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ගුණෙසේකර, ඩිව් (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගුණෙසේකර, ෙහේමාල් (මාතර)
ෙගේරු, ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)

ජ
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)
ජයරත්න, දි. මු. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ජයමහ, හිටිහාමිලාෙග් නලින් නිලන්ත බණ්ඩාර විෙජ්රත්න (කුරුණෑගල) [2013 ජුලි 30 වැනි දින සිට]
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)

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

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

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

(vii)

ප

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

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

ම
මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල)
මෂූර්, නූර්දීන් (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 02 අභාවපාප්ත විය.]
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, විජයකලා (යාපනය)
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)
යාපා, අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල)
ෙයෝගරාජන්, ආර්. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිතම්බි (මඩකළපුව)

ය

(viii)

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

ර

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

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

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

(ix)

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

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

ෆ
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල)
ෆවුසි, අ.අබ්දුල් හමීඩ් ෙමොෙහොමඩ් (ෙකොළඹ)
ෆාරුක්, මුත්තලි බාවා (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 09 වැනි දින සිට]
ෆාරුක්, හුෙනයිස් (වන්නි)
ෙෆොන්ෙසේකා, ජී. සරත් චන්දලාල් (ෙකොළඹ) [2010 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 66(ඈ) ව වස්ථාව
යටෙත් අසුන හිස් විය.)
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිස්තුව) [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
උසස් අධ ාපන අමාත - ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා
නාගරික කටයුතු අමාත - ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
විෙද්ශ කටයුතු අමාත - ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා
ෙසෞඛ අමාත - ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත - ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය
ජාත න්තර මූල සහෙයෝගීතා අමාත - ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත - ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
සමාජ සුබසාධන අමාත - ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
තැපැල් ෙසේවා අමාත - ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත - ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත - ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත - ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත - ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ෙද්ශීය ෛවද අමාත - ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා
අධිකරණ අමාත - ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගාමීය කටයුතු අමාත - ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත - ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
අධ ාපන අමාත - ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත - ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත - ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා
පාරිෙභෝගික සුබසාදන අමාත - ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා
ජාතික සම්පත් අමාත - ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත - ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
සමාජ ෙසේවා අමාත - ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත - ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
සුඵ අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
විද ාත්මක කටයුතු අමාත - ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා
මානව සම්පත් අමාත - ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
කෘෂිකර්ම අමාත - ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත - ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා

(xii)

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 ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත - ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත - ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත - ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ආපදා කළමනාකරණ අමාත - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත - ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත - ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
කීඩා අමාත - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත - ගරු නවින් දිසානායක මහතා
රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත - ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ජාතික උරුමයන් අමාත - ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත - ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත - ගරු ලක්ෂ්මන් 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 වස්ථාපිත ආයතන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.]

(xiii)

ව ාපෘති අමාත වරු
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත - ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත - ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

නිෙයෝජ අමාත වරු
උසස් 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.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත - ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ අමාත - ගරු විජය දහනායක මහතා
කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ අමාත - ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත - ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු වික්ටර් ඇන්ටනී මහතා
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ අමාත - ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා
අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ අමාත - ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ අමාත - ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ අමාත - ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(xiv)

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

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා
ෙත්රීම් කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ආරුමුගන්
ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු 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. අස්වර් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව

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

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

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

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

(xv)

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.එස්. 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 හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

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

ව වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභා
“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී
ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය
මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු 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 මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු
ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා.

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

(xvi)

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. ස්වාමිනාදන් මහතා.

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

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

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. පීරිස් මහතා, ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.
ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙ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
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු (ෛවද )
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ජානක බණ්ඩාර 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 මෙහේෂව
් රන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි
විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලී මහත්මිය, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මිය.

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

රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා,
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු 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.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා.

(xvii)

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 ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා,
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු එස්. 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.එස්. තව්ෆීක් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

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

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

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු 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 එස්.බී. නාවින්න මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා,
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු සජින් ද වාස්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම්
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා,
ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු 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 එස්.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
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා.

(xviii)

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු පී.
දයාරත්න මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන්
මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 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 බස්නායක මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා,
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

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

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (සභාපති), ගරු එස්.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 නවින් දිසානායක මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා,
ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු
ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත්
වීරෙසේකර මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද )
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා,
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු 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 ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා 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.

(xix)

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 ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු ෙජ්.ශී රංගා මහතා, ගරු තිලංග
සුමතිපාල මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

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

රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු අතාවුද
ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත්
අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු අර්ල්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු
චන්දකුමාර් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර 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 එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා
මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා,
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ඉරාන්
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා.

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

තැපැල් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා (සභාපති), ගරු 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.

(xx)

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

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

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (සභාපති), ගරු 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 ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ෙසල්වම්
අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙනෝමා
ගමෙග් මහත්මිය, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය,
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

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

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති), ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ෛවද )
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු විජිත
ෙහේරත් මහතා, ගරු 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 එස්.බී. දිසානායක මහතා,
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා,
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු රවුෆ්
හකීම් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා , ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය්
රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,
ගරු පී. පියෙසේන මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා.

(xxi)

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 ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා 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 මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා,
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී.
සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

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

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

(xxii)

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

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

පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (සභාපති), ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග
මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු 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 ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු මුරුෙග්සු
චන්දකුමාර් මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු
දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර
ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික
පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි
මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

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

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු(මහාචාර්ය) තිස්ස
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 ලක්ෂ්මන් ෙ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 හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

(xxiii)

මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්.
ෆවුසි මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු බැසිල්
ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ.
ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු ෙ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 ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද
සිල්වා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු
ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

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

රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්.
අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු 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.

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

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

(xxiv)

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

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

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

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (සභාපති), ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එස්. බී.නාවින්න මහතා, ගරු මහින්ද
යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිෙයෝමාල්
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු
පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා,
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන්
මහත්මිය, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව
් රන් 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 ෙයෝෙහේසව
් රන් මහතා, ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු
සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

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

(xxv)

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

ඵලදායිතා පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු 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
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා,
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස්
මහතා.

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

සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ඒ. පී.
ජගත් පුෂ්පකුමාර 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 තිස්ස 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 දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු වී.එස්.
රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර
මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු හූෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

ආෙයෝජන පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ලක්ෂ්මන් 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. හිස්බුල්ලා මහතා,
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු තිස්ස 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
ලක්ෂ්මන් 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
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අධ ාපන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු එස්.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. අස්වර් 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 ) රෙම්ෂ්
පතිරණ මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල්
මහත්මිය, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් 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. හිස්බුල්ලා
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

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල
මහතා, ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා,ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත්
වීරෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
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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) - රංජන් එෆ්. පතිනාදර් මහතා
නිෙයෝජ අධ ක්ෂ (පරිපාලන) - ෙක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මහතා
ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂවරු - පරිපාලන); එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.අයි.
ෙසේනාරත්න මහත්මිය(පධාන නිලධාරිහු); එස්.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.එස්. 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), ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි
මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු)
පවාහන කාර්යාංශය - ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා (ෙජ ෂ්ඨ 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 ෂ්ඨ ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - 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, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය
ෙජ ෂ්ඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස්.එම්. නසීර් මහතා
භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එස්.එම්.ඒ.ෙක්. කරුණාරත්න මහතා, එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා
ෙජ ෂ්ඨ 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
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හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - යැස්මින් ෆායිස් මහත්මිය, එස්. චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය
සහකාර හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය,
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී
මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී
මහත්මිය,ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය.
ෙජ ෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය,
ෙක්.ඒ.එස්. දිල්රුක්ෂිකා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 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, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා.
හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස් මහතා, එන්.
රාමකිෂ්ණන් මහත්මිය, එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී.
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමාණායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී.
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගස්තැන්න 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. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ටී.යූ. වීරෙසේකර මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්.
දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය.
ෙජ ෂ්ඨ 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. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ පධාන
නිලධාරිහු); 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, ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා(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, ආර්.පී.එච්. ගුණෙසේන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස්
මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); 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. අසීස් මහත්මිය (ගණකාධිකාරි - ආහාරපාන)
ෙජ ෂ්ඨ ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල මහතා
භාර ගැනීෙම් නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා
ෙජ ෂ්ඨ සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය
ෙජ ෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා
ෙජ ෂ්ඨ මිල දී ගැනීෙම් නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා

(xxix)

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස්. ෙපෙර්රා මහතා
නිෙයෝජ සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා
ෙජ ෂ්ඨ පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා
පරීක්ෂක (විදුලි) - එස්. එස්. ඇල්විටිගල මහතා
පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා
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. එස්. 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 - එස්.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 ෂ්ඨ උද ාන අධීක්ෂක - ආර්.එස්. විජයානන්ද මහතා
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතා, එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා,
ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - ඒ.පී. රණතුංග මහතා, එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්. සූරියබණ්ඩාර
මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙ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 ෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා මහතා
ෙජ ෂ්ඨ අංශ භාර සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා
අංශ භාර සූපෙව්දී - එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා, ඩී.ජී. රණසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. පැෙටෝනියස් 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.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා

ව වස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (ව වස්ථාදායක ෙ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. අල්විස් මහත්මිය, ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය, ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත්
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 ක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරි); එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය. 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 (නිෙයෝජ
පධාන නිලධාරිහු); ඩී.ආර්.එස්. 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.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය
(සහකාර පධාන නිලධාරි); ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
පුස්තකාලයාධිපති - සී. කුරුප්පු මහතා
නිෙයෝජ පුස්තකාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය, එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - 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 ෂ්ඨ 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, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා,
එන්.බී.සී.ෙජ්. නිස්සංග මහත්මිය, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. 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, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා, ඊ.ඒ.
අමරෙසේන 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 විශ්ෙල්ෂක - 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 සංස්කාරක (සිංහල /ඉංගීසි) - යූ. එල්. ගීගනෙග් මහතා
ෙවබ් සංස්කාරක (ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂිෆාක් මහතා
සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය
සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී. එන්. එච්. තිෙසේරා මහත්මිය
ෙජ ෂ්ඨ පරිගණක කියාකරුෙවෝ - පී. ෙජහන්යා මහත්මිය, ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස්. ෙ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.එස්. සුරංග මහතා, වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

அதிகார அறிக்ைக

ெதாகுதி 220

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
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பாரா

மன்றம்

கூட்டத்ெதாடர்

2013

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. லக்ஷ்மன் யாபா (மாத்தைற)
அமர ங்க, ேஜான் அந்தனீ எம்மா ெவல் (கம்பஹா)
அமர ர மகிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட)
அ
கம, சரத் (கண் )
அ
கம, .எஸ்.பி. (கண் )
அாியேநத்திரன், பாக்கியெசல்வம் (மட்டக்களப் )
அலகியவன்ன அ.அ. லசந்த, (கம்பஹா)
அலன்றின், ெசல்ேவஸ்திாி (யாழ்ப்பாணம்)
அலஸ், ரான் (ேதசியப் பட் யல்)
அழஹப்ெப ம, டலஸ் (ேதசியப் பட் யல்)
அ விஹாேர, வசந்த (மாத்தைள)
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த (கண் )
அஸ்வர், ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்)
அஜித் குமார, கல்ெபாக்க ேஹவேக (கா )

இ
இந்திக, ேவெஹல்ல கங்கானம்ேக (அம்பாந்ேதாட்ைட)

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

க
கங்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி)
கபீர், ெமாஹமட் ஹாஷிம் ெமாஹமட் (ேககாைல)
கமேக, அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்)
கமேக, இஹல ெமதகம பியேசன (கா )
கமலத், சிறிபால (ெபாலன ைவ)
கரல் யத்த, திஸ்ஸ விஜயரத்ன (அ ராத ரம்)
க ணாதிலக, கயந்த (கா )
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் )
கஜதீர, விதான ஆரச்சிேக பான்ஸ் சந்திரசிறி (மாத்தைற)
காாியவசம், அக்கில விராஜ் (கு நாகல்)
கிாிஎல்ல, ல
மன் பண்டார (கண் )
கிேர , ெமாஹான் லால் (ெகா ம் )
குணேசகர, ஏர்ல் சரத் விக்கிரமசிங்ஹ (ெபாலன ைவ)
குணேசகர, வ் (ேதசியப்பட் யல்)
குணேசகர, ேஹமால் (மாத்தைற)
குணரத்ன, ஆரச்சிேக சரத் குமார (கம்பஹா)
குணவர்தன கீதாஞ்ஜன பசிங்ஹ (ேதசியப்பட் யல்)
குணவர்தன, சஜின் த வாஸ் (கா )
குணவர்தன, திேனஷ் (ெகா ம் )
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் )
குணவர்தன, சரண குப்த (கம்பஹா)
குணவர்தன, னசிங்க காாியவசம் அ.அ. அப் ஹாமிலாேக ெதான் ேசாமதாச (தி ேகாணமைல)
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குமாரண ங்க, ஜீவன் (ெகா ம் )
குேர, ெரஜிேனால்ட் (க த் ைற)
ெகட்டெகாட, ஜயந்த (ெகா ம் ) (2011, ெபப் வாி 7 ஆந் திகதியி
ெகாத்தலாவல, நிர்மல (க த் ைற)

ந் )

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

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

ப
பசீர், ேசகுதா த் (மட்டக்களப் )
பண்டார, ேக.டபிள் . ஷாந்த (கு நாகல்)
பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி (அ ராத ரம்)
பண்டார, பா த ரங்ேக ( த்தளம்)
பண்டார, ஜயசிங்க தியன்ேசலாேக ஜானக பிாியந்த (ேதசியப்பட் யல்)
பண்டாரநாயக்க, இந்திக (கு நாகல்)
பண்டாரநாயக்க, சக்கரவர்த்தி பண் காபய டயஸ் (கம்பஹா)
பத்திரண, அகலங்க த்திக (மாத்தைற)
பத்திரண, ரேமஷ் (கா )
பத்மசிாி, ைவ.ஜி. (ேககாைல)
பதி தீன், அப் ல் றிஸாத் (வன்னி)
பஸ்நாயக்க, தாராநாத் (கு நாகல்)
பாலசூாிய, ஆரச்சிலாேக ஜகத் (ேககாைல)
பா க், த்த பாவா (வன்னி) [2010 சம்பர் 9 ஆந் திகதியி
ந் ]
பா க், ஹுைனஸ் (வன்னி)
பியேசன, பீ.எச்.பீ. (திகாம ல்ல)
பிரபா, கேணசன் (ெகா ம் )
பிேரமச்சந்திரன், ஆ
கம் கந்ைதயா (யாழ்ப்பாணம்)
பிேரமதாஸ, அபெதன்ன ேதவயலாேக சம்பிக (ேககாைல)
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
பிேரமஜயந்த, அச்சிேக ெதான் சுசில் (ெகா ம் )
பீாிஸ், ஜீ.எல். (ேதசியப்பட் யல்)
ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (இரத்தின ாி)
த்ததாஸ, அன்தின்ன மரக்கலேக லீல் சாமிக (ப ைள)
ஷ்பகுமார, அப் ஹாமிலாேக ேராஹண (ப ைள)
ஷ்பகுமார, ஏ.பீ. ஜகத் (ெமானராகைல)
ெபர்னாந் , அ ந்திக்க ( த்தளம்)
ெபர்னாந்
ள்ேள, தி மதி அ. சுதர்ஷினி (கம்பஹா)
ெபர்னாந் , மில்ேராய் ( த்தளம்)
ெபர்னாந் , ேஜான்ஸ்டன் (கு நாகல்)
ெபர்னாந் , ஹாின் (ப ைள)
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த (க த் ைற)
ெபேரரா, அ. அ. ஆரச்சிலாேக ல
மன் வசந்த (மாத்தைள)
ெபேரரா, கம்ெமத யனேக ேஜாசப் ல த் நிேயாமால் ( த்தளம்)
ெபேரரா, 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
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)

ந் ]

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

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

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

தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள)

வ
வக்கும் ர, ஜானக (இரத்தின ாி)
வன்னிஆரச்சி, தி மதி ஆரச்சிேக பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி)
விக்கிரமசிங்க, ெநரன்ஜன் (கு நாகல்)
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் )
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற)
விக்கிரமநாயக்க, ரத்னசிறி (ேதசியப்பட் யல்)
விக்கிரமரத்ன, இரான் (ேதசியப் பட் யல்)
விதாரண, உபா திஸ்ஸ (ேதசியப்பட் யல்)
விதான கமேக, அமித் ேத க (ப ைள)
விநாயக ர்த்தி, அப்பாத் ைர (யாழ்ப்பாணம்)
விேஜசிங்க, ஆரச்சிேக
ெஹட் நிமல் ெசனரத் (கு நாகல்)
விேஜசிங்க, ராஜீவ (ேதசியப் பட் யல்)
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேனெபால
ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா)
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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
ஜயமஹ, ஹிட் காமிலாேக ந ன் நிலந்த பண்டார விேஜரத்ன (கு நாகல்) [2013
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)

ைல 30ஆம் திகதியி

ந் ]
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு
சனாதிபதி
ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அைமச்சரைவ
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ
நல்லாட்சி மற் ம் உட்கட்டைமப்

வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன

அைமச்சர் - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

உண ப் பா காப்

அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா

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

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

ெவளிநாட்ட

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

சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
ெபா
பாரா

நி வாக, உள்நாட்ட
மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .

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

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்

அைமச்சர் – மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
ச

. ேஜ. ெசெனவிரத்ன
கம

க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்

க நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

தபால் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
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
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி
சுற்றாடல்,

தற்ேகாலாசா

ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா

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
உள்

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

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

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

க ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா

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

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர

விஞ்ஞான அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேபராசிாியர் திஸ்ஸ விதாரண

மனித வளங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு

குணேசகர

கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு

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

லான் ெபேரரா

(xl)

ை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

ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ெப
சீனிக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அைமச்சர் – ல

ரவங்ச

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ

மன் ெசெனவிரத்ன

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க

காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர

மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் - மாண் மிகு குணரத்ன
மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ

ரேகான்

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
அரசாங்க

த்கமேக

காைமத் வ ம சீரைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க

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

க ஒ ைமப்பாட்

அைமச்சர் – மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார

ஊக்குவிப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன

உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த்
தாவரவியல்

ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா

ேபாக்கு அ

கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு
வனசீவராசிகள் வளப் ேப

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்

மிந்த திசாநாயக்க

ை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.]

(xli)

க த்திட்ட அைமச்சர்கள்
ெந ஞ்சாைலகள்,

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர் – மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன

ெந ஞ்சாைலகள்,

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 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,
ேபாக்குவரத்

கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய சனச
மின்வ

டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன

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

, எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர

மீள்கு ேயற்ற பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விநாயக
தலீட்
உள்

ர்த்தி

ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர்

ரளிதரன்
ஸ்தபா

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
ச

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

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

ெவளிநாட்ட

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா

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
அனர்த்த
ெபா

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

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு

நி வாக, உள்நாட்ட

ப் விேஜேசகர

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க

கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி
கூட் ற , உள்நாட்

வர்த்தக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர

ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு விக்டர் அன்ரனி
னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்
சி

பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ். சி.

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த

த் ெஹட் கமேக

கல்விப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர
தபால் ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய
ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா

ெதாழில், ெதாழில் உற கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத்

த் க்குமாரண

ரேசகர

(xlii)

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 ,மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா.

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.

(xliii)

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.

(xliv)

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
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு

பண்ைப

வ

ப்ப த் வ பற்றி

ஆராய்ந்

அறிக்ைக

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

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

மற் ம்

பா காப்பிைனப்

ேப

ம்

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

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

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.

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.

(xlv)

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 ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ாி.பி.
ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, 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.
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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 எஸ்.பி. நாவின்ன, மாண் மிகு பியேசன கமேக, மாண் மிகு ெகெஹ ய
ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், மாண் மிகு
காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி, மாண் மிகு அச்சல
ஜாெகாடேக, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா , மாண் மிகு சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச, மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், 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.

(xlvii)

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 ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க,
மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான்,
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு சி.பீ. .
பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா , மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, 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.

(xlviii)

ே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 ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன
யாப்பா, மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு நவின்
திசாநாயக்க, மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்,
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
ப் விேஜேசகர, 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 (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 நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால, மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா , மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதளபீக், மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு
(தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அஜித் குமார, 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.

(xlix)

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

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.

(l)

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.

(li)

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.

(lii)

ெந ஞ்சாைலகள்,

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 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

(liii)

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.

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 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

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

(liv)

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 னி த ெசாய்சா, 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 னி த ெசாய்சா (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

சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ , மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு
நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ்.
குணவர்தன, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு
இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க,
மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு சுஜீவ
ேசனசிங்க, மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ.
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பாரா

மன்றம்

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

ேகசு சந்திரகுமார்

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் . பி.

வலகத்தர்

. 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 . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி . ேக.டபிள் . சுனில்
தாபன அ வலகம் - 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 ங்குமர அ வலகம் - தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர
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 எம்.ாி.பி.ெபேரரா, தி மதி
ஆர்.ஆர். ெவ கன்ன

.சி.

சூாியாரச்சி, தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, தி மதி

சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி
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
பங்களா

காைமயாளர் - தி . எஸ்.எல்.தசநாயக்க

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, தி மதி ஆர்.எம்.
தர்ஷிகா சிறிவர்தன.

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, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); 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, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (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 , தி மதி ஆர்.பீ.எச். குணேசன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி
டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); 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

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 ெகாள்வன

உத்திேயாகத்தர் - தி .

.பீ.ஆர். குணவர்தன

வழங்கல்)

(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

ெ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, தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ்.
ெறாட்றிேகா, தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (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 மதி எஸ்.பீ. கமேக, 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.ஏ. அமரேசன, தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க

தகவல்
பணிப்பாளர் (தகவல்

ைறைம மற் ம்

ைறைம மற் ம்

காைமத் வத் திைணக்களம்

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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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)
Devananda, Douglas (Jaffna)

(lxii)

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. Sudarshini (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 Rauff (Mahanuwara)
Handunnetti, Sunil (Colombo)
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla)
Harrison, Palisge (Anuradhapura)
Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List)
Herath, Vijitha (Gampaha)
Herath, Jayarathna (Kurunegala)
Herath, Kanaka (Kegalle)
Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa)
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I
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota)

J
Jagoda, Achala (National List)
Jayamaha, Hitihamilage Nalin Nilantha Bandara Wijerathne (Kurunegala) [From 30th July, 2013]
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
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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
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Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella
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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
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[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not
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(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,

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. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Susantha Punchinilame, 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. Navin Dissanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The
Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Chandima Weerakkody, The
Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. Harees, 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. Rauff 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. Ratnasiri Wickramanayaka,
The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. C.P.D.
Bandaranaike, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon.
Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, 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 and Renewable Energy
The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Anura Priyadharshana
Yapa, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Navin
Dissanayake, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison,
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. Duleep Wijesekera, 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. (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. Raufff 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.
Navin Dissanayake, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Lakshman Kiriella,
The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith
Kumara, 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. Rauff 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.
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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 Highways, Ports and Shipping
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.
Rauff 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. Rauff 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. Rauff 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 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.
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
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220 වන කාණ්ඩය

ெதாகுதி 220

VOLUME 220

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—“ශ



2013 ඔක්ෙතෝබර් 22 වන අඟහරුවාදා

ලංකා ජනාප

இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka

2013 ஒக்ேராபர் 22, ெசவ்வாய்க்கிழைம
Tuesday, 22nd October, 2013

—————————
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the
Chair.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

අංකය : ජීෙජ්එල්/308
2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 03 වන දින
ෙකොළඹ දී ය.
ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි වගන්තිය
යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව් සන්නද්ධ
හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන දිස්තික්ක තුළ
සකීය ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.

ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා ෙවත
ලැබී තිෙබනවා:

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති"

පාර්ලිෙම්න්තුව

3

4

නිෙව්දන

සම්බන්ධෙයන් සභා ගර්භෙය්දී මතු කරන ලද පශ්නය පිළිබඳව
මවිසින් සලකා බලන ලදී.

ANNOUNCEMENTS

සාමාන ෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් පැවැත්වීමට නියමිත
දිනට ෙපර දින හා එම රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත දින ෙපරවරු
කාලෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත සියලුම
ලිපිෙල්ඛන සිංහල, ෙදමළ සහ ඉංගීසි භාෂා තුෙනන්ම ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග්
සභාෙම්ස මත පිළිෙවළින් තැබීම සාමාන සම්පදායයි.

அறிவிப் க்கள்
I
පුළුල් තිරයක් මත පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සජීවි
විකාශනය

அகலத் திைரயில் பாரா மன்ற அமர் களின் ேநர
ஒளிபரப்
PARLIAMENT SESSIONS LIVE ON GIANT SCREEN

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් සජීවීව විකාශනය කිරීෙම් ආරම්භක
පියවරක් ෙලස ඩිජිටල් තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ගනිමින්
පාර්ලිෙම්න්තු සංකීර්ණය ඉදිරිපස ජයන්තිපුර ෙපොදු රථ ගාල අසල
පුළුල් තිරයක් මත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් සජීවීව පදර්ශනය
කිරීමට සියලු කටයුතු මාෙග් පූර්ණ අධීක්ෂණය යටෙත් සූදානම්
කර තිෙබන බැවින් 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 23 වැනි දින, එනම්
ෙහට දින පස් වරු 4.00ට පැවැත්වීමට නියමිත සමාරම්භක
උත්සවයට සභාෙව් කටයුතුවලට බාධාවක් ෙනොවන අයුරින්
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීවරුන්
පැමිණ සහභාගි වන ෙමන් ආරාධනා කරනු කැමැත්ෙතමි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අප ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් live telecast
කරන ෙලස අප ඉල්ලුවා. ඒ පිළිබඳවත් නැවත වරක් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙම්ක බලලා ෙහොඳින් කියාත්මක ෙවනවා
නම් අපි ඒකත් කරමු.

II
සභාෙම්සය මත ගැසට් පත ෙනොතැබීම සම්බන්ධව
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙයන් මතු කරන ලද පශ්නය

2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 08 වැනි අඟහරුවාදා ගැසට් පත 12ක්
ද, ජාත න්තර ගිවිසුම් 4ක් ද, පරිපූරක ෙවන් කිරීම් පිළිබඳ වාර්තා
2ක් ද, එදිනට නියමිත න ාය පතය ද, න ාය පුස්තක පරිපූරකය ද,
සකීය ෙසේවය පිළිබඳ ගැසට් පතය ද, මා විසින් පිළිගන්වන ලද
ලිපිෙල්ඛනාදිය ද, ෙපෞද්ගලික පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳ අමාත
වාර්තාවක් ද, ෙපත්සම් ලිපිෙගොනු 10ක් ද, රජෙය් පනත්
ෙකටුම්පත් 3ක් ද, මුදිත ෙකෝප් වාර්තාව ද යනාදී වශෙයන්
කට්ටල 230 බැගින් වූ ලිපිෙල්ඛන විශාල පමාණයක්
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පැවැත් වූ එදින භාෂා තුෙනන්ම ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ෙග්
සභාෙම්ස මත තැබීම පිණිස සභා ගර්භය ෙවත ලැබී තිබුණි.
එදින, 2013 සැප්තැම්බර් මස 04 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තු
රැස්වීමට පසුව මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් ඉකුත් වීෙමන්
පවත්වන ලද පළමු පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සතිෙය් පළමු වැනි
දිනය වූ බැවින් සාමාන රැස්වීම් දිනවලට වඩා විශාල පමාණයක
ලිපිෙල්ඛන ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සභාෙම්ස මත තැබීමට සිදු වී
තිබුණි.
රැස්වීම පවත්වන ලද එම දිනෙය්දී අදාළ ගැසට් පත ෙදක ම
මෙග් වම් අත පැත්ෙත් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ෙමන්ම ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් ද ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සභාෙම්ස මත තැබීමට අතපසු
වීමකින් ෙනොහැකි වූ බව අදාළ නිලධාරින්ෙගන් නිදහසට කරුණු
විමසීෙම්දී දන්වා ඇත. තවද, එම ෙමොෙහොෙත්ම ඒ සියලුම ගරු
මන්තීවරුන්ෙග් සභාෙම්ස මත අදාළ ගැසට්පත තැබීමට කටයුතු
කළ බව ද දන්වා සිටිමි. විරුද්ධ පාර්ශ්වය පැත්ෙත් සිටි ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සභාෙම්ස මත ද ෙමම ගැසට්පත
ෙදක තබා ෙනොතිබූ බැවින් ආණ්ඩු පාර්ශ්වයට පමණක් ඒවා
ෙබදා තිබූ බවට කළ ෙචෝදනාව නිවැරදි ෙනොවන බව ද පකාශ
කරනු කැමැත්ෙතමි.
ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන් වග කීම පැවරී
තිබු අයට එෙරහිව වහාම විනයානුකූලව සුදුසු පියවර ෙගන මා
ෙවත ඉක්මනින් වාර්තා කරන ෙමන් දැනටමත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහෙල්කම්වරයාට මා විසින් නිෙයෝග කර ඇත.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි,-

வர்த்தமானிகள் சபாபீடத்தில் ைவக்கப்படாைம பற்றி
எதிர்த்தரப்பினர் எ ப்பிய வினா

කථානායකතුමා

QUESTION RAISED BY OPPOSITION ON NON-PLACEMENT OF
GAZETTES ON TABLE

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා විසින් 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 08
වැනි දින ගැසට් පත ෙදකක් සභාෙම්සය මත ෙනොතැබීම

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා දැන් ඒ ගැසට් නිෙව්දන
ෙනොෙබදපු එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කළා. පක්ෂ නායක
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රැස්වීෙම්දීත් ෙම් පිළිබඳව යම් සාකච්ඡාවක් කර ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි
කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.

6

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

ආ, ෙපර ෙසේමයි තනතුර?

(Mr. Speaker)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ඔව්.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි,-

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

III
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

பாரா

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

மன்ற அ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත ාංශය
කියා ෙවනම අමාත ාංශයක් එකතු කර තිෙබනවා ද කියා අපව
දැනුවත් කරන්න පුළුවන් ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මමත් අද උෙද් ඒ පිළිබඳ ගැසට් පතය නම් දැක්කා. මටත්
වැටහීමක්, අවෙබෝධයක් ඇති වුෙණ් නැහැ ෙමොකක්ද කියලා. ගරු
සභානායකතුමා ඒ ගැන විස්තර කරාවි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2013
ඔක්ෙතෝබර් මස 22වැනි අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පස් වරු
2.00ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට
පැමිණ සහභාගී වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

PAPERS PRESENTED

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් අවිනිශ්චිතභාවයක්
තිෙබනවා නම් අපට ෙකොෙහොම තිෙයයිද, ෙන්ද?

කථානායකතුමා

2012 වර්ෂය සඳහා ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්.- [ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත අමාත ගරු අනුර
පියදර්ශන යාපා මහතා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකත් ෙහොඳයි මා හිතන්ෙන්, එක එක විට අමාත ාංශ පත්
කරන එක. නැත්නම් එක පාරටම පත් කරන්න බැහැ ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

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

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (වාරිමාර්ග හා ජල
සම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා )
(மாண்

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තව පැටවු ටිකක් බිහි කරන්න අවස්ථාව ඇති කර තිෙබනවා
වාෙගයි.

කථානායකතුමා

மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල
ඇමතිතුමනි, ඒ ගැසට් එෙක් තමුන්නාන්ෙසේෙග් නමත් තිබුණා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, එකම
සම්බන්ධ කිරීමක් තමයි කෙළේ.

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

අමාත ාංශයට

විෂයයන්

(i)
(ii)

2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකාෙව් ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව; සහ
2011 වර්ෂය සඳහා මූලික අධ යන ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව.

ෙමම වාර්තා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

ෙපත්සම්

ம

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

க்கள்

(Mr. Speaker)

PETITIONS
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිෙයෝජ
සහ කාරක සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு சந்திம
களின் தவிசாள ம்)

ரக்ெகா

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත

කථානායකතුමා

- பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்

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

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

(2)

හව්ෙප්, ෙගොඩඋඩ, කනත්තෙගවත්ත, අංක 224 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.අයි. ශාන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

අම්පාර,
ඉගිනියාගල
පාර,
ආහාර
සැපයුම්
මධ ස්ථානෙයහි ෙසේවය කරන ජී.එච්.එල්.එස්. ජයෙසේකර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(3)

අගුළුගහ, හරුමල්ෙගොඩ, බටහිර පරගස්වත්ත යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.වී. රංජිත් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත.

(Mr. Speaker)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சுசந்த
பிரதி அைமச்சர்)

කථානායකතුමා

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා - පැමිණ නැත.

කථානායකතුමා

ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of
Economic Development)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන
පිළිගන්වමි.
ෙදහිවල, නැදිමාල, පැපිලියාන පාර, අංක 81 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙරොහාන් එස්.එල්. ගුණවර්ධන
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
බත්තරමුල්ල, තලංගම උතුර, දුටුගැමුණු පාර, අංක 408/ඒ
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි විජයපාල ෙහේවාවිතාරණ
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
චීන වරාය, ධාන ගම, එෆ් 20 යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
ලසන්ත උඩෙගදර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා (වාරිමාර්ග
ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)

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

க்கைளப் ெபா ம

(The Hon. W.B. Ekanayake - Deputy Minister of Irrigation
and Water Resources Management)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
මුරුතගහමුල, දස්කර, අංක ඩී 7 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩී.එම්. කපිල බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ
අනුරාධපුර, පානියන්කඩවල, පුවරසන්කුලම, සමඟිපුර,
අංක 33 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී. ගුණෙසේන
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

க் கு

க்குச் சாட்டக்

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

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

අය වැය පතිපාදන : සමෘද්ධි පතිලාභීන්

வர

ெசல த் திட்ட ஒ க்கீ
பயனாளிகள்

: ச ர்த்தி

BUDGETARY ALLOCATION : SAMURDHI BENEFICIARIES

හා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்)

(2)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන
පිළිගන්වමි.

(2)

වන්චාවල, පැදින්ෙනොරුව, තලාව යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
කීර්ති සමරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

(1)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

බලපිටිය, මහකරාව, පන්සල පාර, අංක 41 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙක්.එම්. සමීර රාජා ද සිල්වා
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

(3)

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

බලපිටිය, නවරත්නෙගොඩ, අංක 127/1ඒ දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි අසිත නිශාන්ත ද සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

වක්වැල්ල, හපුගල, ෙගොඩලිඳවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
කපිල ෙසනරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

(1)

(3)

(1)
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2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

2942/’12

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

(i)

සමෘද්ධි පතිලාභීන් ෙවනුෙවන් අය වැය මඟින්
ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණයන් කවෙර්ද;

(ii)

සමෘද්ධිලාභී ගෘහස්ථයක් ෙවත ෙගවනු ලැබූ මුදල
ෙකොපමණද;

(iii)

සමෘද්ධි පතිලාභ ෙගවීමට දැරූ තථ
ෙකොපමණද;

(iv)

ඉහත සඳහන් තථ වියදම් සිදු කරන ලද්ෙද් කවර
වැය ශීර්ෂයන් යටෙත්ද;

වියදම

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22

9
(v)
(vi)

සමෘද්ධි පතිලාභීන් ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද
මුදල සහ එම මුදල පවරනු ලැබූ ශීර්ෂයන් මාසික
පදනමින් කවෙර්ද;
සමෘද්ධි දීමනාව ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද මුදල්
පැවරූ අය වැය ශීර්ෂයන් කවෙර්ද;
යන්න 2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில்,

(b)
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(iii)

the amount of money that was actually spent on
Samurdhi;

(iv)

the Heads under which the aforesaid actual
expenditures were made;

(v)

the amount of money spent on Samurdhi
beneficiaries and under which Heads the money
has been transferred on per month basis; and

(vi)

the Budget Heads to which the allocated money
for Samurdhi has been transferred?

If not, why?

(i)

வர
ெசல த் திட்டத்தில் ச ர்த்தி பயனாளி
க க்கு ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட நிதிைய ம்;

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(ii)

ச ர்த்தி ெப ம் கு ம்பங்க
பணத்ெதாைககைள ம்;

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(iii)

உண்ைமயில் ச ர்த்திக்காக
பணத்தின் அளைவ ம்;

(iv)

ேமற்ப
உண்ைமயான ெசலவினங்கள் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் க்கைள ம்;

(v)

ச ர்த்திப் பயனாளிக க்காக ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக மற் ம் மாற்றப்பட் ள்ள ெசல
வினத்தைலப் கள்
ஆகியவற்ைற
மாதாந்த
அ ப்பைடயி ம்;

(vi)

ச ர்த்தி ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட பணம் மாற்றப்
பட் ள்ள வர
ெசல த் திட்ட ெசலவினத்
தைலப் கைள ம்

க்கு வழங்கப்பட்ட
ெசலவிடப்பட்ட

அவர் தனித்தனியாகக் கூ வாரா?

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
විසින් අසන ලද පශ්නයට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි පතිලාභීන් ෙවනුෙවන් අය
වැය මඟින් ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණයන්, 2010 වර්ෂය සඳහා
රුපියල් මිලියන 9,300යි; 2011 සඳහා රුපියල් මිලියන 9,300යි;
2012 සඳහා රුපියල් මිලියන 10,600යි. ෙම් ආකාරයට දීර්ඝ
පිළිතුරක් තිෙබන්ෙන්. පිළිතුර සභාගත කරන්නද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සභාගත කරන්න.

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

Will he state separately, for the years 2010, 2011and
2012 (i) the amounts of funds that were allocated in the
Budget for Samurdhi beneficiaries;
(ii) the amounts of money transferred to Samurdhi
receiving household;

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

එෙහම නම් සම්පූර්ණ පිළිතුරම මම සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

•

Answer tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, සමෘද්ධිලාභීන් ෙවනුෙවන් මුදල්
ෙවන් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා පකාශ කළා. 2010 දී රුපියල්
මිලියන 9,300යි; 2011 දී රුපියල් මිලියන 9,300යි; 2012 දී
රුපියල් මිලියන 10,600යි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා
උද්ධමනය සියයට 8ක්, 9ක් තිෙබන රටක ෙම් මුදල් ෙවන් කිරීම
අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියා. රෙට් දුප්පත්ම ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙවන් කරන මුදෙල් කය ශක්තිය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රජයක්
වශෙයන් ඔබතුමන්ලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්?
2011 දී රුපියල් මිලියන 9,300ක් තිබුණු එක 2012 දී රුපියල්
මිලියන 10,600ක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් උද්ධමනය වැඩි වීම නිසා
ෙන්ද? එෙහම නම් 2013 වනෙකොට ඒක රුපියල් මිලියන
11,500ක් විය යුතුයි.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි.
සමෘද්ධිලාභිෙයක් සවි බල ගැන්වුණාම අපි ඒ ෙගොල්ලන් එතැනින්
ඉවත් කරනවා. එෙහම ඉවත් කරනෙකොට තමයි ඔය අඩු වැඩි
වීම ඒ විධියට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජෙය් වැඩසටහන
පිළිබඳව ඔබතුමාට තවත් දැන ගන්නට අවශ ෙවයි කියා මා
හිතනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 2012 පගති වාර්තාවත් මම සභාගත
කරන්නම්. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් ඒ ආශිත පශ්න ටික ඊට පසුව
අෙපන් අහන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් ෙලොකු වාර්තාවක්. මම ඒ
වාර්තාවත් සභාගත* කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ඒ වාර්තාව කියවා බලන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි,
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. සමස්තයක් වශෙයන් ෙම්
රෙට් දුගී දුප්පත්කම, රැකී රක්ෂා විරහිතභාවය වැඩි ෙවනවා. අද
භාණ්ඩ උකස් කරන අවස්ථා වැඩි ෙවනවා. බැංකු ණය ෙගවීමට
බැරි වන අවස්ථා වැඩි ෙවනවා. මිනිස්සුන්ෙග් ෙගවල් කැඩීම
නිසා ඒ අයට ෙගවල් නැති ෙවනවා. එෙහම බලනෙකොට
සමෘද්ධිලාභීන් පිරිස විතරක් අඩු ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙමොකද, මන්තීවරයකු නිෙයෝජ ඇමතිවරයකු වුණාය කියලා
සමෘද්ධිලාභින් සංඛ ාව අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්. ඒ නිසා ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, සවිබල ගැන්වුණා කියලා ඔබතුමන්ලා
සැබෑ දුගී දුප්පත් අය හිතුමෙත් කපා දමනවා ද? ෙමොන වාෙග්
මානුෂික පසු බිමක් පාවිච්චි කරලා ද ෙම්ක සංවර්ධනය ෙවලා
තිෙබනවා කියන්ෙන්?
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හරියාකාරව අෙපන් ඇහුෙවොත් අපි ඒකට අදාළ පිළිතුර ලබා
ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මීට වඩා සෘජුව අහන්න පුළුවන්ද?
ජනසවිෙයන් සමෘද්ධියට ගියා; සමෘද්ධිෙයන් දැන් දිවි නැගුමට
යනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ෙම් විධියට දුගී දුප්පත්කම රැකෙගන
ඉන්නවා මිසක් නැති කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා රජයක්
විධියට එක පැත්තකින් පම්ෙපෝරි ගහනවා, ඒක පුද්ගල ආදායම
යූඑස් ෙඩොලර්ස් 3,100යි කියලා. මතක තියා ගන්න, ඒක පුද්ගල
ආදායම යූඑස් ෙඩොලර්ස් 3,100යි කියන්ෙන් මාසයකට රුපියල්
31,000ක ආදායමක්. නමුත් අද ෙපොලීසිෙය් ඉන්න constable
ෙකනකුටවත් රුපියල් 15,600ක පඩියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ඉතින් ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ස්ථාවර නිෙයෝග තුළින්-

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒ
පශ්නය නැවත වතාවක් අෙපන් හරියාකාරව අහන්න කියලා. අපි
ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒකට උත්තර ෙදන්න
මා ළඟ අදාළ සංඛ ා ෙල්ඛන නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. මට හිතලා
උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ. වග කීමකින් උත්තර ෙදන්න ඕනෑ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දුගී දුප්පත්කම නැති කරන්න ෙම් 10,600 ඇතිද?

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

උත්තරයක් ෙදනවා නම් වග කීමකින් ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නැවත ෙම් පිළිබඳ පශ්නයක් අහන්න.
අපි ඒකට ඔබතුමාට නිශ්චිත උත්තරය ෙදන්නම්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
පශ්නයක් නැඟුෙවොත් අපට ඒකට නිශ්චිතවම පිළිතුරක් දිය හැකියි.
ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම නැති කරන්න අපි දිවි නැගුම යටෙත්
ස්ථිරසාර වැඩසටහනක් දැන් කියාත්මක කරෙගන යනවා. දිවි
නැගුම හරහා ඒ දුගී දුප්පත්කම තුරන් කරලා මිනිසුන්ෙග් ජන
ජීවිතය එෙහම නැත්නම් ආදායම් උත්පාදනය වැඩි කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඔබතුමා නැවත වතාවක් ඒ පශ්නය
————————
* වාර්තාව ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.

* அறிக்ைக சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
* Report not tendered.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

පශ්නය අහලා තිෙබනවා. පශ්නයට උත්තරය තමයි අවශ
වන්ෙන්.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

සභාගත කරන ලද සැලසුම් ටික කියවලාම ඔබතුමා පශ්නය
අහන්න ෙකෝ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සභාගත කරන්න කිව්ෙව් ඔබතුමාට පහසු ෙවන්න ෙන්.
නැත්නම් මම කියවන්න කියනවා. කමක් නැහැ, මම ඊළඟ වතාෙව්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ன்ைவத்
கூட் த்தாபன
நிதியி
ந்
மாதாந்தம் பா 35,000 ெதாைகையப் ெபற் க்
ெகாண்டாரா என்பைத ம்

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

පශ්නය අහන විට නිෙයෝජ
ඇමතිතුමාට
පළපුරුද්දකුත් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙන්.

තව

ටිකක්

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைக
அரச
ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத் க்குச் ெசாந்தமான ஓபல்கல
ேதாட்டத்தில்
250
ஏக்கர்
அளவிலான
ெசழிப்பான ஏலம் பயிர்ச்ெசய்ைகக் காணி
எ வித பகிரங்க அறிவித்த மின்றி "சசிகி"
எ ம் தனியார் கம்பனிக்கு வழங்கப்ப ள்ள
என்பைத ம்;

(ii)

இலங்ைக
அரச
ெப ந்ேதாட்டக்
கூட் த்தாபனத் க்குச் ெசாந்தமான 32 - 606
மற் ம் 32 - 611 இலக்கங்கள் ெகாண்ட இரண்
ஜீப் வண் கள் தைலவாினால் இரகசியமாக
விற்பைன ெசய்யப்பட் ள்ளெதன ஊழியர்கள்
குற்றம் சாட் கின்றனர் என்பைத ம்

ශී ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාෙව් සභාපති: ෙචෝදනා
இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்தாபனத்
தைலவர்: குற்றச்சாட் கள்
CHAIRMAN OF SRI LANKA STATE PLANTATIONS
CORPORATION: ALLEGATIONS
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3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

2010 මැයි සිට 2012 මැයි දක්වා ශී ලංකා රාජ
වැවිලි සංස්ථාෙව් සභාපතිත්වය දැරූ පුද්ගලයාෙග්
අධ ාපනික හා වෘත්තීය සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(ii)

ඔහුට එම තනතුරට අදාළව මාසිකව ෙගවනු ලබන
වැටුප්, දීමනා හා ෙවනත් වරපසාද කවෙර්ද;

(iii)

(ආ)

(i)

(ii)

ඔහු ගෘහස්ථ ෙමෙහකරුවන් ෙදෙදෙනකු ෙසේවෙය්
ෙයොදවා ඇති බවට ව ාජ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කර
සංස්ථාෙවන් මසකට රුපියල් 35,000.00ක මුදලක්
ලබා ගත්ෙත්ද; යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

அவர் அறிவாரா?
(இ)

ேமேல (ஆ) (ii) இல் குறிப்பிடப்பட்ட வாகனங்கள்
விற்கப்பட்
ப்பின் அவற்ைறக் ெகாள்வன
ெசய்
ேதாாின் ெபயர், கவாிகள் மற் ம் விற்பைன விைல
யாைவெயன அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of State Resources and Enterprise
Development:
(a)

(i)

ශී ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාව සතු ඕපල්ගල
වතුයාෙය් අක්කර 250ක පමණ සශීක එනසාල්
ඉඩමක් කිසිදු පසිද්ධ දැන්වීමකින් ෙතොරව "සසිකි"
නමැති පුද්ගලික සමාගමකට ලබා දී ඇති බවත්;

(b)

(ii)

the salaries, allowances and other perks related
to that position which were paid to him monthly;
and

(iii)

whether he had been obtaining a sum of Rs.
35,00,000 monthly by submitting false
information to the effect that he had employed
two household workers?

Is he aware that (i)

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அரச வளங்கள், ெதாழில்
ேகட்ட வினா:

the educational and professional qualifications
of the person who held the post of Chairman in
Sri Lanka State Plantations Corporation from
May 2010 to May 2012;

ශී ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාව සතු වූ 32-606 හා
32-611 ජීප් රථ ෙදක රහසිගතව සභාපතිවරයා
විසින් විකුණා ඇති බවට එහි ෙසේවකයින් ෙචෝදනා
කරන බවත්; එතුමා දන්ෙනහිද?

(ඇ) ඉහත (ආ)(ii)හි සඳහන් වාහන අෙලවි කර ඇත්නම්, ඒවා
මිලදී ගත් අයෙග් නම්, ලිපිනයන් හා විකුණන ලද
වටිනාකම් කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

Will he state -

a prosperous cardamom cultivation of about 250
acres in the Opalgala Estate belonging to the Sri
Lanka State Plantations Corporation has been
given to a private company by the name of
“ S asiki ” without publishing any public
notice; and

யற்சி அபிவி த்தி அைமச் சைரக்

(அ) (i)

2010 ேம மாதம் ெதாடக்கம் 2012 ேம மாதம்
வைர இலங்ைக அரச ெப ந்ேதாட்டக் கூட் த்
தாபனத்தின் தைலவர் பதவிைய வகித்தவாின்
கல்வி மற் ம் ெதாழிற் தைகைமகள் யாைவ
என்பைத ம்;

(ii)

the employees of the Corporation are levelling
allegations that two jeeps bearing numbers 32606 and 32– 611 owned by the Sri Lanka State
Plantations Corporation have been sold in secret
by the Chairman?

(ii)

இவ க்கு இப்பதவிக்காக மாதாந்தம் வழங்கப்
ப ம் சம்பளம், ெகா ப்பன கள் மற் ம்
ஏைனய சிறப் ாிைமகள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

(iii)

இவர் இ
ட் ப் பணியாளர்கைளப் பணிக்
கமர்த்தி ள்ளதாகப் ேபா யான தகவல்கைள

If the vehicles mentioned in (b)(ii) above have
been sold, will he inform this House of the
names and addresses of the persons who
purchased those vehicles and the prices at which
they were sold?

(c)

If not, why?
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ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා (රාජ
සංවර්ධන අමාත තුමා)

සම්පත් හා ව වසාය

(மாண் மிகு
தயாசிறித
திேசரா
ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்)

அரச

வளங்கள்,

(The Hon. Dayasritha Thissera - Minister of State Resources
and Enterprise Development)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

වර්ෂ 2010 මැයි මස සිට 2012 මැයි මස දක්වා ශී
ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාෙව් සභාපතිත්වය දැරූ
පියංක ද අල්විස් මහතා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති
ඔහුෙග් ජීව දත්ත ෙතොරතුරු ෙම් සමඟ ඇති
ඇමුණුෙමහි දැක් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(ii)

මාසික දීමනාව රුපියල් 60,000කි. ඉන්ධන සමඟ
ආයතනය විසින් ලබා ෙදන වාහනය හා
අවශ තාව පරිදි අනුමත වී ඇති සංගහ දීමනා.

(iii)

(ආ)

(i)

(ii)

ෙමෙහකරුවන් ෙදෙදෙනකු සඳහා රුපියල්
35,000ක මුදලක් 2011.05.01 දින සිට ලබා ෙගන
ඇත. ඒ සඳහා අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය
ලබා දී ඇත.
අවුරුදු 10ක බදු ගිවිසුම් අංක 122 යටෙත්
2011.11.23 දිනැතිව ඕපල්ගල රාජ වතුයාෙය්
කුඩාඔය ෙකොටෙසේ ෙහක්ටයාර් 138ක එනසාල්
වගාව සඳහා බදු දී ඇත.
ඒ සඳහා රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන
අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් හා ශී ලංකා
රාජ වැවිලි සංස්ථාෙව් නිලධාරිෙයකුෙගන්ද
සමන්විත කමිටුවක් පත් කර එහි නිරීක්ෂණ පරිදි
කටයුතු කර ඇත.
බදු ගිවිසුෙම් වටිනාකම රුපියල් 6,668,750.00කි.
අංක 32 ශී 0606 හා 32 ශී 0611 යන ජීප් රථ
ෙදෙක් චැසි හා ෙබොඩි අබලන් වී දිරාපත් වීම නිසා
ෙමෝටර් රථ වාහන ලියා පදිංචි කිරීෙම්
ලැයිස්තුෙවන් ඉවත් කරන ෙලස එහි
සභාපතිවරයා විසින් 2011.06.20 දින ෙමෝටර් රථ
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙකොමසාරිස්වරයා ෙවත දන්වා
ඇත. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනට පරීක්ෂණයක් සිදු
වන බව ශී ලංකා රාජ වැවිලි සංස්ථාෙව් වත්මන්
සභාපතිවරයා විසින් වාර්තා කර ඇත.

(ඇ) එහි සඳහන් වාහන ෙදක අෙළවි කර නැත.
(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය මම
අහනවා. පශ්නෙය් (ආ) (ii) ෙකොටසට පිළිතුර වශෙයන් ගරු
ඇමතිතුමා විසින් සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, පරීක්ෂණයක්
ෙකෙරනවා කියලා. ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දී තිෙබනවා නම්, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරන්ෙන් කුමකටද?

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

වාහනය සම්බන්ධෙයන් ෙන්ද ඔබතුමා අහන්ෙන්?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, අංක 32 ශී 0606 හා අංක 32 ශී 0611 දරන
ජීප් රථ ෙදක අබලන් ෙවලා තිෙබනවා, එය ෙමෝටර් රථ පවාහන

ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දැනුම් දුන්නා,
පරීක්ෂණයක් ෙකෙරනවා කියලා ඔබතුමා කිව්වා.
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ඒ

ගැන

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ෙම් වාහන ෙදක ලියා පදිංචි කිරීෙමන් ඉවත් කරන්න කියලා
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. දැන් ඉවත් කරලා තිෙබන්ෙන්. වාහන
ෙදෙක් සුන්බුන් සම්බන්ධෙයන් ඒෙගොල්ලන් පරීක්ෂණයක්
කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ කියන්ෙන් ඒ ටික නැති ෙවලා?

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ඒවා විකුණලා නැහැ, ස්ථානයක තිෙබනවා කියලා ඒ අය
සඳහන් කර තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

එෙහම නම්, ඒක තිෙබන්ෙන් අමාත ාංශයකද; ෙගදරකද?
එෙහමත් නැත්නම් වාහන spare parts කෙඩ්කද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදබස් නවත්වලා අතුරු පශ්න අහන්න.

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ඒවා පසු ගිය කාලෙය් රෙට් පැවැති තස්තවාදි උවදුරු
වකවානුෙව් ගිනි තියපු වාහන ෙදකක්. [බාධා කිරීම්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කවුද -[බාධා කිරීමක්]

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasria Thissera)

ඔබතුමන්ලා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙග් උත්තරෙයන්
කාරණය පැහැදිලියි; "හානා හීය පානා අඬ හැෙරන් දැෙන්"
කියනවා වාෙග්යි. කමක් නැහැ. ෙදවන අතුරු පශ්නය මා
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා දැන්
සඳහන් කරන්න ෙයදුණා, ගෘහස්ථ ෙමෙහකරුවන් ෙදෙදනකු
සඳහා මසකට රුපියල් 35,000ක මුදලක් ෙගවනවා කියලා. ෙම්
ෙසේවකෙයෝ ලිපියක් මඟින් ඉතා පැහැදිලිව දන්වා තිෙබනවා,
කිසිම ගෘහස්ථ ෙමෙහකරුවකු නැතිව ව ාජ ෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කරමිනුයි රුපියල් 35,000 ගණෙන් ෙදෙදනකු ෙවනුෙවන්
මාසිකව අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙම් ගැන කර තිෙබන
පරීක්ෂණය ෙමොකක්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ආ)

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ඒ ගැන අධ ක්ෂ මණ්ඩලය තීන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. ඒ
කාලෙය් ඔහුට ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්
කාරණය දැන් ඔබතුමා ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධ ලිපි
ෙල්ඛන ඔබතුමා අෙත් තිෙබනවා නම් මටත් ඉදිරිපත් කරන්න. මම
ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නම්. හැබැයි, ඒ සභාපතිවරයා දැන්
නැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, සභාපතිවරයා දැන් නැති වුණත් මහ
ජනතාවෙග් මුදල් තමයි ඒ විනාශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
පරීක්ෂණයක් ෙකෙර්වි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට
විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමාටත් එවපු ලිපියක පිටපතක් තමයි අපට
ෙම් එවලා තිෙබන්ෙන්. කමක් නැහැ, මා දැන් තුන්වන අතුරු
පශ්නය අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමාට එවපු ලිපිෙය් පිටපත
ඔබතුමාට ෙදන්න අපට පුළුවන්. ෙමහි, කාරණා ගණනාවක්
සම්බන්ධෙයන් හිටපු සභාපතිවරයාට ෙචෝදනා තිෙබනවා. දැන්
ඔහු නැහැ කියලා කිව්වත්, අපහරණය වූ ඒ මහ ජන මුදල්
සම්බන්ධෙයන් ෙමොන වාෙග් මැදිහත් වීමක්ද අමාත ාංශයට
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්?

ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා

(i)

උක්ත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ආයතනවලට,
කුලී පදනම මත ලබාෙගන ඇති වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද;
(iii) එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන පරිහරණය කරනු
ලබන නිලධාරින් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)
(i) ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන,
කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන සහ
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන්කර
හඳුනාගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද;
(iii) අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ ලාංඡනය සමඟ
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද;
(iv) ෙනො එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ைற கங்கள்,
ெந ஞ்சாைலகள்
மற் ம்
கப்பற் ைற
அைமச்சுக்குச்
ெசாந்தமான
நி வனங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வனத்தின் கீ ள்ள
அரசாங்க
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாகத்தர்களின்
தரங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
உத்திேயாகத்தர்களின்
ேமற்பார்ைவயின்
கீ ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்

(The Hon. Dayasritha Thissera)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත ාංශයට අයත් ආයතන :
වාහන

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சின்கீழான
நி வனங்கள் : வாகனங்கள்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF PORTS AND HIGHWAYS :
VEHICLES

3353/’12

ேமற்ப வாகனங்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

(iii)

ேமற்ப
வாகனங்க க்காக
வ டாந்தம்
ெச த்தப்ப ம்
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

வாடைக
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
பயன்ப த் ம்
யாவெரன்பைத ம்

(The Hon. P. Harrison)

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -

(1):
(අ)

(i)

වරාය හා මහාමාර්ග අමාත ාංශයට අයත් ආයතන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබාදී ඇති
නිලධාරින් අයත් ෙශේණි කවෙර්ද;

(iv)

එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ேமற்ப அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில்
உள்ள
வாடைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

4. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

கப்பற் ைற

(அ) (i)

(மாண் மிகு தயாசிறித திேஸரா)

එතුමාට තිබුණු ෙචෝදනා නිසා තමයි අප එතුමා අයින් කරලා
අලුත් වැඩ පිළිෙවළකට ගිෙය්ත්, අලුත් සභාපතිවරයකු ගත්ෙත්ත්.
එතුමාට විශාල ෙචෝදනා රාශියක් තිබුණා. එම නිසා අපි ෙම් ගැන
පරීක්ෂණයක් කරලා අදාළ ආයතනවලට - CID එක, ෙපොලීසිය
ආදි ආයතනවලට- ෙම් වන ෙකොට දැනුම් දීලා තිෙබනවා ෙම්
පිළිබඳ ඉදිරි කටයුතු කරෙගන යන්න කියලා. අපි ෙම් කාරණය ඒ
ආයතනවලට ෙයොමු කර තිෙබනවා. අවශ ලිපි ෙගොනු ඒ උදවියට
භාර දීලාත් තිෙබනවා. ඒ ආයතන මඟින් දැන් ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ
පවත්වාෙගන යනවා.

மற் ம்

க்கான ெகா ப்பன கள்
ைற யாெதன்பைத ம்;

அ ப்பைடயில்
வாகனங்கைள
உத்திேயாகத்தர்கள்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப
அைமச்சின்
கீ ள்ள
அரசாங்க
வாகனங்கள்,
வாடைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம்
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள
ேவ ப த்தி
இனம்
காண்பதற்கான
ைறைமெயான் உள்ளதா என்பைத ம்;
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(ii)

ஆெமனின், இ
என்பைத ம்;

(iii)

அைமச்சுக்கும்
அதன்
கீ ள்ள
நி வனங்க க்கும்
ெசாந்தமான
அரசாங்க
வாகனங்களில் அரச இலச்சிைன டன் குறித்த
நி வனத்தின் ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iv)

ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா

இன்ேறல், அதற்கான
என்பைத ம்

* වරාය කාර්යාලය සතු වාහන සංඛ ාව 15යි.
* ෙවෙළඳ නැව් අංශය සතු වාහන සංඛ ාව 4යි.

காரணங்கள்

∗ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වාහන සංඛ ාව
1,106යි.
∗ මග නැගුම ආයතන සතු වාහන සංඛ ාව 172යි.
∗ වරාය අධිකාරිය සතු වාහන සංඛ ාව 587යි.

யாைவ

∗ සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව සතු වාහන සංඛ ාව
22යි.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:
(a)

(b)

(c)

(ආ)

(iii)

ඇමුණුම I බලන්න.

(iv)

ඇමුණුම I බලන්න.

(i)

Will he state (i) the number of institutions that come under the
purview of the Ministry of Ports and Highways;
(ii) the number of Government vehicles that come
under each such institution;
(iii) the grades of the officers of those institutions to
whom Government vehicles have been assigned;
(iv) the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

Will he also state (i) whether a methodology to distinguish government
vehicles under this Ministry, vehicles obtained on
rent basis, and personal vehicles of the officers is
in place?
(ii) if so, whether a clarification in that regard is
made;
(iii) whether the State insignia and the name of the
relevant institution are engraved in the
government vehicles that come under the Ministry
and the institutions coming under it; and
if not, the reasons for that?

If not, why?

∗ මහාමාර්ග කාර්යාලය - කුලී පදනම මත වාහන
ලබා ෙගන නැත.
∗ වරාය කාර්යාලය - කුලී පදනම මත වාහන
ලබා ෙගන නැත.
∗ ෙවෙළඳ නැව් අංශය - කුලී පදනම මත වාහන
ලබා ෙගන නැත.
∗ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - 48යි.
∗ වරාය අධිකාරිය - 36යි.
∗ සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව - කුලී පදනම මත
වාහන ලබා ෙගන නැත.

Will he inform this House of (i) the number of vehicles in the institutions coming
under the aforesaid Ministry that have been
obtained on rent basis;
(ii) the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;
(iii) the total amount of money paid annually as rent
on those vehicles; and
(iv) the officers who use those vehicles obtained on
rent basis?

(iv)
(d)
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(ii)

එක් එක් ආයතන සමඟ ඇති කර ගනු ලබන කුලී
ගිවිසුෙම් සඳහන් වගන්ති අනුව ෙගවීම් කරනු
ලැෙබ්.

(iii)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල් මිලියන
43.509යි. (රුපියල් 43,508,760.00)
වරාය අධිකාරිය රුපියල් මිලියන 18.968යි.
(රුපියල් 18,968,088.00)

(iv)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය - ඇමුණුම II බලන්න.
වරාය අධිකාරිය - අමුණුම III බලන්න. ඇමුණුම්
සභාගත* කරමි.

(ඇ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ගරු මන්තීතුමනි, පැහැදිලි කිරීම.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
රජෙය් වාහන සඳහා රාජ ලාංඡනය ෙමන්ම
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ලාංඡනයද මුදා තබා
ඇත.
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සඳහා මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිය කුලී පදනම මත ලබා ගත්
වාහන බව දැක්ෙවන නාම පුවරුවක් තැබීමට ද
උපෙදස් ලබා දී ඇත.
වරාය අධිකාරිය

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல )

(The Hon. Nirmala Kotalawala )

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට මා
පිළිතුර ෙදනවා. ෙමය දීර්ඝ පිළිතුරක්.
(අ)

(i)

වාහන 6යි.

(ii)

අමාත ාංශය
* මහාමාර්ග කාර්යාලය සතු වාහන සංඛ ාව
20යි.

වරාය අධිකාරියට අයත් සංචිත වාහන සඳහා නිල්
පාට වාහන බලපතයක් නිකුත් කර ඇත. ෙජ ෂ්ඨ
විධායක නිලධාරින්ට අනුයුක්ත වරාය අධිකාරිෙය්
වාහන, වරාය අධිකාරිෙය් වාහන නඩත්තු මුදල්
ලබා ෙගන තම පුද්ගලික වාහනය රාජකාරි
කටයුතු සඳහා පාවිච්චි කරන ෙජ ෂ්ඨ විධායක
නිලධාරින්ෙග් වාහන සහ කුලී පදනම මත ලබා
ගන්නා වාහන සඳහා දම් පාටින් යුත් වාහන
බලපත නිකුත් ෙකෙර්. ඊට අමතරව වරාය
අධිකාරිෙය් ෙසේවක/ ෙසේවිකාවන්ෙග් වාහන සඳහා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]

කහ පැහැෙයන් යුත් වාහන බලපත නිකුත් කර
ඇත.
ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත වර්ෂෙයන් වර්ෂය ෙමම
බලපතවල පැහැය ෙවනස් කර නිකුත් කරන අතර,
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සඳහා ෙවනත්
විෙශේෂ බලපතයක් නිකුත් ෙනොෙකෙර්.
(iii)

24
(iv)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
නිලධාරින් ෙවත අනුයුක්ත කර ඇති සමහර
වාහන සඳහා අදාළ නිලධාරින්ෙග් වැටුෙපන් යම්
පමාණයක් අධිකාරිය ෙවත අය කර ෙගන අදාළ
වාහන සීමා සහිතව එම නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික
ගමන් සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අවසර දී ඇති බැවින්
රාජ ලාංඡනය ඇතුළත් කර නැත.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී

ඔව්.
(මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සියලු වාහන
සඳහා එෙසේ සඳහන් කර නැත.)

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
Annexes tabled:
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[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මෙග් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි. නමුත් ඔබතුමා පශ්නයට උත්තර
දීපු නිසා මා අහන්න කැමැතියි, හම්බන්ෙතොට වරායට ෙම් වන
ෙකොට නැව් ෙකොපමණ ඇවිල්ලා තිෙබනවාද කියලා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හිතමිත හැරිසන් මන්තීතුමා
මෙගන් අහලා තිබුෙණ්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු සහ
අමාත ාංශය සතු වාහන පිළිබඳවයි. මා ඒකට මහන්සි ෙවලා
ෙතොරතුරු ෙසොයා ගත්තා. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා ෙචෝදනා කරනවා
ෙන් පශ්නවලට උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. අපි උත්තර
දුන්නාම අදාළ නැති අතුරු පශ්න තමයි අහන්ෙන්. දැන් මා දුන්න
පිළිතුර අනුව එතුමාට අහන්න අතුරු පශ්න නැහැ. ගරු
කථානායකතුමනි, නැව් ගැන පශ්නයක් අහලා තිබුණා නම් නැව්
ගැන උත්තර ෙදනවා. පාෙර් දුවන වාහන ගැනයි ෙම් පශ්නෙයන්
අහලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් වරාය හා
මහාමාර්ග අමාත ාංශය ගැනයි. මා කියන්ෙන්, ඔබතුමාට ෙබෝඩ්

එකට විතරයි ඇමතිකම දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට
අමාත ාංශෙය් යමක් කරන්න බැහැ කියලා අපට ෙපෙනනවා.
[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වරාය ගැන කථා කරන ෙකොට නැව් ගැන කථා කිරීම වැදගත්
වනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අන්න, ගරු කථානායකතුමාත් කිව්වා. වැදගත් වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, නැවකුත් ෙරෝද හතෙර් වාහනයක්
විධියටම සලකනවාද කියලා මට එතුමාෙගන් දැන ගන්න
අවශ යි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
ඇමති. මා පැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ එතුමාෙගන්. නමුත් එතුමා
මෙගන් පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලනවා.
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පශ්නය කියවා බලා
ෙමතුමාට පිළිසරණක් ෙවන්න. ෙමතුමාට අහන්න අතුරු පශ්න
නැහැ. ඒකයි තිෙබන පශ්නය.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් හම්බන්ෙතොට වරායට ෙසේවකයන්
ෙකොපමණ පිරිසක් බඳවාෙගන තිෙබනවාද?

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ගැනයි මා ඇහුෙව්. ඒ වරායට බඳවා
ගත් ෙසේවකයන් ගණනවත් එතුමා දන්ෙන් නැහැ ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අලුත් ෙදයක් හැදුවාට පස්ෙසේ ඒ ගැන විස්තර දැන ගන්න
කවුරුත් ආසයි; මමත් ආසයි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුරු මා එතුමාට ලබා
ෙදන්නම්. මහාමාර්ග වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී පිළිතුරු ලබා ෙදන්නම්.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මා අහනවා.

කථානායකතුමා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. P. Harrison)

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුෙව් නැද්ද?

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාය හදලා දැන් අවුරුදු
තුනක් වනවා. මා ඇහුෙව්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් ඒ
වරායට ෙසේවකයන් ෙකොපමණ බඳවා ෙගන තිෙබනවාද කියලායි.
ෙමතුමා මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික ඇමතිතුමාෙන්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, අහලා තිබුණු පශ්නයට පිළිතුරු
දුන්නා. ෙමතුමා අහන අතුරු පශ්නයට යථා කාලෙය්දී පිළිතුරක්
ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මා හිතන හැටියට එතුමාට වරාය
තහනම්. ඇමතිතුමනි, රෙට් මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මටත්
අයිතියක් තිෙබනවා ඔබතුමාෙගන් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් දැන
ගන්න. මට ෙපෙනන හැටියට ඔබතුමා වරාය ගැන ෙමෙලෝ
හසරක් දන්ෙන් නැහැ.

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම් අහන්න බලන්න.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහාමාර්ග,
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත ාංශෙය් ව ාපෘති අමාත වරයකු
හැටියට මා පත් කරලා තිෙබනවා. විෂයයට අදාළ මෙග් සෙහෝදර
ඇමතිතුමා ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමායි. අපි ෙදෙදනාම
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් එකම දිස්තික්කය. අපට අදාළ විෂයයන්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කිසිම ආකාරයකින් අසරණ
ෙවලාත් නැහැ, වරාය පිළිබඳව කරුණු ෙනොදන්ෙන්ත් නැහැ.
ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා මෙග් ෙබොෙහොම ෙහොඳ හිත
මිතෙයක්. එතුමා ෙද්ශපාලනය දන්ෙන් නැති එක ගැන මා
කනගාටු වනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අලි අනාථාගාරෙය් ඉන්ෙන්. ඒෙකන් ෙමහාට එන්න.
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(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

භය නම් මා අහන්ෙන් නැහැ.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

නැහැ, නැහැ. භයක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. නාවික
අමාත ාංශය යටෙත් හම්බන්ෙතොට වරාය වැඩිදියුණු කරන්න
වාහන කීයක් අරෙගන තිෙබනවාද කියන එකට උත්තර ෙදන්න
පුළුවන් ෙන්. වාහන සම්බන්ධෙයන් ෙන් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්.
වාහන කීයක් තිෙබනවාද, රියැදුරන් කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද
කියන්න.

පශ්න අංක 5 -3697/'13- (1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

රියැදුරන් ගැන නම් -

ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය (ජල සම්පාදන හා
ජලාපවහන නිෙයෝජ අමාත තුමිය)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ - நீர் வழங்கல்,
வ காலைமப் பிரதி அைமச்சர்)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රියැදුරන් ගැන කියන්න ඕනෑ නැහැ. මට වාහන ගැන කියන්න
ෙකෝ. අද ඔබතුමා මහන්සි ෙවලා වාහන ගැන අහෙගන ආවා ෙන්.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ශී ලංකා වරාය අධිකාරිය
තිෙබන්ෙන් වාහන 36යි.

මහාමාර්ග, වරාය හා නැව් ගැන පශ්නවලදී අහන ඕනෑම
ෙදයකට උත්තර ෙදන්නත් හැකි නම් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීම්]

සතුව දැනට

කාර්යාලෙය්

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa - Deputy Minister of
Water Supply and Drainage)

ගරු කථානායකතුමනි, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

අය වැය පතිපාදන: අවි ආයුධ සහ උණ්ඩ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

வர

නැව් නැති වරාෙය් වාහන කීයක් තිෙබනවාද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ெசல த் திட்ட ஒ க்கீ :ஆ தங்கள்
மற் ம் ெவ ம ந் கள்

BUDGETARY ALLOCATION: ARMS AND AMMUNITION

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා ෙම් -[බාධා කිරීමක්] නැහැ,
මන්තීතුමනි. ඔබතුමාෙග් පශ්නයටයි ෙම් පිළිතුරු ෙදන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, මටත් අවසර ෙදන්න පිළිතුරක් ෙදන්න.
සම්පදායානුකූලව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් ඇහුවාම එම
පශ්නයට අදාළව අතුරු පශ්නත් අහන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අතුරු
පශ්න අහන ෙකොට පවතින රජයට ෙචෝදනා මුඛෙයන්ම කථා
කරනවා නම් මටත් ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්න වන්ෙන් ඒ හා
සමානවයි. තමන්ෙග්ම අය ඇන ෙකොටා ගන්නා වූ පක්ෂයක
සාමාජිකයකු අහන ඒ පශ්නයට පස්ෙසේ තමයි පිළිතුර ෙදන්ෙන්.
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7. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නයට අදාළ නැත.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

කුරුඳු ෙපොලුවලින් තමන්ෙග් පක්ෂෙය් අයට ගහන
සාමාජිකයකු සිටින පක්ෂයකට ඒ විධියට තමයි උත්තර ෙදන්න
ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා,
(i) අවි ආයුධ සහ උණ්ඩ සඳහා අය වැෙයන් ෙවන්
කළ තථ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
(ii) අවි ආයුධ සහ උණ්ඩ ෙවනුෙවන් වැය කළ තථ
මුදල් පමාණ කවෙර්ද;
(iii) ඉහත කී මුදල් සැබෑ ෙලස වැය කෙළේ කවර වැය
ශීර්ෂයන් යටෙත්ද;
(iv) අවි ආයුධ සහ උණ්ඩ ෙවනුෙවන් මාසිකව වැය
කළ මුදල් පමාණය සහ එකී මුදල් පවරනු ලැබූ
වැය ශීර්ෂයන් කවෙර්ද;
(v) අවි ආයුධ සහ උණ්ඩ සඳහා අය වැෙයන් ෙවන්
කළ මුදල් පවරනු ලැබූ ශීර්ෂයන් කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙවඩි තියපු අයට, ෙවඩි තියා
ගන්නා පක්ෂයක සාමාජිකයකු අහන විධියට උත්තර ෙදන්න
ඕනෑ.

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

மத

அ

வல்கள்

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில்,
(i)

வர
ெசல த் திட்டத்தில் ஆ தங்க க்கும்
ெவ ம ந் க க்கும் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட
ெதாைககைள ம்;
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(ii)

உண்ைமயில்
ெவ ம ந் க க்கும்
பணத்தின் அளைவ ம்;

(iii)

ேமற்ப
ெதாைககள்
உண்ைமயில்
ெசலவிடப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கைள ம்;

(iv)

ஆ தங்க க்கும்
ெவ ம ந் க க்கும்
மாதாந்தம்
ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக
மற் ம் அப்பணம் மாற்றப்பட் ள்ள ெசலவினத்
தைலப் கள் ஆகியவற்ைற ம்;

(v)

ஆ தங்க க்கும்
ெசலவிடப்பட்ட

வர
ெசல த் திட்டத்தில் ஆ தங்க க்கும்
ெவ ம ந் க க்கும் ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட
பணம் மாற்றப்பட் ள்ள வர ெசல த் திட்ட
ெசலவினத் தைலப் கைள ம்

அவர் தனித்தனியாகக் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he state separately, for the years 2010, 2011 and
2012 (i)

the amount of funds allocated for arms and
ammunition in the Budget;

(ii)

the amounts of money actually spent on arms
and ammunition;

(iii)

the Heads under which the aforesaid amounts
were actually spent;

(iv)

(vi)

(b)

the amount of money that has been spent
monthly on arms and ammunition and as to
which Heads the said money has been
transferred; and
the Heads to which the money allocated for arms
and ammunition in the Budgets have been
transferred?

If not, why?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙදනවා.
(අ)
(i) ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඍජුවම අදාළ වන
ෙතොරතුරු බැවින් ආරක්ෂක ෙහේතූන්
මත අනාවරණය කළ ෙනොහැකිය.
(ii) පැන ෙනොනඟී.
(iii) පැන ෙනොනඟී.
(iv) පැන ෙනොනඟී.
(v) පැන ෙනොනඟී.

මූල ය පිළිබඳ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බව සඳහන් ෙවනවා.
මුදල් අමාත ාංශය හැර ෙම් අය වැෙයන් වැඩිෙයන්ම මුදල් ෙවන්
කර තිෙබන අමාත ාංශය තමයි රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය. ෙම්
රෙට් දූෂිතම අමාත ාංශය තමයි රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශය. ඒ
සම්බන්ධව අපි අහනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් අහන්න
බැරි නම් ෙකොෙහන්ද අහන්ෙන්? 2010, 2011, 2012 වර්ෂ සඳහා
මුදල් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් යුද්ධය අවසන් වුණාට පසුවයි.
ෙම්වා තිෙබන්ෙන් ෙරොෙෂේන් චානක මරන්නයැ, ධීවර
සංස්ථාෙවන් ෙතල් සහනාධාරයක් ඉල්ලුවා කියලා ඇන්තනී
පනාන්දු මරන්නයැ. ඉතින් අපට කියන්න යුද්ධය නැති ෙකොට,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ අනවශ ෙද්වල් කියන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අවි ආයුධ පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ සඳහා ෙන්. ෙරොෙෂේන් චානක
මරන්න, ඇන්තනී පනාන්දු මරන්න. ඒකයි මම කිව්ෙව්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා,- [බාධා
කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට අයත්
අෙනකුත් කාරණා පිළිබඳ විවිධ අවස්ථාවන්වලදී අහපු පශ්නවලට
අපි උත්තර දීලා තිෙබනවා. හැම ෙවලාෙව්ම ඒ පිළිබඳ
සවිස්තරාත්මක උත්තර රජය ලබා දී තිෙබනවා. ගරු රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා ෙමවර අහලා තිෙබන්ෙන් අවි ආයුධ
සහ උණ්ඩ සඳහා වැය කළ මුදල් පමාණයන් පිළිබඳවයි. ඒ
කාරණය ජාතික ආරක්ෂාවට සෘජුවම අදාළ වන ෙතොරතුරක්
බැවින්, "ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත අනාවරණය කළ ෙනොහැකිය."
කියා පිළිතුර ලබා දී තිෙබනවා. ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව එෙසේ
අනාවරණය ෙනොකර සිටීෙම් අයිතිය රජයට තිෙබනවා. රාජ
ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් සමස්ත වියදම් සහ අෙනක් කාරණා
පිළිබඳව ෙනොෙවයි, ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත එක්තරා සීමිත
කාරණයක් පිළිබඳව පමණයි ෙම් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න
බැහැයි කියලා තිෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ආ) අදාළ නැත.

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන ව වස්ථාව යටෙත් රාජ ය
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය වන්ෙන්
ෙමයයි. රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 29,000ක්
ෙවන් කරනවා. මම අහලා තිෙබන්ෙන් මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන

පාර්ලිෙම්න්තුව

35
[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

විතරයි. ෙමොනවා සම්බන්ධෙයන්ද මුදල් ෙවන් කෙළේ කියන එක
ගැන විතරයි මම අහලා තිෙබන්ෙන්. උණ්ඩ ෙකොෙහන් ගත්තාද,
රුපියෙල් එක රුපියල් 10ට ගත්තාද කියලා මම අහන්ෙන් නැහැ.
මම අහන්ෙන්, ඒ පගාව ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ගිය මුළු වියදම
ෙකොපමණද කියන එකයි. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත
කරන්න තිෙබන එකක්. ඔබතුමාට ෙම් උත්තරය අද ෙදන්න බැරි
වුණාට, තව මාෙසකින් 2014 වර්ෂෙය් අය වැය පිළිබඳව
සම්පූර්ණෙයන්ම තර්ක කරනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට
කියන්ෙන් නැත්නම් කාටද කියන්ෙන්? මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්
ජනතාව ෙවනුෙවන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. ගරු
මන්තීතුමා, රාජ ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් අෙනකුත් වැය
පිළිබඳව ෙනොෙවයි ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්. අවි ආයුධ හා
උණ්ඩ පිළිබඳව තමයි ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග්
පශ්නය ඒකට සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා තමයි අපි කිව්ෙව්,
ෙම් කාරණය ජාතික ආරක්ෂාවට බලපාන නිසා අපට උත්තර
ෙදන්න බැහැයි කියලා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රුපියල් ෙකෝටි 29,000න් ෙම් සඳහා කීයක් වැය වුණාද කියලා
දැන ගත්ෙතොත් අපට ෙපෙනනවා සාක්කුවලට ෙකොපමණ ගියාද,
අවි ආයුධවලට ෙකොපමණ ගියාද කියලා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,
අපි දැන ගන්න ඕනෑ ෙන්. ෙම්වා ඔබතුමන්ලාෙගන් අහන්න බැරි
පශ්න.
ගරු
කථානායකතුමා
දන්නවා
ෙන්.
මම
කථානායකතුමාෙගන් අහන්නම් ෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙම්වා අපට තිෙබන වරපසාද.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්න අහන්න ෙහේතුවක් නැහැ.
ෙමොකද, පධාන පශ්නයට පිළිතුරු දීලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.
පශ්න අංක 8.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය?
ආණ්ඩුව පැනලා යන්න හැදුවාට අපට කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ෙම් පශ්නය ගරු කථානායකතුමා තුළින් අහන්ෙන්.
ඔබතුමා තමයි අෙප් වරපසාද ආරක්ෂා කරන කථානායකතුමා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහන්න ෙකෝ බලන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් පශ්නෙයන් අෙප් වරපසාද ආරක්ෂා ෙවනවා. අපි ෙම්වා
අහන්ෙන් ජනතාව ෙවනුෙවන්; හම්බන්ෙතොට ඉන්න ජනතාවත්
ෙවනුෙවන්. ෙම් ලැබුණ උත්තරය අනුව රුපියල් ෙකෝටි 29,000ක්
ෙවන් කරනවාය කිව්වා. සමෘද්ධි දීමනාව ෙවනුෙවන් ෙවන්
කරන්ෙන්ත් රුපියල් ෙකෝටි 9,600යි. ඉතින් ඒ සඳහා රුපියල්
ෙකෝටි 29,000ක් ෙවන් කරන ෙකොට ෙම් වාෙග් උත්තරයක් ලබා
දීම සාධාරණද, ගරු කථානායකතුමනි?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි පශ්නයට පිළිතුරු
ලැබුෙණ් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

රුපියල් ෙකෝටි 29,000 ෙබදී යන ආකාරය පිළිබඳ පශ්නයක්
ඇහුවා නම් හරි. එෙහම නම් දැන් ඒක ෙවනත් දවසක අහන්න.

(Mr. Speaker)

ඒකටත් එක්කම උත්තරය දුන්නා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට අපි උත්තර දීලා නැහැ
ෙන්. ජාතික ආරක්ෂාව මත අපි උත්තර දීම පතික්ෙෂේප කරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අතුරු පශ්න පැන නැඟීමක් ඇති වන්ෙන්
නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ෙබදීම කරන ආකාරය දැන ගන්න
අපට පුළුවන් නම්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා දැන් ඒකට සූදානම් නැති නිසා ඒ පශ්නය
ෙවනත් දවසක අහන්න. ෙබදන හැටි දැන් එතුමා ළඟ නැතිව ඇති.
[බාධා කිරීමක්]
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කළමනාකරණ පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීම :
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලය

38

asked the Minister of Higher Education:
(a)

காைமத் வ பீடெமான்ைற நி
தல் :
ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம்

Is he aware that (i)

the years 2008-2011 to follow the Bachelor of
Business Administration Degree;

ESTABLISHMENT OF MANAGEMENT FACULTY:
UNIVERSITY OF PERADENIYA

2992/’12

(ii)

a separate Faculty for Management Studies has
not been established for these students so far;
and

(iii)

the number of students who were enrolled to do

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

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

(i)

වර්ෂ 2008 සිට 2011 දක්වා කාල සීමාව තුළ
ව ාපාර පරිපාලනෙව්දී උපාධිය හැදෑරීම සඳහා
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලයට සිසුන් කණ්ඩායම්
හතරක් බඳවා ගත් බවත්;

(ii)

ෙමම ශිෂ යන් සඳහා ෙවනම කළමනාකරණ
පීඨයක් ෙමෙතක් ස්ථාපිත කර ෙනොමැති බවත්;

(iii)

ෙමම උපාධිය හැදෑරීම සඳහා බඳවා ගන්නා
සංඛ ාව 2012 වර්ෂෙය්දී සිසුන් 50 දක්වා අඩු කර
ඇති බවත්;

(ආ)

(i)

ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් කළමනාකරණ
පීඨයක් සඳහා ෙවනම ෙගොඩනැගිල්ලක් ෙම් වන
විට ඉදිෙවමින් පවතින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ෙගොඩනැගිල්ෙල් වැඩ කඩිනමින්
අවසන් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(ii)

(iii)

2008 ெதாடக்கம் 2011ஆம் ஆண் வைரயிலான
காலத்தில்
வியாபார
நி வாக
பட்டப்ப ப் க்ெகன
ேபராதைனப்
பல்கைலக்கழகத் க்கு
நான்கு
மாணவர்
கு க்கள்
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்பட்டனெரன்பைத ம்;
இம்மாணவர்க க்ெகன
காைமத் வ
பீடெமான்
நி வப்படவில்ைல என்பைத ம்;

றம்பான
இ வைர

இப்பட்டத் க்காக
ேசர்த் க்ெகாள்ளப்ப ம்
ெதாைக 2012ஆம் வ டத்தில் 50 மாணவர்கள்
வைர குைறக்கப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேபராதைன பல்கைலக்கழகத்தில் காைமத் வ
பீடத் க்காக தனியான ஒ கட் டம் தற்ேபா
நிர்மாணிக்கப்பட் வ கின்றதா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாறாயின், அக்கட் டத்தின் ேவைலகைளத்
ாிதமாக
நிைற
ெசய்ய
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

( இ) இன்ேறல், ஏன்?

year 2012?
(b)

Will he inform this House (i)

whether a separate building is being constructed
at present for a Management Faculty in the
University of Peradeniya; and

(ii)

if so, whether action will be taken to complete
construction work of the aforesaid building
expeditiously?

If not, why?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ ාපන
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake - Deputy Minister of
Higher Education)

ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ ාපන
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i)

the aforesaid degree was reduced to 50 in the

(c)

එතුමා දන්ෙනහිද?

four batches of students were enrolled at the
University of Peradeniya during the period from

(අ)

(ආ)

අමාත තුමා

(i)

ඔව්.

(ii)

ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල තුළ කළමනාකරණ පීඨ
ෙමන්ම කෘෂිකර්ම පීඨ ද අවශ පමාණයට වඩා
වැඩි වුවද ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලය තුළ නව
කළමනාකරණ පීඨයක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ
පියවර ගනිමින් සිටී.

(iii)

නැත.

(i)

ඔව්.

(ii)

නියමිත කාල වකවානුව තුළ දී අවසන් කිරීමට
අවශ කටයුතු ෙයොදා ඇත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර තුළින් එතුමා
කියනවා, ෙම් වන විට ශිෂ කණ්ඩායම් හතරක් බඳවා ෙගන
තිෙබනවාය කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්ව ෙද් නැවත කියන්න යන්න
එපා, ගරු මන්තීතුමා. ෙකළින්ම පශ්නය අහන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

කණ්ඩායම් හතරක් - batches හතරක් - බඳවා ෙගන තිබුණත්
තවම පීඨය ස්ථාපිත කරලා නැහැ. ඒ අය ශාස්ත පීඨයට සම්බන්ධ
කරලා තමයි අධ ාපනය ලබා ෙදන්ෙන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඉඩකඩ පශ්නය නිසා -

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ නිසා කවදා වන විට ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය්
කළමනාකරණ පීඨය ස්ථාපිත කරනවාද?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඒක තමයි අපි කිව්ෙව් කළමනාකරණ පීඨය ස්ථාපිත කිරීමට
අවශ ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඉදි කිරීම් කටයුතු දැන් නිමා ෙවමින්
පවතිනවා කියලා. ඒක දැන් ඉදි කර ෙගන යනවා. අවශ
ෙවලාවට ඒවා සිද්ධ ෙවනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් උත්තරය හරියට- [බාධා කිරීමක්]
මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නෙයන් අහන්ෙන් ෙම්කයි, ගරු
කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි, හරි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)
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පස්වැනි කණ්ඩායම විධියට- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම ෙදවැනි
අතුරු පශ්නය විධියට නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන් අහන්ෙන්
ෙමයයි. මුල් ශිෂ කණ්ඩායම් හතරට 150කට වැඩි ශිෂ යන්
පිරිසක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා.
පස් වැනි ශිෂ කණ්ඩායමට ශිෂ යන් 50කට ආසන්න
සංඛ ාවක් -අඩු සංඛ ාවක්- බඳවා ගන්න ෙහේතු වුෙණ් ඇයි?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ශිෂ යින් 50කට ආසන්න සංඛ ාවක් -අඩු සංඛ ාවක්- බඳවා
ගත්තාය කියා ෙකොෙහේවත් කියා නැහැ. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට,
මම " නැත" කියා උත්තර දුන්නා ෙන්. මම ඍජු පිළිතුරක්
දුන්නා, " නැත" කියලා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
සාමාන ෙයන් කළමනාකරණ පීඨයක අධ ාපනය හදාරන කාලය
අවුරුදු 4යි. දැන් හතරවන ශිෂ කණ්ඩායමත් ආවාය කියන්ෙන්,
පළමුවන ශිෂ කණ්ඩායම සමු අරෙගන යන කාලයයි. ඔවුන්ට
පීඨයක් දකින්නවත් නැතිව තමයි ඔවුන් උපාධිය අරෙගන
විශ්වවිද ාලෙයන් සමුගන්ෙන්. ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් මාසය
ෙවනෙකොට, එෙහම නැත්නම් 2015 ෙම් මාසය ෙවනෙකොට,
එෙහමත් නැත්නම් 2016 ෙම් මාසය ෙවනෙකොට ෙම්
කළමනාකරණ පීඨෙය් කටයුතු සම්පූර්ණ කර ෙම් ශිෂ යන්ට
ලබා ෙදන්නට පුළුවන් ද කියා ෙම් ආශ්චර්යවත් ශී ලංකාෙව් ගරු
උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත තුමාට සහතිකයක් ෙදන්නට
පුළුවන් ද? එෙහම දින වකවානුවක් කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ඒ අවශ තාව සම්පූර්ණ කර ෙගන තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ අවුරුදු
හතෙරන් යන්ෙන්. පීඨය ෙගොඩ නඟලා නැති වුණාට, ඒ අවශ
දැනුම ලබා ෙදනවා.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක හරියට මනුෂ යාට ගැළෙපන්න
ෙකෝට් එක මහනවා ෙනොෙවයි, ෙකෝට් එකට ගැළෙපන්න
මනුෂ යා කපනවා වාෙග් වැඩක්. කණ්ඩායම් හතරක් අවුරුදු
හතරක් තිස්ෙසේ අරෙගන-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද?

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශයට අයත්
ආයතන : වාහන
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சின் கீழான
நி வனங்கள் : வாகனங்கள்

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF LANDS AND LAND
DEVELOPMENT: VEHICLES

9. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ඔව්, ෙම් අහන්ෙන් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

3354/’12
(අ)

(i)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත ාංශයට අයත්
ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබා දී ඇති
නිලධාරින් අයත් ෙශේණි කවෙර්ද;

(iv)

එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති
වාහන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අහන්න, බලන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

කණ්ඩායම් හතරක් අර ෙගන තිෙබනවා. ඒ කණ්ඩායම් හතරට
පීඨයක් නැහැ. ඒ අය ඉෙගන ගන්ෙන් ෙවනත් තැන්වල. දැන්

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
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(ආ)

(i)

උක්ත අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවලට
කුලී පදනම මත ලබා ෙගන ඇති වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද;
(iii) එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල
ෙකොපමණද;
(iv) කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන පරිහරණය කරනු
ලබන නිලධාරින් කවුරුන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)
(i) ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන,
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සහ
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන් කර හඳුනා
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද;
(iii) අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ ලාංඡනය සමඟ
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද;

(iv)

(iii)

(iv)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

(a)

Will he state (i)

ෙනො එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ii)
(iii)

காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

காணி, காணி அபிவி த்தி
ெசாந்தமான நி வனங்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

அைமச்சுக்குச்
எண்ணிக்ைக

(iv)

(iii)

ேமற்ப நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாகத்தர்களின்
தரங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
உத்திேயாகத்தர்களின்
ேமற்பார்ைவயின்
கீ ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்

Will he inform this House of (i) the number of vehicles that have been obtained
on rent basis in the institutions coming under the
aforesaid Ministry ;
(ii) the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;
(iii) the total amount of money paid annually as rent
on those vehicles; and
(iv) the officers who use those vehicles obtained on
rent basis?

(c)

Will he also state (i) whether a methodology to distinguish
Government vehicles under this Ministry,
vehicles obtained on rent basis and personal
vehicles of the officers, is in place?
(ii) if so, whether a clarification in that regard is
made;
(iii) whether the State insignia and the name of the
relevant institution are engraved in the
Government vehicles that come under the
Ministry and the institutions coming under it; and
(iv) if not, the reasons for that?

(d)

If not, why?

அவர் குறிப்பி வாரா?
ேமற்ப அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில்
உள்ள
வாடைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப வாகனங்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

(iii)

ேமற்ப
வாகனங்க க்காக
வ டாந்தம்
ெச த்தப்ப ம்
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

வாடைக
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
பயன்ப த் ம்
யாவெரன்பைத ம்

க்கான ெகா ப்பன கள்
ைற யாெதன்பைத ம்;

அ ப்பைடயில்
வாகனங்கைளப்
உத்திேயாகத்தர்கள்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
ேமற்ப
அைமச்சின்
கீ ள்ள
அரசாங்க
வாகனங்கள்,
வாடைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம்
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள
ேவ ப த்தி
இனம்
காண்பதற்கான
ைறைமெயான் உள்ளதா என்பைத ம்;

the number of institutions that come under the
purview of the Ministry of Lands and Land
Development;
the number of Government vehicles that come
under each such institution;
the grades of the officers of those institutions to
whom Government vehicles have been
assigned; and
the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

(b)

( i i ) ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வனத்தின் கீ ள்ள
அரசாங்க
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(இ) (i)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Land Development:

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(ஆ) (i)

ஆெமனின், இ ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா
என்பைத ம்;
அைமச்சுக்கும்
அதன்
கீ ள்ள
நி வனங்க க்கும் ெசாந்தமான அரசாங்க
வாகனங்களில் அரச இலச்சிைன டன் குறித்த
நி வனத்தின் ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்

(ii)

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(அ) (i)
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ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම්
සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் - காணி, காணி
அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon - Minister of Lands
and Land Development)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

4කි.

(ii)

මිනින්ෙදෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 299
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ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 29
ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 33
ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
- 22
(iii)

(iv)

ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිය,
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් 1 පන්තිය, ශී ලංකා
මිනින්ෙදෝරු ෙසේවෙය් විෙශේෂ ෙශේණිය, ශී ලංකා
ගණකාධිකාරි ෙසේවෙය් 1 පන්තිය.
මිනිනෙ
් දෝරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 299

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමා ඉන්නවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 33

(The Hon. P. Harrison)

(i)

කුලී පදනම මත වාහන ලබා ෙගන ෙනොමැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)
(ඇ)

ඔබතුමා එහාට ෙමහාට පැනපු ෙකෙනක්. දැන් සද්ද නැතිව ඉන්න
ෙකෝ. ගරු නන්දිමිත ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
හැම එකටම පැනලා ෙදන්න එපා. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] මාතෙල් පශ්නයක් ෙනොෙවයි
මම ඇහුෙව්. මම ඇහුෙව් ඉඩම් අමාත ාංශයට අදාළ පශ්නයක්.
මාතෙල් පශ්නයක් ඇහුවා නම් ඔබතුමා කියන්න.

ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 12
ඉඩම් පරිහරණ පතිපත්ති සැලසුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
- 22.
(ආ)
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අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් නගර සභා සීමාෙව් සිටින විශාල
පමාණයකට තවම ඉඩම් බලපත ලැබිලා නැහැ. මම මීට කලිනුත්
ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
වන තුරු ඒ පශ්නය විසඳිලා නැහැ.

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එක්ක මම ෙපෞද්ගලිකවම කථා
කරලා ඒ පශ්නය විසඳලා ෙදන්නම්. ඔබතුමා එක සැරයක් මා මුණ
ගැසුණු බවත් මට මතකයි. මා එය ඉටු කර ෙදන්නම්.

(i)

ඔව්.

(ii)

වාහනවල, රාජ ලාංඡනය හා අමාත ාංශෙය්/
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නාමය ෙයොදා
ඇත.

(iii)

ඔව්.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. P. Harrison)

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අයිතිද, එෙහම නැත්නම් ෙමය
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ඇමතිවරෙයකු යටෙත්ද කියා මා
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු ඇමතිතුමනි, මහවැලිය භාර ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටින නිසා මම ෙම් කාරණය අහන්නම්. ෙම් මහවැලි
ඉඩම්වල බලපත දීම ඔබතුමාට අයිති නැද්ද?

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

නැහැ. ඒක මහවැලිය භාර ඇමතිතුමාටයි අයිති.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.

(மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත්යි එය තිෙබන්ෙන්.

අය වැය පතිපාදන : ආපදා කළමනාකරණය
வர

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඉඩම් ඇමතිවරුන්ට තමයි ඒ අමාත ාංශය
අදාළව තිබුෙණ්. හැබැයි, මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙවනුෙවන්
ඔබතුමාෙග් වැඩ කටයුතු ෙකෙරනවා ද කියා. [බාධා කිරීම්] ගරු
නන්දිමිත ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කලබල
ෙවන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඇහුෙව්. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා වාෙග් ෙනොෙවයි. එතුමා පරණ ශී ලංකා නිදහස්
පාක්ෂිකෙයක්; මුල ඉඳලාම හිටපු ෙකෙනක්. ඔබතුමා ෙම් එහාට
ෙමහාට පැනපු ෙකෙනක් ෙන්.
අහගන්න, ඒවාෙය් විස්තර. ඔබතුමා පැනලා ඇවිල්ලා ෙන්.
පැනලා ෙදන්ෙන් නැතුව ඉන්න ෙකෝ. මාතෙල් නායකයාෙගන්
මම ඇහුෙව්. එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අයිතිකාරෙයක්.

ெசல த் திட்ட ஒ க்கீ
காைமத் வம்

: அனர்த்த

BUDGETARY ALLOCATION : DISASTER MANAGEMENT

2945/’12

11.ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ආපදා කළමනාකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂ සඳහා,
(i)

ආපදා කළමනාකරණය සඳහා අය වැෙයන් ෙවන්
කළ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

ආපදා කළමනාකරණය ෙවනුෙවන් වැය කළ
තථ මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
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(iii)

ඉහත කී මුදල් සැබෑ ෙලස වැය කෙළේ කවර වැය
ශීර්ෂයන් යටෙත්ද;

(iv)

ආපදා කළමනාකරණය ෙවනුෙවන් මාසිකව වැය
කළ මුදල් පමාණය සහ එකී මුදල් පවරනු ලැබූ
වැය ශීර්ෂයන් කවෙර්ද;

(v)

ආපදා කළමනාකරණය සඳහා අය වැෙයන් ෙවන්
කළ මුදල් පවරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂයන් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
அனர்த்த

(அ)

(අ)
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(i)

(ii)

(iii)
(iv)

காைமத் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில்,
(i)

வர
ெசல த்
திட்டத்தில்
அனர்த்த
காைமத் வத்திற்காக ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட
ெதாைககைள ம்;

(ii)

உண்ைமயில் அனர்த்த காைமத் வத்திற்காகச்
ெசலவிடப்பட்ட பணத்தின் அளைவ ம்;

(iii)

ேமற்ப
ெதாைககள்
உண்ைமயில்
ெசலவிடப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கைள ம்;

(iv)

அனர்த்த
காைமத் வத்திற்காக மாதாந்தம்
ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக
மற் ம்
அப்பணம்
மாற்றப்பட் ள்ள
ெசலவினத்
தைலப் கள் ஆகியவற்ைற ம்;

(v)

வர
ெசல த்
திட்டத்தில்
அனர்த்த
காைமத் வத்திற்காக ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட
பணம் மாற்றப்பட் ள்ள வர ெசல த் திட்ட
ெசலவினத் தைலப் கைள ம்

அவர் தனித்தனியாகக் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

2010 - රුපියල් 1,179,387,000.00
2011 - රුපියල් 1,995,272,478.00
2012 - රුපියල් 984,600,000.00
2010 - රුපියල් 982,876,044.51
2011 - රුපියල් 1,691,462,667.96
2012 - රුපියල් 794,242,448.70
වැය ශීර්ෂ 106.
ඇමුණුම 01 - ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය
හා ජාතික ආපදා සහන සහන ෙසේවා
මධ ස්ථානය.
ඇමුණුම 02 - ආපදා කළමනාකරණ
මධ ස්ථානය.
ඇමුණුම 03 - ජාතික ෙගොඩනැඟිලි පර්ෙය්ෂණ
සංවිධානය.
ඇමුණුම් සභාගත* කරමි.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය බිහි කෙළේ ආපදා
කළමනාකරණයට විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියන
අදහසිනුයි. නමුත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අය වැෙයන් ෙවන්
කරන මුදල් පමාණය අඩු ෙවලා ෙන්ද? 2010 දී ආපදා
කළමනාකරණය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 1,179ක් ෙවන් කර
තිෙබනවා. 2011 දී එය 1,995කට වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඊට
පසුව 2012 දී එය රුපියල් මිලියන 984කට අඩු ෙවලා. ඇයි ෙම්
අඩු වීම? ෙම් අඩුවීෙමන් ෙපනී යන්ෙන්, රෙට් ආපදා
කළමනාකරණය නැති වී යනවා කියන එකද, එෙහම නැත්නම්
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙය් වටිනාකම අඩුවීෙගන යනවාද?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
asked the Minister of Disaster Management:
(a)

Will he state separately for the years 2010, 2011 and
2012 (i)

the amount of funds allocated for disaster
management in the Budget;

(ii)

the amounts of money actually spent on disaster
management;

(iii)

the Heads under which the aforesaid amounts
were actually spent;

(iv)

the amount of money that has been spent
monthly on disaster management and to which
Heads the said money has been transferred; and

(v)

(b)

the Heads to which the money allocated for
disaster management in the Budgets have been
transferred?

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂෙය් දී ෙලොකු ගංවතුරක්
ඇති වුණා. එම නිසා අපට අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙවන් කළ
මුදලට වඩා රුපියල් මිලියන 450ක් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන්
ලැබුණා. ඊට අතිෙර්කව විෙද්ශ වශෙයන් සහ ෙද්ශීය වශෙයනුත්
යම් ආධාර පමාණයක් ලැබුණා. ඒවාත් එක්ක තමයි ෙම් මුදල
එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 2012 වර්ෂෙය් දී ඒ වාෙග් තත්ත්වයක්
ඇති වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම නිවාස සඳහා ආධාර ලබා දීම
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් කියාත්මක වුණා. නැවත
2013 දී එම වැඩ පිළිෙවළ අෙප් අමාත ාංශය තුළින් කියාත්මක
වනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් අවුරුද්දට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

If not, why?

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා ( ආපදා කළමනාකරණ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த

காைமத் வ

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා අෙප්
අමාත ාංශයට ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය ඊට වඩා වැඩියි.
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා]

නිල වශෙයන් හරියටම පමාණය ෙකොපමණද කියන්න මා
ෙතොරතුරු ෙගනාෙව් නැහැ. ඔබතුමාට පසුව මා එම පමාණය
දැනුම් ෙදන්නම්. හැබැයි, ෙම් වර්ෂෙය්ත් අපට අතිෙර්කව රුපියල්
මිලියන 450ක් ලැබිලා තිෙබනවා, නිවාස ආධාර ලබා දීම සඳහා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය් කාර්ය භාරය විය යුත්ෙත්
යම් ආපදාවක් සිදු වන්නට කලින් ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත්
කිරීමයි. නමුත් ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යම් ආපදාවක් සිදු
වුණාට පසුව ෙමන්න ෙමෙහම වුණා කියලා ෙලොකුවට ශබ්ද කරන
අමාත ාංශයක්. ඒ නිසා ෙම් ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශෙය්
තිෙබන වටිනාකම ෙමොකක්ද? යම් ෙදයක් සිදු වුණාට පසුව ඒ
ගැන කියන එක නිකම් අර සාස්තරකාරෙයෝ සාස්තර කියනවා
වාෙග් ෙන්.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, ආපදා කළමනාකරණ හා ව සන
කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සභාෙව් ජනාධිපතිතුමාත්,
විපක්ෂ නායකතුමාත්, ෙමතුමාත් සාමාජිකෙයෝ ෙවනවා. එම
සභාව රැස්වන අවස්ථාවට ෙමතුමා සහභාගි වනවා නම් ෙමෙහම
කථා කරන්ෙන් නහැ. අපි සැලසුම් හදලා තිෙබන්ෙන් ආපදාවන්
වැළැක්වීම සඳහා යි. ඒ වාෙග්ම ආපදා අවම කිරීෙම් ව ාපෘති
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල් පමාණය එන්න එන්නම වැඩි
ෙවනවා. එක් වර්ෂයකට ෙවන් කළ මුදල ෙමන් ෙදගුණයක් වන
තුරු ඊළඟ වර්ෂෙය් දී ෙවන් කරන මුදල් පමාණය වැඩිෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් ආපදාවක් ඇති වුණාම ඒ ගැන කථා කරනවා
මිසක්, ආපදාව එන්නට ෙපර ඒ ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ.
නමුත් ඒ සඳහා අවශ සැලසුම් සකස් කරලා, අවශ වැඩ පිළිෙවළ
සකස් කරනවා. දැනටමත් මාස කිහිපයකට සැරයක් අපි සුනාමි
ෙපරහුරු පවත්වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සෑම ෙදයක් ගැනම දැනුවත්
කිරීෙම් වැඩසටහන් අපි පවත්වනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා නිවැරදි කිරීමක් කරන්න කැමැතියි.
ෙමතුමා
කිව්වා,
ආපදා
කළමනාකරණ
හා
ව සන
කළමනාකරණය සඳහා වූ ජාතික සභාව රැස් ෙවනවා,
ජනාධිපතිතුමාත් එහි සාමාජිකෙයක් ෙවනවා කියලා. නමුත් අපි
කවදාවත් එම අවස්ථාවට සහභාගී ෙවලා නැහැ. ෙමොකද, ෙමය
පැවැත්ෙවන්ෙන් අරලියගහ මන්දිරෙය් දීයි. අපි කියලා තිෙබනවා,
ෙම් අමාත ාංශය විෙශේෂ අමාත ාංශයක් නිසා, එම රැස්වීම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී පවත්වන්න කියලා. අපි විපක්ෂ මන්තීවරුන්
වශෙයන් අරලියගහ මන්දිරයට යන්න වුවමනා නැහැ. අපට
අවශ වන්ෙන් අමාත ාංශයක වැඩ කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
පවත්වන රැස්වීම්
ඒ අදාළ අමාත ාංශෙය් දී පැවැත්වීමයි.
අරලියගහ මන්දිරෙය් දී රැස්වීම් පවත්වන්න පුළුවන්, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් වැඩ කටයුතු සම්බන්ධෙයන්. ෙමෙතක් දුරට
රැස්වීම් පවත්වා තිෙබන්ෙන් අරලියගහ මන්දිරෙය් දීයි. ආපදා
කළමනාකරණ අමාත ාංශෙයන් ඒ ගැන අපව දැනුවත් කරනවා.
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කාර්යාලය.
ඔබතුමන්ලා එහි යනවා ෙන්. ෙම් විපක්ෂ
නායකතුමාත් ඕනෑ තරම් එහි ගිහිල්ලා කථා කරලා තිෙබනවා.
එතුමා එහි ඇවිල්ලා ෙකෝපි එකක් එෙහම බීලා යි යන්ෙන්.
පශ්නයක් නැහැ. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් අෙනක් පක්ෂවල මන්තීවරු
සම්බන්ධ ෙවනවා ෙන්, ඒකට.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ මන්තීවරු ගියාම ඕනෑ නැති ඒවා කර ෙගන තිෙබනවා ෙන්
ඔය ෙගොල්ෙලෝ.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

නැහැ, එෙහම පශ්නයක් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලාට ෙහොඳින් උදවු කරන්න ගිහිල්ලා හරවාෙගන
තිෙබනවා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

භය ෙවන්න එපා, රවි කරුණානායක මන්තීතුමා. තවත්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කවුරුවත් අෙප් පැත්තට ගන්න
සූදානමක් නැහැ. එෙහම අවශ තාවක් නැහැ. ඒ නිසා භය නැතුව
ඇවිල්ලා සම්බන්ධ ෙවන්න. නායකතුමාත් එක්ක ඇවිල්ලා
සම්බන්ධ ෙවන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සම්බන්ධ ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

මා ගැන සඳහන් කරපු නිසා මම ෙමය කියන්න ඕනෑ. ෙම්
ආපදා මණ්ඩලය ෙම් ගරු සභාෙව් අධීක්ෂණය යටෙත්යි
තිෙබන්ෙන්. විපක්ෂ නායක ෙහෝ අගමැති ෙහෝ ජනාධිපති එහි
සාමාජික වුණා කියලා පශ්නයට පිළිතුරු ෙනොදී ඉන්න බැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ෙම් මන්තීවරුන් ඕනෑ එක්ෙකෙනකුට අයිතියක්
තිෙබනවා, ෙමොකක්ද සිදු ෙවන්ෙන් කියලා දැන ගන්න. ඒකට
පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පැහැදිලිව ෙම් පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා. ෙම් පශ්නයට පිටින් අහන පශ්න ගැන තමයි ෙම්
තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්.
අෙනක් කරුණ, ෙම් ආපදා කළමනාකරණ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙම් සුමන්තිරන් මන්තීතුමාත් සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒකයි
මම කිව්ෙව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අරලියගහ මන්දිරය කියන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික කාර්යාලයක්
ෙනොෙවයි. අරලියගහ මන්දිරය කියන්ෙන්, ජනාධිපතිතුමාෙග් නිල

පාර්ශ්වෙය්

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

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

සුමන්තිරන් මන්තීතුමායි, රවි කරුණානායකයි
මන්තීවරු ෙදන්ෙනක් ෙන්.

කියන්ෙන්
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

නැහැ, ඉතින් ඒ වාෙග් ඔබතුමන්ලාත් ඇවිල්ලා ෙම්කට
සම්බන්ධ ෙවන්න. එතුමා එතැනට ඇවිල්ලා ඉතාමත් ෙහොඳ
ෙයෝජනා ෙගෙනනවා. මම කියන්ෙන් එළිෙය් ඉඳෙගන කෑ ගහ
ගහා ඉන්ෙන් නැතුව, ඇවිල්ලා නිවැරදි අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න
කියලායි. තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩිෙය ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන
එතුමන්ලාත් ඇවිත් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවනත් කටයුතු තිෙබනවා. ඒ නිසා
ඉවර කරමු.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි ගරු කථානායකතුමනි.
ඇමතිතුමාෙග් ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය තුළින් ඔබතුමා
ඉදිරිපිට සිටින දක්ෂ ඇමතිවරයකු වන ධීවර අමාත තුමාෙග් ධීවර
අමාත ාංශයට පශ්න ටිකක් දමන්න හැදුවා. මාස හතරකට ඉස්සර
ෙවලා ධීවරෙයෝ 54 ෙදෙනක් නැති වුණා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙයන්
39 ෙදෙනක් නැති වුණා. ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය
තුළින් තඹ සතයක් ඒ අයට ලබා දුන්ෙන් නැහැ. වැරදුණාට පස්ෙසේ
ධීවර අමාත ාංශයට එම පශ්න දමන්න හැදුවා. ඔබතුමාෙග් ෙම්
සල්ලි තුළින් ෙමොනවාද කෙළේ; ෙමොනවාද වුෙණ්? ෙම්ක වහලා
දැම්මා නම් ඊට වැඩිය ෙහොඳ ෙනොෙව්ද?
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ ඉවසන්න, උත්තරයක් ෙදන ෙතක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අසත ය
කියන
කථානායකතුමනි.

ෙකොට

ඉවසන්න

බැහැ,

ගරු

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්කට මට උත්තරයක් ෙදන්න ඉඩ
ෙදන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, ධීවර අමාත තුමාත් සාක්ෂි දරයි. ෙම්
මැරුණු හැම ෙකෙනක් ෙවනුෙවන්ම අපි මරණාධාර මුදලක්
දුන්නා. සත පහක්වත් දුන්ෙන් නැහැයි කියලා ෙන් කිව්ෙව්. ෙම්
අය ෙවනුෙවන් අපි පිසූ ආහාර ලබා දුන්නා, අවශ අවස්ථාවලදී
මුදල් පතිපාදන දීලා. ඊට අතිෙර්කව ෙම් අය ෙවනුෙවන් වියළි
සළාක මුදල් ලබා දුන්නා. අෙප් අමාත ාංශෙයන් ඒවා ලබා
දුන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

දවස් තුනකට.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඒක තමයි ගරු කථානායකතුමනි, මට එතුමාට උගන්වන්න
බැහැ. එතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඕනෑම පශ්නයකදී-

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා කිව්ෙව් සම්පූර්ණ පට්ටපල්
අසත යක්. සත පහකවත් උදව්වක් කෙළේ නැහැයි කියලා කිව්වා.
මම පැහැදිලිව කියනවා, එෙසේ ව සනයට පත් වුණු ජනතාවට අපි
සහනාධාර ලබා දීලා තිෙබන බව.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සත පහක් දීලා නැහැ.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

නැහැ, දීලා තිෙබනවා. ෙම් ධීවර අමාත තුමාෙගන් අහන්න
දීලා නැද්ද කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමොරටුෙව් 34 ෙදෙනක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඉතින් එෙහම නම් සත පහක්වත් දුන්ෙන් නැහැ කියා
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් ඇයි? ගරු මන්තීතුමනි, අවෙබෝධයක්
නැතිව කථා කරන්න එපා. අනික් වන්දි කම සියල්ලම ධීවර
අමාත ාංශය මඟින් ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, ලබා දුන්නාය
කියා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

මෙග් අමාත ාංශය මඟින් තමයි ෙම් සියල්ල ලබා දුන්ෙන්.
ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය තුළින් තමයි මරණාධාර මුදල්
දුන්ෙන්; ඒ වාෙග්ම පිසූ ආහාර ලබා දුන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12-3011/'12-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා (තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய - தபால் ேசைவகள் பிரதி
அைமச்சர்)

(The Hon. Sanath Jayasuriya -Deputy Minister of Postal
Services)

ගරු කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුෙවන්
මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
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(iii)

අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ ලාංඡනය සමඟ
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද;

(iv)

ෙනො එෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද ?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
வனசீவராசிகள் வளப் ேப

(அ) (i)

வனசீவராசிகள், வளப் ேப ைக அைமச்சுக்குச்
ெசாந்தமான நி வனங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
நி வனத்தின் கீ ள்ள
அரசாங்க
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள்
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள
உத்திேயாகத்தர்களின்
தரங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
உத்திேயாகத்தர்களின்
ேமற்பார்ைவயின்
கீ ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔන්න බලන්න පටන් ගන්ෙන්ම සති ෙදකක් කල් ඉල්ලමිනුයි.
ඉතින් ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? එතුමාත් මාතර. බලන්න ගරු
කථානායකතුමනි, දිවුරුම් දීලා ඇවිල්ලා පළමුවන පශ්නයටම සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ාංශයට අයත්
ආයතන : වාහන

வனசீவராசிகள், வளப் ேப ைக அைமச்சின் கீழான
நி வனங்கள்: வாகனங்கள்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF WILDLIFE RESOURCES
CONSERVATION: VEHICLES

13.ගරු පී. හැරිසන් මහතා

3355/’12

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(i)

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ාංශයට අයත්
ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබා දී ඇති
නිලධාරින් අයත් ෙශේණි කවෙර්ද;

(iv)

එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති වාහන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ேமற்ப வாகனங்க
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்

(iii)

ேமற்ப
வாகனங்க க்காக
வ டாந்தம்
ெச த்தப்ப ம்
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
வாகனங்கைள
பயன்ப த் ம்
உத்திேயாகத்தர்கள் யாவெரன்பைத ம்

(i)

උක්ත අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවලට
කුලී පදනම මත ලබා ෙගන ඇති වාහන සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද;

(iii)

එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල
ෙකොපමණද;

(iv)

කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන පරිහරණය කරනු
ලබන නිලධාරින් කවුරුන්ද;

(இ) (i)

(i)

(ii)

ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන,
කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන සහ
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන් කර හඳුනා
ගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද;

ேமற்ப
அைமச்சின்
கீ ள்ள
அரசாங்க
வாகனங்கள்,
வாடைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம்
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள
ேவ ப த்தி
இனம்
காண்பதற்கான
ைறைமெயான் உள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனின், இ
என்பைத ம்;

(iii)

அைமச்சுக்கும்
அதன்
கீ ள்ள
நி வனங்க க்கும் ெசாந்தமான அரசாங்க
வாகனங்களில் அரச இலச்சிைன டன் குறித்த
நி வனத்தின் ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(iv)

இன்ேறல், அதற்கான
என்பைத ம்

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

க்கான ெகா ப்பன கள்
ைற யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

ேமற்ப அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில்
உள்ள
வாடைக
அ ப்பைடயில்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
வாகனங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

(The Hon. P. Harrison)

(අ)

ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா

காரணங்கள்
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asked the
Conservation:
(a)

(ii)

(c)

Wildlife

Resources

the number of institutions that come under the
purview of the Ministry of Wildlife Resources
Conservation;

the grades of the officers of those institutions to
whom Government vehicles have been assigned;

(iv)

the number of vehicles falling under the
supervision of those officers?

(ඇ)

(iv)

ඉහත (ii)හි පරිදි වාහන වනජීවී සංරක්ෂණ
අධ ක්ෂ ජනරාල්ෙග් හා වනජීවී භාරෙය්
කළමනාකරුෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් පවතී.

(i)

අමාත ාංශය යටෙත් ඇති ආයතන සඳහා කුලී
පදනම මත වාහන ලබා ෙගන ෙනොමැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

ඔව්.

(ii)

රජෙය් වාහන සඳහා රාජ ලාංඡනය ෙයොදා ඇත.

(iii)

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමහර
වාහන සඳහා රාජ ලාංඡනය හා ෙදපාර්තෙම්න්තු
නාමය සඳහන් කරන අතර, වැටලීම් සඳහා ෙයොදා
ගනු ලබන වාහන සඳහා රාජ ලාංඡනය හා
ෙදපාර්තෙම්න්තු නාමය සඳහන් ෙනොකරයි.

(iv)

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්
සිදු කරන වනජීවී අපරාධ වැටලීම් සාර්ථක කර
ගැනීමට ෙදපාර්තෙම්න්තු වාහනවල හඳුනා
ගැනීෙම් ලාංඡන තිබීම බාධාවක් විය හැකි බැවින්
එම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඇතැම් වාහන සඳහා
රාජ ලාංඡනය හා ෙදපාර්තෙම්න්තු නාමය
සඳහන් කර ෙනොමැත.

Will he inform this House of (i)

the number of vehicles in the institutions coming
under the aforesaid Ministry that have been
obtained on rent basis;

(ii)

the method of payment of rent adopted in
relation to those vehicles;

(iii)

the total amount of money paid annually as rent
on those vehicles; and

(iv)

the officers who use those vehicles obtained on
rent basis?

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

Will he also state whether a methodology to distinguish
Government vehicles under this Ministry, vehicles
obtained on rent basis, and personal vehicles of
the officers is in place?

(ii)

if so, whether a clarification in that regard is
made;

(iii)

whether the state insignia and the name of the
relevant institution are engraved in the
Government vehicles that come under the
Ministry and the institutions coming under it; and

(iv)

if not, the reasons for that?

If not, why?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Minister
of Wildlife Resources Conservation)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි:
(අ)

(ආ)

the number of Government vehicles that come
under each such institution;

(iii)

(i)

(d)

of

Will he state (i)

(b)

Minister
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(i)

02යි.

(ii)

වන ජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව - 214යි.

(iii)

වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව

වනජීවී භාරය

- 03යි.

වනජීවී සංරක්ෂණ අධ ක්ෂ ජනරාල්
අධ ක්ෂ (පාලන)
අධ ක්ෂ (මුදල්)
අධ ක්ෂ (ෙමෙහයුම්)
කලාප කාර්යාල භාර සහකාර අධ ක්ෂවරුන්
ෙවත ෙවන් කර ඇත.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. දැන් දිගින් දිගටම අලි - මිනිස් ගැටුම උග අතට හැරී
තිෙබනවා. ඒක නැවැත්වීම සඳහා අලි වැටවල් ගහන කමයක්
කලින් තිබුණා. ඒක ඒ තරම් සාර්ථක නැහැ, අලුත් කමයක්
හඳුන්වා ෙදනවාය කියා ඔබතුමා සඳහන් කර තිබුණා.
ඒ ෙකොෙහොම ෙවතත් දැන් ඉදිරියට එන්ෙන් මහ කන්නය.
ෙගොවීන්ෙග් වගා පාළු වීමත් දිගින් දිගටම සිද්ධ ෙවනවා. මා දැන
ගන්න කැමැතියි, ඒ සඳහා ඔබතුමා ෙගන ඇති පියවර ෙමොකක්ද
කියලා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක දීර්ඝ කාලීනව මතු ෙවලා
තිෙබන පශ්නයක්. ඉතිහාසෙය් අලි මිනිස් සංහිඳියාවක් තිබුණා.
දැන් අලි, අලි ගැටුමත්, අලි මිනිස් ගැටුමත් එම ආකාරයටම
තිෙබනවා. අපට දැනට අලි වැට ඉදි කරන්න පුළුවන්, වර්ෂයකට
කිෙලෝමීටර් 500ක් දක්වා පමණයි. නමුත් අප එය ඉතාමත්
ෙව්ගෙයන් ඉදි කිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර අවශ විධිවිධාන
ෙයොදා තිෙබනවා. ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් අලි වැට අලියා ෙනොකඩන
තාක් කල් පමණයි සාර්ථක වන්ෙන්. අලියා අලි වැට කඩාපු ගමන්
ඒක අසාර්ථකයි. අලියාට එය කඩන්න පුළුවන්. ෙමතුමාත් ඒක
ෙහොඳට දන්නවා. එම නිසා අපි ජීව වැටක් ඉදි කිරීමට දැනට
උපකල්පනය කර තිෙබනවා. ජීව වැටක් නිර්මාණය කරන්න
අවශ කටයුතු දැනට සම්පාදනය කරමින් පවතිනවා. ඒක ස්ථිර
වැටක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන අතුරු පශ්නය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සඳහන් පරිදි විවිධ ජනවාර්ගික හා ආගමික
පසුබිම්වලින් පැමිෙණන දරුවන්ට අධ ාපනය
ලබා දීම සඳහා මිශ පාසල් පිහිටුවීෙම් පතිපත්තියට
රජය එකඟ වන්ෙන්ද;

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)
මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 2012
වර්ෂෙය් සහ 2013 වර්ෂෙය් ෙම් වන ෙතක් වල් අලි නිසා ජීවිත
හානි වුණු අය ෙවනුෙවන් ෙදන වන්දි මුදල් ෙගවීම පමාද ෙවලා
තිෙබනවා. අවුරුදු ෙදකක ෙගවන්න තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ගරු කථානායකතුමනි, යම් කිසි ෙකනකු මිය ගිය ගමන්
මූලික වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා ක්ෂණිකව රුපියල් 15,000ක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා හරහා ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කර
තිෙබනවා. සියලු ලියකියවිලි සම්පූර්ණ කළාම අපි ඉතා ඉක්මනින්
ඉතිරි මුදල ෙගවනවා. එවැනි ෙගවීම් පමාද ෙවලා තිෙබනවා නම්,
ඒ පිළිබඳ විස්තර ඔබතුමා ඉදිරිපත් කෙළොත් මම ඉතා ඉක්මනින්
ඒක ෙගවන්න කටයුතු කරන්නම්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(ii)

එෙසේ නම්, එබඳු මිශ පාසල් පිහිටුවීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් දියත් කිරීමට අවශ සැලසුම් සකස්
කරන්ෙන්ද;

(iii)

ඒ සඳහා ගත වන කාල වකවානුව කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) විවිධ ජනවාර්ගික හා ආගමික පසුබිම්වලින් පැමිෙණන
දරුවන්ට අධ ාපනය ලබා දීම සඳහා මිශ පාසල් පිහිටුවීෙම්
පතිපත්තිය පිළිබඳව ෙමම සභාව දැනුවත් කිරීමට පියවර
ගන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

(ii)

ஆெமனில், அத்தைகய கலவன் பாடசாைலக
ைளத்
தாபிப்பதற்கான
ேவைலத்திட்டெமான்ைற
ஆரம்பிப்பதற்குத்
ேதைவயான
திட்டங்கைளத்
தயாாிப்பாரா
என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில், அதற்கான கால எல்ைல யாெதன்
பைத ம் அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඔබතුමාට
කියන්න ඕනෑ, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය
ගැන. "මැණිකා මැරී ඇත, පැටිෙයක් ඇත. නමුත් මැණිකා
අලිෙයක් දැක ෙනොමැත." අලිෙයක් දැකලා තිෙබනවා, දැක්කාට
ෙමොකුත් ෙවලා නැහැ. ඒක තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට්
තිෙබන ඇත්ත තත්ත්වයත්. ඒ නිසා ෙම්ක අවසන් කිරීම සඳහා[බාධා කිරීම්] නැහැ. අමාත ාංශෙය් එවැනි ව ාපෘති නැත.

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. පාර්ලිෙම්න්තු ආවත් මැණිකා මතක්
ෙවනවා. ඒකත් ෙහොඳයි.
ෙදවන වටය.

(ஆ) பல்ேவ
இனத் வ மற் ம் மதப் பின்னணிக
ளி
ந் வ கின்ற பிள்ைளக க்கு கல்வி வழங்கு
வதற்காக கலவன் பாடசாைலகைளத் தாபிக்கும்
ெகாள்ைக பற்றி இச்சைபைய விழிப் ணர் ட்
வதற்கு நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?
(இ)

මිශ පාසල් පිහිටුවීෙම් පතිපත්තිය: විස්තර

கலவன் பாடசாைலகைளத் தாபிக்கும் ெகாள்ைக:
விபரம்
POLICY FOR ESTABLISHMENT OF MIXED SCHOOLS: DETAILS

1.

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Buddha
Sasana and Religious Affairs:
(a)
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Will he inform this House (i)

whether the Government agrees to the policy of
establishing mixed schools for the provision of
education to children of diverse ethnic and
religious backgrounds as stated on Page 77 in
the summary of key observations and
recommendations of the Report of the
Commission of Inquiry on Lessons Learnt and
Reconciliation;

(ii)

if so, whether plans will be drawn up to launch a
programme for establishing such mixed schools;
and

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ෙවනුවට)

(மாண் மிகு ேஜான்
பிேரமதாஸ சார்பாக)

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

சஜித்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of 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 පරීක්ෂණ
ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාෙව්, පධාන නිරීක්ෂණ හා
නිර්ෙද්ශයන්හි සාරාංශෙය්, 77 වැනි පිටුෙව්

வல்கள்

கற்றறிந்த பாடங்கள் மற் ம் நல் ணக்கம்
பற்றிய விசாரைண ஆைணக்கு அறிக்ைகயின்
பிரதான
மான
அவதானிப் கள்
மற் ம்
பாிந் ைரகளின் ெபாழிப்பின் 77ஆம் பக்கத்தில்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம் பல்ேவ
இனத் வ மற் ம் மதப் பின்னணிகளி
ந்
வ கின்ற பிள்ைளக க்கு கல்வி வழங்குவதற்
காக கலவன் பாடசாைலகைளத் தாபிக்கும்
ெகாள்ைகக்கு அரசாங்கம் இணங்குகின்றதா
என்பைத ம்;

මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මා දැක්කා ඔබතුමා කියා
තිබුණා අලියකුට licence ගන්නවා නම් ලක්ෂ 10යි කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, වනෙය් ඉන්න අලි බලහත්කාරෙයන් අල්ලා
විකිණීෙම් ජාවාරමක් සිද්ධ වනවා ද, අමාත ාංශය හරහා?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

அ

(அ) (i)

(The Hon. P. Harrison)

කථානායකතුමා

மத

the timeframe for same?
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(iii)

(b)

Will he state whether action will be taken to
make this House aware of the policy of
establishing mixed schools for the provision of
education for children of diverse ethnic and
religious backgrounds?

58
க த்திட்டங்கள் நைட ைறப த்தப்ப கின்றனவா
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

( ஆ) (i )

மாத்தைற, ெதவி வர பிரேதச சைப ஆ ைகப்
பிரேதசத்தின் ெதவ்சிறிகம கிராமத்தில் சுமார்
நாற்ப
கு ம்பங்க க்கு க ம் கு நீர்ப்
பற்றாக்குைற காணப்ப கின்றெதன்பைத அவர்
அறிவாரா என்பைத ம்;

If not, why?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

( i i ) ேமற்ப கிராம மக்களின் கு நீர்ப் பிரச்சிைன
ையத் தீர்ப்பதற்காக குழாய் நீர்க் க த்திட்ட
ெமான்ைற
நைட ைறப்ப த் வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

இன்ேறல், ஏன்?

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

asked the Minister of Water Supply and Drainage:

(අ)

(a)

Will he state whether projects to solve the problem of
drinking water are implemented at district level under
the Mahinda Chintana Programme?

(b)

Will he inform this House -

(i)

ඔව්.

(ii)

ජනවාර්ගික වශෙයන් මිශ පාසල් බවට හැරවීම සඳහා එක්
එක් පළාතකින් පාසල් 09ක් බැගින් ෙතෝරා ගනු පිණිස
අධ ාපන අමාත ාංශය විසින් ෙතොරතුරු එක්රැස් කිරීෙම්
කටයුතු අරඹා ඇත.

(iii)

මාස 24කි.

(ආ)

ජනවාර්ගික වශෙයන් මිශ පාසල් පිහිටුවාලීම සඳහා අමාත මණ්ඩල
පතිකාවක් සැකසීෙම් කටයුතු කරෙගන යනු ලැෙබ්.

(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

whether he is aware that there is a severe
shortage of drinking water for about forty
families of Devsirigama village coming under
the purview of Devinuwara Pradeshiya Sabha in
Matara; and

(ii)

whether action will be taken to implement a pipe
-borne water project in order to solve the issue
of drinking water of the people of the aforesaid
village?

ෙදව්සිරිගම පානීය ජල හිඟය: නළ ජල ව ාපෘතිය
ெதவ்சிறிகம கு நீர்ப் பற்றாக்குைற : குழாய் நீர்க்
க த்திட்டம்

SHORTAGE OF DRINKING WATER IN DEVSIRIGAMA: PIPEBORNE WATER PROJECT

(b)

If not, why?
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

6. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ෙවනුවට)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு ேஜான்
பிேரமதாஸ சார்பாக )

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

சஜித்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sajith
Premadasa)

ජල සම්පාදන
පශ්නය - (1) :
(අ)

(ආ)

හා

ජලාපවහන

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ

මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් පානීය ජල පශ්නය
විසඳීම සඳහා දිස්තික්ක මට්ටමින් ව ාපෘතීන් කියාත්මක
වන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

මාතර, ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභා බල පෙද්ශෙය්,
ෙදව්සිරිගම ගම්මානෙය් පවුල් හතළිහකට පමණ
උග පානීය ජල හිඟයක් ඇති බව දන්ෙන්ද;

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

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

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)
(ආ)

එම ගම්මානෙය් ජනතාවෙග් පානීය ජල පශ්නය
විසඳීම සඳහා නළ ජල ව ාපෘතියක් කියාත්මක
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(ii)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீர் வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

மஹிந்த சிந்தைன ேவைலத்திட்டத்தின் கீழ் கு நீர்ப்
பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்காக மாவட்ட மட்டத்தில்

(i)

ඔව්.
ෙදව්සිරිගම උදාගම්මානය උස් පෙද්ශයක පිහිටා ඇති
බැවින් පවතින ජල සම්පාදන කමෙය් (මාතර ජල සම්පාදන
කමය) ධාරිතාවය හා පීඩනය පමාණවත් ෙනොවීම මත ජල
නල දීර්ඝ කිරීමක් මඟින් ෙමම පෙද්ශයට ජලය ලබා දීම
අපහසු වී ඇත.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(அ)

ඔව්.

(ඇ)

ඔව්.

2014 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කිරීමට ෙයෝජිත මාතර සමූහ ජල
සම්පාදන කමය වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව ාපෘතිය (අදියර IV)
මඟින් ෙමම පෙද්ශෙය් ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීම
සඳහා සැලසුම් කර ඇති අතර, දැනට ෙමම ව ාපෘතිෙය්
ෙටන්ඩර් ඇගයීම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී. ව ාපෘතිය ඉදි
කිරීම අවසන් වූ වහාම ෙමම ගම්මානෙය් ජනතාවට පිරිසිදු
පානීය ජලය ලබා දිය හැකි ෙව්.
පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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රැකියා වියුක්තිය සඳහා විසඳුම්: අම්පාර දිස්තික්කය
ெதாழி ன்ைமக்கான தீர் : அம்பாைற மாவட்டம்
SOLUTION FOR UNEMPLOYMENT : AMPARA DISTRICT
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

2618/’12

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

10. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ෙවනුවට)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

(மாண் மிகு ேஜான்
பிேரமதாஸ சார்பாக )

அமர ங்க

-

மாண் மிகு

சஜித்

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Sajith
Premadasa)

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

(i)

අම්පාර දිස්තික්කෙය් පවතින විරැකියා අනුපාතය
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම රැකියා වියුක්තිය සඳහා ලබා ෙදන විසඳුම්
කවෙර්ද;

(iii)

එම විසඳුම් මඟින් සපුරා ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත
ඉලක්කයන් කවෙර්ද;

(iv)

එම ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීමට ගත වන කාල
වකවානුව කවෙර්ද;

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

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

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

நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

அம்பாைற
மாவட்டத்தில்
காணப்ப கின்ற
ெதாழி ன்ைம
தம் பிரேதச ெசயலாளர்
பிாி வாாியாக
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ெதாழி ன்ைமக்காக
தீர் கள் யாைவ என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
தீர் கள்
லமாக நிைறேவற்றிக்
ெகாள்ள எதிர்பார்க்க்கப்ப கின்ற இலக்குகள்
யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

Will he inform this House (i)

(ii)

the solutions that will be given to this
unemployment problem;

(iii)

the targets that are expected to be achieved
through these solutions; and

(iv)
(b)

the unemployment rate prevailing in each
Divisional Secretary's Division in the Ampara
District, separately;

2.

පාසල් හැර ගිය අය ඉලක්ක කර ගත් වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථාවන්
ශක්තිමත් කිරීම
ශිෂ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම සඳහා අම්පාර හාඩි තාක්ෂණ විද ාලය
නවීකරණය කිරීම.
අ.ෙපො.ස. (උ.ෙපළ) සමත් වූවන් සඳහා NVQ 5-6 පාඨමාලා හැදෑරීමට
අම්පාර දිස්තික්කෙය් විශ්වවිද ාල පාසලක් (University College)
ඉදිරිෙය්දී ආරම්භ කරනු ඇත.

3.

උසස් අධ ාපනය සඳහා වාර්ෂිකව බඳවා ගනු ලබන සිසුන් පමාණය
ඉහළ නැංවීම සඳහා නැෙඟනහිර විශ්වවිද ාලය තව දුරටත් සංවර්ධනය
කිරීම.

4.

පාසල් 1,000 වැඩසටහන යටෙත් පෙද්ශෙය් පාසල් තව දුරටත්
සංවර්ධනය කිරීමට අවශ ෙභෞතික හා මානව සම්පත් සැපයීම.

5.

ධීවර අංශෙය් නව රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම සඳහා ධීවර වරායන්
සංවර්ධනය කිරීම හා අෙනකුත් අත වශ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
ධීවර අංශෙය් කඩිනම් සංවර්ධන ව ාපෘතීන් ආරම්භ කිරීමත් සමඟම
නැෙඟනහිර පළාෙත් කියාකාරී බහුදින යාතාවන් 10,152 සිට 14,435
දක්වා 2007 සිට 2011 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

6.

දිවි නැගුම වැඩසටහන මඟින් ස්වයං රැකියා කියාකාරකම් සඳහා
ජනතාවට පහසුකම් සැපයීම.

7.

හිඟුරාන සීනි කර්මාන්තශාලාව නැවත ආරම්භ කිරීම.

8.

පෙද්ශෙය් මූලික හා අත වශ යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා "දැයට
කිරුළ වැඩසටහන" යටෙත් කඩිනම් සංවර්ධන ව ාපෘතීන් කියාත්මක
කිරීම.

9.

සුළු හා මධ පරිමාණ ව වසායන් දිරිගැන්වීම.

the time frame for achieving these targets?

If not, why?

විරැකියාව අවම කිරීම සම්බන්ධෙයන් රජෙය් දැක්ම වනුෙය්
ඵලදායී රැකියා අවස්ථා සඳහා ඇති පෙව්ශයන් සැමට විවර
කර ෙදමින් ශී ලංකාෙව් විරැකියා අනුපාතය 2016 වර්ෂය
වන විට 3.2% දක්වා අඩු කිරීමයි. 8%ට වඩා වැඩි වූ
සැලසුම්ගත ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් පවත්වා ෙගන
යාමත් සමඟම රැකියාවන් සඳහා දැනට පවතින ඉල්ලුම
මිලියන 7.2 සිට 2015 වර්ෂය වන විට මිලියන 8.2 දක්වා
වර්ධනය වනු ඇත. ෙම් යටෙත් වාර්ෂිකව දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතය 35%ක ආෙයෝජන මට්ටමක් පවත්වා ෙගන
යාමට සැලසුම් කර ඇත. ෙමහිදී පමුඛතම රැකියා සපයන
අංශය ෙලස ෙසේවා අංශය හැඳින්විය හැකි අතර, කාර්මික
අංශෙය් සිදු වන වර්ධනයද එයට ඍජු ෙලසම දායක වනු
ඇත.

2010 - රුපියල් මිලියන 200
2011 - රුපියල් මිලියන 705
2012 - රුපියල් මිලියන 1,555

இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(a)

(ii)

1. නැෙඟනහිර නෙවෝදය සංවර්ධන වැඩසටහන (අම්පාර, මඩකලපුව,
තිකුණාමලය) යටෙත් ෙම් දක්වා රජය වාර්ෂිකව පතිපාදන ෙවන් කර
ඇත.

ேமற்ப
இலக்குகைள நிைறேவற்றிக்ெகாள்ள
எ க்கும் காலம் யா
என்பைத ம் அவர்

asked the Minister of Finance and Planning:

2011 වර්ෂෙය් අම්පාර දිස්තික්කෙය් පවතින විරැකියා
අනුපාතය 7.2%කි. පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්
දැනට නිල වශෙයන් විරැකියා අනුපාතය ගණනය කරනු
ෙනොලැෙබ්.

අම්පාර දිස්තික්කෙය් විරැකියාව අවම කිරීමට හඳුනා ගත්
නව කියාකාරකම්/වැඩසටහන් ව ාපෘතීන්

வழங்கப்ப ம்

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(i)
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10. නවගම්පුර පෙද්ශෙය් කාර්මික සැකසුම් කලාපයක් ආරම්භ කිරීම.
11. සංචාරක කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනය මඟින් ඍජු හා වක රැකියා
අවස්ථාවන් බිහි වීම.
(ආරුගම්ෙබ්, එග්ගල්ඔය හා මහඔය "ෙහොට් ස්පින්ග්")
12. කෘෂි කාර්මික හා පශු සම්පත් අංශයන්හි එකතු කළ වටිනාකම් සහිත
කර්මාන්ත දිරිගැන්වීම.
13. 2013 වසෙර් දැයට කිරුළ ජාතික පදර්ශනය හා සංවර්ධන වැඩසටහන
අම්පාර නගරෙය් පැවැත්වීමට රජය තීරණය කෙළේ අම්පාර පෙද්ශෙය්
රැකියා උත්පාදනය ඇතුළු පාෙද්ශීය සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීම
සඳහාය.

(ආ)

(iii)

"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" හා "මහින්ද චින්තන දස
අවුරුදු සංවර්ධන රාමුව 2006 - 2016" මඟින් හඳුනා ගත්
ජනතා ෙක්න්දගත පතිපත්ති හා උපාය මාර්ග කියාත්මක
කිරීම තුළින් නැෙඟනහිර පළාෙත් දැනට පවතින විරැකියා
අනුපාතිකය 3.1% (2016) දක්වා අඩු කිරීමට අෙප්ක්ෂා
ෙකෙර්. එෙමන්ම කුටුම්භයක සාමාන මාසික ආදායම
රුපියල් 45,000/- ඉක්මවා ඉහළ දැමීමට හා දරිදතාව 2%ට
වඩා අඩු කිරීමටත් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

(iv)

"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" හා "මහින්ද චින්තන දස
අවුරුදු සංවර්ධන රාමුව 2006 - 2016"හි දක්වා ඇති පධාන
ඉලක්ක මත පදනම් වූ ශී ලංකා රජෙය් ආර්ථික සංවර්ධන
පතිපත්ති රාමුව මඟින් ඉහත ඉලක්කයන් 2016 වන විට ඉටු
කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා.

ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තිෙබන අෙප් වරපසාද උල්ලංඝනය
කිරීමක් සිදු වනවා. ෙම්ක ෙමතැනින් එහාට ගිෙයොත් ඊට පස්ෙසේ
කියාවි, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවටත් ඒ ෙතොරතුරු
කියන්න බැහැ කියලා. නමුත් ෙමෙතක් කල් ඒ සියල්ලම එතැනට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉතා පැහැදිලිවම පශ්නයක් ඇසීෙම්
අයිතිය සෑම මන්තීවරෙයකුටම තිෙබනවා. නමුත් එයට පිළිතුරු
දීෙම් ෙහෝ ෙනොදීෙම් අයිතිය රජයට තිෙබනවා. ෙමවැනි විෙශේෂිත
අවස්ථාවකදී එෙසේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ආරක්ෂක
අමාත ාංශෙය් ෙවනත් විවිධ වියදම් හා මුදල් පරිහරණය කිරීම
පිළිබඳව අපි සෑම අවස්ථාවකදීම විස්තරාත්මකව ඒ ෙතොරතුරු
ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් විෙශේෂිත පශ්නයට පස්තුත වූ
කාරණය පිළිබඳව අෙප් ස්ථාවරය වන්ෙන් එය අපට ලබා දීමට
ෙනොහැකි බවයි. ඒක තමයි රජෙය් ස්ථාවරය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සාමාන ෙයන් මුදල් දීෙම් බාධාවක් ඇති වන්ෙන් නැහැ.
ආරක්ෂාවට බාධාවක් වනවා නම් වන්ෙන්, ගත්ෙත් ෙමොනවාද
කියන එකයි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා.

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු කථානායකතුමනි, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
තුළ අපට තිෙබන බලතල පිළිබඳව ස්ථාවර නිෙයෝග 125 යටෙත්
දැක්ෙවනවා. ස්ථාවර නිෙයෝග 125(2) යටෙත් ෙමම කාරක
සභාෙව් කාර්යය වනුෙය් ෙපොදු වියහියදම් සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් ෙදන ලද මුදල් ඒ ඒ කටයුතුවලට ෙයදූ පිළිෙවළ දැක්ෙවන
ගිණුම් ද, විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තා ද පරීක්ෂා කිරීමයි. ඒ
අනුව ආරක්ෂක අමාත ාංශෙය් හැම වියදමක්ම ෙමම ස්ථාවර
නිෙයෝගයට යටත්ව ෙහළි කළ යුතුව තිෙබනවා.
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා විසින් අසන ලද හත්වැනි
පශ්නෙය්දී සභානායකතුමා කිව්වා, ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳව
ඍජුවම අදාළ වන ෙතොරතුරු බැවින් ආරක්ෂක ෙහේතූන් මත
අනාවරණය කළ ෙනොහැක කියලා. ඒ ගැන මම පුදුම වුණා. ෙම්
සියල්ලම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙහළි කළ යුතුව
තිෙබනවා නම්, ෙම් ගරු සභාවට එම විස්තර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි? ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ෙම් හැම වියදමක්ම රජෙය් ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙදන්න තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය් වියදම්
තවම ෙනොයැව්වත්, අඩු ගණෙන් 2011 වර්ෂය ෙවනකම් ෙතොරතුරු
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යවන්න ඇති කියලා මම
හිතනවා. ඒ හැම කරුණක්ම එතැනින් ගන්න පුළුවන් නම්, ෙම්
ගරු සභාවට ඒ කරුණු ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි? අපි නැවත රජෙය්
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට ගිහිල්ලා ෙම් විස්තර ගන්න ඕනෑ.
සමහර ෙවලාවට 2012 වර්ෂෙය් විස්තර රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාවට ෙනොයන්න ඇති. එෙහත් 2010, 2011 වර්ෂවල
විස්තර ලබා ෙදන්න ඇති.
ජාතික ආරක්ෂාව පදනම් කර ෙගන පශ්නයකට පිළිතුරු ෙනොදී
ඉන්න පුළුවන් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට රජෙය්
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(Mr. Speaker)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් VIIIවන
පරිච්ෙඡ්දෙය් සඳහන් "විධායකය" යන ශීර්ෂය යටෙත් ඇති, 42වන
ව වස්ථාව ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් ද මහජන ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් තත්
කාලෙය් බලපවත්නා නීතිය ඇතුළු ෙවනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටෙත් ද
ස්වකීය බලතල, කාර්ය සහ කර්තව යථා පරිදි කියාත්මක කිරීම සහ යථා
පරිදි ඉටු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකිව
යුත්ෙත් ය."

එතුමා ෙමෙහේට එන්ෙන් නැත්නම් ඒ සම්බන්ධීකරණය සඳහා
එතුමා ෙවනුෙවන් ෙකෙනක් ඉන්නවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව්
43. (1) අනු ව වස්ථාව යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ජනරජෙය් පාලනය ෙමෙහයවීම සහ ඒ පාලනය පිළිබඳ විධානය භාර
අමාත මණ්ඩලයක් වන්ෙන් ය. අමාත මණ්ඩලය පාර්ලිෙම්න්තුවට
සාමූහිකව වගකීමට සහ උත්තර දීමට බැඳී සිටින්ෙන් ය."

ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙමෙහම
කියද්දී, "අපට ඕනෑ නම් උත්තර ෙදන්නම්; නැත්නම් ෙනොදී
ඉන්නම්" කියලා අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
සභානායකතුමා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම ෙදයක් කරන්න

පාර්ලිෙම්න්තුව
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බැහැ. ෙම් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුවයි අප වැඩ කළ යුත්ෙත්.
ෙම් එක එක මන්තීවරුන්ට ෙහෝ ඇමතිවරුන්ට ෙහෝ
ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ තමන්ෙග් අභිමතය පරිදි වැඩ කරන්න බැහැ.
එෙහම කරන්න පුළුවන් ෙකොටසක් තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ඒ ෙකොටස තමයි-

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක ෙම්කට අයිති නැහැ. මුදල් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට
තිෙබන අයිතිය ෙම්කට අයිති වන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිවරයාට
අයිතියක් තිෙබනවා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් ෙවනත් ෙවනත්
ෙකොටස් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කිරීමට. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට
තිෙබන වග කීමට ජනාධිපතිතුමාත්, අමාත
මණ්ඩලයත්
සාමූහිකව බැඳී ඉන්නවා. ඒ නිසා "උත්තර ෙදන්න බැහැ" කියලා
කියන්න බැහැ. මම දැක්කා මීට ඉස්සර ෙවලාත් ඔය කථන්දරය අපට ඕනෑ නම් අපි උත්තර ෙදන්නම්; නැත්නම් නිකම් ඉන්නම්
කියන එක- කියනවා. නමුත් එෙහම කරන්න බැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පක්ෂ නායකවරුන්ෙග් ඊළඟ රැස්වීෙම්දී අපි ෙම් ගැන කථා
කරලා තීරණයකට එළෙඹමු.

හැදුෙව්, බදු සහන දීලා, හැම තැනම ෙලොකු buildings හදලා. ඔය
පත්තරවලත් තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අස්වර් මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආගමටත් විරුද්ධයි කැසිෙනෝ කියන එක.
කරුණාකර කියන්න තමුන්නාන්ෙසේ කැසිෙනෝවලට පක්ෂද
කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

බහස්පතින්දාට පුළුවන් ඔය ගැන තීරණයක් ගන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහි ඉන්නවා ගරු සභානායකතුමා.
කරුණාකර අපට පිළිතුරක් ෙදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

හදිසි ෙවන්න කාරණයක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි බහස්පතින්දා ඒ පශ්නය ආවාම-

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
අද පස් වරු 2.00ට පක්ෂ නායක රැස්වීම තිෙබනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

එතැනදී ෙම් පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය දන්වනවා.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඇයි, දැන් කියන්න බැරිද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)
(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, නැහැ. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් ගන්න තීන්දු ෙමතැනදී
කියන්න ඕනෑ නැහැ.

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පක්ෂ නායකයන්ෙග් රැස්වීෙම්දී
තීරණයක් ගත්තා 24වැනි දා සහ 25වැනි දා කැසිෙනෝ සූදුව පිළිබඳ
ෙරගුලාසි සම්මත කර ගන්න. දැන් මම පත්තරවල දකිනවා, එය
24වන දා සහ 25වන දා ගන්ෙන් නැහැ කියලා රජය කියනවා
කියා. තවත් සමහර පත්තරවල තිෙබනවා, ෙමය තාවකාලිකව
නතර කරලාය කියලා. තවත් සමහරු කියනවා, ෙම් ගැන ඇතැම්
සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් යනවා කියලා. එම නිසා අප අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කාරණා ෙදකක් ගැන පැහැදිලිව දැන ගන්න
ඕනෑ. පළමු වැන්න, 24 සහ 25 එය ගන්නවාද නැද්ද කියන එකයි.
ෙමොකද, කිසිම ඇමතිවරෙයක් ඒ ගැන සඳහන් කරලා නැහැ.
ෙදවැන්න, ෙම් සූදුව නීත නුකූල කිරීම රජය සම්පූර්ණෙයන් අත්
හැරලාද යන්නයි. එෙහම නැත්නම් -[බාධා කිරීමක්] ඇයි
නැත්ෙත්? ගැසට් පතයක් පළ කරලා නීත නුකූල කරන්න ෙන්
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ ඔක්ෙකෝම සභාවට කියන්න එපා යැ.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතෙකොට සභාවට දන්වන්න පුළුවන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එතැනට සීමා කරන්න එපා.

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22
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පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික
කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
අමාත තුමා විසිනි.
2013 ෙනොවැම්බර් 21වන බහස්පතින්දා ෙද වන වර කියවිය
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, -

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்
அைமச்ச மானவர் சார்பில் மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2013 நவம்பர் 21, வியாழக்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග
ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් ලබා ගන්න
මම ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවත් පාවිච්චි කරනවා. ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"රාජ මූල පිළිබඳ සම්පූර්ණ පාලනය පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වන්ෙන් ය.
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ නීතියක ෙහෝ පවත්නා යම්
නීතියක ෙහෝ අධිකාරය අනුව ෙහෝ ඒ යටෙත් ෙහෝ මිස කිසිම පළාත්
පාලන ආයතනයක් විසින් ෙහෝ ෙවනත් ෙපොදු අධිකාරයක් විසින් ෙහෝ
කිසිම බද්දක්, වරිපනමක් ෙහෝ ෙවනත් යම්කිසි බදු විෙශේෂයක් නියම
කිරීමට බලය ෙනොමැත්ෙත් ය."

ඒ වාෙග්ම 149. (1) අනු ව වස්ථාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"නියමිත කාර්යය සඳහා නීතිෙයන් ෙවන් කරනු ෙනොලැබුවා වූ ද, ජනරජය
සතු වූ ද, සියලු ම අරමුදල් එක්ව ඒකාබද්ධ අරමුදල නමැති අරමුදලක්
වන්ෙන් ය."

ෙම් උදුරා ගන්ෙන් අපට තිෙබන අයිතියයි. එය යටපත් කිරීම
තුළින් අෙප් රෙට් සමස්ත ජනතාවට ඒක අහිතකර විධියට
බලපානවා. අපට තිෙබන අයිතිවාසිකමක් ෙමයින් උල්ලංඝනය
කරනවා ෙන්ද, ගරු කථානායකතුමනි? යම් විධියකින් යුද්ධය
තිබුණු කාලෙය් ෙමය තිබුණා නම් එය ෙවනම ෙදයක්. යුද්ධය
නැති කාලයක වියදම් කිරීම විතරක් අපට කියන එක අවශ යි
ෙන්ද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා වාෙග්
ෙම්වා ෙකොෙහොමත් Committee on Public Accounts එකට
යන්න ඕනෑ. එතැනදිත් හංගනවාද?

Presented by the Hon. Nimal Siripala de Silva on behalf of the
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs; to be
read a Second time upon Thursday, 21st November, 2013 and to be
printed.

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்)
சட்ட லம்
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL
"1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කිරීම
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ගරු
(ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත තුමා විසිනි.
2013 ෙනොවැම්බර් මස 5වන අඟහරුවාදා ෙද වන වර කියවිය
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2013 நவம்பர் 5, ெசவ்வாய்க்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்பட ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Presented by the Hon.(Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of
Fisheries and Aquatic Resources Development;
to be read a Second time upon Tuesday, 05th November, 2013 and
to be printed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ෙහොඳයි. අපි ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා සාකච්ඡා කරලා
විසඳා ගනිමු.

පධාන කටයුතු. අද දින න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සිට 9
දක්වා අනුමත කිරීම. ගරු ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා.

සුරාබදු ආඥාපනත : නියමය

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

ம வாிக் கட்டைளச் சட்டம் : கட்டைள

BILLS PRESENTED

I

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2014
ஒ க்கீட் ச் சட்ட

லம், 2014

APPROPRIATION BILL, 2014
"2014 මුදල් වර්ෂෙය් ෙසේවා වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද; ඒ
ෙසේවා කාර්යය සඳහා ශී ලංකාව තුළ ෙහෝ ඉන් බැහැර ෙහෝ ණය ලබා
ගැනීමට බලය දීම සඳහා ද; ඒ මුදල් වර්ෂය තුළ ආණ්ඩුෙව් ඇතැම් කටයුතු
ෙවනුෙවන් මූල පතිපාදන සැපයීම සඳහා ද; එම කටයුතු ෙවනුෙවන් ඒ
මුදල් වර්ෂය තුළ වියදම් සඳහා අවශ වන මුදල් ඒකාබද්ධ අරමුදලින් ෙහෝ
ආණ්ඩුෙව් ෙහෝ ආණ්ඩුවට සුදුස්සක් කළ හැකි ෙවනත් යම් අරමුදලකින්
ෙහෝ මුදල්වලින් ෙහෝ අත්තිකාරම් වශෙයන් ෙගවීමට ඉඩ සැලසීම සඳහා ද;
ඒකාබද්ධ අරමුදලට ඒ මුදල් ආපසු ෙගවීමට විධිවිධාන සැලසීම සහ ඉහත
කී කරුණු හා සම්බන්ධ ෙහෝ එයට ආනුෂංගික කරුණු සම්බන්ධෙයන්
විධිවිධාන සැලසීම සඳහා ද වූ පනත් ෙකටුම්පතකි."

EXCISE ORDINANCE : ORDER
[අ.භා. 2.07]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල
සහෙයෝගිතා අමාත සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம - சர்வேதச நிதிய
கூட் ைணப்
அைமச்ச ம்
நிதி,
திட்டமிடல்
பிரதி
அைமச்ச ம்)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

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

පාර්ලිෙම්න්තුව

67
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

"කලින් කලට සංෙශෝධනය කරන ලද (52 වැනි අධිකාරය වූ) සුරාබදු
ආඥාපනෙත් 22(1) වැනි වගන්තිය යටෙත්, සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් මුදල්
හා කම සම්පාදන අමාත වරයා විසින් පනවන ලදුව, 2013 ජූලි 29 දිනැති
අංක 1821/3 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.10.08
දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කළ යුතු ය.
(අංක 958 දරන සුරාබදු නිෙව්දනය)
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න ාය පතෙය්
“දිනට නියමිත” කටයුතු යටෙත් අංක 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 හා 9
යන ෙයෝජනා මා ෙමම ගරු සභාෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්
කරනවා.
ඇත්ත වශෙයන් ඒ සෑම ෙයෝජනාවක්ම ගැසට් නිෙව්දන මඟින්
ෙහෝ නිෙයෝග මඟින් ෙහෝ නියමයන් හැටියට දැනටමත් ගැසට් කර
කියාත්මක ෙවමින් පවතිනවා. නමුත් නීතිය යටෙත් ඒවා අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ෙමම ගරු සභාෙව් අනුමැතිය ලබා
ගැනීම අවශ යි. මා පළමුෙවන්ම ඒ විෂයයන් ෙමොනවාද කියා
හඳුන්වලා ඊට පස්ෙසේ වචන ස්වල්පයක් විස්තරාත්මකව කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
පළමුවන ෙයෝජනාව, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නියමය
(අංක 1). ෙදවන ෙයෝජනාව, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නියමය
(අංක 2). තුන්වන ෙයෝජනාව, ෙර්ගු ආඥාපනත යටෙත්
ෙයෝජනාව; ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව. හතරවන ෙයෝජනාව,
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් නියමය (අංක 1).
පස්වන ෙයෝජනාව, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත්
නියමය (අංක 2). හයවන ෙයෝජනාව, විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු
පනත යටෙත් නියමය (අංක 3). හත්වන ෙයෝජනාව, 2013 ජූලි 11
දිනැති අංක 1818/30 දරන ගැසට් නිෙව්දනෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝගය. අටවන ෙයෝජනාව, මුදල් පනෙත් 15(1) වගන්තිය
යටෙත් නිෙයෝගය. නවවන ෙයෝජනාව, නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ
විධිවිධාන) පනත යටෙත් වන නිෙයෝගය.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම නියමයන්, නිෙයෝගයන් හා
ගැසට් නිෙව්දන ඉදිරිපත් කරන්ෙන් යම් යම් පතිපත්තීන් යටෙත්යි.
දළ වශෙයන් අපි ඒවා හඳුනා ගනිමු. පළමු වැනි ෙද් තමයි ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදකයා සහ පාරිෙභෝජකයා යන ෙකොටස් ෙදෙක් අවශ තාවන්
කළමනාකරණය කිරීම. යම් කිසි අවස්ථාවලදී විවිධ ෙහේතූන් මත
අෙප් නිෂ්පාදකයා දිරිමත් කිරීමට රජයට මැදිහත් වන්න සිද්ධ
වනවා. ඇතැම් අවස්ථාවලදී ජාත න්තර මිල ආදිය ගැන සලකා
බලා පාරිෙභෝජකයා රැක ගැනීමටත් අපට සිද්ධ වනවා.
නිෂ්පාදකයා සහ පාරිෙභෝජකයා සතුටු කරමින්, කළමනාකරණය
කරමින් ඉදිරියට යෑම තමයි එක පතිපත්තියක් වන්ෙන්. ෙදවැනි
පතිපත්තිය තමයි අෙප් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට මුල් තැන දීම. ෙම්
රෙට් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතය ගත්තත්, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය ගත්තත්,
ෙසේවා ක්ෙෂේතය ගත්තත් ඒ ඒ නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතවලට විෙශේෂ
අනුගහයක් ලබා ෙදන්න අපට අවශ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවල වටිනාකම -අගය-, ඒවාෙයන් ලබා ගත හැකි
පතිපාදන වැඩි කිරීම සඳහා අපි ඒ බදු පතිපත්තිය ෙයොදා ගන්නවා.
ඒ වාෙග්ම තුන්වැනි පතිපත්තිය ගැනත් මා මතක් කරන්න
කැමැතියි. ඒ තමයි රජෙය් වැඩ කටයුතුවලට අවශ මුදල් පමාණය
ෙනොෙයක් විධිෙය් බදු තුළින් ලබා ගැනීම. එන අය වැය ෙල්ඛනය
ගැන අපි දැන් ස්වල්ප ෙවලාවකට ඉස්ෙසල්ලා කථා කළා. අෙප්
ආදායම ෙමොකක්ද, අපට ෙකොයි විධිෙයන්ද මුදල් ලැෙබන්ෙන්
කියන කාරණා ඒ අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරන්න අපට දැන
ගන්න අවශ වනවා. ඉතාම සරල වශෙයන් කිව්ෙවොත් අපට ඒ
මුදල් එක් රැස් කර ගන්න ඕනෑ. ඒකට සමහර විට ණය මුදලුත්
එක්කාසු කර ගන්න ෙවනවා. ඒ මඟින් තමයි එන වර්ෂෙය්
තිෙබන වග කීම්, ෙසේවාවන් සඳහා මූල මය පහසුකම් ලබා ගන්න
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පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා අය බදු වශෙයන් ඒකට අවශ මුදල්
ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා හැම ෙවලාෙව්ම රජයක්
විමසිලිමත් වන්න ඕනෑ. ඒ විමසිල්ලත්, ඒ සැලකිල්ලත් ෙම් බදු
පතිපත්ති තුළ අපි දකිනවා. ඇතැම් විට ඒ ඒ භාණ්ඩවලට බදු
පනවා, සමහර විට ටිකක් අධික බදු පනවා අපට මුදල් එකතු කර
ගන්න වනවා, අෙප් රෙට් ආදායම තර කර ගන්න. විෙශේෂෙයන්ම
එය සමාජෙය් විවාදාත්මක කාරණයක් වන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් පතිපත්ති ෙත්රුම් කර
දීෙම්දී ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ස්ථාවරභාවයක් රැක ගැනීම අවශ යි.
ඉතින් ෙම් කරුණු හතරම පතිපත්ති වශෙයන් සලකා තමයි අපි
විටින් විට ෙමවැනි තීරණ ගන්ෙන්. ඒවා අපි නිෙව්දන මඟින්
දන්වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා අපි කියාත්මක කරනවා. අදාළ
ෙදපාර්තෙම්න්තු -ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව වන්න පුළුවන්, ෙද්ශීය
ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව වන්න පුළුවන්, සුරා බදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව වන්න පුළුවන්- තුළින් ඒ නිෙයෝග කියාත්මක
කරලා ඒ බලාෙපොෙරොත්තු, ඉලක්ක කරා අපි ගමන් කරනවා.
නිදසුනක් වශෙයන් අද අපි සාකච්ඡා කරන එක ෙදයක් ගැන
බලමු. පාරිෙභෝගිකයා නිතර කථා කරන ෙද්වල් තිෙබනවා.
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ උසස් තැනක් ලබා දීෙම්
සැලකිල්ලක් හැටියට ෙද්ශීය අර්තාපල් හා ෙලොකු ලූනු
වගාකරුවන්ට හිතකර ෙවෙළඳ ෙපොළ මිලක් සහතික කිරීම සඳහා
අර්තාපල් සඳහා කියාත්මක වූ කිෙලෝගෑමයකට රුපියල් 25ක් වූ
බද්ද රුපියල් 40 දක්වාත්, ෙලොකු ලූනු සඳහා කියාත්මක වූ
කිෙලෝගෑමයට රුපියල් 30ක් වූ බද්ද රුපියල් 35 දක්වාත් ඉහළ
දැමීමට ඒ ගැසට් නිෙව්දනෙයන් අපි කටයුතු කළා. ඇයි ඒක
කෙළේ? ඒක කෙළේ ෙම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්ට සෑෙහන
මුදලක් අතට ෙදන්නයි.
මා කියන්න කැමැතියි, අද අපි අෙප් මන්තීවරුන් එක්ක
සාකච්ඡා කළ බව. විෙශේෂෙයන්ම ඌව පළාෙත් සිට පැමිෙණන
මන්තීවරු සියලු ෙදනාම සතුට පකාශ කළා, ඒ අර්තාපල්
ෙගොවීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සහතික කර ෙගන, ඒ ෙගොල්ලන්ට
අවශ ස්ථාවර මිලක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් වීම ගැන. එෙහම
නැත්නම් ඒ නිෂ්පාදන කඩා ෙගන වැෙටනවා.
අපි පිට රටින් ලාෙබට නැත්නම් ඉතාම අඩුම මිලට අර්තාපල්
ෙගනැවිත් ෙවෙළඳ ෙපොළට දැම්ෙමොත් - flood කෙළොත්අපි
අමාරුෙවන් රැක ගත්ත ෙද්ශීය ෙගොවියාට මරු පහරක් වදිනවා.
අපි ඒ වාතාවරණය අනුව කල්පනා කරලා, මැදිහත් ෙවලා අෙප්
ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක ගන්න ඕනෑ. වී ෙගොවියා ෙවන්න පුළුවන්,
එළවලු ෙගොවියා ෙවන්න පුළුවන්, අර්තාපල් ෙගොවියා ෙවන්න
පුළුවන්, ලූනු ෙගොවියා ෙවන්න පුළුවන්, ඒ ෙද්ශීය ෙගොවියා රැක
ගැනීම සඳහා බදු කමය උච්චාවචනය කිරීම අෙප් වග කීම
හැටියට කරන්න පුළුවන්. ඒ තුළින් තමයි අපට දීර්ඝ කාලීන
ස්ථාවර කෘෂි කාර්මික පරිසරයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. ඉස්සර ෙබොෙහෝ විට ෙම් ගරු සභාෙව් පවා ෙම් සම්බන්ධ
විෙව්චන ඇති වුණා. ෙද්ශීය ෙගොවියාට අවශ මුදලින් - අපි ඉංගීසි
භාෂාෙවන් කියන විධියට farm gate price එෙකන්- තමයි
කෘෂිකර්මෙය් අභිවෘද්ධිය ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක
තමයි ඉතාම වැදගත් සාධකය. වී ෙවෙළඳාෙම්දී වුණත් රජය
guaranteed price එකක් නැත්නම් අවම මිලක් -floor price
එකක් - නියම කිරීම තුළින් ඒ තත්ත්වය ලබා ගන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. Farm gate price එක යටෙත්
කමෙත්දීම, තමන්ෙග් ෙගොවි බිෙම්දීම සෑෙහන මිලක් ෙගොවියාට
ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. එහිදී එක එක පශ්න ඇති
ෙවනවා. ආයතනික පශ්න ඇති ෙවනවා. ඉදිරිෙය්දී අපි ඒවාට
මුහුණ දීලා ඒ පශ්න විසඳන්න අවශ යි. ඒ වාෙග්ම විසඳලාත්
තිෙබනවා.
ඉස්සර ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනයත් හුඟක් දුරට රැඳී පැවතුෙණ්
ෙම් රටට හාල් ෙගෙනන විධියට. හාල් ෙගෙනන විධියට තමයි
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ඡන්ද වැෙටන්ෙන්. එක්ෙකෙනක් හාල් ෙසේරුවක් ෙදනවා කියන
විට තවත් ෙකෙනක් හාල් ෙසේරු ෙදකක් ෙදනවාය කියනවා. නමුත්
අද ඒ ෙද්ශපාලනය සම්පූර්ණෙයන්ම තුරන් කරන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා, ස්ථාවර මිලක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම තුළින්.
ඒක මූල මය පශ්නයක්. මූල මය පශ්නය තුළින් තමයි අද
ලංකාෙව් ෙනොකඩවා ස්ථිර වී නිෂ්පාදනයක් හරහා ස්වයංෙපෝෂිත
ෙවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ෙපෙනයි අෙප් කෘෂි
කාර්මික දියුණුව ෙකොෙහොමද කියලා. අද ෙම් රෙට් මූලික ආහාර
දව වලින්
එක්ෙකෝ
අපි
ස්වයංෙපෝෂිතයි;
නැත්නම්
ස්වයංෙපෝෂණය කරා යනවා කියන තර්කය වැරැදියි කියලා ෙම්
රෙට් කාටවත් කියන්න බැහැ.
වී ෙවන්න පුළුවන්, බඩ ඉරිඟු වැනි ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්,
එළවලුවලින් ෙවන්න පුළුවන් ස්වංෙපෝෂිත තත්ත්වයක් කරා
යන්න තමයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. ලූනු, අල වාෙග්
ෙද්වල්වලින් පවා ඒ මට්ටමට යන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව.
මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි කියන්න, විෙශේෂෙයන් යුද්ධය,-

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිතුමනි, අද විවාදයට ලක් කරන, න ාය පතෙය් අංක
4 යටෙත් තිෙබන 2013 ජූලි 11 දිනැති අංක 1818/30 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද 2013.10.08 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝගය ෙමොකක්ද කියන එක ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක්
පැහැදිලි කෙළොත් ෙහොඳයි. 2013 වාණිජ ෙක්න්දස්ථාන නිෙයෝග
යටෙත් කියලා ෙම්ක යටෙත් තිෙබන ෙද්වල්වලට ආනයන
අපනයන පනත, මුදල් පනත, ඊට පස්ෙසේ විනිමය ෙරගුලාසි පනත
යන ෙබොෙහොමයකින් නිදහසක් ලබා ෙදනවා කියන එකක්
තිෙබනවා. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘතිත්
එක්කත් ගැට ගැහුණු එකක්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ. ඒ ෙදක සම්බන්ධ නැහැ. කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව ාපෘති පනත - Strategic Investment Law ෙවනත්
ක්ෙෂේතයක්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එතෙකොට අද ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අපි ගැසට් නිෙව්දන මඟින් කලින් කලට භාණ්ඩවලට ෙයොදන
බදු ෙවනස් කරනවා. ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා මම
කියන්නම්.
"ඒ අනුව ෙද්ශීය ෙලොකු ලූනු වගාකරුවන්ට හිතකර ෙවෙළඳ
ෙපොළ මිලක් සහතික කිරීම සඳහා කියාත්මක වූ කිෙලෝග්රෑමයට
රුපියල් 15ක් වූ බද්ද රුපියල් 30 දක්වා ඉහළ දැමීම ෙමම ගැසට්
නිෙව්දනය මඟින් සිදු කරන ලදී."

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක ෙවන එකක්. ෙමතැන ගැසට් කිහිපයක් තිෙබනවාෙන්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉන්න මම කියන්නම්. ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නම්. අද න ාය
පතෙය් 9වැනි අංකය දක්වා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

1818/30 ගැසට් එක. ඒ කියන්ෙන් දිනට නියමිත කටයුතුවල
7වැනි එක.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක නිසා ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දීම ෙම් කාරණාව ෙමොකක්ද
කියලා පැහැදිලි කළා නම් ෙහොඳයි.

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

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු මන්තීතුමා, ඒක ඉතාම පැහැදිලියි. ඔබතුමා ඒ පශ්නය
නඟපු නිසා මම උත්තර ෙදන්නම්. අෙප් සාමාන පතිපත්තිය
යටෙත් බදු කමය කියාත්මක ෙවනවා. සුවිෙශේෂී ව ාපෘති විතරයි
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත - Strategic Investment
Law - යටෙත් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. සංවර්ධනයට අවශ විවිධ
ෙහේතු ෙවන්න පුළුවන්, ආෙයෝජනෙය් විෙශේෂත්වය ෙවන්න
පුළුවන්, ඒ සඳහා පවතින නීති අභිභවා යන්න පුළුවන් විධියට
තමයි අපි ඒ කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත ෙගෙනන්ෙන්.
ඒක හැම ෙද්ටම බලපාන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් 1818/36 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතය පිළිබඳවයි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අද න ාය පතෙය් 7වැනි අංකය යටෙත් තිෙබන එක ගැනයි
මම අහන්ෙන්. අන්න ඒක ගැන ෙපොඩ්ඩක් කියන්නෙකෝ.
ෙබොම්බයි ලූනු, රට කජු ගැන ෙනොෙවයි මම අහන්ෙන්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔෙහොම ඉන්න, මම කියන්නම්. 7වැනි එක මම කියන්නම්.
[බාධා කිරීමක්] මම කියන්නම්. ඉස්ෙසල්ලාම මම කියවන්නම්
1818/30 දරන ගැසට් නිෙව්දනය.

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක හරි. ඒක කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත්
තිෙබනවා. අද විවාද කරන, 1818/30 කියන ගැසට් පතෙය් තිෙබන
ෙකොටස ෙමොකක්ද කියන එකයි මට දැන ගන්න ඕනෑ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අන්න හරි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

71

අනතුරුව

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

නිෙයෝජ

கம)

මම ඒකට එන්නම්. 4වැනි එක ගැන කථා කරන ෙකොට 7වැනි
එකට පැන්නා. මම එතැනට එන්නම්. එකින් එකටෙන් මම විස්තර
කරන්න හදන්ෙන්. ඔබතුමාට අවශ නම් මම දැන් ඒකට එන්නම්.
ඔබතුමා දැන් යන්න හදන නිසා මම කියන්නම්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අල, ලූනු, ෙබොම්බයි ලූනු ගැන හැම දාම කියනවාෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, ඒ සඳහාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගන්න එපා
යැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගන්ෙන් නැතුව ඒක කරන්න
බැහැ ෙන්. ඒ ගැසට් නිෙව්දන පළ වුණාට පස්ෙසේ යම් කිසි කාල
පරාසයක් තුළ අපි ඒකට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ගන්න ඕනෑ.
රෙට් තත්ත්වය අනුව අපි බදු කමය ෙවනස් කරන ෙකොට
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න
ෙවනවා. ඒක ඔබතුමාට නවත්වන්න බැහැ ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමම විෙශේෂ ගැසට්
නිෙයෝගයට තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටෙත් -

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු ගැන ෙමහි තිෙබනවා.
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු හරි. ඔබතුමා ඔය කිව්ව නීති කථා ටිකත් හරි.
ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන අපට කථාව
කියලා ෙදන්නෙකෝ. ෙමොකද, අපට ෙත්ෙරන විධියට නම්,
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 10ට ෙනොඅඩු ව ාපාරවලට ලංකාවට
ඇවිල්ලා ඕනෑම පිස්සුවක් නටන්න පුළුවන් කියන එක තමයි
ෙම්ෙකන් ෙපෙනන්ෙන්. අපට ෙනොෙත්ෙරනවාද දන්ෙන් නැහැ
ෙන්.
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

එෙහම ෙදයක් ෙකොෙහත්ම නැහැ.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

7වැනි එක ගැන මම ඔබතුමාට කියන්නම්. මම ෙමන්න ෙම්
සටහන කියවන්නම්.
2013 අංක 12 දරන මුදල් පනත මඟින් සංෙශෝධිත, 2012 අංක
12 දරන මුදල් පනත යටෙත් ෙමම ගැසට් පතය පකාශයට පත්
කරන ලදී. ඒ අනුව 2013 අය වැය ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීමට
අදාළව;
අනුමැතිය ලබා ෙදනු ලබන සහ උපෙදස් මාලාෙව් පදනමට
අදාළ ෙරගුලාසි පකාශයට පත් කිරීම.

(ආ) ලබා ෙදන නිදහස් කිරීම්වල විෂය පථය තීරණය කිරීම සහ
(ඇ) පනත යටතට ගනු ලබන අදාළ විෂය පථයන් පකාශයට
පත් කිරීම ෙමම ගැසට් පතය මඟින් සිදු ෙකෙර්.
ෙමමඟින් විෙද්ශ ආෙයෝජන දිරිමත් කිරීමත්, නිදහස් වරායයන්
හා බන්ධිත පෙද්ශ තුළ ව ාපාර කටයුතු පුළුල් කිරීමත් අෙප්ක්ෂා
ෙකෙර්. ෙමම ගැසට් පතය මඟින් අදාළ ව වසායන් සඳහා ශී ලංකා
ආෙයෝජන මණ්ඩලය සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම සම්බන්ධව අදාළ
විධිවිධාන එම ව වසායයන් සඳහා අනුමත ව ාපාරික කටයුතු,
ආෙයෝජන නියමයන් හා අදාළ විධිවිධාන ද බදු අය කිරීමට අදාළ
විධිවිධානවලින් නිදහස් කිරීම සම්බන්ධව නියමයන් නිදහස් වරාය
හා විෙශේෂිත බන්ධිත පෙද්ශ හා ඒ සම්බන්ධ බලපතවල විධිවිධාන
ඇතුළත් කර ඇත.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අර අල, ලූනු ගැන කියා ෙදනවා වාෙග් ෙම්කත් කියා
ෙදන්නෙකෝ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක තමයි, ෙමතැන කියලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා කියන අංක
7 යටෙත් විෙශේෂ ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. අඩංගු ෙද්වල් ඒ
ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

අපි ඒක දන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉතින් ෙම් ගැසට් එෙක් ෙන් තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

කථානායකතුමා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇත.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

හරි, හරි. දැන් 7වැනි එෙක් විස්තර කියන්න ෙකෝ.

(අ)

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
කථානායකතුමා
[ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]

මූලාසනාරූඪ විය.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
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ගරු

නිෙයෝජ

ඔබතුමාෙග් අෙත් තිෙබන ඒවා අපට එන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ඔබතුමා ඒක ෙත්ෙරන්න කිව්වා නම් හරි. අර නීති තර්ක ටික
පැහැදිලියි. ෙම් විෙද්ශ ව ාපාරිකෙයෝ ලංකාවට ආවාම ඒ
ආෙයෝජකයින්ට ෙදන සහන සරල භාෂාෙවන් කියන්න. ෙමොකද,
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දැන් දීලා ඇනෙගන ෙන් ඉන්ෙන්. ෙජ්ම්ස් පැකර්ට දුන්න ඒවා
ගැනත් තිෙබනවා. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති කියලාමත් ෙම්
ගැසට් එෙක්ම කියනවා. ඒක නිසා අපට කෙමෝපාය කියන
ෙකොටම දැන් ටිකක් ඇඟ හිරි වැෙටනවා. අන්න ඒ නිසා ඔබතුමා
ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් කියන්න අර ෙබොම්බයි ලූනු ගැන කිව්වා
වාෙග් ෙම් ෙදන සහන ෙමොනවාද කියලා. ෙම්ෙක් කියන විධියට
විනිමය පාලන ෙරගුලාසිත් නැහැ. ආනයන අපනයන ෙරගුලාසිත්
නැහැ. ඒ ඔක්ෙකොම ඒ කට්ටියට ෙදනවා කියලා ෙපෙනනවා. ඒ
නිසා ෙත්ෙරන විධියට තව ටිකක් කියලා දුන්නා නම් හරි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම ඔබතුමාට ඉතාම ෙහොඳින් පැහැදිලි කර ෙදන්නම් ෙකෝ.
ඔබතුමා ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන පනත පිළිබඳව කථා කරනවා
නම්, එම අමාත ාංශයත්, එම ආෙයෝජකයිනුත් අතර සාකච්ඡාවක්
පවත්වනවා. ෙම් පශ්නය උද්ගත වුෙණ්-[බාධා කිරීමක්] මමත් ඒ
ඇමති ධුරය දරා තිෙබනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත්
ඇමති ධුරෙය් ඉඳලා තිෙබනවා. ආෙයෝජකෙයෝ ඇවිල්ලා එක එක
අවස්ථාවල දී සාමාන ෙයන් BOI පනත යටෙත් තිෙබන ඒවාට
අමතරව ෙම් ෙම් පහසුකම් ඕනෑ, එෙහම නම් විතරයි අපට ඒ
ආෙයෝජන කරන්න පුළුවන් කියලා පකාශ කරනවා. එවැනි
අවස්ථාවල අවංකවම අපටත් ඒ බව ෙපනී යනවා. ඒ විශාල
ආෙයෝජන සඳහා දැනට BOI පනත යටෙත් ෙදන සහන ගැන අපි
සාකච්ඡා කරනවා. අපි එක ආෙයෝජකයකුට ෙදන සහන හැම
එක්ෙකනාටම එක විධියටම ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සාකච්ඡාවන්
තුළින් ඒ ව ාපෘති ගැන විෙශේෂ ලකුණක් හැටියට බලනවා.
ගුරුවරෙයක් හැටියට පැහැදිලි කර ෙදන්න කියලා
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා ෙන්. "ෙර්ණුකා" කියලා, ෙම් රෙට් සීනි
අඹරලා පිට රට යවන ෙකොම්පැනියක් තිෙබනවා . තව තැනක
ෙහෝටලයක් ගහන්න හදනවා. ඒ ඔක්ෙකොම අයට එක හා සමානව
සහන ෙදන්න අවශ නැහැ. ඉස්සරෙවලාම BOI එක. ඊට පස්ෙසේ
අමාත ාංශය. ඊට පස්ෙසේ කැබිනට් එක. ෙම්වා තුළින් ඒ ආෙයෝජන
ඇද ගන්න දීමට අවශ කරන සහන ෙමොනවාද කියලා සාකච්ඡා
කරනවා. ඒක ෙදන්න අපට ඒ ඒ පනත්වල අනුමැතිය ලබා ගන්න
ඕනෑ.
ඒකට ආවරණයක් අප ගන්නට ඕනෑ. ඒ ආවරණය තුළින්
තමයි Strategic Investment Law එක දාන්ෙන්. ෙමොකද, අෙනක්
පනත් අභිභවා යන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය ලබා ෙදනවා, ඒ
පනත තුළින්. මා ෙම් කාරණය කියන්නට කැමතියි. මෙග් දැනුම
හැටියට Strategic Investment Law එක යටෙත් එන සෑම
ව ාපෘතියක්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කර අනුමතිය ලබා
ෙදන ෙලෝකෙය් එකම රට ලංකාවයි. ෙවන ඒවා පරිපාලනමය
තීන්දු වශෙයන් අනුමතිය ෙදනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්ෙන්ත් නැහැ. නමුත් ෙම්ක යටෙත් ඒ ඔක්ෙකොම කරුණු අප
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරනවා. එම නිසා ඒක දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි ෙවයි. [බාධා කිරීමක්] මෙග් කථාව
කර ෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම්වා අවශ ෙද්වල්. ෙම්වා
ඇෙහන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු
කථානායකතුමා කිව්ව විධියට දැන් ෙම් විවාද television එෙක්ත්
යනවා. එම නිසා අප ෙත්රුම් කර ෙදන්නට ඕනෑ. අල, ලූනුවලට
ෙදන සහනය නරක ද? ෙගොවියාට ෙදන සහන නරක ද? ඒවා අප
ෙදන්න ඕනෑ. ඒවා ජනතාවත් දැන ගන්න ඕනෑ. අද උෙද් ඌෙව්
මන්තීවරු සියලු ෙදනාම ස්තුති කළා, ඒ බදු ෙවනස් කිරීෙමන්,
සකස් කිරීෙමන් පළමු වන වතාවට අල ෙගොවියා සතුටු වන
වාතාවරණයක් ඇති කළාය කියා. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාත්
ෙම්වා සලකා බලන්නට ඕනෑ. ආවාට - ගියාට ෙම්වා කරන්ෙන්
නැහැ. කල්පනා කර බලායි කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් අද ජීවමාන
කෘෂිකර්මාන්තයක් තිෙබනවා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් හිටියත්,
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් හිටියත් අප කැමැතියි ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත
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ෙවනවාට. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අකමැති ෙවනවා ද ෙම් රට
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවාට? ඔබතුමා කැමැති නැද්ද අෙප් අල
ෙගොවියා රැක ගන්නවාට? අෙප් ලූනු ෙගොවියා රැක ගන්නවාට?
අෙප් වී ෙගොවියා රැක ගන්නවාට? ඒකට බදු කමය සකස්
කරන්නට ඕනෑ. බදු කමය සකස් කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ
සඳහා අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමතියත් ලබා ගන්නවා. ඒකයි
අෙප් අදහස.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඊළඟට ෙවනත් ෙද්වල්
ගැන මම කියන්නම්. ඊට අමතරව, එතෙනෝල් භාවිතය පිළිබඳව
මම කියන්නම්. ෙම් ගැනත් ෙනොෙයක් විවාද තිබුණා. රජය
ඉතාමත් වැදගත් තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදනය කරන එතෙනෝල්වලට කිසි යම් සහනක් ෙදන්න.
ඉස්සර පිට රටින් එන එතෙනෝල්වලටයි, අෙප් ලංකාෙව් සීනි
කර්මාන්තය තුළින් නිෂ්පාදනය කරන එතෙනෝල්වලටයි එකම
බද්දක් ගහනවා. ඒක ෙහොඳ වැඩක් ෙනොෙවයි. රජය තීරණය
කළා, ෙම් රෙට් එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ඒවාට බදු
සහනයක් ලබා ෙදන්න. විරුද්ධ පක්ෂෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙකොච්චර කෑ ගැහුවා ද ෙම් පිට රටින් එන එතෙනෝල්වලට අර
සහනය ෙදනවා, ෙම් සහනය ෙදනවා,
ෙම් අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවා, අර අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා කියා. දැන් බලන්න
තත්ත්වය. අප බදු සහනයක් ෙදනවා, ෙම් රෙට් උක් කර්මාන්තය
තුළින් එතෙනෝල් හදන්න. ඉස්සර වාෙග් සම බද්ද තිෙබන එක
ෙවනස් කරලා, පිට රටින් ෙගෙනන එතෙනෝල්වලට බද්ද වැඩි
කරලා, අෙප් රෙට් එතෙනෝල් නිෂ්පාදනයට බද්ද අඩු කරන්න.
එයින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් රෙට් සීනි කර්මාන්තය
තුළින් එතෙනෝල් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවයි කියලා. අපි හැම එකක්
තුළම කිසි යම් අභිලාෂයක් තිෙබනවා. ඉලක්කයක් තිෙබනවා. මා
කිව්වා වාෙග් මූලික පතිපත්තිය, විෙශේෂෙයන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා
රැකෙගන විෙද්ශෙයන් එන තර්ජනෙයන් ඔහුව ආරක්ෂා කර
ෙගන, ඒ අතරම පාරිෙභෝගිකයාටත් පුළුවන් විධියට සහනයක්
ලබා ෙදමින් නිෂ්පාදකයාෙග් සහ පාරිෙභෝගිකයාෙග් අවශ තා
කළමනාකරණය කිරීමයි. ඒක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි.
ෙමොකද, අෙප් රෙට් නිෂ්පාදකයායි, පාරිෙභෝගිකයායි ෙදකට
ෙබදිලා ඉන්ෙන්. නිෂ්පාදකයාට වැඩි සහන ෙදන ෙකොට
පාරිෙභෝගිකයාට පශ්න ඇති ෙවනවා. පාරිෙභෝගිකයාට සහන
ෙදනෙකොට නිෂ්පාදකයාට පශ්න ඇති ෙවනවා. එම නිසා එය
කළමනාකරණය කිරීම අවශ යි.
අවසාන වශෙයන් මා ෙම් කාරණයත් කියන්නට කැමතියි. අප
පිළිගන්නට ඕනෑ, රජයටත් ආදායම ලබා ගන්න ඕනෑ බව. එක
පැත්තකින් ජනගහනය වැඩි ෙවනවා. රජයක් හැටියට අෙප්
සමාජයීය වගකීම් වැඩි ෙවනවා. එම නිසා අපට ආදායමත් වැඩි
කර ගන්නට ඕනෑ. හැම ෙදනාම ෙම් විධියට වියදම් කරන්න, අර
විධියට වියදම් කරන්න, අර විධියට ව ාපෘති පටන් ගන්න
කියනවා. අද ෙම් විරුද්ධ පක්ෂෙයන් කී ෙදෙනක් කිව්වා ද ඇයි
ෙම්වාට වියදම් කරන්ෙන් නැත්ෙත්, ඇයි සමෘද්ධිය වැඩි කරන්ෙන්
නැත්ෙත්, ඇයි අලි පාලනය කරන්ෙන් නැත්ෙත් කියා. අප අලි
පාලනය කරනවාට වඩා තමුන්නාන්ෙසේලාම අලි පාලනය කර
ගන්න ඕනෑ.
ඇයි අලි වැටවල් දමන්ෙන් නැත්ෙත්, ඇයි විදුලි වැටවල්
දමන්ෙන් නැත්ෙත් ආදී වශෙයන් ෙනොෙයක් පශ්න ඇහුවා. ෙම්
ඔක්ෙකොම කරන්න සල්ලි ඕනෑ. සල්ලි නැතිව ෙම් වැඩ කරන්න
පුළුවන්ද? අපට තිෙබන ආදායමින් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන
ෙද්වල්වලින් දහෙයන් එකක්වත් කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අප
අවංකවම පිළිගන්න ඕනෑ හැම රජයක්ම ආදායමක් ගන්න ඕනෑ
බව. ෙහොඳ රජයක අවශ තාව නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමයි. අප
productivity එක වැඩි කරන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට
සහාය ෙදන්න. අෙප් සෑම ආයතනයක් තුළින්ම, අෙප් සෑම
වත්තක් තුළින්ම, අෙප් සෑම කර්මාන්තශාලාවක් තුළින්ම
productivity එක වැඩි කරන්න ඕනෑ. සමහර විට ෙම්
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් productivity එකත් තව ටිකක් වැඩි කරන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙවලාෙව්ම විෙව්චනය කර
කර ඉන්ෙන් නැතිව ෙම්වා දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ ව ායාමෙය් ෙකොටසක් හැටියට තමයි අද
ෙම් ගැසට් නිෙව්දන මඟින් ෙම් නිෙයෝග, නියම ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය අපට ලබා
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.33]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දන හරහා
ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග, නියම පිළිබඳවයි අද අප සාකච්ඡා
කරන්ෙන්. ෙම් සභා ගර්භෙය් අපට අයත් ෙම්ස උඩ අද තවත්
ගැසට් පතිකාවක් තිබුණා. ඒ ගැසට් පතිකාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් සෙහෝදර මන්තීතුමන්ලා කීප ෙදෙනක්ම
ඇමතිවරු, නිෙයෝජ ඇමතිවරු හැටියට පත් කර තිෙබනවා කියන
එකයි. ඒ පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය අෙප් ෙම්ස මත තිබුණු නිසා මා
ඒ ගැන යමක් කියන්න අවශ යි. දැන් සිටින කැබිනට් ඇමතිවරු
ගණනවත්, මන්තීවරු ගණනවත් අපට දැන ගන්න ටිකක්
අපහසුයි. ෙම්ක ෙවනස් ෙවමින් පවතින ගණනක්. ඊෙය් පුවත්
පතක එතුමන්ලාෙග් පින්තූරයක් පළ ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා.
මා ඒ පින්තූරෙය් සිටි පිරිස ගණන් කර බැලුවා. එහිදී මට ෙපනුණා,
කැබිනට් මණ්ඩලය විතරක් 59ක් විතර ඉන්නවා කියලා. ඇත්තටම
ඒ පින්තූරයට කවුරු හරි ඇමතිවරෙයක් ෙපනී සිටිෙය් නැත්නම් ඒ
ගණන ඊට වඩා වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. ඒ පින්තූරෙය් සියලුම
ඇමතිවරු සිටියාද කියන එකත් මා දන්ෙන් නැහැ. අනික්
මන්තීවරු හා නිෙයෝජ ඇමතිවරුන්ෙග් පින්තූරයක් නම් එහි පළ
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා මට ඒ පිරිස ගණන් කරන්න බැරි
වුණා. ඒ 59යි, ඉතිරි ටික 106ක් කියලා යම් කිසි පුවත් පතක පළ
ෙවලා තිබුණා. ඒකත් හරිද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම
තවත් මාධ වල සඳහන් කර තිබුණා ලබන සතිය වන විට නැවතත්
පත් කරනවා කියලා. එෙහම වුෙණොත් ෙමොකද වන්ෙන්? ෙම් ගරු
සභාෙව් දැනට මන්තීවරු 225ක් ඉන්නවා. ඒෙකන් 113කට වැඩි
සංඛ ාවක්ම ඇමතිවරු හැටියට පත් ෙවන්න යනවා. ෙම්ක ගිනස්
වාර්තාවක්. දැනටමත් එය ගිනස් වාර්තාවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්!
මනුෂ හැකියාව උපරිම ෙලස ෙපන්නුෙවොත් -ෙමොකක් හරි
විශ්මිත ෙදයක් කෙළොත්- එය ගිනස් වාර්තා ෙපොතට ඇතුළු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ගිනස් වාර්තාවට තවත් ෙද්වල් ඇතුළු ෙවනවා.
නිකම් විහිළුවට, විෙනෝදයට කරන ෙද්වලුත් ගිනස් වාර්තා ෙපොතට
ඇතුළු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ලාංකිකෙයක්
සිටියා ආනන්ද කියලා. ඔහු දීර්ඝ කාලයක් තනි කකුෙලන්
හිටෙගන හිටියා. ඒක ෙලෝකෙය් ෙකෙනක් තනි කකුෙලන් සිට
ෙගන සිටි දීර්ඝම කාලයයි. ඒක ගිනස් වාර්තාව තුළ තිෙබනවා.
මට දැන ගන්න ඕනෑ-

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නියම තත්ත්වය ෙම්කයි. කුරුඳු ෙපොලුවලින් ගහ ගන්න එකත්
ගිනස් වාර්තා ෙපොතට යන්න පුළුවන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමා කියපු කරුණ වැරැදියි. ඒ ගැන මා කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ.
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ෙම්ක ගිනස් වාර්තාවට ඇතුළු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
මනුෂ යාෙග් උපරිම හැකියාව නිසාද, නැත්නම් නිකම් විෙනෝදයට
කරන ෙදයක් ෙලසද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඇත්තටම ෙම් අමාත ාංශ
සහ ඇමතිවරුන්ෙග් නම් අපට මතක තියා ගන්න බැරි නිසා මම
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් ගරු සභාෙව් electronic board එකක්
තිෙබනවා ෙන්. ඒෙකන් අපට ෙප්නවා කවුද කථා කරන්ෙන්
කියලා. තවත් electronic board එකක් ෙම් ගරු සභාෙව් සවි
කරලා ඒ අමාත ාංශ ෙමොනවාද, ඇමතිවරු කවුද කියලා එහි
සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම් මා හිතන්ෙන් වාද විවාද කරන
ෙකොට අපට පහසු වන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පුවත් පත්වල, ෙවනත්
මාධ වල පළ ෙවලා තිෙබනවා ෙම් ඇමතිවරු, නිෙයෝජ
ඇමතිවරු ෙල්කම් හැටියට තමන්ෙග් බිරිඳත්, දියණිය ෙහෝ පුතා
මාධ නිලධාරි හැටියටත් නම් කරලා පත් කර ගන්නවාය කියලා.
ෙම් විධියට ඔවුන් විශාල විශාල කාර්ය මණ්ඩල පත් කර ගන්නවා.
ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල වියදමක් යනවා. එෙහම කරන ගමන් ෙම්
රෙට් ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප නැති කළා.
ඒක දුන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියාට විශාම වැටුප ෙදන්න බැහැ
කියලා කිව්වා. රාජ ෙසේවකයාට අවුරුදු 6කින් මූලික වැටුප
සතයකින්වත් වැඩි කරලා නැහැ. නමුත් ඒ අවුරුදු හයක කාලය
තුළ දී දීමනාවන් වැඩි කරලා තිෙබනවා, රුපියල් 6100කින් විතර.
ඊෙය් මට මුණගැසුණා, දුම්රිය රියැදුෙරක්. ඔහු පසු ගිය අවුරුද්ෙද්
විශාම ලැබුවා. ඔහු අවුරුදු 30ක් රාජකාරිය කරලා, ඊට පසුව
විශාම ලබා යනෙකොට ඔහුෙග් මූලික වැටුප වුෙණ් රුපියල්
27,000යි. රාජ ෙසේවකෙයකුටවත් හරි වැටුපක් ෙගවන්නට බැරි
රජයක් ෙම් විධියට ඇමතිවරුන් වැඩි කරෙගන, වැඩි කරෙගන,
නිෙයෝජ ඇමතිවරුන් වැඩි කරෙගන, වැඩි කරෙගන යන එක
සාධාරණද, නැද්ද කියන එක ෙවනම ෙම් ගරු සභාව තුළ අහන්න
ඕනෑ පශ්නයක්. රජයට ෙම් සඳහා ෙගවන්න මුදල් තිෙබනවා.
නමුත් මුදලටත් වඩා වැඩි පශ්නයක් ෙමතැන ඇති කරෙගන
යනවා. රටක යහ පාලනය තිෙබන්නට නම් ව වස්ථාදායකයයි,
විධායකයයි, අධිකරණයයි අතෙර් බලය සමතුලිතව ෙවන ෙවනම
කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමා ෙම් විධියට කැබිනට්
මණ්ඩලයත්, ඇමතිවරුන් ගණනත් වැඩි කිරීෙමන් ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් - ව වස්ථාදායකෙය් - ස්වාධීනත්වය
දියාරු කරෙගන, දියාරු කරෙගන යන එකයි කරන්ෙන්. තව
විධියකට කිව්ෙවොත් ෙම් රෙට් තිෙබන යහ පාලනය සූක්ෂම
කමෙයන්
නැති
කරනවා.
ෙජ ෂ්ඨ
නිෙයෝජ
කථානායකතුෙමකුත් පත් කරන කාලයක් ෙම් රටට එයිද කියන
එක මම නම් දන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
එෙහම වුෙණොත් ඔබතුමාෙග් පුටුවටත් තට්ටු ෙවන්නට පුළුවන්.
අද අපි ෙම් සාකච්ඡා කරන බදු වැඩි වීම් සම්බන්ධෙයන්
ගත්ෙතොත්, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ස්පීතු
සඳහා බදු වැඩි කරනවා කියලා. ඊට පසුව එතුමා ඇහුවා, "ෙහොඳ
නැද්ද? විෙද්ශවලින් ෙගෙනන ෙද්වල් ෙම් රෙට් දී නිෂ්පාදනය
කරනවා නම්, අපි ඒ අයට මුල්තැන ෙදන්නට ඕනෑ ෙන්ද" කියලා
එතුමා එෙහම තර්කයක් ෙගොඩනැඟුවා. ඒ තර්කයට අපි විරුද්ධ
වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමතැනදී අහන්නට ඕනෑ පශ්නය ෙම්කයි.
විෙශේෂෙයන්ම සිගරැට්වලටයි, ස්පීතුවලටයි බදු වැඩි කරන්නට
ඕනෑ. නමුත් ඒ බද්ද වැඩි කරන පමාණයක්
තිෙබනවා;
පතිශතයක් තිෙබනවා. අපි හැම තිස්ෙසේම බලන්නට ඕනෑ, ඒ
පතිශතය මිල පතිශතයට වඩා වැඩිද කියන එකයි. අපි බදු
ගහනවා. නමුත් ෙම්වා පරිෙභෝජනය කරන ජනතාව වැඩි
වැඩිෙයන් ෙගවනෙකොට, වැඩි වැඩිෙයන් ලාභය ඒ සමාගම්වලට
යනවා මිසක ඒෙකන් රජයටවත්, නැත්නම් ෙම්ක පරිෙභෝජනය
කරන තැනැත්තාටවත් පෙයෝජනයක් නැහැ. ඒක තමයි අහන්නට
ඕනෑ පශ්නය.
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අපි දුම්වැටි සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා නම්, පසු ගිය
අවුරුද්ද ෙවනකන් අපට ඒක කියන්න බැරි වුණා. දුම්වැටි
සම්බන්ධෙයන් රජය බදු වැඩිකරලා, රජය ආදායමක් ලැබුවා.
නමුත් දුම්ෙකොළ සමාගම් ඊටත් වඩා වැඩි පතිශතයක් ලබා ගත්තා.
දුම්ෙකොළ සමාගම් ලබපු ඒ ලාභය වැඩිෙයන්ම යන්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතාවට ෙනොෙවයි, පිට රටවලට කියන එකත් මා කියන්නට
ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විනිවිද භාවයකුත්
තිෙබන්නට ඕනෑ. දුම්වැටිවලට බදු වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක ගැන විනිවිද භාවයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. නැත්නම්
ඉෙබ්ටම සැකයක් ඇති ෙවනවා. ෙම්ක අෙප් නිලධාරින් අතෙරයි,
දුම්ෙකොළ සමාගම් අතෙරයි යම් කිසි සම්බන්ධතාවක් තියා ෙගන
සිදු ෙවන්නට පුළුවන් කාර්යක් කියන කාරණය මා පසු ගිය
අවුරුද්ෙද්ත් මතු කළා; අදත් මා ඒ ෙද් මතු කරනවා.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එෙහම නම් ඒක සදාතනික පශ්නයක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
ෙම්ක අද තිෙබන පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අපි කියනවා, ඒක විනිවිදභාවෙයන් පකාශ කරන්න කියලා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

දැන් ඒ වාෙග්ම ෙමතැන තිෙබනවා, -

ඒෙකන් ෙපෙනන්ෙන් තර්කය වැරදියි කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඒක වැඩි කළා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමා මට වඩා ඒක ගැන දන්නවා ෙන්. ඔබතුමා මට වඩා
ඒක ගැන දැන ගන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙදපැත්ෙත්ම හිටපු අය
ෙම්වා ගැන හුඟාක් දන්නවා. මම නම් ඉතින් ඉතිහාසෙය් තිෙබන
සමහර ඒවා වැරැදි නම් වැරැදියි කියනවා, කාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය්
වුණත්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා තර්කයක් ඉදිරිපත් කළා, ෙම් සිගරැට්වල, නැත්නම්
ස්පීතුවල මිල වැඩි කිරීෙම් ෙමොකක් හරි ගනුෙදනුවක් තිෙබන්නට
පුළුවන් කියලා. එෙහනම් ඒක යූඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් තිබුණා
ෙවන්නට පුළුවන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔව්, ඇමතිතුමා. ඒක යුඑන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් තිබුණා නම්
ඒක වැරැදියි. නමුත් ඔබතුමන්ලාට "මතට තිත" කියලා
පතිපත්තියක් තිෙබනවා ෙන්. ඒක අමතක ෙවලාද? ඒවා මතක්
කරලා තමයි කථා කරන්නට ඕනෑ. ඉතිහාසය ගැන ෙනොෙවයි,
වර්තමානය ගැනයි කථා කරන්නට ඕනෑ. වර්තමානෙය් තිෙබන
පතිපත්ති ගැනයි කථා කරන්නට ඕනෑ. ඒවා ගැන මතක් කරෙගන
තමයි කථා කරන්නට ඕනෑ, ඇමතිතුමනි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

පතිපත්තිය ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ඔබතුමා කිව්ෙව්, ෙම් මිල
වැඩි වුණාම යම් කිසි නිලධාරින් අතර ෙමොකක් හරි සම්බන්ධයක්
ඇති ෙවයි කියලා ෙන්. ඒ ගැන ෙන් ඔබතුමා තර්ක කෙළේ?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔව්.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඒෙක් බද්ද තීරණය කරන විධිය පසිද්ධ කරන්න කියලා
කියන්ෙන්. එතෙකොට අපට තර්ක කරන්න පුළුවන්.
විනිවිදභාවයක් තිෙයන්න ඕනෑ.
දැන් ෙමතැන කියා තිෙබනවා, හම්බන්ෙතොට වරායත් නිදහස්
ෙවෙළඳ කලාපයක් හැටියට පකාශ කරනවා කියලා. අෙප්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඇහුවා. ඒ විස්තර
අපට ලැබුෙණ් නැහැ. අපි බලාෙගන ඉන්නවා, ඒ විස්තර අද
ෙකොයි ෙවලාෙව් ෙහෝ ලැෙබයි කියලා. හැබැයි ඒක පුදුමයට
කරුණක් ෙනොෙවයි. එක අතකට බැලුෙවොත් ආදායමක් නැති
තැනකට බද්දක් ගහලා වැඩක් නැහැ ෙන්. වරායට ආදායමක්
නැත්නම් ඕකට බද්දක් ගැහුවත් ෙනොගැහුවත් ඒෙකන් වැඩක්
නැහැ. අපි අහන්න ඕන මූලික පශ්නය වන්ෙන්, ඒ සඳහා
ආෙයෝජනය කළ මුදල් පමාණය, ලැෙබන ආදායම ෙකොපමණද
කියන එක. ඊට පස්ෙසේ ඒ මන්තීතුමා අහපු පශ්නයටත් පිළිතුරක්
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. නිදහස් වරායක් කියලා සඳහන් කරන
එෙකන් ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඇමතිතුමා අද
තවත් පකාශයක් කළා, "අපි ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති
පනත යටෙත් එක එක ව ාපෘති පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැත් ඒවා
සම්මත කර ගන්නවා. ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිම තැනක එෙහම
ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. මම හිතන හැටියට ඇත්තටම එතුමා ෙම්
සභාවත් රටත් ෙනොමඟ යැව්වා. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල බදු
සහන ෙදනවා නම් ඒවා පසිද්ධිෙය් දකින්නට පුළුවන්. ඒවාෙය්
විනිවිදභාවයක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන ඇහුෙවොත් ඕනෑ ෙකෙනකුට
විස්තර ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒවා පකාශ කරලා තිෙබනවා; අච්චු
ගහලා තිෙබනවා; ෙවබ් අඩවිවල තිෙබනවා. ඕනෑ ෙකෙනකුට
බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ආෙයත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙවන
ෙවනම ෙගෙනන්න අවශ තාවක් නැහැ. ඒක පසිද්ධිෙය්ම
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒෙක් අෙනක් පැත්ත. ෙම්
අවුරුදු තුන තුළදී අපි ෙමොනවාද කර තිෙබන්ෙන්? අෙනක්
පැත්තට යන්ෙන්. විනිවිදභාවය අඩු කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනතින් විනිවිදභාවය අඩු කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද තර්කය? ඒ අය එක්ක කථා කරලා, ඒ
අයට ඕනෑ ෙමොනවාද කියලා ෙහොයලා බලලා, ඒ අයට අවශ ෙද්
සාකච්ඡා කරලා, ඒක ඒ අයට දීලා ඊට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා අපි ඒක අනුමත කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත
කරන ෙකොට අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒක පිළිබඳ විස්තර
නැහැ. ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට අපි දන්ෙන් නැහැ ඒෙක් මූල කීයද,
ඒෙක් ණය ෙකොපමණද, ණයවලට තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි
ෙමොනවාද, ණය සඳහා තිෙබන ෙපොලිය කීයද කියලා. ඉතින්
ෙමොනවාද ෙම්? ෙම්ක නිකම් වහලා ගහන වැඩක්. අන්තිමට
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කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම්ක අනුමත කළා කියලා. ඒක
අනුමත කරන්න අපට ඒ විස්තර නැහැ ඇමතිතුමනි. විස්තර
නැතුව අපි ඒක අනුමත කළාම, ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත
වුණා කියලා සෑහීමකට පත් වුණත් ඒක එෙහම අනුමත ෙවලා
නැහැ. ඒ වාෙග් කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත්
ව ාපෘති කීපයක්ම ෙමතැන අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. කිෂ්
ආයතනය ෙමතැන අනුමත ෙවලා තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ෙහෝටල්
අනුමත ෙවලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,
කැසිෙනෝත් ඒ විධියට ෙම් සතිෙය් අනුමත ෙවයි කියලා. නමුත්
ඒවාෙය් විස්තර අපට නැහැ. ඒ කමය ඔබතුමන්ලා ෙයොදවලා
තිෙබන්ෙන්, එක එක්ෙකනාෙග් unsolicited proposals මත. ෙම්
“unsolicited” කියන්ෙන් ඉල්ලුමක් නැතිව එක එක්ෙකනා
ෙගනත් ෙදන ෙයෝජනා. ෙමවැනි ෙයෝජනා අෙනක් රටවලත්
ෙගෙනනවා. නමුත් ඒ ෙයෝජනා ෙගනාවාම කමයක් තිෙබනවා, ඒ
ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. සමහර
රටවල ඒ ඉල්ලුෙව් නැති - unsolicited - ෙයෝජනා ෙගනාවාම ඒක
රටටම පසිද්ධ කරනවා. පසිද්ධ කරලා, ෙයෝජනාව ෙගනාපු
එක්ෙකනාට ලකුණු ටිකක් වැඩිෙයන් -ෙබෝනස් එකක්- ෙදනවා,
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ නිසා. නමුත් ෙවන ඕනෑම ෙකනකුට
තරගකාරීව ඉල්ලන්න පුළුවන් ඒ ව ාපෘතියම කරන්න. ඒක තමයි
කමය.
අෙනක් රටවල ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තරගකාරී කම ඇති
කරලා තිෙබනවා. තරගකාරී කම ඇති කරන්ෙන් රෙට් යහපත
සඳහා ෙන්. විනිවිදභාවය තිෙබන්න ඕනෑ. ෙහොරකම, වංචාව,
දූෂණය තිෙබනවා නම් ඕනෑම ව ාපෘතියක මිල ඉහළ යනවා.
අන්තිමට ඒකට ෙගවන්න ඕනෑ ඒ පරිෙභෝජනය කරන ජනතාව. ඒ
නිසා අමාත තුමා කියපු කාරණයත් එක්ක අපට එකඟ වන්න
බැහැ.
අමාත තුමා කිව්වා, ෙම් සියල්ලක්ම ඉදිරිපත් කර රට
ස්වයංෙපෝෂිත කර ෙගන යනවා කියලා. රට ස්වයංෙපෝෂිත කිරීම
ගැන නම් මම දන්ෙන් නැහැ, සීමිත පිරිසක් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවන
එක නම් සම්පූර්ණෙයන්ම පැහැදිලියි. සීමිත පිරිසක් ස්වයංෙපෝෂිත
ෙවනවා. ඕනෑම ආකෘතියක් අරගත්ෙතොත් අපට වාද විවාද කරලා
ෙපන්වන්න පුළුවන් සීමිත පිරිසක් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවනවා කියලා.
අමාත තුමා කිව්වා, අපි සාකච්ඡා කරන ෙද්වල් රූපවාහිනිෙය්
විකාශනය කරන්න යනවා කියලා. අපි ෙබොෙහොම සතුටු වුණා,
එතුමා පකාශ කළ ඒ ෙද් ගැන. දැනට එය තිෙබන්ෙන් ශී
ජයවර්ධනපුර කීඩා පිටිෙය් screen එෙක් පමණයි. මමත් එතුමා
එක්ක එකඟ ෙවනවා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම අපි වාද විවාද කරන
ඒවා රූපවාහිනිෙයන් රටට ෙපන්වන්න ඕනෑ කියන කාරණයට.
ෙමොකද, පජාතන්තවාදී රජයක පුරවැසියන්ට අයිතියක්
තිෙබන්න ඕනෑ, අපි ෙම් සාකච්ඡා කරන ෙද්වල් දැන ගන්න. ඒ
නිසා එතුමාෙග් ඒ ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.
ෙබොම්බයි ලූණු ගැනත් ෙමහි කියා තිෙබනවා. ෙම්වා ජනතාව
එදිෙනදා කන ෙබොන ෙද්වල්. ඒක රුපියල් 15 ඉඳලා රුපියල්
30 දක්වා වැඩි කළා. මාසයකට විතර පසුව තවත් අති විෙශේෂ
ගැසට් පතයක් ෙගනැල්ලා, ඒක රුපියල් 30 ඉඳලා රුපියල් 35
දක්වා ඉහළ දැම්මා. සාමාන ෙයන් ෙම්වා මිනිස්සු එදිෙනදා
ආහාරයට ගන්නා ෙද්වල්. ෙපොල් සම්ෙබෝලයක් හදා ගන්න
වුණත් රතු ලූනු ෙගඩියක්, ෙබොම්බයි ලූනු ෙගඩියක් අවශ
ෙවනවා. ෙබොම්බයි ලූනුවල මිල ඉහළ දමා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම
හරි අද ෙම් අණ පනත් පිළිබඳව කරපු පකාශවලින් බඩු මිල ඉහළ
යනවාය කියන එක පිළිගන්න ඕනෑ ෙන්. මම කියන්ෙන් නැහැ බදු
ගහන්න එපාය කියලා. නමුත් අපි කියන්ෙන් බඩු මිල ඉහළ
යනවාය කියන එකයි. සහනාධාර ෙදනවාය කියන කථාවකුත්
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කියනවා. ලාංකික ෙගොවියාට -අෙප් රෙට් ෙගොවියාට- සහනාධාර
ෙදනවාය කියනවා. අපි ෙම් සහනාධාර කථාව එක එක පැත්තට
ෙගන යනවා. කැසිෙනෝ පනත ගැන කථා කරනෙකොටත්
සහනාධාර ගැන ෙන් එතැනදිත් කථා කරන්ෙන්. ඒ අය ෙම් රටට
ෙගෙනන්න කැසිෙනෝවලටත් සහනාධාර ෙදනවාය කියනවා.
ඇත්ත කථාව ෙම්කයි. ඉදිරිෙය්දී අය වැයක් එනවා. ආණ්ඩුවට
ආදායම පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. වියදම, ඒ වාෙග්ම නාස්තිය
සීමාවක් නැතිව දිගින් දිගටම යනවා. වියදම නතර කරන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා ආදායම ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙකොෙහොම
හරි අෙප් ආදායම වැඩි කර ගන්න තමයි අපි නිතරම බලන්ෙන්.
ආෙයෝජනය වැඩි කර ගන්න තමයි අපි නිතරම බලන්ෙන්. නමුත්
සදාචාරයක් නැති ආර්ථිකයකට ෙහෝ මනුෂ කමක් නැති
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළකට යන එක ගැන නම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය හැටියට අපි සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධ ෙවනවා. කැසිෙනෝ
පනතට අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්ත් ඒ නිසයි. අෙප් සම්ෙබෝලයට
සහනාධාරයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. නමුත් කැසිෙනෝ කාරයාට විෙද්ශිකයාට- ෙම් රටට ඇවිල්ලා කැසිෙනෝ කීඩාව කරන්න
සහනාධාර ෙදනවා. ඔහු එක්ක ෙපෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කරලා,
ගිවිසුම් ගහලා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනල්ලා ඒක අනුමත කර
ගන්න යනවා. ගිවිසුෙම් විස්තර අපට ෙදන්ෙන් නැතිව ඒක
සම්මත කර ගන්න රජය සැරෙසනවාය කියන එක අපි කියන්න
ඕනෑ. ෙම් ගැන ඇත්ත කථා කෙළොත් කැසිෙනෝ ව ාපාරයට
යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ආෙයෝජනය අඩු නිසා
ෙන්. ෙම් වනෙකොට යුද්ධය අවසන් ෙවලා අවුරුදු හතර හමාරක්
ෙවනවා. ෙම් අවුරුදු හතර හමාර තුළදී අපට වැඩිෙයන්ම ලැබුණු
විෙද්ශ සෘජු ආෙයෝජනය රුපියල් බිලියන එකයි.
1948 දී අෙප් රටට නිදහස ලැෙබනෙකොට අපි ෙලෝකෙය්
ඉදිරිෙයන්ම හිටියා. ජපානයට පිටුපසින් වුණත්, සිංගප්පූරුව,
මලයාසියාව වැනි රටවල්වලට ඉදිරිෙයනුයි අපි හිටිෙය්. අද
මලයාසියාෙව් සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජනය ෙඩොලර් බිලියන 55යි.
ලංකාෙව් ෙඩොලර් බිලියනයයි. ඉතාම ඉදිරිෙයන් හිටපු රෙට් විෙද්ශ
ආදායම මලයාසියාවත් එක්ක බලනෙකොට අද 55ට 1ක් ෙවලා.
ඇත්ෙතන්ම ෙමොනවාද ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක හරියට
පතිපත්තිවලින් ලබා ගන්න බැරි නිසා අපි ෙම්ක කැසිෙනෝ
හරහා ලබා ගන්න යනවා. අද ෙලෝකෙය් ඒක පුද්ගල ආදායම
අතින් බලනෙකොට ඇෙමරිකාව ළඟට ඉන්නා ෙදවන රට
සිංගප්පූරුවයි. 1948 දී සිංගප්පූරුව ලංකාවට පිටුපසින් හිටපු
වුෙණ් පැහැදීමක් තිෙබන
රටක්. ඒක කරන්න පුළුවන්
නායකෙයක් වූ
"ලී ක්වාන් යූ" නිසායි. එතුමාට ඒ රට
හරිගස්සන්න පුළුවන් වුණා. අගමැති ෙවලා ඉන්නෙකොට එතුමා
එක පයින්ම හිටියා, කැසිෙනෝවලට කවදාවත් ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ
කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, දැන් මම කියන්නයි යන්ෙන්.
සිංගප්පූරුෙව්ත්, මලයාසියාෙව්ත් තමයි මම ගිය සතිෙය් දවස්
හතරක් ගත කෙළේ. කැසිෙනෝ ගැන ෙහොයන්නත්, ඒ වාෙග්ම ඒ
රෙට් මැති ඇමතිවරුන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නත් තමයි මම
ගිෙය්. ඒක නිසා තමයි ෙමතැනදි මම ෙම්ක සඳහන් කරන්න
යන්ෙන්. ලී ක්වාන් යු අගමැතිකෙමන් අයින් වුණාට පසුව
ෙමොනවාද එතුමා කෙළේ? ෙවන අයට කටයුතු කරෙගන යන්න
ඉඩ දුන්නා. නමුත් ෙජ ෂ්ඨ ඇමති ෙකෙනක් හැටියට ඔහු
කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ සිටිනවා. ඔහු එදත් අදත් එක වෙග්ම
කැසිෙනෝවලට විරුද්ධයි. අද ඇහුවත් ඔහු කැසිෙනෝවලට
විරුද්ධයි. ඒ වාෙග්ම
සිංගප්පූරුෙව් ඒ විවාදය කරෙගන
යනෙකොට, ඒෙකත් ෙදපාර්ශ්වයක් හිටියා. සමහර අය කිව්වා,
"අනික් රටවල්වල ෙම්ක කරනවා. ඒ නිසා අපිත් ෙම්ක කළ
යුතුයි" කියා. නමුත් එතුමා තම මතෙය්ම සිටියා. සිංගප්පූරුෙව්
කැසිෙනෝ විවෘත කරලා අද වනෙකොට අවුරුදු 3ක් ෙවනවා. නමුත්
තවමත් පැහැදිලි නැහැ, ඒෙකන් ඒ රටට සුබසිද්ධියක් වුණාද
නැද්ද කියන එක. ෙමොකද, රටක් සංවර්ධනය කරනෙකොට
ෙපෞද්ගලික ආදායම ගැන විතරක් බලා කටයුතු කරන්න බැහැ;
ෙකොටස්කරුවාෙග් ලාභය විතරක් බලන්න බැහැ.
“ෙකොටස්කරුවා” කියන්ෙන් මූල ෙකොටස්කරුවාටයි. ඒ
කියන්ෙන්, stockholder. නමුත් අපි stakeholder ගැන හිතන්නට
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ඕනෑ. ඒ stockholder කියන -මූල වත්කම තිෙබන- පුද්ගලයන්
ෙබොෙහොම සුළු පිරිසයි ෙම් රෙට්ත් ඕනෑම රටකත් ඉන්ෙන්. නමුත්
stakeholdersලා ඉන්නවා. ඒ අය තමයි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්.
ෙමොනවාද ෙම් කැසිෙනෝ හරහා ෙවන්න යන්ෙන්?
අෙප්
සාරධර්මවලට විශාල පහරක් ගහන්න තමයි ෙම් රජය කටයුතු
කරෙගන යන්ෙන්. මුදල් නැති ෙකොට, ආදායම නැති ෙකොට කළු
සල්ලි ෙහොයනවා. කළු සල්ලි ඕනෑම රටකින් ෙගෙනන්න
කියනවා. අපට ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ආෙයෝජනය නැති
ෙකොට කැසිෙනෝ වාෙග් ඒවා ෙහොයා ෙගන යන්න ෙවනවා.
එතෙකොට ඒක එක්ක සූදු ෙකළීම එනවා; ගණිකා මඩම් එනවා;
ෙකොලු ෙවෙළඳ ෙපොළවල් එනවා; මත් දව එනවා; මත්පැන්
භාවිතය වැඩි ෙවනවා. ෙම් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් සිදු ෙවනවා. ෙම්වා
ගැන අප සඳහන් කරන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙමොකද, ෙම් රජය
ෙම්වා ගැන කථා ෙනොකර සිටි රජයක් නම් කමක් නැහැ. ෙම්
රජය ෙම්වා ගැන කථා කළාෙන්. ෙම්වාට තිත තියනවා; ෙම්වා
නැති කරනවා කියලා කථා කළ රජයක්ෙන්. ඒ නිසා තමයි ෙම්
රජයට අපට ෙම් ගැන අමුතුෙවන් මතක් කරන්නට සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රජෙය් පාර්ශ්වය තුළින් ෙම්
කැසිෙනෝ සම්බන්ධ පනතට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් කවුද කියලා දැන්
අපි බලන්නට කැමැතියි. විරුද්ධ ෙවන්ෙන් කවුද කියලා අපි දැන
ගන්නට
කැමැතියි.
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
අනීත නුකූල ආදායමක් ෙකනකුට ලබන්න පුළුවන්. ඒක
නීත නුකූල ෙවන්ෙන් නැහැ. අනීත නුකූල ආදායමක් ලැබුෙවොත්
ඒ අනීත නුකූල ආදායමට බද්දක් ගහන්න පුළුවන්. බද්දක් ගහලා
ඒක ෙකොෙහොමත් රජයට ගන්න ඕනෑ. ඒ ආදායම ඒත්
අනීත නුකූලයි. නීත නුකූල ෙවන්ෙන් නැහැ. බදු ගහන්න
පුළුවන්. නමුත් අනීත නුකූල කියාවලියකට නීතිමය පදනමක්
ෙදන එක කවදාවත් සුදුසු නැහැ කියලා අපි පිළිගන්න ඕනෑ. අපි
තර්ක කරන ෙකොට කියනවා, ෙම් රෙට් සූදුව තිබුණා, කැසිෙනෝ
තිබුණා කියලා. ඒක තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. ගණිකා මඩම්
එෙහමත් තිෙබනවා කියලා අපි දන්නවා. ඒවා තිබුණු පලියට ඒවා
හරි ෙද්වල් කියලා කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැෙන්. ඒවාට නීතිමය
පදනමක් ෙදන්ෙන් නැහැෙන්. නමුත් ඒ වාෙග් වැඩක්ෙන් ෙමතැන
දැන් කරන්න හදන්ෙන්. ඒවාට නීතිමය පදනමක් ෙදන්න යනවා.
බදු ගහන පශ්නය ෙනොෙවයි අපි ෙම් කියන්ෙන්. අපි ෙම් සාකච්ඡා
කරන්ෙන් බදු සම්බන්ධෙයන් ෙදන සහන ගැන ෙනොෙවයි. අපි ඒ
සාකච්ඡාවට එන්නවත් කැමැති නැහැ. ෙමොකද, ෙම් කැසිෙනෝ
සම්බන්ධ පනතට පක්ෂයක් හැටියට අපි සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධයි
කියන එක අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඉතින් බදු ගැන
සාකච්ඡාවක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. බදු සහන ෙදන එකයි, ෙමොනවාද
ඒෙකන් ලැෙබන්න යන්ෙන් කියලා-

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කැසිෙනෝ ෙගනාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

කැසිෙනෝ අපි ෙගනාෙව් නැහැ. මා කලින් කිව්වා වාෙග්
කැසිෙනෝ ෙම් රෙට් ඒ කාලෙය් ඉඳලාම තිබුණා. සූදු තිබුණා; මත්
දව තිබුණා; මත්පැන් තිබුණා. නමුත් ෙම්වාට පසිද්ධියයි, නීතිමය
පදනමයි දීලා ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා අනුමත කර
ගන්න ගිය එකයි පශ්නය. ඒ පශ්නෙයන් මිෙදන්න තමයි
ඔබතුමන්ලා දැන් වෑයම් කරන්නට ඕනෑ. අනීත නුකූල කියාවන්
නීතිමය කියාවන් හැටියට කරන්න යන්න එපා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් ෙවෙළඳ
ෙපොළ ස්ථාවර භාවය රකින්න ඕනෑය කියලා ඇමතිතුමා අද
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සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම මූල පිළිබඳවත් පශ්නයක් තිෙබනවා,
එහි ස්ථාවරභාවයත් රකින්න ඕනෑය කියලාත් කිව්වා. ඔබතුමාෙග්
මූලධර්මය මා පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ෙවෙළඳ ෙපොළයි, මූල යයි
එකිෙනකට සම්බන්ධයි. ෙම්ක අපට ෙවන් කරලා හඳුන්වන්න
බැහැ. ෙම් ෙදකම සම්බන්ධයි. මූල ස්ථාවරභාවය ගැන මා
වචනයක් කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, මූල ස්ථාවරභාවය ගැන
කථා කරන ෙකොට අපි අතීතයට යන්න ඕනෑ නැහැ. 2008 ඉඳලා
ෙම් වන තුරු බැලුෙවොත් මූල ආයතන රැසකටම පශ්න ඇති
ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. 2005 දී ෙම් ගරු සභාවට COPE
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට මහ බැංකුවට ෙදොස් පවරා සඳහන්
කළා, මූල ආයතන හරියට නිරීක්ෂණය කෙළේ නැහැ, පාලනය
කෙළේ නැහැ කියලා. ඒ 2005 දීයි. ඊට පස්ෙසේ සක්විති කළ
වංචාෙවන් ෙකෝටි 90ක් නැති වුණු බව අපි දන්නවා. ඒ සක්විති
ළඟ මුදල් ෙයොදවපු ආෙයෝජකයන් 5,000ක් විතර හිටියා. ඒ
ෙවලාෙව් විශ්වාස කළා, එතුමා ෙවෙළඳ ෙපොළ කමවලින් මිනිසුන්
රවටා එක් එක් මිනිසුන්ෙග් නම් පාවිච්චි කරලා මුදල් එකතු කළා
කියලා. ඊට පස්ෙසේ 2008 දී ෙගෝල්ඩන් කී එක ගැන කථා කරන
ෙකොට ඒ ෙකොම්පැනියට ෙකෝටි 7,800ක් විතර ෙගවන්න වගකීම්
තිෙබනවා කියලා කථා කළා. ඒ 2008 දීයි. ෙම් මෑතකදී -ළඟදීවුණු ෙද්වල් ගැනයි මා ෙම් සඳහන් කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 2008 දී
Industrial Finance Limited එකත්, ඊට පස්ෙසේ CIFL එකත්-

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි,
තිෙබන්ෙන්.

ඔබතුමාට

තව

විනාඩියක්

පමණයි

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ
අවසන් කරන්නම්.

කථානායකතුමනි.

මම ඉක්මනට

CIFL එෙක්ත් තැන්පත්කරුවන් 3,761ක් සිටියා. දැන් ෙම්
ආයතන කඩා වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් මූල ආයතන ලියා පදිංචි
කරන ලද මූල ආයතන කියලා කියන්න ඕනෑ. මට ෙවලාව මදි
නිසා CIFL එක ගැන පමණක් කිව්ෙවොත් 2011 වර්ෂෙය් සිට ෙම්
ආයතනයට පශ්නයක් තිෙබනවා කියන එක මහ බැංකුව
දැනෙගන සිටියා. මම ඒෙගොල්ලන්ෙග් වාර්තාෙව් සඳහන්
ෙකොටසක් කියවන්නම්. ඒ මහ බැංකු වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා:
".............'the overall risk exposure of CIFL was considered very
high, given the inadequacy of resources to mitigate the risks'."

එම වාර්තාෙව් තවදුරටත්ෙමෙසේ සඳහන් කරනවා:
"It further stated that 'currently with no earnings from 61.4 per cent
assets concentration in real estate, CIFL is dependent on new deposits to
meet expenses and repayments,..........."

දැන් මට තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි, ඇමතිතුමනි. ෙම්වා දැන
දැන මහ බැංකුව ෙමොනවාද කෙළේ? මහ බැංකුව තුන් වතාවක්
advertisement දැම්මා. ඒ විස්තර මෙග් ළඟ තිෙබනවා. අවශ
නම් මට ඒවා සභාගත කරන්න පුළුවන්. Advertisement දාලා මහ
බැංකුව කිව්වා, ෙම් ආයතන අපි අනුමත කරලා තිෙබනවා, ෙම්
ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරන්න කියලා. "විමසිලිවන්ත
වන්න" කියලා ලස්සන දැන්වීමක් තිෙබනවා. ලස්සන ලස්සන
පින්තූර එක්ක ෙම් අලංකාර advertisement මහ බැංකුෙවන් දමා
තිෙබනවා. මම දැන් සඳහන් කළ CIFL එක ගැනත් ෙමතැන
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "අධීක්ෂණයට යටත් ෙනොවන
ආයතනවල තැන්පත් ෙනොකිරීමත්, තමන් අමාරුෙවන් උපයා
ගන්නා මුදල ආරක්ෂා කරන ෙලසත් මහ ජනතාව ෙවත ෙමයින්
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තරෙය් අවවාද කරමි." කියලා. ඒ කියන්ෙන් අධීක්ෂණය
ෙනොකරන ඒවාෙය් මුදල් තැන්පත් කරන්න එපා, අපි ලැයිස්තු දමා
තිෙබනවා, ඒ ලැයිස්තුවල තිෙබන ඒවාෙය් මුදල් තැන්පත් කරන්න
කියලා මහ බැංකුෙවන් කියනවා. ෙම්ෙකන් ජනතාවට ලැෙබන
පණිවුඩය ෙමොකක්ද? ලැයිස්තුවක දමා තිෙබනවා නම්, ඒ
නිෙව්දනය නිකුත් කරන්ෙන් මහ බැංකුව නම්, ඒවාෙය් මුදල්
තැන්පත් කරන්න කියන එකයි කියන්ෙන්. අෙනක් ඒවාෙය් මුදල්
තැන්පත් කරන්න එපා කියලා කියන්ෙන්. CIFL එක කඩා
වැෙටනවා කියලා අවුරුදු ෙදකකට කලින් දැන දැනත් මහ බැංකුව
ෙමොනවාද කෙළේ? ෙම්වාෙය් මුදල් තැන්පත් කරන අයෙගන්
බහුතරයක් විශාමිකයනුයි. ඒ අයට ජීවත් වන්න අමාරුයි. රැකියාව
කරන ෙකොටත් ආදායම අඩු නිසා ජීවත් වුෙණ් අමාරුෙවනුයි.
රැකියාෙවන් විශාම ගත්තාට පස්ෙසේ තමුන් තැන්පත් කළ මුදල්වල
ෙපොලිය බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඔවුන් ඉන්නවා. ෙපොලිය ටිකක්
වැඩිෙයන් ෙදන ෙකොට ඒ ෙපොලිෙයන් ජීවත් වන්න තමයි ඔවුන්
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. මහ බැංකුෙවන්ම චකෙල්ඛන ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා, ෙපොලිය පාලනය කරන්න. CIFL එක ඒක
කෙළේ නැහැ. දවශීල වත්කම් - liquid assets - පාලනය කරන්න
චකෙල්ඛන තිෙබනවා. ඒවා පාලනය කෙළේ නැහැ. ෙබොල් ණය bad loans - පාලනය කරන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ ෙබොල් ණයවලට
ආදායෙමන් ෙකොටසක් ෙවන් කරන්න චකෙල්ඛන තිබුණා. ඒ
චකෙල්ඛන දිහා බැලුෙව්ත් නැහැ. මහ බැංකුව ෙමොනවාද කෙළේ?

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූල ආයතනවල ස්ථාවරභාවයක් නැත්නම්, අපට ෙවෙළඳ
ෙපොළ ස්ථාවරභාවයක් තබා ගන්න බැහැ. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා.
[අ.භා. 3.03]

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 නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සුරාබදු
ආඥාපනත යටෙත් වූ නියමයන් කීපයකුත් විවාදයට ගන්නා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා මිත ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවත්, ෙම් රජයත්, ඇමතිවරු හා නිෙයෝජ ඇමතිවරු
පිළිබඳවත් ගිනස් වාර්තා ෙපොතට යාමක් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ
වාෙග්ම ඒ අයෙග් නම් සහ තනතුරු ෙම් screen එෙක් සඳහන්
කිරීම එතුමාට අවශ යි කියලාත් කිව්වා. එෙහම අපහසුතාවක්
තිෙබනවා නම්, ඒක අපිත් අනුමත කරනවා. නමුත් ෙම් වන විට
එතුමන්ලා ගිනස් වාර්තා ෙපොතට ගිහිල්ලා අවසානයි. වැඩිම
මැතිවරණ සංඛ ාවක් පරාජය වීෙම් ෙද්ශපාලන පක්ෂය විධියට
එතුමන්ලා ගිනස් වාර්තා ෙපොතට ගිහිල්ලා අවසානයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා තව
ඉඟියක් පළ කළා, ෙජ ෂ්ඨ නිෙයෝජ කථානායකවරෙයක් පත්
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කරන්න සිද්ධ ෙවයි කියලා. ඊට කලින් විපක්ෂ නායක
මණ්ඩලයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් පත් කරන්න සිද්ධ ෙවයි
කියලා අපට ෙපෙනනවා.
ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් කථාෙව්දී ආෙයෝජන මණ්ඩලය සහ
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත පිළිබඳව කරුණු ෙදකක්
සඳහන් කළා. මම හිතන හැටියට ෙම් පනත ඉතාමත් වැදගත්
පනතක්. ආෙයෝජන මණ්ඩලය ඇති කරලා විෙද්ශ ආෙයෝජන
සඳහා, විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් සඳහා විවිධ බදු සහන ලබා දුන්නා.
නමුත් ඒ විෙද්ශ ආෙයෝජකයින් සඳහා ලබා ෙදන සහන ෙමොනවාද
කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම
සිද්ධ වුෙණ් ඒ පනතින් පස්ෙසේයි.
එම නිසා එය ඉතාම වැදගත් පනතක් විධියට මම
ෙපෞද්ගලිකව දකිනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් කථාෙව්දී තවත් එක
කරුණක් සඳහන් වුණා, මැෙල්සියාෙව් විෙද්ශ ආෙයෝජන සහ
අෙප් රෙට් විෙද්ශ ආෙයෝජන ගැන. මම හිතන විධියට තවත් රටක
විෙද්ශ ආෙයෝජන සමඟ අෙප් රට සංසන්දනය කරන්න ෙපර,
අෙප් රටට ඉතිහාසෙය් ලැබුණු විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණයත් දැන්
ලැෙබන විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණයත් සංසන්දනය කෙළොත්, දැන්
ලබාෙගන තිෙබන විෙද්ශ ආෙයෝජනවල පගතිය අපට ඉතාම
ෙහොඳින් අවෙබෝධ කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ආෙයෝජන
මණ්ඩලය ඇති කළාට පස්ෙසේ, 2005 වර්ෂය දක්වා අෙප් රටට
ලැබිලා තිෙබන විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණයට වඩා සියයට 200ක,
300ක වැඩි විෙද්ශ ආෙයෝජන පමාණයක් 2005 සිට ෙම් දක්වා
අෙප් රටට ලැබිලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට රටක් විධියට
හිතනවා නම් සංසන්දනාත්මකව බැලිය යුතු කරුණ එයයි.
විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් රෙට් ඇති ෙද්ශපාලන ස්ථාවර භාවය
නිසා, සාමකාමී පරිසරය නිසා, ඒ ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසය නිසා
එන්න එන්නම විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි ෙවමින් පවතිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ කාරණාවක් තිෙබනවා.
අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී මීට ෙපර කළ කථාවලදී විපක්ෂය විසින්
"මතට තිත" පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කළා. ෙම් පිළිබඳව හරියට,
සංඛ ාත්මකව බැලුෙවොත් විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද චින්තන වැඩ
සටහන යටෙත් මතට තිත පතිපත්තිය අකුරටම කියාත්මක කරලා
තිෙබනවා, සුබවාදීව. ඒ බව සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව බැලුවත් අපට
ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම 2000 අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට්
සිගරට් මිලියන 4,604ක් නිෂ්පාදනය කරලා තිෙබනවා. දැන් ඊට
අවුරුදු 12කට පසුව සිගරට් නිෂ්පාදනය මිලියන 4,320යි. 2000
වර්ෂෙය් මිලියන 4,604ක් සිගරට් නිෂ්පාදනය කරලා ලබා ෙගන
තිෙබන ආදායම රුපියල් බිලියන 18යි. 2012 වර්ෂෙය් සිගරට්
මිලියන 4,320ක් නිෂ්පාදනය කළත්, ලබා තිෙබන ආදායම
රුපියල් බිලියන 54යි. පසු ගිය අවුරුදු 12 තුළ සිගරට් නිෂ්පාදනය
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එයින් ලැෙබන ආදායම වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා සිගරට් සඳහා පනවන බද්ද වැඩි කරලා රජය
අනිවාර්යෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන් සිගරට් භාවිතය අෛධර්යවත්
කිරීමක්. ඒ අෛධර්යවත් වීම ඒ තුළින් අනිවාර්යෙයන් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
මම
සුරාබදු
ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන් ෙතොරතුරු ඉල්ලුවා, අෙප් රෙට් wine
stores කීයක් තිෙබනවාද කියලා. 2005 අවුරුද්ෙද් wine stores
1,083ක් තිබිලා තිෙයනවා. 2012 දී ෙම් පමාණය 1,078 දක්වා අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2005 දී තිබුෙණ් restaurants 544යි.
2012 දී 496යි. ඒ අනුව, ෙම් වන විට අෙප් රෙට් restaurants සහ
bars සංඛ ාව 2005 වසෙර් තිබුණු සංඛ ාවට වඩා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. අපි වග කීමකින් යුතුව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ බව
සඳහන් කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අඩු ෙවලා තිෙබනවාද?

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22

85
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)
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(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

සියලු ඒවා ඇතුළත්වයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. මීට වඩා තිෙබන්න
බැහැ ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙපොෙත් නම් අඩු ෙවලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Supermarketsවල ඒවා?
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

නැහැ, නැහැ. මම කිව්ෙව් නැහැ ෙන් ඒවා ගැන. ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න කියන කල්. මා කථා කෙළේ bars සහ restaurants
පිළිබඳවයි. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න. ෙම්
සියලු
සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන මා වගකීමක් ඇතිවයි කථා කරන්ෙන්. වැරැදි
නම් ඔබතුමන්ලා කියන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Supermarketවල ඒවා?
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

Bars සහ restaurants ගැනයි මා ෙම් කිව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, restaurants ගැන තමයි කිව්ෙව්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Supermarketsවල ඒවා?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඒක ඔබතුමා ෙවනම ම අහගන්න. මා ලබා ගත් ෙතොරතුරු
අනුවයි මා කථා කෙළේ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Supermarketsවල ඒවා තිෙබනවාද, නැද්ද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ෙම් වර්ග ෙදෙක් පමාණය අඩු ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ අඩු වූ පමාණයට Supermarketsවල ඒවා ඇතුළත්ද, නැද්ද?

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම සංචාරක
ෙහෝටල් සඳහා නිකුත් කරපු බල පත පමාණෙය් යම්කිසි
ආකාරයක වැඩි වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 2005 අවුරුද්ෙද්
ෙම් රටට සංචාරකයන් ආෙව් ලක්ෂ තුනයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් වන විට
අෙප් රෙට් සංචාරක ක්ෙෂේතෙය් කාමර 20,000කට ආසන්න
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සංචාරකයන්
පමාණය ලක්ෂ තුෙන් සිට ලක්ෂ 11කට ආසන්න පමාණයක්
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා රට අභ න්තරෙය්
තැබෑරුම් සහ restaurants අඩු වීෙම් පවණතාවක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම
වැඩි වීම නිසා ඒ අංශෙය් යම්කිසි ආකාරයක වැඩි වීමක් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කලිනුත් පශ්න ඇසුවා bar
සහ restaurants පිළිබඳව. අද තමයි ඇත්ත වශෙයන් ෙම් පමාණය
අඩු ෙවලා කියලා නිල වශෙයන් ෙතොරතුරු ලබා ගන්න අපට
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ්. ෙම් අනුව සිගරැට් සහ අරක්කු භාවිතය
අවම වීම අතින් යම්කිසි ආකාරයක සුබවාදි පවණතාවක් අපට
දකින්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා කියලායි මා හිතන්ෙන්.
අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නියමයන්
මඟිනුත් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, එක් පැත්තකින්,
ආදායමක් ලබා ගැනීම වාෙග්ම, අෙනක් පැත්ෙතන් මත් දව
භාවිතය අෛධර්යවත් කිරීමයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, රටක් විධියට අප මුලින්ම
කළ යුතු වන්ෙන් අෙප් ගම්වල තිෙබන නීති විෙරෝධි මත් දව
සදහටම තුරන් කිරීමයි. අපි ෙම් මත් දව වර්ග ෙදකම නැවැත්විය
යුතුයි. ෙම් ෙදකම නැති කළ යුතුයි. අපි පාෙයෝගිකව ෙසෞඛ
පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ෙදස බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා,
අරක්කුවලට වඩා ගම්වල තිෙබන නීත නුකූල ෙනොවන මත්
දව වලට ඇබ්බැහි වූ ජනතාවෙග් තමයි ෙසෞඛ පිරිහීමකට
ලක්ෙවලා වැඩි වැඩිෙයන් ජීවිත හානි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන
එක.
අපි ගම්වල ඉන්න අය විධියට දන්නවා, ෙපොලීසිය මැදිහත්
ෙවලා, සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මැදිහත් ෙවලා මෑත කාල
සීමාව තුළදී ෙම් රෙට් ඒ නීති විෙරෝධී මත් දව අවම කිරීෙම්
කියාවලිය ඉතාම සාර්ථකව සිදු කරන බව. ඒක කාටවත් නැහැයි
කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම 2004
අවුරුද්ෙද් ෙම් නීති විෙරෝධී මත් දව වලින් දඩ මුදල් ෙලස ලැබිලා
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 79යි. ඒ වාෙග්ම 2007 සහ 2008
කියන අවුරුදු ෙදෙක් රුපියල් මිලියන 69ක් සහ මිලියන 244ක්
ෙලස ෙම් නීති විෙරෝධී මත් දව වලින් ලැබුණු දඩ ආදායම වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2011 රුපියල් මිලියන 169ක් සහ
2012 රුපියල් මිලියන 158ක් දක්වා ඒක අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් දඩ ආදායම වැඩි වීම සහ අඩු වීම තුළින් නීති විෙරෝධී මත්
දව පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයක පාලනයක් අෙප් රට තුළ ඇති
ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. පාෙයෝගිකව නීති විෙරෝධී මත්
දව වල අඩුවීමක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව ෙම් කරුණුවලිනුත්
ඉතාමත් ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙවනවා. එම නිසා අපි ෙම් තත්ත්වය
තව තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි.
මම විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ෙම් නීති විෙරෝධී මත් දව පාලනය තව තවත්
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව
අධිකරණ අමාත ාංශය පැත්ෙතනුත් යම් කිසි අවධානයක් ෙයොමු
වීම අත වශ කරුණක් බවට පත් ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව
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විෙශේෂෙයන් විවිධ අධිකරණවලින් ෙම් සඳහා ලබා ෙදන දඬුවම්
සහ දඩ මුදල් පමාණයන්වල විශාල වශෙයන් විෂමතාවන් පවතින
එකයි. වැඩි දඩ මුදල් පමාණයක් පනවන උසාවි බල පෙද්ශවල
ෙමය දැඩි ෙලස පාලනය වීමක් සිදු ෙවනවා. නමුත් සමහර
පෙද්ශවල ෙම් දඩ ගැසීම නිසි පරිදි සිදු ෙනොවන නිසා එහි
පාලනයක් කිරීමට එය යම් කිසි ආකාරයකින් බාධාවක් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා මම ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළදීත්, අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
තුළදීත් ෙම් නීති විෙරෝධී මත් දව තුරන් කිරීම සඳහා අලුෙතන්
නීති හඳුන්වා දීමට ෙපර දැනට තිෙබන නීතිවලින් උපරිම
ආකාරෙයන් දඩ මුදල් පනවලා, ඒ දඬුවම් ලබා දීලා ෙම් තත්ත්වය
නිවැරැදි කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කළ යුතු බව
ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙමය නීතිෙයන් පමණක් කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ.
අද අෙප් රෙට් මත් දව භාවිතය පමාණාත්මකව වැඩි ෙවලා
තිබුණත් අපි අවිවාදෙයන්ම පිළිගත යුතුයි, විෙශේෂෙයන්ම දුම්
පානෙයන් අෙප් තරුණ පරපුර ෙපරට වඩා අද ඈත් ෙවලා
තිෙබනවා කියන කාරණය. විෙශේෂෙයන්ම ඒක පාසල් අධ ාපන
කමය තුළින්, ආගමික සිද්ධස්ථාන -පන්සල- මුල්කරෙගන අෙප්
රෙට් ඇති වුණු පවණතාවක්. අපි නීතිය, ෙපොලීසිය, උසාවිය ෙම්
සඳහා ශක්තිමත් කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන විටත් අෙප්
පාසල, පල්ලිය සහ පන්සල තුළින් තරුණ පරපුර සහ අෙප්
ජනතාව තුළ ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනසක් ඇති කිරීමට තව
තවත් ශක්තිමත්ව කටයුතු කිරීම නිසා ෙම් තත්ත්වය තව තවත්
යහපත් තත්ත්වයකට ෙගන ඒම සඳහා එය විශාල පිටු වහලක්
බවට අනිවාර්යෙයන්ම පත් ෙවනවා. ඒක අපි අනිවාර්යෙයන්ම
කළ යුතුයි. ඒක කරන්න පුළුවන්. දහම් පාසල වාෙග්ම පාසල
තුළින් අපට ඒ ෙද් කරන්න පුළුවන්. ෙම් සමාජය තුළ අපට
දකින්න, අහන්න ලැෙබන සහ අත් දැකීම් තුළින් ලැෙබන ෙදයක්
තමයි ගම්වල නීති විෙරෝධී මත් දව අඩුයි කියන එක. ඒක
සැබෑවටම සිදු ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. ෙපරත් එක්ක සාෙප්ක්ෂව
සන්සන්දය කිරීෙම්දී ෙම් රෙට් තරුණ පරපුර විෙශේෂෙයන්ම දුම්
පානය කිරීම, මත් දව භාවිතා කිරීම අඩු ෙවලා තිෙබනවාය
කියන එක අද ෙම් රට තුළ දකින්න තිෙබන ෙදයක්. එම නිසා අපි
ෙම්වා සුබවාදීව දැකලා කථා කරන්න ඕනෑ. අපි උත්සවයකට
ගියත්, රැස්වීමකටත් ගියත් තරුණ පරපුර විනාශයි, ෙම්වාට
ඇබ්බැහි ෙවලා ඉන්ෙන්, රජයක් විධියට ෙම් රට තුළ මත් දව
වැඩි කිරීම සඳහා කටයුතු කරනවා ආදී වශෙයන් කථා කෙළොත්
අපට ෙම් තත්ත්වය නිවැරැදිව පාලනය කර ගන්න පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
අපි දන්නවා මත් දව , විෙශේෂෙයන්ම අරක්කු භාවිතය වැඩි
වීමට ෙහේතු. මා මුලින් සඳහන් කළා වාෙග්, ලක්ෂ තුනක් පැවැති
සංචාරක ව ාපාරය අද ලක්ෂ දහයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශයට නිදහස ලැබිලා ඒ
පෙද්ශවල ජනතාවත් ෙපර තිබුණු තත්ත්වය, භාවිතය අද ආරම්භ
කර තිෙබනවා. අද ජනතාව විෙනෝද වන්න ෙයොදා ගන්ෙන්ත් මත්
දව . අපි කියන්ෙන් නැහැ මත් දව පාවිච්චි කිරීම විෙනෝද වීමට
තිෙබන එකම මාර්ගයයි කියලා. නමුත් සමහර අය ඒක විශ්වාස
කරනවා. ඒ විශ්වාසය මත අද විෙනෝද වීමට අෙප් රෙට් තිෙබන
අවස්ථාවන් වැඩියි. අද හැම තැනම සංගීත සංදර්ශන තිෙබනවා. ඒ
වාතාවරණය තුළ, අද ජනතාවට ලැබී තිෙබන ෙම් නිදහසත් එක්ක,
ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි වීම කියන කරුණත් නිසා ෙපරට වඩා
මත් දව පාවිච්චි කිරීෙම් පවණතාවක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අද ගම්වල නීති විෙරෝධී මත් දව නැති වීමත් ෙම්
පමාණය වැඩි වීමට පධාන ෙහේතුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් මහින්ද
චින්තන වැඩසටහන තුළින් "මතට තිත" පතිපත්තිය රජයක්
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විධියට ඉතාමත් වග කීමකින් යුතුව ඉටු කර තිෙබනවාය කියන
කාරණයත් සඳහන් කරන අතරම, ඒ කාර්යය ඉදිරි අනාගතෙය්දීත්
සියලුම අයෙග් සහෙයෝගෙයන්, දායකත්වෙයන් ඉටු කරනවාය
කියන පණිවුඩයත් ෙදමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.19]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් පනත
අදාළ කර ගත්, ඒ වාෙග්ම භාණ්ඩාගාරෙය් මූල ක්ෙෂේතයට -බදුසම්බන්ධ ගැසට් නිෙව්දන ගණනාවකුයි අද ෙම් විවාදයට ලක්
කරන්ෙන්. ෙමහි වැදගත් ෙද් තමයි, ෙම් සාකච්ඡා ෙකෙරන
ෙයෝජනා ෙබොෙහොමයක් අය වැයට අදාළ ෙයෝජනා වීම.
අපට මෑත ඉතිහාසය තුළ පාෙයෝගිකව ෙපෙනන ෙදයක්
තිෙබනවා. ඒ තමයි, ආණ්ඩුව අය වැය ඉදිරිපත් කරන්න
ආසන්නෙය්, -එක පැත්තකින් ආණ්ඩුෙව් මූල
අර්බුදයට
උත්තරයක් හැටියටත් ෙනොෙවයි.- අය වැය පරතරය වැඩි වීම
වළක්වන්න, අය වැය පරතරය වසා ගැනීෙම් උපකමයක්
හැටියටත් ඇත්තටම අය වැෙය්දී සාකච්ඡා ෙකෙරන්න ඕනෑ බදු
ෙයෝජනා ගණනාවක් ඊට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා
කරනවා. ඒවා ෙම් සාකච්ඡා ෙකෙරන ස්වභාවය නිසාම ඉතාමත්ම
හෑල්ලුෙවන් හා සරල ෙලස තමයි සමාජගත ෙවන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා සරල උදාහරණයක් ඔබතුමාට
කියන්නම්. අද න ාය පතෙය් අට වන ෙයෝජනාව ෙලස සාකච්ඡා
ෙකෙරන ගැසට් නිෙව්දනය බලන්න. එහි (අ) යටෙත් සඳහන්
වන්ෙන්, "ෙමහි නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති පහත පනත යටතට
ගැෙනන සෑම ආයතනයකින්ම, එවැනි ආයතනවල බදු අය
කිරීෙමන් පසු ලාභෙයන් සියයට එකක් ෙබෝග රක්ෂණ බද්දක්,
2006 අංක 28 දරන ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් පනත යටෙත්
ස්ථාපිත ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට ෙදන්න ඕනෑ"
කියලා. එතෙකොට ෙම් යටතට ගැෙනන ආයතන ෙමොනවාද? 1988
අංක 30 දරන බැංකු පනත, 1988 අංක 78 දරන මුදල් සමාගම්
පනත ෙහෝ 2000 අංක 43 දරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත්
කිරීෙම් පනත යටතට ගැෙනන ආයතන. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ඒ යටතට ගැෙනන ආයතන, ලංකාෙව් තිෙබන
ව ාපාර තමන්ෙග් ආදායම් බදු ෙගව්වාට පසුව ලැෙබන ලාභෙයන්
සියයට එකක් ෙබෝග රක්ෂණ බද්දක් හැටියට ෙගවන්න ඕනෑ.
ෙම්ක හරි බරපතළ කාරණයක්. ෙමොකද, ෙම්කට විශාල ආයතන
පමාණයක් යටත් වනවා. දැන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දන පිළිබඳව රජය
ෙවනුෙවන් වග කීෙමන් කථා කරපු, ඒ සම්බන්ධව යම්
අධ යනයක් කර කථා කරනවාය කියලා අප විශ්වාස කරන සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමා ෙම් ගැන වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. දැන්
ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය ගැන ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කවුද කථා කෙළේ?
නමුත් ෙම්කට රෙට් සෑම ආයතනයක්ම අයිති වනවා. සෑම
ව ාපාරිකෙයකුම අයිති වනවා. සෑම ව ාපාරිකයකුම තමන්ෙග්
ආදායම් බදු ෙගව්වාට පස්ෙසේ ලැෙබන ලාභයක් තිෙබනවා නම් ඒ
ලාභෙයන් සියයට එකක් බද්දක් වශෙයන් දිය යුතුයි. ඒ කියන්ෙන්
විශාල පංගුවක්. දැන් ඒෙකන් ඊළඟට එන පශ්නය තමයි, ඒ බද්ද
දින තිහක් ඇතුළත ෙගව්ෙව් නැත්නම් දඩ ගහනවා කියන එක.
ඒ පිළිබඳව ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් වන්ෙන්, "මුල් දින 30
සඳහා සියයට දහයකට සමාන දඩ මුදලක් සහ ඉන්පසු හිඟ වන
සෑම දින 30ක් ෙහෝ ඉන් ෙකොටසක් සඳහා තවත් සියයට ෙදක
බැගින් වූ අතිෙර්ක දඩයක් ෙගවිය යුතු ෙව්" යනුෙවනුයි. එෙසේම
තවදුරටත් 2013 ජුනි 30න් අවසන් වන කාර්තුව සඳහා 2013 ජූලි
31 දින ෙහෝ එදිනට ෙපර ෙගවිය යුතුව තිබූ බද්ද ඔක්ෙතෝබර් 31
වැනි දාට කලින් ෙගව්ෙවොත් එෙහම දඩ අය කරන්ෙන් නැහැ; බද්ද
විතරයි අය කරන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය.
ෙම් එක කාරණයක් පමණයි මම කිව්ෙව්. රජයට ආදායම් බදු
ෙගවන ආයතන ගණනාවක්ම එම බදු ෙගවීෙමන් පස්ෙසේ ලබන
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ලාභය තමන්ෙග් ව ාපාරෙය් අයිතිකරුවන් යටෙත් ෙබදන්න
කලින් ඉන් සියයට එකක් ෙබෝග රක්ෂණ බද්දක් හැටියට ජාතික
රක්ෂණ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයට ෙගවන්න ඕනෑ. මා කියන්ෙන්
ෙම්ක අය වැය පතිපත්තියක් යටෙත් කථා කරන්න ඕනෑ
කාරණයක් කියලායි. නමුත් අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක ෙබොෙහොම
සරල විධියට ගැසට් නිෙව්දන නවයක් තුළින් ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. මා මීට කලිනුත් අෙප් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් ගැන
ඇහුවා. මුදල් පනත යටෙත් "2013 වාණිජ ෙක්න්දස්ථාන නිෙයෝග
අංක 1" හැටියට හඳුන්වපු අංක 1818/30 දරන ගැසට් නිෙව්දනයත්
බරපතළ එකක්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් ගරු
ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා
ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සුළු අපනයන ෙභෝග
පවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர - சி
ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

ஏற் மதிப் பயிர்கள்

(The Hon. Reginold Cooray -Minister of Minor Export Crop
Promotion)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු
ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මන්තීතුමා මූලාසනය ගත යුතුය"යි
මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙ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 සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කිව්ෙව් අද රජය ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන ෙම් ගැසට් නිෙව්දනවල සමාජයට වැදගත් නමුත්
සාකච්ඡා ෙනොවන පමාණය පිළිබඳවයි. සාමාන ෙයන් ෙමවැනි
ගැසට් නිෙව්දන පිළිබඳ සාකච්ඡාවලදී හැම දාම අෙප් සරත්
අමුණුගම නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම සරල විධියට අල,
ලූනූ ගැන, ෙබොම්බයි ලූනූ, කරවල ටික ගැන කථා කරලා ඉවර
කරනවා. නමුත් ෙම්ෙක් බරපතළ ෙද් තිෙබන්ෙන් කාලයක්
තිස්ෙසේ, වරින් වර වරින් වර, හය මාසයකට වරක් අලුත් කරන
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද පිළිබඳව ෙනොෙවයි. විෙශේෂ ෙවෙළඳ
භාණ්ඩ බද්ෙද් යම් බලපෑමක් තිෙබනවා තමයි. කිෙලෝ එකකට
රුපියල් 30 ෙහෝ රුපියල් 45 ෙහෝ බද්දක් ගහන එක හැම දාම
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරනවා. නමුත් ඒකට වඩා භයානක
ෙද්වල් ෙම් ගැසට් නිෙව්දන අස්ෙසේ එනවා. එෙහම එකක් තමයි
ෙම් අංක 1818/30 දරන ගැසට් නිෙව්දනය. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය්
කියන පධාන ෙද් තමයි, විෙද්ශීය මූලාශ මඟින් ආෙයෝජනය කරනු
ලැබූ ශී ලංකාව තුළ අලුතින් පිහිටුවනු ලැබූ ෙහෝ සංස්ථාගත කරනු
ලැබූ නව ව වසායයන්, නව ව ාපාර, ඒ ව ාපාරවලින් කීපයක්
ෙහෝ එකක් ෙහෝ ඒවාෙය් පිරිවැටුම මත ෙර්ගු ආඥාපනත (235
පරිච්ෙඡ්දය), විනිමය පාලන පනත (423 පරිච්ෙඡ්දය), 1969 අංක 1
දරන ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනත සහ 2013 අංක 12
දරන මුදල් පනතින් -පධාන නිෙයෝග ගණනාවකින්- ඒ අය නිදහස්
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කරනවා කියන එක. ඒ පනත්වල තිෙබන විධිවිධානයන් ෙම්
ව ාපාරවලට අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොන වාෙග් ව ාපාරද ඒවා?
එම ගැසට් නිෙව්දනෙය් 9වැනි කාරණය යටෙත් ඒ පිළිබඳව
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"9.
2 (1) (අ), (ආ), (ඇ), (ඈ) සහ (ඉ) යටෙත් සඳහන් ව ාපාරික
කියාකාරකම්හි නිරත වන නව ව ාපාරයක්, ඇ.ෙඩො. මිලියන 10ට
ෙනොඅඩු ආෙයෝජනයක් සිදුකර ඇති විට සහ පනෙත් සඳහන් සුදුසු
කියාවලීන් අනුගමනය කර ඇති විට, 2008 අංක 14 දරන කෙමෝපාය
සංවර්ධන ව ාපෘති පනත යටෙත් ද සලකා බැලිය හැකිය."

ආෙයෝජන මණ්ඩල යටෙත් ලියා පදිංචි කරන ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 10ට ෙනොඅඩු, ඊට වඩා වැඩි, ලංකාවට ආෙයෝජන
ෙගෙනන විෙද්ශ ආෙයෝජන මා කලින් කියපු ගැසට් නිෙව්දන
යටෙත් ආනයන අපනයන (පාලන) නීති ෙරගුලාසිවලින්, විනිමය
පාලන ෙරගුලාසිවලින්, මුදල් පනෙත් ෙරගුලාසිවලින් නිදහස
ලබනවා විතරක් ෙනොව, තවදුරටත් ඒවා කෙමෝපාය සංවර්ධන
ව ාපෘතියක් හැටියටත් අදාළ කරනවා. ඒකට අදාළ ගැසට්
නිෙව්දනයක් ෙම් එන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා සරලව පැයකින්
ෙදකකින්, වාක යකින් ෙදකකින්, ෙබොම්බයි ලූනුවලට,
කරවලවලට යට කරලා සම්මත කළාට පස්ෙසේ ෙම්වා රෙට්
කියාත්මක වන ෙකොට දැවැන්ත ආන්ෙදෝලනයක් එනවා.
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති පනත ආෙව්ත් එෙහම තමයි. ඒකට
අදාළ කරලා කැසිෙනෝ පනත ෙගනාෙව්ත් එෙහම තමයි.
කැසිෙනෝ පනත ෙගෙනන ෙවලාෙව් අපට මතකයි ෙම් ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. එතුමන්ලා
කිව්ෙව් "ෙම්කට අපි අත උස්සනවා, ෙම්ක සූදු ව ාපාර නියාමනය
කරන එකක් නිසා" කියලායි. ඒ ෙවලාෙව් ෙහළ උරුමෙය්
හාමුදුරුවරුන්ටත් ඒකට අනුමැතිය ෙදන්න, අත උස්සන්න
ෙහේතුවක් තිබුණා. ෙමොකක්ද ෙම් "නියාමන" කියන වචනය නිසා.
අනික් අයටත් එෙහමයි.
තමන් ළඟ තිෙබන ෙමොකක් ෙහෝ හැව වහෙගන වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමාත් ෙමයට අත ඉස්සුවා. හැබැයි පශ්නය
තිෙබන්ෙන්, එදා ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන ෙකොට
ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙකෙනක් සිටිෙය් නැති එකයි. නමුත් ඒ පනතට
ආවරණය ෙවලා, ඒක ෙයොදා ෙගන ඊළඟට ගැසට් නිෙව්දන
ෙගෙනනවා, පැකර් ෙගෙනන ආෙයෝජනයට බදු සහන ෙදන්න.
පැකර්ෙග් ආෙයෝජනය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 400ක්
ආරක්ෂා කරන්න ගැසට් නිෙව්දනය ෙගෙනන ෙකොට තමයි
තක්කුමුක්කු වන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් සමාජෙය් සාකච්ඡාවට
එන ෙකොට මුල් ගල් තබලා ඉවරයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් සමාජෙය්
සාකච්ඡාවට ෙගෙනන ෙකොට පැකර් තුන්හතර වරක් ෙමහාට
ඇවිල්ලා ඉවරයි. එතෙකොට යන්න ඕනෑ දුර ගිහින් ඉවරයි. අපි
කියන්ෙන් ඒකයි. තාවකාලිකව ෙහෝ ඒ ගැසට් නිෙව්දන අකුළා
ගත් එක ගැන සමාජය සතුටු ෙවයි. නමුත් කැසිෙනෝ සම්බන්ධ
පනත් ෙකටුම්පතට අත උස්සලා එම පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණා. කෙමෝපාය සංවර්ධන ව ාපෘති
පනත් ෙකටුම්පතට අත උස්සලා තිෙබනවා. ඒවාට හැංගිලා ෙහට
දවෙසේත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ගැසට් නිෙව්දනයක් සම්මත
කර ගැනීෙම් ඉඩකඩ හදා දීලා තිෙබනවා. සමාජය තුළ ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා මහා සංඝ රත්නය,
ෙද්ශපාලන ව ාපාර, ෙම් සූදුවට විරුද්ධ සමාජය ෙමයට එෙරහි
වීම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා තාවකාලිකව එය අකුළා ෙගන
තිෙබනවා. නමුත් එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගත් දවෙසේ
එයට සුදු හුනු ගෑෙව් ෙකොෙහොමද? අද ෙම් ගැසට් නිෙව්දනවලට
අත උස්සන්න සුදු හුනු ගානවා වාෙග්ම තමයි එදා ඒ කෙමෝපාය
සංවර්ධන ව ාපෘති පනත් ෙකටුම්පත -කැසිෙනෝ සම්බන්ධ පනත්
ෙකටුම්පත- සම්මත කර ගත් දවෙසේ අත ඉස්සුෙව්. අපි කියන්ෙන්
ඒවා අපරාධ කියලායි. ඒවා අපරාධ බව හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන
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ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් දන්නවා. හෘදය සාක්ෂියක් තිෙබන ෙබොෙහෝ
ඇමතිවරු, මන්තීවරු දන්නවා, තමන් ෙම් අත උස්සන්ෙන්
අපරාධයකටයි කියලා. ෙම් අපරාධෙය් පතිඵලයක් හැටියට
තමන්ෙග් දුව, පුතා ෙහට දවෙසේ ෙම් කැසිෙනෝ තිප්ෙපොෙළේදී හමු
වන්න පුළුවන් කියලා, මුණ ගැෙහන්න පුළුවන් කියලා ඒ
ඇමතිවරු දන්නවා. නමුත් කරන්න ෙදයක් නැහැ. බලය නිසා,
බලය උඩ ලැගපු නායකයන් ඉන්න රටක් නිසා, එවැනි පාලනයක්
නිසා ඒ අයට අත උස්සන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි
ඇත්ත. අදත් තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් ඒකයි. ගරු සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමා කියනවා, ෙලෝකෙය් රටවල් සමඟ බලන
ෙකොට ෙම් වාෙග් ගැසට් නිෙව්දන, ෙම් වාෙග් ආෙයෝජන, ෙම්
වාෙග් විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
සම්මත කර ගන්ෙන් ලංකාෙව් විතරයි කියලා. ඒක වැරැදියි.
ෙමොකද, ෙම්වා සම්මත කර ගන්න ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන ෙකොට ෙපරහැර ගිහිල්ලායි එන්ෙන්. ෙපරහැර ගිහිල්ලා -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මා අවසන් කරනවා.
සම්පූර්ණ deal එක ගැන කථා කරලා, ෙකොමිස් අය කර
ෙගන, ෙකොමිස් ගනුෙදනු කරලා, ව ාපාරය කරලා, මුල් ගල්
තබලා, කරන්න ඕනෑ ඒවා ඔක්ෙකොම කරලා තමයි
පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගෙනන්ෙන්.
පැකර්ෙග්
ගනුෙදනුව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් පැකර් එක්ක කථා කරන්න කලින්ද?
නැහැ. එය පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන් කැසිෙනෝ ශාලාව
හදන්න ඩී.ආර්. විෙජ්වර්ධන මාවෙත් ස්ථානයක් ෙවන් කර ෙගන
ඉවර ෙවලායි. එය සමාජයට එන ෙකොට සාකච්ඡාව ෙකරිලා
ඉවරයි. Deal කරලා, ගනුෙදනු කරලා ඔක්ෙකොම කරලා අන්තිමට
තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගන්ෙන්. එය ෙහොඳ කමයක්
ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙම් කෙමෝපාය සංවර්ධනය
සඳහා විෙද්ශ ආෙයෝජනය එන කමය ෙහොඳ කමයක් ෙනොෙවයි.
ෙමොකද, ෙම් කමය තුළින් ඇවිල්ලා අවසානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
සිද්ධ වන්ෙන් ෙම් මන්තීවරුන්ෙග්, ඇමතිවරුන්ෙග් හෘදය
සාක්ෂියට අගුළු දමලා ෙමයට අත උස්සන්නයි. ඊට පස්ෙසේ ෙගදර
ගිහින් කම්පා වන්න පුළුවන්, අනාගත පරම්පරාවට ෙහණ ගහන්න
අත ඉස්සුවාය කියලා. එච්චරයි. විෙශේෂෙයන්ම එය කියන්න ඕනෑ.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ජාත න්තර ජාවාරම්කරුවන්ට ෙදන
සහන ෙම් රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාට, ෙද්ශීය ව ාපාරිකයාට
ෙදන්න බැරි ඇයි? ෙද්ශීය ව ාපාරිකෙයක්, ෙද්ශීය
කර්මාන්තකරුෙවක් අද තමන්ෙග් කර්මාන්තයක්, ව ාපාරයක්
ආරම්භ කරන්න ගියාම ෙකොපමණ ෙදොළ පිෙද්නි ෙදන්න ඕනෑද?
ෙකොපමණ ෙපෝලිම්වල ඉන්න ඕනෑද? ෙකොපමණ රස්තියාදු වන්න
ඕනෑද? ණයක් ගන්න ගිහින් ෙකොපමණ වධ විඳින්න ඕනෑද?
සාධාරණව බදු ෙගවන මිනිස්සු අෙප් රෙට් ඉන්නවා. අෙප් රෙට්
තමන්ෙග් බදු ෙගවන්න ගිහිල්ලාත් රස්තියාදු වන්න ඕනෑ. බදු
ෙගවන ව ාපාරිකෙයක් බදු ෙගවන්න ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගිහිල්ලාත් ෙපෝලිෙම් ඉන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

තමුන්නාන්ෙසේලා
විෙද්ශ
ආෙයෝජන
කියා
ෙගන,
ආෙයෝජකයින් කියා ෙගන රට බිලි ෙදන ෙම් ගමන, අවසානෙය්දී
අෙප් රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාත්, ව ාපාරත් විනාශ කරන
මාර්ගයක් මිසක ආරක්ෂා කරන මාර්ගයක් ෙනොෙව්ය කියන එක
අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.
[අ.භා. 3.32]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල්
අමාත ාංශය යටෙත් සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් නියමය, ෙර්ගු
ආඥාපනත යටෙත් ෙයෝජනාව, විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත
යටෙත් නියමය ඇතුළු නියමය, ෙයෝජනාව, නිෙයෝගය කිහිපයක්
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන ෙමම අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය්
මන්තීතුමන්ලා ඒ පිළිබඳව කළ කථාවලට අපි ඇහුම් කන් දුන්නා.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය
ෙවනුෙවන් සැලසුම් සහගත ෙලස ආදායම් එකතු කරෙගන, ඒ
ආදායම රෙට් සංවර්ධනයට දායක කර ගන්ෙන් ෙකෙසේද කියන
එක ගැන පැහැදිලි කිරීමක් ඔවුන්ට ලබා ෙදන්නයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රටක ඉදිරි අනාගතය
ෙවනුෙවන්, රට ඉදිරියට ෙගන යාම ෙවනුෙවන්, මුදල්
අමාත ාංශය මුදල් එකතු කිරීෙම්දී අපට ආදායම් ලබා ෙදන
ආයතනවලින් පමුඛස්ථානය ගන්නා ආයතන තුනක් තිෙබනවා.
එයින් එකක් තමයි ආදායම් බදු එකතු කරන ෙද්ශීය ආදායම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. තව එකක් තමයි ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව.
අෙනක් එක තමයි සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ෙම් සියලු
තැන්වලින් රජයට අය විය යුතු ආදායම් හරිහැටියට ෙනොෙගවා
ඒවාෙයන් රිංගා යන්න අවස්ථා තිෙබනවා නම් ඒවා වහලා
නියමානුකරණෙයන් ෙම් මුදල් අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම
තමයි ආණ්ඩුවක වගකීම. ඒ අනුව තමයි කාලයට උචිත විධියට
ෙම් ආදායම් වැඩි කිරීමට අවශ කරන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර
තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, සුරා බදු ආඥා පනත යටතට
ගැෙනන, ෙම් රටට ආනයනය කරන ඊතයිල් මද සාර ෙනොෙයක්
ෙද්වල්වලට භාවිත කරන බව. විෙශේෂෙයන් මත්පැන්, ඒ වාෙග්ම
ඖෂධ හා කාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා ඊතයිල් මද සාරය භාවිත
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙම් අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය තුළින් ඊතයිල් මද සාරය ලීටර්
20,000කට වැඩිෙයන් ෙම් රටට ෙගන්වීෙම්දී අය කරන බදු
පමාණය වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම්ක කළ යුතු ෙදයක්. යම්
විධියකින් ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවමින් ඊතයිල්
මද සාරය ෙම් රටට ආනයනය කරනවා නම් එය හරි මාර්ගයට
අරෙගන ඒ සඳහා මිල වැඩි කිරීම සුදුසු කාරණයක්. සමහර
ෙවලාවල්වලදී ෙම් රටට ෙගන්වන ෙද් ෙනොෙවයි ඒ අදාළ ලිපි
ෙගොනුවල සඳහන් වන්ෙන්. අන්න ඒ නිසා ආනයනය කරන
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ඊතයිල් මද සාරවලට බදු වැඩි කිරීම ඉතාමත්ම සුදුසු ෙදයක් බව
මා කියනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් පැලවත්ත, ෙසවනගල
වාෙග් ඊතයිල් මද සාරය නිෂ්පාදනය කරන ෙද්ශීය ආයතනවල
කාලයක් මද සාරය විකුණා ගන්න විධියක් නැතුව හිටියා. ඒවා
පාඩු ලබන ආයතන බවට පත් වුණා. නමුත් ෙම් බදු වැඩි කිරීම
තුළින් ඒ ආයතන නැවත වතාවක් ඉතාම ෙහොඳින් කියාත්මක වන
ආයතන බවට පත් කරන්න, ලාභ ලබන ආයතන බවට පත්
කරන්න, ෙසේවකයා ආරක්ෂා කරන ආයතන බවට පත් කරන්න
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. උක් කර්මාන්තය ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම
නැත්නම් මහ රා කර්මාන්තය ෙවන්න පුළුවන් ඒ ෙමොන ෙද් වුණත්
ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ කරන පිටුවහල ෙම් තුළින් ලබා දී
තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම්
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම සුරාබදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැන කථා කරන ෙකොට අපි දන්නවා
ඉතිහාසෙය්
ෙනොෙයකුත්
ආණ්ඩු
රට
පාලනය
කළ
කාලවකවානුවල මත්පැන් අෙළවි කිරීම සඳහා බලපත නිකුත්
කිරීම ශීඝ ෙලස වර්ධනය වුණු බව. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, නමුත් අද අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කියන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා, 2005
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 19වැනි දා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
ෙම් රට භාර ගත්තාට පස්ෙසේ අවුරුදු 8කට ආසන්න කාලය තුළ
wine stores සඳහා FL 4 කියන බලපත එකක්වත් ලබා දීලා නැහැ
කියන එක. අද ෙනොෙයකුත් විෙව්චන කරනවා. හැබැයි 1977
ඉඳලා 1994 වන ෙතක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලවල
ෙමවැනි මත්පැන් බලපත ෙකොපමණ පමාණයක් ලබා දීලා
තිබුණාද කියන එක අපි ඇඟිල්ල දිගු කරලා ඔවුන්ෙගන් අහනවා.
ලබා දී තිබූ 1087ක් වූ බලපත පමාණය අද 1078 දක්වා අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් ගැන කථා කරද්දී සංචාරක ව ාපාරය
ගැනත් කථා කරන්න ෙවනවා. සංචාරක ව ාපාරය කියලා
කියන්ෙන් අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ෙපොඩි කාරණයක් අහන්නද ගරු ඇමතිතුමා?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

අහන්න මන්තීතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම නම් කැසිෙනෝ ෙග්න්ෙන් ඇයි?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මම ඒකටත් උත්තර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. දැන් රවි
කරුණානායක මන්තීතුමා කැසිෙනෝ ගැන කථා කරනවා. අපි
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, අපි කැසිෙනෝ බලපත ෙදන්ෙන්
නැහැ කියලා. කැසිෙනෝ බලපත ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙදන්ෙන්
නැති බව මාධ ෙදස අවධානය ෙයොමු කළා නම් ඔබතුමාට දැක
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙම්ක කිව්වාම මට මතක් වුෙණ් ෙම්කයි. දැනටත් කැසිෙනෝ
තිෙබනවා ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ තිෙබන
කැසිෙනෝවල ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙයෙදන්ෙන් ව ාපාරිකෙයෝ;
සල්ලි වැඩිපුර තිෙබන, සල්ලිවලින් කරන්න ෙදයක් නැති අය.
මම රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙගන් ෙපරළා ෙමෙහම අහන්න
කැමැතියි. මම කැසිෙනෝවලට කැමැති ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.
කැසිෙනෝ කියන්ෙන්ත් සූදුවක්. රුපියල් 5න් කළත්, මිලියනවලින්
කළත් සූදුව සූදුවම තමයි. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු
කාලය ඔබතුමාට මතක ඇති. දැන් අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙම්
රෙට් ව ාපාරිකෙයෝ, එෙහම නැත්නම් ධනපති පන්තිෙය් මිනිස්සු
කරන කීඩාවක්, එෙහම නැත්නම් සූදුවක් ගැනයි. ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් jackpot මැෂිම අරෙගන ගිහිල්ලා ෙම්
රෙට් තිෙබන හැම පාසලක් ඉදිරිෙය්ම- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
මම කියන කල් ඉන්න. මම කිව්වාට පස්ෙසේ කථා කරන්න. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. හැම පාසලක් ඉදිරිෙය්ම - [බාධා
කිරීමක්]
කවුද දැම්ෙම්? ජැක්ෙපොට් ෙගනැල්ලා දැම්ෙම් කවුද?
ජැක්ෙපොට් එකට ගිහිල්ලා ඒ සූදු කීඩාව කෙළේ කවුද? පාසල් යන
දරුවායි. පාසල් යන දරුවා -ෙපොඩි එකා- තමන්ෙග් අම්මා තාත්තා
තමන්ට පාසෙල් කැන්ටිමට ගිහිල්ලා කන්න ෙදන රුපියල්
දහෙයන් රුපියල් ෙදෙක් කාසි පහක් අර ෙගන ගිෙය් ජැක්ෙපොට්
මැෂිම ළඟටයි. ඉස්ෙකෝෙලන් තමන්ට ලැෙබන විෙව්ක කාලයට
ෙපොඩි එකා පැන්ෙන් ජැක්ෙපොට් මැෂිම ළඟටයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඇයි, ඒක නවත් වන්ෙන් නැත්ෙත්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

1994 දී චන්දිකා මැතිනිය ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට හැම
මන්තීවරෙයකුටම licence 15 ගණෙන් දුන්නා. ඔබතුමා ෙමොකද
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගැන විතරක් කථා කරන්ෙන්?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මම ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්නම්. මම කථා කෙළේ 2005 ඉඳලා
කාලය ගැනයි ගරු මන්තීතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඔෙහොම ඉන්න.
මම ඔබතුමාට කියන්නම්. ඔබතුමා අහපු පශ්නයට උත්තර ෙදන්න
එපා යැ. [බාධා කිරීමක්] මම නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක කළා.
ෙම්ක වැරදි වැඩක්. ඒ වැරැද්ද නැවත කළ යුතු නැහැ කියන එකයි
මම ෙපන්නුෙව්. මම කිව්ෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙම්
ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පස්ෙසේ එක මත්පැන් බලපතයක්වත් ලබා
දීලා නැහැ කියන එකයි.
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(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

දැන් ෙකොෙහේද, ජැක්ෙපොට් තිෙබන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාෙග් ධර්මිෂ්ඨ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව-

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙකොෙහේද ජැක්ෙපොට් තිෙබන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ. බබ්බු.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

තිෙබන තැනක් ෙපන්වන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එෙහම නම් ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙමෙහේ එන්ෙන් ඇට ෙබෝල
ගහන්නද?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඔබතුමා වැරදි අර්ථකථන ෙදන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එදා ෙජ්ම්ස් පැකර් ඇවිල්ලා ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන
ඇමතිතුමා හමු වුණා. එතුමා කිව්වා කැසිෙනෝ -[බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉතින් එතුමා එන්ෙන් ඇටෙබෝල ගහන්නද?

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

කියලා ෙදනකම් ඉන්න, ඔබතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශාලා 6ක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා මිලියන 500ක් -[බාධා
කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලය ලබා ෙදන්න.
සාමාන ෙයන් පරණ කුණු අවුස්සන ෙකොට මෙග් මිත රවි
කරුණානායක මන්තීතුමාට ඉන්න අමාරුයි. බලන්න ෙකෝ, අර
වාඩිෙවලා ඉන්න තැනට ස්පින් සවි කරලා වාෙගයි. පරණ කුණු
ගැන කියන ෙකොට, යූඑන්පී එෙක් කුණු ටික එළියට එන ෙකොට
අහ ෙගන ඉන්න බැහැ. ෙම්කයි ඉතිහාසය. ෙමෙහමයි කෙළේ.
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරලා ඉතිහාසෙය් කරන්න තිෙබන හැම
දහජරා වැඩක්ම කරලා අද අපට ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා බලනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැනදී අෙප් නිෙයෝජ
ඇමතිවරු පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් එක මන්තීවරෙයක් කිව්වා.
නිෙයෝජ ඇමතිවරු පත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉරාන් විකමරත්න
මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම්ක ගිනස් වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවන්න ඕනෑ
ෙදයක් කියලා. 1989 කාලෙය් -ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
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ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්- ඇමතිවරු වර්ග කළ හැටි මම
එතුමාට මතක් කරනවා. කැබිනට් ඇමතිවරු හිටියා. ව ාපෘති
ඇමතිවරු හිටියා. නිෙයෝජ ඇමතිවරු හිටියා. රාජ ඇමතිවරු
හිටියා. දිසා ඇමතිවරු හිටියා. එෙහමයි, එදා ෙම් රෙට් යූඑන්පිය
ආණ්ඩු කෙළේ. හැබැයි, එදා එෙහම කරලා ඔය කියන වර්ග
පහකින් ඇමතිවරු හදලා, ඔය වර්ග පහට ෙබදලා හැදූ ආණ්ඩුව
අෙප් වාෙග් මන්තීවරු 166ක් සිටි ආණ්ඩුවක්ද? ඒ වාෙග් පක්ෂ
ගණනාවක් එකතු ෙවලා සන්ධාන ගත වුණු ආණ්ඩුවක්ද? නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම එකක් ෙනොෙවයි.
ෙබොෙහොම සුළුතරයක් තිෙබන ආණ්ඩුවක ෙම් විධියට ඇමතිවරු
දමලා හිටියා. මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම දැම්මාට
කමක් නැහැ. කැබිනට් ඇමතිවරුයි, ව ාපෘති ඇමතිවරුයි,
නිෙයෝජ ඇමතිවරුයි, දිසා ඇමතිවරුයි ඔක්ෙකොම ඇමතිවරු
දමලා ඒ කාලෙය් කෙළේ ෙමොනවාද කියලා අපට කියන්න. ඒ
පශ්නය අපට අහන්න තිෙබනවා. අපට දැෙනන්න ෙදයක්, ෙම්
රෙට් මිනිස්සුන්ට දැෙනන්න ෙදයක්, හැදූ පාරක්, හැදූ වරායක්,
හැදූ ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්, හැදූ අධිෙව්ගී මාර්ගයක් තිෙබනවාද?
ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙමොකුත් නැහැ. නමුත් අද ෙම්
හීෙනන් නැඟිටලා වාෙග් -අලුත් හීනයක් දැක්කා වාෙග්- කියනවා,
නිෙයෝජ ඇමතිවරු වැඩි කරලා ෙම් රටට බරක් ෙදන්න යනවා
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කියනවා මන්තීවරු 166ක -තුෙනන් ෙදකක- බලයක් අපට
තිෙබනවා කියලා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්
තුෙනන් ෙදකක බලයක් ගන්න බැහැයි කියලායි. ඒ, 1977 ඡන්ද
කමය ෙවනස් කරන්න ඉස්සරෙවලායි. හැබැයි, එයින් පස්ෙසේ
සමානුපාතික කමය යටෙත් තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් වුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුවටයි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

සල්ලිවලට අර ෙගන.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙමොකක්ද මන්තීතුමනි, සල්ලිවලට? ඔබතුමාව කීයකට මිල
කරන්නද? එෙහම සල්ලිවලට ආවා කියලා ඔය කියන්ෙන්
කාටද? ඔය පැත්ෙත් හිටපු අය ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඉතින්
සල්ලිවලට ආවා නම්, මට ෙපෙනන විධියට ඔබතුමාත් මිල
ෙවන්න වාෙග් කථා කරන්ෙන්. ලන්සුව තිෙයනවා.
සාමාන ෙයන් ෙම් රෙට් එළුෙවකුට මිල තිෙයනවා. ඒ එළුවාෙග්
කිෙලෝ ගණන ෙමච්චරයි කියලා මිල තිෙයනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙහොඳ හරෙකකුට මිල තිෙයනවා. ඒ වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේටත්
ඕනෑ නම් අප මිලක් ෙගවන්නම්. [බාධා කිරීමක්] කැමැති නම්
කැමතියි කියලා කියන්න. අප කැමතියි. අප කැමතියි කියන්න
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙවන්ෙද්සි ෙවන්න තමන් කැමති නම්
ෙවන්ෙද්සියට අත තියන්න අප කැමතියි. [බාධා කිරීමක්] මම
රත්රන් නිසා ෙන්න්නම් රත්රන් කියලා කියන්ෙන්. ෙදවි
හාමුදුරුවෙන්! ෙකොතරම් ෙහොඳයිද? ඔන්න තඹ හරි, මළකඩ හරි
කිව්වා නම් තමයි ෙහොඳ නැත්ෙත්. රත්රන් කිව්වාම ෙකොච්චර
ෙහොඳද? රත්රන් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් කාන්තාෙවෝ පළඳින
ෙදයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් හැම ගැසට්
නිෙව්දනයකින්ම අප පැහැදිලිව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙමයයි. ෙර්ගුව තුළින් ඒ වාෙග්ම සුරා බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තුළින්, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව තුළින් ෙම් ආදායම අප
එකතු කර ගන්ෙන් නැති නම්, ෙම් ව ාපාරිකෙයෝ ෙහෝ ෙවන යම්
අය ආදායම් බදු ෙගවන්ෙන් නැතිව පිටුපාලා යන්න යනවා නම්,
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ෙම් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට්
නිදහස් අධ ාපනයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙගොවියාට රුපියල්
350ට ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? සමෘද්ධි
ලාභියාට සමෘද්ධි සහනාධාරය ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අධිෙව්ගී
මාර්ග හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වරායවල් හදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙම් සියල්ල කරන්න ෙම් රටට ආදායම උපදවා රජය ශක්තිමත්
කරන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)
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තරමට තමයි රෙට් සංවර්ධනයට, ආර්ථිකයට බාධා ඇති
වන්ෙන්. එෙහම ෙවනෙකොට විරුද්ධ පක්ෂයට විෙව්චනයට
මාතෘකාවක් හදා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි අද ෙම්වාට
විරුද්ධව හඬ නගන්ෙන්. එම නිසා ෙම් ෙමොන හඬ නැඟුවත් අද
ෙම් රෙට් අෙප් නිලධාරින් තමන්ෙග් යුතුකම් සහ වග කීම් ඉටු
කරමින් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට දැවැන්ත සංවර්ධන
කාර්යයක් ෙම් කාලය තුළ ඉටු කර තිෙබනවා. ෙනොවැම්බර්
18වන දාට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවට
අවුරුදු 8යි. ෙම් අවුරුදු 8ට අවුරුදු 60ක වැඩ කර තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අවුරුදු 17ක් ආණ්ඩු කළ අයට
ආණ්ඩු කරන හැටි උගන්වා තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව එවැනි
ෙද්ශපාලන දර්ශනයක් තුළ ගමනක් යන ආණ්ඩුවක්ය කියන එක
මතක් කරමින්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම රජය ශක්තිමත් කරනවාය කියා ෙම් රෙට් මහජනතාව
ෙවත මහ පරිමාණෙය් බදු පටවන්නට අප කවදාවත්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් මහජනතාවට ෙහෝ ෙම්
රෙට් ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන්ට දරා ගන්නට බැරි විධියට බදු පටවලා
අප ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන්
විනාශ කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන් රැක
ගනිමින් -ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන් ආරක්ෂා කර ගනිමින්- තමයි
අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට අවශ කරන මුදල් ෙම් විධියට එකතු
කරන්න අවශ වන වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරන්ෙන් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි.
ඉතිහාසෙය් කළ හැටි අපට මතකයි. 2001-2004 දක්වා ගරු
රවි කරුණානායක මන්තීතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු කාලය ඇතුළත
ෙම් රෙට් බදු ෙනොෙගවු මිනිස්සුන්ෙග් බදු එෙහම පිටින්ම කප්පාදු
කර දැම්මා.
එෙහම පිටින්ම බදු අවසන් කරලා දැම්මා. ඒ
ලිපිෙගොනු වහලා දැම්මා. ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
ෙමොනවාද? කමක් නැහැ. තමන්ට ෙගවන්නට තිෙබන බදු ටික
අයින් කරලා හරි නැවත බදු ෙගවයි කියා ඒ තුළින්
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා නම් ෙහොඳයි. එෙහම වුණා ද? [බාධා
කිරීමක්] ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත
ෙවලාෙව්දී ඒකට උත්තර ෙදන්න. ෙමොනවාද වුෙණ්? [බාධා
කිරීමක්] බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදය සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. එෙහම
නම් දීර්ඝකාලීනව තමයි ෙම් ගැන හිතන්න ඕනෑ. එෙහම
හිතන්ෙන් නැතිව, තමන්ට ෙද්ශපාලන වශෙයන් උදව් කළ
ව ාපාරිකෙයෝ ඒ ලැයිස්තුවල ලැයිස්තු ගත ෙවලා ඉන්නවා නම්,
ඒ කිහිප ෙදනා ෙවනුෙවන් ගන්න තීන්දුව සමස්ත රටට
බලපානවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, කාලය අවසානයි. කථාව
කරන්න.

සමාප්ත

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

එම නිසා අන්න ඒ තත්ත්වය උදා කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කවදාවත් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. මෙග් කථාව තව විනාඩියකින් අවසාන කරනවා. ෙම්වාට
විරුද්ධව කථා කරන්න ෙහේතුව ඇයි කියා දන්නවා ද මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි? විෙශේෂෙයන් ෙම් රටට ආෙයෝජකෙයක් එනවා
නම්, ඔහුව භය වද්දන තරමට ෙහොඳයි. ඔහුව භය වද්දන තරමටයි
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැති ෙවන්ෙන්. ආෙයෝජකයන් ෙනොඑන

ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා.
[අ.භා. 3.52]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
පිත්තල ෙහෝ
මලකඩ මන්තීවරෙයකු ෙනොව රත්තරන් වාෙග් ඇමතිවරෙයකුෙග්
කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම
ෙබොෙහොම කැමතියි. එතුමා ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරමින් කථා
කළාට යථාර්ථය එළිදරවු කිරීම අෙප් යුතුකමක් ෙලස අප ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් එක ෙදයක්. නමුත් ෙවන්ෙන් තවත්
ෙදයක්. දැන් කිව්ෙව් තැබෑරුම් වහලා තිෙබනවා කියලා. නමුත්
ෙහෝටල් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කැසිෙනෝ නැහැ, ඒක නවත්වන්න
හදනවාය කියනවා. නමුත් ෙද්ශීය වශෙයන් කැසිෙනෝ කරන
එක්ෙකනා පැත්තකට දමලා ඒක සුද්දාට භාර ෙදන්න හදනවා.
ජාතිකත්වය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවාය කියපු ආණ්ඩුව
කණපිට ෙපරළිලා දැන් ෙමොනවා කථා කරනවාද කියලා තමයි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට අහන්න වන්ෙන්.
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය මතයක් ඉදිරිපත් කරනවා, ෙම්
කරන්ෙන් වංචාවක්, දූෂණයක් මිස ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි
කියලා. අද ෙම් රටට ආෙයෝජකයන් එන්ෙන්ත් නැහැ.
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැති නිසා අද ඒ සම්බන්ධව කටයුතු
කිරීම පැත්තකට දමලා, ෙම් වාෙග් කැසිෙනෝකාරෙයෝ ෙගනාවාම
රෙට් ආර්ථිකය ඉදිරියට තල්ලු කරන්න පුළුවන් ෙවනවාය කියන
මතෙයන් තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්.
අද තැබෑරුම් වැඩි ෙවනවා. එක පැත්තකින් F4 licences අඩු
වුණාට, ෙහෝටල් සහ ඒ සම්බන්ධෙයන් තිෙබන licences සියයට
ෙදසීයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා
ෙමොනවාද නැහැ කියන්ෙන්. එක ෙදයක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
දූෂණෙය් retail එක අඩු ෙවලා wholesale එක වැඩි ෙවලා. [බාධා
කිරීමක්] ඒ ඔබතුමා කියන එක ෙන්. ඔබතුමන්ලා දන්නවාද
ෙපොලීසිෙය් අනුදැනුම ඇතිව සමාජශාලා කීයක් අවසර නැතිව
කටයුතු කරනවාද කියලා.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ඒවා අල්ලනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ෙද්ශපාලනෙය් තමන්ට
හිතවත්ව ඉන්න යාළු මිතයන්ට කියනවා, "ඔය ෙගොල්ෙලෝ ගිහින්
ඕනෑ එකක් කරන්න" කියලා. ඒ අය බදු ෙගවන්ෙනත් නැහැ. ඒ
අයෙගන් ෙමෙලෝ ෙදයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග්
ඔය licence වලට ඒවා ඇතුළත් ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. නිකම්
ෙබොරුවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බැණලා ෙම් රට සංවර්ධනය
කරන්න බැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.
ඔබතුමන්ලා ඔය තරම් කියනවා නම් ෙම්ක කරන්න. දැන්
ජනාධිපතිතුමා කියනවා ෙන් දැන් කැසිෙනෝ 6ක් තිෙබනවා
කියලා. ඒවා වහලා දමන්න ෙකෝ. ඇයි ඒවා තියා ෙගන ඉන්ෙන්?
මාධ කරුවන් සුදු වෑන්වලින් උස්සනවා නම්, එවැනි රජයක්
තුළින් ඇයි ඒවා වහලා දමන්න බැරි? ඔබතුමන්ලා එක පැත්තකින්
ඒවාට කියනවා, ''හරි ෙහොඳයි කරෙගන යන්න'' කියලා. අනික්
පැත්ෙතන් ඒවා විෙව්චනය කරනවා. ෙම් නිසා තමයි ෙම් රටට
ආෙයෝජකයන් එන්ෙන් නැත්ෙත්. ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට
අය වැය ඉදිරිපත් කරමින් කියනවා කාර්වල බද්ද සියයට 15කින්
අඩු කරනවා කියලා. මාස ෙදකකින් ඒක සියයට 45කට වැඩි
කරනවා. අන්න ඒ විධිෙය් පතිපත්තියක් නැති ආණ්ඩුවක් නිසා
තමයි අද රෙට් ආර්ථිකය වැටිලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මම කියන හැම
ෙද්කටම පැනලා උත්තර ෙදන්න ගිෙයොත් ඔබතුමාට ෙවනින්
ෙදයක් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් ඔබතුමා කථා කරලා ඉඳ
ගත්තා විතරයි ෙන්. [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ, ඉතින් කියන්න
කියන ෙදයක්. මම අහන්ෙන් [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?
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ෙවන එකයි කිය කියා පක්ෂ කඩන එක. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ
පතිඵලය වැඩි කල් යන්න ෙපර ලැෙබනවා. අප ෙම් අන්තිම වටය
යන්ෙන්. බය ෙවන්න එපා. ඔබතුමන්ලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
හදන්න. ආණ්ඩුවක් දීලා තිෙබන්ෙන් විපක්ෂය කඩන්න, ෙභ්ද
කරන්න ෙනොෙවයි. පවතින ආර්ථිකය හදන්නයි. ඔබතුමන්ලා
ෙකොෙහේද ඒක හදන්ෙන්? ඔන්න බලන්න,-

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

මංගල තමයි කඩන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මතක තියා ගන්න. මංගල සමරවීර මන්තීවරයා තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවට වැඩිම අභිෙයෝගයක් කරන්ෙන්.
ඒ නිසා තමයි අද මංගලට ගහන්ෙන්. එතුමාට ෙකොන්දක්
තිෙබනවා. ඒකයි ගහන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට
ෙගනාවා වාෙග්ම, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නැති කරන්ෙන්
මංගලයි කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.
ඔබතුමන්ලා නිකම් ෙබොරුවට කෑ ගහන්න ඕනෑ නැහැ. බය
ෙවන්න එපා. අපි අෙප් වැෙඩ් කරන්නම්. ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුව
ෙගන යන්න.
ෙමන්න
බලන්න,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
නිෙයෝජ
ඇමතිවරෙයක් කියා තිෙබන ෙද්. 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 21වැනි
සඳුදා පළ වූ "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ පළ වී තිෙබනවා:

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

"නිෙයෝජ ඇමැතිෙගන් කැබිනට්ටුවට ෙවඩිල්ලක්

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

සැමියා ඇමැති - ෙනෝනා ෙල්කම් - පුතා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි - දුව
මාධ ෙල්කම්"

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔය කියන විෙව්චනය තිෙබනවා නම් අපි
එක ඡන්දයක්වත් පරදින්න එපා යැ. ෙමොකද අපි ෙම් ෙතොගයට
දිනන්ෙන්?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා ෙම් කාරණය මතක තියා ගන්න. එක දවසක
ඔක්ෙකොම ඡන්ද තියන්න. පළාත් සභා ටිකක් තියාෙගන, පාෙද්ශීය
සභා ටිකක් තියාෙගන තව ටිකක ඡන්ද තියනවා. ඔබතුමන්ලා
හිතනවා හැම දාම කන්ද උඩ ඉන්නවා කියලා. ඔෙහොම තමයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 1977 සිට 1994 දක්වා සිටිෙය්. නමුත්
අන්තිමට වැෙටන ෙකොට ෙහොම්බ බිම ඇනෙගනම වැෙටනවා.
ඒකට වැඩි කාලයක් නැහැ.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ෙම්ක මාර ආණ්ඩුවක් ෙන්! ෙම්වා නිසා තමයි ෙම් රටට ෙහණ
ගහන්ෙන්. එක පැත්තකින් එක පවුලකට එක නීතියක්. තව
ෙකෙනකුට තව නීතියක්. දැන් ෙම්ක කැබිනට් එකටත් එනවා.
ෙම්ක අන්තිමට පහළට යන විට ෙමොනවා ෙවයිද? කරුණාකර
ඔබතුමන්ලා වැදි බණ කියන්ෙන් නැතිව රෙට් ආණ්ඩුවක් ෙගන
යන ස්වරූපෙයන් කටයුතු කරන්න. ෙම්ෙක් තිෙබන කාරණය
ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා විපක්ෂයට දක්ෂයි. අපි ආණ්ඩුවට දක්ෂයි.
ෙදෙගොල්ලන්ම වැරැදි තැන ඉන්ෙන්.

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. වැරැද්දක් ෙවලා
තිෙබනවා. අද පුවත් පෙත් එය නිවැරැදි කර තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

වැෙටන්ෙන් අපිද?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

මම දන්ෙන් නැහැ. වැරැද්ද නිවැරදි කරනකල් ෙම්වා කරනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔබතුමන්ලා තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔක්ෙකොම පිරිහිලා
ගිහින් තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂෙග් ජනාධිපතිතුමාෙග් පිහිෙටන් තමයි. එතුමාත්
ඡන්ෙදන් පල්ෙලහාට එන නිසා වැඩි කල් යන්න ඉස්සර ෙවලා
ඔබතුමාට ඇපත් නැති ෙවනවා කියන එක තමයි මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

අද "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කර තිෙබනවා.
ඒ නිෙයෝජ ඇමතිවරයා එෙහම ෙදයක් කියලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඔබතුමන්ලා රට ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා
කරන එකම ෙදය තමයි, විපක්ෂයට අරක ෙවන එකයි, ෙම්ක

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නමුත් ෙම් පත්තෙර් කියලා තිෙබන ෙද් ගැනයි මම කියන්ෙන්.
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ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

එෙහම කිසිම ෙකෙනක් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉතින් ෙම් පත්තෙර් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒකනායක
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. ෙම් ෙෆොෙටෝ එකත් තිෙබනවා. ෙම්ක
නිකම් පත්තරයක් ෙනෙවයි. විශ්වාස කරන්න පුළුවන් පත්තරයක්.
[බාධා කිරීමක්] ඉතින් ඔබතුමා කෑ ගහන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්
ඔබතුමාෙග් බිරිඳ ෙනොෙවයි; ඔබතුමාෙග් දුව ෙනොෙවයි;
ඔබතුමාෙග් පුතා ෙනොෙවයි. ඉතින් ඔබතුමාට තිෙබන පශ්නය
ෙමොකක්ද? ඔබතුමා පැත්තකට ෙවලා ඉන්න ෙකෝ.
අප ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්ෙන් ෙම්කයි. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය භය නැතිව ෙම් කැසිෙනෝ ව පාරයට අදාළව ෙගෙනන
පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධව කටයුතු කරපු නිසා තමයි අද
ආණ්ඩුව දණගහලා ඒක ඉවත් කර ගත්ෙත්. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය එයට විරුද්ධ වුණු නිසා තමයි ඒක ඉවත් කර ගත්ෙත්. අද
තමුන්නාන්ෙසේලා ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාට ෙබොරු කරනවා. මහා
නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාටත් ගිහිල්ලා ෙබොරු කරනවා. ඊට
පස්ෙසේ කියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම්වා
ෙගනාවා කියලා. අපි අභිෙයෝග කරනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් එක් ෙකෙනකුට හරි ඔය වාෙග් licence දීලා
තිෙබනවා නම් වහාම ෙහළිදරවු කරන්න කියලා. අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය් ෙම්වාට licence එකක්වත් දීලා නැහැ. ෙම්ක අෙප් රටට
ෙගනාෙව් අවුරුදු පහකට ඉස්සර ෙවලා ෙම් ආණ්ඩුවමයි. ෙම්
ආණ්ඩුව ඒ හයෙදෙනකුෙගන් මිලියන 500ක් ගන්නවා. ඒ හය
ෙදනාටම licence නැහැ. ඒක නිකම් ෙගවීමක් විතරයි. ඒ සූදු
ව ාපාරය ෙවනුෙවන් කරන ෙගවීමක්. අපි අභිෙයෝග කරනවා,
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව ඔය තරම් පිරිසිදු ආණ්ඩුවක් නම්
ගිහිල්ලා ඒවා වහන්න කියලා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට
විරුද්ධව ලියන මාධ කරුවන් සුදු වෑන්වලින් ගිහිල්ලා උස්සලා
මරා දමනවා වාෙග්, ගිහිල්ලා ෙම් කට්ටියත් අල්ලන්න. ඒක ෙල්සි
වැඩක් ෙන්. ඔබතුමන්ලා ෙනොදන්නවා නම් අපත් එන්නම් ෙකෝ
ගිහින් ඒ තැන් ෙපන්වන්න.
ෙම් අවස්ථාෙව් මහා නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා කියලා
තිෙබනවා, "ෙමයට විරුද්ධව පාරට බහිනවා" කියලා. සර්ව
ආගමික නායකෙයෝ, අති උතුම් මැල්කම් රංජිත් කාදිනල්තුමා
විරුද්ධත්වය පකාශ කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධයි කිව්වාට පස්ෙසේ, ෙහළ උරුමයත්
විරුද්ධයි කියනවා; මුස්ලිම් ෙකොංගසය විරුද්ධයි කියනවා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැර අෙනකුත් සියලුම පක්ෂ ෙමයට
විරුද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී
කියනවා. ඊට පස්ෙසේ තමයි දණ ගහලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ඉවත් කරෙගන තිෙබන්ෙන්.
දැන් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ෙජ්ම්ස් පැකර් ෙමහාට ආවා.
ඇවිල්ලා ලක්ෂ්මන් යාපා ඇමතිතුමාට අතට අත දීලා, ෙලොකු ගජ
මිතුෙරෝ වාෙග් හිනා ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒෙගොල්ලන් කථා
කරන්ෙන්,"අපට ලයිසන් එක ෙදන්න, අපි ඇටෙබෝල ගහන්න
විතරයි ෙම්ක ගන්ෙන්" කියලා යි. ඔවුන් යූඑස් ෙඩොලර්ස් මිලියන
350ක් ෙම් රටට ෙදන්ෙන් ඒකටද? ඉතින් ඒ නිසා කරුණාකර
ඔබතුමන්ලා ආත්ම ෙගෞරවයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න. වැරැද්දක්
සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන්න. එෙහම නැත්නම්
ආණ්ඩුෙවන් ෙම්වාට licence එකක් ෙදන්න. Licence එකක්
දුන්නා නම්, එතෙකොට වැෙඩ් ඉවරයි.
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දැන් සෙතොස ගැන කියමින් රත්වත්ෙතලා කෑ ගහනවා.
ඔබතුමන්ලා ෙනොදන්නා ෙකෙහල් මලක් ගැන කථා කරන්න එපා.
ඒ කාලෙය් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නැති කරපු නිසා තමයි ෙම්
රටට ෙහණ ගහලා තිෙබන්ෙන්. සෙතොස හදලා තිෙබන්ෙන් අපි;
එය නැති කරලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා
කියන්ෙන් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න කියන එකයි. අල, බතල,
රුපියල් 10කින්, 15කින් අඩු කරපු එක ගැන සරත් අමුණුගම
ඇමතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කියනවා කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී
මතක් කරන්න කැමැතියි. අල, බතල රුපියල් 20කින් අඩු කළා,
වැඩි කළා කියන එෙකන් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකයක්
හැෙදන්ෙන්. රෙට් තිෙබන්න ඕනෑ, As you know there must
be consistency; there must be coherency and there must be a
policy. None of these exist in your Government. That is the
whole problem.
දැන් බලන්න. ෙම් රටට තවත් පාප කර්මකයක් කරනවා,
IMF එෙක් Koshy Mathai. ෙම් රටට සල්ලි ෙදන්න අවශ
ෙමොකටද? ඒ රට සංවර්ධනය කරන්නයි. “Lanka can be the
‘Wonder of Asia’" ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? කථා කරන්ෙන්
එකක්. ෙවන්ෙන් තවත් එකක්. "Wonder of Asia" නම් සල්ලි
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? දන්නවා, ෙම් ආර්ථිකය අනුව ෙම් රටට
සල්ලි ෙදන්න බැහැ කියලා. Poverty alleviationවලට සල්ලි
ෙදන්න ඕනෑ කියනවා. එෙහනම් ඇයි ෙම් Koshy Mathai සල්ලි
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙම් වාෙග් ආණ්ඩුවට කෙඩ් යන සුද්ෙදෝ ෙම්
රටට ඇවිල්ලා ෙම් රට විකුණන එක තමයි ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්
ෙකෙනකු හැටියට තමයි මා Koshy Mathai නම් කරන්ෙන්. ෙම්
වාෙග් පාප කර්ම කරන අය තමයි රෙට් ආර්ථිකය නැති
කරන්ෙන්.
සියයට 1ක, සියයට 2ක ෙපොලියට ණය ලබා ගන්න එක
ෙහොඳයි. ඒක අපි එදා කිව්වා. චීන්නුන්ෙගන් සියයට 9ක
ෙපොලියට ෙකොන්ෙද්සි රහිතව ණය ලබා ගන්නවාට වැඩිය,
ෙකොන්ෙද්සි සහිතව ණය ලබා ගන්න එක ෙහොඳයි. ඇමතිතුමා
දැන් වුණත් ඒක පිළිගනියි කියලා මම හිතනවා. නමුත් ඒ සඳහා
අවශ මූල විනය ෙම් ආණ්ඩුවට නැති නිසා ඔන්න පශ්නයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් අය ඉක්මනින්ම අෙප් රෙටන්
ආපසු යන එක තමයි ෙහොඳ. ඒ අය ෙම් රෙට් තවත් හිටිෙයොත් ෙම්
රට නැති ෙවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපට කියන්න පුළුවන්
එකම ෙදය තමයි, ෙම් රට හදන්න තිෙබන එකම මාර්ගය මූල
විනයක් ඇති කිරීමයි කියන එක. මූල විනයක් තුළින් තමයි රට
හදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් රෙට් මූල විනය නැති ෙවලා
තිෙබන නිසා තමයි අද ෙම් කැසිෙනෝකාරෙයෝ ෙගෙනන්න
සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් විෙරෝධය නිසා
ඒක අද නැවතිලා තිෙබනවා. ඒත් ෙම්ක තාවකාලිකව
නවත්වනවාද, එෙහම නැත්නම් සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වනවාද
කියලා අපි අහන්න කැමැතියි. අනිවාර්ෙයන්ම ඔබතුමන්ලා ෙම්වා
ෙගෙනනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු විපක්ෂෙය් සියලුම
ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතුෙවලා ෙමයට විරුද්ධ වුණත්, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනනවාය කියන එක
අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා. ෙමොකද, ෙමෙතක් කල් ගන්න
තිෙබන සල්ලි ඔක්ෙකෝම ඒ අයෙගන් අරෙගන ඉවරයි. ඉතින් ෙම්
කැසිෙනෝ ව ාපාරයට ෙම් රටට එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැතිව
ඉන්න බැහැ. දැන් එය සාධාරණීකරණය කරන්න හදනවා.
ෙහට ඉදිරිපත් කරන්න හදන ෙම් Strategic Development
Projects Act එෙක් නියමයන් යටෙත් සඳහන්ව තිෙබනවා, සූදුව
සම්මත කිරීමක්. ෙම්කට ෙවනම licence ඕනෑ නැහැ. ෙම් පනත
තුළින්ම ඒ සඳහා අවස්ථාව සලසා දීමක් තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඇති කරන්ෙන්.
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ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි බලමු, ගරුතර අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන්
වහන්ෙසේ ෙමොකක්ද කියන්ෙන් කියලා. මම ෙම් කියවන්ෙන්
"Ceylon Today" පත්තරෙයන්. එහි කියනවා, “Government
has discarded us like a rotten piece of fish” කියලා. කවුද ෙම්
කියන්ෙන්? ෙම් කියන්ෙන් අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ.
ජාතික ෙහළ උරුමය, ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
සිටිද්දී ෙම් වාෙග් කියනවා නම් තව ෙමොනවාද කියන්න
තිෙබන්ෙන්? ෙම් කථාව කියලා තිෙබන්ෙන් ඊෙය්. ෙම්, අවුරුදු
ෙදක තුනකට ඉස්සර ෙවලා කියන එකක් ෙනොෙවයි. ෙමන්න ෙම්
වාෙග් ස්වරූපෙයන් තමයි ගමන් කරන්ෙන්. ඒ අයට ලජ්ජායි,
ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්න. ෙම්වා කියන එක අපි අගය කරනවා.
නමුත් හිට්ලර් ෙම්ක ඇතුෙළේ ඉඳන් ෙමොනවා කරනවාද? ෙම්
කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් පනත අනුමත කෙළේ නැද්ද, එතැන
ඉන්න ජාතික ෙහළ උරුමෙය් ඇමතිවරු? අනුමත කෙළේ නැත්නම්
ඊට විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නාද? විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා නම් ඇයි
එෙහම නම් තවම එතැන ඉන්ෙන්? ඒවා කිය කියා අන්තිමට
ව ංගෙයන් සම්පූර්ණෙයන් ෙවනත් ෙදයක් කරලා තිෙබනවා.
ඊට වැඩිය ෙදයක් කරලා තිෙබනවා. බලන්න, පී.බී. ජයසුන්දර
ෙමොනවාද කියන්ෙන්? එතුමා කියනවා, “If the private sector
stops giving bribes and lobbying customs and tax officers,
that will make our task easier” කියලා. ෙම් අය ගන්ෙන් නැහැ
කියලාද ෙම් කථා කරන්ෙන්? දැන් බණිනවා, private sector
එකට. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ට යමක් දුන්ෙන් නැත්නම් ගන්න
බැහැ. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිසා අද රට සම්පූර්ණ දූෂණ
ගුලකට වැටිලා තිෙබනවා කියන එකයි අපට ෙපෙනන්න තිෙබන
එකම ෙද්. ෙම් තුළින් අපි ෙකොෙහොමද, ආර්ථිකය හදා ෙගන
ඉදිරියට යන්ෙන්?
අද මුදල් පනතට නිෙයෝග ෙදකක්, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්
නියමයන් ෙදකක් ෙගෙනනවා. ජීවන වියදම යම් විධියකින්
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියලා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇති පනත්
කීපයකට ෙයෝජනා සහ නිෙයෝග තුන හතරක් ෙගෙනනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සභා
ගර්භය ඇතුළට එනවා. අපි එය අගය කරනවා. මම හිතනවා, අපි
කියන ෙද් අහන්නයි එතුමා එන්ෙන් කියලා. අපි ෙබොෙහොම
සතුෙටන් එතුමාව ෙමම සභා ගර්භයට පිළිගන්නවා. ෙමොකද,
එතුමා ෙද්ශපාලනෙය් ඇත්ත තත්ත්වය කියන අගමැතිවරෙයක්
බවට පත් ෙවලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි
කියන්ෙන් ආණ්ඩුව අද අය වැය සම්බන්ධව ෙකොතරම්
බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවාද, ජනතාවට ෙකොතරම් බදු ගහලා
තිෙබනවාද කියන එකයි. ගිය ඉරිදා "The Sunday Times"
පත්තරෙය් තිෙබනවා, “ Super-rich tax in the budget” කියලා.
ෙමොකද දැන් කියන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ෙම් අහිංසක ජනතාවට බදු
ගහලා, ගහලා රුපියල් සියයක ආදායමක් තිබුෙණොත් ඒකට
සියයට 70ක් බදු ගහලා ඊට පස්ෙසේ තව ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
"Super-rich" කියන්ෙන් කවුද? ඔබතුමන්ලා හදලා තිෙබන
ෙකොටසක්. කවදාකවත් ඔබතුමන්ලා ඒක tax කරන්න යනවායැ?
අද ඒක පුද්ගල ආදායම මාසයකට රුපියල් 36,000ක් ලැෙබනවා
කියන ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙම් රෙට් සමෘද්ධි ලාභීන් ඇති ෙවන්න
බැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් ෙකොෙහොමද ෙම්
තත්ත්වය ඇති වන්ෙන්?
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අෙප් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා උසස් අධ ාපන ඇමති
වශෙයන් කියනවා, මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක් වියදම්
කරනවා ලු, අධ ාපනය ෙවනුෙවන්. රුපියල් ෙකෝටි 1,200ක්
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් කරනවා නම් ෙම් සල්ලි ෙගවන්න
තිෙබන්ෙන් අඩු ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂ 10කට, 15කට වැඩි
ආදායම්ලාභීන්. එෙහම නම් ෙම් පමාණය රුපියල් ෙකෝටි
14,400ක් ෙවන්න අවශ යි. සියයට 30ක් බදු ෙගවනවා නම් ෙම්
රෙට් සෘජු ආදායම් දායකෙයෝ ෙම් රටට ෙගවන්න අවශ යි, අඩු
ගණෙන් රුපියල් ෙකෝටි 2,300ක්. ඉතින් ෙම්වා ෙගවනවාද? ෙම්
සෘජු ආදායම. අද tax ෙගවන කට්ටියෙගන් ලැෙබන්ෙන් රුපියල්
ෙකෝටි 1,200යි. ෙම් වාෙග් පකාශ කරන ෙකොට ෙමොනවාද ෙම්
කථා කරන්ෙන්?
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා,
“Lankan students spend Rs. 145 billion to study overseas”
කියලා. ඔය නිකම් කටට එන ගණන් කියලා අන්තිමට ෙනොමඟ
යවනවා.
කථිකාචාර්යවරුන්
කියන්ෙන්
දළ
ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක් අධ ාපනය සඳහා ෙගවන්ෙන් නැහැයි
කියලා. ඉතින් එය ඔප්පු ෙවනවා ෙන් ෙම්වා තුළින් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් වාෙග් ෙගවන්න පුළුවන් නම් ෙකොෙහේ හරි
විෂමතාවක් තිෙබනවා. එෙසේ ෙගවන අයට ෙම් වාෙග් tax relief
දීලා තිෙබනවාද? අද ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා
නම්, ඒ බව දන්නවා නම්, ඇයි එෙහම ෙවන්න ඉඩ හරින්ෙන්?
කැසිෙනෝකාරයාට ෙමහාට එන්න හැම බද්දක්ම සම්පූර්ණෙයන්
නිදහස් කරලා තිෙබනවා. නමුත් රුපියල් දහදාහක,
පහෙළොස්දාහක ආදායමක් උපයන අහිංසක එක්ෙකනාට තමා
ගන්න භූමිෙතල් ටිකට තිෙබනවා, tax එක; තමා ගන්න කිරි
පැකට් එකට තිෙබනවා, tax එක; තමා ගන්න පරිප්පු ටිකට
තිෙබනවා, tax එක. ෙමොනවාද ෙම් කරන්ෙන්? ඊට පස්ෙසේ
ආණ්ඩුව ෙවනින් ඒවා කථා කර කර ඉන්නවා. ඉතින් ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී නාස්තිය තමයි රජ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් නාස්තිය නිසා තමයි පශ්න ඇති වන්ෙන්.
බලන්න, ශීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය. 2010 වර්ෂයට
රුපියල් ෙකෝටි 2,900ක අලාභයක් තිෙබන එක, 2011 දී එය
රුපියල් ෙකෝටි 3,100ක් ෙවනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් ඒ අලාභය
රුපියල් ෙකෝටි 2,600කට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින්
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? අපි පශ්නයක් ඇහුවා, ශීලංකන්
එයාර්ලයින්ස් ආයතනයට තමන්ෙග් ආදායම ෙපන්වන්නය
කියලා. වියදම සියයට 30 කින් වැඩි කරලා, ආදායම සියයට
5කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට තමයි ශීලන්කන්
එයාර්ලයින්ස් ආයතනය පවත්වාෙගන යන්ෙන්. බස් එකක්වත්
දුවවන්න බැරි කට්ටිය අහස් යානා දුවවන්න පටන් ගත්තාම ඇති
වන පතිපලය තමයි ෙම්. මිහින් ලංකා ආයතනෙයන් අවුරුද්දකට
රුපියල් ෙකෝටි 150ක් අලාභයි. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්
ආයතනයත් ඒකට එකතු ෙවලා. රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් සල්ලි
ෙම් විධියට පාවිච්චි කරන එක ගැන ඔබතුමන්ලාට කැක්කුමක්
නැද්ද?
අල බතල මිල රුපියල් 10කින් 15කින් වැඩි කරනවාය කියා
ඊළඟට කියනවා. අද අෙප් සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාෙග් මූලික
කථාෙවන් සම්පූර්ණෙයන්ම කිව්ෙව් ඒක විතරයි. ඒ ඔක්ෙකොම
තුළින් ෙපන්නුෙව් අල, බතලවලින් ලැෙබන ආදායම ගැනයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මීට වැඩිය වුවමනාෙවන් කටයුතු කරලා අපි
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හදන්න ඕනෑ. ෙම් රට යන ගමන ෙබොෙහොම
භයානකයි. ඇෙමරිකාව වාෙග් පබල ආණ්ඩුවක් දවස් 16කට දණ
ගැස්සුවා. ඒක තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළින් කරන්න අවශ
වන්ෙන්. එදා ෙසෙනට් එක ඒක අනුමත කළත් ෙකොන්ගස් එක
ඒකට බැහැයි කිව්වා. ඔබාමා අසරණ වුණා. අන්තිෙම්දී ෙදපැත්තම
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එකතු ෙවලා ෙගවන්න තිෙබන ණය පමාණය අඩු කරන්න
කටයුතු කළා. ඒ රෙට් එෙහම වුණා නම් ෙම් රට ගැන කුමන
කථාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමතිය ෙදනවා, රෙට්
ණයබරතාව තවත් වැඩි කරන්න. ණය වැඩි ෙවනවා, ආදායම අඩු
ෙවනවා. රට බංෙකොෙලොත් ෙවනවා. ඒකට උත්තරයක්
සපයන්ෙන් නැහැ. ජාතික ආර්ථිකයක් ගැන කල්පනා කරන්න
ඕනෑ. ජාතික ආර්ථිකයක් හැදුෙව් නැත්නම් වැඩි කල් ෙනොෙගොස්
ෙම් රට කඩා වැෙටනවා. ඔබතුමන්ලා ඇෙමරිකාවට හිනා
වුණාට, සැබෑ තත්ත්වය තමයි ලංකාෙව් ආර්ථිකයත් කඩා වැටිලා
ෙම්ක බංෙකොෙලොත් ෙවලා ඉවරයි කියන එක.
අද "The Island" පත්තරෙය් තිෙබනවා, "Sri Lanka Cricket
waste to cost public Rs. 3.2 billion" කියලා. රුපියල් ෙකෝටි
320ක් ශී ලන්කන් කිකට් පදනම තුළින් වියදම් කරන්න එපාය
කියා අපි ෙපන්වා දුන්නා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ආදායමක් තිබුෙණ්
නැහැ. අද ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම කපා හැරලා ඒ බර උසුලන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙනත් ජනතාවටයි. අද උෙද් ෙපන්නුවා, සමෘද්ධි
පතිලාභීන් ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 960යි
කියා. රුපියල් ෙකෝටි 320ක් ඒ විධියට අපෙත් යවනෙකොට
කවුද ඒවා ගැන කටයුතු කරන්ෙන්? ෙම් රට සංවර්ධනය
කරනවාය කිව්වා. සූරියවැවට කිකට් ගහන කට්ටිය එන්ෙන් නැහැ;
හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් එන්ෙන් නැහැ; Mattala Airport
එකට ගුවන් යානා එන්ෙන් නැහැ. ෙමොකක්ද, එෙහම නම් ෙම්
රෙට් සංවර්ධනයක් ෙවලාය කියන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි
කථා කළාම අපට ෙද්ශෙදෝහිෙයෝය කියනවා. එතෙකොට ෙම්වා
කරන අය ෙද්ශෙපේමීෙයෝ. අන්තිමට ජනතාවෙග් බදු සල්ලි
පාවිච්චි කරලා ෙම් රට ව ාජ ආකාරෙයන් සංවර්ධනය කරන
එක තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ආණ්ඩුවට පශ්නයක් ඇති වුණ හැම ෙවලාෙව්ම ඇෙමරිකාවට
බණිනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා මට යම්කිසි කටයුත්තකට කටුනායකට
යන්න අවශ වුණා. ඒ යනෙකොට
මම දැක්කා, ඔබාමා සහ
මිෙචල්, ජනාධිපති රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ ශිරන්ති රාජපක්ෂ
මැතිනියත් එක්ක ඉන්න අඩි 25ක 30ක් තරම් ෙලොකු photograph
එකක් ගහලා තිෙබනවා. කුමන්තණකරුෙවොත් එක්ක photograph
එකක් ගහලා ජනතාවට ෙපන්වනවා කුමන්තණකාරෙයොත් එක්ක
ඉන්නවාය කියලා. ෙමොකක්ද, ෙමතැන තිෙබන විශ්වාසය? එක
පැත්තකින් කියනවා, ඇෙමරිකාව කියන්ෙන් කුමන්තණ කරන
ආණ්ඩුවක් තිෙබන රටක්ය කියලා. පහු ගිය සති ෙදෙක්දි
ජනාධිපති රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇෙමරිකාවට ගියාය
කියා
ඔබාමාත් එක්ක ෙලොකුවට photograph එකක් ගහලා තිෙබනවා.
කුමන්තණකරුවන්ය කිය කියා ඒ ෙගොල්ලනුත් එක්ක ද ෙම්
ගමන් කරන්ෙන්? ෙමොනවාද ෙම් විහිළු කථා? රෙට් ආර්ථිකය
හදන්ෙන් නැතිව ෙබොරු කථා කිය කිය ඉන්නවා. ෙමහිදී අප
කියනවා, කරුණාකරලා, ඉදිරි දැක්මක් සහිතව රෙට් අර්ථිකය
ෙගන යන්නය කියා. ඇෙමරිකාවට වුණු ෙදය අද ලංකාවට ෙවලා
ඉවරයි. ලංකාෙව් තිෙබන දුර්වල මූල පාලනය නිසා ෙම් වාෙග්
ඇදෙගන යනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්
රෙට් ආර්ථිකය හදන්නය කියන එකයි.
මහ බැංකුෙව් පතිපත්ති ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබන
නිසා අද ෙගෝල්ඩන් කී වාෙග් ෙකොම්පැනි පවා කඩා වැටී
තිෙබනවා. අද ඒ වැටිලා ඉන්න ආෙයෝජකයන්ෙග් සල්ලි පාවිච්චි
කරලා මහ බැංකුෙව් අධිපතිෙග් යාලුෙවෝ -මිතෙයෝ- ටික දමලා
ෙකොම්පැනි 15ක්, 20ක් ඇදෙගන යනවා, පාග්ධනය සත පහක්වත්
දමන්ෙන් නැතිව. 'හයට් රීජන්සි' ෙහෝටලය අරෙගන, ආණ්ඩුෙව්
හිත මිතයින්ට ඒක දීලා තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි 9,600කට
විකුණන්න පුළුවන් ආයතනයක් රුපියල් ෙකෝටි 150කට ශී ලංකා
රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ෙසේවක පිරිස හතර ෙදෙනකුට විකුණන එක
සාධාරණද? අර තැන්පත්කරුවන්ට තවම සත පහක්වත් ලැබිලා
නැහැ. ෙම් සල්ලි ටික ලබා ගත්තා නම් ඒ තැන්පත්කරුවන්ට
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ෙගවන්න හැකියාවක් තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් පතිපත්තිය නිසා
CIFL ෙකොම්පැනිය කඩා වැටිලා, ඒ අයට සල්ලි ෙගවන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් ෙපොදු
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට ආවාම පශ්න කරනෙකොට
කිව්ෙව් කවදාවත් ෙම් වාෙග් ෙකොම්පැනි කඩා වෙටන්ෙන් නැහැ
කියලයි. අද එතුමාට උත්තර ෙදන්න පුළුවන්ද? අද එතුමාෙග්
ෙහංචයියන් දමලා, එතුමාෙග් මිතෙයෝ දමලා මහ බැංකුෙව්
පතිපත්ති උල්ලංඝනය කිරීම නිසා අද අහිංසක තැන්පත්කරුවන්
ෙනොමඟ ගිය තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ඒ
අහිංසක තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල් ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක්
කරලා තිෙබනවාද? අද ආණ්ඩුවට ෙහණ ගහන්ෙන් ෙම් නිසයි.
ඔබතුමන්ලාට ශිරානි බණඩාරනායක මැතිනිය එළවන්න ඕනෑ
වුණාම- [බාධා කිරීමක්] කිරිබත් කාපු කට්ටිය- [බාධා කිරීමක්]
අද වනෙතක් සත පහක්වත් හම්බ ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
පුත්තලෙම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙම්ෙක් ඉන්නවා. ඒක තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය. අඩු
ගණෙන් අපි කියන ෙද්වල් ගැන හිතලා වැඩ කරන්න පුළුවන්
නම් ෙම් රෙට් තිෙබන පශ්න ටිකක් අඩු ෙව්වි. ෙගෝල්ඩන් කී
තැන්පත්කරුවන් අද කියා තිෙබනවා, "අපි ෙම් අයට රැවටුණා;
අපි ගිහිල්ලා කිරිබත් කාලා අන්තිමට තිෙබන ශත පහත් නැති කර
ගත්තා" කියලා. ෙසලාන් බැංකුව, ෙගෝල්ඩන් කී ෙකොම්පැනිය,
ෆිංගාරා ආයතනය, ෙසලින්ෙකෝ ෙකොන්ෙසොලිෙඩ්ටඩ් පයිෙවට්
ලිමිටඩ්, හයට් රිජන්සි වැනි ෙසලින්ෙකෝ සමූහ ව ාපාරෙය්
ෙකොම්පැනි අද ශත පහක ආදායමක් උපයන්ෙන් නැති ආයතන
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
අධිපතිෙග් යාළුෙවෝ ටික එතැනට දාලා රජ කරෙගන කටයුතු
කරනවා ෙන්ද? දැන් ෙසලාන් බැංකුව කාටද අයිති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ෆිංගාරා ආයතනය කාටද අයිති ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ෙම්ෙක් ෙකෝටි තුන්දහස් ෙදසීයක් තැන්පත්කරුවන්ට ෙගවන්න
පාවිච්චි කරන්න තිබුණා. නමුත් තැන්පත්කරුවන්ට ෙගවන්න
තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි 1,900යි. ඉතින් ෙම් වාෙග් අපරාධයක් කර
තිෙබනවා. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමනි, අපි ඔබතුමාෙගන්
අහනවා, ෙම් ආණ්ඩුෙව් හිටපු මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන්
ඔබතුමාට ෙම්වා කැබිනට් එෙක් කථා කරන්න බැරි ඇයි කියලා.
ඇයි, නිවාඩ් කබ්රාල්ට ෙම් වාෙග් වංචා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්?
අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට
ෙම්වා ෙපන්වා දී තිෙබනවා. තවම ඒ ශත පහක් ගැනවත් කථා
කරලා නැහැ. අපි අහලා තිෙබනවා පරීක්ෂණ පවත්වන්ෙන් කවදා
ද කියලා. ඉතින් ආණ්ඩුව ෙම් විධියට ආර්ථිකය වට්ටවාෙගන
යන ගමෙන්දී අපට අහන්න තිෙබන එකම ෙද් තමයි ෙම් රට
හදන්න පුළුවන් ආර්ථික පතිපත්තියක් ඇති කරන්ෙන් කවදාද
කියන එක.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් අහන්න
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාවට ඇවිත් උත්තර
දිය ෙනොහැකි නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

හරියාකාරව හසුරවනවා. [බාධා කිරීම්] විනිමය වංචා කෙළේ කවුද?
[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම් රෙට් පට්ටපල් ෙහොරු ටික. [බාධා කිරීමක්] අපි අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට කිව්වා, pyramid
scheme එක ෙගනැල්ලා කටයුතු කරපු ෙම් කට්ටිය ගැන කටයුතු
කරන්නය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිකරුෙණ්
ශබ්ද කරන මන්තීවරුන් ටික පාලනය කරන්න බැරි නම්
තමුන්නාන්ෙසේලාට රටක් පාලනය කරන්නත් බැහැ. ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අෙප් පැත්ෙතන් එවපු
අය තමයි ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා වන්දි භට්ටයින් වාෙග්
හැසිෙරන්ෙන්. අපි කථා කරන්ෙන් රට ගැනයි.
දැන් බලන්න, ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ගැන. දැක්කා ෙන්ද,
මීට සුමාන ෙදක තුනකට ඉස්ෙසල්ලා ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
වැටිලා තිෙබන ෙකොම්පැනි සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ආකාරය.
ෙද්ශපාලනඥයන් පත් කරලා “pump and dump” කියන system
එකක් ඇති කරලා තිෙබන ෙකොටස් දවස් ෙදක තුනකින් විකුණා
දමනවා. ෙම්වාට ඔබතුමන්ලා අවසර ෙදනවාද? මෙග් හිතවත් ගරු
අගමැතිතුමනි, මා ඔබතුමාටත් ආමන්තණය කරලා කියන්ෙන්
කරුණාකර රට ෙබ්රා ගන්නය කියලයි. ඔබතුමාට ඒක කරන්න
පුළුවන්. ඔබතුමා ෙම් මෑත කාලෙය්දී ෙපන්වා තිෙබනවා
ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන දර්ශනය. ඔබතුමා ෙපන්වා තිෙබනවා,
භය නැතිව ඔබතුමාට වැරදි ෙද් වැරදියි කියලා කියන්න පුළුවන්
හැකියාව තිෙබනවා කියලා. අපිත් ඒකට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය
ෙදනවා. අද රට ගමන් කරන්ෙන් භයානකකාරී තත්ත්වයක් තුළයි.
අද රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඉවරයි ගරු අගමැතිතුමනි.
ඔබතුමන්ලාට නිහඬව සිටින්න සිදු ෙවලා. ඔබතුමන්ලා ෙවනුෙවන්
අපි කථා කරන්නම්. ෙමොකද, ෙම්ක අපි කාෙග්ත් ආර්ථිකය.
ඔබතුමන්ලාෙග් විතරක් ෙනොෙවයි. ජාතික ආර්ථිකයක්
තිෙබන්ෙන්. ෙකොළ පාට, නිල් පාට කියලා ෙභ්දයක් නැහැ. ෙම්ක
සියලු ෙදනාෙග්ම ආර්ථිකය. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා
තිෙබන අවස්ථාවක, බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබන අවස්ථාවක
ඔබතුමන්ලා ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයීය රාජ නායක සමුළුවක් ෙම්
රෙට් පවත්වනවා. ඒ සමුළුව පවත්වන එක ගැන අපට කිසි ෙසේත්ම
පශ්නයක් නැහැ. ඒක රටට ෙහොඳයි. නමුත් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්
මට්ටමින් ඒ වැෙඩ් කරන්න. ෙම් රට සංවර්ධනය වුණු රටක්ය
කියලා රටට, ෙලෝකයට ෙපන්නලා වැඩක් නැහැ, රෙට් ජනතාව
බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා නම්. ෙරෝල්ස් ෙරොයිස් කාර් 50ක්
ෙග්නවා, ෙබන්ස් කාර් 50ක් ෙග්නවා කියලා දැන් කියනවා. නමුත්
එදා අපි ඇහුවාම "නැහැ" කියලා කිව්වා. ෙකෝටි 500ක් ෙම්කට
වියදම් කරනවා. ෙම්වාට ෙගවන්න ජනතාවෙග් සල්ලි
ෙකොෙහන්ද?
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ජනතාව සංවර්ධනය කරලායි රටක් සංවර්ධනය කරන්න
අවශ වන්ෙන්. ෙම් ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයීය රාජ නායක
සමුළුවට ෙපන්නුවා නම් ලංකාෙව් ෙම් වාෙග් දුර්වලතා තිෙබනවා
කියලා, -නායකයින් 10ක්, 15ක්, 20ක්, 25ක් එනවා ෙවන්න
පුළුවන්- අඩු ගණෙන් "පව්" කියලා හිතලාවත් අපට සල්ලි ටිකක්
ෙද්වි. නමුත් දැන් ෙපන්වන තත්ත්වය තුළ හිතයි "ෙම් රට අෙනක්
රටවල්වලට වැඩිය සංවර්ධනයක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අයට
සල්ලි ෙදනවා ෙනොෙවයි, තිෙබන සල්ලි ටිකත් ගන්න ඕනෑය"
කියලා. ඉතින් ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් විධියට පැය 24න් ෙම් රට
සංවර්ධනය කිරීම ෙනොෙවයි අපට අවශ වන්ෙන්. අද ෙම් කථා
කරන ෙමොෙහොත වන විට ෙකොම්පඤ්ඤවීදිෙය් ෙගවල් කඩලා
තිෙබනවා, කැසිෙනෝ ව ාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් සහ ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලයීය රාජ නායක සමුළුව ෙවනුෙවන්. ගිය වතාෙව් සාර්ක්
සමුළුව ෙවනුෙවන් ෙගවල් 500ක් නැති කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
වතාෙව් ෙගවල් 585ක් කැසිෙනෝ සම්බන්ධ ව ාපෘතිය ෙවනුෙවන්
අහිමි කරන්න හදනවා. ඉතින් ඒ ජනතාව හඬන ෙකොට රට හිනා
ෙවලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ෙම් සම්බන්ධෙයන්- [බාධා කිරීම්]
අෙන්! මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර, ෙම්
පුත්තලෙම් ඉන්න

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ටික පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙනොෙවයි, සත්ෙවෝද ානයට යවන්න.
එච්චරයි අපට අවශ
වන්ෙන්. ගරු අගමැතිතුමනි,
ඔබතුමන්ලාෙග් පිරිහීම ෙපෙනනවා ෙම් තුළ.
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබන ෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව
ෙලෝකයට ෙපන්වන්ෙන්-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, රීති පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, yesterday the Court gave a judgement [Interruption.] Therefore, he cannot refer to that.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කරුණාකර ඔබතුමා වාඩි
ෙවන්න. ගරු මන්තීතුමාට බාධා කරන්න එපා.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

උසාවිෙය් වන්දිභට්ෙටක් ෙවන්න ෙකෝ, ෙමතැනට එන්ෙන්
නැතිව. [බාධා කිරීමක්] අගමැතිතුමනි, අප කා තුළත් ඔබතුමා
ෙකෙරහි විශ්වාසය තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ඔබතුමාට ෙම් සඳහා
හැකියාව තිෙබන බව. එම නිසා කරුණාකර ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
කඩා වැෙටන එක නවත්වන්න කටයුතු කරන්න.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා නිශ්ශබ්දව සිටිෙයොත් සමහර විට සුදු වෑන්වල
ඇමතිවරුත් යන්න ඉඩ තිෙබනවා. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප ඒ
කාර්ය භාරය භය නැතිව ඉටු කරන්නම්. අපට අවශ වන්ෙන් ෙම්
රට හදන්න මිසක් නැති කරන්න ෙනොෙවයි. කැසිෙනෝ සම්බන්ධ
නිෙයෝග ෙගෙනන එක අද නවත්වා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කළ පබල අභිෙයෝගය නිසායි. අගමැතිතුමනි, එය
ඔබතුමාත් විශ්වාස කරනවා ඇති. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා
Cabinet එෙක්දී නිශ්ශබ්දව සිටියා. එක්ෙකෙනකු ෙහෝ ෙදන්ෙනකු
තමයි එහිදී ෙම් ගැන කථා කෙළේ කියලා මම දන්නවා. රෙට් ජීවන
වියදම වැඩි නිසා මසක වැටුප සුමානයක් ජීවත් වන්නත් මදි
අගමැතිතුමනි. ඒ මදිවට බදුත් ගහලා තිෙබනවා. නමුත් ජාතික
ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න හදනවා කියලා එක පැත්තකින් සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමා කියනවා. නමුත් ඔබතුමාත් දන්නවා, ඒක
එෙහම නැහැ කියලා. ලංකාෙව් කැසිෙනෝ ඇති කරලා සුද්ෙදෝ
ෙග්න්න හදනවා. ෙම්ෙකන්ද ජාතික ආර්ථිකය ආරක්ෂා
කරන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කරුණාකර ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා කියන නිසාත්; ෙවලාව හරස් ෙවලා තිෙබන නිසාත්
මම කථාව අවසන් කරන්නම්. අගමැතිතුමාත්, හිටපු
අගමැතිතුමාත්, හිටපු මුදල් ඇමතිතුමාත් ෙමතැන සිටිනවා. ඒ ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන පුද්ගලයින්. [බාධා
කිරීමක්] කරුණාකර ෙමතැන විහිළු කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. අද
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැර එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු
සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ අෙප් රටට කැසිෙනෝ ෙගන ඒම
වැළැක්වීම අනුමත කරලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා ෙම්ක අනුමත
කරනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වාරණයක් කරන
නිසා මම නිශ්ශබ්ද වනවා. කරුණාකර ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම
රෙට් ආර්ථිකය හදන්න එකතු වන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මන්තීතුමා.
Order, please! ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්
මූලාසනය සඳහා ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මියෙග් නම
ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)
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මහතා

(උසස්

අධ ාපන

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම
මන්තීතුමිය දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. MOHAN PRIYADARSHANA DE SILVA
left the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA
took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.
[අ.භා. 4.20]

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියෙගන් අවසරයි. විෙශේෂෙයන්ම
තරුණ පරපුර -අෙප් රෙට් අනාගත පරපුර- විනාශ කරන, ඒ
වාෙග්ම රජෙය් මුදල්, ෙසෞඛ තත්ත්වය කියන ෙම් සියල්ලටම
බලපාන වැදගත් වූ කාරණාවක් සම්බන්ධෙයනුයි අද අප කථා
කරන්ෙන්. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම මට කියන්න තිෙබන්ෙන් මත්
දව , මත්පැන්, ඒ වාෙග්ම දුම් වැටිවලින් ෙතොර -මතින් ෙතොරසමාජයක් බිහි කිරීම ෙවනුෙවන් මානසික ෙමෙහයුමක් කරලා
අෙප් පරපුර ආරක්ෂා කර ගැනීමට අප සියලු ෙදනාටම වග කීමක්
තිෙබනවා කියන කාරණයයි. ෙම් සඳහා පනවා තිෙබන බදු වැඩි
කිරීම තුළින් ෙම් ෙද්වල් සීමා කිරීම ඉතාම වැදගත් වන බව අපි
දන්නවා.
විෙද්ශ රටවලදී මා ලබා තිෙබන අත් දැකීම් අනුව මා දන්නා
ෙදයක් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විෙද්ශ රටවල මත්පැන්, මත් දව
අසීමිතව තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල් අසීමිතව තිබුණත්, ඒ රටවල
ජනතාව ඒවා පතික්ෙෂේප කරනවා; එෙහම නැත්නම් ඒ ෙද්වල්
භාවිතෙයන් ෙතොරව සිටිනවා. ඔවුන් ඒ ෙද්වල් ෙහොඳට ෙතෝරා
ෙබ්රා ෙගන කටයුතු කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද ජපානය වාෙග් රටක් ගත්තාම ෙහොඳ
සදාචාරයක් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ඒ අයෙග් සදාචාරය ආරක්ෂා කර
ෙගන කටයුතු කරන ජාතියක් විධියට අපට ඔවුන් සලකන්න
පුළුවන්. ඒ රෙට් ෙම් ෙද්වල්වලට ඇබ්බැහි වන පමාණය
ෙබොෙහොම අඩු තත්ත්වයකයි අද පවතින්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අද ඒ අය
ඒවාෙයන් වැළකී සිටිනවා.
විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් ගම්බදව ෙවෙසන ආර්ථිකෙයන්
දුර්වල ජනතාව, ආර්ථික වශෙයන් නැඟී ෙගන එන අය, ඒ අයෙග්
දරුවන් මත්දව වලට ඇබ්බැහි වන තත්ත්වයක් අද තිෙබනවා.
මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා, මා නිෙයෝජනය කරන
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය ගත්තාම මත් පැන් වැඩිම අෙළවියක්
වන, මත් පැන් වැඩිෙයන්ම භාවිත වන දිස්තික්කයක් විධියට එදා
ඉඳලාම නම් දරා තිබුණු බව. ෙම් ගැටලුවට විසඳුමක් ෙගෙනන්න
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[ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා]

පුළුවන් වන්ෙන්, අෙප් පරපුර ආරක්ෂා කර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්
පුංචි දරුවාෙග් ඉඳලාම මානසික ෙමෙහයුමක් කිරීෙමන්ය කියන
එක තමයි මා විශ්වාස කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ළා බාල විෙය්දීයි මා
විෙද්ශගත වුෙණ්. ඒ, යුෙරෝපීය රටකටයි. මත් දව -මත් පැන්, දුම්
වැටි ආදි- හැම ෙද්ම ඒ රෙට් තිෙයද්දීත් මා ඒවාට ෙගොදුරු ෙනොවී
සිටිෙය් හරි වැරැද්ද ෙතෝරා ෙගන කටයුතු කරන්න හැකියාව තිබුණු
නිසයි. අෙප් ගුරුවරුන්, ෙදමව්පියන්, ඒ වාෙග්ම පන්සල, දහම්
පාසල ඒ සදාචාරය අෙප් මනසට දාලා තිබුණා. නමුත් අද ෙබොෙහෝ
ෙවලාවට දරුවා දහම් පාසෙලන් ඈත් ෙවලා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට
දරුවා දහම් පාසල් යවන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් විෂයයන්ට අදාළව
ෙපෞද්ගලික පන්ති යැව්වාට දහම් පාසලට දරුවා යවන්ෙන් නැහැ.
පාසෙල්දී මත් දව , මත් පැන් පිළිබඳව විෙශේෂ වශෙයන් කථා
කරන්න අවස්ථාවක්, ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක්,
විෙශේෂෙයන් ඒවා නිසා ෙසෞඛ තත්ත්වයට වන හානි ආදිය
පිළිබඳව වැඩි වැඩිෙයන් කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න
අප කටයුතු කරනවා නම් අෙප් දරු පරපුර මත් දව වලින්, මත්
පැන්වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමට, ෙම් රට මතින් ෙතොර රටක්
විධියට ෙගොඩ නැඟීමට අනාගතෙය්දී අනිවාර්යෙයන් හැකියාව
ලැෙබනවාය කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. රජයක් විධියට අද
අපි ඒ ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අද කථා කළා. ඒ වාෙග්ම
තවත් මන්තීතුමන්ලා ගණනාවක් කථා කළා. ඒ අය ෙමොනවා
කිව්වත් අප ෙහොඳින් දන්නවා ෙම් රට තුළ පාතාල කල්ලි විශාල
වශෙයන් බිහි වුෙණ්, ඒ පාතාල කල්ලි හරහා මත් දව වැඩි
වැඩිෙයන් ෙම් රටට ඇතුළු වුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රට
පාලනය කළ ඒ පසු ගිය සමය තුළයි කියන එක. අද ෙමතැන ඒ
මන්තීවරු නැහැ. ඒ අයට ෙචෝදනා කරනවා ෙනොෙවයි ෙම්. නමුත්
අද ෙමතැන ඉන්න අපි -පක්ෂ විපක්ෂ කවුරු වුණත්- දියුණු ෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් මානසිකත්වය අද දියුණුයි. ආණ්ඩු පක්ෂය සහ
විපක්ෂය තුළ ඉෙගන ගත්තු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අප කාෙග්ත්
පිළිගැනීම තමයි, මත් දව
කියන්ෙන් ෙම් රට තුළින්
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් විය යුතු ෙදයක්ය කියන එක. මතින් ඉවත්
කරවීම තහංචිවලින් පමණක් සිදු කළ යුත්තක් ෙනොෙව්ය කියන
එක තමයි මෙග් විශ්වාසය. තහංචි දාලා ෙම්වා අත් හිටුවනවාට
වඩා ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කරලා, ෙම් රෙට් පුංචි දරුවාෙග් ඉඳලා
ෙම්වාෙය් ආදීනව ෙත්රුම් කර දීලා, අෙප් සදාචාරය ගැන ෙත්රුම්
කර දීලා කටයුතු කිරීම තුළ මතින් ෙතොර සමාජයක් බිහි කරන්න
අපට පැහැදිලිවම හැකි ෙවනවා කියා මම හිතනවා. ඒ විශ්වාසය
අපට තිෙබනවා. අපි දන්නවා අද ඒකට පධාන වශෙයන් ආරක්ෂක
අමාත ාංශය දායක වන බව. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් අද ෙපොලීසියට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, යුද්ධය අවසාන
කරලා අෙප් ආරක්ෂක අමාත ාංශය මත් දව ව ාපාරය ෙම් රටින්
අතු ගා දමන්න විශාල කැප කිරීමකින් අද කටයුතු කරන බව අපි
දන්නවා. කවුරු ෙකොෙහොම කථා කළත් අෙප් ආරක්ෂක
අමාත ාංශය ඒ කටයුත්ත කරනවා.
අපි දන්නවා, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් මත් දව
ව ාපාරය අද කිසිෙසේත් සිදු වන්ෙන් නැහැ කියා. එදා පුංචි පුංචි
තැන්වල ආරම්භ ෙවලා තිබුණත් අද ඒ ෙද් සම්පූර්ණෙයන් අතු ගා
දාලා තිෙබනවා. ගෙම් තරුණයා විනාශ කරන මත් දව ව ාපෘති
අවසාන කරලා තිෙබනවා.
මම පැහැදිලිව ෙමතැනදී ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි.
මත් දව ව ාපාරෙය් ෙයෙදනවා කියලා කියන්ෙන් පව්කාර
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වැඩක්. ෙම් රෙට් අම්මලා තාත්තලා තමන්ෙග් දරුවා මත්
දව වලට අබ්බැහි ෙවනෙකොට, ඒවාට ඇබ්බැහි ෙවලා අසරණ
ෙවනෙකොට තමන්ෙග් දරුවා ෙබ්රා ගන්න ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
ෙකොයි ෙවලාෙව්ත් සුසුම් ෙහළනවා, ඒ මත් දව ව ාපාරිකයාට
ෙහණ වදින්න කියනවා.
මත් දව ව ාපාරෙය් ෙයෙදන
ව ාපාරිකයන්, මානුෂික ෙවස් ගත්තු ඒ තිරිසන් කණ්ඩායම්, ෙම්
රට තුළ එවැනි අපරාධ කරන රටට වින කරන අපරාධකාරයන්
බිහි කරපු ෙදමව්පිෙයෝ විෙශේෂෙයන් ෙම්වාට වග කියන්න ඕනෑ.
පුංචි කාලෙය් ඉඳලා තමන්ෙග් දරුවාට හරි හැදියාවක් දුන්නා නම්
ෙම් වාෙග් ව ාපාරවල ෙයෙදන්ෙන් නැහැ; ෙම් රෙට් තරුණ
පරපුර විනාශ කරන ව ාපාරවල ෙයෙදන්ෙන් නැහැ.
ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙද්වල්වලට ඇබ්බැහි ෙවන දරුවන් ගැනත්
කියන්න ඕනෑ. ෙදමව්පිෙයෝ දරුවන්ට ෙහොඳට අන්දවලා පාසලට
යවනවා. නමුත් පාසල තුළ දරුවා ආශය කරන්ෙන් කවුද, පාසල
ඇරිලා ෙපෞද්ගලික පන්තියට යනවා නම් ෙපෞද්ගලික පන්තිය තුළ
කරන්ෙන් කුමක්ද, දරුවා ෙපෞද්ගලික පන්තිය ඇරිලා ෙගදර
එන්ෙන් කීයටද කියලා ෙහොයන්ෙන් නැහැ. ෙගදරින් මුදල්
ෙනොදුන්නාම ෙදමව්පිෙයෝ හිතනවා, ෙගදරින් මුදල් දීලා නැහැ, ඒ
හින්දා දරුවා අනවශ ෙද්කට ෙපලෙඹන්න විධියක් නැහැ කියලා.
ෙගදරින් මුදල් ෙනොදුන්නත් ෙමොනවා හරි කමයකින් මුදල් ෙහොයා
ෙගන ඒ දරුවන් මත් දව පසු පස්ෙසේ යන්න ෙපලඹිලා
තිෙබනවාය කියන කාරණය අද අපට අහන්නට ලැබී තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම නීති විෙරෝධී මත් පැන් සියල්ල ෙම් රට තුළින්
තුරන් කරන්න ආරක්ෂක අංශ විශාල වගකීමක් අරෙගන කටයුතු
කරනවා. තම දරුවන් ආරක්ෂා කර ගන්නට ෙදමව්පියන්ටත්
විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් ෙද්වල්වලට ඇබ්බැහි ෙනොවන්න
දරුවා ගැන නිරන්තරෙයන් ෙසෝදිසිෙයන් සිටීෙම් වග කීම අපි
කාටත් තිෙබනවා. ඒ ෙද් පුංචි කාලෙය් ඉඳලා හරියට කරනවා
නම්, දරුවා ගැන අධීක්ෂණයක ඉන්නවා නම් දරුවා ෙම්වාට
ෙපලෙඹන්ෙන් නැහැ. දරුවාට ෙහොඳ නරක ෙත්ෙරන ෙකොට ෙම්
ෙද් පතික්ෙෂේප කළ යුතුයි කියලා ඔවුන් ෙත්රුම් ගන්නවා. මත්
පැන්, මත් දව කියන එක පාවිච්චියට ෙනොගත යුතු ෙදයක්ය
කියන එක ෙත්ෙරන්න කලින් දරුවන් ඒකට ඇබ්බැහි වීම තමයි
ඇත්තටම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන අපරාධය. ෙම් රෙට් පුරවැසියන්
විධියට අපි සියලු ෙදනාම දරුවන් ෙම් උවදුෙරන් ෙබ්රා ගැනීම
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑය; අෙප් තරුණ පරපුර ඒ වාෙග්ම දරු
පරපුර ආරක්ෂා කර ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන එක
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කර සිටිනවා.
අෙප් රෙට් සදාචාරය ගැන අපි නිතර කථා කරනවා. අපි
දන්නවා, ජාත න්තර පාසල් ගැන. ජාත න්තර පාසල්වල අෙප්
ආගම ගැන විෂයයක් හැටියට උගන්වන්ෙන් නැහැ. ෙබෞද්ධාගම
පිළිබඳ විෂයයක් ෙම් ජාත න්තර පාසල් තුළ නැහැ. ජාත න්තර
පාසල් තුළට ෙම් ෙබෞද්ධ ආගම විෂය ඇතුළු ෙවන්න ඕනෑ.
ජාත න්තර පාසලට ගියත්, රජෙය් පාසලට ගියත් ඒ යන්ෙන් ෙම්
රෙට් අෙප් දරුවා. ජාත න්තර පාසෙල් දරුවා ඉෙගන ගන්නවා
කියන එක ගැටලුවක් ෙනොෙවයි. ෙම් හැම දරුෙවක්ම අපි ආරක්ෂා
කර ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද අපට අහන්න තිෙබන ෙදයක් තමයි
පාසල තුළ තිෙබන නිදහසත් එක්ක ජාත න්තර පාසල්වලට යන
දරුෙවෝ ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙම්වාට ඇබ්බැහි ෙවන්න බලනවා
වැඩියි කියන එක. ජාත න්තර පාසලට දරුවා ගියාට අෙප්
වගකීම, යුතුකම තමයි දරුවා ආරක්ෂා කර ගැනීම.
ශී ලංකාෙව් දරුෙවෝ විෙද්ශ රටවල අධ ාපනය ලබනවා. ඒ
දරුෙවෝ ෙබොෙහොම ෙහොඳ හික්මීමකින් ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ විනයකින්
ඒ පාසල්වල අධ ාපනය ලබනවා. එංගලන්තෙය් ෙව්වා,
ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙව්වා ඒ රටවල ෙහොඳ අධ ාපනයක් ලබනවා. ඒ
අය හරි වැරැද්ද ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරනවා. ඒ රටවල මත්
පැන්, මත් දව ඕනෑ ෙදයක් විවෘතව තිබුණත් ඒ දරුෙවෝ ඒ කිසිම
ෙදයකට ඇබ්බැහි ෙවලා නැහැ. ෙම් ෙද්වල් ළඟට අරෙගන නැහැ.
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එෙහම නම් ඇයි අෙප් දරුෙවෝ ෙම් වාෙග් රැල්ලක් විධියට හැදිලා
ෙම්වා පිටු පස්ෙසේ යන්ෙන් කියන එක ෙම් ෙවලාෙව්දී අපට
එකවරක් ෙනොෙවයි, ෙදවරක් ෙනොෙවයි, තුන්වරක් හිතන්න ඕනෑ
කාරණයක්ය කියන එක මම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරනවා.
ඒ නිසා අෙප් අනාගත පරපුර ආරක්ෂා කර ෙගන මතින් ෙතොර
ෙලොවක් ෙගඩ නැඟීමට පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව -රජයට
වාෙග්ම විපක්ෂයට- අපට වග කීමක් තිෙබනවා. අද ආර්ථික අතින්
ශක්තිමත් සමහර පවුල්වල අය ෙම්වාට ඇබ්බැහි ෙවලා නැහැ.
ඔවුන් මත් පැන් පානය කරනවා. එෙහත් සීමාවක් ඇතිවයි.
විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක කර්මාන්තය තුළ ෙහෝටල්වල මත් පැන්
සහ දුම් වැටි වාෙග් ෙද්වල් අෙළවි කරන්නට තිබුණත් ඒ අය
පාවිච්චි කරන්ෙන් සීමාවක් ඇතිවයි. අෙප් ගම්වල පුරවැසියන් අද
ෙහොඳ වැටුප් ලබනවා. ඒ අයට අද ෙහොඳ ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. ඒ
අය ෙහොඳ වැටුප් ලැබූවත් ඒ වැටුෙපන් විශාල මුදලක් වියදම්
කරන්ෙන් මත් පැන් පානය ෙවනුෙවනුයි; දුම් වැටි ෙවනුෙවනුයි.
ෙමය අපි ඔවුන්ට අවෙබෝධ කරලා ෙදන්නට ඕනෑ. ෙම් ෙද්වලට
තිත තිබ්ෙබොත් ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්නට ෙකොපමණ
මුදලක් ඉතිරි කර ගන්නට පුළුවන්ද කියන කාරණය අපි ඒ අයට
නිරන්තරෙයන් සිහි කර ෙදන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම අද සමහර
මන්තීවරුන් ෙපොදු රාජ මණ්ඩලය ගැන කථා කළා. ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලෙය් සැසිවාරය ශී ලංකාෙව් පැවැත්වීමට ලැබීම අෙප්
භාග යක් කියන එක මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරනවා. ඒකට
ෙහේතුව ෙමයයි. පසු ගිය කාලෙය් විපක්ෂෙයන් දිගින් දිගටම
ෙචෝදනා කෙළේ අපට ජාත න්තර සම්බන්ධතා නැහැ, ඒ වාෙග්ම
අපට ජාත න්තරය සහෙයෝගය දක්වන්ෙන් නැහැ කියලායි. ඒ
ෙමොන ෙද් කිව්වත් අපට නිරන්තරෙයන් ජාත න්තරෙය්
සහෙයෝගය ලැෙබනවා වාෙග්ම ෙපොදු රාජ මණ්ඩලෙය් රටවල්
විශාල පමාණයක රාජ නායකයන් අෙප් රටට පැමිණීම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත්, රජයටත්, ෙම් රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ටත්
කරන ෙගෞරවයක් වනවා. ෙපොදුරාජ මණ්ඩලෙය් සැසිවාරයක්
රටක පැවැත්වීම සඳහා මුදල් යම් පමාණයක් වියදම් ෙවනවා.
මුදල් වියදම් ෙනොෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් විපක්ෂය ෙමොන විධියට
ෙචෝදනා කළත් එම වියදම අවම කරෙගන කටයුතු කරන්නට අද
අපි රජයක් විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් රටට වැඩි
වැඩිෙයන් ආෙයෝජන එන්න, ෙම් රට තුළ ව ාපාර වැඩි වැඩිෙයන්
දියුණු වන්නට වාෙග්ම ෙම් රටට ජාත න්තර මිතත්වය වැඩි
වැඩිෙයන් දියුණු කර ගන්න ෙම් ෙපොදුරාජ මණ්ඩලෙය් සැසිවාරය
ෙම් රෙට් පැවැත්වීම විශාල ශක්තියක් ෙවනවා. ෙම් ෙපොදුරාජ
මණ්ඩලෙය් සැසිවාරය ෙම් රට තුළ ෙනොපවත්වන්නට අෙප් රෙට්
විපක්ෂෙය් යම් යම් ෙකොටස් පසු ගිය කාලය තුළ ෙගොඩාක්
ෙවලාවට මහන්සි ගත්තා. නමුත් අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ
රජය ෙම් රට තුළ ඇති කරලා තිෙබන පජාතන්තවාදය, ඒ වාෙග්ම
ෙම් රෙට් ඕනෑම තැනක නිදහෙසේ ජීවත් වීෙම් අයිතිය
ජාත න්තරය පැහැදිලිවම දැකලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි කිසිම
ගැටලුවක්, සැකයක් නැතිව ෙපොදුරාජ මණ්ඩලෙය් සැසිවාරයට
සහභාගි වන්නට ඒ රටවල් කැමැත්ත පළ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒක
අපට ලැබුණු ෙලොකු ෙගෞරවයක් විධියට තමයි මම ෙම් ෙවලාෙව්දී
දකින්ෙන්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අද දිනෙය් මුදල් අමාත ාංශෙය්,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත ාංශෙය්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමාට ලබා දී ඇති කාලය අවසානයි.

ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න.
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සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් අනුමත කරන ෙමම නියමයන්
අනුව මත්පැන් සහ දුම්වැටි සම්බන්ධෙයන් බදු වැඩි කිරීම ඉතාමත්
ෙහොඳ ෙදයක් බව මා මතක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මත් පැන් සහ
මත් දව ෙම් රට තුළින් ඉවත් කරන්නට කටයුතු කිරීම අපි සියලු
ෙදනාම හිතට අරෙගන කරන්නට ඕනෑ කියන කාරණයත් මා
මතක් කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂය විධියටත්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අඩු පාඩු ෙසොයලා ෙදන්නට විෙව්චන කරනවා
වාෙග්ම, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්, පුරවැසියා ෙවනුෙවන් කථා
කළ යුතු අවස්ථාවලදී ඔෙබ් සහෙයෝගය දැක්වීම වැදගත් බවත්
මම ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කර සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.36]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම
ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද දවෙසේ
විවාදයට ලක් ෙකරුණු නියමයන් සහ නිෙයෝග දිහා බැලුවාම ෙම්
හැම එකකින්ම ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවට බදු වැඩි
කිරීමකුයි.
එෙහම නැත්නම්, විශාල ව ාපාරිකයන්ට බදු සහන ලබා දීමක්
තමයි ෙම් සියලු අණපනත්වලින් කියැෙවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා
අද ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරද්දි කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා අප
දැක්කා. "ෙද්ශීය අල ෙගොවියාව රැක ගන්න තමයි අලවලට අප
ෙම් බදු එක් කෙළේ. නැතුව අපට ඕනෑවට ෙනොෙවයි." කියන ෙද්
තමයි එතුමා පැහැදිලි කෙළේ. නමුත් අප දකිනවා ෙම් බදු අය කිරීම
තුළින් කිසිම දවසක ෙද්ශීය ෙගොවියා රැකිලා නැති බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි අල ආනයනය දිහා
බලමු. 2005 දී ෙම් රටට අල ෙටොන් 40,750ක් ආනයනය කර
තිෙබනවා. 2007 දී ඒ ෙටොන් ගණන 85,000 දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. 2009 දී ෙම් රටට ෙටොන් 99,000ක් ආනයනය කර
තිෙබනවා. 2012 දී ෙටොන් 108,000ක් ආනයනය කර තිෙබනවා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් -2013- ජනවාරි ඉඳලා අෙපේල් දක්වා කාලය
බැලුෙවොත් ෙටොන් 55,488ක් ආනයනය කර තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන්, ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වන ෙකොට ෙටොන් 150,000කට
අධික පමාණයක් අල ආනයනය කරනවා. එෙහම නම් පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා, ෙම් බදු අය කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් ෙගොවියා රැකිලා
නැහැ; කෘෂිකර්මය වැඩිදියුණු ෙවලා නැහැ කියලා. එෙහම නම්
ෙම් බදු අය කරන්ෙන් ඇයි? ආණ්ඩුව ගත්ත ණය ෙගවා ගන්න
බැරි තත්ත්වයක්, ඒ ණයවල ෙපොලිය ෙගවා ගන්න බැරි
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබන නිසාය කියලා පැහැදිලිව
ෙපෙනනවා. එෙහම නැත්නම් ෙම් බදු අය කිරීම තුළ අල
ආනයනය අඩු ෙවන්න ඕනෑ. කෘෂිකර්මය දියුණු ෙවන්න ඕනෑ.
වගාව වැඩිදියුණු ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම ෙදයක් අපට ෙපෙනන්න
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
ඇමතිතුමා පකාශ කළා, "බදු අය කිරීම නිසා මත්පැන් භාවිතය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. අප ෙම් බදු අය කරන්ෙන් අපට ඕනෑවට
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් යහපත සඳහා තමයි බදු අය කරන්ෙන්"
කියලා. නමුත් ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනත් අප අරෙගන බැලුවා. ෙකෝ, ෙම්
බදු අය කිරීම තුළ මත්පැන් පාවිච්චි කරන පමාණය අඩු ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? 2000 වර්ෂෙය් දී ෙම් රෙට් එක පුද්ගලයකු
මත්පැන් ලීටර් 5ක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. 2005 දී ලීටර් 6.4ක්
පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. 2008 දී ලීටර් 6.5ක් පාවිච්චි කරලා
තිෙබනවා. 2009 දී ලීටර් 6.4ක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. 2010
වන ෙකොට ලීටර් 7.4ක් පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
ෙම් රෙට් එක පුද්ගලයකු පාවිච්චි කළ මත්පැන් පමාණයයි. නමුත්
කාන්තාෙවෝ ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් හරි අඩක් කියලා අපි
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හිතුෙවොත් -සාමාන ෙයන් කාන්තාෙවෝ මත් දව
පාවිච්චි
කරන්ෙන් නැහැ- පිරිමි ෙකෙනකු එම වර්ෂය තුළ පාවිච්චි කළ
මත්පැන් පමාණය බලන්න එය ෙදකට ෙබදලා බැලුෙවොත්, එක
පුද්ගලයකු ලීටර් 14.82ක් පාවිච්චි කර තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඒ
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් එක පුද්ගලයකු මාසයකට මත්පැන්
ලීටරයකට වැඩිය පානය කරනවා. එෙහම නම් ෙම් බදු අය කිරීම
තුළ මත්පැන් භාවිතය අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? "මතට
තිත" ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? මතට තිත ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්,
තිතට මතයි තිෙබන්ෙන්. තිතට මත තිෙබනවා කියන එකයි මින්
පැහැදිලි වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙරොෂාන් රණසිංහ
මන්තීතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමා පැහැදිලි කළා, බදු අය
කිරීම තුළින් ෙනොෙවයි යහපත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීම තුළින්
තමයි මත් දව භාවිතය අඩු ෙවන්ෙන් කියලා. එෙහම නම් ඇයි
ෙම් ආණ්ඩුව දුප්පත් මිනිහා පරිෙභෝජනයට ගන්නා අලවලට,
පරිප්පුවලට, සීනි හැන්දට බදු අය කරන්ෙන්? ධනවත්
ව ාපාරිකයන්ෙග් මහා පරිමාණෙය් ෙද්වල් රැක ෙදමින් අහිංසක
මිනිසුන්ට ජීවත් වීමට බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්ෙන් ඇයි
කියලා මා අහනවා. ෙම් රජය වැරදි මූල පතිපත්තියක් අනුගමනය
කරන බව අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. සියලු ෙද්
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ව ාපාරයක් අරෙගන
බලමු. අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව් ව ාපාරිකෙයෝ
ලැහැස්ති වනවා, ඔන්න අය වැෙය්දී බඩු මිල වැඩි වනවා කියා.
නැත්නම් බඩු මිල අඩුෙවයි කියා ලැහැස්ති වනවා. දවසින් දවස බඩු
මිල වැඩි වන බව වාර්තා අනුව අපට ෙපෙනනවා. අල කිෙලෝ
එකක් එක දවසකට රුපියල් 30යි කියනවා. පහුවදාට රුපියල් 35යි
කියනවා. ඊළඟ දවසට රුපියල් 40යි කියනවා. දවසින් දවස බඩු
මිල, බදු අය කිරීම් වැඩි වන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. රෙට් බඩු
මිල වැඩි කිරීෙම් කිසිම පතිපත්තියක් නැහැ. ෙම් වැරදි මූල
පතිපත්තිය නිසා මිනිෙහකුට ස්ථාවරත්වෙයන් ජීවත් වීෙම්,
තමුන්ෙග් ආදායම ගණනය කර ගැනීෙම් හැකියාවක් නිර්මාණය
ෙවලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ
ෙශේෂෙය් හිඟය දිහා බලමු. රෙට් අපනයනයට වඩා ආනයනය
ෙදගුණයක් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ආනයන අපනයන සම කර
ගන්නවත් උත්සාහයක් කර තිෙබන බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
2010, 2011, 2012 වර්ෂ දිහා බැලුෙවොත් රුපියල් මිලියන දහතුන්
ලක්ෂයක් ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ෙශේෂෙය් හිඟය පවතිනවා කියන එක
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. ඒක පියවන්න බදු අය කිරීෙමන් කරන්න
බැහැ. ඇයි ෙම් බදු අය කරන්ෙන්? චීන වරාය වාෙග් වරායවල්
හදන්න, එක එක විෙද්ශිකයන්ට ඕනෑ සංවර්ධනය ෙම් රෙට් ඇති
කරන්න ණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ණයවලට ෙගවන්න ඕනෑ
ෙපොලිය ෙගවා ගන්න බැරිකම නිසා තමයි ෙම් අහිංසක ජනතාව
පාරිෙභෝජනය කරන බඩුවලට බදු අය කරන්න පටන් අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ජනතාව විශ්වාස කළා යුද්ධය ඉවර වුණා; ඒ නිසා
රෙට් ජීවන වියදම අඩු ෙවයි කියලා. නමුත් යුද්ධය ඉවර වුණාට
ෙහොරකම ඉවර ෙවලා නැහැ. යුද්ධයට වැඩි විනාශයක් ෙම් රෙට්
පාලකයන් ෙහොරකම තුළින් කරනවා. ඒක පියවා ගැනීමට දවසින්
දවස බදු අය කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
2012 වර්ෂෙය් හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධ ෙතොරතුරු
අරෙගන බලන්න. හම්බන්ෙතොට වරායට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්
නැව් 18යි. 2012 වර්ෂෙය් හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් 18ක්
ඇවිල්ලා තිෙබද්දී අපි ෙම් ව ාපෘතිෙය් ෙපොලිය වශෙයන් විතරක්
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රුපියල් ලක්ෂ 22,080ක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් නැව් 18න් හම්බ
කරලාද ෙපොලිය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 22,080ක් ෙගවන්ෙන්?
2013 දී අපි ෙපොලිය වශෙයන් විතරක් ෙගවන්න බැඳිලා ඉන්නවා,
රුපියල් ලක්ෂ 24,790ක්. 2014 දී අපි බැඳිලා ඉන්නවා, රුපියල්
ලක්ෂ 22,330ක් ෙපොලිය වශෙයන් විතරක් ෙගවන්න. ආදායම්
ලැෙබන්ෙන් නැති ව ාපෘති කියාත්මක කරලා, රටට අත වශ
ෙද්වල් තිෙබද්දී අනවශ ෙද්වල් කියාත්මක කරලා, ඒ බර
පටවලා තිෙබන්ෙන් අහිංසක ජනතාව මතයි කියන කාරණය
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. ෙම් ෙපොලී ෙගවන්න වරාෙය්
ආදායමක් තිෙබනවාද? එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද?
අවුරුද්දකට නැව් 18යි, 15යි වරායට එන්ෙන්. ෙකොළඹට
ෙගොඩබාන වාහන ටික සියල්ලම ඊෙය් ෙපෙර්දා බලහත්කාරෙයන්
හම්බන්ෙතොට වරායට ඇරලා. සියයට 80ක් විතර වාහන
ආනයනය කරන මිනිසුන් ඉන්ෙන් ෙකොළඹ. නමුත් හම්බන්ෙතොට
සිට වාහන ආපසු ෙකොළඹට ෙගන්වා ගන්න රුපියල් 25,000ක්
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ව ාකූල
තත්ත්වයට පත් කරලා. ෙම් සිදු වන පාඩු බදු අය කිරීම තුළින්
පියවන්න බැහැයි කියන කාරණය පැහැදිලිව මා කියනවා.
ඒෙකන් රට තවත් කබෙලන් ළිපට වැෙටනවා; ජනතාව තවත්
කබෙලන් ළිපට වැෙටනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ දිහා බලන්න. ඒ සඳහා ෙකෝටි ගණනක් ණයයි. ෙම්
ණය ෙගවන්ෙන් කවුද? ඒකට ගුවන් යානා කීයක් එනවාද කියලා
බලන්න. ඒ ණය සඳහා වන ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්ෙන් කවුද?
ගුවන් යානා එන ආදායමින් ෙම් ෙපොලී වාරිකය ෙගවන්න
පුළුවන්ද කියලා බලන්න.
අනික් පැත්ෙතන් බැලුෙවොත් කුකුෙළේ ගඟ ව ාපෘතිය වාෙග්
ජල විදුලි ෙයෝජනා කම - hydropower project - කැඩිලා. ජලාශ
පිරිලා වතුර උතුරනවා. නමුත් ඒ ව ාපෘතිෙය් ටර්බයින් කැඩිලා. ඒ
ටර්බයින් පාවිච්චි කිරීම තුළින් රුපියල් ෙදකකට වඩා අඩු
ගණනකින් විදුලිය ඒකකයක් නිපදවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය බලන්න. එයින් රුපියල්
10කට වඩා අඩු ගණනකට විදුලිය ඒකකයක් නිපදවන්න පුළුවන්.
නමුත් කිසි පමිතියක් නැතිවයි එය හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙටන්ඩර්
කැඳවීමකින් ෙතොරව ඒ වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබනවා. චීන අයට
ඕනෑ විධියට ඒක හදන්න දීලා. අද අපි ෙපොලියත් එක්ක ඒ ණය
ෙගවන්න පටන් අරෙගන. අන්තිමට ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? හදලා අවුරුද්දක්, ෙදකක්වත් නැති ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
විදුලි බලාගාරය අද වන විට අවුරුද්ෙද් වැඩි කාලයක් කැඩිලා. අද
ෙම් රටට ආනයනය කරන ඒවා දිහා බැලුෙවොත් සියයට 25ක්
පමණ ඉන්ධන තමයි ආනයනය කරන්ෙන්. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය වාෙග් තාප විදුලි බලාගාර කියාත්මක කරන්න පුළුවන්
නම් පශ්නයක් නැහැ. අෙප් තිෙබන ෙනොසැලකිල්ල නිසා ගල්
අඟුරුවලින් විදුලිය නිපදවන විදුලි බලාගාර අපි කඩා ෙගන
දඟලනවා; ඒවා හදන්ෙන් නැහැ. ජල විදුලිෙයන් කියාත්මක වන
ටර්බයින් අපි කඩාෙගන; ඒවා හදන්ෙන් නැහැ. රජෙය් වග කීමක්
ෙවනවා අෙප් සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම. අෙප් සම්පත් ආරක්ෂා
කරෙගන, ඒවා රැකෙගන කියා කරනවා ෙවනුවට ඒවා
කාබාසිනියා ෙවන්න හැරලා, ජනතාවෙගන් බදු අය කර ඒ පාඩුව
පිරිමහන එක අප වග කීෙමන් යුතුව ෙහළා දකිනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල පහළ යනවා.
නමුත් අෙප් රෙට් ෙතල් මිල පහළ යන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය්
ෙතල් මිල ඉහළ යන ෙකොට විතරක් අෙප් රෙට් ෙතල් මිල ඉහළ
යනවා. ෙකොෙහොමද ව ාපාරිකයකු තමුන්ෙග් ව ාපාරය කරෙගන
යන්ෙන්? ෙම් ෙමොන ෙද් කළත්, ෙලෝකෙය් වැඩිම මිලට ෙතල්
විකුණුවත්, අෙප් රෙට් ෙතල් සංස්ථාව හැම දාම පාඩුයි කියන එක
තමයි ඇෙහන්ෙන්. ඒෙක් කාර්යක්ෂමතාව අන්තිමටම බැහැලා.
ඒවා කාර්යක්ෂම කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. රජය යටිතල
පහසුකම් දියුණු කරද්දී අවශ තාව මත එය ෙපළ ගස්වන්න ඕනෑ.
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නමුත් එෙහම ෙපළ ගස්වාෙගන නැහැ. චීනෙය් තිෙබන එක්සිම්
බැංකුව ඇවිල්ලා "අපි සල්ලි ෙදනවා, ෙමන්න ෙම් ව ාපෘතිය ෙම්
රෙට් කරන්න" කිව්ෙවොත් ඒක ෙටන්ඩර්වලින් ෙතොරව කියාත්මක
කරනවා. නමුත් ඒ පව් ෙගවන්ෙන්, ඒ ෙපොලිය ෙගවන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අහිංසක ජනතාවටයි. ඒ දවස ගණෙන් බදු එකතු
කරලා, බදු එකතු කරලා ජීවත් වන්න බැරි තරමට බඩු මිල වැඩි
කිරීෙමන්. ෙම් කරන ව ාපෘතිවලින් අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා,
ෙම් ව ාපෘති කරන්ෙන් රට රැක ගන්නද එෙහම නැත්නම් බලය
රැක ගන්නද කියන කාරණය.
මැතිවරණයක් පවත්වන කාලෙය්දී ඇමතිතුමාෙග් පුතා ඡන්දය
ඉල්ලනනවා නම්, ඇමතිතුමාෙග් ෙනෝනා ඡන්දය ඉල්ලනවා නම්
ෙමන්න ෙම් හම්බ කරපු සල්ලි ෙකොච්චරද, ඒවා රටට එළි
දැක්ෙවනවාද කියන කාරණය පැහැදිලිව අපට දකින්න පුළුවන්.
අල ෙගඩිෙයන් බදු අය කරනවා වාෙග් ෙම් අයෙගනුත් බදු අය
කරලා තිෙබනවාද?
එදා තිබුණු සංවර්ධන ව ාපෘති දිහා බලන්න. මහවැලි
ව ාපාරය ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණා. මහවැලි ව ාපාරය
ජනතාවට බරක් වුෙණ් නැහැ. එක ගලින් කුරුල්ෙලෝ ෙදෙදෙනකු
මරන්න පුළුවන් වුණා වාෙග් මහවැලි ව ාපාරය කියාත්මක වන
ෙකොට එක පැත්තකින් ජල විදුලිය ෙම් රටට ලැබුණා. අනික්
පැත්ෙතන් මහවැලි ව ාපාරය තුළින් කෘෂිකර්මය දියුණු වුණා.
නමුත් අද තිෙබන්ෙන් එෙහම ෙදයක් ෙනොෙවයි. කඩාෙගන
වැෙටන සංවර්ධනයක් තිෙබන්ෙන්. චීන රටට ඕනෑ විධියට
නැත්නම් එක්සිම් බැංකුෙවන් ණය ෙදන අනුපිළිෙවළට අපි
එෙහයිෙයෝ ෙවලා වැඩ කරනවා. අෙප් ජනතාව උගස් තියපු
කමයක් තමයි අද ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අපි
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, අධික බදු අය කර ගැනීමට වඩා ෙම් රෙට්
ආදායම් උපයන කියාමාර්ග ගැන හිතලා කටයුතු කරනවා නම්
යුද්ධය තිබුණු වකවානුවටත් වඩා ෙම් විධියට බඩු මිල ඉහළ
යන්ෙන් නැහැ කියලා. භාණ්ඩ ෙවනුෙවන් ෙමෙහම බදු අය
කරන්ෙන් නැහැ. අල ෙගඩියටයි, ලූනු ෙගඩියටයි දවසින් දවස
ෙමෙහම බදු අය කරන වැඩ පිළිෙවළක් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැයි
කියන එක පැහැදිලිව කියනවා.
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ෙගන්වා කථා කරලා බදු සහන ෙදන වැඩ පිළිෙවළවල් තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළා, "අපි එක් එක් ෙකනාට එක එක
විධියට සහන ෙදනවා. එන්න, ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සාකච්ඡා
කරන්න"යි කියලා. නමුත් ගරු ඇමතිතුමනි, ගම්වල ව ාපාර
කඩා ෙගන වැටී තිෙබන විධිය බලන්න. ගෙම් ව ාපාරිකයාටත්
එන්න කියලා, "ඔබට ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ" කියලා අහලා ඒ
ව ාපාරිකයා නඟා සිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළකුත් සිදු කළා නම් අද
අෙප්ම ව ාපාරිකයන් බිහි වනවා. ඒ තුළින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය
වැඩි වනවා. එවිට ෙමවැනි බදු අය කරන්න අවශ වන්ෙන් නැහැ.
අෙප් නිෂ්පාදන අපනයනය කරලා ඒ තුළින් අෙප් අය වැය
පරතරය පියවා ගන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අසාර්ථක
ව ාපාරවලට ගත් ණය මුදල්වලට අදාළ ෙපොලිය ෙගවා ගන්නත්
අපට හැකියාව ලැෙබනවා.
අද අපි ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුළ හිර ෙවලා. අපට ෙසේවකෙයෝ
නැහැ. ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය තුළ කම්කරු ෙසේවකෙයෝ 20,000ක්
විතර අඩුයි. අෙප් රෙට් ඉන්ෙන් උගත් අය. කම්කරු රැකියාවට
යන්න අය අෙප් රෙට් නැහැ. ඒ උගත් අයට සරිලන තාක්ෂණය
තුළින් රැකියා නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. අෙප් රෙට්
උසස් තත්ත්වෙය් භාණ්ඩ, value added භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය
කරලා export කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න සූදානමක්
නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම බදු සහන ලබන ෙලොකු ව ාපාරිකයා වාෙග්ම
ෙද්ශීය සුළු කර්මාන්තකරුවාත් සැලකිල්ලට ෙගන ෙද්ශීය සුළු
කර්මාන්තකරුවාත් නඟා සිටුවන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න
කියන කාරණය ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.
පළමුවන ෙපළ, ෙදවන ෙපළ, තුන්වන ෙපළ වශෙයන් අද අෙප්
රෙට් ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන් නිර්මාණය වන්න ඕනෑ. එක එක
මට්ටෙම් ෙද්ශීය ව ාපාරිකයන් නිර්මාණය කරන වැඩ පිළිෙවළක්
ඇති කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බලන්න, අෙප් විෙද්ශ
පතිපත්තිය; අපට වැඩිම විෙද්ශ විනිමය ලැෙබන රටවල්.
ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය, යුෙරෝපය වාෙග් රටවල්වලට තමයි
අෙප් නිෂ්පාදනවලින් සියයට 50කට ආසන්න පමාණයක්
අපනයනය කරන්ෙන්. නමුත් උෙද් ඉඳෙගන හැන්දෑ වන කල්
ඇෙමරිකාවට බණිනවා. උෙද් ඉඳෙගන හැන්දෑ වන කල්
එංගලන්තයට බණිනවා. සුද්දන්ට බණිනවා, "උන් තමයි අපිව
කන්ෙන්" කියලා. නමුත් අපි වැඩි වශෙයන් භාණ්ඩ විකුණන්ෙන්
ඒ මිනිසුන්ට. ෙමෙහේ ඉඳෙගන සිංහෙලන් බණින නිසා ෙහොඳයි.
ඉංගීසිෙයන් බැන්නා නම් ඒ මිනිස්සු අෙප් භාණ්ඩ ගන්ෙන් නැතුව
ඉන්නවා. එතෙකොට කවුද ඒ ආදායම ෙදන්ෙන්? ෙමෙහම කළාම
ෙම් රෙට් ආදායම ෙන්ද නැති ෙවන්ෙන්? ස්වාසිලන්තය,
ෙබලාරුස් වාෙග් රටවල් අල්ලා ගන්ෙන් නැතුව ෙම් වාෙග්
රටවලුත් අල්ලා ගන්නෙකෝ. අර රටවල් අල්ලා ෙගන ෙමොනවා
කරන්නද? මා හිතන හැටියට ගණිකා ව ාපාරය කරන්න ලෑස්ති
වන නිසා ඒ රටවල් අල්ලා ගන්න එක ෙහොඳයි.

ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය දිහා බැලුෙවොත් සියයට 30ක්
කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙයන් එන්ෙන්. කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙයන් එන
සියයට 30නුත් සියයට 40ක් එන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය තුළින්.
හැබැයි ෙම් ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ගෙම් ඉන්න සුළු
ව ාපාරිකයා,
සුළු
කර්මාන්තශාලාකරුවා
දැවැන්ත
ව ාපාරිකෙයක් ෙවලා නැහැ. පිට රටින් සල්ලි ෙගනැවිත් ෙම් රෙට්
ආෙයෝජනය කරපු බැන්ඩික්ස්, මෑස්, ටයිෙමක්ස්, හයිඩාමනි වාෙග්
ව ාපාර හතෙරන් තමයි ඇඟලුම් කර්මාන්තවල ආදායමින් සියයට
80ක් අෙප් රටට එන්ෙන්. අද ඒ අයත් අතර මං ෙවලා ඉන්නවා.
සමහර විට ඒ අයට ආපසු යන්න ෙවනවා. දැනුත් ෙම් ව ාපාර
අකුළා ෙගන බංග්ලාෙද්ශයට යන්න ලෑස්තියි. ෙමොකද, අෙප් රෙට්
ෙහොඳ විෙද්ශ පතිපත්තියක් නැති නිසා. අෙප් රෙට් තිෙබන
කර්මාන්තශාලාත් එන්න එන්නම වැෙහනවා. පිට රටින් ආපු
කර්මාන්තශාලාත් අකුළා ෙගන යන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඇයි? ඉන්ධන මිල දවසින් දවස ෙවනස් ෙවනවා. විදුලි
බිල දවසින් දවස ෙවනස් ෙවනවා. එම නිසා ෙම් රෙට්
කර්මාන්තයක්වත් ස්ථාවරව කර ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති
කරලා තිෙබනවා. ෙම් අයහපත් පාලනය, ෙම් වැරැදි පාලනය
ෙහේතුෙවන් අහිංසක ජනතාව පරිෙභෝජනය කරන භාණ්ඩවලට බදු
අය කිරීමට කටයුතු කරන එක වැරැදියි කියන එක පැහැදිලිවම මා
කියනවා.

අෙප් ෙද්ශීය අපනයනය සම්පදායකට හිර ෙවලා. අද වන
ෙකොට අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ඉහළට ගිහින් තිෙබනවා. ෙත්
කර්මාන්තය තිෙබනවා, අනිකුත් කර්මාන්ත තිෙබනවා. අද
ෙලෝකය ෙවනස් ෙවන්න, ෙවනස් ෙවන්න එයට ගැළෙපන පරිදි
අෙප් නිෂ්පාදන අපනයන market එක ඉදිරියට ෙගන ගිහින්
නැහැ. චීනෙය් උගුලට අද අෙප් රට අහුෙවලා. අපි ඒකට යට
ෙවලා. ෙපොලියට අෙප් රට සංවර්ධනය කරනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
තමයි තීරණය කරන්ෙන් වරායක් හදනවාද, airport එකක්
හදනවාද, ෙම් පාර හදනවාද, ඒක carpet කරනවාද කියලා. ඒ
තීරණ ගන්න අෙප් ඇමතිලා ඕනෑ නැහැ. චීන ඇමතිලා ෙම් රට
ගැන තීරණය කරන තැනට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.

ගෙම් සුළු ව ාපාරිකයා රෙට් ෙලොකු තැනකට ෙගෙනන්න වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ. නමුත් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් අරෙගන පිට
රටින් එන ව ාපාරිකයා සනසන්න, ඒ අය ෙවනම කාමරයට

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. චීනෙය් පමිතිෙයන් ෙතොර භාණ්ඩ අෙප්
රටට ගලා ෙගන එනවා. අෙප් රෙට් රබර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත
වාෙග් කර්මාන්තශාලා වැහිලා යනවා. ඇයි? චීනය පළමු වන
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙශේණිය යුෙරෝපයට අරිනවා; ෙද වන ෙශේණිය ඒ ෙගොල්ෙලෝ
පාවිච්චි කරනවා; තුන් වන ෙශේණිය අෙප් රටට එවනවා. ෙම් තුන්
වන ෙශේණිය අෙප් රටට එවීම නිසා අෙප් නිෂ්පාදන ආයතන
වැහිලා තිෙබනවා. නමුත් අපට පමිතියක් ෙකෝ? විෙශේෂෙයන්ම
අප අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ, යම් පමිතියක් තුළ අෙප් රටට
භාණ්ඩ ආනයනය කරන්න. ඒ වාෙග්ම අෙප් ව ාපාරිකයා රැක
ගන්න.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද චීනය, ඉන්දියාව under-invoiced
බඩු එවන බව ෙපෙනනවා. මිල භාෙගට සඳහන් කර එවනවා.
ෙම්ෙකන් පහර වදින්ෙන් කාටද? ෙමොන බදු දැම්මත් බදුවලින්
රිංගනවා. නියම මිල ෙනොෙවයි, නියම පමාණය ෙනොෙවයි
ෙමතැනට එන්ෙන්. ෙලොකු ව ාපාරිකයාට ෙර්ගු දැෙළන් රිංගන
එක මහ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ෙම්වා ආරක්ෂා කරන වැඩ
පිළිෙවළවල් අප සකස් කරන්න ඕනෑ. අෙප් කෘෂිකර්මය අෙප් ෙද්
ආරක්ෂා කරන සාර්ථක වැඩ පිළිෙවළකට අපි යන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් අවුරුදු 30ක්
පැවැති කුරිරු යුද්ධය නිමා වුණා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂය කෑලි
කෑලිවලට කඩලා ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වුණා. ෙමන්න ෙහොඳ
ෙවලාව. මුදල් දීලා අරෙගන ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන්
ෙදකක බලයක් ඇති කර ගත්තා. මන්තීවරු මුදල් දීලා අරෙගන
ෙහෝ තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් හදා ගත්තා. දැන් ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය ෙකෝ? චීන ජාතිකයන්ට යට ෙවන්නද නැත්නම්
කැසිෙනෝකාරයන්ට රට පාවා ෙදන්නද ෙම් තුෙනන් ෙදකක බලය
අරගත්ෙත්? ගණිකා මඩම් ෙම් රටට බිහි කරන්නද ෙම් තුෙනන්
ෙදෙක් බලය ගත්ෙත්? සහතික ෙදන බාල අධ ාපන කඩ
ෙගනැවිත් ෙමෙහේ හදලා අෙප් අධ ාපනය රුපියල් ශතවලට
හෑල්ලු කරන්නද ෙම් තුෙනන් ෙදෙක් බලය ගත්ෙත් කියලා මා
විෙශේෂෙයන්ම අහනවා. රෙට් සංවර්ධනය ගැන හිතන්ෙන් නැතුව
තමන්ෙග් වාසිය පතා ෙකොමිස්වලට නැත්නම් අධික ෙපොලියට ෙම්
බලය පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්තා ෙදස බැලුෙවොත්, රටක
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙදස බැලුෙවොත්, 2011 අපනයන පතිශතය
ෙහොයලා බැලුෙවොත් තායිලන්තය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 67.3ක් අපනයනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම වියට්නාමය
සියයට 78.4ක් අපනයනය කරනවා. මැෙල්සියාව සියයට 78.4ක්
අපනයනය කරනවා. සිංගප්පූරුව සියයට 170.2ක් අපනයනය
කරනවා, තමන්ෙග් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයට අනුව අනුපාතය
බැලුෙවොත්. ලංකාව තවම ඉන්ෙන් සියයට 17.3ක තමයි. අන්න
එතැනයි ඒක හදන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව බදු අය කිරීමට
ෙනොෙවයි කියන එක නැවත නැවතත් මා කියනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි, අත්තෙනෝමතික විධියට වැඩ කරලා, රටට
අනවශ airports හදලා, රටට අනවශ වරායවල් හදලා ණය
ෙපොලිය ෙගවන්න බදු අය කරන්න එපා. ෙම්කට අහිංසක මිනිස්සු
පලි නැහැ. ඒ සඳහා උපාය මාර්ග ලැහැස්ති කරන්න. එෙහම
නැත්නම් ෙම් රෙට් ජනතාව තලලා පාගලා ෙපොඩි කරලා බදු අය
කරනවාට අප විරුද්ධයි. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, ෙම්
රෙට් අපනයනය වැඩි කරන්න සුළු කර්මාන්තකරු සුළු
ව ාපාරිකයා ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න.
ෙලෝකෙය් ෙලොකු ව ාපාරිකයන් ගැන ෙබොෙහොම ආදරෙයන්
බලනවා වාෙග්ම අෙප් ව ාපාරිකයා, අෙප් කර්මාන්තකරුවා, අෙප්
ෙගොවියා ෙදසත් සැබෑ ආදරෙයන් බලන්න කියා මම විෙශේෂෙයන්ම
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් කිසිම අණපනතකින් රෙට්
ෙගොවියා රැකිලා නැති බවත්, කුඩා කර්මාන්තකරුවා රැකිලා නැති
බවත්, කුඩා ව ාපාරිකයා රැකිලා නැති බවත් සංඛ ා ෙල්ඛන ෙදස
බැලුවාම ෙපෙනනවා.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයට අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
අෙප් ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට
වැරදි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. 2012 මහ බැංකු වාර්තාවත්
වැරදියි කියලා මම පැහැදිලිවම කියනවා. ඒ ගැන මම වග කීෙමන්
රජයට අභිෙයෝග කරනවා. පුළුවන් නම් මුදල් අමාත ාංශෙය්
ෙල්කම්තුමාට කියා -පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාට කියා- 2012 මහ
බැංකු වාර්තාව හරියි කියා පකාශයක් නිකුත් කරන්න. ඒ
අභිෙයෝගය කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.56]

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

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින ෙර්ගු ආඥාපනත
යටෙත්ත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එය 2013 ජූලි
මස 29 දිනැති අංක 1821/18 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ
කර තිෙබනවා. ඒ මඟින් බදු සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ෙමහි HS Heading 22.03, HS Heading 22.08, HS
Heading 24.02 සහ HS Heading 24.03 යටෙත් විවිධ ෙද්වලට
බදු ෙවනස්වීම් කිහිපයක් කර තිෙබනවා. පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ,
වාහන ඒ වාෙග්ම ටයර්වලටත් බදු වැඩි කිරීම කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මද සාරවලටත් බදු වැඩි කිරීමක් කර තිෙබනවා.
මම සමාජ ෙසේවා ඇමතිවරයා වශෙයන් මෙග් දැක්ම විතරක්
කියන්න කැමැතියි.
බුදුන් වහන්ෙසේෙග් කාලෙය් ඉඳලා මත්පැන් භාවිතය සිදු
වුණා. බුදුන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර තිෙබනවා, මත්පැන් භාවිතෙය්
ආනිසංස ගැන. මත්පැන් භාවිතය නිසා පවුල් ජීවිතය කඩා
වැෙටන හැටි ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ පිරිෙහන හැටි බුදුන් වහන්ෙසේ
ෙද්ශනා කර තිෙබනවා. නමුත් අද වන තුරු මත්පැන් භාවිතය
නීත නුකූලව නැති කරන්නට ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා.
අද වන ෙතක්ම මත්පැන් භාවිතය සිද්ධ ෙවනවා. ෙකෙසේ
ෙවතත් අපි දන්නවා, මත්පැන්වලින් තමයි රටට ෙගොඩක්ම
ආදායම ලැෙබන්ෙන් කියලා. මත්පැන්වලින් සහ දුම් වැටිවලින්
විශාල ආදායමක් උපයනවා. ඒක ෙකොච්චර දුරට සත යද කියලා
කිව්ෙවොත් අපි තවත් රටකට යද්දී අපට මත්පැන් ෙබෝතල්
ෙදකකට වඩා ෙගනියන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඒ රෙට්
ආදායම් මාර්ගය තමයි මත්පැන්. ඒ සඳහා බදු වැඩි කළ පමණින්
අපට ෙසෞඛ පැත්ෙතන් නිදහස් ෙවන්න පුළුවන්ද? එෙහම
නැත්නම් ඒ සඳහා වන විකල්ප ෙමොනවාද කියන එක ගැන දැන්
සංවාදයක් අවශ ෙවලා තිෙබනවා.
අප බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් ෙහොර මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන
අය ලක්ෂ ෙදකක් ඉන්නවා. නීත නුකූල මත්පැන් ටික ෙලොරිෙය්
ෙගන යද්දී ෙහොර මත්පැන් ටික යන්ෙන් Benz එෙක්, නැත්නම්
BMW එෙක්. ෙපොලිතීන්වලින් ෙහොඳට pack කරලා ඒ ෙහොර
මත්පැන් ටික පිටුපස seat එෙක් ෙගන යනවා. නීත නුකූල
මත්පැන් ටික යන්ෙන් ෙමොෙක්ද? ඒවා ෙලොරි රථෙය් පවාහනය
කරනවා.
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අපි alcohol ගැන කථා කරද්දී කියන්න ඕනෑ, alcohol නිසා
සමහර රටවල සිවිල් අරගළ පවා ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
එංගලන්තෙය් bootleggers කියන ෙහොර මත්පැන් ෙපරන අය
නිසා අර්බුද රාශියක් ඇති වුණා. ඊළඟට අපි දන්නවා, එතෙනෝල්
සහ ෙමතෙනෝල් කියලා alcohol වර්ග ෙදකක් තිෙබනවා.
එතෙනෝල් ලීටර් මිලියනයක තිෙබන්නට පුළුවන් ෙමතෙනෝල්
පමාණය වන්ෙන් ලීටර් 500යි. ෙම්වායින් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද
කියන එක අපි කවුරුත් දන්නවා. ෙම් නිසා අද මිනිස්සු විශාල
වශෙයන් විනාශයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්සර මත් පැන්
පාවිච්චි කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න. අපි පුංචි කාලෙය්
තරුණ තරුණිෙයෝ ෙපොඩි අඩියක් ගහන්න අවශ වුණාම bite
එකක් හදා ගන්නවා, වීදුරුවක් ෙග්නවා, ෙසෝඩා එකක් ෙග්නවා.
එෙහම තමයි මත් පැන් පානය කෙළේ. දැන් ඒෙකන් මිදිලා කුඩු
ගහනවා. කුඩු ගහලා දැන් සමාජය විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. කුඩු
ෙග්න්ෙන් ෙකොෙහොමද, කවුද ෙග්න්ෙන් කියන ඒවාත් අපි බලන්න
ඕනෑ කාරණා බව ඇත්තයි. හැබැයි කුඩු ගැහුවාම එයාෙගන් කිසි
කරදරයක් නැහැ. ඉස්සර නම් ෙපොඩි අඩියක් ගහලා ෙගදරට අහු
ෙවනවාට ෙප්ර ෙකොළයක් කනවා, නැත්නම් බුලත් විටක් කනවා,
එෙහමත් නැත්නම් ෙමොනවා හරි බීලා ෙගදරට අහු ෙනොවී ෙෂේප්
ෙවන්න තමයි බැලුෙව්. දැන් එෙහම නැහැ. කුඩු ටිකක් ගහලා
තත්ත්පරෙයන් මත් ෙවන්න පුළුවන්.
එෙහම වුණාම අවසානෙය්දී සිද්ධ ෙවන්ෙන් කුමක්ද? අපි
ෙනොමිලෙය් ෙසෞඛ ෙසේවාව කරෙගන යන රටක් නිසා ආර්ථිකයට
අතිරික්ත බරක් දරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඉතින් මම කියන්න
යන්ෙන් ෙම්කයි. අෙප් පෙද්ශෙය් ස්ථාන 328ක් වෙග් සුළු
පමාණයකට තමයි ෙම් බලපත දීලා තිෙබන්ෙන්. එයිනුත්
බහුතරයක් ෙදනා 50, 60 අරෙගන ඒකාධිකාරයක් බවට එය පත්
කර ෙගන තිෙබනවා. එක් ෙකෙනකුට 50ක් තිෙබනවා, තව එක්
ෙකෙනකුට 25ක් තිෙබනවා, තව ෙකෙනකුට 40ක් තිෙබනවා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ කාර්මික නිෂ්පාදනවලට අවශ කරන එතෙනෝල් ටික
අඩු මිලට ෙගනැල්ලා ඒවායින් මත් පැන් ෙපරලා රජයට ෙදන බදු
ටික ෙහොරකම් කරන එක අපි නතර කරන්න ඕනෑ. එම නිසා
ෙම්කට මතයක් හදලා වඩා සුදුසු පියවර කුමක්ද කියන එක ගැන
තමයි අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඉදිරිෙය්දී
මහා විනාශයක් ෙවනවා.
අපි දන්නවා, ෙවන රටවලට ගියාම ඕනෑම කඩයකට අරෙගන
ගිහින් බියර් ෙබෝතලයක් වුණත් ෙබොන්න පුළුවන්. Licence නැහැ.
Licence නැති වුණාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? මත් දව පාවිච්චිය අඩු
ෙවනවාද, වැඩි ෙවනවාද? ෙකොයි කාලෙය්ද කුඩු ගහනවා කියන
කතන්දරය අපි අහලා තිෙබන්ෙන්? ළමෙයක් කුඩු ගහපුවාම
එෙහමම නිදා ගන්නවා. අම්මාෙග් හිෙත්, තාත්තාෙග් හිෙත්,
එෙහම නැත්නම් ඥාතීන්ෙග් හිෙත් ඒ ළමයා ෙහොඳට නිදි කියලායි.
ටික කාලයක් ගියාම තමයි කුඩුවලට ඇබ්බැහි ෙවලා කියලා දැන
ගන්ෙන්.
ෙගදර බඩු ෙහොරකම් කරනෙකොට, ඒ වාෙග්
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කරන ෙකොට තමයි ඒ ළමයා තුළ ෙමොකක්
හරි ෙවනසක් තිෙබනවා කියලා හිෙතන්ෙන්. ඒ ෙවනස
ෙහොයාෙගන ගියාම තමයි කුඩුවලට ඇබ්බැහි ෙවලා කියලා දැන
ගන්ෙන්. එවැනි ළමයින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම ගැන සමාජ
ෙසේවා අමාත ාංශයටත් ෙලොකු වග කීමක් තිෙබනවා. අපි ඒවා
ගැන හිතනවා.
අපි එතෙනෝල්වලට කියන්ෙන් C2H5OH කියලා.
ෙමතෙනෝල්වලට කියන්ෙන් CH3OH කියලා. හැබැයි ඒවා වස.
හරි ෙද් නැති වුණාම මිනිස්සු ෙමොනවාද කරන්ෙන්? මත් දව වල
මිල වැඩි ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න වස තමයි මිනිස්සුන් ෙබොන්න
පටන් ගන්ෙන්. වස බීපුවාම අන්තිෙම්දී ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ජීවිත
විනාශ ෙවනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් සංචාරක ව ාපාරය ෙදස බලන්න.
සංචාරක ව ාපාරය ගැන කථා කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා
කියනවා, ආර්ථිකයට විකල්ප ආදායම් ෙහොයන්න කියලා. අපි
සංචාරක ව ාපාරය දියුණු කරන්න ඕනෑ. සංචාරක ව ාපාරය
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දියුණු කරන්න ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන් විශාල
වශෙයන් සහන ෙදනවා. හැබැයි, ෙම් රටට බහුතරයක්
සංචාරකෙයෝ එන්ෙන් විෙනෝද ෙවන්නයි. කට්ටියක් එනවා
පරිසරය බලන්න, තව කට්ටියක් එනවා surfing යන්න.
වැඩිපුර ජනතාවක් එන්ෙන් විෙනෝද ෙවන්න. ෙමෙහේ ඇවිල්ලා
විෙනෝද ෙවන්න ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ඉතින් ෙමහාට වැඩිපුර
එන්ෙන් වයසක අය. Rest කරන්න එනවා. වයසක අය ආවාම
වියදම් කරන පමාණයත් අඩු ෙවනවා. ඒ නිසා ආර්ථිකය ගැන
අලුතින් හිතන්න ෙවනවා. අපට ජීවත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙගෝලීයකරණය තුළ ෙන්.
අර්තාපල් ගැන ෙමතැනදී කිව්වා. අර්තාපල් ගැන සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. හැම season එෙක්ම අර්තාපල් වැෙවන්ෙන්
නැහැ. අපි අල වවන්ෙන් කඳු ආශිතවයි. මුල ෙබොෙහොම ෙපොඩ්ඩයි.
ෙපොෙහොර ටික දියෙවලා යනවා. නමුත් බංග්ලාෙද්ශෙය් එෙහම
ෙනොෙවයි. බංගලාෙද්ශෙය් කුඹුරු වාෙග් තැන්වල තමයි අල
වවන්ෙන්. එකට, එකසියවිස්සක් අස්වැන්න තිෙබනවා. ලංකාෙව්
අලවලට වඩා නවසීලන්තෙය් අල ලාභයි. ෙමොකද, අස්වැන්න
වැඩියි. ඒ වගාවට සරිලන ෙද්ශගුණයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා
අස්වැන්න වැඩියි. හැබැයි, අපි එකක් කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා කල්
තබා ගන්න අෙප් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. ශීතාගාර
හරහා අස්වැන්න සුරැකීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න
ඕනෑ. මම හැමදාම කියන්ෙන් ඒකයි. ඒ විධියට ඕනෑ ෙදයක් තියා
ගන්න පුළුවන්. එෙහේ තියා ෙගන කන්ෙට්නර්වලින් ෙමහාට
එවන්න පුළුවන් නම්-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, චීනෙයන් ණය ලබා ෙගන- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

එෙහමද? ඔබතුමා එෙහම නම් අහගන්න, ඇෙමරිකාව
චීනෙයන් ණය අර ෙගන තිෙබනවා ටිලියන 3ක්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක හරි, මම කියන්ෙන්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඉන්න ෙකෝ කියන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. චීනය මහන්සි ෙවලා
අතිරික්ක මුදල් පමාණයක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ
රෙට් තිෙබන්ෙන් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය නිසා පජාතන්තවාදය
ටිකක් අඩුයි. සිරකාරෙයොත් වැඩ කරනවා. නිෂ්පාදන ධාරිතාව
වැඩියි. නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි නිසා ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොළ
ආකමණය කරලා තිෙබනවා. ඒ ආකමණය කිරීෙම් පතිඵලයක්
වශෙයන් ඇෙමරිකාව තමයි චීනෙයන් වැඩිෙයන්ම ණය අර ෙගන
තිෙබන්ෙන්. අපට වඩා පශ්නයක් ඒෙගොල්ලන්ට තිෙබනවා. ඊෙය්
ෙපෙර්දා ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථිකයට සිද්ධ වුණ ෙද්වල් දැක්කා ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ ගන්න ණය හම්බන්ෙතොට වරාය, හම්බන්ෙතොට කීඩාංගණ
වැනි ආදායමක් ෙනොලබන - සුදු අලින්ට- දැම්මාම රටට ෙලොකු
පාඩුවක් සිද්ධ ෙවනවා, ගරු ඇමතිතුමනි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඉන්න මෙග් අදහස මම ඔබතුමාට කියන්නම්. දැන්
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කියනවා. බලන්න, බංග්ලාෙද්ශෙය්
විශාල වශෙයන් අෙප් garments දියුණු ෙවනවා කියලා ෙමතුමා
කිව්වා. බංග්ලාෙද්ශයට අමු දව ෙග්න්ෙන් ෙකොෙහන්ද? අමු දව
mother ship එකකින් සිංගප්පූරුවට ෙගනැල්ලා, ෙපොඩි
shipsවලින් තමයි බංග්ලාෙද්ශ්වලට යන්ෙන්. ඒ market share
එක අපි හම්බන්ෙතොටට ගත්ෙතොත් ඒ වරාය දියුණු කරන්න
පුළුවන්. බැරි ෙදයක් නැහැ. දවසකට නැව් හාරසිය ගණනක්
යනවා. Bunkering කරන්න පුළුවන්. තවම පටන් ගත්ෙත් නැහැ.
අපි ෙම්වා කථා කරමු. අපට bunkering කරන්න පුළුවන්.
Bunkeringවලින් විතරක් ඒ වරාය ෙගොඩ දමන්න පුළුවන්.
ෙමොකද, එක වරායක් පමණක් ලංකාවට තිබුණාම ඇතිද? CTB
එක විතරක් තිබුණාම ඇතිද? ෙපෞද්ගලික බස් ෙසේවාව එපාද?
තරගයක් තිෙයන්න ඕනෑ. විකල්පයක් තිෙයන්න ඕනෑ. එක
airport එකක් පමණක් තිබුණාම වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? තවත්
එකක්
තිෙයන්න
ඕනෑ.
විපක්ෂෙය්
ඉන්න
ෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සිතිවිලි ඔෙහොම තමයි. නමුත් හැම
සිතිවිල්ලක්ම ධනාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ආෙයෝජන කරන්න ඕනෑ.
ඒ risk එක ගන්න ඕනෑ. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි,
නීතිඥෙයක් වශෙයන් ඔබතුමා risk එකක් අර ෙගන ව ාපාර
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා නීතිඥ වෘත්තිෙයන් ජීවත් ෙවනවා.
ව ාපාරිකයා එෙහම ෙනොෙවයි. ඔහු risk එකක් ගන්න ෙකෙනක්.
හරි ගිෙයොත් හරියනවා. වැරදුෙනොත් වරදිනවා. ඒ risk එක ගත්ත
නිසා තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රෙට් හැම තැනකම යන්න
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා risk එකක් අර
ෙගන විශාල පමාණයක් හමුදාවලට බඳවා ෙගන, තනි තීරණයක්
අරෙගන කරන්න බැහැයි කිව්ව යුද්ධය කරලා රට ෙබ්රා දුන්නා.
දැන් කථා කරන්ෙන් ෙමොනවාද? ඔයෙගොල්ලන්ට ඒවාට උත්තර
නැහැ. ඒ ටික අපි කියන්න ඕනෑ.
අෙනක් පැත්ෙතන් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න
කැමැතියි, අපි ෙමොනවා කළත් අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ගැන බියක්
ෙවන්න ෙදයක් නැහැයි කියන එක. තාවකාලික පසුබෑම්
තිෙබනවා. ආර්ථිකය ෙහොඳට කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන්.
යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් supporting business එකක් හදා
ගන්න පුළුවන්. ඒක හැෙදනවා. අෙප් රටට ෙමෙහම සංචාරකෙයෝ
ආෙව් ෙකොයි කාලෙය්ද?
අද හුඟාක් ෙදෙනක් casino ගැන කථා කළා. Casino
කියන්ෙන් "Cash in Not Out" කියන එක ෙන්. ඒකයි එදාත් මම
කිව්ෙව්. ඇතුළට එනවා. එළියට යන්ෙන් නැහැ. හරියට
කුඩික්කියට සල්ලි දැම්මා වාෙග් තමයි. දමන්න පුළුවන්, ගන්න
බැහැ. තවත් උදාහරණයක් තිෙබනවා. මම ඒක කියන්ෙන් නැහැ.
සුනඛයා ගැන. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක කියන්ෙන් නැහැ.
කියන්න කැමැති නැහැ. දමන්න ෙලෙහසියි, නමුත් ගන්න
අමාරුයි.
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යනවාද? පැයක් පැය එකහමාරක් යනවා ෙන් traffic එෙක්.
ෙතොටළග පාලම ළඟ ඉඳලා ජාඇලට එන්න ඒතරම් ෙව්ලාවක්
යනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙගදර යන්න. දැන් අවුරුදු කීයක් ද? දැන්
අවුරුදු 17කටත් වැඩියි විපක්ෂෙය් ෙගදරට ගිහින්. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමා හිටපු හැම තැනම මාත් ඉඳලා තිෙයනවා. හැබැයි, ඒ
ෙගොල්ෙලෝ කිව්වා. මා ෙහොඳයි, ඔබතුමා එච්චර ෙහොඳ නැහැ කියා.
[බාධා කිරීම්] පැයක් පැය එකයි කාලක් විතර යනවා, අපට යන්න.
දැන් විනාඩි 15යි යන්ෙන්. පශ්නය තිෙයන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.
වාහන පහෙළොස් දාහක් යනවා. ෙම් වාහන පහෙළොස්දාහම නාස්ති
කරන ඩීසල් ටික බලන්න. සිදු ෙවන waste එක බලන්න. ඒ නිසා
අධි ෙව්ගී මාර්ගය දැම්මාම එයින් වන ඉතුරුව බලන්න. ෙම්
ඉතුරුව වකව ආර්ථිකයට එකතු වන්ෙන් නැද්ද කියා බලන්න.
ඒකයි මම කියන්න යන්ෙන්. අප ෙම් අවදානම ගන්න ඕනෑ. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව හදද්දීත් ඒ කාලෙය් අප ඒකට විරුද්ධ වුණා ෙන්.
අප තමයි විෙව්චනය කෙළේ, ෙමොකටද ෙමච්චර ෙලොකු
පාර්ලිෙම්න්තුවක් හදන්ෙන් ? ෙජ්.ආර්.ට පිස්සු ද? කියා. අද
ඉන්නත් ඉඩ මදි ෙවලා. අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය විපක්ෂය
පැත්ෙත් අසුන් ගන්ෙන්. ෙමොකද, ආණ්ඩු පාර්ශ්වය ෙලොකු ෙවලා;
විරුද්ධ පාර්ශ්වය කුඩා ෙවලා. අන්තිමට ඉස්සරහා ෙප්ළියට
විතරක් කට්ටිය ඉතිරි ෙව්වි. ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් ගරු
මන්තීවරුන්ට මා කියන්න ඕනෑ, ෙම් ආර්ථිකය ෙම් විධියට තමයි
දියුණු ෙවන්ෙන් කියන එක.
ඊළඟට අෙප් ආහාර නිෂ්පාදනය ගැන කථා කරමු. අෙප්
අතිරික්ත සහල් නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා. ෙම් අතිරික්ත සහල්
නිෂ්පාදනය අපට තියා ගන්න පුළුවන් ද? ගුල්ෙලෝ ගහනවා;
පරණ ෙවනවා; නරක් ෙවනවා. ෙවන රටවල ෙකොෙහොම ද ඒක
කළමනාකරණය කරන්ෙන්?
ඇෙමරිකාව whisky හදන්න
දාන්ෙන් ෙමොනවා ද? American whisky වලට corn spirit
දානවා. Corn සියයට 51ක් තිෙබන්නට ඕනෑය කියා නීතියක්
තිෙබනවා. එංගලන්තෙය් තිෙබන whiskyවලට barley
තිෙබන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා අපට වඩා දන්නවා.
[බාධා කිරීම්] ජපානෙය් දාන්ෙන් rice; fried rice ෙනොෙවයි.
නිකම් riceවලින් තමයි හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] අල තිෙයනවා.
අලවලිනුත්
හදනවා. බඩඉරිඟුවලිනුත් හදනවා. ඔබතුමා
එන්නෙකො ෙම් පැත්තට; මහඇමතිකමට ඉල්ලන්න. අප support
එකක් ෙදන්නම්. ෙකොළඹට ඉල්ලන්න.
අප කියන්න යන්ෙන් ෙමයයි. දැන් කවුරු ෙහෝ හිතන්න
පුළුවන්, ඇයි අප spirits හදන්ෙන් කියා. [බාධා කිරීම්]
තත්පරයක් ඉන්න. අප spirits හදන්ෙන් ෙමොකට ද කියා හිතන්න
පුළුවන්. අප spirits හදන්ෙන් අෙප් කෘෂි නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර
ගැනීෙම් පරමාර්ථෙයන් නම් ඒක වරදක් වන්ෙන් නැහැ කියන
එකයි මෙග් මතය.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

මතට තිත ද?
ඉතින් ෙම් වාෙග් කතන්දර තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්.
ඒ නිසා පසුගාමී අදහස් ඇතිව හැම ෙදයක් ගැනම හිතන්න එපා.
අෙප් රට පහළට දමන්න කවුරුවත් කැමැති වන්ෙන් නැහැ. නමුත්
අවදානමක් ගන්න ඕනෑ.
කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය ලබන සතිෙය් විවෘත
කරනවා. ඉස්සර ඒ ගමනට පැය කීයක් ගියාද? ෙම්ක ගණනය
කරන්න ඕනෑ ෙම් විධියටයි. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳලා යන
ෙකොට ෙතොටළඟ පාලම ළඟ ඉඳලා ජාඇල ෙගදරට යන්න පැය
එකහමාරක් යනවා. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත්
ඉන්නවා, එතුමාෙගනුත් අහන්න. එතුමාත් ඉන්ෙන් ජාඇල,
තුඩැල්ෙල් ෙන්. අෙප් ගෙම් ඉන්ෙන්. එතුමාට යන්න පැය කීයක්

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

"මතට ෙකොමා" කියලා දා ගන්න ෙකො, තිත පැත්තකට දාලා.
මට නම් "මතට ෙකොමා". "තිත" නැහැ.[බාධා කිරීම්]
ඊළඟට, තවත් කාරණයක් පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ. මුහුදුබඩ
කලාපයටත් beer licences ටිකක් වැඩි කරලා ෙදන්න. ඕවා
හංගා ගන්න එපා. දැන් licence එකක් private sector එක
ගන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 350යි. දැන් licence ටික ෙසේරම
ෙහේත්තුෙවලා supermarkets වලට.[බාධා කිරීම්]
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
[බාධා කිරීම්]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තිෙයන එක නැති වුණාම -හිඟ වුණාම- ගණන් යනවා තමයි.
[බාධා කිරීම්] අතිරික්තයක් වුණාම ගණන් අඩු ෙවනවා. ලක්ෂ
350යි licence එක. එක්ෙකෙනක් licences දහයක් විතර අර
ගන්නවාය කියා හිතමු. ඊට පස්ෙසේ සුවඳ විලවුන්වලට ෙගෙනන
ඒවාට බදු සහන තිෙබනවා. ඔය සහන ටික අරෙගන ෙහොෙරන්
ෙම්වා නිෂ්පාදනය කරනවා. රටට ලැෙබන ආදායමත් නැහැ. හරි
ෙදය ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. ඕක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. එම නිසා
ෙම්ක ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා beerවල
මිල අඩු කළාම, කසිප්පු අඩු වුණා. ඇන්. ඇම්. ෙපෙර්රා රා
ෙබෝතලයක් ෙපරා ගන්න ගියාම, මිනිස්සු ඔහුට බැන්නා, "ෙපෙර්
රා " කියා. ෙජෝශප් මයිකල් "ෙපෙර් රා " කියලා බැන්නා. [බාධා
කිරීම්] එම නිසා ෙම්වා අප හිතන්නට ඕනෑ. ෙලෝකයට ෙප්න්න
අප හරි ශුද්ධ වන්ෙයෝ. අප හරි අහිංසක කට්ටිය. " සුරාෙම්රය
මජ්ජපමා දට්ඨානා ෙව්රමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි" කියලා
කට්ටිය කියනවා. [බාධා කිරීම්] කිසිම ලණුවක් දීලා නැහැ.
එතුමාෙග් පතිපත්තිය හරි. නමුත් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමට
බාධා ඇති වුෙණොත් සංවාදයක් ඇති කරලා ෙම් රටට ඔබින
පතිපත්තියක් හදා ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපට පරණ tramcar
එෙක්ම අපට ඉන්න බැහැ. Rickshaw එෙක්ම අපට ඉන්න බැහැ.
දැන් ෙවනස් ෙවන්නට ඕනෑය කියන මතෙය්යි අප ඉන්ෙන්.
ඊළඟට මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. බියර්වල මිල වැඩි
ෙවලා නැහැ. අද Coca-Cola බීලා බලන්න ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්
කියලා. Coca-Cola කියන නම දැන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අපි
cola කියලා කියමු. Cola එකකට පුංචි ළමෙයකුෙග් දතක්
දැම්ෙමොත් පහුෙවනි දා උෙද් බලන ෙකොට ඒ දත දිය ෙවනවා.
ඔන්න තත්ත්වය. ඉතින් ෙමොනවාද අපි ෙම් ෙබොන්ෙන්? තරුණ
පරපුර ෙමොනවාද දැන් ෙබොන්න යන්ෙන්? ඉස්සර ඔෙහොම වුණාද?
තල් ගහකින් රා ෙපරා ගන්න දුන්නා. ෙපොල් ගහකින් රා ෙපරා
ගන්න දුන්නා. කිතුල් රා ටිකක් ෙබොන්න දුන්නා. මිනිසුන්ට
ෙවනසක් ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. දැන්
කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එතුමාට කාලය තව ටිකක් ෙදන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම නම් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාෙග් කාලෙයන් තමයි
ෙදන්න වන්ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

මෙග් කාලය අවසානයිද? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා ආර්ථිකය
ගැන ඔය කියන පලාප පැත්තකට දමලා අපත් එක්ක
සහෙයෝගෙයන්
කටයුතු
කරන්න.
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමියනි, මෙග් කාලය අවසානයි ෙන්. ඔබතුමියට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු අමාත තුමනි.
මීළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා. එතුමාෙග් කථාවට
ෙපර මූලාසනය සඳහා ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම
ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ගරු ජානක බණ්ඩාර
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ශියාණි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon
THE
HON.
(MRS.)
SRIYANI
WIJEWICKRAMA left the Chair and THE HON. JANAKA
BANDARA took the Chair.

[අ.භා. 5.13]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර ඇති
නිෙයෝග, නියම ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග්
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා ඇහුවා, "එක්සත් ජාතික පක්ෂය කාලෙය් කැසිෙනෝ
හඳුන්වා දුන්නා, ඒක නිසා කැසිෙනෝ ගැන දැන් ඔබතුමන්ලාට
ඇති ෙවලා තිෙබන අමාරුව ෙමොකක්ද" කියලා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, 1991 ෙපබරවාරි මාසෙය් 21වැනි දා රන්ජන්
විෙජ්රත්න මැතිතුමා ෙම් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුවට විෙශේෂ
පකාශයක් කරමින් කිව්වා, "ෙජෝසිම්" නමින් හඳුන්වන පුද්ගලයා
ලංකාව තුළ නීති විෙරෝධීව සූදු ව ාපාරෙය් ෙයෙදනවා, නීති
විෙරෝධී ගණිකා වෘත්තිය කරෙගන යනවා, ඒ වාෙග්ම අවසර
නැතිව ගිනි අවි සහිත පාතාලයක් රට තුළ පවත්වා ෙගන යනවා,
ඒ නිසා ෙම් නීති විෙරෝධී ව ාපාර වහලා දමලා, ඒ කටයුතුවල
ෙයෙදන ෙජෝසිම්ව ෙම් රටින් පිටුවහල් කිරීමට කටයුතු කරනවා
කියලා. එදා ඒ පකාශය අනුව රට තුළ නීති විෙරෝධී -අදටත් නීති
විෙරෝධී, එදත් නීති විෙරෝධී- කැසිෙනෝ ව ාපාරෙය් ෙයදිලා හිටපු
ෙජෝසිම්ව ෙම් රටින් ඉවත් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව්
රන්ජන් විෙජ්රත්න මැතිතුමායි කියන කාරණය මම මතක්
කරන්න කැමැතියි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙහොඳයි. මම කථාව නිම කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඇයි?

ඒක ෙගනාෙව්ත් යූඑන්පී එක තමයි.

க்ஸ் ெபேரரா)

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

(The Hon. Felix Perera)

(மாண் மிகு பீ
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙජෝසිම්ව ෙගනාෙව් අපි ෙනොෙවයි. නමුත් ෙජෝසිම් නීති
විෙරෝධී ව ාපාර පවත්වා ෙගන යන ෙකොට ෙජෝසිම්ව ෙම් රටින්
එෙළව්ෙව් අපියි; රන්ජන් විෙජ්රත්න මහත්මයායි. අන්න ඒ
කාරණය මතක තියා ගන්න.
අද ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව ාපාර හයක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
තිෙබන ඒ කැසිෙනෝ ව ාපාර හයම අද වන විට පවත්වා ෙගන
යන්ෙන් නීති විෙරෝධීවයි. ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ සඳහා බලපත දීෙම්
නීතියක් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ජැක්ෙපොට්
ෙවන්න පුළුවන්, අශ්වයන් හා සම්බන්ධ සූදුව ෙවන්න පුළුවන්,
ෙවනත් ඕනෑම සූදු ව ාපාරයක් ෙවන්න පුළුවන් ඒ අදාළ
ව ාපාරවලින් බදු අය කිරීෙම් කමයක් පමණක් ෙම් රෙට් දිගින්
දිගට සිදු ෙවනවා. නමුත් කැසිෙනෝ සඳහා බලපත ෙදන්ෙන් නැහැ.
කැසිෙනෝ සඳහා බලපත දීෙම් නීතියක් ෙම් රෙට් නැහැ. කැසිෙනෝ
සඳහා බලපත දීම නීතිගත කරනවා නම් එය කරන්ෙන් වර්තමාන
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව විතරයි. විවිධාකාර ව ාපෘති කියලා ෙම් රෙට්
ජනතාව අන්දලා, අලුතින් බලපත ෙදන්ෙන් නැහැයි කියලා
ජනතාව රවටමින් ෙම් කරන්න යන ව ාපෘතිය ජනතාව
සම්පූර්ණෙයන්ම රැවටීමක්. එදා ජැක්ෙපොට් ව ාපාරය ෙම් රෙට්
ඇති ෙවන ෙවලාෙව් ෙගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, කිස්තියානි
පූජකතුමන්ලා, සාමාන මිනිස්සු ඒෙකන් සිදු වන ව සනය
පිළිබඳව කියන ෙකොට ඒ අනතුර හඳුනා ෙගන ජැක්ෙපොට් නැති
කෙළේත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

හැබැයි ඔබතුමන්ලා ජැක්ෙපොට් ෙගනැල්ලා හඳුන්වා දුන්නාට
පස්ෙසේයි ඒක කෙළේ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)
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ෙජෝසිම් ගණිකා ව ාපාරයක් පවත්වා ෙගන ගිය බව හැන්සාඩ්
වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කැසිෙනෝ ව ාපාරයට
සම්බන්ධ, කැසිෙනෝ ව ාපාරයත් එක්ක එකට යන ෙදයක් තමයි
ගණිකා වෘත්තිය. එෙහම නම් "විෙද්ශික ගණිකාවන්ට පමණයි"
කියලා ගණිකාවන්ෙග් පාස්ෙපෝට් එකත් පරීක්ෂා කරන්න ෙවනවා
ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට. කැසිෙනෝ ව ාපාරයත්
එක්ක බැෙඳන අෙනක් ව ාපාරය තමයි පාතාලය. ෙම් පාතාලයත්
පරීක්ෂා කරලා, "විෙද්ශීය පාතාලය පමණයි" කියලා පාතාලයට
සම්බන්ධ අයෙග් පාස්ෙපෝට් එකත් ආගමන විගමන
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පරීක්ෂා කරන්න ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය විහිළු කළත් ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් වැෙඩ්
කැතයි; ෙම් වැෙඩ් නරකයි; ෙම් රෙට් සදාචාරය අගතිය කරා ෙගන
යන, ෙම් රට විනාශය කරා ෙගන යන, ෙම් රෙට් ආර්ථික
සංවර්ධනයට තඹ ෙදොයිතුවකවත් පෙයෝජනයක් නැති ෙදයක්. ෙම්
රෙට් සිටින පධාන ෙපෙළේ ව ාපාරිකයන් ෙදෙදෙනකුෙගන්
එක්ෙකෙනක් ආණ්ඩුෙව් අමාත ාංශයක ෙල්කම්වරෙයක්.
අෙනක් එක්ෙකනා ආණ්ඩුව පධාන අනුගහය දක්වන
ව ාපාරිකෙයක්. ඒ ව ාපාරිකයන් ෙදෙදනාව ෙම් රෙට් මහා ධන
කුෙව්රයන් බවට තව තවත් ෙපෝෂණය කරලා, ෙම් රෙට් සදාචාරය
දැවැන්ත අනතුරකට පත් කර තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව, ෙම්
රාජපක්ෂ ෙරජිමය, ෙම් දැවැන්ත ව ාපාරිකයන්ෙග් හිරකාරයන්
බවට අද පත්ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැකර් පිළිබඳව අද
ඕස්ෙට්ලියාෙව්ත් පශ්නයක් තිෙබනවා. පැකර් ඕස්ෙට්ලියානු
ෙද්ශපාලනෙය් කුවීන්ස්ලන්ඩ් පාන්ත ආණ්ඩුව ෙපරළීම සඳහා
කුමන්තණය කළාය කියලා ඔහුට ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් අය ලංකාෙව් සාමාන මිනිසුන්ට දරන්න බැරි තරම් ඉතාම
බරපතළ විධිෙය් ධනස්කන්ධයක් එක්ක ෙම් රටට ආවාට පසුව,
ඔවුන්ෙග් පැවැත්ම උෙදසා ෙම් රෙට් තිෙබන්නට ඕනෑ ෙමොන
ආණ්ඩුවද, ජනාධිපති වන්නට ඕනෑ කවුද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය
තිෙබන්නට ඕනෑ කාටද කියලා තීරණය කරන්න තමන්ට තිෙබන
ෙම් මහා ධනය පාවිච්චි කරනවා. ෙම් හරහා ෙපෝෂණය වන
දැවැන්ත ව ාපාරිකයන් ෙම් රෙට් ආණ්ඩු හදන්න, ආණ්ඩු විනාශ
කරන්න, ෙද්ශපාලඥයන් හදන්න, ෙද්ශපාලනඥයන් විනාශ
කරන්න, ෙම් මුදල් පාවිච්චි කරනවා.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ජැක්ෙපොට් තිබුණු බව අසත යක් ෙනෙවයි. නමුත්
ජැක්ෙපොට්වලින් ෙම් රටට වන හානිය දැන ගත්තාම ජැක්ෙපොට්
ඉවත් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. කැසිෙනෝ ඉවත්
කෙළේත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. පසු ගිය අවුරුදු 17, 18
මුළුල්ෙල් කැසිෙනෝ ව ාපාරය ෙපෝෂණය කරමින් පවත්වා ෙගන
ගිහින්, ඒ සඳහා විෙශේෂ බදු හඳුන්වා දීලා, බලපත ෙනොමැතිව
කැසිෙනෝ පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙම් අයයි.

සරත්
අමුණුගම
ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා
පරිණත
ෙද්ශපාලනඥෙයක්; උගත් ෙකෙනක්. ඒ නිසා ෙම් අනතුර
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙනොෙත්ෙරනවා වන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම
වසර දහයක තරම් කාලයකට දැවැන්ත බදු සහනයක් දීලා ෙම්
අයව ෙපෝෂණය කරනවා. සංචාරක ව ාපාරයට, අෙනකුත්
ෙද්ශීය කර්මාන්තවලට ෙම් බදු සහනය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද
කියනවා ෙම් ආරම්භ කරන කැසිෙනෝ ව ාපාරය විෙද්ශිකයන්ට
විතරක් සීමා කරනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් කැසිෙනෝ හලකට
ඇතුළු වනෙකොට ඒ ෙකනාෙග් පාස්ෙපෝට් එක පරීක්ෂා කරන්න
ෙම් කැසිෙනෝ හල් ආරම්භ කරන ඩී.ආර්. විෙජ්වර්ධන මාවෙත්
ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාලයක්
පවත්වාෙගන යන්න ෙවනවා. එක්ෙකෙනක් විතරක් ෙනොෙවයි
ෙන්. ධම්මික ෙපෙර්රාෙග් වැඩි ෙකොටස් පමාණයක් තිෙබන
ෙහේලීස් ව ාපාරයත් දැන් ෙම්ක පටන් ගන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම
රවි විෙජ්රත්නත්, ෙජ්ම්ස් පැකර් එක්ක එකතු ෙවලා හවුෙල් ෙම්
ව ාපාරය පවත්වාෙගන යන්න හදනවා. එෙහම නම් ෙම්
කියන්ෙන්, මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන විශාලතම කැසිෙනෝ
ව ාපාර ෙදකක් පවත්වාෙගන යන්න හදනෙකොට, ඒ ව ාපාර
ෙග්ට්ටුව
ඉදිරිපිට
ආගමන
හා
විගමන
ආයතනෙය්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යාලයක් පවත්වා ගනිමින් එන අයෙග්
පාස්ෙපෝට් පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, එෙහම නම් තවත් ෙද්වල් කරන්න ෙවනවා. එදා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම නිහතමානීව පිළිගත්තා, මහින්ද චින්තනෙය්
කියලා තිෙබන "මතට තිත" අද නැති බව. ස්තුතියි, ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි. එතුමා කිව්වා, "මතට ෙකොමාව" කියලා.
ඒක ඇත්ත. සදාචාරය වර්ධනය කරනවා කියලා, ආගමික
සහජීවනය වර්ධනය කරනවා කියලා, ආචාර ධර්මවල වටිනාකම
පිළිබඳව ෙම් සමාජය තුළ මතවාදයන් වර්ධනය කරනවා කියලා
ආගමික නායකයන්ෙග් අනුගහෙයන් බලයට පත් වුණු වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලය තුළ අද මහින්ද චින්තනයටත්
තිත, ෙකොමාව වැටිලා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අහිංසක
මිනිසුන්ව රවටලා ගණිකා වෘත්තිය සමඟ බැඳුණු, සූදුව සමඟ
බැඳුණු, දැවැන්ත පාතාලයක්, දැවැන්ත ව ාපාරික පැළැන්තියක්
අද රෙට් ෙපෝෂණය ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙම් රටට
නරකයි. එපමණක් ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්
නරකයි. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ආරම්භ කරපු පංච මහා
බලෙව්ගෙයන් ෙපෝෂණය වුණු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් අද ෙම්
දැවැන්ත ව ාපාරිකයන් විසින් යටපත් කරනවා. ඒ නිසා අද
ජනතාව රවටන්න, ඉදිරිෙය් දී CHOGM එක පැවැත්ෙවන කාලය
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තුළ රෙට් උද්ෙඝෝෂණ ඇති වන එක වළක්වන්න අද ෙම් අය
උත්සාහ ගත්තාට, අනිවාර්ෙයන්ම නැවත වරක් ෙම් ආකාරයටම,
ෙම් ධනපතියන්ටම සහන ෙදන ආකාරයට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ෙගන එනවා එනවාමයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මන්තීතුමා.

මීළඟට ගරු ෙජ්.ශී

රංගා

[பி.ப. 5.22]

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ம வாிக்
கட்டைளச் சட்டத்தின்கீழான கட்டைளகள் ெதாடர்பாக இன்ைறய
தினம் இச்சைபயிேல நைடெபற் க்ெகாண்
க்கும் விவாதத்தில்
கலந் ெகாண்
உைரயாற் வதில்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
இவ்ேவைளயில் மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க அவர்க ம் ஐந்தாம்
வகுப் ப் லைமப்பாிசில் பாீட்ைசக்குத் தயாராகும் மாணவைனப்
ேபான்
இவ்விவாதத்தில் கலந் ெகாள்ளத் தயாராவைதக்
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ெபளத்த மதத்தின் வழியில்
நடப்பதாகக் கூறிக்ெகாள் ம் இந்த அரசு, இந்தச் சைபயிேல
கசிேனா ெசயற்பாட் க்கான சட்ட லத்ைத இன் ெகாண் வர
இ ந்த
ேவைளயில்,
பல
தரப்பி
ந் ம்
கிளம்பிய
எதிர்ப் களினால்
அதைன
நி த்தேவண் ய
நிைலக்குத்
தள்ளப்பட் ள்ள .
இ
மிக ம்
வரேவற்கத்தக்கதாகும்.
இ ப்பி ம்,
ேவேறேத ம்
வழியில்
இதைன
மீண் ம்
ெகாண் வ வதற்குச்
ெசயற்ப வார்களா
என்ற
சந்ேதகம்
இங்குள்ள உ ப்பினர்கள் மத்தியில் காணப்ப கின்ற .
க்கியமாக,
மைலயகத்ைதச்
ேசர்ந்த
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள்தாம் அன்றி
ந் இன் வைர இந்த நாட் க்கு
அந்நியச்ெசலாவணிைய ஈட் த் தந் ெகாண்
க்கின்றார்கள்
என்பைத நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அம்மக்கள்
ஒவ்ெவா
ேதர்த
ம் தாங்கள் சார்ந்தி க்கும் கட்சிக்கு
வாக்களித்
ெவற்றி ெபறச்ெசய்தெபா தி ம் இன் வைரயில்
எவ்வித வசதிக மின்றிச் ெசால்ெலாணாத்
ன்பங்க டன்
வாழ்ந் ெகாண்
ப்பைத
நாங்கள்
காணக்கூ யதாக
இ க்கின்ற . மத்திய வங்கி அறிக்ைகைய ேநாக்குமிடத் ,
இலங்ைகயிேல வெர யா மாவட்டம்தான் கல்வியி ம் சுகாதார
வசதியி ம் பின்தங்கிய மாவட்டமாகக்
காணப்ப வைத
அவதானிக்க
ம். ெவள்ைளக்காரர்கள் ஆட்சிெசய்த காலத்தில்
இ வர் வாழ்ந்த 8 அ காம்பரா க்குள் இன்
ன் அல்ல
நான்கு கு ம்பங்கள் வாழ்கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற .
கடந்த ஐம்ப வ ட காலமாக அவ்
களின் கூைரத்தக கள்கூட
மாற்றப்படவில்ைல.
எந்தநாட் ல் வ ைம அதிகாித் க் காணப்ப கிறேதா, அந்த
நாட் ல்
மக்களின்
இனப்ெப க்க தம்
அதிகாித் க்
காணப்ப வ உலக நியதி. ஆனால், வெர யா மாவட்டத்தில்
மாத்திரம் அதிகூ ய வ ைம காணப்பட்டா ம் அங்கு வாழ்கின்ற
மக்களின்
இனப்ெப க்க
விகிதாசாரம்
ழ்ச்சியைடந்
காணப்ப கின்ற . இ
பற்றிய விபரங்கைள இலங்ைகயின்
Department of Census and Statistics
லம் அறிந் ெகாள்ள
ம். அங்குள்ள ைவத்தியசாைலகளிேல கு ம்பக் கட் ப்பா
ெதாடர்பான விளம்பரங்கேள காணப்ப கின்றன.
வெர யா
மாவட்டத்தி ள்ள மக்கள் அறிந் ெகாள்ள
யாத வைகயில்
அம்மக்க க்குக் க த்தைட ெசய் , ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின்
இனம் ெப கக்கூடாெதன்ற ஒ
சதி, பல தசாப்தங்களாக
ன்ென க்கப்பட்
வ கிற . உலக நியதிப்ப
வ ைமயான
பிரேதசங்களில்
இனப்ெப க்க
விகிதாசாரம்
அதிகாித் க்
காணப்ப கின்றெபா
, அவ்வாரறான நிைல காணப்ப ம்
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வெர யா,
ப ைள,
பண்டாரவைள,
கண்
ேபான்ற
பிரேதசங்களில் மாத்திரம் மக்களின் இனப்ெப க்க விகிதாசாரம்
குைறவைடந் ள்ளைமக்கான
காரணத்ைத
அரசாங்கம்
இச்சைபயிேல ெதாிவிக்க ேவண் ம். இன்
அதற்கும் ஒ ப
ேமேல ெசன் , தமிழர்கள் பயன்ப த்திவி வார்கள் என்பதற்காக,
அவர்கள் ெப ம்பான்ைமயாக வாழ்கின்ற ேதாட்டப் ற நிலங்கள்
அரசாங்கத்தால் பறிக்கப்பட இ க்கின்றன. அப்பிரேதசத்தில்
வாழ்கின்ற தமிழ் மக்க ைடய ேபரன்மார், தகப்பன்மாரால்
பரம்பைர பரம்பைரயாகத்
ப் ர
ெசய்யப்பட்ட அந்தக்
காணிகைள அந்த மக்க க்கு 10 ேபர்ச் அல்ல
7 ேபர்ச்
தமாவ
பிாித் க் ெகா க்காத இந்த அரசு, இன்
ேவ
மாவட்டங்களில்
உள்ள
மக்க க்கு
அக்காணிகைளப்
பகிர்ந்தளித்
அவர்கைள
அப்பிரேதசங்களில்
கு ேயற் வதற்கான
யற்சிகைள ேமற்ெகாண்
வ கின்ற .
இன்
இச்சைபயிேல மைலயக மக்களின் சார்பாக 7 தமிழ்
உ ப்பினர்கள் இ க்கின்ேறாம். இத்தைகய நடவ க்ைககளால்
எதிர்காலத்தில் அங்கு தமிழ்ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின்
எண்ணிக்ைக குைறவைடயக்கூ ய சாத்தியம் உ வாகும்.
நாங்கள் எம சி
வயதில், "இலங்ைகயி
ந் ேதயிைல,
இறப்பர், ெதங்கு ஆகியன ஏற் மதி ெசய்யப்ப கின்றன" என்
ப த்ேதாம். ஆனால் இன் ெதங்கு ஓர் ஏற் மதிப் ெபா ளல்ல.
கடந்த காலங்களில் எம
கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக
அைமச்சர் மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
அவர்கள்
ேதங்காய்கைள இறக்குமதி ெசய்தி ந்தார். ஆனால், ேதயிைல ம்
இறப்ப ம் இன் ம் எம
ஏற் மதிப் ெபா ட்களாகேவ
இ க்கின்றன. இன் ம் நாட் ன் வர ெசல த் திட்டத் க்குாிய
நிதியின் ெப ம்பங்கு ேதயிைல, இறப்பர் ஆகியவற்ைற ஏற் மதி
ெசய்வதன் லமாகக் கிைடக்கின்ற . அவ்வா இந்த நாட் க்கு
நிதிைய
ஈட் த்
த கின்ற
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின்
நலன்கைள எவ ம் - மைலயகத்தி ள்ள அைமச்சர் ஆ
கம்
ெதாண்டமான் அவர்கேளா அன்றி திகாம்பரம் ேபான்ற அரசியல்
தைலைமகேளா - கவனித்ததாகத் ெதாியவில்ைல. இ ப்பி ம்,
அந்த மக்களின் நலன்கைளக் கவனிக்க ேவண் ய கடைம இந்த
அரசுக்கு இ க்கின்ற . அங்குள்ள மக்களின் கல்வி வசதிகேளா,
சுகாதார வசதிகேளா ேமேலாங்கியி க்கிறதா? இல்ைல. அங்குள்ள
மக்கள் எவ்வித வசதிக மற்ற நிைலயிேலேய வாழ்கின்றார்கள்.
ஆனால், இந்த அரசுக்காக 'ெவற்றிைல'க்கு வாக்களித் , ஒன்ப
உ ப்பினர்கைளத் ேதர்ந்ெத த்தி க் கிறார்கள்
வெர யா
மாவட்ட மக்கள்.
இந்த மக்களின் அபிலாைசகைளப் ர்த்தி ெசய்ய ேவண் ய
கடைம இந்த அரசுக்கு இ க்கின்ற . ஆனால், அவர்க க்கு
எந்தக் காணிைய ம் ெகா க்காமல், ெதாடர்ந் ம் அவர்கைள
'லயன்'களில்
ைவத் க்ெகாண் ,
ேவ
மாவட்டத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கைளக்
ெகாண் வந்
அந்தக்
காணிகளிேல
கு யமர்த் ம் ஒ சதித் திட்டம் இன் இடம்ெபறவி க்கின்ற .
அதற்கு அவர்கள் கூ கின்ற காரணம், "பாவிக்காத நிலங்கைள
நாங்கள் பாவிக்கின்ேறாம்" என்பதாகும். பாவிக்காத நிலங்கள்
வெர யா,
ப ைள,
கண்
ேபான்ற
மாவட்டங்களில்
மாத்திரமல்ல, ஏைனய இடங்களி ம் இ க்கின்றன. அதாவ
அம்பாந் ேதாட்ைடயி ம் இ க்கின்றன, அ ராத ரத்தி ம்
இ க்கின்றன. இப்ப இ க்கின்றெபா
வெர யா, கண் ,
மாத்தைள
ேபான்ற
பிரேதசங்களில்
மாத்திரம்
ெவளிமாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த
தலாளிமாைரக் ெகாண் வந்
அவர்க க்கு
நிலம்
வழங்குகின்ற
ஒ
நிைலைம
காணப்ப கின்ற .
இத டாக
அங்கி க்கின்ற
தமிழ்ப்
பிரதிநிதித் வம் குைறகின்ற ஓர் அபாய நிைலைம ஏற்ப கின்ற .
இன்
அந்த மக்கள் இந்த அரசுக்கு ஒ
ெசய்திையக்
ெகா த்தி க்கின்றார்கள். அதாவ , கடந்த இரண் ஜனாதிபதித்
ேதர்தல்களில்
இந்த
அரசுக்கு
எதிராக
வாக்களித்தா ம்,
அண்ைமயில் நைடெபற்ற மாகாண சைபத் ேதர்த ல் இந்த
அரசுக்குச் சார்பாக வாக்களித்தி க்கின்றார்கள். எனேவ, அந்த
மக்க க்கு
வாக்கு திகைளக்
ெகா ப்ப டன்
மாத்திரம்
நின் விடாமல், ெகா த்த வாக்கு திகைள நிைறேவற்ற ம்
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ேவண் ம். 'மஹிந்த சிந்தைன'யி ம்கூட பல விடயங்கள்
கூறப்பட்
ந்தன. அந்த 'மஹிந்த சிந்தைன'யி ள்ள விடயங்கள்
பல நிைறேவற்றப்பட் விட்டதாகக் கூறி, இன்
"மஹிந்த
சிந்தைன - 2" ெவளிவந்தி க்கின்ற . ஆனால், "மஹிந்த சிந்தைன
- 1" இல் மைலயக மக்க க்குக் கூறப்பட்ட எந்த விடய ம்
இ வைர அவர்க க்காக நைட ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. ஏன்
இந்தப் பரா கம்? இந்த நாட் ன் வ மானத்தின்
ெக ம்பாக
இ க்கின்ற இந்த மக்களின்மீ ஏன் இந்தப் பரா கம் என்ப தான்
நாங்கள் ேகட்கின்ற ேகள்வி! அவர்க க்கு இன்
கள்
இல்ைல,
உாிய
வைகயிேல
எந்தவித
வசதிக ம்
ெகா க்கப்படவில்ைல. இந்த வசதியின்ைமகளின் காரணமாக
அந்த மக்கள், ேகவலம், ஒ
bank இல் ேபாய் loan
எ ப்பதற்குக்கூட
யவில்ைல. அவர்கள் வங்கிக்குப் ேபானால்,
"உங்கள் ெபயாில் electricity bill இ க்கின்றதா?" என்
ேகட்கின்றார்கள்.
Electricity
bill
எ ப்பதற்கு
அந்தக்
காாியாலயத் க்குப் ேபானால் "உங்க க்குச் ெசாந்தமான காணி
இ க்கின்றதா?" என்
ேகட்கின்றார்கள். ஆனால், இன்ன ம்
அவர்க க்கு அந்தக் காணிகள் வழங்கப்படவில்ைல. இந்தக்
காணிகள் இன்ன ம் வழங்கப்படாத நிைலைமயில் அந்த மக்கள்
இன் ம் அநாைதகளாக இ க்கின்றார்கள். அந்த மக்கள்
அநாைதகளாக இ க்கின்றேபாதி ம் இந்த ஏற் மதிப் ெபா ைள
உற்பத்தி
ெசய்வதில்
அவர்கள்
எந்தவித
பாரபட்ச ம்
காட்டவில்ைல.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)

இன் வ மான ாீதியாகப் பார்க்கின்றேபா இலங்ைகயிேல
அதிகூ ய வ மானம் ெப கின்ற பலர் இ க்கின்றார்கள்.
ஆனால், இலங்ைக சுதந்திரமைடந்ததி
ந்
அதிகுைறந்த
வ மானத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்
ப்பவர்கள் யார் என்றால், அ
ேவ
யா மல்ல, இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள்தாம்.
வெர யாவி ம்
ப ைளயி ம்
பண்டாரவைளயி ம்
கண் யி ம்
வாழ்கின்ற
அந்த
மக்கள்தாம்
ெதாடர்ந் ம்
அதிகுைறந்த வ மானத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
இந்த நாட் ேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்களின் சம்பளத்ைதப்
பார்த்தால், அ 2,000 தல் 5,000 பாய்தான். அதாவ இன்
ஒ சாதாரண வாகனேமாட் க்கு - ஒ சாதாரண driver க்கு 25
ஆயிரம்
பாய் சம்பளம் கிைடக்கின்றெபா
, ஒ
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளிக்குக் கிைடக்கின்ற சம்பளம் இந்த அளவில்தான்
இ க்கின்ற .
ஆனால்,
ஒவ்ெவா
ைற ம்
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின் சம்பளப்
பிரச்சிைன
வ கின்றெபா
தங்க க்கு
நஷ்டம்
ஏற்ப வதாகக்
கம்பனிக்காரர்கள்
கூ கின்றார்கள். ஒ
சில்லைறக் கைட ைவத்தி ப்பவர்கூடத்
தனக்கு நஷ்டம் ஏற்ப கின்றெபா
அதைன
விட் ச்
ெசல்கின்றார். அப்ப ெயன்றால் அங்குள்ள எந்தக் கம்பனியாவ
இ வைரயில்
விட் ச் ெசன்றி க்கின்றதா?
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up.
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා
(மாண் மிகு ெஜ.

றங்கா)

(The Hon. J. Sri Ranga)
ஆம்!

க்கின்ேறன்.
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இலங்ைகக்கு எந்தப் ெபா ைளக் ெகாண் வ வதற்கும்
நிதியைமச்சு வாி விதிக்கின்ற . ஆனால், ேவ நா களி
ந்
இங்கு
ேதயிைலையக்
ெகாண் வந்
blend
ெசய்கின்றவர்களிடமி ந் வாி அறவிடப்ப வதில்ைல. ஆகேவ,
இந்த
அரசும்
கம்பனிக்காரர்க ம்
அங்கி க்கின்ற
ெதாழிற்சங்கங்க ம் இைணந்
இந்த மக்கைளத்
ன்பத்தில்
ஆழ்த் கின்றன. ஆகேவ, இந்த நாட் ன் வ மானத் க்காக
எவ்வளேவா பா ப கின்ற இந்த இந்த மக்கைளப் பற்றி
இனிேமலாயி ம் சற் ச் சிந்தி ங்கள் என்
கூறி, இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கியைமக்கு உங்க க்கு நன்றி ெதாிவித் ,
என உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.

[අ.භා. 5.30]

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
சரண
குணவர்தன
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்)

-

ெபற்ேறா யக்

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of
Petroleum Industries) `

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත්
නියම ෙදකක් ඉදිරිපත් වන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ
ෙවලා අදහස් කීපයක් පකාශ කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
අද ෙම් පනත යටෙත් එන නියම විවාදයට ගන්ෙන් ඉතාම
වැදගත් කටයුත්තක් හැටියටයි. සුරාබදු ආඥාපනත යටෙත් ඇති
ෙම් නියම විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න
ඕනෑ, ෙමයින් ලැෙබන ආදායමට වඩා ෙසෞඛ සම්පන්න
ජීවිතයක් ෙගොඩ නැඟීෙම් අරමුණින් කරන කටයුත්තක් හැටියට
අපි ෙමය දකින බව. ඒ වාෙග්ම යම් අවස්ථාවක අපරාධ රැල්ලක්
ෙගොඩ නැෙඟනවා නම් එය අඩු කිරීමක්ද ෙමයින් සිදු ෙවනවාය
කියන එකත් අපි පැහැදිලිව මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම,
ෙම් නියම මඟින් මත්පැන් පානය කරන උදවිය එක පැත්තකින්
අඩු කරනවා; තව පැත්තකින් ඒ අය අෛධර්යවත් කරනවා.
එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් හැටියටත් අපි ෙමය දකිනවා.
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළා, මත්පැන් විකිණීමට අලුත්
බලපත ෙදනවා; එෙහම නැත්නම් ෆුඩ් සිටිවලට හා ෙවනත්
ආයතනවලට බලපත ෙදනවා කියලා. ඇත්තටම 2005 ඉඳලා ෙම්
වන ෙතක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය මත්පැන්
සඳහා අලුත් බලපතයක් නිකුත් කරන්න අවසර දීලාත් නැහැ;
අවසර ෙදන්න කටයුතු කරලාත් නැහැ.
අපි දන්නවා, අෙප් රට ආසියාෙව් අසිරිමත් රට විධියට
ඉදිරියට යන රටක් කියලා. සංවර්ධනය වී ෙගන යන රටක්
හැටියට අෙප් සංචාරක ව ාපාරය තුළ, ඒ ඒ නිර්ෙද්ශවලට
යටත්ව, ඒ ඒ සුදුසුකම්වලට යටත්ව සංචාරක ෙහෝටලයක් ඉදි
ෙවනවා නම්, සංචාරක ව ාපාරය යටෙත් ඒ ෙහෝටලයට අවශ
මත්පැන් බලපත නිකුත් කිරීෙම් යම්කිසි බලයක් සුරාබදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබනවා. ඒ සියලුම කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් ඒ
ෙහෝටල් සංකීර්ණය තුළ. ඒ වාෙග්ම පැහැදිලිව මතක් කරන්නට
ඕනෑ, සංචාරක ව ාපාරය යටෙත් ලබා ෙදන ඒ බලපතය යටෙත්
කවදාවත්, කිසිම ෙමොෙහොතකවත් ඒ සංචාරක ෙහෝටල්
සංකීර්ණෙයන් පිටත මත් පැන් බිඳක්වත් විකිණීම තහනම් බව.
ෙද්ශීය වශෙයන් ෙහෝ ෙව්වා, විෙද්ශීය වශෙයන් ෙහෝ ෙව්වා අෙප්
රටට එන සංචාරකයන්ට ඒ සංචාරක ෙහෝටලය තුළදී මත්පැන්
විකිණීම සඳහා අවශ බලය තමයි ඒ බලපතය තුළින් සිද්ධ
ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග්
ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙතක් කිසිම විටකදී ෙම් රජෙයන් මත්පැන්
විකිණීමට බලපත නිකුත් ෙවලා නැහැ. හැබැයි අපි දැක්කා, යම්
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පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයක ෙකෙනකුට හිමි බලපතයක්
තිෙබනවා නම් ඒ බලපතය මත ෙවනත් ස්ථානයක ඒ කටයුත්ත
කරන්නට උත්සාහ දැරූ අවස්ථා. සමහර ෙවලාවට
ඈත
පළාත්වල උදවිය, ෙද්ශපාලන අධිකාරය හැටියට අපි ළඟට
ඇවිල්ලා කියනවා, මෙග් ෙම් බලපතය යටෙත් අහවල්
දිස්තික්කෙය්, අහවල් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්, අහවල් ගාම
නිලධාරි ෙකොට්ඨාසෙය් අෙළවිහලක් පවත්වාෙගන යන්න ෙදන්න
කියලා. ඒ වාෙග් ඉල්ලීම් කරනවා. නමුත් සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තු
අධිකාරයට කථා කළාම ඒ අය දන්වා සිටිනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
නීති පද්ධතිය අනුව, ඒ බලපතය යටෙත් ඒ අදාළ ඒ මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය තුළ, අදාළ පෙද්ශය තුළ පමණක් ඒ ස්ථාන පවත්වා
ෙගන යෑමට හැකියාව තිෙබන බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි පැහැදිලිව
මතක් කරන්නට ඕනෑ, යම්කිසි විධියකින් සුදුසුකම් නැති, එෙහමත්
නැත්නම් නුසුදුසු ස්ථාන තිෙබනවා නම් ඒවාට බලපත ලබා
ෙදන්ෙන් නැති බව. ඒ වාෙග්ම මට ඇහුණා, රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා කිව්වා, මීට අවුරුදු පහෙළොවකට විස්සකට විතර ඉහත
කාලයක එක මන්තීවරෙයකුට, එෙහමත් නැත්නම් ෙද්ශපාලන
අධිකාරයකට මත්පැන් බලපත
15ක් දුන්නා කියලා. මම
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
පිහිටවපු දවෙසේ සිට -යම්කිසි අවශ තාවකට බලපතයක් නිකුත්
කළා නම් හැර,- "මන්තීවරෙයකුට ෙමන්න ෙම් බලපත ටික
තිෙබනවා, ෙම් බලපත යටෙත් තමන්ට ඕනෑ තැනක මත්පැන්
අෙලවිහලක් දමන්න" කියලා කිසිම ෙමොෙහොතක කියලා නැති
බව. එෙහම අවස්ථාක් අපට ලැබිලාත් නැහැ; අපි ඒ බවක්
දන්ෙනත් නැහැ කියන එක කියන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් රෙට්
මත්පැන් බලපත නිකුත් කළා නම් වැඩිම බලපත පමාණයක්
නිකුත් කර තිෙබන්ෙන් 1977 - 1993 කාලෙය් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. ඒ කාලය තුළ, - [බාධා කිරීමක්]
අවුරුදු 17ක් තිස්ෙසේ ගම්පහ දිස්තික්කය තුළ දීලා තිෙබන බලපත
පමාණය අතිවිශාලයි. ෙම් අවස්ථාෙව් සුරාබදු අධ ක්ෂ
ජනරාල්තුමාත් පැමිණ ඉන්නවා.- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ.
1994 ඉඳලා අපි යම්කිසි බලපත පමාණයක් නිකුත් කළා. හැබැයි
2005 ඉඳලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 'මතට තිත' වැඩසටහන
යටෙත් එක බලපතයක් - [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඊට කලින් බලපත දීලා නැද්ද?

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ඒක ෙන් මම කිව්ෙව්, 1993 ඉඳලා යම්කිසි බලපත පමාණයක්
නිකුත් කළා කියලා.

134

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර එතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න එපා. Let him
speak.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

හැබැයි, ඒ කාලෙය් කකුල් ෙදක ෙදපැත්ෙත් තමයි තිබුෙණ්.
[බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීවරුනි ෙමතැන සංවාදයක් ෙනොෙවයි, විවාදයක්
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] There is no such provision.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අවස්ථාව
තිෙබනවා. ඔබතුමා නියමිත අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙමොකක්ද රීති පශ්නය?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

You cannot raise points of Order to question the
Chair.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මම අහපු පශ්නයකට
උත්තරයක් ෙදනවා නම්, මට ආපහු එතුමාෙගන් පශ්නයක්
අහන්න අයිතිය තිෙබනවා. එතුමා සුහදව කථා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඔබතුමාට උත්තරය
ලැබුණා ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

එෙහම නම් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මැතිනිය
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් -

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ද කියලා මට වැඩිය ෙහොඳට ගරු
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා දන්නවා. ඒක හරි.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රජය බලයට පත් වුණු
1994 වර්ෂෙය් ඉඳලා අවශ තාව මත, සුරාබදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නීති රීති ෙරගුලාසිවලට අනුකූලව, ඒවාට යටත්ව මත්පැන්
බලපත යම් පමාණයක් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි පැහැදිලිව
අහගන්න. 2005 ඉඳලා ෙම් වනෙතක් දුන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇහුවා, ෆුඩ් සිටිවලට බලපත දුන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙවෙළඳ බලපතයක් තිෙබන ෙකෙනකුට ඒ
බලපතය පැවරීෙම් අයිතියක් තිෙබනවා. සුරාබදු බලපතයක්
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[ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා]

ෙවනත් පුද්ගලෙයකුට ෙහෝ සමාගමකට පවරන්ෙන් නම්, පැවරුම්
ගාස්තු වශෙයන් ර.බි. 4 බලපතය සඳහා මුදලක්ද, අනිකුත් බලපත
සඳහා තවත් මුදලක්ද අය කරලා ෙවනත් ෙකනකුට පවරන්න
බලයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා, ෆුඩ් සිටි එකට බලපතයක් ලැබුණාය
කියන එක රජෙයන් අලුතින් ඇති කරපු කමයක් ෙනොෙවයි. නමුත්
ඒකත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අදාළ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
තුළ පමණයි. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ, අෙප් රජෙය් 'මතට තිත'
වැඩසටහන අකුරටම කියාත්මක ෙවනවා.
අපි ෙමතැනදී සංචාරක ව ාපාරය ගැනත් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මත්පැන් අෙළවිය තුළින් ලැෙබන ආදායම වැඩි ෙවනෙකොට
අෙළවියත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක
කරන්න එපා, වසර 30ක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය නිසා, ෙම් රටට
සංචාරකයන් විතරක් ෙනොෙවයි ආෙයෝජකෙයකුවත් ෙගන්වා
ගන්න බැරි වුණා. සමහර විෙද්ශිකයන් ෙම් රටට එන්න ආසා
කළත් -ඇලුම් කළත්- ඔවුන්ට එන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. අද
බලන්න ෙකෝ, යුද්ධය නිම ෙවලා වසර ෙදක තුනක් යනෙකොට,
එදා ෙම් රටට පැමිණි ලක්ෂ ෙදක තුනක සංචාරකයන්ෙග්
පමාණය අද ලක්ෂ 12 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද අෙප්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත වරයා ෙම් පැමිෙණන සංචාරකයන්ෙග්
පමාණය 2015 ෙවනෙකොට මිලියන ෙදක හමාරක්, තුනක් දක්වා
වැඩි කර ගන්න හදනවා. එදා යම් කිසි පමාණයක මත්පැන්
අෙළවියක් සිදු වුණා නම්, අද වනෙකොට ඒ අෙළවිය යම්කිසි
පමාණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා නම්, 2015 ෙවනෙකොට ෙම්
රටට පැමිෙණන සංචාරකයන්ෙග් පමාණය මීට වඩා වැඩි ෙවනවා
නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙම් රටට සංචාරකයන් එන
එක නවත්වන්න කියලාද? සංචාරකයන්ෙග් විෙනෝදය, සතුට අඩු
කරන්න, නැති කරන්න කියලාද? තමුන්නාන්ෙසේලා කියන
ආකාරයට ෙම් රට පාලනය කිරීෙම් හැකියාවක් නැති බව ෙම්
රෙට් ජනතාව මැතිවරණවලදී ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාව සාමයට, සතුටට කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව සංගීත
සංදර්ශන, විෙනෝද චාරිකා, සැණෙකළි ආදියට කැමැතියි. පසු ගිය
දවසක මම නුවරඑළියට ගියා. දින කිහිපයක නිවාඩුවක්
එනෙකොට, අවුරුදු කාලය තුළ නුවරඑළියට පැමිෙණන ජනතාව
හා සමාන පමාණයක් නුවරඑළිය පෙද්ශයට ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ
අය විෙනෝදය ලබන්න, සතුට ලබන්න පවුල් පිටින් නුවරඑළිය
වාෙග් පෙද්ශයකට යනෙකොට අන් අයට බාධාවක් ෙනොවී ෙමෙහේදී
පාවිච්චි කරන පමාණයට වඩා යම්කිසි මත්පැන් පමාණයක්
පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක බාධාවක්ද? එෙහම නම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න ඕනෑ, නුවරඑළියට
ගියාට කමක් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා මත්පැන් පාවිච්චි කරන්න
එපා; තමුන්නාන්ෙසේලා විෙනෝද ෙවන්න එපා කියලා. හැබැයි
මත්පැන්වලින් ෙම් රටට බදු මුදලක් අය කරනවා නම්, ඒ බදු
මුදලින් ෙලෝකයට තිෙබන ණය ෙගවනවා කියලාද
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන්?
එෙහනම් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරලා කියන්න ෙකෝ, වරාය
හදන එක ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට ෙහොඳ නැහැ කියලා; පාරවල්
කාපට් කරන එක අවශ නැහැ කියලා; ගෙම් අතුරු පාරට කැට
ටික අල්ලන එක, ෙකොන්කීට් දමන එක අවශ නැහැ කියලා.
එෙහම නැත්නම් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, පාසල් ව ාපෘති කියාත්මක
කිරීම ෙහොඳ නැහැ කියලා කියන්න. එක පාසලක් ෙනොෙවයි,
පාසල් දහස් ගණනක් අරෙගන එක් පාසලකට අවශ කරන මුදල්
පතිපාදන දීලා -රුපියල් ලක්ෂ 10, 15 බැගින්- ෙගොඩනැඟිලි ටික
හදලා දීලා, පාසල් උපකරණ ටික අරෙගන දීලා ෙම් රෙට්
දරුවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන එක හරි නැහැ කියලා
විපක්ෂය එෙහනම් කියන්න ඕනෑ.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න 2003 ෙම් ආදායම
වැඩි වුණු විධිය. හැබැයි, මත්පැන් පාවිච්චි කරන උදවිය අඩු වන
ෙකොට ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මා ෙම් කාරණය සභාෙව්
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. 2003 ආදායම රුපියල් මිලියන දසදහස්
ගණනක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2012 වන ෙකොට රුපියල්
මිලියන හැටදහසකට අධික මුදලක් ආදායමක් හැටියට ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, පාවිච්චිය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම
නම් ෙම් ලැෙබන ආදායම අදාළ අමාත ාංශයට එෙහම නැත්නම්
සුරාබදු ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන ෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න එපාය කියලා ද
කියන්ෙන්. අලුත් ගුවන් පාලම් ඉල්ලනවා; අලුතින් හතරමං හන්දි
ඉල්ලනවා, ෙකොළඹ - නුවර පාර පළල් කරන්නය කියලා
ඉල්ලනවා. ෙකොළඹ නගරය ෙපොදු රාජ මණ්ඩලයීය රාජ
නායක සමුළුව ෙවනුෙවන් හදන්න ඕනෑය කියලා ෙම් රෙට්
ජනතාව ඉල්ලනවා. රටවල් පණස් ගණනක් ෙම් රටට එන ෙකොට
ඒ රාජ නායකයින්ට අෙප් රට රටක් හැටියට ෙපන්වන්න ඕනෑ.
එදාට ෙපොදු රාජ
මණ්ඩලයීය රාජ
නායක සමුළුවට
පැමිෙණන්නය කියා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආරාධනා කළාම
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා එෙහම නැත්නම් අෙනක්
පක්ෂවල නායකයින් පැමිෙණන්ෙන් නැතිව ඉන්න එක හරිද?
එදාට ඒ අය පැමිෙණන්ෙන් ඒ කාපට් පාරවල්වලින් නම් ෙම්
රජය විසින් ජනතාවෙගන් එකතු කළ බදු මුදල්වලින් යම් කිසි
සංවර්ධනයක් කර තිෙබන එක වැරදි ද? එෙහම නම් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඒවා වැරදියි කියලා කියන්න ඕනෑ. අපි සමුළුවට
එන්ෙන් නැහැ, ෙම් බදු මුදල් එකතු කරලා පාරවල් හදන එක
වැරදියි, විදුලිබල ෙයෝජනා කම කියාත්මක කරන එක වැරදියි,
එෙහම නැත්නම් ෙවනත් සංවර්ධන කටයුතු කරන එක වැරදියි
කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා යම් කිසි
විවාදයකට සහභාගි වන ෙකොට යම් සාධාරණ විෙව්චනයක්
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මත්පැන්
නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ගත්ෙතොත්, සැර මත්පැන් නිෂ්පාදනය
යම් කිසි පමාණයකින් තමයි 2004 වර්ෂෙය් ඉඳලා වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, ආදායම සියයට 60කින් වැඩි වුණත්
යම් කිසි පමාණයකින් තමයි මත්පැන් ලීටර් පමාණය වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම බලපත ගාස්තු ආදායම 2004දී රුපියල්
මිලියන 212ක් ෙවලා තිෙබනවා. 2012 වන ෙකොට එය රුපියල්
මිලියන 814 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, උසාවි දඩ
මුදල් 2004දී රුපියල් මිලියන 79ක් ලැෙබන ෙකොට සාෙප්ක්ෂ
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 150ක් වාෙග් පමාණයකින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙදගුණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මත්
පැන් අෙළවිෙයන් ලැෙබන ආදායමත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක
කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මට විනාඩි 15ක කාලයක් තිබුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ වාෙග්ම ගණිකා
මඩම් ගැනත්, කැසිෙනෝ ගැනත් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා ෙකරුණා.
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මට මතකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් -මා ෙම්ක
පසිද්ධිෙය් කියන්න ඕනෑ- ෙකොල්ලුපිටිෙය් හිටියා ජීන් ඇන්ටි
කියලා ෙකෙනක්. එයාට කියන්ෙන් ජීන් මැඩම් කියලයි. ගරු
සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, අපට වඩා ෙහොඳට දන්නවා ජීන්
මැඩම් හිටිෙය් යූඑන්පී එකත් එක්කයි කියලා. ඒ ගැන පැහැදිලිව
මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම්වාට අනුබලය, අවසරය දුන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්යි, ගරු මන්තීවරුනි. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ඒවා දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කිරි
සප්පෙයෝ. ෙම්ෙක් ඉන්න වයසක උදවිය ඒ ගැන ෙහොඳට දන්නවා.
ඒ නිසා වැරදි ෙද්වල් රටට ෙගනැල්ලා, වැරදි ආෙයෝජන රටට
කරලා ඒවා අෙප් කරපිට තියන්න එන්න එපා. අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය් තමයි ඒවා ඇල්ලුෙව්. අපි තමයි ගෙම් කසිප්පු ටික නැති
කෙළේ. අපට මතකයි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සමහර මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසවල 1977 තිබුණු තත්ත්වය. කසිප්පු බැරල් ගණන්,
අරක්කු බැරල් ගණන් දඬුගම පාලම උඩ තිබුණා. නමුත් අෙප්
රජය බලයට ආවාට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් කිසිම මැදිහත්
වීමක් නැතිව, අපට වුණත් මැදිහත් ෙවන්න ෙදන්ෙන් නැතිව ඒවා
සියයට 95ක් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉතිරි සියයට 5ත් නැති
කරන්න ෙම් රජය කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප්
ෙගවල්වල, පවුල්වල සමඟිය, පාසල් යන දූ දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව
වාෙග්ම ගම්වල සංවර්ධනය අද ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබන බව
මතක් කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් කළ අපරාධ ටික
බලන්න. වරාය හදන විට කිව්වා, ආදායම නෑ කියලා. නැව්
එන්ෙන් ෙමච්චරයි, ආදායම එන්ෙන් ෙමච්චරයි කියලා කිව්වා.
නමුත් අපි ආෙයෝජනය කරන මුදල දීර්ඝ කාලීන එකක්.
අපි උදාහරණයක් ගනිමු. ගම්පහ සිට ෙකොළඹ දක්වා යන
බස්වලට සිටින ෙසනඟ ටික, ඈත පළාත්වල සිට ෙකළින්ම
ෙකොළඹට යන බස් අරෙගන ගිෙයොත් අර ගම්පහ - ෙකොළඹ
බස්වලට ආදායමක් එනවාද? එෙහම එන්ෙන් නැහැ. ඒකටත්
කාලයක් යනවා. ඒ නිසා වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් වරාය පාවිච්චි
කරන විට නැව් පමාණය ෙමහාට අද්දා ගන්න. මුහුෙද් නැව් 400ක්
යනවා. මුහුෙද් ෙකොපමණ නැව් ගියත් යූඑන්පී එකට දැෙන්ෙන්
නැහැයි කියන කාරණය මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 5.47]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අෙප්
සරණ ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ජීන් ඇන්ටි ෙකෙනක්
ගැන කිව්වා. අපි නම් අහලා නැහැ ජීන් ඇන්ටිලා ගැන. නමුත්
අජිත් මන්තීතුමා නම් කිව්වා. මම හිතන හැටියට ගිය අවුරුද්ෙද්
තමයි ෙද්ශපාලන පැටිෙයක් ඔය අස්සට රිංගලා විශාල පශ්නයක්
ඇති ෙවලා ඔය ස්ථානය ෙපොලීසිෙයන් වැටලූෙව්. ඔබතුමන්ලාෙග්
ජනාධිපතිතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ඊෙය් ෙපෙර්දා තමයි ඒකට
යම් කිසි විසඳුමක් ලැබුෙණ්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙද්ශපාලන වශෙයන්
අපට එක එක පැත්තට බැණ ගන්නට පුළුවන්. නමුත් අපට අද
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රෙට් තිෙබන තත්ත්වය දිහා බලලා ෙම් රට ඉදිරියට යන්න
පුළුවන් රටක්ද, ඉදිරියට යන්න හැකියාවක් තිෙබනවාද, ෙම්
ආණ්ඩුවට ඒ හැකියාව තිෙබනවාද නැද්ද කියන කාරණය
සම්බන්ධෙයන් තමයි අපට අද කථා කරන්නට තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමා දන්නවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 30ක වාෙග්
කාලයක් ෙම් රට ආණ්ඩු කළා කියලා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක,
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, ෙජෝන් ෙකොතලාවල, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන,
රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමන්ලා ඉතාමත් ලස්සනට ආදරය,
ෙගෞරවය, පසංශාව බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙද්ශපාලනය කළා.
විෙශේෂෙයන් ෙම් නායකෙයෝ තමන්ෙග් පවුල්වලට හම්බ
කරන්ෙන් නැතිව රෙට් අවශ තාවට අනුව ඒ සංවර්ධන කටයුතු
කළා. [බාධා කිරීමක්] ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා, මා ජනාධිපතිවරු
ගැනයි කථා කෙළේ, අගමැතිවරු ගැන ෙනොෙවයි. 1977න් පසුව
ෙම් රෙට් අගමැතිවරුන්ට කරන්නට කාර්ය භාරයක් තිබුෙණ්
නැහැ ෙන්. ජනාධිපතිවරුන්ට ෙන් බලය තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම
සරත් අමුණුගම මැතිතුමන්ලා- [බාධා කිරීමක්] 1977න් පසුව.
විෙශේෂෙයන්ම ධනාත්මක ෙද්ශපාලනඥෙයෝ වශෙයන් අෙප්
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමන්ලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
හිටියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාන මතවාදය විවෘත
ආර්ථිකයට විරුද්ධයි; බටහිරට විරුද්ධයි; ෙපෞද්ගලීකරණයට
තනිකර විරුද්ධයි; සුරාවට තනිකර විරුද්ධයි; පිටින් ණය ගැනීම
සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධයි. ෙම් වාෙග් මතවාදත්
සමඟ සැදුණු පක්ෂයක් තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. නමුත් අද
වන විට විශාල වශෙයන් ෙම්ක ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. මම
හිතන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් වැඩිය එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පතිපත්ති අගය කරන, ගරු කරන, කියාත්මක කරන
පක්ෂයක් බවට අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු සන්ධානය පත්
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම- [බාධා කිරීමක්] භාගයක් ඔෙහේ.
භාගයක් ඔෙහේ හින්දා දක්ෂෙයෝ පිරිසක් ඔබතුමන්ලාත් සමඟ
ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලාටත් යම් කිසි කාර්ය භාරයක් කිරීෙම්
හැකියාවක් තිෙබනවා. ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් ජනාධිපතිතුමා
ෙමොකක්ද රටට පකාශ කෙළේ? අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ
ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස ෙමොකක්ද කියලා. සුරාබදු සම්බන්ධෙයන්
සහ ෙර්ගුව සම්බන්ධව කථා කිරීෙම්දී රෙට් දූෂණය ඉහ වහා ගිහින්
ඇමතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම මහාචාර්ය ඉන්දරත්න මැතිතුමා
කියන ආකාරයට රජෙය් ආයනවල දූෂණය රුපියල් බිලියන
125යි. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රජෙය් ෙකොන්තාත්තු දිහා බැලුවාම, මෑත භාගෙය් අවුරුදු 5 තුළ ආපු හම්බන්ෙතොට වරාය,
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්,
හම්බන්ෙතොට
ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ,
හම්බන්ෙතොට කීඩාංගණය වාෙග් ෙද්වල් දිහා බැලුවාම- සියයට
15ක සියයට 20ක වාෙග් පමාණයක් -රුපියල් බිලියන 2,000ක
වාෙග් ව ාපාරවලින් සියයට 20ක වාෙග් පමාණයක්- ෙකොමිස්
මුදල් අය කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අවුරුද්දකට දූෂණය රුපියල්
බිලියන 200ක් විතර කියලා කියනවා. රුපියල් බිලියන 350ක්
විතර ෙවනවා, ෙම් රෙට් අවුරුද්දක සම්පූර්ණ දූෂණය. දළ ජාතික
නිෂ්පාදනය රුපියල් බිලියන 1,000යි. ෙම් රෙට් අනාගතෙයන්
සියයට 35ක් දූෂණයට යට කරනවා.
දැන් ෙමොකක්ද අපට ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්? අපට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු
ඇමතිතුමන්ලා පකාශ කරනවා, මතට තිත තියන්න ඕනෑ කියලා
කිව්ෙව් අපි ෙනොෙවයි ජනාධිපතිතුමා කියලා. ඒ කාර්ය භාරය ගැන
අද ඔබතුමන්ලාෙග් මතවාදය ෙමොකක්ද? මට ඔබතුමන්ලා උත්තර
ෙදන්න. විෙශේෂෙයන්ම ආචාර්ය සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා
ඉන්නවා. නිමල් සිරිපාල ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා,
"මතට තිත" කියලා කිව්ව ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තිය
අනුගමනය කරනවාද, නැද්ද? ඔබතුමන්ලා කියනවා මතට තිත
තියන්න ඕනෑ කියලා ජනාධිපතිතුමා රටට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා
කියලා.
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

"මතට තිත" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මත්පැන් පානෙයන් ෙතොර
ලංකාවක් බිහි කිරීම. අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට
ඔබතුමා හිතන්ෙන් පාෙයෝගික පැත්ත. ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ඔබතුමා
කියන ෙද්වල් අපි පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ඇත්ත තිත්ත වුණත්
ඔබතුමා කියනවා. මත්පැන් පානය රෙට් ෙලෝකෙය් නීති දමා
නවත්වන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොවන බව අපත් පිළිගන්නවා. ඒක
රෙට් ෙලෝකෙය් නීත නුකූලව ෙකෙරන ෙදයක්. හැබැයි
ජනාධිපතිතුමා අපට කිව්ෙව් ෙම් රෙට් "මතට තිත" තියනවා
කියලායි.
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට දත්ත කිහිපයක් ඉදිරිපත්
කරන්නම්. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් ආපස්සටයි.
ජනාධිපතිතුමාෙග් "මතට තිත"ට ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
බලන්න, 2006 දී අරක්කු පරිෙභෝජනය ලීටර් මිලියන 67.1යි.
2011 දී 86.3යි. එය සියයට 40ක පමණ වර්ධනයක්. ෙබෝතල් කළ
රා පරිෙභෝජනය 2006 දී ලීටර් මිලියන 10.5යි. 2011 දී 15.5යි. එය
සියයට 50කට වැඩි වර්ධනයක්. 2006 දී විස්කි පරිෙභෝජනය ලීටර්
240,000යි. 2011 දී ලීටර් 744,000යි. ඇමතිතුමනි, ෙම් සුද්දන්ට
බැනලා ෙදන ෙග්මයි. ෙකොෙහොමද ෙග්ම? ෙම් ජනාධිපතිතුමාෙග්
"මතට තිත" කියලා ගහපු ෙග්මයි. ෙකොෙහොමද බීම? ෙකොෙහොමද
ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙග්ම? අරලියගහ මන්දිරෙය් හැම තැනම දැන්
ඔබතුමන්ලා open කරලා තිෙබන්ෙන් සුද්දන්ටයි. විස්කි ෙබොන්න
එන්ෙන් සුද්ෙදෝ ෙන්. ගෙම් මාටින් සිඤ්ෙඤෝ, අරෙනෝලිස්
ඇවිල්ලා ඔබතුමන්ලාෙග් විස්කි බීලා යන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ඇමතිතුමනි, 2006 දී ලීටර් 240,000ක තිබුණු විස්කි පරිෙභෝජනය
2011 දී ලීටර් 740,000යි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩ ෙකොෙහොමද?
ජනාධිපතිතුමා අපට කිව්ෙව් "මතට තිත" කියලායි. නමුත් විස්කි
පරිෙභෝජනය සියයට 300කින් ඉහළ ගිහිල්ලා. ඔබතුමන්ලා අපට
තමයි "මතට තිත" ගැන කථා කරන්ෙන්. දැන් ඔබතුමන්ලා
බලන්න, බැන්ඩි පරිෙභෝජනය දිහා. 2006 දී බැන්ඩි පරිෙභෝජනය
ලීටර් මිලියන 1.98යි. 2011 දී බැන්ඩි පරිෙභෝජනය ලීටර් මිලියන
3යි. ඒකත් සියයට 60කින් ඉහළ ගිහිල්ලා. ෙම් රෙට් ඔබතුමන්ලා
වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් සුද්දන්ෙග් බීමයි. ඔබතුමන්ලා කිව්වා,
අලවලින් රා නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන්
ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් ෙම්කද? ජීවිෙත්ට ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්ක
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අලවලින් හරි හාල්වලින් හරි
නිෂ්පාදනයක් කෙළොත් ෙකොමිස් මුදල් ලබා ගන්න බැහැ. ෙමෙහේ
සංවර්ධන ව ාපෘතියක් හඳුනා ෙගන ඒ සංවර්ධන ව ාපෘතිය
ෙකළින්ම චීනයට ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ලංසුව දමනවා, ඒ
ලංසුවට උඩින් තව සියයට 30ක් තියනවා. එහිදී ෙකොමිස් මුදල්
ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා ඒ ව ාපෘතිය ඉදිරිපත් කරලා
චීනෙයන් සියයට 7.2 ෙපොලියට ණය ගන්නවා. එහිදී grace period
එකක් නැහැ. ඒ පමාණය රුපියල්වලට හැෙරව්ෙවොත් සියයට 28ක
ගිනි ෙපොලියටයි එම ණය ගන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා චීනෙයන් ණය
අරෙගන අපට කියනවා, බදුවලින් ෙම් ආදායම ලබා ෙගන
පාරවල්, මංමාවත් දියුණු කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමන්ලා
අපට කලින් පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද?
ජින් පිරිෙභෝජනය දිහා බලන්න. 2006 දී ජින් පරිෙභෝජනය
ලීටර් මිලියන 1.2යි. 2011 දී 1.5යි. අමුණුගම ඇමතිතුමනි, ෙම්
සියල්ල වැඩි ෙවලා. ඔබතුමාෙග් අවධානය නැවත මම ෙම් ගැන
ෙයොමු කර සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම රෙට් නීති සම්පාදනය කරලා
ෙම්ක නවත්වන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය අපට
හරියට කියන්න. ඔබතුමන්ලා කියනවා ද, බදු ලබා ගැනීෙමන් ෙම්
රට සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙබොන අය වැඩි කරලා;
රෙට් අනාථ වන මිනිස්සු වැඩි කරලා; අනාථ වන පවුල් වැඩි
කරලා; හැම ෙකනාටම විස්කි, බැන්ඩි, ජින් ෙබොන්න පුරුදු කරලා;
පුළුවන් තරම් බීලා මැරියල්ලා කියලා; ෙම් රෙට් ජනගහනය අඩු
කරලා ඒෙකන් රට සංවර්ධනය කරන්න ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම්, ඒක අපට කියන්න. හංගලා ගහන්න
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එපා. ජනාධිපතිතුමා "මතට තිත" කියලා මුළු රටටම කියනවා.
එතුමා ඒක කියන්ෙන් ෙගොෙරෝසු කටහඬකින්. අෙප් රෙට්
කාන්තාවන් ඒක ෙගොඩාක් විශ්වාස කරනවා. හැබැයි එතුමා ඊට
පස්ෙසේ ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අද ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවලට වඩා
ඒක පුද්ගල මත්පැන් පරිෙභෝජනය වැඩිම රට ලංකාවයි.
ඇමතිතුමනි, මත්පැන් විකුණන නීත නුකූල ෙනොවන ස්ථාන
- illicit liquor places in the country - ලක්ෂ ෙදකක් තිෙබනවා
කියලා ඔබතුමා කිව්වා. දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? ඔබතුමා අදහසක් පකාශ කළා, ෙම්වා ඔක්ෙකොම
නීත නුකූල කරලා ෙම්ෙකන් බදු ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ෙම්
කමෙව්දය ඔබතුමන්ලාෙග් -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු
සන්ධානෙය්- මතවාදයට අනුව ගැළෙපනවාද කියලා පළමුව
ඔබතුමන්ලා කියන්න. ඒක අපට හරියට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ; රෙට්
ජනතාවට ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා විවෘත ආර්ථිකයට
විරුද්ධද? සුද්දන්ට විරුද්ධද? ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා සුද්දන්ට බැණ
බැණ සුද්දන්මයි ලංකාවට ෙගන්වන්ෙන්. විවෘත ආර්ථිකයට බැණ
බැණ කරන්ෙන්ම විවෘත ආර්ථිකෙය් ෙද්වල්මයි. ණයවලට බැණ
බැණ ගන්ෙන්ම ගිනි ෙපොලියට ෙදන ණය. ඔබතුමන්ලාෙග්
ආර්ථික පතිපත්තිය, ඔබතුමන්ලාෙග් සාර ධර්ම අපට
හිතාගන්නවත් බැරි කාලයක් අද ෙම් රෙට් උද්ගත ෙවලා
තිෙබනවා.
ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය තව
කරුණකට ෙයොමු කරනවා. මම ෙම්ක දිගින් දිගටම කථා කළා.
නීත නුකූල ෙනොවන ස්පීතුවලට සම්බන්ධ කන්ෙට්නර් 15ක්
දැනටම ලංකාවට ඇවිල්ලා. ඒවා ගැන ෙම් උත්තරීතර සභාවට
ඔබතුමා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, ඔබතුමාට මතක ඇති. ෙම්
අල්ලපු කන්ෙට්නර් ෙදක සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙගන් අහද්දි
අනිවාර්යෙයන්ම නීතිය කියාත්මක කරනවා කියලා ඔබතුමා
කිව්වා. ඇමතිතුමනි, දැන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රටට
ෙම් විනාශය කරන්න එපා කියලා මම ඔබතුමාෙගන් පුන පුනා
ඉල්ලා සිටියා. ෙම් කන්ෙට්නර් ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන් ෙහොෙරන්.
ෙම්කට ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයක් සම්බන්ධයි. ඒ නිසා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලන හස්තයක් කියාත්මක වනවා. මම
කිව්ව විධියටම එෙසේ කියාත්මක වුණා. "The Sunday Leader"
පුවත් පෙත් වාර්තා වනවා, ෙම් කන්ෙට්නර් ෙදක එළියට ගන්න
රුපියල් මිලියන 10ක් ලබා දුන්නා කියලා. අද වන ෙකොට ෙම්
සඳහා නඩුවක් නැහැ. අද වන ෙකොට අත් අඩංගුවට ගත්
පුද්ගලයකු හිර භාරයට ෙයොමු කරලා නැහැ. ෙමොකක්ද වුෙණ්? අද
ෙමය විශාල මං ෙකොල්ලයක් ෙවලා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී දුන් ෙපොෙරොන්දුව අප ඉදිරිපිටම ව ර්ථ ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමාට කරුණු ලැබී තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.

I quote from "The Sunday Leader" of 31st March, 2013:
“........Kodikara of Axis Industries (Pvt) Ltd, of No. 369/42,
Sepalika Uyana, Watareka Padukka, who imported ethanol
spirit under the pretext of Rosin Resin Acid and Sulphate
Turpentine Oil, was arrested on March 19 by Customs
Officers and remanded for 14 days…..”

ඇමතිතුමනි, දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මම
ඔබතුමාට නම් එක්ක ෙදන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමහිදී DGC Director General of Customs, ජගත් විෙජ්වීර මැතිතුමාට
ඇඟිල්ල දිගු වනවා. ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ඇමතිතුමනි, ෙම් Customs Officersලාට -ෙම් නිලධාරින්ට- නීතිය
ගැන දැනුවත් කරලා තිෙබද්දි ෙම් කන්ෙට්නර් විවෘත කෙළේ ඒවා
ෙගන්වපු පුද්ගලයා නැති අවස්ථාවකදීයි. ඉහළ නිලධාරින් කිව්වා,
ෙම්ක විවෘත කරන්න එපා කියලා. හැබැයි, ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ
කන්ෙට්නර් විවෘත කළා. එතෙකොට නීතිය කියාත්මක කරන්න
බැහැ. අද ඒ පුද්ගලයා වග කීම භාර ගන්ෙන් නැහැ. අද ඒ
පුද්ගලයා කියනවා, ෙම් ඔහු ෙගනාපු බඩු ෙනොෙවයි කියලා. දැන
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දැනම ඒ ෙදක ඇරියා. ඒවා ඇරියා පමණක් ෙනොෙවයි ගරු
ඇමතිතුමනි.

This news report further states, I quote:
“Six Customs officers, including a Director, Superintendent and
Assistant Superintendent of Customs, are accused of allegedly being
bribed by powerful ruling party politicians to get the two
controversial containers of ethanol spirits released.”

ෙමන්න අද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා මට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, 'අනිවාර්යෙයන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක ෙවනවා. සුරාබදු ආඥාපනත
යටෙත් විශාල දණ්ඩනයක් නියම කරලා ෙම් මුදල් ලබා ගන්නවා'
කියලා. හැබැයි ඒක සිදු වුෙණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ
කාරණය ෙකෙරහි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
ෙමහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:

I quote:
“According to the source, it was S.D. Sunil, Chief Assistant
Preventive Officer (Gates) on behalf of the DGC who had given
orders to the Logistics Manager, Sri Lanka Ports Authority, to
detain the two containers and it was the same officer that wanted
Director Preventives, Lesley Gamini, to give approval to release the
containers without following the normal procedure.”

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නීතිය කියාත්මක කරන්න. ඔබතුමා
විෙශේෂෙයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න. ඒ
අයට දඬුවම් ෙදන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමහි
තවදුරටත් ෙමෙසේ ද සඳහන් ෙවනවා:

This news report further states, I quote:
“ ‘We received information that the two containers were carrying
readymade garments. On that information the containers were
detained by the Chief Assistant Preventive Officer (Gates) S.D.
Sunil. However, when the containers were scanned it was found that
there were barrels, but none carrying any readymade garments. It
was then that S.D. Sunil wanted Assistant Superintendent Customs,
Dhammika Gamage, to submit a report seeking approvals to release
these containers as they were not suspicious.
However, without getting the Deputy Director Customs Rishafi,
who is the authorizing officer to release the containers, S.D. Sunil
and Dhammika Gamage, bypassed the Customs rules and
regulations and got Director Preventive, Lesley Gamini, to give his
consent to release the containers, which is controversial,’ the
sources added.”

රිෂාෆි මහතාටයි ඒ නීත නුකූල බලය තිබුෙණ්. එතුමාෙග්
නිරීක්ෂණය ගන්ෙන් නැතිවයි, එතුමාෙගන් අහන්ෙන් නැතිවයි
ෙමෙහම කරලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව ෙකෙහල් කැනක් කැපුවත් හිෙර් යන
බව ඔබතුමා දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ආකාරෙය් තවත්
කන්ෙට්නර් 15ක් ඇවිත් ෙමෙහේ බාලා තිෙබනවා. ඉදිරි
අනාගතෙය්දී ෙම්වාත් ඇතුළට අරෙගන එනවා. ජනාධිපතිතුමා
"මතට තිත" කියලා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්වාට ඇමතිවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය
තිෙබනවා. ෙම්වා කරන්ෙන් සාමාන මිනිසුන් ෙනොෙවයි ගරු
ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා එෙහම කරනවා කියා කියන්ෙන් නැහැ;
ෙමතැන ඉන්න බහුතරයක් එෙහම කරනවා කියන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි පධාන ඇමතිවරෙයක් ෙම්කට සම්බන්ධයි. "The Sunday
Leader" එෙක් ෙම් article එක මම සභාගත* කරනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද රෙට් බිලියන ගණනක් විනාශ වන වැඩක් ෙම්ක. ජනතාව
විනාශ ෙවනවා ෙම්වා බීලා. ඇත්තටම ඔබතුමන්ලාෙග් මත වාදය
අපට ෙත්රුම්
ගන්න බැහැ. ආදායමද ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් රෙට් ජනතාව මතින්
මුදා ගන්නද බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් කියන එක අපට ෙත්රුම්
ගන්න බැහැ. ඔබතුමන්ලා රෙට් ජනතාව මතින් මුදා ගන්ෙන්
නැත්නම්, ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය 'රෙට් මිනිසුන් බීලා
මැරියල්ලා' කියන එකද? බදු පැනවීම තුළින් ඔබතුමන්ලා
ආදායමක් ලබාගන්න විතරක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා නම් ඒක
සිදු වන්ෙන්ත් නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. එෙහම නම්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් සිද්ධ වන්ෙන් සුරාව නැති කිරීම
ෙනොව ෙම් රටට විශාල විනාශයක්. විෙශේෂෙයන්ම දූෂණය කියන
එක ඉහ වහා ගිහිල්ලා. ඇමතිවරුන්, ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ බලවත්තු
දූෂණයට සම්බන්ධ නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය කියාත්මක
වන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, please give me one more minute.
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවූවා. ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවූවාට
පස්ෙසේ ඔබතුමා ෙමතැනට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරගන්න බැරි නම්, ඒ අල්ලා ගත්තු containers
ෙදක සම්බන්ධෙයන් නීතිය කියාත්මක කරන්න බැරි නම් ආෙයත්
ෙමොනවාටද ෙම් රෙට් නීතිය ගැන කථා කරන්ෙන් ගරු
ඇමතිතුමනි? අපි ෙම් රෙට්, ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙම්
ෙකෙර් ෙබෙහවින් ෙයොමු කරවූවා. ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
අවධානය, ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය, ෙම් මුළු සභාෙව්
අවධානය ෙයොමු කරවූවාට පස්ෙසේත් ෙම් containers ෙදක ඒ
විධියට නිදහස් කරන්න පුළුවන් නම්, තවත් containers 15ක්
ඇවිල්ලා නම් ෙමොනවාටද ෙම් රෙට් නීතිය ගැන කථා කරන්ෙන්?
ෙම්වාෙයන් ලැෙබන මුදල් පමාණය ෙකෝටි ගණනක් ගරු
ඇමතිතුමනි. ෙම්වා හම්බන්ෙතොට වරාය වාෙග් සුදු අලි ෙනොෙවයි.
තවත් bunkering ports රට වෙට් අවශ කරන තැන්වලට
පිහිටුවන්න, සංවර්ධනයට අවශ
කරන මුදල් ලබාගන්න
ෙම්වාෙයන් පුළුවන්. හැබැයි ඔබතුමන්ලා ඒ කාර්ය භාරය
කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 'බීලා මැරියල්ලා' කියලා ෙම් රෙට්
ජනතාව විනාශ කරලා හිතා මතාම තමන්ෙග් හිතවතුන්, බලවතුන්

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ෙම් කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.
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——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

මාර්ගෙයන් තමන්ෙග් ෙපොකැට්ටුවට සල්ලි දාගන්න පුළුවන්
ආර්ථිකයක් ඇති කරනවා මිස රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් සුභවාදි
ආර්ථිකයක් ඇති කරගන්න දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක් ෙහෝ කිසිම
සූදානමක් ඔබතුමන්ලාට නැහැ කියන එකයි මෙග් අදහස.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

144

අවුරුද්දකට කලින් වැඩ නිම වුණු පාෙදනිය - අනුරාධපුර මාර්ගය
මම සඳහන් කරපු සියලු මාර්ගවලට වඩා පළලින් වැඩියි. හැබැයි
ඒෙක් එක කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
මිලියන 58ක් වාෙග් මුදලක්. අවුරුද්දකට පස්ෙසේ හදපු කුරුණෑගල
- වාරියෙපොල මාර්ගයට එක කිෙලෝ මීටරයක් සඳහා මිලියන
100කට වඩා වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. කළුගමුව - වාරියෙපොල
මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටරයක් සඳහා මිලියන 100ක් වැය ෙවලා
තිෙබනවා. ගිරිඋල්ල මාර්ගයට ආසන්න වශෙයන් කිෙලෝ
මීටරයට මිලියන 90ක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. වසරක් වාෙග්
කාලයකදී මිලියක 40ක් වාෙග් පමාණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා.
මීළඟට ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා.
[අ.භා. 6.02]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරා බදු යටෙත් ෙම් රටට
විශාල ආදායමක් ලැෙබනවා. ෙම් මුදල් නිසි ආකාරව ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයට ෙයොදවනවාද කියන එක බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, ලබන අවුරුද්ෙද් කුලියාපිටිය පෙද්ශය මුල්
කරෙගන "දැයට කිරුළ" වැඩසටහන කියාත්මක වන බව.
කුරුණෑගල දිස්තික්කය, පුත්තලම දිස්තික්කය, කෑගල්ල
දිස්තික්කය මූලික කරෙගනයි එය කියාත්මක වන්ෙන්. හැබැයි ඒ
සඳහා තව මාස හතරයි තිෙබන්ෙන්. අපට ෙප්න්ෙන් නැහැ, "දැයට
කිරුළ" වැඩසටහන නිසි කාලෙය්දී ඉවර කර ගන්න පුළුවන්
තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියලා. ෙමොකද "දැයට
කිරුළ" වැඩසටහන කියාත්මක වන වයඹ විශ්වවිද ාලයට මිලියන
570ක ෙගොඩනැඟිලි තුනක් ෙවන් ෙවලා තිබුණත් තවම ඒෙකන්
එකයි ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතුරු ෙදකට පස් පිඩැල්ලක්වත්
කපලා නැහැ. "දැයට කිරුළ" සංදර්ශන භූමියට කුලියාපිටිය
කාර්මික විද ාල භූමියත් මධ මහා විද ාල භූමියත් අයත් වනවා.
කාර්මික විද ාලයටත්, කුලියාපිටිය මධ මහා විද ාලයටත් ෙවන්
කරලා තිෙබන පතිපාදන ෙමොනවාද කියන එක ගැන බරපතළ
පශ්නයක් තිෙබනවා. කිසිම ඉදි කිරීමක්, කිසිම සංවර්ධන
ව ාපෘතියක් තවම කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. මාර්ග සංවර්ධන
ව ාපෘති නම් ෙබොෙහොම ගජරාෙමට යනවා. අපට ෙපෙනනවා, ෙම්
මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතිවලින් ෙමොන තරම් ගසා කෑමක්, ෙමොන
තරම් නාස්තියක්, දූෂණයක් ෙවනවාද කියලා. මම ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරන්න කැමැතියි.
ෙම් දවස්වල කුරුණෑගල - නාරම්මල - මාදම්ෙප් මාර්ගෙය්
කිෙලෝමීටර් 24ක් සංවර්ධනය කරනවා. මිලියන 2,482ක් ඒ සඳහා
ෙවන් කර තිෙබනවා. NEM ආයතනය තමයි ෙකොන්තාත්කරු.
රාජ බැංකුවක් වන ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙවන් - NSB
එෙකන් - තමයි මුදල් සැපෙයන්ෙන්. කඩහෙපොල - රඹාවැව
මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටර් 18.9ක් සඳහා මිලියන 1,951ක් වැය
කරනවා. මුදල් සැපෙයන්ෙන් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙවන්.
ෙකොන්තාත් සමාගම චීන සමාගමක්. පන්නල - කුලියාපිටිය ෙහට්ටිෙපොල මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 27ක් හදනවා. ඒ හදන්ෙන්ත්
NEM ආයතනයයි. ලංකා බැංකුව තමයි මුදල් සපයන්ෙන්.
ගිරිඋල්ල - දංෙකොටුව මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 29ක් හදනවා.
මිලියන 2,000ක් වියදම් කරනවා. ලංකා බැංකුව මුදල් සපයනවා.
NEM කියන ආයතනය තමයි එතැනත් ෙකොන්තාත්කරු. කළුගමුව
- වාරියෙපොල මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 21ක් හදනවා. මිලියන
2,100ක් වියදම් කරනවා. PND ආයතනය තමයි ෙකොන්තාත්කරු.
අපට ෙම් මිල ගණන් දිහා දැක්කාම පුදුම හිෙතනවා. මීට

කිෙලෝ මීටරයකට යන වියදම ඇෙරන්න මම තව පැහැදිලි
කිරීමක් කරන්නම්. එක අයිතමයක් ගත්ෙතොත්, Aggregate Base
Course - ABC කියන මිශණය අතුරා compact කරලා වැඩ
අවසන් කරන්න කියුබික් මීටරයට රුපියල් 7,000ක්, 7,700ක්
අතර ගණනක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු estimate එෙක්
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 4,500යි. සම්මතයන්ට වඩා රුපියල් 3,000ක්
වැඩියි. Asphalt ෙමටික් ෙටොන් එකකට ආසන්න වශෙයන්
රුපියල් 20,000ක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. කඩහෙපොල පාරට
රුපියල් 20,600ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉංජිෙන්රු සම්මතයන්ට
අනුව රුපියල් 14,000යි ෙවන් කරන්ෙන්. ෙම් එක ඒකකයකට
සියයට 40ක් වාෙග් පමාණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
තවත් උදාහරණයක් කියන්නම්. කළුගමුව - වාරියෙපොල
මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් 21යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එහි
traffic control එකට මිලියන 34ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා ඕනෑම ෙකෙනකුට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා, traffic
control එක කරන ආකාරය ගැන. සාමාන ෙයන් මාර්ගයක්
හදද්දී section හතරක, පහක තමයි වැඩ කරන්ෙන්. ෙකොළ
ෙකොඩියකුයි, රතු ෙකොඩියකුයි අරෙගන මිනිස්සු ෙදන්ෙනක්
ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන තමයි ඒ traffic control එක කරන්ෙන්.
Section හයක් තිබුෙණොත් 12 ෙදෙනක් වැඩ කරනවා. Night shift
එකක් දැම්ෙමොත් 24 ෙදෙනක් වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව sign
board ෙදකක් ෙදපැත්ෙත් හයි කර ගන්නවා. ඔන්න ඔච්චරයි.
අවුරුද්දයි contract එක. මිලියන 34ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා,
ෙම් traffic control එකට. අපට ෙප්නවා, අපි ඉන්න රෙට් ෙම්
හැෙදන පාරවලින් ෙමොන තරම් ගසා කෑමක් ෙවනවාද කියලා. ඒ
ගණන අපට හිතා ගන්න බැහැ.
ඔවුන්ට ගසා කෑමට පුළුවන් වන්ෙන් මාර්ග සංවර්ධන
ව ාපෘතිවල ෙකොන්තාත් පදානය කරන කමෙව්දය නිසායි. ඒකට
ෙහේතු වුෙණ් 2011.05.16 දිනැතිව Secretary to the Treasury,
අෙප් පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාෙග් Public Finance Circular No.
444(i) දරන චකෙල්ඛයයි. ඒ චකෙල්ඛය අනුව මාර්ග ඉදි කිරීෙම්
unsolicited development proposals ඉදිරිපත් කරන්ෙන් RDA
එෙක් ඉංජිෙන්රුවරු ෙනොෙවයි. ඒ කියන්ෙන්, අදාළ මාර්ගය ඉදි
කරන්න ඕනෑද, නැද්ද කියන එක තීන්දු කරන්ෙන් යම් කිසි
කමෙව්දයකට ෙනොෙවයි. ෙකොන්තාත්කරුවා තමයි ෙයෝජනා
කරන්ෙන්, "ෙම් ගිරිඋල්ල - දංෙකොටුව පාර හදන්න ඕනෑ, ෙම්ක
මිලියන 1,000කට, 2,000කට හදලා ෙදනවා. ඒක තමයි මුදල.
අවුරුදු 14කින් ෙගවන්න බැංකුවක් ෙහොයලා ෙදනවා. ෙම්ක තමයි
බැංකු ෙපොලිය. මම ලංකා බැංකුව කථා කරලා ෙදනවා. ෙමොකද
කියන්ෙන්, පාර හදනවාද, නැද්ද" කියලා. පාර හදන්න ඕනෑද
කියලා තීන්දුවක් ගන්ෙන් නැහැ. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය තමයි,
ගිරිඋල්ල - දංෙකොටුව පාර. ඒ පාර ෙම් තිෙබන තත්ත්වෙයන් තව
අවුරුදු පහක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එෙහම තිෙබද්දි මිලියන
2,000කට NEM කියන ආයතනයට ෙකොන්තාත් එක ෙදනවා, ඒ
ආයතනෙය් ඉල්ලීම පරිදි. ෙමන්න ෙම්කයි විනාශයට මුල.
මිලියන 2,000ක් වැය වනවා කියන ෙම් මාර්ගය ඉංජිෙන්රු
estimate එක අනුව මිලියන 1,200කට, 1,300කට හදන්න පුළුවන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි සුරාබදුවලින් ෙනොෙවයි,
ෙමොන බද්දක් පනවා ආදායම් ඉපැයුවත් ඒ සල්ලි ෙකොහාටද
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යන්ෙන්, ඒ සල්ලිවලින් කවුද ආදායම් ලබන්ෙන්, ඒ සල්ලි කාෙග්
pocket එකටද යන්ෙන් කියන එක ෙලොකු පශ්නයක්. අපි ඒවා
තමයි කථා කරන්න ඕනෑ.
බැලුවාම අපට ඇස් ෙදකට ෙපෙනනවා, සංවර්ධනය. රටකට
සංවර්ධනය අවශ යි. අධිෙව්ගී මාර්ග අවශ යි. මාර්ග සංවර්ධනය
අවශ යි. ෙම්වා මීට අවුරුදු 10කට කලින් වැඩ අවසන් වන්න
තිබුණු පාරවල්. හැබැයි ෙම් සංවර්ධන ව ාපෘතිවලින් ෙමොනවාද
වන්ෙන්? අපි ෙකොතැනද නතර වන්ෙන්? ෙම් සියලුම මාර්ගවලට
මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රාජ බැංකු. ඒ බැංකුවල
රැකවරණය ගැන වග කියන්ෙන් කවුද? ඒ බැංකුවල
තැන්පත්කරුෙවෝ කවුද? අෙප් ගම්වල ඉන්න දුප්පත් අසරණ
මිනිස්සු, දුප්පත් ෙගොවිෙයෝ, දුප්පත් කම්කරුෙවෝ හා රජෙය්
ෙසේවකෙයෝ ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ
උපයා ෙගන ස්ථිර තැන්පතු දාලා තිෙබන මුදල්වලින් තමයි අද ෙම්
රජය සංවර්ධන ව ාපෘති කරන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙම් ඉදිකිරීම්
කරන්ෙන් සුරාබදුවලින්, ෙවනත් ආදායම්වලින් ලබපු මුදල්වලින්
ෙනොෙවයි. ඒවා කරන්න රජයට සල්ලි නැහැ. ෙකොන්තාත්
සමාගම්වල ෙයෝජනා අනුව තමයි ෙම් සියලුම සංවර්ධන ව ාපෘති
සිදු වන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව අපට ෙලොකු සැකයක් තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න වනවා. ෙම් ඉදි කිරීමට
තරගකාරී ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කළා නම් ඒ ෙකොන්තාත් එෙකන්
සියයට 40ක මුදලක් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්. ඇයි අපි එතැනට
යන්ෙන් නැත්ෙත්?
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට අද ෙලොකු තදියමක්, කඩිමුඩියක්
තිෙබනවා ෙම් මාර්ගවල ඉදි කිරීම් ඉක්මනට ඉවර කරන්න.
සාමාන ෙයන් මාර්ගය ෙදපැත්ෙත් පස් අතුරලා, ඒවා compact
කරලා, shoulders හදලා තමයි මැද කාපට් එක ගහන්ෙන්.
නැත්නම් ෙහොඳ සම්බන්ධයක් - bond එකක් - ඇති වන්ෙන් නැහැ.
අද එෙහම ෙනොෙවයි. අද ඒෙක් අෙනක් පැත්ත කරන්ෙන්. මැද
කාපට් එක එළා ෙගන එළා ෙගන යනවා. අන්තිමට තමයි පාර
ෙදපැත්ත හදන්ෙන්. ඉතින් ඒ පාරවල පමිතියක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුද්දක් ෙදකක් යද්දී පාර
කැෙඩන්න ගන්නවා. එතෙකොට අපට නැවත පාර නඩත්තු
කරන්න සිද්ධ වනවා. "දැයට කිරුළ" වැඩසටහනක් ෙපන්වලා,
ෙබොරු තදබදයක් ෙපන්වලා ෙකොන්තාත්කරුවන්ට සිතූ සිතූ
විධියට ගසා කන්න පුළුවන් වට පිටාවක් අද හදලා තිෙබනවා.
ඒකයි අපට තිෙබන කනගාටුව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දිනවල වයඹ පළාත්
සභා මැතිවරණය පැවැත්වුණා. මට මීට දින කීපයකට ෙපර හම්බ
වුණා රජෙය් නිලධාරිෙයක්. ඒ නිලධාරියා කිව්වා, මැතිවරණය
නිසා ගජරාෙමට හැම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකම ජංගම ෙසේවා
තිබුණා කියලා; ඒ ජංගම ෙසේවාවලට යන ෙකොට ගම්වල මිනිසුන්
ෙකොෙහොමද ඒවාට සූදානම් වුෙණ් කියලා. ජංගම ෙසේවාවලට යන
ෙකොට එක තැනක කෑම ෙම්සයක් ලෑස්ති කරලා තිබුණාලු
wedding එකක වාෙග්. අලුවා, වැලිතලප, ෙක්ක්, පලතුරු ඇතුළු
එකී ෙනොකී සියලු ෙද්වල් එක්ක විශාල කෑම ෙම්සයක් තිබුණාලු.
දැන් බඩ රිෙදනවාලු ඒ කෑම මතක් ෙවලා. ෙමොකද, ඒ දුන්නු
ෙපොෙරොන්දු එකක්වත් ඉෂ්ට කරලා නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට
ෙපොෙරොන්දු වුණාලු, වැසිකිළි නැති අයට වැසිකිළි ෙදනවා, වහෙල්
උළු නැති අයට උළු ලබා ෙදනවා, ෙගවල් හදන්න ඕනෑ අයට
ෙගවල් හදලා ෙදනවා කියලා.
ෙම් දුන්නු සියලුම ෙපොෙරොන්දු එක්ක තමයි වයඹ පළාත් සභා
මැතිවරණය දිනුෙව්. අද ඒ ෙපොෙරොන්දුවලින් ඉෂ්ට ෙවලා
තිෙබනවා නම් ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබන්ෙන් උප්පැන්න නැති අයෙග්
උප්පැන්න ටික සහ හැඳුනුම්පත් ටික හැදිලා තිෙබන එක පමණයි.
ෙම් හැර කිසිම ෙපොෙරොන්දුවක් අද ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ. අද ඒ
නිලධාරින් ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කියනවා, "අෙන්! අර ගෙම්
මිනිහා රුපියල් 100, රුපියල් 200 එකතු කරලා දුන්නු කෑම
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ෙම්සයත් අද අපට වහ ෙවලා තිෙබන්ෙන්" කියලා. ෙමොකද ඒ
නිලධාරින් දන්නවා, ෙම් සියලු ෙද්වල් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු කියලා.
ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය. අද "දැයට කිරුළ" වැඩසටහන
හරියට කියාත්මක ෙවනවා නම් ෙම් වන ෙකොට ෙම් වැඩසටහන්
අවසාන ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඊට අමතරව තවත් කරුණු කීපයක් කියන්න තිෙබනවා. ඒ
නිසා මා ඔබතුමාෙගන් තව විනාඩියක කාලයක් ඉල්ලනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කාල ෙව්ලාව සම්බන්ධව පශ්නයක්
මන්තීතුමා. ෙකටිෙයන් අවසන් කරන්න.

තිෙබනවා,

ගරු

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

පවාහන ඇමතිතුමා මීට ෙපර ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා. මා
හිතන හැටියට එතුමා දැන් ගියා. මට ඊෙය් ෙලොකු කරදරයක්
වුණා. ෙමොකද, අද පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්න මා ආෙව්
බණ්ඩාරෙවල ඉඳලා Night Mail එෙක්යි. රෑ මට බඩගින්නක්
ආවා. ෙමොනවා හරි කන්න බලන ෙකොට කන්න ෙදයක් නැහැ,
කැන්ටිම වහලා. මාස ගණනාවක ඉඳලා දුම්රිය ෙභෝජනාගාර
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා හිතන හැටියට ෙම්ක
ෙලොකු පශ්නයක්. අපි නම් ඉඳලා හිටලා තමයි train එෙක්
යන්ෙන්. හැම දාම train එෙක් යන මිනිසුන් ඉන්නවා. රජෙය්
නිලධාරින් train එකට දුවෙගන ගිහිල්ලා, plain tea එකක් බීලා
එෙහම නැත්නම් බනිස් ෙගඩියක් කාලා තමයි ඒ පැය ෙදක, තුන
ගත කරන්ෙන්. Station එෙකන් බැහැලා ෙත් එකක් ෙබොන්න
බලන ෙකොට ඒෙකත් නැහැ; ඒකත් වහලා. මා හිතන හැටියට අද
ෙම් ෙභෝජනාගාර පශ්නය දුම්රිය පාවිච්චි කරන අතිමහත්
ජනතාවට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. අවසන් කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙකොෙහේ ඉඳලාද ආෙව්?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

බණ්ඩාරෙවල ඉඳලා ආෙව් 7.30ට තිෙබන Night Mail එෙක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙම් දුම්රිය ෙභෝජනාගාර පශ්නයත් ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. අෙප් පවාහන ඇමතිතුමා හිටියා නම්
තමයි වඩා ෙහොඳ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(The Presiding Member)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ෙබොරු, ෙබොරු.

මීළඟට ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ந

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

[අ.භා. 6.15]

(The Hon. Athauda Seneviratne)

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

வல்கள்

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු නලින් බණ්ඩාර
මන්තීතුමා යන්න ඉස්සර ෙවලා වචනයක් කියන්න ඕනෑ. එතුමා
පාරවල් රාශියක් ගැන කිව්වා. "දැයට කිරුළ" පදර්ශනෙයන්
ෙමොනවාද ෙකෙරන්ෙන් කියලා එතුමා ඇහුවා. ඒ කියපු පාරවල්
ටිකම මදෑ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙහොරකම් ෙකරුවා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙහොරකම් නැති ෙලෝකයක් හදන්න බැහැ. එෙහනම් ඔක්ෙකොම
පන්සිල් රකින්න ඕනෑ. එෙහම රකින්ෙන් නැහැ ෙනොවැ. හරිද?
ඒවා එෙහම තමයි. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, කුලියාපිටිය ගැන.
කුලියාපිටිෙය් විශ්වවිද ාලයට ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා තිෙබනවා,
අනික් ඒවා තව හැදිලා නැහැ කියලා කිව්වා. අනික් ඒවාත්
හැෙදනවා. ෙම්ක නිසා එකක්වත් ලැබිලා තිෙබනවාෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙජොලියට ඒක හිතන්න එපා යැ. ඊළඟට
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, "කුලියාපිටියට වතුර ලබා ෙදන්න;
කුලියාපිටිෙය් කාර්මික විද ාලය දියුණු කරන්න; පාරවල් ටික
හදන්න" කියලා. ෙම්වා ඔක්ෙකොම හදන්න ලැහැස්ති කරලා
තිෙබනවා. නැද්ද ෙම්වා? තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ගමින් ගමට
ගිහිල්ලා දැයට කිරුෙළේ ජංගම ෙසේවා තිබුණු බව. ඒ ජංගම
ෙසේවයට කෑම දුන්ෙන් ගෙම් දුප්පත් අය ෙනොෙවයි, නිලධාරින්,
ගම්මු, සහ ඒ ගෙම් සංවිධානවල පධානින්. ඒ කටයුත්ත මෙග්
කෑගලු දිස්තික්කෙය්ත් සිදු ෙකෙරනවා. ඒ මිනිසුන් ඒ තරම්
කැමැතියි. ෙපරහැරක් ගිහිල්ලා, නටලා, ෙතොරණ් බැඳලා,
නිලධාරින් 150ක විතර පිරිස ගිහිල්ලා, එක එක්ෙකනාෙග්
වුවමනා එපාකම් ලියලා දීලා, එක එක්ෙකනාෙග් ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවායින් සියයට 50කට වැඩිය විසඳලා
තිෙබනවා. අනික් ඒවාත් විසඳීම පිළිබඳව කටයුතු කරන්න ඒ
තැන්වලට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද මා ෙම්වාෙය් ගිය
ෙකෙනක්; මා ෙම්වා ගැන දන්නා ෙකෙනක්. මම ෙබොරුවක් කියන
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම රහසින්වත් වැරැදි කරන ෙකෙනක්
ෙනොෙවයි. ඒක නිසා ෙම් ෙමොකක්වත් නැතැයි කියලා ෙම්ෙක්
තිෙබන වටිනාකම ෙහළා දකින්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ජනාධිපතිතුමාට
කියන්ෙන් ලබන අවුරුද්ෙදත් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ෙම් ජංගම
ෙසේවය තියන්න සල්ලි ෙවන් කරන්න කියලායි. හැම අවුරුද්දකම
ෙම් ජංගම ෙසේවය තියන්න. මිනිසුන්ෙග් තිෙබන ඕනෑ එපාකම්
ඔක්ෙකොම ඉෂ්ට කර ගන්න ඒක ෙලොකුම ශක්තියක් බවට පත්
ෙවනවා. එය ඉතා වැදගත් ෙදයක් කියලා මා මතක් කරන්න
කැමැතියි. ඊ ළඟට එතුමා ෙකොන්තාත් දීම ගැන කිව්වා.
ෙකොන්තාත් ෙදන්ෙන් අෙප් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ඔක්ෙකොම
ෙටන්ඩර් කැඳවලායි.

ෙටන්ඩර් කැෙඳව්ෙව් නැති එකක් තමුන්නාන්ෙසේ කියන්න.
ෙටන්ඩර් කැෙඳව්ෙව් නැති එකක් තමුන්නාන්ෙසේලා පුළුවන් නම්
කියන්න. මට ලියලා එවන්න. අපි ඒ ගැන කථා කරන්නම්. මම
දන්නවා, RDA එෙකන් ෙකොන්තාත් ෙනොදී කිසිම පාරක් හදන්ෙන්
නැති බව. ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැතිව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්
ෙලොකු ව ාපාර එෙහම තමයි ෙකෙරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා මඩ
ගහන්න ඕනෑ නිසා ෙම් කතන්දර කියන්න පුළුවන්; මඩ ගහන්න
කථා කරන්න පුළුවන්. ඒෙක් ඇත්තක් නැහැ. සම්පූර්ණ පච.
විපක්ෂය හැටියට -

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක් කියනවා.
ෙමොකක්ද ඒ රීති පශ්නය?

ගරු නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා,

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මා ඒ මාර්ග ටික ෙදන්නම්. ඒ එකකවත් ෙටන්ඩර් කැඳවීමක්
කරලා නැහැ. ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න අමාත තුමනි,
ඔබතුමාට මා අභිෙයෝග කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් ගරු අමාත තුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙම් ආණ්ඩුව රට හදා ෙගන එනවා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රට හදා ෙගන එනවා. ෙම් කාලය තුළදී ෙම්
ජනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පස්ෙසේ -[බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා -[බාධා කිරීම්]

149

2013 ඔක්ෙතෝබර් 22

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Athauda Seneviratne)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

ඔය ෙල්ඛනය මට එවන්න. නිකම් පච ගහන්ෙන් නැතුව ඔය
ෙල්ඛනය එවන්න. නිකම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

නිකම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

[බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඔය ෙල්ඛනය ෙමහාට එවන්න. [බාධා කිරීම්] මා ඒ වග කීම
ගන්නවා. ඔය ෙල්ඛනය ෙමහාට එවන්න. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නලින් ජයමහ මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඔය ෙල්ඛනය එවන්න. නිකම් ෙබොරු පච ගහන්න එපා. [බාධා
කිරීම්] ඡන්ෙද ගන්න නිකම් මිනිසුන් රවටන්න කථා කරනවා.
එෙහම කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අමාත තුමා කථා කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

විළිලජ්ජා නැතිව කථා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඔය
ෙකොළය එවන්න. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු නලින් ජයමහ මන්තීතුමා -[බාධා කිරීම්]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙකොළයක් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙබොරුවට. ෙබොරු ෙකොළයක්.
ඕක ෙමහාට එවන්න. [බාධා කිරීම්] Peon ෙකෙනක් ඔය ෙකොෙළේ
අරෙගන එන්න. අපි බලන්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නලින් ජයමහ මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ගරු
ඇමතිතුමාට බාධා කරන්න එපා. වාඩි ෙවන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙම් පචකාරෙයෝ. ෙබොරුකාරෙයෝ. ෙමහාට ඇවිල්ලා ෙබොරු
ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීම්] ආණ්ඩුව කවදාවත් ෙටන්ඩර්
කැඳවන්ෙන් නැතුව ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නලින් ජයමහ මන්තීතුමා, කරුණාකර වාඩි ෙවන්න. ගරු
ඇමතිතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු අමාත තුමා කථා
කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මා මතක් කරන්ෙන්, කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙනොකළ තරම් විශාල
වැඩ ෙකොටසක් ෙම් තරම් ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් ආණ්ඩුව කරලා
තිෙබනවා; කර ෙගන යනවා කියන එකයි. එම නිසා රැකීරක්ෂා
හිඟය අඩු ෙවලා තිෙබනවා; උද්ධමන ෙව්ගය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා; දුප්පත්කම අඩු ෙවලා තිෙබනවා; ෙම් සියල්ල සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සියයට 95ක් විදුලිය සපයා
තිෙබනවා. ලබන අවුරුද්ෙද් ඉතුරු ටිකටත් විදුලිය දීලා මුළු
රටටම විදුලිය සපයන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ඊළඟට අපි සියලුම පාරවල් carpet කරනවා. ගරු නලින්
බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කියනවා, පාරවල් carpet කරනවාය
කියලා. පාරවල් carpet කරන එක නරකයි කියන්න පුළුවන්ද?
දැන් මිනිසුන් ඉල්ලන්ෙන් ඒක තමයි. "අපට එපා තාර පාර. අපට
ඕනෑ carpet පාර" කියලා මාතර උද්ෙඝෝෂණයක් කරනවා මා
දැක්කා. ෙම් මන්තීතුමාට තිෙබන්ෙන් ඊර්ෂ ාවයි. ෙම් පාරවල්
හදලා ඉක්මනට යන ෙකොට ෙමතුමන්ලාට ඡන්දය ෙදන්ෙන්
ෙමොන යකාද? එම නිසා තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, ඔව්. දැන් මමයි කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව
ෙම් විධිෙය් මහා සංවර්ධනයක් කරලා තිෙබන බවයි. අධිෙව්ගී
මාර්ග හදනවා. ගරු ජයමහ මන්තීතුමනි, අද රෑට යන ගමන්
ඔබතුමා අර කටුනායක මාර්ගෙය් යන්නෙකෝ, ෙකොෙහොමද වැෙඩ්
කියලා බලන්න. ඒ පාෙර් යන්න ෙකෝ.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Athauda Seneviratne)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

ඒකත් ෙබොරු. ෙකොෙළේ නැහැ. ෙම් ෙබොරුවට ෙකොළයක්
ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

Order, please! ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

කාරක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்
பிறகு,
மாண் மிகு ஜானக
பண்டார
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் [தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඊළඟට මා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්ෙන් ෙමයයි. මහා
පාරක් carpet කරනවා ලු. තව අවුරුද්දක් විතර ගමන් කරන්න
පුළුවන් තරම් ඒ පාර ෙහොඳයි ලු. ෙලොකු පාරවල් carpet කළාම රට
දියුණු කරන්න, ගමනාගමනයට, පවාහනයට යන සියල්ලටම
පහසුකම් ලැෙබනවා. දැන් ෙම්වා හදන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට
විළිලජ්ජයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ෙම්වා හැදුවාද? ආර්.
ෙපේමදාස මහත්මයා ෙම්වා හැදුවාද, එෙහම නැත්නම් රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයා ෙම්වා හැදුවාද, එෙහම නැත්නම් ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්මයා ෙම්වා හැදුවාද? නැහැ. ෙම්වා හැදුෙව් නැහැ.
ජනාධිපතිතුමා ෙකටි කාලයක් තුළ මුළු මාර්ග පද්ධතිෙය්ම විශාල
ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා. එය දකුෙණ් විතරක් ෙනොෙවයි.
යාපනෙය්ත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්
කෙළේත් නැහැ ෙන්. දැන් යාපනෙය් වැසියනුත් ඒ පහසුකම් ලබා
ගන්නවා. එය ඉතාම සතුටුදායකයි. කට්ටි වාදයක් නැතුව ඒ
සංවර්ධන කටයුතු දකුෙණ්ත් කරනවා; උතුෙර්ත් කරනවා; රට
මැදත් කරනවා; වයඹත් කරනවා; පුත්තලෙම්ත් කරනවා. හැම
තැනම ඒ කටයුතු කර ෙගන යනවා.
අපි රට හදා ෙගන යනවා. වරායවල් හදලා, ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් හදලා, විදුලි බලාගාර හදලා රට හදා ෙගන යනවා. ෙම්
රට හදා ෙගන යන්න අපට තවත් ආදායම් ඕනෑ. අපට ආදායම් මදි
නිසා ණය අරෙගන ඒ කටයුතු කරන එකත් නරකයි කියනවා.
අපට චීනෙයන් ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාවට සල්ලි ෙදන්න
කියන්නෙකෝ. එංගලන්තයට සල්ලි ෙදන්න කියන්නෙකෝ. අපි ඒ
සල්ලි අරෙගන වැඩ කරන්න ලැහැස්තියි. ඇෙමරිකාව ෙව්වා,
එංගලන්තය ෙව්වා, පාකිස්තානය ෙව්වා, මැද ෙපරදිග රටක් ෙව්වා
අපට සල්ලි ෙදනවා නම් ඒ සල්ලි අරෙගන අපි වැඩ කරන්න
ලැහැස්තියි. ඒ සල්ලි ෙදන රටද වැරැදිකාරයා කරන්න හදන්ෙන්?
ඒ රටද නරක? ඒ රටවල් අපට සල්ලි ෙදන එක අපට ශක්තියක්
ෙන්. අපට ඒ සල්ලිවලින් ෙම් රෙට් වැඩක් කරන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා ෙන්. ෙම් රට හදන්න ණය ෙදන පධාන රට චීනය තමයි.
ඉතින් චීනය වැරදිකාරයාද? සංවර්ධනය කර ගන්න ණය ෙදන
විට ඒවා ෙනොෙගන සිටිනවා නම් අපි වැරදිකාරෙයෝ ෙන්; අපි
නරක මිනිස්සු ෙන්; අපි ෙමෝඩෙයෝ ෙන්. ඒවා අරෙගන අපි රට
හදන්න ඕනෑෙන්. නැත්නම් ෙම් රට දියුණු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
තමුන්නාන්ෙසේලා ණය ෙනොෙගන රට දියුණු කරන්නද හදන්ෙන්?
ෙකොෙහන්ද ඒකට මුදල්? වදනවාද? මුදල් ෙකොෙහන්ද වදන්ෙන්?
එෙහම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. සංවර්ධනය කෙළොත් තමයි
මුදල් වැඩි වැඩිෙයන් ලැෙබන්ෙන්. වරාය හැදුෙවොත්, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ හැදුෙවොත්, ෙහෝටල් හැදුෙවොත් තමයි සංචාරකයන්
වැඩි වැඩිෙයන් එන්ෙන්. අපි ෙම් ක්ෙෂේත ඔක්ෙකොම දියුණු කර
ෙගන යනවා. ෙම් රට හදන්න යන විට මඩ ගැහීෙම් වැඩ
පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක ෙවන බව ඇත්ත. එෙහම ෙවන
බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඊළඟට ෙචෝදනා කෙළේ ගණිකා වෘත්තිය
ගැන. ෙම්ක තමයි ෙලෝකෙය් පැරණිම වෘත්තිය. ෙත්රුණාද?
ගණිකා වෘත්තිය තමයි ෙලෝකෙය් පැරණිම job එක. [බාධා
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේටත් යන්න තැනක් තිෙබනවා නම් ෂුවර්
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එකටම යනවා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකෙලස් නසලාද? නැහැ. එෙහම
නම් තමුන්නාන්ෙසේටත් ෙම් තෘෂ්ණාව තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඉතින් යනවා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම ගිහින් කර ගන්න. [බාධා
කිරීමක්] ෙපොදුෙව් පතිපත්තියක් හැටියට ආණ්ඩුව ෙම්වා අනුමත
කරන්ෙන් නැහැ. සමහර පූජකවරුත් ෙම්වා කර ගන්නවා. ෙම්
සම්බන්ධව ටීවී, ෙර්ඩිෙයෝ, පත්තරවල යනවා. ඉරිදා පත්තෙර්
අරෙගන බලන්න. ඔක්ෙකොම ෙපන්වන්ෙන් ෙමොනවාද?
කාන්තාෙවෝ එක එක්ෙකනා බදාෙගන ඉන්න ඒවා පළ කර
තිෙබනවා. ඒවාෙයන් තවත් ෙපොලඹවනවා. එෙහම ෙපොලඹවලා
ඉවර ෙවලා අර දූෂණ ෙම් දූෂණ කියලා පත්තෙරන් ටීවී එෙකන්
කෑ ගහනවා.
මම ඊෙය් ෙපෙර්දා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක ඇෙමරිකාවට ගියා.
ඇෙමරිකාෙව් UN General Assembly එකට. එෙහේ ටීවී එෙකන්
ෙපන්වනවා. ෙමොනවාද? අෙප් ගුරුවරිෙයෝ ඒ රෙට් ෙහොඳ ෙපනුම
තිෙබන පිරිමි ළමයි එක්ක ඉන්නවාය කියලා. ෙම් ෙලෝකය මඟුල්
සක්වලක්. එෙහම තමයි. ඒවා ෙවනවා. ඒවා පාලනය කර ගන්න
හිත දියුණු කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඒකට ගිහින් භාවනා
කරන්න; සිල් ගන්න. යූඑන්පී එෙක් අය සිල්ගන්වන්න. ඒකයි
කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] අෙනක් අයටත් අපි කියන්ෙන් සිල්
ගන්න තමයි. ඒක කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ පරාභව සූතෙය්
ෙම් විධියට ෙද්ශනා කර තිෙබනවා.
"ඉත්ථිධුත්ෙතෝ සුරාධුත්ෙතෝ - අක්ඛධුත්ෙතෝ ච ෙයෝ නෙරෝ,
ලද්ධං ලද්ධං විනාෙසේති - තං පරාභවෙතෝ මුඛං"
ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. ඒ නිසා මම වාෙග් හැෙදන්න. මම
වාෙග් දියුණු ෙවන්න. හිත දියුණු කර ගන්න. ආශාව අඩු කර
ගන්න. සමහර මැතිඇමතිවරුත් ෙහොරකම් කරනවා. විපක්ෂෙය්
හිටියා කියලා නැහැ, ඒත් ෙහොරකම් කරනවා; පගා ගහනවා. ධනය
කරා හඹා ෙගන රටක් ෙම්ක. ෙම් රට විතරක් ෙනොෙවයි. හැම
තැනම ඒ වාෙගයි. ඉන්දියාෙව් විපක්ෂෙය් ෙලොක්ෙකක් මාසයක්
විතර උපවාස කළා, නීති තද කරන්න, දඬුවම් කරන්න කියලා.
ෙලෝකෙය්ම තත්ත්වය ෙම්ක තමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,
බිල් ක්ලින්ටන් ජනාධිපති ෙවලා හිටිය කාලෙය් ෙමොකද වුෙණ්?
ෙද්ශපාලන බලය, අරවා ෙම්වා, තනතුරු බලය, නිලධාරි බලය
පාවිච්චි කරලා කටයුතු කළා.
ඊළඟ කාරණාව, ලිංගික අල්ලස් ගැනීම. ඒවාත් සිදු ෙවනවා.
මුදල් විතරක්ද, පගාව විතරක්ද, ෙහොරකම විතරක්ද? නැහැ.
ෙලෝකෙය් හැටි ෙමෙහමයි. ඒ නිසා දැඩි නීතිරීති දමලා, දඬුවම්
කරලා, බණ කියලා භාවනා කරවලා ෙම් රට හැදීමට අෙප්
ව ාපාර සකස් ෙවන්න ඕනෑ.
හාමුදුරුවරුන්ට ගිහින් මස්කඩ වහන්න බැහැ. ඒ වැෙඩ්
කරන්න බැහැ. ඒක හාමුදුරුවරුන්ෙග් වැඩක් ෙනොෙවයි.
හාමුදුරුවරු අෙප් ගුණ ධර්ම දියුණු කරන්න කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. අෙප් හිත දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ අනුව අෙප් හිත ෙවනස්
කර ගන්න ඕනෑ. ගැහැනුන්ෙග් මිනිසුන්ෙග් හිත් ඔක්ෙකොම
තෘෂ්ණාෙවන් පිරිලා ගිලිලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා ෙවනස් කරන්න
කටයුතු කරන්න. ඒකට උදව් පදව් කරන්න. පන්සල් ටික හදලා
ෙදන්න. පාර හදන්න ණය ගන්න එපා කියලා ෙමතැන ඇවිත් කෑ
ගැහුවාට එෙහම ෙනොකර රට දියුණු කරන්න බැහැ.
ඒ නිසා ෙම් රට හැදීෙම් කාර්යෙය්දී අපි ෙමොනවාද කරන්න
ඕනෑ? බදු පනවන්න ඕනෑ. බදු ගන්න ඕනෑ. බදු ගන්ෙන් නැතුව
ඒවා කරන්න බැහැ. ඒ නිසා සංෙශෝධනය කරමින් බදු පනවනවා.
අද අෙප් රට ආහාරෙයන් ස්වයංෙපෝෂිත කරලා තිෙබනවා. ෙම්
ලංකාවට කිසිම බඩුවක හිඟයක් නැහැ. වාහනවල හිඟයක් නැහැ;
සිෙමන්ති හිඟයක් නැහැ. කිසි ෙදයක හිඟයක් නැතුව සම්පූර්ණ
කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
සිරිෙකොත ෙබ්රා ගන්න
බැරුව ගුටි ෙකළගත්ත, මාතර ගිහින් ගුටි ෙකළගත්ත
තමුන්නාන්ෙසේලාටද ෙම් රට ෙදන්න කියන්ෙන්?
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කාටද ෙම් රට ෙදන්ෙන්? කාට ෙදන්නද? කාට ෙදන්න කියලාද
ෙම් කියන්ෙන්?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා
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ෙර්ගු ආඥාපනත : ෙයෝජනාව

சுங்கக் கட்டைளச் சட்டம்: தீர்மானம்.
CUSTOMS ORDINANCE : RESOLUTION

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Your time is over; please wind up.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඔව්, ඔව්. මම කථාව අවසන් කරනවා.
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් වැඩ කර ෙගන යන ෙකොට අඩු
පාඩුකම් ඇති ෙවනවා තමයි. ෙම්ක පක්ෂ ගණනක් ඉන්න
ආණ්ඩුවක්. තමුන්නාන්ෙසේලාටත් කවදාවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් හදන්ෙන් බැහැෙන්. දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු
හදන්න බැහැ. ඒකත් එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් ආණ්ඩුවක්
ෙවන්ෙන්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් එෙහමයි. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා ඇහුවා. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? ඒක විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක
යනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක මිශ ආර්ථිකය එක්කත් යනවා. ඒ
වාෙග්ම අපි රාජ ෙද්පළයි, ෙපෞද්ගලික ෙද්පළයි කියන කම
ෙදකම පාවිච්චි කරනවා. ෙමන්න ෙම් පතිපත්තිය නිසා තමයි
අපට පුළුවන් වුෙණ් ඇෙමරිකාෙව් බැංකු කඩාෙගන වැෙටන
ෙකොට, අෙප් රෙට් ෙසලාන් බැංකුව එෙහම කඩා වැෙටන්න යන
ෙකොට ඒක නවත්වා ගන්න. ඒක ලංකා බැංකුවට භාර දීලා ෙබ්රා
ගන්න පුළුවන් වුෙණ් ඒකයි. රාජ ෙද්පළක් තිබුණු නිසා තමයි
ඒක ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්.
ඒක නිසා තමයි අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවලට උදව්
ෙදන්න කියලා. අපි ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළට ෙමොන හතුරුකම්
කළත් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් රෙට් බලය ගන්න බැහැ. ඒක නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තවත් කට්ටිය ෙම් පැත්තට එන්න. ෙමහාට
ඇවිල්ලා එකතු ෙවලා ෙම් රට ෙගනියන්න, ෙම් රටට ෙහොඳක්
කරන්න ජාතික ආණ්ඩුවක් හදමු කියන එක මතක් කරමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Resolution under Section 10 of the Customs Ordinance
(Chapter 235) relating to Import Duties, which was presented on
08.10.2013, be approved.
(Gazette Extraordinary No. 1821/18 of 29th July 2013)
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බදු පනත : නියමය
விேசட வியாபாரப் பண்ட அற ட் ச்
சட்டம்: கட்டைள

SPECIAL COMMODITY LEVY ACT : ORDER

I

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the President, under Section 2 of the
Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, read with Article 44 (2)
of the Constitution, relating to Special Commodity Levy and published
in the Gazette Extraordinary No. 1818/36 of 11th July 2013, which was
presented on 08.10.2013, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

II
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and
Planning, under Section 22(1) of the Excise Ordinance (Chapter 52)
as amended from time to time, relating to Excise Duties on Liquor
and published in the Gazette Extraordinary No. 1821/4 of 29th July
2013, which was presented on 08.10.2013, be approved.
(Excise Notification Nos. 959, 960, 961)
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the President, under Section 2 of the
Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, read with Article 44
(2) of the Constitution, relating to Special Commodity Levy and
published in the Gazette Extraordinary No. 1821/32 of 31st July
2013, which was presented on 08.10.2013, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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III
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the President, under Section 2 of
the Special Commodity Levy Act, No. 48 of 2007, read with Article
44 (2) of the Constitution, relating to Special Commodity Levy and
published in the Gazette Extraordinary No. 1824/22 of 22nd August
2013, which was presented on 08.10.2013, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

මුදල් පනත : නිෙයෝගය
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නිෂ්පාදන බදු (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත :
නිෙයෝගය

உற்பத்தி வாி (விேசட ஏற்பா கள்) சட்டம் :
கட்டைள
EXCISE (SPECIAL PROVISIONS) ACT : ORDER
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Order made by the Minister of Finance and Planning,
under Section 3 of the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of
1989 relating to Excise Duty and published in the Gazette
Extraordinary No. 1821/1 of 29th July 2013, which was presented on
08.10.2013, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

நிதிச் சட்டம் : ஒ ங்குவிதி
FINANCE ACT : REGULATION

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,
"That the Regulation made by the Minister of Finance and Planning
under Part IV of the Finance Act, No. 12 of 2012 as amended by
Finance Act, No. 12 of 2013 and published in the Gazette Extraordinary
No. 1818/30 of 11th July 2013, which was presented on 08.10.2013, be
approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මුදල් පනත : නිෙයෝගය

நிதிச் சட்டம் : கட்டைள
FINANCE ACT : ORDER
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs, I move,

මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ සිදු
වන පරිසර දූෂණය
மில்லனிய பிரேதச ெசயலகப்பிாிவில் சுற்றாடல்
மாசைட

ENVIRONMENTAL POLLUTION IN MILLANIYA DIVISIONAL
SECRETARY'S DIVISION

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
"That the Order made by the President, under Section 15(1)
of the Finance Act, No. 12 of 2013, read with Article 44(2) of the
Constitution, relating to Crop Insurance Levy and published in the
Gazette Extraordinary No. 1824/23 of 23rd August 2013, which was
presented on 08.10.2013, be approved.
(Cabinet approval signified.)"

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. සභාව කල්
තබන අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා.
"මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ පාතකඩ, උඩුවර සහ
ෙදල්ෙගොඩ යන ගාමයන්වලට බලපාන බරපතළ පරිසර දූෂණයක්
පිළිබඳව පෙද්ශවාසීන් විසින් විටින් විට බලධාරින් දැනුවත් කර ඇති
බැවින්ද,
මහා පරිමාණ කළු ගල් කඩා දැමීම ෙහේතුෙවන් එම පෙද්ශෙය්
ස්වභාවික පරිසරයට බරපතළ ෙලස හානි වී ඇති බැවින්ද,
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එකී මහා පරිමාණ කළු ගල් කර්මාන්තය ෙහේතුෙවන් සිදු වන පරසර
දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා ෙමෙතක් බලධාරින් විසින් කිසිදු ඵලදායී
පියවරක් ෙගන ෙනොමැති බැවින්ද,
එම පෙද්ශෙය් සිදු වන බරපතළ පරිසර දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා
සුදුසු පියවරක් ගන්නා ෙලස හා එෙතක් ෙමම පෙද්ශෙය් සිදු කරන කළු
ගල් කඩා දැමීම සඳහා වූ කර්මාන්තය තාවකාලිකව අත් හිටුවීමට පියවර
ගන්නා ෙලස ද ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි."

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම සතුටු ෙවනවා මම
ජීවත් වන, මම නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් දිගින් දිගටම සිදු වන
ඉතාම බරපතළ පරිසර දූෂණ තත්ත්වයක් පිළිබඳව ෙමම සභාවත්,
විෂය භාර අමාත වරයාත් දැනුවත් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව.
මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ කළු ගල් කඩා
දැමීෙම් කර්මාන්තය සෑෙහන කාලයක් තිස්ෙසේ සිද්ධ ෙවනවා.
එයිනුත් පාතකඩ, උඩුවර, ෙදල්ෙගොඩ යන ගම් පධානව, තලහිටිය,
ෙබ්ගමුව, යටවර, පනාෙගොඩ සහ ගල්පාත යන ගම්මානත් ඇතුළත්
මුංඅත්ත නැෙඟනහිර කලාපය තුළ කළු ගල් කැඩීම කාලයක්
තිස්ෙසේ යම් මට්ටමකට සිද්ධ ෙවලා, පසු ගිය වසරක ෙදකක
කාලය තුළ මහා පරිමාණ ෙලස සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ෙම් ගල්
කැඩීෙම් කටයුතු විවිධ ස්ථානවල, විවිධ පෙද්ශවල විවිධ
ආකාරෙයන් සිද්ධ ෙවනවා.
මූලිකවම, අනුමත පමිතිෙයන් ෙතොරව, අනුමත කර තිෙබන
බලයට වඩා අධික බලයක් ෙයොදලා ගල් ෙබෝර දැමීම සිද්ධ
ෙවනවා. ඒ ෙබෝර දැමීම නිසා පෙද්ශෙය් තිෙබන, විෙශේෂෙයන්ම
පාතකඩ පෙද්ශෙය් තිෙබන, ඒ වාෙග්ම ෙදල්ෙගොඩ පෙද්ශෙය්
තිෙබන නිවාස සැලකිය යුතු පමාණයක් පුපුරා ෙගොස් වාසය
කිරීමට ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ඇති වන
කම්පනය නිසා, මහා පරිමාණ වශෙයන් සිදු වන දූවිලි ගලා යාම
නිසා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව ෙරෝගාබාධවලට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ළා බාල දරුෙවෝ ෙරෝගී තත්ත්වයන්ට
ලක් ෙවලා තිෙබනවා. පුළුවන් අය, කැමැති අය ගල්ෙමෝල්
හිමියන්ටම තමන්ෙග් ඉඩකඩම් විකුණලා ඒ පෙද්ශෙයන් ඉවත්
ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. තවත් අය ඒ පෙද්ශය තුළ ජීවත් වීමට
සුදුසු වාතාවරණයක් ෙනොමැති නිසා ඒ පෙද්ශය අතහැර ගිහින්
තිෙබනවා. අෙනක් අතට, ඒ පෙද්ශවලම ජීවත් වන තවත් පිරිසක්
ඒ ගල්ෙමෝල් ආශිතව, ඒවාෙය් රැකියාව කරමින් ජීවත් ෙවනවා.
තවත් පිරිසක් තමන්ෙග් සුපුරුදු ෙගොවිතැන වාෙග්ම අෙනකුත්
ජීවන වෘත්තීන් කර ෙගන යාමට ඇති වී තිෙබන ෙමම බාධාවන්
නිසා ෙලොකු කම්පනයකට ලක් ෙවලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
තමන්ෙග් පාරම්පරික ෙද්ෙපොළ ගල්ෙමෝල් හිමියන්ට විකුණලා, ඒ
පෙද්ශෙයන් ඉවත් ෙවලා ආගන්තුක පෙද්ශවලට යන්නට ඒ
පාරම්පරික ඉඩම් හිමියන් අකැමැත්ත පකාශ කරනවා.
ෙමම විෂය භාර ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවංකභාවය
පසිද්ධයි. ඔබතුමා නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් වෘත්තීය කටයුතු කළ
කාලය අපට මතකයි. ඔබතුමා ඒ වෘත්තීය ෙශේෂ්ඨ විධියට කළා. ඒ
වාෙග්ම අමාත වරයකු වශෙයනුත් ඔබතුමාට විශාල කීර්තියක්
තිෙබනවා. හැබැයි, පධාන පශ්නය තමයි අද ෙමම පෙද්ශෙය්
කියාත්මක වන මහා පරිමාණ ගල්ෙමෝල්වලින් සමහර
ගල්ෙමෝල්වලට නිසි බලපත නැතිකම. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය ගල්
කැඩීමට අමතරව ගල් ආශිතව තවත් කර්මාන්ත කර ෙගන
යනවා. ඒ එක් එක් කර්මාන්තය සඳහා ෙවන ෙවනම බලපත ලබා
ගත යුතුයි. එෙසේ ෙවන ෙවනම ලබා ගත යුතු බලපත සමහර
කර්මාන්තශාලාවලට ලබා ෙගන නැහැ. එපමණක් ෙනොෙවයි, ඒ
බලපත ලබා ගත්තත් ඒ පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපතෙය්
ෙකොන්ෙද්සි ගණනාවක් තිෙබනවා. ඉතාම වැදගත් කාරණය
බලපතය නිකුත් කිරීම ෙනොෙවයි. ෙමොකද, බලපතයක් නිකුත්
කරනවා කියන එක සාමාන ෙයන් අපි අෙප්ක්ෂා කරන,
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සාමාන ෙයන් සිදු වන අවම ෙදයක්. හැබැයි, ඒ අදාළ බලපතෙය්
තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි අනුව කටයුතු කරනවාද යන්න පිළිබඳව
ෙසොයා බැලීම තමයි රජෙය් වගකීම වන්ෙන්.
ෙමතැනදී ෙම් කළුගල් කර්මාන්තෙය් සිදු වන මහා පරිමාණ
ස්වභාවයත් ඒ කළුගල් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන තැනැත්තන් සතු
අතිවිශාල ධනෙය් මහිමයත් නිසා ෙම් පිළිබඳව වගකීම් දරන, ෙම්
පිළිබඳව කියා කළ යුතු ආයතන අද නිෂ්කීය තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මධ ම පරිසර අධිකාරිය ෙම් කාරණය පිළිබඳව
යම් ෙසොයා බැලීම් කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම් කර
තිෙබන බව මම දන්නවා. ඒ පිළිබඳව මට ෙතොරතුරු ලැෙබනවා.
බලපත ෙනොමැති කර්මාන්තශාලාවල තිෙබන ඒ කටයුතු
අත්හිටුවන ෙලසට දැන් වූ විට සහ ඒ ලබා දී තිෙබන පාරිසරික
ආරක්ෂණ බලපතවල ඇති ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කිරීම
පිළිබඳව දැනුම් දුන් විට ඊළඟට ගත යුතු පියවර වන්ෙන් ඒ
කර්මාන්ත තාවකාලිකව අත්හිටුවා කටයුතු කිරීමයි.
කළුගල් කැඩීෙම් ව ාපාරය ස්ථීරව නතර කළ යුතු යැයි මා
කිසි විෙටකත් කියන්ෙන් නැහැ. සුදුසු තැන්වල නිසි පමිතීන්ට
අනුව කළුගල් කැඩීම අවශ යි. රෙට් සංවර්ධනයට; වරායන් ඉදි
කරන්න, මහාමාර්ග ඉදි කරන්න, ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරන්න
කළුගල් අත වශ යි. ඒ නිසා රෙට් ෙකොතැනින් ෙහෝ කළුගල්
ෙසොයා ගත යුතුයි. කළුගල් කර්මාන්තය මඟින් පරිසර දූෂණයක්
සිදු ෙවනවාය, ඒ නිසා ෙම් රෙට් කළුගල් කර්මාන්තය නතර කළ
යුතුය කියන පාථමික අදහසින් ෙනොෙවයි මම කථා කරන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම පාතකඩ, උඩුවර, ෙදල්ෙගොඩ, තලහිටිය, ෙබ්ගමුව,
යටවර, පනාෙගොඩ, ගල්පාත පෙද්ශවල ජනතාව සිය ගණනක් ෙම්
කර්මාන්තෙයන් ජීවත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් රැකියා අහිමි කළ යුතුය
කියා ෙනොෙවයි, මා ෙම් කියන්ෙන්. මා ෙම් කියන්ෙන් ඔවුන්ෙග්
රැකියාවල සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන මාර්ගයක් ගැනයි; ඒ
පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ සම්පන්නභාවය සුරක්ෂිත කරන
මාර්ගයක් ගැනයි; ඒ පෙද්ශෙය් ජල සම්පත්, ඒ වාෙග්ම ඒ
පෙද්ශෙය් තිෙබන ස්වාභාවික පරිසරය, යම්තාක් දුරකට ෙහෝ
ආරක්ෂා කිරීෙම් මාර්ගයක් ගැන අපි කටයුතු කළ යුතුය කියන
කාරණයයි.
ෙම් පිළිබඳව මහජන පැමිණිලි විශාල පමාණයක් ලැෙබනවා.
ෙම් විවාදය කරන අවස්ථාවට මෙග් පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන,
බණ්ඩාරගම ආසනෙය්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකවරයා වන, පාෙද්ශීය සංවර්ධන
කමිටුෙව් සභාපති
ධුරය දරන
අෙප් හිතවත් ගරු ජනක බණ්ඩාර මැතිතුමා
සහභාගිවීම ගැන මා සතුටු ෙවනවා. එතුමා දන්නවා, පාෙද්ශීය
සංවර්ධන කමිටුවට ෙම් පශ්නය දිගින් දිගටම ඉදිරිපත් වුණු බව.
එතුමා ෙපෞද්ගලිකව ෙම් පිළිබඳව යම් යම් මැදිහත්වීම් කර
තිෙබනවා. නමුත් අවාසනාව ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
පාරිසරික ආරක්ෂණ පමිතීන් පිළිබඳව සහ ෙම් විනාශකාරී
තත්ත්වය වැළැක්වීමට ගත යුතු
පියවර පිළිබඳව රජෙය්
බලධාරින්ෙග් අවධානය ෙයොමු වී තිබියදී පවා ෙම් බලවත්,
ධනවත් ගල්ෙමෝල් හිමියන් ෙම් කර්මාන්තය සිදු කරනවා.
ෙමොකද, ෙමොවුන් ෙම් පෙද්ශෙය් අය ෙනොෙවයි. ෙමොවුන් සියලු
ෙදනාම මෙග් දිස්තික්කෙයන් පරිබාහිර ෙවනත් පෙද්ශවල ජීවත්
වන, රෙට් ඉන්න පධාන ෙපෙළේ ධනවතුන්. ෙම් පුද්ගලයන්ෙග්
තිෙබන ධනෙය් සහ බලෙය් මහිමෙයන් නිසි පමිතීන් ෙනොමැතිව
ෙම් කර්මාන්තය දිගින් දිගට සිදු කරනවා. ෙම් පෙද්ශවල තිෙබන
මාර්ග පටුයි. ෙම් මාර්ග පුළුල් වීමක් සිදු ෙවලා නැහැ. ෙම්
මාර්ගවල ඇතැම් නඩත්තු කටයුතු ඔවුන් සිදු කරනවා. ෙමොකද,
ඔවුන්ෙග් වාහනවලට යන්නට බැරි නිසා. හැබැයි රිය අනතුරු
ගණනාවක්ම සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම
ෙරෝගී තත්ත්වයට පත් ෙවච්ච දරුවන්ෙග් පශ්නය ඉතාම
බරපතළයි. ඒ
පිළිබඳව නිසි කටයුතු සිදු ෙවලා නැහැ. නීති
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

විෙරෝධී බලහත්කාරී කියාවක් සිදුෙවනෙකොට ජනතාව ඒ පිළිබඳව
පැමිණිලි කරන පධානම ආයතනය ෙපොලීසියයි. නමුත් ඒ
ෙපොලීසියට ජනතාව ගිහින් පැමිණිලි කළාම ෙපොලීසිය ඒ අදාළ
ස්ථානයට ගිහින් ඒ මූලික පියවර ගැනීම වළක්වන ෙද්ශපාලන
බලාධිකාරියක් කියාත්මක ෙවනවා. මා දන්නවා, ෙම් කාරණය
සම්බන්ධව මෙග් මිත ගරු ජනක බණ්ඩාර මැතිතුමා අසරණයි
කියා. මා දන්නවා, විෂය භාර අමාත තුමාට පාලනෙයන් ෙතොර
අවස්ථා තිෙබනවාය කියන කාරණය. එම නිසා ඒ විෙශේෂ කාරණා
ෙහෝ ඒ අදාළ පුද්ගලයන්ෙග් නම් ෙහළිදරව් කරන්නට මා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
එක් එක් කර්මාන්තශාලා
ෙපෞද්ගලිකව නම් කිරීෙමන් ෙහෝ ඒ අදාළ වග කිව යුතු නිශ්චිත
පුද්ගලයන්ව ෙපෞද්ගලිකව නම්වලින් නම් කිරීෙමන් මා
වළකින්ෙන්, මෙග් ෙම් ෙයෝජනාව තුළින් ෙම් පශ්නට සත
විසඳුමක් මා බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා යි. එෙසේ ෙනොමැතිව, එක්
කර්මන්තශාලාවක් ෙපෞද්ගලිකව වසා දැමීම ෙහෝ
ඒ හා
සම්බන්ධව බලපෑම් කරන පුද්ගලෙයකුට ෙද්ශපාලනික අගතියක්
සිදු වන ආකාරයට ෙහළිදරව් කිරීමක් ෙහෝ තවත් පුද්ගලයකු මතු
කිරීමක් ෙනොෙවයි. එම නිසා පුද්ගලික නාම ෙහෝ එක් එක් ව ාපාර
නාම ෙවන ෙවනම දක්වන්ෙන් නැතිව මා සඳහන් කරන්ෙන්,
මෙග් පෙද්ශෙය් ජනතාව, මා ජීවත් වන පෙද්ශෙය් ජනතාව
ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබන බව දක්වන්නයි.
ගරු අමාත තුමනි, එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා
ෙපෞද්ගලිකව මැදිහත් ෙවන්න. කරුණාකර ෙම් පෙද්ශයට ගිහින්
බලන්න. ෙම් පෙද්ශෙය් මහා කඳුවැටි අද මහා බරපතළ විධියට
කඩා දමා තිෙබනවා. ඒ කළුගල් කැඩීම ගැන මෙග් විරුද්ධතාවක්
නැහැ. හැබැයි, ඒ ගම්මානවල ජීවත් වන ජනතාවෙග් පශ්න
ඔවුන්ට වන බලපෑම පිළිබඳව පමුඛව සැලකිය යුතුයි. මීට වසර
කීපයකට කලින් ෙම් පශ්නය මතු වුෙණ් නැහැ. ඒ කඳුවල
ජනතාව ෙනොමැති පැත්ෙතන් තමයි ෙම් ගල් කඩන්න පටන්
ගත්ෙත්. ඒ කඳුවල ජනතාව ෙනොමැති පැත්ෙතන් කළුගල්
කඩනෙකොට ඒ පීඩනය ගමට දැණුෙන් නැහැ. අද කන්ෙද් සියයට
හැත්තෑපහක් කඩලා ඉවරයි. දැන් ජනතාවෙග් ෙගවල්වලට
කිට්ටුයි. ගරු ඇමතිතුමනි ඒකයි පශ්නය. අදාළ ව ාපාරිකයන්ට
අවශ යි, තවදුරටත් මුළු කන්දම කඩන්න. ෙමොකද, පුරුදු තැන.
යන්ෙතෝපකරණ සවි කරලයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ජනතාවෙග්
නිවාසවලට ළං වුණත් ෙම් ෙමොෙහොෙත් වැඩි ලාභයක් උපයා
ගන්නට පුළුවන් නිසා ෙම් කන්ද කඩනවා. ෙවනත් ඉඩකඩම් අර
ෙගන, ෙවනත් කඳු, ෙවනත් ගල් ෙසොයා ෙගන යනවා ෙවනුවට
තිෙබන ගලම අන්තිම අඩිය දක්වාම කඩන්නයි ලැහැස්තිය. ඒකයි
ෙම්ෙක් රහස. එම නිසා මා ඔබතුමාෙගන් ඉතාමත්ම බැගෑපත්ව
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමාට ෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ෙම්
සම්බන්ධව මැදිහත් වන අෙනකුත් රජෙය් සෙහෝදර
ෙද්ශපාලනඥයන්වත් දැනුවත් කරන්න. ඒකයි මා ඔබතුමාට
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රජෙය් බලධාරීන් දැනුවත් කරලා ෙම්ෙක්
බරපතළකම ගැන සඳහන් කරන්න. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමාෙග්
යටෙත් තිෙබන මධ ම පරිසර අධිකාරිය, පතල් කැණීම් පිළිබඳව
බලපත ෙදන පතල් කැණීම් කාර්යාශය ෙම් පිළිබදව බලපත ලබා
දීෙම්දී යම් ආකාරයක අගතිදායක විධියට කියා කරනවා. ඒ අයව
දැනුවත් කරන්න අවශ යි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම තව එක කරුණක්
පමණක් කියන්න කැමැතියි. මම සද්භාවෙයන් කරන -ෙපෞද්ගලික
ෙචෝදනා ෙහෝ පුද්ගලයන් නිශ්චිතව සඳහන් කරන්ෙන් නැතිව
කරන- ෙම් ෙයෝජනාව තුළ මා අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් සත
විසඳුමක්. හැබැයි මට, මෙග් පෙද්ශෙය් ජනතාවට ඒ විසඳුම
සාධාරණ කාලයක් තුළ ෙනොලැබුෙණොත් එක් එක් පුද්ගලයන් සහ
වග කිව යුතු තැනැත්තන්, ආයතන, ඔවුන් ඒවාට ෙපළඹුණු
කාරණා පිළිබඳ දැනුවත් කරමින් පියවර ගැනීමටත් මම
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පැකිෙලන්ෙන් නැහැය කියන කාරණය ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා
දුන්නාට ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමම පශ්නය පිළිබඳව
සැබෑ යථාර්ථවාදී විසඳුමක් මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be seconded by the
Hon. Nalin Bandara Jayamaha.
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව
මා ස්ථිර කරනවා. ඇත්තටම ෙම් කළු ගල් කර්මාන්තය ආශිතව
විශාල පරිසර දූෂණයක් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් වැඩ
කරන ෙසේවකයන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාවට නිසි කමෙව්දයක්
තිෙබනවාද කියන බරපතළ පශ්නයත් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ කළු
ගල් කර්මාන්ත ආශිතව පුද්ගල අනතුරු සිදුවනවා; ඒ වාෙග්ම
මරණ සිදු වනවා. ෙම්වාෙය් පිපිරවීම්වලදී සහ ඒ ෙසේවකයන් වැඩ
කරද්දි තමන්ෙග් ආරක්ෂාව සඳහා නිසි කමෙව්දයක් භාවිත
ෙනොකිරීම නිසා තමයි ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන්. හරි
නියාමනයක් ෙනොමැති වීම තමයි ෙම්කට පධානම ෙහේතුව.
ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙම්වාෙය් වැඩ කරන කම්කරුවන් ආරක්ෂක
ඇඳුම් කට්ටල පාවිච්චි කරන්ෙන් නැති බව අප දන්නවා. ඔවුන්
helmet එකක් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. සපත්තුවක් - boot එකක්
- පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් අයිතිකරුවන්ට අවශ මුදල්
ඉපයීම පමණයි. ඔවුන් තමන් ළඟ ෙසේවය කරන කම්කරුවන්ෙග්
ආරක්ෂාවට අවශ මූලික උපාංග ලබා දීමක් අප දකින්ෙන් නැහැ.
ඒ ෙසේවකයන් හුඟක් ෙවලාවට අනතුරුදායක ස්ථානවල වැඩ
කරනවා. ලණුවක් අතින් අල්ලාෙගන තමයි ඔවුන් වැඩ කරන්ෙන්.
ඔවුන් safety belt එකක්, helmet එකක්, සපත්තු ෙදකක් පාවිච්චි
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම පිපිරවීම් කිරීෙම්දීත් ඒ පිපිරවීම්
කරන්න ඕනෑ ඒ අනතුරු ඇඟවීම් බලලායි. ඒ එක එක අදියරවලදී,
පිපිරවීමට විනාඩි පහකට ෙපර, පිපිරවීම සහ පිපිරවීම කළාට පසු
එය කළා කියන signal එක ෙදන ඒ නළා හඬ නැඟිය යුතුයි. අප
දකිනවා නීතියට අනුකූලව ඒවා නිතරම කියාත්මක වන්ෙන් නැති
බව.
ෙම් පිපිරවීම් අවස්ථාවලදී පරිසර දූෂණය කියන එක
ෙබොෙහොම අධිකව සිදු වනවා. මධ ම පරිසර අධිකාරිය අෙප්
පරිසර ඇමතිතුමා සතුව තිෙබන නිසා එතුමාට ෙලොකු කාර්ය
භාරයක් කරන්න පුළුවන්, ෙමවැනි ස්ථාන වැටලීම් කරන්න. ඒ
වාෙග්ම ඒ ස්ථානවලට safety and environmental officersලා
දමලා ඒ අයව දැනුවත් කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ඒ කම්කරුවන්ට, ඒ
වාෙග්ම ඒ අයිතිකරුවන්ට, කළමනාකරුවන්ට නිසි මඟ
ෙපන්වීමක් කරන්න පුළුවන් නම් ෙම්වාෙය් සිදු වන අනතුරු,
පරිසර දූෂණ අවම කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියා අප හිතනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා මාධ වලින් අප දැක්කා එක ගල් වැඩ ෙපොළක්
නිසා සුගලා ෙද්වියෙග් මමිය පිහිටි සලකුණු සහිත ස්ථානයක්
විනාශ වුණාය කියලා අෙප් ගරුතර සංඝ රත්නය විෙශේෂෙයන්
මූලික ෙවලා පුරාවිද ා ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙලොකු ෙචෝදනාවක්
කරමින් කටයුතු කළ ආකාරය. එවැනි ස්ථානත් අද ෙම් ගල්
කර්මාන්තය, ෙම් ගල් ෙකොරි නිසා විනාශ ෙවමින් යනවා කියන
එකත් අප දකිනවා. ඒවාෙය් සත තාව ෙසොයා බලලා එෙහම
ෙදයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාටත් විරුද්ධව කටයුතු කරන්න
කියලා අප ගරු ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි.
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සමහර විට අෙප් ගරු පරිසර ඇමතිතුමාට වැඩ වැඩි ඇති.
එෙහම නම් අපට ෙමෙහම ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්. නිෙයෝජ
ඇමතිකම් ෙදන්න පුළුවන් අෙප් තව මන්තීතුමන්ලා ෙගොඩක්
ඉන්නවා ෙන්. අෙප් අස්වර් මන්තීතුමාත් ඉන්නවා. එතුමාටත් ෙම්
ගල් ෙකොරි සම්බන්ධ නිෙයෝජ ඇමතිකම වාෙග් එකක් දීලා
ෙම්වාෙය් තිෙබන ඵලදායීතාව වැඩි කර කර ගන්න-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්ෙන් ගල් ගැනමයි ෙන්. ගල්වලට
හරි ආසයි වාෙග්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගල් ගැන තමයි. ඔබතුමා ගල් පිළිබඳ විෙශේෂඥෙයක් ෙන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔබතුමා ගල් ගැන ෙහොඳට අධීක්ෂණය කරන්න. ෙහොඳයි,
ෙහොඳයි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මා හිතන හැටියට ෙම් ගරු සභාෙව් ඔබතුමා තරම් ගල්
පිළිබඳව දන්නා ෙකෙනක්, ඒ පිළිබඳ ෙකළ පැමිණි ෙකෙනක්
නැහැ. නිෙයෝජ ඇමතිකමට ඔබතුමා පත් කර ගත්ෙතොත් මා
හිතන්ෙන් ෙම් ගල් පශ්න- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි. මා
කියන්ෙන්. ඔබතුමා තමයි ෙම්කට සුදුසුම පුද්ගලයා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මහන්සි ෙවලා හරි ඒ නිෙයෝජ ඇමතිකම
ෙමතුමාට අරෙගන ෙදන්න.
එතුමාට භාර දුන්ෙනොත්, ෙම් රෙට් තිෙබන සියලුම ගල්වලින්
නිසි පෙයෝජන ලබාෙගන, ෙම් සියලුම ගල්, මැණික් ගල් බවට පත්
කරලා, තව එකී, ෙමකී, ෙනොකී ගල් වර්ග බවට පත් කරලා, ගල්
යුගයට ෙනොගිහින් ෙම් රට ගල්වලින්ම දියුණු රටක් බවට පත් කර
ගන්නට පුළුවන් කියලා මා හිතනවා.
ඒ නිසා නිෙයෝජ
අමාත වරයා වශෙයන් අෙප් අස්වර් මන්තීතුමාව පත් කර
ගත්ෙතොත්, අෙප් රෙට් ගල් කර්මාන්තයට විතරක් ෙනොෙවයි,
අෙනකුත් සියලුම කර්මාන්තවලටත් ෙලොකු ශක්තියක් ෙවයි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා
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ස්වභාව ධර්මෙය් ඒ ස්වභාව ෙසෞන්දරෙයන් අනූන ඉතාමත්ම
ෙනොකිලිටි පෙද්ශ හැටියටයි මීට අවුරුදු ගණනකට ෙපර ෙම්
පෙද්ශ තිබුෙණ්. එක පැත්තකින් සුන්දර කළු ගඟ ගලාෙගන යන
ෙකත්වතු, ෙවල් එළි තිෙබන, ඒ වාෙග්ම රබර් වතු, ෙත් වතු
තිෙබන ඉතාමත්ම රමණීය පෙද්ශයක්. ෙම් පෙද්ශෙය් ජීවත්
වන්ෙන් ඉතාමත්ම අහිංසක මිනිසුන්. ඒ මිනිසුන් දළු කඩලා, කිරි
කපලා, වැලි ෙගොඩදමලා, මහ ෙපොෙළොව සමඟ ෙපොර බදලා, එදා
ෙව්ල සඳහා කුලීමලියක් හරිහම්බ කරෙගන ජීවත් වුණු මිනිසුන්. ඒ
නිසා මීට අවුරුදු ගණනකට කලින් ෙමොවුන්ෙග් ජන ජීවිතය ෙදස
අපි ආපස්සට හැරිලා බැලුෙවොත්, ෙමොවුන් ඉතාමත්ම සාමකාමී
අහිංසක ජන ජීවිතයක් ගත කරපු මිනිසුන්. නමුත් ෙම් කියන පශ්න
මුල් කරෙගන අද ෙම් ජන ජීවිතය උඩු යටිකුරු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු අමාත තුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා හැටියට
වුණත් අපි පිළිගත යුතුයි, අද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන පාරිසරික
තත්ත්වයන් තුළ ෙම් පෙද්ශ යකා නටපු හූනියම් මඩු බවට පත්
ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් පිළිබඳව එක්ෙකෙනකුට පමණක් වග
කීම පවරන්නට බැහැ. ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරලා අත පිසදමා
ගන්නට බැහැ. ෙම් පශ්නය ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් අගතියට යන්ෙන්
නැතිව, ෙම්ක උභෙතෝෙකෝටික පශ්නයක් විධියට අරෙගන
තුලනාත්මකව ෙම් පශ්නය පිළිබඳව කථා කළ යුතුයි. මා එෙහම
කියන්ෙන් ඇයි? මීට කාලයකට කලින් ෙම් පෙද්ශවල මිනිසුන්
ජීවත් වුෙණ් කටුමැටි ගහපු, ෙපොල් අතු ෙසවිලි කළ ෙගවල්වලයි.
කාලයකට කලින් ෙම් මිනිසුන් ගුරු පාෙර්, ෙබොරළු පාෙර්, ෙවල්
එළිය උඩින්, නියර උඩින් තමයි ගමන් කෙළේ. හැතැප්ම ගණනක්
ඒ මිනිසුන් ගමන් කෙළේ ගංෙගොඩ ෙවල් එළි මැදින්, පයින්
ඇවිදෙගනයි. නමුත් අද ෙම් පෙද්ශ ශීඝ සංවර්ධනයකට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීවරුන් හැටියට අපි ෙම්
පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා කථා කරනෙකොට මිනිසුන් ඉල්ලන්ෙන්
පාරවල් හදලා ෙදන්න කියලා යි. මිනිසුන් ඉල්ලන්ෙන් ගුරු පාරට
ෙකොන්කීට් ටිකක් දමා ෙදන්න කියලා යි. මිනිසුන් ඉල්ලන්ෙන්
තාර පාර කාපට් කරලා ෙදන්න කියලා යි. එෙහම නම් වග කිව
යුතු ආණ්ඩුවක් හැටියට මිනිසුන්ෙග් ඒ අවශ තා, ඒ ඉල්ලීම්
ඉෂ්ට කරන්නට පියවර ගන්න සිදු ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ගුරු පාරට ෙකොන්කීට් වැෙටනෙකොට, ඒ
ෙකොන්කීට් දමන්න ගල් අවශ ෙවනවා.
තාර පාර කාපට් කරන ෙකොට ඒ තාර පාර කාපට් කරන්න ගල්
අවශ ෙවනවා. මිනිස්සු පජාශාලාව ඉල්ලන ෙකොට ඒ පජාශාලාව
හදන්න ගල් අවශ ෙවනවා. මිනිස්සු මාතෘ සායනය ඉල්ලන
ෙකොට ඒ මාතෘ සායනය හදන්න ගල් අවශ ෙවනවා. මිනිස්සු
පාසල හදන්න කියන ෙකොට ඒ පාසලට ෙගොඩනැඟිල්ල ෙදන්න
ගල් අවශ ෙවනවා. ඒ නිසා ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග්ම අපට ෙම් ගල් කර්මාන්තය කියාත්මක කරන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, බණ්ඩාරගම ආසනෙය්
ආණ්ඩු පක්ෂ මන්තීවරයකු හැටියටත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා හැටියටත්, මෙග් ආසනයට අදාළ ෙමම ගැටලුව
පිළිබඳව මෙග් මිත අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන
ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවට මා එක්වන්ෙන්
සතුටිනි. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව්
මෙග් මිත අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙද්ශපාලන
කුහකභාවයකින් ෙතොරව ඉතාම සද්භාවෙයන් යුතුව ෙමම
ෙයෝජනාව ෙගනාවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි
මා ෙමම විවාදයට සතුටින් එකතු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මා බණ්ඩාරගම
ආසනෙය් පුද්ගලයකු ෙනොවුණත්, මා දන්නා තරමින් පාතකඩ,
උඩුවර, ෙදල්ෙගොඩ, තලහිටිය, ෙබ්ගමුව වාෙග් පෙද්ශ ගත්තාම,

ඒ ගාමීය අවශ තා විතරක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට වරාය
හදන ෙකොට හම්බන්ෙතොට වරායට ඒ ගල් ඕනෑ කරනවා. මත්තල
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හදන ෙකොට ඒ ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට ගල් ඕනෑ
කරනවා. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන ෙකොට ඒ මාර්ගයට ගල්
ඕනෑ කරනවා. ෙම් නිසා ෙම් රෙට් දැවැන්ත සංවර්ධනයත් එක්ක
අද ගල් කර්මාන්තය දැඩි අවශ තාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
නිසා ගරු මන්තීතුමා ඉතාමත්ම නිවැරදිව කිව්වා, එදාට වඩා අද
ගල් කඩන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මම දන්නා තරමින්
ගරු අමාත තුමනි, කළුතර දිස්තික්කෙය්, මිල්ලනිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තමයි කළුතර දිස්තික්කය තුළ වැඩිම ගල්
වැඩෙපොළවල් සංඛ ාවක් තිෙබන ෙකොට්ඨාසය. පාෙද්ශීය
ෙල්කම්තුමාෙගන් මම ගත්ත ෙතොරතුරු අනුව බණ්ඩාරගම
ආසනෙය් මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ විතරක්
ගල් වැඩ ෙපොළවල් එකසිය ගණනක් තිෙබනවා. පරිසරයට ෙමොන
තරම් ආදරය කළත් ෙම් සංවර්ධනය අපි පවත්වා ෙගන යන්න නම්
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[ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා]

ෙම් පාරවල් හදන්න නම්, වරායවල් හදන්න නම්, ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් හදන්න නම්, මාතෘ සායන හදන්න නම්, පජාශාලා
හදන්න නම් අපට ෙම් ගල් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න
සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ගල් කඩන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙමන්න ෙම්
මහා පරිමාණ ගල් කැඩීම නිසා මම කලින් කිව්වා වාෙග්, අද කළු
ගඟ ගලන්ෙන් එතරම් රමණීය විධියට ෙනොෙවයි. එදා ෙබොඳ
මීදුෙමන් වැහුණු ෙම් පෙද්ශවල ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අද
තිෙබන්ෙන් ගල් කුඩු; අද ෙම් පෙද්ශවල තිෙබන්ෙන් දූවිල්ල. අද
ෙම් පෙද්ශවල ඉන්න අහිංසක මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් ඉරි
තැළිලා. ඒක ඇත්ත. අද පුංචි දරුවාෙග් ඉඳලා, අත දරුවාෙග් ඉඳලා
ශ්වසන ආබාධ ඇති වී තිෙබනවා. ගරු අමාත තුමනි, අම්මලා
තාත්තලා ඒ දරුවන් කිහිලි ගන්නා ෙගන අපව හම්බ ෙවන්න
ඇවිල්ලා, පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ඇවිල්ලා කියන
ඒවා එකක්වත් ෙබොරු ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා කියපු ඒ
සියල්ලක්ම ඇත්ත.
ෙම් උභෙතෝෙකෝටික පශ්නය දිහා අපි තුලනාත්මකව බලලා,
සාධාරණව බලලා, ෙද්ශපාලන වශෙයන් අගතියකට යන්ෙන්
නැතිව විසඳුමකට එන්න ඕනෑ. ෙම්ෙක් යම්කිසි පාලනයක්
අවශ යි; යම් නීතියක් අවශ යි. ෙම් ගැටලුව සම්බන්ධීකරණ
කමිටුවට ආවාට පස්ෙසේ සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිතුමා
විධියට පළමුව මා ෙම් සියලුම ගල් ෙකොරි හිමියන්, ගල්
වැඩපළවල් හිමියන් ෙගන්නුවා. මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය්
නිලධාරින්, භූ විද ා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශෙය් නිලධාරින්,
ෙපොලීසිය, සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු, පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා
ෙගන්වලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය ඉදිරිෙය් ෙම් පිළිබඳව අපි
දවසක වැඩ මුළුවක් කළා. ෙම් තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය
පිළිබඳව, බලපත ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳව කිව්වා. ෙම් නීති-රීති
උල්ලංඝනය කෙළොත් ෙම් බලපත අත්හිටුවන්න පුළුවන් කියලා
මම කිව්වා. ඒක මම කෙළේ මීට අවුරුදු එක හමාරකට විතර කලින්.
බණ්ඩාරගම ආසනයට මම ගියාට පස්ෙසේ, ෙම් පශ්නය ෙම් තරම්
දුර යන්න කලින් ඒ සියලු ෙදනා ෙගන්නලා මම දවසක වැඩ
මුළුවක් කරලා දැනුවත් කළා. අෙප් මන්තීතුමන්ලාටත් ආරාධනා
කළා. නමුත් ෙම් පශ්නය විසඳුෙණ් නැහැ ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි. ඊට පස්ෙසේ ෙම් ගල් වැඩෙපොළවල් ආශිතව නීති
විෙරෝධී අන්දමින් ෙකරුණු පවාහන කටයුත්තකදී සිද්ධ ෙවච්ච
අනතුරක් නිසා විශාල මහජන කැලඹීමක්
ඇති වුණා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු පාර්ශ්වයන් ෙගන්නුවා. මම කල්පනා කර
බැලුවා, ෙමොකක්ද ෙම්කට ෙදන්න පුළුවන් විසඳුම කියලා.
නිරන්තරෙයන්ම නැෙඟන ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, -ගරු අමාත තුමාත් ෙහොඳාකාරෙයන්ම
දන්නවා- ඒ පිපිරවීම් කරන්න ඕනෑ දින පැහැදිලිව බලපතෙය්
සඳහන් වනවා; පිපිරවීම් කරන්න ඕනෑ කාලය පැහැදිලිව සඳහන්
ෙවනවා; ෙයොදා ගන්න ඕනෑ ෙවඩි බලය පැහැදිලිව සඳහන්
ෙවනවා; ෙම් ගල් පවාහනය කරනවා නම් පවාහනය කරන්න ඕනෑ
ෙකොයි කාල වකවානුව තුළද කියලා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා.
නීත නුකූලව බලපත ලබා ෙගන, ඒ ෙකොන්ෙද්සි සියල්ල
උල්ලංඝනය කරමින් කරන ගල් කැඩීම නිසා තමයි ෙම් පාරිසරික
අර්බුදය ෙම් තරම් බැරෑරුම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ්.
මෙග් උපෙදස් මත
එක අවස්ථාවකදී, ෙදකකදී
ෙම්
සම්බන්ධෙයන් භූ විද ා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය සහ මධ ම
පරිසර අධිකාරිය ඒකාබද්ධව ෙචෝදනා ලැබූ තැන්වලට ගිහින්
වැටලීම් කළා. නමුත් ඒ අවස්ථාවලදී ඔවුන් පිපිරවීම් කරනෙකොට
නියම, නිසි ෙවඩි බලය ෙයොදා ෙගන ඒක කරනවා. නමුත්
ආවායින් පසුව අපට ආරංචි ෙවනවා නැවත වතාවක් අධි බලය
ෙයොදා ෙගන බලපත ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කරමින් පිපිරවීම්
කරනවාය කියා. තහනම් කර තිෙබන දවස්වලට පවා පිපිරවීම්
කරනවාය කියා අපට ෙතොරතුරු ලැබුණා. ඉතින් මට ගිහිල්ලා ෙම්
ගල් වළවල්වල නැවතිලා ඉන්න බැහැ; අෙප් රජෙය් නිලධාරින්ට
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ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්න බැහැ; ඒ වාෙග්ම ෙපොලිසියට ගිහින් ඒ
ස්ථානවල නැවතිලා ඉන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම්ක අධීක්ෂණය
කිරීෙම් කිසියම් කමෙව්දයක් අප සකස් කර ගත යුතුව තිබුණා. ඒ
අනුව ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, -මෙග් උගත් මිත
අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම් ගැන දන්නවාය කියා මම හිතනවාෙම් කටයුත්ත නීත නුකූලව, නිසියාකාරව කරන්න මා කමිටු
ෙදකක් සකස් කර තිෙබනවා. පළමු කමිටුව ස්ථිර කමිටුවක්. ගරු
අමාත තුමාත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරලා එතුමන්ෙග්ත්
අවසරය, අනුමැතිය, උපෙදස් අරෙගන අද මිල්ලනිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමිය, පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිතුමා, මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය් නිලධාරින්, භූ විද ා හා
පතල් කැණීම් අංශෙය් නිලධාරින් සහ ෙපොලිසිය ඒකාබද්ධව, ඊට
අමතරව ෙගොවිජන ෙසේවා නිලධාරින් ආදී ෙම් පාරිසරික ගැටලුව
බලපාන සියලු ක්ෙෂේතවල රජෙය් නිලධාරින්ෙග් ඒකාබද්ධ ස්ථිර
කමිටුවක් අද අපි සකස් කර තිෙබනවා. මා ගරු ඇමතිතුමන්ටත්
කියා එතුමන්ෙග්ත් අවසරය ඇතිව තීරණයකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව බණ්ඩාරගම ආසනෙය් මිල්ලනිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් කිසියම් බලපතයක් අලුත් කරනවා නම්
පළමුව ඒ ඉල්ලීම ෙම් කමිටුවට ෙයොමු කරලා, ෙම් කමිටුෙව්
නිර්ෙද්ශ ලබාෙගන ඒ නිර්ෙද්ශ මත පමණක් බලපත අලුත් කිරීම
කළ යුතුය කියන එකඟතාවට අප ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ යම්කිසි ගල් වැඩ
ෙපොළකට අලුතින් බලපතයක් ෙදනවා නම් ඒ ඉල්ලීම ෙම්
කමිටුවට ෙගනල්ලා, ෙම් කමිටුෙව්දී අදාළ පාරිසරික තත්ත්වයන්
පිළිබඳව සමාෙලෝචනය කරලා, ජන ජීවිතයට වන බලපෑම්
පිළිබඳව සමාෙලෝචනය කරලා ඒ කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය මත
පමණක් ඒ බලපත ෙදන්නටය කියා මිල්ලනිය පාෙද්ශීය
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී
අපි එකඟතාවකට
ඇවිල්ලා
තිෙබනවා.
ඊට අමතරව ගෙම් ෙකෙරන
පිපිරවීම්
නීත නුකූලව
ෙකෙරනවාද, නියමිත දිනය තුළ ෙකෙරනවාද, නියමිත ෙවඩි
බලය ෙයොදා ෙගන කරනවාද, ජන ජීවිතයට ඒෙකන් පීඩාවක්
ෙවනවාද කියන එක ගෙම් ඉඳලා නිරීක්ෂණය කළ යුතු ෙදයක්.
ඒ නිසා සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් සභාපතිතුමා විධියට මම ඒ
සියලුම ගල් වැඩ ෙපොළවල් ආශිතව, ගල් වැඩ ෙපොළළවල් තිෙබන
හැම ගමකම ගාමීය කමිටු පිහිටුවා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගාමීය කමිටුෙව් ගෙම් ගාම නිලධාරිතුමා
ඉන්නවා, විහාරාධිපති හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේ ඉන්නවා; සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරිතුමා ඉන්නවා; කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන
සහකාරතුමා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි අලුතින් බඳවා ගත් ආර්ථික
නිලධාරියාය කියන උපධිධාරියා ඉන්නවා. සිවිල් ආරක්ෂක
කමිටුව භාරව ඉන්න ෙපොලිස් නිලධාරිතුමා ඉන්නවා. ඒ අය ගෙම්
ඉඳෙගන නිරීක්ෂණය කරනවා. බලපතෙය් තිෙබන්ෙන් ෙපෝය
දවසට පුපුරවන්න බැහැ කියා නම්, ෙපෝය දවසකදී පිපිරවීම්
කෙළොත් ඒ කමිටුව කියාත්මක ෙවනවා. ගෙම් ඉන්න ඒ කමිටුව
හැම ෙවලාෙව්ම හැම පිපිරවීමකදීම ඔවුන්ෙග් අධීක්ෂණය,
නිරීක්ෂණය නිරන්තරෙයන්ම සිද්ධ වන විධියට ඒ ගාමීය කමිටුව
සකස් කර තිෙබනවා. ෙම් ස්ථිර කමිටුවත්, ගාමීය කමිටුවත්
අතෙර් ස්ථිර කමිටුෙව් නිලධාරින් වශෙයන් ඉන්නා පාෙද්ශීය
ෙල්කම්, පාෙද්ශීය කමිටුෙව් සභාපතිතුමා,
මධ ම පරිසර
අධිකාරිය, භූ විද ා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය සහ ෙපොලිසිය
යන ෙම් සියලු රජෙය් නිලධාරින්ෙගන් යුත් ඒකාබද්ධ වැටලීම්
කණ්ඩායමක් සකස් කරලා මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලෙයන් ඒ අයට පවාහන පහසුකම් ලබා ෙදන්නත් මා
නිෙයෝග කර තිෙබනවා. ගරු අමාත තුමනි, ෙම් කියාවලිය
පිළිබඳව ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමා ෙම් කාරණා පිළිබඳව ඉතා
සංෙව්දී ඇමතිවරෙයක්. ඔබතුමාටත් දන්වලා අපි ෙම් කමිටුවල
නිර්ෙද්ශය මත, පීඩාකාරී අන්දමින්, ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට
බලපාන අන්දමින් බලපත ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කරමින්
කියාත්මක ෙවච්ච ආයතන ගණනාවක් අත්හිටුවා, බලපත නැති
ඒවා නවත්වා ෙම් දක්වා දැවැන්ත කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා.
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ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ගරු අමාත තුමන් විසින් පැහැදිලි කරාවි.
නමුත් ෙම් සියල්ලක්ම ෙමෙසේ වුණත් ගරු අමාත තුමනි, අෙප් ගරු
අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කියන ආකාරයට ෙම් තිෙබන
යන්තණය තුළ, ෙම් තිෙබන නිලධාරිවාදය තුළ ඔබතුමාෙග්ත්,
මාෙග්ත් ඇස් වහලා සමහර විට ෙම් කියන ආකාරයට ධන බලය,
නිල බලය ෙයොදා ෙගන මහ ජනතාවට පීඩාකාරී අන්දමින්
කියාත්මක වන ආයතන තිෙබන්න පුළුවන්. අන්න එෙහම
තිෙබනවා නම් අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත්, මමත්
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ අහිංසක දුක් විඳින
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. බණ්ඩාරගම ආසනෙය්
පාතකඩ, උඩුවර, ෙදල්ෙගොඩ, තලහිටිය, ෙබ්ගමුව කියන
පෙද්ශවල, එෙහම නැත්නම් කළුගඟ ආශිතව ජීවත් වන ඒ අහිංසක
මිනිස්සු ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව කියා
කර, ඒවා තහනම් කරන්න අවශ යි කියන නිර්ෙද්ශය අපි ලබා
ෙදනවා. එදාට ඔබතුමා අවංක, අදීන අමාත වරයකු හැටියට,
ජනතාවාදි අමාත වරයකු හැටියට නිවැරදි තීරණය ගන්නවායි
කියන විශ්වාසය මා තුළ තිෙබනවා. මා මීට වඩා කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
You have five minutes.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Deputy Chairman of Committees, our Friend, the
Hon. Ajith P. Perera, is calling for a pollution-free
atmosphere or environment in that area. I think the Hon.
Minister and the Ministry are making great strides in
order to achieve not only a city, but a country without
pollution because dengue fever and other disceases are
caused due to pollution.
Sir, I wanted to say something on this Motion
particularly because last Sunday I was in Jaffna - in
Jaffna, there is a new Provincial Council and a Chief
Minister now and also the Municipal Council - and I was
travelling to Karainagar through an area where, on both
sides, I could see mountains of garbage being dumped.
Even polythene bags are thrown there and those get
blown in the air. I think action must be taken in the North
too regarding pollution and certain considerations must be
given in order to clear that area because that would be a
dengue-producing area, if that does not happen.
Then, in preserving the natural environment, I think
the Government has done a monumental service to the
citizenry, both in Colombo and elsewhere, with the
beautification of the urban areas. We owe a debt of
gratitude to the Urban Development Authority as well and
to the Secretary to the Ministry, Mr. Gotabhaya
Rajapaksa.
Sir, I wanted to mention one thing before I conclude
this brief speech. All in all, everybody was talking the
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whole day about the Cabinet, its size, its potential and
what the county could achieve by such a large Cabinet.
But, the UNP must be reminded that in the 1988 Cabinet
under the Junius Richard Jayewardene Government, there
were 102 Ministers. I only wanted to spotlight that and
tell the UNPers who are crying foul from the treetop that
there were 31 Cabinet Ministers, 4 non-Cabinet Ministers,
24 District Ministers and 43 Deputy Ministers.
Altogether, it added up to 102 Ministers. ඒ තමයි 1988 ශී
ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනාධිපති, අතිගරු
ජූනියස් රිචඩ් ජයවර්ධන උතුමාණන්ෙග් අමාත මණ්ඩලය.

Sir, I agree with my Friend, the Hon. Ajith P. Perera.
A very thoughtful and useful speech was made by the
Hon. Janaka Bandara and he agreed with the Hon. Ajith
P. Perera. That is what is called consensus. See how nice
the Hon. Bandara's approach, his concept is. Although the
Hon. Ajith P. Perera is from the Opposition, the Hon.
Janaka Bandara said, “No, I am prepared to join hands
with him and achieve what we want to achieve for the
good of that area.”
Thank you, Sir.
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අජිත් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා කාලීන පශ්නයක් පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය
සහ මෙග් අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙමම සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාෙග්ම එතුමාත් සමඟම ඒ පෙද්ශය
නිෙයෝජනය කරන බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපති ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා
එතුමාෙග් අදහස් දැක්වීමත් කළා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව මීට
මාසයකට පමණ ෙපර මහජන දිනයකදී කාන්තාවක් සහ තවත්
පිරිසක් ඇවිල්ලා මට පැමිණිලි කළා. ඒ පැමිණිල්ල පිළිබඳව මම
මධ ම පරිසර අධිකාරිෙයන් ෙතොරතුරු විමසලා ෙම් සියලුම
බලපත තාවකාලිකව අත් හිටුවන්න කියලා නිෙයෝගයක් දුන්නා.
දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙතබුවන ෙපොලීසිෙය් OICට මම කථා
කරලා කිව්වා, ෙම් නිෙයෝගය කියාත්මක කරන්න වහාම කටයුතු
කරන්න කියලා. එෙහම කරලා මම මධ ම පරිසර අධිකාරිෙය්
සභාපතිතුමාට කිව්වා, ෙම් නිෙයෝගය යවලා සභාපතිවරයා හැටියට
ෙපොලීසියටත් දැනුම් ෙදන්නය කියලා. ඒ නිසා ඒක යම් කාලයකට
නැවතුණා. සති තුනකට, මාසයකට විතර නැවතුණා. ඒ අතරතුර
අපි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා. ඒ පරීක්ෂණ වාර්තාව 2013
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 30 දාතමින් අප ෙවත ෙයොමු කරලා
තිෙබනවා: "Geological Survey and Mines Bureau, Report on
Metal Quarries in Millaniya Divisional Secretariat" prepared
by Eng. L. Asela Fernando, Chief Mining Engineer, Eng.
K.V. Jagath, Regional Mining Engineer. Geological Survey
and Mines Bureau එක ෙම් කියන නිලධාරි මඟිනුයි ෙම්
පරීක්ෂණය සිදු කර තිෙබන්ෙන්. මීට අමතරව මධ ම පරිසර
අධිකාරිෙයනුත් ගිහිල්ලා ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණය කළා. ඒ
වාර්තාවන් අනුව ඔබතුමා සඳහන් කරපු ෙම් පෙද්ශවල, එනම්
මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පාතකඩ, උඩුවර,
ෙදල්ෙගොඩ කියන ගම්මාන ආශිතව ආයතන පහකින් ගල් කැඩීම,
ගල් ෙකොරි පවත්වාෙගන යාම සහ metal crushers පවත්වාෙගන
යාම කරලා තිෙබනවා. ඒ, යුනයිටඩ් ගැනයිට් ෙපොඩක්ට්ස්
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා]

ෙපෞද්ගලික සමාගම, ස්ටාර් කන්ස්ටක්ෂන් ඇන්ඩ් ඉංජිනියරින්
ෙපෞද්ගලික සමාගම, යූ.වී. බුද්ධික රවීන්ද සයිට්, ඩීඑස්ෙක් ෙමට්ල්
කෂර් ෙපෞද්ගලික සමාගම, අකිල ඉංජිනියරින් පයිවට් ලිමිටඩ්
කියන ආයතන පහයි. ෙම් ආයතන පෙහන් ෙම් අවස්ථාව වන විට
ඩීඑස්ෙක් ෙමට්ල් කෂර් ෙපෞද්ගලික සමාගමත්, අකිල ඉංජිනියරින්
පයිවට් ලිමිටඩ් කියන ආයතනයත් කියාත්මකව පවතින්ෙන් නැහැ.
මීට අමතරව ෙමහි තාර මිශණය සකස් කිරීෙම් අංගනයක් පවත්වා
ෙගන යනවා.
දැන් ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙමයයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
වාර්තා අනුව ෙපන්වා දීලා තිෙබන ආකාරයට පශ්න කිහිපයක් මතු
ෙවලා තිෙබනවා, ෙමම පැමිණිලිත් සමඟ.
එකක් තමයි, "Houses were damaged due to blastinduced ground vibration". ෙගවල් හානියට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. සමහර ෙගවල් ෙම් කර්මාන්තවලට මීටර් 500ක්
විතර දුරින් තිෙබනවා. සමහර ෙගවල් මීටර් 250ක් විතර දුරින්
තිෙබනවා. ඒ විධියට විවිධ දුර පමාණවලින් තිෙබනවා.
ඊළඟ කාරණය dust. Metal crushersවලින් එන දූවිල්ල; ගල්
කුඩු. ඒ නිසා ළමයින්ට ශ්වසන ආබාධ - respiratory problems ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, "Heavy traffic on Pradeshiya Sabha roads due to
excessive usage by dump trucks". ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්
පාෙද්ශීය සභාවල පාරවල් පටුයි. ඒවා නඩත්තු කිරීමත් පශ්නයක්
ෙවලා තිෙබනවා ෙම් සිදු වන හානි නිසා.
ඊළඟට, "Metal is being transported without proper
covering". කවදාවත් ඒ අය වහෙගන ගල් ෙගනියන්ෙන්ත් නැහැ;
ගල් කුඩු ෙගනියන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ අනුව, "Action taken" යටෙත්
subcommittee එකක් පත් කරලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු ජානක
බණ්ඩාර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, බලපත නිකුත් කිරීමට ෙපර
උපකමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය අවශ යි කියන ෙකොන්ෙද්සිය ෙයොදලා
තිෙබනවා. ගල් පවාහනය කිරීෙම්දී ඒ සමාගෙම් නම හඳුනා ගැනීම
සඳහා ටිපර් එෙක් සඳහන් කිරීම අවශ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
පවාහනෙය්දී වැඩිම ධාරිතාව කියුබ් 3කට සීමා කරන්නටත්, කියුබ්
10 ඒවා පවාහනය සඳහා අවසර ෙනොෙදන්නටත් නිර්ෙද්ශිතයි. ඒ
වාෙග්ම පිපිරවීම්වලදී එය අධීක්ෂණය කිරීමටත්- monitor නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා. ඊට අමතරව,
1. පරිසර අධිකාරිය මඟින් නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබන වාර්තාෙව්ත්
දැනට කියාත්මකව පවතින ගල් වළවල් තුන මඟින්
ජනනය වන දූවිලි සහ ශබ්දය පිළිබඳව පසු විපරම්
පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම.
2. එහි පතිඵල පදනම් කර ෙගන දැඩි අධීක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළක්
යටෙත් වලංගු බලපත සහිත කළු ගල් කර්මාන්ත ස්ථාන
පවත්වා ෙගන යෑම.
3. ෙමම ගල් වළවල් සඳහා වූ පෙව්ශ මාර්ග පුළුල් කර වැඩි දියුණු
කිරීම හා බර වාහන ගමන් කරන කාලය පෙද්ශවාසීන්ට
පහසු වන පරිදි සීමා කිරීමට කටයුතු කිරීමට බණ්ඩාරගම
පාෙද්ශීය සභාව දැනුවත් කිරීම යන කරුණු තිෙබනවා.
ඔබතුමා සඳහන් කළ මහ ජනයාට බලපාන ෙම් පාරිසකරික
පශ්නය පිළිබඳව, අෙප් අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ෙමම
ආයතන ෙදක මඟින් සැප්තැම්බර් මාසෙය් 30 වන දින විට ෙම්
වාර්තා සකස් කරලා ෙම් ආකාරෙයන් නිර්ෙද්ශ සකස් කරලා
තිෙබනවා.
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මම හිතන හැටියට ෙමතැන කිසිම මත ගැටුමක් නැහැ.
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාවට ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා එකඟයි.
මට තිෙබන්ෙන් එය කියාත්මක කරන්නයි. ඔබතුමාත් ජානක
බණ්ඩාර මන්තීතුමාත් සඳහන් කළා වාෙග්ම තුලනාත්මකව ෙම්
දිහා බලන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කළු ගල් කර්මාන්තය
ආශිතව ජීවත් වන පිරිසකුත් සිටිනවා. මම කියන්ෙන් ෙම්
කර්මාන්තෙයන් මුදල් උපයන අය ෙනොෙවයි; ෙම්වාෙය්
හිමිකාරෙයෝ ෙනොෙවයි; සමාගම් ෙනොෙවයි. ෙම් කර්මාන්තවල
කුලී වැඩ කරලා, රියදුරුකම් කරලා ජීවත් වන පිරිසකුත් ඇති.
අෙනක් පැත්ෙතන් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා කළු
ගල්වල අවශ තාවකුත් තිෙබනවා. ෙම් විධියට මුළු ලංකාෙව්ම
කළු ගල් තිෙබන තැන් කැළෑ ෙනොෙවයි නම්, ඒවා ජනතාව ජීවත්
වන පෙද්ශ. එවැනි තැනක ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති වීම ස්වාභාවිකයි.
අනිවාර්යෙයන් ඒ පශ්න එනවා. සිදු විය යුත්ෙත් ඒ පශ්න
කළමනාකරණය කර ගැනීමයි. එක පැත්තකින් කළු ගලුත් අවශ
ෙවනවා; රැකියා තිෙබන්නත් ඕනෑ. අෙනක් පැත්ෙතන් පරිසරය
හානි වීම අවම කරන්නත් ඕනෑ; ජනතාවට වන පීඩාව
නවත්වන්නත් ඕනෑ. ෙම්කට අප සියලු ෙදනාම එකඟයි. එම නිසා
මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනාවක් කරන්නට පුළුවන්. ඔබතුමන්ලා
ෙදෙදනාම එකඟ නම්, දැන් මට ෙම් සභාෙව්දී කිව්ෙවොත්, මම ෙහට
ෙම් බලපත නවත්වනවා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමන්ලා
ෙදොෙදනාම එය පාර්ථනා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමතැන වාර්තා
තිෙබනවා. නමුත් මම සූදානම්. විෙශේෂෙයන් බණ්ඩාරගම පාෙද්ශීය
සංවර්ධන කමිටුව හැටියට ඔබතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු කරනවා ඇති කියා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබතුමන්ලා
ෙදෙදනාම ඒ සඳහා සහභාගි ෙවනවා ඇති කියලා මම හිතනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ජානක බණ්ඩාර මැතිතුමාත්, විෂය භාර
ඇමතිතුමා හැටියට ඔබතුමාත් කියපු කාරණා සහ ගත්ත පියවර
පිළිබඳව මම එකඟ ෙවනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් සියල්ල
කළාට පසුව තවමත් අනුමත පමාණයට වඩා ෙබෝර ෙයදීම නිසා
ඇති වන කම්පනය-

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ ෙකොන්ෙද්සි කඩ කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්. කඩ කරනවා. ඒ වාෙග්ම පවාහනය සම්බන්ධෙයන්
තිෙබන කියුබ් 3 සීමාව කඩ කරන බව මම මෙග් ඇස් ෙදකට
දැකලා තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශයට මට හුඟක් සම්බන්ධකම්
තිෙබනවා. මෙග් ඇස් ෙදකට ඒක දැකලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ
කම්පනය මට, මෙග් නිවසට දැෙනනවා. ෙමොකද, මම ඒ පෙද්ශෙය්
පදිංචිකරුවකු නිසා. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලිකව ෙම් කාරණය පිළිබඳව
දන්නා ෙකෙනකු හැටියටයි මම ෙම් කියන්ෙන්. කඩදාසිෙය්
තිෙබන ඒ ෙකොන්ෙද්සි කඩ කරනවා. ස්ථිරවම කඩ කරන බව මම
දන්නවා. ඒ නිසා අවංක, ඒ වාෙග්ම කාර්යක්ෂම මැදිහත්වීමක්
අවශ යි. අන්න එතැනටයි මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්ෙන්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒ නිසා තමයි මා ඔබතුමාට ෙයෝජනාවක් කරන්න හැදුෙව්.
ඔබතුමන්ලා මාසිකව පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම
පවත්වනවා. ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඒෙක් සභාපති. මම
විශ්වාස කරනවා, ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම ඒකට සහභාගි වනවා
කියලා. අප නිෙයෝජනය කරන කමිටු රැස්වීම්වලටත් පක්ෂ විපක්ෂ
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සියලු මන්තීවරු පැමිෙණනවා. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී ෙමෙතක්
එම කමිටු රැස්වීම පවත්වා නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරි දින
කිහිපය තුළ එය පවත්වන්න ඕනෑ ෙන්. ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් අග
ෙහෝ ෙනොවැම්බර් මාසෙය් මුල් භාගය තුළ පාෙද්ශීය
සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභා රැස්වීම පවත්වනවා නම්, ඒ රැස්වීමට
පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමන්, අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමන්,
GSMB එෙක් ඉහළ නිලධාරින්, ඉංජිෙන්රුවන් කියන ඒ සියලු
ෙදනා මම එවන්නම්. එවලා, ස්ථානීය පරීක්ෂණයකුත් කරන්නම්.
ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අමාරුෙව්
දමන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් එතුමන්ලාට
මම කියනවා, ඒකට සහභාගි ෙවලා ෙම් වාර්තාවත් පදනම් කර
ෙගන, ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් එක්ක ස්වාධීන වාර්තාවක් සකස්
කරලා එහි නිර්ෙද්ශ මට එවන්න කියලා. එතෙකොට මම
ක්ෂණිකවම ඒ නිර්ෙද්ශය කියාත්මක කරනවා.

ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக பண்டார)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙනොවැම්බර් හතරෙවනි දා මිල්ලනිය
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම පවත්වනවා. එදාට මධ ම
පරිසර අධිකාරිෙය් සභාපතිතුමා සහභාගි වුෙණොත් ෙහොඳයි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
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ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්
වැඩිම ගල් ෙකොරි තිෙබන්ෙන් මම නිෙයෝජනය කරන කඩුෙවල
පෙද්ශෙය්. මම ගිය සුමානෙය් ඒ පෙද්ශයට ගියා. ඒ පෙද්ශවල
පාෙර් යන්නත් බැහැ. පාර කැඩිලා. මම අදාළ අය ඔක්ෙකොම
කැඳවන්න කිව්වා. මම ඔවුන්ට කියනවා පාර හදලා ෙදන්න
කියලා. -නගර සභාවටත් එක්කම- ඒ නිසා හතරවැනි දාට මම ෙම්
නිලධාරින් සියලු ෙදනා ඔබතුමන්ලාෙග් රැස්වීමට එවනවා.
එතැනදී ඔබතුමන්ලා සාකච්ඡා කරලා තීන්දුවක් ගන්න. මම ඒ
සඳහා ඉහළම නිලධාරින් එවන්ෙන්. ඒ අය බලපෑමක් කරන්න
පුළුවන් අය ෙනොෙවයි. ඒ අයට මම කියනවා, ඔබතුමන්ලාෙග්
පධානත්වෙයන් සාකච්ඡා කරන කරුණුත් එක්ක ඒ නිර්ෙද්ශ මට
එවන්න කියලා. ඒ ගල් ෙකොරි තහනම් කරන්න කිව්ෙවොත්, මම
පහු ෙවනි දාම ඒවා තහනම් කරනවා. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක්
නැහැ. මම හිතන හැටියට ෙම් පණිවුඩය ඒ අයට යාවි. මම ෙම්
ගරු සභාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ඒ දමා තිෙබන
ෙකොන්ෙද්සි කඩ කෙළොත්, මට කිසිම පශ්නයක් නැහැ, මම
අනිවාර්යෙයන්ම ඒවා තහනම් කරනවාමයි කියලා. මම මීට
කලිනුත් ඒවා මාසයක් තහනම් කරලා තිබුණා. එපමණයි මට
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනාවට මම ඉතාම
ඕනෑකමින් ඒ පතිචාරය දක්වනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

අද දිනය 22ෙන්. තව දවස් 12ක් තිෙබනවා. එදාට ඒ සියලු
ෙදනා එතැනට එවන්න අපට පුළුවන්. ෙම් පීඩනය බලපාන
ජනතාව ෙපෞද්ගලිකව මා මුණ ගැසුණා. ඔය ගල් ව ාපාරවලට
සම්බන්ධ පුද්ගලයන් එක්ක මෙග් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. මම
ඒ අය දන්ෙන්ත් නැහැ. මම නිෙයෝජනය කරන කඩුෙවල
ආසනෙය්ත් ඔය ගල් ෙකොරි තිෙබනවා. ඔබතුමා සහ අජිත්

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.18ට, 2013 ඔක්ෙතෝබර්
මස 23වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

அதன்ப பி.ப. 7.18 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ஒக்ேராபர் 23,
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.18 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
23rd, October, 2013.

පාර්ලිෙම්න්තුව

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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