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අමරතුංග, ෙජෝන්  ඇන්තනී එම්මානුෙවල් (ගම්පහ) 
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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 ලැයිසත්ුව) 
ගුණෙසේකර, ෙහේමාල් (මාතර) 
ෙගේරු, ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
 

ජ 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයරත්න, දි. මු. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයවර්ධන,  ජයලත් (ගම්පහ) [2013 මැයි 30 අභාවපාප්ත විය.] 
ජයසූරිය, කරු (ගම්පහ) 
ජයසූරිය, සනත් (මාතර) 
 ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) [2013  ජූලි 29 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.] 
ජයෙසේකර, හල්කඳලිය ෙල්කම්ලාෙග් ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 
ජාෙගොඩ, අචල  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙජයරත්නම්, ශී රංගා (නුවරඑළිය) 
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තවුෆීක්, මුහම්මදු ෂරිෆ්  (තිකුණාමලය) 
තිෙසේරා, ඇන්ටන් දයාශිත (පුත්තලම) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර) 
ෙතොන්ඩමන්, ෙසෞම  මූර්ති ආරුමුගම්  රාමනාදන් (නුවරඑළිය) 
 

 
ද 

 

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

න 
 

නානායක්කාර, ඇම්.ෙක්.ඇන්. මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න,  ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිපුණආරච්චි, ලක්ෂම්න් (ෙකොළඹ) [2010 ඔක්ෙතෝබර් 12 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 66(ඊ) ව වසථ්ාව යටෙත් 
අසුන හිස්විය.) 

ෙනෝකරාදලිංගම්, සු.  (වන්නි) 



(vii) 

ප 
පතිරණ, අකලංක බුද්ධික (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ ්(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 ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙ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) 
බසන්ායක, 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.] 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) [2013 ජුනි 03 සිට] 
මිතපාල, එච්. ආර්. කෑගල්ල)  
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුරලිදරන්, විනයාගමූර්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුරුෙග්සු, චන්දකුමාර් (යාපනය) 
මුස්තාපා, ෙමොහමඩ්  ෆයිසර් (මහනුවර) 
ෙම්ධානන්ද හිමි,  පූජ  එල්ලාවල (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙමොහමඩ්, අස්ලම් ෙමොහමඩ් සලීම් (ජාතික ලැයිස්තුව) 

ය 
යාපා, අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝගරාජන්, ආර්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිතම්බි (මඩකළපුව) 



(viii) 

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

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 ලැයිසත්ුව) 
විෙජ්ෙසේකර,   අරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ)  
විතාරණ, උපාලි තිසස් (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 ෙලෝරන්ස ්ෙ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, ලක්ෂම්න් 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, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
ෙහේරත්, විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, ජයරත්න (කුරුණෑගල) 
හිසබ්ුල්ලා, ෙමොෙහොමුඩ් ෙලබ්ෙබ් ආලිම් ෙමොහමඩ් (මඩකළපුව) 
 

ෆ 
 
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, අ.අබ්දුල් හමීඩ් ෙමොෙහොමඩ් (ෙකොළඹ)  
ෆාරුක්, මුත්තලි බාවා (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 09 වැනි දින සිට] 
ෆාරුක්, හුෙනයිස් (වන්නි) 
ෙෆොන්ෙසේකා, ජී. සරත් චන්දලාල් (ෙකොළඹ) [2010 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව වසථ්ාෙව් 66(ඈ) ව වසථ්ාව 

යටෙත් අසුන හිස් විය.) 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිසත්ුව) [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 

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



(xii) 

නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත  - ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 
මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත   - ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා 
කීඩා  අමාත  - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
රාජ  කළමනාකරණ පතිසංසක්රණ අමාත  - ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
රාජ  සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත  -  ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත  -  ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත  - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
ජාතික උරුමයන්  අමාත  - ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා 
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත  - ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත  - ගරු  ලක්්ෂමන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
ඵලදායීතා පවර්ධන අමාත  - ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ්  මහතා 
උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත  -  ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා 
අධ ාපන ෙසේවා අමාත  -  ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා   
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත   - ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
 

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

 
ව ාපෘති අමාත වරු 

 

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත  - ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත  - ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා  
 

 
නිෙයෝජ  අමාත වරු 

උසස ්අධ ාපන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා 
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා 
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා 
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු අර්ල්  ගුණෙසේකර මහතා 
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා  
ෙද්ශීය ෛවද  නිෙයෝජ  අමාත  -  ගරු සී. පී. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා 
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ   අමාත   - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
පවාහන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා 
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා 
විදුලිබල හා බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා 
නැවත පදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා 
ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා නිෙයෝජ  අමාත   -  ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන නිෙයෝජ  අමාත   -  ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය 
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා 
ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා    
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත   -  ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත   -  ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා 
සමාජ ෙසේවා නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා 
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත  -  ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා 
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත   - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  
රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත  - ගරු  විජය දහනායක මහතා  



(xiii) 

සභාපති නාමාවලිය 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් 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 රාජදු රයි මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම 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 රවුෆ ්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 කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා,  ගරු අනුර දිසානායක මහතා,  
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක.  ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, 

ගෘහ  කාරක සභාව  
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 

මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා 
මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,           
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

සථ්ාවර 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. අසව්ර් 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 රවුෆ ්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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ්                
ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි. 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු රවුෆ ්

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 ලක්ෂම්න් ෙ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 අලස ්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 හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා. 

 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා,          

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී. බී. 
ඒකනායක මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,  ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා,   
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා,       
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් 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 ඊ. සරවනපවන් 
මහතා. 

 
 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු (ෛවද ) 

රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,   
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී 
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා,  ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 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 (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන 
හිමි,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර 
මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා. 

 
උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ්මහතා,        
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා,  ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා,                 
ගරු ඩග්ලස ්ෙ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 කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා,  ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් 
මහතා,  ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා. 

 

 

ව වසථ්ාදායක සථ්ාවර කාරක සභා 

“ඒ” සථ්ාවර  කාරක සභාව 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා,  ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා,  ගරු ගාමිණී 

ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා,  ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා,  ගරු ජගත් බාලසූරිය 
මහතා,   ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා,  ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා,  ගරු අර්ජුන 
රණතුංග මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා,  ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා 
මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා,  ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු ඒ. විනායගමුර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් 
රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා,  ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය,  ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා,  ගරු 
ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා. 

“බී” සථ්ාවර  කාරක සභාව 
 ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙ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.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් 
මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ්ක. ෙපේමචන්දන් මහතා,  ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු අජිත් කුමාර 
මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි 
මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂප් 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 එස.් 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 විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, 
ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප් 
ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් 
විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා,  ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා.   

 

පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවෙය් සව්ාධීන 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 ෛවද  
සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා මෙහේෂව්රන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලී මහත්මිය, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
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 
 

ශී ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ  ෙද්ශපාලන හා ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථානුකූල පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා (සභාපති), ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ්මහතා, ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්. 

ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද 
මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු (ෛවද ) 
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා 

 

උපෙද්ශක කාරක ස භා 
 

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (සභාපති), ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් 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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර 
මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු (පූජ ) 
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි 
මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා. 

 
 

රාජ  කළමනාකරණ පතිසංසක්රණ 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 කරු 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.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා. 



(xvi) 

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 ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර 
මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස.් එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු වීරකුමාර 
දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක 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.එස.් 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. 

 
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 ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර 
මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු ෙජ්. ශී රංගා 
මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඊ. 
සරවනපවන් මහතා, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා. 

 

 

ෙසෞඛ  කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (සභාපති), ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. 

ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ 
මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු එස.් විෙනෝ 
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද ) 
රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද )  සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු 
ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා. 

 
 

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා  මහතා (සභාපති), ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පී. දයාරත්න මහතා,  ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි 

මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ්ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම 
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් 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 
මෙහේසව්රන් 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 ෆීලික්ස ්

ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස.්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.එස.් තව්ෆීක් මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් 
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙග්ස්වරන්  මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා. 

  
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සභාපති), ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු එස.්බී. නාවින්න 

මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එච්.එල්. ෙ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 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා. 

 



(xvii) 

 
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 තිසස් 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 කරු 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 බසන්ායක මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා,            
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා. 

 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා,         

ගරු ඩග්ලස ් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා,                     
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ටිරාන් අලස ්මහතා, ගරු වී.ෙක්. 
ඉන්දික මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා,  ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අජිත් 
පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා,    ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් 
මහත්මිය, ගරු එස.්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 එස.්බී. නාවින්න මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 

මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා,  ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් 
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා,               
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස  මහතා, 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් 
මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
වීරෙසේකර මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

   
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද ) 

රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා,          
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, 
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 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 ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා.    

 

විදුලිබල හා බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු එච්.එල්. ෙ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 කරු 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 
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 ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු 

රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතා,  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා , 
ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු ඊ. 
සරවනපවන් මහතා. 

 



(xviii) 

රාජ  සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (සභාපති), ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් 

පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, 
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු ෙජ්.ශී රංගා මහතා, ගරු තිලංග 
සුමතිපාල මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා. 

 
විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස ් මහතා (සභාපති), ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,           
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙ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 ලක්ෂම්න් 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 සජින් ද වාස ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 
මහත්මිය. 

 

රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි 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 කරු 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 ෙ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 එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් 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 ලක්ෂම්න් 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 එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු එස.් 
විෙනෝ මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු පාලිත 
ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව 
විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස.් 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 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 දුමින්ද දිසානායක 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. 

 



(xix) 

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 ඩලස ්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. හරීස ්
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ )  අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල 
ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙපරුමාල් 
රාජදුරයි මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,                
ගරු හුෙනයිස ්ෆාරුක් මහතා,  ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය. 

 
පරිසර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පිදර්ශන යාපා මහතා, ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා, ගරු පාඨලී 

චම්පික රණවක මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. 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 එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,        
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

 
 

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා (සභාපති), ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු 

ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සී.පී.ඩී.  බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිරූපමා 
රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා,              
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අෙනෝමා 
ගමෙග් මහත්මිය, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය,              
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය. 

 

අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (සභාපති),  ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස ්මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ඒ.ඩී. 

සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා,ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා,         
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු එම්.එස.් 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 ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා 
මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු වී.එස.් 
රාධකිෂන්න් 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 දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ෛවද ) 

රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු විජිත 
ෙහේරත් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,  ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු 
විජය දහනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා,  ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, 
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

   
අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුනි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා,         

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරණ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා,         
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු රවුෆ ්
හකීම් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා , ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,        
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් 
රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,     
ගරු පී. පියෙසේන මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා. 

 



(xx) 

වැවිලි කර්මාන්ත පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (සභාපති), ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි 

වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,                  
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ගයන්ත 
කරුණාතිලක මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, 
ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,            
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා 
මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා. 

 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු ෆීලික්ස ්

ෙපෙර්රා මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා,             
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 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 සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා. 

 
ෙද්ශීය ෛවද  කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු සී.පී.ඩී.  බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) 

තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,             
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු 
චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,  ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ 
මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා,   ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග 
මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා,   ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා. 

 
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (සභාපති), ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ගරු ඩිව් 

ගුණෙසේකර මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද 
හිමි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා,                   
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. 
සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා. 

 

ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා,                     

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා 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 සිල්ෙව්සත්ි 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 ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සභාපති), ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු එස.්බී. නාවින්න 

මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ජයරත්න 
ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ඩුලිප් 
විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී. 
පියෙසේන මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය,                 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය. 

 
 



(xxi) 

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 ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා,  
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස.් 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 ෙයෝෙග්සව්රන්  මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

 
 

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 එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් 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 එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු වී.එස.් 
රාධකිෂන්න් 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 එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු එච්.එල්. 
ෙ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 ඩලස ්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 එස.් විෙනෝ මහතා,  ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා,  ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු 
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි 
මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා,  ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

 
 

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සභාපති), ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. 

ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 
මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු රවි 
කරුණානායක මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා,                  
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,  ගරු වික්ටර් 
ඇන්ටනි මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන්  මහතා, ගරු වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස.් 
ශීතරන් මහතා. 

 

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
 ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු(මහාචාර්ය) තිසස් 

විතාරණ මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, 
ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය  මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් 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 හුෙනයිස ්ෆාරුක් මහතා. 



(xxii) 

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 ඩග්ලස ් ෙ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 සුෙර්ෂ ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,  ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා.  

 
ජනමාධ   හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා,         

ගරු ඩලස ් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,                      
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 
සිල්වා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු 
ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය. 

 
 

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා (සභාපති), ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. 

ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් 
මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු අෙනෝමා 
ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී. 
පියෙසේන මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,                 
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා. 

 
රාජ  ආරක්ෂක  හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. 
අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා,  ගරු ආර්.  සම්පන්දන් 
මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති 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 රවුෆ ්හකීම් මහතා, 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්
මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර 
මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

  
උසස් අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු එස.්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 රවුෆ ්හකීම් 
මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු 
(පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු තාරානාත් 
බසන්ායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා. 

 
 



(xxiii) 

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ ්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 මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු ෙරොෂාන් 
රණසිංහ මහතා,  ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,  ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.  

 
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 ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් 
මහතා,  ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා 
අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, 
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා,  
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා,  ගරු එරික් පසන්න 
වීරවර්ධන මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා. 

  
 විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබ සාධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා,  ගරු 
අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් 
මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 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 ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වී.එස.්රාධකිෂන්න් 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 වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් 
මහත්මිය, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් 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. චිෙනෝ මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,  ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා, ගරු වී. එස.් රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක් ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු 
සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය. 

 
 
 

ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු එස.්  එම්. චන්දෙසේන මහතා,  ගරු ලක්ෂම්න් ෙ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.  

 



(xxiv) 

මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා (සභාපති),  ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා,  ගරු බෂීර් 

ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා,  ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා,  ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා,   
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (පූජ )  
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කමලා රණතුංග 
ෙමෙනවිය, ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් 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, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මිය.  

 

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. හිසබ්ුල්ලා 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 සුෙර්ෂ ්ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා,  
ගරු ටිරාන් අලස ්මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු එරික් 
පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප 
කුමාර මහතා.  

  

ඵලදායිතා පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙ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 ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා,  ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග 
බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් 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. 

 
 

ඵලදායිතා පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන්  මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා,  ගරු ගාමිණී 

ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු (ෛවද ) ජයලත් ජයවර්ධන මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික 
ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජයකලා 
මෙහේසව්රන් 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. හරීස ්
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.හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු එම්. 
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,  ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත්  ෙපේමදාස මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,  ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු 
ටිරාන් අලස ්මහතා, ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්.ශීතරන් 
මහතා,  ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා.  

 
 

සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු ෙජොන්සට්න් පනාන්දු මහතා, ගරු ඒ. පී. 

ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු වීරකුමාර 
දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් 
මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු වී.එස.් 
රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර 
මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු හූෙනයිස් ෆාරුක් මහතා. 

 



(xxv) 

ආෙයෝජන පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු මුත්තු 
සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් 
මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  

 
උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහලිය 
රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් 
මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු වසන්ත 
ෙසේනානායක මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  

 
අධ ාපන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල  මහතා, ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු 
සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු 
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්
පතිරණ මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් 
මහත්මිය, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  

 
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (සභාපති), ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා 
මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු දිලිප් 
ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් 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 එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර 
විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය  



(xxvi) 

 

 



(xxvii) 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ  මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 

 
ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ  ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  
නිෙයෝජ   පධාන නිලධාරි -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  
සහකාර පධාන නිලධාරි - ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  
දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ ක්ෂ (පරිපාලන) - ටී.එච්.ඒ. ලැසිල් ද සිල්වා මහතා   

නිෙයෝජ  අධ ක්ෂ (පරිපාලන)  - රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

ආයතන කාර්යාංශය - ෙක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මහතා, එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂවරු - පරිපාලන); එම්.ෙජ්. 
ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.අයි. ෙසේනාරත්න මහත්මිය(පධාන නිලධාරිහු); එස.්ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ  
පධාන නිලධාරි); ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා,පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, ෙක්.ෙක්.ඩී. 
ගාමිණී මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස.් රූපසිංහ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් 
මහත්මිය, ආර්.සී. විජයතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා 
(සහකාර  පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  
(පධාන නිලධාරිහු);ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.යූ. අමරසිංහ මහත්මිය 
(පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි)  

පවාහන කාර්යාංශය -  ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ ෂඨ් පවාහන නිලධාරි); ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප කුමාර මහතා (සහකාර පධාන 
නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ඩව්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා, ෙක්.එස්. සිල්වා මහතා 
(සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ ෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.එම්.ආර්. ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, 
එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න මහතා, ආර්.ආර්. වැලිකන්න මහත්මිය 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා  

ෙජ ෂඨ් භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස.්එම්. නසීර් මහතා 

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එස්.එම්.ඒ.ෙක්. කරුණාරත්න මහතා,  එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     

ෙජ ෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  

බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  

ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  

ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xxviii) 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ  හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු -  යැස්මින් ෆායිස්  මහත්මිය,  එස්. චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය  

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - 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 මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී 
මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර්  මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී 
මහත්මිය,ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය. 

ෙජ ෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ඩී.එල්.එස.් පීරිස් මහත්මිය,  ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා,  ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, 
ෙක්.ඒ.එස.් දිල්රුක්ෂිකා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස.් නානායක්කාර 
මහත්මිය, එස්.ඒ. ජයලත් මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි 
වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් ෙමෙනවිය, එස.්එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා. 

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස් මහතා,  එන්. 
රාමකිෂණ්න් මහත්මිය, එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස.්එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ.්එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස.් නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමාණායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, 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. පුෂප්කුමාර මහත්මිය,  
ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ටී.යූ. වීරෙසේකර මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය 

ෙජ ෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු - ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා , එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය, ඒ.එම්. සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙක්.ජී. කරුණාරත්න මහතා  

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ ක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය -  ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා  (පධාන 
නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස ් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ආර්. ෙහේරත් 
මහතා, එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා ෙමෙනවිය,  ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. 
පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන්  ෙමෙනවිය 
ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);  එම්.ආර්.බී. ෙසේනාරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ආර්.එම්. අෙශෝකානන්ද මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි);  සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙක්.සී. පනාන්දු 
මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.පී.එච්. ගුණෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය, 
ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

අභ න්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද රත්න මහතා  (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); එස්.බී. කුළුගම්මන මහතා 
(පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා (නිෙයෝජ   පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය - ආර්.එන්. අසීස ් මහත්මිය (ගණකාධිකාරි - ආහාරපාන) 

ෙජ ෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

භාර ගැනීෙම්  නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා  

ෙජ ෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

ෙජ ෂඨ් ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා  

ෙජ ෂඨ් ගබඩා භාරකරු -  

ෙජ ෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  
 



(xxix) 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ  සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ ෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා 
ෙජ ෂඨ් කාර්මික නිලධාරි  (විදුලි) -   

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද  මැල් මහතා, පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා, 
පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා  

කාර්මික  නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා;  සී. එස.් බාලසූරිය මහතා  

 
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ ක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා,  එල්.ෙජ්. කුලතුංග මහතා 
නිෙයෝජ  ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක - ඒ.ඒ. හසන් මහතා  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  එන්. මුණසිංහ මහතා  
සහකාර ගෘහපාලක - එස.්ඩී.ජී.එස්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා  
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා,  එච්.යූ. ෙපෙර්රා 

මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ආර්.එම්. යාපාරත්න මහතා, බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ මහතා  
ෙජ ෂඨ් උද ාන අධීක්ෂක - ආර්.එස.් විජයානන්ද මහතා  
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා, එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, 

ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස.්ඩී. රත්නසිරි මහතා  
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - ඒ.පී. රණතුංග මහතා, එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්. සූරියබණ්ඩාර 

මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ජයතිලක මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. 
විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා 
මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා 

ෙජ ෂඨ් මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා මහතා  
ෙජ ෂඨ් අංශ භාර සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා  
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා, ඩී.ජී. රණසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. පැෙටෝනියස ්මහතා  
පධාන සූපෙව්දීහු - ඩී.එම්.ජී. ධමලාල් මහතා, එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. 

විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා,  බී. මල්ලුවාවඩු මහතා, ඩී.එස.් ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා   
 

 

ව වසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ ක්ෂ (ව වසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය -  එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන), සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   එච්.එම්. සී. එන්. ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්වා මහතා (සහකාර 
පධාන නිලධාරි); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය -  ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරි); බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ්මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  (පධාන 
නිලධාරි); වී.පී.ජී.එස්. විදානතිරණ මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - 
පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය 
(සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය, ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය, (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

 



(xxx) 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය -  එම්.එන්. පීරිස් මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); 
ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,  ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා  (නි ෙයෝජ  
පධාන නිලධාරිහු);  ඩී.ආර්.එස.් පනාන්දු මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය, ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය
(සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු)  

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ  පධාන නිලධාරි); එම්.ෙක්.එස.්ඩී. අල්විස ්මහත්මිය 
(සහකාර පධාන නිලධාරි); ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා,  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති - සී.  කුරුප්පු මහතා  
නිෙයෝජ  පුසත්කාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  
සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -  ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය, එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා  
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය 
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය 
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -   ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  
නිෙයෝජ  පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ  -  එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා 

ෙජ ෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය,  ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න 
මහතා 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ -  ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි මහතා, එස.්ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ.්බී. සුෙර්ෂව්රන් මහතා, 
එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස.් විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස.් ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා,  
ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා 

 

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ ක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  
පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා  
පද්ධති  විශේල්ෂක - එම්.ඊ.ජී.එන්. සමරවීර මහතා  
සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  
පද්ධති සැලසුම්කරු - ෙක්.එන්.ඩී. අමරසිංහ මහත්මිය  
පද්ධති පාලක -  ඒ. එස්. ඩී. එම්. විකමරත්න මහතා  
ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  
පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරු  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා, සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා  
නිෙයෝජ   පධාන නිලධාරි - එම්. එන්.  විතානෙග් මහත්මිය 
ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ. එල්. ගීගනෙග් මහතා  
ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  
සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 
සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී. එන්. එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 
ෙජ ෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය 
පරිගණක කියාකරුෙවෝ - යූ.ඩබ්ලිව්.පී. ධර්මපිය මහතා, එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, 

ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා, ෙක්.පී.පී.එස්. ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත 
මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ. එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  

පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත ජිත් මහතා  
තාක්ෂණ සහායක -  ඩබ්ලිව්.එස.් සුරංග මහතා, වී.ආර්.එස.්ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2010, ஏப்பிறல் 8  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

 

அ 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அண்ணாமைல, நேடசு சிவசக்தி  (வன்னி) 
அத்தநாயக்க, திஸ்ஸ (ேதசியப் பட் யல்)  
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா    (இரத்தின ாி) 
அதாஉல்லா, ஏ.எல்.எம். (திகாம ல்ல) 
அப் ல் ஹலீம், ெமாஹமட் ஹாஷிம் (கண் )                                                                                                          
அப் ல் காதர், ஏ.ஆர்.எம். (கண் ) 
அேபகுணவர்தன, ேராஹித (க த் ைற) 
அேபசிங்ஹ, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாபா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ஏ. லக் ஷ்மன் 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)  
ெகட்டெகாட, ஜயந்த (ெகா ம் ) (2011, ெபப் வாி 7 ஆந் திகதியி ந் )  
ெ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) 
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ந 
நாணாயக்கார, எம்.ேக.என். ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி.   (கு நாகல்) 
நி ண ஆரச்சி, லக்ஷமன் (ெகா ம் ) [2010 ஒக்ேராபர் 12 ஆந் திகதியி ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) உப உ ப் ைரயின்கீழ் 

பாரா மன்ற ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )  
ேநாகராத ங்கம், சு. (வன்னி) 
 

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, 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 ) 
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ம 
மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா  (யாழ்ப்பாணம்) 
மசூர், ர்டீன் (வன்னி)    [இறப்  : 02 சம்பர் 2010] 
மத் மபண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித்   (ெமானராகைல) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)  [2013 ன் 03 ஆம் திகதியி ந் ] 
மித்ரபால, எச்.ஆர். (ேககாைல)  

த் குமாரன, சரத் சந்திரசிாி  (அ ராத ரம்) 
ெஹட் கமேக நிஷாந்த  (கா ) 

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) 
ராஜபக் ஷ, சமல்   (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ராஜபக் ஷ, தி மதி  நி பமா தீபிகா (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக் ஷ, ெப ல் ேராஹண  (கம்பஹா)  
ராஜபக் ஷ, 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)  
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விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி யாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ேகான், ஹு கம ேஹவேக குணரத்ன  (கா ) 
ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரேசகர, சரத் பியனந்த  (திகாம ல்ல) 
ரவங்ஸ,  விமல்   (ெகா ம் ) 
ரவர்தன, ஆர்.ஆர்.எம். எாிக் பிரசன்ன   (கண் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப்   (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம,  குமார  (க த் ைற) 

ஜ 
ஜயசூாிய, க  (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, சனத்  (மாத்தைற) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்) [2013 ைல 29ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஜயேசகர, ஹல்கந்த ய ேலகம்லாேக பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா (ெமானராகைல) 
ஜயரத்ன, பியங்கர  ( த்தளம்)   
ஜயரத்ன, தி. . (ேதசியப்பட் யல்) 
ஜயவர்தன, ஜயலத்  (கம்பஹா)  [இறப் : 30 ேம 2013] 
ஜாெகாட, அச்சல (ேதசியப் பட் யல்) 
ெஜயரத்தினம்  றங்கா, ( வெர யா) 

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

ேமதகு மஹிந்த ராஜபக் ஷ 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்  - மாண் மிகு .எம். ஜயரத்ன  
நல்லாட்சி மற் ம் உட்கட்டைமப்   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  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் . . ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்    அைமச்சர் –  மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம 
கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்  
ச க நலன் ாி   அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்  
தபால்  ேசைவகள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க 
வ , சக்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் 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 தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன 
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி 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 லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன 
உள் 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 
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி 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 ரவங்ச 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ 
சீனிக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அைமச்சர் –  ல மன் ெசெனவிரத்ன 
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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 வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் - மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான் 
மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக 
அரசாங்க 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 

தலீட்  ஊக்குவிப்  அைமச்சர் –  மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன 
உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப்  அைமச்சர் -  மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த் 
தாவரவியல் ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா ேபாக்கு அ வல்கள் அைமச்சர் –  மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத் 
கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சர் –  மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க 
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்  - மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா  
 

 

 [எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட 
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.] 

 

க த்திட்டஅைமச்சர்கள் 
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் –  மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன 
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல 

 

பிரதி  அைமச்சர்கள் 
  

உயர் கல்வி பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க 
சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம் 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசகர 
நிதி, திட்டமிடல் பிரதிஅைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம 
சிவில் விமான ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு கீதாஞ்சன குணவர்தன 
சுேதச ம த் வத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன 
ேபாக்குவரத்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க 
கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால 
மின்வ , எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர  
மீள்கு ேயற்ற பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன் 

தலீட்  ஊக்குவிப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ  
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
சுகாதார பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க 
காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சிறிபால கமலத் 
நீர்ப்பாசன, நீர்வள காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க 
ச க ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன 
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்- மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சரண குணவர்தன 
ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க 
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தவிசாளர் குழாம் 
 

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

 
 

பாரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

சைபக்கு  
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு சந்திரசிறி 

கஜதீர, மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் 
ெபேரரா, மாண் மிகு (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு அஜித் குமார, 
மாண் மிகு   ( தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க. 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு நிமல் 

சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ல த் 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு விஜயதாஸ 
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ  விேஜசிங்க, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு நிமல் 

சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, 
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான், 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு மஹிந்த 
சமரசிங்க, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு  குணேசகர, மாண் மிகு றிசாட் பதி தீன், மாண் மிகு விமல் 

ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு மங்கள சமர ர, 
மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு க  ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு இராஜவேராதயம்  சம்பந்தன், மாண் மிகு 
சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன்,   மாண் மிகு (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 (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு 
(ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  
ேசனாநாயக்க.  



(xlii) 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்),  மாண் மிகு (ேபராசிாியர்)  ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன 

யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, 
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பா த ரங்ேக 
பண்டார,  மாண் மிகு 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 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 (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 
அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு மாைவ ேசா. 
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, 
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு சனீ ேராஹண 
ெகா வக்கு, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக,  மாண் மிகு த்திக பதிரண,  மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி,  
மாண் மிகு சாந்த பண்டார,  மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ,  மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், 
மாண் மிகு(ெசல்வி) கமலா ரண ங்க,  மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா. 

 

நிைலயியற் கு  “பி”  
 

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

ரவர்தன, மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன், மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம,   மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.  
 

 



(xliii) 

விேசட கு க்கள் 
ேவகமாக அதிகாித் வ ம் வாகன விபத் க்கைளப் பற்றி ஆராய்வதற்கான ெதாிகு  

மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு சி.பி. 
ரத்நாயக்க, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த்,  மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 
ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க,  மாண் மிகு 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 பண்ைப வ ப்ப த் வ பற்றி ஆராய்ந்  அறிக்ைக 
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு  
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 (டாக்டர்) (தி மதி) சுதர்ஷினி ெபர்னாந் ள்ேள, 
மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு 
(தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா.  

 

பாரா மன்றத்தின் பண் ைடைம, ஒ க்கம், மர கள் மற் ம் பா காப்பிைனப் ேப ம் 
நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கான ெதாிகு  
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. 
 

இலங்ைக மக்கள் ஒேர ேதச மக்களாக வாழ்வதற்குத் தத் வமளிப்பதற்கான அரசியல் மற் ம் 
அரசியலைமப்  நடவ க்ைககள் பற்றி விதந் ைரத் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான ெதாிகு  
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல்.பீாிஸ், மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, 

மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ.டீ.சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு 

 குணேசக்கர, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, 
மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு லக்ஷமன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, 
மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம், மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி)சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு  ஜானக பண்டார 

 

 

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. 



(xliv) 

 

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 ல மன் ெசனவிரத்ன, 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 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,  

 

அனர்த்த காைமத் வம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு  
மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பியேசன 

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

 

சுகாதாரம் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த 

சில்வா,  மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன,  மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த,   மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ராஜித ேசனாரத்ன,  மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்,  மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன்,   மாண் மிகு 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 அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா (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 ஏ. . சுசில் 
பிேரமஜயந்த, 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 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 வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு ைவ.ஜி. 
பத்மசிாி,  மாண் மிகு சாந்த பண்டார,  மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, 
மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம,  மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா.  

 
மரபார்ந்த ைகத்ெதாழில்கள்,  சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு 
எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு எச்.எல். 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.  



(xlv) 

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. 

 

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 அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க,  மாண் மிகு அஜித் குமார,  மாண் மிகு 

ரான் அலஸ், மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய,  மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம,  மாண் மிகு 
நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா,  மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா,  மாண் மிகு அ ந்திக்க 
பர்னாந் , மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு எஸ்.சி. த் குமாரன,  மாண் மிகு நிஷாந்த 

ெஹட் கமேக,  மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க,  மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்,  மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க,  மாண் மிகு கனக ேஹரத்.  

 

ைகத்ெதாழில், வாணிப  அ வல்கள்  பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன் (தவிசாளர்),  மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன,  மாண் மிகு பியேசன 

கமேக,  மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல,  மாண் மிகு குமார ெவல்கம,  மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் 
பர்னாந் ,  மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா,  மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி,  மாண் மிகு அச்சல 
ஜாெகாடேக,  மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்,  மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம்,  மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க,  மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு சந்திம 

ரக்ெகா ,  மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக,  மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா,  மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர,  மாண் மிகு திலங்க 
சுமதிபால,  மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க.  

 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு     

மாண் மிகு விமல் ரவங்ச (தவிசாளர்), மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு குமார 
ெவல்கம,  மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம்,  மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க,  மாண் மிகு குணரத்ன ரக்ேகான்,  மாண் மிகு 
ைபஸர் ஸ்தபா,  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்,   மாண் மிகு 
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 ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க,  மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க.  

 

மின்வ , எாிசக்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு    
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, (தவிசாளர்), மாண் மிகு எச்.எல். 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 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 எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், 
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.  
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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 சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு 
ெமாஹமட் அஸ்லம்,  மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ல மன் 
வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ,  மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, 
மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க,  மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க.  

 

ெ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 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 சந்திம 

ரக்ெகா , 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 
ெ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 எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர , மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, 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 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 மிந்த திசாநாயக்க,  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.  
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ேதசிய மர ாிைமகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு ஜகத் பாலசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு குணரத்ன ரக்ேகான், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன 

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

 

சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு  
மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த (தவிசாளர்), மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் 

காதர், 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 (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி 

வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு சி.பீ. . 
பண்டாரநாயக்க,   மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, 
மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா 
அத் ேகாரல, மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு ம ஷ 
நாணாயக்கார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா 
மேகஸ்வரன், மாண் மிகு நிஷாந்த ெஹட் கமேக, மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) 

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

 

நீதி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு ற ப் ஹக்கீம் (தவிசாளர்),  மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்,  மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. 

ெசனவிரத்ன,  மாண் மிகு ஏ. .சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு  குணேசகர,  மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் 
குேர,  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 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 சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி,  மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்,  மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க,  மாண் மிகு விஜய 
தஹநாயக்க,  மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த,  மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு,  மாண் மிகு ஹாின் 
பர்னாந் ,  மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர,  மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க,  மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க.  

 
 

கல்வி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன (தவிசாளர்),  மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு எஸ்.பி. 

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

 



(xlviii) 

ெ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.  றங்கா,  மாண் மிகு ெப மாள் 
ராஜ ைர,  மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர,  மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க.  

 
 

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 சஜித் 
பிேரமதாஸ,  மாண் மிகு ைபசல் காசிம்,  மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ ,  மாண் மிகு சுேரஷ் க. 
பிேரமச்சந்திரன்,  மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்,  மாண் மிகு திலீப் ெவதஆரச்சி,  மாண் மிகு அஜித் 
குமார,  மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ,  மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்,  மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக,  மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா,  மாண் மிகு த்திக பதிரண,  மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,  மாண் மிகு அ ந்திக்க 
பர்னாந் ,  மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன.  

 
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 சஜித் பிேரமதாஸ,  மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்,  மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார 
ஜயசிங்க,  மாண் மிகு அஜித் குமார,  மாண் மிகு ப் விேஜேசகர,  மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு தி ம் 
அ கம,  மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர,  மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பத்திரண,   மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண ஷ்பகுமார,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள,  மாண் மிகு வன் ரண ங்க,  மாண் மிகு ேத க விதானகமேக,  மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்.  

 
ேதசிய ெமாழிகள், ச க ஒ ங்கிைணப்  பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

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

 

காணி, காணி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான் (தவிசாளர்),  மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு ஜீவன் 

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

 



(xlix) 

ச க ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா (தவிசாளர்),  மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி,  மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா,  மாண் மிகு 

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

 

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 எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர ,  மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், 
மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர,  மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா,  மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க,  மாண் மிகு பா த 
ரங்ேக பண்டார,  மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்,  மாண் மிகு தி ம் அ கம,  மாண் மிகு பா த 
ெதவரப்ெப ம,  மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,  மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட,  மாண் மிகு ெஜ.  
றங்கா,   மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க,   மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம,   மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க. 

 
 

இைளஞர் அ வல்கள்  திறன் அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு    
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம (தவிசாளர்),  மாண் மிகு 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. 

 
 



(l) 

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.  

 

ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, 

மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண, 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 தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
(கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா,  மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி,  மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,  மாண் மிகு ெஜ.  
றங்கா,  மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர,  மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்,  மாண் மிகு வசந்த 
ேசனாநாயக்க,  மாண் மிகு 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 
ே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 சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, 
மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன், மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, 
மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ,  மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ, மாண் மிகு 
ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு வன் 
விேஜவர்தன,  மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா. 

 

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான் (தவிசாளர்),  மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால,  மாண் மிகு ைமத்திாிபால 

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

 

பா காப்  மற் ம்  நகர அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு   
மாண் மிகு .எம். ஜயரத்ன, மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க,  மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா,  மாண் மிகு 

ைமத்திாிபால சிறிேசன,  மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்,  மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன,  மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு விமல் 

ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு மங்கள 
சமர ர, மாண் மிகு ல மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்,  மாண் மிகு ஆர். 
ேயாகராஜன்,  மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார,  மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் 
குணவர்தன, மாண் மிகு த்திக பதிரண,  மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா,  மாண் மிகு கலாநிதி சரத் ரேசகர. 



(li) 

ை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 வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு 
விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,  மாண் மிகு ெஜ.  றங்கா, மாண் மிகு 
நாமல் ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார,  மாண் மிகு கனக ேஹரத்.  

 

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 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 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          



(lii) 

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 ெமாஹான் லால் கிேர , மாண் மிகு 
ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ 
விேஜசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா. 

 

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) யாணி விேஜவிக்கிரம          

 

மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, 

மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன், மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல 
ஜாெகாடேக, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, 
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, 
மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, 
மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன், மாண் மிகு ஆர். 

மிந்த சில்வா, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு ஹூைனஸ் 
பா க், மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா. 

          

ெ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, 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 ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச, மாண் மிகு 
பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு (வண.) எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு 
வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு (தி மதி) 
விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு வன் ரண ங்க, மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, 
மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு 
எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்          

 

விைனத்திறன் ேமம்பா  பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த் (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, 

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



(liii) 

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 
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  

 

சீனிக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு லக்ஷமன் ெசெனவிரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , 

மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, 
மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, 
மாண் மிகு அசல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு கபீர் ஹஷீம், மாண் மிகு ஆர். எம். 
ரன்ஜித்மத் மபண்டார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, 
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம, 
மாண் மிகு ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு 
ஹுைனஸ் பா க் 

 

தலீட்  ஊக்குவிப்  பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு லக்ஷமன் யாப்பா அேபவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் 

பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு ெபசில் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா, 
மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம், மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸர் ஸ்தபா, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா, மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, 
மாண் மிகு ஆர். எம். ரன்ஜித்மத் மபண்டார, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, 
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 
சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 

 

தாவரவியல் ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா ேபாக்கு அ வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு லான் ெபேரரா, மாண் மிகு 
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு ாீ.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு 
மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு காமினி 
ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு 
ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல, மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி 
அலன்றின், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு 
(தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீெபான்ேசக்கா 

 

கல்விச் ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு எஸ். பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு 
பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய ணிெசாய்சா, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு லசந்த 
அலகியவன்ன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர், மாண் மிகு கபீர் ஹஷீம், 
மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு கயந்த 
க ணாதிலக்க, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர , மாண் மிகு த்திக பதிரண, 
மாண் மிகு (டாக்டர்) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு அஜித் பி. ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க 

 

வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய ணிெசாய்சா (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். 
ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு டபிள் . பீ. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். 
குணவர்தன, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு 
சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல, மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி 
அலன்றின், மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா வக்கு, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரன, மாண் மிகு ரன்ஜன் 
ராமநாயக்க, மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) 

யாணிவிேஜவிக்கிரம 



 

 



(lv) 

பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  சமல் ராஜபக்ஷ 
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா  
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . 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 -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
 

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்  
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்  - தி . எச். .பீ. குமார 
ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ் 

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ாி.எச்.ஏ. லசில் த சில்வா  

பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

தாபன அ வலகம்  - தி . ேக.டபிள் . சுனில், தி மதி எல். ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நி வாகம்);  தி . எம்.ேஜ. 
ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் .                       
தி . விேஜகுணவர்தன, தி . ேக.ேக. . காமினி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. 

.சி.எஸ். பசிங்க, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. 
ஜயவர்தன, தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, ஜனாப் 
எம். .எம். வாசிக் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . 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 -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்)   

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்), தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .வி.ஆர். 
விக்கிரமரத்ன,  தி . ே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,         
தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன,  தி மதி ஆர்.ஆர். ெவ கன்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர் 
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல்.தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா 
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 



(lvi) 

ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள்   - தி மதி யஸ்மின்  பாயிஸ்,  தி . 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, தி . ாி. 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, ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, 
தி மதி ேக.ஏ.எஸ். ல் க்ஷிகா, 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, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, 
ெசல்வி பீ.வி.ாி.வி. கமேக, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய. 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ், 
தி மதி என். இராமகி ஷ்ணன், தி . 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, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .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 ன்சரா, தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, தி மதி எம். ஷ்பகுமார, ெசல்வி 
ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி ாி. . ரேசகர, தி மதி இந் னில் தம்மிகா 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி 

சூசிைக உத்திேயாகத்தர்கள் - ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந் ,  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –  தி . ேக.ஜி. க ணாரத்ன  

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச, (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);              
தி . ேக.ஆர்.ேஹரத், தி மதி எஸ்.பீ. கமேக, தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, ெசல்வி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா,       
தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண,  தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான், தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (உதவிப் 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . ஆர்.எம்.அேசாகானந்த (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . டபிள் .டபிள் . 
ஜயதிலக்க (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . .எஸ்.டபிள் . சமரேசகர (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். 
சுபசிங்க, தி . ேக.சி.ெபர்னாந்  (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.எச். குணேசன (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ, தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . எஸ்.பி. 
கு கம்மன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);  

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

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு 

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்)  - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல  

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் -  

சிேரஷ்ட ெகாள்வன  உத்திேயாகத்தர் - தி . .பீ.ஆர். குணவர்தன  



(lvii) 

இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  - தி . பீ.ாி. கமேக  
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப   உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்)  -  
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். 

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

 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா,  தி . எல்.ேஜ. குல ங்க  
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -  ஜனாப் ஏ.ஏ. ஹஸன் 
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . என். னசிங்க 
உதவி  பராமாிப்பாளர் – தி . எஸ். .ஜி.எஸ். ெசெனவிரத்ன 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ, தி . எச். . 

ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . ஆர்.எம்.யாப்பாரத்ன, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. அமரசிங்க 
சிேரஷ்ட  ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . ஆர்.எஸ். விஜயானந்த  

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . எம். .ெபேரரா, தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, 
தி . ேக.என். பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் – தி . ஏ.பீ. ரண ங்க, தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . ேக.டபிள் . 
சூாியபண்டார, தி . டபிள் .எஸ்.எஸ். ெபேரரா, தி . டபிள் .டபிள் .ஆர். ஜயதிலக, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,        
தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, 
தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத் 

சிேரஷ்ட சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -  தி . டபிள் .என்.டபிள் .எல். சில்வா 
சிேரஷ்ட  பிாி ச் சைமயற்காரர் -   தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ் 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் - தி . .எம்.ஜி. தர்மலால், தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . 
ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, தி . ேக. . . குணரத்ன, தி . பி. மல் வாவ , தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்)  - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக  

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,        
தி . பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எச்.ஆர்.சி. சில்வா 
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);   ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)  

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்ஹ, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ்  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர்-நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க, தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - 
நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன, தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. 
திஸாநாயக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 



(lviii) 

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம்  - தி . எம்.என். பீாிஸ் (உதவிப் பணிப்பாளர் -
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ, தி . ஈ. .ேஜ. 
விக்கிரமசிங்க (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி மதி .என்.பண் த, தி மதி 
ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் . ஜி. சுனில் சாந்த, தி மதி 
ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந்  (உதவிப் பணிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . 
அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க, தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . சி.கு ப்  

பிரதி  லகர்  -  தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

உதவி லகர்கள்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா, ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட் 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  –  ஜனாப் எம். அஜிவதீன், தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக 

பாரா மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார 

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

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி 
ஐ. .எல். ரத்னசீ , தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. 
க ணாரத்ன 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. 
சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க, தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். 
விேஜசிங்க, தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், 
தி மதி ஆர். வசந்தி ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ்,  தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா,  ஜனாப் எம்.எச்.எம். 
ராமிஸ்,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 
 

பணிப்பாளர் (தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வம்) -  தி . எச்.எம்.சி.  ெபேரரா 
ைறைமப் ெபாறியியலாளர் –தி . என்.பி. . நவக வ 
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - தி . எம்.ஈ.ஜி.என். சமர ர 

ெதாடர்பாடல் / பா காப்  ெபாறியியலாளர் -  தி . ஜி.என். லக்மஹல்  
ைறைம வ வைமப்பாளர்  - தி மதி  ேக.என். . அமரசிங்ஹ 
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன 

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் – தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி 
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் –  தி மதி எம்.என். விதானேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் 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, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய, தி மதி என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க,         

தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி, தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, 
தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 

கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
ெதாழில் ட்ப உதவியாளர்கள் - தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க, தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன 
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(lxi) 

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, Ashok (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.L.M. (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)  



(lxii) 

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) 



(lxiii) 

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) [Resigned on 29th July, 2013] 
Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (Gampaha) 
Jayasuriya, Sanath (Matara) 
Jayawardana, Jayalath (Gampaha) [Died: 30th May 2013] 
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) 
Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011] 
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) 
Mannapperuma, A. Ajith umara (Gampaha) [From 3rd June 2013] 
Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 2nd 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, 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) 
Senaratne, Rajitha (Kalutara) 
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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 Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 
Minister of Petroleum Industries - 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 Environment and Renewable Energy - 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 Technology and Research  - 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 Sugar Industry Development – 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 
Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood 
Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath 
Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 

 
PROJECT MINISTERS 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana 
Minister of Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala 

 
DEPUTY MINISTERS 

Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake 
Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara 
Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena 
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike 
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 Power and Energy - The Hon. H.L. Premalal Jayasekara 
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 
Deputy Minister of Investment Promotion – 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 Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake 
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 Fisheries and Aquatic Resources 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. (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. (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. 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. 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. 
(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. 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. 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. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, 
The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka,  

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. 
 

Select Committee of Parliament to recommend and Report on Political and Constitutional Measures to empower 
the Peoples of Sri Lanka to live as one Nation 

The Hon.  Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon.  (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Maithripala Sirisena, The 
Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.  
Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Dew Gunasekara, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon.  Patali Champika Ranawaka, The Hon.  Wimal Weerawansa, The Hon.  
Basil Rohana Rajapaksa, The Hon.  Lakshman Senewiratne, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.  Muthu 
Sivalingam, The Hon.  (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Janaka Bandara 

 

 

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. 
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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. Lakshman Senewiratne,  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. 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.  

 
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. 
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. Anura Priyadharshana Yapa (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. A.D. Susil Premajayantha, 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. 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. Vidura Wickramanayaka, 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. H.L. 
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. 
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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. 

 
 
 

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. 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. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Keheliya 
Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jayarathne Herath,  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. 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. 
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Power and Energy 
 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. H.L. 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. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. 
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene. 
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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. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, 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. 

 
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. 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. 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. Chandima Weerakkody, 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. 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. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, 
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. 
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Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), 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. Duminda Dissanayake, 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.  

 
Consultative Committee on National Heritage 

 

The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura  Priyadharshana 
Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,           
The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini   Jayawickrama Perera, 
The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, 
The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha 
Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. 
Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais 
Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Environment 

 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. A.R.M. Abdul 
Cader, 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. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi 
Wanniarachchi, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah,  The Hon. C.P.D. Bandaranaike, 
The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Selvam 
Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The 
Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Dr.) 
(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Nishantha 
Muthuhettigamage, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. 
(Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy 
Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Justice 
 

The Hon. Rauff Hakeem (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. A.D. 
Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, 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. 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. Sunil Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, 
The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. Dunesh Gankanda,  The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku,  The Hon. 
Harin Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy 
Senanayake. 
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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. 

 
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. 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. Sarath Kumara 
Gunaratne 

 
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. 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. 
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Consultative Committee on Social Services 
 

The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B. 
Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 
The Hon. Jayarathne Herath,  The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip 
Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 
Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The 
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala 
Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake,   The Hon. Shehan Semasinghe, The 
Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
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. H.L. 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. 



(lxxviii) 

Consultative Committee on Technology and Research   
 

The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Faiszer Musthapha, 
The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, 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. 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. Hunais Farook. 

 
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. 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. Sajith Premadasa, The Hon. Gayantha  Karunatileka, The Hon. P. Ariyanethran, 
The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. Manusha  Nanayakkara, The Hon. Lakshman Wasantha 
Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. A. M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Perumal Rajathurai, The 
Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. E. 
Saravanapavan, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Livestock and Rural Community development   
 

The Hon. Arumugan Thondaman (Chairman), The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Felix Perera, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Siripala Gamalath, 
The Hon. Neomal Perera, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith            
Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. 
Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Palany                 
Thigambaram, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, 
The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. R. 
Dumindha Silva. 

 
Consultative Committee on Defence and Urban Development 

 

The Hon. D.M. Jayaratne, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 
Maithripala Sirisena, The Hon. Arumugan Thondaman,    The Hon. Dinesh Gunawardena,  The Hon. Douglas 
Devananda, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Wimal Weerawansa, The 
Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. 
Lakshman Senewiratne,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Palitha Range 
Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  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. 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. 
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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. 
Hizbullah, 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. 

 
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. 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. 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. 
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Consultative Committee on Culture and Arts 

The Hon. T.B. Ekanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Bandula                   
Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Mahindananda 
Aluthgamage, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael         
Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. S. Vino, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Lal 
Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The 
Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) 
Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy 
Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Agrarian Services and Wildlife 

The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Rohana Dissanayake,  The Hon. W.B. 
Ekanayake,  The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. (Mrs) 
Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. P. 
Ariyanethran, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, 
The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 
Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 
The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama. 

 

Consultative Committee on Public Relations and Public Affairs 

The Hon. (Dr.) Mervyn Silva (Chairman), The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The 
Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. 
Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dunesh Gankanda, The 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.           
Ruwan Wijayawardhana, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. 
Dumindha Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Hunais Farook, 
The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Telecommunication and Information Technology 

The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka, 
The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal 
Perera, The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 
The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 
The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh 
Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. 
Eran Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. 
Vasantha Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara. 

 

Consultative Committee on Productivity Promotion 

The Hon. Basheer Segu Dawood (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake, The 
Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep 
Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 
Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The 
Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. (Mrs.) 
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, 
The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. 
H.M.M. Harees. 
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Consultative Committee on Civil Aviation 

The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. 
Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana            
Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara 
Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake,  The 
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The 
Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass Gunawardhana, The Hon. (Prof.) 
Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The 
Hon. Kanaka Herath. 

 
Consultative Committee on Sugar Industry Development 

The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 
A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. S.M. Chandrasena, The 
Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. 
Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 
The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Harin 
Fernando, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Thenuka 
Vidanagamage, The Hon. (Dr) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais Farook  

 
Consultative Committee on Investment Promotion 

The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena (Chairman), The Hon. (Dr.)  Sarath Amunugama, The Hon. A.D. Susil 
Premajayantha, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Dayasritha Thissera, 
The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The 
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 
Gayantha Karunatileka, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.)Sudarshini Fernandopulle, The 
Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Thilanga Sumathipala  

 
Consultative Committee on Botanical Gardens and Public Recreation 

The Hon. Jayarathne Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 
Keheliya Rambukwella, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.)Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda 
Aluthgamage, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Gamini Jayawickrama 
Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. A.D. 
Champika Premadasa, The Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Silvastrie 
Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) 
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka  

 
Consultative Committee on Education Services 

The Hon. Duminda Dissanayake (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. S.B. Dissanayake, The 
Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Nirmala Kotalawala, 
The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Al Haj) A.H.M. Azwer, The Hon. Kabir 
Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha 
Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Buddhika Pathirana, 
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.) (Mrs.)
Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Sujeewa 
Senasinghe  

 
Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa (Chairman), The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. 
Hizbullah, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, 
The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K. 
Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, 
The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Janaka 
Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar 
 
 

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  
 

 
OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 

 

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP -  Mrs. Salini Nilmalgoda 
 

 

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS -  Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER -  Mr. W.W.N.S.C. Fernando 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. G.M.G. Priyantha 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. H.U.P. Kumara 

TELEPHONE EXCHANGE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
 

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mr. T.H.A. Lacille de Silva 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mr. K.W. Sunil, Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Directors – Administration);  Mr. M.J Perera,  Mrs. K.A.I. 
Senarathna (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara (Deputy Principal Officer); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mr. K.K.D. Gamini (Assistant Principal Officers); Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S.  Rupasinghe, Mrs. 
G.R.U. Gamage,  Mr. R.C. Wijetilleke (Parliamentary Officers);  Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary 
Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mrs. R. Vitharana, Mr. M.U.M.Vasik  (Principal 
Officers); Mr. K.P. Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. A.U. Amarasinghe (Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer);  Mr. A.T.S. Pushpakumara (Assistant Principal Officer); Mr. P.D.N. 
Fernando (Parliamentary Officer), Mr. W.V.R. Wickramarathna, Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. R.M.R. Senaratne, Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mrs. R.R. 
Welikanna  

STENOGRAPHERS -  Mr. R.P. Rasika Rajapaksha  

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, 

TRANSLATORS -  Mr. S.M.A.K. Karunaratne, Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR  –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 
EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanne 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD  - Mrs.Yasmin Faiz,   Mr. S. Chandrasegaran,  Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C. 
Weerasinghe, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, 
Mrs. K.H. Neelamani , Mrs. K. Nanda Srimathie 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.P.S. Perera,    Mrs. K.A.S. Dilrukshika, Mrs. K.A.J.S. 
Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, 
Miss Geethani Warnasuriya, Miss P.V.T.V. Gamage, Mr. S.M.R.B. Pataliya. 

HANSARD REPORTERS – Mrs. W.A.D.P. Wijekonda,  Miss H.G. Poojika, Mr. M.S.M. Linnas, Mrs. N. Ramakrishnan, Mr. H.G. Lakshitha,       
Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, 
Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. 
Marasinghe, Miss M.P.Niroshi  Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma 

COMMITTEE REPORTERS – Miss G.H. Hiruni. Punsara,  Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe,  Mrs. M. Pushpakumara,  Mrs. J.A.T. Samanthika,           
Mrs. P.G.K.N. Mihiri , Mrs. T.U. Weerasekara, Mrs. Indunil Dhammika 

SENIOR INDEXING OFFICER - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori 

INDEXING OFFICERS -  Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr. K.G. Karunarathne 
 
 

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 
DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration);  Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala (Deputy Principal Officers); Mr. K.R. Herath, Mrs. S.P. Gamage, Mrs. H.A.T.D. 
Hewaarachchi, Miss S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, (Assistant Principal Officers), Miss 
D.M.D. Alahakoon, Mrs. J.A.D. Jayasinghe, (Parliamentary Officers); Mr. M.R.B. Senaratne (Assistant Parliamentary Officer) 

SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer); 
Mr. D.S.W. Samarasekera (Deputy Principal Officer) Mrs. C.M. Subasinghe Mr. K.C. Fernando (Assistant Principal Officers);  Mrs. R.P.H. 
Gunasena (Parliamentary Officer);   Mrs. I.C.K. Ranasinghe;   Mr. A.U. Premachandra  (Assistant Parliamentary Officers) 

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. S.B. Kulugammana (Principal Officer);  Mr. N.N. 
Wewelwela (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE - Mrs. R.N. Azeez (Accountant - Catering) 

SENIOR STORES OFFICER -  Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER -  Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR STOREKEEPER -  

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena      

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER -  Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. P.T. Gamage  

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) -  

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) –  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya,  Mr. C.S. Balasooriya 



CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera, Mr. L.J. Kulatunga  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. A.A. Hassan 

SOUS CHEF - Mr. N. Munasinghe 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. S.D.G. S. Senevirathna 

RESTAURANT MANAGERS - Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe, Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe,  Mr. R.M. 

Yaparatne, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe  

SENIOR GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.S. Wijayananda 

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D. Perera, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. 
Rathnasiri 

F & B SUPERVISORS -  Mr. A.P.Ranatunga, Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera,  Mr. K.W.Suriyabandara, Mr. W.S.S.Perera., Mr. W.W.R. 
Jayathilaka, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. 
Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath 

SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR  - Mr. W.N.W.L. Silva 

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. U.R.R.Fernando 

CHEF-DE-PARTIE  -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. D.G. Ranasinghe, Mr. K.D.S. Patroneous 

LEADING COOKS  -  Mr. D.M.G. Dharmalal, Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. 
Gunarathna,  Mr. B. Malluwawadu, Mr. D.S. Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana 

 

 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
 

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) -  Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr.  H.E. Janakantha Silva  (Assistant Director - Administration);  Mrs. C.I. Dissanayake,  Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  
Mr. H.R.C. Silva (Assistant Principal Officer);  Mr. J. Naseerdeen, Mr. S.A.M. Shaheed (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer);  Mr. M.M.M. 
Mabrook (Deputy Principal Officer);  Mrs. G.N.D. Thilakarathna (Assistant Principal Officer), Mrs. B.J. Abeysinghe, Mrs. R.A.N.D. Alwis  
(Parliamentary Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mrs. 
V.P.G.S.Vidanapathirana (Parliamentary Officer)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka, Mr. W.M.P. de Silva (Assistant Directors - Administration); Mr. 
A.M. Nilamudeen (Deputy Principal Officer); Mr. T.K. Jayawardane; Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, (Assistant Principal Officers); Mrs. H.R.de 
Soysa, Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Parliamentary Officers)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mr. M.N. Peiris (Assistant Director - Administration); Mrs. 
A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. W.P.L. Jayasinghe Mr. E.D.J. Wickremasinghe (Deputy Principal Officers);  Mr. D.R.S. 
Fernando, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, Miss A.P.K.K.P. 
Thilakaratne (Parliamentary Officers) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mrs. M.K.S.D. Alwis,  (Assistant Principal officer); Mr. R.A.R.L.Ranawake,  
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri, (Parliamentary Officers) 

LIBRARIAN - Mr. C. Kuruppu 

DEPUTY LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

ASSISTANT LIBRARIAN -  Miss K.A.D.R. Sepalika,  Mr. S.L. Siyath Ahemed 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS -  Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna, Mr. G. Ratnayake 



CHIEF RESEARCH OFFICER: Mr. G. Kumanayake 

RESEARCH OFFICER -  Mr. M. Ajiwadeen, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama 

ASSISTANT RESEARCH OFFICER - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF  PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. J.A.S.P. Perera,         
Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS -  Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,  Mrs. N.B.C.J. Nissanga,       
Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,    Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,      Mr. P. 
Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar , Mr. S. Devaraj, Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M. H. M.           
Ramis,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake 

 

 

 
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

 

 

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. M.E.G.N. Samaraweera 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER -  Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - Mrs. K.N.D. Amarasinghe 

SYSTEMS ADMINISTRATOR   -  Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR -  Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, C.J. Willoraarachchi 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Vithanage 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) -  Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER -  Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi 

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya,  Mrs. N.N. Hettige, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, Mr. A.G.R.K. Abeyrathne, Mr. N.D.D.P. 
Premasiri   Mr. K.P.P.S. Romawardene,   Mr. K.D.G.M. Chrishantha,   Mrs.  W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali,  
Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER  TECHNICIANS -  Mr. G.M.T.Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

TECHNICAL ASSISTANTS   - Mr. W.S.Suranga, Mr. V.R.S.J.Somarathna     



 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–— 

 
2013  අෙගෝසත්ු 06වන  අඟහරුවාදා 
2013 ஓகஸ்ட் 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம 

 Tuesday, 6th August, 2013 
————————- 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය. නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 

[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ] මූලාසනාරූඪ විය.    
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ]  
தைலைம வகித்தார்கள்.   

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
"ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාව : අතිෙර්ක 

සාමාජිකයන් 
நிைலயியற் கு   "ஏ"  : ேமலதிக உ ப்பினர்கள் 

STANDING COMMITTEE "A": ADDITIONAL MEMBERS 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
“ෙමඩිසිනා ඕල්ටෙන්ටීවා ආයතනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)" 

පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස "ඒ" ස්ථාවර කාරක 
සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ  කථානායක සහ කාරක 

සභාපති ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139 වැනි ස්ථාවර 
නිෙයෝගය ය  ටෙත් ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද බව 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

තව ද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස "ඒ" 
සථ්ාවර කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක 
සාමාජිකයන් වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා විසින්  නම් කරන 
ලද බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. එම නාම ෙල්ඛනය මම සභාගත* 
කරමි. 

 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද නාම ෙල්ඛනය: 
  சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ெபயர்ப்பட் யல் : 
  List of names tabled: 

 

ගරු පී. දයාරත්න මහතා  

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා  

ගරු කබීර් හෂීම් මහතා  

ගරු අජිත් කුමාර මහතා  

ගරු  පී. අරියෙන්තන් මහතා  

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය  

ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා  

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා  

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා  

ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා 

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා  

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා  

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය  

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා  
 

மாண் மிகு பி. தயாரத்ன  
மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க  
மாண் மிகு கபீர் ஹஷீம்  
மாண் மிகு அஜித் குமார  

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
හත්වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
ஏழாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 
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மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்  
மாண் மிகு (ைவத்தியகலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண  
மாண் மிகு (ைவத்தியகலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள  
மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரன  
மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத  
மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க  
மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்  
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க  
மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
 
Hon. P. Dayaratna   
Hon. Lalith Dissanayake 
Hon. Kabir Hashim  
Hon. Ajith Kumara  
Hon. P. Ariyanethran   
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana  
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle 
Hon. S.C. Mutukumarana  
Hon. Lohan Ratwatte 
Hon. Neranjan Wickramasinghe 
Hon. D.M. Swaminathan 
Hon. E. Saravanapavan 
Hon. Sujeewa Senasinghe 
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake  
Hon. Kanaka Herath 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED  

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 
වර්ෂය සඳහා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

2012 අංක 23 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් ජාතික 
අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 240 යටෙත් අයවැය සහාය 
ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක 
ෙවන් කිරීම - 2013.- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත  ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.-[වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත  සහ 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ෙවනුවට 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
1978 අංක 16 දරන විශ්වවිද ාල පනෙත් 27 වැනි වගන්තිෙය් (1) වැනි 
උපවගන්තිය යටෙත් යාපනය විශ්වවිද ාලය හා ශී ලංකාෙව් අග්නිදිග 
විශ්වවිද ාලය පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් උසස් අධ ාපන අමාත වරයා 
විසින් සාදන ලදුව, 2012 ෙදසැම්බර් 05 දිනැති අංක 1787/27 දරන අති 
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබූ නියමයන්.- [උසස් අධ ාපන 
අමාත  ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන 
මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
2008, 2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා අධ ාපන අමාත ාංශෙය් 
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තා.- [අධ ාපන අමාත  ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation 
Industries)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම 2011 වර්ෂය සඳහා 

තලවාකැෙල් ශී ලංකා ෙත් පර්ෙය්ෂණ ආයත නෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනමාධ  හා පවෘත්ති 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා රජෙය් මුදණ 
නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ජනමාධ  හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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[ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමා   මහතා] 
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2012 වර්ෂය සඳහා ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [ජනමාධ  හා පවෘත්ති අමාත  ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා 

නිපුණතා සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය 
සඳහා මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීෙම් ශී ලංකා ජාතික සභාෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

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

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා     -  පැමිණ නැත. 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා  -  පැමිණ නැත. 
 
 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (අධ ාපන ෙසේවා 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - கல்விச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Duminda Dissanayake - Minister of Education 
Services) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පි ටෙකෝට්ෙට්, රජමහ 

විහාර පාර, අංක 116/5 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි සුනිල් කුමාර 
ආරච්චිෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා    -  පැමිණ නැත. 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  -  පැමිණ නැත. 

ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා   -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Speaker, I present a petition received 

from Mr. K.W. Abeynayake of  No. 30, Vijithapura, 
Talangama South, Battaramulla.  

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, යටියන්ෙතොට, පරුස්සැල්ල, 

"ජයන්ති" නිවෙසහි පදිංචි එම්.එල්.  නීල් ෙසෝමචන්ද මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා  -  පැමිණ නැත. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) කුරුණෑගල, මල්ලවපිටිය, උයන්දනවත්ත, පසව්න පටුමඟ, 
අංක 259 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි අයි.ජී. නිමල් 
කරුණාතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) ෙපොල්ගසඕ්විට, කහතුඩුව, ෙහොරණ පාර, අංක 247 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ටී.ආර්. ෙසෝමරත්න මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம) 
(The Hon. Palitha Tewarapperuma) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1) අගලවත්ත, මතුගම පාර, අංක 40 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
චන්දෙසෝම දන්වත්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) මතුගම, අඳාවල පාර, 5වන පටුමඟ, අංක 04 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එච්.වී.ඩී. ෙහේමචන්ද මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1-2448/'12 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. 
 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට අතුරු පශ්න තුනක් 
අසන්න තිෙබනවා. ගරු වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත තුමා අද ෙනොමැති බැවින් උත්තර ෙදන්න කල් ගත්තාට 
කමක් නැහැ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පිළිතුර තිෙබනවා.  

වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 
මට එම පශ්නයට පිළිතුර දිය හැකියි. නමුත් ගරු මන්තීතුමාෙග් 
ඉල්ලීම පරිදි එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා ගරු ඇමතිතුමා 
ෙවනුෙවන් මා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
මැතිවරණ අෙප්ක්ෂක ලැයිසත්ු : තරුණ පතිශතය 
உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள் ேவட்பாளர் பட் யல் : 

இைளஞர் தம் 
LISTS OF ELECTION CANDIDATES: YOUTH PERCENTAGE 

 

2594/’12 
2. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon. Sajith Premadasa) 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශන්ය - 
(1) :  

(අ) මැතිවරණ අෙප්ක්ෂක ලැයිසත්ුවල වර්තමාන තරුණ 
අෙප්ක්ෂක පතිශතය තරුණ අසහනය පිළිබඳ ෙකොමිසෙම් 
නිර්ෙද්ශයක් බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)   (i) වර්තමාන නීතියට අනුව පළාත් පාලන මැතිවරණ 
අෙප්ක්ෂක ලැයිසත්ුවලට ඇතුළත් විය යුතු තරුණ 
අෙප්ක්ෂකයන්ෙග් පතිශතය ෙකොපමණද; 

   (ii) තරුණ අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙලස හඳුන්වන අෙයකු 
අයත් වන වයස ්සීමාව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණවලදී ඉහත සඳහන් තරුණ 
අෙප්ක්ෂක පතිශතය අඩු කිරීමට ෙහෝ එෙලසම 
පවත්වාෙගන යෑමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

 (ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද ?  
 

உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) ேதர்தல் ேவட்பாளர் பட் யல்களில் தற்ேபாைதய 
இைளஞர்களின் தமான  இைளஞர் விரக்தி பற்றிய 
ஆைணக்கு வின் சிபார்சு ஒன்றாகும் என்பைத அவர் 
அறிவாரா? 

(ஆ) (i) தற்ேபா  அ ள்ள சட்டத்திற்கு அைமய 
உள் ராட்சித் ேதர்தல்கள் ேவட்பாளர் பட் ய 

ல் உள்ளடக்கப்பட ேவண் ய இளம் ேவட் 
பாளர்களின் தம் எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (ii) இளம் ேவட்பாளராகக் க தப்ப கின்ற ஒ வர் 
உாித்தாகும் வயெதல்ைல யா  என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) எதிர்வ ம் உள் ராட்சித் ேதர்தல்களின்ேபா  
ேமற்ப  இளம் ேவட்பாளர்களின் தத்ைதக் குைறப் 
பதற்கு அல்ல  அவ்வாேற ேபணிவ வதற்கு 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத அவர் 
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils:  

(a) Is he aware that the present percentage of youth 
candidates in the lists of candidates submitted for 
elections is a recommendation of the Commission 
on Youth Unrest? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the percentage of youth candidates that 

should be included in the lists of candidates 
submitted for Local Government Elections 
according to the existing laws; and 

 (ii) the age group to which a person identified 
as a youth candidate belongs? 

(c) Will he also inform this House whether action will 
be taken to bring down or maintain the aforesaid 
percentage of youth candidates in the Local 
Government Elections held in the future? 

(d) If not, why? 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් 

සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) ඔව්. 

(ආ) (i)  සියයට 25යි. 

 (ii) අවුරුදු 18ත් 35ත් අතර. 

(ඇ) ෙමෙතක් එම පතිශතය අඩු කිරීමට තීරණයක් ෙගන නැත. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා  සියයට 25 කියන 
කාරණාව සඳහන් කළාට, මීට ෙපර තිබුණ නීති අනුව  අනිවාර්ය 
කිරීමක් තිබුණා. ෙම් නව පනත යටෙත් තරුණ අෙප්ක්ෂකයන් 
ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය කිරීමක් නැහැ. "විය යුතුය" කියා නැහැ. 
විය හැකිය. ඒ කියන්ෙන් අනිවාර්ය නීතිමය පතිපාදනයක් නැහැ; 
අනිවාර්ය කිරීමක් නැහැ, පළාත් පාලන ක්ෙෂේතෙය් තරුණ 
අෙප්ක්ෂක නිෙයෝජනත්වය කියාත්මක කරන්න. ඔබතුමාට මම 
මතක් කරන්න කැමැතියි, තරුණ අසහන ෙකොමිසෙම් නිර්ෙද්ශයක් 
පරිදි තමයි සියයට 40ක තරුණ නිෙයෝජනත්වයක් ලබා දුන්ෙන් 
කියන එක.  ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, 
ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමා, මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් 
ජයතිලක වැනි පවීනයන් ඒ වාෙග් නිර්ෙද්ශ ෙගනාෙව් ෙම් රෙට් 
තරුණ අසහනය තුරන් කරන්නට බව. ඉතින් මම අහන්න 
කැමැතියි, ෙම් වාෙග් අනිවාර්ය ෙනොකිරීමක් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා 
අසතුටට පත් වන්ෙන් නැද්ද කියලා.   
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමය  සර්ව පාර්ශ්වික ෙත්රීම් කාරක සභාවක් මඟින් සකසා 

ඉදිරිපත් කරන ලද නව  මැතිවරණ නීතියයි.  ඔබතුමන්ලාට කලින් 
කලට එක් එක් ෙයෝජනා තිෙබන නිසා, එය ෙවනස් කිරීම සඳහා 
අදහස් තිෙබනවා නම්, ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපට 
එකඟතාවකට එන්න පුළුවන් නම්, එෙසේ එකඟතාවකට පැමිණ 
කටයුතු කරන්න බලමු. දැනට විශාල ෙවනසක් සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත් සහෙයෝගය 
දුන්නා.  

ආසන කමයට අපි පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  කාන්තා හා 
තරුණ අෙප්ක්ෂකයන් ඉදිරිපත් කරන වගන්තියක් එහි තිෙබනවා. 
ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ කියා නිගමනය කිරීම 
සුදුසු නැහැ කියායි මම හිතන්ෙන්.   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔව්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් ෙමයයි. ෙම් 

නව පනත යටෙත් ෛනතික වශෙයන් අනිවාර්ය කිරීම ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, 
විෙශේෂෙයන් අද වාෙග් යුගයක -වතුර ඉල්ලපු -ජලය ඉල්ලපු- 
ජනතාවට උණ්ඩවලින් පතිචාර දක්වා රවිෂාන් ෙපෙර්රා, නිලන්ත 
පුෂ්පකුමාර, අකිල දිෙන්ෂ් වැනි තරුණයන්ව මහ පාෙර් ඝාතනය 
කරන යුගයක- ෙම් තරුණ නිෙයෝජනත්වය අනිවාර්ය කිරීම තුළින් 
තරුණ සිතුම් පැතුම් පළාත් පාලන ආයතනවල නිෙයෝජනය 
කරන්නට ඒ අනිවාර්ය කිරීම කියාත්මක කිරීමට ඇයි මැළි වන්ෙන් 
කියා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් අද 

ෙම් ගැන පශ්නයක් අහනවා. ඔබතුමා කලබල ෙවලා ඉස්සරහින් 
පනින්න එපා. ඔබතුමාට ෙදන පළමුවැනි උපෙදස ඒකයි. ෙදවැනි 
කාරණය ෙම්කයි. ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමායි, මමයි ඇතුළු අපි 
අට ෙදෙනක් විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් අපට මතකයි, මහ පාෙර් 
ආපු අයට ෙරෝස මල් දුන්ෙන් නැති බව. එතෙකොට ඔබතුමා 
ෙබොෙහොම තරුණ, පාසල් යන විෙය්යි හිටිෙය්. ඔබතුමන්ලා දුන්නු 
ඒවා ගැන මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. කනගාටුදායක තත්ත්වයක් 
ගැන අපි කවුරුවත් සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඔබතුමා අහන රීති 
පශ්නය මුල් පශ්නයට සම්බන්ධ නැහැ. තරුණයන්ට 
නිෙයෝජිතත්ත්වය ඇති කිරීෙම් පරිවර්තන කාල පරිච්ෙඡ්දයක් 
අනුව ඒ නීති-රීති හැදුවා.    

ඒ නීති-රීති අනුව තරුණයන්ට අවස්ථාවක් දීලා, තරුණයන් 
විශාල පිරිසක් පජාතන්තවාදි නිෙයෝජන  රටාෙව්, ඒ පවාහෙය් 
ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තරුණ නිෙයෝජනය පිළිබඳ කාරණය 
පිළිගත්තා, ඒ තරුණ කැරැල්ෙලන් පස්ෙසේ.  ඒ පිළිබඳව Justice 
A.C. Allesෙග් නඩු තීන්දුව, ඒ පිළිබඳව එතුමා ලියපු ෙපොත 
ඔබතුමා කියවන්න ඇති. අප ඒ කාරණය සැලකිල්ලට ගැනීමට 
සූදානම් කියන කාරණය මා කලිනුත් කිව්වා. ආණ්ඩුවටයි, 
විපක්ෂයටයි එකතු ෙවලා ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා, නීති-රීතිවල 
කළ යුතු ෙවනස්කම් කිරීමට කටයුතු කරන්න පුළුවන්.  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් උගත් ඇමතිතුමා 

දන්නවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඉදිරිපත් කරන පශ්න 
පිළිබඳ පූර්ව දැනුම් දීමක් අෙනක් මන්තීතුමන්ලාට ෙනොකරන බව. 
ඒ නිසා, මා ඒ ගැන දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ.  ඒ වාෙග්ම මා ඒවා 
ඉක්මවා කථා කරන පුද්ගලෙයකුත් ෙනොෙවයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් තුන්වන අතුරු පශ්නය 
අහන්න කැමැතියි. තරුණ නිෙයෝජනය අනිවාර්ය කරන්න ෙහේතු 
තිබුණා. ඒ තමයි, 1971 කැරැල්ල සහ 1988-1989 කැරැල්ල.   
තරුණ අයිතිවාසිකම්, තරුණ සිතුම් පැතුම්, අභිලාෂ, ඕනෑ 
එපාකම්, අවශ තාවන් සම්පූර්ණ කරන්න නම්, බිම් මට්ටෙම් 
නිෙයෝජිත ආයතනය වන පළාත් පාලන ආයතනෙය් තරුණ 
නිෙයෝජනය තිබිය යුතුයි කියන ඒ නිර්ෙද්ශය ලබා දුන්ෙන් ෙවන 
කවුරුවත් ෙනොව -ෙද්ශපාලන අධිකාරියක් ෙනොව- තරුණයන් 
පිළිබඳ ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභාවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, තුන්වන 
අතුරු පශ්නය හැටියට විෙශේෂෙයන් මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, වර්තමාන යුගය තරුණ අයිතිවාසිකම්, සිතුම් පැතුම් 
සහමුලින් විනාශ කරන යුගයක් කියන කාරණය රතුපස්වල, 
බැලුම්මහර, වැලිෙව්රිය පෙද්ශවල සිදු වූ ඒ තරුණ ඝාතනවලින්ම 
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා ෙන්ද කියලා.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එය අදාළ නැහැ. මා ඉල්ලා සිටිනවා, එම ෙකොටස expunge 

කරන්න කියලා. එය අදාළ නැති කාරණාවක්. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
උත්තර ෙදන්න බැරිද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්. මා කැමැති නැහැ, ඔබතුමාට 

රිදවන්න. මට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. නිකම් ෙබොරුවට ඔබතුමා 
කලබල ෙවන්න එපා. අදාළ පශ්නය අහන්න. ඔබතුමාට මා ගරු 
කරනවා. ඔබතුමාෙග් පියාටත් මා ගරු කරනවා. මා දැන් කිව්වා, 
විපක්ෂ නායකතුමා තව ෙමොෙහොතකින් ඒ ගැන අහනවා කියලා. ඒ 
නිසා ඉවසීෙමන් ඉන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද බැරි?  
අදාළ නැති පශ්න ෙබොරුවට අහන්න එපා. [බාධා කිරීම්] 
එපමණයි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 3 -2716/'12- (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
ෙපෞද්ගලීකරණය කළ රාජ  අංශෙය් වතුවල 

කම්කරු: සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
 தனியார்மயப்ப த்திய அரச ேதாட்டங்களின் 

ெதாழிலாளர் :சுகாதார வசதிகள் 
LABOURERS IN PRIVATIZED STATE PLANTATIONS : 

SANITATION FACILITIES 
 

3044/’12 
4.  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
   (மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
 (The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):   

(අ) කලුතර දිසත්ික්කෙය් මතුගම, අගලවත්ත සහ බුලත්සිංහල 
යන පෙද්ශවල ෙපෞද්ගලීකරණය කළ රාජ  අංශෙය් 
වතුවල කම්කරු ජනතාවෙග් සනීපාරක්ෂක කටයුතු 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් එම වතු සමාගම් විසින් කපා 
හැර ඇති බැවින් එම කම්කරු ජනතාව දැඩි ෙසෞඛ මය 
ගැටලුවලට මුහුණ පා ඇති බව එතුමා  දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් පෙද්ශවල ජීවත් වන වතු කම්කරු 
පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම වතු කම්කරු ජනතාවට ලබා දී ඇති ෙසෞඛ  
පහසුකම්  කවෙර්ද; 

 (iii) එම වතු කම්කරු පජාව තුළ ෙම් වන විට පවතින 
ළමා හා මාතෘ මරණ, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග 
වැලඳීම්, අනිසි ගැබ් ගැනීම් සහ මන්ද ෙපෝෂණයට 
අදාළ  සංඛ ාත්මක දත්ත කවෙර්ද;  

 (iv) එම පෙද්ශවලට අවශ  සනීපාරක්ෂක හා ෙසෞඛ  
පහසුකම් කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா:  

(அ) க த் ைற மாவட்டத்தின் மத் மக, அகலவத்த மற் ம் 
லத்சிங்கல பிரேதசங்களில் தனியார் மயப்ப த்தப் 

பட்ட அரச ேதாட்டங்களில் ெதாழிலாளர்களின் 
ப்பர  ஏற்பாட் ப் பணிக க்ெகன ஒ க்கப்பட்ட 

பணத்ெதாைக இத் ேதாட்டக் கம்பனிகளினால் 
குைறக்கப்பட் ள்ளதால் இத்ெதாழிலாளர்கள் க ம் 
சுகாதாரப் பிரச்சிைனகைள எதிர்ெகாண் ள்ளனர் 
என்பைத  அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரேதசங்களில் 
வா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இத்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ள சுகாதார வசதிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) இத்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் ச தாயத்தில் 
தற்ேபா  காணப்ப ம், தாய், ேசய் மரணங்கள், 
ெதாற்றாத ேநாய்கள் பீ த்தல், ைறயற்ற 
கர்ப்ப றல், மற் ம் குைற ட்டம் ெதாடர்பான 

ள்ளிவிபரத் தர கள் யாைவ என்பைத ம் 

 (iv) இப் பிரேதசங்க க்குத் ேதைவயான 
ப்பரேவற்பாட்  மற் ம் சுகாதார வசதிகைள 
ாிதமாக வழங்க நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா 

என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Plantation Industries:  

(a) Is he aware that the labourers in the privatized 
State plantations in Matugama, Agalawatta and 
Bulathsinhala areas in the Kalutara District are 
faced with grave health problems as those 
plantation companies have cut down the 
allocations on labour sanitation?   

(b) Will he state - 
 (i) the number of families of estate labourers 

living in the above areas; 
 (ii) the health facilities made available for those 

labourers; 
 (iii) the statistics relating to infant and maternal 

mortality, contraction of non communicable 
diseases, unwanted pregnancies and 
malnutrition prevalent among the members 
of the estate labour community as at 
present;  and 

 (iv) whether arrangements will be made to 
provide the health and sanitation facilities 
required by those areas soon? 

(c) If not, why? 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)  
(The Hon. Mahinda Samarasinghe)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ)  එවැනි මුදල් කපා හැරීමක් සිදු කර ෙනොමැති බව මතුගම, 
අගලවත්ත සහ බුලත්සිංහල පෙද්ශවල කියාත්මක වැවිලි 
සමාගම් වාර්තා කර ඇත. 

එම වැවිලි සමාගම් මතුගම, අගලවත්ත හා බුලත්සිංහල යන 
පෙද්ශවල කම්කරු ජනතාවෙග් සුබසාධන කටයුතු ෙවනුෙවන් 
පසු ගිය වසරවල මුදල් වියදම් කර ඇති ආකාරය පහත පරිදි ෙව්.  

  
වර්ෂය  වියදම් කර ඇති මුදල 
 

 2011  රුපියල්  3,110,086.00 
 2012  රුපියල්  9,891,894.00 
 2013  රුපියල් 8,503,025.00 (ජුනි 30 දක්වා) 
 2014 අෙප්ක්ෂිත රුපියල් 25,679,741.00 
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(ආ)  (i)   මතුගම                            -   පවුල්  3518 

               අගලවත්ත                       -    පවුල් 1309 

               බුලත්සිංහල                     -    පවුල්  5099 
 

       (ii)   ෙසෞඛ  ෙදපාර්ත ෙම්න්තුව හා පළාත් ෙසෞඛ   
ආයතන විසින් රෙටහි ෙසසු පෙද්ශ ෙවත ලබා 
ෙදනු ලබන ෙසෞඛ   පහසුකම් සියල්ල වතු 
කම්කරු ජනතාව ෙවත ද ලබා දී ඇත. 

              ඊට අමතරව පහත  සඳහන් පහසුකම් ලබා දී ඇත.  

 * වතු ෙසෞඛ  මධ සථ්ාන හා වතු ෙරෝහල් මගින් 
ෙසෞඛ  පහසුකම් ලබා දීම. 

 * වතුවල ෙබෙහත් ශාලා හා ෛවද  සායන 
පැවැත්වීම. අවශ   ෙබෙහත්  වර්ග වැවිලි  මානව 
සංවර්ධන භාරය හා රජය විසින් සපයා දී ඇත. 

               *     වැවිලි මානව සංවර්ධන  භාරය හා වැවිලි ක්ෙෂේතය  
සඳහා  කියාත්මක වූ වැවිලි සංවර්ධන ව ාපෘතිය 
මගින් වැසිකිළි හා අෙනකුත් සනීපාරක්ෂක  
පහසුකම් ලබා දීම. 

 * පවුල් ෙසෞඛ  ෙසේවිකා, පවුල් සුබ සාධන නිලධාරි, 
වතු ෙසෞඛ  නිලධාරි හා ළමා උයන්  පාලිකා  යන 
නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය වතු කම්කරු ජනතාව ෙවත 
සපයා දීම.  

 *  ෙපර පසල් දරුවන්ට ෙපෝෂ දායී  ආහාර ලබා දීම 
හා පාසල් දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබා දීම. 

 *  වතු කම්කරුවන් සඳහා  ගිලන්රථ ෙසේවා පහසුකම් 
ලබා  දීම. 

 * කලුතර  පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  ෙසේවා අධ ක්ෂ හා 
වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරෙය් ගාල්ල  පාෙද්ශීය 
අධ ක්ෂ  යන අයෙග්  මඟ ෙපන්වීම යටෙත් පවුල් 
සැලසුම්, මුඛ පිළිකා හඳුනා ගැනීම, ඇස ් 
පරීක්ෂාව, ෙඩංගු, උණසන්නිපාතය හා  ඒඩ්ස ්
ෙරෝගය හඳුනා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් වතු 
ෙසේවකයන්  දැනුවත් කිරීම. 

 වැවිලි මානව සංවර්ධන භාරය විසින් සපයා ඇති දත්ත අනුව 
ෙම් වන විට ෙමම පෙද්ශ සදහා ලබා දී ඇති ෙසෞඛ  හා 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම්. 

 

 (iii) මතුගම, අගලවත්ත සහ බුලත්සිංහල යන 
පෙද්ශවල කියාත්මක වැවිලි සමාගම්හි 2012 
වසෙර් දත්ත අනුව, 

  • ළමා හා මාතෘ මරණ  -  01  

  •  අනිසි ගැබ් ගැනීම් -  33 

ෙකොට්ඨාසය වැසිකිලි 
පහසුකම් 

 ජල පහසුකම් පවතින 
ෙබෙහත්
ශාලා 
ගණන 
(Dispensa
ries) 

   තනි ෙපොදු   තනි  ෙපොදු   

  මතුගම 1150  433   316 1743          06 

  අගලවත්ත   309 234     27   726          02 

  බුලත්සිංහල 1661  257   389 1497          06 

  • මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයන් -  40 

  •  ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග සම්බන්ධෙයන් වූ 
දත්තයන් වාර්තා වී ෙනොමැත.  

 (iv) සාමාන  පරිදි ෙසෞඛ  ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා 
පළාත් ෙසෞඛ  ආයතන මඟින් රෙටහි ෙසසු 
පෙද්ශ ෙවත ලබා ෙදනු ලබන ෙසෞඛ  පහසුකම් 
සියල්ල වතු කම්කරු ජනතාව ෙවතද ලබා ෙදන 
අතර, ෙමයට අමතරව වැවිලි සංවර්ධන මානව 
භාරය විසින් හා වතු සමාගම් මඟින් සපයනු ලබන 
පහසුකම්ද ෙනොකඩවා පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්.  

වතු ෙසේවකයන් හට ෙසෞඛ  හා අෙනකුත් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සැපයීම  සම්බන්ධෙයන් වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන 
ෙලස සියලු වැවිලි සමාගම් සමඟ පවත්වනු ලබන ස්වර්ණමය 
ෙකොටස් හිමිකරුවන්ෙග් රැස්වීෙම්දී උපෙදස් ලබා දී ඇත.  

අඩු පාඩු පවතින්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා පහසුකම් 
සැපයීමට පියවර ගනු ලැෙබ්.  

(ඇ)  වතු ෙසේවකයන් හට සනීපාරක්ෂක හා ෙසෞඛ  පහසුකම් 
ලබා දීමට දිගින් දිගටම කටයුතු කර ඇති බැවින් අදාළ 
ෙනොෙව්.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා එම පශ්නෙය් (ආ) (iii) ෙකොටෙසේ 

මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වය ගැන ලබා දුන් සංඛ ා ෙල්ඛන 
කරුණාකර මට නැවත කියනවාද?  

  
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙමොකක්ද, 4වන පශ්නෙය්? 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
4වන පශ්නය ෙන් මම ඇහුෙව්. ඒෙක් (ආ) හි (iii) ෙකොටසට 

දුන් පිළිතුෙර් සඳහන් මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව නැවත 
ෙපොඩ්ඩක් කියන්න.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
වැසිකිළි පහසුකම්, මතුගම (තනි) 1,150යි. අගලවත්ත 309යි. 

බුලත්සිංහල 1,661යි. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, එය  ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. (iii) ෙකොටසින් මා 

අසා තිෙබන්ෙන්, "එම වතු කම්කරු පජාව තුළ ෙම් වන විට 
පවතින ළමා හා මාතෘ මරණ, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැළඳීම්, අනිසි 
ගැබ් ගැනීම් සහ මන්ද ෙපෝෂණයට අදාළ සංඛ ාත්මක දත්ත 
කවෙර්ද?" කියලායි.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයන් ගැන ෙන් ඔබතුමා අහන්ෙන්. මම 

ඒ විස්තර ෙගනාෙව් නැහැ. ඔබතුමාට පසුව- 

13 14 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ. ඔබතුමා දැන් ඒ සංඛ ා ෙල්ඛන කිව්වා.  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයන් 40ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඒ කියන්ෙන් මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයන්ද?  
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඔව්.  ඒ ෙකොට් ඨාස තුෙන්ම. 
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
එතෙකොට අනවශ  ගැබ් ගැනීම්? 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
33යි.  
 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු 

අමාත තුමා ෙම් පශ්නෙය් "(අ)" ෙකොටෙසන් අසා ඇති, "... එම 
කම්කරු ජනතාව දැඩි ෙසෞඛ මය ගැටලුවලට මුහුණ පා ඇති බව 
එතුමා දන්ෙනහිද?"  කියන පශ්නය ෙවනුෙවන් කිව්වා,  එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැයි කියලා වාර්තා කර තිෙබනවා කියලා.  එ ම 
ප ශ්නෙය්ම අතුරු ෙකොටස්වලට පිළිතුරු ෙදමින් එතුමා කිව්වා, ඒ 
වතු පෙද්ශවල මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයට පත් වූ අය 40 
ෙදෙනකුත්, ඒ වාෙග්ම අනවශ  ගැබ් ගැනීම් 33ක් යනාදී වශෙයන් 
ෙම් වාෙග් පශ්නවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා කියලා. ගරු 
ඇමතිතුමනි,  ඔබතුමා "නැහැ" යි කියලා කිව්වත්, මා ෙම් පිළිබඳව 
ෙසොයා බැලීෙම් දී ෙම් පෙද්ශවල පශ්න ගණනාවක් තිෙබන බව 
දැන ගන්නට ලැබුණා. ඊට අමතරව එක්තරා පුවත් පතක සඳහන් වූ 
ලිපියක් මා ළඟ තිෙබනවා. එහි සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, 
"සනීපාරක්ෂක වියදම් කැපිල්ෙලන් වතු ජනයාෙග් ෙසෞඛ  
බල්ලට"  කියලා. "ෙබෝ වන ෙරෝග, ළමා හා මාතෘ මරණ, 
අවිධිමත් ගැබ් ගැනීම්, මන්ද ෙපෝෂණය ඉහළට" කියලා සිද්ධියක් 
වාර්තා කරලාත් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.   ඒෙකන්ම පැහැදිලි 
වනවා,  ෙම් දීලා තිෙබන ෙතොරතුරු අසත යි කියලා. ඒ නිසා ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියන 
එකයි මා අහන්ෙන්.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔය පත්තරවල පළ වන ෙද්වල් ගැන අපට 

වග කියන්නට බැහැයි කියන එක ඉස්ෙසල්ලාම කියන්නට ඕනෑ. 
එක එක පත්තරවල ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් වාර්තා වනවා කියන එක 
ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන්. හැබැයි, මා ෙම් ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කෙළේ 
සංඛ ා ෙල්ඛන කිහිපයක්. ඔබතුමාෙග්  පශ්නෙය් මූලික ෙකොටස 
හැටියට ඉදිරිපත් වුෙණ්, ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවාද 

කියන එකයි. ඒ මුදල පිළිබඳව මා විස්තරාත්මකව ඔබතුමාට 
ඉදිරිපත් කර ෙපන්නුවා, මුදල් කපා හැරීමක් සිදු ෙවලා නැහැයි 
කියලා. වර්ෂෙයන් වර්ෂයට ඒ ෙපොදු ෙසෞඛ  පහසුකම් සඳහා 
විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. හැබැයි, මීටත් වඩා ෙවන් කළ 
යුතුයි කියන ස්ථාවරෙය් තමයි මමත් සිටින්ෙන්.  සමහර තැන්වල 
අඩු පාඩු ඇති. අපි ඒවා පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඉදිරිෙය් දී ඒ පශ්න 
විසඳා ෙදන්නට  කටයුතු කරන්න සූදානම්.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙසොයා ගත් ෙතොරතුරු 

අනුව මුදල් කැපීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් නැතිව ෙම් රෙට් ෙගොඩක් අය දුක් විඳිනවා. ෙම්              
සංඛ ා ෙල්ඛන අනුවම අනවශ  ගැබ් ගැනීම් 33කුත්, ඒ වාෙග්ම 
මන්ද ෙපෝෂණ තත්ත්වයන් 40කුත් වැනි පශ්න ගණනාවක් ෙම් 
තත්ත්වය මත උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, රතුපස්වල ෙබොන්න ජල බිඳක් ඉල්ලලා 
උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී ෙවඩි තියනවා. ෙම් වාෙග් සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් රජයට ෙදන්න බැහැ. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
මම අහන්ෙන් විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන ෙවන ෙද්වල්වලට 
ෙයොදවන්න පුළුවන් නම්, ඇයි ෙම් අහිංසක ජනතාවට 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් 
කියලායි.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපි ෙසොයලා බලලා ඒවා නිවැරදි 

කරන්න කටයුතු කරන්නම්.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න අවසානයි.  

 
 

වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් ඇති වූ ගැටුම: වන්දි  
 ெவ க்கைட சிைறயில் நிகழ்ந்த ேமாதல்: நட்டஈ  

RIOT AT  WELIKADA PRISON : COMPENSATION 

3253/’12 
5. ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
 (மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
 (The Hon. P. Harrison) 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය-  (2): 

(අ) (i) 2012 ෙනොවැම්බර් මස 09 වැනි දින වැලිකඩ 
බන්ධනාගාරෙය් ඇති වූ ගැටුමට මුල් වූ ෙහේතුව 
කුමක්ද; 

 (ii) එදින බන්ධනාගාරය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ෙපොලිස ්
විෙශේෂ කාර්ය බල කාය ෙයදුෙව් බන්ධනාගාර 
නිලධාරීන්ෙග් ෙසෝදිසි කිරීම් පමාණවත් ෙනොවූ 
නිසාද;  

 (iii) ඒ සඳහා එම බල කාය ෙයදවීමට නිෙයෝග ලබා 
දුන් අය කවුරුන්ද; 

 (iv) බන්ධනාගාර පරීක්ෂාවට සහභාගි වු ෙපොලිස ්
විෙශේෂ කාර්ය බල කාෙය්  නිලධාරින් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද;  

 (v) ඔවුන් බන්ධනාගාරය තුළට ආයුධ සන්නද්ධව 
ඇතුළු වී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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(ආ) ඉහත සඳහන් ගැටුෙම්දී, 

 (i) රැඳවියන්හට අවි ගබඩාවට ඇතුළු වී අවි ලබා 
ගැනීමට බන්ධනාගාර නිලධාරින්ෙගන් සහය 
ලැබුණු බවත්; 

 (ii) සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මත්දව  අංශෙය් 
නිලධාරිෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික අවශ තාව මත 
රැඳවියන්ට ෙවඩි තැබීම සිදුවී ඇති බවත්;  

 (iii) බන්ධනාගාර රැඳවියන්ෙග් මානව හිමිකම් 
උල්ලංඝනය වී ඇති බවත්; 

 එතුමා පිළිගන්ෙනහිද? 

(ඇ)  (i) බන්ධනාගාර අවි ගබඩාෙවන් අවි ලබා ගැනීමට 
රැඳවියන්ට සහෙයෝගය ලබාදී ඇති නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර කවෙර්ද; 

 (ii) මියගිය රැඳවියන් ෙවනුෙවන් රජය වන්දි මුදලක් 
ෙගවීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (iii) ෙමවැනි සිද්ධීන් නැවත ඇති ෙනොවීමට ගනු ලබන 
පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2012 நவம்பர் மாதம் 09 ஆந் திகதி ெவ க்கைட 
சிைறச்சாைலயில் ஏற்பட்ட ேமாத க்கான 
காரணம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) அன்ைறய தினம் சிைறச்சாைலைய ேசாதைன 
யி வதற்காக ெபா ஸ் விேசட அதிர ப் 
பைடயினர் ஈ ப த்தப்பட்டைமக்கான காரணம் 
சிைறச்சாைல உத்திேயாகத்தர்களின் ேசாதைன 
யி தல் ேபாதியதாயில்லாைமயா என்பைத ம்; 

 (iii) இதற்காக அந்த பைடயணிைய ஈ ப த் வ 
தற்கு கட்டைள வழங்கியவர் யார் என்பைத ம்; 

 (iv) சிைறச்சாைலைய  ேசாதைனயி ம் பணியில் 
ஈ பட்ட ெபா ஸ் விேசட அதிர ப் பைட 
யினாின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) இவர்கள் சிைறச்சாைலக்குள் ஆ தங்க டன் 
பிரேவசித்தார்களா என்பைத ம் 

 அவர் இச் சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட ேமாத ல், 

 (i) ைகதிக க்கு ஆ தக் களஞ்சியத்தில் பிர 
ேவசித்  ஆ தங்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்கு 
சிைறச்சாைல உத்திேயாகத் தர்களின் உதவி 
கிைடத்ததா என்பைத ம்; 

 (ii) ம வாித் திைணக்களத்தின் ேபாைதப்ெபா ள் 
பிாிவின் உத்திேயாகத்தர் ஒ வாின் தனிப்பட்ட 
ேதைவயின் அ ப்பைடயில் ைகதிகள் மீ  

ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள 
ெதன்பைத ம்; 

 (iii) சிைறக்ைகதிகளின் மனித உாிைமகள் மீறப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா? 

(இ) (i) சிைறச்சாைல ஆ தக்  களஞ்சியத்தி ந்  
ஆ தங்கைளப் ெப வதற்கு ைகதிக க்கு 
ஒத் ைழப்  வழங்கிய உத்திேயாகத்தர்கள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைக 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) உயிாிழந்த ைகதிகள் சார்பில் நட்டஈட் த் 
ெதாைகெயான்ைறச் ெச த் வதற்கு அர 
சாங்கம் நடவ க்ைக எ க்குமா என்பைத ம்; 

 (iii) இவ்வாறான சம்பவங்கள் மீண் ம் இடம் 
ெபறாமல் இ ப்பதற்கு ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Rehabilitation and Prison 

Reforms:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the cause that triggered off the riot that 
broke out at Welikada Prison on the 9th of 
November 2012; 

 (ii) whether the Police Special Task Force was 
deployed to check the prison because the 
checks done by prison officers were not 
sufficient; 

 (iii) the person who issued the order to deploy 
that force for the said purpose; 

 (iv) the number of officers of the Police Special 
Task Force who participated in the prison 
check; and 

 (v) whether they had entered the prison armed? 

(b) Will he admit that - 

 (i) the inmates had the support of the prison 
officers to enter the armoury and obtain 
arms; 

 (ii) the inmates were shot at on the personal 
wish of an officer of the Narcotics Division 
of the Excise Department; and 

 (iii) the human rights of the prison inmates have 
been violated? 

(c) Will he state - 

 (i) the steps that will be taken regarding the 
officers who had supported the inmates to 
obtain arms from the armoury; 

 (ii) whether the Government will take action to 
pay compensation for the dead inmates; 
and 

 (iii) the measures taken to prevent the 
recurrence of such incidents?  

(d) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர - னர்வாழ்வளிப் , 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர்)  
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera - Minister of 
Rehabilitation and Prison Reforms) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි.  

(අ) (i) බන්ධනාගාරය තුළ නීති විෙරෝධී දව  අත් 
අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නිරන්තරව ෙසෝදිසි කිරීම් 
සිදු ෙව්. එෙහත් මරණීය දණ්ඩනය සහ 
ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම්වලට ලක් වූවන් 
ෙමන්ම බරපතළ ගණෙය් අපරාධවලට ලක් 
වූවන්ෙග් වාට්ටු ෙසෝදිසි කිරීමට ඇතැම් 
අවසථ්ාවල ඉඩ ෙනොෙද්. 

  එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙමම වාට්ටුවල 
රැඳවියන් සතුව නීති විෙරෝධී උපකරණ ඇති 
බවටත්, අපරාධ ෙමෙහයවීමට ඒවා ෙයොදා ගන්නා 
බවටත් ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව ෙමම අංශ 
විෙශේෂ ෙසෝදිසි කිරීම්වලට ලක් කළ යුතු යැයි 
බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව තීරණය කර ඇත.  

  එම ෙසෝදිසි කිරීම් බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශය විසින් 
ෙමෙහය වූ අතර, බන්ධනාගාර අෙනකුත් 
නිලධාරින්ෙග් විෙශේෂ සහාය ද ලබා ෙගන ඇත. 
එම ෙසෝදිසි කිරීමට ලක් කිරීම ගැටුමට ෙහේතුවයි. 

 (ii)  බන්ධනාගාර බුද්ධි අංශ විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් 
සහාය ෙසෝදිසි කිරීම් සඳහා ලබා ගත් පළමු 
අවසථ්ාව ෙමය ෙනොෙව්. මීට ෙපර ෙමවැනි 
ෙසෝදිසි කිරීම් සිදුව ඇති අතර, CRP තුළද මීට 
ආසන්නෙයහිම ෙමවැනි වැටලීමක් සිදු ෙකොට 
ඇත. අවශ  නව තාක්ෂණික උපකරණ 
බන්ධනාගාරය තුළ ෙනොමැති ෙහයින් සහ 
බන්ධනාගාර නිලධාරින්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳව 
සැලකිලිමත් විය යුතු නිසා එම කටයුත්ත ෙමෙහය 
විය හැකි විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් සහාය ලබා 
 ගැනීමට තීරණය කර ඇත. 

 (iii)  බන්ධනාගාර ෙකොමසාරිස ් ජනරාල්වරයාෙග් 
ඉල්ලීම මත. 

 (iv)  400ක් පමණ. 

 (v)  ෙසෝදිසි උපකරණ හා බුද්ධි අංශෙය් ආරක්ෂාවට 
කිහිප ෙදෙනකු අවි ආයුධවලින් සමන්විතව සිට 
ඇත. වැඩි පමාණයක් බන්ධනාගාර භූමිෙයන් 
පිටත ආරක්ෂාවට රඳවා තිබුණි. 

(ආ)  (i)  එවැන්නක් අනාවරණය වී ෙනොමැත. 

 (ii)  වාර්තා වී නැත. 

 (iii)  නැත. 

(ඇ) (i) ඉහත (ආ) (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 

 (ii) බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් එවැනි 
වන්දි මුදල් ෙගවීමක් සිදු ෙනොකරයි. 

 (iii) පමාණවත් නිලධාරින් බඳවා ගැනීම, බන්ධනාගාර 
බුද්ධි අංශය ශක්තිමත් කිරීම, තහනම් දව  පරීක්ෂා 
කිරීෙම් නව තාක්ෂණික උපකරණ  ලබා ගැනීමට 
කටයුතු කිරීම, තදබදය අවම කිරීමට බන්ධනාගාර 
විතැන් කිරීෙම් කියාවලිය සකිය කිරීම, 
පුනරුත්ථාපන කියාවලිය සවිමත් කිරීම, ෙමවැනි 
කියාවන්ට සහෙයෝගය ලබා ෙදන නිලධාරින් 
ඇත්නම් ඔවුන්ට  විරුද්ධව නීතිමය පියවර ගැනීම.  

(ඈ)  අදාළ ෙනොෙව්.   

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා කියනවා, අධිතාක්ෂණික 
උපකරණවල සහාය ලබා ගැනීමට තමයි   STF එක කැෙඳව්ෙව් 
කියා.   STF එෙක්  400 ක් ඇතුළට  කැෙඳව්ෙව් තුවක්කු ඇතිවයි.  
   

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
මෙග් උත්තරෙය් එෙහම කියා නැහැ.   

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඔබතුමා කිව්වා, 400 ෙදෙනකුෙග් සහාය ලබා ගත්තාය කියා. 

හැබැයි එෙසේ සහාය ලබා ගැනීෙම්දී  STF එෙක් වැඩිපුර  පිරිසක් 
ගිෙය් තුවක්කු ඇතිවයි. ෙම්ක ඔබතුමාෙග් උත්තරය පිළිබඳව මෙග් 
පැහැදිලි කිරීමක්.  

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඔබතුමා අතුරු පශ්නය  පැහැදිලි ෙනොකළාට මට පැහැදිලියි. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පශ්නයක් හිෙත් තියාෙගන 

ෙකොෙහොමද මෙග් අතුරු පශ්නයට ඇහුම්කන් ෙදන්ෙන්. පුදුම 
කථාවක් ෙන් ඔබතුමා කියන්ෙන්. මම අහන්න ඉස්ෙසල්ලා  
ඔබතුමා පශ්නය දන්නවා කියනවා.  ෙම්ක පුදුම ආණ්ඩුවක් ෙන්.  
ඔබතුමා ෙකොෙහොමද ම ෙග්  හිෙත් තිෙබන පශ්නය දන්ෙන්?  
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ඇමතිතුමනි. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මට අවසර ෙදන්න.  ම ෙග් අතුරු පශ්නය 
අහන්න ඉස්ෙසල්ලා ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමා ඒ පශ්නය 
දන්නවාය කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා බන්ධනාගාරය 
ඇතුළත  තිෙබන  කුඩු, ෙටලිෙෆෝන් ආදිය  පරීක්ෂා කරන්න  
විෙශේෂ යන්ත සූත අවශ යි, ඒවා තිෙබන්ෙන් STF  එකටය,   ඒ 
නිසා ඒ  සඳහා   STFඑෙක් සහාය ගන්න ඕනෑය කියා.  

ෙම් සඳහා පළපුරුදු විෙශේෂඥයන් කිහිප ෙදෙනකු ෙයොදවා 
ගත්තට අපට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, STF එෙක් 400ක 
පිරිසක් තුවක්කු ඇතිව බන්ධනාගාරය ඇතුළට කඩා වැදිලා 
නිරායුධ සිරකරුවන් පරීක්ෂා කර තිෙබනවා.  ෙමච්චර සංඛ ාවක් 
අරෙගන ගිෙය් ඇයි? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පිළිතුෙර්දී ෙම් ගැන කිව්වා. ඒකයි මම 

කිව්ෙව්. මම ආෙයත් කියවන්නම් පිළිතුර. මම කිව්වා, "අවශ  නව 
තාක්ෂණික උපකරණ බන්ධනාගාරය තුළ ෙනොමැති ෙහයින් සහ 
බන්ධනාගාර නිලධාරින්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය 
යුතු නිසා, එම කටයුත්ත ෙමෙහය විය හැකි විෙශේෂ  කාර්ය බල 
කාෙය් සහය ලබා ගැනීමට තීරණය කර ඇත." කියලා. ඒකයි 
උත්තරය.  

ඊළඟට  කිව්වා,  "සංඛ ාව 400ක් පමණ" කියලා.  ඔබතුමා 
පිළිතුර හරියට අ හෙගන ඉඳලා නැහැ. ඒකයි. ඒ වාෙග්ම මම 
කිව්වා, -  [බාධා කිරීමක්]  
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ඇයි, එච්චර පිරිසක් - [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඉන්න, මම කියන්නම්. 400ක් පමණ. [බාධා කිරීමක්] ඒ 

පශ්නයට මම  පිළිතුරක් දුන්නා, "ෙසෝදිසි උපකරණ හා බුද්ධි 
අංශෙය් ආරක්ෂාවට කිහිප ෙදනකු අවිආයුධවලින් සමන්විතව සිට 
ඇත. වැඩි පමාණයක් බන්ධනාගාර භූමිෙයන් පිටත ආරක්ෂාවට 
රඳවා තිබුණි." යනුෙවන්. ඒක මම කිව්වා.  මා කියාපු එක 
ඔබතුමාට පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
වැඩිපුර ෙයොදවා තිෙබන්ෙන් පිටත ආරක්ෂාවට ෙනොෙවයි, 

බන්ධනාගාරය ඇතුළත ආරක්ෂාවටයි.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  
මිනීමරු නඩුවලට සම්බන්ධ ෙවච්ච අය ඇතුළු බන්ධනාගාරෙය් 
ඉන්න අෙනකුත් රැඳවියන් බන්ධනාගාර නිලධාරින් විසින් 
කාලයක් තිස්ෙසේ  පරීක්ෂා ෙකරුෙව් නැහැ කියලා අමාත වරයා 
හැටියට ඔබතුමාම පිළිගන්නවා. මා කනගාටු ෙවනවා ඒ ගැන. 
ඉතින් ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්න බැරි නම් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
නිලධාරින් ඕනෑද, ඇමතිවරෙයක් ඕනෑද?   

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ඇමතිවරෙයක් ඉන්න නිසා තමයි පරීක්ෂා කෙළේ.  
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,- 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
නැහැ, නැහැ. මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය. ඇමතිතුමා පැහැදිලි 

කරන්නයි ෙව්ලාව ඉල්ලා ගත්ෙත්.    

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා ඔබතුමා තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් 
ෙකරුවා දැනට මාස 10කට ඉසේසල්ලා.  නමුත් මාස 10කට 
ඉස්ෙසල්ලා පත් කරපු ෙම් කමිටුෙව් වාර්තාව අද වන තුරු 
ඔබතුමාට පසිද්ධ කරන්න බැරි වුණා. ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව? 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු මන්තීතුමනි, ගිය වරත් ඔබතුමා ෙම් පශන්ය මෙගන් 

අහලා ඒකටත් මා උත්තරයක් දුන්නා.  මා ආෙයත් කියන්නම්. ඒ 
තිපුද්ගල කමිටු වාර්තාව මට තවම ලැබු ෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
මාස තුනද, ෙදකද කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. කමිටුවක් පත් 
කළාම කමිටුවට ස්වාධීනත්වය තිෙයන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
පශ්නය අහලා කථා පවත්වනවා. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
කසාද බැඳලා මාස 10ක් යන ෙකොට අඩු ගණෙන් දරුවා හම්බ 

ෙවලාත් ඉවරයි.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
දරුෙවෝ හම්බ ෙවනවා වාෙග් ෙල්සි නැහැ ෙම් වැෙඩ්. ෙම්ක 

ඊට වැඩිය අමාරුයි. ගරු මන්තීතුමා, ෙම්ෙක් ඉන්ෙන් ඉතාම 
අමාරු දරුෙවෝ. ෙල්සිෙයන් හම්බ ෙවන දරුෙවෝ ෙනොෙවයි ෙම්ක 
ඇතුෙළේ ඉන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පිළිතුර 
ෙදන්නම්. ගරු මන්තීතුමා, ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කළාම 
කමිටුවට ඒ පරීක්ෂණය කිරීෙම් ස්වාධීනත්වය ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
කියලා තිෙබනවා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ වාර්තාව ෙදන්න 
කියලා. ෙම් තිපුද්ගල කමිටුව පූර්ණ කාලීනව ෙම් කටයුත්ත කරන 
කමිටුවක් ෙනොෙවයි. අපි ඒ කාරණය කියන්නට ඕනෑ. ගිය වරත් 
මම ෙම් ගැන කිව්වාම, ෙම් මාසය ඇතුළත ෙම් වාර්තාව බාර ෙදන 
බව දන්වා තිෙබනවා. කලබලයක් නැතිව ඉන්න. 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු 

පශ්නය ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා අහනවා. 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් සභාපතිත්වය අවුරුදු ෙදකකට බාර 

ගන්න සූදානම් ෙවමින් සිටින ෙමොෙහොතක, ෙම් සිද්ධිය ෙපොදු 
රාජ  මණ්ඩලෙය් පඥප්තිය - Commonwealth Charter එක- 
බරපතළ ෙලස උල්ලංඝනය කිරීමක් බව පිළිගන්නවාද කියලා මම 
අහනවා. Does the Minister agree that this massacre is a 
serious violation of the Commonwealth Charter? I would 
like to know the answer.  ඔව්ද, නැද්ද කියන්න එපමණයි. 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
ගරු මන්තීතුමා, ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලය ෙපොදු රාජ  

මණ්ඩලෙය් කටයුත්තට රැස ්ෙවයි. මම මෙග් කටයුත්ත අවසන් 
කරලා, වාර්තාව ෙදන්නම්.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
What I am asking you is whether this massacre is a 

serious violation of the Commonwealth Charter? "Yes" or 
"No"?       
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 
(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர) 
(The Hon. Chandrasiri Gajadeera) 
 ෙම් පශ්න ෙදක අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 

 
 

තිෙපෝෂ නිෂප්ාදන කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීම: 
ෙහේතු 

திாிேபாசா உற்பத்தித் ெதாழிற்சாைல டப்பட்டைம: 
காரணம் 

CLOSURE OF THRIPOSHA MANUFACTURING FACTORY: 
REASONS 

     3467/’13 

7.  ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ෙසෞඛ  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් තිෙපෝෂ නිපදවන කර්මාන්තශාලාව 
පසු ගිය දිනවල වසා දමා තිබුෙණ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිබීම, එහි 
ධාරිතාව 100%කින් වැඩි කිරීමට 2011 ජනවාරි 
මස ලංකා දුම්ෙකොළ සමාගම ෙවතින් එම 
කර්මාන්තශාලාව  පවරා ගන්නා අවසථ්ාෙව්දී ඇති 
කර ගත් ඉලක්කය සපුරා ගැනීෙම්දී බාධාවක් 
ෙනොවන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන පියවර 
කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාෙව් නිෂ්පාදන කටයුතු 
අත්හිටුවා ඇති තත්ත්වය යටෙත් මන්දෙපෝෂිත 
දරුවන් හා ගැබිණි මව්වරුන්ට අවශ  තිෙපෝෂ 
ලබා දීෙම් වැඩසටහන ෙනොකඩවා පවත්වා ෙගන 
යාමට පියවර ෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, එම පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 

சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இலங்ைகயில் திாிேபாசா உற்பத்தி ெசய் ம் 
ெதாழிற்சாைல கடந்த நாட்களில் டப் 
பட் ந்ததா; 

 (ii) அவ்வாெறனின் அதற்கான காரணம் யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  ெதாழிற்சாைல டப்பட் ள்ளைம 
யான , அதன் இயலளவிைன 100% த்தினால் 
அதிகாிப்பதற்கு 2011 சனவாி மாதம் இலங்ைக 

ைகயிைல கம்ெபனியிடமி ந்  அத்ெதாழிற் 
சாைலைய ெபா ப்ேபற்கும்ேபா  ஏற்ப த்திக் 
ெகாண்ட இலக்கிைன அைடவதில் இைட றாக 
அைமயாதா; 

 (ii) அவ்வாெறனின் அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்ப ம் 
நடவ க்ைக யா  

 என்பைத ம் அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) திாிேபாசா ெதாழிற்சாைலயின் உற்பத்தி 
நடவ க்ைககள் இைடநி த்தப்பட் ள்ள 
நிைலைமயின் கீழ் ேபாசாக்குக் குைறந்த 
பிள்ைளகள் மற் ம் கர்ப்பிணித் தாய்மார் 
க க்குத் ேதைவயான திாிேபாசா வழங்கும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத ெதாடர்ச்சியாக ேபணி 
வ வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப் பட் ள்ளதா; 

 (ii) அவ்வாெறனின் அந்நடவ க்ைககள் யாைவ 

 என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
 

asked the Minister of Health:  

(a) Will he inform this house - 
 (i) whether the Thriposha manufacturing 

factory of Sri Lanka has been closed down 
recently; and 

 (ii) if so, of the reasons for that? 
(b) Will he also inform this house - 
 (i) Whether the closure of the above factory is 

not a hindrance to accomplishing the target 
set to increase its capacity by 100 per cent 
when the aforesaid factory was taken over 
from the Lanka Tobacco Company in 
January 2011; and 

 (ii) if so, of the action that will be taken in that 
regard? 

(c) Will he state - 
 (i) whether action has been taken to continue 

the implementation of the programme to 
provide Thriposha required for the children 
in malnutrition and the pregnant mothers in 
the circumstance of the discontinuation of 
the production activities of the Thriposha 
factory; and 

 (ii) if so, what the aforesaid steps are? 
(d) If not, why? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ  අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

තිෙපෝෂ නිෂ්පාදන සමාගෙම් සභාපති විසින් එවන ලද 
වාර්තාවට අනුව, 
 

(අ) (i)  නැත. 

  2010.09.17 දින ශී ලංකා තිෙපෝෂ ලිමිටඩ් නමින් 
පූර්ව රාජ  සමාගමක් ෙලස සථ්ාපනය කරන ලද 
ෙමම ආයතනය 2011 ජනවාරි මස 07 වන දින සිට 
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ෙසෞඛ  අමාත ාංශය යටෙත් නව 
කළමනාකාරිත්වයකට පත් වී තිෙබනවා. ෙමම 
තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාව කිසිම කාලයක වහලා 
නැහැ. දැනට එම කර්මාන්තශාලාව පවත්වා ෙගන 
යනවා. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  (i), (ii) තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීමක් සිදු ෙනොවූ 
බැවින් එවැනි බාධාවක් සිදු වී ෙනොමැත. 

(ඇ) (i), (ii) තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීමක් සිදු ෙනොවූ 
බැවින් ගැබිනි මව්වරුන්, කිරිෙදන මව්වරුන්, 
මන්දෙපෝෂිත දරුවන් වැනි පතිලාභී ජන ෙකොටස ්
ෙවනුෙවන් තිෙපෝෂ ලබා දීෙම් වැඩසටහන 
අඛණ්ඩව කියාත්මක ෙව්. 

(ඈ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 

ෙම් තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිබුණා. නිෙයෝජ  
අමාත තුමා ඒ ගැන ෙනොදන්නවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
පශ්නය අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතෙය් ඇතුළත් වුණාට 
කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිබුණු ෙවලාෙව් තමයි මම ෙම් පශ්නය 
ෙයොමු කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා ෙමය වහලා දමා 
තිබුෙණ් නැහැ කියලා කිව්වාට 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙම් 
කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිබුණා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා   
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙම් කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිබුෙණ් නැහැ. දැනට 

ලංකාෙව් තිෙපෝෂ අවශ තාව ෙමටික්ෙටොන් 1,800යි; ගෑම් 750 
පැකට් ලක්ෂ 240යි. වර්තමාන නිෂ්පාදන ධාරිතාව මසකට 
ෙමටික්ෙටොන් 1,350යි; ගෑම් 750 පැකට් ලක්ෂ 180යි. හිඟයකුත් 
තිෙබනවා. දැනට ඒ හිඟය පියවා ගන්න කටයුතු කරනවා. දැනට 
අලුත් යන්ත මඟින්  නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කරන්න කටයුතු 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ෙම් කර්මාන්තශාලාව 
වහලා දමා තිබුෙණ් නැහැ. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කට වහෙගන ඉන්න. 2012 ෙනොවැම්බර් 
මාසෙය් ෙම් කර්මාන්තශාලාව වසා දමා තිබුෙණ් නැහැ කියලා  
කිව්වාට  එය වසා දමා තිබු ණා.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙම් කර්මාන්තශාලාව වහලා 
දමන්න ෙහේතු වුෙණ්  අමු දව  හිඟකමයි. ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙනොෙව්ය කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද? 
මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන් ඔබතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න  
ෙනොෙවයි. අනුරාධපුරෙයන් තමයි ෙම් තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාවට 
වැඩිපුරම ෙසෝයා ෙබෝංචි සපයන්ෙන්. 2013 වර්ෂෙය් ඒවා වගා 

කළ අක්කර 6,000න්, 4,000ක් විතර විනාශ ෙවලා කියලා 
තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමාට ෙම් වර්ෂෙය්ත් තිෙපෝෂ නිපදවන 
එම කර්මාන්තශාලාව වසා දමන්න ෙව්විද කියන පශ්නයයි මා 
අහන්ෙන්. 

 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ෙසෞඛ  අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - சுகாதார அைமச்சர்) 
(The Hon. Maithripala Sirisena - Minister of Health) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමිය අසන 

පශ්නයට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පිළිතුරු ෙදන්නට ඕනෑ. 
කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීම එකක්; අමු දව  ලැබීම පමාද වීම 
තුළ වැඩ නැවතීම තව එකක්. කර්මාන්තශාලාෙව් දවස් කීපයක් 
වැඩ නැවතිලා  තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෝයා ෙබෝංචි සහ 
බඩඉරිඟු අපි පිටින් ෙගෙනන්ෙන් නැහැ. ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඔබතුමිය වාෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන තමයි අපි ගන්ෙන්. සමහර 
ෙවලාවට අමු දව  සැපයීෙම් පමාදයන් සිදු වන අවස්ථා 
තිෙබනවා. අමු දව  හිඟ වුණාම වැඩ නවතින ෙවලාවන් 
තිෙබනවා. හැබැයි කිසි ෙසේත්ම කර්මාන්තශාලාව වසා තිබුෙණ් 
නැහැ. තිෙපෝෂ නිපදවන කර්මාන්තශාලාව රජයට පවරා ගන්නා 
ලද අවස්ථෙව් ඉඳලා ෙම් දක්වා කාලය ගත්තාම -පසු ගිය අවුරුදු 
ෙදෙක්- සියයට 35කින් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම අලුත් යන්තසූත අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. මා ඊෙයත් 
තිෙපෝෂ කර්මාන්තශාලාවට ගියා. සෑම තැනම ඇවිද්දා. 
ෙසේවකෙයෝ හමු වුණා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය 
සම්පූර්ණ කරන්න අලුත් යන්තසූත නැවත ඇණවුම් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ඉලක්කය සපුරා ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා.  

 
 

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக) 
(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අමු දව  පශ්නය ගැන තමයි මා කිව්ෙව්. අමු 

දව  පශ්නයක් ආවත්  ගැබිනි මව්වරුන්ට හා දරුවන්ට තිෙපෝෂ 
නිෂ්පාදන ලබා දීම ගැන ඔබතුමා සහතික වනවාද කියලා මා 
අහන්න කැමැතියි. ෙමොකද, අනුරාධපුරෙය් අමු දව  පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවාය කියන නිසායි මා එෙලස අහන්ෙන්. 

 
 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன) 
(The Hon. Maithripala Sirisena) 
ෙම් කාලය ගත්තාම, ෙගොවීන් බඩඉරිඟු සහ ෙසෝයා ෙබෝංචි 

අස්වැන්න ෙනලන කාලය සහ ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොළට ලැෙබන 
කාලය. පසු ගිය සතිෙය් තිබුණු මිලටත් වඩා දැන් ඒ නිෂ්පාදනවල 
මිල ෙහොඳටම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙසෝයා ෙබෝංචි ගන්ෙන් 
රුපියල් 130ටයි. නමුත් දැන් සාමාන  ෙගොවීන්ෙගන් ෙසෝයා 
ෙබෝංචි රුපියල් 75ට, 80ට ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඊළඟට 
බඩඉරිඟු, අපි ගන්ෙන් රුපියල් 45ට. අපි ඒකත් බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා රුපියල් 35ට විතර ගන්න. ඒ නිෂ්පාදන දැන් එන නිසා 
ඉදිරිෙය්දී ෙකොෙහත්ම අමු දව  පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 3576/'13 - (1), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් 
ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 9 - 3600/'13 - (1), ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මහතා. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා 
සුබ සාධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லான் ெபேரரா - ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 
Promotion and Welfare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 3729/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 11-3774/'13-(1), ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා. 

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 
Affairs) 
Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Hon. Minister 

of External Affairs, I ask for one month's time to answer 
the Question. This Question was sent to us on the 1st. It 
had been addressed to some other Ministry earlier.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 

 
කප්රුක සමිති : චකීය අරමුදල් 
கப் க்க சங்கங்கள் : சுழற்சி நிதி 

KAPRUKA SOCIETIES: CYCLICAL FUND 
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13. ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
 (மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
 (The Hon. Shehan Semasinghe) 

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 
ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) සෑම ගාම නිලධාරි වසමක් තුළම කප්රුක සමිති 
අරඹන බවට 2012 අය වැය විවාදෙය්දී සඳහන් 
කළ පරිදි, කප්රුක පුරවර වැඩසටහන යටෙත් ෙම් 
වන විට පිහිටුවා ඇති එම සමිති සංඛ ාව එක් එක් 
දිසත්ික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද;  

 (ii) එක් සමිතියකට චකීය අරමුදලක් ෙලස රු. 
15,000/-ක් ලබා ෙදන බවට කළ සඳහන අනුව ෙම් 
වන විට කප්රුක සමිතිවලට ලබාදී ඇති මුළු මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙම් වන විට සියලුම කප්රුක සමිතිවලට අරමුදල් 
ලබාදී ෙනොමැති නම්, එම අරමුදල් ලබා දී 
ෙනොමැති සමිති කවෙර්ද; 

 (iv) එම සමිතිවලට අරමුදල් ලබා ෙනොදීමට ෙහේතුව 
කවෙර්ද;   

 (v) ෙමෙතක් අරමුදල් ලබා ෙනොදුන් කප්රුක සමිති 
සඳහා අරමුදල් ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ஒவ்ெவா  கிராம அ வலர் பிாிவி ம் `கப் க்க' 
சங்கங்கள் ஆரம்பிக்கப்ப ெமன 2012 வர  
ெசல த்திட்ட விவாதத்தின்ேபா  ெதாிவிக்கப் 
பட்டவா , `கப் க்க ரவர' நிகழ்ச்சித் 
திட்டத்தின்கீழ் ஏற்ெகனேவ தாபிக்கப்பட் ள்ள 
ேமற்ப  சங்கங்களின் எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா  
மாவட்ட ாீதியாக தனித்தனிேய எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ஒ  சங்கத்திற்கு சுழற்சி நிதியாக பா 15,000/- 
வழங்கப்ப ெமன குறிப்பிடப்பட்டதற்கைமய 
இற்ைறவைர `கப் க்க' சங்கங்க க்கு வழங்கப் 
பட் ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) ஏற்ெகனேவ சகல `கப் க்க' சங்கங்க க்கும் நிதி 
வழங்கப்படவில்ைலயாயின், அத்தைகய நிதி 
வழங்கப்படா ள்ள சங்கங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  சங்கங்க க்கு நிதி வழங்கப்படாைமக் 
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) இ வைர நிதி வழங்கப்படா ள்ள `கப் க்க' 
சங்கங்க க்கு நிதி வழங்க  நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

(i) as mentioned in the Budget Debate 
2012 that Kapruka Societies will be 
started in each Grama Niladhari 
Division, the number of such societies 
established by now under the 
“Kapruka Purawara” programme as 
per each district separately; 

 (ii) the total amount of funds that has been 
provided to the Kapruka Societies by now 
as per the pledge made to provide Rs. 
15,000 to a society as a cyclical fund; 

 (iii) if funds have not been provided to all 
Kapruka Societies by now, the societies to 
which the aforesaid funds have not been 
provided; 

 (iv) the reason for not providing funds to the 
aforesaid societies; and 

 (v) whether action will be taken to provide 
funds to the Kapruka Societies to which 
funds have not been provided so far? 

(b) If not, why? 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා 
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி, 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 
Development and Janata Estate Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i)    

 (ii) අධීක්ෂණ පහසුව සඳහා කප්රුක සමිතිවල 
නිලධාරින්ෙගන් සැදුම්ලත් කලාප සමිතිවලට 
මුදල් ලබා ෙදයි. කලාප සමිති මඟින් අවශ තාව 
අනුව පාථමික සමිතිවලට රු. 15,000 
(පහෙළොසද්හස)ක උපරිමයකට යටත්ව මුදල් ලබා 
ෙදයි. ඒ අනුව ලබා දී ඇති මුදල රුපියල් 
20,995,000.00 (ෙදසිය නවලක්ෂ අනූපන්දහස)කි.  

 (iii)  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

       (iv) සමිතිෙය් නිලධාරින් සඳහා විධිමත් පුහුණුව ලබා 
දීම පමාද වීම. (දැනට පුහුණු කරමින් පවතී.) 

 (v) ඔව්. 

(ආ) ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී. 
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා ෙපොල් ආශිත 
කර්මාන්තකරුවන්ට සම්බන්ධ වන්නට වැඩ පිළිෙවළක් 
තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් ඔවුන් සඳහා ෙවනම වැඩ 
පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් ෙම් චකීය අරමුදල 
යටෙත්ම ඔවුන් සම්බන්ධ විය යුතුද? 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙපොල් කර්මාන්තකරුවන් සඳහා ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිය 

මහජන බැංකුවත් එක්ක අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා, 
මහජන බැංකුව හරහා ලක්ෂ 20 දක්වා ඒ ණය ලබාදීම් 
ෙකෙරනවා. ඒ සඳහා අය කරන ෙපොලිය අවුරුද්දට සියයට 6යි. ඒ 
කියන්ෙන් මාසයකට නම් රුපියල් 100කට ශත පනහයි අය 
කරන්ෙන්. ඒ සියලුම මුදල් පතිපූරණය කරන්න ෙපොල් සංවර්ධන 
අධිකාරිය කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙම් වැඩසටහන ඔබතුමා වර්ෂ කීපයක් ඉදිරියට ෙගන යනවාද, 

නැත්නම් 2013 වර්ෂයට සීමා කරනවාද? 
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
යම් මුදලක් ඒ ෙපොලී පතිපූරණය කිරීම සඳහා ෙවන් කරලා 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க) 
(The Hon. Shehan Semasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ෙකොමිෂන් 
සභා වාර්තාව : ජනතා ෙක්න්දීය බලය ෙබදා හැරීම 

கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்கம் 
பற்றிய ஆைணக்கு  அறிக்ைக: மக்கைளக் 
ேகந்திரமாகக் ெகாண்ட அதிகாரப் பகிர்  
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14. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
 (மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
 (The Hon. Sajith Premadasa) 

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

(අ) (i) උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ 
ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව් පධාන 

නිරීක්ෂණ හා නිර්ෙද්ශයන්හි සාරාංශෙය් 71වැනි 
පිටුෙව් සඳහන්  ජනතා ෙක්න්දීය බලය ෙබදා 
හැරීමක් සිදු කළ යුතු බවට වන නිර්ෙද්ශය සමඟ 
රජය එකඟ වන්ෙන්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ අනුව බලය ෙබදා හැරීම සඳහා 
පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 (iii) එම පියවර කවෙර්ද; 

 (iv) ඉහත නිර්ෙද්ශය පරිදි බලය ෙබදා හැරීම 
කියාත්මක කරන දිනය කවෙර්ද; 

 (v) බලය ෙබදීම මත පදනම්වූ ෙද්ශපාලනමය 
විසඳුමක්  ලබා ෙදන්ෙන් නම්, ඒ පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்தசாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) கற் க்ெகாண்ட பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்கம் 
ெதாடர்பான சனாதிபதி ஆைணக்கு  அறிக்ைக 
யின் பிரதானமான அவதானிப் கள் மற் ம் 
விதப் ைரகளின் ெபாழிப்பில் 71 வ  பக்கத்தில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள மக்கைளக் ேகந்திரமாகக் 
ெகாண்ட அதிகாரப் பகிர்  ேமற்ெகாள்ளப்படல் 
ேவண் ெமன்ற விதப்  ைர டன் அரசாங்கம் 
இணங்குகின்றதா என்ப ைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அதற்கிணங்க அதிகாரத்ைதப் பகிர்வ 
தற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப மா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அந்நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  விதப் ைரயின் பிரகாரம் அதிகாரத் 
ைதப் பகிர்ந்தளித்தல் அ லாக்கப்ப கின்ற 
திகதி யாெதன்பைத ம்; 

 (v) அதிகாரப் பகிர்விைன அ ப்பைடயாகக் 
ெகாண்ட அரசியல் தீர்  வழங்கப்ப மாயின் 
அ  ெதாடர்பில் பாரா மன்றம் விழிப் ணர் 

ட்டப்ப மா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?  

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Government is in agreement 
with the recommendation mentioned in 
page number 71 of the summary of Main 
Observations and Recommendations in the 
Presidential Commission Report on 
Lessons Learnt and Reconciliation that 
People-Centred Devolution of Power 
should be introduced; 

 (ii) if so, whether steps will be taken to devolve 
power accordingly; 
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 (iii) what the said steps are; 

 (iv) the date on which devolution of power will 
be effected based on the aforesaid 
recommendation; and  

 (v) if a political solution which is based on 
devolution of power is provided, whether 
Parliament will be informed of that 
solution? 

(b) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙමම විෂයට අදාළව ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් 
සාකච්ඡාවට භාජනය කර ඇත. 

 (ii) ඉහත (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්.  

 (iii) ඉහත (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (iv) ඉහත (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

 (v) ඉහත (i) පිළිතුර අදාළ ෙව්. 

(ආ) අදාළ නැත. 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් උගත් පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ 

ජනාධිපති ෙකොමිසම ස්ථාපනය කෙළේ මීට වසර ෙදකකට පමණ 
ෙපරයි. ඔබතුමා දැන් ලබා දුන්නු පිළිතුරට අනුව, ෙම් ජනතා 
ෙක්න්දීය බලය ෙබදා හැරීම ෙම් ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් තවම 
සාකච්ඡාවට භාජනය ෙකෙරනවා ලු. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න 
කැමැතියි, ෙම් ලබා දුන්නු නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරන්නට  ෙම් 
රජය මැළිවන්ෙන් ඇයි කියලා.   ජනතා ෙක්න්දීය බලය ෙබදා 
හැරීමකට ඔබතුමන්ලා විරුද්ධද? ජනතාව ජීවත් කර වීමට 
ජනතාවට අවශ  අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට ඔබතුමන්ලා විරුද්ධද? 
මානුෂීය අයිතිවාසිකම් කියන්ෙන් පානීය ජලය, ජීවත් වීමට 
නිවසක්, ආහාර පාන ආදී ෙද්වල් ෙන්. ඉතින් ෙම් ජනතා ෙක්න්දීය 
බලය ෙබදා හැරීමකට ඔබතුමන්ලා විරුද්ධද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා අහන පශ්නය ෙමොකක්ද 

කියලා. පානීය ජලය කියලා අහනවා; ඊළඟට තව එකක් අහනවා. 
ඔබතුමාට ඕනෑ නම් මටත් කිව හැකියි. ඉතිහාසෙය් කිසි දවසක 
නැති තරම් ෙයෝධ සංවර්ධනයක් දැන් සිදු ෙකෙරනවා. උතුරු 
පළාතට ගමන් කරන මහා මාර්ග පද්ධතියක් ඇති කරලා 
තිෙබනවා. ගිහින් බලන්න. අවුරුදු 75කට පස්ෙසේ උතුෙර් පානීය 
ජලය ෙදන ෙයෝජනා කමය බිලියන 21කින් ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා. ගිහිල්ලා බලන්න. 

 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පානීය ජලය ඉල්ලන අයට දැන් ෙවඩිත් තබනවා.  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම කරලා නැහැ. ඔබතුමා හිතන ෙද් තමයි ඔබතුමා 

කියන්ෙන්. නමුත් සත ය ඒක ෙනොෙවයි.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
රටම දන්නවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
තව ටිකකින් ඒකට උත්තර ෙද්වි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා 

කාරණය හරියට ෙසොයා බලන්ෙන් නැතිව නිකම් ෙබොරුවට 
කලබල ෙවන්න එපා. අපි පිළිතුර ෙදන්නම් ඒකට. [බාධා කිරීම්] 
ඒක ගැන ගරු විපක්ෂ නායකතුමා පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොරුවට ෙවඩි තියාෙගනද?  
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
සිය දිවි නසාෙගනද?  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
සිය දිවි නසාෙගනද? ඔළුව ගෙල් ගහෙගනද?   

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොකක්ද?  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අතිෙර්ක පශ්නය අහන්න. බණ්ඩාරගම අෙප් ගරු ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමාට අතිෙර්ක පශ්නයක් තිෙබනවා වාෙග්. අහන්න ෙකෝ.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා මට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එතුමා අහපු නිසායි- 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා වැල්වටාරම් ෙදොඩවන්ෙන් නැතිව 

උත්තරය ෙදන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොකක්ද උත්තරය? මම ඔබතුමාට උත්තරයක් දුන්නා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා මට උත්තරය ෙදන්න ෙකෝ. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා වන්දනාෙව් යන විධියට පශ්න අහන්න එපා. ෙකළින් 

පශ්නය අහන්න.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙවන ෙවන පැතිවලට යන්ෙන් නැතිව- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වන්දනාෙව් ෙගන යන්න ඕනෑ නැහැ පශ්නයක් අහලා. මුල්  

පශ්නයට අදාළව අතිෙර්ක පශ්නය ෙකළින් අහන්න. ෙමොකක්ද 
ඔබතුමා අහන්ෙන්? මම ඔබතුමාට උත්තරය දුන්නා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා දන්නවා ෙන්.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් ඇති කරලා ෙත්රීම් 

කාරක සභාවට ඒ කාරණය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඉතින් 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ෙත්රීම් කාරක සභාවට ඒ කාරණය 
ෙයොමු කිරීම වැරැදියි කියලාද?  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා මා අහපු පශ්නය ෙපොඩ්ඩක් 

පටලවාෙගනයි තිෙබන්ෙන්.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආර්ථික අයිතිවාසිකම් කියලා එකක් තිෙබනවා. සමාජීය 

අයිතිවාසිකම් කියලා එකක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් 
කියලා එකක් තිෙබනවා. ඒකයි මා ජලය ගැන ඇහුෙව්. ඔබතුමා 
මහා  ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගැහුවා ෙන්- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම්කට අදාළද? 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා දුන්නු පිළිතුර පකාරවයි මා ෙම් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

අහන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි පිළිතුර හැටියට, ෙම් රජය දැන් 
සුවිශාල වූ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරනවා කියන එක 
ඔබතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් පකාශ කළා. එෙහම නම් දැන් 
ඔබතුමා මට කියන්න, උගන්ඩාවට ෙඩොලර් මිලියන 150ක ජල 
ෙයෝජනා කමයක් ලබා දුන්නත්, වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය්, 
බැලුම්මහර පෙද්ශෙය්, රතුපස්වල පෙද්ශෙය් ජල පශ්නය 
විසඳන්න ෙම් රෙට් බදු ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලි -රෙට් සල්ලි, මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි- ෙවන් කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියා. 
'අදාළ නැහැ' කියා දැන් කියන්න එපා. ඔබතුමාෙග් උත්තරයට 
අදාළවයි මා ෙමය අහන්ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙම් 

ගැන පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඉන්න ෙකෝ ඉතින්. මම උත්තරය තමයි ෙදන්ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් 

ඉවසන්න ෙකෝ.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
හරි, හරි. මම ඉවසන්නම්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට ඕනෑ උත්තරය ෙදන්න මම බැඳිලා නැහැ. 

පාර්ලිෙම්න්තුවට සාධාරණ පිළිතුරක් දීමටයි මා බැ ෙඳන්ෙන්. 
ඔබතුමාත් අපත් ෙහොඳින්ම දන්නවා, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා 23
(2) යටෙත් පශ්නයක් අහනවාය, රජය සම්පූර්ණ පිළිතුරක් දීමට 
තවත් ෙමොෙහොතකින් සූදානම් ෙවලා ඉන්නවාය කියලා. විවිධ 
අතුරු පශ්න කලින් දාලා ඒක අවුල් කරන්න එපා.  

අෙප් සභානායකතුමා දැන් ෙමම ගරු සභාවට පැමිෙණනවා.  

මා එකක් කියන්නම්, ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
අමාත වරයා හැටියට. අපි රතුපස්වල පෙද්ශෙය් නිවාස 500කට 
නල මාර්ගෙයන් පානීය ජලය සපයනවා. ඔබතුමා ඒක දන්නවාද? 
ඔබතුමා ඒක දන්නවාද? ෙම් වාෙග් කරුණු රාශියක් - 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මා කථා කරන්ෙන් 500ක් ගැන ෙනොෙවයි; දහස් සංඛ ාත 

ජනතාවක් ගැනයි. 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ෙනොදන්නා ෙද්වල් ෙන්. ෙගයින් ෙගයට තමයි වතුර 

ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා පතන විධියට ඔබතුමාෙග් පියාටවත් වතුර 
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ෙදන්න බැරි වුණා. ඔබතුමාෙග් පියාෙග් කාලෙය් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ජලසම්පාදන අගය සියයට 21යි. නිකම් ෙබොරුවට 
කෑ ගහනවා නම් අපි පිළිතුරු ෙදන්නම්. ෙම්වා දැන ෙගන කථා 
කරන්න. විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් සමහර ෙතොරතුරු දැන ෙගන, 
ෙබො ෙහොම වග කීෙමන් අපත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ෙම් පශ්නය 
විසඳා ගැනීමට උත්සාහයක් දරනවා. ඒකට හරහට ඉන්න එපා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය.  
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පියා නම් උගන්ඩාවට ජලය සපයන්න 

ෙම් රෙට් සල්ලි දුන්ෙන් නැහැ .  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 මට පශ්නය අහන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්න.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙමය විවාද කරන ෙවලාවක් ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් පියා  උගන්ඩාවට ජලය සපයන්න නම් ෙම් රෙට් සල්ලි 

දුන්ෙන් නැහැ.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් පියා නම් පමුඛතාව දුන්ෙන් රෙට් ජනතාවටයි; 

 උගන්ඩාෙව් ජනතාවට ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් මහජන සල්ලි 
වියහියදම් කරන්න ඕනෑ, ඒ සල්ලිවලින් පමුඛතාව ෙදන්න ඕනෑ, 
රෙට් ජනතාවටයි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකරලා පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. [බාධා කිරීම්]   

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නයට 
උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. ඒකට ''ෙකොෙහේද යන්ෙන්, මල්ෙල් 
ෙපොල්'' උත්තරයක් දුන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, පශ්නය අහනවා නම් අහන්න.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ෙහොඳයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙරන් ඔබතුමා දැන් පකාශ 
කළා, උතුරු පළාෙත් ජල පශ්නය විසඳා තිෙබනවාය කියලා. 
ඇමතිතුමනි, මෙග් පශ්නයට ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ. 
ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට ඇහුම් කන් ෙනොෙදන නිසා තමයි 
වැල්වටාරං පිළිතුරු ෙදන්ෙන්; ''ෙකොෙහේද යන්ෙන්, මල්ෙල් 
ෙපොල්'' පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මා ඔබතුමාෙගන් 

අහන්න කැමැතියි,- [බාධා කිරීමක්] 

ඇමතිතුමනි, ෙම් ආශ්චර්යවත් යුගෙය් ජනතාවෙග් ඉල්ලුම 
ජලය නම්, රජය ඒ සඳහා ලබා ෙදන්ෙන් ෙවඩි උණ්ඩද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ජල සැපයුම සියයට 23 සිට සියයට 44 දක්වා නැඟීම 

ෙනොදන්ෙන් නම් ඔබතුමා ගැන මට කනගාටුයි. ජලය  සැපයීම ඒ 
විධියට වැඩි ෙවලා  තිෙබන බව ඔබතුමා ෙනොදන්ෙන් නම්, ජලය 
සැපයීම සියයට 23 සිට 44 දක්වා වැඩි කර තිෙබන  බව ඔබතුමා 
ෙනොදන්ෙන් නම් මට ඇත්ෙත් කනගාටුවක් පමණයි ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මන්තීතුමනි.  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය. 

පශ්න අංක 6 - 3408/'13- (1), ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා  එම පශ්නය අහනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Point of Order එකක් මතු කළාම ඒකට උත්තර ෙදන්න  

ඕනෑ ෙන්.    
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The Chair will have to decide on that. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙවනදා න ාය පතෙය් වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න 

පහෙළොවක් තිෙබනවා. අද තිෙබන්ෙන් පශ්න දහහතරයි. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. You have to take that up 

at the Party Leaders' Meeting. 
 
 

කප්රුක ආෙයෝජන ණය වැඩසටහන : විසත්ර 
கப் க்க தலீட் க் கடன்  நிகழ்ச்சித்திட்டம் : விபரம் 

KAPRUKA INVESTMENT LOAN PROGRAMME : DETAILS 
 

3868/’13 
 

12. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා  (ගරු කනක ෙහේරත් 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு கனக 
ேஹரத் சார்பாக) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 
Kanaka Herath) 
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) (i) කප්රුක ආෙයෝජන ණය වැඩසටහන යටෙත් 
කියාවට නංවනු ලබන ව ාපෘතිෙය් සව්භාවය 
කවෙර්ද; 

 (ii) ෙපොල් කර්මාන්තෙය් උන්නතිය උෙදසා කප්රුක 
ආෙයෝජන වැඩසටහෙනන් සිදුවන දායකත්වය 
කවෙර්ද;  

 (iii) කප්රුක ආෙයෝජනය යටෙත් ණය ලබාදීමක් 
සිදුවන්ෙන් නම්, එම ණය පියවා ගන්නා ආකාරය 
කවෙර්ද;  

 (iv) කප්රුක ආෙයෝජන වැඩසටහන යටෙත් ෙම් වන 
විට ලබාදී ඇති ණය මුදල ෙකොපමණද; 

 (v) ෙම් වන විට එම වැඩසටහන කියාත්මක කරන 
දිසත්ික්ක කවෙර්ද;  

 (vi) කප්රුක ආෙයෝජන ණය වැඩසටහන දීපව ාප්තව 
කියාවට නැංවීමට කියා කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?     

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) கப் க்க தலீட் க் கடன் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

கீழ் அ ல்ப த்தப்ப கின்ற க த்திட்டத்தின் 
இயல்  யா  என்பைத ம்; 

 (ii) ெதங்குக் ைகத்ெதாழி ன் ேமம்பாட் க்காக 
`கப் க்க' தலீட்  நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினால் 
வழங்கப்ப கின்ற பங்களிப்  யா  
என்பைத ம்; 

 (iii) கப் க்க தலீட் ன் கீழ் கடன் வழங்கப் 
ப மாயின், அக்கடைன தீர்க்கும் ைற யா  
என்பைத ம்; 

 (iv) கப் க்க தலீட்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 
இ  வைர வழங்கப்பட் ள்ள கடன் ெதாைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) தற்ேபா , ேமற்ப  நிகழ்ச்சித்திட்டம் அ ல் 
ப த்தப்பட் ள்ள மாவட்டங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (vi) கப் க்க தலீட்  நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத நாடளா 
விய ாீதியில் அ ல்ப த்த நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

 

asked the Minister of Coconut Development and 
Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House -  
 (i) of the nature of the project implemented 

under the “Kapruka” Investment Loan 
Programme; 

 (ii) of the contribution made by the “Kapruka” 
investment programme for the progress of 
the coconut industry; 

 (iii) if loans are granted under “Kapruka” 
investment, the manner in which the loans 
will be recovered; 

 (iv) the amount of loans that have been granted 
under “Kapruka” Investment by now; 

 (v) the districts in which the aforesaid 
programme is implemented at present; 

 (vi) whether action will be taken to implement 
the “Kapruka” Investment Loan 
Programme islandwide? 

(b) If not, why? 
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා.  
 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is your point of Order? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The Committee on Parliamentary Business has given  

approval  for  15 Questions. How has it been reduced to 
14 Questions?  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, you cannot question the Chair. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
What do you mean? It is a privilege that we have.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
It is not a privilege. You have to take it up at the Party 

Leaders' Meeting. That is the appropriate forum for you to 
take it up. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The appropriate forum is the Floor of this House.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
This is not the time to raise it, I am sorry. That is not a 

point of Order.  
 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
රතුපසව්ල ගැටුම 

ரத் பஸ்வல ேமாதல் 
 RATHUPASWELA CONFLICT 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය දිනවල වැලිෙව්රිය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කරන ලද ජනතාවට හමුදා පහාරයක් එල්ලවීම සම්බන්ධෙයන් 
මතුව ඇති කරුණුවලට රජෙයන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා.   

1. සති ෙදකක කාලයකට ෙපර සිට රතුපසව්ල පෙද්ශ ෙය් 
ෙහේලීස ් ෙවනිෙගොස ්  කර්මාන්තශාලාව අවට ජනතාව 
තමන්ට පානීය ජලය ලබා ෙදන ෙමන් ඉල්ලා 
උද්ෙඝෝෂණයක නිරත වුණා. එම උද්ෙඝෝෂණෙයන් 
අනතුරුව අ ෙගෝසත්ු 01 වැනි දා  වැලිෙව්රිය නගරය යුද 
පිටියක් බවට පත් වුණා. හමුදාව හා  එම පෙද්ශ වැසියන් 
ඇතුළු අවට ජනතාව අතර පැවැති ගැටුම රාතිය දක්වා ඇදී 
ගියා. ආරක්ෂාව පතා පල්ලියට ගිය මහජනතාවට ද හමුදා 
පහාර එල්ල කර තිබුණ  අතර, පල්ලිය තුළත් ෙවඩි පහාර 
එල්ල කර තිෙබනවා.  

 එපමණක් ෙනොව පෙද්ශෙය් සැරිසරා මාර්ග දිෙග් ෙගොස ්
අහසට ෙවඩි පහාර එල්ල  ෙකොට  තිෙබනවා. මා සමඟ 
සාකච්ඡා කළ පිරිස  හා මා හමු වුණ පිරිස ෙමම ෙවඩි පහාර 
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කළා.  

2. ෙමම ගැටුම සම්බන්ධෙයන් පශන් රාශියක් පැන නැඟී 
තිෙබනවා. ෙමම ගැටුමට සම්බන්ධ තවත් කණ්ඩායම් 
ගණනාවක් සිටින බව ෙපොලීසිය පවසනවා. ෙකෙසේ 
ෙවතත්, ෙමම සිද්ධියට ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනෑ. ෙමම 
පශන්ෙයන් ආණ්ඩුවට පැන යන්නට බැහැ.  

  2.1. ෙමම පශන්ය යුද්ධයක් බවට පරිවර්තනය ෙවන්න 
කලින් අදාළ පාර්ශව්  සමඟ සාකච්ඡා කර ආණ්ඩුව 
විසඳුමක් ෙසව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි?  

  ෙම්ක තමයි රට අහන පධාන පශන්ය. ෙම් සිද්ධියට 
දැන් සති ෙදක තුනක් ගත වුණා.  

 2.2. පානීය ජල පශන්ය ෙහේතු ෙකොට ෙගන බැලුම්මහර 
පෙද්ශෙය්දී උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. එම 
උද්ෙඝෝෂණය අවසන් කිරීෙමන් පසු නුවර 
මාර්ගෙය් ගමනාගමනයට කිසිදු බාධාවක් ඇති 
වුෙණ් නැහැ. එෙසේ නම් වැලිෙව්රිය පෙද්ශයට 
ඇතුළු වී කලබල ඇති කෙළේ ඇයි? එම පෙද්ශයට 
හමුදා බල ඇණියක් යවන්නට තිබුණ විෙශේෂ 
කාරණය කුමක්ද කියා අපට කියන්න ඕනෑ. 
වැලිෙව්රිය නගරය මහ පාරක තිෙබන නගරයක් 
ෙනොෙවයි. ඒ නගරෙය් එතැන පාර වහලා 
තිබුණත්, නාරංවල ඉඳන් බැලුම්මහර හන්දිය 
දක්වා වාහන ධාවනයට කිසිම බාධාවක් සිදු 
වන්ෙන් නැහැ.   

 3.  වැලිෙව්රිය පෙද්ශයට ෙපොලීසිය ෙයොදවන්ෙන් නැතිව 
හමුදාව ෙයොදවන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? සාමාන ෙයන් 
ෙපොලීසිය තමයි ෙයොදවන්න තිබුෙණ්. පාර අවහිර කිරීමක් 
තිබුණාට ෙමතැන කැරැල්ලක්, ෙකෝලාහලයක් තිබුෙණ් 
නැහැ.  ෙමම ගැටුම සමථයකට පත් කිරීම සඳහා මුලින්ම 
ෙපොලීසිය ෙයෙදව්ෙව් නැත්ෙත් ඇයි කියා පැහැදිලි කළ 
යුතුයි.  

 4. මහජන උද්ෙඝෝෂණයක් ෙහෝ ෙපළපාළියක් විසුරුවා 
හැරීමට කමෙව්ද කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙපොලිස ් කැරලි 
කණ්ඩායම ෙයදවීම, ජල පහාර එල්ල කිරීම, කඳුළු ගෑස ්
පහාර එල්ල කිරීම හා රබර් උණ්ඩ ඒ සඳහා පාවිච්චි කළ 
හැකියි. ෙවඩි තැබීමට ෙපර භාෂා තුෙනන්ම අවවාද කළ 
යුතුයි. නමුත් ෙම් කම ෙව්ද කිසිවක් ඉටු වී නැති බව ෙපනී 
යනවා. මා හිතන විධියට ෙදපැත්ෙත්ම අය ඔය 
කමෙව්දවලට මුහුණ දී තිෙබනවා.  

 5. අකිල දිෙන්ෂ ්ජයවර්ධන, රවිෂාන් ෙපෙර්රා යන සිසුන් හා 
නිලන්ත පුෂ්පකුමාර යන අය ෙමම උද්ෙඝෝෂණයට 
සම්බන්ධ වූෙය් නැහැ. රැකියාවට ෙගොස ් නිවස බලා 

පැමිෙණමින් සිටි තම මෑණියන් කැඳවා ෙගන ඒමට ගිය 
අකිල දිෙන්ෂ ් ජයවර්ධන ශිෂ යා එම පහාරයට ලක් වූ 
අතර, රවිෂාන් ෙපෙර්රා සිසුවා පන්ති අවසන් වී නිවස කරා 
පැමිෙණමින් සිටියදී ෙමම ෙඛ්දනීය ඉරණමට මුහුණ දී 
තිෙබනවා. රවිෂාන්ට ෙම්ක සිදු වුෙණ් රෑ 8ට ෙපෞද්ගලික 
වත්තක් හරහා එන විටයි. නිලන්ත පුෂ්පකුමාර රැකියාවට 
ෙගොස ්නැවත තම නවාතැන් ෙපොළට පැමිෙණමින් සිටියදී 
පහාරයට ලක්ව තිෙබනවා. රවිෂාන් ෙපෙර්රා සිසුවා 
ෙමවර අෙපොස උසස ් ෙපළ විභාගයට ෙපනී සිටීමට 
නියමිතව සිටි අවසථ්ාවක ෙමම පහාරෙයන් ජීවිතක්ෂයට 
පත්වී තිෙබනවා.  

 6. එපමණක් ෙනොව මාධ ෙව්දීන්ට එල්ල වූ පහාර 
සම්බන්ධෙයන්ද පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි.  

 7. ෙමම ගැටුම ෙවනත් කණ්ඩායම් විසින් උසි ගැන්වූවා යැයි 
කීමට තිෙබන සාක්ෂි ෙමොනවාද?  

ෙවනත් කණ්ඩායම් විසින් සිදු කළාය කියලා කියනවා නම්  ඒ 
ගැන සාක්ෂි  තිෙබන්නට ඕනෑ.  ෙමම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් මුළු 
රටටම පිළිගත හැකි ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි. 
හමුදාෙවන් පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියන එක ෙනොෙවයි අපට 
ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධෙයන් මෙහේස්තාත් උසාවිෙයන් ස්වාධීන 
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරන්නට ඕනෑ.  

පානීය ජලය මුල් කර ගනිමින් ඇති වූ ෙමම පශන්යට වහාම 
විසඳුම් ලබා ෙදන ෙලස මා ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අහිංසක පාසල් දරුවන්ෙග් හා තරුණයන්ෙග් 
ජීවිතවලට මුදලින් වටිනාකමක් දිය ෙනොහැකි වුවත්, ඒ ඝාතනයට 
ලක්වූවන්ට හා තුවාල ලැබූවන්ට සෑහීමකට පත් විය හැකි වන්දි 
මුදලක් කඩිනමින් ලබා ෙදන ෙමන්ද මා ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.   

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා ) 
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள 

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායක රනිල් 

විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන 
ලද පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

2013 අෙගෝස්තු මස 01 වැනි දින වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් සිදු වූ 
සිද්ධිය පිළිබඳව ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා  ෙමම  ගරු 
සභාෙව් දී  පශ්නයක් නැඟීම පිළිබඳව එතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවමි. 
එෙසේ ස්තුතිවන්ත වනුෙය් ෙමම සිද්ධියට අදාළ සැබෑ පසුබිම ෙමම 
ගරු සභාවටත්, රටටත් කියා පෑමට රජයට අවස්ථාවක් ලැෙබන 
ෙහයිනි.  

විපක්ෂ නායකතුමා සිය පකාශෙය් නඟා ඇති පශ්නවලට 
පිළිතුරු දීමට පථම එතුමාටත්, ෙමම ගරු සභාවටත්, ෙමම 
උද්ෙඝෝෂණයට පසුබිම් වූ සිද්ධීන් පිළිබඳව විස්තරාත්මක 
විගහයක් ලබා දීමට කැමැත්ෙතමි.  

ෙමම පශ්නය මුලින්ම පැන නැඟුෙණ් 2013.07.16 වැනි දින 
රතුපස්වල ෙහේලීස් ආයතනෙය්, ෙවනිෙගොස්  කර්මාන්තශාලාව 
අවට පෙද්ශවාසීන් විසින් එම පෙද්ශෙය් සිදු වී ඇතැයි කියනු 
ලබන පාරිසරික හානියක් හා පානීය ජලය  අපිරිසිදුවීම පිළිබඳව 
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවර යකු ෙවත කරන ලද මහජන පැමිණිලි 
මතය.  
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[ගරු  රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 



2013  අෙගෝස්තු  06   

ෙම් පිළිබඳව නිෙයෝජ  අමාත  ලසන්ත අලගියවන්න 
මැතිතුමා හා නිෙයෝජ  අමාත  පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 
දැනුවත් වූ වහාම,  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත  ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා හා ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම්වරයා හා අදාළ 
පාෙද්ශීය සභාව හා මධ ම පරිසර අධිකාරිය ඇතුළු ආයතන 08ක් 
දැනුවත්ෙකොට ෙමම පශ්නය පිළිබඳව පරීක්ෂා ෙකොට වාර්තා 
කරන ෙලස උපෙදස් ෙදන ලදී.  

ඉන් අනතුරුව 2013.07.19 වැනි දින ගම්පහ,  නැදුන්ගමුව 
අංක 122 දරන ස්ථානෙය් පිහිටි ෙරෝහණ විකමආරච්චි මහතාෙග් 
නිවෙසේ දී  අදාළ ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරින්, පාෙද්ශීය සභා 
නිලධාරින්, ජල සම්පාදන මණ්ඩලෙය් නිලධාරින් සමඟ  හා අවට 
පෙද්ශවාසීන් 200කට අධික පිරිසක් නිෙයෝජ  අමාත  ලසන්ත 
අලගියවන්න මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලද අතර, 
එහිදී ෙම් පිළිබඳව දැනට  කර ෙගන යන පරීක්ෂණ 
සම්බන්ධෙයන්ද, පිරිසිදු පානීය ජලය ජනතාවට සැපයීම සඳහා 
ගනු ලබන ෙකටි කාලීන හා දිගු කාලීන පියවර සම්බන්ධෙයන්ද 
දැනුවත් කිරීම කරන ලදී. තවද, අදාළ පරීක්ෂණ වාර්තා ලැබීෙමන් 
පසුව ඒ අනුව අවශ  කටයුතු කරන බවද ඔවුන්ට දන්වන ලදී.  

එම සාකච්ඡාෙව්දී, දැනට පරීක්ෂණ පවත්වන ආයතනවලට 
අමතරව රස පරීක්ෂකවරයා මඟින්ද ජලෙය් ගුණාත්මක තත්ත්වය 
පිළිබඳව වාර්තාවක් ලබා ගත යුතු බවට පෙද්ශ වාසීන් විසින් 
ඉල්ලා සිටින ලදි. ඒ අවස්ථාෙව්දීම එවැනි වාර්තාවක් වහාම ලබා 
ගන්නා ෙලස වැලිෙව්රිය ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා ෙවත 
උපෙදස් ෙදන ලදි.  

පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා දීෙම් කමෙව්දය කියාත්මක කර 
වීෙම්දී,  මුදල් ෙගවා නළ ජලය ලබා ගැනීමට පෙද්ශවාසීන් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  ඇකැමැත්තක් දක්වන බව ෙපනී ගිය ෙහයින් මහර 
හා ගම්පහ පාෙද්ශීය සභා මඟින් ෙනොමිලෙය් පානීය ජලය ලබා දීම 
සඳහා ජල ටැංකි ස්ථාපිත කරන ලදි. දැනටමත් මහර පාෙද්ශීය 
සභාව මඟින් ඒ සඳහා ලීටර් 500 ටැංකි 14ක්, ලීටර් 1000 ටැංකි 
33ක්ද, ගම්පහ පාෙද්ශීය සභාව මඟින් ලීටර් 500 හා ලීටර් 1000 
ටැංකි 200ක්ද ලබා දී ඇත.  

පෙද්ශෙය් ජනතාව විසින් මතු කරන ලද කරුණු පිළිබඳව 
තිරසාර විසඳුම් ලබා දීමට රජයත්, පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලන 
නායකත්වයත් ෙමෙසේ කටයුතු කරමින් සිටියදී ජූලි මස 27 වන දින 
ඉහත කී කර්මාන්තශාලාව ඉදිරිපිට කර්මාන්තශාලාව වහා වසා 
දමන ෙලස ඉල්ලා උද්ෙඝෝෂණයක් ආරම්භ කරන ලදි. එදින 
වැලිෙව්රිය, රතුපස්වල හන්දිය පාර අවහිර කරමින් පැය හයක් 
පමණ උද්ෙඝෝෂණයක ෙයෙදන ලදි. ෙපොලීසිය මඟින් 
උද්ෙඝෝෂණකරුවන්ට කරුණු වටහා දීෙමන් පසු සාමකාමීව එම 
ස්ථානෙයන් ඉවත් වීමට උද්ෙඝෝෂණකරුවන් කටයුතු කරන ලදි.  
උද්ෙඝෝෂණකරුවන් නැවත 28 වන දින කර්මාන්තශාලාව වසා 
දමන ෙලසට උද්ෙඝෝෂණයක් ආරම්භ කරන ලදි. 
උද්ෙඝෝෂණකරුවන්ෙගන් ෙකොටසක් කර්මාන්තශාලාව ඉදිරිපිට 
උද්ෙඝෝෂණය කරන ලද අතර, තවත් ෙකොටසක් රතුපස්වල 
කීඩාංගණය අසල උද්ෙඝෝෂණෙය් ෙයෙදන ලදි.  

ෙමම උද්ෙඝෝෂණය සාමකාමී ෙලස විසඳා පශ්නය සමථයකට 
පත් කිරීම සඳහා ගම්පහ දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී හා නිෙයෝජ  
අමාත  ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතාත්, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී 
රුවන් රණතුංග මහතාත්, බසන්ාහිර පළාත් සභාෙව් සභාපති 
සුනිල් විෙජ්රත්න මහතාත්, මහර හා ගම්පහ පාෙද්ශීය සභා 
සභාපතිවරුනුත්, ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම්තුමාත්, ඉහතකී ගැටලුවට 
අදාළ වන රාජ  ආයතනවල  නිෙයෝජිතයන් හා අදාළ 
කර්මාන්තශාලාෙව් පාලන අධිකාරියත් සමඟ ගම්පහ දිස්තික් 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී උද්ෙඝෝෂණකරුවන් නිෙයෝජනය කරන 
නිෙයෝජිතයන් 45 ෙදනකුද ෙගන්වා පැය තුන හමාරක 

සාකච්ඡාවක් පවත්වන ලදි. එම සාකච්ඡාවට  ෙපොලීසියත් සහභාගි 
විය.  

ෙපොලීසිය මඟින් එම කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීම සඳහා 
අධිකරණෙය් නිෙයෝගයක් ලබා ගැනීමට ජූලි මස 23, 27 සහ 31 
යන දිනයන්හි අධිකරණෙයන් ඉල්ලීම් කරන ලදි.  

(ගම්පහ උසාවිෙය් නඩු අංක 791-2013 හා B 1425-2013) 
අධිකරණය මඟින් එම අවස්ථාෙව්දී ෙපොලීසියට දන්වා සිටිෙය් 
අදාළ ආයතනයන්ෙගන් ජලය පිළිබඳව වාර්තාවන් ලබා 
ගැනීෙමන් පසුව ෙමම ඉල්ලීම් කරන  ෙලසයි.  

ෙමම උද්ෙඝෝෂණය නවත්වා දැමීෙම් පාෙයෝගික කමෙව්දයක් 
ෙලස පෙද්ශෙය් ෙද්ශපාලනාධිකාරය කර්මාන්තශාලාෙව් 
පාලකයින්ෙගන් ෙමම කර්මාන්තශාලාව තාවකාලිකව වසා දමන 
ෙලස ජූලි මස 31වන දින ඉල්ලීමක් කරන ලද අතර, එකී ඉල්ලීමට 
අවනත ෙවමින් තාවකාලිකව කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීමට 
කර්මාන්තශාලාෙව් පාලනාධිකාරය එකඟ වන ලදී.  

ෙම් අතර තුරදී උද ්ෙඝෝෂණකරුවන් කර්මාන්තශාලාව වසා 
දමා තිබියදීත් උද්ෙඝෝෂණය ෙනොනවත්වා පවත්වා ෙගන යන බව 
ෙපනී ගිය ෙහයින්, අෙගෝස්තු මස පළමුවන දින පස්වරු 4.00ට 
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය්දී ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා අදාළ 
පාර්ශ්වකරුවන් කැඳවා ෙම් පිළිබඳව කරුණු පහදා දීම මත ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී එම කර්මාන්තශාලාව තව දුරටත් අදාළ 
ආයතනයන්ෙගන් වාර්තා ලබා ගන්නා ෙතක් තාවකාලිකව වසා 
දැමීමට පාලනාධිකාරය තව දුරටත් එකඟ වන ලදී.  

එෙසේම තාවකාලිකව ජලය සැපයීම සඳහා ටැංකි ලබා දීමටත්, 
නළ ජලය ලබා දීම සඳහා ජල නළ එලීමටත් එහිදී එකඟතාවකට 
පැමිෙණන ලදී. ෙමම එකඟතාව මත උද්ෙඝෝෂකයින්ට ෙමම 
එකඟතාව දැනුම් දී උද්ෙඝෝෂණය නතර කරන බවට සාකච්ඡාවට 
සම්බන්ධ වූ උද්ෙඝෝෂකයින්ෙග් නිෙයෝජිතයින් එකඟ වන ලදී.  

එම අවස්ථා ෙව්දී උද්ෙඝෝෂණකරුවන් නිෙයෝජනය කරන 
නිෙයෝජිතයින් ඇතුළු සියලු ෙදනා ෙමම පශ්නය සමථයකට පත් 
කර ගැනීමට එකඟ ෙවමින් විසිර යන ලදී.  

එම රැස්වීමට ගරු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය 
කරමින් නිෙයෝජ  අමාත  ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමාද, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු රුවන් රණතුංග මැතිතුමා හා ගම්පහ 
දිස්තික් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු නිලධාරින්ද සහභාගි වන ලදී.  

එදිනම එනම් අෙගෝස්තු මස පළමුවන දින සවස 6.00 පමණ 
වන විට වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් පාර හරස් කරමින් සිටි 
උද්ෙඝෝෂකයින් ෙවත ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් 
විෙරෝධතා පාර්ශ්වය සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාෙව් එකඟත්වය 
පිළිබඳව ශබ්ද විකාශන යන්ත මඟින් දැනුම් ෙදන ලද අතර, එහි 
රැස්ව සිටි පිරිෙසන් ෙකොටසක් පීති ෙඝෝෂා නඟමින් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
විසිර යන ලදී. ෙමම පකාශය දැනුම් දීමට ෙපර පස්වරු 2.30ට 
පමණ පැය ෙදකක කාලයක් තිස්ෙසේ ෙකොළඹ - නුවර පාර අවහිර 
කර ෙගන සිටි ජනතාවට ආරක්ෂක අංශ මඟින් කරුණු පැහැදිලි 
කිරීෙමන් අනතුරුව ඔවුන් ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් එම ස්ථානෙයන් බැහැර 
වන ලදී. වැලිෙව්රිය පාර හරස් කරමින් සිටි පිරිෙසන් ෙකොටසක් 
ඉහත කී පරිදි ජය ෙඝෝෂා පවත්වා ඉවත්ව ගියද, කලහකාරී පිරිසක් 
එහි රැඳී සිටිමින්, ආරක්ෂක අංශවලට ගල් ගසමින්, ෙපටල් 
ෙබෝම්බ වීසි කරමින් ආරක්ෂක අංශ සමඟ ගැටීමක් ඇති කර 
ගන්නා ලදී. 

ආරක්ෂක අංශ ෙවත කලහකාරී පිරිස අතරින් ෙවඩි තැබීමක් 
සිදු වී ඇති බවටද වාර්තා වී ඇත. ෙම් පිළිබඳව  පුළුල් 

45 46 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පරීක්ෂණයක් දැනට  කර ෙගන යනු ලැෙබ්. එෙසේම එම පිරිස 
රජෙය් හා මහජන ෙද්පළ විනාශ කිරීෙම්   කියාවලියක ෙයදුණු  
අතර, වැලිෙව්රිය සති ෙපොළ කඩා බිඳ දමා අලාභ හානි කරන ලද 
අතර තී- විලර් රථයකට ගිනි තබා ඇත. ෙමම  තත්ත්වය මර්දනය 
කිරීම සඳහා ආරක්ෂක අංශවලට පියවර ගැනීමට සිදු විය. 
කලහකාරී පිරිසක් විසින් කරන ලද පචණ්ඩකාරී  කියා නිසා 
වැලිෙව්රිය ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාටත්, යුද හමුදා නිලධාරින් 8 
ෙදනකුටත් බරපතළ තුවාල සිදු වූ අතර, ෙමම තත්ත්වය පාලනය 
කිරීමටත්, තම ආත්මාරක්ෂාව සඳහාත් ජීවිත හා මහජන ෙද්පළ 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහාත් අවශ  පියවර ගැනීමට ආරක්ෂක 
අංශයන්ට සිදු විය. ඉහත කී කරුණු අනුව ෙමම පශ්නය විසඳීම 
සඳහා රජය විසින් ඉතාම ඉවසිල්ෙලන් අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ 
සාකච්ඡා කිරිම පමණක් ෙනොව, ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම් සඳහා ඉතාම 
නම ශීලීව කටයුතු කර ඇති බව  ගරු විපක්ෂ නායකවරයාට 
ඉතාම පැහැදිලි වනු ඇත. 

ආරක්ෂාව සඳහා පල්ලියට ගිය ජනතාවට හමුදා පහාර එල්ල 
කෙළේ යයි විපක්ෂ නායකවරයා කර ඇති පකාශය රජය තරෙය්ම 
පතික්ෙෂේප කරයි. වැලිෙව්රිෙය් සිදු වූ සිද්ධිය සමථයකට පත් කිරීම 
සඳහා එම සිද්ධිය ආරම්භෙය් සිටම එහි ෙපොලීසිය සිටි බවත්, ෙමම  
ගැටලුව සමථයකට පත් කිරීමට ෙපොලීසිය විසින් සෑම 
උත්සාහයක්ම දරා ඇති බවත්  පැහැදිලිය. ෙමම  සිද්ධිෙයන් මිය 
ගිය හා තුවාල වූවන් සම්බන්ධව  මෙහස්තාත් පරීක්ෂණ ආරම්භ  
කර ඇත. මෙහස්තාත් පරීක්ෂණෙයන් මතු වන තත්ත්වය පිළිබඳව 
ආරක්ෂක අංශ විසින් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන බවද වගකීෙමන් 
පකාශ කරමි. එෙසේම ජනමාධ ෙව්දීන්ට එල්ල වූෙය් යයි කියනු 
ලබන පහාර සම්බන්ධෙයන්ද එකී පරීක්ෂණෙය්දී කරුණු ෙසොයා 
බලන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.   

ෙමම ගැටුම් ෙවනත් කණ්ඩායම් මඟින් උසිගැන්වූවාද යන්න 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන බවද එෙසේ ෙවනත් කණ්ඩායම් ඇෙතොත් 
එම කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීමට සාමය  ග රු  කරන සෑම 
රටවැසිෙයකුෙග්ම උපකාරය අවශ  වන බවද දන්වමි. අදාළ 
කර්මාන්තශාලාෙවන් ෙමම සිද්ධිය ඇති වීමට ෙපර සිටම 112 
ෙදනකුෙග් පමණ කණ්ඩායමක් ෙසේවෙයන් ඉවත් කර ඇති බවට 
සාක්ෂි ලැබී ඇති ෙහයින් ෙමම ෙසේවකයන් ඉවත් කිරීම නිසා 
ඔවුන්ෙගන් යම් ෙකොටසක් ෙහෝ ෙමම සිද්ධිය පිටුපස සිටින බව 
ෙහෝ, යම් බලෙව්ගයක් ෙමම ගැටලුව උත්සන්න කිරීමට කටයුතු 
කෙළේද යන්න පිළිබඳව ෙපොලීසිය පරීක්ෂණ පවත්වන බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

පානීය ජල පශ්නයට දැනටමත් තාවකාලික විසඳුම් ලබා දී ඇති 
බවද, ඒ සඳහා තිරසාර විසඳුම් ලබා දීමට කලක සිටම කටයුතු 
ආරම්භ කර  ඇති බවද ෙමම ගරු සභාවට දන්වමි. ෙමම 
සිද්ධිෙයන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ හා තුවාල  ලැබුවන්ට සහන 
සැලසීමට රජය දැනටමත් කියා කරෙගන යන බවද දන්වමි. 

ෙමම සිද්ධිෙයන් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගැනීම සඳහා සමහර 
පිරිස් කටයුතු කරන බව ෙපනී ගියද විපක්ෂ නායකතුමාෙග්ද 
සහෙයෝගය ඇතිව ෙමම පශ්නයට තිරසාර විසඳුමක් ලබා දීෙම් 
අරමුණින් ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී  ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත  ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පවත්වන ලද සාකච්ඡාව සඳහා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂ ගම්පහ දිස්තික් නායකත්වය හා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
නිෙයෝජිතයන්ද, මහජන නිෙයෝජිතවරුන්ද සහභාගී වී ෙමම 
පශ්නය ෙදස විවෘත මනසකින් පෙව්ශ වීම පිළිබඳව ඔවුන් සියලු 
ෙදනාට රජෙය් ස්තුතිය පිරිනමමි. ෙමම ෙඛ්දජනක සිද්ධිෙයන් 
ජීවිතක්ෂයට පත්වූ හා තුවාල ලැබූ අයවලුන්ට හා ඔවුන්ෙග් 

පවුල්වල සාමා ජිකයන්ට රජෙය් සංෙව්ගය පකාශ කරන අතර, 
ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් අනිවාර්යෙයන්ම 
සිදු කරන බව රජය ෙවනුෙවන් ෙමම ගරු සභාවට දන්වා සිටිනු 
කැමැත්ෙතමි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා වග කීමකිනුයි ෙම් 

පකාශය කෙළේ. ඒ වාෙග්ම  ඒක සමථයකට පත් කරන්න ඕනෑ 
නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් අෙනක් විරුද්ධ 
පක්ෂ මන්තීවරුනුත් සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණා. ඒත් ඒ ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කියන්න අපට වග කීමක් තිෙබනවා, ඒ පෙද්ශෙය් 
කවුරුවත් තුවක්කු පාවිච්චි කෙළත් නැහැ; ෙපටල් ෙබෝම්බ 
ගැහුෙවත් නැහැ කියන එක. මම මාතෙල් ඉඳලා එන ෙකොට 
6.30ට, 7.00ට පමණ  මෙග් ජංගම දුරකථනය හරහා මා ඇමතුවා.  
එතැන මිනිස්සු කථා කරන ශබ්දයත් එක්ක මට ඇහුණා, පිටුපසින් 
ෙවඩි තියන ශබ්ද.  ෙමතැනදී යුද හමුදාවට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක් 
නැහැ. ඒත් හමුදාෙව් සමහර නිලධාරින්ෙග් කියා කලාපය ගැන 
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන අපි ෙහොයලා බලන්න අවශ යි.  
හමුදාව ෙම් අවසථ්ාෙව්දී ෙමෙහම පකාශ කරනවා නම්,  "ෙබෝම්බ 
ගැහුවා, ෙවඩි තිබ්බා" කියලා අපට කියනවා නම් ඒක පිළිගන්ෙන් 
නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය්  ජනතාව දන්නවා  එෙහම එකක් සිදු වුෙණ් 
නැහැ කියලා.  

විෙශේෂෙයන්ම ඒ අවස්ථාෙව්දී  සාමකාමීව අවමඟුෙල් කටයුතු 
පවත්වන්නය කියා මා කරපු ඉල්ලීම ජනතාව පිළිගත්තා. මෙග් 
යුතුකමක් තිෙබනවා මා කලින් නිෙයෝජනය කරපු ඒ ජනතාව 
 එෙහම වැඩ කටයුත්තක් කෙළේ නැහැ කියන එක කියන්න.  ඒ 
ඇති  වුණු සිද්ධිය ඇත්ත වශෙයන්ම  ඇති වුෙණ් ඇයි කියන එක 
ගැන ෙපොලීසිය ෙහෝ හමුදාව පිළිතුරු දිලා නැහැ. ඉතින්  ඒක ගැන 
ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි දැන 
ගන්න ඕනෑ. 

 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සහ 2. 

විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය.   
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon.  Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yesterday, Sir, at 12 o’clock, I handed over a 

Question of Privilege to the Secretary-General of  
Parliament. I was told to meet up with the Hon. Speaker. 
As he was not there, I did speak to you; I did also confer 
with the Secretary-General. But, that Question of 
Privilege was not mentioned. Generally, after Questions, 
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under Standing Order No. 23(2),  it  is  the time for 
Questions of Privilege.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, as per Section 8 of Part A of the 

Schedule of the Parliament (Powers and Privileges Act), it 
is limited to a statement made in Parliament. But, 
anyway, let me consult the Hon. Speaker when he returns 
and seek his advice in order to allow this matter.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Hon. Deputy Speaker, do you think this information 

does not qualify - 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Though I am not bound to answer you, I will read out 

Section 8 of the Schedule Part A of the Parliament 
(Powers and Privileges Act), under which you are 
qualified.  

It states, I quote:  

“The publication of any defamatory statement concerning any 
member in respect of his conduct as a member.” 

So, under this section, only a Member is qualified. 
Therefore, let me consult the Hon. Speaker and come 
back to you. - [Interruption.] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You are predetermined and giving an answer. You do 

not know the question I am going to pose to you. The 
question here, Hon. Deputy Speaker, is a reference that 
was made in the “දිනමිණ" පත්තෙර් - 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I am sorry, I will get an Order from the Hon. Speaker. 

As it appears, you are not entitled -  
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We are permitted -  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Let me consult the Hon. Speaker and see whether you 

could be accommodated. Thank you very much.   
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Your point of Order is over.- [Interruption.] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
You raised it -  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, I have raised it but I need a comprehensive 

answer. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I am not bound to give you an answer. - 

[Interruption.] 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The Hon. Deputy Speaker gave an Order.  - 

[Interruption.] 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I am not bound to give you an answer from the Chair. 

- [Interruption.] 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he cannot question the Chair. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
These are actually - [Interruption.] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, there! He is threatening you. You cannot allow 

that. - [Interruption.] 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
We are governed by the Parliament (Powers and 

Privileges Act) and the Standing Orders. So, as I told you, 
let me consult the Hon. Speaker and come back to you.  

දැන්, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා.   
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විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය 
விேசட வியாபாரப் பண்ட  அற ட் ச் 

சட்டம்: கட்டைள 
SPECIAL COMMODITY LEVY ACT : ORDER 

 
 

[අ.භා. 2.16] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන 
පවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன - தலீட்  
ஊக்குவிப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා : 

 "ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 2007 
අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත්, 
විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන 
ලදුව, 2013 මැයි 03 දිනැති අංක 1808/21 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් 
පළ කරනු ලැබ, 2013.07.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ 
යුතු ය. 

 (අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත  යටෙත් නිකුත් කරන ලද ගැසට් 
නිෙව්දනය  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම- 
[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, I gave you a Ruling.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, no, that is not enough. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
How can you say that it is not enough? - 

[Interruption.] 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You are here to look after our Privileges - 

[Interruption.] 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.   

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2007 අංක 48  දරන විෙශේෂ 

ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නිකුත් කරන ලද ගැසට් 
නිෙව්දනය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
කරනවා.  2013.05.03 දිනැති 1808/21 දරන ගැසට් නිෙව්දනය 
ෙද්ශීය අර්තාපල් වගාකරුවන්ට හිතකර ෙවෙළඳ  ෙපොළ මිලක් 
සහතික කිරීෙම් අරමුණින් අර්තාපල් සඳහා කියාත්මකව පැවැති 
කිෙලෝ ගෑමයකට රුපියල් 15ක් වූ  විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද 
රුපියල් 25 දක්වා ඉදිරි මාස හතරක කාල සීමාවක් තුළදී වලංගු 
වන පරිදි, - 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ajith P. Perera. What is your point of Order? 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, දැන් ෙමම සභා ගර්භය තුළ 

සාමය ආරක්ෂා කිරීෙම් වග කීම පැවරී තිෙබන්ෙන් 
ෙව්තධාරිතුමාටයි. දැන් ඒ ෙවනුෙවනුත් හමුදාව කැඳවනවාද කියා 
මා දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order.  ගරු මන්තීතුමා, 

පාර්ලි ෙම්න්තුව තුළ විහිළුකාරයකු  ෙලස හැසිෙරන්න එපා. ගරු 
ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද දින ඉතාමත්ම වැදගත් 

ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක් - 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Ravi Karunanayake, what is your point of 

Order? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Just before - 
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නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I have given an answer to that.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Your answer only satisfies yourself. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
I am not bound to give an answer. I have given a 

Ruling.- [Interruption.] I am acting here as per the 
Standing Orders.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
No, the Standing Orders do not provide -  

  
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, කථා කරන්න. ගරු මන්තීතුමා කරුණාකර 

වාඩි ෙවන්න. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙහොඳින් හැසිෙරන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අද දින විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. 

ඒ, 2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් 
ඇති විධිවිධාන යාවත් කාලීන කිරීම සඳහායි. රජයක් හැටියට ෙම් 
ගැසට් නිෙව්දන ෙදෙකන් අපි කාරණා ෙදකක් බලාෙපො ෙරොත්තු 
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාව ආනයනය කරන අර්තාපල් සඳහා 
කිෙලෝවකට අය කරන රුපියල් 15ක බද්ද රුපියල් 25 දක්වා ඉදිරි 
මාස හතරක කාලයක් තුළ වැඩි කිරීමට අවශ  පියවර ගැනීම. 
විෙශේෂෙයන්ම සමසත් ෙද්ශීය අර්තාපල් අවශ තාෙවන් තවමත් ශී 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන බවට අපට හඳුනා ගත හැක්ෙක් 
සියයට 40ක පමණ පමාණයක් පමණයි. එම නිසා 2005 වසර තුළ 
ෙමරටට ආනයනය කරන ලද අර්තාපල් පමාණය ෙමටික්ෙටොන් 
40,000ක් වුණා. ඒ සඳහා අපි ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 7.6ක් 
වැය කරලා තිෙබනවා, 2005 වසර තුළ. 2012 වසර තුළ අර්තාපල් 
ෙමටික්ෙටොන් 117,000ක අවශ තාවක් ෙමරට තුළ ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 22ක් වැය 
කිරීමට රජයට සිදු වනවා. ඒ අනුව අපට ෙප්න්ෙන් 2005 වසරට 
සාෙප්ක්ෂව 2012 වසර තුළ අර්තාපල් පරිෙභෝජනය ෙම් රට තුළ 
තුන් ගුණයකින් වැඩි වී තිෙබන බවයි. අපි සතුටු ෙවනවා. 
අර්තාපල් පරිෙභෝජනය වැඩි වීෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙම් 
රෙට් මිනිසුන්ෙග් මිලදී ගැනීෙම් හැකියාවත් වැඩි ෙවලා තිෙබන 
බවයි. එෙහම නැත්නම් අර්තාපල් පරිෙභෝජනය වැඩි ෙවන්න 
විධියක් නැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ජනතාවෙග් ආහාර 
පරිෙභෝජනය ඉහළ යාම  සහ ඔවුන්ෙග් මිලදී ගැනීෙම් හැකියාව 
පිළිබඳව රජය සැබවින්ම සතුටට පත් වන අතර, ෙමහිදී 
අවධානයට ෙයොමු කළ යුතු විෙශේෂ කරුණක් මම ෙම් ගරු  
සභාවට ෙයොමු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වාර්ෂිකව අර්තාපල් 
ආනයනය සඳහා රජයට විශාල මුදලක් දැරීමට සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. රජය අර්තාපල් ෙගොවියා දිරි ගැන්වීම සඳහා විවිධ සහන 
ලබා ෙදමින් පවතිනවා. ෙම් වන විට අෙප් රට ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් 
වී, බඩ ඉරිඟු, ෙසෝයා ෙබෝංචි, කව්පි සහ කුරක්කන්වලින් ස්වයං 

ෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. අවශ  පමාණය නිෂ්පාදනය කර 
ගැනීමට අපට පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙබනවා. අප රෙට් ෙගොවීන් 
50,000කට අධික පමාණයක් අර්තාපල් වගාව ජීවිකාව වශෙයන් 
කර ෙගන යනවා. ඔවුන්ට අර්තාපල් කිෙලෝ එකක් නිෂ්පාදනය 
කරන්න නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 52 - 57 අතර පමාණයක් 
යනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් රටට ෙම් විධියට 
අර්තාපල් ෙග්න්න දුන්ෙනොත්, අද ඉන්දියාෙවන් අර්තාපල් ෙග්න 
විට කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 23කටත් අඩු මුදලක් යන්ෙන්. අපි 
ෙම් රුපියල් 25 බද්ද පැෙනව්ෙව් නැත්නම් අර්තාපල් ෙගොවියා 
ආරක්ෂා කර ගැනීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්ෙන් 
ෙම් ගරු  සභාෙව් සිටින පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්තීවරුන් එකඟ 
ෙවනවා ඇති ෙම් රෙට් අර්තාපල් ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීම 
රජයක් හැටියට අෙප් යුතුකමක් කියලා. එම නිසා ෙම් තත්ත්වයට 
රජය මැදිහත් ෙනොවුෙණොත් අර්තාපල් ෙගොවීන් ෛධර්යට පත් 
ෙවලා ඔවුන් ෙම් වගාෙවන් ඉවත් වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි 
සතුටුයි කියන්නට, ෙද්ශීය අර්තාපල්වලට අද ෙම් රෙට් විශාල 
ඉල්ලුමක් තිෙබන බව. රජය "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන හඳුන්වා 
ෙදමින් ෙද්ශීය එළවලු පරිෙභෝජනය ඉහළ නැංවීමට පසු ගිය 
වකවානුෙව් කටයුතු කළා. ෙම් රෙට් ජනතාව විෙශේෂෙයන්ම 
එළවලු, මස් මාංස සහ පලතුරු පරිෙභෝජනෙය් යම් අඩු 
පවණතාවක් ෙපන්නුම් කරනවා. අෙප් ආහාර රටාව අනුව අපි 
කැමැති වැඩිපුර බත් පමාණයක් ආහාරයට ගැනීමටයි. ඒ රටාව අපි 
පුරුදු වුණු පැරණි රටාව. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකර්මෙයන් ජීවත් වන 
පිරිස ලක්ෂ 26ක ෙම් රෙට් සිටිනවා. ලක්ෂ 26ක් වන 
කෘෂිකර්මෙයන් ජීවත් වන පිරිසෙග් ජීවන උපාය ආරක්ෂා කර 
ගැනීම රජයක් හැටියට අෙප් යුතුකමක් ෙලස සලකනවා. එම නිසා 
අද අපි සතුටු වනවා, ෙම් කාල සීමාව තුළ ආණ්ඩුව ගත්ත පියවර 
ගැන. අපට වී නිෂ්පාදනය ඉහළ මට්ටමකට ෙග්න්න පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා. අද සහල් පිට රටින් ෙගන්වීමට ෙම් රටට අවශ තාවක් 
නැහැ. එම පතිඵලය ලැබිලා තිෙබන්ෙන් අපි රුපියල් 350ට 
ෙපොෙහොර දීම තුළින් ෙගොවීන් විශාල උනන්දුවක් දැක්වීම නිසායි. 

ඒ වාෙග්ම වී මිල දී ගැනීෙම්දී වී මිල ඉහළ දැමීම නිසා ඔවුන්ට 
යම් කිසි රැකවරණයක් අෙපන් ලැබුණා. අෙප් පතිපත්තිය තමයි 
ෙමවැනි  හැම අවස්ථාවකදීම රජය මැදිහත් ෙවලා කටයුතු කිරීම. 
අර්තාපල් මිල ඉහළ යෑම අෙප් එළවලු මිලට සෘජුවම බලපාන 
ෙදයක්. අපට ඉතාමත්ම සතු ටින් කියන්න පුළුවන් අර්තාපල් මිල 
ඉහළ යන විට අනිකුත් එළවලු සඳහා ත් යහපත් මිලක් එනවාය 
කියා. "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් 2011 වර්ෂෙය්දී 
ෙමටික්ෙටොන් 888,000ක් ෙම් රෙට් එළවලු නිෂ්පාදනය කරලා 
තිෙබනවා. 2012 වර්ෂය වන ෙකොට ෙමටික්ෙටොන් 986,000ක් ෙම් 
රෙට් එළවලු නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 
16.7කින් ෙම් රෙට් එළවලු නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  
"දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත්  තමන්ට  අවශ  එළවලු 
පමාණය තමන්ෙග් ෙගවත්ෙත් වගා කර ගැනීමට ෙම් රජය 
ජනතාව උනන්දු කරපු නිසා අද හැම ගමකම හැම පෙද්ශයකම 
ජනතාව තමන්ෙග් පරිෙභෝජනය සඳහා අවශ  එළවලු තමන්ම 
නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙයන් ඉහළ දායකත්වයක් අද ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට ලැෙබමින් පවතිනවා.  

වසර අග උත්සව සමය වන  ෙකොට අර්තාපල් සඳහා අප 
රුපියල් 15ක බද්දකුයි ගත්ෙත්. උත්සව සමය වන ෙකොට අෙප් 
ඉලක්කයක් තිබු ණා,  ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න. 
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න අපට වුවමනාව තිබුණු නිසා අප 
උත්සව සමෙය්දී රුපියල් 15ක බද්දක් දැම්මා. දැන් උත්සව සමය 
අවසන් ෙවලා තිෙබනවා.  රෙට් අර්තාපල්වල පලදාව ලැෙබන 
කාලය වන ෙකොට අප ඒක රුපියල් 25 දක්වා වැඩි කළා. මා 
හිතන්ෙන් නැහැ, ඒකට කවුරුවත් විරුද්ධ ෙවයි කියලා. ෙමොකද, 
ෙම් රෙට් ෙගොවීන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අප ගත යුතු පියවර 

53 54 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒකයි. ඒ වාෙග්ම 2010 වන ෙකොට අෙප් රෙට් රතු ලූනු 
නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 61,811ක් වුණා.  අප ආනයනය කරලා 
තිෙබනවා, ෙමටික්ෙටොන් 11,908ක්.  

2011 දී අප රතු ලූනු නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා, 
ෙමටික්ෙටොන් 72,134ක්. ආනයනය කරලා තිෙබනවා, 
ෙමටික්ෙටොන් 6,807ක්. 2012 දී  අප රතු ලූනු ෙමටික්ෙටොන් 
73,970ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා.  ෙමටික්ෙටොන් 7,017ක් 
ආනයනය කරලා තිෙබනවා. දැන් ඔබට ෙපෙනනවා ඇති,  රතු 
ලූනුවලත් ආනයනය කරන පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබන බව. එය 
අඩු ෙවන්න ෙහේතුව රජය ෙම් කාරණය සඳහා මැදිහත් වීමයි. 
කෘෂිකර්මයට අවශ  යටිතල පහසුකම්  ලබා ෙදන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිර ෙගොවියා නිෂ්පාදනයට 
දායක කර ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ෙගොවියා අප ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඔවුන් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයට 
දැන් ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන මිල දී ගන්න 
ඕනෑ. ඔවුන්ට ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොළක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් පසු ගිය කාල වකවානුෙව් රජය ෙම් කටයුතු සඳහා 
මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ශම බල කාෙයන් 
සියයට 33කෙග්, ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 26කෙග් පධාන ජීවෙනෝපාය 
කෘෂිකර්මයයි. 2005 දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සඳහා 
කෘෂිකර්මෙයන් සියයට 17.2ක දායකත්වයක් ලැබුණා. 2012 වන 
ෙකොට එය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අඩු ෙවන්න ෙහේතුව තමයි අනික් 
අංශවලින් රටට ආදායම  ලැබීම. ඒ නිසා සමස්ත වශෙයන් සියයට 
ගණනක අඩු වීමක් ඇති වුණා. ඒ සියයට ගණනක අඩු වීමක් ඇති 
වුෙණ් අනික් ක්ෙෂේත යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඉස්සරහට ආපු නිසයි. අප 
2012 වර්ෂෙය්දී වී ෙමටික්ෙටොන් 3,840ක අස්වැන්නක් ලබා ෙගන 
තිෙබනවා. රජය ෙපොෙහොර ෙමටික්ෙටොන් 409ක් ජනතාවට ලබා දී 
තිෙබනවා. වී වගාව ෙවනුෙවන් රජය කරන මැදිහත් වීම තුළින් 
අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම වී වගාෙවන් 
ඉහළ මට්ටමකට එන්න. රජයක් හැටියට අප  තවත් ඉදිරියට 
ජනතාව ෙවත ෙම් පහසුකම් ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙම් පළමුවැනි 
ගැසට් පතය අනුව පාරිෙභෝගිකයාට අවශ  භාණ්ඩ විශාල 
පමාණයක් සඳහා ලබා ෙදන බදු සහන මාස හතරක කාලයක් 
දක්වා   දීර්ඝ කර තිෙබනවා. 

අද එක බද්දයි අය කරන්ෙන්. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩවලට අය 
කරන අෙනකුත් බදු අපි ඉවත් කර තිෙබනවා. එක බද්දයි අපි 
පනවලා තිෙබන්ෙන්. VAT එක, ෙර්ගු බදු යන සියල්ලම ෙවනුවට 
එක බද්දක් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ සඳහා පනවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අද ජනතාවට පහසුකමක් ලැබිලා තිෙබනවා පාරිෙභෝගික 
භාණ්ඩ අඩු මිලට ලබා ගන්න. ඒ වාෙග්ම විටින් විට ෙගොවීන්ව 
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහාත් අපි  අවධානෙයන් ඉන්නවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති පසු 
ගිය අවුරුදු සමය. ෙවන දා හැම අවුරුදු සමෙය්දීම ෙම් රෙට් 
මිනිසුන්ට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට ෙනොහැකි ෙලස මිල ඉහළ යනවා. 
බිත්තරයක මිල රුපියල් 20 පනිනවා. අෙනක් බඩුවලත් මිල වැඩි 
වනවා. ෙකොෙහොමද ෙම් අවුරුදු සමෙය්දී භාණ්ඩ මිල පාලනය කර 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්? අපි පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ 
ආනයනය කිරීෙම්දී අය කරන බදු අඩු කළා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු 
සමෙය්දී කිසිම ෙචෝදනාවක් ආණ්ඩුවට ආෙව් නැහැ. සෙතොස  
මැදිහත් ෙවලා ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ කළා. අෙනකුත් අංශත් ඒ සඳහා 
මැදිහත් වුණා. ඒ මැදිහත් වීම තුළ ෙම් අවුරුදු සමය තුළ විරුද්ධ 
පක්ෂයටවත්, ෙවනත් කිසිවකුටවත් ෙම් රෙට් මතයක් ඇති 
කරන්නට හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ, බඩු මිල වැඩියි කියලා. ඒ, 
අෙප් ආණ්ඩුව අනුගමනය කරපු පතිපත්තිය නිසායි. අෙප් 
පතිපත්තිය තිබුෙණ්, එක පැත්තකින් පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා 

කිරීම; අෙනක් පැත්ෙතන් ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීම. උත්සව වාෙග් 
කාලවලදී අපි පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන්න ආනයන බදු අඩු 
කරනවා. අස්වැන්න ෙනළන ෙවලාෙව්දී ෙගොවියා ආරක්ෂා 
කරන්න ආනයන බදු වැඩි කරනවා. අපි ඒ පතිපත්තිය කාලයක් 
ෙගන ගිෙයොත් මා හිතන්ෙන් අපට පුළුවන් ෙවයි විශාල ෙවනසක් 
කරන්න. ෙමොකද, 2005 වන ෙකොට අපි ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
මිලියන 7ක්, 8ක් වාෙග් පමාණයක් අර්තාපල් ආනයනය සඳහා 
වැය කර තිෙබනවා. 2012 වන ෙකොට පරිෙභෝජනය වැඩි වුණු 
නිසා ඊට වඩා විශාල පමාණයක් අපට අවශ යි. ඒ නිසා නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතය වැඩි කරන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් ආනයන මත කරන 
වියදම අපට අඩු කර ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

තස්තවාදෙයන් ෙම් රට මුදා ගත්තාට පස්ෙසේ ෙගෝලීය 
ආර්ථිකෙය් සිදු වුණු කඩා වැටීමත් එක්ක කල්පනා කර බලන 
ෙකොට ලංකාෙව් 2011 වර්ෂෙය්දී කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් 
වර්ධනය සියයට 1.4යි. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබනවා ෙගෝලීය ආර්ථිකෙය් කඩා වැටීමක් සිද්ධ වුණත් 2012 
වර්ෂය වන ෙකොට කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් සියයට 5.8ක වර්ධනයක් 
ඇති කර ගන්න. ඒ වාෙග්ම නැ ෙඟනහිර පෙද්ශෙය් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ෙගොවිතැන් කටයුතු කර ෙගන යෑම සඳහා යටිතල 
පහසුකම් ෙවනුෙවන් 2011 වර්ෂෙය්දී රුපියල් බිලියන 125ක් ෙම් 
ආණ්ඩුව වැය කර තිෙබනවා. නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ජනතාව නිසා 
2012 වර්ෂෙය්දී ජාතික ආර්ථිකයට සියයට 6ක වර්ධනයක්  
එක්කාසු කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද අප ඉතාමත්ම 
සතුටු වනවා, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් ජනතාව සියයක 6ක 
දායකත්වයක් ජාතික ආර්ථිකයට ලබා දීම ගැන. ඒ නිසා- 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට එක කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඔව්, කියන්න. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධනෙය් ඉතාම වැදගත් 

පියවරක්  ෙකොළඹ දකුණු වරාය පිහිටුවීම. ඊෙය් ෙකොළඹ දකුණු  
වරාය විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්දී ශී ලංකාෙව් ජාතික ගීතය 
ගැයුෙව් නැහැ කියලා ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ කාරණය ගැන 
ඔබතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ගරු මන්තීතුමා, මම ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ජාතික ගීතය ගායනා කළාද, 

නැද්ද? 
 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මා ඒ උත්සවයට සහභාගි වුෙණ් නැහැ. මම ඈතක ෙවන 

කටයුත්තක සිටිෙය්. ෙනොදන්නා එකකට මට උත්තර ෙදන්න 
බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒක අදාළ අයෙගන් අහන්න.  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට පසු ගිය වකවානුව 
ඇතුළත හාල් කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 50 - 55 අතර මට්ටමක 
පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ෙමොන කාලෙය්ද 
එෙහම කරන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්? අද ෙවෙළඳ ෙපොළට 
ගිෙයොත් ඒ බව ෙපෙන්වි. දැන් ඒ ෙචෝදනාව ෙගෙනන්න බැහැෙන්. 
පසු ගිය වකවානුව ඇතුළතම හාල් කිෙලෝ එකක මිල ඒ විධියට 
ස්ථාවරව තබා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
"දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන තැනට 
ෙම්වා ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් රජයක් හැටියට 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ  ෙවලාෙව්දී බදු  පැනවිය 
යුතුයි. ඒ නිසා තමයි ෙම් බදු පැනවීම කරන්ෙන්. ෙම් අස්වැන්න 
ෙනළන කාලය.  

ඒ නිසා දැන් රතුලූනු අස්වැන්න ෙනළන ෙකොටත් අපි බලනවා, 
පිට රටින් ෙගන්වන එක පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න; සීමා කරන්න. 
ෙම් සීමා කිරීම තුළ  විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවියා ශක්තිමත් 
කරන්නටත්, ෙගොවියාට උපරිම ආදායම් ලබා ගන්න අවශ  සහන 
ලබා ෙදන්නටත් අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  2012 වර්ෂෙය්දී වී ෙමටික් 
ෙටොන් 3846ක අස්වැන්නක් ලබා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒ අසව්ැන්න ලබා ගැනීම තුළ තමයි ෙම් සහල් 
පමාණය තියා ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. ආණ්ඩුවට 
අවශ  නම් අද හාල් කිෙලෝවක් රුපියල් 20ට ෙදන්න පුළුවන්. ඒ 
තරම් වී පමාණයක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙගොවියා 
ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් පියවරක් හැටියට තමයි එෙහම 
ෙනොෙදන්ෙන්. ඒ නිසා අපි බලන්ෙන් ලබන අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට, 
දැනට විෙද්ශීය රටවල පරිෙභෝජනය කරන සහල් නිෂ්පාදනය කළ 
හැකි වී වර්ග හඳුන්වා දීලා ඉක්මනින් ඒවා වගා කිරීම සඳහා 
ෙගොවීන් ෙපළඹවීමටයි. ෙමොකද, නැ ෙඟනහිර පළාෙත් සහ උතුරු 
පළාෙත් නිෂ්පාදන සියයට සියයක් තවමත් අපට ආෙව් නැහැ. 
උතුරු පළාෙත් සහ නැ ෙඟනහිර පළාෙත් නිෂ්පාදන එන්න පටන් 
ගත්තාම අපි ඒවා මිලදී ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් කාලය තුළ  
රජයක් හැටියට විවිධාකාරෙය් පියවරවල් අපට ගන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලය 
අර ෙගන බැලුෙවොත් 2009 වර්ෂෙය්දී අර්තාපල් ෙමටික් ෙටොන් 
1,02,992ක් ෙම් රටට ආනයනය කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2010 
වර්ෂෙය් දී අර්තාපල් ෙමටික් ෙටොන් 1,35,657ක් ආනයනය කර  
තිෙබනවා. 2011 වර්ෂෙය්දී ෙමටික් ෙටොන් 1,31, 325ක් ආනයනය 
කර තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය්දී 1,11,244ක් ආනයනය කර 
තිෙබනවා. ෙම් අවුරුදු ගණන අර ෙගන බැලුෙවොත් රුපියල් 
මිලියන 10,000කට ආසන්න පමාණයක් අපි ආනයනයට වියදම් 
කර තිෙබනවා. ෙම්ක ජාතික ආර්ථිකයට බලපානවා. ඒ නිසා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් මුදල් පමාණය 
ෙගොවියා අතට යවන්නටයි. ෙමොකද, කාලයක්  ෙම් රට පාලනය 
කළ සමහර ආණ්ඩු හිතුවා මුදල් තිබුෙණොත් බඩු ගන්න පුළුවන් 
කියලා. නමුත්  2008, 2009 වාෙග් වර්ෂවල අපට සහල් මිලදී 
ගන්න රටක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් මහින්ද චින්තනය අනුව ෙම් "දිවි නැඟුම" 
වැඩසටහන කඩිනමින් කියාත්මක කරන්න කිව්ෙව්. ඒ ෙවලාෙව් 
තමයි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කෙළේ,  අපි ගාමීය මට්ටමින් 
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයට ඇතුල් වුෙණ් නැත්නම් අපට ෙම් පශ්නවලට 
මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා කියලා. ඒ නිසා පසු ගිය කාල 
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙම් රජය යටෙත් විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය මට්ටෙම් 
යටිතල පහසුකම්  සංවර්ධනය  කරන්න  විශාල  මුදල් පමාණයක් 
වැය කළා. ඒක නිසා තමයි අද ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට ෙම් 
පහසුකම් ලැබී  තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් ගාමීය පෙද්ශවල ජනතාව 
ෙම්වාෙය් පතිඵල ලබා ගන්නවා.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! What is your point of Order, Hon. 

Member? 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, වැලිෙව්රිය, රතුපස්වල 

ෙඛ්දවාචකය නිසා ගණනාවක් මිය ගිහිල්ලා විශාල පශ්නයක් බවට 
පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමැතියි, ෙහට දවෙසේ අෙප් තිෙබන වැඩසටහෙන් පධාන 
කාර්යයන්ට පැය ෙදකක කාලයක් -පැයක් ෙහෝ- ෙවන් කරලා 
ඉතිරි කාල සීමාව ෙම් පශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙගන එන්න අපට අවසර ෙදන්නය කියලා. 
ෙම්ක වැදගත් ජාතික පශ්නයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා එකඟ ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් රතුපස්වල සිද්ධිය 

සම්බන්ධෙයන් රෙට් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු නිමල් සිරිපාල ද 
සිල්වා ඇමතිතුමා  පකාශයක් කළා. ඒ පකාශෙය් විශාල ෙලස 
ආන්ෙදෝලනයට තුඩු ෙදන පරස්පරතා සහිත පකාශයන් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම මා දැක්කා බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත වරයාෙග් 
සාකච්ඡාවට අෙප් පක්ෂෙයනුත් සහභාගි වුණා කියලා එතුමා 
කියනවා.  නමුත් එවැනි කිසිම සහභාගි වීමක් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා ඉතාමත් වැරදි සහගත පරස්පරතා සහිත ෙතොරතුරු 
ගණනාවක් ඒ පකාශය තුළ තිෙබනවා.  ඒ නිසා  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ පිළිබඳව පුළුල් විවාදයක් පවත්වන එක වඩාත් 
ෙයෝග යි කියලා මම හිතනවා.  

ෙහට දිනෙය් මුදල් අමාත ාංශෙය් පනත් ෙකටුම්පත් කිහිපයක් 
විවාද කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට අවශ  නම් ඒ පනත් 
ෙකටුම්පත් සම්බන්ධෙයන් විවාද කරන්න පැයක පමණ කාලයක් 
ලබා ගන්න. නැත්නම් විවාදයකින් ෙතොරව සම්මත කර ගන්න අපි 
අවශ  සහාය ෙදන්නම්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
පැයක්. අෙප් එක්ෙකෙනකු විතරයි කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් හඬ, 

ජනතා වෙග් වුවමනාවන් නිෙයෝජනය කරන්න නම්, අද රට තුළ 
ආන්ෙදෝලනයට තුඩු දීලා තිෙබන පශ්නය ෙම්ක නම්, ෙම් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා ෙනොෙකොට මඟ හැර යාම සුදුසු නැහැ. ඒ 
නිසා ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටින්ෙන් ඒ පිළිබඳව විවාදයක් ෙදන්න කියලායි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් පිළිබඳව තීරණයක් ගත හැක්ෙක් පක්ෂ නායක කමිටුව 

රැස්වීෙමන් පමණයි. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි පැමිණ 
තිෙබන එකඟතාවන් ෙවනස් කරන්නට නම් පක්ෂ නායක කමිටුව 
රැස් කරන්න. සභානායකතුමා පැමිෙණයි. ඉක්මනින් පැමිෙණන්න 
බැහැ. ඔබතුමා සම්බන්ධ ෙවලා ඒ රැස්වීම කැඳවන්න. එතැනදී 
තීරණයක් ගන්නවා මිසක් ෙමතැනදී තීරණයක් ගන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ෙමොකද සභානායකතුමාෙග් පකාශෙයන් පස්ෙසේ ෙම් 
ඉල්ලීම විපක්ෂ නායකතුමාවත් කෙළේ නැහැ. ෙම් ඉල්ලීම ගැන අපි 
පක්ෂනායක කමිටුෙව්දී කථා කරමු. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඒ අනුව පක්ෂ නායකවරුන්ෙග් රැස්වීමක් අද දින පස් වරු 

5.00ට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට 
තීරණය කරනවා. ඒ සඳහා පැමිෙණන ෙලස සියලු පක්ෂ 
නායකවරුන්ට දැනුම් ෙදනවා.  

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 
Mohan Priyadarshana De Silva to take the Chair? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
I propose that the Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 

do now take the Chair.  
 

පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா அவர்கள்  
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මැතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග් වැදගත් අවස්ථාවකදී පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඒ සඳහා මැදිහත් විය යුතුයි. හැබැයි අෙනක් පැත්ෙතන් මිනිස්සු 
කුපිත ෙනොකරන තත්ත්වයකටත් ෙම්වා ෙගන ආ යුතුයි කියලා අපි 
කල්පනා කළ යුතුයි. ෙමොකද මිනිස්සු- 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මිනී මරන්න බැහැ. 

ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මිනී මරන්න බැහැ. මිනී මරපු කාලයක් තිෙබනවා. නමුත් 

ෙම්ෙක් සාධාරණ පැත්ත හැම පැත්ෙතන්ම බැලිය යුතුයි. [බාධා 
කිරීම්] ෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්න පිටු පස්ෙසේ ඉඳලා කියා කෙළේ 
කවුද කියලා බැලිය යුතුයි. [බාධා කිරීම්] ඒකත් ෙහළි කළ යුතුයි. 
ඒ කියාදාමය පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
මහජන නිෙයෝජිතයන්ටත් වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයක් ඇති ෙනොකරන්න. ෙමොකද අද සමහර අයට 
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කඩා වැටීම් තිෙබන ෙකොට, තමන්ෙග් ඉදිරි 
කියා මාර්ග ෙගන යන්න ෙම්වා ෙහේතු සාධක ෙවනවා. තමන්ට 
තමන්ෙග් පක්ෂයක් ෙගන යන්න බැරුව, තමන්ට තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු රැක ගන්න බැරුව ඉන්න ෙව්ලාෙව් සමහර 
අවස්ථාවලදී සමහර අයට ෙම්වා පෙයෝජනවත් ෙවනවා. ඒ නිසා 
ෙම්වා පෙයෝජනයට අරෙගන කටයුතු කිරීම ජාතියට කරන 
අපරාධයක් හැටියටත් අපි දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දන ෙදක 
මඟින් ෙම් රෙට් මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉතාමත් සාධාරණ 
පැනවීම් ෙදකකුයි අපි ෙගෙනන්ෙන්. එකක් මාස හතරක කාල 
සීමාවකට බදු සහන නැවත ලබා දීම. අෙනක් එක අර්තාපල් බද්ද 
කිෙලෝවකට රුපියල් 15 ඉඳලා රුපියල් 25 දක්වා වැඩි කිරීම. ඒ 
බද්ද රුපියල් 25 දක්වා වැඩි කරන්ෙන් අස්වැන්න ෙනළන කාලය 
හා සංසන්දය කර බලලා ඒ කාලෙය්දී ෙගොවියාට ආදායම් මාර්ග 
ලබා දීමටයි. අපි සමස්තයක් හැටියට ගත්ෙතොත් පසු ගිය 
වකවානුව ඇතුළත ෙම් රජය ගත්ත පියවරවල් නිසා ෙම් නිෂ්පාදන 
ක්ෙෂේතය අපට ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කර ෙගන අපට 
ෙම් මිල ෙම් මට්ටෙම් තියා ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා ෙම් මිල ෙම් මට්ටෙම් තියා ගැනීෙම් පතිඵලය සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් 21වැනි දා ජනතාව ලබා ෙදයි. ෙම් ගාමීය ජනතාවට ෙම් 
රජය යටිතල පහසුකම් සහ අෙනකුත් දීපු පහසුකම් පිළිබඳව 
ෙමොන මත පකාශ කළත් සැප්තැම්බර් මාසෙය් 21වැනි දා ඒ 
පතිඵලය නිවැරදි ආකාරයට මිනිස්සු ලබා ෙදයි. ඒක තමයි මහ 
ජනතාවෙග් මහ ජන කැමැත්ත. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඒ නිසා ඒෙකන් බලා ගන්න පුළුවන් රෙට් මහ ජනතාව ෙමොන 

මතෙය්ද ඉන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙමොනවා කිව්වත් අවසානෙය් 
අපි යා යුත්ෙත් මහ ජනතාව ෙවතටයි. පසු ගිය වකවානුව ඇතුළත 
අපි ඉතාමත්ම පැහැදිලි තීන්දු කිහිපයක් ගත්තා. ඒ තීන්දු ගන්න 
ෙකොට සමහර ෙවලාවට විෙව්චන ආවා. ඒ විෙව්චන තුළ සමහර 
අවස්ථාවලදී ෙම් භාණ්ඩවලට බදු පැනවීම් පමණක් ෙනොෙවයි,  
අවුරුදු සමෙය්දී පාරිෙභෝගික ජනතාව මහා විශාල කරදරයකට, 
පීඩනයකට ලක් ෙවයි කියලා  හුඟක් අය බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 
නමුත් පසු ගිය අවුරුදු සමය තුළ පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා 
කරෙගන, නිෂ්පාදකයාත් ආරක්ෂා කරෙගන ඉදිරියට යන්න ෙම් 
ආණ්ඩුවට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

 යම්කිසි තැනක ෙගොවීන් අතර පශ්නයක් වුණා නම් ඒ 
පශ්නයට ඍජුව මැදිහත් වීෙම් හැකියාවක් ෙම් රජයට තිබුණා. අපි 
දන්නවා පසු ගිය රජය වකවානුෙව් වූ සිදු වීම් ගැන. එක වරක් අප 
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ඇවිදින ෙකොට, ෙගොවීන් ෙපොෙහොර 
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සහනාධාරය ඉල්ලුවාම දීපු උත්තර මට මතකයි. නම් වශෙයන් ඒ 
ගැන කියන්න මම කැමැති නැහැ. එදා කිව්වා, ඒවා ෙදන්න බැහැ 
කියලා. ශත පහක්වත් ෙදන්න බැහැ කිව්වා. ඒවා තිෙබන මිලට 
ගන්න කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් ෙගොවිෙයෝ ඇඬුවා. නමුත් ෙම් රජය 
එෙහම කෙළේ නැහැ. යුද්ධය නිසා ආර්ථිකය ඉතාම අමාරු අඩියක 
තිෙයද්දීත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්න ෙම් රජය කියා කළා. 
ඒවාෙය් පතිඵල හැටියට තමයි එළවලු නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන් 
880,000 ඉඳලා ෙමටික්ෙටොන් 998,000 දක්වා වැඩි වුෙණ්. ඒ අනුව 
සියයට 16.7ක වැඩි වීමක් 2011 වර්ෂෙය්දී සහ 2012 වර්ෂෙය්දී 
ෙම් රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වී නිෂ්පාදනයත් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල වුෙණ් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් ෙම් 
රජය ගත්තු පියවර  නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මා හිතන හැටියට අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නියම ෙදක පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා 
විරුද්ධ වන එකක් නැහැ කියලායි. අර්තාපල්වලට පැනවූ බද්ද 
පිළිබඳව විපක්ෂෙය් කිසිම මන්තීවරෙයකු විරුද්ධ වන එකක් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් මුල් පියවරක් 
හැටියට තමයි ෙමය කියාත්මක කරන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දීත් ෙම් රෙට් 
පාරිෙභෝගිකයා සහ ෙගොවියා කියන ෙදෙගොල්ලන්ම ආරක්ෂා කර 
ගැනීමට ෙම් රජය කටයුතු කරන බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන 
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  

 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 

[අ.භා. 2.45] 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු 

පනත යටෙත් ගරු ඇමතිතුමා ෙගනාපු  ඒ නියමවලට අපි 
එකඟත්වය පළ කරනවා. ඒ එකඟත්වය පළ කරන ගමන් කියන්න 
ඕනෑ, එතුමා අප ෙවනත් තැනකට ෙගන ගිය බව. වැලිෙව්රිය, 
රතුපස්වල සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් අපි විවාදයක් ඉල්ලුවාම, ඒ 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පටන් ගත්තා අෙප් ඇමතිතුමා. ඒ නිසා ගරු 
ඇමතිතුමනි, මා තමුන්නාන්ෙසේට උත්තර ෙදන්න කැමැතියි ෙම් 
කාරණා ෙදකම එක්කාසු කරෙගන. වැලිෙව්රිෙය් ජනතාව, 
රතුපස්වල ජනතාව ඉල්ලුෙව් වතුර; ෙහොඳ වතුර. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙහොඳ වතුර ෙදන්න කියා කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, කඩිනම් මහවැලිය තුළින්, ගල්ඔය 
වැනි මහා ව ාපාර තුළින් ඒ සඳහා කියා කෙළේ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයයි කියන එක තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැත්නම් අදවත් ඒක 
දැනගන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා යනවාද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වී නිෂ්පාදනය වැඩි වන්න මුල් 
ෙහේතුවත්, විදුලි බලය නිෂ්පාදනය ෙවන්න මුල් ෙහේතුවත් වුෙණ් 
වතුරයි. වතුරවල අවශ තාව එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවෙබෝධ 
කරගත්ෙත් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. ඒ නිසාම අපට අද සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ඒ ගැන කථා කරන්න. 
වැලිෙව්රිෙය් සිද්ධිෙය්දී ෙපොලීසියටත්, හමුදාවටත්, STF එකටත් 
අමතරව තවත් පිරිසක් සිටියාය කියලා මාධ  පකාශක කිව්වා.  මා 
දන්ෙන් නැහැ ඒ කවුද කියලා. ඔහු අලුත් ෙකෙනක්. ෙම්ක ඉතාම 
භයානක පකාශයක්. මම සිරිෙකොෙත් තිබුණු රැසව්ීමකදී කිව්වා, ඒ 
සිද්ධිය ෙවලාෙව් හමුදාෙව් අය uniform පිටින් තුවක්කු විතරක් 
ෙනොව ෙපොලු අරෙගන ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට පහර ෙදනවා අපි 
දැක්කා කියලා. ෙම් අපි දැකපු සිද්ධියක්. ෙම් ෙපොලු කතන්දරය 
ආෙව් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. ෙපොලීසිෙය්ත් හමුදාෙව්ත් තුවක්කු 
හමුදාවට අමතරව ''ෙපොලු'' හමුදාවක්  සිටින බව විවිධ අවස්ථාවලදී 

ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා වැලිකඩ සිර 
ෙගදර ඉන්න ෙකොට, එතැන උද්ෙඝෝෂණයක් කරන්න ගිය එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට පහර දුන්ෙන්ත් ෙපොලුවලින්. 
බැටන් ෙපොලුවලින් ෙනොෙවයි. ඒකට ඒ අය ලෑස්ති කරගත්තු 
විෙශේෂ ෙපොලු ජාතියක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැලිෙව්රිෙය් සිද්ධිෙය් දී වූ 
මරණ තුනත්, තවමත් අසාධ  තත්ත්වෙය් ඉන්න ඒ අහිංසකයන් 
ගැනත් කථා කරන ෙකොට පධාන කරුණු කීපයක් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න මා කැමැතියි. 
ෙතල් මිල වැඩි වුණාම ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාව පළමුෙවන්ම 
ඉල්ලුෙව්, ආණ්ඩුව අසාධාරණ පිළිෙවළට ෙතල් මිල වැඩි කළා, 
අපට ඒකට මුහුණ ෙදන්න බැහැ, අපට ෙතල් සහනාධාරයක් 
ෙදන්න කියලායි; එෙහම නැත්නම් ෙතල් මිල අඩු කරන්න 
කියලායි. ඒ පිළිබඳව හලාවත ධීවරෙයෝ එදා විශාල 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. ඒ උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙනොෙවයි; ධීවරෙයෝයි.    එදා ඒ ධීවරයන්ට පහර දුන්ෙන් 
ෙම් ආණ්ඩුවයි. එදා ධීවරයන්  ඉල්ලුෙව් ඉන්ධන සහනාධාරයයි. 
එහිදී එක් ෙකනකුෙග් -ඇන්තනී කියන ධීවර සෙහෝදරයාෙග්- 
ජීවිතය නැති වුණා.  

ඊළඟට, ෙම් රජය වැඩ කරන ජනතාවෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක 
අරමුදලට විදින්න යන ෙකොට තිස්හතළිස්දහසක් ජනතාව එකතු 
ෙවලා එයට විරුද්ධව නැඟී සිටියා. එය මර්දනය කරන්න ආණ්ඩුව 
පාවිච්චි කෙළේ තුවක්කුවයි. එතැනදීත් කම්කරු සෙහෝදරෙයක් 
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. 

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් මතු 
කරපු පශ්නයට සභානායකතුමා දුන්නු පිළිතුර මා ළඟ තිෙබනවා. 
මා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්න කැමැතියි, වැලිෙව්රිය ජනතාවෙග් 
පශ්නය ෙවනුෙවන් රජය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරපු පකාශය 
සම්පූර්ණෙයන් අසත  පකාශයක් කියලා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ෙබොරුවක්. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
එෙහම කිව්වත් කමක් නැහැ. නමුත් ඒ වචන මට හුරු මදි. 

ෙමොකද, සභානායකතුමා ෙබොරු කියනවාය කියලා,- [බාධා 
කිරීමක්] ඇයි ඒ? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම කියන එක අසාධාරණයි. එය වග කීමක් ඇති 

පකාශයක්. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙමය මෙග් ෙවලාව. එතුමා ඒ ගැන කථා කරයි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I rise to a point of Order.  නිකම් වචන පාවිච්චි කරන්න 

එපා. ඒ කරපු පකාශය තමුන්නාන්ෙසේට ෙහළා දකින්න පුළුවන්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
 ෙහළා දකිනවා.  ඒ වාෙග්ම- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් කළ පකාශයට පිළිතුරු 

වශෙයන් රජය ෙවනුෙවන් සභානායකතුමා ෙතොරතුරු ඇතිව 
යම්කිසි පකාශයක් ෙම් ගරු සභාවට කළා. ඒ මුළු පකාශයම 
අසත යි කියලා කියා පාන්න ගරු මන්තීතුමාට අයිතියක් නැහැ. 

ඒකට එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ  කියන්න. ඒක ෙවනම ෙදයක්. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමා එක්ක  මා එකඟ ෙවනවා. ඒ පකාශෙය් එක 

කාරණයක් හරි, වැඩි පමාණයක් වැරැදියි. දැන් හරි ෙන්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙජ ෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක්.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මා කියන්නම්, වැරැදි තැන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමාට කරන්න ඕනෑ විෙව්චනයක් තිෙබනවා නම්, ඒ 

විෙව්චනය කරන්න. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙම් කරන්නයි යන්ෙන්. ඇයි, බාධා කරන්ෙන්? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙතොරතුරු තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව අෙත් ෙන්. 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
නැහැ. මිනිස්සු අෙත්යි ෙතොරතුරු තිෙබන්ෙන්. ඇසින් දුටු 

සාක්ෂි තිෙබනවා නම් -  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සියලු ෙතොරතුරු තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව අෙත්. ඇමතිතුමා වග 

කීෙමන් පකාශයක් කළා.  

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
කරුණාකර මට ඉඩ ෙදනවාද, කථා කරන්න? මෙග් ෙවලාව 

ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙමෙහම බාධා කරන එක වැරැදියි ෙන්. 
මා කථා කරන එෙක් වරදක් තිෙබනවා නම් එය නිවැරැදි කරන්න 
පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා පළමුවන කාරණය 
කියන්නම්. ඒ පශ්නය ගැන සාකච්ඡා කීයක් පවත්වා තිෙබනවාද? 
ඒකට දින කීයක් ගත වුණාද? එහිදී ඒ ජනතාව ඉල්ලීම් ෙදකක් 
ඉල්ලුවා. සංඝයා වහන්ෙසේ නමක් උපවාසයක් කරලා මහ 
ජනතාවත් එක්ක ඒ ඉල්ලීම කළා. ඊට පස්ෙසේ සාකච්ඡා ඇති වුණා. 
ඒ සාකච්ඡාවලදී ඒ ජනතාව ඉල්ලුෙව් කරුණු ෙදකයි. එකක් 
තමයි, ෙම් කර්මාන්තශාලාව තාවකාලිකව වහන්න කියන එක. 
අපි දන්නා විධියට ෙම් කර්මාන්තශාලාව නිසා තමයි ෙම් ජලය 
අපවිත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙදවන කාරණාව වශෙයන් ඉල්ලුෙව් 
ෙමොකක්ද? ඒ වතුර ෙබොන්න බැරි නිසා ෙබොන්න වතුර ටිකක් 
ෙදන්න කියන එකයි. ෙම් ඉල්ලීම් ෙදක ෙන් ඉල්ලුෙව්. ෙම් 
ඉල්ලීම් ෙදෙකන් පළමුවන කාරණය පිළිෙගන දින කීපයකට ෙහෝ 
factory එක වැහුවා නම් ඒ ජනතාව සෑහීමකට පත් ෙවනවා. ඊට 
පස්ෙසේ සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා. නමුත් එෙහම සාකච්ඡාවක් 
වුෙණ් නැහැ. සාකච්ඡාවක් වුෙණ් අවසාන ෙමොෙහොත වන 
 ෙකොටයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් විවාදයක් එපාද? 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අවුරුදු ගණනක් විවාද කරන්න ඕනෑ.  

ඊළඟට ෙමම පකාශෙය් කියනවා, ෙබොෙහොම ඉක්මනට වතුර 
සපයා දුන්නාය කියලා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු මන්තීතුමනි, - 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙම් විධියට බාධා කෙළොත් මට කථා කරන්න ලැෙබන්ෙන් 

නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට  ෙම් ජනතාව වතුර  
ඉල්ලන ෙවලාෙව් ගම්පහ පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා මට 
දුරකථනෙයන් කථා කරලා කිව්වා,- [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, අද දින න ාය පතයට අනුව කථා කරන්න. 
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මට කලින් ඒ නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කථා කෙළේ ෙමොකක් 

අනුවද? නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කථා කෙළේ න ාය පතයට අනුවද? 
අද න ාය පතෙය් තිෙබන්ෙන් අල ගැන; අලවලට බදු පැනවීම 
ගැන. නමුත් එතුමාත් කථා කෙළේ රතුපස්වල සහ  වැලිෙව්රිය 
ගැන. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඒක අහෙගන මට  කියන එක 
වැරදියි. මම කියන එක අහන්න. ගම්පහ පාෙද්ශීය සභාෙව්  
සභාපතිතුමා මට දුරකථනෙයන් කථා කළා. කථා කරලා 
කිව්වා,"වතුර ටිකක් ෙදන්න විධියක් නැහැ.  ෙකොළඹ මහ නගර 
සභාවට කියලා  ටැංකි ටිකක් ෙහොයලා ෙදන්න "කියා. මා කිව්වා, 
"ඔබතුමා ලිපියක් යවන්නය" කියා. ෙම් මා කිව්ව එක. [බාධා 
කිරීමක්] ඒවා  "ෙබොරුය"  කියා කියන්න බැහැ. ෙම් දැන් කිව්වා 
ෙන්, මන්තීවරු  එක්කාසු ෙවලා  ඔක්ෙකොම සැපයූවාය කියා. 
ෙහොඳයි, මා අභිෙයෝග කරනවා. ටැංකි අරෙගන ෙදන්න කියා 
එතුමා ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට ලිපියක් යැව්වා ද? [බාධා 
කිරීමක්] ඒක  මෙගන් අහලායි කෙළේ. එම  නිසා  මා කියන්ෙන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ තත්ත්වයට වැෙටන්න එපා කියලායි. 
ෙමතුමාෙග් පකාශෙය්  ෙකොතැනවත් කියා නැහැ, වැලිෙව්රිෙය් 
පල්ලිෙය්- ශාන්ත අන්ෙතෝනි මුනිතුමන්ෙග් පල්ලිය ඇතුෙළේ  රැස් 
ෙවච්ච  ජනතාවට පල්ලිය ඇතුළට ඇවිල්ලා ෙවඩි තිබ්බාය කියා.   
එෙහම ෙකොෙහේවත්  කියන්ෙන් නැහැ. කන ා ෙසොෙහොයුරියකට 
පහර දුන්නාය කියා  ෙකතැනකවත් කියන්ෙන් නැහැ. අර ගම්පහ 
තරුණයා රැකියාවක් කරන්න ෙමෙහ ඇවිල්ලා ෙබෝඩිම් ෙවලා 
හි  ටිෙය්. ෙම් පශන්ය ෙවනෙකොට  ඒ පල්ලියට දුවෙගන ගියා ඒ 
පිරිස. ඒ පල්ලිෙය්දී ෙවඩි  තියලා තමයි  ඒ තරුණයා මැරුෙණ්.  
පල්ලිය අස්සට ගිෙය් රැකවරණයට. ඔහුටත් ෙවඩි තිබ්බා. මා 
හමුදාවට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. මා අහන්ෙන්  එක පශ්නයයි. 
අෙප්  හමුදාෙව් මාධ  පකාශකතුමා කියපු,  තුන්වැනි බලෙව්ගය 
කවු ද? ඒ තුන්වැනි බලෙව්ගය  අෙත් තුවක්කු තිබුණාද? ඒ 
තුන්වැනි බලෙව්ගය  අෙත් ෙපොලු තිබුණාද? ගල් තිබුණාද? කවුද   
ෙම් තුන්වන බලෙව්ගය? ෙම්ක කියන්න. එදා සිරිෙකොෙත්දී මා 
කිව්වා. ෙම්කට තුන්වන බලෙව්ගයක් තිෙබනවා තමයි. ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් මර්දනයට ජනතාව යට කරන්න  තවත් හමුදා කිහිපයක් 
ඇති කර ෙගන යනවා.  මම ෙම්ක කිව්වා.   

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙබොදු බල ෙසේනාව. 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒක ඔබතුමාම කියන එකයි ෙහොඳ.  මම කියන එක ෙනොෙවයි. 

ෙමොකද, මට වඩා ෙහොඳයි ඔබතුමා කියන එක. මම කියන්ෙන්,  
කවුද හමුදාව එව්ෙව් කියලායි. ෙම්කට අණ දුන්ෙන් කවුද කියලායි 
කියන්ෙන්. කවුද ෙමතැනට හමුදාවට එන්න කියා කිව්ෙව්? අර 
ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙකෙනක් කිව්වා.[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා 
කියන්න ඉතිරි  ටික. [බාධා කිරීමක්] "මායි නි ෙයෝගය දුන්ෙන්" 
කියා.- ඒ හාමුදුරුෙවෝය කියා. "නිෙයෝගය දුන්ෙන් උන්වහන්ෙසේය"  
කිව්වා.  දැන් අපට ෙත්ෙරනවා, ෙම් ආණ්ඩුව ෙකොහාටද ගමන් 
කරන ්ෙන්  කියා. වැලිෙව්රිෙය් ජනතාවට  ෙම් විධිෙය් විපතක් 
කරන්නට- ෙම් විධියට කටයුතු කරන්නට අණ දුන්ෙන්  කවුද  
කියන එක- කවුද ඉන්න හමුදාව කියන එක  දැන් රටම දන්න 
ෙදයක්.  

ඒ වාෙග්ම අපට මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් තිෙබනවා. ඒ 
අයිතිවාසිකම්වලින් එකක් තමයි ෙබොන්නට ජලය. ෙම් 
වැලිෙව්රිෙය්, රතුපස්වල පෙද්ශෙය් ජනතාවට ෙබොන්න වතුර 
නැතිව ගියාම, නාන්නට නැතිව ගියාම, ෙම් අයට ෙනොෙයක් 
විධිෙය් අසනීප හැදුණාම, ඇස් අන්ධ ෙවන්නට පටන් ගත්තාම, ෙම් 

ජනතාව තුළ ස්ථිර වශෙයන්ම සැකයක් ඇති ෙවනවා.  ඒක 
කාටවත් වළක්වන්නට බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙම් වතුර බීලා තමයි 
ෙමෙහම ෙවන්ෙන් කියා.  ෙම්ක අද ඊෙය් ෙවච්ච ෙදයක් 
ෙනොෙවයි.  

මූලික මිනිස් අයිතීන්  හැටියට ආහාර,  ජලය, වාතය හඳුන්වා 
ෙදනවා. දැන් වාතය අපිරිසිදු ෙවලා. ආණ්ඩුෙව් වාතයත් අපිරිසිදු 
ෙවලා. ඒකයි ෙවලා තිෙයන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අෙපන් අරෙගන  
තමුන්නාන්ෙසේලාත් අපිරිසිදු ෙවලා. ආණ්ඩුෙව් ඉන්න වැඩි හරියක් 
ෙමෙහන් එළවපු අය. එෙහ දැන් අපිරිසිදු ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] 
එකත් කියන්න එපායැ. තමුන්නාන්ෙසේට තැනකුත් නැහැ ෙන්.  
[බාධා කිරීමක්] අෙප් අය ඉන්නවා.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ගරු මන්තීතුමා, ඉස්සරහ ඉන්න එක්ෙකනා. 
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඉස්සරහ ඉන්න එක්ෙකනාත් තමුන්නාන්ෙසේලාව එපා ෙවලා 

ඡන්දයකින් ආපු ෙකෙනක්. ඡන්දය ඉල්ලලා ආපු  ෙකෙනක්. 
සල්ලිවලට ආපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. ඇමතිකම් තියලා ෙමහාට 
ආෙව්. මතක් කරන්න. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තරග  කරලා 
තමයි එතුමා ෙමතැනට ආෙව්.  තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් කහින්ෙන් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට එහා පැත්ෙතන් ඉන්න ෙකනා වාෙග් 
ෙමෙහන් එහාට පැන්ෙන් නැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න. ෙගම්බා.  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ඒ වාෙග්ම අපට ෙපෙනන කාරණයක් තිෙබනවා. මට එදාත් ෙම්ක 
කියන්න මතක් වුණා. උතුෙර් තිබිච්ච යුද්ධය මිනිස්සු ඇත්ත 
විධියට දැන ගත්ෙත් වැලිෙව්රිය සිද්ධිෙය්දී. ඒ මිනිස්සු එදා දැක්කා. 
අහිංසක මිනිසුන්ට පහර ෙදන හැටි. ෙවඩි තියන හැටි.  
ෙගවල්වලට ගිහින් ෙවඩි තියන හැටි ඇසින් දැක්කා.  

එෙහනම් අපට එක ෙදයක් කියන්න තිෙබනවා. ඒක තමයි, 
ආණ්ඩුව  අද ෙම් තස්තවාදය දකුණටත් ෙගනැත් තිෙබන බව. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කතන්දෙර්.  

ෙම් වතුෙර් ඇසිඩ් තිෙබනවාය කියන කථාව පිළිබඳව 
පරීක්ෂණයක් කරන්නට ගත් පියවර ෙමොනවාද? ෙම් දැන් තමයි 
කියන්ෙන්, අහවල් අහවල් ආයතනවලින් ෙම්ක කළාය කියලා. 
ෙම් factory එක වහන්න ෙපොලීසිය උනන්දු වුණා; මැදිහත් වුණා. 
ඒත් ජනතාව මැදිහත් ෙවලා උසාවියට ගියා, උසාවි නිෙයෝගයක් 
ගන්න. නමුත් උසාවිෙයන් ඒ නිෙයෝගය ගන්න බැරිව ගියා.  

 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர - அனர்த்த காைமத் வ பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Duleep Wijesekera - Deputy Minister of Disaster 
Management) 
ඇයි ගන්න බැරි වුෙණ්?  
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
බැරි වුෙණ් ෙම් නිසායි. උසාවියට අවශ ම වුණා ෙම් කරුණු 

ඉදිරිපත් කරන්න; ෙම් පරීක්ෂණ වාර්තා ගන්න. දන්ෙන් නැත්නම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔය ඇමතිවරු අහගන්න. ෙම් පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න 
කියලා උසාවිය කිව්වා. රජය කිසිම පරීක්ෂණ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවන ෙකොට කිසිම පරීක්ෂණයක් කර තිබුෙණ් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙම්කයි ඇත්ත කතන්දෙර්. ඒකයි උසාවි 
නිෙයෝගයක් ගන්න බැරිව ගිෙය්. විනිශ්චයකාරතුමා ඒකට සතියක් 
කල් දුන්නා, ෙම් වාර්තා ටික ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] ෙම් factory එෙකන් තමයි විෂ ගිහින් තිෙබන්ෙන් කියලා 
උසාවියට වැටෙහනවා නම්  factory එක වහන්න නිෙයෝගයක් 
ෙදන්නම් කියලා කිව්වා.  ඒ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න, සහතික ටික 
ෙදන්න රජය අෙපොෙහොසත් වුණා. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.  

ෙම් කතන්දර ඔක්ෙකොම කියලා අද මුළු රටම මුළා කරවන 
ඉතා වැරැදි පකාශයක් - [බාධා කිරීමක්] මම රජයට ෙදොස් කිව්ෙව් 
නැහැ. ඇමතිතුමාට තමයි මම ෙදොස් කිව්ෙව්. නමුත් ඒක රජයට 
භාර දුන්නා  අෙප් ෙම්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, කරුණාකර 

ඔබතුමා අද න ාය පතයට අනුව කථා කරනවා නම් ෙහොඳයි.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඔබතුමාට ඕවා කියන්න තිබුෙණ් අතැන ඉන්න ගරු නිෙයෝජ  

ඇමතිතුමාටයි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ. ඔබතුමා කියපු ෙද්ට උත්ත ර දීමක් තමයි එතුමාෙගන් 

වුෙණ්.  
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් අල ගැන ෙන්. අලවලට වතුර ඕනෑ. 

ෙම් රෙට් ජනතාවට අල කන්න, ජීවත් ෙවන්න, ෙබොන්න වතුර 
ඕනෑ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා අල ගැන කථා කරන්න.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ ගැන තමයි ෙම් කථා කරන්ෙන්, ෙම් පශ්නයට අදාළව. මම 

මුලින්ම එතැන ඉඳලා තමයි ෙමතැනට ආෙව්.  

 ෙබෝග නිෂ්පාදනය කරන්න, අල වගා කරන්න, වී වගා 
කරන්න, නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න වතුර ගන්න මහවැලිය ඇති 
කර දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයි. විදුලි බලය නිෂ්පාදනය 
කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාවට කඩිනම් මහවැලිය ලබා දුන්ෙන් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජ යයි. මම එතැන ඉඳලා තමයි ෙම් කථා 
කරෙගන ආෙව්. එතැන ඉඳලා එන ෙකොට තමයි ෙම් කාරණා මතු 
වුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ජලය ෙදන්න ෙකොපමණ 
කල් ගත වුණාද? ෙම් ජලය ෙදන්න ඕනෑ කවුද? ෙම් ජලය ලබා 
ෙදන්න සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කවුද? ඒකට ඇමතිවරෙයක් 
ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරයා නිහඬයි. ඒ ඇමතිවරයා ෙමොකුත් කිව්ෙව් 
නැහැ. ෙමතැන තිෙබන පශ්නය [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙගොඩක්. 
ඇමතිවරු ෙගොඩක් ෙම්කට බලපානවා.  

අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙග් පකාශෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"ෙමම පශ්නය මුලින්ම පැන නැඟුෙණ් 2013.07.16වැනි දින 
රතුපස්වල ෙහේලීස් ආයතනෙය්, ෙවනිෙගොස්  කර්මාන්තශාලාව 
අවට පෙද්ශවාසීන් විසින් එම පෙද්ශෙය් සිදු වී ඇතැයි කියනු 
ලබන පාරිසරික හානියක් හා පානීය ජලය අපිරිසිදු වීම 
පිළිබඳව පාෙද්ශීය සභා මන්තීවර යකු ෙවත කරන ලද මහජන 
පැමිණිලි මතය."  

ඔවුන් ෙව්ලාසන පැමිණිල්ලක් කළා. ෙමොකක්ද කෙළේ? එය 
විභාග කළාද? කරුණු ෙහව්වාද? කරුණු ෙහව්වා නම් උසාවියට 
ගිහිල්ලා ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළාද? ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කළා නම් 
ආපහු පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා උසාවිය කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. එදා එෙහම ෙනොකරපු නිසා තමයි 
රතුපස්වල පෙද්ශෙය් ෙම් පශ්නය ඇති වුෙණ්. එෙහනම් අපට 
පැහැදිලිව  ෙප්නවා ෙම් සිද්ධිෙය්දී ඔය කියන ඇමතිතුමන්ලා, ඔය 
කියන ආයතන ඔක්ෙකෝම නිදාෙගන සිටි බව.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
කවදාද ඒ පැමිණිල්ල කර තිෙබන්ෙන්?  
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු සභානායකතුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් 

ෙවනවා, ෙමම පශ්නය මුලින්ම පැන නැඟුෙණ් 2013.07.16වැනි 
දින රතුපස්වල ෙහේලීස් ආයතනෙය්, ෙවනිෙගොස්  
කර්මාන්තශාලාව අවට පෙද්ශවාසීන් විසින් එම පෙද්ශෙය් සිදු වී 
ඇතැයි කියනු ලබන පාරිසරික හානියක් හා පානීය ජලය  අපිරිසිදු 
වීම පිළිබඳව පාෙද්ශීය සභා මන්තීවර යකු ෙවත කරන ලද මහජන 
පැමිණිලි මතය කියලා. 

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට  ෙම්ක 
ෙත්ෙරනවා. ඒ පැමිණිල්ල කරලා, ඊට පසුව විශාල 
උද්ෙඝෝෂණයක් ඇති වුණාම ෙපොලීසිය ගියා උසාවියට, ෙම් 
factory එක වහන්න නිෙයෝගයක් ගන්න. උසාවිෙයන් ඇහුවා, ෙම් 
පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කර තිෙබනවාද, එෙහනම් ෙම් වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එෙහම වාර්තා නැහැ කිව්වා. උසාවිය 
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "එෙහනම් සතියක් ඇතුළත ෙම් පරීක්ෂණය 
කරලා උසාවියට වාර්තාවක් ෙග්න්න" කිව්වා. ෙම් හානිය සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් factory එක නිසා නම්, එය වහන්න 
කියලා අන්න එතෙකොට තීන්දුවක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා 
උසාවිෙයන් කිව්වා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කාරණය 
තමුන්නාන්ෙසේට ෙත්ෙරනවා.  

ෙම්ක මම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ෙම්ක කිව්ෙව් ගරු 
සභානායකතුමා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන්. 
[බාධා කිරීම්] කෑ ගහන්න එපා.  [බාධා කිරීම්] ඔය factory එක 
අයිති ෙහේලීස් ෙකොම්පැනියටයි. එම ෙහේලීස ් ෙකොම්පැනිෙය් 
අයිතිකාරයන් කවුද කියන එක අපි ළඟදීම රටට ෙහළි කරනවා.  
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[බාධා කිරීම්] ෙම්කත්  මතක තබා  ගන්න.  ෙමච්චර විනාශයක් සිදු 
වනෙකොට, ෙම් factory එක දවසකට ෙදකකටවත් වහන්නය 
කියලා කියනෙකොට, ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය 
කරනෙකොට, ඒකට විරුද්ධව හමුදාව එවුෙව් එම ෙහේලීස් 
ෙකොම්පැනිෙය් ෙකොටස්කරුවනුයි.  ඒක මතක තබා ගන්න.  [බාධා 
කිරීමක්]  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි.  ෙහොඳටම ඇති.   
 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு ப் விேஜேசகர) 
(The Hon. Duleep Wijesekera) 
ෙපොලීසියට කවුරු හරි පැමිණිල්ලක් කරලා තිබුණාද? 

 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඔබතුමා ෙම් පශන්ය අහපු එක ගැන මා ස්තුතිවන්ත වනවා.  

ෙම් වාෙග් පැමිණිලි  ෙපොලීසියට ෙනොෙවයි අයිති වන්ෙන්. ෙම්වා 
වතුර පිළිබඳ පශ්න. එක් එක් අමාත ාංශවලට කඩලා, අමාත ාංශ 
100ක් විතර තිෙබනවා ෙන්. එතෙකොට ෙම් factory එක නිසා ෙම් 
පළාෙත්  ජලය විෂ වීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා කියනවා. 
කවුද ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරන්ෙන්? ෙපොලීසිෙයන්ද? නැහැ. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් ආයතන තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කියලා තමයි උසාවිෙයන් කිව්ෙව්. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ 
කරන්න කියලා තමයි අර පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමාත් කිව්ෙව්. 
නමුත් ඒ පිළිබඳව කිසිම ෙදයක් ෙනොකර ඊට පසුව උසාවියට ගියා. 
උසාවිෙයන් අහනවා, විමර්ශන වාර්තාව ෙකෝ කියලා. විමර්ශන 
වාර්තා එකක්වත් නැහැ. එෙහම නම්, factory එක වහන්න කියලා 
උසාවිෙයන් නිෙයෝගයක් ෙදන්නට බැහැ කියලා කිව්වා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්.   
 
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா) 
(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඔබතුමාට පැහැදිලි වන්නට ඇති මම කිව්ෙව් ෙමොකක්ද කියලා. 

ෙම් සියලු ෙදයකම අවසාන තීන්දුවකට ආෙව් තුන්ෙදෙනකුෙග් 
ජීවිත නැති වුණාට පසුවයි.  අහිංසක පාසල් යන දරුවන් 
ෙදෙදෙනක් මිය ගියා. එක් ෙකනකුෙග් ෙගදරට ගිහිල්ලා තමයි 
ෙවඩි තැබුෙව්.  ෙම්ක මතක තබා ගන්න. [බාධා කිරීම්] අපි 
අහන්ෙන් කවුද ෙම් හමුදාව කියලා යි. ෙම් හමුදාවට නිෙයෝග 
දුන්ෙන් කවුද කියන එකයි. අපිට ඒක දැන ගන්නට අවශ යි.  ෙම් 
විධියට කටයුතු කරනවා නම් ෙම් රෙට් කිසිම විෙරෝධතාවක් ෙගන 
යන්නට බැහැ. [බාධා කිරීමක්]  ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම් 
කිසිම විෙරෝධතාවක් ෙගන යන්නට බැහැ.  එතැනට යැව්ෙව් 
ෙපොලීසිය ෙනොෙවයි, තුවක්කු ඇතිව හමුදාවයි. ෙම්ක තමයි දැන් 
ඇත්ත කථාව. එවැනි තත්ත්වයකට ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් භයානක තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. මීළඟට ගරු 

බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා  
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன ) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු සභානායකතුමා විසින් 

එතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව් දී ඉදිරිපත් කළ සම්පූර්ණ කරුණු 
ෙමතුමා විකෘති කරමින්  සඳහන් කළා.  පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමා 
ෙවත ෙම් පිළිබඳව පැමිණිලි කළායින් පසුව ෙපොලීසියට,  
උසාවියට ගිෙය් නැහැ.  ඒ පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායම් පත් 
කළා. ගරු සභානායකතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව් ඒ සම්පූර්ණ 
කරුණු සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒක කියවන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කථා කරන්න.  

 

[අ.භා. 3.07] 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 

කර තිෙබන   විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් 
පිළිබඳව විවාදය ඉතාම අවාසනාවන්ත ෙලස ෙවනත් ෙද්ශපාලන 
අරමුණු සඳහා ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා.   එෙසේ ෙවනත් ෙද්ශපාලන 
අරමුණු සඳහා  ෙයොදා ගන්ෙන් නැතිව පස්තුතය ෙකෙරහි  ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධා නය ෙයොමු කරවීම වැදගත් කියලා මා හිතනවා.  
මක්නිසාද යත්, ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත අෙප් රටට 
හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙලෝකෙය් ඉතා විශාල ෙවෙළඳ ආර්ථික අර්බුද 
රාශියක් තිෙබන අවස්ථාවකයි.  ඒ අවධිෙය් දී මුදල් අමාත ාංශය 
ෙම් පනත සකස් කරන අවස්ථාෙව් දී ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා 
වශෙයන් මා ෙම් සඳහා පූර්ණ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එයට 
ෙහේතුව, ඒ වනවිට ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක් 
ෙඩොලර් 147ක් දක්වා ඉහළ නැඟලා, ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදය 
උත්සන්න ෙවලා, යුද්ධෙය් පීඩනය ඇති ෙවලා, ෙලෝක  ආර්ථික 
අවපාත තත්ත්වය තුළ අසාමාන  ෙලස භාණ්ඩ මිල ඉහළ  යාෙම් 
තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ නිසා විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ, පධාන කරුණු ෙදකක් අරමුණු 
කරෙගනයි.  එකක්, අසාමාන  ෙලස මිළ ඉහළ නඟින 
අවස්ථාවලදී තීරු බදු අඩු කරලා, එම භාණ්ඩ ආනයනය කරලා 
ෙවෙළඳ ෙපොළ තුළ භාණ්ඩ සුලභ කිරීම තුළින් මිල මට්ටෙම් යම් 
කිසි ස්ථාවරත්වයක්, පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ලබා ෙදන්නයි.  

ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය වශෙයන් අස්වැන්න ලැෙබන කාලයට මිල 
පහත වැටිලා අෙළවි කර ගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් මතු වනවා, 
ආනයනවලින් එල්ල වන තරගය නිසා. එවැනි අවස්ථාවකදී, 
ෙද්ශීය ෙගොවියාට, ෙම් රෙට්  මහ ෙපොෙළොෙව් හැපිලා ජනතාවට 
අවශ  අහාරපාන නිපදවන ෙගොවියාට වඩා සාධාරණ දිරි 
ගැන්වීමක් ලබා දීම කියන අරමුණු ෙදකට තමයි විෙශේෂ ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ පනත හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්.  

ෙමවැනි භාණ්ඩ වර්ග 30ක් පමණ තිෙබනවා. ෙම් භාණ්ඩ 
වර්ග තිහට බදු පැනවීම සම්බන්ධෙයන් ෙම් පනත පනවන 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අවස්ථාෙව්දී පධාන බදු කමෙය් ෙවනසක් ඇති කළා. එෙතක් කල් 
අෙප් රෙට් බදු පැන වූෙය් ආනයන කරන භාණ්ඩවල මිල පදනම් 
කර ෙගන, නැත්නම් වටිනාකම පදනම් කර ෙගන. CIF මිලට -
මිල, රක්ෂණය සහ ගැල් කුලිය- අනුව භාණ්ඩ ෙගන්වන 
ඉන්ෙවොයිසිය බලා ඒ ඉන්ෙවොයිසියට අනුව තමයි බද්ද නියම 
කරන්ෙන්. එතෙකොට පධාන පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. සමහර 
ව ාපාරිකෙයෝ සමහර භාණ්ඩවල ඉන්ෙවොයිසිවලට 
අධිතක්ෙසේරුවක් කරලා භාණ්ඩ ෙගන්වනවා; සමහර ෙවලාවට 
අවතක්ෙසේරු කරලා ෙගන්වනවා. එතැනදී විෙද්ශ විනිමය  
වංචාවක් සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, වටිනාකම අඩුෙවන් සඳහන් 
කරලා භාණ්ඩය ෙගනාපුවාම බදු ෙගවන්න ෙවන්ෙන් අඩුෙවන්. ඒ 
නිසා සමහර  ව ාපාරිකෙයෝ undervalue  කරලා භාණ්ඩ 
ආනයනය කරනවා. සමහර අය සල්ලි වැඩිපුර පිට රටවල 
තැන්පත් කරන්න ඕනෑ වුණාම over invoice කරනවා;  වැඩිපුර 
මුදල් දාලා ඒ රෙට් සල්ලි ඉතුරු කරනවා.  

විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් තිෙබන විෙශේෂත්වය තමයි 
එවැනි වටිනාකමක් අනුව ෙනොෙවයි බද්ද පනවන්ෙන්, පාමාණික 
බද්දක් පනවන්ෙන්. කිෙලෝගෑමයකට, පවුමකට යනාදී වශෙයන් 
ඒකකයකට අනුව තමයි ෙම් බද්ද පනවන්ෙන්.  එහිදී මිල පිළිබඳ 
සැලකිලිමත් වන්ෙන් නැහැ.  

උදාහරණයක් වශෙයන් අර්තාපල් කිෙලෝවක මිල කීය වුණත්, 
අර්තාපල් කිෙලෝ එකකට රුපියල් පහෙළොවක් පනවමින් තිබුණු 
බද්ද රුපියල් විසිපහකට වැඩි කරලා තිෙබනවා. එයින් කරලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙද්ශීය අල නිෂ්පාදනයක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් කන්ද උඩරට පෙද්ශෙය්. නුවරඑළිය, 
වැලිමඩ, ඌව-පරණගම වැනි පෙද්ශවල ෙගොවි ජනතාව ෙම් රෙට් 
දීර්ඝ කලක සිට අල වගාෙව් නිරත වනවා. ඒක ඔවුන්ෙග් පධාන 
ජීවෙනෝපාය. ඉන්දියාෙවන් ෙහෝ බංග්ලාෙද්ශෙයන් ෙහෝ  ෙවනත් 
රටකින් ඉතාම අඩු මිලට අර්තාපල් ආනයනය කළාම ෙම් ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදන ටික අෙළවි කර ගන්න බැරි ෙවනවා. එහි මිල පහත 
වැෙටනවා. ෙපොෙහොරවලට, ෙවනත් විවිධ රසායනික ෙයදවුම්වලට 
අධික වියදමක් දරලා, බැංකුවලට ණය ෙවලා ඒ ණය ෙගවා ගන්න 
බැරිව ඒ පළාෙත් ෙගොවි ජනතාව අසරණ ෙවනවා. එතෙකොට 
රජය, ෙම් රෙට් ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න නිරන්තරෙයන් කැප 
ෙවලා ඉන්න රජයක් ෙලස  ෙම් බද්ද රුපියල් පහෙළොෙව් සිට 
රුපියල් විසිපහට වැඩි කරනවා. එවිට ආනයනය කරන 
අර්තාපල්වල රුපියල් මිල ඉහළ යනවා. එවිට ඌව-පරණගම, 
වැලිමඩ, කැප්ෙපටිෙපොළ, නුවරඑළිය පෙද්ශවල ඉන්න අර්තාපල් 
ෙගොවීන්ට තමන්ෙග් අර්තාපල් කිෙලෝවක් සඳහා  සාධාරණ මිලක් 
ලැෙබනවා. ෙද්ශීය අර්තාපල් අස්වැන්න නිම වන විට, ඒ මිල 
පාරිෙභෝගිකයාට අසීරුවක් වන නිසා ඒ අවස්ථාෙව්දී නැවත විෙශේෂ 
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් ෙම් තීරු බද්ද රුපියල් 
පහෙළොවට ෙහෝ දහයට අඩු කරන්න අයිතිය මුදල් හා කම 
සම්පාදන ඇමතිතුමාට  තිෙබනවා.  ඒක නිසා ෙම් විෙශේෂ ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු පනත ඕනෑම  රජයකට මිල ස්ථායීකරණය සඳහා 
ඉතාම පෙයෝජනවත් ෙලස පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණයක් 
ෙලසයි ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්.    

ඔබතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳින් දන්නවා, ෙලෝකෙය් රත්තරන් මිල 
අඩු ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක තමයි පැවතුණ විශ්වාසය 
කියලා. නමුත් රත්තරන් ෙතොග වශෙයන් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළට 
නිකුත් කිරීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් රත්තරන් මිල ගණන් විශාල 
ෙලස පහත වැටුණා. ෙම් නිසා අෙප් රෙටත්, ෙලෝකෙය් අෙනක් 
රටවලත් රත්තරන් සංචිතවල අගය පහත වැටුණා.  ඒ වාෙග්ම 
රත්තරන් භාණ්ඩ උකස් තියන ෙකොට ඒ තරම් දුරට කල්පනා 
ෙනොකරන, තරගකාරිත්වෙය් අසීමිත ෙලස ෙයදිලා සිටින බැංකු හා 

මූල  ආයතන කෙළේ ෙමොකක්ද?  සාමාන ෙයන් ඉස්සර ණයක් 
විධියට ෙදන්ෙන් පවුෙම් වටිනාකෙමන් අඩක්.   

එම මූල  ආයතනවල තරගය වැඩි ෙවලා, රතන් උකස් 
අරෙගන ඒ වටිනාකමින් සියයට 75ක්, සියයට 80ක්, සියයට 90ක් 
ණය වශෙයන් දුන්නාට පස්ෙසේ රතන් මිල බැස්සාම එම බැංකු හා 
මූල  ආයතනවලට ඒක දරා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. පවුමක 
වටිනාකමින් භාගයක් විතරක් ණය වශෙයන් දුන්නා නම් එකට 
එකක් මිල බැසස්ත් දරා ගන්න පුළුවන්. අනවශ  ව ාපාරික 
තරගය තුළ බැංකු කමය හා මූල  ආයතන විසිනුත් අර්බුදයක් හදා 
ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා තමන්ෙග් ආයතනවලට දැරිය ෙනොහැකි 
අලාභයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ආනයනය කරන පමාණය 
ෙහෝ අපි කරන ෙද් මඟින් ලංකාව වෙග් පුංචි රටකට ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ රතන් මිල ෙකෙරහි කිසිදු දැෙනන බලපෑමක් 
කරන්න බැහැ. රතන් නැති, ආනයනික රතන් මත රඳා පවතින 
රටකට එෙහම බලපෑමක් කරන්න බැහැ. ෙමම නිෙයෝගවල 
තිෙබන විධියට, පවුමක වටිනාකම රුපියල් 40,000ක් නම් ඒ 
සඳහා සියයට 5ක බද්දක් පනවලා ඒ බද්ෙදන් තව අධිභාරයක් අය 
කරලා සාමාන ෙයන් පවුමකට රුපියල් 4,000ක පමණ බදු 
පමාණයක් පනවනවා. ඒෙකන් විශාල මිල ඉහළ යාමක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් මූල  ආයතන පද්ධතිය පාලනය කර ගැනීම සඳහා 
නිදහෙසේ රට තුළට රතන් ගලා ඒම යම් කිසි පමාණයකට පාලනය 
කරන්නට පුළුවන් ෙවයි කියා මුදල් අමාත ාංශය විශ්වාස 
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, මාසයක් විතර ෙවනවා. නමුත් අපි 
ඕනෑවට වඩා වැඩි අගයක් බදු වශෙයන් රතන්වලට පැෙනව්ෙවොත් 
smuggling තමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට 
ෙමොකුත්ම හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් අයථා කමවලින් තමයි 
ෙවෙළඳ ෙපොළට රතන් එන්ෙන්. ෙමොකද, රතන් ෙපොලු ෙග්නවා 
කියලා ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම කතන්දර තිෙබනවා ෙන්. ඒ නිසා අපි 
කරුණු ෙදකක් කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. එකක් තමයි බැංකු 
පද්ධතිය හා මූල  ආයතන පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම.   

අෙනක් කාරණය තමයි රතන් මිෙලහි ඇති වන තත්ත්වයන් 
සඳහා යම් කිසි රාජ  මැදිහත් වීමක් සිදු කිරීම.  ඒ සඳහා තමයි 
රතන් සඳහා කුඩා බද්දක් පැනවීම කරලා තිෙබන්ෙන්. 

නිෂ්පාදනය තිෙබන අවස්ථාෙව්දී අවශ ෙයන්ම අර්තාපල් 
සඳහාත්, අෙනකුත් භාණ්ඩ සඳහාත්  බදු පනවලා තිෙබන්ෙන් - 
[බාධා කිරීමක්] ෙහට දිනයට තමයි රතන් සඳහා බදු පැනවීෙම් 
නිෙයෝග පිළිබඳ විවාදය තිෙබන්ෙන්. අද සාකච්ඡා වන්ෙන් විෙශේෂ 
ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් පිළිබඳවයි. පධාන 
වශෙයන්ම අර්තාපල්වලට තමයි බදු පනවලා තිෙබන්ෙන්. තවත් 
භාණ්ඩ 30ක් තිෙබනවා. ඒ භාණ්ඩ 30 සඳහාම බදුවල කිසිම 
ෙවනසක් කරලා නැහැ. එයින් අදහස් කරන්ෙන් බද්ද නිසා 
ඒවාෙය් මිලට කිසිම බලපෑමක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ කියන 
එකයි. දැන් පවතින මිල මට්ටම සථ්ාවරව පවතිනවා.  

පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ පධාන ආර්ථික දර්ශකය වන 
උද්ධමනය තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක් ෙලස පවත්වා ෙගන 
යන්න රජයට පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා. විරැකියාෙව් අනුපාතය 
තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක් ෙලස පවත්වාෙගන යන්නත්, ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වාෙගන යන්නත් පුළුවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලී අනුපාතිකය තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක් 
බවට පත් වීම කියන ආර්ථික දර්ශකයට අප ළඟා ෙවමින් 
පවතිනවා. එවැනි සාර්ව ආර්ථික දර්ශකයන් මනා 
කළමනාකරණයකින් යුක්තව පවත්වා ෙගන යෑෙම් පතිඵලයක් 
හැටියට සියලුම අංශවල සාර්ව ආර්ථික දර්ශකවල පගතියක් කරා 
අඛණ්ඩව ගමන් කළ වර්ෂ කිහිපයක් ෙලස ෙමම වකවානුව 
ඉතිහාසෙය් සනිටුහන් ෙවනවා. ඒ නිසා ජනතාව මත පැටෙවන 
පීඩනය අඩු කරන්නත්, ෙගොවීන් ආරක්ෂා කරන්නත් අදාළ වන 
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ෙමම බදු පැනවීෙම් නිෙයෝග සඳහා ගරු සභාෙව් අනුමැතිය 
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා 
සිටිමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා. 

 
 
[අ.භා. 3.18] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩ 

කිහිපයකට බදු පැනවීම ෙවනුෙවන් පවත්වන වන ෙමම විවාදයට 
සම්බන්ධ වීමට ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටට පත් ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රට තුළ නිෂ්පාදනය කරන යම් යම් 
භාණ්ඩවල බදු නිරන්තරෙයන් ඉහළ පහළ දැමීමක් සිදු කරනු 
ලබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම එෙසේ සිදු කරනු ලබන්ෙන් අෙප් රෙට් ජාතික 
නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීම ෙවනුෙවනුයි. බදු පැනවීෙමන් 
පමණක් ජාතික නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද අපි ඉන්දියාෙවන් අර්තාපල් 
අරෙගන, නැවක පටවලා ෙකොළඹ වරායට ෙගනාවාට පස්ෙසේ 
වරාෙයන් බද්දකුත් ගහලා ඒ අර්තාපල් ෙවළඳ ෙපොළට එනෙකොට 
ලංකාෙව් අර්තාපල්වලට වඩා ඉන්දියාෙව් අර්තාපල්වල මිල අඩු 
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙසේ වී  තිෙබන්ෙන් නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු 
වීමත්, විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් අර්තාපල් ෙගොවිතැෙන් 
ඵලදායීතාව ඉහළ අගයක පවත්වා ගැනීමට සමත් ෙවලා තිබීමත් 
නිසායි. අපි අවුරුද්දක් පාසා අර්තාපල් ඵලදාව වැඩි වන ෙකොට බදු 
ගහනවා; ඵලදාව අඩු වන ෙකොට බදු අඩු කරනවා. ඔය 
ෙසල්ලෙමන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් ෙව්වි 
කියලා අප විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට් 
අර්තාපල්වල නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කිරීම පිළිබඳව; විෙශේෂෙයන්ම 
ඵලදායීතාව ඉහළ දැමීම පිළිබඳව අප කල්පනා කළ යුතු වනවා. 
එෙහම  වුෙණොත් තමයි අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් ඉතාමත් ශුභදායී 
පතිඵලවලට අපට යා හැකි වන්ෙන්. 

ආර්ථිකය ගැන කථා කරන ෙකොට ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
අමාත තුමා කියලා තිබුණු ෙදයක් ගැනත් මා කියන්න ඕනෑ. 
"නීතිය කියාත්මක ෙනොවන රටක ආර්ථිකය දියුණු වන්ෙන් නැහැ" 
කියා එතුමා කියා තිබුණා. බදු පැනවීෙමන් ෙහෝ  බදු අඩු කිරීෙමන්  
වැඩි කිරීෙමන් ෙහෝ පමණක් රෙට් ආර්ථිකය පවතිනවා යැයි  
විශ්වාස කරනවා නම් එය මුළුමනින්ම වැරදි සහගත කරුණක්. 
රෙට් ආර්ථිකෙය්දී අතිශය වැදගත් වන්ෙන් ඒ රට තුළ පවත්වා 
ෙගන යනු ලබන පජාතන්තවාදය, ඒ රට තුළ පවත්වා ෙගන යනු 
ලබන නිදහස, ඒ රට තුළ පවත්වා ෙගන යනු ලබන මූලික මිනිස් 
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම යන කරුණුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් දැන් ආණ්ඩුව කරමින් 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා 
ෙනොකරන රටකට; මූලික නීතීන් ආරක්ෂා ෙනොකරන රටකට; 
උද්ෙඝෝෂණය කිරීමට ජනතාවට ඇති සාධාරණ අයිතිය ආරක්ෂා 
ෙනොකරන රටකට ආර්ථික සංවර්ධනයක් කරා ගමන් කරන්න 
පුළුවන් ෙව්විය කියා අප විශව්ාස කරන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික 
සංවර්ධනෙය්දී අතිශය වැදගත් වන්ෙන් ඒ රට තුළ පජාතන්තවාදය 
පැවතීම, නිදහස පැවතීම සහ ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කිරීමයි. ආර්ථික සංවර්ධනෙය් පතිලාභ බවට පත් විය 
යුත්ෙත් ජනතාවෙග් මූලික වුවමනාවන් ආරක්ෂා කිරීමයි. අෙප් 
රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් සෑම ජන ෙකොට්ඨාසයකෙග්ම, 
ඒ වාෙග්ම සෑම ජීවිෙයකුෙග්ම මූලික අවශ තාව ජලය බව අප 
දන්නවා. සංවර්ධන ඉලක්ක, උද්ධමනය, ෙවළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය, 

ආර්ථික වර්ධනය, දිවි ඝටනය, ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟය, 
අන්නෙශෝතය, උණ්ඩුකපුච්ඡය කියන ෙම් ෙද්වල් කියලා වැඩක් 
නැහැ, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි. ෙම්වා ෙනොෙවයි 
වැදගත් වන්ෙන්. ජනතාවෙග් මූලික වුවමනාවන් ආරක්ෂා කරලා 
ෙදන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී සහ 
නිදහෙසේ වුවමනාවන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ජනතාවෙග් මූලික 
අවශ තාවන් ආරක්ෂා කර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අවශ තාවන් ආරක්ෂා 
කරලා ෙදන්න ආණ්ඩුව සමත්ද, නැද්ද? සංවර්ධනෙය් පධාන 
නිර්ණායකය බවට පත් විය යුත්ෙත් ජනතාවෙග් මූලික අයිතීන් 
ආරක්ෂා කිරීම සහ ජනතාවෙග් මූලික අවශ තාවන් ලබා දීමයි. 
දැන් ෙමොකක්ද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

පසු ගිය දවස්වල විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දීලා තිෙබන; 
සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් තමයි වැලිෙව්රිය 
සිද්ධිය. වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් උද්ෙඝෝෂණයකට 
හමුදාව මැදිහත් ෙවලා රාජ  නිෙයෝග මත කරන ලද ෙවඩි 
තැබීමක් හරහා පුද්ගලයන් තිෙදෙනකු ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවා. 
තවත් විශාල පමාණයක් අබල දුබල තත්ත්වයට පත් කරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක කරුණක් තමයි 
ඝාතන සිදුවීම. ඒ ඝාතන සිදුවීම සාධාරණීකරණය කිරීම තවත් 
කරුණක්. එය ඝාතන සිදුවීමටත් වඩා බරපතළයි. දැන් සිදු ෙවමින් 
තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? පානීය ජලය කියන්ෙන් ජනතාවෙග් මූලික 
අවශ තාවක් බව අප දන්නවා. තමන්ෙග් පෙද්ශෙය් තමන් පානය 
කරන ජලය අපිරිසිදුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම්, 
විෙශේෂෙයන්ම එහි pH අගය 6 සීමාෙවන් පහළට ඇවිල්ලා 
තිෙබනවා නම් එය විශාල පශ්නයක්. සමහර ස්ථානවල ජලෙය් pH 
අගය 3.5, 4 දක්වා පහත වැටී තිෙබන බවට වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, pH අගය 5ට වඩා අඩු 
ජලය අඩුම තරමින් අත ෙසෝදා ගැනීමටවත්, ෙවනත් වැඩ කටයුතු 
සඳහාවත් උපෙයෝගී කර ගත ෙනොහැකි බව තමයි විද ාත්මකව 
තහවුරු කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පෙද්ශෙය් සමහර ස්ථානවල 
ජලෙය්  pH අගය කීයද? 

සමහර ස්ථානවල 2.2 දක්වා, සමහර තැන්වල 4.2 සහ 3.2 
දක්වා තිබුණා. ඒ නිසාම ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට ශාරීරික පශ්න 
මතු ෙවලා තිබුණා. සමහර අයට සෙම් ෙරෝග ඇති ෙවලා තිබුණා; 
උගුෙර් ආසාදන ඇති ෙවලා තිබුණා; ආමාශෙය් ෙලඩ ෙරෝග ඇති 
ෙවලා තිබුණා. එතෙකොට  තමන්ෙග් මූලික අවශ තාවක් බවට පත් 
වී තිෙබන ජලය අපිරිසිදු වී තිෙබ් නම් කියා මාර්ගයක් ගන්න 
කවුරු ෙහෝ මිනිස් පජාවකට සාධාරණ අයිතියක් නැද්ද? එෙසේ 
ජලය අපිරිසිදු වී තිෙබන ෙහේතූන් පිළිබඳව යම් යම් කියා මාර්ග 
ගැනීම ඒ ජනතාවෙග් අයිතියක් ෙනොෙවයිද? ඒ අයිතිය 
උල්ලංඝනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක උල්ලංඝනය කරලා, ඒ 
අයට ෙවඩි තියලා, ඒ අය ඝාතනය කරලා, ඒ වාෙග්ම විශාල 
පිරිසක් අබල දුබල තත්ත්වයකට පත් කරලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා 
ෙවන වැල්වටාරම් කියන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. පළමුවැනි 
පශ්නය තමයි ඒ ජනතාවෙග් මූලික අවශ තාවක් වන පානීය ජලය 
අපිරිසිදු ෙවලා තිෙබන පශ්නය. සෑම ජීවියකුෙග්ම මූලික 
අවශ තාව වන පානීය ජලය අපිරිසිදු ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක, 
තමන්ෙග් දරුවන්ට සෙම් ෙරෝග ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවලාවක, 
උගුෙර් ආසාදන ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක් තුළ, ආමාශෙය් 
විවිධ ෙලඩ ෙරෝග ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක් තුළ, ගැබිනි 
මාතාවන්ට තමන්ෙග් දරුවන් ඉතාමත් නිෙරෝගීව බිහි කරන්න 
පුළුවන් ෙව්විද, නැද්ද කියලා සැකයක් ඇති ෙවලා තිෙබන 
ෙවලාවක, තම ළදරු ළපටීන්ෙග් ජීවිත ඉතා ෙහොඳ නිෙරෝගී 
සම්පන්න තත්ත්වෙයන් තබන්නට හැකියාව ලැෙබ්විද නැද්ද 
කියන මිනිස්සුන්ෙග් මූලික හැඟීම්, මූලික වුවමනාවන් විශාල 
තර්ජනයකට සහ ගර්ජනයකට සහ බිය වැද්දීමකට සහ 
ෙදගිඩියාවකට සහ අවිශ්වාසයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
තමයි අපි ඒ මිනිස්සුන්ෙග් මානසික තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත යුතු 
වන්ෙන්. 

73 74 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙබෝතල් කරපු වතුර බිබී, American Water බිබී, 
සිංගප්පූරුෙවන් ෙග්න වතුර බිබී ෙමතැන කථා කරන්න පටන් 
ගන්නවා, "නැහැ, ෙමෙහමයි වුෙණ්, ෙමෙහමයි වුෙණ්" කියලා. 
නැහැ, ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිතවලට රිංගලා බලන්න. කුස තුළ 
ඉන්න දරුවා නිෙරෝගීව බිහි කරන්න පුළුවන් ෙව්විද කියලා ගැබිනි 
මාතාව කල්පනා කරනවා නම්, අෙත් නැළෙවන දරුවාට නිෙරෝගී 
සම්පන්න ජීවිතයක් ලැෙබ්විද කියලා ඒ අම්මලා තාත්තලා 
කල්පනා කරනවා නම්, තමන්ෙග් කුස ඇතුෙළේ කවර ෙලඩ 
ෙරෝගයකට තමන් මුහුණ දීලා තිෙබනවාද කියලා ෙදගිඩියාවක 
ඉන්නවා නම්, අවිශ්වාසයක ඉන්නවා නම්, දරුවන්ට සෙම් ෙරෝග 
ඇති  ෙවලා නම්, උගුෙර් ෙරෝග ඇති ෙවලා නම්, ආමාශ ෙරෝග ඇති 
ෙවලා නම්, ඒ නිසාම ඒ ජනතාව විශාල ව සනයකට මුහුණ දීලා 
සිටිනවා නම් ඒ ජනතාව කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? ඒ ජනතාව කළ 
යුත්ෙත් ෙවන ෙමොකක්ද? හරියට කල්පනා කරනවා නම්, ඒ අය 
ෙම් රෙට් මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත පිළිබඳ කිසිදු හැඟීමකින් 
ෙතොරව "අතැන සාකච්ඡා තිබ්බා, ෙමතැන සාකච්ඡා තිබ්බා, 
අරෙහට reports ඇරියා, අර පැත්ෙතන් report එකක් ආවා" කියන 
එක ෙනොෙවයි වැදගත් වන්ෙන්. ඒ ජනතාවෙග් මූලික පශ්නය 
එතැනම තිෙබනවා. ඒ ජනතාව තමන්ට තිෙබන දැනුම් 
ෙත්රුම්කම අනුව,- [බාධා කිරීමක්] කථා ෙනොකර ඉන්න 
මහත්තෙයෝ. වැලිෙව්රියට ගිහිල්ලා ඒක ෙබ්රා ගන්න තිබුණා ෙන්. 
ෙමතැනදී ෙනොෙවයි ෙන් ෙබ්රන්න තිබුෙණ්. එතැනදී ෙවඩි තියන 
ෙකොට බලාෙගන ඉඳලා ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. ෙවඩි 
තියන ෙකොට ෙමොකක්ද කෙළේ? [බාධා කිරීමක්]කරුණාකරලා සද්ද 
නැතුව ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ලංකාෙව් ඉන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොන්ෙන් එෙහේට ගිහිල්ලා. ජනතාව ෙවඩි කනවා; ෙමතුමා 
ලංකාෙවත් නැහැ. 

 
ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர - ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் 
பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Earl Gunasekara - Deputy Minister of Plantation 
Industries) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වාෙග් කෑ ගහන්ෙන් නැතුව වාඩි ෙවන්න. වැලිෙව්රියට ගිහිල්ලා 
පශ්න විසඳන්ෙන් නැතුව ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ ගැහුවා 
කියලා ඒ ජනතාවට ජීවිතය ලැෙබනවාද? ෙමතැනට ඇවිල්ලා කෑ 
ෙමොර ෙදනවා. සද්ද නැතුව වාඩි ෙවනවා. ඉඳ හිට තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙනත්. [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න. පිස්ෙස 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

ෙවන්ෙන් නැතුව ඉන්නවාෙකෝ. පිස්ෙසක්ෙන්, ෙමෝඩෙයක්ෙන්. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] ෙකොමිස් විධියට කීයක් හම්බ වුණාද? ඡන්ෙදට 
බැනර් කීයක් දාන්න සල්ලි  දුන්නාද? වාඩි ෙවන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතාමත් සංෙව්දී සහ ඒ 
ජනතාවෙග් ජීවිතත් එක්ක ගැට ගැහිලා තිබුණු පශ්නයක්. ඒ 
මිනිස්සු ඒ පශන්ය දකින්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ පශ්නය ෙත්රුම් 
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙලොකු විද ාත්මක පදනම් නැති ෙවන්න 
පුළුවන්, ෙලොකු සාක්ෂි නැති ෙවන්න පුළුවන්, බැරෑරුම් ෙලස 
පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල ෙනොඑන්න පුළුවන්, හැබැයි ඒ අය 
හැඟීෙමන් දැනීෙමන් දකිනවා, ඒ අය හිතනවා තමන්ෙග් 
ජීවිතවලට තර්ජන එල්ල වී තිෙබන්ෙන් ෙමන්න ෙම් 
කර්මාන්තශාලාව නිසා කියලා. ඒක තමයි මිනිස්සුන්ෙග් 
ස්වභාවය. ඒ මිනිස්සු වතුර ටික අරෙගන ගිහිල්ලා පර්ෙය්ෂණ 
කරලා, "ආ! එෙහම ෙවන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තශාලාව නිසාද 
දන්ෙන් නැහැ, ෙතල් පිරිපහදුව නිසාද දන්ෙන් නැහැ, බියගම 
තිෙබන ෙවනත් කර්මාන්තශාලාවක් නිසාද දන්ෙන් නැහැ" කියලා 
ෙසොයන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු තමන් ට දැෙනන සාධකය මත තර්ක 
කරනවා; තමන්ට දැෙනන සාධකය මත පශ්න කරනවා; තමන්ට 
දැෙනන සාධකය මත සටන් කරනවා. ඒක තමයි මිනිස් ස්වභාවය. 
දැන් කියනවා, "පර්ෙය්ෂණ කෙළේ නැහැ, වාර්තා බැලුෙව් නැහැ" 
කියලා. නැහැ, ඒ ජනතාවට ෙත්රුම් ගිෙය් ෙමොකක්ද? තමන්ෙග් 
ජීවිතවලට එල්ල වී තිෙබන තර්ජනයට තමන් ආසන්නෙය්ම 
තිෙබන කර්මාන්තශාලාව ෙහේතු වී ඇතැයි කියලා ඒ මිනිස්සු 
කල්පනා කරනවා. ඒක එෙහමමද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒක 
හරිද කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි ඒ 
ජනතාව පළමු ෙකොටම කල්පනා කරනවා, ඒක විශාල වශෙයන් 
විෂ දව  පමාණයක් නිකුත් කරන කර්මාන්තශාලාවක් කියලා. ඒ 
නිකුත් කරන විෂ දව  තැන්පත් කරන්ෙන් ෙකොන්කීට් වළක් තුළ. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද ඒ ෙකොන්කීට් පවා දිරපු වැලි බවට පත් 
ෙවනවා; ඒවා පුළුන් බවට පත් ෙවනවා. ෙකොන්කීට් පවා 
විනාශයට පත් කළ හැකි, ෙකොන්කීට් පවා අළු දුහුවිලි බවට පත් 
කළ හැකි අපදව  පමාණයක් එම කර්මාන්තශාලාෙවන් නිකුත් 
කරනවා. 

ඉතින් ඒ ජනතාව කල්පනා කරනවා, ෙම් අප දව  තමන්ෙග් 
භූගත ළිං වලට සම්බන්ධ ෙවලාද  නැද්ද කියලා. ඒ ජනතාව 
එෙහම හිතන එක  වැරදිද? සාධාරණ නැද්ද?  ඒ ජනතාවෙග් 
ජීවිතයට ගිහිල්ලා, ඔවුන්ෙග් ජීවිත, ඔවුන්ෙග් මෙනෝභාවයන්, 
ඔවුන්ෙග් දරුවන්, ඔවුන්ෙග් ෙදගිඩියාව, ඔවුන්ෙග් අවිශ්වාසය, 
ඔවුන් මුහුණ  ෙදන  ගැටලු  යන ඒ මානසිකත්වයට ගිහිල්ලා අපි 
ෙම් පශ්නය ගැන කල්පනා කරන්න ඕනෑ; අපි හිතන්න ඕනෑ. 
එෙහම නම්, ඔවුන්ෙග් පළමු  ගැටලුව බවට පත් ෙවනවා 
කර්මාන්තශාලාව. ඔවුන් උපකල්පනය කරනවා, ෙම් පශ්නය මතු 
ෙවන්න ඇත්ෙත් කර්මාන්තශාලාව  නිසාය කියලා. හරිද වැරදිද 
කියන එක ෙවනම කථාවක්. හැබැයි ආණ්ඩුවක්  හැටියට 
තමුන්නාන්ෙසේලා කළ යුතුව තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? දීර්ඝ පර්ෙය්ෂණ 
කියාවලියක් ඕනෑ; ෙසොයා බලන්න ඕනෑ; එෙහම නැතිව ෙම්වා 
ගැන කියන්න බැහැ; ෙම්කට ෙහේතුව ඒ කර්මාන්ත ශාලාවද 
කියන්න  හරියට අපි දන්ෙන් නැහැ කියන ඒ පකාශ කිරීම 
ෙනොෙවයි  කළ යුතුව තිබුෙණ්. ඒක ෙනොෙවයි පළමු  පශ්නය 
ෙවලා තිබුෙණ්, ජනතාවෙග් ඉල්ලීම ෙවලා තිබුෙණ්, ෙම් 
කර්මාන්ත ශාලාව තාවකාලිකව වසා දමන්නය කියන එකයි.  ඇයි 
එෙහම  වැසුෙව් නැත්ෙත්? ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලා  ඒ තීන්දුව 
ගත්ෙත් නැත්ෙත්? එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා සිටිෙය් 
ජනතාවෙග්  පැත්ෙත්ද? එෙහම  නැත්නම්  කර්මාන්තකරුවාෙග් 
පැත්ෙත්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විවිධ උත්සවවලට ෙකෝටි, 
පෙකෝටි ගණන් වියදම් කරන, විවිධ ඡන්ද ව ාපාරවලට ෙකෝටි, 
පෙකෝටි ගණන් වියදම් කරන, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  විවිධ අයථා 
ගනු ෙදනු සඳහා  විවිධ deals  කරන, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විවිධ 
අයථා ගනුෙදනුවල  පධාන හවුල්කරුෙවක් බවට පත් ෙවලා 
හිටපු ;ෙකොම්පැනිකාරයා ආරක්ෂා කිරීම තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වුවමනාව. ඒ ෙවනුෙවන්ම කාලය ගත 
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[ගරු  අනුර  දිසානායක  මහතා] 
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ෙවද්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ  ගැන අත තියන්න බය  වුණා.  ෙම් 
මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. ලසන්ත 
අලගියවන්න මැතිතුමාට කරන්න  පුළුවන් ගිහිල්ලා බලලා එන 
එක  විතරයි.  ඒ මිසක් එතුමාට තීරණ ගන්න බැහැ. ඉහළ හදවත 
ගැෙහන රාවය එතුමා දන්ෙන් නැහැ.  බැරි ෙවලාවත් එතුමා කිව්වා 
නම් කර්මාන්තශලාව වහන්නය කියලා, ඉහළින් හිතන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන්න එතුමා දන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිවරයා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒ පිළිබඳව කල්පනා  කරන්ෙන්   ෙකොෙහොමද  කියන එක එතුමා 
දන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා බයයි. මර්වින් සිල්වා  ඇමතිතුමා ගිහිල්ලා 
ආපහු හැරිලා එන්න  ඕනෑ. ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා ගියත් 
තීරණයක් ෙනොදී එන්න ඕනෑ. බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත වරයාෙග් 
සාකච්ඡාව cancel ෙවනවා. එතෙකොට කට්ටිය හිතනවා, 
"ෙමොකක්ද දන්ෙන් නැහැ එතැන ෙවන්ෙන්?" කියලා.  දැන් 
ආණ්ඩුව ඉන්ෙන් ෙකොම්පැනිකාරයාෙග් පැත්ෙත්ද දන්ෙන් නැහැ 
කියා හිතනවා. ඒ නිසා සාමාන  මන්තීවරෙයක් තීරණයක් 
ගන්ෙන් නැහැ. ඇයි? ඉහළ හස්තයකට සියලු තීන්දු, තීරණ යට 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලකෙයකුට,  පාෙද්ශීය 
ඇමතිවරෙයකුට, රාජ  නිලධාරිෙයකුට කිසිදු තීන්දුවක්, 
තීරණයක් ගන්න බැරි තරමට භීතියට  පත් කරලා, තීන්දුවක්, 
තීරණයක් ගන්න බැරි තරමට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  හඬ යටපත් 
කරලා,  අත පය ගැට ගහලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  එක  පාෙද්ශීය  
ෙද්ශපාලකෙයක්වත් තීරණයක් ගන්න ගිෙය් නැහැ.  ඇයි  ගන්න 
ෙනොයන්ෙන්? ගන්න භයයි.  ඇයි, කාෙග්ද ෙකොම්පැනිය? කාත් 
එක්කද ඉන්ෙන්? කාටද සමීප? කාෙග්ද හවුල්කරුෙවෝ? කාෙග්ද 
යාළුෙවෝ? කාත් එක්කද රාති ෙභෝජන  සංගහය ගන්ෙන්? කාත් 
එක්කද ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ deal  දමන්ෙන්?  කාත් එක්කද 
කැසිෙනෝ සූදුව පවත්වාෙගන යන්ෙන්?  කාත් එක්කද කැසිෙනෝ 
සූදුෙව් ලාබ ෙබෙදන්ෙන්? ඇමතිවරයා ඒක දන්නවා. ඒ නිසා අත 
තියන්න  භයයි. ඒක නිසා තමයි පශ්නය ඈතට ඇදුෙණ්. ගෙම් 
සාමාන  මිනිෙහකුෙග් ෙකොහු ෙමෝලකින් ඔය වාෙග් පශ්නයක් 
වුණා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඔෙහොම  තීරණයක් ගන්ෙන් නැහැ. 
ෙකොහු ෙමෝල ගිනි තියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා  නතර 
ෙවන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් කර්මාන්තශාලාවට අත තියන්න බය වුණා.   

ෙම් ජනතාවෙග් සාධාරණ ඉල්ලීමක් තිබුණා.  ඒ සාධාරණ 
ඉල්ලීම තමයි තාවකාලිකව ෙම් කර්මාන්තශාලාව වහන්න ඕනෑය 
කියන එක. ඇයි  සති ෙදකට ෙම් කර්මාන්තශාලාව වහන්න 
ෙමොකක්ද  තිෙබන අමාරුව?  තමුන්නාන්ෙසේලා දැඩි තීරණයක 
ඉන්නවා, වහන්ෙන් නැහැ කියලා. සමහර ඇමතිවරු ගිෙය්  
කර්මාන්ත  හිමියාෙග් containers ටික එළියට අරෙගන එන්නයි. 
ඔන්න  ඇමතිවරයාෙග් මැදිහත් වීම. ජනතාව කෑ ෙමොර ෙදනවා, 
ෙම් කර්මාන්තශාලාව තමයි අෙප් ජීවිතවලට තර්ජනයක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක හරිද වැරදිද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ඇත්ත. ඒක ඇත්තම ෙහේතුවද කියා දන්ෙන් නැහැ. ඒක ඇත්ත. 
හැබැයි  ඒ ෙමොෙහොෙත් ඒක තමයි ඒ  ජනතාව  ෙත්රුම් අරෙගන 
තිබුෙණ්. එෙහම ජනතාවකට තමුන්නාන්ෙසේලා පතිචාර දැක්වූෙය් 
ෙකොෙහොමද?  ඒක සාධාරණද? පානීය ජලය ෙවනුෙවන්, 
තමන්ෙග් කුෙසේ ඉන්න දරුවා ෙවනුෙවන්,  තමන්ෙග්  ඇකෙය් 
නැළෙවන දරුවා ෙවනුෙවන්,  තමන්ෙග් සුළැඟිල්ෙල්  එල්ලිලා 
ෙමොන්ටිෙසෝරි යන දරුවා ෙවනුෙවන්, උපනුපන් දරු පරම්පරාව 
ෙවනුෙවන්ඒ පළාත්වල ජීවත් ෙවන ජනතාව හඬ නඟන එක 
වැරදිද? ඒක ෙකොෙහොමද සාපයක් ෙවන්ෙන්? ඒක ෙකොෙහොමද 
කුමන්තණයක් ෙවන්ෙන්? ඒෙක් ෙතවැනි පාර්ශ්වයක් ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? ඒක තමයි ජනතාවෙග් ඇත්ත  හඬ. මට ෙත්රුම් ගන්න 
බැහැ, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා වැනි මන්තීවරු ෙම්වා 
ෙකොෙහොමද ආරක්ෂා  කරන්ෙන්; ෙම්වා ෙකොෙහොමද බලාෙගන 

ඉන්ෙන්; ෙම්වා ෙකොෙහොමද අනුමත කරන්ෙන්  කියලා. ඇස් 
වැසුණු, කන්වල ඇබ හිර වුණු, මුඛ  තුළ ඇබ හිර  වුණු 
තත්ත්වයක් බවට පත්  ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද  කියලා ෙත්රුම් 
ගන්න බැහැ.  අපි ඒ මිනිස්සුන්ෙග් හැඟීම් ෙත්රුම් ගන්න  ඕනෑ.  
ෙමොකක්ද  කෙළේ?  ඊට පසුව තමුන්නාන්ෙසේලා පහාරයට 
ෙමොකක්ද   ෙගන්නුෙව්? ෙකෝකටත් ෛතලය. සාමාන ෙයන්  ෙම් 
රෙට් කක්කුස්සිෙය් පශ්නයක් ඇති  වුණත්  රාජපක්ෂ  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

පවුෙලන් එන්න  ඕනෑ. ඒක ෙන්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අන්තිමට 
පශ්නය යන්ෙන් කා ළඟටද? ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ළඟටයි. 
එතුමා ළඟ තිෙබන බලය ෙමොකක්ද?  එතුමා ළඟ තිෙබන 
ෙමෙහයුම ෙමොකක්ද? එතුමා ළඟ තිෙබන බල කාය ෙමොකක්ද?  
ඉතින් එතුමා, එතුමා  ළඟ  තිෙබන බල කාය නිදහස් කරනවා.  
එතුමා ළඟ තිෙබන්ෙන් නන්දිකඩාල් කළපුවට යවපු බලකායයි.  
එතුමා ළඟ තිෙබන්ෙන් පුදුමාතලන්වලට යවපු බල කායයි.  එතුමා 
ළඟ ෙවන බල කායක් නැහැ ෙන්.  නන්දිකඩාල් කියලා හිතාෙගන 
එතුමා වැලිෙව්රියට ආරක්ෂක හමුදාව යැව්වා. ඒ ෙගොල්ලන් 
ඉස්ෙසල්ලාම පහාර එල්ල කෙළේ කාටද? ඉස්ෙසල්ලාම පහාර 
එල්ල කෙළේ එතැන හිටපු මාධ ෙව්දීන්ටයි. මාධ ෙව්දීන්ෙග් 
කැමරා කැඩුවා. සමහර මාධ ෙව්දීන්ට පහර  දුන්නා. සමහර ටීවී 
නාලිකාවල ෙපන්නුවා, ෙපොලු කඩා ෙගන  මාධ ෙව්දීන් ෙපන්න 
ෙපන්නා පහර දුන්න ආකාරය. ඇයි ෙම් ෙතවැනි පාර්ශ්වයක් 
ඉන්නවා නම් පළමුෙවන්ම මාධ කාරයාට ගහන්ෙන්?  

මෘග ෙමෙහයුම, මෘග පහාරය මාධ වලින් ආවරණය කර 
ගන්න, ආරක්ෂා කර ගන්න, මාධ වලින් පචාරය ෙවන එක 
වළක්වන්න තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා පළමුවැනි පහාරය එල්ල 
කෙළේ මාධ වලට. ඒ නිසා ෙම්ක ආෙව්ගශීලී පහාරයක් ෙනොෙවයි. 
ෙම්ක, ඒ ෙමොෙහොෙත් ඇති ෙවච්ච හැඟීම මත කළ පහාරයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක, කල් තියා සූදානම් කරන ලද, කල් තියා සැලසුම් 
කරන ලද පහාරයක්. හමුදාව පළමු  ෙකොටම පහාරයට ඉලක්ක 
කරන්ෙන් එතැන හිටපු මාධ ෙව්දින්ට. මාධ ෙව්දින්ට ඒ පහාර 
එල්ල කරන්ෙන්ම ෙවන ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි, ඒ දර්ශනවල 
හංගන්න ෙගොඩක් ෙද්වල් තිෙබන නිසා. හමුදාවට ඇවිල්ලා 
තිෙබන නිෙයෝගය අනුව ඒ දර්ශන, සැඟවිය යුතු දර්ශන. හමුදාවට 
ඇවිල්ලා තිෙබන නිෙයෝගය අනුව ඒ දර්ශන ජනතාවට 
ෙනොෙපන්විය යුතු දර්ශන. ඒ නිසා තමයි මාධ ෙව්දින්ට පහර 
දුන්ෙන්.  

ඊට පස්ෙසේ ෙම් පහාරය දියත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? සමහර 
පළාත්වල ලයිට් නිවා දැමුවා. ලයිට්වලට ගැහුවා. පාෙර් තිබුණු 
ලයිට්වලට ගහලා පාර අඳුරට පත් කළා. ඇයි ඒ? එෙහම කෙළේ 
ෙමෙහයුම දියත් කරන්නයි. ෙමොකක්ද ෙමෙහයුම? ෙමෙහයුම 
තමයි අහිංසක මිනිසුන්ට ෙවඩි තැබීම. කල්පනා කරලා බලන්න.  

සාමාන  ජනතාවෙග් උද්ෙඝෝෂණවලට ෙවඩි තියන්න 
හමුදාවට ෙමොකක්ද තිෙබන අයිතිය?  කවදාද එෙහම බලයක් දීලා 
තිෙබන්ෙන්? ෙමොන පාර්ලිෙම්න්තුවද බලය දීලා ති ෙබන්ෙන්, 
ෙමොන පනතකින්ද බලය දීලා තිෙබන්ෙන්? හමුදාවට එෙහම කිසි 
බලයක් දීලා නැහැ, සාමාන  ජනතාවට ෙවඩි තියන්න. එෙහම 
කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම කරන්න 
පුළුවන් වන්ෙන් එක්ෙකෝ හදිසි නීතිය යටෙත්; එෙහම නැත්නම්  
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත්. නමුත් දැන් හදිසි නීතිය 
නැහැ. එෙහනම් තමුන්නාන්ෙසේලා උපෙයෝගි කර ගත්ෙත් 
තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනතද? එතැනට හමුදාව ෙයොදවන්න 
ෙවන බලයක් නැහැ. එෙහමනම් තමුන්නාන්ෙසේලා වැලිෙව්රිෙය් 
ජනතාව ෙමෙහයවන්න පටන් ගත්ෙත් තස්තවාදින් ෙලස 
සලකලාද? තමුන් යටෙත් හමුදාව ඉන්නවා කියලා,  තමුන්ට  
හමුදාව ෙමෙහයවන්න පුළුවන් කියලා, හිතූ හිතූ තැන්වලට  
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හමුදාව ෙයොදවා ෙමෙහයවීෙම් බලයක් ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාට 
ෙහෝ ජනාධිපතිවරයාට ෙහෝ ලබා දීලා නැහැ. රාජ  ආරක්ෂාවට 
හමුදාවක් පිහිටුවා තිෙබන බව ඇත්ත. හැබැයි, ඒ හමුදාවට 
කියාත්මක විය හැකි සීමා මායිම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු නීති, 
අණපනත් හරහා සකස් කර දීලා තිෙබනවා. තමුන් සතුව හමුදාවක් 
තිබුණු පලියට, ආයුධ තිබුණු පලියට, ඕනෑ තැනකට ගිහිල්ලා ෙවඩි 
තියන්න කියලා නිෙයෝග දීෙම් හැකියාවක් තමුන්ට නැහැ. ඒ හැම 
ෙදයකටම හදලා දීලා තිෙබනවා, රාමුවක්. ඒ රාමුව ඇතුෙළේ තමයි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරපු නීතියක් 
තිෙබනවා. ඒ නීතිය ඇතුෙළේ තමයි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. නමුත් 
එෙහම නීති සලකන ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම් ආණ්ඩුවට 
නීති වැඩක් නැහැ. අද නීතිය ෙමොකක්ද? අද නීතිය තමුන්ෙග් 
කැමැත්ත; තමුන්ට හිෙතන ෙද්. ඒ ෙවලාෙව් තමුන්ට හිතුණා නම් 
ෆැක්ටරිය වහන්න ඕනෑය කියලා ඒකත් වහනවා. ඒ ෙවලාෙව් 
තමුන්ට හිතුණා නම් ජනතාවට ෙවඩි තියන්න ඕනෑය කියලා 
ඒකත් කරනවා. ඒක නිසා තමුන්ට හිෙතන ෙද් කරන ආණ්ඩුවක් 
ෙම්ක. නීතිය, සම්පදාය, ෙරගුලාසි, ඉතිහාසය යන ෙම් කිසිවක් 
වැඩක් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලාට. ඒ නිසා ෙම්ක මෘග පාලනයක් 
ෙනොෙවයිද? ෙම්ක පජාතන්ත විෙරෝධී පාලනයක් ෙනොෙවයිද? 
ෙම්ක, තමුන්ට හිෙතන ෙද් කරන, අවිආයුධවලින් පවා ෙසල්ලම් 
කරන්න පුළුවන් පාලනයක්. ඒක හමුදා පාලනයක් ෙනොෙවයිද? 
ඒක මිලිටරි පාලනයක් ෙනොෙවයිද? ඒක ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන ලද, ජනතාවෙග් මූලික 
අයිතිවාසිකම් පාගා දමන ලද පාලනයක් ෙනොෙවයිද? එෙහම 
පාලනයක් තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
තියාෙගන යන්ෙන්; ෙම් රෙට්  තියාෙගන යන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, ඊට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?  එතැනින් 
නතර වුෙණ් නැහැ. පහර දීලා තුන් ෙදෙනකු ඝාතනය කරලා, තව 
අයට බරපතළ තුවාල කරලා අන්තිමට ෙපන්වන දර්ශනය 
ෙමොකක්ද? දැන් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා කියනවා 
එතැන ආයුධ සන්නද්ධ කණ්ඩායමක් සිටියා කියලා. ෙපටල් 
ෙබෝම්බවලින් ගහපු කට්ටියක් සිටියාලු. යකෙඩෝ! එෙහනම් ෙවඩි 
තියන්න එපායැ ඒ ෙගොල්ලන්ට. එෙහම නම් ඉස්ෙකෝෙල් 
ළමයින්ට ෙවඩි තිබ්ෙබ් ෙමොකටද? දැන්  නිකමට හිතමු, ආයුධ 
සන්නද්ධව සිටි අයට ෙවඩි තිබ්බා කියලා. එෙහනම් ෙකොෙහොමද  
අවුරුදු 18ක ඉස්ෙකෝෙල් ළමෙයක් මැෙරන්ෙන්? එෙහනම් 
ෙකොෙහොමද ඊෙය් විභාගය ලියන්න හිටපු දරුෙවක් මැෙරන්ෙන්? 
ඔවුන්ද තස්තවාදින්? ඔවුන්ද අවිආයුධ අරෙගන සිටිෙය්? ඔවුන්ද 
ෙපටල් ෙබෝම්බ ගැහුෙව්? ෙම් වාෙග් අසත ය කියන්න එපා ෙම් 
රටට. ෙම්ක තමයි භයානකම තත්ත්වය. "ෙම්ක අත් වැරදීමක්, 
ෙම්ක සිදු ෙනොවිය යුතු ෙදයක්, නමුත් සිදු වුණා,  මීට පස්ෙසේ ෙම් 
රෙට් ෙමවැනි සිදුවීම් ඇතිවීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි බරපතළ 
ෙලස ෙම් ගැන කල්පනා කර බලනවා" කියන්න ආණ්ඩුවට අවශ  
නම් පුළුවන්. ඒක තමයි වග කිව යුතු ආණ්ඩුවක හැසිරීම විය 
යුත්ෙත්. ආණ්ඩුව ඒක නිහතමානීව පිළිගන්නවා නම් අපට 
හිතන්න පුළුවන්, ආණ්ඩුව ෙම්ක අත්වැරදීමක් ෙලසයි සලකා 
තිෙබන්ෙන් කියලා. හැබැයි ආණ්ඩුව සලකන්ෙන් එෙහම 
ෙනොෙවයි. ෙම් සිද්ධිය කළ අය ආරක්ෂා කරනවා.  ඒ ගැන ෙවන 
කුමන්තණ කථා කියනවා. ෙම් සිද්ධියට සන්නද්ධ කණ්ඩායම් 
සම්බන්ධ කරනවා. එතැනට ෙපටල් ෙබෝම්බකරුවන් සම්බන්ධ 
කරනවා. ෙමොකක්ද ෙම් කරමින් තිෙබන්ෙන්? ෙම් ඝාතකයන් 
ආරක්ෂා කරනවා; ඝාතන ආරක්ෂා කරනවා. ඒ ඇයි?  ඒක තමයි 
භයානකම. ෙම් තිෙදනාෙග් ඝාතනයට වඩා භයානකම ෙද් 
ෙමොකක්ද? භයානක ෙද් තමයි, ඒ ඝාතන ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොතන වැල් වටාරම්; ඒ ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කර ගැනීම ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන 
පකාශ; ඒ ඝාතකයන් ෙවනුෙවන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපනී සිටීම; ඒ 
ඝාතකයන් ෙවනුෙවන් දියත් කර තිෙබන මහා මාධ  ෙමෙහයුම. 

දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කාෙග් පැත්තද නිෙයෝජනය කරන්ෙන්? 
ජනතාවට ෙවඩි තියාපු ඝාතකයන්ෙග් පැත්ත තමයි 
තමුන්නාන්ෙසේලා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ඒ ඝාතකයන්. ෙම්ක ඝාතකයන් ආරක්ෂා 
කරන ආණ්ඩුවක්; ඝාතකයන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින ආණ්ඩුවක්; 
ඝාතකයන්ට රැකවරණය ෙදන ආණ්ඩුවක්; ඝාතකයන් සඟවන 
ආණ්ඩුවක්; ඝාතකයක් ෙහළිදරවු ෙනොකරන ආණ්ඩුවක්. එෙහම 
ආණ්ඩුවක් ෙමොකක්ද? කවර ආණ්ඩුවක්ද ෙම්ක?  

ෙම් ෙම් රෙට් තිෙබන පජාතන්තවාදී ආණ්ඩුවක්ද? ෙම්ක ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස, ආත්ම  ගරුත්වය ආරක්ෂා කරන 
ආණ්ඩුවක්ද? නැහැ. ෙම්වා තමයි ඝාතක ආණ්ඩු. ෙලෝකෙය් 
ෙමෙහම ආණ්ඩු බිහි ෙවලා තිෙබනවා. හිනා ෙවවී මිනී මරණ 
ආණ්ඩු ෙම්වා. "බුදු සසුන බැබෙල්වා" කියලා, මිනී මරණ ආණ්ඩු 
ෙම්වා. සිල් ෙරද්ද ෙපොරවා ෙගන මිනී මරණ ආණ්ඩු ෙම්වා. 
ෙද්ශෙපේමී සළුපිළි ෙපොරවා ෙගන මිනී මරණ ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. 
හැම ෙපෝයකටම බණ අහ අහා ෙවඩි තබන, මිනී මරණ 
ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. මාසයකට සැරයක්වත් ශී මහ ෙබෝධීන් 
වහන්ෙසේ ළඟට ගිහින් දණින් වැටිලා පවු සමා කර ෙගන මිනී 
මරණ ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. සතියකට ෙදකකට සැරයක් දළදා 
මාළිගාවට ගිහින් දළදා හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ ඉස්සරහ දණ 
ගහලා, නැවත ඇවිල්ලා මිනී මරණ ආණ්ඩුවක් ෙම්ක. ඒක තමයි 
භයානකම මිනී මරණ ආණ්ඩුව. දත් විලිස්සා ෙගන මිනී මරණ 
ආණ්ඩුවක් නම්, දත දැක්කාම යකා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. 
ෙම්ක එෙහම ෙනොෙවයි. ෙම්ක, හිනා ෙවවී, සිල් ෙරදි ෙපොරවා 
ෙගන, ෙද්ශෙපේමී සළුපිළි ෙපොරවා ෙගන, බුදු පිළිම ඉදිරිපිට තියා 
ෙගන, ෙදවි වරම ඉස්සරහ තියා ෙගන, සමහර අවස්ථාවල 
වාමාංශික මුහුණු දමා ෙගන සිටින ඝාතන ආණ්ඩුවක් ෙම්ක.  

අඩුම තරමින්, ෙම් ඉදිරි  ෙපළ ඇමතිවරුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය 
දන්නවා ෙම්ක සිදු ෙනොවිය යුතු ෙදයක් කියලා. ෙම් පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් ජනතාවට සත  කියලා, තමන් අතින් වුණු වරද පිළිගත 
යුතුයි කියලා ෙජ ෂ්ඨ අමාත වරුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා. 
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්න බයයි. මම අහනවා. 
නාවින්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය ෙමොකක්ද? 
ඔබතුමා ඒ කියාව අනුමත කරනවාද? දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය ෙමොකක්ද? ඔබතුමා ෙම් 
සිද්ධිය අනුමත කරනවාද? පී. දයාරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ෙම්වා අනුමත කරනවාද? ඇයි, ඔබතුමන්ලාට කට ඇරලා 
කියන්න බැරි, ''ෙම්ක වැරදි ෙදයක්, ෙම්ක ආණ්ඩුෙවන් සිදු 
ෙනොවිය යුතු ෙදයක්, නැවත ෙමවැනි ෙද්වල් ආණ්ඩුෙවන් සිදු විය 
යුතු නැහැ, ෙම්වා සිදු ෙනොවීමට අපි වග බලා ගන්නවා'' කියලා. 
ඔබතුමන්ලා ඒක කියන්න බයයි. ෙම් පහාරය ෙකොතැනින්ද දියත් 
වන්ෙන් කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය 
ෙකොතැනින් කඩා ෙගන යයිද කියන්න තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙන් 
නැහැ. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරි ෙපළත්, ඇමතිවරුත්, 
කැබිනට් මණ්ඩලයත් බියට පත් කරන ලද ආණ්ඩුවක් අද 
තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙන් ඇත්ත කථාව. කිසි ෙකෙනක් ෙටලිෙෆෝන් 
එකකින් කථා කරන්න බයයි. ඒක ෙන් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ආණ්ඩුවක් පාලනය කරන්ෙන්ත් භීතියට පත් කරමින්. එක්තරා 
කුඩා කල්ලියක්, කුඩා මාෆියාවක් රෙට් මුළු ෙද්ශපාලනයම, රෙට් 
මුළු ආර්ථිකයම, රෙට් මුළු සිදුවීම් පාලනය කරන තත්ත්වයක් අද 
අප හමුෙව් තිෙබනවා. ෙම්ක ෙහොඳද? ෙම්ක යුක්ති සහගතද? 
ෙම්ක සාධාරණද?  ඒ තත්ත්වය ෙවනස් විය යුතුයි.  

ෙම් පළමුෙවනි සිද්ධිය ෙනොෙවයි. එදා හලාවත 
උද්ෙඝෝෂණයට පහර දුන්නා. එතැනදී ඇන්තනී සෙහෝදරයා 
ඝාතනය කරලා, තවත් පිරිසකට තුවාල කළා. ඒ ෙවලාෙව්ත් ෙම් 
විධියටම ඇවිත් කිව්වා, 'තුන්ෙවනි පාර්ශ්වයක් එතැන සිටියා'' 
කියලා. ඊළඟට කටුනායකදී ෙරොෙෂන් චානක ඝාතනය කළා. 

79 80 

[ගරු  අර්ල් ගුණෙසේකර  මහතා] 



2013  අෙගෝස්තු  06   

තවත් පිරිසකෙග් අත පය කඩලා දැම්මා. ඉන් පසුවත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් කිව්වා, ''තුන්ෙවනි පාර්ශ්වයක් ෙම් 
පිටුපස්ෙසේ ඉන්නවා'' කියලා. දැන් වැලිෙව්රිෙය්දී ෙවඩි තිබ්බා. 
ෙවඩි තියලා ඉවර ෙවලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියනවා, 
''තුන්ෙවනි පාර්ශ්වයක් ඉන්නවා'' කියලා.  ඇමතිවරුනි, ෙබොරු 
කියන්න එපා.  සත  පකාශ කරන්න බැරි නම් ෙමොකුත් ෙනොකියා 
ඉන්න. ඇත්ත කියන්න බයයි නම් ෙමොකුත් ෙනොකියා ඉන්න එක 
වැදගත්. ජනතාව මර්දනය එල්ල කිරීම දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙල්, දහඩිය, ජීවිතය සහ ජානවලට රිංගලා තිෙබනවා.  ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැලිෙව්රිෙය් වුණු සිදුවීම මීට වඩා ගැඹුරින් 
කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව, ''ෙම්  විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක්  කථා කරන්ෙන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් 
වගකීම තමයි ඒ අයට විරුද්ධව කෑ ගහන එක. විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක් කථා කරන්ෙන්. අෙප් වගකීම තමයි ඒකට 
විරුද්ධව කථා කරන එක'' කියලා හිතන එක වැරදියි. ඒක 
ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙම් සිදුවීම ෙහොඳද, නරකද? ෙමවැනි 
සිදුවීම් නැවතත් සිදු විය යුතුද, ෙනොවිය යුතුද? සිදුවීම වැළැක්වීමට 
ෙමොකක්ද කළ යුතු වන්ෙන්? ෙම් ඝාතකයන්ට දඬුවම් දිය යුතුයි.  

ෙපොලීසිෙය් කවුද කිව්ෙව් හමුදාව කැඳවන්න කියලා? ෙමොන 
ෙපොලිස් නිලධාරියාද හමුදාෙව් ආරක්ෂාව ඉල්ලුෙව්? ඒක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. ෙවන ෙවන වැල්වටාරම් කියලා වැඩක් 
නැහැ. හමුදාවට එතැනට එන්න කියලා කුමන ෙපොලිස් 
නිලධාරියාද කිව්ෙව්? අපි ආරක්ෂාව ෙදන්න සමත් නැහැ, අපට 
ෙමතැන ආරක්ෂාව පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ, එම නිසා 
කරුණාකරලා යුද හමුදාව එවන්න කියලා ෙමොන ෙපොලීසිෙය් 
ෙමොන ASP, ෙමොන DIG, ෙමොන ෙපොලිස්පතිද කිව්ෙව් කියලා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. ඉන් පසුව ඒ හමුදා ඛණ්ඩ එවන්න 
කියලා නිෙයෝග දුන්ෙන් කවුද? ඒ හමුදා ඛණ්ඩය ආවාට පස්ෙසේ,  
ෙවඩි තියන්න කියලා ඒ හමුදා ඛණ්ඩයට නිෙයෝග දුන්ෙන් කවුද?  
හමුදාකාරෙයක් නිකම් තුවක්කුවක් තියා ෙගන හිටියාට ෙවඩි 
තියන්න  බැහැ. ෙවඩි තියන්න කියලා හමුදාවට නිෙයෝග දුන්ෙන් 
කවුද? ඒවා තමයි පශ්න. ඒවාටයි උත්තර ඕනෑ. ෙවන 
වැල්ව ටාරම්වලට උත්තර වැඩක් නැහැ. ෙපොලීසියට ආරක්ෂාව 
ෙදන්න බැහැ කියලා කිව්ෙව් කවුද? ආරක්ෂක හමුදාව එන්න ඕනෑ 
කියලා කිව්ෙව් කවුද?  ෙවඩි තියන්න කියලා ඒ ආරක්ෂක හමුදාවට 
කිව්ෙව් කවුද? ෙවඩි තියන්න කලින් කැමරාකාරයන්ට ගහන්න 
කියලා කිව්ෙව් කවුද? ෙවඩි තිබ්බාට පස්ෙසේ හමුදා මාධ  
පකාශකයාට,  "ෙමතැන  තුන්ෙවනි පාර්ශ්වයක් ඉන්වා" කියලා 
කියන්න කිව්ෙව් කවුද? හමුදා මාධ  පකාශක ෙද්ශපාලකෙයක් 
ෙවලා. ඔහු කියනවා, ෙද්ශපාලන තීන්දු තීරණ, ෙද්ශපාලන 
මැදිහත්වීම ෙම් සිදුවීම අස්ෙසේ තිෙබනවා කියලා. හමුදා මාධ  
පකාශකට එෙහම කියන්න තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? ඔහුට 
තිෙබන්ෙන් සිදුවීම වාර්තා කරන්නයි. ඒ සිදුවීෙමන් එහාට ගිහින් 
ඔහු ෙද්ශපාලනයට මැදිහත් ෙවනවා. හමුදා මාධ  පකාශකට 
ෙද්ශපාලන පකාශ කරන්න කියලා කිව්ෙව් කවුද? ඒවාෙය් අග මුල 
හරියට ෙසොයන්න. ඒවා ෙසොයන්ෙන් නැතිව ෙවනත් වැල්වටාරම් 
වැඩක් නැහැ.  

ෙම ම ඝාතනය මුළුමනින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහළා දැකිය 
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඒ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් තහවුරු කළ යුතුයි. 
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය කියලා කියන්ෙන් රෙට් නිදහස, 
පජාතන්තවාදය, ජනතාවෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ජනතාවෙග් 
මූලික අවශ තාවන්. ඒවා සංවර්ධනය ෙනොවන, ඒවා අත් පත් 
ෙනොකර ගන්නා සංවර්ධනයකින් රටට ඵලක් නැහැ කියන එක 
තමයි අෙප් හැඟීම. ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නි ෙයෝජ  ඇමතිතුමා. 
 
 
[අ.භා. 3.43] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අනුර කුමාර මන්තීතුමා වැදි 

බණ කිව්වා. ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ඉතිහාසය අමතක නැහැ. 
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන, මිනී මැරුම් ගැන කථා කළා. 
1989 අප පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය ඉල්ලුවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
මතයට අවනත ෙනොවුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගාම නිලධාරි 
මහත්වරුන්ට, පාක්ෂිකයන්ට එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? මරලා 
දණඉෙහන් ඉහළට මිනිය උස්සන්න දුන්ෙන් නැහැ. පාංශුකූලය 
ෙදන්න දුන්ෙන් නැහැ. වළ ෙගොඩ කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කරපු අනුර කුමාර දිසානායකලා අද ෙම් විධියට කථා කරනවා. 
ෙම්වාට කියන්ෙන් "වැදි බණ" කියලායි. ෙමොකද, මිනිසුන් 
ඉතිහාසෙය් වුණු ෙද්වල් ගැන දන්නවා. ෙම් ඉතිහාසය රටම 
දන්නවා. වැලිෙව්රිය සිද්ධිය නිසා අනුර කුමාර මහත්තයාලාට 
ෙකොෙහොමද කිඹුල් කඳුළු එන්ෙන් කියන කාරණය මුළු රටම 
දන්නවා.  

 
දැන්  ෙමම ගරු සභාව තුළ ඉන්නවා, අෙප් රුවන්වැල්ෙල් 

පද්මසිරි මන්තීතුමා. එතුමාෙග් සෙහෝදරයා නීතිඥ මහත්මෙයක්. 
1988 පළමු වැනි පළාත් සභා මැතිවරණෙය් ඡන්දය ඉල්ලා 
සෙහෝදරයා ජය ගත්තා. එතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග් ෙනෝනාට බබා 
හම්බ හම්බ ෙවන්න හිටිය කාලෙය් තමයි ඔහු ඝාතනයට ලක් 
වුෙණ්. එදා රෑ කකුල් ෙදක අල්ලාෙගන ජවිෙප කාරයින්ට වැදලා 
කිව්වා, ෙම් ළමයාට අනුකම්පා කරලා මෙග් ස්වාමි පුරුෂයා 
මරන්න එපා කියලා. එදා පළාත් සභා මන්තී විධියට හිටපු පද්මසිරි 
මන්තීතුමාෙග් සෙහෝදරයා  ළමයා හම්බ ෙවන්න හිටිය තමන්ෙග් 
බිරිඳ ඉස්සරහ අමු අමුෙව් ඝාතනය කරලා දැම්මා. එෙහම ඝාතනය 
කරපු අනුර කුමාරලාෙග් පක්ෂය අද ෙම් වැලිෙව්රිය සිද්ධිය ගැන 
කිඹුල් කඳුළු ෙහළන්න එනවා. ෙම්වාට තමයි "වැදි බණ" කියලා 
කියන්ෙන්. යූඑන්පිය  60,000ක් තරුණෙයෝ තමන්ෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් ඝාතනය කළා. ඔය වැලිෙව්රිය පැත්ෙත් ලයිට් කණු 
ගණෙන් එදා තරුණයින් කී ෙදනකුෙග් මිනී තිබුණාද? ඒ රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති කාලෙය්යි. ෙමන්න ෙම්වා ගැන 
කථා කරන්න. වැලිෙව්රිෙය් ජනතාවට, රතුපස්වල ජනතාවට 
ෙම්වා අමතක නැහැ. වධකාගාර තිබුණා. ඒවාට ෙගන ගිහිල්ලා 
කනට ඇණ ගහලා ඝාතනය කළා. ෙම් අතීතය ජනතාවට අමතක 
නැහැ. රෑට විශ්වවිද ාල ශිෂ ෙයකුට ෙගදර ඉන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිබුණා. රෑ හය වන ෙකොට විශ්වවිද ාලෙය් හිටපු 
දරුවන්ෙග් අම්මලාට උණ ගැෙනන කාලයක් තිබුණා. රෑට 
ඇවිල්ලා ෙදොරට තට්ටු කෙළොත් කවුද ජීවත් වන්ෙන් කියන 
පශ්නය තිබුණා. ෙමවැනි ඉතිහාසයක් තිබුණු ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ අද ෙම් සිද්ධියක් මුල් කරෙගන  කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. 
ආණ්ඩුවට තවත් ෙචෝදනාවක් දමන්න යනවා. ෙමොකක්ද? මත්පැන් 
බිව් විසි ෙදෙදෙනකු මිය යෑම සම්බන්ධෙයන්. ආණ්ඩුවට 
ෙචෝදනාවක් එල්ල කරන්න යනවා, ෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ 
කරලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් ඉතිහාසය ගත්තාම 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සෙහෝදරෙයකු තමයි ෙම් factoryෙය් 
වැඩ කෙළේ. ඔහු ෙමොකද කෙළේ? ෙම් factoryෙය් වැඩ කරන ගමන් 
 ෙහොෙරන් එතෙනෝල් අරෙගන ආවා. ඒ පුද්ගලයා තමයි සුසන්ත 
දිෙන්ෂ් කියන්ෙන්. ඔහු ජීවත් වුෙණ් ඇල්ලමුල්ල, පස්යාෙල්. අදත් 
උසාවිෙය් තිෙබනවා, බී31/241/2008 නඩුව. ඔහු ෙග් අම්මා තමයි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජයමාන්නෙග් ලීලාවතී. ඇය එම නඩුෙව් තුන්වැනි විත්තිකාරියයි. 
ෙම් සුසන්ත දිෙන්ෂ් කියන මනුෂ යා අද වන තුරු ෙහොයා ගන්න 
නැහැ. එතෙනෝල් ටික ෙගනාවාම අම්මා තමයි අරක්කුවලට දාලා 
දුන්ෙන්. විසි ෙදෙදෙනකු මරණයට පත් වුණා. අද මරණයට පත් 
ෙවලා ඉන්ෙන් තුන් ෙදනායි. එදා විසි ෙදෙදෙනකු මරණයට පත් 
වුණා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සාමාජිකයින්. ෙම්වා අප ඕනෑ 
ෙවලාවක කියනවා. පුළුවන් නම් නැහැ කියලා කියන්නෙකෝ. අදත් 
ඔවුන් ගම අත්හැරලා ගිහිල්ලා. හාමුදුරු නමකුත් මරණයට පත් 
වුණා. ඒ නඩුෙව් විත්තිකාරිය වන ඔහුෙග් අම්මා වන ලීලාවතී 
තවම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. හැබැයි ඒ විසි ෙදෙදෙනකු ෙපො ෙළොව 
යටට  යවලායි. ඒ කම්හෙල් වැඩ කරන ගමන් පුතා ෙගනාපු වස 
ජනතාවට ෙපොවලායි. ෙම්වා  පත්තෙර් දාලා ඒ  ෙචෝදනාව 
ආණ්ඩුවට හිලවු කරන්න යනවා.  

ඊ ළඟට ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? "නැදුන්ගමුෙව් ඇතා ෙබෝතල් 
ජලය බීම" කියලා සඳහන් ෙවනවා. ෙම් නැදුන්ගමුෙව් ඇතා 
ෙබෝතල් වතුර ෙබොන්ෙන් නැහැ. ඒ ඇතා ළිං වතුර ෙබොනවා. ෙම් 
ගරු මන්තීතුමන්ලාත් ඒ පෙද්ශෙය් ළිං වතුර ෙබොනවා. ෙවන වතුර 
ෙබොන්ෙන් නැහැ, ෙම් මන්තීතුමන්ලා. ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමන්ලාත් ඒ ළිං වතුර තමයි ෙබොන්ෙන්. ඒ 
ෙගොල්  ෙලෝ පිට රට ජීවත් වන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් ෙම්ක ෙවනත් 
පැත්තකට ෙගෙනන්න හදනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරළන්න බැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් ගමන ෙපරළන්න බැහැ. සුද්දාට අවුරුදු 
37ක් ගියා, ෙකොළඹ වරාෙය් දිය කඩනය කිෙලෝමීටර් ෙදකක් 
හදන්න. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවුරුදු හතරක් 
ඇතුළත කිෙලෝමීටර් හයහමාරක දිය කඩනයක් හදලා ඊෙය් විවෘත 
කළා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒක කියන ෙකොට කළුතරින් 
ආපු අජිත් මන්තීතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ උත්සවෙය් ජාතික 
ගීය ගායනා කෙළේ නැති ලු. ෙම් එතුමන්ලා දකින ෙද්. ඒ 
උත්සවෙය් ජාතික ගීය ගායනා කෙළේ නැති ලු. ෙම් 
යූඑන්පීකාරෙයෝ දකින ෙද්. අශුභවාදය. ෙම් රටට - 

 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. 
 
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ගීතය ගායනය රෙට් 

පධාන උත්සවයකදී ෙකරුෙණ් නැති වුණාම එක ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපන්වා ෙදන එක වරදක්ද? ෙම් රෙට් වරායක් 
විවෘත කරද්දි ජාතික ගීතය ගායනා කරන්ෙන් නැත්නම්- 

 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යූඑන්පීකාරයාට කියන්න 

ෙදයක් නැහැ. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
යූඑන්පීකාරයාට කියන්න ෙදයක් නැහැ ෙනොෙවයි. 
 
 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් හම්බන්ෙතොට වරාය හදපුවාම 

ඒ වරායට නැව් එන්ෙන් නැහැ, ගල් තිෙබනවා කිව්වා. [බාධා 
කිරීම්] වරාෙය් ගල් තිෙබනවාය කිව්ව අය අද අෙප් පැත්තට 
ඇවිල්ලා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
චීනයට යට ෙවලා චීන වරායයි හැදුෙව්. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගල් තිෙබනවාය කිව්ව දයාසිරි 

මන්තීතුමා වයඹ පළාත් සභාවට අෙප් පැත්ෙතන් තරග කරනවා. 
ෙම්ක තමයි විපර්යාසය. පුළුවන්නම් විපක්ෂය ආරක්ෂා කර ගන්න 
ෙකෝ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් මූලික වගකීම 
තමයි තමන්ෙග් ආණ්ඩුවක් හදන්න ඉස්ෙසල්ලා තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් සිටින අය ආරක්ෂා කර ගන්න එක. අද රනිල් විකමසිංහ 
මහත්මයාෙග් නායකත්වය යටෙත් තිෙබන UNP එකට තමන්ෙග් 
අයව ආරක්ෂා කර ගන්න බැහැ. එදා හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාත් 
එක්ක හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගල් තිෙබනවාය කිව්ව දයාසිරි 
මන්තීතුමා අද වයඹ පළාත් සභාෙවන්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය 

සඳහා ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ.  தயாரத்ன - உண ப் பா காப்  அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக 
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

 
Whereupon  THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE 

SILVA  left the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the 
Chair. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කථාව කරන්න. 
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කියන්ෙන් එදා හරින් 

මන්තීතුමයි, දයාසිරි මන්තීතුමයි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ගල් ගැන 
කථා කළා. අද ඒ ගල් අෙනක් පැත්තට ගිහිල්ලා. අපි UNP එකට 
කියනවා, ජනතාවට ආරක්ෂා වන්න කියන්න ඉස්ෙසල්ලා තමන් 
ළඟ ඉන්න මිනිසුන් ටික ආරක්ෂා කර ගන්න කියලා. තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් අයව ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි, තමන්ෙග් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන් කියාශීලිව වැඩ කරපු තරුණ පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරෙයකු ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි විපක්ෂයට මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවක් හදනවාය කියන එක හීනයක්. 
අහිංසක ජනතාවෙග් මිනී උඩින්, එෙහම නැත්නම් අද ෙම් සිද්ධි 
මුල් කර ෙගන ඒවා හරහා ආණ්ඩු හදන්නයි යන්ෙන්. ජනතාවෙග් 
හදවත දිනා ගන්න ෙනොෙවයි ඒෙගොල්ෙලෝ යන්ෙන්. ඒෙගොල්ලන්ට 
ජනතාවෙග් හදවත දිනා ගන්න බැහැ.  

අපි ඊෙය් විවෘත කළ ව ාපෘතිය දිහා බලන්න. ඒක වැදගත්. ඒ 
ව ාපෘතිෙයන් ලංකාෙව් සිතියමට අලුෙතන් අක්කර 500ක පමණ 
පමාණයක් එකතු වනවා. ඒවා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා 
ෙගදර ෙගනි යන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අනාගතෙය් UNP, එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධාන, ෙජ්වීපී ආණ්ඩුවක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් 
රෙට් බිහි වන දරුවන්ට අයිතියක් ඇති කරලා ෙදන තාත්තා 
ෙකෙනකු හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට සන්ෙතෝෂ 
වන්න පුළුවන්. ඒ, අපි ෙම් රටට යම් කිසි වැඩ ෙකොටසක් කරලා 
තිෙබනවාය කියලායි. 

එදා සුද්දාෙග් ආණ්ඩුව අවසන් ෙවලා 1948 දී අපට නිදහස 
ලැබුණාට පස්ෙසේ ෙම් රටට යම් කිසි ෙදයක් ඉටු කරලා තිෙබනවා 
නම් ඒ වගකීම ඉටු කරලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් කියලා අපි කියනවා. අද 
ෙමොන ෙචෝදනා කළත් ෙම් රෙට් ජනතාව ඒවා දන්නවා. අනුර 
කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා, "මිනී මරනවා" කියලා කෑ ගහලා 
කියන ෙකොට මිනිසුන් කියනවා, ෙදයිෙයෝ සාක්කි! 1988, 1989 
කාලය ගැන ගාම නිලධාරින්, විදුහල්පතිවරු අදත් කියනවා. අපි 
දන්නවා, අෙප් ගම්වල මැරුව අයව. 1988 අෙප් දරුෙවෝ එළියට 
දාන්න අපි භෙය් හිටිෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් 
අම්බලකන්ද ගෙම් අහිංසක තරුණෙයක්ව ෙබෝධිය ඉස්සරහා ෙවඩි 
තබා මරා දමා තිබුණා. අපි උෙද්ට දරුෙවෝ ටික ඉස්ෙකෝෙල් 
අරෙගන යන ෙකොට පාර ෙදපැත්ෙත් මිනී තිබ්ෙබ්. අහිංසක 
මිනිසුන් මරලා. එවැනි ෙද්වල් දරුවන්ට ෙපන්වන්න බැහැ. එවැනි 
තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. ඒ සමාජ කමය ගැන අද අනුර 
කුමාරලා බණ කියනවා. මා ඒකයි කිව්ෙව්, එතුමා කියන්ෙන් වැදි 
බණ කියලා. එතුමන්ලා කියන ෙද්වල් ෙම් රෙට් මිනිසුන් විශ්වාස 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. 
අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට වැඩ කරනවා.  

අපි ඊෙය් වරාය විවෘත කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙහට අනිද්දා 
වන ෙකොට ෙකොළඹ ෙව ෙළඳ නගරය සම්බන්ධ කරනවා 
බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළට. එතෙකොට 
විනාඩි 20න් යන්න පුළුවන්. මා හිතන හැටියට ඒ ෙදක අතර මුළු 
දුර පමාණය කිෙලෝමීටර් 29ක් විතර වනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අද 
ආෙයෝජනය කරලා තිෙබනවා ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 248ක 
පමණ පමාණයක්. ෙම් රජය රෙට් සංවර්ධනයට ෙලොකු 
දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එදා කැලණි පාලම පසු කරන 
ෙකොට අපි දැක්ෙක් භාෙගට ඉදි කරපු ෙකොන්කීට් ෙබෝක්කුවක් 
වාෙග් කෑල්ලක් විතරයි. නමුත් අද ඒක සජීවීකරණය කරලා 
තිෙබනවා; ඒකට පණ දීලා තිෙබනවා. ඒක ෙම් රෙට් ජනතාවට 
පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් නිර්මාණයක් බවට පත් කෙළේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තිෙබන 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව. ඒවා පාෙයෝගිකව 
ෙපෙනනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම 

පාෙයෝගිකව කරන ෙද්වල් මිනිසුන් දකිනවා. ෙම් රෙට් වැඩක් 
ෙකෙරනවාද කියන එක ජනතාවට ෙපෙනනවා. 

අද පාර්ලිෙම්න්තුව එහා පැත්තට ගිහින් යන්න. ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂ ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට බැන්නාට, හමුදා 
ෙසොල්දාදුවන්ෙගන් වැඩ  ගන්නවා කියා කිව්වාට, අද ඒ පෙද්ශයට 
යන අය දකිනවා තිෙබන ෙවනස ෙමොකක්ද කියලා. ඒවා දිහා අපි 
සැබෑ ෙලස බලන්න ඕනෑ. එදා දරුෙවක් එක්ක විහාරමහ ෙද්වි 
උද ානයට යන්න බැහැ. නමුත් අද ඒක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. 
තව ටික දවසක් යන ෙකොට විහාරමහ ෙද්වි උද ානය ෙකොයි 
ආකාරයට ෙවනස් ෙවනවාද කියන එක අපි සියලු ෙදනාටම දැක 
ගන්න පුළුවන්. 

ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙවනස. අපි ඒ ෙවනසට යමු. ෙම් අය 
අහිංසක මිනිස්සු. මම හිතන විධියට රතුපස්වල පෙද්ශෙය් ෙසෞඛ  
ෛවද  නිලධාරිනිය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමකුෙග් 
බිරිඳක්. ෙම් පශ්නය ආවා. ඒක අපි ඒ තැන්වලට ෙයොමු කළා. 
නමුත් ෆැක්ටරියක් එක වරටම වහන්න බැහැ. අපි කරුණු කාරණා 
කියන්න ඕනෑ. පර්ෙය්ෂණ කරන ෙතක් පිට්ටනිෙය් ඉඳ ෙගන 
උපවාස කරන්න ඉඩ දුන්නා නම් හරි. සිකුරාදා දවෙසේ ෙකොළඹ - 
නුවර පධාන මාර්ගය වහන්නට ඒ ජනතාව ෙගොනු කෙළේ ඇයි?  
සාකච්ඡාව අවසන් ෙවලා අන්තිම තත්පරය යන ෙකොට හමුදාවට 
ෙපටල් ෙබෝම්බ ගහන්න තරම් කලහකාරී තත්ත්වයක් ඇති කෙළේ 
ඇයි? අපි ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙමන්න ෙම්වා තමයි ෙම් 
කුමන්තණය යට තිබුෙණ්.  

ෙම් කර්මාන්තශාලාෙවන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අය 
120ක් අයින් කළා. ඒ අය ෆැක්ටරිය ඉස්සරහ මයිෙයොක්කා තම්බා 
ෙගන කකා හිටියා. ඒ විධියට මාස හයක් හිටියා. ඒ අයට ෙමතැන 
ෙමොනවා හරි ෙදයක් කරන්න ඕනෑ වුණා. ජලෙය් යම්කිසි 
අපවිතතාවක් තිෙබන්න ඇති. ඒක ඇත්ත. ඒක මුල් කර ෙගන 
තමන්ට ෙද්ශපාලනෙය් ඉටු කර ගන්න බැරි අරමුණු ඉටු කර 
ගැනීම සඳහා කෙළේ ෙමොකක්ද, අහිංසක ජනතාව එක්ක ෙසල්ලම් 
කරලා ඒ ජීවිත නැති කර දමන එකයි. ඒක ජනතාව දන්නවා. ඒ 
අයට අවශ  නම් පිට්ටනිෙය් ඉඳන් උපවාස කරන්න තිබුණා. එදා 
සිකුරාදා දවස. මහජනයා ෙකොළඹ ඉඳන් ඈත ගම්මානවලට යන 
දවස. එදා වැලිෙව්රිය පාර හරස් කරලා ඇති කළ තත්ත්වයට වග 
කියන්ෙන් කවුද? මීට කලින් සිද්ධියක් ෙවලා එක ෙපොලීසියකට 
ගිනි තිබ්බා.  ෙදොම්ෙප් ෙපොලීසියට ගිනි තියලා සම්පූර්ණෙයන්ම 
බිමට සමතලා කර දැම්මා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් කියන්ෙන් සාමය ආරක්ෂා කරන 
නිලධාරිෙයක්. ඒ අයටත් දරු පවුල් ඉන්නවා.  ෙපොල්ලකින් ගහලා, 
ෙපටල් ෙබෝම්බයකින් ගහලා, එෙහම නැත්නම් ගලකින් ගහලා 
මැෙරන අහිංසක ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග් දරුවත් දරුෙවක්. ඒ 
අයෙග් බිරින්දෑවරු වැන්දඹුවන් ෙවනවා. අපි ෙමන්න ෙම් ෙද්වල් 
ගැන හිතන්න ඕනෑ. ඒ නිසා යම්කිසි පශ්නයක් මුල් කර ෙගන ඒ 
පශ්නය ඈඳා ෙගන රජය ෙපරළන්න උත්සාහ කරමින්, ඒ තුළින් 
අහිංසක ජනතාවට වැරදි ආකල්පයක් දීලා ෙමවැනි ෙද්වල් 
කරන්න උත්සාහ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පෙද්ශෙය් තිෙබනවා 
ෙදවනගල කියලා ෙලොකු ගලක්. එතැන ෙලොකු පන්සලක් 
තිෙබනවා. ඔබතුමාත් ඒක දන්නවා. ඒ ගල පාමුල  මුස්ලිම් 
ජනතාව පරම්පරා ගණනාවක් ජීවත් ෙවනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා 
ගලිගමුව පදිංචි මනුස්සෙයක් ෙදවනගල ගලට ගිහිල්ලා ෙම් 
මුස්ලිම් ජනතාව අයින් කරන්න කියලා යම් යම් පශ්න ඇති කළා. 
ඒ ඇයි? විවිධ ආගමික සංවිධාන මුල් කර ෙගන  ෙම් රෙට් නැති 
ෙද්වල් ඇති කරනවා. ෙමොකද, අද රතිඤ්ඤයක් හැරුණු ෙකොට ෙම් 
රෙට් ෙබෝම්බ පිපිෙරන්ෙන් නැහැ. අපි ෙමන්න ෙම්ක ෙහොඳට 
හිෙත් තියා ගන්න ඕනෑ. එදා ෙදහිවල ෙකෝචිචිෙය්දී ෙබෝම්බය 
පිපිරිලා වැඩ ඇරිලා යන අය පවුල් පිටින් -විශාල සංඛ ාවක්- මිය 
ගියා. බස්වලත් එෙහමයි. අද එෙහම බයක් නැහැ. අද එෙහම 
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ෙබෝම්බ පිපිෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම්වා තමයි 
කලාපෙය් සමහර අයට උහුලන්න බැරිව ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් කුමන්තණවලට හවුල් වන්ෙන් නැතිව, 
ෙම් පශ්නවලට අහිංසක මිනිස්සු බිලි ෙදන්ෙන් නැතිව, ඒ අය 
පෙකෝප කරන්ෙන් නැතිව   පජාතන්තවාදීව  පවත්වන ඡන්දවලින් 
ජයගහණය කරලා පුළුවන් නම් ජනතාව දිනා ගන්න කියලා 
විපක්ෂයට අභිෙයෝග කරමින් මා නවතිනවා. ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු හරින් පනාන්දු 

මන්තීතුමා.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක්,  විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ගරු ෙජෝන් 

අමරතුංග මන්තීතුමා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විශ්වාසදායක ආරංචියක් 

ලැබිලා තිෙබනවා, ෙම් ෙවන ෙකොට ජනාධිපතිතුමා දිස්තික්ක 
25කට හදිසි නීතිය ෙයොදවා තිෙබනවාය කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? ෙමොන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්ද 

ඔබතුමා රීති පශන්ය මතු කරන්ෙන්? 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම්ක මුළු රටටම බලපාන පශ්නයක්. ගරු අගමැතිතුමාත් 

ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෙම්ක ඇත්තද, නැද්ද කියලා එතුමාට කියන්න 
පුළුවන්.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
That is not a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක් නැහැ. වග කිව යුතු විපක්ෂෙය් පධාන 

සංවිධායකතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග අංකයත් එක්ක කියන්න.  
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
It is an important issue for the whole country.- 

[Interruption.] 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවස්ථාව.  
 
 
[අ.භා. 3.56] 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම හිතනවා අද 

විෙශේෂෙයන් සාකච්ඡාවට භාජන විය යුත්ෙත් අල සම්බන්ධෙයන් 
පනවපු බද්ද පිළිබඳවයි කියලා. නමුත් ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා 
අල ගැන එක වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. [බාධා කිරීම්] අල 
කෑල්ලක් ගැනවත්; අල ෙපත්තක් ගැනවත් කථා කෙළේ නැහැ. ඒ 
නිසා මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමා එතුමා කළ ඒ 
 ෙචෝදනාවලට උත්තර ෙදන්න අපට අල නැතිව රතුපස් ගැන කථා 
කරන්න අවස්ථාවක් ෙදයි කියලා මම හිතනවා. [බාධා කිරීම්] 
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා 

කරන ෙකොට අපි ෙබොෙහොම නිශ්ශබ්දව අහ ෙගන හිටියා. ඉස්සර 
ෙවලාම අලවලින් ඇවිල්ලා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා අල ගැන කථා කරන්න. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔව්, අලවලින් ඇවිල්ලා  ඒවාට උත්තර ෙදන්න අපත් එන්නම්. 

[බාධා කිරීමක්] යන්න එපා, ෙපොඩ්ඩක් අහගන්න. මුලසුන 
ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය අල නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
78ක්ම ලබා ෙදන්ෙන් අෙප් දිස්තික්කවලින්.  

එනම් බදුල්ල දිස්තික්කෙයන්. විෙශේෂෙයන්ම වැලිමඩ, 
බදුල්ල, බණ්ඩාරෙවල, නුවරඑළිය වැනි පෙද්ශවලින්. අද අෙප් 
ඇමතිතුමා පුදුමාකාර පකාශයක් කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම අද අපට 
ෙත්රුම් යනවා, ෙම් අල පශ්නෙය් නියම තත්ත්වය පිළිබඳව. 
ෙමොකක්ද ඒ? එතුමා කියනවා, "ලංකාවට අවශ  අල පමාණෙයන් 
ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන් සියයට 40යි, ඉතුරු සියයට 60ක 
පමාණය අපි පිට රටින් ෙගන්වන්න ඕනෑ" කියලා. එතෙකොට ෙම් 
ඇමතිතුමා කියන විධියට සියයට 60ක් අල ෙගන්වන්ෙන් පිට 
රටින් නම් ඒකට තව රුපියල් 25 දක්වා බදු වැඩි කරනවාය කියලා 
කියන්ෙන් අර අල කන මිනිස්සුන්ට තවත් බර වැඩි කරලා තිෙබන 
එකයි. අපි ෙමච්චර දවස් කියපු බදු බර වැඩි වීම සම්බන්ධෙයන් 
ආණ්ඩුව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ සම්පූර්ණ වශෙයන්ම 
ෙපන්වනවා. ෙහොඳයි. අල ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න නම් ෙම්ක 
දාන්න තිබුෙණ් ගරු මුලසුන ෙහොබවන මන්තීතුමනි, අද ඊ ෙය් 
ෙනොෙවයි, අල ගලවන කාලයටයි. ෙම් කාලෙය් අල ගලවන්ෙන් 
නැහැ. වැලිමඩ, බදුල්ල, බණ්ඩාරෙවල, නුවරඑළිය ඉන්න ඕනෑම 
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පුද්ගලෙයකුෙගන් අහන්න. අල ගලවන කාලය ෙනොෙවයි ෙම් 
කාලය. අල ගලවන්ෙන් නැති කාලෙය් බද්ද වැඩි කරනවා කියලා 
කියන්ෙන් මිනිස්සුන්ට තවත් බදු බර වැඩි ෙවනවා, ජීවත් වීෙම් 
අපහසුව වැඩි ෙවනවා කියන එකයි. ගරු ලලිත් දිසානායක 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා චන්ඩියා වාෙග්  කථාවක් කරලා පැනලා 
ගියා. ඒකට උත්තරය අහගන්නවත් එතුමා ෙමතැන නැහැ. 
එතුමාෙග් කථාෙවන්ම කියනවා පසු ගිය අවුරුදු ෙදෙක් අල 
පරිෙභෝජනය අති විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ලු. 
සියයට ගණනකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා ලු. ඉතින් එෙහම නම් 
අලවලට තවත් බදු දැමීම තුළ සිදු ෙවන්ෙන් අල ෙගඩියක් කාලා 
ජීවත් ෙවන අහිංසක, අසරණ මිනිසුන්ට බරපතල  පශ්නයක් ඇති 
කිරීමයි.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවසක ෙවච්ච 
සිදුවීම ගැන අපි රතුපස්වලටත් යා යුතුයි. දැන් ෙම් රතුපස්වල ගැන 
කථා කරන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ෙමොකද එය අලවලට 
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා, මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි.  මිය 
ගිය එක පුද්ගලෙයක් ෙගොවිෙයක්. එතුමා කාලයක් අල ෙගොවි 
තැනත් කරලා තිෙබනවා කියලා අපට ආරංචියක් තිෙබනවා. 
එතෙකොට අපි අල ගැන කථා කරද්දී එතුමා ගැනත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කථා කිරීම ෙයෝග  යැයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා. මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, එක දරුෙවකු 
ලියලා තිෙබනවා ෙමෙහම කථාවක්. "වැලිෙව්රිෙය් ෙවඩි වැස්ස 
අපට කියන්ෙන් ෙමොනවාද?" කියලා ඒ ළමයා ලියලා තිෙබනවා. 
"අපට කියනවා හමුදාව, ෙපොලීසිය රජෙය් උපෙදස් අකුරට 
පිළිපැද්දා කියාලා; ගම් පහකට වඩා එක් කර්මාන්තශාලාවක් 
බලවත් කියාලා; ජන බලයට වඩා ධන බලය පබලයි කියාලා; 
වතුර බිංදුවට වඩා රබර්, ෙම්ස් පබලයි ෙන්ද කියාලා; යුද හමුදාෙව් 
මාමාලාට කිරිබත් උයපු ටවුෙම් අවසාන ෙය් මළ බත් ඉෙදනවා 
ෙන්ද කියාලා." දරුෙවක් කවියක් විධියට ලියපු ෙම්ක එක 
ස්ථානයක පළ ෙවලා තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම කනගාටුයි. අපි 
ෙම් ගැන කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා දැන් 
සාධාරණීකරණය කරන්න හදනවා. අපි ඉතාමත් අසතුටට පත් 
ෙවනවා, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් පකාශය ගැන. 
එතුමා කියනවා, ෙම්ක පිටුපස්ෙසේ ෙවනත් හස්තයක් තිබුණා ලු. ඒ 
හස්තය ලු ඇතුෙළේ ඉඳන් ගැහුෙව්. අපි නම් අහලා තිෙබන විධියට, 
දැනට අපට එන ආරංචි මාර්ගවලට අනුව ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාත් කියනවා, එතුමා ගහන්න කිව්ෙව් නැහැය 
කියලා. එතුමා ගහන්න කිව්ෙවත් නැත්නම් කවුද එතුමාට වඩා 
පබල නිලධාරියා? ෙම් රට තුළ ඉන්න එතුමාටත් වඩා පබල 
නිලධාරිෙයක් හමුදාෙව් නිලධාරියාට නිෙයෝගයක් ෙදන්න ඕනෑ, 
"ෙවඩි තියාපං" කියලා. අපි ගියා, ඒ පෙද්ශවලට. අපිත් දන්න 
කියන පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා ඒ පෙද්ශවල.  

අපි  දැක්කා BBC එෙකන් වාර්තා කළා, ඒ ෙවලාෙව් 
පල්ලියක් ඇතුළතට ගිහිල්ලා, පල්ලිය ඇතුෙළේ හිටපු මිනිස්සු දණ 
ගස්සලා ගහන විධිය. ඒ ගහන ෙවලාෙව් ඒ පල්ලිෙය් පූජකතුමාත්, 
කන ා ෙසොෙහොයුරියකුත් එතැනට එනවා. ඒ ආපු ෙවලාෙව් ඒ 
කන ා ෙසොෙහොයුරියටයි, පියතුමාටයි තුවක්කුෙවන් ගහනවා. ඒවා 
අසත  ෙනොෙවයි. ඒවා පකාශ කරනවා. ඔවුන් මාධ යට ඇවිල්ලා 
කථා කරනවා. BBC එකට කියනවා. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම නැහැය 
කියලා කියන්න පුළුවන්ද?  

අෙප් ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් ෙරොෙෂේන් 
චානක ඝාතනය වුණා. ෙවඩි තියපු පුද්ගලයා අත් අඩංගුවට 
අරෙගන අඩුම ගණෙන් විනය පරීක්ෂණයක් කරලා  ඔහු ව 
interdict කරලාවත් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ හලාවත ඇන්තනී 
පනාන්දුට ෙවඩි තිබ්බා. ෙවඩි තියපු පුද්ගලයා ෙමොන අණකින් 
ෙවඩි තිබ්බාද කියලාවත් ෙවඩි තිබ්බ එක ගැන ඔහුට  විරුද්ධව 
අඩුම ගණෙන් විනය පරීක්ෂණයක්වත් කරලා නැහැ. අෙප් 
ආරක්ෂාවට ඉන්න MSD නිලධාරිෙයක් අපව මරන්න ආපු 
ෙකෙනකුට හදිසිෙය්වත් ෙවඩි තිබ්ෙබොත් ඉස්ෙසල්ලාම එතුමාෙග් 

වැඩ තහනම් ෙවනවා. Interdict කරලා ඒ පරීක්ෂණය කළාට 
පස්ෙසේ තමයි ආපසු weapon එක අතට හම්බ ෙවන්ෙන්. එතකල් 
weapon එකක් අතට ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් ෙවඩි තැබීම කවුද කෙළේ? ෙම් ගැන ඇයි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් අති විශාල 
කියාදාමයකට යනවා. ෙමතැන මරණ තුනක් විතරක් ෙනොෙවයි 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි. එක 
දරුෙවක් පාසල් ගිහිල්ලා එන ෙකොට ෙම්කට ෙගොදුරු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අෙනක් දරුවා මල්ලිව ෙගදර බස්සලා ආපසු 
ඇවිල්ලා, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා බලන්න ගිහිල්ලා. 
එතෙකොට දුරකථනෙයන් කථා කරලා අම්මට කියලා තිෙබනවා, 
"අෙන් අම්ෙම්, ෙමතැන අෙප් හමුදාෙව් මාමලා ෙවඩි තියනවා. මම 
හැංඟිලා අස්සකට ෙවලා ඉන්ෙන්" කියලා. එතෙකොටම telephone 
එක විසන්ධි වුණා කියලා ඒ දරුවාෙග් ෙදමව්පිෙයෝයි කියන්ෙන්. 
ෙම්වා ෙබොරු ෙනොෙවයි. තමන්ෙග් දරුවා ජීවිතය දාලා යන ෙකොට  
ෙබොරු කියන්න අවශ තාවක් ඒ ෙදමව්පියන්ට නැහැ. ෙම් රෙට් 
ආණ්ඩුවට වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වගකීම පැහැර හරින්න හදන්න 
එපා. ෙමතරම් ෙදයක්, ෙමතරම් පශ්නයක් ෙම් රෙට් ෙවලා 
තිෙබනවා, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැන කථා කරාවි කියලා දැන 
දැනත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කී ෙදනාද අද ෙම් ආසනවල 
ඉඳෙගන ඉන්ෙන් කියලා බලන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැන 
ගණපූරණයවත් නැහැ. ෙම් රෙට් මිනී මැරුණත් ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, රට හදන තැනට ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. ඒ පශ්නය ගැන සංෙව්දී නැහැ. නමට, ඡන්දය 
ගන්න විතරයි ෙම් සංෙව්දීකම. දරුවන් බදා ගන්න, ඉඹින්න, අත 
ගාන්න ෙම් සියලු ෙදනා ෙබොෙහොම ෙහොඳට දක්ෂයි. නමුත් 
මිනිසුන්ට පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාෙව් එතැනට යන්න කිසිම 
ආසාවක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපට අලුත්ම ආරංචියක් 
ලැෙබනවා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදපු ෙකොම්පැනියට 
බාර දීලා තිෙබනවා ලු, රතුපස්වල පෙද්ශයට වතුර ෙදන්න. උන් 
දන්ෙන් විදුලි බලාගාර හදන්නයි. උන් දන්ෙන් නැහැ වතුර 
ෙදන්න. හැබැයි වතුර ෙදන්න හදන්ෙන්ත් ෙලෝලිත ෙසේනාරත්න 
කියන මහත්මයකු යටෙත්යි. ඔය ෙසේනාරත්න මහත්මයා කවුද  
කියලා අපි දන්නවා. ඒ මහත්මයාෙග් බෑනා ෙකනකුද, 
මුනුපුෙරකුද ෙකොෙහේෙදෝ තමයි ෙම් වැඩසටහන භාර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය හදපු අය ලවා වතුර 
දීලා දැන් ෙම් සිද්ධිය යට ගහන්න හදනවා. හැබැයි ෙම්ක යට 
ගහන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් උද්ෙඝෝෂණය කරපු අවස්ථා තුනකදී 
මිනිසුන්ට ෙවඩි තැබුවා. අෙප් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා 
ඉතාම භයානක පකාශයක් කළා. දිස්තික්ක 25කට හදිසි නීතිය 
ෙගෙනන්ෙන් ෙමොන මඟුලකටද? ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. වතුර 
ඉල්ලන්න මිනිසුන්ට අයිතියක් නැද්ද? ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට 
අත වශ  ෙද් තමයි වතුර. වතුර ටිකක් ලබා ගන්න මිනිසුන් පාරට 
බැස්සාම, ෙගොවිතැන් කරන්න ආපු මිනිසුන් පාරට බැස්සාම, 
ෙගොවි නිෂ්පාදන ටික විකුණා ගන්න බැරිව පාරට බැස්සාම ඒ 
මිනිසුන්ට ගහනවා නම්, ෙසේවක අර්ථ සාධකය සම්බන්ධෙයන් 
පශ්නයක් ඇවිල්ලා පාරට බැස්සාම ඒ මිනිසුන්ට ගහනවා නම්, 
ෙවඩි තියනවා නම්, මරණවා නම් ෙම් රට ෙමොන පැත්තකටද 
යන්ෙන් කියන එක මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමා ෙත්රුම් 
ගනීවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාවක් යනවා ෙම් වන 
ෙකොට තවත් තුන් ෙදෙනකුට බරපතළයි කියලා. ෙම් වන ෙකොට 
වැලිෙව්රිය, අංක 230/7 ලිපිනය දරන, අවුරුදු 45ක් වයසැති 
ශාන්ත දිෙන්ෂ් කියන මහත්මයාෙග් හිෙසේ වම් පසට ෙවඩි වැදී, 
ෙමොළයට ෙල් වහනය වී මරණාසන්නෙය් ඉන්නවා ලු. ඇත්ත 
වශෙයන් එතුමා machine එෙක් ආධාරෙයන් ලු ඉන්ෙන්. ෙගොඩක් 
ෙවලාවට කියන්ෙන් එතුමා ජීවතුන් අතර නැහැ, machine 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙකන් තමයි පණ දීලා තිෙබන්ෙන් කියලායි. ඒ, එක් අයකුෙග් 
තත්ත්වය. ෙමොකක්ද ඔහුට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හිෙසේ වම් පසට 
ෙවඩි වැදී, ෙමොළයට ෙල් වහනය වීමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙවඩි 
තැබුෙව් කවුද? ෙකොෙහන්ද ෙවඩි තැබුෙව්? ජීව උණ්ඩ ෙකොෙහොමද 
පාවිච්චි කෙළේ? අපි අහලා තිෙබනවා, උද්ෙඝෝෂණයක් කරනවා 
නම් ඉස්සර ෙවලාම barricades දමන බව.  ඊළඟට කැරැලි මර්දන 
ෙපොලීසිය - Riot Police - එන්න ඕනෑ. කවුද හමුදාව ෙගන්නුෙව් 
එතැනට? ඇයි හමුදාව එතැනට ෙගන ආෙව්? කවුද හමුදාවට  අණ 
දුන්ෙන්? ඉස්සර ෙවලාම කඳුළු ගෑස් ගහන්න ඕනෑ. වතුර canisters 
ගහන්න ඕනෑ. Rubber bullets දමා ෙවඩි තියන්න ඕනෑ. ෙම් කිසිම 
ෙදයක් කරන්ෙන් නැතිව ජීව උණ්ඩ දමා ෙවඩි තැබුෙව් 
ෙකොෙහොමද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මාධ යට අතිවිශාල 
වාරණයක් දාලා තිෙබනවා කියා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වග 
කීෙමන් කියනවා. මා ළඟ විස්තර තිෙබනවා. මා ෙම්වා ෙහට 
අනිද්දාට ලබා ෙදනවා කවුරු හරි ඉල්ලනවා නම්. “Hiru” 
නාලිකාෙව් 7.00ට ගිය news එක ෙනොෙවයි 9.00ට යන්ෙන්. ඒක 
ඒ ෙවලාෙව් නවතා දමා තිෙබනවා, ඕක ෙපන්නන්න එපා කියලා. 
"ෙදරණ" ආයතනෙය් මාධ ෙව්දියකු අස් කළා. නීච පහාරයක් 
එල්ල කළා කියන පකාශය කළා කියලා "ෙදරණ" ආයතනෙය් 
මාධ ෙව්දියාව එදා හවස ඒ ෙකොම්පැනිෙය් අයිතිකාරෙයෝ අස ්
කරනවා. එෙහම නම් ෙමොකක්ද, ෙම් රෙට් මාධ  නිදහස? 
මාධ යට කථා කරන්න බැහැ. මාධ ෙව්දිෙයෝ කියනවා, තමන් 
buildings උඩ නැඟලා ඉන්න ෙකොට identity card එක 
ෙපන්නුවාම කරපු ෙද්. මාධ  අධ ක්ෂතුමා ඒ identity card එෙක් 
සඳහන් කර තිෙබනවා, ෙමතුමන්ලාෙග් රාජකාරිය කිරීමට ඔවුන්ට 
නිදහසක් ඇත, නිදහෙසේ තමන්ෙග් මාධ  රැකියාව කිරීමට ඉඩ 
ෙදනු මැනවි කියලා. ඒ identity card එෙක් එෙහම ගහලා 
තිෙබනවා. ඒ card ෙපන්නන ෙකොට ඒවා වීසි කරලා දාපු, කැමරා 
කුඩු කරලා වීසි කරලා දාපු හමුදාව ෙමොකක්ද?   

ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් සමුළුව ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
තිෙයනවා. ෙමවැනි පවෘත්ති යන ෙකොට, අපට  මානව හිමිකම් 
පිළිබඳව ෙමතරම් පශ්නයක් එන ෙකොට අපි ජාත න්තරයට 
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  අෙප් සිංහලයන් අපටම ගහලා නම්, 
ෙකොෙහොමද ඒ පශ්නයට උත්තර ෙදන්ෙන්? අප ෙකොෙහේටද 
ෙමතැනින් යන්ෙන්? ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න හදනවා 
ෙනොෙවයි ෙම්. නමුත් ෙම්වාට තිතක් තබන්න ඕනෑ. ෙමවැන්නක් 
එක වතාවකදිත් වුණා. ෙම්වාට කට වහෙගන හිටියාම වැඩිෙයන්ම 
බැණුම් අහන්ෙන් විපක්ෂයයි. විපක්ෂය ෙමොකවත් කරන්ෙන් 
නැහැ කියලායි බණින්ෙන්. විපක්ෂය පාරට බැහැලා ෙහට ෙම් 
ගැන කථා කෙළොත් එෙහම, විපක්ෂයට තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව 
ෙපරළීෙම් පිස්සුව කියලා කියනවා. එෙහම නැහැ. ෙම්කට 
උත්තරයක් අවශ යි. උත්තරයක් ලබා දීම අත වශ යි. ෙරොෙෂේන් 
චානකෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් ආෙව් නැහැ. 
ඇන්ටනී පනාන්දුෙග් මරණය සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් ආෙව් 
නැහැ. දැන් මිය ගිහිල්ලා තිෙබන අවුරුදු 17ක තරුණයන් 
ෙදෙදනාෙග් මරණ සම්බන්ධෙයනුත් උත්තරයක් නැහැ. තවත් 
අතිවිශාල පිරිසක් තවම සටන් කරනවා ජීවත් වන්න. අපි දන්නා 
විධියට නම් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා.         

තව ෙකෙනක් තමයි සුනන්ද ෙපෙර්රා. ඔහුෙග් වයස අවුරුදු 
37යි. පදිංචිය අංක 58, ජයලත් නිවාසය, වැලිෙව්රිය. "හිසට උල් 
ආයුධයකින් ඇන ඇත" කියා සඳහන් වනවා. දැන් ඔහු ෙරෝහෙල් 
ඉන්නවා. ඔහුව ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් ෙපෝර්මෙය් 
ෙනොම්මරයත් මා ෙදන්නම්. "උල් ආයුධයකින් හිසට ඇන ඇත. 
පහර දීමකින් දකුණු කනට පහළින් ෙබල්ෙල් නහරයක් විසන්ධි වී 
ඇත" කියා සඳහන් වනවා. ගහපු ෙපොලු පහරකට නහර ෙවන් 

ෙවලා ගිහිල්ලා. වතුර ඉල්ලුවාට ෙම් වාෙග් තිරිසන් විධියට 
මිනිසුන්ට ගහනවාද? සාමාන ෙයන් අපි අහලා තිෙබන විධියට 
තස්තවාදිෙයක් ෙහෝ වතුර ටිකක් ඉල්ලුෙවොත් ඔහුට ෙවඩි 
තබන්ෙන් නැහැ. වතුර ටිකක් ඉල්ලුවා කියලා තස්තවාදියකුටවත් 
ෙවඩි තබන්ෙන් නැහැ. ෙමය, ඉතාමත් සංෙව්දී නායකයකු ඉන්න 
රටකට ගැළෙපන්ෙන් නැති ෙදයක්. ඒ ෙබොරුව ෙමතැනදී ඔප්පු 
ෙවනවා. ෙමයට වග කියන්න ඕනෑ, ආණ්ඩුවයි. ආණ්ඩුව ෙමයට 
උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් අණ 
දීපු හමුදා නිලධාරියා අද වන ෙකොට එළියට ගන්න ඕනෑ. හමුදා 
මාධ  පකාශක කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙරදි ඇඳ ෙගනද ඔහු කථා 
කරන්ෙන්? කථා කරන විධියට ලජ්ජාවක් තිෙබනවාද? ෙම් රට 
මීට වඩා ෙවනස් විය යුතුයි. මා හිතන හැටියට රතුපස්වල 
පෙද්ශෙය් එම සිදු වීම ෙමම අවස්ථාෙව්දී අෙප් රටට විශාල 
වින්නැහියක් ෙගන ෙදන එක මාර්ගයක් බවට පත් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙනොෙවයි ෙම්වා කියන්ෙන්.  

වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්නවා. මා දැක්කා internet එෙක් තිෙබනවා, -එතුමා කිව්ෙව් 
නැද්ද කියා මා දන්ෙන් නැහැ- එම සිද්ධිෙය් වගකීම ආණ්ඩුවයි, 
රජයයි භාර ගන්න ඕනෑය කියලා එතුමා කියා තිෙබන බව. ඒ 
ගැන මා දන්ෙන් නැහැ. Internet එෙක් තමයි තිබුෙණ්.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. අද "විරෙක්සරී" පතෙය් ඒ වාෙග් 

ෙදයක් පළ කරලා තිබුණා. මා ඒ ගැන ෙදෝෂාෙරෝපණය කරලා 
නිවැරැදි කරන්න කියලා දැනුම් දුන්නා. අනික් සියලුම පත්තරවල 
මා කිව්ව ෙද් නිවැරැදිව තිෙබනවා, ෙමය ෙම් ආණ්ඩුවටත්, 
ජනාධිපතිවරයාටත් විරුද්ධව කරපු කුමන්තණකාරි කියාවක 
පතිඵලයක් විය හැකියි කියලා.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
දැන් ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙමයට ආණ්ඩුව වග කියන්න ඕනෑ 

නැහැයි කියලා. හරි. එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් ස්ථාවරයත් හරි. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
නමුත් ආණ්ඩුවට තමයි ෙචෝදනාව එන්ෙන්. 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔව්. අනිවාර්යෙයන්ම. එම සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුවට 

නැතුව ෙවන කාටවත් ෙචෝදනා කරන්න  බැහැ. අනිත් අය 
කියනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 112 ෙදෙනක් උද්ෙඝෝෂණය 
කළා, ඒ 112ෙදනාෙග් උද්ෙඝෝෂණෙයන් තමයි ඒ සියලු ෙද් හට 
ගත්ෙත් කියලා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ෙමම 
අවස්ථාෙව්දී ෙමම ගරු සභාවට පැමිෙණන එක ෙහොඳයි. ෙම් සියලු 
ෙද්වල් අතර වතුර ෙදන්න ඕනෑකම තිබුණු පළමු වන සාකච්ඡාවට 
ෙමතුමා ගිෙය් නැහැ. එයට යෑමට පමාද වුණාය කියා තිෙබනවා. 
ෙමතුමා කියන්ෙන් ඒ පශ්නය හට ගන්න ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු 
සාකච්ඡාවට එතුමාට යන්න බැරි වුණාය කියලායි. ෙමොකක් ෙහෝ 
රාජකාරි කටයුත්තක් නිසා එතැනට යන්න බැරි ෙවන්න ඇති. 
නමුත් ඒ පශ්නය ෙකෙසේ ෙහෝ ඔඩු දිව්වා. අන්තිමට ෙවඩි තැබුවා. 
එම සිද්ධියට වග කිව යුතු ෙකෙනක් නම් කරන්න අද වන තුරු 
ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි තවත් ඉවසන්ෙන් නැහැ. අපි 
 ඉවසුවා ෙහොඳටම ඇති. ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙනොෙවයි, 
විපක්ෂයක් හැටියටත්, අෙප් යුතුකම හැටියටත් අපි ඉවසුවා 
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ෙහොඳටම ඇති. ෙරොෙෂේන් චානකෙග් මරණයට වග කිව යුත්ෙතක් 
නැහැ. ඇන්ටනී පනාන්දුෙග් මරණයට වග කිව යුත්ෙතක් නැහැ. 
ෙම් තුන් වන සිදු වීමයි. අපට මරණ කෙර් තබා ෙගන 
ෙද්ශපාලනය කරන්න ඕනෑ නැහැ. එෙහම අවශ තාවක් නැහැ. අපි 
බලනවා, ඉදිරි දින කිහිපෙය්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් ආණ්ඩුෙව් 
සැලසුම, ආණ්ඩුෙව් උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා. උද්ෙඝෝෂණය 
කරපු තරුණයන් තුන්ෙදනකු උද්ෙඝෝෂණය කරපු ෙහේතුව නිසා 
මිය ගියා නම් ෙම් රෙට් මානව හිමිකම් ගැන තව කථා කරන්න 
අවශ තාවක් නැහැ.  

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ජන බලයට වඩා ධන 
බලය ඉදිරියට යෑම ෙම් රෙට් අවාසනාව තමයි කියන හැඟීම අෙප් 
හදවතට එන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් 
කියනවා එතුමා අණ දුන්ෙන් නැහැයි කියලා. බැසිල් රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා කවදාවත් කියන්ෙන් නැහැ, එතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් 
මිනිසුන්ට ෙවඩි තබන්න කියලා. එෙහම නම් කවුද ෙම් අණ 
දුන්ෙන්? කාෙග් අණ පිළිපැදලාද ෙවඩි තැබුෙව්? ඒ ගැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ධම්මික ෙපෙර්රාෙග් අණද? එෙහම නම් ධම්මික 
ෙපෙර්රා ෙමතුමන්ලාටත් වඩා බලවත් පුද්ගලෙයක්ද? ඔහු 
හමුදාවට අණ ෙදනවාද? ඒ ගැන අපට පශ්නයක් පැන නඟිනවා. 
ෙමොකද එක factory එකක් නිසායි එම සිද්ධිය සිදු වුෙණ්. ධම්මික 
ෙපෙර්රා පවාහන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ෙකෙනක්; ලංකාෙව් 
ෙකොම්පැනි කිහිපයක අයිතිකාරෙයක්. අපට භයක් තිෙබනවා. 
ඔහුට කැසිෙනෝ ව ාපාර තිෙබනවා; බැංකුවල අයිතිය තිෙබනවා; 
finance companyවල අයිතිය තිෙබනවා.  ෙමතරම්  වැඩ තිෙබන 
ෙකනකුට අමාත ාංශයක ෙල්කම් ධුරයක් දරන්න ෙකොෙහොමටවත් 
බැහැ ෙන්. ලංකාෙව් ෙහොඳම ෙකොම්පැනි හතරක, පහක 
අයිතිකාරයකුට පවාහන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් ධුරයත් දරන්න 
ෙවලාවක් තිෙබනවාද? එයින්ම ෙපෙනනවා, සම්පූර්ණෙයන් 
ෙද්ශපාලන සම්බන්ධයක් තිෙබනවාය කියලා. එතැන පශ්නයක් 
තිෙබනවා. එතුමාෙග් අණින්ද ෙමය කියාත්මක වුෙණ්? ඇයි, 
එතුමා ආරක්ෂා කරන්ෙන්? ඊට වඩා ඔබතුමන්ලා ජනතාවට 
සංෙව්දී නම් ෙමයට පිළිතුරක් ලබා දිය යුතුමයි කියලා අපි විශ්වාස 
කරනවා. 

අවසානෙය් අර්තාපල් පශ්නෙයනුත් ඔබතුමන්ලා කෙළේ 
ජනතාවට ගහපු එකයි. බලන්න. ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන 
ඇමතිතුමා කථා කළා, ලිපි ෙගොනුව ගත්තා, යන්න ගියා. එතුමා 
ෙම් කථා අහන්නවත් සිටිෙය් නැහැ. එතුමාෙග් කථාෙව් හරය මා 
නැවත වරක් මතක් කරලා ෙදනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එතුමාෙග් කථාෙව් අන්තිම හරය මම කියන්නම්. ලංකාෙව්  

අල නිෂ්පාදනය  ෙවන්ෙන් පරිෙභෝජන අවශ තාවෙයන්  සියයට 
40 යි.  එතෙකොට අල සියයට 60 ක පමාණයක් පිට රටින් 
ෙගෙනන්නට  ඕනෑ. එතුමාෙග් කථාෙවන්ම කියනවා,  පසු ගිය  
අවුරුදු ෙදෙක්  ලංකාෙව් අල පරිෙභෝජනය double   ෙවලා 
තිෙබනවාය කියා. එතෙකොට කාටද අර බදු ගැහුෙව්?  සියයට 
60ක්ම  කන්ෙන් පිටින්  ෙගනැල්ලා නම්  පිටින් ෙගනාපු 
මිනිසුන්ටයි බද්ද ගැහුෙව්.  ඒකයි මම  කිව්ෙව්, ෙබොරුවක් කෙළේ 
කියා. අඩුම තරෙම් ෙම් බද්ද දාන්න තිබුෙණ් අල ගලවන  
කාලයටයි. ෙම් දවස්වල අල  ගලවන්ෙන් නැහැ. අෙප් පෙද්ශවල 
තමයි අල නිෂ්පාදනය ෙවන්ෙන්. දැන් අල ගලවන්ෙන් නැහැ.  එම 
නිසා ෙම්ක, අල ගලවන්ෙන්  නැති කා ලෙය් අර ෙගෙනන  අල 

ටිකටත් ෙග්මක් ගහලා එතැනත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන  ආර්ථික 
අපහසුතාව මඟහරවා ගන්න කරපු ජිල්මාට් එකක්.  

එම නිසා  මීට වඩා ෙම් රට ෙවනුෙවන් හිතන්න. ෙබොරුවට  
යමක් සංෙව්දීකෙමන් ෙපන්වන්නට එපා. අෙප්  අර දිසානායක  
මැතිතුමා ගලක් ගැන කිව්වා. ගලක් ගැන කියලා, වරායක් ගැනත් 
කිව්වා. එතුමා දැන් ෙමතැන නැහැ. එතුමා කිව්ව විධියට ෙම්ක 
දැන් ෙකොළඹ වරායක් ෙනොෙවයි.  ඇත්ත වශෙයන්ම ඒක  දකුණු 
ෙකොළඹ චීන වරාය.  ශී ලංකා වරායක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට 
වරාය නම් මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය. ඒක කමක් නැහැ. 
නැව් ආෙව් නැති වුණත්, ගල් තිබුණත් කමක් නැහැ.  ඒක අඩු 
ග ණෙන් මහින්ද රජපක්ෂ වරාය. නමුත් චීනය හදපු ෙම් අවසාන 
වරාය චීන වරාය.   පළමුෙවන් ජාතික ගීයවත් ගායනා ෙනොවුණු  
ලංකාෙව් පධාන  රාජ  උත්සවය තමයි  එම වරාය විවෘත කිරීෙම් 
උත්සවය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි අප ෙහොඳ ෙදයට 
ෙහොඳයි කියනවා. ඇත්ත කියන්න එපා යැ.  දකුෙණ් වරාය දියුණු 
වීම ෙහොඳ ෙදයක්. එය විය යුතුව තිබුණු ෙදයක්. හම්බන්ෙතොට  
වරාය හදනවාට  වඩා දකුණු ෙකොළඹ වරාය  හදන්න  ඕනෑ.  ගරු 
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා මා දැක්කා, 
ඒෙකත් ගලක් තිෙබනවා ද කියා බලන්න  හරින්ට කිමිෙදන්නටය 
කියා. අප කිමිෙදන්ෙන් කිමිෙදන්න ඕනෑ තැන්වලයි.  
කිමිෙදන්නට ඕනෑ නැති තැන්වල කිමිෙදන්ෙන් නැහැ.  චීනය ඒ 
වරාය හදලා එතුමන්ලා තමයි එහි ආදායම ලබා ගන්ෙන්.  එම 
නිසා  ෙම් වාෙග් ෙබොරු ෙපෝඩාකාරී  ෙද්වල්  කරන්ෙන් නැතිව,  
ෙම්  රෙට් අහිංසක ජනතාව ආරක්ෂා කරන  වැඩසටහනක්  දියත් 
කරන්න.   

ඉදිරි කාල ෙය්දී  ආණ්ඩු ෙපරළන්නට ෙනොෙවයි.   නමුත් ෙම් 
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න, රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා 
කරන්න ඕනෑ. බලන්න, ෙම්  හදිසි නීතිය දාලා තිෙබන්ෙන්  
උද්ෙඝෝෂණ ෙනොකරන්නයි. නමුත් අප ඒ කටයුතු  ඉදිරිෙය්දී 
කරනවාය කියන එකත් මතක් කරමින් මම නිහඬ  ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි.  මීළඟට ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා. 

 
[අ.භා. 4.16] 
 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர) 
(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාෙව් විවාද 

කරන්ෙන්  2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ  ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු  
පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ  බදු 
සම්බන්ධෙයන්  නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් 
නියමයන් ගැනයි.  නමුත් අද සියලු ෙදනාම කථා කෙළේ  ඒ 
සම්බන්ධව ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් 
පළාෙත් තමයි එතුමා කියනවා වාෙග් අල වැඩිෙයන් තිෙබන්ෙන්.  
හැබැයි පිට රටින් අල ෙගන්වා  අල ෙගොවියා පාරට බහිනෙකොටත් 
ආණ්ඩුවට බණිනවා.  එම නිසා මාස හතරකට කාලයකට  තමයි 
ෙම්  කටයුත්ත  කර තිෙබන්ෙන්. අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්  
ෙම් රෙට් අල ෙගොවියාට  ඒ කාලෙය්දී  ඒ සහනය ලබා ෙදන්නයි. 
අප අල වැඩිපුර ෙගන්වන්ෙන්  ෙම් රෙට් අල අඩුෙවන කාලයටයි.  
එයින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්  සාමාන ෙයන්  ෙවළඳ ෙපොෙළේ  
අල හිඟ ෙවනෙකොට  පාරිෙභෝගිකයාට සහනයක් ෙදන්නයි.  අල 
ෙගන්වන කාලය ෙවනෙකොට බද්ද අඩු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් 
රෙට්  නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනෙකොට  පිට රටින් ෙගන්වන පමාණය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අඩු කරන්න  බද්ද වැඩි කරනවා. අෙප් පෙද්ශෙය් අල 
ෙනොතිබුණත් ෙම්  රෙට් ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන්  ෙම් කටයුත්ත  
කිරීම ෙහොඳයි  කියා  මා  හිතනවා. නුවරඑළිය ආදී අල නිෂ්පාදනය 
ෙවන ඒ පෙද්ශවල  ෙගොවීන්ට එයින්  විශාල  ෙසතක් ෙවනවා. 
එෙහම නැත්නම් "අෙප් නිෂ්පාදනයට ඉහළ මිලක් ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ" කියා ෙගොවිෙයෝ හැම දාම  ආණ්ඩුවට  බණිනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද රත්රන්වල මිල 
අඩු වීමත් සමඟම  බැංකුවලටත් ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. බැංකු වැඩි මිලට රත්රන් උකස් අරෙගන, අද ඒ රත්රන් 
බැංකුෙවන් ආපසු ෙවන්ෙද්සි කළත්  ගන ්ෙන් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.ඒක නිසා ඒ කටයුතුවලදී 
බදු අය කරන ෙකොට ඒවාෙය් මිල ස්ථාවර තත්ත්වයකින් පවත්වා 
ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් බදු පිළිබඳව කථා කරන 
අතෙර්, වැලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් ඇති වූ පශ්නය ගැනත් සියලු 
ෙදනාම කථා කළා.  හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. 
මම දැන ගත්තා, එතුමා දැන් ටිකකට ඉස්සර ෙවලාත් ෙරෝහලට 
කථා කර අහලා බලලා තිෙබන්ෙන් ෙලඩා මැෙරනවාද කියලා 
විතරයි. ෙලඩා මැෙරනවාද කියන එක තමයි අහන්ෙන්. ෙලඩාට 
සනීප ෙවනවාද කියලා අහන්ෙන් නැහැ. අප නම් ෙරෝහලක 
ෙලෙඩක් ඉන්න ෙකොට අහන්ෙන්, ෙම් ෙලඩාට සනීපද, දැන් 
ඔහුෙග් තත්ත්වය ෙකොෙහොමද, ෙමයාව සනීප කර ගන්න පුළුවන්ද 
කියලායි. නමුත් අද විපක්ෂෙයන් අහන්ෙන් ෙලඩා සනීප කර 
ගන්න එක ගැන  ෙනොෙවයි.  දැන් කී ෙදෙනක් මැරුණාද, කී 
ෙදෙනක් අසාධ  තත්ත්වෙය් ඉන්නවාද, ෙලඩාට සම්බන්ධ කරපු 
ඔය මැෂින් එක ගලවා ගන්න බැරිද කියලායි ඔවුන් අහන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් තාත්තාත් ෙරෝහෙල් 
හිටියා. මම ඔහුට සම්බන්ධ කර තිබුණු මැෂින් එක ගලවන්න 
දුන්ෙන් නැහැ.  ඔහු ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක හිටියත් මම කිව්වා 
මැෂින් එක ගලවන්න එපා, මැෂින් එෙකන් හරි ඔහු ජීවත් 
කරවන්න කියලා. ඇයි? මට මෙග් තාත්තා එෙහම හරි ඉන්න එක 
වටිනවා.   ෙම් පශ්නයට මුහුණ දුන් තව කවුරු හරි  ෙරෝහෙල් 
ඉන්නවා නම්, එයා තව තත්පරයක් හරි මැෂින් එකට සම්බන්ධ 
කරලා තියා ගන්න ඒ අයෙග් ෙදමව්පියන්, ඥාතීන් කැමැතියි. 
නමුත් විපක්ෂයට  අද ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් මැෂින් එක ගලවලා 
හරි  හතරෙවනියාත් මිය ගියා කියලා කියන්නයි.  කවුරු හරි 
මැරුණාම ඒෙකන් වාසියක් ලබා ගන්න අප කවුරුවත් හිතන එක 
ෙහොඳ නැහැ. වාසියක් ලබා ගන්න ෙනොෙවයි, ජීවිතයක් නැති 
ෙවන්න යනවා නම් ඒ ජීවිතය නැති ෙවන්න ෙනොදී කරන්න 
පුළුවන් නම් අඩුම ගණෙන් ෙබෝධි පූජාවක් හරි තියලා ඒ අයෙග් 
ජීවිතය ගලවා ගැනීමට තමයි අප කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  
ෙරෝහෙල් ඉන්න ගණනින් කී ෙදෙනක් මැරුණාද, කී ෙදෙනකුට 
අමාරුද, එයා මැෙරන්ෙන් කවදාද කියලා බලනවාට වඩා එෙහමයි 
අප කටයුතු කළ  යුතු වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා මෙග් 
ඥාතිවරෙයකුටත්  පශ්නයක් වුණා. රත්නපුරෙය් දැව සංස්ථාෙව් 
වැඩ කරපු මෙග් ඥාතිවරෙයක් මහ පාෙර්දි ෙවඩි තියලා මැරුවා.  
ඊෙය් තමයි ඔහුෙග් අවසන් කටයුතු තිබුෙණ්. ඔහු පුංචි දරුවන් 
ෙදන්ෙනකුෙග් තාත්තා ෙකෙනක්; ෙහොඳ රජෙය් ෙසේවකෙයක්. මම 
ඊෙය් ඔහු ෙග් මළ ෙගදරදී තමයි දැන ගත්ෙත් ඔහුට දැව 
සංස්ථාෙවන් එක පිට promotions ෙදකක් ෙදන්න සූදානම් කර 
ති බුණු බව.  දැව සංසථ්ාව ෙවනුෙවන් කර තිෙබන කාර්ය භාරය 
උෙදසා තමයි ඔහුට ඒ උසස්වීම් ෙදන්න සූදානම් කර තිබුෙණ්. 
නමුත් දැනට දින තුනකට කලින් රෑ නවයට පමණ සාහසිකෙයක් 
ඔහුට ෙවඩි තියලා, පිහිෙයන් ඇනලා මරා දමා තිෙබනවා. මම හැම 
ෙවෙල්ම විශ්වාස කළා, අදටත් විශ්වාස කරනවා අෙප් රෙට් 

ෙපොලීසිය ෙලෝකෙය් ඉහළම දැනුමක් තිෙබන ෙපොලීසියක් බව.  
ඔහු මැරුෙව් කවුද, ෙමොකටද මැරුෙව් කියලා අෙප් ෙපොලීසිය 
ෙහොයා ගනියි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. මාධ  ෙම් පිළිබඳව 
මෙගන් විමසුවාමත් මම කිව්ෙව් කවුරු ෙහෝ ෙව්වා ඒ මිනීමරුවා 
ෙපොලීසිෙයන් ෙහොයලා ඔහුට නීත නුකූලව දඩුවම් ෙදයි කියලායි. 
යම් කිසි ෙකෙනක් නැති වුණු ගමන් කාට හරි කියන්න පුළුවන්, 
"ෙමයා සැකයි, ෙමයා සැකයි, ෙමෙහමයි" කියලා. එම නිසා කාට 
හරි යම් කිසි කටයුත්තක් ෙවනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න 
ඕනෑ.  

දැන් ෙම් වැලිෙව්රිය සිද්ධිය සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක් 
පවත්වනවා. මා දැක්කා යුද හමුදාපතිතුමා ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් 
කරන්න කටයුතු කරන ආකාරය. යම් කිසි ෙහේතුවකින් කවුරු හරි 
වැරැද්දක් කර තිෙබනවා නම් ෙම් රෙට් නීතියට අනුකූලව ඔහුට 
දඬුවම් ෙදයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 
රූකාන්ත ගුණතිලක, චන්දෙල්ඛා යුවළට එදා යම් කිසි පශ්නයක් 
ඇති වුණු බව.  එදා හිටපු අෙප් ෙපොලීසිෙය් අය වරදක් කළා 
කියලා ඊෙය් ෙපෙර්දා ඔවුන්ට උසාවිෙයන් දඬුවම් දුන්නා. අවුරුදු 
ගණනාවකට පසුව ෙහෝ ඒ අයට අද දඩුවම් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි 
ෙම් දඬුවම් දුන්නාට පස්ෙසේ ඒක ෙහොඳයි කියන්ෙන් නැහැ. 
වැරැද්දක් කළා  නම් ඒ වැරැදිකරුවන්ට කවදා ෙහෝ දවසක දඬුවම් 
දීලා තිෙබනවා. ඒ සිද්ධිය වුණු ෙවලාෙව් ෙකොයි තරම් බැන්නාද 
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඒ බැන්නා වාෙග්ම අද ඒ අයට 
නීත නුකූලව දඬුවම් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සිද්ධිෙය්දීත් යම් 
කිසි වැරැද්දක් ෙවලා තිෙබනවාද බලන්න අෙප් හමුදාෙවන් 
පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. ඒ පරීක්ෂණෙයන් පසුව නීත නුකූලව 
ඒ සඳහා අවශ   කටයුතු කරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා දකින එක ෙදයක් 
තිෙබනවා. අප හැෙමෝම මනුෂ ෙයෝ. කවුරු හරි ගහන ෙකොට 
 සමහර අයට  ආෙව්ගයක් ඇති ෙවනවා. ඔය කියන කාටත් 
එෙහමයි. එතැන වුණු සිද්ධිය මම දැක්ෙක් නැහැ. මම ඒ පළාෙත් 
ෙනොවුණත්, රූපවාහිනිෙයන් ඒ සිද්ධිය ටිකක් දැක්කා. හමුදාෙව් 
රණ විරුවන්ට ගල්, ෙපොලු ආදිෙයන් ගැහුවා. ඒක කාටවත් නැහැ 
කියන්න බැහැ. ගහන ආකාරය මම නම් රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා. 
හැබැයි එතැන හිටපු කට්ටියත් ෙම්වා දකින්න ඇති. ෙම් සිද්ධියට 
සම්බන්ධ නැති අහිංසක අයවලුන් කීප ෙදෙනක් ෙමහිදී මිය ගියා. 
අප ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.  

හුඟක් ෙවලාවට උද්ෙඝෝෂණයක ඉස්සරහින් කට්ටියක් 
ඉන්නෙකොට, තවත් කට්ටියක් පස්ෙසන් ඉඳලා  ෙමෙහයවනවා. 
ෙපළක් කට්ටිය උද්ෙඝෝෂණය අවසන් වනවාට කැමැති නැහැ; 
අවසන් කරන්න කැමැති නැහැ. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් දුන්නාට 
පසුවත් ඒ පශ්නය මතම සිටිෙය්  යම් කිසි ගැටලුවක් ඇති කර 
ගන්නයි. එක්ෙකෙනක් ෙහෝ මැරුෙණ් නැත්නම් ඒ කරපු 
උද්ෙඝෝෂණෙයන් ඒ අයට වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  ඒ නිසා  
ගැටුමක් ඇති කරලා, ෙමහි නරක නාමය ආණ්ඩුවට ෙගෙනන්න 
ෙම් පිටුපසත් යම් කිසි කණ්ඩායමක් සිටියා. "සිරස" රූපවාහිනිෙය් 
මා දැක්කා, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු  ෙපන්නලා, තී වීලර් 
එකක යන එක්ෙකෙනක් බනිනවා. මුලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ඒ විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්. ඒ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරයාට  ඔහු කිව්වා, "ෙද්ශපාලනඥයන් ඕනෑ නැහැ, අපි 
ඉල්ලුෙව් වතුර"  කියලා. ඒ නිසා ෙමයින් යම් කිසි ෙද්ශපාලන 
වාසියක් ලබා ගන්නවා නම් ඒක ෙහොඳ නැහැ. අපි ඒ මිය ගිය 
අයෙග් පවුල්වල අයට අෙප් කනගාටුව පකාශ කරනවා.  

අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන “නියම” නිසා විෙශේෂෙයන්ම අල 
ෙගොවියාට ෙලොකු සහනයක් ලැෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත 
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.   
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපට කථා කරන්නට 

තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් ඉදිරිපත් 
කර තිෙබන නියම ෙදකක් ගැනයි.  ෙමම නියම ෙදෙක්ම සඳහන් 
වන්ෙන් බදු අය කිරීම් ගැනයි. 2013 ජුනි 07 දිනැති අංක 1813/24 
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ ඉදිරිපත් කරන ලද 
නියමය බැලුෙවොත්, එමඟින්  ආහාර දව  කිහිපයක බදු වැඩි කර 
තිෙබනවා.  

ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව ගැන දහසක් බලාෙපොෙරොත්තු තබා 
ෙගන සිටියා,  යුද්ධය අවසන් කර අවුරුදු හතරක් ගත වුණා, දැන් 
බඩු මිල අඩු කරයි කියලා. නමුත් අපි දකින විධියට බඩු මිල අඩු 
වන පාටක් නැහැ.  භාණ්ඩ සඳහා අය කරන බදු එන්න එන්නම 
වැඩි ෙවනවා. ෙපොල් ෙතල්වලට රුපියල් 110ක් බදු අය කරනවා. 
සුදු ලූනුවලට රුපියල් 100ක් බදු අය කරනවා.  සැමන්වලට 
රුපියල් 100ක් බදු අය කරනවා. ෙත් ෙබොන සීනි  කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 100ක් බදු අය කරනවා. ෙම් වාෙග් බදු අය කරෙගන අය 
කරෙගන යනවා.  ෙමෙතක් කල් අල කිෙලෝ එකකට බදු අය 
කෙළේ රුපියල් 15යි.  අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන අෙනක් ගැසට් 
නිෙව්දනයට අදාළ නියමෙයන්  එම බදු මුදල රුපියල් 25ක් දක්වා 
වැඩි කර තිෙබනවා.  

යුද්ධය ඉවර වුණා නම්, එහි පතිලාභ ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියලා 
මම අහනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආහාර දව වලින් බදු අය 
කරලා ලබා ගන්නා සල්ලිවලින් ෙම් රෙට් ෙමොනවාද  කරන්ෙන් 
කියලා මා අහනවා. යුද්ධය අවසන් වීමත් සමඟ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, දැන් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ඉතිරි 
ෙවනවා කියලා.  රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් ෙනොෙවයි, පෙකෝටි 
ගණනක් ඉතිරි ෙවනවා. ෙමොකද, දවසකට රුපියල් ෙකෝටියකට 
වඩා යුද්ධය ෙවනුෙවන් වියදම් කළා. නමුත් දැන් ආහාර දව වලට 
අය කරන බදු වැඩි කරලා, ඒ ලැෙබන සල්ලි යන්ෙන් ෙකොෙහේටද?  
අර පනින මන්තීවරුන්ට සල්ලි ෙදන්නද? මන්තීවරුන් පන්නා 
ගන්න සල්ලි ෙදන්නද ෙම් බදු අය කරලා සල්ලි එකතු කරන්ෙන්? 
එෙහම නැත්නම් ණය ෙවලා රටට වුවමනා නැති ගුවන් 
ෙතොටුෙපොළවල් හදලා,  නැව් එන්ෙන් නැති වරායවල් හදලා, ඒ 
ණය බර ෙගවන්නද ෙම් බදු සල්ලි එකතු කරන්ෙන්?  එෙහම 
නැත්නම් පැළ ෙවන්ෙන් නැති ඇට ෙබදලා කෘෂිකර්මය දියුණු 
කරනවා කියන්නද ෙම් සල්ලි එකතු කරන්ෙන්?  එෙහම නැත්නම් 
පාර carpet කරනවා කියලා දූෂණ, වංචා  කරලා  ඒ ණය 
ෙගවන්නද ෙම් බදු සල්ලි එකතු කරන්ෙන්?   

අද හතර වෙට්ම තිෙබන ඉස්පිරිතාලවලට ගියාම ඒ 
ඉස්පිරිතාලවල ෙබෙහත් නැහැ. ඉස්පිරිතාලවලට ෙබෙහත්  
අරෙගන දීලා ඒවා සංවර්ධනය කරන්නද ෙම් බදු එකතු කරන්ෙන්? 
අෙනක් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත්, ඉස්ෙකෝලවල අධ ාපනය 
කඩාෙගන වැටිලා, දරුවන්ට ටියුෂන් පන්තිවලට යන්න සිදු ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පාසල් අධ ාපනය දියුණු කරන්නද ෙම් බදු 
එකතු කරන්ෙන්?  එෙහම නැත්නම් ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය 
සමුළුවට පැමිෙණන රාජ  නායකයන්ට සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන 
ෙගෙනන්නද ෙම් බදු එකතු කරන්ෙන්?  වැලිෙව්රිෙය් අහිංසක 
ජනතාව වතුර ඉල්ලා කෑ ගහනෙකොට ඒ මිනිසුන් මරන්න bullets 
ෙගෙනන්න, ඒ සඳහා ෙකොළඹ ඉඳලා වාහන ෙගෙනන්න, යුද 
හමුදාව ෙමෙහයවන්නද ෙම් මිනිසුන්ෙගන් බදු එකතු කෙළේ?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් නිදහස ්ෙසෞඛ  
ෙසේවයක් ෙම් රෙට් තිබුණාට ඉස්පිරිතාලවල ෙබෙහත් නැහැ.  
ඕනෑම සාමාන ෙයන් මිනිෙහක් දන්නවා, ඉස්පිරිතාලවලට ගියාම 
ෙබෙහත් නැහැ යි කියන එක.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් නියම 
තුළින් ෙලඩුන්ට ෙදන ආහාරවලටත් බදු වැඩි කරලා තිෙබනවා අපි 

දැක්කා.  මුං ඇට කිෙලෝ එකක් සල්ලි දීලා ගන්නෙකොට   රුපියල් 
100ක් රජය බදු අය කර ගන්නවා. කවුපි කිෙලෝ එකක් මිල දී 
ගන්නෙකොට රුපියල් 100ක් බදු අය කර ගන්නවා. ෙගොඩක් 
ෙවලාවට ආහාරයට මුං ඇට, කවුපි මිල දී ගන්ෙන් ෙලඩුන්.  
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙදොඩම් ෙගඩියක් මිල දී ෙගන ෙලෙඩක් 
බලන්න යන්න විධියක් නැහැ.  ෙගඩියකට රුපියල් 20ක්, කිෙලෝ 
එකකට රුපියල් 60ක් වාෙග් මුදලක් බදු  අය කර ගන්නවා. මිදි 
ටිකක් අරෙගන ගිෙයොත්, කිෙලෝ එකකට  රුපියල් 150ක් ආණ්ඩුව 
බදු අය කර ගන්නවා. ෙකොත්තමල්ලි ටිකක් තම්බලා ෙබොන්න 
බැහැ, කිෙලෝ එකකට රුපියල් 45ක් ආණ්ඩුව බදු අය කර 
ගන්නවා. ඉතින් ෙලඩුන්ටත් ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. කුරක්කන් 
ටිකක් අරෙගන කන්න විධියක් නැහැ මිල වැඩියි.  කුරක්කන් 
සාටකය නම් දමාෙගන ඉන්නවා. ඒකට නම් බදු අය කළාට කමක් 
නැහැ, කුරක්කන්වල අයිතිවාසිකම තිෙබන නිසා.  

කුරක්කන්වලටත් කිෙලෝ එකකට රුපියල් 100ක බද්දක් අය 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල, පරිප්පු කන්ෙන් 
දුප්පත් මිනිස්සු. හැම්, ෙබ්කන් කන අයට ෙනොෙවයි ෙම් බදු අය 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  අල කිෙලෝ එකට, පරිප්පු කිෙලෝ එකට තමයි 
ෙම් බදු අය කරලා තිෙබන්ෙන්. අල කිෙලෝ එකකට රුපියල් 
විසිපහක් බදු හැටියට අය කර ගන්නවා. පරිප්පු කිෙලෝ එකකට 
රුපියල් 20ක් අය කර ගන්නවා. එෙහම නම් ෙම් පහර ගහන්ෙන් 
අනිවාර්යෙයන්ම දුප්පත් මිනිසුන්ට කියලා මම විෙශේෂෙයන් 
කියනවා.  

එක පැත්තකින් ආඩම්බරකාර තාත්තාෙග් පුතාලා ෙර්ස් පදින, 
ලැම්ෙබෝගිනි කාර්වල  බද්ද අඩු කරනවා නම්, ඇයි ෙදයියෙන්! 
ෙම්  අලවල, පරිප්පුවල බද්ද අඩු කරන්න බැරි? අහිංසක මිනිස්සු 
පරිෙභෝජනය කරන කෑමවල බදු අඩු කරන්ෙන් නැද්ද කියන 
කරුණ ෙකෙරහි මම විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 
සීනි කිෙලෝ එකකින් රුපියල් විස්සක් ආණ්ඩුව  එක්කහු කර 
ගන්නවා.  ඒ නිසා  උෙද්ට පරිප්පු ෙහොද්දක් එක්ක, එෙහමත් 
නැත්නම්  අල ෙහොද්දක් එක්ක පාන් කෑල්ලක් කාලා, අතට සීනි 
ටිකක් අරෙගන කහට ටිකක්වත් ෙබොන්න විධියක් නැති 
තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාත් 
පැහැදිලි කළ විධියට  සාමාන ෙයන් අදාළ වකවානුෙව් නම් ෙම් 
නිෂ්පාදනවලට -අලවලට- බදු අය කළාට කමක් නැහැ.  Season 
එෙක්දී අල ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්න පටන් ගත්තාම, අල 
අතිරික්තයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවන්න පටන් ගත්තාම අලවලට බදු 
පැනවූවාට කමක් නැහැ.  නමුත්  අල  නිෂ්පාදනය රටට ලැෙබන 
කාලය ෙනොෙවයි ෙම්. තව මාස ෙදක තුනක් යනවා, ෙද්ශීය අල 
ෙම් market එකට  එන්න. නමුත්  දැනටත් මාසයකට විතර ඉහත 
කාලයක සිට අලවලට බදු අය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.  
එෙහම නම් ෙම් බදු අය කෙළේ ෙගොවියාට තිබුණු ආදරයකටද? 
නැත්නම් දුප්පත් මිනිහාෙග් මුදල් ගසා කන්නද? දුප්පත් මිනිහාෙග් 
පඩි පැකට් එකට විදින්නද?  නිකම්  ෙගොවියා ගැන  කිඹුල් කඳුළු 
හලනවා. ෙගොවියාට අපි ආදෙරයි. ෙගොවියා රැක ගන්න ඕනෑ. අල 
වගාව බිමටම වැටිලා. අල ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අල එන කාලය ෙනොෙවයි. කවුරු රකින්නද ෙම් බදු අය 
කරන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන 
දිස්තික්කෙය් විෙශේෂෙයන්ම  ෙම් රෙට් මූලික ෙබෝග කීපයක්  වගා 
ෙකෙරනවා. ඒ තමයි, මඤ්ෙඤොක්කා, අන්නාසි, රඹුටන් වා ෙග් 
ෙද්වල්. දැන් අෙප් දිස්තික්කය තුළ තිෙබන පශ්න  දිහා බැලුවාම, 
අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන  මඤ්ෙඤොක්කා වගාව ඉදිරිෙය්දී නැති 
ෙවලා  යනවා; අන්නාසි වගාව වඳ ෙවලා යනවා; රඹුටන් වගාව 
නැති ෙවනවා.  ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙහේතුව? ෙම්කට ෙහේතුව ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙපොෙළො ෙව් වතුරට ඇසිඩ්  එකතු වීමයි.  ෙම් වතුරට 
ඇසිඩ් එකතු වීම නිසා වගා පාලු ෙවනවා. එදා අපි දැක්කා, ෙම්වාට 
දුන්නු උත්තරය ෙමොකක්ද කියලා. [බාධා කිරීමක්]  පැළ ෙබදුවාට 
වැඩක් නැහැ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහට අනිද්දා වන ෙකොට මඤ්ෙඤොක්කාවලටත් බදු අය කරයි. 

ඇයි?  මඤ්ෙඤොක්කා ෙහොඳින් වගා කරන දිස්තික්කයක් තමයි 
ගම්පහ දිස්තික්කය.  ඒ පළාෙත් වතුරට  ඇසිඩ්  එකතු ෙවලා, වගා 
කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිසා 
මඤ්ෙඤොක්කාත් ෙම් රටට ආනයනය කරන්න ෙවයි; රඹුටන් 
ආනයනය කරන්නත් ෙවයි; අන්නාසි ආනයනය කරන්නත් ෙවයි. 
ඒවාටත් බදු එකතු කරයි.  

"අෙප් වතුරට ඇසිඩ් එකතු ෙවලා, අෙප් වතුෙර් “පී එච්” අගය 
අඩු ෙවලා"  කියලා පෙද්ශෙය් ජනතාව පැහැදිලි කරලා දුන්නාම 
ඔවුන්ට දුන්ෙන් ෙවඩි උණ්ඩය. වතුර ටික ෙනොෙවයි, ජනතාවට 
දුන්ෙන් ෙවඩි උණ්ඩය. වතුර ඉල්ලා අඬන ෙදමව්පියන්ට වතුර ටික 
ෙනොෙවයි, දරුවාෙග් මළ කඳ තමයි ෙගදරට හම්බ වුෙණ්.  

ෙම් වතුෙර් පශන්ය නිසා වගා කරන්න බැහැ, වගා 
පාලුෙවනවා. ඒ ෙපොළෙව් ඇසිඩ් ගතිය වැඩි වීම නිසා. නාන්න 
බැහැ. ඇ ෙඟ් ෙහොරි, දද, කුෂ්ඨ හැෙදනවා කියලා කියනවා. ඒ 
වාෙග් ෙලඩ හැෙදනවාය කියනවා. වතුර ෙබොන්න බැහැ, දීර්ඝ 
කාලීන ෙලඩ හැෙදනවාය කියනවා.  

අපි ඇහුවා, ඇයි ෙම් හමුදාව ෙම් මිනිසුන්ට පහර දුන්ෙන් 
කියලා. එතැනදී කිව්ෙව්, "පාර අවහිර කළා, පාර අවහිර කළ 
හන්දා අෙනක් මිනිසුන්ට යන්න විධියක් නැහැ. ඒ හන්දා බැරිම 
තැන ෙවඩි තියලා හරි පාර clear කළා" කියන එක.  

විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ෙම් තාත්තලාෙග් පුතාලාට පාරවල් 
වහෙගන කාර් ෙර්ස් තියන්න ෙහොඳයි, නගර වහ ෙගන කාර් ෙර්ස් 
තියන්න ෙහොඳයි. නමුත් අහිංසක මිනිෙහකුට පැය ෙදකක් පාර 
වහෙගන ඉඳලා වතුර ඉල්ලා කෑ ගහන්න ෙම් ආණ්ඩුව ඉඩ තිබ්ෙබ් 
නැහැ.  කාර් ෙර්ස් එකක් නම් නගර වහලා ඒ අයට ඉඩ ෙදනවා.  ඒ 
ෙලොකු මිනිසුන්ට පමණයි. වතුර ටිකක් ඉල්ලා ගන්නවත් ෙපොඩි 
මිනිසුන්ට ඒ අවස්ථාව දීලා නැහැ. අපි ඒක විෙශේෂෙයන්ම ෙහළා 
දකිනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ෙම් පශ්නය අද ඊෙය් ඇති වුණ 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 2006 දී ජල සම්පත් මණ්ඩලය ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් කරන ලද පරීක්ෂණවලින් කියලා තිෙබනවා, ෙම් 
පෙද්ශෙය් වතුර ඇසිඩ් බවට පරිවර්තනය ෙවනවා කියලා. 2011 දී 
ඒ වාර්තාව එළිදක්වා තිෙබනවා. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා  සිදු වුණු 
පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම්ක දැනට අවුරුදු තුනකට පමණ 
ඉස්සර පැහැදිලි කරපු පශ්නයක්. නමුත් කිසිම ෙකනකුෙගන් 
ෙම්කට පිළිතුරු ලැබුෙණ් නැහැ. ජනතාව එදා සිට බලාෙගන 
සිටියා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා 2011 දී ෙම් වාර්තාව එළි දක්වන 
ෙකොට ෙම් පෙද්ශෙය් ජලය ඇසිඩ් බවට පත් වනවා කිව්වාම, ඒකට 
උත්තර දුන්නා නම්; ඒ ගැන මහන්සි වුණා නම්; ෙකොෙහොමද ෙම් 
ජලය ඇසිඩ් වන්ෙන් කියලා ෙහව්වා නම්; අද ෙමෙහම මිනී මැරුම් 
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ කියලා මම හිතනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ගැන 
ෙහව්වා නම්, පාසල් යන දරුවන්ට මිනී ෙපට්ටිෙයන් ෙගදර එන්න 
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. දැන් කෑ ගහනවා. 2006 දී ෙම්ෙගොල්ලන්ට 
කෑ ගහන්න තිබුණා, වතුර ටික ඇසිඩ් බවට පත් වනවා කියලා. ෙම් 
කෑ ගහන කෑ ගැහිල්ල එදා පාරට ගිහිල්ලා කළා නම්; රජයට කෑ 
ගැහුවා නම්; අදාළ ඇමතිවරුන්ට කෑ ගැහුවා නම්; එෙහනම් අද 
ෙමෙහම පශ්නයක් වැලිෙව්රිෙය් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපි 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම්වා ෙපන්වා ෙදන ෙකොට 
ෙම්ෙගොල්ලන් දන්ෙන් අපට කෑ ගහන්න විතරයි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දරුෙවෝ වඩා ෙගන ඉන්න ෙකොට අම්මා 
ළඟට ගිහිල්ලා උම්මා ෙදන තාත්තලා අද ඉන්නවා. 
උද්ෙඝෝෂණෙය්දී හමුදාෙවන් ෙවඩි තියලා මැරුණු ඉස්ෙකෝෙල් 
යන අහිංසක දරුවන්ෙග් මිනී ඒ ෙගවල්වලට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැන ඉඳෙගන කෑ ගැහුවාට ඒ දරුවන්ෙග් 
මළ ෙගදරට යන්න කිසි ෙකෙනක් නැහැ. රතුපස්වල, වැලිෙව්රිය, 
නැත්නම් හිරිපිටිය වැනි ගම් 15ක පමණ ජනතාව බලධාරින්ට 
කිව්වා, ෙම් පෙද්ශවල ජලෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. 
ෙබොෙහොම අහිංසක විධියට ඔවුන් ෙම් ගැන කිව්වා. නමුත් ෙම්කට 
උත්තර දුන්ෙන් නැහැ. "ඇත්ත ෙන්න්නම්, වතුරවල පශ්නයක් 
තිෙබනවා තමයි. අපි ෙහට ඕෙගොල්ලන්ට ෙබොන්න වතුර බැරල් 
ටිකක් ෙගනැල්ලා ෙදන්නම්" කිව්වාට ඒෙකන් ෙම් පශ්නය 
විස  ඳුෙණ් නැහැ. ෙම් පශ්නයට දීර්ඝ කාලීන විසඳුමක් හිතුෙව් 
කවුද? ෙම්ෙගොල්ලන් ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න බැරල් ටිකක් 
ෙගනැල්ලා ඒ ෙගනාපු ෙකනාෙග් නම ගහෙගන "ෙමන්න මම 
තමයි මිනිස්සුන්ට බැරල් ෙබදුෙව්" කියලා කියනවා. බැරල් ටිකක් 
ෙගනැල්ලා ෙග් පාමුල තියලා ෙද්ශපාලන වාසි අරෙගන 
ඒෙකනුත් ඡන්ද ව ාපාරය කර ගන්න තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය 
බැලුෙව්. අන්තිමට ෙම්ෙගොල්ලන් හිතුවා, "ෙම්ක හරි, දැන් බැරල් 
ෙගනැත් දීපු නිසා අපට මිනිස්සු ඡන්දය ෙදයි" කියලා. 
ඒෙගොල්ලන් ෙම් පශ්නය විසඳා ගත්ෙත් බවුසර්වලින් වතුර 
ෙගනැල්ලා බැරල් ටිකක් ෙගනැත් දීලායි. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, වතුර ෙගනැත් දුන්නාට මිනිස්සු සෑහීමකට පත් 
වුෙණ් නැහැ. ඒ වතුරවල තිත්ත පැටව් හිටියා. ඒ වතුරවල ඉස් 
ෙගඩිෙයෝ හිටියා. අන්තිමට මිනිස්සු කිව්වා, "අෙප් ළිෙඳේ ඇසිඩ් 
වතුර ෙබොන එක ෙහොඳයි, ෙම් වතුර ෙබොනවාට  වඩා" කියලා. ෙම් 
පශ්නයට දීපු උත්තර මත ඒ මිනිසස්ු කලකිරුණා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පශ්නයට සාර්ථක උත්තර නැති 
නිසා ෙම් අහිංසක මිනිස්සු තමන්ෙග් ගම්වල ෙපොඩි ෙපොඩි 
උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඔවුන් එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. ගෙම් 
පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ ෙම් පශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා 
අනුශාසනා කළා. ගෙම් පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ ෙද්ශපාලන 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ජනතා පශ්නයකට සැබෑ නායකත්වය දුන්නා. 
කවුරුවත් ෙම් ගැන අහන්ෙන් බලන්ෙන් නැත්නම් ෙම් සඳහා 
එකතු වන එක හාමුදුරුවන්ෙග් වග කීමක් කියා හිතුවා. ගෙම් 
පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ ෙම් සඳහා මුල් වුණා. ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා 
එකතු ෙවලා උද්ෙඝෝෂණය කරද්දි ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි ඇවිල්ලා 
ජනතාවට කිව්වා, "හරි අපට ෙත්ෙරනවා, ඕෙගොල්ලන්ට පශ්නයක් 
තිෙබනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. අපි ෙම් පශ්නය විසඳනවා" 
කියලා , ඔවුන් දුරකථනෙයනුත් කථා කරලා කිව්වා. අන්න දැන් 
factory එක වහනවා. "ෙම් factory එෙකන් විෂ දව  කාන්දු 
වනවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක හින්දා ෙම් factory එක 
වහනවා, ඕෙගොල්ෙලෝ සාමකාමීව ෙගදර යන්න." කියලා ඒ 
නිලධාරි කිව්වා. අෙන් ඊට පස්ෙසේ උද්ෙඝෝෂණය නවත්වලා 
මිනිස්සු ෙගදර ගියා. ස්වාමීන් වහන්ෙසේ මාරාන්තික උපවාසය 
නවත්වලා පන්සලට වැඩියා. නමුත් හවස් ෙවන ෙකොට ආරංචි 
වනවා, factory එක ෙහෝ ගාලා වැඩ කියලා. මිනිස්සුන් 
කලකිරුණා. රජය ගන්නා තීන්දු ගැන මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් 
නැතිව ගියා. රජය අප රවටනවා, අප ෙගොනාට අන්දවනවා කියන 
හැඟීම මිනිස්සුන්ට ඇති වුණා. මිනිස්සු ආෙයත් ආවා. අපි දැන් 
කවුරු කියන ෙද් වත් ගණන් ගන්ෙන් නැහැ කියලා මිනිස්සු 
නැවත උද්ෙඝෝෂණවලට එන්න පටන් ගත්තා. ෙමෙහම දිගටම 
ෙම් පශ්නය තිබුණා.  

ගිය මාසෙය් දිනක ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම 
පකාශ කළා, වැලිෙව්රිෙය් වතුර පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා, 
ෙම්කට අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා. එතෙකොට අෙප් ෙසෞඛ  
නිෙයෝජ  අමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කළා, "ඔව්, ඔව් 
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ෙම් පශ්නය ගැන මට ෙත්ෙරනවා. මම 'හිරු නිවුස්'වලින් ෙම් ගැන 
ඇහුවා. මන්තීතුමනි, වහාම ෙම් පශ්නය විසඳන්න මම කියා 
කරනවා" කියලා. නමුත් පිළිගතහැකි උත්තරයක් අපට ලැබුෙණ් 
නැහැ.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට සතියකට පසේසේ මිනිස්සු පාරට 
බැස්සා; සති ෙදකකට පස්ෙසේ මිනිස්සු පාරට බැස්සා. පාරට 
බැහැලා නැවතත් උද්ෙඝෝෂණය කළා.  

අෙප් සභානායකතුමා අද කියවූ වාර්තාව පට්ටපල් ෙබොරු 
වාර්තාවක්. ගෙම් සිටින මන්තීවරයා වශෙයන්, පෙද්ශය 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයා වශෙයන් මම වග කීෙමන් 
කියනවා, ෙම් වාර්තාෙව් සියයට පනහකට වැඩිෙයන් තිෙබන්ෙන් 
අසත  ෙද්වල් කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
පශ්නයට ආණ්ඩුෙව් උත්තරය පට්ටපල් ෙබොරුවක්. ආණ්ඩුව ගැන 
මට කලකිරීමක් ඇති වුණා. ආණ්ඩුව ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් 
ෙදන්ෙන් ෙමෙහම නම්, ෙදවියෙන් ෙම් පශ්නයට සාර්ථක 
විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා ෙමතැන ඉඳෙගන මට තීන්දු 
කරන්න සිද්ධ වුණා. අපි විශ්වාස කරන; අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන 
සාධාරණ උත්තරය ෙම් පශ්නයට ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා අපට 
ෙත්රුණා.  

ගස්වල බැඳලා මිනිස්සුන්ට ගැහුවාම අන්තිමට ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු ගිහිල්ලා ඇහුවාම, ඒ මිනිහාම ගෙහේ බැඳ ගත්තා කියලා 
කිව්වා. ඇමතිවරෙයකු ගිහිල්ලා මිනිෙහකුට ගැහුවාම, අෙන් මමයි 
ගහ ගත්ෙත් කියලා කිව්වා. දණ ගැස්වූවාම කිව්වා, මම තමයි දණ 
ගැසුෙව්, මට කවුරුත් දණ ගහන්න කිව්ෙව් නැහැ කියලා. 
අන්තිමට ෙම්කටත් උත්තරය විධියට ෙම් පාසල් දරුවාෙග් අම්මා 
කියාවි, "අම්ෙම් මමයි ෙවඩි තියා ගත්ෙත්" කියලා අෙප් පුතා 
මැෙරන්න කලින් telephone එෙකන් කිව්වා කියලා. ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පශ්නයට ගරු සභානායකතුමා දීපු 
උත්තරය අනුව අපට ෙත්රුණා, අන්තිමට ෙම් පශ්නයටත් ඒ 
උත්තරය ලැෙබයි කියලා. සභානායකතුමාෙග් පකාශය අපට 
විශ්වාස කරන්න බැහැ.  

ෙමතැන පජාතන්තවාදයක් නැහැ කියන එක අපට ෙත්රුණා. 
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා කිව්වා වෙග් අපි  ෙකොෙහොමද 
සුන්දර ලංකාවක් ෙසොයන්ෙන්. දියුණු වන ලංකාවක්, ෙලෝකෙය් 
ඉහළට යන රටක් ෙසොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පජාතන්තවාදයක් 
නැහැ. නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්,  බඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්, කාට 
කියන්නද ෙම් පශ්න කියන හැඟීම අපට ඇති වුණා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එදා ෙම් සිද්ධිය වුණු ගමන්ම රෑ ෙද 
ෙගොඩහරිෙය් මම ෙපොලීසියට ගියා. එහා පැත්ෙත් ෙවඩි හඬ 
ඇෙහනවා. නමුත් ඒ මෙග් පෙද්ශය නිසා මම ඒ ෙවලාෙව් 
ෙපොලීසියට ගියා. ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා සිර කූඩුව ඇතුළ බැලුවාම 
ඇඳුම් නැතුව ෙකොල්ෙලෝ දහ ෙදෙනක් දමාෙගන ඉන්නවා. 
ඔවුන්ෙග් ඇඳුම් නැහැ. යට ඇඳුම විතරයි තිෙබන්ෙන්, අනිත් ඇඳුම් 
එකක්වත් නැහැ. වඳුරු පැටව් ටිකක් වාෙග් කූඩුව ඇතුෙළේ 
ඉන්නවා. මට පුදුම හිතුණා, කූඩුව ඇතුෙළේ තියාෙගන ෙපොලීසිය 
ෙම් මිනිස්සුන්ට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. එතැන ඩීඅයිජී 
මහත්මෙයක් සිටියා. මම වහාම කිව්වා, "අර මිනිස්සුන්ෙග් ඇඳුම් 
නැහැ, අර මිනිසස්ු ඇඳුම් නැතුව ඉන්ෙන්. ෙදමව්පිෙයෝ ඇවිල්ලා ඒ 
ළමයි දිහා බැලුවාම ෙමොකක්ද ඒ අයට ඇති වන හැඟීම. ඒ නිසා 
මෙග් ගණෙන් ඇඳුම් ටිකක් ෙගනැල්ලා ෙදන්න අවසර ෙදන්න" 
කියලා. එතෙකොට එතුමා ඒකට ෙහොඳින් ඇහුම් කන් දීලා ඇහුවා, 
"ඇත්තද, ඇඳුම් නැතුවද ඉන්ෙන්? මන්තීතුමා, නෑදෑයින්ට කියන්න 
ඇඳුම් ෙගනැල්ලා ෙදන්න" කියලා. මම ඒ ළමයින්ෙගන් ඇහුවා 
ඇඳුම් ෙගනැල්ලා ෙදන්න ෙමතැන නෑදෑෙයෝ ඉන්නවාද කියලා. 
එතෙකොට එක ළමෙයක් කිව්වා, "අෙන්! මන්තීතුමා, අෙප් ඇඳුම් 
ටික නෑදෑෙයෝ අරෙගන එන්න ඕනෑ නැහැ, අර කූඩුව එහා පැත්ෙත් 
තිෙබන්ෙන් අෙප් ඇඳුම් ටික, ෙම්ක ඇතුළට දාන ෙකොට අෙප් 
ඇඳුම් ගළවලා දැම්ෙම්" කියලා. එතෙකොට එතැන හිටපු ඩීඅයිජී 

මහත්මයා නිෙයෝගයක් දුන්නා, ඇඳුම් ටික අන්දවන්න කියලා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, වමනය දමමින් වැටිලා හිටපු මිනිස්සු හිටියා. 
ඔවුන්ෙග් ඔළුවලට ගහපු පාරවල් තිබුණා, ඇස ්ඉදිමුණු මිනිස්සු ඒ 
කූඩුව ඇතුෙළේ හිටියා. මෙග් ඉල්ලීමක් පිට ඒ කූඩුව ඇතුෙළේ හිටපු 
දරුෙවක්ව මෙග් වාහනෙය් දමාෙගන ඉස්පිරිතාෙලට අරෙගන 
ගියා. ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලීසිය හැසුරුණු ආකාරය පිළිබඳව මම 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ ෙවලාෙව් ෙපොලීසිය හැසුරුණු 
ආකාරය ඉතාම ෙහොඳයි. ඒ සිද්ධිය ෙවලාෙව් හමුදාව එව්ෙව් කවුද? 
ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ෙදන්න. හමුදාව ඇවිල්ලා තමයි ඒ කටයුත්ත 
අවුල් කෙළේ. එෙහම නැතුව ඒක ෙපොලීසියට විසඳන්න දුන්නා නම් 
ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය දිහා අෙනක් 
පැත්ෙතන් බැලුෙවොත් පස් ටික අරෙගන ගිහිල්ලා ෙකොතරම් 
කාලයක් ෙවනවාද? තවමත් උත්තර නැහැ. පස් පරීක්ෂණ වාර්තා 
තවම ඇවිල්ලා නැහැ. රජෙය් රස පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
ගියාම බැර ෙලෝහ පරීක්ෂණය කරන machines -ඇසිඩ් වතුෙර් 
දියෙවනවාද කියලා බලන machines - කැඩිලා. පස් පරීක්ෂා 
කරන්න කියලා කිව්වාම භූ විද ා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය 
කියනවා තවම machines සවි කරලා නැහැ, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න 
කියලා. ෙපෞද්ගලික අංශය ෙම්ක භාර ගන්ෙන් නැහැ නඩුවලට 
යන්න බැහැයි කියලා. එෙහම නම් ඒ ජනතාවට කාෙග් පිහිටද 
කියලා මම අහනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, ඒ 
පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරන්නය කියා. අවධානය ෙයොමු 
කරනවා කියන්ෙන් මිනිස්සුන්ට විශ්වාසවන්තව පිළිතුරු ෙදන්න 
කියන එකයි. දැන් මිනිස්සුන්ෙග් විශ්වාසය ගිලිහිලා. දැන් 
මිනිස්සුන්ට විශ්වාස කරන්න ෙකෙනක් නැති ෙවලා. කාවවත් 
විශ්වාස නැති ෙවලා. අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් 
ෙද්ශපාලනය පැත්ෙතන් බලන ෙකොට අපටත් බණිනවා. කාවවත් 
විශ්වාස කරන්න බැරි ෙවලා. ඇයි? ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ 
ඔක්ෙකෝම කිව්ෙව් ෙබොරු. ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙහව්ෙව් නැහැ. 
වර්තමානය ෙවන ෙකොටත් ෙම් පශ්නයට හරියට උත්තරයක් 
ෙහොයලා නැහැ කියන එක මම පැහැදිලිව පකාශ කරනවා. ඒ නිසා 
ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරලා වැලිෙව්රිෙය් සිද්ධිය වාෙග් 
තවත් සිද්ධීන් නම් ෙම් රෙට් ඇති ෙවන එක නවත්වන්න. 
රතුපස්වල ගමට වුණා වාෙග් සිද්ධීන් තවත් ගම්වලට ෙවන්න 
ෙදන්න එපා. ෙම් තත්ත්වය රටට ව ාප්ත ෙවන්න ෙදන්න එපා 
කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට ගරු ලසන්ත 

අලගියවන්න නිෙයෝජ  අමාත තුමා. ඔබතුමාට කථා කරන්න 
විනාඩි 29ක කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අද න ාය 

පතෙය් සඳහන් ආකාරයට  මුදල් අමාත ාංශෙය් විෙශේෂ ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමයන් කිහිපයක් පිළිබඳව කථා 
කරන්න වුවත්, පසු ගිය දිනවල වැ ලිෙව්රිය පෙද්ශෙය් ඇති වූ 
සිද්ධිය පිළිබඳව විපක්ෂෙය් මන්තීවරු මුළු කාලයම වැය කරමින් 
කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව එම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන 
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් විධියට මමත් ඒ පිළිබඳවම පිළිතුරු දීමට 
සහ නිවැරදි කිරීම් කිහිපයක් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 

101 102 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එම පෙද්ශෙය් සිදු වූ සිද්ධියට පධාන කරුණු 2ක් බලපා 
තිෙබනවා. එකක් තමයි ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව කිව්ෙව් අදාළ 
කර්මාන්තශාලාව නිසා පාරිසරික වශෙයන් ගැටලුකාරී 
තත්ත්වයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා, එයට විසඳුම් ලබා ෙදන්න 
කියන එක. ඒ වාෙග්ම තවත් කරුණක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ තමයි ඒ 
පෙද්ශෙය් පානීය ජලෙය් අපිරිසිදු තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා, එම නිසා පානීය ජලය පිළිබඳව තිෙබන ගැටලුවට 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න කියන එක. ඒ අනුව ඉතාමත් වග කීමකින් 
යුතුව කියන්න ඕනෑ, ඒ ජනතාව විසින් ඉල්ලපු කරුණු ෙදකටම 
ෙම්  වන විට රජෙය් වග කිව යුතු ආයතන සියල්ලක්ම සම්බන්ධ 
ෙවලා අදාළ පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතින බව. ඒ 
පරීක්ෂණ කටයුතු අවසන් වූ වහාම ඒ පශන් ෙදකට රෙට් පවතින 
නීති-රීති අනුව අවශ  කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම 
මැදිහත් ෙවනවාය කියන එක ඉතාමත් වග කීමකින් යුතුව සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම ෙම් සිද්ධිෙය්දී ජීවිත තුනක් අහිමි වුණා. වැලිෙව්රිය 
ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු ආරක්ෂක අංශෙය් නව ෙදෙනක් 
සහ තවත් 20 ෙදෙනකුට ආසන්න පිරිසක් තුවාල ලබා ෙරෝහල්ගත 
ෙවලා ඉන්නවා. සමහර අය ෙරෝහෙලන් පිට ෙවලා ගිහින් 
තිෙබනවා.  ඒ  මිය ගිය  අයෙග්  පවුල්වලට අෙප් කනගාටුව, අෙප් 
ෙශෝකය පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම තුවාල ලබාපු අයට ඉක්මන් 
සුවය පාර්ථනා කරනවා. ෙම් ආකාරෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අපි 
ෙම් පිළිබඳව ජනතාවට සැබෑ විසඳුමක් ලබා දීම සඳහා  වගකීෙමන් 
යුතුව  කටයුතු කරනවා. එක පැත්තකින් මට ෙපෙනනවා,    
යම්කිසි සිද්ධියක් වුණායින් පසුව ඒ පිළිබඳව මර ළෙතෝනි 
ෙදන්නට තමයි අද විපක්ෂය ඉන්ෙන් කියන එක. විපක්ෂය 
විසින්වත් ෙම් පිළිබඳව මීට ෙපර වග කිව යුතු අංශ ෙවත ෙමොන 
යම් ආකාරයකින්වත් කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ් නැහැ.  
ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට අෙපන් යම්කිසි වැරැද්දක්, අඩු පාඩුවක් 
සිද්ධ ෙවලා තිබුණා නම්, ෙමවැනි විශාල පශ්නයක් ඒ පෙද්ශය 
තුළ ඇති ෙවලා තිබුණා නම්, ජනතාව ඒ පශ්නය අදාළ බලධාරින්ට 
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා නම්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඒ 
වගකීම හරියට ඉටු කරලා තිබුෙණ් නැත්නම්, සැබෑ ෙලසම 
ජනතාව  ෙවනුෙවන් පශ්න විසඳීමට අවශ තාවක්  තිබුණා නම්  ඒ 
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂෙය් මහජන නිෙයෝජිතයින්ටත්  
යම් ෙදයක් සිද්ධ ෙවන්නට ෙපර අදාළ අංශ ෙවත  කරුණු ඉදිරිපත් 
කිරීමට අවස්ථාව  තිබුණා.  ඒක ඒ අයෙග් යුතුකමක්, වග කීමක් 
විධියටයි මා ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්.  

මට ෙපර කථා කළ අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා  ගම්පහ 
දිස්තික්කය   නිෙයෝජනය  කරනවා.  ගම්පහ දිස්තික්කෙය් තමයි 
ෙම් කර්මාන්ත ශාලාව  පිහිටා  තිෙබන්ෙන්. 2013.07.23 වැනි  දින 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර  තිෙබනවා. ෙමොකක්ද, එතුමාෙග් 
ෙයෝජනාව ෙවලා තිබුෙණ්? ගම්පහ ජාතික පවාහන ෛවද   
ආයතනෙය් ජනතාවට ඉඩ පහසුකම් මදියි කියන එක ගැනයි.    
2013.07.23 වැනි  දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් එතුමා ෙම් 
ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව වුෙණ් ඒකයි.  
ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂෙය් මන්තීවරයකු 
හැටියට එතුමාෙග් ෙලොකුම   පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වතුර 
පශ්නය ෙනොෙවයි,  ගම්පහ ජාතික පවාහන ෛවද   ආයතනෙය්  
ඉඩ පහසුකම් මදියි කියන පශ්නයි. මම  ෙම් කියන්න උත්සාහ 
ගන්ෙන් 2013. 07.23 වැනි දින වන  විටත්  ඒ පෙද්ශෙය්  සැබෑ  
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ;  දැඩි  විෙරෝධතාවක් මතු 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ කියන එක ගැනයි.  එවැනි පශ්නයක් මතු 
ෙවලා තිබුණා නම් එතුමාෙග්  කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව  විය 
යුත්ෙත් ඒ පශ්නය පිළිබඳවයි.  [බාධා කිරීමක්]  ගරු මන්තීතුමනි, 
මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. 
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාව  ෙදන්න. 

ඔබතුමාට අවස්ථාව නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නම් කියෙවනවා.  
මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් නම්  කියෙවනවා. නම් 
කියෙවන, කියෙවන ෙවලාවට   අවස්ථාව ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙදයක් වුණාම   මර 

ළෙතෝනි ෙදන්න තමයි විපක්ෂය ඉන්ෙන්. ආණ්ඩුෙවන් යම්කිසි 
අඩු පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් අපි ඒ වගකීම භාර 
ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව කිසිම  ගැටලුවක් නැහැ. දිස්තික් මහජන 
නිෙයෝජිතයින්  හැටියට  අප සියලු ෙදනාම ඒ වගකීම භාර  ෙගන  
වග කීමකින් යුතුව  ජනතාවට  සාධාරණය  ඉටු කිරීම සඳහා 
අනිවාර්යෙයන්ම   කටයුතු කරනවා.  ඒ බව ඉතාමත් පැහැදිලිව 
අපි සඳහන් කරනවා. එෙහම නම්  2013.07.23 වැනි දින වන  
විටත් එතුමන්ලාට ෙම් පිළිබඳව පශ්නයක් තිබිලා නැහැ. අෙප් ගරු 
සභානායකතුමා ෙම් පශ්නය මුලින්ම ඉදිරිපත් කළා. 2013. 07.16 
වැනි දින තමයි ගයාන් සමරතුංග පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමා  මට 
ෙම් පිළිබඳව දැනුම් දුන්ෙන්. -එදින  මම   සිවුරළුමුල්ල ගෙම් මළ 
ෙගදරකට ගියා.- ඒ ෙවලාෙව් මා ෙම් පිළිබඳව අෙප් දිස්තික් 
නායක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. එතුමා 
කිව්වා, වහාම අදාළ නිලධාරින්  ඒ පෙද්ශවලට යවා ෙම් තත්ත්වය 
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ අනුව, මහර 
පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය, මහර 
ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරිතුමිය ඇතුළු කණ්ඩායමක්  ඒ පිළිබඳව 
ෙසොයා බලා ෙම් පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලා 17 වැනි දා 
මට කිව්වා. ඒ අනුව, අපි 19 වැනි දා උෙද් ගම්පහ පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්, ගම්පහ පාෙද්ශීය සභාෙව් නිලධාරින්, ගම්පහ ෙසෞඛ  
ෛවද  නිලධාරිතුමිය වාෙග්ම මහර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ඇතුළු 
අදාළ සියලුම නිලධාරින් ඒ කර්මාන්තශාලාවට සහ ඒ ගමට 
යවලා කර්මාන්තශාලාව ඇතුෙළේ සහ ගම්මානවල ජල සාම්පල් 
ලබා ගත්තා. ලබාෙගන මධ ම පරිසර අධිකාරිය,  National 
Water Supply and Drainage Board එක,  BOI එක සහ ෙසෞඛ  
ෛවද  නිලධාරිනුත්, ජනතාවත්  සම්බන්ධ කරෙගන ෙම් 
පරීක්ෂණ කටයුතු  ආරම්භ කළා.  

ඊට පස්ෙසේ මම ඒ  කර්මාන්තශාලාව පිහිටි නැදුන්ගමුව ගමට 
ගියා.   එදින අංක 122, නැදුන්ගමුව, ගම්පහ ලිපිනෙය් පිහිටි 
ෙරෝහණ විකමාරච්චි මහත්මාෙග් නිවසට 200ක, 300ක පමණ 
පිරිසක් පැමිණ සිටියා.  මම  ඒ අයට කරුණු පැහැදිලි කරලා 
කිව්වා, "පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව දැන් ෙම් 
නිලධාරින් පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ පරීක්ෂණ 
කටයුතු නිම වුණායින් පස්ෙසේ  ඒ සඳහා ගත යුතු කියා මාර්ග 
අනිවාර්යෙයන්ම ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනවා" කියලා. ඊට 
පස්ෙසේ ඒ අය කිව්වා, රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙම් 
වාර්තා යවන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ මම වැලිෙව්රිය ෙපොලිස් 
ස්ථානාධිපතිතුමාට කිව්වා, ජනතාවත්, ගාම ෙසේවක මහත්වරුනුත් 
එක්ක ඇවිල්ලා ජ ල සාම්පල් අරෙගන රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවන්න කියලා. ඒ අනුව ඒ වාර්තා රස 
පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යැව්වා, පසු ගිය 19 වැනි දින.    
ෙමදිනම මහර සහ ගම්පහ පාෙද්ශීය සභා හරහා තාවකාලිකව 
ජලය ලබා දීෙම් කටයුතු අපි ආරම්භ කළා.  ෙම් වන විට ජල ටැංකි 
500කට ආසන්න පමාණයක් මහර සහ ගම්පහ පාෙද්ශීය සභා 
ෙදෙකන් ඒ පෙද්ශයට ලබා දීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ගරු 
බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම යටෙත්, 
විෙශේෂෙයන්ම ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශයත් සම්බන්ධ 
ෙවලා ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය හරහා 
තාවකාලිකව ඒ පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීෙම් කටයුතු අපි දැන් 
ආරම්භ කර තිෙබනවා.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා දැන් ෙම් පෙද්ශෙය් 
ජලය පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජලය ෙම් 
තත්ත්වයට පත් වීම කර්මාන්තශාලාවක් නිසා  සිදු වනවාද කියන 
එක වගකිව යුතු ආයතනයක පරීක්ෂණ  වාර්තාවලින් ෙතොරව අපි 
අනිවාර්යෙයන්ම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  ඒ වාර්තා ලබා දීම 
සඳහා ඒ ආයතන සති ෙදකක කාලයකුයි ඉල්ලුෙව්.  වැඩිය 
කාලයක් ෙනොෙවයි. උදාහරණයක් විධියට අෙප් සමහර ෙල් 
පරීක්ෂණවල වාර්තා ඒ ෙවලාෙව්ම ලබා ෙදනවා. නමුත් සමහර 
ෙල් පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා ෙදන්න සුමානයක් කල් ඉල්ලනවා. 
සුමානයක් කල් ෙදන්න ඕනෑ වාර්තාවක් අපට ෙහට ඕනෑය කියලා 
කිව්වාට  ගන්න බැහැ. ඒක  බුද්ධිමත් අය විධියට අවෙබෝධ කර 
ගත යුතුයි. එම නිසා ෙම් සියලුම රාජ  ආයතන ෙම් පරීක්ෂණ 
කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා.  19 වැනි දායි ආරම්භ කර 
තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ඉදිරි සති ෙදකක් වැනි කාල සීමාවක් තුළදී 
ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ වාර්තා ලබා ෙදනවා කියලා සඳහන් කළා. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අතරතුර අපි ගම්මානවලට ගියා; රැස්වීම් 
තිබ්බා; දැනුවත් කළා.  ඒ වාෙග්ම ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 
මන්තීතුමා සඳහන් කළ, ෙම් පෙද්ශෙය් ජලය ඇසිඩ් බවට පත් 
ෙවනවා කියලා  2006 ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව් සඳහන් වන්ෙන්, 
ෙම් පෙද්ශය ගැන පමණක් ෙනොෙවයි.  සමස්ත ෙතත් කලාපෙය්ම 
සහ ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  කියලයි ඒ වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් ගරු  සභාව ෙනොමඟ යැවීමට එතුමා කටයුතු කළා. 2006 දී 
ෙහෝ 2011 දී ෙහෝ ඉදිරිපත් කළ ජාතික ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන මණ්ඩලෙය් වාර්තාවල නැදුන්ගමුව ආශිත පෙද්ශෙය් 
වතුරවලට ෙමෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා කියලා  නැහැ. 
ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ෙතත් කලාපෙය් සහ ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජලය 
පිළිබඳව ගැටලුවක් තිෙබනවා කියලායි. එම නිසා මම ඉතාම 
වගකීමකින් යුතුව කියනවා, ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන 
ආකාරෙයන්, ජනතාව ෙනොමඟ යවන ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරන්නට එපා කියලා. අපි එෙසේ කටයුතු ෙනොකළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ අපි අද ෙම් රට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙබොෙහොම ෙනොබියව ඉදිරියට ෙගන යනවාය 
කියා.  ඉතිහාසෙය් අන් කවර කාලයකටත් වඩා අද ෙම් රට ශීඝ 
සංවර්ධනයක් කරා යනවා. ඒක අපි කියන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
අෙප් දිස්තික් නායක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් ෙම් දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ඕනෑම 
අවශ තාවක් සඳහා ෙවනත් පෙද්ශයකට ෙනොෙගොස් සිය 
දිස්තික්කය තුළදීම ෙසේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකි මට්ටමට ෙම් 
දිස්තික්කය සංවර්ධනය කිරීෙම් කාර්ය භාරය අද ආරම්භ කරලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම එතුමා කටුබැද්ෙද් විශ්වවිද ාලය මඟින් 
ෙම් දිස්තික්කෙය් තිෙබන පශ්න ගැටලු පිළිබඳව ෙසොයා බලන්නට 
විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා, වාර්තාවක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
වාර්තාෙව් තිෙබන එක කාරණයක් තමයි පානීය ජලය පිළිබඳ 
පශ්නය. 2008 දී ගම්පහ දිස්තික්කෙය් නල ජලය තිබුෙණ් සියයට 
24යි. දැන් සියයට 45ක් ගම්පහ දිස්තික්කෙය් නල ජලය 
තිෙබනවා. කැලණි ගඟ දකුණු ඉවුර ව ාපෘතිය හරහා කැලණිය, 
බියගම, මහර, ජා-ඇල සහ වත්තල පෙද්ශ සඳහා නල ජලය ලබා 
දීෙම් කටයුතු දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ගම්පහ 
දිස්තික්කයට සියයට 100ක් නල ජලය ලබා දීම සඳහා කටයුතු 
කරනවා. අත්තනගලු ඔය මඟින් මිනුවන්ෙගොඩ, අත්තනගල්ල සහ 
ගම්පහ යන පෙද්ශ සඳහා ජලය ලබා දීමටත්, මාඔය ජල ව ාපෘතිය 
මඟින්  කටාන සහ දිවුලපිටිය පෙද්ශවලට ජලය ලබා දීමටත් ෙම් 
වන විට අවශ  කටයුතු ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික වශෙයන් අෙප් දිස්තික්කෙය් තිබුණු 
පධාන පශ්නයක් තමයි ගංවතුර පිළිබඳ පශ්නය. ෙපොඩි වැස්සක් 

වැස්සත් සමහර පෙද්ශ ගංවතුරට ලක් වුණා. අපි දිස්තික්කෙය් අය 
විධියට දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ ගම්පහ ජල බස්නා පද්ධති  
තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. විෙශේෂෙයන්ම කටුබැද්ද 
විශ්වවිද ාලෙයන් දීපු වාර්තා අනුව අද හැමිල්ටන් ඇළ පිළිසකර 
කර තිෙබනවා. එතැනට ගියාම බලන්න පුළුවන් ෙවයි අද එහි 
තත්ත්වය. කලින් ෙකොෙහොමද හැමිල්ටන් ඇළ තිබුෙණ්? ඒ 
වාෙග්ම අෙනක්  පධාන ජල බස්නා පද්ධති සියල්ලක්ම සකස් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව  යම් වර්ෂාපතනයකදී ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ගංවතුර තත්ත්වය අවම කිරීමට අද කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම යම් වැරැද්දක් 
කරනවා නම්, පරිසරයට යම්  හානියක් සිද්ධ කරනවා නම් 
පුද්ගලයා කවුද කියන එක ගම්පහ දිස්තික්කයට ෙනොෙවයි අද මුළු 
රටටමත් අදාළ නැහැ, ඒ තීන්දු තීරණ ගන්නවා. අද ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අනවසරෙයන් ෙගොඩ කරපු ඉඩම් නැවත සකස් 
කරනවා. කාෙග්ද කියලා බලන්ෙන් නැහැ. කාටවත් ඒක නැහැයි 
කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද අනවසරෙයන් ෙගොඩ 
කරපුවා බලලා ඒවා සකස් කරන්න පටන් අරන් තිෙබනවා. ඒවාට 
තරාතිරම් බලන්ෙන් නැහැ. ෙම් කර්මාන්තශාලාව නිසා  පාරිසරික 
වශෙයන් හානියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා ෙම් 
පරීක්ෂණවලින් ෙහළි වුෙණොත් ඒ පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගැනීෙම් 
වගකීම අපි අනිවාර්යෙයන්ම ඉටු  කරන බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සභාෙව්දී 
කිව්වා රතුපස්වල ගම්මානයට වතුර ෙදන්න කියලා ඉල්ලුවා 
කියලා. රතුපස්වල පෙද්ශෙය් භාගයකට වතුර දීලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් පෙද්ශ සඳහා නල ජලය ලබා දීෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරලායි 
තිෙබන්ෙන්.  ඒක අද ඊෙය් පටන් ගත්ත එකක් ෙනොෙවයි. 

ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සමස්ත ජනතාවට -සියයට සියයක්ම- 
නළ ජලය ලබා දීම අරමුණු කරෙගනයි ෙම් කාර්ය භාරය ආරම්භ 
කරලා තිෙබන්ෙන්. මීට ෙපරත් කර්මාන්තශාලාවලින් ඉවත දමන 
අප දව  ෙම් දිස්තික්කය තුළ තැන් තැන්වල දැම්මා. ෙහොල්සිම් 
ආයතනය   මීට අවුරුදු තුනකට කලින් සකස් කර තිෙබන අප දව  
බැහැර කිරීෙම් වැඩසටහන අද අෙප් දිස්තික්කය තුළ ආරම්භ 
කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා දිසත්ික් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීෙම්දී 
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා.  

අද ජල බස්නා පද්ධති හරියට සකස් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
පරිසර හිතකාමී විධියට ජනතාවෙග් ෙසෞඛ  පැත්ෙතනුත් හිතලා 
ඒ ෙදපස ව ායාම මං තීරු සකස් කරලා තිෙබනවා.  අද 
ෙරෝහල්වල අඩු පාඩුකම් ගැනත් කිව්වා. මීට ෙපර ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් ෙසෞඛ  සායන තිබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාට අමුතුෙවන් කියන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට තිෙබන සම්බන්ධතාව මත ෙසෞඛ  
සායන අද ෙමොන තත්ත්වයටද ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන 
කාරණය ගැන ඔබතුමා දන්නවා ඇති. අද සති ෙපොළවල් පිළිබඳව 
කියන්න අවශ තාවක් නැහැ. ඒ සති ෙපොළක් තමයි ෙම් සිද්ධිෙය්දී 
විනාශ වුෙණ්. අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සංවර්ධන කටයුතු  
විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාෙග් ශක්තිය, නායකත්වය තුළ සහ 
දිස්තික් නායකතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අෙප් දිස්තික්කෙය් 
සියලුම පාර්ලිෙම්න්තු නිෙයෝජිතවරුන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් අද 
සිදු කරනවා.  

රතුපස්වල සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් 27 වැනි දා සහ නැවත 
වතාවක් 28 වැනි දා  උද්ෙඝෝෂණයක් පටන් ගත්තා. 29 වැනි දා 
ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අප සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. 
අදාළ සියලුම ආයතන ඒ රැස්වීමට සහභාගි වුණා. මමත්, රුවන් 
රණතුංග මන්තීතුමාත්, පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරුනුත්, 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පෙද්ශවාසීන් නිෙයෝජනය කරමින් 25 ෙදෙනකුත් ෙම් රැස්වීමට 
සහභාගි වුණා. ෙම් රැස්වීෙම්දී විවිධ අයට විවිධ කරුණු ඉදිරිපත් 
කළාය කියලා ඒ ජනතාව කිව්වා. ෙම් කර්මාන්තශාලාව පිහිටා 
තිෙබන්ෙන් ගම්පහ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්යි. දිස්තික් 
ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරිතුමිය ෙම් රැස්වීෙම්දී කිව්ෙව් ෙම් 
කර්මාන්තශාලාව සම්බන්ධෙයන් එතුමියට පැමිණිලි ලැබිලා නැහැ 
කියලායි. එය ඒ රැස්වීෙම් සාකච්ඡා සටහන්වල තිෙබනවා. ඊට 
අවුරුදු තුනකට කලින් ෙම් කර්මාන්තශාලාෙව් දුම පිළිබඳව 
පැමිණිල්ලක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ  ෛවද  නිලධාරිතුමිය 
සමඟ ගිහිල්ලා ඒක නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කළා කියලා තමයි ඒ 
රැස්වීෙම් සාකච්ඡා සටහන්වල තිෙබන්ෙන්. පෙද්ශවාසීන්ෙගන් 
ෙහෝ PHI මහත්වරුන්ෙගන් ඒ කර්මාන්තශාලාව පිළිබඳව 
පැමිණිලි ලැබිලා නැහැ කියලායි ගම්පහ ෙසෞඛ  ෛවද  
නිලධාරිතුමිය ඒ රැස්වීෙම්දී සඳහන් කෙළේ. ඒ රැස්වීමට සහභාගි 
වුණු අය ෙම් පිළිබඳව යම් එකඟතාවකට ආවා. ඒ රැස්වීමට මා 
සහභාගි වුණා. ඉස්ෙසල්ලා අප අෙප් ආසනෙය්  වැඩ කරනවා. 
අවසානයටම තමයි ඒ සෑම කරුණකටම අප නායකත්වය, 
සහෙයෝගය, කියාකාරි දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව ෙම් 
 රැස්වීමට මමත්, අෙප් රුවන් රණතුංග මන්තීතුමාත් සහභාගි වුෙණ් 
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය කරමිනුයි. ඊට 
පස්ෙසේ පැමිණුන නිෙයෝජිතයින්ට අප කිව්වා, ෙම් පරීක්ෂණ 
කටයුතු ආරම්භ ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙම් පරීක්ෂණ 
කටයුතුවලින් ලැෙබන තීන්දුව අනුව යම් ෙහයකින්  වතුර ෙම් 
තත්ත්වයට පත් වීමට ෙහේතුව ෙම් කර්මාන්තශාලාව කියලා 
කිව්ෙවොත් කර්මාන්තශාලාව වසා දැමීමට අනිවාර්යෙයන්ම 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම පාරිසරික වශෙයන් හානි සිදු වනවාය 
කියලා කිව්ෙවොත් ඒ කර්මාන්තශාලාව වසා දමනවා පමණක් 
ෙනොෙවයි, අප ඔවුන්ට දඬුවම් කරනවා. 

අපි අනිවාර්යෙයන්ම තාවකාලිකව ජලය ලබා ෙදනවා. ෙපර 
සැලසුම් කර තිබුණු ආකාරයටම ඒ පෙද්ශයට දීර්ඝ කාලීනව නළ 
ජලය ලබා ෙදනවාය කියන පණිවුඩයයි අපි කිව්ෙව්. ඊට පස්ෙසේ 
අපට කිව්වා, වතුර ටික නිකම් ෙදන්න කියලා. අපි කිව්වා, වතුර 
connection එක නිකම් ෙදන්න බැහැ; හැබැයි පරීක්ෂණ 
වාර්තාවලින් කිව්ෙවොත් කර්මාන්තශාලාව නිසා වතුරවල පශ්නයක් 
ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියලා ඒකත් සලකා බලන්න අපි සූදානම් 
කියලා. එෙහම දිය යුතුයි. කර්මාන්තශාලාව නිසා වතුර එවැනි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා නම් එෙහම දිය යුතුයි. ඒ 
පිළිබඳව තර්කයක් නැහැ. සාකච්ඡාෙවන් අනතුරුව අපි ඒ 
සියල්ලක්ම උපවාසව වැඩ සිටිය ස්වාමින් වහන්ෙසේට මෙග් 
අත්සනින් යුතුව ලිඛිතව දුන්නා. ඒ ලිඛිත ෙපොෙරොන්දුව දැන් මා 
ළඟ තිෙබනවා.  ඒ ස්වාමින් වහන්ෙසේට මා දුරකථනෙයන් කථා 
කළා; අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුරකථනෙයන් කථා කළා. නමුත් 
ෙමොනම ආකාරයකවත් එකඟතාවක් ඇති වුෙණ් නැහැ.  

අප ඒ කර්මාන්තශාලව ෙවනත් කමවලින් වහන්න ගිෙයොත් 
ඒකටත් අපට ෙචෝදනා එල්ල කරනවා. ඒ කර්මාන්තශාලාව 
සම්බන්ධවම යම් සිද්ධියක් ඇති ෙවලා ඉංගීසි පත්තරවලින් ඒ 
ෙචෝදනාව කළා. නීත නුකූල ෙනොවන විධියට කර්මාන්තශාලා 
වහන්න යනවා කිව්වා. එම නිසා අප ෙම් කටයුතු සිදු කරන්ෙන් 
නීත නුකූලවයි. ඒ කර්මාන්තශාලාව විවෘත කර තිෙබන්ෙන් 1994 
දීයි. අවුරුදු 20ක් ඒ කර්මාන්තශාලාව ඒ පෙද්ශය තුළ තිබුණා. 
අවුරුදු 20ක් තිබුණා කියලා අපි කියන්ෙන් ඒක සාධාරණීකරණය 
කරන්න ෙනොෙවයි. මම ඒකයි කිව්ෙව්, ජූලි 18වන දා වන ෙතක් 
ඒක පධාන පශ්නයක් විධියට අජිත් මාන්නම්ෙපරුම 
මන්තීතුමාටත් තිබුෙණ් නැහැ කියලා. ජූලි 18 පශ්නයක් තිබුණා 
නම් ජූලි 23 එතුමාෙග් සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව වන්ෙන් 
ඒකයි. නමුත් එදා වන ෙකොටවත් ඒ පශ්නය පධාන පශ්නයක් 
විධියට තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා අපි ඉතාම වග කීමකින් යුතුව 

කියන්ෙන්, ජනතාවෙග් හද ගැස්ම, ජනතාවෙග් අවශ තාවන් 
ෙමනවාද කියන එක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් එතුමාෙග් 
අනුගාමිකයන් හැටියට අපටත් ඔබ කියලා ෙදන්න අවශ තාවක් 
නැහැ කියන එකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට මළ ෙගදරකටවත් යන්න බැහැ. ගියාම බණිනවා. 
ඇත්ත කථාව ඒකයි. ගියාම හූ කියනවා; බණිනවා. එම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම- 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඔයෙගොල්ෙලෝ මිනී මරනවා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒෙගොල්ෙලෝ භයයි. 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණයි සිදු කළ 

මිනී මැරීම් පිළිබඳව ෙම් රටට අපි කියන්න අවශ  නැහැ. ඒක 
ජනතාව දන්නවා. ඒ නිසා ඒ ගැන කියන්න අවශ තාවක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සිද්ධිය 
පිළිබඳව ෙපොලීසිය මඟින් 23වැනි දා නීත නුකූලව මෙහේස්තාත් 
අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කළා. අධිකරණයට කරුණු වාර්තා 
කළාම අෙනක් පාර්ශ්වය කැඳවනවා. ඊට පස්ෙසේ අධිකරණෙයන්ම 
කිව්වා, රජෙය් ආයතනවලින් අදාළ වාර්තා ගන්න කියලා. අපි 
පරිසර අධිකාරියට, ජල සම්පත් මණ්ඩලයට, ආෙයෝජන 
මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ 
පරීක්ෂණ වාර්තා සියල්ලම ලබා ෙදන්න කිව්වා. ඒ ආයතන 
සියල්ලම කිව්වා, දිසාපතිතුමාටවත් කාටවත් ෙනොෙවයි වාර්තා 
ෙදන්ෙන් අධිකරණයටයි; ඒ වාර්තා අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ 
යුතුයි කියලා. ඊළඟ සතිය අතුළත අධිකරණයට ඒ සියලුම වාර්තා 
පැමිෙණනවා.  තහනම් නිෙයෝගයක් ගන්නම ඕනෑ නිසා ෙම් 
පිරිසට කිව්වා, මහ ජන විෙරෝධයක් සමඟ උසාවියට කරුණු 
ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. පැමිණිලි 4ක් දැම්මා. ඒ පැමිණිලි 4ත් 
එක්ක පසුව දා අධිකරණයට ගියාට පස්ෙසේ ඒ පාර්ශ්වය කිව්වා, 
පැමිණිලි 4 අයින් කර ගන්නවා කියලා. ඊට පසේසේ උසාවිය දුන්  
තීන්දුව වුෙණ්, රජෙය් ආයතනවලින් අදාළ වාර්තා ඉදිරිපත් කළාට 
පස්ෙසේ තීන්දුවක් ලබා ෙදන්නම් කියන එකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ කර්මාන්තශාලාව වැසීම 
සඳහා රජය විධියට පරිසර අධිකාරිය හා ආෙයෝජන මණ්ඩලය 
විසින් අවශ  මූලික කියා මාර්ග ගත්තා වාෙග්ම, ෙපොලීසිය 
විසිනුත් විෙශේෂෙයන්ම නීතිය හා සාමය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු 
කරලා අවස්ථා තුනක් මෙහේසත්ාත් අධිකරණයට ගිහින් ෙම් සඳහා 
තහනම් නිෙයෝගයක් ලබා ෙදන්නය කියන ඉල්ලීම කළා.  

එම නිසා අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්ෙන් ෙමවැනි 
තත්ත්වයක් තිබුණත්, අද ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන සුළු 
කරුණු කාරණා ෙම් ගරු සභාව තුළ විශාල වශෙයන් කිව්ව බවයි.   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
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[ගරු  ලසන්ත අලගියවන්න මහතා] 
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් සිද්ධිය 

සම්බන්ධෙයන් ෙම් වන විට මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් පරීක්ෂණ 
කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඊට අමතරව රාජ  ආරක්ෂක 
අමාත ාංශෙයනුත් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඒ 
තීන්දු තීරණ කියාත්මක කිරීම සඳහා රජය  ෙමොනම 
ආකාරයකින්වත් පසුබට වන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම ඉතාමත් 
වගකීමකින් යුතුව කියනවා. අධිකරණය ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා 
පරීක්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය 
පැත්ෙතන් සහ යුද හමුදාව පැත්ෙතනුත් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර 
තිෙබනවා. ෙම් පරීක්ෂණවලින් ෙහළිදරවු වන කරුණු අනුව කුමන 
තරාතිරමක ෙකනකු සම්බන්ධෙයන් වුවත් ඒ තීන්දු තීරණ 
කියාත්මක කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම  අවශ  කටයුතු රජය 
කරනවා.  ෙම් ගරු පණ්ඩු බණ්ඩාරනායක ඇමතිතුමාත් උසාවි 
ගියා. ඇමතිවරෙයක් ෙවලා එතුමාත් උසාවි ගියා. අෙප් පළාත් සභා 
මන්තීවරු, පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරු සම්බන්ධෙයන් වුවත් නීතිය 
කියාත්මක ෙවනවා.  මම වගකීමකින් යුතුව කියන්ෙන් ෙම් සිද්ධිය 
පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම අපි කනගාටු වන බවයි. ඒ පිළිබඳව 
ගැටලුවක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා වාෙග් කිඹුල් කඳුළු ෙනොෙවයි, අපි 
ෙහළන්ෙන්. ජනතාවෙග් ෙම්  පශ්නය සැබෑ ෙලස අපි දන්නවා. 
අපි ඒක අවෙබෝධ කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් දිස්තික් නායකතුමාත් ෙම් 
පශ්නය ආරම්භ වුණු අවස්ථාෙව් සිටම ඒක නිරාකරණය කර 
ගැනීම සඳහා පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන මහජන නිෙයෝජිතයන් 
වන අපට විශාල ශක්තියක් ලබා දුන්නා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්  තුළින් 
ජනතාවෙග් පශ්නය සදාකාලිකවම විසඳා ගැනීම සඳහාත් අවශ  
සියලුම විසඳුම් ෙම් වන විට ලබා දී තිෙබනවා.  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්ත් 
ෙමෙහයවීම යටෙත්  මහර සහ ගම්පහ පෙද්ශවාසී ජනතාවට 
ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළ ඒ විසඳුම් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවාය කියන එක සඳහන් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.  

 
[අ.භා. 5.11] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල, පරිප්පු ආදී භාණ්ඩවලට 

බදු පැනවීම පිළිබඳ විවාදය දැන් නීතිය, සාමය, පරිසර දූෂණය 
පිළිබඳ විවාදයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා  
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා නඟපු 
කාරණාවලට පිළිතුරු ෙදන්නට මම ඔබතුමාෙගන් අවසර 
පතනවා. ඒ වාෙග්ම විෂය භාර ගරු අමාත තුමාත් එතුමාෙග් 
කථාෙව් ෙකොටසක් ෙලස සඳහන් කළා- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
84(5) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් ඕනෑ නම්, ෙදපාර්ශ්වෙය්ම 

කථා ඉවත් කරන්නත් පුළුවන්.  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එෙහමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම කරනවා 

නම්, අද දවෙසේ කථා ඔක්ෙකොම ඉවත් කරන්න ෙවනවා. ඒ නිසා 
මම හිතනවා, මෙග් කථාව ඉවත් වන්ෙන් නැහැයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට අද තිෙබන පශ්නය 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පරිසර දූෂණයට ෙම් කර්මාන්තශාලාව වග 
කිව යුතුද, ෙවනත් ආයතනයක් වග කිව යුතුද, නැත්නම් ඒක 
ෙවනත් පශ්නයක්ද කියන එක ෙනොෙවයි. ඒක වැදගත් පශ්නයක්. 
එය විද ානුකූල වාර්තාවන් මත විසඳා ගත යුතුයි. මම ගරු 
ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා සමඟ එකඟ ෙවනවා,  
පරිසර දූෂණය පිළිබඳ පශ්නය පෙව්ශෙමන් විසඳා ගත යුතු 
පශ්නයක් බවට. ඒ වාෙග්ම එතුමා ෙම් පශ්නය විසඳීමට මැදිහත් 
වුණු බව මම දන්නවා. මම ඊෙය්ත් රූපවාහිනී වැඩසටහනකදී 
එතුමාෙග් නම සඳහන් කරලා කිව්වා එතුමාත් ෙම් පශ්නයට 
මැදිහත් වුණු ෙකෙනක් කියලා. හැබැයි, දැන් තිෙබන පශ්නය 
සාමකාමී ජනතා උද්ෙඝෝෂණයක් මැඬලීම සඳහා අධික ෙලස 
බලය පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙම්ක පජාතන්තවාදය 
පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙම්ක ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 14වැනි 
ව වස්ථාෙවන් සහතික කර තිෙබන රැස්වීෙම් නිදහස, අදහස් 
පකාශ කිරීෙම් නිදහස පිළිබඳ පශ්නයක්. මූලික අයිතිවාසිකම් 
උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳ පශ්නයක්. ෙම්ක සිවිල් ජනතාව 
තමන්ෙග් විෙරෝධය පළ කිරීම පළමුවැනි වතාවට කළ ෙදයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්, ෙලෝක ඉතිහාසෙය් පුරාම සිදු 
වුණ සංසිද්ධියක්. සිවිල් ජනතාව උද්ෙඝෝෂණ කරද්දී නීතිය තුළ 
උද්ෙඝෝෂණ කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. සමහර ෙවලාවට නීතිෙයන් 
එළියට පනිනවා.  

 පාලකෙයෝ තමන්ෙග් දුකට ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැති 
ෙකොට, පාලකෙයෝ තමන්ෙග් ෙව්දනාවට  ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් 
නැති ෙකොට, පාලකෙයෝ තමන්ෙග් පශ්න ගැන  සංෙව්දී නැති 
ෙකොට ජනතාව ආෙව්ගෙයන් වැඩ  කරනවා. ඒ ෙව්ලාවට තමයි, 
සිවිල් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව සඳහා පුහුණුව ලබපු, ඒ පිළිබඳව 
සකස් කරපු ෙපොලීසිය සහ ෙපොලීසිෙය් කැරලි මර්දන ඒකක 
තිෙබන්ෙන්. ඒ ඒකකවලට වතුර විඳින උපකරණ ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඒවාට කඳුළු ගෑස් ලබා දීලා තිෙබනවා.  නියමිත දිග, 
පළල සහිත බැටන් ෙපොල්ලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. රබර් උණ්ඩ 
තිෙබනවා. ඒවා භාවිත කිරීම තමයි නීතිෙය් සීමාව ඉක්මවූ 
උද්ෙඝෝෂණකරුවන් හා සමඟ තිෙබන ගනුෙදනුව ෙබ්රා ගන්නා 
කමය. එෙහම කළාම සාමය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් ඒ සිදු 
ෙවන ජීවිත හානිය අවම ෙවනවා; තුවාල අවම ෙවනවා; සාමය 
ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ලංකාෙව් ෙපොලීසිය 
දුර්වල ෙපොලීසියක් ෙනොෙවයි. සංඛ ාෙවන් විශාල ෙවච්ච, 
ෙබොෙහොම පහසුකම් තිෙබන, මීට කලින් අපි පවත්වපු ෙමවැනි 
උද්ෙඝෝෂණවලදී ඒවා පාලනය කිරීම සඳහා  බලය පාවිච්චි කරපු, 
එෙහම කරන්න පුළුවන් බව ෙපන්වපු ෙපොලීසියක්. හැබැයි, ඒ 
ෙපොලීසිය ෙවනුවට තස්තවාදීන් සමඟ යුද කළ මානසිකත්වෙයන් 
යුක්ත ඒ  හමුදාව ඒ ස්ථානයට එවන්න අණ දුන්නු ෙකනා කවුද?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් හිටපු 
මෙහේස්තාත්වරෙයක්. පශ්නයක් දිහා සාධාරණව බලන්න පුළුවන් 
පුද්ගලෙයක්. එදා ආපු ෙම් පිරිස පහර දීමට කලින් කෙළේ කුමක්ද? 
ඔවුන් මාධ ෙව්දීන්ට තර්ජනය කළා. ඔවුන්ෙග් ඒ අදහස ඉවසපු 
නැති දක්ෂ, එඩිතර මාධ ෙව්දීන් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ස්වාධීනව 
වැඩ කරන්න පුළුවන් මාධ ෙව්දීන් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඔවුන්ට 
ඉවත් ෙවන්න කී පමණින් ඉවත් ෙවන්ෙන් නැති ෛධර්ය 
සම්පන්න මාධ ෙව්දීන් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. හමුදාව ඒ 
මාධ ෙව්දීන්ට තර්ජනය කළා, ෙම්වා ඡායා රූපගත ෙනොකරනු; 
ෙම්වා වීඩිෙයෝ ගත ෙනොකරනු; ෙමතැනින් ඉවත් ෙවනු; නැත්නම් 
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ගුටි කනු; නැත්නම් මැරුම් කනු කියලා. ඒ අයට ගැහුවා; තර්ජනය 
කළා. ඒත් අෙප් මාධ ෙව්දින් ඒ ෙවච්ච සිදුවීම වාර්තා කරපු නිසා 
ෙම් ෙවච්ච මහා අපරාධය සඟවන්න බැරි ෙදයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  ඒවා ෙපොලීසිය කළා ෙවන්න පුළුවන්, හමුදාව කළා 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් සිවිල් පිරිසක් කළා ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් 
රෙට්, ෙම්  ෙලෝකෙය් පැවැත්මට අවශ  කරන ඉතාම වැදගත් 
ෙසේවයක් කරන ඒ ෙගෞරවනීය මාධ ෙව්දීන්ට මම පණාමය 
පිරිනමන්න කැමැතියි, නිර්භීතව කටයුතු කරලා ඒ ඉතාම වැදගත් 
සාක්ෂි ඉතුරු කරලා සමාජයට, අපට ෙපන්වපු එක ගැන. ඒ 
ෙගෞරවය අපි ඔවුන්ට ෙදන්න ඕනෑ. හැබැයි මම අහන්න කැමැතියි, 
ඒ මාධ ෙව්දීන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කරන්න මාධ  ආයතන 
කටයුතු කළාද, මාධ  ආයතන හිමිකරුවන් කටයුතු කළාද කියලා. 
තමන්ෙග් මාධ ෙව්දීන්ට ෙවච්ච පහාර, තමන්ෙග් මාධ ෙව්දීන්ට 
ෙවච්ච තුවාල, තමන්ෙග් මාධ ෙව්දීන්ෙග් දුක ගැන සංෙව්දී 
ෙනොවන මාධ  හිමිකරුවන් ඉන්නවාය කියන කාරණය අපට 
ෙත්රුම් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් රෙට් ඉන්න ෙශේෂ්ඨ, 
ශක්තිමත්, තරුණ, ෛධර්යවන්ත මාධ ෙව්දීන් ෙත්රුම් ගත යුතු 
ෙදයක් තිෙබනවා, ෙම් රට ෙවනුෙවන්, මාධ  ෙවනුෙවන් 
අනාගතෙය් කරන්නට තිෙබන ෙමෙහය ඉතා අධිකයි කියලා. 

මර්දනකාරී ආණ්ඩුවක් තමන්ෙග් පැවැත්ම ෙවනුෙවන් ඕනෑම 
ෙදයක් කරනවා; ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙවඩි තියනවා. ඕනෑම 
ෙකෙනකු මරනවා. කියන ඒ තත්ත්වයට යද්දී මාධ යට අයිතියක් 
තිෙබනවා සත , සත  ෙලස වාර්තා කරන්න. පක්ෂපාතී අර්ථ 
විවරණ ෙදනවා ෙවනුවට සත , සත  ෙලස වාර්තා කරන්න. 
එවැනි මාධ ෙව්දීන් ඉන්නවා. එවැනි මාධ  භාවිතය අගය කරන 
මාධ ෙව්දීන් ඉන්න බවත් මම කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පාසල් යන අහිංසක දරුෙවෝ, 
රැකියාවට ගිහිල්ලා එන අය ෙහොය ෙහොයා, ෙපෙනන ෙපෙනන 
මානෙය් ඉලක්ක කරලා තස්තවාදීන්ට ෙවඩි තියන්නා ෙසේ ෙවඩි 
තියපු ෙම් හමුදාවට තමයි අපි එදා ෙබෝධි පූජා පවත්වලා ආශිර්වාද 
කෙළේ. යුද්ධය දිනලා අෙප් ගමට එන ෙකොට -යුද්ධය දිනලා 
බණ්ඩාරගමට එන ෙකොට- මාත් ඒ රණවිරුවන් සමඟ එකතු ෙවලා 
ඔවුන්ෙග් නිවාසවලට ගිහිල්ලා ඒ පීතිය ෙබදා ගත්තා. අෙන්, අෙප් 
රට ෙවනුෙවන් ෙම් තරම් කැපවීම් කරපු රණ විරුවන්ට ජය ෙව්වා 
කිව්වා, යුද්ධය තිෙබද්දීත්, යුද්ධය අවසන් වුණාමත්.  

''එක දවසක ෙද්ශ ෙපේමියා තව දවසක ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක් 
ෙවනවා.'' කියලා  එදා විමල් වීරවංශ මැතිතුමා කියන ෙකොට,  
අපට එක පාරටම ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරි වුණා.  අපි එක පාරම 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමාත් සමඟ එකඟ වුෙණ් නැහැ. එදා එෙහම 
කිව්ෙව් ජනරාල් ෙෆොන්ෙසේකා ගැනයි. හැබැයි, එදා ෙද්ශ ෙපේමින් 
ෙලස හිටපු ෙම් හමුදාව අද ආණ්ඩුවට කෙඩ් ගිහිල්ලා, නීති විෙරෝධි 
අනීතික අණ පිළිපැදලා, අහිංසක නිරායුධ මිනිසුන්ට ඉලක්ක 
කරලා ෙවඩි තබලා -ඔළුවට ෙවඩි තබලා- මරණ ෙකොට, දැන් අපට 
ෙපෙනනවා, අපට ෙත්ෙරනවා,  ''ඔව්, එදා ෙද්ශ ෙපේමින් අද ෙද්ශ 
ෙදෝහින් බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා.'' කියලා. ෙම්ක මහා 
අවාසනාවක්. මම ෙම් ෙශේෂ්ඨ රණ විරුවන්ෙගන් ආයාචනය 
කරනවා, පක්ෂ පාට ෙභ්දයක් නැතිව ආයාචනය කරනවා, 
''කරුණාකර ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් කෙඩ් යන්න එපා,  ඔබෙග් 
යුතුකම රෙට් සාමය ආරක්ෂා කිරීමයි, හමුදාවට පැවරුණු 
වගකීමක් තිෙබනවා, ඒ නීතිෙය් රාමුව ඇතුෙළේ ඒ වගකීම ඉටු  
කරන්න, ඔබට වැරදුණු තැන නිවැරැදි කර ගන්න'' කියලා.  ඒ අණ 
දීපු, අද සැඟවිලා ඉන්න, ''අෙන් මම නම් ෙනොෙවයි. මම දන්ෙන්ත් 
නැහැ.'' කියන පුද්ගලයන් ඔබ ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, චන්දෙල්ඛාට, රූකාන්තට, 
ඉහළින් ආපු අණක් මත පහර දීලා ඉතාම පහත් විධියට හිරිහැර 
කරපු අය පානදුර මහාධිකරණෙයන් දීපු තීන්දුව මත හිර ෙගදරට 

යන ෙකොට, එදා ඒ අණ දීපු මිනිස්සු ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශෙය් 
ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙවනුෙවන් අද ෙපනී ඉන්ෙන් නැහැ; කථා 
කරන්ෙන් නැහැ; ඒ පවුල් ගැන බලන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙම් 
රෙට් ෙපොලීසියට, ෙම් රෙට් හමුදාවට කියනවා, ''කරුණාකර 
පජාතන්තවාදි අයිතිවාසිකම් යටපත් කරන, මර්දනකාරි පතිපත්ති 
මත කටයුතු කරන ආණ්ඩුෙව් නීති විෙරෝධි අණ පිළිගන්න එපා'' 
කියලා. නීතිෙයන් දක්වා තිෙබන, නීතිය තුළ තිෙබන සීමා තුළ 
කටයුතු කරන්න. ඔබ ගැන අප තුළ විශාල ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. 
ඒ ෙගෞරවය රැකගන්න. ඔබ ෙම් මාතෘ භූමිය ආරක්ෂා කළා. 
එල්ටීටීඊ තස්තවාදය පරාජයට පත් කළා. එල්ටීටීඊ තස්තවාදය 
පරාජයට පත් කරපු ෙගෞරවය රැක ගන්න.  එෙහම ෙනොෙවයි නම්, 
විමල් වීරවංශ මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපටත් හැරිලා කියන්න 
ෙවනවා, ''එදා ෙද්ශ ෙපේමින් වූ ඔබ අද ෙද්ශ ෙදෝහින්'' කියලා. ඒ 
කථාව අහගන්න  ඉඩ තියා ගන්න එපා. රෙට් ජනතාව, අහිංසක 
මිනිසුන් නඟන හඬයි අප ෙම් නඟන්ෙන්. රෙට් දුප්පත් අහිංසක 
මිනිහා අද හමුදාව ගැන කියන ෙද් තමයි ෙම් කියන්ෙන්. 
නීතිඥවරුන් හමුදාව ගැන කියන ෙද් තමයි ෙම් කියන්ෙන්. 
ශිෂ යන් හමුදාව ගැන කියන ෙද් තමයි ෙම් කියන්ෙන්. මම 
හමුදාවට කියනවා, ''නීති විෙරෝධි අණ පිළිපදින්න එපා, ඔබ ෙම් 
මාතෘ භූමියට ආදෙර් නම් නීති විෙරෝධි අණ පිළිපදින්න එපා, ඔබ 
ෙම් මාතෘ භූමියට ආදෙර් නම් සිවිල් නිරායුධ අහිංසක  
පුරවැසියන්ට ෙවඩි තියන්න එපා, එෙහම ෙවඩි තැබුෙවොත් ඔබ 
ෙද්ශ ෙදෝහිෙයක් ෙවනවා, යුද්ධය දිනලා අත් පත් කරගත්තු පින 
අහිමි ෙවනවා.'' කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් 
මැද්ෙද් අද නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා කියනවා අලුත්ම 
කථාවක්. එදා හමුදා පකාශක බිෙග්ඩියර්වරයා ෙබොෙහොම 
අතාර්කික විධියට ෙගොතලා ෙගොතලා,  තුන්වන පාර්ශ්වයක්, 
හතරවන පාර්ශ්වයක් එතැන හිටියා. ඔවුන්ෙග් වුවමනාවන් අනුවයි 
කටයුතු කෙළේ කියලා කියන ෙකොට මිනිස්සු හිනා වුණා, ෙමොන 
විහිළු කථාවක්ද ෙම් මනුස්සයා කියන්ෙන්, ලජ්ජා නැද්ද ෙමෙහම 
කියන්න කියලා. දැන් කියනවා හමුදාව ඒ සිද්ධිය ගැන අභ න්තර 
පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
හමුදාෙව් අභ න්තර පරීක්ෂණයක් කියන්ෙන් ''ෙහොරාෙග් 
අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා'' වාෙග් වැඩක්. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙග් වැඩක්. ඒ නිසා 
හමුදාෙවන් පරිබාහිර වූ, ස්වාධීන -සැබෑ ෙලස ස්වාධීන- 
විනිශ්චයකරුවන්ෙගන් යුක්ත පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් 
කරන්න අවශ යි. විශාම ගිය හැම විනිශ්චයකාරවරයාම ස්වාධීන 
නැහැ. ධුර දරන, සැබෑ ෙලස ස්වාධීන, හැෙමෝටම පිළිගන්න 
පුළුවන් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙගන් යුක්ත පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පත් කරන්න අවශ යි කියා මම කියනවා. එෙහම නැතිව 
හමුදාෙව් අභ න්තරෙයන් කරන පරීක්ෂණයකින් ෙම්  සත ය 
ෙසොයා ගන්න ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නය නඟන්න ගරු අස්වර් මන්තීතුමා. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, it is the generally accepted practice that if 

something goes on in the army, the army conducts its 
own investigation. That is also the normal procedure all 
over the world.  
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
That is not a point or Order. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 

මන්තීතුමා කථා කරන්න.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා 
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
අපරාෙද් ෙවලාව. එතුමා තවම දන්ෙන් නැහැ නීති.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔච්චර වයසට ගිහිල්ලාත් නීති දන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉතාම වැදගත් 

පශ්නයක් තිෙබනවා ෙම් රෙට් බලධාරින් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ 
තමයි, ඒ හමුදාව වැලිෙව්රියට යවන්න, එක්ෙකනකු ෙදන්නකු 
ෙනොව සම්පූර්ණ හමුදා අනුඛණ්ඩයක්ම වැලිෙව්රියට යවන්න අණ 
දුන්නු පුද්ගලයා කවුද කියන එක. ඒ පුද්ගලයා රෙට් 
ෙසේනාධිනායකයාද? ඒ පුද්ගලයා ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාද? ඒ 
පුද්ගලයා හමුදාපතිවරයාද? ඒ පුද්ගලයා හමුදා ෙරජිෙම්න්තුවක 
පධානිෙයක්ද?  

අෙප් ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝ කියන විධියට ඒ පුද්ගලයා 
ඥානසාර හාමුදුරුෙවෝද කියලා ෙහළිදරවු කරන්න අවශ  වනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නිෙයෝගයක් දුන්නා නම්, 
ඒ නිෙයෝගය දුන්ෙන් කවදාද, ඒ නිෙයෝගය දුන්ෙන් ෙමොන නීතියක් 
යටෙත්ද කියා කියන්න අවශ යි. [බාධා කිරීමක්] ඒක දැන ගන්න 
ෙම් රෙට් ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
වැලිෙව්රිය ගැන අහන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපට ෙබොෙහොම බරපතළ 

පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. එක අතකින් ෙම් රෙට් අෙප් 
ආදරණීය රණ විරුෙවෝ නීති විෙරෝධි අණ පිළිපදිමින් අෙප් 
අහිංසක, නිරායුධ ශිෂ යන්ට, කම්කරුවන්ට, ෙගොවියන්ට ෙවඩි 
තබන ෙම් ෙවලාෙව් අෙප් රෙට් ආඩම්බරකම ගැන දැන් පශ්නයක් 
තිෙබනවා.  

ඊෙය් ෙකොළඹ දකුණ චීන වරාය ජනාධිපතිතුමා විවෘත කළා. 
ෙමය, අෙප් රෙට් ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක්.  ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම 
ආඩම්බරෙයන් ඒ ගැන කථා කරනවා. ශී ලංකාෙව් සිතියම ෙවනස් 
වුණාය කියනවා. Google Map එක ෙවනස් වුණාය කියනවා. 
හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙකොළඹ දකුණ චීන 
වරාය විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය ගැයුෙව් නැහැ. මා අද 
අමාත තුමාෙගන් එම පශ්නය ඇහුවා. එතුමා එයට පිළිතුරු 
දුන්ෙන් නැහැ. අදාළ වග කිව යුතු නිලධාරින්ට ෙපෞද්ගලිකව කථා 
කරලා දැන ගැනීෙමන් පසුව මා වග කීෙමන් කියනවා, ඊෙය් 
ෙකොළඹ දකුණ චීන වරාය විවෘත කිරීෙම් උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය 
ගැයුෙව් නැහැයි කියලා. අපි චීනාට ෙම් තරම් යටද? අපි චීනාට ෙම් 
තරම් යටත්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වරාය BOT -

Build-Operate-Transfer- කමයට සකස් කරපු වරායක්. චීන්නු 
හැදුවා, චීන්නු පාලනය කරනවා, ගිවිසුම අනුව තව අවුරුදු 
ගණනකදී ඔවුන් ලාභ උපයා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ වරාය අපට භාර 
ෙදනවා. එහි තිෙබන උපාය මාර්ගික කාරණය ගැන මා ෙම් 
ෙවලාෙව් වාද කරන්න යන්ෙන් නැහැ. එය ෙවනම කථාවක්. 
හැබැයි අෙප් භූමිෙය්, අෙප් රෙට් හදපු වරාය විවෘත කරන 
ෙවලාෙව් ජාතික ගීය ගයන්නට ඉඩ ෙනොෙදන්නට තරම් ෙම් රෙට් 
චීනාට ඇති හයිය ෙමොකක්ද? ඒ උත්සවෙය් ශී ලංකාෙව් ජාතික 
ෙකොඩිය ඔසවා තිබුණා. මා නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. පධාන 
පීඨිකාව අසල ජාතික ෙකොඩිය ඔසවා තිබුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. හැබැයි ඊෙය් පැවැති උත්සවෙය්දී ශී ලංකාෙව් ජාතික 
ෙකොඩි පමාණයට වඩා වැඩි ගණනක් චීන ෙකොඩි ඔසවා තිබුණා. 
ෙමය තමයි අද අෙප් රටට මතුෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. අද ෙම් 
රෙට්, ෙම් මාතෘ භූමිෙය් ස්වාධිපත ය චීනාට විකුණලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීට වසර ගණනාවකට කලින් 
ෙම් පශ්නය අපිකාෙව් ඇති වුණා. චීනය අද ෙලෝකෙය් බලවත් 
රටක් බව ඇත්ත. මූල  ශක්තිය අතින් අද චීනය ඉදිරිෙයන් සිටින 
බව ඇත්ත. මෑතකදී චීනය උපයා ගත් ධනය උපයා ගත්ෙත් නූතන 
යටත් විජිතවාදි කමෙව්දයන් තුළයි. මුළු අපිකාෙව්ම සශීක භූමිය, 
ඒ වාෙග්ම ඛනිජ සම්පත් තිෙබන රාජ යන්වල ඒ රාජ  බලය හා 
සම්බන්ධ ෙවලා ඒවාෙය් ආණ්ඩු මාරු කරන, ආණ්ඩු හදන 
පිළිෙවළකට චීනය අද ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපිකානු මහාද්වීපෙය් 
ඉතා විශාල බලයක් අද චීන ය ෙගොඩ නඟා ෙගන තිෙබනවා. 
ස්වාධීන ජාතිකත්වෙයන් යුතුව අපිකාව තුළ තිෙබන ඒ 
අයිතිවාසිකම් යටපත් කරලා අද  චීනෙය් අධිපතිවාදි බලය අපිකාව 
මත පැටවිලා තිෙබනවා. අද එය ඇෙමරිකාවටත් තර්ජනයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පවා අපත් චීනෙය් 
ආර්ථික උපාය මාර්ගයන්වලට අහු ෙවලා චීනෙය් ඉත්තකු බවට, 
චීනෙය් ආර්ථික අවශ තාවන් ඉටු කරන ෙසේවා සපයන්නකු බවට 
පත් ෙවමින් තිෙබනවා. අෙප් පාලකෙයෝ චීන ණයට, චීන මුදලට, 
චීන අනුගහයට යට ෙවලා අෙප් රට චීනයට විකුණමින් ඉන්නවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් තිෙබන පධාන ඉදි කිරීම් 
සියල්ලම චීන සමාගම්වලට ෙදන්ෙන් සාධාරණ මිලට ෙනොෙවයි, 
අධික මිලටයි. හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කෙළේ චීන සමාගමක්. 
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ඉදි කෙළේ චීන සමාගමක්. අධිෙව්ගී 
මාර්ගවලින් අදියර වැඩි ගණනාවක් ඉදි කෙළේ චීනයයි. ඒ වාෙග්ම 
 ෙකොළඹ දකුණ චීන වරාය   ඉදි කෙළේ  BOT  කමයට;  වරාය  
හදලා, පාලනය කරලා, භාර දීෙම් කමයට. දැන් අලුත් ම 
තත්ත්වයක්. ෙම්වා ගැන මිනිස්සු කැරළි ගහනවා. ෙද්ශපාලන 
පක්ෂ නැතිව කැරළි ගහනවා. ධීවරෙයෝ කැරළි ගහනවා. ශිෂ ෙයෝ 
කැරළි ගහනවා.  ගම්වල අහිංසක මිනිස්සු කැරළි ගහනවා.   

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට දැන් ෙතොරතුරු 
ලැෙබනවා.   ආණ්ඩුවට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙවනෙකොට  
ෙම් රෙට් පරිපාලන දිස්තික්ක 25ට ම හදිසි නීතිය පනවන හදිසි 
නීති ෙරගුලාසි ගැසට් නිෙව්දනය  පකාශයට පත් කිරීමට  මුදණය  
සඳහා රජ ෙය් මුදණාලයට යවා තිෙබනවා.  ෙම් රෙට් අහිංසක 
මිනිස්සු පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් සටන් කරනෙකොට, ඒ 
ෙවනුෙවන් සූදානම් ෙවනෙකොට, පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන්  සටන් කරන්නට 
සූදානම් ෙවනෙකොට ආණ්ඩුව ඒකට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් හදිසි නීතිය 
පනවලායි.  

හදිසි නීතිය කවුරුන්ට එෙරහිවද?  හදිසි නීතිය ෙම් රෙට් 
අහිංසක මිනිසාෙග් අයිතිවාසිකම්වලට එෙරහිවයි.  කවදා ෙහෝ 
දවසක ෙම් රෙට්  හදිසි නීතිය  පනවා ෙම් රට පාලනය කරන්නට 
උත්සාහ කරන පාලකයන්ට- යුද්ධය නැති  පජාතන්තවාදී  
සමාජයක්  තුළ  හදිසි නීතිය පාවිච්චි කළ  පාලකයන්ට- අත් 
ෙවච්ච ඉරණම  වූ ඉතිහාසය කුණු බක්කියට යෑම වර්තමාන 
පාලකයන්ටත්  සිද්ධ ෙවනවාය කියන කාරණය මතක් කරමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා.  
 
 
[අ.භා. 5.30] 
 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ම ට  කථා කිරීමට අවස්ථාව 

ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන්ෙන්  මුදල් 
අමාත ාංශෙයන් පනවා ඇති විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ  බදු පනත 
යටෙත් නියමයන් ෙදකක් -ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක්- 
සම්බන්ධෙයනුයි. අද න ාය පත යට අදාළව  ගරු මන්තීතුමන්ලා 
කථා කෙළේ ෙබොෙහොම අඩු ෙවනුයි.  පසු ගිය දිනක වැලිෙව්රිෙය්,  
රතුපස්වල ගම්මානෙය් සිද්ධ ෙවච්ච  ඒ ඉතාම අවාසනාවන්ත 
සිද්ධිය  පාදක කර ෙගන අද  විපක්ෂය කිඹුල් කඳුළු ෙහළමින්, 
තමන්ෙගන් ගිලිහුණු ජනතා ආදරය  නැත්නම් ජනතාවෙග් 
ෙගෞරවය  දිනාගන්න ෙබොෙහොම අසාර්ථක  උත්සාහයක 
ෙයෙදනවා.  

මූලාසනරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව අප 
රජයක් හැටියට කනගාටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් 
කරන්නට  ෙම් ෙවනෙකොට අදාළ අංශවලට  නි ෙයෝග ලබා දී 
තිෙබනවා.  ෙමවැනි සිද්ධීන් වළක්වන්නට රජයක් හැටියට රජය 
පැත්ෙතන් ගත යුතු  සියලු කියා මාර්ගයන්  ෙගන තිෙබනවාය 
කියා මතක් කරන්නට  ඕනෑ. ෙම් සම්බන්ධව මීට වැඩිය මෙග් 
අදහස් පකාශ කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් නැවත වතාවක් 
ඉතාමත් පිළිකුෙළන් යුක්තව  විපක්ෂෙය් කියාදාමය  ෙහළා 
දකිනවාය කියන කාරණයත්   කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද විපක්ෂය ෙවනුෙවන් 
කරුණු දැක් වූ සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා  න ාය පතෙය් දක්වා 
තිෙබන බදු අය කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ වැරදි 
අර්ථකථනයක් තමයි  ෙම් ගරු සභාවට ලබා දුන්ෙන්.  මා හිතන 
හැටියට ෙම් අයට අවශ  ෙවලා තිෙබනවා, මාධ  සන්දර්ශන 
කරන්න. ෙම් අය  අද ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්  මාධ ෙයන්. 
ජනතාව අතරට ගිහින් ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ.  පත්තරයට 
ෙහෝ රූපවාහිනියට තමන්ෙග් කථාව  දමා ගන්න තමයි ෙම් අය 
අදහස් කෙළේ. ෙමතැනදී කිව්වා, බදු අය කරනවාය, ෙම් අය කරනු  
ලබන බදු මුදල්වලින් කරන්ෙන් ෙමොකක් ද කියන කාරණය  ෙම් 
අය ඇහුවා. විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් සංයුක්ත බද්ද 
හඳුන්වා දුන්ෙන්  ෙම්  රෙට් පාරිෙභෝගිකයා  ආරක්ෂා කරන්නයි.    
පිටරටකින් බඩු  ෙගන්වන ෙකොට ෙර්ගු  නිෙව්දන මත ඒ 
ආනයනික භාණ්ඩ  මත විවිධ ආකාරෙය් බදු පනවනවා. 

සමහර ෙවලාවට ෙම් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා කිසි 
ෙකනකුට අවෙබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අය වැය 
ෙයෝජනාවක් හැටියට ෙම් වාෙග් බද්දක් පනවන්න තීන්දුවක් 
අරෙගන ඒ තීන්දුව කියාත්මක කෙළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා 
නම් ෙම් සංයුක්ත බද්ද පැනවීම නිසා රජයට තමන්ෙග් බදු ආදායම 
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 2008 අවුරුද්ෙද් තමයි ෙම් බද්ද 
පළමුෙවන්ම පැෙනව්ෙව්. 2008 අවුරුද්ෙද් ෙම් බද්ද පැනවීම නිසා 
ආණ්ඩුවට රුපියල් බිලියන 10ක ආදායමක් අහිමි ෙවලා තිෙබන 
බව සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. එහි වැඩි වාසිය 
යන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාටයි.   

ෙමහිදී අප කියන්න ඕනෑ, ආනයනික භාණ්ඩ මත බදු 
පැනවීමක් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්ත, ෙද්ශීය 
ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමට බව. පිට රටින් ෙගන්වන බඩුවලට අප 
යම් ආකාරයක බද්දක් පැෙනව්ෙව් නැත්නම් ෙම් රටට සීමාවකින් 
ෙතොරව පිට රට බඩු එන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඒ භාණ්ඩ ඒම 
නිසාම ෙම් රට ආර්ථික වශෙයන් විශාල අගාධයකට යන්න 
පුළුවන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව 1977 දී විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය ෙම් රටට හඳුන්වා 
දීලා ෙමොකක්ද කෙළේ? අද ඇත්ත වශෙයන්ම අපට වග කියන්න 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පව්වලටයි. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ඒ කාලෙය් ගත්ත ඉතාම අවාසනාවන්ත තීන්දුවලට 
තමයි අෙප් ආණ්ඩුවට අද වග කියන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් බදු පැනවීම නිසා ෙම් 
ෙවන ෙකොට අෙප් ෙද්ශීය ෙගොවියන්, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්, 
ෙද්ශීය වගාකරුවන් තමන්ෙග් වගාවලට, කර්මාන්තවලට 
පමුඛස්ථානයක් ලබා දීලා කටයුතු කරනවා.  ඒ වාෙග්ම අද 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ අෙප් ආණ්ඩුව මහින්ද චින්තන වැඩ 
පිළිෙවළ ඔස්ෙසේ ෙගන යන කියාදාමය නිසා ඒ අය තමන්ෙග් ඒ 
වගාවන්, කර්මාන්ත ඉස්සරහට ෙගන යන්න උත්සාහ කරනවා. 
අප ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ අෙප් රජය ෙගන යන්නා වූ ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ නිසා ෙම් වන විට සමහර භාණ්ඩ අෙප් රෙට් පරිෙභෝජන 
ඉල්ලුමට වඩා අප නිෂ්පාදනය කර තිෙබන බව. ඉරිඟු, කව්පි, 
රටකජු වැනි ෙබෝග 2012 අවුරුද්ෙද්දී අෙප් රෙට් 
ඇස්තෙම්න්තුගත ඉල්ලුමට වඩා අප නිෂ්පාදනය කර තිෙබනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් උඳු 
පරිෙභෝජන ඉල්ලුෙමන් සියයට 88ක් අප සපයනවා.  අෙප් රටට 
අවශ  කරන රතු ලූනුවලින් සියයට 98ක් ෙමහිම නිෂ්පාදනය 
කරනවා. ෙලොකු ලූනුවලින් සියයට 37ක පමාණයක් අප අෙප් 
රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අර්තාපල් වගාෙවන් 
ෙද්ශීය පරිෙභෝජනයට අවශ  පමාණෙයන් සියයට 40ක 
පමාණයක් ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් බදු පැනවීෙමන් ෙම් රට 
ආර්ථික වශෙයන් අගාධයකට යනවාය කියලා  කවුරු හරි 
කියනවා නම් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලන කුහකකමින් 
කියන කථාවක් බව අප කියන්න ඕනෑ.  කරුණාකර ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් අවංකව කටයුතු කරන්න; අවංකව තමන්ෙග් 
අදහස් පකාශ කරන්න; අවංකව ෙපනී සිටින්න කියන කාරණය 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ විපක්ෂයට අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
කියනවා  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙමොනවා 
කිව්වත්, නැවත වතාවක් වයඹ සහ මධ ම පළාත් සභාවල ඡන්දය 
අප පවත්වනවා. මූලසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට අපට 
දැන ගන්න පුළුවන්  සැබෑ ජනතා මතය ෙමොකක්ද කියලා. හැම 
දාම අප දැකපු ෙදයක් තිෙබනවා. ඒක තමයි, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් අය හැම මැතිවරණයකදීම ඡන්ද ගණන් කරන්න  ඉස්සර 
ෙවලා දිනලා ඉන්ෙන්. හැබැයි ඡන්ද ගණන් කළාට පස්ෙසේ හැම 
දාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාදයි.  පුළුවන් නම් වයඹ පළාත් 
සභාෙව් ඡන්දය දිනන්න, මධ ම පළාත් සභාෙව් ඡන්දය දිනන්න, 
පුළුවන් නම් අඩුම ගණෙන් උතුරු පළාත් සභාෙව් ඡන්දයවත් දිනා 
ගන්නය කියලා අප එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අභිෙයෝගය කරනවා. 
ෙම් හැම එෙකන්ම ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලන වාසි ගන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුහුෙද් සුළං පාර සැරට 
ඇවිල්ලා අෙප් ගම් පළාත්වල ධීවරයන් මැරුණා. ෙම් ධීවරයන්ෙග්   
මිනී වළලා ගන්නට අඩු ගණෙන් එක රුපියල් 100ක්වත් ලබා 
ෙනොදීපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා යනවා, ධීවරයන්ෙග් 
දුක සැප බලන්න. දැන් ෙම් පශ්නෙය් දීත් ඒකම තමයි සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් හැම එෙකන්ම තමන්ෙග් ගරා වැටුණු 
ෙද්ශපාලනය ඉහළට ගැනීෙම් න ාය පතයක් තමයි එක්සත් 
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ජාතික පක්ෂය කියාත්මක කරන්ෙන්.  ඒ නිසා ෙම්වා ගැන එක 
අතකින් අපි කම්පා වන්නට ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම අද ෙහොඳ 
විපක්ෂයක් තිබිය යුතුයි. නමුත් අද තිෙබන ෙම් විපක්ෂය කැෙළේ 
ගිය විපක්ෂයක්. ඒ නිසා තමයි අද ෙම්  නන්නත්තාර ෙවලා සිටින 
විපක්ෂය විවිධ අභූත ෙචෝදනා අෙප් ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරමින් 
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන නිරුවත වසා ගන්නට උත්සාහ කරන්ෙන් 
කියන කාරණය අපි කියන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නැවත වතාවක් මෙග් 
මාතෘකාවට යන්න කැමැතියි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙකොෙහොම 
කිව්වත්,  ෙම් වන ෙකොට වගාකරුවන්  තමන්ෙග් ආර්ථික කටයුතු 
සඳහා ඒ වගාවන් ශීඝෙයන් ව ාප්ත කරෙගන යන බව අපි 
කියන්නට ඕනෑ.  අද ෙම් සභාෙව් වැඩිපුරම  අර්තාපල් ගැන කථා 
කරන නිසා උදාහරණයක් හැටියට අර්තාපල් වගාව  ගත්ෙතොත්, 
2010 අවුරුද්ෙද් මුළු ලංකාෙව්ම අර්තාපල් වගා කරපු බිම් පමාණය 
ෙහක්ටයාර් 3,844යි. එයින් ෙමටික් ෙටොන් දහස් ගණන්වලින් 
කියනවා නම් 51.9ක් අර්තාපල් නිෂ්පාදනය ෙවලා තිෙබනවා. 
එතෙකොට 2011 දී 2010ට වඩා වැඩිපුර බිම් පමාණයක් වගා කරලා 
තිෙබනවා. ෙහක්ටයාර් 4,479ක් වගා කරලා තිෙබනවා. එයින් 
ෙමටික් ෙටොන් 59.4ක අර්තාපල් අස්වැන්නක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම 2012 දී වගා කරලා තිෙබනවා,  ෙහක්ටයාර් 4,648ක්. 
ෙමටික්ෙටොන් දහස් ගණනින් බැලුෙවොත් 72.2ක අස්වැන්නක් 
එයින් ලැබිලා තිෙබනවා.  එතෙකොට එන්න එන්නම ෙම් අල 
වගාවට ලැබුණු මිල ෙහොඳ නිසා තමයි ෙද්ශීය අල ෙගොවියා වැඩිපුර 
බිම් පමාණයක තමන්ෙග් වගාව ව ාප්ත කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
පාෙයෝගිකව ගත්ෙතොත්, ඕනෑම බුද්ධිමත් ෙකෙනක් තමන් 
ආෙයෝජනය කරන ෙදයක් හරි, එෙහම නැත්නම් තමන් 
පවත්වාෙගන යන වගාවක හරි  සාර්ථකත්වයක් නැත්නම් එය 
ෙවනත් වගාවකට මාරු කරනවා. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් ඒ වාෙග්ම ෙදයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
සිටින මන්තීවරුන්ට ෙම් පක්ෂෙය් තවදුරටත් සිටීෙම්   ෙත්රුමක් 
නැහැ යි කියලා දැෙනන ෙකොට තමන්ෙග් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙසේවයක් කරන්න ෙවනත් පක්ෂයකට යනවා. එතෙකොට ෙම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටින අෙනක් මන්තීවරුන් කියනවා, 
සල්ලි දීලා ඒ අයව ගත්තා කියලා. විචක්ෂණ බුද්ධියක් තිෙබන 
ඕනෑම ෙකෙනකුට, වැටහීමක් තිෙබන ඕනෑම ෙකෙනකුට,  
දුරදක්නා භාවයක් තිෙබන ඕනෑම ෙකනකුට ෙපෙනනවා නම් එම 
පක්ෂෙය් ඉඳලා වැඩක් නැහැ කියලා, ඒ අය පක්ෂය මාරු කරනවා.  

අද අෙප් අල ෙගොවියා ඉතාම බුද්ධිමත් ආකාරයට තමන්ෙග් 
වගාව ව ාප්ත කරෙගන යනවා.  අෙප් රජය ෙගන යන්නා වූ ෙම් 
වැඩ පිළිෙවළ නිසා අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවලා 
තිෙබනවා, අෙප් ෙවෙළඳ ෙශේෂය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නියමයන් ෙදෙකන් කර තිෙබන බදු වැඩි 
කිරීම ෙයෝග යයි කියන අදහස ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් අදහස් 
පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා, මූලාසානරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 5.42] 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2007 අංක 48 දරන 

විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පන ෙත්  2 වැනි වගන්තිය යටෙත් අද 
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමයන් පිළිබඳ විවාදෙය් දී ෙගොවියාට සිදු 
වී තිෙබන අසාධාරණයන් සහ  ෙමම විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ 
පනත යටෙත් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද්වල් ගැන කථා කරද්දී  අෙප් 
ෙබොෙහෝ මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් රතුපස්වල සිදු වූ සිද්ධිය 
ගැනත් සඳහන් කළා.  ඒ නිසා අෙනකුත් මන්තීවරුන් වාෙග්ම 
මමත් ඒ  සම්බන්ධෙයනුත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට  අවස්ථාවක් 
ඉල්ලනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙගොවියාට සිදු ෙවලා 
තිෙබන අසාධාරණය ගැන මුලින්ම කථා කළ යුතුයි.  රතුපස්වල 
සිද්ධිෙය් දී ෙවඩි පහරකට ලක් වුණු එක් අෙයකුත් අල වගාවට 
සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු ෙගොවිෙයක් බවට අපට ආරංචි තිෙබනවා. 
ඔහු ඉල්ලුෙව්ත්; ෙම් පෙද්ශෙය් ජනතාව ඉල්ලුෙව්ත් වතුර.  
වගාවට අවශ ම ෙදයක් වන වතුර ඉල්ලපු ජනතාවට ෙම් දූෂිත 
ආණ්ඩුව, ෙම් මිනීමරු ආණ්ඩුව, ෙම් ඒකාධිපති ෙරජිමය ලබා 
දුන්ෙන් උණ්ඩ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අකිල දිෙන්ෂ්, රවිෂාන් කියන 
සිසුන් ෙදෙදෙනක් දැනට මිය ගිහින් තිෙබනවා. Websitesවල 
තිෙබන ආකාරයට මළ සිරුරු හතක් අටක් තිබුණත්, ෙම්වා වරින් 
වර එකින් එක එළියට දමන්ෙන් ජනතා විෙරෝධය වැඩි වන 
හින්දායි කියලා මතයක්  මාධ වල තිෙබනවා. ඒක අපට විශ්වාස 
කරන්න පුළුවන්,  ෙම් ආණ්ඩුව විශ්වාස කරන්න බැරි විධියට පසු 
ගිය යුගෙය්ම හැසිරිලා තිෙබන නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමන්ෙග් පශ්නවලට නිසි 
පිළිතුරක් ලැෙබන්ෙන් නැත්නම් එයට විරුද්ධව ගත හැකි 
පාෙයෝගික පජාතන්තවාදී කම තිෙබනවා. එයින් එකක් තමයි 
උද්ෙඝෝෂණය. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ජනතාව ඒක 
අනුගමනය කරනවා. ඒක පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරයි. 
ආණ්ඩු පක්ෂ ය  විපක්ෂෙය් ඉන්දැද්දිත් ඒ අයිතිය ගත්තා. 
විපක්ෂය, විවිධ ආයතනවල, මණ්ඩලවල, සංස්ථාවල ෙසේවය 
කරන අය තමන්ෙග් ඉල්ලීම් දිනා ගන්නට  ගන්නා පජාතාන්තවාදී 
කමයක් ඒක. පජාතන්තවාදී රජයක් නම් ෙම් කමයට උත්තර 
ෙදන්ෙන් පජාතන්තවාදී කමයකටයි. අෙප් passport  එෙක් ශී 
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය කියලා තිබුණාට 
ඇත්ෙතන්ම පජාතන්තවාදයක් තිෙබනවාද කියලා අපට පශ්නයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් රජය හැම දාම කියා කෙළේ උද්ෙඝෝෂණ 
allergic කියන කමයටයි. 

හලාවත ඇන්ටනි කියලා ධීවරෙයක් ඝාතනය කළා. ඒකට 
දුන්නු පූර්වාදර්ශය ෙමොකක්ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
මැද ෙපරදිග වැඩ කරලා තිෙබන නිසා තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා 
ඇති,  ඒ ඝාතනයට සෘජුව සම්බන්ධ බාලසූ රිය 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මහත්තයාව ෙදෝහා-කටාර්වල තානාපති කරලා  යවලා තිෙබනවා.  
ඒ මිනීමරුවාව යවා තිෙබනවා. ඒ මිනීමැරුම පිළිගත්ත, 
උද්ෙඝෝෂණෙය් දී ඇන්ටනි නමැති ධීවරයාව ඝාතනය කළ 
පුද්ගලයා අද තානාපතිවරෙයක්. අද රජෙය් කමය ෙම්කයි. රජය 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා- 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, Hon. Azwer, you can raise your point of Order 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is an Ambassador who is representing this 

country. He is an honourable man.  This Member has no 
duty in this House to call him a "murderer".  He must 
withdraw that.  Number one murderer is Ra 

 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

- "One shot."  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව එවන් 

නිලධාරිෙයකුෙග් පැවැත්ම පිළිබඳව, හැසිරීම පිළිබඳව, කියා 
කලාපය පිළිබඳව කථා කළ ෙනොහැකියි. ඒ නිසා එම ෙකොටස 
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් කිරීමට නිෙයෝග කරනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  එතුමා ඒක පිළිගත්තා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
Sir, I rise to a point of Order.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා,  රීති පශ්නය ෙමොකක්ද? 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
තානාපති නිලධාරින්ෙග් චර්යාව පශ්න කළ ෙනොහැකියි කියා 

රීතියක් නැහැ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
එතුමාට මිනීමරුවා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔහු පිළිගත්තා.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
තමුන්නාන්ෙසේ නීතිඥවරෙයක් ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්] 

තමුන්නාන්ෙසේ පැමිණිල්ල ෙනොෙවයි, නීතිඥයා. හරියට 
උගන්වන්න ඕනෑ, law එක.[බාධා කිරීමක්] 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එෙහම නම් කවුද, මැරුෙව්? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
කවුරු ෙහෝ කිව්ෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේ මිනීමරුවා කියලා 

තමුන්නාන්ෙසේ එකඟ ෙවනවාද?  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
එතුමා ඒක පිළිගත්ෙත් ඇයි එෙහම නම්?  එතුමා  පිළිෙගන 

ඉල්ලා අස් වුණා, ෙපොලිස්පති ධුරෙයන්. ෙපොලිස්පති ධුරෙයන් 
ඉල්ලා අස් වුණා. ෙපොලිස්පති ධුරෙයන් ඉල්ලා අස් වුෙණ් ඇයි, 
එෙහම නම්?  එතුමා මැරුෙව් නැත්නම් ඇයි අස් වුෙණ්?  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මිනී මැරුම්  නඩුවක ෙචෝදනාවක  වරද පිළිගත්තා නම් ඔහුට 

දඬුවම් ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි නැහැ.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තත්ත්වය ෙමොකක්ද?  අද 

මිනීමරුවන් කී ෙදෙනක් වරද පිළිෙගන ඒ පැත්තට ගිහින් නිෙදොස් 
ෙකොට නිදහස් ෙවලා තිෙබනවාද? අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 
කරුණා අම්මාන්- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, අධිකරණයක වරද පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් 

මා කථා කරන්ෙන්. අධිකරණයක් හමුෙව් වරද පිළිගැනීමක් කරන 
ෙතක්, අධිකරණයක් විසින් වරදකරුෙවක් කරන ෙතක් යම් කිසි 
පුද්ගලෙයක් වරදකරුෙවක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා  ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුව එම ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත් 
කරනවා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි අද තත්ත්වය. ෙම් 

තත්ත්වය යටෙත් ෙම් මැර ආණ්ඩුව ෙම් මිනීමරුවන්ට ෙදන 
පූර්වාදර්ශය ෙමොකක්ද?  මරන්න මරන්න ඒ අයට තත්ත්වයක් 
ෙදනවා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උප සභාපති ෙවලා ඉන්ෙන් 
කවුද?  

අෙප් ෙගෞරවනීය එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද ස්වාමීන් වහන්ෙසේ 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු සභා ගර්භෙය් ඉන්නවා. ඒ ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේත් දන්නවා, ඒකට අණ දුන්න පුද්ගලයා අද ඉන්ෙන් 
උපසභාපතිවරෙයක් ෙවලා කියලා. ෙම්ක තමයි නරක 
පූර්වාදර්ශය.  

අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා 
කියනවා, එතුමාට ජීවිත තර්ජන තිෙයනවාය කියා. මර්වින් සිල්වා 
කැබිනට් ඇමතිතුමාෙග් පුතයාට ඔෙඩල් එක ඉදිරිපිටදී ගහනවා. 
අද ෙබොෙහෝ ඇමතිවරු කියනවා, ඒ අයට මරණ තර්ජන තිෙබනවා 
කියලා. ඉතින් ෙම්ක තමයි සැබෑ තත්ත්වය.  ඒ කියන්ෙන් අද රෙට් 
ෙපෞද්ගලික army එකක් ඉන්නවා.  
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ඒ අය තමයි ෙම් වරද කරන්ෙන්. නැත්නම් CCTV කැමරා 
තිෙබන ඔෙඩල් එක ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා කැබිනට් 
ඇමතිවරෙයකුෙග් පුෙතකුට ගහලා යන්න පුළුවන් කාටද? අද 
කාටද ඒක කරන්න පුළුවන්? නමුත් අද ඒක තමයි තිෙබන 
තත්ත්වය. තමුන්නාන්ෙසේලා අද කෑ ගැහුවාට තමුන්නාන්ෙසේලාටත් 
අනිවාර්යෙයන් ෙම් ෙද් උදා වනවා.  

සරත් කුමාර ගුණරත්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා දන්නවා, අද ෙම් 
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්ෙන් කවුද කියලා. එතුමාෙග් පක්ෂෙය්, 
එතුමාෙග් පැත්ෙත් සිටින මහා බලසම්පන්න පළාත් සභා 
මන්තීවරෙයකුට ෙචෝදනා ආවා කුඩු ෙග්නවා කියලා. ඒ පුද්ගලයා 
කුඩු ෙග්නවා කියලා Police Narcotics Bureau එෙකන් ඇවිල්ලා 
වැටලුවා. වැටලුවාම ෙමොකක්ද කෙළේ? ජනාධිපතිතුමා  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඇවිල්ලා බදා ගත්තා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ කථාව දන්නවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් පැවැත්ම, හැසිරීම 

පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ ෙනොහැකියි. ඒ ෙකොටස හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් ඉවත් කරනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මම කිව්ෙව් බදා ගත්තා කියලා විතරයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කථා කරන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
බදා ගත්තා කියන එක වරදක් ෙනොෙවයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙදන පූර්වාදර්ශය 
ෙමොකක්ද? සමහරු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපෙද්ශකවරු මැරුවා. 
ෙකොෙළොන්නාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් උපෙද්ශකවරෙයක් 
ඝාතනය වුණා. ගරු ජනාධිපතිතුමාව නාම ෙයෝජනා ලබා දීපු 
භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද කියන අෙප් සහෘද කලාකරුවා, 
මිතයා, ෙද්ශපාලනඥයා ඝාතනය වුණා. අද ෙමොකක්ද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? අද ඒ ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නරක 
පූර්වාදර්ශය නිසා තමයි ෙම් රට විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද 
සිටින සියලුම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පුළුවන් තරම් මිනී මරලා market 
වන්න උත්සාහ කරනවා. ඔය ෙද්ශපිය කියන ෙම් රණ විරුවා 
ෙවනුෙවන් අම්මලා ෙල් දුන්නා. ඒ අම්මලා කිරි බත් උයලා රණ 
විරුවන්ට උපහාර පිදුවා. නමුත් අහිංසක දරුවන් කී ෙදෙනක් අද 
ඝාතනය ෙවලා තිෙබනවාද? ෙම් වතුර ඉල්ලපු දරුෙවෝ. ෙම් 
කට්ටිය ෙම් උඩ ෙගඩි ෙදන්ෙන් කාටද? හමුදාෙව් මිනී මරුෙවෝ ෙම් 
කරන ෙද්වල්වලින් Channel 4 නාලිකාවට උඩ ෙගඩි ෙදනවා. 
අෙප්ම රෙට්, අෙප්ම ජනතාව, අෙප්ම හමුදාව විසින් ඝාතනය 
කරද්දි ෙම් අය යාපනෙය්දී ඕක ෙනොකළා කියලා අපි වාද 
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා 
වීඩිෙයෝවලින් අද ෙලෝකය පුරා ෙපන්වනවා. වැලිෙව්රිෙය්දී වතුර 

ඉල්ලූ ශිෂ යන්ට ෙවඩි තියලා මරනවා. එතෙකොට යාපනෙය්දී 
මානුෂීය හමුදාව; අෙප් රණ විරුෙවෝ ෙම් ෙද්වල් ෙනොකළා කියලා 
අපි ෙකොෙහොමද Channel 4 එක්ක වාද කරන්ෙන්?  මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා නරක පූර්වාදර්ශ. මිනී මැරුම කවුරු 
කළත් මිනී මැරුමමයි. උද්ෙඝෝෂණවලට ෙවඩි තියන එක හරිම 
වැරදි කමයක්. උද්ෙඝෝෂණවලට වතුර පහාර දීලා නවත්වන්න 
පුළුවන්. රබර් උණ්ඩ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උද්ෙඝෝෂණවලදී 
පාවිච්චි කරන්න ෙපොලු, කුලු වාෙග් ෙද්වල් ෙපොලීසියට දීලා 
තිෙබනවා. රබර් උණ්ඩ ෙකොෙහොමද ෙකොන්කීට් බිත්ති කඩා ෙගන 
යන්ෙන්? අපි ඡායාරූපවලින් දුටුවා, ෙකොන්කීට් බිත්ති කඩා ෙගන 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ඇතුලත්මුදලි මැරුෙව් කවුද? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා. ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට කථා කරන්න ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 

ෙම් රෙට් කමයක් තමයි ෙමොකක් හරි මෑත යුගෙය් මිනී මැරුමක් 
කිව්වාම ඉතිහාසෙයන් උදාහරණයක් අරෙගන ෙම් මිනී මැරුම 
සාධාරණීකරණය කරන එක. ඒක හරිම වැරදි ෙදයක්. අපි ෙම් 
කථා කරන්ෙන් වැලිෙව්රිෙය්දී ශිෂ යන් ඝාතනය වුණු එක ගැන. 
ෙම් ගැන කියද්දි 1957 මැරුවා ලු, 1947 මැරුවා ලු, 1975 මැරුවා 
ලු. ඒවා වැඩක් නැහැ. අපි කථා කරන්ෙන් ෙම් සිද්ධිය ගැන 
විතරයි. අපි කථා කරන්ෙන් වැලිෙව්රිෙය්දී වතුර ඉල්ලූ ශිෂ යන්ව 
මරපු සිද්ධිය ගැන. [බාධා කිරීම්] ඒ පරණ කථාවක්. මම 
කියන්ෙන් ඒකත් මිනී මැරුමක්. ෙම්කත් මිනී මැරුමක්. ෙදකම 
වැරදියි. අපි ඒකයි කියන්ෙන්. කවදාවත් ඔය බංෙකොෙලොත් 
තර්කය ෙග්න්න එපා. මෑතකදී යම් කිසි මිනී මැරුමක් වුණාම 
පරණ ෙද්වල් අදින්න එපා. ඒක කැත පුරුද්දක්. අපි කථා 
කරන්ෙන් ෙම් දරුවන් ගැන කැක්කුමකින්. ෙම් අම්මලාට දරුෙවෝ 
නැති වුණා. පාසල් යන දරුවන්ෙග් ඔළුවට ෙවඩි තියලා මරලා. ඒ 
ගැන කිව්වාම පරණ කථාවක් කියනවා. පරණ කථාවක් අරෙගන 
ෙම්ක සාධාරණීකරණය - justify - කරන්න යනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තත්ත්වය? මෑත යුගෙය් 
ෙමොකක් හරි මිනී මැරුමක් ගැන ෙම් අයට කිව්ව ගමන් 1948 
වර්ෂෙය් උදාහරණයක් ගන්නවා. හැම දාම ෙම්ක ෙන් වුෙණ්. 
තට්ටු මාරු කමය. විය යුත්ෙත් ෙම්ක ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන් 
සෑම මිනී මරුෙවකුටම දඬුවමක් දිය යුතුයි කියලායි.  

අද ෙම් රජෙයන් ෙදන පැහැදිලි පූර්වාදර්ශය තමයි "අෙප් 
පැත්තට ආෙවොත් මිනී මරුවන් වුවත් ආරක්ෂා කරනවා" කියන 
එක. මිනිස්සුන්ව ගස ්බඳින අයව අද ආරක්ෂා කරනවා, කප්පම් 
ගන්න අයව ආරක්ෂා කරනවා, ෙහොරුන්ව ආරක්ෂා කරනවා, මිනී 
මරුවන්ව ආරක්ෂා කරනවා. නායකෙයෝ කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
"එයා අෙප් මිනිෙහක්, අෙප් මිනිෙහක් ෙකරුවා නම් අපි ඔහුව 
ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි" කියනවා. කරුණා අෙප් මිනිෙහක්, 
නමුත් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා පිට පැන්නා විතරයි හිෙර් දැම්මා. ශිරානි 
බණ්ඩාරනායක පිට පැන්නා විතරයි හිෙර් දැම්මා. චන්දිකා 
කුමාරතුංගෙග් ආරක්ෂකයන්ව හිෙර් දැම්ෙම් ඇයි? ඇය ආණ්ඩුවට 
විරුද්ධ හින්දා. මම කියනවා, ඒක හරි. ඇයි  ඒ නීතිය අෙනක් 
අයටත් කියාත්මක ෙනොකරන්ෙන්? රූකාන්ත හා චන්දෙල්ඛාෙග් 
ෙකොණ්ඩය කපලා ව සනයක් කළා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. හිටපු අග 

විනිශ්චයකාරතුමියට ෙම් තරම් අපහාස කරන්න එපා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, නැහැ. එතැන රීති පශ්නයන් නැහැ. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
අපහාසයක් කෙළේ නැහැ. ෙමතුමාට පිස්සුද? 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
[බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මන්තීතුමා කථා කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, පිස්ෙසක්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
වාෙග් කෑ ගහන්න එපා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් 
බලන්න, තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා,- 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙමොකක්ද රීති පශ්නය ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා 

මන්තීතුමා? 

 
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா) 
(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක 

මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යන අන්දමින් කථා කරනවා. 
දැන් එතුමා චන්දෙල්ඛා, රූකාන්ත නඩුව සම්බන්ධෙයන් කථා 
කරමින් කිව්ෙව්, එහිදී දඬුවම් දුන්ෙන් චන්දිකා මැතිනියෙග් 
ආරක්ෂකෙයෝ නිසා කියලායි. එෙහම එකක් නැහැ. ඒක 
අධිකරණෙයන් දුන් නිෙයෝගයක්. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව 
ෙනොමඟ යවන්න එපා. ඒ සිද්ධියට ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධ නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කථා 

කරන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ඒ කළ ෙද්ට මම 

ගරු කරනවා කියන එකයි. ෙමොකද, නීතිය හැෙමෝටම කියාත්මක 
විය යුතුයි. ඇයි, තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් කුරාම් යික්ට ෙවඩි 
තියලා අමු අමුෙව් . රුසියන් ෙපමතිය 12 ෙදෙනක් දූෂ    ◌ 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
අන්න දැන් ඔහු සභාෙව් වැඩ කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 

නිෙයෝගවල 84. (vi) වගන්තිය ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලට 
පටහැනිව දිගින් දිගටම කථා කිරීම නරක පූර්වාදර්ශයක්. 

ස්ථාවර නිෙයෝග 84. (vi) හි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: 

“අධිකරණ විනිශ්චයට භාජනව ඇති ෙහෝ අධිකරණෙය් තීන්දුව දීමට 
ඇති කිසිම කරුණක් ගැන කවර මන්තීවරයකු විසින් ෙහෝ සඳහන් 
ෙනොකළ යුතු ය.” 

එෙසේ තිබියදී ෙම් මන්තීවරු මිනී මැරුවා, දූෂකෙයෝ ආදී 
වශෙයන් කථා කරන්න එපා. දැනට පවතින නඩු කටයුතු 
සම්බන්ධව කථා කරන ෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර 
නිෙයෝගවලට අනුව කථා කරන්න. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් මාධ වල 

තිෙබන ෙද්වල්. මාධ වලට නඩු දාන්ෙන් නැතුව,- 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මාධ  සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම මන්තීවරු පාර්ලිෙම්න්තු 
ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් බැ ෙඳනවා. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඇයි අපිව වාරණය කරන්ෙන්? 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කථා කරන්න. 

මම ෙදපාර්ශ්වයටමයි ෙම් කියන්ෙන්. 
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ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 

පසු ගිය කාලෙය් ෙකොටෙකතන කියන පෙද්ශෙය් අම්මලා සහ 
දුවලා 17 ෙදෙනක් දූෂණය කරලා ඝාතනයට ලක් වුණා. මම, නම් 
කියන්ෙන් නැහැ. ඊට සම්බන්ධ පධාන සැකකාරයා දැන් ඉන්ෙන් 
ෙකොෙහේද? සිංගප්පූරුෙව්. ෙකොෙහොමද මිනිහා ගිෙය්? මිනිහාට ඇප 
ලැබුණා; මිනිහා සිංගප්පූරු ගියා. එතෙකොට දැන් ෙම් රෙට් තිෙබන 
නීතිය ෙමොකක්ද? රුසියාෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ පවා ඇවිල්ලා කිව්වා, 
ලංකාෙව් නිතියක් නැහැ කියලා. රුසියාෙව් නිෙයෝජිතෙයෝ 
ලංකාවට ඇවිල්ලා එෙහම කිව්වා. ෙමොකද, 12 ෙදෙනක් එකතු 
ෙවලා රුසියන් ෙපම්වතියව දූෂණය කළ පශ්නය දැන් නැහැ. දැන් 
තිෙබන්ෙන්, කුරාම් ෙෂයික් කියන රතු කුරුස නිලධාරියාව මරපු 
එක විතරයි. ඒක කෙළේ තමුන්ෙග් ෙකෙනක් නම් ෙහමිහිට ඒක 
හංගනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ෙම් රජෙය් තිෙබන වරද. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ඉඳලා මාධ ෙව්දින් 
කිව්වා, මාධ  ආයතනවල කිව්වා, විපක්ෂය දුර්වලයි කියලා. එක 
දිගට පුන පුනා කිව්වා. වැලිෙව්රිෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැර හමුදාව 
විසින් මාධ ෙව්දින්ටත් ගැහුවා; මාධ ෙව්දින්ෙග් කැමරා කුඩු 
කළා; ඔළුව කුඩු ෙවන්න ගැහුවා. අද මාධ ෙව්දින්ට කියන්න සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා, "අෙන්! විපක්ෂය දුර්වලයි තමයි. නමුත් අපි එක 
හඬක් දීලා ෙම් ෙරජිමය පන්නමු" කියලා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය 
අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අයටත්, විපක්ෂෙය් අයටත්, මහ ජනතාවටත් 
විශාල භීතියක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, රට පුරා නිල ෙනොලත් 
මැර හමුදා ඉන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වෙරන්තුකරුවන් කී 
ෙදෙනක් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නවාද? අපි දන්නා නාලිකාවක 
වෙරන්තුකරුෙවක් එළිෙය් ඉන්නවා. එතුමා ගිහිල්ලා රජෙය් 
විෙශේෂ තැන්වලත් ෙකළින් ඉන්නවා. කිසිම පශ්නයක් නැතුව ඔහු 
සාදවලටත් සම්බන්ධ ෙවනවා. මාධ  සාකච්ඡාවලත් 
වෙරන්තුකරුෙවෝ ඉන්නවා. නම් කියන්න බැහැ කිව්ව නිසා මම 
නම් කියන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අද අපිවත් 
වාරණය ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නා විධියට පාර්ලිෙම්න්තු 
ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව අපට නමක් කියන්න පුළුවන්; කථා 
කරන්න පුළුවන්. නමුත් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද ඒ වාරණයත් 
ලැබිලා තිෙබනවා. කමක් නැහැ, මම නම් කියන්ෙන් නැහැ. මට 
කාලය ලබා ෙදන්න. 

ෙමන්න ෙම්ක තමයි නරක පූර්වාදර්ශය. මිනී මරලා ආවත් 
ෙෂේප් ෙවන්න පුළුවන් කියන නරක පූර්වාදර්ශය අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
නායකෙයෝ විසින්; ෙම් ආණ්ඩුව විසින් ජනතාවට දීලා තිෙබනවා. 
ඒක  හින්දා තමයි  ඔය cheque cases, rape cases ෙමොනවා 
තිබුණත්  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්තට පැනලා ෙම් ආණ්ඩුවට 
ඇවිල්ලා ෙෂේප් ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම  ශී 
ලංකා  නිදහස ්පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨයන්ට වඩා අර  පැනලා ආපු අයට 
අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා. ඒ අය ෙලොක්ෙකෝ ෙවලා තිෙබනවා.  
පැරණි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨයන්ට  පවා අෙප් 
පක්ෂෙයන් ආපු මිනීමරුවන්ට "ස ර්" කියන්න සිද්ධ ෙවලා  
තිෙබනවා; ඒ අය එනෙකොට  නැඟිටින්න ෙවලා තිෙබනවා; ඒ 
අයෙග් යටෙත් වැඩ කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි 
අලුත්ම තත්ත්වය. ෙම්ක  පක්ෂයකට ෙදන ඉතාම වැරදි 
පූර්වාදර්ශයක්. යම් කිසි ෙද්ශපාලන පක්ෂයක නායකෙයක් 
මිනීමරුවන්ට, දූෂිතයන්ට,  මංෙකොල්ලකාරයින්ට, ෙහොරුන්ට 
එවැනි ස්ථානයක් ෙදන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ පූර්වාදර්ශය නිසාම 
තමයි අද ෙම් ඉන්න මැර හමුදා තමුන්ෙග්  වැඩ  ෙපන්වන්න 
වැඩිෙයන්ම මිනී මරන්න, ෙපොඩ්ඩක් එහා ෙමහා වුෙණොත් 
පිස්ෙතෝලය අතට ගන්න, ෙවඩි තියන්න,  මංෙකොල්ල කන්න, මිනී 
මරන්න ෙපළඹිලා තිෙබන්ෙන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කියන්න යන කථාව 
ෙද්ශපාලනෙය්දී මට අවාසියක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මට ඒක  
කියන්න ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි රණ 
විරුවන්ට ගරු කළා.  රණ  විරුෙවෝ තමයි  අපි ෙබ්රා ගත්ෙත්. අපි 
ඒක පිළිගන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, නමුත් 
මාධ වලින් බලද්දී අපට ෙපෙනනවා, අද සිද්ධ ෙවන 
මංෙකොල්ලකෑම්, මාල කඩා ගැනීම්, ෙහොරකම්, දූෂණ ආදී 
ෙබොෙහෝ ඒවාට -සියයට 75කට වඩා-  forcesවල හිටපු තරුණයන් 
තමයි සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක. කියන්නත් දුකයි.  
විමල් වීරවංශ  මහත්මයාත් එක වතාවක් කිව්වා, ෙද්ශෙපේමියා 
ෙද්ශෙදෝහියා ෙවන්ෙන් සුළු ෙමොෙහොතකින්ය කියලා. ඉතින්  ඇයි 
ඒ අයට යුද්ධෙයන් පසුව  හරි හික්මීමක් දුන්ෙන් නැත්ෙත්? අවුරුදු 
30ක  යුද්ධෙයන් පසුව ඒ අය දැම්ෙම් ෙමොනවාටද? ඔවුන්ව 
කුකුල්ලු බලා ගන්න දැම්මා; කානු හදන්න දැම්මා; ෙගවල් සුද්ධ 
කරන්න දැම්මා; පාරවල් හදන්න දැම්මා. ඒ අයට මුදල් නැහැ. ඒ 
නිසා අද ඒ අය ෙම් තත්ත්වයට ෙපළඹිලා තිෙබනවා. අද 
කියාත්මක වන  මංෙකොල්ල කණ්ඩායම්වල  ඔය කියන, තිවිධ 
හමුදාවට සම්බන්ධ අය එක්ෙකෙනක් හරි ඉන්නවා. මට අවාසි 
වුණත් මම ෙම්ක  කියන්න ඕනෑ. අද ලංකාෙව් ජනතාව 
ෙබෙහවින්ම භය ෙවලා ඉන්නවා, ෙම් ආයුධ සන්නද්ධ පුහුණුව - 
weapon training - තිෙබන ෙසොල්දාදුවන්ට.  ඒ ෙසොල්දාදුවන් අද 
මුදලට තිෙබන ආශාව -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්. Yes, Hon. Alhaj A.H.M. 

Azwer. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, this is a very dangerous trend. The Hon. Member 

is insulting the forces who saved this country, in such 
fashion as to demean the good work they have done. Sir, 
you cannot allow him to go on like this. According to the 
Standing Orders, you can stop his speech because he is 
not speaking on the subject at all. He cannot insult the 
armed forces like this. Sir, you cannot allow this sort of 
thing.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා කථාව කරෙගන 

යන්න. 
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මට ඡන්ද නැති වුණාට කමක් නැහැ, ඇත්ත කථා කරන්න 

ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අය දන්නවා, මිනී  මැරුෙවොත් තානාපතිකම් 
ලැෙබනවාය;  මිනී මැරුෙවොත් මල් මාලා දමලා පිළිගන්නවාය 
කියන එක. මිනී මරන ෙකනාට  තත්ත්වය වැඩියි. අන්න ඒ නිසා 
තමයි ෙම් නරක පූර්වාදර්ශය නිසා තමයි -[බාධා කිරීමක්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක් පමණයි තිෙබන්ෙන්. 

ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ගරු අස්වර්  මන්තීතුමා,  යම් 
කිසි ස්ථාවර  නිෙයෝගයක් යටෙත්  යම් ෙපන්වීමක් කරනවා නම්  
මට ඒ ෙකොටස ඉවත් කරන්න පුළුවන්.  ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් අපි 
බැඳිලා ඉන්නවා.   

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට බාධා වැඩියි.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නමුත් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් 

එවැනි පතිපාදන සලසා නැහැ.  ඒ ගරු මන්තීතුමා ෙචෝදනා  
කරන්ෙන් හමුදාෙව් දැනට සිටින  යම් යම් නිලධාරින් 
සම්බන්ධෙයනුයි. එවැනි නිලධාරින්ෙග් පැවැත්ම, හැසිරීම 
සම්බන්ධෙයන් කථා කළ ෙනොහැකියි කියන විධිවිධාන  ස්ථාවර  
නිෙයෝගවල ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැයට  කිරුළ   කියන -[බාධා 

කිරීමක්] මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
හමුදාව සම්බන්ධෙයන් ෙමවැනි පහත් අන්දමින් කථා කරන්න 

ෙදන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්, ඒ සම්බන්ධෙයන් සදාචාරාත්මක යුතුකමක් තිෙබනවා. 

නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් බාධාවක් නැහැ.  ගරු මන්තීතුමනි,  
කථාව  අවසන් කරන්න.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පශ්න අහලා disturb කරලා 

දිගටම මෙග් කාලය  කෑවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
 ගරු මන්තීතුමනි,  ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

ඔබතුමාෙග් කථාව  අවසන් කරන්න.  
 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැයට කිරුළ කියන 

වැඩසටහෙන්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ඝාතනය කරන්න ගිය 
රෙම්ෂ් කියන ෙපොලිස් නිලධාරියා අදටත් බන්ධනාගාරගත ෙවලා 
ඉන්නවා. ඉතින් ඒක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. එතෙකොට එයත් රණ 
විරුෙවක්. ඔහු ෙපොලිසිෙය් ෙකෙනක්. ඔහු තවම බන්ධනාගාරගත 

ෙවලා ඉන්නවා. හමුදාව කියන්ෙන් මුනිවරු ෙනොෙවයි. නරක 
අයත් ඉන්නවා. ෙහොඳ අයත් ඉන්නවා. හැම පක්ෂෙය්ම ෙහොඳ 
අයත්,  නරක අයත් ඉන්නවා. මම කියන්ෙන් නරක අයට දඬුවම් 
ෙදන කමෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑය කියන එකයි.  දවස්  
කිහිපයකට කලින් වැලිෙව්රිෙය් වුණු සිද්ධියට සම්බන්ධ අයව 
නිදහස් කරලා ඒ අයට උසස්වීම් දුන්ෙනොත් forcesවල කට්ටිය 
තවත් මිනී මරන්න ෙපළෙඹනවා. මම ඒකයි කියන්ෙන්. මම 
කියන්ෙන් නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ; නීතිය කියාත්මක 
ෙවන්ෙන් නැති පූර්වාදර්ශයක් තිෙබනවාය කියන එකයි. අද ෙම් 
ආණ්ඩුව  මිනීමරුවන් ආරක්ෂා කරනවා; දූෂණවල ෙයෙදන්නන් 
අරක්ෂා කරනවා.   

ෙම් ආරක්ෂා කරන කමය නිසා තමයි පක්ෂ මාරුව සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්ත්, ෙකෝටි ගණන්වලට විකිෙණන්ෙන්ත්. ඕනෑම වරදක් 
කරලා පක්ෂය මාරු කරපුවාම එයින් ආරක්ෂා ෙවන්න පුළුවන් 
කියන මතයක් ජනතාව අතරට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අන්න ඒකයි 
අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ ෙද් අපි නැති කළ යුතුයි. 

 
 
[අ.භා. 6.04] 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
නෙමෝ බුද්ධාය!  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ  විවාදයට ලක් කළ  
මාතෘකාව සඳහා  සියයට 10ක කාලයක්වත් ෙවන් වුණාද කියන 
පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප්  රෙට් පාරිෙභෝගිකයා  පැත්ෙතනුත්, 
නිෂ්පාදකයා පැත්ෙතනුත් අතිශය වැදගත් ගැසට් නිෙව්දන ෙදකක් 
සම්බන්ධව අද ෙම් විවාදය ෙවන් කර තිෙබනවා. නමුත් 
වැලිෙව්රිය සිද්ධිය පිළිබඳව දිගින් දිගටම කථා කරන්න 
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් අද දවස පුරාම කටයුතු කළ නිසා අද  
දිනට නියමිතව තිබූ විවාදෙය් වැදගත්කම ෙවන අතකට හැරුණා 
කියලයි මා හිතන්ෙන්.  ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් ගම්පහ 
දිස්තික්කෙය් අෙප් ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  
ඇමතිතුමා විනාඩි 30ක විතර කාලයක් අරෙගන ඒ ගැන 
ෙබොෙහොම පැහැදිලි පකාශයක්  කළා. ඒ වාෙග්ම රජය හැටියට  
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලීමක් කරලා ඒ 
සිද්ධිය ගැන පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඊට අමතරව හමුදාපති 
ෙවනම වාර්තාවක් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් මිනීමැරුම් 
පිළිබඳ  පරීක්ෂණයක් මෙහේස්තාත් උසාවිෙය් ෙම් අවස්ථාෙව් 
ෙකෙරනවා.  

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා මැතිනියෙග් යුගෙය් චන්දෙල්ඛා 
මහත්මිය සහ රූකාන්ත මහතාට සිදු වූ සිද්ධියක් පිළිබඳව අද කථා 
වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ට සිර දඬුවම් නියම වීමක් 
ගැනත් කථා වුණා. ඒ තීන්දුව ලැෙබන්න අවුරුදු 11ක් වාෙග් 
කාලයක් ගියා. එහිදී High Court Judge  ෙකනකු හැටියට කුසලා 
 සෙරෝජිනී මහත්මිය ඉතා වැදගත් තීන්දුවක් තමයි ගත්ෙත්. තවත් 
ෙද්ශපාලන මතවාදයක්, තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීමට තිෙබන 
අයිතිය තමයි එතුමිය පධාන කර ගත්ෙත් ඒ නඩුෙව් තීන්දුව 
ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම ඇතැම් අය කියා සිටිෙය්, අවුරුදු 11ක වාෙග් 
කාලයක් දිගින් දිගටම ෙම් නඩුව අසමින් තිබියදී, ඉහළ 
උපෙදසක්, ඉහළින් ආපු නිෙයෝගයක් මත ඒ ෙදන දඬුවම  ෙවනස් 
කරන්න, අඩු කරන්න, ලිහිල් කරන්නත්  ඉඩ තිබුණා කියලායි.  ඒ 
ගැන මා කියන්න ෙහේතු වුෙණ්, අපට හදිසි ෙවලා, කලබල ෙවලා 
ෙම් පරීක්ෂණ කරන්න බැරි බව කියන්න වුවමනා නිසායි.  

ෙම් දරුවන් මැරුණු එක ගැන, ඒ පළාතට වුණු හානිය ගැන 
අප කනගාටු ෙවනවා; දුක් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය ෙම් 
පශ්නය විසඳා ගන්න ඔන්න ෙමන්න කියා තිබියදී හමුදාව මැදිහත් 
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ෙවලා කළ ෙවඩි තැබීමකින් ඒ දරුවන් සහ තවත් පිරිසක් ඝාතනය 
වීම ගැන අප අතිශය කනගාටු ෙවනවා.  ගම්පහ දිස්තික්කෙය්  
ජනතාවෙගන් විශාල පිරිසක් වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය්  නියැලී 
සිටින, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙය් සාමාජිකයන්. ඉතින් සෘජුව ෙහෝ වකව ඒ 
ජනතාවෙගන් සියයට 85ක වාෙග් පිරිසක සම්බන්ධතාවක් 
තිෙබන්ෙන් ෙම් රජයට. ඒ නිසා අපි කැමැති නැහැ, අෙප් රජය 
කැමැති නැහැ,  කිසි ෙසේත් ෙමවැනි මැර පහාරයකින්, එෙහම 
නැත්නම් ෙවඩි පහාරයකින් කවුරු ෙහෝ ෙකෙනකු ඝාතනය වනවා 
දකින්න. ඒ නිසා අපි ඒ සිද්ධිය ෙහළා දකිනවා. වග කීමක් ඇති 
රජයක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් 
කරන ෙලස දන්වා තිෙබනවා. ෙම් ෙවච්ච සිද්ධිය පිළිබඳව අපි 
 ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා. ෙම්ක ෙවන්න තිබුණු ෙදයක් 
ෙනොෙවයි කියන මතෙය් අපි සියලු ෙදනා ඉන්නවා. නමුත් ෙම් 
පරීක්ෂණයට අවශ  කාලය ලබා දිය යුතුයි. ඒ පරීක්ෂණයට 
අවශ  ෙතොරතුරු ලබා දිය යුතුයි. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් සිද්ධිය 
ආරම්භ වුෙණ් ෙකොෙහොමද, කාෙග් උපෙදස් මතද කියන එක ගැන 
ෙසොයන්න කාලයක් අවශ යි. ඉතින්, ඉදිරි දවස් කිහිපය තුළ හැම 
පැතිකඩක්ම ආවරණය ෙව්වායි කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මීට ෙපර සිදු වූ  
කටුනායක සිද්ධිෙය්දී ඒ හිටපු ෙපොලිස්පතිවරයාෙග් ඉල්ලා අස් වීම 
ගැනත් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා.  ඔහු ඉල්ලා තනතුරින් ඉල්ලා 
අස් වුෙණ් ඔහු වැරදිකරු ෙවලා ෙනොෙවයි. සිදු වූ ෙද් ගැන 
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න ෙපර ආයතන පධානියා හැටියට  එතුමා 
ඉල්ලා අස් වුණා.  ඒ ෙවඩි තැබීම පිළිබඳ පරීක්ෂණ ඉදිරියට 
යනවා.  ඒ පරීක්ෂණවලින් දැනට වාර්තා ෙවලා තිෙබන හැටියට ඒ 
ෙවඩි තැබීමට ඒ ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් අණක් ලැබිලා නැහැ. 
එතෙකොට මා හිතනවා,  ඒ ෙපොලිස්පතිතුමා ෙහොඳ පූර්වාදර්ශයක් 
දුන්නා කියලා.  

ASP ෙකෙනක් ඉන්නවා, SSP ෙකෙනක් ඉන්වා, DIG 
ෙකෙනක් ඉන්නවා වාෙග්ම Senior DIG ෙකෙනකුත් ඉන්නවා. 
නමුත් ෙපොලිසප්තිතුමා - IGP -   ඉල්ලා අස් වුණා. ඒ අණ දීපු 
කිසිම ෙකෙනකුට හානියක් ෙනොකර,  line of command  එකක් 
තිබියදී ෙපොලිස්පතිතුමා අයින් වුණා.  ඒ අනුව ඒ  ෙපොලිස්පතිතුමා 
වරදක් ෙනොකරපු ෙකෙනක්. වරදක් කරපු බවට නීතිෙයන් ඔප්පු 
වුණු නැති  එවැනි ෙකෙනකුට යම් කිසි තනතුරක් දීම ගැන කථා 
කරනවාට වඩා ඔහු කළ ෙහොඳ ගැනත් සිතන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ 
විධියට මෑත ඉතිහාසෙය්දී කවුරුත් ඉල්ලා අස් ෙවලා නැති නිසා.  

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ඔහු ඉල්ලා අස් වුෙණ් කවුරු ෙබ්රන්නද? 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
ඔබතුමාෙග් අදහස මට පැහැදිලියි. ඔබතුමා හිතන්ෙන්  එතුමා 

එෙහම කෙළේ උඩින් ආපු අණක් නිසා කියලා ෙන්. එෙහම වුෙණ් 
නැහැ.  

යම් සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස්පතිතුමාට ෙකළින්ම 
අණ ෙදන්න බැහැ. ඔහු අණ ෙදන්න ඕනෑ  DIG මහත්මෙයකුට. 
DIG   අණ ෙදන්න  ඕනෑ SSP මහත්මෙයකුට. ඉන් පසුව  ASP 
පධාන ෙමෙහයුම් කණ්ඩායම යන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ ෙවලාෙව් 
ෙපොලිස්පතිවරයා හැටියට, -එතුමාෙග් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා 
වුණත්- ඔහු වරදකරුෙවක් ෙනොෙවයි කියන එක තමයි මට 
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඔහු වරදකරුවකු බව උසාවියකින්  ඔප්පු 
ෙවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද අපි සාකච්ඡාවට ගන්නා 
ගැසට් පතිකාව අනුව අද අපි කථා කරන්ෙන් අර්තාපල් කිෙලෝවක් 
සඳහා රුපියල් 25ක බද්දක් දැමීම පිළිබඳ  ඉතාම කාෙලෝචිත 
කාරණාවක් ගැනයි. මීට ෙපර එම බද්ද රුපියල් 15ක් වශෙයන් 
තමයි තිබුෙණ්. අද ඒක රුපියල් 25 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
අපට මීට අවුරුදු 3කට පමණ ෙපර අර්තාපල් ෙටොන් 160,000ක් 
වාෙග් පමාණයක අවශ තාවක් තිබුණා. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල 
වන විට  ෙටොන් 180,000ක අවශ තාවක් තිබුණා. එයින් සියයට 
60ක පමණ පමාණයක් ලංකාවට ආනයනය කරනවා. සියයට 
40ක පමණ පමාණයක් තමයි ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්. 
අපට ෙම් වසර වන විට ෙටොන් 70,000කට කිට්ටු පමාණයක් තමයි 
ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කරන්නට පුළුවන් වුෙණ්. 110,000ක වාෙග් 
ෙටොන් පමාණයක් පිට රටින් එනවා. ලංකාෙව් හදන ෙටොන් 
70,000ක වාෙග් පමාණෙයන් සියයට 65ක්, 70ක් නිෂ්පාදනය 
වන්ෙන් අෙප් මහ කන්නෙය්දී. මහ කන්නෙය්දී කරන ෙම් 
නිෂ්පාදනයට අපි සුරක්ෂිතභාවයක් දුන්ෙන් නැත්නම් ෙගොවියා ෙම් 
කටයුතුවලින් ඈත් ෙවනවා. එතෙකොට නිෂ්පාදන ධාරිතාව අඩු 
ෙවනවා. එතෙකොට අපට ආනයනය කරන්න සිදු ෙවනවා. එම 
නිසා ෙමම නියමය ඉතාම කාෙලෝචිත  වැදගත් ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් නියමය මැයි මාසෙය් 03 වන දා සිට කියාත්මක වන පරිදි මාස 
4ක කාලයක් සඳහා වලංගුව පවතිනවා. සැප්තැම්බර් මාසෙය් 03 
ෙවනි දා වන ෙතක් පමණයි ෙම් නියමය අනුව සිදු කරන ලද වැඩි 
වීම වලංගු වන්ෙන්.  සැප්තැම්බර් මාසෙයන් පසුව ඇති වන 
අවශ තාව මත  මුදල් අමාත ාංශෙය් පධානියා හැටියට  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට බලය තිෙබනවා ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක 
වන්නට. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි අෙනක් 
පැතිකඩ දිහාත් අපි බලන්නට ඕනෑ. වසර ගණනාවක නිෂ්පාදන 
ධාරිතාව දිහා බැලුෙවොත් අර්තාපල්වල ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නිෂ්පාදනය සඳහා ලබා ෙදන සහනාධාර  
දිහා බැලුමාම, අපි ගිය අවුරුදුවල ෙනොෙයකුත් සහනාධාර දීලා 
තිෙබනවා. ඒ අයට ඒ නිෂ්පාදන කටයුතු කර ෙගන යෑම සඳහා අපි 
ෙනොමිෙල් ෙපොෙහොර ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලම උඩ 
විශාල ෙලස නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට 
ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා, නිෂ්පාදනය වැඩි වීමට උදවු කරලා 
තිෙබනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙවන් සහ පාකිස්ථානෙයන් 
තමයි වැඩිෙයන්ම ලංකාවට අර්තාපල් ආනයනය කරන්ෙන්. පිට 
රටවලින් එන අර්තාපල් කිෙලෝවක් harbour එකට එන විට 
ලංකාෙව් සල්ලිවලින් රුපියල්  25යි ෙවන්ෙන්. රුපියල් 25ට 
ලංකාවට එනවා. නමුත් ලංකාෙව් ෙගොවිෙයකුට අර්තාපල් කිෙලෝ 
එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න අවම වශෙයන් රුපියල් 45ක් යනවා. 
ඒ අනුව කවදාවත් ලංකාවට අර්තාපල් ආනයනය කරන එකට  
මුහුණ ෙදන්න ලංකාෙව් ෙගොවීන්ට බැරි ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ 
රටවල් අක්කර දහස් ගණනක් යන්තාණුසාරෙයන් තමයි 
වවන්ෙන්. අස්වැන්න ෙනළන්ෙන්ත් යන්තාණුසාරෙයන්.  ඒ 
විධියට සුළු ශම දායකත්වයකින් අර්තාපල් විශාල පමාණයක් 
නිෂ්පාදනය කරන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අපි වාෙග් ෙපොඩි 
රටකට  කවදාවත් ඒ විදියට අක්කර ගණනක් වවන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් නැහැ. අෙප් රෙට් කඳු තිෙබනවා, ෙහල් තිෙබනවා. ඒ 
නිසා අපි ෙබොෙහොම ෙපොඩි ඉඩ පමාණවල වවන්ෙන්. අක්කර 2ක, 
අක්කර 4ක වෙග් පමාණවල තමයි අෙප් අල වගාව ෙකෙරන්ෙන්. 
එෙහම වුණාම, අපි ලබා ෙදන ශම දායකත්වය සහ ලබා ෙදන 
ෙපොෙහොර සමඟ අපට රුපියල් 40කට 45කට අඩුෙවන් අර්තාපල් 
කිෙලෝ එකක් ලංකාෙව්දී හදා ගන්න  කවදාවත් බැරි ෙවනවා. එම 
නිසා අද ෙමම නියමය මඟින් ලබා ෙදන සුරක්ෂිතභාවය අතිශය 
වැදගත් ෙවනවා.  

මා හිතන්ෙන් රජය ඉතාම උපකමශීලී විධියට, වග කීමක් 
ඇතිව කාලෙයන් කාලයට ෙමම ආනයනවලටත් යම් කිසි 
අවස්ථාවක් ෙදන ගමන් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි කර 
ගැනීම සඳහා ෙයොදන ලද උපකමශීලී බදු කමයක් තමයි ෙම්. ෙම් 
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කාර්යය ෙනොවුණු නිසා තමයි ෙගොවිතැනින් මිනිසුන් ඈත් වුෙණ්. 
ෙම් ගැන උනන්දුවක් තිබුෙණ් නැති නිසා තමයි ආනයනය කරන 
ඒවාට තැන දීලා, සම්පූර්ණෙයන්  ව ාපාර- trading - කරන අය 
පමණක් පැවෙතන කමයක් ඉස්සර තිබුෙණ්. නමුත් අපට දැන් ඒ 
ගැන සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන්. ඒ  වාෙග්ම අප ස්වයංෙපෝෂිත 
රටක් හැටියට හිතනවා නම් අපට යැෙපන්න ඕනෑ නැහැ. රටට 
අවශ   හාල් ටික  සියයට සියයක් අපට නිෂ්පාදනය කර ගන්න 
පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතා සාර්ථක විධියට 
අප අනිකුත් අතුරු ෙබෝග වවාෙගන යනවා . අල වාෙග් ෙද්වල්වල 
ඉල්ලුම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට සුරක්ෂිතභාවයක් දුන්ෙන් 
නැත්නම් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? කමකමෙයන් කමකමෙයන් 
ෙගොවියාට උපයා ගන්න පුළුවන් ලාභය අඩු වුෙණොත්, ඒ අයෙග් 
පැවැත්ම සඳහා අවස්ථාවක් නැති වුෙණොත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අය 
අපව දාලා යනවා. ඉන්දියාෙවන් එන පමාණය බැලුෙවොත් එය 
සියයට 60ක පමාණයක්. ඒ කියන්ෙන් ෙටොන් 110,000ක්. අඩුම 
තරමින් ෙටොන් 65,000ක්, 70,000ක් පමණ පමාණයක් 
අවුරුද්දකට ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට භාණ්ඩ ෙගෙනනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමා, අවසන් කරන්න. 
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
මට ලැබී තිෙබන කාලය සීමිත නිසා වැඩි දුරටත් මා කථා 

කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ඊට අමතරව පැනවූ 
අනික් ගැසට් පතිකාවත් අතිශය කාෙලෝචිතයි. ඒ ගැන සටහන් 
වුෙණ් නැති නිසා ඒ කාරණය ගැන කියන්න ඔබතුමාෙගන් මා 
තත්පර ගණනක් ඉල්ලනවා. ඒ අනුව කටු ගැලවූ මසුන් සහ 
අෙනකුත් මසුන්ෙග් මස් හැර, අලුත් ෙහෝ ශීත කළ මසුන් සඳහා 
රුපියල් දහයක බද්දක්, උම්බලකඩ සහ ඒ සඳහා ආෙද්ශක 
කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 250 සිට රුපියල් 275 දක්වා බද්දක්, වියලූ, 
ලුණු ෙනොදැමූ, හාල්මැස්සන් සඳහා කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 10ක 
වැනි බදු පමාණයක් එකතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ෙලන් 
ෙමොකද කරන්ෙන්? පාරිෙභෝගිකයාට සාධරණ මිලකට භාණ්ඩ මිල 
දී ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන අතරතුර, අතරමැදියාට වඩා අෙප් 
ෙගොවියාව සුරක්ෂිත කිරීමට, මත්ස  ව ාපාරය සුරක්ෂිත කිරීමට 
තමයි ෙම් බදු කමය   පනවා තිෙබන්ෙන්. කලින් කථා කරපු 
මන්තීතුමන්ලා පකාශ කළා, බදු ගහන්ෙන් අපට  harbours  
හදන්නයි, අෙප් පාග්ධන වියදම් කරන ව ාපෘතිවලටයි කියලා. 
ඒක අතිශය අසාධාරණ, කිසිම දූරදර්ශී අවෙබෝධයක් නැතිව ෙම් 
රෙට් ෙගොවියාට කරපු අපහාසයක් කියලායි මා දකින්ෙන්. 
ෙගොවියාව සුරක්ෂිත කරන්න, ඔවුන්ව ෙපෝෂණය කරන්න, ඔවුන් 
ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් අනාගතය රැක ගන්න, අෙප් කෘෂි ආර්ථිකය 
සාර්ථක කර ගන්න ගත්ත තීන්දුවක් නිසා  ෙම්කට මැදිහත් ෙවලා 
කියාත්මක වුණු සියලු ෙදනාට අප ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ 
නිලධාරින්ට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා. 

 

[අ.භා. 6.16]  
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ வல்கள் 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අෙප් තිලංග සුමතිපාල ගරු 

මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් භාණ්ඩාගාරය විසින් පනවන ලද -ගැසට් 

කරන ලද- නීති-රීති අනුව යම් යම් බදු අඩු කිරීම්, වැඩි කිරීම් 
වාෙග් ෙද්වල් සිදු කරලා ඒක අද අවශ  ෙදයක් හැටියට සලකා 
කටයුතු කරන්න යනවා. දැන් මුළු ෙලෝකෙය්ම රත්රන් මිල 
බැහැලා. ඒ නිසා ලංකාෙව්ත් රත්රන් මිල බහිනවා. බැංකුවල 
තියාපු රත්රන්වලට කලින් බැංකුව විසින් වැඩි මුදල් දීලා 
තිෙබනවා. දැන් ඒකට වඩා market   එෙක් රත්රන් මිල අඩු ෙවලා. 
ෙම් තත්ත්වය තුළ, ෙමය ආරක්ෂා කර ගන්න මිල වැඩි කිරීමක් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනික් කරුණුත් ඒ අවශ තාවන් 
අනුව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද කථා කරපු ෙද්වල් අරෙගන 
බැලුවාම ෙපෙනනවා,  වැඩි ෙදෙනකු කථා කෙළේ  වැලිෙව්රිෙය් 
කතන්දරය පිළිබඳව බව.  

ඒ අතර අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, ඊෙය් 
වරාෙය් පැවති උත්සවෙය්දී ජාතික ගීය ගායනා කෙළේ නැහැ 
කියලා. ජාතික ගීය සමහර උත්සව පටන් ගන්න ඉස්ෙසල්ලාත් 
කියනවා. සමහර තැන්වලදී උත්සවය අවසානෙය්දීත් කියනවා. 
විවිධ අවස්ථාවල ඇතිවන තත්ත්වයන් අනුව, ෙවලාව අනුව, ඒ 
උත්සවය අවසාන කිරීමට තිෙබන වුවමනා එපාකම් අනුව ෙම්වා 
නතර කරන්නත් සිද්ධ වනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් අෙප් රට 
සංවර්ධනය කරන්න වුවමනා වුණාම චීනය විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙනොෙයක් රටවල් අනුගමනය කරන BOT - Build-Operate-
Transfer - කමය අප අනුගමනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම අප ෙවනත් 
රටවල්වල  බැංකුවලින් සහ සමාගම්වලින්  ණය ලබාෙගන  
ව ාපාරිකයන් ඒ සල්ලි ව ාපාරයට ෙයොදවනවා නම් ඒ 
ව ාපාරිකයාටම ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතිව ෙකොන්තාත් එකත් 
ෙදනවා. ෙමොකද, ඒ සල්ලි ෙගන්වා ගැනීමට තිෙබන වුවමනාව 
නිසා. අෙප්ම මුදල්වලින් අපම කරන්න ගියා නම් ෙම් මහා 
පරිවර්තනය, ෙම් දියුණුව අපට ඇති කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් දියුණුව ඇති කරන ෙකොට තමයි අපිට රස්සා ලැෙබන්ෙන්. ෙම් 
දියුණුව ඇති කරන ෙකොට තමයි අපිට විෙද්ශ විනිමය 
ලැෙබන්ෙන්. ෙම් දියුණුව ඇති කරන ෙකොට තමයි අෙප් රෙටන් 
විෙද්ශ විනිමය ගලා ෙගන යන එක නතර වන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් 
කරුණු අනුව ෙම් රෙට් සංවර්ධනය සඳහා තමයි ෙම් රජය 
පමුඛත්වය දීලා ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. 

අපි හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. චීනය තමයි ඒක හැදුෙව්. අපි 
වරාය විවෘත කිරීමට ගියා. එදා ජාතික ගීතය ගායනා කළා. 
ෙමවැනි අවස්ථා ඇති වනවා. ඒවා මුල් කර ෙගන ෙම් දැවැන්ත 
සංවර්ධනය නිකම් හෑල්ලුවට ලක් කරන්න විපක්ෂය කටයුතු කර 
ෙගන යනවා. ඒකට චීන වරාය කියනවා. ෙම් රෙට් චීන වරායවල් 
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකද මා දන්ෙන් නැහැ. එදා 
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය් ඩඩ්ලි 
ෙසේනානායක මහතා තරග කරන ෙකොට පත්තරවල පළ කෙළේ, 
ලංකාවට චීන්නු ඇවිල්ලා කියලා. චීන්නූ ඇවිල්ලා කියලා මහා 
භයක් ඇති කරනවා. ඒෙකනුත් ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න 
කල්පනා කරනවා. ඒක ෙද්ශපාලන වාසියක් ෙනොෙවයි. ආර්ථික 
වාසියක් අෙප් රටට ලබා දීලා තිෙබනවා. මහා සංවර්ධනයක් 
කරලා තිෙබනවා. ලංකා ඉතිහාසෙය් කිසිම යුගයක ෙම් වාෙග් 
සංවර්ධනයක් සිදු වුෙණ් නැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා චීනය සමඟ 
ෙහොඳ හිත ඇති කර ගත්ත නිසා විශාල සංවර්ධනයක් රට තුළ සිදු 
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.  

විපක්ෂෙයන් අපට තවත් රටවල් ගැන කිව්වා. ඒ රටවල 
දියුණුවක් ඇති කරන්න මිසක් රටවල් යටත් කර ගන්න චීනය 
උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. නව යටත් විජිත වාදයක් ඇති කරන්න 
චීනය උත්සාහ කරන්ෙන් නැහැ. යටත් විජිත වාදි යුගය අවසානයි. 
රටවල් යටත් කර ෙගන සූරා කාපු එක අවසානයි. අද ෙලෝකෙය් 
කිසිම රටක් තවත් රටක් යටත් කර ෙගන, සූරා කන්න කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් වාමාංශිකෙයෝ හැටියට අපි එදා කල්පනා 
කෙළේ විෙද්ශිකයන්ට අෙප් රටවල ආෙයෝජනය කරන්න ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා. අපි හිතුෙව් ඒක සූරා කෑමක් කියලා. අද ඕනෑම 
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වාමාංශික රටක් චීනයටත්, විෙද්ශිකයන්ටත් ආෙයෝජනය කරන්න 
ආයාචනය කරනවා; කැඳවා ගන්නවා. ෙමොකද, තමන්ට අවශ  
සම්පත්, මූලධනය - capital -  නැත්නම් ඒ ආෙයෝජන මඟින් රට 
සංවර්ධනය කරලා, ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි ඒ වැඩ පිළිෙවළ 
ඇති කරලා කටයුතු කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ අනුව ඒ තර්කය 
සාධාරණ නැහැ. අපි විවෘත කරපු මහා දැවැන්ත වරාය ගිහින් 
බලන්න. අපි UNP එෙක් අයටත් ආරාධනය කරනවා, ගිහින් ෙම් 
වරාය බලන්න කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි මහ මුහුෙදන් 
අෙප් රටට අලුත් ෙපොළවක් එකතු කරනවා. අද තව භූමිය වැඩි 
කරලා අලුත් සංවර්ධනයක් එකතු කරලා තිෙබනවා. ලංකා සිතියම 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය් තවත් ඒ වාෙග් වැඩ 
පිළිෙවළක් ඇති කරලා අක්කර 500ක භූමියක් එකතු කරන්න 
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒවාට තිෙබනවා ඊර්ෂ ාව. 
ඊර්ෂ ාව අනුව තමයි ෙම් කතන්දර කියන්ෙන්. විපක්ෂය ෙම් රෙට් 
සිදු වූ  සංවර්ධනය ගැන එෙහම කියනවා.  

ඊළඟට වැලිෙව්රිය ගැන කථා කළා. වැලිෙව්රිෙය් සිදුවීම 
පිටුපස්ෙසන් කණ්ඩායමක් සිටියා. ඇත්ත ඒකයි. පශ්න තිෙබන 
කට්ටිය ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් එක්ක ගිහින් කථා කළා. 
මහා සංඝරත්නය, පල්ලිෙය් පියතුමන්ලා ගිහින් කථා කරලා 
පශ්නය විසඳුවා. පශ්නය විසඳුවා කිව්වාම කට්ටිෙයන් ෙකොටසක් 
යන්න ගියා. ඊට පස්ෙසේ ෙවන ෙකොටසක් තමයි ඒ සිද්ධිය ගැන ෙම් 
පශ්නය ඇති කෙළේ. පශ්නයක් ඇති කරලා, පාරක පැය 7ක් 
ඉන්නවා නම් අෙනක් අයෙග් මානව හිමිකම් ෙකොෙහොමද ආරක්ෂා 
ෙවන්ෙන්? අෙනක් අය ෙකොෙහොමද යන්ෙන්? නීතිය අතට 
අරෙගන මුරණ්ඩු, තක්කඩි තාෙලට හැසිෙරනවා නම් ඒවා 
පාලනය කරන්න ඕනෑ. ඒවා පාලනය කරන්න ඕනෑ. ඒවා පාලනය 
ෙනොකර රටක ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදන්න බැහැ. සාමය 
ඇති කරන්න බැහැ. රට ඉදිරියට ෙගන යන්න බැහැ. ඒවාෙය් 
පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලන වුවමනාකම් තිබුණු 
පිරිසක් තමයි ඒ සිදුවීම පිටු පස සිට කියා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
ෙකොම්පැනිෙයන් පිරිසක් අස් කරලා තිෙබනවා. ඒ පිරිස එක්ක 
තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගන ගිෙය්. ඒ පෙද්ශයට බට මඟින් වතුර 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාකච්ඡා කර තිබුණා. ඒවා ඔක්ෙකොම 
ලැහැස්ති කරලා තිබුණා. ගම්පහ දිස්තික්කය පුදුම විධිෙය් 
සංවර්ධනයක් කරා යනවා. අඩු පාඩුවක් නැතිව වැඩ කර ෙගන 
යනවා. පාරවල් හදනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් සංවර්ධන වැඩ 
සියල්ල කර ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙවනත් ෙද්ශපාලන මතවාද 
දරන අය ෙම්වාට විරුද්ධව සුළු කරුණු අර ෙගන අහිංසක මිනිස්සු 
ඉස්සරහට දමලා, බිල්ලට දීලා, ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරමින්, 
ආණ්ඩුව ගැන ජනතාව තුළ කලකිරීම් ඇති කරලා  තමන්ට 
ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න ගත්ත පියවරක අවසානයක් තමයි 
ෙම් සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් සිදුවීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා; දුක් 
ෙවනවා. නමුත් ෙම් තත්ත්වය ඇති කිරීම තුළ සිටින්ෙන්, ෙම්ක 
පිටුපසින් සිටින්ෙන්  ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ඉටු  කර ගන්නා 
තක්කඩින් පිරිසකුයි. ඒ පිරිසෙග් වැඩ පිළිෙවළ නිසා තමයි ෙම් 
සිද්ධිය ඇති වුෙණ්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.   

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
 ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

II 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගාමාත තුමා සහ 

බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත 
සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 
 

 

 "ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු, 
2007 අංක 48 දරන විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය 
යටෙත්, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා විසින් 
සාදන ලදුව, 2013 ජුනි 07 දිනැති අංක 1813/24 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් 
පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.07.12 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය 
අනුමත කළ යුතු ය. 
 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)" 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු දිලිප් 

ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා. ෙම් අවස්ථාෙව්  කවුරුන් ෙහෝ ගරු 
මන්තීවරයකු ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතාෙග් නම  
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද 

සිල්වා මන්තීතුමා දැන්  මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා   මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் அக்கிராசனத் 

தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and 
THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA took the Chair. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ධීවර ඉන්ධන සහනාධාර 
மீனவர் எாிெபா ள் மானியம் 

FUEL SUBSIDY TO FISHERMEN 
 

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி) 
(The Hon. Dilip Wedaarachchi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ධීවර ජනතාවට ලබා ෙදන ඉන්ධන සහනාධාරය අෙහෝසි කිරීම ඇතුළු 
ධීවර පජාවට සිදු කරන අසාධාරණකම් නිමා කර එම ජනතාවට නැවත 
ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දීමට සහ අෙනකුත් අවශ තාවන් ලබා දීමට 
කටයුතු කරන ෙලස ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි. " 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 වර්ෂෙය්  ෙලෝක 
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල පහත වැටුණත් ලංකාෙව් ෙතල් මිල 
අඩු ෙනොකළ අවස්ථාෙව් හලාවත පෙද්ශෙය් සුළු ධීවර 
කාර්මිකයන් විසින් ලාම්පු ෙතල් මිල අඩු කරන ෙලස ඉල්ලමින් 
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. ඒ උද්ෙඝෝෂණෙය්දී හලාවත නගරෙය්දී 
වර්ණකුලසූරිය ඇන්ටනී පනාන්දු මහතා ජීවිතය පරිත ාග කළා. 
ඊට මාස හතරකට පසු ෙජ්සුමරියා කිංස්ලි මහතා ජීවිතය පරිත ාග 
කළා. තවත් කීප ෙදෙනක් අංගවිකල වුණා. 2012 වර්ෂෙය් ජීවිත 
ෙදකක් පරිත ාග කරලා සමස්ත ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙතල් 
සහනාධාරය ලබා ගත්තා. ඒ ලබා ගත් ෙතල් සහනාධාරය මාස 
12ක්, එනම් 2013 ෙපබරවාරි මාසය වන ෙතක් පමණක් ලබා 
දුන්නා. ඊට පසුව ඒ ෙතල් සහනාධාරය නැවැත්වුවා. නැවතත් 
අෙපේල් මාසෙය් කලින් කමය ෙවනස් කරලා හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ධීවර ජනතාවට ෙතල් සහනාධාරය සඳහා කූපන් 
ලබා දුන්නා. ෙතල් සහනාධාරය ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ  ජනතාව 
තමන්ෙග් ධීවර කටයුතු සාර්ථකව කර ෙගන ගියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාව තුළ ධීවර දිස්තික්ක 
15කට ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ දිස්තික්ක 15ට ධීවර පරීක්ෂක 
ෙකොට්ඨාස 149ක් තිෙබනවා.  දැනට ෙම් රෙට් ඇති බහුදින යාතා 
ගණන 3,858ක් ෙවනවා. එක්දින යාතා 952කුත්, පිටත සවිකර 
ඇති එන්ජින් සහිත ෙබෝට්ටු 19,709කුත්, පිටත  සවි කර ඇති 
එන්ජින් සහිත ඔරු 1,842කුත්, හබල් ඔරු 19,485කුත්, මාදැල් 
ඔරු 1,142කුත් තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පමණක් 
බහුදින යාතා 598කුත්, එක්දින යාතා 39කුත්, කුඩා ෙබෝට්ටු 
972කුත්,එන්ජින් සහිත ඔරු 118කුත් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතල් සහනාධාරය කපා ඇති 
ෙහේතුව මම ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත් දවසක ඇහුවා. ඒ වාෙග්ම මම 
ෙහොයලා බැලුවා, ෙතල් සහනාධාරය කපන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද 
කියලා. අහිංසක සුළු ධීවර කාර්මිකයන්ෙග් ලාම්පු ෙතල් 
සහනාධාරය -මුළු දිවයිෙන්ම- රහසිගතව, කුමන්තණකාරී විධියට 
ෙකෝටි ගණනක් වංචා කරලා කියලා තමයි මට දැන ගන්න 
ලැබුෙණ්. මම නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාෙගන් අහනවා, ඒක ඇත්තද 
කියලා. මට ඒ ගැන දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් 
කරනවාය, ඒ නිසාය ෙතල් සහනාධාරය නතර කර තිෙබන්ෙන් 
කියලා මට දැන ගන්න ලැබුණා. ඊට පස්ෙසේ අෙපේල් මාසෙය් තමයි 
ඊ ළඟ ෙතල් සහනාධාරය දුන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බහුදින යාතාවකට ෙතල් 
ලීටර් 2,600ක් ගැහුවාම රුපියල් 31,200ක සහනාධාරයක් 
ලැෙබනවා. අලුත් බහුදින යාතාවක් පළමුෙවන් මුහුදට දාන ෙකොට 
ටැංකිය පිෙරන්න ෙතල් ගහන්ෙන් ෙතල් ලීටර් 2,500යි, 3,000යි, 
3,200යි. ඒ ආකාරෙයන් තමයි ෙතල් ගහන්ෙන්. එතෙකොට  ෙතල් 
ලීටර් 2,600ක් ගැහුවාම තමයි රුපියල් 31,200ක සහනාධාරය 
ලැෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒ trip එක ගිහිල්ලා ආවාට පස්ෙසේ නැවත 
ඊ ළඟ මාසෙය් ෙතල් ගහන්න ඕනෑ, ෙතල් ලීටර් 300යි, ෙතල් 

ලීටර් 400යි, ෙතල් ලීටර් 500යි. යන ගමෙන්දී මාළු අහු 
වුෙණෝතින් ෙතල් ලීටර් 100යි ගහන්න ඕනෑ. ටිකක් ඈතට 
ගිහිල්ලා දවස් ෙදකකින් විතර මාළු අහුවුෙණෝතින් ෙතල් ලීටර් 
300ක් වාෙග් පමාණයකුයි පිච්ෙචන්ෙන්. එතෙකොට අර ඊ ළඟ 
මාසෙය් ෙතල් කූපන් සහනාධාරය ගන්න ෙතල් ටික ගහන්න 
ඉඩක් නැහැ. ලීටර් 2,600ක් ගන්න ඕනෑ රුපියල් 31,200ක ෙතල් 
සහනාධාරය ගන්න. ඊ ළඟ මාසෙය් ෙතල් සහනාධාරය ගන්න 
කමයක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත දීපු ෙතල් සහනාධාර 
කමය දීලා තිෙබන්ෙන් ධීවර වරාෙය් තිෙබන ඉන්ධන පිරවුම් 
හෙලන් ෙතල් ගහන්නයි. පිටත තිෙබන ඉන්ධන පිරවුම් හල්වලින් 
ෙතල් ගහන්න බැහැ. ධීවර වරාෙය් තිෙබන ඉන්ධන පිරවුම් 
හෙලන් තමයි ෙතල් ගහන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ ඉන්ධන පිරවුම් 
හෙලන් ෙතල් ගහන්න ඕනෑ, අෙත් සල්ලිවලටයි.  ෙතල් ලීටර් 
2,600ක් ගහන්න රුපියල් ෙදලක්ෂ ගණනක් යනවා. බහුදින යාතා 
හිමිෙයෝ ෙතල් ගහන්ෙන් private sheds වලින් trip එක ගිහිල්ලා 
ආවාට පස්ෙසේ  - trip එකට දවස් 15ක්, 20ක් යනවා- සල්ලි 
ෙදන්නයි. එතෙකොට සංස්ථාෙව් තිෙබන ෙතල් පිරවුම් හෙලන් 
ගහන ෙකොට ෙම් මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. ඒක නිසා අද ඒ කූපන් 
පාවිච්චියට ගන්ෙන් නැහැ. අද තංගල්ල වරාෙය්, හම්බන්ෙතොට 
දිස්තික්කෙය් ධීවරයන් ෙතල් සහනාධාර කූපන් ගන්ෙන් නැහැ. 
රජය ඒක ෙවනස් කරන තුරු ගන්ෙන් නැහැ කියලා අද සියලුම 
ධීවරෙයෝ ඒ සහනාධාරය ගන්න එක නවත්වලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර කට්ටිය ගන්නවා, 
ෙමන්න ෙම් කමයට. රුපියල් 36,390ක ෙතල් ගැහුෙවොත් ෙතල් 
ලීටර් 300ක් ඒ ධීවර වරාෙය් තිෙබන රජෙය් ෙතල් පිරවුම් හෙලන් 
ෙදනවා. ඒ ෙතල් ලීටර් 300ට රුපියල් 7,500ක වවුචරයක් 
සංස්ථාෙව් මහත්වරු ගන්නවා. එතෙකොට රුපියල් 31,200යි, 
සහනාධාරය. රුපියල් 7,500 ඒවා හතරක් කියන්ෙන් රුපියල් 
30,000යි. රුපියල් 1,200යි වවුචරයක්. වවුචර පහයි තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට අර බහුදින යාතා හිමියා ධීවර සංසථ්ාෙව් මහත්මයාට 
ෙදනවා, රුපියල් 7,500ක වවුචරයක්. රුපියල් 7,500ක වවුචරයක් 
දුන්නාම ෙතල් ලීටර් 300ට යන මුදල රුපියල් 3,600යි. රුපියල් 
7,500න් 3,600ක් අඩු කළාම ඉතුරු රුපියල් 3,900 අත අරිනවා. 
එතෙකොට ඒ රුපියල් 3,900 තමයි ෙම් රට වෙට් ඉන්න සංස්ථාෙව් 
ෙලොකු මහත්වරු ෙහොරකම් කරන්ෙන්.  ෙවන  කට්ටිය ෙතල් 
ගැහුවාට පස්ෙසේ අර වවුචරයට ඒ ලියුම දීලා සල්ලි ගන්නවා. 
ඔන්න ඔය ෙහොරකම නතර කර ගන්න තමයි මට ඒක ඔප්පු කර 
ගන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්.  

පසු ගිය කාලෙය් මුළු ලංකාෙව්ම සුළු ධීවර කාර්මිකයන්ෙග් 
ලාම්පු ෙතල් වවුචරවලින් ෙකෝටි ගණනක් වංචා කරලා තිබුණා. 
රෑට කාලා මුහුදු ගිහිල්ලා, උෙද් ෙවන කල් දියෙඹ්දී බැට කාලා, 
ශීතෙල් ඉඳලා එන ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ෙතල් සහනාධාරය 
ෙහොරකම් කෙළේ අමාත ාංශෙය් ඉන්න ඉහළ නිලධාරිනුයි. 
ෙහොරකම් කරෙගන කෑෙව්, ඒ අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ෙතල් 
සහනාධාරයයි. ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැරි ඉහළ නිලධාරින් තමයි 
අද ෙම් රෙට් ධීවර අමාත ාංශෙය් කටයුතු කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, එක් දින යාතා 
හිමියන්ට රුපියල් 19,200ක ෙතල් වවුචරයක් ෙදනවා. රුපියල් 
19,200ක ෙතල් වවුචරයක් ෙදන්ෙන් ෙතල් ලීටර 1,500ක් 
ගැහුෙවොත්. රුපියල් 168,450ක් යනවා ෙතල් ලීටර 1,500ක් 
ගහන්න. එෙහම ගැහුෙවොත් තමයි රුපියල් 19,200ක ෙතල් 
වවුචරය ෙදන්ෙන්. රුපියල් 19,200ක ෙතල් වවුචරය ගන්න 
රුපියල් 168,000ක ෙතල් ගහන්න ඕනෑ. එක් දින යාතාවකට 
මුහුදු ගිහිල්ලා එන්න දවසකට ෙතල් ලීටර 100ක්, 150ක් යන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, හැන්දෑෙව් ෙදකට විතර මුහුදු ගියාම ඊට පහුෙවනි 
දා උෙද් වරායට එනවා. එෙහම නම්, එක් දින යාතාවකට ෙම් 
ෙතල් පමාණය ගහන්න අවශ තාවක් එන්ෙන් නැහැ; ඒ ෙතල් 
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පමාණය ගහන්න ඒ මිනිසුන්ට සල්ලිත් නැහැ. ඒ කමයත් ෙවනස් 
කරන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්. 

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩි ෙබෝට්ටු -එන්ජින් එක 
සවි කරපු අවල් ඔරු, ෙපොඩි ෆයිබර් ෙබෝට්ටු- හිමියන්ට රුපියල් 
9,750ක ෙතල් වවුචරයක් ෙදනවා. ධීවර සංස්ථාෙව් ෙතල් 
පිරවුම්හලක් නැහැ. ෙතල් ඔක්ෙකෝම එක පාරට ගහන්න නැති 
නිසා එළිෙය් තිෙබන ෙතල් පිරවුම්හලකට ගිහිල්ලා ඒ වවුචරෙයන් 
සල්ලි අරෙගන රුපියල් 1,000ක් 2,000ක් දීලා තමයි ෙතල් 
ගහන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් කරලා ෙදන්න තමයි මා 
 ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. මම එදා ධීවර ඇමතිතුමාට 
ෙපෞද්ගලිකවත් කිව්වා, ෙතල් සහනාධාරය ෙදන ෙම් කමය ෙම් 
වතාෙව් ඉඳලා ෙවනස් කරන්න කියලා. ඒ කමය ෙවනස් ෙනොකර 
ධීවරයාට ඒ සහනය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ධීවරයාට ෙදන ඒ 
සහනෙයන් භාගයක් කන්ෙන් ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථාෙව් ඒ 
ආයතනවල ඉන්නා ෙලොකු මහත්තුරු ටික ෙදනායි. ඒ නිසා ෙම් 
කමය ෙවනස් කරන්න. ෙම් අහිංසක ධීවර ජනතාවට ෙතල් 
සහනාධාරය ලබා ෙදන කමය ෙවනස් කරන්න. කලින් දීපු කමයට 
නම්, එළිෙය් තිෙබන ෙෂඩ් එකකින් ෙතල් ටික ණයට ගහ ෙගන 
රස්සාෙව් යන්න පුළුවන්; වවුචර් එක පසුව ෙදන්න පුළුවන්.  අන්න 
ඒ කමය ඇති කරන්න කියලා තමයි අද ෙම් උත්තරීතර සභාවට මා 
ෙයෝජනා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙතල් සහනාධාරය 
දුන්නත් ආණ්ඩුව බැණුම් අහනවා; නුදුන්නත් ආණ්ඩුව බැණුම් 
අහනවා. බැණුම් නාහන කමයට ෙම් සහනාධාරය දුන්ෙනොත් වඩා 
ෙහොඳයි කියන එක තමයි මා කියන්ෙන්. ඒ කාලෙය් හාල් කූපන් 
ෙපොත දීපු ආකාරයට ෙම්ක ෙදන්න.  එතෙකොට සතියකට වතාවක් 
ගිහින් කූපන් එක කපලා ෙතල් ටික ගහ ගන්න පුළුවන්. මාසයකට 
ෙදන රුපියල් 31,200ක ෙතල් සහනාධාරය අන්න ඒ කමයට 
ෙදන්න. බහු දින යාතා හරියට රැකියාෙව් ෙයොදවනවාද; නැද්ද, 
ෙගොඩ තිෙබන ෙබෝට්ටුවක්ද නැද්ද කියලා ෙසොයා බලා -ඒවා 
ෙසොයා බලන්න ඉන්නවා පරීක්ෂකවරු- ඒ ෙතල් සහනාධාරය මා 
අර කියපු විධියට නිකුත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එය 
දැන් තිෙබන කමයට කෙළොත් ධීවරයාෙගන් ඇමතිවරයාෙග් අම්මා 
බැණුම් අහනවා. මුහුදු යන අයෙගන් සංස්ථාෙව් මහත්වරුන්ෙග් 
අම්මා බැණුම් අහනවා. වැල්ෙල් මිනිසුන්ෙග් හැටි දන්නවා ෙන්. 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා; මමත් 
දන්නවා. පටන් ගන්ෙන්ම අම්මා මතක් කරලා. ෙදන එක ෙදන්න, 
"ෙමන්න රුපියල් 31,200. කෑවත් එකයි; බිව්වත් එකයි. 
ආණ්ඩුෙවන් ෙදන ෙද් ෙමන්න ගන්න" කියලා. අන්න ඒ කමයට 
ෙදනවා නම් ෙම් ෙහොරකම නැති ෙවනවා. ඔන්න ඔය කමය ඇති 
කරන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙයෝජනා කරනවා. නමුත් 
දැන් තිෙබන කමයට ධීවරයාට  ඒ සහනාධාරය හම්බ වන්ෙන් 
නැහැ. නිකම් ඉන්න මහත්වරු ඒක ගන්නවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙතල් සහනාධාරය කප්පාදු 
කරලා මාස තුනක් ෙවනවා. ඒ මිනිසුන්ට ෙතල් සහනාධාරය නැහැ 
අෙපේල් මාසෙයන් පස්ෙසේ. මැයි, ජුනි, ජූලි කියන මාස තුන තිස්ෙසේ 
ෙතල් සහනාධාරය නැහැ. සමස්ත ධීවර ජනතාව අද අන්ත අසරණ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ මිනිසුන්ෙග් ධීවර ක්ෙෂේතය 
නඟා සිටුවා ගන්න විධියක් නැහැ. තමන්ෙග් ෙබෝට්ටු රැකියාෙව් 
යවා ගන්න විධියක් නැහැ. ගත්තු බැංකු ණය ෙගවා ගන්න විධියක් 
නැහැ. සෑම වරායකම බහු දින යාතා 10ක්, 15ක් විකුණන්න ගැට 
ගහලා තිෙබනවා. ධීවරයන්ට තම රැකියාව කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. Trip එකක් ගිහිල්ලා 
ආෙවොත් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් තුනක් ණය ෙවනවා. ඊළඟ trip 
එෙක්දි රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් විතර ණය ෙවනවා. රුපියල් ලක්ෂ 
හතක් අටක් ණය ෙවන ෙකොට මුදලාලි රැකියාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 
තංගල්ල වරාෙය් විතරක් ෙබෝට්ටු 20ක් විතර ගැට ගහලා 
තිෙබනවා විකුණන්න. ලංකාෙව් හැම තැනම ඒ තත්ත්වය 

තිෙබනවා. ධීවරයා නඟා සිටුවනවා නම් ධීවරයාට යම් සහනයක් 
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොන පැත්තකින්වත් සහනයක් නැහැ ෙන් 
අද. බලන්න අද ධීවරයාට රජෙයන් ලැෙබන්ෙන් සහනයක්ද 
කියලා. මා කියන්නම් රජෙයන් ලැෙබන සහන ගැන. බහු දින 
යාතා සඳහා වරාය ෙතොටුෙපොළ ගාස්තුව අද රුපියල් 1,000 සිට 
රුපියල් 1,600 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

ෙතොටු ෙපොළ ගාස්තු රුපියල් 300 සිට රුපියල් 600 දක්වා වැඩි 
කරලා තිෙබනවා. විදුලි බිල වැඩි වීම නිසා රුපියල් 180ට තිබුණු 
අයිස් ෙහොණ්ඩරය අද රුපියල් 250 දක්වා රුපියල් 70කින් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. අයිස් ෙහොණ්ඩර 200ක් ගහන ෙකොට රුපියල් 
14,000ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. විදුලි බිල වැඩි වීම ෙහේතුෙවන් 
අද ෙබෝට්ටුවල අලුත්වැඩියා කිරීෙම් ගාස්තු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
අධික ෙලස බදු පැනවීම නිසා තංගුස්, බිලී කටු, දැල්, 
ආම්පන්නවල මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2012 අවුරුද්ෙද් අඩි 42 
බහුදින යාතාවක් මා හැදුෙව් රුපියල් ලක්ෂ 28කටයි. දැන් රුපියල් 
ලක්ෂ 38ක් වැය වනවා. ෙම් මාස 6ට ෙකළින්ම රුපියල් ලක්ෂ 
10ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. බහුදින යාතාවල engine, outboard  
motorවල අමතර ෙකොටස්වල මිල අද සියයට 100කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම fibre  ආම්පන්නවලට අය කරන බද්ද වැඩි 
කළා. පසු ගිය කාලෙය්ත් බදු වැඩි කළා. මා එදා ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙගන් පශ්න කරන ෙකොට එතුමා 
කිව්වා, අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සඳහා සහන සලසනවාය කියලා. අද 
ඒ කිසි සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ සියල්ෙල්ම බදු වැඩි කිරීම 
නිසා අද ඒවාෙය් මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මාළු, කරවල, 
උම්බලකඩ, සැමන් පිට රටින් ෙගන්වන නිසා ෙද්ශීය ධීවරයාෙග් 
මාළු මිල පහත වැටිලා තිෙබනවා. අද මාළු ඇල්ලුවත් විකුණා 
ගන්න බැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි අද උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහ මුහුද චීන සමාගම්වලට බදු දීලා 
තිෙබනවා. බහුදින යාතා සියල්ලම අද විෙද්ශික සමාගම්වලට බදු 
දීලා තිෙබනවා. නැව් ෙදක බැගින් ෙදපැත්ෙතන් ගහලා මහ 
මුහුෙද් මාළු trawl කරනවා. ඒ කියන්ෙන් මාළු දියත්බඩවල ඉන්න 
සියලුම මාළු trawl කරලා නැව්වලට පටවා අරෙගන යනවා. ඒවා 
බදු දීලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශික සමාගම්වලටයි. ධීවරයන්ට ලැෙබන 
සහනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. සුළි සුළඟ, කුණාටුව, සුනාමිය යන ෙම් 
සියල්ලම ඒ මිනිසුන්ට ලැෙබන සහනයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් විශාම 
වැටුප කපා හැර තිෙබනවා. අද ධීවර රක්ෂණය ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. අද ධීවර නිවාස ආධාර ලැෙබන්ෙන් නැහැ. රෙට් ජනතාවට 
ෙපෝෂ දායි ආහාර ෙව්ලක් කන්න මාළු ලබා ෙදන ධීවරයාට අද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන්, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙයන් ලැෙබන සහන තමයි ෙම්වා. ධීවරයන්ට 
සහනාධාර ලබා ෙනොදී ෙමොනවා කරනවාද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් පබල ෙපෙළේ නායකයන්ට සහ 
නිලධරයන්ට මාෆියා කල්ලිවලින් සහන ලැෙබනවා. අහිංසක 
ධීවරයන්ෙග් ඉන්ධන සහනාධාරයත් ෙහොරා කනවා. ඒවා ඔප්පු 
ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. අදටත් ෙහොරා කනවා. තංගල්ෙල් සිද්ධීන් 
මා ඔප්පු කරලා ෙපන්වන්නම්. දැල්, බිලී කටු, fibre ආම්පන්න 
ෙගන්වන ව ාපාරිකයන්ෙගන් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් ෙකොමිස් 
ගන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙද්ශ නැව්වලට මසුන් 
ඇල්ලීමට, trawl කිරීමට මුහුද බදු දීලා රුපියල් ෙකෝටි ගණන් 
සල්ලි අරෙගන තිෙබනවා; ෙකොමිස් මුදල් අරෙගන තිෙබනවා. 
ලංකාවට ආනයනය කරන මාළු, කරවල, සැමන්වලින් රුපියල් 
ෙකෝටි ගණන් බදු ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ආනයනය කරන මුහුදු 
කූඩැල්ලන්, හක් ෙබල්ලන් සඳහා ඒ ව ාපාරිකයන්ෙගන් ෙලොකු 
කුට්ටි ගණන් ෙකොමිස් ගන්නවා. 

137 138 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සෑම 
ෙතොටු ෙපොළකම, වරායකම තිෙබන වැලි විකුණා ෙගන කන්න 
ෙහංචයියලාට බදු දීලා තිෙබනවා. දැන් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
හැම ෙතොටු ෙපොළක්ම හාර- හාරා වැලි අරෙගන යනවා.  එෙහම 
වැලි අරෙගන යන ෙකොට මුහුද අයින කැඩි-කැඩී ඒ වැලි මුහුදට 
යනවා. ඉතින් මුහුද ඛාදනය වනවා. ෙහොරු වැලි ටික විකුණා 
ගන්නවා. තංගල්ෙල්, කුඩාවැල්ෙල්, කලමැටිෙය්, හම්බන්ෙතොට 
සෑම ෙතොටු ෙපොළක්ම බදු දීලායි තිෙබන්ෙන්, වැලි විකුණා ෙගන 
කන්න. ඒවා ධීවරයන්ට ෙදන සහනද කියා මා අහන්න කැමැතියි. 
නැව්වලින් ෙමෝදරට බාන මාළුවලින්, කඩවලට දමන මාළුවලින් 
ෙකොපමණ ෙකොමිස් මුදලක් ගන්නවාද? අද ෙම් රෙට් ධීවරයා 
පරිහානියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ධීවරයා නඟා සිටුවන්න ෙම් 
රජෙයන්, ෙම් අමාත ාංශෙයන් ෙමොන සහනද ලබා ෙදන්ෙන්? 
රජෙය් නිලධාරින් ධීවරයාට ලැෙබන ඉන්ධන සහනාධාරය ෙහොරා 
කනවා. ඒ නිලධාරින් ෙම් කාපු ෙහොරා කෑෙම් හැටියට ඉන්ධන 
සහනාධාරය ෙනොෙවයි ධීවරයාෙග් දරු පවුල්වල අසූචි කන්න 
ඕනෑ.  

ධීවරයන් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉන්න අහිංසකම, දුප්පත්ම, 
කියාකාරි, දුක් විඳින ජනතාවක්. ඒ දුක් විඳින ජනතාවට ඒ සහන 
ලබා ෙදන්න, ඒ ධීවරයාට අවශ  ආම්පන්න සහන ලබා ෙදන්න, 
ඉන්ධන සහනය ලබා ෙදන්න කියා මා කරුණාෙවන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ධීවරයා ෙවනුෙවන් යම් වැඩ ෙකොටසක් ඉෂ්ට කරලා, රට 
වෙට් තිෙබන මහ මුහුෙද් ධීවරයාට තිෙබන සම්පත් ෙනළා ගන්න 
පහසුකම් සලසා දීලා ධීවරයා නඟා සිෙටව්ෙවොත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත්, අප කාටත් ෙහොඳ අනාගතයක් උදා වනවාය 
කියා පකාශ කරමින් මෙග් කථාව නතර කරනවා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි 

මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද ඉතාමත් කාෙලෝචිත වූ සභාව කල් 
තැබීෙම්  ෙයෝජනාව  මා ස්ථිර කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කළුතර දිස්තික්කෙය්ත් 
පානදුර සිට අලුත්ගම දක්වා විශාල ධීවර පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ 
ධීවරයන්ෙග් සුබ ෙසත ෙවනුෙවන් රජෙයන් මීට වඩා වැඩි 
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියන කාරණය මතක් කරන්නට 
කැමතියි. ඒ වාෙග්ම ඉන්ධන සහනාධාරය නතර වීම පිළිබඳ වූ ඒ 
බරපතළ ගැටලුව ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා සඳහන් කළා.  
එම නිසා එම පශ්නය මා නැවත, නැවත මතක් කරන්ෙන් නැහැ. 
එම නිසා  ෙම් කාරණය පිළිබඳව ධීවර කර්මාන්තය ගැන ෙහොඳ 
අවෙබෝධයක් තිෙබන ගරු ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙව්වා 
කියා පාර්ථනා කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න,  නිෙයෝජ  අමාත තුමා 

 
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්  
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - கடற்ெறாழில், நீரக 
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැරදි කරනවා නම්, දූෂණය 

කරනවා නම්,  ෙසොරකම් කරනවා නම් ෙමවැනි  ෙයෝජනාවක් 
ෙගනැවිත් ඒවා ෙපන්වා ෙදන්නට සූදානම් වීම ගැන මා 

පළමුෙවන්ම  ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි  මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  ගරු ඇමතිතුමාටත් ඔබතුමා සුහදව කථා කරනවා. මාත් 
ඒ සුහදත්වයට ලැහැස්තියි. එවැනි ෙද්වල් කරන පුද්ගලෙයෝ 
ඉන්නවා නම්  එවැනි ෙද් වළක්වන්නට අවශ  සියලු පියවර 
ගන්නට  කටයුතු කරනවාය කියන එක මම  ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පළමුව පකාශ කරනවා.  

ඔබතුමා මාදැල් ව ාපාරිකෙයක් සහ ධීවර ක්ෙෂේතයට 
සම්බන්ධ පුද්ගලෙයක්. මාත් මාදැල් ව ාපාරිකෙයක් සහ ධීවර 
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ පුද්ගලෙයක්.  එම නිසා අප "ධීවර" කියන 
වචනයට ආදෙරයි. ධීවරයාට ආදෙරයි. ඔබතුමා කිව්ව ඒ  
අවස්ථාවලත් ගරු ඇමතිතුමා  ඉදිරිපත් ෙවලා  ඔබතුමාෙග්  පශ්න 
විසඳලා අවශ  කටයුතු කර තිෙබනවා. එදා "මාළුකාරයා"  කියා 
පහත් වචනෙයන් හැඳින් වූ  ඒ සෙහෝදරයාව  රටට ඉතාමත් 
අභිමානවත් සම්පතක් ෙගන එන පුද්ගලයකු බවට පත් කරන්නට, 
නිල්පාට ද,  ෙකොළ පාට ද, රතු පාට ද  කියා බලන්ෙන්  නැතිව  අප 
කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  හිටපු 
ධීවර ඇමතිවරයකු හැටියට ධීවර පශන්යක් ආ  හැම අවස්ථාවකම 
ඉතාම ඕනෑකමින් සලකා  බලා තිෙබනවා.  එයින් ෙපනී යනවා, 
එතුමා ධීවරයාට තිෙබන ආදරය. ෙමතුමා කිව්ව ආකාරයට මට 
මතක හැටියට 2012  ෙපබරවාරි මාසෙය්යි  ෙම් ධීවර පශ්නය මතු 
වුෙණ්. ෙතල් මිල ඉහළ යාම තුළ මීගමුව, හලාවත යන පෙද්ශවල 
යම් යම් උද්ෙඝෝෂණ ඇති වුණා. එතැනදී ඒවා සාකච්ඡා 
මාර්ගෙයන් විසඳන්න අප පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා. පසු ගිය 
කාලෙය් සිද්ධිය  වුණාම අෙප් ගරු පියතුමන්ලා සම්බන්ධ වුණා. 
නමුත් කඩාකප්පල්කාරී පිරිසක් ගල් මුල් අරෙගන, පාෙර් ටයර් 
දාලා ෙම්ක ෙවනත් ආකාරයකට පත් කරන්නට  හදපු අවස්ථාෙව් 
ධීවර සෙහෝදරයකු මිය ගියා. අප ඒ ගැන කනගාටුව පකාශ කළා.  
මා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්  කියනවා ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් 
ෙවනෙකොට ලංකාව පුරා ධීවර ක්ෙෂේතෙය් මහා සම්ෙම්ලනයක් 
හදලා, ධීවර සමිති හදලා  මාසයකට වරක් ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන්,  ආයතන පධානීන්ෙග් මූලිකත්වෙයන් ඒ ධීවර 
සංවිධානවල  පධානීන්ව  කැඳවා සාකච්ඡා කරනවාය කියන 
කාරණය. අපට ලිපි මඟින් දැනුම් ෙදන ෙද්වල්, ෆැක්ස් මඟින් 
දැනුම් ෙදන ෙද්වල්,  ඒ වාෙග්ම ධීවර පශ්න  අප විවෘතව ඒ 
අවස්ථාවලදී සාකච්ඡා කර  විසඳනවා. එම නිසා ඔය  බස්වලට 
ගින්දර තියපු, බැංකු කඩපු, පිටුපස්ෙසේ ඉඳලා කඩාකප්පල්කාරී 
කියා කරලා, ගල් ගහලා,  මීමැස්ෙසෝ අවුස්සනවා වාෙග්  මිනිසුන් 
අවුස්සන පුද්ගලයින්ට දැන් ධීවරයින් අවුස්සන්නට බැහැ.ෙමතුමා 
කිව්ව ආකාරයට දැන් මාස තුනකුත් ගත ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
ෙම් හතරෙවනි මාසයත් ගත ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි 
කාලය  තුළ යම් වැඩ පිළිෙවළක් කරාවිය කියා  ෙමතැනදීත් 
ධීවරෙයෝ ඉවසීෙමන් යුතුව ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහි හා අප 
ෙකෙරහි විශ්වාසෙයන් ඉන්නවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2012 දී පළමුවන අවස්ථාෙව්දී 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  පැහැදිලිව ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙවලා  
ගරු ඇමතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන්  අෙප් කාදිනල්  හිමිපාණන් 
ඇතුළු පුජකතුමන්ලාව ෙගනැල්ලා ෙදනවාය කියපු 
සහනධාරයටත් වඩා  සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්නට මට පුළුවන් 
වුණා. එතැනදී ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට ෙදන සහනාධාරයට  
ෙතල් ලීටරයකට රුපියල් 12ක්  අඩු කරන්න  කටයුතු කළා. 

ඔබතුමා කියන "ෙහොරකම" කියන වචනය තමයි ෙමතැන 
පශ්නය හැටියට ඇති වුෙණ්. ෙම් සහනාධාරය අප දිගටම 2013 
මාර්තු මාසය වන තුරු දී ෙගන ආවා. ඒ අන්තිම මාසය 
ෙව නෙකොට ෙමතැන  පශ්න මතු වුණා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
එක, එක වංචාසහගත ෙද්වල් පුවත් පත් මගින් ෙහළි වුණා.  
එතැනදී "ෙම් විධියට කරන්නට බැහැ" කියා ෙතල් සංස්ථාෙවන් 
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පශ්න ඇති වුණා.  විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ධීවර සෙහෝදරත්වයත් 
ෙම්කට  වග කිව යුතුයි. මා ෙම්ක ඒ ධීවර සංවිධානවලට කිව්වා. 
සමහර තැන්වල ෙම්ක පිළිගත්තා.  

ෙම්කට ෙෂඩ් හිමියන් වග කිව යුතුයි. අෙප් සමහර ධීවරයන් 
ෙම් ධීවර කාඩ් එක ඉතාම අඩු මුදලට විකුණන්න පට න් ගත්තා. 
ෙමහිදී සමහර ධීවරෙයෝ ෙබොරු නම් දමලා, -සමහර ෙවලාවට 
ෙම්කට අෙප් ධීවර නිලධාරිනුත් සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන්.  මම 
ඒක පිළිගන්නවා- වංචා සහගත වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන යන්න 
හැදුවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නියමය පරිදි මුදල් අමාත ාංශෙයන් -අෙප් අමාත ාංශෙයන් 
ෙනොෙවයි- ෙම් සහනාධාරය සඳහා මාසිකව රුපියල් මිලියන 
300කට ආසන්න පමාණයක් අපට ලබා ෙදනවා. ෙම්ක මහා විශාල 
මුදලක්. එතුමා කිව්ව ආකාරයට පසු ගිය කාලය පුරාම අප ෙම් 
ධීවර සංවිධානත් සමඟ සාකච්ඡා කළා, ෙම්කට ගත යුතු පියවර 
ෙමොකක්ද කියලා. අප කාඩ් කමයක් හඳුන්වා දීලා වැඩ පිළිෙවළක් 
ෙගන ගියා. ෙම් තුළින් යම් ධීවර පිරිසක් නියම සහනාධාරය ලබා 
ගනිද්දි තවත් පිරිසක් වංචා සහගත ෙලස ෙවනත් වැඩ පිළි ෙවළක් 
ෙගන ගියා. නිලධාරින් ෙව්වා ෙවන කවුරුන් ෙහෝ ෙව්වා ෙමතැනදී 
පරිපාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයක් මතු ෙවලා, නිලධාරින්ට 
overtime ෙගවලා විශාල අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් මතු වුණා. ඒ 
නිසා අප ෙම් ෙවන ෙකොට ෙයෝජනා රැසක් සකස් කරෙගන, ඒ 
ෙයෝජනාවලිය කියාත්මක කරන්න සාකච්ඡා කරමින් යනවා.  මම 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් පිළිබඳව දැනුම් දුන්නා. ගරු 
ඇමතිතුමාටත් ෙම් ගැන දැනුම් දුන්නා. ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙවන ෙකොට ඒ සියලුම තැන්වලට 
coupons නිකුත් කරන්න අවශ  වැඩ කටයුතු සකස් කර 
තිෙබනවා. නමුත් ෙම්ක තාවකාලික පිළියමක් හැටියට තමයි මා 
දකින්ෙන්. අප මීට වඩා කමවත් විධියට ෙමය  කරන්න ඕනෑ. 

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව කාරණය හරි.  අද වන විට 
ෙබෝට්ටුවල මිල ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා; එන්ජින්වල මිල ඉහළ 
ගිහින් තිෙබනවා; දැල් ආම්පන්නවල මිල ඉහළ ගිහින් තිෙබනවා. 
ඊට අමතරව මහා අර්බුදකාරී සුළං තත්ත්ව මත මුහුදට යන්න 
බැරිව ධීවරයා අද අතරමං ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් විධියට අද 
ෙලෝකෙය්ම මහා අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. සුළි සුළං, 
ගංවතුර වැනි ස්වාභාවික ව සන නිසා ධීවරයා පශ්න රැසකට 
මුහුණ දී සිටිනවා. ෙම්ක අප පිළිගන්නවා. නමුත් ධීවරයා 
අභිමානෙයන් නැගිට්ටවන්න නම් කුමක්ද කළ යුත්ෙත්? ෙම් පශ්න 
මැද්ෙද් අප ෙකොෙහොමද ධීවරයා නැගිට්ටවන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා පළමුෙවනි පියවර 
විධියට අෙප් ගරු ඇමතිතුමාත්, මමත්  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 
ෙයෝජනා කළා ධීවර සෙහෝදරයන් පාවිච්චි කරන ඇම තීරු 
බදුවලින් අයින් කරමු කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ තීරු බදු සහනය 
නිසා ෙම් වන විට දැල්ලන් කිෙලෝ එකකට යන වියදම රුපියල් 
130ක, 150ක පමණ පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.  මම 
ඔබතුමාටත් ආරාධනා කරනවා අෙප් ඒ වැඩ පිළිෙවළට 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියලා. "ධීවර" කියන වචනයට ආදරය 
කරන ඔබතුමා වැනි මන්තීවරු විපක්ෂෙය් තව ඉන්නවා නම් අෙප් 
ෙම් වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඔබතුමන්ලා අපට සහෙයෝගය දිය යුත්ෙත් සටන් පාඨ 
කියමින්, කඩාකප්පල්කාරී කියා කරමින්, ඇවිස්සීෙම් පුද්ගලයන් 
හැටියට ෙනොෙවයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියන්ෙන් ධීවරයාෙග් 
අභිමානය රකින්න නම් ඔහුෙග් ආදායම් මාර්ගය වැඩි කරගන්න 
පුළුවන් කමෙව්දයක් අප සකස් කළ යුතුයි කියලායි. එතුමා අපට 
උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන් ඒ විධියටයි. ෙම් වන විට අෙප් සියලුම 
නිලධාරින් සැලසුම් හදාෙගන යනවා, දැල්ලන්ට ඒ දුන්න සහනය 
හා සමානව, ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට එන්ජිමට, ෙබෝට්ටුවට, 
දැල්වලට, මරුවැල්වලට, බිලී කටු ආදී සියල්ලටම කෘෂි 
ක්ෙෂේතෙය් අද ෙදන ෙපොෙහොර සහනාධාරය හා සමානවම 
සහනාධාර ෙදන්න. ඇයි අපටත් ෙම්ක කරන්න පුළුවන් ෙන්ද 

කියලා ඒ ෙයෝජනා අප අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළා. 
එතුමා ඒක පිළිගත්තා.  

ඇත්තටම අපට පුදුමයි, අද ෙලෝකෙය් සමහර රටවල් ධීවර 
ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව තුළින් මහා විශාල ෙවනසක් ඇති කරෙගන 
තිෙබනවා. වියට්නාමය, තායිලන්තය, ඉන්දුනීසියාව වැනි රටවල් 
දිහා බලන්න. ඒ රටවල් දියුණු ෙවලා තිෙබන කමය මම 
ෙපෞද්ගලිකව ගිහින් ෙසොයා බැලුවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඔස්ෙසේ අප 
ධීවරයන්ට අවශ  කරන ශක්තිය දීලා ආදායම වැඩි ක ර ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම් වන විට අප ධීවර සංවිධාන සියල්ලම ෙගන්වලා 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. යාපනය, මන්නාරම වැනි පෙද්ශවල 
ධීවරයන් පවා ඒ කාරණාවලට අප සමඟ එකඟ වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් හලාවත 
පෙද්ශෙය් පශ්නයක් ඇති ෙවලා එතැනදීත් කඩාකප්පල්කාරී කියා 
කරන්න පිරිසක් උත්සාහ කළා. ඒක ෙමෝය කට සම්බන්ධව ඇති 
වුණු සිද්ධියක්. අෙප් ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා දැන් ෙම් 
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ සිද්ධිෙය්දී එතුමා අපට කථා කළා. 
නි ෙයෝමාල් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාත් කථා කළා. ඒ 
සිද්ධිෙය්දී අප සියලු ෙදනාම සෙහෝදරත්වෙයන් යුතුව එකතු 
ෙවලා එතුමන්ලා සමඟ මම වහාම එම ස්ථානයට ගියා. එතැනට 
ගිහින් ඒ ධීවර සෙහෝදරවරු හමු වුණා.  අප පහුෙවනි දාම අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට කියලා, අෙප් ඇමතිතුමාට කියලා, ෙවරළ 
සංරක්ෂණෙය් පධාන නිලධාරින්ව කැඳවාෙගන, අෙප් 
නිලධාරිනුත් කැඳවාෙගන ගිහින් ඒ වැලි ඉවත් කරලා ඒ ෙමෝය 
සකසන්න වහාම  පියවර ගත්තා. ඊට අමතරව අෙප් අරුන්දික 
මන්තීතුමා ඊෙය් ෙයෝජනා කළා හලාවත වරායක් ෙගොඩ නඟලා 
ෙම් ධීවරයන් රැක ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා නැංගූරම් ෙතොටුපළවල් සහ වරායන් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2,000ක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ධීවරයාෙග් ආදායම වැඩි කර ගන්න 
අප තවත් කමෙව්ද සකස් කර තිෙබනවා. ධීවරයන්ට තීරු බදු 
රහිතව ඒ ආම්පන්න ෙදනවා විතරක් ෙනොෙවයි, එහි ෙදවැනි 
පියවර හැටියට ෙම් මස 19වැනි දාට අප ධීවර දිරිය ණය කමය 
හඳුන්වා ෙදනවා. ඒ ණය කමය යටෙත් ලක්ෂ 20ට අඩු ණය සඳහා 
සියයට 12ක් ණය කමය තුළින් ෙගවන්නත්, සියයට 4ක් 
අමාත ාංශය මඟින් දරන විධියටත් තමයි සකස ්කර තිෙබන්ෙන්. 
එතෙකොට සියයට 8ක් විධියට තමයි ලක්ෂ 20ට අඩු ණයක් ගන්න 
ෙකෙනකුට ලබා ගන්න පුළුවන්. ලක්ෂ 20ට වැඩි ණයක් ගන්න 
අයට සියයට 14න් සියයට 4ක් අප දරලා සියයට 10ක ණය 
කමයක් විධියට තමයි සකස් කර තිෙබන්ෙන්. ඊට අමතරව උතුරු 
පළාතට සියයට 25ක් අඩු කරලා ඒ ණය ලබා ෙදන්න අප කටයුතු 
කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උතුරු, නැ ෙඟනහිර  
පළාත්වල මහා ෙවනසක් ෙවලා තිෙබනවා. උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වල යුද්ධෙයන් බැට කාපු අය ඒ ෙවනස තුළින් මහා 
පරිවර්තනයකට අවතීර්ණ ෙවමින් ඉන්නවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන මහා සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක, 
IFAD එක හරහා අප රුපියල් මිලියන 5,000කට වඩා ෙම් වන විට 
ඒ මුළු ධීවර ක්ෙෂේතයටම ලබා දී තිෙබනවා. ඒ විධියට අෙප් 
පැත්තට ෙනොලැෙබන ආධාර පමාණයක් අද උතුරු, නැ ෙඟනහිර 
පළාත්වලට ලබා දීලා ධීවර කටයුතු දියුණු  ෙවලා ඒ පෙද්ශවල අද 
මහා ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.     

ණය ආධාර ලබා දීලා, ස්වයං රැකියා හඳුන්වා දීලා, අෙළවි 
සැල් ආරම්භ කරලා  අද ෙම් වනෙකොට ඒ තුළ විශාල ෙවනසක් 
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ධීවරයන් ෙගොඩනඟන වැඩ පිළිෙවළ 
තුළට මහා පරිමාණෙය් ෙද්වල් හඳුන්වා ෙදන්නට අප උත්සාහ 
කරනවා.  Blacklist කරලා තිබුණු  අෙප් නම  ගරු ඇමතිතුමා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජාත න්තර සහාය ඇතිව ෙහොඳ  තත්ත්වයට පත් කරලා, ෙම් 
වනෙකොට විශාල ජාත න්තර සහායක් ලබා ගන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව වියට්නාමෙය් ඉඳලා කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා  
ෙපොකිරිස්සන්, මුහුදු කූඩැල්ලන්, මුහුදු පැළෑටි සම්බන්ධෙයන් නව 
තාක්ෂණය හඳුන්වා  ෙදමින්  මාස ගණනක් අපිත් එක්ක රැඳී 
සිටියා. මත්ස  සම්පත දියුණු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් 
මුහුද, කළපුව, වැව, ගංගාව  කියන ෙම්වා තුළින් විතරක් 
ෙනොෙවයි.  අද වියට්නාමය, ඉන්දුනීසියාව, තායිලන්තය යන ෙම් 
රටවල්වල මත්ස  සම්පත  දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් මුහුෙදන්, 
කළපුෙවන්, වැෙවන් පමණක් ෙනොෙවයි,  ඒ බිම් ආශිතව ෙපොකුණු 
හදලා මත්ස  සම්පත ව ාප්ත කිරීෙමන්.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය මාසෙය් පැවැති, 
රටවල් ගණනාවක් සහභාගි වූ මත්ස   පදර්ශනයක් විවෘත කිරීෙම් 
භාග  මට ලැබුණා. ඒ පදර්ශනය නැරඹුවාම මා  පුදුමයට 
පත්වුණා, අපි  ෙකොෙහේද ඉන්ෙන් කියලා.  මා ෙබොෙහොම 
අභිමානෙයන් ඒ ගැන කියන්න කැමැතියි. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් මා  ෙපෞද්ගලිකවම ඒ ගැන කථා කරලා කිව්වා,  
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් කිව්වා.  දිවි නැඟුම වැඩසටහන 
හරහා, ෙනොෙයකුත් ණය කම හරහා  මුහුද, කළපුව, වැව  ආශිතව 
විතරක් ෙනොෙවයි, පුළුවන් තරම්  අෙප් බිම් ආශිතව ෙපොකුණු 
කමය ඇති කරලා මත්ස  සම්පත වැඩි කර ගන්නට කටයුතු කළ 
යුතුයි.   

හලාවත ගරු අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමන්ලාෙග් ගම් 
පෙද්ශයට මම ගියා. මුළු පුත්තලම පෙද්ශෙය්ම තිෙබන විනාශ 
ෙවලා ගිය සියලුම ෙපොකුණු පතිසංස්කරණය කරලා, ඒවාෙය් 
ෙමොදා සහ ෙව්කා කියන මාළු බිහි කිරීම සඳහා ආෙයෝජකයන් 
ෙසොයාෙගන අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. ඔබතුමන්ලාත් 
දන්නවා ඇති, බහු දින යාතාවක දැල්ලා, ෙව්කා මාළුවා පණ පිටින් 
ෙගන යන්න අපට කමයක් නැහැ. වියට්නාමෙයන් අපි 
කමෙව්දයක් හඳුනා ගත්තා, ෙකොයි ආකාරෙයන්ද ෙව්කා මාළුවා 
බහු දින යාතාව තුළ මැෙරන්ෙන් නැතිව රඳවා ගන්ෙන් කියලා.  
ඊට අමතරව, මහා විශාල අයිස ්පමාණයක් ෙගන යන්ෙන් නැතිව  
කුඩා යන්ත ආධාරෙයන්  මුහුදු වතුෙරන් අයිස්  නිපදවාෙගන 
ධීවරයන්ෙග් මුදල් ඉතිරි කර ගන්නා කමෙව්දයක් ගැනත් අපි 
කල්පනා කරනවා.  ඉතින් ෙම් වාෙග් ධීවරයාට අභිමානෙයන් 
යුතුව නැඟී සිටිය හැකි කම ගණනාවක් අපි ෙම් වනෙකොට හඳුන්වා 
දීෙගන යනවා.  

ඊළඟට, දිවි නැඟුම, ධීවර දිරිය  වැඩසටහන්වලට අමතරව  අර 
මම කලින් කියපු මහා පරිමාණෙය් ණය කමය කියාත්මක 
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.   මහ බැංකුෙව් අජිත් නිවාඩ් 
කබ්රාල් මැතිතුමා ලබන 19 වැනි දාට සියලුම බැංකු නිලධාරින් 
ෙගන්වලා එය කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු කරන්නට 
බලාපාෙරොත්තු වනවා. බහු දින යාතාවලට පමණක් ෙනොෙවයි, 
කුඩා ෙබෝට්ටුවලට පමණක් ෙනොෙවයි, මැදැල් හිමියන්ට, ඊට 
අමතරව කරවල ෙව්ලන්නන්ට, ඊට අමතරව ෙපොකුණු ආශිතව 
ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන අයට, ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ෙයදී සිටින 
ෙම් ඕනෑම ෙකෙනකුට එම ණය ආධාර මඟින් ෙගොඩනැ  ෙඟන්න 
අවශ  වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබනවා. අර විනාශ වුණු 
ෙපොකුණු සියල්ලටම අපි ලබන සතිය වනෙකොට වතුර ලබා දීලා 
ෙමොදා සහ ෙව්කා මාළු  ඇති කරන්න  පටන් ගන්නවා. බහුදින 
යාතාවලින් ෙව්කා මාළුවා  මැෙරන්ෙන් නැතිව ෙගන යන විධිෙය් 
කමෙව්දයක් අපි හඳුන්වා දීම තුළින් මරුවැල්වලින් විශාල ෙව්කා 
මාළු අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්.   

ඊට අමතරව ෙම්  බහු දින යාතා  සඳහා වැය වන ෙතල් 
පමාණය අඩු කරන කමෙව්දයක් ගැනත් අපි කල්පනා කරනවා.  
ඔබතුමාත් කියපු විධියට මහා පරිමාණෙය් බහු දින යාතා සමහර 

ෙවලාවට දවස් 30ක්, 40ක් මුහුෙද් රැ  ෙඳනවා. සමහර ෙවලාවට 
යන්න දවස් 15ක්, 20ක් ගත ෙවනවා, එන්න දවස් 15ක්, 20ක් ගත 
ෙවනවා.  මුහුදු ගිහිල්ලා අස්වැන්න ෙනළා ගත් බහු දින යාතාව ඒ 
අස්වැන්න අරෙගන ෙගොඩට එනෙකොට මහා ෙතල් වියදමක්, මහා 
අයිස් වියදමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  පසු ගිය කාල ය තුළ  හිටපු 
ඇමතිතුමන්ලා  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පිට මහා 
පරිමාණෙය් mother ships වලට අමතරව, ෙම් ණය කමයත් 
එක්ක කුඩා පමාණෙය් මවු යාතා  හඳුන්වා ෙදන්නට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. බහු දින යාතා සංගම් එක්ක, ධීවර සමිති එක්ක ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. අෙප් ෙබෝට්ටු අංගනයත් එක්ක අපි  
සාකච්ඡා ගණනාවක් කළා.  සීෙනෝර් ආයතනය එක්කත් අපි 
සාකච්ඡා කළා. ෙම් වනෙකොට හානි ෙවලා තිෙබන සියලුම 
ෙබෝට්ටු පමිතිෙයන් යුතුව හදන්න අපි සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. 
සමහර ෙද්ශපාලනඥයන් තමන්ෙග් නම පසිද්ධ කර ගැනීම සඳහා  
ධීවරයන්ට ෙබෝට්ටු ලබා ෙදනවා; දැල් ලබා ෙදනවා. ඒවාෙය් 
කිසිම පමිතියක් නැහැ.  පසු ගිය දා දකුණු පළාෙත් ඇති වූ  සුළං 
තත්ත්වය නිසා  මුහුදට ෙබෝට්ටු ගහෙගන ගිහින් ධීවරයන් මිය 
ගියා.  ඒ  ෙබෝට්ටු කැඩී ෙගොස් තිබුෙණ් ඇයි කියලා අපි දැක්කා. ඒ 
නිසා ෙම්වාෙය් පමිතියක් තිබිය යුතුයි.  සෑම ෙදයකම පමිතිය   
ගැන අපි පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කළ  යුතුයි.  ඒ නිසා ෙමම 
බහු දින යාතා 15ක් පමණ ඒකරාශි කරලා,  ඒ බහු දින යාතාවලට 
අර මවු යානය  සම්බන්ධ කරලා ඒ අස්වැන්න එක සැරයක් 
ෙනොෙවයි, තුන් සැරයක් විතර ෙනළා ෙගන ඒ   බහු දින 
යාතාවලට ෙගොඩ එන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ෙදන්න 
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා විශාල ඉන්ධන පමාණයක් ඉතිරි 
ෙවනවා. අෙනක් එක, ටූනා කියන මත්ස  වර්ගය  විෙද්ශගත 
කිරීම සඳහා ඉතා අලුත් මාළු අස්වැන්නක් ලබාෙගන ශීත 
කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. ෙම් විධියට 
ධීවරයන්ෙග් අවශ තා  ෙතෝරා ෙගන, ධීවරයා මුළා කරන අයට 
ධීවරයා මුළා කරන්න ෙදන්ෙන් නැතුව කටයුතු කරන වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි  ෙම්  වනෙකොට කියාත්මක කරනවා.  

බැංකු කඩලා රත්තරන් ගත්ත අය, බස්වලට ගින්දර තැබූ අය 
පසු ගිය කාලය තුළ ෙලොකු උත්සාහයක ෙයදුණා, ෙම් 
ධීවරයන්ෙග් කටයුතුවලට මැදිහත් ෙවන්න. මම දැක්කා, දකුණු 
පෙද්ශෙය් තැනකට  ගිහිල්ලා ෙලොකු  පශ්නයකුත් ඇති ෙවලා ඒ 
අය ෙවලා එළවා ගන්නා අන්දම.  කලිසම් ගහෙගන, sunglasses 
දාෙගන ධීවරයන් ගැන කථා කරන්න  ගිහිල්ලා පශ්නයක් ඇති 
කර ගත්තා. අෙප් ධීවරෙයෝත් අද ෙම් වන ෙකොට ෙහොඳට අඳිනවා; 
ෙහොඳට කනවා.  Sunglasses  දාෙගන ෙහොඳට ඉන්න ධීවරෙයෝත් 
ෙම් වන ෙකොට  බිහි ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් ෙම් sunglasses 
කාරෙයෝ එෙහම අය ෙනොෙවයි, කඩාකප්පල්කාරෙයෝ.  එක එක 
නම් දමා ෙගන ධීවර සංවිධාන විධියට පකාශ නිකුත් කරනවා.  

මම පැහැදිලිව කියනවා, ලංකා මුහුද තුළ කිසිම විෙද්ශ ධීවර 
යාතාවකට රැකියාව කිරීම තහනම් බව. මම අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අභිමානෙයන් යුතුව අත් ෙදක එකතු කරලා 
වැඳලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ආචාර කරනවා. එතුමා ෙකොන්ද ෙකළින් 
තිෙයන නායකයකු හැටියට යුද්ධය නිම කළා වාෙග් ෙම් 
ධීවරයාෙග් කටයුතුවලටත් උදවු කරනවා. 

ඉන්දියන් ෙටෝලර් යාතා ගැන වාෙග්ම මානව හිමිකම්  
කඩනවා කියලා ජයලලිතලා  කෑ ගහනවා. මම යාපනයට  ගියා; 
මන්නාරමට ගියා. මම ඒ පළාෙත් බිෙෂොප්තුමන්ලා හම්බ වුණා. 
ධීවර සංවිධාන එක්රැස් කරලා මම කිව්වා, "මානව හිමිකම් 
කඩන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි, දකුණු ඉන්දියාෙව් ෙටෝලර්                     
යාතා ඇවිල්ලායි" කියලා.  ඔවුන් trawl  කරලා අෙප් මත්ස  
සම්පත විනාශ කරනවා. අෙප් ඇමතිතුමාටත් මම ෙම් ගැන දැනුම් 
දුන්නා.  අතිගරු  ජනාධිපතිතුමාට මම ෙම් ගැන කිව්වා. එතුමා 
නිෙයෝගයක් දුන්නා.   "වහාම නාවික හමුදාවට දැනුම් දීලා සියලුම 
යාතා අත් අඩංගුවට ගන්න, ෙමොන පශ්න ආවත් මම ෙකළින් 
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ඉන්නවා" කියලා.  මා ළඟ ඒ විසත්ර තිෙබනවා. ඕනෑ නම් මම ඒ 
යාතා  ගණන කියන්නම්.  ෙම් වන ෙකොට ඒ සියලුම යාතා නාවික 
හමුදාව අත් අඩංගුවට ගන්නවා. අද වන ෙකොට ෙකොන්ද ෙකළින් 
තිෙයන අෙප් ඒ ආදරණීය නායකයා ඒ තීරණය අරෙගන 
තිෙබනවා.  

ඉන්දියා ෙව් ජයලලිතලා කෑ ගහනවා; නාවික හමුදාවට ෙදොස් 
කියනවා; ධීවරයන්ට ගහනවා කියලා. නමුත් එෙහම ගහන්ෙන් 
නැහැ. අල්ලා ෙගන ඇවිල්ලා, උසාවි දානවා.  අෙප් බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ගිහින්  සාකච්ඡාවක් කරලා ඔවුන් මුදා 
හැරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කර ෙගන යනවා. නමුත් ඔවුන් උසාවි 
දමනවා.  

ෙම් වන ෙකොට සියලුම තැන්වල light course, සුරුක්කු දැල්, 
ඩයිනා කියන ෙම් කම භාවිත කර මත්ස  සම්පත ෙනළීම නතර 
කරන්න කටයුතු කරනවා. ෙම් වන ෙකොට අෙප් ඇමතිතුමා, 
නාවික හමුදාව, ෙපොලීසිය සහ අෙප් ධීවර අමාත ාංශය ඇතුළු 
සියලු ෙදනාම ඒකාබද්ධ කමිටුවක් හදලා තිෙබනවා. අපි 
කල්පිටිෙයන් ඒ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ.  කල්පිටිෙය් ෙඩොල්ෆින් 
මත්ස යන් විනාශ කළ ෙවලාෙව් මම එතැනට ගිහිල්ලා ගරු 
ඇමතිතුමාට කියලායි ඒ වැඩ පිළිෙවළ පටන් ගත්ෙත්. අද ඒ 
සියලුම තහනම් දැල් භාවිතෙයන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. සමහර  
ෙවලාවට සමහර ධීවරෙයෝ ඒ ගැන කෑ ගහනවා. ඒත් අපට 
කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපි ඒ අයට කිව්වා, "ඔය දැල් ෙවනු වට අපි 
ඔය ෙගොල්ලන්ට අලුත් ආම්පන්න රැසක් හඳුන්වලා ෙදන්නම්. වැඩ 
මුළු තියන්නම්.  තහනම් දැල් භාවිතෙයන් කරන මසුන් 
ඇල්ලීෙමන් මත්ස  සම්පත විනාශ කරන්න එපා. ෙම්ෙකන් විනාශ 
වන්ෙන් ඔබ; ඔබෙග් අනාගත පරම්පරාව." කියලා.  ඉතින්  
ෙමන්න ෙමෙහමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්.  

මම ෙමතැන විෙශේෂ පකාශයක් කරනවා. උතුරු පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දී, මන්නාරෙම්, යාපනෙය් පෙද්ශෙය් ෙදමළ 
සෙහෝදරයන් ඔය TNA  ෙබොරුකාරයන්ට රැවෙටන්ෙන් නැහැ. අපි 
ඒ අයට කියනවා, "ඉන්දියාෙවන් එන ෙටෝලර් නතර කරන්න" 
කියලා ඇයි උඹලාෙග් මන්තීවරුන්ට කථා කරලා කියන්න බැරි 
කියලා. අද ඒ ධීවර සෙහෝදරවරු ඒකරාශි ෙවලා තිෙබනවා, රජය 
කරන මහත් සංවර්ධනයත් එක්ක, ඒ ෙදන ආධාරත් එක්ක.  

ගරු ඇමතිතුමාත් එක්ක කළ සංචාරෙය්දී මම දැක්කා, ඉෆාඩ් 
ආයතනෙයන් දුන් ආධාර මත කරවල නිෂ්පාදනය ඇතුළු අලුත් 
අලුත් ෙද්වල්  නිෂ්පාදනය කරලා  ඒ ධීවරයන් මහ විශාල විධියට 
ෙගොඩනැඟිලා සිටින අන්දම. ෙමන්න ෙම්කයි  අවශ තාව.  

අද ජලජීවී වැඩ පිළිෙවළ තුළ, දිවි නැඟුම හරහා මහා 
පරිමාණෙයන් ණය ආධාර දීලා ෙපොකුණු කමය හරහා මහා වැඩ 
පිළිෙවළක් අපි කර ෙගන යනවා. මම ආරාධනා කරනවා, 
විපක්ෂෙය් අයටත් ඒවා බලන්න එන්න කියලා. දඹුල්ලට එන්න. 
ඇවිල්ලා අෙප් ජලජීවී වැඩ පිළිෙවළ තුළ මත්ස  සම්පත ආරක්ෂා 
කර ගන්න හැටි බලන්න.  බීජ පැටවු  බිහි කරන කම  බලන්න. 
බලලා ඒ ෙතොරතුරු ෙබදා හරින්න. අද වන ෙකොට මම ෙම් 
සම්බන්ධව සම්මන්තණ තියා ෙගන යනවා, ගරු ඇමතිතුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි. මම කලින් කිව්වා වාෙග්, ඉන්දුනීසියාව, 
වියට්නාමය වාෙග් ඇයි අපටත් නැඟිටින්න බැරි? ඒ නැඟිටින වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන ෙම් ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. මුහුදට 
කළපුවට විතරක් ෙම් සම්පත සීමා කරන්ෙන් නැතුව, වියට්නාමෙය් 
මහා පරිමාණෙය් මාළු කර්මාන්තශාලා 500ක් හදලා තිෙබනවා 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. නමුත් අපට කර්මාන්තශාලා 
තිෙබන්ෙන් අත් ෙදෙක් ඇඟිලිවලින් ගණන් කරන්න පුළුවන් 
තරමට,  නවයක් ෙහෝ දහයක්.  

මම ඒ රෙට් එක කර්මාන්තශාලාවකට ගියා. ඒ 
කර්මාන්තශාලාව පිටිපස්ෙසේ තිෙබනවා, වැවක් වාෙග් මහා 
ජලාශයක්. ෙම් ජලාශෙය් දඟලන මාළු ටික ෙකළින්ම එන්ෙන් 

කර්මාන්තශාලාවට.  අද ෙම් වන ෙකොට වැව් මාළුවලට, ෙපොකුණු 
මාළුවලට  ෙහෝටල්වලින්, විෙද්ශෙයන් මහා පරිමාණ ඉල්ලුමක් 
තිෙබනවා. අද අපට අවශ  ෙම් මත්ස  සම්පත වැඩි කර ගන්නයි.   
මත්ස  සම්පත වැඩි කර ගන්න නම්  ඒ ජලාශ ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ, ඉන්දියානු ෙටෝලර්වලින් අෙප් මත්ස  සම්පත 
ආරක්ෂා කර ගන්නවා වාෙග්.  

ෙම් ෙවන ෙකොට අම්පාර පෙද්ශෙය් ධීවර සමිති තමුන්ෙග් 
ධීවර අභිමානය රැක ගන්න ෙකොපමණ උනන්දු ෙවලා තිෙබනවාද 
කියනවා නම්, ඒ පෙද්ශෙය් ධීවර සෙහෝදරෙයෝ එකතු ෙවලා 
ෙවනම සංවිධාන පිහිටුවා ෙගන ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන වැව් 
ආරක්ෂා කරනවා. අඟල් හතර හමාර, අඟල් පහමාර ඇස තිෙබන 
දැල්වලට වඩා අඩු පමාණෙය් ඇස තිෙබන දැලක් ඒ වැව්වලට 
දමන්න ඔවුන් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි දඹුල්ෙලන් ලක්ෂ සංඛ ාත 
ගණනින් මත්ස යින් අරෙගන ගිහිල්ලා ඒ වැව්වලට මුදා හරිනවා. 
නමුත් සමහර කඩාකප්පල්කාරී පිරිස් ගිහිල්ලා ඒ මත්ස  සම්පත 
විනාශ කරන්න කුඩා ඇස තිෙබන දැල් දමනවා. මම කලින් කිව්වා 
වාෙග් සුරුක්කු දැල්, ලයිලා කියන ෙම් කම ෙයොදා ඔවුන් මත්ස  
සම්පත විනාශ කරනවා. තහනම් ආම්පන්න ඒ වැව්වලට දමන්න 
ඉඩ ෙනොදී ඒ වැව් රැක ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ඒ ධීවර සංවිධාන 
එකතු ෙවලා දියත් කරනවා.  

ඊට අමතරව ඒ අය සංවිධානාත්මක ෙවලා තමුන්ෙග් 
පෙද්ශෙය් Advanced Level සමත් වුණු දරුෙවකුට ෙකොම්පියුට ර් 
ඥානය ලබා දීලා එතැන රැකියාවකුත් ලබා ෙදනවා. ඉතිරි කිරීෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක් හදලා මාසයකට වතාවක් යම් කිසි මුදලක් ඉතිරි 
කරන්න ෙම් සමිති තුළින් හැම ෙකෙනක්ම ෙයොමු කරවනවා. ඊට 
අමතරව සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළක් හදලා තිෙබනවා. ගරු දිලිප් 
ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, මසුන් වැඩි වන කාලයට 
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද නියමිත මිලට මාළු ටික විකුණන්ෙන් කියලා 
මත්ස  ෙවෙළඳාමට අවශ  කරන ෙමන්න ෙම් වාෙග් ලස්සන 
වැඩ පිළිෙවළවල්වලට ෙයොමු වන්න අද ධීවරෙයෝ ඒක රාශි ෙවලා 
සිටිනවා. අෙප් ධීවරයින් ඉතිරි කිරීෙම් කමයකට ෙයොමු කරවන්න 
බැංකුවලට සහ ධීවර සංවිධානවලට මම ෙයෝජනා කළා.  

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා රක්ෂණය ගැන කිව්වා. 
ඇත්තටම ලංකාව වාෙග් ධීවරයන්ට රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීපු 
ෙවන කිසිම රටක් ෙලෝකෙය් නැහැ කියලා මම හිතනවා. රුපියල් 
750ට රුපියල් ලක්ෂයක රක්ෂණයක් අපි ධීවරයින්ට ලබා 
ෙදනවා. පසු ගිය දිනවල මැරුණු ධීවරයින් පනස් ගණෙනන් 
ධීවරෙයෝ ෙදෙදනයි රක්ෂණය ෙවලා තිබුෙණ්. එය හරිම 
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. 

මම අහෙගන සිටියා, ජීවිතාරක්ෂක කබා ගැන සමහරු කෑ 
ගහනවා. ෙම් ෙද්වල් නීතිගත කරලා තිෙබනවා. Helmet එකක් 
නැතිව motorcycle එකක ගිෙයොත් ෙපොලීසිෙයන් අල්ලා දඩ 
ගහනවා. ඒක නීතිගත කරලා තිෙබනවා. නමුත් අපට ධීවරයා 
ළඟට ගිහිල්ලා ඔෙබ් life jacket එක නැහැ, ෙමහාට එන්න 
කියන්න බැහැ. ඒ තත්ත්වයට වැෙටන්න අපට බැහැ. ෙම් සඳහා 
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. 
රක්ෂණයත් එෙහමයි.  

මම "ෙදරණ" නාලිකාවට විෙශේෂ ස්තුතියක් පිරිනමනවා. ඒ 
නාලිකාෙව් උදවිය ඇවිල්ලා ෙම් ගැන මා එක්ක සාකච්ඡා කළා. 
පාසල් දරුවන් තුළින් අපි ෙම් ගැන දැනුවත් කරමු කිව්වා. මම 
අහෙගන හිටියා, එක ධීවර සංවිධානයක සෙහෝදරෙයක් කියනවා, 
දරුවාට සටන් පාඨයක් කියලා ෙදන්න, "තාත්ෙත් මා ෙවනුෙවන් 
ෙම්ක පළඳ ගන්න" කියලා රුපවාහිනිෙය් දැන්වීමක් දමන්න 
කියලා. අෙප් සමහර ධීවරයින්ෙග් හැඟීමක් තිෙබනවා, "මට 
පීනන්න පුළුවන්. මට මුහුදත් එකයි. මට කළපුවත් එකයි. මම 
මැෙරන්ෙන් නැහැ" කියලා. නමුත් ඒ ඔක්ෙකෝම අසත  ෙද්වල් 
ෙවලා එවැනි දක්ෂ ධීවරෙයෝ එදා ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඔවුන් 
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ජීවිතක්ෂයට පත් වුණු ෙවලාෙව් අපි ඔවුන් දිහා බැලුවා. එහිදී අපි 
දැක්කා, ජීවිතාරක්ෂක කබා ඇඳෙගන හිටපු අය ෙබ්රුණු බව. අෙප් 
සමහර ධීවරෙයෝ ෙචෝදනා කරනවා, "ෙම්ෙක් දැල පැටෙලනවා. 
ෙකොෙහොමද අපි ෙම්ක පළඳ ගන්ෙන්" කියලා. ගරු මන්තීවරු 
සියලු ෙදනාටම පුළුවන්. සෑම ජීවිතාරක්ෂක කබායකටම පමිතියක් 
නියම කරන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. 
ජීවිතාරක්ෂක කබායක් නැත්නම්, රක්ෂණයක් නැත්නම් ජනවාරි 
මාසෙය් ඉඳලා කිසිම බලපතයක් අපි ධීවරයින්ට නිකුත් කරන්ෙන් 
නැහැ. රක්ෂණයත් අනිවාර්ය කරනවා. ඒක නීතිගත කරන්ෙන් දඩ 
ගහන්න ෙනොෙවයි. ධීවරයා ආරක්ෂා කරලා; ධීවරයාට අවශ  
කරන ශක්තිය දීලා ඔහුෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගන්නයි.  

පසු ගිය සුමාන දිහා බැලුෙවොත් සමහර TV නාලිකාවල මරණ 
දැන්වීම් වාෙග් කියා ෙගන යනවා, ඔන්න motorcycle එකක් 
හැප්පිලා, three-wheeler එකක් හැප්පිලා, ටැක්ටර් රථයක් 
හැප්පිලා ෙමච්චර ගණනක් මැරුණා කියලා. ඉතින් ෙම් හැප්ෙපන 
හැප්ෙපන ගණනට මුදල් ෙදන්න රජයට බැහැ. ඒ අයට කියනවා, 
belt එක දමා ෙගන යන්න, motorcycle එෙක් යනෙකොට helmet 
එක දමා ෙගන යන්න කියලා. ඒ දැනුම් දීම මත එෙහම ගියාම 
අනතුරක් සිදු වුණත් ෙගොඩක් අය ෙබ්රිලා තිෙබනවා.  

ගුවන් යානයක් ගුවන්ගත කළාම ලස්සන ගැහැනු ළමෙයක් 
ඇවිල්ලා අපට කියනවා, ෙම් විධියට ආරක්ෂක පටි පළඳ ගන්න 
කියලා. අනතුරක් සිදු වුෙණොත් ෙම් බැලූනය පුම්බන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, වතුරකට වැටුෙණොත් ෙමොකද කරන්ෙන් කියලා හැම 
flight එකකම හැම භාෂාවකින්ම කියලා ෙදනවා.  

සමහර ධීවරෙයෝ ෙචෝදනා කළා, "අපට ෙම්ක පළඳින්න බැහැ, 
ෙම්ෙක් දැල පැටෙලනවා." කියලා. දැල පැටෙලන්න හැම 
ෙවෙල්ම ෙම්ක දමා ෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. මම ධීවරයින් 
කාටවත් අපහාස කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් මම ඒ ධීවර 
සෙහෝදරයින්ට ෙම් ගැන කිව්වා.   

පසු ගිය දිනවල දැඩි සුළඟක් තිබුණු ෙවලාෙව් මන්නාරෙම් 
ධීවරෙයෝ මුහුදු ගිෙය් නැහැ. මීගමුෙව් ධීවරෙයෝ මුහුදු ගිෙය් නැහැ. 
හලාවත ධීවරෙයෝ මුහුදු ගිෙය් නැහැ. ගරු අරුන්දික පනාන්දු 
මන්තීතුමා දන්නවා, පුත්තලෙම් ධීවරෙයෝ මුහුදු ගිෙය් නැහැ 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් කාලගුණ පශ්නය නිසා මම ආපදා 
කළමනාකරණ ඇමතිතුමා එක්ක වාදයකටත් පැටලුනා. දැන් 
පැයට කිෙලෝමීටර 50, 60 ෙව්ගෙයන් සුළං හමන ෙකොටත් 
ධීවරයින්ට මුහුදු යන්න එපා කියනවා. දැන් ධීවරයින්ට ඒක හරි 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ධීවරෙයෝ ඒ පුසුඹ දන්නවා.  

කෙතෝලිකයකු හැටියට මා දන්නවා, අපි ජුනි මාසය කැප 
කරලා තිෙබන්ෙන් ශාන්ත අන්ෙතෝනි මුනිතුමාට කියලා. එතුමා 
ධීවර ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ මුනිවරෙයක් හැටියටයි අපි 
සලකන්ෙන්. ජුනි 10 ඉඳලා කාල සීමාවට අපි කියනවා, ශාන්ත 
අන්ෙතෝනි කුණාටුව එනවා කියලා. ෙම් කාලයට ධීවරෙයෝ 
කවුරුත් මුහුදට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් සුවඳ ධීවරෙයෝ දන්නවා. ෙම් 
සුළං එන්ෙන් ෙකොයි අතටද, ෙම් දිය අත ෙමොකක්ද, ෙම් ෙවලාවට 
හමන සුළඟ ෙමොකක්ද කියලා ඔවුන් දන්නවා. 

ඉතින්, ඒ දවස්වල තිබුණු සුළං තත්ත්වය මත මාළු මිල ටිකක් 
වැඩි වුණා. එකම බහුදින යාතාවක් තල්ලු ෙනොවී ෙකොෙහොම හරි 
කුඩා යාතා ටික  තල්ලු වුණා. එතැන ඒ වාෙග් පශ්න ඇති වුණා. ඒ 
අවස්ථා ව වන විට අෙප් ඇමතිතුමා විෙද්ශගතවයි සිටිෙය්. නමුත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට මම දුරකථනෙයන් කථා කළ ෙවලාෙව් 
එතුමා මට පැහැදිලිව උපෙදස් දුන්නා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කථා 
කළා. ෙමෙහම ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා කිව්වාම 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "නැහැ සරත්, වන්දි ලබා ෙදන එක 

පශ්නයක් නැහැ, ලක්ෂයක් ෙනොෙවයි කීයක් හරි ෙදන ෙද්වල් 
කරන්න පුළුවන්, ඔබතුමා ගිහිල්ලා බලන්න" කියලා. අෙප් 
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් අෙප් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් දිසානායක 
මැතිතුමා, ඩී.ෙජ්. ෙහට්ටිආරච්චි මැතිතුමා, ෙපේමසිරි මැතිතුමා, 
අෙප් අෙනක් නිලධාරින් එකතු ෙවලා අපි ඔක්ෙකෝම ගියා. අපත් 
එක්ක ෙබ්රුවල දයානන්ද මැතිතුමා, ඒ ධීවර සංවිධානත් එකතු 
ෙවලා ගියා. ගිහිල්ලා අපි ඒ ධීවර සෙහෝදරවරු හමු වුණා. රත්රන් 
ෙහොරුන්ටයි, බස ්ගිනි තැබූ අයටයි, ෙත් කර්මාන්තශාලා ගිනි තැබූ 
අයටයි ඒ ෙවලාෙව් ධීවරයන්ව උසි ගන්වන්න බැරි වුණා. නමුත් 
ඔවුන් උත්සාහ කළා. 

ෙම් පශ්නය ෙත්රුම් අරෙගන ඒ පශ්නවලට ඇහුම් කන් ෙදන 
නායකෙයක් අපට ඉන්නවා. ඒ නායකයා ඒ පශ්නවලට ඇහුම් 
කන් ෙදනවා. ඒ නිසා අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා, 
ධීවරයන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. 
ඒ නිසා මම ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, "එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න"ය කියා. නිකම් අත පාලා 
ධීවරයාෙග් සහනාධාර කාඩ් එක ෙදන්න, ෙම් කාඩ් එක අරෙගන 
ගිහිල්ලා අර විධියට කරන්න කියන එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, රුපියල් 12ක් අඩුෙවන් දීලා ෙතල් ගහන්න තමයි ඒ කාඩ් 
එක දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි නීතිය විධියට තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි 
මුදල අෙත් තිෙබන්නට ඕනෑ. අෙප් අය ගිහිල්ලා එක පාරටම 
සම්පූර්ණ මුදලටම ෙතල් ටික ගහන්න කියනවා. එෙහම නැත්නම් 
කාඩ් එෙකන් භාගයක් විකුණා ගන්නවා. ෙම් වාෙග් පශ්න අපි ඇස් 
ෙදෙකන් දැක්කා. ඒ නිසා ෙම්කට ෙහොඳම ෙයෝජනාව තමයි            
අපි කියාත්මක කරන්ෙන්. මම ඒ ෙයෝජනාව අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත් දුන්නා. අෙප් ඇමතිතුමා, අෙප් නිලධාරින් ෙම් 
ෙවන ෙකොට සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක් හදලා ඒක මුදල් 
අමාත ාංශයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මුදල් අමාත ාංශයත් 
ඒක පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. දැල්ලන්ට දුන්නා වාෙග්, කෘෂි 
කර්මයට ෙදනවා වෙග් ධීවර ආම්පන්න සියල්ලම තීරු බදු රහිතව 
ෙගන්වීමට සහ අවශ  කරන සහන ලබා ෙදන්න කියලා අපි 
ෙයෝජනා කරනවා. අපි ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිෙය්දී කරලා අනුමත කර 
ගන්න ෙම් ෙවන ෙකොට අවශ  වැඩ පිළිෙවළ කර ෙගන යනවා. 
ඒකට ධීවර සෙහෝදරත්වය කැමැතියි. එතෙකොට ෙම් පශ්න, අර 
කියන වංචාවත්, ෙම් කියන වංචාවත් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා 
දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා කියපු ආකාරයට ඉන්දියානු ෙටෝලර් 
යාතා ෙව්වා, චීන ෙටෝලර් යාතා ෙව්වා,- [බාධා කිරීමක්] ඉන්දියානු 
ෙටෝලර් යාතාවලට විරුද්ධව උතුෙර් ධීවර සෙහෝදරත්වය 
ෙපළපාළි ගියා. අන්න එතැන සෙහෝදරත්වය ෙපන්නුවා.  

ෙජයලලිතලාෙග් තිෙබන මානව හිමිකම්වලට වඩා අෙප් 
මානව හිමිකම ආරක්ෂා කර දියල්ලා කියන හඬ උතුරු 
නැ ෙඟනහිර පෙද්ශවලින් ආවා. ඇත්තටම අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ 
අතින් අභිමානවත් ඇමතිවරෙයක් ෙලස මා සලකනවා. මම 
කාටවත් ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි. මම කලින් කිව්වා වාෙග් 
මාසයකට වතාවක් ආයතන පධානීන්ව කැඳවලා ෙවනම 
සාකච්ඡාවක් පවත්වනවා. තිෙබන පශ්න ෙමොනවාද කියා කථා 
කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාව වටා සෑම දිස්තික්කයකම ධීවර 
ජාලය තුළ පිහිටුවා තිෙබන ධීවර සංවිධානවල සභාපති, 
ෙල්කම්වරු ෙගන්වලා ඒ අයෙග් පශ්න සාකච්ඡා කරනවා. ඊටත් 
අමතරව ගරු ඇමතිතුමා මට කියලා තිෙබන්ෙන් "පශ්නයක් 
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද, යන්න සරත් ඒ පශ්නය තිෙබන තැනට" 
කියායි. අපි ඒ පශ්නය තිෙබන තැනට ගිහිල්ලා ධීවර 
සෙහෝදරයන්ෙග් හඬට, ඒ ධීවරයාෙගන් නැ ෙඟන අ  ෙඳෝනාවට 
ඇහුම් කන් දීලා ඒ හැම පශ්නයකටම උත්තර ෙසොයන්න උත්සාහ 
කරනවා. ෙම් වන විට ධීවර සංස්ථාව හරහා ධීවර ජාලය මඟින් අපි 
ෙලොකු උත්සාහයක ෙයෙදනවා ලංකාෙව් සියලුම ෙදනාට අලුත් 
මාළු කෑල්ලක් කවන්න. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැම දාම කියනවා වාෙග් මම 
ධීවර ක්ෙෂේතයට ආදරය කරන මන්තීවරෙයක්. ගරු දිලිප් 
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ෙවදආරච්චි මන්තීතුමා නම් දන්නවා, ඔබතුමායි මමයි 
මාදැල්වලින් අල්ලන මාළු කන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. පණ 
පිටින් මාළුවා අරෙගන ගිහිල්ලා, කාරල්ලා සුප් එක හදලා අලුත් 
මාළු කෑල්ලක් කාලා තිෙබන නිසා ඒ අලුත් මාළු කෑල්ෙල් රස 
ෙකොච්චරද කියලා අපි දන්නවා. ඒ අලුත් මාළු කෑල්ෙල් රස 
අෙනක් අයටත් ලබා ෙදන්න අපි වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. 
ධීවරයා මත්ස යන් ෙනළන තැනට ගිහිල්ලා, ධීවර සංවිධානවලට 
සම්පූර්ණ ශක්තිය ලබා දීලා, ඒ සංවිධාන මඟින් ණය කමයත් ලබා 
දීලා, එම මාළු සම්පත ධීවර සංවිධාන මඟින් ලබා ගන්නා වැඩ 
පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි උත්සාහ කරනවා. 

ඊට අමතරව ෙපොකුණු ආශිතව මත්ස  සම්පත හඳුන්වා දීලා 
මාළු මිෙලහි ෙවනසක් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
කිසිම ජාත න්තර නැවකට මාළු අෙළවි ෙපොළවල්වල සම්පූර්ණ 
මාළු ටික අෙළවි කිරීම තහනම්. විෙද්ශගත සමාගම් 5ක් 
තිෙබනවා. ඒ සමාගම්වලින් එන නැව්වලින් රටට විෙද්ශ විනිමය 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා මිස, ෙමෙහේට මාළු 
විකුණන්නට බැහැ. සියයට 10ක පමාණයක් අෙප් ධීවර සංස්ථාවට 
ලබා ෙදනවා. ඒවා තමයි පැකට් කරලා සෙතොස මඟින් අපි 
විකුණන්ෙන්. අෙප් ධීවර සංස්ථාවට ඒක ෙලොකු ශක්තියක් ෙවලා 
තිෙබනවා. එෙහම නැතුව ඒ මාළු මිල නිසා අෙප් ධීවරයාව පහත 
වට්ටන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ගරු 
අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ධීවර සංවිධාන අපට පැමිණිලි 
කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් 
සාකච්ඡාවක් ලබා දුන්නා. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඒ විධිෙය් 
වරදක් ෙවනවා නම් නිවැරදි කරන්න කිව්වා. ඒ වාෙග් බහු දින 
යාතාවක් ෙහෝ ෙවනත් ධීවර යාතාවක් මුහුෙද් එනවා නම් ෙම් 
සරත් කුමාර ගුණරත්නත් එනවා, ඔබත් එන්න. අපි ඒවා 
වළක්වන්න කටයුතු කරමු. අෙප් ධීවරෙයෝ ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට 
කවදාවත් ඉඩක් ෙදන්ෙන් නැහැ. වට කරලා ගහන්න හරි සූදානම්.  

පහු ගිය කාලෙය් ඉන්දියාෙවන් ඒ අය එනෙකොට අපි ඒවා මැඩ 
පවත්වන්න අවශ  කරන ශක්තිය දුන්නා.  ඒ නිසා ෙම් වැඩ 
පිළිෙවළ කරන්න නම් අපි ඔක්ෙකොම අත්වැල් බැඳ ගන්න ඕනෑ. 
ධීවර සෙහෝදරත්වය තුළ කළ යුතුව තිෙබන ෙම් ෙලොකු ෙවනස 
ඇති කරන්න නම්, ඔය සටන් පාඨ කියා අවුස්සන්ෙන් නැතිව අපි 
ෙම් සියල්ලටම එෙරහිව එකාවන්ව නැඟී සිටින්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මම ගරු දුලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගනල්ලා ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් අවශ යි කියන ඉල්ලීම කරන්නත්, 
යම්කිසි වංචාවක්  තිෙබනවා නම් ඒ වංචාව මැඩ පවත්වන්නත් 
ඉදිරිපත් වීම ගැන. ෙම් සහනාධාර කමයටත් මුල් වුෙණ් වංචාවයි. 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී එක අතකින් මා කනගාටු ෙවනවා. එතුමාත්, 
මමත්, ධීවර පෙද්ශය  භාර අෙප් මන්තීවරුනුත් විතරයි අද ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉතිරි ෙවලා සිටින්ෙන්. ගරු ඩුලීප් විෙජ්ෙසේකර 
මන්තීතුමාටත් ඉන්නටය කියා මා කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාෙග් ආදරණීය නායකයා ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාව 
අතරමං කරලා  තිෙබනවා. ඒ වාෙග් ඔබතුමාවත් අතරමං කර 
ගිහින් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් එෙසේ ෙනොෙව්වාය කියා මා 
පාර්ථනා කරනවා. නමුත් ධීවර ක්ෙෂේතයට ආදරය කරන 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මා  කියා සිටිනවා, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් 
කවුරුන් ෙහෝ ෙව්වා අෙප්  නිලධාරිෙයක් වංචාවක් කරනවා නම්  

එවැනි අවස්ථාවලදී අපි ඔබතුමාත් එක්ක  එක්කාසු ෙවලා ඒ 
වංචාව වළක්වන්න කටයුතු කරනවාය කියන එක. ෙහොරකම මුල් 
කර ෙගන තමයි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
වනෙකොට ඒ සියලුම මුද්දර කාඩ් නිකුත් කරන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා අවශ  උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. දැන් අපි ඒවා 
නිකුත් කරෙගන යනවා. උදාහරණයක් විධියට 
බත්තලන්ගුණ්ඩුෙව් ධීවර සෙහෝදරයන් විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. 
ෙම් කාඩ් එක ගන්න නම් ඒ ජනතාව කල්පිටිය ධීවර කාර්යාලයට 
එන්න ඕනෑ. අෙප් ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මයාට කථා කරලා, 
ෙල්කම්තුමන්ලාට කථා කරලා, ඇමතිතුමාට කියලා අපි ඒ 
නිලධාරින්ව එහාට යැව්වා. අපි ඒ විධිෙය් ෙලොකු පහසුකම් 
සලස්වනවා. නමුත් ෙමතැනදී අර කාරණය තමයි පශ්නයක් 
වුෙණ්. සමහරුන් වංචා සහගතව ෙම්වා ලබා ෙගන තිෙබනවා. 
ජාත න්තර වශෙයන් අර විධිෙය් පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, 
එතැනදී ඔබ දන්නා  කාරණා, ආරංචි අපට කිව්ෙවොත් ඒවා නිවැරදි 
කරලා අෙප් ධීවරයාව රැක ගන්න අපි විශාල උත්සාහයක 
ෙයෙදනවා. අපි ඒකට අවශ  කරන සියලු ශක්තිය ෙදනවා.  

ෙම් ෙව්ලාෙව්  මාධ ෙව්දීන් ගැලරිෙය් නැති වුණත්, ඒ සියලුම  
ජනමාධ වලින් මා ඉල්ලීමක් කරනවා, ධීවර සෙහෝදරත්වයට උසි 
ගැන්වීම් කරන අය ඉන්නවා නම්, එවැනි උසි ගැන්වීම් කරන අයට 
උඩ ෙගඩි ෙදන්ෙන් නැතිව අද ෙම් ධීවර සහනාධාරයට ෙවලා 
තිෙබන පශ්නය ෙහොඳින් පකාශ කරලා, ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරපු ගරු මන්තීතුමාටත් ස්තුති කරලා, ගරු ඇමතිතුමාටත් ස්තුති 
කරලා, ඉදිරිකාලය තුළදී ධීවරයාව නඟා සිටුවන්න අපි ෙම් කරන  
වැඩ පිළි ෙවළවල්, ධීවර සහනාධාරය ෙවනුෙවන් අපි ලබා ෙදන්න 
යන තීරු බදු රහිත සහන පිළිබඳව ජනමාධ  තුළිනුත් ධීවර 
ජනතාව දැනුවත් කරන්නය කියා.  

ධීවර ක්ෙෂේතයට ආදරය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට ගරු 
දිලිප් ෙවදආරච්චි මන්තීතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් විෙශේෂ 
ස්තුතිය පුද කරනවා.  ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අනික් අය වාෙග් 
පක්ෂය හැර දමා යයි කියා මා හිතන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාවත් 
අතරමං ෙවන්ෙන් නැති, ධීවර කටයුතුවලදී අපිත් එක්ක අත් වැල් 
බැඳ ගන්නය කියා අපි විෙශේෂ ආරාධනාවක් කරනවා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්තුමන්ලාට වහාම නිෙයෝග දීලා උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දීත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඔබතුමාට උදවු වුණා මතක ඇති. 
ඒකයි මා කිව්ෙව්, ෙකොළ පාට, නිල් පාට, රතු පාට, ෙබ්දයකින් 
ෙතොරව අපි උදවු ෙවනවාය කියා. එෙසේ කරන්නට ලැෙබ්වායි 
කියමින් ධීවර සෙහෝදරත්වය ෙවනුෙවන් අපි අත් වැල් බැඳ 
ගනිමුය කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා  නිහඬ ෙවනවා.  ස්තුතියි.  

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.15ට, 2013 අෙගෝසත්ු 07 

වන බදාදා අ. භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி. ப. 7.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ஓகஸ்ட் 07, 
தன்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday, 
07th August, 2013.  
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සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව 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  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102,Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year .  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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