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අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පතිඥාව :
ගරු මාලිනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013
පළමු වන වර කියවන ලදී

නිෙව්දන :
දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත : පළාත් සභාවලින් ලැබුණු
දැනුම් දීම්
දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ෙශේෂඨ
් ාධිකරණයට
ෙපත්සම් : ගරු කථානායකතුමාෙග් පකාශය
වරපසාද : පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ලද පකාශය
සම්බන්ධෙයන් මෙහේස්තාත්වරයා පශ්න කිරීම

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත
පළමු වන වර කියවන ලදී

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත :
නිෙයෝග
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:
ලංගම බස් රථ ධාවනය

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය:
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් ගැටලුව
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට එල්ලවන බරපතළ තර්ජන

பிரதான உள்ளடக்கம்
உ திப் பிரமாணம்:
மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2013 :
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .

அறிவிப் கள்:
திவிெநகும சட்ட லம்: மாகாண சைபகளி
ந் கிைடத்த
ெதாிவிப் கள்
திவிெநகும சட்ட லம் ெதாடர்பில் உயர்நீதிமன் க்கு
ம க்கள் : மாண் மிகு சபாநாயகர கூற்
சிறப் ாிைம : பாரா மன்றத்தில் ெவளிப்ப த்திய கூற்
சம்பந்தமாக நீதவான் ேகள்விெய ப்பியைம

திவிெநகும சட்ட லம்:
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டம்:
கட்டைளகள்
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:
இேபாச பஸ் வண் கைளச் ேசைவயிலீ ப த்தல்

தனி அறிவித்தல் ல வினா:
பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர்களின் பிரச்சிைன
நீதித் ைறச் சுதந்திரத் க்கான க ம் அச்சு த்தல்கள்

PRINCIPAL CONTENTS
AFFIRMATION:
Hon. (Mrs.) Malani Fonseka

APPROPRIATION BILL, 2013:
Read the First time

ANNOUNCEMENTS:
Divineguma Bill : Communications from Provincial
Councils
Petition to Supreme Court on Divineguma Bill :
Statement by Hon. Speaker
Privilege : Questioning by Magistrate of a Statement
made in Parliament

DIVINEGUMA BILL:
Read the First time

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Problems of University Teachers
Severe Threats to Independence of Judiciary

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT:
Orders
ADJOURNMENT MOTION:
Deployment of SLTB buses
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පළමුවන සභා වාරය

2012

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

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

ඉ
ඉන්දික, ෙව්හැල්ල කංකානම්ෙග් (හම්බන්ෙතොට)

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

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

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

(vi)

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

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

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

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

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

(vii)

ප

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

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

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

ය

(viii)

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

ර

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

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

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

(ix)

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

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

ෆ
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල)
ෆවුසි, අ.අබ්දුල් හමීඩ් ෙමොෙහොමඩ් (ෙකොළඹ)
ෆාරුක්, මුත්තලි බාවා (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 09 වැනි දින සිට]
ෆාරුක්, හුෙනයිස් (වන්නි)
ෙෆොන්ෙසේකා, ජී. සරත් චන්දලාල් (ෙකොළඹ) [2010 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඈ) ව්යවස්ථාව
යටෙත් අසුන හිස් විය.)
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිස්තුව)[2012 සැප්තැම්බර් 24 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.] [2012 සැප්තැම්බර් 24
වැනි දින පත් විය.]

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

(xii)

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

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

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

(xiii)

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

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

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

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

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

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

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

(xiv)

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

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

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

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

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

(xv)

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

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

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

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය

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

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

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

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

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

(xvi)

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

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

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

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

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

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

(xvii)

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

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

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

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

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

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

(xviii)

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

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

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

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

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

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

(xix)

පරිසර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව

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

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

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

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

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

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

(xx)

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

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

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

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

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

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 දුමින්ද දිසානායක මහතා, 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 එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර
ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික
පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි
මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

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

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

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

(xxii)

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

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

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

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

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

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

(xxiii)

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

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

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

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

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

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

(xxiv)

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

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

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

(xxv)

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

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

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

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

(xxvi)

හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - යැස්මින් ෆායිස් මහත්මිය, එස්. චන්දෙසේකරන්, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය
සහකාර හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය,
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී
මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී
මහත්මිය,ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය.
ෙජ්යෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - 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, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා
මහත්මිය, ටී.ටී. කුමාණායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී.
මිල්ලගස්තැන්න, එච්.ජී. මංජුල, ඩී.ආර්.ඩී. ෙහට්ටිෙග් ෙමෙනවිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී
ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය.
කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ජී.එච්. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා ෙමෙනවිය.
ෙජ්යෂ්ඨ සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි - එම්.එම්.එම්. නසාර්
සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු - එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ්, එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය, ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි
පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.ෙක්. ජයතිලක

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

(xxvii)

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

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා) - එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා, එල්.ෙජ්. කුලතුංග (අ)
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ
විධායක සූපෙව්දී- සී.ආර්. සිල්වා
විධායක ගෘහ පාලක - ඒ.ඒ. හසන්
සහකාර විධායක සූපෙව්දී - එන්. මුණසිංහ
සහකාර ගෘහපාලක - එස්.ඩී.ජී.එස්. ෙසෙනවිරත්න
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ, යූ.ජී.එන්. ගුණවර්ධන, එච්.යූ.
ෙපෙර්රා, ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ, ආර්.එම්. යාපාරත්න, බී.ජී.වී. පතිරණ.
ෙජ්යෂ්ඨ ආහාරපාන අධීක්ෂක ෙජ්යෂ්ඨ ගෘහපාලන අධීක්ෂක ෙජ්යෂ්ඨ උද්යාන අධීක්ෂක - ආර්.එස්. විජයානන්ද
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර, එම්.ඩී. ෙපෙර්රා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න, ෙක්.එන්. බස්නායක,
එස්.ඩී. රත්නසිරි
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - ෙ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, එච්.ආර්. පත්මචන්ද, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත,
ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න, එල්.පී. ෙපෙර්රා.
ෙජ්යෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා
ෙජ්යෂ්ඨ අංශ භාර සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු
අංශ භාර සූපෙව්දී - එස්.ඊ. ජිනදාස, ඩී.ජී. රණසිංහ, ආර්.ඩී.එස්. පැෙටෝනියස්.
පධාන සූපෙව්දීහු - ඩී.එම්.ජී. ධමලාල්, එච්.ඒ. පද්මකුමාර, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ, ෙක්.ඩී.යූ.
ගුණරත්න, බී. මල්ලුවාවඩු, ඩී.එස්. ෙසෝමවීර, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන

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

(xxviii)

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් කුමාර
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන, ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්.
ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරීහු); ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය, ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන් ෙමෙනවිය
(පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එම්.එන්. පීරිස් (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ඒ.අයි.
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ (නිෙයෝජ්ය පධාන
නිලධාරීහු); ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය(සහකාර පධාන නිලධාරීහු); ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත,
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඩී.එස්.එම්.
පනාන්දු මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය,
ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩී.ඩී. ෙපෝල් ඇන්තනි (ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි);
ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
පුස්තකාලයාධිපති - සී. කුරුප්පු
නිෙයෝජ්ය පුස්තකාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි.
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය, එස්.එල්. සියාත් අහමඩ්
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - සුනිල් හල්ෙප්ගම, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න, ජී. රත්නායක
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ජී. කුමානායක
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එම්. අජිවඩීන්, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර
නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක්, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර්
ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර්, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල්, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි
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, ආර්. වසන්ති ෙපෙර්රා මහත්මිය, එස්. ෙද්වරාජ්, ජී. ෙජයචන්ද ,
එම්.එච්.එම්. රාමිස්

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා
පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව
පද්ධති විශ්ෙල්ෂක - එම්.ඊ.ජී.එන්. සමරවීර
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பாரா
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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)
குணவர்தன, னசிங்க காாியவசம் அ.அ. அப் ஹாமிலாேக ெதான் ேசாமதாச (தி ேகாணமைல)
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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 ாி)
நாவின்ன, ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்)
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நி ண ஆரச்சி, லக்ஷமன் (ெகா ம் ) [2010 ஒக்ேராபர் 12 ஆந் திகதியி
பாரா மன்ற ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ேநாகராத ங்கம், சு. (வன்னி)

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

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 ெசப்ெரம்பர் 29ஆந் திகதியி
ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) ஆம்
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ெபான்ேசக்கா, தி மதி மாலனீ (ேதசியப்பட் யல்) [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந்
திகதி நியமனம்]
ெ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 )

(xxxiv)

ரளிதரன், விநாயக ர்த்தி (ேதசியப் பட் யல்)
ேகசு, சந்திரகுமார் (யாழ்ப்பாணம்)
ஸ்தபா, ெமாஹமட் ைபசர் (கண் )
ேமதானந்த ேதரர், வண. எல்லாவல (ேதசியப்பட் யல்)
ெமாஹமட், அஸ்லம் ெமாஹமட் சலீம் (ேதசியப்பட் யல்)

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

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

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

தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள)

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

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

வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன

அைமச்சர் - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

உண ப் பா காப்

அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா

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

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

ெவளிநாட்ட

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

சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
ெபா
பாரா

நி வாக, உள்நாட்ட
மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .

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
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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

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

த்

சிவ ங்கம்

கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
கடற்ெறாழில், நீரக வள

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) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம.

பாரா

மன்றக் கு க்கள்

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

சைபக்கு

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

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

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு

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

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

அரசாங்க ெபா ப்

யற்சிகள் பற்றிய கு

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

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

(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) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா ,
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, 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,
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அனர்த்த

காைமத் வம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

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

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

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

நீர் வழங்கல், 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 ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு சாந்த
பண்டார, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு
வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா.

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

உள்

ராட்சி, மாகாண சைபகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா (தவிசாளர்) , மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு
ேகசு
சந்திரகுமார், மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு
ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்,
மாண் மிகு த்
சிவ ங்கம், மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி
விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க, மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித் மத் மபண்டார, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு சுேரஷ்
க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த
சில்வா, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க.
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னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ. எல்.
பீாிஸ், மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி
ரளிதரன், மாண் மிகு ல
மன்
ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ஜயலத் ஜயவர்தன, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு விஜய
தஹநாயக்க, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு சனத்
ஜயசூாிய, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு
ல
மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு
எஸ்.சி. த் குமாரன, மாண் மிகு நிஷாந்த
ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு எம்.ஏ.
சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத்.

ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,

டைமப் , ெபா

வசதிகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

மின்வ

, எாிசக்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

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

(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,

(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)
ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு (தி மதி)
உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க.

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

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

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

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

லங்கள் அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

ேதசிய ெமாழிகள், ச

க ஒ ங்கிைணப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

ச

க ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு
எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு
த்
சிவ ங்கம், மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா
அேபவர்தன,
மாண் மிகு
ஜயரத்ன
ேஹரத்,
மாண் மிகு
சஜித்
பிேரமதாஸ,
மாண் மிகு
சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு
ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்,
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ெபா. பியேசன, மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு சீனித்தம்பி
ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு ெறாசான் ரணசிங்ஹ, மாண் மிகு ரஞ்ஜன்
ராமநாயக்க, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க.
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விைளயாட் த் ைற பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த
அ த்கமேக
(தவிசாளர்),
மாண் மிகு
நாமல்
ராஜபக்ஷ,
மாண் மிகு
காமினி
ெலாக்குேக,
மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்,
மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க,
மாண் மிகு (தி மதி)
பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு லான் ெபேரரா, மாண் மிகு
மிந்த
திசாநாயக்க, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித்
மத் மபண்டார,
மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி
பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு எஸ். விேனா, மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு
சனத் ஜயசூாிய,
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,
மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு கனக ேஹரத்.

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

ேபாக்குவரத்

பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

இைளஞர் அ

வல்கள் திறன் அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம (தவிசாளர்),
மாண் மிகு
மிந்த திசாநாயக்க,
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 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. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு ஜானக
வக்கும் ர, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு
கனக ேஹரத், மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

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

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

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச

க அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

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

(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.

(l)

கமநல ேசைவகள், வனசீவராசிகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு
டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு (தி மதி)
சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்,
மாண் மிகு பா.
அாியேநத்திரன், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா
வக்கு,
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு சாந்த
பண்டார, மாண் மிகு எஸ்.சி.
த் குமாரண, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க,
மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம

மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ

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 ெ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) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

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

(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 - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர

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, 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,
தி மதி ேக. நந்தா சிறீமதி
சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - 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, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச்.டபிள் .
இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, எம்.ஏ.ாி. .
மில்லகஸ்ெதன்ன, எச்.ஜி. மஞ்சுல, ெசல்வி .ஆர். . ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ.
நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா
கு

அறிக்ைகயாளர்கள் – ெசல்வி ஜி.எச். ஹி ணி
ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா.

ன்சரா, தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, தி மதி எம்.

ஷ்பகுமார, ெசல்வி

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.ஏ.எஸ். ல த் குமார, பீ.ஆர். க ணாதிலக,
பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்) - ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, சீ.எஸ். பாலசூாிய

உண

வழங்கல்,

பணிப்பாளர் (உண

வழங்கல்,

பிரதி உண , பான

காைமயாளர் - ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ

பராமாிப் த் திைணக்களம்

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

நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - சி.ஆர். சில்வா
நிைறேவற்

பராமாிப்பாளர் - ஏ.ஏ. ஹஸன்

உதவி நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - என். னசிங்க
உதவி

பராமாிப்பாளர் – எஸ். .ஜி.எஸ். ெசெனவிரத்ன

உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ,
எச். . ெபேரரா, டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, ஆர்.எம்.யாப்பாரத்ன, பி.ஜி.வி.பத்திரண

.ஜி.என். குணவர்தன,

சிேரஷ்ட உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர் 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 – ே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, எச்.ஆர். பத்மசந்திர,
ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, எல்.பீ. ெபேரரா
சிேரஷ்ட சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் - டபிள் .என்.டபிள் .எல். சில்வா
சிேரஷ்ட பிாி ச் சைமயற்காரர் -

.ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்

பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - எஸ்.ஈ. ஜினதாச,

.ஜி. ரணசிங்க, ஆர். .எஸ். பட்ேரானியஸ்

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் .எம்.ஜி. தர்மலால், எச்.ஏ. பத்மகுமார, ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, டபிள் . . ேஜ. .
விக்கிரமசிங்க, ே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 (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
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, ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);
.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 (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 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 - டபிள் .எம். . பண்டார

பாரா

மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - எம். இஸட். எம். மர்ஸூக், ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்

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

ல், தி மதி ஐ. .எல். ரத்னசீ ,

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, தி மதி ஆர். வசந்தி ெபேரரா, 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

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

.எஸ். கீகனேக

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

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

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

C
Cooray, Reginold (Kalutara)

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

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

F
Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla)
Farook, Hunais (Vanni)
Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010]
Fernando, Arundika (Puttalam)
Fernando, Harin (Badulla)
Fernando, Johnston (Kurunegala)
Fernando, Milroy (Puttalam)
Fernandopulle, Mrs. A. Sudharshini (Gampaha)
Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)
of the Constitution)
Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012]
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)
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P
Padmasiri, Y.G. (Kegalle)
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara)
Pathirana, Ramesh (Galle)
Peiris, G.L. (National List)
Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale)
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara)
Perera, Biyanwilage Antony Victor (Puttalam)
Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla)
Perera, Felix (Gampaha)
Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam)
Perera, Joseph Michael (National List)
Perera, Ketagoda Gamage Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011]
Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala)
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam)
Piyasena, P.H.P. (Digamadulla)
Prabha, Ganesan (Colombo)
Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna)
Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle)
Premadasa, Sajith (Hambantota)
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo)
Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee)
Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla)
Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala)

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

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

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

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

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

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

PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA

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

திவிெநகும சட்ட லம்: மாகாண சைபகளி
கிைடத்த ெதாிவிப் கள்

ந்

DIVINEGUMA BILL : COMMUNICATIONS FROM PROVINCIAL
COUNCILS

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

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

පතිඥාව : ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය
உ திப்பிரமாணம்: மாண் மிகு (தி மதி)
மாலனீ ெபான்ேசக்கா

AFFIRMATION: HON. (MRS.) MALANI FONSEKA
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය නීති පකාර පතිඥාව දී ෙම්සය
මත තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය.

மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா சட்டத்தினால்
ேவண்டப்பட்டவா
உ திப்பிரமாணம் ெசய்
சபாபீடத்தி
ந்த
த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.
The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka made and subscribed the
Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

"දිවි නැගුම" නමැති පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව්154උ(3) ව්යවස්ථාව පකාරව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
විසින් සෑම පළාත් සභාවකටම ෙයොමු කිරීෙමන් අනතුරුව සෑම
පළාත් සභාවක්ම එකී පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට එකඟ වී
ඇති බව සෑම ආණ්ඩුකාරවරයකු විසින්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
දන්වා තිෙබන බව එතුමා විසින් මා ෙවත දන්වා ඇති බව ෙමම
සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

II
දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණයට ෙපත්සම් :
ගරු කථානායකතුමාෙග් පකාශය

திவிெநகும சட்ட லம் ெதாடர்பில் உயர் நீதிமன் க்கு
ம க்கள்: மாண் மிகு சபாநாயகாின கூற்
PETITIONS TO SUPREME COURT ON DIVINEGUMA BILL :
STATEMENT BY HON. SPEAKER

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2012 සැප්තැම්බර් මස 18වැනි දින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්
121 (1) වැනි ව්යවස්ථාව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය හමුෙව් අභිෙයෝගයට
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ලක් කරන ලද "දිවි නැගුම" නැමති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්
අවස්ථාෙව්දී එම ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් සඳහන් වූ ආකාරයට
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 (1) වැනි ව්යවස්ථාෙව් පැහැදිලිව
දක්වා ඇති පරිදි ෙපත්සම්කරුෙවකු විසින් අදාළ ෙපත්සම
අධිකරණය ෙවත ෙගොනු කරන අවස්ථාෙව්දී කථානායකවරයාට
පිටපතක් භාර දිය යුතුව තිබුණ ද, පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිෙයකු
ෙවත අදාළ ෙපත්සම භාර දීෙමන් එම නීතිමය අවශ්යතාව
සපිෙරන බව සඳහන් කිරීම මඟින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් මා
ෙවත පැවරී ඇති බලතල සහ ජනතා පරමාධිපත්යය හෑල්ලුවට
ලක්වන බව නිරීක්ෂණය කර ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායකයන් සමඟ ද
සාකච්ඡා ෙකොට සුදුසු පියවර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන බව මා
විසින් එදින ෙමම සභාවට දැනුම් දුන් පරිදි ඒ සම්බන්ධෙයන්
පකාශයක් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.

Hon. Members, an occasion has arisen where I am
compelled to make a statement that is of importance in
discharging my duties, responsibilities, and obligations as
Speaker and in safeguarding the rights and privileges
conferred on Parliament and its members by the
Constitution and in the several statutes and Standing
Orders relating to Parliamentary affairs. The trust and
confidence you have reposed in me requires me to act as
the guardian of the dignity and honour of Parliament
against any possible intrusions and threats from any
quarter outside this House. These rights and duties are
sacred for the due performance of the functions and duties
of this august Assembly and more particularly of the
varied procedures that have to be observed by the Speaker
in giving effect to the Constitution that my predecessors
have sheltered and protected.
Those rights and privileges that have been defended
and sustained to safeguard the Supremacy of Parliament
by my honourable predecessors cannot be relinquished or
abandoned by Your Speaker who has to maintain the
respect and esteem of this House and to enable me to
hand the mantle to my successor – of a title and office
which is not to be devalued or debased.
The determination of the Supreme Court of a Bill
titled “Divineguma” contains a disturbing feature where
functions attributed to the Speaker by the Constitution
have been assigned to the Secretary General of
Parliament. This, in my understanding, is inconsistent
with the provisions of Article 121 (1) of the Constitution
relating to the office of the Speaker and also amounts to
an amendment of the relevant provisions of the
Constitution.
At the time the determination was read in Parliament,
I became conscious of a predicament that Parliament may
be faced with, by the determination of the Supreme Court.
Your Speaker felt it was prudent before making a
decision, to refer the matter to the attention of the Party
Leaders and seek their guidance because of their rich
experience in parliamentary affairs. I am grateful to the
Party Leaders for maintaining the high traditions and
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customs of our Parliament and in offering me their fullest
assistance.
The Minutes recorded at the Party Leaders Meeting
on 19th September 2012 reads as follows, I quote:
“The Hon Speaker informed the Committee that, in terms of the
provisions of the Article 121(1) of the Constitution, when a petition
is filed against a Bill in the Supreme Court, a copy thereof shall at
the same time be delivered to the Speaker.
However, such petition filed against the Bill entitled ‘Divineguma’,
was not delivered to the Speaker in the manner prescribed in the
said Constitutional provisions. The Hon Speaker invited the
members of the Committee to share their views in this regard.
After long deliberations, the Committee was of the view that
Parliamentary supremacy and the authority of the Speaker as
envisaged in the Constitution should be recognized and given effect
to by all other arms of authority.
The Committee requested the Hon Speaker to make a statement to
this effect on the floor of the House with a view to safeguarding the
supremacy, authority and dignity of Parliament and its Members.”

This strengthened the hand of your Speaker to resolve
the issue in a mature, responsible and dignified manner so
as not to strain the cordiality that existed over the years
among the Executive, Legislature and the Judiciary, on
which solid foundation the sovereignty of the People is
preserved. The right of the people to enjoy sovereignty is,
in effect, granting power to the people, which is an
inalienable right under Article 3 of the Constitution and
reigns supreme in our Constitution.
The Constitution cannot function effectively if there is
any encroachment or abridgement of the rights and
privileges of Parliament. The makers of our Constitution
have rightfully secured and shielded without any
reservation, in their wisdom, the concept of Supremacy of
Parliament, which this House must maintain undisturbed
and untrammelled. If there are conflicts and confusion
within or between the tripod of power, it is the People the repository of sovereign power as whose
representatives we have assembled- that will suffer the
consequences. We are obliged to protect the people from
such a situation and at the same time, maintain the spirit
of goodwill between the Legislature and the Judiciary in
the interests of the People and the Constitution.
In the circumstances, fortified by the authority granted
to me by the Constitution and the Party Leaders who are
Hon. Members, Your Speaker thought it fit to seek advice
of learned counsel on the elucidation of questions of law
and I embarked on my own explorations and consulted
eminent persons knowledgeable in parliamentary
practices. It is necessary to mention the invaluable
service rendered by your Deputy Speaker doing the
spadework in researching the necessary material and
assisting in making the ruling, which service this House
must acknowledge with gratitude.
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As a Parliamentarian of long years, I relied on my own
experience and the previous rulings made by my
predecessors, and I was especially inspired by the brilliant
exposition of parliamentary practices made by Hon.
Speaker the late Hon. Anura Bandaranaike - a ruling
striking down a judgment where three judges of the
Supreme Court attempted to issue a stay order restraining
the Speaker from appointing a Select Committee to
inquire into the conduct of a former Chief Justice
consequent to a motion of impeachment against him
forwarded to the Speaker in terms of the Constitution and
the Standing Orders, and courageously upheld the
supremacy of Parliament against encroachment by the
Supreme Court.
On this occasion, there were three petitions filed in the
Supreme Court challenging a Bill titled “Divineguma”.
One of the petitioners addressed a petition to the Supreme
Court and delivered a copy to the Secretary General of
Parliament on 17.08. 2012, whereas the Constitution has
declared that it has to be delivered to the Speaker. The
Supreme Court in the present determination decided that
such a delivery to the Secretary General of Parliament is
in order, which is the matter in issue. [There were two
other petitions with regard to the same Bill that were
correctly delivered to the Speaker, though one was
outside the prescribed time period.] In respect of the
above matter the determination of the Supreme Court was
as follows, I quote:
“Whilst, that process of sending the petition filed in the Supreme
Court within the specified period to the Hon Speaker is mandatory,
it cannot be said that the documents being sent to the SecretaryGeneral of Parliament within the stipulated time frame is not in
compliance with Articles 121 (1) of the Constitution”.

The Supreme Court, therefore, entertained the said
petition though delivered to the Secretary General of
Parliament.
To understand the impact of this determination, it is
necessary to engage in an examination of Articles 121 (1)
(2) and (3) of the Constitution which reads, I quote:
“Article 121 (1) - The jurisdiction of the Supreme Court to
ordinarily determine any such question as aforesaid may be invoked
by the President by a written reference addressed to the Chief
Justice or by any citizen by a petition in writing addressed to the
Supreme Court. Such reference shall be made or such petition shall
be filed, within one week of the Bill being placed on the Order
Paper of the Parliament and a copy thereof shall at the same time be
delivered to the Speaker. In this paragraph “citizen” includes a
body, whether incorporated or unincorporated, if not less than threefourths of the members of such body are citizens.”
“Article 121 (2) - Where the jurisdiction of the Supreme Court has
been so invoked no proceedings shall be had in Parliament in
relation to such Bill until the determination of the Supreme Court
has been made or the expiration of a period of three weeks from the
date of such reference or petition, whichever occurs first.”
“Article 121 (3) - The Supreme Court shall make and communicate
its determination to the President and to the Speaker within three
weeks of making of the reference or the filing of the petition as the
case may be.”
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In the determination of the Supreme Court, the
aforesaid Article has been construed to mean, instead of
delivering a copy to the Speaker as envisaged in the
Constitution, it would be sufficient to send it to the
Secretary General of Parliament thereby substituting the
“Secretary General of Parliament” for the “Speaker”. If
that is permitted to stand either the President on making a
reference or a citizen submitting a petition to the Supreme
Court on a Bill placed in the order paper of Parliament
under Article 121(1) of the Constitution can do so without
giving notice to the Speaker by sending a copy of the
petition to the Speaker - a mandatory requirement under
the Constitution. The Supreme Court has determined that
delivering the petition to the Speaker is mandatory, but
the delivery is satisfied if the document is instead sent to
the Secretary General of Parliament that carries no
guarantee of reaching the Speaker at the same time as the
petition addressed to the Supreme Court. It takes away the
element of certainty guaranteed in the Constitution by
delivering it to the designated authority.
An attempt to keep alive a suspect petition leads to a
finding that creates a dichotomy which has dire
consequences on parliamentary procedure, as Article 121
(2) requires, I quote:
“Where the jurisdiction of the Supreme Court has been invoked no
proceedings shall be had in Parliament in relation to such Bill until
the determination of the Supreme Court has been made or the
expiration of a period of three weeks from the date of such reference
or petition, whichever occurs first.”

The staying of Parliamentary proceedings which is
contemplated by the provision of the said Article is a
matter within the province of the Speaker and a matter on
which the Secretary General of Parliament has no
authority to act, being devoid of power required to
implement Article 121. Furthermore, Article 121 (3) of
the Constitution requires the Supreme Court to
communicate the determination to the Speaker. It is
thereafter, that proceedings recommence on the
temporarily suspended Bill or other necessary steps are
attended to, as determined by the Supreme Court. It has
been the practice for the Speaker to read the
determination to the Hon. Members while the House is in
session to keep the members apprised as to the steps that
need be taken thereupon on the said Bill. These are not
matters within the purview of the Secretary General of
Parliament. Therefore, the Speaker has a pivotal role in
giving effect to Article 121 and the makers of the
Constitution with their inherent insights into
parliamentary procedures and practices deemed
imperative the delivery of a copy of the reference or
petition to the Supreme Court. The effect of this is to put
the Speaker on notice to take the steps envisaged in
Article 121 (2) and (3).
In the year 1991 in a determination made by the
Supreme Court in the matter of the Sri Lanka
Telecommunications
Bill
(Justices
G.R.T.D.
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Bandaranayaike, K.M.M.B. Kulatunga and S.W.B.
Wadugodapitiya SCD 5/91, 6/91 and 7/91- conveyed to
Parliament on 23.04.1991) foresaw that Article 121 of the
Constitution had elements which “… could in our opinion
lead to mischief and even a possible confrontation
between the Parliament and Court which needless to say
must be avoided. That could be the possible result of a
non-compliance with the scheme of the provision.” This
determination was indeed considered by the Supreme
Court in the present determination but the Supreme Court
sadly failed to forestall events that “could be the possible
result of a non-compliance with the scheme of the
provisions” that were foreseen by the Supreme Court 21
years previously.
Your Speaker desires to avoid any possible disruption
and to adhere to the law laid down by the Supreme Court
in following the Constitution in its strict letter to avoid
any possible mischance. It enables parliamentary
proceedings to be effective and meaningful which is the
Speaker’s responsibility and the route intended to be
followed in making this ruling. Ultimately, as the
Peoples’ Representatives, the Legislature is bound to act
in the interest of the People and safeguard especially the
interest of the citizen who challenges a Bill in the
Supreme Court and to permit him to enjoy the rights
provided by the Constitution in making certain that
Parliamentary proceedings are halted while the judiciary
deliberates.
The Supreme Court discussed extensively Article 121
of the Constitution in the matter of the Sri Lanka
Telecommunications Bill, I quote:
“It is our view that all the provisions in this Article as to the manner
in which the jurisdiction of the court could be invoked are
mandatory.”

A sequence of events of a somewhat similar - but not
exact nature - has arisen again that need be sorted out
amicably eliminating any possible injustice to citizens. In
so doing, I am following the decision of the Sri Lanka
Telecommunications Bill, which decided that Article 121
of the Constitution is of a mandatory nature, which has
also been followed in the present determination, to arrive
at common ground. To quote again from the decision of
the Supreme Court in 1991, I quote:
“Once the opinion of the Supreme Court is known, Parliament is
more advantageously placed in proceeding with the process of
legislation. This purpose of the Article cannot be achieved unless
the provisions designed to secure such result are regarded as
mandatory. The Article also provides for the suspension of the
ordinary legislative powers of Parliament for a period of three
weeks when a Bill is referred to the Supreme Court for its
adjudication-Article 121 (2). The aims of the Article will be
defeated unless its scope is wide enough to prevent Parliament from
debating or proceeding with the Bill whilst the Supreme Court is
engaged deliberating its constitutionality.”
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When the Supreme Court has in both decisions
determined that Article 121 is mandatory –it does not
mean it is partly mandatory and partly directory – this
means the Secretary General of Parliament can be
substituted for the Speaker of the Parliament. More so,
the Constitution does not provide that the copy of the
reference of petition should be sent to “Parliament” but
specifically to the “Speaker” to enable the legislative
process to fall in line with the provisions of Article 121
(2). If the word “Parliament” was used in Article 121 (1)
there is some justification in submitting it to the Secretary
General of Parliament. But where it is not, as in the
present instance, Parliament has to treat it as an
unacceptable modification of the Constitution, which the
Parliament cannot accept to its own detriment.
Proceeding from both determinations that hold Article
121 of the Constitution to be mandatory, it is obvious that
the delivery at the same time of the reference or petition
to the Speaker is a prerequisite to enable the provisions of
Article 121 (2) and (3) to be given effect and the
proceedings in Parliament on the Bill is suspended and/or
reopened. If the Speaker is eliminated from the role
assigned to his office in the Constitution and kept
unawares, parliamentary procedures will be in peril and
jeopardy. The duties of the Secretary General are laid
down in the Standing Orders of Parliament in Section 9,
but there is no such power by any stretch of interpretation
that confers any such authority or power on the Secretary
General of Parliament equivalent to that of the Speaker. It
is bewildering that powers conferred by the Constitution
for good, valid and obvious reasons on the Speaker, as
the recipient of the reference or petition to the Supreme
Court, should be assigned to the Secretary General of
Parliament to regularise a faulty procedure adopted in a
petition.
The relevant passage in the present determination of
the Supreme Court reads as follows, and I quote:
“The objective and purpose therefore is to ensure that parliamentary
proceedings in respect of the Bill in question are suspended during
the pendency of the inquiry before the Supreme Court. Whilst, that
process of sending the petition filed in the Supreme Court within
the specified period to the Hon. the Speaker is mandatory, it cannot
be said that the documents being sent to the Secretary-General of
the Parliament within stipulated time frame is not in compliance
with Article 121(1) of the Constitution”.

The Speaker derives his power in Parliament from
Article 64(1) of the Constitution. He is elected by the
Hon. Members of Parliament. In the order of precedence
the Speaker holds a prime position after the President and
the Prime Minister, which reflects the stature accorded to
Parliament and the Speaker. The Secretary General of
Parliament is appointed by the President in terms of
Article 65(1) of the Constitution and holds office during a
period of good behaviour. Two offices are incomparable
in power, authority and status to be equated for the
purpose of receiving notice.
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9
Standing Order No. 136 states, I quote:

“Mr. Speaker shall have power to regulate the conduct of business
in Parliament in all matters not provided for in these Standing Orders.”

On the other hand, the Secretary General of
Parliament has limited powers under Standing Order No.
9 and is no substitute for the Speaker. No Speaker has
delegated power vested by the Constitution exclusively
with the Speaker to the Secretary General of Parliament.
This is not possible in terms of the Constitution.
The Speaker is a creature of Parliament and presides at
the sittings of Parliament. A Speaker, according to
Erskine May “…is the representative of the House itself
in its powers, proceedings and dignity …On the other
hand presides over the debates of the House of Commons
and enforces the observance of all rules preserving order
in its proceedings [Page 188]…The Speaker has many
powers to assist him in his duty to ensure the orderly
conduct of the business of the House; some arise from
usage while others have been conferred by Standing
Order or Resolution of the House” [page 190][Erskine
May on Treatise on the Law, Privileges, Proceedings and
Usage of Parliament Edition 22].
The Speaker once appointed ceases to hold office only
in the limited circumstances mentioned in Article 64 (2)
of the Constitution. There is no provision for the
Secretary General of Parliament to accept any notice on
behalf of the Speaker in any Article, law, rule or
regulation. It is of prime importance that notice of a
matter referred to by the President or a petition filed in the
Supreme Court by a citizen should be delivered to the
Speaker at the same time as filed in the Supreme Court to
implement the provisions of Article 121(2) of the
Constitution so that the proceedings in parliament are
stayed. Therefore, there is much relevance in the words
“at the same time” in the Constitution because if the
Speaker is not noticed, the proceedings in Parliament will
continue and the objectivity the citizen gains by testing
the contents in a bill will be lost. For procedural purposes
it is imperative that a copy of the reference or petition is
delivered to the Speaker at the same time as it is
addressed to the Supreme Court, with delay being fatal. I
am stressing this matter emphatically as a citizen must not
lose the right of taking a Bill to the Supreme Court to test
its constitutionality and, if there is no stay of proceedings
in Parliament, it is detrimental to his cause and will
nullify the purpose of his challenge. It is with this in mind
the framers of the Constitution stated delivery to the
Speaker must take place at the same time as addressing a
petition to the Supreme Court. Proximity in time is of
essence for thwarting Parliamentary proceedings. If the
copy is delivered to the Secretary General of Parliament,
as permitted by the present determination of the Supreme
Court, it will place Article 121 under great strain and
could lose its objectivity as the holder is devoid of power
and authority to implement Article 121 (2) of the
Constitution, which act has to be done forthwith. It is
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unpardonable if the rights conferred on the President, and
more so, on the citizen by the Constitution to have the
parliamentary proceedings stayed till courts are given
sufficient time to make a considered determination made
futile. The staying or recommencing parliamentary
proceedings are matters within the purview of the Speaker
and not the Secretary General of Parliament.
The Supreme Court in their determination in 1991,
utilizing their wide experience in constitutional affairs,
was mindful of these practical pitfalls and had sanctioned
a procedure consistent with the provisions of the
Constitution, which I propose to follow in making the
ruling which is also supported by long and consistent
precedent and practice followed in Parliament. Parliament
cannot relinquish a right of necessity conferred on the
Speaker by the Constitution of being noticed of challenge
to a bill for the efficacy of managing parliamentary
procedure of staying proceedings to enable the Supreme
Court sufficient time frame to deliberate on a Bill. The
paramount interest to be considered by the Legislature is
to act in the interest of the People in whom sovereignty is
vested in the manner set out in the Constitution in
implementing Article 121 of the Constitution. Parliament
cannot allow itself to be deprived of its authority, which
is a potent source of protection of the peoples’
sovereignty.
The matter of receiving notice by the Speaker is an
aspect on which the Constitution has placed reliance on
the Speaker and must be safeguarded by the Speaker,
especially as it relates to matters concerning the
impeachment of a President or removal of Judges referred
to in Article 107(1) of the Constitution. If by an analogy
of this determination, the acceptance of such a notice by
the Secretary General of Parliament is deemed sufficient
for and on behalf of the Speaker, it could lead to much
confusion and conflict and make those procedures that
have far reaching consequences inoperative. This House
is aware that attempts were made to impeach a President
and a Chief Justice. The matter was brought before a
Select Committee and a resolution was mooted to bring
another Chief Justice before a Select Committee that was
restrained by the Supreme Court that led to Hon. Anura
Bandaranaike as Speaker to make a ruling that there was
no legal obligation to comply with the Supreme Court
order. If the present determination is allowed to stand in
its present form, by implication the aforesaid procedures
of impeachment against a President or Judges referred to
in Article 107 (1) could be rendered nugatory by
manipulation whereas the Constitution has strict
provisions conferring reliance on a Speaker elected by
this House to carry out the designated functions.
Therefore, substituting the “Secretary General of
Parliament” for the “Speaker” impacts on parliamentary
procedures with regard to powers conferred on the
Speaker that stretch beyond the ambit of Article 121, a
right that a Speaker should not surrender. Therefore, such
extensions should be quashed at their origin to safeguard
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the Constitution and the powers conferred on Parliament
and the Speaker.
If the Secretary General of Parliament is to be
substituted for the Speaker, the Constitution will have to
be amended accordingly, which is a matter for the
legislature.
I am emphatic in my mind having studied the matter
carefully that the Supreme Court in the present
determination has erred in reading the unambiguous
provisions relating to the Speaker in the Constitution
which if allowed to remain in its present form will cause
irreparable impairment to procedure and practice of
Parliament. It is a lethal deficiency that requires a simple
cure. No more.
On the part of legislature it is imperative that
cordiality and harmony is maintained in our democratic
edifice with the other two pillars in the tripod, namely the
Executive and the Judiciary to implement the Constitution
effectively in the interest of the People. As your Speaker,
my office requires me to act with maturity and
responsibility in keeping with the great traditions
maintained by my illustrious predecessors in safeguarding
the Constitution.
The Speaker received a separate copy of another
petitioner’s petition on 20th August, 2012. The Bill was
placed on the Order Paper on 10th August, 2012. The
petition had to be filed in the Supreme Court on or before
17th August, 2012 and delivered at the same time to the
Speaker. The said Petition was entertained by the
Supreme Court though it went beyond the specified 7
days in reaching the Speaker and 3 days after the filing of
papers in the Supreme Court in terms of Article 121(1) of
the Constitution which (set out more comprehensively
above) states, I quote:
“Such reference shall be made, or such petition shall be filed,
within one week of the Bill being placed on the Order Paper of the
Parliament and a copy thereof shall at the same time be delivered to
the Speaker.”

However, this petition was received by the Speaker 3
days after the 7 days specified in Article 121 and was
accepted by Supreme Court holding that “delivery” is
sufficiently satisfied by filing and posting the copy of the
petition on the same day as it was filed in the Supreme
Court before the specified time period. The Supreme
Court held, I quote:
“In the process what matters is filing and posting of the petitions to
be simultaneous and carried out within the stipulated period of 7 days.”

By this interpretation the said petition was held to be
valid. The construction appears to mean “putting into
post” to substitute for “shall at the same time be delivered
to the Speaker”?
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In the determination of the Supreme Court in the Sri
Lanka Telecommunications Bill, the relevant Bill had
been placed on the Order Paper of Parliament on 5th
March, 1991 and the period of one week came to an end
on 12th March, 1991. The Petition to the Supreme Court
had been submitted within one week on 12th March,
1991, the copy to the Hon. Speaker had been posted only
on 13th March, 1991. The Supreme Court in that case held
that the jurisdiction of the Supreme Court had not been
invoked properly and was held not valid. In the present
case a three day delay in receiving the communication by
the Speaker was held acceptable as delivered, provided
the posting took place on the day of filing the petition in
court within the stipulated period. In a condensed form
the words “delivered at the same time” is read to mean
“posting on the same day”.
In the said determination relating to Sri Lanka
Telecommunications Bill, the Supreme Court touched a
matter of great concern to Parliament when it asserted,
and I quote:
“The Article also provides for the suspension of the ordinary
legislative powers of Parliament for a period of three weeks when a
Bill is referred to the Supreme Court for its adjudication-article 121
(2). The aims of the Article will be defeated unless its scope is wide
enough to prevent Parliament from debating or proceeding with the
Bill whilst the Supreme Court is engaged deliberating its
constitutionality.”

It is the citizen who will be affected, if the copy of the
petition that should be delivered at the same time as
addressing the petition to the Supreme Court, as laid
down in the Constitution, gets delayed in the post or
otherwise, in view of the meaning that has been now
given to the word deliver. The proceedings on a bill may
not be stayed due to the absence or delay caused by the
copy of the petition failing to reach the Speaker in time
with the Speaker being unaware without notice of a
petition filed in the Supreme Court. Ordinarily a party
that files a petition in the Supreme Court by himself or
agent would not have a practical difficulty in delivering
the same to the Speaker about or around the same time.
The Speaker has to ensure the parliamentary proceedings
are halted on receipt of notice, which will be difficult in
the absence of receiving notice.
It is convenient to state concisely the basis of the view
I take.
Article 121 (1) of the Constitution states that where
the petition of a citizen is addressed to the Supreme
Court, “a copy thereof shall at the same time be delivered
to the Speaker.”
There is a compelling rationale underpinning this
mandatory provision of law.
On receipt of the copy of the petition in terms of
Article 121 (1), the Speaker is called upon by the
Constitution to adopt a course of action compulsorily.
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This is a fundamental and inescapable public duty
imposed by the Constitution on the Speaker. This duty,
attributed to the Speaker in explicit terms by provisions
contained in Article 121 (2), is that “no proceedings shall
be had in Parliament in relation to such Bill until the
determination of the Supreme Court has been made.”
The Speaker, as a practical matter, is able to comply
with this mandatory provision only if the addressing of
the petition by a citizen to the Supreme Court is brought
to the notice of the Speaker himself. On the other hand, if
this notice is given not to the Speaker but to a third party,
knowledge of this may or may not reach the Speaker. This
would depend on the act of a third party. If, then, the third
party fails to communicate with the Speaker in time, it
will be impossible for the Speaker to comply with the
mandatory provisions set out in Article 121 (2).
In this event, proceedings in Parliament in relation to
the impugned Bill will continue without interruption, and
may culminate in the enactment of the Bill as an Act of
Parliament. Thereafter the legislation is protected from
challenge, and it is for this reason that the sacrosanct
rights of the citizen will be seriously eroded.
The right to interpret the Constitution is the province
solely of the Supreme Court that must not be disturbed
and their learned decisions on interpretation must be
treated with great respect. It is the interpretation of the
Supreme Court that must stand. However, since this could
affect the rights of the citizen, it is my desire to bring to
the notice of the Supreme Court, the complications arising
from their determination and request citizens desirous of
challenging Bills, to be vigilant, in view of that
determination, and ensure that the copy of the petition
reaches the Speaker without any delay to enable the
proceedings on the Bill to be stayed. I should not make
any ruling on this matter in following the Constitution, as
it is a territory that is the exclusive preserve of the
Supreme Court. Nevertheless the Supreme Court is
requested to give earnest consideration on a revisit to
make a vested right of a citizen comprehensively effective
as intended in the Constitution mindful of the procedures
of Parliament. The Supreme Court has repeatedly held, a
Bill that has been passed by Parliament and once become
law, no court shall inquire into it or pronounce upon or in
any manner call in to question the validity of such Act on
any ground whatsoever. A citizen should not lose the
benefits of a remedy available to him as the Supreme
Court has expressed cogently in referring to Article 121
(2) “The objective and the purpose therefore is to ensure
that parliamentary proceedings in respect of the Bill in
question are suspended during the pendency of the
inquiry before the Supreme Court”.
The Chapters X and XI of the Constitution dealing
with the Legislature have been drafted by the framers of
our Constitution with care and caution safeguarding the
supremacy of Parliament and when it comes to
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interpreting such provisions, it must be done mindful of
the practices and procedures, customs and conventions
which are part and parcel of our parliamentary system.
Otherwise it would disturb the working of Parliament.
More so as the chamber of Peoples’ Representatives, we
cannot forfeit or forgo any rights conferred to the People
by the Constitution. We must be grateful to the makers of
the Constitution for safeguarding the concept of the
Supremacy of Parliament.
It is necessary, as well, to rectify a bona fide error
made by the Supreme Court. There appears to be some
confusion relating to the parties in the determination and
it is desirable to have the record placed in its proper
perspective. In the said determination it is stated, and I
quote:
“In the instant applications viz., in 02/2012 as stated earlier, the
petition had been delivered to the Hon Speaker only on 20.08.2012
whereas in 03/2012, it had been delivered on 17.08.2012 not to the
Hon Speaker, but to the Secretary General of the Parliament.”

The records in Parliament reveal the following:
SD 02/2012 filed by PBDJW Nanayakkara was
delivered to the Secretary General of Parliament on
17.08.2012.
SD 03/2012 filed by Centre of Policy Alternatives
(Guarantee) Limited and Dr. Paikiasothy Saravanamuttu
was delivered to the Speaker on 20th August, 2012.
The determinations concerning SD 02/2012 and
03/2012 were where preliminary objections were raised
on the aforesaid matters, which are referred to in the
course of this ruling.
There was another petition filed (01/2012) in respect
of the said Bill on which the Supreme Court made a
determination where the copy was addressed to the
Speaker and was delivered within time.
SD 01/2012 filed by CM Kaluge was delivered to the
Speaker on 17th August, 2012.
I make a decision on this 9th day of October 2012, that
in terms of Article 121 (1) of the Constitution a copy of a
reference made by the President or petition by a Citizen to
the Supreme Court shall at the same time be delivered to
the Speaker and not to the Secretary General of
Parliament. Such a delivery to the Secretary General of
Parliament shall not be treated by Parliament as due
compliance with the terms of Article 121 (1) of the
Constitution.
I direct the Secretary General of Parliament to send a
copy of this decision to His Excellency the President and
to the Honourable Judges of the Supreme Court. The
public will have notice of this decision on its being
published in Hansard and in the Parliament web page
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www.parliament.lk and from the media. In addition, it
will be judicially noticed in terms of Section 9 of the
Parliament (Powers and Privileges) Act.

ගරු කථානායකතුමාෙග් පකාශෙය් සිංහල
පරිවර්තනය

மாண் மிகு சபாநாயகாின கூற்றின் சிங்கள
ெமாழிெபயா்ப்
SINHALA TRANSLATION OF HON. SPEAKER’S STATEMENT

ගරු මන්තීවරුනි,
කථානායකවරයා ෙලස මෙග් යුතුකම්, වගකීම් සහ බැඳීම් ඉටු
කිරීෙම්දී සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ පාර්ලිෙම්න්තු
කටයුතුවලට අදාළ පඥප්ති කිහිපයක සහ ස්ථාවර නිෙයෝග මඟින්
පාර්ලිෙම්න්තුව සහ එහි මන්තීවරුන් ෙවත පවරා ඇති
අයිතිවාසිකම් සහ වරපසාද ආරක්ෂා කිරීෙම්දී වැදගත් වන්නා වූ
පකාශයක් සිදු කිරීමට මා ෙවත බල ෙකරී ඇති අවස්ථාවක් මතුව
තිෙබ්. ඔබ සියලු ෙදනා මා ෙවත තබා ඇති දැඩි විශ්වාසය
නිසාෙවන් ෙමම සභාෙවන් පිටත ඕනෑම පාර්ශ්වයකින් ඇති විය
හැකි අනවශ්ය මැදිහත්වීම් සහ තර්ජනවලට එෙරහිව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභිමානය සහ ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරන්නා ෙලස
මා කියා කිරීම අවශ්යව තිෙබ්. ෙමම අයිතිවාසිකම් සහ යුතුකම්,
ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් කර්තව්ය සහ යුතුකම් නිසි ෙලස ඉටු
කරලීම සඳහා සහ විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් පූර්වගාමිකයන්
රැකවරණය සපයමින් ආරක්ෂා කළ ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථාව
බලාත්මක කිරීෙම්දී කථානායකවරයා විසින් නිරීක්ෂණය කළ යුතු
විවිධ පරිපාටීන් සඳහා පාරිශුද්ධ ෙව්.
මාෙග් ෙගෞරවනීය පූර්වගාමිකයන් විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතරභාවය රැක ගනු පිණිස ආරක්ෂා කරනු ලැබූ සහ
පවත්වාෙගන යනු ලැබූ සහ අගය අඩු කළ ෙහෝ හීන කළ
ෙනොහැකි නාමයක සහ තනතුරක අධිකාරිය මාෙග්
අනුපාප්තිකයාට බාර දීමට මට හැකියාව ලබා ෙදන එම
අයිතිවාසිකම් සහ වරපසාද, ෙමම සභාෙව් ෙගෞරවය සහ
සම්මානනීය බව පවත්වා ෙගන යායුතු ඔබෙග් කථානායකවරයාට
අත්හැර දැමීමට ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීමට ෙනොහැක.
“දිවිනැගුම”
නම්
පනත්
ෙකටුම්පතක්
පිළිබඳව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණෙයහි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින්
කථානායකතුමාට
ආෙරෝපණය
කර
ඇති
කර්තව්යය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට පවරනු ලබන කැළඹුම්
ලක්ෂණයක් අන්තර්ගත ෙව්. මාෙග් අවෙබෝධය අනුව ෙමය
කථානායකවරයාෙග් තනතුරට අදාළ වන්නා වූ ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන සමඟ අනනුකූල
වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අදාළ විධිවිධාන සංෙශෝධනය
කිරීමකට සමාන වන්ෙන්ය.
එම තීන්දුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියවනු ලැබූ අවස්ථාෙව්දී,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීන්දුව මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුවට මුහුණ පානු
ලැබීමට ඉඩ ඇති අසීරු තත්ත්වය පිළිබඳව මම සවිඥාණක වීමි.
තීරණයක් ගැනීමට ෙපරාතුව, පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ
ඔවුන්ෙග් හරවත් අත් දැකීම් නිසාෙවන්, ෙමම කරුණු පක්ෂ
නායකයන්ට ෙයොමු කර ඔවුන්ෙග් මාර්ෙගෝපෙද්ශනය ලබා ගැනීම
ඥානාන්විත බව ඔබ කථානායකවරයාට හැඟුණි.
අප
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උසස් සම්පදායන් සහ චාරිත පවත්වා ෙගන යාම
සහ මා ෙවත ඔවුන්ෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා දීම පිළිබඳව මම
පක්ෂ නායකයන්ට කෘතඥ වන්ෙනමි.
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2012 සැප්තැම්බර් 19 දින පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී
වාර්තා කරනු ලැබූ කාර්ය සටහන්හි පහත පරිදි දැක්ෙව්:
“ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධාන පකාරව,
පනත් ෙකටුම්පතකට එෙරහිව ෙපත්සමක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ
විටදී එහි පිටපතක් ඒ අවස්ථාෙව්දීම කථානායකවරයාට භාර දිය යුතු බව
ගරු කථානායකතුමා කාරක සභාවට දැනුම් ෙදන ලදී.
එතකුදු
වුවත්, “දිවිනැගුම” නම් පනත් ෙකටුම්පතට එෙරහිව ෙගොනු කරනු ලැබූ
එබඳු ෙපත්සමක් එකී ව්යවස්ථාමය පතිපාදනවල නිර්දිෂ්ට ආකාරෙයන්
කථානායකවරයාට භාර ෙනොෙදන ලදී. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිය අදහස්
දක්වන ෙලස ගරු කථානායකතුමා කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන්ට
ආරාධනා කරන ලදී.
දීර්ඝ සාකච්ඡාවලින් පසුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අෙප්ක්ෂා කළ
පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය සහ කථානායකතුමාෙග්
අධිකාරිය, එම අධිකාරිෙය් අෙනකුත් සියලු අනුබද්ධ අංශ මඟින් පිළිෙගන
බලාත්මක කළ යුතු බව කාරක සභාෙව් මතය විය.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ එහි මන්තීවරුන්ෙග් උත්තරීතරභාවය, අධිකාරිය
සහ අභිමානය ආරක්ෂා කිරීෙම් අදහස ෙපරදැරිව ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් පකාශයක් සිදු කරන ෙලස කාරක සභාව ගරු
කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින ලදී.”

ජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය ආරක්ෂා කරනු ලබන ශක්තිමත්
අත්තිවාරම වන විධායකය, ව්යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය
අතර වසර ගණනාවක් පුරා පැවති සුහදත්වයට හානි ෙනොවන
ආකාරයකින් පරිණත, වගකීම් සහිත සහ ෙගෞරවනීය ෙලස ෙමම
ගැටලුව විසඳීම පිණිස ෙමය ඔබ කථානායකවරයාෙග් දෑත්
ශක්තිමත් කරන ලදී. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3 වැනි ව්යවස්ථාව
යටෙත් අන්සතු කළ ෙනොහැකි අයිතිවාසිකමක් වන සහ අප
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අතිශයින්ම වැදගත් අංගය වන
පරමාධිපත්යය භුක්ති විඳීමට ජනතාව සතු අයිතිය යනු සැබවින්ම
ජනතාවට බලය ලබා දීම ය.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයිතිවාසිකම් සහ වරපසාදයන්හි යම්
පසර්පණයක් ෙහෝ ලඝු කිරීමක් සිදු වුවෙහොත් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට ඵලදායී අන්දමින් කියාත්මක විය ෙනොහැක. ෙමම
සභාව විසින් නිරවුල්ව සහ අවහිර කිරීමකින් ෙතොරව
පවත්වාෙගන යා යුතු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරමාධිපත්යය පිළිබඳ
සංකල්පය අපෙග් ව්යවස්ථා සම්පාදකයන්, සිය බුද්ධි මහිමෙයන්,
ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව සුරක්ෂිත ෙකොට ආරක්ෂා කර තිෙබ්.
බලෙය් ෙතපාව තුළ ෙහෝ අතර ගැටුම් ෙහෝ වියවුල්
ඇතිවුවෙහොත් එහි පතිවිපාකයන්ෙගන් පීඩා විඳිනු ඇත්ෙත්
පරමාධිපත්ය බලෙය් ෙකෝෂ්ඨාගාරය වන සහ ඔවුනෙග්
නිෙයෝජිතයන් ෙලස රැස්ව අප ෙමහි නිෙයෝජනය කරන
ජනතාවය. එබඳු තත්ත්වයකින් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඒ
අතරම ජනතාවෙග් සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් යහපත
ෙවනුෙවන් ව්යවස්ථාදායකය සහ අධිකරණය අතර ෙහොඳහිත
පවත්වා ෙගන යාමට අපි බැඳී සිටින්ෙනමු.
ෙමම
අවස්ථානුගත
කරුණු
යටෙත්,
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙවන් සහ ගරු මන්තීවරුන් වන පක්ෂ නායකයන් විසින්
මා ෙවත පදානය කර ඇති අධිකාරිය මඟින් සවිමත් කරනු
ලදුව, ඔබ කථානායකවරයා නීතිෙය් පශ්න පැහැදිලි කර ගැනීම
පිණිස උගත් නීතීඥයන්ෙග් උපෙදස් පැතීම ෙයෝග්ය යැයි සිතූ
අතර මවිසින්ම ද ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම් සිදු කරමින්
පාර්ලිෙම්න්තු
කියාදාමයන්
පිළිබඳ
දැනුමැති
විද්වත්
පුද්ගලයන්ෙග් ද අදහස් විමසන ලදී. අවශ්ය ලිපි ෙල්ඛන
පර්ෙය්ෂණය කරමින්, ෙම් පිළිබඳව පාරම්භ කටයුතු සිදු කරමින්
සහ ෙමම තීන්දුව ගැනීම සඳහා සහාය ෙවමින් ඔබ නිෙයෝජ්ය
කථානායකවරයා ලබා ෙදනු ලැබූ අමිල ෙසේවය ෙමහි ලා සඳහන්
කිරීම අවශ්ය වන අතර එම ෙසේවය ෙමම සභාව මඟින් කෘතෙව්දීව
පිළිගත යුතුව ඇත.
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දීර්ඝ කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළ කෘතහස්ත
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස මම, මෙග්ම අත් දැකීම් සහ
මට ෙපර ෙමම තනතුර ෙහබවූවන් විසින් ෙමයට පූර්වෙයන්
පකාශයට පත් කරන ලද තීන්දු ෙකෙරහි විශ්වාසය තැබූ හිටපු
කථානායක ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මහතා විසින් සිදු කරන ලද
පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමයන් අති දක්ෂ ෙලස පදර්ශනය කිරීම, එනම්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට සහ ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූලව
හිටපු
අගවිනිශ්චයකාරවරෙයකුට
එෙරහිව
ෙදෝෂභිෙයෝග
ෙයෝජනාවක් කථානායකවරයා ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබීෙමන්
අනතුරුව එකී හිටපු අගවිනිශ්චයකාරවරයාෙග් කියාකලාපය
විමසා බැලීම සඳහා විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීෙමන්
කථානායකවරයාව වළක්වන වාරණ නිෙයෝගයක් නිකුත් කිරීමට
පයත්න දරමින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන් තිෙදෙනකු
විසින් ෙදන ලද තීන්දුව නිෂ්පභා කරමින් හා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
විසින්
ආකමණය
කිරීමට
එෙරහිව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතරභාවය පවත්වා ගැනීම නිර්භීත ෙලස සහතික කරමින්
ගන්නා ලද තීන්දුව මඟින් මම විෙශේෂෙයන්ම දිරිගන්වනු
ලැබූෙයමි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී,“දිවිනැගුම” නම් පනත් ෙකටුම්පතක්
අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි ෙගොනු කරන ලද
ෙපත්සම් තුනක් විය.
ෙපත්සම්කරුවන්ෙගන් එක් අෙයක්,
ෙපත්සමක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු ෙකොට, එහි පිටපතක්
කථානායකවරයා ෙවත භාර දිය යුතු බව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
පකාශ කර තිබියදීත් එහි පිටපත 2012.08.17 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත භාර දුන්ෙන්ය.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය සිය වර්තමාන තීරණෙයහි පාර්ලිෙම්න්තු මහ
ෙල්කම්වරයාට එෙසේ භාරදීම නිවැරදි බවට තීරණය
කළ අතර, ෙමහිදී ගැටලුව වන්ෙන් ෙමම කාරණයයි. (එම පනත්
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්ම තවත් ෙපත්සම් ෙදකක් තිබූ
අතර, ඉන් එකක් නිර්ෙද්ශිත කාල සීමාෙවන් බැහැර වූ නමුත් ඒවා
නිවැරදි ෙලස කථානායකවරයා ෙවත භාර ෙදන ලදී.) ඉහත
කරුණ සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි තීරණය පහත
සඳහන් පරිදි විය:
“ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි ෙගොනු කරන ලද ෙපත්සම නියම කර ඇති කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ගරු කථානායකවරයා ෙවත යැවීෙම් කියාවලිය
අනිවාර්ය වුවද නියම කර ඇති කාල රාමුව තුළදී එම ෙල්ඛන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත යවනු ලැබීම ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙවහි 121(1) ව්යවස්ථාව සමඟ අනුකූල ෙනොවන්ෙන් යැයි කිව
ෙනොහැකිය.”

එබැවින් එකී ෙපත්සම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා
ෙවත භාර ෙදන ලද්ෙද් වුවද ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එය අවධානය
ෙයොමු කිරීම සඳහා පිළි ගත්ෙත්ය. ෙමම තීරණෙයහි බලපෑම
අවෙබෝධ කර ගැනීම පිණිස, පහත සඳහන් පරිදි කියැෙවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 (1) (2) හා (3) ව්යවස්ථා පරීක්ෂා
කිරීෙමහි ෙයදීම අවශ්ය ෙව්:
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කාල සීමාවක් ඉකුත් වන ෙතක් ෙහෝ යන ෙමයින් පළමුෙවන් එළෙඹන
දිනය ෙතක් ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිසිම
පියවරක් ෙනොගත යුත්ෙත් ය.
121 (3) ව්යවස්ථාව - අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි ෙයොමු කිරීමක් කළ තැන් පටන්
නැතෙහොත් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කළ තැන පටන් සති තුනක් ඇතුළත
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ස්වකීය තීරණය ජනාධිපතිවරයාට සහ
කථානායකවරයාට දැනුම් දිය යුත්ෙත්ය.”

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයහි තීරණෙයහි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්
අෙප්ක්ෂා ෙකෙරන පරිදි, කථානායකවරයාට පිටපතක් භාර දීම
ෙවනුවට එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට යැවීම
පමාණවත් බව හැඟෙවන පරිදි ඉහත කී ව්යවස්ථාව අර්ථ
නිරූපණය කර ඇති අතර එමඟින් “කථානායකවරයා” ෙවනුවට
“පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා” ආෙද්ශ කර ඇත. එය
බලපැවැත්මට ඉඩ හරිනු ලැබුවෙහොත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය
පතයට ඇතුළත් කළ පනත් ෙකටුම්පතක් සම්බන්ධෙයන් 121(1)
ව්යවස්ථාව යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු කිරීමක් කිරීෙම්දී
ජනාධිපතිවරයාට
ෙහෝ
ෙපත්සමක්
භාර
දීෙම්
දී
පුරවැසිෙයකුට, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත් අනිවාර්ය
අවශ්යතාවක් වන ෙපත්සෙම් පිටපතක් කථානායකවරයාට යැවීම
මඟින් කථානායකවරයාට දැනුම් දීම සිදු කිරීෙමන් ෙතොරව, එෙසේ
කළ හැකි ෙව්. කථානායකවරයාට ෙපත්සම භාර දීම අනිවාර්ය
බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
ෙයොමු ෙකොට ඇති ෙපත්සම භාර ෙදන අවස්ථාෙව්දීම එය
කථානායකවරයාට ලැබීම සම්බන්ධෙයන් කිසිදු සහතික වීමක්
ෙනොමැති පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට එම ෙල්ඛනය භාර
දීම මඟින් එම භාර දීෙම් අවශ්යතාව සපිෙරන බව තීරණය කර
ඇත. එය නම් කරන ලද බලධාරියා ෙවත භාර දීම මඟින්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සහතික කර ඇති නියතතාව පිළිබඳ මූලික
කරුණ එමඟින් බැහැර ෙකෙර්.
121 (2) ව්යවස්ථාවට අනුව,
“ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අධිකරණ බලය එෙසේ කියාත්මක කරවා ගනු ලැබූ
අවස්ථාවක ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය ෙදන ෙතක් ෙහෝ ඒ ෙයොමු කිරීෙම්
නැතෙහොත් ෙපත්සෙම් දින සිට සති තුනක කාලසීමාවක් ඉකුත් වන ෙතක්
ෙහෝ යන ෙමයින් පළමුෙවන් එළෙඹන දිනය ෙතක් ඒ පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිසිම පියවරක් ෙනොගත යුත්ෙත්ය”

යන අවශ්යතාව ඇති ෙහයින්, සැක සහිත ෙපත්සමක්
අවධානයට ලක් කිරීෙම් පයත්නයක් පාර්ලිෙම්න්තු කියාපටිපාටිය
ෙකෙරහි දරුණු පතිවිපාක ඇති කරවන ද්විධාකරණයක්
නිර්මාණය කරන්නා වූ අධිගමනයකට මඟ පාදයි.

121 (1) ව්යවස්ථාව - ඉහත කී පරිදි වූ එවැනි යම් පශ්නයක් පිළිබඳව
සාමාන්යෙයන් තීරණය කිරීමට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඇති අධිකරණ බලය
අග විනිශ්චයකාරවරයා අමතා ජනාධිපතිවරයා විසින් යවනු ලබන ලිඛිත
ෙයොමු කිරීමක් මඟින් නැතෙහොත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අමතා කවර ෙහෝ
පුරවැසිෙයකු විසින් යවනු ලබන ලිඛිත ෙපත්සමක් මඟින් කියාත්මක
කරවා ගත හැක්ෙක්ය. ඒ ෙයොමු කිරීම ෙහෝ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කිරීම,
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුළත් කළ තැන්
පටන් සතියක් ඇතුළත කළ යුතු වන්ෙන් ය. තවද ඒ ෙයොමු කිරීෙම්
නැතෙහොත් ෙපත්සෙම් පිටපතක් ඒ අවස්ථාෙව්දී ම කථානායකවරයාට
භාර දිය යුත්ෙත් ය. ෙම් අනුව්යවස්ථාෙවහි “පුරවැසියා” යන්නට සාමාජික
සංඛ්යාෙවන් හතෙරන් තුනකට ෙනොඅඩු සංඛ්යාවක් පුරවැසියන් වන්නා වූ
සංස්ථාගත කළ ෙහෝ සංස්ථාගත ෙනොකළ මණ්ඩලයක් ඇතුළත් ෙව්.

ඉහත කී ව්යවස්ථාෙවහි විධිවිධානය මගින් අෙප්ක්ෂිත
පාර්ලිෙම්න්තු
කටයුතු
නැවැත්වීම
කථානායකවරයාෙග්
බලක්ෙෂේතය තුළට අයත් කරුණක් වන අතර 121 වැනි
ව්යවස්ථාව කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය බලතල ෙනොමැති
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට ඒ සම්බන්ධෙයන්
කියාත්මක වීමට කිසිදු බලයක් ෙනොමැති කරුණක් වන්ෙන්ය.
තවද, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 121 (3) ව්යවස්ථාවට අනුව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ස්වකීය තීරණය කථානායකවරයාට දැනුම් දීම
අවශ්ය ෙව්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කරන ලද පරිදි,
තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලද පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධ කටයුතු
යළි ඇරඹීම ෙහෝ ෙවනත් අවශ්ය පියවර ගැනීම සිදු ෙකෙරන්ෙන්
ඉන් අනතුරුව ෙව්. එකී පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් එහිදී
ගත යුතු පියවර කවරක්ද යන්න පිළිබඳව මන්තීවරුන් දැනුවත්
කිරීම
පිණිස
සභාෙව්
කටයුතු
සිදුවන
අවස්ථාෙව්දී
කථානායකවරයා එකී තීරණය ගරු මන්තීවරුන්ට සවන් දීම
පිණිස කියවීම ෙමෙතක් අනුගමනය කරන ලද පිළිෙවත විය.

121 (2) ව්යවස්ථාව - ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අධිකරණ බලය එෙසේ
කියාත්මක කරවා ගනු ලැබූ අවස්ථාවක ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය ෙදන
ෙතක් ෙහෝ ඒ ෙයොමු කිරීෙම් නැතෙහොත් ෙපත්සෙම් දින සිට සති තුනක

ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාෙග් විෂය පථය
යටෙත් ගැෙනන කරුණු ෙනොෙව්. එබැවින් ආණ්ඩුකම

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු කථානායකතුමා]

ව්යාවස්ථාෙව් 121 වන ව්යවස්ථාව බලාත්මක කිරීම
සම්බන්ධෙයන් කථානායකවරයා ෙවත වැදගත් කාර්යභාරයක්
පැවරී ඇති අතර ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්පාදකයින් විසින්
පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමයන් හා සම්පදායයන් පිළිබඳ ගැඹුරු
අවෙබෝධයක් සහිතව, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ෙයොමු කිරීම් ෙහෝ ෙපත්සම්වල පිටපතක් කථානායකවරයා
ෙවත යැවීම අනිවාර්ය විය යුතුය යන නිෙයෝගය ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරන ලදී. ෙමහි අවශ්යතාවය වන්ෙන්
ආණ්ඩුකම ව්යාවස්ථාෙව් 121 (2) හා (3) ව්යාවස්ථාවල විස්තර
ෙකොට ඇති පියවරයන් ගැනීම සඳහා කථානායකවරයා දැනුවත්
කිරීමයි.
වර්ෂ 1991දී, ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ
කාරණෙයහිදී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ෙදන ලද තීන්දුෙවහිදී,
(ජී.ආර්.ටී.ඩී.බණ්ඩාරනායක, ෙක්.එම්.එම්.බී. කුලතුංග සහ
එස්.ඩබ්ලිව්.බී. වඩුෙගොඩපිටිය යන විනිශ්චයකාරවරුන් විසින්
ෙදන ලද අංක SCD 5/91, 6/91 සහ 7/91 දරන, 1991.04.23 දින
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත එවන ලද) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 වැනි
ව්යවස්ථාෙව් ඇතැම් මූලික කරුණු -අපෙග් අදහෙසේ හැටියට,
අපකාර ඇතිවීමට ෙමන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව සහ අධිකරණය අතර
ගැටුමක් ඇතිවීමටද ෙහේතු විය හැකි අතර, එය වළක්වා ගත යුතු
යැයි කීම පැවසිය යුතු ෙනොෙව්. එම විධිවිධාන පටිපාටින්ට අනුකූළ
ෙනොවීම මඟින් ඇති වීමට ඉඩ ඇති පතිඵලය එය විය හැක.- ඇති
බව කල් තියා දැන ෙගන තිබුණි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින්
වර්තමාන තීරණය දීෙම්දී ෙමම තීන්දුව සැබවින්ම සලකා බලන
ලද නමුත්, වසර විසිඑකකට ෙපර ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දැක
තිබූ, “එම විධිවිධාන පටිපාටිය සමඟ අනුකූළ ෙනොවීම මගින් ඇති
වීමට ඉඩ ඇති පතිඵලය විය හැක” යන්න වළක්වා ගැනීමට
කටයුතු කිරීමට කනගාටුදායක ෙලස ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අසමත් වී
ඇත.
කිසියම් කඩාකප්පල් කිරීමක් සිදු වීමට ඇති ඉඩ වළක්වා
ගැනීමට සහ සිදු විය හැකි කිසියම් අෙහේතුක සිදු වීමක් වළක්වා
ගැනීම පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව දැඩි ෙලස අකුරටම
පිළිපදිමින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පනවා ඇති නීතිය පිළිපැදීමට
ඔබෙග් කථානායකතුමා අෙප්ක්ෂා කරයි. කථානායකතුමාෙග්
වගකීම සහ ෙමම තීරණය දීෙම්දී අනුගමනය කිරීමට අදහස් කරන
මාර්ගය වන, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ඵලදායී සහ අර්ථවත් කර
ගැනීම සඳහා ෙමමගින් ඉඩ සලසා ෙදයි.
අවසානෙය්දී,
ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් කියා කිරීමට හා විෙශේෂෙයන්ම
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්දී පනත් ෙකටුම්පතක් අභිෙයෝගයට ලක් කරන
පුරවැසියන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමටත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
මගින් විධිවිධාන සලසා ඇති පරිදි අධිකරණය විසින් සලකා බැලීම
සිදු කරන අතරතුර පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ පිළිබඳ කටයුතු කිරීම අත්
හිටුවන බව සහතික කර ගැනීෙම් අයිතිය භුක්ති විදීමට ඉඩ
සැලසීම සඳහා අවසර දීමටත්, ජනතා නිෙයෝජිතයින් වශෙයන්
ව්යවස්ථාදායකය බැඳී සිටියි.
ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ කාරණෙය්දී
පහත පරිදි ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 121 වන ව්යාවස්ථාව වඩාත්
පුළුල් ෙලස සාකච්ඡාවට භාජනය කරනු ලැබීය:
“අපෙග් මතය නම් අධිකරණ බලය කියාත්මක කරවා ගත හැකි ආකාර
සම්බන්ධෙයන් ෙමම ව්යවස්ථාෙව් දක්වා ඇති විධිවිධාන සියල්ලම
අනිවාර්ය ෙව්.”

එම තත්ත්වයට තරමක් දුරට සමාන, එෙහත් ඒ ආකාරෙය්ම
ෙනොවන, පුරවැසියන් හට සිදු විය හැකි යම් අයුක්තියක් ෙව් නම්
එය මිත ලීලාෙවන් විසඳා ගත යුතු ආකාරෙය් තත්ත්වයක් නැවතත්
උද්ගත වී තිෙබ්. එෙසේ කිරීෙම්දී ෙපොදු පදනමක් කරා එළඹීම
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සඳහා, ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්
ලබා දී ඇති සහ වර්තමාන නඩු තීන්දුෙව්දී ද අනුගමනය කර ඇති,
ආණ්ඩුකම ව්යාවස්ථාෙව් 121 වන ව්යවස්ථාව අනිවාර්ය
ස්වභාවෙය් එකක් බව තීරණය කළ එම තීරණය මවිසින්
අනුගමනය කරනු ලැෙබ්. 1991 දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා
දුන් තීරණෙයන් නැවතත් උපුටා දක්වන්ෙන් නම්:
“ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මතය දැනගත් විට, පාර්ලිෙම්න්තුව නීති සම්පාදන
කියාවලිය කර ෙගන යාෙම්දී වඩාත් වාසි සහගත ආකාරයට ස්ථාන ගත
ෙව්. ව්යවස්ථාෙව් ෙමම පරමාර්ථය, එවන් පතිඵලයක් අත් කර ගැනීම
සඳහා නිර්මාණය කර ඇති විධිවිධාන අනිවාර්ය ඒවා ෙලස ෙනොසැලකුව
ෙහොත්, සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ෙනොහැකි වනු ඇත. පනත් ෙකටුම්පතක්
විනිශ්චය කිරීම සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු කළ විට සති තුනක
කාලයක් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාමාන්ය නීති සම්පාදන බලය අත්
හිටුවීමට අවශ්ය විධිවිධාන ද ව්යවස්ථාෙවන් සපයා ඇත. - 121 (2)
ව්යවස්ථාව. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට අනුකූල දැයි සලකා බලන අතරතුර, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
එම පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට භාජනය කිරීම ෙහෝ අදාළ කියාපටිපාටින්
ඉදිරියට කර ෙගන යාම වැළැක්වීමට පමාණවත් වන පරිදි එහි විෂය පථය
පුළුල් වූෙය් ෙනොමැති නම් ව්යවස්ථාෙව් අරමුණු ව්යර්ථ වනු ඇත.”

121 වැනි ව්යවස්ථාව අනිවාර්යය බවට තීන්දු ෙදෙකහිදී ම
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය ෙකොට ඇති විෙටක එය අර්ධ වශෙයන්
අනිවාර්ය බව සහ අර්ධ වශෙයන් නිර්ෙද්ශක බව ඉන් අදහස්
ෙනොෙව්. මින් අදහස් වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකවරයා
ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ආෙද්ශ කළ හැකි
බවයි.
ඊටත් වඩා, ව්යවස්ථාදායක කියාවලිය 121 (1)
ව්යවස්ථාවට අදාළව සිදු කිරීමට හැකි වීම පිණිස ෙපත්සෙමහි
ෙයොමුෙවහි
පිටපත
“පාර්ලිෙම්න්තුව”
ෙවත
ෙනොව
“කථානායකවරයා” ෙවත විෙශේෂෙයන් යැවිය යුතු බවට
ව්යවස්ථාව පතිපාදන සලසයි.
121 (1) ව්යවස්ථාෙවහි
“පාර්ලිෙම්න්තුව” යන වචනය ෙයොදා තිබුණි නම් එය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට භාර දීෙම් යම්
සාධාරණභාවයක් තිෙබ්. නමුත්, ෙමම අවස්ථාෙව්දී ෙමන්, එෙසේ
ෙනොවන විෙටක, එය පාර්ලිෙම්න්තුවට අගතිදායක, පිළිගත
ෙනොහැකි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙවනස් කිරීමක් ෙලස සැලකීමට
පාර්ලිෙම්න්තුවට සිදු ෙව්.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 ව්යවස්ථාව අනිවාර්යය බවට
තීන්දු කරන තීන්දු පකාශ ෙදක අනුව බලන කළ, 121 (2) සහ (3)
ව්යවස්ථා බලාත්මක කිරීමට හැකිවනු පිණිසත්, ෙකටුම්පතක්
සම්බන්ධ පාර්ලිෙම්න්තු කියාවලිය අත් හිටුවීමට ෙහෝ නැවත
ඇරඹීමට හැකිවනු පිණිසත්, කථානායකවරයාට, ෙයොමුව ෙහෝ
ෙපත්සම එකම විෙටක භාරදීම මූලික අවශ්යතාවක් බව
පැහැදිලිය. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මගින් ඔහුෙග් නිලයට පවරන
ලද කාර්යයන්ෙගන් කථානායකවරයා බැහැර කරනවා නම් ෙහෝ
ඔහු ෙනොෙකෙරන්ෙන් නම් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායන් අනතුරට
ෙහෝ විපතට පත් වනු ඇත. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවල
9වන
ස්ථාවර
නිෙයෝගෙයහි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහ
ෙල්කම්වරයාෙග් වගකීම් දක්වා ඇති නමුත් ෙකෙසේ අර්ථ
නිරූපණය කළද කථානායකවරයාට සමාන වන ආකාරෙය්
අධිකාරියක් ෙහෝ බලයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට
පවරන එවන් බල අධිකාරියක් ෙනොමැත.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් යහපත්, සාධාරණ සහ පැහැදිලි
ෙහේතූන් මත ෙශේෂ්ඨාධිකරණ ෙයොමුෙවහි ෙහෝ ෙපත්සෙමහි
පතිගාහකයා ෙලස කථානායකවරයා ෙවත පවරා ඇති බලය,
ෙපත්සෙමහි අනුගමනය කළ වැරදි සහගත කියාපටිපාටියක්
විධිමත් කිරීම පිණිස පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට පැවරිය
යුතු යැයි කීම ව්යාකූලතාවක් ජනිත කරයි.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දී ඇති වර්තමාන නඩු තීන්දුෙවහි
අදාළ ෙඡ්දෙය් පහත සඳහන් පරිදි දැක්ෙව්:

21

2012 ඔක්ෙතෝබර් 09
“එබැවින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් නඩු විභාගය පැවැත්ෙවන කාල
සීමාව තුළ ගැටලුවට තුඩු දී ඇති පනත් ෙකටුම්පතට අදාළ පාර්ලිෙම්න්තු
කියාදාමයන් අත්හිටුවන බව සහතික කර ගැනීම අරමුණ සහ පරමාර්ථය
ෙව්. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කර ඇති ෙපත්සම නියමිත කාල සීමාව
තුළ ගරු කථානායකතුමා ෙවත යැවීෙම් කියාවලිය අනිවාර්ය වන අතර,
අදාළ ලිපි ෙල්ඛන නියම කර ඇති කාල රාමුව තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම්තුමා ෙවත යැවීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) වගන්තියට
අනුකූල ෙනොෙව් යැයි කිව ෙනොහැක”

ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව්
64(1)
ව්යවස්ථාෙවන්
කථානායකතුමාට එතුමාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල ලැබී තිෙබ්.
ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විසින් එතුමා ෙතෝරා පත් කර ගනු
ලැෙබ්.
පූර්වතා අනුපිළිෙවෙළහිදී, ජනාධිපතිතුමා සහ
අගාමාත්යතුමාට පසු කථානායකතුමා විසින් පධානතම තනතුරක්
දරනු
ලබන
අතර
එමඟින්
පාර්ලිෙම්න්තුවට
සහ
කථානායකවරයාට ලබා දී ඇති පමුඛත්වය පත්ය ෙව්.
ජනාධිපතිතුමා විසින් ආණ්ඩුකම ව්යාවස්ථාෙව් 65(1)
ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම් පත් කරනු ලබන අතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් යථා
පැවැත්ෙමන් සිටිනා තාක් එම ධුරය දරනු ලැෙබ්. දැනුම් දීමක්
ලබා ගැනීෙම් කාර්යෙය්දී සමාන ෙකොට සැළකීම සඳහා, තනතුරු
ෙදකක් බලතලවලින්, අධිකාරෙයන් සහ තත්ත්වෙයන් සමාන කළ
ෙනොහැක.
ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 136 හි පහත සඳහන් පරිදි දක්වා තිෙබ්:
“පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙමම ස්ථාවර නිෙයෝගවල
විධිවිධාන සලස්වා ෙනොමැති සියලුම කරුණු ෙමෙහයවීෙම් බලය
කථානායකතුමාට තිබිය යුතුය”

අෙනක් අතට, ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 9 යටෙත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට ඇත්ෙත් සීමිත බලතල වන
අතර කථානායකතුමාට ආෙද්ශකයක් ෙනොෙව්.
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව මඟින් කථානායකතුමාට පමණක් විෙශේෂෙයන් ලබා දී
ඇති බලතල කිසිදු කථානායකවරෙයකු විසින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහ ෙල්කම්තුමාට පවරා නැත. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාරව
එෙසේ කිරීමට ෙනොහැකිය.
කථානායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් නිර්මිත පුද්ගලෙයකු
වන අතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්වල මුලසුන දරයි. අ(ර්)ස්කන්
ෙම් (Erskine may) සඳහන් කරන ආකාරයට, “සභාෙවහි බලතල,
කටයුතු සහ අභිමානය යන කරුණුවලදී ............... සභාවම
නිෙයෝජනය කරයි. අෙනක් අතට .............. මහජන මන්තණ
මණ්ඩලෙය් විවාදවල මුලසුන දරන අතර එහි කටයුතුවලදී සියලුම
නීති පිළිපැදීම සහ නිසි පිළිෙවළ ආරක්ෂා කිරීම බලාත්මක කරයි.
(188 පිටුව) සභාෙව් කටයුතු නිසි පිළිෙවළට පවත්වා ෙගන යාම
සහතික කිරීම සඳහා, කථානායකතුමාෙග් රාජකාරි ඉටුකිරීෙම්දී
එතුමාට සහාය වීම පිණිස එතුමා සතුව ෙබොෙහෝ බලතල තිෙබ්;
සමහර ඒවා ව්යවහාරෙයන් පැන නඟින අතර අෙනක්වා ස්ථාවර
නිෙයෝග ෙහෝ සභාෙව් ෙයෝජනා මඟින් පවරා තිෙබ්” (190 පිටුව)
[ අ(ර්)ස්කින් ෙම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නීතිය, වරපසාද, කටයුතු සහ
ව්යවහාරය පිළිබඳ ශාස්තී නිබන්ධනය, 22 වැනි සංස්කරණය]
(Erskine May on Treatise on the Law, Privileges,
Proceedings and Usage of parliament Edition 22)
කථානායකතුමා පත් කළ පසු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 64(2)
ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් කර ඇති සීමිත අවස්ථා කිහිපෙය්දී පමණක්
එතුමා විසින් එම තනතුර දැරීම අවසන් ෙවයි. කිසිදු වගන්තියක,
නීතියක, රීතියක ෙහෝ නිෙයෝගයක කථානායකතුමා ෙවනුෙවන්
කිසිදු දැනුම් දීමක් භාර ගැනීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම්තුමාට විධිවිධාන සලසා නැත. ජනාධිපතිතුමා විසින්
කිසියම් කරුණක් ෙශේෂඨ
් ාධිකරණයට ෙයොමු කිරීම පිළිබඳ ෙහෝ
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පුරවැසිෙයක් විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ ෙපත්සමක්
පිළිබඳ
දැනුම්දීමක්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අදාළ
කරුණු
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම නතර කළ හැකි වන පරිදි,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන
කියාත්මක කිරීම පිණිස එය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කරන
අවස්ථාෙව්ම කථානායකතුමා ෙවතට භාර දීම ඉතාම වැදගත් ෙව්.
එබැවින්, කථානායකතුමා ෙවත දැනුම් දීම ෙනොකරන්ෙන් නම්,
පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙනොකඩවා කටයුතු කර ෙගන
යනු ලබන බැවින් සහ පනතක අඩංගු කරුණු පරීක්ෂාවට ලක්
කිරීම මඟින් පුරවැසිෙයකු ලබා ගන්නා විෂය මූලික බව නැති වී
යන බැවින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සඳහන් කර ඇති “ඒ
අවස්ථාෙව්දීම” යන වචනවල දැඩි අදාළ බවක් තිෙබ්.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරන ලද කාරණෙයහි ෙහෝ
ෙපත්සෙමහි පිටපතක් එය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරන
ලද අවස්ථාෙව්දීම කථානායකතුමා ෙවත භාර දීම කියාපටිපාටිමය
කටයුතු සඳහා ඉතා අවශ්ය වන අතර එෙසේ කිරීමට පමාද වීම
බරපතළ තත්ත්වයක් ඇති කරයි.
පුරවැසිෙයකුට පනත්
ෙකටුම්පතක ව්යවස්ථානුකූල බව පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම සඳහා
එම පනත් ෙකටුම්පත ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියට ෙගන යාෙම්
අයිතිය අහිමි ෙනොකළ යුතු නිසා මම ෙමම කරුණ තදින්ම
අවධාරණය කරන අතර, පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමම කරුණට අදාළව
කටයුතු කිරීම නතර ෙනොකළෙහොත් එය ඔහුෙග් අභිපායට
අනර්ථකාරි වී, ඔහු එය අභිෙයෝගයට ලක් කිරීෙම් අරමුණ නිෂ්ඵල
වී යයි. ෙපත්සමක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීම සිදු වන
අවස්ථාෙව්දීම එය කථානායකතුමාට භාරදීමද සිදු විය යුතු බව
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය කරන්නන් විසින් සඳහන් කර
ඇත්ෙත් ෙමම කරුණ සිහිෙය් තබාෙගනය. කාලය ආසන්න වීම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු වැළැක්වීම සඳහා ඉතාමත් අවශ්ය ෙව්.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් වර්තමාන තීරණය මඟින් අවසර දී ඇති පරිදි
එම පිටපත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට භාර දී තිෙබ් නම්,
එමඟින් 121 වැනි ව්යවස්ථාව බරපතළ ෙලස එහි අරමුණින් ඈත්
කර තබන අතර, එය දරන්නාට, ෙනොපමාව කියා කිරීම අවශ්ය
වන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 (2) වැනි ව්යවස්ථාව කියාත්මක
කිරීම සඳහා අවශ්ය බලය සහ අධිකාරය ෙනොමැති බැවින් එහි
වාස්තවිත බව නැති යයි.
අධිකරණය විසින් සලකා බැලීෙමන් අනතුරුව නඩු තීන්දුව
ලබා දීම සඳහා අධිකරණයට පමාණවත් කාලයක් ලබා ෙදන තුරු,
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අදාළ කරුණ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම
කල්දැමීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් ජනාධිපතිතුමා
ෙවත සහ, තවද, පුරවැසියන් ෙවත ලබා දී තිෙබන අයිතිවාසිකම
නිෂ්ඵල වී යන්ෙන් නම්, එය සමාව දිය ෙනොහැකි කරුණකි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කල් දැමීම ෙහෝ නැවත ආරම්භ කිරීම
කථානායකතුමාෙග් විෂය පථය ඇතුළත පවතින කරුණු වන
අතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාෙග් විෂය පථයට අයත්
ෙනොෙව්.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳ ස්වකීය පුළුල්
අත්දැකීම් ෙයොදා ගනිමින්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 1991
වර්ෂෙයහිදි ෙදන ලද තීරණෙය්දී, ෙමම අනෙප්ක්ෂිත පාෙයෝගික
ගැටලු පිළිබඳ සැලකිලිමත් වී තිබූ අතර, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ
ෙනොෙවනස්ව පැවති පූර්වාදර්ශයන් සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අනුගමනය
කරන
ලද
පරිචයන්
මඟින්ද
තහවුරු කරනු ලබන, එම නියමය ලබා දීෙම්දී අනුගමනය කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරන, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන
සමඟ අනුකූල වන කියාපටිපාටියක් අනුගමනය කර තිබුණි.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳ සලකා බැලීම
සඳහා පමාණවත් කාල රාමුවක් ලබා දීමට හැකි වන පරිදි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම නවතා දමමින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියා පටිපාටින් කළමනාකරණය කිරීම සඵල
කර ගැනීම පිණිස, පනත් ෙකටුම්පතකට අභිෙයෝග කිරීම පිළිබඳව
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දැනුම් දීමක් ලැබීම සඳහා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින්
කථානායකතුමාට ලබා දී ඇති අයිතිය පිළිබඳ අවශ්යතාව අත හැර
දැමීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොහැකිය. ව්යවස්ථාදායකය විසින්
සැලකිල්ලට ගත යුතු ඉතාම වැදගත් කාරණය වන්ෙන්,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121 ව්යවස්ථාව කියාත්මක කිරීෙම්දී,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් දක්වා ඇති ආකාරයට, ස්ෛවරීභාවය
පැවරී ඇති මහජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් කියා කිරීමයි.
මහජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය ආරක්ෂා කිරීෙම් ශක්තිමත්
පභවයක් වන පාර්ලිෙම්න්තුවට, ස්වකීය බලතල අහිමි කරනු
ලැබීමට එය විසින්ම ඉඩ ලබා දිය ෙනොහැක.
දැනුම් දීමක් කථානායකතුමා විසින් භාර ගැනීෙම් කාර්යය
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව මඟින් කථානායකතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසය
තබා ඇති කාර්යයක් වන අතර, විෙශේෂෙයන්ම එය ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 107(1) ව්යවස්ථාව මඟින් සඳහන් කර ඇති
ෙහෝ
ජනාධිපතිවරෙයකුට
එෙරහි
ෙදෝෂාභිෙයෝගයකට
විනිශ්චයකාරෙයකු ඉවත් කිරීමට අදාළ කරුණුවලට සම්බන්ධ
වන බැවින්, කථානායකතුමා විසින් එය ආරක්ෂා කළ යුතු ෙව්.
ෙමවැනි තීරණයක පතිසාම්යයක් මඟින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහෙල්කම්වරයා විසින් එබඳු දැනුම් දීමක් භාර ගැනීම
කථානායකවරයා ෙවත කථානායකවරයා ෙවනුෙවන් සිදු කරන
ලද දැනුම් දීමක් ෙලස සැලකීමට පමාණවත් බව අදහස් ෙකෙර්
නම් එය මහත් ව්යාකූල බවට හා ගැටුමකට මඟ පෑදිය හැකි අතර,
ෙබොෙහෝ බලපෑම් ඇති කරන පතිවිපාක සහිත එම කියාපටිපාටින්
එමඟින් අකී බවට පත් කරනු ලැබිය හැකිය. ජනාධිපතිවරයකුට
සහ අගවිනිසුරුවරෙයකුට එෙරහිව ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගන ඒමට
උත්සාහයක් දරනා ලද බව ෙමම සභාව දනී. ෙමම කාරණය
විෙශේෂ කාරක සභාවක් ඉදිරියට ෙගන එන ලද අතර, තවත්
අගවිනිසුරුවරෙයකු විෙශේෂ කාරක සභාවක් ඉදිරියට ෙගන ඒමට
ෙයෝජනාවක් ෙගන එන ලද අවස්ථාෙව්දී ඒ සඳහා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ඇති කරන ලද අවහිරය ගරු අනුර
බණ්ඩාරනායක මහතා කථානායකවරයා ෙලස තීරණයක් ලබා
ෙදමින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවට අනුගතව කියා කිරීමට නීතිමය
වගකීමක් ෙනොමැති බව පකාශ කිරීමට මඟ පෑදුෙව්ය. ෙමම
තීරණය ඒ ආකාරෙයන්ම පැවතීමට ඉඩ දුනෙහොත් නම් කරන ලද
කාර්යයන් සභාව මඟින් පත් කරනු ලබන කථානායකවරයකු
විසින් සිදු කළ යුතුය. විශ්වාසය මත ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව විසින්
දැඩි ෙලස විධිවිධාන සලසා දී තිබියදීත්, 107(1) ව්යවස්ථාව මඟින්
සඳහන් කර ඇති ජනාධිපතිවරයකුට ෙහෝ විනිශ්චයකරුවන්ට
එෙරහිව වු ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් වන ඉහත කී
කියාපටිපාටි කියාත්මක කිරීම එම තීරණය අවශ්යතාවට සරිලන
පරිදි හැසිරවීෙමන් නිෂ්ඵල කළ හැකි බව ගම්යමාන ෙව්.
එෙහයින් “කථානායකවරයා” ෙවනුවට “ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහෙල්කම්වරයා” ආෙද්ශ කිරීම 121 වැනි ව්යවස්ථාෙවහි
සීමාෙවන් ඔබ්බට විහිෙදමින් කථානායකවරයා ෙවත පැවරී ඇති
හා කථානායකවරයා විසින් අත්ෙනොහැරිය යුතු බලතලවලට
අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු කියාපටිපාටි ෙකෙරහි බලපෑම් ඇති කරයි.
එෙහයින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සහ පාර්ලිෙම්න්තුව හා
කථානායකවරයා ෙවත පැවැරි ඇති බලතල ආරක්ෂා කිරීම
උෙදසා එවැනි බලතල ඉක්මවා යෑම් ආරම්භෙය්දීම නිෂ්පභ කළ
යුතුය.
කථානායකවරයා ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම්වරයා
ආෙද්ශ කිරීමට නම් ඒ අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය
කිරීමට සිදු වන අතර, එය ව්යවස්ථාදායකය සතු කාර්යයකි.
ෙමම කාරණය සුපරික්ෂාකාරී ෙලස අධ්යයනය කළ පසු මා
මනසට මැනවින් නිශ්චය වී ඇත්ෙත් ෙමම තීරණය තුළ දී
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ කථානායකවරයා සම්බන්ධෙයන්
නිශ්චිත ෙලස සඳහන් ෙකොට ඇති විධිවිධාන විවරණය කිරීෙම්දී
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ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් වරදක් සිදු ෙකොට ඇති බව හා එය ඒ
ආකාරෙයන්ම පැවැතීමට ඉඩ හැරියෙහොත් එමඟින් පාර්ලිෙම්න්තු
සම්පදායට සහ කියාපටිපාටියට පතිස්ථාපනය කළ ෙනොහැකි
හානියක් ඇති විය හැකි බවය. ෙමය සරල පතිකර්මයක් අවශ්ය
කරන්නා වු භයානයක දුර්වලතාවකි. එයට වැඩි යමක් ෙනොෙව්.
මහජනතාවෙග් සුභසිද්ධිය උෙදසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
සාධනීය ෙලස කියාත්මක කිරීම පිණිස අපෙග් පජාතන්තවාදය
නම් වූ පාසාදය ෙගොඩනඟා ඇති කුළුණු තුෙනන් ෙසසු කුළුණු
ෙදක වන විධායකය සහ අධිකරණය සමඟ සුහදශීලිබව සහ
මිතශීලිබව පවත්වාෙගන යාම ව්යවස්ථාදායකය පාර්ශ්වෙයන්
අත්යවශ්ය ෙව්. ඔබෙග් කථානායකවරයා ෙලස, ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීෙම්දී මාෙග් කීර්තිමත් පුර්වගාමීන් විසින්
පවත්වා ෙගන යන ලද මහඟු සම්පදායන්ට අනුගතව වග කීමකින්
සහ පරිණතතාවකින් යුතුව කියා කිරීමට මාෙග් ධුරය විසින් මා
හට නියම කර ඇත.
ෙවනත් ෙපත්සම්කරුවකුෙග් ෙපත්සමක තවත් පිටපතක්
2012.08.20 දින කථානයකවරයා ෙවත ලැබුණි. පනත්
ෙකටුමපත න්යාය පතයට ඇතුළත් කරන ලද්ෙද් 2012.08.10 දින
දී ය.
ෙපත්සම 2012.08.17 දින ෙහෝ එදිනට ෙපර
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු ෙකොට එම අවස්ථාෙව්දීම එහි පිටපතක්
කථානායකවරයාට භාර දිය යුතුව තිබුණි. එකී ෙපත්සම නියමිත
දින 7ක කාලපරිච්ෙජ්දය ඉක්ම වීෙමන් පසුව සහ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
ෙගොනු
ෙකොට
දින
3කට
පසුව
කථානායකවරයා ෙවත භාර දී තිබුණ ද ,
“ ඒ ෙයොමු කිරීම ෙහෝ ෙපත්සම ඉදිරිපත් කිරීම, පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුළත් කළ තැන් පටන් සතියක්
ඇතුළත කළ යුතු වන්ෙන්ය. තවද, ඒ ෙයොමු කිරීෙම් නැතෙහොත්
ෙපත්සෙම් පිටපතක් ඒ අවස්ථාෙව්දීම කථානායකවරයාට භාර දිය
යුත්ෙත්ය.”

යනුෙවන් සඳහන් කරන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි 121(1)
ව්යවස්ථාව (ඉහත වඩාත් සවිස්තරාත්මකව දක්වා ඇති) අනුව එකී
ෙපත්සම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් සලකා බලන ලදී. ෙකෙසේ වුවද
ෙමම ෙපත්සම කථානායකවරයා ෙවත ලැබුෙණ් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 121 ව්යවස්ථාෙව් නියම ෙකොට ඇති දින 7ක කාල
පරිච්ෙඡ්දය ඉක්මවා දින තුනකට පසුව වන අතර ෙපත්සම
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කිරීම සහ එහි පිටපතක් තැපැල් කිරීම
නියමිත කාල පරිච්ෙඡ්දයට ෙපර එකම දින සිදු කිරීම මඟින්
“කථානායකවරයාට භාර දීම” යන්න පමාණවත් ෙලස තෘප්ත කර
ඇත යන පදනම මත එකී ෙපත්සම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් භාර
ගන්නා ලදී. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ස්ථාවරය වුෙය්,
“ෙමම කියාවලිය තුළ වැදගත් වන්ෙන් ෙපත්සම් ෙගොනු කිරීම සහ තැපැල්
කිරීම එක අවස්ථාෙව්දී සහ නියම කරන ලද දින 7ක කාල පරිෙච්ජ්දය තුළ
දී සිදු කිරිම ෙව්.”

යන්නයි. ෙමකී අර්ථ නිරූපනය මත එම ෙපත්සම වලංගු බවට
තීරණය කරනු ලැබුණි. “එම අවස්ථාෙව්දීම කථානායකවරයාට
භාර දිය යුත්ෙත්ය” යන්නට “තැපැල් කිරීම” යන්න ආෙද්ශකයක්
වන බව ෙමම පද ගැලපීම මඟින් අදහස් කරනා බව ෙපනී යයි.
ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා ෙදන ලද තීරණෙය්දී, අදාළ පනත්
ෙකටුම්පත 1991.03.05 දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට
ඇතුළත් කර තිබූ අතර, සතියක කාලපරිච්ෙජ්දය 1991.03.12 දින
අවසන් විය. සතියක කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇතුළත එනම් 1991.03.12
දින ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙපත්සම ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර, එහි
පිටපතක් ගරු කථානායකවරයා ෙවත තැපැල් කර තිබුෙණ්
1991.03.13 දින දීය. එම සිද්ධිෙය්දී ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අධිකරණ
බලය නිසි ෙලස අයැද ෙනොතිබූ බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින්
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තීරණය කරන ලද අතර, ෙපත්සම වලංගු ෙනොවන බවට තීරණය
කරන ලදී. ෙමම සිද්ධිෙය්දී ෙපත්සම උසාවිෙය් ෙගොනු කිරිම සහ
තැපැල් කිරීම නියම කරන ලද කාල පරිච්ෙජ්දය තුළ එකම දිනක
සිදු කරන ලද ෙහයින් ඒ පිළිබඳව කථානායකවරයාට
සන්නිෙව්දනය වීමට දින තුනක පමාදයක් සිදු වුවද එකී ෙපත්සම
භාර දී ඇති බවට පිළිගත හැකි බව තීරණය කරන ලදී. සාරාංශගත
පද ගැලපීමකදී “එම අවස්ථාෙව්දීම භාර දීම” යන්න “ එදිනම
තැපැල් කිරීම” යන අදහස දීමට විවරණය ෙකෙර්.
ශී ලංකා විදුලි සංෙද්ශ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ඉහත කී
තීරණෙය්දී,
“පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳ ස්වකීය තීරණය ලබා දීම සඳහා එය
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබීමකදී ඒ සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු සාමාන්ය ව්යවස්ථාදායක බලතල සති තුනක කාල
පරිච්ෙජ්දයක් සඳහා අත් හිටවනු ලැබීමට ද ෙමම වගන්තිය මගින්
විධිවිධාන සලසා ෙදනු ලැෙබ්. – 121 (2) ව්යවස්ථාව පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ව්යවස්ථානුකූලභාවය තීරණය කිරීෙම් කාර්යෙයහි ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
නිරත වී සිටියදී පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාද කිරීම ෙහෝ
කටයුතු කිරීම වළක්වා ලීම සඳහා ෙමම වගන්තිෙය් විෂය පථය පමාණවත්
ෙනොෙව් නම් ෙමම වගන්තිය මඟින් අෙප්ක්ෂිත අරමුණු ව්යර්ථ කරනු
ලබනවා ඇත.”

යනුෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තරෙය් කියා සිටිමින්,
පාර්ලිෙම්න්තුවට අතිශයින් වැදගත් කරුණක් ස්පර්ශ කෙළේය.
කථානායකවරයාට භාර දීම යන්නට දැන් ලබා දී ඇති අර්ථය
අනුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව විසින් නියම කර ඇති පරිදි ෙපත්සම
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
ෙවත
ෙයොමු
කරන
අවස්ථාෙව්දීම
කථානායකවරයා ෙවත භාර දිය යුතු වන ෙපත්සෙම් පිටපත
තැපෑෙල්දී ෙහෝ ෙවනත් යම් ආකාරයකින් පමාද ෙව් නම් එමඟින්
පීඩාවට පත් වන්ෙන් පුරවැසියාය.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තුළ
ෙපත්සෙමක් ෙගොනු කර ඇති බව දැනුම් ෙනොදීම ෙහේතු ෙකොට ඒ
පිළිබඳව කථානායකවරයා දැනුවත් ෙනොවන විට සහ ෙපත්සෙම්
පිටපතක් කල් ඇතුව කථානායකවරයා ෙවත ෙනොලැබීම ෙහෝ එය
ලැබීම පමාද වීම ෙහේතු ෙකොට ෙගන පනත් ෙකටුම්පතක්
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීම නතර ෙනොවීමට ඉඩ ඇත.
සාමාන්යෙයන්, තමන් විසින්ම ෙහෝ නිෙයෝජිතයකු හරහා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙපත්සමක් ෙගොනු කරන පාර්ශ්වයකට එම
අවස්ථාෙව්දී ෙහෝ ඊට ආසන්න අවස්ථාවකදී එකී ෙපත්සම
කථානායකවරයා ෙවත භාර දීමට පාෙයෝගිකව අපහසුතාවක්
ෙනොවනු ඇත. දැනුම් දීම ලැබුණු විට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
නවත්වනු ලැෙබන බවට කථානායකවරයා විසින් සහතික කළ
යුතු අතර, දැනුම් දීමක් ෙනොලැබුණු විට එෙසේ කිරීම අපහසු ෙව්.
මා දරන මතෙය් පදනම ෙකටිෙයන් දැක්වීම ෙයෝග්ය ෙව්.
පුරවැසියකු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙපත්සමක් මඟින්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අමතා ඇත්නම්, “ඒ ෙයොමු කිරීෙම් නැතෙහොත්
ෙපත්සෙම් පිටපතක් ඒ අවස්ථාෙව්දීම කථානායකවරයාට භාරදිය
යුත්ෙත්ය” යනුෙවන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් අංක 121(1)
ව්යවස්ථාෙවහි දක්වා ඇත. නීතිෙයහි ෙමම අනිවාර්ය පතිපාදනය
තහවුරු කරන්නාවූ ඉතා වැදගත් තාර්කික පදනමක් ඇත.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාවට අනුව ෙපත්සෙම්
පිටපත ලැබුණු විට, අනිවාර්ය වශෙයන් කියාමාර්ගයක් ගැනීමට
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් කථානායකවරයා හට නියම වී ඇත.
ෙමය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව විසින් කථානායකවරයා ෙවත පවරා
ඇති මූලික හා ඉටු කිරීෙමන් වැලකිය ෙනොහැකි මහජන
යුතුකමකි.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්121(2) ව්යවස්ථාෙවහි අන්තර්ගත
පතිපාදනවලින් පකාශයට පත් කර ඇති ආකාරයට
කථානායකවරයා ෙවත පැවරී ඇති ෙමම යුතුකම නම්,
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“ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය ෙදන ෙතක් ඒ පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිසිම පියවරක් ෙනොගත
යුත්ෙත්ය” යන්න ෙව්.
පාෙයෝගික කරුණක් වශෙයන්, කථානායකවරයාට ෙමම
අනිවාර්ය පතිපාදනය හා අනුකූල වන පරිදි කටයුතු කළ හැක්ෙක්
පුරවැසියකු විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අමතා ෙපත්සමක් ඉදිරිපත්
කර ඇති බව කථානායකවරයාෙග් අවධානයට ලක් කරනු
ලැබුවෙහොත් පමණි.
අෙනක් අතට, ෙමම දැනුම් දීම
කථානායකවරයාට ලබා ෙනොදී ෙවනත් තුන්වන පාර්ශ්වයකට
ලබා දුනෙහොත් එය කථානායකවරයාට ළඟා වීමට ෙහෝ ළඟා
ෙනොවීමට ඉඩ ඇත. ෙමය තුන්වන පාර්ශ්වයකෙග් කියාව මත රඳා
පවතිනු ඇත. එෙසේ නම්, එවිට තුන් වන පාර්ශ්වය ෙම් පිළිබඳව
නියම ෙව්ලාවට කථානායකවරයා හට දැනුම් දීමට අසමත්
වුවෙහොත්, කථානායකවරයාට 121(2) ව්යවස්ථාෙවහි පැහැදිලිව
පකාශිත අනිවාර්ය පතිපාදනවලට අනුකූල වන පරිදි කටයුතු
කිරීමට ෙනොහැකි වනු ඇත.
ෙමවන් අවස්ථාවකදී අභිෙයෝගයට ලක් කළ එම ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු කර ෙගන යමින් පවතින
කටයුතු බාධාවකින් ෙතොරව කර ෙගන යනු ඇති අතර, ඇතැම් විට,
එම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් ෙලස සම්මත
ෙවමින් අවසන් පතිඵලය කරා ළඟා වීමට ඉඩ ඇත. ඉන් පසුව,
පනවන ලද එම නීතිය අභිෙයෝගයන්ෙගන් ආරක්ෂා වන අතර, ඒ
ෙහේතුෙවන් පුරවැසියාෙග් අනුල්ලංඝනීය අයිතිවාසිකම් බරපතළ
ෙලස උල්ලංඝනය වනු ඇත.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පමණක් අයත් වන විෂයක් වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අර්ථ නිරූපණය කිරීම සඳහා බාධා සිදු
ෙනොවිය යුතු අතර, අර්ථ නිරූපණය හරහා ඔවුන් ලබා ෙදන
ව්යක්ත තීරණ ඉමහත් ෙගෞරවෙයන් යුතුව සැලකිය යුතු ෙව්.
වලංගු විය යුතු වන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අර්ථ නිරූපණය ෙව්.
ෙකෙසේ නමුත් ෙමය පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම්වලට බලපෑමක්
ඇති කළ හැකි ෙහයින් ඔවුන්ෙග් තීන්දුෙවන් පැන නඟින ගැටලු
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අවධානයට ෙගන ඒම සහ එකී තීන්දුව
ෙහේතුෙවන්, පරීක්ෂාෙවන් සිට පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්
සභාෙව් කටයුතු නැවැත් වීමට හැකි වන පරිදි ෙපත්සෙමහි පිටපත
පමාදයකින් ෙතොරව කථානායකවරයා ෙවත ලැෙබන්ෙන් ද යන්න
සහතික කර ගන්නා ෙමන් පනත් ෙකටුම්පත් අභිෙයෝගයට ලක්
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන පුරවැසියන්ෙගන් ඉල්ලා සිටීම
මාෙග් අෙප්ක්ෂාව ෙව්.
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට
අනුව
ෙමම
කරුණ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයටම පමණක් සීමා වී පවතින බල පෙද්ශයක්
ෙහයින්, ඒ පිළිබඳව කිසිඳු තීන්දුවක් මවිසින් ලබා ෙනොදිය යුතු
ෙව්. එෙසේ නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය පරිපාටීන් පිළිබඳව ද
සැලකිල්ලට ගනිමින් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අදහස් කර ඇති
පරිදි පුරවැසියකු හට හිමි වූ අයිතිවාසිකමක් වඩාත් පුළුල් ෙලස
බලසම්පන්න කිරීම පිළිබඳව යළි සලකා බැලීම සඳහා ෙනොපමාව
සැලකිල්ල ෙයොමු කරන ෙමන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ඉල්ලා සිටිනු
ලැෙබ්. පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වී නීතියක්
බවට පත් වීෙමන් පසුව කිසිදු අධිකරණයකට ඒ පිළිබඳව විමසීමක්
සිදු කිරීමට ෙහෝ මතයක් පකාශ කිරීමට ෙහෝ, කිසියම් ෙහෝ
පදනමක් මත සිට එවන් පනතක වලංගුභාවය පිළිබඳව පශ්න
කිරීමට ෙනොහැකි බව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් යළි යළිත් දරා ඇති
මතය ෙව්. “එම නිසා, පරමාර්ථය සහ අරමුණ වන්ෙන්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය ෙදන ෙතක් එම පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිසිම පියවරක් ෙනොගන්නා බව
සහතික කර ගැනීම ෙව්” යනුෙවන් සඳහන් වන 121(2)
ව්යවස්ථාවට අදාළව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පබල ෙලස පකාශ
කර ඇති පරිදි යම් පුරවැසියකු හට ලබා ගත හැකි පිළියමක
පතිලාභ ෙනොලැබීයාම සිදු ෙනොවිය යුතුය.
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අපෙග් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි සම්පාදකයින් විසින්
ව්යවස්ථාදායකය හා සම්බන්ධ, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් X සහ XI
පරිච්ෙඡ්දයන් ෙකටුම්පත් ෙකොට ඇත්ෙත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවහි
උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව සහ
අවධානෙයන් වන අතර, එම පතිපාදනයන් අර්ථනිරූපනය
කිරීෙම්දී එය කළ යුත්ෙත් අපෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කමෙයහි අවශ්ය
ෙකොටසක් වන ව්යවහාරයන්, කියා පටිපාටීන් සහ සිරිත් හා
සම්පදායන් පිළිබඳව සවිඥානක ෙවමිනි. එෙසේ ෙනොමැති නම්, එය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාකාරිත්වයට බාධා පමුනුවනු ඇත. වඩාත්ම,
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන්ෙග් සභාව ෙලස අපට, ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව මඟින් ජනතාව ෙවත පදානය ෙකොට ඇති කිසිඳු
අයිතිවාසිකමක් අහිමි කිරීමට ෙහෝ වැලැක්වීමට ෙනොහැකි බැවිනි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය පිළිබඳ සංකල්පය ආරක්ෂා
කිරීම පිළිබඳව අප ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවහි නිර්මාපකයින්ට
කෘතඥ විය යුතුය.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් හුදු සිතින් සිදු කරන ලද වරදක්
නිවැරදි කිරීම ද අවශ්ය ෙව්. තීන්දු පකාශෙයහි පාර්ශ්වයන්
සම්බන්ධෙයන් යම් අවුල් සහගත භාවයක් තිෙබන බැව් ෙපනී යන
අතර, ඊට අදාළ නිසි දෘෂ්ඨි ෙකෝණෙයන් වාර්තාවක් තැබීම
ෙයෝග්ය ෙව්. එකී තීන්දු පකාශෙයහි ෙමෙසේ පකාශ ෙකොට තිෙබ්:
“ෙමම වර්තමාන අයැදුම්වලදී, එනම් ඉහත සඳහන් කළ පරිදි 02/2012
ෙපත්සම ගරු කථානායකතුමාට භාර දී ඇත්ෙත් 2012.08.20 දින වන
නමුත්, 03/2012 ෙපත්සම ගත් කල, එය 2012.08.17 දින, ගරු
කථානායකතුමාට ෙනොව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට භාර දී
ඇත.”

පාර්ලිෙම්න්තු වාර්තා පහත කරුණු ෙහළිදරව් කරයි.
PBDJW නානායක්කාර විසින් ෙගොනු කරන ලද, SD02/2012
ෙපත්සම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට 2012.08.17 දින
භාර ෙදන ලදී.
සීමාසහිත විකල්ප පතිපත්ති ෙක්න්දය (ඇප වන්නා) සහ
ආචාර්ය පාක්යෙසෝති සරවනමුත්තු විසින් ෙගොනු කරන ලද,
SD03/2012 ෙපත්සම, ගරු කථානායකතුමාට 2012.08.20 දින
භාර ෙදන ලදී.
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ෙමම තීරණෙය් පිටපතක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සහ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ට යවන ෙලස මම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට නිෙයෝග කරමි.
මහජනතාවට ෙමම තීරණය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන්, පාර්ලිෙම්න්තු
ෙවබ් අඩවිය වන www.parliament.lk තුළින් සහ මාධ්ය මඟින්
දැන ගත හැකිය. ඊට අමතරව පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල සහ
වරපසාද) පනෙතහි 9 වන වගන්තිය පකාරව එය අධිකරණමය
වශෙයන් අවධානයට ලක් වනු ඇත.

ගරු කථානායකතුමාෙග් පකාශෙය් ෙදමළ
පරිවර්තනය
மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள
ெமாழிெபயர்ப்

கூற்றின் தமிழ்

TAMIL TRANSLATION OF HON. SPEAKER’S STATEMENT

ெகளரவ உ ப்பினர்கேள, சபாநாயகர் என்ற ாீதியில்
என
கடைமகள், ெபா ப் கள் மற் ம் கடப்பா கைள
நிைறேவற் வதி ம்
அரசியலைமப்பினால்
பாரா மன்றத்தின்மீ ம்
அதன்
உ ப்பினர்கள்மீ ம்
அளிக்கப்பட் ள்ள உாிைமகைள ம் சிறப் ாிைமகைள ம்
பாரா மன்ற
விவகாரங்கள்
ெதாடர்பாகப்
பல்ேவ
நியதிச்சட்டங்களி ம் நிைலயியற் கட்டைளகளி ம் உள்ள
உாிைமகைள ம்
சிறப் ாிைமகைள ம்
பா காப்பதி ம்
க்கியத் வம் வாய்ந்த ஒ
கூற்றிைன ெவளியிட நான்
நிர்ப்பந்திக்கப்பட் ள்ள
ஒ
சந்தர்ப்பம்
எ ந் ள்ள .
பாரா மன்றத்தின்
ெகளரவம்
மற் ம்
கண்ணியம்
ஆகியவற்றிைன இச்சைபக்கு ெவளிேய எத்தரப்பி மி ந்
ஏற்ப ம் எச்சாத்தியமிகு தைலயீ
மற் ம் அச்சு த்த ல்
இ ந் ம் காக்கும் ஒ
பா காவலனாகச் ெசயற்ப வதற்கு
நீங்கள் என்மீ
ைவத் ள்ள நம்பிக்ைக ம் விசுவாச ம்
என்ைனத் ேதைவப்ப த் கின்றன. இந்த உயர்ந்த சைபயின்
ெசயற்பா கைள ம்
கடைமகைள ம்
உாிய ைறயில்
நிைறேவற் வதற்கும் ேம ம் குறிப்பாக, என
ன்ேனார்
அபயமளித் ப்
பா காத்த
அரசியலைமப்பிற்குச்
ெசய க்கமளிக்கப் பல்ேவ
ெசயல்விதிகைளச் சபாநாயகர்
அ ஷ் ப்பதற்கும்
இந்த
உாிைமக ம்
கடைமக ம்
னிதமானைவ.

ඉහත පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙගොනු කළ තවත්
ෙපත්සමක් (අංක 01/2012) තිබූ අතර, ඒ පිළිබඳව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණයක් දුන් අතර, එහි පිටපත
කථානායකවරයා අමතා නියමිත කාලය තුළ දී එතුමාට ෙයොමු කර
ඇත.

இச்சைபயின் மாியாைத மற் ம் மதிப் ஆகியவற்றிைனப்
ேபண
ேவண் ய
ெபா ப்பிைனக்ெகாண்ட
உங்கள
சபாநாயகராகிய என்னால் எனக்கு அ த்ததாகப் பதவிக்கு
வரப்ேபாகின்றவ க்கு மதிப்பில் குைறக்கப்படேவா அல்ல
இழி ப த்தப்படேவா
யாத
ஒ
பதவியிைனக்
ைகயளிப்பதற்கு என்ைன இய மாக்குவதற்காக, என
மதிப் க்குாிய
ன்ேனார்களால்
பாரா மன்றத்தின்
ேமலாண்ைமயிைனப் பா காப்பதற்காகக் காக்கப்பட்ட அந்த
உாிைமகைள ம் சிறப் ாிைமகைள ம் விட் க்ெகா க்கேவா
அல்ல ைகவிடேவா
யா .

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාව පකාරව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අමතා ජනාධිපතිවරයා විසින් යවන ෙයොමු
කිරීමක් ෙහෝ කවර ෙහෝ පුරවැසිෙයක් යවනු ලබන ලිඛිත
ෙපත්සමක පිටපතක් ඒ අවස්ථාෙව්දීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම්වරයාට ෙනොව කථානායකවරයාට භාර දිය යුතුය. එය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයාට භාර දුන් අවස්ථාවක එය
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 121(1) ව්යවස්ථාවට අනුකූල බවට
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සළකනු ෙනොලැෙබ් යනුෙවන් 2012
ඔක්ෙතෝබර් මස 09 වන දින මම ෙමම තීරණය පකාශයට පත්
කරමි.

'திவிெநகும' எ ம் தைலப்பிடப்பட் ள்ள சட்ட லம்
ெதாடர்பான
உயர்நீதிமன்றத்தின்
தீர்மானம்
அரசியலைமப்பினால் சபாநாயக க்கு ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள
ெசயற்பா கள் பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்திடம்
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள
கவைலக்கிடமான
அம்செமான்றிைனக்
ெகாண் ள்ள .
இ
என்ைனப்ெபா த்தவைர சபாநாயகர் பதவி ெதாடர்பான
அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 121(1)இன் ஏற்பா க க்கு
ரணானதாக ம்
அரசியலைமப்பின்
சம்பந்தப்பட்ட
ஏற்பா கைளத் தி த் வதற்கும் ஒப்பானதாகும்.

SD 02/2012 සහ 03/2012 ෙපත්සම්වලට අදාළ තීරණ ඉහත
කාරණය සම්බන්ධෙයන් මූලික විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කර ඇති
අවස්ථාවන් වන අතර, ෙම් සඳහා තීරණය දීෙම් කියාවලිෙය් දී ඒ
පිළිබඳව සඳහන් කර ඇත.
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பாரா மன்றத்தில்
தீர்மானம்
வாசிக்கப்பட்ட
சந்தர்ப்பத்தில்
உயர்
நீதிமன்றத்தின்
தீர்மானத்தினால்
பாரா மன்றம்
கம்ெகா க்க ேநாிடக்கூ ய இக்கட் மிகு
நிைலயிைனப்பற்றி நான் உணர்ந்ேதன். தீர்மானெமான்ைற
ேமற்ெகாள்வதற்கு
ன்னர், பாரா மன்ற அ வல்களில்
கட்சித் தைலவர்கள் சிறந்த அ பவத்ைதப் ெபற்றி ப்பதனால்
இவ்விடயத்ைத
அவர்களின்
கவனத்திற்கு
ஆற் ப்ப த் வேதா
அவர்களின்
வழிகாட்டைல ம்
ெபற் க் ெகாள்வ
அறி
ர்வமான
என உங்கள்
சபாநாயகர்
க தினார்.
கட்சித்
தைலவர்கள்
எம
பாரா மன்றத்தின்
உயாிய
மர கள்
மற் ம்
சம்பிரதாயங்கைளப் ேபணிப் பா காப்பதனா ம் அவர்கள்
தம
ைமயான உதவிைய எனக்கு வழங்குவதனா ம்
நான் அவர்க க்கு நன்றி ைடயவனாக உள்ேளன்.
2012 ெசப்ெரம்பர் 19ஆம் திகதிய கட்சித் தைலவர்கள்
கூட்டத்தில் பதி ெசய்யப்பட்ட கூட்ட அறிக்ைக பின்வ மா
கூ கின்ற :
"அரசியலைமப்பின் 121(1)ஆம் உ ப் ைரயின
ஏற்பா களின்
பிரகாரம் சட்ட லம் ஒன்றிற்கு எதிராக ம ெவான்
உயர்
நீதிமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்ப ம்ேபா
அதன்
பிரதிெயான்
சபாநாயக க்கு வழங்கப்ப தல் ேவண் ெமன ெகளரவ சபாநாயகர்
கு
க்குத் ெதாிவித்தார்.
ஆயி ம், 'திவிெநகும' எ ம் தைலப்பிடப்பட்ட சட்ட லத்திற்கு
எதிரான அத்தைகய ம
ெசால்லப்பட்டவாறான அரசியலைமப்
ஏற்பா களில்
விதித் ைரக்கப்பட்டவா
சபாநாயக க்கு
வழங்கப்படவில்ைல.
இவ்விடயத்தில்
தம
க த் கைளப்
பகிர்ந் ெகாள் மா
கு
உ ப்பினர்க க்கு ெகளரவ சபாநாயகர்
அைழப் வி த்தார்.
அரசியலைமப்பில்
எதிர்பார்க்கப்பட்டவா
பாரா மன்ற
மீ யர் ைடைம, சபாநாயகாின் அதிகாரம் ஆகியைவ ஏைனய சகல
அதிகார ர்வ
அைமப் களினால்
அங்கீகாிக்கப்பட்
நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ெமன நீண்டேநர கலந்தாராய் களின்
பின்னர் கு க திய .
பாரா மன்றம் மற் ம் அதன் உ ப்பினர்களின
மீ யர் ைடைம,
அதிகாரம்,
கண்ணியம்
ஆகியவற்ைறப்
பா காக்கும்ெபா ட்
இவ்விடயம்
ெதாடர்பான
ஒ
கூற்ைறச்
சைபயில்
பிரகடனப்ப த் மா சபாநாயகாிடம் கு ேவண் ேகாள் வி த்த ."

ஆட்சித் ைற, சட்ட மன்றம், மக்களின் இைறைமையப்
பா காப்பதற்கான
உ தியான
அ ப்பைடையக்
ெகாண் ள்ள
நீதித் ைற
ஆகியவற் க்கிைடயில்
பல
வ டங்களாக
நிலவிய
இணக்கப்பாட் க்குப்
பங்கேமற்படாதவைகயில்
அறி
திர்ச்சி ைடய,
ெபா ப் வாய்ந்த
மற் ம்
கண்ணியமிக்க
ைறயில்
இவ்விடயத்திற்குத் தீர் காண்ப ெதாடர்பாக உங்க ைடய
சபாநாயகாின்
கரங்கைள
இ
வ
ட்
ள்ள .
இைறைமைய
அ பவிப்பதற்கான
மக்களின்
உாிைம
அரசியலைமப்பின்
ன்றாம்
உ ப் ைரயின்கீழ்
பராதீனப்ப த்த
யாத
அதிகாரத்ைத
மக்க க்குக்
ெகா ப்ப டன் எம
அரசியலைமப்பி ம் ேமலாதிக்கம்
ெபற் த் திகழ்கின்ற .
பாரா மன்றத்தின் உாிைமகள் மற் ம் சிறப் ாிைமகளில்
ஏதாவ
அத் மீறல்கள்
அல்ல
கு க்குதல்கள்
காணப்ப மாயின் அரசியலைமப் பய
தி டன் ெசயற்பட
யா . எம
அரசியலைமப்ைப ஆக்கியவர்கள் தம
மதி ட்பத்தில்,
எ வித
தனிேநாக்க ம்
இல்லாமல்,
வைரயைற ம் குழப்ப ம் இன்றி இச்சைப ேபண ேவண் ய
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பாரா மன்ற ேமலாண்ைம எண்ணக் க ைவச் சாியான
ைறயில் பா காத் ள்ளார்கள்.
ன்
அதிகாரங்களி ம்
அவற் க்கு உள்ேளேயா அல்ல
அவற் க்கிைடயிேலா
ரண்பா கள் மற் ம் குழப்பங்கள் உள்ளேபா
இைறைம
அதிகாரத்தின் க
லமாகிய, யாாின் பிரதிநிதிகளாக நாம்
கூ
ள்ேளாேமா அந்த மக்கேள பின் விைள கைள
அ பவிப்பர். அவ்வாறான நிைலைமயில் இ ந் மக்கைளப்
பா காக்கும்
அேதேவைளயில்,
மக்களின ம்
அரசியலைமப்பின ம்
நன்ைமையக்
க த்திற்ெகாண்
சட்டமன்றிற்கும் நீதித் ைறக்குமிைடயில் நல்ெலண்ணத்ைதப்
ேபணிப் பா காக்கும் கடப்பா எங்க க்கு உண் .
அரசியலைமப்பா ம் ெகளரவ உ ப்பினர்களாகிய கட்சித்
தைலவர்களா ம் எனக்கு வழங்கப்பட்ட பா காக்கப்பட்ட
அதிகாரங்களின்
சூழைமவில்,
சட்டப்
பிரச்சிைனையத்
ெதளி ப த் வ ெதாடர்பாக, கற்றறிந்த ஆேலாசகர்களின்
மதி ைரைய நா வ
ெபா த்தமான
எனத் தங்களின்
சபாநாயகரான
நான்
சிந்தித் ,
ெசாந்த
ஆராய்வில்
ஈ பட்ட டன் பாரா மன்ற
ைறைமகளில் அறி ைடய
ேமம்பட்டவர்க ட ம் கலந்தாேலாசித்ேதன். அவசியமான
சாதனங்கைள ஆராய்வதி ம் இச்சைப நன்றியறிதைலத்
ெதாிவிக்கும்
இத்தீர்ப்ைப
ேமற்ெகாள்வதி ம்
க ன
உைழப்ைப அளித்த தங்களின் பிரதிச் சபாநாயகாினால்
வழங்கப்பட்ட அளப்பாிய ேசைவைய இங்கு குறிப்பி வ
அவசியமான .
பாரா மன்றத்தின் நீண்டகால ஓர் உ ப்பினர் என்ற
வைகயில் நான் என ெசாந்த அ பவத்தி ம் எனக்கு ன்
இ ந்ேதாரால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட தீர்ப் க்களி ம் நம்பிக்ைக
ெகாண் ள்ேளன். விேசடமாக, ெகளரவ சபாநாயகர் அமரர்
அ ர பண்டாரநாயக்க அவர்கள் ேமற்ெகாண்ட பாரா மன்ற
ைறைமகளின் ேமம்பட்ட விளக்கங்களினால் நான் ஊக்கம்
ெபற் ள்ேளன்.
அரசியலைமப்
மற் ம்
நிைலயியற்
கட்டைளக க்கு அைமவாக
ன்னாள் பிரதம நீதியரசர்
ஒ வ க்கு எதிரான ஒ குற்றப் பிேரரைண சபாநாயக க்கு
அ ப்பப்பட்டதன்
விைளவாக
அவாின்
நடத்ைதைய
விசாாிக்கும் கமாகச் சபாநாயகாினால் நியமிக்கப்பட்டெதா
ெதாிகு
க்கு எதிராக
ன்
ன்னாள் உயர் நீதிமன்ற
நீதிபதிகளினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தைட உத்தரவிைனத்
ைதாியமாக
இல்லாெதாழித் ப்
பாரா மன்றத்தின்
ேமலாண்ைமைய உயர் நீதிமன்றத்தின் தைலயீட் ற்கு எதிராக
அவர் ேமன்ைமப்ப த்தினார்.
இத்த ணத்தில் 'திவிெநகும' சட்ட லத்திற்குச் சவாலான
ன்
ம க்கள்
உயர்
நீதிமன்றத்திேல
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்டன.
ம தாரர்களில் ஒ வர் 2012.08.07ஆம்
திகதி ம ெவான்ைற உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அ ப்பி அதன்
பிரதிையப்
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயகத் க்கு
வழங்கினார். ஆனால் ம
சபாநாயக க்கு வழங்கப்பட
ேவண் ம் என அரசியலைமப் வ
த்தி ள்ள . உயர்
நீதிமன்றம் அதன் தற்ேபாைதய தீர்மானத்தில் பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு
அவ்வா
வழங்கியைம
ைறயானேத எனத் தீர்மானித்தி ப்ப
சர்ச்ைசக்குாிய
விடயம். (குறித்த சட்ட லம் ெதாடர்பான ேம ம் இரண்
ம க்கள்
சாியான
ைறயில்
சபாநாயக க்கு
வழங்கப்பட் ள்ளன.
அவற் ள் ஒன்
குறித்த கால
எல்ைலையக் கடந் அ ப்பப்பட்
ந்த .) ேமற்குறிப்பிட்ட
விடயம் ெதாடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்மானம்
பின்வ மா :
"உயர்

நீதிமன்றத்தில்

தாக்கல்

ெசய்யப்பட்ட

ம

ைவக்

குறித்த
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காலத்திற்குள் சபாநாயக க்கு அ ப் ம் நைட ைற கட்டாயமான .
அேதேவைளயில் குறித்த காலவைரயைறக்குள் பாரா மன்றச் ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு ஆவணங்கள் அ ப்பப்ப தல் அரசியலைமப்பின் 121(1)
ஆவ உ ப் ைரக்கு அைமவானதல்ல"

எனேவ, குறிப்பிட்ட ம
பாரா மன்றச் ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு
அ ப்பப்பட்டேபா ம்
அதைன
உயர்
நீதிமன்றம் ஏற் க் ெகாண்ட .
இத்தீர்மானத்தின் தாக்கம் பற்றிப் ாிந் ெகாள்வதற்குக்
கீேழ தரப்பட் ள்ள அரசியலைமப்பின் உ ப் ைரகள் 121(1),
(2), (3) ஆகியவற்ைற ஆராய்தல் அவசியமாகும்.
உ ப் ைர 121(1) - ேமற்ெசால்லப்பட்டவாறான அத்தைகய ேகள்வி
எதைன ம் சாதாரணமாகத் தீர்மானிப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றத் க்குள்ள
நியாயாதிக்கத்ைதப் பிரேயாகிக்குமா
சனாதிபதி, பிரதம நீதியரச க்கு
கவாியிட்ட ப்பப்பட்ட
எ த்திலான
ஆற் ப்ப த் ைக
லம்
ேவண்டலாம் அல்ல
எவேர ம் பிரைச உயர் நீதிமன்றத் க்கு
கவாியிட்ட ப்பப்பட்ட எ த்திலான ம ெவான்றின் லம் ேவண்டலாம்.
சட்ட லமான
பாரா மன்றத்தின் ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் ேசர்க்கப்பட்ட
ஒ
வாரத் க்குள்ளாக அத்தைகய ஆற் ப்ப த் ைக ெசய்யப்ப தல்
ேவண் ம் அல்ல
அத்தைகய ம
சமர்ப்பிக்கப்ப தல் ேவண் ம்.
அேதேநரத்தில் அதன் பிரதிெயான் சபாநாயகாிடம் ஒப்பைடக்கப்ப த ம்
ேவண் ம். இப்பந்தியில் 'பிரைச' என்ப கூட் ைணக்கப்பட்ட அல்ல
கூட் ைணக்கப்படாத ஒ
கு ைவ ம் (அதன் உ ப்பினர்களில் நா ல்
ன்
பங்குக்குக் குைறயாத எண்ணிக்ைகயினர் பிரைசகளாகவி ப்பின்)
உள்ளடக்கும்.
உ ப் ைர 121(2) - உயர் நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் அவ்வா
ேவண்டப்பட் ள்ளவிடத் ,
உயர்
நீதிமன்றத்தினால்
அச்சட்ட லம்
தீர்மானிக்கப்ப ம் வைரயில் அல்ல
அத்தைகய ஆற் ப்ப த் ைகயின்
ேததியி
ந்
அல்ல
ம வின் ேததியி
ந்
ன்
வார காலம்
வைட ம் வைரயில் இவற் ள் எ
தல் நிகழ்கின்றேதா அ வைர,
அத்தைகய சட்ட லம் ெதாடர்பில் பாரா மன்றத்தில் நடவ க்ைக எ
ம்
எ க்கப்ப தலாகா .
உ ப் ைர 121(3) - விடயத்திற்கு ஏற்றாற்ேபால, ஆற் ப்ப த் ைக
ெசய்யப்பட் அல்ல ம ச் சமர்ப்பிக்கப்பட்
ன் வாரங்க க்குள்ளாக
உயர் நீதிமன்றம் அ பற்றித் தீர்மானித் , அதன் தீர்மானத்ைதச்
சனாதிபதிக்கும் சபாநாயக க்கும் அறிவித்தல் ேவண் ம்.

அரசியலைமப்பில்
குறிப்பிடப்பட்டதன்
பிரகாரம்
சபாநாயக க்குப் பிரதிெயான்ைற அ ப் வதற்குப் பதிலாக,
அதைனப்
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு
அ ப் வ
ேபா மான
என உயர் நீதிமன்றத்தின்
தீர்மானத்தில்
ேமற்ப
உ ப் ைரக்குப்
ெபா ள்ேகாடப்பட் ள்ள . அதன் லம் "சபாநாயக க்குப்"
பதிலாக "பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்" பிரதியீ
ெசய்யப்பட் ள்ளார்.
அவ்விடயம்
ெதாடர்வதற்கு
அ மதியளிக்கப்பட்டால், அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 121
(1)இன் கீழ் பாரா மன்ற ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் ேசர்க்கப்பட்ட
சட்ட லெமான்
பற்றி
உயர்
நீதிமன்றத் க்கு
ஆற் ப்ப த் ம் ஜனாதிபதி அல்ல ம ெமான்ைறத் தாக்கல்
ெசய் ம் எவேர ம் ஒ பிரைச சபாநாயக க்கு அறிவித்தல்
வி க்கா ம ெவான்ைற உயர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்
அதன்
பிரதிையச்
சபாநாயக க்கு
அ ப் வதன் லம்
(அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் தவிர்க்க
யாத ேதைவப்பா )
அதைன ேமற்ெகாள்ளலாம். சபாநாயக க்கு ம ைவ வழங்க
ேவண் ய
கட்டாயெமன்
உயர்
நீதிமன்றம்
தீர்மானித் ள்ள . ஆனால், பதிலாக ஆவணம் ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு அ ப்பப்பட் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு ம ைவ
கவாியிட்ட அேதேநரத்தில் சபாநாயகைரச் ெசன்றைட ம்
உத்தரவாதத்ைதக் ெகாண் ராதேபா ம் அவ்ெவாப்பைடப்
தி ப்தியாகக் காணப்ப கின்ற . அந்த ஆவணத்ைத நியமனம்

32

ெசய்யப்பட்ட
அதிகாாிக்கு
ஒப்பைடக்கும்
ெசயற்பாட் ன் லம்
அரசியலைமப்பினால்
உத்தரவாதமளிக்கப்பட் ள்ள நிச்சயத்தன்ைமைய இல்லா
ெசய்கின்ற .
கீேழ
தரப்பட் ள்ள
உ ப் ைர
121(2)இல்
ேவண்டப்பட் ள்ளவா , ஐயப்பாடான ம ெவான்ைறப்
பிைழத்தி ப்பதற்குச்
ெசய் ம்
யற்சி
பாரா மன்ற
நைட ைறமீ பாாிய விைள கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய இ
கூறாக்கிய
ைவத் ேதாற் விப்பதற்கு இட் ச்ெசல் ம்.
"உயர் நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் அவ்வா
ேவண்டப்ப மிடத்
உயர் நீதிமன்றத்தினால் அச்சட்ட லம் தீர்மானிக்கப்ப ம் வைரயில்,
அல்ல
அத்தைகய ஆற் ப்ப த் ைகயின் ேததியி
ந்
அல்ல
ம வின் ேததியி
ந்
ன் வாரகாலம்
வைட ம் வைரயில்,
இவற் ள் எ
தல் நிகழ்கின்றேதா அ வைர அத்தைகய சட்ட லம்
ெதாடர்பில் பாரா மன்றத்தால் நடவ க்ைக எ
ம் எ க்கலாகா ."

ேமற்ப
உ ப் ைரயின்
ஏற்பாட் ன்
பிரகாரம்
தீர்மானிக்கப்ப ம்
பாரா மன்ற
நடவ க்ைககளின்
ஒத்திைவப்
சபாநாயகர் அவர்களின் அதிகார வரம் க்கு
உட்பட்ட விடயெமான்றாகும். அத் டன் உ ப் ைர 121 ஐ
நைட ைறக்குக்
ெகாண் வ வதற்கான
அதிகாரத்ைதக்
ெகாண் ராத பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்திற்கு
இவ்விடயம்மீ
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வதற்கு
அதிகாரமில்ைல.
ேம ம்
உயர்
நீதிமன்றம்
அதன்
தீர்மானத்ைத ெகளரவ சபாநாயக க்கு அறிவிக்க ேவண் ம்
என
அரசியலைமப்பின்
உ ப் ைர
121(3)
ேதைவப்ப த் கின்ற . அைதய த் உயர் நீதிமன்றத்தின்
தீர்மானத்திற்கைமயத்
தற்கா கமாக
ஒத்திைவக்கப்பட்ட
சட்ட லத்தின்
மீதான
நடவ க்ைககள்
மீண் ம்
ஆரம்பமாகின்றன
அல்ல
அவசியமான
ஏைனய
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றன. ெசால்லப்பட்ட
சட்ட லம்
ெதாடர்பாக
எ க்கப்பட
ேவண் ய
நடவ க்ைககைள ெகளரவ உ ப்பினர்க க்குத் ெதாிவிக்கும்
ெபா ட் ச் சைப அமர் இடம்ெப ம்ேவைளயில் ெகளரவ
உ ப்பினர்க க்குத் தீர்மானத்ைத வாசித் க் காட் வ
சபாநாயகர் அவர்களின் வழக்கமாக இ ந்
வ கின்ற .
இைவ பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அதிகார
வரம்ெபல்ைலக்குட்பட்ட
விடயங்கள்
அல்ல.
ஆகேவ,
உ ப் ைர 121ஐச் ெசயற்ப த் வதில் சபாநாயக க்கு
க்கியமான வகிபாகம் ஒன் ள்ள . அரசியலைமப்ைப
ஆக்கிேயார்,
அவர்கள்
ெகாண்
ந்த
பாரா மன்ற
ஒ ங்கு ைறகள் மற் ம் நைட ைறகள் பற்றிய ஆழமான
அறிைவக்ெகாண்
உயர் நீதிமன்றத்திற்குச் ெசய்யப்பட்ட
ஆற் ப்ப த் ைகயின் அல்ல
ம வின் பிரதிெயான்ைறச்
சபாநாயக க்கு
அ ப்பேவண் ய
கட்டாயெமனத்
தீர்மானித்தனர். இதன் ேநாக்கமான
உ ப் ைர 121இன்
பந்தி (2), (3) ஆகியவற்றில் எதிர்பார்க்கப்ப ம் விடயங்கள்
ெதாடர்பாக
நடவ க்ைக
எ க்கும்ப
சபாநாயக க்கு
அறிவிப்பதாகும்.
உயர் நீதிமன்றம் 1991ஆம் ஆண் ல் இலங்ைகத்
ெதாைலத்ெதாடர் கள்
சட்ட லம்
பற்றி
[ஜீ.ஆர்.ாி. .
பண்டாரநாயக்க,
ேக.எம்.எம்.பீ.
குல ங்க
மற் ம்
எஸ்.டபிள் .பீ.
வ ெகாடபிட் ய
ஆகிய
நீதிபதிகள்
எஸ்.சீ.டீ. 5/91, 6/91 மற் ம் 7/91ஆம் இலக்கங்கள் லம்
1991.04.23ஆம் திகதி பாரா மன்றத்திற்கு அறிவித்தனர்.]
வழங்கிய தீர்மானெமான்றில் அரசியலைமப்பின் 121ஆம்
உ ப் ைரயில் உள்ள அம்சங்கள் பாரா மன்றத்திற்கும்
நீதிமன்றத்திற்குமிைடயில் அெசளகாியமான நிைலைமக்ேகா
ரண்பாட் க்ேகா
வழிவகுக்கக்கூ ய
நிைலைமையக்
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ெகாண்
ந்தைமையத் தீர்க்கதாிசனமாகக் கண்டனர். "எங்கள்
க த்தின்ப
கட்டாயம் தவிர்க்கப்படல் ேவண் ம் என்ப
கூறித்தான் ெதாிய ேவண் ய அவசியமில்ைல. ஏற்பாட் த்
திட்டத்திற்கு இணங்கிெயா காைமயின் விைளவாக இ
இ க்கலாம்."
உண்ைமயில்
இத்தீர்மானம்
உயர்
நீதிமன்றத்தால் தற்ேபாைதய தீர்மானத்தின்ேபா
க த்தில்
ெகாள்ளப்பட்ட . ஆயி ம் 21 வ டங்க க்கு
ன் உயர்
நீதிமன்றத்தால் தீர்க்கதாிசனமாகக் காணப்பட்ட, "ஏற்பாட் த்
திட்டத்திற்கு
இைணந்ெதா காைமயினால்
எழக்கூ ய
விைள கள்" நிகழ் கைளத் த ப்பதற்கு உயர் நீதிமன்றம்
வ ந்தத்தக்க விதத்தில் தவறிவிட்ட .
உயர் நீதிமன்றத்தினால் ன்ைவக்கப்ப ம் சட்டங்கைளப்
பின்பற்ற ம் எழக்கூ ய இைட
கைளத் தவிர்க்க ம்
மற் ம் அரசியலைமப்ைப இ க்கமாகப் பின்பற் வதால்
எழக்கூ ய
ரதிஷ்டவசமான நிைலைமகைளத் தவிர்க்க ம்
உங்கள் சபாநாயகர் வி ம் கிறார். இ
பாரா மன்ற
நைட ைறகள்
விைனத்திறன்
மிக்கதாக ம்
க த் ள்ளதாக ம்
அைமய
வழிவகுக்கின்ற .
அ
சபாநாயகாின்
ெபா ப்பாவ டன்
இம்
விைன
ேமற்ெகாள்ள பின்பற்றப்ப ம் வழி ைற மாகும். இ தியாக,
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்றவைகயில் மக்களின் நலனில்
அக்கைற டன்
ெசயற்படேவண் ய
கடப்பாட்ைடச்
சட்டமன்றம்
ெகாண் ள்ள டன்,
விேசடமாக
சட்ட லெமான்றிைன
உயர்நீதிமன்றத்தில்
சவா க்குட்ப த் ம் பிரைசயின் நலன்கைளப் பா காக்கும்
மற் ம்
நீதித் ைற
கலந்தாரா ம்ேபா
பாரா மன்ற
நடவ க்ைககள்
நி த்தப்ப வைத
உ திப்ப த்த
அரசியலைமப்பினால்
வழங்கப்பட் ள்ள
உாிைமகைள
அ பவிக்க
அவைர
அ மதிக்கும்
கடப்பாட்ைட ம்
ெகாண் ள்ள .
இலங்ைக
ெதாைலத்ெதாடர் கள்
சட்ட லத்தின்
விடயத்தில் அரசியலைமப்பின் 121ஆம் உ ப் ைரைய
உயர்நீதிமன்றம் விபரமாகக் கலந் ைரயா ய .
"நீதிமன்றத்தின் நியாயாதிக்கம் ேவண்டப்ப வதன் ைற ெதாடர்பான
இவ்
ப் ைரயின் அைனத்
ஏற்பா க ம் பணிப்
த்தப்பட்டன
என்ப எம ேநாக்காகும்."

பிரைசக க்கு எவ்வா ம் அநீதி நிகழத்தக்கைமைய நீக்க,
சு கமாக தீர்க்கப்பட ேவண்
ள்ள ஏறத்தாழ பண்ெபாத்த
ஆனால் அவ்வாறான
ல் யமான இயல்பற்ற ெதாடர்
நிகழ் கள்
மீண் ம்
எ ந் ள்ளன.
அரசியலைமப்பின்
121ஆவ
உ ப் ைர பணிப்
த் ம் தன்ைம ள்ள
என
தீர்மானித்த இலங்ைகத் ெதாைலத்ெதாடர் கள் சட்ட லத்தின்
தீர்மானத்ைத அவ்வா
ெசய்வதனால் பின்பற் வேதா
ெபா த்தளத்தில்
பிரேவசிக்க
தற்ேபா
தீர்மானம்
ேமற்ெகாள்வதி ம் இ
பின்பற்றப்ப கின்ற . 1991இல்
உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பி
ந்
மீண் ம் ேமற்ேகாள்
காட் வதாவ :
"உயர் நீதிமன்றத்தின் க த் ெதாியப்ப த்தப்பட்ட ம் சட்டவாக்கல்
நைட ைற நடவ க்ைககளில் பாரா மன்றம் அதிக அ கூலமானதாக
விடப்ப ம். அத்தைகய விைள கைளப் பா காக்க வைரயப்பட் ள்ள
ஏற்பா கள் பணிப்
த்தக் குறிக்கப்ப ம் வைரயில் இவ்
ப் ைரயின்
ேநாக்கத்ைத எய்த
யா . சட்ட லெமான்
உயர்நீதிமன்றத்தில்
நீதிகாண் நடவ க்ைகக்கு குறிக்கப்பட் ள்ளேபா
பாரா மன்றத்தின்
சட்டவாக்கத் தத் வங்கள்
ன்
வார காலப்பகுதிக்கு இைடநி த்த
உ ப் ைர இடமளிக்கிற . - 121(2)ஆம் உ ப் ைர. உயர் நீதிமன்றம்
சட்ட லத்தின்
அரசியலைமப் த்
தன்ைமைய
கலந்தாேலாசித்த ல்
ஈ ப கின்றேபா
உ ப் ைரயின்
ேநாக்ெகல்ைல,
பாரா மன்றம்
சட்ட லத்ைத
விவாதிப்பதி
ந் ம்
அல்ல
நடவ க்ைக

ேமற்ெகாள்வதி
ந் ம் த க்கக்கூ யதாக விஸ்தாரமாக
வைரயில் உ ப் ைரயின் ேநாக்கம் ேதாற்க க்கப்ப ம்."
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உயர்நீதிமன்றம் அதன் இரண்
தீர்மானங்களி ம்
உ ப் ைர 121 கட்டாயமான எனத் தீர்மானிக்கும்ேபா இ
பகுதியாகக்
கட்டாயமான
மற் ம்
பகுதியாக
விதியான
என்ப
இதன் அர்த்தமல்ல - பாரா மன்ற
சபாநாயக க்குப்
பதிலாக
பாரா மன்ற
ெசயலாளர்
நாயகத்ைதப்
பதிலீ
ெசய்யலாம்
என்பேத
அதன்
அர்த்தமாகும். ேம ம், ம வின் உசாவல் பிரதியான
"பாரா மன்றத்திற்கு"
அ ப்பப்படல்
ேவண் ம்
என்பதற்கான எந்த ஏற்பா க ம் அரசியலைமப்பினால்
வழங்கப்படவில்ைல.
ஆனால்,
உ ப் ைர
121(2)இன்
ஏற்பா க டன் சட்டவாக்கச் ெசயன் ைற இணங்குவைத
இய மாக்குவதற்காக அ "சபாநாயக க்கு" அ ப்பப்படல்
ேவண் ம் என்பதற்கான குறித் ைரக்கப்பட்ட ஏற்பா கேள
வழங்கப்பட் ள்ளன. உ ப் ைர 121(1) இல் பாரா மன்றம்
எ ம்
ெசால்
பயன்ப த்தப்பட்
ந்தால்,
அதைன
பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகத்திடம் சமர்ப்பிப்பதில் ஓரள
நியாயம் இ க்கிற எனக் ெகள்ளலாம். ஆனால், அவ்வா
அதில்
குறிப்பிடப்படவில்ைல.
தற்ேபாைதய
நிைலயி ள்ளவாறாக,
பாரா மன்றம்
இதைன
அரசியலைமப் க்கு
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஏற் க்
ெகாள்ள
யாத தி த்தமாகேவ க தேவண் யி க்கிற .
அதற்ேகற்படக்கூ ய
ேகட் ன்
காரணமாகப்
பாரா மன்றத்தினால் இதைன ஏற் க்ெகாள்ள
யா .
அரசியலைமப்பின் உ ப் ைர 121ஐப் பற்றிப்பி க்கும்
இரண்
தீா்மானங்களின ம் உத்திேயாக ர்வ பதிவிைனப்
பார்க்ைகயில், உ ப் ைரகள் 121(2) மற் ம் (3)இன்
ஏற்பா க க்கு
ெசய க்கமளிப்பதற்கும்,
சட்ட லம்
ெதாடர்பான
பாரா மன்ற
அமர் கைள
இைடநி த் வதற்கும்
அத் டன்/அல்ல
மீள
ஆரம்பிப்பதற்கும்
உசாவைல
அல்ல
ம விைன
அேதேநரத்தில் சபாநாயக க்கு வழங்குவ
ன்ேதைவப்பா
மிக்க
என்ப
ெதளிவாகின்ற .
அரசியலைமப்பில்
சபாநாயகாின்
பதவிக்கு
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள
வகிபாகத்தி
ந்
அவர் அகற்றப்பட்
அ
அவாின்
அவதானத்திற்குக்
ெகாண் வரப்படாத
பட்சத்தில்,
பாரா மன்றச் ெசயல்விதிகள் ஆபத் க்குள்ளாக்கப்பட்
அவற் க்குக் குந்தகம் விைளவிக்கப்ப ம். பாரா மன்றச்
ெசயலாளர் நாயகத்தின் கடைமகள் பாரா மன்ற நிைலயியற்
கட்டைளகளின் 9ஆம் பிாிவில் குறித் ைரக்கப்பட் ள்ளன.
ஆனால், சபாநாயக க்கு இைணயான இவ்வாறான எவ்வித
அதிகாரத்ைதேயா அல்ல
தத் வத்ைதேயா பாரா மன்ற
ெசயலாளர் நாயகத்திற்கு வழங்கும் இவ்வாறானெதா
தத் வம் ெபா ள்ேகாட ன் எந்த அம்சத்தி ம் இல்ைல.
உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் உசாவல் அல்ல
ம விைனப் ெபற் க்ெகாள்பவர் என்ற ாீதியில் சிறந்த,
சாியான
மற் ம்
ெதளிவான
காரணங்க க்காக
அரசியலைமப்பினால்
சபாநாயக க்கு
வழங்கப்பட் ள்ள
அதிகாரங்கள்
ம வில்
பின்பற்றப்பட் ள்ள
தவறான
ெசயல்விதியிைன வரன் ைற ெசய்வதற்காகப் பாரா மன்றச்
ெசயலாளர் நாயகத்திடம் ஒப்பைடக்கப்படல் ேவண் ம்
என்ப குழப்பத்திைன ஏற்ப த் வதாகும்.
உயர்நீதிமன்றத்தின் தற்ேபாைதய தீர்மானத்தில் உள்ள
ெதாடர் ைடய பந்தி பின்வ மா கூ கிற :
"உயர்நீதிமன்றத்தின்
ன்னிைலயில் விசாரைண
றாதேபா
சைபயில் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள சட்ட லம் ெதாடர்பான பாரா மன்ற
நடவ க்ைககள் இைடநி த்தப்ப வைத உ திெசய்வேத இதன்
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குறிக்ேகாள் மற் ம் ேநாக்கம் ஆகும். உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள ம ைவ குறித் ைரக்கப்பட்ட காலப்பகுதியி ள்
ெகளரவ சபாநாயக க்கு அ ப்பிைவப்ப ெதாடர்பான நடவ க்ைக
கட்டாயமாக்கப்பட் ள்ள அேதேவைளயில், பாரா மன்றச் ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்ட
காலச்
சட்டகத்தி ள்
அ ப்பிைவக்கப்ப ம் ஆவணங்கள் அரசியலைமப்பின் 121(1)ஆம்
உ ப் ைர டன் இணங்காைம காணப்ப கிற எனக் கூற
யா ."

அரசியலைமப்பின்
64(1)ஆம்
உ ப் ைரயி
ந்
சபாநாயகர்
தன
தத் வத்ைதப்
பாரா மன்றத்தில்
ெச த் கிறார்.
அவர்
ெகளரவ
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்களினால் ேதர்ந்ெத க்கப்ப கிறார். ஜனாதிபதி
மற் ம் பிரதம அைமச்சாின் பின் , பதவி ன்னிைல வாிைச
ஒ ங்கில்
சபாநாயகர்
க்கியமானெதா
நிைலைய
ைவத்தி ப்பதான
பாரா மன்றத் க்கும் சபாநாயக க்கும்
அளிக்கப்ப ம்
க்கியத் வத்ைதப்
பிரதிப க்கின்ற .
அரசியலைமப்பின் 65(1)ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம்
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயகம்
ஜனாபதியினால்
நியமிக்கப்பட்
அவர்
நன்னடத்ைத ைடயவராக ள்ள
காலத்தின்ேபா
அப்பதவிைய வகிக்கிறார். இந்த இரண்
பதவிக ம் தத் வம், அதிகாரம் மற் ம் அந்தஸ் ெதாடர்பாக
ஒப்பீ
ெசய்யப்பட
யாத நிைலயில், அறிவித்தல்கள்
கிைடக்கப்ெப ம்
ேநாக்கத்திற்காக
இப்பதவிகள்
சமப்ப த்தப்பட ேவண்
ள்ள .
136ஆம் இலக்க
குறிப்பி கிற :

நிைலயியற்

கட்டைள

"இந்நிைலயியற் கட்டைளகளில் ஏற்பா
அைனத்தி ம் பாரா மன்ற நடவ க்ைக
அதிகாரம் சபாநாயக க்கு உண் ."

பின்வ மா

ெசய்யப்ெபறாத விடயம்
ைறயிைன ஒ ங்குப த் ம்

ம
றத்தில், 9ஆம் இலக்க நிைலயியற் கட்டைளயின்கீழ்
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்திற்கு மட் ப்ப த்தப்பட்ட
தத் வங்கள் உள்ளேதா அவர் சபாநாயக க்குப் பிரதியீடாக
யா .
அரசியலைமப்பினால்
பிரத்திேயகமாகச்
சபாநாயக க்கு உாிைமயளித்த தத் வத்ைத சபாநாயகர்
எவேர ம்
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயகத்திற்குக்
ைகயளித்தி க்கவில்ைல.
இ
அரசியலைமப்பின்ப
சாத்தியமாகக் கூ ய அல்ல.
சபாநாயகர் பாரா மன்றத்தின் கர்த்தாவாக இ ந்
பாரா மன்றத்தின்
அமர் களில்
தைலைமதாங்குகிறார்.
ஏஸ்கீன் ேம என்பவாின் க த்தின் பிரகாரம் சபாநாயகர்
ஒ வர், "சைபக்கு உாித்தான தத் வங்கள், நைட ைறகள்,
கண்ணியம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதியாவார்.... ம
றத்தில்
பிர க்கள்
சைபயில்
விவாதங்க க்குத்
தைலைமதாங்குவேதா அதன் நடவ க்ைககளின் ஒ ங்ைகப்
பா காக்கும்
சகல
சட்ட
அவதானிப் க்கைள ம்
ேமற்ெகாள்வார் (பக்கம் 188). சைப அ வல்களின் ஒ ங்கான
நடத்ைதைய உ திப்ப த் வதற்காக, அவர
கடைமயில்
உத வதற்கு
சபாநாயகர்
பல
அதிகாரங்கைளக்
ெகாண் ள்ளார். இவற் ள் சில பயன்பாட் ப் பழக்கத்தில்
இ ந்
எ கிற . ஏைனயைவ நிைலயியற் கட்டைளகள்
அல்ல
சைபத்
தீர்மானங்களில்
இ ந்
ெகா க்கப்ப கின்றன (பக்கம் 190). (சட்டத்தின் மீதான
உடன்ப க்ைககள்,
சிறப் ாிைமகள்,
நைட ைறகள்,
பாரா மன்றத்தின் பயன்பா ஆகியைவ பற்றி ஏஸ்கீன் ேம,
22 ஆம் பதிப் ).
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நியமிக்கப்பட்ட சபாநாயகர் அரசியலைமப்பின் 64(2)ஆம்
உ ப் ைரயில்
குறிப்பிட்டவாறாக
வைரய க்கப்பட்ட
சூழ்நிைலகளில்
மாத்திரேம
பதவி றக்க
ம்.
பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம், சபாநாயகர் சார்பாக
அறிவித்தைலப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
எந்த
உ ப் ைரயிேலா,
சட்டத்திேலா,
விதியிேலா,
ஒ ங்குவிதியிேலா ஏற்பா கள் இல்ைல. ஜனாதிபதியால்
ஆற் ப்ப த்தப்பட்ட ஒ விடயத்தின் அறிவித்தல் அல்ல
ஒ பிரைசயால் உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட
ம ,
உயர்
நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட
அேதேவைளயில்,
அரசியல்
அைமப்பின்
121(2)ஆம்
உ ப் ைரயின் ஏற்பா கைள அ ல்ப த் ம் வைகயில்,
பாரா மன்ற நைட ைறகள் இ க்கும்ப
ெசய்வதற்காக
சபாநாயகாிடம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ப
மிக ம்
க்கியமான . சபாநாயகர் அவதானம் ெச த்தா வி ன்,
பாரா மன்ற அமர் கள் ெதாடர்ந்
நைடெப வதால்,
சட்ட லத்தின் உள்ளடக்கத்ைத பாிேசாதிப்பதால் பிரைசகள்
ெப ம் நன்ைம ம் இழக்கப்ப ம். அேதேநரத்தில் அரசியல்
அைமப்பில் உள்ள ெசாற்கள் ெதாடர் ைடயனவாக உள்ளன.
அறிவித்தல் குறிப் ைரயினேதா அல்ல
ம வினேதா
பிரதிெயான்ைற ெசயன் ைற ேநாக்கங்க க்காக அ
நீதிமன்றத் க்கு அ ப்பப்ப ம் அேதேவைளயில், தாமதம்
அழி க்கு
இட் ச்
ெசல்லக்கூ ய
என்பதால்,
சபாநாயக க்கு அ ப்பிைவக்கப்ப வ
க்கியமான . ஒ
பிரைச சட்ட லத்ைத உயர் நீதிமன்றத்திற்கு எ த் ச் ெசன்
அதன் அரசியல் அைமப் த் தன்ைமையப் பாிேசாதிக்க உள்ள
உாிைமைய இழக்கக்கூடா என்ப டன், பாரா மன்றத்தின்
அமர் க க்கு தைட இல்லா ேபாயின், அவாின் ேநாக்கம்
ெக தலைடயக்கூ யதாக இ ப்ப டன், அவாின் சவா ன்
ேநாக்க ம்
இல்லாமல்
ேபாய்வி ம்.
இதைன
மனதிற்ெகாண்ேட அரசியல் அைமப்ைப ஆக்கியவர்கள், ம
உயர் நீதிமன்றத்திற்கு ஒப்பைடக்கப்ப ம் அேதேவைளயில்
சபாநாயக க்கும்
ஒப்பைடக்கப்பட
ேவண் ம்
எனக்
கூறி ள்ளனர். பாரா மன்ற நடவ க்ைககைளத் த த்
நி த் வதற்கு அண்மித்த காலம் மிக ம் ெபா த்தமாகும்.
உயர் நீதிமன்றத்தின் தற்ேபாைதய தீர்மானத்தின்ப
அ
அரசியலைமப்பின் 121ஆம் உ ப் ைரயின்மீ ஒ பரஸ்பர
அவநம்பிக்ைகைய
ஏற்ப த் வதாக
அைமவேதா ,
அரசியலைமப்பின்
121(2)ஆவ
உ ப் ைரைய
அ ல்ப த் வதற்கான
பலம்
மற் ம்
அதிகாரம்
ேபான்றவற்றிைனக்
ெகாண் ள்ள
குறிக்ேகாள்கள்
இல்லாெதாழிக்கப்ப கின்றன.
இைவ
எதிர்காலத்தில்
நைடெபறாவண்ணம் த க்கப்பட ேவண் ம். ஜனாதிபதிக்கும்
அதற்கு ேமலாக அரசியலைமப்பின்
லமாக மக்க க்கும்
அளிக்கப்பட் ள்ள
உாிைமகைளப்
பலனற்றதாக்கும்
வைகயில்,
நீதிமன்றங்க க்கு
ஒ
தீர்மானத்திைன
ேமற்ெகாள்வதற்கு
குறிப்பிடத்தக்க
கால
அவகாசம்
ெகா க்கப்பட்டேபா ம்
பாரா மன்ற
நடவ க்ைககள்
அத்தைகய தீாம
் ானத் க்காக நி த்தப்ப ேமயானால் அ
மன்னிக்கப்பட
யாத
ஒன்றாகும்.
பாரா மன்ற
நடவ க்ைககைள நி த் தல் அல்ல
மீள ஆரம்பித்தல்
சபாநாயகாின் ேநாக்ெகல்ைலக்கு உட்பட்டேத அன்றிப்
பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகத்திற்கு அல்ல.
1991ஆம் ஆண் ல் உயர் நீதிமன்றம் ேமற்ெகாண்ட
தீா்மானத்தின்ப , அரசியலைமப் விடயங்களில் அவர்களின்
பரந்த
அ பவத்திைனப்
பாவிப்பதில்
இ ேபான்ற
நைட ைறச் சிக்கல்களில் கவனமாய் இ ந்தனர், மற் ம்
அரசியலைமப்ேபா
ஒன்றிைணந்த
ன்ேனற்பாட்
நைட ைற ஒன்றிைன ம் அங்கீகாித்தி ந்தனர். தீர்ப் கள்
வழக்குவதில் நீண்டகாலமாக பாரா மன்றத்திேல இதற்கு
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ன்ன ம்
மற் ம்
வழைமயாக ம்
பின்பற்றப்பட்
வந்த மான
நைட ைறகைளப்
பின்பற் மா
நான்
பிேராிக்கின்ேறன். ஒ சட்ட லத்திற்குச் சவால் வி க்கப்பட்ட
நிைலயில், உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அ ெதாடர்பான க த் ைர
வழங்குவதற்கு ேபா மான கால அவகாசம் வழங்கு கமாக
விைனத்திறன்மிக்க பாரா மன்ற நடவ க்ைக இைடநி த்தி
ைவக்கப்ப மாயின் அரசியலைமப்பினால் சபாநாயக க்கு
அளிக்கப்பட் ள்ள அதிகாரங்களின்ப
ஒ
ேதைவயின்
உாிைமைய
பாரா மன்றத்தால்
ைகவிட
யா .
அரசியலைமப்பின்
121ஆம்
உ ப் ைரக்கு
அைமவாக
மக்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள இைறைமையப் பா காத்
அதைன நைட ைறப்ப த்த ம் மக்களின் நன்ைம க தி
ெசயலாற் தல்
சட்டமன்றினால்
கவனம்
ெச த்தப்படேவண் ய
விடயமாகும்.
மக்களின்
இைறைமையப்
பா காக்கின்ற
வ வான
லமாக
பாரா மன்றம்
இ ப்பதனால்
அதன்
அதிகாரங்கள்
ம க்கப்ப வைத அ மதிக்க
யா .
சபாநாயகர்
அறிவித்தைல
ஏற் க்ெகாள்கின்ற
நைட ைறயின் ேநாக்கம், அரசியலைமப் சபாநாயகாின்மீ
ெகாண் ள்ள நம்பிக்ைகயிைனக் குறித்
நிற்கின்ற . அ
சபாநாயகாினால் பா காக்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக, அ
அரசியலைமப்பின் 107(1)ஆம் உ ப் ைரக்கு அைமவாக
ஜனாதிபதிக்கு
எதிரான
குற்றப்பிேரரைண
அல்ல
நீதிபதிகைள பதவிநீக்கம் ெசய்தல் ேபான்ற விடயங்க டன்
ெதாடர் ப த்தப்பட் ள்ள . இத்தீர்மானத்ைத ஒப் வைம
ெசய் , சபாநாயகர் சார்பாக அத்தைகய அறிவித்தல் ஒன்ைற
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் ஏற் க்ெகாண்டைம
ேபா மான
என
க
ேவாெமனில்
அ
பாாிய
குழப்பத் க்கும்
ரண்பாட் க்கும் இட் ச் ெசல்வ டன்,
அத்தைகய
நைட ைறகைளப்
பயனற்ற
பரவலான
பின்விைள கைள
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக ம்
மாற் ம்.
ஜனாதிபதி ஒ வ க்கும் பிரதம நீதியரசர் ஒ வ க்கும் எதிராக
குற்றப்பிேரரைண
ஒன்ைறக்
ெகாண் வ வதற்கு
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
யற்சிகள் பற்றி இந்தச் சைப அறி ம்.
இவ்விடயம் ெதாி க்கு வின்
ன் ெகாண் வரப்பட்ட .
அேதேபால், ெதாி க்கு வின்
ன்னால் இன்ெனா பிரதம
நீதியரசைரக்
ெகாண் வ வதற்கு
தீர்மானம்
ன்ைவக்கப்பட்ட .
இ
உயர்
நீதிமன்றத்தால்
த க்கப்பட்ட . உயர் நீதிமன்றத்தின் கட்டைளக்கு ஏற்ப
நடக்கேவண் ய சட்டாீதியான கடப்பா
இல்ைலெயன
சபாநாயகர் என்ற ாீதியில் ெகளரவ அ ர பண்டாரநாயக்க
அவர்கைள தீர்ப் வழங்க இ இட் ச்ெசன்ற . தற்ேபாைதய
தீா்மானத்ைதத் தற்ேபாைதய நிைலயிேலேய ெசயற்ப வதற்கு
அ மதிப்ேபாமாயின், அதன் விைளவவாக 107(1)ஆம்
உ ப் ைரயில்
குறிப்பிட்டதன்
பிரகாரம்
ஜனாதிபதி
ஒ வ க்கு
அல்ல
நீதிபதிக க்கு எதிரான குற்றப்
பிேரரைண
பயனற்றதாக
இ க்கக்கூ ய
விதத்தில்
ைகயாளப்படலாம்.
இச்சைபயால்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட
சபாநாயகர் தனக்கு ஒ க்கப்பட்ட கடைமகைளக் ெகாண்
நடத் ம்ேபா
அவர்மீ
நம்பிக்ைக
ைவக்கக்கூ ய
திட்டவட்டமான
ஏற்பா கள்
அரசியலைமப்பில்
காணப்ப கின்றன. ஆகேவ, 'சபாநாயக க்குப்' பதிலாக
'பாரா மன்றச் ெசயலாளா் நாயகம்' எனப் பிரதியீ
ெசய் ம்ெபா
அ
121ஆம் உ ப் ைரயின் அதிகார
வரம் க்கு
அப்பால்
விாிந் ெசல் ம்.
சபாநாயக க்கு
வழங்கப்பட்ட
அதிகாரம்
ெதாடர்பிலான
பாரா மன்ற
நைட ைறகள்மீ
தாக்கத்திைன
ஏற்ப த் ம்.
இ
சபாநாயகாினால் விட் க்ெகா க்க
யாத உாிைமயாகும்.
ஆகேவ,
அரசியலைமப்ைப ம்
அேதேவைள
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பாரா மன்றத் க்கும்
சபாநாயக க்கும்
வழங்கப்பட்ட
அதிகாரங்கைள ம் பா காக்கும் கமாக அவ்வித விடயங்கள்
ஆரம்பத்திேலேய நீக்கப்படல் ேவண் ம்.
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் சபாநாயக க்காக
பிரதியீ ெசய்யப்பட ேவண் ெமனில், அதற்ேகற்ற விதத்தில்
அரசியலைமப்
தி த்தப்படல்
ேவண் ம்.
இ
சட்டமன்றத்ைதச் சார்ந்த விடயமாகும்.
அரசியலைமப்பில் சபாநாயக டன் ெதாடர் ைடய க த்
மயக்கமற்ற
ஏற்பா கைளப்
ாிந் ெகாள்வதில்
உயர்நீதிமன்றமான
தன
தற்ேபாைதய தீர்மானத்தில்
தவறிைழத்தி க்கிற
என்பைத
இவ்விடயத்ைத
நான்
கவனமாக
ஆராய்ந்
மிகத்
ெதளிவாகப்
ாிந் ெகாண் ள்ேளன்.
இதைன
தற்ேபாைதய
நிைலயிேலேய இ ப்பதற்கு அ மதிப்ேபாமானால் அ
பாரா மன்ற நைட ைறக்கும் பழக்க வழக்கங்க க்கும்
சீர்ெசய்ய
யாத இழப்ைப ஏற்ப த் ம். இ ஓர் எளிய
பாிகாரத்ைத ேவண்
நிற்கும் பாாிய குைறபாடாகும்.
ேவெறான் மல்ல.
மக்களின் நலைனக் க த்திற்ெகாண் அரசியலைமப்ைப
பய
தியாக நைட ைறப்ப த் வதற்கு ஆட்சித் ைற,
நீதித் ைற ஆகிய ஏைனய இரண்
கால்கைளக் ெகாண்ட
க்கா
ேபான்ற அைமப்ைபக் ெகாண்ட எம ஜனநாயகக்
கட்டைமப்பில் பாிைவ ம் இணக்கப்பாட்ைட ம் ேப வ
சட்டத் ைறையப் ெபா த்தமட் ல் தட் க்கழிக்க
யாத
விடயமாகும்.
எம
கழ்ெபற்ற
ன்ேனார்களால்
அரசியலைமப்ைபப் ேபணிப்பா காக்கும்
கமாக உயர்
பாரம்பாியத் க்கிணங்க
திர்ச்சி ட ம் ெபா ப் ட ம்
ெசயற்ப வேத என பதவி லம் எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
சபாநாயகர் அவர்க க்கு ேவெறா ம தார் ஒ வாின்
ம ெவான்றின் பிரதிெயான்
2012.08.20ஆம் திகதியில்
கிைடக்கப்ெபற்ற .
சட்ட லம்
ஒ ங்குப்பத்திரத்தில்
2012.08.10ஆம் திகதி ேசர்க்கப்பட்ட .
2012.08.17ஆம்
திகதியன்
அல்ல அதற்கு
ன் உயர்நீதிமன்றத்தில் ம
சமர்ப்பிக்கப்பட ேவண்
ம் அேதேநரத்தில் சபாநாயகர்
அவர்க க்கு
ஒப்பைடக்கப்பட
ேவண்
ம்
இ ந்த .
சபாநாயகைரச் ெசன்றைடந்த 7 நாட்களின் பின்னர் மற் ம்
அரசியலைமப்பின் 121(1)ஆம் உ ப் ைரக்கு இணங்க
பத்திரங்கள் உயர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்
3 நாட்களின்
பின்னர் ம அ ப்பப்பட்
ந் ம் உயர் நீதிமன்றத்தால் ம
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப
[ேமேல
விாிவாகக்
காட்டப்பட் ள்ள ],
"சட்ட லம் பாரா
ஒ
வாரத் க்குள்
ேவண் ம் அல்ல
அேதேநரத்தில்
ஒப்பைடக்கப்ப த

மன்றத்தின் ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் ேசர்க்கப்பட்ட
அத்தைகய ஆற் ப்ப த் ைக ெசய்யப்படல்
அத்தைகய ம
தாக்கல் ெசய்யப்பட ேவண் ம்.
அதன்
பிரதிெயான்
சபாநாயகாிடம்
ம் ேவண் ம்"

இ ப்பி ம், இம்ம
121ஆம் இலக்க உ ப் ைரயில்
குறித் ைரக்கப்பட்ட 7 நாட்கள்
வைடந்
3 நாட்களில்
சபாநாயகர் அவர்களால் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . அத் டன்
(குறிப்பிடப்பட்
ந்த
ேநர
காலத் க்கு
ன்னர்
உயர்நீதிமன்றத் க்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்
ந்த அேததினத்தில்
ம வின் பிரதிெயான் சமர்ப்பிக்கப்பட் ம் தபா டப்பட் ம்
இ ந்ததால் 'ஒப்பைடத்தல்' ேபாதியள தி ப்தியளிப்பதாகத்
ெதாிவிக்கப்பட்
உயர்நீதிமன்றத்தால்
ம
ம்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . உயர்நீதிமன்றம் ெதாிவித்ததாவ ,
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"குறிக்கப்பட்ட 7 நாட்க க்குள் ம க்கைளச் சமர்ப்பித்தல், தபா ல்
இ தல்
ஆகியவற்ைற
சமகாலத்தில்
நைட ைறப்ப த் வேத
இச்ெசயற்பாட் ன் க்கியத் வமாகும்"

இதன் ெபா ள்ேகாடல் ெசால்லப்பட்ட ம
தகுதியான
என்பதாகும். "சபாநாயக க்கு அேதசமயத்தில் வழங்கப்பட ேவண் ம்"

என்பதற்குப் பிரதியீடாக "தபா டல்"
அைமப்ைபக் ெகாண் ள்ள .

என்ப

க த்தளவில்

ஒத்த

இலங்ைக ெதாைலத் ெதாடர் கள் சட்ட லம் பற்றிய உயர்நீதிமன்ற
தீர்மானத்தில்
சம்பந்தப்பட்ட
சட்ட லம்
1991.03.05ஆம்
திகதி
பாரா மன்றத்தின்
ஒ ங்குப்பத்திரத்தில்
இடம்ெபற்றி ந் ள்ள டன்
1991.03.12ஆம் திகதியன்
ஒ
வாரகாலம்
க்கு வந்த .
உயர்
நீதிமன்றத் க்கான ம
ஒ
வாரத் க்குள்
1991.03.12ஆம் திகதி
சமர்ப்பிக்கப்பட்
ந்த டன் சபாநாயக க்கான பிரதி 1991.03.13ஆம்
திகதியன் தான் தபா ல் ேசர்க்கப்பட்
ந்த . உயர் நீதிமன்றம் அந்த
விடயத்திேல
தன
நியாயாதிக்கத்திைன
ஒ ங்கான ைறயில்
நைட ைறப்ப த்தக் ேகாரவில்ைலெயன் ம் ம
ெசல் ப யற்றெதன்ற
க த்ைத ம் ெகாண்
ந்த . தற்ேபாைதய விடயத்தில் சபாநாயக க்கு
உாிய ெதாடர்பாடல்
ன்
நாட்கள் தாமதமாகிக் கிைடக்கப்ெபற்ற .
தபா டல் உயர் நீதிமன்றத்தில் குறித் ைரக்கப்பட்ட கால எல்ைலக்குள்
அந்த
ம ைவத்
தபா டல்
இடம்ெபற்றி ந்தால்
ஏற் க்ெகாள்ள
ெமன்ற க த்ைதக் ெகாண் ள்ள . ெசாற்களின் சு க்கிய வ வத்தில்,
“ஒேர ேநரத்தில் வழங்கப்பட்ட ” என்ப “ஒேரநாளில் தபா ல் ேசர்த்தல்”
என்ற க த் ப்பட வாசிக்கலாம்.
ெசால்லப்பட்ட இலங்ைக ெதாைலத் ெதாடர் கள் சட்ட லம்
ெதாடர்பான ெசால்லப்பட்ட தீர்மானத்தில் உயர் நீதிமன்றம்
மிக ம் காிசைனயான விடயெமான்ைறப் பாரா மன்றத் க்கு
பின்வ மா வ
த்தியேபா ,
121(2)ஆம் உ ப் ைரயின்ப சட்ட லெமான் உயர் நீதிமன்றத்தின்
தீர்ப் க்காக
ஆற் ப்ப த்தப்பட் ள்ளேபா ,
பாரா மன்றத்தின்
சாதாரண சட்டவாக்கல் அதிகாரங்கைள
ன் வார காலத் க்கு
இைடநி த்த ம் இந்த உ ப் ைரயினால் இடமளிக்கப்ப கின்ற .
உயர் நீதிமன்றம் சட்ட லெமான்றின் அரசியலைமப் த் தன்ைம பற்றிப்
பாிசீ க்கும்ேவைளயில்
அச்சட்ட லம் பற்றிப் பாரா மன்றத்தில்
விவாதிப்பைத அல்ல சைப நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வைதத்
த க்கும் அள க்கு அதன் பரப்ெபல்ைல விாிவாக இல்லாவி ல் அந்த
உ ப் ைரயின் ேநாக்கங்கள் ேதாற்க க்கப்ப ம்.”

அரசியலைமப்பில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
அ ப்பப்படேவண் ய ம வின் பிரதி ம் அேதேவைளயில்
உயர்நீதிமன்றத் க்கு விலாசமிடப்பட்ட ம தபா ல் அல்ல
ேவ
ஏதாவ
விதத்தில் ெசன்றைடவதற்குத் தாமதமாகும்
பட்சத்தில், தற்ேபா
அ ப் தல் என்ற ெசால் க்கான
ெபா ள்ேகாடல் விடயத்தில் பிரைஜேய பாதிக்கப்ப கிறார்.
ம வின் பிரதி சாியான ேநரத் க்கு சபாநாயகைரச் ேசரத்
தவ வதால் ஏற்ப ம் தாமதத்தால் சபாநாயக க்கு உயர்
நீதிமன்றத்தில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
ம
ெதாடர்பாக
அறிவிக்கப்படாைம
பற்றி
அறியாதி க்கும்
நிைலயில்
சட்ட லம் பற்றிய நடவ க்ைககள் தைடப்படாதி க்கும்.
சாதாரணமாக
தாமாக
அல்ல
கவர்
ஊடாக
உயர்நீதிமன்றத்தில்
ம ெவான்ைறத்
தாக்கல்ெசய் ம்
தரப்பின க்கு ஏக காலத்தின்ேபாேதா அல்ல
அதற்கு
அண்ைமக்காலத்திேலா
அதைனச்
சபாநாயக க்கு
அ ப் வதில் நைட ைறச் சிக்கல்கள் இ க்கா . அறிவிப்
ெபறப்பட்ட ம்
பாரா மன்ற
நடவ க்ைககள்
நி த்திைவக்கப்பட் ள்ளைமைய சபாநாயகர் உ திப்ப த்த
ேவண் ம். இவ்வறிவிப்
கிைடக்கப்ெபறாதவிடத்
இ
ேமற்ெகாள்ள
யாத ஒன்றாகும்.
நான் எ க்கும் ேநாக்கின் அ ப்பைடைய சு க்கமாகக்
குறிப்பி வ ெபா த்தமான .
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உயர் நீதிமன்றத் க்கு பிரைஜெயா வாின் ம
தாக்கல்
ெசய்யப்ப ம்ேபா , “அதன் பிரதி ஒன்
ஏக காலத்தில்
சபாநாயக க்கு
அ ப்பப்படேவண் ம்”
என
அரசியலைமப்பின் 121(1) ஆம் உ ப் ைர குறிப்பி கிற .
இச்சட்டத்தின் பணிப்
த் ம் ஏற்பாட் க்கு அைதக்
கட்டாயப்ப த் ம்
அ ப்பைடக்
ேகாட்பாெடான்
ஆதாரமா ள்ள .
121(1)ஆம்
உ ப் ைரயின்ப
ம வின்
பிரதி
ெபறப்பட்ட ம், சபாநாயகர் கட்டாயமாக ெசயற்பாட்
ைறைமெயான்ைற ேமற்ெகாள்ள அரசியலைமப்பினால்
பணிக்கப்ப கின்றார்.
இ
அரசியலைமப்பினால்
சபாநாயகாின்மீ
விதிக்கப்பட் ள்ள அ ப்பைட மற் ம்
தவிர்க்க
யாத ெபா க் கடைமயாகும். சபாநாயக க்கு
உாித்தான இக்கடைம 121(2)ஆம் உ ப் ைரயில் ெதளிவாக
உள்ளடங்கி ள்ள ஏற்பா களின்ப
யாெதனில் "உயர்
நீதிமன்றத்தில்
அத்தைகய
சட்ட லத்தில்
தீர்மானம்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்வைர பாரா மன்றத்தில் அச்சட்ட லம்
ெதாடர்பான
நடவ க்ைககள்
எ
ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படலாகா ."
ஒ
பிரைசயினால்
உயர்நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட ம
ெதாடர்பாக சபாநாயக க்கு அறிவிப்
வி க்கப்பட்டால் மட் ேம யதார்த்தமாக சபாநாயகர் இந்த
பணிப்
த் ம் ஏற்பாட் டன் உடன்பட
ம். மற்ெறா
விதத்தில், இவ்வறிவிப் சபாநாயக க்கு அல்லா
ன்றாம்
தரப்பினர் ஒ வ க்கு வழங்கப்ப மாயின், இ ெதாடர்பான
அறி
சபாநாயகைர அைடயலாம் அல்ல
அைடயாம ம்
விடலாம். இ
ன்றாம் தரப்பினாின் ெசயற்பாட்ைடச்
சார்ந்தி க்கும். அப்ேபா
ன்றாம் தரப் உாிய காலத்தில்
சபாநாயக க்குத் ெதாிவிப்பதற்குத் தவ மாயின், உ ப் ைர
121(1)
இல்
ெசால்லப்பட் ள்ள,
பணிப்
த் ம்
ஏற்பா க க்கு சபாநாயகர் இணங்கி ஒ க
யா .
இச்சந்தர்ப்பத்தில் சர்ச்ைசக்குாிய சட்ட லம் ெதாடர்பாக
பாரா மன்ற அமர் கள் தைடயின்றித் ெதாட ம். ேம ம்
சட்ட லமான
பாரா மன்றத்தின்
ஒ
சட்டமாக
இயற்றப்ப வதில்
வைடயலாம்.
அதன்
வின்னர்
சட்டவாக்கலான சவா ல் இ ந் பா காக்கப்ப கின்ற .
இக்காரணத்தினால் பிரைசகளின்
னிதமான உாிைமகள்
மிகேமாசமாகப் பாதிக்கப்படலாம்.
அரசியலைமப்பின்
ெபா ள்ேகாடல்
ெதாடர்பான
உாிைமயான
ற்
வ மாக
உயர்நீதிமன்றத்தின்
ெபா ப்ெபல்ைலக்குட்பட்டதாகும். அ குழப்பப்படலாகா .
அத் டன் ெபா ள்ேகாடல் ெதாடர்பான அதன் அறி
ர்வமான
தீர்மானங்கள்
ெப ம்
ெகளரவத் டன்
ேபணப்படல் ேவண் ம். உயர்நீதிமன்றத்தின் ெபா ள்ேகாடல்
ேமேலாங்கி நிற்கேவண் ம்.
எவ்வாறாயி ம், இ
பிரைசகளின்
உாிைமகைளப்
பாதிக்கும்
என்ற
காரணத்தினால், உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்மானத்தினால் எ ம்
சிக்கல்கைள அதன் கவனத் க்குக் ெகாண் வ வேத என
வி ப்பமாகும். ேம ம், சட்ட லங்க க்கு சவால் வி ப்பதில்
ஆர்வம் ெகாண் ள்ள பிரைசகைள அதன் தீர்மானம்
ெதாடர்பாக
அவதானமாக
இ க்குமா
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அத் டன் சட்ட லம் ெதாடர்பான
தீர்மானத்ைத ேமற்ெகாள்வதற்கு உத
கமாக ம வின் பிரதி
தாமதமின்றிச்
சபாநாயக க்குக்
கிைடப்பதைன
உ திப்ப த் மா ம்
நான்
ேகா கின்ேறன.
அரசியலைமப்பிைனப்
பின்பற் வதில்
இந்த
விடயம்
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ெதாடர்பாக நான் எத்தீர்ப்பிைன ம் ேமற்ெகாள்ளலாகா .
ஏெனனில்,
அ
பிரத்திேயகமாக
உயர்நீதிமன்றத்தின்
ஆட் லத் க்கு
ஒ க்கப்பட்டதாகும்.
எனி ம்,
அரசியலைமப்பில் க தப்பட் ள்ளவா
பிரைச ஒ வர்மீ
ரணமாக ம்
நிபந்தைனயின்றி ம்
அளிக்கப்பட் ள்ள
உாிைமயிைனப் ரணமான ெசயற்றிறன் மிக்கதாக்குவதற்கு
பாரா மன்றத்தின் ெசயல்விதிகைளக் கவனத்திற்ெகாண்
இதைன மீள்பாிசீலைன ெசய்வ ெதாடர்பாக அக்கைற டன்
க த்திற்ெகாள் மா உயர்நீதிமன்றம் ேவண்டப்ப கின்ற .
பாரா மன்றத்தினால் ஒ
சட்ட லம் நிைறேவற்றப்பட்
அ
சட்டமாக மாறிய ம் எந்தெவா
நீதிமன்றத்தினா ம்
அச்சட்டத்திைன எவ்விதமான காரணத்தின் அ ப்பைடயி ம்
விசாாிக்கேவா அன்றி அதன் மீ
தீர்ப்பளிக்கேவா அல்ல
அவ்வாறானெதா
சட்டத்தின்
ெசல் ப யாகும்
தன்ைமயிைன
எந்தவிதத்தி ம்
ேகள்விக்குட்ப த்தேவா
யா என்பைத உயர்நீதிமன்றம் மீண் ம் மீண் ம் அதன்
தீர்ப் க்களில் கூறியி க்கின்ற . "உயர் நீதிமன்றத்தின்
ன்னிைலயில் விசாரைண
றா இ க்ைகயில், தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள ம
டன் ெதாடர் ைடய சட்ட லம்
ெதாடர்பான
பாரா மன்ற
அமர் கள்
இைடநி த்தப்ப கின்றன
என்பைத
உ திப்ப த் வேத
இதன் குறிக்ேகா ம் ேநாக்க மாகும் என 121(2)ஆம்
உ ப் ைரயில் உயர்நீதிமன்றம் ஐயமின்றித் ெதாிவித் ள்ள
காரணத்தினால் பிரைச ஒ வ க்கு கிைடக்கக்கூ யதாக ள்ள
இந்தப் பாிகாரத்தின் நன்ைமகைள அவர் இழக்கக்கூடா ."
சட்டமன்றத் டன்
ெதாடர் ைடய
Xஆம்,
XIஆம்
அத்தியாயங்கள் எம அரசியலைமப் வ வைமப்பாளர்களின்
அக்கைற
மற் ம்
எச்சாிக்ைக டன்
வைர ெசய்யப்பட்
ப்ப டன்
பாரா மன்றத்தின்
மீ யர்ைவ ம் பா காக்கின்ற .
ேம ம், அத்தைகய
ஏற்பா கள் பற்றிப் ெபா ள்ெகாள் ம் ேவைளயில் எம
பாரா மன்ற
ைறைம டன் ஒன்றிைணந்த வழைமகள்
மற் ம் நடவ க்ைககள், சம்பிரதாயங்கள் மற் ம் மர கள்
ெதாடர்பாக விழிப் டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
இல்ைலெயனில்,
அ
பாரா மன்றச்
ெசயற்பாட் ல்
குழப்பத்ைத
ஏற்ப த் ம்.
அதற்கு
ேமலாக
மக்கள்
பிரதிநிதிகளின் சைப என் ம் ாீதியில் அரசியலைமப்பின்
லம் மக்க க்கு அளிக்கப்பட் ள்ள உாிைமகள் எதைன ம்
நாங்கள் இழந் விடேவா அல்ல கவனிப்பாரற்
விடேவா
யா .
பாரா மன்றத்தின்
மீ யர்
பற்றிய
எண்ணக்க ைவக்
காப்பீ
ெசய்வ
ெதாடர்பாக
அரசியலைமப்ைப
உ வாக்கியவர்க க்கு
நாங்கள்
நன்றி ைடயவர்களாக இ க்கேவண் ம்.
அ ேபால்
உயர்நீதிமன்றத்தினால்
இைழக்கப்பட்ட
க தாப்பிைழையத்
தி த்தியைமப்ப ம்
அவசியமாகிற .
தீர்மானம் ேமற்ெகாள் ம் தரப் கள் ெதாடர்பாக அங்கு சில
ஒ ங்கீனங்கள் ஏற்ப கின்றன. அத் டன்
ைறயானெதா
ேதாற்றத்தில் பதி கள் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ வி ம்பத்தக்க .
ெசால்லப்பட்ட தீர்மானத்தில் அ கூறப்பட் ள்ள .
"உடன
விண்ணப்பங்களில், குறிப்பாக 02/2012 இல்
ன்னர்
கூறப்பட் ள்ள ேபால், அந்த ம
ெகளரவ சபாநாயக க்கு மாத்திரம்
20.08.2012ஆம் திகதி வழங்கப்பட்
ந்த . மாறாக 03/2012இல் அ
ெகளரவ சபாநாயக க்கு 17.08.2012ஆம் திகதி வழங்கப்பட் ராமல்
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத் க்கு வழங்கப்பட்
ந்த . "

பாரா மன்றத்தில்
உள்ள
பின்வ வனவற்ைற ெவளிப்ப த் கின்றன :

பதிேவ கள்

தி . பி.பீ.டீ.ேஜ.டபிள் . நாணயக்கார அவர்களினால்
தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட SD 02/2012 பாரா மன்றச் ெசயலாளர்
நாயகத் க்கு 17.08.2012ஆம் திகதி வழங்கப்பட்ட .
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வைரய க்கப்பட்ட
மாற் க்ெகாள்ைகக க்கான
நிைலயம் (உத்தரவாதம் ெபற்றவர்) மற் ம் கலாநிதி
பாக்கியேசாதி
சரவண த்
அவர்களா ம்
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட SD 03/2012 ெகளரவ சபாநாயக க்கு
20.08.2012ஆம் திகதி வழங்கப்பட்ட .
SD 02/2012 மற் ம் SD 03/2012 ெதாடர்பான
தீர்மானங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டேபா
ேமற்ெசான்ன
விடயங்கள்
ெதாடர்பாக
ர்வாங்க
எதிர்ப் கள்
எ ப்பப்பட்டன.
ெசால்லப்பட்ட
சட்ட லம்
ெதாடர்பாக,
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட
பிறிெதா
ம
(01/2012)
பற்றி
உயர்நீதிமன்றம் தீர்மானம் ேமற்ெகாண்டேபா , அதன் பிரதி
ஒன்
சபாநாயக க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட டன் அ
குறித்த ேநரத்தி ம் வழங்கப்பட்ட .
தி வாளர்
சி.எம்.க ேக
அவர்களால்
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட SD 01/2012 சபாநாயக க்கு 2012.08.17ஆம்
திகதி வழங்கப்பட்ட .
அரசியலைமப்பின் 121(1)ஆம் உ ப் ைரயின் பிரகாரம்
ஜனாதிபதியால் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் தகவல் குறிப் அல்ல
பிரைசயால் உயர் நீதிமன்றத் க்குச் சமர்ப்பிக்கப்ப ம்
ம வின்
பிரதிெயான்
அேத
ேநரத்திேலேய
சபாநாயக க்கும்
வழங்கப்படேவண் ேமெயாழிய
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத் க்கு அல்ல என்ற
தீர்மானெமான்ைற நான் 2012 ஒக்ேராபர் 9ஆம் திகதி
ேமற்ெகாள்கின்ேறன்.
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயகத் க்கு அவ்வா
அ ப்பி ைவக்கப்ப தலான
அரசியலைமப்பின்
121(1)ஆம்
உ ப் ைரயின்ப
இணங்கிெயா குவதாகப்
பாரா மன்றத்தினால்
க தப்படமாட்டா .
இத் தீர்மானத்தின் ஒ
பிரதிைய ேமன்ைமதங்கிய
ஜனாதிபதி
அவர்க க்கும்
ெகளரவ
உயர்நீதிமன்ற
நீதிபதிக க்கும்
அ ப்பி ைவக்கும்ப
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர் நாயகத் க்கு நான் பணிப் ைர வி க்கின்ேறன்.
ஹன்சாட்
அறிக்ைகயில்
பதி ெசய்வதன்
ல ம்
பாரா மன்ற இைணயத்தளம் www.parliament.lk லமாக ம்
ஊடகங்கள் வாயிலாக ம் இத்தீர்மானத்தின் அறிவிப்ைபப்
ெபா மக்கள்
ெப வர்.
அத் டன்
பாரா மன்ற
(அதிகாரங்கள் மற் ம் சிறப் ாிைமகள்) சட்டத்தின் 9ஆம்
பிாிவின் பிரகாரம், சட்டாீதியாக அறிவிக்கப்ப ம்.

III
වරපසාද : පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන ලද පකාශය
සම්බන්ධෙයන් මෙහේසත
් ාත්වරයා
පශ්න කිරීම

சிறப் ாிைம: பாரா மன்றத்தில் ெவளிப்ப த்திய
கூற் சம்பந்தமாக நீதவான் ேகள்விெய ப்பியைம
PRIVILEGE : QUESTIONING BY MAGISTRATE OF
A STATEMENT MADE IN PARLIAMENT
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා විසින්
තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2012 අෙගෝස්තු මස 07වන
දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ
කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ
හැකි ය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

year 2010 and move that this Report be referred to the
Consultative Committee on Justice.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

PAPERS PRESENTED
(1)
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2011 අංක 52 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අය
වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ්යතා වගකීම් ව්යාපෘතිය මඟින් සිදු
කරන ලද පරිපූරක ෙවන් කිරීම - 2012;

(2)

2011 වර්ෂය සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
කාර්ය සාධන වාර්තාව; සහ

(3)

2010 වර්ෂය සඳහා වනජීවි සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව. - [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

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

2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ පතිපත්ති සභාෙව්
පාලන හා ගිණුම් වාර්තාව.- [කෘෂිකර්ම අමාත්ය ගරු මහින්ද යාපා
අෙබ්වර්ධන මහතා]

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

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
පවෘත්ති අමාත්යතුමා)

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

(மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல - ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சர்)

(1)

2011 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්;

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

(2)

2011 වර්ෂය සඳහා මාතෙල් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික
කාර්ය සාධන හා ගිණුම් වාර්තාව; සහ

(3)

2011 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික
කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්.- [ රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත්ය ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (තාක්ෂණ හා
පර්ෙය්ෂණ අමාත්යතුමිය)
-

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Technology and Research)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා
ඉදිරිපත් කරමි.
(1)

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා සීමාසහිත
ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

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

வன்னிஆரச்சி

Mass

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(மாண் மிகு
(தி மதி)
பவித்ராேதவி
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சர்)

මහතා (ජනමාධ්ය හා

2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ
සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(2)

2009 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද්යා හා තාක්ෂණ ෙකොමිෂන්
සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව.
ෙමම වාර්තා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2011 වර්ෂය සඳහා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය ගරු පවිතාෙද්වී
වන්නිආරච්චි මහත්මිය]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
வ காலைமப்
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
தற்ேகாலாசா ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික ව්යවසාය
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව කර්මාන්ත හා වාණිජ 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.

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා (සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க - கலாசார, கைல அ
அைமச்சர்)

வல்கள்

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the
Arts)

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

ගරු කථානායකතුමනි, 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා මධ්යම
සංස්කෘතික අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත්යතුමා)

ෙමම වාර්තා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Hon. Speaker, I present the Annual Report of the
Superior Courts Complex Board of Management for the

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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2011 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශෙය්
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත්ය
ගරු නවින් දිසානායක මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

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

ேவைலவாய்ப்

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම්
සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා

ஆேலாசைனக் கு

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

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

அறிக்ைககள்

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

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS

ෙපත්සම්

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත්යතුමා)

ம

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour
Relations)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධෙයන්
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.
(1)

2009 වර්ෂය සඳහා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් වාර්ෂික
වාර්තාව; සහ

(2)

2010 වර්ෂය සඳහා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදෙල් වාර්ෂික
වාර්තාව.

க்கள்

PETITIONS
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු කථානායකතුමනි, කුරුවිට, මලව, රත්නපුර පාර, අංක
496 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙජ්. පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

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

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් දහය
පිළිගන්වමි.
(1)

බලන්ෙගොඩ, බටුවත්ත පදිංචි ෙක්.එම්.ෙක්.ඩී. කුරුප්පු
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

කරඳෙගොල්ල, ඇහැලමල්ෙප පදිංචි එම්.එම්. අමරසිංහ
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

බලන්ෙගොඩ, නලුෙවල, යාය පාර, "විශ්මිත" නිවෙසහි
පදිංචි ෙක්.ෙක්.ෙජ්. කන්නන්ගර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(4)

හඟුරන්ෙකත, සඟරාජගම, අංක 1/102 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ජී.එම්.ජී. මුතුබණ්ඩා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

කඩවත, සූරිය පාළුව, ෙපරමුණ මාවත, අංක 23/ඒ/3/8
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ජී. ෙහේරත් මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

ෙකොළඹ 10, මාලිගාවත්ත, බස්නාහිර පළාත් ෙසෞඛ්ය
ෙසේවා අධ්යක්ෂ කාර්යාලෙයහි ෙසේවය කරන ඩී.එම්.
ගුණෙසේකර බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

-

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

Mr. Speaker, I present the Report of the Consultative
Committee on Fisheries and Aquatic Resources
Development on the (i)

Annual Report of the National Aquaculture
Development Authority for the year 2008;

(ii)

Annual Report of the National Aquaculture
Development Authority for the year 2009;

(iii)

Annual Report of the Cey-Nor Foundation
Limited for the year 2010;

(iv)

Annual Report of the Ceylon Fishery Harbours
Corporation for the year 2009;

(7)

(v)

Annual Report of the Ceylon
Corporation for the year 2009; and

බණ්ඩාරෙවල, පට්ටියෙගදර, ඌව මාලිගාතැන්න, අංක
109 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි සිරිල් විජය කීර්ති
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(8)

රාජගිරිය, අඹගහ හන්දිය, පන්සල පාර, අංක 06 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්.එස්. ජයවර්ධන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(9)

හල් - ඔළුව, යටිහලගල, අංක 252/2 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඊ.ඩී. නන්දතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(vi)

Fisheries

Annual Report of the National Aquaculture
Development Authority for the year 2010.

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

(10) ෙපොතුහැර, ෙවදෙපොළ, පහළ ෙගදරවත්ත පදිංචි ආර්.එම්.
වංශනාථ රත්නායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

පාර්ලිෙම්න්තුව

47

48

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(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, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1)

කළුතර දකුණ, ෙබොෙලොස්සගම, ෙසේරුපිට පදිංචි ඩී.
ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

තිකුණාමලය, ආන්දන්කුලම, අනුරාධපුර පාර, චම්පා
ෙල්න්, අංක 750 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.ඩී. සුජීව
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

அாிசி இறக்குமதி மற் ம்

දුම්මලසූරිය, වතුවත්ත පදිංචි සී.එම්. චන්දදාස මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

ෙබෝපිටිය, කටුෙදනිය පදිංචි එම්.ටී. නිව්ටන් ෙපෙර්රා
මහතා ඇතුළු පිරිසෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(3)

ඇලබඩගම, උඩකියා මුල්ලවත්ත පදිංචි ඒ.එම්. පුංචිබණ්ඩා
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3):
(අ)

(i)

2009 සහ 2010 වර්ෂවල
පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;

(ii)

2011 සහ 2012 වර්ෂවල පරිෙභෝජනය සඳහා
අවශ්යෙව් යැයි ගණන් බලා ඇති සහල් පමාණය
ෙකොපමණද;

(ආ)

2010 ෙපබරවාරි මස සහල් ෙමටික් ෙටොන්
100,000 ආනයනය කළ රජෙය් ආයතනවල නම්
කවෙර්ද;

(ii)

ඉහත ආනයන සඳහා මුදල් ලැබුණු මූලාශ
කවෙර්ද;

(iii)

ෙමෙසේ ආනයනය කරන ලද සහල්වල ආනයනික
මිල, විකුණුම් මිල, අෙළවි කරන ලද පමාණය සහ
ගබඩා කර තිෙබන පමාණ කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

ආනයනය කරන ලද සහල් කිෙලෝගෑමයක මිල
රු. 65/= ට වඩා වැඩිෙයන් තිබියදී, ෙමෙසේ
ආනයනය කරන ලද සහල් ෙමටික් ෙටොන්
30,000ක් පමණ එක් කිෙලෝගෑමයක් රු. 31/=
බැගින් 2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය්දී ෙපෞද්ගලික
අංශයට අෙළවි කර ඇති බවත්,

(ii)

ෙමම සහල් ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොෙළහි අෙළවි
ෙනොකරන ෙලසට රජය අවධාරණය කර තිබුණද,
ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳුන් ඒවා ෙද්ශීය ෙවළඳ
ෙපොෙළහි අෙළවි කර ඇති බවත්;

(Mr. Speaker)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙමෙසේ සහල් අෙළවි කළ ෙපෞද්ගලික ෙවෙළඳුන්ට
එෙරහිව ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද යන්න එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඉ)

(மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණිය, ෙගෝනවල, අංක 666/4
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි නන්දෙසේන ජයවීර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

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.

සහල්

(i)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

ෙද්ශීය

යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?

කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමනි, ගිරිතෙල් ජනපදය, අංක 39/2 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එල්. විෙජ්වර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

: விபரம்

0851/’10

(ඇ)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

கர்

IMPORT AND CONSUMPTION OF RICE : DETAILS

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන මම
පිළිගන්වමි.
(1)

ல விைடகள்

සහල් ආනයනය සහ පරිෙභෝජනය : විස්තර

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

க்கு வாய்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

கூட் ற , உள்நாட்
வினா:
(அ) (i)
(ii)

வர்த்தக அைமச்சைரக் ேகட்ட

2009ஆம் 2010ஆம் ஆண் களின் உள்நாட்
அாிசி கர்ைவ ம்;
2011ஆம்
2012ஆம்
ஆண் க
உத்ேதசிக்கப்பட்ட கர்ைவ ம்;

க்கான

அவர் ெவவ்ேவறாகக் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

2010 ெபப்ரவாி மாதத்தில் 100,000 ெமற்றிக்
ெதான் அாிசிைய இறக்குமதி ெசய்த அரசாங்க
நி வனங்களின் ெபயர்கைள ம்;
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(ii)

அவ் இறக்குமதிக்கான நிதி

லத்ைத ம்;

(iii)

ேமற்கண்டவா
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
அாிசியின் இறக்குமதி விைல விற்பைன விைல,
விற்பைன ெசய்யப்பட்ட அள
ைகயி ப்பில்
உள்ள அள ஆகியவற்ைற ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

(ii)

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அாிசியின் விைல
கிேலா ஒன்றிற்கு இலங்ைக
பா 65/- இற்கு
ேமற்பட்டதாக இ க்ைகயில் ேமற்கண்டவா
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட அண்ணளவாக 30,000
ெமற்றிக் ெதான் அாிசி தனியார் ைறயின க்கு
கிேலா ஒன்றிற்கு இலங்ைக
பா 31 எ ம்
விைலயில்
2010,
ெசப்ெரம்பர்
மாதத்தில்
விற்கப்பட்டைத ம்;
தனியார் வர்த்தகர்கள் அவ் அாிசிைய உள் ர்ச்
சந்ைதகளில் விற்பைன ெசய்யக்கூடா
என
அரசாங்கம் வ
த்தியி ந்தேபா ம் அவர்கள்
அைத விற்பைன ெசய் ள்ளனர் என்பைத ம்
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමුපකාර හා අභ්යන්තර
ෙවළඳ අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින්
ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,
(i)
(ii)

(ආ)

(i)

ேமற்கூறியவா அாிசிைய விற்பைன ெசய்த தனியார்
வர்த்தகர்க க்கு
எதிராக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
நடவ க்ைகைய அவர் குறிப்பி வாரா?

(உ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Co-operatives and Internal
Trade :
(a) Will he state separately (i) the domestic rice consumption in the year
2009 and 2010; and
(ii) the estimated rice consumption in 2011 and
2012?
(b) Will he also state (i) the names of Government institutions that
imported 100,000 metric tons of rice in
February, 2010;
(ii) the source of finance for the said
importation; and
(iii) the import price, selling price, the quantity
sold and the quantity in stock of the rice
imported as per above?
(c) Is he aware that(i) approximately 30,000 metric tons of rice
imported as per above have been sold to the
private sector in September, 2010 at the
price of Rs. 31 per kilogram whereas the
price of imported rice was over Rs. 65 per
kilogram; and
(ii) the private merchants have sold that rice in
the local market even though the
Government had insisted them not to do so?
(d) Will he state the action taken against the private
merchants who sold rice as per above?
(e)

If not, why?

2009 - ෙමටික් ෙටොන් 2,208,445 (මිලියන 2.2යි)
2010 - ෙමටික් ෙටොන් 2,234,857 (මිලියන 2.2යි)
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව,
2011 - ෙමටික් ෙටොන් 2,378,040 (මිලියන 2.3)
2012 ෙමටික් ෙටොන් 2,311,646 (මිලියන 2.3යි)
ශී ලංකා ෙර්ගුව විසින් ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු
අනුව,
2010 ෙපබරවාරි මස තුළ සහල් ෙමටික් ෙටොන්
100,000ක් ආනයනය කර ෙනොමැත. එම මස තුළ
පහත ආයතනවලින් සහල් ආනයනය කර ඇත.

அவர் அறிவாரா?
(ஈ)

- கூட் ற , உள்நாட்

(ඇ)

*

සීමාසහිත ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ)
නීතිගත සංස්ථාව- ෙමටික් ෙටොන් 19,234.8කි.

*

සීමාසහිත රාජ්ය වාණිජ (සමුපකාර ෙතොග
ෙවෙළඳ) සමාගම- ෙමටික් ෙටොන් 1,500කි.

*

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය - ෙමටික්
ෙටොන් 4,100කි.

(ii)

සී/ස ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාව සඳහා ලංකා බැංකුව විසින් ලබා දුන්
ණය මුදලක් මඟින්ද, අෙනකුත් ආයතන සඳහා
මහා භාණ්ඩාගාර පතිපදාන මඟින්ද ආනයන
සඳහා මුදල් ලැබී ඇත.

(iii)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.
කරමි.

(i)

සී/ස ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාව සහ සී/ස රාජ්ය වාණිජ (සමුපකාර ෙතොග
ෙවෙළඳ) සමාගම ලබා දී ඇති ෙතොරතුරු අනුව
ෙපෞද්ගලික අංශයට සහල් ෙමටික් ෙටොන්
30,000ක් අෙළවි කර ෙනොමැත. අෙළවි කිරීම
සම්බන්ධ විස්තර පහත පරිදි ෙව්.
*

*

(ii)

ඇමුණුම සභාගත*

සී/ස ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාව
සහල් විකිණීෙම්දී ලංකා සෙතොස සමාගම,
දිවයින පුරා පිහිටි සමුපකාර සමිති, ෙලෝක
ආහාර සංවිධානෙය් ශී ලංකා ශාඛාව සහ
නැවත අපනයනය කිරීම සඳහා පමුඛතාවය
ලබා දී ඇත.
සී/ස රාජ්ය වාණිජ (සමුපකාර ෙතොග ෙවෙළඳ)
සමාගම
සී/ස ශී ලංකා සමුපකාර අෙළවි සංගමය,
ලංකා සෙතොස සමාගම සහ ආහාර
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සුබසාධන සංගමය ෙවත
ද විකුණා ඇත.

එවකට රට තුළ තිබූ කෘතිම සහල් හිඟය මඟ
හැරවීම සඳහා රජය සහ අමාත්ය මණ්ඩලය ගත්
තීරණය අනුව ෙමම සහල් ෙතොග අනයනය කිරීම
සී/ස ශී ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත
සංස්ථාව ෙවත පැවරූ අතර, එම සහල්
ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙනොවිකුණන ෙලසට කිසිදු

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා]
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

නිෙයෝගයක් රජය විසින් ෙගන ෙනොතිබුණි. එෙසේ
වුවද සහල් විකිණීෙම්දී ලංකා සෙතොස සමාගම,
දිවයින පුරා පිහිටි සමුපකාර සංගම් සහ ෙලෝක
ආහාර සංවිධානෙය් ශී ලංකා ශාඛාව ෙවත සී/ස ශී
ලංකා රජෙය් වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව
පමුඛතාව ලබා දී ඇත.

(The Hon. Johnston Fernando)

පිළිතුරට දීලා තිෙබන්ෙන් 2011 සහ 2012 වර්ෂවල-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ඈ) ඉහත (ඇ) අනුව පැන ෙනොනගී.

මට ඇහුෙණ් 2012 සහ 2013 වර්ෂ කියලා.

(ඉ)

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

අදාළ ෙනොෙව්.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

පරිෙභෝජනය සම්බන්ධෙයන් ෙම් ලබා දී තිෙබන දත්ත,
ෙහෝටල්, කර්මාන්ත සහ ෙබ්කරිවලට ගන්න පමාණය නැතිවයි.
ෙම් සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය විතරයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා දීලා තිෙබන්ෙන් ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය වුණත්, රෙට්
සියයට 7ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවා නම්,
ජනගහනයත් වැඩි ෙවනවා නම්, කෑම කන පමාණය අඩු ෙවනවා
නම් රෙට් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

කෑම කන පමාණය අඩු ෙවලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

[ෙමම ඇමුණුම පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.]

[இந்த இைணப்
ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]
[This annex is also placed in the Library.]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් උත්තරෙයන් පැන නඟින
පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා කියනවා, 2012/2013
වර්ෂ තුළ සහල් පරිෙභෝජනය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 2.3යි
කියලා. 2012 සහ 2013 කියන වර්ෂ ෙදකටම එකම පමාණයක්
කියලා තමයි ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය
වන්ෙන් තිරිඟු-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙද්ශන පැවැත්විය ෙනොහැක. පශ්නයක් පමණක් ෙකටිෙයන්
ඇසිය හැක.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙසේමයි ගරු කථානායකතුමනි.
තිරිඟු පිටි ආනයනය කිරීම යම් විධියකින් අෛධර්ය කිරීම
තමයි ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද, 2012 සහ
2013 වර්ෂවලට සහල් පරිෙභෝජනය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 2.3ක්
ෙවන්ෙන්? ඒෙක් යම් විධියක ෙදෝෂයක් තිෙබනවාය කියන එක
ඇමතිතුමා පිළිගන්නවාද?

කෑම කන පමාණය අඩු ෙවලා නම් ඒකත් පශ්නයක් ෙන්.
ෙමොකද, ජනගහනෙය් වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබනවා, සියයට
1.1ක්-

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඔබතුමාට මම කිව්වා, ෙම් ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය විතරයි
කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගෘහස්ථ පරිෙභෝජනය
තියමුෙකෝ.

තමයි. අෙනක් ඒවා පැත්තක

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

සාමාන්යෙයන් අපි කවුරුත් දන්න ෙදයක් තමයි, සහල් පිටි
කරන කර්මාන්තය අද විශාල වශෙයන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා
තිෙබනවාය කියන එක. ඔබතුමා 2005 වර්ෂෙය් සිට 2010
වර්ෂය වන ෙතක් බැලුෙවොත් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද එය ෙවනස් වී
ඇති අන්දම ෙපෙන්වි. දැන් එය ස්ථාවර මට්ටමකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙවන්න බැහැ ෙන් ඇමතිතුමා.
කියනවා, තිරිඟු පිටි ආනයනය-

ඔබතුමා එක පැත්තකින්
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(ආ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

(Mr. Speaker)

මන්තීතුමා ඔබතුමා අතුරු පශ්නය අහන්න. නැත්නම් කාලය
යනවා. අවශ්ය ෙද් ෙකටිෙයන් අහන්න. ඇමතිතුමාත් අහන ෙද්ට
ෙකටිෙයන් උත්තර ෙදන්න.

එම පාලෙම් පතිසංස්කරණ කටයුතු කඩිනමින්
ආරම්භ කරන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන්කර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ෙවන් කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා කියන පරිදි, ලැබුණු උත්තරයට අනුව, මා
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන් ෙමයයි. දැන් පාන් ෙගඩිය රුපියල් 23
සිට රුපියල් 60ට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙකන් සහල්
පරිෙභෝජනය කරන්න කියලා ආණ්ඩුව ෙපන්වන්න හදනවා. ඒ
වුණත් තවමත් සහල් පරිෙභෝජනය එකම මට්ටෙම් තිෙබනවා නම්
රෙට් යම් කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඔබතුමා
සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ ඇමති වශෙයන් ෙම් ලබා ෙදන
උත්තරයම පිළිගන්ෙන් නැතුව, ඒක විශ්ෙල්ෂණය කරලා හරි
මට්ටමට ෙම් තත්ත්වය ෙගනියන්න. කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය වී
නිෂ්පාදනය කරනවා වාෙග්ම ඒවා පරිෙභෝජනය කරන්නත්
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපනයනය කරන්න ඉඩ
ෙදන්ෙනත් නැහැ. ඒ තහංචිය තවම තිෙබනවා ෙන්ද?

உள்
வினா:
(அ)

ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
அம்பாைற மாவட்டத் க்குாிய மஹாஓயா பிரேதச
ெசயலாளர் பிாிவில் மஹாஓயாவி
ந் ெபால்ேல
ெபத்த வைரயிலான
திைய இைணத்
அைமக்
கப்பட் ள்ள இ ம்பினாலான பாலம் சிைதவைடந்
ள்ளதால் மக்கள் க ம் அபாயத்ைத எதிர்ேநாக்கி
ள்ளனெரன்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப
பாலத்தின் னரைமப் ப் பணிகைள
ாிதமாக ஆரம்பிப்பாரா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(iii)

அதற்காக
என்பைத ம்;

(The Hon. Johnston Fernando)

(iv)

ஆெமனில், ஒ க்கப்பட் ள்ள
எவ்வளெவன்பைத ம்

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

සහල්වලටද? නැහැ, සහල් අපනයනය කරනවා. තවම සහල්
අපනයනය කරනවා. අපනයනය කරන්ෙන් පරණ වී ෙතොගය
පමණයි. මහ කන්නෙය් ලැබුණු අලුත් වී ෙතොගය අපනයනය
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් දත්ත ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්
ජනෙල්ඛන
හා
සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව.
ඒ
සංඛ්යාෙල්ඛන තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර සභාවටත් ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(இ)

Is he aware that people’s lives have been put at
great risk as the iron bridge built connecting the
road from Mahaoya to Pollebedda in Mahaoya
Divisional Secretary's Division of Ampara District
has decayed and is in a dilapidated condition?

(b)

Will he inform this House -

අතුරු පශ්න ඉවරයි.

මහඔය - ෙපොල්ෙල්බැද්ද මාර්ගෙය් පාලම :
පතිසංස්කරණය
திப் பாலம் :

MAHAOYA-POLLEBEDDA ROAD BRIDGE : RENOVATION

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

1567/’11

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය(2) :
(අ)

අම්පාර දිස්තික්කයට අයත්, මහඔය පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, මහඔය සිට ෙපොල්ෙල්බැද්ද දක්වා මාර්ගය
සම්බන්ධ කරමින් ඉදි කර ඇති යකඩ පාලම දිරාපත්ව,
අබලන් වී ඇති බැවින් ජන ජීවිත දැඩි අවදානමට ලක්ව
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

இன்ேறல், ஏன்?

(a)

කථානායකතුමා

மஹாஓயா- ெபால்ேலெபத்த
னரைமப்

பணத்ெதாைக

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:

ඇමතිතුමනි, -

(Mr. Speaker)

ஒ க்கப்பட் ள்ளதா

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

நிதி

(c)

(i)

whether renovation work of that bridge will
be started soon;

(ii)

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

(iii)

whether provisions have been allocated for
that purpose; and

(iv)

if so, the amount allocated?

If not, why?

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(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
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)

එවැනි තත්ත්වයක් නැත.
මහඔය සිට ෙපොල්ෙල්බැද්ද දක්වා මාර්ගය සම්බන්ධ

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා]

කරමින් ඇති යකඩ පාලෙම් පතිසංස්කරණ කටයුතු නිම
කර ජනතා අයිතියට පත් කර ඇත.

(ආ)

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.
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ெதாைலத்
ெதாடர் கள்,
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2005ஆம்
ஆண்
ந்
இற்ைறவைர
ஸ்ரீலங்கா ெர ெகாம் நி வனம் வா க்ைக
யாளர் ெதாைலேபசி இைணப் களி
ந்
ெப கின்ற
வ மானம்
வ டந்ேதா ம்
தனித்தனியாக எவ்வள ;

(ii)

ஸ்ரீலங்கா ெர ெகாம் நி வனம் வா க்ைக
யாளர்க க்கு கம்பியில்லா நிரந்தர ெதாைல
ேபசிகைள (CDMA) வழங்குவதற்கு ஆரம்பித்த
திகதி யா ;

(iii)

தற்ேபா
ஸ்ரீலங்கா ெர ெகாம் நி வனத்
தினால் வழங்கப்பட் ள்ள CDMA ெதாைலேபசி
கைளப் பயன்ப த் கின்ற வா க்ைகயாளர்
களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(iv)

ேமற்ப நி வனம் CDMA ெதாைலேபசிகைள
வழங்க
ஆரம்பித்த
திகதியில்
இ ந்
இற்ைறவைர
அதன் லமாக
ெபற் ள்ள
வ மானம்
வ டந்ேதா ம்
தனித்தனியாக
எவ்வள ;

(v)

ெர ெகாம் நி வனம் ஆரம்பத்தில் CDMA
ெதாைலேபசி இைணப்பிைன வழங்கிய விைல
மற் ம் ேமற்ப ெதாைலேபசி இைணப்பிைன
வழங்கும் தற்ேபாைதய விைல தனித்தனியாக
எவ்வள

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අතුරු පශ්න නැත.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙපොල්ෙල්බැද්ද ගැන වාරිමාර්ග
ඇමතිතුමාෙගන් තමයි අහන්න තිබුෙණ්. එතුමා ඒ පැත්ෙත් සියලු
විස්තර දන්නවා.

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් සීඩීඑම්ඒ දුරකථන
සම්බන්ධතා : ආදායම
ஸ்ரீலங்கா ெர ெகாம் சி எம்ஏ இைணப் கள்:
வ மானம்

ெதாழில் ட்பவியல்

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

CDMA CONNECTIONS OF SRI LANKA TELECOM : INCOME

1869/’11

3. ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ

(i)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ශී ලංකා
ෙටලිෙකොම් ආයතනය පාරිෙභෝගික දුරකථන
සම්බන්ධතාවලින් ලැබූ ආදායම වාර්ෂිකව, ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

separately, the income earned by the Sri
Lanka Telecom from consumer telephone
connections in each of the years from the
year 2005 upto now;

(ii)

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය විසින්
පාරිෙභෝගිකයන් ෙවත රැහැන් රහිත ස්ථාවර
දුරකථන (CDMA) ලබා දීම ආරම්භ කරන ලද
දිනය කවෙර්ද;

the date on which the Sri Lanka Telecom
started providing wireless fixed phones
(CDMA) to the consumers;

(iii)

the number of consumers who are using
CDMA phones provided by the Sri Lanka
Telecom at present;

(iv)

separately, the annual income earned by the
aforesaid institution from providing CDMA
phones since the date on which the
provision of such telephone connection was
started upto now; and

(v)

separately, the price at which a CDMA
phone connection was provided by the Sri
Lanka Telecom at the initial stage and the
price at which the same telephone
connection is provided at present?

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

(ii)

Will he state -

(iii)

අද වන විට ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙයන්
භාවිත කරන
ලබා දුන් CDMA දුරකථන
පාරිෙභෝගිකයන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

එම ආයතනය CDMA දුරකථන ලබා දීම ආරම්භ
කළ දින සිට ෙම් දක්වා එමගින් ලැබූ ආදායම
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(v)

ෙටලිෙකොම් ආයතනය විසින් ආරම්භෙය්දී CDMA
දුරකථන සම්බන්ධතාවක් ලබා දුන් මිල සහ එම
දුරකථන සම්බන්ධතාවක් ලබා ෙදන වත්මන් මිල
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

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

(b)

If not, why?
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ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්යතුමා)

විශාම ගිය විදුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන් : සහන

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya Minister of
Telecommunication and Information Technology)

RETIRED PRINCIPALS AND TEACHERS : RELIEF

(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

2286/’12

5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(i)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

වර්ෂය 2005
2006
2007 2008
2009
ආදායම 29,282 36,109 37,068 36,113 34,087
(රුපියල්
මිලියන)

2010
33,311

2011
32,291

(The Hon. Sunil Handunnetti)

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

(ii)

2005 ඔක්ෙතෝබර් 21.

(iii)

529,600 යි. (පන්ලක්ෂ විසිනවදහස් හයසියයයි) 2012 ජනවාරි 31 දින වන විට.

(i)

රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 06/2006 (VIII)
අනුව හා 2006 අය වැෙය් ෙයෝජිත පරිදි ශී ලංකා
විදුහල්පති ෙසේවෙය් හා ශී ලංකා ගුරු ෙසේවෙය් හිඟ
වැටුප් ෙගවීම පමාද වී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, පමාද වී ඇති කාල සීමාව කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(iv)
වර්ෂය

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CDMA
දුරකථන
ආදායම
(රු.මිලියන)

563

5,520 6,188

5,133

5,064

3,328

2,696

(v)
වර්ෂය

ஆசிாியர்கள் மற் ம் ஓய் ெபற்ற அதிபர்கள்:
நிவாரணங்கள்

(ආ) 2012 අය වැය මඟින්ද 2005.12.31 දිෙනන් පසුව විශාම
ගිය විදුහල්පති හා ගුරු ෙසේවාවල අය සඳහා ජීවන වියදම්
දීමනාව වැඩි කර ෙනොමැති බව එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත සියලු ආකාරයන්ෙගන් අපහසුතාවට පත්ව ඇති
විශාම ගිය විදුහල්පති හා ගුරු ෙසේවාවල නියුක්තවූවන්ට
ෙදන සහනයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

2005

මිල (බදු රහිත)
රු.
16,000.00

ෙවනත් කරුණු
හඬ හා දත්ත පහසුකම් සහිත දුරකථනය

2012

10,435.00

හඬ හා දත්ත පහසුකම් සහිත දුරකථනය

4,980.00

හඬ පහසුකම් පමණක් සහිත දුරකථනය

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

அரச நிர்வாகச் சுற்றிக்ைக 6/2006(viii) மற் ம்
2006 வர
ெசல த் திட்டத்தில் பிேராிக்கப்
பட் ள்ளவா இலங்ைக அதிபர் ேசைவ மற் ம்
ஆசிாியர்
ேசைவயி ள்ளவர்களின ம்
நி ைவச் சம்பளம் ெச த் தல் தாமதமைடந்
ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில் தாமதமைடந் ள்ள கால எல்ைல
யாெதன்பைத ம்

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා මුලදී ෙව්ලාව ගත් නිසා මම
අතුරු පශ්න සඳහා කාලය ගන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
පශ්න අංක 4 -2221/'12- (1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) 2012 வர ெசல த் திட்டத்தின் ல ம் 2005.12.31
இற்கு பின்னர் ஓய் ெபற்ற அதிபர்கள் மற் ம்
ஆசிாியர் ேசைவயி ள்ளவர்க க்கு வாழ்க்ைகச்
ெசல ப் ப அதிகாிக்கப்படவில்ைல என்பைத அவர்
ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(இ)

ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள அைனத்
விதங்களி
னா ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள ஓய் ெபற்ற அதிபர்கள்
மற் ம் ஆசிாியர் ேசைவயி ள்ளவர்க க்கு அளிக்
கப்ப ம் நிவாரணங்கள் யாைவெயன்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා
ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාසයක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Education:
(a)

Will he state (i)

whether the payment of salary arrears for
persons attached to the Sri Lanka
Principals' Service and the Sri Lanka
Teachers' Service as per Public
Administration Circular No. 06/2006 (VIII)
and as proposed in the budget for the year
2006 has been delayed; and
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(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

(ii)
(b)

if so, the period of time for which it has
been delayed ?

Will he admit that the cost of living allowance has
not been increased to the persons who retired from
the Principals' and the Teachers' Services after
31.12.2005 even by the Budget for the year 2012?

(c)

Will he inform this House the types of relief
provided to the persons who retired from the
Principals' and the Teachers' Services and suffer
all forms of hardships as mentioned above ?

(d)

If not, why?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ( අධ්යාපන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
பிரதி அைமச்சர்)

த ெசாய்சா - கல்வி

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

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 (VIII) අනුව
අදාළ වැටුප් ෙගවීම ෙම් වන ෙතක් කියාත්මක වී
ෙනොමැත. ෙමය 28/2010 චකෙල්ඛය අනුව
2011.01.01 දින සිට කියාත්මක කළ යුතුය. එම
06/2006 (VIII) චකෙල්ඛයට අනුව ෙම් වන විට
විදුහල්පති ෙසේවා ව්යවස්ථාව සැකෙසමින් පවතින
අතර, එම චකෙල්ඛෙය් 3.01 වගන්තිය පරිදි එම
ව්යවස්ථාව අනුමත වීෙමන් පසු අදාළ වැටුප්
ෙගවීම සිදු කරනු ලැෙබ්.
රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 (VIII) ෙම්
වන ෙතක් කියාත්මක වී ෙනොමැත. එම
චකෙල්ඛය පදනම් වී ඇති නව ගුරු ෙසේවා
ව්යවස්ථාව කියාත්මක වන ෙතක් ඉහත
චකෙල්ඛය කියාත්මක කිරීම අත් හිටුවා ඇත. (නව
ගුරු ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් ෙකටුම්පත රාජ්ය ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා 2012.06.12
දින යවා ඇති අතර, රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් අනුමැතිය ලද පසු අමාත්ය මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.)
2008.07.01 දින සිට ෙමම චකෙල්ඛය කියාත්මක
කිරීම සඳහා අධිකරණ තීන්දුවක් ලැබී තිබුණද, එම
චකෙල්ඛය 2011.01.01 දින සිට කියාත්මක කළ
යුතු බවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අය වැය
කථාෙව්දී සඳහන් කරන ලදී. ඒ බව රාජ්ය
පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 28/2010 හි අංක 2.3
ෙඡ්දෙයහි සඳහන් කර ඇත.
ඒ අනුව නව ගුරු ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුමත වී
කියාත්මක කරන විට ෙමම 06/2006 (VIII)
චකෙල්ඛය 2011.01.01 දින සිට කියාත්මක වන
පරිදි කටයුතු කිරීෙමන් අදාළ ගුරුවරුන් හට හිඟ
වැටුප් ෙගවනු ඇත.

(ii)
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2011.01.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි හිඟ
වැටුප් ෙගවිය යුතු ෙව්.

(ආ) රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ අංක 28/2010 හි 9.1 වගන්තිය
පරිදි විශාම ගිය විදුහල්පතිවරුන්ෙග් හා ගුරුවරුන්ෙග්
ජීවන වියදම් දීමනා සම්බන්ධ කටයුතු ෙමම අමාත්යාංශය
මඟින් සිදු කරනු ෙනොලැෙබ්.

(ඈ) විශාමිකයින් පිළිබඳ තීරණ ගනු ලබන්ෙන් විශාම වැටුප්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව බැවින් ඒ සම්බන්ධව අධ්යාපන
අමාත්යාංශය කියා ෙනොකරන බැවිනි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, දීර්ඝ පිළිතුරක් වුණත්, එය ලබා
දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමම
පශ්නෙය් අ(i) ෙකොටසට දී ඇති පිළිතුර අනුව ඔබතුමා
පිළිගන්නවා, 2011 ඉඳලා චකෙල්ඛය කියාත්මක ෙනොවීම නිසා
සහ විෙශේෂෙයන්ම වගන්තියක් සංෙශෝධනය කරලා කටයුතු කිරීම
පමාද වීම නිසා ෙගවීම් පමාද ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය.
ෙකොයි කාලයකදී ෙම් කටයුත්ත ඉවර ෙවනවාද කියලා මට
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න පුළුවන්ද? ෙමොකද විශාම යන අය
ඉන්නවා. ගුරු ෙසේවෙයන් ඉවත් වන අය ඉන්නවා. අවුරුදු හැට
පැනලායි විශාම යන්ෙන්. ඔවුන් අවුරුදු එකසිය ගණනක් ජීවත්
ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, විශාම යන අය පිළිබඳව කටයුතු
කරන්ෙන් විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. ඒ කටයුතු කරන්ෙන්
අෙප් අමාත්යාංශය මඟින් ෙනොෙවයි. නමුත් ගුරු හිඟ වැටුප්
ෙගවීෙම් පමාදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක වළක්වන්න දැන් ඒ
චකෙල්ඛ මඟින් නියමිත ආකාරයට සකස් කරමින් කැබිනට්
අනුමැතිය සඳහා යැවීමට කටයුතු කරමින් පවතිනවා ගරු
මන්තීතුමනි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. පසු ගිය දිනවල මාධ්යවල පළ වුණා විදුහල්පතිවරු
කර්නල්වරුන්ෙග් තත්ත්වයට පත් කරනවාය කියලා. ඒ පිළිබඳ
ඡායාරූපයකුත් තිෙබනවා, ඊෙය් විදුහල්පතිවරු යම් පමාණයක්
කර්නල්වරු බවට පත් කර තිෙබනවා. ඒ පත්වීම කෙළේ ෙමොන
පදනමක් පාවිච්චි කර ෙගනද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන් ජාතික ශිෂ්යභට බලකාෙය් කියාවලියක් ඇතුෙළේද,
නැත්නම්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔය කාරණය ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, නිජ නායකත්වය, නිල නායකත්වය,
පැවරූ නායකත්වය, කාර්යබද්ධ නායකත්වය අනුව. ඒ
කාර්යබද්ධ නායකත්වය සඳහා සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමට තමයි
කර්නල් තනතුරු ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙබොෙහොම
ෙහොඳ පිළිතුරක් ලබා දුන්නා.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු කථානායකතුමනි, තව අතුරු පශ්නයක් අහන්න
තිෙබනවා. මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. විදුහල්පතිවරු
කර්නල්වරු කරන්ෙන් කර්නල්වරු කවුරු කරන්න හිතාෙගනද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ශිෂ්යභට බල කාය තිෙබන්ෙන් යුද්ධ
කරන්න ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට ෙත්රුණාද? යුද්ධ කරන්න සටන්
පුහුණුව ෙදන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිතුර අනුව අධ්යාපන ඇමති
Field Marshal කරනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද ෙවලා අහෙගන ඉන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි කියන්න.

අදාළ නැත.
පශ්න අංක 6-2304/'12-(1), ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ෙම් කාරණය
දැන ගන්න කැමැතියි. ජාතික ශිෂ්යභට බල කාෙය් ඒ පත්වීම්
ලබන කියාවලියක් තිෙබනවා ෙන්. ජාතික ශිෂ්ය භට බල කාෙය්
හිටපු අය හැටියට ඉදිරියට ආපු අයද ෙම් කර්නල්වරු කර
තිෙබන්ෙන්? ඒ කියාවලිෙය් පතිඵලයක් හැටියටද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට
කිව්වා කාර්යබද්ධ නායකත්වය සඳහා-

ෙපොල් නිෂ්පාදනය හා ආනයනය : බදු

ேதங்காய் உற்பத்தி மற் ம் இறக்குமதி : வாிகள்
PRODUCTION AND IMPORT OF COCONUTS : TAXES
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7. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

කථානායකතුමා

පසු ගිය වර්ෂ පහ තුළ, එක් එක් වර්ෂෙය් දී,
(i)

සමස්ත ෙපොල් පරිෙභෝජනය සහ ඒක පුද්ගල
ෙපොල් පරිෙභෝජනය ෙකොපමණද;

එය පිළිතුෙරන් මතු වන පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

(ii)

ආනයනය කරන
ෙකොපමණද;

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(iii)

ආනයනය කරන ලද ෙපොල්වල වටිනාකම
ෙකොපමණද;

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(iv)

ෙපොල් ආනයනකරුවන්ට රජය විසින් සත්ය
වශෙයන්ම ලබා ෙදන සහනාධාරය, එය සනාථ
කිරීමට අවශ්ය කරුණු ද සමග කවෙර්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

කාර්යබද්ධ නායකත්වය සඳහා කටයුතු කරන්න තමයි ෙම්
අයට ෙම් බලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙගෞරවණීය නිල
නාමයක්.

ලද

ෙපොල්

පමාණය

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ආ) ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන සහ ආනයනය කරන ලද
ෙපොල් මත පනවා ඇති සෘජු සහ වක බදු ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

Sir, I rise to a point of Order.

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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64

(ii)

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

වර්ෂය

ආනයනය කරන ලද ෙපොල් පමාණය

2007

නැත

2008

නැත

2009

නැත

2010

නැත

2011

22,500 (විසිෙදදහස් පන්සියය)

වර්ෂය

ආනයනය කරන ලද ෙපොල්වල වටිනාකම

வ டாந்த அ ப்பைடயில் அவர் ெதாிவிப்பாரா?

2007

නැත

(ஆ) உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய் மற் ம்
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய் ஆகியவற் க்கு
விதிக்கப்பட்ட ேநர , மைற க வாிகள் எவ்வள
என்பைத தனித்தனியாக அவர் ெதாிவிப்பாரா?

2008

නැත

2009

නැත

2010

නැත

2011

රුපියල් 688,506.12 (හයලක්ෂ
අසූඅටදහස් පන්සියහයයි ශත ෙදොළහයි)

වර්ෂය
2007

ෙපොල් ආනයනකරුවන්ට රජය විසින්
ලබා දී ඇති සහනාධාර
සහනාධාර ලබා දී නැත

2008

සහනාධාර ලබා දී නැත

2009

සහනාධාර ලබා දී නැත

2010

සහනාධාර ලබා දී නැත

2011

සහනාධාර ලබා දී නැත

ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ேதாட்ட

அபிவி த்தி

(அ) கடந்த 5 வ டங்களில்,
(i)

ேதங்காயின் ெமாத்த
கர் ,
கர் எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய்களின் அள
எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட
ேதங்காய்களின்
ெப மதி எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

ேதங்காய் இறக்குமதியாளர்க க்கு உண்ைம
யில் அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்ட மானியம்
எவ்வள
என்பைத உ திப்ப த் வதற்ேகற்ற
தகுந்த ஆதாரங்க ட ம்

(இ)

தைலக்குாிய

(iii)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Coconut Development and
Janatha Estate Development:
(a) Will he state for the last 5 years on per year basis (i) the total consumption and per capita
consumption of coconuts ;
(ii) the imported amount of coconuts;
(iii) the value of imported coconuts; and
(iv) the real subsidy given to coconut importers
by the government with evidence to
confirm it?
(b) Will he also state the direct and indirect taxes
imposed on coconuts produced locally and
coconuts imported, separately?
(c) If not, why?

(iv)

(ආ) ෙද්ශීයව ෙපොල් නිෂ්පාදනය කරන්නන්ට ආදායම් බදු හැර
ෙවනත් කිසිම බද්දක් පනවා නැත.
ආනයනය කරන ෙපොල් මත පනවා ඇති බදු :

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමා)

වරාය හා ගුවන්ෙතොටුපල බද්ද - PAL 5% (ආනයන
වටිනාකෙමන්)

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி,
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்)

ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද - NBT 2% (ආනයන
වටිනාකෙමන්)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

ෙසස් බද්ද - ආනයන වටිනාකෙමන් 30%ක් ෙහෝ
කිෙලෝගෑම් 01කට රුපියල් 40ක් යන ෙදෙකන් වැඩි අගය.

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

(ඇ) ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.
වර්ෂය

සමස්ත ෙපොල් පරිෙභෝජනය
ෙගඩි මිලියන

ඒක පුද්ගල ෙපොල්
පරිෙභෝජනය ෙගඩි

2006

2,222(ෙදදහස් ෙදසිය විසි ෙදක)

112 (එකසිය ෙදොළහ)

2007
2008

2,451(ෙදදහස් හාරසිය පනස්
එක)
2,437(ෙදදහස් හාරසිය තිස්හත)

122 (එකසිය විසි
ෙදක)
121 (එකසිය විසි එක)

2009

2,269(ෙදදහස් ෙදසිය හැටනවය)

2010

1,956(එක්දහස්
නවසියපනස්හය)
2,327(ෙදදහස් තුන්සිය විසිහත)

111 (එකසිය
එෙකොළහ)
95 (අනූපහ)

2011

112 (එකසිය ෙදොළහ)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න අවශ්යයි.
(අ)(ii) යටෙත් ඔබතුමා කිව්ෙව් ආනයනය කළා කියලාද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඔව්.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඒ ෙමොන වර්ෂෙය්ද? ඔබතුමා කිව්ව වර්ෂය ෙමොකක්ද? මට
ඇහුෙණ් නැහැ.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

2011 වර්ෂෙය්, ෙවළඳ හා පාරිෙභෝගික කටයුතු අමාත්යාංශය
තමයි ආනයනය කරලා තිෙබන්ෙන්.

66

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

ගරු මන්තීතුමා ඒ ඉදිරිපත් කරපු කරුණු මම පිළිගන්ෙන්
නැහැ. ෙපොල් හා ෙපොල් ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනෙයන් ගිය
අවුරුද්ෙද්, එනම් 2011 අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා ජූලි
මාසය වන ෙකොටත්, 2012 අවුරුද්ෙද් ජනවාරිෙය් සිට ජූලි මාසය
වන ෙකොටත් සියයට 47ක වර්ධනයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වර්ධනය නැත්තටම නැති ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙම් පිළිතුරට අනුව අපට
ෙපෙනනවා ෙපොල් වගා කරන සමස්ත රටවල් තුළ ඵලදාව -ඒ
කියන්ෙන් yield එක- සාමාන්යෙයන් ෙගඩි දසලක්ෂ 3,000ක
විතර අගයක තිෙබනවා කියා. ඒ බවට මා දැනුවත් කර තිෙබනවා.
ෙම්ක හරිද? එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලා පර්ෙය්ෂණ තුළින් ෙමය
වැඩි කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවාද නැද්ද කියන එක
පිළිබඳව අපව දැනුවත් කරන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒක මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක ඔබතුමාෙග් පිළිතුර. මෙග්
පිළිතුරයි මා කිව්ෙව්. මා ළඟ තිෙබනවා focus වාර්තාව. මා
ඔබතුමාට එය ෙගනැවිත් ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අස්වැන්නද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, අස්වැන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

සාමාන්ය අගය ගත්තාම ෙගඩි දසලක්ෂ 2,700ක් පමණ
පමාණයකුයි ෙවන්ෙන්. 2016 වර්ෂය වන විට ඒ නිෂ්පාදනය ෙගඩි
දසලක්ෂ 3,650 දක්වා වැඩි කරන්න අවශ්ය කටයුතු අපි කර ෙගන
යනවා. වගා කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් සමහර රාජ්ය
වතු සමාගම් එක්ක ගත්තාම ගිය අවුරුද්ෙද් සම්පූර්ණ වතුවලින්
ගත්තු මුළු අස්වැන්න ෙම් ඔක්ෙතෝබර් මාසය වන ෙකොට
ලබාෙගන තිෙබනවා. මාස ෙදකකට ඉස්සර ෙවලා ඒ පමාණය
ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ විධියට අස්වැන්න කමකමෙයන් වැඩි
ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා කියන පරිදි දැන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා;
අස්වැන්න වැඩි ෙවනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම කරලාත් අද අපනයන
ෙවළඳාම සම්පූර්ණෙයන්ම, ඒ කියන්ෙන් නැත්තටම නැති ෙවලා
තිෙබනවා. ලංකාව සුපිරි තැනක සිටියා. අෙප් ෙපොල් අපනයනය
ෙකෙරනවා බිතාන්ය වාෙග් රටවලට. අද පරිෙභෝජනය ඊට වඩා
වැඩි ෙවලා තිෙබන නිසා අපනයනය සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පරිෙභෝජනයටත් ඉතිරි කරලා,
නැතිවූ අපනයන පමාණය නැවත ලබා ගැනීම සඳහා නැවත අලුත්
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්
ඔබතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙගන යන්න පුළුවන්ද?

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කාලය ගත වන නිසා අතුරු පශ්නය ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්
අහන්න ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු ඇමතිතුමා, focus වාර්තාවද forecast වාර්තාවද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

Focus වාර්තාව.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල් තිෙකෝණය නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරයකු විධියට මට අහන්න වැදගත් පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙම් ගැන ඔබතුමාත් දන්නවා ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග්
පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම් නියඟය නිසා දැන් විශාල ෙපොල්
ගස් කරටි පිටින් කඩා වැටිලා. ඒ වතුවල තිෙබන සියලු ෙපොල් ගස්
කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ලබන පාර
ෙපොල් ඵලදාව අඩු ෙවන්න පුළුවන්.
අෙනක් කාරණය, නැවත ෙපොල් ගහක් හදලා අවුරුදු පහක්
හයක් යනවා ඵලදාවක් ගන්න. ඒ නිසා ඒ කඩා වැටුණු ෙපොල් ගස්
සම්බන්ධව යම්කිසි වන්දියක් ෙගවන කමෙව්දයක් පිළිබඳ කිසියම්
වැඩ පිළිෙවළක් ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවාද? ෙලොකු වතු
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි මා ෙම් කිව්ෙව්. මා ෙම් කියන්ෙන්,
ෙපොඩි වතු සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා කියන
එකයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පිළිගන්නවා ඇති අවුරුදු 30කට
විතර පස්ෙසේ දැවැන්ත ෙලස ඇති වූ ෙම් නියඟය නිසා හිරියාල
පෙද්ශෙය්, පුත්තලම පෙද්ශෙය් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා කියන එක. අෙප් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්යතුමාත්
සමඟ සාකච්ඡා කර තමයි ෙම් සම්බන්ධ පියවර ගැන අපට කථා
කරන්න ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග් නියඟ තත්ත්වයක් සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙපොල් සංවර්ධන අමාත්යාංශයට
නැහැ.

පශ්න අංක 10-2222/'12-(1), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම්
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා,
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යතුමා)

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය.

(மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் அைமச்சர்)

කථානායකතුමා

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(Mr. Speaker)

දැන් අතුරු පශ්න තුන අහලා අවසානයි.
පශ්න අංක 8-1571/'11-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

පාසල් හැර ගිය සිසුන්: විස්තර

(The Hon. Buddhika Pathirana)

பாடசாைலகளி

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ந்

இைடவிலகிய மாணவர்கள் :
விபரம்

MID-SCHOOL LEAVERS : DETAILS

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

2310/'12

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම
එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

11.ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

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

Question ordered to stand down.

වර්ෂ 2000 සිට 2011 දක්වා එක් එක් වර්ෂය තුළ පස්වැනි
ෙශේණිෙය්දී සහ අ. ෙපො. ස. සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය්දී
පාසල් හැර ගිය සිසුන් සංඛ්යාව,

කථානායකතුමා

(i)

ස්තී පුරුෂභාවය අනුව;

(Mr. Speaker)

(ii)

සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි යන මාධ්ය අනුව;

(iii)

ගාමීය, නාගරික සහ වතු අංශ අනුව;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 9-2115/'11-(1), ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා,
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(ආ) වර්ෂ 2000 සිට 2011 දක්වා එක් එක් වර්ෂය තුළදී
පාසලකට ඇතුළත් ෙනොකළ වයස අවුරුදු පහ සහ දහහතර
අතර ළමුන්ෙග් පතිශතය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

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

-

ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

(ඇ) 2000, 2005, 2010 යන වර්ෂයන්හිදී දරුවන්,

ைற கங்கள்,

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

ගරු කථානායකතුමනි,වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(i)

පාථමික අධ්යාපනයට ඇතුළත් වීෙම්;

(ii)

පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා රැඳී සිටීෙම්;

(iii)

සාමාන්ය ෙපළ දක්වා රැඳී සිටීෙම්;

අනුපාතයන් ස්තී පුරුෂභාවය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(ඈ) 2010 වර්ෂෙය්දී පාසල් සිසුන්ෙග් පරිගණක සාක්ෂරතාව
ගාමීය, නාගරික සහ වතු අංශයන් යටෙත් ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

Question ordered to stand down.

(ඉ)

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

2000ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2011ஆம் ஆண் வைர
ஒவ்ேவாராண்
ம் தரம் ஐந்
மற் ம் க.ெபா.த
சாதாரண தரத்தில் பாடசாைலகளி
ந்
விலகிய
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக,
(i)

ஆண்/ெபண் பால் அ ப்பைடயில்;

(ii)

சிங்களம், தமிழ், ஆங்கில ெமாழி
அ ப்பைடயில்; மற் ம்

(iii)

கிராமிய, நகர மற் ம் ேதாட்டத்
அ ப்பைடயில்

லத்தின்
ைறகளின்

ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) 2000ஆம் ஆண் ெதாடக்கம் 2011ஆம் ஆண் வைர
ஒவ்ேவாரண்
ம் பாடசாைலயில் ேசர்க்கப்படாத
ஐந் வயதிற்கும் பதினான்கு வயதிற்கும் இைடப்பட்ட
பிள்ைளகளின் சத தம் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

2000, 2005 மற் ம்
பிள்ைளகள்,

2010

ஆகிய

ஆண் களில்

(உ)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i), (ii) හා (iii) ෙකොටස් සඳහා පිළිතුරු ඇමුණුම 1හි දක්වා
ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(ආ) පාසලකට ඇතුළත් ෙනොකළ සිසුන් පිළිබඳව ෙතොරතුරු
රැස් කරනු ලබන්ෙන් ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින්
සිදු
කරනු
ලබන
සමීක්ෂණවලිනි. එබැවින් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
විමසා අදාළ ෙතොරතුරු ලබා ගන්නා ලදී. ඉල්ලා ඇති කාල
සීමාව තුළ මීට අදාළ සමීක්ෂණ (Child Activity Survey)
සිදු කර ඇත්ෙත් 2008 වර්ෂෙය් පමණක් බැවින් එම
ෙතොරතුරු පහත දක්වනු ලැෙබ්. [බාධා කිරීමක්]
ෙමොකක්ද? ෙමොකක්ද අර ෙඝෝෂාවක් ආෙව්? සද්ෙද් දාන්න
එපා. ෙම් පශ්නයට හරියට උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න.
මමයි මන්තීතුමායි යහළුෙවෝ. ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමා
පශ්නය අහන්න?

(i)

ஆரம்பக் கல்வியில் ேச தல்,

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(ii)

தரம் ஐந்

(iii)

சாதாரண தரப் பாீட்ைச வைர தங்கியி த்தல்

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

வைர தங்கியி த்தல், மற் ம்

ஆகியவற்றின்
விகிதங்கள்
ஆண்/ெபண்
பால்
அ ப்பைடயில் ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?
(ஈ)
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2010ஆம்
ஆண் ல்
கிராமிய,
நகர
மற் ம்
ேதாட்டத் ைறயின் கீழ் பாடசாைல மாணவர்களின்
கணினி அறி யாெதன்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a) Will he state separately, the number of students
who have left schools at grade five and after taking
up GCE Ordinary Level Examination in each of
the years during the period from the year 2000 to
2011 on the basis of ;
(i) gender;
(ii) Sinhala, Tamil, English media; and
(iii) rural, urban and estate sectors ?
(b) Will he inform this House separately, the
percentage of children in the age group of 5-14
years who have not been admitted to a school in
each of the years during the period from the year
2000 to 2011?
(c) Will he state separately, on the basis of gender,
the percentage of children (i) admitted to primary education;
(ii) remaining in schools up to grade five;
(iii) remaining in schools up to Ordinary Level;
(iv) in the years 2000, 2005, 2010?
(d) Will he also state separately, the computer literacy
rate of school children in rural, urban and estate
sectors in the year 2010?
(e) If not, why ?

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, (ඇ) පශ්නයට අදාළ පිළිතුර
කියනවාද? ඒ පිළිතුරට සංඛ්යා තුනක්ෙන් තිෙබන්ෙන්.
කරුණාකරලා ඒක ෙපොඩ්ඩක් කියන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඉන්න මම ඔබතුමාට කියන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමවැනි දීර්ඝ පශ්න-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒක තමයි. පශ්නය දීර්ඝයි ගරු කථානායකතුමනි. විස්තර
ඇමුණුෙම් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. නමුත් මම ගරු මන්තීතුමාට
කියන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් එකක් ෙදකක් කියන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහ ගන්න. මම සංඛ්යා ෙල්ඛන
කියන්නම්.
(ඇ) (i), 2000 වසෙර් පාථමික අධ්යාපනයට ඇතුළත් වීෙම්
අනුපාතය, පිරිමි සියයට 92.50යි. [බාධා කිරීමක්]
ඇෙහන්ෙන් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අන්තිම වර්ෂෙය් කියන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අන්තිම වර්ෂය 2010 ෙන්ද? 2010 වසෙර් අනුපාතය, පිරිමි
සියයට 93.38යි ගැහැනු සියයට 93.32යි. එකතුව සියයට 93.35යි.
ෙමය සංසන්දනය කිරීම සඳහා අවට රටවල අදාළ පතිශත පිළිතුෙර්
සඳහන් ෙවනවා. ඒ අනුව ශී ලංකාව ඉදිරිෙයන් සිටින බව පැහැදිලි
ෙවනවා. පාථමික අධ්යාපනයට ඇතුළත් වීෙම් අනුපාතය
බංගලාෙද්ශෙය්, පිරිමි සියයට 86යි; ගැහැනු සියයට 93යි.
භූතානෙය්, පිරිමි සියයට 87යි; ගැහැනු සියයට 90යි.
පාකිස්තානෙය් පිරිමි, සියයට 72යි; ගැහැනු සියයට 60යි.
ඊළඟට, පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා රැඳී සිටීෙම් අනුපාතය. ගරු
මන්තීතුමා, ඔබතුමාට අන්තිම වසර ෙන්ද ඕනෑ? ගැහැනු සියයට
98.17යි; පිරිමි සියයට 98.91යි. එයත් සංසන්දනය කිරීෙම්දී- [බාධා
කිරීමක්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

සංසන්දනයක් අවශ්ය නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

සංසන්දනයත් කියන්නම්. සංසන්දනය කිරීෙම්දී ලංකාව
ඉදිරිෙයන් සිටින බව පැහැදිලි ෙවනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඒ ටික සභාගත කරන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

පිළිතුෙර් (ඇ)(i), (ii) හා (iii) පිළිතුරු සභාගත* කරනවා.
ඇමුණුම 2 හි දක්වා ඇත.
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හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් සිදු කරනු
ලබන සමීක්ෂණවලිනි. -ෙමම ෙකොටස මම ගරු
මන්තීතුමාට කිව්වා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් අවට ඉන්න
සගයින්ට කියන්න ෙපොඩ්ඩක් සද්ද නැතුව ඉන්න කියලා.එබැවින් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විමසා අදාළ ෙතොරතුරු
ලබා ගන්නා ලදී. ඉල්ලා ඇති කාල සීමාව තුළ මීට අදාළ[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. පශ්නය අහපු මන්තීතුමා අතුරු පශ්න අහන
ෙකොට- [බාධා කිරීම්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පශ්න අහන ෙකොට ගරු
මන්තීතුෙමක් කිව්වා, "වාඩි ෙවනවා ඕයි, ඇති" කියලා. මම
හිතන්ෙන්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මට ඇහුෙණ් නැහැ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් ගරු සභාව තුළ ෙගෞරවයක් තිෙබන්න ඕනෑ ගරු
කථානායකතුමනි.

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

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

කවුද එෙහම කිව්ෙව්?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, (ආ) පශ්නයට පිළිතුර කියන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම කියන එක වැරදියි ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

හරි, කියන්නම්.(ආ) පශ්නයට පිළිතුර.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉස්ෙසල්ලා සියලුම පශ්නවලට පිළිතුරු දුන්නාද?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(ආ) පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. පාසලකට ඇතුළත් ෙනොකළ
සිසුන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු රැස් කරනු ලබන්ෙන් ජනෙල්ඛන

——————* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.

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

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොරු පශ්න අහන්ෙන් නැතුව
ඉන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙබොරු පශ්න අහනවා ෙනොෙවයි. ෙම් අදාළ පශ්නයක්
අහන්ෙන්. අධ්යාපනය සම්බන්ධව ෙම් අහන පශ්නවලට ෙබොරු
පශ්න කියනවා නම්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීවරු කථා කරන ෙද්වල්, හැසිෙරන හැටි මුළු රටම
බලා ෙගන ඉන්නවා.
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

74

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள்:
Annexes tabled:

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මට ෙයොමු ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] මට
ෙයොමු ෙවන්න.

ඇමුණුම -1:

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් ෙමතැන ෙදෙදනයි කථා කරන්ෙන්. පශ්නය අහන්ෙන්
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා. පිළිතුරු ෙදන්ෙන්
අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. අෙනක් අය නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.
[බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා, දැන් තමුන්නාන්ෙසේ අතුරු පශ්න
අහන ෙකොට තමයි- [බාධා කිරීමක්]

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහන්න කිව්වා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම අහන ඒවාට උත්තර ෙදන්න යන්න එපා. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඉස්ෙසල්ලා අහලා තිෙබන
පශ්න ටිකට පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

එෙහමයි, ගරු කථානායකතුමනි.
පශ්නෙය් (ආ) ෙකොටෙසේ ඉතිරි පිළිතුර ෙමෙසේයි.
වයස 5-14 අතර සම්පූර්ණ ජනගහනය=3,300,719
වයස 5-14 අතර පාසල් ෙනොයන ජනගහනය= 78,955
වයස 5-14 අතර පාසල් ෙනොයන ළමුන් පතිශතය= 2.39

ඇමුණුම –2:
(ඇ)

(i)

සංසන්දනය කිරීම සඳහා අවට රටවල අදාළ පතිශතය පහත
දැක්ෙව්. ඒ අනුව ශී ලංකාව ඉදිරිෙයන් සිටින බව පැහැදිලි ෙව්.
පාථමික අධ්යාපන වයස් සීමාව තුළ පාසල් ෙනොයන සිසුන්
පතිශතය:
බංගලාෙද්ශය
11
භූතානය
12
ඉන්දියාව
3
මාලදිවයින
4
පාකිස්තානය
34
(ඈ) ජාතික මට්ටෙම් පාසල් සිසුන්ෙග් සාක්ෂරතාව සියයට 21
වතු පාසල් සිසුන්ෙග් පරිගණක සාක්ෂරතාව සියයට 8
(ඉ)

අදාළ ෙනොෙව්.

පාථමික අධ්යාපනයට ඇතුළත් වීෙම් අනුපාතය
වසර

පිරිමි

ගැහැනු

එකතුව

2000

92.50

92.81

92.66

2005

91.49

92.78

92.12

2010

93.38

93.32

93.35

සංසන්දනය කිරීම සඳහා අවට රටවල අදාළ
පතිශත පහත දැක්ෙව්. ඒ අනුව ශී ලංකාව
ඉදිරිෙයන් සිටින බව පැහැදිලි ෙව්.

පාථමික අධ්යාපනයට ඇතුළත් වීෙම් අනුපාතය

පිරිමි

ගැහැනු

එකතුව

බංගලාෙද්ශය

86

93

89

භූතානය

87

90

88

පාකිස්තානය

72

60

66

පාර්ලිෙම්න්තුව

75

76

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ඇ.

(ii)

පස්වන ෙශේණිය දක්වා රැඳී සිටීෙම් අනුපාතය

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා
කිව්ෙව්,
ජනෙල්ඛන
හා
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගන්න ඕනෑය කියලායි.

වසර

ගැහැනු

පිරිමි

එකතුව

2000

98.94

99.11

99.03

2005

99.28

99.42

99.35

කථානායකතුමා

2010

98.17

98.91

98.53

(Mr. Speaker)

සංසන්දනය කිරීම සඳහා අවට රටවල අදාළ
පතිශත පහත දැක්ෙව්. ඒ අනුව ශී ලංකාව
ඉදිරිෙයන් සිටින බව පැහැදිලි ෙව්.
පස්වැනි ෙශේණිය දක්වා රැඳී සිටීෙම් අනුපාතය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඉස්ෙසල්ලා පශ්නය අහන්න. ඊට පස්ෙසේ පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, අපි ඒක ලබා ගන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?

පිරිමි

ගැහැනු

එකතුව

බංගලාෙද්ශය

67

66

67

භූතානය

93

99

96

ඉන්දියාව

67

70

69

ෙන්පාලය

60

64

62

පාකිස්තානය

61

60

60

වසර

පිරිමි

ගැහැනු

එකතුව

2000

86.72

94.89

90.81

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

2005

86.91

95.19

90.94

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

2010

85.59

90.63

88.07

(iii)

ෙමම පතිශත අවට රටවල් කිහිපයක පහළ ද්විතීයික සමත්
අනුපාතය සමඟ සැසඳිය හැකි ෙව්. එම සංඛ්යා අනුව එම රටවල 9
ෙශේණිෙයන් ඔබ්බට යන ශිෂ්ය පතිශතයට වඩා ශී ලංකාෙව්
සාමාන්ය ෙපළ (11 ෙශේණිය දක්වා) සිසුන් පතිශතයක් රැඳී සිටිති.
පහළ ද්විතීයික මට්ටම සමත් වන පතිශතය
රට

සංඛ්යාෙල්ඛන

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඔබතුමාට
ජනෙල්ඛන
හා
සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ගන්න පුළුවන්. පාසල් ෙනොයන සංඛ්යාව
ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් තමයි
සංගණනය කරන්ෙන්. මට ලැබී තිෙබන දත්ත ටික මා ඔබතුමාට
ලබා ෙදනවා.
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා, අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් එම
දත්තයන් තිබිය යුතුයි කියලා. පාසල් ෙනොයන වයෙසේ අය
පිළිබඳව, පාසල් යන්න ඉන්න අය පිළිබඳව, පාසල් ෙනොයන අය
පිළිබඳව සම්පූර්ණ දත්තයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් තිබිය යුතුයි
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පතිශතය

බංග්ලාෙද්ශය

45

භූතානය

67

පාකිස්තානය

35

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

11 වන පශ්නෙය් (ආ) යටෙත්, “ වර්ෂ 2010 සිට 2011 දක්වා
එක් එක් වර්ෂය තුළදී පාසලකට ඇතුළත් ෙනොකළ වයස අවුරුදු
පහ සහ දහහතර අතර ළමුන්ෙග් පතිශතය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?” යන
පශ්නයට පිළිතුරු වශෙයන් ඔබතුමා කිව්වා, එම සංඛ්යා ෙල්ඛන
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් නැහැයි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,
එම දත්තයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් තිබිය යුතුයි කියා මා
විශ්වාස කරනවා.
ඒ එක්කම මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, මහින්ද
චින්තනෙය් තිෙබනවා, මින් පසු -

(Mr. Speaker)

එම දත්තයන් අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් තිෙබනවාද, නැද්ද
කියලායි අහන්ෙන්. එතෙකොට ෙල්සියි පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, එයට උත්තරය මා කිව්වා. එතුමාට ඒ
උත්තරය අහගන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, එතුමාෙග් වෙට් ඉන්න
භූතෙයෝ
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන හැටිත් පැටලිලියි. උත්තරය ෙදන හැටිත්
පැටලිලියි. ඒක කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා අහන
ෙදයට පමණක් පිළිතුරු ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමා, එම දත්ත නැහැයි කියලා මා කිව්ෙව් නැහැ.

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමාටද කිව්ෙව්? මර්වින් සිල්වා
ඇමතිතුමාට ෙන්ද කිව්ෙව්?
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77

78

කථානායකතුමා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

තමුන්නාන්ෙසේ නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන නැතුව ඉතුරු
අතුරු පශ්න ටික අහන්න බැහැ. ඇත්ත වශෙයන් මා හිතන්ෙන් ෙම්
සංඛ්යා
ෙල්ඛන
ජනෙල්ඛන
හා
සංඛ්යාෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙගන්වා ෙගන -

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන් එය කියාත්මක
වනවා නම් පාසල් ළමුන්ෙගන් සියයට 30ක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන්
ෙපෙළන්ෙන් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අන්තිම අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අවුරුදු ගණනක දීර්ඝ පිළිතුරු ෙදන පශ්න අහන්න එපා. ඒවා
ලිඛිතව ඉල්ලා ගන්න.

අද පාසල් ළමුන්ෙගන් සියයට 30ක් මන්ද ෙපෝෂණෙයන්
ෙපෙළනවා. ෙමය කියන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි; ෙසෞඛ්ය
අධ්යක්ෂතුමියයි. එම නිසා ෙමය යථාර්ථයක් කරන්න අවශ්ය මුදල්
ෙවන් කරන්න කියලායි අපි ඉල්ලන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ඕනෑකම තිබුෙණ්, අධ්යාපන
අමාත්යාංශය යටෙත් ෙම් පිළිබඳව සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ගන්නයි.
ඊට පස්ෙසේ අපට අතුරු පශ්න ටික අහන්න පුළුවන්. ගරු
කථානායකතුමනි, පධාන වශෙයන් මහින්ද චින්තනෙය් තිෙබනවා,
"මින්පසු කිසිදිනක අෙප් දරුවන්ට කුසගින්ෙන් අකුරු කරන්නට
මම ඉඩ ෙනොතබමි. සෑම පාසල් දරුෙවකුටම දිවා ආහාරය සඳහා
බත් ෙව්ලක් දීමට මම කටයුතු කරමි"යි කියලා. නමුත් ගරු
කථානායකතුමනි, අද දරුවන්ට ෙනොමිලෙය් දිවා ආහාරය දීමක්
හැම තැනම කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ. ෙදමවුපියන්ට කියනවා
කෑම ෙගෙනන්න කියලා. එම නිසා අපි අහන්ෙන් ෙම්වාට
තමුන්නාන්ෙසේලා - [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, මන්ද ෙපෝෂණය ගැන ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශෙයන් අහන්න කියන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
පශ්න අංක 12 -1307/'11- (2), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු මන්තීතුමා ඇසූ ඒ පශ්නයට පිළිතුරක්
ෙදන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, දිවා ආහාරය ලබා ෙදන්ෙන් ළමුන්
200ට අඩු අතිදුෂ්කර සහ දුෂ්කර පෙද්ශවල පාසල් දරුවන්ට
පමණයි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අනික් කාරණාව තමයි
ගරු කථානායකතුමනි, සියලු සංඛ්යා ෙල්ඛන මා කියලා
තිෙබනවා. ඒ සංඛ්යා ෙල්ඛන තමුන්නාන්ෙසේ අහගත්ෙත් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේට අහන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
වෙට් ඉන්න හතුරන් ටික. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේ පක්ෂෙය්
නායකත්වයත් එක්ක ඉන්න නිසා වෙට් ඉන්න කට්ටිය
තමුන්නාන්ෙසේෙග් හතුෙරෝ.

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ඉහළ ෙබලිගල්ල ගාමීය ෙරෝහල : පතිසංස්කරණය
இஹல ெப கல்ல கிராமிய ஆஸ்பத்திாி:
ம சீரைமப்

IHALA BELIGALLA RURAL HOSPITAL: RENOVATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් පශ්නය පටලැවිලා. උත්තරයත් පටලැවිලා. දැන් පශ්න
වැලක් ඇහුවා.

1576/’11

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(අ)

(i)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, ෙබලිඅත්ත පෙද්ශෙය්
පිහිටි, ඉහළ ෙබලිගල්ල ගාමීය ෙරෝහෙල් බාහිර
ෙරෝගී අංශය පවත්වා ෙගන යන ෙගොඩනැඟිල්ල
දැඩි ෙසේ අබලන් වී ඇති බවත්;

(ii)

ෙමම තත්ත්වය පතිකාර ගැනීමට පැමිෙණන
ෙරෝගීන්ෙග් සහ කාර්ය මණ්ඩලෙය් ජීවිතවලටද
තර්ජනයක් වී ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ෙමම ෙගොඩනැඟිල්ල පතිසංස්කරණය කිරීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(ii) ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ් නම්,
පතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරන දිනය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

නැත.

(ii)

නැත.

(ආ) (i) සහ (ii)
*

ෙලෝක බැංකු පතිපාදන මඟින් 2010 වසර අවසාන
වන විට එම ෙගොඩනැඟිල්ල සම්පූර්ණෙයන්
පතිසංස්කරණය කර ඇත.

*

මීට අමතරව ෙසෞඛ්ය සංවර්ධන අරමුදෙල්
පතිපාදන යටෙත් නව ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිල්ලක්
ඉදි කර ඇති අතර එය 2012.05.17 දින විවෘත කර
ඇත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தின் ெப அத்த
பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள இஹல ெப கல்ல
கிராமிய ஆஸ்பத்திாியின் ெவளி ேநாயாளர்கள்
சிகிச்ைச
ெப ம்
கட் டம்
ெப மள
சிைதவைடந் ள்ளெதன்பைத ம்;
இந்த நிைலைமயான சிகிச்ைச ெப வதற்காக
வ கின்ற
ேநாயார்களின ம்
பணியாட்ெடாகுதியினர ம்
உயி க்கு
அச்சு த்தலாக அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

இக்கட் டத்ைத ம சீரைமப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(ii)

இதற்காக நிதி ஏற்பா கள் ஒ க்கப்பட்
ப்பின்,
ம சீரைமப் ப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்ப ம் திகதி
யாெதன்பைத ம்

සීමාසහිත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ
සමාගම : කුලී ගාස්තු
மகெநகும

MAGA NEGUMA ROAD CONSTRUCTION EQUIPMENT
COMPANY LIMITED: RENTAL

2116/’11
14.ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

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

(i)

වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාව තුළ
සීමාසහිත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් උපකරණ
සමාගෙම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්
පිරියත හා උපකරණ සඳහා ලැබිය යුතු කුලී ගාස්තු
වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම කුලී ගාස්තුවලින් එක් එක් වර්ෂෙය්දී අය කර
ෙගන ඇති පමාණය සහ අය කර ෙනොගත්
පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

එම ගාස්තු අය කර ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:
(a)

(b)

(c)

Is he aware that(i) the building which houses the Out Patients
Department of Ihala Beligalla rural hospital
situated at Beliatta area in Hambantota
District is in a severely dilapidated
condition; and
(ii) this situation has posed a threat even to the
lives of the patients who come for
treatments and the members of the hospital
staff?
Will he inform this House (i) whether action will be taken to renovate this
building; and
(ii) if provisions have been allocated for that
purpose, the date on which the renovation
work will be commenced?
If not, why?

தி நிர்மாண உபகரணக் கம்பனி:
வாடைகக் கட்டணங்கள்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

(ii)

2005ஆம்
ஆண்
ந்
2011ஆம்
ஆண் வைரயான
காலப்பகுதிக்குள்
வைரய க்கப்பட்ட மகெநகும
தி நிர்மாண
உபகரணக் கம்பனியின்
தி அபிவி த்தி
அதிகாரசைபக்குச்
ெசாந்தமான
ெபாறித்ெதாகுதிகள்
மற் ம்
உபகரணங்க க்காக
கிைடக்க
ேவண் ய
வாடைகக்
கட்டணங்கள்
ஆண் வாாியாக
தனித்தனியாக எவ்வள என்பைத ம்;
ேமற்ப
ஒவ்ெவா

வாடைகக்
கட்டணங்களி
ந்
ஆண்
ம்
அறவிடப்பட் ள்ள

2012 ඔක්ෙතෝබර් 09

81
அள
மற் ம் அறவிடப்பட் ராத
தனித்தனியாக யாெதன்பைத ம்;
(iii)

அள

(ii)
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ඇමුණුම 2
වසර

அக்கட்டணங்கைள
அறவிட் க்
ெகாள்
ளாைமக்கான காரணங்கள் யாவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2005

අය කර ගත් කුලී ගාස්තුව
(රුපියල්)
77,363,283.00

2006

89,661,946.50

2007

22,896,234.15

asked the Minister of Ports and Highways:

2008

-

(a)

2009

-

2010

-

2011

-

(b)

Will he state (i) separately on annual basis, the rental to be
received for the plant and machinery
belonging to the Road Development
Authority held by the Maga Neguma Road
Construction Equipment Company Limited
during the period from the year 2005 to
2011;
(ii) separately, the amount recovered and the
amount not recovered in each year out of
the aforesaid rentals; and
(iii) the reasons for the non-recovery of the
aforesaid fees?
If not, why?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

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

(ආ)

(i)

ඇමුණුම 1 බලන්න.

(ii)

ඇමුණුම 2 බලන්න. ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

(iii)

වසර තුනක් සඳහා කුලී ගාස්තු ලැබී ඇත.
මගනැඟුම ආයතනය විසින් කරන ලද ෙකොන්තාත්
සඳහා දැනට රුපියල් මිලියන 1250ක් පමණ එම
ආයතනය ෙවත ෙගවීමට ඇති අතර, එම මුදලින්
හිඟ ෙශේෂය අඩු කර ෙගවීම් කටයුතු කරමින් පවතී.

189,921,463.65

වසර

අය කර ගත යුතු කුලී ගාස්තුව
( රුපියල් )

2005

-

2006

-

2007

135,810,320.85

2008

211,801,779.00

2009

155,883,231.22

2010

79,584,428.87

2011

71,957,721.65

2012.01.01 -2012.03.31

17,008,800.00
672,046,281.59

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

ගරු කථානායකතුමනි, "ඇමුණුම1, ඇමුණුම 2" කිව්වාට අප
දන්ෙන් නැහැ ෙමොනවා ද ඒවා ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් කියා. මම
ඒක තමයි ඔබතුමාට එදත් කිව්ෙව්.

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

ඇමුණුම 1
(i)

-

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

පැන ෙනොනඟී.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

(අ)

2012.01.01 2012.03.31

2012.03.31 දිනට මග නැඟුම මර්ග ඉදිකිරීම් හා
යන්ෙතෝපකරණ ෙපෞද්ගලික සමාගම මගින් ලැබිය යුතු
කුලී ගාස්තු පිළිබඳ විස්තරකුලී ගාස්තු (රුපියල්)
වසර
2005

77,363,283.00

2006

89,661,946.50

2007

158,706,555.00

2008

211,801,779.00

2009

155,883,231.22

2010

79,584,428.87

2011

71,957,721.65

2012.01.01
- 2012.03.31

17,008,800.00

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමුණුම් දීර්ඝ නිසායි මම එෙහම
කිව්ෙව්. ඕනෑ නම් කියවන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දීර්ඝ වැඩියි. ෙවලාව මදි. ඒ ගැන සාකච්ඡා කර, ඒ වාෙග් දිර්ඝ
වශෙයන් පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ ඒවා කලින් ඒ අදාළ මන්තීතුමාට
ලැෙබන්නට සැලැස්වූවා නම් ෙහොඳයි.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
861,967,745.24

ඒ වාෙග් පිළිතුරු තිෙබනවා නම් ඒවා ෙපොඩ්ඩක් කලින් අපට
ෙදන්නය කියා ඇමතිවරුන්ට කිව්වා නම් ෙහොඳයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

83
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
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(ii)

பல்கைலக்கழக
அ மதிக்காக
கவனத்தில்
ெகாள்ளப்பட்ட மாவட்ட
ள்ளி மட்டத்ைத
மாற்றி இஸட் ள்ளிைய கவனத்திெல க்கத்
தீர்மானிக்கப்பட்டைமக்கான
பிரதானமான
காரணம் யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இலங்ைகயில்
நைட ைறயி ள்ளவா ,
பல்கைலக்கழக அ மதிக்கான பாீட்ைசகளில்
ெப ேப
மதிப்பீட் ற்ெகன இஸட்
ள்ளி
ைறைமைய பயன்ப த் கின்ற உலகத்தின்
ேவ நா கள் யாைவ என்பைத ம்

(Mr. Speaker)

කලින් කියන්ෙන්, එදාටම ෙදන්නට පුළුවන්.

ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඔබතුමා ඉතාම ෙහොඳ තීන්දු ගන්නවා. එම නිසා
කියන්ෙන් ෙම් ගැනත් එෙහම තීන්දුවක් ගන්න කියලායි.

මම

அவர் குறிப்பி வாரா?

කථානායකතුමා

(ஆ) (i)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

க.ெபா.த.
உ/தரப்
பாீட்ைசயில்
ஒ
பாடத்திேல ம் ேதாற்றாத ஒ
மாணவராக
இ ப்பி ம்,
பல்கைலக்கழக
அ மதியின்ேபா கவனத்தில் ெகாள்ளப்ப ம்
இ தி
இஸட்
ள்ளி
வழங்கப்ப மா
என்பைத ம்;

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එෙහම කරන්න බලන්නම්.

විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය : ඉෙසඩ් අගය

பல்கைலக்கழக அ

மதி : இஸட் ள்ளி

(ii)

ேமற்ப
பாீட்ைசயில் சகல
ேதாற்றி, ஒ பாடத்திேல ம்
ஒ மாணவராக இ ப்பி ம்,
அ மதியின்ேபா கவனத்தில்
இ தி
இஸட்
ள்ளி
என்பைத ம்

UNIVERSITY ENTRANCE : Z-SCORE

15.ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

2311/'12
අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා අදාළ වන
අධ්යාපන ෙපොදු සහතික පත උසස් ෙපළ විභාග
පතිඵල ඇගයීම සඳහා "ඉෙසඩ් අගය" භාවිත කිරීම
ආරම්භ කළ වර්ෂය කුමක්ද;

(ii)

විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා සැලකිල්ලට ගත්
දිස්තික් ලකුණු මට්ටම ෙවනස් ෙකොට ඉෙසඩ් අගය
සැලකිල්ලට ගැනීමට තීරණය කිරීමට පධාන
ෙහේතුව කවෙර්ද;

(iii)

ශී ලංකාෙව් භාවිත වන පරිදි විශ්වවිද්යාල පෙව්ශ
විභාගයන්හි පතිඵල ඇගයීම සඳහා ඉෙසඩ් අගය
කමෙව්දය ෙයොදා ගත් ෙලෝකෙය් අෙනකුත්
රටවල් කවෙර්ද;

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he state (i)

the year in which the application of the Zscore was commenced for the evaluation of
the results of the General Certificate of
Education (Advanced Level) on which the
admission to universities in Sri Lanka is
based;

(ii)

the main reason for the decision to take into
account the Z-score changing the district
mark level which was considered for the
admission to universities; and

(iii)

the other countries that employed the Zscore system as being used in Sri Lanka for
evaluating the results of university entrance
examinations ?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගෙය්දී එක් විෂයයකට
ෙහෝ ෙපනී ෙනොසිටි සිසුෙවක් සඳහා වුවද
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශෙය්දී සැලකිල්ලට ගන්නා
අවසන් ඉෙසඩ් අගය ලබා ෙදන්ෙන්ද;

(ii)

ඉහත විභාගෙය්දී සියලු විෂයයන්ට ෙපනී සිට, එක්
විෂයයක් ෙහෝ අසමත් සිසුවකු සඳහා ද
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශෙය්දී සැලකිල්ලට ගන්නා
අවසන් ඉෙසඩ් අගය ලබා ෙදන්ෙන්ද;

(b)

Will he inform this House (i)

whether the Z-score which is taken into
account for university entrance is accorded
for a student who did not sit even for one
subject at the GCE (Advanced Level)
examination; and

(ii)

whether the Z-score is taken into account
for university entrance is accorded for a
student who failed even one subject having
sat for all subjects of the above
examination ?

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

இலங்ைகயில் பல்கைலக்கழக அ மதி டன்
ெதாடர் ைடய கல்விப் ெபா த் தராதர உயர்
தரப் பாீட்ைசப் ெப ேப
மதிப்பீட் ற்கான
"இஸட்
ள்ளிைய"
பயன்ப த் தல்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண் யாெதன்பைத ம்;

பாடங்களி ம்
சித்தியைடயாத
பல்கைலக்கழக
ெகாள்ளப்ப ம்
வழங்கப்ப மா

(c)

If not, why ?
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)
(ii)

(iii)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ඒ කාරණය පශ්නයට අදාළයි.

2001 වර්ෂෙය් පැවැති අෙපොස (උ.ෙපළ)
විභාගෙය්දී නව හා පැරණි විෂය නිර්ෙද්ශ සඳහා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

2001 වර්ෂෙය්දී ෙම් පිළිබඳව තීරණය ගනු ලැබුෙය්
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මගිනි.
එවකට උසස් අධ්යාපන අමාත්යවරයා වශෙයන්
කටයුතු කෙළේ කබීර් හෂීම් අමාත්යවරයාය.
විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය හා Z අගය පිළිබඳ
කමෙව්දය තීරණය කරන්ෙන් විශ්වවිද්යාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව වන බැවින් ෙමම
පශ්නය උසස් අධ්යාපන අමාත්යංශය ෙවත ෙයොමු
කළ යුතුය. ගරු උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙම්
පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට කිහිප විටකදී පැහැදිලි
කිරීම් රාශියක් කර ඇත.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙම් පිළිබඳව විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාෙවන් විමසිය යුතුය.

(ආ) (i) සහ (ii) අෙපොස (උ.ෙපළ) විභාගෙය්දී පධාන විෂයයන්
තුනම සමත් වූ සහ සාමාන්ය ෙපොදු පරීක්ෂණය
පශ්න පතය සඳහා අවම සාධන මට්ටම සම්පූර්ණ
කර ඇති අෙප්ක්ෂකයන් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය
සඳහා මූලික සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ඇති
අෙප්ක්ෂකයන් ෙලස සලකනු ලබයි. ඒ අනුව
2001 වර්ෂෙය් සිට Z ලකුණ නිකුත් කරනු
ලැබුෙය් විශ්වවිද්යාල පෙව්ශය සඳහා අයදුම්
කිරීමට සුදුසුකම් ලැබූ අෙප්ක්ෂකයින් ෙවත
පමණි.
අධ්යාපන අමාත්යාංශය මගින් අධ්යාපන
විද්යා පීඨවලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා ද z
ලකුණ ෙයොදා ගනු ලබයි. එහිදී සමහර පාඨමාලා
සඳහා විෂයයන් තුනම සමත් සිසුන් පමාණවත්
තරම් ෙනොමැති අවස්ථාවලදී විෂයයන් ෙදකක්
සමත් අෙප්ක්ෂකයන් ෙවත ද ඒ සඳහා අයදුම්
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට සිදු විය. ඒ අනුව 2003
වර්ෂෙය් සිට විෂයයන් තුනටම ෙපනී සිට විෂයයන්
ෙදකක් සමත් අෙප්ක්ෂකයන් ෙවතද ඔවුන්ෙග් z
ලකුණ ලබා දීමට තීරණය විය.
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(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ඔව්. උපෙද්ශක මණ්ඩලය පත් කිරීම ගැන මම අහලා
කියන්නම්.
ඊළඟ අතුරු පශ්නය අහන්නෙකෝ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් අතුරු පශ්නයත් කාලීන පශ්නයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම
අධ්යාපනයට අදාළ පශ්නයක් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

දැන් විදුහල්පතිවරු කර්නල්වරු කර තිෙබනවා ෙන්. දැන් අපි
හිතමුෙකෝ ෙම් පධාන පාසලක තෑගි පදාන උත්සවයකදී එතැනට
ආදි ශිෂ්යෙයක් වන ජනරල්වරෙයක් එනවාය කියා. ජනරල්
ෙකෙනක් ආවාම හමුදා නීතිය අනුව කර්නල්වරයා නැඟිටින්න
ඕනෑ. ජනරල්වරයා එද්දී, හරි නම් කර්නල්වරයා salute කරන්න
ඕනෑ ජනරාල්වරයාට.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක සුදුසු නැහැ. ෙම්ක ෙලොකු
අවුලක්; පටලැවිල්ලක්. දැන් නිකම් හිතන්න -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විෙශේෂ විවාදයක් ඉල්ලා ඒ ගැන කථා කෙළොත් ෙහොඳයි.
විවාදයක් ඉල්ලන්න ෙහොඳ මාතෘකාවක්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ෙදකක් අහන්නම්.
පනත අනුව විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට උපෙද්ශක මණ්ඩලයක්
පත් කරන්නට ඕනෑ. ඒක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා දන්නවා ද
දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් විභාග පශ්න පත ගැන ගැටලු
ගණනාවක් මතු වුණා. ඒ උපෙද්ශක මණ්ඩලය පසු ගිය කාලෙය්
පත් කර තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ඇයි ද කියා මම අහනවා.

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොන ෙමෝඩ ජනරාල්වරයා ද නිල
ඇඳුෙමන් එන්ෙන් තමන් ඉෙගන ගත් පාසලට. පූර්ව නිගමනවලට
එන්නට එපා ගරු මන්තීතුමා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් කරුණ ෙම් පශ්නයට අදාළ නැත.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ඒ ගැන ෙවනම පශ්නයක්
ඇහුෙවොත් මට උත්තර ෙදන්නට පුළුවන්.

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

ගරු කථානායකතුමනි, සුදුසුකම් නැති විදුහල්පතිවරුන්ටත්
ෙම් තනතුර ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

தனி அறிவித்தல்

(Mr. Speaker)

ඒ තමුන්නාන්ෙසේෙග් මතය. අහන පිළිෙවළකට ඔය පශ්නය
ඇහුවා නම් පිළිතුර ෙද්වි.

பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர்களின் பிரச்சிைன

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

PROBLEMS OF UNIVERSITY TEACHERS

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙපොඩ්ඩක්

අවධානය

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
විශ්වවිද්යාලීය ආචාර්යවරුන්ෙග් ගැටලුව

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
සමා ෙවලා මට
කථානායකතුමනි.

88

ෙදන්න,

ගරු

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විස්තර කියන්න ෙදන්න බැහැ. ඕක ෙන් වැරැද්ද. පශ්නයක්
අහන හැටි ඉෙගන ෙගන එන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම්
නිසා
අනාගතෙය්දී
කථානායකතුමනි.

පාර්ශ්වෙය්

පශ්නයක්

එනවා,

ගරු

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකට අවධානය ෙයොමු කරන්න. ෙහොඳයි. ඒක අවධානයට
ගන්න ඇති.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, කර්නල්කමට සුදුසුකම් නැති
පුද්ගලයන්ට ෙම් තනතුර දුන්නාම ඒෙගොල්ලන්ට යුනිෙෆෝම් එකක්
හම්බ වනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ගරු කථානායකතුමනි, විශ්වවිද්යාලීය ආචාර්යවරුන්ෙග්
ගැටලුව දවසින් දවස ෙමෝරන්න ඉඩ දීෙමන් සිදු වන්ෙන් අගතියක්
බව අලුෙතන් ෙපන්වා දීමට අවශ්ය නැහැ. ෙම් ගැටලුව විසඳීම
සඳහා නම්යශීලී සහ බුද්ධිමත් කමෙව්දයක් අනුගමනය කිරීම
ආණ්ඩුෙව් වග කීමක්. එෙහත් සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් උද්ධච්ඡ
පකාශ නිසා ෙම් ගැටලුව තව තවත් ඔඩු දුවන බව දැන් මුළු රටම
දන්නවා.
ෙම් වර්ජනය නිසා රටට සිදු වන පාඩුව දැවැන්තයි. මාස
තුනක පමණ කාලයක් තිස්ෙසේ විශ්වවිද්යාලීය සිසුන්ෙග් අධ්යාපන
කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම නැවතිලා. උසස් ෙපළ විභාග පශ්න පත
සමීක්ෂණ කටයුතු සිදු ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් දරු දැරියන් ලක්ෂ
ගණනකෙග් අනාගතය පිළිබඳ සැක සංකා මතු ෙවලා. ෙම්
ගැටලුව අනාගතයට බලපාන එකක්. දැනටත් අෙප් විශ්වවිද්යාල
පද්ධතිෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟයක් තිෙබනවා. ස්ථීර ෙසේවෙය්
ෙයෙදන ආචාර්යවරුන්ෙග්ත් හිඟයක් තිෙබනවා.
ෙලෝක සම්මතයන්ට අනුව ආචාර්යවරුන් හා ශිෂ්ය අනුපාතය
සම්බන්ධෙයන් ද අප සිටින්ෙන් දුර්වල ස්ථානයකයි. ෙම්
තත්ත්වයට මූලික ෙහේතුව විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ට නිසි
වැටුපක් ෙනොලැබීමයි. අතීතෙය් විශ්වවිද්යාලවලින් බිහි වන
දක්ෂතමයන් විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් වශෙයන් ෙසේවයට එක්
වුණා. ඒ තත්ත්වය දැන් කමෙයන් ෙවනස් ෙවමින් පවතිනවා.
ෙබොෙහෝ දක්ෂයන් රට හැර යනවා. තවත් සමහරු ෙවනත්
රැකියාවන් ෙසොයා යනවා.
ලංකාෙව් මහ බැංකුෙව්, විදුලිබල මණ්ඩලෙය්, ඛනිජ ෙතල්
නීතිගත සංස්ථාෙව් වැටුප් තත්ත්වයන් පවා ආචාර්යවරුන්ෙග්
වැටුප් තත්ත්වයන්ට වඩා ඉහළයි.
ආසියාෙව් හා අපිකාෙව් නව විශ්වවිද්යාල වැඩි වැඩිෙයන් බිහි
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඊළඟ අවුරුදු 10 තුළ දී දකුණු ආසියාෙව්
අලුත් විශ්වවිද්යාල 50කට වඩා ඇති වනවා කියලා කියනවා. ඒවා
සඳහා ආචාර්යවරුන් අත්යවශ්ය වනවා.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙම් කරුණ මුල් පශ්නයට අදාළ නැහැ ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්නය අදාළ නැත.
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා.

යුෙරෝපෙය් පවා බිහි වන නව විශ්වවිද්යාල පමිතිෙයන් ඉහළට
පැමිෙණමින් තිෙබනවා. මියන්මාරය වාෙග් රටවල් අලුත්
විශ්වවිද්යාල ආරම්භ කරනවා. ඒ නිසා අෙප් ආචාර්යවරුන්ෙග්
ගැටලුව පිළිබඳව අප කල්පනා කළ යුත්ෙත් ඒ සියලු කරුණු
සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි.
රාජ්ය ෙසේවාවන් සඳහා වැටුප් ඉහළ නැංවීෙම්දී මුදල්
අමාත්යාංශය කටයුතු කළ යුතු පිළිගත් කමෙව්දයන් තිෙබනවා. ඒ
බව අප දන්නවා. නමුත් එවැනි කමෙව්දයක් පිළිබඳ පතිපත්තිය
ගැන පමණක් සැලකීමට ගියෙහොත් ෙම් තත්ත්වය තවත්
අනතුරුදායක තත්ත්වයකට පත්වන්නට පුළුවන්. යම් ෙහයකින්

2012 ඔක්ෙතෝබර් 09

89

අෙප් විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන් 500ක්, 1,000ක් වැනි පමාණයක්
රට අත හැර විෙද්ශීය විශ්වවිද්යාලවල ෙසේවය සඳහා යන්නට
තීරණය කළෙහොත් සමස්ත පද්ධතියම බිඳ වැෙටනවා. මම හිතන
හැටියට ඊළඟ අවුරුදු ෙදක, තුෙන්දි ෙලෙහසිෙයන්ම ෙම් අයට විෙශේෂෙයන්ම විද්යා, කළමනාකරණ වැනි අංශවලින් එෙහමරැකියා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්.
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරුන්ෙග් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් මීට
වඩා සැලකිල්ෙලන් හා ගැඹුරින් සිතා බැලිය යුතු බවත්, ඊට
කඩිනම් විසඳුම් ලබා දිය යුතු බවත් අප දිගින් දිගටම අවධාරණය
කරන්ෙන් ෙම් නිසායි. ෙමය ජාතිෙය්ම අනාගතය පිළිබඳ
පශ්නයක්.
මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාත්, මුදල් අමාත්යාංශයත්
වර්ධනාත්මක ආකල්පයකින් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මැදිහත්වීම
කිසියම් බලාෙපොෙරොත්තුවක් ජනිත කරන්නක්. ජාතිෙය් අනාගතය
පිළිබඳ ෙම් පශ්නය විසඳීෙම් යතුර ඇත්ෙත් මුදල් අමාත්යාංශය
සතුව බව අප දන්නවා. ෙමය උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට
පමණක් විසඳන්න බැරි පශ්නයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු අප රඳවා ගන්නවාද නැද්ද කියන පශ්නය
සඳහා පතිපත්ති තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. අන්න ඒකයි අපට තිෙබන
වැදගත්කම.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙමෙතක්
පැවති සාකච්ඡාවන්හි පගතිය කවෙර්ද, ඒ පසු බිම මත කඩිනමින්
ෙම් ගැටලුව අවසන් කිරීමට අනුගමනය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු
වන පියවර කවෙර්ද කියා මම මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් විමසන්න
කැමැතියි. ෙමොකද එතැනින් අන්තිම තීරණය ෙදන්න තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් පැවැති සාකච්ඡාවලින් යම් කිසි පගතියක් ඇති
වුණා කියලා මට ආරංචි වුණා.
අපි හිතනවා ෙම් පසුබිම -මා හිතන හැටියට කිසිම වර්ජනයක
ෙම් පසුබිම තිබුෙණ් නැහැ- අනුව අපි කියා කරන්ෙන් නැත්නම්
විශ්වවිද්යාල පද්ධතියම කඩා වැෙටන්නට පුළුවන් කියා.

ගරු එස්.බී.
අමාත්යතුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ්යාපන

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education)

ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා මතු
කළ පශ්නයට අදාළව ෙම් වන විටත් සාකච්ඡා පැවැත්ෙවනවා. ඒ
නිසා මම ෙම් පශ්නයට ෙහට උත්තර ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග ෙහොඳින් කියවලා අවෙබෝධ කර ගත්තා නම්
කපන්න ෙවන බව දැන ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]
කරුණාකරලා ස්ථාවර නිෙයෝග 29 (1) බලන්න. [බාධා කිරීමක්]
කවුද ඒ කථා කරන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමාද, මන්තීතුමාද?
ගරු මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ විධිය කියලා ෙදන්න මට විධියක්
නැහැ. මට කරන්න තිෙබන්ෙන් එකම ෙදයයි. කරුණාකරලා අහ
ෙගන ඉන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙත්රුණා ෙන්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 31(4), 31(6) සහ 31(9) ෙපොඩ්ඩක්
කිෙයව්ෙවොත් කැපුෙව් ඇයි කියලා දැන ගන්න පුළුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමාෙග් ලිපිෙය් ඒ ගැන සඳහන්ව තිෙබනවා. මම ඒවා
බැලුවා ගරු කථානායකතුමනි. හැබැයි ඉතින් ඒක බැලුවාම
ෙමොකුත් කරන්න බැහැ වාෙග්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ ටික බැලුෙවොත් ඔක්ෙකොම හරි. ඒක අයුතු ෙලස භාවිත
කරන්ෙන් නැතිව පශ්නය අහන්න ෙකෝ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට තිෙබන පශ්නය, ඕනෑ ටිකමයි
කපලා තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කපන්න අකැමැතියි. නමුත් ෙනොකරත් බැහැ.

II
අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට එල්ලවන බරපතළ
තර්ජන

நீதித் ைறச் சுதந்திரத் க்கான க ம் அச்சு த்தல்கள்
SEVERE THREATS TO INDEPENDENCE OF JUDICIARY

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, 23(2) යටෙත් ෙමම පශ්නය ඇසීමට
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පශ්නෙය් ෙගොඩක්
තැන් කපලා. ඉතිරි කරලා තිෙබන්ෙන් හරි ටිකයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන අද කියපු විධිය අනුව, ඔබතුමාමද කපලා
තිෙබන්ෙන් කියලා ෙපොඩි සැකයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
ගරු කථානායකතුමනි, රාජපක්ෂවරු අෙනක් අයට කියලා කපා
ගන්ෙන් නැහැ ලු. මර්වින්ලා තමයි අෙනක් අයට කියලා කපා
ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva )

මෙගන් අහ ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔන්න ඉතින්. ඔබතුමාෙන් කිව්ෙව්. [බාධා
කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කලබල ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ෙම්කට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කලබල ෙවන්න එපා. තැන්පත්ව අහ ෙගන ඉන්න. වට පිටාව
බලන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්. ළමයි ඉන්නවා. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පශ්නය මම
කියවන්නම්:
“ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමානෙය් අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්
ස්වාධීනත්වයට ඇති වී තිෙබන බරපතළ තර්ජන පිළිබඳව ෙමම
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි.
මෑත කාලෙය් දිග හැෙරමින් පවතින සිදුවීම් ගණනාවක් මඟින්
පජාතන්තවාදය යටෙත් අතිශයින්ම ස්වාධීන විය යුතු යැයි විශ්වාස
ෙකෙරන අධිකරණෙය් සාවාධීනත්වය සාහසික ෙලස උල්ලංඝනය
කරමින් තිෙබනවා. ෙමහි බරපතළකම වන්ෙන් අධිකරණය විසින්
නිෙයෝජනය කරනු ලබන ජනතාවෙග් යුක්තිය, සාධාරණත්වය
ෙකෙරහි වන විශ්වාසය බිඳ දැමීමයි.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලය
කියාත්මක විය යුතු වන්ෙන් ව්යවස්ථාදායකය, විධායකය හා
අධිකරණය මඟිනි. රෙට් පජාතන්තවාදය රැෙකනුෙය් යැයි විශ්වාස
කරන්ෙන් ෙමම ආයතන තිත්වය සංවරණය හා තුලනය මඟින්
එකිෙනකා මත කියාත්මක වීම තුළයි.”
ගරු කථානායකතුමනි,
හතරවන ෙඡ්දය ඉවත් කරලා
තිෙබනවා. පස්වන ෙඡ්දය මම කියවන්නම්:
“අද අප සමාජය මුහුණ ෙදමින් සිටින්ෙන් ෙමම තත්ත්වෙය්
අනිටු පතිවිපාකවලටයි. අද එම විපාකයන්හි උච්චතම අවස්ථාවට
පැමිණ තිෙබනවා. පසු ගිය 07ෙවනි දා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්න මහතාට එල්ල වූ මැර පහාරය
එහි අවස්ථාවක්.
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයා යනු
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වන ආයතනෙය්
වග කිව යුතු නිලධාරිෙයක්. ඔහුට සිදු ෙකෙරන පහර දීමක් යනු
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට කරන ලද පහර දීමක් වනවා.
තමන්ට පැවරුණ කටයුතු ඉටු කරමින් සිටියදී අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාවට එල්ල වූ අනිසි බල පෑම් පිළිබඳව ඔහු විසින්
පසු ගිය 26ෙවනි දා මාධ්ය ෙවත නිෙව්දනයක් නිකුත් කර තිබුණා.
එයින් කියැවුෙණ් ෙසේවා අවශ්යතා මත අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව විසින් ගත් තීරණවලදී එකී තීරණ සම්බන්ධෙයන්
ෙකොමිෂන් සභාවට විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයින් විවිධ බල පෑම්
සහ තර්ජන එල්ල කරමින් සිටින බවයි.”
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ෙමම ෙඡ්දෙය් අවසාන ෙකොටස ඉවත් කර තිෙබනවා. අටවන
ෙඡ්දය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කර තිෙබනවා. නවවන ෙඡ්දෙය්
ෙකොටසක් ඉවත් කර තිෙබනවා. ඉතිරි ෙකොටස මම කියවන්නම්:
“ඉතිහාසෙය් පළමුවන වතාවට විනිසුරුවරුන්ට වැඩ වර්ජනය
කරමින් තම විෙරෝධය පළ කිරීමට සිදු වූෙය්ද ෙමහිදීයි. ෙමම
සිදුවීම් තුළද අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් ආදර්ශයක්
සැපයීමට නීතිය කියාත්මක කරන බලධාරින් අසමත් වුණා.
ෙමවැනි වට පිටාවක් තුළ ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරෙයකුට ගිනි අවි ෙපන්වා,
පහර දී තුවාල සිදු ෙකොට ඔහුෙග් ජංගම දුරකථනයද පැහැර
ගැනුණා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින
ෙකොමිෂන් සභාවට ෙමවැනි තර්ජනයක් කිසි දිනක සිදු වී නැහැ.
ඔක්ෙතෝබර් 08 වැනි දින විනිසුරුවන්ෙග් සංගමය වැඩ
වර්ජනය කිරීෙම් කියාවලියකට අවතීර්ණ වුණා. සියලු
අධිකරණවල නීතිඥවරුන් ෙමම කියා දාමයට සහාය පළ
කරනවා. ඒ ෙම් රෙට් නීතියට කරනු ලබන පහරදීම්වලට එෙරහිව
සියලු ෙදනා ෙමන්ම ඔවුන්ද ෙමම සිදු වීම හුදකලා සිදු වීමක් ෙලස
ෙනොසලකන නිසායි. එෙසේම ෙහට දවෙසේ නිර්මාණය ෙවමින්
පවතින යුක්තිෙය් සාධාරණත්වය මුල් කර ගත් නීතිෙය්
රැකවරණය සමාජයට අහිමි සමාජ අරාජිකත්වයකට එෙරහිව
ෙමම ගරු සභාව කටයුතු කළ යුතු යයි අප ෙයෝජනා කරනවා.
ෙමම තත්ත්වය තුළ මතු වන පහත ගැටලු ෙකෙරහි විෂය භාර
අමාත්යවරයා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා.
(1)

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට පහර
දීමට එෙරහිව ෙමෙතක් සිදු කර ඇති පරීක්ෂණ කවෙර්ද?

(2)

එම සිදුවීම්වලට අදාළව කවර ෙහෝ ෙකෙනකු අත්
අඩංගුවට ෙගන තිෙබ්ද? ඉන් කිසිවකු ෙහෝ හඳුනා ෙගන
තිෙබ්ද?”
ෙමම කාරණය පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා කරුණු
ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සභානායකතුමා

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්න මහතාට නාඳුනන පිරිසක් විසින් කරන
ලද පහර දීම පාදක කර ගනිමින්, අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්
ස්වාධීනත්වයට බරපතළ තර්ජන සිදු වී ඇති බවට විවිධ
ආෙරෝපණ කරමින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අද දින ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා නඟන ලද පශ්නයට රජෙය් පතිචාරය
දැක්වීමට කැමැත්ෙතමි.
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට පහර
දීෙම් සිද්ධිය රජය දැඩි පිළිකුලින් යුතුව ෙහළා දකී. ෙම් සිද්ධිය
පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දැන ගැනීමට ලැබුණු
අවස්ථාෙව්දීම, ෙම් පිළිබඳව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් පවත්වා,
ෙමයට වගකිව යුතු පුද්ගලයන් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර ගැනීම
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සඳහා අවශ්ය පියවර ෙනොපමාව ගන්නා ෙලස අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙපොලීසියට හා ආරක්ෂක අංශවලට උපෙදස් ෙදන
ලදී.
ෙමම බියගුලු කියාව ෙහළා දකිමින් රජය, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා හා රජෙය් මැති ඇමතිවරුන් ද පකාශ හා නිෙව්දන
ගණනාවක් නිකුත් ෙකොට සිය දැඩි සංෙව්ගය හා කනස්සල්ල
පකාශ කර ඇත. අධිකරණ විෂය භාර අමාත්ය ගරු රවුෆ් හකීම්
මැතිතුමා ෙකොළඹ මහ ෙරෝහලට ෙගොස් ෙම් සිද්ධියට ලක් වූ මංජුල
තිලකරත්න මහතාෙග් සුව දුක් ෙසොයා බලා ඔහුට ඉක්මන් සුවය
ලබා දීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නා ෙලස උපෙදස් ලබා දී ඇත.

හා පරිපාලනය භාර වන ආයතනයක් වන අතර, එහි කිසිදු
තීරණයකට ෙහෝ කියාවලියකට කිසිදු බලපෑමක් කිරීමට රජයට
අවශ්ය වන්ෙන් නැත. කිසි විෙටක එවැනි බලපෑමක් සිදු කර නැති
බවත් රජය දැඩි ෙසේ අවධාරණය කරයි. ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව
සමන්විත වී ඇත්ෙත් අප අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් ඉහළම තනතුරු
දරන ගරු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඇතුළු තවත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරුන් ෙදෙදෙනකුෙගනි. ඔවුන් කිසිෙවකුෙග්
බලපෑම්වලට යටත් ෙව් යයි උපකල්පනය කිරීම හාස්යජනක
කරුණකි.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව සත්ය අනාවරණ
කර ගැනීෙම් අවශ්යතාව විපක්ෂයට වඩා ඇත්ෙත් අප රජයට බව
අවධාරණය කරනු කැමැත්ෙතමි. රෙට් ඕනෑම තැනක යම් සාපරාධී
කියාවක් ෙහෝ අපරාධයක් සිදු වූ සැණින් රජය මඟින් ෙහෝ රජයට
සම්බන්ධ පුද්ගලයින් විසින් එය සිදු කෙළේ යැයි කිසිදු පදනමකින්
ෙහෝ සාක්ෂියකින් ෙතොරව වහා රට පුරා ෙවබ් අඩවි, පකාශන හා
ජනමාධ්ය ඔස්ෙසේ ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස පචාරය කිරීමත්, කට කථා
පතුරුවා හැරීමත් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ එකම රටාවකට
අනුව සිදු කර ඇති බව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරනු
කැමැත්ෙතමි.

අධිකරණ
ෙසේවා
ෙකොමිෂන්
සභාෙව්
ෙහෝ
එහි
ෙල්කම්වරයාෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට රජය
කිසිෙසේත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණත්, ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මන්තීතුමා සිය පකාශෙයන් රජයට හා විධායකයට
එල්ල කර ඇති බරපතළ හා සාවද්ය ෙචෝදනාවලට රජය විසින්
පිළිතුරු දිය යුතුව ඇත. ඒවාට පිළිතුරු ෙනොදුන්ෙනොත් ෙම් රෙට්
ජනතාව තුළ රජය පිළිබඳ වැරැදි ආකල්පයක් හා අවෙබෝධයක්
ඇති වන බව අමුතුෙවන් කිව යුතු ෙනොෙව්. අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපති ගරු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය හා
අෙනකුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් ෙදෙදනාට සාකච්ඡාවක්
සඳහා පැමිෙණන ෙලසට කරන ලද ඉල්ලීමට වැරැදි අර්ථ
කථනයක් ලබා ෙදමින්, එය අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට ඇඟිලි
ගැසීමක් ෙලස ෙපන්වා දීම පිළිබඳව රජය සිය බලවත් කනගාටුව
පළ කරයි. එතුමන්ලා සාකච්ඡාවක් සඳහා කැඳවූෙය් බලපෑම් සිදු
කිරීම සඳහාය යන තර්කය සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරන
රජය අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඇතුළු සමහර විනිශ්චයකාරවරුන්
මීට ෙපරද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හමු වී අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්
පගමනය සඳහා රජය විසින් ලබා දිය යුතු සහෙයෝගය පිළිබඳව
අදහස් හුවමාරු කරෙගන තිෙබ්. විෙශේෂෙයන් ගරු
අගවිනිශ්චයකාරතුමියද මීට ෙපර කිහිප වතාවක් ජනාධිපතිතුමා
හා ජනාධිපති ෙල්කම්වරයා හමු වී අධිකරණෙය් අවශ්යතාවන්
පිළිබඳව කරුණු දක්වා ඉතා සුහදව සාකච්ඡාෙකොට ඇති අතර, ඒ
කිසිම සාකච්ඡාවක් තුළ අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට බලපාන
කිසිම කරුණක් සාකච්ඡා කිරීම ෙහෝ කිසිදු බලපෑමක් කිරීම සිදු
ෙනොවූ බව පකාශ කරනු කැමැත්ෙතමි.

ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරයකුව සිටි දිවංගත
මෙහේස්වරන් මන්තීතුමා එල්ටීටීඊ සංවිධානය විසින් ඝාතනය කරන
ලද අවස්ථාෙව් දී, එකී ඝාතනය රජය විසින් කරන ලද බවට
ආෙරෝපණය කරමින් වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙමම සභා ගර්භය
තුළත් ඉන් පිටතත් විවිධ ජනමාධ්ය උපෙයෝගි කර ගනිමින් සාවද්ය
හා ද්ෙව්ෂ සහගත පකාශ කරමින් රජය අපහසුතාවට පත් කිරීෙම්
අරමුණින් ෙගන යන ලද වැඩ පිළිෙවළ ෙමරට බුද්ධිමත් ජනතාවට
කිසිෙසේත් අමතක නැත. මෙහේස්වරන් මන්තීවරයාෙග් ඝාතනය
පිළිබඳව අප රජය විසින් ෙපොලීසිය හා රහස් ෙපොලීසිය නිසි ෙලස
ෙමෙහයවමින්, සාක්ෂි ෙසොයා ගනිමින් සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට
ෙගන, අධිකරණය ඉදිරිෙය් සාක්ෂි ඉදිරිපත් ෙකොට මෙහේස්වරන්
මන්තීතුමා ඝාතනය කළ ඝාතකයන්ට දඬුවම් ලබා දී ඇති බව
ෙපන්වා ෙදනු කැමැත්ෙතමි. එදා රජයට එෙරහිව විපක්ෂෙය්
සමහර පක්ෂ හා ජනමාධ්යවලින් ද, රාජ්ය ෙනොවන සංවිධානවලින්
ද එල්ල කරන ලද පදනම් විරහිත ෙචෝදනා අද පුස්සක් බවට පත් වී
තිෙබ්.
එෙලසම රෙට් ඕනෑම තැනක සිදු වන සාපරාධී කියාවක් පාදක
කර ගනිමින් පදනම් විරහිතව රජයටත්, රාජ්ය නායකයාටත් වහා
මඩ පහරක් එල්ල කිරීම අදත් විපක්ෂෙය් සමහර පක්ෂවල හා
පුද්ගලයන්ෙග් භූමිකාව බවට පත්ව ඇත. ෙම් රෙට් සිදු වූ සමහර
අපරාධ පිළිබඳව ඉහත කී ෙලසම ෙපොලීසිය කටයුතු ෙකොට එයට
වගකිව යුත්තන් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර සිටීම පිළිබඳව අප
ඔවුන්ට පශංසා කළ යුතුය.
අපරාධකරුවන් නීතිෙය් රැහැනට හසු කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය
සහෙයෝගය පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ලබා දිය යුතුය. ඒ ෙවනුවට
අද සමහරුන් සිදු කරන්ෙන් යම් අපරාධයක් වූ සැණින් එය රජෙය්
ගිණුමට බැර කිරීෙම් ඉතා පහත් කියාවලියක් තුළින් සිය පටු
ෙද්ශපාලන අභිමතාර්ථ ඉටු කර ගැනීමට තැත් කිරීමයි. ෙමෙසේ
කටයුතු කිරීම හා සිද්ධියක් වූ වහාම පදනම් රහිතව නිගමනවලට
පැමිණ අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට රජය බරපතළ තර්ජන ඇති
කරන්ෙන් යැයි කරනු ලබන පකාශ හා උපකල්පන රජය තරෙය්
පතික්ෙෂේප කරයි. එවැනි පකාශ හා උපකල්පන රජය තරෙය්
ෙහළා දකියි.
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයා විසින් පසු
ගිය 26වැනිදා මාධ්ය ෙවත නිකුත් කළා යැයි කියනු ලබන
නිෙව්දනයක් පිළිබඳව ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා සිය
පකාශෙය් සඳහන්ෙකොට තිබුණි. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම රෙට්
යුක්තිය පසිඳලන, සමහර විනිසුරු කාණ්ඩවල මාරුවීම්, උසස් වීම්

ෙමවර අය වැය සකස් කිරීෙම් දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල්
විෂය භාර අමාත්යවරයා ෙලස විවිධ පාර්ශ්ව කැඳවා එක් එක්
අමාත්යාංශ හා මණ්ඩල ෙමන්ම, වෘත්තීය සමිති, රාජ්ය නිලධාරින්
හා වැඩ කරන ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡාෙකොට
අවශ්යතාවන් ෙතෝරා ෙබ්රා ගනිමින් ඔවුන් සමඟ පුළුල් වූ
සංවාදයක් පවත්වා සාර්ථක අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්
කියාවලියක් ආරම්භ කරන ලදී. ෙම් අවස්ථාෙව් දී අධිකරණ
නිලධාරින්ෙග් හා විනිසුරුවරුන්ෙග් සුබසාධනය, විෙද්ශ
පුහුණුවීම් හා අධිකරණෙය් අවශ්යතා පිළිබඳව අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිසෙම් සභාපති ඇතුළු අෙනකුත් සාමාජිකයන්ෙග් අදහස්
ලබා ගත යුතු යයි එතුමා ඉතා සද්භාවෙයන්කල්පනා කෙළේය. ඒ
අනුව අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමිය ඇතුළු සාමාජික
විනිශ්චයකාරවරුන්ට සාකච්ඡාවකට පැමිෙණන ෙලස ආරාධනය
කිරීම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට ඇඟිලි ගැසීමක් වන්ෙන්
ෙකෙසේදැයි මම ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙගන් පශ්න
කරන්නට කැමැතියි. සද්භාවෙයන්, - [බාධා කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

What is your point of Order?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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රජය හසු කර ගත ෙනොහැකි බව ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමාට පකාශ කිරීමට මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරන්ෙන් ඔබතුමා විසින් ඉවත් කරන
ලද ෙකොටසට අදාළ උත්තරයයි. දැන් එතුමා ඒක පැහැදිලි කරලා
ඉවරයි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. එතුමා පසු ගිය 26වැනිදා කරන
ලද පුවත් පත් නිෙව්දනය පිළිබඳව එහි මුල් ෙකොටෙසේ සඳහන්
කර තිබුණා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැහැ, නැහැ. පුවත් පත් නිෙව්දනය පිළිබඳව ෙනොෙවයි. මම
පැහැදිලි ෙලස -

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු මන්තීතුමා, පසු ගිය 26 වැනිදා පුවත් පත් නිෙව්දනෙය්
ඇතුළත් වුණු කරුණුවලට අපි උත්තර දුන්ෙන් නැත්නම් ඔබතුමා
කියයි, අපට ඒකට උත්තරයක් නැහැ කියලා. අපි ෙදන උත්තරය
ෙමොකක්ද කියන එක ඔබතුමාට තීරණය කරන්න බැහැ. ඔබතුමාට
තීරණය කරන්න බැහැ, රජෙයන් ලැෙබන උත්තරය ෙමොකක්ද
කියන එක. [බාධා කිරීමක්] සද්භාවෙයන් කරන ලද සිද්ධියක් මුල්
කරෙගන එයට වැරැදි අර්ථ කථනයක් ලබා දී ෙමවැනි
ආන්ෙදෝලනයක් අනවශ්ය ෙලස ඇති කිරීම පිළිබඳව රජය ඉතා
කනගාටු ෙවනවා. රජය කිසි විෙටකත් අධිකරණ ෙසේවා -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

රජය අපකීර්තියට හා අපහසුතාවට පත් කිරීම සඳහා රජයට
එෙරහි විවිධ බලෙව්ග කලක සිට කියාත්මක වන බව අමුතුෙවන්
කීම අවශ්ය නැත. ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව ද යම් යම්
උපකල්පනයන්ට එළැඹීෙම්දී ෙමම පසුබිම තුළින් ෙමම සිද්ධිය
විශ්ෙල්ෂණය කිරීම සාධාරණ බව රජෙය් විශ්වාසයයි.
විෙශේෂෙයන් 20-20 කිකට් තරගෙය් අවසාන තරගය පවත්වන
ලද දිනෙය්දී විෙද්ශීය ජනමාධ්යෙව්දීන් විශාල පමාණයක් ඒ
සඳහා ශී ලංකාවට පැමිණ සිටින අවස්ථාවක, මුළු ෙලෝකෙය්ම
අවධානය ශී ලංකාව ෙවත ෙයොමු වී තිබූ ෙමොෙහොතක ෙමවැනි
සිද්ධියක වගකීම රජය ෙවත පවරා රජය අපකීර්තියට පත් කිරීෙම්
කුමන්තණයක් ෙමහි පිටුපස තිබුෙණ්ද යන්න පිළිබඳව ද ෙමම
පරීක්ෂණවලදී අවධානයට ලක් විය යුතු බවත්, ෙමම පසු බිම
පිළිබඳව කල්පනාකාරීව සිතා බැලිය යුතු බවත් රජය ජනතාවට
පකාශ කර සිටිනවා.
අද විපක්ෂයට පශස්ත සටන් පාඨ අහිමි වී ඇති යුගයක විවිධ
ව්යාජ සටන් පාඨ ඉස්මතු කරවා ගැනීමට විපක්ෂෙය් සමහරුන්
කටයුතු කරන බව අපට තහවුරු වී තිෙබනවා. එෙහත් ෙම් රෙට්
අභිවෘද්ධිය ෙවනුෙවන් ෙමන්ම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය සඳහා
ඉහළම ෙසේවයක් කළ අප රජය ෙමම මඩ පහාරයන්ෙගන් සලිත
කළ ෙනොහැකි බවත්, ෙමරට බුද්ධිමත් ජනතාව පාර්ලිෙම්න්තු
වරපසාදයන්ට මුවා වී කරනු ලබන සාවද්ය පකාශයන්හි තාර බර
හැර දමා එහි සඳහන් කරුණු නිසි ෙලස විශ්ෙල්ෂණය කරමින්
නිවැරැදි නිගමනයන්ට පැමිෙණන බවත් අපෙග් රජය තරෙය්
විශ්වාස කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා තමන්ෙග් පශ්නය අවසානෙය්දී පශ්න ෙදකක් අහලා
තිෙබනවා. ඒ පශ්න ෙදක පිළිබඳව ෙපොලිස් මූලස්ථානෙයන් එවන
ලද වාර්තාවක් අනුව පිළිතුරු සපයන්නට මා දැන් සූදානම්.

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුර තමුන්නාන්ෙසේෙග්
පශ්නයට පිළිතුරක්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

රජය කිසි විෙටකත් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට ෙහෝ
එහි සාමාජිකයන්ට කිසිදු බලපෑම් කිරීමක් කර ෙනොමැති බව
තරෙය්ම අපි පකාශ කර සිටිනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අප
රජයත් සැම විටම අධිකරණය, ව්යවස්ථාදායකය හා විධායකය
අතර කිසිදු ගැටීමකින් ෙතොරව කටයුතු කිරීමට තරෙය් අධිෂ්ඨාන
ෙකොට සිටින බවත්, එවැනි ගැටීම් ඇති කර ගැනීමට රජයට කිසිදු
අවශ්යතාවක් ෙනොමැති බවත් මා ෙමම ගරු සභාවට පකාශ
කරන්නට කැමැතියි. ෙම් බව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතා
පැහැදිලිව පකාශ ෙකොට තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අද
ෙම් සභා ගර්භය තුළ රජය ෙමම පකාශය වුවද කර සිටින්ෙන්
රජෙය් සද්භාවය හා නිරවද්යතාව ෙමරට ජනතාවට ඒත්තු ගැන්වීම
සඳහාය.
අද විපක්ෂෙය් සමහර පක්ෂවලට අවශ්යව ඇත්ෙත්
විධායකයත්, අධිකරණයත් අතර ගැටුම් නිර්මාණය ෙකොට ඒ
තුළින් පටු ෙද්ශපාලන වාසි ලබා රජය අපහසුතාවට පත් කිරීමටයි.
ෙද්ශපාලන පරිණතභාවෙයන් ඉහළම තලයට පැමිණි නායකෙයකු
වන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකත්වය ෙදන අප රජය ෙමම
උපකමයන් පිළිබඳව දන්නා බැවිනුත්, සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ
ලද අත් දැකීම් අප සතුව ඇති බැවිනුත් එවැනි උගුල්වලට අෙප්

ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ගරු ෙල්කම් ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් රවීන්ද මංජුල තිලකරත්න
මහතා, ඒ මහතාෙග් බිරිඳ හා දියණිය ද සමඟ අංක WP KG-5005
දරන නිල ෙමෝටර් රථෙයන් එදින ගල්කිස්ස ශාන්ත ෙතෝමස්
විද්යාලෙය් පැවති ෙට්බල් ෙටනිස් තරගාවලියට තම දියණිය
සහභාගී කරවීම සඳහා ෙගොස් ඇති බව ෙපොලිස් විමර්ශනයන්ෙගන්
පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා.
බිරිඳ හා දියණිය කීඩාගාරය අසල බස්සවා ඒ මහතා ෙහෝටල්
පාෙර් තම නිල ෙමෝටර් රථය නවතා ඒ තුළට වී පුවත් පතක්
බලමින් සිටියදී උෙද් 8.15ට පමණ එම ස්ථානයට පැමිණි
නාඳුනන පුද්ගලයන් හතර ෙදෙනකු විසින් පිස්ෙතෝලයක් ෙපන්වා
ඒ මහතා බිය ගන්වා ඔහුට පිස්ෙතෝලෙයන් හා අතින් පහර දී ඔහු
සතුව තිබූ රුපියල් 19,000ක් වටිනා අව් කණ්ණාඩි යුවළක් ද,
රුපියල් 22,000ක් පමණ වටිනා "ෙනොකියා" වර්ගෙය් ජංගම
දුරකථනයක් ද ෙකොල්ල කෑ බවට පැමිණිලි කර තිෙබනවා. ෙමම
පහර දීමට පැමිණි එක් අෙයකු අත ෙපොල්ලක් තිබුණු බව ද පකාශ
කර
තිෙබනවා.
එම
පැමිණිල්ල
සම්බන්ධෙයන්
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් නිෙයෝගය පරිදි ෙකොළඹ අපරාධ විමර්ශන
ෙකොට්ඨාසය මඟින් විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ කර පවත්වාෙගන
යනවා.
ෙමම පහර දීම නිසා මංජුල තිලකරත්න මහතාෙග් හිෙසහි
ෙගඩි ගැසීමක් සිදු වී ඇති අතර, උඩ ෙතොල හා යටි ෙතොල තුවාල
වී ඇති අතර, මුහුණ ඉදිමී තිබුණු බවත් ෙපොලිස් විමර්ශනයන්හිදී
ෙහළි වී තිෙබනවා.
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ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව වාර්තා වූ වහාම ඒ සඳහා අවශ්ය
පරීක්ෂණ කටයුතු කිරීම සඳහා වහාම ගල්කිස්ස මූලස්ථාන
ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරයා විසින් මංජුල තිලකරත්න මහතා
කඩිනමින් ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහලට ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කර
තිෙබනවා. ගල්කිස්ස සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරී I, මූලස්ථාන
ෙපොලිස් පරීක්ෂක හා අපරාධ පරීක්ෂණාගාරෙය් නිලධාරින් අනතුර
සිදු වූ ස්ථානයට ෙගොස් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර නිරීක්ෂණ සටහන්
කර ෙගන තිෙබනවා. පසුව ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් නිෙයෝගය මත
ෙමම පරීක්ෂණ කටයුතු ෙකොළඹ අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙවත භාර දී
තිෙබනවා.
පැමිණිලිකරු වන මංජුල තිලකරත්න මහතා සිද්ධිය වන
අවස්ථාෙව්දී රැඳී සිටි WP : KG-5005 දරන නිල රථෙය්
සැකකරුවන්ෙග් ඇඟිලි සලකුණු තිෙබ්ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂා
කිරීමට ඇඟිලි සටහන් ෙරජිස්ටාර් කාර්යාලෙය් නිලධාරින් කැඳවා
පරීක්ෂා කරන ලද අතර එම වාහනෙය් තිබී සැක කටයුතු ඇඟිලි
සටහන් ෙදකක් ෙසොයා ෙගන ඇති අතර, ඒ පිළිබඳව වැඩි දුර
පරීක්ෂණ පවත්වාෙගන යනවා.
ෙමම අපරාධය සිදු වූ දින එනම්, 2012.10.07 වන දින පැය
06.00 සිට 09.00 දක්වා කාලය තුළදී එතුමාෙග් ජංගම
දුරකථනෙයන් ලබා ෙගන ඇති හා එම දුරකථනයට ලැබී ඇති
දුරකථන ඇමතුම් පිළිබඳව විස්තර වාර්තාවක් අදාළ දුරකථන
සමාගම මඟින් ලබා ගැනීම සඳහා අධිකරණ නිෙයෝගයක් ලබා
ෙගන ඇති අතර, ඒ අනුව දුරකථන වාර්තා විශ්ෙල්ෂණයක් සිදු
කිරීමට ද කටයුතු කර තිෙබනවා.
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්, එම අවස්ථාෙව්දී ඒ අවට සිටි
පුද්ගලයන්ෙගන්
ද,
ගෘහස්ථ
කීඩාංගනෙය්
ආරක්ෂක
නිලධාරින්ෙගන්ද, අවට ෙවෙළඳාෙම් ෙයදී සිටි පුද්ගලයන්ෙගන් ද
පශ්න කර පකාශ සටහන් කර ෙගන ඇති අතර, එෙසේම සිද්ධිය
සම්බන්ධෙයන් ගල්කිස්ස මෙහේස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු අංක බී
2355/12 යටෙත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර ඇති අතර, එම
නඩුව 2012.10.10 වන දින කැඳවීමට නිෙයෝග කර තිෙබනවා.
මංජුල තිලකරත්න මහතා ෙකොළඹ ජාතික ෙරෝහෙල් ඇඳ
හිසපත් අංක 851327 යටෙත් ෙන්වාසිකව පතිකාර ලැබීෙමන්
පසුව 2012.10.08 වන දින ෙරෝහෙලන් පිටව ෙගොස් ඇති බව
වාර්තා වී තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
එකඟතාව මත 2011.12.03 වන දින නිකුත් කරන ලද ෙපොලිස්පති
චකෙල්ඛ අංක 2323/2011ට අනුව මංජුල තිලකරත්න මහතාට
පහත සඳහන් ආරක්ෂාවන් ලබා දී තිෙබනවා. ආරක්ෂක
නිලධාරියකු ෙලස ෙපොලිස් සැරයන්වරයකුෙග් ෙහෝ ෙපොලිස්
ෙකොස්තාපල්වරයකුෙග් ෙසේවය ලබා ගැනීමටත්, පැය 24
මුළුල්ෙල් කියාත්මක වන පරිදි නිල නිවාසයට ෙපොලිස් ආරක්ෂාව
ලබා ගැනීමටත් ඔහුට හිමිකම තිෙබනවා.
මංජුල තිලකරත්න මහතාෙග් ඉල්ලීම පරිදි ෙකෙසල්වත්ත
ෙපොලිස් ස්ථානයට අනුයුක්ත ෙපොලිස් සැරයන් 53133 බී.ෙක්.
රත්නසිරි නිලධාරියා ඒ මහතාෙග් ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක
නිලධාරියා ෙලස රාජකාරිෙය් ෙයොදවා තිෙබනවා.
ෙමොහු සතිෙය් දිනවල ෙමන්ම සති අන්තෙය් ද, රජෙය් නිවාඩු
දිනවල ද, මංජුල තිලකරත්න මහතාෙග් ආරක්ෂක රාජකාරි
සඳහා ෙයොදවා තිබුණු බවත් යම් යම් අවස්ථාවලදී මංජුල
තිලකරත්න මහතාෙග් අවසරය මත ඔහු නිවාඩු සහ දින විෙව්ක
ලබා ගත් බවත්, එවැනි දින නිවාඩු සහ දින විෙව්ක ලබා දුන්
අවස්ථාවලදී අනුපාප්තික නිලධාරියකු මංජුල තිලකරත්න මහතා
විසින් ලබා ෙනොගන්නා බවත්, සිද්ධිය සිදු වූ 2012.10.07 වන දින
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මංජුල තිලකරත්න මහතාෙග් ආරක්ෂක නිලධාරියා වන ෙපොලිස්
සැරයන් 53133 ඩී.ෙක්. රත්නසිරි නමැති නිලධාරියා ඒ
මහතාෙග් අවසරය ඇතිව නිවාඩු ලබා පිටව ෙගොස් ඇති නමුත්
මංජුල තිලකරත්න මහතා ඒ ෙවනුවට ආරක්ෂක නිලධාරියකු
ඉල්ලා ෙනොසිටි බැවින් එදින ඒ ෙවනුවට ෙවනත් ෙපොලිස්
නිලධාරිෙයක් අනුයුක්ත ෙනොකළ බවත් ෙකෙසල්වත්ත ෙපොලිස්
ස්ථානාධිපතිවරයා ෙමම විමර්ශනයන්හිදී පකාශ කර තිෙබනවා.
ෙමම පහර දීම සිදු වන අවස්ථාෙව්දී මංජුල තිලකරත්න
මහතා ආරක්ෂක නිලධාරියකු ෙනොමැතිව සිටි බවත් අනාවරණය
වී තිෙබනවා. පහර දීමට ෙහේතුව සම්බන්ධෙයන් සහ පහර දීමට
අදාළ සැකකරුවන් අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා විද්යාත්මක
සහ පරිෙව්ශණ සාක්ෂි ද උපෙයෝගී කර ගනිමින් අංශ කිහිපයක්
ඔස්ෙසේ ෙම් වන විට පුළුල් විමර්ශනයක් සිදු කරමින් ෙපොලීසිය
විසින් උපරිම කියා මාර්ග ගනිමින් පවතිනවා. ෙම් වන විට ෙම්
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සැකකරුවන් කිසිෙවකු හඳුනා ෙගන ෙහෝ
අත් අඩංගුවට ෙගන ෙනොමැති බවත් ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය
ෙපොලිස්පතිතුමා වාර්තා කර තිෙබනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, according to the extensive clarification made by
the Leader of the House, I think it is clear that there is a
planned conspiracy, especially by the JVP, to trigger a
confrontation between the Legislature and the Judiciary.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අනවශ්ය ෙලස point of Orders ෙගනාෙවොත් කරන්න හැකි
ෙද්ත් ෙහොඳින් හිෙත් තියා ගන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, we want a full-day debate.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. දැන් ඒවා අවශ්ය නැහැ. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීම. අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන
හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

We can discuss this at the Committee on
Parliamentary Business and have a debate. If a debate is
needed, we can discuss this at the Committee on
Parliamentary Business and - [Interruption.]
කථානායකතුමා

ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් පිහිටුවීම සඳහා ද; ගාමීය මට්ටමින් දිවි නැගුම
පජාමූල සංවිධාන පිහිටුවීම සහ දිස්තික් මට්ටමින් සහ ජාතික
මට්ටමින් සම්බන්ධීකරණ ජාලයක් සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා
ද; දිවි නැගුම පජාමූල බැංකු සහ දිවි නැගුම පජාමූල බැංකු සමිති
පිහිටුවීම සඳහා ද: 1995 අංක 30 දරන ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය
පනත, 1996 අංක 18 දරන ශී ලංකා දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය
පනත සහ 2005 අංක 26 දරන ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය
පනත ඉවත් කිරීම සඳහා ද: ඒ හා සම්බන්ධ ෙහෝ ඊට ආනුෂංගික
කරුණු සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස ද වූ පනත්
ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය ගරු බැසිල්
ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා විසිනි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒවා අදාළ නැහැ. නිශ්ශබ්ද ෙවන්න. පනත් ෙකටුම්පත්
ඉදිරිපත් කිරීම.

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2013
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

100

லம், 2013

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு ெப ல்
ேராஹண ராஜபக்ஷ அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
Presented by the Hon. Basil Rohana Rajapaksa, Minister of
Economic Development.;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වර කියැවීම කවදාද?

ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යතුමා)

APPROPRIATION BILL, 2013

(மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ - ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

"2013 මුදල් වර්ෂෙය් ෙසේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද;
ඒ ෙසේවා කාර්ය සඳහා ශී ලංකාව තුළ ෙහෝ ඉන් බැහැර ෙහෝ ණය ලබා
ගැනීමට බලය දීම සඳහා ද; ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුෙව් ඇතැම්
කටයුතු ෙවනුෙවන් මූල්ය පතිපාදන සැපයීම සඳහා ද; එම කටයුතු
ෙවනුෙවන් ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ වියදම් සඳහා අවශ්ය වන මුදල්
ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ ආණ්ඩුවට සුදුස්සක් කළ
හැකි ෙවනත් යම් අරමුදලකින් ෙහෝ මුදල්වලින් ෙහෝ අත්තිකාරම්
වශෙයන් ෙගවීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා ද; ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඒ මුදල්
ආපසු ෙගවීමට විධිවිධාන සැලසීම සහ ඉහත කී කරුණු හා සම්බන්ධ
ෙහෝ එයට ආනුෂංගික කරුණු සම්බන්ධෙයන් විධිවිධාන සැලසීම
සඳහා ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි. "

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද

ෙහට.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

සිල්වා විසිනි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2012 ෙනොවැම්බර් 08වන බහස්පතින්දා ෙදවන වර කියවිය
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

ෙමොකක්ද point of Order එක?

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்ச மானவர் சார்பாக மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2012 நவம்பர் 08, வியாழக்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva, on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Thursday, 08th November, 2012 and to be
printed.

(Mr. Speaker)

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, the Debate on the Second Reading of the Bill
which was presented today cannot be taken up tomorrow.
There has to be a lapse of, at least, seven days.
කථානායකතුමා

දිවි නැගුම පනත් ෙකටුම්පත
திவிெநகும சட்ட

லம்

DIVINEGUMA BILL
"1995 අංක 30 දරන පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා සමෘද්ධි
අධිකාරිය, 1996 අංක 18 දරන පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශී ලංකා
දක්ෂිණ සංවර්ධන අධිකාරිය සහ 2005 අංක 26 දරන පනත මගින්
පිහිටුවන ලද ශී ලංකා උඩරට සංවර්ධන අධිකාරිය යන අධිකාරීන්
ඒකාබද්ධ කිරීම මගින් දිවි නැගුම සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන සහ සඳහන් කරනු ලබන

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම එකක් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනුව පනත ගන්න පුළුවන්.

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Might I refer to Article 121 of the Constitution?

2012 ඔක්ෙතෝබර් 09
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කථානායකතුමා

[3.31 p.m.]

(Mr. Speaker)

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යතුමා)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

එය ෙමයට අදාළ ෙවන්ෙන් නැත. [බාධා කිරීම්] ෙමය ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන් සාමාන්ය පනතක් ගන්න ආකාරයටයි. ඒ අනුව
කටයුතු කරනවා.

පනත් ෙකටුම්පත 2012 ඔක්ෙතෝබර් 23වන අඟහරුවාදා ෙදවන
වර කියවිය යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.
சட்ட லம் 2012 ஒக்ேராபர் 23, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம் ைற
மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
அச்சிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Bill to be read a Second time upon Tuesday, 23rd October, 2012
and to be printed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

Hon. Deputy Speaker, the Government has taken
action to revise the Import and Export Cess imposed on
certain items through the enforcement of the Orders
published under the Sri Lanka Export Development Act,
No. 40 of 1979. These are published in the Gazette
Extraordinary No. 1764/ 5 of 27th June, 2012 and No.
1762/29 of 13th June, 2012.

(Mr. Speaker

පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 සහ 2
ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක්
අනුමත කිරීම, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා.

ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත :
නිෙයෝගය

இலங்ைக ஏற் மதி அபிவி த்திச் சட்டம் :
கட்டைள

Sir, it has become necessary to bring them in, as our
responsibility is to protect the local industry and farmers
as well as to contain the import of substandard products
to the local market. Accordingly, through Order No.
1764/ 5, cess has been revised on import of frozen
vegetable, dried vegetables, fresh mandarin, wheat flour,
malt extract, ferrous waste and scarp, while cess has been
newly imposed on iron bars and rods, alloy steel, iron
tubes and pipes.

SRI LANKA EXPORT DEVELOPMENT ACT: ORDER

I
[අ. භා. 3.30]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14 (1) වැනි
වගන්තිය යටෙත් ෙසස් බදු සම්බන්ධෙයන් මුදල් හා කම සම්පාදන
අමාත්යවරයාෙග් එකඟත්වය ඇතිව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යවරයා විසින් පනවන ලදුව, 2012 ජුනි 13 දිනැති අංක 1762/29
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2012.09.18 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් අමාත්යතුමා ෙම්
පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා ඇත.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

ගරු

නිෙයෝජ්ය

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ,
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

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

Order No. 1762/29 replaces the cess rates and units on
exports of granite mentioned under Order No. 1733/5
published in November last year. This has been done in
order to overcome the financial constraints faced by the
exporters of granite products while encouraging
reasonable value addition. Earlier, the cess on granite
exports was computed on a per metric ton basis. The new
order changed the computation of cess to a per cubic
metre basis. The revision of cess has been done in
consultation with the relevant exporters.
Sir, the export sector contributes nearly 17 per cent to
the GDP of the country. Accordingly, the "Mahinda
Chintana" policy framework which stipulates the policy
framework of the Government accords high priority for
the development of the export sector with the objective of
enhancing foreign exchange earnings, creation of
employment opportunities and alleviation of poverty.
One of the major objectives of the Ministry of Industry
and Commerce is to develop the export sector and to
accelerate export expansion due to the strong relationship
between export growth and economic growth.
The export growth has indeed been satisfactory during
the last two years mainly due to the policies adopted by
the Government and due to the resilience shown by the
export sector, in the face of several internal and external
adversities, stemming mainly from the repercussions of
the global financial crisis. The global economy has
changed dramatically since the global financial crisis in
2008. Signs of the global economic crisis were witnessed
from early 2008 with a decline in demand in developed
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා]

country markets for goods imported from developing
countries. The export sector of Sri Lanka also experienced
a severe setback in 2009 due to this situation. However,
our export sector recovered in 2010 registering a healthy
annual growth rate of 20.9 per cent. The positive
performance of the sector improved further in 2011 by
recording a growth rate of 22.3 per cent.
However, export earnings of Sri Lanka up to July
2012, registered a slight drop of 4.5 per cent as against the
same period in 2011. Although the drop in export
earnings is small, remedial measures should be adopted
immediately to address this situation and steer the sector
to move on a positive path. Therefore, it is very important
to make a concerted effort to turn around the export
sector, if we are to achieve our future export targets. The
slowdown in exports is not a situation just confined only
to Sri Lanka. Exports of many Asian countries including
that of India and Thailand have also slowed down during
the recent past.
The EU and the USA together account for nearly 55
per cent of our exports. The vulnerability of our exports
due to the high dependency on these two regions is a
major concern. The crisis in these two markets has further
aggravated the situation. The powerful BRIC country
group - that is, Brazil, Russia, India and China - is
considered to be the next growth drivers in the world
economy offering us many export expansion
opportunities. But, the BRIC is also facing slowdown as a
result of the fall of European markets, demand-fall among
each other, internal restructuring and policy related issues.
The BRIC slowdown is impacting not only Sri Lanka but
many Asian countries in a negative manner.
In contrast, the Asian countries have shown
substantial economic growth. India and China which are
major markets in the region are expected to grow by over
6 per cent in 2012 and 2013. Therefore, the potential in
these markets are very high and accordingly, we are
concentrating on diversifying our markets to the Asian
region. Already our exports to these markets have
increased and we plan to further increase our export
volume to these markets in the near future. This also
shows the promise of joining Regional Production
Networks that are an emerging trend in global exports.
The upcoming two specialized manufacturing zones on
automotive components and pharmaceuticals with the
valuable support of Government of India is, I believe, a
major step in this direction, facilitated by my Ministry.
We are also enlisting India’s support to revive our textile
sector and I am pleased to inform this House that we have
received Indian consent to increase our five million
Government quota to eight million, giving a strong
support to our apparel export sector. What is more
important is that we are now gradually progressing
towards becoming a regional export manufacturing hub.
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I am also pleased to inform that our exports under
Asia-Pacific Trade Agreement - APTA - has grown more
than three-fold by 2011 and the powerful State
Administration for Industry and Commerce of China has
offered us to market Ceylon cinnamon in the Chinese
market, which is a breakthrough. During the period 2007
-2011, our exports to APTA grew by huge 360 per cent to
an estimated US Dollars 99 million. This growth rate is
highly promising and during the 2007-2011 period, our
exports to China under the APTA alone grew by a
massive 700 per cent. I believe that the BRIC slowdown
therefore may not be felt by us so strongly. Sri Lanka’s
exports to Bangladesh under APTA also grew massively
from 2007-2011.
Sir, the Department of Commerce under my Ministry
revealed that at the end of the Third Round, APTA had
exchanged concessions on 4,270 products plus 587
products offered exclusively to Least Developed
Countries - LDC - a big increase from the 1,721 products
plus 112 products prior to September, 2006 giving Sri
Lanka strong export advantage.
As the premier State organization for development
and promotion of exports from the country, the EDB
which comes under my Ministry has taken initiative to
place the export sector on a progressive path despite the
uncertain global outlook that makes this task very
challenging. The EDB believes that the Public-Private
Partnership is the key to success in implementing export
development programmes. Accordingly, the EDB has
established 20 advisory committees to advise the Board
on promoting and developing product sectors. A special
emphasis has been given to product and market
diversification and various policy measures are planned
to be taken in order to improve the competitiveness of the
sector and also undertake branding of products. The EDB
has also submitted proposals to the national Budget for
2013 to enhance the competitiveness of our export sector.
Sir, defeating a 30-year long terrorist problem and
establishing comprehensive peace by our Excellency the
President has removed the main impediments to rapid
development. The opportunity has now been generated to
concentrate on driving the country on a much faster and
broad-based growth trend.
We are extremely fortunate to be guided by His
Excellency the President in our efforts to develop our
nation. Our task is to support the programmes
implemented by the Government and, therefore, I would
earnestly request everyone to work in harmony for the
development of our country.

Thank you.

2012 ඔක්ෙතෝබර් 09
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ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන්
ඇමතිතුමා ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 76වැනි ව්යවස්ථාව යටෙත් නීතියක් සම්මත කර
ගන්න සහ ඒ නීතිය යටෙත් අනු නීති සකස් කිරීෙම් බලය
ඇමතිවරයාට ලබා ගන්නයි. ඒත් ෙම් සියලු බලතල අපි ලබා
ගන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3වැනි ව්යවස්ථාවත්, 4වැනි
ව්යවස්ථාවත් යටෙත්යි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 3වැනි
ව්යවස්ථාෙවන් ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය ගැන කියැෙවනවා. ඒ
පරමාධිපත්ය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 4වැනි
ව්යවස්ථාෙවන් කියා තිෙබනවා. එෙහම නම් 4වැනි ව්යවස්ථාෙවන්
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ බලයත්, ව්යවස්ථාදායක බලයත් ෙම් ගරු
සභාවට දීලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 4වැනි
ව්යවස්ථාෙව් ෙකොන්ෙද්සි අනුව විෙශේෂෙයන්ම මූලික අයිතිවාසිකම්
ආරක්ෂා කිරීෙම්, මූලික අයිතිවාසිකම් දියුණු කිරීෙම් යුතුකමක්
ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා VIවැනි පරිච්ෙඡ්දයට අයත් 27වන ව්යවස්ථාෙවන් ෙපන්වා
තිෙබනවා. එය "රාජ්ය පතිපත්තිය ෙමෙහයවීෙම් මූලධර්ම සහ
මූලික යුතුකම්" යනුෙවනුයි සඳහන් වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්
27වන ව්යවස්ථාෙව් ෙදවන අනුව්යවස්ථාෙව් (අ) යටෙත් සඳහන්
වනවා, "සියලු තැනැත්තන්ෙග්ම මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නන්
වැදෑරුම් නිදහස සපුරාලීම" යනුෙවන්. ඒ වාෙග්ම එහි 4වැනි
අනුව්යවස්ථාෙවන් කියැෙවනවා, "..... ආණ්ඩුෙව් පජාතන්තවාදී
පදනම සහ ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිවාසිකම් ද රජය විසින්
තහවුරු ෙකොට පුළුල් කළ යුත්ෙත් ය" යනුෙවන්. එෙහම නම් ෙම්
පසුබිම මතයි අපට කියා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ පජාතන්තවාදී
පසුබිම නැති වුණාම නීති හදන්න අයිතියක් තිෙබනවාද? ෙමොකද,
අද පජාතන්තවාදී පසුබිම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. සුදු වෑන්
දුවන ෙමවැනි කාලයක මා විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, අද
ආණ්ඩුව ඒකාධිපති ස්වරූපෙයන් කියා කරමින් ෙම් අයිතිවාසිකම්
සීමා කර ෙගන යන බව. ඉතින් අයිතිවාසිකම් සීමා කර ෙගන
යනවා නම්, ඒ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න බැරි නම්, ගරු
ඇමතිතුමා ඒ නීතිමය බලතල ඉල්ලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද අපට
කියන්න,
ෙම්
රට
පජාතන්තවාදී
රටක්ද
කියලා.
ඒකාධිපතිවාදයටයි අද ෙම් රට ගමන් කරන්ෙන්. අද මිනිස්සු භෙය්
ඉන්ෙන්. නිදහෙසේ කථා කරන්ෙන් නැහැ. අද රැස් වීෙම්
අයිතිවාසිකම සීමා කරලා. අද හැම තැනම තිෙබන්ෙන්
ෙද්ශපාලනීකරණය. අද ෙම් රෙට් බලතල සම්පූර්ණෙයන්ම
විධායකයට ගිහින්. අමාත්යාංශ සංඛ්යාව වැඩි ෙවන්න, වැඩි
ෙවන්න ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල වැඩි ෙවනවා. එවැනි
තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. අද නිදහෙසේ වැඩ කරන්න බැහැ. අද
නීතිය ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැහැ; පතිපත්තිය ෙමොකක්ද
කියලා දන්ෙන් නැහැ. අන්න එෙහම සීමා කිරීමක් ඇති වුණාම
තමයි පජාතන්තවාදය නැති වන්ෙන්. එෙහම නම් අද
ඒකාධිපතිවාදයට යන ගමෙන් තවත් භයානක පියවරක් තබා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් පශ්න ඇති වනවා නම් අධිකරණයට යන්න සිදු
වනවා. නමුත් අද අධිකරණය කියාත්මක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
අද අධිකරණයට විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් පශ්නයත් අෙප්
ගරු සභානායකතුමාෙග් පිළිතුරත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු අස්වර්
මන්තීතුමාෙග් කථාවත් දිහා බැලුවාම විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා
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කියා ෙපෙනනවා. අද ෙම් රට ඒකාධිපතිවාදයට යන ගමෙන්දී
අධිකරණය ඇතුෙළේ පශ්නයක් තිෙබනවා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ස්වාධීනත්වය ඉවත් කළා. ඒකයි මට ෙපෙනන ෙද්.
ස්වාධීනත්වයක් තිෙබනවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැන් තිෙබන පශ්නය
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙම් ෙල්කම්ට පහර දුන්ෙන් කවුද කියන
එකයි. විනිශ්චයකාරවරුන් ආරක්ෂා කරන්න බැරි තත්ත්වයකුයි
අද තිෙබන්ෙන්. මාස ෙදකකදී විනිශ්චයකාරවරුන් ෙදෙදනකු
සම්බන්ධ කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එයින් එක කාරණයක් ගැන
මම කථා කරන්ෙන් නැහැ, අධිකරණෙය් විභාග වන නඩුවක්
තිෙබන නිසා. ෙම් ෙදවැනි කාරණය. අපි ෙකොෙහොමද ෙම් අය
ආරක්ෂා කරන්ෙන්? අන්න ඒකයි අපි අද අහන පශ්නය. අද
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයටත් විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් පශ්නයටත් ඇහුම්කන් දීෙගන
සිටියා. අපි එෙහම නම් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න
ඕනෑ. ඒ එක්කම අධිකරණෙය් ඉන්න විනිශ්චයකාරවරුන්
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ෙමොනවා ෙහෝ වරදක් කළත්
විනිශ්චයකාරවරුන්ට ගහන්න, ෙමෙහම
පශ්නවලට මුහුණ
ෙදන්න ඉඩ තියන්න ෙහොඳ නැහැ.
මම දන්නවා, එක විනිශ්චයකාරවරයකුට -සරත් අෙඹ්පිටිය
මහතාට- ෙවඩි තියලා ඝාතනය කළ බව. ආණ්ඩුව එදා ගත්ත
කියා මාර්ගෙයයි අදයි ෙවනසක් තිෙබනවා. අන්න ඒකයි මම
කියන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම නීතිඥ සංගමයත්,
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමයත් ෙම් ගැන ගන්නා තීරණවලට
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට අපි සම්පූර්ණ සහෙයෝගය
ෙදනවා. ඒ සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නිසායි. එෙහම නැතිව ෙවනත් ෙහතුවක්
නිසා ෙනොෙවයි. ඒත් ෙකොෙහොමද ෙම්ක සිදු වුෙණ්? ෙම් ගැන
ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙම් පැත්ෙතන් -ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
පැත්ෙතන්- කියන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙම්ක පිටිපස්ෙසේ ඉන්නවා
කියලායි. ආණ්ඩු පාර්ශ්වය පැත්ෙතන් කියන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් නම
කැත කරන්න ෙම් පශ්න ෙගනාවා කියලායි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කවුද කියන්ෙන්?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා දැන් කිව්වා. [බාධා කිරීම්]
එෙහම නම් මම කියන ෙද් අහන්නෙකෝ. ෙමතැන තව කාණයක්
කිව්වා. මම අහන්ෙන් එකයි. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙල්කම්තුමාෙග් කාරණය ගැන මාධ්යම වාර්තා කර තිෙබනවා
මම දැක්කා, ශී ලංකා පුවත් පත් කර්තෘවරුන්ෙග් හා
හිමිකරුවන්ෙග් සාකච්ඡාවකදී එක මාධ්ය ආයතනයක් ෙම් ගැන
විෙශේෂෙයන් මතු කළා කියලා. විනිශ්චයකාරවරියකෙග් පියා
ජනාධිපතිතුමාට එව්ව ලියුමක් එක් කර්තෘවරෙයක් ළඟ තිබුණා.
ඒත් "ලංකාදීප" පත්තරෙය්වත්, "දිවයින" පත්තරෙය්වත්, අෙනක්
පත්තරයකවත් ඒ ගැන නැහැ. ෙකොෙහොමද මවුබිම සංවිධානය
ෙම්ක ඇති කෙළේ? ෙකොෙහොමද "මවුබිම" පත්තරෙයන් අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් - [බාධා කිරීම්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඔබ කියන කාරණා
අනුව ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට විවාදයක් ඕනෑද? Do you
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ගරු මන්තීවරෙයක්

[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

want a debate or not? තමුන්නාන්ෙසේලා අද කථා කරන්ෙන්
ෙවන කාරණයක් ගැනයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑද,-[බාධා
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා පැනලා යන්න එපා.
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය ගැන විවාදයක්
තියන්න කැමැතිද?

(An Hon. Member)

අධිකරණය අපනයනය ෙවලා!

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ස්ථාවර නිෙයෝග උල්ලංඝනය කරමිනුයි විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අපි ඔබතුමාට ගරු
කරනවා. ෙහට උෙද්ට පශ්නයක් අහන්න. අපි උත්තර ෙදන්නම්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අපි ඒක ඉල්ලන්නම්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

How can you go on like this? [බාධා කිරීමක්] අපනයනය
ගැන කථා කරන්න බැහැෙන්, අපනයනයට සම්බන්ධ නැති
ෙදයක් ගැන කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙකොෙහොමද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන්? අපනයනයට සම්බන්ධ
නැති ෙදයක් ගැන විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කථා කරනවා.
[බාධා කිරීම්] එෙහම නම් එතුමාට ඒක මුලදි කථා කරන්න
තිබුණා. අපි අහන්ෙන් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා අපනයනය
ගැන කථා කරනවා ද කියලායි. [බාධා කිරීම්] This is about
අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් නිෙයෝග.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please!
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ෙම් ගැන පිළිතුරු දීමට මට ඉඩ ෙදන්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කථා
කරන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

මට ඉඩ ෙදන්නෙකෝ ටිකක් කථා කරන්න. මම කථා
කරන්ෙන් අපනයන ගැන. ෙමොකද, අපනයන ලබා ගන්න අපට
GSP Plus ලබා ගන්න ඕනෑ. GSP Plus ලබා ගන්න ස්වාධීන
අධිකරණයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඉතින්
මට අහන්න ඕනෑ,
අධිකරණය -[බාධා කිරීම්] ඒත් මම ආණ්ඩුවට විතරක් බණින්ෙන්
නැහැ.
මට ෙමතැනදී ෙෂේක්ස්පියර්ෙග් නාට්යයක් මතක් වුණා. ඒ
VIII වන ෙහන්රි රජතුමා ගැන. මට විෙශේෂෙයන්ම අවස්ථාවක්

ෙදන්න ඒ ගැන කියන්න. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙම් ඇමතිතුමාට
ඒක වැදගත් ෙවයි. VIIIවන ෙහන්රි රජතුමාෙග් මහ ඇමති
හැටියට හිටිෙය් කාඩිනල් වුල්සි. රජතුමා කළ හැම එකකටම
කාඩිනල් වුල්සි "හා" කිව්වා; ඔක්ෙකෝටම අනුමැතිය දුන්නා.
[බාධා කිරීම්] අහන්නෙකෝ මම කියන ෙද්. මෙග් කථාව
අවසානයට පස්ෙසේ කෑ ගහන්න. කිස්තියානි ධර්මයට, බයිබලයට
විරුද්ධව යම් ෙදයක් කළත් එතුමා ඒක අනුමත කළා. අන්තිමට
රජතුමායි, කාඩිනල් වුල්සියි අතර ෙභ්ද ඇති ෙවලා රජතුමා
කාඩිනල් වුල්සිට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් දැම්මා, ෙදෝහිකම් කළායි
කියලා. ඒකට පිළිතුරු ෙදන්න, ලන්ඩන් නුවරට එන්න කිව්වා.
මරණය සඳහා ලන්ඩන් නුවරට යන අවස්ථාෙව්දී කාඩිනල් වුල්සි
අසරණ ෙවලා. එදා හිටපු බලවත්ම පුද්ගලයා ෙවනුෙවන්
කවුරුවත් හිටිෙය් නැහැ. එතුමා,- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දන්ෙන්
නැති ෙදයකුයි මම කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එතුමා කිව්ව එක
අහ ගන්න. [බාධා කිරීම්] ඇමතිතුමා නම් දන්නවා. කාඩිනල් වුල්සි
එදා ඉංගීසිෙයන් කිව්ව ෙද් මම ඉස්ෙසල්ලාම කියන්නම්. එච්චරයි
මට කියන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] මම කියන ෙද් අහෙගන ඉන්න
ෙකෝ. ඊට පස්ෙසේ අහන්න කා ගැනද ෙම් කියන්ෙන් කියලා. නිකම්
ෙතොප්පිය දා ගන්න එපා. කාඩිනල් වුල්සි එදා ඉංගීසිෙයන් කිව්ෙව්
ෙමෙහමයි:

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම කාරණා ෙදකක් කියන්නම්. එකක්, ෙමතුමා කිව්වා, [බාධා කිරීමක්]

ඒක සිංහෙලන් කියන්ෙන් ෙමෙහමයි:

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කථා කරන්න. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

හරි. ඉන්නෙකෝ, මම කියන ෙද් අහන්න. [බාධා කිරීමක්]
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

“Had I but served my God with half the zeal I served
my king, He would not in mine age have left me
naked to mine enemies”

මට

"මෙග් රජුනට කළ සැදැහැබර ෙසේවෙයන් අඩක්වත් පූජා
කෙළේ නම් මෙග් ෙදවිඳුට, එතුමන් කිසි විෙටක පාවා ෙනොෙදනු
ඇත, මහලු අසරණ මා සතුරන් ඉදිරිෙය්."
අද ඒකයි අෙප් අධිකරණයට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක සිදු
වුෙණ්, සරත් එන්. සිල්වා අගවිනිශ්චයකාරතුමාෙග් කාලෙය්
ඉඳන්. ඉස්ෙසල්ලාම පටන් ගත්තා, පාර්ලිෙම්න්තුවට විරුද්ධව
තහනම් නිෙයෝග ගන්න. ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? ජනතාව
ආණ්ඩුවක් පත් කළා. නමුත් අගවිනිශ්චයකාරතුමා තීන්දු ෙදනවා,
ඇමතිකම් අයින් කරන්න පුළුවන් කියලා.
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පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් විසඳන්න තිබුණු පශ්නයක් තමයි PTOMS
එක. ඒකට TNA එක එකඟ වුණා. ෙජ්වීපී එක විරුද්ධ වුණා. අෙප්
සමහර ෙකොටස් එකඟ වුණා. සමහර අය නැහැ. නමුත් ඒක
එතැනින් බිඳලා දැම්මා. [බාධා කිරීමක්] හරි. ඔබතුමා ආණ්ඩුව
ගැන කථා කරන්න. අධිකරණෙය් පශ්න පටන් ගත්ෙත් එතැනින්.
ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ෙකොයි රෙට්ද,- [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට කථා
කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙකොයි රෙට්ද-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

මම ෙම් කියන එක වැරැදිද? එතැනින්ෙන් ෙම් පශ්නය තව
දුරටත් ගිෙය්. ඒකෙන් පශ්නය. ෙම්වා අහගන්න. ෙම්වා හැම
එක්ෙකනාටම බලපාන ඒවා. මම ෙමතැන කථා කරන්ෙන් ඇත්ත.
ෙකොයි රෙට්ද එෙහම කිව්ෙව්? ෙමොකක්ද එතැනින් පටන් ගත්ෙත්?
ICCPR එක අෙහෝසි කළ නිසා අපට GSP එකත් නැති වුණා. ෙම්
ෙසල්ලම දැන් දිගටම යනවා. අන්තිමට ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ රෙට්
ජනාධිපතිතුමා හිතුවා, ෙමයා අනුන්ට ගහනවා වාෙග් මටත්
ගහන්න පුළුවන්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා ෙකොෙහොම හරි අග
විනිශ්චයකාර තනතුරින් ඉවත් කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙකොෙහොම
හරි ඒ පශ්නය එතැනින් ඉවර වුෙණ් නැහැ. ෙමොකක්ද අද සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්?

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு ம

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
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ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ෙකොයි, ෙකොයි, ෙකොයි, ෙකොයි ජනාධිපතිතුමාද?

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order?

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

How can the Leader of the Opposition make a speech
totally irrelevant to the subject that is before the House?
He cannot be allowed to make such a speech.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Leader of the Opposition, be relevant to the
topic.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපි විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ආරක්ෂා කරන්න,
එතුමාෙග් ෙගෞරවය රකින්නයි ෙම් හදන්ෙන්. ඔබතුමා විහිළුවක්
ෙවනවා, ෙම් විධියට හැසිරිලා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මාතෘකාවට ගැළෙපන ආකාරයට කථා කරන්න, ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අහන්ෙන් එක
පශ්නයයි. [බාධා කිරීම්] ෙකොයි රෙට්ද, අගවිනිශ්චයකාරතුමා
ජනාධිපතිට කියන්ෙන්, "මම ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරලා ෙදන්නම්,
මට අගමැතිකම ෙදන්න" කියලා.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

That is not a point of Order.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මන්තීතුමා අෙප් පක්ෂෙයන් ඉවත්
ෙවලා ගියා. එතුමා ආරක්ෂා ෙවන්ෙන්ත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වැරැදි
මඟ ගිය නිසායි. ඒක තමයි අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ලජ්ජයි, ලජ්ජයි, point of Order මතු කරන්න
නැඟිටින එක ගැන. [බාධා කිරීමක්] අද ILO සංවිධානය කියනවා,
ෙම් රෙට් අපනයනවලට වාසියක් ෙදන්න එපා කියලා. ඇයි? සරත්
එන්. සිල්වා අයින් වුණාට පස්ෙසේ ෙශේෂ්ඨාධිකරණය,- [බාධා
කිරීමක්] හරි, මම ඒකට එන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම වැඩ වර්ජනය
කිරීෙම් අයිතිය නැති කරලා තිෙබන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්.
[බාධා කිරීමක්] ෙවන එකක් තියා, අද මිනිෙහක් මැරුෙණොත්
ඒකටත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නිෙයෝගයක් ෙදනවා, නැත්නම්
මෙහේස්තාත් නිෙයෝගයක් ෙදනවා. ෙදවරක්ම එෙහම වුණා.
ෙරොෙෂේන් චානක සහ හලාවත ඇන්ටනි පනාන්දු යන අයෙග්
මරණවලදී එෙහම වුණා. මිනිය වළලන්නත් අධිකරණෙයන්
නිෙයෝග ෙදනවා. ඒකට විරුද්ධවත් ෙකොටුෙව් දුම්රිය ෙපොළට
ගිහින් අපට කෑ ගහන්න බැරි එකයි අන්තිමට ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
අද ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්වා ගැන කථා කරන ෙකොට වැඩිෙයන්ම
කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ඒත් මම
එකක් කියන්න කැමැතියි. බහුතරයක් විනිශ්චයකාරවරු ඒවාට
යටත් ෙවලා නැහැ. ඒත් ඒ ෙගොල්ලන්ට කියාත්මක ෙවන්න බැහැ.
ෙමොකද, අද ආණ්ඩුව තමයි අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම හරි අග
විනිශ්චයකාරවරයා හරි පාලනය කරන්ෙන්. එතැනත් ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. වැඩි ෙදෙනක් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
ෙවනුෙවන්
වැඩ
කරන්න
කැප
ෙවලා
ඉන්නවා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරුත්,
අෙනක්
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

විනිශ්චයකාරවරුත් කැප ෙවලා ඉන්නවා. එෙහත් ඒ අයට අද ඒ
වාතාවරණය නැති ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙමතැන ඉන්න මම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ස්වාධීනත්වය ගැන
ෙනොෙවයි කථා කරන්න ඕනෑ, ඒකට විරුද්ධවයි. ෙමොකද,
වැඩිෙයන්ම ගහලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුවට ෙනොෙවයි, අපට.
තහනම් නිෙයෝග දාලා ෙහේතු නැතුව ෙවනම නඩු 22ක් අද අපට
තිෙබනවා. අප ගැන කියා කරන්න ෙවනම අංශයක් තිෙබනවා. මම
ෙම් තිෙබන නඩු ගැනයි කථා කරන්ෙන්. එක නඩුවක් දැම්මා. ඒ
නඩුව දාලා කිව්වා, අෙප් පක්ෂය ව්යවස්ථාෙවන් පිට වැඩ කරනවා
කියලා. සාමාන්යෙයන් දැනුම් දීලා -notice දීලා - ඊට පස්ෙසේ ඒ
ගැන අහලා ඕනෑ නම් තහනම් නිෙයෝගයක් ෙදන්න පුළුවන්. නමුත්
තහනම් නිෙයෝගය දුන්නා එවෙල්ම. අපි ගිහින් ෙපන්නුවා ෙම්ක
ෙබොරුවක් කියලා. ඒත් කමක් නැහැ. එෙහම කළාය කියලා ෙම්
අයට ගහන්නවත්, කිසිම ෙදයක් කරන්නවත් අපට වුවමනා නැහැ.
අපට ඕනෑ අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා ෙවන්නයි.
බහුතරයක් විනිශ්චයකාරවරු ෙහොඳයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කිසිම
වරදක් නැහැ. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට වැඩ කටයුතු කරන්න
අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්. අපට ඒ වාෙග්
ෙකොච්චර පශ්න තිබුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී නීතිඥ සංගමයයි,
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් සංගමයයි ගන්න තීරණයට අපි සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ෙදනවා. එෙහත් එකක් කියන්න ඕනෑ.
අද ගරු කථානායකතුමා කිව්වා, ෙම් සභාව හැටියට අධිකරණ
බලය තිෙබන්ෙන් අපිටයි කියලා. ඒ ගැන එතුමාට මම ආපහු
ස්තුති කරනවා. එෙහම නම් ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න අපි කියා
කරන්න ඕනෑ. අන්න ඒකයි අපි කියන්ෙන්.
මට ෙපෙනන හැටියට විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අපි
ෙකොෙහොමද කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

අපි ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ෙදපැත්ෙත්ම අදහස් අපි ඇහුවා. මම ෙවන ෙමොකුත් කියන්ෙන්
නැහැ. නමුත්, එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද,
විනිශ්චයකාරවරු ෙදෙදෙනකුට ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුණා
නම් ෙමොකක් හරි පශ්නයක් එතැන තිෙබනවා.
අපි
ෙකොෙහොමද
විධායකෙය්යි,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්යි,
අධිකරණෙය්යි සම්බන්ධකම් රාමුවක් තුළ තියා ගන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] ඒක තමයි. ඒක ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න ෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලයීය
රටවල්වල ඒ පිළිබඳව එකඟත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මා
හිතන හැටියට 2000 වර්ෂෙය්දී විතර ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලයීය
පාර්ලිෙම්න්තු සංගමයයි, ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලයීය නීතිඥ සංගමයයි,
ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලයීය මෙහේසත
් ාත් සහ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්
සංගමයයි, ෙපොදුරාජ්ය මණ්ඩලයීය නීති අධ්යාපන සංගමයයි එකතු
ෙවලා එංගලන්තෙය් "Latimer House" කියන මධ්යස්ථානෙය්
සම්මන්තණයක් පැවැත්වූවා. එතැනදී වාර්තාවක් ගත්තා.
2003 දී නයිජීරියාෙව් අබුජා හි පැවැත්වුණු ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සම්ෙම්ලනෙය්දීයි එය සම්මත කර
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තිෙබන්ෙන්. ඒකට ෙකටිෙයන් කියන්ෙන් "Latimer House
Declaration" කියලා.
ඒක යටෙත් අප කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. අන්න ඒ තත්ත්වය
අප ඇති කරන්න ඕනෑ. එෙහනම් ෙම් කාරණය දිහා බලන්න.
රජෙය් ෙම් අංශ තුන අතර තිෙබන සම්බන්ධකම් අප
ෙගනියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න. මා හිතන්ෙන් ෙවනම
ස්වාධීන ෙකොමිටියක් පත් කරලා ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්න ඕනෑ
කියලායි. ෙම් ගැන විශාල කුමන්තණයක් තිෙබනවා කියලා
අස්වර් මන්තීතුමා කියනවා නම් ඒකත් එතැනදී ෙහොයන්න
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා දැක්කා පුවත් පතක
ෙචෝදනාවක් එල්ල කර තිබුණා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙම්
ෙල්කම් ගැන. ඒවාත් ෙහොයලා බලන්න. මැෙල්සියාෙව්ත්
ෙමෙහම ෙකොමිටියක් පත් කළා. මම නම් ෙයෝජනා කරන්ෙන්
ෙමය ස්වාධීන ෙවන්න නම්, අෙප් සභාවට කරන්න පුළුවන් ෙපොදු
රාජ්ය මණ්ඩලීය රටවල් අතුරින් -එහි ෙල්කම්තුමාට කියලාවිනිශ්චයකාරවරු ෙදන්ෙනක් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් අරගන්න.
සාක් රටවලින් විනිශ්චයකාරවරෙයක් ජනාධිපතිතුමාට ෙතෝරන්න
කියන්න. එතැනට කරුණු කියන්න. ඒ වාර්තාෙවන් ෙමොනවා හරි
කරුණු කියනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා කරන්න, කාට හරි
විරුද්ධව පියවර ගන්න, නැත්නම් අලුත් කියා මාර්ගයකට යන්න,
ඒක අපි කරමු. ඒත් මම හිතන හැටියට දැන් ෙමතැන -ෙම් ගරු
සභාව තුළදී- ඕනෑ නම් විවාදයක් ගන්න අපි ලෑස්ති ෙවමු. මම නම්
හිතන හැටියට ෙම්ෙකදිත් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ගත්ෙත්
නැත්නම් ෙමතැන වන්ෙන් ෙම් පශ්නය තවත් ඇෙදන එක විතරයි.
ඔබතුමන්ලා ඒ විවාදය ෙදන්න කැමැති නම්, ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා විවාදයක් ඉල්ලනවා නම් ඒක ෙදන්න. ෙම් පශ්නය මතු
කෙළේ ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙන්. ඒ විවාදය ෙදන්න.
මම නම් කියන්ෙන් ෙම් ගැන වාද කරනවාට වඩා ඒක විසඳන්න
අෙප් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියන එකයි.
අද අපි ෙම් කියන්ෙන් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ස්වාධීනත්වය
ගැනයි. ඒ පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් ෙමොනවා හරි කරුණු තිෙබනවා නම්
ඒ කාරණා ගැන. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලය අනුමත කර
තිෙබන්ෙන් ෙම් රාමුව ලංකාෙව් සිදු ෙවනවාද, නැද්ද, අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවාද, ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා අපි ෙම් වාෙග්
ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරලා ඒක කියාත්මක කරමු.
විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා දැන්
ෙමතැන ඉන්න නිසා ෙම් ගැන ආණ්ඩුව හිතලා බලන්න ඕනෑ.
අපට ඕනෑ ෙම්ක සමථයකට පත් කර ගන්න. ෙම්ක ඇදෙගන
යන්න වැඩක් නැහැ. අපට ඕනෑ ස්වාධීන අධිකරණයක් ඇති
කරන්න. අපට ඕනෑ ෙම්ක කියාත්මක කරෙගන යන්න.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අෙප් රජයත් ස්වාධීන රජයක්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

හරි. අපි එකතු ෙවලා ෙම් ෙකොමිටිය පත් කරමු.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඔබතුමා කුමක් පදනම්
කරෙගනද ෙම් පකාශ කරන්ෙන් කියලා මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමා කථා කරන්ෙන්-
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ගරු මන්තීවරෙයක්

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(An Hon. Member)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

ඔබතුමා ෙතොත්ත බබා!

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම බෙබක් ෙනොෙවයි. ඔය බබ්බු ටිකට මම කියන්නම්.
අවුරුදු 40ක් ගියා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට
නඩුකාරවරුන්ෙග් ෙගවල්වලට ගහපු දවස මතක නැහැ. මතකද
ඔබතුමාට? [බාධා කිරීම්] ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා,
නඩුකාරයන්ෙග් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා ගැහුවා මතකද? [බාධා
කිරීම්] මතකද? දැන් පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරනවා. එදා අපි
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපට ඒ ගැන කථා කරන්නවත්
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අපි හතර ෙදනාට. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙහට ෙම්ක ගැන සාකච්ඡා කරනවාද
නැද්ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් ගරු තිස්ස විතාරණ අමාත්යතුමා කථා කරන්න.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා (විද්යාත්මක
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)
அ வல்கள் அைமச்சர்)

திஸ்ஸ விதாரண - விஞ்ஞான

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana - Minister of Scientific
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට දැන ගන්න පුළුවන්ද
ෙකොච්චර ෙවලාවක් මට තිෙබනවාද කියලා?

(The Deputy Speaker)

Order, please!

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙම්
කථාව කෙළේ අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාවටයි, අෙප්
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා සභානායකතුමාෙග් කථාවටයි
ඇහුම්කන් දීලා. ඔබතුමාට ඕනෑ නම්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ෙගදර ළඟ තිබුණු ඒ උද්ෙඝෝෂණය ගැන
විභාග කරන්න, ඒකත් අපි ෙම් ෙකොමිටියට භාර ෙදමු. ඒක අදින්න
වැඩක් නැහැ. ඒත් ෙම් පශ්නය විසඳන්න ඕනෑ. මම ෙම්
එකකටවත් වාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මම ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා
කෙළත් නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙමයට ෙකොමිටියක් පත් කරන්න
කියලායි. එච්චරයි. ඒකට ඔබතුමන්ලා විරුද්ධ නම් කමක් නැහැ.

ඔබතුමාට විනාඩි නවයක් තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමා.
[අ. භා. 4.06]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් අනාගත
දියුණුවට අත්යවශ්ය පියවරක් තමයි අෙප් අපනයනයන් දියුණු
කරලා ඒ මාර්ගෙයන් අෙප් විෙද්ශ ආදායම වැඩි කිරීම. අෙනක්
පැත්ෙතන් අෙප් ආනයනයන් අඩු කරමින් අෙප් ජාත්යන්තර
ෙවළඳ පරතරය පුළුවන් තරම් පියවන්න අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ
සඳහා වැදගත් පියවරක් තමයි ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා
ෙමම නිෙයෝග මඟින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය
අවසානයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම තව ටිකක් ෙවලාව ගන්නවා.
ෙකොමිටිය පත් කරලා ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමිටියට
අරගනිමු. ස්වාධීන ෙකොමිටියක් පත් කෙළොත් ඊට පස්ෙසේ ඒ
ෙකොමිටි වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තු ෙකොමිටියකින් සලකා බලන්න
අපි ලෑස්තියි. ඉස්සර ෙවලා ස්වාධීන ෙකොමිටිය පත් කරනවා නම්
අපි ඒක කරන්න ලෑස්තියි. එච්චරයි අපි ඉල්ලන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි 5ක්
ලබා ෙදනවා.

ෙමම නිෙයෝග අනුව අෙප් රෙට් කළු ගල් අපනයනය
සම්බන්ධෙයන් යම් යම් පියවර ෙගන තිෙබනවා. ඒෙක් value
chain එක, ඒ කියන්ෙන් කළු ගල් පදනම් කර ෙගන වැඩි
වටිනාකමක් එකතු කරන කර්මාන්ත දියුණු කිරීම සඳහා දිරි
ගැන්වීමක් ලබා දීමට ෙසස් බද්ද කමානුකූලව අඩු කරන වැඩ
පිළිෙවළක් ෙමයට ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. අෙප් රටින් අමු දව්ය
පිට රටට යවනෙකොට ඊට වැඩි වටිනාකමක් එකතු කරලා, ඒවා
පිට රට යැව්ෙවොත් අපට පුළුවන් ෙවනවා, අෙප් ආර්ථිකය දියුණු
කරන්නට. ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් ෙම්
නිෙයෝග සකස් කරලා තිෙබන්ෙනත් ඒ ආකාරයටයි. කලින් අමු
දව්ය පිට රට යවන ෙකොට රුපියල් 6,000 බද්ද අඩු කෙළේ රුපියල්
5,000ක් දක්වා පමණයි. නමුත් දැන් රුපියල් 24,000 සිට රුපියල්
12,000 දක්වා වූ පරතරයක් ඇති කිරීෙමන් පුළුවන්කම
ලැෙබනවා, වැඩි වටිනාකමක් එකතු කරන කර්මාන්ත දියුණු
කිරීමට ෙලොකු දිරිගැන්වීමක් ලබා ෙදන්න. මා හිතන්ෙන් ෙමය
ඉතාම වැදගත් පියවරක් කියලායි. රටට ඇල්මක් තිෙබන කවුරුත්
ෙමය පිළිගන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන්, අෙප්
රෙට් වගාව දියුණු කිරීමත්, ඒ වගාව දියුණු කිරීමත් එක්ක වැඩි
වටිනාකමක් එකතු කිරීමත් අත්යවශ්යයි. පිට රටින් ආනයනය
කරන ෙද් පුළුවන් තරම් අඩු කරලා, විෙද්ශ විනිමය පිට රටට ගලා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

යෑම අඩු කරන්න අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. අපට
කෑමට අවශ්ය ෙද් අප රට තුළ පුළුවන් තරම් වගා කරලා, ඒ මඟින්
අෙප් විෙද්ශ විනිමය පිට රටට යෑම නතර කරන්නත්, පුළුවන් නම්
එතැනින් එහාට වැඩි වටිනාකමක් එකතු කරන කර්මාන්ත දියුණු
කරන්නත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම හිතන්ෙන් ෙම්
ආකාරයට අප කටයුතු කිරීම තමයි විෙද්ශ ෙවෙළඳාෙමන් අෙප්
රටට ඇති වන අවාසිය නැති කරන්න තිෙබන නියම මාර්ගය
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, එක පැත්තකින් අෙප් අපනයනය වැඩි
කිරීම. අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් ආනයනය අඩු කිරීම. ඒකට දිරි
ගැන්වීමක් තමයි අද අපි ෙම් සාකච්ඡා කරන පියවර. ඉතින් ෙම්වා
ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීම තුළින් තමයි අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන්
අෙප් ආර්ථිකය නියම තත්ත්වයකට දියුණු කරන්න. ආර්ථිකය ඒ
ආකාරයට දියුණු කරලා තමයි අපට පුළුවන් ෙවන්ෙන් අෙප්
විෙද්ශ ණය බරත් වැඩි ෙවන්න ඉඩ ෙනොදී අෙප් ආර්ථිකය ඉදිරියට
ෙගනි යන්න.
අද අප ෙම් ගත්ත පියවර මා සම්පූර්ණෙයන්ම අනුමත
කරනවා. ඒක තුළින් අප බලන්න ඕනෑ අෙප් ආර්ථිකය දියුණු
කරන්න. නමුත් මා කනගාටු ෙවනවා ෙමවැනි වැදගත් නිෙයෝග
ෙගනැල්ලා, අෙප් අපනයන අංශය දියුණු කරමින්, අෙප් ආනයන
බර අඩු කරමින්, අෙප් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න කථා කරන
අවස්ථාවකදී විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා බාහිර පශ්න ඇදලා
ගැනීම ගැන. එතුමා වෑයම් කළා, ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙගන
යන ෙලොකු කුමන්තණකාරි වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා,
ෙමහිදී ඒ ආකාරයට ෙසස් බදු කමය සකස් කිරීමට පියවර ෙගන
තිබීම ගැන. එමඟින් එළවලු විජලනය කිරීෙම් කර්මාන්තයත් වියළි එළවලු සැකැසීෙම් කර්මාන්තය- දියුණු කිරීමට ෙලොකු දිරි
ගැන්වීමක් ලැෙබනවා. ඒ තුළින් එළවලු, පලතුරු වැනි ෙද්වල්
කල් තබා ගන්නත් පුළුවන්. අපට සන්ෙතෝෂයි කියන්න ඒකට
අවශ්ය තාක්ෂණය, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්යාංශය තුළිනුත්,
NERD ආයතනය වැනි ආයතන හරහාත් හඳුන්වා දීලා ඒ අංශය
ශක්තිමත් කර, දියුණු කර තිෙබන බව. ෙම් ගන්නා පියවර තුළින්
අෙප් ගම්බද පළාත්වල වගා කරන ෙද් නාස්ති ෙනොවී, නැත්නම්
පිට රටින් එන පලතුරු, එළවලු එක්ක තරග කරන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ ෙනොදී, අෙප් ෙද් ආරක්ෂා කිරීමට
හැකියාව ලැෙබන බව අපට පිළිගන්න ෙවනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරියට දියුණු කිරීෙමන් අපට පුළුවන් ෙව්වි අෙප් රෙට් වගා කරන
ෙදයට වැඩි වටිනාකමක් ලබා ෙදන කර්මාන්ත ඇති කරන
තත්ත්වයකටත් මඟ පාදා ගන්න.
අප සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් මඟ
ෙපන්වීමත් එක්ක අද ගරු ඇමතිතුමා ෙමම පනත යටෙත් නිෙයෝග
ෙගනවිත් ෙම් ආකාරයට කටයුතු කිරීම ගැන. අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අෙප් රටට වැඩි වටිනාකමක් එකතු කිරීමට උසස් තාක්ෂණය
ෙයොදවමින් පර්ෙය්ෂණ මඟින් නෙවෝත්පාදන දිරි ගැන්වීමටත්
උපරිම ෙලස සහාය ෙදන්න ඕනෑ. පර්ෙය්ෂණ පැත්තට මුදල්
ෙයොදවලා ඒ අංශය දියුණු කිරීමට කටයුතු කෙළෝතින් අපට ඒ
අරමුණට ළඟා ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් රජෙයන් පසු ගිය අය
වැෙයන් ෙපෞද්ගලික අංශයට සියයට 300ක බදු සහන ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ පියවරක් ෙවලා තිෙබනවා. අපට ඒ ගැන
සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එන්න එන්නම ඒ අංශය
දියුණු කිරීමට දැන් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඒක තවත්
ශක්තිමත් කළ යුතුයි. අපට පුළුවන් නම් දිරි ගැන්වීම් ෙදනවා
වාෙග්ම රජය පැත්ෙතනුත් වැඩි මුදලක් ඒ ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය
කරලා විද්යා තාක්ෂණ හා නෙවෝත්පාදන අංශය දියුණු කිරීමට
අෙප් රෙට් පර්ෙය්ෂණ ආයතනවලට අවශ්ය සහාය ලබා ෙදන්න,
එෙහම නම් අපට පුළුවන් ෙව්වි වැඩි වටිනාකමක් එකතු කරන
කර්මාන්ත තවත් ශීඝ ෙලස දියුණු කරන්න.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, අප රෙට් විධායක ජනාධිපති
කමයක් ඇති කෙළේ විරුද්ධ පක්ෂය, එෙහම නැත්නම් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය කියලා. ඒ තුළින් යම් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ කාලෙය් ඉඳලාම පක්ෂයක් හැටියට අෙප් සමසමාජ පක්ෂය
එදාත් විධායක ජනාධිපති කමයට විරුද්ධ වුණා, අදත් විරුද්ධ
වනවා. විධායක ජනාධිපති කමය නිසා මතු වන පශ්න තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. යුද්ධය අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණා. ඒ
යුද්ධය ඇති වන්ෙන් නැහැ, එදා අෙප් පක්ෂය කිව්ව ෙද්
අනුගමනය කළා නම්. ඒවා අනුගමනය ෙනොකරපු නිසා තමයි
ජාති ෙභ්දය ඇවිස්සිලා යුද තත්ත්වයකට වර්ධනය වුෙණ්. ෙම් යුද
සංස්කෘතිය තවම අප රෙට් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පමුඛ විරුද්ධ පක්ෂය ඇති කරපු තත්ත්වය පදනම් කර ෙගන
තමයි ෙම් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න ෙමය අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. අවශ්ය
නම් විවාදයක් පවත්වා හරියාකාරව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා නියම
සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න. එෙහම නැත්නම් ෙමවැනි වැදගත්
පශ්නයක් ගැන කථා කරද්දී ෙම්වා අදින්න කිසිම ෙහේතුවක්
නැහැයි කියලා මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[අ. භා. 4.17]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද විෙශේෂෙයන්
සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙතෝරා ගත් ආනයන සහ අපනයන භාණ්ඩ
යම් පමාණයකට ෙසස් බදු පැනවීම පිළිබඳවයි. ෙමයට අදාළව
ඉදිරිපත් කර තිෙබන 1764/5 දරන ගැසට් නිෙව්දනෙය් ආනයනික
ෙසස් බදු සහ අපනයනික ෙසස් බදු කිහිපය පිළිබඳව අෙප් ගරු
තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමා කියන කාරණාවත් එක්ක ගත්ෙතොත්
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එතුමා පතිපත්තිමය වශෙයන් කියන ෙද් ෙනොෙවයි කියාත්මක
වන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? එතුමා කියන ෙද් පතිපත්තිමය
වශෙයන් නිවැරැදියි. නමුත් ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාවට
අනුව ගත්ෙතොත් ෙම්ක හරියට අර ෙල්නා වලිගෙයන් මුහුද
හිඳින්නා වාෙග් එකක්. ෙල්ෙනක් වලිගෙයන් මුහුද හිඳින්න
උත්සාහ කෙළොත්, ඒක කරන්න බැහැ ෙන්. එයට ෙහේතුව වශෙයන්
මා කියන්ෙන් විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ඇතුෙළේ ඉවක් බවක්
නැතුව අද ලංකාවට ෙගෙනන -ආනයන- භාණ්ඩ ෙතොගය ගත්තාම
අෙප් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ඇමතිතුමා කියන තැම්බූ
එළවලුයි, ලූනුයි, වියළි පැඟිරියි ෙනොෙවයි ෙලොකුම පශ්නය.
එෙහම නැත්නම් අෙප් රටින් පිට රට යවන කළු ගල් ෙනොෙවයි
පශ්නය. ගරු ඇමතිතුමනි, කළු ගල් අෙප් රටටත් මඳියි. අෙප් රෙට්
මිනිසුන්ටත් කළු ගල් මඳියි. ඒක ෙනොෙවයි, පශ්නය.
අපි දන්නවා, විෙද්ශ ධීවර කර්මාන්තය මුළු ලංකාෙව්ම මුහුදු
කලාපය ආකමණය කරන බව. ලංකාෙව් ෙද්ශීය ධීවරයා අසරණ
කරලා තිෙබනවා. ඊළඟට අෙප් රෙට් ෙසල්ලම් බඩු වැනි ෙපොඩි
ෙපොඩි ෙද්වල් ගත්ෙතොත්, "Made in Sri Lanka" කියලා ෙමොනවත්
තිෙබනවාද? ඒවාෙය් අනික් පැත්ත හරවා බැලුෙවොත් "Made in"
කියා ෙකොෙහේ ෙහෝ රටක නමකුයි තිෙබන්ෙන්. ඒවායින් අෙප්
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙප්
රබර් නිෂ්පාදන බලන්න.
ගරු තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාට සමසමාජ,
ෙකොමියුනිස්ට් පතිපත්ති තිබුණු කාලෙය් ඉලංගරත්න මහත්මයාලා
වැනි හිටපු නායකෙයෝ -ඒ කාලෙය්- විෙද්ශ පතිපත්තියට
ගැළෙපන පරිදි යම් පමාණයකට ෙහෝ ලංකා වාෙන් සංස්ථාව,
ලංකා පිඟන් සංස්ථාව, ටයර් සංස්ථාව, තුනී ලෑලි සංස්ථාව, ෙතල්
හා ෙම්ද සංයුක්ත මණ්ඩලය වැනි ආයතන ආරක්ෂා කරන්න හදපු
පතිපත්ති තිබුණා ෙන්. නමුත් අද ඒවා ෙසෝදා පාළුවට ගිහිල්ලා. අද
ඔබතුමන්ලා ඔතැන වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. ඒක ෙවනම කථාවක්.
දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ඒ ඇවිත් තිෙබන
ආකමණයට ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලින් මුහුණ ෙදන්න බැහැ.
එතෙකොට තමයි අපි කියන්ෙන්, ෙල්නා වලිගෙයන් මුහුද හිඳින්නා
වාෙග් තත්ත්වයකට පත් ෙවලාය කියලා. මා කියන්ෙන් නැහැ,
ෙමය වැරැදියි කියලා. කවුරුන් ෙහෝ ඇමතිතුෙමක් තමන්ෙග්
සීමාව ඇතුෙළේ ෙමවැනි උත්සාහයක්වත් දරන එක අපි අගය
කරනවා. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.
දැන් සරල උදාහරණයක් ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට්
පුංචි පුංචි සුළු කර්මාන්ත මට්ටෙම් නිෂ්පාදකයන් අනන්ත සිටිනවා.
හැබැයි අෙප් ඒ සියලු කර්මාන්තවලට අද ආරක්ෂණයක් නැහැ. මා
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා, ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා, අම්පාර
දිස්තික්කෙය් මරතමුෙනයි පැත්ෙත් දැවැන්ත ෙද්ශීය අත් යන්ත
ෙරදි පිළි කර්මාන්තයක් තිෙබන බව. කර්මාන්ත අමාත්යතුමාත් ඒ
පළාතයි නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. එතුමාට පුළුවන් ෙන් ඒකට
අවශ්ය කරන -ෙද්ශීය ෙරදිපිළි නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරන- නීති
ෙග්න්න. එෙහම නැහැ. ඒ කර්මාන්ත අද කඩා වැටිලා.
රබර් ආශිත නිෂ්පාදන ගැන බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් එවැනි
නිෂ්පාදකෙයෝ අසරණ කරලා තිෙබනවා. ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්
තමන් හදන ෙදයට ෙප්ටන්ට් අයිතිය අරෙගන රජෙය් ආයතන
ගාෙන් රස්තියාදු ෙවනවා, "ෙමන්න මට ෙප්ටන්ට් බලය
තිෙබනවා, මට ෙම්ක හදන්න ඉඩ ෙදන්න" කියලා. සමහර
නිෂ්පාදකෙයෝ ඉන්නවා, ඒ නිෂ්පාදන තමන්ෙග් වියදෙමන්
හදන්නම් ඒකට අවස්ථාව ෙදන්නය කියන අය. හැබැයි ඒකට
ඉඩක් නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා අෙනක් පැත්ෙතන් බහු
ජාතික සමාගම් එක්ක තිෙබන එකඟතාවන්, ඇඟෑලුම්කම්,
ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන බදු, ඔවුන් සමඟ තිෙබන ගනුෙදනු නිසා ඒවා
විවෘත කර තිෙබනවා.
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ෙද්ශීය කෘෂිකර්මාන්තයට හානි කරන ආකාරෙය් ආකමණික
බීජ කර්මාන්තයක් අද ඇවිත් තිෙබනවා. එම නිසා අෙප්
සාම්පදායික ෙගොවිතැන එෙහම පිටින්ම
විනාශ වී ගිහින්
තිෙබනවා. අද කිසි ෙදයක ඇටයක් ඉන්දලා ඒෙකන් නැවත
පැළයක් හදන්න
බැහැ. ෙමොකද, මැෙල්සියන් වට්ටක්කා,
මැෙල්සියන් රඹුටන්,
මැෙල්සියන් පැෙපොල් තිෙබනවා.
ඔක්ෙකොම මැෙල්සියන්. මැෙල්සියාෙව්වත් නැතිව ඇති ලංකාෙව්
තරම් මැෙල්සියන් පැෙපොල්. මැෙල්සියාෙව්වත් නැතිව ඇති
ලංකාෙව් තරම් මැෙල්සියන් වට්ටක්කා. මැෙල්සියාෙව්වත්
නැතිව ඇති ලංකාෙව් තිෙබන තරම් ඔය ජාතිෙය් ඒවා. දැන්
ෙකෙසල් ෙගඩි බලන්න. මුලින් කිව්වා ඒ පතිපත්තිය අනුව
ෙඩෝල් සමාගමට ෙදන එක ලංකාෙව් වවන්ෙන් නැහැ කියලා; ඒ
කියන්ෙන් ෙද්ශීය ෙකෙසල් ආරක්ෂා කරනවාය කියලා. හැබැයි
ඇෙමරිකන් ෙඩෝල් සමාගෙම් ෙකෙසල් අද ෙවළඳ ෙපොෙළේ
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙද්ශීය ෙකෙසල් කර්මාන්තයට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? සාෙප්ක්ෂ වාසි න්යාය තිෙබනවා තමයි. හැබැයි මහා
දැවැන්ත හානියක් විනාශයක් සිද්ධ ෙවද්දී ෙම්ක ෙල්නා මුහුද
හිඳිනවා වාෙග් වැඩක්.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

ෙද්ශීය කර්මාන්තයක් හැටියට පටන් අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

දැන් ෙකොයි කාලෙය්ද? ඔය චින්තනය අනුව පටන් ගැනීම
කියලා කියනවා. ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. පටන් ගන්න ඕනෑ
තැන ෙමතැන ෙනොෙවයි. ඇයි, ඉහළ තැන්වලින් පටන් ගන්න
බැරි? ඇයි, ෙලොකු තැන්වලින් පටන් ගන්න බැරි? ෙම් පුංචි තැන
ෙහොඳයි තමයි. නමුත් මීට වඩා ෙලකු තැන්වලින් පටන් ගන්න
ඕනෑ ගරු ඇමතිතුමා. ඉතාම පැහැදිලිව අප කියන්ෙන් ඒකයි. මම
එක උදාහරණයක් කියන්නම්. අද සාමාන්ය ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙදහි
ගෑම් සියයක් රුපියල් 60යි. ෙදහි ගෑම් සියයට ෙදහි ෙගඩි තුනයි
අහු ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ෙදහි ෙගඩි තුනක් රුපියල් 60යි. එක
ෙගඩියක් රුපියල් 20යි. ෙදහි බෑයක් රුපියල් 10යි. දැන් ෙදහි
බෑයක් රුපියල් දහයයි. ෙදහි ෙගඩි 3ක් රුපියල් 60යි, අද ෙවළඳ
ෙපොෙළේ. ඕනෑම සම්ෙබෝලයකට ෙදහි ඕනෑෙන් ගරු ඇමතිතුමා.
හැබැයි, ෙදහි තිෙබන වාරයට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙදහි ෙගෝනිය
රුපියල් පහට දහයට විකුණා ගන්නත් බැහැ. මිනිස්සු ෙදහි පාෙර්
දාලා යනවා. හැබැයි දැන් ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙදහි ගෑම්
සියයක් රුපියල් 60යි. ෙදහි ෙගඩිය රුපියල් 20යි. ෙදහි බෑය
රුපියල් 10යි. එතෙකොට ඔබතුමා ඔය කියන විද්යාව හා
තාක්ෂණය ඔක්ෙකොම ෙයොදවා ෙදහි සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන
වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න තිබුෙණ් නැද්ද? එවැනි වැඩ පිළිෙවළක්
තිෙබන්නට ඕනෑ නැද්ද? ෙදහිවලින් juice හදලා ෙදහි නැති
කාලයට ෙද්ශීය පාරිෙභෝගිකයාට, සාමාන්ය ජනතාවට
පරිෙභෝජනය කරන්නට පුළුවන් විධියට වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න
ඕනෑ නැද්ද? ඒකත් ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන් චින්තනය
අනුව කල්පනා කරමින් ඉන්නවා; පටන් ගන්න සූදානම් කර
තිෙබනවා; පටන් ගන්නවා; බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියලා. ඔය
වචන කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අද යථාර්ථය ෙදහි ෙගඩි තුන
රුපියල් 60යි; ෙදහි ෙගඩිය රුපියල් 20යි; ෙදහි බෑය රුපියල් 10යි.
ඉතින් අද ෙද්ශීය ෙගොවිතැනට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඒක
ආරක්ෂා කරලා නැහැ.
ඊළඟට වැදගත් පශ්නය ෙමන්න ෙමයයි. අප ෙමහිදී ආනයන
අපනයන ෙරගුලාසි, ගැසට් නිෙව්දන සම්මත කරනවා. අද
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉවර ෙවලා ෙගදර යන ෙකොට handphone එකට
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

message එකක් එනවා ෙමොනවා ෙහෝ වැඩි කරලාය කියලා.
එක්ෙකෝ සැමන් ටින් එෙක් ෙසස් එක වැඩි කළා කියාවි. එක්ෙකෝ
සිගරට්වල ෙසස් එක වැඩි කළා කියාවි. ඊෙය් රාති 8ට විතර ආවා
message එකක් බඩු මිල වැඩි කරලාය කියා. එතෙකොට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමොකක් ද? ඔක්ෙතෝබර් 01 වන දා ඉඳලා ජල
ගාස්තුව සියයට 20කින් වැඩි කළා. ඒක එන්ෙන් mobile phone
එකට දැන්. මුදල් අමාත්යාංශෙය් sourcesවලින් කියයි කියලා
එනවා. හරි අපූරු වැඩක්. එතෙකොට ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කර
ෙගන, සල්ලි නාස්ති කර ෙගන, රෙට් මහජන ධනය වියදම්
කරමින් ඇමතිතුමන්ලා ආරක්ෂාව දා ෙගන ෙමතැනට ඇවිත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි පැය ගණනක් කථා කරනවා. කථා පවත්වලා
අපි යනවා. මඟ යන ෙකොට ජංගම දුරකථනයට පණිවුඩයක්
එනවා, බඩු මිල වැඩි කරලාය කියලා. එතෙකොට ඒ තීන්දුව
ගන්ෙන් කවුද? අපි ෙම් ඔබතුමන්ලා කියන චකෙල්ඛ, ගැසට්,
හැන්සාඩ් වාර්තා ඔක්ෙකොම බලනවා, කියවනවා. හැබැයි හැම දාම
රෑ 12.00 සිට බඩු මිල වැඩි කරන්ෙන් ෙවන කවුරු හරි ෙන්.
එතෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වැඩක් නැහැ ෙන්. ෙමවර අය
වැෙයන් වැඩි කරන්න තිෙයන ඒවාත් ෙදයියෙන් ෙම් දවස්වල වැඩි
කරනවා ෙන්. පසු ගිය පළාත් සභා ඡන්දය කාලෙය්දී සමහර
භාණ්ඩවල මිල අඩු කළා. අල, ලූනු, සැමන් සහ පරිප්පුවල මිල අඩු
කළා. අඩු කරපු ඒවාෙය් මිල ෙම් දවස්වල වැඩි කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙයනවාය කිව්වාට වැඩක් නැහැ. අද ඒක
හෑල්ලු කරලා තිෙයන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් ෙන්
එෙහනම් ඔය බඩු මිල වැඩි කරනවා වාෙග් අය වැෙයන් පඩි වැඩි
කරන එකත් SMS එෙකන් කරන්න. "මධ්යම රාති 12.00 සිට
රුපියල් 600කින් 700කින් පඩි වැඩි ෙව්" කියලා SMS එකක්
එවනවා. ඉවරයි ෙන්. මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා කිව්වා
කියයි. ෙමොකක්ද එතෙකොට ෙම් රෙට් තත්ත්වය? අද කවුද ඒවාට
වග කියන්ෙන්? කාට හරි පශ්න කරන්න පුළුවන්ද ෙම් වැඩි කරපු
ඒවා හරිද කියලා.
ජල ගාස්තු ඔක්ෙතෝබර් 01වැනිදා ඉඳලා සියයට 20කින් වැඩි
කළා. ඒකට වග කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමොන ඇමතිතුමාද?
මා හිතන්ෙන් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමතිතුමා ෙම් ගැන
දන්ෙන්ත් නැතිව ඇති. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමතිතුමා
ෙනොෙවයි ඒක කරන්ෙන්. ඒකයි මා ෙම් කියන්ෙන්. දැන්
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා දන්ෙන්
නැහැ, බඩු මිල වැඩි කරනවා. එතුමා ෙනොෙවයි ඒක කරන්ෙන්,
මුදල් අමාත්යාංශෙයන්; ෙවන ෙකොෙහේ හරි තැනකින්. එතැන
තමයි පශ්නය තිෙයන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, please wind up now.

ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා (ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

சி வர்

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

මිල අඩු කළා නම් ෙහොඳයි ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මිල අඩු කළා නම් ෙහොඳයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් තිෙයන
වැෙඩ් ෙමොකක්ද කියලායි මම අහන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙනොෙවයි දැන් භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්ෙන්,
වැඩි කරන්ෙන්. ඒකට ෙවනම කට්ටිය ඉන්නවා. ෙමතැන
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් අත උස්සන්නයි, කථා පවත්වන්නයි.
ෙම් රෙට් තීන්දු තීරණ අරගන්ෙන් කවුද? බඩු මිල අඩු කරන එක
පවා තීන්දු කරන ෙවන යාන්තණයක් එළිෙය් තිෙයනවා. ඔය
කියන ස්වාධිපත්ය, පරමාධිපත්ය ආරක්ෂා කරන්න තිෙයන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ වචන, සංකල්ප, අෙප් ගරුත්වය,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගරුත්වය, මහජන පරමාධිපත්ය හෑල්ලු
කරලායි තිෙයන්ෙන්. අද මහජන පරමාධිපත්ය තිෙයන්ෙන් ජංගම
දුරකථනෙය්. අද hand phone එෙකන් තමයි බඩු මිල වැඩි
කරන්ෙන්. SMS එෙකන් තමයි බඩු මිල වැඩි කරන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙම් විහිළු කථා කරුණාකරලා නවත්වන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කියනවා
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියමු කියලා. අපට එකඟ ෙවන්න පුළුවන්
ෙද්වල් තිෙය්වි; එකඟ ෙනොෙවන්න පුළුවන් ෙද්වල් තිෙය්වි. ඒක
ෙවනම කථාවක්. හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ගන්න තිෙයන
තීන්දු තීරණ මුදල් අමාත්යාංශෙය් හරි මහ බැංකුෙව් හරි එක එක
හිතුවක්කාර අත්තෙනෝමතික තීන්දුවලට යට කරන්න එපා. යට
කරන්න ෙදන්න එපා. අපට ෙපෙනන ෙද් ඒකයි. ෙම් ආර්ථිකය
පිළිබඳව, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ පිළිබඳව, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල පිළිබඳව, බඩු මිල පිළිබඳව, බඩු මිල නඟිනවාද බහිනවාද
කියන එක පිළිබඳව අද තීන්දු ගන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි.
අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙවයි. ෙම් මූල්ය වගකීම

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. අවම වශෙයන් හරි රෙට්
බඩු මිල වැඩි කරනවා නම් ඒ වැඩි කරන එක ෙවනම කථාවක්.
ඒකට විරුද්ධ වන එක ෙවනම වැඩක්. ඒකට පාර්ලිෙම්න්තුව වග
කියන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව වග කියන්ෙන් නැත්නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ඉතුරු වන්ෙන් අත උස්සන පඹෙයෝ ගාණට
වැටිලා විතරයි. ඒක ඉතාම අභාවාචක, ෙඛ්දවාචක තත්ත්වයක්.
රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව හෑල්ලු වනවාය කියන්ෙන් රෙට්
පජාතන්තවාදය අවසාන ෙවනවාය කියන එකයි. ඒ බව
අවධාරණය කරමින් මම මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon.
Abeygunawardana. You have nine minutes.

Rohitha

[අ. භා. 4.29]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன ெந ஞ்சாைலகள் பிரதி அைமச்சர்)

ைற கங்கள்,

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Deputy Minister of
Ports and Highways)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ ශී ලංකා
අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග
සම්බන්ධෙයන් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ විෂය සම්බන්ධෙයන්, ඒ
සඳහා වූ පනත් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන
මන්තීතුමන්ලා ෙම් සභාව තුළදී කථා කරනවාය කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අද විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් ෙම් විවාදය ආරම්භ කෙළේ
අෙප් විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. එතුමා ෙම්
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විෂයය ගැන අබමල් ෙර්ණුවක ෙදයක් කථා කෙළේ නැහැ. එතුමා
ආනයනය ගැන කථා කෙළේත් නැහැ, අපනයනය ගැන කථා
කෙළේත් නැහැ. එතුමා කථා කෙළේ එතුමාත් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකවරයා හැටියට ෙමොනවා හරි කියන්න ඕනෑ නිසා වාෙගයි;
එෙහම ෙනොකිව්ෙවොත් එතුමාට ඉතුරු ෙවලා ඉන්න මන්තීවරු
ටිකත් නැති ෙව්විය කියලා බෙයන් වාෙගයි.
ඒ නිසා රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙමොකක් ෙහෝ පශ්නයක් තුළ
එල්ලිලා තමයි එතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ශී ලංකා අපනයන
සංවර්ධන පනත යටෙත් වූ නිෙයෝග ගැන කථා කෙළේ. ඉතින් අපි
දකිනවා, අද විපක්ෂයට සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
එදිෙනදා කථා කරන විෂයට එහා ගිහිල්ලා, ඒ විෂය පැත්තක
තියලා ෙවනත් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කථා කරන තත්ත්වයට
විපක්ෂය අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකයා
ඒකට ආදර්ශයක් ෙදනවා. ෙම් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා හැම
දාම දුන්ෙන් වැරැදි ආදර්ශයි. අද ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටෙත් වූ නිෙයෝග ගැන එතුමා කථා කළ ආකාරය අනුව,
ෙම් රෙට් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකවරයා හැටියට, ෙහොඳ දැනීමක්
තිෙබන පුද්ගලෙයකු හැටියට එතුමාෙගන් අපට ගන්න තිෙබන
ආදර්ශය ෙම්කද කියන එක අපි අහන්න කැමැතියි.
එතුමාෙග් කථාෙව්දී අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙල්කම්තුමාෙග් පශ්නය ගැන කිව්වා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්තුමාට එෙහම ෙදයක් ෙවලා තිෙබන එක
ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ෙහළා දකිනවා. ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්ධව
කියා කරනවා. හැබැයි ඉතින් අද විපක්ෂයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන
ෙද් බලන්න. ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ඡන්ද බලෙයන් බලයට ඒම
ෙකෙසේ ෙවතත්, තිෙබන මන්තීකමවත්, තිෙබන ඡන්ද පදනමවත්
රැක ගන්න බැරිව අද ෙමොකක් ෙහෝ ෙවන කුමන්තණයකින් ෙම්
ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා විපක්ෂය බලනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

විවාදයක් ඉල්ලුවාම ඒකටත් එකඟ වන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

අපි විවාදයක් ඉල්ලුවා. රෙට් පධාන පශ්නයක් තිෙබනවා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ විවාදයකට එන්න අපි කැමැතියි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒකට කැමැති නැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන පධාන
පශ්න ගැන කථා කරන්න තිෙබන තැන. අෙප් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 2002 දී විපක්ෂ නායකවරයා හැටියට ඔය
පුටුෙව් හිටියා. අපිත් එදා විපක්ෂෙය් හිටියා. එදා රෙට් පශ්නයක්
ඇති වන ෙකොට ඒ පශ්නය ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ විවාදයක්
ඉල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ සම්බන්ධෙයන් හඬ නැඟුවා. එදා අපි
එෙහම හඬ නඟපු පශ්නය විකමසිංහ මැතිතුමාට මතක ඇති. එතුමා
ෙම් රට ෙදකට කැෙඩන අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළා.
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි, ෙව්ලුපිල්ෙල් පභාකරනුයි, 2002
ෙපබරවාරි මාසෙය් 22වැනි දා ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළා. 2002
ෙපබරවාරි මාසෙය් 19වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වුණා. 19වැනි
දා පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වන ෙකොට එදා විපක්ෂ නායකතුමා විධියට
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අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමාෙගන් ඇහුවා, ෙමෙහම ගිවිසුමක් අත්සන් කරනවාද
කියලා. එතුමා කිව්වා, එෙහම එකක් අත්සන් කරන්ෙන් නැහැ
කියලා. අපට ෙමතැන එෙහම කියලා ගිහිල්ලා, ඊළඟ දවෙසේ
පභාකරන් මහත්මයා එක්ක ඒ ගිවිසුම අත්සන් කළා. එෙහමයි එදා
විපක්ෂයක් හැටියට විපක්ෂ නායකවරෙයකුෙග් වගකීම ගැන
අෙප් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රටට
ආදර්ශයක් දුන්ෙන්. නමුත් කථානායකතුමාවත් එදා ඒ ගැන
දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. එදා සභානායකතුමා වශෙයන් හිටිෙය්
වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමායි. එතුමාත් එය දැන ෙගන
හිටිෙය් නැහැ.
ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් යූඑන්පී එෙක් මන්තීවරු
කවුරුත් නැහැ. සඳ තනි ෙවලා වාෙග් මාෙග් මිතයා වන අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විතරයි ඉන්ෙන්. ෙම් බලන්නෙකෝ අද
යූඑන්පීයට ගිය කල!

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

දැන් ඔය පැත්ෙත් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙම් ඉන්ෙන්. ගණින්නෙකෝ ෙදවි හාමුදුරුවෙන්. අර ඉන්ෙන්.
අර පැත්තත් එක්ක ගණින්න. ගණිනවා විතරක් ෙනොෙවයි, එක [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Are you raising a point of Order, Hon. Ajith P.
Perera?
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ගණපූරණය පිළිබඳ පශ්නය මතු කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව ගණන් ෙකොට ගණපූරණයක් ෙනොමැති වූෙයන්,
ෙබදුම් සීනු ශබ්ද කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
පසුව ගණපූරණයක් තිබුෙණන්பாரா மன்றம் கணக்கிடப்பட் , கூட்ட நடப்ெபண் இல்ைலெயனக்
கண்டதனால், பிாி
மணி அ க்கப்பட ேவண் ெமனக் கட்டைள
யிடப்பட்ட .
பிறகு, கூட்ட நடப்ெபண் இ ந்ததனால் -

Parliament counted, and a Quorum not being present, the Division
Bells were ordered to be rung.
Later, a Quorum being present -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Rohitha Abeygunawardena, you can carry on
with your speech now.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

දැන් බලන්න. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් අඩි පාෙර්ම
යන ෙගෝල බාල මන්තීවරුන් ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන් හැම
තිස්ෙසේම අනා ගන්නවා. ඒ නායකයා අනා ගන්නවා වාෙග්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා]

ෙගෝලෙයෝත් අනා ගන්නවා. දැන් එතුමා අනා ගත්තා. දැන් තවත්
ෙදෙදෙනකු සභාවට එනවා. ඒ ෙදෙදනාත් අෙප් පක්ෂෙය්.
බලන්න, විපක්ෂෙය් එක් ෙකෙනකුවත් නැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව අපි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කියන්නට ඕනෑ
කාරණයක් තිෙබනවා.
අද ෙම් රෙට් අධිකරණය තුළ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට
අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට බැඳී සිටිනවා. ඒක අපි කියාත්මක
කරනවා. ඒෙක් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. විපක්ෂයක් හැටියට
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය හරියට ඉටු කරනවාද නැද්ද කියන එක
තමයි අද අපට පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් ඒ කාලවල
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් හැසිරුණු විධිය ෙකොෙහොමද
කියන එක එතුමන්ලාට දැන් මතක නැතිව ඇති. ඒ කාලවල ෙම්
රෙට් ජීවත් වුණ ජනතාව ෙහොඳට දන්නවා ෙමොන විධියටද ඒ
ෙද්වල් ඉටු කෙළේ කියලා.
ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත යටෙත් පනවන නිෙයෝග
ගැනයි අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්ෙන්. අද ෙම් නිෙයෝග
ඉදිරිපත් කරන ගැසට් නිෙව්දන තුළින් විෙශේෂෙයන්ම එළවලු,
වියළි එළවලු, අළුත් ෙහෝ වියළි පැඟිරි වර්ගෙය් පලතුරු, ජමනාරං,
තිරිඟු ෙහෝ ෙමස්ලින් පිටි, ෙමෝල්ට් සාරක, යකඩමය ඉවත ලන දෑ
සහ සුන්බුන් වාෙග් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ ෙසස් බද්දක්
අය කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙද්ශීය ෙගොවියා
සහ ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කිරීමයි. ෙද්ශීය ෙගොවියාට
තමන්ෙග් නිෂ්පාදනයට ෙවෙළඳ ෙපොළක්, ඒ නිෂ්පාදනයට ෙහොඳ
වටිනාකමක්, ඒ නිෂ්පාදනයට ෙහොඳ මිලක් ලබා ගැනීම තමයි ෙම්
තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් රෙට්
ෙනොෙයක් පෙද්ශවල, ෙනොෙයක් පළාත්වල විෙශේෂෙයන් යකඩ
ආශිතව සහ පිත්තල ආශිතව ස්වයං රැකියා කරමින් ජීවත් වන
කර්මාන්තකරුෙවෝ ඉන්නවා. ෙම් අයව ආරක්ෂා කිරීම තමයි ෙම්
ෙසස් බැද්ද පැනවීම තුළින් අද අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
අපි දැක්කා ඉතිහාසෙය් අවුරුදු 30ක කාලය තුළ අෙප් රෙට්
තිබුණ යුද්ධය නිසා ෙම් කර්මාන්තකරුවාට, ෙම් ෙගොවියාට
තමන්ෙග් නිෂ්පාදන නිසි ෙලස කර ගන්න පුළුවන් වාතාවරණයක්
තිබුෙණ් නැති බව. දැන් රට සංවර්ධනය ෙවනවා. පධාන
වශෙයන්ම රෙට් හැම තැනම මාර්ග පද්ධතිය ඉතා ෙහොඳ
තත්ත්වෙයන් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා; ඉදි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
කර්මාන්තකරුවාට වාෙග්ම කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන
ෙගොවීන්ට අද ශක්තියක් ලැබිලා තිෙබනවා. රජයක වගකීම තමයි
අද අපි ෙම් තත්ත්වෙයන් ඉටු කරන්නට කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම්
විෂයය සම්බන්ධ ගරු ඇමතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත්
ෙමතැන ඉන්නවා. එතුමන්ලා ෙදපළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් මුදල්
අමාත්යාංශය එක්ක කථා කරලා තමයි අද ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා ගැන එතුමා හරි
ෙව්දනාෙවන් කථා කළා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම්
රෙට් ෙගොවීන් ගැන එතුමා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කථා කළා .
එතුමා ෙදහි ගෑම් 100ක මිල කිව්වා. ගරු රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා කිව්වා ෙදහි ෙගඩියක් රුපියල් 20යි කියලා. [බාධා
කිරීමක්] මම ඔබතුමාට කිව්ෙව්. ඔබතුමා -මෙග් මිතයා- හිටිෙය්
නැහැ. ෙදහි ෙගඩි 3ක් රුපියල් 60යි කිව්වා. ෙදහි ෙගඩියක්
රුපියල් 20යි; ෙදහි බෑයක් රුපියල් 10යි කියලා කිව්වා. හැබැයි,
1988 - 89 කාලය ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට අමතක
ෙවලා තිෙබනවා.
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එතුමාම කිව්වා සමහර ෙවලාවට ෙදහි වගාව වැඩි ෙවලා,
නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා ෙදහිවලට කරන්න ෙදයක් නැහැ කියලා.
ඒ නිසා තමයි කෘෂිකර්මාන්තෙය් නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර ගැනීමට
අවශ්ය ගබඩා ඇති කරලා තිබුෙණ්. හැබැයි, සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමාෙග් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ එදා වී ගබඩා වීත්
එක්කම ගිනි තිබ්බා. ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවල පලතුරු,
එළවලු ඇසුරුම් කරන මධ්යස්ථාන ගිනි තිබ්බා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
එෙහම ගිනි තිබ්බා. ඊළඟට එතුමා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා
ගැන කථා කළා. ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා ගැන කථා කරන
ෙකොට, ඒ කර්මාන්තකරුවාට ඔහුෙග් කර්මාන්තය කර ෙගන
යන්න කර්මාන්තශාලාවට විදුලිය අවශ්යයි. එදා ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරෙයෝ ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ අය ගිහිල්ලා අධි
බලැති ටාන්ස්ෙෆෝමර්වලට ගිනි තිබ්බා. ඒවාට බයිසිකල් ෙච්න්
දැම්මා. ඒ කාලෙය් බයින්ඩින් වයර් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ කාලෙය්
තිබුෙණ් නිකම් කම්බි. විදුලි කම්බිවලට බයිසිකල් ෙච්න් දැම්මා.
එෙහම දැම්මාට පස්ෙසේ මුළු පළාතම අඳුරුයි. ලයිට් කනු හරහා
යන කම්බිවලට ෙපොල්ගස් කපලා අතහැරියා. ඊට පස්ෙසේ
කර්මාන්තකරුවාට කරන්න ෙදයක් නැතිව ඒ කර්මාන්තශාලා
එක තැන ඇණහිටියා.
ෙම්වා තමයි සිද්ධ වුෙණ්. අද ඒ කිසි ෙදයක් ෙනොකරපු විධියට
පාරිශුද්ධ භාවෙයන් කථා කරනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
අධිකරණය ගැන කථා කළත් හරි පිරිසිදුයි; ෙද්ශීය ෙගොවියා ගැන
කථා කළත් හරි පිරිසිදුයි; හරි පුසුඹයි. ෙම් ෙගොල්ලන් කිසි ෙදයක්
ෙනොකළ සිල්වත් ඇත්ෙතෝ වාෙග් තමයි අද කථා කරන්ෙන්.
1988-89 කාලය තුළ, තව අවුරුදු තිහක් හතළිහක් ඉදිරියට ෙම්
රට අරාජික කරපු පක්ෂයක් බවට තමයි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
අමාත්යාංශයක් හැටියට අපට
වග කීමක්
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙසස් බද්ද පැනවීම තුළ ෙද්ශීය ෙගොවියා,
ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Ravi Karunanayake. You
have 12 minutes.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, I have 24 minutes. I will take the Hon. (Dr.)
Harsha De Silva's 12 minutes as well.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Are you sure that he will not speak?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Yes, it has already been informed.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

All right. You carry on.
[අ. භා. 4.22]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු අමාත්යාංශයට අදාළ වැදගත් පනතක් යටෙත් ෙපොඩි
කෑල්ලකට නිෙයෝගයක් ෙගනැල්ලා ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතයට ෙලොකු
ෙදයක් කරනවාය කියලා ෙපන්වන්න කථා කරනවා. මට ෙපර
කථා කරපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඉදිරිෙය්දී ෙම් විෂයයට සම්බන්ධ
තනතුරක් දරන අදහසින් කථා කළාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.
මම එතුමාට සුබ පතනවා. එතුමා ෙවෙළඳ ඇමති ෙව්වා කියලා මම
පාර්ථනා කරනවා. මතක තියා ගන්න, මම ෙම්ක අදයි කියන්ෙන්.
ඒක සිද්ධ වුණාට පස්ෙසේ අහන්න එපා, ෙකොෙහොමද දැන ගත්ෙත්
කියලා.
මෙග් ෙද්ශපාලන ගුරුවරයා වන ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා
1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත ෙගනාවා.
මම හිතන විධියට ෙම් පනත සංෙශෝධනයට ෙයොමු ෙවන්න
තිෙබන අවස්ථාවක තවමත් ඇද ෙගන යන එක තමයි අපරාධය.
ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය කියන්ෙන් රටක් හදන්න හරි, නැති කරන්න
හරි පුළුවන් අමාත්යාංශයක්. ඒ තුළින් ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතයට
වටිනාකමක් දීලා තිෙබනවා. මම අගය කරනවා ගරු රිසාඩ්
බදියුදීන් ඇමතිතුමාව. ෙම් ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් පෙයෝගික
දැනුවත්කමක් නැති වුණත් ෙබොෙහොම ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා
වැඩ කරන එක අපි අගය කරනවා. අෙනක් ෙමොන ෙද්වල් කළත්
ඒක ෙවනම ෙදයක්. එතුමා ෙම් ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්
ඉතාම ෙවෙහස මහන්සිෙයන් කටයුතු කරන බව ෙපෙනනවා.
පුළුවන් තරම් විෙද්ශිකයන් රටට ෙගන්වා ෙගන, ආෙයෝජකයන්
දිරිමත් කර ෙගන එතුමා වැඩ කිරීම ගැන සතුටු වන බව හිටපු
ෙවෙළඳ ඇමතිවරයකු වශෙයන් මම ෙමතැන දී
කියන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් අද නිෙයෝගය
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙපොඩි කෑල්ලකට
විතරයි. It is a "tip of the iceberg". ෙම් වාෙග් ෙපොඩි කෑල්ලක්
අල්ලා ෙගන ''අතිගරු ජනාධිපතිෙග් උපෙදස් අනුව'' කියා කියා
ෙවලාව නාස්ති කරන්න එපා. අද ෙගෙනන ෙම් නිෙයෝගෙයන්
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙසස් බද්දට තව සියයට ෙදකක්
තුනක් එකතු කරලා ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්
නම්, ශී ලංකාෙව් සියයට 7ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක්
ෙනොෙවයි, සියයට 70ක විතර වර්ධන ෙව්ගයක් ඇති ෙවයි.
ෙමතැන ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? අද මම මතක් කරන්න කැමැතියි,
ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ෙම් පනත ෙගනාපු අවස්ථාෙව් දී එහි
වටිනාකම ෙපන්වා දුන්න බව. ඒ කියන්ෙන් ජනාධිපති ෙම්
Export Development Council එෙක් සභාපති කරලා තිබුණා.
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ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් අමාත්ය ධුරය අවුරුදු එකහමාරක්
විතර දරලා ඇති. මම ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ජනාධිපති ෙම්
Export Development Council එකට එක ගමනක්වත් ඇවිල්ලා
තිෙබනවාද කියලා.
චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් රජය පටන් ගත්
දවෙසේ ඉඳලා මා හිතන විධියට කිසිදු ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම්
Export Development Council එකට - ඒ පැත්ත පළාතට ඇවිල්ලා නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙදවල් ෙමතැන කථා කරලා, ෙවෙළඳ
ක්ෙෂේතෙය් ෙකොච්චර දියුණුවක් ඇති ෙවනවාද නැද්ද කියන එක
සාකච්ඡා කරනවාට වැඩිය, ජනාධිපති
ඇවිල්ලා Export
Development Council එෙක් සභාපති ධුරය අරෙගන, ෙම් රට
ඉදිරියට තල්ලු කරෙගන යන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක
ගැන කථා කරන එෙක් තමයි වටිනාකමක් තිෙබන්ෙන්. ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ෙම් පනත සකස් කිරීෙම් දී Export
Development Council එෙක් සභාපති ෙලස ජනාධිපතිවරයා පත්
විය යුතු බව සඳහන් කෙළේ ෙම් පනතට වටිනාකමක් ලබා ෙදන්න
ඕනෑ නිසායි. ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා
ඔබතුමා ගිහිල්ලා ෙම් ගැන ජනාධිපතිතුමාට කියන්න.
ෙම් ඇමතිවරු හැම එක්ෙකනාම කථා කරද්දී ''අතිගරු,
අතිගරු'' කියනවා. ''අතිගරු'' කිව්ෙව් නැත්නම් හැම ෙකෙනකුටම
ඊළඟ වචනය කියන්න බැහැ. හැබැයි, ෙමතැනදී කවුරුවත් අහලා
නැහැ, "ඇයි ෙම් Export Development Council එකට 'අතිගරු'
ඇවිල්ලා නැත්ෙත්" කියලා. ගිහිල්ලා ඒක අහන්න. ෙකොන්දක්
තිෙබනවා නම් ගිහිල්ලා ඒක අහන්න. කරුණාකරලා ෙම් පනතට
වටිනාකමක් ෙදන්න. අඩු ගණෙන් අවුරුද්දකට එක වරක්වත්
ජනාධිපතිවරයා ෙම් Export Development Council එකට එන්න
ඕනෑය කියලා තිෙබනවා. මා හිතන විධියට 1995 ඉඳලා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ජනාධිපතිවරු ෙම් Export Development
Council එකට ඇවිල්ලා නැහැ.
2001 ඉඳලා 2004 දක්වා මාස 26ක කාලයක් තුළ පැවැති අෙප්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ඔබතුමන්ලා කුමන්තණකාරී
ස්වරූපයක් තුළින් ෙපරළන ෙතක්, අපි අපනයන ක්ෙෂේතය දිරිමත්
කරලා තිබුණා. ජනාධිපති නැති වුණත් අගමැති එතැනට ඇවිල්ලා
ෙපන්වා දුන්නා, ෙමන්න ෙමෙහමයි අපනයන ක්ෙෂේතය ෙගන
යන්න අවශ්ය වන්ෙන් කියලා. එදා හිටපු ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා
වශෙයන් ඒකට නායකත්වය ෙදන්නට මට හැකියාව තිබුණා. ඒ
දත්ත අනුව ඔබතුමන්ලාට ෙපෙනනවා ඇති, ඒ මාස 26ක කාලය
තුළ සම්පූර්ණ ෙපරළියක් ඇති වුණු බව. ඒ ෙමොනවා වුණත් මා
හිතන විධියට අද කථා කරන්නට අවශ්ය වන්ෙන්, ෙම් අපනයන
පද්ධතිය සරුසාර කරලා, දිරි ගන්වලා, අෙප් ශී ලංකා
ව්යවසායකයන්ට උදවු කරන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකයි. ඔබතුමන්ලා අද ෙගන යන
වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඒක තිෙබනවාද?
රනිල් විකමසිංහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා අද ෙපන්වා
දුන්නා ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිබිය යුතු වටපිටාව ෙමොකක්ද කියලා.
ෙම් ස්වාධීන ආයතන හරියාකාරව වැඩ කෙළොත්, ෙපොලීසිය,
උසාවිය ඇතුළු ඒ ආයතන හරියට වැඩ කරන්න පටන් ගත්ෙතොත්
ඒක ෙම් අපනයන ක්ෙෂේතයට සහ ව්යාපාර ෙලෝකයට උදවු
ෙවනවා කියන එක තමයි එතුමා ෙපන්වන්න හැදුෙව්.
අද විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් ආණ්ඩුව එක පැත්තකින්
අපනයනය දියුණු කරන්න හදනවා වාෙග්ම, ඒ දියුණු කරන්න
හදන ක්ෙෂේතය නැති කරන්ෙන්ත් ෙම් ආණ්ඩුවම ෙනොෙවයිද? අද
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා,
රුපියල් බිලියන 2553ක වියදමක් තිෙබනවාය කියලා ෙපන්වා
දීලා තිෙබනවා. ඒ ඉදිරි දැක්ම තමයි ආණ්ඩුව අද ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. 2012 වර්ෂෙය් සියයට 6.2ක් හැටියට තිබුණු අය
වැය හිඟය අද සියයට 8.2ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

අද වනවිට, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් අලාභය රුපියල් ෙකෝටි
18,500ක්. අවුරුද්ද අග වනෙකොට ෙම් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි
25,300ක් දක්වා වැඩි වනවාය කියලා අෙප් හිටපු විදුලිබල
ඇමතිවරයා අපිව දැනුවත් කළා. ෙම් ඔක්ෙකොම එකතු කළාම අය
වැය හිඟය දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වනවා. එය දරා
ගන්නට බැරි වුණාම ෙමොනවාද වන්ෙන්? උද්ධමනකාරී
තත්ත්වයක් ඇති වනවා. උද්ධමනකාරී තත්ත්වයක් ඇති වුණාම
ෙම් රෙට් අපනයනය කරන්න පුළුවන් හැකියාෙව් තිෙබන
තරගකාරී තත්ත්වය නැති වනවා. ෙමතැනට ඇවිල්ලා "ෙම්
ආණ්ඩුව ෙකොච්චර ෙහොඳට කරනවාද, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
උපෙදස් පරිදි ෙමය කරනවා" කියනවා. ඒවා කියන්න අවශ්ය
නැහැ කියන එක ජනාධිපතිතුමාත් පසු ගිය නිදහස් දවෙසේ කියලා
තිබුණා. "පශස්ති ගී කියන එක ෙනොෙවයි. කරන්න තිෙබන ෙද්
හරියට කරන එකයි මට අවශ්ය වන්ෙන්" කියලා එතුමා එදා
කිව්වා. අවුරුදු තුනකට ඉස්සර, නිදහස් දවෙසේ එතුමා කියපු ෙද්
විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් මා අද මතක් කරන්න කැමැතියි.
ෙමොකද, ෙම් වාෙග් ෙබොරු වැඩ ගැන කථා කරන්න ගිහිල්ලා අද
අෙප් රෙට් අපනයන ක්ෙෂේතය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා
ගිහිල්ලා තිෙබන නිසා.
ෙම් සභාෙව් සිටින වැඩ කරන ඇමතිවරයකු වන ෙවල්ගම
ඇමතිතුමනි, අද ෙම් රෙට් ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය සියයට 63ක් තිබුණු
එක අද සියයට 51ක් දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය කාලෙය් ඇඟලුම් කර්මාන්ත 684ක් තිබුණා. අද ඒක
237කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කවුද වග
කියන්න අවශ්ය වන්ෙන්? සියලුම ක්ෙෂේතවල පශ්න තිෙබනවා.
රෙට් පශ්න තිෙබනවා වාෙග්ම ෙලෝකෙය්ත් පශ්න තිෙබනවා.
ෙලෝකෙය් පශ්න තිබුණාට අෙප් රෙට් පශ්න නැහැයි කියලා කථා
කරලා, නිකම් ෙබොරුව කරන එක තමයි තිෙබන ෙලොකුම
අපරාධය. අප සියලු ෙදනාටම ෙවෙළඳ ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්
ජාතික පතිපත්තියක් අවශ්යයි. ඒක ඇති කරන්නම අවශ්යයි. මා
හිතන හැටියට ෙම් වාෙග් අවස්ථාවල කළ යුතු ෙහොඳම ෙද්
වන්ෙන්, ඒ වාෙග් ජාතික පතිපත්තියක් ඇති කරලා, ඒ තුළින්
ඉදිරියට ගමන් කරන වාතාවරණයක් ඇති කිරීමයි.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙදක තුනක් මා මතක් කරන්න
කැමැතියි. ලංකාෙව් ව්යාපාරිකයකුට ෙකෝටි ෙදකක ජනගහනය
තුළ ව්යාපාරයක් ෙගන යන එක ෙල්සි නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි
ජාත්යන්තර ක්ෙෂේතයට භාණ්ඩ අපනයන කරන්න කටයුතු
කරන්ෙන්. Critical mass සම්බන්ධෙයන් තරගකාරී තත්ත්වයක්
අවශ්ය වනවා. හැබැයි, අද ඒ තරගකාරී තත්ත්වය නැති කරන්ෙන්
ආණ්ඩුව ෙනොෙවයිද? අද විදුලි බිල සියයට 40කින් වැඩි කරලා,
දරා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දැන් කථා
කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමන්ලා කියනවා, අපනයනය වැඩි
කරන්න ඕනෑ කියා. ජංගම දුරකථන තුළින් පණිවුඩ එනවා, ෙහට
පැය 8ක් විදුලිය කපනවා කියා. ඉතින්, ෙම් වාෙග් කියාවන්
කිරීෙමන් ආශ්චර්යවත් රටක් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ෙතල්
මිලත්. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවනෙකොට ෙමෙහ ෙතල් මිල
ඉතාම අධික මට්ටමක තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් 12වන දා
Brent එක 131ක්ව තිෙයනෙකොට ඔබතුමන්ලා 155ට ෙතල් මිල
වැඩි කළා. අද එය 88ට අඩු ෙවලා තිෙයනෙකොට තවම 155ට
තිෙබනවා. ඉතින්, ෙකොෙහොමද තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති
වන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම තමයි ජල ගාස්තුත්. අද ජල ගාස්තුත් සියයට
20 කින් වැඩි ෙවලා. ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන ඇමති දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියනවා, "ෙම්ක නාස්තිය නැති කරන වැඩි
කිරීමක්" කියා. ෙම්ක නාස්තිය නැති කිරීමක්ද? ෙම්වා ඔක්ෙකොම
අදක්ෂතාව නිසා ඇති වන ෙද්වල්. ව්යාපාරිකයා ජලය අරෙගන
තමයි කර්මාන්ත කරන්ෙන්; අපනයනයන් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.
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ෙමහි තරගකාරී තත්ත්වය නැති වීම තමයි තිෙයන පශ්නය
වන්ෙන්. ෙම් පශ්නවලට තමයි ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් වශෙයන්
උත්තර ෙහොයන්න අවශ්ය වන්ෙන්. විරුද්ධ පාර්ශ්වයට බණින
එක ෙනොෙවයි කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්.
ඊළඟට, පඩි-නඩි වැඩි කිරීම, දුරකථන ගාස්තු යනාදිය බලමු.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ත්, ශී ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්ත් ඒකාධිපති ස්වරූපයක් තිෙබනවා. අද
දුරකථන ගාස්තු සියයට 4කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. තරගකාරී
තත්ත්වයකුත් තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි කරන්න අවශ්ය
වන්ෙන්. නූතන ෙලෝකෙය් ව්යාපාරිකයන්ට උදව් කරන්න අවශ්ය
නම්, ෙමන්න ෙමෙහම ෙද්වල් කරලා ඒ තරගකාරී තත්ත්වය
තුළින් ව්යාපාරිකෙයෝ හැඩගස්වන්න අවශ්යයි. ෙම් රෙට් විතරක්
ෙනොෙවයි ෙලෝකෙය්ත් තරගකාරී තත්ත්වයක් ඇති කිරීම
අවශ්යයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Alhaj A.H.M. Azwer to take the Chair?
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன )

(The Hon. Athauda Seneviratne)

I propose that the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம்.
அஸ்வர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left the
Chair, and THE HON. ALHAJ A.H.M. AZWER took the Chair.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

When you cannot cut down the cost, your next step
will be to increase the selling price. But, that is a more
difficult proposition.
විකුණුම් මිල වැඩි කිරීම ෙලෙහසි කාර්ය භාරයක් ෙනොෙවයි.
නමුත් එය කළ යුතු ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ
පමාණය - quantity එක - වැඩි කිරීමත් ෙලොකු රුකුලක් ෙවනවා.
නමුත් ෙම්වා ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් අද ශී ලංකාෙව් තරගකාරී
තත්ත්වය නැති ෙවලා තිෙබන නිසාය කියන එක මම දුෙකන්
වුවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි විෙද්ශ
විනිමය අනුපාතයත්. ෙපබරවාරි මාසෙය් 10වන දා වන විට
රුපියල් 110ට තිබුණු එක අද රුපියල් 132යි. ෙම් රුපියල් 132
සියයට 15කින් විතර අවපමාණය වීමක්. අපනයනයකරුවන්ට
රුපියලකට හරි අගය තියලා අපනයනය කිරීෙම් ස්වරූපය ඇති
කරලා දීලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඉන්දියාව සියයට 32ක් කරන විට
ලංකාව සියයට 16ක් කිරීම පමාණවත්ද? ඒක තමයි පශ්නය
වන්ෙන්. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් positive trend
එකක්; යම් විධිෙය් ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති කිරීම.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වත්කම් වැඩි කිරීම
තමයි අෙප් අරමුණ වන්ෙන්. ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කිරීම සහ
උද්ධමනය අඩු කිරීම අවශ්යයි. ෙම්වා කරනවිට අද ඇති වී තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය තමයි ස්වාධීන ආයතන. තමන්ෙග් ව්යාපාරෙය්
යම් විධිෙය් පශ්නයක් ඇති ෙවලා ෙපොලීසියට ගියාම
පැමිණිලිකරුවා තමයි වැරදිකරු වන්ෙන්. ඔන්න ඕක තමයි අද
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ඒ වාෙග්ම තමයි අද උසාවි යන
එකත්. උසාවි යන්ෙන් එක් ෙකෙනක්, වැරදිකරු වන්ෙන් තවත්
ෙකෙනක්. ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියා අද ෙපෙනනවා ෙන්. ෙම්
ගල් ගැහීෙම් සිද්ධි අද ෙනොෙවයි පටන් ගත්ෙත්. ඒක මතක තියා
ගන්න.
මාත් ගරුතර පාලිත ස්වාමින් වහන්ෙසේත් ෙතල් පශ්නය
සම්බන්ධෙයන් උසාවි ගියා. එෙහම ගිය අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩුව
කිව්ෙව් ෙමොනවාද? ෙතල් මිල අඩු කරන්න කියලා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වාම, ෙම් දරදඬු ආණ්ඩුව එදා "ඒක කරන්න
බැහැ" කියලා කියපු අවස්ථාව තමයි අධිකරණයට ගල් ගහලා
තිෙබන අවස්ථාව ෙලස මම නම් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග් ඒවාට
නම්යශීලීව ඒ උත්තරය එතැනින් ලබා ෙගන, "ඔව්. අපි ෙම්වා
කරන්න ඕනෑ." කියලා කිව්වා නම් මීට වඩා ෙලොකු ෙවනසක් ඇති
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උසාවිෙය් ෙහජින් සූදුව බලමු.
ඊට පසු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියලා තිබුණා, මුදල් අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්ට වැඩ කරන්න බැහැ කියා. ඒවා ඔක්ෙකොම ෙනොතකා
කටයුතු කිරීෙමන් අද මතු වී තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙමන්න
ෙම්වාට අපි යම් විධිෙය් ස්වාධීනත්වයක් ඇති කළා නම් උත්තර
ලබා ගන්න පුළුවන්. අද රට වැටිලා තිෙබන තත්ත්වය අනුව අපට
අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් පශ්නයට හරියාකාර නිර්ෙද්ශපාලනීකරණ
උත්තරයක් ලබා දීමයි.
බලය රැක ෙගන නිකම් ඉන්න එක ෙනොෙවයි කරන්න
තිෙබන්ෙන්. අද තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ඒකයි. බලන්න, යම්
විධියකින් උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා කරන්න හදන ෙදය වැරදි
විධියකට අර්ථ කථනය කරලා අද ඒ වැෙඩ් අනා ෙගන
තිෙබනවා. එතුමා ෙගනිච්ච ව්යාපාරය හරි. නමුත් එතුමාට ඒ
ව්යාපාරය කරෙගන යන්න බැරි වුණා. අන්තිමට ෙමොනවාද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? FUTA එකත් හරියාකාර තත්ත්වයක තිෙබනවා.
සියයට 6ක් ඕනෑය කියා ඒ ෙගොල්ලන් කියනවා. ගරු ඇමතුමා
කියනවා, නැහැ සියයට 1.86යි, අර ෙකොටසත් එකතු කළාම
සියයට 5යි කියා. ෙකොෙහොමත් මාස තුන හමාරක් තිස්ෙසේ
අධ්යාපන අංශෙය් ෙමොළ කාරයින්ට ෙගවීමක් කරලා නැහැ. ඒක
සාධාරනීකරණය කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. ඉතින් ෙමතැන
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට උත්තරයක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන
ඇමතිතුමා කිව්වා, රුපියල් 2,500කින් මාසයක් කාලා ඉන්න
පුළුවන්ය කියා. එතුමා ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? අද
පාසලකට ළමෙයක් ඇතුළු කරන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා
තිෙබනවා. ගුරුවරුන්ෙග් පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒ
සෑම අංශයකම පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙහට දිනෙය් බිහි වන
තරුණ තරුණියන් හරි මාර්ගයක ෙගන යාම සඳහා අධ්යාපනයත්
අවශ්යයි. ෙම්වා තමයි අපි ඇති කරන්න හැදුෙව්. අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය ගැන අෙප් නායකතුමා ෙපන්වා දුන්නා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake )

රනිල් විකමසිංහ නායකතුමා තමයි සල්ලි කැපුෙව්.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාෙග් ඔය දැඟලිල්ල තුළින් ෙමතැනදී වැරදි අර්ථ
කථනයක් ෙදන්න හදනවා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
මැතිනියට කරන්න බැරි වුණු ආර්ථිකය කඩා වට්ටලා -

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

කලින් හිටපු අය සල්ලි කැපුෙව් නැහැ. සල්ලි කැපුෙව් රනිල්
විකමසිංහ විතරයි. හරිද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා එෙහම කියනවා. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ෙමෙතක් දුරට
හරි මාර්ගයට ෙගනාපු එකම පුද්ගලයා රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාය කියා මුළු ලංකාවම කථා කරනෙකොට ඔබතුමා
කියනවා, සල්ලි කපා දැම්මාය කියලා. අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය කාලෙය්දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.42ක් ෙවන්
කරලා තිබුණා. නැහැ කියනවාද? ඒක අද සියයට 1.86ක් දක්වා
අඩු කරලා තිෙබනවා නම් ෙමොනවාද කියන්ෙන්? කවුද එෙහම
නම් කපලා තිෙබන්ෙන්? අද ජනාධිපති රනිල් විකමසිංහද? මහින්ද
රාජපක්ෂ කරපු ෙද් රනිල් විකමසිංහ කළාය කියලා ඔබතුමාට
තමන්ෙග් තනතුර රැක ගන්න පුළුවන් නම් රැක ගන්න. ඒකට
කමක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් තනතුර රැක ගැනීම සඳහා එවැනි
ෙද්වල් කියන්න වුවමනාවක් ඇති. එෙහම කියලා සතුටක් ලබා
ගන්න පුළුවන් නම් එෙහම කරන්න. කමක් නැහැ. නමුත් අද ෙම්
රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබන අපරාධ දිහා නිකම් බලා ෙගන ඉන්නත්
බැහැ.
ෙපොලීසිය, අධිකරණය සහ මාධ්යය කියන ෙම් අංශවලින්
මාධ්යයත් අති විෙශේෂයි. වැරැද්දක් ෙවනවා නම් ඒක ෙපන්වා
ෙදන්න ඕනෑ. අද මාධ්යෙයන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා, දඹුල්ෙල්
නිෙයෝජ්ය නගරාධිපති අල්ලස් දැෙල් කියා; ලක්ෂයක පගාවක්
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ඔහු අල්ලා ෙගන තිෙබනවාය කියා.
ෙමවැනි ෙද්වල් ෙපන්වා ෙදන එක ෙහොඳයි. එතෙකොට මාධ්ය
තුළින් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන් වැරදි කරන්ෙන් කවුද කියා. අද ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් එක්ෙකෙනක් අල්ලස්වලට අහු ෙවලා;
තව ෙකෙනක් ළමා අපචාර සම්න්ධෙයන් අහු ෙවලා; තව
ෙකෙනක් ස්තී දූෂකෙයක් කියලා අහුෙවලා; අනික් එක්ෙකනා
සුද්ෙදක් මරලා අහු ෙවලා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි අද
තිෙබන්ෙන්.
ව්යාපාර ක්ෙෂේතය
දියුණු කිරීමත් අවශ්යයි.
ෙමවැනි ෙද්වල් නිසා අන්තිමට රෙට් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම power cut, water cut, අල්ලස් හා දූෂණ ආදී ෙම්
ඔක්ෙකොම නැති කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ව්යාපාර
ෙලෝකෙය් Colombo Stock Exchange එෙක් ෙලොකු පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සභාෙව් ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලා
සියලු ෙදනාම දන්නවා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අද රෙට් ෙමොන තරම්
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවාද කියා. ශී ලංකා සුරැකුම් පත් හා
විනිමය ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු ඉන්දානි සුගතදාස මැතිනියත්,
තිලක් කරුණාරත්න මහතාත් ඉල්ලා අස් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි
ඒ පශ්නය අභ්යන්තරෙයන් විසඳන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒක වසන්
කිරීමක් ෙන්ද අද කර ෙගන යන්ෙන්? මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමා
පවා අපි COPE එකට කැඳවා තිෙබනවා. ෙහජින් සූදුව අපි
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ෙපන්වා දී තිෙබනවා. With your permission, Sir, in order to
save time, I table* the letters in which Ajith Nivard Cabraal
says to Ashantha de Mel, “Go ahead and do the hedging”.
ඊට පසුව අපි ෙමොකුත් කෙළේ නැහැ කියා අත ෙසෝදා ගත්තා.
අපි ඒවා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය
කියා එදා මහාධිකරණය කිව්වා. ෙම්ක, එෙහම ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම
නිසා තිෙබන පශ්නයක්. ඇයි අද ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව්
සභාපති විතරක් ෙගනියන්ෙන්? ඇයි අජිත් ෙද්වසුෙර්න්ද
ෙගනියන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙගනියන්ෙන්
නැත්ෙත්? ඒ අය ෙගනියන්න ෙකොන්දක් නැත්ෙත් ඇයි? හිරිහැර
කිරීමක් විතරද තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා තමයි ව්යාපාර ෙලෝකෙය් කඩා
වැටීම්ය කියන්ෙන්. ස්වාධීන ආයතන තිබුණා නම් අද Labour
GSP එක නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. කවුද අද Labour GSP එක
අවශ්යයි කියා කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා අද ෙම් ක්ෙෂේතය දියුණු
කරන්න හදන - [බාධා කිරීමක්] This is what Dr. Indrajit
Coomarasamy has stated in "The Sunday Leader" of 7th
October, 2012 in this regard. I quote:
“Exports Contract Due To GSP+ Loss”
“Rupee Needs Further Devaluation To Enhance Competitiveness”

මම ෙමෙතක් ෙව්ලා ෙපන්වන්න හැදුෙව් ඒකයි. අපි ෙම්වා
ගැන කියනෙකොට අපි, ෙද්ශෙදෝහිෙයෝ. ෙමවැනි පරිපාලනයක්
ෙගනිහිල්ලා රට නැති කරන ඔබතුමන්ලා, ෙද්ශෙපේමිෙයෝ. ෙම්
අය තමයි අද ෙවෙහස මහන්සිෙයන් ෙම් රට ඉදිරියට
ෙගනියන්න හදන්ෙන්. මම ඒවා තමයි මතක් කර ෙදන්න
හදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි, "Daily Mirror" of 08th October,
2012 says, I quote:
“Lankan exports now feeling GSP+ pinch”

අපි එදා ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාට කිව්වා, "අපි විපක්ෂෙය් අය,
ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුෙව්, අපි එකතු ෙවලා යුෙරෝපයට ගිහිල්ලා, අපි
ලබා ගත්තු GSP එක ආරක්ෂා කර ගනිමු" කියලා. එතුමා අපට
දුන්නු පණිවුඩය ෙමොකක්ද? "අපට අවශ්ය නැහැ, ඔබතුමන්ලාෙග්
සහාය, ඒ සහාය නැතුව අපි ඒක ලබා ගන්නම්." කියලා එතුමා
කිව්වා. ඒ සහනය නැති වුණාම ගිය අවුරුද්ෙද් අජිත් නිවාඩ්
කබ්රාල් කිව්ෙව්, "ෙම්ක කිසිෙසේත්ම පශ්නයක් නැහැ" කියලායි.
ජනාධිපති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දඟලලා කිව්වා, ෙම්ක බලපාන්ෙන්
නැහැ කියලා. අපි කිව්වා, අවුරුද්දකට පස්ෙසේ එහි පතිවිපාක
ෙපෙනන්න ඉඩ තිෙබනවා කියලා. දැන් ඒ අයම කියනවා, පශ්න
තිෙබනවාය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසස් බද්ෙදන් රුපියල් 10ක්
අඩු කළා, සියයට 15ක් වැඩි කළා, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා
කරනවා කියලා කිව්වාට ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙබොරු ෙන්. ෙමතුමන්ලා
සිගරැට්වල බදු වැඩි කළා. අරක්කු මිල, වයින් මිල, බියර් මිල
ඔක්ෙකෝම වැඩි කෙළේ රජයට ආදායමක් නැති නිසයි. ෙද්ශීය
නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආදායම නැති ෙවලා. ආනයනය කිරීමට

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ආදායමක් ෙහොයා ගන්න තමයි ෙම් බදු ටික දාලා තිෙබන්ෙන්.
කරුණාකරලා තමන්ෙග් හරි ෙද්වල් රැකෙගන ඉදිරි දැක්මක්
සහිතව වැඩ කරන්න ඕනෑය කියන එක තමයි මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්ෙන්.
මහ බැංකුෙව් අධිපති කටයුතු කරපු ආකාරය මම ෙමතැන
ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහනවා
Greece Bonds ගැන. අෙප් රෙට් තිබුණු මිලියන 1,200ක් සල්ලි
නැති ෙවලා. ඒ සල්ලි තිබුණා නම් අපට අපනයනකරුවන්ට උදවු
කරන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා සාමාන්යෙයන් ෙසස් බද්ද
පනවන්ෙන් පශ්නයක් තිෙබන අවස්ථාවකදී ගිහිල්ලා උදව්
කරන්නයි. නමුත් ආණ්ඩුව ෙම් අවුරුදු තුනටම සත පහක්වත්
අපනයනකරුවන්ට ෙගවලා නැහැ. ඒක තමයි තිෙබන ෙලොකුම
පශ්නය. ෙම්ක මුදල් උපයන කමයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක ෙනොෙවයි සැබෑ අර්ථය. ෙසස් බද්දක් පැනවීෙම්
අරමුණ වූෙණ් ඒ ලබා ගන්නා මුදලින් වැටිලා තිෙබන
කර්මාන්තවලට අත් උදව්වක් කරන්නයි.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණය මතක් කරන්න කැමතියි.
Greece
Bondsවලට
ෙයොදවපු
සල්ලි
ටික
අෙප්
අපනයනකරුවන්ට උදවු කරන්න පාවිච්චි කළා නම් ෙම් වාෙග්
ෙසස් බද්දක් දාන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමයි
pyramid scheme එක. මහ බැංකුෙවන් pyramid scheme එක
ගැන ෙමෙලෝ ෙදයක් කථා කරලා නැහැ. ඒ සිද්ධිය අවුරුදු හතරක්
-පහක් තිස්ෙසේ යට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතන විධියට
මහන්සිෙයන් වැඩ කරන්න කැමැති අය තමයි අපි කියන ෙද්
අහෙගන ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා අපනයනකරුවන් සමඟ තිෙබන ෛවරය ඒ වාෙග්ම
ඊර්ෂ්යාව - jealousy එක - කරුණාකරලා නැති කරලා ඒ අයට
උදවු කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කරන්න. ෙම්
අපනයනකරුවන් ෙකොළ, නිල් සහ රතු පාට කියලා වර්ග කරන්න
එපා. ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකයටයි ෙම් අය උදව් කරන්ෙන්.
සියයට 74ක් පමණ ඉන්ෙන් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ
ව්යාපාරිකයනුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවලා තිෙබන ෙලොකුම
පශ්නය තමයි විශ්වාසය නැතිකම. ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 13වැනි දා ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා අය
වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් සභාෙව් අත්
ෙපොළසන් නාදය මැද්ෙද් ඒ කළ පකාශය -ඒ දීපු බදු සහන- මාස
තුනකින් නැවත සංෙශෝධනයකට ලක් කළා. ඉතින් ෙකොයි
ආකාරයකින් ද ව්යාපාරිකෙයකුට තමන්ෙග් සල්ලි වියදම් කරලා
ඉදිරියට කටයුතු කරන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කරන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 09වැනි දා ඌන කියාකාරී
ව්යවසායන් සහ ඌන උපෙයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීෙම් පනත
- expropriation Act - සම්මත කළා. ඒ පනත තුළින් පැල්වත්ත
සීනි කර්මාන්තශාලාව, ෙසවණගල සීනි කර්මාන්තශාලාව වාෙග්
ලාභ ලබන, ලාභ උපයන ෙකොම්පැනි ටික ආණ්ඩුව පවරා ෙගන
නැවත බංෙකොෙලොත් තත්ත්වයට තල්ලු කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය පරිදි ෙව්ලාව
ඉතුරු කර ගන්න ඕනෑ නිසා ෙමය හැන්සාඩ් වාර්තාවට-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව නම් හරි.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. මට තව මිනිත්තු 12ක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ. තව මිනිත්තු 12ක් නැහැ. ෙව්ලාව කපලායි තිෙබන්ෙන්.
No. We had to spend a lot of time in the morning. It is okay.
Within one minute, you have to conclude your speech.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇවිල්ලා සුමාන ෙදකයි. තට්ටු 90ක building එකක් ගහන්න
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ලංකාෙව් අයට ෙම්වා
ලබා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය අපට ඇති ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී තවත් කාරණයක් ගැන අහන්න කැමැතියි. දැන්
ආණ්ඩුව විදුහල්පතිවරුන්ට Lieutenant Colonel පදවිය ෙදනවා.
එක පැත්තකින් උසාවිවල පශ්න ඇති වනවා; Judicial Service
Commission එෙක් අයට ගහනවා. ෙම් විධියට බලන ෙකොට අෙප්
ගරු කථානායකතුමාට Lieutenant General title එක ෙනොෙවයි,
Field Marshal title එක ෙදන්න අවශ්ය ෙව්වි. ඉතින් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අපි කියන්න කැමැතියි, ෙම් වාෙග් විහිළු කරන්න
එපාය කියලා. අද විදුහල්පතිවරුන්ට-

No, I have 24 minutes.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You do not have 24 minutes. Please follow the
directions given by the Chair.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා, නිහාල් ශී අමරෙසේකර
මැතිතුමා ෙම් පනතට විරුද්ධව උසාවියට ෙපත්සමක් ඉදිරිපත් කර
තිබූ බව. ෙමොකද ඒ ෙපත්සම විභාගයට ගන්නා අවස්ථාෙව්දී මම
උසාවිෙය් හිටියා. ඌන කියාකාරී ව්යවසායන් සහ ඌන
උපෙයෝජිත වත්කම් පුනරුදය කිරීෙම් පනත නැවත සංෙශෝධනයට
ලක් කරන්න ඒක උසාවිය ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඒ තුළින් ෙම්
විශ්වාසය කඩා වැටිලා අද ව්යාපාරිකයන් සල්ලි දාන්ෙන් නැති
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙපත්සම් වාර්තාව
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.
ඒ වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මුදණය කරන්න කියලා මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාට මතක් කරනවා.
ඒ ෙවලාෙව් Senior State Counsel විධියට හිටිෙය් ජනක් ද
සිල්වා මහතායි. දැන් එතුමා Deputy Solicitor General.
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කථානායකතුමා වශෙයන් එතුමා ඊට වඩා
කථානායකතුමා වශෙයන් එතුමා රෙට් ඊට වඩා උතුම්.

උතුම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා ෙමතැනත් යුද පිටියක් කරන්නද හදන්ෙන්?
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරන්න
තිෙබන එකම තැන. ෙව්වැලක්වත් උස්සන්න බැරි සමහර
විදුහල්පතිවරුන්ට අද Lieutenant Colonel පදවිය ෙදනවා. ඉතින්
ෙම් වාෙග් විහිළු කරන්ෙන් නැතිව, ෙම් රට යුද පිටියක් කරන්ෙන්
නැතිව, යුද්ධය අවසන් වීෙම් පතිලාභෙයන් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන
යන්න පුළුවන්, හරියාකාර ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති කරන්න
පුළුවන් නායකත්වයක් අද ඇති කරන්න ඕනෑ. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, අවසාන කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Just give me one minute, Sir. කරුණාකර, ඒ වාර්තාව
හැන්සාඩ් ගත කරන්නය කියන ගමන් ඊට වඩා වටිනා යමක් මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. දැන් බලන්න,
සාමාන්යෙයන් අවුරුදු 33ක බදු පදනමකට ෙදන ඉඩම් ආණ්ඩුව
අවුරුදු 99ක බදු පදනමකට Krrish Group එකට දීලා
සම්පූර්ණෙයන්ම එහි "වැට්" එක නිදහස් කරලා තිෙබනවා. ෙම්
විධියට Indian companiesවලට උදව් කරනවා. ඇයි, අෙප්
ලංකාෙව් ෙකොම්පැනිවලට උදව් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ අය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

[අ.භා. 5.07]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ
அைமச்சர் )

வல்கள்

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට ෙහොඳ උපෙදස් වගයක්
දුන්නා, අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා. ඔෙහොම කථා
කරනවා නම් ෙකොච්චර ෙහොඳද? එතුමා ඒ කාලෙය් ඒ විධියට වැඩ
ෙකරුවා නම් තවත් ඉස්සරහට යන්න තිබුණා.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ
"අතිගරු" කියන වචනය ගැන කථා කළා. අපි නිතරම "අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා", "අතිගරු ජනාධිපතිතුමා" කියලා කියනවා කිව්වා.
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය් මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට "ගරු" කියන
වචනය භාවිත කරන එක අයින් කරන්න කැබිනට් මණ්ඩලෙයන්
තීන්දු කළ බව. එෙහම තීන්දු කරලා ඒ වචනය අයින් කළා. ඒ
වචනය පත්තරවල පළ වන එකත් අයින් ෙකරුවා. නමුත් එවකට
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා]

සිටි කථානායකතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ "ගරු" කියන
වචනය භාවිත කරන්න ඕනෑය කියලා. ඒ කාලෙය්
කථානායකවරයා වශෙයන් හිටිෙය් ස්ටැන්ලි තිලකරත්න
මහත්මයා. ඉතින් ආණ්ඩුවක් හැටියට ඉදිරියට ෙගනා පතිපත්තිය
ඒකයි. නමුත් අලුත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ෙගෙනන කාලෙය්
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා "පිරිමියකු ගැහැනියක් කරන්නත්,
ගැහැනියක් පිරිමියකු කරන්නත් විතරයි ෙම් ව්යවස්ථාෙවන් බැරි"
කියන කථාව කියමින් එතුමා තමයි ෙම් "අතිගරු" කියන වචනය
නැවත භාවිත කරන්න පටන් ගත්ෙත්. එතුමා කිව්වා, "මම ෙම්
කරන්ෙන් රජ්ජුරුවන්ෙග් වැෙඩ්. මම තමයි රජ්ජුරුෙවෝ" කියලා.
"අෙප් ෙම් සිංහල රාජ්යෙය්, ෙම් ලංකාෙව් රජවරු ෙමච්චර
ගණනක් හිටියා; මම දැන් අසවල් ගණෙන් රජ්ජුරුෙවෝ, මම දැන්
අසවල් තැන සිටින රජ්ජුරුෙවෝ" යි කියලා "අතිගරු" කියන
වචනය එතුමා භාවිත කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ භාවිතය තමයි
තවමත් ෙම් යන්ෙන්. නමුත් අද "අතිගරු" කියන වචනය අයින්
කරන්න ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් ෙයෝජනා කරනවාද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා
තමයි ෙමය වැපිරුෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ. ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

"ශීමත්" කියන එකත් එෙහමයි.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
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අපනයනයන් වැඩි කිරීමත්, අෙප් රෙට් නිපදවන්න පුළුවන්
සියල්ල ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කිරීම තුළින් ආනයනයන් සීමා කර,
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමත් තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් දර්ශනය;
ජනාධිපතිතුමාෙග් දර්ශනය. ඒ අනුව තමයි ෙම් කාර්යය කර ෙගන
යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමන්ලා කිරි නිෂ්පාදනය
විනාශ ෙකරුවා. අපි කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කර ෙගන යනවා; දැන්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් උත්සාහය ෙම් රට කිරිවලින්
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නයි. ඉදිරි කාලෙය්දී කිරි
එළෙදනුන්
3,000ක් පිට රටින් ෙගෙනන්න අවශ්ය කටයුතු සකස් කර ෙගන
යනවා. එෙලස සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කර තිෙබනවා.
එවැනි වැඩ පිළිෙවළවල් ඇති කර ෙම් රට හදන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාත් උදවු කරන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඒවාට
ෙහොඳ කියන්න. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපට අවශ්යයි. එය ශක්තිමත්
කර ගන්න අපට ඕනෑ කර තිෙබනවා. එෙහම නැතුව ෙම් රට
හදන්න ෙවන පිළිෙවළක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉන්දියාෙවන් ඔතාපු බීඩි
තමයි ෙම් රටට ෙගනාෙව්. ඒ වාෙග්ම මිරිස්, ලූනු ෙම්වා සියල්ලම
ඉන්දියාෙවනුයි ෙගනාෙව්. ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා
මුදල් ඇමති කාලෙය් ඒවා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න පටන්
ගත්තා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා 1977 ආණ්ඩු බලයට
ඇවිල්ලා, විවෘත ආර්ථිකය රෙට් ඇති කරලා, මිරිස් පිට රටින්
ෙගන්වන්න අවස්ථාව හැදුවා; ලූනු පිට රටින් ෙගන්වන්න
අවස්ථාව හැදුවා. අපි නැවතත් බී ලූනු, රතු ලූනු, ඒ වාෙග්ම මිරිස්
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා. කුරහන්
පිට රටින් ෙගන්වනවා; මුං ඇට පිට රටින් ෙගන්වනවා. දැන් ෙම්වා
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න පමුඛත්වය දීලා රට සංවර්ධනය
කර ෙගන යන්න අෙප් කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා ඒ කටයුතු කර ෙගන
යනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙවනම අධ්යක්ෂවරු පත් කරලා මුලින්
තිබුණු ඒ තත්ත්වයන් නැවත ඇති කර ගන්න කියා කර ෙගන
යනවා.

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඔව්. "ශීමත්" කියන්නයි, "රජ්ජුරුෙවෝ" කියන්නයි, "අතිගරු"
කියන්නයි පටන් අරෙගන දැන් අපට සමච්චලයක් කරන්න වාෙග්
කථා කරන එක ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග් තිෙබන
ඊර්ෂ්යාව, කුහකකම නිසා කරන ෙදයක් මිස එය කථා කළ යුතු
ෙදයක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා රටක් හැටියට
කල්පනා කරලා රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාට කියන්න ෙම්
ඔක්ෙකෝම අයින් කර දමන්නය කියලා. එතෙකොට අපත් ඒකට
support කරන්නම්. එෙහම කරන්න ෙයෝජනාවක් ෙග්න්නෙකෝ.
ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි, අපි
ආණ්ඩුවක් හැටියට පමුඛත්වය ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදන වැඩි
කර ගන්නයි; අපනයන වැඩි කර ගන්නයි කියන එක.
නමුත් කාලගුණය අනුව ඉෙඩෝර කාලයක් ආෙවොත් -නියඟ
කාලයක් ආෙවොත්- යම් යම් පමාණයන් අඩු වැඩි ෙවනවා. එෙහම
වුෙණොත් මිසක් අපි සියලු උත්සාහයන් කරන්ෙන් අපනයනයන්
වැඩි කර ගන්නයි. ඒක තමයි අපට විෙද්ශ විනිමය ෙසොයා ගන්න
තිෙබන එකම කමය. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව පමුඛත්වය දීලා අපි
කටයුතු කරනවා.
ඉස්සර අෙප් ආණ්ඩු කාලෙය් අපි ෙම් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය
වැඩි කරලා තිබුණා; කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා තිබුණා.
තමුන්නාන්ෙසේලා විවෘත ආර්ථික කමය ඇති කරලා ඒ කිරි
නිෂ්පාදනය විනාශ ෙකරුවා; සීනි නිෂ්පාදනය විනාශ ෙකරුවා.
දැන් ඒවා ආෙයත් මුල සිට හදා ෙගන යන්න ෙවලා තිෙබනවා,
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන වැඩි කර ගන්න. පිට රටින් ෙගන්වන එක අඩු
කර ගන්න ඕනෑ; නැති කර ගන්න ඕනෑ. අපට නිෂ්පාදනය කරන්න
බැරි ෙද් විතරක් ආනයනය කරන්න ඕනෑ. ෙම් අරමුෙණන් අෙප්

ඉස්සර අෙප් රෙට් විනාශ කරපු නිෂ්පාදන නැවත කර ෙගන
යන්න තමයි ෙම් කැප වීෙමන් කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්; ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර ෙගන යන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා මතක්
කර ගන්න, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගන්න ඉතා ෙකටි
කාලයක් තුළ අපි කියා කර තිෙබන බව. ඒ අනුව අපට
උද්ධමනය අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම අය වැය
පරතරය අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒක නිසා ෙපොලිය අඩු
කරන්නට අපට පුළුවන් වුණා. ඉදිරි අය වැය ෙල්ඛනෙයන් කුඩා
ව්යාපාරිකයාට සහන පිළිෙවළට අඩු ෙපොලී ණය ලබා දී ඒ අය
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ජනාධිපතිතුමා
සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. ඒ කියන්ෙන් සුළු නිෂ්පාදකයන්ට, සුළු
ව්යාපාරිකයන්ට, මධ්ය පමාණෙය් නිෂ්පාදකයන්ට වැඩිෙයන්
සහන ෙදන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර ෙගන යනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ගමින්
ගමට සංවිධානයක් හදලා, උපාධිධාරිෙයක් ඒ සංවිධානෙය්
ෙල්කම් හැටියට පත් කරලා, ඒ වාෙග්ම කාර්යාලයක් හදලා, ඒ
කාර්යාලයට සමෘද්ධි නිලධාරින්, කෘෂි නිලධාරින්, ඒ වාෙග්ම ගාම
නිලධාරින්, පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා නිලධාරින්
සියල්ල
කැඳවන්නත්, ගමට සැලැස්මක් හදලා ෙගදරින් ෙගදරට
සැලැස්මක් හදලා, තිෙබන ඉඩෙමන්, තිෙබන කුඹුෙරන්, තිෙබන
ෙපොල් ගෙසන් අස්වැන්න වැඩි කර ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක්; දිවි
නැඟුම වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්නත් කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ෙම්කට සමහර අය භය ෙවලා ඉන්ෙන්. ඌන සංවර්ධිත ඉඩම්වල
ෙපොල් වගා කරන්නට ඒ අයට ෙපොල් පැළ ෙනොමිලෙය් ලබා දීලා,
සතුන් ඇති කරන අයට කුකුළු පැටවුන්, ඒ වාෙග්ම එළුවන්, කිරි
හරක් ෙනොමිලෙය් ලබා දීලා සත්ව පාලනය වැඩි දියුණු කරන්නත්,
අෙනකුත් ව්යාපාර ආරම්භ කරන්නත්, කුඩා කර්මාන්ත දියුණු
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කරන්නත් වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම
අපනයනය වැඩි කරන්නත් අප කටයුතු කරනවා.
කුරුඳු වැවීම වැඩි කරන්න, ෙත් වැවීම වැඩි කරන්න, ෙපොල්
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, ඒ සියලු ෙද්වල් වැඩි කරලා ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න තමයි අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම් රට
ෙකොච්චර දියුණු ෙකරුවත් දියුණු කරන්න අමාරු එක්තරා පවුල්
පමාණයක් පහළ මට්ටෙම් ඉන්නවා. ඒ, සමහර විට නූගත්කම
නිසා ෙවන්න පුළුවන්, ඒ පවුල්වලට ස්වාභාවික සම්පත් අයිති
ෙවලා නැති නිසා ෙවන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම සැලැස්මක් හදා
ෙගන වැඩ කර ෙගන යන්න බැරි නිසා ෙවන්න පුළුවන්, ෙලඩදුක්
නිසා ෙවන්න පුළුවන්. ඒ අය දැනුවත් කරලා දුප්පත්කම නැති
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීමට තමයි ෙම් සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළ, සමෘද්ධි වැඩ පිළිෙවළ ගමින් ගමට කියාත්මක
කරන්නට යන්ෙන්. ඒ වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම තුළින්
ෙකටි කාලයක් තුළ, අවුරුදු කිහිපයක් තුළ ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය
ෙදගුණ කරන්න තමයි කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. එෙහම
වුෙණොත් අපනයනයන් තව තවත් වැඩි කරන්න පුළුවන්.
එතෙකොට අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය මීට වඩා කාර්යක්ෂම
ෙවන්න ඕනෑ; මීට වඩා කියාශීලි ෙවන්න ඕනෑ. රටවල් ගාෙන්
ගිහිල්ලා තානාපතිවරු හම්බ ෙවලා ඒ රටවල්වලට ඕනෑ කරන
භාණ්ඩ ෙමොනවාද, පිටින් ගන්න භාණ්ඩ ෙමොනවාද, අෙපන්
ෙදන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ෙමොනවාද කියා ෙසොයා බලා වැඩ කිරීම
ඉදිරියට තවත් වැඩි වැඩිෙයන් අවශ්ය වන බව මතක් කරන්න
කැමැතියි. එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම තුළින් අෙප් රට
ඉදිරියට ෙගන යෑමට පුළුවන් ෙවනවා.
සමහරු ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් එක ගැන හැම
ෙවලාෙව්ම කථා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඊෙය්-ෙපෙර්දා අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් ඇති ෙවච්ච සිද්ධිය ගැන
කථා කරනවා. ඒක ෙකොෙහොම වුණාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ.
ඒක ෙසොයන්න ෙපොලීසියට භාර දීලායි තිෙබන්ෙන්. නීතිඥ
මහත්වරු වුණත් ෙම් වර්ජනය ෙකරුෙව්, උසාවිෙයන් එළියට
ගිෙය් ෙමොනවාටද කියලා සමහර විට ලජ්ජා හිෙතයි ඒ සිද්ධිය
ඇතුෙළේ තිෙබන කාරණය ෙසොයා ගත්තාම. ඒ සිද්ධිය ඇතුෙළේ
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා කියන්න අපිත් දන්ෙන් නැහැ. ඒක
නිසා ඒක ෙහොයා ගන්න මංජුල තිලකරත්න මහත්මයා උදවු
කරන්න ඕනෑ. අද ෙකෙනක් දික්කසාද වුණත් සමහර අය
කල්පනා කරන්ෙන් ඒකට ෙම් ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනෑ
කියලායි. මිනී මැරුමක් වුණත් ෙම් ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනෑ
කියලා හිතනවා. ඒ විධියට තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. ඒක
ෙනොෙවයි අපට ඕනෑ කරන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

අධිකරණයත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සියලු ෙදනාමත්
සහෙයෝගෙයන් ෙම් රට හදන්න කටයුතු කිරීමට එකතු විය යුතුයි
කියා මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපනයනය සහ ආනයනය
පිළිබඳ පැවැත්ෙවන ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී, විෙශේෂෙයන්ම ඒ සඳහා
ෙරගුලාසි අනුමත කරන ෙම් ෙවලාෙව්දී ඒ ගැන පුළුල් ෙලස කථා
කරන්න අද අපට අවස්ථාවක් තිෙබනවා. අද අපනයනය පිළිබඳව
අපි හිතුවාට වැඩිය පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. 2011
වසර අවසානෙය්දී අපනයනය හා ආනයනය අතර පරතරය ලංකා
ඉතිහාසෙය් තිබුණු විශාලම පරතරයයි. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
බිලියන 10ක පරතරයක් ඇති වුණා. ඒක අඩු කරන්න රජය
රුපියල අවම කරන්න තීරණයක් ගත්තා. සැප්තැම්බර් මාසය
අවසානය වන විට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් එකක් රුපියල් 110 ඉඳලා
රුපියල් 132 දක්වා ඉහළ ගියා. රුපියල අවම වීෙමන් අපි දන්නවා
රටට එන ආනයනවලට බලපෑමක් තිබුණු බව. ආනයනය අඩු
වුණා. නමුත් අපනයනය වැඩි ෙවලා නැහැ. අපි දන්නවා, ෙම්
අවුරුද්ෙද් ජූලි මාසය වන විට අපනයනය සියයට 4කින් අඩු
ෙවලා තිෙබන බව. දැන් අපට තිෙබන දත්ත අනුව ෙම් අවුරුද්ද
අවසන් වන විට ආනයන අපනයන පරතරය 2011 දී තිබුණු
පරතරෙය් මට්ටමටම තිෙබන්න පුළුවන් කියලා සැකයක් ඇති
ෙවනවා. ඇත්තටම හිතුවාට වැඩිය පශ්නය බැරෑරුම් ෙලස තමයි
ෙපෙනන්ෙන්. අපනයනය ඒ විධියට අඩු ෙවන්න හුඟක් ෙහේතු
තිෙබනවා. නියඟය එක ෙහේතුවක්. ඒක කාටවත් වළක්වන්න
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඊට අමතරව තව කරුණු රාශියකුත් තිෙබනවා. එයින් එක
කරුණක් තමයි බටහිර රටවල පවතින ආර්ථික තත්ත්වය නිසා
ලංකාෙවන් අපනයනය කරන ඒ දව්යවලට තිෙබන ඉල්ලුම
බැහැලා තිෙබන එක. දැන් අපට බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ෙත්වල,
රබර්වල, පුළුන්වල, ඒ වාෙග්ම ඇඟලුම් නිෂ්පාදනවල ඉල්ලුම අඩු
වීමක් තිෙබන බව. එතැනිනුත් අපට පහරක් වැදිලා තිෙබනවා.
නමුත් ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිදු වන එක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ෙමොකද පසු ගිය මාස ෙදොළෙහේදී අප ෙලෝකෙය් ආර්ථිකය දිහා
දිගින් දිගටම බැලුවා නම් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් එළෙඹනවා
කියලා සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලි ෙවනවා. නමුත් ඇත්තටම ඒ
තත්ත්වය ෙනොසලකා රජය එදා තිබුණු කමයටම ෙම් ආර්ථික
පතිපත්තිය ඉස්සරහට අරෙගන ගියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමූහ ආර්ථිකය ගැන
ෙපොඩ්ඩක් බැලුෙවොත් අද දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය
සියයට අෙට් ඉඳලා සියයට හයකට අඩු ෙව්ෙගන එන බව අපට
ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම උද්ධමනය දිහා බැලුෙවොත්, එය සියයට
හෙය් ඉඳලා සියයට දහයට පමණ ඉහළ ගිහින් තිෙබනවාය කියලා
ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ විනිමය ෙශේෂය බැලුෙවොත් ඒ
විනිමය ෙශේෂය ඉහළ ගිහින් තිෙබන්ෙන් වැඩිෙයන්ම පිට රටින්
ගත් ණය නිසා කියලා කියන්න ෙවනවා. ඒක මම තවත්
ෙමොෙහොතකින් පැහැදිලි කරන්නම්.
ඊළඟට, අය වැය පරතරය බලන්න. අය වැය කථාව කරන
ෙකොට අපට කිව්වා එය සියයට 6ක්, 6.2ක් විතර ෙවයි කියලා. ඒ
පරතරයත් වැඩි ෙව්ෙගන වැඩි ෙව්ෙගන ගිහින් තිෙබනවා.
පළමුෙවනි මාස හෙත් දත්තවලින් අපට ඒක ෙපෙනනවා.
ඇත්තටම අප විශාල ණය පමාණයක් ගන්නවා. 2012 වසෙර් මුල්
මාස හත තුළදී අෙප් මුළු ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන 6.1ක්
ෙවනවා. ටිලියනයක් කියන්ෙන් බිලියන 1,000ක්. ෙම් කාලය
තුළදී ෙවලා තිෙබන විශාල ෙවනස තමයි අප වැඩිෙයන්ම
අරෙගන තිෙබන්ෙන් විෙද්ශීය ණය වීම. ෙම් විෙද්ශීය ණය දැන්
අෙප් මුළු ණය පමාණෙයන් සියයට 48ත් ඉක්මවා ෙගොස්
තිෙබනවා. 2011 දී ඒක සියයට 44ට ශීඝෙයන් නැග්ගා. දැන් ඒ
පමාණය සියයට 48ත් ඉක්මවා ෙගොස් තිෙබනවා. 2009 දී විෙද්ශීය
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

ණය තිබුෙණ් ෙඩොලර් බිලියන 9යි . ඊට පස්ෙසේ ෙඩොලර් බිලියන
18ක් තිබුණා. 2012 වසර අවසන් ෙවන ෙකොට ඒ පමාණය
ෙඩොලර් බිලියන 27ත් ඉක්මවා යන්නට යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙකන් ෙපන්වන්න
හදන්ෙන් ෙම් විෙද්ශීය ණය පමාණය ශීඝෙයන් ඉහළ යන බවයි.
ෙම් පිළිබඳව බලන විට රට අවදානමකට මුහුණ ෙදනවා කියන
එක මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් ණය පශ්නය ගැන
එච්චර ෙයොමු වීමක් රජය තුළ නැහැ. අප ෙම් ණය දිහා බැලුෙවොත්
අපට ෙප්නවා ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් සිට ජූලි මාසය ෙවන
ෙකොට විෙද්ශීය ණය පමාණය සියයට 20කින් වැඩි ෙවලා බව. ගිය
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා ගත්ෙතොත්
එය සියයට 12කින් පමණයි වැඩි ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවාද
ෙම් රජය කරන්ෙන්? ආර්ථිකයක් වර්ධනය කරන්න නම්
ආෙයෝජනය අවශ්යයි. එක්ෙකෝ ෙම් රට තුළ ආෙයෝජනය,
නැත්නම් විෙද්ශීය සෘජු ආෙයෝජනය අවශ්යයි.
ඒ ආෙයෝජනයට අමතරව අප ණය ගන්නවා නම් අෙප්
අපනයනය වැඩි කරලා ඒ ණයවලට ෙගවන්න අෙප් පුළුවන්කම
වැඩි කර ගන්න ඕනෑ. ඇත්තටම අප වැඩිෙයන් විෙද්ශීය ණය
ගන්නවා. නමුත් ඒ ණයවලට ෙගවන්න පුළුවන් අෙප් හැකියාව
දිගින් දිගටම අඩු ෙව්ෙගන අඩු ෙව්ෙගන යනවා. ෙම් සූත්තරය
දිගින් දිගට ගිෙයොත් රටට විශාල ආර්ථික පශ්නයකට ඉෙබ්ම
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා.
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ගම්මානයක් ඇති කරන්න. නමුත් ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන් ඔප්පු
තිෙබන අයිතිකරුවන්ට ඉඩම ෙනොලැෙබන ආකාරයටයි.
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැෙඟන්නට නම් ෙද්පළ අයිතිය තහවුරු
ෙවන්න ඕනෑ. මානව අයිතිවාසිකමයි, ෙද්පළ අයිතියයි තහවුරු
ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්ක මූලික ෙදයක්. ඒ නිසා ෙම් අයිතිය
තිෙබන්නට ඕනෑ. අපි දකුෙණ් ඇති කරගත්ත පශ්නය ෙම් මඟින්
උතුර නැෙඟනහිරටත් දැන් ෙගන යනවා. ඒ නිසා අපි රජෙයන්
ඉල්ලනවා ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලලා ඒ මනුෂ්යයන්ෙග්
අයිතිය තහවුරු කරන්න කියලා. නීතිය කියාත්මක වන්නට ඕනෑ.
යහ පාලනයක් තිෙබන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලනයක් කියා කිව්වාම
මා එයින් විෙශේෂෙයන්ම අදහස් කරන්ෙන් ෙම්කයි. අපි දන්නවා
විශාල අලාභ පවතින රජෙය් ආයතන තිෙබන බව. මිහින් ලංකා
ගුවන් සමාගම ගත්තත්, ශීලංකන් ගුවන් සමාගම ගත්තත්, ඒ
වාෙග්ම ෙතල් සංස්ථාව ගත්තත් ඒවාෙය් විශාල අලාභ තිෙබනවා.
රජය මිහින් ලංකා එකට විතරක් රුපියල් බිලියන 6ක රාජ්ය
සුරැකුම් පත් දුන්නා. ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් එකට රුපියල්
බිලියන 15ක සුරැකුම් පත් දුන්නා. ෙතල් සංස්ථාවට රුපියල්
බිලියන 55ක සුරැකුම් පත් දුන්නා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
අප දැන් දන්නවා ෙම් අවුරුද්ෙද් පමණක් අෙප් ණය
ටිලියනයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. අය වැය කථාව කරන
ෙකොට කිව්වා, "අප ගන්න යන ණයවලින් බිලියන 382යි අප
විෙද්ශීය ණය ගන්න යන්ෙන්" කියලා. නමුත් ජූලි මාසය ෙවන
ෙකොට විෙද්ශීය ණය පමාණය පමණක් බිලියන 646ක් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් විෙද්ශීය ණය පමාණය පමණක්
ෙදගුණයකට ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා සංචාරක
ව්යාපාරෙයන් අපට යම් කිසි පිහිටක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
නමුත් සංචාරක ව්යාපාරෙයන් විතරක් ෙම් රට මුදාගන්නට බැහැ
කියා පකාශ කරන්න ඕනෑ. එෙහම නම් රජය ෙමොනවාද කරන්න
ඕනෑ? මා හිතන්ෙන් යම් යම් ෙවනස්කම් කරන්න අවශ්ය බවයි.
ෙමොකද, දිගින් දිගටම ෙමෙහම ගිෙයොත් -ෙම් ෙවනස් වීම් ෙනොකර
ගිෙයොත්- විෙද්ශීය ණය නිසා රට බංෙකොෙලොත් ෙවන තැනට
එන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් පතිසංස්කරණවලින් මූලික
පතිසංස්කරණය ෙවන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? අපි ෙද්පළ අයිතිය
තහවුරු කරන්නට ඕනෑ. ඕනෑම රටක් දියුණු ෙවන්න, ආර්ථිකය
වර්ධනය ෙවන්න ෙද්පළ අයිතිය තිෙබන්නට ඕනෑ.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මා තව විනාඩියකින් කථාව අවසන් කරන්නම් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ විධියට රුපියල් බිලියන 76ක සුරැකුම් පත් දුන්නා. රජෙය්
ෙම් ආයතන විශාල වශෙයන් අලාභ ලබන ආයතනයි. ෙම්වා දිගින්
දිගටම එෙහමයි. ඇත්තටම ෙම් ආයතන තුනට වියදම් කරන මුදල
පමණක් ගත්ෙතොත් එය ෙම් රෙට් රජෙය් විශ්වවිද්යාල 12ක් අවුරුදු
5ක් ෙගන යන්න පුළුවන් මුදලක්. එවැනි මුදලක් රජෙය් ෙම්
ආයතන තුන තුළින් පමණක් අපි නාස්ති කරනවා. ෙමය දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1ක් පමණ වනවා. ඒ නිසා මූලික
පශ්නය තිෙබන්ෙන් රජෙය් පතිපත්තිෙයහි බව අප සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. රජය අපනයනය කරන්න පුළුවන් අය ෙවනුෙවන්
හරි පතිපත්තියක් ෙගොඩ නඟලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම, අයිතිවාසිකම
කඩ කර ඇති නිසා ආර්ථිකය සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න
රජය අත්තිවාරම ෙයොදලා නැහැ. ස්තුතියි.

[අ.භා. 5.30]
අපි දන්නවා මීට අවුරුද්දකට විතර උඩදී, ලංකාෙව් දකුණු
පෙද්ශෙය් තිෙබන ව්යාපාර ගන්නට, ඉඩම් ගන්නට ෙම් ගරු
සභාවට පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනා බව. අපි කිව්වා ඒක ෙකොල්ල
කෑමක් කියලා. අද ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශෙය්ත් ඇති ෙව්ෙගන යනවා. මා ෙමතැන කථා කරන්ෙන්
ඉඩම්වල අයිතිය, ෙද්පළ අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම ගැනයි. ෙමොකද,
ෙද්පළ අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම ආර්ථිකයට හරි වැදගත්.
ආණ්ඩාන්කුලම්වල -තිකුණාමලය- අනුරාධපුරය පාෙර් නෙඩ්සර්
ෙකෝවිල ළඟ- විශාල ඉඩම් පමාණයක් තිෙබනවා. යුද්ධය
කාලෙය්දී ෙනොෙයකුත් අය ගිහින් ඒ ඉඩම්වල පදිංචි වුණා. නමුත්
රජය කිව්වා ඒ පෙද්ශෙය් අය යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අයින් කරලා
ඔප්පුව තිෙබන අයිතිකරුට නැවතත් ඒ ඉඩම් භාර ෙදනවා කියලා.
ෙම්ක එක උදාහරණයක් පමණයි. නමුත් දැන් රජය ෙමොනවාද
කරන්ෙන්? දැන් රජය හදනවා ඒ ඉඩම් අත් පත් කරෙගන එතැන

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද කථා
කරන්න මාතෘකාව ෙයදිලා තිෙබන්ෙන් අපනයන භාණ්ඩ -කළු
ගල්, වැලිගල් වැනි දව්ය- සඳහා පනවලා තිෙබන ෙසස් බද්ද
සම්බන්ධෙයනුයි.
අපි දන්නවා අද රෙට් තිෙබන සංවර්ධනයත් එක්ක ෙම් රෙට්
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතයට අත්යවශ්ය කරන වැලි, ගල්, පිඟන් උළු හා
උළු වැනි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය සඳහා අපට විශාල වශෙයන් අමු
දව්ය අවශ්ය බව. එවැනි ෙමොෙහොතක ෙම් භාණ්ඩ අපනයනය සීමා
කිරීම කාෙලෝචිතයි කියලා රජයක් විධියට ෙත්රුම් අරෙගන, ෙම්
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ෙසස් බද්ද පැනවීම පිළිබඳව අප සතුටු ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම්
පියවර රට තුළ නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්තවල
දියුණුවට වාෙග්ම, ෙද්ශීය ඉදිකිරීම් වැඩිදියුණු කරන්නත් ඉතාම
පෙයෝජනවත් කාෙලෝචිත පියවරක් කියලා අප පැහැදිලිවම
දකිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කර
ගැනීමට, කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කිරීමට
ආනයනය කරනු ලබන එළවලු පලතුරු වැනි දව්ය සඳහාත් ෙමම
ෙසස් බද්ද පැනවීම ඉතාම වැදගත් බව ෙපොෙළොන්නරුව
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු විධියට මා දකිනවා.
රටට අවශ්ය කරන එළවලු, පලතුරු වැනි ෙද්වල් විශාල වශෙයන්
අප රට තුළ නිෂ්පාදනය කර ගැනීම වැදගත් ෙවනවා. අද "දිවි
නැඟුම" වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අෙප් අවශ්යතාවට සරිලන නිෂ්පාදන
ෙමොන තරම් පමාණයක් රට තුළ නිෂ්පාදනය ෙවනවාද කියලා
පක්ෂ විපක්ෂ අප කාටත් පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා. ඉරිඟු වාෙග්
නිෂ්පාදන එදා අපි විශාල වශෙයන් ආනයනය කළත් අද ඒ
නිෂ්පාදනය අපනයනය කරන්න අපට හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවාය කියන එක අප සතුටින් දැනුම් ෙදනවා.
අප දන්නවා පසු ගිය කාලෙය් පැවැති නියඟය නිසා වී, වාෙග්ම
සහල් විශාල වශෙයන් ආනයනය කරපු බව. එවැනි යුගයක් අපට
තිබුණා. නමුත් අද දැඩි නියඟයකට මුහුණ දීලා තිෙබද්දීත්, රජ රට
පෙද්ශෙය් කන්නයක් සම්පූර්ණෙයන්ම විනාශ ෙවලා තිෙබද්දීත්
ෙම් රෙට් මුළුමහත් ජනතාවටම පරිෙභෝජනය සඳහා අවශ්ය කරන
සහල් අපි ළඟ තිබුණා. අවශ්ය තරම් වී පමාණයක් අප ළඟ තිබීම
ඇත්තටම අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවන්න ඕනෑ කාරණයක්. රජයක්
විධියට මැදිහත් ෙවලා ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම නිසා තමයි අද ෙම්
පවතින නියඟයත් එක්ක ෙම් රෙට් මුළුමහත් ජනතාවටම ආහාර
සපයන්න අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවදුරටත් ෙද්ශීය
කර්මාන්ත නඟා සිටුවලා, ෙගොවියා ශක්තිමත් කරලා, අවුරුද්ෙද්
වාරයකට පමණක් හට ගන්නා පලතුරු වර්ග, එළවලු වර්ග දිගු
කාලීනව තබා ගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අප රට තුළට
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. ඒ කාර්යෙය් නිරත වන ෙගොඩක් ආයතන අද
ෙම් රට තුළ පවතිනවා. අද ටින් කිරීම මඟින් එළවලු අපනයනය
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පලතුරු අපනයනයත් සිද්ධ ෙවනවා.
ෙමය තවත් ශක්තිමත් කරන්න රජයක් විධියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. මධ්ය පරිමාණෙය් සහ
සුළු පරිමාණෙය් කර්මාන්ත ෙවනුෙවන් විශාල අතහිත දීමක්
කරන්න අය වැෙයන් කටයුතු කර තිබීම පිළිබඳව අපි සතුටු
ෙවනවා. ෙද්ශීය ෙගොවියා ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට්
අපනයනය වැඩිදියුණු කරලා, අපනයනය ශක්තිමත් කරන්න
අවශ්ය පසුබිම රජයක් විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය තුළ අපි සකස් කරනවාය කියන එක ෙම් ෙවලාෙව්දී
මතක් කර සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය
ඇතුළු රජ රට වාෙග්ම, ෙම් රෙට් මුළුමහත් ෙද්ශීය කෘෂි
කර්මාන්තයට අෙප් සහෙයෝගය, ශක්තිය නිරන්තරෙයන්ම අපි
ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.
මූලානසාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් රෙට් නිමි භාණ්ඩ
වැඩි කරන වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක ෙකරනවා. ටයිල්
කර්මාන්තය ෙදස බැලුෙවොත්, විශාල වශෙයන් ටයිල්
නිෂ්පාදනයක් සිදු ෙකරනවා. ඒ වාෙග්ම වහල ෙසවිලි සඳහා
අවශ්ය උළු වර්ග, ඒ වාෙග්ම තවත් ෙසවිලි වර්ග ෙම් රට තුළ
නිෂ්පාදනය වන ෙවලාවක, ෙද්ශීය කර්මාන්ත නඟා සිටු වන්න ෙම්
ෙසස් බද්ද එකතු කිරීම ඉතාම කාෙලෝචිතයි කියන එක මතක්
කරන අතර, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.
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ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා
අපනයන සංවර්ධන පනෙත් 14 (1) වැනි වගන්තිය යටෙත්
නිෙයෝග නිකුත් කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව වචන
ස්වල්පයක් කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. අපි
කවුරුත් දන්නවා, අෙප් පතිපත්තිය, වැඩ පිළිෙවළ, අදහස සහ
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් අෙප් අපනයන වැඩි කර
ගැනීමත්, ආනයන අඩු කර ගැනීමත්, අපනයන ආදායම හැකි
තරම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා අවශ්ය විවිධ වැඩ පිළිෙවළ
සංවිධානය කිරීමත්, එයට අවශ්ය අනුනීති සකස් කර ගැනීමත් බව.
ඊළඟට ආනයන හා අපනයන ෙවෙළඳ පරතරය ගැන කියන්න
ඕනෑ. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය ෙනොකරන භාණ්ඩ
විශාල පමාණයක් අද අෙප් රටට ෙගන්වන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන
නිසා ආනයන වියදම විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබන බව.
ෙම් සියල්ල සැලකිල්ලට ෙගන මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළට
අනුගාමීව යමින් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය අද
අලුත් ෙයෝජනා කිහිපයක් සමඟ කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් ෙවනස්
කිරීමක් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
ඇත්ෙතන්ම ෙමහිදී අෙප් අපනයන භාණ්ඩවල වටිනාකම වැඩි
කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අවශ්යයි.
උදාහරණයක් හැටියට අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන කුරුඳු
ගත්ෙතොත්, මා හිතන හැටියට ආසියානු කලාපෙය් රටවල හැෙදන
කුරුඳු අතරින් ෙහොඳම කුරුඳු තමයි අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය
කරන්ෙන්.
කරාබු නිෂ්පාදනය ගත්තත් එෙහමයි. ෙමවැනි
නිෂ්පාදනවල වටිනාකම වැඩි කරන්ෙන් නැතිකම නිසා යම් යම්
අවස්ථාවල අෙප් අපනයන ආදායම වැඩි කර ගැනීෙම් යම් කිසි
අපහසුතාවන් ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපට දකින්න ලැෙබනවා.
එම නිසා ෙම් සඳහා ඉතාම ෙහොඳ තීන්දු තීරණ කිහිපයක් අරෙගන
ෙම් නිෙයෝග පනවන්න පියවර ෙගන තිබීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම
ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු අමාත්යාංශෙය් සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත
වන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යාංශයට වාෙග්ම ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලයටත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙමය අද
අෙප් රෙට් කවුරුත් පාෙයෝගිකව මුහුණ ෙදන කටයුත්තක්;
තත්ත්වයක්. ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් විශාල වශෙයන්
අෙප් රෙට් විවිධ කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න සූදානම් වනෙකොට
ඒ අයට තිෙබන බාධා පමාණය, ඒ ෙවනුෙවන් ඔවුන්ට ගත වන
කාලය දිහා බැලුවාම අද ෙබොෙහෝ විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්, ඒ
වාෙග්ම ෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් එම කර්මාන්තවලට පෙව්ශ වන්න
මැළිකමක් දක්වනවා. ෙම් නිෙයෝග මඟින් අනුනීති හදනවා
වාෙග්ම ඒ කාරණය පිළිබඳවත් අවධානය ෙයොමු කරලා, විෙද්ශීය
ආෙයෝජකයකු ෙව්වා, එෙහම නැත්නම් ෙද්ශීය ආෙයෝජකයකු
ෙව්වා, අෙප් රට තුළ යම් කර්මාන්තයක් ආරම්භ කරන්න සූදානම්
වන ෙවලාෙව් ඒවාට තිෙබන බාධා හැකි තාක් දුරට අඩු කරලා
ෙදන්නත්, ඒ අයට කඩිනමින් ඒ අවශ්යතා ඉටු කර ෙදන්නත් වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම කාෙලෝචිතයි කියන එක අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි මා නිෙයෝජනය කරන
කුරුණෑගල දිස්තික්කය අද අතිවිශාල වශෙයන් කළු බුලත්
නිෂ්පාදනය සිදු වන දිස්තික්කයක්. විෙශේෂෙයන්ම කුලියාපිටිය
ආශිත පෙද්ශය දැඩි ෙලස කළු බුලත් නිෂ්පාදනය කරන
පෙද්ශයක්. හැබැයි ඒවාට යම් යම් බාධා පැමිණිලා තිෙබනවා. එම
නිසා කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශයත්, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
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[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

අමාත්යාංශයත් මැදිහත් ෙවලා ඒ බාධා ඉවත් කරන වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම තුළින් අෙප් රටට විශාල වශෙයන් විෙද්ශ
මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් මතක්
කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාෙග්
කාලය තුළදී දඹෙදනිය අපනයන සංවර්ධන සමාගම ආරම්භ කිරීම
ගැන අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. දඹෙදනිය අපනයන
සංවර්ධන සමාගෙම් තල ෙකොළ ෙපට්ටි නිෂ්පාදනය මෑතක් වන
කල්ම ඉතාම ඉහළ මට්ටමින් පවත්වා ෙගන එන්න හැකියාව
ලැබුණා. නමුත් අද ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති ෙවලා
තිෙබන යම් යම් බාධා නිසාත්, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර වශෙයන් ඒ
රටවල ආර්ථිකය කඩා වැටීම නිසාත් තල ෙකොළ ෙපට්ටි
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින පවුල්වල අයට විශාල පශ්නවලට,
ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
එම නිසා ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් පිළිබඳව විෙශේෂ
අවධානයක් ෙයොමු කර කටයුතු කරන්නය කියා මම ෙම්
ෙවලාෙව්දී විෂය භාර අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම නිෙයෝගවලට අදාළව
කරුණු ඉදිරිපත් කරද්දී අදත් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා
සුපුරුදු පරිදි ෙම් මාතෘකාවට පරිබාහිරව කථා කළා. ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය කඩා වැටිලාය කිව්වා; ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයක්
නැහැයි කිව්වා; නීතිය වල් වැදිලාය කිව්වා. හත්වන
පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරද්දීත්, පළමුවන අය වැය ෙල්ඛනය
ඉදිරිපත් කරද්දීත්, ආර්ථිකය පිළිබඳව කථා කරද්දීත් -ඒ හැම
අවස්ථාවකදිමකිව්ව ආකාරයටම සුපුරුදු විධියටම අදත්
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තිතුමන්ලා අදහස් පකාශ කරනවා අප දැක්කා.
තව සති ෙදකකින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවාය,
ආණ්ඩුවට ඉදිරියට යන්නට බැහැයි කියා අදත් ඔවුන් පකාශ
කළා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම්
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් මුදල් අමාත්යාංශය
මඟින් නීත්යනුකූලව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව මා ළඟ තිෙබනවා.
එහි අපනයන ආදායම වැඩි වී තිෙබන ආකාරය දිහා බැලුවාම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන වශෙයන් සඳහන් කෙළොත්- 2000
අවුරුද්ෙද් අෙප් අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන
5.5ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 5.5ක්ව
තිබුණු එම අපනයන ආදායම 2005
අවුරුද්ද ෙවනෙකොට
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6.3 දක්වා වැඩි කර ගන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2010 අවුරුද්ද වන විට එය
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 8.6 දක්වා වැඩි කර ගන්නත් 2011
අවුරුද්ද වන විට ෙඩොලර් බිලියන 12.6 දක්වා වැඩි කර ගන්නත්
පසු ගිය කාලය තුළදී අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවාය කියන
කාරණයත් අප මතක් කර ෙදන්නට ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2016 අවුරුද්ද වනවිට අපනයන ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 18 දක්වා වැඩි කිරීෙම් ඉලක්කයක්
අප සතුව තිෙබනවා.
එම නිසා ඒ ඉලක්කය සපුරා ගන්න
පියවෙරන් පියවර යන ගමනක් ෙම්ක. ආර්ථිකය කඩා වැටිලා,
අපනයනය කඩා වැටිලා කියන අයට ෙම් වාර්තාව අර ෙගන
කියවා බලන්නය කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ඒ වාෙග්ම
ආර්ථිකය ශක්තිමත් වන රටක ඒ නිර්ණායකයන් හැම එකක්ම
අද ඉදිරියට ඇවිත් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් කාරණයත්
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නට කැමැතියි. පසු ගිය දිනක
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"Travel Asia Online" කියන ආයතනය විෙශේෂෙයන් දකුණු
ආසියානු රටවල් අටක ආර්ථික තත්ත්වයන් පිළිබඳව පධාන
කරුණු හතරක් පදනම් කර ෙගන සමීක්ෂණයක් කළා.
එක කාරණයක් තමයි, ඒක පුද්ගල ආදායම. අෙනක් කාරණය
තමයි සාක්ෂරතාව. ඊ ළඟ කාරණ ෙදක තමයි ආයු කාලය සහ
පිරිසිදුකම. ෙම් පධාන කරුණු හතර මූලික කර ෙගන විෙශේෂෙයන්
ඇෆ්ගනිස්තානය, බංගල ෙද්ශය, බූතානය, ඉන්දියාව, මාල
දිවයින, ෙන්පාලය, පාකිස්තානය සහ ශී ලංකාව කියන ෙම්
රටවල් අෙට් තමයි ෙම් සමීක්ෂණය කෙළේ. ෙම් කළ
සමීක්ෂණෙය්දී ඒ පධාන විෂයයන් හතෙර්දී හැම විෂයයකටම
ෙම් ස්වාධීන ආයතනය මගින් ලකුණු 5 ගණෙන් ලබා දී
තිෙබනවා. එෙහම ලකුණු ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ ලකුණු 20 න්
ලකුණු 18ක්ම ශී ලංකාවට ලබා ගන්නට හැකියාව ලැබී
තිෙබනවා. ඒ ස්වාධීන ආයතනය ශී ලංකාවට ලකුණු 18ක් ලබා දී
තිෙබනවා. ස්වාධීන ආයතනයක් හැටියට "Travel Asia Online"
ආයතනය අවසානෙය්දී එම වාර්තාෙව් ඒ අයෙග් මතය ෙම්
විධියට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා:

"According to our marks system and
international statistics, we can say that Sri
Lanka is the best country in South Asia.
The second goes to Maldives and the
third is Bhutan".
ෙම් ගැන අප ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. ෙම්ක තමයි මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්ෙව්. මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා,
ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රට බවට ශී ලංකාව පරිවර්තනය කරන්න
යන ගමන ආරම්භ කර පියවෙරන් පියවර ඉදිරියට යනවාය කියා.
අද ෙම් වන විට දකුණු ආසියාෙව් ෙහොඳම රට බවට ශී ලංකාව පත්
වී තිෙබනවා. එම නිසා අප විපක්ෂෙයන් ෙමන්න ෙම් කාරණය
අහන්නට කැමතියි. සුපුරුදු පරිදි විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා
කියනවා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලාය, අරවා නැතිය, ෙම්වා
නැතිය කියා. ෙම් ස්වාධීන ආයතන හැම එකක්ම - අද ෙලෝක
බැංකුව කථා කළත්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව කථා කළත්.
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය කථා කළත් ඒ හැම ආයතනයක්මහැම අංශයකින්ම ඉදිරියට එන රට බවට ශී ලංකාව පත් වී
තිෙබනවාය කියද්දී, අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කිහිප ෙදෙනක්
විතරක් එෙහම ෙවලා නැහැයි කියන්ෙන් කුමන පදනමකින්ද
කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්නට කැමැතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාව අවසාන ෙවනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පැහැදිලිව කියනවා, ෙම්
රෙට් නීතිය වල් වැදිච්ච කාල වකවානුවක් තිබුණු බව. සමහර
මන්තීතුමන්ලාට ඒක මතක නැතිව ඇති. 1988-1989 කාලෙය්
අෙප් රෙට් අම්මලා, තාත්තලා ෙම් රටට දායාද කළ එක් ලක්ෂ
විසිපන් දහසක් පමණ තරණෙයෝ- ෙම් රෙට් බිහි ෙවච්ච අහිංසක
තරුණ පරපුර - ඇඩ්ෙරස් නැතිව, ෙවච්ච ෙදයක් නැතිව අතුරුදන්
වුණා. ඒ වාෙග්ම ටයර් උඩ පිච්චුණා. ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට්
තිබුෙණ් ෙමොන නීතියද කියා අප විපක්ෂෙයන් අහනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් විනිසුරුවරුන්, නීතිඥයින්,
කථිකාචාර්යවරුන්, විවිධ ක්ෙෂේතවල වෘත්තිකයන් ෙවඩි තියලා
අමු අමුෙව් මරලා දැම්මා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අඩුම තරමින්, ඒ
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අයෙග් මිනිය දණහිෙසන් උඩට උස්සන්න දුන්ෙන් නැති කාල
වකවානුවක් තිබුණා. ඒ කාලෙය් තිබුෙණ් ෙමොන සදාචාරයද,
ෙමොන නීතියද? යම් යම් සිද්ධි තාවකාලිකව ඇති ෙවනවා. හැබැයි
අෙප් රෙට් ශී ලංකා ෙපොලීසිය ඉතාම දක්ෂයි. ඒ සිදු වුණු හැම
සිද්ධියක්ම ෙම් වන ෙකොට රටට ෙහළි කරලා තිෙබනවා.
පසු ගිය දිනෙය්දී ඇති වුණු සිද්ධියත් අනිවාර්යෙයන්ම රටට
ෙහළි කරන්න කාලය තිබියදීත්, ඒ ෙකටි කාලයට ෙහෝ ආණ්ඩුවට
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න තමයි විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන්
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඒ
නිසා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලි කියනවා, පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා
කර ගනිමින් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්මට අනුව අෙප් රෙට් ෙම්
ෙගනි යන වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගනි යන්න
අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නායකත්වය දීලා තිෙබනවාය කියන
කාරණය. ඒ නිසා ඒකට ඊර්ෂ්යා කරන්න එපාය කියා විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

[අ.භා. 5.47]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෂයයට බද්ධව කථා
කරනවා නම් ඉතාමත් සුළු ෙවනස් කිරීමක් තමයි ෙම් නිෙයෝග
මඟින් කරලා තිෙබන්ෙන්. මා එෙහම කියන්ෙන්, ඉස්සර කළු
ගල්වලට ෙසස් බද්ද අය කෙළේ ෙමටික් ෙටොන් එකකටයි. නමුත්
දැන් අය කරන්ෙන් ඝන මීටරයකටයි. ඒක ෙබොෙහොම ෙලෙහසි
වැඩක්. කවුරුත් ෙනොකියපු කරුණක් මා කියන්නම්. Raw කළු
ගල්වලට එෙහම නැත්නම් රළු ෙහෝ දළ ෙලස හැඩ කැපූ කළු
ගල්වලට ඝන මීටරයකට අය කරන්ෙන් රුපියල් 24,000යි. Value
addition එකක් එෙහම නැත්නම් වටිනාකම එකතු කෙළොත් එන්න
එන්න අඩු ෙවනවා. ෙම්ක ෙහොඳ ෙදයක්. ෙම්ෙකන් විශාල
බලපෑමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.
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ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් කිසි ෙකෙනක් strike
කරන්ෙන් නැහැ; කෑ ගහන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, රෙට් ආර්ථිකය
පිළිබඳ දත්තයන් ගැන ඒ අය ෙහොඳට දැනුවත් ෙවලා තිෙබන
නිසා. ෙකොරියාෙව් ආර්ථිකය කඩා වැටිච්ච ෙවලාෙව්ත් ෙමොනවාද
කෙළේ? රත්රන් බඩු ටික ෙගනැල්ලා දුන්නා. ඔබතුමන්ලා ෙම්වා
අහ ගන්න. රත්රන් බඩු ටික ෙගනැල්ලා දුන්නා, "ෙම්ක
විකුණාෙගන රට ෙගොඩ ගන්න." කියලා.
ඇත්තටම කියනවා නම්, දැන් අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයත් එක්ක
භාණ්ඩාගාරය සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. හිතුමෙත්ට තනි තීන්දු
ගන්ෙන් නැතිව ඒ ෙගොල්ෙලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා නම්,
අපනයනකරුවා අපට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ෙයෝජනා
කරන්ෙන් ඒකයි. ෙමොකද, ඒ අය අපට අවශ්යයි. ෙවෙළඳ පරතරය
නැති කෙළොත් විතරයි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. උදාහරණයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, දැන් ඉන්දියාවත්
එක්ක අපි ගනුෙදනු කරනවා. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන
3,816ක් imports කරනවා. නමුත් exports කරන්ෙන් කීයද?
Exports කරන්ෙන් -අපනයනය කරන්ෙන්- ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 521යි. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 3,816ක් ආනයනය
කරනවා. සියයට 88ක් කියන්ෙන් ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි.
අපනයනය US Dollars මිලියන 521යි. ෙමයින් ෙපෙනනවා
ෙවෙළඳ පරතරය ෙකොච්චරද කියලා. ඇෙමරිකාව තමයි අපට
ෙගොඩක් උදවු කරන්ෙන්. සමහර විට අපි ෙනොදන්නවා ෙවන්න
පුළුවන්.
සියයට 84ක අපට ෙවෙළඳ වාසියක් තිෙබනවා.
Exportsවල වාසිය අපට තිෙයනවා. බසීලෙයන් සියයට 12ක්
පාඩුයි. මා ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, වාර්තා කර
ගන්න. අෙප් ආනයනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 2,023යි.
අපනයනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 104යි. ෙවෙළඳ පරතරය
සියයට 95යි. එම නිසා අපි ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ? දැන් බටහිර
රටවල්වලට තමයි අෙප් අපනයනය වැඩිෙයන් සිද්ධ කරන්ෙන්.

අනික් කාරණය, ෙසස් බද්ද කියන එක කාලානුරූපීව පනවන
බද්දක්. ඒක අඩු කරනවා, වැඩි කරනවා. ෙද්ශීය ෙගොවියා රකින්න
ඒක සමහර විට වැඩි කරනවා; සමහර විට අඩු කරනවා. එම නිසා
ෙම් ෙසස් බද්ද පිළිබඳව ෙබොරු බියක් ඇති කර ගන්න එක
අපරාධයක් කියලා මා හිෙතනවා. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් ෙදයක්
තිෙබනවා. ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ගැන කල්පනා
කරලා බලද්දී අපට නිරීක්ෂණය කරලා ගන්න ඕනෑ පාඩම් සහ
කරුණු ගණනාවක්ම තිෙබනවා.

විෙශේෂෙයන්ම ෙත්, ඇඟලුම් සහ solid tyres. මෙග් ආසනෙය්
තමයි solid tyres ආයතනය -ෙලෝඩ්ස්ටාර් ආයතනයතිෙබන්ෙන්. ටයර් අපනයනෙයන් අද අපි තුන්වැනි තැනට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. බලන්න, ෙකොෙහොමද තත්ත්වය කියලා.
ෙමෙහට රබර් ෙගනැල්ලා value addition එකක් කරලා
අපනයනය කරනවා. ටයර් අපනයනෙයන් තුන්වැනි තැනට අපි
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි දැන් ෙම්වා diversify කරන්න ඕනෑ.
Diversify කරලා Preferential Trade Agreementsවලට එන්න
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපි ෙකොච්චර කථා කළත් අපි යා යුතු තැන
නිර්ණය කර ෙගන කවදාවත් හරි ගමනක් යන්න බැහැ කියන එක
තමයි මට කියන්න පුළුවන් වන්ෙන්. නිවැරදි ගමනක් යන්න
ආණ්ඩුව ෙලොකු උත්සාහයක ෙයෙදනවා.

එක කාරණයක් තමයි, අෙප් ෙවෙළඳ පරතරය - trade balance
එක. අපි ඉන්දියාවත් එක්ක කරන ගනුෙදනුවලදී, ඇෙමරිකාවත්
එක්ක කරන ගනුෙදනුවලදී, අනිකුත් රටවල් එක්ක කරන
ගනුෙදනුවලදී, චීනයත් එක්ක කරන ගනුෙදනුවලදී ෙම් ෙවෙළඳ
පරතරය පිළිබඳව -ෙම් trade balance එක පිළිබඳව- අවධානය
ෙයොමු කරලා අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපට සිද්ධ වනවා.
අනිවාර්යෙයන්ම ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ යුෙරෝපීය
රටවල්වල ආර්ථිකය දැන් කඩා වැටී ෙගන එනවා. උදාහරණයක්
ගත්ෙතොත්, ඉතාලිෙය් ෙසේවක පඩි නඩි දැන් කපලා; විශාම වැටුප්
කපලා; 2013 වර්ෂය සඳහා සුභ සාධනය සම්පූර්ණෙයන්ම කපලා
දාලා. ගීසිෙය් 2013 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය ෙසේවක වැටුප් කප්පාදු
කරලා; විශාම වැටුප් කප්පාදු කරලා; ඒ වාෙග්ම සුභ සාධනය
සියයට 50කින් අඩු කරලා. ජපානෙය්ත් එෙහමයි. මා හිතන්ෙන්
ජපානෙය් ඒක අඩු කරලා තිෙබන්ෙන් වැඩිහිටි ජනගහනය සියයට
50 දක්වා වැඩි වන නිසයි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සුභ සාධනය
ෙවනුෙවන් ඒ රටවල්වල පඩි වැඩි කිරීමක් ෙනොෙවයි, අඩු කිරීමක්
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක හැබැයි ෙහොඳ යහපත් පරමාර්ථයක්

විෙශේෂෙයන්ම
"දිවිනැගුම"
වැඩසටහන
බලන්න.
පතිපත්තියක් වශෙයන් අපි පිළිගන්නවා, අපට මූලික අවශ්යතා
තුනක් තිෙබනවා කියලා. එනම් කෑම බීම, ඇඳුම් සහ නිවාස. ඔය
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙගදර ගබඩාවක් හදා ගන්න පුළුවන්.
තමුන්ෙග් ඉඩෙම් යමක් වගා කර ගත්ෙතොත් ජීවන වියදමට අත්
වැලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට අර බදු, ෙම් බදු කියන
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද එතෙකොට අෙප්
ආදායම ෙහොඳ තත්ත්වයකට ෙගෙනන්න පුළුවන්. ෙම්වා තමයි
තිෙබන පශ්න. ෙම් ගැන කථා කරද්දි අපට කියන්න පුළුවන්,
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පශ්න ෙගොඩක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
ෙමදා පාර අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙයනුත් ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට
ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය වැඩියි කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙචෝදනා ෙකරුවා. නමුත් තවමත් ෙම් රෙට්ත්, ජාත්යන්තර
වශෙයනුත් එල්ටීටීඊ එක ෙහොල්මන් කරනවා. ඒ ෙහොල්මන් කිරීම
නිසා රෙට් ආරක්ෂාව සුරකින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද
ආරක්ෂාව සුරැකිලා රෙට් සාමය තිබුෙණොත් විතරයි
ආෙයෝජකෙයෝ එන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙම් රෙට් හිටපු ෙහොඳම ආෙයෝජකයා කවුද? ෙහොඳම
ආෙයෝජකයා තමයි, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, ආරක්ෂක පධානියා
වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ හමුදාව. පළමුවැනි ආෙයෝජකයා
වන්ෙන් ඒෙගොල්ලන්. ඒෙගොල්ලන් ජීවිත පූජා කරලා ආෙයෝජනය
කළ නිසා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙව්චනය කරන්න හරි අද
අෙප් රට ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඉඩම් වගයක් සම්බන්ධ පශ්නයක් ගැන දැන් ගරු
මන්තීතුෙමක් කිව්වා. ෙමොන ඉඩම් පශ්නද එෙහේ තිෙබන්ෙන්?
ෙමෙහේ ඉඩම් ගන්න පුළුවන් ඒෙගොල්ලන්ට. එෙහත් ගන්න
පුළුවන්. "ෙත්සවළෛමයි" නීතිය කියලා ඉඩම් පැත්තකට දමන්න
බැහැ. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒක
තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් ඇත්ත තත්ත්වය වසන් කරලා ආපහු
ජාතිවාදය අවුස්සලා ෙම් රෙට් ෙවනසක් ඇති කරන්න කථා
කරන්න එපා. ඊෙය් ෙපෙර්දා අධිකරණය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා
විෙව්චනය ෙකරුවා. මම ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙනවිල් ජයවීර මහත්මයා කියන්ෙන් කවුද? ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාලෙය්
හිටපු
අග
විනිශ්චයකාරතුමා. එතුමා කිසිම උසාවියක නඩුවක් අහපු
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් නීති
උපෙද්ශක.
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(The Presiding Member)
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එතුමා අපි ඉදිරිපිට පකාශ කළා, "මමත් නීතිඥෙයක්, නීතිය මම
වෘත්තියක් වශෙයන් ෙකරුවා, කවදාවත් මෙග් නීතිඥ වෘත්තියට
මම පයින් ගහන්ෙන් නැහැ, වෘත්තිය ආරක්ෂා කරනවා." කියලා.
බලන්න ඒක ෙකොච්චර සාධාරණ කියමනක්ද කියලා. හැම එකටම
අපට ෙචෝදනා කරන එක වැරැදියි.
මට මතකයි, මම ධීවර ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටිද්දී අපි සන්
නම් - trade mark - ගැන විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ බව.
Ceylon Tea, Mlesna Tea වාෙග් ඒවා තමයි විෙද්ශ ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ ඉල්ලන්ෙන්. අපිට දැන් එෙහම branded නැහැ. අපි ඒවා
ඇති කර ගන්න ඕනෑ. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙලෝඩ්ස්ටාර් ටයර්
එක බලන්න. "ෙලෝඩ්ස්ටාර්" කිව්වාම ඕනෑම රටක් දන්නවා.
ඊ ළඟට බලමු අෙප් කුරුඳු නිෂ්පාදන ගැන. ලංකාෙව්
cinnamonවලට ෙලොකු ඉල්ලීමක් ඇති කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා
දැන් සම්පදාය අපි හිතපු කථාන්තරවලට වඩා ෙවනස්. ෙලෝකයත්
එක්ක ෙවනස් න්යායක් ගැට ගහ ෙගන යද්දී වර්තමාන ෙලෝකෙය්
දියුණුවයි,
ආර්ථිකය
හැසිෙරන
විධියයි,
ආර්ථිකය
කළමනාකරණය කරන විධියයි, ඒ රටවලට පත් වන රාජ්ය
නායකයින්ෙග් මඟ ෙපන්වීම අනුව ඒ අය හැසිෙරන විධියයි
නිරීක්ෂණය කරමින් තමයි අෙප් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. අපට කිසි ගැටලුවක් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එකයි මෙග්
මතය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.

ෙනවිල් සමරෙකෝන් මහතා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

සමා ෙවන්න ඕනෑ. ෙනවිල් සමරෙකෝන් මැතිතුමා. හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. එතුමා ඉදිරිපිට තමයි අතිගරු ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා දිවුරුම් දුන්ෙන්. එතුමාෙග් නීති
උපෙද්ශක. ෙම් අතීතෙය් සිදු වූ ෙද්වල්. ෙමෙහම තමයි
ඔබතුමන්ලා කියා කෙළේ. ඒක හරිද වැරැදිද කියන කතන්දරය
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. එදා දක්වපු උදාහරණය. ඒ අතින් බලද්දි
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? උසාවිවල නඩු
අහලා පළපුරුද්ද - experience - තිෙබන, නීති ක්ෙෂේතය පිළිබඳ
සෑෙහන දැනුම් සම්භාරයක් තිෙබන අය තමයි ඒ තනතුරට පත්
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ෙම් ෙචෝදනා අපට දමන්න එපා.
පහර ෙදනවා, පශ්න ඇති වනවා, ඒක ඇත්තයි. නමුත් සත්ය
තත්ත්වය ෙහළිදරව් කර ගන්න ෙපොලීසියට වැඩි කාලයක් යන
එකක් නැහැ. ෙමොනවා නැති වුණත් අපට ෙහොඳ
ෙපොලිස්පතිතුෙමක් ඉන්නවා. මම එතුමාට විෙශේෂ ස්තුතියකුත්
කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් ෙවච්ච හැම එකක්ම ෙපොලීසිය
අල්ලා ෙගන තිෙබනවා. කිසි ෙදයක් යට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.
කවුද ෙමය ෙකරුෙව් කියන එක ෙසොයා ගන්න එතුමාට
අවස්ථාවක් ෙදන්න. එෙතක් ඔබතුමන්ලා තාවකාලික තෘප්තියක්
විඳින්න. අර කකුළුවා වතුර උණු වන තුරු දිය ෙකළිෙය් ඉන්නවා
වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලාත් දිය ෙකළිෙය් ඉන්න. නමුත් ෙචෝදනා
කරන්ෙන් නැතිව ඒ කරුණු ෙසොයා ගන්න ෙපොලීසියට අවස්ථාවක්
ෙදන්න. ෙනොෙබෝ කාලයකින් ෙහළිදරව් ෙවයි කවුද
විත්තිකාරෙයෝ, ෙමොකක්ද ෙහේතුව, ෙහේතුවට පාදක ෙවච්ච සාධක
ෙමොනවාද කියලා.
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්තුමාට පහර දීම
අපි ෙහළා දකිනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඒක ෙහළා දැක්කා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙපොඩි ෙවලාවක් ලබා
ෙදන්න.
රුසියාවත් එක්ක බලද්දී අෙප් අපනයනෙයන් සියයට 78ක
ලාභයක් අපට තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් අපි එහාට සියයට 78ක්
export කරනවා. Import කරන්ෙන් සියයට 22යි. ෙම්වා බලන්න
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොරුවට කෑ ගහලා, අරවා කියලා,
ෙම්වා කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. අපි අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලයට ස්තුති වන්ත ෙවන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් මම
ඇමතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමන්ලා ෙහොඳ
රාජකාරියක්, ෙහොඳ ගෙව්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ අය මඟ
ෙපන්වීමක් කරනවා, ෙමෙහම ගිෙයොත් තමයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්
කියලා. අපට චීනයත් එක්ක තරග කරන්න බැහැ ෙන්. අපට
චීනයත් එක්ක තරග කරන්න බැහැ. ඉන්දියාවත් එක්කත් තරග
කරන්න බැහැ. ෙමොකද, අෙප් ජනගහනය ෙබොෙහොම ටිකයි. ඒ
රටවල ෙලොකු ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබනවා. අපට ෙකොකාෙකෝලා
විකුණනවාට වැඩිය ෙහොඳයි ඉන්දියාවට ෙකොකාෙකෝලා මූඩි
විකුණන එක. ෙම්ක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. මම ඔබතුමාට මතක්
කරලා කියන්න යන්ෙන්, අපි දැනුවත් කරන්න යන්ෙන් ඔය
ෙචෝදනා පදනම් විරහිතයි කියලායි. ඒ ෙචෝදනාවල කිසිම
සත්යතාවක් නැහැ.
අද කළු ගල් ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඉතින් ඇයි ඔබතුමන්ලා
කළු ගල්වල ඔළුව හප්පා ගන්ෙන්? සින්දුවක් තිබුණා, "ෙම් තරම්
සියුමැලිද කළු ගල්, හිතන්නටවත් බැරි නිසා, මම ගියා අවුකන
බුදුන්ටත් දෑස් දුන් මිනිසා ෙසොයා" කියලා. සුනිල් එදිරිසිංහ
මහත්මයාෙග් ෙහොඳම ගීතය. කළු ගල් සියුම්ව කපලා නිර්මාණ
කරන්න පුළුවන්. නිර්මාණවල ෙසස් බද්ද එන්න එන්න අඩු
ෙවනවා. එන්න එන්න අඩු ෙවනවා. ෙපොෙළොන්නරුවට ගිය
ෙවලාවක මම දැක්කා දැවවලින් ෙලොකු අලිෙයක් කපලා
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තිෙබනවා. ෙලොකු අලි. අඩි 10ක් 15ක් උසයි. කීයද ගණන? එක
අලිෙයක් ලක්ෂ 80 ගණෙන් චීනයට export කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා වටිනාකම් නැති අලි වුණාට දැව අලියාට ඊට
වඩා ෙලොකු වටිනාකමක් තිෙබනවා කියන එක මතක් කරනවා.
ඕනෑ නම් ගිහින් බලන්න ෙපොෙළොන්නරුෙව් කැටයම් export
කරන තැනක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, හැම
භාණ්ඩයකටම වටිනාකමක් එකතු කෙළොත්, value addition
එකක් කෙළොත් අපට පමාණය අඩු වුණාට ආදායම, ලාභාංශ වැඩි
කර ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ න්යාෙයන් කටයුතු කිරීමට අපට
සැලසුමක් තිෙබන බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මෙග් වටිනා ෙවලාව නාස්ති කරන්න ෙදන්න බැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඉන්න, ඉන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙම්ක බරපතළ පකාශයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කරන්ෙන් බරපතළ
පකාශයක්. මට කියන්න බැහැ, අමූලික ෙබොරු ෙචෝදනා කියලා.
මම විනිශ්චයකාරෙයක් ෙනොෙවයි. මම කිව්ෙව් එදාට ඇත්ත
නැත්ත ෙත්ෙරයි කියලායි. මන්තීතුමා අන්න ඒක ෙවනස් කර
ගන්න.

මී ළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් කථාව.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙකොපමණ ෙවලාවක් ලැබී
තිෙබනවාද කියන කාරණය දැන ගන්නට කැමැතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට ගරු ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්න මහතාට පහර දීම
පිළිබඳව පරීක්ෂණය ෙකෙරනවා; දක්ෂ ෙපොලීසිය ඒ කටයුතු කර
ෙගන යනවා; හැබැයි අවසාන පතිඵලය රජය ෙනොවන ෙවනත්
කමයක්ය කියලා එතුමා කියනවා. ෙම්ක හරි පුදුමයි.

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

[අ.භා. 5.59]

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

එෙහම ෙවන්න පුළුවන්.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා ආර්ථිකය වර්ධනය කර ගැනීෙම් උපාය මාර්ගයක්
විධියට රට තුළ ආෙයෝජනයට, නිෂ්පාදනයට සහ ෙවෙළඳාමට
සුදුසු පරිසරයක් සකස් කර ගැනීමට අවශ්ය වන ඉතාමත් වැදගත්
කාරණයක් ගැන කථා කළා. රට තුළ ෙහොඳ නීති පද්ධතියක් තිබීම
සහ ඒ නීති පද්ධතිය හරියාකාරව කියාත්මක වීමක් තිෙබන්නට
අවශ්යයි ආර්ථිකය දියුණු වන්නට නම් කියලා එතුමා කිව්වා. රෙට්
නීතිය හා සාමය කඩා වැටුෙණොත් ආර්ථිකයත් බිඳ වැෙටනවා.
නීතිය හා සාමය ෙහොඳින් කියාත්මක ෙවනවා නම් ආර්ථිකය
ආරක්ෂා ෙවනවා. ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා එතුමාෙග්
කථාෙව් මැදදී කිව්වා, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙල්කම්තුමාට පහර දීම පිළිබඳ පරීක්ෂණය ෙපොලීසිය කර ෙගන
යනවා, දක්ෂ ෙපොලීසියක් ඉන්නවා, ඒකට ඉඩ ෙදන්න කියලා. ඉන්
පසුව කථාව අවසානෙය්දී කියනවා ෙම් ෙචෝදනා අමූලික ෙබොරු,
අසත්ය ෙචෝදනා කියලා. එතෙකොට ෙම්ෙක් පුදුම පරස්පරයක්
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ ෙපොලිස් පරීක්ෂණවල පතිඵලය පිළිබඳව
එතුමා දන්නවා. ඒ දක්ෂ; අතිදක්ෂ ෙපොලිස්පතිතුමා ස්ථිරසාරවම
සාර්ථක ෙලස පරීක්ෂණය අවසන් කරනවා, රජයට එෙරහි
ෙනොවන -

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Felix Perera, what is your point of Order?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම්ක හරි පුදුමයි. ෙමොකද, භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද
මහත්මයාව මරා දැමීෙම් නඩුෙව් නඩු කටයුතු යන ආකාරය අනුව
දැන් එතුමා වරදකරු ෙවලා චුදිතයා පැමිණිලිකරු වන තැනට වැඩ
කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි පසු ගිය කාලෙය්
ලසන්ත විකමතුංග පකට මාධ්යෙව්දියා; නීතිඥවරයා ඝාතනය
කළා. කිසිම පරීක්ෂණයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම කීත් ෙනොයර්ට පහර
දුන්නා. එතුමාට හිරිහැර කරලා රටින් යන තැනට වැඩ
සැලැස්සුවා. ෙපෝද්දල ජයන්තෙග් කකුල කඩලා ඒ ෙජ්යෂ්ඨ
මාධ්යෙව්දියාට ලංකාෙවන් යන්න කටයුතු සැලැස්සුවා. ඒ වාෙග්ම
පසු ගිය දවස්වල අර සුපකට සිල්වා සහ සිල්වාෙග් පුතයා රඟපාපු
රඟපෑම තුළ අවසානෙය් අද වන ෙකොට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච
පරිදිම, ෙම් රෙට් යුද හමුදාෙව් අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් මඟින්
කියනවා, "ෙම් ෙම්ජර්වරයා අදාළ ෙව්ලාෙව් නීත්යනුකූල
රාජකාරියක ෙයදී නැත" කියලා.
මම අහන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් නීත්යනුකූල රාජකාරි
කරන්ෙන් නැති මිනිස්සුන්ට -සිවිල් පුද්ගලයන්ට, ෙපෞද්ගලිකව
තමන්ෙග් ගමන් බිමන් යන පුද්ගලයන්ට - ගහන්න පුළුවන්ද, ඒ
අයෙග් ඔළු පළන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඒකද පශ්නය? නැහැ.
ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය පිළිබඳව බැරෑරුම් පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ පතිපත්ති, රජය සහ රජයට
සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට, රජයට අනුගහය දක්වන පුද්ගලයන්ට
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒකයි තිෙබන තත්ත්වය.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය දවස්වල ෙම් රෙට් අධිකරණය
පිළිබඳව ඇති වුණු තත්ත්වයත් හුදකලා ෙදයක් ෙනොෙවයි.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, විෂයයට අදාළව කථා කෙළොත් ෙහොඳයි.

කියලා කියන්ෙන්, ඒ පිළිබඳව වගකීම දරන පධානම ෙපෙළේ
පුද්ගලයකුට පහර ෙදනවා කියලා කියන්ෙන් ඉතාම බරපතළ
කියාවක්. එදා මංජුල තිලකරත්නට ගල්කිස්ෙසේ දී පහර දුන්
පුද්ගලයා කවුද කියන එක -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ඔව්. රෙට් නීතිෙය් හා සාමෙය් පැවැත්ම ආර්ථික සංවර්ධනයට
වැදගත්. ෙසස් බද්ද පනවනවා වාෙග්ම ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය
ආරක්ෂා කිරීම මූලික ෙදයක්. ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා
කථා කෙළත් ඒ ගැනයි. ඒ නිසායි මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ෙම් රෙට්
අධිකරණය පිළිබඳ, පහළ අධිකරණය පිළිබඳව ස්වාධීනත්වය
ෙසොයා බලන්න වගකීම පැවරිලා තිෙබන අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට ෙපෞද්ගලිකවම පහර ගැසීම
ආරම්භ වුෙණ් දැනට සුමාන ෙදකකට කලින්. ජනාධිපති
මන්දිරෙය්දී පැවත්වූ breakfast meeting එෙක්දී මාධ්යෙව්දීන්
ඉස්සරහ මංජුල තිලකරත්න කියන අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට ෙපෞද්ගලිකවම පහාර එල්ල කෙළේ
ෙකොෙහොමද? එතුමාෙග් නම අර ෙගන, එතුමාෙග් ෙජ්යෂ්ඨත්වය
පිළිබඳ පශ්න මතු කරලා, එතුමාෙග් පත් වීෙම් කමය පිළිබඳ පශ්න
මතු කරලා, ඒ වාෙග්ම තමන්ට හිතවත් මාධ්යෙව්දියකු හරහා
තාත්තා ෙකනකු එවූ ලියුමක් පිළිබඳව කතන්දරයක් අර ෙගන
ඊළඟ සතිෙය් මංජුල තිලකරත්නෙග් චරිතය ඝාතනය වන
ආකාරයට තමන්ට හිතවත් මාධ්යවල පිටු ගණන් කතන්දර ලියලා
අවසානෙය් දී "ගැහුවට කමක් නැහැ, ෙම් මිනිහාට" කියන
වාතාවරණය සමාජය තුළ ඇති කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත්
ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච ආකාරයටම එදා Twenty20
අවසාන තරගයට කලින් ජනතාවෙග් අවධානය සම්පූර්ණෙයන්ම
කිකට්වලට ෙයොමු ෙවලා තිෙයද්දී අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට පහර දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක මංජුල තිලකරත්නට
ගහපු පහරක් ෙනොෙවයි. ඒ පහර දුන්ෙන් ෙම් රෙට් අධිකරණයට.
ඒ පහර දුන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට. ඒ පහර දුන්ෙන් ෙම්
රෙට් නීතිය පිළිබඳ මූලධර්මවලට. ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙවන් සනාථ කර තිෙබන මූලධර්මවලට. ෙම් රෙට්
ජනතාව, තිවිධ හමුදාවල රණවිරුෙවෝ, ෙපොලීසිෙය් රණවිරුෙවෝ
ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ෙම් මාතෘ භූමිය තස්තවාදෙයන් මුදා ගත්ෙත්
ෙමෙහම කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් රට ඉදිරියට යන ගමෙන්;
ආර්ථික සංවර්ධනය කරා යන ගමෙන්; ෙම් රට දියුණු වන
ගමෙන්; ෙම් රෙට් අනාගතය රැඳිලා තිෙබන්ෙන් පජාතන්තවාදය
පිළිබඳ මූලධර්ම ආරක්ෂා කෙළොත් විතරයි. ෙම් රෙට් විධායකයට
අධිකරණයත් එක්ක පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඒක නීතිෙය් සීමාව
ඇතුළත විසඳා ගත යුතුයි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන
සීමාවන් තුළ ඒවා විසඳා ගත යුතුයි. විනිශ්චයකාරවරයකුට
විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්
තිෙබන සීමාවන් තුළ; නීතිෙය් සීමාවන් ඇතුළත ඒ කමය
අනුගමනය කර විසඳා ගත යුතුයි. එෙහම ෙනොමැතිව
විනිශ්චයකාරවරුන්ට පහර ෙදන්න, විනිශ්චයකාරවරුන්ට
තර්ජනය කරන්න, විනිශ්චයකාරවරුන්ව දුර්වල කරලා
විනිශ්චයකාරවරුන්ව තමන්ෙග් අතෙකොළු බවට පත් කර ගන්නට
ෙම් රෙට් විධායකය කල්පනා කරනවා නම් ඒක ෙම් ආණ්ඩුෙව්
අවාසනාවක්.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳ නීතිඥෙයක්. දැන්වත් විෂයට
අදාළව කථා කිරීම ෙහොඳයි ෙන්?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්, නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන එක තමයි ෙමහි තිෙබන
මූලික පශ්නය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා විෂයට බැහැරව තමයි ෙමච්චර ෙවලා කථා කෙළේ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඔය කථාව කිව්ෙව්
නැහැ ෙන්, ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කථා කරනෙකොට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුමා විෂයය ගැන කථා කළා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මංජුල තිලකරත්න ගැන එතුමා කියනෙකොට, නීතිය හා සාමය
ගැන එතුමා කියනෙකොට, ෙපොලිස් පරීක්ෂණ ගැන එතුමා
කියනෙකොට ඔබතුමා ඕක කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. මටත් කියන්න ඉඩ
ෙදන්න. මා වැඩිදුර ඒ ගැන කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ආර්ථික
සංවර්ධනය, ෙසස් බද්ද, ඒ හැම ෙදයක් වාෙග්ම නීතිය හා සාමය
ආරක්ෂා කිරීමත් වැදගත්. ෙම් රෙට් නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා
කරන පරිසරයක් ෙගොඩනැඟුෙවොත් ආර්ථිකය දියුණු වනවා. ෙම්
රෙට් අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට ෙම්
රෙට් විධායකය

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

වග කියන්නට අවශ්යයි. ෙම් රෙට් අද ඇති ෙවලා තිෙබන -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අධිකරණය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් මිනිසුන්ට
සාධාරණය ඉටු කර ගැනීම සඳහා යන්නට තිෙබන එකම තැනයි.
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන කියාකාරින්ට, ෙම් රෙට් වෘත්තීය සමිතිවලට,
ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන මිනිසුන්ට
සාධාරණය ඉටු කර ගැනීම සඳහා යන්නට තිෙබන එකම තැන
අධිකරණයයි. ඒ අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට පහර ගහනවා

152

එෙහම පකාශ කරන්නට බැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇයි, “විධායකය” කියා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?

153
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

“විධායකය” කියන්ෙන් කවුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දැන
ගන්නට ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව ෙම් රෙට් විධායකය කියලා
කියන්ෙන්, ජනාධිපතිවරයා, අමාත්ය මණ්ඩලය, රාජ්ය ෙසේවකයන්
යන ඒ සියල්ල.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒක තමයි. තමුන්නාන්ෙසේ තවදුරටත් මම කියන එක තහවුරු
කරනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order. The Hon. Member
cannot මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Lalith Dissanayake, I have already warned him.
It will be expunged. Hon. Ajith P. Perera, do not repeat
that word. If you repeat it, I will have to stop your speech.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

විධායකය කියන වචනය -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු මන්තීතුමනි, ඔය වචනය අද දින අනුර
දිසානායක මන්තීතුමාෙග් පකාශෙයන් ගරු කථානායකතුමා
විසින් කපා හැර තිබුණා. කරුණාකරලා මූලාසනය කියන එකට -

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

විධායකය කියන වචනය කපා දමන්න බැහැ. ෙමොන ස්ථාවර
නිෙයෝගෙය්ද එෙහම තිෙබන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

I have given a ruling to expunge that word.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ව්යවස්ථාදායකයට විධායකය ගැන කථා කරන්න බැහැ
කියලා ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගෙය්ද තිෙබන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You can find it out by yourself. ෙහොඳයි, එෙහනම්
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

අවසන් කරමු. ෙවලාව හරි.

(The Hon. Ajith P. Perera)

මීළඟට ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා
කරන්න.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

විධායකය කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මම නීතිඥවරයකු නිසා මම නීතිය ගැන දන්නවා.
නිකම් අනවශ්ය පශ්න ඇති කරගන්නට එපා. විධායකය කියලා
කිව්වාම එයට අයිති වනවා, ජනාධිපතිවරයා, අමාත්ය මණ්ඩලය,
රාජ්ය ෙසේවය යන ඒ සියල්ලම. විධායකය ගැන කථා කරන්න බැරි
නම් ෙම් ව්යවස්ථාදායකෙය් ෙමොකක් ගැනද කථා කරන්ෙන්?
විධායකය ගැන කථා කරන්න බැරි නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙමොකක් ගැනද කථා කරන්ෙන්? නිකම් අනවශ්ය පශ්න ඇති
කරන්නට එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විධායකය කියන්ෙන් Executive President.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මංජුල තිලකරත්නට පහර දීම ගැන, එය කෙළේ කවුද, සිදු
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට ඒ ගැන අත දික් ෙවනවා. ඒ නිසා
අනවශ්ය ෙලස පශ්න ඇති කරන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

නැහැ, නැහැ, අනවශ්ය ෙලස ෙනොෙවයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඉතාම පක්ෂපාතියි. ඉතාම පක්ෂපාතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You cannot make such a statement. - [Interruption.]
You have to follow the Orders given by the Chair.
Otherwise, how can we conduct the Business of this
House? ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න.
ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත්යතුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙබොෙහොම කනගාටු
වනවා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා නීතිය ගැන කථා
කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඕක වැරැදියි. ඔය පතිපත්තිය වැරැදියි.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(The Presiding Member)

දැන් ඔබතුමාෙග් කාලය ඉවරයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

Hon. Ajith P. Perera, what is your point of Order?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනයට අෙගෞරව කරනවා නම් ෙමතැනින්
යන්න කියන්නට සිදු වනවා. [බාධා කිරීමක්]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට කලින් ඔබතුමා නියමයක්
කළා-

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

ඔබතුමා ඔය මට්ටමට බහින්න එපා.

නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාවට මම උත්තර ෙදනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තමුන්නාන්ෙසේ අෙනකුත් මන්තීවරුන් වාෙග් හැසිෙරන්නට
එපා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳ මන්තීවරෙයක්, නීතිඥෙයක්.
මූලාසනය කියන ෙදයක් අහන්න. [බාධා කිරීමක්]
[අ. භා. 6.08]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට නියමිත ෙවලාවයි දැන්
තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට විධායකය,
අධිකරණෙය් නිදහස ගැන, ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරන්නට
අයිතියක් නැහැ. ෙගෝනවල සුනිල් කියන්ෙන් කවුද?
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ඇති ෙන්. ෙහොඳම ස්තී දූෂකෙයක්. එදා
ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමන්ලාෙග්
කාලෙය් ෙගෝනවල සුනිල්ට සමාව දීලා, සමාදාන විනිශ්චයාකර
පත්වීමකුත් දුන්නා. එෙහම කියා කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවියන් ගුණවර්ධන කියලා
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් වෙම් ෙශේෂ්ඨ නායිකාවක්. එතුමියට හිංසා
කළාය කියලා ඒ සම්බන්ධෙයන් එදා මානව අයිතිවාසිකම් නඩුවක්
තිබුණා. එදා ෙමොකද වුෙණ්? නඩුෙවන් අදාළ ෙපොලිස් නිලධාරියා
වරදකරු කළාම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එදා හිටපු විධායකය
ෙමොකක්ද කෙළේ? හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා
ෙමොකක්ද කෙළේ? උසාවිය එදා නඩු තීන්දුෙවන් නියම කළ දඩය
ආණ්ඩුව ෙගව්වා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උසාවිෙයන් වරදකරු බවට
තීන්දු කළ අර ෙපොලිස් නිලධාරියාට උසස් වීමක් දුන්නා. ඒ එදා
හිටපු විධායකය කටයුතු කළ ආකාරය. එෙහම නම් එදා ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාෙග් විධායකයද හරි, එෙහම නැත්නම්
අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් විධායකයද හරි කියා
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්න.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම point of Order එක ඉදිරිපත් කරන තුරු
ෙපොඩ්ඩක් ඉවසා ෙගන ඉන්න.

"විධායකය" කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න බැහැය කියා
ඔබතුමා නියමයක් කළා.
කියාවට ෙකොෙහොම ෙවතත්,
ඔබතුමාෙග් ආසනයට මෙග් ගරු කිරීමක් තිෙබනවා. දැන් කථා
කරන ෙමතුමා "විධායකය" කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා.
ඒකත් expunge කරනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අතීතෙය් විධායකය ඊට සම්බන්ධ වන්ෙන් නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නැහැ. ෙම් වර්තමානය ගැන කියන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් විධායකය කියලා කිව්ෙව්. ඒක වර්තමාන
විධායකය ෙන්? ඔබතුමාට ඒක ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ඕක වැරදියි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒවා මතක් කර ෙදන්න
ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මන්තීතුමා පරිස්සෙමන් වචන පාවිච්චි කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීතුමා නිදහස ගැන කථා කළා.

ඔබතුමා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

එදා නීතිඥවරු ඝාතනය කරන විට අපිත් එළියට ආවා. අද
ෙපරකෙදෝරු මහත්වරු මැෙරන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඔය එළියට බහින
ෙපරකෙදෝරු මහත්වරුන්ට අපි කියනවා, 1989 දී ෙජ්වීපි කියා
ෙබොරුවට අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය අල්ලා ෙගන ගිහින්
කූඩුවට දමන විට එදා අපි කළු coat එක දමා ෙගන ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් අෙප් ජීවිත ගැන හිතන්ෙන් නැතුවයි කථා කෙළේ
කියා.
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1989 දී අපි උසාවිවල හිටියා; ඒ අය ෙවනුෙවන් කථා කළා.
එතෙකොට අෙප් ජීවිත ගැන තිබුණු අවධානම අපි දැන ෙගන සිටියා.
එදා මහාධිකරණයට ගිහින් කට උත්තරය දුන්ෙන් නැත්නම්,
බලහත්කාරෙයන් ගත්තා කියලා කිව්ෙව් නැත්නම් එයාට voir dire
එකට ගිහින් උත්තර ෙදන්න සිද්ධ වුණා. අපි ඒවා දන්නවා. අද
ෙමොකක්ද අධිකරණවලට වන බලපෑම?
ගරු ඇමතිතුෙමක්ෙග් පුෙතක් යම් කිසි ෙකනකුට ගැහුවා කියා
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඒකට මැදිහත් වුෙණ් නැහැ ෙන්,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් රෙට් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරෙයක් යම් කිසි දැරියකට කරදරයක් කළා නම් ඔහුව
ෙගදර ගිහින් තියා ගත්ෙත් නැහැ. ඔහු අදත් රිමාන්ඩ් එෙක්
ඉන්නවා. නීතිය කාටත් සමානව කියාත්මක වන යුගයකුයි දැන්
ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් කුමන්තණ. එදා
ෙම්ෙගොල්ෙලෝ විශාම ගිය හමුදාපතිවරෙයක් ෙගනැල්ලා තරගයට
දමා ෙම් කුමන්තණය ජයගහණය කරන්න බැලුවා. නමුත් එෙහම
කරන්න බැරි වුණා.
ෙම් බලන්න, ෙදොස්තර ජයලත් ජයවර්ධන මහත්මයා පුවත්
පත්වලට කියා තිෙබන ෙද්වල්. "මානව හිමිකම් තහවුරු කර
තිෙබනවා නම් ආණ්ඩුව භයයි."එතුමා තව ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
"ශී ලංකාෙව් පජාතන්තවාදය, නීතිය, සාමය හා මානව හිමිකම්
තහවුරු කර තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධ කරුණු ෙසොයා බැලීමට
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය පාර්ලිෙම්න්තු සංගමය මඟින්
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් පත් කරනවාට ආණ්ඩුව විරුද්ධයි" කියා
කියනවා. ඇයි ෙම් ස්ෛවරීත්වය, නිදහස නැති කර ගන්ෙන්? ෙම්,
ෙකොටින්ට කහින කට්ටිය. එදා Twenty20 Match එක ගහන
ෙවලාෙව් තමයි ෙකොටි ඇවිත් ෙබෝම්බ දැම්ෙම්? ඇයි? ඒ ෙවලාෙව්
ෙලෝක මාධ්යෙව්දීන් ඇවිත් සිටියා. එතෙකොට ෙම්ක ෙහොඳට
පචාරය ෙවනවා. දැන් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව්
ෙල්කම්තුමාටත් ගහලා තිෙබනවා. Twenty20 Match එක
යනෙකොට තමයි ෙම්වා සිද්ධ වන්ෙන්. අපිට ෙම්වා හිතා ගන්න
අමාරුයි. ඒ නිසා ෙම් ෙද්වල් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කර
බලන්න.
ෙම් මන්තීතුමා කිව්ව නිසායි මා ෙම්වා කියන්ෙන්. සතිඅන්ත
"මව්බිම" පත්තෙර් මා ළඟ තිෙබනවා. එහි තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
2012.10.07වන දින "මව්බිම" පත්තෙර් ෙමන්න ෙම් විධියට
සඳහන් ෙවනවා:
"පාර්ලිෙම්න්තු-අධිකරණ
පකාශයක්"

ගැටුම

ගැන

කතානායකෙගන්

විෙශේෂ

එෙහම ෙදයක් අද වුෙණ් නැහැ ෙන්. එෙහම ගැටුමක් නැහැ.
පුවත් පත්වල සඳහන් වන තවත් කරුණු කිහිපයක් මම කියන්නම්.
"විනිසුරුවන් පසු පස බුද්ධි අංශය" කියලා තිෙබනවා. අන්තිමට
කියනවා, "අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්ට මැර
පහාර" කියා. ෙමතැන ෙමොනවා හරි ෙදයක් තිෙබනවා.
ඕනෑම ෙකෙනකුට පහාරයක් එල්ල කිරීමක් නැත්නම් හිංසා
කිරීමක් සම්බන්ධව රජයක් හැටියට පුද්ගලෙයෝ හැටියට අපි
විරුද්ධ ෙවනවා. පභාකරන්ෙග් හිංසාෙවන් ෙම් රට නිදහස් කර
ගත්ෙත්
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමායි.
එතුමාත්
නීතිඥවරෙයක්. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්ටත්
ගැහුෙව් ෙම් ආණ්ඩුව කියා ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම් සියලු ෙද්වල්
ෙගොනු කරන්න හදනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ එෙහම කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙමොනවාද තිෙබන කරුණු? එෙහම ඔප්පු කරන්න
පුළුවන්ද? ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ඔප්පු කර තිෙබනවා, අධිකරණයට
බලපෑමක් ඇති කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. නමුත්
යූඑන්පී එකට එෙහම කියන්න බැහැ; ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාට
එෙහම කියන්න බැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් කාලෙය්
තමයි අධිකරණවලට විශාල වශෙයන් බලපෑම් සිද්ධ ෙවලා
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තිෙබන්ෙන්. ඒක ඔප්පු කර තිෙබනවා. විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්
ෙගවල් ඉදිරියට ගිහින් "හූ" කියලා තිෙබනවා; ෙපළපාළි ගිහින්
තිෙබනවා.
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා.
අධිකරණයට බලපෑම් කළාය කියා එතුමාට ෙචෝදනාවක් ආවා.
එතුමාට විරුද්ධව උසාවියට ගිහින් නඩු දැම්මා. කවුරුවත්
අධිකරණයට බලපෑම් කළාද? මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
කිව්වාද, මෙග් ඇමතිතුමාට නඩු දමන්න එපාය කියා. නැහැ.
නීතිය කියාත්මක වුණා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඕනෑම ෙකෙනකුට
බලපෑමකින් ෙතොරව අද නීතිය කියාත්මක වනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා ගැන වැඩිය කථා කරන්න එපා. ෙමොකද,
තමුන්නාන්ෙසේලා එක ඇඟිල්ලක් දික් කරන විට ඇඟිලි හතරක්
දික් වන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්තටයි. ෙමොකද, අතීතෙය්
නීතිය කියාත්මක කෙළේ ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියා ෙම් රෙට්
මිනිස්සු දන්නවා.
අපි එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට පින් සිදු ෙවන්න
අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන් එක අධිකරණයයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩු කාලෙය් අධිකරණ කීයක් තිබුණාද? ෙකොටි නඩු ඇහුෙව්
ෙවනම. එතෙකොට සාධාරණයක් තිබුණාද? අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වයක් තිබුණාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
රෙට් අධිකරණ ෙදකක් තිබුෙණ් පභාකරන්ෙග් කාලෙය්යි. ඒක අද
එක අධිකරණයක් බවට පත් කරලා අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
ඇති කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය
යටෙත්යි කියලා අපි කියනවා.
එෙහම නම් ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති කරපු එවැනි
නායකෙයකුට -පභාකරන්ෙග් තස්තවාදය නැති කරපු එවැනි
නායකෙයකුටෙම් රෙට් අධිකරණයට
අත තියන්න
අවශ්යතාවක් නැහැ. එෙහම බලපෑමක් ෙවලා නැහැ. තීන්දු තීරණ
ගැන ෙගවල්වලට ෙගනැල්ලා කථා කරලා නැහැ. නමුත්
අධිකරණයකට පත් කිරීම පිළිබඳ බලතල ව්යවස්ථාෙවන්ම
එතුමාට තිෙබනවා. එතුමා ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒක
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් එෙහමයි,
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් එෙහමයි, චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක ජනාධිපතිතුමියෙග් කාලෙය්ත් එෙහමයි. ඒෙක්
ෙවනසක් නැහැ. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාලෙය්දී ෙම්ක ෙවනෙකොට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්ෙක්
ෙවනසක් තිෙබන්ෙන්.
දැන් ෙම් බලන්න, මම ෙම් පුවත් පත් වාර්තා එකතු කර ෙගන
තියා ෙගනයි හිටිෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
විනිශ්චයකාරවරෙයක් කියන්ෙන් කවුද? විනිශ්චයකාරවරෙයක්
කියන්ෙන් විශ්වාසවන්ත ෙකෙනක්. අපි ගිහිල්ලා එතුමා ඉදිරිපිට
කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු, විශාම ගිය
විනිශ්චයකාරවරෙයක් ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "පභාකරන්ට වඩා
ෙම් තිත්වය භයානකයි." කවුද ෙම් කියන්ෙන්? හිටපු අග විනිසුරු
සරත් නන්ද සිල්වා මහත්මයා. මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙකෙනක්. එතෙකොට සරත් නන්ද සිල්වා මහත්මයා එදා දුන්නු
තීන්දු ගැන මම ෙකොෙහොමද විශ්වාසයක් තියා ගන්ෙන්? ෙපොඩ්ඩක්
හිතන්න. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි සරත් නන්ද
සිල්වා මහත්මයාට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාෙව්. හිටපු අග
විනිශ්චයකාර සරත් නන්ද සිල්වා මහත්මයා කියනවා,
පභාකරන්ට වඩා ෙම් බල තිත්වය භයානකයි කියලා. එතෙකොට
බලන්න ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන් කියලා. එතෙකොට එෙහම නම්
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? විශාම ගිහින්
ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා එක එක ෙව්දිකාවලට ෙගොඩ නඟින්ෙන්
නැතුව නිකම් ඉන්න ඒ අය දැන ගන්න ඕනෑ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

තවත් ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඒ තමයි හිටපු මහාධිකරණ
විනිසුරු එම්.පී.බී. වරාවැව මහතා. එතුමා විශාම ගිහින් පැය
ගණනක් ගත වුෙණ් නැහැ, සරත් ෙෆොන්ෙසේකාෙග් කණ්ඩායමට
එකතු ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරනවා. ඒ මහාධිකරණ
විනිශ්චයකාරතුමා එතැනින් විශාම ගිහිල්ලා -ෙපන්ෂන් ගිහිල්ලාඒ විධියට කථා කරනවා. අඩු ගණෙන් ෙපන්ෂන් එක හදා
ෙගනවත් නැහැ. ෙපන්ෂන් ගිහිල්ලා මාස හතක්වත් ගත ෙවලා
නැහැ. ෙව්දිකාවට ෙගොඩ ෙවලා කියනවා, ෙම් රෙට් තීන්දු, තීරණ
ෙමන්න ෙමෙහමයි කියලා. එතෙකොට එතුමන්ලා දුන්නු තීන්දු
ගැන ජනතාව ෙකොෙහොමද හිතන්ෙන්? ඒ නිසා අපි ඒ ෙද්වල් ගැන
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
අග විනිශ්චයකාරෙයක් කියන්ෙන්, විනිශ්චයකාරෙයක්
කියන්ෙන් පූජනීය තනතුරක් දරන ෙකෙනක්. අපි ගිහින්
එතුමන්ලා ඉදිරිෙය් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙබොෙහොම
පුජනීයත්වයකින් යුතුවයි. එතුමන්ලා ඒ පූජනීය ආසනෙයන්
බැහැලා ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවට ෙගොඩ ෙවලා ෙම් විධියට
කථා කරනෙකොට ෙවන්ෙන් අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්
ෙකෙරහි තිෙබන ගරුත්වය නැති ෙවන එකයි. ඒ නිසා ෙම්වාත් අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විෂයට අදාළව කථා කෙළොත් ෙහොඳයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

විෂයට අදාළව කථා කරන්නත් ඕනෑ. අපි ෙම්වාට උත්තර
දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන් හිතන්ෙන් අපි කිසි ෙදයක් දන්ෙන්
නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන් උපාසකෙයෝ කියලායි. ඒ ෙගොල්ලන් කරපු
වැඩ ෙමොනවාද කියා අපි දන්නවා.
1979 අංක 40 දරන ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත ඉතා
වැදගත් එකක්. ෙමොකද, ෙම් පනත යටෙත් තමයි ෙසස් බද්ද
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය අපනයන
සම්බන්ධෙයන් බලනෙකොට අෙප් ආදායම වැඩි කර ගන්න ආනයනය අඩු කරලා අපනයනය වැඩි කර ගන්නට- තමයි
ෙබොෙහෝ දුරට ෙම් ෙසස්
බද්ද
කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
ආනයනයන් අඩු කරන්නත් ෙම් ෙසස් බද්ද කියාත්මක ෙවනවා.
අද අෙප් ආනයන සහ අපනයන අතර පරතරය ගැන බලනෙකොට
2012 වනෙකොට අෙප් අපනයන වටිනාකම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 5,763ක් ෙවනවා. ආනයන වටිනාකම ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 11,112.8ක් ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,
අවසානයි.

ඔබතුමාට නියමිත කාලය

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව බලනෙකොට ආනයන
සහ අපනයන අතර ෙලොකු පරතරයක් තිෙබනවා. එෙහම නම් අපි
අපනයන දිරිමත් කළ යුතුවාක් ෙමන්ම ආනයන සීමා කරන්නත්
ඕනෑ. ඒ නිසා නාරං ෙගඩිෙයන් වුණත්, ඇපල් ෙගඩිෙයන් වුණත්
බද්දක් අය කළාට පශ්නයක් නැහැ. ෙමොකද, ඊටත් වඩා විෙද්ශ
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විනිමය වැය කරපු ෙද්වල් තිෙබනවා. 2010, 2011 ජාත්යන්තර
ෙවෙළඳ කටයුතුවලින් ඉපයූ ආදායම -2010, 2011 අවුරුදුවල
ෙසස් බද්ද- බැලුෙවොත් 2010 දී ෙඩොලර් මිලියන 1194ක් වුණා.
2011 වනෙකොට ඒක අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි එෙහම අඩු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙත් අපනයනය සංවර්ධනය කරන්න අපි
අවශ්ය සහනයන් ලබා දීපු නිසා තමයි එෙහම අඩු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම
තව විනාඩි භාගයයි ගන්ෙන්. ආනයන සඳහා වන ෙසස් බද්ද
2010 දී ෙඩොලර් මිලියන 28,022ක් ෙවලා තිෙබනවා. 2011 දී ඒක
ෙඩොලර් මිලියන 26,876ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ආනයන
සඳහා ෙසස් බද්ද වැඩිෙයන් පනවා, ආනයන සීමා කිරීම සඳහා ෙම්
රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. රජයක් හැටියට එෙහම තමයි
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ආනයන වියදම් අඩු කරෙගන අපනයන
දිරිමත් කරන්නට ෙසස් බද්ද ඉතා වැදගත් ෙවනවා. 2013
අවුරුද්ද වනෙකොට ෙම් සඳහා විෙශේෂ පතිපත්ති සකස් කරලා,
ෙම් ෙසස් බද්ද තුළින් වඩාත් පලදායීව කටයුතු කර රෙට්
ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා ෙදන්නට කටයුතු කිරීම
ඉතාමත්ම පෙයෝජනවත් බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.20]

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Jayarathne Herath - Deputy Minister of Industry
and Commerce)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනෙත් 14(1) වගන්තිය යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග
පිළිබඳව අද ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සාකච්ඡාවට භාජන වුණත්,
අවාසනාවට වාෙග් අද කථා කරපු හුඟක් කථිකෙයෝ -අෙප් ගරු
මන්තීතුමන්ලා- කථා ෙකරුෙව් ශී ලංකා අපනයන සංවර්ධන
පනත යටතට අදාළ විෂය -මාතෘකාව- ගැන ෙනොෙවයි. ෙවනත්
මාතෘකා ගැන තමයි හුඟ ෙදෙනක් කථා කෙළේ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන් දිරි ගැන්වීම සහ
ගුණාත්මකභාවෙයන් අඩු නිෂ්පාදන ආනයනය සීමා කිරීම සඳහා
එළවලු, වියළි එළවලු, අලුත් ෙහෝ වියළි පැඟිරි වර්ගෙය් පළතුරු,
තිරිඟු ෙහෝ ෙමස්ලින් පිටි, ෙමෝල්ට් සාරක, යකඩමය ඉවත ලද දෑ
සහ සුන්බුන් අපනයනය සඳහා පැවති ෙසස් බදු සංෙශෝධනය
කිරීම තමයි ෙම් නිෙයෝගවල පරමාර්ථය වුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
අෙප්
ෙද්ශීය
අපනයනකරුවන් වාෙග්ම නිෂ්පාදකයන්, ෙගොවීන් දිරි ගන්වලා,
අපට අනවශ්ය ඒ වාෙග්ම තත්ත්වෙයන් බාල වර්ගෙය් විවිධ දෑ
ලංකාවට ආනයනය කිරීෙම් තත්ත්වය අෛධර්වත් කිරීම තමයි
අපි ෙම් නිෙයෝග පැනවීෙමන් මූලික වශෙයන් අදහස් කෙළේ. අෙප්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙම් පිළිබඳ විවිධ මත දැරුවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කාලයක් ෙම්
විෂයය පථය තුළ කටයුතු කරපු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙම් පිළිබඳව යම් යම් අදහස් ඉදිරිපත් කළත්, එතුමන්ලා ෙම්
අදහස් පාෙයෝගිකව කියාත්මක ෙනොකර ෙම් කරුණු පිළිබඳව
අපට ඇඟිල්ල දිගු කිරීම ඒ තරම්ම සාධාරණ නැහැ. ඒ ෙකොයි හැටි
ෙවතත්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා අපනයන පිළිබඳව කථා
කරනවාට වැඩිය ''අධිකරණය අපනයනය'' කරන්න තමයි ෙම්
සභාෙව් කථා ෙකරුෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඉදිරි කාල සීමාව තුළ
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා අෙප් අපනයන කටයුතු ෙමයට වඩා
විධිමත්ව සහ සාර්ථකව පවත්වාෙගන යන්න. පසු ගිය වර්ෂවල
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අෙප් අපනයන කටයුතුවල යම් පගතියක් අපි අත් පත් කර
ගත්තත්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල් හය මාසය තුළ ෙමහි
යම් දුර්මුඛ තත්ත්වයක් අපට දක්නට ලැබුණා. නමුත් ඒක
ෙපෞද්ගලිකව රටක් විධියට අපි අත්පත් කර ගත්ත, අෙප්
ෙපෞද්ගලික කියාකාරකම් තුළ ඇති ෙවච්ච තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි.
ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය තුළ, විෙශේෂෙයන් ඇෙමරිකාව සහ
යුෙරෝපා රටවල පවතින ඒ ආර්ථික අර්බුද තත්ත්වයත් එක්ක ඒ
රටවල් තීන්දු තීරණ අරෙගන තිෙබනවා, ඒ රටවලට ආනයනය
කරන භාණ්ඩවලට යම් සීමා පැනවීමට. ඒ තුළ අෙප් අපනයන
භාණ්ඩවලටත් යම් තහංචියක් වැටීම තමයි ෙම් තත්ත්වය උද්ගත
වීමට ආසන්නතම ෙහේතුව විධියට ෙම් සභාවට මතක් කරන්න
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි කල්පනා කරලා තිෙබනවා,
අෙප් අපනයන ක්ෙෂේතෙය් විශාල පගතියක් අත්පත් කර ගත්ත, අපි
විශාල ලාභයක් උපයපු යුෙරෝපය සහ ඇෙමරිකාව වාෙග් රටවල
තිෙබන ආර්ථික අර්බුදය එක්ක උද්ගත ෙවලා තිෙබන කාරණා
සැලකිල්ලට ගන්න. ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලට අරෙගන
ආසියාකරෙය් රටවල් පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා
අපනයන ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරි අවුරුද්ද අපි සැලසුම් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ආසියාකරෙය් රටවල් එක්ක මීට වඩා
තීව ගනුෙදනුවකට ගිහිල්ලා අපනයන කටයුතු දිරිමත් කරමින්
කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙම් පිළිබඳ වටිනා අදහස් ෙම් උත්තරීතර සභාව හමුෙව් තබලා
ෙම් කටයුතු වඩාත් ෙහොඳින් පවත්වා ෙගන යන්නට අපට අවශ්ය ඒ
අදහස් ඉදිරිපත් කරපු පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු මන්තීවරුන්ට
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය ෙවනුෙවනුත් අෙප්
ස්තුතිය ෙගෞරවය පිරි නමමින්, ෙම් නිෙයෝග පැනවීෙම් කාර්යය
අපි ෙමයින් අවසාන කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔබ සැමට
ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

II
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Industry and
Commerce, I move,
“That the Order made by the Minister of Industry and Commerce
with the concurrence of the Minister of Finance and Planning under
Section 14(1) of the Sri Lanka Export Development Act, No. 40 of
1979, relating to Cess and published in the Gazette Extraordinary No.
1764/5 of June 27th, 2012, which was presented on 18.09.2012, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
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.
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පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම. ගරු
වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා.

ලංගම බස් රථ ධාවනය

இேபாச பஸ் வண் கைளச் ேசைவயிலீ ப த்தல்
DEPLOYMENT OF SLTB BUSES

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"වත්මන් මගී ජනතාවෙග් ෙසේවා තෘප්තිය නංවාලන ගුණාත්මක පවාහන
ෙසේවාවක් සපුරාලීම රජෙය් අරමුණයි.
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අලුත් බස් රථ 3000ක් ෙගන්වීමට රජය
විසින් තීරණය කර තිෙබන බැව් පවාහන අමාත්යතුමා විසින් පකාශයට පත්
කිරීම පශංසාවට භාජනය කරමු; ඉතාමත් අගය කරමු.
අප රට තුළ ශී ලංගම හා ෙපෞද්ගලික යනුෙවන් බස් ෙසේවා ෙදකක්ම
පැවතුණත් තනි ලංගම පැවති යුගෙය් තිබුණ මහජන විශ්වාසය වත්මන්
පවාහන ෙසේවයට දිනා ගැනීමට ෙමය අවස්ථාවක් කරගත හැකිය.
ලාභ ඉපැයීමට, වාසිදායක නගරාන්තර හා දුර ගමන් ෙසේවා සඳහා
ෙපෞද්ගලික බස් රථ පධාන මාර්ග පද්ධතිය තුළ දක්නට ලැබුණද, රාතී ගමන්
වාර හා ඉතා දුෂ්කර ගාමීය පෙද්ශවල මගී හා පාසල් සිසුන් හට පවාහන ෙසේවා
ලබා දීමට ශී ලංගම විශාල ෙවෙහසක් ගනී.
එබැවින් ෙයෝජිත බස් රථ 3000 ගාමීය පෙද්ශවලට මුල් තැනක් ලබා
ෙදමින් පවත්නා කළමනාකාරීත්වෙය් හා ධාවන කාල සටහන්ද යථාර්ථවත්
කරමින් ධාවනයට ෙයදවීමට පියවර ගන්නා ෙලස ෙමම ගරු සභාව රජයට හා
පවාහන අමාත්යතුමාට ෙයෝජනා කර සිටිමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද චින්තන පතිපත්තිෙය්
දක්වා තිෙබනවා මගී ජනතාව ෙක්න්ද කරගත් ගුණාත්මක
පවාහන ෙසේවාවක් ලබා දීම රජෙය් අරමුණ බව. ඉතින් ෙම්
අරමුණ දක්වා ගමන් කිරීමයි අප රජෙය් අරමුණ. ඒ වාෙග්ම
ජනතා පාර්ථනාවත් එවැනි පවාහන ෙසේවාවක් ලබා ගැනීමයි.
ෙමහිදී මා ශී ලංගමෙය් ඉතිහාසය ෙකටිෙයන් සඳහන්
කෙළොත් ඉතාම ෙහොඳයි. 1958 දී මහජන එක්සත් ෙපරමුණු රජය
මඟින් කළ පථම ජනසතු ෙසේවාව හැටියට ආරම්භ වුණු ලංගමය
අෙප් රෙට් ඉතාම කීර්තියක් ලබා ගත්, ඉතාම ජනපිය, ජනතා
හදවතට කා වැදුණු ව්යාපාරයක් බවට පත් වුණා. ඒකට ෙහේතු
වුෙණ් ලංගමය ලාභයට වඩා මහජන ෙසේවයක් සලසන
ව්යාපාරයක් හැටියට ජනතාව හඳුනා ෙගන තිබීමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප පාසල් යන අවධිෙය් කිසි
දිනක බස් රථයක් ෙනොගිය ගම්වලට පථම බස් රථය යන දවස ඒ
ගෙම්ම මහා මංගල්යයක් බවට පත් වුණා අපට මතකයි. ෙතොරණ
බැඳලා, රබන් ගහලා, රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා විශාල ෙපරහැර
පවත්වලා තමයි ගමට ආපු මංගල බස් රථය පිළිගත්ෙත්. ඒ බස්
රථය ගෙම් නිෂ්පාදන ටික ෙවෙළඳ ෙපොළට අරෙගන එන්න
වාෙග්ම ගමන් බිමන් යන්න, ෙරෝහලට යන්න, දරුවන්ට පාසල්
යන්න ෙම් ආදී හැම ෙද්ටම විශාල පිළිසරණක් වුණා. ඒ වාෙග්ම
රියැදුරු මහත්මයාත්, ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්මයාත් ගෙම් ඥාතීන්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා]

වාෙග්, හිතවතුන් වාෙග් කටයුතු කිරීම තුළ ගෙම් ජනතාව සහ බස්
එක අතර සම්බන්ධතාව ඉතා පබල වුණා. නමුත් එදා ලංගම
ෙසේවය ඒ ආකාරයකට පැවැතියත් පසු ගිය කාලෙය් -විෙශේෂෙයන්
1977න් පස්ෙසේ- ලංගම දියුණු කිරීම ෙවනුවට ලංගමය නැති
කිරීෙම් අභිපාය මුල් කර ෙගන ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවාව ආරම්භ
වුණා. දැන් ඒක සිදු ෙවලා සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් වන ෙකොට ෙපෞද්ගලික බස් රථ විසිදහසකට අධික
සංඛ්යාවක් තිෙබන අතර, ලංගම බස් රථ සංඛ්යාව පන්දහසකට,
පන්දහස් අටසියයකට පමණ සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ බස් රථ
පමාණෙයනුත් බස් රථ ෙදදහසක් පමණ ලංගම ෙසේවයට
කමකමෙයන් එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රජය
යටෙත්යි.
ෙහොඳ බස් ෙසේවාවක් රට පුරාම කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. අද
පධාන මාර්ගවල, නගරාන්තර වාෙග්ම දුර ගමන් ෙසේවා යනුෙවන්
ෙපෞද්ගලික, ලංගම බස් රථ ඕනෑ තරම් දකින්න තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඒ අතරින් ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවාව බලවත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඈත කඳුකරෙය් ගාමීය පෙද්ශවල අදත්
තිෙබන්ෙන් එදා තිබුණු බස් රථ පමාණයමයි. එහිදී ලංගම විශාල
බරක් අදිනවා. තවමත් ඈත දුෂ්කර පිටිසර පෙද්ශවලට ලංගම බස්
රථෙය් පිහිට තමයි තිෙබන්ෙන්.
ෙබොෙහෝ කාලයක් ධාවනය කළ බස් - අවුරුදු 15ක්, 20ක්,
25ක් පැරණි බස් - තමයි තවමත් ඒ මාර්ගවල තිෙබන්ෙන්. බස්
රථය repairsවලට ගිෙයොත් ආෙයත් දින ගණනාවකට ඒ බස් රථය
නැහැ. පාර කැඩුණාමත් බස් රථය මාරු කරනවා; ෙවනත්
මාර්ගයකට දමනවා. ඒ නිසා සමහර තැන්වලට අඛණ්ඩ බස්
ෙසේවාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. එවැනි
තත්ත්වයක් තිබියදී තමයි ගරු පවාහන ඇමතිතුමා ෙනොෙබෝදා
පකාශ කෙළේ, "අපි බස් රථ 3,000ක් ලංගම ෙසේවයට එකතු
කරනවා. ඒවා චීනෙයන් ෙගෙනනවා. " කියලා. ෙම් පකාශයත්
එක්කම, ඈත ගම්බද ජනතාව පමණක් ෙනොෙවයි, මට ඊෙය්ෙපෙර්දා නගරබද කීප ෙදෙනකුත් කිව්වා, එදා රාතී බස් ෙසේවයක්
තිබුණා, නමුත් අද ෙකොළඹ නගරෙය් පවා සමහර ෙවලාවට
පාන්දර පෙහන්-හෙයන් පස්ෙසේ තමයි බස් එකක් දකින්න
ලැෙබන්ෙන් කියලා; එදා පාන්දර හතරට, හතර හමාරට පාරට
බැස්සත් බස් එකක් තිබුණාය කියලා. ෙම් නිසා අලුත් බස් රථ
3,000ක් ලංගම ෙසේවයට එකතු කරනවාය කියන ශුභ ආරංචිය; ෙම්
අලුත් තත්ත්වය ෙපොදු බස් ෙසේවය දියුණු වීමට ෙහේතුවක් ෙවනවාය
කියලා අද කථා බහට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අතරතුර, "බස්
ෙගෙනන්න එපා. බස් දැම්ෙමොත් වර්ජනය කරනවා." කියලා
තර්ජනත් කරනවා. ෙම්ක ඉතාම අසාධාරණයි. මහජනයාෙග්
පැත්ෙතන් බලන ෙකොට ෙමවැනි තර්ජන එල්ල කිරීම කිසිෙසේත්ම
සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. 20,000කට වැඩි බස් රථ සංඛ්යාවක්
තිෙබන ෙපෞද්ගලික පවාහන අංශය කලබල ෙවන්න වුවමනාවක්
නැහැ, බස් රථ 5,800ක් තිෙබන තැනට කම කමෙයන් බස්
3,000ක් එකතු වුණායි කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම ඈත ගම්බද පෙද්ශවල ජනතාවට යහපතක් වන
විධියට ඒ බස් ටික විසිෙරනවා නම් මම හිතන්ෙන් ෙමයින්
කාටවත් අසාධාරණයක් වන්ෙන් නැහැ කියලායි. ජනතාවටයි
සාධාරණයක් ෙවන්ෙන්.
පවාහන ෙසේවෙය් මුල මඟියායි. මඟියායි සෑහීමකට පත්
වන්නට ඕනෑ. උෙද් පාන්දර වැඩ ෙපොළට, කාර්යාලයට යන්න,
පාසල් ෙව්ලාව කිට්ටු වන ෙකොට දරුවාට පාසලට යන්න,
ගුරුවරයාට ගෙම් පාසලට යන්න, ෙරෝහල්වල ෙසේවය කරන අයට
ෙරෝහලට යන්න, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ෙසේවය අවසන් කර
රාති කාලෙය් ආපහු ගමට එන්න ඒ ෙසේවයයි ෙම් බස් රථවලින්
අෙප් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙහොඳ ෙසේවාවක්
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ලබා ෙදන්න ගරු පවාහන ඇමතිතුමා රජෙය් පතිපත්ති මත පිහිටා,
ෙම් බස් රථ ෙගන්වීමට කටයුතු කිරීම අපි ඉතාමත්ම අගය
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක වකවානුවක ලංගමෙය්
තිබුණු විශාල සම්පත් පමාණයක් අහිමි ෙවලා තිබුණා. දැන් ඒවා
නැවතත් දිනා ගනිමින් තිෙබන යුගයක් ෙම්. ඒ කාලෙය් පධාන
බස් වැඩ ෙපොළවල් ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබා දීලා තිබුණා.
ලංගමය නැවත ඇති කිරීමක් ගැන ෙනොෙවයි ඒ යුගෙය්
බලාෙපොෙරොත්තුව තිබුෙණ්. අද එෙහම ෙනොෙවයි, ලංගමත් දියුණු
කර ෙගන ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඉඩකඩ ලබා ෙදමින් යන
ගමනකුයි අද ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙමම තර්ජනය පිළිබඳව කිසිෙසේත්
සැෙලන්ෙන් නැතුව ෙයොදා ගත් වැඩ පිළිෙවළට අනුව ෙමම බස්
රථ ෙගන්වා ගනිමින් බස් ඇණිය දියුණු කිරීමට, පබල කිරීමට
කටයුතු කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම තවත් කාරණයක් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම්
විධියට ෙපෞද්ගලික බස් සමාගම් තර්ජනය කරන ෙකොට, යම්
කාලයකදී ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් අංශය දියුණු ෙවලා රජෙය්
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව දියුණු කරන්න එපා කියලා තර්ජන ආෙවොත් අපි
ෙමොකද කරන්ෙන්? ෙපෞද්ගලික පාසල් දියුණු ෙවලා රජෙය්
පාසල් දියුණු කරන්න එපාය කියන යුගයක් එයිද කියන
කාරණයත් මට මතක් ෙවනවා. එවැනි ෙදයක් ෙනොවන බව මා
විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙම් විධියට තර්ජනය කරලා අෙප් ෙම්
යන ගමන ආපස්සට හරවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියන එකයි
මෙග් විශ්වාසය.
ෙම් ෙයෝජනාව ගැන අවසාන වශෙයන් සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි, බස් රථ 3,000 බස් ඇණියට එකතු කරනවා වාෙග්ම
කළමනාකාරිත්වය සහ ධාවන කාල සටහන් පිළිබඳවත් යම් කිසි
සංෙශෝධනයන් විය යුතුව තිෙබන බව.
විෙශේෂෙයන්ම මීට මාස ෙදකකට පමණ ෙපර එක්තරා අත්
දැකීමකට මට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණා. අෙප් දුෂ්කරම
මාර්ගයකට තිබුණු බස් රථයක් මාසයක් එක හමාරක් වාෙග්
කාලයක් නතර ෙවලා තිබුණා. මම අදාළ ඩිෙපෝවට කථා කළා.
එතැනදී මට කිව්ෙව් බැටරි නැති නිසා ෙම් බස් එක ධාවනය
ෙනොකරන බවත්, ෙම් බස් එක පමණක් ෙනොෙවයි, තවත් එවන්
බස් 17ක් තිෙබන බවයි. මට ඔවුන් කිව්ෙව් පුළුවන් නම් ගරු
ඇමතිතුමාට කථා කරලා බැටරි ගන්න රුපියල් ලක්ෂ පහක
මුදලක් අරෙගන ෙදන්නය කියලායි.
මා එයින් ෙත්රුම් ගත්ෙත් ෙමන්න ෙම් කාරණයයි. බස්
ධාවනය පිළිබඳව ෙහොඳ කළමනාකාරිත්වයක් තිෙබනවා නම්,
බැටරියක් නැති නිසා තමන්ෙග් ඩිෙපෝෙව් බස් රථයක ධාවනය
නතර ෙවන්න විධියක් නැහැ. උපයන ආදායමින් ඒ බැටරිය ගන්න
බැරි ඇයි? එවැනි පශ්නයක් ඇති ෙවලා මම ඒකට මුහුණ දුන්නා.
ගරු ඇමතිතුමාටත් ඒ පිළිබඳව මම ලිපියකින් දැනුම් දුන්නා. ඒ
වාෙග්ම වර්තමානෙය් තිෙබන බස් ධාවන කාල සටහන් විනාඩි
10ක, 15ක සුළු සුළු ෙවනස්කම් කරමින් අදට ගැළෙපන විධියට
සකස් කර ගත්ෙතොත්, විෙශේෂෙයන්ම දුෂ්කර පාසල්වල උගන්වන
ගුරුවරයාට නියමිත ෙව්ලාවට පාසලට යාමටත්, ගෙම් සමහර
දරුවන්ට උසස් අධ්යාපනය සඳහා නියමිත ෙව්ලාවට නගරයට
යාමටත්, ඒ වාෙග්ම උෙද් වැඩපළට යන අයට නියමිත ෙවලාවට
වැඩපළට යාමටත් විශාල සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.
එම කරුණු ටිකත් මතක් කරමින්, ගරු අමාත්යතුමාටත්, එම
අමාත්යාංශයට හා රජයටත් මහජනතාවෙගන් ලැබී තිෙබන
පශංසාව තව තවත් වැඩිදියුණු ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින් සහ
බස් ෙසේවාව දියුණු කිරීමට ෙගන යන උත්සාහය හා මහන්සිය
හැම අතකින්ම සාර්ථක ෙව්වායි කියා පාර්ථනා කරමින් ෙමම
ෙයෝජනාව සභාව හමුෙව් තබනවා. ස්තුතියි.
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ශක්තිමත් කරන්න ගත්ත තීන්දුවත් එක්ක -අඩු පාඩුත් එක්ක
වුණත්- අද ලංගමය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්ෙන් ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා
මන්තීතුමා.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද
ෙයෝජනාව මම ෙම් අවස්ථාෙව් ස්ථිර කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම එම
ෙයෝජනාව පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ඕනෑ.
ගරු පවාහන ඇමතිතුමා ලංගම බස් රථ ඇණියට අලුතින් බස්
රථ 3,000ක් එකතු කරන්න ගත් තීරණය ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත
ජනතාවාදී තීරණයක් හැටියට අපි ඉතාම සතුටින් යුක්තව
පශංසාත්මකව කථා කරන්න ඕනෑ. වර්තමානෙය් ෙපෞද්ගලික බස්
රථ ෙසේවාව ෙකොයි ආකාරෙයන් රට පුරා විහිදිලා තිබුණත්, අද
දවෙසේත් ඈත එපිට ගම්මානවල ජනතාවෙග් පවාහන ෙසේවාව
පවත්වාෙගන යාෙම්දී ඉතාම බරපතළ ආකාරයට ලංගම මැදිහත්
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණයත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම වර්තමානෙය් විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් හා ෙම් රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ අද මාර්ග
සංවර්ධනය ෙවනදාටත් වැඩිය ඉතාමත් ෙව්ගවත්ව සිද්ධ ෙවනවා.
කාපට් මාර්ග, ෙකොන්කීට් මාර්ග ඈත එපිට ගම්මානවල, රට පුරා
ඉදි ෙවන ෙකොට ජනතාවට තිෙබන පවාහන අවශ්යතා දවසින් දවස
වැඩි ෙවනවා. ඒ වැඩි වීමට සරිලන ආකාරයට ෙපෞද්ගලික අංශය
තමන්ෙග් අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ
අය හැම තිස්ෙසේම බස් රථයක් ධාවනය කරවන්ෙන් ඒ බස්
රථෙයන් ලැෙබන ලාභය අරමුණු කර ෙගනයි. ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් අරමුණ ඒකයි. ලාභය නැත්නම් ඒ මාර්ගවල බස් රථ
ධාවනයට ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැ. නමුත්, ලංගමයට
ලාභ ලැබුණත්, ෙනොලැබුණත් ජනතා අවශ්යතාව ෙපරදැරි කර
ෙගන කරන ෙසේවාවක් නිසා අද දවෙසේ ලංගම බස් රථ ඇණියට
තවත් බස් රථ 3,000ක් එකතු කිරීම අත්යවශ්යම ෙදයක් හැටියට
අපි සැලකිය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දන්නා තරමින්
රාජ්ය පවාහන ෙසේවාව ෙලෝකෙය් කිසිම රටක අති විශාල ෙලස
ලාභ උපයන ව්යාපාරයක් ෙලස පවත්වාෙගන යා ෙනොහැකියි.
රජයක් හැටියට රාජ්ය පවාහන ෙසේවාව ජනතා ෙසේවාවක් හැටියට
පවත්වාෙගන යෑෙම් කටයුත්ත අත්යවශ්ය ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා.
එතැනදී ඒ විෂය පිළිබඳව හරියාකාර දැනුමක්, ෙත්රුමක්,
අවෙබෝධයක් තිෙබන ඇමතිවරෙයක් හැටියට වර්තමාන ගරු
පවාහන ඇමතිතුමා විසින් අලුතින් බස් රථ 3,000ක් පවාහන
ෙසේවාවට එක්කාසු කරන්න ගත් තීන්දුව ඉතාමත්ම ජනතාවාදී
තීරණයක් කියලා අපි නැවතත් පකාශ කරනවා.
1956 බණ්ඩාරනායක රජය එදා ගත් විප්ලවීය තීන්දුවක් අනුව
බස් රථ ජනසතුව ආරම්භ කරලා ඒ කර ෙගන ගිය ව්යාපාරය, එම
ජනසතු ෙසේවාව -ලංගමය- ඉන් පසුව බලයට පත් වුණ,
විෙශේෂෙයන්ම 1977 බලයට පත් වුණ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
විසින් එක් වතාවක් කෑලි 8කට කඩලා ඒෙක් අවසානය දක්වා
දක්කා ෙගන ගියා. ඒක අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් පකාශ කරන්න
ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ සෙතොසට ෙවච්ච ෙද්මයි ලංගමයටත් සිද්ධ
වුෙණ්. නමුත්, ඉන් අනතුරුව නැවතත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් ෙම් රජය, මට මතක විධියට ගරු ඩලස්
අලහප්ෙපරුම ඇමතිතුමා පවාහන ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු කාල
සීමාව තුළ නැවතත් ලංගමය ස්ථාපිත කරන්න පනතක්
ෙගනැල්ලා තීන්දුවක් අරෙගන නැවත ලංගමය ස්ථාපිත කළා. ඒ
විධියට ලංගමය එක තැනකට ෙගනැල්ලා රාජ්ය පවාහන ෙසේවය

වර්තමාන පවාහන ඇමතිතුමා යටෙත් ෙමය ඉතා ශක්තිමත්
ජනතා ෙසේවාවක් හැටියට ඉදිරියට එමින් තිෙබන වකවානුවක, ඒ
සඳහා කටයුතු ෙකෙරන ෙවලාවක ෙම් බස් රථ 3,000ත්
ගමනාගමනයට එකතු කළාම ඒ ෙසේවාව තවත් ශක්තිමත් ෙවයි
කියලා අප හිතනවා. ෙකොළඹින් ෙබොෙහෝ දුර බැහැර පෙද්ශ
නිෙයෝජනය කරන මහජන මන්තීවරු හැටියට අප විෙශේෂෙයන්ම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා අෙප් පෙද්ශවල, ගාමීය පෙද්ශවල
පවාහන ෙසේවා වඩා විධිමත්ව, කමවත්ව කරෙගන යන්න ෙම්
තීන්දුව පිටිවහලක් ෙවයි කියලා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම අදත්
තැපෑල පවාහනයට, පාසල් ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පවාහනයට, රජෙය්
නිලධාරින්ට තමන්ෙග් ෙසේවා මුරවලට යන්න ඒ අවශ්ය ධාවන
කාල සටහන් සකස් කරලා ඒ පවාහන ෙසේවා පවත්වාෙගන යාෙම්
පමුඛතමයා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ලංගමයි.
අද ෙපෞද්ගලික පවාහන අංශයත් ශක්තිමත්ව සිටිනවා. මා
දැක්කා ඒ අය පුවත් පත් මඟින් තර්ජනයක් කර තිබුණා, "බස් රථ
3,000ක් ධාවනයට එකතු කෙළොත් අප අෙප් ෙසේවාවලින් ඉවත්
ෙවනවා" කියලා. ගාමීය පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන මහජන
නිෙයෝජිතයන් හැටියට ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් පවාහන ඇමතිතුමාට
අප ශක්තියක් ෙවනවා, ඒ අයට ධාවනෙයන් ඉවත් ෙවනවා නම්
ඉවත් ෙවන්න කියන්න. රාජ්ය පවාහන ෙසේවාව ෙපරට ෙගන යාම
සඳහා ඔබතුමා ගත්ත ෙම් තීන්දුව තව තවත් ශක්තිමත්ව ෙපරට
ෙගන යාෙම් අවශ්යතාව පකාශ කරමින්, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ස්ථිර කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු පවාහන ඇමතිතුමා ෙම්
සභා ගර්භෙය් සිටින අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය
එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න මා කල්පනා කළා. විශාම ගිය ලංගම
ෙසේවකයන් මෙගන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා ඔබතුමාට ෙම්
කාරණය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, 2004
වර්ෂෙය් සිට විශාම ගිය ලංගම ෙසේවකයන්ට තවම පාරිෙතෝෂික
දීමනා ෙගවලා නැහැ. ඒක බරපතළ පශ්නයක්. මහනුවර
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් මා හිතන හැටියට 2004 වසෙර් සිට විශාම
ගිය ලංගම ෙසේවකෙයෝ 1,000කට කිට්ටු ෙවන්න ඉන්නවා. ඒ
අයෙග් පාරිෙතෝෂික දීමනා ඒ අයට ලබා දීලා නැහැ. මුළු ලංකාවම
ගත්ෙතොත් මා හිතන්ෙන් ෙම් වාෙග් ෙසේවකයන් 8,000ක් පමණ
ඉන්නවා කියලායි. මම ගරු කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පශ්නය ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියලා. ෙමොකද බස් රථ 3,000ක් මිලදී ගන්න
විශාල මුදලක් යනවා ගරු ඇමතිතුමනි. අප බස් ගන්න එපාය
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් පශ්නයත් විසඳන්න. 2004 වර්ෂෙය්
ඉඳන් ඔවුන් ෙකොෙහොමද ජීවත් වන්ෙන්? අවුරුදු අටක් තිස්ෙසේ
ඔවුන්ෙග් පාරිෙතෝෂික දීමනා දීලා නැහැ.
මම ඔබතුමාට ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ෙම්
ගැන දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ. 2012 වර්ෂෙය් තුන්වැනි මාසෙය්
උත්සවයක් තියලා මහනුවර දකුණු ඩිෙපෝෙව් විශාම ගිය
ෙසේවකයින් 30 ෙදෙනකුට සතියක් ඇතුළත පාරිෙතෝෂික මුදල්
ෙගවන ෙපොෙරොන්දුව මත රුපියල් 50ක මුද්දරයක් අලවලා,
කම්කරු කාර්යාලෙය් නිලධාරින්, ඩිෙපෝ ගණාකාධිකාරි ඇතුව
කණ්ඩායමක් ෙම් 30ෙදනාෙගන් අත්සන් ලබා ෙගන තිෙබනවා.
නමුත් සතියක් ඇතුළත ෙගවනවා කියපු මුදල් තවම ෙගවලා
නැහැ. ෙම්ක බලවත් අසාධාරණයක්. කවුරු බලෙය් හිටියත් ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් සිදු වන එක ඇත්තටම ලජ්ජයි. ෙම් වාෙග් ෙද්වල්
රජෙයන් කරනවා කියන එක ඇත්ත වශෙයන්ම අපට අදහා
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ගන්න බැහැ. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ෙම්
පිරිසට සාධාරණය ඉටු කරන්න කියලා. මහනුවර දකුණු ඩිෙපෝෙව්
හිටපු ෙසේවකයන් 30 ෙදෙනකුට එන්න කියලා, උත්සවයක් තියලා,
ඒ අයෙගන් වවුචරවලට අත්සන් ලබා ෙගන කම්කරු කාර්යාලෙය්
නිලධාරිනුත් ඔෙහේ ඉන්නවා; ඩිෙපෝෙව් ගණකාධිකාරිත් ඉන්නවා.
ෙම් සිද්ධිය වුෙණ් 2012 වසෙර් තුන්වැනි මාසෙය්. රුපියල් 50ක
මුද්දරයක් උඩ අත්සන් ගත්තත් අද වන ෙතක් ඔවුන්ට සතයක්වත්
ෙගවලා නැහැ. ෙම්ක ඉතාම අසාධාරණයි. 2004 වසෙර් ඉඳලා
ෙකොෙහොමද ෙම් අය ජීවත් ෙවන්ෙන්?
ගරු ඇමතිතුමනි, බස් ගන්නවාට අප විරුද්ධ නැහැ. ෙමොකද
කන්ද උඩ රට පළාෙත් තිෙබන සමහර දුෂ්කර ගම්මානවලට මහනුවර, උඩුදුම්බර, පාතදුම්බර, නාවලපිටිය වාෙග් පෙද්ශවලටඇත්ත වශෙයන්ම ෙපෞද්ගලික බස් යන්ෙන් නැහැ. ඉතින් ලංගම
බස් අරෙගන ෙම් දුෂ්කර ගම්මානවලට දමන එකට අපට විරුද්ධ
ෙවන්න බැහැ. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමොකද ලංගම කියන්ෙන්
ෙසේවාවක්. වියදම කැෙපන්න ආදායම හම්බ ෙවනවා නම් ඒක
ෙහොඳටම පමාණවත්. හැබැයි ගරු පවාහන ඇමතිතුමනි, මම
ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණ
ව්යාපාරයට නම් ලංගම බස් ෙහොඳට පාවිච්චි කළ බව. මම
කනගාටුෙවන් වුණත් ඒ කාරණය කියන්න ඕනෑ. හැම තැනම ඒ
මැතිවරණ ව්යාපාරයට ලංගම බස් පාවිච්චි කළා. මම ඔබතුමාට
ෙම්ක කියන්ෙන්, ඔබතුමාට මතකද දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාෙග්
පෙද්ශය -අගලවත්ත- නිෙයෝජනය කළ අනිල් මුණසිංහ මහත්මයා
ලංගම සභාපති ෙවලා හිටියා. ඊට පස්ෙසේ එතුමා සභාපතිකෙමන්
ඉල්ලා අස් ෙවලා අතුරු මැතිවරණයට තරග කළා.
ගරු
ඇමතිතුමනි, ලංගම බස් රථයක් පාවිච්චි කළාය කියලා ඔහුට
ආසනය අහිමි වුණා. ඔබතුමා ඒක දන්නවා ෙන්ද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்
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රථ 5,000 අතෙර් අවුරුදු 7ට අඩු බස් රථ 2,500ක් වාෙග්
පමාණයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. අෙනක් හැම එකක්ම අවුරුදු 15ක්,
20ක්, 25ක්, 30ක් පරණයි. ඒවා පරණ බස් රථයි. අලුත් බස් රථ
කියන්ෙන්, NA කියන ෙනොම්මර සහ NB කියන ෙනොම්මර
තිෙබන බස් රථයි. ඒවාෙය් පශ්නයක් නැහැ. දැන් ඒවාෙය්ත්
engine repairs ඇවිල්ලා. නමුත් ඒවා ධාවනය කරවන්න පුළුවන්.
සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට් හැටියට බලන ෙකොට ඒක ටිකක් අලුත්
බස් රථයක්. පිට රට නම් බස් රථයක් අවුරුදු 10කට වැඩිය
දුවන්ෙන් නැහැ.
මා ෙම්කට පිළියමක් කල්පනා කළා. ෙම්, මා කල්පනා කරපු
ආකාරය. ෙමොකද, අපි ධාවනය කරවන්ෙන් පරණ බස් රථ ෙන්.
අපි උෙද්ට බස් රථ 50ක් ඩිෙපෝ එෙකන් එළියට දමන ෙකොට ඒ
50න් අඩු ගණෙන් 25ක් වත් ආපසු ඩිෙපෝ එක ඇතුළට එනවා
උෙද් දහයහමාර එෙකොළහ විතර ෙවන ෙකොට. ඒ එන්ෙන්
repairවලටයි. ඒවා පරණ බස් රථයි. අෙප් ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා
මන්තීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ෙකොච්චර හැදුවත්, ෙකොච්චර අලුත්
කෑලි දාලා යැවුවත් ඒවා ආපසු repair එකට එනවා. ඉතින් ෙමය
පාෙයෝගික නැහැ. ෙම් වාෙග් අවුරුදු 15, 20 පරණ බස් රථ
පුද්ගලික අංශෙය් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා තමයි මා කල්පනා කෙළේ
පරණ බස් රථවලට replacement එකක් හැටියට බස් රථ 3,000ක්
ෙගෙනන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුද්ගලික අංශයත් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා ඒකාබද්ධ කාල සටහනකට අනුව කටයුතු
කරන්න අපි දැන් තීන්දු කරලා ඉවරයි. අපි පළාත් සභාත් එක්ක
සාකච්ඡා කළා. පුද්ගලික පවාහන ෙසේවෙය් ගරු ඇමතිතුමා ඇතුළු
ෙල්කම්තුමන්ලා සාකච්ඡා කළා. ලංගමය ෙවනුෙවන් අපි
සාකච්ඡා කළා. අපි තීන්දු කළා සියයට 60 සහ සියයට 40 පදනම
මත ඒකාබද්ධ කාල සටහනක් හදමු කියලා. ඒකාබද්ධ කාල
සටහනක් හැදුවාම හුඟක් ෙහොඳයි. ගහ ගන්න ෙදයක් නැහැ.
ෙකොට ෙකොට යන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. අෙනක් එක, ආදායම
හරියාකාරව ලැෙබනවා. ඒක නිසා අපි ඒකට කැමැතියි. අපි ඒකට
එකඟ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

රස්සාවක් දීලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔව්. රස්සාවක් දීලා. ෙචෝදනා ගණනාවක් තිබුණා. ලංගම බස්
එකක් පාවිච්චි කිරීමත් එක ෙචෝදනාවක්. රස්සාවක් දීමත් තව
ෙචෝදනාවක්. ඒ කාලෙය් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් එෙහමයි. අද
ෙම් බස් ෙගෙනනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. නමුත් ෙම්වා ෙද්ශපාලන
කටයුතුවලට පාවිච්චි කිරීම ඇත්ත වශෙයන්ම අපට පශ්නයක්. ෙම්
කරුණු මම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. පාරිෙතෝෂික දීමනාව
2004 ඉඳලා ෙගවලා නැහැ. මා හිතන හැටියට මුළු ලංකාෙව්ම
ඉන්නවා පාරිෙතෝෂික දීමනාව ෙනොලැබුණු 10,000ක් විතර. ගරු
ඇමතිතුමනි, මා අහන්න කැමැතියි ඔබතුමා කවදාද ෙම් මුදල්
ෙගවන්ෙන් කියලා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා අෙප් ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මන්තීතුමාට, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ලංගමෙය් දැන්
තත්ත්වය ගැන ෙකටි හැඳින්වීමක් මා කරන්න ඕනෑ; ඒ ගැන මා
කියලා ෙදන්න ඕනෑ. අපි ලංගමෙය් බස් රථ 5,000ක් විතර
ෛදනිකව ධාවනය කරවනවා. ෛදනිකව ධාවනය කරවන ඒ බස්

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මන්තීතුමා කිව්වා පුද්ගලික අංශෙය් බස්
රථ 20,000ක් තිෙබනවා කියලා. ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලය ආදි හැම
එකක්ම එක්කාසු කරෙගන දැන් අපි ඒ ඒකාබද්ධ කාල සටහන
හදනවා. පුද්ගලික අංශෙය් බස් රථ 20,000ට සියයට 40ක් ෙලස
ගත්තත් ලංගම බස් රථ 8,000ක් තිෙබන්න එපායැ. ෙහොඳ පවාහන
ෙසේවයක් ෙදන්න නම් ලංගම බස් රථ 8,000ක් ඕනෑ ඉදිරි
අනාගතෙය්දී. ෙම් බස් රථ 3,000 ෙගෙනන්ෙන් ඒ 8,000 match
කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් බස් රථ 3,000 ගැන මා කල්පනා කෙළේ
ෙමෙහමයි. පරණ බස් රථ ෙවනුවට අපි අලුත් බස් රථ දමන්න
ඕනෑ. එතෙකොට අඩු ගණෙන් බස් රථ 5,000කින් වත් ෙහොඳ
ෙසේවාවක් මහ ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව කිව්වා වාෙග් රෑ ගමන් වාර දුවන්ෙන් නැහැ ෙන්
පුද්ගලික අංශය. අර ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අලුත් බස්
එකක් ලංගමෙයන් -CTB එෙකන්- දමනවා නම් එදා වෙග්ම
දැනුත් ඒ ගම්වල -ඈත ගම්වල- ෙබර ගහනවා; ෙතොරණ ගහනවා;
කැවුම් පුච්චනවා. දැනුත් ඒ ෙද්වල් ඒ විධියටම කරනවා. ෙමොකද,
මිනිසුන්ට ලංගමය ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අන්න ඒ නිසා
තමයි මා කල්පනා කෙළේ, මා රජයට ෙයෝජනා කරන්න ගිෙය් අපි
බස් රථ 3,000ක් ෙගනැල්ලා දාමු කියලා. චීන බස් රථ ගැන මා
කිව්ෙව් ෙවනත් කාරණයක් හින්දා ෙනොෙවයි. අප දැනට ධාවනය
කරවන්ෙන් ඉන්දියානු බස් රථයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Are they good buses?
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

Yes, they are good buses. බස් රථයක් ගත්තාම අපි බලන්න
ඕනෑ කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. මඟියාෙග් ගමන් පහසුව -සැප
පහසුව- බලන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ බලන්න ඕනෑ එය අෙප්
පාරවලට ඔෙරොත්තු ෙදනවාද කියලා. ඒ වාෙග්ම අපි බලන්න ඕනෑ
එහි ඉන්ධන වැඩ කරනවාද කියලා. අපි ඉන්දියානු ෙල්ලන්ඩ් බස්
එක - NA බස් එක - ගත්ෙතොත් එය ඉන්ධන ලීටරයකට
කිෙලෝමීටර් 3.5ක් දුවනවා. ඉතින් ඒක ඇති. අපි චීනෙයන් බස්
රථයක් ෙගනාෙවොත් ඒෙක් සැප පහසුව තිෙබනවා ෙන්. බස් එකත්
ලස්සනයි. සැප පහසුවත් තිෙබනවා. අපි දැන් බලන්න ඕනෑ ඒෙක්
ඉන්ධන වැඩ කිරීම ගැන. ඉන්ධන වැඩ කරනවා නම් අපට ඒ ගැන
කල්පනා කර බලන්න පුළුවන්. මම කීප ෙදෙනකු එක්ක ඒ ගැන
සාකච්ඡා කළා. දැන් මම ඒක පැහැදිලි කරලා ෙදන්න ඕනෑ. දැන්
අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ගරු මන්තීතුමා කිව්වා, විශාම ගිය
ලංගම ෙසේවකයන්ට පාරිෙතෝෂික ෙගවන්න සල්ලි නැතිව
ෙකොෙහොමද ආණ්ඩුව ෙමච්චර මුදලක් වැය කරන්ෙන් කියලා.
දැනට මම බස් රථ 300ක් ගත්තා ෙගවීෙම් පදනම මත. මම NB
කියන කාණ්ඩෙය් ඉන්දියානු බස් රථ 300ක් ගත්තා. මට තව බස්
රථ 200ක් අනුමත වනවා. ආණ්ඩුෙවන්, මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ
බස් රථ 300ට ශතයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශය
වාෙග් අපි ඒ බස් රථ 300 අරෙගන, හම්බ කරලා ෙගවනවා.
මාසයකට ලක්ෂයක් ෙගවනවා හම්බ කරලා. ඉතින් මාසයකට
ලක්ෂයක් ෙගවන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්ය බස් රථයකිනුත්
රුපියල් 5,000ක් දවසකට තියා ගන්න පුළුවන්. ෙගවීෙම් පදනම
මත තමයි මම බස් රථ ෙගෙනන්න සැලසුම් කර ෙගන හිටිෙය්.
දැන් චීන බස් රථ වුණත් මට package එකකින් ගන්න පුළුවන්.
ෙමොකද, චීන බස් රථය තවම ෙමෙහේ පසිද්ධ නැහැ ෙන්. මම ඒකත්
හිතුවා. චීන බස් රථය ෙමෙහේ පසිද්ධ නැති නිසා ඒ බස් රථය
ෙමෙහේ market එකට අල්ලන්න ඕනෑ නම් ලංගමයත් එක්ක
යන්න ඕනෑ. ලංගමය ඒ බස් රථය දිව්ෙවොත් තමයි ෙපෞද්ගලික
අංශය ගන්ෙන්. ෙමොකද, ලංගමය දිහා තමයි බලා ෙගන ඉන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

චීන බස් රථෙය් ඉන්ධන ෙකොපමණ වැඩ කරනවාද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒ බස් රථෙය් four-cylinder engine එක තිෙබනවා. මම ළඟදි
කථා කරලා ඇහුවාම කිව්වා ඉන්ධන ලීටරයකට කිෙලෝමීටර් 3.6ක්
වැඩ කරනවා කියලා. Six-cylinder engine එක තිෙබනවා. ඒෙක්
ඊට අඩුයි. අපට ඕනෑ six-cylinder engine එකයි, four-cylinder
engine එකයි ෙදකම. චීන බස් රථය ෙමෙහේට market කරන්න
ඕනෑ නම් CTB එකත් එක්ක යන්න ඕනෑ. මම චීන බස් රථ
සමාගම් කීපයකට කිව්වා, "අපට බස් රථ ෙදන්න. අපි ෙමෙහේ
දුවන්නම්. අපි දුවලා ඔයෙගොල්ලන්ට ෙගවන්නම්. හැබැයි අපි
ෙගවලා ඉවර ෙවනකම් ඔයෙගොල්ලන් ඒ බස් රථ නඩත්තු
කරන්න" කියලා. ඒ කියන්ෙන් repairs ආෙවොත්, service ආෙවොත්
ඒ ෙගොල්ලන් කරනවා, ඒකට අපි කිෙලෝමීටරයකට ගණනක්
ෙගවනවා. ඒක ලාභයි. Service කරනවාට, maintain කරනවාට
අපි කිෙලෝමීටරයකට ගණනක් ෙගවනවා. දැන් ඒ සාකච්ඡා
මට්ටෙම් තමයි ෙම්ක තිෙබන්ෙන්.
ඉතින් මම කල්පනා ෙකරුෙව් රජෙය් අවසරය ලබා ෙගන
ෙකොටස් වශෙයන් ෙහෝ ඒ වාෙග් බස් රථ ෙගනැල්ලා ලංකාෙව්
ධාවනය කරවන්නයි. ෙමොකද, අපට හැම එකකටම ආණ්ඩුවට බර
දමන්න බැහැ ෙන්. දැන් CTB එක නඩත්තු කරන්න විශාල මුදලක්
භාණ්ඩාගාරය වැය කරනවා ෙන්. විශාල මුදලක් වැය කරනවා.
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ඒවා මහ ජනතාවෙග් මුදල්. අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කිව්වා
වාෙග් CTB එෙකන් අපි ලාභ බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, ඒක breakeven point එකකට ෙගෙනන්න පුළුවන් නම්, පඩි නඩි ෙගවලා
ඒක නඩත්තු කර ෙගන යන්න පුළුවන් නම් ලාභ ඕනෑ නැහැ. ඒ
ෙහොඳටම ඇති. ෙමොකද, ඒක ෙසේවාවක්. ඒ නිසා තමයි බස් රථ ඒ
පදනම මත ෙගෙනන්න මම කල්පනා කරලා, රජයට ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් මට ෙගවීෙම් පදනම මත තව
බස් රථ 200ක් ෙගෙනන්න අනුමැතිය ලැෙබයි.
අපට කුඩා බස් රථ පමාණයක් භාණ්ඩාගාරෙයන් නිකම් හම්බ
වනවා. පසු ගිය අය වැෙයන් අපට බස් රථ 200ක් දුන්නා. දැන්
dollar rate එක වැඩි හින්දා ආසන තිෙහේ ෙපොඩි බස් රථ 180ක්,
185ක් විතර තමයි අපට ෙම් අවුරුද්ද වන ෙකොට ෙගන්වා ගන්න
පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ලබන පාර අය වැෙයනුත් අපට බස්
රථවලට ෙලොකු මුදලක් ලැෙබයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. මම භාණ්ඩාගාරෙයන් ඉල්ලා සිටියා, ඒ බස් රථ එක පාරට
ෙගවන්න ෙදන්න එපා කියලා. ෙමොකද, එක පාරට බස් රථ
දුන්නාම CTB එෙක් අය වැඩ කරන්ෙන් නැහැ; කම්මැළියි. ඇයි,
බස් එක නිකම් ෙදනවා; ගියර් ෙපට්ටිය නිකම් ෙදනවා; පඩියට
සල්ලි නිකම් ෙදනවා. ෙම්ක සමෘද්ධිය වාෙග්යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමෘද්ධිය වාෙග් හැම
තිස්ෙසේම නිකම් ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. වැඩිහිටි අයට සල්ලි
දුන්නාට පශ්නයක් නැහැ, ඒෙගොල්ලන්ට ෙබෙහත් ෙහේත් ටික
ගන්න. බස් රථත් නිකම් දුන්ෙනොත් CTB එෙක් ඉන්න
ෙසේවකෙයෝ වැඩ කරයිද? නැහැ. "අපට බස් එකත් නිකම්
ලැෙබන්ෙන්, බැටරිය නිකම් ලැෙබන්ෙන්, ටයර් ටික නිකම්
ලැෙබන්ෙන්, අපට හැම එකම නිකම් ලැෙබන්ෙන්, අපි ෙමොකටද
වැඩ කරන්ෙන්?" කියා ඒ අය සිතනවා. ඒ නිසා මම කිව්වා, අපට
25 per cent deposit එකක් ෙදන්න, එතෙකොට අපට බස් රථ
විශාල සංඛ්යාවක් ෙගෙනන්න පුළුවන් කියලා.
අපි කියමුෙකෝ, රුපියල් මිලියන 1,000ක්, රුපියල් මිලියන
1,500ක් දුන්නාය කියලා. රුපියල් මිලියන 1,500ක් දුන්ෙනොත්
සියයට 30ක් දැම්මත් අපට බස් රථ 1,000ක් ෙගෙනන්න පුළුවන්.
ෙමන්න ෙම් පදනම මත තමයි මා ඒක කිව්ෙව්. එම නිසා මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉදිරිෙය්දී චීනෙයන් ෙහෝ ඉන්දියාෙවන්
ෙහෝ ලංකාවට ඔබින බස් රථ ෙගනැවිත් ධාවනය කරන්න අපට
පුළුවන්කම ලැෙබයි කියලා. ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙම්ෙකන්
අවාසියක් වන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙපෞද්ගලික අංශය භය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් තව බස් රථ 3,000ක් ෙගෙනනවාටයි. අපට බස් රථ
8,000ක් ෙගෙනන්න පුළුවන්. 8,000 ඉලක්කයට අපට යන්න
පුළුවන්. "බස් රථ 3,000ක් ෙගනැවිත් ධාවනය කෙළොත් අපට බස්
ධාවනය ටිකක් අමාරු ෙවයි" කියලා ෙපෞද්ගලික අංශය භය ෙවලා
තිෙබනවා.
දැන් දුම්රිය ෙසේවයත් ෙහොඳයි ෙන්. දැන් දුම්රිෙය් යන අය
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. හැම දුම්රියක්ම පිරිලායි එන්ෙන්.
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් රජෙයන් power sets
විශාල සංඛ්යාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. කන්ද උඩ රටට ඉස්සරහ
සහ පසු පස engines තිෙබන power sets 7ක් දමනවා. දැන්
ඒවාත් ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. සිකුරාදාට බදුල්ල දක්වා ඒ power
set එෙක් test run එකක් මා යනවා. KV Line එකට power sets
4ක් ඇවිත් තිෙබනවා. ගාල්ලට හා මාතරට S11 Indian power
sets 20ක් ඇවිත් තිෙබනවා.
මා අද බැලුවා S9, S10, S11, S12 power sets 68ක්. ෙම්
වාෙග් power sets විශාල පමාණයක් ඇවිත් තිෙබන නිසාත්, දැන්
දුම්රිය මාර්ග අලුත්වැඩියා කර තිෙබන නිසාත් ෙහොඳ දුම්රිය
ෙසේවාවක් ලබා ෙදනවා. දැන් දුම්රිෙයන් යන මගීන් පමාණය
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වැඩියි. මා ෙමම අමාත්යාංශය භාර ගන්න ෙකොට දුම්රිෙයන් ගිෙය්
100ෙදෙනක් නම් දැන් 500ෙදෙනක් යනවා. දකුණු පළාතට
අලුතින් power sets කිහිපයක්ම දමන්න සිද්ධ වුණා. අද මා කෑම
කන්න restaurant එකට ගියාම කිව්වා, හික්කඩුව දක්වා ධාවනය
කරන දුම්රිය ගාල්ල දක්වා දීර්ඝ කරන්නය කියලා. දුම්රිය, පීල්ල
උඩ යන්ෙන්. Signal දමන්න ඕනෑ. ඒවා timingවලට යන්ෙන්. එම
නිසා ෙලෙහසි නැහැ. තවමත් signalවල අඩු පාඩුකම් තිබුණත්
ෙහොඳ දුම්රිය ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
බස් රථ 3,000 ෙගන්වීම සම්බන්ධව මට සහෙයෝගය දුන්නාට
මා ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමය මට ෙලොකු ෛධර්යයක්. ෙපෞද්ගලික
අංශෙයන් කියනවා, "බස් රථ ෙගනාෙවොත් අපි වර්ජනය
කරනවා"යි කියලා. ඉතින් මා ඒ අයට කිව්ෙව්, "අෙප් පරණ බස්
රථ ෙවනුවට අලුත් බස් රථ 3,000ක් ෙගෙනන එක ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද?" කියලායි. පරණ
බස් රථ ෙවනුවට අපි අලුත් බස් රථ ෙගෙනන ෙකොට කාටවත්
කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්. එෙහම නම් ෙපෞද්ගලික
අංශයටත් අලුත් බස් රථ ෙගෙනන්න බැහැ ෙන්. ඒ ෙගොල්ලනුත්
පරණ බස් එෙක් යන්න ඕනෑ. ඔය කියපු හැම එක් ෙකනාම ගිෙය්
ලංගම බස් එෙක් ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාත් පාසල්
ගිෙය් ලංගම බස් එෙක් ෙන්. අෙප් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ගිෙය්ත්
ලංගම බස් එෙක් ෙන්. කිරිඇල්ල මන්තීතුමනි, මමත් ගිෙය් ලංගම
බස් එෙක්. අපි ඔක්ෙකොම ගිෙය් ලංගම බස් එෙක්. ෙපෞද්ගලික බස්
රථ හිමියනුත් ගිෙය් ලංගම බස් එෙක්. එම නිසා ෙමය කඩාකප්පල්
කරන්න, වට්ටන්න ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අය දඟලනවා නම් එය
ඉතාම අසාධාරණයි. ෙමොකද replacement එකකට තමයි ෙම් බස්
රථ 3,000 ෙගෙනන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Is there a Government guarantee on buses?
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ, නැහැ. ෙමොන guarantee එකක්වත් නැහැ. ෙවල්ගමෙග්
guarantee එක විතරයි. ෙවල්ගම කියන්ෙන් පවාහන ෙසේවය ගැන
ෙහොඳට දන්නා මිනිෙහක් ෙන්. මෙග් තාත්තා ෙහොඳ
ෙලොරිකාරෙයක්. බස් රථ 500ක් දුන්නා, එකකටවත් guarantee
එකක් තිෙබනවාද කියා බලන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එයා, කුමාර ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

කුමාර කියන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, “prince”
කියන එකයි.
එක guarantee එකක්වත් නැහැ. Government guarantee
නැහැ. මා ඒ ආපු අයටත් කිව්ෙව්, "ෙම් ආණ්ඩුෙවන් guarantee
ඉල්ලන්න යන්න එපා. අපි හම්බ කරලා ෙගවන්නම්. ඔය
ෙගොල්ලන් අපට බස් ටික ෙදන්න" කියලායි. ඒ ෙගොල්ලන් ඒකට
කැමැතියි. ෙමොකද, චීන බස් එක ෙමෙහේ popular කරන්න ඕනෑ
නම් පාෙර් ධාවනය කරන්න ඕනෑ. එම බස් රථ ලංගමෙයන්
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ධාවනය කෙළොත් තමයි ඒ බස් රථ ගැන ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
මිනිස්සු ගන්ෙන්. දැන් අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ධාවනය කරන්ෙන්
ඔක්ෙකොම ෙල්ලන්ඩ් බස් රථ ෙන්. එම බස් රථ ලංගමෙයන්
ධාවනය කෙළොත් තමයි ඔය හැම බස් එකක්ම ෙමෙහේ ජනපිය
කරවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්.
අනික් කාරණාව තමයි, අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමාත් කිවූ පාරිෙතෝෂිකය පිළිබඳ කාරණය. ඇත්තටම
පාරිෙතෝෂිකය ෙගවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ අපි
පාරිෙතෝෂිකය ෙගව්වා. හැබැයි ඒ ෙගවන පමාණය මඳියි. ඉතින්
අපිත් කීයක් ෙහෝ හම්බ කරලා ෙන් ෙගවන්න ඕනෑ. සමහර විට
ඔන්න උසාවිෙය් නඩුවක් පවරනවා. උසාවිෙය් නඩුවක් පැවරුවාට
පස්ෙසේ අපි උසාවියට ගිහිල්ලා එදා හම්බ ෙවන්න තිෙබන
collection එෙකන් කීයක් ෙහෝ ෙගවලා එනවා. එෙහම දීලා තමයි
ෙම් දක්වා කර ෙගන ආෙව්. ඊට පස්ෙසේ කම්කරු ඇමතිතුමායි,
මායි මහා භාණ්ඩාගාරයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, අෙප් private
Provident Fund එකක තිබුණු වැඩිපුර සල්ලි - excess money පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්න කම්කරු අමාත්යාංශයට භාර දුන්නා.
කම්කරු අමාත්යාංශයට ෙම් ඔක්ෙකොටම පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්න
පුළුවන්. ෙමතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්න අප
උත්සවයකුත් තිබ්බා. ෙමෙහ ෙනොෙවයි. අරලියගහ මන්දිරෙය්.
උත්සවයකුත් තියලා සංෙක්තවත්ව අප කිහිප ෙදෙනකුට ඒ
ෙචක්පත් දුන්නා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ෙචක්පත් bounce වුණා ෙන්ද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒක නම් bounce වුෙණ් නැහැ. ඒක මම පිළිගන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නුවර -[බාධා කිරීමක්]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ. නැහැ. නුවරවත් ඒ ෙචක්පත් එකක්වත් bounce
වුෙණ් නැහැ. ෙචක්පත් දීලා අප ෙගවන්න පටන් ගත්තා. පටන් අර
ෙගන යනෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
එක්ෙකෙනක් ගිහින් උසාවිෙය් නඩුවක් දැම්මා. ෙම් සල්ලි පාවිච්චි
කරන්න එපාය කියා ඔහු ගිහින් නඩුවක් දැම්මා. ඒ නඩුව විභාග
කරනතුරු කම්කරු අමාත්යාංශයට සල්ලි ෙගවන්න බැහැ.
නැත්නම් දැන් අප ළඟ සල්ලි තිෙබනවා. ෙගවන්න අප ළඟ දැන්
සල්ලි තිෙබනවා. ඒ සල්ලි ඔක්ෙකොම Central Bank එකට පවරා
ෙගන Central Bank එෙකන් ඒ මුදල් කම්කරු ඇමතිතුමාට
දුන්නා, ලංගමයත් එක්ක එක්කාසු ෙවලා ෙම් පාරිෙතෝෂිකය
ෙගවන්නය කියා. අප ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඒක ෙගවන්න
ලැහැස්ති ෙවලා ඔක්ෙකොම වැඩ කටයුතු කර ෙගන යන ෙකොට
තමයි ෙම් නඩුව දැම්ෙම්. ෙම් නඩුව දාපු නිසා දැන් ෙගවීම
සම්පූර්ණෙයන්ම අත් හිටුවා තිෙබනවා, ෙම් නඩුව ඉවර ෙවන
තුරු. මම හිතන විධියට ෙම් ගැන විවාදයක් ඕනෑ නම් අෙප්
කම්කරු අමාත්යතුමාත් ඉන්න ෙවලාවක ඇහුෙවොත් එතුමා
ෙබෙහොම පැහැදිලිව ෙම් ගැන කියාවි. ෙම් තත්ත්වය නිසා තමයි
ෙම් පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්න බැරිව දැන් අප ඉන්ෙන්. ෙම්ක
උසාවිවලත් දන්නවා. ෙම්ක ෙගවන්න බැරි නඩුවක් දාලා තිෙබන
නිසායි. අපි ෙවන් කර තිෙබන මුදල දැන් ෙගවන්න බැරි
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තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නඩුව ඉවර වුණ ගමන්ම
කම්කරු ඇමතිතුමා ෙම් මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම clear කර
දානවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. මා දීර්ඝ
වශෙයන් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ෙම් ෙයෝජනාවට මට
පක්ෂපාතීත්වය දැක්වීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමාත් පාරිෙතෝෂිකය ගැන මතක් කිරීම ගැනත් මම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, පාරිෙතෝෂිකය ගැන මම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කළාය කියා එතුමාට දැන් ආසනයට
ගිහින් කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද ඒ අයත් ෙම් ගැන දැන ගන්නට
එපායැ. ඇත්තටම ඔබතුමා ඒක මතු කළ එක ෙහොඳයි. ෙමොකද, ඒ
අයත් දැන ගන්නට ඕනෑ, අපි ෙම් පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්ෙන්
නැත්ෙත් ෙමොකද කියා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I do not think you can use those monies to pay the
CTB gratuity. There is a problem with that.
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒකට තමයි නඩුව දාලා තිෙබන්ෙන්. දැන් අපි බලමු. දැන්
උසාවිෙය් තීන්දුව තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන අප කථා කරන එකත්
එච්චර සුදුසු නැහැ, ෙම් දවස්වල තිෙබන වාතාවරණයත් එච්චර
ෙහොඳ නැති නිසා. නැත්නම් ඒ ගැන අප වැඩිය කථා කරන්න
ගිෙයොත් ඔබතුමන්ලා කියන ෙදය සිද්ධ ෙවයි. එම නිසා ඒ ගැන
කථා ෙනොකර ඉන්න එක ෙබොෙහොම ඇඟට ගුණයි කියන එක
පකාශ කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

The fund you are using nowඒ fund එක ඇත්ත වශෙයන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ද?
ඒක CTB gratuity fund එකක් ෙනොෙවයි ෙන්ද?

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ. නැහැ. ඒක CTB එෙක් private fund එකක්. ඒ fund
එෙක් වැඩිපුර මුදලක් තිෙබනවා. ෙලොකු මුදලක් වැඩිපුර
තිෙබනවා, රජෙයන් දාපු සල්ලිවලින් එක්කාසු ෙවච්ච ෙපොලිත්
එක්ක.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.05 ට, 2012 ඔක්ෙතෝබර්
10 වන බදාදා අ. භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி. ப. 7.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2012 ஒக்ேராபர்
10, தன்கிழைம . ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
10th October, 2012.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of Hansard is available for
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an annual subscription fee to the
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