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අෛඩක්කලනාදන්, අ. (වන්නි) 
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අෙබ්ගුණවර්ධන, ෙරෝහිත (කළුතර) 
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අෙබ්වර්ධන, අ. ලක්ෂම්න් යාපා (මාතර) 
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක් (කුරුණෑගල) 
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ඒකනායක, විල්පඩ් බංඩාර (අනුරාධපුරය) 
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කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙදේෂ ්(ෙකොළඹ) 
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල) 
කැටෙගොඩ, ජයන්ත (ෙකොළඹ) [2011 ෙපබරවාරි 07 සිට] 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර) 
කුමාරණතුංග, ජීවන් (ෙකොළඹ) 
කුෙර්, ෙරජිෙනෝල්ඩ් (කළුතර)  
ෙකොතලාවල, නිර්මල (කළුතර)  
 

 

ග 
 

ගජදීර, විදාන ආරච්චිෙග් බාන්ස ් චන්දසිරි (මාතර) 
ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, ඉහළ මැදගම පියෙසේන (ගාල්ල) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 



(vi) 

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

 
 

 

ජ 
 

     ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයරත්න, දි. මු. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
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, ෙසෞම්ය මූර්ති ආරුමුගම්  රාමනාදන් (නුවරඑළිය) 
 

 

ද 
 

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

න 
 

නානායක්කාර, ඇම්.ෙක්.ඇන්. මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න,  ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිපුණආරච්චි, ලක්ෂම්න් (ෙකොළඹ) [2010 ඔක්ෙතෝබර් 12 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් 66(ඊ) ව්යවසථ්ාව 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 ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, ගමමැදලියනෙග්  ෙජෝසප් ලලිත් නිෙයොමාල් (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා,  ෙජෝශප්  මයිකල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, බියන්විලෙග් ඇන්ටනී වික්ටර්  (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ෙබෝධිය  බදුෙග් ඩිලාන් පියන්ජන් අඑන්ස්ලම් (බදුල්ල) 
ෙපෙර්රා, මල්ලව ආරච්චිෙග් ගාමිණී ජයවිකම (කුරුණෑගල) 
ෙපෙර්රා, ෆීලික්ස් (ගම්පහ) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන්  (කුරුණෑගල) 
පනාන්දු, මිල්ෙරෝයි (පුත්තලම) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල) 
පනාන්දු පුල්ෙල් මහත්මිය, අ. සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පභා, ගෙන්සන් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමචන්තිරන්, ආරුමුගම් කන්දය්යා (යාපනය) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස, අබතැන්න  ෙද්වයලාෙග් චම්පික  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
 

බ 

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

ම 
 

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මෂූර්, නූර්දීන් (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 02 අභාවපාප්ත විය.] 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) [2013 ජුනි 03 සිට] 
මිතපාල, එච්. ආර්. කෑගල්ල)  
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුරලිදරන්, විනයාගමූර්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුරුෙග්සු, චන්දකුමාර් (යාපනය) 
මුස්තාපා, ෙමොහමඩ්  ෆයිසර් (මහනුවර) 
ෙම්ධානන්ද හිමි,  පූජ්ය එල්ලාවල (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙමොහමඩ්, අස්ලම් ෙමොහමඩ් සලීම් (ජාතික ලැයිස්තුව) 

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



(viii) 

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

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

ව 
 

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

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



(ix) 

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

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

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

යටෙත් අසුන හිස් විය.) 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිසත්ුව) [2012 සැප්තැම්බර් 24 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.] [2012 සැප්තැම්බර් 24 

වැනි දින පත් විය.] 
 

 



 



ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 

අමාත්ය මණ්ඩලය   
 

අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  දි. මු. ජයරත්න මහතා    

යහපාලනය හා යටිතල පහසුකම්  අමාත්ය  - ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා 

ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්ය -  ගරු පී. දයාරත්න මහතා 

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා  - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 

උසස ්අධ්යාපන අමාත්ය  - ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා 

නාගරික කටයුතු  අමාත්ය - ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා  

ෙසෞඛ්ය අමාත්ය - ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 

රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය - ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 

ජාත්යන්තර මූල්ය සහෙයෝගීතා අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 

පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා  සංව ර්ධන අමාත්ය - ගරු ආරුමුගන්  ෙතොණ්ඩමන් මහතා 

සමාජ සුබසාධන අමාත්ය  - ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා  

තැපැල් ෙසේවා අමාත්ය -  ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා 

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය  - ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය 

ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත  අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත්ය  - ගරු තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා  

ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා  - ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා 

සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා 

පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 

ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 

අධිකරණ අමාත්ය - ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා 

ගාමීය කටයුතු අමාත්ය  - ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්ය  - ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා  

අධ්යාපන අමාත්ය -  ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 

පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්ය  - ගරු  ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා 

පාරිෙභෝගික සුබසාදන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. නාවින්න මහතා 

ජාතික සම්පත්  අමාත්ය - ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා  

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්ය -  ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා 

සමාජ ෙසේවා අමාත්ය - ගරු  ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා 

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්ය - ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා 

සුඵ අපනයන ෙභෝග  පවර්ධන අමාත්ය  - ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා 

විද්යාත්මක කටයුතු  අමාත්ය - ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා  

මානව සම්පත්  අමාත්ය - ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා 

කෘෂිකර්ම අමාත්ය  - ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 

විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්ය  - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 

ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්ය - ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 



(xii) 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය  -  ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  

පවාහන අමාත්ය - ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය  - ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා  

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා  

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්ය  - ගරු විමල් වීරවංශ මහතා 

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා 

සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ අමාත්ය  - ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා    

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්ය  - ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා 

සංසක්ෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්ය - ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 

නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත්ය - ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා 

මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත්ය  - ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා 

කීඩා  අමාත්ය - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 

රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංසක්රණ අමාත්ය - ගරු නවින් දිසානායක මහතා 

රාජ්ය සම්පත් හා ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය -  ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා 

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්ය -  ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා  

සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 

ජාතික උරුමයන්  අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය)ජගත් බාලසූරිය මහතා 
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්ය - ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා  

ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්ය - ගරු  ලක්්ෂමන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  

ඵලදායීතා පවර්ධන අමාත්ය - ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ්  මහතා 

උද්භිද උද්යාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත්ය -  ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා 

අධ්යාපන ෙසේවා අමාත්ය -  ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා   

වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ  අමාත්ය  - ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(xiii) 

ව්යාපෘති අමාත්යවරු 
 

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික  අමාත්ය - ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා 

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්ය - ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා  
විෙශේෂ ව්යාපෘති අමාත්ය - ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා 

 
 

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

ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා  

රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජය දහනායක මහතා  
කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා 
සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවළඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා 
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු වික්ටර් ඇන්ටනී මහතා 

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එස.් සී.  මුතුකුමාරණ මහතා 
සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
අධ්යාපන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය -  ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා 
තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය -  ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 
 



(xiv) 

සභාපති නාමාවලිය 
ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු තලතා 

අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, 
ගරු ෙපරුමාල් රාජදු රයි මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය. 

 
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 
      

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

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

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

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ  කාරක  සභාව 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල 

ද සිල්වා මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා,                 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,  ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අජිත් කුමාර 
මහතා,  ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා. 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා , ගරු නිමල් සිරිපාල 

ද සිල්වා මහතා, ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,                    
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,              
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද  මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ 
මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා,                 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ්                
ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (පූජ්ය) 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 තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු රවුෆ ්

හකීම් මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, 
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා,  ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු රංජිත් 
සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු (ආචාර්ය)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 හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා. 

 

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

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී. බී. 
ඒකනායක මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,  ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා,   
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා,       
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් 
මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජිව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ඊ. 
සරවනපවන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 



(xv) 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ්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 විජයදාස රාජපක්ෂ 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 (ෛවද්ය) 

රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,   
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී 
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා,  ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා,  ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් 
රතන හිමි,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි 
ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස ්ෆාරූක් මහතා. 

 

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ්මහතා,        

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා,  ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා,                 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා,  ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් 
මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා,  ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා,         
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,  ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා,  ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් 
මහතා,  ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා. 

 

 

ව්යවසථ්ාදායක සථ්ාවර කාරක සභා 

“ඒ” සථ්ාවර  කාරක සභාව 

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

 

“බී” සථ්ාවර  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 සුෙර්ෂ ්ක. ෙපේමචන්දන් මහතා,  ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු අජිත්       
කුමාර මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අසල්ම් මහතා, ගරු වික්ටර් 
ඇන්ටනි මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා, 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා  මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ෙජ්.ආර්.පී. 
සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු හුෙනයිස ්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 (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් 
විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා,  ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා.   

 

පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවෙය් සව්ාධීන තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම පිළිබඳ කරුණු ෙසොයා බලා වාර්තා කිරීම පිණිස 
වන විෙශේෂ කාරක සභාව  
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති),  ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,  

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු උදිත් 
ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 

 

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 අවශ්ය ෙද්ශපාලන හා ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථානුකූල පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා (සභාපති), ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස ්මහතා, ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්. 
ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද 
මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
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 ෛවද්ය 
සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා මෙහේෂව්රන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු උෙප්ක්ෂා සව්ර්ණමාලී මහත්මිය, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මිය. 

 

උපෙද්ශක කාරක ස භා 
 

බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු  පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (සභාපති), ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් 

ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු සී.පී.ඩී.  බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා 
මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අර්ල් 
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ 
මහත්මිය, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, 
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් 
ෆාරුක් මහතා. 

 

රාජ්ය කළමනාකරණ පතිසංසක්රණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා,         

ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් 
මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා,  ගරු  ලක්ෂම්න්  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. හරීස ්මහතා,  ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු වී.එස.් 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 ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා,  ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක 
මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු එස.් එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු බෂීර් ෙසගු 
ඩාවුඩ් මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු පී. 
හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු එම්.එස.් තව්ෆීක් මහතා,  ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා,  ගරු හුෙනයිස ්ෆාරුක් මහතා. 

 

ආපදා කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, 

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

 

 

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

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

 
 

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

මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ්ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම 
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා,  ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු සජින් ද වාස් 
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා,  ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා. 

 
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෆීලික්ස ්

ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා,             
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් 
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා,              
ගරු එම්.එස.් තව්ෆීක් මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් 
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙග්ස්වරන්  මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා. 

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

මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු  
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,             
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ 
මහත්මිය, ගරු  ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස  මහතා , ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු වී.ෙක්. 
ඉන්දික මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී. පියෙසේන මහතා, ගරු විජයකලා 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා. 



(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 තිසස් කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් 
මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා,                  
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා,            
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් 
මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා,            
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා. 

 

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

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙ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 ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා,  ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු 
රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

 

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (සභාපති), ගරු එස.්බී. නාවින්න මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 

මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා,  ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් 
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් 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 තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

   
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා,          
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, 
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා,  ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු  ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස  මහතා , ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 
මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ 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, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා. 

 

ආර්ථික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු 

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



(xix) 

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

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

 
විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස ් මහතා (සභාපති), ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,           
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා,                   
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, 
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ් ක. 
ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

 

රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 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 එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා 
මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා,  ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා,          
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

 

නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව     
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද 

සමරසිංහ මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා,           
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු එස.් 
විෙනෝ මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, 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 එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් 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 දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු නවින් 
දිසානායක මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය 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 ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,          
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ්ය)  අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල 
ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙපරුමාල් 
රාජදුරයි මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,                
ගරු හුෙනයිස ්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 එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,        
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

 
 

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

ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සී.පී.ඩී.  බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිරූපමා 
රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු 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 (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය,              
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය. 

 

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

සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා,ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා,         
ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල 
මහතා, ගරු එම්.එස.් 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 ලක්ෂම්න් වසන්ත 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු 
වී.එස.් රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

 
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති),  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා,  ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක 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, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා. 

 

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

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



(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 (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා 
මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා. 

 

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

ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා 
මහතා,  ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,  ගරු 
ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ් 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 ෛවද්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු සී.පී.ඩී.  බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) 

තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,             
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු 
චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, 
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා,  ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ 
මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා,   ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග 
මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා,   ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා,  ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම 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 ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා, ගරු විනායගමූර්ති 
මුරලිදරන් මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු අබ්දුල් 
හලීම් මහතා, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,  ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු 
බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් 
මහතා,  ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු 
ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් 
මහතා. 

 

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

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු සී.ඒ. 
සූරියආරච්චි මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, 
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා, ගරු සිල්ෙව්සත්ි අලාන්ටින් 
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග 
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා . 

 

සමාජ ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ෆීලික්ස ්ෙපෙර්රා මහතා (සභාපති), ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු එස.්බී. නාවින්න 

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



(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 ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා,  
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස.් විෙනෝ මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, 
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා,          
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන්  මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

 

 

කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,                      

ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා,                
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස.් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු වයි.ජී. 
පද්මසිරි මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා,                    
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි 
බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් 
මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු එස.්සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු වී.එස.් 
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 එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු එච්.එල්. 
ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු 
ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා,  ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් 
මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු විජිත 
ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු 
ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා. 

 
 

ෙයෞවන කටයුතු  හා නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා,  ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු මුරුෙග්සු 

චන්දකුමාර් මහතා,  ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු 
දයාශිත තිෙසේරා මහතා,   ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර 
ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස.් විෙනෝ මහතා,  ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා,  ගරු බුද්ධික 
පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු 
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි 
මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා,  ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය. 

 
 

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සභාපති),  ගරු ෛ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 ෙහේමාල් ගුණෙසේකර 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.එස.් රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා. 

 

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

විතාරණ මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, 
ගරු (ආචාර්ය)ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය  මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න 
මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් 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 තාරානාත් 
බසන්ායක 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 ඩග්ලස ් ෙද්වානන්ද මහතා,             
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු බැසිල් 
ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,        
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු සුෙර්ෂ ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනාධිරාජා මහතා,  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා,  ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 
මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න 
මහතා.  

 

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

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

 

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

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

 

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

මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු 
ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ 
රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර 
මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු  මංගල  සමරවීර  මහතා,  ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ 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,  

 

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 රවුෆ ්හකීම් මහතා, 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස ්
මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා,  ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ 
මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා,ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර 
මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා. 

 
උසස් අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් 

ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා,          
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් 
මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, 
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු 
(පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු තාරානාත් 
බසන්ායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා. 



(xxiv) 

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි 
ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන්  මහතා,           
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති 
අලාන්ටින් මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා,               
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු ෙරොෂාන් 
රණසිංහ මහතා,  ගරු එස්. ශීතරන් මහතා,  ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.  

 
සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු එස.් එම්. 
චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු දිලිප් 
ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු 
ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක 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 චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු මහින්දානන්ද 

අලුත්ගමෙග් මහතා,  ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා 
මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු 
එම්. ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 
මහතා,   ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,   ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, 
ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වී.එස.්රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා. 

 

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ඒ.  පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා (සභාපති), ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු  එස.්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 ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි 
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 (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු 
සීනිතම්බි ෙයෝෙහේසව්රන් මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු ෙපොන්.  ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මහතා. 

 

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩලස ්

අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු (ආචාර්ය)ජගත් 
බාලසූරිය මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. 
අස්වර් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස්. චිෙනෝ මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා,  ගරු ෙමොහාන් 
ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, 
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු මහාචාර්ය රාජීව 
විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක් ෂා 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 ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා,  ගරු බෂීර් 

ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා,  ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා,  ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා,   
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (පූජ්ය)  
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කමලා රණතුංග 
ෙමෙනවිය, ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා,   ගරු ෙත්නුක 
විදානගමෙග් මහතා,  ගරු ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා,  ගරු ආර්.දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, 
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු උෙනයිස් ෆාරුක් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා 
මහත්මිය.  



(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. හිසබ්ුල්ලා මහතා,  ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,  ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු විජයදාස 
රාජපක්ෂ මහතා,  ගරු සුෙර්ෂ ්ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා,  
ගරු ටිරාන් අලස ්මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු එරික් 
පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙ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 ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර 
මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග 
මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු රුවන් 
විජයවර්ධන 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.හිසබ්ුල්ලා මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු එම්. 
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,  ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු දිළුම්  අමුණුගම  මහතා, ගරු 
ටිරාන් අලස ්මහතා, ගරු සජින් ද වාස ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්.ශීතරන් 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර 
ජයමහ මහතා. 

 

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

ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු වීරකුමාර 
දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් 
මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු වී.එස.් 
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 ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත 
මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු මුත්තු 
සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා, 
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් 
මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා  

 
උද්භිද උද්යාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

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



(xxvi) 

අධ්යාපන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල 

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

 
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව 

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

 
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 (ෛවද්ය) 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 

 



(xxvii) 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
නිෙයෝජ්ය 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 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි - ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

 දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ෙක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මහතා 

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

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - 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 ( ෙජ්යෂඨ් පවාහන නිලධාරි); ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප කුමාර මහතා, පී.ඩී.එන්. පනාන්දු 
මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩව්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා, ෙක්.එස්. සිල්වා මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා, ආර්.ආර්. 
වැලිකන්න මහත්මිය 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා, එච්.ආර්.යූ.එස.් නිවර්චනා මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. 
ජසම්ිනා මහත්මිය  

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

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

ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  

බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  

ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  

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



(xxviii) 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, 
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී 
මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර්  මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී 
මහත්මිය,ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය. 

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

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්මහතා,  එන්. රාමකිෂණ්න් 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. පුෂප්කුමාර මහත්මිය,  
ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ටී.යූ. වීරෙසේකර මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. 
දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් 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 -  

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

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

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ආර්.එම්. අෙශෝකානන්ද මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  
(පධාන නිලධාරි); ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි);  සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙක්.සී. පනාන්දු 
මහතා, ආර්.එච්.පී.  ගුණෙසේන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්
මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය, ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු)  

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එස්.බී. කුළුගම්මන මහතා 
(පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

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

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

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

ෙජ්යෂඨ් මිල දී ගැනීෙම්  නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා  

ගබඩා භාරකරු- ඒ.ඒ. ෙසෝමසිරි මහතා 

සහකාර ගබඩා භාරකරු - එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 



(xxix) 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

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

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

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

 
 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

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

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

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

විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා,  බී. මල්ලුවාවඩු මහතා, ඩී.එස.් ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, 
ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා   

 
 

ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා  

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය -  එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා, එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන),  
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 (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්වා මහතා,  
ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා  (සහකාර පධාන නිලධාරි) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය -  ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරි);  
ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ්මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස.් රුදිගූ මහත්මිය, ඒ.සී.එ ෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  
(පධාන නිලධාරි); වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරි); ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි) 



(xxx) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -   ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - 
පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා  (පධාන නිලධාරි); එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය. ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, එල්.ඒ.ඒ.පී. 
දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය, 
ඩී.පී.එස්. එන්. දයාෙසේකර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය -  එම්.එන්. පීරිස් මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); 
ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,  ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. 
පනාන්දු මහතා  (නි ෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);    ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය(සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා, 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 අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත් 
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එම්.ෙක්.එස.්ඩී. අල්විස ්මහත්මිය; 
ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);   එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පුසත්කාලයාධිපති - සී.  කුරුප්පු මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -  ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය, එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා  

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය 

පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක  -   ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා  

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ  -  එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2010, ஏப்பிறல் 8  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

 

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

இ 
இந்திக, ேவெஹல்ல கங்கானம்ேக  (அம்பாந்ேதாட்ைட)  

 

ஏ 
 

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

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

ச 

சமரக்ேகான், தியன்ேசலாேக சந்திரேசன  (அ ராத ரம்) 
சமரசிங்ஹ, மஹிந்த  த்ததாச  (க த் ைற)  
சமர ர, மங்கள பின்சிறி  (மாத்தைற) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சரவணபவன்  ஈஸ்வரபாதம்    (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சில்வா, அ ம ர ேலாரன்ஸ் ெறாெமேல மிந்த (ெகா ம் ) 
சில்வா, ேமர்வின் (கம்பஹா) 
சிவ ங்கம், த்   (ேதசியப்பட் யல்) 
சிறிேசன, பல்ேலவத்ேத கமராலலாேக ைமத்திாிபால (ெபாலன ைவ) 
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுமதிபால, உ வட் வேக ஜனத்பிாிய திலங்க (ெகா ம் ) 
சுமந்திரன், மதியாபரணன் ஆபிரகாம்   (ேதசியப்பட் யல்) 
சுவர்ணமா னீ, தி மதி உேபக்ஷா  (கம்பஹா) 
சுவாமிநாதன், .எம்.   (ேதசியப் பட் யல்) 
சூாியஆரச்சி, சந்திரசிறி ஆாியவங்ஸ  (ெபாலன ைவ) 
சூாியப்ெப ம, ேஜ.ஆர்.பி.  (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசல்வராசா, ெபான்னம்பலம்   (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, அதா த  (ேககாைல) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள) 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்ஹ, அசங்க ெசஹான்  (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ  (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராஜா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, தி மதி பர்னடீன் ேறாஸ்  (ெகா ம் ) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த ஹேரஷ் பராக்கிரம (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, ராஜித (க த் ைற) 

 

 

த 

தயாரத்ன, ெபட் கிாிேக  (திகாம ல்ல) 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலந்தி நிமல் சிறிபால  (ப ைள) 
த சில்வா, ஜி. எம். ஹர்ஷ  (ேதசியப் பட் யல்) 
த ெசாய்சா, காமினி விஜித் விஜய னி    (ெமானராகைல) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
தஹநாயக்க, அமர தர்மவிஜய விேஜேசகர  (மாத்தைற) 
திகம்பரம், உைடயப்பன் பழனி  ( வெர யா) 
திேசரா, அன்ரன் தயாசிறித  ( த்தளம்) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ேதசியப்பட் யல்) 
திஸாநாயக்க,  எரன்ஜன் நவின்  ( வெர யா) 
திஸாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திஸாநாயக்க, எஸ்.பி. (கண் ) 
திஸாநாயக்க, திஸாநாயக்க தியன்ேசலாேக ேராஹணகுமார  (மாத்தைள) 
திஸாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திஸாநாயக்க, ரகுமார   ( த்தளம்) 
திஸாநாயக்க ல த்   (ேககாைல)  
ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார   (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ்  (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ெசௗமிய ர்த்தி ஆ கம் இராமநாதன்   ( வெர யா) 
ெதளபீக், ெமாஹமட் ஷாீப் (தி ேகாணமைல) 
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ந 
நாணாயக்கார, எம்.ேக.என். ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி.   (கு நாகல்) 
நி ண ஆரச்சி, லக்ஷமன் (ெகா ம் ) [2010 ஒக்ேராபர் 12 ஆந் திகதியி ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) உப உ ப் ைரயின்கீழ் 

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

ப 
 

பசீர், ேசகுதா த் (மட்டக்களப் ) 
பண்டார, ேக.டபிள் . ஷாந்த   (கு நாகல்) 
பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி    (அ ராத ரம்) 
பண்டார, பா த  ரங்ேக   ( த்தளம்) 
பண்டார,  ஜயசிங்க தியன்ேசலாேக ஜானக பிாியந்த  (ேதசியப்பட் யல்) 
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாரநாயக்க, சக்கரவர்த்தி பண் காபய டயஸ்  (கம்பஹா) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக  (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ்   (கா ) 
பத்மசிாி, ைவ.ஜி. (ேககாைல) 
பதி தீன், அப் ல் றிஸாத் (வன்னி) 
பஸ்நாயக்க, தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, ஆரச்சிலாேக ஜகத்  (ேககாைல) 
பா க், த்த  பாவா (வன்னி)  [2010 சம்பர் 9 ஆந் திகதியி ந் ] 
பா க், ஹுைனஸ்   (வன்னி) 
பியேசன, பீ.எச்.பீ.  (திகாம ல்ல) 
பிரபா, கேணசன்  (ெகா ம் ) 
பிேரமச்சந்திரன், ஆ கம் கந்ைதயா  (யாழ்ப்பாணம்) 
பிேரமதாஸ, அபெதன்ன ேதவயலாேக   சம்பிக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித்  (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமஜயந்த, அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 
பீாிஸ், ஜீ.எல்.  (ேதசியப்பட் யல்) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (இரத்தின ாி) 
த்ததாஸ, அன்தின்ன மரக்கலேக லீல் சாமிக  (ப ைள) 
ஷ்பகுமார, அப் ஹாமிலாேக ேராஹண  (ப ைள) 
ஷ்பகுமார, ஏ.பீ. ஜகத்  (ெமானராகைல) 

ெபர்னாந் ,  அ ந்திக்க  ( த்தளம்) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி அ. சுதர்ஷினி  (கம்பஹா) 
ெபர்னாந் ,  மில்ேராய்  ( த்தளம்) 
ெபர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்டன்  (கு நாகல்) 
ெபர்னாந் , ஹாின்   (ப ைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, அ. அ. ஆரச்சிலாேக ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, கம்ெமத யனேக ேஜாசப் ல த் நிேயாமால்  ( த்தளம்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ெபேரரா, பியன்விலேக, அன்ரனி விக்டர்  ( த்தளம்) 
ெபேரரா, பீ க்ஸ்  (கம்பஹா) 
ெபேரரா, ேபாதியா ப ேக லான் பிாியன்சன் அன்சலம்  (ப ைள) 
ெபேரரா, மல்லவ ஆரச்சிேக காமினி ஜயவிக்ரம  (கு நாகல்) 
ெபேரரா,  ேஜாசப் ைமக்கல்   (ேதசியப் பட் யல்) 
ேப ெகாட,  அரச்சிேக விஜித்த  (ெமானராகைல) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, ஜீ சரத் சந்திரலால்  (ெகா ம் ) [2010 ெசப்ெரம்பர் 29ஆந் திகதியி ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) ஆம் 

உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ஆசனம் வறிதாகி ள்ள ) 
ெபான்ேசக்கா, தி மதி மாலனீ (ேதசியப்பட் யல்) [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந் 

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

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

ரளிதரன், விநாயக ர்த்தி   (ேதசியப் பட் யல்) 
ேகசு, சந்திரகுமார்    (யாழ்ப்பாணம்) 

ஸ்தபா, ெமாஹமட் ைபசர்  (கண் ) 
ேமதானந்த ேதரர், வண. எல்லாவல  (ேதசியப்பட் யல்) 
ெமாஹமட், அஸ்லம் ெமாஹமட் சலீம் (ேதசியப்பட் யல்) 
 

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

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

 

ல 
ெலாக்குேக,  காமினி (ெகா ம் ) 
ெலாக்குபண்டார, விேஜசிங்ஹ ஜய ர தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள) 

 

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி ஆரச்சிேக பவித்ராேதவி   (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ெநரன்ஜன்  (கு நாகல்) 
விக்கிரமசிங்க,  ரணில்  (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற  (க த் ைற) 
விக்கிரமநாயக்க, ரத்னசிறி  (ேதசியப்பட் யல்) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ேதசியப் பட் யல்) 
விதாரண, உபா  திஸ்ஸ  (ேதசியப்பட் யல்) 
விதான கமேக, அமித் ேத க (ப ைள) 
விநாயக ர்த்தி, அப்பாத் ைர  (யாழ்ப்பாணம்) 
விேஜசிங்க, ஆரச்சிேக ெஹட்  நிமல் ெசனரத்  (கு நாகல்) 
விேஜசிங்க, ராஜீவ     (ேதசியப் பட் யல்) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேனெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா)  
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விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ஸ்ரீயாணி  (திகாம ல்ல) 

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

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

ஜ 

ஜயமஹ, ஹிட் காமிலாேக ந ன் நிலந்த பண்டார விேஜரத்ன (கு நாகல்) [2013 ைல 30ஆம் திகதியி ந் ] 
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 ஸ்ரீ றங்கா, ( வெர யா) 
 
 

ஹ 

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

ேமதகு மஹிந்த ராஜபக் ஷ 

அைமச்சரைவ 
 
 

பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள்  அைமச்ச ம்  - மாண் மிகு .எம். ஜயரத்ன  
நல்லாட்சி மற் ம் உட்கட்டைமப்   அைமச்சர்  - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க 
உண ப் பா காப்   அைமச்சர்  - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன 

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

உயர் கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க 
நகர அ வல்கள்  அைமச்சர்  - மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபள  

ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் 
சுகாதார அைமச்சர்  - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் . . ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்    அைமச்சர் – மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம 
கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான்  
ச க நலன் ாி   அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்  
தபால்  ேசைவகள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க 
வ , சக்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி 
ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா 
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ வல்கள்  அைமச்சர்  - மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த 
நீர்வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன 
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
சுற்றாடல், ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சர் – மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க 
நீதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் 
கிராமிய அ வல்கள்   அைமச்சர்  - மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன  
ெதாழில், ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக 
கல்வி  அைமச்சர்  - மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா 

கர்ேவார் நலன் ாி   அைமச்சர்  - மாண் மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன 
ேதசிய வளங்கள்  அைமச்சர்  - மாண் மிகு பியேசன கமேக 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சர்  - மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான் 
ச க ேசைவகள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா 
தனியார் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் அைமச்சர்  - மாண் மிகு  சி.பி. ரத்நாயக்க 
சி  ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர 
விஞ்ஞான அ வல்கள்   அைமச்சர்  - மாண் மிகு ேபராசிாியர்  திஸ்ஸ விதாரண 
மனித வளங்கள்   அைமச்சர் - மாண் மிகு  குணேசகர  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர்  - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு லான் ெபேரரா 
ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சர்  - மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல 
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ைகத்ெதாழில், வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர்  -  மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்  - மாண் மிகு குமார ெவல்கம 
இைளஞர் அ வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம 
ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க 
கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தக அைமச்சர்  - மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  

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

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

சீனிக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி அைமச்சர் –  ல மன் ெசெனவிரத்ன 
னர்வாழ்வளிப் , சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப்  அைமச்சர் –  மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர 

ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார 
கலாசார, கைல அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர 
மீள்கு ேயற்ற அைமச்சர் - மாண் மிகு குணரத்ன ரேகான் 
மக்கள் ெதாடர் , மக்கள் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்தானந்த அ த்கமேக 
அரசாங்க காைமத் வ ம சீரைமப்  அைமச்சர் –  மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க 
அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா 
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் –  மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன 
ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சர் –  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய 
ேதசிய ெமாழிகள், ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர் – மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



(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 
விேசட க த்திட்டங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன 
 

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 சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசகர 
நிதி, திட்டமிடல் பிரதிஅைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம 
சிவில் விமான ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு கீதாஞ்சன குணவர்தன 
சுேதச ம த் வத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன 
ேபாக்குவரத்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க 
கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால 
மின்வ , எாிசக்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு எச்.எல். பிேரமலால் ஜயேசகர  
மீள்கு ேயற்ற பிரதி அைமச்சர் –  மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன் 

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

 
 

பாரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

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

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

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  

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

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு நிமல் 
சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, 
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ஆ கன் ெதாண்டமான், 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு மஹிந்த 
சமரசிங்க, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு  குணேசகர, மாண் மிகு றிசாட் பதி தீன், மாண் மிகு விமல் 

ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு மங்கள சமர ர, 
மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு க  ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு இராஜவேராதயம்  சம்பந்தன், மாண் மிகு 
சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன்,   மாண் மிகு (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 (கலாநிதி) 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  ஹாின் பர்னாந் , 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 விஜயதாச 
ராஜபக்ஷ, 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 த்திக பதிரண, மாண் மிகு 
அஜித் பீ. ெபேரரா, 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 
(கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு ரகுமார 
திசாநாயக்க,  மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, 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 இரான் விக்கிரமரத்ன, 
மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா. 

 

நிைலயியற் கு  “பி”  
 

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

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



(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 பண்ைப வ ப்ப த் வ பற்றி ஆராய்ந்  அறிக்ைக 
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு  
மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு ேஜான் 

அமர ங்க, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ஜானக பண்டார, 
மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார. 

 
பாரா மன்றத்தின் பண் ைடைம, ஒ க்கம், மர கள் மற் ம் பா காப்பிைனப் ேப ம் 

நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கான ெதாிகு  
மாண் மிகு  குணேசகர  (தவிசாளர்), மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு ரஊப் 

ஹக்கீம், மாண் மிகு க  ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன். 
 

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

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

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

 
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) ஸ்ரீயாணி 
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 (கலாநிதி) ஜகத் 
பாலசூாிய, மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத், 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 
(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 
பஷீர் ேசகு தா த், 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 
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. ஸ்ரீறங்கா, மாண் மிகு ெலாஹான் 
ரத்வத்ேத,  மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க,  மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன,  மாண் மிகு ஈ. 
சரவணபவன்,  மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்.  

 

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

சில்வா,  மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன,  மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த,   மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ராஜித ேசனாரத்ன,  மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்,  மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன்,   மாண் மிகு 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, மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம. 

 

ெ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) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம,  மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா.  

 

மரபார்ந்த ைகத்ெதாழில்கள்,  சி ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

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



(xlvi) 

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 எஸ்.சி. 

த் குமாரன, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா 

மேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, 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 விஜய 
தஹநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக,  மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்,  மாண் மிகு 
கபீர் ஹாஷிம், 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. ஸ்ரீ றங்கா,   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, 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ. 

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, மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம. 

.   

ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு   
மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம், 

மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய,  மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், 
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, 
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ைபஸர் ஸ்தபா, மாண் மிகு க  ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு 
இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு 

ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன, மாண் மிகு ாி. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா, மாண் மிகு த்திக 
பதிரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்.  
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அரச வளங்கள்,  ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு     
மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன்,   மாண் மிகு ஏ.பீ. 

ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு 
காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு வாசுேதவ 
நாணாயக்கார, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு 
ெமாஹமட் அஸ்லம்,  மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ல மன் 
வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ,  மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, 
மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க,  மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க, 
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ. 

 

ெ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  இரான் விக்கிரமரத்ன, 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 (தி மதி) அேனாமா கமேக, 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 

மிந்த திசாநாயக்க,   மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க,  மாண் மிகு சனத் ஜயசூாிய, 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 (கலாநிதி) 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) 
ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு (தி மதி) 
உேபக்ஷா சுவர்ணமா ,  மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா.  

 

நீதி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

மாண் மிகு ற ப் ஹக்கீம் (தவிசாளர்),  மாண் மிகு (ே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 (கலாநிதி) சரத் ரேசகர,  மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி,  மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்,  மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க,  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, மாண் மிகு அஜித் 
மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ. 

 

கல்வி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

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

 



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

 

 

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 எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெ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) ஸ்ரீயாணி 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, 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம.  

 

ே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 காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, 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 ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு த்திக பதிரண,  மாண் மிகு 
அ ந்திக்க பர்னாந் ,  மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்,  மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத,  மாண் மிகு 
ெப மாள் ராஜ ைர,  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க,  மாண் மிகு 
ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம,  மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க,  மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க,  மாண் மிகு 
ஹுைனஸ் பா க்.  

 

காணி, காணி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  

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



(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 ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா,  மாண் மிகு அ ர 
திஸாநாயக்க,   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. ஸ்ரீ 
றங்கா,   மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க,   மாண் மிகு ேஜ. ஆர். பீ. சூாியப்ெப ம,   மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க. 

 
 

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

அ த்கமேக,  மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார்,  மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி,  மாண் மிகு சி.பி. 
ரத்நாயக்க,  மாண் மிகு விமல் ரவங்ச,  மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா,  மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ ,  மாண் மிகு 

ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்,  மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு எஸ். விேனா,  மாண் மிகு ாி. 
ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா,   மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார,  மாண் மிகு த்திக பதிரண,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பத்திரண,  மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,  மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ,   மாண் மிகு நாமல் 
ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார,  மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர,   மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா 
சுவர்ணமா ,  மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா,  மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க. 

 
 



(li) 

கூட் ற , உள்நாட்  வர்த்தகம் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு   
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்  (தவிசாளர்),  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 ேஹமால் குணேசகர, 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 (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு க  
ஜயசூாிய, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ல மன் ெசனவிரத்ன,  மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, 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 தாராநாத் 
பஸ்நாயக்க,  மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா,  மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர,  மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு எம்.ஏ. 
சுமந்திரன்,  மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க,  மாண் மிகு 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 ஹாின் பர்னாந் , 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 கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு 
கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன், மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு ம ஷ 
நாணாயக்கார, மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ,  மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக 

த்ததாஸ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 
வன் விேஜவர்தன,  மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா. 

 

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

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

 

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

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

ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ல மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு சுசந்த 
ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு மங்கள சமர ர, மாண் மிகு 

விஜயதாச ராஜபக்ஷ, 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. ஸ்ரீ றங்கா. 



(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. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு 
நாமல் ராஜபக்ஷ,  மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார,  மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ.  

 

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 
நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, 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 எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன் 

 

ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு லான் ெபேரரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , 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 (ை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, மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம.          

 

ெ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 ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா, 
மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, 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, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ.        



(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 
(கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு 
(அல்ஹாஜ்) ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்,  மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க,  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 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 வன் விஜயவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்          

சிவில் விமான ேசைவகள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு  
மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு 

நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா, மாண் மிகு த்  சிவ ங்கம், மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, 
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ், மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன, 
மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு க  ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க,  மாண் மிகு 
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, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ.  

 

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) ஸ்ரீயாணி 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) 
ஸ்ரீயாணிவிேஜவிக்கிரம 

 

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 ரக்ெகா  
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ேகசு சந்திரகுமார் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

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, 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 மதி .என்.பண் த, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் .  தி . 
விேஜகுணவர்தன, தி . ேக.ேக. . காமினி, தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான 
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,     
தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன,  தி . ேக.எஸ். சில்வா 
(உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன,  தி மதி 
ஆர்.ஆர். ெவ கன்ன 

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

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

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - ெ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 –   

 

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, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி 
.எம். . அழகக்ேகான், தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்). 

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.எச்.பீ. 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 (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்) 

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

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

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

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

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

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

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

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . ஏ.ஏ. ேசாமசிறி 

உதவிக் களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 



(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 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  

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, தி . 
ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ேசனாரத்ன 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); 
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, 
ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்  (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்).  

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); 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 டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க (உதவிப் பணிப்பாளர்-நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்), தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக,  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க,  (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); 
ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக, தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன, தி மதி 
எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. 
வ ஷவிதான, தி . .பீ.எஸ்.என். தயாேசகர (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, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந்  (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. 
ெதன்னக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக, 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, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி 
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)     

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, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன். 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - 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 ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 
 

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

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

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் – தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி 
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் –  தி மதி எம்.என். விதானேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய, தி மதி என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க,         

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

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

MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

(Returned at the General Election, 08th April, 2010) 
 

A 
 

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

   
B 

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

 
C 

 

Cooray, Reginold (Kalutara) 
  

 D 
 

Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara) 
Dayaratna,  Petikirige (Digamadulla) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle) 
De Silva, G.M.Harsha (National List) 
De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)  
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) 



(lxiii) 

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) 



(lxiv) 

P 
 

Padmasiri, Y.G. (Kegalle) 
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara) 
Pathirana, Ramesh (Galle) 
Peiris, G.L. (National List) 
Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Biyanwilage Antony Victor  (Puttalam) 
Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla) 
Perera, Felix (Gampaha) 
Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam) 
Perera, Joseph Michael (National List) 
Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam) 
Piyasena, P.H.P. (Digamadulla) 
Prabha, Ganesan (Colombo) 
Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna) 
Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee) 
Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla) 
Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala) 

   
 

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

  
S 
 

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

  
T 

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

  
   

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

  
W 

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

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

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne 

Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka 

Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna 

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

Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake 

Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie 

Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena 

Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne 

Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 

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

Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman 

Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando 

Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga 

Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 

Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda 

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

Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha 

Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake 

Minister of Justice – The Hon. Rauff Hakeem 

Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne 

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

Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane 

Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe 

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

Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla 

Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne 

Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage 

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

Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera 

Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake 

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

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

Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara 

Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena 

Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera 
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella 
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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 

Minister of Technology and Research  - The Hon. Patali Champika Ranawaka 

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

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

Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 

Minister of Sugar Industry Development – The Hon. Lakshman Senewiratne 

Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera 

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

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

Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon 

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

Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake 

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

Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 

Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna 

Minister of National Heritage – The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya 

Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 

Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood 

Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath 

Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake 

Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa 
 

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

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

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

Minister of Special Projects - The Hon. S.M. Chandrasena 

 

 

 

DEPUTY MINISTERS 

Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake 

Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader 

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam 

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame 

Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara 

Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 

Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena 

Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike 

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

Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake 

Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala 

Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. H.L. Premalal Jayasekara 

Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 

Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha 

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

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

Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 

Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake 

Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath 

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

Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi 

Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera 

Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne 

Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake 

Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena 

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

Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera 

Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake 

Deputy Minister of Agriculture  -  The Hon. Y.G. Padmasiri 

Deputy Minister of Co-operative and Internal Trade - The Hon. Hemal Gunasekara 

Deputy Minister of Coconut Development and Janatha Estate Development - The Hon. Victor Antony 

Deputy Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. S.C. Mutukumarana 

Deputy Minister of  Minor Export Crop Promotion - The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 

Deputy Minister of  Education - The Hon. Mohan Lal Grero 

Deputy Minister of  Postal Services - The Hon. Sanath Jayasuriya 

Deputy Minister of  Industry and Commerce - The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera 

Deputy Minister of  Labour and Labour Relations - The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)       
Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera, 
The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani  Wijewickrama. 

  

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
Committee of Selection 
 

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

 

House Committee  
 

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

 

Committee on Standing Orders  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          
The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 
Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 
The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.  

 

Committee on Parliamentary Business 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          
The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John 
Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,         
The Hon. Douglas Devananda,  The Hon. A.D. Susil Premajayantha,  The Hon. Rauff Hakeem,  The Hon. Mahinda 
Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal 
Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera, 
The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The 
Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam  Sampanthan, The Hon. Suresh 
K. Premachandran,  The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Ajith P. Perera. 

 

Committee on Public Accounts 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The 

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

 
Committee on Public Enterprises 

 

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



Committee on Privileges  
The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,      

The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. 
Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John 
Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Palitha Range Bandara,   The Hon. E. Saravanapavan.  

 
Committee on Public Petitions   

 

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

 
Committee on High Posts 

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

 
 
 
 
 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES 
 

Standing Committee “A” 
 

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

 
Standing Committee “B”     

 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka 
Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,       
The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer,  The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran 
Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, 
The Hon. Palany Thigambaram,    The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara,   The Hon. J. Sri Ranga,    The Hon. V.S. 
Radhakrishnan,   The Hon. Ranjan Ramanayake,    The Hon. Vidura Wickramanayaka,  The Hon. (Mrs.)  Sriyani 
Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, 
The Hon. Hunais Farook.  
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SELECT  COMMITTEES   
 

Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents  

The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge,  The  Hon. C.B. 
Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 
Rohana Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala,  The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 
The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara,  The Hon. 
Dilip Wedaarachchi,  The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. 
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan. 

 

Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary           
Service 
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga, 

The Hon. Ajith P. Perera, The  Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka  Bandara, The Hon. Udith 
Lokubandara. 

 

Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security 
of Parliament 

The Hon. DEW  Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauff  
Hakeem, The Hon. Karu  Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 

 

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

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

 

Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament 
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.   

(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha        
Athukorale,  The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage,  The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, 
The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka,  

 

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. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Jayarathne 
Herath,  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. (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. Basheer Segu Dawood, 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. 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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 

 

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. S.C. Mutukumarana, 
The Hon. Gayantha Karunatileka,  The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The 
Hon. Neranjan Wickremasinghe, 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. Wijaya Dahanayake, Hon. Lakshman Wasantha Perera,  The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, 
The Hon. Kabir Hashim, 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. 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, The Hon. Ajith 
Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 

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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 

 

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. 



(lxxv) 

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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 

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. Eran Wickramaratne, 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. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ashok Abeysinghe, The 
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Praba  Ganesan, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Manusha 
Nanayakkara, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha,  The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake.  

 
Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, 
The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. 
Duminda Dissanayake, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Sajith Premadasa, 
The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Selvam 
Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The Hon. Niroshan  
Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith Lokubandara, The 
Hon. Neranjan Wickremasinghe.   
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Consultative Committee on National Heritage 
 

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

 
Consultative Committee on Environment 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. (Dr.) Sarath Weerasekara,  The Hon. Vijitha Herath,  The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, 
The Hon. Gayantha Karunatileka, 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, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 
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. 
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Consultative Committee on Plantation Industries 
 

The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 
(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.           
Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha               
Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The 
Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana 
Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai,     The Hon. 
Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka. 

 

Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development 
 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,            
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal          
Perera, The Hon. M. Joseph Michael 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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 

 

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. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, 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. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The 
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran 
Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa 
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.  

 

Consultative Committee on Lands and Land Development 
  

The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, 
The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A. 
Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura            
Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The 
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando, 
The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 
Hon. Vasantha Senanayake. 

 
Consultative Committee on Social Services 
 

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

The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The 
Hon.  Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, 
The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha            
Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith             
Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The 
Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga          
Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath. 

 
Consultative Committee on Agriculture 
 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.               
Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara 
Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.                      
Gunawardana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, 
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. 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. Hemal 
Gunasekera, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 
Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 
Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha 
Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S. 
Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan.  

 
Consultative Committee on Technology and Research   

 

The Hon. 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. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha 
Herath, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Achala Jagodage, 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. 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.  
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Consultative Committee on Finance and Planning 
  

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 
A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The 
Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir 
Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam,  The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. (Dr.) Harsha 
De Silva, The Hon. Harin Fernando, 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. Kabir Hashim, 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. Lakshman Senewiratne,  The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. 
(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. John Amaratunga, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Wijeyadasa 
Rajapakshe, 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. 

 
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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 
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. 



(lxxx) 

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. Nishantha 
Muthuhettigamage, 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. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. 
Saravanapavan.    

 
Consultative Committee on Foreign Employment Promotion and Welfare 

 The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, 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. (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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 

 
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. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal 
Perera, The Hon. Victor Antony, 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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

  
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. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael         
Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, 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.  
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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 
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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.) 
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Champika Premadasa, The Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Silvastrie 
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K.M.G.K. Jayawardana, Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mrs. R. Vitharana, Mr. M.U.M.Vasik  (Principal 
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TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) –  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya,  Mr. C.S. Balasooriya 
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SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. M.R.B. Senaratne  
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PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mrs. N.B.C.J. Nissanga,  Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  
Mr. W.M. Rajapaksa,    Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar, 
Mr. S. Devaraj, Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M.  Ramis,  Mr. E.A. Amarasena, Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake 

 

 

 
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Vithanage 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

ඳළර්ලිමේන්තුල 
தரரளுன்நம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 
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ප. භළ. 9.30ට ඳළර්ලිමේන්තුල රැවහ විය.  

කථළනළයකතුමළ [ගරු  චමල් රළජඳක් මශතළ]  මූළවනළරූඪ විය. 
தரரளுன்நம் மு.த. 9.30 றக்குக் கூடிது.  

சதரரகர்  அர்கள்  [ரண்புறகு சல் ரஜதக்ஷ] மனம 

கறத்ரர்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 

 

 
ලිපි මල්ඛනළදිය පිළිගෆන්වීම 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட தத்றங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 

2014 කෙටුම්ඳත් ඇසතකම්න්තුර ඳහඨ ආදිකඹහි කඹෝජිත කනස 

කිරීකම් රළයිසතු - [අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ ආමිකෙ 

ෙටයුතු අභහතය මරු දිමු.ම ජඹයත්න භවතහ කනුට මරු දිකන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ] 

 
වභළමේවය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 
சதரபீடத்றல் இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

මඳත්වේ 
நக்கள் 
PETITIONS 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
මරු ිකල්කයෝයි ප්රනහන්ු  භවතහ - ඳළිකණ නළතම  

මරු භහින්ද ඹහඳහ අකේර්ධන භවතහ - ඳළිකණ නළතම  

මරු විභල් වීයංල භවතහ - ඳළිකණ නළතම  

 
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මශතළ (මඳොල් වංලර්ධන ශළ ජනතළ 

ලතු වංලර්ධන නිමයෝජය මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு றக்டர் அன்டணற - தங்கு அதறறருத்ற, க்கள் 

தரட்ட அதறறருத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon.Victor Antony - Deputy Minister of Coconut 

Development and Janatha Estate Development) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ු.න්දරභ, භෘ්ධධි ඵළංකු 
ංමභකේ එම්මපීම තුහරි දිල්රුක්ෂි පිඹතිරෙ භවත්ිකඹකමන් 
රළබුණු කඳත්භක්  පිළිමන්ිකම  

 

ගරු වනත් ජයසූරිය මශතළ (තෆඳෆල් මවේලළ නිමයෝජය 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு சணத் ஜசூரற - தரல் தசமகள் தறற 

அமச்சர்) 

(The Hon. Sanath Jayasuriya - Deputy Minister of Postal 

Services) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ ඳවත වන් කඳත්ම් කදෙ 
පිළිමන්ිකම 

(1) ඳහරටු, පිට අ්ධදය, 7 "ඒ" දයන සථහනකඹහි ඳදිංචි 
එච්මඩේලිව්ම ජඹර්ධන භවතහකමන් රළබුණු කඳත්භ; ව 

(2) මම්ඳව, කෙොටුකමොඩ, ඳයණ ඳහය, 81/"ඒ" දයන 
සථහනකඹහි ඳදිංචි කක්ම කෝභඳහර භවතහකමන් රළබුණු 
කඳත්භම  

1 

2 ඳළර්ලිමේන්තු විලළද 
නි ලළර්තළල 

ශ්රී ංකළ රජළතළන්්රික වමළජලළදී ජනරජ  ය  

ශත්ලන ඳළර්ලි  මේන්  තුල                - ඳෂමුලන වභළ ලළරය 

தரரளுன்ந றரங்கள் 
அறகர அநறக்மக 

இனங்மகச் சணரக தசரசலிசக் குடிசறன்  

ரது தரரளுன்நம் - முனரது கூட்டத் தரடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
මරු අරුන්දිෙ ප්රනහන්ු  භවතහ - ඳළිකණ නළතම  

 

ගරු ලවන්ත මවේනළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு சந் தசணரரக்க) 

(The Hon. Vasantha Senanayake) 
Sir, I present a petition received from Mr. S.N. 

Mahawelage of No. 26, Vijaya Rajadahana, Meerigama. 
 

ඉදිරිඳත් කරන ද මඳත්වේ  මශජන මඳත්වේ පිළිබ කළරක 
වභළලට ඳෆලරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  දී. 

சர்ப்தறக்கப்தட்ட நக்கமபப் ததரதுநக் குழுவுக்குச் சரட்டக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

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

 

රහනලට ලළිකක පිළිතුරු 
றணரக்களுக்கு ரய்மூன றமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අංෙ 3 - 3398/'12 - (1), මරු බු්ධධිෙ ඳතියණ භවතහම  

 

ගරු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ 
(ரண்புறகு புத்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහම  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවේඳළදන ශළ 
ජළඳලශන මමළතයතුමළ වශ ණණ්ඩු ඳළර්හලම  රධළන 
වංවිධළයකතුමළ  
(ரண்புறகு றதணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்பு அமச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் 

முற்தகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි,  ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ 
අභහතයතුභහ කනුකන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ීමභ වහ ති 
කදෙෙ ෙහරඹක් ඉල්රනහම  

 

රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමමට නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 

 
මන්නළරම මුල්ලිකුේ ගේමළනය: නෆලත ඳදිංික 

ිරීමම 

ன்ணரர் முள்பறக்குபம் கறரம்: லள்குடிர்வு 

MULLIKULAM VILLAGE IN MANNAR: RESETTLEMENT 
3622/’13 

4. ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

නළත ඳදිංචි කිරීකම් අභහතයතුභහකමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1):  

(අ) (i) භන්නහයභ, ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනකේ සිටි ළසිඹන් 
එභ මභ තුශභ නළත ඳදිංචි කිරීභට පිඹය කමන 
තිකේද; 

 (ii) කනො එකේ නම්, ඊට කවේතු ෙකර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ෙයන්කනහිද? 

(ආ) (i) ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනකේ වු.දහ ෙවුරු ඉදි ෙය 
තිකේද; 

 (ii) කම් න විට ු.ල්ලිකුරම් නහන්තයඹ තුශ අතළන් 
වන් කර රැඳී සිටින ඳවුල් ංඛ්යහ කෙොඳභණද; 

 ඹන්න එතුභහ කභභ බහට දන්න්කනහිද? 

(ඇ) කනො එකේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

லள்குடிதற்ந அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) ன்ணரர் முள்பறக்குபம் கறரத்றலிருந் 

க்கமப அக்கறரத்றல் லள்குடிர்த்துற்கு 

டடிக்மக டுக்கப்தட்டுள்பர ன்தமமம்; 

 (ii) இன்தநல், அற்கரண கரங்கள் 

ரமதன்தமமம் 

 அர் குநறப்தறடுரர? 

(ஆ) (i) முள்பறக்குபம் கறரத்றல் இரணு முகரம்கள் 

றர்ரறக்கப்தட்டுள்பணர ன்தமமம்; 

 (ii) ற்ததரது முள்பறக்குபம் கரட்டில் இடம் 

ததர்ந்ர்கபரக ங்கறமள்ப குடும்தங்கபறன் 

ண்றக்மக த்மணதன்தமமம் 

 அர் இச்சமதக்கு அநறறப்தரர? 

(இ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Resettlement:  

(a) Will he state - 

 (i) whether steps have been taken to resettle the 

villagers who had lived in Mullikulam 

village in Mannar in the same village; and 

 (ii) if not, the reasons for that? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether there are army camps in the 

Mullikulam village; and 

 (ii) the number of displaced families who stay 

in the Mullikulam forest by now? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena)  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, නළත ඳදිංචි කිරීකම් අභහතයතුභහ 

කනුකන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය කදනහම   

(අ)  (i)  නළතම 

      (ii)  ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනකේ කෙොටෙ නහවිෙ වු.දහ 
ෙවුයක් ඉදි ෙය ඇතම එභ නිහ කභභ ු.ල්ලිකුරම් 
මම්භහනකඹන් අතළන් ව ඳවුල් එභ මම්භහනඹට 
ආන්නකේභ පිහිටි භරන්ෙහඩු ව ෙහඹකුලි ඹන 
මම්භහනර නළත ප්රතිසඨහඳනඹ ෙය ඇතම  

  භරන්ෙහඩු ප්රක්ධලකේ ප්රතිසඨහඳනඹ ෙයන රද 
ඳවුල් ංඛ්යහ 179ක් න අතය, හභහජිෙ 
ංඛ්යහ 622ක් කව්ම ඹළි ප්රතිසඨහඳනඹ ෙයන රද 
එභ ඳවුල් වහ ඉන්දිඹහනු නිහ ආධහය ඹටකත් 
නිහ 135ක් ව ශ්රී රංෙහ නහවිෙ වු.දහ භඟින් 
නිහ 27ක් තනහ ීම ඇතම 
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  ෙහඹකුලි මම්භහනකේ ප්රතිසඨහඳනඹ ෙයන රද 
ඳවුල් ංඛ්යහ 98ක් න අතය, හභහජිෙ ංඛ්යහ 
354ක් කව්ම ඹළි ප්රතිසඨහඳනඹ ෙයන රද එභ ඳවුල් 
වහ ඉන්දිඹහනු නිහ ආධහය ඹටකත් නිහ 
70ක් රඵහ ීම ඇතම 

  කභකේ ඹළි ප්රතිසඨහඳනඹ ෙයන රද ඳවුල් වහ 
අලය සිඹලු ඳවසුෙම් රඵහ ීමභට දිස්රික් කල්ෙම් 
ෙහර්ඹහරඹ වහ ඒෙහඵ්ධධ හරිභහර්ම, ෙෘෂිෙර්භ 
කදඳහර්තකම්න්තු වහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ 
ඇතුළු යහජය ආඹතන රැක් විසින් අලය ෙටයුතු 
සිු  ෙයිකන් ඳතීම 

(ආ)  (i)  ඔව්ම  

 (ii)    ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනකඹන්  අතළන් ව ඳවුල් ඊට 
ආන්නභ  භරන්ෙහඩු ව ෙහඹකුලී ඹන 
සථහනර  නළත  ප්රතිසඨහඳනඹ ෙය ඇතම 
ෙලින් ප්රලසනඹට ු න්  පිළිතුය  අනුම  

(ඇ)     ඳළන කනොනඟීම             

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භකේ  ඳශු.න අතුරු ප්රලසනඹ කභඹයිම 

ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනඹ අශ ෙළශෆ ළීම සිටි ඳවුල්ර, ු.ළු ඳවුල් 

ංඛ්යහභ කම් න විට ඒ කිඹපු ආෙහයඹට නළත  ඳදංචි ෙය 

තිකඵනහ ද?  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ම්පර්ණකඹන්භ ප්රතිසඨහඳනඹ ෙය තිකඵනහම නිහ 

ඉන්දිඹහනු යජකේ ආධහය ඹටකත් ඉදි ෙයන යහඳෘති ඹට කත් 

ඉදිකිරීම් වභහය  ෙයිකන් තිකඵනහම  

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

භකේ කදන අතුරු ප්රලසනඹ මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් 

මම්ළසිඹන් ෙළභළත්කතන් කනොකයි, අකනක් ප්රක්ධලරට ියකේම  

කභොෙද, තභහකේ නිහ දළෙ දළෙ කනත් ප්රක්ධලඹෙ නළත 

ඳදිංචි කිරීභ මළන තභන්කේ  අප්රහදඹ ඳශ ෙයිකන් තභයි ියහින් 

තිකඵන්කන්ම භහ දන්නහ විධිඹට ආයක්ෙ කල්ෙම්තුභහ  

කඳොකයොන්ු ක් ු න්කනොත් ෙදහත් ඒ කඳොකයොන්ු  ෙඩ ෙයන 

පු්ධමරකඹක් නම් කනොකයිම ආයක්ෙ කල්ෙම්තුභහ 2010 

ර්කේීම බිකොප්තුභහට කඳොකයොන්ු ක් ු න්නහම ු.ල්ලිකුරම්  

මම්භහනකේ  ජනතහකමන් අඩක් කවෝ ඒ මම්භහනකේ භ නළත 

හයඹක් ලිඹහ ඳදිංචි ෙයනහඹ කිඹහම ලිඹහ ඳදිංචි කනො ෙයන අඹට  

න්දි කමන  කඳොකයොන්ු ක් ු න්නහම කම් ෙහයණඹ සිු කව් ද 

නළත්නම් ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනඹ එකවභ පිටින්භ නහවිෙ වු.දහ 

විසින් අල්රහ කමන ඉන්නහද? නළත්නම් නහවිෙ වු.දහ ඒ 

ප්රක්ධලකේ ඉන්නහ ද?කම්ෙ අධි ආයක්ෙ ෙරහඳඹට අයිති 

ප්රක්ධලඹකුත් කනොකයි මරු ඇභතිතුභනිම  

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසනඹ  කෙටිකඹන් අවන්නම එතකෙොට පිළිතුයක් ක්ධවිම  

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අතිකර්ෙ ප්රලසන 10ක් විතය මරු භන්්රීතුිකඹ ඇහුහම එෙෙට 

පිළිතුරු කදන්නම්ම කඳොකයොන්ු  ඉසට කිරීභ මළනයි අවන්කන්ම   

ආයක්ෙ අභහතයහංලකේ ළඹ ්ෂර්කේ විහදඹ කවට 

ඳළළත්කනහම ඔඵතුිකඹට අයක්ෙ  ෙටයුතු ඹටකත් ඒ ප්රලසනඹ 

අවන්නට පුළුන්ම  

නළත ඳදිංචි කිරීභ ඹටකත් ඉතහ ඳළවළදිලි පිළිතුයක් ීමරහ 

තිකඵනහම  

 

ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට ඹම් කිසි ළටහීභක් තිකඵනහ 

කන්, නළත ඳදිංචි කිරීම් ෙයනහ ද කිඹරහම 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ ළටහීභකින් කිඹන්කන්ම  

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තළන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹම 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභත් ළටහීභකින් කිඹන්කන්ම ඉන්දිඹහනු නිහ කඹෝජනහ 

ක්රභඹ ඹටකත් ඉන්දිඹහනු යජකේ ණඹ භතයි කම් නිහ ඉදි 

ෙයන්කන්ම මරු භන්්රීතුිකඹනි, ඒෙ - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුිකඹ 

ප්රලසන දවඹක් අවනහම එෙ ප්රලසනඹෙටත් උත්තය කදන්න ඉඩ 

කදන්කන් නළවළම ු.ළු මම්භහනඹභ නහවිෙ වු.දහ අයකමන නළවළම 

එකවභ කඵොරු භතඹක් ප්රෙහල ෙයන්න එඳහම තු.න්නහන්කේරහ 

ඕනෆ නම් ජන භහධයඹට ප්රෙහල ෙයන්නම නු.ත් කඵොරු භත ප්රෙහල 

ෙයන්න එඳහම අපි කම් වළභ කෙකනකුටභ නික් රඵහ කදනහ, 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනිම ඔඵතුිකඹ කිඹනහ නම් කන 

කඳොකයොන්ු ක් ු න්නහ කිඹරහ ඒ මළන කවට ආයක්ෙ ළඹ 

්ෂර්කේීම ෙථහ ෙයන්නම 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
කවොයිම ංකීර්ණ ක්ධල් පිළිඵ කඵොකවොභ ප්රකව්කභන් 

ෙථහ ෙයන්නම 

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ අවපු ක්ධට කනොකයි මරු 

ඇභතිතුභහ පිළිතුරු  ු න්කන්ම 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
කවොයිම කභොෙක් කවෝ පිළිතුයක් ු න්නහ කන්ම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කභතුභහ නිහ මළන ෙථහ ෙයනහම  

 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
දළන් අවන්න, තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹම 

 

ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, නිහ මළන කනොකයි භභ ඇහුකව්ම 

 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඒෙට ෙභක් නළවළම  

 

ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඒ මම්හසීන්කේ ු.ල් මභ -ඒ කමොල්රන්කේ ඉඩම්, ඒ 

කමොල්රන්කේ කමල්- මළනයි ඇහුකව්ම මරු ඇභතිතුභනි, 

ඉන්දිඹහකන් කදන ආධහයඹක් මළන කනොකයි භභ ඇහුකව්ම  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු භන්්රීතුිකඹනි, භභ ඔඵතුිකඹට මරු ෙයනහම නු.ත් 

කඵොශ ෙථහ කිඹන්න එඳහම  

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

කම් කඵොශ ෙථහක් කනොකයි කන්, මරු ඇභතිතුභහම 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නික් නළතු කෙොකවොභද ජීත් කන්කන්? නිහ රඵහ 

කදන ළඩ පිළිකශ ඉන්දිඹහනු ආධහය ඹටකත්යි  තිකඵන්කන්ම ඒ 

අනු නිහ වදන්න ඳටන් අයකමන තිකඵනහම  

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භකේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹම 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹත් ඇහුහම 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ජන භහධයඹට ප්රෙහල ෙයන්න එඳහම  

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔඵතුිකඹ අයකවන් කභකවන් ඳටරහ මන්න වදනහම 

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ු.ල්ලිකුරම් මම්භහනකේ ජීත් කච්ච ජනතහකේ ු.ල් ඉඩම් 

ඒ අඹට නළත රඵහ කදනහ ද, ඒ අඹකේ නිහ රඵහ කදනහ ද? 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඇති, ඇතිම රඵහ කදනහ ද කිඹරහ ඇහුහභ කවොටභ 

ප්රභහණත්ම 

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

ඒෙයි භකේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹම ඒෙ ඉන්දිඹහකන් කදන- 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඔකවොභ ෙථහ ඳත්න්න ඵළවළ, අතුරු ප්රලසන අවන කරහටම  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඉන්දිඹහකන් කම් නිහ කදනහට ඔඵතුිකඹ ෙළභළති නළ්ධද? 

[ඵහධහ කිරීභක්]  නළවළ, කිඹන්න කෙෝම ඉන්දිඹහකන් කම් අඹට 

නිහ කදනහට ෙළභළති නළ්ධද? මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, "ද හින්ු " 

පුත් ඳකත් ු.ළු පිටුක් පුයහභ ති තුනක් තිසකේ තුන් හයඹක් 

කම් මළන ඳශ ෙශහම  ඉන්දිඹහ කභකේ ඳශ ෙයන්කන් ඇයි? ඔවුන් 

කම් අඹට නිහ වදන්න උදවු ීමභ ෙයකමන ඹනහම  අකප් යජකේ 

ළඩ පිළිකශ භඟ ඉන්දිඹහනු යජඹ ඒෙහඵ්ධධයි කම් 

ළඩටවන ෙයන්කන්ම කම් මළන නිෙම් කඵොරුට ප්රලසන ෙයන්න 

එඳහම  

 
ගරු මරෝසි මවේනළනළයක මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தரஸி தசணரரக்க) 

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, එතුභහ කිඹපු ක්ධට භට පිළිතුයක් 

කදන්න අසථහක් කදන්නම  

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
එකවභ කදන්න අසථහක් නළවළම  කදන ටඹම  

ප්රලසන අංෙ 1-3146/'12 - (1), මරු යවි ෙරුණහනහඹෙ භවතහම  

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, මරු යවි ෙරුණහනහඹෙ භන්්රීතුභහ 

කනුකන් භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහම  
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ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ු.දල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහ 

කනුකන් භහ එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ීමභ වහ ති වතයක් ෙල් 

ඉල්රහ සිටිනහම  

 
රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමමට නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අංෙ 2-3378/'12 - (1), මරු පීම වළරින් භවතහම  

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, මරු පීම වළ රින් භන්්රීතුභහ කනුකන් 

භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහම  

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, අධයහඳන අභහතයතුභහ කනුකන් භහ 

එභ ප්රලසනඹට පිළිතුරු ීමභ වහ ති කදෙක් ෙල් ඉල්රහ සිටිනහම  

 
රහනය මතු දිනකදී ඉදිරිඳත් ිරීමමට නිමයෝග කරන දී. 
றணரம ற்தநரரு றணத்றற் சர்ப்தறக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

 
 

මන්නළරම ශළ මුතිව් ධීලරයන්: මුද්දර වශනළධළරය 

ன்ணரர் ற்ரம் முல்மனத்லவு ரட்ட லணர்கள்: 

முத்றம ரணறம்  
FISHERMEN IN MANNAR AND MULLAITIVU: STAMP SUBSIDY 

4079/’13 

5. ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ (ගරු මවල්ලේ 

මඩඩක්කනළදන් මශතළ මලනුලට  
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு தசல்ம் 

அமடக்கனரன் சரர்தரக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf the Hon. Selvam 

Adaikkalanathan) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ංර්ධන අභහතයතුභහකමන් ඇස 

ප්රලසනඹ - (1) :  

 (අ) (i) භන්නහයභ වහ ු.රතිව් දිස්රික්ෙඹන්හි ධීයඹන් 
වට රඵහ කදන ම්පර්ණ ු.්ධදය වනහධහයඹ 
කෙොඳභණද; 

 (ii) කභභ වනහධහයඹ අඩු ෙයනු රළබීභට කවේතු 
ෙකර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් ෙයන්කනහිද? 

(ආ) කනො එකේ නම්, ඒ භන්ද? 

 

கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற 

அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i )  ன்ணரர் ற்ரம் முல்மனத்லவு ரட்டங்கபறல் 

லணர்களுக்கு ங்கப்தட்ட தரத் முத்றம 

ரணறம் வ்பவு ன்தமமம்; 

 (ii )  ன் இந் ரணறம் குமநக்கப்தடுகறநது 

ன்தமமம் 

 அர் கூரரர? 

(ஆ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the total stamp subsidy provided to 

fishermen in the Mannar and Mullaitivu 

Districts; and 

 (ii) as to why this subsidy been reduced? 

(b) If not, why? 
 

ගරු (ඩලදය  රළිතත මවේනළරත්න මශතළ (ධීලර ශළ ජජ 

වේඳත් වංලර්ධන මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) ரஜற தசணரத்ண - 

கடற்தநரறல், லக பமூனங்கள் அதறறருத்ற அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 

and Aquatic Resources Development) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ වභළගත* 

ෙයනහම  
 

* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ශ්රීන්කන් ගුලන් මවේලය: ළභය මශෝ මළභය 

ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ் : இனரத ட்டம்  
SRILANKAN AIRLINES: PROFIT/LOSS 

3147/’12 

6. ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ (ගරු රවි කරුණළනළයක 

මශතළ මලනුලට  
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க - ரண்புறகு ற 

கருரரக்க சரர்தரக) 

(The Hon. John Amaratunga on behalf the Ravi 

Karunanayake) 

සිවිල් ගුන් කේහ අභහතයතුභහකමන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

 (අ) (i) 2012 ර්ඹ වහ ශ්රී රන්ෙන් ගුන් කේකේ 
ශු්ධධ රහබඹ කවෝ අරහබඹ කෙොඳභණද;  

 (ii) 2010, 2011 ව 2012 ර් වහ ශ්රී රන්ෙන් 
ගුන් කේකේ භගී කේහ ඳවසුෙම් ළඳයීභ, 
තීරුඵු  යහිත බහණ්ඩ විකිණීකම් ෙටයුතු, ඵස යථ 
කේහ, භගී ගුන්මත වීම් ව බහණ්ඩ කතොම 
ළනි කෂේත්ර වසුරුනු රඵන එක් එක් උඳ 
භහමකම් ඉඳයීම් ෙකර්ද;  

 (iii) ගුන්ඹහනඹක් වහ දයන හර්ෂිෙ පිරිළඹ 
කෙොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ කභභ බහට දන්න්කනහිද?        

(ආ) (i) භසත ෙහර්ඹ භණ්ඩර ළටුප් ව ආදහඹභ;  

 (ii) භගී ගුන් ඹහනඹෙ ඇති ආන ංඛ්යහ ව එහි 
මභන් ෙයන ළඵෆ භගීන් ංඛ්යහ;  

 (iii) බහණ්ඩ කතොමලින් රළකඵන ආදහඹභ ව භසත 
ආදහඹභ;  

 (iv) ප්රහේධන ක්රභක්ඹට ආදහඹභ ව ශු්ධධ රහබඹ; 

 අතය ඳතින ප්රධහන අනුඳහතඹන් ෙකර්ද ඹන්න එතුභහ 
වන් ෙයන්කනහිද?     

(ඇ) ශ්රී රන්ෙන් ගුන් කේඹ, එිකකර්ස්ස ගුන් කේකඹන් ඹළි 
ඳයහ මත් දින සිට කම් දක්හ ශ්රී රන්ෙන් ගුන් කේකේ 
ප්රහේධන ව කඳොු  ංචිත ප්රභහණ හර්ෂිෙ ඳදනිකන් 
කෙොඳභණද ඹන්නත් එතුභහ වන් ෙයන්කනහිද? 

(ඈ) කනො එකේ නම්,  ඒ භන්ද? 

 

சறறல், றரணச் தசமகள் அமச்சமக் தகட்ட றணர:  

(அ) (i) 2012ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ் 

றரணத்றற்கு றக இனரதம் அல்னது ட்டம் 

வ்பவு ன்தமமம்; 

 (ii) பத்மக் மகரளுல், லர்மற்ந 

றற்தமணகள், உள்பக தஸ் ண்டிகள் தசம, 

தறகள் றரணப் தம் ற்ரம் சக்கு 

ததரன்நற்மநக் மகரளும் ஸ்ரீனங்கன் ரர் 

மனன்ஸ் றரணத்றன் துமக் கம்தணறகள் 

ஒவ்தரன்நறணதும் 2010, 2011 ற்ரம் 2012ஆம் 

ஆண்டுகபறல் ருரய் வ்பவு ன்தமமம்; 

 (iii) ஒரு ருடத்றற்கு ஒரு ரன் ஊர்றக்கரண 

தசனறணம் வ்பவு ன்தமமம் 

 அர் சமதக்குத் தரறறப்தரர? 

(ஆ) (i) தரத் தறரட் தரகுறறணரறன் சம்தபம் 

ற்ரம் ருரணம்; 

 (ii) தறகள் ற்ரம் றரணப் தறகள் இருக்மக 

ததரறச்சும; 

 (iii) சக்கு ருரணம் ற்ரம் தரத் ருரணம்; 

 (iv) மூனண அருகலுக்கு ற்த ருரணம் ற்ரம் 

றக இனரதம் 

 ன்தற்நறன் தறரண றகறத்மமம் அர் 

கூரரர? 

(இ) ஸ்ரீனங்கன் ரர்மனன்ஸ், றதற்ஸ் 

றரணத்றடறருந்து லபப் ததற்ரக் 

தகரள்பப்தட்டறல் இருந்து இற்மந மக்கும் 

ஆண்டு அடிப்தமடறனரண அன் மூனண ற்ரம் 

ததரது ஒதுக்குகள் வ்பவு ன்தம அர் 

கூரரர? 

(ஈ) இன்தநல், ன்? 

 

asked the Minister of Civil Aviation:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the net profit or loss of the SriLankan 

Airlines for the year 2012;  

 (ii) the earnings of each subsidiary company of 

SriLankan Airlines handling the areas such 

as: ground handling, duty-free sales, core 

buses, passenger flying and cargo for the 

years 2010,2011and 2012 ; and 

 (iii) the cost per aircraft per year? 

(b) Will he state the main ratios of - 

 (i) the total staff salaries to revenue; 

 (ii) the passenger cabin load factor; 

 (iii) the cargo revenue to total revenue; and 

 (iv) the capital amortisation to revenue and net 

profit? 

(c) Will he also state the capital and general reserves 

of SriLankan AirlineS from the date on which the 

said Airline was taken back from Emirates to date, 

on per year basis?  

(d)  If not, why? 
 

ගරු පියංකර ජයරත්න මශතළ (සිවිල් ගුලන් මවේලළ 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு  தறங்க ஜத்ண - சறறல் றரணச் தசமகள் 

அமச்சர்) 

(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පිළිතුය භහ වභළගත* 

ෙයනහම 
 

* වභළමේවය මත තබන ද පිළිතුර: 
* சதரபீடத்றல் மக்கப்தட்ட றமட : 

* Answer tabled: 
 

(අ)  (i)  2012/13 ර්කේීම ශු්ධධ අරහබඹ රුපිඹල් ිකලිඹන 
21,749ම75කිම  

 (ii)  ශ්රීරංෙන් ගුන් භහමභට අඹත් එෙභ අනුඵ්ධධ ආඹතනඹ 
න්කන් ශ්රීරංෙන් කක්ටරින් අංලඹයිම ශ්රීරංෙන් කක්ටරින් 
අංලඹ ඉඳය ආදහඹම්,  
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ලර්ය 2010 2011 2012 

ශ්රී රංෙන් කක්ටරින් 
ආදහඹභ (ශ්රී රංෙහ 
රුපිඹල් ිකලිඹන) 

1,086ම28 1,421ම50 1,798ම09 
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 (iii)  ඳටු ඵ හිත ගුන් ඹහනඹක් වහ හර්ෂිෙ හභහනය ෘජු 
කභකවයුම් පිරිළඹ USD 20.05  M.  

  පුළුල් ඵ හිත ගුන් ඹහනඹක් වහ හර්ෂිෙ හභහනය 
ෘජු කභකවයුම් පිරිළඹ USD 45.42 M.  

(ආ)   (i)  ආදහඹකභන් භසත ෙහර්ඹ භණ්ඩර ළටුප් 13%කිම 
(2012/13) 

        (ii)  ගුන් භගීන් ගුන් භළදිරිඹ වහ ඳළටවුම් හධෙඹ 81%කිම 
(2012/13) 

        (iii)  භසත ආදහඹකභන් ගුන් බහණ්ඩ ආදහඹම් අනුඳහතඹ 11%
කිම (2012/13)  

        (iv)  ඳළවළදිලි නළතම  

(ඇ)  

 

(ඈ)  ඳළන කනොනඟීම  
 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
සථහය නිකඹෝම 23(2) ඹටකත් ප්රලසනම මරු අනුය දිහනහඹෙ 

භවතහම ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීකම්ීම ඔඵතුභහ භට ලිඹරහ ඉදිරිඳත් 
ෙයපු ෙරුණුරට ඳභණක් සීභහ ෙයන්නම 

 

ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

කවොයිම මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් ප්රලසනඹට අද මරු 
ඇභතිතුභන්රහ උත්තය කදනහද දන්කන් නළවළම මරු දිකන්ස 
ගුණර්ධන ඇභතිතුභනි, භට කම් ප්රලස'නඹට අද පිළිතුය රඵහ 
කදනහද?  

 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
ඉසය කරහ ඔඵතුභහ ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් ෙයන්න කෙෝම පිළිතුය 

රඵහ කදයිම  

 

මඳෞද්ගලිකල  දෆනුේ දීමමන් ඇසූ රහනය 
ணற அநறறத்ல் மூன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE  

 

ණසියළනු කළඳම  විළතම මශමරොයින් මතොගය 

මත් මඩංගුලට ගෆනීම 
ஆசறரறதனத ததருபரண தயதரறன் 

மகப்தற்நப்தட்டம 
SEIZURE OF LARGEST-EVER STOCK OF HEROIN IN ASIA 

 

ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, සථහය  නිකඹෝම 23(2) ඹටකත් කභභ 
ප්රලසනඹ ඉදිරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ ීමභ පිළිඵ  භහ ඔඵතුභහට 
කඵකවවින්භ සතුතින්ත කනහම 

"ආසිඹහනු ෙරහඳකේ විලහරතභ කවකයොයින් කතොමඹ අත් 
අඩංගුට මළනීකම් සිු  වීභ ව ඒ ආශ්රිත භවජනතහ  තුශ ඳළන 
නළඟී ඇති ආන්කදෝරනහත්භෙ ෙරුණු පිළිඵ කභභ බහකව් 
අධහනඹ කඹොු. කිරීභට ෙළභළත්කතිකම 

ඳසු ියඹ අකමෝසතු භහකේ  30 ළනි දින ශ්රී රංෙහ කර්ගුට 
අඹත් ඔරුකමොඩත්ත ඵවලුම් නිසෙහලන අංමනකේ තිබ පිඟන් 
බහණ්ඩ වහ ග්රීස අඩංගු ඹළයි නම් ෙයන රද ඵවලුභක් ඳරීක්හ ෙශ 
ශ්රී රංෙහ කර්ගු ව කඳොලිස භත්රය නහලෙ අංලඹ දකුණු 
ආසිඹහනු ෙරහඳකේ විලරතභ කවකයොයින් භත් රය කතොමඹ අත් 
අඩංගුට මනු රළබුහම එඹ ප්රභහණකඹන් කිකරෝ ග්රෆම් 260ක් ඳභණ 
ව ඵත් එඹ රුපිඹල් කෙෝටි 260ෙ ඳභණ ටිනහෙභකින් යුක්ත 
න ඵත් ජනභහධය විසින් හර්තහ ෙශහම 

කභභ ඵවලුභ, ඳහකිසතහනකේ  ෙයච්චි නමයකේ සිට කභයටට 
ආනඹනඹ ෙයන ර්ධදක් ව අතය එඹ භහලිමහත්ත, අංෙ ටී 30, 
ු ම්රිඹ නිර නිහකේ ලිපිනඹ වන් කයොවහන් ඉම්කඳක්ස නම් 
භහමභක් විසින් ආනඹනඹ ෙය ඇතළයි වන් වහම එකවත් 
ඳසු ෙයන රද ඳරීක්ණරට අනු අනහයණඹ වී තිබුකණ් 
කභභ භහමභ, භහමම් ලිඹහඳදිංචි කිරීකම් කදඳහර්කම්න්තුකව් 
ලිඹහඳදිංචි ෙය ඇත්කත් අදහශ  ඵවලුභ රංෙහට ශඟහ ව ජනි 22 
ළනි දිනට ඳසු ඵයිම කභභ කවකයොයින් ඵවලුභ ඵහධහකින් 
කතොය රංෙහට ශඟහ න කතක් ජහහයම්ෙරුන් ඳසුබිකම් 
ළඟවී සිටි ඵත්, නිදවස ෙය මළනීකම් විලසහඹ තවවුරු වීකභන් 
ඳසු අයිතිඹ වහ ඉදිරිඳත් වී ඇති ඵත් එයින් කඳනී ඹනහම 
කභභ කවකයොයින් කතොමඹ භඟ ශ්රී රහංකිෙකඹක් වහ ඳහකිසතහන 
ජහතිෙකඹක් අත් අඩංගුට ඳත් ව නු.ු  කභභ ජහහයකම් භව 
කභොශෙරුහ කභකතක් අත් අඩංගුට මත් ඵක් හර්තහ න්කන් 
නළවළම කෙකේ වුද කම් පිළිඵ ජහතිෙ වහ ජහතයන්තය 
භස්ටකභන් ඳරීක්ණ සිු  කිකන් ඇති ඵ ද  භහධය හර්තහ   ෙය 
තිබුණහම  

කභළනි ටිනහෙභක් හිත   දළළන්ත කවකයොයින් කතොමඹක් 
ආනඹනඹ ෙය ඇත්කත් කුඩහ ජහහයම්ෙරුන් කනොකයිම  
කඵොකවෝ කට ජහහයම්රට කභන්භ ඔවුන්ටද නිළෙ කරභ 
ඵරත් ක්ධලඳහරන රැෙයණ තිබිඹ වළකි ඵට භව ජනතහ තුශ 
ඵරත් ළෙඹක් ඳතිනහම විකලේකඹන්භ කභභ සිු  වීකම්ීම ඳසු 
කවළිදයවු ව සුවිකලේෂී ෙරුණක් කභභ ළෙඹ තීව්ර ෙයනු රඵනහම 
කභභ කවකයොයින් කතොමඹ හිත ඵවහලුභට අදහශ ප්රභහද මහසතු වහ 
යහඹ මහසතු වහ වන රඵහ කදන කර ඉල්රිකන් අග්රහභහතය 
ෙහර්ඹහරකේ ලිපි ්ෂර්ඹ ඹටකත් එහි කේකේ නියුතු පු්ධමරඹකු 
අකමෝසතු 23ළනි දින ලිපිඹක් එහ තිබ ඵ ඳසු ියඹ කනොළම්ඵර් 
10ළනි දින "න්කේ ටයිම්ස" පුත් ඳත හර්තහ ෙශහම 
අමභළතියඹහ කනුකන් කභභ ලිපිඹ ඉදිරිඳත් ෙයන ඵ වන් 
ෙයිකන් අමභළතියඹහකේ ම්ඵන්ධීෙයණ කල්ෙම්යඹහ විසින් 
එනු රළඵ ඇති කභභ ලිපිකේ වන් න්කන්, කභභ භහමකම් 
ඳශු. යහඳහරිෙ ෙටයුත්ත කභඹ න ඵළවින්, ඔවුනට ළ ග මහසතු 
කමවිඹ කනොවළකි ඵත් ප්රභහද මහසතුරට ව යහඹ මහසතුරට 
වන රඵහ කදන්කන් නම් සතුතින්ත න ඵත් ඹම  යකස් කදළනි 
පුයළසිඹහ කර රෙනු රඵන අග්රහභහතයයඹහ කභළනි සිු  
වීභක් වහ ම්ඵන්ධ ෙරුණෙට ඈඳී තිබීභ කභභ ෙරුණ වහ 
ම්ඵන්ධ ජහතිෙ වහ ජහතයන්තය ඳරීක්ණරීම යටට අහිතෙය 
හතහයණඹක් ඇති වීකම් අදහනභක් ද ඳතිනහම 

කම් තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නඟින ඳවත මළටලුරට පිළිතුරු 
අදහශ අභහතයයඹහ විසින් කභභ මරු බහ වු.කව් තඵනු ඇතළයි 
ඵරහකඳොකයොත්තු නහම 

1.  අදහශ ඵවහලුභ තුශ තිබී අත් අඩංගුට මනු රළඵ ඇති රය 
වහ  ඒහකේ ප්රභහණඹන් ෙකර්ද? 

2.  එභ ඵවහලුභට අදහශ වනඹන් රඵහ මළනීභ වහ අදහශ 
ආඹතන  කත කිසිකක් විසින් ලිපිඹක් ඉදිරිඳත් ෙයනු 
රළඵ තිකේද? 

3.  එඵඳු ලිපිඹක් නිකුත් කිරීභ වහ ඔහුට උඳකදස රඵහ ීම 
ඇත්කත්  ෙවුද? 
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කතොය 
තුරු 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

ප්රෙහිතත 
ප්රහේධන
ඹ (LKR 

M) 

5,146ම35 5,146ම35 5,146ම35 5,146ම35 19,432ම67 32,032ම75 

හභහනය 
ංචිතඹ
න් (LKR 

M) 

1,101ම77 1,101ම77 1,168ම34 1,168ම34 1,108ම88 877.71 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

4.  අදහශ භත්රය කතොමඹ පිළිඵ ඳරීක්ණරීම එභ ලිපිඹ වහ 
එඹ ඹනු රළබ තළනළත්තහ පිළිඵ මනු රළඵ ඇති පිඹය 
ෙකර්ද? 

5.  කම් පිළිඵ ජහතයන්තය ඳරීක්ණ වහ ජහතයන්තය 
කඳොලීසිකේ වහඹ රඵහ කමන තිකේ ද? 

6.  භසත සිු  වීභ පිළිඵ ඳරීක්ණ ෙටයුතුර ත්භන් 
ප්රමතිඹ  ෙකර්ද?  

ඉවත ෙරුණු පිළිඵ කභභ මරු බහ දළනුත් ෙයනු ඇතළයි 

ඵරහකඳොකයොත්තු නහම කඵොකවොභ සතුතියිම 
 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
පිළිතුයක් රඵහ කදනහද?  

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මශතළ (මග්රළමළතයතුමළ වශ බුද්ධ 
ළවන ශළ ණගමික කටයුතු මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அமச்சரும் ததபத் 

சரசண,  அலுல்கள்  அமச்சரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් ම්ඵන්ධ ඳරීක්ණ තභත් 

ෙයකමන ඹනහම තභ අඳට කම් වහ පිළිතුයක් අදහශ අංලකඹන් 

රළබිරහ නළවළම ඉක්භනින්භ එඹ රඵහ මළනීභට පුළුන් කයි කිඹහ 

භහ විලසහ ෙයනහම කම් සි්ධධිඹ ම්ඵන්ධ භහ දන්නහ ෙරුණු 

ටිෙකුත් තිකඵනහම භභ එභ ෙරුණු කම් අසථහකව්ීම ප්රෙහල 

ෙයන්කන් නළවළම කභොෙද, ඒහ කම් ඳරීක්ණඹට අදහශ ෙරුණු 

නිහම ඒ අනු කම් වහ උත්තය රළබුණු වහභ මරු බහට 

ඉදිරිඳත් ෙයනහම  

 

කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 
කඵොකවොභ සතුතියි මරු අමභළතිතුභනිම 

 

ඔලිේපික් කමිටුමව් වභළඳතිලරයළ 

ජළතයන්තර ඔලිේපික් කමිටුලට කරන ද 
ඳෆමිණිල්: ක්රීඩළ මමළතයතුමළම  රකළය 

ஒலிம்தறக் குழுத் மனர் சர்தச ஒலிம்தறக் 

குழுவுக்குச் தசய் முமநப்தரடு: 

றமபரட்டுத்துமந அமச்சரறன் கூற்ர  
COMPLAINT  BY  CHAIRMAN OF  OLYMPIC 

COMMITTEE TO INTERNATIONAL OLYMPIC 

COMMITTEE : STATEMENT BY MINISTER OF 

SPORTS    
 

ගරු මහින්දළනන්ද මලුත්ගමම  මශතළ (ක්රීඩළ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு  யறந்ரணந் அலுத்கதக -  

றமபரட்டுத்துமந அமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් යකස් 1973 ීම සථහපිත ෙයන රද 

ක්රීඩහ ඳනත නිහ ඔලිම්පික් ෙිකටුට ව ක්රීඩහ ංමම්ර 

සහධීනත්ඹට  ඵරඳෆභක් ඇති වී ඇති ඵට කචෝදනහ ෙයිකන් 

ර්තභහන ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් බහඳතියඹහ විසින් ජහතයන්තය 

ඔලිම්පික් ෙිකටුට ෙයන රද ඳළිකණිල්ර පිළිඵ අද ක්රීඩහ 

ක්කේත්රකේ ඳභණක් කනො කම් යකස් ජනතහ අතයත් 

ආන්කදෝරනඹක් ඇති වී තිකඵනහම  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ හකේභ ඳසු ියඹ දිනර එතුභහට 

හිතත් භහධය උඳකඹෝිය ෙය මනිිකන් කම් පිළිඵ යටට ළයදි 

භතඹක් ඇති ෙයන්නට එතුභහ උත්හව ෙය තිබුණහම එභ නිහ 

භකේ යුතුෙභක් තිකඵනහ කම් පිළිඵ කම් බහ දළනුත් 

කිරීභටම මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ හකේභ ඔඵතුභහට සතුතින්ත 

කනහ කභභ ප්රෙහලඹ කිරීභ වහ භට අසථහ රඵහ ීමභ 

පිළිඵම 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් යකස් ක්රීඩහ ඳනත සථහපිත වුකණ් 

1973 ීමයිම එෙට ක්රීඩහ අභහතයයඹහ වළටිඹට ෙටයුතු ෙශ කක්මබීම 

යත්නහඹෙ භළතිතුභහට රළබී තිබුණු ක්රීඩහ ංමම්රට විරු්ධධ  

ඳළිකණිලි පිළිඵ ඳරීක්ණ කිරීකභන් අනතුරුයි එභ ඳනත 

සථහපිත ෙකශේම 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ක්රීඩහ ංමම්ර තිකඵන 

අවිධිභත්බහඹ, විමණන ප්රලසන, ඒ හකේභ ක්රීඩෙඹන්ට න 

අහධහයණෙම් ඹන කම් සිඹල්ර ෙිකටුක් විසින් රෙහ 

ඵළලීකභන් ඳසු තභයි 1973 ීම කක්මබීම යත්නහඹෙ භළතිතුභහ විසින් 

"ක්රීඩහ ඳනත" ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් ෙකශේම මරු 

ෙථහනහඹෙතුභනි, අභහතයයඹහ, කල්ෙම්යඹහ, ඒ හකේභ 

අධයක්යඹහ ව ක්රීඩහ ංමම් ෙටයුතු ෙශ යුත්කත් කෙොකවොභද 

කිඹන එෙ ක්රීඩහ ඳනකත් වන් කරහ තිබුණහම 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ හකේභ  එෙට සිටි ක්රීඩහ අභහතය 

කක්මබීම යත්නහඹෙ භළතිතුභහ 1975 ර්කේීම කල්ෙම්යඹහ තු 

ඵරතරත් ඇභතියඹහට ඳයහ මත්තහම ඒ අනු ක්රීඩහ ඳනත භඟින් 

ඹම් කිසි අසීිකත ඵරඹක් ක්රීඩහ අභහතයයඹහට ඳළරී තිබුණහම මරු 

ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් ඳනත අනු කම් යකස් ක්රීඩහකව් උන්නතිඹ 

කනුකන් ය 40ෙ ෙහරඹක් තිසකේ අපි ෙටයුතු ෙයිකන් 

ඹනහම 2010 අවුරු්ධක්ධ භභ කම් විඹ බහය මත්තහට ඳසකේ ක්රීඩහ 

ංමම් විසින් ෙයන රද ඉල්ලීභක් අනු කම් ඳනකත් කයගුරහසි 

කීඳඹක් ංකලෝධනඹ ෙයන්න අපි ෙටයුතු ෙශහ, මරු 

ෙථහනහඹෙතුභනිම එතළනීම සිඹලුභ ක්රීඩහ ංමම් ඒෙහඵ්ධධ කරහ, 

ඔවුන් භඟ හෙච්ඡහ ෙයරහ තභයි කම් ංකලෝධන අපි කමනහකව්ම  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, හභහනයකඹන් ඳහර්ලිකම්න්තුට ඳනත් 

කෙටුම්ඳතක් කමනහහභ එඹ ම්භත ෙයන අසථහ වරි අඩු ඵ 

ඔඵතුභහත් දන්නහම නු.ත් අපි ඉදිරිඳත් ෙශ ඒ ඳනත් කෙටුම්ඳත 

ඳක් විඳක් සිඹලු කදනහභ අමඹ ෙශහම ඔවුන් ඒෙ අනුභත ෙශහ, 

ම්භත ෙශහම ඳක් විඳක් සිඹලු කදනහ කම් ඳනත් කෙටුම්ඳත 

ඇමළයීභට රක් ෙශහම මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ක්රීඩහ ංමම්ර 

ළයදි ෙයන පු්ධමරයින්, ළයදි අන්දිකන් ක්රීඩහ බහණ්ඩ ආනඹනඹ 

ෙයන පු්ධමරයින් ඇතුළු ක්රීඩහකව් අමතිඹට ෙටයුතු ෙයන විලහර 

පිරිෙට කම් ඳනත් කෙටුම්ඳත වයවහ අපි තවනභක් ඳළනවහම ඒ 

නිහ කම් තුළින් ඹම් ඹම් ඳහර්ලසඹන්ට ංමම්ර නිරයණරට 

ඉදිරිඳත් වීකම්ීම අහධහයණඹක් සිු  වුණත්, කඳොු කව් ක්රීඩහට 

කවොක් නහම  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කභළනි හතහයණඹක් තුශ වදිසිකේ 

ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් බහඳතියඹහ විසින් ජහතයන්තය ඔලිම්පික් 

ම්කම්රනඹට ඳළිකණිල්රක් ෙය තිකඵනහ,  ක්රීඩහ ංමම්රට 

ව ජහතයන්තය ඔලිම්පික් ම්කම්රනකේ විධිවිධහනරට 

ඳටවළනි කම් ඳනත භඟින් කම්ෙ ෙය තිකඵනහඹ කිඹරහම 

 මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භට තිකඵන ප්රලසනඹ කම්ෙයිම කම් 

ඳනත ඳහර්ලිකම්න්තුට කමනහකව් 1973 ීමයිම දළන් ය 40ක් 

තිසකේ කම් ඳනත වයවහ තභයි අපි ෙටයුතු ෙකශේම වළඵළයි, කම් 
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බහඳතියඹහ අවුරුු  16ක් කම් ඳනත ඹටකත් ෙටයුතු ෙශහම 

ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් බහඳතියඹහ වළටිඹට අවුරුු  40ක් -එතුභහ 

බහඳතියඹහ කරහ ඉන්න ෙහරඹ තුශභ- කම් ඳනත තභයි කම් 

යකස් ක්රිඹහත්භෙ ෙකශේම වළඵළයි, එතුභහට එකවභ කිසිභ ප්රලසනඹක් 

තිබුකණ් නළවළම ඒ හකේභ මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඔලිම්පික් 

ෙිකටු ඹට කත් ක්රීඩහ ංමම් 25ක් තිකඵනහම දළන් ඒකෙන් වතයෙ 

කත්රීම් ෙිකටු  තිකඵනහම 20ක් ෙහර්ඹක්භ ඳතිනහම භභ ඒ 20 

ෙළරහ ඇහුහ, ඔඵ කම් ඳනත පිළිඵ ඳළිකණිල්රක් ෙශහ ද 

කිඹරහම කිසිභ ක්රීඩහ ංමභඹක් ඳළිකණිලි ෙයරහ නළවළ, මරු 

ෙථහනහඹෙතුභනිම ඊශඟට භභ ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් විධහඹෙ බහ 

ෙළ කව්හම ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් විධහඹෙ බහ ඒ පිළිඵ 

ඔලිම්පික් ෙිකටුට ඳළිකණිලි ෙයරහ නළවළම එකවභ නම් කම් 

පිළිඵ භහධය ප්රෙහලඹක් ඹනහ, ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් 

බහඳතියඹහ තනි භතඹට තභයි ජහතයන්තය ඔලිම්පික් 

ම්කම්රනඹට කම් ඳළිකණිල්ර ෙකශේ කිඹරහම  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භට තිකඵන ප්රලසනඹ කම්ෙයිම කම් 
උත්තරීතය ඳහර්ලිකම්න්තු  තභයි 1973 ීම කම් ඳනත ම්භත ෙය 
තිකඵන්කන්ම එතකෙොට කම් මළටුභට කවේතු ඳහර්ලිකම්න්තු විසින් 
කදන රද නිකඹෝමඹක්, මරු ෙථහනහඹෙතුභනිම ඒ තභයි ඔලිම්පික් 
ෙිකටුකව් ු.දල් විමණනඹ ෙයන්නඹ කිඹරහ ෙශ ඉල්ලීභම කම් 
ඳහර්ලිකම්න්තු ඹට කත් තිකඵන ක්රීඩහ අභහතයහංලකේ උඳක්ධලෙ 
ෙහයෙ බහකව්ීම විඳක්කේ ඳහර්ලිකම්න්තු භන්්රීයකඹක් භකමන් 
ඉල්ලීභක් ෙශහ, "ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් ු.දල් විමණනඹ ෙයන්කන් 
නළවළ, ඒෙ විමණනඹ ෙයන්න" කිඹරහම  ඒ අනු විමණනඹ ඳටන් 
මත්තහට ඳසකේ තභයි කම් අර්බුදඹ ඇති වුකණ්ම ජහතයන්තය 
ඔලිම්පික් ම්කම්රනකඹන් භට ලියුභක් එව්හ ඔලිම්පික් 
ම්කම්රනකේ ු.දල් විමණනඹ ෙයන්න ඒ කමොල්රන්ට කදන්න 
ඵළවළයි කිඹරහම මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, අපි කදන්කන් යජකේ ු.දල්ම 
යජකේ ු.දල් විමණනඹ කනොෙය ඉන්න ඵළවළම යජකේ ු.දල් 
කිඹන්කන් ජනතහකේ ු.දල්ම ඒ නිහ ු.දල් විමණනඹ ෙයන්න 
ආපු එෙත් එක්ෙ තභයි කම් අර්බුදඹ ඳළන නළඟුකණ්ම  

ජහතයන්තය  ඔලිම්පික් ම්කම්රනකඹන් භට එරහ තිකඵන 
ලියුකම් තිකඵන්කන්, "  ු.දල් විමණනඹ ෙයන්න ඵළවළ කම් ඳනත 
අනු, කම්ෙ අරංගු ෙයන්න; අධයක් ජනයහල්යඹහට කම් 
ඔලිම්පික් ෙිකටුට  වබහිය න්න ඵළවළ"  කිඹරහම භට කභහි 
තිකඵන ප්රලසනඹ තභයි මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් ඳහර්ලිකම්න්තු 
විසින් ම්භත ෙයන රද ඳනතක්, කම් ඳහර්ලිකම්න්තු විසින් කදන 
රද නිකඹෝමඹක් ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ඹහකම්ීම, කම් යකස් කිසිභ 
ක්රීඩහ ංමභඹෙට අලය නළති කදඹක්, ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් 
විධහඹෙ බහට අලය නළති කදඹක් තනි පු්ධමරකඹක් විසින් 
ජහතයන්තයඹට ීමරහ ජහතයන්තයඹ වයවහ අඳට ඵරඳෆම් ෙයන්න 
ෙටයුතු ෙයරහ තිබීභම කම් නිහ භට සි්ධධ වුණහ, ලුෆන් නමයඹට 
ඹන්නම ඔලිම්පික් ජහතයන්තය ම්කම්රනඹට භහ ෙළ කව්හම ඒ 
කරහකව් මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඔවුන් භට කිව්කව්, "කම් 
ංකලෝධන ෙයන්කන් නළත්නම්  කම් යට තවනම් ෙයන්න අඳට 
සි්ධධ කනහ" කිඹන එෙයිම ඉන්දිඹහ හකේ අකප් යටත් තවනම් 
ෙයන්න සි්ධධ කනහයි කිඹරහ කිව්හම භභ ඇහුහ, "කභොෙක්ද 
ෙයරහ තිකඵන ප්රලසනඹ?" කිඹරහම ඔවුන් කිව්හ, "අඳට කම්කක් 
කරොකු ප්රලසනඹක් නළවළම ඔකේ බහඳතියඹහකේ ඳළිකණිල්ර තභයි 
කම්ෙට කවේතු" කිඹරහම භභ කිව්හ, "ංමම් ඳළිකණිලි ෙයරහ 
නළවළ" කිඹරහම නු.ත් බහඳතියඹහකේ ඳළිකණිල්ර නිහ තභයි 
කම් සිඹල්රක්භ සි්ධධ කරහ තිකඵන්කන් කිඹරහ කිව්හම 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භට තිකඵන ප්රලසනඹ, කම් බහඳතියඹහ 
අභහතයහංලඹෙ කල්ෙම්යකඹක්ම කම් බහඳතියඹහ හිටපු 
අග්රහභහතය කල්ෙම්යඹහම කම් බහඳතියඹහ හිටපු ංසථහෙ 
බහඳතියකඹක්ම කම් යකස් ඳහර්ලිකම්න්තු විසින් ම්භත ෙයන 
රද ඳනතෙට අභිකඹෝම ෙයිකන් එකවභ ජහතයන්තය 
ෙවුන්සිරඹෙට ලිඹන්න ඔහුට පුළුන් ද? කම්ෙ ඔහු හිතහ භතහ 
ෙයපු කදඹක්ම මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කභකතක් ෙල් කම් ඳනත 

වළු කව්, අපිම රංෙහකව් ක්රීඩහ මළන අපියි ඳනත වදන්කන්ම දළන් 
කම් ඳනත ජහතයන්තයඹ විසින් වදන්න වදනහම කම්ෙ අපි  
වදන්න ඕනෆ ඳනතක්ම අකප් යකස් ක්රීඩහට උචිත ප්රලසන අපි ෙථහ 
ෙයන්න ඕනෆම ඒ නිහ මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් න කෙොට 
සිඹලුභ ක්රීඩහ ංමම්ලින් ජහතයන්තය ඔලිම්පික් ම්කම්රනඹට 
ලියුම් ඹහ තිකඵනහ, "කිසිභ ක්රීඩහ ංමභඹක් කම් ඳනත පිළිඵ 
අභිකඹෝමඹට රක් ෙයරහ නළවළ" කිඹරහම ඒ හකේභ ඔලිම්පික් 
විධහඹෙ බහකව් සිඹලු කදනහ ලියුම් ීමරහ තිකඵනහ, "කම් මළන 
කිසිභ ඳළිකණිල්රක් අපි ෙකශේ නළවළ" කිඹරහම  

ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් බහඳතියඹහ විසින් ඒෙහධිඳතිකඹක් 

වළටිඹට, කම් යකස් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ම්භත ෙශ ඳනතක් 

ජහතයන්තයඹට ඹරහ ෙය තිකඵන සකන් ඉතහභ ඳවත් කඳකශේ ළඩක් 

කිඹන එෙ කම් උත්තරීතය ඳහර්ලිකම්න්තුට භභ වන් 

ෙයන්නට ෙළභළතියිම ඒ නිහ මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, එතළනීම අඳ 

එෙඟතහඹෙට ඳළිකණ තිකඵනහ කයගුරහසි කිහිඳඹක් 

ංකලෝධනඹ ෙයන්නම  

 
ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒෙ ඳහර්ලිකම්න්තුට කමකනනහ ද? 

 
ගරු මහින්දළනන්ද මලුත්ගමම  මශතළ 
(ரண்புறகு  யறந்ரணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අනිහර්ඹකඹන් කමකනනහම කභොෙද, භභ එතළනීම ඳළවළදිලි 

කිරීකම්ීමත්- 

 
කථළනළයකතුමළ 
(சதரரகர் அர்கள்) 

(Mr. Speaker) 

ෙථහ සීභහ ෙයන්නම 

 
ගරු මහින්දළනන්ද මලුත්ගමම  මශතළ 
(ரண்புறகு  யறந்ரணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භභ අහන ෙයනහම අඳ කම් පිළිඵ 

ෙටයුතු ෙයිකන් ඹනහම කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට භට කිඹන්න 

තිකඵන්කන්, යටට ළයදි භතඹක් ියහින් තිබුණහ, ක්රීඩහ  ඇභතියඹහ 

විසින් කමනහපු කයගුරහසි නිහ ජහතයන්තය ම්කම්රනඹ විසින් 

නීති  ඳළකනව්හ කිඹහම මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, භහ කමනහපු කිසිභ 

කයගුරහසිඹෙට ජහතයන්තය ඔලිම්පික් ම්කම්රනඹ අධහනඹ 

කඹොු. ෙය නළවළම භට ජහතයන්තය ඔලිම්පික් ම්කම්රනඹ විසින් 

එන රද ලිපිඹ තිකඵනහම ඔවුන් කිඹන්කන් 1973 ීම ම්භත ෙශ 

ක්රීඩහ ඳනත ංකලෝධනඹ ෙයන්න ඕනෆ කිඹන එෙයිම ඔහු 

බහඳතියඹහ වළටිඹට හිටපු ෙහරකේ ය 40ක් ඔහුට කම්ෙ 

කවො නම් නිරයණඹක් ඇවිල්රහ ඔහු එඹට ඉල්රන්කන් නළති 

ෙහරකේ ඔහුට කම්ෙ කනොකවො වුකණ් කෙොකවොභද? ඒ නිහ මරු 

ෙථහනහඹෙතුභනි, කම් පිළිඵ අපි ෙටයුතු ෙයනහම කම් මරු 

බහ දළනුත් කිරීභයි භභ ෙකශේම ඒ හකේභ අඳ අලුතින් 

කමකනන්න ඹන කයගුරහසි සිඹල්රභ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් ෙයන්නත් අඳ ඵරහකඳොකයොත්තු කනහම කම් මළන 

ඳහර්ලිකම්න්තු උඳක්ධලෙ ෙහයෙ බහකව් ෙථහ ෙයන්නත් භභ 

ඵරහකඳොකයොත්තු කනහම ඔහු ඉතහ ළයදි ප්රෘත්ති ඳශ ෙය 

තිබුණහම භට කිඹන්න තිකඵන්කන් ඔලිම්පික් ෙිකටුකව් 

බහඳතියඹහ "ක්රීඩහකව් මල් පිළිභඹක් කනො ඔහු කඵොල් 

පිළිභඹකි" කිඹන එෙයිම ඒ නිහ කභළනි කඵොල් පිළිභ ක්රීඩහකන් 

ඉත් ෙයන්න, ක්රීඩහට ආදයඹ ෙයන සිඹලු කදනහ ෙටයුතු ෙයයි 

කිඹන විලසහඹ තඵිකන් භභ නිවඬ කනහම කඵොකවොභ සතුතියිම 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

විවර්ජන ඳනත් මකටුේඳත, 2014 
ஒதுக்கலட்டுச் சட்டமூனம், 2014 

APPROPRIATION BILL, 2014 

                    

කළරක වභළමව්දී වකළ බන දී. 

[කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය.] 
குழுறல் ஆரப்தட்டது. 

[சதரரகர் அர்கள் மனம கறத்ரர்கள்.] 

Considered  in Committee - [MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

1 ලන ලගන්තිය, ඳනත් මකටුේඳමතහි  මකොටවක් ශෆටියට තිබිය 
යුතුයයි නිමයෝග කරන දී. 

1ஆம் ரசகம் சட்டமூனத்றன் தகுறரக இருக்க தண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

2 සිට 10 මතක් ලගන්ති උඳමල්ඛන වකළ බෆලීමමන් ඳසු 
ඉදිරිඳත් ිරීමමට නිමයෝග කරන දී. 

2ஆம் ரசகத்றலிருந்து 10ஆம் ரசகம் ம  அட்டமகள் 

தரறசலலிக்கப்தடும்ம ஒத்றமக்கப்தட தண்டுதணக் 

கட்டமபறடப்தட்டது. 

Clauses  2  to 10  ordered to  be postponed until after consideration 
of the Schedules.  

 

 

ඳෂමුලන උඳමල්ඛනය 

මඳොදු මවේලළලන් වශළ මගවිය යුතු මුදල් 
முனரம் அட்டம 

ததரதுச் தசமகளுக்குக் தகரடுக்கத்க்க தரமககள் 
FIRST SCHEDULE  

SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES  
 

1 ලන ශීර්ය.- මතිගරු ජනළධිඳති 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රුම 4,088,000,000  

 
மனப்பு 1.-அறதகு சணரறதற 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 4,088,000,000 
 

HEAD 01. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,           

Rs. 4,088,000,000 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඳශු.න උ ඳකල්ඛ්නඹ - ්ෂර් 1, 2 ව 4 - 22 දක්හ රෙහ 

ඵළලීභ - අම බහම 6ම30 දක්හම 

විහදඹ ආයම්බ කිරීභ, මරු කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහම 
 

[පමබහම 9ම50] 

 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරු බහඳතිතුභනි, "2014 විර්ජන ඳනත් කෙටුම්ඳකතහි 

ෙහයෙ බහ අසථහකව් 2013ම12ම02 ළනි ඳුදහ -අද දින- හෙච්ඡහ 

ෙයන අභහතයහංල වහ ඒහ ඹටකත් ඇති අකනකුත් කදඳහර්තකම්න්තු 

වහ ආඹතනරට අදහශ අංෙ 1,2 ව 4 සිට 22 දක්හ න ළඹ 

්ෂර්ර එක් එක් ළඩටවන්හි සිඹලුභ පුනයහර්තන විඹදම් වහ 

මූරධන විඹදම් රුපිඹල් 10කින් ෙඳහ වළරිඹ යුතුඹ"යි භභ කඹෝජනහ 

ෙයිකම 

මරු බහඳතිතුභනි, අද හෙච්ඡහ ෙයන්කන් ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹයිම එතුභහට අදහශ ෙහලීන ප්රලසනඹක් අද භතු  කරහ 

තිකඵනහම අද "කේලි ිකයර්" පුත් ඳකත් කිඹනහ, "ඉන්දිඹහකව් 

අමභළති ඹහඳනකේ ංචහයඹෙට ඳළිකකණනහ" කිඹරහම ඒ 

ඳළිකකණන්කන් සීමවීම විේකන්සයන් භළතිතුභහකේ ආයහධනඹ පිටම 

අපි දළන මන්න ෙළභළතියි, අකප් ජනහධිඳතිතුභහකේ ආයහධනඹක් 

නළති ඉන්දිඹහකව් අමභළති අකප් යටට එන්කන් කෙොකවොභද 

කිඹරහම  

කෙොකවොභටත් එකවභ ෙයන්න ඉඩ කදන්න ඵළවළම මරු 

බහඳතිතුභනි, විේකන්සයන් භළතිතුභහකේ ආයහධනඹ පිට එතුභහ 

එළනි ංචහයඹෙට ඳළිකකණනහ නම්, විඳක්කේ වුණත්  එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්කේ අපි ම්පර්ණකඹන්භ එඹට විරු්ධධත්ඹ ප්රෙහල 

ෙයනහ, කම් මරු බහකව් ඉරහම ඒෙට ඉඩ කදන්න ඵළවළම අපි 

අකප් යට ආයක්හ ෙයන්න ඕනෆම කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය 

නහඹෙඹන්කේ ු.ළුට එන්න ඵළවළයි කිව්  භනුසඹහ දළන් 

ඹහඳනකේ ංචහයඹ ෙයන්න එනහම භට කත්රුම් මන්න ඵළවළ, 

කභහි අයු.ණ කභොෙක්ද කිඹරහම එඹ, කම් යකස් තත් යහජයඹක් 

ඇති ෙයන්න, එකවභ නළත්නම් කම් යට කදෙට කඵදන්න ෙයන 

ඔවුන්කේ උත්හවඹක් ද කිඹන එෙ පිළිඵ ළෙඹක් ඳවශ න 

ඵ කම් අසථහකව්ීම භතක් ෙයන්න ඕනෆම ඒ නිහ අපි ෙල්ඳනහ 

ෙයනහ, විකලේකඹන්භ ඉන්දිඹහනු අමභළතිකේ ඳළිකණීභ පිළිඵ 

අද යජකඹන් ප්රෙහලඹක් ෙයයි කිඹරහම එඹ ළදමත් කදඹක්ම ඒ මළන 

අපි දළන මන්න ඕනෆම ු.ළු යටභ ඵරහ කමන ඉන්නහ,  කභඹට 

ආණ්ඩුකන් ඉඩ කදනහද, නළ්ධද, ආයහධනහ ෙය තිකඵනහ ද 

කිඹන එෙ පිළිඵම ඒෙ එෙ ෙහයණඹක්ම 

මරු බහඳතිතුභනි, අද හෙච්ඡහ ෙයන කම් ළඹ ්ෂර් දිවහ 

ඵළලුහභ, සිඹලු ඵරතර අද  ජනහධිඳතිතුභහකේ අකත් තිකඵන 

ඵයි කඳකනන්කන්ම අඹ ළකඹනුත් සිඹඹට 40ම046ක් එතුභහටභ 

තභයි කන් කරහ තිකඵන්කන්ම ඒ ඳවුකල්  අනික් අඹ මළන භහ 

ෙථහ ෙයන්න ඹන්කන් නළවළම ඒ අතයභ කම් ළඹ ්ෂර්  රළයිසතු 

දිවහ ඵළලුහභ, දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ 

අකවෝසි ෙයරහ දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ 

ක්රිඹහත්භෙ ෙශහට ඳසකේ කම් යකස් තිකඵන සිඹලුභ ඵරතර 

එතුභහකේ අකත් තිකඵන ඵයි කඳකනන්කන්ම ඒ නිහ ඒෙහධිඳති 

සරඳඹක් තභයි අද අපි දකින්කන්ම ප්රජහතන්ත්රහදඹ, ඹව 

ඳහරනඹ, අධිෙයණඹ, මූරය,  යහජය කේඹ ආීම වළභ එෙක්භ අද 

කම් ළඹ ්ෂර් ඹ ටකත් තභයි හෙච්ඡහ න්කන්ම  

කදළනි ෙහයණඹ කම්ෙයිම අවුරුු  කදෙෙට යක් ඳත්න 

කඳොු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුට යහජය නහඹෙඹන් 

කමන්හ මන්න අකප් ජනහධිඳතිතුභහ යටල් කිහිඳඹෙට 

කනොකඹකුත් ආධහය උඳෙහය ෙශහම උමන්ඩහට, ඳහකිසතහනඹට, 

භහරදියිනට, ටළන්හනිඹහට, නසීරන්තඹට, ඉන්දිඹහට උදවු 

උඳෙහය ෙශහ හකේභ කභො ගකටල් භහමභ වයවහ බ්රිතහනය 

අමභළති කේවිේ ෙළභයන්ට ු.දරක් ළඹ ෙයරහ තිකඵන ඵ අඳට 

ඳළවළදිලි කනහම කම් තයම් උත්හව ෙශත් ඉතිවහකේ ඳළළති 

ු.ළුලින් අඩුභ යහජය නහඹෙඹන් පිරික් වබහිය වුකණ් කම් 

ු.ළුටයි කිඹන එෙ කඵොකවොභ ෙනමහටුකන් වුණත් අපි භතක් 

ෙයන්න ඕනෆම කභභ ු.ළු එංමරන්තකේ ඳත්පු අසථහකව් 

යහජය නහඹෙඹන් 40 කදකනක් වබහිය වුණහම කභභ ු.ළු දකුණු 

අප්රිෙහකව් ඳළළත්ව කරහකව් යහජය නහඹෙඹන් 47 කදකනක් 

වබහිය වුණහම නයිජීරිඹහකව් ඳත්පු අසථහකව් යහජය 

නහඹෙඹන් 37 කදකනක් වබහිය වුණහම කභෝල්ටහකව් ු.ළුට 
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යහජය නහඹෙඹන් 38 කදකනක් වබහිය වුණහම ඒ හකේභ 

උමන්ඩහකව් ු.ළු ඳත්පු අසථහකව් යහජය නහඹෙඹන් 36 

කදකනක් වබහිය වුණහම ට්රිනිඩෆේ ු.ළුට යහජය නහඹෙඹන් 34 

කදකනක් වබහිය වුණහම ඒ හකේභ ඕසකේලිඹහකව් ු.ළුට යහජය 

නහඹෙඹන් 36 කදකනක් වබහිය වුණහම නු.ත් 2013 රංෙහකව් 

ඳත්පු කඳොු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙඹන්කේ ු.ළුට 

වබහිය ව යහජය නහඹෙඹන්කේ ංඛ්යහ 22යිම ඒෙ ෙනමහටුට 

ෙහයණඹක්ම අඳට ඒෙ කිඹන්න සි්ධධ කනහම 

අකප් නහඹෙතුභහත්, අකප් ඳක්ඹත් කම් ු.ළුට වබහිය 
කන්න කඵොකවොභ වුභනහකන් ඵරහ කමන හිටිඹහම කභොෙද, ඒෙ 
ශ්රී රංෙහට රළබුණු කවො අසථහක් නිහම නු.ත් අඳට ඒෙ 
ෙයන්න ඵළරු ියඹහම ු.ළුට දස කදෙෙට ඉසකල්රහ අකප් 
නහඹෙතුභහට ඳවය ු න්නහම නහඹෙතුභහකේ හවනඹ ට ෙය කමන, 
එතුභහකේ ෙහර්ඹහරඹට ඹන්න කනොීම, රැසවීභට වබහිය කන්න 
කනොීම ෙටයුතු ෙයපු නිහ විලහර ආන්කදෝරනඹක් ඇති වුණහම 

කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුකව් මූරධර්භඹක් 
න ප්රජහතන්ත්රහදඹ යකින්කන් නළත්නම් කම් ු.ළුට අපි වබහිය 
න එකක් කත්රුභක් නළවළ කිඹන එෙයි අකප් නහඹෙතුභහ අඳට 
කිව්කව්ම එළනි තත්ත්ඹක් ඇති වීභ මළන අපි ෙනමහටු නහම  
නු.ත් ඊට ඳසුදහත් ඒ හකේ තත්ත්ඹක්  ඇති වුණහම  

කභභ ු.ළු  මළන ෙථහ ෙයනහ නම්,  කඳොු  යහජය භණ්ඩර 
ඉතිවහකේ අඩුභ යහජය නහඹෙඹන් ංඛ්යහක් වබහිය ව යහජය 
නහඹෙ ු.ළු වළටිඹට කම් ු.ළු ඉතිවහමත වුණහම ඒ හකේභ 
විඹදම් ෙයපු ප්රභහණඹ ඵරහකමන ියඹහභ රුපිඹල් කෙෝටි 1580ක් 
ඵ දළනට හර්තහ කරහ තිකඵනහම ත කීඹක් කම්ෙට                     
එෙතු කරහ තිකඵනහ ද දන්කන් නළවළම කභහි ඉඳුම් - හිටුම්රට, 
හවනරට, ඊශඟට ඒ ු.ළු ඳළළත්වීකම් අකනකුත් 
ෙටයුතුරට, ඒ ආීම ලකඹන් ු.දල් විඹදම් ෙයපු ආෙහයඹ 
පිළිඵ කරොකු රළයිසතුක් තිකඵනහම ඉතින් කම් හ විලහර 
ු.දරක් විඹදම් ෙයරත් අඳට වුභනහ ෙයන  යහජය නහඹෙඹන් 
ම්පර්ණ ංඛ්යහ, එකවභ නළත්නම් ඒ හභහජිෙ ංඛ්යහකන් 
වතකයන් තුනක්ත් කමන්හ මන්නට ඵළරිවීභ අකප් අබහමයඹක් 
වළටිඹටයි භභ රෙන්කන්ම  

 කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ ප්රඥපප්තිකේ වන් න්කන්, 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ, භහන හිිකෙම්, හභඹ වහ ආයක්හ, ඉසීභ, 
මරු කිරීභ වහ අකඵෝධඹ, අදවස ප්රෙහල කිරීකම් නිදව, ඵරඹ 
කඵීම ඹහභ, නීතිකේ ආධිඳතය, ඹව ඳහරනඹ ආයක්හ කිරීභට කඳොු  
යහජය භණ්ඩරඹ ෙළඳ න ඵයිම  කම්හ තභයි - 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුට 
තු.න්නහන්කේරහ විරු්ධධද? 

 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
විරු්ධධ නළවළම කම් කච්ච ක්ධ මළනයි කිව්කව්ම   

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එඹ රංෙහකව් ඳළළත්වුහට විරු්ධධද?  

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි කිඹන්කන්, කභච්චය විඹදම් ෙයරහත් ආකව් කභච්චයයි 

කිඹන එෙයිම  

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භභ කිඹන එෙ අවන්නම  තයවහ මන්න එඳහම  
 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තයවහ මන්කන් නළවළම තු.න්නහන්කේරහ හකේ තභයි -   

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළු රංෙහකව් 
ඳළළත්වුහට තු.න්නහන්කේරහ විරු්ධධද?  එඹට ඳක් නිහ කන් 
විඳක් නහඹෙතුභහ එන්න හිටිකේම 

 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුට විරු්ධධ 

නළවළම  කම් භවහ ඳරිභහණකේ විඹදභ මළනයි අපි ෙථහ ෙයන්කන්ම  

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

යහජය නහඹෙකඹෝ  ්රී වීරර් එෙෙ ඹන්න ඵළවළ කන්ම යහජය 

නහඹෙකඹෝ ්රී වීරර් එෙෙ ඹන්න පුළුන්ද?  
 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
තු.න්නහන්කේරහකේ අභහතය භණ්ඩරකේ සිටින අඹත් 

විරු්ධධයිම භභ විතයක් කනොකයි, අභහතය භණ්ඩරකේ සිටින 
භවය ඇභතිරුත් විරු්ධධයිම තු.න්නහන්කේ දන්කන් නළත්නම් 
දළන මන්නම ෙරුණහෙය - [ඵහධහ කිරීභක්] අකන්! නිෙම් ඉන්නම  
ඉතින් කම් හකේ ප්රඥපප්තිඹක්  තිකඵන්කන් - [ඵහධහ කිරීභක්]  

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු අසර් භන්්රීතුභහ point of Order  එෙක් ඉදිරිඳත් 
ෙයනහම  

  

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

He is stating an untruth.  No Minister is against 

CHOGM.  I want to ask you why his leader boycotted the 

CHOGM? There were several leaders who came. Why 

did the Hon. Ranil  Wickremasinghe boycott? Give us the 

reason.    
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒෙ  point of Order  එෙක් කනොකයිම  මරු භන්්රීතුභහ, 

ෙරුණහෙය හ ග න්නම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භකේ කරහ මත කනහම අහනහන්ත සිු වීභ නම්                  

ශ්රී රංෙහ පිළිඵ නයෙ චිත්රඹක් කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය  
නහඹෙ ු.ළුකන් ඳසු කරෝෙඹ තුශ ඹළි කඳන්නුම් කිරීභයිම 
රංෙහකව් යජඹ හධහයණ, අඳක්ඳහතී ඳරීක්ණඹක් භහන 
හිිකෙම් ෙඩවීභ මළන ඳත්න්කන් නළත්නම් ජහතයන්තය 
ඳරීක්ණඹක් කිරීභට තභන් ු.ල් න ඵ ෙළභයන් අමභළතිතුභහ 
ප්රසි්ධධිකේ කිඹහ සිටිඹහම කභන්න, යහජය නහඹෙ ු.ළුක් 
ඳළළත්වීකභන් අඳට රළබුණු දහඹහදඹ! කරෝෙකේ කෙොකවේත් 
ඳළළති ු.ළුලින් ඳසු  කම් හකේ තත්ත්ඹක් ඇති වුකණ් 
නළවළම  

අහනකේ කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ යහජය නහඹෙඹන් 
එෙු.තු නිකුත් ෙශ නිකව්දනකේද කිඹහ සිටිකේ භහන හිිකෙම් 
ආයක්හ ෙශ යුතු ඵ, භහන හිිකෙම් ෙඩවීභ මළන විටින් විට 
ඳරීක්ණ ඳළළත්විඹ යුතු ඵ ව කරෝෙ භහන උහවිඹක් 
පිහිටුවීභට Viennna+20 ියවිසුභට වහඹ දිඹ යුතු ඵයිම කම් 
CHOGM නිකව්දනඹ නිකුත් ෙකශේ  ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් 
භළතිතුභහයිම දළන් එතුභහභ තභයි කම්හ ෙඩ ෙයන්කන්ම                 
[ඵහධහ කිරීම්] අධියහජයහීමන්ට විරු්ධධයි කිඹන පිරික් 
තු.න්නහන්කේරහකේ ආණ්ඩුකව් ඉන්නහම ඒ අඹ නිෙම්ත් ෙට 
ඇරිකේ නළවළ, එතුභහ ආයක්හ ෙයන්නම අකප් ෙනමහටු ඒෙයිම 
ඒෙ තභයි අඳට කි යුතු තත් ෙහයණඹෙට තිකඵන්කන්ම [ඵහධහ 
කිරීභක්] කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙයින්කේ ු.ළු 
හර්තහ කිරීභට ඳළිකණි Channel 4 රඳහහිනිකේ ෙළරම් භළක්කර් 
ඇතුළු ෙණ්ඩහඹභට වීහ රඵහ ීම රංෙහට ඳළිකණි විට ෙටුනහඹෙීම 
උ්ධක ෝණඹ ෙශහම ඒ අඹට එන්න කිඹරහ උ්ධක ෝණඹ 
ෙයනහම ජනහධිඳතියඹහ වු. වී ප්රලසන ෙශ විට, රංෙහකව් ඕනෆ 
තළනෙට කමොස ඵරන්න, කෙෝපි  කෙෝප්ඳඹක් බීරහ ෙතහ ෙයන්න 
එන්න කිඹහ ආයහධනහ ෙයරහ කිලිකනොච්චි ඹ්ධීම අනුයහධපුයකේීම 
මභන අහිය ෙශහම ඒ හකේභ, කකනස් භිෙ Lee Rniannon 
ව නසීරන්තකේ ග්රීන් ඳක්කේ භන්්රී Jam Logie කිඹන 
කදකදනහට රංෙහට ඳළිකණීභට වීහ රඵහ ීම, ප්රෘත්ති හෙච්ඡහක් 
ඳළළත්වීභට උත්හව ෙශ නිහ යටින් පිටුවල් ෙශහම ඒ හකේභ, 
ු.ළුට භමහමී "Commonwealth Values and the Role of 
the Legal Proposition" ඹන කත්භහ ඹටකත් රංෙහ නීතිඥප 
ංමභඹ ව ජහතයන්තය නීතිඥප ංමභඹ ංවිධහනඹ ෙශ, 
ු.ළුට වබහිය වීභට නිඹිකත සිටි කරො පුයහ කමෞයඹට 
ඳහත්ර ව විනිලසචඹෙහයරුන් වහ නීතිඥපඹන් න එක්ත් 
ජහතීන්කේ විකලේ කල්ෙම්රුන් ලකඹන් ක්රිඹහ ෙයන- 

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

යටට විරු්ධධයි ෙථහ ෙයන්කන්ම 

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉන්න ෙෆ  කනොමවහම  
 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Channel 4 එෙ යටට විරු්ධධයිම ඔඵතුභන්රහත් යටට විරු්ධධයිම  
 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නිෙම් බුයන්න එඳහම ඒ නීතිඥප භවත්රුන්කේ නම් ටිෙත් භභ 

කිඹන්නම්ම Gabriela Knaul, Paramsothi Cumaraswamy, 

Alexander Jeffrey Wilks කිඹන නීති විලහයදඹන්ට එන්න කිඹරහ, 

වීහ ීමරහ වීහ අරංගු ෙශහම කභකවේ කරොකු ම්භන්ත්රණඹක් 

තිඹන්න සදහනම් ෙයපු අසථහකව් ඒ ෙටයුත්ත ෙයපු එෙ  මළන 

අපි ෙනමහටුට ඳත් කනහම එකවත් කරොකව් සු  යජකු න 

කේම්ස ඳළෙර්ට ංචහයෙ වීහ ඹ ටකත් ඇවිත් ඒ යහඳහරිෙ 

ු.ළුට වබහිය කන්න අසථහ රහ ු න්නහම කම්ෙයි 

ෙනමහටුදහඹෙ තත්ත්ඹම කම් ම්කම්රනඹ ඳත්න අසථහකව්ීම 

අකප් ජනහධිඳතිතුභහ ජහතයන්තයකේ ඉභවත් ආන්කදෝරනඹෙට 

රක් වුණහ කම් ඇති ව සිු වීම් නිහම කම්ෙයි අකප් ෙනමහටුම  

මරු බහඳතිතුභනි, අපි එතුභහට ප්රලංහ ෙයන්න ඵරහකමන 

සිටිඹහම ඒ හකේභ, එතුභහට ශුබහිතංනඹ ෙයන්න ඵරහකමන 

සිටිඹහ ඒ උත්තරීතය සථහනඹ රළබීභ මළනම නු.ත් කම් සි්ධධීන් 

සිඹල්ර ඇති ව නිහ ඒ කිසික් වරිඹට කිඹන්න ෙයන්න ඵළරි 

ියඹහම  

මරු බහඳතිතුභනි, ඊශඟට ඵරන්න ඕනෆ ෙළබිනස් භණ්ඩරඹ 

මළනම ෙළබිනස් භණ්ඩරඹත් තිකඵන්කන් කම් ළඹ ්ෂර්ඹ 

ඹටකත්යිම ෙළබිනස් භණ්ඩරකේ ඉන්න ංඛ්යහ පිළිඵ විසතයඹක් 

තිකඵනහම අපි ඒ දිවහ ඵරු.ම 

දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ අයින් ෙයරහ 

දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

නිහ ෙළබිනස් භණ්ඩරකේ සිඹලු ඵරතරත් දළන් ජනහධිඳතිතුභහ 

තභයි ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්කන්ම කෙකේ කතත්, කෙෝටි කදෙක් සිටින 

අකප් යකස් කරෝෙකේ විලහරතභ ආලසචර්ඹත් ෙළබිනස් 

භණ්ඩරඹක් තභයි තිකඵන්කන්ම  ෙළබිනස් ඇභතිරු 66යිම භට 

මණන ළයු ණහ ද දන්කන් නළවළම කභොෙද ඊකේ, කඳකර්දහ ළ ග 

වුණහ ද කිඹරහ දන්කන් නළති නිහම නිකඹෝජය ඇභතිරු 39යිම 

ෙථහනහඹෙතුභහ, නිකඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභහ භඟ ඔක්කෙෝභ 

107යිම ඉදිරිකේීම තත් නිකඹෝජය අභහතයරු 13ක් ඳත් කිරීභට 

ඉඩ තිකඵනහ කිඹරහ අඳට ආයංචි කරහ තිකඵනහම දිහ 

ඇභතිරුත් ඳත් ෙයනහ කිඹරහ ආයංචියිම කම්හකේ ඇත්ත 

නළත්ත භභ දන්කන් නළවළම කම් පිළිඵ ආයංචි තිකඵනහම  

කෙෝටි 125ෙ ජනතහක් ඉන්න ඉන්දිඹහකව් ඇභතිරු ඉන්කන් 

35යිම කභන්න කම්ෙයි ශ්රී රංෙහත්, ඉන්දිඹහත් අතය තිකඵන 

කනම ඒ හකේභ කෙෝටි 135ෙ ජනතහක් සිටින චීනකේ 

ඇභතිරු ඉන්කන් 27යිම එළනි විලහර ජනතහක් ජීත් කන 

යටෙ ඇභතිරු  ඉන්කන් එළනි ංඛ්යහක්ම ඇභති භණ්ඩරඹ මනු 

රඵන තීයණ භවය ෙළබිනස් ඇභතිරුන් දන්කන් නළවළම ඒ අඹ 

කනොදළනුත් තභයි ෙළබිනස් ඳ්රිෙහ ක්රිඹහත්භෙ කන්කන්ම කන්ද, 

අමභළතිතුභනි? ෙළබිනස් භණ්ඩරකේ තීයණරට එකයහි යජකේ 

ඇභතිරුන් අද විකව්චනඹ ෙයනහ; නළති තළන්ර ෙථහ 

ෙයනහ; අපි එක්ෙත් කිඹනහම ෙළබිනස් භණ්ඩරකේ ඳහ 

අනුදළනුභක් කනොභළති තීයණ යහිතඹක් කම් යකස් ක්රිඹහත්භෙ  කන 

ඵ භභ කම් අසථහකව්ීම වන් ෙයන්න ඕනෆම ඒ හකේභ භහ ශඟ 

තිකඵනහ, ත විසතය කිහිඳඹක්ම [ඵහධහ කිරීභක්] කිඹන්නම්, 

කිඹන්නම්ම ඔක්කෙෝභ කිඹන්නම්ම කභතළන කමොඩහක් විසතය 

තිකඵනහම ඒහ කිඹරහ ඉයඹක් ෙයන්න ඵළවළම  

අධිෙයණඹ මළන චනඹක් ෙථහ ෙයන්න ඕනෆම මරු 

බහඳතිතුභනි, අද සුප්රිම් උහවිකේ පුයප්ඳහඩු වතයක් තිකඵනහම 

භට ආයංචිඹක් ආහ, ඒ වතයට අද ෙනිසඨ - junior - 

විනිලසචඹෙහයරු වතය කදකනක් ඳත් ෙයන්න වදනහඹ කිඹරහම 

ඇඳළල් උහවිකේ බහඳතිතුභහට තභයි ඒකක් ඳශු.ළනි අසථහ 

තිකඵන්කන්ම එතුභන්ටත් කනොීම, ඒ හකේභ කොලිසිටර් 

කජනයහල්තුභහටත් කනොීම තත් තභන්ට හිතත් ෙනිසඨ 

විනිලසචඹෙහයරු වතය කදකනක් ඳත් ෙයන්න වදනහඹ කිඹරහ 

ආයංචිඹක් තිකඵනහම ඒකක් ඇත්ත නළත්ත භභ දන්කන් නළවළම 
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කම්හ අඳට ආණ්ඩු ඳළත්කතන්භයි රළකඵන්කන්ම කම්හ 

ඔක්කෙෝභ රළකඵන්කන් ආණ්ඩු ඳළත්කතන්ම නළතු අපි වදන 

ක්ධල් කනොකයිම  

ඳසු ියඹ කර්ීම අග්රවිනිලසචඹෙහයතුිකඹ, පිළිමත් ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිකඹන් කතොය එභ ධුයකඹන් ඳව කිරීභ පිළිඵ කභහිීම 

වන් ෙශ යුතු කනහම අපි ෙවුරුත් කම් මරු බහකව් ඇවිල්රහ 

හද විහද කෙරුහ, ඒ අහධහයණඹ පිළිඵම ඒ භන්ද කිඹනහ 

නම්,  කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ  කල්ෙම්යඹහ විසින් කම් සි්ධධිඹ 

මළන ඳරීක්ණ කදෙක් ඳත්රහ,  ඒකක් හර්තහ නිකුත් කරහ 

තිකඵනහම ඒ හර්තහර වළටිඹට අග්රවිනිලසචඹෙහයරිඹ ඉත් 

කිරීකම් ක්රභකව්දඹ  ම්පුර්ණකඹන් භ නීති  විකයෝධීයි කිඹන එෙ 

තභයි තීයණඹ කරහ තිකඵන්කන්ම   ඒ හර්තහ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහ 

ද නළ්ධද කිඹන එෙ කඳොු යහජය භණ්ඩර නහඹෙ ු.ළුකව්  

බහඳතියඹහ -නහඹෙඹහ- වළටිඹට තීයණඹ කිරීභ දළන් තිකඹන්කන් 

අකප් ජනහධිඳතිතුභහ අකත්යිම ඒෙ කෙොකවොභ  ක්රිඹහත්භෙ කව්වි ද 

දන්කන් නළවළම කිඹභනකුත් තිකඵනහ,   නඩුත් වහු.ු රුන්කේ; 

ඵඩුත් වහු.ු රුන්කේ කිඹරහම 

අධිෙයණකේ සහධීනතහ පිළිඵ අද ප්රලසනඹක් භතු වී 

තිකඵනහම අග්රවිනිලසචඹෙහයයඹහ ඳත් කිරීකම්ීම ඳහ 

ජනහධිඳතියඹහ කජයසඨ විනිලසචඹෙහයඹන් මළන කනොතෙහ 

තභන්ට ෙළභති පු්ධමරකඹකුට එභ ධුයඹ බහය ීමභ පිළිඵ විලහර 

ආන්කදෝරනඹක්  අද භතු වී තිකඵනහම  

අද අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන  කෙොිකන් බහ 

ක්රිඹහ ෙයන්කන්ත් ක්ධලඳහරන නිකඹෝම භතයිම ක්ධලඳහරන 

ලකඹන් විරු්ධධහීමන්ට එකයහි කචෝදනහ එල්ර ෙයිකන් ෙටයුතු 

ෙයනහම හිටපු අග්රවිනිලසචඹෙහයරිඹ ඳසුඳ අල්රස කෙොිකභ  

ඳන්නන නු.ත්  කෙෝටි මණන් වම්ඵ ෙයන අඹ මළන කිසිභ කදඹක් 

ෙයන්කන් නළවළම ඒ කනුට කඳොලිස යහශවහික කෙකනකුට, 

එකවභ නළත්නම් ග්රහභ නිරධහරි කෙකනකුට විරු්ධධ අල්රස කවෝ 

දූණ කචෝදනහක් ම්ඵන්ධ ඳළිකණිල්රක් රළබුකණොත් ඔහු 

අල්රන්න භවන්සි කනහම කම් අතය තභන්ට හිතත්ෙම් 

කනොදක්න යජකේ භළති ඇභතිරු නිලසලේද කිරීභටද අල්රස කවෝ 

දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකභ ආයුධඹක් වළටිඹට ඳහවිච්චි 

ෙයනහම කභන්න කම්ෙ තභයි අද තිකඵන ප්රලසනඹම 

භහ ශඟ ලිපිකමොනුක් තිකඵනහ, කම් ඇභතිරු වළකභෝටභ 

විරු්ධධ රළබිච්ච කඳත්ම් ඇතුශත්ම ඊකේ කඳකර්දහ ඳත්තයරත් 

විසතය ඇති තිබුණහම ියණුම් අංෙඹ දහරහ, මත්ත ඉඩම්ර විසතය 

දහරහ, කම් භළති ඇභතිරුන්කේ ළඩ පිළිකශ මළන  විසතය 

තිබුණහම  භහ නම් හිතන්කන්,  කම්හ  ඉවශ තළනකින් තභයි අඳට  

රඵහ කදන්කන් කිඹරහයිම කභොන කවේතුක් ද කිඹහ භභ 

දන්කන්නළවළම ඒෙ තු.න්නහන්කේරහ  හිකත් තිඹහ මන්නම[ඵහධහ 

කිරීම්] තු.න්නහන්කේකේ නභත් තිබුණහ භහ හිතන්කන්ම කතොප්පිඹ 

වරි නම් දහ මන්නම [ඵහධහ කිරීම්] හ ග කන්න ෙරුණහෙයම 

තු.න්නහන්කේ මළන භහ කිව්කව් නළවළ කන්ම [ඵහධහ කිරීම්]  

තු.න්නහන්කේ මළන කිව්කව් නළවළ කන්ම [ඵහධහ කිරීම්] 

මරු බහඳතිතුභනි, සහධීන කඳොලිස කෙොිකභ මළන  භහ කම් 

අසථහකව්ීම වන් ෙයන්නට  ඕනෆම සහධීන කඳොලිස  කෙොිකභ 

කනුට ජහතිෙ කඳොලිස කෙොිකභක් ඳත් ෙය තිකඵනහම ඒකෙන් 

ඇති පරඹ කුභක් ද? අද නීතිඹ වහ හභඹ කිඹහ අලුත් 

අභහතයහංලඹක්  ඇති ෙය තිකඵනහම  

ඒ අභහතයහංලඹ තිකඵන්කන්ත් ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත්යිම එහි 

කල්ෙම්යඹහ වළටිඹට ඳත් ෙකශේ වු.දහ නිරධහරිකඹක්ම ඒකක් 

සහධීනත්ඹ කභොෙක්ද? අද කඳොලීසිකේ උසවීම්, භහරු කිරීම්, 

විනඹ ඳරීක්ණ ආීම වළභ එෙක්භ කෙකයන්කන් යහජය 

නහඹෙඹහකේ අලයතහ අනුයිම කම්කක් සහධීනත්ඹක් නළවළම 

අඳ දළක්ෙහ ඳසු ියඹ දිනෙ  බරු කඳොශක් අල්රපු අසථහකව්, ඒ 

අඹ උහවි දළම්භහඹ කිඹරහ ඒ කඳොලිස නිරධහරින් ඳළඹ 24ක් ඹන්න 

කඳය එතළනින් භහරු ෙශ ආෙහයඹම ඉතින් කඳොලීසිකඹන් සහධීන 

කේඹක් ඵරහකඳොකයොත්තු කන්න පුළුන් ද? කභකවභද යටෙ 

කඳොලීසිඹක් කමන ඹන්කන්? අඳ කම් මළන ෙනමහටු කනහම අකප් 

ආයක්හ කභොෙක්ද? කම්ෙ අඳ ෙහටත් ඵරඳහන ප්රලසනඹක්ම මරු 

බහඳතිතුභනි, කම් පිළිඵ ු.ළු යටභ අද ෙනසල්කරන් ඵරහ 

සිටිනහම  

 

ගරු මතළවුද මවමනවිරත්න මශතළ (ග්රළමීය ය කටයුතු 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு  அரவு தசதணறத்ண - கறரற அலுல்கள் 

அமச்சர் ) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු අතහවුද කකනවියත්න ඇභතිතුභහ point of Order  එෙක් 

ඉදිරිඳත් ෙයනහම 

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භකේ කරහ කදන්න ඵළවළ, මරු බහඳතිතුභනිම 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

අපි ඒ ඳළත්කතන් කරහ අඩු ෙයු.ම  
 

ගරු මතළවුද මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு  அரவு தசதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

මරු බහඳතිතුභනි, කම් සිඹලුභ ඇභතිරුන්ට අල්රස 

කචෝදනහ තිකඵනහඹ කිඹරහ මරු කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහ 

කිඹනහම ඒෙ ම්පර්ණකඹන්භ ළරැදි ෙථහක්ම එතුභහට එඹ 

ඉල්රහ අස ෙය මන්න කිඹන්නම  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඊශඟ ෙථහකව්ීම එඹ කිඹන්නම එඹ පුත් ඳතෙ තිබුණු කදඹක් 

කිඹරහ තභයි එතුභහ වන් ෙකශේම  

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
භහ ශඟ තිකඵන "ෂයිල්" එකක් ඒ විසතයඹ තිකඵනහම මරු 

ඇභතිතුභහට ඕනෆ නම් කදන්නම්ම මරු බහඳතිතුභනි, කභතළන 

තිකඵනහ, - 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ (විරුද්ධ ඳළර්හලම  

නළයකතුමළ  
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க - றர்க்கட்சற முல்ர்) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

මරු බහඳතිතුභනි,-  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔව්, මරු විඳක් නහඹෙතුභහම 

 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

 එතුභහ වළය අනික් ඇභතිරුන්ට විරු්ධධ කචෝදනහ 

තිකඵනහඹ කිඹරහ එතුභහ කිඹනහ නම්, අපි එඹ පිළිකමන ළඩ 

ෙයු.ම එච්චයයි කන්ම  [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු අතහවුද කකනවියත්න ඇභතිතුභනි, ඒ පුත් ඳත ඵරරහ 

ඔඵතුභහ ඊශඟ ට පිළිතුය කදන්නම 

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරු බහඳතිතුභනි, ඊශඟට භභ ජහතිෙ අධයහඳන කෙොිකන් 

බහ මළන කිඹන්නම්ම කම් කෙොිකන් බහකන් කෙකයන 

ෙහර්ඹඹ කභොෙක්ද? කම් ඵරන්න, ආණ්ඩුකව්, - [ඵහධහ කිරීම්] 

 
ගරු මතළවුද මවමනවිරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு  அரவு தசதணறத்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

කභතුභහ අඳට භඩ මවනහම 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

තභන්කේ ළරැදි නළත්නම් භඩ මවනහට ඵඹ කන්න එඳහම   

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
අධයහඳන නිකඹෝජය අභහතය මරු කභොවහන් රහල් කග්රේරු 

භළතිතුභහ කිඹනහ, අද  විරැකිඹහ සිඹඹට 19ක් කිඹරහම අවුරුු  

18ත් 34ත් අතය රැකිඹහ නළති තරුණඹන්කේ ප්රභහණඹ -විරැකිඹහ- 

සිඹඹට 19ක් කිඹරහ කිඹනහම  එතුභහ එකවභ කිඹන්කන් ඇයි? අද 

අධයහඳනකේ විඹන්ර තිකඵන අඩු ඳහඩු තභයි කම්ෙට කවේතුම  

විකලේකඹන්භ කම් තත්ත්ඹට කවේතු කරහ තිකඵන්කන් උස 

අධයහඳනඹ රඵරහ විලසවිදයහරලින් පිට කරහ එන අඹ ඉකමන 

තිකඵන භවය ක්ධල් රැකිඹහර ට ඹෆකම්ීම ප්රකඹෝජනත් 

කනොන නිහයිම [ඵහධහ කිරීභක්] කම් පුත් ඳකත් තිකඵනහම මරු 

කභොවහන් රහල් කග්රේරු භළතිතුභනි, තු.න්නහන්කේ නළවළ කිඹන්න 

එඳහම තු.න්නහන්කේකේ ප්රෙහලඹ කම් තිකඵන්කන්ම ඔඵතුභහ දළන් 

කිඹනහ නළවළ කිඹරහම ඒ ආණ්ඩු ඳළත්තට ියඹහට ඳසකේ කන්න 

ඇතිම    

මරු බහඳතිතුභනි, නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තු ඳසු ියඹ 

ෙහරරීම නඩු ඳළරීභට, නඩු ඉත් කිරීභට ෙටයුතු ෙශ ආෙහයඹ 

මළන කම් යකස් භව ජනඹහ තුශ ඳතින්කන් ඹවඳත් අදවක් 

කනොකයිම භවය අඳයහධ නඩු අවුරුු  කීඳඹක් ියහිල්රහ කිසිභ 

කවේතුක් නළති, කවිකහිට ඉල්රහ අස ෙය මන්න කිඹරහ නීතිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තුකව් උඳකදස රළබණු ආෙහයඹක්  අඳ ට කප්නහම 

නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකව් ක්රිඹහදහභඹ පිළිඵ අඳට 

කෙොකවොභත් ෆහීභෙට ඳත් කන්න ඵළවළම  

මරු බහඳතිතුභනි, භභ තු.න්නහන්කේකේ ඳහර්ලිකම්න්තු 

මළනත් කිඹන්න  ඕනෆම 
 

ගරු මමොශළන් ළල් මග්රේරු මශතළ 
(ரண்புறகு தரயரன் னரல் கறதரு) 

(The Hon. Mohan Lal Grero) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Order, please!  මරු කභොවහන් රහල් කග්රේරු නිකඹෝජය 

ඇභතිතුභහම  
 

ගරු මමොශළන් ළල් මග්රේරු මශතළ (මධයළඳන නිමයෝජය 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு தரயரன் னரல் கறதரு - கல்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of 

Education) 

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ මරු භන්්රීතුභහ භකේ නභ වන් 

ෙයරහ ළයදි  හර්තහක් කිව්හම ඒෙ නිළයදි ෙයන්නට භට ඉඩ 

කදන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ සිටිනහම [ඵහධහ කිරීභක්] මරු 

බහඳතිතුභනි, භකේ ෙථහකව්ීම භහ වන් ෙකශේ  විරැකිඹහ 

සිඹඹට 4යි, තරුණ  විරැකිඹහ සිඹඹට 19යි කිඹහයිම මරු 

භන්්රීතුභනි, තු.න්නහන්කේ ඒෙ වරිඹට කිඹන්නම යකස්  භසත  

විරැකිඹහ  සිඹඹට 4යිම ඒෙ කරෝෙකේ විරැකිඹහටත්  ළ ගඹ අඩුයිම 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ  භන්්රීතුභහ කිඹන ංඛ්යහ කල්ඛ්න පිළිමනිු.ම 
 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔව්ම ඒෙ එකවභ ෙය මත්තහකව්, මරු බහඳතිතුභනිම  

තු.න්නහන්කේ කම් මරු බහකව් ෙථහනහඹෙයඹහ වළටිඹට 

කඵොකවොභ හධහයණ කම් මරු බහකව් ෙටයුතු ෙයනහම අපි 

කිඹන්න ඕනෆ තු.න්නහන්කේත්, තු.න්නහන්කේකේ ෙහර්ඹ 

භණ්ඩරඹත් මළන අඳට කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ කිඹරහම නු.ත්  

අඳට ෙනමහටු තිකඵන්කන්, මූරයභඹ ෙටයුතුරීම  අද කම් යජඹ, 

ඳහර්ලිකම්න්තු අභිබහ ෙටයුතු ෙයන එෙ මළනයිම භවය 

මනුකදනු කභවහට එන්කන්භ නළවළම ඉතින්  ඒෙ හධහයණ 

ෙටයුත්තක් කනොකයිම ඒ නිහ ඒ මළනත් ඵළලිඹ යුතුයිම  

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ උස  නිරතර පිළිඵ ෙහයෙ 
බහ - High Posts  ෙිකටු - මළනත් කිඹන්න ඕනෆම භවය අඹ 
කම් ෙිකටුට ෙළන්කන් ඒ අඹ  විශ්රහභ ියඹහටත් ඳසුයිම ඒෙ වරි 
විහිළුක්ම ඊකේ කඳකර්දහ  එළනි තත්ත්ඹක් ඇති වුණහම මරු 
දිකන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඒෙට හක්ෂි දයනහ ඇතිම තත් 
භවය අඹ කම් මරු බහට ෙළන්කන් ඳත්වීභ රඵරහ අවුරුු  
කදෙ, තුනක් මත වුණහට ඳසුයිම ඒ කක් කත්රුභක් නළවළම ඒ නිහ 
ෙරුණහෙය මීට ඳසු  එළනි ෙිකටුෙට  ඒ උස නිරධහරින් 
ෙළනහ නම්   ඒ ඳත්වීභ කදන්න ඉසකල්රහ, ඒ ෙිකටුට 
කඹොු. ෙයරහ ඒ ෙහර්ඹඹ ඉටු ෙයන්නඹ කිඹහ භහ ඉල්රනහම  

  මරු බහඳතිතුභනි,  භභ තු.න්නහන්කේට  සතුතින්ත 
කනහ, අකප් භන්්රීරු කනුකන් නිහ  ංකීර්ණඹක් වදන්න  
ෙටයුතු ආයම්බ ෙයන්න ළරසුම්  ෙයපු එෙ මළනම ඒෙ අතයලය 
කදඹක්ම ඒ හකේභ අකප් කෞඛ්ය ෙටයුතු කනුකනුත් 
තු.න්නහන්කේකේ අනුග්රවඹ රළබී තිකඵනහම ඒ නිහ කම් 
අසථහකව්ීම ඒ කනුකනුත් අකප් සතුතිඹ ඳශ ෙය සිටිනහම 
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නු.ත් අ ඳට ෙනමහටුට ෙහයණඹ, විඳක් නහඹෙතුභහට රළබිඹ 
යුතු නිසි මරුත්ඹ කනොරළබීභයිම විකලේකඹන් කභහිීම භතක් 
ෙයන්න ඕනෆ, සුළි සුශඟින් ිකඹ ියඹ ඵරපිටිඹ ධීය ජනතහට  
කමෞය දළක්වීභ වහ විඳක් නහඹෙතුභහ ියඹ අසථහකව්ීම 
එතුභහකේ හවනඹට ඳවය ීමභ මළනම ඒ ඳවය  ීමභ ම්ඵන්ධකඹන් 
එතුභහ ඳළිකණිලි ෙශහම ඒ ඳළිකණිල්ර මළන විබහමඹක් නළවළ,  ඒකක් 
ප්රතිපරඹක් නළවළම ඒෙ ෙයපු ිකනිසසු අත් අඩංගුට මත්කත් නළවළම 
ඒ හකේභ ඳසු ියඹ කනොළම්ඵර් 13 ළනි දහ සිරිකෙොත මූරසථහනඹ 
ඉදිරිපිටීම ඒ වහ භහන සි්ධධිඹක් ඇති වුණහම එහිීම නහඹෙතුභහකේ 
හවනඹ ටරරහ එතුභහට ඳවය ීමභට  උත්හව ෙශහ;  එතුභහකේ ඒ 
ෙහර්ඹඹට  ඵහධහ ෙශහම  [ඵහධහ කිරීභක්] නමය බහ භන්්රීයකඹක් 
ඒෙ පිළිමත්තහම  නු.ත් ඒ පිළිඵ කිසිභ නීතිභඹ රැෙයණඹක් 
නළවළම  එතුභහට තර්ජනඹ ෙශ පු්ධමරඹහට  විරු්ධධ විභර්ලනඹක්, 
විබහමඹක් ෙයරහ ඔහු උහවිඹ ඉදිරිඹට කමන ඹන්නට කිසික් 
ෙයරහ නළවළම ඉතින් කම් පිළිඵ කිසිභ ඳරීක්ණඹක් කනොකිරීභ 
අකප් ෙනමහටුට ෙහයණඹක්ම  ඊටත් ඩහ බඹහනෙ ක්ධ තභයි 
එතුභහකේ ෙහභයඹට භහපිකරක් කමනළවිත් දභහපු එෙම කෙොකවොභද 
කම්ෙ වුකණ් කිඹන එෙ තභයි අඳට කත්රුම් මන්න ඵළරිම [ඵහධහ 
කිරීම්]  භහපිරහට ටයිල් දිකේ ඹන්න ඵළවළම මරු ෙථහනහඹෙතුභහත් 
ඇවිල්රහ ඵළලුහම  එතුභහත් ෆහීභට ඳත් වුණහම එතුභහත් බඹ වුණහම 
[ඵහධහ කිරීම්] කම් විධිඹට ඔඹ කමකනන ඵඩුර දහරහ කභතුභහකේ 
ෙහභයඹට කඵෝම්ඵඹක් වුණත් කමනළවිත් දභන්න පුළුන්ම ඒ නිහ 
කඳොු  යහජය භණ්ඩරයීඹ ප්රඥපප්තිකේ මූරධර්භඹක් න 
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ආයක්හ කිරීභ, විඳක්ඹට ආයක්හ රඵහ ීමභ 
ෙඩ වුණු මක් තභයි අඳට වන් ෙයන්න සි්ධධ කන්කන්ම  

ඊශඟට, භළතියණ කෙොභහරිස ෙහර්ඹහරඹ මළන ෙථහ ෙයන 

විට, භළතියණ කෙොභහරිස ෙහර්ඹහරකේ ක්රිඹහදහභඹ අද විහිළුක් 

ඵට ඳත් වී තිකඵන ඵ කිඹන්න ඕනෆම  භළතියණ කෙොභහරිස 

දත් නළති සිංවකඹක් හකමයිම ඳසු ියඹ ඳශහත් බහ භළතියණකේීම 

තිබුණු දූණ ංඛ්යහ දළක්ෙහභ පුු භ හිකතනහම සිඹ දවස 

මණනෙට ප්රසි්ධධිකේ ෙන්න කඵොන්න ු න්නහ; යහජය ක්ධකඳොශ 

ඳරිවයණඹ ෙශහ; ආණ්ඩුකව් හවන ඳහවිච්චි ෙශහම ඒහට ෙයන්න 

කිසි කදඹක් නළවළම අපි ඳළිකණිලි ෙශහට, කම් මරු බහකව් ෙෆ 

මළහුහට, භළතියණ කෙොභහරිස වම්ඵ කරහ හෙච්ඡහ ෙශහට 

ඔහුට ෙයන්න පුළුන් කදඹක් නළවළම එභ නිහ කම් භළතියණ 

 කෙොභහරිස ෙහර්ඹහරකේ ක්රිඹහදහභඹ අපි ම්පර්ණකඹන්භ කවශහ 

දකිනහම ෙරුණහෙය, වළකි ඉක්භනින් භළතියණ කෙොිකභක් 

ඇති ෙයරහ ඒෙ සහධීන භළතියණ කෙොිකභක් ඵට ඳත් 

ෙයන්නඹ කිඹහ අපි කම් මරු බහ කව් ීම ඉල්ලීභක් ෙයනහම  

ඊශඟට, විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තු මළන ෙථහ ෙයන 

විට, එඹ ලක්තිභත් කිරීභට අලය නීතිභඹ ප්රතිඳහදන රළබී නළති 

ඵ කිඹන්න ඕනෆම කභතළනට ඇවිල්රහ  ගව් ගුණකේෙය ඇභතිතුභහ 

කෙෝප් හර්තහ මළන, එහි ක්රිඹහදහභඹ මළන භව වන්න් ෙෆ මවරහ 

කිව්කව් විමණෙහධිඳතියඹහ ලක්තිභත් ෙයන්කන් නළති යජ කේ 

ංසථහර ව යජකේ ආඹතනර තිකඵන දූණ පිළිඵ 

හධහයණ විනිලසචඹක් ෙයන්න ඵළවළ කිඹරහයිම ඒ නිහ ඒ 

ආඹතනඹට වුභනහ ෙයන ක්ධ රඵහ කදන්කන් නළති අපි 

කෙොකවොභද ඵරහකඳොකයොත්තු න්කන් විමණෙහධිඳතියඹහට 

යහජෙහරී ෙයන්න පුළුන් කව්විඹ කිඹරහම අලය නිරධහරි 

ංඛ්යහත් රඵහ ීමරහ නළවළම කම් සිඹලු ක්ධ මළනභ ෙල්ඳනහ 

ෙයරහ ඵරන කෙොට අඳට කඳකනන එෙ කදඹක් තභයි, අපි 

ඹන්කන් කෙොකවේද කිඹන එෙම කම් යට ඒෙහධිඳතිහදඹක් ෙයහ 

මභන් ෙයන හඹ කිඹන එෙ තභයි අඳට ෙනමහටුකන් වුත් 

භතක් ෙයන්න සි්ධධ කන්කන්ම ඒ නිහ අපි විකලේකඹන්භ  

ජනහධිඳතිතුභහට භතක් ෙයනහ,  එතුභහ කම් උත්තරීතය සථහනඹ 

රඵහ මත්තහ නම් ෙරුණහෙය, ඒකක් මූරධර්භ, ප්රතිඳත්ති 

පිළිඳදින්නඹ කිඹරහම එකවභ කනොවුකණොත් අඳට රළබුණු කඳොු  

යහජය භණ්ඩර යහජය නහඹෙ ු.ළුකව් බහඳතිෙභත් නළති ඹන්න 

පුළුන්; කඳොු  යහජය භණ්ඩරඹත් විනහල කරහ ඹන්න පුළුන්ම 

එකේ කිඹිකන් භට කව්රහ රඵහ ීමභ පිළිඵ ඔඵතුභහට 

සතුතින්ත කිකන් භහ භකේ ෙථහ අන් ෙයනහම කඵොකවොභ 

සතුතියිම 

 
[අමබහම 10ම21] 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මශතළ (මග්රළමළතයතුමළ වශ බුද්ධ 
ළවන ශළ ණගමික කටයුතු මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு டி.ம்.ஜத்ண - தற அமச்சரும் ததபத் 

சரசண,  அலுல்கள்  அமச்சரும்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

මරු බහඳතිතුභනි, අද දින අභහතයහංල ඇතුළු ආඹතන 21ෙ 

ළඹ ්ෂර් විහදඹට නිඹිකත තිකඵනහම ඳහර්ලිකම්න්තුකව් විඳක් 

නහඹෙතුභහ කේ ළඹ ්ෂර්ඹත් ඊට ඇතුශත් කනහම විඳක් 

ංවිධහඹෙතුභහ ත් ඊට ඇතුශත් කනහම මරු විඳක් නහඹෙතුභහ 

බහ මර්බකඹන් පිටකරහ ියඹහට එතුභහට කඵොකවෝභ කවො 

කමොඩනළඟිල්රක් ව හවනඹක් කභභ ළඹ ්ෂර්ඹ තුළින් රඵහ 

ීමරහ තිකඵනහම ඒ කභොෙද, විඳක්ඹ කඵොකවොභ කවොට 

ංවිධහනඹ ෙය කමන, ක්රිඹහත්භෙ ෙය කමන ඹන්නට වුභනහ 

නිහම ප්රජහතන්ත්රහදඹ රැකීභ වහ විඳක්ඹක් වුභනහ ෙයනහ; 

විඳක් නහඹෙත්ඹක් වුභනහ ෙයනහම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ 

කම් අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ ෙස කිරීකම්ීම, භභ තභයි ඒ කඹෝජනහ 

ඉදිරිඳත් ෙකශේම කම් ෙරුණු කදෙභ කඵොකවොභ රසනට ඉදිරිඳත් 

ෙයරහ තිකඵනහම 
 

ගරු රනිල් වික්රමසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு றல் றக்கறசறங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ කඹෝජනහ ඉදිරිඳත් කිරීභ මළන භහ මරු 

අමභළතිතුභහට සතුතින්ත කනහම නු.ත් විඳක්ඹෙට 

ක්රිඹහත්භෙ කන්නට කමොඩනළඟිල්රක්, හවනඹක් විතයක් භදිම ඒ 

වහ ම්පර්ණ ප්රජහතන්ත්රහීම භහජඹක් තිකඵන්නට ඕනෆම 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
කම් ෙහයණකඹන්භ කප්නහ, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහත්, අකප් 

යජඹත් කෙොඳභණ රසනට ප්රජහතන්ත්රහදඹ ක්රිඹහත්භෙ 

ෙයනහද කිඹන එෙම මරු බහඳතිතුභනි, මීට කඳය තිබුණු 

ආණ්ඩුලින් විඳක් නහඹෙතුභහට කම් විධිකේ තත්ත්ඹක්  

ෙදහත් රඵහ ීමරහ තිකඵනහද කිඹරහ භභ අවනහම විඳක් 

නහඹෙතුභහ ඉල්ලීභක් ෙශහම භභ ඒ ම්ඵන්ධ Cabinet Paper 

එෙක් දළම්භහම ඒ භඟභ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහත්, ෙළබිනස් 

භණ්ඩරඹත් ඒෙ සථිය ෙයරහ විඳක් නහඹෙතුභහට කඵොකවොභ 

හධහ යණ විධිඹට, දක් විධිඹට, න්කතෝකඹන් ළඩ ෙයකමන 

ඹන්න ළඩ පිළිකශ ෙස ෙශහම ඒකෙන්භ ප්රජහතන්ත්රහදඹ අපි 

කෙොකවොභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනහද කිඹරහ කඳකනන ඵ භහ 

තු.න්නහන්කේරහට භතක් ෙය කදන්නට ෙළභතියිම  
 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ට ෙයරහ මවන එෙයි ළරැ්ධදම 
 

ගරු දි.මු. ජයරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 
ඒ හකේභ විඳක්කේ ප්රධහන ංවිධහඹෙතුභහටත් අපි ඒ 

ඹටකත් උදවු උඳෙහය කඵොකවොභ රසනට ෙයකමන ඹනහම ඒ 

කභොෙද, ඔඵතුභන්රහ කදඳශ විඳක්කේ ඉකමන අඳට උදවු 

29 30 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

උඳෙහය ෙයිකන්, අදවස ප්රෙහල ෙයිකන් වකඹෝමඹ රඵහ ීමභ 

නිහයිම කම්ෙයි ප්රජහතන්ත්රහදඹම කම් ළඹ ්ෂර්ඹන් 21න්භ සිු  

න්කන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ ම්ඵන්ධ අලය ෙටයුතු ක්රිඹහත්භෙ 

වීභයිම නිරධහරින් ඳත් කිරීම්, උහවිර ඳත් කිරීම්, කඳොලීසිරට 

ඳත් කිරීම් ආීම ලකඹන්ම ප්රජහතන්ත්රහදඹ අනු ජනතහකේ 

ඳරිඳහරන ෙටයුතු කිරීභට අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහට තිකඵන 

ඵරතර කම්කෙන් ක්රිඹහත්භෙ කනහම කම්හ ඉතහභ කවොන්න් 

ක්රිඹහත්භෙ කනහම ආසිඹහකව්භ තිකඵන ඉතහභ ප්රඵර 

ප්රජහතන්ත්රහීම යහජය ශ්රී රංෙහ කිඹරහ කිඹන්නට පුළුන්ම අකප් 

යකස් ආර්ථිෙ දියුණුත්, භහජීඹ දියුණුත්, අධයහඳනිෙ 

දියුණුත්, කෞඛ්ය දියුණුත් ඒ තයභටභ ඇති කරහ තිකඵනහම 

කරෝෙඹ ප්රෙහල ෙයනහ, ඒ විධිකේ තත්ත්ඹක් ඇති කරහ 

තිකඵනහඹ කිඹරහම  

අවුරුු  30ක් තිසකේ ඒ තිබුණු යු්ධධඹ  නිහ කිසිභ කෙකනකුට 

බඹක් ළෙඹක් නළති ඳහකර් ඹන්න ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති කරහ 

තිබුණහම නු.ත් ඒ තත්ත්ඹ ම්පර්ණකඹන් නළති ෙයරහ උතුරු 

නළ කඟනහිය ප්රක්ධලර ජනතහට ප්රජහතන්ත්රහීම ජීත් න්නට 

වුභනහ ෙයන නිහ, ඳහයල් ආීම සිඹලු ක්ධ වදහ කදිකන්  ඒ සිඹලු 

ෙහර්ඹඹන් අපි ඉසට ෙය ීමරහ තිකඵනහම ඒ හකේභ කශකවශහම් 

ෙයන්නත් ඔවුන්ට අසථහ ීමරහ තිකඵනහම ඒ ප්රක්ධලර ජනතහ 

මහ ෙයපු ක්ධල් කරොරි සිඹ මණනකින් අද කෙොශමට එනහම ඒ 

හකේභ දඹුල්රටත් එනහම මරු බහඳතිතුභනි, ඒ විධිකේ 

තත්ත්ඹක් තුශ ප්රජහතන්ත්රහදඹ කෙොතයම් ු යට ක්රිඹහත්භෙ කරහ 

තිකඵනහද කිඹරහ අඳට කඳකනනහම නු.ත් ඉතහභ සුළු පිරික් 

තු.න්කේ ඵරඹ වහ තු.න්ට තළන රඵහ මළනීභ වහ තු.න්කේ 

ජීවිතඹ ෙස ෙය මළනීභ වහ ක්රිඹහ ෙයිකන් ඉන්නහම නු.ත් 

කඳොු  ලකඹන් ඒ ප්රක්ධලර ජනතහට ප්රජහතන්ත්රහීම ජීත් 

වීභට වුභනහ ෙයන සිඹලු ෙහර්ඹඹන් අපි ම්පර්ණ ෙය ීමරහ 

තිකඵනහම 

යු්ධධකේීම නළති වුණු අඹ මළන ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න 
ඕනෆඹ කිඹරහ කිඹනහම ඒෙට අපි ෙදහත් විරු්ධධ න්කන් 
නළවළම යු්ධධඹ ඳළළති ෙහරකේ නළති වුකණ් නළ  කඟනහිය ඳශහකත්, 
උතුරු ඳශහකත් ජනතහකේ ජීවිත ඳභණක් කනොකයි, රංෙහකව් 
අකනකුත් ඳශහත්ර ජනතහකේ ජීවිතත් නළති වුණහම භළති 
ඇභතිරු භළරුහම අයන්තරහකව්ීම වහු.ු රුරු තිසඳස නභක් ක ග 
තඵහ  හතනඹ ෙශහම ශ්රී භවහ කඵෝධීන් වන්කේ ශඟ එෙසිඹ 
මණනක් භළරුහම  කම් විධිඹට යු්ධධඹ ඳළළති ෙහරකේ ීම රංෙහකව් 
අකනක් ප්රක්ධලර ජනතහකේත් ජීවිත  කෙොතයම් ප්රභහණඹක් 
නළති වුණහ ද කිඹරහ අපි කවොඹහ ඵරන්න ඕනෆම එකවභ ඵළලුහභ 
උතුරු නළ  කඟනහිය ප්රක්ධලර හකේභ අකනක් ප්රක්ධලර 
ජනතහකේත් ජීවිත නළති වුණහම ඒ නිහ කම්හ මළන කවොඹහ 
ඵළලීකම් ළරැ්ධදක් නළවළම ඒෙට අපි විරු්ධධ න්කන් නළවළම ඒෙත් 
ප්රජහතන්ත්රහීම ක්රිඹහ භහර්මඹක්ම  

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ නඩුෙහයරුන් ඳත් කිරීභ 
ම්ඵන්ධකඹනුත් මරු කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහ ෙථහ ෙශහම අපි 
කඵොකවොභ හධහයණ විධිඹට ඒ ෙටයුත්ත ෙයනහම අපි ඒ අඹ මළන 
ඳරීක්හ ෙය ඵරන්න කෙොිකටිඹක් ඳත් ෙයරහ තිකඵනහම විඳක් 
නහඹෙතුභහත් ඒ කෙොිකටිකේ ඉන්නහම ඒ හකේභ TNA එකක් 
භන්්රීතුකභකුත් ඒ කෙොිකටිකේ ඉන්නහම කම් ආෙහයඹට අපි ඳස 
කදකනක් ඒ කෙොිකටිකේ ඉන්නහම ඒ තනතුරු වහ ඳත් ෙයන 
පු්ධමරයින් ම්ඵන්ධ කතොයතුරු ඔක්කෙෝභ අපි එහිීම රඵහ 
මන්නහම ඔවුන් කෙොඳභණ ෙහරඹක් උහවිර ළඩ ෙයරහ 
තිකඵනහ ද, කෙොතයම් ඳශපුරු්ධදක් තිකඵනහ ද, කවො 
අධයහඳනඹක් තිකඵනහ ද, අලය සුු සුෙම් තිකඵනහ ද කිඹන කම් 
සිඹල්රභ ඳරීක්හ ෙය ඵළලීකභන් අනතුරුයි අපි ඒ ඳත් කිරීම් 
ෙයන්කන්ම ඒ නිහ ශ්රී රංෙහ තුශ අධිෙයණ ම්ඵන්ධ ෙටයුතු 
ඉතහභ කවොන්න් ක්රිඹහත්භෙ නහම ළරැදි තිබුණු අධිෙයණ 

නහඹෙයින් ඉත් ෙයන්න පුළුන් වුකණ් ඒ හකේ වරි 
තත්ත්ඹෙට අධිෙයණඹ කේන්න වුභනහ ෙයන නිහයිම ඉතහ 
කවො අධිෙයණ ඳ්ධධතිඹක් අකප් යකස් තිකඵන ඵත්,  ඒ ඳත් 
කිරීම් හධහයණ ව වරිඹහෙහය සිු  න ඵත් කම් යකස් 
ජනතහත් පිළිමන්නහ, ක්ධලඳහරනඥපයිනුත් පිළිමන්නහම 

කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළු මළනත් මරු 

කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහ කිව්හම එභ ු.ළු අකප් යකස් 
ඳළළත්වීභ ු.ළු කරෝෙඹටභ රංෙහ මළන තත් ප්රසි්ධධිඹක් අත් 

වුණු අසථහක්ම රංෙහ ඉතිවහකේ මීට කඳය කභඳභණ රසන 
ළඩ පිළිකශක් ක්රිඹහත්භෙ වුණහඹ කිඹරහ කිඹන්න පුළුන් 

ෙභක් නළවළම අවුරුු  2,557ෙ ඉතිවහඹක් තිකඵන ශ්රී රංෙහකව් 
ජනතහ කෙොයි තයම් දක්, කෙොයි තයම් දියුණු ජහතිඹක්ද කිඹරහ 

කම් තුළින් කරෝෙඹට කඳන්න්න අඳට පුළුන්ෙභ රළබුණහම 

පුංචි ශභයි ඳහ කෙොච්චය දක් විධිඹට ක්රිඹහත්භෙ වුණහ ද 
කිඹරහ කරෝෙඹටභ කඳන්න්න අඳට පුළුන්ෙභ රළබුණහම ඒ 
හකේභ කම් තුළින් වික්ධිතෙඹන් ෆකවන ප්රභහණඹෙට කම් යටට 

ඇවිල්රහ ආකඹෝජනඹ ෙයන්නත් පුළුන්ෙභ රළබිරහ තිකඵනහම 

එයින් රංෙහට රළබුණු ප්රසි්ධධිඹ අතිවිිතසට එෙක් කිඹරහ අඳට 
ප්රෙහල ෙයන්න පුළුන්ම ඒ හකේභ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ  

යටල් 53කින් භන්විත කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ බහඳතියඹහ 
වළටිඹට ඳත් වුණහම  භවය අඹ කිඹන්න පුළුන් යහජය නහඹකඹෝ 

කිහිඳ කදකනක් ආකව් නළවළයි කිඹරහම අතීතකේත් ඒ හකේ 
තත්ත්ඹන් ඇති කරහ තිකඵනහම දළනුත් ඇති කනහම ඒ නිහ 

වළභ පු්ධමරඹහ කෙකයහිභ එෙ විධිඹට හිතන්න ඵළවළම වළභ යටක් 

මළනභ එෙ විධිඹට හිතන්න ඵළවළම දළන් භළකල්සිඹහ කිඹනහ 
කම්කෙන් අයින් කනහ කිඹරහම භවය අසථහර කඳොු  යහජය 

භණ්ඩරකේ යටල් ඒ යටර ඳරිඳහරනඹට ඇඟිලි මවනහම ඒ 
නිහ ඔවුන් කම්කෙන් ඉත් කනහ කිඹරහ ප්රෙහලඹට ඳත් ෙයරහ 

තිකඵනහම ඒ අනු ඵරන විට භවය විට අය හකේ පු්ධමරඹන් 
කම්හට වබහිය කනොවීභට කවේතු තිකඵන්න පුළුන්ම ඒහ මළන 

අඳට ඵරන්න වුභනහක් නළවළම ළ ග පිරික් ඒෙට වබහිය 

වුණහම ඒෙයි ප්රජහතන්ත්රහදඹම එතළන ප්රජහතන්ත්රහදඹ ක්රිඹහත්භෙ 
කරහ තිකඵනහම ඒකෙන් රංෙහට විලහර කමෞයඹක්, ලක්තිඹක් 

රළබිරහ තිකඵනහම  

භවය අඹ කිඹනහ, කම් ු.ළුට හුඟහක් විඹදම් වුණහ, ඒෙ 
අඳයහධඹක් කිඹරහම එච්චය විඹදම් ෙකශේ කභොෙටද කිඹරහ 
අවනහම එකවභ තභයිම අද මරු කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහ 
රසන කෙෝස් එෙක් ඇ කමන ඇවිල්රහ තිකඵනහම ඒකෙන් 
ඔඵතුභහ රසන කරහ තිකඵනහම රසන ටයි එෙක් ඇරහ 
තිකඵනහම ෙිකඹත් කඵොකවොභ රසනයිම ඵළලුහභ, ඒෙට කීඹක් 
ඹන්න ඇ්ධද?  

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

ු.ළුට අන්න්න භවපු එෙම ඒෙට එන්න ඵළරි වුණහම 

 
ගරු දි.මු. ජයරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு  டி.ம். ஜத்ண) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 

ඕෙට කීඹක් ඹන්න ඇ්ධද? කීඹක් ියඹත් විඹදම් ෙයරහ රසන 

වුණු ආෙහයඹ ඵරන්න කෙෝම ඒෙ තභයි රංෙහකව්ත් සි්ධධ කරහ 

තිකඵන්කන්ම අකප් යකස් රසන කරෝෙඹට කඳන්න්න වුභනහ 

ෙයන නිහ ඒ විධිඹට ක්රිඹහත්භෙ කරහ තිකඵනහම ඒකෙන් අඳට 

ඳහඩුක් කරහ නළවළම ඔඵතුභහ ඔඹ ඇ කමන ඉන්න එකෙන් 

ඳහඩුක් කරහ නළවළම ඒෙට අපි සිඹලු කදනහභ න්කතෝ 

කනහම ඔඵතුභහටත් තුටක් ඇති කන්න පුළුන්ම ඒ විධිඹට 

කරෝෙඹත් න්කතෝ ෙයරහ, ශ්රී රංෙහත් න්කතෝ ෙයන එෙයි 
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කම්කෙන් ක්රිඹහත්භෙ  කරහ තිකඵන්කන්ම ඒෙට ෙවුරුත් විරු්ධධ 

කන්න කවො නළවළම ඒෙ අද ඇති කරහ තිකඵන කරෝෙ 

තත්ත්ඹක්ම එයින් අඳට රළබී තිකඵන ප්රකඹෝජනඹ අප්රභහණයි 

කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ම කභඹ කරෝෙ ඉතිවහකේ ලිඹළකන 

තත්ත්ඹෙට ඇවිල්රහ තිකඵනහම කම්ෙ අවුරුු  සිඹ දවස 

මණනෙට ශ්රී රංෙහ ම්ඵන්ධ කරෝෙ ඉතිවහකේ ලිඹළකන 

කශ්රේසඨ අසථහක් කිඹරහ කිඹන්න පුළුන්ම  කම් යකස් කභකවභ 

නහඹෙත්ඹක් තිබුණහ, ඒ නහඹෙත්ඹ තුළින් කම් විධිකේ 

ක්රිඹහත්භෙ ළඩ පිළිකශක් ෙශහඹ කිඹන එෙ ම්ඵන්ධකඹන් 

න්කතෝ කන්න පුළුන්ම ඒ හකේභ අකප් යටට  

ංචහයෙඹන්කේ ඳළිකණීභ හුඟක් ළ ග කනහම කභොෙද, කම්හ 

ප්රචහයඹ වුණහභ කම් හකේ රසන යටෙට එන්න ඕනෆ කිඹන 

වළඟීභක් වළභ කදනහ තුශභ ඇති කනහම  

කදොකශොස රක්ඹක් ඳභණ දළනට එන වික්ධිතෙඹන් ංඛ්යහ 

දවඹ රක්ඹක් දක්හ රඵන ර්කේීම ළ ග කයි කිඹරහ 

ෙල්ඳනහ ෙයනහම ඒ තුළින් කෙොයි තයම් වික්ධල විනිභඹක් අඳට 

රළකඵනහද? ඒ වික්ධල විනිභඹ රළකඵන්කන් CHOGM නිහ කන්ද 

කිඹන එෙත් අපි ෙල්ඳනහ ෙය ඵරන්න ඕනෆම එෙ සි්ධධිඹක් නිහ 

මරු බහඳතිතුභනි, ත සි්ධධීන් මණනහක් ඇති කනහම ඒෙ 

හභහනය තත්ත්ඹක්ම කවොත් එකවභයි, නයෙත් එකවභයිම ඒ 

නිහ කවො ළඩක් කිරීභ තුළින් කවො ප්ර කඹෝජන යහිතඹක් ඇති 

නහම  ශ්රී රංෙහටත්, අනහමත ඳයම්ඳයහටත්, අද ජීත් න 

අඹටත් හර්ථෙ ජීත් න්නට පුළුන් විධිකේ ආර්ථිෙඹක් 

කමොඩනඟන්නට කම් තුළින් පුළුන්ෙභ රළකඵනහම ඒ නිහ කම් 

ෙහයණඹ මළන අපි ෙවුරුත් න්කතෝ න්නට ඕනෆ හකේභ ඒ 

ම්ඵන්ධකඹන් ප්රචහයඹක් කදන්නත් ඕනෆ කිඹරහ භභ ෙල්ඳනහ 

ෙයනහම  

කම් හකේ ළඩ පිළිකශක් තුළින් අකප් අභහතයහංලඹ හකේභ 

අකනක් අභහතයහංලත් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ ඳහරනඹ ඹටකත් 

අතිවිලහර  දියුණුක් කම් යකස් ඇති ෙය තිකඵනහම මරු 

බහඳතිතුභනි, ඉතිවහකේ ෙදහෙත් කම් තයම් දියුණුක් කම් 

හකේ සුළු ෙහර ඳරිච්කේදඹක් තුශීම ඇති කරහ නළවළම නමයඹට 

හකේභ මභටත් එෙ වහ භහන තත්ත්ඹක් ඇති කිරීකභන්  එභ 

දියුණු ු.ළු රංෙහ පුයහභ ඇති කරහ තිකඵනහම ඒ විධිකේ 

තත්ත්ඹක් යකස් ඇති කිරීභට කම් ඇඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ තුළින් ළඩ 

පිළිකශක් ෙස ෙය තිකඵනහම ඒ ළඩ පිළිකශ ෙස කිරීභ 

තුළින් ප්රජහතන්ත්රහීම වළඟීභක් රංෙහ තුශත්, කරෝෙඹ තුශත්, ළදි 

ජනතහ තුශත්, හභහනය ජනතහ තුශත් ඇති කනහම හභහනය 

ජනතහට විකලේ ජීන භහර්මඹක් ෙස ෙයනහ හකේභ 

න්කතෝකඹන් තභන්කේ ෙහර්ඹඹ ඉසට ෙයන්න පුළුන් න 

ආෙහයඹට හභෙහමී භහජඹක් ඇති කිරීභටත් කම් ක්රභඹ තුළින් 

පුළුන් නහම  

කම් හකේ අඹ ළඹ තුළින් කම් හකේ ෙරුණු යහිතඹක් ඉදිරිඳත් 

කිරීභ නිහ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඓතිවහසිෙ තත්ත්ඹෙට ඳත් 

කනහම ඉදිරිකේීම කම් යකස් කශ්රේසඨ සබහඹකින් යුක්ත ජහතිඹක්, 

යටක් ඇති කිරීභට එතුභහ මත්ත උත්හවඹ මළන භහකේ අංෙ 

ආදය සතුතිඹ පුද ෙයනහම කම් ෙරුණු ීමර්  ලකඹන් ක්රිඹහත්භෙ 

ෙය කමන ඹන්නට විඳක්කේ වකඹෝමඹ අඳට රළකේහ!  ඒ 

හකේභ සිඹලු ජනතහකේ වකඹෝමඹ අඳට රළබිරහ කම් යට 

කරෝෙකේ අතිකශ්රේසඨ ජනතහක් ජීත් න යටක් ඵට ඳත් 

කිරීභට සිඹලු ආ්ෂර්හද රළකේහයි ප්රහර්ථනහ ෙයනහම  

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 

have 50 minutes.  

[10.33 a.m.] 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Thank you, Mr. Chairman, for giving me the 

opportunity to speak at the Committee Stage Discussion. I 

am also particularly happy to follow the Hon. Prime 

Minister, who is well-renowned in the country for his 

oratorical skills and although in the last year or so, we did 

not see him at his brilliant best, I am  glad that today he 

gave us a glimpse of his former abilities and I want to 

wish him well, wish him full recovery and long life.  

I did not want to interrupt the Hon. Prime Minister, 

but there are a few things that he said in his speech just 

now, which needs to be noted and corrected. He 

mentioned that the Parliamentary Council also includes a 

Member of the TNA. I am afraid that that is not correct. 

There is no Member of the TNA in the Parliamentary 

Council. We refused to participate in that. So, that 

statement of the Hon. Prime Minister, I am afraid, is 

factually incorrect and needs to be put right.  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
The Hon. D.M. Swaminathan is there. 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
He is not from the TNA. You know that.  

He also stated that appointments that are ratified by 

the Parliamentary Council are just and reasonable and 

have been accepted to be so by everyone in the country 

and indeed by the international community as well. That 

is also not quite correct. The Parliamentary Council came 

under sharp criticism for the appointment of the Chief 

Justice when there was no vacancy. This has been sharply 

criticized by several renowned jurists around the world. 

The Hon. John Amaratunga, in his opening speech today, 

referred to the two independent opinions that were sought 

and obtained by the Secretary-General of the 

Commonwealth, Mr. Kamalesh Sharma with regard to the 

impeachment of the Chief Justice, and both those reports 

by renowned jurists, Sir Jeffrey Jowell and Justice Pius 

Langa were sharply critical of that. This issue has 

received much attention. Even in the letter written to His 

Excellency the President in February this year by the 

Secretary-General of the Commonwealth, Mr. Kamalesh 

Sharma, who, all of us know, bends his back to 

accommodate the Government and is apologetical all the 

time for the acts of this Government. But, even he, in a 

letter, raised concerns about several of these matters 

including the appointment procedure. As recent as a week 

before the Commonwealth Heads of Government Meeting 

in Colombo, even Mr. Kamalesh Sharma when 
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questioned, said that the impeachment issue is still a 

matter that is pending and that the Government of Sri 

Lanka needs to take corrective action, but he contended 

that there is still time for that. What is the corrective 

action that can take place? What is the corrective action 

your own Kamalesh Sharma contemplates with regard to 

the legal impeachment of the Chief Justice? You need to 

address your mind to that.  

Even those few people in the international community, 

most notably His Excellency Kamalesh Sharma, are still 

saying that these are issues which need to be addressed. 

Even those who speak for the Government do not concede 

that everything is happening the way it ought to in this 

country.  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. The Hon. Member is 

saying that she was illegally removed. It was done 

according to the Constitution. The Motion was passed by 

Parliament. Sir, you were presiding over it. So, he is only 

challenging the sovereignty and the independence of  

Parliament. But, it was done according to the 

Constitution.  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

That is not a point of  Order. Hon. Azwer, please do 

not disturb.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I referred to the independent opinions obtained by His 

Excellency Kamalesh Sharma, which he hid and which 

came to light and he could not deny the existence of those 

two independent reports. Those two independent reports 

contend that this impeachment was illegal. That is all I 

said. If you have not read them, please read Jeffrey 

Jowell's Report and  former Chief Justice of South Africa, 

Pius Langa’s Report. - [Interruption.] If you read and are 

able to understand the contents, you will know what I am 

talking about.  

Sir, the point I am making is that all is not well in this 

so-called "democracy" of ours. When I speak on the 

Votes or the Estimates of His Excellency the President, I 

want to bring to focus the whole issue with regard to 

governance that afflicts this country today, which has 

been noted by even persons who are our friends and who 

want to help us. Leave aside the ones that you are 

attacking and saying that they are enemies, they have 

their own agendas and so on.  What about your own 

friends? Hot on the heels of the conclusion of the 

CHOGM, was a statement emanating from your closest 

friend China, that Sri Lanka must address the human 

rights concerns. Why did China say that? What was the 

imperative? Even the countries that attended the 

CHOGM - as the Hon. Member from Gampaha pointed 

out, it was one of the lowest attendance in terms of Heads 

of Government ever in the history of the Commonwealth 

- came with an apology that they are coming so that they 

can raise these issues.  

Why should our country face this kind of indignity? 

Sir, we do not want our country to face this kind of  

indignity. But, why are those persons compelled to say 

that? Now, you might say, well, the Tamil diaspora is 

motivating all these people to say it. Is there a Tamil 

diaspora in China? I want to ask you. - [Interruption.] 

There are serious concerns, Hon. Dilan Perera, you know 

that and that is why these countries are raising it. We will 

do well not to spurn those, but to look at ourselves 

inwardly, examine ourselves honestly and put right those 

matters. I am not saying that we should condemn our own 

country. No, we should not. But, if there is something 

wrong, we ourselves must put it right. There are several 

of these issues that have been highlighted, that have been 

set out and made very clear. The Government of Sri 

Lanka - [Interruption.] 

 

ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ (විමද් රැිරයළ රලර්ධන ශළ 

සුබ වළධන මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு டினரன் தததர - தபறரட்டு தமனரய்ப்பு 

ஊக்குறப்பு, னதணரம்புமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 

You are joking. 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, I am not joking, Hon. Minister. Your own 
Government has given undertakings. Why does your 
Government give undertakings that they will put these 
things right if there was no need to do that? - 
[Interruption.] You do all of that and then, willy-nilly 
violate it. - [Interruption.] Yes, of course, we do that. I 

will tell you the reason why we do that. - [Interruption.] 

Hon. Minister, you say that you are losing your votes 
because you have stood for devolution. The Hon. Dilan 
Perera recently made a public speech saying that he is 
now losing votes because he stood for devolution.  

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

I was referring to your Colleague's statement on  

Maaveerar Day. I wanted to say that you also did not 

condemn his statement, but you also took part on  

Maaveerar Day. Who killed your good leader, the Hon. 

Amirthalingam?  
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ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I made my speech last Friday and made myself very 

clear.  

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

Who killed the Hon. (Dr.) Neelan Tiruchelvam? 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister, I need not repeat myself; I made 

myself very clear last Friday when I spoke. The Hon. 

Minister is asking a question, "Who killed the Hon. (Dr.) 

Neelan Tiruchelvam?" You all know that the LTTE killed 

the Hon. (Dr.) Neelan Tiruchelvam. - [Interruption.] I 

have made my position very clear; that is an act that needs 

to be condemned. Not only the assassination of the Hon. 

(Dr.) Neelan Tiruchelvam, but also several other 

assassinations and attacks on civilians and Sinhala 

political leaders that the LTTE carried out, all of those are 

condemnable and I condemn those again. If you want me 

to say it again and again, I will say it again and again. - 

[Interruption.] 

But, that does not give you an excuse to move away 

from the things that you must do right. When you brought 

the war to an end, you gave an undertaking to the 

international community. His Excellency the President, 

whose Votes we are discussing today, signed a Joint 

Communiqué on the 26th of May, 2009. Why did he do 

that with the Secretary-General of the UN, in which he 

gave three specific undertakings? None of those 

undertakings have been fulfilled even to date. This is a 

matter of regret. This, we are discussing in-house, 

amongst ourselves and I am pointing out and asking the 

question, "Why has His Excellency the President not 

carried out the undertakings that he voluntarily gave?" He 

gave the undertakings to the Secretary-General of the 

United Nations in Colombo on 26th May, 2009. One of 

those undertakings is that every person who was 

displaced as a result of the war will be resettled in their 

own place before December, 2009. This is in writing, 

signed by His Excellency the President. Why has that not 

been done?  
 

ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

You know that landmines - [Interruption.] 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

So, are you saying that His Excellency the President 

did not know that before December, 2009 the landmines 

cannot be removed? - [Interruption.] Now, we are in 

2013. We are at the end of 2013, four years after the 

deadline given by your own President. - [Interruption.] 
You are demeaning your own President. - [Interruption.]I 

suggest, Hon. Minster, that you keep quiet because you 

are demeaning your own President when you speak like 

this. You are saying that your President did not know 

what he was talking about. You are saying that your 

President signed that Joint Communiqué without knowing 

what he was signing. - [Interruption.] This is a 

treacherous act. You must be careful. You will be treated 

as a traitor if you continue to speak like this. - 

[Interruption.] Not by us, but your own ruling regime will 

consider you a traitor. So, you be careful.  

The second undertaking that was given was that there 

were already allegations of violations of international 

human rights laws and international humanitarian laws 

and His Excellency the President undertook that there will 

be an independent inquiry into them. Where is that 

inquiry? Four years later, we are still talking about setting 

up this, setting up that, counting by the Census 

Department, Commission to Investigate Missing Persons 

headed by Maxwell Paranagama, and then Human Rights 

Commission is talking about having another inquiry into 

allegations of torture. On the 5th of May, 2010 - the 

Minister of External Affairs is here and, therefore, I can 

say this - it was the Minister of External Affairs who 

spoke in this House and announced the appointment of a 

commission, and in his speech he specifically mentioned 

the phrase, “Truth and Reconciliation Commission”.  He 

said it will be in the lines of the Truth and Reconciliation 

Commission of South Africa and Chilcot Commission. 

These two were mentioned by the Hon. Minister of 

External Affairs. I remember this very clearly because I 

responded to it on the next day, on the 6th of May - that 

was my first speech in Parliament - and I welcomed any 

commission that is asked to unravel the truth. But, what 

eventually came out was not a Truth and Reconciliation 

Commission, it was called the Lessons Learnt and 

Reconciliation Commission. The word “Truth” was left 

out not only in the title, even in the mandate. Now, four 

years later, you are talking abut another Truth and 

Reconciliation Commission. Why is this? Why have all 

the undertakings voluntarily given by no less a person 

than His Excellency the President himself to no less a 

person than the Secretary-General of the United Nations, 

been violated? Now, when that is the state of affairs, why 

are you complaining that the world is against you? The 

Hon. Minister of External Affairs goes around crying 

saying, “We are being treated badly", "Why is Sri Lanka 

being targeted?". Will somebody not ask questions if we 

do not carry out the voluntary undertakings we ourselves 

have given, our own President, the Executive President, 

has given and not carried  them out? Why were those 

given and why are they not being carried out? This is an 

appropriate moment to raise this question.  Now, you 

cannot blame other people for it. You gave the 

undertakings and, I say with responsibility, if some of 
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those things were done, we will not be in a position that 

we are in today.  

We will not have given space to extremists on both 

sides. I want to tell the  Minister, Hon. Dilan Perera this. I 

know how moderate you are in your views. I welcome 

that. I know how supportive you are of the process of 

devolution et cetera. I understand your frustration. But, 

my contention is that, it is only because even the 

undertakings voluntarily given on behalf of the 

Government of Sri Lanka are not being carried out that 

extremism is growing on both sides. I will be fair; I 

concede that there is extremism growing on our side as 

well and that is as much a concern for us as it is for you. 

Believe me; that is as much a concern for us as it is for 

you. But, the problem is, how do we contain this, how do 

we answer to our people who ask the question, “All right, 

all these assurances were given. The Government spoke 

about the full implementation of the Thirteenth 

Amendment and going beyond that and making 

devolution meaningful”. What do we have today? Have 

we even got full implementation of the Thirteenth 

Amendment? No. These are joint statements. Hon. 

Minister of External Affairs is here. He made a joint 

statement with the Hon. Minister of External Affairs of 

India in  June, 2011. This is a phrase that was used: “Full 

implementation of the Thirteenth Amendment to the 

Constitution and building upon it so as to achieve 

meaningful devolution". What is meant by that? If that 

assurance was given in 2011, in end 2013 do we still have 

that?  Why do we not have that?  If you need time to do 

that, very well, that is also possible; we will be patient.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ජළතික භළළ ශළ 

වමළජ ඒකළබද්ධතළ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர - தசற தரறகள், 

சமூக ஒருமப்தரட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

There is a Select Committee on that. 

  

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I will come to the Select Committee. Do not talk about 

the Select Committee, Hon. Minister. There are 

undertakings. I am glad that the Hon. Minister of External 

Affairs is here because he was privy to all of those 

agreements. He was a member of the Government team 

that negotiated with the Tamil National Alliance and he 

knows that on the 16th of September, 2011, - it was 

minuted and which minute was confirmed on the 20th of 

October, 2011 -  the agreement that we came to with 

regard to the Parliamentary Select Committee. Now, that 

has not been done. We have never said, Hon. Vasudeva 

Nanayakkara, that we will not come to the Parliamentary 

Select Committee. In fact, the Hon. Leader of the House 

will attest the fact that we participated in the drafting of 

the Terms of Reference to the Parliamentary Select 

Committee and it was our draft that was eventually 

agreed to in toto on the 21st of October, 2011 in this 

House, when the Hon. Leader of the House moved for the 

establishment of the Parliamentary Select Committee. If 

you look at the Order Book, the Terms of Reference 

contained therein is the draft that was agreed between the 

TNA and the Government. So, do not tell us that we are 

just sitting outside the Parliamentary Select Committee. I 

will tell you something about the Parliamentary Select 

Committee. It has 31 Members: 19  from the 

Government, 12  from the Opposition. How many 

Members do we have - three, four, or maximum five? 

The issue that we are addressing is the issue of 

majoritarianism. That has been the issue since 1948 - 

majoritarianism, because soon after the Independence, 

there were  pieces of Legislation that were passed with 

majority votes depriving a certain section of  the people 

even of their franchise, their citizenship rights.  

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

The Hon. G.G. Ponnambalam supported it.  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, actually, he voted against the first Bill.  I must be 

fair by him. The second Bill, Indian and Pakistani 

Residents (Citizenship) Act -  

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

It is on record.  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Yes, it is on record. That is why I am conceding. 

Otherwise, I will also make that allegation. I do not want 

to make a wrong allegation against the Hon. G.G. 

Ponnambalam. It is the second Bill that he voted for, the 

first Bill he opposed.  - [Interruption.]  So, that is wrong. 

You know very well that the political party that I belong 

to, Illankai Tamil Arasu Kachchi was formed as a result 

of that. You know that very well. On 19th of December, 

1949, when the Hon. S.J.V. Chelvanayakam  broke away 

from the All-Ceylon Tamil Congress and established 

Illankai Tamil Arasu Kachchi it was on that issue, it was 

on that very issue. We do not say that was right; that was 

wrong. That is why he left the Party and started a new 

political party. Now, the point that I was making is not as 

to who supported it; the point I was making is the issue of 

majoritarianism is the root issue and that is why  even in 

1956, it was possible  with majority votes to make 

Sinhala, the only official language.  Despite the fact that 

under Section 24 of the Soulbury Constitution, there was 

a safeguard that you could not pass a legislation 
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conferring on one community, a certain privilege that is 

not afforded to another community. Despite that 

safeguard -  

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 

It is Section 29 (2).  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am sorry, it is not 24, but Section 29 (2). Thank you 

very much.  Section 29 (2) of the Soulbury Constitution 

offers that safeguard. When the Constitution was enacted, 

if somebody had asked for examples of such legislations 

that were being enacted, one could have easily given the 

Official Language Act as an example,  where you  made  

one community’s language the official language to the 

detriment of the other. But, that very Act was passed in 

Parliament. How was it possible?  That was because of 

the majority numbers. So, simple majoritarian rule is the 

issue. Now, when the root issue is one of majoritarianism, 

how do we resolve that in a Parliamentary Select 

Committee consisting of 31 Members in which we will 

only have four or five Members? The issue of 

majoritarianism - [Interruption.] No, listen.  The issue of 

majoritarianism is replicated in the Parliamentary Select 

Committee also.  So, it is because of that - [Interruption.] 

The Hon. Minister of Justice is present here.  During the 

Debate on the Second Reading of the Budget, he also 

made an invitation for us to join the Parliamentary Select 

Committee, but he is not there in it. The political party 

with the largest representation of Muslims in this 

Parliament has been left out of that Parliamentary Select 

Committee.  Standing outside, having been kicked out of 

that, he is asking us to go in and join.  I do not understand 

this logic.  Now this is -  
 
ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (මධිකරණ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - லற அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
Hon. Member, I made an appeal to the Government to 

revisit the composition of the Select Committee and 

include us  as well.  I did say that. In a sequel from that, I 

also made an appeal to you.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
All right.  Thank you. So, there he has a problem 

about the Parliamentary Select Committee that does not 

include him.  He wants it to be revisited. So, the Hon. 

Minister of Justice himself is crying out for justice and 

saying, “Why did you leave me out?”  As I said, the issue 

of majoritarianism is replicated in the Parliamentary 

Select Committee.  That is why there was an agreement 

between the Leader of the TNA and His Excellency the 

President, on the 4th of August, 2011 and it is recorded in 

our Minutes on the 16th of September, 2011, that we 

would come into the Parliamentary Select Committee -  

 
ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ (මවෞඛය නිමයෝජය 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க - சுகரர தறற அமச்சர்) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
You are not representing the TNA; you are 

representing the Tigers.   

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
I do not need to answer comments like this;  I am 

making a responsible speech.  I am making a serious 

speech that refers to facts as recorded in the minutes of 

our discussions.  That is why that agreement was entered 

into, not with a view of us staying away from the 

Parliamentary Select Committee, but with an effort so 

that we could join the Parliamentary Select Committee, 

but that was not adhered to.  We have said this over and 

over again, even when the Hon. Leader of Opposition 

made an effort on the 23rd of May, 2012. He made a 

statement in Parliament having agreed with the 

Government that he was going to make that statement in 

Parliament. We agreed to that statement being made.  If it 

was only endorsed by the Hon. Leader of the House that 

day, we were going to nominate and go into the 

Parliamentary Select Committee.  But, contrary to the 

agreement, the Hon. Leader of the House did not endorse 

it. These are matters of record.  So, every time we raise 

the issue, just parroting the words, “What about the 

Parliamentary Select Committee?” will not do.  You need 

to act a little more responsibly than that.  I appeal to the 

Hon. Minister of National Languages and Social 

Integration, because he knows all of these matters.  He 

should not, like an uninformed person, raise issues like 

this when we talk about these matters.  He knows these 

things.  So, this is the background.  We have not 

irresponsibly stayed away.  We have striven, as much as 

possible, to participate and bring this to an end.  But, 

these things are going on and on without any resolution.   

You have given the Secretary-General of the United 

Nations specific undertakings, signed it and given a 

deadline also for that as the end of the year 2009 and four 

years later, you have not done it. Not only have you not 

done it, but you are breaching it because almost a hundred 

thousand people cannot go back to their original places 

due to the acts of the Government.  There are acquisitions 

of those lands; notices have been issued in violation of the 

undertaking given by the President on the 26th of May, 

2009.  
 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Hon. Chairman, I rise to a point of Order. 
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වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
There is a point of Order being raised. Hon. Azwer, 

what is your point of Order?  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I think it would help the House very much if you 

could give a Ruling on this.  Today, we are discussing the 

Votes of several ministries.  The Committee Stage is to 

discuss the votes of specific ministries. But, the Hon. 

Member is discussing a gamut of  problems, Sir.  If that is 

allowed, Sir, none of the Members will speak on the 

subject.  This is the Committee Stage. We have to discuss 

all the Heads one by one. There are various types of 

Heads, for example, His Excellency the President, Office 

of the Leader of the Opposition of Parliament and so on. 

So, why is he discussing about rehabilitation and 

constitutional changes? He can take it up at another 

appropriate committee. This is the  Committee Stage 

Discussion. It must be told to our learned lawyer, the 

Hon. Sumanthiran. 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, please try to keep to the subject in 

discussion. 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Okay, Sir, I will try and follow what you have said. 

But, the Hon. Prime Minister spoke about a lot of these 

matters and I was responding to that. These are the 

subject Heads that we are now discussing: Judges of the 

Superior Courts, I spoke about that; the Judicial Service 

Commission, I spoke about that. With regard to  the 

National Police Commission, now there is no independent 

National Police Commission. - [Interruption.]  So, you 

know that. Under the Eighteenth Amendment, you know 

that the independence of those Commissions have been 

taken away. How many times do I have to repeat this? 

The Human Rights Commission is not independent; the 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption is not independent, and that is seen. So many 

complaints are pending still and they are on a witch-hunt. 

They are on a witch-hunt at the instance of the 

Government. The Department of the Attorney-General 

never before was under the President and now that is 

listed under the President; not just this year but for the last 

couple of years, it has come under the President. It has 

lost its independence.  

Again, with regard to the Department of Elections, not 

even a Commission of Elections has been appointed. 

Even if it is appointed, that would not be an independent 

Commission given the Eighteenth Amendment. But, even 

under the Eighteenth Amendment, no Commission has 

been appointed. Why is that?  

Look at the recently-concluded Northern Provincial 

Council Election. It is true that elections were held. It is 

true that over 60 per cent of the registered voters voted. It 

is also true that the Tamil National Alliance won the 

elections. I must commend the Government for holding 

the elections. I must commend that it was possible for a 

result like that to come about. But, look at the reports of 

all the local election monitors and the two international 

observers that your Government invited: the SAARC 

Observers and the Commonwealth Observers. Look at 

those two reports? Can you be proud about the manner in 

which the Government conducted that election? No, you 

cannot. There was constant interference. There was abuse 

of State resources. All of that is detailed in that. The 

observers whom you yourself invited have given their 

report - [Interruption.] The fact that our people bravely 

went and voted despite these obstacles cannot be used to 

cover your sins, what you attempted to do. Why did you 

try to do that at all? Why did the military name three 

persons as their candidates and paste posters all over the 

place?  I personally saw them pasting posters only of 

those three candidates and then guarding them. So, it was 

only those three faces that were there all over the place. 

Why did the military have to engage in acts like that? 

Even an English language newspaper had a photograph of 

one of those candidates distributing building materials 

with the army in Jaffna during the election campaign 

period. Why did all of these things happen?  Is that the 

reason why that strength of soldiers are kept in the North? 

So, an Election Commission has not been appointed.  

Now, we are discussing all of these expenditures. 

There is a huge amount allocated under the Head of His 

Excellency the President.     

That raises another issue with regard to the 

expenditure that this Budget proposes for the other 

sectors. If one examines the percentage of monies that are 

to be spent by the Office of the President; tomorrow and 

the day after we will be discussing the Votes of the 

Ministry of Defence and Urban Development, the 

Ministry of Law and Order; then the Ministry of Finance 

and Planning, the Ministry of Economic Development, 

the Ministry of Highways, Ports and Shipping; these 

Ministries have the largest amount of expenditure. 

Almost 36.2 per cent of the expenditure of the Ministry 

of Highways, Ports and Shipping is through foreign 

funding. When you take all of that and you take the rest 

of the allocations, what is the picture that you see?  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

A good picture.  
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ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Yes, a good picture; you have to say that - 

[Interruption.] Some people say that the number of 

Ministers in this Government is the highest in the world 

and that we have entered the Guinness Book of                   

World Records. I actually asked His Excellency the 

President about this and I congratulated him on entering 

the Guinness Book. He told me, “No, there is one                      

other country that has more Ministers than us”. So,                      

at least, Sri Lanka has the second place on the number of 

Ministers according to His Excellency the President - 

[Interruption.] 

Why is it necessary to have this large Cabinet and this 

large group of Deputy Ministers and then all the financial 

power to be concentrated in one, two or three Ministries? 

It seems quite obvious to anyone that that is the very 

reason why you have to have this large number of 

Ministers and Deputy Ministers. At least, they have their 

titles even if they cannot have any power. They do not 

have any monies allocated to them; they do not have 

anything to do, but at least they have their titles. So, keep 

them happy with this large number of Ministers and 

Deputy Ministers, but all the power is concentrated in one 

family. Now, is this good governance, because the 

question is - 
 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு னலித் றமரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   
All are happy. Will you agree with that?  There are no 

killings.  How many Members of your Party have been 

killed? 
 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Nobody is getting killed now.   
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  
Hon. Deputy Minister, you seem to be able to - 

[Interruption.] It looks as though, you are satisfied very 

easily. Just one incident is enough for you to live happily 

ever after. So, even if you do not have any powers, just 

with the title of Deputy Minister of Health, you are quite 

happy to continue like that and all the powers to be 

concentrated elsewhere merely because Prabhakaran was 

killed. That is your stand. That is not the stand of the 

people of this country. The people of this country are 

looking for good governance; the people of this country 

are looking for governance in which there will be 

transparency, there will be some accountability and power 

not concentrated in one family. That is because, if you 

concentrate power in one man, that is bad enough - 

[Interruption.] If all the residual power is also 

concentrated in one family, that is the worst situation that 

this country can ever have.  

We talk about a sense of alienation of our people. I 

spoke about this on Friday, the sense of alienation that 

our people feel. But, actually, there is a sense of 

alienation that all the people of this country feel, except 

that one family, because powers of Government are only 

in one family to the exclusion of all others. So, there is a 

great sense of alienation that the whole country feels. - 

[Interruption.] Now, the Hon. Minister of National 

Languages and Social Integration speaks. Why? Is what I 

am saying affecting you? - [Interruption.] The great 

Socialist, who wants power to be exercised by all the 

people is in this state, where he is also one of those 

Ministers in that large Cabinet,  not counted, not taken 

note of and he is quite happy to be there with that title.  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
I only said that they happen to be brothers.  

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

They happen to be brothers. Thank you very much. - 

[Interruption.] The issue that I am raising is also a very 

serious one. It is not only the minority people of this 

country who feel alienated. We feel alienated; I am sure 

the Muslim people feel alienated; the poor people feel 

alienated. But, now it has come to a point where anybody 

who does not belong to this family, feels alienated. Even 

the Ministers in the Cabinet feel totally alienated. -

Interruption.] 

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Are you referring to the Sampanthan family? 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, he is not in the Cabinet. 

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

His children are happily studying in London. - 

[Interruption.] 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

There are others who shout, scream, disturb, behave 

clownishly with the hope that they too will be given some 

title even if it is bereft of all authority and financial 

power, and they can also become a Deputy Minister or a 

Minister.- [Interruption.] 
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ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Not at all.  He is speaking on behalf of  the diaspora.- 

[Interruption.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I did not name anybody. I said there are people 

like that and we can hear those people now standing up 

and speaking. People who feel that the cap fits have put it 

on, and have started shouting.  
 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

You have no cap. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

We know about you. Hon. Azwer, is the one who 

immediately stood up and spoke when I talked about 

persons who have aspirations for titles but have still not 

been given it, because you need somebody in the last row 

to do this job.- [Interruption.] By the way the numbers of 

Ministers have grown in this House, I find that even the 

Government benches are not enough. We are very soon 

going to have Deputy Ministers sitting on this side of the 

House as backbenchers, because the very last row is also 

taken up by Deputy Ministers. 
 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

He is jealous. Do not be jealous.- [Interruption.] 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

This is some style of governance, I must say.  

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

The TNA Members are boycotting your speech. 

Nobody is here to listen to you. - [Interruption.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am so glad that the Deputy Minister for Health is 

keenly following my speech and is present in Parliament. 

Thank you very much for being present and listening to 

my speech, Hon. Deputy Minister.   

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, ask him to wind  up.  

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Some people here have been given a particular task to 
perform and they perform that. I have said this before. 
When I say this, the Chief Government Whip is smiling. 
He knows how he sets that in motion. He looks behind 
and immediately somebody at the back row stands up. 
And, then - [Interruption.] But, we have noticed you 
doing this. - [Interruption.] Of course,  then you get up  
and tell people to sit down also a little later, having 
allowed them a little leeway, as it were. We can observe 
what is happening, but that does not change it.  

There are serious concerns, as I said at the beginning 
of my speech, with regard to the style of governance that 
has been adopted by the concentration of power in one 
person and one family, and that is what is described as 
this country, more and more travelling in an authoritarian 
direction. 

If people who are seated in the Government benches 
do not take note of it, if you are happy to let this pass, I 
am afraid you will have to pay a grave price for this, a 
very heavy price because history has always shown that if 
you permit power to be concentrated in one person or one 
family like this, changing that will not be very easy. We 
know very well that you are not happy, but merely being 
not happy and grumbling, looking over your shoulders is 
not enough. You need to act with a little more courage; 
you need to act on your conviction and you need to speak 
on behalf of the people who have elected you. - 
[Interruption.] People have not elected you to sit there 
and support one family. So, that is not what is expected 
of you.  

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

You support your leader. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

You support a good leader. That is good; that is right. 

- [Interruption.] No, no, a good leader must be supported. 

There is no question about that. You must support a good 

leader, but supporting a good leader does not mean that 

you leave all the powers in that leader’s hands. 

 

ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

No, no. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is not democracy. You must support a good 

leader. That, you do, but you must not leave all the 

powers in that leader’s hands. Democratic values demand  
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ගරු (ණචළර්ය  වරත් වීරමවේකර මශතළ (කේකරු ශළ 

කේකරු වබතළ නිමයෝජය මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) சத் வீதசக - தரறல், தரறல் 

உநவுகள் தறற அமச்சர்) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of 

Labour and Labour Relations) 

Hon. Chairman, - 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Yes, Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara. - [Interruption.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I cannot hear you, Hon. Deputy Minister. 
 

ගරු (ණචළර්ය  වරත් වීරමවේකර මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)சத் வீதசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

Hon. Member, give me just one minute to respond to - 
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

You can raise only points of Order. - [Interruption.] 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Is it not a point of Order? Sir, if he wants to interrupt 

and ask a question, I will give way. - [Interruption.] No, I 

will give way. Let him ask that.  

 

ගරු (ණචළර්ය  වරත් වීරමවේකර මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)சத் வீதசக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara) 

Hon. Chairman, just give me one minute to respond to 

the Hon. Sumanthiran on two points that he just 

mentioned. Firstly, he mentioned that power is 

concentrated in one family. But, I must tell him very 

clearly that all these family members were elected by the 

public. They were not appointed by the President. - 

[Interruption .] Wait, wait, just give me one minute. So, 

all the family members were elected.  That is number one. 

- [Interruption.] I have been given one minute by the 

Hon. Chairman. So, just give me one minute. 

Hon. Member, the second point that you have been 

harping on is that you are not coming for the 

Parliamentary Select Committee because there is no 

majority. But, Hon. Sumanthiran, you should be happy 

that at least an invitation has been given to you to attend 

the Parliamentary Select Committee because - 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Sumanthiran, you carry on. 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Chairman. I will respond to what the 

Deputy Minister said secondly about the Parliamentary 

Select Committee. I did not say that we are not coming 

because there is no majority. I very clearly set out that 

there is an agreement between His Excellency the 

President and us as to when we would join the 

Parliamentary Select Committee. It is there in writing as 

well; that was agreed to. But, that is not being done. - 

[Interruption .] No, I want to clarify it because you seem 

to have misunderstood what I said. - [Interruption.]               

Hon. Deputy Minister, you asked a question and now, I 

am answering. - [Interruption.] I am sorry that the Hon. 

Member misunderstands. We welcome all the goodwill 

and I do not want to spurn it. - [Interruption.] I thank you, 

Hon. Deputy Minister, for saying that we do not need to 

fear.  

We take what comes from a good heart in a good way. 

We would like to respond to that in kind. We know that 

there are several people on the Government side who 

want to do that. But, we also have to safeguard the rights 

of our people. - [Interruption.] Now, the Hon. Azwer 

shouts about something else. - [Interruption.] What is he 

up to?  
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Member, you have only one more minute.  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

We want to safeguard the rights of our people and for 

that reason, we spoke to His Excellency the President and 

came to an understanding. His Excellency the President 

cannot all the time breach the understandings and the 

agreements that he comes to. He gives undertakings to the 

international community and breaches them, as I listed 

out today. He gives undertakings to us and breaches them. 

So, he cannot keep going on like this all the time. That is 

the point I am raising. It is well and good that you support 

a good leader, but you must also check your leader. You 

cannot blindly follow a leader merely because he did one 

good thing. You must always check the powers that he 

exercises. You also have powers, you also have 

responsibility and that is why I am asking the 

Government Members to be more serious in exercising 

their responsibility and not merely leave all the powers to 

be exercised by one family and one man. Thank you very 

much.  
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Thank you, Hon. Sumanthiran. The next speaker is the 

Hon. (Prof.) G.L. Peiris.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Mr. Chairman, if I may raise a point of Order, I think 

giving 50 minutes to a speaker at the Committee Stage of 

any debate is not fair and it has never been so in the 

history of the Committee Stage of Parliament. So, I would 

like you to reconsider this matter even by having a Party 

Leaders’ Meeting. I think the TNA would agree on that. 

You can have two speakers. The Hon. Leader of the 

Opposition is here and he also would agree with me, most 

likely. We should come to an understanding on that, Sir. 

 

[පමබහම 11ම23] 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී.එල්. පීරිවහ මශතළ (විමද් කටයුතු 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ் - தபறரட் 

டலுல்கள் அமச்சர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

මරු බහඳතිතුභනි, අකප් හිතත් මරු සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ 

කභොනහ කිව්ත් එෙ කදඹක් ම්පර්ණකඹන් ඳළවළදිලියිම කම් යකස් 

ප්රධහන අභිකඹෝමරට ු.හුණ ීමරහ ඒහ ජඹ මළනීභ වහ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකමන් ඉසට ව ෙහර්ඹ බහයඹ තීයණහත්භෙයිම එතුභහට 

ඒ ඵරතර කනොතිබුණහ නම්, ඒ ඵරතර ෙප්ඳහු  ෙයරහ තිබුණහ නම් 

අද අකප් යටට ළදමත් කිසිභ කදඹක් මළන කම් මරු බහකව් කවෝ 

කනත් කිසිභ තළනෙ හෙච්ඡහ කිරීභට අසථහක් නළවළම එකවභ 

වුණහ නම් ංර්ධනඹක් ඇති කන්න පුළුන් ද? අද අඳ බුක්ති 

වින්න නිදව අඳට රළකඵනහ ද? ඒ සිඹල්රක්භ රළබුකණ් අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහට ඒ ෙර්තයඹන් ඉසට කිරීභ වහ අලය ඵරතර 

අඩු ඳහඩුක් නළති අකප් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ තුළින් වහ ජන 

යභක් තුළින් රළබිරහ තිබුණු නිහයිම  

මරු බහඳතිතුභනි, භභ එෙ ෙහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆ ඉතහභ 

ඳළවළදිලිම නෆෙම්, ඳවුල් ම්ඵන්ධතහ විකලේ සුු සුෙභක් 

කනොකයි; වළඵළයි නුසුු සුෙභකුත් කනොකයිම කිසිකේත් 

නුසුු සුෙභක්  කනොකයිම වළකිඹහක් තිකඵන, ජනතහ වකඹෝමඹ 

කදන පු්ධමරඹන්කේ අයිතිඹ අහිික ෙයන්න අඳට කිසිභ 

අයිතිහසිෙභක් නළවළම නනතිෙ ලකඹන් කවෝ දහචහයහත්භෙ 

ලකඹන් කවෝ එකවභ ෙයන්න අයිතිහසිෙභක් නළවළම  

මරු බහඳතිතුභනි, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ක්ධ්ෂඹ ලකඹන් 

ෙයරහ තිකඵන කේඹ, එතුභහ ළදමත් කෙොට රෙපු ප්රතිඳත්ති 

දළන් ඊට ඩහ අතිලඹ පුළුල් ඳයහඹක් වයවහ භනුය ංවතිකේ 

විලහර කෙොටෙට උදහය කේඹක් කිරීභට නහඹෙත්ඹ ීමභට අද 

එතුභහට අසථහ එශඹිරහ තිකඵනහම  

මරු කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහ කඳොු  යහජය භණ්ඩරඹ මළන 

කිඹපු භවය ක්ධල් ම්පර්ණකඹන් ළරැදියිම කඳොු  යහජය 

භණ්ඩරකේ අද සිටිනහ, හභහජිෙ යටල් 53ක්ම මරු 

බහඳතිතුභනි, කිසිභ ු.ළුෙට යහජය නහඹෙඹන් සිඹල්කරෝභ 

වබහිය න්කන් නළවළම එකවභ කිසිභ අසථහෙ කරහ නළවළම 

එකවත් අපි මණන් ෙයරහ ඵළලුකොත් ජනහධිඳතිරු, උඳ 

ජනහධිඳතිරු, අග්රහභහතයරු -එෙ යටකින් යජකෙකනක් 

ඳළිකණිඹහ- ඇතුළු පිරි තිසකදකදකනක් අකප් යටට ඳළිකණ සිටිඹහම 

ශඟීම ඳළළත්වුණු අකනක් ු.ළු භඟ ංන්දනඹ ෙයන කෙොට 

එඹ ඉතහභ තුටුදහඹෙ, හර්ථෙ තත්ත්ඹක් ඵ වන් ෙශ 

යුතුයිම  

මරු ෙථහනහඹෙතුභනි, ඒ හකේභ භහ කිඹන්න ඕනෆ තත් 

ෙහයණඹක් තිකඵනහම දළන් අතිමරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ බහඳතිතුභහයිම ඒ හකේභ  

කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ විධහඹෙ භණ්ඩරඹ - Commonwealth 

Ministerial Action Group - CMAG - තුශ අපි ඉතහභ මීඳ 

ළඩ ෙටයුතු ෙයනහම ත දස කීඳඹකින් එහි යටල් කීඳඹක් 

ු.ණ මළසීභට අඳට අසථහ රළකඵනහම ඒ, කෙන්ඹහ 

සහධීනත්ඹ රඵහ කමන අර්ධ ලතර්ඹක් මත න 

අසථහකව්ීමයිම එහි ඳළළත්කන උත්ඹට වබහිය වීභ වහ 

අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹනහම කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ නයහඹ 

ඳත්රඹ මළන, අඳට නහඹෙත්ඹ රළබිරහ තිකඵන ර් කදෙ තුශ අඳ 

අකනක් යටල් භඟ හෙච්ඡහ ෙයරහ කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ 

ළඩ ෙටයුතු ංවිධහනඹ ෙයන ක්රභඹ මළන හෙච්ඡහ කිරීභට ඒ 

අසථහකව්ීම අඳට අෙහල රළකඵනහම  

මරු බහඳතිතුභනි, අද කඳොු  යහජය භණ්ඩරඹ තුශ ංර්ධනඹ 

න යටර අතිඵහුතයඹ අඳට කඵොකවොභ ඳළවළදිලි කිඹන 

ෙරුණක් න්කන්, අඳ සිඹලු කදනහට කඳොු කව් ු.හුණ ීමභට 

තිකඵන ඹම් ඹම් අභිකඹෝම තිකඵනහඹ කිඹන එෙයිම     

මරු සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ කිව්හ, අඳ කිඹනහ කිඹරහ අඳ 

අහධහයණ කර කරෝෙඹහ රෙනහඹ කිඹහම ඒෙ කනොකයි 

ඇත්ත ෙථහම කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යටර අති ඵහුතයඹ 

කිඹනහ, "ඔඵතුභන්රහට ඳභණක් කනොකයි ප්රලසන තිකඵන්කන් 

අඳටත් තිකඵනහ, එභ නිහ කම්හට එ ගතය ු.හුණ ීමරහ ඒහ ජඹ 

මළනීභ වහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ කදන නහඹෙත්ඹ 

අඳ විකලේකඹන් අමඹ කෙොට රෙනහ" කිඹහම කම් යටර 

තිකඵන ඉතහභත් ප්රඵර වළඟීභක් තභයි අද භහන හිිකෙම් 

ක්ධලඳහරන ආයුධඹක් වළටිඹට ඳහවිච්චි ෙයනහඹ කිඹන එෙම ඒෙ 

ංර්ධනඹ න යටල් සිඹල්රටභ තිකඵන කරොකු මළටලුක්, 

කරොකු ප්රලසනඹක්ම ඒ අඹ අඳට කිඹන්කන් "අඳට කම්ෙට 

හුකදෙරහ ු.හුණ කදන්න ඵළවළම ඒත් හු.හිෙ ු.හුණ ු න්කනොත් 

කම් ප්රලසනකඹන් ජඹ මළනීභට අඳට අෙහල තිකඵනහ" කිඹහයිම ඒ 

අඹ අඳට කිඹන්කන් කභඹ යුක්තිඹ අයුක්තිඹ, තය අතය භත 

ඳදනම් කරහ තිකඵන කදඹක් කනොකයි කිඹහයිම කම්කක් ු.රට 

තිකඵන්කන් ු.දල් ඵරඹම අඳ අභතෙ ෙයන්න කවො නළවළ, 

එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ අද යුදභඹ ලකඹන් ඳයහජඹට ඳත් කරහ 

තිකඵන ඵම ඒත් අවුරුු  30ක් ඒ අඹ රැස ෙය මත් ධනසෙන්ධඹ 

තභ ඒ කමොල්රන්කේ අකත් තිකඵනහම ෙහටද නළවළ කිඹන්න 

පුළුන්? භවය යටර ප්රධහන නමයර තිකඵන petrol sheds  ඒ 

අඹට අයිතියිම ඒ අඹ ශඟ අති විලහර ධනසෙන්ධඹක් තිකඵනහම 

යු්ධධඹ තිබුණු ෙහරකේ ු.දල් තිබුණහම ඒ හකේභ විඹදම් ෙශහම ඒ 

අඹට අවස ඹහනහ තිබුණහ, ේභළරීන් තිබුණහ, නළව් තිබුණහම ඒහ 

වහ ු.දල් විඹදම් ෙයන්න සිු  වුණහම අද ඒ විඹදම් නළවළම වළඵළයි, 

ඒ මූරය ම්ඳත් ඒ කමොල්රන්කේ අකත් තභත් තිකඵනහම ඒ 

ම්ඳත් ඳහවිච්චි ෙයන්කන් කභොනහ වහද? ඒහ ඳහවිච්චි 

ෙයන්කන් ඒ යටර ක්ධලඳහරනඥපඹන් භඟ මීඳ ම්ඵන්ධතහ 

ඇති ෙය මන්න, ඒ කමොල්රන්කේ ක්ධලඳහරන ඵරඹ වහ අබහඹ 

තවවුරු ෙය මන්නම   

කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ ු.ළු ඳත්න අසථහකව්ීම  භට 

කිහිඳ කදකනක් කිව්හ, "කම්හ ක්ධලඳහරන ළඩ පිළිකශල් 

ඵයි අඳට ඳළවළදිලි කඳකනන්කන්" කිඹහම එෙ පු්ධමරකඹක් භට 

කිව්හ, "කම්ෙ භළතියණ රැළිඹක්, රංෙහකව් අලයතහ 

ම්ඵන්ධකඹන් කනොකයි, කන යටෙ ඡන්දදහඹෙඹන් පිනවීභ 

වහ, කන යටෙ ක්ධලඳහරන අයු.ණු ඉසට ෙය මළනීභ වහ 

රංෙහකව් ඳත්න ක්ධලඳහරන රැළිඹක්" කිඹහම ඒෙ තභයි ඇත්ත 

ෙථහම අඳ කනොකයි කිඹන්කන් කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය 

නහඹෙඹන් කභහි රැසවුණු අසථහකව්ීම ඒ අඹ සිඹළසින් දළෙරහ කම් 

අදව අඳට ප්රෙහල ෙශහම ඒ කිඹන්කන් අකප් යට ෙයළිඹක් 

ඳභණයිම කන යටර ක්ධලඳහරන ඵරකව්ම ඉදිරිඹට කමන ඹෆභ 
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වහත්, කනොකඹක් කනොකඹක් අඹකේ ක්ධලඳහරන අභිරහඹන් 

ඉසට ෙය මළනීභ වහත් අකප් යට ෙයළිඹක් වළටිඹට ඳහවිච්චි 

කිරීභ කවශහ දකින්න තභයි ඒ අඹ ඉදිරිඳත් වුකණ්ම ඒෙ අපිට 

විතයක් සීභහ කච්ච ප්රලසනඹක් කනොකයි, යටල් කීඳඹෙට 

තිකඵන ප්රලසනඹක්ම  

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ මරු සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ 

චීනඹ මළන ෙථහ ෙශහම ඒ ෙරුණු ම්පුර්ණකඹන් ළරැදියි, මරු 

බහඳතිතුභනිම චීනඹ දස තුනෙට  ඉසකල්රහ තත් ප්රෙහලඹක් 

නිකුත් ෙශහම ඒ අඹ ඉසකල්රහ ෙයපු ප්රෙහල ඹ විෙෘති ෙය 

දළක්වීභට ඹම් ඹම් පු්ධමරයින් වහ පිරිස ඉදිරිඳත් කරහ තිකඵන 

නිහ ඒ පිළිඵ ත ඳළවළදිලි කිරීභක් ෙයන්න අලයයි කිඹරහ 

චීන යජඹ ප්රෙහල ෙයරහ තිකඵනහම ඒ ප්රෙහලනකේ චීන යජඹ 

ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි කිඹනහ, රංෙහ ෙයකමන ඹන ළඩ 

පිළිකශ වරි කිඹරහම රංෙහට ප්රලංහ ෙයනහම ඒ අඹ ඒෙ 

අනුභත ෙයනහම වික්ධ්ෂඹ ඵරඳෆම් භහන හිිකෙම්ර ු.හකන් 

කනත් යටරට අත කඳවීභට භළදිවත් වීභ ඒ අඹ ම්පර්ණකඹන් 

ප්රතික්කේඳ ෙයනහම ඒෙ කිසිකේත් සුඵදහයී ප්රතිඳත්තිඹක් 

කනොකයි කිඹරහ කිසිභ කදිය ගඹහකින් කතොය ඉතහභත්භ 

ඳළවළදිලි චීන යජඹ ප්රෙහල ෙයරහ තිකඵනහම ඒ ම්ඵන්ධකඹන් 

මරු සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ ප්රෙහල ෙකශේ ම්පර්ණ ළරැදි 

අදවක්ම 

මරු බහඳතිතුභනි, අතිමරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහකේ වික්ධල ප්රතිඳත්තිඹ අද අකප් යටට ඳභණක් 

කනොකයි, කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ ද අ ගතහරභ වළටිඹට පිළිමන්න 

පුළුන් තත්ත්ඹක් ඇති කරහ තිකඵනහම ඒ ම්ඵන්ධකඹන් අපි 

රහංකිෙඹන් වළටිඹට ආඩම්ඵය විඹ යුතුයිම ඒ ප්රතිඳත්තිකේ රක්ණ 

කභොනහද කිඹරහ කභොකවොතක් සිතහ ඵළලීභ ඉතහභත් සුු සුයි කිඹරහ 

භභ හිතනහම  

මරු බහඳතිතුභනි, කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ දියුණු න යටල් 

සිඹල්රභ එක් වන්න් පිළිමන්නහ ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි, ඹම් කිසි 

යටෙ ප්රලසන වින්න ඕනෆ ඒ යකස් ක්රභකව්ද අනුඹ, ඒ යකස් 

ජනතහකේ අභිරහඹන් වහ ඳයභහර්ථ අනුඹ කිඹන එෙම පිටසතය 

යටෙ නිර්භහණඹ කරහ තිකඵන විඳුම් තත් යටෙට කෙතයම් 

මළශපුණත් ඒහ ඵරවත්ෙහයකඹන් ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ කිසිකේත් 

සුු සු නළවළම ඒ හකේභ ජහතයන්තය ප්රජහකන් අපි ඉල්රහ සිටිනහ,  

හධහයණ කර කම් ප්රලසන මළන සිතන්න කිඹරහම ආත්භහර්ථෙහමී 

කර කන යටෙ ඵරඹ ආයක්හ ෙය මළනීභ වහ කනොකයි, 

හධහයණ කර කම් ප්රලසන මළන හිතහ ඵරන්න කිඹන ආඹහචනඹ 

තභයි අපි ජහතයන්තය ප්රජහකමන් ෙයන්කන්ම යු්ධධඹ අහන  න 

කභොකවොත න විට කම් යකස් අතළන් කච්ච පු්ධමරයින් කදරක් 

අනවඹදහවක් හිටිඹහ, මරු බහඳතිතුභනිම අද ඒ ප්රලසන වින්රහ 

තිකඵනහම  

යජඹට විරු්ධධ අවි ආයුධ මත් පු්ධමරඹන්ට කන යටල් 

කෙොකවොභද ළරකුකව්? යු්ධධඹ අහන වුණහභ ඒ යටල් ඔවුන්ට 

කෙොකවොභද ළරකුකව්? අපි කෙොකවොභද ළරකුකව්? අපි ඒ අඹට  

ෘත්තීඹ පුහුණු ු න්නහම ඒ අඹ ඒ කමොල්රන්කේ කදභවුපිඹන් 

කතට ඹළව්හම අභිභහනඹක් ඇති අලුත් ජීවිතඹක් ආයම්බ කිරීභ 

වහ අපි ඔවුන්ට ඳදනභක් ෙස ෙය ු න්නහම  

ඒ විතයක් කනොකයිම උතුකර් ආර්ථිෙඹ නංහලීභ වහ 

ඹටිතර ඳවසුෙම් දියුණු ෙශහම දියිකන් අනික් ප්රක්ධලරට ඩහ 

ළරකීභක් දක්හ සිඹඹට 20 ඉක්භන ංර්ධනඹක් ඒ ප්රක්ධලකේ 

ඇති ෙයරහ තිකඵනහම ඒ හකේභ උමත් ඳහඩම් වහ ප්රතින්ධහනඹ 

පිළිඵ ව ජනහධිඳති කෙොිකන් බහකව් නිර්ක්ධල ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ 

වහ රුපිඹල් ිකලිඹන 1,300ක් කන් ෙයරහ තිකඵනහම එඹ 

ඉතහභත් යහකර, ංකීර්ණ ෙර්තයඹක් නිහ -අභහතයහංල 

යහිතඹක්, කදඳහර්තකම්න්තු යහිතඹක් එඹට ම්ඵන්ධ නිහ- ඒහ 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ වහ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ කල්ෙම් රලිත් 

වීයතුංම භළතිතුභහකේ ප්රධහනත්කඹන් භවහ ඳරිභහණ කේ ළඩ 

පිළිකශක් අඳ ආයම්බ ෙශහම එඹ දළනට කඵොකවෝ ු ය ියහින් 

තිකඵනහම ඒ ම්ඵන්ධකඹන් වළභ ති 6ෙට යක්භ අකප් 

තහනහඳතිරුන් දළනුත් ෙයරහ තිකඵනහම ඒ හකේභ අපි ජහතිෙ 

ක්රිඹහෙහරි ළරළසභක් වදරහ තිකඵනහම අපි ඒ සිඹල්රක්භ ෙශහම 

අපි හුදෙරහ කරහ නළවළම අපි ඒ සිඹල්රක් මළනභ ජහතයන්තය 

ප්රජහ භඟ ඉතහභත් විෘත හෙච්ඡහ ෙශහම එකවත් මරු 

බහඳතිතුභනි, භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහභත් 

ඳළවළදිලි එෙ අදවක් ප්රෙහල ෙයරහ තිකඵනහම අපි කභොනහද 

ෙයන්කන්, අකප් ප්රු.ඛ්තහ කභොනහද, කෙොතළනින්ද ඳටන් මන්කන්, 

කදනු කභොනහද ෙයන්කන්, අකප් යටට ඔබින අනුපිළිකශ 

කභොෙක්ද කිඹහ තීයණඹ ෙයන්කන් කම් ය ට ික කන කිසිභ යටක් 

කනොකයි කිඹන අදව ප්රෙහල ෙයරහ තිකඵනහම අන්න ඒ 

සථහයඹ කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ ංර්ධනඹ න යටර 

අතිඵහුතයඹක් අමඹ ෙයනහ, ඒ ම්ඵන්ධකඹන් ප්රලංහ ු.ඛ්කඹන් 

ෙථහ ෙයනහම ඒ මකීභ කන යටෙට කවෝ කන යටල් 

මූවඹෙට ඳළරීභ කිසි කේත් සුු සු නළවළ, මරු බහඳතිතුභනිම අපි 

තර්ජන මර්ජනරට ඹට න්කන් නළවළම අපි ෙහර සීභහ 

පිළිමන්කන් නළවළම කන යටක් අඳට කිඹනහ නම් අල්  ක්ධ කම් 

ෙහර සීභහ තුශ ෙයන්නඹ කිඹරහ, අපි එඹ තයකේ ප්රතික්කේඳ 

ෙයනහම අපි නිළරැදි ක්ධ ෙයනහම නිළරැදි ක්ධ ෙයන්කන් එඹ 

නිළරැදි නිහයි; කන කෙොකවන්ත් එන තර්ජනඹක් නිහ 

කනොකයිම ඒෙ අඳට විතයක් කනොකයි, ම්පර්ණකඹන් ංර්ධන 

න කරෝෙඹට ළදමත් නහම 

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක් කනොකයි වළකභෝටභ කඳොු කව් 

ඵරඳහන ඹම් ඹම් ප්රිකතීන් තිකඵන්නට ඕනෆ ඵ අපි ඳළවළදිලි 

කිඹනහම අකප් යටට ඳභණක් විකලේ ිකනුම් දණ්ඩක් ක්රිඹහත්භෙ 

කිරීභ කිසිකේත් සුු සු න්කන් නළවළම අකප් යකස් තිබුණහ හකේ 

භවහ බිහිසුණු යු්ධධ ඳළළති අකනක් යටරට කෙොච්චය ෙරක් ියඹහ 

ද, අද රංෙහ තිකඵන තත්ත්ඹට කමන එන්නටම ඒ නිහ තභයි 

අතිමරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ කිව්කව්, වීු රු කමල්ර 

කකන පු්ධමරඹන් මල් මන්නට කවො නළවළ කිඹරහම 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඔඵතුභහට ත විනහ ගඹෙ ෙහරඹක් ඳභණයි තිකඵන්කන්ම 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරු බහඳතිතුභනි, ආණ්ඩු ඳක්කඹන් භට ත විනහ ග 5ෙ 

ෙහරඹක් රඵහ කදනහ කිඹරහ කිව්හම 

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ අහන ලකඹන් භභ කම් 

ෙහයණඹ ඔඵතුභහට වන් ෙයන්නට ෙළභළතියිම ඇත්ත 

ලකඹන්භ අකප් යකස් ක්ධ්ෂඹ ලකඹන් භහජයීඹ විප්රඹක් ඇති 

කරහ තිකඵනහම මරු බහඳතිතුභනි, භභ දකින විධිඹට ඒ 

භහජයීඹ විප්රකේ ෙළපී කඳකනන රක්ණඹ කභන්න කම්ෙයිම 

අපි අධයහඳන ක්කේත්රඹ මළන හිතනහ නම්, අද තයමෙහරී 

විබහමර ප්රධහන තළන් රළකඵන්කන් යප්රහද රත් කෙොශම 

ඳහල්ර ිතයඹන්ට කනොකයි, ග්රහමීඹ ප්රක්ධලර ඳහල්ර 

අධයහඳනඹ රඵහ මන්නහ ිතය ිතයහන්ටයිම ඒ කිඹන්කන් 

තභන්කේ වළකිඹහ අනු ඉදිරිඹට ඹහභට අද අෙහල රළබිරහ 

තිකඵනහම 

53 54 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

මරු බහඳතිතුභනි, තු.න්නහන්කේ නිකඹෝජනඹ ෙයන 

ප්රක්ධලකේ හුංමභ විජඹඵහ විු වරට භභ ශඟීම ියඹහම එභ ඳහකල් 

විු වල්ඳතිනිඹ ඉතහභත් ආඩම්ඵයකඹන් කිව්හ, විබහම 

ප්රතිපරලින් ඳභණක් කනොකයි නහටය ම්ඵන්ධකඹන් ව ක්රීඩහ 

ම්ඵන්ධකඹනුත් ඒ ඳහරට ඳශු.ළනි තළන, කදළනි තළන 

රළබිරහ තිකඵනහ කිඹරහම එතකෙොට අද ග්රහමීඹ ප්රක්ධලර 

ශභයින්ට තභන්කේ වජ වළකිඹහන් ඔප් නංහකමන ජීවිතඹ 

හර්ථෙ තළනෙට කමන ඹෆභ වහ අලය යුවඹ ෙස කරහ 

තිකඵනහම ඒෙ තභයි භභ කිඹන්කන් ඒෙ භහජයීඹ විප්රඹක් 

කිඹරහම 

මරු බහඳතිතුභනි, කඳොු  යහජය භණ්ඩරඹ ඹළි නිර්භහණඹ 

කිරීභට අතිමරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ අද ඉතහභත් 

ෙහකරෝචිත උත්හවඹක් දයිකන් ඉන්නහම මරු බහඳතිතුභනි, 

නවීන කරෝෙඹට මළශකඳන ඳරිදි කනස කන්කන් නළත්නම් 

ඕනෆභ ආඹතනඹක් අබහඹට ඳත් න ඵ අපි දන්නහම ඒ නිහ ඒ 

වළඩ මළසීභ අලයයිම අද කඳොු යහජය භණ්ඩරයීඹ හභහජිෙ 

යටල්ලින් අති ඵහුතයඹ කිඹන්කන්, අඳට ළදමත් භහජයීඹ 

ක්ධල් ව ආර්ථිෙභඹ ක්ධල් කිඹහයිම ඒහ යටල් තුන වතයෙට 

අලය ක්ධල් කනොකයිම ඒ නිහ කඳොු  යහජය භණ්ඩරඹට අඹත් 

ංර්ධනඹ කිකන් ඳතින යටරට අලය ක්ධල් න්කන් ශභහ 

කෞඛ්ය ඉවශ නළංවීභ, මර්භිනී භහතහන්ට අලය ඳවසුෙම් රඵහ 

ීමභ, ග්රහමීඹ ංර්ධනඹ ඇති කිරීභ, දරිරතහ පිටුදළකීභ, ඒ 

සිඹල්රටභ ඩහ තරුණ පිරිට පුහුණු රඵහ ීමභ ඹන කභන්න 

කම්හයිම  එකවභ නළත්නම් කඳොු  යහජය භණ්ඩරඹට අනහමතඹක් 

නළවළම  ජනතහ අකප්ක්හන් ඉටු කිරීභ වහ අපි වරි විධිඹට 

ප්රු.ඛ්තහන් ටවහ මන්නට ඕනෆම අන්න ඒ අනු තභයි කඳොු  

යහජය භණ්ඩරඹට නහඹෙත්ඹ ීමභට අතිමරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ අද ඉදිරිඳත් කරහ තිකඵන්කන්ම  ඇත්ත ලකඹන්භ 

කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යටල් තුශ අද කරොකු අවනඹක් 

තිකඵනහම ඒ අවනඹට මූලිෙ කවේතු තභයි ඳයභහර්ථ ළරැදි 

විධිඹට වඳුනහ මළනීභම වළභ කදඹක්භ ෙයන්න ඵළවළම  එකවනම්, 

කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ යටර අති ඵහුතය ජනතහට අලය 

ක්ධල් කිරීභට ප්රහකඹෝියෙ ඹන්ත්රණඹක් වළටිඹට අපි කඳොු  යහජය 

භණ්ඩරඹ ෙස ෙය මන්නට ඕනෆම ඒෙ ෙහලීන අලයතහක්ම 

ඒෙ කිරීභට අද අසථහ රළබිරහ තිකඵනහම  ඒ අසථහකන් 

උඳරිභ ප්රකඹෝජන මළනීභ අකප් යටට ඳභණක් කනකයි, භනුය 

ංවතිකේ විලහර කෙොටෙට ඉතහභත් ළදමත් ෙරුණක් නහම ඒ 

ෙර්තය ඉසට ෙය මළනීභ වහ අතිමරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහට පර්ණ ලක්තිඹ, නධර්ඹ රළකේහයි  ඉත සිතින් 

ප්රහර්ථනහ ෙයිකන් භකේ ෙථහ අන් ෙයනහ, මරු 

බහඳතිතුභනිම  

 

[පමබහම 11ම42] 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරු බහඳතිතුභනි, විකලේකඹන්භ විර්ජන ඳනත් 

කෙටුම්ඳතට අදහශ  ෙහයෙ බහ අසථහකව් ීම  ඳළළත්කන 

විහදඹට ම්ඵන්ධ න්නට රළබීභ මළන ඉතහභ න්කතෝ නහම 

ඒ හකේභ  ු.දල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිකඹෝජය අභහතයතුභහ කම් මරු 

බහකව් සිටින අසථහකව් ීමභ කම් ෙහයණඹ මළන ෙථහ ෙයන්නට 

භට අසථහ රළබීභ මළනත් තුටු නහම කභොෙද, එතුභහ මීට 

ෙලින් ඳළළති අඹ ළඹ කදළනි ය කිඹවීකම් විහදඹ අසථහකව් ීම 

අඳට කිව්හ, කම් විර්ජන ඳනකතන් රඵහ ීමරහ තිකඵන 

ඳහර්ලිකම්න්තු අනුභත ෙයන ණඹ සීභහ තභයි එතුභන්රහ රඵහ 

මන්නහ ණඹ සීභහ,  එඹ ඊට ඩහ ඉක්භන්කන් නළවළ කිඹරහම  ඒ  

නිහ විර්ජන ඳනත් කෙටුම්ඳත ඳහර්ලිකම්න්තුකව් බහමත ෙශහට 

ඳසු එහි තිබුණු ණඹ සීභහට අනු තභයි අපි අඹ ළඹ කදන ය 

කිඹළවීකම් විහදඹ කමන ියකේම එතකෙොට එහි තිබුණු ණඹ සීභහ 

රුපිඹල් බිලිඹන 1100යිම දළන් අද අඹ ළඹ ෙහයෙ බහ අසථහකව් 

ීම, ඒ ණඹ මළනීකම් උඳරිභ සීභහ රුපිඹල් බිලිඹන 1278 දක්හ 

ළ ග ෙය මළනීභට අලය ංකලෝධන තු.න්නහන්කේරහ උක්ධ 

ඳහන්දයභ ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් ෙශහම එතකෙොට 

තු.න්නහන්කේරහ රුපිඹල් බිලිඹන 178කින් ණඹ සීභහ ළ ග ෙය 

මන්න ෙටයුතු ෙයනහම එතකෙොට යත් අු.ණුමභ ඇභතිතුභහ 

කිඹන ෙථහත් ඇත්තම ඳහර්ලිකම්න්තු අනුභත ෙයන සීභහට 

තභයි ණඹ රඵහ මන්කන්ම වළඵළයි, තු.න්නහන්කේරහ ෙයන්කන් 

කභොෙක්ද? ඳසු ියඹ තිකේ තිබුණු ණඹ සීභහ කනොකයි, කම් 

ති ඹ නකෙොට ඒ ප්රභහණඹ ඊට ඩහ ළ ග ෙයනහම එතකෙොට 

රුපිඹල් කෙෝටි 17,800ෙ ණඹ ප්රභහණඹක් තු.න්නහන්කේරහ 

තත් ළ ග ෙය මන්නහම ප්රලසනඹ තිකඵන්කන්, කම්ෙ 

ඳහර්ලිකම්න්තුම අද අපි කම් ළඹ ්ෂර් මළන ෙථහ ෙයන්කන්, කම්  

ඇසතකම්න්තුර ීමරහ තිකඵන අනුභත සීභහන්ට අනුයිම 

එතකෙොට අපි ඒ අනු තභයි ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ මළන 

ෙථහ ෙයන්කන්ම අපි දන්නහ, ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ 

වහ රුපිඹල් ිකලිඹන 8569ක් කන් ෙයකමන තිකඵනහ කිඹරහම 

වළඵළයි කම්ෙ අනුභත වුණහට ඳසු ඔඵතුභන්රහ ඊශඟ තිකේ 

කඹෝජනහක් කමකන්වි, කම් ප්රභහණඹ රුපිඹල් ිකලිඹන 10,000ක්  

විතය විඹ යුතුයි කිඹරහම එකවභ කන් කන්කන්ම   

තු.න්නහන්කේරහ ණඹ රඵහ මන්කන් නළවළ කිඹරහ කිඹනහම  

වළඵළයි ණඹ සීභහ ළ ග ෙය මන්නහම ඒ, සුළුඳටු මණනකින් 

කනොකයිම කම්ෙ මකම් භයණහධහය ිකතිඹෙ වුණත් කනොකෙකයන 

ළඩක්ම මරු බහඳතිතුභනි, කම්ෙ නයෙ ආදර්ලඹක්ම මකම් 

භයණහධහය ිකතිඹෙ අඹ ළඹ වද්ධීම ඳහ දන්නහ, කම් ිකතිඹ 

ණඹ මත යුතු සීභහ කභච්චයයි, හභහජිෙ මහසතු කභච්චයයි 

කිඹරහම නු.ත් ඒ සීභහන් ඉක්භහ ළ ග ෙය මන්නකෙොට, ඒෙටත් 

සීභහක් තිකඵන්නට ඕනෆ නිකඹෝජය ු.දල් ඇභතිතුභනිම [ඵහධහ 

කිරීභක්] භට සීිකත කරහක් තිකඵන්කන්, යත් අු.ණුමභ 

ඇභතිතුභනිම  

 මරු බහඳතිතුභනි, කම් අඹ ළකේ ළදමත්භ ළඹ ්ෂර්ඹක් 

වළටිඹට විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹට අදහශ ළඹ ්ෂර්ඹ මළනයි අද 

විකලේකඹන්භ ෙථහ ෙයන්කන්ම පු්ධමරඹකු වළටිඹට භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහට කවෝ එතුභහකේ ඳවුර පිළිඵ භහ කභඹ 

රඝු ෙයන්කන් නළවළම කභඹ ජනහධිඳති ධයඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක්ම  

කභඹ ජනහධිඳතිතුභහ පිළිඵ ප්රලසනඹෙට ඩහ ඇත්තටභ අපි 

කම්කෙන් කත්රුම් මන්න ඕනෆෙභ තිකඵන්කන්, විධහඹෙ 

ජනහධිඳති ධයඹ නඩත්තු ෙයන එෙ අකප් යටට ඵයක් කිඹන 

එෙයිම ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්කඹන් එතුභහ යටට ඔප්පු 

ෙයනහ, විධහඹෙ ජනහධිඳති ධයඹ අකවෝසි ෙශ යුතුයි කිඹරහම  

මරු හසුක්ධ නහනහඹක්ෙහය ඇභතිතුභහ නම් ඒෙට එෙඟ 

කනහ ඇතිම විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹක් නඩත්තු කිරීභ  යටට 

ඵයක්ම මරු ෙථහනහඹෙතුභහත් මකම් රැසවී භෙීම කඵොකවොභ 

අපරුට ඒ ඵ කිව්හම  [ඵහධහ කිරීම්]  භහ හිතන්කන්, මරු භර්වින් 

සිල්හ ඇභතිතුභහ භට ඵහධහ ෙයනහ  කනොකයි, උදවු ෙයනහ 

කිඹරහයිම [ඵහධහ කිරීභක්] ඇත්තම ඇත්තම වරිම අද ඔඵතුභහ ඳත් ෙය 

තිකඵන්කන් භහ කනුකන් ද? [ඵහධහ කිරීභක්] වරිම  

මරු ෙථහනහෙතුභහත් එෙ අසථහෙීම කිව්හ, කම් විධහඹෙ 

ජනහධිඳති  ධුයඹ යටට ඵයක් කිඹරහම ආණ්ඩු ඳක්කේ ඉන්න 

ඵහුතය  මරු ඇභතිතුභන්රහ, මරු භන්්රීතුභන්රහ අඳට ඩහ අද 

විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයකඹන් ඵළට ෙනහම අද  විධහඹෙ ජනහධිඳති 

ධුයකේ පීඩනඹ කෙොච්චය ද කිඹරහ තු.න්නහකන් ේරහ කත්රුම් 
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[මරු (භවහචහර්ඹ) ජීම එල්ම පීරිස  භවතහ] 
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අයකමන ඉන්නහ කිඹරහ භහ විලසහ  ෙයනහම මරු භර්වින් 

සිල්හ ඇභතිතුභහ එෙ විකටෙ කිඹනහ, භභ ෙට අරින්කන්  ඵත් 

ෙන්න විතයයි  කිඹරහම භහ හිතන විධිඹට එතුභහ එකවභ කිඹන්කන් 

එතුභහකේ විඹ පිළිඵ ප්රලසනඹක් නිහ කනොකයිම ඒ කිඹන්කන්,  

භවජන ම්ඵන්ධතහ අභහතය ධුයඹ ෙයකමන ඹන එෙ එතුභහට 

ප්රලසනඹක් කනොකයි, විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ එතුභහට කභොන 

තයම් පීඩනඹක් ද කිඹන එෙයිම එභ  නිහ- 

 
ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ (මශජන වේබන්ධතළ 

ශළ මශජන කටයුතු මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்பு, 

க்கள் அலுல்கள் அமச்சர்) 

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

and Public Affairs) 
ඒෙ ම්පර්ණ අතය ෙථහක්ම 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

අද කම් විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයකේ විඹදම්ලින් ඔප්පු ෙයනහ,  

විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ අකවෝසි ෙශ යුතුයි කිඹරහම  ඒෙට 

කවේතු, ජනහධිඳති ධුයඹට කන්  ෙයන ු.දල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් 

කෙෝටි 857ක් න නිහම [ඵහධහ කිරීම්] වරිම 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

කම් විහද ජීවි විෙහලඹ කනහම ඒ නිහ කඳොේඩක්- 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
රුපිඹල් කෙෝටි 857 කන් න කෙොට  දෙට  කන්  න 

ප්රභහණඹ රුපිඹල් රක් 234ක්ම රුපිඹල් කෙෝටි කදෙක් දෙට 

කන්  ෙයනහ, කම් ජනහධිඳති ධුයඹ නඩත්තු ෙයන්නම කම් අඹ 

ළකඹන් යජකේ කේෙකඹකුට කන් වුකණ් කඳොල් ඵෆඹක් ටිනහ  

ු.දරක්; දෙට රුපිඹල් 40ක්ම හභහනය ජනතහට දෙට 

රුපිඹල් 40ක් කන් ෙයනකෙොට කම් විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ 

නඩත්තු ෙයන්න දෙට රුපිඹල් රුපිඹල්  රක් 234 ක් කන් 

ෙයනහ;  රුපිඹල් කෙෝටි කදෙකුත් තිසවතය රක්ඹක් කන් 

ෙයනහම  ප්රලසනඹ තිකඵන්කන් ඒ ු.දර කම් යකස් ඵු  කමන කෙෝටි 

කදෙෙ ජනතහට දයහ මන්න පුළුන් ද කිඹන එෙයිම  

අපි මීට ෙලින් ෙථහ ෙශහ, අපි ණඹ කමන්න ණඹ මන්නහ 

කිඹරහම අකප් යට ණඹ මන්නහ, ණඹ හරිෙ ව කඳොලිඹ 

කමන්නම ඒෙ අකප් යකස් ජහතිෙ ආදහඹභ ප්රභහණත් නළවළම මත්ත 

ණඹටයි, ණඹට කඳොලිඹයි කමන්න යකස් ජහතිෙ ආදහඹභ 

ප්රභහණත් නළති ක්ධීම,  දෙට කෙෝටි කදෙ මණකන් විධහඹෙ 

ජනහධිඳති  ධුයඹ නඩත්තු ෙයන්නත් අපි ල්ලි මන්කන් ණඹට! 

යකස් ජනතහ තභයි ණඹට ඒ ල්ලි මන්කන්ම යකස් ජනතහට 

කඳොල් කම ගඹක් මන්න ආදහඹභක් දෙට රළකඵන්කන් 

නළතිකෙොට යකස් විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹට කෙෝටි කදෙක් 

දෙට කන් ෙයනහම එත  කෙොට ජනතහට කඵදන්කන් 

කෙොකවොභ ද?  ෙන් වළන්කදන් ජනතහට කඵදනකෙොට, ජනහධිඳති 

ධුයඹට කරන් කඵදහ මන්නහම මරු බහඳතිතුභනි, ඒෙ 

හධහයණ නළවළම ඒ නිහ තභයි අපි කිඹන්කන් කම් විධහඹෙ 

ජනහධිඳති ක්රභඹ පු්ධමර ඵ්ධධ ප්රලසනඹෙට ඩහ එවහ ඹන 

ෙහයණඹක් කිඹරහම විධහඹෙ ජනහධිඳති ක්රභඹ අකප් යට හකේ  

යටෙට මළරකන්කන් නළති ක්රභඹක් නිහ තභයි, කම් විධහඹෙ 

ජනහධිඳති ක්රභඹ අකවෝසි ෙයරහ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට ම කිඹන, 

ජනතහට ම කිඹන ජනතහ ඳයභහධිඳතය නිකඹෝජන ඵරඹ 

ලක්තිභත් න ක්රභඹක් වළ කදන්න ඕනෆ කිඹරහ අඳ විලසහ 

ෙයන්කන්ම කම් ු.දල් කන් කිරීභ අනු මත්තත් ඔප්පු ෙය 

තිකඵනහ, විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ යටට ඵයක් කිඹන එෙම ඒෙ 

තභයි කම් ු.දල් කන් කිරීකභන් කඳන්න්කන්ම  ජනහධිඳති ධුයඹ 

වහ 2012 ර්කේීම  කන් ෙයන්කන්  රුපිඹල් ිකලිඹන 5936යිම 

ඒෙ 2013-2014 ර් කනකෙොට රුපිඹල් ිකලිඹන 8569ක් 

කනහම අවුරුු  කදෙක් ඇතුශත රුපිඹල් කෙෝටි 263ක් ළ ග 

කරහ තිකඵනහ, විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ කනුකන්ම 

විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ නඩත්තු ෙයන්න අවුරුු  කදෙක් තුශ 

කෙෝටි 263ක් ළ ග කන්න කභොෙක්ද ඒ ධුයකේ ඇති කච්ච 

ආනුබහඹ? කභොෙක්ද කම් යකස් ඇති කච්ච කන? කභොෙක් 

නිහද එකවභ ළ ග කන්කන්? කභොෙක්ද ඒ ළ ග කිරීභ කනුකන් 

දයපු ෆඹභ? ජනහධිඳතිතුභහට එකවභ කන් ෙයන කෙොට මරු 

අග්රහභහතයතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ- 

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

හභඹම 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

හභඹ, හභඹ, හභඹ කිඹරහ භළතිරුහට වරි ඹන්කන් නළවළම 

හභඹ රළබුකණ් 2012 ීම කනොකයිම හභඹ රළබුකණ් 2009 ීමම භභ 

කම් කිඹන්කන් 2012 - 2014 අතය ෙහරඹ මළනම  

ඒ හකේභ මරු අග්රහභහතයතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹට කභොෙද 

කන්කන්? එතුභහට කන් වුණහ ිකලිඹන 332ක්ම ඒෙ අඩු ෙය 

තිකඵනහ, ිකලිඹන 305ටම එතකෙොට ජනහධිඳති ධුයඹයි, අමභළති 

ධුයඹයි අතය ඳයතයඹ ඵරන්න කෙෝම ජනහධිඳති ධුයඹට ිකලිඹන 

8,500ක් කන් ෙයන කෙොට, ියඹ අවුරු්ධදට කන් ෙශහටත් ඩහ -

ිකලිඹන 332 ඉරහ 305ට-  අමභළති ධුයඹට කන් ෙයන ප්රතිඳහදන 

අඩු ෙය තිකඵනහම එතකෙොට එතළන මළටලුක් තිකඵනහම  [ඵහධහ 

කිරීම්]  

මරු බහඳතිතුභනි, අකප් භර්වින් සිල්හ ඇභතිතුභහටත් ෙථහ 

ෙයන්න කරහක් කන් ෙයරහ ු න්නහ නම් කවොයිම  එතුභහ ෙථහ 

ෙයන්න කරහක්ත් විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයකඹන් කන් 

කන්කන් නළවළම විධහඹෙ ක්රභකේ ඵරතර අනු එතුභහට කරහ 

කන් කන්කන්ත් නළවළම ඒ නිහ ඔඵතුභහත් ෙහරුණිෙ කරහ 

එතුභහට ෙථහ ෙයන්න කරහක් කන් ෙයරහ කදන්නම කභොෙද  

එතුභහ කභළනි ිතල්ඳ දක්න්න ෙළභළති නිහම  
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

විඳක්කේ ෙහරිඹ තභයි ගුේලි දහන එෙ, no-balls දහන එෙම  

ඒ නිහ අකනක් අඹ කවොට ඵළස් ෙයන්න, අසථහ ආහභම 

එතකෙොට වරිම   

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරු බහඳතිතුභනි, කභතුභහ hit-wicket ඹන්කන්ම  මරු 

බහඳතිතුභනි, අකප් භර්වින් ඇභතිතුභහට වළභ තිසකේභ කන්කන්, 

no-ballsරට මවන්න ියහිල්රහ hit-wicket කන එෙම කරු තුනභ 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

මළරකනහම කඵොකවොභ අභහරුකන් එතුභහ දළන් කරු තුන 

කේයහකමන ඉන්කන්ම එතුභහ දළන් ෙථහ ෙයන්කන්ත්, භට ඵහධහ 

ෙයන්කන්ත් ඒ කරු තුන කේයහ මන්නම කන්ද මරු ඇභතිතුභහ? 

[ඵහධහ කිරීම්] කරු තුන කේයහ මන්නයි කම් ෙථහ ෙයන්කන්ම 

එළිඹට ියඹහභ කිඹනහ, "භචං, භභ ඇතුකශේ ඉකමන ෙෆ මළහුකව් 

නළත්නම් භට ඵණිනහ" කිඹරහම "විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයකඹන් 

ඵළණුම් අවන්න කනහ, ඒෙ නිහ භභ ඵහධහ ෙශහට මණන් 

මන්න එඳහම" කිඹරහ කිඹනහම  භට එළිකේීම වම්ඵ වුණහභ ඒෙත් 

කිඹනහම [ඵහධහ කිරීම්] ඒෙ කන් කිඹන්කන්ම ඔඵතුභහ දළන් ෙෆ 

මවන්නම ඇත්තටභ  ඵහධහ ෙයන්නම ඒකෙන් භට ප්රලසනඹක් නළවළම 

භර්වින් ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහ භට ඵහධහ ෙයන්නම කභොෙද 

ඔඵතුභහකේ ධුයඹ, ඔඵතුභහකේ යසහ, ඔඵතුභහකේ ඇභතිෙභ, 

ංවිධහඹෙෙභ ඔක්කෙෝභ කේකයන්කන් භට ඵහධහ ෙයන එකෙන්ම 

[ඵහධහ කිරීභක්] එළිඹට ියඹහභ ඔඵතුභහ කිඹනහ, "භචං, භභ ඵහධහ 

ෙකශේ නළත්නම් භකේ ඔක්කෙෝභ මවරහ ඹනහ" කිඹරහම [ඵහධහ 

කිරීභක්]  ඔඵතුභහ hit-wicket කනහ කන්ම Hit-wicket ඹන 

එකෙන් කේකයන්න ෙෆ මවන්නම [ඵහධහ කිරීම්] දළන් භකේ ෙථහ 

ෙයකමන ඹන්නම්ම  

මරු බහඳතිතුභනි, ඇත්තටභ ජනහධිඳතිතුභහට යසථහනුකර 

ඵරඹක් තිකඵනහ, විධහඹෙ ජනහධිඳති ඵරතර ඹටකත් තභන් 

ෙළභති අභහතයහංල ෙළභළති කෙකනකුට කදන්න ව ෙළභළති 

අභහතයහංල තභන් තු තිඹහ මන්නම ඒෙට අපි අෙභළති වුණත්, 

ඒෙ යසථහනුකර ඵරඹක්ම ඒෙ අපි පිළිමන්නහම වළඵළයි ඒ 

ඵරඹ ඳහවිච්චි ෙයන්න ඕනෆ ඵරඹ ඳහවිච්චි ෙයන්න පුළුන් 

විධිඹටම ඵරඹ ඳළරිරහ තිබුණහ කිඹරහ ඕනෆ ඕනෆ විධිඹට ෙටයුතු 

ෙයන්න ඵළවළ කන්ම දළලි පිහිකඹන් වළභ තළනභ ෙඳන්න ඵළවළ කන්ම  

කභතළන කරහ තිකඵන්කන් කම්ෙයිම දළන් අඹ ළඹ 

ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් ෙය තිකඵනහම අඹ ළඹ 

ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් ෙයන කෙොට තිබුණු අභහතය ධුය 

ප්රභහණඹක් තිකඵනහම ඒ අභහතය ධුය ප්රභහණඹ තිකඵන අතය, 

ජනහධිඳතිතුභහ කමදය ඹන මභන් ත ඇභතිෙභක් වදනහම  භව 

ඳහකර්ීම දිවුරුම් ු න්නහ හකේ ත ඇභතියකඹක් අනුයහධපුයකේීම 

දිවුරුම් ු න්නහම එකවභ ඳත් ෙයන්න යසථහනුකර ඵරඹ 

තිකඵනහම ඒෙ වරිම විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹට යසථහනුකර 

ඵරඹ තිකඵනහ, තභන් ෙළභළති ඇභති ධුය වදන්න ව තභන් 

ෙළභළති ඇභති ධුය ඳයහ මන්නම එතුභහ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් නළති 

ඇභති ධුයඹක් එසමඑම්ම චන්රකේන භළතිතුභහට වදහ කදන එෙ තභයි 

ප්රලසනඹම එකවභ  වදහ කදන්කන්  ඳහර්ලිකම්න්තුකව්  අඹ ළඹ විහදඹ 

ඹන අතකර්ම අඹ ළඹ  මළන ෙථහ ෙයන අතකර් ඇභතිෙභක් ඳළටව් 

මවනහම මරු බහඳතිතුභනි, දළන් ප්රලසනඹක් ඇති කනහම 

එතකෙොට, කම් අඹ ළකේ  ඒ ඇභති ධුයඹට කෙෝ ළඹ ්ෂර්ඹක්? 

දළන් ඒ ඇභතිතුභහ කභොෙද ෙයන්කන්? වරි විධිඹට නම් කම් අඹ 

ළඹ  ංකලෝධනඹ ෙයන්න ඕනෆම එකවභ කන්ද?  

 
ගරු (ණචළර්ය  වරත් මමුණුගම මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරු භන්්රීතුභනි, ඒෙ කරොකු ප්රලසනඹක් කනොකයිම ඒෙට 

ඳරිපයෙ ඇසතකම්න්තු - Supplementary Estimates - ඕනෆභ 

කරහෙ කේන්න පුළුන්ම  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

එතකෙොට අඹ ළඹ කභොෙක්ද? ඔන්න ඕෙ තභයි ප්රලසනඹම 

ඔඵතුභහ කිඹන ක්ධ වරිම 

ගරු (ණචළර්ය  වරත් මමුණුගම මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඹ ළඹ අතකර් අනහමතකේීමත් අඳට ඳරිපයෙ ඇසතකම්න්තු 

කේන්න පුළුන්ම  

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහ කිඹන ක්ධ වරිම  

 

ගරු (ණචළර්ය  වරත් මමුණුගම මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ සීභහ ඹටකත් තභයි අපි හෙච්ඡහ ෙයන්කන්ම යජඹට 

අයිතිඹක් තිකඵනහ, ඕනෆභ කරහෙ ඒ ර්ඹ තුශභ ඳරිපයෙ 

ඇසතකම්න්තු කේන්නම 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නළවළම ඒෙ ළරැදියිම 

 

ගරු (ණචළර්ය  වරත් මමුණුගම මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

කභොෙද ළයදි? 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

කවේතු කම්ෙයිම ඔඵතුභහ කිඹන කදඹ පිළිමත්කතොත්, ඒ අනු 

යජඹට අයිතිඹක් තිකඵනහ අඹ ළඹ කම් විධිඹට දභරහ, ඊට ඳසකේ 

ඕනෆ ඕනෆ වළටිඹට ඇභතිෙම් වදරහ, කනභ ඳරිපයෙ 

ඇසත කම්න්තු කේන්නම එතකෙොට ප්රලසනඹ තිකඵන්කන් විධහඹෙ 

ඵරඹයි, කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඵරඹයි කභොෙක්ද කිඹන එෙයිම 

ඇත්තටභ එතකෙොට කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට තිකඵන ඵරඹ 

කභොෙක්ද? 

 

ගරු (ණචළර්ය  වරත් මමුණුගම මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

මරු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අභිකඹෝමඹට රක් ෙයන්කන් 

ඳරිපයෙ ඇසතකම්න්තු කිඹන ංෙල්ඳඹයිම ඒෙ ඳහර්ලිකම්න්තු  

budgetary ක්රභකේ ු.ර ඉන්භ තිබිරහ තිකඵනහම  

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරු ු.දල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන නි  කඹෝජය ඇභතිතුභනි, මරු 

උමත් ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහභ පිළිමන්නහ කන්ද, 

ඇසතකම්න්තුරට ඩහ ඉවළින් තිකඵන්කන් අඹ ළඹයි කිඹරහම 

ඳරිපයෙ ඇසතකම්න්තුරට ඩහ ඵරමතු කන්කන්  

ඳහර්ලිකම්න්තු ම්භත ෙයන අඹ ළඹයිම  

කභතළන තිකඵන ප්රලසනඹ කම්ෙයිම අඹ ළඹ විහදඹක් තිකඹ්ධදි, 

අඹ ළඹ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ම්භත ෙය්ධදි අඹ ළඹට පිටින් ඒ 

විධිඹට ඇභති ධුයඹක් වළු හට ඳසකේ කභොෙද න්කන්? කම්ෙ 

කන ෙහරඹෙදි, කන තත්ත්ඹෙදි, ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංකලෝධනඹෙදි, ඇභති ධුය ංකලෝධනඹෙදි කෙකයන කදඹක් 

නම් ඒෙ කනභ ෙථහක්ම නු.ත්, - 
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ගරු (ණචළර්ය  වරත් මමුණුගම මශතළ 
(ரண்புறகு (கனரறற)  சத் அமுநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අපි කභකවභ හිතු.ම කම් විහදඹ ඹන අතකර් සුනහිකඹක් එනහම 

එතකෙොට ඒ කනුකන් ල්ලි කදන්න විහදඹ ඉය කන තුරු 

ඵරහකමන ඉන්න ඕනෆ ද?  

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 2006 ීම එකවභ වුණහ කන්ම 2006 ීම අඹ ළඹ ම්භත ෙශහට 

ඳසකේ නළත අඹ ළඹක් කේන්න සි්ධධ වුණහම ඒෙ කනභ 

කදඹක්ම එතකෙොට කන ෙළබිනස් භණ්ඩරඹක් වළදිරහ කන අඹ 

ළඹක් ඉදිරිඳත් ෙශහම කම්ෙ එකවභ කනොකයිම ඉතහභ ඳළවළදිලියි, 

කම්ෙ අත්තකනෝභතිෙ කර, කම් ඳහර්ලිකම්න්තු ඵරඹ ඹට ෙයරහ 

ඳහර්ලිකම්න්තු ළඩක් නළවළ, භට ඊට පිටින් ඕනෆ කදඹක් ෙයන්න 

පුළුන් කිඹරහ හිතරහ ෙය තිකඵන කදඹක් ඵම  විකලේකඹන්භ 

තභන්ට අනුයහධපුයකේ ක්ධලඳහරනකේ අභිකඹෝම තිකඵන කෙොට, 

අනුයහධපුයකේ ෙරහළ ප්රක්ධලකේ ක්ධලඳහරනකේ කන කන 

ඳයභහර්ථ ඉසට ෙය මන්න ඕනෆ කන කෙොට ඒ කනුකන් ඇභති 

ධුය වදන එෙභ ළරැදියිම කම් ඇභති ධුය වදරහ තිකඵන්කන් 

විදයහත්භෙ ක්රභඹෙට කනකයිම ඳළි මළනීකම් ව පිළිමළනීකම් 

ක්රභඹටයිම ඳළි මන්න ඕනෆ කෙනහකමන් ඳළි මන්නහ; පිළිමන්න 

ඕනෆ කෙනහ පිළිමන්නහම ඒ ක්රභඹට කම් ඇභති ධුය වදන්කන්ම 

එකවභ නළති කම්ෙ විදයහත්භෙ, යටට මළශකඳන, යටට අලය 

ළරළසභක් කනොකයිම ඒෙ තභයි විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයකේ 

තිකඵන ඵරඹම අඳ ප්රලසන ෙයන්කන් අන්න ඒෙයිම 

ජනහධිඳතියඹහට මෆනිකඹක් ිකනිකවක් ෙයන්නයි, ිකනිකවක් 

මෆනිකඹක් ෙයන්නයි විතයයි ඵළරි, අනික් ඕනෆ කදඹක් ෙයන්න 

පුළුන් කිව්හට, කවට අනි්ධදහට ඒෙත් ෙයයි කිඹරහ තභයි අඳට 

හිකතන්කන්ම කභොෙද ඒ විධිඹට තභයි දළන් කම්ෙ වදන්කන්ම  [ඵහධහ 

කිරීභක්]  කම් ඹන මභන ඒෙයිම ඉතහභ ඳළවළදිලි ඒ මභන  කම් 

ඹන්කන්ම [ඵහධහ කිරීම්] 

මරු බහඳතිතුභනි,  [ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, නළවළම එතුභහට 

 points  නළවළම එතුභහත් අය හකේ කෙකනක් තභයිම කම් මරු 

බහකව් ළ ගපුයභ ඵහධහ ෙයන්කන් සථහය අඹ කනොකයි, 

අසථහය අඹයිම අසථහය අඹ ෆකවන්න ඵහධහ ෙයනහම ඒෙ භහය 

ළඩක්, මරු බහඳතිතුභනිම කවල්ලුන ෙස්ටිඹ තභන්කේ 

සථහයබහඹ, -  [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභන්රහ ඒෙට  කතෝයහ මන්න 

ළඹ ්ෂර්ත් තිකඵනහම ඒෙට කම් වළභ ළඹ ්ෂර්ඹෙීමභ 

නළඟිටින්කන් නළවළම ඒ ළකේට නළඟිටින ළඹ ්ෂර් තිකඵනහම ඒ 

කනුකන් ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹට, ආර්ථිෙ ංර්ධන 

අභහතයතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹට, යහජය ආයක්ෙ අභහතයහංලකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹට එතුභන්රහ නළඟිටිනහම මරු බහඳතිතුභනි, ඒ 

නළඟිටින  අඹ කද කවොට ඵරන්නම අසථහය ෙස්ටිඹ තභයි ඔඹ 

නළඟිටින්කන්ම  මූරහනඹට කවොට කත්කයනහ, කම් නළඟිටින අඹ 

ෙවුද කිඹරහම  

මරු බහඳතිතුභනි, භභ ඊශඟට කිඹන්න ඹන්කන් කම් 

ෙහයණඹයිම ඇත්තටභ කම් ජනහධිඳති ඵරඹ ම්ඵන්ධ ප්රලසනකේීම 

තු යටත් භභ කම්හ කිඹන්න ඕනෆම කභන්න කම් ෙහයණඹ 

භහධයරත් ඳශ වුණහම 1837/41 දයන අතිවිකලේ මළස් නිකව්දනඹ 

අනු කනොළම්ඵර් 21ළනි දහ ඵරඳත්රඹක් කනස ෙශහම  ඒකෙන් 

ෙකශේ රංෙහට racing cars කමන්න්න තිකඵන ඵරඳත්රඹ රඵහ 

මළනීභට තිකඵන අයිතිඹ එකවභ අලය නළවළ කිඹරහ කනස 

කිරීභයිම ඒ කනස කිරීභ ෙයන්කන් කෙොශම නමයකේ තිකඵන  

racing car තයමඹක් කනුකනුයිම මීට  ෙලින් -2003 ජනි 05ළනි 

දහ- නිකුත් ෙයපු 1813/14 දයන අතිවිකලේ මළස් ඳත්රඹ අනු 

racing cars කමන්නහ නම් ඵරඳත්රඹක් තිකඵන්න ඕනෆම නු.ත් 

දළන් ඒෙ "ඵරඳත්රඹක් අනලයයි" කිඹරහ  ජනහධිඳතිතුභහ විසින් 

කනස ෙය තිකඵනහම එඹ කනස ෙයන්න කවේතු කභොෙක්ද? 

කම්ෙ අය කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළු ඳත්නහ 

හකේ කරොකු ළඩක් කනොකයිම මළස් නිකව්දනඹක් කනස 

ෙයරහ ඵරඳත්ර අලය නළවළ කිඹරහ කිඹන්කන් කෙොශම නම යකේ 

තිකඵන racing car තයමඹෙට ඵරඳත්ර නළති  racing cars 

කේන්නයිම  අඳ දන්නහ, කම් න විට ඒ කනුකන් කමෝල් කෂේස 

පිස්ටනිකේ වු.දහකන් ළලි කෙොස්ටත් කමොඩ මවන ඵම ප්රලසනඹ 

කම්ෙයිම එළනි ඉතහභ කඳෞ්ධමලිෙ, ඉතහභ ඳටු වුභනහ කනුකන් 

යකස් නීති, යකස් ඵරඳත්ර, යකස් අලයතහ, මළස් නිකව්දන, ඳනත්, 

ඳහර්ලිකම්න්තු, අඹ ළඹ කනස ෙයන්න ියඹහට ඳසකේ, විඳක්ඹ 

වළටිඹට අඳට  විතයක්  කනොකයි, තු.න්නහන්කේරහටත් ඒෙ 

ඵරඳහනහම  යටක් එකවභ ඳහරනඹ ෙයන්න ඵළවළම  

ඒෙයි තිකඵන ප්රලසනඹම එකවභ එෙ එෙ තනි තනි - [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඔඵතුිකඹ නළියස්කස් කභොෙ ටද? ඔඵතුිකඹකේත් 
අලයතහක්  තිකඵනහද ඉසට ෙය මන්න? කභොෙක්ද? 

 
ගරු ඳවිත්රළමද්වී ලන්නිණරච්ික මශත්මිය (විදුලිබ ශළ 

බක්ති මමළතයතුමිය  
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற - லு, சக்ற 

அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  
ඒෙ භභ ඵරහ මන්නම්ම ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹට 

ඔඵතුභහ දළන් ෙථහ ෙයන ෙහයණඹට තිකඵන අදහශතහ 
කභොෙක්ද? 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ඵරතරම ජනහධිඳති ඵරතරම ජනහධිඳති 

ඵරතර ඹට කත් තභයි මරු ඇභතිතුිකඹනි, - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 
ඒෙ, අදහශ අභහතයහංලඹ ඹටකත් ෙථහ ෙයන්නම 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඔඵතුිකඹ නළඟිටී කම් අලයතහ නම් භට  කත්කයනහම 

ඔඵතුිකඹ නළඟිටී කම් අලයතහත් අයෙ තභයිම එතකෙොට දළන් 
කම්ෙ තභයි ජනහධිඳති ඵරතර කිඹන්කන්ම ඔඹ විධහඹෙ ජනහධිඳති 
ඵරතර ජහතිෙ ආයක්හ ම්ඵන්ධකඹන්, යකස් කනත්  
ක්රිඹහලිඹක් ම්ඵන්ධකඹන් ඒ භළදිවත් වීභට අදහශ කඹොදහ 
මන්න එෙ අඳට මළටලුක් කනොකයිම නු.ත් කභතළන තිකඵන  
විධිඹට racing car එෙෙට ඵරඳත්රඹ කනස  ෙයන්නත්  අකප් 
යකස්  විධහඹෙ ජනහධිඳති ඵරඹ ඳහවිච්චි  ෙයනහ නම් ඒකෙන් 
යටත් වෆල්ලු කනහම අනික් එෙ තභයි අනිසි විධිඹට, අඹථහ 
විධිඹට ඕනෆභ ෙහයණහෙට කම්ෙ  - [ඵහධහ කිරීභක්] 

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

There is a point of Order being raised. 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, he is referring to the conduct of His Excellency 

the President. He cannot do so according to Standing 

Order No. 78. The President has the power to appoint 

Ministers whom he likes. He is imputing improper 

motives to His Excellency the President, which cannot be 

allowed in the House.   
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ෙථහ ෙයනකෙොට වළභ 

කදඹක්භ අවකමන ඉන්නත්  ඕනෆම  

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
අන්න වරිම කඵොකවොභ සතුතියිම ඔඵතුභහට භභ මරු ෙයනහ, 

මරු බහඳතිතුභනිම කඵොකවොභ සතුතියිම ඒ හකේභ භභ ඉල්ලීභක් 

ෙයනහ මරු බහඳතිතුභනි, ඇභති ධය ළ ගකන කෙොට භන්්රීරු  

කම් ඳළත්තට -විඳක්ඹ ඳළත්තට- එනහ කන්ම මරු අසර් 

භන්්රීතුභහ වළභ දහභ ඒ ඳළත්කත් ඉන්කන් කෙොකවොභද කිඹන එෙත් 

කොඹහ ඵරන්න ඕනෆම එතුභහ කම් ඳළත්තට එන්කන්භ නළවළම  

කඳොේඩක් කම් ඳළත්තටත් ඇවිල්රහ හ ග කන්න කෙෝම නිකඹෝජය 

ඇභතිරුන්ටත් ඉසයහින් තභයි එතුභහ ඉන්කන්ම කම්ෙ භහය  

ළඩක්ම  මරු යත් ු.තුකුභහයණ නිකඹෝජය ඇභතිතුභහ  පිටුඳසින් 

ඉන්නහම  භන්්රී කෙකනක් කරහත්  එතුභහ ඉසයහින් ඉන්නහම 

ඒ රළබුණු යප්රහදඹ කභොෙක්ද කිඹහ අපි අවනහම  වළභ දහභ භළද 

වරිකේ තභයි ඉන්කන්ම කවල්කරන්කන් නළවළම වළඵළයි, එතුභහට 

වළභ දහභ ඉන්න කන්කන් ඔතළනභ තභයිම ඔතළනින් කන  

තළනෙට කවල්කරන්න වම්ඵ කන්කන් නළවළම ඔතළනින් එළිඹට, 

ශඟභ කදොකයන් එළිඹට තභයි ඹන්න කන්කන්ම එතෙම් ඔතළන 

ඉන්න පුළුන්ම  ඔන්න භභ  දළන් කඳොේඩෙට ජනහධිඳති ධුයඹ මළන 

ෙථහ කිරීකභන් අයින් කනහම එත කෙොට කභතුභන්රහ නිවඬ 

කනහම  

මරු බහඳතිතුභනි,  ඊශඟට අල්රස  කවෝ දූණ කචෝදනහ 

විභර්ලන කෙොිකන් බහ ම්ඵන්ධකඹන් ෙථහ ෙයන්න  ඕනෆම 

වළඵළයි කම් අල්රස  කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් 

බහ යකස් ළදමත් ආඹතනඹක් කන්කන්, ඒ ආඹතනඹ තභයි 

තිකඵන ආඹතන සල්ඳකඹන්, වි  කලේකඹන්භ යහජය ආඹතනර 

සි්ධධ කන අඹථහ මනු කදනු  පිළිඵ, ංචහ  දූණ පිළිඵ 

ඳළිකණිලි කිරීකම්ීම භවජනතහට මීඳ ආඹතනඹම භවජනතහට 

ියහිල්රහ තභන්කේ ු ක් මළනවිල්රක්, ඳළිකණිල්රක් කිඹන්න 

පුළුන් තළන තභයි එතළනම නු.ත් ඳසු ියඹ ෙහරඹ පුයහටභ අඳට  

දළනුණු කදඹක් තභයි  අල්රස  කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන 

කෙොිකන් බහත් දූණඹට රක් කරහඹ කිඹන එෙම ඒෙ තභයි 

ප්රධහන ප්රලසනඹම භභ ඒෙ බඹ නළති කිඹනහම කභොෙද, අඳට 

කඳෞ්ධමලිෙ අත් දළකීම් තිකඵන නිහම  ංවිධහනඹක් වළටිඹට අපි 

ඳළිකණිලි මණනහක් ඉදිරිඳත් ෙශහම වළඵළයි ඒ මළන ෙථහ  

ෙයන්කන්ත් නළවළම  අඩු මණකන් ඒ මළන කොඹහ ඵරන්කන්ත් 

නළවළම  නු.ත් ඒ අඹට  පුළුන් කරහට, අලය කරහට අලය 

අඹ දඩඹම් ෙයනහම  ඒෙ තභයි ප්රලසනඹම  දළන් කම් ඳහර්ලිකම්න්තු 

මළන  ඵළලුකොත් අද අල්රස  කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන 

කෙොිකන් බහකව්  ළ ගභ පීඩනඹට, ළ ගභ භර්දනඹට රක් කරහ 

තිකඵන්කන් ආණ්ඩුකව් ඇභතිරුඹ කිඹහ  භභ  විලසහ ෙයනහම  

කභොෙද, අද ආණ්ඩුකව් ඇභතිරුන්ට බඹක් ඇති කරහ තිකඵනහ,  

අනිහර්ඹකඹන්භ කෙොයි කරහකව් වරි අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ 

විභර්ලන කෙොිකකභන් ඇවිල්රහ තභන්ට අදහශ file  එෙක් මළන 

විභර්ලනඹ ෙයහවිඹ කිඹහම ඒෙ හධහයණ ද, අහධහයණ ද කිඹන 

එෙ කනභ ෙථහක්ම  අපි ෙල්ඳනහ  ෙයන විධිඹට ඒෙ 

කමනල්රහ තිකඵන්කන් යකස් අල්රස කවෝ දූණ මළන කොඹන්න 

කනොකයි මරු බහඳතිතුභනිම එකවභ නම්   විමජමු.ම කරොකු 

ඵණ්ඩහය  භළතිතුභහ  ෙථහනහඹෙයඹහ  වළටිඹට ෙටයුතු ෙයන 

කෙොට,  කඳොු  යහඳහය පිළිඵ ෙහයෙ බහකන් බහය ු න්නු  

filesරට කභොෙද  වුකණ් කිඹන එෙත් කිඹන්න ඕනෆම විමජමු.ම 

කරොකු ඵණ්ඩහය භළතිතුභහ ෙථහනහඹෙයඹහ වළටිඹට ඔඹ 

මූරහනකේ ඉකමන  කිව්හ,  එක් එක් ආඹතනර සි්ධධ කච්ච 

ංචහ, දූණ පිළිඵ අල්රස කවෝ  දූණ කචෝදනහ විභර්ලන  

කෙොිකකභන්  තිඳතහ  හර්තහක් ෙළනහඹ කිඹහම අද ඒහ 

කොඹන්කන් නළවළම වළඵළයි අද අඳට හර්තහ කනහ, අන්න 

අල් ඇභතිතුභහ  ෙළකව්හඹ කිඹහම එකවභ කමන්රහ  මත්තු 

ක්රිඹහ භහර්මඹක් තිකඵන්න ඕනෆම   

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

එකවන් ආපු පිළිතුය කෙෝප් එෙට දන්හ තිකඵනහම 
 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
එකවභ නම් මත්තු  ක්රිඹහ භහර්මඹක් තිකඵන්න ඕනෆ, මරු 

බහඳතිතුභනිම 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

හක්ෂි නළවළ කිඹහ තිකඵනහම 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හක්ෂි නළවළ? 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ෙරුණු නළවළ  කිඹහයි  තිකඵන්කන්ම 

 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලිපි කමොනු අසථහනමත කනහම හක්ෂි නළති කනහම හිටපු 

මභන් ඇභතිරුන්ට නළති  හක්ෂි වදහ ලිපි කමොනු  වළකදනහම 

ඒහ දළන් හභහනය ක්ධල් කරහයි තිකඵන්කන්ම කම්ෙ ඉතහභ 

ළයදියිම 

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

 හතනඹ ෙයපු ඒහ- 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඔඵතුභහට  file  එෙකුත් නළවළම [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහට  

file  එෙක්ත් නළවළම ඒ නිහ ඔඵතුභහ හ ග කන්නම එතුභහත් වරි 
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ෙළභළතියි, මරු බහඳතිතුභනි, එතුභහට  file එෙක් වදනහ නම්ම 

එතුභහ කරොකු කෙකනක් කිඹරහ කඳන්න්නම නු.ත් එකවභ 

වදන්කනත් නළවළම ඇත්තටභ ඳව්! [ඵහධහ කිරීම්] දළන්  

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් භන්්රීරුන්ට තිකඵන කඳෞ්ධමලිෙ boxesර 

ඇභතිරුන්ට අදහශ නඩු ම්ඵන්ධ හර්තහ දහරහ තිකඵනහම  

කවොඹරහ ඵරන්න ඕනෆ, කෙොකවොභද එකවභ කන්කන් කිඹරහම 

අඳට ඒහයින් ළඩක් නළවළම අඳට එෙ එෙ ඇභතිතුභහකේ ඕඳහ දූඳ 

කවොඹන්න, කඳෞ්ධමලිෙ ජීවිතඹ කවොඹන්න අලයතහක් නළවළම 

ඒහ අහධහයණ ළඩම ඒහ විසින් ඒ මරු ඇභතිතුභන්රහට තිකඵන 

කඳෞ්ධමලිෙ ජීවිතඹ  නළති ෙයනහම ඒෙ ළයදියිම  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

කභොනහ ද, මරු භන්්රීතුභනි, ඳහර්ලිකම්න්තුකව් boxesර 

තිකඵනහ කිව්කව්? 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් අකප් boxesරට දහනහ, ඇභතිරුන්ට 

අදහශ කචෝදනහ ඳත්ර; ඇභතිරුන්ට තිකඵන නඩු හර්තහ; 

ඇභතිරුන්කේ විසතයම  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

කවොයිම භහ ඒ මළන කොඹහ ඵරන්නම්ම 

 
ගරු තිවහව මත්තනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
තළඳෆකරන් එන ඒහම 

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

තළඳෆකරන් එන ඒහ කන්ද?  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඊට ඳසකේ කිඹනහ,  අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන 

කෙොිකන් බහට ෙළහ තිකඵනහ කිඹරහම ඒෙට අපි එෙඟ 

නළවළම අඳට ක්ධලඳහරන විකව්චන තිකඵනහම වළඵළයි, කම් 

ඇභතිරුන් ඕනෆ ඕනෆ කරහට අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ 

විභර්ලන කෙොිකන් බහට කමන්න්නයි, ප්රලසන ෙයන්නයි 

ඳටන් අයකමන තිකඵන එෙට අපි එෙඟ නළවළම  කභොෙද, ප්රලසන 

ෙයරහ ඒහ ඉය ෙ යන්කනත් නළවළ කන්ම ඒ ඇභතියඹහ ළයදි 

ෙහයකඹක් ද, නිළයදි ෙහයකඹක් ද කිඹරහ ඉය ෙයන්කන් නළවළම  

 කභොෙද, ෙයන්කන්? ඒහ තිඹහ මන්නහම අල්රස කවෝ දූණ 

කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහ අද ක්රිඹහත්භෙ න්කන් යකස් 

අල්රස, දූණ කවොඹන්න කනොකයිම තභන්ට ෙළභළති කෙනහ 

නිවඬ ෙයන්නයිම   ඒෙ භහ අය ෙලින් කිඹහපු විධහඹෙ ඵරකේ ත 

එෙ ආනිංඹක් වළටිඹටයි අඳට කඳකනන්කන්ම  විධහඹෙ ඵරඹ 

ත ආෙහයඹෙට තභන්කේභ ඇභතිරුන්ට විරු්ධධ ක්රිඹහත්භෙ 

න ආෙෘතිඹක් වළටිඹටයි අපි ඒෙ වඳුනහ මන්කන්ම ඒෙට අපි 

එෙඟ නළවළම  

ඊශඟට ඵරු. නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තු මළනම ඒ 

ආඹතනකේත් මළටලු තිකඵනහම නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුත් 

තභන්ට වඳන්න ඕනෆ කරහට අල්රන ආඹතනඹක් කරහ 

තිකඵනහම තභන්ට නිදවස ෙයන්න ඕනෆ අඹ නිදවස ෙයන,  

රැෙල් දභන්න ඕනෆ අඹට රැෙල් දභන ආඹතනඹක් කරහ 

තිකඵනහම  නඩු වදන්කන් එකවභයිම ම්ප්රදහඹඹක් වළටිඹට ඒෙ 

තිබුකණ් අධිෙයණ අභහතයහංලකේයිම ඳශු.ළනි තහට ඒහ 

කනස ෙය තිකඵනහම භහ එෙ උදහවයණඹක් කිඹන්නම්, මරු 

බහඳතිතුභනිම ප්රසි්ධධ කදඹක් කම්ෙම ඳසු ියඹ දිනර වුනිඹහ කව් 

වහු.ු රු නභක් ශභහ අඳචහය සි්ධධිඹෙට ම්ඵන්ධයි කිඹරහ ඳත්රර 

ඳශ වුණහම ඒ වහු.ු රුන්ට අදහශ කචෝදනහ නඹක් කඳොලීසිකඹන් 

කමොනු ෙශහම   භහ දන්කන් නළවළ, ඒ වහු.ු රුනභ තභ remand 

ෙයරහ ද, ඵන්ධනහමහය මත ෙයරහ ද ඉන්කන් කිඹරහම කෙකේ කවෝ 

ඒ කඳොලීසිඹ කචෝදනහ නඹක් කමොනු ෙශහම නීතිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තු කචෝදනහ අටකින්භ නිදවස ෙශහම අතිකර්ෙ 

කොලිසි ටර් කජනයහල්යඹකු භළදිවත් කරහ ඒ වහු.ු රුන්ට 

තිකඵන කචෝදනහ අටක් ඉත් ෙශහම කභොෙක්ද නීතිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තුට තිකඵන ඹන්ත්රණඹ ව්නිඹහ කඳොලීසිඹට 

ඩහ, ඒ කචෝදනහ අටකින් නිදවස ෙයන්නම එකවභ නම් කඳොලීසිඹට 

ඩහ කභොෙක් කවෝ කරොකු ඹන්ත්රණඹක් තිකඵන්න එඳහඹළ? 

 
ගරු ලිත් දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு னலித் றசரரக்க) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 
මරු භන්්රීතුභනි, අඳයහධ නඩු විධිවිධහන ංග්රවඹ ඹටකත් 

නීතිඳතිතුභහට ඵරතර- 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

වළභ ක්ධභ ඵරතර කදයිඹ කන්!  කම් කිඹන්කනත් ඒ ෙථහම 

ඵරතර තිකඵන්කන් ිකනිසසුන්ට කන්ම ඵරතර තිකඵන්කන් 

ජනතහ කනුකන්කන්ම මරු නිකඹෝජය ඇභතිතුභනි, අඳයහධ නඩු 

විධිවිධහන ංග්රවඹ අනු ඵරතර තිකඵන්කන් ඒ වහු.ු රුන් 

නිදවස ෙයන්න ද?  ස්රී දූෙකඹක් නිදවස ෙයන්න ද? ඒ 

දූණඹට රක් කච්ච දරුහට වනඹක් කදන්න ද? ඒෙයි භහ 

අවන්කන්ම [ඵහධහ කිරීම්] ඊශඟට ඊකේ කඳකර්දහ  භහධයර ඳශ 

වුණහ, දළළන්ත කුඩු යහඳහරිෙකඹක් කිකරෝ අටෙ කුඩු ප්රභහණඹක් 

කමන ඒභ  පිළිඵම  නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකන්  හක්ෂි නළවළ 

කිඹරහ ඔහු නිදවස ෙශහම  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු භන්්රීතුභනි, ත විනහ ග කදෙෙ ෙහරඹක් ඳභණයි 

තිකඵන්කන්ම  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

 මරු රලිත් දිහනහඹෙ නිකඹෝජය ඇභතිතුභනි,  කෙොකවේද 

ඹන්කන්? [ඵහධහ කිරීම්]  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඉතිරි විනහ ග කදෙත් අව කමන ඉරහභ  ඹන්නම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

මරු බහඳතිතුභනි, හක්ෂි නළවළයි කිඹරහ ඉත් ෙශහම [ඵහධහ 

කිරීම්] කවේතුක් දන්කන් නළවළම කුඩු කමනහපු ඵ ඇත්තම කුඩු වසු 

වුණහම දළළන්ත යහඳහරිෙකඹක්; කුඩු කමනහහ; කුඩු වසු වුණහ; 

කිකරෝ අටක්; කිකරෝ අටෙ කුඩු තිකඵනහම වළඵළයි, යහඳහරිෙඹහ 

නිදවසම  ඔන්න, අපරු නීතිම  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ  
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කෙොකවොභද නිදවස ෙකශේ?  

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

නීතිඳතිතුභහ නඩු ඉල්රහ අස ෙයකමන තිකඵනහම ඒෙ 

හධහයණ ද? 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඉල්රහ අස ෙය මන්න ඵළවළ කන්? 

 
ගරු සුනිල් ශඳුන්මනත්ති මශතළ 
(ரண்புறகு சுணறல் யந்துன்தணத்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒෙ කන්ම භහය ළකේම මරු බහඳතිතුභනි, මරු හසුක්ධ 

ඇභතිතුභහ කිඹනහ, ඉල්රහ අස ෙය මන්න ඵළවළ කිඹරහම ඒ ෙ කන්  

අපි කිඹන්කනත්ම එතුභහ කිඹන්කනත් ඒෙම අපි කිඹන්කන්ත් ඒෙම  

[ඵහධහ කිරීම්]  ඒෙ තභයි මරු  ඇභතිතුභනි, කම්ෙ භහය ළඩක්ම 

භහයභ භහය ළඩක්ම  

ඊශඟට විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තු මළන ඵරු.ම 

ඇත්තටභ විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තු ළරකිඹ යුතු 

කේහක් ෙයනහම මරු බහඳතිතුභනි, භහධයරත් ඳශ වුණහ, 

බහණ්ඩහමහයකඹන් විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකව් නිරධහරින්ට 

දිරි ීමභනහ කදන්න කිඹරහ ු.දල් කන් ෙශ ඵම 2003 සිට ඒ දිරි 

ීමභනහ ක්රභඹ තිකඵනහම නු.ත්, කම් න විට විමණෙහධිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තුකව්භ නිරධහරින්කේ භළදිවත්වීකභන්, ඒ 

කදඳහර්තකම්න්තුකව් ඉවශ නිරධහරින්කේ හිතත්ෙම්රට ඒ දිරි 

ීමභනහ ක්රභඹ කනස ෙයරහ තිකඵනහම දළන් දිරි ීමභනහ කදන්කන් 

බහණ්ඩහමහයකේ අනුභත ක්රභඹට කනොකයි, ඊට ඩහ කනස 

ක්රභරටම  

මරු බහඳතිතුභනි, කිඹන්නට කමොඩක් ෙරුණු තිකඵනහම 

නු.ත් භකේ ෙහර කව්රහ අන් නිහ භභ අහන ලකඹන් කම් 

ෙහයණඹත් කිඹන්නම්ම  අද දින ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ළඹ ්ෂර්ඹත් 

හෙච්ඡහ න නිහ, විකලේකඹන්භ භභ අමඹ ෙයන්නට ඕනෆ 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ෙටයුතු කනුකන්,අකප් ෙටයුතු කනුකන් 

ෙළඳ කන ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඉන්න කේෙ භණ්ඩරඹම 

විකලේකඹන්භ අකප් පුසතෙහරකේ ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඇතුළු ෆභ 

කදනහභ ඉතහ කකවෙය ෙහර්ඹ බහයඹක් ඉසට ෙයනහම ඒෙ අපි 

අමඹ ෙයන්නට ඕනෆම ඒ කකවෙය ෙහර්ඹ බහයඹ කනුකන්, 

ඔවුන්කේ ක්රිඹහලිඹ පිළිඵ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් අධහනඹ මීට ඩහ 

කඹොු. විඹ යුතුයි කිඹහ, භහ ඉල්රහ සිටිනහම ඔඵ ළභ කදනහටභ 

කඵොකවොභ සතුතියිම   

[අමබහම 12ම12] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ (ජළතික භළළ ශළ 

වමළජ ඒකළබද්ධතළ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர - தசற தரறகள், 

சமூக ஒருமப்தரட்டு அமச்சர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 

Languages and Social Integration) 

මරු බහඳතිතුභනි, මරු සුනිල් වඳුන්කනත්ති භන්්රීතුභහකේ 

ෙථහකන් ඳසු භට ෙථහ ෙයන්නට අසථහ රළබුණු නිහ 

ෙහයණඹක් දළන මන්නට තිකඵනහම කුඩු කිකරෝ 8ක් කමනහ 

ළෙෙරු නිදවස ෙශ ෙථහ භට වරිභ ළදමත්ම භභ දළන මන්නට 

ඕනෆ, කභොන කල්ඛ්නඹ අනු ද එතුභහ කිව්කව් කිඹරහ, කුඩු කිකරෝ 

8ක් කමනහ ඒ ළෙෙරුහ නිදවස ෙශහ කිඹරහම කභොන 

කල්ඛ්නඹක් ඳදනම් ෙයකමනද කිඹන්කන්? 

 
ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඔඵතුභහ අවන නිහ භභ කිඹන්නම්ම විකලේකඹන්භ අර්තහඳල් 

තුශ ඟහ ඳසු ියඹ දහ කුඩු කිකරෝ 8ක් ආනඹනඹ ෙශහම ඉතහ 

ඳළවළදිලි පුත් ඳත්ර වන්- 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒහ ඔක්කෙෝභ භභ දන්නහම ඒ විසතය භභ දන්නහම  භට 

ඕනෆ ෙයන්කන්, ඔඵතුභහ ඳදනම් ෙය මන්නහ කල්ඛ්නඹ කභොෙක්ද 

කිඹරහයි, ළෙෙරු නිදවස ෙශ ඵටම 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

එතුභහ අවපු ප්රලසනඹට විතයක් පිළිතුරු කදන්නම 

 

ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඉතහ ඳළවළදිලි කර පුත් ඳත්ර ටවන් කරහ තිබුණහ- 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ඒ විසතය ෙථහ අපි දන්නහම  

 

ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
පුත් ඳත්ර ටවන් ෙයරහ තිබුණහ- 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

පුත් ඳත්ර ෙථහ නම් ඳදනම් ෙය මන්කන්, එතළනින් 

ෙථහ නතය ෙයන්නම 
 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු ඇභතිතුභහකේ ප්රලසනඹට උත්තය කදන්නම 
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ගරු මනුර දිවළනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு அநு றமரரக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එකවභ නම් කභොෙක්ද කිඹන්කන්? [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

 ඕනෆ නළවළ භභ ෙථහ ෙයන්නම්ම භට දළන් කප්නහ කන් 

ඔඵතුභහ ඳදනම් ෙය මන්කන් පුත් ඳත් කිඹරහම [ඵහධහ කිරීභක්] 

මරු අනුය දිහනහඹෙ භන්්රීතුභහ, දළන් වරිම භකේ ෙථහ ෙයන්න 

කදන්නම දළන් භකේ ෙථහ ෙයන්න ඉඩ කදන්න, ඇස ප්රලසනඹට 

උත්තය ු න්නහ කන්ම [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් උත්තයඹ ු න්නහ කන්, 

හ ග කන්නම අය ෙථහට කිඹන්කන් ඔළු දභන්න කඳොේඩක් ඉඩ 

ු න්නහභ වදනහ ඇඟභ දභන්න කිඹරහම ඒෙ තභයි කේවීපී එෙම 

වරි, දළන් භකේ ෙථහ ෙයකමන ඹනහම [ඵහධහ කිරීභක්] දළන් 

අවකමන ඉන්න කෙෝම 

මරු බහඳතිතුභනි, අඳට අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ 

නහඹෙත්ඹ නිහ යට අබයන්තයකේ ක්ධලඳහරන අභිකඹෝමඹක් 

නළවළම එතුභහකේ නහඹෙත්කඹන් අපි කම් කමන ඹන මභනට 

කිසිභ ක්ධලඳහරන අභිකඹෝමඹක් නළවළම නු.ත් අඳට ඵහහිය 

කරෝෙකේ ඵරතුන්කමන් අභිකඹෝමඹක් තිකඵනහම ඊට කවේතු 

අකප් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහත්, අකප් යජඹත් සහධීන, නිවල් ව 

ප්රතිඳත්තිඹක් අනුමභනඹ කිරීභයිම කම් බහකව් අධියහජය විකයෝධී 

භන්්රීරුන් ඉන්නහ නම්, ඒ අඹ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ආයක්හ කනුකන් ඉදිරිඳත් න්නට ඕනෆම අධියහජයහීම 

මළත්තන්ට නම් අපි ඒෙ කිඹන්කන් නළවළම  

ඊශඟ ෙහයණඹ කභඹයිම අකප් යකස් ෙටයුතු පිළිඵ 

ඵරතුන්කේ අනිසි භළදිවත්වීම් අපි ප්රතික්කේඳ ෙයනහම ඒෙ 

තභයි අරිඹහු ට කවේතුම මරු සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ කිඹනහ 

භහන හිිකෙම් ප්රතිඳත්ති මළන අඳට ඵරතුන් කචෝදනහ ෙයනහ 

කිඹරහම ඒ ඵරතුන් මළන මරු සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ කිඹන්කන්, 

"කරෝෙඹහ" කිඹරහම අපි "කරෝෙඹහ" කිඹන්කන් නළවළම අපි 

කිඹන්කන්, ඹම් ඵරතුන් ංඛ්යහක් එෙතු කරහ ඉන්නහ, ඒ 

අඹකේ ෙළභළත්ත, අභිරහඹ වහ ඳළතුම් අනු ක්රිඹහත්භෙ කනොන 

විට, ඔවුන්ට ප්රතිවිරු්ධධ ව සථහයඹන්හි ඉකමන අපි 

ජහතයන්තයකේ ෙටයුතු ෙයන විට, අපි ඔවුන්කේ දඩ බිම්, කෙළි 

බිම් ඵට කම් යට ඳත් ෙයන්නට සදහනම් කනොන විට, අඳට 

ු.හුණ කදන්නට න අභිකඹෝමඹට තභයි අපි අද ු.හුණ ීමරහ 

තිකඵන්කන් කිඹරහයිම කෙොකවොභද අපි කම් අභිකඹෝමඹට අද 

පිළිතුරු කදන්කන්?  

කියුඵහ දලෙ කිහිඳඹක්භ ඵරතුන්කේ, -කම් ඵරතුන්කේ, 

ඔඹ කිව් ඵරතුන්කේ- ම්ඵහධෙ, ආර්ථිෙ ළටලීම් ව අනිඹම් 

ආක්රභණඹන් දයහකමන හිටිකේ ඒ යකස් ජනතහකේ හමූහිෙ 

ලක්තිකඹන්, අධිසඨහනකඹන්ම ඒ හකේභ ඒ ජහතිෙ වළඟීකම් 

විප්රෙහරී ජීකඹන්ම ඒ කරභ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ප්රු.ඛ් අකප් 

යජඹත් කම් ඵහහිය අභිකඹෝමරට ු.හුණ කදන්කන් ජනතහ බිකම් 

අඳට ඇති ලක්තිකඹන්ම  

භව කඳොකශොකන් ලක්තිඹ උයහ මත් කඹෝධකඹක් මළන 

ෙථහක් තිකඵනහම එකරභ ජනතහ බිකම් ලක්තිකඹන් කඹෝධ 

ඵරඹක් කමොඩ නඟහ මත් රංෙහකව් අකප් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඇතුළු යජඹට -න්ධහනඹට- කම් අභිකඹෝමඹ ඉදිරිකේ කනොකල්වී 

ඉන්න පුළුන්ම අද ජහතයන්තයකේ තිකඵන ඵර තුරනඹ තුශ 

අඳකේ යටල් දණ මසන්නට ඵරතුන්ට පුළුන්ෙභක් නළවළම 

අධියහජය විකයෝධී කරෝෙ ජනතහත් භඟ අත් ළල් ඵළ කමන 

ඹන මභනෙටයි අපි අද සදහනම් කරහ ඉන්කන්ම නු.ත් කම් වහ 

අපි රහංකීඹ ජහතිඹ එක්ත් ෙශ යුතුයිම ඒ වහ ු.ල් පිඹය ව 

කබෞිකෙ අඛ්ණ්ඩතහ අපි ජඹ මත්තහම දළන් ජහතිෙ වදකත් 

අඛ්ණ්ඩතහ අපි ජඹ මත යුතුයිම ඒ වහ උතුකර් ඳශහත් බහ 

භඟ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ව අකප් යජඹ වකඹෝමකඹන් 

ෙටයුතු කිරීභට සදහනම්ම ඒ හකේභ උතුකර් ඳශහත් බහත් යජඹ 

භඟ වකඹෝමකඹන් ෙටයුතු කිරීභට සදහනම්ම ක්ධලඳහරන 

ලකඹන් භතහීම කදභශ ජහතිෙ න්ධහනඹත්, අඳත් අතය කරොකු 

කනසෙම් තිකඵනහම ඒ ඹම් ක්රිඹහෙහරී පිඹයඹන් පිළිඵයිම 

එකර ක්ධලඳහරන භතහදකඹන් අපි කනස වුණත්, ආණ්ඩු 

ඳහරනකේීම අඳට එක් ෙටයුතු ෙයන්න සි්ධධ නහම ඒෙ ඒ 

ඳළත්කතන් කදභශ ජහතිෙ න්ධහනඹත් දන්නහ; කම් ඳළත්කතන් 

අපිත් දන්නහම අපි ක්ධලඳහරන ලකඹන් විහදඹෙ ඉන්කන්ම 

ඔඵතුභන්රහකේ ක්ධලඳහරන අදවසරට අකප් ක්ධලඳහරනඹ අපි 

වයස ෙයනහම නු.ත් ඔඵතුභන්රහට තිකඵන අයිතිඹට අපි මරු 

ෙයනහම ඒ නිහ තභයි කදභශ ජහතිෙ න්ධහනකේ අදවස 

උදවසරට අපි විරු්ධධ වුණත්, ඒ අදවස දළරීභට ඔඵතුභන්රහට 

තිකඵන අයිතිඹ අපි ආයක්හ ෙයන්කන්ම ඒෙ තභයි 

ප්රජහතන්තහදඹමඑකර ප්රජහතන්ත්රහදඹ ක්රිඹහත්භෙ කනොවුකණොත්, 

ප්රජහතන්ත්රහදකේ ෙෆල්රක්ත් ඉතිරි න්කන් නළවළම  

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ඳසු ියඹ දිනෙ කදභශ ජහතිෙ 

න්ධහනකේ නහඹෙ ම්ඳන්දන් භළතිතුභහකේ ෙථහට 

අනයතකඹන් ෙයපු ඵහධහ මළන භභ ෙනමහටු නහම ඒ මළන භභ 

භහ අඹද සිටිනහම කභොෙද, භකේ සථහයඹ අනු 

ඔඵතුභන්රහකේ අදවසරට භභ විරු්ධධයිම නු.ත් ඔඵතුභන්රහට 

අදවස දළරීභටත්, ප්රෙහල කිරීභටත් තිකඵන අයිතිඹ අපි යකිනහම ඒ 

හකේභ අපි කදභශ ජහතිෙ න්ධහනඹට විරු්ධධ අකප් ක්ධලඳහරන 

භතහදඹ කමන ඹනහම නු.ත් ජනතහ ඳත් ෙයපු උතුකර් ඳශහත් 

බහකව් කදභශ ජහතිෙ න්ධහනඹට තිකඵන නහඹෙත්ඹ අපි 

පිළිමන්නහම ඒෙ තභයි කම් ආණ්ඩුකව් සථහයඹම ඒ අනු තභයි 

අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ක්රිඹහ ෙය තිකඵන්කන්ම  

ප්රජහතන්ත්රහදඹ භත ජහතිෙ එක්ත්ෙභ කමොඩ නළ කඟන 

තයභට තභයි අඳට ඵහහිය අභිකඹෝමරට ු.හුණ කදන්න පුළුන් 

න්කන්; අපි කම් යකස් එෙභ ජහතිඹක් වළටිඹට හිටිකඹොත් තභයි 

අඳට ඵහහිය අභිකඹෝමරට ු.හුණ කදන්න පුළුන් න්කන්ම කම් 

යකස් සිටින අඳ අතය භඟිඹක් තිකඵනහ නම්, කන 

එකෙකුටත් අකප් යටට අත කඳොන්න ඵළවළම ඒ නිහ ඒ භඟිඹ 

කමොඩ නළඟීභ අකප් යකස් සනරීබහකේ ඳදනභ වළටිඹට අඳ 

පිළිමත යුතුයිම ඒ වහ භහනත්ඹ, කමෞයඹ ඒ හකේභ 

ප්රජහතන්ත්රහීම අයිතිඹ, ජන ංඛ්යහ කනොඵරහ වළභ කදනහටභ රඵහ 

ීමභට අපි සදහනම් කන්නට ඕනෆම ජන ංඛ්යහ ඳදනභ 

ප්රජහතන්ත්රහදකේ ඳදනභ කනොකයිම භභ ඒෙ පිළිමන්නහම 

ඵහුතයහදකඹන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ කන් ෙය වඳුනහ මන්න අඳට 

පුළුන්ම එකවභ නළත්නම් අපි උතුකර් භළතියණඹ ඳත්න්කන් 

නළවළම අපි උතුකර් භළතියණඹ ඳළළත්වකව් අපි ඒ අයිතිඹ තිකඵන 

ඵ පිළිමන්නහ නිහයිම ඒ භළතියණකඹන් කදභශ ජහතිෙ 

න්ධහනඹ ජඹග්රවණඹ ෙයන ඵ දළනකමනයි අපි ඒ භළතියණඹ 

ඳළළත්වකේම ඒ නිහ අපි කම් ංඛ්යහත්භෙ ඵහුතයහදකේ ඉන්නහ 

කිඹරහ ඒ මරු භන්්රීතුභහ ෙයන කචෝදනහ අපි ප්රතික්කේඳ 

ෙයනහම 

 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Why was he not allowed to go to a part of the 

Northern Province? Why was he prevented from going 

there? There is no law preventing anybody - 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Who was prevented? 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Chief Minister. The Chief Minister has been 

elected. If democracy is flourishing - 

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

What is the area to which he was prevented from 

going? 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He went to Kankesanthurai. There were two temples 

that had been bulldozed by the army. He was going to see 

it, but he was stopped by the military. How can the 

military stop him?  Is there a law which says that 

somebody cannot go to that place?  

 
ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Well, there can be security reasons, which maybe the 

reason, I do not know. The Chief Minister must make 

representations to the Minister of Defence, who is the 

President and the President will give you an answer to 

this. I am not aware of the facts. Therefore, I cannot give 

you an answer. You are aware of the facts. So, please 

represent matters to the President and the President for 

sure will give you an answer as to why he was prevented 

at that moment or whether that prevention was not lawful. 

One of the two will be said by him. There is a national 

security question. I cannot go to the United States and go 

anywhere I like because the United States has its own 

national security concerns. How is the affairs of the 

Guantanamo Prison conducted?  

 
ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

You are a foreigner in the US. But, he is a Chief 

Minister here. 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

I know, but what I am saying is, in America, even the 

American journalists cannot go there.   

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He is an elected Chief Minister.  

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

I am not saying one or the other. I am only saying,  let 

us look into it. If there is a national security concern, 

certainly that has to be of concern. 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

But, do not defend that.  

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

No, I am not defending. That is why I said, “if”. Let 

that be said by the President. The President might say that 

preventing him was wrong, that he should not have been 

prevented. So, leave it to the President to say and leave it 

to the Chief Minister to represent matters to the President 

- [Interruption.]Now, please sit down.    

අද න විට අඳකේ ජනහධිඳතිතුභහට ජහතයන්තය යහජය 

තහන්්රිෙඹකු කර විලහර ම කීම් කමොඩක් ඳළරී තිකඵනහම අපි 

ෙවුරුත් දන්නහ, රංෙහකව් ඳත්න CHOGM එෙ නත්න්න 

කෙොයි තයම් උත්හව ෙශහ ද කිඹරහම ඒ ෙවුද? කම් අඳට කචෝදනහ 

ෙයන ඵරතුන්භයිම ෙළනඩහ, එක්ත් යහජධහනිඹ ළනි කම් 

උදවිඹභ තභයි උත්හව ෙකශේ CHOGM එෙ රංෙහකව් ඳත්න 

එෙ නත්න්නම ඒ අඹභ තභයි අද අඳට කචෝදනහ එල්ර 

ෙයන්කනත්ම ඒ නිහ කම්ෙ අඳට පුු භඹක් කනොකයිම අඳට භහන 

හිිකෙම් කචෝදනහ එල්ර ෙයන අඹභ තභයි කම් උත්හවකේ 

කඹු කණ්ම නු.ත් කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ ළ ග කදනහකේ තීයණඹ 

ක්රිඹහත්භෙ වුණහම  

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙළභයන් භවත්තඹහ ආහට ඳසකේ ඇයි එතුභහට ඕහ කිව්කව් 

නළත්කත්? 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

කිව්හ, කිව්හම එතුභහට කිඹරහ තිකඵන්කන්ම [ඵහධහ කිරීම්] 

ෙළභයන් භවතහ ජහති අන්ධකඹක්, because he refuses to see.  

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

I know, but you could have told him. 

 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළකීභ ප්රතික්කේඳ ෙයන්නහ අන්ධකඹක් හකේභ ඇකන ක්ධ 

කනොඇසී ඉන්න ිකනිවහත් බිහිකයක්ම [ඵහධහ කිරීම්]  

ඊශඟ ෙහයණඹ කම්ෙයිම යට සහධීන, සනරී 

කමොඩනළඟීභට නම් භහජ හධහයණත්කේ ආර්ථිෙ 
ංර්ධනඹකුත්, ඒ හකේභ  අඳකේභ මභන් භහර්මඹ භහනත්ඹ 
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භත ඳදනම්වීභත් අලයයි කිඹන එෙ භභ පිළිමන්නහම ඒ 

ප්රතිඳත්ති ම්ඳහදනඹ වහ ක්රිඹහට නළංවීභ අද විලහර ලකඹන් බහය 
වී තිකඵන්කන් ෙහටද? අකප් ජනහධිඳතිතුභහටයිම ඒ නිහ 

ජනහධිඳතිතුභහ අතිවිලහර ෙහර්ඹ බහයඹක් ඉටු ෙයිකන් ඉන්කන්ම 
ජනහධිඳති ක්රභඹ භභ පිළිමන්නහද නළ්ධද? ජනහධිඳති ක්රභඹ භභ 

පිළිමන්කන් නළවළම නු.ත් කම් ජනහධිඳතිතුභහ ජනහධිඳති ධුයකේ 
ඉන්නහතුරු එතුභහට කම් විලහර මකීම් බහයඹ ඉසට ෙයන්නට 

කරහ තිකඵනහම ඒ ම කීම් ඉටු කිරීභට එතුභහට මත න ෙහරඹ 

අපි ෙවුරුත් දන්නහම ඒ නිහ එතුභහ බහයකේ ඇති ඹම් ඹම් යහජය 
ෙහර්ඹහංල මළන එතුභහටභ ෙරුණු කීභට භළති ඇභතිරුන්ටත්, 

භවජනතහටත් රළකඵන අෙහලඹ භදිම ඒ නිහ එතුභහ ඹටකත් 
ඇති ෙහර්ඹහංල මළන ෙටයුතු ෙයිකන් ඳහර්ලිකම්න්තු භළති 

ඇභතිරුන් වහ භව ජනඹහ භඟ ම්ඵන්ධීෙයණඹ වීභට 
ජනතහට ම කිඹන ඹම් නිකඹෝජිතඹන් ප්රභහණඹක් ඳත් ෙශ 

යුතුයිම එත කෙොට ෙළබිනස් භණ්ඩරඹ  මීටත් ළ ගඹ ටිෙක් ළ ග 

කන්න පුළුන්ම [ඵහධහ කිරීම්] ෙළබිනස් භණ්ඩරඹ කරොකු කන 
එෙ මළන රුදහක් ඇති ෙය මන්න එඳහම ළකේ කෙකයනහද නළ්ධද 

කිඹන එෙ විතයක් ඵරන්නම ළකේ කෙකයනහ නම් ෙළබිනස් 
භණ්ඩරඹ කරොකු වුණහට ෙභක් නළවළම  

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභහකේ ළකේ කනහම අකප් ළකේ  කන්කන් නළවළම 

[ඵහධහ කිරීම්] 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

භභ කම් කිඹන්කන් ළකේ කෙකයන විධිඹම [ඵහධහ කිරීභක්] I 

am trying to tell you how efficiently the matter can be done. 

දළන් යහජය ෙහර්ඹහංල මණනහක් එතුභහ ඹටකත් තිකඵනහම ඒ 

ෙටයුතු කිරීකම්ීම  භව ජනඹහටත්, භළති ඇභතිරුන්ටත් වළභ 

දහභ ජනහධිඳතිතුභහ වු. කන්න ඵළවළ කන්ම ජනහධිඳතිතුභහට 

තිකඵන ළඩ යහජෙහරි කමොඩත් එක්ෙරහ අඳට ෙහරඹ කදන්නත් 

එතුභහට ඵළවළ කන්ම ඒ නිහ කම් ෙහර්ඹහංල ඹම් භළති ඇභතිරු 

මණනහක් අතකර්  කඵදහ කදන්න ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් භව 

ජනඹහ  භළති ඇභතිරුන් එක්ෙ ඵෙම් ඳත්නහම  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The role of the Minister is public relations. That is 

how you have understood your role.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

Yes, of course.  
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

The role of the Minister is public relations and 

relations with other Members including those in the 

Opposition. We are answerable as Ministers, to you and 

to the public. 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Is that all?  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

That is it. The President has  enough work to be 

undertaken as the President. Therefore, we think some 

representatives who are responsible to this House may be 

asked to do the work, which is necessary to coordinate 

with the people and the Members. That is all I am saying.  
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

දළනට නිරධහරින් අතින් තභයි කම් ෙටයුතු කෙකයන්කන්ම 
නිරධහරින් භව ජනඹහටත්, භළති ඇභතිරුන්ටත් ම කිඹන්කන් 
නළවළම ඒ නිහයි භභ කම් කඹෝජනහ ෙයන්කන්ම නු.ත් භභ එෙ 
ෙහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆම ඔඵතුභන්රහ කවෝ අඳ කවෝ 
ජනහධිඳතිතුභහට ඹන ඕනෆභ ලියුභෙට පිළිතුයක් රළ කඵනහම 
පිළිතුයක් රළකඵනහ විතයක් කනොකයි ඒ ම්ඵන්ධ මත්ත 
පිඹයත් දළනුම් කදනහම රලිත් වීයතුංම භවතහ කම් වහ ඉතහ 
ක්රභහනුකුර ළඩ පිළිකශක් වදරහ තිකඵනහම ඒ ෙටයුත්ත 
අහන ලකඹන් පර වුණහද නළ්ධද කිඹන එෙ කනොකයි භභ 
කිඹන්කන්ම වළකභෝභ එන ලියුම්ර වන් වළභ කදඹක්භ පර 
ෙයන්න ඵළරි කන්න පුළුන්ම නු.ත් ජනහධිඳති ෙහර්ඹහරකඹන් අද 
වළභ ලියුභෙටභ; ඉතහභ හභහනය පු්ධමරඹකු ඹන ලියුභටත් 
භන්්රීයඹකු ඹන ලියුභටත් පිළිතුයක් එනහම  

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.. சுந்றன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

That is an acknowledgement 
 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

No, not only an acknowledgement; it is followed up 

by some measures taken in that direction, which may not 

be to the satisfaction of the writer because the writer may 

have asked for the sun and the moon.  

1988, 1999 ෙහරකේ අතුරුදවන් ව, අතුරුදවන් ෙශහ ව, 
 හතනඹ ෙශහ ව සිඹලු කදනහ කනුකන් ඳහර්ලිකම්න්තු ටයවුභ 
අර කඳොු  සභහයෙඹ එදහ ජනහධිඳතිතුභහකේ අනුඵරකඹන් 
එතුභහකේ වබහියත්කඹන් ඉදි ෙයන්නට කඹු ණහම එඹ 
ප්රචණ්ඩත්ඹට එකයහි ප්රජහතන්ත්රහීම ආත්භඹ කනුකන් වළදූ 
ංකක්තහත්භෙ සථහනඹක්ම ජනහධිඳතිතුභහත් භභත් කභතළන සිටින 
කඵොකවෝ භළතිඇභතිරුත් කභභ සථහනඹට යක් ඳහහ එෙතු 
වුණහම ඒ ු ර්දහන්ත ෙහර ඳරිච්කේදඹ මළන කභකනහි ෙයරහ කභළනි 
හඳයහධී  හතන භීණ කනොකව්හ කිඹහ ප්රහර්ථනහ ෙයන්නටත්,  ඒ 
ජීවිත නළති ව අඹ භයන්නටත් තභයි අඳ එතළනට ියකේම එභ 
ු ර්දහන්ත අඳුරු යුමකේ එතුභහත් භඟ එක්ත් ජහතීන්කේ  
ංවිධහනකේ ජිනීහ නුය ු.ළුට ියහින් ෙරුණුත් කිව්හම ඉන් 
ඳසු තභයි කම් සභහයෙඹ වළු කව්ම ඒෙ වළු කව් ඉතහභත් විිතසට 
හසතු විදයහ ිතල්පිකඹක්ම [ඵහධහ කිරීම්] 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
ෙරුණහෙය නිලසලේද න්නම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු ලළසුමද්ල නළනළයක්කළර මශතළ 
(ரண்புறகு ரசுத ரரக்கர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
කභභ ු ර්දහන්ත අඳුරු යුමකේ සිු  ව ංකව්මජනෙ ක්රිඹහ 

දහභඹත්, ඊට කමොු රු ව  සිඹලු කදනහකේ ජීවිතත් මළන කභළනි 

ෙරහත්භෙ ආෙහයඹට නිර්භහණඹ ෙශ සභහයෙඹකින් අඳ එදහ 

ප්රජහතන්ත්රහීම භතහදඹ තවවුරු ෙශහම කභභ සභහයෙඹ අද න විට 

ජනහධිඳතිතුභහකේ වහ අඳකේභ යජඹ ෙහරකේ කඳොශට භතරහ 

ෙය වභහයයිම එකේ සිු  වීභට ඹන අසථහකව් භභත් අතුරුදවන් 

වන්කේ භහපිඹ දූ දරු ංමභඹත් එතුභහට කම් මළන ළර ෙය කභඹ 

ශක්න කර ඉල්රහ සිටිඹහම ඒ කරහකව් අතුරුදවන් වන්කේ  

භහපිඹ දූ දරු ංමභ කේ නිකඹෝජිතඹන් ෙළහ කිව්හ, අඳට  කන 

තළනක් විෙල්ඳ රඵහ කදනහඹ කිඹහම ඒෙ වදන්න ු.දලුත් 

කදනහඹ කිව්හම අකප් හසතු විදයහ ිතල්පිඹහ ඒ වහ කඹොදහ 

මන්නටත් අයිතිඹ කදනහඹ කිව්හම අද  ඒ පිළිඵ භතක් ෙය 

ඹළව්හභ අඳට නහමරිෙ ංර්ධන අධිෙහරිඹ අඳට දන්හ එහ 

තිකඵනහ, "එභ සභහයෙඹ අයඹ කනොරළබ ඉදි කිරීභක්ඹ, ඒ 

නිහ එඹ ඉත් ෙශහඹ, එළන්නක් දළන් වදන්න ඉඩෙඩක් නළත" 

කිඹහම කම් මළන භකේ ඵරත් විකයෝධඹ ඳශ ෙය භහ 

ජනහධිඳතිතුභහට ලියුභක් ඹහ තිකඵනහම භට ඒෙට  පිළිතුයක් 

රළබිරහ තිකඵනහම ඒ පිළිතුය අනු එතුභහ කම් මළන භළදිවත් 

කරහ, අකප් ෙහරකේභ කඳොශට භතරහ ෙශ අභතෙ කනොෙශ 

යුතු ඉතිවහඹ නළත ඉදි ෙයන්න අඳට ලක්තිඹ රළකඵනහ 

ඇතළයි කිඹහත්, ඒ වහ එතුභහකේ අනුග්රවඹ අඳට රළකඵනහ 

ඇතළයි කිඹහත් විලසහ ෙයිකන් එතුභහට කෞඛ්යකඹන් පිරුණු 

දිගු ෙහරඹෙ ජීවිතඹෙ ආිතර්හදඹ රළකේහ  කිඹහ ප්රහර්ථනහ 

ෙයිකන් භකේ චන සල්ඳඹ වභහය ෙයනහම  

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 
දිහ ආවහයඹ වහ  ඳසරු 1ම00 දක්හ  බහකව් ෙටයුතු 

අත්හිටුනහම  

 
රැවහවීම ඊට මනුකල තළලකළලිකල මත් හිටුලන දින්,                

ම. භළ. 1.00ට නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ [ගරු මුරුම සු 
චන්ද්රකුමළර් මශතළ] ම  වභළඳතිත්ලමයන් නෆලත ඳලත්ලන දී. 

அன்தடி, அர்வு தற. த. 1.00 றம இமடறரத்ப்தட்டு 

லண்டுந் தரடங்கறற்ர. குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள்  

[ரண்புறகு  முருதகசு சந்றகுரர்]  மனம கறத்ரர்கள்.   
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then 

resumed, MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

[THE HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair. 

 
[අමබහම 1ම00] 

 

ගරු කරු ජයසූරිය මශතළ  
(ரண்புறகு கரு ஜசூரற) 

(The Hon.  Karu Jayasuriya) 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, විඳක්ඹෙ යුතුෙභ 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ කනුකන් වඬ නළඟීභයිම භට භතෙයි එදහ 

විඳක්ඹ ක්රිඹහ ෙශ ආෙහයඹම ඒ නිහ අද අඳටත් විඳක්ඹ 

කනුකන් ප්රජහතන්ත්රහදඹ, ඹවඳහරනඹ, විනිවිදබහඹ 

ම්ඵන්ධකඹන් අදවස ප්රෙහල ෙයන්න සිු  කරහ තිකඵනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද භභ ෙථහ ෙයන කඵොකවෝ 

ෙරුණු මළන  අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ විඳක්කේ භන්්රීයඹකු 

ලකඹන්, එකවභ නළත්නම් විඳක් නහඹෙයඹහ ලකඹන් කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තු තුශත්, ඳහර්ලිකම්න්තුකන් පිටසතයත්, භවය 

අසථහර ජිනීහ ියහිල්රහත් වඬ නඟපු ආෙහයඹ භට භතක් 

කනහම ඒ නිහ අද භභ ෙථහ ෙයන්කන් ්ධකව්ලකඹන් කවෝ 

කුවෙත්කඹන් කනොකයිම අපි ෙථහ ෙයන්කන් අඳ විසින් ඉටු ෙශ 

යුතු ඹම් කිසි ම කීභක්, විඳක්කේ ම කීභක් ඉසට ෙයන්නයිම 

අපි ෆභ විටභ කිව් කදඹක් තභයි ප්රජහතන්ත්රහදකේ ඳළළත්භ 

වහ විධහඹෙඹ, යසථහදහඹෙඹ ව අධිෙයණඹ අතය 

භතුරනඹෙ අලයතහම කභතළන ීම ඹම් කිසි විධිඹෙට ඒ 

භතුලිතබහඹ නළති වුකණොත් ප්රජහතන්ත්රහදඹට තර්ජනඹක් 

කිඹරහ අපි දකිනහම ර්තභහනකේ තත්ත්ඹ තභයි විධහඹෙඹ 

විසින් යසථහදහඹෙඹත්, අධිෙයණඹත් සිඹ අණෙට ඹටත් ෙය 

කමන  තිබීභම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, එකවභ වුකණොත් ඒ 

ඳහරනඹ තුශ ඒ යකස් ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඳළකතන්කන් නළවළම එතළන 

ීම අඳ දකින්කන් ඒෙහධිඳති සරඳඹකුයිම එකවභ නළත්නම් උතුරු 

කෙොරිඹහකව් හකේ සරඳඹකුයිම අද කභතළන ීම අපි වඬ 

නඟන්කන් විකලේ අසථහෙ ඉකමනයිම අකප් ජනහධිඳතිතුභහ 

කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ නහඹෙඹහ ලකඹන් ඳත් වුණහම අපි                  

ශ්රී රහංකිෙඹන් ලකඹන් ඒ මළන න්කතෝ කනහම ඒ හකේභ 

එතුභහ හර්ක් ෙරහඳකේ හිටපු නහඹෙඹහ ලකඹන් ක්රිඹහ ෙශහම ඒ 

නිහ විඳක්කේ භන්්රීරුන් ලකඹන් අද අපි ඉදිරිඳත් ෙයන 

අදවස වහ කඹෝජනහ ම්ඵන්ධකඹන් එතුභහකේත්, යජකේත් 

අධහනඹ කඹොු. කනහ ඇති කිඹරහ අඳකේ ඵරත් විලසහඹක් 

තිකඵනහම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අපි ෙවුරුත් දන්නහ කදඹක් 

තභයි ශ්රී රංෙහකව් යහජය නහඹෙ ඳදවිඹ -විධහඹෙ ජනහධිඳති ඳදවිඹ

- තමයි අසීමිත බලතල තිබබන පදවියක් වශබයන් සලකන්බන් 

කිඹන එෙම කභන්න කම් නිහ තභයි 2001 ීම දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ කමනහකව්ම ඒ තුළින් ඹම් කිසි 

විධිඹෙ ආයක්හක් රඵහ කදන්න, අසීිකත ඵරතර තිකඵන කෙොට 

නිර්ක්ධලඳහරනඹ හිත භහජඹක් ඇති ෙයන්න, 2001 ීම එභ 

ං කලෝධනඹ කමනහපු අසථහකව් ීම ර්තභහන අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒෙට අත ඉසසුහ; මරු අග්රහභහතයතුභහ අත 

ඉසසුහ; මරු ෙථහනහඹෙතුභහ අත ඉසසුහ; මරු විඳක් 

නහඹෙතුභහ අත ඉසසුහ භට භතෙයිම ඒ විධිඹට ඳහර්ලිකම්න්තුකව් 

භන්්රීරුන් 225 කදනහකමන් 224 කදකනක්  අත ඉසසුහම We are 

very sad that the Seventeenth Amendment is no more. The 

consequences of the abolition of the Seventeenth 

Amendment and the introduction of the Eighteenth 

Amendment were highlighted by my Colleagues during the 

morning session in Parliament. They talked about the 

necessity of an independent Election Commission. They 

talked about the necessity to have an independent Police 

Commission, an independent Public Service Commission 

and an independent Judicial Service Commission.  

අද යහජය කේකේ තිකඵන බි ළටීභ, ඇඟිලි මළසීභ 

ම්ඵන්ධකඹන් කඵොකවෝ අසථහර යහජය කේෙ කඹෝ අඳට ෙථහ 

ෙයරහ කිඹනහම තභන්කේ වෘදඹ හක්ෂිඹ අනු ෙටයුතු ෙයන්න 

ඵළරි අසථහ මළන ඒ අඹ වන් ෙයනහම ඒ හකේභ කඳොලිස 

නිරධහරින් කඵොකවෝ අසථහර අඳට ෙථහ ෙයනහම කඳොලීසිකේ 

විනඹ බි ළටීභ මළන ෙථහ ෙයනහම කඳොලීසිකේ කවො 

නිරධහරින් ඉන්නහ කිඹරහ අපි දන්නහම කවො 

කඳොලිසඳතියකඹක් ඉන්නහම නු.ත් ක්ධලඳහරන ඇඟිලි මළසීම් 

නිහ සුු සහට සුු සු තළන රළකඵන එෙ කනුට භවය 

අසථහර ීම නුසුු සන් ඳත් කරහ තිකඵන ඵ අපි දළක්ෙහම ඳසු 

ියඹ දිනර සිු  වුණ සි්ධධීන් දළක්ෙහභ කම් ෙරුණු නහථ කනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ යජකේ කේඹ, 

කඳොලීසිඹ හකේභ අධිෙයණඹ ම්ඵන්ධකඹනුත් කිඹන්න ඕනෆම 

අපි සහධීන අධිෙයණඹක් කනුකන් ෆභ විටභ කඳනී සිටිනහම 
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කභොෙද, අධිෙයණඹ තභයි අඳට තිකඵන අහන පිහිට ලකඹන් 

දකින්කන්ම නු.ත් අධිෙයණඹට ඹම් කිසි ඵරඳෆම් ඇති කනහ නම් 

එතළන ීම විඳක්ඹ ලකඹන් අඳට ඊට විරු්ධධ නළඟී සිටින්න 

කනහම අපි පු්ධමරකඹෝ මළන ෙථහ ෙයන්කන් නළවළම නු.ත් කම් 

ඳදවි වෆල්ලු කනහ නම් ඒ මළන ෙථහ ෙයන්න ඕනෆම භට කම් 

අසථහකව් භතක් කනහ, හිටපු අග්ර විනිලසචඹෙහය ිතයහනි 

ඵණ්ඩහයනහඹෙ භළතිනිඹට කදෝහභිකඹෝමඹ ආ අසථහකව් ඇති 

වුණු භවය සි්ධධීන්ම අපි දළක්ෙහ කඳොලු මත් වු.දහන් එදහ 

අධිෙයණ භූිකඹට ඳළිකණ සිටිඹහම තභත් ඒ කඳොලු මත් වු.දහන් 

භවය අසථහර ක්රිඹහත්භෙ කනහම කභන්න කම්ෙ ඉතහභත්භ 

ෙනමහටුදහඹෙ ෙරුණක්ම  

අපි එදහ අධිෙයණඹ කඵො කවොභ කමෞයනීඹ ආඹතනඹක් ෙශහම 

අපි කිව්හ, කම් යකස් ළදමත් ඳදවි න අතිමරු ජනහධිඳති ඳදවිඹ, 

මරු අග්රහභහතය ඳදවිඹ, මරු ෙථහනහඹෙ ඳදවිඹ, මරු විඳක් 

නහඹෙ ඳදවිඹ, අග්රවිනිලසචඹෙහය ඳදවිඹ ළනි කම් ඳදවිර 

මරුත්ඹ ආයක්හ ෙයන්න කිඹරහම එකවභ නළත්නම් ඉන් වහනි 

කන්කන් ඒ යකස් ඳළළත්භට ව යකස් තිකඵන මරුත්ඹටයිම ඒ 

සි්ධධීන් නිහ කඵොකවෝ අසථහර ීම කම් යටට ෙළු රඳඹක් ආහඹ 

කිඹන ෙහයණඹ අපි ම කීකභන් යුතු කිඹනහම ඒ මළන තභත් 

ෙථහ ෙයන අසථහ, විකලේකඹන්භ අධිෙයණ ක්කේත්රකේ කම්  

මළන ෙථහ ෙයන ක්ධල් අඳ දළෙ තිකඵනහම  

Mr. Deputy Chairman, we are so concerned about 

those happenings. So, please permit me to highlight the 

present plight of the judicial system. I say that there is a 

very serious deterioration in the Judiciary in today’s 

context.  

The appointment process of Judges to the Superior 

Courts and the Court of Appeal and the process of 

appointing members of important commissions such as 

the Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption and the Human Rights Commission are all in 

jeopardy with the repeal of the Seventeenth Amendment 

and the lack of representation of members from both the 

Government and the Opposition.  

The Constitutional Council must consist of 

representatives appointed with the consent of all 

recognized political parties. However, it only consists of 

representatives appointed by the ruling party and the 

President, posing a serious threat to democracy. 

In the Supreme Court, there are two vacancies that 

were created by the retirement of Justice P.A. Ratnayake 

and Justice Amaratunga. These vacancies have existed for 

nearly six months and three months, respectively. Why 

has there been a delay in filling these vacancies? There is 

serious delay in the administering of justice by the courts. 

In such a backdrop, a legitimate question arises as to why 

there has been a delay in filling these vacancies. Unless 

there is an ulterior motive, we cannot see any justification 

for such an undue delay. 

The Court of Appeal, presided by Justice 

Sriskandarajah, referred to the Supreme Court for 

examination and determination, the applicability of the 

judicial decisions on the Parliamentary Committees. The 

Judges of the Supreme Court and the Court of Appeal are 

under tremendous pressure to issue decisions to please the 

rulers. In the Supreme Court, a determination was made 

by a bench presided by Justice Amaratunga. Justice 

Amaratunga suffered a stroke after a few months of the 

judgment given. Justice Sriskandarajah, conquering with 

the two other Judges, quashed the Parliamentary Select 

Committee Report. Justice Sriskandarajah is now 

bedridden and almost a vegetable. So, we are very sad 

about incidents of this nature. He was overlooked on his 

promotion to the Supreme Court on five occasions. 

Finally, he was prevented from being promoted for nearly 

five to six months. Now, there is no need to promote him 

anymore. 

Decades of judicial experience and independent 

judgments have been destroyed. Even the minor Judiciary 

is under tremendous pressure. Very soon, even to hold a 

political rally, we may have to obtain permission from the 

Government and the Judiciary. They have been coerced to 

trespass on fundamental rights. If they do not comply, 

they will have to face brutal consequences and sacrifice 

their entire professional career. 

Take the Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption. One person makes the 

appointments to these bodies and they act on the political 

dictates of such persons. A number of complaints have 

been made against the Government politicians who have 

squandered millions and billions of rupees. These persons 

are roaming around scot-free. Not a single one of those 

complaints has been inquired into. Be assured that we will 

not only inquire into these crimes against the society, but 

also inquire into the conduct of those who are tasked with 

the duty of inquiring into these crimes, who have been 

acting in a dishonourable and dishonest manner. 

Sir, in the recent past, one of the honest Customs 

officers who nabbed a racketeer was planted with a 

concocted or fabricated charge of bribery. There are 

allegations against very high people in the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption.  

The courts are most unfavourable in matters when 

they are called upon to hold against the Government 

because they are under immense pressure. Soon this 

country will come to a far-exceeding situtiaon than that 

exists in Colombia, where the judges have to go home 

creeping through the windows after issuing judgments.  

The Rule of Law is of little concern. The Chief Justice 

himself was quoted in a public function saying: “One 

should not pay lip service to the Rule of Law.” The civil 

society is shocked and dismayed. Government harassment 

of their political opponents through the law enforcement 

authorities is rampant. Police powers have been vested on 

the armed forces very much in violation of Section 12 of 

the Public Security Ordinance. This is why there was 

shooting by the armed forces in Rathupaswala killing 
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three people, injuring many others and desecrating places 

of worship. The law that applies to Government 

supporters is one and the law that applies to their political 

opponents is another. It appears that not only the King, 

but his men and all of their henchmen can do no wrong. It 

appears that the Presidential immunity applies to all the 

hoodlums. The civil society is shell-shocked.  

When a person who had no money in a bank account 

is prosecuted with the passport being impounded in a 

political witch-hunt, I say that it is a political witch-hunt, 

and others who do not declare their assets at all are 

enjoying the immunity that they do not have, with 

impunity. If the Judiciary conducts itself in a partisan 

manner as they do, soon will come the day when the 

public will have no more respect  for the Judiciary. 

Today, people have started talking about this serious 

erosion of the judicial system. 

Sri Lanka is now the proud Chair-in-office of the 

Commonwealth. We are happy as Sri Lankans about His 

Excellency the President getting this Chair. There were  

two independent opinions that were sought by the 

Secretary-General of the Commonwealth, Mr. Kamalesh 

Sharma. These two Reports are now in the public domain. 

They were issued by the former Chief Justice of South 

Africa and Sir Jeffrey Jowell, Queens Counsel. These 

Reports go to the extent of stating that the 43rd Chief 

Justice was never removed from office and that she still 

remains in office. Will the Chair-in-office of the 

Commonwealth, His Excellency the President, take 

immediate steps to restore her in office and remove the 

constraints that have been placed preventing the 43rd 

Chief Justice from discharging her functions as the Chief 

Justice of Sri Lanka?  

Mr. Deputy  Chairman, I made these observations in 

good faith. As the Chair of the Commonwealth, we have 

set standards.  We have to be a model nation for others to 

follow. We want to die in a democratic country; that is 

my wish.  

Finally, Mr.  Deputy Chairman, I thought I should add 

one more thing.  

ඳසු ියඹ දහ ඳළළති දිංමත ඩීමඒම යහජඳක් අනුසභයණ 

ක්ධලනකේීම ඉතහභ ළදමත් අදවස ඳශ වී තිබුණහම කීර්තිභත් යහජය 

කේෙඹකු වහ යහජය තහන්්රිෙඹකු ලකඹන් ෙටයුතු ෙශ රඹනල් 

ප්රනහන්ු  භවතහ විසින් ටිනහ ෙහකරෝචිත අදවස එහිීම ප්රෙහල ෙය 

තිබුණහම භහ ඒ හර්තහ කිහිඳ විටක් ඵළලුහම භහ හුඟක්භ න්කතෝ 

වුණහ, ඉතහභ  ළදමත් උත්ඹෙීම එළනි ළදමත් අදවස ප්රෙහල 

කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන්ම රඹනල් ප්රනහන්ු  භළතිතුභහ එතුභහකේ 

ක්ධලනකේීම වන් ෙශහ, යහජය කේකේ සහධීනත්ඹ 

ම්ඵන්ධකඹන්ම යහජය කේකේ සහධීනත්ඹ කඵොකවොභ මළඹුරු 

කර තිබිඹ යුතුයි කිඹන භතකේ එතුභහ සිටිඹහම කභහිීම භහ 

ක්ධලඳහරන ලකඹන් එෙ ඳක්ඹෙට ඇඟිල්ර දිගු ෙයන්කන් 

නළවළම ඵරකේ ඉන්න විට ඒහ සිු  නහම එභ නිහයි අපි වන් 

ෙකශේ, ෙවුරු ඵරකේ සිටිඹත් දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංකලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ වුණහ නම් ෙදහත් කම් විධිඹට යහජය 

තන්ත්රඹ ක්ධලඳහරනීෙයණඹ න්කන් නළවළයි කිඹරහම  

ඒ විතයක් කනොකයිම එතුභහකේ ෙථහකව්ීම වන් ෙශහ, උමත් 

ඳහඩම් වහ ප්රතින්ධහනඹ පිළිඵ ව ජනහධිඳති කෙොිකන් බහ 

විසින් ඉදිරිඳත් ෙයන රද කඹෝජනහ මළනම ඒහත් ඉදිරිඳත් ෙකශේ 

කම් යකස් පිළිමත්, ළදමත්, බු්ධධිභත් ෙණ්ඩහඹභක් විසින්ම ඒ 

හකේභ ජනහධිඳතිතුභහ මරු ෙයන, එතුභහ විලසහ ෙයන 

ෙණ්ඩහඹභක් තභයි ඒ වහ කතෝයහ මත්කත්ම එභ නිහ අපි කිසිභ 

අසථහෙ විලසහ ෙයන්කන් නළවළ, උමත් ඳහඩම් වහ 

ප්රතින්ධහනඹ පිළිඵ ව ජනහධිඳති කෙොිකන් බහකව් නිර්ක්ධල 

යටට වහනිෙයයි කිඹරහම අපි ෆභ විටභ කිඹන්කන්,  ඒ කෙොිකන් 

බහකව් කඹෝජනහ ක්රිඹහත්භෙ වුකණොත්, කරෝෙකඹන් අඳට කභොන 

කචෝදනහ ආත් ඒ කචෝදනහලින් අඳට නිදවස න්න පුළුන් 

කිඹරහයිම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, විකලේකඹන්භ ඩීමඒම යහජඳක් 

භළතිතුභහ කිඹන්කන් කම් යකස් විස කීර්තිභත් ක්ධලඳහරනඥපකඹක්ම 

එතුභහ, අඳ කඵොකවොභ මරු ෙයන, ඒ ෙහරකේ හිටපු කජයසඨ 

ක්ධලඳහරනඥපකඹක්ම ඒ නිහ භහ කඵොකවොභ කමෞයකඹන් මරු 

ෙථහනහඹෙතුභහටත්, මරු ජනහධිඳතිතුභහටත් ආඹහචනඹ ෙය 

සිටිනහ, එතුභහ සිහි ෙයන අසථහකව්ීම කම් ෙයපු කඹෝජනහ මළන 

අධහනඹ කඹොු. ෙයරහ, එතුභහකේ නහභකඹන් ඉතහභ ඉක්භනින් 

කම් ෙටයුතු ඉසට ෙයන්න  කිඹරහම එකවභ වුකණොත්,  විඳක්ඹක් 

ලකඹන් අපි අ කප් ආචහයඹ එඹට පුද ෙයනහම මරු නිකඹෝජය 

බහඳතිතුභනි, භට කම් අසථහ රඵහ ීමභ ම්ඵන්ධකඹන් 

ඔඵතුභහට කඵොකවොභ සතුතියිම  
 

[අමබහම 1ම16] 

 

ගරු මරුන්දික රනළන්දු මශතළ 
(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරු නි කඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2014 අඹ ළඹ විහදකේ ෙහයෙ 

බහ අසථහකව්ීම විකලේකඹන්භ ජනහධිඳති ෙහර්ඹහරඹ ව  

අභහතයහංල  ඹටතට කනොමළකනන ආඹතන ඹටකත් ෙථහ කිරීභට 

අසථහ රළබීභ මළන භහ ඳශු.කන්භ තුටු නහම    

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කභභ විහදකේීම භට කඳය ෙථහ 

ෙයපු ෙරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ හධනීඹ ෙරුණු යහිතඹක් ඉදිරිඳත් 

ෙයන මභන්, යහජය කේකේ ඳත්වීම් ීමභ මළනත් ෙථහ ෙශහම අපි 

දන්නහ, එතුභහ අකප් යජකේ යහජය ඳරිඳහරන වහ සක්ධල ෙටයුතු 

ඇභතියඹහ වළටිඹට ළඩ ෙටයුතු ෙශ ඵම එතුභහ යහජය ඳරිඳහරන 

වහ සක්ධල ෙටයුතු ඇභතියඹහ වළටිඹට ඉන්න ෙහරකේ, ග්රහභ  

නිරධහරි ඳත්වීම් කිරීකම්ීම -අපි කුඩහභ ඳත්වීභ වළටිඹට හිතන- 

ඳක්ග්රහහි ෙටයුතු ෙය තිකඵනහඹ, කඳෞ්ධමලිෙ එතුභහකේ 

අභිභතඹට අනු ඒ ඳත්කිරීම් ෙශහඹ කිඹහ ඹම් ඹම් කචෝදනහ 

තිකඵනහම  

ඒ විතයක් කනොකයිම එතුභහකේ ෙථහකව්ීම කිව්හ, 

විකලේකඹන්භ අග්රවිනිලසචඹෙහයතුිකඹ ම්ඵන්ධ ප්රලසනකේීම කඳොලු 

අයමත් වු.දහක් සිටිඹහ කිඹරහම  ඳසු ියඹ ෙහරකේ කඳොලු අයමත් 

අඹත් එක්ෙ අද තු.න්නහන්කේ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ 

නහඹෙත් භණ්ඩරකේ ඉ කමන ඉන්නහම ඒ නිහ භට නළත 

තහක් කිඹන්න තිකඵන්කන්, වීු රු කමල්ර ඉ කමන මල් 

මවන්න එඳහ කිඹන ෙහයණඹ තභයිම ු.ලින් ඉතහභ සුු  චිත්රඹක් 

කඳන්නහම වළඵළයි, කම් අඹත් ඳරිඳහරන ෙටයුතු ෙයනකෙොට 

ළඩ ෙයපු ආෙහයඹ පිළිඵ අඳට ඕනෆ තයම් හක්ෂි තිකඵනහම  
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[මරු ෙරු ජඹසරිඹ භවතහ] 
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මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඉතහභ ළදමත් ළඹ ්ෂර් 

කීඳඹක් තභයි අද අඳට ම්භත ෙය මන්න තිකඵන්කන්ම අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ, ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙහර්ඹ භණ්ඩර, අකප් යකස් 

අධිෙයණඹ, අකප් යකස් අකනකුත් කෙොිකන් බහ, අකප් යකස් 

භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තු හකේ ප්රධහන ආඹතනර ළඹ ්ෂර් 

තභයි අද කම් ම්භත ෙය මන්නට ඉදිරිඳත් ෙයරහ තිකඵන්කන්ම  

කම් අසථහකව්ීම විකලේ සතුතිඹක් ෙයන්නට ඕනෆ, ජනහධිඳති 

කල්ෙම් ෙහර්ඹහරකේ සිඹලුභ කදනහටම කම් යකස් ජනතහකේ 

දරිරතහ නළති ෙයන්න, කම් යකස් අහිංෙ ු හ දරුන්කේ 

අධයහඳනකේ අලයතහ පුයහරන්න, කම් යකස් භව ජනතහකේ 

සුඵසි්ධධිඹ  ඇති ෙයන්න ජනහධිඳති කල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ ෙටයුතු 

ෙයනහම වෘදඹ කයෝම, කුමඩු කයෝම ළනි කයෝමරට කමොු රු 

න ජනතහට ංර්ධන කරොතරැයි භණ්ඩරකඹන් නළත්නම් 

කනත් ආකඹෝජනර කඳොලිඹ භතින් රළකඵන්නහ ව ු.දලින් ෙශහ 

ව කේඹ පිළිඵත් විකලේ සතුතිඹක් ෙයන්නට ඕනෆම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ  ජනහධිඳති විභර්ලන 

අංලඹටත් විකලේ සතුතිඹක් ෙයන්න  ඕනෆම ජනහධිඳති විභර්ලන 

අංලඹ කම් යකස් දූෂිත තළන් කවොඹරහ ඳසු ියඹ ෙහරකේීම විලහර 

ෙහර්ඹ බහයඹක් ඉසට සි්ධධ ෙයරහ තිකඵනහම ඒ අඹටත්  අකප් 

සතුතිඹ පුද ෙයන්න ඕනෆම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් යකස් අපි වළභ දහභත් 

අල්ර වහ දූණඹ මළන ෙථහ ෙයනහම ඒ හකේභ තභයි කම් යකස් 

තිකඵන නහසතිඹම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකමන් අපි ඉල්ලීභක් 

ෙයනහ, කම් යකස් තිකඵන නහසතිඹ පිළිඵ කවොඹන්නත් අල්රස  

කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහ හකේ 

කෙොිකභක් ඳත් ෙයන්න  කිඹරහම එකවභ නළත්නම් ඒ පිළිඵ 

ෙටයුතු ෙයන ප්රධහන අංලඹක් තිකඵන්න ඕනෆම අද භවය 

අභහතයහංලර නහසතිෙහය ක්ධල් සිු  නහ භභ දළක්ෙහම කම් 

කරහකව් භභ නම් ලකඹන් ඒහ කිඹන්න ෙළභළති නළවළම නු.ත් 

කටලිකෙොම් හකේ භවය  ආඹතනර නහසතිෙහය ක්ධල් විලහර 

ලකඹන් සිු  කනහ අපි දළක්ෙහම ප්ර කඹෝජනඹට මන්න පුළුන් 

හවන කම් අභහතයහංලර, ංසථහර විලහර ලකඹන් කමොඩ 

මළහිරහ තිකඵනහම ඳහවිච්චි ෙයන්න පුළුන් කවො 

ඹන්කත්රෝඳෙයණ, කවො ෙහර්ඹහර උඳෙයණ තිබුණත්  ඒහ 

අලුතින් ිකරීම මන්නහම කම්  විධිඹට සිු  න නහසතිඹ පිළිඵ 

කොඹන්නට පුළුන්  කෙොිකභක් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් 

ඇති කන්න  ඕනෆඹ කිඹරහ අපි කම් කරහකව් කිඹන්න ඕනෆම  

 ෙරු ජඹසරිඹ භළතිතුභහ අග්රවිනිලසචඹෙහයතුිකඹ මළන වන් 

ෙශහම අග්රවිනිලසචඹෙහයතුිකඹ ඉත් කිරීභ ම්ඵන්ධකඹන් භහ        

ඹභක් කිඹන්න ඕනෆම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, 

අග්රවිනිලසචඹෙහයතුිකඹ කව්හ, කම් යකස් ජනහධිඳතිතුභහ කව්හ ඒ 

සිඹලු කදනහභ අකප් යකස් භව ජනතහට ම්පර්ණකඹන්භ ම 

කිඹන්නට ඕනෆම අකප් යකස් භව ජනතහ කිඹන්කන් කම් 

උත්තරීතය ඳහර්ලිකම්න්තුයිම අකප් යකස් උත්තරීතය 

ඳහර්ලිකම්න්තු නිකඹෝජනඹ ෙයන්කන් කම් යකස් භව ජනතහයිම 

අපි ෙවුරු කභොනහ කිව්ත් භව ජනතහට තභයි ළ ගභ ඵරතර 

තිකඵන්කන්ම ඒ භව ජනතහකේ ඵරඹ අපි වෆල්ලුට රක් ෙයන්න 

කවො නළවළම ඒ කරහකව් අපි දළක්කක් එතුිකඹ අධිෙයණ කේහ 

කෙොිකකම් කල්ෙම් විසින් ඳහරනඹ ෙශහ හකේයිම අධිෙයණ 

කේහ කෙොිකකම් කල්ෙම්කේ ඵවට අනු, ඔහුකේ උඳකදසරට 

අනු ෙටයුතු ෙයිකන්, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ ඹම් ඹම් 

උඳකදසරට හකේභ ඳහර්ලිකම්න්තුටත් ම කනොකිඹන 

තත්ත්ඹෙට ඒ උත්තරීතය තනතුයක් න අග්රවිනිලසචඹෙහය ධුයඹ 

වෆල්ලුට රක් ෙයිකන් තිබුණහම ඒෙ තභයි  ඇති වුණ ප්රලසනඹම 

ඒෙ නිහ විකලේකඹන්භ අපි කම් කරහකව්ීම කිඹනහ, 

අධිෙයණ කේහ කෙොිකභ සහධීන තභන්කේ ළඩෙටයුතු 

ෙයන්න පුළුන් න විධිඹට ලක්තිභත් ෙයන්න ඕනෆ ඵම ඒෙ 

තභයි ඇති විඹ යුතු තත්ත්ඹම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිකම්න්තු තභයි 

උත්තරීතයභ තළනම අද අපි කම් ඳහර්ලිකම්න්තු මළනත් ඹම් කිසි 

කදඹක් ෙථහ ෙයන්නට ඕනෆම ඳහර්ලිකම්න්තු කිඹන්කන් අකනකුත් 

ආඹතන, අකනකුත් අභහතයහංලරට ළ ගඹ ජනතහකේ 

විලසහනීඹත්ඹ ආයක්හ ෙයන තළනම ඳහර්ලිකම්න්තු පිළිඵත් 

අද අඳට ඹම් ඹම් භතිභතහන්තය තිකඵනහම අද කම් විහදඹ ෙයන 

කරහකව් කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඉන්න භන්්රීරු ංඛ්යහ 

ඵරන්නම කම්කක් ගුණහත්භෙ බහඹ පිළිඵ ඹම් ඹම් මළටලු ඇති 

කරහ තිකඵනහම ඳහර්ලිකම්න්තු කිඹන සථහනඹ ක්රීඹ තළනක් 

ඵට ඳත් කන්නට ඕනෆම ඒෙ නිහ භවජන නිකඹෝජිතකඹෝ 

වළටිඹට අපි සිඹලු කදනහටභ මීට ළ ගඹ ම කීභක් තිකඵනහම අපි 

ඳත් කරහ ඉන්කන් කම් ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ ඒ භව ජනතහකේ 

මකීම් ඉසට ෙයන්නට නම් ර්තභහන තත්ත්ඹ දිවහ ඵරන 

කෙොට ඒ පිළිඵ ඹම් ඹම් මළටලු තිකඵනහම ඳහර්ලිකම්න්තු මීට 

ළ ගඹ ක්රීඹ තළනක් කන්නට ඕනෆම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, විකලේකඹන්භ මරු 

ෙථහනහඹෙතුභහ නිර්භීත පිඹයක් අයකමන තිකඵනහම ඒ පිළිඵ 

අපි එතුභහට සතුතින්ත කන්නට ඕනෆම කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් හද 

විහද සිඹල්රක්භ භව ජනතහට දළන මන්නට අයිතිඹක් 

තිකඵනහම භව ජනතහට ඒ පිළිඵ දළන මන්න අද යකස් 

ජනභහධය තිකඵනහම ඒ තුළින් භවජනතහට ඳහර්ලිකම්න්තුකව් 

ක්ධල් ඵරහ මන්නට පුළුන්ම තභන්කේ භවජන නිකඹෝජිතඹහ 

ඳහර්ලිකම්න්තුට ියහිල්රහ තභන් කනුකන් ක්රීඹ දහඹෙ 

කනහද කිඹරහ දළන මළනීකම් පර්ණ අයිතිඹ භව ජනතහට 

තිකඵනහම ජනහධිඳතිතුභහ වුණත් අයින් ෙයන්න 

ඳහර්ලිකම්න්තුට පුළුන් ඵ අපි දන්නහම ඒ ඵරඹ 

ඳහර්ලිකම්න්තුට තිකඵනහම ඒ කිඹන්කන් භව ජනතහකේ ඵරඹම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, එකවභ නම් ඒ භව ජනතහට 

කභතළන සි්ධධ න ක්ධල් දළන මන්න පර්ණ ඵරඹක් තිකඵනහම 

ඒ අසථහ රඵහ ීමභ පිළිඵ භහ  විකලේකඹන්භ මරු 

ෙථහනහඹෙතුභහට සතුතින්ත කනහම 

බ්රිතහනයකේ නම් BBC එකක් කනභ channel එෙක් 

තිකඵනහ, ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ෙටයුතු පිළිඵ ජනතහට ඕනෆභ 

කරහෙ ම්පර්ණකඹන්භ ඵරන්න පුළුන් න විධිඹටම ඒෙ 

නිහ අඩුභ මණකන් කම් යකස් ඊශඟ අඹ ළඹ ඉදිරිඳත් ෙයන 

අසථහකව්ීමත් භවජනතහට ජීවී ඒ ක්ධල් දළෙ මන්නට 

අසථහ රළකඵනහ නම් ඉතහභත් කවොයිම 

ඒ හකේභ තභයි ඳහර්ලිකම්න්තුකව් භව කල්ෙම්තුභහකේ සිට 

එභ ෙහර්ඹ භණ්ඩරකේ සිඹලුභ කදනහ ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ ඉතහ 

විලහර ෙහර්ඹ බහයඹක් ඉසට සි්ධධ ෙයනහම ඒ මළන අපි ඉතහභත් 

තුටු කනහම ඒ නිහ ඒ අඹ ලක්තිභත් ෙයන්නට ඕනෆම 

 
නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
මරු භන්්රීතුභහ, දළන් ෙථහ අන් ෙයන්නම 
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ගරු මරුන්දික රනළන්දු මශතළ 
(ரண்புறகு அருந்றக்க தர்ணரந்து ) 

(The Hon. Arundika Fernando) 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට ත විනහ ගඹෙ ෙහරඹක් 

රඵහ කදන්නම ඊශඟට භභ විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තු 

ම්ඵන්ධකඹනුත් විකලේකඹන් ෙථහ ෙයන්න ඕනෆම විමණෙහධිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තු ලක්තිභත් ෙයන්න ඳනතක් කේන්නට ඕනෆම 

එකවභ නළත්නම් පර්ණ ඵරතර හිත කෙොිකභක් ඳත් ෙයන්නට 

ඕනෆම කභොෙද, අපි දළෙරහ තිකඵනහ භවය ආඹතන අඩු මණකන් 

හර්ෂිෙ හර්තහත් විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තුට එන්කන් 

නළවළම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ තභයි අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහට සතුතින්ත කන්නට ඕනෆ, සිඹලුභ කදනහට 

ජහතිෙ වළඳුනුම් ඳත රඵහ කදන්න උඳකදස ීමභ පිළිඵ; 

භළතියණරීම ජහතිෙ වළඳුනුම්ඳත අනිහර්ඹඹ කිරීභ පිළිඵම  ඒ 

භඟින් හධහයණ අයුරින් භළතියණරට ඹන්න පුළුන් විධිඹට 

භළතියණ කෙොභහරිසතුභහකේ ඉරහ ප්රජහතන්ත්රහදඹ ලක්තිභත් 

ෙශහම ඒ නිහ භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තුට අකප් සතුතිඹ පුද 

ෙයන්නට ඕනෆම 

අහන ලකඹන් කම් යකස් නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තු මළනත් 

කිඹන්නට ඕනෆම නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තු ලක්තිභත් ෙයන්නට 

ඕනෆම නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකව් එෙ අඩුක් තිකඵනහම 

විකලේකඹන්භ නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුට නිරධහරින්කේ අඩු 

ඳහඩුක් තිකඵනහම ඒ අඩු ඳහඩුෙම් පුයරහ ඒ අංලඹත් ලක්තිභත් 

ෙයන්නට ඕනෆම  ඉතහභත් කවොභ ආඹතන කිහිඳඹක් පිළිඵයි 

අද කම් හෙච්ඡහ ෙයන්කන්ම ඒ ආඹතනර ඉන්න යහජය 

කේෙකඹෝ ඉදිරි ෙහරකේීම තභන්කේ මකීභ මීටත් ළ ගඹ 

කවොන්න් ඉටු ෙයහවිඹ කිඹරහ අපි ඵරහකඳොකයොත්තු කනහම 

 

[1.26 p.m.] 

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ (මධිකරණ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு நவுப் யகலம் - லற அமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 
Mr. Deputy Chairman, I am pleased to take part in the 

Committee Stage Discussion of several institutions 

coming under His Excellency the President.  

Mr. Deputy Chairman, one look at the institutional 

structures and the commissioners will show us that these 

are all vital cogs in the wheel of the architectural 

governance in this country. Therefore, though I have very 

limited time, I would like to deal with a few of these 

institutions. Particularly, I would start with the Human 

Rights Commission and then the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption and if 

time permits, I will speak about the Auditor General’s 

Department and of the Elections Department.  

Mr. Deputy Chairman, it is a known fact  that most of 

these institutions derive their authority sometimes  from 

the  supreme instrument of State power, that is the 

Constitution itself. Some of the members, commissioners 

and others are protected  in their tenure of office. They do 

not hold office at the pleasure of the Executive but  their 

tenure is protected by the Constitution itself. Some are 

governed by special legislations that have been passed by 

Parliament.   

Therefore, in dealing with these institutions, my mind 

first comes to the subject of the Human Rights 

Commission and, I believe, it is now time for us to start 

looking at strengthening the Human Rights Commission 

and this, perhaps, is one of those tasks  that have been 

also taken over by  His Excellency the President’s able 

Secretary, Mr. Lalith Weeratunga as the Head of the Task 

Force that looks into the LLRC Recommendations.  

I find even in the CHOGM Communiqué, they have  

generally commented on the need  for all countries to 

address the question of strengthening the National 

Human Rights Institutions or regional mechanisms, 

where suitable in compliance with the  Paris Principles.   

I believe there are many areas which needs to be  

looked into and I was pleased to have a document passed 

on to me by the Chairman of the Human Rights 

Commission, Justice Priyantha Perera, which has 

virtually set out some guidelines as to the amendments 

and new inclusions that are necessary in the Human 

Rights Commission Bill.  

I believe this is something that is quite important 

since all of us know that invoking the jurisdiction of the 

Supreme Court under the fundamental rights chapter is 

not an easy thing for everyone. The commoner normally 

looks up to the Human Rights Commission and it has 

been widely believed that though there are a large 

number of complaints that are being entertained by them, 

the enforceable mechanism is very much lacking. 

Therefore, the viability and the usefulness of the Human 

Rights Commission has been called into question. 

Therefore, some very important suggestions have been 

made.  I am sure, Mr. Lalith Weeratunga, being the Head 

of the Presidential Task Force that is looking into the 

recommendations of the LLRC recommendations will 

look at some of the progressive measures that need to be 

put into. Particularly, monitoring the executive and 

administrative procedures and policies with a view to 

ensuring compliance with the provisions of the 

Constitution relating to fundamental rights and promoting 

respect for and observance of fundamental rights and 

human rights is an important element because that, 

perhaps, was lacking in the original Bill.  

Then, inquiring into and investigating complaints 

relating to human rights violations, both infringements 

and imminent infringements of fundamental rights, and 

also providing for a mechanism to refer for conciliation 

and mediation, which is the new area of alternate dispute 

resolution mechanisms which even my Ministry is 

looking at very seriously when it comes to the judicial 

process in this country. 

And, also the need for us to set up a number of 

regional offices in the regions, empowering them to 

exercise such powers and functions of the Commission, 

as may be delegated to them, is another suggestion that I 
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believe is very important for us to keep in mind. Then, it 

is recommended to intervene in any proceedings relating 

to the infringement or imminent infringement of 

fundamental rights pending before any court, either with 

the permission of such court or if referred to by such 

court. 

Then, we also have an important inclusion, which is 

also being clamoured for by some of those critics of this 

Government. That is, to have an amendment to the Act, to 

enable without any distinction, monitor the welfare of 

persons detained either by a judicial order or otherwise, 

including persons in detention in prison or elsewhere 

under the Prevention of Terrorism (Temporary Special 

Provisions) Act and also in case there is an emergency 

prevailing, regulations made under the Public Security 

Ordinance. And, also to permit Commissioners the 

regular inspection of their places of detention and to 

furnish quarterly reports with recommendations, I think, 

is a very timely and important element that should be 

included in the Human Rights Commission Bill.    

Then, there is also a suggestion that there must be 

provision to make special fact findings and/or hold 

national inquiries in relation to any matter with a public 

and/or national interest, systematic and/or gross human 

rights violations, when it comes to weak and vulnerable 

groups that need special attention in relation to protection 

of women, children, elders, disabled, migrant workers and 

internally displaced persons. To have special fact finding 

missions by the Human Rights Commission, there must 

be some provision in the Human Rights Commission Bill.  

Then, even if there is no complaint made, on its own 

motion, the Human Rights Commission should be able to 

investigate and inquire into an allegation of an 

infringement or imminent infringement of a fundamental 

right, when they come to know that there is some serious 

allegation to be looked into. I believe this is important and 

this is also among the suggested changes.  

Then, the need to have  - [Interruption.] No, no. That 

is also being suggested. I will come to that. What I 

believe is, - like how the courts make interim orders - to 

have space for the Commission to make interim 

recommendations if they think fit to the appropriate 

authority or persons concerned with a view to preventing 

the continuation of such infringement until a final 

determination is made by the Commission, which 

provision is not available. To make an interim order while 

the inquiry is pending before the Commission, is 

something that we must have included in the Human 

Rights Commission Bill, and to make an interim 

recommendation that the practice or omission giving rise 

to the infringement or imminent infringement of a 

fundamental right should be reconsidered or rectified. 

This is also something that is very timely.  

The most important feature of it is what the Hon. 

Member here brought to my notice, and that is the 

question of enforcement. This is something that has even 

come up very regularly before the Public Petitions 

Committee in Parliament. The Members of the Public 

Petitions Committee have been heard to say that all 

complaints that have come before them - the decision 

being made even after the Human Rights Commission has 

looked into it - have been overlooked by those authorities 

to whom the orders have gone out and, therefore, there 

should be some kind of strengthening of the enforcement 

mechanism to see that those persons in authority who fail 

to comply with the recommendation within a stipulated 

period, the Commission should be able to submit a 

certificate to the Court of Appeal or the Provincial High 

Court, as appropriate in the circumstances, for the 

purpose of implementing such recommendation. 

This is something that is lacking and I believe this is 

an important element we must have implemented soon.  

Also, there is a suggestion to allow an aggrieved party 

applying to a court of competent jurisdiction to have such 

recommendation given effect to. Not only the 

Commission itself, out of its own volition, can issue a 

certificate, but the aggrieved person also can go to courts 

and have it given effect to.  

Then, it is suggested to have, subject to rules as may 

be prescribed, to admit notwithstanding the provisions of 

the Evidence Ordinance, to admit any evidence, whether 

written or oral, which might be inadmissible in civil or 

criminal proceedings, provided that such evidence could 

reasonably ensure justice. This, I believe is also a very 

novel feature. I hope this will not found to be inconsistent 

with the Constitution. In that case, we could have that 

provision also be included.  

Then, a new subsection has been suggested - “in 

special circumstances identified by the Commission, 

when a summons is served, upon any person named 

therein, and, if such person without any valid reason fails 

to attend the proceedings of the Commission......" - which 

happens very often and I am told people in authority do 

not give any regard to the Human Rights Commission. 

People in authority sometimes fail to appear or send very 

junior officers. Therefore, in such cases, in special 

circumstances - ".. the Chairman of the Commission shall 

issue a warrant under his hand to ensure such attendance. 

Such warrant shall be final and conclusive, and, such 

person would be liable to be dealt with, under Section 21 

of this Act". That should also be something that has to be 

added as a new subsection.  

The important thing is - I think the Hon. Member from 

the TNA would be happy to note - that the Government 

has taken cognizance of this issue that has been often 

raised about people who are being arrested and detained 

under the Prevention of Terrorism Act or under any 

regulation made under the Public Security Ordinance. 

With regard to this, it is suggested to inform the 
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Commission of such arrest or detention, as the case may 

be, and the place at which the person so arrested or 

detained is being held in custody or detention and whether 

that person is to be released or transferred to another 

place of detention. These are matters that should be 

brought to the notice of the Human Rights Commission 

and to make it mandatory for those officers of the 

Terrorist Investigation Division of the police to 

implement them.  

I think this is very timely, since there have been 

concerns expressed. We believe these are important 

elements that the Government would seriously consider. I 

am sure, as I told you before, the Secretary to the 

President will be taking action on some of these 

recommendations, so that we will be able to strengthen 

the Human Rights Commission and that is something that 

has been requested for a long time.  

Then, coming to the area of the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption, I believe 

that the Commissioners themselves are given security of 

tenure, their removal being similar to the removal of 

Judges of the higher Judiciary. Therefore, this is an 

important element in the governance structure of this 

country, to have a Commission to Investigate Allegations 

of Bribery or Corruption, which has such security been 

ensured for the Commissioners and where an offence is 

disclosed, the Commission shall direct the Director-

General to institute criminal proceedings in an appropriate 

manner. 

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, now wind up please.  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, give me one or two minutes.    

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

I will give you one more minute.  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Sir, we have now formed a Sri Lankan Chapter of the 

Global Organization of Parliamentarians Against 

Corruption, and I am privileged to be the elected Chair of 

that Chapter. Therefore, it is important for us to 

strengthen the available mechanism of our own 

Commission to Investigate Allegations of Bribery or 

Corruption, which has run into some difficulties during 

the former administration, when Commissioners were at 

each other's neck. There were some controversies where 

even the Director-General had to be moved out to the 

Ministry of Justice previously. That has, to a certain 

extent, affected the credibility of the Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption. I am 

sure, in time to come, with some new measures being 

taken to strengthen the hands of the Commission, also by 

having also an independent policing arm - not to have it 

under the IGP but to have a separate number of police 

officers who will come under the purview of the 

Commissioners - would be useful to investigate 

complaints, because what we now normally see is, the 

public impact of the Commission is limited to politicians 

rushing to it to highlight allegations against the opposing 

party members. Then, a large array of media persons 

follow them and photographs appear showing them 

walking in and out of the Commission. This alone is not 

going to be enough. What is important is for us to see that 

some substantial measures are taken to curb corruption. 

That is an important element that I thought to highlight.  

Mr. Deputy Chairman, as for what the Hon. Arundika 

Fernando mentioned about the Auditor General’s 

Department, the "value for money audit" which we are 

not doing in this country is something that we must bear 

in mind and should introduce. As a former Chairman of 

the Public Accounts Committee, this is something that I 

have observed.  Wastage and other pilferages are being 

totally neglected because we do not have a "value for 

money audit" approach to the audit of Government 

institutions. This is something that is important for us to 

bear in mind.  

Mr. Deputy Chairman, I also must thank the officers 

of Parliament, the Votes of which is also being discussed 

today, for having assisted us in many ways to conduct our 

affairs as Members of Parliament in this House. Thank 

you very much. 

 
[අමබහම 1ම42] 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කභභ විහදඹට වබහිය කිකන් 

අද උක්ධ සිට ආණ්ඩු ඳක්කේ වහ විරු්ධධ ඳක්කේ  භන්්රීරු 

මණනහක් අදවස ඉදිරිඳත් ෙශහම අධිෙයණකේ සහධීනත්ඹ 

මළන ෙථහ ෙශහම වළඵළයි අධිෙයණකේ සහධීනත්ඹ මළන ෙථහ 

ෙයන විට සිඹලු කදනහටභ අභතෙ වුණු කදඹක් තිකඵනහම ඒ 

තභයි, අකප් අධිෙයණකේ සහධීනත්ඹ නළති ෙය මත්කත්  

අධිෙයණඹ විසින්භඹ කිඹන එෙම  කභොෙද, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ  

යසථහ ංකලෝධනඹ කශ්රේසඨහධිෙයණඹට ියකේ දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ අකවෝසි ෙයන්නයි ම දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රභ  යසථහ  ංකලෝධනඹ තිකඵන කෙොට අධිෙයණඹට, 

නීතිඳතිතුභහට, කඳොලිසඳතිතුභහට, වු.දහඳතිතුභහට, ඒ ඒ ආඹතන 

ප්රධහනීන්ට ඹම් කිසි සහධීනත්ඹක් තිබුණහම දවඅටන 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ කශ්රේසඨහධිෙයණඹට ියඹහභ 
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කශ්රේසඨහධිෙයණඹ කභොෙක් ද ෙකශේ? දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ  

යසථහ ංකලෝධනඹ අනුභත ෙශහම එතකෙොට ෙවුද යද ෙකශේ? 

තභන්කේ සහධීනත්ඹ නළති ෙය මන්න අත ඉසසුකව්  

කශ්රේසඨහධිෙයණඹභයිම උදහවයණඹක් ලකඹන් දවවත්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ තිකඵන කෙොට මරු 

අමභළතිතුභනි, අග්රවිනිලසචඹෙහයතුිකඹ අස ෙශත්, අලුත් 

අග්රවිනිලසචඹෙහයතුභහ  ඳත් ෙයන කෙොට  යසථහදහඹෙ බහට 

ඵරඹක් තිබුණහ, ජනහධිඳතිතුභහ නම් ෙයන එක්කෙකනොකේ නභ  

ප්රතික්කේඳ ෙයන්නම එකවභ කන්ද? ඒ ඵරඹ තිබුණහම 

අග්රවිනිලසචඹෙහයතුභහ විතයක් කනොකයිම කශ්රේසඨහධිෙයණකේ 

විනිලසචඹෙහයයකඹක්, නීතිඳතියඹහ, කඳොලිසඳති, වු.දහඳති, 

අල්රස කෙොිකකම් ප්රධහනිඹහ ඒ සිඹලු කදනහ නම් ෙයන කෙොට 

යසථහදහඹෙ බහට ඵරඹක් තිබුණහ  කම් නභ  අපි පිළිමන්කන් 

නළවළ, කන නභක් එන්නඹ කිඹන්නම ඉතින්  ෙවුද ඒෙ නළති 

ෙය මත්කත්? ඒෙ නළති ෙය මත්කත් කශ්රේසඨහධිෙයණඹභයිම 

කභොෙද, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  ංකලෝධනඹ  අනුභත  

කිරීභ නිහයිම ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙහර සීභහ දික් ෙය මත්තහට 

අඳට ප්රලසනඹක් නළවළම ඡන්දකඹන් කන්  එන්කන්ම තුන් ළයඹක් 

ඉල්ලුත්, වතය ළයඹක් ඉල්ලුත් ඡන්දකඹන් කන් එන්කන්ම  

නු.ත් එදහ කශ්රේසඨහධිෙයණඹ දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

ංකලෝධනඹ අකවෝසි ෙයන්න ෙටයුතු ෙශ  එෙයි කම් යටට ෙශ 

විලහරභ අඳයහධඹම  

අද අඳට ඳණිවුඩ එනහ, “භකේ උසවීම් කදන්කන් නළවළ, 

කජයසඨත්ඹ අනු ඳත්වීම් කදන්කන් නළවළ” කිඹරහම අපි 

කෙොකවොභ ද ෙථහ ෙයන්කන්? අඳට ෙථහ ෙයන්නට ඵළවළම 

කභොෙද, අද  ඳහර්ලිකම්න්තුටත්, ඳහර්ලිකම්න්තු ෙවුන්සිරඹටත් 

ඵරඹක් නළවළ ඒහ ඳහරනඹ ෙයන්නම  ඒෙ ඳහයහ ශල්රක් වුණහ, 

කශ්රේසඨහධිෙයණඹටම කභොෙද, කශ්රේසඨහධිෙයණකේ විනිලසචඹෙහයරු 

මණනහක් අත ඉසසුහ, දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

ංකලෝධනඹ අකවෝසි ෙයන්නම භකේ ිකත්ර මරු යවුෂස වකීම් 

ඇභතිතුභහ අවුරුු  මණනහක්  දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ  

ංකලෝධනඹ ආයක්හ ෙයන්න ෙටයුතු ෙශහ; ෙථහ ෙශහම එතුභහත් 

අන්තිභට ආණ්ඩුට එක්ෙහසු කරහ දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංකලෝධනඹ අකවෝසි ෙයන්න ෙටයුතු ෙශහම කම්හ 

තභයි අඳ ෙථහ ෙයන්න  ඕනෆ ප්රලසනම අඳට තිබුණු ඵරඹ අඳ නළති 

ෙය මත්තහම   

අකප් මරු ජීමඑල්ම පීරිස ඇභතිතුභහ කම් මරු බහකව් ඉන්නහම  

අද කභොෙක් ද, අකප් යටට තිකඵන අභිකඹෝමඹ? අද කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඒ මළන  චනඹෙත් ෙථහ ෙශහද?  අකප් යටට 

විරු්ධධ එක්ත් ජහතීන්කේ ංවිධහනඹ තුශ කඹෝජනහ කදෙක් 

ම්භත වුණහම ඔඵතුභහ වළභ දහභ ඇවිත් කිව්හ, කඹෝජනහ ම්භත 

කන්කන් නළවළ කිඹරහම නු.ත් කදතහක්භ ඒෙ වුණම දළන් අකප් 

යටට තිකඵන අභිකඹෝමඹ  -රඵන භහර්තුර- අකප් යකස් අනීතිඹ 

මළනයිම   භහ ශඟ ඒ කඹෝජනහ තිකඵනහම  ඳසු ියඹ  අවුරු්ධක්ධ ඒ 

තිකඵන කඹෝජනහකව් තිකඵන්කන් කභොෙක් ද? අතුරුදවන්වීම්, 

අතුරුදවන්වීම් පිළිඵ පුළුල් විලසහනීඹ විභර්ලනර 

අලයතහ, රැදවුම් ප්රතිඳත්ති, සිඹලු කදනහකේභ අදවස ප්රෙහල 

කිරීකම් අයිතිඹ, නීතිකේ ආධිඳතයඹ, නීතිවිකයෝධී  හතනම කම්හ  

පිළිඵ තභයි අඳට තිකඵන අභිකඹෝමඹ, මරු ඇභතිතුභනිම කම් 

යට ඇතුකශේ තිකඵන අභිකඹෝමඹක්  කනොකයිම මරු හසුක්ධ 

නහනහඹක්ෙහය ඇභතිතුභහ කිව්හ හකේ යට ඇතුකශේ  අභිකඹෝමඹක් 

නළවළම කම් ජහතයන්තය අභිකඹෝමඹට ු.හුණ කදන්නට 

තු.න්නහන්කේරහ ඳසු ියඹ අවුරු්ධක්ධ කභොනහ ද ෙයරහ 

තිකඵන්කන්?  

අපි නීතිකේ ආධිඳතය ආයක්හ ෙයන්නට අලුත් නීති භහරහ 

ෙස ෙශහ ද? අතුරුදවන්වීම් නළති ෙයන්න ෙටයුතු ෙශහද? 

භහධය නිදව තවවුරු න කර ෙටයුතු ෙශහ ද? අනීතිඹ නළති 

ෙශහ ද? කම්හට තභයි රඵන භහර්තු භහකේ ීම තු.න්නහන්කේරහට 

උත්තය කදන්නට සිු  න්කන්ම ඉතින් කභොෙක්ද කම් වහ තිකඵන 

ළරළසභ? ඒ පිළිඵ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ීම අද චනඹක්ත් 

ෙථහ ෙකශේ නළවළම  ඉතින් කම්ෙ තභයි සිු  න්කන්ම අපි අකප් යට 

මළන හිතරහ, කභතළන සිටින අඹ මළන හිතරහ ෙථහ ෙයනහම 

නු.ත් අපිට තිකඵන ජහතයන්තය අභිකඹෝම මළන අපි ෙථහ 

ෙයන්කන් නළවළම   

තු.නහන්කේරහකේභ හිතකතක් ඉන්නහ, දඹහන් ජඹතිරෙ 

කිඹරහම  2009 එක්ත් ජහතීන්කේ භහන හිිකෙම් ෙවුන්සිරකේ 

නිකඹෝජිතඹහම කභොෙක්ද ඔහු කිඹරහ තිකඵන්කන්?  ෙළභයන් ෙශ 

අභිකඹෝමකඹන් ඳළයු කණොත් රංෙහ කදෙඩ වීකම් අනතුයක් ඇති 

ඵ ටවහ මත යුතුයිම කම් තු.න්නහන්කේරහකේභ හිතකතක් න  

දඹහන් ජඹතිරෙ භවත්භඹහයි කිඹන්කන්ම ඉතින් කම් 

අභිකඹෝමරට ු.හුණ කදන්න තිකඵන සදහනභ කභොෙක්ද?  

භහන හිිකෙම් කෙොිකභ මළන අකප් මරු යවුෂස වකීම් 

ඇභතිතුභහ ෙථහ ෙශහම විහිළුක් කන් කම්ෙම අකප් යකස් භහන 

හිිකෙම් කෙොිකභ තිකඵන්කන් ආණ්ඩුකව් ළරැදි වන්නම ඒෙ 

ඇත්තම දළන් ඵරන්න, ළලිෙඩ ඵන්ධනහමහයකේ සිටි අහිංෙ 

රැවිඹන් කී කදකනක්  හතනඹ ෙශහ ද? කෙෝ ඒ ම්ඵන්ධකඹන් 

යුක්තිඹ ඉටු වුණහද? Where is  justice for those who were 

killed at the Welikada Prison? I want an answer from the 

Hon. Minister of Justice.  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

There is a report -  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We want justice my dear, not reports. Reports and 

committees; this is your whole problem.   

කම්ෙ භවහ ිකනිස  හතනඹක්, මරු ඇභතිතුභනිම අද ළලිෙඩ 

විතයක් කනොකයි ිකනිස  හතන ඇති න්කන්ම අද අලුත්භ 

ංසෙෘතිඹක් ඇති කරහ තිකඵනහ, මරු ඇභතිතුභනිම අද 

ඵයඳතශ අඳයහධඹක් ෙයපු කෙකනක් අත් අඩංගුට මත්තහභ 

කභොෙක්ද ෙයන්කන්? විත්තිෙහයඹහ අභියවස විධිඹට භළකයනහම 

එක්කෙෝ ජීප් එකෙන් ඳළනරහ ු නකෙොට ළටිරහ භළරුණහ 

කිඹනහම එකවභ නළත්නම් ක ග තඵහ මත්තහ කිඹනහම  ඳසු ියඹ 

අවුරු්ධක්ධ කම් හකේ සිු වීම් එෙසිඹ මණනක් තිකඵනහම හිකර් 

සිටින කෙොට ව බිව්හ කිඹනහම These are extrajudicial 

killings.  

 

ගරු රවුසහ ශකීේ මශතළ 
(ரண்புறகு நவுப் யகலம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

This Government has a "zero-tolerance" policy when 

it comes to custodial deaths. Any custodial death will be 

investigated thoroughly and the culprits will be brought 

to book.  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Last week, a policeman and his wife were killed. 

Some people were arrested. What happened to them? 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

That is an extrajudicial killing. You cannot deny that. It 

has become the order of the day because the legal process 

has crumbled. The police are too lazy to file complaints; 

they are too lazy to file cases in court. So, the 

Government turns a blind eye. Even the IGP turns a blind 

eye. When people who commit serious offences are 

arrested, they are bumped off. Can you be proud of that? I 

have had over a hundred instances in the last one year 

where people were arrested for serious crimes and the 

police were too lazy to file complaints. What happened to 

them? They were bumped off. ඉතින් කම්ෙයි යකස් තත්ත්ඹම   

තු.න්නහන්කේරහ රඵන අවුරු්ධක්ධ භහර්තු භහකේ ීම 

ජිනිහරට ියහිල්රහ උත්තය කදන්කන් කෙොකවොභද? කිසිභ 

සදහනභක් නළවළම ආචහර්ඹ භවහනහභ කවේයත් භවත්භඹහ "රක්බිභ" 

පුත් ඳතට ලිඹපු ලිපිඹක් භහ ශඟ තිකඵනහම  භහ කම් ලිපිඹ 

කිඹන්කන් නළවළම කභහි එතුභහභ කිඹරහ තිකඵනහ, රඵන 

අවුරු්ධක්ධ භහර්තු භහකඹන් ඳසු සිු  න ක්ධල් මළනම කකශ 

තවංචි  මළන, යු්ධධහධිෙයණ මළන කිඹනහම කම්හට කෙෝ උත්තය?  

ඳහර්ලිකම්න්තුක් වළටිඹට අඳට කිඹන්නම අපි  වකඹෝමඹ 

කදන්නම්ම අකප් යකස් නහඹෙකඹෝ, අකප් යකස් වු.දහ කම් හකේ 

සථහනරට අයකමන ියහිල්රහ භච්චල් ෙයනහට අපි ෙළභළති 

නළවළම ෙළභයන් කභවහට කමන්රහ දළන් තු.න්නහන්කේරහ එෙ  

කරඩක් දභහ කමන තිකඵනහම යහජය නහඹෙකඹක් අකප් යටට 

ඇවිල්රහ කභකවභ අඳට අඳවහ ෙකශේ ෙදහ ද, ජීමඑල්ම පීරිස 

ඇභතිතුභනි?  එදහ ඳළළති කනොඵළන් ජහතීන්කේ ු.ළුට යහජය 

නහඹෙඹන් එෙසිඹ මණනක් ඳළිකණිඹහම එෙ නහඹෙඹකුත් 

ඔකවොභ ෙථහ ෙශහ ද?  

රහංකිෙඹන් වළටිඹට අඳට රේජයිම මරු ඇභතිතුභහ, ඒෙට 

උත්තය ු න්නහද ඔඵතුභහ? නළවළ කන්ම ආණ්ඩුකව් එෙ 

ඇභතියකඹක්ත් උත්තය ු න්නහ ද ඒෙට? භට කිඹන්නම ියඹහට 

ඳසකේ television එෙට ෙථහ ෙශහම Did you get up and reply? 

No. භභ ඔඵතුභහට කිඹනහ කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ රැසවීභට 

ආණ්ඩු ඳක්කේ ඳහර්ලිකම්න්තු භන්්රීරු සිඹඹට 50ක්ත් ියකේ 

නළවළ කිඹරහම මණන් ෙයන්න ියඹ මණනම  

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරු භන්්රීතුභහ, හෙච්ඡහකව්ීම නිර ලකඹන් එතුභහ ප්රෙහලඹක් 

ෙකශේ නළවළම 
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඊට ඳසකේ වම්ඵ වුණහ කන්ම ඊට ඳසකේ වම්ඵ වුණහ කන්, 

ජනහධිඳතිතුභහම 
 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරු භන්්රීතුභහ, හෙච්ඡහ ඹන අතකර් නිර ලකඹන් එතුභහ 

ප්රෙහලඹක් ෙකශේ නළවළම 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වළඵළයි ඊට ඳසකේ එතුභහ වම්ඵ වුණහ කන්ම  

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

වම්ඵ වුණහභ අපි කිඹන්න තිකඵන ක්ධල් කිව්හම 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කභොෙක්ද ජනහධිඳතිතුභහ කිව්කව්? ජනහධිඳතිතුභහ ඒහ සිු  

වුකණ් නළවළ කිව්කව් නළවළම එතුභහ කිව්කව් “We need time” 

කිඹරහයිම අඳට ෙහරඹ ඕනෆ කිඹරහයි කිව්කව්ම ඒහ සිු  වුකණ් 

නළවළ කිඹහ කිව්කව් නළවළම ෙළභයන් භවත්තඹහ ෙයපු කිඹපු ක්ධල් 

සිු  වුකණ් නළවළ කිඹරහ ජනහධිඳතිතුභහ කවෝ ඔඵතුභහ කවෝ කිඹපු 

එෙ තළනක් භට කඳන්න්නම තු.න්නහන්කේරහ එකවභ කිඹරහ 

නළවළම තු.න්නහන්කේරහ කිඹරහ තිකඵන්කන්, “We need time. 

We had a 30-year old war. We need time. Give us more time 

and space” කිඹරහයිම එච්චයයි කිඹරහ තිකඵන්කන්ම [ඵහධහ 

කිරීභක්]  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Channel 4- [ඵහධහ කිරීභක්] වීු රු කමල්ර ඉකමන මල් 

මවන්න එඳහ කිඹරහ කිඹපු එෙ කත්කයන්කන් නළ්ධද? භභ ඇහුහ 

ප්රලසනඹම [ඵහධහ කිරීභක්] 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, දළන් එතුභහ Channel 4 එෙ 

මළන ෙථහ ෙයනහම යු්ධධඹ ඹන කව්රහකව් ඉසයවට ියකේ ෙවුද? 

අපි ියඹහ ද? ITN එෙයි, රඳහහිනිඹයි ියකේම Channel 4 එෙට ඒ 

පින්තය වම්ඵ වුකණ් කෙොකවන්ද? ඒ මළන කඳොේඩක් ෙල්ඳනහ 

ෙයරහ ඵරන්නම Channel 4 එෙට පින්තය වම්ඵ වුකණ් ITN 

එකෙන් ව රඳහහිනිකඹන්ම  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

නළවළ, නළවළම ඒෙ විලහර අතයක්ම  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළත්නම් කෙොකවන්ද වම්ඵ වුකණ්? එකවභ නම් වු.දහ 

කදන්න ඕනෆම වු.දහ ඒ හකේ ළඩ ෙයන්කන් නළවළම [ඵහධහ 

කිරීභක්] මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, යු්ධධඹ අහනකේ 

රඳහහිනිකේ එෙ භහධයකව්දිකඹක්-  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  
 
නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
Order, please! There is a point of Order being raised. 

Hon. Azwer, what is you point of Order?  
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ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Unashamedly, he is saying that the Rupavahini and 

ITN gave that. The Rupavahini and ITN gave nothing. 

They had their own way of getting those. The Rupavahini 

or the ITN have never given anything. Do not accuse 

them. They are patriotic people.  
 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

That is not a point of Order.  
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි ියකේ නළවළම වු.දහ කම් හකේ කදඹක් ෙයන්කන්ත් නළවළම 
භට භතෙයි යු්ධධකඹන් ඳසකේ රඳහහිනිකේ භහධයකව්දිඹකු වසු 

වුණහ ප්රබහෙයන්කේ laptop එෙත් එක්ෙම ප්රබහෙයන්කේ laptop 
එෙත් එක්ෙ රඳහහිනිකේ භහධයකව්දිඹකු අත් අඩංගුට මත්කත් 
නළ්ධද? භභ නභ කිඹන්න ෙළභළති නළවළම අත් අඩංගුට මත්තහම 
ෙළරම් භළක්කර්කමන් අවන්න ෙවුද පින්තය විකුණුකව් කිඹරහම 
එත කෙොට තු.න්නහන්කේරහට කිඹහවිම  

රංෙහකව් භහන හිිකෙම් කෙොිකභ කම් ආණ්ඩුකව් ළරැදි 
වන්න වදහ මත්තු එෙක්ම කභච්චය ිකනිස  හතන කනහ; කම් 
යකස් අතුරුදවන් වීම් කනහම එෙක් මළනත් හධහයණ 
ඳරීක්ණඹක් තිඹරහ නළවළම  

අකනක් පුු භඹ කම්ෙයිම You do not accept the Human 

Rights Council Resolution. ඔඵතුභහ පිළිමන්කන් නළවළ කන්ම 
ඔඵතුභහ ඒෙ පිළිමන්නහද මරු ඇභතිතුභහ? 

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

නළවළම  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

පිළිමන්කන් නළවළම You do not accept the Human Rights 

Council Resolution. But, when the CHOGM 2013 

Communiqué was signed, you agreed to have an 

International Court of Human Rights. How is that?  

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

That is totally wrong.  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Under the Vienna Declaration - 

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Paragraph No. 39 of the CHOGM 2013 Communiqué 

simply notes something and that refers to the accepted 

recommendations of the UPR. So, what you say is 

entirely wrong.    

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You have mixed up with the UPR, my Friend. I am 

not talking about the UPR.  This is the whole problem. I 

am talking about the CHOGM 2013 Communiqué, which 

His Excellency the President has signed accepting the 

Vienna Declaration under which you have agreed to have 

an International Court of Human Rights.   

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

We are not signatories to that. How can you say like 

that? 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Then, why did the President sign it? Sir, the President 

signed the CHOGM 2013 Communiqué.  

ජනහධිඳතිතුභහ නිකව්දනඹ අත්න් කෙරුහම අත්න් ෙයරහ 

කිව්හ, Vienna Declaration එෙ පිළිමන්නහ කිඹරහම Vienna 

Declaration එකක් තිකඵනහ- 

 
නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Member, your time is up.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I have 10 minutes. We will sort it out within our 

Party.  

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

We have never accepted the Constitution of an 

International Court of Human Rights.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

But, you have signed the CHOGM 2013 

Communiqué and I am ashamed of your reply. 

[Interruption.] 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

As a matter of fact, that is totally misleading and is 

quite wrong.  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

All right, then, when we take up the Heads of the 

Ministry of External Affairs on the 9th of December, 

2013, I will explain this further. This is a serious problem. 

You do not accept the UN Human Rights Council 

Resolutions, but His Excellency the President has signed 

the Communiqué accepting the establishment of an 

International Court of Human Rights.  So, we will discuss 

this matter further on the  9th of  December, 2013.  

කම් ශඟීම ජහතයන්තය නීතිඥප ංමභකේ භවත්රුන් පිරික් 

රංෙහට එන්න වළු හම  තු.න්නහන්කේරහ visa ු න්කන් නළවළ 

කන්ම එන්න ු න්කන් නළවළ කන්ම කභොෙද එන්න ු න්කන් නළත්කත්? 

කිව්හ කන්, රංෙහට ඇවිල්රහ ඕනෆභ තළනෙ ඹන්න පුළුන් 

කිඹරහම “You are free to go anywhere”. එකවභ කිව්හ කන්ම 

ජහතයන්තය නීතිඥප ංමභකේ නීතිඥප භවත්රුන් පිරික් රංෙහට 

එන්න වළු හභ ඒ අඹට ඉඩ ු න්කන් නළවළ රංෙහට එන්නම ඉතින් 

කම්ෙයි ඇත්ත තත්ත්ඹම ඇයි ඵඹ?  

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

මරු භන්්රීතුභහ, යහජය නහඹෙඹන්, අමභළතිරුන් ඉන්න 

ෙහරඹ තුශ එකේ ඉඩ ීමභ ෙහකරෝචිතද?  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භහ එෙ කදඹක් කිඹන්නම් මරු ඇභතිතුභහම තු.න්නහන්කේරහ 

අලුත් Channel 4 චිත්රඳටඹෙට ෙරුණු ු න්නහම  

එෙ ෙරුණක් තභයි, ජහතයන්තය නීතිඥප ංමභකේ 

භවත්රුන්ට එන්න ු න්කන් නළති එෙම අකප් නහඹෙතුභහකේ 

හවනඹ ට කෙරුහම ෙහර්ඹහරඹ ට කෙරුහම [ඵහධහ කිරීම්] 

ෙළරම් භළක්කර් ඹහඳනකේ ඹන කෙොට ඒෙ නළළත්වහම 

තු.න්නහන්කේරහ ෙරුණු ු න්නහම ඔඵතුභහ හිතනහද, කඳොු  යහජය 

භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුකන් කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ 

ප්රතිඳත්ති ප්රදර්ලනඹ වුණහ කිඹරහ? නළවළම කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ 

යහජය නහඹෙ ු.ළුකන් ප්රදර්ලනඹ වුකණ් රංෙහකව් ප්රලසනම 

Problems of Sri Lanka were highlighted all over the 

world. You had better read today's "The Island" 

newspaper. There is a person who writes; I think his name 

is Mr. Sujeewa Nivunhella. He has interviewed seven Sri 

Lankan organizations in London. You read those and see. 

They all say with one voice, "කම් රැසවීභ නිහ අකප් යටට 

විලහර අඳකීර්තිඹක් ඇති වුණහම"   

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

අකප් යටට ආපු යහජය නහඹෙඹන් කභොනහද කිව්කව්?  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔඵතුභහත් එක්ෙ කත් කඵොන කෙොට, ජනහධිඳතිතුභහත් එක්ෙ 

කත් කඵොන කෙොට කම්ෙ රසන යටක් කිඹරහ කිඹන්න ඇතිම   

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ප්රසි්ධධිකේ ප්රෘත්ති ඳත්ර හෙච්ඡහරීම කිඹපු ක්ධල් මළන 

කිඹන්නම  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒහ භභ එෙ ඳත්තකර්ෙත් දළක්කක් නළවළම "කේලි නිවුස" 

එකක්ත් තිබුකණ් නළවළම 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

දකුණු අප්රිෙහකව් ජනහධිඳතිතුභහ, භළකල්සිඹහකව් අමභළතිතුභහ 

ප්රසි්ධධිකේ ප්රෙහල ෙයපු ඒහ ඔක්කෙෝභ භහධයර ඳශ කරහ 

තිබුණහම මරු භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහ කිඹපු ෙරුණ ළරැදියිම 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කවොයිම භභ ඒෙ පිළිමන්නහම 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

But, you must not mislead the House. Page one of the 

"Daily Mirror" newspaper published all the very 

laudatory comments by Heads of States and Prime 

Ministers who came. So, those are facts. You must not 

distort facts.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

The whole problem is, you are only talking about the 

"Daily Mirror". Internationally, that was  highlighted on 

every website, on Twitter and on all the gossip websites - 

[Interruption.]  

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Those are not comments made to us in private, they 

are public statements.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

All right, all right. You can be under the delusion that 

everything is fine. It is okay; it does not matter.  - 

[Interruption.] අඳට ආණ්ඩු මළන ප්රලසනඹක් නළවළම යටට 
තිකඵන අභිකඹෝම මළන උත්තය කදන්න තු.න්නහන්කේරහ රඵන 

භහර්තුකව් ීම සදහනම් ද? Are you ready for the UN Human 

Rights Council session in March next year? 
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ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (ණර්ථික වංලර්ධන 

නිමයෝජය මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்புல்னரஹ் -  ததரருபரர 

அதறறருத்ற தறற அமச்சர்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 

Economic Development)  

We are always ready.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Earlier, twice you said we were ready, but we lost. 

What happened to East Timor and Sudan? 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Both are very different situations.  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Different? 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

There is no comparison between those situations and 

Sri Lanka’s situation. කම් කදෙ අත කර් කිසිභ භහනතහක් 
නළවළම අවයි, කඳොකශොයි හකේ කනස අසථහම 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

All right. Are you willing to give me an Adjournment 

Debate in Parliament - I will submit an Adjournment 

Motion - to compare Sri Lanka's situation with that of 

Sudan and East Timor? Are you willing to give me a 

debate?  

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

That will depend - 

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

You are the Minister in charge of that subject. I say 

that the UN Human Rights Council’s Resolution in 

March, next year, once it is approved, is serious because 

under international law, genocide is a basis for partition. 

You look at the UN websites. Genocide is a basis for 

partition. If we do not do justice to the civilians who were 

killed, what is going to happen to our country? So, will 

you give me a debate? ඔඵතුභහ විහදඹක් කදනහ ද? 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

What makes you think that genocide is going to be 

referred to in that Resolution? Why are you making these 

assumptions which are so inimical, not to the 

Government, but to the people of this country?  
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please sit down, Hon. Minister. Will you give me a 

debate? ඔඵතුභහ භට විහදඹක් කදනහ ද?  
 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

Who has raised about genocide? You are the one who 

is speaking of genocide. There is no reference to 

genocide in the Resolution. - [Interruption.] No, this is 

wishful thinking. 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will tell you why I speak of that. The "Darusman" 

Report confirms what I say.  - [Interruption.]  

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

The "Darusman" Report is one thing and the 

Resolutions of the UN Human Rights Council is another 

thing. The two are totally different.  

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Member, you have only two more minutes. 
 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන් දරුසභහන් හර්තහ පිළිමන්කන් නළති ලුම මරු නිකඹෝජය 

බහඳතිතුභනි, භභ ජීමඑල්ම පීරිස ඇභතිතුභහට අභිකඹෝම ෙයනහම 

එතුභහ භඟ රංෙහකව් තත්ත්ඹ මළන ෙථහ ෙයන්න භට විහදඹක් 

කදන්නම ඔඵතුභහ ඒෙට විරු්ධධද? 

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

අපි විරු්ධධ නළවළම අඳට කිසි ප්රලසනඹක් නළවළම Genocide මළන 

ඔඵතුභහ ඇකයන්න ජීනිහර ීම ෙවුරුත් ෙථහ ෙයරහ නළවළම 

ඔඵතුභහ ඳභණයි ඒෙ කිඹන්කන්ම ජිනීහර ීම genocide මළන 

ෙථහ ෙයරහ නළවළ, මරු භන්්රීතුභනිම  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

දළන් ෙථහ ෙයරහ නළවළම දරුසභහන් හර්තහකව් ඒෙ තිකඹනහ 

කන්ම ඔඵතුභහ නළවළ කිව්කව්?  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

දරුසභහන් හර්තහ කිඹන්කන් නිර ලකඹන් -[ඵහධහ කිරීම්]
ඒෙ කිසිකේත් නිර හර්තහක් කනොකයිම 

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ආ, වරි, ඔකවොභ උඩ ඳළන ඳළන ඉන්නම 
 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Azwer, he is going to wind up now. - 

[Interruption.] What is your point of Order? 
 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, there are a number of Heads listed out for the 

Committee Stage Discussion today but the Ministry of 

External Affairs is not listed for today. So, he is wasting 

his time. He must discuss this matter when the Vote of the 

Ministry of External Affairs is taken up.  

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

All right. Hon. Kiriella, please come back to the Votes 

under discussion.  

 

ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භට අහන ලකඹන් කිඹන්න තිකඵන්කන් කභඹයිම සිංවර 

ඳත්තයඹෙ කවො headline එෙක් තිකඵනහ භභ දළක්ෙහම 

කභොෙක්ද ඒ  headline එකක් තිබුකණ්? "අපි භඟුරෙට ආයහධනහ 
කෙරුහම ඒ කමොල්රන් ඇවිල්රහ අකප් කයදි මරරහ ියඹහම" ඒෙ 
තභයි කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුකන් වුකණ්ම 

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Pavithradevi 

Wanniarachchi. You have 12 minutes.  

 
[අමබහම 2ම04] 
 

ගරු ඳවිත්රළමද්වී ලන්නිණරච්ික මශත්මිය (විදුලිබ ශළ 

බක්ති මමළතයතුමිය  
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற - லு, சக்ற 

அமச்சர்) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of 

Power and Energy)  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භට කම් අසථහ රඵහ ීමභ මළන 

භභ කඵොකවොභ න්කතෝ කනහම අකප් ඳක්කේ හිටපු කජයසඨ 

භන්්රීතුකභක් තභයි මරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීතුභහම එතුභහ 

විඳක්ඹට ියඹ එෙ මළන අද එතුභහට කඳො ග ු ෙක් තිකඵනහ 

කිඹරහ භට දළකනනහම ආණ්ඩුකව් හිටිඹහ නම් අද එතුභහ 

අභහතයයකඹක්ම ඉතින් ඒෙ නිහ රංෙහට විඹ යුතුයි කිඹරහ 

එතුභහ හිතන චිත්රඳටඹ හිකත් තිඹහකමන ෙථහ ෙශහම යහජයඹක් 

ෙයවීකම් ම කීභට වබහිය කන්නට ඵළරි වී තිකඵන එෙ මළන 

අකප් හිතත් භන්්රීතුභහ අද ු ක්කනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ යහජය නහඹෙයින්කේ 

ෙරත්රඹන්කේ කෙොිකටිකේ බහඳති විධිඹට ෙටයුතු ෙශහම ඒ 

සිඹලුභ යහජය නහඹෙයින්කේ ආර්ඹහන්, ඒ භවත්රු භහත් එක්ෙ 

කිව්කව් කභොෙක්ද? ඒ අඹ ඉංග්රීසි බහහකන් කිව්හ, “unmatched” 

කිඹරහම එකවභ නළත්නම් "භ ෙශ කනොවළකි" ම්භන්ත්රඹක් අපි 

රංෙහකව්ීම අත් දළක්ෙහ කිඹරහ කිව්හම 

 
ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

A benchmark. 

 
ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

එභ ම්භන්ත්රණඹ benchmark එෙක් කිඹරහ කිව්හම මරු 

නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, යහජය නහඹෙයින්කේ ආර්ඹහන් කන් 

ඹහකම්ීම භහත් එක්ෙ ප්රෙහල ෙකශේ කභොෙක්ද? "රංෙහ අහර්ථෙ 

යහජයඹක් විධිඹට කනොකඹක් ආෙහයකේ කඵොරු ප්රචහය කන්ද ෙයරහ 

තිකඵන්කන්, රංෙහ   කම් ු.ළු යහජය තහන්්රිෙ කෙොතයම් 

රසනට කභකවඹවහද?" කිඹරහ ඔවුන් භහ භඟ කිව්හම එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ඹ කන්න පුළුන්, කනත් ඳක් කන්න පුළුන් 

රංෙහ පිළිඵ කක්ශහම් කිඹපු ඒහ ඒ තුළින් කඵොරු වුණහම 

ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණර ීම genocide එෙක් මළන ෙවුරුත් 

ෙථහ ෙයන්කන් නළවළම නු.ත් කභතුභන්රහ ියහිල්රහ ෙථහ 

ෙයනහම රංෙහකව් එකවභ ංවහයඹක් වුණහ කිඹරහ වික්ධ්ෂඹ 

යටරත් කනොකිඹන කෙොට, අකප් විඳක්ඹ විසින් ඒෙ 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් පුන පුනහ කිඹන අසථහෙ, එළනි ක්ධල් 

අවරහ, ඒ යටර යහජය නහඹෙඹන්, එතුභන්රහකේ ආර්ඹහන් 

භහත් එක්ෙ ප්රෙහල ෙකශේ, රංෙහ මළන තිබුණු කමෞයඹ, 

රංෙහකව් තිකඵන වළකිඹහ, රංෙහකව් තිකඵන හර්ථෙබහඹ, 

රංෙහකව් තිකඵන යහජය තහන්්රිෙබහඹ, රංෙහකව් තිකඵන 

ප්රජහතහන්්රිෙ ගුණඹ අඳ අද අත් ු ටුහඹ කිඹරහයිම  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කෙොයි පුත් ඳකත්ද ඒෙ තිබුකණ්? 

 
ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ඒ අඹ භහත් එක්ෙයි ඒ ඵ ප්රෙහල ෙකශේම ෙළු ඳහට අකුරින් 

පුත් ඳත්ර ඳශ න ක්ධල් තභයි ඔඵතුභන්රහ කභතළනට ඇවිත් 

කිඹන්කන්ම ඕෙ කන්, කේවීපී එෙටත් ළයු කණ්ම අනුය දිහනහඹෙ 

භන්්රීතුභහ කභතළන ීම කිව්හ, කුඩු කිකරෝ අටක් කමනහපු 

කෙකනක් නිදවස ෙශහ කිඹරහ පුත් ඳතෙ තිබුණහඹ කිඹහම   

ඉතහභ කමෞයනීඹ, සහධීන ආඹතනඹක් විධිඹට කම් යකස් 

ෙටයුතු ෙයන නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුට එතුභන්රහ ඉතහභ 

්ධකව්කඹන් යුතු කචෝදනහ ෙශහම කවේතු කභොෙක්ද?  කුඩු කි කරෝ 

අටක් කමනහපු අඹ නිදවස ෙශහ කිඹරහ පුත් ඳතෙ ඳශවීභම 

නීතිඳතිතුභහකේ ඳළත්කතන් භභ කම් පිළිඵ කවොඹරහ ඵළලුහම 

99 100 
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තය ලකඹන්භ සි්ධධ කරහ තිකඵන ක්ධ තභයි කුඩු කිකරෝ අට 

කමනහපු භනුසඹහ තභත් හිකර්ම කම් වික්ධිතෙඹහ ඳහකිසතහනු 

ජහතිෙකඹක්ම කභොකවොභේ හහිේ කිඹන කම් වික්ධිතෙඹහ තභත් 

හිකර්ම ඔහුට කුලී යථඹ ීමරහ තිකඵන්කන් කෙොම්ඳළනිඹකින්ම ඒ කුලී 

යථකේ තහෙහලිෙ කේඹ ෙශ රිඹළු යහ ඒ මළන දන්කනත් නළවළම 

කම්ෙට ඔහුකේ ම්ඵන්ධඹකුත් නළවළම ඒ නිහ කුභන්ත්රණඹ 

කිරීකම් යදට ඔහු අසු න්කන් නළති නිහ ඔහු නිදවස ෙය 

තිකඵනහම වළඵළයි ජනතහ විු.ක්ති කඳයු.ණ කභොෙක්ද කිව්කව්? 

ජනතහ විු.ක්ති කඳයු.ණ කිව්කව්, කුඩු කිකරෝ අටක් කමනහපු 

කෙනහ නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකන් නිදවස ෙශහ කිඹරහයිම ඒ 

අඹ වළභ කව්රහකව්භ අතය කිඹරහ අභහරුකව් ළකටනහම පුත් 

ඳතෙ ෙළු ඳහට අච්චු අකුරින් කභොෙක් වරි ඳශ ෙශහභ ඒ අඹ 

හිතනහ ඒෙ ම්පුර්ණ තයඹක් කිඹරහම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට 

ඳක් පුත් ඳතෙ ෙහටුන් එෙක් ඳශ ෙශහභ,  රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්්රීතුභහ ඒෙ ු.ළු යකස් භතඹ විධිඹට කභතළනට ඇවිත් කිඹනහම  

 
ගරු ක්හමන් ිරරිඇල්  මශතළ 
(ரண்புறகு னக்ஷ்ன் கறரறல்ன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

භභ පුත් ඳත් මළන ෙථහ ෙකශේ නළවළම  

 
ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

නළවළම කභොෙක්ද ෙහටුන් එෙක් මළන ඔඵතුභහ ෙථහ ෙශහ කන්ම 

කක්න්ති මන්න එඳහම ඔඵතුභහ කිව් ක්ධ භභ කම් කිඹන්කන්ම 

ඔඵතුභහ කන් දළන් කිව්කව්,  කයදි මළරවිච්ච ෙථහක් මළන පුත් 

ඳතෙ තිබුණහඹ කිඹරහම එෙ එෙ ඳක්රට ඳක්  පුත් ඳත් 

තිකඵනහම ඒහකේ ඳශ කන ඒහ යකස් භසත භතඹ කන්න 

විධිඹක් නළවළ කන්, මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනිම ඒ නිහ ෙළු 

ඳහට අච්චු අකුරින් පුත් ඳතෙ ඳශ වුණු කදඹක් අල්රහකමන 

කභළනි කමෞයනීඹ ආඹතන කෙකශසීභ අඳ ම්පර්ණකඹන්භ 

ප්රතික්කේඳ ෙයනහම එළනි අඵහර භහනසිෙ තත්ත්ඹකින් කවබි 

අඹ කම් යකස් ඳක්ර නහඹෙත්ඹ දළරීභත් යටට වුණු භවහ 

අෙටයුත්තක් කරයි කම් අසථහකව්ීම භට දළකනන්කන්ම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කභකතක් ෙථහ ෙශ ෙථිෙඹන් 

අකප් ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ මළන කඵොකවෝ ක්ධ කිව්හම භභ 

කිඹන්න ඕනෆ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් ආඹතන 27ක් 

තිකඵන ඵම  තුන් ෙල්දකින නහඹෙකඹක් විධිඹට අකප් අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ කම් යට කභකවඹ විඹ යුතු තළන, කම් යට කමන ඹහ 

යුතු තළන මළන තීන්ු  අයකමන කම් ආඹතන 27 වයවහ ඹම් ඹම් 

පිඹය අයකමන තිකඵනහම අපි උදහවයණඹක් වළටිඹට නත්රබහෂිෙ 

ශ්රී රංෙහක් වහ න ජනහධිඳති ෙහර්ඹ හධෙ ඵරෙහඹ මනිු.ම 

කම්ෙ ළරැ්ධදක්ද? කම් අඹ minority, majority කිඹන කෙොට,  

අකප් ජනහධිඳතිතුභහ තීන්ු ක් මන්නහ 2021 න විට රංෙහකව් 

සිඹලුභ ිතයඹන් බහ හ තුනභ ෙථහ ෙයන්න ඕනෆඹ කිඹරහම ඒ 

වහ න ළඩ පිළිකශ වදන්න ජනහධිඳති ෙහර්ඹ හධෙ 

ඵරෙහඹක් ඳත් ෙයරහ, ඒ වහ  ු.දල් කන් ෙශහභ අන්න 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹට ු.දල් කන් ෙශහඹ කිඹනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කභතුභන්රහ කභොනහද කම් 

කිඹන්කන්? ඉංග්රීසි වහ කතොයතුරු තහක්ණඹ පිළිඵ ජනහධිඳති 

ෙහර්ඹ හධෙ ඵර ෙහඹට ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් ල්ලි කන් ෙය 

තිකඵනහම  ජනහධිඳතිතුභහකේ ඳවුකල් අඹට එෙ එෙ කඵු හ නම් 

අන්න ඒෙ ළරැදියිම දළන් කභතළන ඉන්න කඵොකවොභඹක් ඉංග්රීසි 

ෙථහ ෙයන, කඵොකවොභ නම්බුෙහය, ඉවශ කඳකශේ ඳවුල්ලින් 

ඳළිකණි අඹයිම කම් යකස් නම්බුෙහය විධිඹට ජීත් න, මම්ඵද 

ු ප්ඳත් ඳවුල්ර ශභයිනුත් ඉංග්රීසි ෙථහ කිරීභ යදක් ද? 

එකවභ නම්, ඒ ශභයිනුත් ඒ  තත්ත්ඹට කමකනන්න ඕනෆඹ 

කිඹරහ මූරහයම්බඹක් වළටිඹට ඉංග්රීසි වහ කතොයතුරු තහක්ණඹ 

පිළිඵ ජනහධිඳති ෙහර්ඹ හධන ඵර ෙහඹ ඳත්  ෙයරහ, ඒෙට 

ජනහධිඳති ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ල්ලි කන් කිරීභ ළරැ්ධදක්ද මරු 

නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි?  

අපි දන්නහ,  e-Sri Lanka  යහඳෘතිඹ මළනම ජනහධිඳතිතුභහ  

ධුයඹට ඳත් කනකෙොට යකස්  ඳරිමණෙ තහක්ණ හක්යතහ  

තිබුකණ් සිඹඹට 4යිම අද අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ සිඹඹට 45ක් 

දක්හ ඳරිමණෙ තහක්ණ හක්යතහ  ළ ග ෙයරහ තිකඵනහම 

ඒෙට එතුභහ ු.දල් කන් ෙශහම එදහ එතුභහ ෘත්තීඹ පුහුණු 

අභහතයයඹහ විධිඹට අත් දළකීභක් මත්තහම එතුභහ එදහ ෘත්තීඹ 

පුහුණු ඳහල් ආයම්බ ෙයනකෙොට  කිව්හ, ''කරොකු buildings  

වදන්න ඕනෆ නළවළ, භට ඕනෆ භකේ  යකස් දරුන්ට  කෙොම්පියුටර් 

හක්යතහ රඵහ කදන්නයිම  ඒෙට කරොකු කමොඩනළියලි වදරහ,  

කරොකු ඳ ග කමරහ, ු.යෙහයකඹෝ තිඹහකමන ෙටයුතු ෙයන්න  

ඕනෆ නළවළම ඳන්රක් වරි කමොඩනළියල්රක් අයකමන දරුන්ට 

කෙොම්පියුටර් ටිෙ ීමරහ, බහයෙහයත්ඹ ඒ ඳන්කල් වහු.ු රුන්ට 

වරි ීමරහ කම් යකස් දරුන්ට කෙොම්පියුටර් හක්යතහ රඵහ කදන  

විධිඹක් වදන්න  ඕනෆම'' කිඹරහම ඒෙ තභයි ජනහධිඳතිතුභහ කිව්කව්ම 

ඒ නිහ අද  පුළුන් කරහ තිකඵනහ, කම්  යකස් සිඹඹට 45ෙට 

කෙොම්පියුටර්  හක්යතහ රඵහ  කදන්නම [ඵහධහ කිරීභක්] භභ 

ඔඵතුභහට උත්තය කදන්න රෆසති නළවළම  

 
ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

අපි ඒෙ  2001 ීම ඳටන් මත්කත්ම 

 

ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

තු.න්නහන්කේරහ කභොනද ෙකශේ? තු.න්නහන්කේරහ 

කෙොශම ඒ ළඩ ටිෙක් ෙය කමන  ියඹහම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ 

කම් යකස් ජනතහ කේ වද මළසභ වඳුනහ මත්තු, කම් යකස් ජනතහට 

ආදයඹක් තිකඵන - [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභන්රහ එකවභ ෙයපු 

ෙයපු  නිහ කන්  ඳයදින්කන්ම  [ඵහධහ කිරීභක්] ඉමන්න කෙෝම කම් 

යකස් ිකනිසසු ඔඵතුභන්රහ පිළිමන්කන් නළවළ කන්ම මරු නිකඹෝජය  

බහඳතිතුභනි, භකේ කරහ එතුභහට කදන්න ඵළවළම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, “e” එෙක් තිබුණහ තභයිම ඒ  

“e” එෙ තිබුණහට ඒෙ තිබු කණ්, කම් යකස් ඉවශ ඳළරළන්තිඹටම 

ඉයහන් වික්රභයත්න භන්්රීතුභහ හකේ, කරොකු කෙොම්ඳළනිර  

CEO භවත්රුන්ට “e” එෙ තිබුණහම ඒහකේ “e” එෙ ඳටන් 

මත්තහම වළඵළයි, ඒෙ මභට කමන ියකේ ජනහධිඳතිතුභහම  

ජනහධිඳතිතුභහ  නළණර වදරහ ඒහ මභට කමන ියඹහම  ඒෙ 

ළරැ්ධදක්ද මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි? ඒ වහ කම් ළඹ 

්ෂර්කඹන් ු.දල් කන් කිරීභ ළරැ්ධදක්ද  මරු නිකඹෝජය 

බහඳතිතුභනි? - [ඵහධහ කිරීභක්]  තු.න්නහන්කේ  "ඊඹහ" කිව්හට,  

කම්ෙ කවොයි  කිඹන්න  ෙහරඹක් තු.න්නහන්කේටත් එයිම එදහට 

භභ ෙථහ ෙයන්නම්ම  භයිකක්රොකොෂසස් කෙොම්ඳළනිකේ  බිල් කේස් 

භවත්තඹහ ජනහධිඳතිතුභහට කිව්කව්-  [ඵහධහ කිරීභක්] ෙරුණහෙය 

භට ෙථහ ෙයන්න කදන්නම දහචහයඹක්  තිකඵන්න එඳහඹළම 

ඔඵතුභහටත් කවෝදරිඹක් ඉන්නහ කන්; අම්කභක් ඉන්නහ කන්ම 

ෙරුණහෙය ෙහන්තහෙට කම් බහ මර්බකේ ෙථහ ෙයන්න ඉඩ 

කදන්නම  [ඵහධහ කිරීභක්] භකේ ෙට අවුසහ මන්න එඳහම භභ 

ඔක්කෙොභ කිඹනහම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ - [ඵහධහ කිරීභක්] ෙරඵර කන්න එඳහ ම භභ 

ඔක්කෙොභ කිඹනහම ෙරඵර කන්න එඳහ ම මරු භන්්රීතුභනි, 

ඔඵතුභහ බඹ කන්න එඳහම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ජනහධිඳතිතුභහ නළණර වයවහ කතොයතුරු තහක්ණඹ කම් 

යකස් ජනතහ අතයට කමන ියඹහභ භයිකක්රොකොෂසස් කෙොම්ඳළනිකේ 

බිල් කේස්ස භළතිතුභහ “President Mahinda Rajapaksa is a 

digital President”  කිඹරහ කිව්හම භයිකක්රොකොෂසස් කෙොම්ඳළනිකේ  

බහඳතිතුභහ ඒ විධිඹට ප්රෙහල ෙකශේ, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ  කම් 

යකස්  ජනතහ අතය කතොයතුරු  තහක්ණඹ ඳතුරුන්න මත්ත 
ක්රිඹහභහර්මඹ නිහයිම ජනහධිඳති ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ඒෙට ු.දල් 

කන් කිරිභ ළරැ්ධදක්ද මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි?  

ජහතිෙ ු.ර ෙටයුතු පිළිඵ කල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ තිකඵනහම  ඒ 

හකේභ ඛ්නිජ කතල් ම්ඳත් ංර්ධන කල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ 

තිකඵනහම කම් යකස් ංර්ධනඹ වහ ඛ්නිජ කතල් ම්ඳත් 

කොඹහ මළනීභ වහ න ඒ සහධීන ආඹතනඹට අලය,  ඒ ඛ්නිජ 
කතල් ම්ඳත් කොඹහ මළනීභ වහ න ඳරීක්ණ ෙටයුතු 

ෙයන්න ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ු.දල් කන් ෙශහභ 
ඒෙ ළරැ්ධදක්ද මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි? ඒ ු.දල් 

ජනහධිඳතිතුභහකේ කමදය අඹට කදනහඹ කිඹරහ කභතළන ෙථහ 
කිරීභ හධහයණද මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි? අපි  කම් එකින් 

එෙ මනිු.ම   

ශභහ ිකතුරු ඳහල් ජහරඹ, ඒ හකේභ ෙරහෙරුන්, 
ජනභහධයකව්ීමන් ව කල්ඛ්ෙඹන් වහ න වහඹ අයු.දර 

මනිු.ම කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඉන්න කමෞයනීඹ  

ජනභහධයකව්ීමන්කමන් භභ අවනහ, ඔඵට ලක්තිඹක් රඵහ කදන්න 
අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ු.දල් කන් 

කිරීකම්ීම, ඒෙ ජනහධිඳතිතුභහට කඳෞ්ධමලිෙ කන් ෙයපු ු.දරක් 
කිඹරහ මණන් වළීමභ හධහයණද මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි?  

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ මණන් වදන්කන් ඔකවොභ තභයිම  

 
නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
මරු ඇභතිතුිකඹනි, ඔඵතුිකඹට ත විනහ ගඹක් ඳභණයි 

තිකඵන්කන්ම 

 
ගරු ඳවිත්රළමද්වි  ලන්නිණරච්ික මශත්මිය 
(ரண்புறகு (றருற) தறத்ரதற ன்ணறஆச்சற) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

කවොයිම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ වළභ 

දහභ කිඹන ඵයිරහ ටිෙ  කිඹනහම කභොෙක්ද කිඹන්කන්? විධහඹෙඹ 

විසින් යසථහදහඹෙඹත්, අධිෙයණඹත් ඹට ෙයන්න උත්හව 
මන්නහඹ කිඹරහ කභතළන කිඹනහම  කම් කඵොරු 2005 ීමත් 

කිව්හ, 2010 ීමත් කිව්හම  වළභ තළන ීමභ කිව්හම ඒ කිඹපු 
අතයරට  කම් යකස් ජනතහ වසු න්කන් නළවළම කම් යකස් 

ජනතහ තු.න්නහන්කේරහකේ ඵංකෙොකරොත් ක්ධලඳහරනඹ 

ප්රතික්කේඳ ෙයරහ ඉයයිම ඉකයටභ ඉයයිම ඔඹ record  එෙ 

දභරහ තු.න්නහන්කේරහ ඡන්ද කීඹක් ඳළයු ණහ ද? ඒෙ නිහ  ඒ 
මළන ෙථහ ෙයරහ ළඩක් නළවළම මණන් වදන්න කත්කයන්කන් නළති 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹටයි, අකනක් ඳක්රටයි භට කිඹන්න 
තිකඵන්කන් එෙ කදඹයිම ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්කඹන් 

දෙට රුපිඹල් කෙෝටි කදෙක් කන් කනහ කිඹන්කන්, 
ජනහධිඳතිතුභහ කම් යට කනුකන් ආඹතන 27ක් වයවහ  මන්නහ ව 

ක්රිඹහ භහර්මරට කන් ෙයන ල්ලිම  ඒ ු.ළු ු.දර දස මණනින් 

කඵදරහ දෙට කෙෝටි කදෙක්ඹ කිඹන තයභටභ කභෝඩ විධිඹට 
මණන් වළීමභ මළන එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ මළන ෙනමහටු කිකන් 

භහ නිවඬ නහම 

[අමබහම 2ම17] 

 

ගරු තිවහව මත්තනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අකප් වික්ධල ෙටයුතු 

ඇභතිතුභහත් ඉන්න නිහ කම් ළඹ ්ෂර්ඹ ම්ඵන්ධ ෙථහ 

ආයම්බකේීමභ භහ ළදමත් ෙහයණඹක් කිඹන්න ඕනෆම  ඊකේ 

ඉන්දිඹහකව් ු.දල් අභහතය පීම සිදම්ඵයම් භළතිතුභහ විකලේ 

ප්රෙහලඹක් ෙය තිකඵනහ භහ භහධයර දළක්ෙහම කභොෙක්ද කම් 

ප්රෙහලකේ තිකඵන්කන්? එෙක්, තභයි 2009 උතුරු ඳශහකත් ව 

සිු වීම් පිළිඵ පිළිමත වළකි ඳරීක්ණඹක් ශ්රී රංෙහ ෙයන්න 

ඕනෆඹ කිඹන එෙම කදන ෙහයණඹ, දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංකලෝධනඹ පර්ණ කරභ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න 

අලයයි කිඹන එෙම ඉන්දිඹහකව් නිකඹෝජිතඹකු වළටිඹට, ඒ 

හකේභ කෙොංග්රස ඳක්කේ කජයසඨ නහඹෙඹකු වළටිඹට 

සිදම්ඵයම් භළතිතුභහ කම් ෙය තිකඵන ප්රෙහලඹ කෙොශ ෙෆල්රෙ 

තිබුණහඹ, හර්තහෙ තිබුණහඹ කිඹරහ විසි ෙය දභන්න පුළුන් 

ප්රෙහලඹක් කනොකයිම ඉතින් කම් ප්රෙහලඹ මළන ආණ්ඩුකව් භතඹ 

කභොෙක්ද?  

ආණ්ඩු දිියන් දිමටභ කම් ෙහයණහ පිළිඵ විවිධ කඳොකයොන්ු   

ඉන්දිඹහට ු න්නහම ඉන්දිඹහකව් අමභළතිතුභහට ු න්නහ; ඉන්දිඹහකව් 

වික්ධල ඇභතිතුභහට ු න්නහ; ඉන්දිඹහකව් කනත් නිකඹෝජිතඹන්ට 

ු න්නහම කම් සිඹලු කදනහටභ ඒ හකේ කඳො කයොන්ු , ප්රෙහල ීමභ නිහ 

අද විලහර කර යහජයතහන්්රිෙ මළටුභෙට ශ්රී රංෙහ වහ ඉන්දිඹහ 

මභන් ෙයිකන් තිකඵනහම ඒ නිහ කම් ප්රෙහලඹ මළන ශ්රී රංෙහ 

ඹම් අදවක් ප්රෙහල කිරීභ ඉතහභ ළදමත්ම භහ කම් මළන 

ඔඵතුභන්රහකේ අධහනඹට  කඹොු. ෙයන්කන් කන ෙහයණඹක් 

නිහ කනොකයි, කම් ප්රෙහලඹත් එක්ෙ ළඟවුණු විලහර අනතුයක් 

තිකඵන නිහම ඒ නිහ කම් මළන ආණ්ඩුකව් සථහයඹ ඳළවළදිලි 

ෙයන්න  කිඹරහ විකලේකඹන්භ කිඹන්න ෙළභළතියිම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද උක්ධ කම් විහදඹට වබහිය 

කන්න එන කෙොට භහ ඵරහකඳොකයොත්තුකන් ආකව් 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ ඇතුළු ළඹ ්ෂර් 22ක් අද දින 

ෙහයෙ බහ අසථහකව් හෙච්ඡහට මන්නහ කිඹරහයිම වළඵළයි 

භකේ කම්ඹ උඩ තිබුණු කම් හර්තහකව් තිකඵනහ ඉදිරිඳත් ෙයපු 

අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹට ංකලෝධන කදෙකුත්ම එෙ ංකලෝධනඹක් 

තභයි ණඹ සීභහ ළ ග කිරීකම් ංකලෝධනඹම ණඹ සීභහ ළ ග 

කිරීකම් ංකලෝධනඹ ඹටකත්, ණඹ මළනී කම් උඳරිභ සීභහ රුපිඹල් 

බිලිඹන 1100 ඉරහ 1278 දක්හ ළ ග ෙය තිකඵනහම ඵළල 

ඵළල්භට නම් වරි පුංචි මණනක්ම රුපිඹල් බිලිඹන 178ක්ම අඹ ළඹ 

ඉදිරිඳත් ෙය දස 10ක් ඹන්න ඉසය කරහ රුපිඹල් කෙෝටි 

දහවත්දවස අටසිඹඹකින් ණඹ සීභහ ළ ග ෙය මළනීකම් 

ංකලෝධනඹක් කමකනනහම  අපි අවන්කන්, දස 10ෙට ඉසය 

අඹ ළඹ වදන කෙොට කම්ෙ ෙල්ඳනහ ෙයන්න තිබුකණ් නළ්ධද? 

දළන් කම්ෙට කභොෙක්ද කදන උත්තයඹ?   

මරු යත් අු.ණුමභ ඇභතිතුභහ කිඹනහ, කම් කඹෝජනහ 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් අනුභත ෙය මත්තහභ ඔක්කෙෝභ වරි කිඹරහම 

නු.ත් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් අනුභත ෙශහඹ කිඹරහ ඔක්කෙෝභ වරි 

ඹන්කන් නළවළම අඳට පුළුන් ළ ග ඔළු කම ග මණනක් තිකඵන 

නිහ කම්හ අනුභත ෙයන්න, නීතිඹක් වළටිඹටම වළඵළයි, කම් 

කඹෝජනහ ක්රිඹහත්භෙ ෙයනකෙොට, මන්න ඒ ණඹ  ප්රභහණඹ ළ ග 

කන්න, ළ ග කන්න කම් යකස් ජනතහ  වින්න පීඩහ  ළ ග  

නහඹ කිඹන එෙ අපි භතෙ තිඹහ මන්න ඕනෆම කභොෙක්ද කදන 

ෙහයණහ? අඹ ළඹ ෙථහට අනු, අඹ ළඹ කල්ඛ්නකේ ම්පර්ණ 

විඹදම් ප්රභහණඹ තිබුකණ්, රුපිඹල් කෙෝටි එක්රක් 

ඳණසවතයදවයි, දශ ලකඹන්ම දළන් ඒෙ රුපිඹල් කෙෝටි 

103 104 

[මරු ඳවිත්රහක්ධවි  න්නිආයච්චි භවත්ිකඹ] 
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එක්රක් ඳණසනදව දක්හ ළ ග ෙයනහම අඹ ළඹ කඹෝජනහ 

ම්භත ෙයන්නත් ඉසය කරහ, -භහ මණනක් මත කරහ 

කනොකයි- අඹ ළඹ කඹෝජනහ කමනළල්රහ හෙච්ඡහ ෙයන 

කරහකව් රුපිඹල් කෙෝටි රක් ඳවකින් ළ ග ෙයන්න කම් අඹ 

ළඹට තත් ංකලෝධනඹක් කමනළත් තිකඵනහම ඉතින් අඹ ළඹෙ 

ඵරහකඳොකයොත්තු කභොෙක්ද? අඹ ළඹ කල්ඛ්නකඹන් කඳන්න 

කම් මණන් හිරව් පිළිඵ විලසහ ෙයන්න පුළුන්ද? ආණ්ඩු 

කම් විධිඹට කම් කනසෙම් රින් ය කමන එිකන් කිඹනහ,  ඕනෆ 

කරහෙ ඳරිපයෙ ඇසතකම්න්තුක් කමනහහභ  වරි කිඹරහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, වළඵළයි ඳරිපයෙ 

ඇසතකම්න්තුක් කමකනන්කන් අතයලය අසථහෙ විතයයිම 

එඹ, ඹම් ෙහර්ඹඹක් වහ අඹ ළකඹන් ු.දල් කන් ෙයරහ 

නළත්නම් ඒ වහ ු.දල් රඵහ මළනීභට තිකඵන එෙ ක්රභකව්දඹක් 

විතයයිම වදිසි අසථහෙට ඳහවිච්චි ෙයන්න, අතයලය 

අසථහෙට ඳහවිච්චි ෙයන්නයි ඳරිපුයෙ ඇසතකම්න්තුෙ 

ම්ප්රදහඹ තිකඵන්කන්ම නු.ත් අද කභොෙක්ද සි්ධධ කන්කන්? අද 

ඳහකර් ඹන මභන් හිතුණහභ, ඇභතියකඹක් ඳත් ෙයරහ ඒ 

ඇභතිතුභහට ඳරිපයෙ ඇසතකම්න්තුක් ඉදිරිඳත් ෙයනහම 

ඇභතිරුන්ට තිකඵන කමෞයඹටත් වහනි ෙයනහම කභොෙක්ද කම් 

අඹ ළඹ මළන තිඹන්න පුළුන් ඵරහකඳොකයොත්තු, ඉරක්ෙඹ? 

එකවභ එෙක් නළවළම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ළඹ ්ෂර්ඹන් 

මණනහක් පිළිඵ අද අපි හෙච්ඡහ ෙයනහම අඳට යකස් තිකඵන 

තත්ත්ඹ මළන ඉතහභත් ෙනමහටුදහඹෙ ක්ධල් තිකඵනහම භභ ඒ 

ෙහයණඹට ෙලින් කනත් ෙහයණඹක් මළන කිඹන්නට ඕනෆම  

භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තුකව් ළඹ ්ෂර්ඹ පිළිඵත් අද 

හෙච්ඡහ ෙයනහම ඳසු ියඹ දසර, -භතෙ ඇති- උතුරු ඳශහකත් 

භළතියණ  නිරීක්ණඹ වහ ඳළිකණි කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ 

නිරීක්ණ ෙණ්ඩහඹභ ඉතහභත්භ ඳළවළදිලි ඉදිරිඳත් ෙශ 

නිරීක්ණ කිහිඳඹක් තිබුණහම කභොෙක්ද, කම් භළතියණ නිරීක්ණ 

ෙණ්ඩහඹභ කිව්කව්? එෙක් කිව්හ, භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තු 

පර්ණ සහධීනත්ඹෙට ඳළිකණීභට නම් භළතියණ 

කදඳහර්තකම්න්තුකව් ඹන්ත්රණඹ සහධීන ෙයන්නට වුභනහයි 

කිඹරහම ඒකෙන් කභොෙක්ද අදවස ෙයන්කන්? භළතියණ 

කදඳහර්තකම්න්තුට සහධීන යහජෙහරි ෙයන්නට තිකඵන 

අඳවසුතහම  

කදකනි ෙහයණඹ වළටිඹට කභොෙක්ද කිව්කව්? භළතියණ 

ක්රිඹහලිඹ සහධීන කිරීභ වහ සහධීන කෙොිකන් බහ ඹළි 

සථහපිත ෙයන්නට දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ 

නළත කේන්න වුභනහයි කිඹරහ ඒ නිරීක්ණ ෙණ්ඩහඹභ කිව්හම 

කම් කඹෝජනහ කදෙභ කමනහකව් කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ නිරීක්ණ 

ෙණ්ඩහඹභම අකප් ජනහධිඳතිතුභහ කඳොු  යහජය භණ්ඩරයීඹ යහජය 

නහඹෙ ු.ළුකව් බහඳතියඹහ වළටිඹට ඳත් කරහ තිකඵනහම 

එකවභ නම් දළන් කම් ආෙහයඹට කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ නිරීක්ණ 

ෙණ්ඩහඹම් යජඹට ව භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තුට කමනහ 

නිර්ක්ධල ක්රිඹහට නළංවීකම් මකීභ ආණ්ඩුට තිකඵනහ කිඹන 

ෙහයණඹ විකලේකඹන්භ භතක් ෙයන්නට ඕනෆම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තු 

මළන කිඹන විට, ඳසු ියඹ ෙහරකේ කම් යකස් භළතියණ මණනහක් 
තිබු ණහම කම් භළතියණ දිවහ ඵරපුහභ, කනොකඹක් කනොකඹක් 

ආෙහයකඹන් කම් භළතියණ මළන අදවස උදවස ඳශ කරහ 
තිකඵනහම නු.ත් ෙ ගන් ෙඩ ඳත්න භළතියණලින්, ඒ 

හකේභ විවිධ අසථහර ඕනෆෙභට, තභන්කේ ඵරඹ ලක්තිභත් 
ෙය මන්න ඳත්න භළතියණලින් නිඹභ ජනතහ භතඹක් 

නිකඹෝජනඹ න්කන් නළවළම ඒ නිහ භළතියණ 

කදඳහර්තකම්න්තුකව් ක්රිඹහලිඹ ලක්තිභත් ෙයනහ හකේභ, 
භළතියණ ඳළළත්වීභ මළන ඹම් කිසි ප්රිකතිඹක්, ක්රභකව්දඹක් 

නිර්භහණඹ න්නට අලයයිම භභ විලසහ ෙයනහ, 

භළතියණරීම ඡන්දඹ ප්රෙහල ෙයන ප්රතිලතඹ ක්රභහනුකර අඩු 

කනහ කිඹරහම ඇයි එකවභ කරහ තිකඵන්කන්? එකවභ කරහ 
තිකඵන්කන් කනත් ෙහයණඹක් නිහ කනොකයිම කම් භළතියණ 

ෙ ගන් ෙඩ ඳළළත්වීභ නිහ භව ජනඹහට භළතියණ මළන 
විලසහඹක් නළවළම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ භභ 

කිඹන්කන් භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තුකව් ක්රිඹහදහභඹ ලක්තිභත් 
ෙයන්න නම් භළතියණ කදඳහර්තකම්න්තුට සහධීන ක්රිඹහ 

ෙයන්න පුළුන් ඹන්ත්රණඹ වහ විඹ රඵහ කදන්නට ඕනෆම ඒ 

වහ භළතියණ කෙොභහරිසතුභහ කරොකු උත්හවඹෙ 
කඹකදනහම එතුභහකේ ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹ කරොකු උත්හවඹෙ 

 කඹකදනහම නු.ත් ඒකෙන්භ භළතියණ සිඹල්ර සහධීන 
ෙයන්න පුළුන්ෙභක් නළවළම කම් භළතියණ ක්රිඹහලිකේීම විවිධ 

අසථහරීම භළතියණ කෙොභහරිසතුභහ ප්රෙහල ෙයරහ තිබුණහ, 
භළතියණ නීති-රීති ෙඩිකන් ක්රිඹහ ෙයන ආෙහයඹ මළනම 

විකලේකඹන්භ යජකේ ම්ඳත් ඳහවිච්චිඹ ව නීති විකයෝධී ක්රිඹහන් 

මළනම නු.ත් කම්හ සිු  වුණහභ භළතියණ කෙොභහරිසතුභහට 
ෙයන්නට පුළුන් එෙභ එෙ ක්ධ තභයි, කම් මළන භහධයඹට කිඹන 

එෙම එකවභ නළත්නම් ප්රසි්ධධිකේ ෙථහ ෙයන එෙම එතළනින් එවහ 
ියහින් නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්නට භළතියණ කෙොභහරිසතුභහට 

පිළිකශක් නළවළ, තළනක් නළවළම එක්කෙෝ ඒෙ යජකේ 
ආඹතනඹෙට ඵහය කදනහම ඒ ආඹතනකඹන් හධහයණඹක් 

ඵරහකඳොකයොත්තු කන්න ඵළවළම ඒ නිහ භභ කිඹන්කන් 

භළතියණඹ සහධීන සිු  ෙයන්න නම්, භළතියණ නීති-රීති 
ෙඩන අසථහෙ, විකලේකඹන් යජකේ ක්ධකඳොශ ඳහවිච්චි ෙයන 

කරහෙ ඒ අඹට එකයහි ක්රිඹහ කිරීකම් ඵරඹ භළතියණ 
කෙොභහරිසයඹහට නීතිකඹන් රඵහ කදන්න ආණ්ඩු ක්රිඹහ ෙශ 

යුතුයිම ඒ වහ නීති වළදිඹ යුතුයි කිඹරහ භභ කිඹන්නට ෙළභළතියිම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ අද ආණ්ඩු ල්ලි 

වම්ඵ ෙයන්නට ඹන වළටි ඵරන්නම භභ කම් ෙහයණඹ කිඹන්කන් 
කනත් කදඹක් නිහ කනොකයිම ඳසු ියඹ ෙහරකේ ක්ධලකප්රේමී 

කල්ඵරඹ භත තභයි හුඟක් ක්ධල් ආණ්ඩුකන් සිු  වුකණ්ම 

අද කෙොශම නමයකේ තිකඵන ඉඩ ෙඩම්රට කභොෙද 

කන්කන්? භවය ඒහ ආණ්ඩුකව් අඹ ළඹ හිඟඹ පිඹහ මන්න 
ල්ලි කවොඹන යහඳහය ඵට ඳත් ෙය කමන තිකඵන ඵ භභ 

දළක්ෙහම භවය ඒහ තභන්ට හිතත් භහමම්රට රඵහ ීමභ වහ 
භව ජනඹහ ඉත් ෙයිකන් හිස ෙය කමන ඹනහම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඉංග්රීසි ආණ්ඩුෙහයයකඹකු 

වුණු කවන්රි කෝේ භවතහ ලිය කිඹභනක් කම් භෆතෙීම පුත් 

ඳතෙ ඳශ වී තිකඵනහ භහ දළක්ෙහම  කභොෙක්ද ඒකක් තිබුකණ්? 

1856 ීම මහලු ු.කදොය පිටිඹ ප්රතිංසෙයණඹ කිරීකභන් ඳසු එහි 

ඉදි ෙයන රද භරු පරෙකේ ටවන් කරහ තිබුකණ් කභඹයිම 

බ්රිතහනය යුමකේ සිටි ඉංග්රීසි ආණ්ඩුෙහය කවන්රි කෝේ භවතහයි 

එඹ ලිඹහ තිබුකණ්ම ඒකක් කිඹනහ, "කෙොශම නමයකේ 

ෙහන්තහන්ට ව ශු.න්ට ප්රකඹෝජනඹ පිණි ඉදි ෙයවකි" 

කිඹරහම අද කභොෙක්ද කෙොශමට කන්කන්? කම් සුු  ජහතිෙ 

කවන්රි කෝේ කෙොශම නමයකේ ජීත් න ෙහන්තහන්ට වහ 

ශභයින්ට කම් මහලු ු.කදොය පිටිඹ රඵහ කදනහ කිඹරහ කිඹන 

කෙොට, අද කභොෙක්ද කෙොශම තිකඵන ඉඩ ෙඩම්රට සි්ධධ 

න්කන්? එදහ සු්ධදහට තිබුණු වළඟීභත් අද අකප් යකස් ජීත් න 

නහඹෙයින්ට තිකඵනහ ද? එදහ සු්ධදහට තිබුණු වුභනහත් අද 

කම් ක්ධලකප්රේමී කල්ඵරඹ අරහ කමන කම් යකස් ජනතහ ඉදිරිපිට 

කඳනී සිටින අඹට තිබුණහ ද? නළවළම අකප් ඉඩ ෙඩම් සිඹල්රභ අද 

එකින් එෙ, එකින් එෙ විකුණිකන් ඹනහම දළන් කම් ඉඩ ෙඩම් 

විකුණනහ කිඹන කෙොට එෙ එෙ තර්ෙ ඉදිරිඳත් ෙයයිම කභොවුන් 

කම්ෙ විවිධ ක්රභරට ෙයනහම ආසිඹහකව් ආලසචර්ඹඹ පිළිඵ අපි 

හුඟහක් හීන දකිනහම වළඵළයි ඒ ආසිඹහකව් ආලසචර්ඹඹ දකින්කන් 

කෙොශම නමයකේ ිකනිසුන් ඉත් ෙයරහ ඒ ඉඩ ෙඩම් විකුණරහද 

කිඹරහ ආණ්ඩුකන් අපි අවන්න ඕනෆම  

105 106 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2010 අකමෝසතු භහකේ 

12ළනි දහ ෙළබිනස් තීයණ දළනුම් ීමකම් රැසවීකම්ීම අනුය ප්රිඹදර්ලන 

ඹහඳහ ඇභතිතුභහ භහධයඹට විකලේ ප්රෙහලඹක් ෙයරහ තිබුණහම 

ඒකෙන් කභොෙක්ද කිව්කව්? කෙොශම නමයකේ අනය 

ඳදිංචිෙරුන් ඉත් ෙය, එභ ඉඩම් කනත් ෙටයුතු වහ ඵු  

ීමභට වහ විකිණීභට ජනහධිඳතිතුභහ ඉදිරිඳත් ෙශ ෙළබිනස් 

ඳ්රිෙහට අනුභළතිඹ රළබුණහ කිඹරහ එතුභහ කිව්හම ෙළබිනස්  

ප්රෙහලෙයඹහ වළටිඹට එදහ එතුභහ ළ ග ු යටත් කිව්හ, කෙොශම 

නමයකේ අනය ඳදිංචිෙරුන් සිටින අක්ෙය 142ෙ භූික 

බහමඹක් වඳුනහ කමන ඇති ඵත්, එහි ඳවුල් 66,000ක් හඹ 

ෙයන ඵත්, එභ ඉඩම් අක්ෙය 142න් අක්ෙය ළ ග ප්රභහණඹක් 

ඳර්චස එෙක් රුපිඹල් රක් 20 ඵළියන් ආකඹෝජෙයින්ට රඵහ 

ීමභට ඵරහකඳොකයොත්තු න ඵත්ම  කභභ ඉඩම් ඵු  ීමරහ ල්ලි වම්ඵ 

කිරීකම් යහඳහයඹෙට තභයි කම් යජඹ ියකේම කම්කෙන් කභොෙක්ද 

වුකණ්? කම්ෙ කිඹරහ අන් කන්නත් ඉසය කරහ ආණ්ඩු 

කිව්හ, කම් ඉඩම් වහ ණඹෙය නිකුත් ෙයරහ රුපිඹල් කෙෝටි 

500ෙ ු.දරක් එෙතු ෙය මන්න ඵරහකඳොකයොත්තු නහ කිඹරහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ වතයෙට ඳසකේ කම් මළන 

ඳනත් කෙටුම්ඳතක් ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් වුණහම කභඹ 

කමනහකව් ු.දල් ඇභතියඹහ වළටිඹට ජනහධිඳතිතුභහයිම 2010 අංෙ 

17 දයන ෙළසිකනෝ යහඳහය (නිඹහභනඹ කිරීකම්) ඳනත ම්භත 

ෙය මන්න ෙලින් කම් යකස් සු  තිබුණහ කිඹරහ තර්ෙ ෙයනහම 

ඇත්තම කර්ස ඔස්ටු කඳොශල් තිබුණහම මකම් බහහකන් කිඹනහ 

නම්, බරුහ මවන තළන් තිබුණහම කේබි ෙළපිල්ර කිඹන ක්රීඩහ 

ෙයන තළන් තිබුණහමඒ හකේභ ජළක්කඳොස් තිබුණහම ඔඹ හකේ සු  

තිබුණහම වළඵළයි 2010 අංෙ 17 දයන ෙළසිකනෝ යහඳහය 

(නිඹහභනඹ කිරීකම්) ඳනත කමකනන කෙොට ආණ්ඩු කිව්හ, කම් 

ඳනත කේන්කන් සිඹලුභ ෙළසිකනෝ යහඳහය, සු  කඳොශල් එෙ 

තළනෙට කේන්නඹ කිඹරහම ආණ්ඩුකන් ඒෙ රසනට අර්ථ 

නිරඳණඹ ෙශහම වළඵළයි ඒ ඳනත ඹට කත් කභොෙක්ද ෙකශේ? 2010 

අංෙ 17 දයන ෙළසිකනෝ යහඳහය (නිඹහභනඹ කිරීකම්) ඳනතට 

අනු සු  ර්ම 17ක් නීතිමත ෙශහම Blackjack, boule ඒ හකේභ 
hazard  ළනි සු  ර්ම 17ක් නීතිමත ෙශහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් සු  නීතිමත කිරීභ මළන 

ෙථහ ෙයන කෙොට භකේ ශඟ තිකඵනහ, මරු භහින්ද යහජඳක් 

භළතිතුභහ ඳහර්ලිකම්න්තු භන්්රීයකඹකු වළටිඹට 1993 අකමෝසතු 

භහකේ 17ළනි දහ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ෙයපු ෙථහක් ඇතුශත් 

වළන්හේ හර්තහක්ම කම් වළන්හේ හර්තහකව්  කභොෙක්ද එතුභහ 

කිඹහ තිකඵන්කන්? කම් ෙළසිකනෝ යහඳහයඹ මළන; කජෝසිම් මළන ඒ 

ෙහරකේ ෙථහක් තිබුණහම ඒ නිහ ඒෙට එතුභහ ෙයපු ෙථහෙ 

කෙොටක් කම් වළන්හේ හර්තහකව් ඇතුශත් කනහම  එතුභහ එහි 

කිඹහ තිකඵනහ, "කභොෙක්ද, කම් විකනෝදඹ? ඳසුියඹ ෙහරකේ 

ෙළසිකනෝ විකනෝදහංලඹක් වුණහම ඳසුියඹ ෙහරරීම කජෝසිම්ට 

පුළුන්ෙභ තිබුණහ, ඉවශ කඳකශේ ක්ධලඳහරනඥපඹන් භඟ 

පින්තයරට කඳනී සිටින්නම" කිඹරහම තු යටත් එතුභහ  කිඹහ 

තිකඵනහ, "නු.ත් කජෝසිම්රහ කේ උදවිඹ, ෙළසිකනෝ ළනි සු  

කම් යටට කමනළවිත්, තහයිරන්තකඹන් මණිෙහන් කම් යටට 

කමනළවිත් කම් යකස් විලහර යහඳහයඹක් කමන ියඹහම" කිඹරහම  ඒ 

හකේභ එතුභහ තත් කිඹහ තිබුණහ, "කම් කේ අඹ  කම් යකස් 

අවුරුු  5ක් ඉන්න එෙත්,  පුයළසිබහඹ රඵහ මන්න එෙත්  ඒ 

වළටි කදඹක් කනොකයිම  කම් යකස් ිකනිසුන්කේ ල්ලි සයහ ෙහරහ, 

කම් යකස් ඉ කමන ල්ලි වම්ඵ ෙයරහ, ෙළු ල්ලි කඩොරර්  

ෙයරහ, ඕනෆ නම් ඒ ල්ලිලින්භ කම් යකස් ජීත් කනහම ඒ 

තත්ත්ඹ ඹට කත් මණිෙහ ෘත්තිඹ, භලිංියෙ කේනඹ, ඒේස 

ළනි ක්ධලුත්කම් යටට කේන්න පුළුන්ම" කිඹහමකභකවභ කිව්කව් 

ෙවුද? 1993 අකමෝසතු භහකේ 17 ළනිදහ, ඒ ෙහරකේ විඳක්කේ 

භන්්රීයඹකු වළටිඹට හිටපු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහම  

භභ අවනහ, කම් කමනහපු ෙළසිකනෝ ඳනතත් එක්ෙභ සි්ධධ 

න්කන් කම් ක්ධල් කනොකයිද කිඹරහම යකස් ආර්ථිෙ ංර්ධනඹ 

මළන හුඟහක් ක්ධල් ෙථහ ෙයනහම  විකලේකඹන්භ ආකඹෝජන 

ප්රර්ධන අභහතයහංලඹ අත්න් ෙශ ියවිසුම් මණනහක් භභ 

දළක්ෙහම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් ියවිසුම්ර තිකඵන්කන් 

කභොනහද? ආකඹෝජන යහඳෘති 14ක් අනුභත ෙයරහ තිකඵනහම 

කම් ආකඹෝජන යහඳෘති 14න් 6ක්භ ිකශ්ර ංර්ධන යහඳෘතිම 

කෙළින්භ ආණ්ඩු පිළිකමන තිකඵනහ, කම් ිකශ්ර ංර්ධන 

යහඳෘතිලින් කදෙක් ෙළසිකනෝ යහඳහයරට ම්ඵන්ධ යහඳෘති 

කිඹරහම අකනක් ඒහ එකවභ නළවළයි කිඹරහ අඳට කිඹන්න ඵළවළම 

ෙළසිකනෝ යහඳහය ෙයන්න ඉඩෙඩ රළකඵන ිකශ්ර ංර්ධන 

යහඳෘති වළටිඹට අනුභළතිඹ ු න්නහට ඳසකේ ඇභතියඹහට ඒ 

ඵරඹ රළකඵනහම කම් කදෙ විතයක් කනොකයිම ඊකේ කඳකර්දහ ත 

කදඹක් කවළි වුණහම ඒ තභයි, "ෙටහන සිටි" කිඹරහ ෙටහ කන් තත් 

ෙළසිකනෝ නමයඹක් ඉදි කිරීකම් කඹෝජනහක්ම අපි අවන්කන්, 

කම්හත් එක්ෙ අපි ල්ලි වම්ඵ ෙයන්න උත්හව  ෙයන්කන් 

කභොන භහර්මකඹන්ද කිඹරහයිම අද සු කනුයි, සුයහකනුයි ළ ග 

ලකඹන් ු.දල් කොඹන උඳක්රභඹෙට තභයි කම් ආණ්ඩු 

ියහිල්රහ තිකඵන්කන්ම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2010 කදළම්ඵර් භහකඹන් 

ඳසකේ කෙොශම නමයකේ ඳළල්ඳත්හසීන් එරහ දභරහ ඒ ඉඩම් 

අත්ඳත් ෙය මන්න තභයි ආණ්ඩු උත්හව ෙකශේම ඳසු ියඹ 

ෙහරකේ කෙොම්ඳඤසඤ වීදිඹ,  ේරළනී වීදිඹ, විනිසුරු අක්ඵහර් වීදිඹ 

හකේ වළභ තළනෙභ ඉඩෙඩම්  කවිකහිට, කවිකහිට  අත්ඳත් ෙය 

මත්තහම කම් ඉඩම් අත්ඳත් ෙය මළනීභට අනුමභනඹ ෙශ ක්රභකව්දඹ 

කභොෙක්ද? එෙක් ආකඹෝජන පිළිඵ මළස් නිකව්දන කඹොදහ 

මළනීභම අකනෙ තභයි ආණ්ඩුකව් ඵරඹ නිහ ආණ්ඩුකව් 

නීතිරීතිලින් පිට ියහිල්රහ තභන්කේ ඵරඹ ඳහවිච්චි ෙයිකන්  

තභයි කම් ඉඩම් හිස කිරීම් ෙකශේම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, 

2011ම02ම08 ළනි දහ අතිවිකලේ මළස් ඳත්රඹක් නිකුත් ෙශහම එයින් 

කභොෙක්ද ෙකශේ? ඉඩම් ඳභණක් කනොකයි, 2011ම02ම08 ළනිදහ 

නිකුත් ෙශ අතිවිකලේ මළස් ඳත්රඹට අනු, "සී ප්කල්න්" 

කමොඩඵහන යහඳෘතිඹක් වහ ළව් 22ක් ඵු  ීමභටත් කඹෝජනහ ෙය 

තිකඵනහම 1946 අංෙ 32 දයන හරිභහර්ම ආඥපහ ඳනත ව 1973 

අංෙ 37 දයන හරිභහර්ම ආඥපහ ඳනත උල්රං නඹ ෙයරහ කම් ළව් 

22 ඵු  කදන කඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් ෙශහම කම්ෙ කෙොයි තයම් ු යට 

ක්රිඹහත්භෙ කරහ තිකඵනහද කිඹරහ භභ දන්කන් නළවළම වළඵළයි, 

ආණ්ඩු කම් විධිඹටභ ආකඹෝජන කල්ඵල් එෙ අරරහ කම් න 

විට විවිධ යහඳෘතිරට කම් ආෙහයකඹන් ඉඩම්, ඒ හකේභ ළව් 

විකුණිකන් ඹනහම විවිධ යහඳෘතිරට ආකඹෝජෙඹන්ට කන් 

ෙය තිකඵන ඉඩම් ප්රභහණඹ ආණ්ඩුකව් විවිධ ංඛ්යහ කල්ඛ්නරට 

අනුභ කවක්කටඹහර් 25,561යිම ජහතිෙ කබෞතිෙ ළරසුම් 

කදඳහර්තකම්න්තුකව් ළරසුම්රට අනු 2025 න විට කම් යකස් 

ජතහකේ ඉඩම් කවක්කටඹහර් 36,611ක් ආකඹෝජන වළටිඹට 

වික්ධල භහමම්රට කදන්න කඹෝජනහ ෙය තිකඵනහම 2011 

කනොළම්ඵර් භහකේ 23 ළනි දහ ජනහධිඳතිතුභහ ඳහර්ලිකම්න්තුට 

ප්රෙහල ෙකශේ එෙ බිම් අඟරක්ත් වික්ධිතෙඹන්ට විකුණන්කන් 

නළවළයි කිඹරහයිම ඒ කේභ වික්ධිතෙඹන්ට ඵු  කදන්කන් නළවළයි 

කිව්හම දළන් කභොෙක්ද කන්කන්? දළන් යට පුයහ තිකඵන කයශ 

තීයඹත්, කම් ආෙහයඹට වික්ධිතෙඹන්ටභ විකුණරහ ඉයයිම  ඳසු 

ියඹ ෙහරකේ ඒෙ අපි දළක්ෙහම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ විතයක් කනොකයි 

කඳෞ්ධමලිෙ විකිණීභ කිඹන ෙහයණඹට දළන් 'විකිණීභ' කිඹන 

චනඹ ඉත් ෙයරහ අනන අවුරු්ධදට ඵු  ීමකම් ක්රභඹක් තභයි 
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ක්රිඹහත්භෙ ෙයරහ තිකඵන්කන්ම ඵරන්න, භභ කිඹන්කන් කම්ෙයිම 

ළ ගඹ ඕනෆ නළවළ, 2013ම08ම05 ළනිදහ කෙොශම යහකේ 

"අභිභන්කතොට" න ඳර්ඹන්තඹ විෘත ෙශහම අපි අවනහ, ඒ 

"අභිභන්කතොට" න ඳර්ඹන්තකේ අයිතිඹ 2048 න කතක් 

තිකඵන්කන් ෙහටද කිඹරහම ඒෙ ඳහරනඹ කිරීකම් ම්පර්ණ අයිතිඹ 

තිකඵන්කන් "චයිනහ භර්චන්ස් කවෝල් ගං" කිඹන භහමභටම කම් 

භහමභ තභයි, 2048 න කතක් කම් ඳර්ඹන්තඹ ඳහවිච්චි  

ෙයන්කන්ම කම්කක් අඳට තිකඵන අයිතිඹ කභොෙක්ද? සිඹඹට 15ෙ 

රහබඹ වළය කිසිභ අයිතිඹක් අඳට නළවළම සිඹඹට 85ක් ඒ 

භහමභටත් ෙශභනහෙයණ භහමභෙටත් තභයි ඹන්කන්ම ඒ 

විතයක් කනොකයි, කෝභහතිඹ, ිකන්කන්රිඹ, ලුණුමම්කකවය 

යක්ෂිතර ඉඩම් අක්ෙය 17,600ක් ඇකභරිෙහකව් "කඩෝල්"  කිඹන 

භහමභට ඵු  කදන්න පිඹුරුඳත් දළන් වදිකන් ඹනහම  

ඒ විතයක් කනොකයි, කල්ක් වවුස එෙ ඉදිරිපිට ඩීමආර්ම 

විජඹර්ධන භහකත් ඉඩභක් ිකශ්ර ංර්ධන යහඳෘති කල්ඵල් 

එෙක් ඹටකත් ෙළසිකනෝ  හිත යහඳෘතිඹෙට ක්රවුන් භහමභට 

ඳයන්නට ඹනහම කෙොශම කෙොටුකව් පුයහවිදයහත්භෙ 

ටිනහෙභක් තිකඵන ට්රහන්සර්ක්ස භන්දියඹ  ඇති ඉඩභ 99 අවුරුු  

ඵ්ධදට ඉන්දිඹහනු ක්රිස භහමභට ඵු  ීමරහ ඉයයිම කෙොම්ඳඤසඤ 

වීදිකේ ජනතහ එරහ දභරහ මත්ත ඉඩභ ඉන්දිඹන් ටහටහ 

භහමභට දළන් ීමරහ වභහයයිම  

ඒ විතයක් කනොකයි මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අපි භවහ 

කරොකුට ෙථහ ෙයනහ, ෙච්චතීවු දූඳකත් අයිතිඹ මළනම ඒෙ මළන 

ක්ධල කප්රේමීඹත්කඹන් ෙථහ ෙයන්කන්, ඒෙට ඉන්දිඹහට අත 

මවන්න කීඹටත් කදන්කන් නළවළයි කිඹරහම වළඵළයි ඒ ක්ධල කප්රේමී 

ෙථහ ෙච්චතීවු දූඳතට සීභහ ෙයිකන් අකප් දූඳත්රට කභොෙක්ද 

කන්කන්? ෙල්පිටිකේ පිහිටි දූඳත් දහවතයක් දළනටභත් ඵු  ීමරහම  

ආකඹෝජන ප්රර්ධන ඇභතිතුභහ ඊකේ කඳකර්දහ කිව්හ, එෙ 

දූඳතක්ත් විකුණුකොත් කිඹන්න කිඹරහම 

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

අභිකඹෝම ෙශහම  

 

ගරු තිවහව මත්තනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
භභ අවනහ, ඉප්ඳන්තිව් දූඳත ඉන්දිඹහකව් කියුේ කිඹන 

භහමභට ු න්කන් නළ්ධද කිඹරහම  ඒ හකේභ ු.වත්තුහයම් කිඹන 

දූඳත භහර දියිකන් ෆම් රිකෝස්ස  කිඹන භහමභට ු න්කන් 

නළ්ධද කිඹරහ භභ අවනහම ඒ විතයක් කනොකයි, තත් දූඳත් 07ක් 

ෙටහර්  යහජයකේ කේක් වභහේ බින් ෙලීහ යජුට ම්ඵන්ධ ෙටහර් 

කවෝල් ගන්ස භහමභට ීමරහ නළ්ධද?   භභ කිඹනහ,  2012 ජනහරි 

භහකේ 15 න දහයි  කම් ියවිසුභ ඇති ෙයකමන තිකඵන්කන් 

කිඹරහම  ඒ විතයක් කනොකයි, කෙොශම නමයකේ  මහලු ු.කදොය 

ඉදිරිපිට තිකඵන අක්ෙය 10ෙ, ඳයණ වු.දහ ෙවුය තිබුණු ඉඩභ 

සිංමප්පරුකව් ළන්ග්රි-රහ  කවෝටල් භහමභට ීමරහ නළ්ධද? ඒ විතයක් 

කනොකයි, කෙොශම 02, ේකරනී වීදිකේ, විනිසුරු අක්ඵහර් භහකත් 

පිහිටි ඉඩභ කෝටර්ෆ්රන්ස් කප්රොඳර්ටීස ලිිකටේ කිඹන භහමභට ීමරහ 

තිකඵනහම  ඒ හකේභ වම්ඵන්කතොට, අක්ෙය 145ෙ භූික බහමඹක් 

ජහතයන්තය ළන්ග්රි-රහ භහමභට ීමරහ තිකඵනහම  

අපි කිඹන්කන් කම්ෙයිම කම් ඉඩම් ීමරහ තිකඵන ක්රභඹ මළන 

ප්රලසන තිකඵනහම ඉන්දිඹහකව්, ඉර්කෙොන් ඉන්ටර්නළනල් 

භහමභට, ඒ හකේභ කල්ක් කරර් කවෝල්  ගන්ස භහමභටත් ඉඩ 

ෙඩම් ීමරහම කම්හ භහර්මකඹන් ආණ්ඩු වදන්කන් අඹ ළකේ හිඟඹ 

පිඹහ මන්න ල්ලි කවොඹන්නයිම  

අපි ආසිඹහකව් ආලසචර්ඹඹ දකින්න ෙථහ ෙයන කෙොට මරු 

නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අකනක් ඳළත්කතන් අකප් ඉඩෙඩම්ලින් 

කම් කිඹන විධිඹට විලහර ප්රභහණඹක් ආකඹෝජන කල්ඵල් එෙ 

ඹටකත් වික්ධිතෙඹන්ට විකිණීභ ව වික්ධිතෙඹන්ට ඵු  ීමභ සිු  

ෙයන කෙොට ශ්රී රහංකිෙ ක්ධලකප්රේමී කල්ඵල් එකින් එෙ 

මළරකනහම  

අද ඵරන්න, කෙොටස කකශ කඳොශට කරහ  තිකඵන ක්ධම 

කෙොටස කකශ කඳොශත් එකවභයිම විවිධ ණඹෙය ඳහවිච්චි 

ෙයරහ, විවිධහෙහයකඹන් ඵළඳුම්ෙය ඳහවිච්චි ෙයරහ කෙොටස 

කකශ කඳොකශේ සිඹඹට 12ක් අද ඳහරනඹ ෙයන්කන් 

වික්ධිතෙඹන්ම ඒෙ අපි කත්රුම් මන්න ඕනෆම ඒ නිහ කම් තත්ත්ඹ 

අද කම් යටට ඔකයොත්තු කදනහද කිඹරහ ඵරන්න තිකඵනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ භඟින් 

ඇත්ත ලකඹන්භ අකප් ඉදිරි අනහමතඹ පිළිඵ ඉදිරි දළක්භක් 

ඇත්කත් නළවළම කම්කක් තිකඵන්කන් එදිකනදහ ජීත් කන්න 

පුළුන්ද, ඒෙට අලය ප්රතිඳහදන තිකඵනහද කිඹරහ කවොඹන එෙ 

විතයයිම  

දළන් 'ආසිඹහකව් ආලසචර්ඹඹ' පිළිඵ ෙථහ ෙයන්කන් නළවළම 

දළන් ඒෙ ඳයණ චනඹක් කරහම ඒ හකේභ 'දළනුකම් 

කක්න්රසථහනඹ' කිඹන ෙථහත් දළන් කෙොඳුයනහම ඒෙත් දළන් 

කවිකහිට කවිකහිට අභතෙ ෙය කමන ඹනහම අඹ ළකේ භසත 

වයඹ කරහ තිකඵන්කන් කභොනහ කවෝ කිඹරහ ජහභ කේයහ 

මළනීකම් ෙරහයිම අද ආණ්ඩුට තිකඵන්කන් ඒෙයිම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කභතළනීම භභ විකලේකඹන් 

කිඹන්නට ඕනෆ, කම්හ තුළින් කම් යකස් අනහමතඹ ළරසුම් ෙය 

මන්න පුළුන්ෙභක් නළවළ  කිඹරහම  

ඒත් එක්ෙභ කම් භහතෘෙහකන් පිට තත් එක් ෙහයණහක් 

මළන භභ කිඹන්න ෙළභළතියිම ඒ විකලේකඹන්භ නීතිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තු  මළනම  දළන් සල්ඳ කව්රහෙට ෙලින් කිව්හ,   

කුඩු කමන්පු  ළෙෙරුකු නීතිඳති කදඳහර්තකම්න්තු භඟින් 

නිදවස ෙයපු ෙථහක්ම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ශඟ තිකඵනහ "භව් බිභ" 

ඳත්තයකේ ඳශ වුණු ප්රෘත්තිඹක්ම එහි කභකේ වන් නහ: 

"නීතිඳති නිඹභකඹන් අධිකචෝදනහ ඉල්රහ අස ෙය මනී, කුඩු ළෙෙරු 

නිදවස ෙයයිම 

ඳහකිසතහනකේ සිට කභයටට කමන්න රද අර්තහඳල් ෙන්කස්නයඹෙ 

යවසිමත ඟහ කවකයොයින් කතොමඹක් රැකමන ඒකම් සි්ධධිකේ ප්රධහන 

ළෙෙරුකුට එකයහි නීති භඟින් ෙටයුතු කිරීභට අදවස කනොෙයන ඵ 

වන් ෙය නීතිඳතියඹහ අධිකචෝදනහ ඳත්රඹ ඉල්රහ අසෙය මළනීභ නිහ 

අදහශ ළෙෙරු නිදවස කිරීභට කෙොශම භවහධිෙයණ විනිසුරු ප්රීති ඳ්ධභන් 

සයකේන භවතහ ඊකේ (18දහ) තීයණඹ කෙකශේඹම" 

 
කභන්න, ලියුභම ලියුකම් කභොෙක්ද කිඹන්කන්?   
 

"භහලිමහෙන්ද භකවේසත්රහත් අධිෙයණඹ,  

නඩු අංෙ 43265/ 2010,  

කෙොශම භවහධිෙයණඹ,  

නඩු අංෙ 6653/2013ම  

ඳවත වන් චදිතඹන්ට විරු්ධධ තු යටත් නීති භඟින් ෙටයුතු කිරීභට 

අදවස කනොෙයන ඵත් ඔහු නිදවස ෙශ වළකි ඵත් භකවේසත්රහත් කත 

දළන්විඹ යුතුඹම කම් ම්ඵන්ධ භකවේසත්රහත් අධිෙයණඹ කත හර්තහ කිරීකභන් 

ඳසු ඒ පිළිඵ අධිෙයණඹ මත් ක්රිඹහ භහර්ම භඟ අු.ණහ ඇති ආෙෘතිඹ 

භඟින් කභභ ලිපිඹ රළබී දින 14ක් ඇතුශත භහ කත හර්තහ ෙශ යුතුඹම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

විත්තිෙරු: කදකේ භහල්කී කඩනිස කඳකර්යහම"  

අත්න් ෙය තිකඵන්කන් නීතිඳති කනුට, අතිකර්ෙ 

කොලිසිටර් ජනයහල්, සුවද මම්රත්ම 

කම් ලියුභට අනු මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් නිදවස 

ෙය තිකඵන්කන් නිෙම්භ නිෙම් ිකනිකවක් කනොකයිම කම්කක් 

ළෙෙරුන් දව කදකනක් සිටිනහම ළෙෙරුන් දවකඹන් කදන 

ළෙෙරු වළටිඹට නම් ෙශ ළෙෙරු තභයි කම් නිදවස ෙය 

තිකඵන්කන්ම ඉතින් ඕනෆ කෙකනකුට කම්ෙ කත්කයනහම කභකතක් 

ළ ගභ කුඩු කතොමඹ රංෙහට කමනහහඹ කිඹහ කචෝදනහ ෙශ 

ළෙෙරු කම් විධිඹට අභියවස කර නිදවස කිරීභත් භඟ කරොකු 

ළෙඹක් භතු කනහම ඒෙ හධහයණයිම  

ඒ විතයක් කනොකයිම කම් හකේ ක්ධල් කෙොච්චය සිු  වුණහද? 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භභ තත් එෙ ෙහයණඹක් භතු 

ෙයනහම කම් විධිඹට ආණ්ඩු විවිධ අසථහර විවිධ ක්රභකව්ද 

ඳහවිච්චි ෙශහම  භවය අසථහර කෙොිකන් බහ දළම්භහම භවය 

අසථහර හර්තහ ෙළකව්හම ඒ එෙක්ත් ඳහර්ලිකම්න්තුට 

ඉදිරිඳත් වුකණ් නළවළම ළලිෙඩ ඵන්ධනහමහයකේ සියෙරුන් 

 හතනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධ එභ කෙොිකන් බහකව් හර්තහ කෙෝ? 

ෙටුනහඹෙ නිදවස කකශ ෙරහඳකේ ඇති ව මළටුකභන් කයොකේන් 

චහනෙ භළරුණහම ඒ කනුකන් ඳරීක්හ ෙයන්න භවහනහභ 

තිරෙයත්න කෙොිකටිඹ ඳත් ෙශහම කෙෝ ඒ කෙොිකන් බහකව් 

හර්තහ? ඒ නිහ කම් මළන විලසහ ෙයන්න අභහරුයිම ඒෙ තභයි 

ඇත්ත තත්ත්ඹ කිඹන එෙ ප්රෙහල ෙයිකන් භහ භකේ චන 

සල්ඳඹ අන් ෙයනහම  

 

[අමබහම 2ම43] 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ (විමද් රැිරයළ රලර්ධන ශළ 

සුබ වළධන මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு டினரன் தததர - தபறரட்டு தமனரய்ப்பு 

ஊக்குறப்பு, னதணரம்புமக அமச்சர்) 

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment 

Promotion and Welfare) 
මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, භහ ු.ලින්භ මරු තිස 

අත්තනහඹෙ භන්්රීතුභහට සතතින්ත කනහ, ඳසු ියඹ ෙහරකේ 

මරු වර් ද සිල්හ භන්්රීතුභහ, මරු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්්රීතුභහ 

ආණ්ඩුට විරු්ධධ ෙශ කචෝදනහ කිහිඳඹෙට ආණ්ඩු 

කනුකන් උත්තය ීමභ ම්ඵන්ධම අඹ ළඹ විහදඹ අහන 

කන්නට කඳය කම් ඳළත්තට ආමභනඹ ෙයනහඹ කිඹහ තිස 

අත්තනහඹෙ භන්්රීතුභහ ආණ්ඩුට ෙථහකන් ංඥපහක් නිකුත් 

ෙශහ ද කිඹහ කිඹන්න භහ දන්කන් නළවළම කභොෙද, ඳසු ියඹ භහඹ 

පුයහ වළභ දහභ ආචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්්රීතුභහ කිව්කව්, ඉයහන් 

වික්රභයත්න භන්්රීතුභහ කිව්කව්, කම් ආණ්ඩුට ආකඹෝජන 

කමකනන්න ඵළවළ; කම් ආණ්ඩු ඹටකත් ආකඹෝජෙකඹෝ එන්කන් 

නළවළ කිඹන එෙයිම දළන් තිස අත්තනහඹෙ භන්්රීතුභහභ 

රළයිසතුක් කිඹහ කමන, කිඹහ කමන ියඹහම චීනකඹන් 

ආකඹෝජන එනහ, ඉන්දිඹහකන් ආකඹෝජන එනහ, භහර 

දියිකනන් ආකඹෝජන එනහ, භළද කඳයදිියන් ආකඹෝජන එනහ 

කිඹරහ කිව්හම එතුභහ ආකඹෝජන රළයිසතුක් කිඹහ කමන ියඹහම  

අපිත් දන්කන් නළවළම ඒ නිහ තිස අත්තනහඹෙ භන්්රීතුභහට භභ 

සතතින්ත කනහ, කම් ආණ්ඩු ඹටකත් අකඹෝජන එන්කන් 

නළවළ කිඹහ කචෝදනහ නඟපු ආචහර්ඹ වර් ද සිල්හ භන්්රීතුභහටත්, 

ඉයහන් වික්රභයත්න භන්්රීතුභහටත් ලුණු, ඇඹුල් ඇතු "නළවළම කම් 

එන්කන් ආකඹෝජන  කනොකයි ද" කිඹහ කම් අඹ ළඹ විහදඹ තුශීම 

කඳන්වීභ ම්ඵන්ධම කඵොකවොභ සතුතියිම කඵොකවොභත්භ සතතියිම 

ආකඹෝජන තභයි, කම් එන්කන්ම ආකඹෝජෙකඹෝ එනහම  ඒ 

ආකඹෝජෙඹන්ට අවකේ කමොඩනළඟිලි වදන්න ඵළවළම ඒහ වදන්න 

ඕනෆ කම් බිකම්භ තභයිම එෙභ කන එක්ත් ජහතිෙ ඳක් 

ආණ්ඩු ෙහරකේීමත්, ඊට ඳසු  භවය විට අඳ හිටපු  ෙහරකේීමත් 

ආකඹෝජන එන විට ඒ ආකඹෝජෙඹන්ට ඒ කමොඩනළඟිලි වදන්න  ඒ 

ඉඩම් ු න්කන් සින්නක්ෙයඹට විකුණරහයිම වළඵළයි, කම් ආණ්ඩු ඒ 

ආකඹෝජෙකඹෝ එනකෙොට  වවුල් යහඳහය වළටිඹට, ඒෙහඵ්ධධ 

වළටිඹට ියවිසුම් මවරහ ඵු  විධිඹට තභයි කදන්කන්ම එකවභ නළතු 

ඒහ විකුණන්කන් නළවළම වළඵළයි, ආකඹෝජෙකඹෝ එන්කන් නළවළ 

කිඹන එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට අද එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ භව 

කල්ෙම්තුභහභ උත්තය ීමභ ම්ඵන්ධකඹන් අපි එතුභහට කමෞය 

ෙයනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, තිස අත්තනහඹෙ භළතිතුභහ 

ෙථහ ඳටන් මත්කත් දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංකලෝධනඹ පිළිඵ ඉන්දිඹහට ු න් කඳොකයොන්ු  ෙදහද ඉසට 

ෙයන්කන් කිඹහ අවිකනුයිම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳසු ියඹ 

ර්කේ අඹ ළඹ විහදඹ ඳත්න විට උතුරු ඳශහත් බහ 

පිහිටුහ තිබුකණ් නළවළම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ කම් යකස් 

ජනහධිඳති න කෙොට නළ කඟනහිය ඳශහත් බහ පිහිටුහ තිබුකණ් 

නළවළම දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ කම් යකස් 

ජහතිෙ ප්රලසනඹට විඳුභක් වළටිඹටයි කමනහකව්ම විකලේකඹන්භ 

උතුය වහ නළ කඟනහිය ජීත් න්නහව කදභශ බහහ ෙථහ ෙයන 

ජනතහකේ ජනහර්ියෙ අර්බුදඹට විඳුභක් වළටිඹටයිම  

වළඵළයි, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ජනහධිඳති වුණහට ඳසකේ 

තභයි දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ කම් යටට 

කමනහපු ප්රසතුත ෙහයණඹට බහජනඹ න ජනතහ කනුකන් ඒ 

වයවහ කඹෝජිත  ඳශහත් බහ පිහිටුන්න ඒ ජනතහට අසථහ 

රඵහ ු න්කන්ම දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ 

ඹවඳත් දිලහෙට ක්රිඹහත්භෙ ෙයන ඵට නිෙම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් 

ෙථහ ෙයරහ ඳභණක් කනො, භව කඳොකශොකව් ඹථහර්ථහීම 

කඳන්නුකව්ත් ජනහධිඳතිතුභහයිම අද රංෙහකව් නළ කඟනහිය ඳශහත් 

බහකව් ප්රධහන අභහතය ධුයඹ දයන්කන් ු.සලිම් ජහතිෙකඹක්ම  

රංෙහකව් ප්රථභ තහට ඳශහත් බහෙ ු.සලිම් ජහතිෙකඹක් භව 

ඇභති ඵට ඳත් වුකණ්ත් කම් ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත්යිම 

නළ කඟනහිය ඳශහත් බහකව් අද ඉන්න භව ඇභතිතුභහට 

ඉසකල්රහ හිටපු භව ඇභතිතුභහ තභයි, චන්රෙහන්තන් 

භන්්රීතුභහම එතුභහ කදභශ ජහතිෙකඹක්ම ඒ විතයක් කනොකයිම  

අද දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ 

කිරීකම් ඹවඳත් දිලහ කෙොයි තයම් ු යට ියහිල්රහ තිකඵනහද 

කිඹරහ කිඹනහ නම්, අද ඔඵතුභන්රහ නිකඹෝජනඹ ෙයන උතුරු 

ඳශහත් බහකව් විේකන්සයන් භවත්භඹහ ටීඑන්ඒ ඳක්කේ 

නහඹෙත්කඹන් භව ඇභති ඵට ඳත් කරහ සිටිනහම කභඹ 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීකම් 

ෙටයුත්ත ඹවඳත් දිලහෙට මභන් කිරීභක් කනොකයිද? ඒ 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනකේ අඩංගු භවය 

ෙහයණහ ම්ඵන්ධකඹන් භතු කරහ තිකඵන ෙහයණහ, ෙටයුතු 

නිළරැදි කවොඹහ ඵරහ, ඒහ හෙච්ඡහ ෙයරහ, වුභනහ ක්ධ 

තිඹහකමන, ත අලුතින් ඇතුළු ෙයන්න පුළුන් ක්ධල් කවොඹහ 

කමන ඒහ ඇතුළු ෙයන්න තභයි ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් ෙහයෙ 

බහ වළු කව්ම කභතළන ඇවිල්රහ කිඹනහ, දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංකලෝධනඹ  -ඉන්දිඹහට කඳොකයොන්ු  වුණ- ු න්කන් 

නළවළ කිඹරහම වළඵළයි, ඒ ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් ෙහයෙ බහට 

එන්කන් නළවළම කම් මරු බහට ඇවිල්රහ කිඹනහ, "අයෙට 

කඳොකයොන්ු  වුණහ, කම්ෙට කඳොකයොන්ු  වුණහ"ඹ කිඹරහම වළඵළයි, 
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ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් ෙහයෙ බහට එන්කන් නළවළම දවතුන්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ Thirteen plus දක්හ ඹන්න 

ඕනෆ තභයිම 13+1 දවතුන ධන එෙ දවවතයයිම ඒෙත් Thirteen 

plus; දවතුන ෘණ එෙ ධන කදෙත් Thirteen plus. දවතුන ෘණ 

එෙ, ධන කදෙ, 13-1+2,  දවවතයයිම  ඒත් Thirteen plusකන්ම               

ඒ නිහ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ ක්රිඹහත්භෙ 

න කෙොට එඹ ක්රිඹහත්භෙ වීකම්ීම න අඩු ඳහඩු තළන් කවොඹහ ඵරහ, 

රඵහ කමන තිකඵන අත් දළකීම් අනු තිඹහ මන්න ක්ධල් තිඹහ 

කමන, අනලය ක්ධල් අත් වළය දභහ, අලුතින් ත එෙතු ෙයන්න 

තිකඹන ක්ධල් එෙතු කිරීභ වහ හෙච්ඡහක් ෙයන්න තභයි 

සිඹලුභ ඳක්ර නිකඹෝජනකඹන් ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් ෙහයෙ 

බහක් ඳත් ෙකශේම නු.ත් ඒ ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් ෙහයෙ බහ 

ර්ජනඹ ෙයනහම ඒෙට එන්කන් නළවළම ඳහර්ලිකම්න්තු කත්රීම් 

ෙහයෙ බහට එන්කන් නළති අඹ ළඹ විහදකේීම කභතළනට 

ඇවිල්රහ කන ෙතන්දයඹක් කිඹනහම  

ෙළරණිඹ විලසවිදයහරඹට ඹන ෙහරකේ ඉරහභ තිස 

අත්තනහඹෙ භළතිතුභහ භකේ ිකත්රඹහම වළඵළයි, ඔඵතුභහට කම් 

ෙහයණහ මළන කිඹන්න ඕනෆම ඔඵතුභහ ඊශඟට කිව්හ, කෙොශම 

නමයඹ මළනම වත් කදවිඹකන්!  පිට යට හිටපු ශ්රී රහංකිෙකඹක් කවෝ 

වික්ධිතෙකඹකු අවුරුු  ඳවෙට ඳසකේ කෙොශම නමයඹට ආහ නම් 

ඒ කමොල්රන් හිතනහ, කම් ආකව් රංෙහටද, කම් ආකව් කෙොශමට 

ද කිඹරහම අවුරුු  මණනක් ඇස කඳකනන්කන් නළති හිටපු අන්ධ 

භනුසකඹකුට ඵසතකභන් වුණත් ඹන කෙොට කත්කයනහ, 

කෙොශම නමයකේ කනක් කරහ කිඹරහම වළඵළයි, ඇත්තටභ ඇස 

කඳනි කඳනී කඵොරුට අන්ධඹහ හකේ ඉන්න තිස අත්තනහඹෙ 

භන්්රීතුභහ හකේ අඹට නම් ඒෙ කඳකනන්කන් නළවළම කඵොරු 

අන්ධයින්ට ඇස කඳකනන්න ඵළවළ කන්ම ඔහු කඵොරුට අන්ධයිම 

ඇස කඳකනනහ, වළඵළයි  නළවළ කිඹරහ කිඹනහම ඒ නිහ  කඵොරු 

අන්ධයින්ට අපිට කඳනීභ කදන්න ඵළවළම ළ ග ඈතෙ ඹන්න එඳහම 

තිස අත්තනහඹෙ භව කල්ෙම්තුභහකේ ඳක්කේභ, කෙොශම භව 

නමය බහකව් නමයහධිඳතිතුභහ න ු.ම්ිකල් භවත්භඹහ ඳසු ියඹ 

තිකේීම කිඹරහ තිබුණහ, "භෆත ඉතිවහකේ කෙොශම නමයකේ 

ංර්ධනඹ වහ ඹභක් ෙශහ නම් ෙකශේ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ යජඹ ෙහරකේ"ඹ කිඹරහම වළඵළයි, අය සුජී 

කේනසිංව භන්්රීතුභහට ෙශහ හකේ අද ියහිල්රහ විනඹ ඳරීක්ණ 

ඳත්න්න එඳහම මරු සුජී කේනසිංව භන්්රීතුභනි, ඔඵතුභහට 

දළන් විනඹ ඳරීක්ණ නළ්ධද? 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

විනඹ ඳරීක්ණ නළවළම 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ෙඩුකර Seat  එෙ වම්ඵ වුණහ ද? 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බහමඹක් රළබිරහ තිකඵනහම 

 

ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ආ! බහමඹක් විතය රළබිරහ තිකඵනහම බහමඹයි රළබී 

තිකඵන්කන්ම මරු තිස අත්තනහඹෙ භව කල්ෙම්තුභහ ළඵෆ 

දක්කඹක්ම ෙළරනිඹ විලසවිදයහරඹට ඇතුළු න ෙහරකේ එතුභහ 

උඩුු ම්ඵය ඳශහකතන් ආපු හභහනය ිතයකඹක්ම 

වළඵළයි අවුරු්ධදෙ ෙහරඹක් ඇතුශතීම එතුභහ විලසවිදයහරකේ 
භහජහීම  ිතය ංමභකේ කල්ෙම් වුණහම එතුභහ දක්කඹක්ම ඒ 

හකේභ අද එතුභහ ෙළසිකනෝ මළන ෙථහ ෙකශේ කම් ආණ්ඩුට 
මවන්න ඕනෆ නිහ කනොකයිම ෙළසිකනෝ මළන ෙථහ ෙයපු එතුභහ 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙථහක් අයකමන කජෝසිම් මළන භතක් ෙය 
කමන ආහම කජෝසිම් භතක් න කෙොට කම් යකස් ිකනිසුන්ට භතක් 

න්කන් ආර්ම කප්රේභදහ භවත්භඹහම  කම් යකස් ිකනිසුන්ට කජෝසිම්ට 
භහන චනඹ ආර්ම කප්රේභදහ කන්ම කජෝසිම් මළන ෙථහ ෙයන 

කෙොටභ භතක් න්කන් ආර්ම කප්රේභදහ භවත්භඹහම තිස 

අත්තනහඹෙ භවත්භඹහ ෙහටද මළහුකව්? එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ 
ඇතුකශේ අර්බුදකේ අනික් ඳළත්තටයි කම් මළහුකව්ම කජෝසිම් මළන 

භතක් ෙයරහ, "කජෝසිම් ආහම කජෝසිම් jackpot කමනහහම කජෝසිම් 
අයහ කමනහහම කජෝසිම් කම්හ කමනහහ" කිඹරහ තිස 

අත්තනහඹෙ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ භව කල්ෙම්තුභහ කනොකිඹහ 
කිව්කව්, ආර්ම කප්රේභදහ කජෝසිම් කමනහපු එෙ භතෙද කිඹන එෙයිම 

ඒෙ භට කවොට කත්රුණහම එභ නිහ එතුභහ එක්ත් ජහතිෙ 

ඳක්කේ භව කල්ෙම් තනතුයට නම් මළශකඳනහභයිම කභොෙද, 
එතුභහ එතුභහකේ නහඹෙඹහ ඉතහභ කවොන්න් ආයක්හ ෙශහම භහ ඒ 

මළන තුටු නහම  

ඊශඟට, අකප් රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීතුභහ ඳත්තය 
headline එෙක් අයකමන ෙෆ මළහුහම එතුභහ කිව්හ,  "භඟුරක් 

ෙෆහම කයදි මළරවුණහ" කිඹරහ ඳත්තයඹෙ තිබුණහඹ කිඹරහම ඔව්ම 

ඉතින් සිරිකෙොත එකවභ කන් ෙකශේම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ 
නහඹෙත් භණ්ඩරකේ න හභහජිෙඹහ භංමර භයවීය 

සිරිකෙොකත් භඟුරක් ෙෆහම ප්රදර්ලනඹක් ෙශහ; ෙළරම් භළක්කර්ට 
එන්න කිව්හ; ප්රෘත්ති හෙච්ඡහක් ඳළළත්වහම කරොකු භඟුරක් 

ෙන්න ියකේ, Channel 4 එෙත් එක්ෙ එෙතු කරහම එදහ Channel 
4 එකක් ව එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ භඟුර ෙන්න ඳටන් මත්තහම 

වළඵළයි භඟුර ෙන්න ඳටන් මත් තළනභ කයදි මළරවුණහම අද 

රක්සභන් කිරිඇල්ර - [ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ ෙකශේ 
නළවළ කන්ම අද එක්ත් ජහතිෙ ඳක් නහඹෙත් භණ්ඩරකේ අලුත් 

හභහජිෙ රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීතුභහ කිඹනහ, "අපි ඕනෆ 
කදඹෙට උදවු ෙයනහම අපි එකවභ ඹටින් මවන්කන් නළවළ" 

කිඹරහම වළඵළයි එතුභහත් එක්ෙ ඳස කදොකයන් එක්ත් ජහතිෙ 
ඳක්කේ නහඹෙත් භණ්ඩරඹට අලුතින්භ ඳත් වුණු භංමර 

භයවීය උන්නළකවේ ෙළරම් භළක්කර් එක්ෙ භඟුල් ෙනහ, 

සිරිකෙොත ඇතුකශේම  
 

ගරු තිවහව මත්තනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
සිරිකෙොතට ආකව් නළවළම 

 

ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

සිරිකෙොතට ආකව් නළවළ? එකවභ නම් සිරිකෙොතට ඳරිඵහහිය 

භඟුරක් ෙෆහ නම් එඹ වරියි කිඹරහ ඔඵතුභහ පිළිමන්නහද? 
 

ගරු තිවහව මත්තනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
එෙට භඟුල් ෙෆකව් නළවළ කන්ම 

 

ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඒෙ වරිද? ෙළරම් භළක්කර් එක්ෙ භඟුල් ෙෆහ නම් ඒෙ වරි ද? 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු තිවහව මත්තනළයක මශතළ 
(ரண்புறகு றஸ்ம அத்ரக்க) 

(The Hon. Tissa Attanayake) 
ළරැදියිම 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

තිස අත්තනහඹෙ භන්්රීතුභහට කෙොන්ද තිබුණහ, භංමර 

භයවීය ෙළරම් භළක්කර්ත් එක්ෙ ෙහපු භඟුර ළරැදියි කිඹන්නම 

කඵොකවොභ සතුතියිම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ 

කභොෙද ෙයන්කන්? අද උක්ධ කිව්හ, කඳොු යහජය භණ්ඩරයීඹ යහජය 

නහඹෙ ු.ළුට නහඹෙයින් ආකව් නළවළයි කිඹරහම දළන් කේවිේ 

ෙළභයන් භවත්භඹහ - 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ෙළභහම 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ෙළභහම ෙළභහ කිඹරහ සුජී කේනසිංව භන්්රීතුභහ කිඹනහම  

කේවිේ ෙළභයන් භවත්භඹහ ආකව් නළත්නම් කභොෙක්ද 

කිඹන්කන්? එතුභහ ආ නිහ කිඹනහ, කමන්හ කමන කෙශ 

මත්තහඹ කිඹරහම ආකව් නළත්නම් කිඹනහ, "අකන් කම් කඳො ග 

කඳො ග යටර නහඹෙඹන් විතයයි කමන්හ මන්කන්ම කරොකු යටකින් 

නහඹෙඹන් කමන්හ මන්න ඵළවළ"යි කිඹරහම සහසිරන්තකේ 

යේජුරුකෝ ආපුවභ භංමර භයවීය භන්්රීතුභහ කම් ෙටින්භ 

කිව්හ, "අයිකඹෝ! සහසිරන්තකේ යේජුකෝ කභොෙටද" කිඹරහම 

දළන් කභය කඳොු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙයින්කේ ු.ළුට 

එතුභහ ආකව් නළවළම එතුභහකේ නි කඹෝජිතකඹක් තභයි ආකව්ම දළන් 

කිඹනහ, "අඩු මණකන් සහසිරන්තකේ යේජුරුකෝත් කමන්හ 

මන්න ඵළරි වුණහ කන්" කිඹරහම ෙහටද කම් කිඹන්කන්? එෙභ 

ෙටින් කම් කිඹන්කන්ම භට කත්කයන්කන් නළවළ, ු.ඛ් පස්ටු කරහද, 

එකවභ නළත්නම් අනික් එෙ කරහ ද කිඹරහම ඇයි? සහසිරන්තකේ 

යේජුරුකෝ ආපුවභ ඒ ෙටින්භ කිඹනහ, "එතුභහ කමන්හ කමන 

ළඩක් නළවළ" කිඹරහම එතුභහ ියඹ අවුරු්ධක්ධ කම් යටට ආපු නිහ 

කභය කඳොු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙයින්කේ ු.ළුට 

එතුභහකේ නිකඹෝජිතකඹක් එව්හම එතකෙොට කිඹනහ, "අඩු 

මණකන් සහසිරන්තකේ එක්කෙනහත් ආකව් නළවළ කන්"යි 

කිඹරහම  

මරු නි කඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඇත්ත ෙථහ කභොෙක්ද? ආපු 

යහජය නහඹෙඹන් සිඹල්රභ කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය 

නහඹෙයින්කේ ු.ළු පිළිඵ කවො හර්තහ ු න්නහම කේවිේ 

ෙළභයන් භවත්භඹහ ු න්කන්ත් කවො හර්තහක්ම කේවිේ ෙළභයන් 

භවත්භඹහ උතුයට ියහින් කන ෙහයණහ ම්ඵන්ධකඹන් ඹම් ඹම් 

ෙහයණහ කිව්හම එකවභ කිඹන්න එඳහ ඹළම ඒ කමොල්රනුත් ඔඹ 

කමොල්රන් අපි හකේභ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් කන්න එඳහ ඹළම 

දළන් කේවිේ ෙළභයන් භවත්භඹහ රංෙහට එන කෙොට 

එංමරන්තකේ ෙම්ෙරු ඳක් කේ නහඹෙ ිකලි ඵෆන්ේ එතුභහට 

ඹන්න එඳහඹ කිව්හම ඹන්න එඳහඹ කිව්ත් එතුභහ රංෙහට ආහම 

එතුභහට වළභ දහභ එකවභ ඉන්න ඵළවළ කන්ම ඒ යකස්ත් 

භළතියණඹක් තිකඵනහ කන්ම එතුභහ භළතියණඹට ඉදිරිඳත් 

න්න ඕනෆම කම් යකස් විරු්ධධ ඳක්ඹ භළතියණ එඳහඹ කිව්හට 

ඒ යකස් විරු්ධධ ඳක්ඹ භළතියණ ඉල්රනහ කන්ම ෙම්ෙරු 

ඳක්ඹ භළතියණඹක් ඉල්රනහම භළතියණ එඳහ කිඹන එෙභ 

විරු්ධධ ඳක්ඹ කම් යකස් විරු්ධධ ඳක්ඹ කන්ම කදභශ ඩඹස 

කඳෝයහකව් ඡන්ද දහඹෙකඹෝ 1,000ක්, 2,000ක්, 3,000ක්, 4,000ක් 

දළන් ඒ යකස් වළභ භළතියණ කෙොස්ඨහඹෙභ ඉන්නහම  

ඉතින් ඡන්දඹ මන්න කභොනහ වරි කිඹන්න ඕනෆ කන්ම  

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, please wind up now. 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

භට රඵහ ු න් ෙහරඹ ඉයද? Sir, give me one more 

minute. 
 
නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
විනහ ගඹෙ ෙහරඹක් කදන්නම්ම 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

අද අපි හෙච්ඡහ ෙයන්කන් ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ 

පිළිඵයිම  

 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභහට රඵහ ු න් ිකනිත්තු ඉයයි, හ ග කන්නම 

 
ගරු ඩිළන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  டினரன்  தததர) 

(The Hon. Dilan  Perera) 

ඔඵතුභහට එකවභ කිඹන්න ඵළවළ කන්ම ඔඵතුභහකේ පිඹහ 

කන්නප්පු ඳහරනඹ ෙශහ හකේ කනොකයිකන් කම් මරු බහ 

ඳහරනඹ ෙයන්කන්ම [ඵහධහ කිරීභක්] භභ ඔඵතුභහට මරු ෙයනහම 

ඔඵතුභහ කවො ඉංජිකන්රු භවත්භකඹක්, දක්කඹක්, නිඹභ 

භනුසකඹක්ම [ඵහධහ කිරීභක්] කඳොේඩක් ඉන්නම කම්හ කිඹන 

කෙොට ෙටු ඇකනනහ හකේ තභයිම අවකමන ඉන්නම ඔඵතුභහට 

අනහමතඹක් තිකඵනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද මරු භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ පිළිඵ හෙච්ඡහ ෙයන කරහකව් 

භභ කම් ෙහයණඹත් කිඹන්න ඕනෆම එතුභහ අවුරුු  8ක් තිසකේ කම් 

යකස් යහජය නහඹෙඹහ විතයක් කනොකයි, අකප් යට නිදව 

රළබුහයින් ඳසකේ කම් යකස් ආර්ථිෙ ර්ධන කව්මඹ සිඹඹට 6ෙට 

ළ ගකඹන් පිට පිට අවුරුු  6ක් ඳත්හ කමන ියඹ යහජය නහඹෙඹහ 

ඳභණක් කනොකයි, අඩු ආදහඹම්රහභී යටක් වුණු අකප් යට භළද 

ආදහඹම්රහභී යටක් කිඹන තළනට කමනහපු නහඹෙඹහ විතයක් 

කනොකයි, කම් යකස් තිබුණු ත්රසතහදඹ ම්පර්ණකඹන්භ ඳයහජඹ 

ෙශ නහඹෙඹහ විතයක් කනොකයි, අද කරෝෙකේ යටල් 53ක් 

පිළිමත් කඳොු  යහජය භණ්ඩරයීඹ යටර නහඹෙඹන්කේත් 

නහඹෙඹහ කිඹන ෙහයණඹ අභතෙ ෙයන්න එඳහම භහින්ද 
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යහජඳක් කිඹන න්ධහනකේ නහඹෙඹහ, ශ්රී රංෙහ නිදවස ඳක්කේ 

නහඹෙඹහ තභයි කඳොු  යහජය භණ්ඩරකේ බහඳති කිඹරහ ඒ දිවහ 

ඵරන්න එඳහම ශ්රී රහංකිෙ පුත්රකඹක් ලකඹන් භළදු.රකන් ඉඳදිරහ 

කම් යකස් ජනතහට නහඹෙත්ඹ ු න් අකප් රංෙහකව් ආදයණීඹ 

නහඹෙකඹක් කඳොු යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුකව් 

නහඹෙඹහ වුණහඹ කිඹන ෙහයණඹ නිළයදි දිහට අයකමන 

ඵළලුකොත් තු.න්නහන්කේරහට නිඹභ යහජය නහඹෙඹහ කඳකනයිම 

එකවභ කඳනුණහභ අනිහර්ඹකඹන්භ තු.න්නහන්කේරහත් කම් අඹ 

ළකේීම ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹට ඳක් ඡන්දඹ රඵහ කදනු 

ඇතළයි කිඹහ භහ විලසහ ෙයනහම කඵොකවොභ සතුතියිම 

 
[අමබහම 3ම00] 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි,  ගරහන් ඇභතිතුභහ එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ඹට විලහර හේ ප්රවහයඹක් එල්ර ෙශහම අඳට 

ප්රලසනඹක් නළවළ, එතුභහ පිරිසිු  ඇභතියකඹක්ම ඒ හකේභ 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ ම්ඵන්ධකඹන් 

ක්ධලඳහරනකඹන් කතොය යකස් ඳතින ප්රලසනරට විඳුභක් 

කවීභ කනුකන් දිමටභ ෙථහ ෙයපු ඇභතියකඹක්ම ඉතින්, 

කභොනහ කිව්ත් කවොයෙම් ෙයන්කන් නළත්නම් ක්ධලඳහරන 

ලකඹන් අඳට ඵළන්නත් අඳට ප්රලසනඹක් නළවළම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, විකලේකඹන්භ අකප් ඳක්කේ 

භව කල්ෙම්තුභහ ප්රෙහල ෙශහඹ කිඹහ  ගරහන් කඳකර්යහ ඇභතිතුභහ 

ෙළසිකනෝ මළන ෙථහ ෙශහම මරු ඇභතිතුභනි, අඳට තිකඵන 

ප්රලසනඹ කම්ෙයිම ෙළ සිකනෝවල් 8ක් කම් යටට කේනහම 

විකලේකඹන්භ ජනහධිඳතිතුභහ, නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ ඇභතිතුභහ 

හකේ අඹ ඒ ෙහරකේ කම්හට විකයෝධඹ දක්පු පු්ධමරකඹෝම ඒ 

හකේභ ඒ ෙහරකේ භහන අයිතිහසිෙම් මළන ෙථහ ෙශ 

පු්ධමරකඹෝම වළඵළයි, කම් න කෙොට ඒහ අභතෙ කරහ 

තිකඵනහම ජනහධිඳතිතුභහ දළන් කිසිභ ඵ්ධදක් අඹ කනොෙය 

ෙළසිකනෝවල් 8ක් වහ අසථහ රඵහ කදන්න ඹනහම අකප් 

ප්රලසනඹ කම්ෙයිම කන යටල්ර ෙළසිකනෝ ඵරඳත්රඹක් රඵහ කදන 

කෙොට කඩොරර් ිකලිඹන 100ෙ හකේ ඵ්ධදක් අඹ ෙයනහම අපි කම් 

ෙළසිකනෝවල්  8 වහ ඵු  අඹ  ෙකශොත් කඩොරර් ිකලිඹන 800ක් 

අකප් යටට රඵහ මන්න පුළුන් ඇභතිතුභනිම අකප් යට ු ප්ඳත් 

යටක්ම ඇභතිරු, භන්්රීරු කවො ජීවිතඹක් මත ෙශත්, යකස් 

ඵහුතයඹක්, සිඹඹට 70ෙට ළ ග පිරික් ජීත් කන්කන් 

අභහරුකන්ම කම් ඵ්ධද අඹ ෙකශොත් ඒ අඹට රුපිඹල් බිලිඹන 

125ෙ හකේ ු.දරක් රඵහ ීමරහ ඔවුන්කේ ජීන තත්ත්ඹ කවො 

අතට වයහ මන්න පුළුන්ම වළඵළයි, කම් ඵ්ධද අඹ ෙයන්කන් නළවළම 

ඳළෙර්රහ හකේ පු්ධමරකඹෝ සිංමප්පරුට ඇවිල්රහ යකස් ඉවශභ 

පු්ධමරඹහකේ පුතහ එක්ෙකමන ඹන්කන් private jet එකෙන්ම 

[ඵහධහ කිරීභක්] කභන්න කම් කේ කුභන්ත්රණ ෙයරහ යට විනහල 

ෙයන්න ෙටයුතු ෙයන කෙොට මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි අඳට 

කම්හ මළන ෙථහ ෙයන්න කනහම 

දළන් ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ මළන ෙථහ ෙයන්නම්කෙෝම 

විකලේකඹන්භ ඳවිත්රහක්ධවි න්නිආයච්චි ඇභතිතුිකඹ ප්රෙහල ෙශහ, 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ු.දල් කන් ෙයන ආඹතන 

කභොනහද කිඹරහම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, එතුභහකේ ළඹ 

්ෂර්ඹ මත්කතොත් දෙට රුපිඹල් රක් 250යිම ඒෙ අකප් යටට 

ඔකයොත්තු කදන්න පුළුන් ද? ඔඵතුභන්රහ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ 

මළන ෙථහ ෙශහම කේමආර්ම ජඹර්ධන, ඩීමඑසම කේනහනහඹෙ, ඩේලි 

කේනහනහඹෙ, ර් කජෝන් කෙොතරහර, ආර්ම කප්රේභදහ, යනිල් 

වික්රභසිංව හකේ භවත්රුන්ට ෙවුරුත් කිඹන්කන් නළවළ ල්ලි 

වම්ඵ ෙශහ කිඹරහම 

Deal දළම්භහ කිඹරහ කිඹන්කන් නළවළම  ඒ , අකප් නහඹෙරුන් 

රඵහ මත්ත කමෞයඹම   ඒ හකේභ කම් කිඹන ක්ධ ඇත්ත ද කිඹරහ 

ඵරන්න, 1983 ර්කේ, 1985 ර්කේ ළඹ ්ෂර් ම්ඵන්ධ  

හර්තහ භභ කොඹහ මත්තහම His Excellency the President, Prime 

Minister, Supreme Court Judges  කම් ළඹ ්ෂර් සිඹල්රටභ ඒ 

ෙහරකේ කන් ෙය තිබුකණ් රුපිඹල් ිකලිඹන 134යිම  ඔඵතුභන්රහ 

කිඹයි, ඒ ෙහරකේ ු.දකල් අමඹ අඩුයි කිඹරහම එතකෙොට ඒ 

ෙහරකේ ු.දකල් අමඹ කඩොරයඹට රුපිඹල් 30යිම දළන් කඩොරයඹ 

රුපිඹල් 130යිම තිව මණකන් ඳකවන් ළ ග ෙශත් 150යිම  

එතකෙොට ඳස ගුණඹකින් හකේ  කන්  ළ ග කරහ තිකඵන්කන්ම  

දළන් ඵරන්න, ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ කනුකන් 

කන් ෙයන ු.දල් ප්රභහණඹ  ළඹ ෙයන්කන් කභොෙටද කිඹරහම 

එතුභහට උඳක්ධලෙකඹෝ කී කදකනක් ඉන්නහ ද?  කීඹක් ළටුප් 

කමනහ ද? [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහට කවො දළනුභක් තිකඵනහ 

නම් උඳක්ධලෙකඹෝ 100ක් අලය නළවළ කන්ම [ඵහධහ කිරීභක්] 

අලයයි, ඒ අඹට ල්ලි කමන්නම තභන්ට ඹම් කිසි කේඹක් 

ෙශහ නම්, ඒ අඹට කුස්ටි පිටින් ල්ලි කමන්න අලයයිම ඳස 

කදකනක්, වඹ කදකනක් -[ඵහධහ කිරීභක්] නළවළ, උත්තය කදන්න 

එඳහම භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ ෙකශේ නළවළ,  ගරහන් කඳකර්යහ 

ඇභතිතුභනිම ඒ හකේභ ඵරන්න -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ 

අවමන්න එඳහම ඔඵතුභහ කභොෙටද කම් අල්රන්කන් කිඹරහ භභ 

දන්නහ, හිසබුල්රහ නිකඹෝජය ඇභතිතුභනිම මරු නිකඹෝජය 

බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ -[ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ෙථහ ෙයන්න 

එඳහ, ඔඵතුභහ භකේ ඹහළුහ කන්ම  කඳොේඩක් ඉන්නම ඵහධහ ෙයන්න 

එඳහම 1991 ීම කම් ළඹ ්ෂර් තුනටභ -President, Prime Minister, 

Supreme Court Judges -  කන් ෙශ ු.දර ඵරන්නම අද 

ජනහධිඳතිතුභහට රුපිඹල් රක් 250යි -රුපිඹල් ිකලිඹන              

25යි-ම එතකෙොට එදහ ජනහධිඳතිතුභහට, අග්රහභහතයතුභහට, 

කශ්රේසඨහධිෙයණකේ විනිසුරුතුභන්රහට කන් ෙශ ු.දල් ප්රභහණඹ 

කභයින් ඳකවන් එෙයිම  දළන් ඵරන්න, ජනහධිඳතිතුභහකේ විඹදම් 

කභතළනින් ඉය කන්කන් නළවළ කන්ම  කම් කෙොකශේ  වන් 

ෙයන්න  ඕනෆ විඹදම් ටිෙ විතයයි කම් තිකඵන්කන්ම එතුභහකේ 

අකනකුත් විඹදම් කභොනහද?  

ජනහධිඳතිතුභහකේ වික්ධල ංචහය ම්ඵන්ධකඹන් කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ප්රලසනඹක් ඇහුහම  මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, 

ඒ ප්රලසනඹට ීමරහ තිබුණු උත්තයඹ වුකණ් කභොෙක්ද? 2008 

ළප්තළම්ඵර් එතුභහ භඟ ඉන්දිඹහට 66 කදකනක් ියහින් 

තිකඵනහම  වළට බටෆභ අයකමන ියහිල්රහ කන්ම  කම්හ ෙහකේ 

ල්ලි ද? ඒ ෙහරකේ වික්ධල ංචහයඹක් වහ ඹන විට  

ජනහධිඳතියඹහ භඟ  උඳරිභ ියකේ වඹ කදනහයිම හභහනයකඹන් 

එඹහර් රංෙහ භහමකභන් ටිෙස් ඳත් වඹක් මත්තහ; වතක් මත්තහ; 

අටක් මත්තහ; නඹක් මත්තහ, වරි කරහට plane  එෙ 

ඹනකෙොට ඒ ෙස්ටිඹත් නළඟරහ ියඹහම  එකවභයි කම් ු ප්ඳත් යටර 

ජනහධිඳතිරුන් කේඹ ෙයන්නට ඕනෆම වළඵළයි, කම් කභොෙක්ද? 

කම් 2008ට ෙලින් ඒහ ටිෙම ඊට ඳසකේ ඒහ  ටිෙ මත්කතොත් 

එකවභ මණන් ෙයන්නත් ඵළවළම  

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 

ජනහධිඳති කප්රේභදහ ියකේ නළ්ධද? 
 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ියඹහම  ඒ වතය කදකනක් එක්ෙ නළත්නම් ඳස කදකනක් එක්ෙම  

[ඵහධහ කිරීම්] කම් යටට ආදයඹ ෙයන ිකනිසසු එකවභයිම එකවේ 

ඹන්කන් නළවළ,  කභ කවේ ඉන් කේඹ ෙයනහම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

දළන් කම්ෙ ඵරන්න කෙෝම [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහ ෙහින්කන් 
ඇයි කිඹරහ භභ දන්නහ කන් භහින්දහනන්ද අලුත්මභකේ 
ඇභතිතුභනි? ඔඵතුභහට ඒ ප්රලසනඹ තිකඵනහම ඔඵතුභහ ෙෆමළහුකව් 
නළත්නම් ඔඵතුභහ ෙළකඳනහම ඔඵතුභහත් භඟ වතය ඳස කදකනක්  
ඉන්නහම  ඔඵතුභහකේ හභහනය ජීවිතඹ ෙයකමන ඹන්න ඵළවළ; 
වම්ඵ කිරීභ ෙය කමන ඹන්න ඵළවළම ඔඵතුභහට දිනහම ඒෙ අපි 
දන්නහම දළන් ඔඵතුභහ ඵරන්න කෙෝ -[ඵහධහ කිරීභක්] කඳොේඩක් 
අවකමන ඉන්න කෙෝම කම්ෙ වරි නම් ඔඵතුභහ "වරි" යි කිඹරහ 
කිඹන්නම අපි කම් කුවෙෙභට කිඹනහ කනොකයි කන්ම එතුභහ 
ෙයන ක්ධ වරි නම් -[ඵහධහ කිරීභක්] ඇභතිතුභහ කඳොේඩක් ඉන්න 
කෙෝ, ඵහධහ ෙයන්න එඳහම දි දහන්න එඳහම ඵහධහ ෙයන්න එඳහම 
ඉතුරු ටිෙත් භභ කිඹනහම [ඵහධහ කිරීභක්] 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කියුඵහට 48කදකනක් ියඹහම 
ඇකභරිෙහ එක්ත් ජනඳදඹට ඵළණ ඵළණ 50 කදකනක් එක්ෙකමන 
ියහින් තිබුණහම සු්ධදන්ට ඵණිනහම කේවිේ ෙළභයන්ට ඵණිනහම  
අකප් ඇභතිතුභහ කිව්හ, ජනහධිඳතිතුභහ දළන් කඳොු  යහජය 
භණ්ඩරකේභ නහඹෙඹහ කිඹරහම එකවභ නම් ෙළභයන්ට කභකවට 
අඬමවරහ, ෙනට කදෙක් කදන්න පුළුන් කන්ම "ෙළභයන්, 
රංෙහට ආඳහු තහක් එනහ ඕයි " කිඹරහ,  ඵළවළපු මභන් 
ඳටහස මහරහ එෙක් කදනහම ජනහධිඳතිතුභහ නහඹෙඹහ නම් එකවභ 
ෙයන්න පුළුන් කන්ම නහඹෙඹහ, නභටම  ෙයපු කදඹක් නළවළම  කම් 
සු්ධකදෝ ටිෙ කමකනන්න රුපිඹල් බිලිඹන 14ක් විඹදම් ෙශහම 
කමනළල්රහ කභොෙක්ද ෙකශේ? කිව් ෙථහ වරිම යහජය නහඹෙඹන් 
21යි ආකව්ම  ත ආහ නම් කවොයිම අන්තිභට කභොෙක්ද වුකණ්?  
ෙන්න කඵොන්න ීමරහ ඹළව්හම හිල්ටන් කවෝටරකේ  කබෝජනහමහය 
ඳවභ ඇරිඹහම ටහේ ු.රහ කවෝටරකේ කබෝජනහමහය වඹභ ඇරිඹහම 
අපි දන්නහ කන් අඳට පිට යට ියඹහභ ෙන්න කදන ආෙහයඹම අපි 
එංමරන්තඹට ියඹහම කභොනහ ද අඳට වම්ඵවුකණ්? කම් භව 
කල්ෙම්තුභහත් අපිත් එක්ෙ ියඹහම එශලුයි, ඵතුයි වම්ඵ වුකණ්ම 
එච්චයයිම භස ෙනහ නම් එශලු ඉල්රන්න ඵළවළම එශලු ෙනහ 
නම් භස ඉල්රන්න ඵළවළම අකප් මරු නිකඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභහත් 
ියඹහම  

නිකඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභහ සු්ධදන්ට ඵළන්නත් එක්ෙ, 
කභකවභද ඕයි ෙන්න කදන්කන් කිඹරහම [ඵහධහ කිරීම්] ඒ වුණහට, 
කභකවේ කෙොකවොභද ෙන්න ු න්කන්? කභකවේ ෙන්න ු න්නු විධිඹ 
ඔඵතුභන්රහට කිඹන්න ඕනෆ නළවළ කන්ම සු්ධදන් කම් යටට 
කමනළල්රහ එකවේ ඹළව්හ; කභකවේ ඹළව්හ; ඔක්කෙෝභ ු න්නහම 
විඹදභ රුපිඹල් බිලිඹන 14යිම නිෙම් කනොකයි, අකප් යකස් 
අහිංෙ ිකනිසුන්කේ රීරි භහංඹ උයහ බීරහයි ඒ සු්ධදන්ට ෙන්න 
ු න්කන්ම  

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ (ණර්ථික වංලර්ධන 

නිමයෝජය මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்புல்னரஹ் ) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

අපි අකප් ංසෙෘතිඹ අනුයි ෙන්න ු න්කන්ම  

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

කම් ය ටට ල්ලි තිකඵනහ නම්, ඇකභරිෙහට හකේ ෙන්න 

කඵොන්න කදන්න අඳට පුළුන් නම් ෙභක් නළවළම කම් ෙථහ ෙයන 

කේවිේ ෙළභයන්රහ එකවේ ියඹහභ අඳට ෙන්න කදන්කන් එකවභයිම 

කභකවේ කභොනහද ෙකශේ? ෙළභයන් කමනහහම ක ග කනොදින ෙහර් 

කමනහහම S-Class ෙහර් කමනහහම ඒකමොල්රන් එකවේට කභකවේට 

ඹළව්හම S-Class ෙහර් ඒකමොල්රන්ට එකවේත් නළවළම රංෙහට 

කමනළල්රහ, S-Class ෙහර් ීමරහ, ඔක්කෙෝභ ෙයරහත් කභොනහද 

කිව්කව්? [ඵහධහ කිරීභක්] එකවභ නම් කිඹරහ ඹන්න එඳහ ඹළ, 

ජනහධිඳතිතුභහ, කඳො ග ඡන්දඹක් තිකඵනහ, කඳො ග ඳහස් එෙක් 

දභන්නම්, මණන් මන්න එඳහ කිඹරහම එකවභ කිඹරහ ඹන්න එඳහ 

ඹළම එකවභ කිව්හ ද? ඳළු ඹන ෙල් ඵළන්නහම ඵළණරහයි ියකේම 

කවණ රේජහ! සු්ධදන් එන කෙොට විභල් වීයංල ඇභතිතුභහ, 

කභච්චය ෙල් ෙෆ මවපු අඹ කොඹහ මන්නත් ඵළරි වුණහම දළන් 

කභොෙක්ද කරහ තිකඵන්කන් කිඹරහ ඵරන්නම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, 2008ට ෙලින් 
ජනහධිඳතිතුභහකේ අකනක් මභන් ටිෙ ඵරන්නම කම්, එතුභහකේ 
අකනක් මභන් ටිෙයිම භහරදියිනට එතුභහ භඟ ියහින් තිකඵන 
ංඛ්යහ 56යිම චීනඹට 74යිම ඉන්දිඹහට 37යිම ඉතහලිඹට 37යිම 
ඵහඵකඩෝසරට! අම්භටහුඩු! ඵහඵකඩෝස ඳහ ියහිල්රහම 
ඵහඵකඩෝසරට 19යිම කජෝර්දහනඹට ව කුකව්ටඹට 53යිම 
සවිස්ර්රන්තඹට 20යිම ඇකභරිෙහ එක්ත් ජනඳදඹට ආඳසු 
ියහිල්රහම සු්ධදහට ඵළණ ඵළණ එකවේ ආඳසු ියහිල්රහම ඇකභරිෙහ 
එක්ත් ජනඳදඹට 46යිම ඉන්දිඹහට 22යිම ඉයහනඹට වහ 
අමල්ඩහට 32යිම අමල්ඩහ කිඹරහ එෙෙටත් ියහිල්රහම ජඳහනඹට 
35යිම එක්ත් යහජධහනිඹට 22යිම චීනඹට 34යිම ඉතහලිඹට 37යිම 
ආකඹත් ඇකභරිෙහ එක්ත් ජනඳදඹට 23යිම කම්, 2008ට ෙලිනුයිම 
කෙොකවොභද ඹෆභ? එඹහර් රංෙහ භහමභ කම් අවුරු්ධක්ධ රුපිඹල් 
බිලිඹන 23කින් ඳහඩුයිම  

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்புல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

ියහිල්රහ කෙොච්චය ියවිසුම් අත්න් ෙශහ ද?  

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

ඔඵතුභන්රහ ම කිඹන නිකඹෝජය ඇභතිරු කන්ම ෙෆ මවන්න 

එඳහම ඔඵතුභන්රහ එන්කන් ු ප්ඳත් ප්රක්ධලලින්ම ඒ ප්රක්ධලර 

ඉතහභ ු ප්ඳත්, අභහරු ජීවිත මත ෙයන ිකනිසුන්කේ ඡන්දලිනුයි 

ඔඵතුභන්රහ කම් ඳහර්ලිකම්න්තුට එන්කන්ම  

 

ගරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம்.ல்..ம். யறஸ்புல்னரஹ்) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)  

කෙොච්චය ියවිසුම්රට අත්න් ෙශහ ද? 

 
ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

විනහලඹක් මළන ෙථහ ෙයන කෙොට, දූණඹ මළන ෙථහ ෙයන 

කෙොට ඔඵතුභහ ෙහින්න එඳහම ජනහධිඳතිතුභහකමන් ඔඵතුභහට 

කභොනහත් වම්ඵ කන්කන් නළවළම අඳට එතුභහත් එක්ෙ 

කඳෞ්ධමලිෙ තයවක් නළවළම කම් විනහලඹ ෙහටද කිඹන්කන්? 

රුපිඹල් බිලිඹන 23කින් එඹහර් රංෙහ භහමභ ඳහඩුයිම ිකහින් රංෙහ 

ආඹතනඹ ම්ඵන්ධකඹන් විමණන හර්තහ ඉදිරිඳත් ෙයරහ 

තිකඵනහම කභච්චය ඳහඩු රඵන කවොය ගුවහක් කභොෙටද කම් යකස් 

ඳත්හකමන ඹන්කන් කිඹරහ අවනහම ෙවුද ඒෙ ඳටන්මත්කත්? 

ඳටන් මත්තු එක්කෙනහට දළන් තිකඵනහ කවලිකෙොප්ටර් තුනයි, 

ප්කල්න් කදෙයිම ඒ, ලත ඳවක්ත් තිබුකණ් නළති ිකනිසසුම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් යට ු ප්ඳත් යටක්; තුන්න 

කරෝෙකේ යටක්ම ළ ග පිරික් -සිඹඹට 70ක්- ජීත් න්කන් 

අභහරුකන්ම අපි දළක්ෙහ කභඹ ඉයහනකේ, ඉයහෙකේ සිු  කනහම 

මඩහෆිරහ, ඉ ග අිකන්රහ ඒ යටර planes ඳහවිච්චි ෙයපු වළටි, 

ජහතයන්තය ගුන් භහමම් ඳහවිච්චි ෙයපු වළටි අපි දළක්ෙහම ඒ 

ෙහරකේ  ඒහ දකින කෙොට අඳට විලහර තයවක් තිබුණහම අද ඒෙ 

කම් යකස් සිු  කනහ, මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනිම කම් පිරි 

අයකමන ඹන එෙ ජනහධිඳතිතුභහකේ කම් විඹදම්රට අඹත් 

න්කන් නළවළම කම්ෙ ෙයන්න පුළුන්ද එතුභහට?  

119 120 

[මරු සුජී කේනසිංව භවතහ] 
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මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ජනහධිඳතිතුභහ යු්ධධඹ අන් 

ෙශ ඵ අපි පිළිමන්නහම ඒෙ නළවළ කිඹරහ අපි කිඹන්කන් නළවළම 

කමෝඨහබඹ යහජඳක් භවත්භඹහ අද කෙොශම රසන ෙශහ කිඹන 

එෙත් අපි පිළිමන්නහම අඳට ඒහ පිළිමළනීකම් අඳවසුතහක් 

නළවළම [ඵහධහ කිරීභක්] භභ එඹ පිළිමන්නහම කෙොශම රසන 

කරහ තිකඵනහ කිඹරහ අඳට පිළිමන්න  සිු  කනහම කෙොශම 

ඇත්තටභ රසන කරහම ඒ වහ විඹදම් ෙයන ප්රභහණඹ මළනත් 

භභ කොඹහ ඵළලුහම ඒ මළන ෆහීභට ඳත් කන්න පුළුන්ම 

වු.දහකව් පු්ධමරකඹෝ ඒ ළඩ ෙයනහම ෙලින් භට ආයංචිඹක් 

රළබුණහ ඒ පු්ධමරඹන්ට ඳ ග කදන්කන් නළවළ, වළඵළයි ඳ ග න ගරට 

මණනක් කන් ෙයනහ, ඒ ු.දල් රඵහ මන්නහ කිඹරහම එකවභ 

කදඹක් සිු  න්කන් නළවළ කිඹරහ හර්තහලින් වන් වුණහම අපි 

පිළිමන්නහ, වරි ළඩක් වරිඹට ෙශහ නම් ඒ ළකේ සිු  වුණහ 

කිඹරහම යු්ධධඹ ම්ඵන්ධකඹන් අඳ සිඹඹට සිඹඹක්භ ආණ්ඩුත් 

එක්ෙ ඉන්නහ කිඹන එෙත් භභ කිඹනහම ජනහධිඳතිතුභහ විතයක් 

කනොකයි, විකලේකඹන් කෂොන්කේෙහ භළතිතුභහ, ඒ හකේභ 

කමෝඨහබඹ යහජඳක් භළතිතුභහ, චන්ද්රිෙහ කුභහයතුංම භළතිනිඹ, 

යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ ඇතුළු සිඹලු කදනහ ඒ යු්ධධඹ 

ම්ඵන්ධකඹන් විලහර ෙහර්ඹ බහයඹක් ෙශහම අඳට ඒ 

ම්ඵන්ධකඹන් ළෙඹක් නළවළම මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අඳ 

කිඹන්කන් කම් විනහලඹ ෙයන්න එඳහ කිඹරහයිම එඹ විලහර ු.දල් 

ප්රභහණඹක්ම කම් එෙ පු්ධමරඹකුටයි, එෙ පු්ධමරඹකු වයවහ ඉන්න 

පු්ධමරඹන්ටයිම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඵරන්න එතුභහකේ ක්රිඹහ 

ෙරහඳඹම එතුභහකේ අතිකර්ෙ කල්ෙම්, ඒ හකේභ උඳක්ධලෙ 

මහිකණී කනයත් භවත්භඹහ භහ ෙථහ ෙකශේ නළත්නම් ත ටිකෙන් 

කචලීනහ එෙට -අක්ෙය 29ෙට- කෙළිනහම ජනහධිඳතිතුභහ, 

කඳන්නරහයි කිව්කව්, 'කභන්න මූ මවනහ, කභොෙක්ද කම්ෙ' 

කිඹරහම එතුභහ එකවභ ඇහුහම අක්ෙය 29ක් කඩොරර් ිකලිඹන 

1,500ෙට සු්ධදන්ට කදන්න කිව්හම ඔහු කිඹපු ෙථහ ළරැදියිම  

ෙහකේ ල්ලිද කම්හ? ඒ රඵහ කදන යහඳෘතිඹ 99 අවුරුු  

ඵ්ධදෙටයි කදන්කන්ම ඒ වදන කමල් ඕනෆ කරහෙ 

සින්නක්ෙකර්ට විකුණන්න පුළුන් ඇභතිතුභහම කම්ෙ ඉකමන 

මන්න ඔඵතුභන්රහම ඔඵතුභන්රහ දන්කන් නළවළ, කම් මළනම 99 

අවුරුු  ඵ්ධදට ු න්නහභ ඒ ආඹතනඹට පුළුන් සින්නක්ෙය 

විකුණන්නම ඒ penthouse එෙ රක් 150ක්, 200ක් කන්න 

පුළුන්ම රක් 1,000ක් කන්නත් පුළුන්ම කම්හ දළන් රක් 

1,000යි -ිකලිඹන 100යි-ම ඒ ආඹතනඹට කම්හ විකුණන්න අයිතිඹ 

තිකඵනහම එකවභ ඵ්ධදට කදන්කන් ඒ පිට යට ආඹතනඹට විතයයි; 

ප්රධහන ආඹතනඹට විතයයිම ඒ ඵු  මන්නහ ආඹතනඹට ඒ building 

එෙ සින්නක්ෙය විකිණීකම් අයිතිඹ තිකඵනහම එතකෙොට ඒෙ 

සු්ධදන්ට විකුණරහම කභහි වංමරහ මවන්න කදඹක් නළවළම කම්ෙ 

කවො නම්, ක්රභඹ කවො නම්, ල්ලි වම්ඵ කනහ නම්, යටට 

ආදහඹභක් රළකඵනහ නම් අකප් විරු්ධධත්ඹක් නළවළම අඳට කම් 

යට -රංෙහ- වකමන ඉන්න ඵළවළම වළඵළයි එතුභන්රහ කිඹන 

ෙථහ කනසම එතුභන්රහ කිඹන ක්ධ කනොකයි ෙයන්කන් මරු 

නිකඹෝජය බහඳතිතුභනිම  

ඒ හකේභ Celestial Tower  එෙ බිලිඹන තුනවභහයෙටයි  

ු න්කන්, මරු ඇභතිතුභනිම ඒෙටත් ම්ඵන්ධයි මහිකණි කනයත් 

භවත්භඹහම ඒෙ බිලිඹන නඹවභහයෙට ත කෙකනක් ඉල්ලුහම 

ජනහධිඳති උඳක්ධලෙ කෙනකුට පුළුන් ද ඒහ මන්න? එතුභහ 

කම්හට ම්ඵන්ධයිම එතුභහ කෙොකවන්ද කම් ු.දල් ප්රභහණඹ  

කොඹහ මත්කත්? ෙහකමන් ද කොඹහ මත්කත්? ඒ ු.දල් කෙොකවේට ද 

ියකේ? බහණ්ඩහමහයඹට ඒ ු.දල් ආහ ද? ඒහ ම්ඵන්ධකඹන් 

උත්තයඹක්  නළවළම  

ඒ විතයක් කනොකයිම ජහතිෙ ආයක්ෙ  භහධය භධයසථහනකේ 

රක්සභන් හුළුමල්ර භළතිතුභහත් එකවභයිම ඳසු ියඹ දසර  

ෙළසිකනෝ එෙක් කඳොලීසිකඹන් ළටලුහම ඊට ඳසකේ කඳොලීසිකේ ඒ 

නිරධහරින් ඔක්කෙොභ භහරු ෙශහම  ඳත්තයඹෙ භහ දළක්ෙහ එතුභහ 

ප්රධහන යහඳහරිෙ ෙහන්තහෙට අතය ෙයනහ කිඹරහත්ම  භහ ඒ 

ම්ඵන්ධකඹන් ෙථහ ෙයන්න ෙළභති නළවළම කම් හකේ 

පු්ධමරකඹෝ ජනහධිඳතිතුභහකේ ඵරඹ ඳහවිච්චි ෙයරහ කම් හකේ 

ක්ධල් ෙයනහ නම්  ඇයි  තභත් කම් තනතුරුර  තිඹහකමන 

ඉන්කන්?  අපි කිඹන්න ඕනෆ නළවළ, ඒ ළටලීභ ෙශ කඳොලීසිකේ 

භවත්රු 25 කදකනකු භහරු  ෙශහ  කිඹරහ ඔඵතුභන්රහ දන්නහම 

 ඒ ම්ඵන්ධකඹන් ක්රිඹහ භහර්මඹක් මත්තහ ද? මත්කත් නළවළම මරු 

ජනහධිඳතිතුභහ අනිහර්ඹකඹන්භ කම් ම්ඵන්ධකඹන් කොඹහ ඵරහ  

තීන්ු ක් මන්න ඕනෆම  එතුභහ කම් යටට ම කිඹනහ නම්, එතුභහ  

කිඹන ආෙහයඹට කම් යටට ආදයඹක් තිකඵනහ නම්, කම් යකස් 

නීතිඹ ක්රිඹහත්භෙ න්න ඕනෆ, මරු නිකඹෝජය ෙහයෙ 

බහඳතිතුභනිම   

විකලේකඹන් මරු ජීමඑල්ම පිරිස අභහතයතුභහ CHOGM එෙ 

ම්ඵන්ධකඹන්  අදවස දළක්වහම ඔඵතුභහ කභොන අදවස දළක්වත් 

මරු ඇභතිතුභනි, අකප් වික්ධල ප්රතිඳත්තිඹ බිංු යිම මරු 

ඇභතිතුභනි, කේවිේ ෙළභයන් භවත්භඹහට ඕනෆ විධිඹට ෙථහ 

ෙයන්නට ඵළවළම එතුභන්රහ ෙථහ ෙයන්කන් නළවළ අකනක් ක්ධල් 

ම්ඵන්ධකඹන්ම විකලේකඹන්භ අඳට - විරු්ධධ ඳක්කේ 

භන්්රීරුන්ට අසථහ කදන්න තිබුණහ එතුභහට ෙථහ ෙයන්නටම 

අපි කම් යකස් යු්ධධඹ සිඹඹට සිඹඹක්භ වරිඹට ෙශහම  

හභහනයකඹන් භට  කම් විධිඹට කවො ක්ධෙටත් කවොයි කිඹන්න 

ඵළවළම කභොෙද, එකවභ කිව් මභන් "කේලි නිවුස" එකක් දහන්කන්  

භභ කිව්හ කිඹරහ ෙථහකව් ඒ කවො ෙෆල්ර විතයයිම ඹළි ඳදිංචි 

කිරීභ කවොට ෙශහඹ කිව්හභ,  ''සුජී කේනසිංව කභකවභ කිඹයි'' 

කිඹරහ ඒෙ විතයක් ලිඹනහම ඒ නිහ භට ඔඵතුභන්රහකේ කවොක් 

කිඹන්නත් ඵළවළම  

 

ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 
බඹ කන්න එඳහම 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

බඹ කන්න එඳහ  කනොකයිම ප්රචහයඹ ෙයන්කන් එච්චයයිම  අපි 

කදොස කිඹන ඒහ  කභොනහත් දහන්කන් නළවළම කභන්න කභකවභ  

කඳො ග කචෝදනහකුත් ආණ්ඩුට ෙශහ කිඹරහ කඳො ග ෙෆල්රක් 

දහඳන්ම නු.ත් එකවභ ෙයන්කන් නළවළ, ITN එකක්, රඳහහිනිකේම 

ඒ නිහ දළන් අපි  කභොන කදඹක් කිඹන්නත් බඹයිම භභ ආණ්ඩු 

මළන කඳො ග කවෝ කවොක් කිව්කොත් ඒෙ විතයක් ප්රචහයඹ ෙයනහම  

විකලේකඹන් CHOGM එෙ ම්ඵන්ධකඹන්, වික්ධල 

ප්රතිඳත්තිඹ ම්ඵන්ධකඹන්  ඔඵතුභහ තීන්ු ක්  මන්කන් නළවළම  

අද ඉන්නහ, නිර කනොරත් වික්ධල ඇභති කෙකනක්ම එතුභහ කිඹන 

විධිඹට ඔඵතුභහ ළඩ ෙයනහම වික්ධල ෙටයුතු ඇභතිතුභනි, 

ඔඵතුභහ ඒ ෙහරකේ  සිටභ අඳට කනොකඹක් කඳ කයොන්ු  ු න්නහම 

ඵෆන් කී මූන් එ්ධීමත් ඔඵතුභහ අඳට කඳොකයොන්ු  ු න්නහම ඒ 

අසථහකව් කිව්හ, කම් ප්රලසනඹ ආකඹත් එන්කන් නළවළ කිඹරහම  

නු.ත් ඒ ප්රලසනඹ එකවභභකන් මරු ඇභතිතුභනිම  ඒ ප්රලසනඹ ආපු 

කරහකව් විඳුහ නම් කභකවභ කන්කන් නළවළම  ඒ නිහ අකප් 

යටටයි ඳහඩු කන්කන්; ඔඵතුභන්රහට කනොකයිම කම් යකස් 

ජනතහටයි කම් ඔක්කෙොභ ඳහඩු දින්කන්ම  

අපි රුපිඹල් බිලිඹන 3500ක් චීනකඹන් ණඹ අයකමන 

තිකඵනහම අපි චීනකේ වල්ලු  ඵට ඳත්කරහ තිකඵනහම ඒ 

කඩොරර්රට  කඳොලිඹ සිඹඹට 8ම2යිම ඒෙ රුපිඹල්රට 

වළකයව්කොත් සිඹඹට 32යි  කඳොලිඹම මරු ඇභතිතුභනි, කම් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

තත්ත්ඹ භත කම් යකස් ජනතහට ඉදිරි අනහමතකේීම ජීත් 

කන්නට ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති කනහම ඒ ඔඵතුභන්රහකේ ළයදි 

වික්ධල ප්රතිඳත්තිඹ නිහයිම ියහිල්රහ කිඹන්න, ''කම් ය කස් යු්ධධඹ 

වරිඹට ක්රිඹහත්භෙ වුණහ, අපි ඒ ම්ඵන්ධකඹන් කම් හර්තහ 

ඉදිරිඳත් ෙශහ, ඒ හර්තහ අනු ඔඵතුභන්රහ  ෙයන කදඹක් 

ෙයරහ  ඉය  ෙයන්න'' කිඹරහම එකවභ කනොෙය කඵොරුට ඇද, 

ඇද ඉන්නහම ඡන්ද ගුංඩු විධිඹට ඔඵතුභන්රහ කම් ප්රලසන ඇද ඇද 

ඉන්නහම  ඔඵතුභන්රහ ඔඹ කේවිේ ෙළභයන්ට කවෝ ෙහට  කවෝ 

ෙහින්න ීමරහ කභකවේ ඡන්දඹක් තිඹනහම ඊට ඳසකේ, ''කභන්න 

අධියහජයහීමන් අකප් ජනහධිඳතිතුභහ  අල්රන්න එනහ''  කිඹරහ 

ඔඵතුභන්රහ කඵොරුක් මවනහම එකවභ ෙයරහ ඡන්ද ඩළවළ 

මන්නහම එකවභ  ෙයන්න එඳහම කම් ය කස් අනහමතඹ ඔඵතුභන්රහ 

අකත් තිකඵන්කන්ම අද අකප් යටට දියුණු න්නට පුළුන් 

හතහයණඹක් වදරහ තිකඵනහම ඔඵතුභන්රහ ඳභණක් කනොකයි 

කම් යකස් සිඹලු කදනහභ ඒෙට වවුල් කරහ තිකඵනහම 

විකලේකඹන් අකප් වු.දහ බටකඹෝම යු්ධධකේීම වු.දහ බටඹන් 

25,000ක් ිකඹ ියඹහ; 39,000ක් ආඵහධිතන් ඵට ඳත් වුණහම ඒ නිහ 

වික්ධල ෙටයුතු ඇභතිතුභනි,  ඔඵතුභහ මීට ඩහ කෙළින් ෙටයුතු 

ෙයන්න  ඕනෆම ඔඵතුභහ ජනහධිඳතිතුභහට කම් ම්ඵන්ධ ෙරුණු 

වරිඹට ඳවදහ කදන්න ඕනෆම කස් ඉන්න ෙස්ටිඹ කිඹන කිඹන ක්ධ 

කනොකයි ඔඵතුභහ ෙයන්න ඕනෆම අද  අපි ජහතයන්තයඹ වසුරුන 

ආෙහයඹ වරි නළවළම මරු ඇභතිතුභනි, මීට ඩහ ඔඵතුභහට 

වළකිඹහ තිකඵනහම වළඵළයි, ඒහ ෙයන්න ඔඵතුභහට ඉඩ 

කදන්කන්ත් නළවළ; ඔඵතුභහ ෙයන්කන්ත් නළවළම ඔඵතුභහ 

ජනහධිඳතිතුභහට කිඹන්න ඕනෆ, කම්  ෙයන  ළකේ ළයදියි කිඹරහම  

මරු ඇභතිතුභනි, අපි සු්ධදන්ට කෙොච්චය ඵළන්නත් අඳට ඔවුන් 

නළති ජීත් කන්න ඵළවළකන්ම අකප් අඳනඹන -exports-   

ඔක්කෙොභ ඹන්කන් කම් යටරටම කභකවේ  ඉරහ සිංවකරන් ඵනින  

නිහ කවොයිම ඉංග්රීසි බහහකන් ඵළන්කනොත් ඔවුන් කඳො ග 

කටක්ෙක් අනිනහ අඳටම අඳට ඔවුන් නළති ජීත් කන්න 

පුළුන් නම්, එංමරන්තඹ අඳට ඕනෆ නළත්නම්, ඇකභරිෙහ අඳට  

ඕනෆ නළත්නම්, දළන් අකප් වු.දහත් ෆකවන්න ලක්තිභත් නිහ, 

එකවභ නම්, ඒ අඹට යු්ධධ ප්රෙහල ෙයන ආෙහයඹට ඉන්න  ඕනෆම 

කේවිේ ෙළභයන්ට කිඹන්න  ඕනෆ, ''ළ ගඹ ෙට දළම්කභොත්  කවට 

එංමරන්තඹට මවනහ'' කිඹරහම එකවභ ෙයන්න  ඵළවළකන් 

ඇභතිතුභනි, අඳටම ඔඵතුභන්රහ කභතළන "චණ් ග කටෝක්" කදනහ, 

"David Cameron cannot do this. Who is he? He cannot make 

statements like this" කිඹර? වළඵළයි, ඒ අඹ එකවේට ියහිල්රහ අඳට 

මවනහම කේවිේ ෙළභයන් ඒෙ ෙශහට ඳසකේ ඔඵහභහත් ෙයනහම 

කම් සිඹලු කදනහභ යහජය නහඹෙ කඹෝ; ඵරත් නහඹෙකඹෝම ඔඵහභහ 

දන්කන් නළවළ, රංෙහකව් කභොනහ ද කන්කන් කිඹරහම කේවිේ 

ෙළභයන් ියහින්, ''කභන්න කභකවභයි ඒ ඳළත්කත් කවන ප්රලසන 

තිකඵනහ''  කිඹරහ  කිව්හභ, ඔඵහභහ ඒෙ විලසහ ෙයනහම  

ඔඵතුභන්රහ ඔඵහභහ ු.ණ මළකවන්කන් නළවළම ඔඵහභහ කිඹන්කන් 

කරෝෙඹභ ඳහරනඹ ෙයන ඒ යකස් ඉන්න නහඹෙඹහම අකප් 

අඳනඹන  ඹන්කන් ඇකභරිෙහට; එංමරන්තඹටම ඒහ නළතුණහභ 

අඳට ප්රලසන ඇති කනහම ඔඵතුභන්රහට කනොකයි ප්රලසන ඇති 

න්කන්ම ඔඵතුභන්රහකේ ජීවිතඹ ඒ ආෙහයකඹන්භ ඹනහම 

ඔඵතුභන්රහට ඒ ෙහර් එෙභයි; ඒ ඳ ගඹභයි; ඒ ත්ෙම්භයිම වළඵළයි, 

යකස් ු ප්ඳත් ජනතහට විලහර ම්ඵහධෙ  ඳළන කනහ, ඉදිරි 

අනහමතකේීමම  

මරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති, දළනටභත් ඵංේරහ 

ක්ධලකේ ඇඟලුම් ෙර්භහන්තකේ අඳනඹන ආදහඹභ බිලිඹන 19ක් 

ඵම ඔවුන් අඳට ඩහ සිඹඹට 30ක් ඳවළින් හිටිකේම දළන් අපි 

ඵංේරහ ක්ධලඹට සිඹඹට 30ක් ඳවළින් ඉන්නහම එකවභ වුකණ් 

ඔඵතුභන්රහකේ කම් වික්ධල ප්රතිඳත්ති නිහයිම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද අධිෙයණඹ මළන ෙථහ 

ෙශහම මරු භහින්දහනන්ද අලුත්මභකේ ඇභතිතුභහට කම්ෙ කවො 

විසතයඹක්ම Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption එෙ තිකඵනහම දළන් කිඹනහ,- 

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට නිඹිකත කව්රහ අහනයිම 

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

භට ත විනහ ග කදෙක් කදන්න, මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනිම  

 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 
ඔඵතුභහට විනහ ගඹක් තභයි කදන්න පුළුන්ම  

 

ගරු සුජීල මවේනසිංශ මශතළ 
(ரண்புறகு சுஜல தசணசறங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 

Thank you. 

කඵොරු ඳළිකණිල්රක් දභරහ, Commission to Investigate 

Allegations of Bribery or Corruption එකෙන් ෙනමකඵයි 

යහජන් කිඹන භවත්තඹහ ඇල්ලුහම  ඔහුට විරු්ධධ ඳළිකණිල්ර 
දභපු පු්ධමරඹහකේ වරි නභ කභොෙක්ද? වරි නභ තභයි වඳුන් වර් 

ප්රබහත් ද සිල්හම ඒත් identity card එකක් තිකඵන නභ කභොෙක්ද? 

ඒ නභ තභයි කේමඑම්ම ෙරුණහයත්නම කභන්න කම් හධෙ ඉදිරිඳත් 

ෙශහට ඳසකේ ඔහු Commission to Investigate Allegations of 

Bribery or Corruption එකෙන් අත් අඩංගුට මත්තහම එතකෙොට 

කභොෙක්ද කම් කෙොභහරිසතුභහට රළබුණු ඳමහ?  කම්   පු්ධමරඹහ 

Toyota Carina කිඹන හවනඹට කන නභක්  දභරහ හවනඹක් 

වදනහම ඒ මළන උහවිකඹන් තීන්ු ක් රළබුණහම උහවිකේ ඒ 
තීන්ු  කදන කෙොට කම් කෙොභහරිසතුභහ ඒ විනිසුරු භඬුල්කල් 
හිටිඹහම එතුභහ තභයි කම් පු්ධමරඹහ වදන ෙහර් 140ක් නිදවස 

ෙකශේම ඒ ෙහර් එෙට රඵහ ු න්න නභ තභයි Emperor.  

ජඳහනකඹන් ෙෆලි කමනළල්රහ තභයි කම් හවන වදන්කන්ම කම්ෙ 

න නිර්භහණඹක් කනොකයිම  Emperor තභයි  ඒ හවනකේ නභම  

Sri Lanka Customs එෙ ව RMV එෙ එෙතු කරහ 

2013ම06ම05 කනි දහ කම් හවනඹක් ඳරීක්හ ෙශහම ඒ ෙහර් එකක් 

කනොම්භයඹ  KC - 9321ම ඵළලුහභ, ෙනමකඵයි යහජන් 

භවත්භඹහට විරු්ධධ ඳළිකණිල්ර ෙශ පු්ධමරඹහකේ හවනඹක් 
තභයි කෙොභහරිසතුභහ ඳහවිච්චි ෙයන්කන්! එතුභහ තභයි කම් යකස් 
අල්රස පිළිඵ විබහම ෙයන්කන්!  කම් හකේ ෙහර්ඹ බහයඹක් 
ෙයන පු්ධමරකඹක් කෙොකවොභද අල්රස නඩු විබහම ෙයන්කන්? 
කම් පිළිඵ ඳරීක්හ ෙයරහ ඵරන්නම කෙොභහරිසතුභහට ඵළංකු 
ියණුභක්  තිකඵනහම නු.ත් ල්ලි තිබු කණ් නළවළම නු.ත් කම් 
හවනඹ එතුභහට රළකඵනහ; කභඹ එතුභහකේ නභට ලිඹහ ඳදිංචි 
කරහ තිකඵනහම ෙනමකඵයි යහජන් භවත්භඹහ අහිංෙ 
කෙකනක්ම   අඳ දිියන් දිමටභ කම් පිළිඵ ජනහධිඳතිතුභහ දළනුත් 
ෙශහම ජනහධිඳතිතුභහ එතුභහට හධහයණඹක් ඉටු ෙයන්න ඹම් කිසි 
විභසීභක් ෙයරහ තිබුණහම   

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, කම් යකස් කෙෝටි මණන් 
කවොයෙම් ෙයනහ; කෙෝටි මණන් කෙොිකස මවනහම කම්හට 
තයම කිරීභක් රඵහ කදන්කන් නළවළම චීනකේ එෙ කෙොම්ඳළනිඹෙට 
ඳභණක් කම් යහඳෘති රඵහ කදනහම මරු ඇභතිතුභනි, කදන්නයි 
තුන් කදනහයි කම් "බිසනස " ෙයන්කන්ම  බිලිඹන 3,500ෙ බිසනසම 
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[මරු සුජී කේනසිංව භවතහ] 



2013 කදළම්ඵර් 02  

නිෙම් කනොකයිම  සිඹඹට 20ක් කෙොිකස ලකඹන් දළම්භත්, 
බිලිඹන 600ෙ විතය ත්ෙභක් අද කම් ෙස්ටිඹ කම්හයින් කොඹහ 
කමන තිකඵනහම කම් පු්ධමරඹන් ම්ඵන්ධකඹන් අල්රස කවෝ 
දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහකන් කිසිභ 
ඳරීක්ණඹක් ෙයන්කන් නළවළම එතුභන්රහ ඳරීක්ණ ෙයන්කන් 
කඳොලීසිකේ අහිංෙ නිරධහරි භවත්භකඹක්, එකවභ නළත්නම් 
යජකේ අහිංෙ ලිපිෙරුකක් මළන තභයිම කභන්න කම් 
ආෙහයකඹන් කෙොභහරිසතුභහට අද කන කෙොට විලහර කචෝදනහ 
තිකඵනහම  

ඊශඟට, භභ අකප් ඳහර්ලිකම්න්තු ම්ඵන්ධකඹන් ඹභක් 
කිඹන්න ඕනෆම විකලේකඹන්භ කභහි කේෙඹන් ම්ඵන්ධකඹන් 
කි යුතු තිකඵනහම තභන්කේ ඥපහතිකඹකුකේ භශ කමදයක් 
වුකණොත්, ඳණිවුඩඹක් එරහ එතුභන්රහට නිහඩු රඵහ මන්න 
ඵළවළම නිහඩු කදෙයි රඵහ කදන්කන්ම ඒ ම්ඵන්ධකඹන් 
ඔඵතුභන්රහ ක්රිඹහත්භෙ කන්න ඕනෆම එතුභන්රහට වදිසි 
ඳණිවුඩඹක් එරහ නිහඩු කදෙෙට ඩහ රඵහ මන්න පුළුන් 
ක්රභඹක් ඇති ෙයන්න ඕනෆම දස කදෙක් ෆකවන්කන් නළති වදිසි 
ආඳදහ ඔවුන්ට ඇති කනහම භශ කමදයෙට වබහිය වීභ 
ම්ඵන්ධකඹන් දළන් අලුත් නීති ඳනරහ තිකඵනහම ෙලින් තිබුණු 
ක්රභඹ කනොකයි දළන් තිකඵන්කන්ම දළන් භශ කමදයෙ ඹනහ නම් 
ඳසරු 3ම30න් ඳසු ඹන්න ඕනෆම එතකෙොට ෙහන්තහන්ට ඹන්න 
ඵළවළම  එකවභ ියඹත් නළත නිකසරට ඹන්න ඔවුන්ට ප්රහවන 
ඳවසුෙම් නළවළම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, දළන් යකස් කන ඒහ  
ඳහර්ලිකම්න්තුකව්ත් සි්ධධ කනහම ඳහර්ලිකම්න්තු ෙහර්ඹ භණ්ඩර 
ෙසුරුම් ිකතිකේ කෙෝටි 10ක් නළති කරහම ඒකක් 
බහණ්ඩහමහරිෙ අතුරුදවන් කරහම ඒ හකේභ ඳවුල් ඳහරනඹ 
කභවහටත් එනහම කම් කේෙඹන් අඳට විලහර කේඹක් ෙයනහම 
අඳ ඒ ම්ඵන්ධකඹන් ඒ කේෙඹන්ට සතුතින්ත කනහම 
කභතුභන්රහකේ ඳවසුෙම් රයි කිඹහ අඳ ඵරහකඳොකයොත්තු 
කනහම  

භභ කම් කිඹපු ක්ධල් ළරකිල්රට අයකමන ජනහධිඳතිතුභහත් 
එතුභහකේ විඹදම් අඩු ෙයරහ යකස් ු ප්ඳත් ජනතහ කනුකන් 
ඹභක් ෙයයි කිඹරහ අඳ හිතනහම ඒ වහ එතුභහට ලක්තිඹ 
රළකේහයි කිඹහ අඳ ප්රහර්ථනඹ ෙයනහම    

 
[අමබහම 3ම21] 

 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ (ජවේඳළදන ශළ 

ජළඳලශන මමළතයතුමළ වශ ණණ්ඩු ඳළර්හලම  රධළන 

වංවිධළයකතුමළ  
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண - லர்ங்கல், 

டிகரனமப்பு அமச்சரும் அசரங்கத் ப்தறன் 

முற்தகரனரசரநம்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, අද දින අඳ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ  ඇතුළු  ළඹ ්ෂර් 21ක් පිළිඵ 

හෙච්ඡහ ෙයනහම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ විිතසටත්ඹ ජහතිෙ 

ඉතිවහකේ ලිඹළකන අසථහෙ, විරු්ධධ ඳක්කේ භන්්රීරු 

ෙරුණු දක්න ආෙහයඹ පිළිඵ භහ පුු භ කනහම අකප් වික්ධල 

ෙටයුතු ඇභතිතුභහ වන් ෙශ ඳරිදිභ, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ 

බහඳතිත්කඹන් පිු ම් රඵිකන්, කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය 

නහඹෙ ු.ළු කම් යකස් ඳළළත්වීභ  අකප් යටට රළබුණු විලහරතභ 

ජඹග්රවණඹක්ම  

එහි බහඳතිත්ඹ ත්ෙහයෙ ක්ධලකේ නහඹෙඹහ වළටිඹට 

අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහට හිික න ඵ අකප් යකස් ෆභ කදනහභ 

දන්නහම කම් ු.ළු ඳළළත්වීභට ශ්රී රංෙහ ංවිධහනඹ න 

අසථහකව් සිට එඹ හිිකවීභ ළශළක්වීභ වහ ෙටයුතු ෙශහම ඒ 

ඳශු.ළනි තර්ජනඹ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ නහඹෙත්කඹන් 

අකප් යට ජඹ මත්තහම ශ්රී රංෙහකව් කම් ු.ළු ඳළළත්වීකම් තීයණඹ 

එකේ ක්රිඹහත්භෙ ෙය මන්න අපි ෙටයුතු ෙශහම එඹට අලය 

ංවිධහන වහ ඳවසුෙම් ළරසීභ ු.ළු ඳළළත්වීභට බහය මත් 

ඕනෆභ යටෙ සිු  න කදඹක්ම ඒ ඳවසුෙම් වහ ංවිධහනඹ එකර      

ශ්රී රංෙහට ක්රිඹහත්භෙ ෙය මන්නට පුළුන් වීභ නිහ එඹ 

ෙඩහෙප්ඳල් කිරීභට උත්හව දයපු අඹට තත් තර්ෙඹක් ඉදිරිඳත් 

ෙයන්නට සිු  වුණහම ෙඩහෙප්ඳල්ෙහරී ක්රිඹහ පිළිඵ තර්ෙඹ 

මූරයභඹ තර්ෙඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ ෙයිකන් කභඹට ඹන            

විඹදභ ළ ගයි කිඹරහ තර්ෙ ෙයනහම මරු විරු්ධධ ඳක් 

නහඹෙතුභහකමනුත්, එතුභහකේ ඳක්කඹනුත් භභ එෙ ප්රලසනඹක් 

අවන්න ෙළභළතියිම කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළු ශ්රී 

රංෙහකව් ඳළළත්වීභ මළන ඔඵතුභන්රහ විරු්ධධද?  

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 
නළවළම 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

නළවළම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ විරු්ධධ නළවළම එකේ නම් 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ විරු්ධධ වීභට කවේතු කුභක්ද? කම් 

විඹදභක් මළන ඔවුන් ෙථහ ෙයනහම විරු්ධධ ඳක්කේ නහඹෙතුභහ 

ඒ මළන කිසිභ චනඹක් කිඹන්න සදහනම් නළවළම යහජය 

නහඹෙකඹක් කමනළල්රහ three-wheeler එෙෙ කමන ඹන්න ඵළවළ 

කන්ම [ඵහධහ කිරීභක්] කඳොේඩක් ඉන්න, මරු සුජී කේනසිංව 

භන්්රීතුභනිම ඔඵතුභහ ෙථහ ෙයනකෙොට  භභ අවකමන හිටිඹහම කම් 

කඵොශ ෙථහම යහජය නහඹෙකඹක් වළටිඹට, ශ්රී රංෙහකව් යහජය 

නහඹෙකඹක් කනත් යටෙට ඹන කෙොට අමභළතිතුභහ ියඹත් යහජය 

නහඹෙකඹකුට හිික යහජය තහන්්රිෙබහඹන් රළකඵනහම ඒ නිහ 

යහජය තහන්්රිෙබහඹන් භත ආයක්හ ෙශ යුතු ඳවසුෙම් ව රඵහ 

දිඹ යුතු ඳවසුෙම් වහ විඹදම් ෙයන්නට ඕනෆම කම් "අ" දන්කන් 

නළත්නම් ඳශු.කන්භ කම් "අ" ඉකමන මන්න ෙහරඹ ඇවිල්රහ 

තිකඵනහම 

අපි විකව්චනඹ ෙයන්කන්, අකප්භ යටට රළබුණු කීර්තිඹ; අකප් 

යකස් ජනහධිඳතිතුභහ ඒ කීර්තිකේ ු.ු න් භල් ෙඩ කර ශ්රී රංෙහට 

රඵහ ු න්නු ජඹග්රවණඹම  

ඊශඟ ෙහයණඹ කම් ම්කම්රන හයඹ අඩඳණ කිරීභ වහ 

කම් ෙහරඹ තුශ කමන ියඹ ප්රචහයඹම අද හෙච්ඡහට බහජනඹ න 

විඹඹ කභඹ කනොවුණත්, කම් ෙහයණඹ භතු ෙශ නිහ භහ පිළිතුරු 

ීමභට ෙළභළතියිම  ප්රධහන විඳක්ඹ වළටිඹට එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ, 

ශ්රී රංෙහකව් ෆභ කදනහ භසතඹක් ලකඹන් ප්රතික්කේඳ ෙයන 

Channel 4 එෙ සිරිකෙොත ෙහර්ඹහරඹට කමනහහම කම්ෙ 

අවම්කඵන් සිු  වුණු කදඹක් කිඹරහ රෙන්නට පුළුන්ද? ඒෙ 

අවම්කඵන් සිු  වුණු කදඹක් කනොකයිම ළරසුම් වමත Channel 

4 සිරිකෙොත ෙහර්ඹහරඹට කමනළල්රහ එල්ර ෙශ වළකි ෆභ 

ප්රවහයඹක්භ එල්ර ෙයන්නට උත්හව දළරුහම   ම කීභක් නළති 

කුලිඹට නිසඳහදනකේ කඹකදන ජන භහධය ංවිධහනඹක් භඟින් 

එළනි ප්රචහයඹන් කමන ඹන්නට උත්හව දළරුහම කම්හ  

කභකවඹවකේ ෙවුද? ෙනමහටුයි, එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ 

සිරිකෙොත භන්දියඹ කම් වහ ඳහවිච්චි කිරීභ මළනම නු.ත් ඒ 

ඵරහකඳොකයොත්තු වුණු ෙඩහෙප්ඳල්ෙහරී ක්රිඹහ ෙයන්නට ඵළරි වුණු 

ඵ තු.න්නහන්කේරහ දන්නහම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ප්රජහතන්ත්රහීම භහජඹෙ ඳළළත්භ පිළිඵ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඉතහ ඳළවළදිලි ෙළඳවීභකින් ෙටයුතු ෙයනහම අකප්  

ක්ධලඳහරනඹ වහ ආර්ථිෙඹ කිඹන කදකෙහි  ඵළන්ඹහක් තිකඵනහම 

ආර්ථිෙඹ ර්ධනඹ න්නට නම් භහ එදහ කිව්හ හකේ ක්ධලඳහරන 

සථහයබහඹක් යටෙට අලයයිම ඒ ක්ධලඳහරන සථහයබහඹ 

තීයණඹ  න්කන් ප්රජහතන්ත්රහීම ක්රභඹ තුශ ඡන්දඹන් ඳත්රහ 

ඡන්දකඹන් ඳත්න ජන යභ භතයිම ජඹ වහ ඳයහජඹ කිඹන 

කදෙටභ අපි ු.හුණ කදන්න ඕනෆම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ දළන් 26 

තහක් කම් යකස් ජනතහ විසින් ඳයහජඹ ෙයරහ තිකඵනහම  

ප්රජහතන්ත්රහීම භළතියණ ක්රභඹෙ ඒ ඳයහජඹ පිළිකමන ඹළිත් 

ජඹග්රවණඹට ළයසීභයි අලය කන්කන්ම කම් ක්ධලඳහරන 

සථහයබහඹ යටට කමනහකව් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහයිම එතුභහකේ 

නහඹෙත්කඹන් සථහය ආණ්ඩුක්, සථහය ඳහර්ලිකම්න්තුක් 

ඇති වුණහ; කම් යකස් තිබුණු ඵයඳතශභ ප්රලසනඹ ව කඵු ම්හීම 

ත්රසතහීම ංවිධහනඹ ඳයහජඹට ඳත් කෙොට යට එක්කේත් කිරීභ 

සිු  වුණහම  

කම් භත තභයි  ෙදහත් ශ්රී රංෙහට හිික කනොවුණු සිඹඹට 

වතෙට ළ ග ං ර්ධන කව්මඹකින් යකස් ආර්ථිෙඹ ඉදිරිඹට මභන් 

ෙයන්කන්ම ඉතින් යටෙ ආර්ථිෙඹක් ඉදිරිඹට මභන් ෙයන ෙහර 

ඳරිච්කේදඹෙට අපි ඳළිකණිකේ තිස අවුරු්ධදක් ඳසු ෙයරහයිම භට 

භතෙයි, කයොනී ද භළල් ු.දල් ඇභතිතුභහ  ු.දල් අභහතයයඹහ කර 

අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ ඉදිරිඳත් ෙයපු ෙහරඹම ඒ ෙහරකේ රුපිඹල් 14යි 

ඇකභරිෙහනු කඩොරයඹෙට තිබුණු ටිනහෙභම එතුභහ එෙ 

යහ්රිඹෙදි ඒ ටිනහෙභ රුපිඹල් තිසමණනෙට අරංගු ෙය 

දළම්භහම කෙොශම දිස්රික්ෙඹ  නිකඹෝජනඹ ෙයන මරු සුජී 

කේනසිංව භන්්රීතුභනි,  ආර්ථිෙඹක් ඳශල් කන කෙොට කරෝෙ 

ආර්ථිෙඹ පුයහ කම් හකේ තත්ත්ඹන්  දකින්න රළකඵනහම   

අද එංමරන්තකේ යන් ඳවුභ devalue කරහම අවුරුු  20ෙට 

ඉසය තිබුණු යන් ඳවුකම් ටිනහෙභ දළන් නළවළම  ඒ නිහ -  [ඵහධහ 

කිරීභක්] කඳොේඩක් ඉන්නම ඔඵතුභහ කම් ඹථහර්ථඹ කම්  තයඹ 

දළන කමන වෘදඹ හක්ෂිඹට විරු්ධධ ෙරුණු කීභයි ෙනමහටුම  

දළනට භහ වඹෙට ඉසකල්රහ ඉන්දිඹහකව් රුපිඹකල් අමඹ 

ඵහින්න ඳටන් මත්තහම අකප් යකස් ආර්ථිෙඹ, අකප් යකස් රුපිඹකල් 

අමඹ කනොකයි, කව්මකඹන් ඵහින්න ඳටන් මත්කත්ම ඔඵතුභන්රහ  

ඉන්දිඹහ ඵංකෙොකරොත් කනහඹ කිඹරහ කිව්හ ද? නළවළම භවහ 

ආර්ථිෙඹක් ඳශල් කන  කෙොට, අලුත් අසථහන් ආර්ථිෙඹෙ 

ඇති කන කෙොට ඒ ආර්ථිෙකේ ංර්ධන කව්මඹ භඟ ු.දල් 

ප්රහයණඹත් ළ ග කනහම ු.දල් ප්රහයණඹ ළ ග වුකණොත් තභයි 

ංර්ධනඹට ආකඹෝජනඹ ෙයන්න පුළුන් න්කන්ම  

අපි ආඩම්ඵය කනහ, අකප් යකස් යහඳහරිෙ ඳළශළන්තිඹ මළනම  

යජඹට  අතිකර්ෙ අකප් යකස් කඳෞ්ධමලිෙ යහඳහරිෙ ඳළශළන්තිඹට 

න ආකඹෝජන ෙයිකන් ආර්ථිෙකේ ඉදිරිඹට මභන් ෙයන්න 

පුළුන් වීභ මළන අපි ආඩම්ඵය කනහම එඹයි අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ජහතිෙ ආර්ථිෙඹට, ජහතිෙ යහඳහරිෙ ඳළශළන්තිඹට 

ීම තිකඵන නහඹෙත්ඹම විඳක්කේ ඔඵතුභන්රහකේ නයහඹ ඳත්රඹ 

කනස කරහ නළවළ කුභක් කිව්ත්ම කභොෙද, ඔඵතුභන්රහකේ 

නයහඹ ඳත්රඹ, regime change; එකේ නළත්නම් යහජය නහඹෙඹහ 

කෙකේ කවෝ කඳයශහ දළමීභම එඹට ෙශ වළකි ක්ධ කභොෙක්ද? ඒ වළභ 

ක්ධභ වහ ව කභභ ක්ධලඳහරන අසථහහදකේ අන්තඹට විරු්ධධ 

ඳක්කේ සුළු පිරි මභන් කිරීභ මළන අපි ෙනමහටු කනහම  

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ නහඹෙතුභහ ඇතුළු ඳක්ඹ කඳොු  යහජය 

භණ්ඩරයීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුට වබහිය වීභට ආයහධනඹ 

රළබුහ; ඳළිකකණන ඵ කිව්හ; ඔඵතුභන්රහ කනොඳළිකණි කවේතුත් 

කිව්හම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ නහඹෙතුභහට-  

 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඳවය කදනහ නම් කෙොකවොභද අපි වබහගී කන්කන්? 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

I was listening to what you said. අපි ෙවුරුත් එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්කේ නහඹෙතුභහට  ඳවය ීමරහ නළවළම  

 
ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
නළත්කත් කභොෙද? ආණ්ඩුකන් එහපු ෙස්ටිඹ තභයි- 

 
ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

එතුභහට අලය ආයක්හ ව ඒ සි්ධධිඹ ම්ඵන්ධ යජඹ 

ෙටයුතු ෙයනහම නු.ත් උත්තරීතය අසථහෙට  විරු්ධධ ඳක් 

නහඹෙතුභහ වළටිඹට වබහගී කන්නට එතුභහට පුළුන්ෙභ 

තිබුණු ඵ  විරු්ධධ ඳක්කේ නහඹෙතුභහකේ වෘදඹ හක්ෂිඹ 

දන්නහම ඊට ඩහ කරොකු කන්කන් නළවළ, Channel 4 එෙ 

සිරිකෙොතට කමන ඹහභම ඊට ඩහ කරොකු කන්කන් කෙොකවොභද 

Channel 4 එෙ සිරිකෙොතට කමන ඹහභම  කඵොරු 

ඳටිමතකිරීම්ලින් කරෝෙඹහ රැටීභෙ කඹීම සිටින Channel 4 

ංවිධහනඹ කුලිඹට ඉදිරිඳත් ෙයන ළඩටවන්රට ප්රචහයඹ ීමභ ද 

විරු්ධධ ඳක්ඹෙ මකීභ?  ඒ නිහ  අපි ෙනමහටු කනහ විඳක් 

නහඹෙතුභහ එකේ වබහිය වී ජහතිෙ ලකඹන් ඉටු විඹ යුතු යුතුෙම් 

කෙොට, ඳහර්ලිකම්න්තුකව් විරු්ධධ ඳක් නහඹෙඹහ වළටිඹට ඉටු 

ෙශ යුතු යුතුෙම් කෙොට ඉටු කනොකිරීභ මළනම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ෙහරඹ නළති නිහ භට කම් ළඹ 

්ෂර් 21භ මළන ෙථහ ෙයන්න කරහක් නළවළම  නු.ත් භහ එෙ 

උදහවයණඹක් කමන එන්න ෙළභළතියි විරු්ධධ ඳක්කේ 

නහඹෙතුභහටත්, අද ඉන්න විරු්ධධ ඳක්ඹටත්ම සිරිභහකෝ 

ඵණ්ඩහයනහඹෙ භළතිනිඹ ඉන්ු  - රංෙහ ියවිසුභ අත්න් ෙයන 

කෙොට ඉන්දිඹහට ියඹ අසථහකව්ීම -එෙට විඳක් නහඹෙයඹහ 

විධිඹට හිටිකේ, ඩේලි කේනහනහඹෙ භළතිතුභහම එක්ත් ජහතිෙ 

ඳක්කේ නහඹෙතුභහම- කභතයම් ප්රභහණඹෙට රංෙහකව් 

පුයළසිබහඹ කදන්නටත්, කභතයම් ප්රභහණඹෙට ඉන්දිඹහකව් 

පුයළසි බහඹ ීමභටත් ඉන්දිඹහකව් ෙළභළත්තක් තිකඵනහඹ කිඹහ 

ු යෙථනකඹන් ඩේලි කේනහනහඹෙ විඳක් නහඹෙතුභහට යහජය 

නහයිෙහ වළටිඹට එතුිකඹ ෙථහ ෙයරහ කිව්හම ඒ කරහකව් ඩේලි 

කේනහනහඹෙ භළතිතුභහ ඳක්ඹක් ඵළලුකව් නළවළම ඔහු 

ු යෙථනකඹන් කිව්හ, එෙඟ කන්න කිඹරහම එකවභයි 

ප්රජහතන්ත්රහීම යජඹක් යහජතහන්්රිෙ බහකඹන් යටෙ ඉදිරි මභන 

පිළිඵ  ෙටයුතු ෙකශේම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ නහඹෙ ඩේලි 

කේනහනහඹෙ භවත්භඹහටත් රැසවීම්රීම හ තිේඵහම එතුභහටත් මල් 

මළහුහම මල් මවන එෙටයි, හ තිඹන එෙටයි ඩහ එතුභහ ළරකුහ 

ජහතිෙ ලකඹන් ළදමත් ක්ධට තළනක් කදන්න ඕනෆ කිඹරහම 

තු.න්නහන්කේරහ එෙතු කරහ මරු යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහ 

ඹව භඟ කමනි ඹන්නට උත්හවකේ කඹ කදන්න කිඹන එෙයි කම් 

අසථහකව්ීම භභ ෙයන එෙභ ඉල්ලීභම අකප් අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ඒ වහ රඵහ දිඹ යුතු ෆභ වකඹෝමඹක්භ විඳක් 

නහඹෙතුභහට ඉල්රන ඕනෆභ කරහෙ රඵහ කදන්නට, නිතය 

කදකව්කල් ෙථහ ෙයනහම [ඵහධහ කිරීම්] මරු  කජෝන් අභයතුංම 

භළතිතුභනි, ෙරඵර කන්න එඳහම ඔඵතුභහ දන්නහ ඇත්ත 
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තත්ත්ඹම ඔඵතුභහට පුළුන් නම් ඔඵතුභහ කිඹන ක්ධට 

නහඹෙතුභහ වයහ මන්න, එවිට මීට ඩහ හුඟක් ක්ධල් කනස 

විධිඹෙට කනහම ඔඵතුභහ අහර්ථෙයිම භභ ඔඵතුභහ මළන 

ෙනමහටු කනහම  

ඊ ශඟට, අපි මරු ෙථහනහඹෙතුභහ, නිකඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභහ 

ඇතුළු සිඹලුභ ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹට සතුතින්ත කනහම අද 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ළඹ ්ෂර්ඹ හෙච්ඡහ න අසථහක්ම භභ 

හිතනහ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ෙටයුතු මළන අලුකතන් හිතන්නට, 

ෙල්ඳනහ ෙයන්නට ආණ්ඩු ඳක්කේ අපිත්, ඳහර්ලිකම්න්තුත් 

කඹොු. විඹ යුතුයි කිඹරහම කම් සථහය නිකඹෝම ඹල් ඳළන ියඹ 

සථහය නිකඹෝමම කම්කෙන් සිඹඹට 95ක්භ තිකඵන්කන් 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් භන්්රීරුන් 95 කදකනකු සිටින ෙහරකේ වදපු 

සථහය නිකඹෝමම දළන් 225 කදකනක් සිටිනහම ඒ නිහ සථහය 

නිකඹෝම පිළිඵ අලුකතන් ෙල්ඳනහ ෙයන්න ඕනෆම කේෙ 

භණ්ඩරඹ ඳශල් කරහ තිකඵනහම ඳයණ ඳහර්ලිකම්න්තු 

කනොකයි, කම්ම කම්ෙ අලුත් ඳහර්ලිකම්න්තුක්ම  

භභ මරු ෙථහනහඹෙතුභහට මරු ෙයනහ, කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ෙටයුතු භව ජනඹහට දළන මළනීභට වළකි න 

කර විදයුත් ජනභහධයඹට නිදවස කිරීභ මළනම අපි කභොනහටද 

රේජහ න්කන්? මරු විඳක්කේ ප්රධහන ංවිධහඹෙතුභනි, අකප් 

ෙහයෙ බහ හෙච්ඡහ ඳහ වළකි තයම් ු යට විෘත ෙයන්න ඕනෆම  

ඒහ විෘත කිරීකභන් අනලය ක්ධ ප්රචහයඹ වීභ කඵොකවෝ ු යට 

ඳහරනඹෙට ඳත් කනහ කිඹරහ භභ හිතනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ භභ සතුතින්ත 

කනහ වළන්හේ කදඳහර්තකම්න්තුට, සුවිකලේම ඒ හකේභ 

අකප් බහහ ඳරිර්තෙ කදඳහර්තකම්න්තුටම කම් කදඳහර්තකම්න්තු 

කදෙ ලක්තිභත් දියුණු ෙශ යුතු කදඳහර්තකම්න්තු කදෙක්ම ඒ කදෙ 

කනොන්නට ඳහර්ලිකම්න්තු අබහමයඹෙට ඳත් කනහම ඒ නිහ 

වළන්හේ කදඳහර්තකම්න්තුට  ව බහහ ඳරිර්තෙ 

කදඳහර්තකම්න්තුට අපි සතුතින්ත න්නට ඕනෆම කඳොු  යහජය 

භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුකව් යහජෙහරි ෙටයුතුරට ඳහ 

වබහගී න්නට කම් අඹට අසථහ රළබුණහම එඹ 

ඳහර්ලිකම්න්තුට ආඩම්ඵය න්නට පුළුන් ෙහයණඹක්ම 

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ භළතියණ 

කෙොභහරිස කදඳහර්තකම්න්තු මළනත් කි යුතුයිම භළතියණ 

කෙොභහරිසතුභහට අපි සතුතින්ත න්නට ඕනෆ, උතුරු ඳශහකත් 

ඉතහභ අභිකඹෝමහත්භෙ භළතියණඹක් ඳළළත්වීභ මළනම ඒ අනු 

ප්රජහතන්ත්රහීම භළතියණ ක්රභඹට න ඳණක් ීමරහ තිකඵනහම අපි 

විලසහ ෙයනහ, ඉදිරි ෙහරකේීම එඹටත් ඩහ කනසෙම් ඇති 

ෙයරහ, භවය ඳළයණි ක්රභ කනස ෙයරහ, අලුත් ඡන්ද බහවිත 

ක්රභරට අතීර්ණ න්නට භළතියණ කෙොභහරිසතුභහට ව ඒ 

කදඳහර්තකම්න්තුට පුළුන් කයි කිඹරහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ විමණෙහධිඳති 

කදඳහර්තකම්න්තු මළනත් කිඹන්න ඕනෆම එඹ ඉතහභත්භ ළදමත් 

කදඳහර්තකම්න්තුක්ම විමණෙහධිඳතිතුභහකේ ළඩ ෙටයුතු ඳශල් 

කරහ තිකඵනහම භභ අදවක් වළටිඹට කිඹන්නට ෙළභළති 

ෙහයණඹක් තිකඵනහ, නු.ත් විඳක්කේ ප්රධහන ංවිධහඹෙතුභහ 

භහත් එක්ෙ එෙඟ කව්විද දන්කන් නළවළම අපි හම්ප්රදහයිෙ කර 

සථහය නිකඹෝම අනු Committee on Public Accounts ව 

Committee on Public Enterprises  ඳත්නහම කම් ෙහයෙ බහ 

කදෙ ප්රභහණත්ද කිඹන ප්රලසනඹ අද අපි හෙච්ඡහ ෙයන්නට ඕනෆම 

කභොෙද, විමණෙහධිඳතිතුභහකේ හර්තහන් රළකඵන ඳරිදි, - 

විමණන හර්තහත්,  ප්රමති හර්තහත්- කම් ෙිකටු කදෙ  භඟින් 

ඳභණක් විභර්ලනඹට රක් කිරීභට ෙහරඹ තිකඵනහද කිඹන 

ප්රලසනඹ තිකඵනහම ඒ අනු අතිකර්ෙ ෙිකටු මළන ෙල්ඳනහ 

ෙයන්නට පුළුන්ද කිඹන ෙහයණඹට අකප් අධහනඹ කඹොු. විඹ 

යුතුයිම ඳශහත් බහ ඇති කරහ තිකඵනහම ඳශහත් ඳහරන වහ 

ඳශහත් බහ කිඹන්කන් ම්පර්ණභ කනභ ළඹ ්ෂර්ඹක්, අඹ 

ළඹ කල්ඛ්න අයන් ඵරන විටම එඹ වරිඹහෙහය විමණනඹ 

කනහද, එඹ වරිඹහෙහය ඳරීක්ණඹට රක් කනහද? ඒ නිහ 

විමණෙහධිඳතිතුභහ භවහ අභිකඹෝමහත්භෙ ෙහර්ඹඹෙ කඹකදන්කන්ම 

විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකව් කමෞයඹ ආයක්හ ෙය ීමභ 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් මකීභක්ම  විමණෙහධිඳති තනතුයට  හිික විඹ 

යුතු ඉවශ ළටුප් තරඹෙට කමන ඒභ ඉතහභ ළදමත්ම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ නීතිඳතිතුභහත්, නීති 

කෙටුම්ඳත් ම්ඳහදෙ කදඳහර්තකම්න්තුත් ඳහර්ලිකම්න්තුට 

සුවිකලේ උදවු කන කදඳහර්තකම්න්තු කදෙක්ම 

ඳහර්ලිකම්න්තුට විකලේ නීති අංලඹක් ඇති ෙයනහ කිඹරහ 

කයෙ අපි ඳහර්ලිකම්න්තුකව් හෙච්ඡහ වුණහ; මරු 

ෙථහනහඹෙතුභහත් ප්රෙහලඹට ඳත් ෙශහම නු.ත් එඹ කම් න තුරු 

ඇති කරහ නළවළම ඳහර්ලිකම්න්තුට එඹ අලයයිම ඳහර්ලිකම්න්තු 

ෙටයුතු කව්මත් ෙය මන්නට වහ ඒ ක්කේත්රඹ ම්ඵන්ධ 

නීතිඳතිතුභහ වහ නීති කෙටුම්ඳත් අංල භඟ ෙටයුතු කිරීභට කම් 

අංලඹ ඉතහ ළදමත් අංලඹක් කර ළරකිල්රට බහජනඹ ෙයනු 

ඇතළයි කිඹරහ අපි විලසහ ෙයනහම  

මරු නිකඹෝජය බහඳතිතුභනි, ඳහර්ලිකම්න්තුකව් භව 

කල්ෙම්තුභහ, නිකඹෝජය භව කල්ෙම්තුභහ, වෙහය භව 

කල්ෙම්තුිකඹ ඇතුළු ෆභ ක්කේත්රඹෙභ නිරධහරි භවත්භ 

භවත්මීන්ටභ  අපි අකප් සතුතිඹ පුද ෙයන්න ඕනෆ, කම් මරු 

බහකව් ෙටයුතු ඉතහභ ලක්තිභත් ඳත්හ කමන ඹහකම් 

ෙටයුත්තට වහඹ ීමභ මළනම  

මරු විඳක් නහඹෙතුභහට රළබී තිකඵන වකඹෝමඹ, ඳවසුෙම් 

භදියි කිඹරහ කිව්හම විඳක් නහඹෙතුභහ ඉල්රන්කන් කභොෙක්ද, ඒ 

ඉල්රන ඕනෆභ කදඹක් කදන්න අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ සදහනම්ම  
 

ගරු මජෝන් මමරතුංග මශතළ 
(ரண்புறகு தஜரன் அதுங்க)  

(The Hon.  John Amaratunga) 

භභ ෙලිනුත් කිව්කව් ආයක්හ රඵහ කදන්න කිඹරහයිම [ඵහධහ 

කිරීම්] 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අඳට එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ බහය ු න්කනොත් අපි  විඳක් 

නහඹෙතුභහ ආයක්හ ෙයන්නම්ම කභොෙද, එතුභහට තර්ජනඹ 

තිකඵන්කන් ඳක්ඹ ඇතුකශේම අකප් ඳක්කඹන් කනොකයිම අපි 

කෙොකවොභ වරි එතුභහ ආයක්හ ෙය කදනහම ඳක්ඹ ඇතුකශේ 

ආයක්හ ෙයන්නම [ඵහධහ කිරීභක්] භහපිල්ලු මළන ෙථහ ෙයනහම 

එතුභහ ආයක්හ ෙය කදන්නම භහපිල්ලු ඇවිල්රහ තිකඵන්කන් 

ඳහර්ලිකම්න්තු ඇතුකශන්ම ඒ මළන අපි ෙනමහටු කනහම 

ඳහර්ලිකම්න්තු තුශ කභඹ සිු  වීභ මළන ඳහර්ලිකම්න්තු භන්්රීරුන් 

වළටිඹට අපි පුු භ කනහම  
 

නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

Hon. Minister, please wind up your speech. 
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භකේ ෙථහ මීට ඩහ ීමර්  ෙයන්න භභ ඵරහකඳොකයොත්තු 

න්කන් නළවළම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ජනහධිඳති කල්ෙම්තුභහ ඇතුළු ෙහර්ඹ භණ්ඩරඹට භභ ඹලිත් 

සතුතින්ත කනහම අද කිඹළවුණු ව කනොකිඹළවුණු 

කදඳහර්තකම්න්තු යහිතඹෙ ෙටයුතු කම් ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් 

හෙච්ඡහ ෙයන්නට අසථහ රළබුණහම ඒ හකේභ ඳරිඳහරන 

ෙටයුතු පිළිඵ ඳහර්ලිකම්න්තු කෙොභහරිස ෙහර්ඹහරඹ මළන 

කිඹළවුකණ් නළවළම ඒ මළන ඳහර්ලිකම්න්තු භන්්රීරු අතය විවිධ 

ෙහයණහ භතු වී තිකඵනහම ඒ මළන අධහනඹ කඹොු. ෙයන්නට 

පුළුන් කයි කිඹරහ අපි ඵරහකඳොකයොත්තු කනහම එකේ වන් 

ෙයිකන් කම් ළඹ ්ෂර් අනුභත ෙය මළනීභ වහ ව ක්රිඹහලිඹට 

අපි කදඳහර්ලසඹභ එෙඟතහකඹන් ෙටයුතු ෙයු.ඹ කිඹන ඉල්ලීභ 

ෙයිකන් භහ නතිනහම සතුතියිම  

 
නිමයෝජය වභළඳතිතුමළ 
(தறறத் றசரபர் அர்கள்) 

(The Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Felix Perera. Before he 

starts, the Hon. Udith Lokubandara will take the Chair. 

 
මනතුරුල නිමයෝජය කළරක වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වුමයන්,  ගරු උදිත් මොකුබණ්ඩළර  මශතළ මුළවනළරූඪ විය. 
அன்தறநகு, குழுக்கபறன் தறறத் றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனத, ரண்புறகு உறத் தனரக்குதண்டர 

அர்கள் மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 

the Chair, and  THE HON. UDITH LOKUBANDARA  took the Chair. 

 
[අමබහම 3ම40] 

 

ගරු  ෆීලික්වහ මඳමර්රළ මශතළ (වමළජ මවේලළ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு பீலிக்ஸ் தததர - சமூக தசமகள் அமச்சர்) 

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

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ෙථහ ෙයන්නට අසථහ රළබීභ ඇත්ත 

ලකඹන්භ බහමයඹක් කිඹරහයි භභ රෙන්කන්ම එතුභහ මළන 

කඵොකවෝ ක්ධ කිව්හම ඇත්ත ලකඹන්භ  කම් ළඹ ්ෂර්ඹ නිර 

අයිතිඹක්ම කම් ළඹ ්ෂර්ඹ යකස් යහජය නහඹෙඹහටම භහින්ද 

යහජඳක් කිඹන පුයළසිඹහට කනොකයිම ඒෙ කවොට භතෙ තිඹහ 

මන්නම භහින්ද යහජඳක් කිඹන ඳහරිකබෝියෙඹහට කන් ෙශ 

ු.දරකුත් කනොකයිම එභ නිහ කම් යකස් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහට, 

ජනහධිඳතිතුභහ ලකඹන් ෙශ යුතු විඹදම් කම්කෙන් අනහයණඹ 

ෙයනහම අපි කනොදන්නහ යවක් තිකඵනහම  යව කම්ෙයිම කම් 

ජනහධිඳති ක්රභඹ ඇති ෙකශේ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ විසින්ම අපි 

කනොකයිම  ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අනු යහජය නහඹෙඹහ 

ජනහධිඳතිම ෙළබිනස් භණ්ඩරකේ ප්රධහනිඹහ ජනහධිඳතිම 

කේනහධිනහඹෙඹහ ජනහධිඳතිම ඳශු.ළනි පුයළසිඹහ ජනහධිඳතිම 

විධහඹෙඹහ ජනහධිඳතිම ඒ නිහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහකන් 

ජනහධිඳතිතුභහ කෙොයි තයම් ඔහ තිකඵනහද කිඹරහ අපි ඵරන්න 

ඕනෆම ජනහධිඳති කිඹන නහභඹ කෙොයි තයම් ඔහ තිකඵනහ ද? 

ජනහධිඳතිතුභහකේ තීන්ු  තීයණ උඩ තභයි කම් යකස් අනහමතඹ 

රැකෙන්කන්ම එතුභහ ඒ තීන්ු  මත්තහම ෙයන්න ඵළවළයි කිඹපු 

යු්ධධඹ  දිනුත්, ඳළයු නත් අහනඹ දක්හ අපි ඹනහඹ කිඹන  

තීන්ු  එතුභහ  මත්තහම ඒ අභිකඹෝමඹ මත්තහම ඳළයු කනොත් 

ඳසුදහට එතුභහට කමදය ඹන්න සිු  කන්න තිබුණහම නු.ත් එතුභහ 

ඒ අභිකඹෝමඹ බහය මත්කත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහකන් රඵහ ීම 

තිකඵන කම් උත්තරීතය ඵරතර නිහයිම ඒ නිහ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහට ු.දල් කන් කිරීභ  කම් යටට ප්රලසනඹක් කනොකයි, යට 

අභිභහනඹට කමන ඹහභ වහ කන් ෙයන ු.දරක් විධිඹටයි අපි 

දකින්කන්ම  

කම් 2014ට ඉදිරිඳත් ෙකශේ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ නන 

අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹයිම කම්ෙ chain එෙක් හකමයිම නු.ත් කභහි 

විකලේඹක් තිකඵනහම කභය අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ ෙස කෙරුකණ් 

අකප් "Temple Trees" රීම; අයලිඹමව භන්දියඹ නභළති 

විදයහමහයකේීමම ඇයි, භභ එකවභ කිඹන්කන්? විදයහමහයඹ කිඹරහ 

භභ වන් ෙයන්කන් කම් අඹ ළඹ ෙන්න නිරීක්ෙකඹෝ ඒ 

හකේභ ෘත්තිෙකඹෝ, කකශ යහඳහරිෙකඹෝ ළනි කඵොකවෝ 

කදකනක් -400 කදකනක් ඳභණ- වබහිය කරහ එතළනින් කම් අඹ 

ළඹ කල්ඛ්නඹ ළෙසුණ නිහයිම එතුභහ තනි තීන්ු ක් මත්කත් 

නළවළම කදොඩම් කමොඩ ඵදහ මත්තහ හකේ ඵදහ මත්කත් නළවළම 

එකවභ ඵදහ මන්කන් නළතු, ජනතහ වබහියත්ඹක් එක්ෙ 

රසනට, ඉතහ සියුම් ෙස ෙශ අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹක්, කම්ම ඒ 

නිහ කම් අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ  ඳහර්ලිකම්න්තුකව්ීම ම්භත කනහ 

විතයක් කනොකයිම කම් අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ ඉදිරි භළතියණරීමත් 

ජනතහත් ම්භත ෙයනහම  අඳට ඵරහ මන්න පුළුන්, කවට 

අනි්ධදහ තිකඵන ඳශහත් බහ  භළතියණකේීමත් කම්ෙ ම්භත න 

වළටිම අනිහර්ඹකඹන්භ කභඹ ම්භත  ෙයනහම 2005 සිට ඉදිරිඳත් 

ෙශ වළභ අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹක්භ ජනතහත් ම්භත ෙශහම 

කෙොකවොභද, ජනතහ ම්භත කෙරුකව්? භළතියණඹෙට ියඹහභ 

ඡන්දඹ රඵහ කදනහම  

ඒ විතයක් කනොකයිම යු්ධධ මළනත් අපිත් ටිෙක් නිරීක්ණඹ 

කෙරුහම කභොෙද, කම්ෙට කවේතුක් තිකඵනහම විඹස්නහභකේ 

යු්ධධඹ ඉය කරහ අවුරුු  වතළිවක් ියහිල්රහත් තභත් ඒ 

කමොල්රන්කේ ජහතිෙ ආදහඹකභන්  සිඹඹට 7යි කම් ෙටයුතුරට 

කන් ෙයන්කන්ම නු.ත් අපි එකවභ කනොකයිම අපි එඹ 

ෙශභනහෙයණඹ කෙරුහම ඳශු.න අවුරුු  ඳව ෙයන්කන් 

කභොෙක්ද? ඳශු.න අවුරුු  ඳකවේ ෙයන්කන් ෙළ ගච්ච බින්ච්ච 

ක්ධල් වදන එෙයිම ඒෙ තභයි ඳශු.න අවුරුු  ඳව තුශීම ෙශ 

යුත්කත්ම ඊශඟට ජනතහ නළත ඳදිංචි ෙයන්න ඕනෆම ඊශඟට 

කභොනහද, ෙයන්කන්? ඊට ඳසකේ තභයි ංර්ධන ළඩ 

ෙයන්කන්ම නු.ත් අකප් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඔඹ ෙහර්ඹඹන් 

තුනභ අවුරුු  ඳවක් තුශ ෙයරහ නිභ ෙශහම අද ඵළංකු ලහඛ්හ 

පිහිටුරහ තිකඵනහම  ංර්ධනඹ කරහ තිකඵනහම ඒ ඳශහකත් 

හිටපු  ජනතහ ඒ භූිකඹටභ නළත ඳදිංචිඹට ියහින් තිකඵනහම   

CHOGM  එකෙන් උතුරු නළ කඟනහිය ඳළත්තට ියඹ අඹත් පුු භ 

වුණහ, කෙොකවොභද කම් තයම් ඉක්භනට කම් ෙටයුත්ත කෙරුකව් 

කිඹරහම  භභ ෙලින් කිව්හ හකේ ආණ්ඩුක්රභ යසථහකන් රඵහ 

ීම තිකඵන ඵරතර වහ ප්රතිඳහදන තභයි කම් ෙටයුතු ෙයන්න 

ඉවල් කරහ තිකඵන්කන්ම එභ නිහ කම් විඹදභ විඹදභක් විධිඹට 

ජනතහ දකින්කන් නළවළම ඒෙ සිඹලු කදනහභ කවොට භතෙ තිඹහ 

මන්නම කම්ෙ අකප් යකස්  අභිභහනඹම විඹදභ මළන ෙවුරුත් ෙථහ 

ෙයන්කන් නළවළම  

උදහවයණඹක් ලකඹන් තු.න්නහන්කේරහ -එක්ත් ජහතිෙ 

ඳක්කඹන්- ෙථහ ෙයනහ, "ජනහධිඳතිතුභහට දෙට කීඹක් ළඹ 

කනහද?"  කිඹරහම ඒෙ ජනතහට ප්රලසනඹක් නළවළම  කභොෙද, කම් 

යු්ධධඹ අහන වුණහට ඳසකේ ජනහධිඳතිතුභහට භශ 

කමල්රටත් අඬ මවනහ; ජනතහත් අඬ මවනහම 

ඳන්ල්රටත් ඹනහ, දකින්න ආලහ හිකතනහම දළන් කවට 

අනි්ධදහ ඳහප් වන්කේ රංෙහට එනහම  ඳහප් වන්කේ මළන 

අවරහ තිකඵනහ ද? රක් මණනින් ජනතහ එනහ, 

උන්වන්කේ  ඵළවළ දකින්නම  ජනහධිඳතිතුභහ ආත් එකවභයිම 

උත්ඹෙට එනහ කිඹරහ කිව්කොත් රක් මණනින් එනහම  

එතකෙොට කෙොකවොභද, එතුභහ ඹන්කන්? සෙයිප් එකෙන් ෙථහ 

ෙයන්නද? නළවළ කන්ම එතුභහ ියහින් කඳෞ්ධමලිෙ කඳනී හිටිනහම 

අද කභතළන, කවට තත් තළනෙම උක්ධ ඵණ්ඩහ යකර, වළන්දෆට 

අනුයහධපුයකේම තත් විකටෙ ඳන්රෙම ඒ හකේ කම් වළභ 

තළනෙභටභ  ඹනහ යහජය නහඹෙඹහ ලකඹන්ම යහජය නහඹෙඹහ 
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කම් යකස් හභඹ ඇති ෙයන්න උත්හව ෙය තිකඵනහම කදභශ 

ජනතහත් ඵරහකමන ඉන්නහ, එතුභහ එ්ධීමම ු.සලිම් ජනතහත් 

ඵරහ කමන ඉන්නහ, එතුභහ එ්ධීමම අත ඉඹින්න ෙස්ටිඹක් රෆසති 

කරහ ඉන්නහම කම් තත්ත්ඹ තු.න්නහන්කේරහට - එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ඹට - නළවළම ඒ භත කභොෙක්ද තිකඵන ක්ධ? ඒ භත 

තිකඵන එෙභ ක්ධ තභයි යකස් ංර්ධනඹට ඒ චරිතඹ දහඹෙ වීභම 

ඒ නිහ ඒ කනුකන් ෙයන විඹදම් මළන ෙථහ ෙයන්න එඳහම 

එතුභහට ෙයන විඹදභ කිඹන්කන් ආකඹෝජනඹක්ම  

ඳහල් ඹන ෙහරකේ අඳට උමන්නහ,  විඹදභ කම්ෙයි, 

ආකඹෝජනඹ කම්ෙයි කිඹරහම ඒ අනු කම්ෙ ආකඹෝජනඹක්ම ඒෙ 

කවොට භතෙ තිඹහ මන්නම ඒ නිහ කම් ළඹ ්ෂර්ඹ ඳක් 

කේදකඹන් කතොය ම්භත ෙයන්න ඕනෆ කිඹන නිමභනකේ තභයි 

භභ ඉන්කන්ම  

ඊ ශඟට කිඹන්න ඕනෆ ජනහධිඳති ෙහර්ඹහරඹ මළනම ජනහධිඳති 

ෙහර්ඹහරඹ ඉසය නම් ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙහර්ඹහරඹ විතයයිම දළන් 

එකවභ කනොකයිම අකප් රලිත් වීයතුංම භවත්තඹහ දළන් කෙොයි 

කරහකව් ඵළලුත්, iPad එෙක් අකත් තිඹහ කමන ඉන්කන්ම පිට 

යටෙ ියඹත් එකවභයිම භභ ඵළලුහ, කභොෙද, කම් iPad එෙක් අකත් 

තිඹහ කමන ඉන්කන් කිඹරහම  කභොෙද, ඳරිමණෙ තහක්ණඹ 

ඉතහභත්භ දියුණු තත්ත්ඹෙට අද ඳත් කරහ තිකඵනහම ඵරන්න, 

කෙොකවොභද කිඹරහම ඉසයවට අපි කෙොකවොභද, කම් යකස් 

න්නිකව්දන භහර්මත් එක්ෙ ඵ්ධධ කන්කන්? ඒ මළන 

පුකයෝෙථනඹක් ෙයිකන් ඒෙට තභයි අපි රළවළසති කන්කන්ම  

ඉංග්රීසි අධයහඳනඹ එතළන ෙයනහම දළන් එතළනත් භහජ කේහ 

භධයසථහනඹක් කරහම භට ඩහ භහජ කේඹක් එතළනින් 

ෙයනහම භභ භහජ කේහ ඇභති වුණහට ජනහධිඳති ෙහර්ඹහරකේත් 

භහජ කේහ අංලඹක් තිකඵනහම ශභයින් එනහ, ජනහධිඳතිතුභහ 

ඵළවළ දකින්නම තෆේමක් කදනහම ඒ හකේ ළඩ පිළිකශක් තභයි 

එතළන තිකඵන්කන්ම විවිධ සුඵහධෙ ළඩ ෙයනහම 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙහර්ඹහරකේ  විඹදම් මළන ෙහටත් තර්ෙඹක් 

තිකඵන්න ඵළවළම  

ජනහධිඳතිතුභහ අඹ ළඹ කල්ඛ්න නඹක් ඉදිරිඳත් ෙයරහ 

තිකඵනහම ඒ වළභ එෙක්භ හර්ථෙ කරහ තිකඵනහම කඵොකවෝ 

යටර අඹ ළඹ කල්ඛ්න වදන්කන් ඒ න විට යකස් ඳතින 

තත්ත්ඹ පුකයෝෙථනඹ ෙයිකනුයිම නු.ත් අකප් අඹ ළඹ 

ජනහධිඳතිතුභහ වදහ මන්කන් ඉරක්ෙම් හිත ෙරුණුලිනුයිම 

උදහවයණඹක් ලකඹන් අකප් ජනතහ කෙොකවොභද ළඩ 

ෙයන්කන්? භභ ඉසකල්රහ කිව්හ, අකප් යකස් තභයි කරෝෙකේ 

ඳශු. න යට කම්ෙ ෙයන්කන්ම කම්ෙට කිඹන්කන් Post-war 

Concept කිඹරහයිම  කම් concept එකක් අවුරුු  ඳවක් ඹනහ ඳශු. 

න ෙටයුත්ත ෙයන්නම කදන ෙටයුත්ත වහ අවුරුු  ඳවයිම 

තුන් න ෙටයුත්ත වහ අවුරුු  5යිම ඒ හකේ තුන් කෙොටකින් 

ෙයන්කන්ම ඇත්ත ලකඹන්භ  ඵටහිය ජර්භනිඹ ඹටත් ෙය මත්තහට 

ඳසු ඒ  වු.දහ ඒ යකස් අවුරුු  ඳවක් හිටිඹහම ඇකභරිෙහ, ජඳහනඹ 

ඹටත් ෙය කමන කම් ඊකේ කඳකර්දහ තභයි එතළනින් ියකේම අකප් 

රවිඩ භන්්රීරුන්ට කිඹන්න ඕනෆ, කම් වු.දහ ඉන්න එෙ 

තු.න්නහන්කේරහට කවොයිම වු.දහ අයින් ෙයන එෙ කනොකයි 

කවොම වු.දහ ආයක්හ කදනහම ප්රබහෙයන් ඳශු.යට තුටු 

වුණහ, එඹහ ු කයඹප්ඳහ භයරහ Madrasරට ියහින් කිව්හ, භකේ 

තුක්කුකන් තභයි  ක ග තළබුකව් කිඹහම තු.න්නහන්කේරහකේ 

ජනතහත්  හතනඹ ෙය දළම්භහම එභ නිහ වු.දහ අයින් ෙයන්න, 

වු.දහ එතළනින් එශන්න කිඹන ෙතන්දයඹ අඳට රංගු නළවළයි 

කිඹන එෙ කම් අසථහකව්ීම ප්රෙහල ෙයන්න ඕනෆම   

ඊකේ කඳකර්දහ ෙළභයන් කභකව ඇවිත් ඹහඳනකේ ංචහයකඹන් 

ඳසු එතුභහ අඳට එෙ එෙ ක්ධල් කිඹන්න ඳටන් මත්තහම එතුභහ 

බ්රිතහනයකේ සුඵහධන ු.දල් ප්රභහණකඹන් බිලිඹන 5ක් -

ආඵහධිතඹන් කනුකන් කන් ෙයපුහ- ෙඳහ දළම්භහම අකප් 

ආඵහධිතඹන්කේ රැසවීභ -ජහතිෙ උත්ඹ- 6 න දහ 

ළල්රහකේීම ඳළළත්කනහම  ජනහධිඳතිතුභහත් වබහිය කනහම 

බ්රිතහනයකේ සුඵහධන ු.දල් ප්රභහණකඹන්  බිලිඹන 5ක් ෙඳහ 

දළම්භහම ඔඵතුභන්රහ website එෙට ියහින් ඵරන්නම ඒ යකස් 

ජනතහ ෙළභයන්ට කිඹනහ අනුන්කේ යට මළන ඵරන්න ඉසය 

අඳට ෙශ ක්ධ මළන ඵරන්න කිඹරහම  

ඔලිම්පික්රට  බ්රිතහනයකේ කරොතරැයි භණ්ඩරකඹන් ඳවුම් 

ිකලිඹන 425ෙ ප්රභහණඹක් බහවිතහ ෙශහම ඒෙ තභ ීමරහ නළතම  

එභ නිහ ංර්ධන ෙටයුතුර කඹකදන එංමරන්තකේ 

පු්ධමරඹන් ිකලිඹන 8ෙට කම් ප්රලසනඹ ඵරඳෆහම අකප් යකස් එකවභ                    

නළවළම අඳ කම්හ මළන ෙල්ඳනහ ෙයන්න ඕනෆම භළතියණ 

කදඳහර්තකම්න්තුත් ඉසකල්රහ නිදහකමන හිටිකේම 

නිදහමත්කතොත් ියනි ෙන්දක් හකමයිම දළන් භළතියණ 

කදඳහර්තකම්න්තු තිකඵනහ ද කිඹහ රංෙහ දන්කන් නළවළම 

භළතියණ කෙොභහරිස ඒෙ කවොට ෙයනහ; යුක්තිඹ ඉසට 

ෙයනහම භළතියණ කෙොභහරිසට යුක්තිඹ ඉසට ෙයන්න පුළුන් 

වුකණ් භළතියණ ඳත්න නිහම  

1982 ීම භහ හියකමදයට දළම්භහම භර්වින් සිල්හ භළතිතුභහත් 

හිය කමදය දළම්භහම ඡන්දඹ ෙල් දළම්භහම භළතියණ සිතිඹභ 

ඇකිලුහම අඳ අකුශපු භළතියණ සිතිඹභ රංගු ෙය්ධීම ඒෙ 

යදක්ද නළ්ධද, උතුකර් භළතියණ ඳළළත්වීභ යදක්ද නළ්ධද කිඹන 

ෙහයණඹ මළන ඔඵතුභන්රහ ෙල්ඳනහ ෙයන්න ඕනෆම  

කම් යකස්  අල්රස කදඳහර්තකම්න්තු මළනත් ඹභක් කිඹන්න 

ඕනෆම කම් අල්රස කදඳහර්තකම්න්තු දළන් ඉතහ කවොට ළඩ 

ෙයනහම ඉසය නම් රුපිඹල් 100, 200, 500 ලකඹන් තභයි 

ිකනිසසු අල්රස මත්කත්ම දළන් කරොකු මණන් ිකනිසසු  ඉල්රනහම 

රක් මණන්ලින් අල්රස ඉල්රන්කන්ම  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු අභහතයතුභහ ෙථහ අන් ෙයන්නම 

 
ගරු ෆීලික්වහ මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ෙථිෙ රළයිසතුකව් සිටින අකප් 

භන්්රීයකඹකුත් නළවළම ඒ නිහ භට විනහ ගඹක් කදෙක් කදන්නම 

අල්රස කදඳහර්තකම්න්තුට අකප් ජනහධිඳතිතුභහ තස්ටු ඳවෙ 

building එෙක් මවරහ ීමරහ ඒෙ කරොකු ෙශහම කරොකු ෙයරහ 

කිඹනහ අල්රන්න කිඹරහම කෙොකවොභද අල්රන්කන් ? කම්ෙ 

අල්රන්න ිකලිඹන 12ක් රඵහ ීම තිකඵනහ, නඩු බහණ්ඩ අයු.දල් 

විධිඹටම කම්හ ඇල්ලුහභ ල්ලි ටිෙ හිය කනහම නඩු තිකඵන 

තුරු ල්ලි ටිෙ හිය කනහ කන්ම ඒ නිහ නඩු ඉක්භන් ෙයන්න 

ඕනෆ කිඹන භතඹ අඳ ප්රෙහල ෙයන්න ඕනෆම කම් ජනහධිඳති ළඹ 

්ෂර්කඹන් තභයි ඒෙටත් ු.දල් කදන්කන්ම කභච්චය ෙල් ඕහ මළන 

ෙවුරුත් ෙථහ ෙයරහ නළවළම ඒකෙන් තභයි ඔඹ ු.දල් ටිෙ 

කදන්කන්ම ඉසය වහල් භළසකෝ ඇල්ලුකව්ම දළන් කතෝරු කභෝරු 

අල්රන්නත් අසථහක් ීමරහ තිකඵනහම  

දළන් කුඩු ෙතන්දයඹකුත් කිව්හ කන්ම කම් කුඩු ෙතන්දයඹ 

කිව්හභ භහ ඵළලුහ කභහි ඇත්ත තත්ත්ඹ කභොෙක්ද කිඹරහම කුඩු 

ඇල්ලුහම එහි ඳශු. න විත්තිෙරු අහර් කභොකවොභේ ඛ්හන් 

නභළති ඳහකිසතහනු ජහතිෙකඹක්ම හක්ෂි අනු ඔහු කවකයොයින් 

ග්රෆම් - 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
මරු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහකේ ෙහරඹ අහනයිම 

 
ගරු ෆීලික්වහ මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு  பீலிக்ஸ் தததர) 

(The Hon. Felix Perera) 
භට ත විනහ ගඹක් කදන්නම  නු.ත් ත එක්කෙනකු නිදවස 

ෙශහඹ කිඹරහ කිඹනහම ෙහද නිදවස ෙයරහ තිකඹන්කන්?   

Driver නිදවස ෙයරහ තිකඹන්කන්ම ඒ  driver  කිසි කදඹක් දන්කන් 

නළවළම Advertisement එෙක් දභහ හවනඹක් ඕනෆ කිව්හභ driver  

ආහම Driver ළඩ ෙශහම තු.න්නහන්කේරහ අර්ථ ෙථනඹ 

ෙයන්කන්  අන්න කුඩුෙහයඹහ නිදවස ෙයරහ කිඹරහයිම කුඩුෙහයඹහ 

නිදවස ෙයරහ නළවළම නඩු තභ තිකඵනහම කම්හ ෙථහ ෙයන්න 

ඕනෆම කම් අඹ ළඹ විහදකේීම භඩ මවන්න ෙශ ෙථහරට 

පිළිතුයක් ලකඹන් තභයි කම් ෙථහ තු.න්නහන්කේරහට 

කිඹන්කන්ම      

ඒ විතයක් කනොකයිම අකප් යට දසින් ද ංර්ධනඹ 

කනහම ඉසය  අකප් යකස් ෙෘෂි ආර්ථිෙඹ සිඹඹට 80ක් විතය 

තිබුණහම දළන් කේහ ආර්ථිෙඹක් එක්ෙ අලුත් ආර්ථිෙඹක් වළදිරහම  

ඒ අලුත් ආර්ථිෙඹ තුළින් පුංචි යහඹෙඹන් ඉසයවට 

කමකනන අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ කම් ළඩ පිළිකශ ඉතහභත්භ 

හර්ථෙ අපි ඉසට ෙයන්න ඕනෆම මරු ඵළසිල් යහජඳක් 

ඇභතිතුභහත් විලහර ළඩ කෙොටක් ෙයනහම භහතෘ හඹන 

වදනහම ඉසකල්රහ කම් බහකව්  ෙථහ වුණහ, කම් foot paths  

කභොෙටද කිඹහම භවරුන් ඉන්දිඹහට කිඹන්කන් දිඹළ ගඹහ 

යටක්ඹ කිඹහයිම ඉන්දිඹහකව් දිඹළ ගඹහ කයෝගීන් ිකලිඹන මණනක් 

ඉන්නහම දළන් කම් foot paths දළම්භහභ ඒහකේ ඇවිදින එෙ 

කවොයිම භකේ ආනකේ ිකනිසසුත් දළන් foot paths වතයක්  

ඉල්රනහ ඇවිදින්නම ඇවිදින එෙ මළන  නදයරු කභොනහද  

කිඹන්කන්? දෙට කිකරෝ මීටර් කදෙ තුනක් ඇවි්ධකදොත් ඇ කේ   

blood sugar  භස්ටභ ඵහිනහම  එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹටත් දළන්   

blood sugar වළදිරහම ඒ නිහ පුළුන් තයම් ඇවිදින්න ඕනෆම 

 කෙොකවද ඇවිදින්කන්? කම් කස් ඇවිදින්න, වළඵළයි කේරයින් 

මවන්න විතයක් ඉඩ තිඹහ මන්න එඳහඹ කිඹහ ප්රෙහල ෙයිකන් භකේ  

චන සල්ඳඹ අන් ෙයනහම   

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඊශඟට, මරු කජෝලප් භයිෙල් කඳකර්යහ භන්්රීතුභහම  ඔඵතුභහට 

විනහ ග 20ෙ ෙහරඹක් තිකඵනහම   

 
 

[අමබහම 3ම52] 

 

ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, මරු ලිලික්ස කඳකර්යහ  

ඇභතිතුභහකේ ෙථහකන් ඳසු ෙථහ ෙයන්නට අසථහ රළබීභ 

මළන භභ තුටු කනහම භභ අවකමන හිටිඹහ මරු භවහචහර්ඹ 

ජීමඑල්මපීරිස ඇභතිතුභහකේ ෙථහම එතුභහ කිව්හ, "අපි ෙහටත් 

ඹටත් කන්කන් නළවළ, ෙවුරුත්  කිඹන දිනරට අපි ළඩ 

ෙයන්කනත් නළවළ, අඳට ඕනෆ විධිඹටයි ඒෙ ෙයන්කන්"  කිඹරහම  

[ඵහධහ කිරීභක්] ඉන්නකෙෝ ඉතින් ෙරඵර කන්කන් නළතිම  

LLRC  එෙ පිහිටුන්නඹ කිඹහ කිව්කව් ෙවුද? තු.න්නහන්කේරහ  

ජිනීහ ියහිල්රහ එෙඟතහන් ඇති ෙය මත්කත් කභොනහටද?  

කම්හ ළදමත් ෙරුණුම ඒ අනු ෙටයුතු ෙශහම දළන් කභකවේ 

ඇවිල්රහ ිකනිසසු යටන්න කිඹනහ, අපි ෙවුරුත් කිඹන ක්ධල් 

ෙයන්කන්  නළවළ කිඹහම ඒෙ කන් ඇත්ත ෙතන්දකර්ම දළන් වීයකඹො 

කරහම අපි අත්න් ෙයපු, එෙඟ කච්ච ඹම් ඹම් ෙහයණහ 

තිකඵනහ, human rights  ම්ඵන්ධකඹන්ම ඒහකේ තභයි අපි දළන් 

ඳළටලිරහ ඉන්කන්ම කම්හ ජහතයන්තය ලකඹන් අපි පිළිමත්ත 

ෙහයණහ, එෙඟ කච්ච ෙහයණහම  දළන් අඳට කිඹන්න පුළුන්ද අපි 

ඒහට එෙඟ නළවළ, ෙවුරුත් කිඹන විධිඹට අපි ළඩ ෙයන්කන් 

නළවළ, අඳට ඕනෆ විධිඹටයි ළඩ ෙයන්කන් කිඹරහම  එතළනීම තභයි 

කම් ප්රලසනඹ ඳළන නියන්කන්ම කන තළනකින් කනොකයිම නීතිඹක් 

අනු ජහතයන්තය ලකඹන් අපි ඇති  ෙය මත් එෙඟතහන් අනු  

ෙටයුතු ෙකශොත් තභයි අඳට ප්රලසනඹක් භතු කනොවී  ඉදිරිඹට 

ඹන්න  පුළුන් න්කන්ම  

අපි දන්නහ ඇඟලුම් ෙර්භහන්තඹට තිබිච්ච  quota  එෙ මළනම 
ඒ  quota  එෙ නළති කච්ච නිහ කම් නකෙොට ඇඟලුම්  
ෙර්භහන්ත  විලහර ප්රභහණඹක් ළසී ියහින් තිකඵනහම කෙොකවොභද 
ඒෙ වුකණ්? ඒෙත් අඳට ඕනෆ විධිඹට ළඩ ෙයන්න ියහිල්රහ  
කච්ච කදඹක්ම දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ  
මළන ෙථහ ෙයන්න, ඒහ මළන එෙඟ කන්න එන්කන් නළත්නම් 
ඇඟලුම් quota  එෙ නතය ෙයනහඹ කිව්හම ඒෙ නතය ෙශහම 
අඳට ඕනෆ කදඹ අපි ෙශහම ඒ කමොල්රන්ට ඕනෆ කදඹ ඒ කමොල්රන් 
ෙශහම අහනකේීම ඒකෙන් ු ක් වින්ක්ධ අය  factory තුශ ළඩ 
ෙයපු  කේෙකඹෝම අඳට වික්ධල විනිභඹ විලහර ප්රභහණඹක් නළති 
ියඹහම ඒ නිහ භභ එතුභහකේ ඒ ෙථහ පිළිමන්කන් නළවළම 
ජහතයන්තය ලකඹන්  අපි එෙඟ කරහ තිකඵන ඹම් ඹම් ම්ු.තීන් 
තිකඵනහම ඒහ ම්ඵන්ධකඹන්  ඒ ආෙහයඹට ෙටයුතු ෙයන්න 
ඕනෆම එතුභහකේ ෙථහ අනු නම් අපි  ජිනීහ ඹන්න ඕනෆත් 
නළවළම අපි අකප් ළකේ ෙය මන්නම්ඹ කිඹන්න තිබුණහම [ඵහධහ 
කිරීභක්] ඔඵතුභහ ෙථහ ෙශහ කන්ම භභ ඔඵතුභහකේ ෙථහ 
අවකමන හිටිඹහම එකවභ නම් ජිනීහ ඹන්න ඕනෆත් නළවළම අඳට 
ඕනෆ කදඹ අපි ෙයන්නම්, ඔඵතුභන්රහට ඕනෆ කදඹ ඔඵතුභන්රහ  
ෙයන්නඹ කිඹහ කිඹන්න තිබුණහම  භභ කිඹන්කන් ඒ ක්රභඹ ළයදියි 
කිඹන එෙයිම චන ළයදිද භභ දන්කන් නළවළම නු.ත් ක්රභඹ 
ළයදියිම  

ඊශඟට, අද  ජනහධිඳති අයු.දර පිළිඵ ෙථහ ෙයන්න භභ 
හුඟක් ආලහකන් හිටිඹහම මරු ඇභතිතුභනි, අද ීමරහ තිකඵන  
ළඩටවකන් ඒෙ නළවළම ඒෙ ජනහධිඳතිතුභහ ඹටතට එන, වළභ 
දහභ හර්තහක් වළටිඹට  ඉදිරිඳත් ෙයන එෙක්ම නු.ත් හර්තහත්  
නළවළම කම්ෙ විලහර ලකඹන්  ු.දල් රළකඵන තළනක්ම  අධයහඳනඹ 
රඵන අඹටත්, කෞඛ්ය පිළිඵ අලයතහරට එන අඹටත්  කරොකු  
ප්රකඹෝජනඹක් තිකඵන තළනක්ම කභතළන ඒ හර්තහත් නළවළම 
තු.න්නහන්කේරහ ඒ මළන ඵරන්නම  

කභතළනීම භභ භතු ෙයන්කන් කම් ෙහයණඹයිම Kidney 
transplant, heart surgery හකේ ඒහට රුපිඹල් රක් 3ක්, රක් 
4ක් කම් ජනහධිඳති අයු.දලින් ු න්නහම දළන් කදන්කන් රුපිඹල් 
150,000යිම කදන ු.දල් ප්රභහණඹ අඩු ෙයරහ තිකඵනහම ඉතුරු 
ු.දල් ටිෙ එක්ෙහු ෙයන්න තු.න්නහන්කේරහ ශඟටත් ිකනිසුන් 
රළයිසතු අයකමන එනහ ඇතිම  

 

ගරු (මශළචළර්ය  ජී. එල්. පීරිවහ  මශතළ 
(ரண்புறகு (ததரசறரறர்) ஜல.ல். பீரறஸ்) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

ළ ග පිරිෙට ු න්නහම 
 

ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ළ ග පිරිෙට ු න්නහම කවොයිම දළන් ඉතුරු ු.දල් ටිෙ 

කවොඹන්න භන්්රීරු පිටු ඳසකේ ඹනහම යජකේ කේෙකඹක් නම් 

අග්රවහය අයු.දලින් කෙොටක් රළකඵනහම කඳෞ්ධමලිෙ අංලකේ 
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කේඹ ෙයනහ නම් Employees Trust Fund එකෙන් කෙොටක් 

රළකඵනහම නු.ත් ඒ ු.දල් ප්රභහණඹ heart surgery එෙට භදිම 

Operation ෙයන්න කයෝගීන් වඹදහවක් විතය කඳෝලිකම් ඉන්නහඹ 

කිඹරහ අකප් බහනහඹෙතුභහ කිව්හම යජකේ ආකයෝමයලහරහලින් 

ෙයන්න ඵළරි තයභට අද කඳෝලිභක් තිකඵනහම කම් ෙථහ ෙයන්කන් 

ඉඩම් උමස තිඹරහ, කඳෞ්ධමලිෙ තළන්රට කඵකවත් මන්න ියඹ 

අඹ මළන කනොකයිම කම් ජනහධිඳති අයු.දර ඉතහභ ළදමත් 

අංලඹක් කනහම නු.ත් ඒ පිළිඵ ෙථහ ෙයන්න විධිඹක් නළවළම 

ඒ හර්තහත් නළවළම භභ හිතනහ ඒෙ කරොකු අඩු ඳහඩුක් කිඹරහම 

ඒෙට කභොෙද වුකණ් කිඹරහ භභ දන්කන් නළවළම හර්තහක් තිබුණහ 

නම් අපිට ඒ මළන ෙථහ ෙයන්න පුළුන්ම කඳොත්ඳත් වදන 

නිරධහරින් කෙොකවොභ ඒ ෙටයුතු ෙශහද කිඹරහ භභ දන්කන් නළවළම   

මරු ජීමඑල්ම පීරිස භළතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිව් භවය ෙහයණහ 

මළන භභ එෙඟ කනහම අපි සහධීන කෙොිකන් බහ මළන ෙථහ 

ෙයනහම මරු ඇභතිතුභනි, භභ ෙථහනහඹෙ වළටිඹට හිටපු 

ෙහරකේ දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ ඹටකත් 

අපිට යසථහදහඹෙ බහක් තිබුණහම එහි බහඳති වළටිඹට 

හිටිකේ භභයිම එඹ ෙහටත් ඕනෆ විධිඹට වදපු එෙක් කනොකයිම 

තුකනන් කදෙෙ ඵරඹකින් තභයි කම් දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංකලෝධනඹ ෙකශේම ආණ්ඩුකව් අමභළති, විරු්ධධ 

ඳක්කේ නහඹෙඹහ, ජනහධිඳති ඳත් ෙයන නිකඹෝජිතකඹකුත් කම් 

බහකව් හිටිඹහම කම්ෙ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඵරඹත්, ජනහධිඳතිකේ 

ඵරඹත්  එක්ෙහු න,  හෙච්ඡහ ෙයන තළනක්ම භභ ඉන්න 

ෙහරකේ නම් එඹ කඵොකවොභ පිරිසිු  තළනක් වුණහම කෙොිකන් 

බහරට බහඳතිරු ඳත් කිරීභ, හභහජිෙඹන් ඳත් කිරීභ කිඹන 

කම් සිඹල්ර පිළිඵ දළන්වීම් ප්රසි්ධධ ෙයරහ, සුු සුෙම් ප්රසි්ධධ 

ෙයරහ කම් වි්ධත් භණ්ඩරකඹන් තභයි ඒහ schedule ෙයරහ, 

හෙච්ඡහ ෙයරහ, තීන්ු ක් මත්කත්ම ඒ විතයක් කනොකයිම එතළනීම 

විකලේකඹන්භ ජනහධිඳති විසින් කෙකනකු කතෝයන කෙොටකුත් 

තිබුණහම ඒ කෙොට ආඳසු කම් භණ්ඩරඹට එන්න ඕනෆම ඒ 

භණ්ඩරඹට ඇවිල්රහ ඒහ නිර්ක්ධල කනොෙයපු අසථහත් තිබුණහම 

කම් තයම් පිරිසිු බහඹක් එහි තිබුණහම කම්ෙ භවජන ඵරඹක්ම 

විධහඹෙ ඵරඹ එෙ තළනෙ තිකඵනහම  

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඵරඹ යසථහදහඹෙ තත්ත්ඹට ළටිරහ 

තිකඵනහම අද අපි වළභ කදනහභ ෙථහ ෙශහ කම්  පු්ධමරයින්කමන් 

ඳහර්ලිකම්න්තුට එන  කඳත්ම් පිළිඵම දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහකන් කම්හට ඹම් කිසි ඉඩක් තිබුණහම සිඹල්රභ 

කනොකයිම භභ ඒෙ පිළිමන්නහම අද කභොකුත් නළවළම කම්හ 

භවජන ප්රලසනම ඒ විධිකේ ප්රලසනරට ඹන්න තළනක් තිබුණහම ඒ 

තභයි යහජය කේහ කෙොිකන් බහම අද භභ කිඹනහ, යහජය 

කේහ කෙොිකන් බහ කිඹන්කන් ජනතහ ඳළත්කතන් ඵරන 

එෙකුත් කනොකයි, නීතිඹ ඳළත්කතන් ඵරන එෙකුත් කනොකයි 

කිඹරහම භභ හිතන විධිඹට නම් යහජය කේහ කෙොිකන් බහ 

කිඹන්කන් නිෙම්භ නිදහ ළකටන, ආණ්ඩු ෙයනහ නම් ඕනෆභ 

එෙක්  වරියි කිඹන තත්ත්ඹෙ තිකඵන කෙොිකන් බහක්ම ඒ 

කෙොිකන් බහකනුත් වනඹක් කනොරළබුණහභ ඹන්න tribunal 

එෙක් තිබුණහම එතළනට ඹන්න පුළුන්ම මරු ඇභතිතුභනි, කම් 

සිඹලු කදනහභ ඳත් ෙකශේ  ඒ යසථහදහඹෙ බහකන්ම ඒෙ තභයි 

දවවත්න යසථහ ංකලෝධනකඹන් ෙකශේම හිටපු 

කඳොලිසඳතියකඹකු ඳත් කිරීභ මළන අපි ෙථහ ෙශහභ හිටපු 

ජනහධිඳතිතුිකඹ ඒෙට එෙඟ වුකණ් නළවළම ඒ නිහ අපිට ඳත් 

ෙයන්න ඵළරි ියඹහම භළතියණ කෙොිකභට කෙකනකුකේ නභ 

කම් බහකන් කඹෝජනහ ෙශහභ  ජනහධිඳතිතුිකඹ ඒෙට ෙළභළති 

වුකණ් නළවළම එතළන අවුශක් ඇති වුණහම  

දළන් අපි ෙථහ ෙයන්කන් කම් කෙොිකන් බහ මළනයිම 1978 ීම 

කම් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ කමනහකව් එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹයිම 

ඒෙ අපි නළවළ කිඹරහ කිඹන්කන් නළවළම එදහ දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංකලෝධනඹ තිබුකණ්  නළවළම ඒකක් පර විඳහෙ ිකනිසසු 

දළක්ෙහ; කම් යකස් භව ජනතහ දළක්ෙහම 

එකවභ දළෙරහ තභයි කිව්කව්, කම් විධිකේ කෙොිකන් බහ ඳත් 
ෙයන්නඹ කිඹරහම එභ නිහ තභයි දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ංකලෝධනඹ කමනහකව්ම ඒ යසථහ ංකලෝධනඹ යජඹ 
වළටිඹට තු.න්නහන්කේරහත්, විරු්ධධ ඳක්ඹ වළටිඹට අපිත් 
ම්පර්ණ එෙඟත්ඹකින් තභයි ෙකශේම එඹ කවො තත්ත්කඹන් 
තිබුණහම අද ඵරන්න, කඳොලීසිඹට කභොෙද කරහ තිකඵන්කන් 
කිඹරහම භහ කෙටිකඹන් විසතය ෙයන්කන්ම ෙහර කව්රහ භදි නිහ 
භහ කෙටිකඹන් කිඹන්නම්ම  

ශඟීම කෙොශම බරු කඳොශක් ද කභොෙක්ද ඇල්ලුහම එඹට 
වබහිය වුණු කඳොලිස නිරධහරින් ඔක්කෙොභ ඳසු දහ භහරු ෙශහම 
කඳොලිස භහධය ප්රෙහලෙ භවත්භඹහ කිඹනහ, -[ඵහධහ කිරීභක්] 
ඉතහ කවොයිම ලිලික්ස කඳකර්යහ ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ කිව්කොත් 
ඕනෆ කදඹක් ෙයරහ කදනහම [ඵහධහ කිරීභක්] ඔඵතුභහකේ ෙථහ 
ඉය කන් මරු ඇභතිතුභහම කභොනහ කවෝ ප්රලසනඹක් තිබුණහ නම් ඒ 
ම්ඵන්ධකඹන් ඳරීක්ණඹ ෙයරහ භහරු ෙයන එෙ පිළිඵ 
ප්රලසනඹක් නළවළම දළන් කඳොලිස කෙොිකන් බහකුත් තිකඵනහම 
එකවභ  තිබිඹීමත් ඳසු දහ ඔවුන් භහරු ෙයනහම භහ අවනහ, 
ජනතහ ඳළත්කතන් ඒෙ නිළරැදිද කිඹරහම ඒෙ නිළරැදි කන්න 
පුළුන්, ළරැදි කන්න පුළුන්ම නු.ත් කෙොිකන් බහක් 
තිබුණහ නම් එකවභ කනොකයි කෙකයන්කන්ම ඒ අඹ භහරු ෙයනහ 
ද, නළ්ධද කිඹහ ඵරනහම එඹට විරු්ධධ ඹන්න තත් තළනක් 
තිකඵනහම එකවභයි ෙටයුතු ෙකශේම කම් විධිඹට නිරධහරින් ළරැදි 
විධිඹට භහරු ෙයරහ, කේඹ අත් හිටුහ තිබුණු ඒහ 
කශ්රේසඨහධිෙයණඹට ියහින් ජඹග්රවණඹ ෙශ ඒහ මළනත් භහ 
දන්නහම ඒ දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ 
ඹටකත්යිම අද ඒ ඉඩ නළවළම ඒ ඉඩ ඇහිරිරහම එභ නිහ අඳට ෙථහ 
ෙයන්න හුඟක් ක්ධල් තිකඵනහම  

මරු ලිලික්ස කඳකර්යහ ඇභතිතුභහ කවකයොයින් මළන ෙථහ 
ෙශහම එතුභහ භකේ ඹහළුහම එතුභහ කම් බහකන් පිටතට ියඹහද භහ 
දන්කන් නළවළම කවකයොයින් කමනහහ ලු; ඇල්ලුහ ලුම එක් 
කෙකනක් - driver - හක්ෂිෙරුකු විධිඹට ියඹහ ලුම එතුභහ තභයි 
එකවභ කිව්කව්ම භහ නම් දන්කන් නළවළම  

 

ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ (මශජන වේබන්ධතළ 

ශළ මශජන කටයුතු මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்பு, 

க்கள் அலுல்கள் அமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva - Minister of Public Relations 

and Public Affairs) 

ඒ ෙථහ වරිම 

 
ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
කභතුභහ කිව්කොත් ඕනෆ කදඹක් භහ පිළිමන්නහම අපි 

අවන්කන් ඒෙ කනොකයිම යජකේ හක්ෂිෙරුකු කන්න ඕනෆ 

කෙනකුට ඕනෆ තයම් සුු සුෙම් තිකඵනහම ෙස්ටිඹක් එක්ෙ ියහින් 

කභොනහ කවෝ ෙශහභ එක් කෙකනක් යජකේ හක්ෂිෙරුකක් 

නහම ඔහුට කභොනහ කවෝ කඳොකයොන්ු  ීමරහ, යදහන ීමරහ නිදවස 

ෙයන්න පුළුන්ෙභ තිකඵනහම භහ අවන්කන් ඒ මළන කනොකයිම 

කම් කවකයොයින් කමනහපු කභකවේ ිකනිසසු ෙවුද? 

ඳහකිසතහන්ෙහයඹහ කභවහට  එව්කව් ෙවුද? ෙවුද කභකවන් එඹට 

ම්ඵන්ධ වුකණ්? ඒ කිසි කදඹක් ෙවුරුත් තභ දන්කන් නළවළම 

කෙොිකටි තභයි තිකඵන්කන්ම ඒ මළන අඳට උත්තයඹක් කදන්නම 

ෙවුද එඹට ම්ඵන්ධ වුකණ්? කභොෙක්ද, කවකයොයින්රට වුකණ්? 

කවකයොයින් කෙොකවේද ියකේ? ඒහ රංෙහකව් තිකඵනහද? ඒහ 

පිච්චුහද, ු.හුදට ියහින් දළම්භහද? ෙහකේ අතටද ියකේ? නිෙම් ෙට 

ෙථහන්දයරට ඉඩ කදන්කන් නළතු කම් කවකයොයින් කමන ඒභ 

බහය ෙටයුතු ෙකශේ ෙවුද, ඒහ ඇල්ලුහද කිඹන ප්රලසනරට 

උත්තය ීමභ ඉතහ ළදමත්ම එකවභ සි්ධධ කන්කන් නළවළ කන්ම 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

ඒ ම්ඵන්ධකඹන් යවස කඳොලීසිකඹන් ඳරීක්ණ ඳත්නහම  

 
ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඵරන්න, ඇභතිතුභහ උත්තය කදන වළටි; කෙොඳභණ කවොද 

කිඹරහම දළන් කවකයොයින් තිකඵනහ නම්, අත් අඩංගුකව්ත් 

කවකයොයින් ටිෙ තිකඵනහ නම්, ඒහ කමනහපු ිකනිසසු ෙවුද, ඒහ 

කෙොකවේටද ියකේ කිඹරහ කිඹන්න ඳරීක්ණඹක් ඳත්න්න ඕනෆ 

නළවළ කන්ම දළන් කවකයොයින් තිකඵනහද? කෙොකවේද තිකඵන්කන්? 

කවකයොයින් නළත්නම් ඒහට කභොෙද ෙකශේ? කම්ෙට කෙොිකටි ඳත් 

ෙයන්කන් කභොෙටද? කම් ම්ඵන්ධකඹන් නඩුක් කමන ඹන්න 

ෙහයණහ තිකඵන එෙ කනභ ෙථහන්දයඹක්ම 

ඒ විතයක් කනොකයිම ඊතයිල් භදයහය රංෙහට කමනහහම 

ෙවුද ඒහ කමනහකව්? ෙහකේ නභටද කමනහකව්? ඊට ඳසකේ ඒහට 

කභොෙද වුකණ්? ඒහ ෙහ ශඟටද ියකේ? අයක්කු කඳයන කෙොයි එක් 

කෙනහ ශඟටද ියකේ? කෙොයි සෙහමහයඹටද ියකේ? කම්හ යවසම භහ 

ඒෙයි කිව්කව්, අද නීතිඹක් නළති තත්ත්ඹට ෆභ කදඹක්භ ඳත් 

කරහ තිකඵනහඹ කිඹරහම 

දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංකලෝධනඹ කඵොකවොභ 

වුභනහකන් කම් යටත්, ජහතයන්තයඹත් පිළිමත්තහම එඹ පිළිකමන 

තභයි ඉදිරිඹට ියකේම 1978 ආණ්ඩුක්රභ යසථහකන් හකේ අද 

කම් සිඹලුභ ඵරතර ජනහධිඳති අතට ියහින් තිකඵනහම එදහ අපි 

ෙශ එෙ යදක් කිඹරහ අපි පිළිකමන තිකඵනහම  

අපි ඒෙ වළු හම නු.ත් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ආඳහු 

ියඹහ, කේමආර්ම ජඹර්ධන භවත්භඹහකේ යුමඹටම අය මළවළණිකඹක් 

ිකනිකවක් ෙයන්නයි, ිකනිකවක් මළවළණිඹක් ෙයන්නයි විතයයි 

ඵළරි කිඹන තළනට එතුභහත් ියඹහම දළන් එතළන තභයි එතුභහ 

සිටින්කන්ම "භභ ජනහධිඳති නිහ ඕනෆභ කදඹක් ෙයන්න පුළුන්"  

කිඹන භතකේ තභයි එතුභහ සිටින්කන්ම ඵරන්න, කභහි තිකඵන 

බඹහනෙ තත්ත්ඹම කම් ඉවශභ තළනෙ සිු  වුණු කදඹක්ම 

හභහනයකඹන් ඳවශට ියහිල්රහ ඵරන්නම නිෙම් කවකයොයින් 

ටිෙක් කඵොන එෙ ළරැදියි; විකුණන එෙත් ළරැදියි;  ඒ ිකනිවහ 

අහුවුකණොත් හිකර් දභනහම භවය අඹට භයණ දඬුභ කදනහම 

ඒහට කෙොිකටි  නළවළ කන්ම භවය විට තභන්කේ තයවහෙහයකඹක් 

නම් කඳොලීසිකඹන්භ කුඩු දහරහ ඇල්ලුහම ඒ හකේ ඒහත් 

තිකඵනහම නු.ත් දළන්  ඉවශ භස්ටකම් ඒහට කභොෙද වුකණ්?  

එකවනම් යජකේ ආයක්හත් කම්හට තිබිඹ යුතුයිම කම්හ භවජන 

භතකඹන් ඈත් ෙයන්න ඵළවළම ඒ නිහයි භභ තු.න්නහන්කේට 

කිව්කව්,  විකලේකඹන්භ කම් කෙොිකන් බහ ටිෙ  සථහපිත ෙශ 

යුතුයි කිඹහම   

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, යහජය කේහ කෙොිකන් බහ 

කිඹරහ ත  එෙක් තිකඵනහම භභ හිතන විධිඹට  එඹ තභයි කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තුට එන යජකේ ආඹතන පිළිඵ විභර්ලනඹ ෙයන 

කෙොිකටිඹම  ඒ කෙොිකටිඹට ියහිල්රහ ඹම් ඹම් නිර්ක්ධල අයකමන 

තිකඵනහම එඹට නීතිභඹ ඵරඹක් නළති ඵ අපි දන්නහම  කම් 

ෙතන්දයඹට කඵොකවොභ අභහරුකන් යහජය කේහ කෙොිකන් 

බහකව් නිරධහරිනුත් කමන්හ මන්නහම එකවභ ඇවිල්රහ 

ඒකමොල්රන් එෙඟ කරහ ඹනහම යහජය නිරධහරිනුත් ඇවිල්රහ, 

අකප් අතින් අඩු ඳහඩුක්, නළත්නම්  යදක් සිු  වුණහ කිඹරහ එෙඟ 

කරහ ඹනහම  එකවභ නළත්නම් අපි කම්හ මළන ඹම් කිසි 

වනදහයී ළඩ පිළිකශක් කඹොදන්න ඕනෆ හකේ  එෙක් කිඹරහ 

එෙඟ කරහ ඹනහම නු.ත් එඹ ක්රිඹහත්භෙ න්කන් නළවළම 

ක්රිඹහත්භෙ කනොන්කන් ෙහකේ අතින්ද? විධහඹෙඹ අතින්ම  ඉතින් 

ඵරන්න, කෙොච්චය කරොකු ප්රලසනඹක්ද කම් භහජකේ තිකඵන්කන් 

කිඹරහම භවජන කඳත්ම් පිළිඵ ෙහයෙ බහට ඉදිරිඳත් වුණු  

කඳත්ම් ම්ඵන්ධකඹන් ීමපු තීන්ු , එෙඟත්කඹන් ෙථහ ෙය ු න් 

තීන්ු   විලහර ප්රභහණඹක් තිකඵනහම  අද  ඒහ ක්රිඹහත්භෙ න්කන් 

නළවළම  භවය විට අහනකේ ීම ඒ කඳත්භ එපු භනුයඹහත් 

ජීතුන් අතය නළවළම කම්ෙ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ඒ හ කේභ යහජය කේහ 
කෙොිකන් බහකව් ළඩ ෙටයුතුර  කිසිභ විනිවිද බහඹක් නළවළම 
ෙහටත් උත්තය කදන්කන් නළවළම එදහ දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ තිකඵ්ධීමත් එකවභයිම දළන් දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහ ක්රිඹහත්භෙ ක්ධීමත් එකවභයිම ෙහටත් උත්තය 
කදන්කන් නළවළ;  අවන්න ඵළවළම කෙොකවේත් ියහිල්රහ විකව්චනඹ 
ෙයන්න ඵළවළම කම්ෙ තභයි ඇත්ත තත්ත්ඹම එකවනම් 
කඳෞ්ධමලිෙ අංලකේ ළඩ ෙයන ජනතහ කනුකන් අපිට මීට 
ඩහ ඵරඹක් තිකඵන්නට ඕනෆම Labour Tribunals තිකඵනහ; 
arbitration තිකඵනහම නීතිභඹ ඳළත්කතන් විවිධ ෙහයණහ 
තිකඵනහම  

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු භන්්රීතුභහ දළන් අන් ෙයන්නම  
 

ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
භකේ කරහ ඉයද මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි? 

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඔඵතුභහට විනහ ග ඳවක් අභතයත් ු න්නහම  
 

ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ත විනහ ග තුනක් විතය කදන්නම  

එකවභ නම් කම් ඒෙහධිඳති ඵරකේ තිකඵන බඹහනෙ තත්ත්ඹ 
මළන අඳට කභතළන ීම හිතන්නට කනහම භවය අඹ නඩු ඉල්රහ 
අසෙය මන්නහම  කභොෙක්ද සිු  වුකණ් කිඹරහ අපි දන්කන් නළවළම   

 

ගරු එවහ.එේ. චන්ද්රමවේන මශතළ (විමේ ලයළඳිති 

මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு ஸ்.ம். சந்றதசண - றதசட கருத்றட்டங்கள் 

அமச்சர்)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects) 

තු.න්නහන්කේරහ ඳහවිච්චි ෙයනකෙොට කවොයි කන්ද? 
 

ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒෙත් ළරැදියි, අදත් ළරැදියිම  ඒෙ වරියි කිඹරහ කිව්හ නම් 

තභයි ළරැදි කන්කන්ම භභ කිඹනහ, ඒෙත් ළරැදියි කිඹරහම අදත් 
ළරැදියිම එදහ එෙට ළරැදියි කිඹරහ, අද එෙ වරියි කිඹරහ කිඹන්න 
ඵළවළම තු.න්නහන්කේකේ ෙහකේ වරි එතළන කඳො ග ප්රලසනඹක් 
තිකඵනහම භහ දන්කන් එච්චයයිම කන කභොකුත් කනොකයිම භභ 
කම් කිඹන්කන් ඒ නඩුලින් නිදවස ෙයනහ කිඹරහයිම  එක්කෙෝ 
හක්ෂි නළවළ, එකවභ නළත්නම් කන කභොෙක් වරි කවේතුක් නිහ 
නිදවස ෙයනහම කම් තත්ත්ඹ අද කම් යකස් ඇති කරහ 
තිකඵනහම  
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මරු ඇභතිතුභනි, ඒ නිහ කම් කෙොිකන් බහ විධිභත් 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ ඉතහභ ළදමත් කිඹන එෙ භභ කිඹනහම පුළුන් 

නම් කම් දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ තුළින්භ කම්ෙ ෙයන්නම 

එහි ඵරතර ඔක්කෙොභ විධහඹෙඹ - ජනහධිඳති- අතට මන්කන් 

නළති නිදවකේ ෙයන්න කදන්නම අපි අධිෙයණඹට කදොස 

කිඹන්කන් ඒෙයිම පු්ධමරඹන් වළටිඹට තයහතියභ කෙොකවොභද 

කිඹරහ අපි දන්කන් නළවළම අවිලසහඹක් තිකඵනහම ජනහධිඳතියි 

ඳත් ෙකශේම  ඉතින් ජනහධිඳතිට පිටින් ඹන්න ඵළවළම  ියකඹොත් අය 

ිතයහනි ඵණ්ඩහයනහඹෙට සිු  වුණු ළකේ සිු  කනහඹ කිඹරහ, 

විනිලසචඹෙහයරුන් අතයත් ප්රලසනඹක් තිකඵනහම  

විනිලසචඹෙහයරුන් භහ භඟ තයවහ න්කන් නළවළම අද අධිෙයණ 

ඳ්ධධතිඹභ කරොකු අවිලසහඹෙට රක් කරහ තිකඵනහම  භවය 

අඹට විරු්ධධ එන ඳළිකණිලි, ඳමහ මළනීම් ම්ඵන්ධ එන 

ඳළිකණිලි එන්න එන්න යහප්ත කනහම කම් ම්ඵන්ධකඹන් 

ෙයන්න තිකඵන එෙභ ක්ධ තභයි සහධීන කෙොිකන් බහ ටිෙ 

ක්රිඹහත්භෙ කිරීභම  

එතළන ඳළවළදිලි තිබුණහ, අග්රවිනිලසචඹෙරු කෙොයි විධිකේ 

කෙනකු විඹ යුතුද කිඹරහම Supreme Court  judgesරහ කෙොයි 

විධිකේ අඹ විඹ යුතුද කිඹරහ තිබුණහම Appeal Court Judgeරහ 

කෙොයි විධිකේ අඹ විඹ යුතුද කිඹරහ තිබුණහම කම් යකස් අධිෙයණ 

කේහ කෙොිකන් බහක් තිබුණහම ඒ ඹටකත් නඩුෙහයඹන් 

පිළිඵ ෙටයුතු ෙයන, ඔවුන්ට දඬුම් ෙයන පිළිකශක් තිබුණහම  

අද කම් ඵරඹ ඔක්කෙෝභ  එක් කෙකනකු අකත් තිකඵන්කන්ම ඒ 

කිඹන්කන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ අකත් තිකඵන්කන්ම 

කම්ෙ තභයි බඹහනෙෙභම අපි කම් කෙොකවේටද ඹන්කන්? කම් 

ඹන්කන් ඒෙහධිඳති මභනෙටම දළන් තභන්ට හිතත් ඕනෆභ 

කෙකනකු යදක් ෙකශොත්, ඒ file එෙ වංමරහ තිඹන්න පුළුන්ම 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ ෙවුරු කවෝ ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹට මන්න 

තිකඵනහ නම්, විකලේකඹන් ඒ පු්ධමරඹහ නඩුක් තිකඵන 

කෙකනකු නම්, ඒ නඩුකන් නිදවස ෙයරහ ඒ පු්ධමරඹහ ඒ ඳළත්තට 

මන්නහම ඊට ඳසකේ ඒ නඩු නළවළම  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු භන්්රීතුභහ අන් ෙයන්නම 

 
ගරු එේ. මජෝප් මයිකල් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு ம். தஜரசப் மக்கல் தததர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
කම් හකේ ෙහයණහ යහිතඹක් තිකඵනහම ඒ නිහ භභ  

ඔඵතුභහකේ අධහනඹ කම් ෙරුණු වහ කඹොු. ෙයනහම කම්හ 

නිළයදි කි රීභ කරකවසි ඳවසු කදඹක් කනොකයිම ඔඵතුභන්රහ 

කනොදළනුත්භ කම් භහජඹ ෙඩහ කමන ළකටනහම භවජන 

උ්ධක ෝණ එන්න එන්නභ ළ ග නහම ඉන්ධන ිකර 

ම්ඵන්ධකඹන් ධීය ජනතහකමන් ප්රලසනඹක් ආහම එහිීම එක් 

කෙකනක් භළරුණහම ෙටුනහඹෙ කකශ ෙරහඳකේ ඳළළති තත් 

උ්ධක ෝණඹෙට 30,000ක් ඳභණ එෙතු වුණහම ක්ධලඳහරන 

තල්ලුකින් කනොකයි ජනතහ ඒ විධිඹට එෙතු වුකණ්ම අපි ඒ අඹ 

කමන්නුහ කනොකයිම ඒ හකේභ යතුඳසර සි්ධධිඹ ම්ඵන්ධ 

හර්තහ අදටත් නළවළම ඇයි ඒ හර්තහ වංමහ කමන ඉන්කන්? 

''කභන්න ඳරීක්ණ හර්තහ'' කිඹරහ එඹ ජනතහට ඉදිරිඳත් 

ෙයන්නම කම්  factory එෙ කභතළනින් ඉත් ෙයන්න ඕනෆද, නළ්ධද 

කිඹරහ තීන්ු ක් මන්නම ඒ හර්තහ ප්රසි්ධධ ෙයන්න ඵළරි ඇයි? 

එකවනම්, කම් යවස ඔක්කෙෝභ තිකඵන්කන් අද ඳතින කම් 

 විධහඹෙ ජනහධිඳති ක්රභඹ ඹටකත්යිම ඒ නිහ වහභ කම් විධහඹෙ 

ජනහධිඳති ක්රභඹ අකවෝසි ෙයන්න අලය ෙටයුතු ම්ඳහදනඹ ෙශ 

යුතුයිම එකවභ නළත්නම්, ජනතහ මීට විරු්ධධ කඳශ මළකවන ඵ 

භතක් ෙයිකන් භභ නිවඬ නහම සතුතියිම 

[අමබහම 4ම14] 

 

ගරු තිංග සුමතිඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

නකභෝ බු්ධධහඹ! 

අතිලඹ ළදමත් ළඹ ්ෂර්ඹක් ම්ඵන්ධකඹන් කභභ 

අසථහකව්ීම චන සල්ඳඹක් ඉදිරිඳත් ෙයන්න රළබීභ මළන භභ 

හුඟක් න්කතෝ නහම විඳක්ඹ දිියන් දිමටභ, දිියන් දිමටභ 

ඉදිරිඳත් ෙයන්න වළදූ තර්ෙඹ තභයි, "කභඹ ජනහධිඳතිතුභහට 

කන් ව අඹ ළඹක්" කිඹන එෙම අද අපි කත්රුම් මත යුතු 

ෙහයණහ න්කන්, කම් යකස් සථහයඹ, කම් යකස් ක්ධලඳහරන 

සථහයඹ, ඒ හකේභ අඳ යකස් ආර්ථිෙ මභන් භහර්මඹ කුභක්ද 

කිඹන එෙයිම ජහතයන්තය ලකඹන් අඳට තිකඵන ම්ඵන්ධතහ 

එක්ෙ න්න්දනඹ ෙයරහ ඵළලුහභ අලුත් යුමඹෙ ආයම්බඹෙයි 

අපි ඉන්කන්ම ඒ නිහ කභඹට ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ 

කිඹනහට ඩහ, කම් යකස් ඉදිරි මභන් භහර්මඹ කනුකන් ෙස  

ෙශ  එෙක් වළටිඹට අඳ කම් ළඹ ්ෂර්ඹ අකඵෝධ ෙය මන්න 

ඕනෆම  

වික්ධල ෙටයුතු  අභහතය මරු ජීමඑල්ම පීරිස භළතිතුභහකේ 

නහඹෙත්කඹන් කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළු ඳසු 

ියඹ දිනර කභයකස් ීම ඳළළත්වහම ජහතයන්තය යටර ප්රඵර 

නහඹෙඹන් එක්ෙ අකප් නහඹෙඹහ න්න්දනඹ ෙයන කෙොට 

අඳට කරොකු කමෞයඹක් ඇති වුණහම අකප් යකස් නහඹෙඹහ -අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ- වළසිරුණු වළටි, ෙථහ ඵව ෙයපු වළටි, ෙථහ ඵව 

ෙයපු ෙරුණු ව අකප් යකස් අභිභහනඹ තවවුරු ෙයන ඳරිදි කම් 

යට නිකඹෝජනඹ ෙයපු ආෙහයඹ නිහයි ඒ කමෞයඹ ඇති වුකණ්ම  

කම් ළඹ ්ෂර්ඹ අතිමරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹක් වළටිඹට අර්ථ දක්න්න අද ද පුයහභ 

විඳක්කඹන් උත්හව මත්තහම ඒ මළන අපි කඵොකවොභ ෙනමහටු 

න්න ඕනෆම කභොෙද, කභඹ ඊට ඩහ හුඟක් එවහ ියඹ ෙතිෙහෙට 

ඉඩ කන් වුණු ළඹ ්ෂර්ඹක් නිහම  

අද යහජය කේහ කෙොිකන් බහ මළන, අල්රස කවෝ දූණ 

කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහ මළන, භහන හිිකෙම් 

කෙොිකන් බහ මළන ෙථහ ෙශහම ඳහර්ලිකම්න්තු, භළතියණ 

කදඳහර්තකම්න්තු, විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තු ඹන ආඹතන 

මළනත් තු.න්නහන්කේරහකේ අධහනඹ කඹොු. විඹ යුතු ඹළයි භභ 

විලසහ ෙයනහම අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන 

කෙොිකන් බහට අඳකේ අධහනඹ කඹොු. ෙකශොත්, ියඹ කර් 

ඳළිකණිලි 3,163ක් එභ ආඹතනඹට රළබී තිබුණහම  

ඒහයින් 982ක් ම්ඵන්ධකඹන් ඳරීක්ණ ඳත්හ තිකඵනහම 

ඒ ඳත්පු ඳරීක්ණරට අදහශ ළටලීම් ෙයරහ තිකඵනහ 

147ක්ම ඒ ළටලීම්ලින් 77ක් හර්ථෙයිම ඒ හකේභ, අහර්ථෙ 

ළටලීම් 70ක් තිකඵනහම 2013 කර් කම් න කෙොට ළටලීම් 

103ක් ෙයරහ තිකඵනහම ඒහකඹන් 41ක් හර්ථෙයි; 62ක් 

අහර්ථෙයිම කභයින් කභොෙක්ද පිළිබිඹු න්කන්? ඒකෙන් 

කිඹන්කන්, අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් 

බහ ක්රිඹහත්භෙ නහ කිඹන එෙයිම එඹ ක්රිඹහත්භෙ න්කන් 

ිකනිසුන්ට ඒ කෙකයහි විලසහඹක් තිකඵන නිහයිම ඳළිකණිලි 

එනහ; කචෝදනහ එනහ; ඳරීක්ණ ෙයනහ; ඉදිරිඹට ඹනහම ඊට 

අභතය, භවහධිෙයණකේීම ියඹ අවුරු්ධක්ධ ඒ ම්ඵන්ධ නඩු 

55කුත්, භකවේසත්රහත් උහවිකේීම නඩු 31කුත් විබහම කරහ 

තිකඵනහම ඒ හකේභ කම් අවුරු්ධක්ධ කම් න කෙොට 

භවහධිෙයණකේ නඩු 31කුත්, භකවේසත්රහත් උහවිකේ නඩු 13කුත් 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

විබහම කරහ තිකඵනහම කම්හ ආහට ියඹහට ෙයන්න ඵළවළම 

ඳරීක්ණ ෙයරහ, මීක්ණ ෙයරහ, ඒහට අලය හක්ෂි ඉදිරිඳත් 

ෙයරහ තභයි ක්රිඹහත්භෙ විඹ යුත්කත්ම  භභ හිතනහ කම් අඹ 

ළකඹන් මීට ඩහ අධහනඹක් ඒ තළන්රට කඹොු. ෙශ යුතුයි 

කිඹරහම ඒෙට කවේතු කභොෙක්ද? ඒ ෙහර්ඹ භණ්ඩරරට 

ඳරිමණෙ ආශ්රිත වකඹෝමඹ අලයයිම ඒ හකේභ  අකනකුත් 

වහඹඹන් රළකඵන්නත් ඕනෆම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, භහන හිිකෙම් කෙොිකන් 

බහ මළනත් භහ දළෙපු කදඹක් තිකඵනහම භහන හිිකෙම් 

කෙොිකන් බහකව් ළඩ යහජෙහරි ඵහුර නිහ ඒ ජංමභ ෙහර්ඹහර 

පුත්තරභ දිස්රික්ෙකේ, කිලිකනොච්චිඹ දිස්රික්ෙකේ ව 

නුයඑළිඹ දිස්රික්ෙකේ විෘත ෙය තිකඵනහම ඒ ප්රක්ධලර 

ඉන්කන් යු්ධධකඹන් ඳසකේ අතළන් ව අඹයිම ඒ අඹට කවො 

ඳරියඹක් තිබුකණ් නළවළ අලය තළන්රට ියහිල්රහ ෙථහ 

ෙයන්නම  ඒ නිහ යජකේ  මකීභක් වළටිඹට රෙරහ පුත්තරකම් 

භහන හිිකෙම් කෙොිකන් බහකව් ජංමභ ෙහර්ඹහරඹක් අලුතින් 

විෘත ෙශහ; කිලිකනොච්චිකේ තත් ෙහර්ඹහරඹක් විෘත ෙශහ; 

නුයඑළිකේ තත් ෙහර්ඹහරඹක් විෘත ෙශහම ඇයි කම්හ ෙකශේ? 

කම්හ ෙකශේ, මකීභක් ඇති යජඹක් වළටිඹට, යට ඳහරනඹ ෙයන 

ෙණ්ඩහඹභක් වළටිඹට ිකනිසුන් අතයට ියහිල්රහ, ඒ අඹට ඇහුම් 

ෙන් ීමරහ, ඒ අඹකේ ප්රලසන මළන හෙච්ඡහ ෙයරහ ඉදිරි ෙටයුතු 

ෙයන්නයිම කභළනි ෙටයුතු වහ කම් අඹ ළකඹන් ඹම්කිසි ු.දල් 

ප්රභහණඹක් කන් කිරීභ මළන අපි න්කතෝ කන්න ඕනෆම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, අද ද පුයහ ෙථහ ෙයන ළඹ 

්ෂර් අතකයහි තිකඵනහ ඳරිඳහරන ෙටයුතු පිළිඵ ඳහර්ලිකම්න්තු 

කෙොභහරිතුභහකේ ෙහර්ඹහරඹ ව ඳහර්ලිකම්න්තුත්ම ඒ අතරින් 

අකප් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ෙටයුතු මළන ඵරු.ම ඉසය අඳට 

ඳහර්ලිකම්න්තු විහද ජීවී විෙහලනඹ ෙයමන්න ඵළරි වුණහම අකප් 

රඳ යහු. එළිඹට ියකේ නළවළම ඒ හකේභ ඳටිමත කිරීම්ර විලහර 

මළටලු තිබුණහම අද අකප් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ඉන්න කේෙ පිරි 

ඉතහභ කවොන්න් අඳට අලය දත්ත රඵහ කදනහ; ඒ හකේභ ඒ අඹ 

ඳරිමණෙඹ ආශ්රිත හුඟක් ඉදිරිඹට ියහින් තිකඵනහම අද දකේ 

හෙච්ඡහට මළකනන විකලේ විඹදම් ඒෙෙ ඹටකත් කන් කරහ 

තිකඵනහ ඳහර්ලිකම්න්තු පිළිඵ ළඹ ්ෂර්ඹත්.  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ඒ හකේභ කම් ළඹ ්ෂර් 

ඹටතට මළකනන ආඹතනඹක් තභයි කතොයතුරු වහ න්නිකව්දන 

තහක්ණ නිකඹෝජිත ආඹතනඹම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ අඳට ඩහ 

ඹසින් කභෝයපු, කජයසඨ කෙකනක්ම අකප් යුමකේ තභයි ඳරිමණෙ 

කරෝෙඹට වඳුන්හ ු න්කන්ම නු.ත් ජනහධිඳතිතුභහ එහි ඇති 

ටිනහෙභ ව ඊශඟ ඳයම්ඳයහට තිකඵන අලයතහ දළනමත්තහම 

අද අපි කිඹනහ අකප් යකස් සිඹඹට 97ක් ලිඹන්න කිඹන්න පුළුන් 

අඹ ඉන්නහ කිඹරහම නු.ත් කරෝෙඹ අද අඳ දිවහ ඵරන්කන් 

කෙොකවොභද? අද ඳරිමණෙ තහක්ණඹ, computer literacy එෙ, 

IT literacy එෙ ඳදනම් ෙයකමන තභයි යටෙ ජනතහකේ බු්ධධි 

භස්ටභ භළන ඵරන්කන්ම ජනහධිඳතිතුභහකේ හනහට සිටින 

රලිත් වීයතුංම කල්ෙම්තුභහ අද ඒ ෙටයුතු වහ වහ කඹොු. ෙය 

තිකඵනහම අඳ දන්නහ තයභට ඳරිමණෙඹ, laptop එෙ, දළන් 

තිකඵන විධිඹට iPad එෙ බහවිතකඹන් ෙටයුතු ෙයන කවොභ 

කල්ෙම්තුභකු තභයි එතුභහම අලුත් තහක්ණඹත් එක්ෙ, අලුත් 

ඳයම්ඳයහත් එක්ෙ නවීෙයණඹ න මභන් නතන යුමකේ 

අලයතහන් භඟ එතුභහකේ ෙහර්ඹහරකේ ෙණ්ඩහඹභ ක්රිඹහත්භෙ 

කනහම ඒ මළන අපි දන්නහම ඒෙ කෙොකවොභද අඳ ංන්දනඹ 

ෙයන්න ඕනෆම   ඒෙ අඳ ංන්දනඹ ෙයන්න  ඕනෆ, කම් ය කස් 

වළභ දිස්රික්ෙඹෙභ, වළභ ග්රහභකේහ භෙභ - 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
මරු භන්්රීතුභහ,  ඔඵතුභහට ත  විනහ ග කදෙෙ ෙහරඹක් 

තිකඵන්කන්ම 

 
ගරු තිංග සුමතිඳළ මශතළ 
(ரண்புறகு றனங்க சுறதரன) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
කම් ය කස් වළභ දිස්රික්ෙඹෙභ, වළභ ග්රහභ නිරධහරි භෙභ 

ඳරිමණෙඹ යහප්ත කරහ තිකඵනහම ඳරිමණෙඹ කිඹන එෙ 

ඉසය හකේ  laptop, desktop   විතයක් කනොකයිම අද  අකප් 

ජංමභ ු යෙථනර broadband එකවභ නළත්නම් පුළුල් 

ංනිකව්දනඹ  යහප්ත කරහ තිකඵනහම එභ නිහ කභඹ නිෙම්භ 

ංනිකව්දනඹ කනහ විතයක් කනොකයිම විකලේකඹන් ICT 

Agency එකෙන් යහජයතහන්්රිෙ ෙටයුතු ම්ඵන්ධීෙයණඹ  

කනහම සිඹලුභ යහජය ආඹතනර තිකඵන 

කදඳහර්තකම්න්තුරට , කදඳහර්තකම්න්තු තුළින් සිඹලුභ ග්රහභ 

නිරධහරි ම්රට, ප්රහක්ධ්ෂඹ කල්ෙම් ෙහර්ඹහරරට අලය  

උඳකදස ම්ඵන්ධීෙයණඹ කම්  ංනිකව්දනඹ  තුළින්  කමොඩ නඟහ 

තිකඵනහම  

කභභ අඹ ළකේීම අඳ දකින විකලේ කදඹක්භයි, කම් ෙරුණු 

සිඹල්ර කෙකයහි අධහනඹ කඹොු. ෙය, අලය මූරයභඹ  

ප්රතිඳහදන කන් ෙය තිබීභම කභභ ළඹ ්ෂර්ඹ ජනහධිඳතිතුභහ 

කනුකන්  කන් න ්ෂර්ඹක් කර ඵරනහට ඩහ යකස් ඉදිරි  

මභන් භඟ, ඉදිරි අනහමතඹ වහ  ක්රිඹහත්භෙ න ෙහර්ඹහරකේ 

නහඹෙත්ඹ  වහ කන් වුණු ළඹ ්ෂර්ඹක් වළටිඹටයි අඳ 

රෙන්නට  ඕනෆම 

භට ෙථහ  ෙයන්නට ත සුළු කරහක් තිකඵන්කන්ම ෙරුණු 

හුඟක් ෙථහ  ෙයන්නට තිකඵනහම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ 

්ෂර්ඹ ඇතුළු ළඹ ්ෂර්  22 ක් අද හෙච්ඡහට බහජනඹ  කරහ 

තිකඵනහම ජහතිෙ අධයහඳන   කෙොිකන් බහ, ු.දල් කෙොිකන් 

බහ ෙහර්ඹහරඹ ඹනහදිඹත් ඒ අතය තිකඵනහම ඒ හකේභ  

උඳරිභහධිෙයණර  විනිලසචඹෙහයරුත්  කභඹට ඇතුශත් කරහ 

තිකඵනහම  කම්හකේ ෙටයුතු  වහ විලහර  ු.දරක් ළඹ නහම 

කම්හ අඩඳණ වුකණොත් ඊශඟට විරු්ධධ ඳක්කඹන් කිඹහවි, 

කම් හකේ  තිකඵන දූණ කොඹන්න  ල්ලි කදන්කන් නළවළ; 

කම්හකේ සිු  න ළයදි කොඹන්න ල්ලි කදන්කන් නළවළ; 

කම්හට අලය ඳවසුෙම් කදන්කන් නළවළයි කිඹහම ඒහ   ෙයන්කන් 

ඕනෆෙිකනුයි  කිඹහ  විඳක්ඹ කචෝදනහ ෙයහවිම  

  භට ෙථහ කිරීභට නිඹිකත ෙහරඹ අන් වී තිකඵනහම කම් 

මරු බහට ළදමත් කදඹක් ප්රෙහල කිරීභටත් භහ කභඹ  

අසථහක් ෙය මන්නහම අඳ ආදයඹ ෙයන, ඒහකේභ අඳ ආදයඹ 

ෙශ, ඩීමඑසමකේනහනහඹෙ විු වකල් හිටපු විු වල්ඳතියඹකු  න 

ආර්මඅයිමටීම අරස භළතිතුභහකේ ක්ධවඹ  පිළිඵ අහන ෙටයුතු අද 

සිු කනහම ඒ වහ අඳට වබහිය න්නට අසථහක් රළබුණහම 

කෙොශම දිහකව් අඹ වළටිඹට අඳ, කම් යකස් විලහර කමෞයඹෙට 

ඳහත්ර වුණු එභ විු වල්ඳතිතුභහකේ ගුණ කම් අසථහකව්ීම සිහිඳත් 

ෙයන අතය,  එතුභහට නින් සු රළකේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ ෙයිකන් 

භහ නිවඬ කනහම    

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 
මරු භහින්දහනන්ද අලුත්මභකේ අභහතයතුභහම ඔඵතුභහට 

විනහ ග 15ෙ ෙහරඹක් තිකඵනහම  
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[මරු තිරංම සුභතිඳහර භවතහ] 
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[අමබහම 4ම24] 

 

ගරු මහින්දළනන්ද මලුත්ගමම  මශතළ (ක්රීඩළ මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு யறந்ரணந் அலுத்கதக -  

றமபரட்டுத்துமந அமச்சர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  

Sports ) 
ු.රහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ආචහර්ඹ  භර්වින් සිල්හ 

අභහතයතුභහකේ ෙහරකඹනුත් විනහ ග 5ක් භට රළකඵනහම   

ු.රහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි,  අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹ ඇතුළු ළඹ ්ෂර් විසි  මණනක් පිළිඵ විහද  ෙයන 

කම් අසථහකව්ීම   අදවස කිහිඳඹක්  කෙකයහි කම් මරු  බහකව්  

අධහනඹ කඹොු. ෙයන්නට ෙළභතියිම අද උක්ධ රුකව්  සිටභ 

ආණඩු ඳක්කේ වහ විරු්ධධ ඳක්කේ මරු ඇභතිරු, භන්්රීරු 

කම් ළඹ ්ෂර්ඹ පිළිඵද විවිධ අදවස ඉදිරිඳත් ෙශහම  විකලේකඹන් 

විඳක්ඹ කම් ළඹ ්ෂර්ඹ පිළිඵ විවිධ කචෝදනහ එල්ර ෙශහම 

ු.රහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ඒෙ අඳට අලුත් කදඹක් කනොකයිම 

භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 2005 ර්කේ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ 

වළටිඹට කම් යකස් ඵරඹට ඳත් වුණු  දකේ  සිට  වළභ දහභ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ දළ ග කර විකචනඹ ෙයන්නට  

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ පුරුු  කරහ සිටිනහම ඔවුන් අකනක් ළඹ 

්ෂර්ඹන්ට ඩහ  කම් ළඹ ්ෂර්ඹ විකව්චනඹ ෙයන්කන් කභොෙද? ඒ 

කන කිසික් නිහ කනොකයිම කම් ආණ්ඩුකව්  ලක්තිඹ තභයි 

අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහම අකප් යකස් ලක්තිඹ තභයි අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහම එභ නිහ ලක්තිඹ තිකඵන තළනට තභයි වළභ දහභ 

මවන්කන්ම ඒෙ හභහනය වළටිඹක් කන්ම හභහනයකඹන් වි 

ලක්තිඹ තිකඵන  තළනට තභයි මවන්කන්ම කභොන තයම් කවො ළඩ 

ෙශත්, කභොන ක්ධ කිව්ත්, තු.න්නහන්කේරහ වළභ දහභ ෙකශේ  අඳ 

ෙශ ළඩ පිළිකශල්  විකව්චනඹ ෙශ එෙයිම  

වළඵළයි  භහ තු.න්නහන්කේරහකමන්  වළභ දහභ අවන ප්රලසනඹක් 

තිකඵනහම තු.න්නහන්කේරහ  වළභ දහභ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ, 

කම්  යජඹ  විකව්චනඹ ෙයනහම විඳක්ඹ වළභ දහභ ඒෙ ෙශහම  ඒෙ  

විඳක්කේ ෙහර්ඹ බහයඹ; අඳ ඒෙ පිළිමන්නහම වළඵළයි 

තු.න්නහන්කේරහ විකව්චන ෙයන්න, විකව්චනඹ ෙයන්න,  

ජනතහ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ටහ ඒෙයහ්ෂ කනහම   

තු.න්නහන්කේරහකේ ඳක්කේ නහඹෙතුභහකේ නහඹෙත්ඹ  

ඹටකත් තු.න්නහන්කේරහ  භළතියණ 26ෙට ඉදිරිඳත් වුණහම  ඒ  

භළතියණ 26න්භ තු.න්නහන්කේරහ  ඳයහදයිම කම් යකස් ජනතහ 

කම් යජඹ කමනඹන ළඩ පිළිකශ අනුභත ෙයනහම  

තු.න්නහන්කේරහ  ෙථහ ෙයන විධිඹට  කම් යකස් කිසිභ නිදවක් 

නළවළම මරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීතුභහ කිව්හ, කම් යකස් 

ිකනිසසු අතුරුදවන් කනහ; අදවස ප්රෙහල කිරීකම් අයිතිඹක් 

නළවළ; අධිෙයණකේ සහධීනත්ඹක් නළවළයි කිඹරහම අනීතිඹ,  

භහධය නිදව නළතිෙභ කම් ආීම ලකඹන් භවහ කචෝදනහ රැක් 

කිව්හම  කම් යජඹට,  ජනහධිඳතිතුභහට එල්ර ෙය තිකඵන කම් 

කචෝදනහ රැට, කම් කචෝදනහ ඳත්රඹට  ජනතහ  පිළිතුය කදන්කන් 

ඡන්දකඹන්ම එභ නිහ  තු.න්නහන්කේරහ  කම් ෙහයණඹ භතෙ තිඹහ 

මන්නම තු.න්නහන්කේරහට තිකඵන කයෝමඹ තභයි ඵළරි ඵළරිඹහම   

තු.න්නහන්කේරහ ලක්තිභත් විඳක්ඹක් වළටිඹට ඳක් 

ංවිධහනඹ ෙයකමන කම් මභන ඉසයවට ඹන්නම 

තු.න්නහන්කේරහට කරහ තිකඵන්කන් කම් ආණ්ඩු දයහ මන්න 

ඵළරි එෙයිම අතිමරු භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ කම් යකස් 

ජනහධිඳතිතුභහ වළටිඹට ඳත්කන කෙොට තු.න්නහන්කේරහ කිව්කව් 

එතුභහ අහර්ථෙ නහඹෙකඹක් කිඹරහයිම තු.න්නහන්කේරහ හිතුකව් 

නළවළ, එතුභහ කම් යකස් යු්ධධඹ අන් ෙයයි කිඹරහම 

තු.න්නහන්කේරහ ෙදහත් හිතුකව් නළවළ, එතුභහ කම් යටට හභඹ 

කමකනයි කිඹරහම තු.න්නහන්කේරහ ෙදහත් හිතුකව් නළවළ, 

 එතුභහ කභච්චය දළළන්ත ංර්ධන ක්රිඹහලිඹක් කම් යකස් 

කමනිඹයි කිඹරහම අද තු.න්නහන්කේරහට තිකඵන කරොකුභ ප්රලසනඹ 

කභොෙක්ද? එෙ ෙහරඹක් කිව්හ, "භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහ රංෙහට කවොයි, යනිල් වික්රභසිංව භවත්භඹහ පිට 

යටට කවොයි" කිඹරහම ඳසු ියඹ දහ ඳළළති කඳොු  යහජය භණ්ඩරයීඹ 

යහජය නහඹෙ ු.ළු තු.න්නහන්කේරහ දළක්ෙහම 

තු.න්නහන්කේරහකේ භංමර භයවීය භන්්රීයඹහ කම් ු.ළු 

රංෙහට රළකඵන කෙොට කිව්හ,  කම් යටට එන්න එඳහ කිඹරහ 

කරෝෙකේ නහඹෙඹන්ට කිඹනහ කිඹරහම  වළඵළයි අපි දළක්ෙහ, 

කඳොු  යහජය භණ්ඩරයීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළු ඉතහභ හර්ථෙ 

ඳළළත්වහම තු.න්නහන්කේරහ කිඹයි, ආපු අඹ ෙහපුබීපු ක්ධල් 

මළනම කභොෙක්ද කම්? වරිඹට කමල්ර හකේයි ෙටයුතු 

ෙයන්කන්ම  ෙන්න  ීමපුහ, කඵොන්න ීමපුහ මළන ෙථහ ෙයනහම 

අකප් යටට එන වළභ කෙකනකුටභ අපි කවොට රෙනහම ඒ අකප් 

යකස් වළටිම  

ක්ධ්ෂඹ භස්ටකභන් ඳභණක් කනොකයි, අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඩ පිශකශ අද ජහතයන්තය භස්ටභ ඳහ 

පිළිඅයකමන තිකඵනහම කම් ළඩ පිළි කශ කඳොු  යහජය 

භණ්ඩරයීඹ යටර යහජය නහඹෙඹන් සිඹලු කදනහකේභ ඳළසුභට 

රක් වුණහම භට පුළුන් වුණහ, වික්ධල නහඹෙඹන් තුන්, වතය 

කදකනක් ගුන් කතොටු කඳොකශන් එන කරහකව් පිළිමන්න, ඔවුන් 

ආඳසු ඹනවිට ඔවුන් ියහින් ඇයරන්නම ඒ ආපු වළභ කෙකනක්භ 

ආහට ළ ගඹ සිනහ ු.සු ු.හුකණන්, කඵොකවොභ තුටින් කම් ු.ළු 

පිළිඵ ඇමයීභට රක් ෙශහම තු.න්නහන්කේරහට තිකඵන්කන් 

ඊර්යහම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ කම් යකස් යු්ධධඹ අන් ෙයරහ, 

කම් යටට හභඹ උදහ ෙයරහ අද ජහතයන්තයඹ එක්ෙ ඳහ කවොන්න් 

ළඩ ෙටයුතු ෙයකමන, කම් යට නිළයදි භහර්මකේ  කමනඹන 

ප්රලසනඹ තභයි අද එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට තිකඵන්කන්ම 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ භව කල්ෙම්තුභහ කරොකු කචෝදනහ 

රැක් එල්ර ෙශහම  එතුභහ ෙථහ ෙයරහ කිව්හ, කම් ආණ්ඩු 

මන්න ණඹ පිළිඵම එතුභහකේ කරොකුභ කචෝදනහ තිබුකණ් ණඹම 

කම් ආණ්ඩු ණඹ මන්නහම ඒෙ පු්ධමර ණඹ ප්රභහණඹ ළ ග 

කනහම දශ ක්ධ්ෂඹ නිසඳහදනකේ ප්රතිලතඹක් ලකඹන් ණඹ 

ප්රභහණඹ කභච්චයයි, අච්චයයි කිඹරහ එතුභහ කවෝ මහරහ අපි මන්න 

ණඹ පිළිඵ කරොකු ඳළිකණිල්රක් ෙශහම දළන් භභ කිඹන්කන් කම් 

ෙහයණඹයිම අපි නිදව රඵහ මත්තු දකේ ඉරහ ණඹ මත්කත් 

නළත්කත් ෙදහ ද? අඳට ණඹ මන්කන් නළතු කම් මභන ඹන්න 

පුළුන් ද? යටක් දියුණු ෙයන්න, යටක් ංර්ධනඹ ෙයන්න ණඹ 

මන්නහම අපි ඵරු., ඇකභරිෙහම කඩොරර් ට්රිලිඹන මණන් ණඹයිම 

ජඳහනඹ අයකමන තිකඵන ණඹ ප්රභහණඹ මළන ඵරන්නම කම් වළභ 

යටක්භ ණඹ මන්නහම කම් මත්තු ණඹලින් අපි කභොනහද 

ෙයන්කන්? කම් මත්තු වළභ ණඹක්භ අපි අයකමන ෙයරහ 

තිකඵන්කන් යට ංර්ධනඹ ෙයන එෙයිම ඒ මත්තු ණඹර 

ප්රතිරහබ දසින් වම්ඵ කන්කන් නළවළම කනොකයොච්කචෝකල් 

ඵරහමහයඹ වළු හභ ඒකක් රහබඹ එන්න අවුරුු  ඳවක් ඹනහම 

යහඹක් වළු හභ, එෙ දසින් නළව් දහවක් එන්කන් නළවළම  ගුන් 

කතොටුකඳොශක් වළු හභ, එෙ දසින් ගුන් ඹහනහ දහවක් එන්කන් 

නළවළම ඒහ වළකදන්න ඹම් ෙහරඹක් ඹනහම ඒහකේ ප්රතිපර යටට 

රළකඵන්කන් අවුරුු  මණනකින්ම  ඒෙ කම් ක්ණිෙ නේල්ස 

හකේ කනොකයිම  දසින් කදකෙන් එන්කන් නළවළම  

ඊ ශඟට කම් මන්න ණඹ ළ ග කඳොලිඹෙට මන්නහ කිඹන 

කචෝදනහ අඳට තිකඵනහම මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, කම් 

ආණ්ඩු අපි බහය මන්න කෙොට අකප් ඒෙ පු්ධමර ආදහඹභ 

තිබුකණ් ඇකභරිෙහනු කඩොරර් 1,250යිම අද ඒෙ පු්ධමර ආදහඹභ 

ඇකභරිෙහනු කඩොරර් 2,900 දක්හ ළ ග කරහ තිකඵනහම ඒ 

හකේභ අපි ආණ්ඩු බහය මන්න කෙොට  දශ ක්ධ්ෂඹ නිසඳහදනඹ 

තිබුකණ් කඩොරර් බිලිඹන 24යිම අද 60යිම මූරහනහරඪ මරු 
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භන්්රීතුභනි, ඒෙ පු්ධමර ආදහඹභ ඇකභරිෙහනු කඩොරර් 1,250ට 

තිකඵන කෙොට, දශ ක්ධ්ෂඹ නිසඳහදනඹ කඩොරර් බිලිඹන 24ට 

තිකඵන කෙොට අඳට හභහනය කඳොලිඹට ණඹ ු න්නහම කභොෙද අපි 

නළඟිටින්න උත්හව ෙයන යටක් නිහම ඒ නිහ අඳට ු න්නහ, soft 

loans. අඳට ණඹ ු න්කන් සිඹඹට දලභ ඳවෙ කඳොලිඹෙටයිම 

කනොකයොච්කචෝකල් ඵරහමහයකේ ඳශු.ළනි අදිඹයට ණඹ ු න්කන් 

සිඹඹට 0ම5ෙ කඳොලිඹෙටයිම LIBOR නළවළම ඇයි? යු්ධධඹ ඉය 

කරහ නළඟිටින්න වදන යටක්ම අපි low income තිකඵන යටක් 

වළටිඹට තභයි එදහ අඳට ණඹ ු න්කන්ම වළඵළයි අද අඳට එකවභ 

ණඹ කදන්කන් නළවළම අද අපි low-middle income යටක්ම අද අඳට 

ණඹක් අයකමන කමන්න පුළුන් යටක් වළටිඹට කරෝෙඹ අඳ 

වඳුනහකමන තිකඵනහම ඒ නිහ අද කරෝෙකේ කිසිභ ඵළංකුක් 

අඳට soft loans කදන්කන් නළවළම අද අඳට කදන්කන් ඹම් කිසි 

කඳොලිඹක් හිත ණඹ ු.දරක්ම ඒ නිහ අඳට ණඹ මන්න සිු  

කන්කන් ඒ විධිඹටයිම  

අකනක් ෙහයණඹ, ඹම් යටක් කම් ආණ්ඩුට ඉතහභ අඩු 

කඳොලිඹෙට ණඹ කදන කෙොට කම් ආණ්ඩු ළ ග කඳොලිඹෙට ණඹ 

මනීවිද කිඹන එෙයිම කම් ආණ්ඩුට භහනසිෙ කරඩක් නළවළම 

කම්කක් තිකඵන ප්රලසනඹ න්කන් කඳොලිඹත් කනොකයිම ණඹත් 

කනොකයිම කම්කක් තිකඵන්කන් දශ ක්ධ්ෂඹ නිසඳහදනකේ 

ප්රලසනඹක්ත්, ඒෙ පු්ධමර ආදහඹකම් ප්රලසනඹක්ත්  කනොකයිම  

කම් සිඹල්ර අයකමන අද යකස් දළළන්ත ංර්ධනඹක් සි්ධධ 

කරහ තිකඵනහම කන දහ අඳට ෙටුනහඹෙ ගුන් කතොටුඳශට 

ඹන්න ඳළඹ තුනවභහයක් විතය මත වුණහම අද අපි විනහ ග 

කදොශකවන් ෙටුනහඹෙට ඹනහම කනදහ අඳට මහල්රට ඹන්න 

ඳළඹ වතයක් මත වුණහම අද අපි විනහ ග වතළිකවන් මහල්රට ඹනහම 

කවට අනි්ධදහ කන කෙොට අඳට භහතයටත් ඉතහ අඩු ෙහරඹකින් 

ඹන්න පුළුන්ම කවට අනි්ධදහ අඳ Outer Circular Road එෙ 

විෘත ෙයනහම කම් විධිඹට අද යකස් දළළන්ත ංර්ධනඹක්  සිු  

කරහ තිකඵනහම යකස් යහඹල් වළදිරහ; ගුන් කතොටුඳශල් 

වළදිරහ; අධිකව්ගී භහර්ම වළදිරහම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, අද කම් යකස් භහර්ම ඳ්ධධතිඹ 

දිවහ ඵරන්නම අඳට භතෙයි, මීට අවුරුු  20ෙට ෙලින් කම් යකස් 

ඳහයෙ ඹන්න ඵළවළම ඒ ෙහරකේ කම් යකස් භවහ භහර්ම හරිභහර්ම 

හකමයි තිබුකණ්ම නු.ත් අද තත්ත්ඹ ඵරන්නම අද ඳහයර ඵත් 

දභහකමන ෙන්න පුළුන්ම අද වළභ ඳහයක්භ වළකදනහම කම් විධිකේ 

දළළන්ත ංර්ධනඹක් සිු  කනහම අද  සිඹඹට 95ක්භ අකප් යට 

විු ලිකඹන් සඹංකඳෝෂිත කරහ තිකඵනහම ජනතහට ඳහනීඹ 

ජරඹ රළබිරහ  තිකඵනහම අද අකප් යකස් ඉන්න ජනමවනඹට ඩහ 

ළ ගකඹන් ිකනිසසු ජංමභ ු යෙථන බහවිත ෙයනහම  අද  කම් යකස් 

්රිකයෝද යථ, හවන කෙොයි තයම් තිකඵනහද කිඹරහ ඵරන්නම කම් 

විධිඹට අද යකස් දළළන්ත ංර්ධනඹක් සිු  කරහ තිකඵනහම 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට කම්ෙ දයහ මන්න ඵළවළම ඔවුන්ට අද අකප් 

ආණ්ඩු කමන ඹන ළඩ පිළිකශ දයහ මන්න ඵළරි නිහ ආණ්ඩුට 

විරු්ධධ විවිධ කචෝදනහ එල්ර ෙයනහම එතුභන්රහ දන්නහ 

භළතියණඹක් තිඹරහ ෙදහත් කම් ආණ්ඩු ස්ටන්න ඵළවළ 

කිඹරහම එතුභන්රහ දන්නහ ෙදහත් ඡන්දඹෙට ියහින් කම් 

ආණ්ඩු ස්ටන්න ඵළවළ කිඹරහම ඒ නිහ තභයි විවිධ ජහතයන්තය 

ඵරකව්ම ඒෙ යහිත ෙයකමන ආණ්ඩු ඇතුකශේ ඹම් ඹම් අර්බුද ඇති 

ෙයරහ කම් ආණ්ඩු ස්ටන්න තු.න්නහන්කේරහ උත්හව 

ෙයන්කන්ම  අඳ තු.න්නහන්කේරහට ම කීභකින් කිඹනහ, අඳ කම් 

කමන ඹන ළඩ පිළිකශ ටහ කම් යකස් ජනතහ එෙතු කරහ 

සිටින ඵම  

තු.න්නහන සකේරහ ඊකේ කඳකර්දහ කභොෙක්ද ෙකශේ? ඳක්කේ 

තිකඵන අර්බුදඹ විහ මන්න  ෙරු ජඹසරිඹ භවත්තඹහ එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්කේ "නහඹෙත් භණ්ඩරකේ" බහඳති ෙයරහ  ආණ්ඩු 

වදන්න ළඩ පිළිකශක් වළු හම ඒෙ වරිඹට නිෙම් අය iron  

කදන්න ඕනෆ ිකනිකවකුට ඳකතෝර ු න්නහ හකේ ළඩක්ම ෙරු 

ජඹසරිඹ භවත්භඹහ නහඹෙත් භණ්ඩරකේ බහඳති ෙයනහ 

කිඹන්කන් කභොෙක්ද? තු.න්නහන්කේරහභ කිඹන විධිඹට ෙරු 

ජඹසරිඹ භවත්භඹහ  ඳකතෝර හකේ කන්ම  ගුණත් නළවළ, අගුණත් 

නළවළම  

 
ගරු මන්ත්රීලරමයක් 
(ரண்புறகு உரப்தறணர் ஒருர்) 

(An Hon. Member) 
එතුභහ අකප් ආණ්ඩු ඳළත්තටත් ආහ කන්ම 

 
ගරු මහින්දළනන්ද මලුත්ගමම  මශතළ 
(ரண்புறகு  யறந்ரணந் அலுத்கதக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔව්ම අකප් ආණ්ඩු ඳළත්තටත් එතුභහ ආහ කන්ම අඳ දළක්ෙහ 

කන්ම එතුභහකේ ඳකතෝර යවක්ත් අඳට දළනුකණ් නළවළම කම් 

කරහකව් යඑන්පී එෙට කදන්න ඕනෆ කවො ජින්තු ඳහයක්ම කම් 

කරහකව්ීම යඑන්පී එෙට කදන්න ඕනෆ කවො කභෝටහර් එෙක්ම කම් 

කරහකව් යඑන්පී එෙට මවන්න ඕනෆ artillery.  නු.ත් කභොෙක්ද 

යඑන්පී එෙ කදන්කන්? ඳකතෝරම තු.න්නහන්කේරහකේ ප්රලසනඹට 

විඳුභ ඳකතෝර ෙයරක්ම Artillery මවන්න ඕනෆ කෙොට, යම්කඵෝ 

ඕනෆ කන කෙොට කභතුභන්රහ කදන්කන් ඳකතෝරම යඑන්පී එෙට 

ඕනෆ යම්කඵෝම නු.ත් කදන්කන් ම්ඵ ටුම  [ඵහධහ කිරීභක්] අන්න, 

අකප් අසර් භන්්රීතුභහ කිඹනහම තු.න්නහන්කේරහ භතෙ තිඹහ 

මන්න, ඒහට විඳුම් කම්හ කනොකයි ම  

තු.න්නහන්කේරහ කනොකඹක් විධිකේ විකව්චන ෙශහම භහ 

අවකමන හි ටිඹහ, අකප් ෙඩුකර භන්්රීතුභහ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ උඳක්ධලෙකඹෝ මළන ෙථහ ෙශහම  භහ එතුභහට 

භතක් ෙයන්න ෙළභළතියි, තු.න්නහන්කේකේ ඳක්කේ 

නහඹෙඹහකේ උඳක්ධලෙතුභහ කජෝන් අර්ල් නභළති වික්ධිතෙඹහ 

ඵම තු.න්නහන්කේරහට භතෙ ඇති, ඒ ෙහරකේ යනිල් වික්රභසිංව 

භවත්තඹහකේ උඳක්ධලෙතුභහ සු්ධකදක්ම කජෝන් අර්ල් තභයි එදහ 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට  උඳකදස ු න්කන්ම  "Regaining Sri 

Lanka"  කිඹන ළඩ පිළිකශ වදරහ යටභ විකුණන්න කඳොත් 

වළු කව් ෙවුද? කජෝන් අර්ල්ම එඹහකේ ඳ ගඹ කීඹද? කඩොරර් රක් 

ඳවයි, වඹයි, වතයිම සු්ධකදෝ තභයි තු.න්නහන්කේරහ 

උඳක්ධලෙකඹෝ ලකඹන් මත්කත්ම අඩු මණකන් අකප් 

ජනහධිඳතිතුභහ රංෙහකව් ඉන්න කීඳ කදකනක්ත් උඳක්ධලෙඹන් 

වළටිඹට අයකමන තිකඵනහම ඒෙ අඩු මණකන් යටටත් කවොයිම 

තු.න්නහන්කේරහට වළභ දහභ ළයු කණ් කම් සි්ධධීන් නිහඹ කිඹරහ 

අභතෙ ෙයන්න එඳහම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, මරු රක්සභන් කිරිඇල්ර 

භන්්රීතුභහ කම් ආණ්ඩු මළන දිියන් දිමටභ ඳළිකණිලි ඉදිරිඳත් 

ෙශහම එතුභහ අතුරුදවන්වීම් පිළිඵ කිව්හ;  ප්රෙහල කිරීකම් 

අයිතිඹ පිළිඵ කිව්හ; නීති විකයෝධී ළඩ පිළිඵ කිව්හම ත 

එතුභහ අනීතිඹ පිළිඵත් කිව්හම එතුභහ ෙථහ කිරීකම් නිදව, 

භහධය නිදව මළනත් කිව්හම ඔඵතුභන්රහ අද පුත් ඳත් අයකමන 

ඵරන්න, ඒහකේ ආණ්ඩුකව් ඇභතිරු කෙොයි තයම් විකව්චනඹ 

ෙයනහද කිඹරහම පුත් ඳත් අයකමන ඵළලුකොත් 

තු.න්නහන්කේරහට කඳකන්වි, ඒහයින් ආණ්ඩුකව් ඇභතිරුන්ට 

කුඩු කන්න මවන වළටිම  භහධය නිදවක් නළත්නම් ඒ විධිඹට 

ආණ්ඩුකව් ඇභතිරුන්ට මවයිද? ආණ්ඩුකව් ඇභතිරු 

ඵන්ධනහමහයමත නහම ආණ්ඩුකව් ඇභතිරුන්ට නඩු 

ළකටනහම එකවභ නම් කම් යකස් නීතිඹක් නළවළ කිඹරහ 

තු.න්නහන්කේරහ කිඹන්කන් කෙොකවොභද?  
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රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්්රීතුභහ කිව්හ ළලිෙඩ 

ඵන්ධනහමහයකේ රැවිඹන්කේ සි්ධධිඹ පිළිඵ ආණ්ඩු කභොකුත් 

ෙයරහ නළවළ කිඹරහම ආණ්ඩු ඳරීක්ණ ඳත්රහ තිකඵනහ; ඒ 

මළන ෙටයුතු ෙයරහ තිකඵනහම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ ෙථහ 

ෙයන්කන් වරිඹට අද කම් යකස් කිසිභ නීතිඹක් නළවළ, අද 

කෙකනකුට කඳොලීසිඹෙට ියහින් ඳළිකණිල්රක් ෙයන්න ඵළවළ, අද 

හිය කමදය එෙභ හියෙහයකඹක්ත් නළවළ කිඹන අදවසින්ම අද අඳට 

තිකඵන ප්රලසනඹ තභයි  හිය කමල්ර ඉඩ නළතිෙභම ඇයි කම් 

අඳයහධ ළ ග න්කන්? යකස් අවි ආයුධ තිකඵනහම ෙවුද අවි ආයුධ 

ු න්කන්? එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ තභයි කම් යකස් හභහනය ිකනිවහට 

අවි ආයුධ ු න්කන්ම එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට අවි ආයුධ ු න්කන් ෙවුද? 

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹයිම   

භීණ ෙහරකේ ජනතහ විු.ක්ති කඳයු.ණට මවන්නඹ කිඹරහ  

මකම් ඉන්න ප්රහක්ධ්ෂඹ බහ භන්්රීරුන්ටත් අවි ආයුධ ු න්කන් 

ෙවුද? එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹයිම  ඒ අවි ආයුධ තභත් එක්ෙහසු 

ෙයරත් නළවළම එදහ මභට ීමපු අවි ආයුධ තභයි අද කම් අඳයහධරට 

ම්ඵන්ධ  ෙය මන්කන්ම එකවභ නම් අවි ආයුධ ීමරහ, කම් යකස් 

කවොය භළයෙම් සිඹල්රභ ෙයන්න අත හිත ීමරහ අද 

තු.න්නහන්කේරහ නීතිඹ පිළිඵ ෙථහ ෙයනහම තු.න්නහන්කේරහ 

අද කම් යකස් අධිෙයණඹ මළන කිව්හම අකප්  ඳශහත් බහ 

ඇභතියකඹකුකේ සි්ධධිඹක් මළන අද ඳත්තකර්ෙ  ඳශ කරහ 

තිබුණහ භභ දළක්ෙහ;  ු.ල් පිටුකව් දභහ තිබුණහම භහධය නිදව 

නළත්නම්  කම්හ දභන්න ඵළවළ කන්ම ඳසුියඹ ෙහරකේ ඔලිම්පික් 

සි්ධධිඹක් පිළිඵ එක්තයහ  ඳත්තකර්කින් භට දිමටභ  මළහුහම  

භහින්දහනන්ද අලුත්මභ කේට එෙභ  ඳත්තකර්කින් මළහුහම  

ඳත්තකර් අන්තිභ පිටුකව් -ක්රීඩහ  පිටුකව් headlinesලින් මළහුහම  

ඉතින් එකවභ නම්  ආණ්ඩුකව් ඇභතිරුන්ට භහධයකඹන් 

මවන්කන්? එකවභ නම් ඉතින් කභොෙක්ද ප්රලසනඹ? එකවභ 

ප්රලසනඹක් නළවළම භවය ඳත්තය එෙ විධිඹෙට තිබුණහම  ඒත් දළන් 

ඉතින්? එකවභ කනහම ඳත්තයලින් මවනහම  ඒ නිහ ඔඹ 

කිඹන තයම් ඹෙහ ෙළු නළවළම  

දල් ෙෆකභන් ඳසු, භභ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් library එෙට 

ියහින් ඳත්තය ටිෙ ඵළලුහම ති අන්ත ඳත්තය ඳවෙ විතය 

ආණ්ඩුකව් භළති ඇභතිරුන් මළන විකව්චන ඳශ ෙයරහ තිබුණහම 

ආණ්ඩුකව් භළති ඇභතිරුන්ට භඩ මවරහ  තිබුණහම එකවභ නම් 

ඉතින් කදවි වහු.ු රුකන්, අපි ෙහටත් එකවභ භඩ මවන්න, 

විකව්චන ෙයන්න ඵළවළ කන්ම එකවභ නම් අපි කිසිභ කෙකනකුට 

කඳොලීසිඹට ඹන්න ඵළවළ කන්ම එකවභ කිසිභ ප්රලසනඹක් නළවළම ඒ 

නිහ භභ තු.න්නන්කේරහට කිඹන්කන් කභළනි අතය ප්රෙහල  

ෙයන්න එඳහඹ කිඹන එෙයිම  

තු.න්නහන්කේරහ දළක්ෙහ, ඳහුියඹ ෙහරකේ කඳොු යහජය 

භණ්ඩලීඹ නහඹෙ ු.ළු කභොන තයම් හර්ථෙ කම් යකස් 

ඳළළත්වුහද කිඹහම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ නහඹෙතුභහ පුු භ 

නළෙතකින් තභයි ඉඳදිරහ  තිකඵන්කන්ම කම් යකස් යු්ධධඹක් 

ඳළතුණහම ෙට ෙළකඩනෙම් ිකනිසසු කිව්හ,  කම් යු්ධධකේ භල් 

ස්ටිඹට අත මවන්නඹ කිඹරහම එකවභ අත මළහුහ නම් අද 

යඑන්පීඹට ඔකවොභ කන්කන් නළවළම අත මළහුහද? නළවළම ඒෙ 

ෙකශේ නළවළම විකව්චනඹ ෙශහම අන්තිභට  කභොෙද වුකණ්? 

ක්ධලඳහරන ඵංකෙොකරොත්බහඹට ඳත්  කන්න සි්ධධ  වුණහම කම් 

ු.ළුකව්ීමත් එතුභහට ඇවිල්රහ ඉ මන්න තිබුණහම එතුභහ එකවභ  

ඉ මත්තහ නම් ඒ කමෞයඹ එතුභහටයි  රළකඵන්කන්ම එතුභහකේ 

කමෝර ඵහරයින් ටිෙ එතුභහට කිව්හ, ඹන්න එඳහඹ කිඹහම 

තු.න්නහන්කේරහ ජනතහකේ වද මළසභ දන්කන් නළති ඳක්ඹක්ම 

තු.න්නහන්කේරහ කම් ය කස් ජනතහකේ ු ෙ, කව්දනහ දන්කන් 

නළති ක්ධලඳහරන ඳක්ඹක්ම තු.න්නහන්කේරහ දන්කන් නළවළ, 

මවන්න ඕනෆ තළනම වරිඹට ෙථහ ෙයන්න ඕනෆ තළන 

තු.න්නහන්කේරහ දන්කන් නළවළම ඒ නිහ තභයි  විඳක්ඹට අද කම් 

ඉයණභ අත් කරහ  තිකඵන්කන්ම අද  තු.න්නහන්කේරහ  කම් යකස් 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ මළන ෙථහ ෙයනහම අපි ඉසකල්රහභ  කිඹනහ, 

තු.න්නහන්කේරහකේ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ තුශ  ප්රජහතන්ත්රහදඹ 

සථහපිත ෙයන්නඹ කිඹහම අද තු.න්නහන්කේරහකේ ඳක්ඹ තුශ 

ෙථහ ෙයන්න නිදව නළවළම  මරු සුජී කේනසිංව භන්්රීතුභන්රහ 

අද උක්ධ එළිඹට ඇවිල්රහ අපි එක්ෙ කිව්හ, "ඇභතිතුභනි,  

ඳක්ඹ ඇතුකශේ අඳට  ෙථහ ෙයන්න  ඵළවළ" කිඹහම  ෙථහ  කිරීකම්  

නිදව නළති ෙයරහ තිකඵන්කන් එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹයිම 

ප්රජතන්ත්රහදඹ නළති ෙයරහ තිකඵන්කන් එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹයිම 

ඒෙහධිඳති ඳහරනඹක් අයකමන ඹන්කන් එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹයිම 

තභන්කේ ඳක්කේ ඒෙහධිඳති ඳහරනඹක් අයකමන ියහිල්රහ, 

තභන්කේ ඳක්ඹ තුශ ෙථහ කිරීකම් නිදව නළති ෙයරහ,  

තභන්කේ ඳක්ඹ තුශ ජනතහකේ වද මළසභ වඳුනන්කන් නළති  

මභනක් ියහිල්රහ අද ආණ්ඩුට කචෝදනහ එල්ර  ෙයරහ  ළඩක් 

නළවළම  ඒ නිහ  අපි තු.න්නහන්කේරහකමන් ඉතහභ  කමෞයකඹන් 

ඉල්ලීභක් ෙයනහම ෙවුරු කභොනහ කිව්ත් අද කම් යකස් වළභ 

කෙකෙන්භ පිළිමන්නහ කදඹක් තභයි, අද කම් යකස් ජනතහ 

අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහට විරු්ධධ කචෝදනහක් එල්ර ෙයරහ 

නළවළ කිඹන එෙම එතුභහ අද කම් යකස් සිඹලු කදනහකේ 

නහඹෙඹහයිම  අද කම් යකස් වළභ කෙනහකේභ   ආදයඹට ඳත් කච්ච 

නහඹෙකඹක් තභයි භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහම                                                                                                         

ඒ කමෞයඹ, ආදයඹ නිහ තභයි වළභ භළතියණඹකින්භ එතුභහ  

ජඹග්රවණඹ ෙයන්න කම් යකස් ජනතහ  ෙටයුතු ෙයන්කන්ම ඒ 

නිහ තු.න්නහන්කේරහට ෙදහත් කඳකනන කතක් භහනඹෙ 

ඵරඹක් නළවළම ඹම් ඹම් ඵරකව්ම ඒෙයහ්ෂ ෙයකමන, න්ධහන 

මවකමන ඵරඹට එන්න තු.න්නහන්කේරහ උත්හව ෙයනහම 

තු.න්නහන්කේරහට ෙදහත් ඔඹ ෙඵල් න්ධහනලින් ඵරඹට 

එන්න වම්ඵ කන්කන් නළති ඵ, තු.න්නහන්කේරහකේ න්ධහනඹ 

ඇතුකශේ ඉන්න වළභ නහඹෙඹකුටභ නයහඹ ඳත්තයඹක් තිකඵන ඵ 

අභතෙ ෙයන්න එඳහම න්ධහනඹට ඇවිල්රහ ඉන්න වළභ 

නහඹෙකඹක්භ ඉන්කන් ඵරඹ රඵහ මන්නයිම ඒ නිහ ෙදහත් 

නහඹෙකඹෝ ඳස, වඹ කදකනක්, කරොක්කෙෝ එක්ෙහු කරහ මවන 

න්ධහන ෙදහත් වදන්න වම්ඵ කන්කන් නළවළම 

ඒ නිහ තු.න්නහන්කේරහ කභොන න්ධහන මවන්න ියඹත්,  

තු.න්නහන්කේරහ කභොන විකව්චන ෙයන්න ියඹත්, කභොන 

ඵරකව්ම ක්රිඹහත්භෙ ෙයන්න ෙටයුතු ෙයෙ කමන ඹන්න වළු ත් 

කම් ආණ්ඩු තුළින් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ කමන ඹන ළඩ 

පිළිකශ තු.න්නහන්කේරහට නත්න්න  ඵළවළයි කිඹන එෙ 

භතක් ෙයිකන් භහ නිවඬ කනහම කඵොකවොභ සතුතියිම  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

කඵොකවොභ සතුතියි, මරු අභහතයතුභහම මීශඟට මරු නිකයෝන් 

කඳ කර්යහ භන්්රීතුභහම ඔඵතුභහට විනහ ග 15ෙ ෙහරඹක් තිකඵනහම 

 

[අමබහම 4ම43] 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹ ඇතුළු ළඹ ්ෂර් 22ක් ම්ඵන්ධකඹන් විහද ෙයන 

කම්  අසථහකව්ීම භටත් ෙථහ ෙයන්න අසථහක් ීමභ මළන භහ 

ප්රථභකඹන්භ ඔඵතුභහට  සතුතින්ත කනහම  

149 150 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

අද ඉතහභ ඵරත් ජනහධිඳති ක්රභඹක්  ශ්රී රංෙහකව් ක්රිඹහත්භෙ 

නහම ඒ හකේභ  අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් තත් ඵරමතු 

අභහතයහංල යහිතඹක් ක්රිඹහත්භෙ නහම විකලේකඹන්භ ු.දල් 

අභහතයහංලඹ ඒ හකේභ ආයක්ෙ අභහතයහංලඹ එෙට ඵ්ධධ කරහ  

ජනහධිඳති ක්රභඹ  ක්රිඹහත්භෙ න කභොකවොතෙයි අද අපි කම් 

විහදඹට වබහිය කන්කන්ම  

අද උක්ධ ඉරහ කම් විහදඹ කනදහට ඩහ ඉතහභ උණුසුම් 

ු.හුණුයක් මත්තහ අපි දළක්ෙහම ඒ උණුසුම් ු.හුණුය මත්කත් කම් 

ජනහධිඳති ක්රභකේ තිකඵන ළදමත්ෙභ නිහයිම කභොෙද, ජනහධිඳති 

ක්රභඹ අද කම් ශ්රී රංෙහකව් තිකඵන ෆභ ආඹතනඹෙටභ ඹම් කිසි 

අභිකඹෝමඹක් එල්ර ෙයන්න පුළුන් න විධිඹට -ඵරමතු විධිඹට- 

ක්රිඹහත්භෙ නහම  

අපි ත්භන් ඳහර්ලිකම්න්තු මත්කතොත්, ත්භන්  

ඳහර්ලිකම්න්තු නිකඹෝජනඹ ෙයන භන්්රීරු විලහර පිරිෙට අද 

ජනහධිඳතිතුභහ අභහතය ධුය රඵහ ීම  තිකඵනහම කනත් යටල්ර 

ක්රිඹහත්භෙ න ක්රභ දිවහ ඵරපුහභ, ඒ හකේ යප්රහද ීමරහ 

ජනහධිඳතිතුභහට ඒ ඳහර්ලිකම්න්තු හීරෆ ෙය මන්න ඵළරි 

තත්ත්ඹෙට ඒ යටර නීති තිබුණත්, රංෙහකව් ඒ ක්රභඹ කනස 

විධිඹෙට ක්රිඹහත්භෙ කරහ අද ඳහර්ලිකම්න්තුකව් මූරය පිළිඵ 

තිකඵන ම කීභත් වෆල්ලු න තත්ත්ඹට තල්ලු කරහ 

තිකඵනහම  

අපි ජනහධිඳතිතුභහකේ විඹදම් මළන ඵළලුකොත් 2012 ීම එතුභහට 

කන් ෙශහ රුපිඹල් ිකලිඹන 5,936ක්ම නු.ත් 2014 න කෙොට  කම් 

මණන රුපිඹල් ිකලිඹන 8,569ෙට ර්ධනඹ කරහ තිකඵනහම  

[ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහට තභයිම භහ කම් කිඹන්කන් ළඹ ්ෂර් 22භ 

මළන කනොකයිම භහ එතුභහ මළනයි කිඹන්කන්ම ඒ ළ ග වීභ අපි 

ප්රතිලතඹක් කර  මත්කතොත් සිඹඹට 44ෙ ළ ග වීභක්ම අපි අවනහ 

කම් අසථහකව්ීම කභොන අභහතයහංලඹට ද, කභොන ආඹතනඹට ද කම් 

හකේ සිඹඹට 44කින් ු.දල් ළ ගකඹන් කන් ෙය තිකඵන්කන් 

කිඹරහම අද න කෙොට ධීයයින්ට කතල් වනහධහයඹ කදන්න 

ඵළවළ  කිඹනහම EPF,  ETF කමහ මන්න ඵළරු රංෙහකව් 

තිකඵන මස ටිෙ ෙඳරහ විකුණරහ ඒ තුළින් ඒහ කමන්න වදන 

කරහකව් ඒ හකේභ කමොවි භවතුන්ට අවුරුු  60ීම විශ්රහභ ළටුඳ 

කදන්කන් නළති අද න කෙොට ඒෙ අවුරුු  63 දක්හ තල්ලු ෙය 

දභරහ තිකඵන අසථහ ෙීම තභයි -කම් යජඹට ු.දල් නළවළ කිඹන 

අසථහෙීම තභයි- අද ජනහධිඳතිතුභහ සිඹඹට 44කින් -අවුරුු  

කදෙක් ළනි සුළු ෙහරඹක් තුශීම- එතුභහකේ ු.දල් ටිෙ ළ ග ෙය 

කමන තිකඵන්කන්ම 

ඒ විතයක් කනොකයිම  එතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ දිවහ ඵළලුකොත් 

අඳට කඳකනනහ, 2014 ර්ඹ වහ එතුභහ වික්ධල ංචහය වහ 

රුපිඹල් ිකලිඹන 770ක් කන් ෙය කමන තිකඵන ඵම කඳො ග 

මණනක් කනොකයිම රුපිඹල් ිකලිඹන 770ක්ම  

කම්ෙ යජකේ ම්පර්ණ වික්ධල ංචහය වහ කන් ෙය මත් 

ු.දර භඟ ංන්දනඹ ෙයන කෙොට ජනහධිඳතිතුභහකේ වික්ධල 

ංචහය වහ සිඹඹට 38ක් කන් ෙය කමන තිකඵනහම ඒ හකේභ 

එතුභහකේ ෙහර්ඹහරඹ ඹටකත් නළතත් අලුත් ළඹ ්ෂර්ඹක් 2014 

වහ ඇතුශත් ෙයරහ තිකඵනහ අපි දළක්ෙහම ඒ අනු ජහතයන්තය 

ඵතහ වහ රුපිඹල් ිකලිඹන 1,000ෙ ු.දරක් එතුභහ කම් 

අවුරු්ධක්ධ අලුතින් කන් ෙය කමන තිකඵනහම 

කම් යකස් වික්ධල ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ වහ වික්ධල 

ෙටයුතු අභහතයහංලඹක් තිකඵනහ; වික්ධල ෙටයුතු ඇභතියකඹක් 

ඉන්නහම එකවභ නම් අපි අවනහ, ඇයි කම් හකේ රුපිඹල් 

ිකලිඹන 1,000ෙ ු.දරක් ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් කනභ කන් ෙය 

කමන තිකඵන්කන් කිඹරහම අද කන කෙොට කම් යකස් එක් වික්ධල 

ඇභතියකඹක් කනොකයි තත් වික්ධල ඇභතියකඹක් ඉන්න ඵ 

අපි දන්නහම ඔහු ිකහින් රංෙහ එෙ විනහල ෙයරහ ආපු කෙකනක්ම 

එතුභහ කිඹන විධිඹට තභයි අද කම් යකස් වික්ධල ප්රතිඳත්තිඹ 

ක්රිඹහත්භෙ කිකන් ඳතින්කන්ම ඔඵතුභන්රහ දන්නහ, ඊට 

අභතය ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් අලුතින් තත් 

රුපිඹල් ිකලිඹන 1,000ක් කන් ෙය කමන තිකඵන ඵම ංර්ධන 

මූරහයම්බ ම්ඵන්ධීෙයණඹ ව අධීක්ණඹ වහ කිඹරහ තභයි 

ඒෙ කන් ෙයන්කන්ම 

අපි දන්නහ, ජනහධිඳති උඳක්ධලෙරු අද වතු පිකඳනහ 

කේ ළ ග කරහ තිකඵන ඵම කභොනහ කවෝ කදඹක් ඳටන් 

මත්කතොත් එතළන ජනහධිඳති උඳක්ධලෙයකඹක් ඉන්නහම ඒ 

ජනහධිඳති උඳක්ධලෙරු නඩත්තු කිරීභ වහ අද කන කෙොට 

රින් යට රුපිඹල් ිකලිඹන මණන් කෙෝටි මණන් කන් ෙය 

කමන ඹනහම ජනතහකේ ු.දල් ආයක්හ කිරීභට තිකඵන ආඹතන 

අද එන්න එන්නභ ු ර්ර ෙයරහ තිකඵනහම අද අල්රස කවෝ 

දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහට,- 

 

ගරු ණර්. දුමින්ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்புறகு ஆர்.  துறந் சறல்ர) 

(The Hon. R. Dumindha Silva) 

ජින් ද හස ගුණර්ධන භන්්රීතුභහ ඒෙ ෙෆකව් නළවළම 

එතුභහ ඒෙට ඳත් ෙශහ විතයයිම 

 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

කතොප්පිඹ දභහ මත්තහට භට ෙයන්න කදඹක් නළවළම භභ 

එතුභහකේ නභක් වන් ෙකශේ නළවළම කඵොරුට කතොප්පිඹ දභහ 

මන්න එඳහම එච්චයයිම භභ ජින් ද හස භන්්රීතුභහකේ නභත්, 

කන ෙහකේ නභක්ත් කිව්කව් නළවළ කන්ම ිකහින් එඹහ භහමභ 

ෙහපු එෙ මළන විතයයි කිව්කව්ම ඒ නිහ කතොප්පිඹ දභහ මන්න 

ෙවුරුත් ෙරඵර කන්න ඕනෆ නළවළම 

අද අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකභ මත්තහභ 

රින් ය එභ කෙොිකභට රඵහ කදන ු.දල් ප්රතිඳහදන අඩු 

ෙයරහ තිකඵනහම ඉතින්, එතුභහ අකප් යකස් තිකඵන දූණ වහ ංචහ 

මළන ළරකිලිභත් කනහ නම් ඇයි එන්න එන්නභ කම් තයම් 

ු.දරක් ෙප්ඳහු  ෙයන්කන්? 

ශ්රී රංෙහ ගුන් වු.දහකව් VIP Helicopter Squadron එෙට අද 

කභොනහ ද කරහ තිකඵන්කන් කිඹරහ ඵරන්නම එදහ Bell 412EP 

helicopters තභයි VIP Squadron එකක් තිබුකණ්ම ඒහයින් තභයි 

යු්ධධඹ ෙහරකේ ඳහ ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු ප්රභූරු මභන් ෙකශේම 

ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු ඇභති භණ්ඩරඹ, නළත්නම් විකලේ ආයහධිත 

අු.ත්කතෝ සුයක්ෂිත කර ඒ කවලිකෙොප්ටර් ඹහනහර මභන් 

මන්න ඕනෆ කිඹන එෙට අපි එෙඟ කනහම ඒෙ මළන අකප් 

කිසිභ විහදඹක් නළවළම නු.ත් තභන්කේ නෆදෆ හිත ිකතුයන්, 

තභන්කේ කමෝර ඵහරයින් කම් කවලිකෙොප්ටර්ලින් අනලය 

මභන් ියහිල්රහ කෙෝටි මණනෙ ු.දරක් විනහල ෙයන එෙ මළන 

කම් අසථහකව්ීම අකප් විකයෝධඹ ඳශ ෙයනහම අඳට VIPsරහ 

ප්රහවනඹ වහ තිබුණු කවලිකෙොප්ටර් 10ට අභතය අද කන 

කෙොට රුසිඹහකන් Mi-17-1V ර්මකේ කවලිකෙොප්ටර් 14ක් 

රංෙහට කමනළල්රහ තිකඵනහම කභොෙද, ජනහධිඳතිතුභහට කන් 

ෙයන ු.දලුත් අපි ණඹට මන්කන්ම රුපිඹල් ිකලිඹන 39,000ෙ 

ු.දරක් -රුපිඹල් බිලිඹන 39ක්- කමරහ කවලිකෙොප්ටර් 14ක් 

රංෙහට කමන්රහ තිකඵනහම ඒ කවලිකෙොප්ටර් 14න් ගුන් 

වු.දහකව් ඳහවිච්චිඹ වහ ීමරහ තිකඵන්කන් කවලි කෙොප්ටර් 4යිම 
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විලහර ු.දරක් ළඹ ෙයරහ  A/C  වි ෙයරහ, leather seats  වි 

ෙයරහ VIP කමන ඹන්න පුළුන් විධිඹට කම් යකස් භළති 

ඇභතිරුන්කේ බහවිතඹ වහ අකනක් කවලිකෙොප්ටර් 10 කන් 

ෙය තිකඵනහම රුපිඹල් බිලිඹන 39ක් කිඹන්කන් කෙොඳභණ 

ු.දරක්ද කිඹරහ ංන්දනඹ ෙයරහ ඵරන්නම කඳො ග ු.දරක්ද? අපි 

කම් රංෙහකව් අධයහඳනඹ වහ කන් ෙය තිකඵන්කන් රුපිඹල් 

බිලිඹන 39යිම කම් යකස් ෙෘෂිෙර්භඹ වහ කන් ෙය තිකඵන්කන් 

රුපිඹල් බිලිඹන 44යිම රංෙහකව් ජනතහ අවනහ, යු්ධධඹ අන් 

කරහ අවුරුු  වතයක්, ඳවක් ියඹත් ආයක්ෙ අභහතයහංලකේ 

විඹදභ අඩු න්කන් නළත්කත් ඇයි කිඹරහම විඹදභ අඩු න්කන් 

නළත්කත් න් ෙයරහ කම් හකේ ක්ධල්  ෙයන නිහයිම කම්හ 

කේන්කන් ගුන් වු.දහටයි කිඹරහ කිඹනහම එතකෙොට හිතනහ, 

අපි කම්හ මළන ප්රලසන ෙයන්කන් නළවළයි කිඹරහම ගුන් වු.දහට 

කම්හ කදනහට අපි විරු්ධධ නළවළම නු.ත් ඒ භහර්මකඹන් තභන්කේ 

මභන් ඹන්න කම්හ ළ ග ළ ගකඹන් ඳහවිච්චි ෙයන එෙ මළන අකප් 

විකයෝධතහ කම් අසථහකව් ප්රෙහල ෙයනහම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ඒ හකේභ අද කම් යජඹ 

ු න්කන් කෙොකවොභද කිඹරහ ඵරන්නම  අද කජයසඨ ඇභතිරු ඳත් 

ෙය තිකඵනහම අපි ඒ මළන අධහනඹ කඹොු. ෙයන්න ඕනෆම භභ 

හිතන්කන් ීමර්  ෙහරඹක් ක්ධලඳහරනඹ ෙශ, ඒ හකේභ 

ඳශපුරු්ධදක් තිකඵන, තභත් කම් යටට ළඩ ෙයන්න පුළුන් 

ඇභතිරු කෙොන් ෙයරහ, අද එතුභන්රහ කජයසඨ ඇභතිරු 

කර ඳළත්තෙට ෙයරහ තිකඵනහම ඒ කජයසඨ ඇභතිරු වහ 

2014 ර්කේීම රුපිඹල් ිකලිඹන 502ක් ළඹ ෙයනහම අපි කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තු මත්කතොත්, හභහනයකඹන් භන්්රීරු 225 

 කදනහටභ ළඹ ෙයන්කන් ඒ හකේ ු.දරක්ම කම් ෙහයණහ මළන 

ඵරන කෙොට අඳට කඳකනනහ, කම් ක්රභකේ ඹම්කිසි ළරැ්ධදක් 

තිකඵනහ කිඹරහම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ඒ හකේභ ඳසු ියඹ දසර 

ඔඵතුභන්රහකේ 67ළනි ෙළබිනස් අභහතයයඹහත් දිවුරුම් ු න්නහම 

අද න කෙොට ඇභතිරු 67යිම නිකඹෝජය ඇභතිරු 40යිම ඒ අනු 

ඔඵතුභන්රහ ියනස කඳොතටත් ඇතුළු කනහම අඳට ඩහ ඉතහ 

විලහර යටර, අඳට ඩහ කව්මකඹන් ංර්ධනඹ න යටර, අඳට 

ඩහ කවො ඳහරනඹක් තිකඵන යටර ෙළබිනස් භණ්ඩරකේ 

ඉන්කන්  20ක්, 25ක්, 30ක් කේ මණනක්ම  

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

තු.න්නහන්කේ දන්නහද, කේමආර්ම ජඹර්ධන භවත්තඹහකේ 

ෙහරකේ ඇභති භණ්ඩරකේ 108ක් හිටිඹහ කිඹරහම  

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔව්, ඔව්ම දන්නහම ඒ ෙහරකේ ඔඵතුභහත් හිටිඹහ කන්ම  

 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

දළන් ඔඵතුභහකේ ෙථහ අන් ෙයන්නම ෙහරඹ අන් වී 

කමන එන්කන්ම 

 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

I will  give him three minutes from the time allotted to 

me.  

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

අහන ලකඹන් භභ කිඹන්න ඕනෆ  ංසෙෘතිඹ ආයක්හ 

ෙයනහඹ කිඹරහ ඵරඹට ඳළිකණි කම් යජඹ අද කන කෙොට කම් 

යකස් ත තත් ෙළසිකනෝ යහඳහය ආයම්බ ෙයන්නට ළරසුම් ෙය 

තිකඵන ඵම එදහ අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ පිළිඵ විහදකේීම භභ කිව්හ 

ෙටහකන් "ෙටහන සිටි" කිඹරහ ෙළසිකනෝ යහඳහය වතයක් වදන්න 

සිංමප්පරු භහමභක්  එෙඟතහ ඳශ ෙය තිකඵනහඹ කිඹහම  

 
ගරු (ඩලදය  සුදර්ිනනී රනළන්දුපුල්මල් මශත්මිය 
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்தப) 

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

ඔඹ කිඹන්කන් අතයම 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුිකඹට භභ කතොයතුරු කදන්නම්ම අද භභ කඳන්නහ, 

ෙටුනහඹෙ ත ෙළසිකනෝවරක් මවන්න කඩල්ටහ කිඹරහ- 

 
ගරු (ඩලදය  සුදර්ිනනී රනළන්දුපුල්මල් මශත්මිය 
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்தப) 

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

ඔඹ proposals. 

 
ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

Proposals වරි කභොනහ වරිම මවනහ කිඹරහ කන් කිඹන්කන්ම 

“කඩල්ටහ” කිඹරහ කරෝෙකේ තිකඵන විලහරතභ ෙළසිකනෝ 

භහමභක් අද ෙටුනහඹෙ -[ඵහධහ කිරීම්] මරු ඇභතිතුභහ කම් මළන 

ඵරන්නම [ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභහ ෙළසිකනෝරට විරු්ධධද? 

ෙළසිකනෝ එඳහද? [ඵහධහ කිරීම්] කම්ෙ කදන්කන් නළ්ධද? [ඵහධහ 

කිරීභක්] 

 
ගරු (ඩලදය  සුදර්ිනනී රනළන්දුපුල්මල් මශත්මිය 
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்தப) 

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

Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු සුදර්ිතනී ප්රනහන්ු පුල්කල් භන්්රීතුිකඹ, කභොෙක්ද 

ඔඵතුිකඹකේ රීති ප්රලසනඹ? 

 
ගරු (ඩලදය  සුදර්ිනනී රනළන්දුපුල්මල් මශත්මිය 
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்தப) 

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

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, කම් මරු භන්්රීතුභහ 

ම්පර්ණකඹන්භ ඳහර්ලිකම්න්තු කනොභඟ ඹනහම එකවභ 

කඹෝජනහක් ඇවිල්රහ විතයයි, අනුභළතිඹ ීමරහ නළවළම 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු භන්්රීතුභහ, ෙරුණහෙය ඳහර්ලිකම්න්තුට ඉදිරිඳත් ෙයන 

ෙරුණු කොඹහ ඵරහ ඉදිරිඳත් ෙයන්නම 

 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

කවොඹහ ඵරහ තභයි ඉදිරිඳත් ෙකශේම "The Sunday Times" 

ඳත්තයකේ තිකඵන්කන්ම කන  කභොනහද? [ඵහධහ කිරීම්] 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

ඳත්තය කනොකයි,  ඔඵතුභහ මකීභ මන්නහ ද? ප්රෙහලකේ 

ම කීභ මන්නහ ද? 

 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ඔඵතුභන්රහට ඵරන්නට පුළුන්ම මූරහනහරඪ මරු 

භන්්රීතුභනි, "The Sunday Times" පුත් ඳකත් ෙළසිකනෝ 

ම්ඵන්ධ ඳශ කරහ තිකඵන හර්තහ භභ කම් අසථහකව්ීම 

වභළගත* ෙයනහම  

එතුභන්රහ දළනට ෙටුනහඹෙ අක්ෙය 11ෙ ඉඩභක් අයන් 

තිකඵනහම එතුභන්රහ BOI එෙට අඹු ම් ෙයරහ තිකඵනහ ඵු  

වන කදන්න කිඹරහම [ඵහධහ කිරීම්] ඒෙ තභයි කිඹන්කන්ම ඵු  

වන ු න්කන් නළත්නම් ඒෙ ෙයන්කන් නළවළ කිඹරහ අනතුරු 

වඟරහ තිකඵනහම  

 

ගරු (ඩලදය  සුදර්ිනනී රනළන්දුපුල්මල් මශත්මිය 
(ரண்புறகு (மத்ற கனரறற) (றருற) சுர்றணற 

தர்ணரந்துபுள்தப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ඔඹ කඹෝජනහ ෙටහනට ඇවිල්රහ තිකඵන්කන්ම ඔඵතුභහ ඔඹ 

අතය කිඹන්කන්ම 

 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

කම්ෙ ෙටුනහඹෙම [ඵහධහ කිරීම්] කම්ෙ ෙටුනහඹෙ, ෙටහනත් 

තිකඵනහම [ඵහධහ කිරීම්]  ෙහදිනල්තුභහත් ප්රෙහලඹක් ෙයරහ 

තිකඵනහ කම්ෙට විරු්ධධයි කිඹරහ, ෙටහනට කේන්න කදන්කන් 

නළවළ කිඹරහම [ඵහධහ කිරීම්] කභොනහද? එතුභහ කිඹරහ තිකඵනහම 

[ඵහධහ කිරීම්] ඔඵතුභන්රහ ෙළසිකනෝරට විරු්ධධද කිඹන්න 

කෙෝ? [ඵහධහ කිරීම්] විරු්ධධද කිඹන්න කෙෝ? [ඵහධහ කිරීම්] නළවළ, 

නළවළම ෙළසිකනෝරට විරු්ධධද? උත්තයඹක් නළවළම 

ෙළසිකනෝරට විරු්ධධද? ෙළසිකනෝරට විරු්ධධද, එච්චයයිම 

[ඵහධහ කිරීම්] එකවභ එෙක් නළවළම කිඹන්න ඵළවළම ඒෙ තභයි 

ඳහර්ලිකම්න්තු වෆල්ලු ෙයනහ කිඹන්කන්ම ෙළසිකනෝරට විරු්ධධ 

කන්න ඔඵතුභන්රහට ඵළවළම [ඵහධහ කිරීම්] අපි කිඹනහ අද 

ඔඵතුභන්රහට ෙළසිකනෝරට විරු්ධධ කන්න ඵළවළ කිඹරහම 

විරු්ධධ කන්න ඵළවළම ඇත්තටභ අද කභච්චය කරොකු ඇභති 

භණ්ඩරඹක් තිබුකණ් නළත්නම් -ඔඵතුභන්රහකේ ප්රහක්ධ්ෂඹ බහ 

අඹ ළඹ දිියන් දිමටභ ඳයහද කනහ හකේ- කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව්දි කම් අඹ ළඹ ඳයහද කනහම ඒෙ තභයි අපි 

කිඹන්කන්, ඔඵතුභන්රහට යප්රහද ීමරහ තභයි අද කම්ෙ ඹටඳත් 

ෙයකමන ඉන්කන්ම ඉසයවට ඹන්න ඵළවළම  

  
මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

මරු භන්්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහට ළ ගපුය රඵහ ු න් ෙහරඹත් 

අහනයිම 

 

ගරු නිමරෝන් මඳමර්රළ මශතළ 
(ரண்புறகு றதரன் தததர ) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ෙළසිකනෝරට විරු්ධධ කනහ නම් ඒෙ කෙළින් කිඹන්න, 

ෙළසිකනෝරට අපි විරු්ධධයි කිඹරහම අපි ෙළසිකනෝරට විරු්ධධ 

ඵ ප්රෙහල ෙයිකන් භකේ ෙථහ අන් ෙයනහම කඵොකවොභ 

සතුතියිම [ඵහධහ කිරීම්] 

 
[අමබහම 4ම59] 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් මරේමජයන්ත මශතළ (ඳරිවර ශළ 

පුනර්ජනනීය බක්ති මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு .டி. சுசறல் தறதஜந் - சுற்நரடல், 

புதுப்தறக்கத்க்க சக்ற அமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 

Environment and Renewable Energy) 

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ 

ළඹ ්ෂර්ඹ ප්රු.ඛ් ළඹ ්ෂර් ම්ඵන්ධ ඳත්න විහදකේීම,  අද 

කඳයරුකව් සිට විඳක්කේ ෙථිෙයින් කිහිඳ කදකනකු අධහනඹ 

කඹොු. ෙශ ෙරුණු පිළිඵ පිළිතුරු ීමභට භභ කභඹ අසථහක් 

ෙය මන්නහම  

විකලේකඹන්භ භට භතෙයි විඳක්කේ ප්රධහන ංවිධහඹෙ  මරු 

කජෝන් අභයතුංම භළතිතුභහ එතුභහකේ ෙථහ ආයම්බ ෙයන මභන් 

ු.ලින්භ කිඹහ සිටිකේ හිටපු අමවිනිසුරුතුිකඹ ඉත් කිරීකම් ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹට එෙඟ නළවළ කිඹරහයිම නු.ත් එතුභහ ඒ ෙිකටුකව් 

හභහජිෙකඹක් වළටිඹට අහන දින කදෙ නතුරු ඒ ෙිකටු 

නිකඹෝජනඹ ෙශහම  

 

ගරු ණර්. මයෝගරළජන් මශතළ 
(ரண்புறகு ஆர். தரகரஜன்) 

(The Hon. R. Yogarajan) 

He did not sign the records. 
 

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් මරේමජයන්ත මශතළ 
(ரண்புறகு  .டி. சுசறல் தறதஜந்) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 
I did not refer to signatures. ඉන්නම එකවභ නම් ක්රිඹහ 

ඳටිඳහටිඹ වරි නළත්නම්, ු.ර ඉරහභ හ ග කන්න ඕනෆ නළවළ 

කන්ම ු.ර ඉරහභ object  ෙයරහ නතින්න තිබුණහම කම්ෙ එකවභ 

කනොකයිම එකවභ කනොකයි ෙකශේම තු.න්නහන්කේ දන්කන් නළවළ, 

එතුභහ අපිත් එක්ෙ ෙිකටුකව් හිටිකේම අපි ෙිකටුකව් හිටිඹහම ෙහර්ඹ 

ඳටිඳහටිඹ ළයදි නම් ෙිකටුකව් හිටිකේ ඇයි? එතුභහ අහන දින 

කදෙ වළය, ඒ දක්හභ ෙිකටුකව් කඳනී සිටිඹහම වයස ප්රලසන ඇහුහම 

ඒ සිඹලුභ ක්රිඹහදහභඹන්රට වබහිය වුණහම කම් විහදකේීම ඹභක් 

කි යුතු නිහ කිඹනහ ික තර්ෙඹක් ඳදනම් ෙයකමන, තර්ෙඹක් 

කමොඩ නඟරහ ෙරුණු ඉදිරිඳත් කිරීභක් සිු  කරහ නළවළම ඉතහභත් 

ඳළවළදිලි අපි වන් ෙයනහ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ ඊට කඳය 
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————————— 
*  පුවහතකළම  තබළ ඇත. 
*  நூணறமனத்றல் மக்கப்தட்டுள்பது. 

*  Placed in the Library. 
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සිටි කනවිල් භයකෙෝන් අග්රවිනිලසචඹෙහයතුභහ ඉත් කිරීභ වහ 

අලුකතන් සථහය නිකඹෝම වදරහ කෙටුම්ඳත් ෙයරහ ඒ ෙටයුත්ත 

ෙශ ඵම අපි එයින් එෙ දලභඹක්ත් එවහට ියහින් නළවළම කම් 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහකව් තිකඵන ප්රතිඳහදන අනු, ඊට අනුරඳ 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් සථහය නිකඹෝමර තිකඵන ප්රතිඳහදනරට 

ඹටත් ඒ ක්රිඹහදහභඹ අනුමභනඹ ෙයරහ තභයි අපි ඒ ෙටයුත්ත 

ෙකශේම ඒ නිහ එහි කිසිභ ෙහර්ඹ ඳටිඳහටිභඹ යදක් නළවළයි කිඹන 

ෙහයණඹ ඉතහභ ඳළවළදිලි අපි වන් ෙයනහම 

කෝල්ඵරි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටකත්ත්, නිදව රඵහ 

මත්තහට ඳසකේ ඊට ඩහ කනස ව ආෙහයඹකිනුත්, 1972 ජනයජ 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටකත්ත්, ඊට ඳසකේ 1978 -අද ඳතින- 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ඹටකත් ව ංකලෝධනරට අනුකරත් 

යහජය කේහ කෙොිකන් බහකව් ෙටයුතු ඳත්හ කමන ියහිල්රහ 

තිකඵනහම අද ඳතින යහජය කේහ කෙොිකන් බහකව් 

බහඳතිත්ඹ දයන්කන්; හභහජිෙත්ඹ දයන්කන් ෘත්තිෙයින් 

වළටිඹට යහජය කේඹ පිළිඵ ඳශපුරු්ධදක් තිකඵන, ඒ පිළිඵ 

ෘත්තිෙබහඹක් තිකඵන හභහජිෙ පිරික්ම යහජය කේහ 

කෙොිකන් බහ සහධීන ෙටයුතු කිරීභ තභයි අකප් කඵොකවෝ 

ඇභතිරුන්ට ප්රලසනඹ කරහ තිකඵන්කන්ම යහජය කේහ කෙොිකන් 

බහ සහධීන ෙටයුතු ෙයන නිහ අඳට භවය ඳත්වීම් 

කදන්නත්, ළටුප් ර්ධෙ රඵහ කදන්නත්, විනඹහනුකර ක්රිඹහභහර්ම 

තුළින් භවය යහජය කේෙයින් ඉත් කිරීභ පිළිඵත් ඹම් ඹම් 

මළටලු භතු කරහ තිකඵනහම ඒ නිහ අද ෘත්තීඹ ිකති ප්රලසනත් 

භතු කරහ තිකඵනහම අපි ඒහ අත් විරහ තිකඵනහම  

කෙොටින්භ යහජය කේහ කෙොිකන් බහ කෙොයි තයම් 

සහධීනද කිව්කොත්, එක්තයහ ඇභතිතුකභකුකේ බිරික් 

අභහතයහංලඹෙ ප්රධහන තනතුයක් රඵහ මළනීභට ඹහකම්ීම අඹු ම් 

කිරීකම් ඉරහ ප්රලසන ඇති වුණහම ඒ ම්ඵන්ධකඹන් එතුිකඹට 

කශ්රේසඨහධිෙයණඹටත් ඹන්න සිු  වුණහම යහජය කේහ කෙොිකන් 

බහ සහධීන කනොකයි නම්, ඳක්ග්රහහී වුණහ නම්, ඒ ඳත්වීභ 

කදන්න තිබුණහ කන්ම නු.ත් එකවභ කරහ නළවළම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, යහජය කේහ කෙොිකන් බහ 

ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෆ ඒ අඹට ීමරහ තිකඵන්නහ ව guidelines 

අනුයිම අකප් යකස් ඳරිඳහරන කයගුරහසි - Administrative 

Regulations - තිකඵනහ;  Financial Regulations - FR - 

තිකඵනහම කම්හ තභයි යහජය කේඹට අදහශ න්කන්ම ඒ හකේභ 

ඒ තිකඵන ෙහර්ඹ ඳටිඳහටිඹ, කයගුරහසි අනු තභයි යහජය කේහ 

කෙොිකන් බහ ෙටයුතු ෙයන්න ඕනෆම උදහවයණඹක් වළටිඹට 

උස වීම් රඵහ ීමභ සිු  න්කන් කජයසඨත්ඹ අනු නම්, නළත 

එතළනින් එවහට කන criterion එෙක් නළවළම කජයසඨත්ඹ අනු 

තභයි උස වීම් රඵහ කදන්කන්ම ඒකෙන් කනස න්න 

පුළුන්ෙභක් නළවළම කන merit ක්රභඹක් නළවළම එකවභ නම්, 

යහජය කේහ කෙොිකන් බහකව් ක්රිඹහ පිළිකශ අදට මළශකඳනහ 

අඩු නම් -කනොමළශපීභක් තිකඵනහ නම්- අපි ඔක්කෙෝභ එෙතු 

කරහ ඒ වහ අලය ෙයන guidelines, regulations ෙස ෙය 

නීති ම්ඳහදනඹ ෙය ඒ අඹට කදන්න ඕනෆ, කභන්න කම් දළන් 

තිකඵන කයගුරහසි ඹටකත් උසවීම්, විනඹ ක්රිඹහභහර්ම, ඳත්වීම් 

රඵහ කදන්න කිඹරහම ඒෙ නිහ යහජය කේහ කෙොිකන් බහට 

කචෝදනහ ෙයන්න ඹන්න එඳහම යහජය කේහ කෙොිකන් බහට 

තිකඵන්නහ ව ඵරතර අනු තභයි ඒ අඹ ෙටයුතු ෙය කමන 

ඹන්කන්ම භවය විු වල්ඳතිරුන් ඳත් කිරීකම්ීම, ඉත් කිරීකම්ීම, 

විනඹ ෙටයුතුරීම ඒ ක්රිඹහදහභඹ අනුමභනඹ ෙයන්න නහම 

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, අකප් අභහතයහංල කභකවඹ න 

කෙොට ෘත්තීඹ ිකති භඟ හෙච්ඡහ ෙයරහ ඹම් ඹම් තීන්ු  මන්න 

අඳටත් සිු  නහම වළඵළයි ඒහ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභට ඹහකම්ීම යහජය 

කේහ කෙොිකන් බහ ඒ අඹට ීමරහ තිකඵන guidelines ව 

කයගුරහසි අනු ෙටයුතු ෙයනහ ිකක්, ඉන් ඵළවළය ෙටයුතු 

ෙයරහ නළවළම ඒ නිහ යහජය කේහ කෙොිකන් බහ සහධීන 

ෙටයුතු ෙයන ආඹතනඹක්ඹ කිඹන එෙ භභ කභහිීම වන් 

ෙයන්න ඕනෆම 

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, ඊශඟට reconciliation මළන 

ඵරු.ම කම් පිළිඵ LLRC හර්තහකව් ඳළවළදිලි වන් ෙයරහ 
තිකඵනහම ඒ වහ ෙහර්ඹ හධෙ ඵරෙහඹක් සථහඳනඹ ෙයරහ 

තිකඵනහම ඒ ෙහර්ඹ හධෙ ඵරෙහකේ එක් එක් අභහතයහංලඹට 
අදහශ ෙරුණු එකින් එෙ ක්රිඹහත්භෙ ෙය කමන ඹනහම ඉන් 

ඳරිඵහහිය ියඹ ෙරුණු ඳහ කම් න කෙොට යජඹ භඟින් ඉටු 

ෙයරහ තිකඵනහම  

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, දළන් ඵරන්න, උතුරු 

නළ කඟනහිය කදඳශහත මත්කතොත් යු්ධධඹ අන් ෙයන අසථහ 

න කෙොට ඒ ඳශහත්ර කෙොඳභණ ගුරු හිඟඹක් තිබුණහද? යහජය 
කේකේ පුයප්ඳහඩු කීඹක් තිබුණහද? උතුරු නළ කඟනහියට භෘ්ධධි 

ඳත්වීම් ීමරහ තිබුකණ් නළවළම කම් කන කෙොට අපි ඒ පුයප්ඳහඩු 
සිඹල්රභ ම්පර්ණ ෙයරහ තිකඵනහම එඳභණක් කනොකයි, දිකශ 

කඳොලිස නිරධහරින් ඵහ මන්න ඳහ කනභ විබහමඹකුත් 
ඳළළත්වහම ඒ ප්රක්ධලර තිකඵන යහජය ඳරිඳහරන කේකේ 

නිරධහරින්කේ පුයප්ඳහඩු පියවීභ වහ දිකශ බහහ ෙථහ ෙයන 

අඹට කනභ විබහමඹක් ඳළළත්වහම මීට කඳය ෙදහත් එකවභ 
ෙයරහ නළවළම කෝල්ඵරි ආණ්ඩුක්රභ යසථහකව් ඉරහභ, සිවිල් 

කේඹ තිකඵන ෙහරකේ ඉරහභ යහජය කේකේ, යහජය ඳරිඳහරන 
කේකේ තනතුරු වහ ඵහ මළනීභට ඳළළත්වකව් එෙ 

විබහමඹයිම ඒ විබහමකඹන් මත් රකුණු අනු තභයි ඒ ඳත් වීම් රඵහ 
ු න්කන්ම වළඵළයි, කම් අසථහකව්ීම ඒ උතුරු නළ කඟනහිය තිබුණු 

ප්රලසනඹ නිහ, ඒ යහජය කේකේ අඩු ඳහඩුෙම් තිබුණු නිහ ඒහ 

ම්පර්ණ ෙයන්න කනභ විබහමඹක් ඳළළත්වහම ඒ, කම් 
නිර්ක්ධලරට පිටින් ියහිල්රහ යජඹ ෙයපු ක්ධල්ම  

ඊශඟට, මරු නිකයෝන් කඳ කර්යහ භන්්රීතුභහ ජනහධිඳති ළඹ 

්ෂර්ඹ මළන ෙථහ ෙශහම ඔව්, ජනහධිඳති ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් 
ආඹතන 27ක් තිකඵනහම කම් ආඹතන 27ට ප්රතිඳහදන කන් 

න්න ඕනෆම කේමආර්ම ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඉන්න ෙහරකේ 
ආඹතන 27ක් තිබුකණ් නළවළ කන්ම ආඹතන කීඹද තිබුකණ්? අද 

ආඹතන ංඛ්යහ ළ ග කරහ තිකඵනහම ජනමවනඹ ළ ග කරහ 

තිකඵනහම කේෙ ංඛ්යහ ළ ග කරහ තිකඵනහම ෙශ යුතු 
ෙහර්ඹ බහයඹ ළ ග කරහ තිකඵනහම කේමආර්ම ජඹර්ධන භළතිතුභහ 

හිටපු ෙහරකේ කතොයතුරු තහක්ණඹ තිබුණහද? අතිමරු 
ජනහධිඳතිතුභහ ඵරඹ රඵහ මන්න කෙොට කතොයතුරු තහක්ණ 

හක්යතහ සිඹඹට 17යිම අකප් ඉරක්ෙඹ ඊශඟ අවුරුු  කදකක්ීම 
සිඹඹට 75ට ඹන්නයිම ඒ වහ කනභ ආඹතන පිහිටුහ 

තිකඵනහම ප්රහක්ධ්ෂඹ කල්ෙම් කෙොස්ඨහ භස්ටිකන්  දියින පුයහ 

නළණර යහඳෘතිඹ ආයම්බ ෙයරහ තිකඵනහම අද හභහනය කඳශ 
විබහමකේ, උස කඳශ විබහමකේ ප්රතිපර විබහම කදඳහර්තකම්න්තු 

ඳරිමණෙඹට ඇතුශත් ෙයන විට ඈත එපිට මකම් සිටින දරුහ 
නළණරට ියහින් ඒ ප්රතිපර රඵහ කමන අහනයිම එතළනට අපි 

කමනළවිත් තිකඵනහම කම් ආෙහයකඹන් මන්නහ විට ආඹතන 27ක් 
ජනහධිඳති ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් අද ඇති කරහ තිකඵනහම කම් 

ආඹතන 27ක් වහ පුනයහර්තන විඹදම්, ප්රහේධන විඹදම් කන් 
ෙයන්න ඕනෆ; හර්ෂිෙ ළ ග ෙයන්න ඕනෆම කම් ආඹතන 

යහිතඹක් යකස් ංර්ධනඹ වහ ඵළඳුණු ආඹතනයිම අකනක් ඒහ 

යජඹට නිර්ක්ධල ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ මීක්ණ ෙයනහම 
උදහවයණඹක් ලකඹන් ජහතිෙ අධයහඳන කෙොිකභ ර් 

වතයෙට තහක් හර්තහ ඉදිරිඳත් ෙයනහම ඒ වහ මීක්ණ 
ෙයනහම  එළනි ආඹතන කම් තුශ තිකඵනහම ඒ නිහ ජනහධිඳති 

ළඹ ්ෂර්කඹන් කම් ආඹතනර ප්රතිඳහදන ළ ග ෙයන්න ඕනෆම 
ඒෙත් කම් අඹ හුහ දක්නහම  
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඊශඟට, ජනහධිඳති ක්රභඹ මළන කිඹනහ නම් ජනහධිඳති ක්රභඹ 

ඇති ෙකශේ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේභ කේමආර්ම ජඹර්ධන 

ජනහධිඳතිතුභහයිම ජනහධිඳති ක්රභඹක් කනොතිබුණහ නම් එල්ටීටීඊ 

එෙ ඳයහජඹ ෙයන්න න්කන්  නළවළම අද හුඟක් කදකනකුට තිකඵන 

ප්රලසනඹ ඒෙයිම එකවභ නම් යට කභකවභ ංර්ධනඹ ෙයන්න 

න්කන් නළවළම යජකේ ංර්ධන ළඩ ෙටයුත්තෙට කෙොකවන් 

වරි ඉඩභක් අත් ඳත් ෙය මන්න ියඹහ නම් ඒෙට අවුරුු  

මණනහක් ඹනහම අද එකවභ නළවළම අද කෙොශම නමයඹ 

ංචහයෙඹන්කේ සිත් ඇද මන්නහ තළනක් ඵට ඳත් වී තිකඵනහම 

කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුට ආ නිකඹෝජිතකඹෝ 

යහජය නහඹෙකඹෝ අකප් යට දළෙරහ භවිත වුණහ, අඳ හකේ යටක් 

ඉතහභ කෙටි ෙහරඹක් තුශ කභළනි තත්ත්ඹෙට ඳත් වුකණ් 

කෙොකවොභද කිඹහම කම් සිඹලු ෙටයුතු සිු  න්කන් කම් ක්රභඹ 

වයවහයිම  

ඊශඟට, කභහිීම වන් ෙශහ, EPF,  ETF කමන්න මස 

ෙඳනහඹ කිඹහම නළවළම ඒෙ ම්පර්ණකඹන්භ ළයදියිම එකවභ 

භතඹෙට එන්න එඳහම ෙලින් ෙථහ ෙශ භන්්රීතුකභක් කඳන්ව 

paper-cutting එෙ තිබුණු පුත්  ඳකත්භ -ඳසු ියඹ ඉරිදහ- ු.ල් 

පිටුකව් ප්රධහන ප්රෘත්තිඹ ඒෙයිම ඒෙ කඵොකවොභ ෙල් ඳළන ියඹ 

ප්රෘත්තිඹක්ම කභොෙක්ද? ජනභ, State Plantations 

Corporation and Elkaduwa Plantations Limited ඹන 

ආඹතනර කේෙයින්ට අවුරුු  මණනහක් තිසකේ EPF,  ETF 

කමරහ නළවළම අවුරුු  මණනහක් කිව්හභ තු.න්නහන්කේරහ 

ඵ රකේ සිටි 2002 සිට 2004ත් ඇතුශත් කනහම ඒ ෙහරකේ 

ඉරහභ කමරහ නළවළම කම් තුර හණිජභඹ ටිනහෙභක් රඵහ 

කදන්න  

මස නහම එකවභ නළතු තුර කත් විතයක් නහ 

කනොකයිම කඳෞ්ධමලිෙ අංලඹ කන්න පුළුන්, යහජය අංලඹ 

කන්න පුළුන් කත් තුර, කනත් තුර හණිජ ඳදනභක් භත 

මස නහම ඒ න මස නිලසචිත ෙහර සීභහක් තුශීම ෙඳහ 

කවශරහ ඒහට හණිජ ටිනහෙභක් රඵහ කදන්න ඕනෆ;                       

දළ වළටිඹට බහවිතහ ෙයන්න ඕනෆම නළත්නම් න්කන් 

තු.න්නහන්කේරහ විඳක්කේ ඉකමන අවුරුු  19ක් තිසකේ නහකි 

වුණහ හකේ මසුත් නහකි කනහම ඊට ඳසකේ කිසිභ ළදමළම්භෙට 

ඇති කදඹක් නළවළම අද ඒෙ කන් ඔඹකමොල්රන්ට කරහ 

තිකඵන්කන්ම වළඵළයි, මසරට එකවභ කන්න කදන්න ඵළවළම ඒෙ 

අඳයහධඹක්ම ඒ තුර මස න්කන් හණිජ ටිනහෙභක් 

කදන්නයිම අවුරුු  30ෙීම යුෙළලිප්ටස ෙඳහ කවශන්න  ඕනෆ නම් 

අවුරුු  30ෙීම ෙඳන්න  ඕනෆම නළත්නම් ඒහ ඳස ඵට ඳත් කරහ 

බහවිතහ ෙයන්න ඵළරි කනහම ඒ නිහ ෙළරෆ ෙළපීභක් කනොකයි 

කම් කන්කන්ම කතෝයහ මත් හණිජ ඳදනකභන් පු මස ඹම් කිසි 

ක්රභකව්දඹක් අනු ෙඳරහ ඒහකේ ටිනහෙභ රඵහ මන්නහ විට ඒ 

තුර කේෙයින්කේ කේෙ අර්ථ හධෙ අයු.දල් කමන්න 

තිකඵනහ නම් ඒහට ප්රු.ඛ්තහඹ රඵහ කදන්නම එහි ු.දරක් ඉතුරු 

කනහ නම් ඒ ු.දල් ඉතුරු කන ඒහ අනිකුත් ංර්ධනඹ වහ 

කඹොදහ මන්නම ඒ නිහ ළරැදි භතඹෙට ඒ ෙහයණඹ කමනඹන්න 

එඳහම  

ඊශඟට, Mi-17 Helicopters  ම්ඵන්ධ ෙහයණඹ ඵරු.ම ඒ 

මත්ත Mi-17 Helicopters අද "Helitours" නිකන් ගුන් කේඹක් 

ඳත්හ කමන ඹනහම ඒ වහ ඳළඹෙට ඹම් ු.දරක් කමන්න 

තිකඵනහම ඒ ු.දර කමරහ ඕනෆභ කෙකනකුට ඒහකේ ඹන්න  

පුළුන්ම දළන් වික්ධල යටලින් එන ංචහයෙ ෙණ්ඩහඹම් හකේභ 

යහඳහරිෙ ප්රජහත් ු.දල් කමරහ ඒහයින් ඹන ඵ අපි දන්නහම 

ඳසු ියඹ උතුරු ඳශහත් බහ භළතියණඹ කරහකව් රුපිඹල් 

15,500ක් කමරහ ඔඹ "Helitours" කිඹන  ගුන් කේඹන්  භභ 

ඹහඳනඹට කී තහක් ියඹහද? අපි ු.දල් කමරහ ියකේ; නිෙම් 

ියකේ නළවළම ඒ helicopters කඹොදරහ තිකඵන්කන් ඒ ෙටයුත්තටම 

ඒ නිහ යකස් ංචහයෙ යහඳහයඹ දියුණු කරහ තිකඵනහම යටට 

එන යහඳහරිෙ ංඛ්යහ ළ ග කරහ තිකඵනහම ු.දල් කමරහ 

ඒහයින් ඹනහ නම් ඒ ු.දල් එන්කන් යටටම ඒ ු.දල් එන්කන් 

ගුන් වු.දහටම ඒ වහ තභයි ඒ helicopters කඹොදරහ 

තිකඵන්කන්ම  

ඊශඟ ෙහයණඹම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ තභයි යටල් 53ක් 

හභහජිෙත්ඹ දයන කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ ු.ළුකව් 

බහඳතියඹහම එතුභහ ඒ ෙහර සීභහ තුශ වික්ධල ංචහය ඹන්න 

ඕනෆම එතුභහ ියඹ වළභ විකදස ංචහයඹකින්භ කම් යකස් කීර්ති 

නහභඹ ඉවශට කමනිච්චහ; යට පිළිඵ තිබුණු ු ර්භත 

ම්පුර්ණකඹන්භ අෙහ භෙහ දභන්න ෙටයුතු ෙශහම ඒ වළභ 

ංචහයඹක් තුළින්භ කම් යටට ඹභක් රඵහ ු න්නහම ඒ ංචහය නිෙම් 

ියඹ ඒහ කනොකයිම චීනඹට ංචහයඹක් ියඹහ නම්, ඒ ංචහයඹ 

තුළින් රඵහ මත්ත ප්රතිරහබ විධිඹට තභයි අද තු.න්නහන්කේරහ 

කෙොශම ඉරහ ෙටුනහඹෙට විනහ ග විසකින්  අධිකව්ගී භහර්මකේ 

ඹන්කන්ම අකප් භර්වින් සිල්හ ඇභතිතුභහ කභතළන ඉන්නහම 

එතුභහ කම්ෙ දන්නහම එක්තයහ ෙහරඹෙ කම් අධිකව්ගී භහර්මඹ 

වදන්න ආයම්බ ෙශහම ඒ වහ ඳෆලිඹකමොඩ වදපු කරොකු 

තහප්ඳඹෙ ඳසු ියඹ ෙහරකේ විලහර චිත්ර ඇරහ තිබුණහම ඒහ අපි 

කුඩහ ෙහරකේ ඉරහභ තිබුණු ක්ධල්ම ඉතින්, 1960 දලෙකේ 

ඉරහ -දලෙ වතයෙට ආන්න ෙහරඹක් තිසකේ- වදන්න ඵළරි 

වුණු කෙොශම - ෙටුනහඹෙ අධිකව්ගී භහර්මඹ අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ නහඹෙත්කඹන්  වදරහ තභයි  ෙටුනහඹෙට 

විනහ ග විසකින් ඹන්න තු.න්නහන්කේරහට අසථහ රඵහ 

ු න්කන්ම ඒ වහ ියඹ විඹදභ ත අවුරුු  15, 20 අතය ෙහරඹෙීම 

ම්පර්ණකඹන් යජඹට රළකඵනහම ඉතින් ඒෙ නයෙද? 

ඔඵතුභන්රහට එෙ අධිකව්ගී භහර්මඹක් වදන්න ඵළරි වුණහ; එෙ 

යහඹක් වදන්න ඵළරි වුණහ; එෙ ගුන් කතොටුකඳොශක් වදන්න 

ඵළරි වුණහ; ඳහයෙට කෙොන්ක්රීස් ටිෙක් දභන්න ඵළරි වුණහම එකවභ 

ඵළරි කච්ච අඹ තභයි අද එෙතුකරහ න්ධහන මවකමන එන්කන්, 

ජනහධිඳතියණඹක් ආකොත් කදන්නම් ඵළකස් කිඹරහම ඔඹ 

ඔක්කෙොභ එෙතු කරහත් ඵළරි වුණහ, ියඹ ළකර් ජනහධිඳතියණඹ 

දිනන්නම අපි දවඅටරක් ඳනසදහවකින් ියඹ ය ජනහධිඳතියණඹ 

දිනුකව්ම ඒෙ භතෙ තිඹහ මන්නම භභ දළක්ෙහ ඳත්තකර්ෙ 

තිකඵනහ, වතය කදකනකු එෙතු කරහ එනහඹ කිඹරහම 

ඵසනහහිය ඳශහත් බහ භළතියණඹ ත භහ තුනෙීම 

ඳළළත්කනහම එෙතු කරහ එන්නම අපි ඒෙට තයම ෙයරහ 

ඵරු.ම ඳසු ියඹ ඹම ඳශහත් බහ භළතියණකේ ප්රතිපර අයකමන 

ඵරන්න කෙොකවොභද අපි ජඹග්රවණඹ ෙකශේ කිඹරහම ඒෙ කම් යකස් 

ජනතහ දන්නහම  

අපි ණඹ මන්නහම නු.ත් ණඹ මන්කන් දයන්න පුළුන් 

ප්රභහණඹටම අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ යජඹ අවුරුු  අටක් තිසකේ  

කිසිභ ණඹෙ හිඟ තිඹරහ නළවළම ඒෙ භතෙ තිඹහ මන්නම අපි ෘණ 

ආර්ථිෙඹෙට යට කමනිච්කච් නළවළම ෘණ ආර්ථිෙඹෙට යට 

කමනිච්ච යුමඹ තු.න්නහන්කේරහ භතක් ෙය මන්නම අද 

ඒකමොල්රන් එෙතු කරහ තභයි භළතියණඹට එන්න වදන්කන්ම 

අපි  ඉතහභ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ඔඹකමොල්කරෝ එෙතු වුණත් ඵළරි 

කනහ කිඹරහම  

දළන් ෙරු ජඹසරිඹ භවත්තඹහ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ 

නහඹෙත් භණ්ඩරඹෙට ඳත් ෙයරහ තිකඵනහම ඳත්තකර්ෙ 

ෙහටනඹක් ඇරහ තිකඵනහ භභ දළක්ෙහ, එතුභහ තුහර කච්ච 

අලිකඹක් කවෝදරහ, නහරහ, කඵොකවොභ අභහරුකන් ෙය මවකමන 

ඹන වළටිම කම් ෙටයුත්ත තභයි එතුභහට ඵහය ීමරහ තිකඵන්කන්ම 

නහඹෙත් භණ්ඩරඹක් මළන භභ නම් අවරහ නළවළම Leadership 

කිඹන theory එකක් කෙොකවේත් නහඹෙත් භණ්ඩරඹක් මළන 
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2013 කදළම්ඵර් 02  

වන් කරහ තිකඵනහද? කරෝෙ ඉතිවහකේත් නළවළම අපි 

නහඹෙත්ඹ මළන ෙථහ ෙයන කෙොට මහන්ධිතුභහ මළන ෙථහ 

ෙයනහම ඊටත් ඩහ ඉතිවහඹට ියකඹොත් භවහ ඇකරක්ළන්ඩර් 

යේජුරුකෝ මළන ෙථහ ෙයනහම අපි ෙථහ ෙයනහ,  "The Ten 

Commandments"ර Moses මළනම නහඹෙත්ඹ ීමරහ තභන්කේ 

සිහින භූිකඹට - dreamland එෙට- තභන්කේ ජනතහ  අයකමන 

ියඹහම අපි  ඒෙ "The Ten Commandments" චිත්රඳටකඹනුත් 

දළක්ෙහම නු.ත් ඒ කෙොකවේත් නහඹෙත් භණ්ඩරඹක් තිබුකණ් 

නළවළම එෙ නහඹෙඹහයි ඉන්කන්ම 17 කදකනකු එක්ෙ කම් ඳළත්තට 

ඇවිල්රහ, ආඳහු තනිකඹන් අනික් ඳළත්තට ඹන කෙොට 

නහඹෙකඹක් කන්කන් කෙොකවොභද? කෙොකවේද එතළන 

නහඹෙත්ඹක් තිකඵන්කන්? කම්හත් එක්ෙ තභයි අද එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ඹ කම් මභන ඹන්න වදන්කන්ම කම්ෙ ඹන්න පුළුන් 

මභනක් කනොකයිම  

ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ ්ෂර්ඹ විහදඹට මත්ත අද දකේ 

කදන්නම් ඵළකස් කිඹරහකන් කම් ඔක්කෙොභ හිටිකේම දළන් කරහ  

ව 5ම20යිම ත ෙථහ ෙයන්න ඉන්කන් එක් කෙනහයිම ෙථහ 

ෙයන්න ඕනෆ නිහයි එතුභහත් ඉන්කන්ම 

කම්ෙ තභයි තත්ත්ඹම කම් විහදඹ පුයහභ තිකඵන තත්ත්ඹ 

කම්ෙයිම අද එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹට කම් අඹ ළඹ කල්ඛ්නඹ 

හධහයණ කර විකව්චනඹ ෙයන්න, විකව්චනඹ ෙයරහ කභතළන 

ඉ කමන ඉන්න ලක්තිඹක් නළවළ; වයිඹක් නළවළම ෙථිෙඹහ එනහ, 

ෙථහ ෙයන කව්රහටම ඇසතකම්න්තුර තිකඵන ෙරුණු ටිෙ 

මන්නහ; ඒ අනු ෙථහ ෙයනහම කෙොකවොභත් 2013 යට  ඩහ 

2014 කර්  ඇසතකම්න්තු ළ ග කන්න එඳහඹළම යකස් 

ජනමවනඹ ළ ග කනහම ංර්ධන ළඩ පිළිකශ ළ ග කනහම 

යහඳෘති මණන ළ ග කනහම එතකෙොට ඒ ු.දරත් ළ ග කනහ 

තභයිම එතකෙොට ඒෙ හුහ දක්නහම ජනහධිඳති ළඹ ්ෂර්ඹ 

විතයක් කනොකයි, අධයහඳන ළඹ ්ෂර්ඹත් ළ ග ෙයරහ තිකඵනහම 

ඒ වළභ එෙභ ළ ග කන්න ඕනෆම මීට අවුරුු  දවඹෙට ෙලින් 

කන් ෙශ පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදම්ද අද 

අභහතයහංලඹෙට තිකඵන්කන්?  නළවළ, ඒෙ කනස කනහම ඒ 

නිහ ඒ ු.දර ළ ග කන්න ඕනෆම දළන් අවනහ,  ඇයි ආයක්ෙ 

අභහතයහංලඹට ප්රතිඳහදන ළ ග කන්කන් කිඹරහම දළන් ඒෙ 

'ආයක්ෙ' විතයක් කනොකයි, ආයක්ෙ ව නහමරිෙ ංර්ධන 

අභහතයහංලඹම ඒ නිහ ඒෙට ප්රතිඳහදන ළ ග කන්න ඕනෆම ඒ 

අභහතයහංලඹ නිහ තභයි කෙොශම නමයඹ දළන් ංර්ධනඹ කරහ 

තිකඵන්කන්; නිහ යහඳෘති වළකදන්කන්ම කභකවේ විතයක් 

කනොකයි, භඩෙශපුකව්, ්රිකුණහභරකේ ඹහඳනකේත් ංර්ධනඹ 

කෙකයනහම  

අද ඹහඳනඹ භවනමය බහ සීභහ මන්නම අකප් දකුකණ් 

තිකඵන භවය නමයරට ඩහ කීඳ ගුණඹකින් ඒ නමයර 

ම්ඳත්  ළ ග කරහ තිකඵනහම ඳළඹ විසිවතයටභ විු ලිඹ කදනහම 

එදහ එකවභ තත්ත්ඹක් තිබුකණ් නළවළ, ඹහඳනකේම වළඵළයි, 

තු.න්නහන්කේරහ කරෝෙඹට ියහින් කිඹන්කන් කනින් ෙථහක්ම 

ු.ළු ඹහඳනකේභ භව නමය බහ සීභහකව් ෆභ ඳහයක්භ ෙහඳස් 

ෙයරහ ඉයයිම ප්රධහන ඳහයල් සිඹල්රෙභ  pavements වදරහ, 

ෙහනු ඳ්ධධති දහරහ ඒ සිඹල්ර ෙයරහ ඉයයිම ඒ හකේභ national 

grid එකෙන් විු ලිඹ ීමරහ ඉයයිම අද ු ම්රිඹ කිලිකනොච්චිඹ දක්හ 

මභන් ෙයනහම ඒ භහර්මඹ වදන්න ඉන්දිඹහකන් ණඹක් ු න්නහට 

ඒ ණඹ අපි කමන්න එඳහඹළම කභොෙද, නිෙම් ු න්න ණඹක් 

කනොකයි කන්ම ඒ  සිඹලුභ ණඹ කම් ආණ්ඩුකව් අපිත් එක්ෙභ 

තභයි කමන්කන්ම ඒ ු ම්රිඹ ඹහඳනඹට ඹනහ, රඵන සිංවර 

අවුරු්ධද කන කෙොටම අද ඹහඳනකේ ජනතහට කිලිකනොච්චිඹට 

ඹන ු ම්රිකේ seat එෙක් මන්න ඵළවළ,  reserve ෙයරහම සිඹල්රභ  

reserve ෙයරහ ඉය කනහ, දින කීඳඹෙට ෙලින්ම කම් 

ංර්ධනකේ ප්රතිරහබ යු්ධධකඹන් පීඩහට ඳත් ජනතහටත් කම් 

ආණ්ඩු ීමරහ තිකඵනහම ජනහධිඳති ළඹ ්ෂර්ඹ ඹටකත් ඒ ෙටයුතු 

කරහ තිකඵනහම නිහ වදරහ ීමරහ තිකඵනහ, භං භහත් වදරහ 

ීමරහ තිකඵනහ, ඳහල් සිඹල්ර ප්රතිංසෙයණඹ ෙයරහ තිකඵනහම 

අද කෙොශමට ඩහ කවො ඳහල් ු.රතිව්ර තිකඵනහම අද 

ඳයන්තන් වංදිකේ සිට ු.රතිව්රට මභන් ෙයන්න ඹන්කන් 

විනහ ග 35යිම  ඒ හකේභ  ු.රතිව්ර සිට භහන්කුරම්රට එන්න 

විනහ ග 40යි මත කන්කන්ම එදහ එකවභද තිබුකණ්? එදහ 

කෙොකවොභද ියකේ? අද ඒ කමොවීන්කේ එශලු ටිෙ කභවහට එනහ; 

ඳරතුරු ටිෙ එනහම  

කම් reconciliation ෙථහ කිඹපු නිහ භභ කභහිීම වන් 

ෙයනහ,  යු්ධධඹ අන් ෙයරහ ඳසු ියඹ අවුරුු  වතය වභහය 

ඇතුශත කම් ජහතීන් අතය භඟිඹ කමොඩ නඟරහ,  සිඹලු අිකහිරි 

අත්දළකීම් හිත අතීතඹ ඉත් ෙයරහ, ඒ කනුට න 

ප්රකඵෝධඹකින් යුතු ෆභ හර්ියෙකඹකුටභ, ෆභ ජහතිෙකඹකුටභ 

කම් ර්ම කිකරෝමීටර් 65,000ෙ රංෙහ තුශ ජීත් කන්න 

පුළුන් ඳරියඹක් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු කභභ යජඹ 

කමොඩනඟරහ තිකඵන ඵම   

ඉසය ෙථහ ෙකශේ කභොනහ මළනද? ඉසය කෙොශම ඳදිංචි 

දිකශ ජහතිෙඹන්කේ වළඳුනුම්ඳත් ඵරනහම කම්හ තභයි ඒ ෙහරකේ 

තිබුණු කචෝදනහම අද ෙහකේත් වළඳුනුම්ඳත් ඵරන්කන් නළවළම 

දල්ට ඵරන්කන්ත් නළවළ; රෑට ඵරන්කන්ත් නළවළම කභකවේ 

ඵරන්කනත් නළවළ, ඹහඳනකේ ඵරන්කනත් නළවළම අද ඒ තළනට 

ඇවිල්රහ තිකඵනහම  

එදහ අකප් ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහ ඒෙ කිව්හම තභන්කේ 

යකස් ඹම් ඹම් ප්රක්ධලරට ඹන්න ඵළරි යහජය නහඹෙකඹෝ රංෙහට 

ඇවිල්රහ ඹහඳනඹට ියඹහම ඹහඳනඹට ියහිල්රහ ටීඑන්ඒ එෙත් එක්ෙ 

කෙොකවේද හෙච්ඡහ තිේකේ? හෙච්ඡහ තිේකේ පුසතෙහරකේම ඒ 

පුසතෙහරඹ ියනි තිේකේ ෙවුද? ඒෙත් කිඹන්නම ඒෙත් ෙළභයන් 

භවත්තඹහට කිව්හ නම් කඵොකවොභ අකමයි, ම්ඳන්දන් භළතිතුභනිම 

“කම් පුසතෙහරඹ අද කම් තත්ත්කඹන් තිබුණහට, කම්ෙ එක්ත් 

ජහතිෙ ඳහරන ෙහරඹ ඹටකත් ියනි තිේඵහම ඊට ඳසකේ කම් 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙහරඹ ඹටකත්  වදරහ තු.න්නහන්කේරහ - අඳට 

කම් පුසතෙහරඹ තුශ හෙච්ඡහ ෙයන්න අසථහ වදරහ ු න්නහ"  

කිඹන ටිෙත් කිව්හ නම්, ෙළභයන්කේ ප්රෙහලඹ  මීට ඩහ කනස 

කනහ කිඹන එෙත්, මීටත් ඩහ reconciliation එෙක් තත් 

කෙොකවන්ද කිඹන එෙත් කම් අඹකමන් ප්රලසන ෙයිකන් භහකේ 

ෙථහ අන් ෙයනහම  

 
[අමබහම 5ම21] 
  
ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ (මශජන වේබන්ධතළ 

ශළ මශජන කටයුතු මමළතයතුමළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர - க்கள் தரடர்பு, 

க்கள் அலுல்கள் அமச்சர்) 

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

and Public Affairs) 

මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනි, කම් විරු්ධධ ඳහර්ලසකේ 

ෙස්ටිඹට  කඳොේඩක් භතක් ෙයරහ කදන්න ඕනෆ, අඩු මණකන් 

භවහ ංඹත් ඵරන්න කිඹරහ, ආමම් කේදඹකින් කතොයම සිඹලු 

ආමම් ඒෙයහ්ෂ වුකණොත් තභයි ජහතීන් ඒෙයහ්ෂ කන්කන්ම  

කේතනහයහභඹට ඳභණක් අකන්පිඬු සිටහකණෝ ඳණසවතය 

කෙෝටිඹක් විඹදම් ෙයරහ තිකඵනහම ඒ උත්ඹට විඹදම් ෙයරහ 

තිකඵනහ, දවඅට කෙෝටිඹක්ම කම් විරු්ධධ ඳක්කේ ඉන්න 

උන්නළකවේරහ එදහ  සිටිඹහ නම් කේතනහයහභඹත් නළවළ, අකන්පිඬු 

සිටහකණෝත් නළවළ, බුු  වහු.ු රුන්ට ඉන්න තළනකුත් නළවළම 

හනහට ඒ ෙහරකේ කම් කමොල්කරෝ සිටිකේ තය අඳහකේ ත් 

කරෝෙකේම ඳයණ පිනක් තිබිරහ ඹම්තම් ඉඳු ණහම ඒෙයි එතළන 

තිකඵන ඉතිවහඹම ඒහ ඵරන්නම ඵරරහ කම් මළන ෙථහ ෙයන්නම 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ඊශඟ ෙහයණහ කම්ෙයි, මූරහනහරඪ මරු භන්්රීතුභනිම 

නිදව රඵහ මත් දකේ ඉරහ කම් යකස් යහජය නහඹෙරු කිහිඳ 

කඳොශක් හිටිඹහම යහජය නහඹෙත්ඹ Ward Place එකෙන් 

Rosmead Place එෙට, "Woodlands" එකෙන් ආඳසු Rosmead 

Place එෙට ියඹහම අහන ලකඹන් මහල්රටත් ටිෙක් ියහින් 

නළතිරහ භධයභ ෙඳුෙයඹට ියඹහම ඒ ෙහරඹ තුශ හිටපු බු්ධධිභත් 

ිකනිසසු, කනොභළරුණු ිකනිසසු දළන් ඉන්නහ නම් ඒ අඹට ඇකවන් 

කඳකනනහ, ෙකනන් ඇකවනහ, මකභන් ඳටන් මත්කතොත් 

නමයඹට එන කෙොට ඇති වී තිකඵන දියුණු පිළිඵම ඒ මළන භහ 

ෙථහ ෙයන්න ඕනෆ නළවළම  

කම් පිළිඵ විරු්ධධ ප්රෙහල ඉදිරිඳත් ෙයන උදවිඹටත් 

ශල්ර ළකටන්කන් නළතු ඉන්න පුළුන් මකම් ඉන්නහ නම්ම 

හභහනයකඹන් එක්ත් ජහතිෙ ඳක්කේ උදවිඹ මභට ඹන්කන් 

නළවළම සුභන්තියන් භන්්රීතුභහ කෙොශමභයි ඉන්කන්ම එතුභහ 

ඹහඳනඹට ඹන්කන් නළවළම එතුභහ අපි විතයත් ඹහඳනඹට ියහින් 

නළවළම ඒෙයි තත්ත්ඹම ඒ කිඹන්කන් දළන් මම්ර හුමස නළවළම 

මම්ර හුමස නළති න කෙොට විඳක් නහඹෙ ෙහර්ඹහරඹට 

ත්ත්කඹෝ එනහම එඹ අකප් යද කනොකයිම යට දියුණු වීභ නිහ, 

මභ දියුණු වීභ නිහ, හුමස නළතිෙභ නිහ ත්ත්ඹන්ට ඉන්න 

තළනක් නළවළම එභ නිහ තුන් එන්කන් තුන් ඉන්න ඳළත්තටම 

ත්ත්ඹහ ජීත් න තළනට ත්ත්ඹහ එනහම ඒකක් යදක් 

නළවළම එභ නිහ අපි විලසහ ෙයනහ, කවට, අනි්ධදහ තත් 

ත්ත්කඹෝ ෙණ්ඩහඹභක් එයි කිඹරහම ඒෙ, එෙ ෙථහක්ම  

යහජය නහඹෙඹන් අතය භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ මළන 

ළරැ්ධදක් කිඹනහ නම් කිඹන්න තිකඵන ළරැ්ධද තභයි, එතුභහ 

කය්ධද, ඵළනිඹභ අන්න එෙම එතුභහ රුහුකණන් ආකව්ම එතුභහ 

භළදු.රකනන් ආකව්ම එතුභහ ඉඳනළල්කරන්, දිඹ ෙ ගත්කතන්, ු.හුු  

කයශත් ඳහම කමන, කුයවන් සු භළදින්, මකම් කඵෝධිඹ තිකඵන  

වීයෙළටිකේ ඳහරට ියහින්, එතළනින් Richmond College එෙ 

වයවහ කෙොශමට ආහම ඒ ෙහනු තුශ, විකදයෝදඹ 

විලසවිදයහරඹටත් ඹන්න එතුභහට පුළුන් වුණහම ඊට ඳසු 

නීතිඥපකඹක් වුණහම එතුභහ කම් සිඹලු ෙඩඉම් ඳළන්නහම විකදයෝදඹ 

විලසවිදයහරකේ කුරඳති ළලිවිටිකේ කෝයත භවහ නහඹෙ 

වහු.ු රුකෝ එතුභහ දිවහ ඵරහ කමන කිව්හ, එතුභහ ෙදහ කවෝ 

දෙ යහජයත්ඹට ඳත් නහඹ කිඹරහම ඒ වළඩහුරුෙභ - 

 

මූළවනළරූඪ මන්ත්රීතුමළ 
(மனமரங்கும்  உரப்தறணர் அர்கள்) 

(The Presiding Member) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair.  

 
මනතුරුල ගරු උදිත් මොකුබණ්ඩළර මශතළ මූළවනමයන් ඉලත් 

වමයන්, නිමයෝජය කථළනළයකතුමළ මූළවනළරූඪ විය. 
அன் தறநகு, ரண்புறகு உறத் தனரக்குதண்டர அர்கள்  

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகனத, தறறச் சதரரகர் அர்கள்  

மனம கறத்ரர்கள். 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair, 
and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair. 

 
ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

ඒ වළඩහුරුෙභ එතුභහකේ තිබුණහම ඒ විතයක් කනොකයිම එතුභහ 

එදහ ඉරහ යටත් එක්ෙ, ජනතහත් එක්ෙ, මභත් එක්ෙ සුවදත්ඹ 

කමොඩ නඟපු නිහභයි එතුභහට කම් ආබහඹ රළබුකණ්ම ඵරන්න, 

එතුභහකේ අවුරුු  8ෙ ඳහරන ෙහරඹ තුශ අද කම් යකස් ඇති කරහ 

තිකඵන දියුණුම මළු.ණුරහ, විජඹඵහහුරහ, භවහ ඳයහක්රභඵහහුරහ 

ළනි උතුම් යජරු ෙයපු ක්ධල් තභයි අද අඳට තභත් කම් ඇස 

කදකෙන් ඵරන්න පුළුන් න්කන්ම කම් යට කස් ියඹහභ ඒ පුයහණ 

යජරුන් ෙයපු ක්ධල් තභයි ඵරන්න තිකඵන්කන්ම කභතුභහකේ 

ඳහරන ෙහරඹ තුශ තභයි මභට ියඹත්, නමයඹට ියඹත්, දමහනට 

ියඹත් ඹභක් ඵරන්නට තිකඵන්කන්ම  

කම්ෙට ෙවුරු වරි ඊර්යහ ෙශත්, ෙවුරු වරි කුවෙත්කඹන් 

කඳළුණත්, ඒ හනහට ඳයින් මවන්න ෙහටත් ඵළවළම ඒෙයි 

එතුභහ ඹන ඹන තළන්ර රක් මණනින් ිකනිසසු පිකයන්කන්; 

භවහ ං යත්නඹ පිකයන්කන්ම ඳන්ල්,  කෙෝවිල්, ඳල්ලි, භවහ 

නචතය ඳහ වළභ කදඹක්භ අද අලුතින් වළදිරහ තිකඵන්කන් 

කභතුභහකේ තිකඵන පිනටම එකවභ පින් ෙයපු ඇත්කතක් වළභදහභ 

කම් කරෝෙඹට බිහි කන්කන් නළවළම දවස මණනක් යජරු හිටිඹහම 

ඒ දවස මණනින් එෙ දක් යට ඳහරනඹ ෙයපු යජරුත් හිටිඹහම 

ඒ යජරුන්කේ නම් අතරින් කීඹද කිඹළකන්කන්ම නම් 

කිඹළකන්කන් කඵොකවොභ කිහිඳ කදකනකුකේ විතයයිම නු.ත් 

අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ ඉතිවහඹට එක් කනහම ඔටුන්නක් නළති 

වුණත් එතුභහ ඉතිවහඹට එක් කනහම කම් තය දිේ බහමකේ 

එතුභහ ළඩ ෙයපු අෙහයඹට වරි නම් එතුභහට යහජත්ඹ දිඹ යුතුයිම 

මරු බහඳතිතුභනි, ඳභණක් අඹ කිඹනහ දළන් උතුකයන් 

වු.දහ ඉත් ෙය මන්න කිඹරහම කවොයි, අපි වු.දහ ඉත් ෙය 

මත්තහ කිඹු.කෙෝම දකුකණ් ෙස්ටිඹ කිව්කොත් දකුකණනුත් 

වු.දහ ඉත් ෙයන්න කිඹරහම වු.දහ කෙොකවේද තිඹන්කන්? 

නළෙට දහරහ ු.හුද භළ්ධක්ධ තිඹන්නද? එෙ එෙ උදවිඹකේ 

ඉල්ලීභ භත වු.දහ කොරන්න ඵළවළම උතුකර් කව්හ, දකුකණ් 

කව්හ කම් ශ්රී රංෙහ තුශ ආයක්හ තිකඵන්නට ඕනෆම තත් 

භන්්රීතුකභක් කිව්හ -අකප් ිකත්රකඹක්- "ජනහධිඳතිතුභහට 

කවලිකෙොප්ටර්ස" කිඹරහම මරු බහඳතිතුභනි, එතුභහ දන්නහද 

දන්කන් නළවළ, ඉන්දිඹහකව් යන් කදකොර ආක්රභණකේ 

නහඹෙත්ඹ මත් කජනයහල්  අවුරුු  20ෙට ඳසකේ භයරහ දළම්භහම  

සිංවර, කදභශ, ු.සලිම්, ඵර්මර්, භළකල් කිඹන ජනතහකේ ශුබ 

සි්ධධිඹ කනුකන් භහනුෂිෙ කභකවයුභක් භඟින් ප්රබහෙයන් කිඹන 

ිකනීභරුහ කම් භනුස කරෝෙකඹන් තුයන් ෙශහම හිතනහද, කම් 

යහජය නහඹෙඹහ ඇතුළු ඳවුකල් උදවිඹට ෙයදයඹක් නළවළ කිඹරහ, 

ඒ අඹ භඟ නයඹක් නළවළ කිඹරහම එකවභ නම් ඒ ු.ළු ඳවුරභ 

රැෙ මත යුතුයි කිඹහයි භභ කඹෝජනහ ෙයන්කන්ම ඒ මළන අපි එෙ 

එෙ යටලින් ආදර්ල මන්න ඕනෆම 

ඒ විතයක් කනොකයි තු.න්නහන්කේරහ ඵරන්කන් කිඹුල් 

ඇසින්ම කුරුලු ඇසින් ඵරන්නඹ කිඹහ භභ කිඹනහම කිඹුල් ඇසින් 

ඵරන්න එඳහම "කොඵහදවභ අඳට කමොළු ඵසින් උමන්න කදඹක් 

ඇතම ඒ කද කිඹුල් ඇකින් ඵළලිඹ කනොවළකිඹම කුරුලු ඇකින් 

ඵළලිඹ යුතු ඹළයි භහ විලසහ ෙයනහම ව කේ රඳ කයි, කයෝ මකේ 

සු භල් භඟ විකුරු ෙටුද කයි, ිකනිස ජීවිතඹ කද ඵළලුත් 

පජනීඹත්ඹට අභන් ෙශ තළන් නළත්කත් කනොකව්ම බුු න් 

වන්කේටද අභන් ෙථහ නළඟුකණ්ඹ, කචෝදනහ එල්ර වකව්ඹම 

කරෝෙ ත්ඹහට ඳයභ දඹහකන් පිළියණ ව කේසුතුභහටද 

යහජකරෝහී කචෝදනහ ඳහ එල්ර විඹම" කම්හ කිඹන්නම නළත්නම් 

ඇවිල්රහ භහ වම්ඵ කන්නම 

මරු බහඳතිතුභනි, අපි ජනහධිඳතිතුභහ මළන න්කතෝ 

කන්කන් කම්ෙයිම කම් යකස් හිටපු යහජය නහඹෙරු ඵදහ කමන 

හිටිඹහ ිකක් කඵදහ මත්කත් නළවළම දළන් ඵරන්න, ජනහධිඳති 

කල්ෙම්තුභහ, ෙහර්ඹ භණ්ඩර ප්රධහනී මහිකණී කකනයත් භළතිතුභහ 

අමව් කේ තිඹහකමන ඒ උදවිඹකමන් අලය ක්ධල් මන්නහම 

එදහ ළරියුත් ු.මරන්,- ජනහධිඳති කල්ෙම්තුභහ දකුකණ් භහතය 

ඉකමන මත්කත්ම දකුකණ් වීයතංගුරහම කදභව්පිකඹෝ විු වල්ඳතිරුම 

එතුභහ ිතයත්කඹන් Royal College එෙට ආකව්, ඳන්දකභන් 
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කනොකයිම එතුභහකේ ෙථහ, එතුභහකේ උඳකදස, එතුභහකේ ක්රිඹහ 

ෙරහඳඹ වරිභ උසම එදහ ජනහධිඳති කල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ නිෙම්භ 

නිෙම් ෙහර්ඹහරඹක්ම දළන් එතළන ළඩ ෙයන තළනක්ම මහිකණී 

කකනයත් භළතිතුභහ කශ්රේසඨ යහජය නිරධහරිකඹක්ම ඉතින්, ඒ 

කමොල්කරෝ මළන ඊර්යහක් ඇති කන්කන් ඇයි? 

ඒ යහජත්ඹ රළබුණු අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ තභන්කේ 

කවෝදයඹන්කමන්, ශභයින්කමන් ළඩ මළනීභ ළරැදිද?  

කම්කමොල්කරෝ බු්ධධහමභ මළන දන්කන් නළවළම බුු  වහු.ු රුන්ට 

අස භව ශ්රහෙකඹෝ සිටිඹහම   බුු  වහු.ු රුන්ට ඳවුකල් ඥපහතීන් 

වතය කදකනක් කවෝ ඳස කදකනක් සිටිඹහම කම් නින් දකින 

ආත්භඹටම ළරැදිරහත් එදහ එකවභ කම් උදවිඹ හිටිඹහ නම් 

කභොෙක්ද කිඹන්කන්? බුු  වහු.ු රුකොත් ළරැදි භහර්මකේ ඹනහ 

කිඹරහ ඒෙටත් කෙොිකන් එෙක් ඳත් ෙයන්න කිඹරහ 

කඹෝජනහක් කමකනයිම  භහමභක් කිඹරහ කිඹයිම   

ඉතින් කම්හ මළන ඳළවළදිලි ෙයන්න  භභ කඹොදහ මත්තහ, 

කභන්න කම් හකේ ෙථහක්ම චක්ෙත්තිසීවනහද සත්රඹ තිකඵනහම 

කම් අඹ කම්හ දන්කනත් නළති ඇතිම ඒ කිඹන්කන්, අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ- [ඵහධහ කිරීභක්] එතුභහට කත්කයනහම 

ම්ඳන්දන් භන්්රීතුභහ ඉසය අකප් නෆදෆඹන්කේ ඳහන් ෙහරහ 

වළදිච්ච භනුයඹහම   දකුකණ් ිකනිසුන්කේ කේෙරි  එදහ එහි තිබුකණ්ම 

එතුභහ දන්නහම එතුභහ කවො ළදමත් කෙකනක්ම එතුභහ 

කනොදන්නහ හකේ ඉන්නහම එකවභ ඉන්න එෙ ඩහත්භ කවොයිම  

නළත්නම් අන්තිභට ෙළ ගච්ච ඒහ ෙථහ ෙයන්න ියහිල්රහ කරඩක්ම  

චක්රර්තී සිවනහද සත්රකේ තිකඵන්කන් කභොෙක්ද? බුු  

වහු.ු රුකෝ ක්ධලනහ ෙයරහ තිකඵන විධිඹට, යටෙ ශ්රීෙ බහඹ 

ඇති න්නට ඕනෆ, ු ප්ඳත්ෙභ නළති න්නට ඕනෆ, ආර්ථිෙඹ 

දියුණු න්නට ඕනෆම දළන් ඵරන්න, අකප් ජනහධිඳතිතුභහකේ 

කවෝදයඹහ ආර්ථිෙ ංර්ධන ඇභතිතුභහම  එතුභහ ෙය ති කඵන 

ළඩ කෙොට ඵරන්නම  අද මභට ියඹත්, කෙොශමට ියඹත්, ඹන 

මභන් එශලු ටිෙක් ෙඩහකමන "කොපිං ඵෆේ" එෙෙට දභහකමන 

ඹන්නට පුළුන්ම  ඒෙයි අද තත්ත්ඹම එදහ කෙොශම නමයකේ 

තිබුණු ඳයණ "බිල් ගන්ස" ටිෙ එකවභභ  තිඹහකමන, ඉටිඳන්දම් 

එළිකඹන් කඳොත් ඳහඩම් ෙය ෙය, ජයහ කමොඩල්ර ළටිරහ, පස්ටු 

නිහර ඉකමන, මමවන ළසිකිළි තිඹහකමන සිටිඹහ නම් 

කටොප්ම  වරිභ කෝක්ම ඒෙ තභයි කිඹන්කන්, ෙළයකඳොත්තහ අයිති 

ළසිකිළිඹටයි කිඹරහම   

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු ඇභතිතුභහ, විනහ ගඹකින් අන් ෙයන්නම  

 
ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

වරි, භට විනහ ග තුනක් කදන්න, මරු බහඳතිතුභනිම  ඒ ඇතිම  

ඔඵතුභහ මූරහනඹට එන ටිෙටත් භට ප්රභහද වුණහම  

භභ කිඹන්කන්, අද කෙොශම නමයඹ දිවහ ඵළලුත්, ෆභ 

නමයඹක් දිවහභ ඵළලුත්, එහි විකලේත්ඹක් තිකඵනහම  "Mihin 

Lanka" මළන අද ෙථහ ෙශහම ෙලින් "Mihin Lanka" කිඹන 

නභත් දළන කමන සිටිඹහද? එහි නිර්භහතෘයඹහට අඳවහ 

ෙයනහම  අද "Mihin Lanka" නිහ තභයි අකප් උඳහෙ අම්භරහට 

දමදි ඹන්න පුළුන් කරහ තිකඵන්කන්ම ඹභක් ඳටන් 

මන්නකෙොට - එෙ ඳහයක් කුඹුය නිරු වුණහභ කමොවිඹහට අරහබ 

සිු  කනහ තභයිම ඒත් කමොවිඹහට විරු්ධධ විලසහ බංම 

කඹෝජනහක් කමකනන්න ඹළම   

දළන් ඵරන්න, යකස් ප්රධහන කඳකශේ  මූරය ආඹතන 54ක් දිියන් 

දිමටභ ඳහඩු වුණහම දළන් ඒ ප්රභහණඹ ආඹතන 7ක් දක්හ ඳවශ 

ඵළවළරහ තිකඵනහම විු ලි ඵර භණ්ඩරඹ දළන් රහබ රඵිකන් 

ඳතිනහම නළත්නම්, "නළවළ" කිඹරහ කිඹන්නම Ceylon 

Petroleum Corporation එෙත් ඊශඟ ඳහය ඵරනකෙොට රහබ 

රඵන ආඹතනඹක් කරහ තිකඵයිම ඉතින් කම් හකේ විලහර 

දියුණුක් ඇති කරහ තිකඵන කරහෙ, මභ දියුණු කරහ, 

නමයඹ දියුණු කරහ, ිකනිසසු දියුණු කරහ, වික්ධලමත ආදහඹම් 

ඇවිල්රහ, කම් සිඹලුභ ක්ධල් දියුණු නකෙොට ඊර්යහක් ඇති 

නහම කභොෙද, කම් ඵරඹ ඩළවළ මන්නට ඵළරි න නිහම   නහභල් 

යහජඳක් ඒ තරුණ භන්්රීතුභහටත් ඊර්යහ ෙයනහම එතුභන්රහට 

ශභයි වදන්න එඳහ කිඹරහ අපි කිව්හද? අකන්! ශභයින්ට 

උමත්ෙභ කදන්න එඳහ කිඹරහ අපි කිව්හ ද? අපි කිව්කව් නළවළම 

ඉඳකදන කෙනහට හනහ නළත්නම්, එඹහකේ වතය කක්න්දකර්භ 

ඳහළු නම්, එඹහට යමර් එෙක් මවන්න කනොකයි, කඵෝරඹක් 

උසරහ කඳන්කදකුට මවන්න ඵළවළ, මභට ියහිල්රහම 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ශභයි ක්රීඩහටත් දක්යි; වළභ කදඹෙටභ 

දක්යිම කභොෙක්ද ඒකෙ තිකඵන ළරැ්ධද? කඳනුභ තිකඵනහ; 

දක්ෙභ තිකඵනහම ියකයකවණිඹ  වළදිච්ච ශභයි නළවළම  

මරු බහඳතිතුභනි, භහ අහන ලකඹන් කම් ෙහයණඹත් 

කිඹන්න ෙළභළතියිම කරොකු අයිඹහ ෙථහනහඹෙතුභහම යහජඳක් 

ඳවුකල් පින් පිරුණු දරුහම ඒ දරුහ රළබීකභන් ඳසු කම් යහජඳක් 

ඳවුකල් ඇති වුණු භවහ ීමප්තිඹක් එක්ෙ තභයි අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ආකව්ම  

භහ  කඹෝජනහක් ෙයන්න ෙළභළතියිම කම් ඳහර්ලිකම්න්තුකව් 

අකප් කේෙඹන්, නිරධහරි භවත්රුන් විලහර කකවක් දයහ 

ෙටයුතු ෙයනහම ඒ උදවිඹ මළන අපි එෙතු කරහ ෙථහ ෙයරහ 

ඹභක් ෙශ යුතුයිම  ඒ අඹකේ හිකත් තිකඵනහ නම් ඹම්කිසි කදඹක් 

ෙයමන්න අපි එඹ ඉටු ෙශ යුතුයිම ඳ ග ළ ග වීභක්භ විතයක් 

කනොකයිම ඒ අඹකේ ශුබ හධනඹ වහත් -ඉවශ කඳකශේ ඉන්න 

නිරධහරිඹහ දක්හභ- අඳ ඹභක් ෙශ යුතුයි කිඹරහ කඹෝජනහ 

ෙයනහම 

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

කඵොකවොභ සතුතියිම  

 

ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

නළවළ, නළවළ, මරු බහඳතිතුභනිම විඳක්ඹ helicopters 

මළනත් කිව්හම  

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

අන් ෙයන්න මරු ඇභතිතුභහම තත් ෙථිෙඹන් 

කදකදකනක් ඉන්නහම 

 

ගරු (ණචළර්ය  මර්වින් සිල්ලළ මශතළ  
(ரண்புறகு (கனரறற) தர்றன் சறல்ர)  

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)  

Helicopters ළ ග න තයභට  කවොයිම අතිමරු 
ජනහධිඳතිතුභහත් එක්ෙ ඒ යහඳහරිෙ ප්රජහ පිට යටරට ඹන්කන් 
ල්ලි කමරහයිම එකවේ ියහිල්රහ එකවේ යහඳහරිෙ ප්රජහයි වම්ඵ 
කන්කන්ම කභවහට business කමකනන්කන්ම කභොෙක්ද යද? හිටපු 
ඈයින්ට කෙොන්ද ඳණ තිබුකණ් නළවළම ඉරිසිඹහ, කුවෙෙභ නිහ 
එක් කෙනකුත් පිට යට කමන ියකේ නළවළම අකප් අතිමරු 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

ජනහධිඳතිතුභහ helicopter එෙක් කනොකයි aeroplanes දවඹක් 
වරි දහරහ ඒ පිරිස කමන ඹහවිම ඒ නිහ ෙරුණහෙය ඇවළ කනස 
ෙයමන්නම කුරුලු ඇසින් ඵරන්න කිඹරහ භභ කඹෝජනහ ෙයනහම  

 
කඵොකවොභ සතුතියිම    

 

[5.37 p.m.] 
 

ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Mr. Chairman, I am glad to be speaking while you are 

in the Chair on the first day of the Committee Stage 

Discussion of the Appropriation Bill, 2014.  

I would first like to say that there are many 

amendments that have been brought forward and among 

them there are two significant amendments: one is to do 

with the total sum of the expenditure, which has been 

increased and the second one is to do with the amount that 

is above the borrowing limit. - [Interruption.] I think 

these two figures are very significant figures in a Budget 

or in an Appropriation Bill: one is the expenditure and the 

other is the borrowing limit. The borrowing limit has 

gone up from Rs. 1,100 billion to Rs. 1,278 billion and 

actually you could have said from the beginning that there 

was some mistake in it, but somehow or other - I do not 

know whether it was due to some carelessness - that that 

proper figure was not actually in the Appropriation Bill 

and this was an Appropriation Bill that had also gone to 

the Supreme Court for its determination.  

I would like to specifically focus on the role of the 

Auditor-General. The Auditor-General is the key officer 

in terms of the control of finance. One of Parliament’s 

most important functions, as per Article 148, is basically 

to monitor, control and approve finances. The Auditor-

General is the check and balance on the Executive in 

terms of expenditure and how finance is being managed. 

The Auditor-General’s position is a constitutional 

position. It is an important constitutional position and we 

know that before the Seventeenth Amendment was 

abolished, Article 41A mentioned how the Constitutional 

Council is composed: the Prime Minister, the Speaker, the 

Leader of the Opposition, five persons nominated by the 

Prime Minister and the Leader of the Opposition and one 

person nominated by Members of Parliament. And, there 

was an apolitical process in actually making nominations 

to the Commissions. In addition to that, it was specifically 

said in Article 41C that no person shall be appointed to 

any of the offices specified in the Schedule to this Article, 

unless such appointment has been approved by the 

Council upon a recommendation made to the Council by 

the President. It was this Amendment to the Constitution, 

which had been passed with an unprecedented majority in 

an earlier Parliament, where the Opposition and the 

Government acted collectively with 223 Members voting 

in favour of it, that was abolished.  

It was a few months after this Parliament was called 

into session, when we appeared one morning in 

Parliament, we suddenly saw for the first time, the 

Eighteenth Amendment. According to Schedule 41C, 

which came under the Seventeenth Amendment, the 

Chief Justice and the Judges of the Supreme Court, the 

President and the Judges of the Court of Appeal, the 

Members of the Judicial Service Commission, the 

Attorney-General, the Auditor-General, the Inspector-

General of Police, the Parliamentary Commissioner for 

Administration who is the Ombudsman and the Secretary

-General of Parliament were to be nominated by the 

Constitutional Council.. This was  the check that 

Parliament had on the Executive and that check was 

removed. It was removed suddenly and very quickly.  

The Eighteenth Amendment to the Constitution was 

introduced hurriedly within 72 hours. Members of 

Parliament like myself saw the Amendment in the 

morning and by evening we had to vote on the 

Amendment. It was no ordinary Bill. It was an 

Amendment to the Constitution of the country itself. 

There was no public debate in this country as to how 

this Constitution should be adopted or amended. It was 

brought in using a provision in the Constitution for urgent 

Bills, to amend the Constitution itself. It was cloaked in 

secrecy. Legislators had very little option in both 

debating it and voting for it. It was a significant change 

where it changed the very nature of the Sri Lankan State. 

It opened the door for a constitutional dictatorship. The 

President arrogated to himself the powers of making 

appointments that were formerly vested with the 

Constitutional Council. An apolitical process was giving 

way to a process which is now the sole jurisdiction of the 

Executive. Good governance determines that there has to 

be a balance between the Executive, the Legislature and 

the Judiciary. These are the principles that the 

Commonwealth has enunciated. In the Communiqué 

issued by the Commonwealth Heads of Government 

Meeting held in Sri Lanka recently, they reiterated their 

commitment to respect, protect and promote the core 

values set out in the Charter. In that context, they noted 

that the people of the Commonwealth, through the 

Charter, had emphasized the importance of democracy, 

human rights, international peace and security, tolerance, 

respect and understanding, freedom of expression, 

separation of powers, rule of law, good governance, so on 

and so forth.    

But, that was not to be.  Then, Mr. Chairman, No. 45 

of the same Communiqué talks about audit institutions.  It 

states that the Heads of Government recognized the 

contribution that strong, properly-resourced and 

independent supreme audit institutions play in improving 

transparency, accountability and value for money to 

ensure that public funds are appropriately spent. 

It also has a section on Public Accounts Committees. 

It states that the Heads of Government further reaffirmed 
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that strong and independent Parliamentary oversight plays 

an important role in preserving the trust of citizens in the 

integrity of government  through Public Accounts 

Committees that are effective, independent and 

transparent. It is that independence that was actually lost 

on that day.   

Sir, the Auditor-General’s position is a constitutional 

position. Article 153 (2) of the Constitution states that the 

salary of the Auditor-General shall be determined by 

Parliament. When the Auditor-General’s salary was 

brought up last year, we stated in this House that there 

were certain  anomalies in his salary where even in the 

Auditor-General’s Department, there are officials who 

receive salaries higher than the Auditor-General himself. 

How can that be?  The Auditor-General was receiving 

less than Rs. 50,000. There is no independence without 

financial independence. It is the responsibility of 

Parliament actually to propose the salary of the Auditor-

General. Mr. Chairman, I would like to bring  to the 

notice of the Hon. Speaker that we need to fulfil this 

obligation, that we have to look at the salary of the 

Auditor-General. We have to look at the salaries of the  

positions which are constitutional.  Parliament should 

take that responsibility. Parliament should have a 

mechanism in proposing it.  We have raised before  the 

same point regarding the judges in this country; from 

Magistrates to District Court Judges, High Court Judges, 

Appeal Court Judges and Supreme Court Judges, that 

their salaries be  revised from Rs. 100,000 for a 

Magistrate up to Rs. 500,000 to a Supreme Court judge.  

Financial independence is a prerequisite for people to be 

independent.  We do not want to see our judges or high 

public officials being appointed as advisers or into 

diplomatic positions or receiving funds at the discretion 

of the President or scholarships for their children. We do 

not want to see favours done by the Executive for these 

independent positions. That is why these positions need 

financial independence.  We would continue to make the 

point that Parliament needs to take responsibility in doing 

so. Unfortunately, the Auditor-General’s  annual salary in 

2010 was Rs. 742,000.  In 2013 it was Rs. 780,000 and in 

2014 it is coming down to Rs. 650,000.  I do not know 

what the explanation is, maybe somebody can give an 

explanation. But, if you do a simple calculation, if you 

divide it by 12, you would just get a figure of little over 

Rs. 50,000.  
 

ගරු දිමන්හ ගුණලර්ධන මශතළ 
(ரண்புறகு  றதணஷ் குர்ண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That mistake was done by Parliament.  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Okay. - [Interruption.] I am glad that it is being 

corrected.  It is good. But, I am arguing not just for that 

correction, I am arguing for a Parliamentary process. I am 

arguing actually not just for the Auditor-General, even 

for the other parties, that their salaries be seriously looked 

at and substantially revised.   

When we look at the allocation made under the Head 

of the Auditor-General, we see that the Recurrent 

Expenditure is Rs. 705,000,000,  the Capital Expenditure 

is Rs.169,000,000 and the total is Rs. 874,000,000.  

Again, it is less than the  figures that were there in 2011 

and 2012.  

So, we are making the point that if these officials are 

to be independent, if these important departments are to 

act independently, then certainly there needs to be a 

revision.  

Sir, we heard today many people talking proudly 

about Sri Lanka assuming the Chair of the 

Commonwealth Heads of Government. I want to 

basically make a short statement on it. When it was 

decided to have the Commonwealth Heads of 

Government Meeting here, I was at a Commonwealth 

Parliamentary Association Meeting in the Maldives. The 

news was conveyed to me to ask the Leader of the 

Opposition for a meeting because they wanted the 

participation of the Leader of the Opposition. They came 

and met the Leader of the Opposition and it was his 

instant reply that it was an honour for the country and 

that the Opposition would support the Commonwealth 

Heads of Government Meeting. I, myself, was due to 

attend the Opening Ceremony of that Meeting and I was 

flying from overseas for that occasion. But, 

unfortunately, the Leader of the Opposition and his 

vehicle were attacked and many people made statements 

about that. There are pictures of even members of the 

Government including Municipal Councillors from 

Colombo present on that occasion. We are calling on the 

Government to have a very independent investigation and 

bring to book those who have violated the law. The 

Leader of the Opposition, whoever he may be, needs to 

be protected by law if we are to preserve democracy, as 

we know it. And, that unfortunate incident led to the fact 

that we were not able to fully participate in the process of 

the Commonwealth Heads of Government Meeting. 

අද එෙ එෙ ඇභතිරු නළඟිටරහ කනොකඹකුත් ක්ධල් ප්රෙහල 

ෙශහම ඒ භවය තර්ෙරට පිළිතුයක් කදන්න අලය නිහ භභ 

ඒහ මළන දළන් ෙථහ ෙයනහම  

අකප් ඳවිත්රහක්ධවි න්නිආයච්චි ඇභතිතුිකඹ වන් ෙශහ, 

2002 - 2004 එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ විසින් "ඊ-ශ්රී රංෙහ" 

ආෙෘතිඹ ආයම්බ ෙකශේ භහජකේ ඹම් කිසි කෙොටසරට 

විතයක්ඹ කිඹන එෙම භභ එතුිකඹට භතක් ෙයන්නට ඕනෆ,               

යනිල් වික්රභසිංව අමභළතිතුභහකේත්, ිකලින්ද කභොයකමොඩ 

ඇභතියඹහකේත් උඳක්ධලඹ භත ආයම්බ ෙශ කම් "ඊ-ශ්රී රංෙහ" 

ආෙෘතිඹ ළඩටවකන් නිර්භහතෘයකඹක් වළටිඹට භටත් 

දහඹෙත්ඹක් තිබුණු ඵම අපි එදහ ඒෙ ආයම්බ ෙකශේ කම් යකස් 

කඳොු  ජනතහකේ සුඵ සි්ධධිඹ වහයිම අපි අද ආඩම්ඵය කනහ 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

කම් යජඹ ඒ ආෙෘතිඹ ඉදිරිඹට කමන ියඹ එෙ මළනම ඳවිත්රහක්ධවි 

න්නිආයච්චි ඇභතිතුිකඹ කඵොරු කිඹන්කන් නළවළ කිඹරහභභ 

දන්නහම භවය කරහට ඒ ෙරුණු කනොදළනුත් කිඹන්න ඇති 

කිඹරහ භභ විලසහ ෙයනහම  

අකප් වික්ධල ෙටයුතු ඇභතිතුභහ වන් ෙශහ, "වරි ක්ධ 
ෙයන්නට ඕනෆ ඒෙ වරි නිහ, වික්ධිතෙඹන්කේ ඵරඳෆම් නිහ 
අ පි ක්ධල් ෙයන්න ඕනෆ නළවළ" කිඹරහම ඒ කිඹභනත් එක්ෙ 
අපි ම්පර්ණකඹන්භ එෙඟ කනහම "වරි ක්ධ ෙයන්නට ඕනෆ, 
ඒෙ වරි නිහ" කිඹන කිඹභනත් එක්ෙ අපි ම්පර්ණකඹන්භ 
එෙඟ කනහම නු.ත් ජහතයන්තයකේ අධහනඹ කඹොු. කරහ 
තිකඵන්කන්, භවය කරහට වරි ක්ධ කනොෙයන නිහ 
කිඹරහත් වන් ෙයන්නට කනහම ඒ හකේභ එතුභහ කිව්හ, 
නෆදෆෙම් තිබුණහට ෙභක් නළවළ, සුු සුෙම් තිකඵනහ නම් ඒ 
අඹටත් එෙ එෙ ඳත්වීම් රඵන්න අයිතිඹ තිකඵන්න ඕනෆ 
කිඹරහම දහචහයහත්භෙ කවෝ නනතිෙ ලකඹන් එහි යදක් 
නළවළ කිඹරහත් වන් ෙශහම අපි ඒ තර්ෙඹ එක්ෙ නම් එෙඟ 
කන්කන් නළවළම හිතරහ ඵරන්න, එෙභ ඳවුරෙ තුන් 
කදකනකුට අධයහඳන සුු සුෙම් තිකඵන්නට පුළුන්, අත් දළකීම් 
තිකඵන්නට පුළුන්, ඒ තුන් කදනහ කශ්රේසඨහධිෙයණකේ 
විනිසුරුරුන් වළටිඹට ඳත් ෙයන එෙ වරිද, ළරැදිද කිඹරහම 
භභ එඹ ප්රලසනඹක් වළටිඹට ඔඵතුභන්රහට භතු ෙයනහම 
ඔඵතුභන්රහභ ඒෙට පිළිතුරු කදන්නම කභතළන ප්රලසනඹක් 
තිකඵනහම සුු සුෙම් තිබුණත් එෙ ඳවුරෙ කිහිඳ කදකනක් 
එෙභ කදඹෙ ඵළඳී සිටිනහ නම් එතළන ප්රලසන ඇති කන්න 
පුළුන්ම කභොෙද සබහකඹන්භ ඳවුරෙ ඵළඳීම් තිකඵනහම 
ඳවුරෙ ඵළඳීම් තිකඵන කෙොට සහධීනත්ඹ මළන ප්රලසනඹක් 
භව ජනතහ තුශ ඇති කනහම භභ දන්නහ, ආචහර්ඹතුභහට 
ඒෙ කත්රුම් මන්න ඵළවළ කිඹරහම නු.ත් භවහචහර්ඹතුභහට ඒෙ 
කත්රුම් මන්න පුළුන් කන්නට ඕනෆම ඒ මළන හිතරහ 
ඵරන්නම එෙ ඳවුරෙ තුන් කදකනක් ඉන්නහම ඔවුන්ට 
අධයහඳන සුු සුෙම් තිකඵනහම අත් දළකීම්ලින් සුු සුෙම් 
තිකඵනහම එක් කෙකනක් විධහඹෙකේ ප්රධහනිඹහ වළටිඹටත්, 
අකනක් එක්කෙනහ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් ප්රධහනිඹහ වළටිඹටත්, 
අකනක් එක්කෙනහ අග්රවිනිලසචඹෙරු වළටිඹටත් ඳත් ෙයන එෙ 
වරිද කිඹන ප්රලසනඹ භභ ආකඹත් අවනහම කම්හ මළන කවොටභ 
කත්කයනහම නු.ත් කම්හ- 

 

ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

Sir, I rise to a point of Order.  

 

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

Hon. Azwer, what is your point of Order? 

 
ගරු මල්ශළජ් ඒ.එච්.එේ. මවහලර් මශතළ 
(ரண்புறகு அல்யரஜ் .ச்.ம். அஸ்ர்) 

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

My Friend is casting aspersions on the Executive and 

the Judiciary. The people of this country elected the 

President, his brothers, the Hon. Speaker and the Hon. 

Minister of Economic Development, the Hon. (Mrs.) 

Nirupama Rajapaksa and also the Hon. Namal Rajapaksa. 

So, it is the people's wish. Of course, he should know 

about the Standing Orders of Parliament.    

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

No aspersions could be cast. If there is any reference 

contrary to the Standing Orders, such portion will be 

expunged.   

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Sir, it is very unfortunate that some Members of this 

House have not been able to distinguish between the 

powers of the President and the conduct of the President. 

It is unfortunate that they do not even understand that 

distinction. Therefore, I shall continue.     

භභ ඉදිරිඳත් ෙශ තර්ෙඹට ඔඵතුභන්රහට තර්ෙඹක් ඉදිරිඳත් 

ෙයන්න ඵළරි වුණහභ, කන කන ක්ධල් ඳළන ඳළන කිඹන එෙ 

තභයි ඔඹ ෙයකමන ඹන්කන්ම ඒහට භභ පිළිතුරු කදන්න අලය 

නළවළ කිඹරහ භහ හිතනහම  

 
වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

මරු භන්්රීතුභනි, ත විනහ ගඹකින් ෙථහ අන් ෙයන්නම  

 
ගරු ඉරළන් වික්රමරත්න මශතළ 
(ரண்புறகு இரன் றக்கறத்ண) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

ඉක්භනින් අන් ෙයන්නම්, මරු බහඳතිතුභනිම  

අධිෙයණ ඇභතිතුභහ වන් ෙශහ අල්රස කවෝ දූණ 

කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහකව් සහධීනත්ඹක් 

තිකඵනහඹ කිඹරහම එහි සහධීනත්ඹක් තිකඵනහඹ කිඹන්න 

එතුභහ ඉදිරිඳත් ෙශ තර්ෙඹ  කභොෙක්ද? ඒ ඳත් ෙයපු 

කෙොභහරිසරු අයින් ෙයන්න ඵළවළ කිඹරහ එතුභහ කිව්හම ඒ 

අඹ අස ෙයන එෙ මළන ප්රලසනඹ කනොකයි තිකඵන්කන්ම ු.ලිෙ 

ප්රලසනඹ, ඒ අඹකේ ඳත්වීභ මළන තිකඵන ප්රධහන ප්රලසනඹයිම භභ මරු 

අධිෙයණ ඇභතිතුභහකමන් කම් ෙහයණඹ අවන්න ෙළභළතියිම 

නීතිකේ ප්රභහදඹක් තිකඵනහම ඔඵතුභහ අධිෙයණ ඇභති කරහ 

හිටපු කම් අවුරුු  මණන්රීමත් ඒෙ අඩු කරහ තිකඵනහද? 

අල්රස කවෝ දූණ කචෝදනහ විභර්ලන කෙොිකන් බහ මළන ෙථහ 

ෙකශොත්, අඳට  කිඹන්න පුළුන්ද එක් කෙකනකුටත් අධිෙයණ 

ක්රිඹහ භහර්මඹකින් දඬුම් ීමරහ තිකඵනහඹ කිඹරහම ෙවුරු වරි නම් 

ෙයන්න, කම් අවුරු්ධක්ධීම අල්රස මළනීභක් කවෝ දූණඹක් ෙය 

තිකඵනහඹ කිඹරහ  ෙහට වරි එකවභ දඬුභක් ීමරහ තිකඵනහ නම් 

කිඹන්නම භභ කිඹනහ අධිෙයණ ඇභතිතුභහට, කම් අවුරු්ධක්ධ 

කනොකයි, ඳසු ියඹ අවුරුු  ඳකවේදිත් එකවභ ෙයපු එක්කෙනක් 

නම් ෙයන්න කිඹරහම [ඵහධහ කිරීභක්] ඉතින් කභතළන ෙෆ මවනහ 

ඔප්පු ෙයන්න, ඔප්පු ෙයන්න කිඹරහම භභ ඉක්භනටභ ෙථහ 

අන් ෙයනහම  

මරු බහඳතිතුභනි, කම් ටිෙත් කිඹරහ භභ ෙථහ අන් 

ෙයන්නම්ම COPE එකක් භිෙකඹක් වළටිඹට  විකලේකඹන්භ 

විමණෙහධිඳති කදඳහර්තකම්න්තුකව් නිරධහරින්ට භහ සතුතින්ත 

කනහම ඒ හකේභ ඳහර්ලිකම්න්තුකව් කේෙඹන්ට, පුසතෙහරකේ 

ඉන්න අඹට, COPE ෙහර්ඹහරකේ අඹට, ඳරිර්තන 

කදඳහර්තකම්න්තුකව් වහ වළන්හේ කදඳහර්තකම්න්තුකව් අඹට 

සතුතින්ත කිකන් භකේ ෙථහ අන් ෙයනහම  

171 172 

[මරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ] 



2013 කදළම්ඵර් 02  

[අමබහම 6ම00] 

 
ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ (ලළරිමළර්ග ශළ ජ 
වේඳත් කෂමනළකරණ මමළතයතුමළ වශ ඳළර්ලිමේන්තුමව් 

වභළනළයකතුමළ   
(ரண்புறகு றல் சறநறதரன  சறல்ர - லர்ப்தரசண, லர்ப 

முகரமத்து அமச்சரும் தரரளுன்நச் சமத முல்ரும்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  
මරු බහඳතිතුභනි, අද අඹ ළඹ ෙහයෙ බහ අසථහකව් 

විහදකේ ඳශු.කනි දිනඹයිම  අද දිනකේ ්ෂර් අංෙ 1,2 ව 4 සිට 

22 දක්හ විහදඹට බහජන ෙයනහම භහ ු.ලින්භ කිඹන්න 

ෙළභළතියි, කඵොකවෝ කදනහ අද අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ ළඹ 

්ෂර්ඹ කර කභඹ නම් ෙශත්,  ආඹතන කිහිඳඹෙට අදහශ ්ෂර් 

21ක් පිළිඵ තභයි අද අපි කම් විහදඹ ෙයන්කන් කිඹරහම කම් 

ළඹ ්ෂර් ජනහධිඳතිතුභහ වහ ඳභණක් කනොකයි, තත් 

ආඹතන 20ක් වහ අදහශ නහම කඵොකවෝ විට කම්ෙ 

ජනහධිඳතිතුභහට රඝු ෙයරහ බහ කනොභඟ ඹන්න වදන එෙ  

ඉතහභ ළරැදියි කිඹරහ භහ හිතනහම භහ එකේ කිව්කව් කම් ු.දර 

ජනහධිඳතිතුභහ කනුකන් කන් ෙයන රද ු.දරක් කර හුහ 

දළක්වීභට විඳක්ඹ ෙටයුතු ෙශ නිහයිම 

මරු බහඳතිතුභනි, කම් විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ අඳ විසින් 

නිර්භහණඹ ෙයන ර්ධදක් කනොකයිම එඹ එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ 

විසින් නිර්භහණඹ ෙයන රද ධුයඹක්ම ඒ ධුයඹ කභන්භ අකප් කම් 

ඳහර්ලිකම්න්තුකව් තිකඵන  භහනුඳහතිෙ ඡන්ද ක්රභඹත් එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ඹ විසින් නිර්භහණඹ ෙයරහ කම් යටට දහඹහද ෙශ 

එෙක්ම දළන් අද එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹභ ඒ පිළිඵ කනොකඹකුත් 

විකව්චන ෙයනහම  කම් ධුයඹ කනස කිරීභට කඵොකවෝ අසථහ 

ඉතිවහකේීම ඇති වුණහම නු.ත් ඒ කිසිභ අසථහෙීම එක්ත් 

ජහතිෙ ඳක්ඹ කම් විධහඹෙ ජනහධිඳති ධුයඹ කනස කිරීභ වහ 

පිඹයක් මත්කතත් නළවළ; වකඹෝමඹක් ු න්කනත් නළවළම භහින්ද 

යහජඳක් භළතිතුභහ ජනහධිඳති වුණහට ඳසකේ තභයි ඒ අඹට කභඹ 

කනස ෙයන්නට වුනහ කරහ තිකඵන්කන්ම භහ හිතනහ එඹ 

හධහයණ නළවළ කිඹරහම  

විකලේකඹන්භ කම් විහදකේීම ජනහධිඳතිතුභහකේ ෙහර්ඹ බහයඹ 

පිළිඵ, එතුභහකේ වික්ධල මභන් පිළිඵ, එතුභහකේ ඳවුකල් අඹ 

පිළිඵ කනොකඹකුත් විකව්චන අද විඳක්කඹන් කමනහහම මරු 

බහඳතිතුභනි, භහ එෙ කදඹක් කිඹන්න ඕනෆම  අතිමරු භහින්ද 

යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ කම් යුමකේ ඳවශ වුණු සුවිකලේෂී ජන 

නහඹ ෙකඹක්ම එතුභහ එදහ සිටභ ජනතහකේ ආදයඹ දිනහ මත්තහම 

එතුභහ ෆභ ජන කෙොස්ඨහඹක් ෙයහභ පිවිසි, ජනතහ වදත් වඳුනහ 

මත් නහඹෙකඹක්ම ඒ නිහ එතුභහ ජනප්රිඹත්කඹන් ජනප්රිඹත්ඹට  

ඳත් වුණහම ඊට කවේතු ව එෙ ෙහයණඹක් තභයි, එතුභහ තු ගුණහංමම  

ඊශඟ ෙහයණඹ, එතුභහ කම් යකස් හඳඹක් ඳළළති ත්රසතහදඹ 

අන් කිරීභයිම අකනක් ෙහයණඹ, ඒ හභකේ ප්රතිපර කම් යකස් 

හභහනය ජනතහ කත මරහ ඹෆභට ළරළසවීභයිම ඒ ෙහර්ඹකේීම 

එතුභහ කදස විකදස ඵතහ කවොන්න් ඇති ෙයමත්තහම ක්ධ්ෂඹ 

ඵතහ මත්කතොත්, අද භික්ෂූන් වන්කේරහ, ආමිකෙ පජෙරුන්, 

කම් යකස් හභහනය ජනතහ, යහජය කේෙඹන් ඇතුළු ෆභ භහජ 

ඳළති ෙඩක් භඟභ අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහ භනහ 

වම්ඵන්ධතහකින් යුතු තභහ මන්නහ තීයණ වහ ළඩ ෙටයුතු 

ෙස ෙයමත්තහම ඒෙ තභයි එතුභහකේ ජනප්රිඹත්කේ ඳදනභම ඒෙ 

ඳශු.ළනි ෙහයණඹයිම  

කදළනි ෙහයණඹ, එතුභහ වික්ධල ම්ඵන්ධතහ කමොඩ 

නඟහමළනීභයිම එතුභහ යටල් මණනහෙ ංචහයඹ ෙශ එෙ 

ඇත්තම ඒෙ අලයයිම විකලේකඹන් අඳ යටට විරු්ධධ දිකශ 

ඩඹසකඳෝයහ ව භවය වික්ධල යටල් අකප් ෙකුකරන් 

අදින්නට ෙටයුතු ෙය්ධීම, අකප් යට අසථහය කිරීභට ෙටයුතු 

ෙය්ධීම කම් යකස් ඒකීඹබහඹ ආයක්හ කිරීභට වදතින්භ ෙළඳ ව 

ජනහධිඳතියඹකු ලකඹන්, වදතින්භ ෙළඳ ව නහඹෙඹකු 

ලකඹන් එතුභහට අලය වුණහ ඒ නහඹෙත්ඹ රඵහ කදන්න, 

තභන්කේ භතඹ ජහතයන්තයඹට කමන ියහිල්රහ බඹක් නළති 

ජහතයන්තය නහඹෙඹන් වු.කව් ප්රෙහල ෙයන්නම ඒ නිහ එතුභහ 

ු.ළු මණනහෙට ියහිල්රහ ු.සලිම් කරෝෙඹ දිනහමත්තහ; 

අප්රිෙහනු භවහ්ධවීඳඹ දිනහ මත්තහ; ආසිඹහකව් යටල් මණනහක් 

දිනහකමන අකප් ඳළත්තට නම්භහ මත්තහම කම් විධිඹට එතුභහ 

ජහතයන්තය තරකේ යඟ ඳෆ ඒ භූිකෙහ විිතසටයිම එතුභහ ශ්රී රංෙහ 

භහතහට ඉතහභ තුටු න්න පුළුන් ආෙහයඹට ඒ ෙහර්ඹඹ ෙශහම 

ඒ ෙහර්ඹඹ ෙයන්න කම් කේ ඇතුශට කරහ ඵළවළ; රංෙහ ඇතුකශේ 

ඉරහ ඵළවළම ඒ නිහ එතුභහ ඒ කනුකන් වික්ධල යටරට ියඹහම ඒ 

වහ ඹම් විඹදභක් ඹන්න ඇති; ගුන් ඹහනහරට විඹදම් කන්න 

ඇති; කවෝටල්රට විඹදම් කන්න ඇතිම තුස්ටු කදකෙන් අලසඹහ 

ළට උ ගන් ඳන්නන්න ඵළවළම ඒ වහ ඹම් විඹදභක් දයන්න ඕනෆම 

අපි ඒෙ හිතහ මන්න ඕනෆම ඒෙ අකප් යකස් ජහතිෙ ආයක්හට, 

ජහතිකේ ඳළළත්භට, අකප් ඒකීඹබහඹ ආයක්හ ෙයමළනීභට 

අනිහර්ඹකඹන් අලයයිම ඒ නිහ මරු බහඳතිතුභනි, එතුභහ ඒ 

දළක්ව විිතසටත්ඹ අකප් යටට ආ්ෂර්හදඹක්ම අකප් යට සථහය 

වුණහම අකප් යට ආර්ථිෙ ලකඹන් විලහර ප්රමභනඹක් ඇති 

ෙයමත්තහම අකප් දශ ක්ධ්ෂඹ නිසඳහදනඹ ළ ග වුණහ; විරැකිඹහ අඩු 

වුණහම කම් ආෙහයඹට කම් යටට කභළනි ම්ඳත් යහිතඹක් 

කමනහකව් අකප් අතිමරු ජනහධිඳතිතුභහකේ ඒ විිතසට ක්ධලඳහරන 

නහඹෙත්ඹ නිහයිම 

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ ජනහධිඳති කල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹ 

එතුභහට විලහර ලක්තිඹක් රඵහ ු න්නහම එක් පු්ධමරඹකුට කම් 

ෙහයණහ සිඹල්ර ෙයන්න පුළුන්ෙභක් නළවළම ජනහධිඳති කල්ෙම් 

අකප් රලිත් වීයතුංම භළතිතුභහ යහජය කේෙඹන් අතය 

වි ිතසටකඹක්ම Fulbright Scholarship එෙක් අයකමන එතුභහ 

ඇකභරිෙහට ියහිල්රහ සුවිකලේ ලකඹන් දළනුම් ම්බහයඹක් වහ 

අත් දළකීම් ම්බහයඹක් එෙතු ෙයකමන ජනහධිඳති කල්ෙම් 

ෙහර්ඹහරකේ නිරධහරින් භඟ සුවිකලේෂි කේහක් අතිමරු 

ජනහධිඳතිතුභහකේ ප්රමභනඹ වහ, ඒ ළඩ ෙටයුතු වහ ඉටු 

ෙශහ කිඹන එෙ කම් කරහකව්ීම අඳ ෙෘතකව්ීම පර්ෙ සිහිඳත් 

ෙශ යුතුයි මරු බහඳතිතුභනිම ඒ නිහ, ජනහධිඳති ෙහර්ඹහරඹ 

වහ  ළඹ ෙයන ු.දර අඳ දකින්කන්  හධහයණ ළඹ  ෙයන 

ු.දරක් කරයිම  ඒ වහ අඳ අනිහර්ඹකඹන්භ ු.දල් රඵහ දිඹ 

යුතුයිම  

මරු බහඳතිතුභනි, මරු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්්රීතුභහ  

කඵොකවොභ අංෙ කිව්හ, කඳොු  යහජය භණ්ඩලීඹ යහජය නහඹෙ 

ු.ළුට එතුභන්රහ එන්නට ඵරහකඳොකයොත්තුකන් සිටිඹහඹ කිඹහම 

එතුභහ පිටයට ඉරහ ටිෙස් එෙක් අයකමන කම් යටට ආහම 

එතකෙොටභ  කභොෙද ෙකශේ? යනිල් වික්රභසිංව භළතිතුභහට ෙවුකදෝ 

ෙස්ටිඹක් මළහුහඹ කිඹහ එන්කන් නළවළ කිඹහ තීයණඹ ෙශහඹ 

කිව්හම නු.ත් ු.ම්ිකල් භවත්භඹහ ආහම ත භන්්රීරු 

මණනහක් ඊට කඳය මහල්කල් ීම තිබුණු හෙච්ඡහරට එකවභ 

වබහිය වුණහම මරු බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ කභඹ පිළිමන්නට 

පුළුන් ෙහයණඹක් කනොකයිම එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ තුශ 

තිකඵන කුවෙත්ඹ ප්රදර්ලනඹ ෙශ අසථහක් වළටිඹටයි අඳ 

කභඹ දකින්කන්ම එළනි කදඹක් වුණහ නම්,  ඒ මළන ඳසු අපි ෙථහ 

ෙයු.ම නු.ත් යටට කභළනි යහජය නහඹෙයින් ඳළිකකණන 

අසථහෙ ීම විඳක් නහඹෙතුභහ ළනි ෙෘතවසත 

ක්ධලඳහරනඥපඹකු එතළනින් අයින් කරහ, වළංියරහ ඉන්න එෙ 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

වරිද? ඒෙ එතුභහට ටිනහද? භහ හිතන විධිඹට ඳක්කේ අඹ 

එෙතුකරහ එතුභහට කරොකු රණුක් ු න්නහම කභොෙද, 

කෙොකවොභත් එතුභහ ඳල්කරවහට දහන්න තභයි වළභ කරහකව්භ  

එක්ත් ජහතිෙ ඳක්ඹ තුශ ළඩ ෙටයුතු ක්රිඹහත්භෙ කන්කන්ම  

මරු බහඳතිතුභනි, කම් ු.ළු නිහ ශ්රී රංෙහකව්  කීර්තිඹ 

ඉවශ ියඹහම ශ්රී රංෙහ   කෙකයහි කරෝෙහසී ජනතහ අතය  

ප්රචහයඹ ෙයන රද ු ර්භත සිඹල්ර විනහල කරහ ියඹහම ශ්රී  රංෙහකව් 

සුන්දයත්ඹ, ශ්රී  රංෙහකව් ජනතහ වහ අකප් යකස් ෘත්තිෙඹන් 

අතය තිකඵන දක්තහඹ, කභළනි විලහර ු.ළුක් 

ම්ඵන්ධීෙයණඹ ෙය, ෙස ෙය ඳළළත්වීභට අඳට තිකඵන 

වළකිඹහ ු.ළු කරෝෙඹටභ ප්රදර්ලනඹ ෙශහම ංචහයෙ යහඳහයඹ 

අතින් විලහර ජනප්රිඹත්ඹක් ශ්රී රංෙහට රළබුණහම අඳ කම් ු.ළු 

කනොඳළළත්වහ නම් කම් ප්රසි්ධධිඹ කෙෝටි දහවක් ීමරහත් අඳට 

මන්නට ඵළවළ, මරු බහඳතිතුභනිම 

ඊශඟට, මරු කජෝන් අභයතුංම භළතිතුභහ කිව්හ, ු.ළු 

ඳළළත්ව එෙ කවොයි; වළඵළයි විඹදභ ළ ගයි කිඹහම කම් යහජය 

නහඹෙකඹෝ ආහභ ඵත්  ෙකේෙට ියහිල්රහ ඳරිප්පුයි , ඵතුයි ීමරහ 

ඹන්න ඵළවළකන්ම ඒ අඹ ්රීවීල් එෙෙ නංරහ ඹන්න 

ඵළවළකන්ම යහජය නහඹෙකඹෝ ආහභ අඳ ඒ නහඹෙඹන්ට විතයක් 

කනොකයි, ඒ යටල්රටත් රෙන්නට  ඕනෆම  එභ නිහ යහජය 

තහන්්රිෙ කේහකව්, යහජය තහන්්රිෙ ළඩ  ෙටයුතු තුශ protocol  

එෙක් තිකඵනහම ඔවුන්ට රෙන ආෙහයඹක් තිකඵනහම ඔවුන් 

පිළිමන්නහ  ක්රභකව්දඹක් තිකඵනහම අඳට එයින්  ඵළවළය ඹන්නට  

ඵළවළම  ඒ නිහ ඒ වහ ළඹ ෙශ වළභ ු.දරක්භ අඳ රෙන්කන් 

ළඹක් වළටිඹට කනොකයි, සුවිකලේෂී ආකඹෝජනඹක් වළටිඹටයි මරු 

බහඳතිතුභනිම  

ඒ හකේභ විකලේකඹන්භ ත කදඹක් කිඹන්නට ඕනෆම දළන් 

හුඟක් භන්්රීරු ඇහුහ, බ්රිතහනය අමභළතිතුභහ ඇවිල්රහ යුද 

අඳයහධ පිළිඵ - about the last 15 days of the war - භතු ෙශහ, 

අඳ ඉල්රහකමන ෙෆහ කන්ද කිඹහම  නළවළම ජිනීහ නුයට අඳ ියඹහම 

ඒ වළභ  අසථහකව්ීමභ කම් ෙහයණහ පිළිඵ ශ්රී රංෙහකව්  සුවිකලේෂී 

ව සථහයඹක් තිබුණහම  

අපි ඒ සථහයකඹන් කනස කරහ නළවළම කභොන ආෙහයකේ 

ජහතයන්තය ඵරඳෆම් ආත් ඒහට නළකභන්න අඳ සදහනම් නළවළම 

එකේ නළකභන නහඹෙකඹක් කනොකයි භහින්ද යහජඳක් 

ජනහධිඳතිතුභහම අපි  නළකභන්කන් තයඹ ඉදිරිකේ විතයයිම එතුභහ 

අතය ප්රචහය  ඉදිරිකේ  නළකභන, කම් යට ඳහහ කදන  නහඹෙකඹක් 

කනොන ඵ  භහ කම් අසථහකව්ීම ප්රෙහල ෙයන්න ෙළභතියිම  

මරු බහඳතිතුභනි, අපි ආමන්තුෙ ත්ෙහයඹ පිළිඵ 

ඓතිවහසිෙ ලකඹන් ආඩම්ඵයඹ දිනහ මත් ජහතිඹක්ම ඒ ආමන්තුෙ 

ත්ෙහයඹ කම්  යහජය ු.ළු තුළින් අඳ භළනවින් කඳන්හ ු න් 

ඵත් ප්රෙහල  ෙයන්න  ඕනෆම    

මරු කජෝලප් භයිෙල් කඳකර්යහ භන්්රීතුභහ ජනහධිඳති අයු.දර  

මළන ෙථහ ෙශහම මරු බහඳතිතුභනි, ජනහධිඳති අයු.දර මළන 

කිඹන කෙොට කිඹන්න ඕනෆ, කම් අයු.දර විමණෙහධිඳතියඹහ 

විසින් audit  ෙයන අයු.දරක් ඵම කම්ෙ විමණනඹට බහජන 

ෙයන අයු.දරක්ම ඒ පිළිඵ එතුභහකේ හර්තහ තිකඵනහම ඒ 

අනු, කම් අයු.දකල්  ලතඹක්ත් ළයදි විධිඹට ඳහවිච්චි ෙශහ 

කිඹරහ කිසිභ  තීන්ු ක් ෙය  නළවළම ඉතහභ පිරිසිු  කර ඒ ු.දල් 

ඳහවිච්චි ෙය තිකඵනහම 

කම්  අයු.දලින්  ෙයරහ තිකඵන ක්ධල්  ඵරන්නම  භවකඳොශ 

කනුකන්  ිකලිඹන 745ක්, ිතයහධහය  වහ ිකලිඹන 113ක්,  

නදයහධහය වහ ිකලිඹන 345ක්, ආමිකෙ  ෙටයුතු වහ 

ිකලිඹන 37ක් ළඹ ෙය තිකඵනහම කම් ු.දල්ලින් වදත් 

ළත්ෙම් වහ 2766 කදකනකුට ආධහය ෙයරහ තිකඵනහම කුමඩු 

ඵ්ධධ කිරීභ වහ 468 කදකනකුට ආධහය ෙයරහ තිකඵනහම  

පිළිෙහ කයෝගීන්  413 කදකනකුට  ප්රතිෙහය කනුකන්  ු.දල්  රඵහ 

ීමරහ  තිකඵනහම කභොකශේ ආඵහධ තිකඵන 597 කදකනකු 

කනුකන් ආධහය රඵහ ීමරහ තිකඵනහම භවකඳොශ ිතයත් 

ඳභණක් 11,300ක් රඵහ ීමරහ තිකඵනහම ඵරන්න, කභොන තයම් 

කේඹක් ෙයරහ  තිකඵනහ ද? 

එඳභණක් කනොකයිම  විලස විදයහරඹට ඹන්නට ඵළරිවුණු, 

ඊශඟට රකුණු තිකඹන අඹ ඵහ මන්නහ උස තහක්ණිෙ 

ආඹතනඹ වහ පර්ණ අනුග්රවඹ ඳඹන්කන් භවකඳොශ 

අයු.දලින්ම ඒ වහ ියඹ  කර්  ිතයඹන් 1500ට අසථහ 

රහ ීමරහ තිකඵනහම නීති විදයහරඹට ඇතුශත් කන ු ප්ඳත් 

සිසුන්ට ඳහ ිතයත් රඵහ ීමරහ තිකඵනහම  කුරුණෆමර ලහන්ත 

ආනහ විදයහරකේ ක්රීඩහ පිටිඹක් ව පිහිනුම් තටහෙඹක් වහ 

ිකලිඹන 68ම5ක්  රඵහ ීමරහ තිකඵනහම  භහතය යහහුර විදයහරකේ 

රැසවීම් ලහරහ වහ ිකලිඹන 20ක් රඵහ ීමරහ තිකඵනහම 

කුරුණෆමර ර් කජෝන් කෙොතරහර විදයහර කේ කමොඩනළියලි  

වහ  ිකලිඹන 19ක්, මහල්කල් රිච්භන්ේ  විදයහරකේ කමොඩනළඟිලි 

වහ ිකලිඹන 20ක් රඵහ ීමරහ තිකඵනහම ඒ අනු කෙොශමට 

විතයක් කනොකයි, මම්ඵද ප්රක්ධලරටත් ආධහය රඵහ ීමරහ 

තිකඵනහම 

කම් විධිඹට අකප් ජනහධිඳතිතුභහ ඹටකත් කම් අයු.දර කම් යකස් 

ජනතහකේ, ිතයඹන්කේ  අලයතහන් පිළිඵ කොඹහ ඵරහ, ඒ 

ළඩ ෙටයුතු ටිෙ ඉතහ  කවොන්න් ඉසට ෙය තිකඵන ඵ ඉතහ 

තුටින් ප්රෙහල ෙයනහම  

මරු බහඳතිතුභනි, අඳට තිකඵන ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ 

ලහරහ  තභයි ඵණ්ඩහයනහඹෙ ජහතයන්තය ම්භන්ත්රණ ලහරහ - 

BMICH එෙම අකප් ජනහධිඳතිතුභහ ඒ ම්භන්ත්රණ ලහරහ 

අලුත්ළ ගඹහ කිරීභ වහ චීන යජකඹන් අතිදළළන්ත ු.දල් 

ප්රභහණඹක් අයකමන -ණඹක් වළටිඹට කනො- එඹ ඉතහභ අරංෙහය 

විධිඹට ප්රතිංසෙයණඹ ෙශහම කම්හ ජනහධිඳතිතුභහට කමනිඹන්න  

වදන ක්ධල් කනොකයිම ජනහධිඳතිතුභහ එතළනට ඇවිල්රහ නිදහ 

මන්කන් නළවළ; එතළනට ඇවිල්රහ හ ග කරහ ඉන්කන් නළවළම ඒහ 

ජහතිෙ සතු - national assets. එඳභණක් කනොකයි, කම්හ 

කභොන ආෙහයකඹන්ද ඳරිඳහරනඹ ෙයන්කන් කිඹන එෙත් කොඹහ 

ඵළලිඹ යුතු කනහම ියඹ අවුරු්ධක්ධ BMICH එකක් ළඩ ෙටයුතු 

ඉතහ කවොන්න් ඉටු ෙය තිකඵනහම ඳසු ියඹ කර් එහි ආදහඹභ 

රුපිඹල් ිකලිඹන 270යිම විඹදභ රුපිඹල් ිකලිඹන 236යිම  

හභහනයකඹන් යජඹ ඹටකත් තිකඵන ආඹතනලින් ඳහඩු 

කනහඹ කිඹනහම නු.ත් එකවභ නළති, ඉතහ කවො 

ෙශභනහෙහරිත්ඹකින් යුතු ඒ ආඹතනඹ ළඩ ෙටයුතු ෙය 

තිකඵනහම ඒ මළන අපි ඒ ආඹතනකේ ප්රධහනීන්ටත්, ජනහධිඳති 

කල්ෙම් ෙහර්ඹහරඹටත් සතුතිඹ පුද ෙයන්නට ෙළභළතියිම   

මරු බහඳතිතුභනි, ඒ හකේභ අද දින කම් බහකව්ීම 

භළතියණ කෙොභහරිසයඹහකේ ෙටයුතු  විකව්චනඹට බහජන 

ෙශහ, එතුභහ ඹම් ඹම් ක්රිඹහභහර්ම මත්කත් නළවළ කිඹරහම  භහ 

කිඹන්න ෙළභළතියි මරු බහඳතිතුභනි, අකප් ර්තභහන භළතියණ 

කෙොභහරිසයඹහ වහ එතුභහකේ කදඳහර්තකම්න්තුකව් නිරධහරින් 

ඳසු ියඹ ෙහරකේ ඳළළත්ව භළතියණ ඉතහ අඳක්ඳහතී කර 

ඳළළත්ව ඵම ඒ මළන ජහතිෙ ලකඹන් ඳභණක් කනො 

ජහතයන්තය  ලකඹනුත් වතිෙ රළබී තිකඵනහම ඳසු ියඹ උතුරු 

ඳශහත් බහ භළතියණඹට ජහතිෙ නිරීක්ෙඹන් ආහ, ජහතයන්තය 
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නිරීක්ෙඹන් ආහම ඒ එක්කෙකනක්ත් ඳළසුහද ඒ භළතියණඹ 

ළයදිඹට ඳළළත්වුහ කිඹරහ? නළවළම භහ දන්නහ, භළතියණ 

කෙොභහරිසතුභහ ඒ ම්ඵන්ධකඹන් විලහර ඳරිශ්රභඹක් දයපු  ඵම ඒ 

ෆභ තළනෙටභ ියහින් ඵරරහ, ඒ භළතියණඹ නිසි කර 

ඳළළත්වීභ වහ එතුභහ දයන රද ඒ ලක්තිඹ ව ෙයන රද ඒ ෙළඳ 

වීභ අඳට ආඩම්ඵයඹක්ම අඳට අලය එළනි භළතියණ  

කෙොභහරිසයකඹක් ිකක් එකවයිකඹක් කනොකයිම අපි ආණ්ඩුකව් 

හිටිඹත්, අපි ෙළභළතියි, භළතියණ කෙොභහරිසයඹහ  ඒ ආෙහයඹට 

සහධීන, නිදවස ෙටයුතු කිරීභ මළනම එකේ සහධීන ෙටයුතු 

කිරීභ ප්රජහතන්ත්රහදඹට කවො වතිෙඹක්ඹ කිඹන එෙත්  භහ 

ප්රෙහල ෙයන්න ෙළභළතියිම  ඒ හකේභ එතුභහ සිඹලුභ ඡන්ද 

රළයිසතු ඳරිමණෙමත - computerize -  ෙශහම ඳහල්රට 

ශභයින් ඇතුළු ෙයන්න, කවොය ඡන්ද  දහන්න තළන් කදෙ තුනෙ  

දභහ තිබුණු නම් ඔක්කෙොභ රළයිසතුකන් ඉත් ෙශහම භභ තභයි 

ු.ලින්භ ඳහර්ලිකම්න්තු ෙහයෙ බහකව්ීම ඒ පිළිඵ ප්රලසන ෙයරහ, 

ළඩ ෙටයුතු ෙකශේම භට ඉතහභ තුටුයි එතුභහ එඹ පර්ණ 

ලකඹන්භ ක්රිඹහත්භෙ කිරීභ මළනම අපි එතුභහට ඒ මළන 

සතුතින්ත කනහම භවය විට  භළතියණ ක්කේත්රකේ කෙකයන 

භවය ෙටයුතුර අඩු ඳහඩු තිකඵන්න පුළුන්ම එකවභ නම් අපි 

ඒහ ඳහර්ලිකම්න්තුකව්ීම හෙච්ඡහ ෙශ යුතු කනහම 

විකලේකඹන්භ, කම් යකස් යසථහ කභොන ආෙහයකඹන් කනස 

ෙශ යුතුද කිඹහ කොඹහ ඵරන ෙිකටු තිකඵනහම ඒහට වබහිය 

න්කන් නළති පිටින් ඉරහ, ඒ ෙටයුතු විකව්චනඹ ෙයරහ 

වරිඹන්කන් නළවළම අකප් ඒ ෙිකටුට ඇවිල්රහ, ඒ ෙරුණු ෙහයණහ 

ඉදිරිඳත් ෙයරහ, ංහද ෙයරහ, විහද ෙයරහ ඒ මළන 

එෙඟත්ඹෙට එන්න  පුළුන්ම එකවභ නළති පිටින් ඉරහ  ෙෆ 

කෙෝ මළසීකභන් පරක් කන්කන් නළති ඵ භභ ප්රෙහල ෙයන්න 

ෙළභළතියිම  

මරු බහඳතිතුභනි, අකප් මරු කජෝන් අභයතුංම භන්්රීතුභහ අද 

උක්ධ ෙථහ ෙයිකන්, විඳක් නහඹෙ ෙහර්ඹහරඹ කනුකන් ඩහත් 

ඳවසුෙම් ළඳයිඹ යුතු ඵ කිව්හම ඒ මළන භභ සිඹඹට සිඹඹක්භ 

එෙඟ කනහම රඵන ර්කේීම රඵහ දිඹ යුතු ඳවසුෙම් අපි 

එතුභන සරහට රඵහ කදනහම වළඵළයි ඒ කභොන ඳවසුෙම් රඵහ 

ු න්නත් විඳක්කේ පිළිකශක් නළවළ කන්; විඳක්කේ එෙු.තුක් 

නළවළ කන්ම අපි ඳවසුෙම් රඵහ කදන්න, රඵහ කදන්න විඳක්ඹ 

ු ර්ර කනහම කම් යකස් කවො ප්රජහතන්ත්රහදඹක් ඳත්හකමන 

ඹෆභට ලක්තිභත් විඳක්ඹක් තිබිඹ යුතුයිම එකවභ විඳක්ඹක් 

දකින්න  ෙළභළති කෙකනක් තභයි භභම  

අකප් ය ජකේ අකනක් අඹත් එකවභයිම අඳට ඕනෆ ලක්තිභත් 

විඳක්ඹක්ම නු.ත් අකප් යකස් අහනහට ලක්තිභත් විඳක්ඹක් 

නළවළම  කභොන නහඹෙ භණ්ඩර දළම්භත්, ෙවුරු ඳත් ෙශත් එෙ එක් 

කෙනහ කුශල් ෙහ මන්නහම ඒ නිහ  තු.න්නහන්කේරහට, විඳක් 

නහඹෙ ෙහර්ඹහරඹට අපි කභොන තයම් හවන ු න්නත්, 

කමොඩනළඟිලි ු න්නත් ඒහයින් ළඩක් නළවළම  භහ හිතන වළටිඹට 

ු.ලින්භ අලය කන්කන් විඳක්ඹ නිසි කර ංවිධහනඹ ෙය 

මළනීභයිම ඒෙත්  භතක් ෙය කදන්න ඕනෆඹ කිඹරහ භහ හිතුහම  

මරු බහඳතිතුභනි, කඳොලිස කෙොිකභ මළන ඹභක් කිඹන්න 

ඕනෆම කඳොලිස කෙොිකභට කම් කර් රළබුණු ඳළිකණිලි 601කින්, 

430ක් විභර්ලනඹ ෙය අන් ෙය තිකඵනහම භහ හිතන වළටිඹට 

කභඹ සිඹඹට 60ෙ ඳභණ ප්රමතිඹක්ම අපි කඳොලිස කෙොිකකභන් 

ඉල්රහ සිටිනහ ර්ඹක් තුශ රළකඵන ඳළිකණිලි ඩහත් ඕනෆෙිකන් 

ඳරීක්හ ෙයරහ, විකලේකඹන් සුළු කඳොලිස නිරධහරින්කේ ඹම් ඹම් 

ළයදි පිළිඵ එන ඳළිකණිලි කනුකන් ළ ග ෙහරඹක් මන්කන් 

නළති ෙටයුතු ෙයන්න කිඹරහම  එකවභ ළ ග ෙහරඹක් මළනීභ 

තුළින් ඔවුන්ට විලහර අමතිඹක් සිු  නහම අපි ප්රහර්ථනහ 

ඵරහකඳොකයොත්තු කනහ එන ර්කේීම කඳොලිස කෙොිකභ ඩහත් 

ෙහර්ඹක්භ කර තභන්කේ ෙටයුතු ඉටු ෙයහවි කිඹරහම  

මරු බහඳතිතුභනි, අපි විකලේකඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ, අද කම් 

විහදකේීම ඉදිරිඳත් ෙයන රද කඵොකවෝ විකව්චන ඳදනම් කරහ 

තිබුකණ් ්ධකව්ඹ භතයි කිඹන එෙම ්ධකව්ඹක් කනොභළති අපි 

ඹථහර්ථහදි කර කම් විකව්චන කිරීකම් අලයතහක් තිකඵනහම 

මරු ඉයහන් වික්රභයත්න භන්්රීතුභනි, භහ එඹ කීකව්  ඔඵතුභහට 

කනොකයිම ඔඵතුභහ වළභ කරහකව්භ ෙරුණු ඳහදෙ ෙයකමන 

විකව්චන ෙයනහම ඔඵතුභන්රහ ෙයන ඒ හධහයණ විකව්චන අකප් 

යජඹ පිළිමළනීභට ෙළභළතියිම අකප් යජඹ ඒ සිඹල්ර ප්රතික්කේඳ 

ෙයන්කන් නළවළම කෙොයි ආණ්ඩුෙත් ෙටයුතු සිඹඹට සිඹඹක් 

නිළයදියි කිඹරහ භහ කිඹන්කන් නළවළම භවය විට ළයීමම් කන්න 

පුළුන්; අඩු ඳහඩුෙම් තිකඵන්න පුළුන්ම කභළනි ෙහයෙ බහ 

විහදඹෙීම අඳ ඵරහකඳොකයොත්තු කන්කන් ඒ අඩු ඳහඩුෙම් කඳන්හ 

ීමභ තුළින් ඒ ආඹතනර ළඩ ෙටයුතු නිළයදි ෙය මළනීභයි; 

ඒහකේ ළඩ ෙයන යහජය නිරධහරින් නිළයදි භහතෙට කඹොු. 

කිරීභයි; අකප් ප්රතිඳත්ති වහ ළඩ පිළිකශ ඩහත් සුභට ෙය 

මළනීභයිම   

අද දින කම් විහදකේීම ෙරුණු දළක්ව අකප් ආණ්ඩු ඳක්කේත්, 

විඳක්කේත් ඇභතිතුභන්රහ වහ භන්්රීතුන්රහට  යජඹ කනුකන් 

භහ සතුති ෙයන අතය, කභභ ළඹ ්ෂර් ම්භත ෙය මළනීභ වහ 

වකඹෝමඹ කදන කර ඉල්රහ සිටිිකන් භකේ ෙථහ අන් 

ෙයනහම කඵොකවොභ සතුතියිම 

 
“1 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 4,088,000,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

1 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

රුම 3,385,700,000  
 

“1 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
3,385,700,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
1 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 
02 න ළඩටවනම- ංර්ධන ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 1,094,000,000  
 

“1  න ්ෂර්කඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
1,094,000,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

1 න ්ෂර්කඹහි 02 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම  
 

“மனப்பு 1, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 4,088,000,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்பு 1, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 3,385,700,000 
 

“மனப்பு 1, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 3,385,700,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
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மனப்பு 1, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02.- அதறறருத்றச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 1,094,000,000 
 

“ மனப்பு 1, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 1,094,000,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 1, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 02, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the sum of Rs. 4,088,000,000, for Head 1, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 3,385,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 3,385,700,000, for Head 1, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 
 

Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,094,000,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 1,094,000,000, for Head 1, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 
2 ලන ශීර්ය.- මග්රළමළතය කළර්යළය 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 242,950,000  
 

“2 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 242,950,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

2 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 62,350,000 
 

“2 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
62,350,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
2 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

மனப்பு 2.- தற அமச்சர் அலுனகம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 242,950,000  

 

“ மனப்பு 2, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 242,950,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்பு 2, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 62,350,000 
 

“ மனப்பு 2, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 62,350,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 2, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 242,950,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 242,950,000, for Head 2, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 62,350,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 62,350,000, for Head 2, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

 

Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 
4 ලන ශීර්ය.- උඳරිමළධිකරණල විනිහචයකළරලරු  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 97,030,000 

 
மனப்பு 4.- லமர் லறன்ந லறதறகள் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 97,030,000  

 
HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 97,030,000 

 

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරු බහඳතිතුභනි, අග්රහභහතයතුභහ ව බු්ධධ ලහන වහ 

ආමිකෙ ෙටයුතු අභහතයතුභහ කනුකන් විර්ජන ඳනත් 

කෙටුම්ඳත 2014 ෙහයෙ බහ අසථහකව් 4න ්ෂර්කේ  

01න ළඩටවන වහ ඳවත වන් ංකලෝධනඹ භහ 

ඉදිරිඳත් ෙයනහම 
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[මරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 



2013 කදළම්ඵර් 02  

වභළඳතිතුමළ  
(றசரபர் அர்கள்) 

(The Chairman) 

ඒ පිළිඵ බහකව් එෙඟත්ඹ? 

 

ගරු මන්ත්රීලරු  
(ரண்புறகு உரப்தறணர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 

 
මතු ඳෂ ලන මයෝජනළල වභළ වේමත විය: 
லர்ரணறக்கப்தட்டது: 

Resolved: 

"ළඩටවන 01 - කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන 

විඹදම් වහ ප්රතිඳහදනඹ රුපිඹල් 107,030,000 දක්හ ව 

ප්රහේධන විඹදම් වහ ප්රතිඳහදනඹ රුම 540,750,000 දක්හ  ළ ග 

කිරීකභන් ංකලෝධනඹ ෙශ යුතු ඹම 

(උඳරිභහධිෙයණර විනිලසචඹෙහයරුන්කේ කභභ 

ංකලෝධනකේ අභිප්රහඹ නුකේ කභභ ළඩටවකන් පුනයහර්තන 

විඹදම් වහ ප්රතිඳහදනඹ රුම 10,000,000කින් ව ප්රහේධන විඹදම් 

වහ ප්රතිඳහදනඹ රුම 500,000,000 කින් ළ ග කිරීභයිම) 

යහඳෘතිඹ 01 - කශ්රේසඨහධිෙයණකේ විනිලසචඹෙහයරු වහ 

ඳවත වන් ඳරිදි පුනයහර්තන විඹදම්  ළ ග ෙශ යුතු ඹම  

ළඹ විඹඹ 1003 - කනත් ීමභනහ -  රුම 5,000,000 

යහඳෘතිඹ 01 -  කශ්රේසඨහධිෙයණකේ විනිලසචඹෙහයරු වහ 

ඳවත වන් ඳරිදි ප්රහේධන විඹදම් ළ ග ෙශ යුතු ඹම 

උඳ යහඳෘතිඹ 01 - නීති ව අධිෙයණ ක්කේත්ර ප්රතිංසෙයණ 

ෙටයුතු (අඹ ළඹ කඹෝජනහ 2014) 

ළඹ විඹඹ 2502 - ආකඹෝජන - රුම 500,000,000 

යහඳෘතිඹ 02 - අභිඹහචනහධිෙයණකේ විනිලසචඹෙහයරු වහ 

ඳවත වන් ඳරිදි  පුනයහර්තන විඹදම් ළ ග ෙශ යුතු යිම 

ළඹ විඹඹ 1003 - කනත්  ීමභනහ - රුම 5,000,000" 

 
“4 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 107,030,000ෙ  ළ ග ෙයන රද ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට 
ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
4 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

ංකලෝධිතහෙහයකඹන් උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 40,750,000 

 
“4 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 

540,750,000ෙ  ළ ග ෙයන රද ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ 
යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
4 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

ංකලෝධිතහෙහයකඹන් උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ 
යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 

“ மனப்பு 4, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

அறகரறக்கப்தட்ட ரூதர 107,030,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

மனப்பு 4, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 40,750,000 

 

“ மனப்பு 4, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

அறகரறக்கப்தட்ட ரூதர 540,750,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

மனப்பு 4, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
Question, "That the  increased sum of Rs. 107,030,000, for Head 4, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, as amended, 

ordered to stand part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 40,750,000 

 
Question, "That the increased sum of Rs. 540,750,000, for Head 4, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

 
Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 

5 ලන ශීර්ය.- මමළතය මණ්ඩ කළර්යළය  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 69,500,000 

 
“5 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම රුම 69,500,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ 
යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

5 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 12,825,000 

 
“5 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 

12,825,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

5 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 
6 ලන ශීර්ය.- රළජය මවේලළ මකොමින් වභළල  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 115,140,000 
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ඳහර්ලිකම්න්තු 

“6 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 115,140,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
6 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  
 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 
 රුම 118,600,000 

 

“6 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ     
රුම 118,600,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
6 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

 
7 ලන ශීර්ය.- මධිකරණ මවේලළ මකොමින් වභළල  

 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රුම 41,280,000 

 

“7 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 41,280,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
7 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 975,000   
 

“7 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ    රුම 
975,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
7 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

 
8  ලන ශීර්ය.- ජළතික මඳොලිවහ මකොමින් වභළල  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 42,470,000 
 

“8 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 42,470,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

8 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 
 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 
 රුම 445,000 

 

“8 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
445,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

8 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

 
9 ලන ශීර්ය.- ඳරිඳළන මභියළචන විනිහචය මධිකළරය   

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 21,325,000 

“9 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 21,325,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

9 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 
 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 
 රුම 1,200,000 

 

“9 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
රුම 1,200,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
9 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 

10  ලන ශීර්ය.- මල්වහ මශෝ දණ මචෝදනළ විමර්න 

මකොමින් වභළල  
 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රුම 169,790,000 

 
“10 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 169,790,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

10 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 
 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 
 රුම 12,250,000 

 

“10 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
12,250,000 ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

10 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම  

 

11 ලන ශීර්ය.- මුදල් මකොමින් වභළ කළර්යළය  
  

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 
රුම 46,525,000 

 
“11 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 46,525,000 ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
11 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 6,100,000 
 

“11 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
6,100,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
11 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

183 184 

[මරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ] 



2013 කදළම්ඵර් 02  

12 ලන ශීර්ය.- ජළතික මධයළඳන මකොමින් වභළල  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 30,625,000 
 

“12 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 30,625,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

12 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 5,650,000 
 

“12 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ  රුම 
5,650,000 ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
12 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 
13 ලන ශීර්ය.- ශ්රී ංකළ මළනල හිමිකේ මකොමින් වභළල  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 158,925,000 

 
“13 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 158,925,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

13 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 
 

01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 
 රුම 34,300,000 

 
"13 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ   

රුම 34,300,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ"  ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

13 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 

14 ලන ශීර්ය.- නීතිඳති මදඳළර්තමේන්තුල  
 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 449,920,000 
 

“14 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 449,920,000ෙ  ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 
14 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ, 

 රුම 25,300,000 

 
“14 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 

25,300,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ”  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

14 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම 

15 ලන ශීර්ය.- නීති මකටුේඳත් වේඳළදක මදඳළර්තමේන්තුල  
 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ, 

රුම 70,810,000 

 
“15 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 70,810,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
15 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 
01 න ළඩටවනම- කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන  විඹදභ,  

 රුම 42,975,000 

 
“15 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 

42,975,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ"  ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම 

 

15 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම 

 

16 ලන ශීර්ය -  ඳළර්ලිමේන්තුල  
 

01 න ළඩටවනම-  කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
රුම1,631,440,000 

 
“16 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම1,631,440,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

16 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම  

 
01 න ළඩටවනම-  කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  

රුම 581,500,000 

 
“16 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රුම 581,500,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
16 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  

       
17 ලන ශීර්ය -  ඳළර්ලිමේන්තුමව් වභළනළයකතුමළම  

කළර්යළය  
  

01 න ළඩටවනම-  කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
රුම28,625,000 

 
“17 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම28,625,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
17 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම  

 
01 න ළඩටවනම - කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  

රුම2,000,000 

185 186 



ඳහර්ලිකම්න්තු 

“17 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රුම2,000,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

17 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන  විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  

 

18 ලන ශීර්ය -  ඳළර්ලිමේන්තුමව් ණණ්ඩු ඳක්ම  රධළන 

වංවිධළයකතුමළම  කළර්යළය 
 

01 න ළඩටවනම -  කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
රුම43,925,000 

 

“18 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම43,925,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

18 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  
 

01 න ළඩටවනම-  කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  
රුම 2, 250,000 

 

“18 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ රුම 
2, 250,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

18 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  

 
19  ලන ශීර්ය .-  ඳළර්ලිමේන්තුමව් විඳක් නළයකතුමළම  

කළර්යළය 
 

01 න ළඩටවනම -  කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  
රුම70,055,000 

 

“19 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම70,055,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ 
”ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

19 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  

 
01 න ළඩටවනම-  කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  

රුම7,200,000 
 

“19  න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රුම7,200,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 

19 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  

 
20  ලන ශීර්ය .-  මෆතිලරණ මදඳළර්තමේන්තුල 

 
01 න ළඩටවනම -  කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රුම2,033,750,000 
 

“20 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම2,033,750,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

20  න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීමම  
 

01 න ළඩටවනම -  කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  
රුම33,500,000 

“20 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රුම33,500,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
20 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන  විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  

 

21  ලන ශීර්ය.-  විගණකළධිඳති 

 
01 න ළඩටවනම -  කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන 

විඹදභ,  
රුම 705,000,000 

 
“21 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

වහ රුම 705,000,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
21  න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම  

 
01 න ළඩටවනමම -  කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  

රුම169,700,000 

 
“21 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ 

රුම169,700,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන 
ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
21 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන  විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  

 
22 ලන ශීර්ය.-  ඳරිඳළන කටයුතු පිළිබ ඳළර්ලිමේන්තු 

මකොමවළරිවහතුමළම  කළර්යළය 

 
01 න ළඩටවනම - කභකවයුම්  ළඩටවන - පුනයහර්තන විඹදභ,  

රුම 8,980,000 
 

“22 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 
වහ රුම 8,980,000ෙ ු.දර  උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” 
ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
22  න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, පුනයහර්තන විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන 
රීමම  

 
01 න ළඩටවනම -  කභකවයුම් ළඩටවන - මූරධන විඹදභ,  

රුම750,000 
 

“22 න ්ෂර්කඹහි  01 න ළඩටවන, මූරධන විඹදභ වහ 
රුම750,000ෙ ු.දර උඳකල්ඛ්නඹට ඇතුශත් ෙශ යුතුඹ” ඹන ප්රලසනඹ 
විභන රදින් බහ ම්භත විඹම  

 
22 න ්ෂර්කඹහි 01 න ළඩටවන, මූරධන  විඹදභ 

උඳකල්ඛ්නකඹහි කෙොටක් වළටිඹට තිබිඹ යුතුඹයි නිකඹෝම ෙයන රීම.  
 

மனப்பு 5.- அமச்சம அலுனகம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 69,500,000 
 

“ மனப்பு 5, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 69,500,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
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மனப்பு 5, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 12,825,000 

 

“ மனப்பு 5, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 12,825,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 5, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 6.- அசரங்க தசம ஆமக்குழு 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 115,140,000 

 

“ மனப்பு 6, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 115,140,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 6, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 118,600,000 

 

“ மனப்பு 6, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 118,600,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்பு 6, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

மனப்பு 7.- லறச்தசம ஆமக்குழு 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 41,280,000  

 

“ மனப்பு 7, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 41,280,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 7, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 975,000 

“மனப்பு 7, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 975,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 7, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 8.- தசற ததரலிஸ் ஆமக்குழு 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 42,470,000  

 

“மனப்பு 8, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 42,470,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 8, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 445,000 
 

“மனப்பு 8, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 445,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 8, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 9.- றருரக தன்முமநமட்டு றரசமத 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 21,325,000  
 

“மனப்பு 9, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 21,325,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்பு 9, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 1,200,000 
 

“மனப்பு 9, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 1,200,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்பு 9, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 10.- இனஞ்சம் அல்னது ஊல் குற்நச்சரட்டுகமப 

றசரம தசய்ற்கரண ஆமக்குழு 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 169,790,000 
 

“மனப்பு 10, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 169,790,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
 

மனப்பு 10, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 12,250,000 
 

“மனப்பு 10, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 12,250,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
 

மனப்பு 10, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 11.- றற ஆமக்குழு 
 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 46,525,000  

 

“மனப்பு 11, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 46,525,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 
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மனப்பு 11, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 6,100,000 

 

“மனப்பு 11, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 6,100,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 11, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 12.- தசற கல்ற ஆமக்குழு 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 30,625,000  

 

“மனப்பு 12, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 30,625,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் தட்டது. 

 
மனப்பு 12, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 5,650,000 

 

“மனப்பு 12, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 5,650,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 12, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 13.- இனங்மக ணற உரறமகள் ஆமக்குழு 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 158,925,000 

 

“மனப்பு 13, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 158,925,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் தட்டது. 

 

மனப்பு 13, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 34,300,000 

“மனப்பு 13, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 34,300,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 13, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 14.- சட்ட ரஅறதர் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 449,920,000 

“மனப்பு 14, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 449,920,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

மனப்பு 14, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 25,300,000 
 

“மனப்பு 14, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 25,300,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 14, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 15.- சட்ட மஞர் றமக்கபம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 70,810,000  
 

“மனப்பு 15, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 70,810,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 
மனப்பு 15, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 42,975,000 

 

“மனப்பு 15, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண  

ரூதர 42,975,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 15, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 16.- தரரளுன்நம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 1,631,440,000 

  

“மனப்பு 16, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 1,631,440,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

மனப்பு 16, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 581,500,000 

 

“மனப்பு 16, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 581,500,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்பு 16, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 
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மனப்பு 17.- தரரளுன்ந முல்ரறன் அலுனகம் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 28,625,000 

 

“மனப்பு 17, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 28,625,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்பு 17, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 2,000,000 

 

“மனப்பு 17, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 2,000,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்பு 17, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 18.- தரரளுன்ந தற அசரங்க தகரநடரறன் 

அலுனகம் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 43,925,000 

 

“மனப்பு 18, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 43,925,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் தட்டது. 

 
மனப்பு 18, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 2,250,000 

 
“மனப்பு 18, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 2,250,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 18, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 19.- தரரளுன்ந றர்க்கட்சறத் மனரறன் அலுனகம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 70,055,000 

 

“மனப்பு 19, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவுக்கரண 

ரூதர 70,055,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் தட்டது. 

 

மனப்பு 19, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 7,200,000 

“மனப்பு 19, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 7,200,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 
மனப்பு 19, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 20.- தர்ல்கள் றமக்கபம் 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 2,033,750,000 

 

“மனப்பு 20, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 2,033,750,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

மனப்பு 20, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 33,500,000 

 

“மனப்பு 20, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 33,500,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 20, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

மனப்பு 21.- கக்கரய்ரபர் அறதற 

 
றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 705,000,000  
 

“மனப்பு 21, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 705,000,000 அட்டமறற் 

தசர்க்கப்தடுரக” நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப் 

தட்டது. 

 

மனப்பு 21, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 169,700,000 

“மனப்பு 21, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 169,700,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக” நம் 

றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 21, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 
மனப்பு 22.- றருரகத்துக்கரண தரரளுன்ந ஆமரபர் 

அலுனகம் 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் -  

லண்டுருஞ் தசனவு ரூதர 8,980,000 

 

“மனப்பு 22, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் 

தசனவுக்கரண ரூதர 8,980,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  

நம் றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 
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மனப்பு 22, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, லண்டுருஞ் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01.- தசல்முமநச் தசற்தரடுகள் - மூனணச் 

தசனவு ரூதர 750,000 

 

“மனப்பு 22, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவுக்கரண 

ரூதர 750,000 அட்டமறற் தசர்க்கப்தடுரக”  நம் றணர 

றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

 

மனப்பு 22, றகழ்ச்சறத்றட்டம் 01, மூனணச் தசனவு 

அட்டமறன் தகுறரக இருக்கக் கட்டமபறடப்தட்டது. 

 

HEAD 5.- OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,               

Rs. 69,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 69,500,000, for Head 5, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 

to.  
 

Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 12,825,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 12,825,000, for Head 5, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

 

Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 
HEAD 6.- PUBLIC SERVICE COMMISSION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 115,140,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 115,140,000, for Head 6, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 118,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 118,600,000, for Head 6, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put 

and agreed to. 

 
Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 41,280,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 41,280,000, for Head 7, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule " put and agreed 

to. 
 

Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 975,000 

Question, "That the sum of  Rs. 975,000, for Head 7, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 

Head 7, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

 
HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 42,470,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 42,470,000, for Head 8, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 

to.  
 

Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 445,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 445,000, for Head 8, Programme 01, 

Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put and agreed to. 

 

Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 
HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 21,325,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 21,325,000, for Head 9, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

 

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 1,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,200,000, for Head 9, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put and agreed to. 

 
Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 
HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF 

BRIBERY OR CORRUPTION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 169,790,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 169,790,000, for Head 10, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 12,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,250,000 for Head 10, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule " put and agreed to. 

 
Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
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HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION  

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 46,525,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 46,525,000, for Head 11, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 6,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 6,100,000, for Head 11, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
HEAD 12.- NATIONAL EDUCATION COMMISSION 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 30,625,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 30,625,000, for Head 12, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 12, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 5,650,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 5,650,000, for Head 12, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 12, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 158,925,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 158,925,000, for Head 13, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 34,300,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 34,300,000, for Head 13, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 
HEAD 14.- DEPARTMENT OF ATTORNEY GENERAL 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 449,920,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 449,920,000, for Head 14, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 14, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 25,300,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 25,300,000, for Head 14, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 

Head 14, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 

HEAD 15.- DEPARTMENT OF LEGAL DRAFTSMAN 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 70,810,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 70,810,000, for Head 15, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 15, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 42,975,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 42,975,000, for Head 15, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 15, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 16.- PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 1,631,440,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 1,631,440,000, for Head 16, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  
 

Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 581,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 581,500,000, for Head 16, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 
 

HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 

PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure, Rs. 

28,625,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 28,625,000, for Head 17, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,000,000 
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Question, "That the sum of  Rs. 2,000,000, for Head 17, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
 

HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVERNMENT WHIP OF 

PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 43,925,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 43,925,000, for Head 18, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 2,250,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,250,000, for Head 18, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

 

Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 

 

HEAD 19. - OFFICE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION OF 

PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 70,055,000 

 
Question, "That the sum of Rs. Rs. 70,055,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  
Rs. 7,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 7,200,000, for Head 19, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed to. 

 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 

 
HEAD 20.- DEPARTMENT OF ELECTIONS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 2,033,750,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 2,033,750,000, for Head 20, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 20, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 33,500,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 33,500,000, for Head 20, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to. 

 
Head 20, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

 

HEAD 21.- AUDITOR GENERAL 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 705,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 705,000,000, for Head 21, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 

and agreed to.  

 
Head 21, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,  

Rs. 169,700,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 169,700,000, for Head 21, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 21, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

 

HEAD 22.- OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER 
FOR ADMINISTRATION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,  

Rs. 8,980,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,980,000, for Head 22, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put and agreed 

to. 

 
Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,  

Rs 750,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 750,000, for Head 22, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
එකල්හි මව්ළල ම.භළ. 6.30 වමයන්, ඳළර්ලිමේන්තුලට රගතිය 

ලළර්තළ කරනු පිණිව වභළඳතිතුමළ මූළවනමයන් ඉලත් විය. 
කළරක වභළල රගතිය ලළර්තළ කරයි; නෆලත රැවහවීම 2013 

මදවෆේබර්  03ලන මඟශරුලළදළ. 
 

 

அப்ததரழுது தம் தற.த. 6.30 றரகறறடத, குழுறன் 

தரறசலனமண தற்நற அநறறக்கும்ததரருட்டு றசரபர் அர்கள் 

அக்கறரசணத்றணறன்ர அகன்நரர்கள். 

குழுறணது தரறசலனமண அநறறக்கப்தட்டது; லண்டும் கூடுது 

2013 டிசம்தர் 03, தசவ்ரய்க்கறம. 
 

It being 6.30 p.m., the Chairman left the Chair to report the 

Progress. 

Committee report Progress; to sit again on Tuesday, 03rd 

December, 2013.  
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කල්තෆබීම 
ஒத்றமப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු නිමල් සිරිඳළ ද සිල්ලළ මශතළ 
(ரண்புறகு  றல் சறநறதரன  சறல்ர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 
මරු නිකඹෝජය ෙථහනහඹෙතුභනි, "ඳහර්ලිකම්න්තු දළන් ෙල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ කඹෝජනහ ෙයනහම 
 

රහනය විමවන දින්, වභළ වේමත විය. 
றணர றடுக்கப்தட்டு ற்ரக்தகரள்பப்தட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ඳළර්ලිමේන්තුල ඊට මනුකල ම. භළ. 6.30ට, 2013 මනොලෆේබර්  
26 දින වභළ වේමුතිය මනුල, 2013 මදවෆේබර් 03 ලන මඟශරුලළදළ  
ප. භළ. 9.30 ලන මතක් කල් ගිම ය. 

அன்தடி தற. த. 6.30 றக்கு தரரளுன்நம், அணது 2013 

ம்தர் 26ஆந் றகற லர்ரணத்துக்கறங்க, 2013 டிசம்தர் 03, 

தசவ்ரய்க்கறம மு. த. 9.30 றம ஒத்றமக்கப்தட்டது. 

Adjourned accordingly at  6.30 p.m. until 9.30 a.m. on Tuesday, 

03rd December, 2013 pursuant to the Resolution of Parliament of 26th 

November, 2013. 
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වෆ.යු. 
 
කභභ හර්තහකව් අහන ු.රණඹ දවහ සකීඹ නිළයදි ෙශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්්රීන් ිකන් පිටඳතක් කමන නිළයදි ෙශ යුතු 
ආෙහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු කෙොට, පිටඳත රළබී කදතිඹක් කනොඉක්භහ ශෆන්වළඩ් ංසෙහයෙ කත රළකඵන කේ එවිඹ යුතුඹම 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறப்பு 
 

உரப்தறணர் இரறப் தறப்தறற் தசய்றரும்பும் தறம றருத்ங்கமபத் து தறறறல் தபறரகக் குநறத்து அமணப் தறம 

றருத்ப்தடர தறற கறமடத் இரு ரங்களுள் யன்சரட் தறப்தரசறரறருக்கு அநப்புல் தண்டும். 
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දළයක මුදල් : ඳළර්ලිමේන්තු විලළද ලළර්තළල ලළර්ෂික දළයක මි රු. 2178ිර. පිටඳතක් මගන්ලළ ගෆනීම ලය  

නේ ගළවහතුල රු. 18.15ිර. තෆඳෆල් ගළවහතුල රු. 2.50ිර. මකොෂඹ 6, ිරරුෂඳන, ඳළමංකඩ ඳළර, මංක 102, 

පියසිරි මගොඩනෆගිල්මල් රජම   රකළන  කළර්යළංම   මධිකළීම  මලත  වම  ලර්යකම  මනොලෆේබර්           

30 දළට  රථම දළයක  මුදල් මගලළ ඉදිරි ලර්ම  දළයකත්ලය බළ මගන විලළද ලළර්තළ බළගත ශෆිරය.  

නියමිත දිමනන් ඳසුල  එලනු බන දළයක ඉල්ලුේ ඳත් භළර ගනු මනොෆමේ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சந்ர ; யன்சரட் அறகர அநறக்மகறன் ருடரந் சந்ர ரூதர 2,178. யன்சரட் ணறப்தறற ரூதர 18.15. தரற் 

தசனவு ரூதர 2.50. ருடரந் சந்ர முற்தரக அத்றட்சகர், அசரங்க தபறமட்டலுனகம், இன. 102, 

தறசறநற கட்டிடம், தரன்கமட வீற, கறருபப்தமண, தகரழும்பு 6 ன்ந றனரசத்றற்கு அநப்தற தறறகமபப்  

ததற்ரக்தகரள்பனரம். ஒவ்தரரண்டும் ம்தர் 30 ஆந் தறக்கு முன் சந்ரப்தம்  

அநப்தப்தட தண்டும். தறந்றக் கறமடக்கும் சந்ர றண்ப்தங்கள்  

ற்ரக்தகரள்பப்தடரட்டர. 
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