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ජාෙගොඩ, අචල (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙජයරත්නම්, ශී රංගා (නුවරඑළිය)

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

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

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

(vii)

ප

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

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

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

ය

(viii)

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

ර

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

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

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

(ix)

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

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

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

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

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

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවස්ථාපිත 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

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු
උසස් 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 එස්.එම්. චන්දෙසේන 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.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 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 පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එස්. 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 ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(xiv)

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

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

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

ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව

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

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා , ගරු නිමල් සිරිපාල
ද සිල්වා මහතා, ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා,
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ
මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ
මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා,
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ්
ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (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 තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු රවුෆ්
හකීම් මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු රංජිත්
සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු (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 හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

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

(xv)

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා,
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු 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.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (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 හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

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

ව්යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභා
“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග්
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු (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 සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන
ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග
ෙමෙනවිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා.

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

(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. ස්වාමිනාදන් මහතා.

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

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

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

ශී ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා 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. පීරිස් මහතා, ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.
ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද
මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ්
බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු (ෛ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 මෙහේෂව
් රන් මහත්මිය, ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි
විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලී මහත්මිය, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මිය.

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

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

(xvii)

වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු
සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක
මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු 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.එස්. තව්ෆීක් මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

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

ෙසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (සභාපති), ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී.
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ
මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු එස්. විෙනෝ
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද්ය)
රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු
ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, 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 එස්.බී. නාවින්න මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා,
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු සජින් ද වාස්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

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

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

(xviii)

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

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා,
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා,
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වී.ෙක්.
ඉන්දික මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අජිත්
පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස්.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 එස්.බී. නාවින්න මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නවින් දිසානායක මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු
ලක්ෂ්මන් 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 මුස්තාපා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා , ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ මහතා, 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 ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු
රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා ,
ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛ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 ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු ෙජ්.ශී රංගා මහතා, ගරු තිලංග
සුමතිපාල මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා.

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

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

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

නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා,
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු එස්.
විෙනෝ මහතා, ගරු 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 එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා, ගරු ආර්.
දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

තැපැල් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු 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 ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස්
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ්ය) එල්ලාවල
ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙපරුමාල්
රාජදුරයි මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,
ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

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

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

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

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

(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
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා 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 සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙසල්වම්
අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු
සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ
මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු සරත් කුමාර
ගුණරත්න මහතා.

ෙද්ශීය ෛ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. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සී.ඒ.
සූරියආරච්චි මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,
ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

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

(xxii)

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

කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා,
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු 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 එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු වී.එස්.
රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා.

පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (සභාපති), ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග
මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු එච්.එල්.
ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු
ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන්
මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු විජිත
ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු
ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා.

ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු මුරුෙග්සු
චන්දකුමාර් මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු
දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර
ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු එස්. විෙනෝ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික
පතිරණ මහතා, ගරු (ෛ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.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා.

තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු(මහාචාර්ය) තිස්ස
විතාරණ මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා,
ගරු (ආචාර්ය)ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙ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
බස්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ.
සුමන්තිරන් මහතා, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

(xxiii)

මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ඒ.එච්.එම්.
ෆවුසි මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු බැසිල්
ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ.
ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා, ගරු 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 ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින්
පනාන්දු මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු
රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මිය.

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

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

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

(xxiv)

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

සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු එස්. එම්.
චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු 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
ලක්ෂ්මන් 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 ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු
එම්. ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මහතා, ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය,
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වී.එස්.රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මහතා.

ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා (සභාපති), ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා, ගරු මහින්ද
යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු 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 ෙයෝෙහේසව
් රන් 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 ඩලස්
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 උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

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

(xxv)

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

ඵලදායිතා පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු 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 මෙහේසව
් රන් 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.හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු එම්.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු
ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු එස්.ශීතරන්
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මහතා.

සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ඒ. පී.
ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු වීරකුමාර
දිසානායක මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග්
මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු වී.එස්.
රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර
මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු හූෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

ආෙයෝජන පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත
මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා, ගරු මුත්තු
සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා,
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත්
මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු (ෛ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
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා,
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර්
මහතා, ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය, ගරු වසන්ත
ෙසේනානායක මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය

(xxvi)

අධ්යාපන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු
සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ්
පතිරණ මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල්
මහත්මිය, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

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

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල
මහතා, ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා,ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු (ෛ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
ෙජ්යෂ්ඨ 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.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඒ.එස්. 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 (ෙජ්යෂ්ඨ 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)
ෙජ්යෂ්ඨ ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න මහතා, ආර්.ආර්.
වැලිකන්න මහත්මිය
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, එම්.ඒ.
ජස්මිනා මහත්මිය
ෙජ්යෂ්ඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස්.එම්. නසීර් මහතා
භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එස්.එම්.ඒ.ෙක්. කරුණාරත්න මහතා, එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා
ෙල්ඛන භාරකරු - එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක - ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා
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හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - යැස්මින් ෆායිස් මහත්මිය, එස්. චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය
සහකාර හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය,
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී
මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී
මහත්මිය,ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය.
ෙජ්යෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය,
ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. නානායක්කාර මහත්මිය, එස්.ඒ. ජයලත් මහත්මිය,
ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග්
මහත්මිය, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය
හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස් මහතා, එන්. රාමකිෂ්ණන් මහත්මිය, එච්.ජී. ලක්ෂිත
මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා
මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමාණායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න
ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගස්තැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ
ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය.
කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ජී.එච්. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ටී.යූ. වීරෙසේකර මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්.
දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය.
ෙජ්යෂ්ඨ 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. පීරිස් ෙ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. පුෂ්පකුමාර 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. පීරිස්
මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය, ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ 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 ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල මහතා
භාර ගැනීෙම් නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය
ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ 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.එස්. ෙපෙර්රා මහතා
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා
පරීක්ෂක (විදුලි) - එස්. එස්. ඇල්විටිගල මහතා
පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා,
පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා; සී. එස්. බාලසූරිය මහතා

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
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 - එස්.ඩී.ජී.එස්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා, එච්.යූ. ෙපෙර්රා
මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ආර්.එම්. යාපාරත්න මහතා, බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ උද්යාන අධීක්ෂක - ආර්.එස්. විජයානන්ද මහතා
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතා, එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා,
ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - ඒ.පී. රණතුංග මහතා, එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්. සූරියබණ්ඩාර
මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ජයතිලක මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ.
විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා
මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ අංශ භාර සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා
අංශ භාර සූපෙව්දී - එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා, ඩී.ජී. රණසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. පැෙටෝනියස් මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ 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, ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල්
මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා

ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ව්යවස්ථාදායක ෙ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 නිලධාරිහු); ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු
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. අල්විස් මහත්මිය, ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය, ඒ.සී.එෆ්. 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.
ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය(සහකාර පධාන නිලධාරි);
පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);
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.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය;
ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
පුස්තකාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා
නිෙයෝජ්ය පුස්තකාලයාධිපති සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය, එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා, ජී. රත්නායක මහතා
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ජී. කුමානායක මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එම්. අජිවඩීන් මහතා
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්. අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා
නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී
මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න
මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා
පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ එන්.බී.සී.ෙජ්. නිස්සංග මහත්මිය, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය
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பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

அதிகார அறிக்ைக

ெதாகுதி 224

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
ஏழாவ

தலாவ

பாரா

மன்றம்

கூட்டத்ெதாடர்

2014

பாரா

மன்ற உ ப்பினர்கள்

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

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

இ
இந்திக, ேவெஹல்ல கங்கானம்ேக (அம்பாந்ேதாட்ைட)

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

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

(xxxiv)

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

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

ப
பசீர், ேசகுதா த் (மட்டக்களப் )
பண்டார, ேக.டபிள் . ஷாந்த (கு நாகல்)
பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி (அ ராத ரம்)
பண்டார, பா த ரங்ேக ( த்தளம்)
பண்டார, ஜயசிங்க தியன்ேசலாேக ஜானக பிாியந்த (ேதசியப்பட் யல்)
பண்டாரநாயக்க, இந்திக (கு நாகல்)
பண்டாரநாயக்க, சக்கரவர்த்தி பண் காபய டயஸ் (கம்பஹா)
பத்திரண, அகலங்க த்திக (மாத்தைற)
பத்திரண, ரேமஷ் (கா )
பத்மசிாி, ைவ.ஜி. (ேககாைல)
பதி தீன், அப் ல் றிஸாத் (வன்னி)
பஸ்நாயக்க, தாராநாத் (கு நாகல்)
பாலசூாிய, ஆரச்சிலாேக ஜகத் (ேககாைல)
பா க், த்த பாவா (வன்னி) [2010 சம்பர் 9 ஆந் திகதியி
ந் ]
பா க், ஹுைனஸ் (வன்னி)
பியேசன, பீ.எச்.பீ. (திகாம ல்ல)
பிரபா, கேணசன் (ெகா ம் )
பிேரமச்சந்திரன், ஆ
கம் கந்ைதயா (யாழ்ப்பாணம்)
பிேரமதாஸ, அபெதன்ன ேதவயலாேக சம்பிக (ேககாைல)
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
பிேரமஜயந்த, அச்சிேக ெதான் சுசில் (ெகா ம் )
பீாிஸ், ஜீ.எல். (ேதசியப்பட் யல்)
ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (இரத்தின ாி)
த்ததாஸ, அன்தின்ன மரக்கலேக லீல் சாமிக (ப ைள)
ஷ்பகுமார, அப் ஹாமிலாேக ேராஹண (ப ைள)
ஷ்பகுமார, ஏ.பீ. ஜகத் (ெமானராகைல)
ெபர்னாந் , அ ந்திக்க ( த்தளம்)
ெபர்னாந்
ள்ேள, தி மதி அ. சுதர்ஷினி (கம்பஹா)
ெபர்னாந் , மில்ேராய் ( த்தளம்)
ெபர்னாந் , ேஜான்ஸ்டன் (கு நாகல்)
ெபர்னாந் , ஹாின் (ப ைள)
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த (க த் ைற)
ெபேரரா, அ. அ. ஆரச்சிலாேக ல
மன் வசந்த (மாத்தைள)
ெபேரரா, கம்ெமத யனேக ேஜாசப் ல த் நிேயாமால் ( த்தளம்)
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட் பிாியந்த ( த்தளம்)
ெபேரரா, பியன்விலேக, அன்ரனி விக்டர் ( த்தளம்)
ெபேரரா, பீ க்ஸ் (கம்பஹா)
ெபேரரா, ேபாதியா ப ேக லான் பிாியன்சன் அன்சலம் (ப ைள)
ெபேரரா, மல்லவ ஆரச்சிேக காமினி ஜயவிக்ரம (கு நாகல்)
ெபேரரா, ேஜாசப் ைமக்கல் (ேதசியப் பட் யல்)
ேப ெகாட, அரச்சிேக விஜித்த (ெமானராகைல)
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ெபான்ேசகா, ஜீ சரத் சந்திரலால் (ெகா ம் ) [2010 ெசப்ெரம்பர் 29ஆந் திகதியி
ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) ஆம்
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ெபான்ேசக்கா, தி மதி மாலனீ (ேதசியப்பட் யல்) [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந்
திகதி நியமனம்]
ெபௗ , அ. அப் ல் ஹமீத் ஹம்மத் (ெகா ம் )
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ம
மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்)
மசூர், ர்டீன் (வன்னி) [இறப் : 02 சம்பர் 2010]
மத் மபண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல)
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா) [2013 ன் 03 ஆம் திகதியி
மித்ரபால, எச்.ஆர். (ேககாைல)
த் குமாரன, சரத் சந்திரசிாி (அ ராத ரம்)
ெஹட் கமேக நிஷாந்த (கா )
ரளிதரன், விநாயக ர்த்தி (ேதசியப் பட் யல்)
ேகசு, சந்திரகுமார் (யாழ்ப்பாணம்)
ஸ்தபா, ெமாஹமட் ைபசர் (கண் )
ேமதானந்த ேதரர், வண. எல்லாவல (ேதசியப்பட் யல்)
ெமாஹமட், அஸ்லம் ெமாஹமட் சலீம் (ேதசியப்பட் யல்)

ந் ]

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

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

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

தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள)

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

ைல 30ஆம் திகதியி

ந் ]

(xxxix)

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

வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன

அைமச்சர் - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

உண ப் பா காப்

அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா

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

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

ெவளிநாட்ட

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

சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
ெபா
பாரா

நி வாக, உள்நாட்ட
மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .

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

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்

அைமச்சர் – மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
ச

. ேஜ. ெசெனவிரத்ன
கம

க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்

க நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

தபால் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
வ

, சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த

நீர்வழங்கல், வ காலைமப் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி
சுற்றாடல்,

தற்ேகாலாசா

ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த

சுேதச ம த் வத் ைற அைமச்சர் – மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க
நீதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்
கிராமிய அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன

ெதாழில், ெதாழில் உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க
கடற்ெறாழில், நீரக வள
உள்

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

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

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

க ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா

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

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர

விஞ்ஞான அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேபராசிாியர் திஸ்ஸ விதாரண

மனித வளங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு

குணேசகர

கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு

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

லான் ெபேரரா

(xl)

ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்

ேபாக்குவரத்

அைமச்சர் - மாண் மிகு குமார ெவல்கம

இைளஞர் அ

வல்கள், திறன் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம

ெதாழில் ட்ப, ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
கூட் ற , உள்நாட்

வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,

டைமப் , ெபா

வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு விமல்

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

ரவங்ச

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ

மன் ெசெனவிரத்ன

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க

காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர

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

ரேகான்

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
அரசாங்க

த்கமேக

காைமத் வ ம சீரைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க

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

க ஒ ைமப்பாட்

அைமச்சர் – மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார

ஊக்குவிப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன

உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த்
தாவரவியல்

ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா

ேபாக்கு அ

கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்

மிந்த திசாநாயக்க

வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா
விேசட க த்திட்டங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன

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

(xli)

க த்திட்ட அைமச்சர்கள்
ெந ஞ்சாைலகள்,

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

ெந ஞ்சாைலகள்,

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர் – மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல

பிரதி அைமச்சர்கள்
உயர் கல்வி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
சுற்றாடல்,

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்

ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்

ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசகர
நிதி, திட்டமிடல் பிரதிஅைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம

சிவில் விமான ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு கீதாஞ்சன குணவர்தன
சுேதச ம த் வத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
ேபாக்குவரத்

கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய சனச
மின்வ

டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன

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

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

மீள்கு ேயற்ற பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விநாயக
தலீட்
உள்

ர்த்தி

ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர்

ரளிதரன்
ஸ்தபா

ராட்சி, மாகாண சைபகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க

நீர் வழங்கல், வ காலைமப் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ
ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்
சுகாதார பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க
காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சிறிபால கமலத்
நீர்ப்பாசன, நீர்வள
ச

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

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

ெவளிநாட்ட

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா

கடற்ெறாழில், நீரக வள

லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன

பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்- மாண் மிகு

ரகுமார திசாநாயக்க

ெபற்ேறா யக் ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சரண குணவர்தன
ெபளத்த சாசன, மத அ
அனர்த்த
ெபா

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

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு

நி வாக, உள்நாட்ட

ப் விேஜேசகர

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க

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

வர்த்தக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர

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

பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ். சி.

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா

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

த் க்குமாரண

த் ெஹட் கமேக

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
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு

பண்ைப

வ

ப்ப த் வ பற்றி

ஆராய்ந்

அறிக்ைக

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

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

மற் ம்

பா காப்பிைனப்

ேப

ம்

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

இலங்ைக மக்கள் ஒேர ேதச மக்களாக வாழ்வதற்குத் தத் வமளிப்பதற்கான அரசியல் மற் ம்
அரசியலைமப் நடவ க்ைககள் பற்றி விதந் ைரத் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான ெதாிகு
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல்.பீாிஸ், மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன,
மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன,
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ.டீ.சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு
குணேசக்கர, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச,
மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு லக்ஷமன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார,
மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி)சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு ஜானக பண்டார

பாரா

மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம்

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னி ஆரச்சி, மாண் மிகு
(தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) சுதர்ஷினி ெபர்னாந்
ள்ேள,
மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) 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.
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ே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.

(lv)

பாரா

மன்றம்

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

ேகசு சந்திரகுமார்

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் . பி.

வலகத்தர்

. தசநாயக்க

பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர

பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ

வலகம்

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் - தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட
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
சிேரஷ்ட ெ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
ஆர்.ஆர். ெவ கன்ன

.சி.

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

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

காைமயாளர் - தி . எஸ்.எல்.தசநாயக்க

காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா

பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி
ஆவணப்ப த்தல் ேமற்பார்ைவயாளர் - தி .

.பீ.ேக. த்பிட் ய

(lvi)

ஹன்சாட் திைணக்களம்
ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர் - ெசல்வி ரஞ்சனி ஜயமான்ன
ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி யஸ்மின் பாயிஸ், தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி

.ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா, தி மதி ஆர்.எல்.எம்.குமாரசிறி, தி மதி
எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர, தி மதி எச்.எல்.சி. ரசிங்ஹ, தி . ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி,
தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி
.பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி ேக.எச். நீலமணி,
தி மதி ேக. நந்தா சிறீமதி
சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா,
தி மதி ேக.ஏ.ே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, தி மதி 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 -

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.
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) – தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல
பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ாி. கமேக
உதவிப் பாரா

ரக்ேகான்

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 .
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா

.ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்

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 . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர்.
பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க

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), தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
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 . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி
பிரதி

லகர் -

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
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன்
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் – தி மதி

.எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ்.
அ ெகாட ஆரச்சி
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
பணிப்பாளர் (தகவல்

ைறைம மற் ம்

ைறைம மற் ம்

காைமத் வத் திைணக்களம்

காைமத் வம்) - தி . எச்.எம்.சி. ெபேரரா

ைறைமப் ெபாறியியலாளர் –தி . என்.பி. . நவக வ
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - தி . எம்.ஈ.ஜி.என். சமர ர
ெதாடர்பாடல் / பா காப் ெபாறியியலாளர் - தி . ஜி.என். லக்மஹல்
ைறைம வ வைமப்பாளர் - தி மதி ேக.என். . அமரசிங்ஹ
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன
இைணயத்தள வைலயைமப் கட் ப்பாட்டாளர் – தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க
கணினி ெசயற்றிட்ட வைரவாளர்கள் - தி .

. பண் த, தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி, ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா

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

.எஸ். கீகனேக

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

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

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

C
Cooray, Reginold (Kalutara)

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

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

F
Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla)
Farook, Hunais (Vanni)
Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010]
Fernando, Arundika (Puttalam)
Fernando, Harin (Badulla)
Fernando, Johnston (Kurunegala)
Fernando, Milroy (Puttalam)
Fernandopulle, Mrs. A. Sudarshini (Gampaha)
Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)
of the Constitution)
Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012]
Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo)

G
Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara)
Gamage, Mrs. Anoma (National List)
Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle)
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa)
Gankanda, Dunesh (Ratnapura)
Grero, Mohan Lal (Colombo)
Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha)
Gunasekara, DEW (National List)
Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa)
Gunasekara, Hemal (Matara)
Gunawardane, Bandula (Colombo)
Gunawardena, Dinesh (Colombo)
Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List)
Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha)
Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee)
Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle)

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

J
Jagoda, Achala (National List)
Jayamaha, Hitihamilage Nalin Nilantha Bandara Wijerathne (Kurunegala) [From 30th July, 2013]
Jayaratne, D.M. (National List)
Jayaratne, Piyankara (Puttalam)
Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura)
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) [Resigned on 29th July, 2013]
Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala)
Jayasuriya, Karu (Gampaha)
Jayasuriya, Sanath (Matara)
Jayawardana, Jayalath (Gampaha) [Died: 30th May 2013]
Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya)

K
Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle)
Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura)
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala)
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo)
Karunatileka, Gayantha (Galle)
Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011]
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara)
Kotalawala, Nirmala (Kalutara)
Kumaranatunga, Jeewan (Colombo)

L
Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla)
Lokuge, Gamini (Colombo)

M
Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala)
Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna)
Mannapperuma, A. Ajith umara (Gampaha) [From 3rd June 2013]
Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 2nd December 2010]
Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List)
Mithrapala, H.R. (Kegalle)
Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List)
Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List)
Murugesu, Chandrakumar (Jaffna)
Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara)
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle)
Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura)

N
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution)
Noharadalingam, S. (Vanni)
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P
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)

(lxv)

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

[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

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake
Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara
Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena
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Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva.
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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.
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Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development
The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The
Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de
Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The
Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. 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.
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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
The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal
Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara,
The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,
The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh
Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon.
Eran Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon.
Vasantha Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara.
Consultative Committee on Productivity Promotion
The Hon. Basheer Segu Dawood (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake, The
Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep
Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The
Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai,
The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The
Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. H.M.M. Harees.
Consultative Committee on Civil Aviation
The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon.
Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana
Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara
Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The
Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass Gunawardhana, The Hon. (Prof.)
Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The
Hon. Kanaka Herath, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha.
Consultative Committee on Sugar Industry Development
The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Johnston Fernando, The Hon.
A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. S.M. Chandrasena, The
Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon.
Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara,
The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Harin
Fernando, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Thenuka
Vidanagamage, The Hon. (Dr) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais Farook
Consultative Committee on Investment Promotion
The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. A.D. Susil
Premajayantha, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Dayasritha Thissera,
The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon.
M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon.
Gayantha Karunatileka, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.)Sudarshini Fernandopulle, The
Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Thilanga Sumathipala
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Consultative Committee on Botanical Gardens and Public Recreation
The Hon. Jayarathne Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Dilan Perera, The Hon.
Keheliya Rambukwella, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.)Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda
Aluthgamage, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Gamini Jayawickrama
Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. A.D.
Champika Premadasa, The Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Silvastrie
Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka
Consultative Committee on Education Services
The Hon. Duminda Dissanayake (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. S.B. Dissanayake, The
Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Nirmala Kotalawala,
The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Al Haj) A.H.M. Azwer, The Hon. Kabir
Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha
Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Buddhika Pathirana,
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.) (Mrs.)
Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Sujeewa
Senasinghe
Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation
The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa (Chairman), The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M.
Hizbullah, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa,
The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K.
Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana,
The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Janaka
Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
Consultative Committee on Law and Order
The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Keheliya
Rambukwella, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon.
Nirmala Kotalawala, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. M.K.A.D.S.
Gunawardana, The Hon. John Amaratunga, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. R.
Sampanthan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Harin Fernando, The Hon.
(Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon.
(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Ajith
Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha.
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ASSISTANT EDITORS OF HANSARD - Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri, Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C.
Weerasinghe, Mr. T.R.M. Anoratne, Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir, Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel,
Mrs. K.H. Neelamani , Mrs. K. Nanda Srimathie
SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. P.D.
Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani
Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda
HANSARD REPORTERS – Miss H.G. Poojika, Mr. M.S.M. Linnas, Mrs. N. Ramakrishnan, Mr. H.G. Lakshitha,
Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs.
F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss
C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P.Niroshi
Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma
COMMITTEE REPORTERS – Miss G.H. Hiruni. Punsara, Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. M. Pushpakumara, Mrs. J.A.T. Samanthika,
Mrs. P.G.K.N. Mihiri , Mrs. T.U. Weerasekara, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. Darshika Siriwardena
SENIOR INDEXING OFFICER - Mr. M.M.M. Nasaar, Miss S.A.D. Manori
INDEXING OFFICERS - Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari
RECORDING SUPERVISOR –

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT
DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha
FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE - Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer);
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mr. K.R. Herath, (Deputy Principal Officers); Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Miss S.W.T.R.
de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Mrs. J.A.D. Jayasinghe (Assistant Principal Officers), Miss D.M.D.
Alahakoon, Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Parliamentary Officers)
SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer);
Mr. D.S.W. Samarasekera (Deputy Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe Mr. K.C. Fernando, Mrs. R.H.P. Gunasena (Assistant Principal
Officers); Mrs. W.L.S.D. de Alwis, Mrs. K.C.K. Peiris (Parliamentary Officers); Mrs. I.C.K. Ranasinghe; Mr. A.U. Premachandra (Senior
Assistant Parliamentary Officers)
INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. S.B. Kulugammana (Principal Officer); Mr. N.N.
Wewelwela (Deputy Principal Officer)
CATERING ACCOUNTS OFFICE SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila
RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu
SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera
SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala
SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena
STOREKEEPER - Mr. A.A. Somasiri
ASSISTANT STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER
CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera
DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. D.L.D. Adikari
SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune
CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon
INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala
INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage
ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena
SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne
TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) – Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT
DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera, Mr. L.J. Kulatunga
DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe
EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva
EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. A.A. Hassan
SOUS CHEF - Mr. N. Munasinghe
ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. S.D.G. S. Senevirathna
RESTAURANT MANAGERS - Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe, Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. R.M.
Yaparatne, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe
SENIOR GARDEN SUPERVISOR – Mr. R.S. Wijayananda
HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D. Perera, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D.
Rathnasiri
F & B SUPERVISORS - Mr. A.P.Ranatunga, Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. K.W.Suriyabandara, Mr. W.S.S.Perera., Mr. W.W.R.
Jayathilaka, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P.
Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath
SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR - Mr. W.N.W.L. Silva
SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. U.R.R.Fernando
CHEF-DE-PARTIE - Mr.S.E. Jinadasa, Mr. D.G. Ranasinghe, Mr. K.D.S. Patroneous
SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. M.R.B. Senaratne

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

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES
DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige
TABLE OFFICE - Mr. H.E. Janakantha Silva, Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Directors - Administration); Mr. Anil Hewawasam, Miss
N.R.W. Abayawardena (Principal Officers); Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal
Officers); Mr. H.R.C. Silva, Mr. J. Naseerdeen, Mr. S.A.M. Shaheed (Assistant Principal Officers); Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Parliamentary
Officer)
BILLS OFFICE - Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mr. A.M. Nilamudeen
(Deputy Principal Officer); Mrs. G.N.D. Thilakarathna (Assistant Principal Officer), Mrs. R.A.N.D. Alwis Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mrs.
A.C.F. Nusrath (Parliamentary Officers)
COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mrs.
V.P.G.S.Vidanapathirana (Assistant Principal Officer); Mrs. G.R.U. Gamage (Parliamentary Officer)
CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake (Assistant Directors - Administration); Mr. M.M.M.
Mabrook (Principal Officer); Mrs. S.P. Gamage, Mr. T.K. Jayawardane; Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de Zoysa, (Assistant Principal
Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, Mr. D.P.S.N. Dayasekara (Parliamentary Officers)
PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mr. M.N. Peiris (Assistant Director - Administration); Mrs.
A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. W.P.L. Jayasinghe Mr. E.D.J. Wickremasinghe (Deputy Principal Officers); Mr. D.R.S.
Fernando, Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, (Assistant Principal Officers); Mr. R.C. Wijetilleke, Mr. W.G. Sunil Shantha, Miss A.P.K.K.P.
Thilakaratne (Parliamentary Officers)
PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal
Officer); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.A.R.L.Ranawake, (Assistant Principal
Officers); Mr. M.R.D.T. Thilakasiri, (Parliamentary Officer)
LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri
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DEPUTY LIBRARIAN ASSISTANT LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika, Mr. S.L. Siyath Ahemed
JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake
JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna, Mr. G. Ratnayake
CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake
SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen
RESEARCH OFFICER - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi
ASSISTANT RESEARCH OFFICER - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi
CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara
DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar
SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher, Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. J.A.S.P. Perera,
Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan, Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi, Mr. S.R.M. Nisam, Mr. G.F.B.
Sureshwaran
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, Miss P.M.M. Chandima
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

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද
නිල වාර්තාව

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය
හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව - පළමුවන සභා වාරය

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்

அதிகார அறிக்ைக
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
ஏழாவ பாரா மன்றம் - தலாவ கூட்டத் ெதாடர்

PARLIAMENTARY DEBATES
OFFICIAL REPORT
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
SEVENTH PARLIAMENT - FIRST SESSION

224 වන කාණ්ඩය

ெதாகுதி 224

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2014 මාර්තු 04 වන අඟහරුවාදා

2014 மார்ச் 04, ெசவ்வாய்க்கிழைம
Tuesday, 04th March, 2014

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

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ]
தைலைம வகித்தார்கள்.

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

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන
අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමා)

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2012 වර්ෂය සඳහා ෙවරළ සංරක්ෂණ සහ ෙවරළ සම්පත්
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.[අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්ය ගරු දි.මු.
ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා ]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, මම 2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා කජු
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ காலைமப்
அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

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

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම, 2012 වර්ෂය සඳහා
රාජ්ය උකස් හා ආෙයෝජන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.

VOLUME 224

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්, මම 2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික
ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීෙම් අධිකාරිෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு சுசந்த
பிரதி அைமச்சர்)

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

ෙපත්සම්

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

(1)

පිළියන්දල, මාවිත්තර, ෙකොට්ටාව පාර, අංක 94 ඒ දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.යූ. ෙද්වසුෙර්න්ද මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(2)

බලංෙගොඩ, පහළ ඇල්ෙල්ෙපොල, ෙදවියන්ෙග් ෙවල, අංක
343/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඩී. චාන්දනී ගුණරත්න
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

க்கள்

PETITIONS
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
සහ කාරක සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா
கு க்களின் தவிசாள ம்)

-

பிரதிச்

ஞ்சிநிலேம - ெபா ளாதார அபிவி த்தி

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ம
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சபாநாயக ம்

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

ගරු කථානායකතුමනි, අහංගම, කතලුව, ගුරුකන්ද, "තරිඳු"
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි නීතා විකමසූරිය මහත්මියෙගන් ලැබුණ
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා
වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி - ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள்
ேதாட்ட அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, හලාවත, ඉලිප්පෙදනිය, තිත්තකෙඩ්
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි බී.එල්. විනීතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன - உண ப் பா காப் அைமச்சர்)

(The Hon. P. Dayaratna - Minister of Food Security)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොල්ගස්ඕවිට, හල්පිට, අංක 39/1බී
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.ඩී. තිලකරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණ ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා - පැමිණ නැත.

(மாண் மிகு வசந்த அ

விஹாேர)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1) මිල්ලවාන, අම්ෙබොක්ක, අංක 339 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.එම්.එම්. විෙජ්තුංග මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(2)

මාතෙල්, යටවත්ත, අංක 91 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එම්.ජී.එස්. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා (උසස් අධ්යාපන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க - உயர் கல்வி பிரதி
அைமச்சர்)

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

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

මාතෙල්, ෙකොටුෙවෙගදර, අංක 11/බී දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි බී.එම්. ඥානතිලක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

මාතෙල්, මඩවල උල්පත, ෙකොෙහොලන්වල, අංක 10 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ජී.එන්. ෙසනරත් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(3)

මාතෙල්, සැලගම, උඩගම බටහිර, අංක 20 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.ජී. චන්දන ආරියෙසේන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(4)

මාතෙල්, ඉහළ හරස්ගම, අංක 2/53 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි වයි.ෙක්.එම්.පී.බී. කනකරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

ගරු කථානායකතුමනි, මාතර, රාහුල පාර, පාසල් මාවත,
"සඳසිසිල", අංක 20 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්. දහනායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ෙකෙසල්වත්ත,
ෙගොරකාන,
ගල්කණුව පාර, අංක 82/18 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආර්.ඒ.
ෙසෝමාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා

(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

Hon. Speaker, I present the following petitions:
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1.

A petition from Mrs. Godagamage
Priyadarshani of Railway Quarters, Kotagala.

2.

A petition from Mr. S. Rajakumar of No. L 8/7, Benkiya
Estate, Balangoda.

6
(vi)

Pathma

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

වන අලින්ෙගන් සිදු වන වගා හානි සඳහා වන්දි
ෙගවන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ ෙගවනු ලබන වන්දි මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

වගා හානි වන්දි මුදල තීරණය කරනු ලබන
කමෙව්දය කවෙර්ද;

(iv)

වන අලි පහර දීම සහ වගා හානි ෙහේතුෙවන්
ෙගොවීන්ට සිදු වන අලාභ ආවරණය කරන
රක්ෂණ කමයක් ඇති කර තිෙබ්ද;

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ல விைடகள்

(ඇ)

(i)

ෙවඩි තැබීම්, විදුලි සැර වැද්දවීම් ෙහෝ ෙවනත් කම
මඟින් වන අලියකු ඝාතනය කරන තැනැත්ෙතකුට
දඩ මුදලක් නියම කිරීමට ෙහෝ ෙවනත් දඬුවමක්
ලබා දීමට හැකි නීති පවතින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම නීති යටෙත් නියම කළ හැකි දඩ
මුදල ෙකොපමණද;

(iii)

එම දඩ මුදල ෙනොෙගවන අෙයකු සිරගත කළ
හැකි කාල සීමාව ෙකොපමණද;

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 2-3083/'12-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

வனசீவராசிகள் வளப் ேப
வினா:

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(அ)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

වන අලි පහාර නිසා මිය ගිය පුද්ගලයන් : වන්දි
காட் யாைனகளின் தாக்குத னால்
உயிாிழப்ேபார் : நட்டஈ

PERSONS KILLED BY WILD ELEPHANT ATTACKS:
COMPENSATION

3381/’12

3. ගරු පී. හැරිසන් මහතා
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(i)

வழங்கப்ப ம்

(ii)

வழங்கப்ப தல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

வழங்கப்ப ம்ேபா ஒ நப க்கு வழங்கப்ப ம்
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

அத்ெதாைக ேபா மானதா என்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
ெதாைகைய
அதிகாிப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(vi)

அதிகாிக்கப்ப ெமனில்,
அதிகாிக்கப்ப ம்
பணத்ெதாைக
மற் ம்
அதிகாிப்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத ம்

(අ)

අමාත්යතුමාෙගන්

ைறைம யாெதன்பைத ம்;
வ டம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

காட்
யாைனகளினால் ஏற்ப ம் பயிர்ச்
ேசதங்க க்காக நட்டஈ ெச த்தப்ப கின்றதா
என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வா ெச த்தப்ப ம் நட்டஈட் த் ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(The Hon. P. Harrison)

සංරක්ෂණ

ைக அைமச்சைரக் ேகட்ட

காட் யாைனகளின் தாக்குதல்களினால் மரணிக்கும்
ஆெளா வ க்காக
ெச த்தப்ப ம்
நட்டஈட் த்
ெதாைக,

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

වනජීවී සම්පත්
පශ්නය - (2):

එෙසේ නම්, වැඩි කරනු ලබන මුදල සහ වැඩි කිරීම
සිදු කරන දිනය කවෙර්ද;

ඇසූ

(i)

වන අලි පහාර නිසා මිය යන පුද්ගලයන්
ෙවනුෙවන් වන්දි ලබා ෙදන කමෙව්දය කවෙර්ද;

(ii)

එම වන්දි ලබා දීම ආරම්භ කළ වර්ෂය කවෙර්ද;

(iii)

(iii)

වන්දි ෙගවීෙම්දී එක් පුද්ගලෙයකුට ලබා ෙදන
මුදල ෙකොපමණද;

பயிர்ச் ேசதங்க க்கான நட்டஈட் த் ெதாைக
தீர்மானிக்கப்ப ம் ைறைம யாெதன்பைத ம்;

(iv)

(iv)

එම මුදල පමාණවත් වන්ෙන්ද;

(v)

එකී මුදල වැඩි කිරීමට පියවර ගන්ෙන්ද;

காட்
யாைனகளினால் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
தாக்குதல்கள்
மற் ம்
பயிர்ச்ேசதங்கள்
காரணமாக
விவசாயிக க்கு
ஏற்ப ம்
நட்டங்கைளக்
காப்பீ
ெசய்வதற்கான

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]

காப்
தித்திட்டெமான்
என்பைத ம்

ற்ப த்தப்பட் ள்ளதா

8

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

த ெசாய்சா -

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

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

(இ) (i)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

ப்பாக்கிச் சூ , மின்சாரத் தாக்கம் அல்ல
ேவ
ைறகளினால் காட்
யாைனெயான்
ைறக் ெகாைல ெசய்கின்ற ஆெளா வ க்கு
தண்டப் பணம் விதிப்பதற்கு அல்ல
ேவ
தண்டைன
வழங்குவதற்கான
சட்டங்கள்
உள்ளனவா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், அச்சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கக்கூ ய
தண்டப் பணம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
தண்டப் பணத்ைதச் ெச த்தாத
ஒ வைர சிைறயி டக்கூ ய கால எல்ைல
யாெதன்பைத ம்

அவர் ேம
(ஈ)

(b)

(c)

இன்ேறல், ஏன்?

Minister

of

Wildlife

Resources

Will he state -

වන අලි පහාරයකින් මිය ගිය බව ගාම නිලධාරි හා
පාෙද්ශීය ෙල්කම් තහවුරු කරන්ෙන් නම් මිය ගිය
තැනැත්තකු ෙවනුෙවන් රුපියල් 100,000/=ක්
(ලක්ෂයක්) වන්දි ෙගවනු ලැෙබ්.

(ii)

වර්තමාන කමෙව්දය 2004 සිට කියාත්මක ෙව්.
2010 වර්ෂෙය් සිට ස්තී/ පුරුෂ හා වයස්
ෙභ්දයකින් ෙතොරව සියලු ෙදනාට එකම වන්දි
මුදලක් ෙදනු ලබයි.

(iii)

රුපියල් 100,000/= (ලක්ෂය) කි.

(iv)

දැනට පවතින පතිපාදන යටෙත් ෙගවිය හැක්ෙක්
එම මුදල පමණි.

(v)

වන්දි මුදල් වැඩි කිරීම සම්බන්ධව කමිටුවක් පත්
කර ඇත.

(vi)

එම කමිටුෙව් නිර්ෙද්ශය මත වන්දි මුදල් වැඩි
කිරීම භාණ්ඩාගාරෙය් ද එකඟතාව ඇතිව
ඉදිරිෙය්දී සිදු කරනු ලැෙබ්.

(ආ)

(i)

වන අලින්ෙගන් සිදු වන වගා හානි සඳහා ජාතික
රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් අය වැය චකෙල්ඛ
160 අනුව වන්දි ෙගවනු ලබයි.

(ii)

ඉහත චකෙල්ඛය අනුව ෙහක්ටයාරයකට රුපියල්
25,000.00 (විසිපන්දහස) දක්වා උපරිම සීමාවකට
යටත්ව වන්දි ෙගවයි.

(i)

the procedure followed in the payment of
compensation for persons who succumbs due to
wild elephant attacks;

(ii)

the year of commencement of the payment of the
aforesaid compensation;

(iii)

the amount of money paid for a person as
compensation;

(iii)

2013.06.21 දරන අයවැය චකෙල්ඛ අංක 160හි
කමෙව්දය විස්තර කර ඇත.

(iv)

whether that amount is adequate;

(iv)

(v)

whether steps would be taken to increase that
amount; and

(vi)

if so, what that increased amount would be and
when the said amount would be increased?

ඉහත චකෙල්ඛය අනුව වගා හානි සඳහා ජාතික
රක්ෂණ භාර අරමුදල මඟින් රක්ෂණ කමයක්
ආරම්භ කර ඇති අතර වන අලි ෙහේතුෙවන් සිදු
වන වගා හානිද එම රක්ෂණ කමය මඟින්
ආවරණය ෙව්.

(i)

වනසත්ව හා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනෙත්
20 වන වගන්තිය පකාරව දඬුවම් ලබා දිය හැකිය.

(ii)

රුපියල්
එක්
ලක්ෂ
පනස්
දහසකට
(රු.150,000.00) ෙනොඅඩු සහ රුපියල් ලක්ෂ
පහකට (රු. 500,000) ෙනොවැඩි දඩයකට යටත්
කළ හැකිය.

(iii)

අවුරුදු ෙදකකට ෙනොඅඩු සහ අවුරුදු පහකට
ෙනොවැඩි කාලයකට බන්ධනාගාරගත කළ
හැකිය. එෙසේ ෙනොමැති නම් දඩය හා
බන්ධනාගාරගත කරනු ලැබීම යන දඬුවම්
ෙදකටම ෙහෝ යටත් කළ හැකිය.

(ඇ)

Will he also state (i)

whether compensation is paid for the crop loss
caused by the wild elephants;

(ii)

the amount of the compensation so paid;

(iii)

the mechanism followed in the assessment of
that crop loss; and

(iv)

whether an insurance scheme is in effect to cover
the crop losses and other losses caused to
farmers due to wild elephant attacks?

Will he further state (i)

(d)

(i)

ம் குறிப்பி வாரா?

asked the
Conservation:
(a)

(අ)

whether laws are in effect so that a person who
kills an elephant by shooting, electrocuting or by
any other means could be imposed of a fine or
any other punishment;

(ii)

if so, the amount of the fine that could be
imposed under the aforesaid laws; and

(iii)

the period for which a person who refuses to pay
that fine be imprisoned?

If not, why?

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, අය වැය චකෙල්ඛ අංක 160
යටෙත් රක්ෂණ භාරකාර අරමුදල මඟින් වගා හානි සඳහා වන්දි
ෙගවනවා කියා. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුද්ද තුළ
ෙකොපමණ වන්දි පමාණයක් ෙගවා තිෙබනවා ද?
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඇත්ත වශෙයන්ම සංඛ්යාව කියන්න බැහැ. රක්ෂණ භාරකාර
අරමුදෙල් වන්දි ෙගවීම සිදු කරන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය යටෙත්යි. වන්දි ෙගවන්ෙන් අෙප් අමාත්යාංශෙයන්
ෙනොෙවයි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් ඒ වන්දි ෙගවීම
අමාත්යතුමා ආරම්භ කළා. පසු ගිය දිනක මමත් ඒ උත්සවයට
සහභාගි වුණා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, වන්දි ෙගවීම ගැන මම දන්ෙන් නැහැ.
ඇමතිතුමා නම් කියනවා වන්දි ෙගව්වාය කියා.
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී නිෙයෝජ්ය
අමාත්ය ගුණවර්ධන මැතිතුමා කියා තිබුණා, හබරණ කැෙල් වල්
අලින් 63ෙදනකු අල්ලා, අනවසරෙයන් විකුණා තිෙබනවාය
කියලා. ඔබතුමා ඒ ගැන දැනුවත් ෙවලා ඉන්නවා ද? ෙමොකද,
ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් තමයි ඒ ෙචෝදනාව කෙළේ.
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාත් ඉදිරිෙය් තමයි එම
පකාශය කෙළේ. මා දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමා
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද කියලා.

කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් පියවර
ගන්නවා කිව්වාට, දැනට දවස් කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා මීරිගමදී
අලි ෙදෙදනකු ෙහොරකම් කරෙගන ගිය සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්
වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැබුණු ෙතොරතුරක් අනුව ඒ ගැන
ෙසොයා බලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම දැන් මා ළඟ තිෙබනවා, වල්
අලියකු සඳහා ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලුම් පතයක්. ඔබතුමාෙග් දැන
ගැනීම සඳහා ෙමහි තිෙබන address එකත් මා කියවන්නම්. අංක
62/2, රාමනායක මාවත, ෙහෝකන්දර දකුණ. ෙම් ඉල්ලුම් පතයට
අනුව වල් අලියකු සඳහා වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්
බලපතයක් නිකුත් කර තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉල්ලුම්
පතය දාලා තිෙබන්ෙන් 2008 දී. මා ඔබතුමාට ෙම්ක ෙදන්නම්.
හැබැයි, ෙමයට අදාළ අලි පැටවාට බලපතය ෙදන ෙකොට වයස
අවුරුදු ෙදකයි. උස අඩි තුනයි, අඟල් ෙදකයි. 2008 දී දැමූ ඉල්ලුම්
පතයට 2013 දී තමයි බලපතය නිකුත් කර තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අලි පැටවා ඇතින්නෙග් බඩට
එන්නත් කලිනුයි ෙම් application එක දාලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
තිෙබන්ෙන් වනජීවී ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ්යක්ෂවරයා අත්සන්
කරපු ඉල්ලුම් පතය.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

දැන් ඔබතුමා අහන්ෙන් ෙමොකක්ද ?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, එතැන අතුරු පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා.
එක පශ්නයක් තමයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් මා දැනුවත් ෙවලා සිටියා ද
කියන එක. අනික් පශ්නය තමයි, ඒ ෙවනුෙවන් ෙගන ඇති කියා
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියන එක. පළමුවන පශ්නයට පිළිතුර, මා
දැනුවත් ෙවලා සිටියා කියන එකයි. අලි පැටවුන් 63ෙදනකු කියන
සංඛ්යාෙව් ෙභ්දයක් තිෙබනවා. එම සංඛ්යාව වැරැදියි. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ සඳහා මණ්ඩලයක් පත් කරලා, සමාජගත
ෙවලා ඉන්න අලින්ෙග් DNA test එකක් කරලා, ඔවුන් ෙමපමණ
පමාණයක් ඉන්නවාය කියලා නිරවද්ය සහතිකයක් මුළු රටටම
ලබා ෙදන්න අවශ්ය මූලික කැබිනට් පතිකාව සකස් කරමිනුයි
ඉන්ෙන්. අලි විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලොකු ජාන මං ෙකොල්ලයකුත්
තිෙබනවා. එය නැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. එය තමයි ඒ සඳහා ගත්ත කියා
මාර්ගය.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා
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මා අහන්ෙන් ෙම් අලි පැටවා ඇතින්නෙග් බඩට එන්නත්
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් අයට බලපතය දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අලි පැටවුන් ෙදෙදනා
සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ග ගත්ෙත් අෙප් අමාත්යාංශයයි. අෙප්
අමාත්යාංශෙයන් ලබා ගත් ෙතොරතුරු සහ "Sirasa TV" එෙක් ගිය
පවෘත්ති තමයි ෙමතුමා ෙම් ෙහළි කරන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නැහැ, නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි. මා ළඟ තිෙබනවා, ඉල්ලුම්
පතය.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, -

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

කථානායකතුමා

කරුණාකර, ෙම්ක අහ ගන්න. ෙම් ෙහොරකම ඇල්ලුෙව් අපි.

(Mr. Speaker)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දැන් අතුරු පශ්න තුනම ඇහුවා ෙන්.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ෙහොරකම එකක්. ෙම් ඉල්ලුම් පතය තවත් එකක්.

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

නැහැ, නැහැ.

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය පශ්න ෙදකකට කඩලා එතුමා
උත්තර දුන්ෙන්. දැන් මම අහන්ෙන් තුන්වන අතුරු පශ්නය. ගරු

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අධිකරණයට ෙයොමු
කරලායි තිෙබන්ෙන්. තවම ෙමය අධිකරණය හමුෙව්යි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා ෙම් ගැන යමක් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
අධිකරණෙයන් අපට තීන්දුවක් ලැෙබ්වි. ෙම් ෙහොරකම ඇල්ලුෙව්
අපි; අෙප් අමාත්යාංශය. ජාන මං ෙකොල්ලයට විරුද්ධව අෙප්
නිලධාරින් -
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සබරගමුව විශ්වවිද්යාලය : අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩල
හිඟය
சப்ரக வ பல்கைலக்கழகம் : கல்விசார் பணியாளர்
பற்றாக்குைற

UNIVERSITY OF SABARAGAMUWA : DEARTH OF ACADEMIC
STAFF

3630/'13
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමා අහන්ෙන් බෙඩ් හිටපු අලි පැටවාට බලපතයක් දුන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලායි.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ) සබරගමුව විශ්වවිද්යාලෙය්,
(i)

කළමනාකරණ පීඨෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟයක්
පවතීද;

(ii)

එම පීඨෙය්
ෙකොපමණද;

පැටියා බඩට එන්නටත් ඉස්ෙසල්ලා, ගරු කථානායකතුමනි.

(iii)

භූ විඥාපන පීඨෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග් සහ
අෙනකුත් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලෙය් හිඟයක්
පවතීද;

කථානායකතුමා

(iv)

සමාජ විද්යා හා භාෂා පීඨෙය් ආචාර්යවරුන්ෙග්
හිඟයක් පවතීද;

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

මහාචාර්යවරු

සංඛ්යාව

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(Mr. Speaker)

පැටියා බඩට එන්නත් ඉස්ෙසල්ලා ද? අන්න ඒකයි අහන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්] එෙහම නම් පසුව උත්තර ෙදන්න. ඒ ඉල්ලුම් පතය
ඉල්ලාෙගන බලන්න ඇත්ත ද කියලා.

සිටින

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
( அ) சப்ரக வ பல்கைலக்கழகத்தில்,

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

( i)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

காைமத் வ பீடத்தில் விாி ைரயாளர்கள
பற்றாக்குைற நில கின்றதா என்பைத ம்;

( i i ) ேமற்ப
பீடத்தில் உள்ள ேபராசிாியர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

සමාෙවන්න ගරු කථානායකතුමනි. මා ෙම් ගැන යමක් කිව
යුතුයි. ෙම් සියලු කාරණා ගැන අෙප් නිලධාරින් විමර්ශනය කර
ෙගන යනවා. විමර්ශනය කර ෙගන යනවා පමණක් ෙනොෙවයි,
ෙම් පිළිබඳව ගත යුතු කියා මාර්ගත් නිසි අයුරින් ගන්නට අෙප්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කටයුතු කරනවා. ෙහට දිනෙය්දී ෙම් ගැන
අධිකරණෙය්දී විමර්ශනය ෙවනවා ගරු කථානායකතුමනි.

( i ii ) அளைவயியல்
விஞ்ஞான
பீடத்தில்
விாி ைரயாளர்கள் மற் ம் ஏைனய கல்விசார்
பணியாட்ெடாகுதியில்
பற்றாக்குைற
நில கின்றதா என்பைத ம்;

කථානායකතුමා

( i v ) ச கவியல்
மற் ம்
ெமாழிப்
பீடத்தில்
விாி ைரயாளர்கள
பற்றாக்குைற
நில கின்றதா என்பைத ம்

(Mr. Speaker)

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි. ඒ ඇති.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

( ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Higher Education:
(a)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්වා අධිකරණෙය් විභාග කරන
පශ්න ෙනොෙවයි. සමහර තැන්වල ඇතින්නිෙයෝ නැතිවත් පැටව්
හම්බු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔය ඉල්ලුම් පතය ගරු ඇමතිතුමාට ෙදන්න.
එතෙකොට ඒ ගැන ෙසොයා බලා කියාවි.

Will he inform this House (i)

whether there is a dearth of lecturers at the
Faculty of Management;

(ii)

the number of professors at the aforesaid faculty;

(iii)

whether there is a dearth of lecturers and other
members of the academic staff at the Faculty of
Geomatics; and

(iv)

whether there is a dearth of lecturers at the
Faculty of Social Sciences and Languages;

of the University of Sabaragamuwa?
(b)

If not, why?
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ගරු එස්.බී.
අමාත්යතුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ්යාපන

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

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) නැත.
(ii) මහාචාර්යවරු ෙනොමැත.
මහාචාර්යවරුන්ෙග් පුරප්පාඩු 3ක් පවතී. ඉන් එක්
පුරප්පාඩුවක් සඳහා සප්ත වාර්ෂික නිවාඩු මත
සිටින මහාචාර්යවරයකුෙග් ෙසේවය වර්ෂයක
කාලයකට ලබා ෙගන ඇත.
(iii) ආචාර්යවරුන්ෙග් හිඟයක් නැත.
මැනුම් විද්යාව පිළිබඳ උපෙද්ශකවරුන්ෙග්
හිඟයක් පවතී.
අනුමත ෙසේවක සංඛ්යාව තුළ පවතින මැනුම්
විද්යාව පිළිබඳ උපෙද්ශකවරුන් 15ක පුරප්පාඩු
පිරවීම සඳහා වරින් වර පුවත් පත් දැන්වීම් මඟින්
අයදුම් පත් කැඳවන ලද නමුත් අයදුම් පත් ලැබී
නැත. බාහිර කථිකාචාර්යවරුන් මඟින් ෙමම
කාර්යය ගැටලුවක් ෙනොමැතිව දැනට කර ෙගන
යනු ලැෙබ්.
(iv) ඔව්.
ඉංගීසි සහ අෙනකුත් භාෂා සඳහා ආධුනික
කථිකාචාර්යවරුන් 9 ෙදෙනකු බඳවා ගැනීමට
අවශ්ය කටයුතු කරමින් පවතී.
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් නියමිත පරිදි
අනුමත කළ මූලික ෙසේවක සංඛ්යාව - cadre එක- ගණනය
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා මම ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න
කැමැතියි. ෙමොකද, හැම අවුරුද්ෙද්ම පුරප්පාඩු තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් කුලපතිතුමා
එතුමාෙග් පීඨයට allocate කරපු cadre එක ගත්ත නිසා අෙනකුත්
පීඨවලට අවශ්ය කරන කථිකාචාර්යවරුන් ගන්න බැරි පශ්නයක්
පැන නැඟුණා. ෙම් cadre එකක් අනුමත කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
Cadre එක සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්න තිෙබනවා ෙන්.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

Cadre එක සම්බන්ධව පශ්න තිෙබන්ෙන්, cadre එක අනුමත
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. Cadre එක විශ්වවිද්යාලෙය්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් ඉල්ලනවා. ෙදපාර්තෙම්න්තුවලින් ඉල්ලන
ඒ cadre එක පීඨය, ෙසෙනට් එක අනුමත කරලා විශ්වවිද්යාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට-

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

ேசனாநாயக்க)
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ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒ cadre එක ෙසෙනට් එක අනුමත කරලා විශ්වවිද්යාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවට ආපුවාම, විශ්වවිද්යාල ෙකොමිෂන්
සභාව මුදල් අමාත්යාංශය එක්ක කථා කරලා ෙම් cadre එක
ෙදනවා. Cadre එක අනුමත කිරීම පිළිබඳ ගැටලුව ෙනොෙවයි
එතැන තිෙබන්ෙන්. Cadre එක ඉල්ලුෙවොත් ෙදනවා. හැබැයි
තිෙබන පශ්නය, ෙකොළඹින් ඈත තිෙබන අලුත් විශ්වවිද්යාලවලට
අපට ෙජ්යෂ්ඨ මහාචාර්යවරු යවා ගන්න අමාරුයි. ඒ වාෙග්ම අඩු
පාඩුවකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි visiting professorsලා හරහා,
sabbatical leave යන professorsලා හරහා තමයි ඒ පුරප්පාඩු හැම
ෙවලාෙව්ම පුරවා ගන්ෙන්.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම කිව්වා, බාහිර කථිකාචාර්යවරු - visiting
lecturersලා - හරහා ෙමම පුරප්පාඩුව පුරවා ගන්නවා කියලා.
අවුරුදු තුනක් පුරාවටම බාහිර කථිකාචාර්යවරුන්ට එක පැයකට
රුපියල් 1,500ක් ෙගවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, බාහිර කථිකාචාර්යවරෙයක් සතියකට
අවම වශෙයන් පැය 12ක් ඉගැන්වූවාම ඔහු මාසයකට රුපියල්
සාමාන්ය
72,000ක්
හම්බ
කර
ගන්නවා.
නමුත්
කථිකාචාර්යවරෙයකුට රජෙයන් ෙගවන වැටුප රුපියල් 40,000යි.
ෙමතැන ෙලොකු විෂමතාවක් තිෙබනවා. ඇමතිතුමාම කියනවා
ෙජ්යෂ්ඨ මහාචාර්යවරු දුර පළාත්වලට යන්න කැමැති නැහැ, අඩු
පාඩුකම් තිෙබනවා කියලා. ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි ඔවුන්ට
ෙගවන ෙම් වැටුප. ඔවුන්ෙග් උගත් භාවයට ෙහෝ ඔවුන් කරන
ෙසේවයට සරිලන වැටුපක් රජෙයන් ෙගවන්ෙන් නැහැ. බාහිර
කථිකාචාර්යවරෙයක් ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ මුදල ෙගවලා ස්ථිර
කථිකාචාර්යවරෙයක් ගන්න අපට බැරි ඇයි? රුපියල් 72,000ක
වැටුපක් දීලා ස්ථිර කථිකාචාර්යවරෙයක් ගන්න බැරි ඇයි? ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් පුරප්පාඩු හැම දාමත් තිෙබනවා. ෙම්
ෙහේතුව නිසා ෙම් විශ්වවිද්යාලෙය් දරුවන් අන්ත අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

කිසිම අසරණ තත්ත්වයක් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. අපි
ඒ පුරප්පාඩු පුරවනවා. ෙම් වැෙඩ් ෙමතුමියට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
සමහර
විෂයයන්වලට
මහාචාර්යවරු
නැහැ.
සමහර
මහාචාර්යවරුන් අපට නැහැ. මම ඉෙගන ගන්නා කාලෙය් මෙග්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, අෙප් පාඨමාලාවට අපි පිටවන තුරුම එකම
මහාචාර්යවරෙයක්වත්
සිටිෙය්
නැහැ.
හිටපු
ගමන්
ඇෙමරිකාෙවන්, එංගලන්තෙයන් sabbatical leave අරෙගන එන
මහාචාර්යවරුන් තමයි උගන්වන්ෙන්. සමහර මහාචාර්යවරුන්
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් අපි පශ්නයක් නැතිව, අඩු
පාඩුවක් නැතිව visiting lecturersලා -තාවකාලික
මහාචාර්යවරුන්- මාර්ගෙයන්, sabbatical leave අරෙගන එන
මහාචාර්යවරුන් මාර්ගෙයන් ෙම්වා කර ගන්නවා. එම නිසා කිසිම
ගැටලුවක් නැහැ. ඒ දරුෙවෝ ඒ පාඨමාලාව කරෙගන යනවා.

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු අමාත්යතුමනි, මම වැඩි ෙහොඳට අහන්ෙන්.

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පිළිතුර ලබා ෙදන ෙතක් ඉන්න.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති
ෙදයක්
තිෙබනවා.
ඇමතිතුමා
ෙමොනවා
කිව්වත්
ඒ
විශ්වවිද්යාලවලට මහාචාර්යවරුන් නැති වන්නට ෙහේතුව

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය]

බුද්ධිගලනයයි. විෙශේෂෙයන්ම බුද්ධිමතුන් ෙම් රට අතහැර යාමට
ෙහේතුව තමන්ෙග් දැනුමට ෙහෝ තමන් කරන ෙසේවයට සරිලන
වැටුපක් ලබා ෙනොදීමයි. ගරු කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි අතුරු
පශ්නය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා අහනවා.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ඒකත් වැරදියි. සම්පූර්ණෙයන් ඒක වැරදියි ගරු
කථානායකතුමනි. ෙමොකද, එතුමිය පඩිය ගැන කිව්ව ගණන්
ෙසේරම වැරදියි.
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6. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(i)

ශී ලංකා විනිශ්චයකරුවන්ෙග් ආයතනෙය් පූර්ණ
කාලීනව ෙසේවෙය් ෙයෙදන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

2010, 2011 සහ 2012 යන එක් එක් වර්ෂෙය් දී
එම ආයතනය විසින් වැය කළ මුදල ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(iii)

ශී
ලංකාව
තුළ
විනිශ්චයකරුවන්ෙග්
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා රජය
විසින් පමාණවත් ආෙයෝජනයක් සිදු කර තිෙබ්ද;

(අ)

අද අපි ෙජ්යෂ්ඨ මහාචාර්යවරෙයකුට රුපියල් 188,000ක විතර
වැටුපක් ෙගවනවා. අපි ආධුනික කථිකාචාර්යවරෙයකුට රුපියල්
57,000ක විතර වැටුපක් ෙගවනවා. ඒ නිසා එතුමියෙග් ගණන්
හිලවු සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි.

කථානායකතුමා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පශ්න අංක 5, ගරු අනුර දිසානායක
මහතා.

(ආ)

(i)

ඉන්දියාව,
මලයාසියාව
වැනි
රටවල
පවතින ආකාරෙය් විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම්
විනිශ්චයකරුවන් පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක්
ආරම්භ කිරීමට ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
අමාත්යවරයා අධිකරණ අමාත්ය ධුරය දරන
කාලෙය් තීරණයක් ෙගන තිබූ බව දන්ෙන්ද;

(ii)

විශ්වවිද්යාල මට්ටෙම් විනිශ්චයකරුවන් පුහුණු
කිරීෙම් ආයතනයක් ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවීම
සඳහා වන අදහස පිළිබඳව එකඟ වන්ෙන්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා පියවර
කවෙර්ද;

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තවම, අතුරු පශ්න හතරක් අහන්න පතිපාදන නැහැ. අතුරු
පශ්න තුනක් පමණයි අහන්න පුළුවන්. ඔබතුමිය අතුරු පශ්න
තුනක් ඇහුවා.

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

இலங்ைக நீதிபதிகள் நி வனத்தில்
ேநர
ேசைவயில் ஈ பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆகிய ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம்
ேமற்ப
நி வனத்தினால்
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக தனித்தனிேய
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

இலங்ைகயில்
நீதிபதிகளின்
தரத்ைத
உயர்த் வதற்காக அரசாங்கத்தால் ேபாதியள
தலீ
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.
පශ්න අංක 5 - 4092/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා
සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

இந்தியா, மேலசியா ேபான்ற நா களில்
இயங்கும்
விதத்திலான
பல்கைலக்கழக
மட்டத்திலான நீதிபதிகைளப் பயிற் விக்கும்
நி வனெமான்ைற ஆரம்பிப்பதற்கு ெகௗரவ
அதா த ெசனவிரத்ன நீதி அைமச்சராக பதவி
வகித்த
காலத்தில்
தீர்மானம்
ஒன்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைத
அறிவாரா
என்பைத ம்;
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பல்கைலக்கழக மட்டத்திலான நீதிபதிகைளப்
பயிற் விக்கும் நி வனெமான்ைற இலங்ைகயில்
நி
வதற்கான க த் டன் இணங்குகின்றாரா
என்பைத ம்

(ii)

(iii)

18
(ii)

ஆெமனின், இ
ெதாடர்பில் எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

Will he state (i)

the number of full-time members of the Sri
Lanka Judges Institute;

(ii)

separately, the amounts of money spent by that
institution in the years 2010, 2011 and 2012; and

(iii)

whether an investment has been made by the
Government to improve the quality of Judges in
Sri Lanka?

Will he inform this House (i)

whether he is aware of the fact that a decision
had been taken while Hon. Athauda Seneviratne
was the Minister of Justice to establish a
university level institution to train judges similar
to the system prevailing in countries like India
and Malaysia;

(ii)

whether he is in agreement with the idea of
establishing a university level institution to train
Judges; and

(iii)

(c)

if so, the steps that would be taken in that
regard?

If not, why?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (අධිකරණ අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நீதி அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

වියදම රුපියල්වලින්

2010

6,549,446.15

2011

5,450,783.12

2012

6,714,874.85

(i)

ශී ලංකා විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ආයතනය 1985
අංක 46 දරන පනතින් පිහිටුවන ලදී. එම පනතට
අනුව ෙමම ආයතනය, ගරු අගවිනිශ්චයකාරතුමා
සහ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්
කරන ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ ගරු විනිශ්චයකාරවරයන්
ෙදෙදෙනකු
ඇතුළත්
සාමාජිකයන්
තිෙදෙනකුෙගන් සැදුම් ලත් කළමනාකරණ
මණ්ඩලයක් මගින් පාලනය ෙව්. ගරු
අගවිනිශ්චයකාරතුමා මණ්ඩලෙය් සභාපති ධුරය
දරන අතර, ආයතනෙය් පරිපාලනය සහ
කළමනාකරණය, කළමනාකරණ මණ්ඩලයට
පවරා
තිෙබ්.
අධ්යක්ෂවරයා,
අධ්යයන
සම්බන්ධීකාරකවරයා සහ උපෙද්ශකවරයා ෙමම
ආයතනෙය් පූර්ණ කාලීනව ෙසේවෙය් නිරතව
සිටිති. ෙමම තැනැත්තන් තිෙදනාට අමතරව
කළමනාකාර සහකාරවරුන් සිව් ෙදෙනක්, සුළු
ෙසේවකයන් ෙදෙදෙනක් සහ රියැදුරුවරෙයක් ද
ෙසේවය කරති. ෙම් අනුව ආයතනෙය් සමස්ත
කාර්ය මණ්ඩලය දසෙදෙනකි.

ඔව්.
අධිකරණ නිලධාරින් අතර අධිකරණමය සහ
නීතිමය ගැටලු පිළිබඳ අදහස් හුවමාරු කර
ගැනීමට
පහසුකම්
සැලසීම,
අධිකරණ
නිලධාරින්ෙග් දැනුම, කුසලතාව, වෘත්තිමය
අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීමට ෙද්ශන, වැඩමුළු සහ
සම්මන්තණ සංවිධානය කිරීම. යුක්තිය,
පරිපාලනය සම්බන්ධ විවිධ ෙත්මා ඔස්ෙසේ
පර්ෙය්ෂණාත්මක පාඨමාලා සකස් කිරීම,
කියාත්මක කිරීම සහ අධිකරණ නිලධාරින්ට
පුස්තකාල පහසුකම් සහ ෙවනත් අධ්යාපනික
ආධාර සැපයීම ෙමම ආයතනෙය් විෂයයන් හා
කාර්යයන් ෙව්.

asked the Minister of Justice:

(b)

වර්ෂය

இன்ேறல், ஏன்?

(iii)

(a)

වියදම

මහාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග්, අධිකරණ
නිලධාරින්ෙග් (දිසා සහ මෙහස්තාත්) කම්කරු
විනිශ්චය සභා සභාපතිවරුන්ෙග්, පුහුණු වන
අධිකරණ නිලධාරින්ෙග් සහ පුහුණු වන අධිකරණ
නිලධාරින්ෙග් සහ පුහුණු වන කම්කරු විනිශ්චය
සභා සභාපතිවරුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය වැඩි
දියුණු කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සහ වැඩමුළු
(ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය) ගණනාවක් පවත්වා තිෙබ්.
(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

ශී ලංකා විනිශ්චයකාරවරයන්ෙග් ආයතනෙය්
කළමනාකරණ මණ්ඩලෙය් උපෙදස් අනුව, එම
ආයතනෙය් අධ්යක්ෂවරයා, විශ්වවිද්යාල මට්ටමට
සමගාමීව පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම පිණිස
නවීන
අංෙගෝපාංග
සහ
තාක්ෂණික
පහසුකම්වලින් යුක්ත නව ෙගොඩනැගිල්ලක්
ඉදිකිරීම සඳහා වන ව්යෘපෘති ෙයෝජනාවක්
අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් ෙවත භාර දී
ඇත. ඒ අනුව සියලුම පහසුකම් සහිත නව
ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම සඳහා සුදුසු භූමි
භාගයක් ෙසොයමින් පවතී.

(ඇ) පැන ෙනොනගී.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මීට කලින් පැවැති අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්වීෙම්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, විනිශ්චයකරුවන් පුහුණු කිරීෙම්
ආයතනය පිහිටුවීම සඳහා එතුමාෙග් පෙද්ශෙයන් -ෙහෝමාගම
පෙද්ශෙයන්- සුදුසු රජෙය් ඉඩමක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ
නිසා "එම ඉඩම ෙසොයමින් පවතී" කියනවාට වඩා, බන්දුල
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි එය ෙසොයා ගත යුතුයි
ෙන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන ඇති ඉඩම් :
පුත්තලම දිස්තික්කය

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

பலவந்தமாகக் ைகப்பற்றப்பட்ட காணிகள் :
த்தளம் மாவட்டம்

ඇත්තටම අනිද්දා අපි ෙහෝමාගම අධිකරණ සංකීර්ණයට
මුල්ගල තැබීෙම් උත්සවය සූදානම් කර තිෙබනවා. එදාට එම භූමි
භාගය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහාත් යෑමට නියමිතයි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
පිළිබඳව ඉතා වැදගත් වන සාධකයක් තමයි විනිශ්චයකාරවරුන්ට
අවශ්ය පමාණවත් පුහුණුවක් ලබා දීම. ඒ අයට සුදුසු පුහුණුවක්
ලබා දුන්ෙනොත් තමයි ශක්තිමත්ව, ස්වාධීනව නැඟී සිටීමටත්,
කාර්යක්ෂමව යුක්තිය පසිඳලීෙම් කටයුත්ත කරන්නත් හැකියාව
ලැෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ සඳහා ආෙයෝජනය කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල ෙකොපමණද කියලා මම දැන ගන්න
කැමැතියි.

GRABBED LANDS: PUTTALAM DISTRICT

3114/’12

9. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉඩම් හා
පශ්නය - (2) :
(අ)

2010 වර්ෂෙය් සිට බලපත ෙහෝ ස්වර්ණභූමි ඔප්පු
මත අයිතිය පවරනු ලැබූ, බදු දුන් ෙහෝ අන්සතු
කළ පුත්තලම දිස්තික්කෙය් රජෙය් ඉඩම්වල නම්,
අක්කර පමාණය සහ වටිනාකම ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත ඉඩම් පැවරීමට ෙහෝ ලබා දීමට ෙහේතු සහ
එහිදී ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය ෙනොකිරීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

(iii)

ඉහත (අ) හි සඳහන් පෙද්ශවල දශක ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ජීවත්වන පුද්ගලයන්ට සහ අන් අයටත්
ඉහත ආකාරයට ඉඩම් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සහ
පහසුකම් ලබා දී තිෙබ්ද;

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු දීමට විෂය
භාර
ඇමතිවරයා
හැටියට
රවුෆ්
හකීම්
ඇමතිතුමාට
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න හැකියාවක් තිෙබ් ද කියන කාරණය
සම්බන්ධෙයන් මෙග් හිෙත් ෙලොකු සැකයක් තිබුණා. එතුමා
තවමත් එම ධුරය දරන එක ගැන සතුටු වනවාද, දුක් වනවාද කියන
එක මට හරියටම කියන්න බැහැ. එතුමාට මා සුබ පතනවා,
එතුමාෙග් ධූර කාලය තුළ ෙම් විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් ආයතනය
විශ්වවිද්යාල මට්ටෙමන් පිහිටුවන්නට එතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වා
කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8 - 4629/'13 - (1), ගරු තලතා අතුෙකෝරල
මහත්මිය.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(ඇ)

(i)

තස්තවාදීන්ට අයත්ව තිබූ පෙද්ශ ශුද්ධකරණය
කිරීෙම් මුවාෙවන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය්
ෙවරළාශිත
ඉඩම්
ඒවාෙය්
නීත්යනුකූල
හිමිකරුවන්ෙගන්
බලහත්කාරෙයන්
ෙහෝ
තර්ජනය කිරීෙමන් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ
ෙචෝදනාව කරුණු සහගතද;

(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එවන් ෙචෝදනා එල්ල වන්ෙන්
ෙකෙසේද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

2010
சனவாி
மாதத்தி
ந்
த்தளம்
மாவட்டத்தி ள்ள
சில
காணிகள்
அரசியல்
வாதிகளா ம் அரசியல் ாீதியாகத் ெதாடர் ைடய
அ வலர்களா ம் பலவந்தமாக எ க்கப்பட்
ப்ப
பற்றி அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

2010ஆம் ஆண்
ந்
த்தளம் மாவட்டத்தில்
உைடைம மாற்றப்பட்
க்கின்ற, குத்தைகக்கு
விடப்பட்
க்கின்ற மற் ம் அ மதிப் பத்திரம்
அல்ல
`சுவர்ண மி' உ திகளின் பிரகாரம்
பராதீனப்ப த்தப் பட்
க்கின்ற அரசாங்கக்
காணிகளின் ெபயர்கள், ஏக்கர் அள கள்,
ெப மதிகள் ஆகியவற்ைற காணி வாாியாக
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ெசான்ன காணிகைள மாற்றிக்ெகா த்தல்
அல்ல
ஒப்பைடத்தல்
மற் ம்
அதில்
ேகள்விப்பத்திர நைட ைறகைளப் பின்பற்
றாைம
ஆகியவற் க்கான
காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ

(i)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

සංවර්ධන

ෙද්ශපාලනඥයින් සහ ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ
නිලධාරින් විසින් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් සමහර ඉඩම්
2010 ජනවාරි මස සිට බලහත්කාරෙයන් අල්ලාෙගන ඇති
බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

ඒ මුදල ලබා ෙදන්ෙන් භාණ්ඩාගාරෙයන්. සාමාන්යෙයන් ඒ
සඳහා අවශ්ය මුදල් අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද අය වැෙයන් ෙවන්
කරනවා. ඊට අමතරව, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් විෙශේෂිත
ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට අෙප් අමාත්යාංශය හරහා ඒ සඳහා
නිර්ෙද්ශ ලබා දුන්නාම අවශ්ය මුදල මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා
ෙදනවා.

ඉඩම්
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(iii)

(இ) (i)

(அ) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பகுதிகளில் பல
தசாப்த காலங்களாக வாழ்ந் ெகாண்
க்கும்
மக்க க்கும் ஏைனேயா க்கும் ேமற்ப
காணிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு வாய்ப் கள்
அல்ல
வசதிகள் வழங்கப்பட்
க்கின்றனவா
என்பைத ம் அவர் கூ வாரா?
பயங்கரவாதிகளின்
உைடைமயாக
இ ந்த
பகுதிகைளச் சுத்திகாித்தல் எ ம் ெபயாில்
த்தளம்
மாவட்டத்தி ள்ள
கடற்கைரக்
காணிகைளச்
சட்டாீதியான
உாிைமயாளர்
களிடமி ந்
பலவந்தமாக
அல்ல
வ க்கட்டாயத் டன் சு காித்தல் ெதாடர்பான
சார்த் ைர உண்ைமயானதா என்பைத ம்;

(ii)

இன்ேறல், அத்தைகய சார்த் ைர
எ கின்ற என்பைத ம்

எவ்வா

அவர் கூ வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Land Development:
(a)

Is he aware that since January 2010, certain lands in the
Puttalam District have been grabbed by politicians and
politically affiliated officials?

(b)

Will he state (i)

(b)

the names, acreages and values of the
Government lands in the Puttalam District of
which ownerships have been transferred, leased
out, alienated on permit or “Swarnabumi” deeds,
on per land basis since 2010;

(ii)

the reasons for transferring or handing over the
aforesaid lands and not following the tender
procedures therein; and

(iii)

whether the opportunities and facilities have
been given to the people living for decades in the
areas referred to in (a) and others to obtain lands
as per above?

Will he also state (i)

whether the allegation of taking over the beach
lands in the Puttalam District from the lawful
owners forcibly or with duress under the pretext
of cleansing the terrorists owned areas is factual;
and

(ii)

if not, as to how such allegation comes about?
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(ii)

ඉහත ඉඩම් රජෙය් අවශ්යතා සඳහා විවිධ
ආයතනවලට හා ෙන්වාසික, කෘෂිකාර්මික සහ
වාණිජ කටයුතු සඳහා පවරා තිෙබ්.
ඉඩම් සංවර්ධන ආඥාපනත, රජෙය් ඉඩම්
ආඥාපනත හා ඉඩම් පදාන විෙශේෂ විධි විධාන
පනෙතහි විධි විධාන අනුව ෙමම පැවරීම් කර ඇත.

(iii)

ඔව්.
2008/4 හා 2013/1 චකෙල්ඛවල විධිවිධාන
කියාත්මක කිරීම මඟින් ලබා දී ඇත.

(ඇ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙමවැනි ඉඩම් සම්බන්ධෙයන්
ෙවනත් දිස්තික්කවල තිබුණු ගැටලුවලට මීට ඉස්සර ඔබතුමා
එවැනි උත්තර ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් තවමත් ෙද්ශපාලන
බලපෑම් මත අහිංසක ජනතාවෙග් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ලබා
ගන්නවා. විෙශේෂෙයන් මුහුදු තීරෙය් එවැනි ෙද්වල් සිදු වනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අහිංසක ජනතාවෙග් ඉඩම් සූරා කෑමක්
ඇති ෙනොවන විධියට අමාත්යාංශයක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙම්
ඉඩම්වල සුරක්ෂිතභාවය සලසන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ඒ විධියට බලහත්කාරෙයන් ෙද්ශපාලනඥයන් ඉඩම් අරෙගන
තිෙබනවාය කියලා ෙමෙතක් අපට වාර්තා ෙවලා නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
එෙහම කිව්වාට,
පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙපොලීසිවලට එවැනි complain කළාට ඒවා
භාර ගන්ෙන් නැහැ. එවැනි පැමිණිලි මූලස්ථානයට ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා. මුහුදු තීරෙය් තිබුණු, පුද්ගලයින් තුන්
ෙදෙනකුෙග් එවැනි ඉඩම් අක්කර 300ක් නැති ෙවලා තිෙබන බව
මම දන්නවා. ෙම් කරුණු ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කෙළොත් ෙවනසක්
ෙව්විය කියලා මම හිතනවා. ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොවන විධියට
කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා කරුණාකර අපව දැනුවත්
කරන්න පුළුවන් ද?

(d) If not, why?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(The Hon. Siripala Gamalath)

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத் - காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி
அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

අල්ලාෙගන ෙනොමැත.
(i)

බලපත/ස්වර්ණභූමි ඔප්පු මත අයිතිය පවරනු ලැබූ,
බදු දුන්, අන්සතු කළ ඉඩම් ෙකොටස් 6,355ක්
තිෙබන අතර, පමාණය ෙහක්ටයාර් 66,692.30කි.
(අක්කර 164,729.381කි.)

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

අපට එෙහම පැමිණිල්ලක් ලැබුෙණොත්, අපි ඒකට අවශ්ය
කටයුතු කරන්නම්. එෙහම පැමිණිලි තිෙබනවා නම්, අපට
දන්වන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අෙනක් කරුණ තමයි, රජෙය්
ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටලුව. ඔබතුමන්ලා එක පාරට ගැසට් කරනවා,
"කවුරුත් ෙමෙතක් ෙම් ඉඩම් පාවිච්චි කරලා නැහැ, ඒ නිසා ෙම්වා
රජෙය් ඉඩම්" කියලා. ඒ රජෙය් ඉඩම් ඊට පස්ෙසේ මන්තීවරු,
ඇමතිවරු, ඔවුන්ෙග් ෙහංචයියලාට ෙබදා ෙගන යනවා. ෙමෙතක්
තිෙබන රජෙය් ඉඩම් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා අපව දැනුවත්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

කරන්න ඔබතුමාට පුළුවන් ද? කාටවත් අයිති නැත්නම්, ඒක
රජෙය් ඉඩමක් වනවා කියන සංකල්පෙයන් තමයි ඔබතුමන්ලා ඒ
පරිපාලනය ෙගන යන්ෙන්?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

පශ්නය ෙකළින්ම අහන්න. අපි කිසිම අවස්ථාවක ඉඩම්
කච්ෙච්රි තියන්ෙන් නැතිව ඉඩම් ෙබදා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. ඉඩම් කච්ෙච්රි තියලා සුදුසුකම්
පරීක්ෂා කර බලා දැනට ලබා ෙදන්න පුළුවන් පමාණය විතරයි අපි
දැනට ලබා ෙදන්ෙන්. එය තමයි කමෙව්දය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා
සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

සමෘද්ධි නිලධාරින් හා කළමණාකරුවන් : සමාජ
ආරක්ෂණ හිමිකම්
ச ர்த்தி உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம்
காைமயாளர்கள் : ச கப் பா காப் நட்டஈ

SAMURDHI OFFICERS AND MANAGERS: SOCIAL
SECURITY CLAIMS

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම පරිපාලන පශ්නයකුයි
අහන්ෙන්. කච්ෙච්රියක් වුණත් එහි ව්යාජ ඔප්පු ගණනාවක්
තිෙබනවා. ෙකොළඹ කච්ෙච්රිය පුච්චලා තිෙබන්ෙන්ත් ඔය පශ්නය
නිසායි. මම හිතන්ෙන් පුත්තලම් දිස්තික්කය වාෙග් තැන්වලත් ඔය
වාෙග් ෙද්වල් ෙවනවා ඇති කියලායි. කරුණාකර ඒ කච්ෙච්රිය
සම්බන්ධෙයන් මීට වැඩිය විධිමත් කියා මාර්ගයන් ගන්නය කියලා
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒක සියලු ෙදනාටම ෙහොඳ ෙදයක්. මම ෙම්
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් ෙනොෙවයි අහන්ෙන්. අවුරුදු සීයක්,
ෙදසීයක් ඒ ඉඩම්වල ජීවත් වුණ අහිංසක මිනිස්සුන්ට සමහර විට
ඔප්පුව විධියට තිෙබන්ෙන් photocopy එකක් ෙවන්න පුළුවන්.
ඒවා පිච්චුනාම ෙමෙලෝ ෙදයක් ලබා ගන්න බැරි ෙවනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා මීට වඩා විධිමත් කියා මාර්ගයක්
ගන්නවා නම් ෙහොඳයි කියන එකයි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරන්ෙන්.

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

3395/’12

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය මගින් සමෘද්ධි
නිලධාරින්ෙග් හා කළමණාකරුවන්ෙග් සමාජ
ආරක්ෂණ කටයුතු සඳහා පවත්වා ෙගන යනු
ලබන අරමුදලට එම නිලධාරින්ෙග් මාසික
වැටුෙපන් රුපියල් 50.00ක මුදලක් අඩු කර
ගන්නා බවත්;

(ii)

වර්ෂ ෙදකක පමණ කාලයක සිට එම අරමුදල
මගින් සමෘද්ධි සමාජ ආරක්ෂණ හිමිකම් වන්දි
මුදල් ලබා ෙනොෙදන බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත අරමුදල පවත්වාෙගන යනු ලබන ගිණුෙම්
ෙම් වන විට ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

2012 ජුනි 30 දිනට පසුව එම අරමුදලින් හිමිකම්
වන්දි මුදල් ලබා දී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(iii)

ඒ සඳහා වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;

(iv)

ෙමෙතක් ලබා ෙනොෙදන ලද හිමිකම් මුදල්
ලබාදීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(The Hon. Siripala Gamalath)

අපි "බිම් සවිය" වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරමින් ඒ ඉඩම්
ගැටලු විසඳන වැඩසටහන වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
මට්ටමින් ඒ නිරවුල් කිරීෙම් කාර්යයත් අද කරෙගන යනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉඩම් කච්ෙච්රි ඔක්ෙකෝම computerize කරලා නැද්ද?

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

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

දැනට බිම් සවිය හරහා ඒ කාර්යය කරෙගන යනවා.

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

இலங்ைக ச ர்த்தி அதிகார சைபயினால்
ச ர்த்தி
உத்திேயாகத்தர்களின ம்
காைமயாளர்களின ம் ச கப் பா காப்
நடவ க்ைகக க்காக
ேபணிவரப்ப கின்ற
நிதியத் க்கு
இவ் த்திேயாகத்தர்களின்
மாதாந்தச் சம்பளத்தி
ந்
பா 50.00
கழிக்கப்ப கின்றெதன்பைத ம்;

(ii)

சுமார்
இரண்
வ ட
காலமாக
இந்நிதியத்தினால் ச ர்த்தி ச கப் பா காப்
நட்டஈட் த் ெதாைக வழங்கப்ப வதில்ைல
என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 10 - 3379/'12 - (2), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

அவர் அறிவாரா?
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(ஆ) (i)

குறிப்பிட்ட நிதியத்தினால் ேபணிவரப்ப கின்ற
கணக்கில் தற்ேபா ள்ள ெமாத்தப் பணத்ெதாைக
யா என்பைத ம்;

(ii)

2012
ன் 30ஆம் திகதிக்குப்
பின்
இந்நிதியத்தினால்
உாித் ாிைம
ஈ
வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின் எண்ணிக்ைக யா
என்பைத ம்;

(iii)

இதற்ெகன ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக யா
என்பைத ம்;

(iv)

இ வைர
வழங்கப்படாத
உாித் ாிைமப்
பணத்ெதாைககைள
வழங்க
ாிதமாக
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

26
ෙනොකරන අතර, ෙසේවකයන් විසින් පිහිටුවා ගත්
සුභ සාධන සංගමය මඟින් සිදු කරනු ලබයි.
(ii)

ඉහත (අ) (ii) අනුව, ෙමම අරමුදල පිහිටුවා
ඇත්ෙත් හිමිකම් වන්දි මුදල් ලබා දීම සඳහා ෙනොව
ෙසේවකයින්ෙග් සුභ සාධන කටයුතු සඳහාය.

(iii)

ඉහත (ආ) (i) පරිදි, ගිණුම් හා මූල්ය කටයුතු සිදු
කරනු ලබන්ෙන් සුභ සාධන සංගමය මඟිනි.

(iv)

සුභ සාධන කටයුතු සඳහා හිමිකම් ලබා දීම ඉහත
ආ (i) පරිදි ෙසේවකයින් විසින් පිහිටුවා ගත් සුභ
සාධක සංගමය මඟින් සිදු ෙකෙර්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

asked the Minister of Economic Development:
(a)

(b)

(c)

Is he aware that (i)

the Sri Lanka Samurdhi Authority deducts an
amount of Rs. 50 from the monthly salary of the
Samurdhi officers and managers to subscribe to
the fund that was set up to ensure their social
security; and

(ii)

the aforesaid fund does not entertain Samurdhi
Social Security claims for about a period of two
years?

Will he inform this House (i)

the balance of the account opened for that fund
by now;

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(ii)

the number of persons who have been paid the
claims from that fund after 30th June, 2012;

(The Hon. S.M. Chandrasena)

(iii)

the amount of money spent for that; and

(iv)

whether immediate action will be taken to settle
claims that have not been paid up to now?

If not, why?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව්යාපෘති අමාත්ය
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள்
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)

(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects
and Deputy Minister of Economic Development)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(ආ)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා, ෙම් සුභ සාධක
සංගමය ෙසේවකයන් විසින් ආරම්භ කළ සංගමයක්, ඒ නිසා
සමෘද්ධි අධිකාරියට ෙමහි වගකීම් නැහැයි කියලා. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි දන්නවා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ෙග්
සුභ සාධක සංගමයක් තිබුණාය කියලා. අන්තිමට ලක්ෂ ගණනක්
සල්ලි ගසා කාෙගන, ඒ පුද්ගලයා අද ලංකාෙව් ඉන්නවාද නැද්ද
කියලාවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙම් වාෙග් සුභ සාධක සංගමයක් හදන
ෙකොට ඒ සඳහා විශාල මුදලක් එකතු වන තත්ත්වයක් තුළ
ෙසේවකයන්ෙග් මූල්ය සුරක්ෂිතතාව ෙවනුෙවන් සමෘද්ධි
අධිකාරියට ෙහෝ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශයට මැදිහත්වීෙම් යන්තණයක්
හදන්න බැරි ඇයි?

(i)

ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය මඟින් සමෘද්ධි
නිලධාරින්ෙග් හා කළමනාකරුවන්ෙග් සුභ
සාධන කටයුතු සඳහා සුභ සාධන සංගමයක්
පවත්වා ෙගන යන අතර, එම සුභ සාධන
සංගමෙය් සාමාජිකත්වය ලබා ඇති නිලධාරින්ෙග්
වැටුෙපන් සුභ සාධන අරමුදල සඳහා රුපියල්
50.00ක මුදලක් ස්වයං පදනමක් මත අය කරනු
ලබයි.

(ii)

ෙමම සුභ සාධන අරමුදල පිහිටුවා ෙගන ඇත්ෙත්
සුභ සාධන සංගමෙය් සාමාජිකයන්ෙග් සුභ සාධන
කටයුතු සඳහාය.

(i)

ෙමම සුභ සාධන අරමුදෙලහි ගිණුම් හා මූල්ය
කටයුතු ශී ලංකා සමෘද්ධි අධිකාරිය මඟින් සිදු

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

සාමාන්යෙයන් සුභ සාධක සංගම්වලට ස්වාධීනව කටයුතු
කරන්න තමයි ඉඩ පස්ථාව ලැබී තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ
අලුත් නීතියක් රීතියක් සකස් කරලා ෙගනාෙවොත් කරන්න
පුළුවන්. දැනට හැම රාජ්ය ආයතනයකම ෙසේවක සුභ සාධක
සංගම් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් සුභ සාධක සංගමයට වගකියන්ෙන් නැහැ.
සාමාජිකයන් ව්යවස්ථා හදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ අනුව කියා
කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒක තමයි. අන්තිමට වුණු ෙද් අප කවුරුත් දන්නවා ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි. පැණි වරකා ගහටත් ෙහණ ගැහුවා වාෙග්
වැඩක් ෙන් වුෙණ්.
ෙමවැනි සුබසාධක සංගම් සඳහා ෙසේවකයන් මැදිහත් වන බව
ඇත්තයි. ඒවා ෙසේවකයන් සකස් කර ගන්නා බවත් ඇත්තයි.
ඒවාට ස්වාධීනත්වයක් ලැබිය යුතුයි කියන කාරණයත් ඇත්තයි.
හැබැයි ඒ සමිති සංගම්වල මූල්ය සුරක්ෂිතතාව ෙවනුෙවන් යම්කිසි
කියා මාර්ගයක් ඇති කරන්න බැරි ද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
කිව්වා ෙන් මට නීති හදන්න කියලා. මට නීති හදන්න බලයක්
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම යම්කිසි කියාදාමයක් ඇති ෙවන්න
ඕනෑය කියලා ඔබතුමා හිතන්ෙන් නැද්ද, අඩු ගණෙන් ෙම් සමෘද්ධි
ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන්වත්?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පශ්න අංක 12-3908/'13 - (1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය.

(The Hon. S.M. Chandrasena)

හිතන්න නම් පුළුවන්. කරන්න තමයි දැන් තිෙබන්ෙන්. ගරු
මන්තීතුමනි, එෙහම නම් ෙම් ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, හැම
ආයතනයක් ගැනම හිතන්න එපා යැ. සුබසාධන සංගම් සියල්ලම
ගැන හිතන්න ෙවනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගැන එතුමාෙගන් එතැනින් එහාට
අහලා වැඩක් නැහැ වාෙගයි මට ෙපෙනන්ෙන්. දැන් මෙග් ෙදවැනි
අතුරු පශ්නය අහන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

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

ගරු කථානායකතුමනි, පාෙද්ශීය බලධාරින්ෙගන් ෙම්
පිළිබඳව තව ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට තිෙබන නිසා එම පශ්නයට
පිළිතුරු දීම සඳහා මා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

(Mr. Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙහොඳයි. මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්නම්. ගරු
කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඒ ගැන අහලා වැඩක්
නැහැ වාෙගයි.

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී මගී පවාහන ෙසේවාව : ගාස්තු
සහ පමිතීන්
அைரச் ெசாகுசு பயணிகள் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவ : கட்டணங்கள் மற் ம் நியமங்கள்

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඇත්තටම වැඩක් නැහැ තමයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒක ෙන්. ඒක ෙත්ෙරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල දිස්තික්කෙය් සමෘද්ධි
කළමනාකරුවන් හා සංවර්ධන නිලධාරින් පිරිසක් ඔවුන්ෙග්
අත්සනින් ලිපියක් ඉදිරිපත් කරමින් කියනවා, ඒ නිලධාරින්ෙග්
මරණයක් සිදු වුණාම ෙදන සහන ෙහෝ ෙරෝහල්ගත වීම්වලදී
ෛවද්ය පතිකාර සඳහා ෙනොවැම්බර් පළමුවැනි දිනට ලබා දිය යුතු
මුදල් ලබා දීම සිදු ෙවලා නැහැය, ඇතැම් අවස්ථාවලදී මාස හය
හතක් ෙගවිලත් ඒවා ලබා දී නැහැය කියලා. ෙමන්න ෙම්ෙකදි
තමයි ආපහු සැරයක් ෙම් කාරණාව ඉස්මතු වන්ෙන්. ෙම් සමිති
ෙසේවකයන් හදා ගත්තා තමයි. ඒ මුදල් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුෙපන්
අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙසේවකයන්ට වන ෙම් පමාදවලදී ඒ
නිලධාරි මණ්ඩලෙයන් යම් පිළිසරණක් ලැෙබන්ෙන් නැහැය
කියලා ඔවුන් කියනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයන් යටෙත්
අමාත්යාංශයට මැදිහත් ෙවන්න බැහැය කියලා ඔබතුමාට
ෙත්ෙරනවා ඇති. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙවනුෙවන් ගත හැකි කියා
මාර්ගය ෙමොකක්ද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)
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13.ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(අ)

(i)

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී මගී පවාහන ෙසේවාව සඳහා
ගාස්තු ගණනය කර ඇති පදනම කවෙර්ද;

(ii)

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී මගී පවාහන ෙසේවය සඳහා
ලබා දී ඇති පමිතීන් කවෙර්ද;

(iii)

එම පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන බස් රථ
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(iv)

පසුගිය වර්ෂ 3 ක කාලය ඇතුළත එවැනි කියා
මාර්ග ගනු ලැබූ බස් රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථවලට සමාන ෙවනත්
බස් රථ සාමාන්ය ගාස්තු යටෙත් ධාවනෙය්
ෙයෙදන බව දන්ෙන්ද;

(ii)

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ
ජනතාවෙගන් අමතර මුදලක්
සිදුවන්ෙන්ද;

(iii)

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙසේවාව නතර කර
දැමීම සම්බන්ධෙයන් අමාත්යවරයා කරන ලද
පකාශයට සමගාමීව ගනු ලැබූ කියා මාර්ග
කවෙර්ද;

(iv)

ඒවාෙය් පතිඵල කවෙර්ද;

(The Hon. S.M. Chandrasena)

කියා මාර්ගය ෙම්කයි. ඔබතුමා ෙම් ගැන මතක් කළා. මම ඒ
සංගමයට කියන්නම් ඒ මුදල් ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියලා.
එපමණයි මට කියන්න පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සුබසාධක සංගම් වාර්ෂිකව රැස් ෙවනවා ෙන්, මහා සභාවට.
එතැනදී ඒ නිලධාරින් සමඟ කථා කර ගන්න පුළුවන් ෙන්.

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

හරහා මගී
අය කිරීම
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தனியார் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:

(அ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

30

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා
අමාත්යතුමා)

அைரச் ெசாகுசு பயணிகள் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவக்கான கட்டணங்கள் கணிக்கப்ப ம்
அ ப்பைட யாெதன்பைத ம்;

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - தனியார் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகள் அைமச்சர்)

அைரச் ெசாகுசு பயணிகள் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவக்ெகன வழங்கப்பட் ள்ள நியமங்கள்
யாைவ என்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

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

(අ)

(i)

குறித்த நியமங்க க்கு அைமவாக இல்லாத
ேப ந் கள்
ெதாடர்பாக
எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்;

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී මගී පවාහන ෙසේවාව සඳහා
ගාස්තු ගණනය කර ඇති පදනම ඇමුණුම අංක
01හි දක්වා ඇත.

(ii)

கடந்த 03 ஆண் காலப்பகுதியில் அவ்வாறான
நடவ க்ைககள்
எ க்கப்பட் ள்ள
ேப ந் களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී මගී පවාහන ෙසේවය සඳහා
ලබා දී ඇති පමිතීන් ඇමුණුම අංක 02හි දක්වා
ඇත.

(iii)

එම පමිතීන්ට අනුකූල ෙනොවන බස් රථ
සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියා මාර්ග ඇමුණුම
අංක 03හි දක්වා ඇත.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

அைரச் ெசாகுசு ேப ந் கைள ஒத்த ேவ
ேப ந் கள்
சாதாரண
கட்டணத்தின்கீழ்
ேசைவயில் ஈ ப வைத அவர் அறிவாரா
என்பைத ம்;

(ii)

அைரச்
ெசாகுசு
ேப ந் களி டாக
பயணிகளிடமி ந்
ேமலதிகக்
கட்டணம்
அறவிடப்ப கிறதா என்பைத ம்;

(iii)

அைரச்
ெசாகுசு
ேப ந்
ேசைவைய
நி த் வ
ெதாடர்பாக
அைமச்சர்
ெதாிவித் ள்ள
கூற் க்குச்
சமாந்தரமாக
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;

(iv)

ආසන ෙවන් කළ බස් රථ ෙසේවාව (අර්ධ
සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවාව) පමිතින්ට අනුකූල
ෙනොවීම සම්බන්ධෙයන් අය කරන ලද පරිපාලන
ගාස්තු අමුණා ඇති ෙල්ඛනෙය් අදාළ අධ්යක්ෂ
මණ්ඩලීය අනුමැතිය සමඟ ඉදිරිපත් කර ඇත.
(iv)

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවාව නතර කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ
හිමියන්ෙගන් මතු වූ විෙරෝධතා ෙහේතුෙවන් ඒ
පිළිබඳව සියලු අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ
හිමියන් නිෙයෝජනය වන පරිදි සී/ස මඟී පවාහන
සමාගම් සහ බස් රථ සංගම් සමඟ සාකච්ඡා කරන
ලදි. එහිදී ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම වූෙය් දැනට පවතින
පරිපාලන ගාස්තු අය කිරීෙම් කමය සංෙශෝධනය
කර (වැඩි කර) ෙහෝ අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී ෙසේවය
තවදුරටත් පවත්වාෙගන යෑමට අවස්ථාව ලබා
ෙදන ෙලසයි. පරිපාලන ගාස්තු වැඩි වූ ආකාරය
ඇමුණුම් අංක 03 හි දක්වා ඇත. ඇමුණුම්
සභාගත* කරමි.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

அதன் ெப ேப கள் யாைவ என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Private Transport Services:
(a)

(b)

(c)

Will he state (i)

the basis on which the fares of semi-luxury
passenger transport service has been calculated;

(ii)

the standards set for the semi-luxury passenger
transport service;

(iii)

the course of action that will be followed with
regard to the buses that do not meet those
standards; and

(iv)

the number of buses that were dealt with such a
course of action during the past three years?

Will he inform this House (i)

whether he is aware that other buses similar to
semi-luxury buses run at normal fares;

(ii)

whether an additional amount of money is
changed through semi-luxury buses;

(iii)

what courses of action have been taken in line
with the statement by the Minister with regard to
the termination of the semi-luxury bus service;
and

(iv)

what their results are?

If not, why?

පසු ගිය අවුරුදු 03ක කාලය ඇතුළත එවැනි කියා
මාර්ග ගනු ලැබූ බස් රථ සංඛ්යාව ඇමුණුම අංක
04හි දක්වා ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ඇමුණුම - 01
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඇමතිතුමා දැන් කිව්වා ෙන්, අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථයක
සීට් ගණනට පමණයි මඟීන් ගන්ෙන් කියලා. නමුත් ඊට වැඩිෙයන්
මඟීන් පටවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, පළමුෙකොට ඔබතුමාට පශංසා
කරනවා, මගී ජනතාව ගසා කෑම සඳහා කරන ෙම් ව්යාපාරය
නතර කිරීම සඳහා ඍජු පකාශයක් කිරීම ගැන. හැබැයි, ඔබතුමාට
ඒ පකාශය අනුව කටයුතු කරන්න බැරි වුණා. අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගි
බස් හිමි ඉතා අතෙළොස්සක් -සාමාන්ය බස් රථ හිමියන් 14,000ක්
සිටිනවා. ෙම්ෙක් සිටින්ෙන් ඉතා කුඩා පමාණයයි- විසින් විශාල
අධිකාරි බලයක් සහිතව තමුන්නාන්ෙසේෙග් තීරණ පවා ෙවනස්
කරන්න මැදිහත් වුණා ෙන්ද?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

එෙසේ වුෙණ් නැහැ. මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ,
දීර්ඝ හා ෙකටි නිවාඩු දිනයන්හි දී මඟී ජනතාවෙග් පවාහනය
සැපයීෙම්දී හා රාති කාලෙය්දී ඔවුන්ෙග් ෙසේවාෙව් අවශ්යතාව
දැෙනන බව. ඒ නිසා තමයි ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කෙළේ. එෙසේ
සාකච්ඡා කරලා අවශ්ය නීති රීති තවත් වැඩි කරන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී බස් රථ 413කට දඬුවම් ලබා ෙදන්න
අප කටයුතු කර තිෙබනවා.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. මුහුෙණ් ගෑෙවන ෙලස කිළිටි තිර ෙරදිත්, කන් පැෙලන
ආකාරයට කැසට් පටත් දමා ෙගන අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථ
ධාවනය කරනවා. ඒ හැරුණුෙකොට ඔබතුමා පශ්නෙය් (ආ) (ii)ට
දුන් පිළිතුර අනුවම සාමාන්ය ගාස්තුව වාෙග් එකහමාරක
ගාස්තුවක් අය කරනු ලබනවා. ෙම්ක ජනතාව විශාල පීඩාවකට
පත් කරමින් ජනතාවෙගන් අමතර මුදලක් ගසා කෑම සඳහා සකස්
කර ගන්නා ලද ව්යාපෘතියක් ෙන්ද?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

එෙහම වන්ෙන් නැහැ, මන්තීතුමා. දැනට අප නීති ටිකක් තද
කර තිෙබනවා. නීති මඟින් ඔවුන්ට දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු කර
ෙගන යනවා. තිර ෙරදි දැමීම පිළිබඳවත් සංගීතය පචාරය කළ යුතු
ෙවොට් ධාරිතාව ගණනය කර ඒ පිළිබඳවත් උපෙදස් ෙදනවා. ඒවා
කඩ කෙළොත් ඊට දඬුවම් ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා කිව්වා, නීති තද කරනවා
කියා. ෙපොට ගිහිල්ලා තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමොකද දන්නවා ද
ඇමතිතුමා? ඔබතුමා කිවූ පරිදිම සීට් ගණනට තමයි ෙසනග
පැටෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොට කපලා හරි හදන්න ඕනෑ.
මකලා හරි හදන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, දුර ගමන් ෙසේවා තිෙබනවා. බදුල්ලට යන බස්
රථ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කදුරුෙවලට යන බස් රථ තිෙබනවා.
ෙම් වාෙග් පාරවල සාමාන්ය බස් රථවලට වඩා වැඩිෙයන් ගමන්
කරන්ෙන් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථයි. එතෙකොට සාමාන්ය බස්
රථයක් අෙප්ක්ෂා කරන මඟීන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාවක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට සිදු වී තිෙබන්ෙන් අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී
බස් රථෙය්ම ගමන් කරන්නයි. ඒ බස් රථෙයන් ඔවුන්ට ලැෙබන
අමතර ෙද් තමයි, මුහුෙණ් ගෑෙවන කිලිටි තිර ෙරද්දයි, කන
පැෙළන හඬ පටයයි. ඒ ෙදක විතරයි එහි ගමන් කරන මඟීන්ට
ලැෙබන්ෙන්. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්
පාරවල සාමාන්ය බස් රථ ෙනොමැති තරමටම අද අර්ධ
සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථ ව්යාප්ත ෙවමින් තිෙබනවා. එම නිසා
සාමාන්ය බස් රථයක ගාස්තුව වාෙග් එකහමාරක ගාස්තුවක්
මඟීන්ට ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඇමතිතුමා ඒ ගැන
දන්නවා.
බදුල්ෙල් බස් රථ බලන්න. අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගි බස් රථවලට
පටවන පමාණය අධිකයි, නවත්වන ස්ථාන අර වාෙග්මයි, යන
ෙව්ගය ඒ හා සමානයි. ෙවනස තිෙබන්ෙන් මා කලින් කිව්ව ෙද්
පමණයි. ෙම් හරහා සාමාන්ය ජනතාවට සාමාන්ය බස් ගාස්තුවට
වඩා අධික මුදලක් ෙගවීමටත් සිදු වී තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමා
ගත් තීරණය අනුව කටයුතු කරන්න සූදානම් ද කියන එක
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

හදලා තිෙබන්ෙන්. තවත් උත්සාහ ගන්නවා.

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අනුව තීන්දු ගන්න සූදානම් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි GPS තාක්ෂණය අලුත් තාක්ෂණයට
බද්ධ කරලා සියලුම බස් රථවල GPS තාක්ෂණය ඇතුළු කරලා,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

ඒවා monitor කරන්න ෙවනමම monitor room එකක් ජාතික
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව තුළ පිහිටු වීමට කටයුතු කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙමොන බලෙව්ග, ෙමොන ගැටලු ආවත් වැරදි කරන අයෙග්
බලපත අවලංගු කරන්න කිසි ෙවලාවක පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. ඒ
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරන්න සූදානම්.

(b)

(c)

අන්සතු ෙකොට ඇති ඉඩම්: යාපනය දිස්තික්කය
பராதீனப்ப த்தப்பட்ட காணிகள் : யாழ்ப்பாண
மாவட்டம்
ALIENATION OF LANDS: JAFFNA DISTRICT

3131/’12

Will he also state (i)

whether state colonization is going on in the said
district; and

(ii)

if so, the reasons for doing so?

If not, why?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath )

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

2012 ජනවාරි 01 දා සිට යාපනය දිස්තික්කය තුළ
නීත්යනුකූලව මහ ජනයාට ෙබදා දී ඇති රජෙය්
ඉඩම් කැබලි ගණන 479කි. බලහත්කාරෙයන්
කිසිවකුට ඉඩම් භාර දී ෙනොමැත.

(ii)

රජෙය් සංවර්ධන කාර්යයන් සඳහා.

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

14.ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

2012 වර්ෂෙය් ජනවාරි 01වැනි දා සිට, ෙවන්
ෙකොට ඇති, අන්සතු ෙකොට ඇති ෙහෝ
බලහත්කාරෙයන් බාර දී ඇති සියලුම ඉඩම්
කවෙර්ද;
ජනතාවට වන්දි ෙගවමින් එම ඉඩම් අත් පත් කර
ගැනීමට ෙහෝ පවරා ගැනීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

යන්න යාපනය දිස්තික්කයට අදාළව එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එකී දිස්තික්කෙයහි රජය මඟින් ජනපද පිහිටුවීම
සිදු ෙවමින් පවතින්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

யாழ்ப்பாண மாவட்டம் ெதாடர்பில்,
(i)

2012 சனவாி 1
தல் ஒ க்கப்பட்ட அல்ல
பராதீனப்ப த்தப்பட்ட அல்ல
பலவந்தமாக
ைகயளிக்கப்பட்ட சகல காணிக ம் யாைவ
என்பைத ம்;

(ii)

மக்க க்கு நட்டஈ வழங்கி அக்காணிகைளப்
ெபற் க்ெகாண்டைமக்கான அல்ல அவற்ைற
மாற்றியைமக்கான காரணம் யா என்பைத ம்;

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தில் அரச கு ேயற்றங்கள்
நைடெப கிறதா என்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாெறனில், அதற்கான காரணங்கள் என்ன
என்பைத ம்

அவர் கூ வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Land Development:
(a)

Will he state pertaining to the Jaffna District (i)

all lands allocated to or alienated or forcefully
handed over to since 1st January 2012; and

the reason for the taking over or transferring the
aforesaid lands compensating the people?

(ආ)

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි. දැන් ඔබතුමා
කියනවා, රජෙය් ඉඩම් කැබලි 479ක් ෙබදා දීලා තිෙබනවාය
කියලා. අනික් එක, මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා ජිනීවා යනවාය
කියා හිතා ෙගන ෙදසැම්බර් මාසෙය් 26වන දා පකාශ කරලා
තිබුණා, ෙමවැනි ඉඩම් භාර ෙදන්න සූදානම්ය කියලා. යාපනය
දිස්තික්කය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කියන එකයි, මහින්ද
සමරසිංහ ඇමතිතුමා කියන එකයි අතර පරස්පරයක් තිෙබනවා.
ඉතින් අපි විශ්වාස කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

යාපනය පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලින් ලබා ගත්
ෙතොරතුරුත් එක්කයි ෙම් පශ්නයට පිළිතුරු සපයා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් වන ෙකොට ආරක්ෂක අංශයට තිබුණු ෙපෞද්ගලික ඉඩම්
පමණක් අක්කර 20,011ක් අපි නැවත භාර දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ආරක්ෂක අංශයට දැනට ඉඩම් අත්පත් කරෙගන
තිෙබනවා නම්, ඒවාට වන්දි ෙගවීම ෙම් වන ෙකොට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, පසු ගිය සැප්තැම්බර් මාසෙය්
එෙහේ ඉන්න ෙකොට අපට දැන ගන්න ලැබුණා, සිෙමන්ති
සංස්ථාෙව් අක්කර 9,600ක් ඒ ආකාරෙයන්ම බලහත්කාරෙයන්
අරෙගන තිෙබනවා කියා. සිෙමන්ති සංස්ථාවට දීලා තිබුෙණ්
අක්කර 232යි. අක්කර 9,600ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී යාපනෙය්යි හිටිෙය්. අපට ඒකට
යන්නවත් අවස්ථාවක් ලබා දුන්ෙන් නැහැ කියන එකයි මා මතක්
කරන්ෙන්. ඉතින් අක්කර 20,011ක් නැවත භාර දීලා තිෙබනවා
කියලා ඔබතුමා කිව්වාම අපට සතුටුයි. ෙමොකද, ෙකොළඹ ෙවන

2014 මාර්තු 04

37

ඒවාත් එක්ක බැලුවාම යාපනෙය් ෙම්වා ෙනොෙවනවා කියලා අපට
විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. නමුත් සිෙමන්ති සංස්ථාවට අයත්
අක්කර 9,628ක් බලහත්කාරෙයන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අදහස ෙමොකක්ද?
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලාට වගකීමක් නැහැ, ඒ සම්බන්ධෙයන්?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(The Hon. Siripala Gamalath)

(The Hon. Siripala Gamalath)

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

ගරු කථානායකතුමනි, එල්ටීටීඊ සංවිධානය ෙමම ඉඩම්
බලහත්කාරෙයන් අරෙගන තිබුණා. රජය විසින් ආරක්ෂක අංශයට
අවශ්ය අවම පමාණය පමණයි තියාෙගන තිෙබන්ෙන්. අෙනක්
ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ෙමන්ම රජෙය් ඉඩම් සියල්ලම බැහැර කරලා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මෙග් ඊළඟ අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමවැනි ෙද්වල් ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙය් උතුරු ෙකොළඹ, මැද ෙකොළඹ, ෙබොරැල්ල ආසනවල
සිදු වනවා. ඒ පැතිවලවත් ෙම්වා ෙනොෙවන්න වැඩ කටයුතු
කරන්න. ෙමොකද, ෙමවැනි කාරණා නිසා තමයි අද ඔබතුමන්ලා
ජිනීවාවල ගිහිල්ලා අනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. අනවශ්ය ඇඟිලි
ගැසීම්වලට ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙම්වා තමයි අපි ෙපන්වා දීලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පශ්නවලට ඒ ඒ ෙවලාවට හරියට උත්තර දුන්නා
නම් අද ෙම් වාෙග් පශ්නයක් රටට බලපාන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා
තමයි අපි මතක් කරන්ෙන්. ඒ නිසා කරුණාකර, අමාත්යාංශයක්
වශෙයන් ෙම් ෙදන්න පුළුවන් ඉඩම් අක්කර පමාණය දීලා විවෘත
භාවය තිෙබනවා කියලා ෙපන්වන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමාෙග් පිළිතුර ෙමොකක්ද?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් හැම තැනම එකම නීතියක් තමයි
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ඉඩම් -

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

ඉඩම් අමාත්යාංශයට අදාළ පශ්නයක් තිබුෙණොත් ඒක අහන්න.
එෙහම නැතිව අපට උත්තරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 15 - 3396/'12 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීමට සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමාට එක නීතියක්. ඇතුෙළේ ඉන්න කට්ටිය ෙම් නීතිය
නමා ගන්නවා තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණට. ඒකයි අෙප්
තිෙබන අකැමැත්ත. ඔබතුමා ඔය කියන වචනය එෙහේ කියාත්මක
වනවා නම් ෙබොෙහොම සතුටුයි. නමුත් ඊට වඩා ඉහළ නිලධාරින්
එෙහේ ගිහිල්ලා ඒවා දැකලා, බලලා කටයුතු කරනවා.

උසස් අධ්යාපනය සඳහා අය වැය පතිපාදන : වැය
කළ මුදල
உயர் கல்விக்கான வர ெசல த் திட்ட ஒ க்கீ
ெசலவிட்ட பணம்

BUDGET ALLOCATION FOR HIGHER EDUCATION : MONEY
SPENT

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

අෙප් ඉඩම් අමාත්යාංශයට සම්බන්ධව තිෙබන ඉඩම් පිළිබඳව
අපි නිවැරදි විධියටම තමයි කටයුතු කරන්ෙන්. රජෙය් ඉඩම්
ආඥාපනත් යටෙත් තමයි ෙම් කාර්යය ෙකෙරන්ෙන්.

:

2946/’12

1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

උසස් අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):
(අ)

2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී,

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(i)

අය වැෙයන් උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන
ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ii)

උසස් අධ්යාපනය සඳහා වැය වූ තථ්ය මුදල
ෙකොපමණද;

(iii)

උක්ත මුදල් පමාණයන් තථ්ය ෙලසින් වැය කරන
ලද්ෙද් කිනම් වැය ශීර්ෂයන් යටෙත්ද;

(iv)

උසස් අධ්යාපනය සඳහා මාසිකව වැය කරන ලද
මුදල් පමාණය හා එම මුදල් පැවරූ ශීර්ෂ කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ෙමොනවාද කරන්ෙන්?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ඒක ෙවනම-

පාර්ලිෙම්න්තුව
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*

කීඩා අමාත්යාංශය

*

රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය

*

රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය

*

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය

*

සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශය

*

ෙබෞද්ධ හා ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில்,

*

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය

(i)

வர
ெசல த் திட்டத்தில் உயர் கல்விக்காக
ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட ெதாைககைள ம்;

*

සමුපකාර හා අභ්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්යාංශය

(ii)

உண்ைமயில் உயர் கல்விக்காக ெசலவிடப்பட்ட
பணத்தின் அளைவ ம்;

(iii)

ேமற்ப
ெதாைககள்
உண்ைமயில்
ெசலவிடப்பட்ட ெசலவினத் தைலப் கைள ம்;

(iv)

உயர் கல்விக்காக மாதாந்தம் ெசலவிடப்பட்ட
பணத்ெதாைக
மற் ம்
அப்பணம்
மாற்றப்பட் ள்ள
ெசலவினத்
தைலப் கள்
ஆகியவற்ைற ம்;

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

(v)

අය වැෙයන් උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන
ලද මුදල් පවරනු ලැබූ අය වැය ශීර්ෂ කවෙර්ද;

යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உயர் கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)
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(v)

வர
ெசல த் திட்டத்தில் உயர் கல்விக்காக
ஒ க்கீ ெசய்யப்பட்ட பணம் மாற்றப்பட் ள்ள
வர
ெசல த்
திட்ட
ெசலவினத்
தைலப் கைள ம்

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

ආදී අමාත්යාංශ රාශියක් යටෙත් හා පළාත් සභාවල
අධ්යාපන විෂය භාර අමාත්යාංශ යටෙත් මුදල් ෙවන්
ෙකෙර්. එෙහත් ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නය අනුව මම
උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ෙවන් කරන ලද මුදල්
පිළිබඳ පිළිතුරු දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.
ඒ අනුව අදාළ වර්ෂවලදී උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය
සඳහා ෙවන් කළ මුදල පහත පරිදි ෙව්.
වර්ෂය

ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය
(රුපියල් මිලියනවලින් ආසන්න
වශෙයන්)

2010

20,112

2011

23,188

2012

23,744

asked the Minister of Higher Education:
(a)

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

the amount of funds allocated for Higher
Education in the Budget;

(ii)

the amounts of money actually spent on Higher
Education;

(iii)

the Heads under which the aforesaid amounts
were really spent;

(iv)

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

(v)

(b)

the Budget Heads to which the money allocated
for Higher Education in the Budgets have been
transferred?

If not, why?

(ii)

වර්ෂය

ෙවන් කරන ලද මුදල් පමාණය
(රුපියල්
මිලියනවලින් ආසන්න වශෙයන්)

2010

18,099.0

2011

18,950.2

2012

20,886.3

(iii)

වැය ශීර්ෂ 171 සහ 214 යටෙත් වැය දරා ඇත.

(iv)

ඇමුණුම 1 සහ ඇමුණුම 2 හි දක්වා ඇත.

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

ඇමුණුම් සභාගත කරමි.*

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(v)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමාෙග්
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)
*

උසස් අධ්යාපනය සඳහා
අමාත්යාංශය ෙමන්ම

උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශය සඳහා වැය වූ තථ්ය
මුදල පහත පරිදි ෙව්.

උසස්

අධ්යාපන

ෙයෞවන කටයුතු නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්යාංශය

වැය ශීර්ෂ 171 - උසස් අධ්යාපන අමාත්යාංශ වැය
ශීර්ෂය
වැය ශීර්ෂ 214 - විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභා වැය ශීර්ෂය

(ආ) පැන ෙනොනඟී.
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
Annexes tabled:
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හරි. නමුත් 2012 වර්ෂයට ෙවන් කළ මුදල සියයට 10කින් අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කැබිනට් ඇමති
වශෙයන් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානාකතුමනි, අපට මුදල් පිළිබඳ ගැටලුවක් මතු
වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද? ෙම් විශ්වවිද්යාලවලට ෙවන් කරන මුදල්
පමාණෙයන් අඩුම වශෙයන් සියයට 70කට වැඩි පමාණයක් වැය
කරවීම සඳහා අප විශාල උත්සාහයක ෙයෙදමින් සිටිනවා.
ඇත්තටම 2010 වර්ෂෙය් දී හුඟක් විශ්වවිද්යාල වැය කළ මුදල්
පමාණය, ෙවන් කළ මුදලින් සියයට 50ට අඩුයි. දැන් ෙම් පමාණය
අප වැඩි කරමින් සිටිනවා. ඒ අතරම ගරු කථානායකතුමනි,
ෙලෝක බැංකු ව්යාපෘතිය හරහා, ජාත්යන්තර මූල්ය බැංකුෙව්
ව්යාපෘති හරහා, ක්ෙව්ට් අරමුදල හරහා, යුෙනස්ෙකෝ අධ්යාපන
අරමුදල හරහා අපට පතිපාදන ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විෙශේෂ
ව්යාපෘති යටෙත් -අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ අනුගහය
යටෙත්- තට්ටු හතෙර් ෙන්වාසිකාගාර 60ක් හැදිෙම් ශීඝගාමී
ව්යාපෘතියක් පටන් ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා විශ්වවිද්යාලවලට
ෙවන් වුණු මුදල් පුළුවන් තරම් අරෙගන වැය කිරීෙම් උත්සාහයක
ඉන්නවා හැර එෙහම මුදල් හිඟයක් පිළිබඳ පශ්නයක් මතු ෙවලා
නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමා, ඉස්ෙසල්ලා දුන්න උත්තරය නිවැරදි පිළිතුරක්
ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමාට ෙලෝක බැංකුෙවන් ෙහෝ ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුෙවන් ෙහෝ ෙවනත් තැනකින් ෙහෝ මුදල්
ලැෙබනවා නම් ඒවා මුදල් අමාත්යාංශයට ඇවිත්, ඒවා අය වැය
තුළින් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ලැෙබන්න අවශ්යයි. ඔබතුමාට
තිෙබන්ෙන් ෙවනම ඊළමක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමා කර තිෙබන්ෙන් වැරදි පකාශයක්. මා ඔබතුමාෙගන්
ඇහුෙව්, අවුරුදු 8කට ඉස්ෙසල්ලා විශ්වවිද්යාලවල විසි පන්දාහක්ව
සිටිය ශිෂ්ය පිරිස දැනට තිස්පන් දාහකින් වැඩි වී තිෙබනවා; ඒ
වැඩි වීම අනුව මුදල් ෙවන් ෙවලා නැහැ; ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙමතැන ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා; ෙම් පමාණය අඩු කර
තිෙබන්ෙන් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්නය අහන විධිය හරි නැහැ ෙන්. පශ්නය ෙත්ෙරන්ෙන්
නැහැ ෙන්. පශ්නය හරියට ෙකටිෙයන් ඇහුෙවොත් එතුමා -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. මාෙග් පළමු අතුරු පශ්නය, 2010,
2011, 2012 වර්ෂ ෙදස බලන විට අපට ෙපෙනනවා, ආණ්ඩුව
මුදල් ෙවන් කර තිෙබන පමාණය අඩු කරලා තිෙබන බව.
ෙමොකද, අඩු ගණෙන් අවුරුද්දකට සියයට 10කින් උද්ධමනය
වැඩි ෙවනවා. 2010 වර්ෂෙය් දී ෙවන් කරන ලද මුදල රුපියල්
මිලියන 20,112 නම් ඒකට සියයට 10ක් එකතු කළාම 2011
වර්ෂෙය් දී ෙවන් කළ මුදල් පමාණය උද්ධමන තත්ත්වය අනුව

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙලෝක බැංකුෙවන්
මුදල් හම්බ ෙවනවා; අරෙහන් මුදල් හම්බ ෙවනවා; ෙමෙහන්
මුදල් හම්බ ෙවනවා කියා. ෙම් ඔක්ෙකොම මුදල් අමාත්යාංශයට
ලැබිලා ඒ තුළින් ෙවන් කරන්න අවශ්යයි. එෙසේ ෙවන්
ෙනොකරන්ෙන් ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල ඇති කර තිෙබන නිසා
දැන් ෙම්වාට තිෙබන වටිනාකම අඩු කරලා ඔබතුමා කටයුතු
කරන නිසා ද කියන පශ්නයට මට උත්තර ෙදන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

එෙහම නැහැ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප්
විශ්වවිද්යාල අපි දැන් විශාල වශෙයන් ව්යාප්ත කරෙගන යනවා.
අපි ෙම් වසෙර්, අලුත් ඉංජිෙන්රු පීඨ ෙදකක් විවෘත කරන්න,
අලුත් ෛවද්ය පීඨයක් විවෘත කරන්න, අලුත් පශ්චාත් ෛවද්ය
උපාධි ආයතනයක් හා teaching hospital එකක් පටන් ගන්න
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම ලබන වසෙර්දී අපි විෙශේෂ පශ්චාත්
ඉංජිෙන්රු උපාධි ආයතනයක් පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල්
බිලියන 17.8කින් අපි විශ්වවිද්යාල තාක්ෂණ ආයතනය ආරම්භ
කරලා, වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
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අංක 1596/12 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතය :
විධිවිධාන
1596/12ஆம் இலக்க அதிவிேசட வர்த்தமானி:
ஒ ங்குவிதிகள்
GAZETTE EXTRAORDINARY NO. 1596/12: REGULATIONS

4605/’13

7. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அஜித்
அமர ங்க சார்பாக)

பீ.

ெபேரரா

-

மாண் மிகு

ேஜான்

(The Hon. Ajith P. Perera on behalf of the Hon. John
Amaratunga)

ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(i)

2009 අෙපේල් 07 දිනැති අංක 1596/12 දරන අති
විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් මුදණය කර ඇති විධිවිධාන
මඟින් 1950 අංක 09 දරන ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීෙම් පනෙතහි 63(1) සිට 63(4) දක්වා වගන්ති
උල්ලංඝනය කර තිෙබ්ද;

කථානායකතුමා

(ii)

ඉහත විධිවිධාන අනුගම්ය වන්ෙන්ද, නැතෙහොත්
නීතිමය බලයක් තිෙබ්ද;

(Mr. Speaker)

(iii)

ඉහත විධිවිධාන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර
ඉහත පනෙත් 63(3) වගන්තියට අනුකූලව සකස්
කර තිෙබ්ද;

(iv)

ඒවා නීති විෙරෝධී සහ අවලංගු විධිවිධානද;

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ඇමතිතුමනි, මහින්ද චින්තනය අනුව ඔබතුමන්ලා දැන්
නිදහස් අධ්යාපනය පැත්තකට දාලා එක එක විශ්වවිද්යාල-

(අ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමා ෙකටිෙයන් අහන්න. තව වැඩ තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාල අනුමත කරන පතිපත්තිය ඔබතුමා
කියාත්මක කරනවා ද? එෙහම කියාත්මක කරනවා නම්, එවැනි
විශ්වවිද්යාල කීයකට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා ද? ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමන්ලාෙග් ඔය පතිපත්තිය තුළින් ගෙමන් එන අහිංසක
ළමයින්ට ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද්යාලවලට යන්නට අවස්ථාව ඇති
කරලා දීලා තිෙබනවා ද?

(i)

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීෙම් පනෙත් 63(3)
වගන්තිෙය් දක්වා ඇති ආකාරයට පාර්ලිෙම්න්තු
අනුමතිය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වූවත්, එය
ෙනොසලකා හැර ෙමහි (අ)(i)හි සඳහන් විධිවිධාන
නීත්යානුකූල ෙනොවන ආකාරයට ගැසට් පතෙය්
මුදණය කර ඇති බවත්;

(ii)

ෙපොදු අවශ්යතා සඳහා අත්පත් කර ගන්නා
ඉඩම්වලට ෙවළඳෙපොළ වටිනාකම ලබා ගැනීමට
තිෙබන අයිතිය ඉහත විධිවිධාන මඟින් අහිමි කර
හා පතික්ෙෂේප කර තිෙබන බවත්;

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම
වැඩසටහන අනුව අපි උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙතෝරා ගන්නා
ශිෂ්යයින් පමාණය 9,000 සිට 25,000 දක්වා වැඩි කරලා
තිෙබනවා. ඒ අනුව අපි උසස් අධ්යාපනය සඳහා ෙතෝරා ගන්නා
ශිෂ්යයින් පමාණය සියයට 300කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ෙගනාව නීතිය අනුව
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් සමාගමක් හැටියට register ෙවලා, අෙපන්
අහන්ෙනත් නැතිව, අපි දිහා බලන්ෙනත් නැතිව ඒ අයට ෙම් රෙට්
උසස් අධ්යාපන ආයතනයක් පටන් ගැනීෙම් අවසරය තිෙබනවා. ඒ
නීතිය ෙගනාෙව් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන රජයයි. ඒක කියාත්මක
කෙළේ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන රජයයි. ඒ අනුව ලංකාවට ඒ විධිෙය්
උසස් අධ්යාපන ආයතන 28ක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා; 51ක් ලියා
පදිංචි කරලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල ඇති වුෙණ් ජයවර්ධන රජය
යටෙත්යි. ෙම්වායින් සමහර ඒවාෙය් තත්ත්වය ඉතාම ෙහොඳයි.
සමහර ඒවාෙය් තත්ත්වය ඉතාම නරකයි. එම නිසා අපි දැන් ෙම්වා
නියාමනය කිරීම සඳහා විෙශේෂ කවුන්සලයක් හදලා අවශ්ය
කටයුතු කරමින් යනවා. ෙම් උපාධි ආයතනවල තත්ත්වය ඉහළට
ෙග්න්නට අවශ්ය කටයුතු කරනවා.

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ඇ) 2009 අෙපේල් 07 දිනැති අංක 1596/12 දරන ගැසට්
නිෙව්දනෙයන් පනවන ලද විධිවිධාන අවලංගු කර නව
ගැසට් නිෙව්දනයක් නිකුත් කරන්ෙන්ද යන්නත් එතුමා
සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

1950ஆம் ஆண் ன் 09ஆம் இலக்க காணி
ெகாள்ளல்
சட்டத்தின்
63(1) தல்
63(4)
வைரயான பிாி கள் 2009 ஏப்ரல் 07ஆம் திகதிய
1596/12ஆம்
இலக்க
அதிவிேசட
வர்த்தமானியில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட
ஒ ங்
குவிதிகளினால்
மீறப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;

(ii)

ேமேல
ெசால்லப்பட்ட
ஒ ங்குவிதிகள்
பிணிப்ைப அல்ல ஏேத ம் வ ைவக்ெகாண்
ள்ளனவா என்பைத ம்;
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(iii)

(iv)

ெசால்லப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகள் பாரா மன்
றத்தால் அங்கீகாிக்கப்பட்
ெசால்லப்பட்ட
சட்டத்தின்
பிாி
63(3)இன்
பிரகாரம்
ஆக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:

(අ)

அைவ சட்டவிேராதமானைவ ம் ெசல் ப யற்
றைவ மா என்பைத ம்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) (i)

(அ) (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள ஒ ங்குவிதிகள்
காணி ெகாள்ளல் சட்டத்தின் பிாி 63(3)இனால்
ஆைணயிடப்பட்ட பாரா மன்ற அங்கீகாரத்
ைதப்
றக்கணித்
சட்டவிேராதமாக
வர்த்தமானியில்
பிரசுாிக்கப்பட் ள்ளன
என்பைத ம்;

(ii)

ெபா
ேநாக்கங்க க்காக சு காிக்கப்பட்ட
காணிக க்கான
சந்ைதப்
ெப மதிையப்
ெபற் க்ெகாள் ம்
உாிைம
ேமேல
ெசால்லப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகளினால் இழக்கப்
பட் ம் நிராகாிக்கப்பட் ம் உள்ளெதன்பைத ம்
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(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

නීතිමය බලයක් ඇත.

(iii)

ඔව්.

(iv)

නැත.

(i)

පිළිෙනොගනිමි. 2009.03.17 දින ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කර ඇත.

(ii)

පිළිෙනොගනිමි. ඉඩම් අත්කරගැනීෙම් පනෙත් 45(1) යටෙත්
ෙවළඳ මිල තක්ෙසේරු කිරීෙම්දී ඉඩම් හිමියාට යම්
අලාභයක් සිදුවන්ෙන් නම්, ෙමම ෙරගුලාසි මඟින් එම
අලාභය ඉවත් කිරීමට පතිපාදන සලසා ඇත.

(ඇ)

2009.04.07 දින අංක 1596/12 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනය
අවලංගු කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැත.

(ඈ)

අත්කරගැනීෙම් පනෙත් 45න් දැක්ෙවන තක්ෙසේරු කිරීෙම්
කියාවලිෙයන් ලැෙබන තක්ෙසේරු මුදලට වඩා වැඩි අගයක් ෙමම
ෙරගුලාසි මඟින් ඉඩම් හිමියන්ට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසී ඇත.

කථානායකතුමා

அவர் அறிவாரா?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(இ)

2009 ஏப்ரல் 7ஆம் திகதிய 1596/12ஆம் இலக்க
வர்த்தமானி
லம் விதிக்கப்பட்ட ஒ ங்குவிதிகைள
நீக்கி
திதாக
ஒ
வர்த்தமானி
அறிவித்தல்
ெவளியிடப்ப மா என்பைத ம் அவர் கூ வாரா?

(Mr. Speaker)

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Lands and Land Development:
(a)

සථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසනු ලබන පශ්නය, ගරු
රනිල් විකමසිංහ මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

Will he state whether (i)

(i)
(ii)

(iv)
(b)

ෙරගුලාසි

Sections 63(1) to 63(4) of the Land Acquisition
Act, No. 09 of 1950 have been violated by the
Regulations published in the Gazette
Extraordinary No. 1596/12 dated April 07, 2009;
the aforesaid Regulations are binding or of any
force;
the said Regulations have been approved by
Parliament and made in accordance with the
Section 63(3) of the aforesaid Act; and
they are unlawful and invalid?

Is he aware that (i)

(ii)

the Regulations referred to in (a) (i) have been
unlawfully published in the Gazette disregarding
Parliamentary approval mandated by the Section
63(3) of the Land Acquisition Act; and
the right to receive the market value for the lands
acquired for public purposes has been deprived
and denied by the aforesaid Regulations?

(b)

Will he also state whether a Gazette notification will be
issued afresh, cancelling the Regulations imposed by
Gazette No. 1596/12 of April 07, 2009?

(c)

If not, why?

ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා

(மாண் மிகு சிறிபால கமலத்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

ෙකොළඹ පුරවරය සංවර්ධන ෙයෝජනා
ெகா ம் நகர அபிவி த்திக்கான பிேரரைணகள்
PROPOSALS TO DEVELOP COLOMBO CITY

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ වරාය පුරවරය පිළිබඳව
2014 ෙපබරවාරි 05වන දින මා ෙයොමු කළ පශ්නයට ෙපබරවාරි
07වන දින ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු ලබාදීම ගැන
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙකොළඹ නගරය හා තදාසන්න පෙද්ශෙය් සංවර්ධනය පිළිබඳ
ෙයෝජනාවලියක් 1985 දී රජය විසින් සකස් කරන්නට ෙයදුණා.
නැවත 1998 දී නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය සහ නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිය, ෙකොළඹ මහ නගර කලාපීය ව හාත්මක
සැලැස්ම - Colombo Metropolitan Regional Structure Plan ඉදිරිපත් කළා. එම සැලැස්ම මඟින් වරාය ආශිත දියුණුවත්,
ආර්ථික සංවර්ධන ෙක්න්ද 07කුත් ෙයෝජනා කළා. එම ෙයෝජනාත්
පදනම් කරෙගන 2004 දී සිංගප්පූරුෙව් ෙසස්මා ඉන්ටර්නැෂනල්
සමාගම - Cesma International (Pvt.) Limited - බස්නාහිර
කලාප ෙයෝධ නාගරික සැලැස්ම - Western Region Megapolis
Plan - ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ
සැලැස්මට වරාය අධිකාරියට ඇති භූමි භාගය තුළ වරාය
පුරවරයකට අදාළ පහසුකම්, ගබඩා, පතිඅපනයන කටයුතු,
ෙමෙහයුම් හා සමුදාසන්න කර්මාන්ත පහසුකම් පිළිබඳ ෙයෝජනා
ඇතුළත්ව තිබුණා. ඊට වුවමනා අතිෙර්ක භූමි පමාණය වශෙයන්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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7.

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

ෙහක්ටයාර 145ක් යාබද මුහුද ෙගොඩ කිරීෙමන් සපයා ගැනීමට
ෙයෝජනා කර තිබුණා. එෙසේ ෙගොඩ කළ භූමිෙය් ෙකොළඹ ෙකොටුෙව්
දිගුවක් හැටියට ව්යාපාරික මධ්යස්ථාන ඉදි කිරීමට ද ෙයෝජනා කර
තිබුණා. ඉහත සැලැසුම් ෙදෙක්දීම ව්යාපාරික, කර්මාන්ත හා
සංචාරක ෙසේවා ඇතුළු අනිකුත් ෙසේවාවන් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්ය
ඉඩකඩ හඳුනාෙගන තිබුණා.

එදා ගරු සභානායකතුමා පිළිතුරු දුන්නු
ෙවලාෙව්දී ෙම් වාර්තා තිෙබනවාය කිව්වා.
එෙහම නම් ඒවා සභා සම්මත කරන්නයි, ෙම්
කාල සීමාෙව්දී ඒක අපට දිය යුතුව තිෙබන්ෙන්.

එබැවින් ෙම් ෙයෝජනාවලි ෙදක හා කැබිනට් මණ්ඩලය
අනුමත කළ China Communications Construction Company
Limited - CCCC - මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාවලිය අතර
පවතින සම්බන්ධතාව ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කරන ෙලස අගමැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

8.

තවද මතු දක්වන කරුණුවලට අදාළ පිළිතුරුත් එම වාර්තාවට
ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
1.

රජය CCCC ෙයෝජනාවලිය අනුමත කිරීෙම්දී ඊට
කලින් ඉදිරිපත්ව තිබූ ෙයෝජනාවලීන් ෙදක
අධ්යයනය කිරීෙමන් ලැබූ පතිඵල.

3.

නව ෙයෝජනාවලියට අනුව ඉඩම්වලින් බහුතරයක්
පුද්ගලික සමාගමකට විකිණීමට පාදක වූ ෙහේතු.
4.

වරායට අදාළ මූෙලෝපායික සැලසුම් ෙමහිදී
අතහැර දැමීම.

5.

Cesma International (Pvt.) Limited සැලැස්ම
අනුව ෙගොඩබිමට යාබද ෙකොටස ෙගොඩ කිරීෙම්දී
ඊට වැය වන වියදම මහ මුහුද ෙගොඩ කිරීෙම්
වියදමට වඩා අඩුව තිබියදී එම Cesma
International (Pvt.)Limited සැලැස්ෙම්
ෙයෝජනාව අත්හැර දැමීමට තුඩු දුන් ෙහේතු.
ඇත්ත වශෙයන්ම CCCC ෙයෝජනාව Specially
Appointed Committee එෙකන් අනුමත
කරනෙකොට හදපු වාර්තාෙව් ෙම් කරුණුවලට
පිළිතුරු තිෙබනවා. ඒ කරුණු ෙකෙරහි අවධානය
ෙයොමු කර නැති බවයි කියන්න තිෙබන්ෙන්.

6.

9.

කලින් ඉදිරිපත් වූ ෙයෝජනාවලීන් ෙදෙක්
සංවර්ධනයට හඳුනාෙගන තිබූ ඉඩම් පමාණය
ගැන සෑහීමකට පත් වීම ෙහෝ ෙනොවීම.
මුල් ෙයෝජනාවලිය මඟින් සැලැසුම් කර තිබුෙණ්
රාජ්ය අංශෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් වශෙයන්
එය කියාත්මක කිරීමටයි. -ඉඩම් අරෙගන ඒ ඉඩම්
විකිණීම බාරව තිබුෙණ් රජයටයි- එම සැලැසුම
පතික්ෙෂේප කිරීමට බලපෑ සාධක.

ෙකොළඹ මහ නගර කලාපීය ව හ සැලැස්ම,
බස්නාහිර කලාප ෙයෝධ නගර සැලැස්ම හා
ෙකොළඹ වරාය පුරවර සැලැස්ම යන සැලසුම් තුන
හා වාර්තා ෙම් සභාවට ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
මම හිතන විධියට එතැන වාර්තා 3ක් තිෙබනවා.
අන්තිම එක තමයි, China Communications
Construction Company Limited - Port City
Concept එක.
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒවා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කළාම අදාළ කමිටු මාර්ගෙයන් ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරන්න අපට පුළුවන්.

CCCC ෙයෝජනාවලිය රජයට ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාව වන විට එම සමාගම ෙලෝක බැංකුෙව්
පසම්පාදන කියාවලිය පිළිබඳ අංක 1.15 (a) (ii)
යටෙත් එන මාර්ෙගෝපෙද්ශ උල්ලංඝනය කිරීෙම්
වැරදි ෙහේතු ෙකොටෙගන ෙලෝක බැංකුව මඟින්
තහනම් කර තිබීම හා ඒ සම්බන්ධෙයන් සමාගම
ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය පවා ෙලෝක බැංකුව
පතික්ෙෂේප ෙකොට තිබීම පිළිබඳ රජෙය්
දැනුවත්භාවය.
ඒකත් ලිපියකින් දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. තිෙබනවා
නම් ඒ ලිපිය අපට ෙදන්න ඕනෑ.

Hon. Dinesh Gunawardena, I think your brother
gave the first report. මම හිතන්ෙන් ඉන්දික
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමායි, අෙප් නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා ඇමතිතුමායි තමයි ඒක ඉස්ෙසල්ලාම
සකස් කෙළේ.
2.

කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී ඇති
CCCC ෙයෝජනාවලට අදාළව පරිසර, මුහුදු රළ,
භූ ජල විද්යාත්මක වාර්තා හා ඒවා ලබා ගත් කාල
වකවානු.

China Communications Construction
Company Limited සහ China Road and
Bridge Corporation හා China Harbour
Engineering Company Limited යන සමාගම්
අතර පවතින සම්බන්ධතාව.
ඇත්ත වශෙයන්ම මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ඒ
තිෙබන වාර්තා හා ඒ තිෙබන වාර්තාවලින් ලබා
ගත හැකි කරුණු.

ස්තුතියි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකුමනි, විපක්ෂ නායකතුමා මීට ෙපර ඉදිරිපත්
කරපු පශ්නයට අෙප් සභානායකතුමා පිළිතුරු සපයා තිෙබනවා.
එතුමා තව පශ්නයක් අහලා තිෙබන නිසා ඒකට ෙම් විධියටයි
පිළිතුරු සපයන්ෙන්.
විපක්ෂ නායකතුමා විසින් දැනටත් ෙම් පිළිබඳ පශ්නයක්
ඉදිරිපත් කර ඇති ෙහයින් එයට පිළිතුරු දීමට පැරණි ලිපි ෙල්ඛන
විශාල වශෙයන් පරිශීලනය කළ යුතුව ඇත. ඒ සඳහා විශාල
කාලයක් ද ගත විය හැකිය. විපක්ෂ නායකතුමාෙග් අමතර
පශ්නයට අදාළ ෙතොරතුරු එක් රැස් කළ වහාම ෙමම ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කළ හැකිය.
එතුමාෙග් පශ්නය අනුව, මීට ෙපර වරින් වර නගර
සංවර්ධනයට අදාළව සකස් කළ විවිධ සැලසුම් ගැන සඳහන් ෙව්.
ඒ ෙබොෙහෝ සැලසුම්වල මුහුද ෙගොඩ කර ෙකොළඹ නගරෙය්
ව්යාපාර කටයුතු සඳහා අවශ්ය අමතර ඉඩකඩ ලබා ගැනීෙම් අදහස්
ද සඳහන්ව තිබූ බව පැවෙසේ. නමුත් ඒ කිසිදු අවස්ථාවක
කියාත්මක කළ හැකි විස්තරාත්මක සැලසුමක් ෙහෝ වැඩ
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් වී ඇති බවට ෙතොරතුරු ෙනොමැත. අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අදහසක් අනුව ෙකොළඹ
වරාය පුරවරය ෙගොඩ නැඟීෙම් වැඩ පිළිෙවළ පසු ගිය කාලෙය්දී
ආරම්භ විණි. ඒ සඳහා අවශ්ය ආෙයෝජකයන් ද ෙසොයා ෙගන
දැනට මූලික කටයුතු අවසන් කර තිෙබ්.

49

2014 මාර්තු 04

විපක්ෂ නායකතුමා විසින් සඳහන් කර ඇති ඉතිහාසෙය්
ඉදිරිපත් වූ විවිධ සංකල්පමය සැලසුම් සහ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් දැනට කියාත්මක ෙකෙරන
වරාය පුරවරය පිළිබඳව ඇති සබඳතා ෙසවීම සඳහා අධ්යයනයක්
කළ යුතුව ඇත. එම අධ්යයනය කළ පසු ෙමම සභාවට අදාළ
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට අදහස් කරමි.
ඒ තමයි ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙපර දිෙනක ඉදිරිපත් කළ
පශ්නයට පිළිතුර. විපක්ෂ නායකතුමා අද ඉදිරිපත් කළ පශ්නයට
අදාළ පිළිතුෙරන් ෙකොටසක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම
තිෙබනවා. එහිත් එක් ෙකොටසක් ඉදිරිපත් කිරීමට බැරි ෙවනවා.
ෙම් පිළිතුර ඉංගීසි භාෂාෙවන් තමයි සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. මා
ඒක ඒ විධියටම ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

When Sri Lanka was a country of low income group,
concessionary credit and grants were available from multi
-national and bi-lateral funding agencies such as IFAD,
ADB, IDA, WB and JICA. In the 1990s, our procurement
guidelines were developed in line with procurement
procedures of those funding agencies to facilitate efficient
utilization of such grants and loans. However, after 2006,
Sri Lanka entered into a fast-growing development phase
and became a country of middle income group.
Once a country is elevated to a middle income group,
concessionary credits and loans are not available for
many sectors. Since 2006, investment needs of the
country are being changed rapidly from poverty
alleviation to growth-oriented major infrastructure.
Having realized the growth potentials in Sri Lanka,
especially after the eradication of terrorism, various nonconventional funding agencies came forward to support
the Government for its development effort. The ExportImport Bank in various countries started offering semiconcessionary loans with the blessing of their
governments. However, our procurement guidelines did
not have the necessary provisions to accept such
development assistance efficiently. The Export-Import
Bank in those countries have their own procurement
procedures. In instances when the contractor was
nominated by the funding agency from their own country,
the Government of Sri Lanka will have to negotiate the
price and contract conditions with nominated contractor.
Also, the EXIM Bank of some countries provide export
credit through the companies of their countries to
implement projects in foreign countries. In such instances,
foreign companies identify projects from our mediumterm investment framework in consultation with line
ministries and promote and facilitate the loan. Such credit
facilities can be mobilized only by those companies.
Further, some companies undertake development
projects under deferred payment schemes. Competitive
bidding procedures cannot be followed for projects of the
above categories. Having realized the need for efficient
and appropriate procurement procedures to meet the
needs of new financial instruments, the Government has
issued an additional set of guidelines in 2011 and
streamlined the process. Accordingly, line ministries are
required to obtain approvals from the Standing Cabinet-
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Appointed Review Committee - SCARC - as well as
from the Department of National Planning, the
Department of External Resources and the Central Bank
of Sri Lanka prior to making any commitment to lending
agencies with regard to the unsolicited proposals. After
the clearance from SCARC, contract conditions and
prices are negotiated by a Cabinet-Appointed Negotiating
Committee assisted by an appropriate Project Committee
or a Technical Committee. Terms and conditions of the
loans for each project is negotiated by the Department of
External Resources to ensure that there is a grant element
compared to the normal commercial loans and the terms
and conditions of the loan is within the repayment
capacity of borrowing institution or the Government.
Necessary budgetary provisions to account such loans
and, funds required to service such loans, are approved
by Parliament through the annual National Budget.
Therefore, there is no dilution of Parliament’s power to
control the public finance.
As we are aware, almost all major projects under the
Mahaweli Development and Urban Development Projects
such as the Kotmale Project, the Victoria Project, and the
Twin Tower Project were implemented as unsolicited or
stand-alone proposals in the 1980s. Compared to the
situation in the 1980s, today we have a large number of
such projects funded under non-conventional funding
sources as the country has entered into a rapid
development phase. Relevant documents in relation to
each of those projects run into 7 to 8 volumes. Therefore,
it will take more time to collect and copy all relevant
documents and table in the House. If necessary, copies of
all relevant documents can be tabled in Parliament once
those are ready.
Thank you.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඇහුෙව් ඇත්ත වශෙයන්ම
පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් පශ්නයක්. ෙමතැන CCCC ෙයෝජනාව
පිළිබඳව කථා කරනවා නම්, එම සමාගෙමන් එවපු තව
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා, "Colombo Port City concept" කියලා.
අෙනක් කාරණය, Special Cabinet Appointed Review
Committee වාර්තාව. ඒෙකන් පසුවයි කැබිනට් පතිකාවක්
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වුෙණ්. එම වාර්තාව කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා
නම් ඔය චීන සමාගෙමන් එච්චර ෙලොකු වාර්තාවක් එව්ෙව් නැහැ.
එෙහම තිෙබනවා නම් කියන්න, අපි ඒක තිෙබන අමාත්යාංශයට
ඇවිල්ලා ඒක බලන්නම්. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ.
අෙප් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාට මතක ඇති, එතුමා
ඇමතිවරයා හැටියට සකස් කළ Colombo Metropolitan
Regional Structure Plan එක ගැන. ඉන්දික ගුණවර්ධන
ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් තමයි අපට ඒක ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒකට
තිෙබනවා, volumes ෙදකක්. ඒ ෙදක විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒ
ෙදක ඕනෑම ෙවලාවක ඉතා පහසුෙවන් ෙදන්න පුළුවන්. නාගරික
සංවර්ධන අමාත්යාංශය තුළ ඒක තිෙබනවා. ඒක ෙගන එන්නට
පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ෙමහි පුස්තකාලෙය්ත් ඇති.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඊළඟට තිෙබනවා, Western Region Megapolis Plan එක.
ඒකට තිෙබන්ෙන් volumes තුනයි. ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය්ත්
තිෙබනවා; නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය්ත් ෙම් ටික තිෙබනවා.
ඉතින් ෙම්වා ෙගන එන එක විශාල පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
ඊළඟට, අෙනක් සියල්ලම නීතිය අනුව කර තිෙබනවා කියලා
ෙපබරවාරි මස 07වැනිදා සභානායකතුමා කියවපු වාර්තාෙව්
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඉතින් ඒවා ගැන අපට විස්තර ෙදනවා නම්
ෙහොඳයි. ඒ දින ටිකයි, ඒක දීර්ඝ එකක්ද, නැද්ද කියන එකයි මම
ඇහුෙව්. ඕනෑ නම් අපි අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා බලන්නම්. අපට
එතැනට යන්න පුළුවන්. ෙලොරිවලින් ෙගන එන්න තරම් ෙද්වල්
නැහැ කියලා යි මම හිතන්ෙන්.
මා අවසානෙය් අහන්ෙන්, ෙම් සමාගම පශ්නයකට මුහුණ දුන්
බව ෙලෝක බැංකුවට දැනුම් දුන්නාද, නැද්ද කියන එකයි. ඕක file
එක බලලා කියන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙන්. ඔය සියල්ලම ෙම් සති
අන්තයට ඉස්සර ෙවලා ෙගන එන්න පුළුවන් ෙද්වල්. ඒවා
ෙගෙනන්න ෙලොරි ඕනෑ කියලා කියනවා නම්, කවුරු හරි ෙම්
අගමැතිතුමාටයි,
වාර්තා
සකස්
කර
තිෙබන
අය
සභානායකතුමාටයි කියන්ෙන් අසත්ය. එච්චර ෙදයක් අවශ්ය
නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම එය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
කරද්දී ෙලොරිවලින් ෙගන ගිෙය් නැහැ ෙන්. කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් පත් කරපු විෙශේෂ ෙකොමිටිෙය් වාර්තාවයි, චීන
සමාගෙම් ෙයෝජනා ටිකයි ෙදන්න. එච්චරයි අවශ්ය වන්ෙන්.
ගරු අගාමාත්යතුමනි, මහවැලිය ගැන කියනවා නම්, it was
not unsolicited proposals; it was limited competitive bids.
ස්වීඩනය ගත්ෙතොත්, ස්වීඩන් රෙට් සමාගම්වලට විතරයි ෙම්
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. වික්ෙටෝරියා
ව්යාපෘතියට එංගලන්තෙය් සමාගම් ෙදකක් ඉදිරිපත් වුණා, Sir
William Armstrong සහ Balfour Beatty කියලා. ඒවා limited
competitive bids. එකක්වත් unsolicited proposals ෙනොෙවයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ වාර්තා ඔක්ෙකෝම ෙලොරියක් තරමට තිබුණා.
ඒ වුණත් ඒ වාර්තා ෙම් ගරු සභාවට ෙගනැල්ලා අපි ඒවා දිහා බලා
වාද කළා.

කථානායකතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙග්න්න
කැමැතියි, Minutes of the Party Leaders’ Meeting held on
Thursday, 20th February, 2014. එතැනදි මම ෙම් පශ්නය
නැඟුවා. විපක්ෂ සංවිධායකතුමා වන ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
එතැන හිටියා. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් සම්පදායානුකූලව
පශ්න ඇසිය හැකියි. නමුත් විස්තරාත්මක පශ්න අහනවා නම්,
පශ්නවලට ලිඛිත පිළිතුරු දීමට තිෙබන වගන්තිය යටෙත් අපි
පිළිතුරු ෙදන්නම්. නමුත් ෙමය සම්පදායක් කර ෙගන තිෙබනවා.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට තිෙබන අයිතිවාසිකම ෙහෝ පක්ෂ
නායකයින්ට තිෙබන අයිතිවාසිකම අඩු කරන්න කියන එක
ෙනොෙවයි අපි කියන්ෙන්. නමුත් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්
පශ්නයක් ෙහෝ කාරණා ෙදකක් යටෙත් පශ්න 25ක් අහන්න බැහැ.
එය කරන්නත් බැහැ. අගමැතිතුමා කිව්වා, "This will take a load
of documents" කියලා. ෙටන්ඩර් එකක් කිව්වාම ඉදිරිපත්
ෙවන්ෙන් එක් ෙකෙනක් ෙනොවන බවත්, ඒවෙග්ම විශාල කඩදාසි
පමාණයක් තිෙබන බවත් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. ෙම්වා ඔක්ෙකෝම බලන්න ඉල්ලනවා නම්, ඒවා
ඔක්ෙකෝම වාහනයක -ෙලොරියක- පටවා ෙගන තමයි ෙග්න්න
ෙවන්ෙන්. ෙම් නිසා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න
අහන්න පුළුවන් සීමාවක් තිෙබනවා. මීට අදාළ අමාත්යාංශවල
නිලධාරින් සහභාගි වන පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්
වනවා. එතැනදි ෙම් පශ්නය අහන්න පුළුවන්. එතැන ඔක්ෙකෝම
නිලධාරින් ඉන්නවා. ඊට අතිෙර්කව විෙශේෂ විවාදයක් ඕනෑ නම්,
අපි ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් විධියට
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) පාවිච්චි කරලා මට ලබන සතිෙය් ආපහු
ෙම් විස්තර ෙග්න්න කිව්වාට මම හිතන්ෙන් නිලධාරින්ට ඔය
කියන විධියට විස්තර ෙග්න්න අමාරුයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
පසු ගිය පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ගත් තීරණය අනුව ෙමය
ඉදිරියට කියාත්මක වනවා. ෙමය විවාදයක් කර ගන්න උත්සාහ
කරන්න එපා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අමාත්යාංශ නිෙව්දනෙයන් පසුව ඒක ෙමතැන විවාදයක් කර
ගන්න එපා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ක ෙම් සතිෙය් ලබා ෙදන්න
කියන්න. ඒ නිලධාරින් ෙහට ෙමහාට කැඳවන්න. අපිත් එන්නම්.
ඔබතුමා, අගමැතිතුමා සහ අපි ෙහට දවල්ට ෙම් ගැන සාකච්ඡා
කරමු.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඇත්ත වශෙයන්ම ඔය ෙයෝජනාව දිහා බලා තමයි මම එය
කිව්ෙව්. ෙමොකද, ෙමතැනට අවශ්ය වන්ෙන් වාර්තා කීපයක්
ෙදනවාද, නැද්ද කියන එකයි. ෙමතැන ෙචෝදනාව තිෙබන්ෙන්
ෙඩොලර් මිලියන 300ක වංචාවක් ගැන. ඒක ඇත්ත ද, නැද්ද
කියලා අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව විස්තර ෙදන්ෙන්
නැත්නම්, China Communications Construction Company
ෙයෝජනාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා
අපටත් අහන්න සිදු වනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)
ෙහොඳයි, හැකි ඉක්මනින් ඒ සඳහා උත්සාහ කරන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී එය විවාදයක් කර ගන්න එපා. ඒ ගැන පසුව
ෙසොයා බලා කියාවි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඒකට උත්සාහ කරන්න. ෙමොකද,
ඔබතුමන්ලාව ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා.

ෙම්

නිලධාරින්

අමාත්යාංශ නිෙව්දන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්ය
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.
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2014 ෙපබරවාරි 17 වන දින "වීරෙක්සරී"
පුවත් පත් වාර්තාව : ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත්යතුමාෙග් පකාශය
2014 ெபப் வாி 17ஆந் திகதிய
" ரேகசாி" அறிக்ைக: நீர்வழங்கல்,
வ காலைமப் அைமச்சாின கூற்

“VIRAKESARI” REPORT OF 17TH FEBRUARY, 2014 :
STATEMENT BY MINISTER OF WATER SUPPLY
AND DRAINAGE
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
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After detailed studies were carried out, it has been
established that the Iranamadu Tank in the Kilinochchi
District has the capacity to provide the required amount
of drinking water without jeopardizing the quantity of
water required for irrigation and cultivation activities. A
study which has been carried out by the Provincial
Irrigation Department too has established that the
Iranamadu Tank holds enough water to cater for both, the
drinking water demand and the irrigation demand as well.
We shall state here that we do not only depend on the
Iranamadu Tank source, but have already launched
programmes to develop other alternative sources such as
desalination plants and ground water development to
backup the water supply to the Jaffna Peninsula.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශීතරන් මන්තීතුමා කරපු
පකාශයක් 2014.02.17වන දින "වීරෙක්සරී" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ
පළ ෙවලා තිෙබනවා:
"வடக்கில் சிங்களவர்கைளக் கு ேயற்றேவ இரைணம
யாழ். நீர்விநிேயாகத் திட்டம்" - பாரா மன்ற உ ப்பினர்
சிவஞானம் சிறிதரன்.

"ඉරණමඩු - යාපනය ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමෙය් අරමුණ
සිංහල ජනයා පදිංචි කිරීම" කියන ෙබොෙහොම කනගාටුදායක
අසත්ය පකාශයක් එතුමා කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම
අමාත්යවරයා හැටියට එය නිවැරැදි කරන්න කැමැතියි.

Hon. Speaker, the concept of the Jaffna-Kilinochchi
Water Supply Project was conceived long ago. In
consideration of the impact of the project on social
welfare and the economic spin-offs that could be
delivered to the people in the Northern Province, the
Jaffna Peninsula and the islands, and also to the people of
the Kilinochchi area, our Government led by His
Excellency President Mahinda Rajapaksa in 2009,
approved and sought funding assistance to implement this
top priority drinking-water project. The ADB gave the
highest-most consideration to the Government’s request
and allocated funds, and a loan was signed for Rs. 21,320
million on a priority basis. The French Government too
extended funding assistance.
Sir, the objective of the Project is to enhance the
standard of health and quality of life to ensure social
welfare and the overall well-being of the people of the
Jaffna Peninsula and the Northern Province. By providing
much needed economic infrastructure, the livelihoods of
the people of the Northern Province will be enhanced and
improved, which in turn will elevate the poverty levels in
the region.
The Project was formulated by carrying out thorough
feasibility studies in 2006 by engaging foreign and local
consultants. The most suitable water source to abstract
water has been extensively investigated within the
Peninsula and also in the mainland and in the Kilinochchi
District.

The Jaffna District is estimated to have a population
of 650,000 people, while the population of the
Kilinochchi District is estimated to be around 140,000.
With the Jaffna Water Supply Scheme, we are planning
to provide drinking water to 300,000 people and in
Kilinochchi, programmes have been launched to cover
over 50,000 people at present. We have also successfully
launched a separate drinking-water project to serve the
Kilinochchi town and the Paranthan area abstracting
water from the Iranamadu Tank to serve a population of
over 24,000 people, with grant assistance from Japan.
Apart from that, three rural water supply schemes have
been launched in the Kilinochchi District with ADB
funding, covering a population of 1,700 people in
Iyakachchi, Vattakachchi and Akkarayan.
Sir, under this Project, we are not only supplying
drinking water, but we have strengthened the Iranamadu
Tank bund, for which the Ministry of Irrigation and
Water Resources Management has provided the funds.
The tank bund will be raised by two feet to store
additional water required for drinking water purposes.
The Project will also develop the downstream irrigation
canal systems. This has already been started and over Rs.
4,000 million has been allocated to the provincial
authorities. Of this amount, Rs 900 million has already
been spent for Stage I. We have looked after the farmers'
interests as an utmost priority. The Project has first taken
steps to safeguard the farmers' interests and only then has
gone to develop the drinking water supply scheme.
Hon. Speaker, in 2007 an MoU was signed between
the National Water Supply and Drainage Board and the
Provincial Irrigation Department to share water for the
Iranamadu Tank for drinking water and irrigation.
Extensive discussions, consultations, and awareness
campaigns were held at all levels to keep all stakeholders
involved and make them aware of the MoU. The ADB
and the French Government extended funding assistance
based on this MoU on water sharing. The MoU has been
amended to accommodate the concerns raised by the
farmers and expected to be signed shortly. This Project
will not only supply drinking water, but it will also cover
the sewerage component to provide a pipe-borne

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

sewerage system to the Jaffna Town, which intends to
protect the much-valued and preserved ground water
aquifer in the Jaffna Peninsula for posterity.
Furthermore, the Project covers training and capacitybuilding components to strengthen and enhance the
operational capacity of the National Water Supply and
Drainage Board. This training programme and capacity
building programmes will bring technology transfer to the
entire region with positive features. The objectives of the
Project are extensive and broader with a wide social,
economic and environmental horizon which encompasses
socio-economic aspirations of all the people in Jaffna and
the Northern Province.
An extensive distribution network of a total length of
650 kilometres running across the entire Jaffna Peninsula,
serving a population of over 300,000 people in the
Pooneryn and Pallai areas, will be laid under this Project.
For the areas where pipe-borne water cannot be delivered,
individual rural water supply schemes have been designed
and will be implemented under the Project with assistance
from the Japanese Government. The Project focuses on
the major part of the Jaffna Peninsula inclusive of all
islands. The Project has been launched to serve and cover
all the people in the Jaffna Peninsula and the Northern
Province and also to protect and safeguard the
environment. It is a flagship sustainable development
project.
In this context, it is apparent that the key objective of
this project is to serve all the people in Jaffna and the
Northern Province and to support commercial and
industrial activities by providing access to safe drinking
water and sanitation facilities.
Therefore, I would like to state that I categorically
refute and reject totally the statement made by the Hon. S.
Shritharan, MP in the "Virakesari" newspaper of 17th
February, 2014. Further, I wish to state very clearly that
the Government’s Iranamadu-Jaffna Water Project has
not been planned with any intention whatsoever to settle
Sinhala families in the Iranmadu and Jaffna areas as
stated by the Hon. Member. This is the Hon. Sritharan’s
own imagination to disrupt and sabotage this Flagship
Project, which brings water to the people of the Northern
Province, Kilinochchi as well as to the people of Jaffna,
and I request the Hon. Sritharan to be realistic and serve
his people rather than trying to sabotage this work with
his own imaginations.
Thank you, Sir.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

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

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද
සජීවීව විකාශය කිරීම ගැන පකාශයක් කළා. ඒ ගැන ෙමොනවාද
ෙවන්ෙන් කියලා ෙම් සතිෙය් බලනවා කිව්වා. අද වන තුරු එවැනි
සජීවී විකාශයක් ඇති ෙවලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක ෙකෙරනවා. ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්නයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒක කියාත්මක කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන් ෙකොයි කාලෙය් විතරද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අත්සන් කරපු වහාම කියාත්මක ෙවනවා. මම හිතන විධියට
වැඩි කලක් යන එකක් නැහැ. පශ්නයක් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු සැසි වාරෙය්දී පුළුවන් ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝගවල ෙපොඩි සංෙශෝධනයන් කරනවා, ඒවා
එකතු කරලා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] Is this
the democracy, the freedom of speech, that the
Opposition wants to have? I have brought this issue to
your notice and of the House, Sir. Certain derogatory
speeches were made in the House and there was
mudslinging at the Ministers, the Members and maybe
even at the Leader of the Opposition. The entire
Proceedings of the House go සජීවී. Sir, you make an Order
from the Chair for certain things to be expunged from
Hansard, but the Proceedings go live. Then, what is the
use of expunging it from Hansard when the entire nation
has already heard it? Therefore, Sir, we have to be very
cautious about the method adopted, because even in the
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Lok Sabha and the House of Commons, a live telecast of
Proceedings is not allowed; only a censored telecast is
allowed.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
ඔබතුමා කියන්ෙන් සජීවී විකාශය එපා කියලා ද? [බාධා
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සියලු ෙද් හිතලා මතලා කරන්න
තමයි හදන්ෙන්.
පධාන කටයුතු අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක1. ආනයන හා
අපනයන පාලන පනත යටෙත් නිෙයෝග අනුමත කිරීම.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුෙරන් පස්ෙසේ ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කරුණු දැක්වීෙම්දී ඉදිරිපත් කළ "ෙඩොලර්
මිලියන 300ක වංචාවක්" කියන එක හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් ඉවත්
කරන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, එතුමාෙග්
කථාව Standing Orders වලට විරුද්ධයි. 23(2) යටෙත්
පශ්නයකට උත්තර දුන්නාට පස්ෙසේ ආෙයත් debate එකක්
කරන්න බැහැ. එතුමාෙග් මුළු කථාව ගැනම ෙනොෙවයි මම
කියන්ෙන්. "ෙඩොලර් මිලියන 300ක වංචාවක්" කියන එක සුදුසු
නැහැයි කියන එකයි මම කියන්ෙන්. ඒක වැරදි කථාවක්. ඒක
ඔප්පු කරන්න ඕනෑ.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, අපි ඒ ගැන ෙසොයලා බලලා කපා හරින ඒවා කපා
හරිනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන ගන්න කැමැතියි ෙඩොලර්
මිලියන 300ක් ෙගනි යන්න ෙලොරි කීයක් ඕනෑද කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අපි පධාන කටයුතුවලට යමුද?

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයකට උත්තර දුන්නාට
පස්ෙසේ ආෙයත් ඒ ගැන කථා කරන්න බැහැ. ඒ ගැන debate
කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒක ඉවත් කරන ෙලස මම ඉල්ලනවා.
[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, දැන් ගරු අගමැතිතුමා අද දින විෂයයට එන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එය ඉක්මනට ඉල්ලුෙව් ෙමෙහම
ෙචෝදනාවක් තිෙබනවා කියන නිසයි. ඔබතුමා ඒක ෙනොෙදනවා
නම් ෙචෝදනා ඔප්පු ෙවනවා. ෙදනවා නම් ඒක අද ෙදන්න. ෙහට
මම ෙම් ගරු සභාෙව් වරපසාද පශ්නයක් මතු කරනවා. අද
පකාශෙය්ත්, එදා පකාශෙය්ත් - මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලා
කිව්වා, ඒ වාර්තා හැදුෙව් ඔබතුමන්ලා ෙනොෙවයි කියා. - ෙම් ගරු
සභාව ෙනොමඟ යවන කරුණු තිෙබනවා. ඒ නිසායි මම ෙම්ක
කිව්ෙව්, ෙඩොලර් මිලියන 300ක වංචාවක් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා
ෙසොයා ගන්න. ගරු අගමැතිතුමාටත් දැනුම් දීලා මම ෙහට වරපසාද
පශ්නයක් මතු කරනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් වාර්තා ෙදෙකන්ම
ෙම් ගරු සභාවට කරුණු කියලා නැහැ. අපව ෙනොමඟ යවන්න
ෙමතැන ෙම්වා කියනවා. ඔබතුමා ෙමතැන ඇවිල්ලා කිව්වාට අපි
ඔබතුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ෙලොරියක් වුවමනා නැහැ. මම
ෙපන්වන්නම් ෙම් සමහර වාර්තා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්ක ඔය තරම් දුරට විවාද කරන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු
අගමැතිතුමා පකාශ කළ පරිදි පසු ෙවලාවක ගනිමු.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ෙචෝදනාවක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත :
නිෙයෝග

இறக்குமதிகள், ஏற் மதிகள் (கட் ப்பா )
சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT:
REGULATIONS
[අ.භා. 2.32]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of
Buddha Sasana and Religious Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව්යවස්ථාව සහ 1985 අංක 48 සහ
1987 අංක 28 දරන පනත් මඟින් සංෙශෝධිත 1969 අංක 1 දරන ආනයන
හා අපනයන (පාලන) පනෙත් 4 වැනි වගන්තිෙය් (3) වැනි උපවගන්තිය
සහ 14 වැනි වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු, එම පනෙත් 20 වැනි වගන්තිය
යටෙත් ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජනවාරි 21 දිනැති අංක
1846/16 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.02.19 දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතුය.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ෙම් කිව්ව කථාව Standing Orders වලට විරුද්ධයි.
ඔබතුමාෙග් කථාෙව් ඔක්ෙකොම කරුණු ගැන මම කියන්ෙන්
නැහැ. "ෙඩොලර් මිලියන 300ක වංචාවක්" කියන එක අයින්
කරන්න කියලායි මම ඉල්ලන්ෙන්.

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරන ෙමම නිෙයෝග
තුළින් සැලෙසන වාසි ෙමොනවාද කියා අපි දැන් බලමු. ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය යටෙත් පධාන වශෙයන් පුද්ගලයන් ෙහෝ බඩු
පවාහනය සඳහා සැලසුම් කරන ලද ඒවා හැර, විෙශේෂ කාර්ය
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ෙමෝටර් වාහන ගැනයි කථා කරන්ෙන්. උදාහරණ වශෙයන් ආපදා
ෙලොරි, ෙදොඹකර, ෙලොරි, ගිනි නිවීෙම් වාහන, ෙකොන්කීට් මිශ
කිරීෙම් ෙලොරි, මාර්ග අතු ගෑෙම් ෙලොරි, ඉසීෙම් ෙලොරි, ජංගම
වැඩපළ, ජංගම රෂ්මි විද්යා ඒකක දක්වන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්
ආනයනයට හා අපනයනයට වාෙග්ම, සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජන
ජීවිතය සාර්ථක කිරීම සඳහා වුවමනා කරන ආදායම් රැස් කර
ගැනීමට ෙයෝග්ය වාහන ෙගන්වා ගැනීමට ෙම් තුළින් වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලෙය්දී තිබුණු ෙගවීම් ෙමවර අඩු කර තිෙබනවා.
දැනට නිකුත් කරනු ලබන අංකවලින් ඉදිරියට අංක 10,000 දක්වා
විෙශේෂ අංක ෙවන් කිරීමට රුපියල් 6,000යි. ඒ වාෙග්ම 20,000
දක්වා විෙශේෂ අංක ෙවන් කිරීමට රුපියල් 8,000යි. 30,000 දක්වා
විෙශේෂ අංක ෙවන් කිරීමට රුපියල් 10,000යි. ඒ විධියට ෙම්වාට
ෙගවීම් අඩු කර තිෙබනවා. ඒ ෙගවීම් අඩු කරලා, ජන ජීවිතය
සාර්ථක කිරීම සඳහාත්, ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම සඳහාත් ෙම්
වාහන ෙගන්වීමට පහසුකම් සලසා දීම සාමාන්ය ජනතාවටත්,
ෙකොම්පැනිවලටත් විෙශේෂෙයන් පෙයෝජනවත් ෙවනවා.
දැනට අෙප් රෙට් සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන තමයි වැඩිෙයන්ම
තිෙබන්ෙන්. කාර් වැනි සැපවත්ව ගමන් කරන්න පුළුවන් වාහන
තමයි වැඩි හරියක් තිෙබන්ෙන්. ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
විෙශේෂ මිල මුදල් තිෙබන අයටයි; ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න
හුඟක් ෙදනාටයි. ඒ වුණත් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජීවිතයට
පෙයෝජනවත් වන විධියට අද ෙම් ෙයෝජනා කරන වාහන ෙගන්වා
ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. අෙප්
අපනයනවලටත් ඒක විෙශේෂෙයන්ම පෙයෝජනවත් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් තිෙබන ෙම් වාහන නිසා
ජනතාවට ෙසේවය කරන්න තිෙබන ශක්තිය ෙබොෙහෝ දුරට අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. කම්කරු ජනතාව උගත් තත්ත්වෙය් නැහැ.
හුඟක් කුඹුරු අස්වද්දන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන ෙසොයා
බැලුවාම අපට ෙපනී යන්ෙන් ෙමොකක්ද? කම්කරුවන් නැහැ, වැඩ
කරන අය නැහැ කියලා කියනවා. මම මීට ෙපරත් ෙම් ගැන කිව්වා.
ෙමවැනි යන්ත සූත තුළින් ඒ වැඩ සෑෙහන පමාණයක් කර ගන්න
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ සමඟම අප නිෂ්පාදනය කරන දව්ය
නගරවලට, වරායට, විෙද්ශවලට ෙගන යෑෙම් පහසුකම් ෙම් තුළින්
සැලෙසනවා.
අද අපට හුඟක් සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. පසු ගිය කාලවල
නගරය තමයි දියුණු වුෙණ්. ඉස්සර "නගරයට කිරි, ගමට කැකිරි"
කියලා කට කථාවකුත් තිබුණා. අද ගම්මානවල පාරවල් සකස්
කරලා, ඒවා කාපට් කර තිෙබනවා. එක්තරා ෙද්ශපාලනඥෙයක්
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී කියා තිබුණා, "ඇයි ෙම් පාරවල් හදන්ෙන්,
ඇයි ෙම් පාලම් හදන්ෙන්, ෙම්වා කන්නද, ෙම්වා කන්න
පුළුවන්ද?" කියලා. පාර කන්න බැහැ; පාලම කන්න බැහැ. නමුත්
පාර නිසා, පාලම නිසා කෑම පහසු ෙවනවා. කෑම වැඩිෙයන් ලබා
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. කෑම ලාෙබට ලබා ගන්න පුළුවන්
ෙවනවා. ඒක ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් ඔවුන් විෙශේෂෙයන් දැන
ගත යුතු කාරණයක්. ෙම්ක සාමාන්ය ජනතාව වුණත් දන්නා
කරුණක්. අද ඒ විධිෙය් දියුණු කිරීම් කරලා, ෙමවැනි වාහනත්
ලැබුණාම ඒවා අෙළවි කර ගැනීමට ෙගොවි ජනතාවට පහසුකමක්
ලැෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා ෙන් අතීතෙය් අෙප්
ෙගොවීන් තම නිෂ්පාදන ෙගෝනිවලට දමලා ඔළුෙව් තියාෙගන
සැතපුම් ගණන් දුර පයින් ආව බව. එෙහම ෙග්න්න විශාල
මහන්සියක් දරන්න ෙවනවා. ඒ මහන්සියට සරිලන ආදායමක් ඒ
අයට ලැබුෙණ් නැහැ. සමහර ෙවලාවට තමන්ට ගිය වියදමයි,
මහන්සියයි, කාලයයි ඔක්ෙකොම අයින් කළාම ඉතිරි වන ෙදයක්
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නැහැ. එතෙකොට ෙගොවියා කල්පනා කරනවා, ෙමොනවාටද ෙම්
වැඩ කරන්ෙන්, අපිත් ඔය තියන එකක් කාලා නිකම් ඉන්න එක
වඩා ෙහඳයි කියලා. ෙම්වා කරන එෙකන් අපි දුක් විඳිනවා;
ආදායමක් නැහැ; වාසියක් නැහැ; පෙයෝජනයක් නැහැ; අෙප්
දරුවන් දියුණු තැනකට ෙගෙනන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා
ඔවුන් හිතනවා. ඒ නිසා ෙම් පාරවල් සහ පාලම් ඇති කරලා ඒ ගම්
එකම මට්ටමකට දියුණු කරලා ඒකාබද්ධ කිරීම තුළින් ඒ ඒ
ගම්වල නිෂ්පාදනය කරන ෙද්වල් අෙනක් ගම්වලට යවලා
පරිහරණය කර ගැනීමට, ඒ වාෙග්ම හුවමාරු කර ගැනීමට
අවස්ථාව ලැෙබනවා, අෙළවි කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැෙබනවා.
ඒ ගම්වල ඉන්න පුද්ගලයන්ට විශාල වශෙයන් වැය වුණු කාලය
අඩු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට ගිය වියදම හුඟක් දුරට අඩු
ෙවනවා. අඩු ෙවලා ෙගොවියා කල්පනා කරනවා, වගා කරන
පුද්ගලයා කල්පනා කරනවා, දැන් අපට ෙහොඳ ආදායමක් හම්බ
ෙවනවා, ඒ නිසා මම වැඩිෙයන් වගා කරන්න ඕනෑ කියලා.
එෙහම වුණාම තමන්ෙග් රෙට්දී කෑම බීම ලබා ගැනීමට පමණක්
ෙනොෙවයි, විෙද්ශවලට ඒවා යවන්නත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අගමැතිතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මට පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්ය
ෙවනවා. ෙම් නිෙයෝගෙය් තිෙබන ෙද් ෙනොෙවයි ගරු අගමැතිතුමා
පැහැදිලි කරන්ෙන්. අද කථා කරන්න තිෙබන්ෙන් විෙශේෂ
බලපතයක් නිකුත් කරලා පැරණි වාහන ෙගන්වා ගැනීමක් ගැනයි.
ඒක පැහැදිලි කළා නම් හරි. අගමැතිතුමා ෙවන එකක් කියන්ෙන්.
ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් අවුරුදු හතරට වැඩි තීවීල් ෙගන්වීමට අවසර
දීමක්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)
මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, ෙගන්වන වාහන ෙමොනවාද කියලා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නමුත් ඒවා නිදහෙසේ ෙගන්වන්න දීලා නැහැ.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඒවා ෙගන්වන්ෙන් අපනයනය කරන ෙද්වල්වලට ඒවා
පරිහරණය කර ගන්න පහසු ෙවන්නයි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිෙයෝගෙයන්
නිදහෙසේ වාහන ෙගන්වීමක් ෙනොෙවයි.
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ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

කුණු අදින්න පුළුවන් වාහන නගරයට ෙගනැත් ෙදනවා. ෙම්
වාෙග් ෙද්වල් තමයි කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා ෙම් නිෙයෝගවල
තිෙබනවා. ඒකයි මම ෙම් කථා කරන්ෙන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් නිෙයෝගවල තිෙබන්ෙන් බලපත
දීමක් මිසක් නිදහෙසේ ෙගන්වීමක් ෙනොෙවයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රටට විශාල වශෙයන් ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් පලතුරු වර්ග, ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් නිෂ්පාදන ෙගන
එනවා. ඒ ෙගෙනන හුඟක් ඒවා නතර කරලා අපනයනය කරන්න
පුළුවන්(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)
ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණාම ඔබතුමා ඔය
කථාව කරන්න.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අගමැතිතුමා කියන ෙද්වල් අහෙගන ඉන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)
ෙම්ක නිදහෙසේ ෙගන්වීමක් ෙනොෙවයි
කථානායකතුමනි.

ජීවිතය සාර්ථක කිරීම කියන එකයි මා ෙමහිදී කියන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කෙළොත් ඉතාම සාර්ථක ජන ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(மாண் மிகு
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(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙන්,

ගරු

ෙම් ගැසට් එකට-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කිරීම තුළින් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට විශාල
පහසුකමක් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්,
අෙනක් තැන්වලත් ඉන්න ෙද්ශපාලකයන් සාමාන්ය ජනතාවෙග්
ජන ජීවිතය ෙගොඩ නඟන්න යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, එතුමා කියන ෙද් ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.
ඊට පසුව ඔබතුමාට කථා කරන්න ෙවලාවක් තිෙබනවා ෙන්. ඒ
ෙවලාවට ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුඟාක් ෙද්ශපාලකෙයෝ සාමාන්ය ජන
ජීවිතය ගැන දන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ පුළුවන් තරම් සල්ලි
හම්බ කරලා, මුදල් ෙගවලා ඡන්ද ලබාෙගන අවශ්ය තැන්වලට
යන්න උත්සාහ කරනවා මිසක් සාමාන්ය මනුෂ්යයා කන්ෙන්
ෙබොන්ෙන් ෙකොෙහොමද, වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, දුක්
විඳින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක දන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන දන්ෙන්
නැතිව තමයි හුඟ ෙදෙනක් කථා කරන්ෙන්. "පාරවල් ෙමොකටද,
නිදා ගන්නද?" කියලා සමහරු අහනවා."පාරවල් නිදාෙගන
ඉන්නද?" කියලාත් සමහර අය අහනවා. "පාරවල් ෙමොකටද,
කන්නද?" කියලා සමහර අය අහනවා. ඒ අය ෙද්ශපාලකෙයෝද?
ෙද්ශපාලකයන් කියන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාව දියුණු තියුණු කරලා
ඔවුන් සැපවත්ව ජීවත් කරවන, බය සැක නැතිව ජීවත් කරවන
සමාජයක් ෙගොඩ නඟන පුද්ගලෙයෝයි. එවැනි පුද්ගලයන්
ෙනොෙවයි නම් ඉන්ෙන්, ඒ අය ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් සිටීම තුළින්
මුළුමහත් සමාජයම විනාශයට යනවා; ජාතියම, රටම විනාශයට
යනවා. ඒකයි සිද්ධ වන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කිරීම තුළින් ෙම් රජය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් සාමාන්ය ජන

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී, ගැසට් එෙක් තිෙබන ඒවාට අදාළව
කථා කරන්න.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

අපි මීට ඉස්සර ෙවලා පනතක් ෙගනාවා අෙප් රටට ෙගන්වන
භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්න. ඒ තුළින් භාණ්ඩවල මිල අඩු
ෙවනවා. භාණ්ඩවල මිල අඩු වුණාට බැහැ. ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය
ෙනොෙකරනවා නම් භාණ්ඩවල මිල අඩු වීෙම් පෙයෝජනය ගන්න
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. මම හැම දාම කිව්ෙව් විෙද්ශ රටවලින්
ෙගන්වන ෙද්වල් සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරන්න ඕනෑ කියලායි.
ඒවාෙය් මිල වැඩි කරන්න ඕනෑ කියන එකයි මෙග් චින්තනය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙනොෙයක් විධිෙය් පලතුරු වර්ග ෙම් රටට
ෙගෙනනවා. ඒ පලතුරු සියල්ල ෙම් රෙට් වවන්න පුළුවන්. ඒවා
ෙගන්වන එක සම්පූර්ණෙයන් නතර කරනවා නම්, පිටි ෙගන්වීම
නතර කරනවා නම් මීට වඩා දියුණුවක් ෙම් රට තුළ ඇති කර
ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, වාහන ෙම් විධියට ෙගන්වීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබන්ෙන් විෙශේෂෙයන් ෙගොවි ජනතාවට
වාසියක් සලසලා ඔවුන්ට ජීවත් වීමට ජීවන මාර්ගය සකස්
කරන්නයි. අෙනක් අතට තවත් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා.
ජල සම්පාදනයට වුවමනා කරන උපකරණ, වාහන, නගරවල
කුණු අදින වාහන වාෙග් ෙද්වල් අවශ්ය ෙවනවා. දැන් නගරවල
විශාල වශෙයන් කුණු එකතු ෙවලා ෙලඩ ෙරෝග හැදීෙම් මාර්ග
සකස් ෙවලා තිෙබනවා. සෑම නගරයකම ෙමවැනි තත්ත්වයක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අවශ්ය උපකරණ නැතිකම ඒකට රුකුලක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවා ලබා දීමත් ඉතාම
වැදගත් කාරණයක් කියලා මම කල්පනා කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව
ඉතාම පෙයෝජනවත් එකක්. ෙම් වාහන ෙගන්වීම ඉතාම
පෙයෝජනවත්. සාමාන්ය ජන ජීවිතය සාර්ථක කරන්නත්, රටක්
වශෙයන් දියුණු වන්නත් එය පෙයෝජනවත් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපරත් මා කිව්වා වාෙග්
ෙගොවිතැන් කරන, ඒ වැඩ පළ කරන ජනතාව දැන් හුඟක් අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් කුඹුරුවලට, ෙගොඩ ඉඩම්වලට පුංචි
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

වාහන වුවමනා කරනවා. ඒවා පිට රටවලින් ෙගන්වන්නත් ඕනෑ.
දැන් රුසියාෙව් ෙත් දලු කඩන්ෙන් මැෂින්වලින්. ජපානෙය් ෙත් දලු
කඩන්ෙන් මැෂින්වලින්. අපට තවත් ටිකක් කල් යනෙකොට ෙත්
දලු කඩන්න මිනිසුන් නැති ෙවනවා. දැන් ඉන්න වයසක අය නැති
වුණාම ෙත් දලු කඩන්න ෙකෙනකු ෙසොයා ගන්න බැරි ෙවනවා.
දැන් ෙපොල් කඩන්න මිනිස්සු නැහැ. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් තුළ
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල තිෙබන machineries ෙගනැල්ලා
සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම ගැනත් අපි සිතා බලන්න ඕනෑ කියලා
මම කල්පනා කරනවා. එෙහම වුෙණොත් අපට ෙම්වා දියුණු තියුණු
තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් ෙවනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ
ෙම් රෙට් කරෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න
මිනිසුන් නැති වුෙණොත් අපට ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ ෙවනවා. ලංකාෙව් පමණක් ෙනොව, ෙලෝකෙය් හුඟක් රටවල
අද ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. යුෙරෝපය ගැන
බැලුෙවොත් මිල මුදල් නැතිව යුෙරෝපය හුඟක් බංෙකොෙලොත්
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකාව ඒ වාෙග්
තත්ත්වයට පත් වුණා. ෙම්කට විෙශේෂ ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
නව පරම්පරාව කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතයට සහ නිෂ්පාදනවලට එකතු
වන්ෙන් නැති වීමයි. එෙහම එකතු වන්ෙන් නැතිව ඒ අය ජීවත්
වන්න බලන්ෙන් ෙබොෙහොම පහසු කමවලින්. ඒ අය හුඟක්
කැමැතියි ආණ්ඩුෙව් -රජෙය්- රස්සාවල් කරන්න; ෙල්කම්
ෙකෙනකු ෙවන්න. ඒ වාෙග් වැඩ කරමින් වාඩි ෙවලා ඉන්නයි
කැමැති. එෙහම නැතිව උදැල්ල, මුල්ලුව, අලවංගුව අරෙගන වැඩ
කරලා ඒවාෙයන් දියුණු තියුණු ෙවන්න ඒ අයට කැමැත්තක්
නැහැ.
ඒ නිසා වාහන වාෙග්ම ඒ අංශය දියුණු කිරීමට වුවමනා කරන
ෙපොඩි machineries ලංකාවට ෙගන්වන්නත්, ඒ රටවලට දන්වා
අපට වුවමනා කරන තත්ත්වෙය් විෙශේෂඥයන් ෙගන්වන්නත්, අපට
අවශ්ය ෙද්වල් ඒ රටවල නිෂ්පාදනය කරලා ෙගන්වන්නත් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න වුවමනා කරනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. පුංචි උපකරණ ලංකාවට ෙගනාවත් ඒවා ලංකාෙව්ම
හදන්නත් අප උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. සමහර තරුණ දරුෙවෝ
ෙබොෙහොම දක්ෂ විධියට machineries හදා තිෙබන බව
පත්තරවලින් අප දකිනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ එකතු කරලා ෙම්වා අෙප්
රෙට්ම හදා ගන්න කමයකුත් සකස් කරන්න ඕනෑ කියා මම
හිතනවා. එෙහම කිරීම තුළින් තමයි අපට අනාගතය සඳහා ඉදිරි
ගමනක් සන්ෙතෝෂෙයන් සැපවත්ව ගමන් කරන්න පුළුවන්කම
ලැෙබන්ෙන්. ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත්
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා
වාෙග්ම ෙමයින් උපරිම පෙයෝජනය ගන්න ලැෙබ්වා කියා
පාර්ථනා කරනවා. මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.47]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා අද "දිමු චින්තනය"
ඉදිරිපත් කළා. දිමු චින්තනෙයන් කිව්වා, "විෙද්ශෙයන් ෙගෙනන
සියලු ෙද් නතර කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි මෙග් චින්තනය" කියා.
අගමැතිතුමනි, දිමු චින්තනය කියාත්මක කෙළොත් රෙට්
මිනිසුන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ දමන්න ඔබතුමා -[බාධා
කිරීමක්] ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා යන්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක්
හිටියා නම් මම ෙම්ක පැහැදිලි කරනවා.

(Mr. Speaker)

කථා කරන්න තවත් මන්තීවරු සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාෙග්
කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
දිමු චින්තනය ගැන කථා කරනවා නම් එතුමා ඉන්න එපායැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
එතුමා ඇහුම්කන් ෙදයි. ඔබතුමා කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

කමක් නැහැ. එතුමා ජනාධිපතිවරණයකට ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ
එකකට ඉදිරිපත් ෙවනවා නම් ඒ චින්තනය ඉදිරිපත් කරයි
ෙන්. එතෙකොට අපි ඒ විෙව්චනය ඉදිරිපත් කරමු.
ගරු කථානායකතුමනි, අද ආනයන හා අපනයන (පාලන)
පනත යටෙත් නිෙයෝග සම්බන්ධව කථා කරන විට ඇත්ත
වශෙයන්ම බදු වැඩි කිරීම පිළිබඳව තමයි ෙම් ගරු සභාෙව්
සාකච්ඡා වුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම රජය බලපත දැමීෙමන් සහ
වක බදු වැඩි කිරීමත් තුළින් යම්කිසි මුදලක් සාමාන්ය
ජනතාවෙගන් අයකර ගැනීෙමන් මිනිසුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය
තිබුණාට වඩා පහළට වැෙටන එක තමයි සිදු වන්ෙන්. ආනයන හා
අපනයන බදු පිළිබඳව, ෙරගුලාසි පිළිබඳව ෙකොච්චර කථා කළත්
අප දන්නා ෙද් තමයි මිනිසුන්ෙග් ජීවන වියදම එන්න එන්නම
වැඩි වීම.
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා ජනෙල්ඛන හා
සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඉතාමත්ම වැදගත් වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාර්තාව තමයි, 2012-2013 වසරට ගෘහස්ත
ආදායම් හා වියදම් සමීක්ෂණෙය් මූලික වාර්තාව. ඒ වාර්තාෙව්
සඳහන් ෙවනවා, ශී ලංකාෙව් සාමාන්ය ගෘහස්තයකට -පවුලකටමාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 40,887ක් අවශ්ය වන බව. ෙම්ක
තමයි පසු ගිය සතිෙය් එළිදැක්වූ නවතම වාර්තාෙව් සඳහන්
වන්ෙන්. නාගරික ගෘහස්තයක් නම් ගරු කථානායකතුමනි,
බස්නාහිර පළාෙත්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
Order, please! ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනයට
පැමිෙණනවා ඇති.
අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]

මූලාසනාරූඪ විය.

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

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් ගාල්ල පැත්ත
ගැන කියනවා නම්, 2012-2013 වසරට ගෘහස්ත ආදායම් හා
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වියදම් සමීක්ෂණෙය් මූලික වාර්තාව අනුව ගාල්ෙල් නාගරික
ගෘහස්තයක මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 59,001ක මුදල්
පමාණයක් අවශ්යයි. නැත්නම් ජීවන තත්ත්වය රඳා පවත්වා ගන්න
බැහැ කියා තමයි පසු ගිය සතිෙය් එළිදක්වා තිෙබන ෙම්
වාර්තාෙවන් සඳහන් කරන්ෙන්. කාට ෙහෝ කියන්න පුළුවන් -

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

කී ෙදෙනක් සිටින පවුලකටද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
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ෙල්ඛනය අනුව 2009 වර්ෂෙය් සාමාන්ය පුද්ගලෙයක් මාසයකට
පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබනවා, කැකුළු හාල් ගෑම් 4,127ක්.
නමුත් අවාසනාවකට වාෙග් දැන් තිෙබනවාය කියන සංවර්ධනය
තුළ ෙම් පමාණය ගෑම් 3,690 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින්,
ඔය කියන සංවර්ධනය ගෘහස්ථෙය්, බිම් මට්ටෙම් තිෙබනවා නම්
ෙම් පමාණය ෙම් විධියට අඩු වන්න ෙහේතුවක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තව එක උදාහරණයක්
වශෙයන් සීනි අරෙගන බලමු. 2009 වර්ෂෙය් සාමාන්ය
පුද්ගලෙයක් මාසයකට පරිෙභෝජනය කරලා තිෙබනවා, සීනි ගෑම්
1,212ක්. නමුත් 2012වන ෙකොට ඒ පමාණය ගෑම් 1,104 දක්වා
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. උදාහරණ ෙදකක් පමණයි මා කිව්ෙව්.
නමුත් අපි පාවිච්චි කරන සියලු භාණ්ඩ හා ෙසේවා එකතු කරලා
තමයි ෙම් භාණ්ඩ පැසිය හදන්ෙන්. එයින් තමයි ෙම් 59,001
කියන රුපියල් ශත ගණන හැදිලා තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

3.9යි. 4කුත් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම පවුල දැන් යම් කිසි
පමාණයකට ෙපොඩි ෙවලා ඉස්සර වාෙග් 5 ෙදෙනක් ෙනොෙවයි,
3.9යි. ෙම් රෙට් නාගරික පෙද්ශයක නම් 4කට අඩු පවුලකට
මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 59,001ක් අවශ්ය ෙවනවා. කාට
ෙහෝ කියන්න පුළුවන් "කිසි ගැටලුවක් නැහැ ෙන්. ඒක පුද්ගල
ආදායම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 3000යි" කියා. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
3000යි කියන එක රුපියල්වලට හැෙරව්ෙවොත් ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මාසයකට රුපියල් 32,500ක් ෙනෝනාටයි
මහත්තයාටයි සියලු දරුවන්ටයි හම්බ ෙවනවා.
එෙහම වුෙණොත් නම් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැන ගැටලුවක්
වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගිය සතිෙය් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාෙව්ම
සඳහන් වනවා, ෙම් රෙට් සාමාන්ය ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල්
11,932යි කියලා. ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 11,932යි කියලා
ගිය සතිෙය් ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව් තිෙබන අගයත්, ඔබතුමන්ලා
පුරසාරම් ෙදොඩන ඒක පුද්ගල ආදායම මාසයකට ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 3,000 ෙහවත් රුපියල් 32,500යි කියන අගයත් අතර
ෙලොකු පරතරයක් තිෙබනවා. තුන් ගුණයක විතර ෙවනසක්
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙමතැන -

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)
ගරු මන්තීතුමනි, ගණනය කරපු භාණ්ඩ ලැයිස්තුව කියන්න
පුළුවන් ද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ඔබතුමා ඒ පශ්නය අහපු එක. ෙම් සංඛ්යා
ෙල්ඛන ලබා ගන්ෙන්, අවුරුදු 3කට වරක් ගෘහස්ථ 25,000ක
ආදායම් හා වියදම් පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් කිරීෙමන්. ෙමය තමයි
ලංකාෙව් ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට කරන
පධානම සමීක්ෂණය. ෙමය 1960 ගණන්වල ඉඳලා කර ෙගන
ආවා. 2012 - 2013 වාර්තාව ඊෙය් ෙපෙර්දායි ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම්
සඳහා ගන්ෙන් අපි පරිෙභෝජනය කරන භාණ්ඩ හා ෙසේවා පැසියයි.
අපි හිතනවා, හාල් කිෙලෝගෑම් ෙමපමණ පමාණයක් අනුභව
කරනවාය, පරිප්පු කිෙලෝගෑම් ෙමපමණ පමාණයක් අනුභව
කරනවාය කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාෙග් පශ්නයට උත්තරයකුත් එක්ක මා උදාහරණයක්
කියන්නම්. ඉස්ෙසල්ලා අගමැතිතුමා කිව්වා, "දැන් පශ්නයක්
නැහැ. මිනිසුන්ට ෙහොඳට කන්න ෙබොන්න තිෙබනවා, එදා වාෙග්
ෙනොෙවයි" කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්

හදවතට තට්ටු කරලා අහන්න, අද අපි ෙවෙසන නගර බද
පෙද්ශවල රුපියල් 59,001ක් ෙගදරට ෙගෙනන පවුල් කීයක්
තිෙබනවා ද කියලා. අපි ඇත්ත කථා කරමු. රුපියල් 59,001ක්
ෙගදරට ෙගෙනන පවුල් ඉතාම අල්ප සංඛ්යාවක් තමයි
තිෙබන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් දත්ත විශ්ෙල්ෂණය කරන
ෙකොට අපට ලැෙබන ෙතොරතුරු පිළිබඳව මීට වඩා සාකච්ඡා
ෙවන්න ඕනෑ. මා එක උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. අෙප්
රෙට් පවුල් සියයක් අරෙගන, ඔවුන් ලබන ආදායම අනුව දහෙය්
ෙකොටස්වලට ෙබදා බැලුෙවොත්, එයින් පවුල් 60කට කිසිම ෙදයක්
ඉතුරු කරන්න බැහැ. ඒ පවුල් සියෙයන් පවුල් 60කට කිසිම
ෙදයක් ඉතුරු කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි අද වන ෙකොට
පවතින්ෙන්. එෙහම නම් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත
වශෙයන්ම ජීවත් වන්න අමාරුයි කියන එක ගැන ෙම් ගරු
සභාෙව් නැවත වාද විවාද කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙමොකද,
ෙම් දත්තවලින් ඒ කරුණ ඉතාම ෙහොඳින් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන
නිසා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක පැත්තකින් රජයට
කියන්න පුළුවන්, පුද්ගලයන්ෙග් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා
කියලා. ඔව්, එක පැත්තකින් ඒක ෙවලා තිෙබනවා. දැන් බලන්න,
2006 දී සාමාන්ය ගෘහස්ථයක ආදායම රුපියල් 26,286යි. නමුත්
අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාවට අනුව සාමාන්ය
ගෘහස්ථයක ආදායම රුපියල් 46,207යි. ඒ කියන්ෙන්,
ගෘහස්තයක ආදායම සියයට 76කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
අනුව කාට ෙහෝ කියන්න පුළුවන්, "අපි කියාපු ආශ්චර්යය ඔය
තිෙබන්ෙන්" කියලා. රුපියල් 26,200 ඉඳලා රුපියල් 46,200ට
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක සියයට 76ක වර්ධනයක්.
නමුත් ඒක ෙනොෙවයි, අපි බලන්න ඕනෑ. ජීවන වියදම කියන්ෙන්,
ජීවත් වීමට දරන වියදම. ආදායම වැඩි ෙවනෙකොට, අෙනක්
පැත්ෙතන් වියදමත් වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට ආදායම වියදම වැඩි
වීමත් එක්ක සංසන්දනය කළාම අපි ඒකට කියනවා, මූර්ත
ආදායම කියලා. උද්ධමනය අයින් කළාම ඇත්ත වශෙයන්ම අපට
ලැෙබන මුදල්වල වටිනාකම තමයි මූර්ත ආදායම. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, 2006 ඉඳලා 2012 වන තුරු මූර්ත ආදායම වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 26,286 ඉඳලා 27,836ට පමණයි. ඒ
කියන්ෙන් අවුරුදු හයකදී නාමික ආදායම සියයට 76කින් වැඩි
වුණු අවස්ථාෙව්දී මූර්ත ආදායම එෙහමත් නැත්නම් සත්ය ෙලස
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 5.8කින්. දැන් සමහර අය
කියනවා සියයට 8කින් රට සංවර්ධනය වනවා, ආර්ථිකෙය් අගය
ෙමච්චර පමාණයකින් ඉහළට යනවා, ඒක පුද්ගල ආදායම
ෙමච්චර ඉහළ යනවා, මූර්ත වර්ධන ෙව්ගය සියයට 6යි,
සියයට7යි, සියයට 8යි කියලා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, අද ෙම් පෙහේලිකාව විසඳිලා තිෙබනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම අවුරුදු ෙම් අවුරුදු හය තුළ මූර්ත ෙලස ආදායම වැඩි
ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට හයට අඩුෙවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම
සියයට එකකට අඩුෙවන් තමයි ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙයන්ෙන්.
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් දත්ත හැර අපි ෙවනත්
ෙකෝණයකින් බලමු. අපි උපකල්පනය කරමු වී ෙගොවිතැන් කරන
ෙගොවි මහත්මයකු ගැන. අපි හිතමු ෙගොවි මහත්මයකු වී කිෙලෝ
එකක් ෙම් දවස්වල රුපියල් 35ට විකුණනවා කියලා. ෙබොෙහෝ
මාධ්යවලින් අපට ආරංචි වන ආකාරයට, රුපියල් 35ට සම්බා
කිෙලෝ එකක සහතික මිල තිබුණාට, ඒ මුදලට විකුණා ගන්න
අමාරුයි. 2006 දී ෙම් සහතික මිල තිබුෙණ් රුපියල් 17.50ට.
ෙගොවි මහත්මයකුෙග් පවුලකට ඒ වී ටික විකුණලා අවශ්ය අෙනක්
බඩු ටික මාර්කට් එෙකන් මිල දී ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒවා සැමන්
ෙවන්න පුළුවන්, පරිප්පු ෙවන්න පුළුවන්, කිරි පිටි ෙවන්න
පුළුවන්.
මා එක උදාහරණයක් ෙපන්වා ෙදන්නම්. 2006 දී සැමන් ටින්
එකක් ගන්න වී කිෙලෝ 06ක් විකුණන්න සිද්ධ වුණා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඒ සැමන් ටින් එක ගන්න වී
කිෙලෝ 07ක් විකුණන්න ඕනෑ. එෙහම නම් ඕනෑම පුද්ගලයකුට
සරලව ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, එදාට වඩා අද තත්ත්වය නරක
අතට හැරිලා තිෙබනවා කියලා. එදා වී කිෙලෝ 06ක් වික්කා නම්
සැමන් ටින් එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් අද වී කිෙලෝ 07ක්
විකුණන්න ඕනෑ සැමන් ටින් එකක් ගන්න.
අපි තව උදාහරණයක් ගනිමු. ළමයින්ට ෙබොන්න ගෑම් 400
කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්න ඕනෑ. 2006 දී වී කිෙලෝ 09ක්
විකුණුවාම රුපියල් 159කට කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන්
වුණා. අද රුපියල් 306කට කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්න වී කිෙලෝ
11ක් විකුණන්න ඕනෑ. එදා වී කිෙලෝ 09ක් විකුණුවාම කිරිපිටි
පැකට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. අද වී කිෙලෝ 11ක් විකුණන්න
ඕනෑ කිරිපිටි පැකට් එකක් ගන්න. ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න ආර්ථික
විද්යාව අවශ්ය නැහැ. ඕනෑම ෙකනකුට ෙත්ෙරනවා එදාට වඩා අද
තත්ත්වය ෙහොඳ අතට හැරිලා ද, නරක අතට හැරිලා ද කියලා.
[බාධා කිරීමක්] මම ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට ගරු
කරනවා. එතුමා ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙහොඳ ෙද්වල් කියනවා. නමුත්
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා දැන් කියන කථාෙව් නම්
කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ. මා දැන් කියන ෙද් ඉතාම සරලයි. එදා වී
කිෙලෝ 09ක් විකුණුවාම ගන්න පුළුවන් වුණා, කිරිපිටි පැකට්
එකක්. අද වී කිෙලෝ 11ක් විකුණන්න ෙවනවා, කිරිපිටි පැකට්
එකක් ගන්න.
දැන් රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන කථා කරනවා. ළඟදී
ඡන්දයකුත් එනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙහොඳට
අහගන්න මා ෙම් කියන කතාව. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමාටත් අෙනක් සියලු ෙදනාටත් ෙහොඳට ඇෙහන්නයි මා
ෙම් කථාව කියන්ෙන්. දැන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ජීවන
තත්ත්වයට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
මා ළඟ තිෙබනවා 2012 වර්ෂෙය් මහ බැංකුව වාර්තාව. ෙම්
වාර්තාව තමයි, අවසාන වශෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන වාර්තාව.
ෙම් වාර්තාෙව් 108 ෙවනි පිටුෙව් තිෙබනවා, පසු ගිය අවුරුදු තුනට
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලැබුණු වැටුප් පමාණයන්. මුර්ත වැටුපට
ෙමොකද වුෙණ්? ඒ කියන්ෙන්, උද්ධමනය අයින් කළායින් පස්ෙසේ
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුර්ත වැටුපට ෙමොකද වුෙණ්?
ෙම් කියන්ෙන් 2012 වර්ෂයට. එහි තිෙබන එක වාක්යයක් මා
කියවන්නම්. එය ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
" නාමික වැටුප් උද්ධමනය සඳහා ගැලපුම් කළ විට, රාජ්ය අංශෙය් සියලුම
කාණ්ඩවල ෙසේවකයන්ෙග් මූර්ත වැටුප් පමාණ දර්ශක 2012 වසෙර් දී
සුළු වශෙයන් පහළ යාමක් වාර්තා කෙළේය."

එෙහම නම්, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප පහළ ගියාය කියා
තමයි 2012 වර්ෂෙය් මහ බැංකු වාර්තාෙව් සඳහන් වන්ෙන්. මූර්ත
අගය තමයි අපට වැදගත් ෙවන්ෙන්. අපට රුපියල් සියය,ෙදසීය
ලැබුණාට වැඩක් නැහැ, කිරි පිටි පැකට් එක රුපියල් එකසි
පණෙහේ සිට රුපියල් තුන්සිය අසූපහට, හාරසියයට වැඩි ෙවනවා
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නම්. අපට රුපියල් සියය, ෙදසීය ලැබුණාට වැඩක් නැහැ. පරිප්පු
කිෙලෝවක මිල ඊට වඩා මුදලකින් වැඩි ෙවනවා නම්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙකොයි ෙවලාෙව්ත්
සංවර්ධනය ගැන කියනවා. 2010, 2011 සහ 2012 යන වර්ෂ
තුනට රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් සමස්ත මූර්ත වැටුප සියයට 3.3කින්
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. මට පසුව මෙග් කථාවට පිළිතුරු කථාව
කරන ගරු ඇමතිතුමාට ෙහෝ ගරු මන්තීතුමාට මා අභිෙයෝග
කරනවා, මා කියන ෙම් කාරණා වැරදිය කියා ඔප්පු කරන්නය
කියා. විධායක ෙනොවන රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූර්ත වැටුප පසු
ගිය අවුරුදු තුෙන්දී සියයට 3.4කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය්
සුළු ෙසේවකන්ෙග් මූර්ත වැටුප පසු ගිය අවුරුදු තුෙන්දී සියයට
3.1කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් පාසල් ගුරුවරුන්ෙග් මූර්ත
වැටුප පසු ගිය අවුරුදු තුෙන්දී සියයට 2.4කින් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. එෙහම නම්
ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා ඔය කියන ආශ්චර්යය? ෙමොකක් ද
ඔබතුමන්ලා ෙම් කරන සංවර්ධනය ?
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් ඡන්දය ඉල්ලනවා. 2012 වර්ෂෙය්
මහ බැංකු වාර්තාෙව් 108 වන පිටුව කියවා බලන්න. ෙමොකද,
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙම්වා ෙහොඳට කියවනවා. ඔවුන්ට ෙම්වා
ෙහොඳට වැටෙහනවා. ෙම්වා නිකම් ගස්වලින් කඩලා කියන කථා
ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට උදා වන්ෙන් ආශ්චර්යවත්
අනාගතයක් ද, එෙහමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙවනස් අනාගතයක් ද කියලා ෙම් වාර්තාෙව් 108 වැනි පිටුව
කියවා සිතා බලන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට පුද්ගලෙයෝ ෙදෙදෙනක්
ලිපි එවා තිබුණා. එක පුද්ගලෙයක් ලිපිය එවා තිෙබන්ෙන්
ෙමොරටුෙව්, රාවතාවත්ෙතන්. ඔහු රජෙය් විශාමිකෙයක්. ඔහුෙග්
ලිපිෙයන් කියා තිෙබන කරුණු මම කියන්නම්. ඔහු කියා
තිෙබනවා, ඔවුන් විශාම ගිය පසු තම දරු පවුල් නඩත්තු කරන්ෙන්
තමන්ට ලැෙබන ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් ෙහෝ පතිලාභ
වැනි ෙසේවය අවසන් වන විට ලැෙබන මුදල් බැංකුවක තැන්පත්
ෙකොට එයින් ලැෙබන ෙපොලිෙයන් බව. ණය ෙපොලී අනුපාතය අඩු
කළාය කියා ඔවුන්ට සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැතිය කියනවා.
"ණය ගැනීමට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් රෙට් ජනතාවෙගන් සුළු
පිරිසකි. මිනිසුන් ණය ගන්ෙන් අවශ්යතාවක් වුෙණොත් පමණි.
නමුත් ඉහත සඳහන් කළ විශාමිකයන් සැමදා යැෙපන්ෙන්
තමන්ට ස්ථාවර ගිණුම්වලින් ලැෙබන ෙපොලී මුදෙලනි. සමහර
ෙපෞද්ගලික ආයතන කඩා වැටීම නිසා තැන්පත්කරුවන් අසරණ
තත්ත්වයට වැෙටන්ෙන් බැංකු මඟින් සාධාරණ ෙපොලියක්
ෙනොෙගවන බැවිනි. ෙමොවුන් රටට බරක් වන්ෙන් ෙම් නිසාය.
දැනට ණය ෙපොලිය සියයට දහහතරහමාර වන නිසා විශාමික
තැන්පත්කරුවන්ට සියයට 12ක වත් තැන්පත් ෙපොලී අනුපාතයක්
ෙගවිය හැක. පසු ගිය වසෙර් මුල සියයට 14ක්ව තිබු ෙජ්යෂ්ඨ
පුරවැසි තැන්පත් ෙපොලී අනුපාතය දැනට 8.2 දක්වා අඩු ෙකොට
ඇත. ෙම් ෙහේතුෙවන් තමන්ෙග් ආදායම අඩකට පමණ අඩු වීෙම්
ෙහේතුෙවන් ෙමොවුන්ට ෙකෙසේවත් ජීවිකාව ෙගන යාමට ෙනොහැකි
තත්ත්වයකට පත් වී ඇත. එම නිසා වගකිවයුත්තන්ෙග් අවධානය
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයොමු ෙකොට සහනයක් ලබා ෙදන ෙලස
කාරුණිකව ඉල්ලමි." කියා එහි කියා තිෙබනවා. විශාම ගිය
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් බැංකුෙව් කීයක් ෙහෝ මුදලක් තැන්පත් කරලා
ඒෙකන් ලැෙබන ෙපොලිෙයන් තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. එතෙකොට
සියයට දහහතරහමාරක් ලැබුණු ෙපොලිය සියයට 8කට
වැෙටනෙකොට ඒ මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්නට අමාරුයි කියලා
ඔබතුමන්ලා ඇත්ත ඇති හැටියට පිළිගන්න ඕනෑ. එතෙකොට
ෙමොකක් ද ෙම් අයට ඔබතුමන්ලා ෙදන විකල්පය? මා ඉස්ෙසල්ලා
කිව්වා, රජෙය් ෙසේවකයන්ට දීලා තිෙබන්ෙන් පඩි වැඩි කිරීම
ෙවනුවට අඩු කිරීමක් -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු මන්තීතුමා, විනාඩියකින් කථාව අවසාන කරන්න.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)
ෙමතැන මම ෙපන්වා දුන්නා, ඒ විශාම ගිය පුද්ගලයන්ට ජීවත්
වන්න බැරිවන විධියට ඔවුන්ෙග් තැන්පත්වල ෙපොලිය අඩු කිරීම.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජෙය් මාධ්යවලින්
ජනතාවට කියන්න උත්සාහ කරනවා, ෙම් රට ඉතාමත් ශීඝෙයන්
ආශ්චර්යය කරා ඇදී යනවා කියලා. ඔව්, ඉතාමත්ම සුළු පිරිසක්
ශීඝෙයන් ආශ්චර්යය කරා ඇදී යනවා. නමුත් බහුතරයකට ෙම්
රෙට් ජීවත්වන්න ඉතාමත් අමාරු තත්ත්වයක් තමයි
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් රජෙයන් සලස්වා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
කරුණාකර, ජනතාවට නැවතත් ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු ෙදන්ෙන්
නැතිව, තැපැල් ඡන්ද ගන්න ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු ෙදන්ෙන් නැතිව,
ඇත්ත වශෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ
දමන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්නය කියා ඉල්ලමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.10]

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]
මට විනාඩි තුනක් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙදනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තවත් ලිපියක් ලැබිලා
තිෙබනවා, ගිරිඋල්ෙලන්. ඒ ලිපිෙයන් ඔහු කියනවා, ඔහු රජෙය්
විශාමිකෙයක් කියලා. රජෙය් විශාමිකෙයක් හැටියට ඔහු ඉදිරිපත්
කරනවා, 2006 සිට විශාම වැටුෙප් තිෙබන විෂමතාව. ඔහු දීර්ඝ
වශෙයන් පිටු හයක ලිපියක් ඉදිරිපත් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. ඔහු කියනවා, ඔවුන් ෙම් රජයට ඡන්දය දීපු
අවස්ථාෙව් දී 2010 අය වැෙයන් විශාම වැටුප් විෂමතාව නැති
කරන බවට රජය ෙපොෙරොන්දු වුණා කියලා. " මහින්ද චින්තන
ඉදිරි දැක්ම" නමැති පතිපත්ති පකාශනෙය් විශාම වැටුප
සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වන කාරණය එහි සඳහන් කරනවා.
ඔහුෙග් හිත තදින් කලකිරී තිෙබනවා. ඔහු කියනවා, ඔවුන්ට දීපු
ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරයි කියලා 2010 ඔවුන් බලාෙගන සිටියා
කියලා. ඔවුන්ට දීපු ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරයි කියලා 2011ත් ඔවුන්
බලාෙගන සිටියා කියලා; 2012ත් බලාෙගන සිටියා කියලා;
2013ත් බලාෙගන සිටියා කියලා. 2014 අය වැෙයන් ජනතාවට
දුන් ඒ ෙපොෙරොන්දුව අනුව විශාම වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරයි
කියලා ඔවුන් බලාෙගන සිටියා කියලා. ඔහු ඉතා දුක් ෙවනවා,
ෙමපමණ කාලයක් ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවට ෙම් ෙද් කර ගන්න
බැරි ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
මම කවදාකවත් ලිපියක දැකලා නැති කථාවක් ඔහු
අවසානෙය්දී කියලා තිෙබනවා. මෙග් කථාව අවසන් කරන්න
කලින් මම ඒ කථාව ෙපොඩ්ඩක් කියන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. ඔහු පුද්ගලෙයක් ගැන කියලා, ඒ පුද්ගලයාෙග්
නාමය ගැන කියලා ඔහු කියා තිෙබනවා, "... නාමය මතක් වන
විට විශාමිකයින් බහුතරයකට දැඩි ෙකෝපයක්, ද්ෙව්ෂයක්,
ෛවරයක් යනාදිය හටගනී. ෙම් නිසා මා තුළ මා ගැනම ෙමෙසේ
බියක් පහළ වී ඇත. තව සුළු කලකින් මා වැනි විශාමික මහල්ලන්
ජීවිතවලින් සමුගනු ඇත. මම ෙබෞද්ධෙයක්මි. ආසන්න කම්ම
මතක් ෙව්. ෙමෙලොවින් සමු ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ..." කියලා. ඊට
පසු අර කලින් සඳහන් කළ පුද්ගලයාෙග් නම කියලා ඔහු කියා
තිෙබනවා, "... නාමය මතක් වූ විට මා සිතට ෛවරයක් උපදින
නිසා, පාපකර්ම (අකුසල කර්ම) හට ගනී. ආසන්න කම්මෙය්දී
පව්කාර සිතුවිලි පහළ වන නිසා මෙග් පරෙලොව (ඉදිරි ආත්මය)
අයහපත් ෙලොවක්වීමට ඉඩ තිෙබ්. ෙමයයි මෙග් බිය" කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම්වා තමයි
මිනිස්සු එවන ලිපි. ඔවුන් භය ෙවලා තිෙබනවා, ආසන්න කම්ම
පිළිබඳව. ඔවුන් හිතනවා, මැෙරන ෙව්ලාවට ආණ්ඩුව මතක්
වුෙණොත් ඊළඟ ආත්මෙය් ජරා ජීවිතයක ඉපෙදයි කියලා. ඒකද,
ආශ්චර්යය? ආණ්ඩුව ගැන හිතනවා. කවදාද, ෙම් විධියට රජෙය්
ෙසේවකෙයෝ ආණ්ඩුව විෙව්චනය කෙළේ? ෙම් මම හදලා කියපුවා
ෙනොෙවයි. ෙම් සත්ය පුද්ගලෙයෝ එවපු ලිපි.

ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා
සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எச். ஆர். மித்ரபால - கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய
சனச க அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම සතුටු ෙවනවා, අෙප්
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ගැන. එතුමා සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන
ඇවිල්ලා. හැබැයි ඒවා ෙගෙනන්න තිබුෙණ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව තිබුණ කාලෙය්. ෙගනැත් සංසන්දනය කරලා බලන්න
තිබුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා බලයට එන ෙකොට ෙමවැනි
තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. විවෘත ආර්ථිකයක් ඇති
කරන්න ගිහිල්ලා, ෙම් රට අගාධයකට ඇද දමලා, මරණ
මංචකයකට ෙගනිහිල්ලා අද බණ කියන්න එනවා. අලුෙතන් බුදු
ෙවලා. ෙම්වා අහන්න ෙම් රෙට් ජනතාව ලැහැස්ති නැහැ. විවෘත
ආර්ථීකය ෙම් රට තුළ ඇති කළ විනාශෙය් ශාපය අදත් අපි
විඳිනවා. ෙම් රෙට් ෙද්ශීය සංවර්ධනයක් ඇති කරන්න අත්යවශ්ය
දව්ය, ජනතාවට අවශ්ය ආහාර දව්ය ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය
කරන්න ඇති කරපු ව්යාපාර විනාශ කරලා විෙද්ශ රටවලින්
සියල්ල ෙගෙනන්න ෙම් රෙට් ෙදොර විවෘත කෙළේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයයි කියන කාරණය මා ෙම් ගරු සභාවට කියන්නට
අවශ්යයි.
බලන්න, අද සීනි ෙග්න්ෙන් බසීලෙයන්. අපි කන්තෙල් සීනි
කම්හල හරිගැස්සුවා. ඒක අරක්කු හදන්නට වික්කා, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයකුට. අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා
බණ කථා කරනවා; බඩු මිල ගැන කථා කරනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කන්තෙල් සීනි කම්හල වික්ෙක් අරක්කු හදන්න ෙනොෙවයි
ද? පුළුවන් නම් උත්තර ෙදන්න. අපි සීනි හදන්න හදපු කන්තෙල්
ව්යාපාරය විනාශ කරලා, උක් කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම අතු
ගාලා දැම්මා, ෙම්වා ලංකාවට කරන්න බැහැ කියලා. අද අපි
බසීලෙයන් සීනි ෙග්නවා. ෙම්වා අමතක කරලා ෙම් රට ෙනොමඟ
යවන්නට පුළුවන් ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට? අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්නට අද නැවත සැරයක්
කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තය ආරම්භ කරලා කරෙගන යනවා. ෙම්
රට සීනිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට බැරිකමක් නැහැ, අවංක
උත්සාහයක් තිෙබනවා නම්. ෙම් රෙට් බඩු මිල ගැන විතරක් කථා
කරලා සීනි කර්මාන්තය නංවන්නට බැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. අද ෙම් අය කථා කරන ඒවා ඇහුවාම පුදුම
හිෙතනවා විලි ලජ්ජාව නැතිව ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්
කියලා. ෙරද්දකුත් ඇඳෙගන එනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට. ෙම් රෙට්
ජනතාව දන්නවා, ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා. කන්තෙල් අරක්කු
හැදුෙව් නැද්ද? පුළුවන් නම් තමුන්නාන්ෙසේ නැඟිටලා කියන්න,
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි. සීනි හදන්නට අපි හදපු
කර්මාන්තශාලාව විකුණලා දාලා අරක්කු හැදුෙව් නැද්ද කියලා
පුළුවන් නම් භය නැතිව කියන්න. මම තමුන්නාන්ෙසේට අභිෙයෝග
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කරනවා, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි. පරිප්පු ෙග්න්ෙන්
ඕස්ෙට්ලියාෙවන්. හාස්මැස්ෙසෝ ෙග්න්ෙන් තායිලන්තෙයන්.
කරවල ෙග්න්ෙන් මාලදිවයිෙනන්. ෙම් රට විනාශ කරලා
ඉවරෙවලා අද බණ කියන්නට එනවා. අපට තවමත් ෙව්ලිච්ච මිරිස්
ෙග්න්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඉන්දියාෙවන්. ෙම් සියල්ල විෙද්ශ
රටවලින් ෙගෙනන ආර්ථිකය හැදුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය
ෙනොෙවයිද කියලා මම අහනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි කිරි පිටි ටික ෙග්න්නට නවසීලන්තයට
යන්නට ඕනෑ. රුපියල් ෙකෝටි 4,000යි ගිය අවුරුද්ෙද් කිරි පිටි
ෙග්න්න ගිය වියදම. එදා, 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාට
ෙම් රට බාර ෙදන විට ලංකාවට කිරි පිටි ෙගනාෙව් නැහැ, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. කිරි පිටි ෙගනාෙව් නැහැ. විවෘත
ආර්ථිකය තුළින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය තමයි ඔක්ෙකොම
එළෙදනුන් ටික මරලා දාලා නවසීලන්තෙයන් කිරි පිටි ෙග්න ෙම්
යුගය උදා කෙළේ කියන කාරණය ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. අදත්
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ reverse කරන්න. අදත් අපට
පුළුවන්කමක් නැහැ, ආපසු යන්න. ෙම් කළ විනාශය නැවත සකස්
කිරීම ෙලෙහසි කාර්යයක් ෙනොෙවයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පින් සිදු වන්නට දැන් නැවත සැරයක්
පිට රටින් එළෙදනුන් 20,000ක් ෙග්න්න උත්සාහ දරනවා. ෙම් රට
කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නට දැවැන්ත උත්සාහයක් දරනවා.
විනාශ කරලා කාබාසිනියා කළ රට නැවත ෙගොඩ නඟන්නට
මහින්ද චින්තනය තුළ දැවැන්ත වැඩ පිළිෙවළක් අපි අරෙගන
යනවා කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.
පරිප්පු ටික ෙග්න්ෙන් ඕස්ෙට්ලියාෙවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි පාන් පිටි ටික. ෙම්
සියල්ලම අර්බුදයකට තල්ලු කරලා දාලා, අද ටයි ෙකෝට් ඇඳෙගන
මහත්වරු වාෙග් කථා කරනවා. ඒවා ගලවාෙගන ෙම් ගරු සභාවට
ආවා නම් මීට වැඩිය ෙහොඳයි. ලජ්ජා නැතිව, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් ආර්ථිකය ගැන, බඩු මිල ගැන කථා කරන්න එනවා.
අද අහිංසක ෙගොවියා කුඹුර ෙකොටනවා. එදා හාල් නැව වරායට
එන්න ඕනෑ. හාල් අරෙගන නැව එන්න ඕනෑ, වරායට. ඒක
නවත්වන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට පුළුවන් වුණා ද ?
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට හාල්වලින් රට ස්වයංෙපෝෂිත
කරන්නට පුළුවන් වුණා ද? රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටිය දීලා
ෙම් රට බතින් බුලතින් සරු කරන්නට පුළුවන් ස්වයංෙපෝෂිත
ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නැඟුෙව් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ෙනොෙවයි ද? යූඑන්පී රජයට පුළුවන් වුණා ද
වරායට හාල් නැව එන එක නවත්වන්නට? එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජයට පුළුවන් වුණා ද? අද අපි උඳු ෙග්න්ෙන් නැහැ; අද බඩ ඉරිඟු
ෙග්න්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් රට
ස්වයංෙපෝෂිත කරන ආර්ථිකයකට අරෙගන යනවා. ගරු
අගමැතිතුමා කිව්ව කථාව හරි. අපට හැම දාම විෙද්ශ රටවලින්
ෙගනත් කන්න බැහැ.
අද ෙනොෙයක් නීති-රීති දාෙගන අපිව මට්ටු කරන්නට, අපිට
තර්ජනය කරන්නට හදනවා. මානව හිමිකම් ගැන කථා කරනවා.
යුද්ධයට යන විට පලයන්ෙකෝ, නීති ෙපොත අරෙගන. මානව
හිමිකම් ආරක්ෂා කරනවා ද යුද්ධයකදී. ෙමොන ෙපොෙත්ද
තිෙබන්ෙන් මානව හිමිකම් ආරක්ෂා ෙවනවා කියලා යුද්ධයට ගිය
ෙවලාෙව්? ෙමොන ෙපොෙත් ද තිෙබන්ෙන්? ෙබොරු නීති හදාෙගන
පුංචි රටවල් පාලනය කරන්නට, යටත් කරන්නට උත්සාහ
කරනවා. විෙද්ශ බලෙව්ගවලට ෙදොර අරින්ෙනත් විපක්ෂෙය්
ඉන්න විනාශකාරී ෙම් මිනිසුන් ටිකයි කියන එක මතක් කරන්නට
ඕනෑ.
අද ෙම් ෙද්ශපාලන වට පිටාෙව්දී ෙබොෙහෝම ලස්සනට ඇහැට
වැලි ගහලා යන්නට හදනවා, වාර්තාවන් ෙගනැල්ලා. ෙම්
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සංඛ්යා ෙල්ඛන ගැන ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමාට. ගමට ගිහින් බලන්න ගෙම් මිනිසුන් කන්ෙන්
ෙබොන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා ද කියලා.
සහල් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත
කිරීම වරදක් ද? ඒ විධියට ෙම් රට කිරි නිෂ්පාදනෙයන්
ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමට උත්සාහ කිරීම වරදක් ද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපට පශ්න නැතිවා
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් කාටද පශ්න නැත්ෙත්. ෙකොයි රෙට් ද පශ්න
නැත්ෙත්? අද ඉරාකෙය්, ඇෆ්ඝනිස්ථානෙය් ෙකොච්චර මැෙරනවා
ද? අද යුක්ෙර්නෙය් ෙමොන තරම් අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා
ද? ෙම් සියල්ලම යට ඉන්ෙන් කවුද කියලා අපි ෙහොඳට දන්නවා.
ෙම් රෙට්ත්, ෙම් රට විනාශ කරන්න උඩ ෙගඩි ෙදන උදවිය
ඉන්නවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත් ටයි ෙකෝට් දාෙගන
ඉන්නවා. ඒක අමතක කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව ලැහැස්ති
නැහැ. ඒක අමතක කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව සූදානම් නැහැ.
ස්වෙද්ශිකයින්ෙග් පශ්න දිහා බලා, ස්වෙද්ශීය ජනතාවෙග්
වුවමනාවන් හඳුනා ෙගන, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙකොන්ද ෙකළින්
තියාෙගන ජීවත් වන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් ෙගොඩ නඟන්න
උත්සාහ කරන ෙවලාවකයි අප අද ඉන්ෙන්. ඒ නිසා එවැනි කථා
කියලා ෙම් රට විනාශ කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙහොඳ රටක්
හදන්න, ආශ්චර්යවත් රටක් හදන්න අප අද උත්සාහ කරනවා.
විෙද්ශ විනිමය අද අපට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන
කාරණය අප පිළිගන්නවා. ඒ ඇයි? අප ෙම් රෙට් කාපට් පාරවල්
හදනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා.
විදුලිය සියයට සියයක් ෙම් රෙට් ජනතාවට දීලා අවසාන
කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි ද?
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හදන්න බැරිව හිටියා.
ෙකොත්මෙල් ජල විදුලි බලාගාරය හදන්න බැරිව හිටියා. අද ෙපොඩි
repair එකක් ආවාම ඒක අල්ලාෙගන කෑ ගහනවා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
විදුලි බලාගාරය පටන් ගන්න ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාටත්
ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් උදවිය අද කථා කරන්ෙන්
ෙමොනවාද? අඩු පාඩු අල්ලාෙගනයි කථා කරන්ෙන්. ඒක
ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න ඕනෑ. ව්යාපාර පටන් ගන්න,
ජනතා විෙරෝධ තිෙබන ෙවලාවට ඒවා සමනය කර ෙගන
එතැනින් අඩියක් ඉස්සරහට තියන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට
ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. බලන්න, අද ෙම් රෙට් විදුලිය
නිෂ්පාදනය ෙකොච්චර වැඩි කරලා තිෙබනවා ද කියලා. අද සෑම
නිවසකටම විදුලිය ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රට
විදුලිෙයන් ස්වයං ෙපෝෂිත කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැද්ද? ෙමොනවාද ඒ ගැන
කියන්න තිෙබන්ෙන්? ඒවා ෙනොමිෙල් ආෙව් නැහැ. විෙද්ශ
විනිමය වියදම් කරලා ෙකොයි තරම් භාණ්ඩ පමාණයක් ෙම් රටට
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා ද? අලුත් විධියට ෙම් රට නිර්මාණය
කරන්න අප යකඩ ෙකොච්චර ෙගෙනනවාද? අප තාර ෙකොච්චර
ෙගෙනනවාද? අපට විශාල විෙද්ශ විනිමය පශ්නයක් තිෙබනවා.
අපට තිෙබන්ෙන් නාස්තිකාර වියදම් ෙනොෙවයි.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව වාෙග්
චීනෙයන් කුකුල් මස් ෙගනැල්ලා කෑෙව් නැහැයි කියන කාරණය
මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරනවා. ඒ කාලෙය් බිත්තර ටිකත්
පිට රටින් ෙගනාවා. අපිකාෙවන් බිත්තර ෙගනාපු ආණ්ඩුවක්
තමයි යූඑන්පී ආණ්ඩුව. අපිකාෙවන් බිත්තර ෙගනැල්ලා කාපු
ආණ්ඩුවක්, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව. අද බණ කියන්න
එනවා. අද අප බිත්තරවලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරලා
තිෙබනවා. අද කුකුළු මස්වලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරලා
තිෙබනවා. අද උඳුවලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරලා තිෙබනවා.
අද බඩ ඉරිඟුවලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරලා තිෙබනවා.
හාල්වලින් ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරලා තිෙබනවා. ෙනොෙබෝ
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දවසකින් ෙම් රටට කිරි උතුරන්න, කිරි නිෂ්පාදනෙයන්
ස්වයංෙපෝෂිත කරන්නත් ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කරලා
තිෙබනවාය කියන කාරණය අද ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේදී මම
ආඩම්බරෙයන් කියනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන කථා කරනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
වැටුප ගැන කථා කරනවා. එදා රාජ්ය ෙසේවයට එක් ෙකෙනක්වත්
බඳවා ගන්න එපා කියලා චකෙල්ඛ නිකුත් කළ අය අද රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ගැන කථා කරනවා. එක් ෙකෙනක්වත්
බඳවා ගන්න එපාය කියලා කිව්ව ඒ ආණ්ඩුෙව් අය, රජෙය් පත්
වීමක් ෙදන්න එපාය කියපු උදවිය අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වැටුප ගැන කථා කරනවා. රැකියා විරහිත
උපාධිධාරින් 53,000කට එක පෑන් පහරින් රස්සාවල් දුන්ෙන්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියන කාරණය
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන් නැත්නම් මතක තියා
ගන්න.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද තරග විභාග තියලා ලංකා බැංකුවට,
මහජන බැංකුවට හාරදාහක් විතර බඳවාෙගන තිෙබනවා. තවමත්
ඒක නවත්වලා නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව රජෙය් රැකියාවල් ෙදන එක
නවත්වලා නැහැ. මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර ද්විතීයික
පාසල්වල ආරම්භ කරලා, අධ්යාපනෙයන් පිරිපුන් දක්ෂ දරුවන්ට
ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන මට්ටම තවත් ඉහළට ෙගන යන්න වැඩ කරන
ආණ්ඩුවක්ය කියන කාරණයත් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වා
ෙනොමිෙල් එන්ෙන් නැහැ. අපට විෙද්ශ රටවලින් භාණ්ඩ
ෙගෙනන්න තිෙබනවා. රුපියල් ෙකෝටි හාරදාහක කිරි පිටි
ෙගෙනනවා. බසීලෙයන් රුපියල් ෙකෝටි හයදාහක සීනි
ෙගෙනනවා. අද ෙම් රෙට් සීනි සඳහා ඇමතිවරෙයකු පත් කරලා
ජනාධිපතිතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? අරක්කු ෙපරන්න ෙනොව,
සීනි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න ෙම් රෙට් උක් කර්මාන්තය දියුණු
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේත් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාය කියන කාරණය ෙම් ෙවලාෙව් මතක් කරන්න
ඕනෑ. ෙම් විධිෙය් දැවැන්ත සංවර්ධනයකට අවශ්ය මූෙලෝපායන්
සියල්ල සකස් කරලා තිෙබන අවස්ථාවක ෙකොෙහේවත් වාර්තාවක්
ෙගනැල්ලා ෙපන්වනවා.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට කිව්වා,
බඩු ලැයිස්තුව කියන්න කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ෙව් සීනියි,
හාලුයි ගැන විතරයි. ෙම් ෙදක විතරද කන්ෙන්? නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේ ලැයිස්තුව කියන්න බයයි. ඔය ලැයිස්තුෙව් තිෙබන
ෙතොරතුරු ඔක්ෙකොම සත්ය ෙතොරතුරු ෙනොෙවයි. ඕෙක් තිෙබන
ඒවා ගමට ගිහිල්ලා කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේට ගුටි කන්න
වනවා. ඔය සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේට ජනතාවෙග්
කෑම බිල ඔප්පු කරන්න බැහැ. ගෙම් මිනිසුන් හැම ෙවලාෙව්ම ඔය
විධිෙය් කෑම බීම කන්ෙන් නැහැ. ජනතාවට වුවමනා විධියට
අවශ්ය -

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, what is your point of Order?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා
කියනවා සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
අසත්ය සංඛ්යා ෙල්ඛන කියලා.

74

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි.
(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඒ මන්තීතුමා සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන වැරැදි පින්තූරයක්
ෙපන්වන්න හැදුවා. සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන ෙපන්වන්න හැදුවා,
ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් කියලා.
අද බලන්න, බටහිර රටවල ආදායම් මට්ටම කීයද කියලා.
අෙප් ආදායම් මට්ටම පහළ මට්ටමක තිෙබන තාක් කල් අපට
ආර්ථික වශෙයන් දියුණු වන්න බැහැ. ආර්ථික මට්ටම, මිල මට්ටම
ඉහළ යන ෙකොට තමයි රටක දියුණුව මනින්න පුළුවන් වන්ෙන්.
එදා ශත 70ට තිබුණු හාල් ෙසේරුවට ෙකළපු අය ෙම් ගරු සභාවට
ඇවිල්ලා කථා කරනවා. එදා 1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මැතිතුමා බලයට එන ෙකොට ශත 75ට තිබුණු හාල් ෙසේරුවට
ෙකළපු අය තමයි ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අද කථා කරන්ෙන්.
අද ෙම් ගරු සභාෙව් බණ කථා කරනවා. බලයට ආපු ගමන්
රුපියල් කීයකින් වැඩි කළාද? රුපියල් ෙදකයි, හතරයි, හයයි,
අටයි, දහයයි කියා හාල් කිෙලෝ එෙක් මිල වැඩි ෙකරුෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙනොෙවයිද කියා මම අහනවා. ඒ ගරු
මන්තීතුමාට පුළුවන් නම් ෙම්වාට උත්තර ෙදන්නය කියා මම
කියනවා. ෙම් රට ඒ අගාධයට ඇදලා දමලා, විවෘත ආර්ථිකය
කියන මනස් ෙපෝඩාවට තල්ලු කරලා දමලා, ෙම් රෙට් ජනතාව
ගසා කන්න විෙද්ශ ෙකොම්පැනිකාරයින්ට ෙදොර ඇරිෙය් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය ෙනොෙවයිද කියා මම අහනවා. අෙප් රෙට්
දැවැන්ත ආර්ථික සංවර්ධනයක් කර ෙගන යන ෙම් ෙවලාෙව්දී
ඒවා වළක්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඉතිහාසය අමතක කරලා
නිකම් ෙබොරු කතන්දර කියලා ෙම්වා වහන්න එන්න එපාය
කියා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
එක්ෙකෙනකුටවත් ඉතිහාසය වසන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය විනාශ කරලා,
විෙද්ශ රටවලින් භාණ්ඩ ෙගනල්ලා, විෙද්ශිකයන්ෙග් මනෙදොළ
පුරවන්න කටයුතු කෙළේ. විෙද්ශ රටවල වාෙග් ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු විගඩම නිසා
තමයි අද අපට ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අදත් ෙම් රටට අවශ්ය ආහාර, භාණ්ඩ රාශියක් පිට
රටවලින් තමයි ෙගන්වන්ෙන්. මම ඒ ගැන කලිනුත් මතක් කළා.
අද අෙප් රටට අවශ්ය සීනි බසීලෙයන් ෙගෙනන්න ඕනෑ.
ඇයි? කන්තෙල් සීනි කර්මාන්තශාලාව අරක්කු හදන්න විකුණුවා.
අද අෙප් රටට අවශ්ය පරිප්පු, හාල්මැස්සන්, කරවල ආදී ෙම් හැම
එකක්ම ෙගන්වන්ෙන් පිට රටවලිනුයි. මස් කන්න එපාය කියා අද
ෙම් රෙට් ෙලොකු ව්යාපාරයක් ෙගනියනවා. මස් කන්න එපාය කියා
ටීඑන්එල් නාලිකාෙවන් හරක් මරන හැටි ෙපන්වනවා. ඒක ෙමොන
තරම් අශිෂ්ඨ කියාවක්ද කියා බලන්න. සත්තු මරන හැටි ඒ විධියට
ෙපන්වනෙකොට මනුෂ්යත්වෙය් තිෙබන වටිනාකම ෙමොකක්ද?
ෙම්වා ෙපන්විය යුතු ෙද්වල්ද? ඒ විධියට තමයි ජනතාව ෙනොමඟ
යවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාවට සත්යය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව,
ජනතාව ෙනොමඟ යවලා අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙමෝඩයින්
කරන්න හදන ඒ වෑයම අපි ෙහළා දකිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ
ජීවමානව සිටි කාලෙය්, සංඝයා වහන්ෙසේලාට මස් මාංශ අනුභව
කරන්න එපාය කියා ශික්ෂා පදයක් පනවන ෙලසට ෙද්වදත්ත
ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා තිෙබනවා. නමුත්
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ඒක අනුමත කෙළේ නැහැ. අදත් එබඳු
ෙද්වදත්තලා බිහි ෙවලා. මාංශ භක්ෂණෙයන් ෙවන් ෙවන්නය
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කියා අද TNL channel එක මහා ව්යාපාරයක් ෙගන යනවා.
ඒෙකන් අෙප් අහිංසක දරුවන් දුර්වල ශරීර තිෙබන මනුෂ්යයින්
බවට පත් ෙවනවා. පාගා ෙගන ඉන්න පුළුවන්, සූරා ෙගන කන්න
පුළුවන් පරපුරක් හදලා, මිනිස්සු ෙමෝඩයින් බවට පත් කරලා,
අධ්යාපනයක් නැති මිනිස්සු බවට පත් කරන තත්ත්වයක් ඇති
කරන්න තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වුවමනා ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒක කවදාවත් ජයගහණය කරන්න බැහැ. අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉන්නකම් කවදාවත් ඒක
ජයගහණය කරන්න බැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරනවා. රෙට් ෙහොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් ඇති කරන ෙහොඳ වැඩ
පිළිෙවළක් අද ෙම් රජය ෙගනියනවා. රෙට් ආනයන අපනයන
තත්ත්වය වර්ධනය කරපු නිසා අද ෙම් රෙට් ෙත් මිල වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ගෙම් ඉන්න කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට - [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස ඒ ගරු
මන්තීතුමා කියනවා, මස්
කන්න එපාය
කියා
TNL
රූපවාහිනිෙයන් කිව්වාය කියා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා කථාව කර ෙගන යන්න.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)
ඊෙය්-ෙපෙර්දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු එතුමාට ෙමොකුත්
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමා
කිව්වා වී කිෙලෝවක් රුපියල් 35යි කියා. රුපියල් 35 ෙනොෙවයි
අද වී කිෙලෝවක් රුපියල් 38ටත් ඉල්ලනවා. ඒ වාෙග්ම අද ෙහොඳ
වී වර්ග තිෙබනවා. කිෙලෝවක් රුපියල් 45ටත් අද එවැනි වී වර්ග
ඉල්ලනවා. ෙගොවියා ශක්තිමත් කරන්න අද වඩාත් ෙහොඳ මිලක්,
ෙහොඳ පරිසරයක් ෙම් රෙට් නිර්මාණය වීෙගන එනවා.
රබර් ෙගොවියා ෙදස බලන්න. රබර් මිල වැඩි වීෙගන ආවා.
[බාධා කිරීමක්] එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් රබර්
කිෙලෝවක් රුපියල් 35යි, 40යි. ෙත් කිෙලෝ එකක් රුපියල් 8යි.
මුදලාලිලා තුන් ෙදෙනකුට ඉඩ දුන්නා, ෙවන්ෙද්සිෙයන් ගසා
කන්න. ඡන්ෙදට සල්ලි දුන්නු මුදලාලිලාට ගසා කන්න ඉඩ දීලා
ෙවන්ෙද්සිෙය්දී ෙත් කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 8න් එහාට ගිෙය්
නැහැ.
අවුරුදු දාහතක ඒ විෂම පාලනය, දුෂ්ඨ පාලනය, ෙම් රෙට්
අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග් සල්ලි ගසා කාපු ඒ යුගය අවසාන කළා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැවතත් බලයට එන්න ෙම් රෙට් ජනතාව ඉඩ
ෙදන්ෙන් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න
ඕනෑ.
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අද ෙම් රෙට් ගැමි ආර්ථිකය ඉහළ ෙගොස් තිෙබනවා. අද කරාබු
නැටිවල මිල කීයද? බුලත් ෙකොළයක මිල කීයද? පුවක් ෙගඩියක
මිල කීයද? අත්වැඩ ෙදන කම්කරුවාෙග් වැටුප කීයද? රුපියල්
1000ක් නැතුව අද ෙම්සන් බාස් ෙකෙනක් වැඩ කරනවාද? අද
ෙම් රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය වන ෙව්ගය දිහා ඇස් ඇරලා
බලන්න. ෙබොරු සංඛ්යා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා ෙම් ගරු සභාව
ෙනොමඟ යවන්න ෙම් මන්තීවරුන්ට ඉඩක් නැති බව මා පකාශ
කරන්න ඕනෑ.
අද ෙම් රට තුළ දැවැන්ත ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන
යනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට අධිෙව්ගී මාර්ගවල යන්න
අවස්ථාව සැලසී තිෙබනවා. විපක්ෂය බලෙය් හිටියා නම්
කවදාවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට අධිෙව්ගී මාර්ගයක යන්න අවස්ථාව
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒකට ශක්තිය තිබුෙණ් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාටය කියන එක අමතක කරන්න එපා. ඒකට
නායකත්වය දුන්ෙන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියන
එක අමතක කරලා කථා කරන්න එපා. ඒක පාපයක්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මරණ මංචකෙය්දී අන්න ඒක තමයි
ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් කරපු පාපය නිසා නරකාදියට ගිහිල්ලා
උපදින්න පුළුවන්. අපායට යන වැඩ කරන්න එපාය කියලා මම ඒ
මන්තීතුමාෙගන් ඉල්ලන්න කැමැතියි.
අද ෙම් රෙට් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා ෙම් රෙට්
විදුලිය අවශ්යතාෙවන් සියයට 100ක්ම සපුරලා අවසානයි. පාරවල්
පද්ධතිය කාපට් කරෙගන යනවා. අද බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා
ගෙම් ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න, ගෙම් ෙගදරට ගිහිල්ලා අලුත්
විධියට ගෙම් ෙගදර අවශ්යතා ඉෂ්ට කරලා ෙදන්න දිවි නැඟුම
වැඩසටහන "දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව" බවට පත් කරෙගන
යනවා. ඒවාට ඊර්ෂ්යා කරලා වැඩක් නැහැ. ඡන්දය දිනන්න බැරි
වුණාට අපට ෙදොස් කියන්න එපා. තමුන්ෙග් පැත්ත දිහා බලලා
වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් හරිගස්සා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම්වාට ෙදන්න උත්තරයක් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්
නැහැ; සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාටත් නැහැ. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන
යන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කිසි ෙකෙනකුට වැඩ පිළිෙවළක්
නැහැ. ඒ සඳහා ලබා දුන් දහහත් අවුරුද්ෙද් ෙම් රට කඹුරලා,
විනාශ කරලා, විෙද්ශිකයන්ට විකුණලා, ණය ගැති කරලා ගිය
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නැවත සැරයක් ෙම් රෙට් බලය ෙදන්න
ජනතාව ලැහැස්ති නැහැ කියලා බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් සභා
මැතිවරණවලදී තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කම
ලැෙබයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලිව ෙපෙනයි ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙකොයි පැත්ෙත්ද ඉන්ෙන් කියලා. ඒක ෙම්
මැතිවරණවලදී පැහැදිලිව තීන්දු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් දැවැන්ත සංවර්ධනය
හමුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අද කියන්න කතන්දරයක් නැහැ,
අද තර්ක කරන්න ෙදයක් නැහැ. අද ෙම් රට යන ගමන ඉදිරි
කාලය තුළ අධිෙව්ගී මාර්ගවලින්- [බාධා කිරීමක්] අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙහට අනිද්දා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය මාතර
දක්වා විවෘත කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාත් ආසාවට රවුමක්
යන්න එන්න. ඔය විධියට ඔය පැත්ෙත් ඉඳලා වැඩක් නැහැ;
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලන්න ෙදයක් නැහැ. අද යාපනයට යන්න
ෙදොර ඇරිෙය් කවුද? රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට යාපනයට
යන්න පුළුවන්කම තිබුණා ද? ෙහොර ගිවිසුම් ගහලා ෙම් රට පාවලා
ෙදන්න හදපු එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නිසි පාඩම ළඟදී එන
බස්නාහිර සහ දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී උගන්වන්න ෙම්
රෙට් ජනතාව ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවාය කියන එක මම ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් දැවැන්ත සංවර්ධනය හමුෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලා
නිකම්
කෙදෝ
පැණිෙයක්
වාෙග්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට යන එන මං නැහැ, පාර ෙහොයා ගන්න බැහැ,
අතරමං වුණ මිනිස්සු වාෙග්. අද නිකම් නන් ෙදොඩන්න එපා.
ජනතාව අද පැහැදිලි බුද්ධියක් ඇතුව, ෙම් ආණ්ඩුව ෙකෙරහි
පැහැදිලි විශ්වාසයක් ඇතුව ඉන්නවාය කියන එක මතක් කරමින්
මෙග් වචන කිහිපය සමාප්ත කරනවා.
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැතිවරණ දවස් නිසා ගරු
එච්.ආර්. මිතපාල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන ෙකොට එතුමාට
අමතක ෙවලා මැතිවරණ ෙව්දිකාවක වාෙග් තමයි කථා කෙළේ.
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් කථා කරන ෛශලියම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්
අනුගමනය කළා. එෙසේ අනුගමනය කළත්, එතුමාෙග් කථාෙව්
හරය වුෙණ් පිට රටින් බඩු ෙගන්වන එක අෙප් රටට පශ්නයක්
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ නිසා පිට රටින් බඩු ෙගන්වන එක පාලනය
කරන්න ඕනෑ; සීමා කරන්න ඕනෑ කියන එකයි. එම කථාෙව් හරය
විධියට ගත්ෙතොත් ඒක හරි ෙන්. අපට පුළුවන් නම් සියලු ෙද්වල්
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න, ඒක තමයි ෙහොඳ. පිට රටින්
ආනයනය කරන ෙද්වල් සීමා කිරීම තමයි අෙප් ඉලක්කය ෙවන්න
ඕනෑ.
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දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, අෙප් රෙට් කරදමුංගු, වසාවාසි
ඔක්ෙකෝම හැෙදනවා, බුලත් ටික, පුවක් ටික හැෙදනවා කියලා. ඒ
වුණාට කරුංකා කන්ෙට්නර් 15ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.
ඉන්දුනීසියාෙවන් කරුංකා කන්ෙට්නර් 15ක් ලංකාවට ෙගනැල්ලා
තිෙබනවා. එතෙකොට ඒවාට quarantine certificates ෙමොකක්වත්
නැහැ. එහි පිටුපස ඉන්ෙනත් රජෙය් ඇමතිවරෙයක් කියලා දැන්
පත්තරවල තිෙබනවා. දැන් පුවත් පත්වල ඉතා පැහැදිලිව
තිෙබනවා, රජෙය් පබල ෙද්ශපාලනඥෙයක්, ඇමතිවරෙයක් සහ
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥෙයක් ෙම් -

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අගමැතිතුමාත් එතුමාෙග් චින්තනය ගැන එතුමාෙග්
කථාෙව්දී ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. ජයරත්න චින්තනය අනුව පිට
රටින් බඩු ෙගන්වන එක නතර කරන්න ඕනෑ; තහනම් කරන්න
ඕනෑ. ඒක ඇත්ත. එතුමාෙග් ඒ කථාෙව් හරය ගත්තාම වචනෙය්
පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම එතුමා අදහස් කරන්න ඇත්ෙත් පිට රටින්
ෙගෙනන සියලු ෙද්වල් නතර කිරීම ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොට පසු
ගිය දවස්වල එතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා අර කුඩු කන්ෙට්නරය නිදහස්
කරන්න ලියුම ෙදන ෙකොටත් ඒක මතක් වුණා නම්; ඒක
අවධාරණය වුණා නම් ෙගොඩක් ෙහොඳයි. එෙහම වුණා නම් පිට
රටින් බඩු ෙනොෙවයි, කුඩු ෙගන්වන එකත් නතර කරන්න තිබුණා.
පිට රටින් බඩු විතරක් ෙනොෙවයි දැන් කුඩුත් ෙග්නවා. කුඩු ෙග්න
එකට අනුබල ෙදන ලියුම් නිකුත් කිරීමත් නතර වුණා නම් ඒ කියපු
කථාවට වැදගැම්මක් තිෙබනවා. නැත්නම් ඒ කථාෙව් කිසිදු
හරයක් නැහැ; වැදගැම්මක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා කථා කරන
එකයි, එතුමාෙග් කියාවයි සම්පූර්ණෙයන් අහසට ෙපොෙළොව වාෙග්
පරස්පරයි. එක පැත්තකින් කියනවා පිට රටින් ෙමොකවත් ෙග්න්න
ෙහොඳ නැහැ කියලා. හැබැයි, කුඩු ෙගනාවට නම් කමක් නැහැ
කියලා ලියුම් ෙදනවා. ෙම්ෙක් පරස්පරයක් තිෙබනවා ෙන්. කුඩු
විතරක් ෙනෙමයි ෙන් ෙග්න්ෙන්. එතෙනෝල් ස්පීතු,-

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඒ ඔක්ෙකෝම අල්ලනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

එතෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? එතෙනෝල් ස්පීතු
ෙගන්වන ෙකොට මීට කලින් ලීටරයකට රුපියල් 200ක බද්දක්
පනවලා තිබුණා. දැන් මහ ෙලොකුවට ගිරිය පුප්පාෙගන කෑ ගහලා
කිව්ෙව් පිට රටින් ෙග්න ඒවා නතර කරන්න ඕනෑ; අඩු කරන්න
ඕනෑ කියලා ෙන්. ඒවා අඩු කරන්න නම් පිට රටින් ෙගන්වන ස්පීතු
සඳහා බද්ද වැඩි කරන්න එපායැ. පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 21වැනි
දා ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? පිට රටින් ෙගන්වන ස්පීතුවල
බද්ද අඩු කළා. ස්පීතු ලීටරයකට රුපියල් 200යි බද්ද වශෙයන්
තිබුෙණ්. ඒක පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් 100 දක්වා අඩු
කළා. අඩු කළාට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? පිට රටින්
ෙගන්වන ස්පීතු පමාණය වැඩි ෙවනවා ෙන්. ඉතින් ඔය කථාවයි,
ෙකරුවාවයි ෙදකක් ෙන්. පිට රටින් ෙග්න ඒවා පාලනය කරන්න
ඕනෑ, නතර කරන්න ඕනෑ කියලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ගිරිය
පුප්පාෙගන කෑ ගහනවා. හැබැයි, ඒවා ෙග්න්න අනුබල ෙදන්න බදු
අඩු කරනවා. එතෙකොට තව ෙගන්වනවා ෙන්. ඒකෙන් ෙම්
පාෙයෝගිකව සිද්ධ ෙවන්ෙන්.

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ෙම් නිසා තමයි පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සජීවී පචාරය -[බාධා
කිරීමක්]- ෙමතුමා කිව්වා, රජෙය් ඇමතිවරෙයක් කියලා. ෙම් ගරු
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඇමතිවරෙයකුට ෙම් වාෙග් ෙචෝදනා
කරන්නට බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක ඉල්ලා අස්කර ගන්න.
එෙහම නැත්නම් ඒ ෙචෝදනාව ඔප්පු කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඊෙය් "ලංකාදීප" පතය බලන්න ෙකෝ. එහි මුල් පිටුෙව් ෙපොල්
ෙගඩි අකුරින් තිෙබන්ෙන්, ලංකාවට කරුංකා ෙගන්වීෙම් ජාවාරම
පිටුපස රජෙය් පබල ඇමතිවරෙයක් සහ පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනඥයකු සිටිනවා කියන එකයි. ඒක හංඟන්නට ෙදයක්
නැහැ. අස්වර් මන්තීතුමාට එය රහසක් වුණාට, එතුමා ෙම්ක
කියන්න බය වුණාට, අපි කියන්න බය නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ෙමොකද, මාධ්ය තුළ එය ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක තමයි ඇත්ත. එතෙකොට මත් කුඩු ජාවාරම පිටුපසත්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ සිටිනවා නම්, කරුංකා ජාවාරම පිටුපසත්
ඇමතිවරුන් සිටිනවා නම් රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය නඟා
සිටුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඉන්දුනීසියාෙවන් කරුංකා ෙගන්වන්ෙන් ෙමොකටද? ලංකාෙව්
පුවක් හැෙදන්ෙන් නැද්ද? ලංකාෙව් හැෙදන පුවක් ටික මඩ පුවක්
ෙවලා පල්ෙවලා යනවා. ගම්වල ඕනෑ තරම් පුවක් තිෙබනවා.
තවත් කාලයකට තියා ගන්න කරුංකා හදන්නත් පුළුවන්. එෙහම
නැත්නම් මෙඩ් දමලා පල් කරලා මඩ පුවක් විධියට පසුව
පාවිච්චියට ගන්නත් පුළුවන්. එෙහම පාවිච්චියට ගන්න මඩ පුවක්
තිෙබනවා; කරුංකා තිෙබනවා. බුලත් ටික හැෙදනවා. ඒ සියලු
ෙදයක්ම තිෙබද්දි රජෙය් ඇමතිවරුන්ෙග් අනුගහෙයන්,
අනුබලෙයන් ඉන්දුනීසියාෙවන් කරුංකා කන්ෙට්නර් 15ක් ෙගොඩ
බානවා. ෙපොඩ්ඩක් ෙනොෙවයි, ෙගෝනි තුන්දහස් හාරසිය ගණනක්
ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. කරුංකා ෙගෝනි 3,347ක්
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් කරුංකා ෙගනාෙව් අෙප් රෙට්
මිනිසුන්ට බුලත් විට කන්නද?
ජයරත්න චින්තනයට අනුව එතුමාම කියනවා ෙන් පිට රටින්
බඩු ෙගන්වන එක පාලනය කරන්නට ඕනෑ; නතර කරන්නට
ඕනෑ කියලා. එෙහම නම් ගරු අගමැතිතුමාෙගන් අපි අහන්ෙන්,
ෙම් කන්ෙට්නර් 15ක කරුංකා ලංකාවට ෙගනාපු ඇමතිවරයා

පාර්ලිෙම්න්තුව

79
[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

කවුද කියන එකයි. ජාතික ශාක නිෙරෝධායන ආයතනෙය්
සහතිකයක් ෙනොමැතිව නීති විෙරෝධී විධියට ලංකාවට කරුංකා
කන්ෙට්නර් 15ක් ෙගනාපු රජෙය් පබල ඇමතිවරයා කවුද? අපි ඒ
බව දැනගන්න කැමැතියි; ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ බව දැන ගන්න
කැමැතියි. ඒක වහාම ෙහළිදරවු කරන්න. ෙම්වා ෙගන්වපු
පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයා කවුද? අපි ඒකත් දැන ගන්න කැමැතියි.
ඔබතුමන්ලා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට ඕනෑ කියලා
කියනවා නම්, රටින් බඩු ෙගන්වන එක නතර කරන්නට ඕනෑ
කියලා කියනවා නම්, ෙම්වා ගැන ෙහළිදරවු කරන්නට එපා යැ.
ෙම් ගැන ෙහළිදරවු කරලා, ඒවා ෙගන්වූ ඇමතිවරයා කවුද කියන
එක රෙට් ජනතාවට දැනගන්නට සලස්වා, මීට පසුව එවැනි ෙද්වල්
කිරීමට ඇමතිවරුන්ට ඉඩ ෙනොතැබීම ආණ්ඩුෙව් වගකීමක්.
එෙහම කෙළොත් තමයි ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්නට පුළුවන්
වන්ෙන්; අෙප් ලංකාෙව් පුවක්වලට මිලක් තිෙබන්ෙන්; ලංකාෙව්
කරුංකාවලට මිලක් තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව් පුවක් පල් ෙවලා, මඩ
ෙවලා මඩ පුවක් ෙවනෙකොට ඇමතිතුමා ඉන්දුනීසියාෙවන්
කරුංකා පුවක් ෙගන්වීම ආශ්චර්යවත් චින්තනයක් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක තමයි දැන් අපි ඉස්සරහා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වෙයන්
ෙකොෙහොමවත් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය නඟා සිටුවන්නට බැහැ.
ඔබතුමන්ලා ඔය කථා කරන එකයි, භාවිතයයි අතර පැහැදිලි
පරස්පරයක් තිෙබනවා. ෙම් කරුංකා ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්
බුලත් විට කන්න ෙනොෙවයි. එක එක ජාතිෙය් මත් වන බාබුල්
වර්ග හදන්නයි. බාබුල් හදන ජාවාරම පිටුපසත් එෙහනම් ෙම්වා
ෙගන්වන පධාන විත්තිකාරයා ඉන්නවා. ෙම් කරුංකා කන්ෙට්නර්
පහෙළොව ෙගන්වලා තිෙබන්ෙන් බාබුල් හදන්න නම්, ෙම් රෙට්
ජනතාවට බුලත් විට ෙවනුවට බාබුල් කවලා, බාබුල්වලින් මත්
කරවන්න නම්, ඒ පිටුපස රජෙය් ඇමතිවරෙයක් සිටීම බරපතළ
අපරාධයක්; බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් ඇමතිවරයා කවුද කියලා අපි
ෙසොයන්නට ඕනෑ.
ෙමපමණ කල් එෙහම ෙහළිදරව් වුෙණ් නැහැ තමයි. ඒ කවුද
කියලා දැන් ෙහොයා ගත්ෙතොත්, රෙට් ජනතාවෙග් පුවක් වගාවටත්
ෙහොඳ කල දසාවක් ලබාවි කියලා මම හිතනවා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයටත් ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා වනවා. අන්න එෙහම වුණු
දවසට ඇත්තටම වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන් "ජයරත්න
චින්තනයට" ඇත්ත වැදගත්කමක් එනවා. නමුත් අද තිෙබන්ෙන්
ඒක ෙනොෙවයි.
සිගරට් පැකට් එකට ෙසෞඛ්යමය අවවාද ඇතුළත් පින්තූරයක්
දැමීම ගැන ඔබතුමන්ලා පසු ගිය දවස්වල කථා කළා. ඒක ෙහොඳ
ෙදයක්. දුම් පානය පාලනය කරන්න එවැනි පින්තූරයක් දමන එක
ෙහොඳයි. හැබැයි, දුම් ෙකොළ කිෙලෝගෑම් එකකට ගහන බද්ද
රුපියල් 10යි. දුම් ෙකොළ කිෙලෝගෑම් එකකින් දළ වශෙයන් සිගරට්
1,000ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. දුම් ෙකොළ කිෙලෝගෑම් එකකට
රුපියල් 10ක අඩු බද්දක් ගැහුවාම, දුම් ෙකොළවලින් නිෂ්පාදනය
කරන සිගරට්වල පාලනයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. නිෂ්පාදනය වැඩි
වනවා. එෙහම නම්, සිගරට් පැකට් එෙක් පින්තූරය දැම්මාට හරි
යන්ෙන් නැහැ ෙන්? දුම් ෙකොළ කිෙලෝ එකකට රුපියල් 10ක
ෙසොච්චම් බද්දක් ගැහුවාම සිගරට් නිෂ්පාදනයට දිරි ගැන්වීම
වැඩියි. ඒ නිසා පින්තූරය දැමීෙමන් ඒකට උත්තරයක් එන්ෙන්
නැහැ. පින්තූරය ගහන එක ෙහොඳයි. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා- පින්තූරය ගහනවා. හැබැයි, සිගරට්
නිෂ්පාදනයට අනුබල ෙදන්ෙන් මුදල් හා කමසම්පාදන
අමාත්යාංශෙයන්. ෙමතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙමතැනයි
පරස්පරය තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඔබතුමන්ලාෙග් චින්තනෙය් තිෙබන
වැරැද්ද. ජයරත්න චින්තනෙය් තිෙබන පරස්පරය. අද ජයරත්න
චින්තනය තිෙබන්ෙන් ඔළුෙවන් හිටෙගන. ඒකයි ෙම් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. මහින්ද චින්තනයට එෙරහි ජයරත්න චින්තනය.
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ඔළුෙවන් හිටගැනීම 2. මහින්ද චින්තනය ඔළුෙවන් හිටෙගන.
ජයරත්න චින්තනයත් ඔළුෙවන් හිටෙගන. මහින්දයි, ජයරත්නයි
ෙදන්නාම ඔළුෙවන් හිටෙගන.
දැන් ඔබතුමන්ලා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑය
කියනවා ෙන්? ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න නම්, අෙප් කෘෂි
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න එපායැ. ඒකට තමයි පසු ගිය කාලෙය්
අෙප් කෘෂි නිෂ්පාදනවලට යම් සහනයක් දුන්ෙන්. කෘෂි නිෂ්පාදන
දිරි ගන්වන්න තමයි ටැක්ටර්වලට, අත් ටැක්ටර්වලට එදා අය කළ
වැට් එක නිදහස් කෙළේ; ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්ද නිදහස් කෙළේ.
නමුත් ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? දැන් ඔය ජයරත්න
චින්තනය අනුව කෘෂි කර්මාන්තය නඟා සිටුවන්න ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න ඕනෑ නම්, අත් ටැක්ටරයට ගහන වැට්
එක, NBT එක අඩු කරන්න එපායැ. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා කෙළේ
ෙමොකක්ද? අත් ටැක්ටරයටයි, අෙනක් ටැක්ටරයටයි සියයට 12ක
වැට් එකක් ගැහුවා; සියයට 2ක ජාතිය ෙගොඩ නැඟීෙම් බද්දක්
ගැහුවා. ඒ අනුව ටැක්ටර්වලට සියයට 14ක් බදු ගැහුවා.
ටැක්ටර්වලට සියයට 14ක් බදු ගැහුවාම ෙමොකක්ද වන්ෙන්?
එතෙකොට තමයි ෙද්ශීය ෙගොවියා, ෙද්ශීය කෘෂි නිෂ්පාදනය කඩා
ෙගන වැෙටන්ෙන්. එතෙකොට තමයි වී කිෙලෝ එකක දැන් තිෙබන
මිල ඇත්තටම ෙගොවියාට ෙත්රුමක් නැති වන්ෙන්. ඒ ඇයි?
ටැක්ටරය ගන්න, ෙපොෙහොර ටික ගන්න, ෙබෙහත් ටික ගන්න,
යන අමතර පිරිවැය ආදී සියල්ල දරන ෙකොට වී කිෙලෝ එකකින්
ගන්න මුදලින් ඇති වැඩක් නැහැ. ටැක්ටරයට සියයට 14ක බද්දක්
ගැහුවාම එතැනින් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය නඟා සිටුවන්න බැහැ. අඩුම
ගණෙන් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න, ටැක්ටරය නිෂ්පාදනය
කරන්න ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? අත්
ටැක්ටරය නිෂ්පාදනය කරන්න ලංකාෙව් ෙමොකක්ද කරලා
තිෙබන්ෙන්? ටැක්ටරය නිෂ්පාදනය කරන්න නම්, කාර්මික
නිෂ්පාදනය දියුණු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිෂ්පාදකයාට ඒ සඳහා
අනුබල ෙදන්න යම් බදු නිදහසක් දීලා තිෙබනවාද? නැහැ. කෘෂි
කාර්මික නිෂ්පාදනය, කාර්මික නිෂ්පාදනය දිරි ගන්වන්න ඕනෑ
නම්, ඔබතුමන්ලා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් එක් පැත්තකින් කෘෂි
කර්මාන්තයට සම්බන්ධ අයට සහන ෙදන එකයි. අෙනක්
පැත්ෙතන්, කාර්මික නිෂ්පාදකයින්ට සහන ෙදන එකයි. එෙහම
නම්, ලංකාෙව් අත් ටැක්ටරය නිෂ්පාදනය කරන්නත්, මහ
ටැක්ටරය නිෂ්පාදනය කරන්නත් අවශ්ය බදු සහන ෙදන්න ඕනෑ.
බදු සහන ෙදන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙද්වල් ෙගන්වන එකට පමණක්
බදු ගැහුවාට ලංකාෙව් ටැක්ටර් හදන්ෙන් නැහැ. එෙහම හදන්න
ෙපලඹවීමක් ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් ෙවන්ෙන් කෘෂි
කර්මාන්තය තවත් ඇද ෙගන වැෙටන එක පමණයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි, දැන්
ෙමතුමන්ලාෙග් ආර්ථිකය, ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් පැවැත්ම
තීරණය වන්ෙන් බදුවලින්, දඩවලින් තමයි. ඒ නිසා තමයි
ෙමතුමන්ලා දැන් ෙම් වාහනවලටත් විවිධ වර්ගෙය් බදු ගහන්ෙන්.
විවිධ සූත දානවා. විවිධ න්යාය ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි
අවසානෙය් ඒවාෙය් හරය වන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි,
බද්ද වැඩි කරන එකයි.
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් හැම දාම පාරට ෙවලා කරන්ෙන් දඩ
ගහලා බදු එකතු කරන එක. යන්න වාහනයක් නැතුව
බයිසිකෙල්ක තුන් ෙදෙනක් දමා ෙගන ගිෙයොත් -ඒක වැරැද්දක්දඩය කීයද? දඩය රුපියල් 150යි. එෙහම ගිහිල්ලා අහුවුෙණොත්
traffic රාළහාමි මහත්මයා ගහනවා, රුපියල් 150ක දඩයක්. දඩය
ගැහුවාට පස්ෙසේ ඒ දඩ ෙකොළය අරෙගන තැපැල් කන්ෙතෝරුවට
යන්න ඕනෑ, දඩය ෙගවන්න. දඩය ෙගවන්න තැපැල්
කන්ෙතෝරුවට ගියාම, තැපැල් කන්ෙතෝරුෙවන් අමතර බද්දක්
අය කරනවා, ඒ රුපියල් 150ට. එතැනදී තැපැල් මහත්මයා
කියනවා, ෙපොලීසිෙය් මහත්මයා ගහපු දඩයට සියයට දහයක
අමතර බද්දක් ඕනෑ කියලා.
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බයිසිකලයට දඩය රුපියල් 150යි. ඒ දඩයට අය කරන බද්ද
සියයට දහයයි. එතැන රුපියල් 15යි. ඒ අනුව තැපැල්
කන්ෙතෝරුවට ෙගවන්න ඕනෑ, රුපියල් 165ක්. ෙමන්න
ආශ්චර්යවත් රට! දඩයටත් බදු ගහනවා. ෙම්ක අරුම පුදුම රටක්.
රාළහාමි මහත්මයා ගහන රුපියල් 150 දඩයට තව සියයට දහයක
බද්දක් ගහනවා. ඒක රුපියල් 15ක්. එතෙකොට තැපැල්
කන්ෙතෝරුවට රුපියල් 165ක් ෙගවන්න ඕනෑ, දඩය සහ බදු
වශෙයන්. ඒ නිසා දඩයටත් බදු ගහන චින්තනයක් තමයි ෙම්
මහින්ද චින්තනය සහ ජයරත්න චින්තනය කියන්ෙන්.
අද ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. අද විශාමිකයන්ෙග් පාරිෙතෝෂිකය
ෙගවා ගන්න සල්ලි නැහැ. විශාම වැටුප් ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන්
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? විශාමිකයන්ට ෙමෙතක් කල් දීපු
පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්න මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අපට සල්ලි නැහැ
කියනවා. අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
පාරිෙතෝෂික දීමනා සත පහක්වත් ෙගවලා නැහැ. දැන් ෙමොකක්ද
කරන්න යන්ෙන්? ඒ විශාමිකයන්ට කියනවා, ෙමතැනින් එහාට
පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්න විධියක් නැහැ, ඒ ෙවනුවට ණයක් ලබා
ෙදන්න කැමැතියි කියලා. ඒ ණය ෙදන්ෙන්ත් ෙකොෙහොමද? අවුරුදු
ෙදකක වැටුප එකවර ෙදනවා. හැබැයි ඒක ෙදන්ෙන්, අවුරුදු
දහයක් තුළ නැවත අය කර ගැනීෙම් ෙකොන්ෙද්සිය මත. ඒක
බැංකුෙවන් නිකුත් කරන ණයක්.
පසු ගිය දවස්වල රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා දීපු විවිධ ණය
තිබුණා. ඒවාත් අවසානෙය්දී ගිෙය් බැංකුවට. ආණ්ඩුවට ඒ මුදල්
ෙදන්න බැරි ෙවන ෙකොට, අන්තිමට කිව්ෙව් බැංකුව හරහා ණයක්
ෙදන්නම් කියන එක. අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණනක් ෙවන
විශාමිකයන්ෙග් පාරිෙතෝෂික දීමනාව ෙදන්න බැරි තත්ත්වයකට
ෙම් ආණ්ඩුව බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබනවා. පාරිෙතෝෂිකයත්
රජෙය් බැංකුවලින් ලබා ගන්නා ණයක් බවට පත් කරලා ඒ බරත්
රජෙය් ෙසේවකයන් මත පටවනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට විශාමිකෙයෝ
15,000කට වැඩි පමාණයක් අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ ඉන්නවා
පාරිෙතෝෂික මුදල සත පහක්වත් ලැබිලා නැති. ඔවුන් ඒ ගැන
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා, ඒ
පාරිෙතෝෂිකය ෙදන්න සල්ලි නැහැ කියලා. ෙහට අනිද්දා ෙවන
ෙකොට ඒක ෙගවීමත් පවරනවා බැංකුවට. බැංකුෙවන් ණයක්
අරෙගන අවුරුදු ෙදකක පාරිෙතෝෂික දීමනාවක් ගන්න පුළුවන්.
හැබැයි, වසර දහයක් ඇතුළත බැංකුෙවන් ගත්තු ණයයි ඒකට අය
කරන ෙපොලියයි ෙදකම විශාම වැටුෙපන් ෙගවන්න ඕනෑ. විශාම
පාරිෙතෝෂිකය කියන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් හිමිකමක්. විශාම
පාරිෙතෝෂිකය කියන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙදන එකක් ෙනොෙවයි. ඒ රාජ්ය
ෙසේවකයන්ෙග් අයිතියක්. ඒක ඔවුන්ෙග් අයිතියක්. ඒක ඔවුන්ෙග්
හිමිකමක්. ඒ ඔවුන්ෙග් සල්ලි. රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ඒ සල්ලි
තමයි නැවත ණයක් විධියට ගන්න තත්ත්වයට පත් කරලා
තිෙබන්ෙන්, ෙම් බංෙකොෙලොත් ආර්ථික පතිපත්තිය ඇතුෙළේ. ඒ
නිසා ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම ෙම් බදු ගැහිල්ෙලනුයි, දඩ
ගැහිල්ෙලනුත් කරන්න බැහැ. රෙට් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි
කරන්න නම් ෙම් ඇමතිවරුන් කරන කරුංකා ජාවාරම, ස්පීතු
ජාවාරම, කුඩු ජාවාරම නතර කරලා රෙට් කාර්මික, කෘෂිකාර්මික
නිෂ්පාදනය වැඩි කළ යුතුයි කියන කාරණය අවධාරණය කරමින්
මා නතර ෙවනවා.
[අ.භා. 3.45]

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

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

අෙප් විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. එතුමා විෂයට
අනුව ෙනොෙවයි කථා කෙළේ. සාමාන්යෙයන් ෙම් ෙද්ශපාලන-
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වාහනවලට ගහන බදු ගැන කථා කෙළේ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

වාහන බදු කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා කිව්ෙව් නැහැ.
1969 අංක 1 දරන ආනයනය හා අපනයන (පාලන) පනත
යටෙත් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීමක් තමයි ෙම් කරන්න යන්ෙන්. ෙම්
අනුව HS Code එක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. උදාහරණයක්
වශෙයන් ආපදා ෙලොරි, ෙදොඹකර ෙලොරි, ගිනි නිවීෙම් වාහන,
ෙකෝන්කීට් මිශ කිරීෙම් ෙලොරි, මාර්ග අතුගෑෙම් ෙලොරි, ඉසීෙම්
වාහන, ජංගම වැඩපළවල වාහන, ජංගම රෂ්මි විද්යා ඒකක වාෙග්
ෙද්වල් තමයි ෙමයට ඇතුළත් වන්ෙන්. අවුරුදු හතරකට වඩා
පැරණි ඩීසල් තීෙරෝද රථවලට බලපතයක් අරෙගන ෙග්න්න
පුළුවන් ෙවනවා. ඩීසල් එකත් තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය්
ෙලෝකෙය් වාහන මිලියන 82ක් විකිණිලා තිෙබනවා. ෙපොඩි
ගණනක් ෙනොෙවයි. වාහන මිලියන 84ක් නිෂ්පාදනය කරලා
තිෙබනවා. මිලියන 82ක් විකිණිලා තිෙබනවා. ෙටොෙයොටා වාහන
මිලියන 10.1ක් විකිණිලා තිෙබනවා. ෙජනරල් ෙමෝටර්ස්වල
වාහන සහ ෙවොක්ස්වැගන් වාහන මිලියන 9.2 බැගින් විකිණිලා
තිෙබනවා. අද අපට ෙපෙනනවා චීනෙය් වාහනත්, ඉන්දියාෙව්
වාහනත් දැන් ටිකක් විකිෙණන බව. හැබැයි, ඒවාෙය් standard
එක ෙකොෙහොමද කියලා බලන්න ඕනෑ. Euro standard 4, 5
තිෙබන වාහන තමයි අවුරුදු 15ක් විතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ජපන් වාහනයක් ගත්තාම අවුරුදු 10ක් 15ක් පාවිච්චි කරන්න
පුළුවන්. ජපානයට වඩා ඇෙමරිකාෙව් ජපන් වාහන ලාභයි.
ෙදවැනි වාහන. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ජපන් වාහන -ෙපොඩි
වාහන- ඇෙමරිකාෙව් second-hand market එෙක්දී ෙබොෙහොම
අඩුෙවන් විකුණනවා. ෙමවැනි කාරණා අනුව අෙප් රෙට් වාහන
ආනයනයට යන මුදල් පමාණය කළමනාකරණය කෙළොත් අපට
හුඟක් ෙහොඳ ෙද්වල් කර ගන්න පුළුවන්.
ෙම් ගැන පාෙයෝගිකව කථා කරන්න පුළුවන් විෂයානුබද්ධ
ආයතන කිහිපයක් තිෙබනවා. එකක් තමයි වාහන අපනයන
කරුවන්ෙග් සංගමය. ඒ සංගමෙය් උත්සවවලට මම ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ සංගමෙය් සභාපති ඉන්දික සම්පත් ෙමෙරන්චිෙග්
මහත්මයා ඉන්ෙන් අෙප් ආසනෙය්. ඒ උත්සවවලට ගියාම අපට
ෙම් ගැන ටිකක් අවෙබෝධයක් ලැෙබනවා. දැන් බලන්න, ෙමෝටර්
සයිකල් ෙකොච්චර තිෙබනවාද කියලා. අවුරුද්දකට ෙමෝටර්
සයිකල්වලින් අටසිය ගණනක් අනතුරට පත් ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා ෙහල්මට් දමන්ෙන් නැතිව යන ෙකොට
ෙපොලීසිෙයන් අල්ලනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. නමුත් අද ෙමෝටර්
සයිකල් එෙක් පුංචි ළමයි ෙදෙදනකුත් දමා ෙගන යනවා. ඉස්සරහ
එක්ෙකනයි, පිටිපස්ෙසේ එක්ෙකනයි දමා ෙගන යනවා. මානුෂික
පතිපත්ති නිසා පුංචි ළමයින්ට ෙහල්මට් එකක් දමන්න කියලා
අපට කියන්න බැහැ ෙන්. පුංචි ෙහල්මට් නැහැ ෙන්. ෙම්
පාෙයෝගික පැත්ත. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ෙම්වා ෙහොඳට
අහගන්න. ෙම් විධියට යන එක තහනම් කරන්න ඕනෑ. එෙහම
තහනම් කෙළේ නැත්නම් අනතුරු වැඩියි. ෙම් ළඟදී, අෙප්
යහළුවකුෙග් පවුෙල් හතර ෙදනා ෙමෝටර් සයිකල් එෙක් ආවා;
හැපුණා. ළමයා විසි ෙවලා ගිහිල්ලා තාප්පයක වැදුණා. ඔළුව
හැපිලා එතැනම මැරුණා. ෙමොන තරම් සංෙව්දී කථාවක්ද කියලා
බලන්න. ඉතින් ෙම්කට විසඳුමක් හැටියට ෙපොදු පවාහනය තමයි
දියුණු කරන්න ඕනෑ. ෙවනත් දියුණු රටවල ෙපොදු පවාහනය
ශක්තිමත් කරනවා. එක එක්ෙකනාට තිෙබන වාහන බලන ෙකොට
අෙප් ලංකාෙව් පතිශතය ෙගොඩක් වැඩියි.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවන වියදම ගැන කථා කරනවා. නමුත්
අපි ලබන පහසුකම් බලන්න. අෙප් ජනගහනයට වැඩිය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

handphones තිෙබනවා. ෙමතැන ඉඳලා අතැනට යන්න බැහැ,
තීවීලර් එකක් නැතිව. පයින් යන්න කවුරුවත් කැමැති නැහැ. දැන්
ඇවිදින්න කැමැතිත් jogging tracksවල විතරයි. ඒ, ෙම් ෙලෝකෙය්
හැටි; ෙම් ලංකාෙව් හැටි. අෙප් තරමට ෙනොෙවයි, අපි ඉදිමිලා
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා අෙප් ජීවන වියදම වැඩි ෙවනවා. අපි
ෙමොනවා කිව්වත්, පරිපාලනය හරි නැහැ. ආර්ථික පරිපාලනය
ෙගදරින්ම පටන් ගන්න ඕනෑ. ඒක තමන්ම හදා ගන්න ඕනෑ. දැන්
බලන්න, අෙප් තරුණ තරුණිෙයෝ - ෙකොල්ෙලෝ ෙකල්ෙලෝෙමෝටර් සයිකල් එෙක් යන්න හරි ආසයි. ෙහේතුව ෙමොකද? ෙමෝටර්
සයිකල් එක brake එකක් ගැහුවාම 'ටක්' ගාලා ඇවිල්ලා ඇෙඟ්
වදිනවා. සල්ලි තිෙබන, ෙහොඳ වාහන තිෙබන ෙකොල්ෙලෝ
ෙකල්ෙලෝ ෙමෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරනවා. ෙම්වා pattern
එකටත් පාවිච්චි කරනවා. ෙහල්මට් එක දමලා, sunglasses දමලා,
සයිකල් එක ෙපොඩ්ඩක් කරකවලා, 'බ්රූම්' ශබ්දය දමලා ගියාම
ෙපොඩි ගතියක් තිෙබනවා. ''ආතල්'' එකක් තිෙබනවා කියලායි
කියන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වචනවලින් කියන්ෙන් එෙහමයි.
අපි ෙරෝදය ෙසොයා ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි පවාහනය ශක්තිමත්
වුෙණ්. සින්දුවකුත් තිෙබනවා ෙන්. "කැරෙකන ෙරෝෙද් පුංචි
කරත්ෙත් ඉඳ ෙගන මම ඉන්ෙන් - පදික ෙව්දිකා පසු කර යන්නට
තල්ලු කරන් පුතුෙන්" [බාධා කිරීමක්] එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්;
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂයත් එෙහමයි. තල්ලු කරන නායකත්ව
මණ්ඩලය! නායකත්ව මණ්ඩලය තල්ලු කරනවා. අයිෙයෝ, තවම
කරත්තය යනවා. දැන් බර අදිනවා.
අෙප් සමාජෙය් 1000 ෙදෙනකුෙගන් 127 ෙදෙනකුට වාහන
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා හිතලා බලන්න, ෙම්ක ෙපොඩි වැඩක්ද
කියලා. ෙම් වාහන නිසා ඇති වන traffic එක ෙකොයි තරම්ද?
Highways හැදුවාට තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙචෝදනා කළා. මම
ඒෙක් ෙවන පැත්තක් දකිනවා. Highway එෙක් තමයි accidents
අඩු. ඇයි? පසු ගිය දිනක මෙග් යහළුෙවක් පරණ වාහනයකින්
අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ගමනක් යන්න කියලා ගියා. ඔහුෙග්
වාහනෙය් ටයර් ෙහොඳ නැහැයි කියලා ආපසු හරවා එවා තිබුණා.
අන්න
එතැන
කළමනාකරණයක්
තිෙබනවා.
කිසිම
කළමනාකරණයක් ගැන හිතන්ෙන් නැතිව අද තමුන්නාන්ෙසේලා
ආර්ථික පැත්ත ගැන ෙචෝදනා කරනවා; ෙවන ෙනොෙයකුත් ෙද්වල්
කියනවා.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා කුඩු ෙග්නවාය කියලා. නමුත්
මට තව විනාඩි පහක් ෙදනවා නම් ෙම් කථාෙවන් පසුව මට එය
පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ෙකොෙහොමද ෙම් ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ්
කියලා මමත් ෙහව්වා. සමහර අය ෙම් පශ්නය තමන්ෙග් වාසියට
හරවා ගත්ත නිසා,-

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා දැන් කියන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙම් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට විනාඩි පහක් ෙදන්න. එතෙකොට
මම කියලා ෙදන්නම්. දැන් කියන්න බැහැ. එතෙකොට මෙග් කාලය
අඩු ෙවනවා ෙන්. කාලය කළමනාකරණය කර ගන්නත් එපා යැ.
ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙත්රුණාද?

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වැදගත් ෙදයක් ෙන්. ඔබතුමා දැන් කියන්න.
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க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

වැදගත් නම් මෙග් කථාෙවන් පසුව විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරයකුෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩි පහක් මට ෙදන්න. එතෙකොට
මම කියන්නම්. නිකම් කියන්න බැහැ. මට ගණනක් ඕනෑ ඒක
කියන්න. විපක්ෂෙයන් විනාඩි පහක commission එකක් ඕනෑ.
එෙහම ෙදනවා නම් කියන්නම්. එතෙකොට ෙම්ෙක් ඇත්ත
තත්ත්වය මම පැහැදිලි කරන්නම්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා විපක්ෂෙයන් commission ඉල්ලනවා ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගලි බවුසර් මඟින් කරන
කාර්යය ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. අද අෙප් පැත්ෙත් ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. ජපානෙය් සිටින මෙග් මිතෙයක් මඟින් මම
අෙප් පාෙද්ශීය සභාවට ගලි බවුසරයක් අරෙගන දුන්නා, sewage
අදින්න. දැන් එක ළඟ ළඟ ෙගවල් හැදිලා පුදුම විධියට ෙගවල් ළං
ෙවලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා භූගත ජලය සම්පූර්ණෙයන්ම
දූෂණය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ජනතාවට පානීය ජලය ෙදන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපිරිසිදු ජලය ෙබොන්න බැහැ ෙන්. ගරු
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ රතුපස්වල ගැන කථා
කළා. ෙම්ෙක් ඇත්ත තත්ත්වය ෙමොකක්ද? රතුපස්වල පෙද්ශෙය්
විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් ජා-ඇලත් භූගත ජලය ෙහොඳ නැහැ. ජන
ඝනත්වය එන්න එන්නම වැඩි ෙවනවා. ළං ළංව වෙට්ටම ෙගවල්
හැදුණාම, ෙපොෙළොව යටින් වතුර pump කරලා ගන්න පුළුවන්ද?
ළිඳක් කපලා වතුර ගන්න පුළුවන්ද? පහත් තැනින් තමයි ජලය
ගලා බසින්ෙන්. අන්න එතැනින් ජරාව යනවා. එතෙකොට අප
ෙසේරම ෙබොන්ෙන් වැසිකිළි අපදව්ය මිශ වතුරයි. [බාධා කිරීමක්]
නැහැ. හැම තැනම එෙහමයි. හැම තැනම ජන ඝනත්වය වැඩියි.
ඉස්සර නම් එක ෙගයක සිට තවත් ෙගයකට යන්න ඕනෑ වුණාම
ඒ දුර පමාණය ෙහොයා ගන්න හූවක් කිව්වා. හූවක් කියලා තමයි දුර
පමාණය ෙහොයා ගත්ෙත්. ඉතින් ෙම් ෙවනස් වන සමාජය තුළ ඇති
වන පශ්න ගැන හරි නිර්වචන තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්න ඕනෑ. ඒ
නිර්වචන හරියට වන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන
වාසිය සඳහා තමයි ෙම් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්ෙන්.
අද ඉදිරිපත් කරපු ෙම් නිෙයෝග හරහා ජනතාවට සහන
සැලෙසනවා. නමුත් එක ෙදයක් තිෙබනවා. ජපන් වාහනවලට
ෙපොඩි ගණනක් වැඩි ෙවයි. ඒක ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක් ෙනොෙවයි.
Crew cab එකට බදු අඩු කරන්න ඕනෑ. Crew cab එෙක්
ඉස්සරහා පැත්ෙත් ෙදන්ෙනකුට ඉඳෙගන යන්න පුළුවන්. Driver
සහ ඉස්සරහා අනික් පැත්ෙත් යන පුද්ගලයාත්, තවත් හතර
ෙදෙනකුත් එක්ක බඩු ටිකත්දමාෙගන ගිහින් ඒෙකන්
construction වැඩ කරන්න පුළුවන්; තව ෙනොෙයකුත් වැඩ
කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ෙලොරියක්. ඒ වාහනයටත් අප අවස්ථාවක්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාහනයට ෙපොඩි බදු සහනයක් ෙදන්න ඕනෑ.
ෙහොඳ නරක ෙදකම තිෙබනවා ෙන්. මම ඉල්ලා සිටිනවා crew
cabsවලට බදු සහනයක් ෙදන්න කියලා. නැත්නම් අපරාධයක්
වන්ෙන්.
ෙමහි ජනතාවට එක එක නිර්ණායක දීලා තිෙබනවා. බදු
සහන දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවාෙය් පමිතීන් තිෙබනවා.
ඒ පමිතීන් අනුව අපට ෙපෙනනවා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට
පවාහන අංශෙය් දායකත්වය සියයට 14යි කියලා. ලංකාෙව්
පුරවැසියන් 1,000ක් ගත්ෙතොත්, එයින් 270ෙදෙනකුට වාහන
තිෙබනවා. රෙට් ජනගහන අනුපාතයත් එක්ක බලද්දි සියයට
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27ක් වාහන. ලංකාවට වාහන වැඩියි. සල්ලි ටිකක් වැඩිෙයන්
ලැබුණාම ඕනෑම ෙකෙනකුෙග් ආසාව තමයි වාහනයක් ගන්න
එක. සමහර අය ෆිනෑන්ස් කරලාත් වාහන ගන්නවා. නමුත්
ෆිනෑන්ස් එක ෙකොයි තරම් වැඩිද? කල්පනා කර බලන්න.
ෆිනෑන්ස් එක ෙගවලා ඉවර ෙවන ෙකොට වාහනෙය් මිල වාෙග්
ෙදගුණයක්වත් යනවා. නමුත් සමහර අය ෙසෝබෙන්ට ෙම් ෙද්වල්
කරන්න බලනවා. අල්ලපු ෙගදරට වාහනයක් තිෙබන නිසා මටත්
වාහනයක් ඕනෑය කියලා ගන්නවා. ෙම්වා තමයි ආර්ථිකෙය්
තිෙබන පශ්න. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයටවත්, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයටත් බැණලා වැඩක් නැහැ. අද ලංකාෙව් තිෙබන තත්ත්වය
ෙම්කයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් බයිසිකල් නිසා අද
750ක් ෙදනා මිය යනවා. 37,000ක් අනතුරුවලට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. 1980 දී සමස්ත රථවාහන අනතුරු පමාණය 23,000ක්
පමණ ෙවලා තිෙබනවා. බලන්න, අනතුරු ෙකොයි තරම් වැඩිද
කියලා. ෙම් ෙසේරම ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික වාහන භාවිතය
නිසායි. දුම්රියකට ඩීසල් ලීටර් තුනක් ගැහුවාම කිෙලෝමීටරයක් දුර
යන්න පුළුවන්. දුම්රිෙය් මගීන් 2,000කට පමණ යන්න පුළුවන්.
බස් එකකට ඩීසල් ලීටරයක් ගැහුවාම කිෙලෝමීටර් තුනක්,
තුනහමාරක් දුර යන්න පුළුවන්. මඟී පවාහනය ශක්තිමත් කරන්න
ඕනෑ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද ඒ කාලෙය් කෙළේ?
ෙපොකුරු බස් සමාගම් හදලා ඒක ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න
ඔන්න ෙමන්න කියලායි තිබුෙණ්. එය දුම්රිය අධිකාරියක් බවට
පත් කළා. මම පවාහන ඇමති ෙවලා ඉන්න ෙකොට එය නැවත
වරක් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් කළා. මම අද සන්ෙතෝෂයි ඒ
කතන්දරය කියන්න. ඒකට JVP එකත් support එක දුන්නා ඒ
කාලෙය්. වෘත්තීය සමිති සියල්ල ඉල්ලුෙව්, අෙන් ෙම්ක රජෙය්
වස්තුවක් විධියට තියාගන්න කියන එකයි. පළමුවැනි කැබිනට්
පතිකාව ෙලස ඉදිරිපත් කෙළේ එයයි. ඔබතුමන්ලා ඒ වස්තුවට
ෙමොකක්ද කරන්න ගිෙය්? ඒ වස්තුව අෙනක් පැත්තට ෙදන්න
ගියා. එෙහම වුණා නම් ඒකාධිකාරයක් ඇති ෙවනවා ෙන්. අෙප්
පතිපත්තිය ෙවලා තිබුෙණ් සියයට 40ක් රාජ්ය අංශයට සහ සියයට
60ක් පුද්ගලික අංශයට කියන එකයි. Timetable හදනවාටත් මම
විරුද්ධ වුණා. අදටත් විරුද්ධයි. ඇයි විරුද්ධ? සියයට 25ක්, 30ක්
තියාෙගන රජය ෙකොෙහොමද තරගයක් -competition එකක්ෙදන්ෙන්? එතෙකොට බස් එකක් පැයකට ෙදපාරක් විතර යාවි.
ඉෙබ්ම -ස්වාභාවිකවම- මිය යන්න සලස්වනවා. එෙහම බැහැ.
රාජ්ය පවාහන ෙසේවයයි, ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවයයි කියන
ෙදකම එකට තිෙබන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙල්ලන්ඩ් බස් එකක් කිෙලෝ
මීටර් 60,000ක් ගියාම ටයර් මාරු කරන්න ඕනෑ. ටයර් එකක්
රුපියල් ලක්ෂයක් ෙවනවා. එතෙකොට ඔක්ෙකෝටම රුපියල් ලක්ෂ
6ක් යනවා. Spare partsවලට උදවු කරන්න ඕනෑ; බදු අඩු කරන්න
ඕනෑ. ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් spare partsවලට බදු අඩු කරන්න
ඕනෑ. පමිතිය පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ. සමහර විට original
එක ෙනොෙවයි, duplicate එක තිෙබනවා. Duplicate එක දැම්මාම
ලාභයි. නමුත් පැවැත්ම අඩුයි. Scrap ironවලින් හදන ඒවා
තිෙබනවා; ෙහොඳ ironවලින් හදන ඒවා තිෙබනවා. Scrap
ironවලින් හදන ඒවා ෙබොෙහොම ලාභයි. ලාභ වුණාට එහි පැවැත්ම
සහ ගුණාත්මකභාවය ෙබෙහවින් අඩුයි. ෙම්වායි අප කථා කරන්න
ඕනෑ. රටක් හදන්න නම් අරයාට බැණලා, ෙමයාට බැණලා වැඩක්
නැහැ ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන ෙද්වල් තමයි ෙම්
රෙට් මිනිසුන්ට වැදගත් වන්ෙන්. ෙමතැන
රට හදන තැනයි. 'අපි රට හදන තැන කථා කරමු' කියලායි
කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා සිගරැට් ගැනත් කිව්වා. ඒක
ෙනොෙවයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. "Gold Seal" එක එනවා.
"Gold Leaf" එක ෙනොෙවයි, "Gold Seal" එක එනවා මුහුෙදන්.
ෙකොෙහොමද ඒක නවත්වන්ෙන්? "Gold Seal" එකක් රුපියල්
12යි. "Gold Leaf" එකක් රුපියල් 25යි. [බාධා කිරීමක්] රුපියල්
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28 ද? මම දන්ෙන් නැහැ කීයද කියලා, මම සිගරැට් ෙබොන්ෙන්
නැති හින්දා. විස්කි ගැන ඇහුෙවොත් දන්නවා. "Gold Leaf" එක
රුපියල් 28යි. "Gold Seal" එක රුපියල් 12යි. ඉතින් ඒවා
ෙබොනවා. ඉස්සර නම් ෙපොඩි අඩියක් ගහලා ෙප්ර ෙකොළයක්
කාලා, චුවිංගම් එකක් කාලා ෙෂේප් එෙක් ෙගදර ගියා. දැන් එෙහම
ෙනොෙවයි. කුඩු ගහන ළමයා දැන් නිදා ගන්නවා. ෙගදර බඩු
ෙහොරකම් කරද්දී තමයි; මාස හයකට විතර පස්ෙසේ තමයි
ෙත්ෙරන්ෙන් එයා කුඩා ගහලා කියලා. විකෘති වූ සමාජයක් ෙම්.
කුඩු ෙගනාෙව් අපිද ඉස්සර ෙවලාම? කුඩු ෙගනාෙව් යූඑන්පී එකත්
ෙනොෙවයි, අපත් ෙනොෙවයි; විවෘත ආර්ථිකයයි. මම හරි ෙන්ද?
කුඩු ෙගනාෙව් අපත් ෙනොෙවයි, යූඑන්පී එකත් ෙනොෙවයි, ෙජ්වීපී
එකත් ෙනොෙවයි. විවෘත ආර්ථිකෙය් පතිඵලයි ෙම්වා. විවෘත
ආර්ථිකය නිසා තමයි ඇඟලුම් කර්මාන්තත් ඇති වුෙණ්. ඒකත්
කියන්න එපායැ. දැන් ෙම් වාෙග් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඇඟලුම්
කර්මාන්තවල හිටපු අය දැන් ගිහිල්ලා පිට රට ඇඟලුම්
කර්මාන්තවල වැඩ කරනවා. ෙමෙහන් රුපියල් 25,000ට වැඩ
කරපු අය එෙහේ ගිහිල්ලා රුපියල් 10,000ට වැඩ කරනවා. පවුල
කඩාකප්පල් ෙවනවා. අන්න ඒවාට පතිපත්ති හදමු අපි එකතු
ෙවලා? ඒවාට පතිපත්ති හදන්න පටන් ගනිමු. ඒකයි මා කියන්ෙන්
අපි බැණගන්න ඕනෑ නැහැ, අපි ඇත්ත කථා කරමු කියලා. රට
හදන තැන නිසා ෙමතැන ඇත්ත කථා කරලා අෙප් වැඩ ටික අපි
කරමු.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, motorcycle අනතුරු
18,013යි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

Subject එෙකන් පිට ගියා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

නැහැ, පිට ගිෙය් නැහැ ෙන්. Subject එෙක් ඉන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා තමයි subject එෙකන් පිට යන්ෙන්. Subject එෙකන්
පිට ගිය විධිය කියන්න. රට හදන තැන ෙන් ෙමතැන. කාර් හදන
තැන ෙනොෙවයි ෙම්. රට හදන තැන ඕනෑ එකක් කථා කරන්න
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, භාණ්ඩ පවාහන ධාරිතාව
කිෙලෝග්රෑම් 800 දක්වා ෙපටල් සහ ඩීසල් වාහන සඳහා බදු
පතිශතය 38.2යි. භාණ්ඩ පවාහන ධාරිතාව කිෙලෝග්රෑම් 800
ඉඳලා 2,000 දක්වා වාහන බදු පතිශතය 54යි. භාණ්ඩ පවාහන
ධාරිතාව කිෙලෝග්රෑම් 4,000ට වැඩි ෙලොරි සඳහා බදු පතිශතය
59යි. භාණ්ඩ පවාහන ධාරිතාව කිෙලෝග්රෑම් 800 ඒවාෙයන් නම්
බඩු අදින්න බැහැ. ඒක හරි යන ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඩිෙමෝ බට්ටා වාහන ෙහොඳයි. නමුත් two-stroke engine නිසා
ෙහොඳ නැහැ. හැබැයි අෙප් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි ළඟදී
තීන්දුවක් ගත්තා, three-wheelersවලට four-stroke engines
දමන්න. එතෙකොට ෙසතක් වුණා. ෙකොෙහොමද ෙසතක් වුෙණ්?
දැන් ඒ වාහනවලින් ස්වභාව ධර්මයට ඊයම් එකතු ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඊට අමතරව ෙතල් යන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඉවත් වන
කාබන් ඩෙයොක්සයිඩ් පමාණය ෙහොඳටම අඩු වුණා.
සමීක්ෂණයකින් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා, දැන් ෙකොළඹ වාතය
ඉස්සරට වඩා ටිකක් ෙහොඳයි කියලා. ෙහොඳම ෙද් තමයි ෙහොඳ
වාතය ෙසොයා ගන්න එක. පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, අපටත් වාතයක්
ෙවන්ෙන් නැතුව ඒවා ෙසොයා ගන්න. Traffic එෙක් සිටින විට
වාහනෙය් shutter එක ඇරලා බලන්න, ෙකොෙහොම සුවඳක්
හමනවාද කියලා. ඩීසල් සුවඳ, අර සුවඳ, ෙම් සුවඳ සියල්ලම
හමනවා. අපි ෙම් සියල්ලම ගැන කල්පනා කරලා -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

වල්ලා පට්ට සුවඳ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

වල්ලාපට්ට සුවඳ ෙහොඳයි ෙන්. වල්ලා පට්ට සුවඳ ගහෙගන
ගිහිල්ලා shutter එක ඇරලා බලන්න. බැලුවාම ෙත්ෙරනවා,
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා. එම නිසා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්න කැමැතියි, ෙම් පතිපත්ති අනුව කටයුතු කරද්දී ඊට
අදාළව ෙමොනවාද කරන්න ඕනෑ කියා අපි බලන්න කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාහන පිළිබඳව දීර්ඝව කථා
කරද්දී අපි එකක් මතක තබා ගන්න ඕනෑ. අපි සියලු ෙදනාම එකතු
ෙවලා ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ෙමොන වාෙග් ෙසේවයක් ද කියා
සුනාමිය සිදු වුණු අවස්ථාෙව්දී දැන ගන්න පුළුවන් වුණා. සුනාමිය
නිසා එක දුම්රියක ගමන් ගත් මඟීන් 1,500ෙදෙනක් මැරුණා ෙන්.
බලන්න, එදා නිවාඩු දවෙසේ එක දුම්රියක ෙකොපමණ පිරිසක්
ගමන් කර තිෙබනවාද කියලා. ඒ දුම්රිය සුනාමියට අහු වුණාට
පස්ෙසේ ඉතිරි වුණු ෙසනඟ ෙමහාට ෙගෙනන්න බස් 70ක් ඕනෑ
වුණා. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම්වා ගැන කල්පනා කරලා
තමයි අපි සැලසුම් හදන්න ඕනෑ. අපට ෙලොරි අවශ්යයි. ඩිෙමෝ
බට්ටා වැනි පුංචි වාහනවලට අය කරන බද්ද විතරක් අඩු කරලා
පමාණවත් නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙත් දළු ෙගෙනන වාහනවලට,
එළවලු ෙගෙනන වාහනවලට, four-stroke වාහනවලට, crew cab
වාහනවලට ෙපොඩ්ඩක් සහනයක් ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලා
සිටිනවා.
ඊළඟට ජපන් වාහන Euro Standards 5,6 තිෙයන නිසා
අවුරුදු10ක්, 15ක් ෙහොඳට ධාවනය කරන්න පුළුවන්. ඒ වාහනවල
standard එක ෙහොඳයි. ඊට අමතරව ඒ රටවල අවුරුද්දකින් ෙහෝ
අවුරුදු ෙදකකින් පස්ෙසේ ඒ වාහනවල මිල සියයට 70කින්
බහිනවා. අලුත් වාහනයක් ෙගෙනනවාට වඩා එවැනි වාහනයක්
ෙගෙනන එක ෙහොඳයි. එම නිසා ඒ වාහනවලට ෙපොඩි සහනයක්
ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමය මෙග් ෙපෞද්ගලික
අදහසයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ආණ්ඩුවට ''කෙඩ් යනවා''ය
කියලා. ''කෙඩ් යනවා'' ෙනොෙවයි. අප විසින්ම සාකච්ඡා කරලා
ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ සමහර පශ්න තිෙබනවා. ඒ කාරණය තමයි අද
මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. අපි දන්නවා, ෙත් වතුවල දළු
ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා. Two-stroke වාහනවලින් ඒ කඳු
නඟින්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක කරන්න බැහැ. එතෙකොට පමාද
ෙවනවා.
අනික් කාරණය ෙමයයි. එතුමන්ලා කථා කරද්දී
පාරිෙභෝගිකයා ගැන කථා කරනවා මා අහෙගන සිටියා. දැන්
බලන්න, ෙකොපමණ ඉක්මනට ෙකොළඹට බඩු ටික ෙගෙනන්න
පුළුවන්ද කියලා. එළවලු ෙකොළඹට ෙගෙනද්දී පැය 6ක්, පැය 7ක්
ෙලොරිෙය්ම තැම්බුෙණොත් එහි ගුණාත්මකභාවය බහිනවා විතරක්
ෙනොෙවයි, නාස්ති වන පමාණයත් සියයට 20 සිට සියයට 40 දක්වා
වැඩි ෙවනවා. එය කුඩා පමාණයක් ෙනොෙවයි. ඉස්සර අපි එළවලු
පවාහනය කිරීම සඳහා කූඩ භාවිත කිරීම ආරම්භ කළා. එයටත්
ජනතාව විරුද්ධ වුණා. දැන් ෙම් එළවලුවල නරක් වන පමාණය
වැඩියි. එතෙකොට නියමිත බර පමාණය එන්ෙන් නැහැ. එළවලු
ෙගන ඒෙම්දී ඒ වාහනවල body එක විශාල නම් බර පමාණය
බලන්ෙන් නැතුව පරිමාණය වැඩි ෙලොරිවලට සහනයක් ෙදන්න
කියා ඉල්ලා තිෙබනවා. Two-stroke වාහනවලින් ෙබොෙහොම
අමාරුයි ඒ කාර්යයන් කරන්න. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම fourstroke වාහන ෙදන්න ඕනෑ. වතුවලට ෙත් දළු ටික අදින්න ඒ
වාහන ෙදනවා නම්, ඒවාට සහන ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා.
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ඊට වඩා කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ඉස්ෙසල්ලාම ෙලෝකයට වාහන අවශ්ය වුෙණ් කාර්මික
විප්ලවෙයන් පස්ෙසේයි. සතුන්ෙගන් පස්ෙසේ තමයි ගල් අඟුරු
ෙසොයා ගත්ෙත්. ගල් අඟුරු පිළිස්සීෙමන් තමයි බලශක්තිය ඇති
වුෙණ්. ඒ බලශක්තිය පාවිච්චි කරලා තමයි දුම්රිය ධාවනය කෙළේ.
එම නිසා බලශක්තිය අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ.
මුහුණත ඉදිරියට ෙනරා නැති වාහනත් ලංකාෙව් තහනම්
කරන්න ඕනෑ. මුහුණත ඉදිරියට ෙනරා තිෙබන්න ඕනෑ.
ඇෙමරිකාෙව් වාහනවල මුහුණත ඉදිරියට ෙනරා තිෙබන්න ඕනෑ.
එෙහම නැත්නම් ඒ වාහන පාෙර් ධාවනය කරන්න බැහැ.
තවත් පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් අවධාරණය කරන්න
කැමැතියි. යම්කිසි පුද්ගලයකුට කරන්න රක්ෂාවක් නැති වුණාම
ඒ ෙගොල්ෙලෝ කියනවා, අපි three-wheeler එකක් දුවලා හම්බ
කරනවාය කියලා. දැනට ලංකාෙව් three-wheelers ලක්ෂ
ගණනක් තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන රාගම පෙද්ශෙය් එක
town
එකක විතරක් three-wheelers 2,000ක් තිෙබනවා.
බලන්න, ෙකොයි තරම් පමාණයක් ද කියලා. දවසට රුපියල්
1,000ක්, 1,500ක් ෙහොයා ගන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන් විවිධ
සමාජ මට්ටම්වල ඉන්න අය. ඒ ෙගොල්ලන්ට නීතිය පිළිබඳ
අවෙබෝධය අඩුයි; ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් වාහනය පැදවීම පිළිබඳ
අවෙබෝධය අඩුයි. Licence එක අලුත් කර ගැනීෙම්දී සතියක්
විතර පුහුණු පාඨමාලාවකට යවන්න ඕනෑ. අනිවාර්යෙයන්ම ඒක
සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. එතෙකොට අනතුරු අඩුකර ගන්න පුළුවන්.
නැත්නම් කවදාවත් ෙම් සිදු වන අනතුරු පමාණය අඩු කර ගන්න
බැහැ. වාහනයකට insurance එකක් තිෙබනවා, ගමන් ගන්නා
පස්ෙදනකුටත් එක්ක. නමුත්රියැදුරාට පමණක් ෙවනම insurance
policy එකක් අපි හදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, වාහනයක් හැප්පුණාම
ඉස්ෙසල්ලාම අනතුරට මුහුණ ෙදන්ෙන් රියැදුරාෙන්. ඉස්සරහා
seat එෙක් යන අයෙන් මුහුණට මුහුණලා හැප්ෙපන්ෙන්.
එතෙකොට රියැදුරාට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ආබාධිත ෙවනවා. එෙහම
ආබාධිත වුණු අය සියයට 7ක් පමණ අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ
කියන්ෙන් සාමාන්ය වශෙයන් ආබාධිත අය. මම විෂයභාර
ඇමතිවරයා වශෙයන් කියන්ෙන්. රිය අනතුරුවලින් ආබාධිත වන
අය විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ඉඳෙගන
ඉන්න නිසා එකවර ගැස්සීෙමන් spinal cord එකට හානි සිදු
වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලොරි වාෙග් ෙලොකු වාහනවල airbags නැහැ.
ෙබොෙහොමයක් වාහනවල ඉදිරියට ෙනරා ගිය මුහුණතක් නැහැ.
රියැදුරා ඇස් කණ්ණාඩියක් දාෙගන ඉන්නවා වාෙගයි. වාහනෙය්
ඉදිරිපස ෙකළවරට ෙබොෙහොම සුළු පරතරයක් තිෙබන්ෙන්; මහ
පාෙර් ඉන්නවා වාෙගයි. ඒ නිසා ඒ අයව අනිවාර්යෙයන්ම insure
කරන්න ඕනෑ. රියැදුරන්ට පමණක් ෙවනම insurance එකක්
හදන්න ඕනෑ. Driving licence එක ෙදනවා නම් රියැදුරු
insurance එක අනිවාර්ය කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
එතෙකොට තමයි ෙම් ෙද් හරියට සිදු වන්ෙන්. ඒ ටික අපි කල්පනා
කරලා බලමු.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආවායින් පස්ෙසේ දහම් පාසල් පවත්වන
පන්සල්වලට වාහන permit කීයක්නම් දීලා තිෙබනවා ද? විශාල
සංඛ්යාවක් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ගරුතර ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලාට පිරිත් කියන්න යන්න විධියක් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ෆාදර්ස්ලාටත් ෙදන්න ඕනෑ. අවුරුදු 5ක්, 6ක් දහම් පාසල්
පවත්වා ෙගන ගිය පන්සල්වලට පමුඛත්වය දීලා ඒ කටයුත්ත
කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟට ෙගොවි විශාම වැටුප ගැනත් කථා කළා. අදත් උෙද්ත්
ෙගොවි විශාම වැටුප් දීලා තමයි මම ෙම් වැඩ කටයුතු පටන්
ගත්ෙත්. ගම්පහ, ජා-ඇල ඇතුළු ආසන කිහිපයකට ෙගොවි විශාම
වැටුප් දුන්නා. ඒ සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙචෝදනාවක්
කළා. ඒකත් දැන් අවලංගු ෙවලා තිෙබනවා. අමතක කරන්න එපා,
ෙමොනවා නැතත් අපි ෙම් රෙට් මුදල්වලින් සියයට 22කටත් වඩා
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පමාණයක් වියදම් කරන්ෙන් සමාජ ෙසේවා වැඩවලට බව.
අධ්යාපනය නිකම් ෙදනවා; ෙගොවි විශාම වැටුප ෙදනවා;
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා; ෙරෝහල්වලින් ෛවද්ය පහසුකම්
නිකම් ලැෙබනවා. අද අෙප් මාතෘ මරණ සංඛ්යාව අඩු ෙවලා. දැන්
මාතෘ මරණ සංඛ්යාව 1000කට හතක්, අටක් විතර වන සීමාවට
බැහැලා. ඉස්සර 1000කට සියයක් මිය යනවා. දැන් පළමුෙවන්ම
ඒ ෙගොල්ලන්ට දැනීම ලබා ෙදනවා. ඉස්සර මාතෘ සායන නැති
කාලෙය් තරාදිය ගස්වල එල්ලා තමයි ළමයින් කිරුෙව්. දැන්
එෙහම නැහැ. බලන්න, ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් රජය
ෙකොච්චර වැඩ කරනවා ද කියලා. අධි ෙව්ගී පාරවල් ඉදි කරලා
කාලය කළමනාකරණ කර තිෙබනවා. දැන් මට වුණත් ජා-ඇල
ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න අඩු තරමින් විනාඩි 12ක්වත් යන්ෙන්
නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, විනාඩියකින් අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් ටික තමයි අද
කියන්න හිටිෙය්. එෙහම නම් ඔබතුමාට ගරු කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා.
[අ.භා. 4.10]

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා හිතන විධියට ඔබතුමා
කථාව ඉවර කරන්න කියලා කියනකම් තමයි ගරු ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා මැතිතුමා බලාෙගන හිටිෙය්. ඉවර කරන්න කියනකම්
ෙනොෙයකුත් ඒවා කිය කියා හිටියා. පන්සල්වලට දීපු ඒවායි,
පල්ලිවලට ෙදන්න ඕනෑ ඒවායි කිව්වා. ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව ආරම්භ
කරන්න මත්ෙතන් ඉස්ෙසල්ලාම කථා කරපු ගරු එච්.ආර්.
මිතපාල මැතිතුමාට උත්තරයක් දීලා හිටිෙයොත් ෙහොඳයි කියලා
හිෙතනවා. එතුමා විශාල ආෙව්ගයකින් කථා කළා. එතුමා දැන්
ගරු සභාෙව් නැහැ. ෙබොෙහොම ලස්සනයි, සභාෙව් ඉදිරි ෙපළ
ආසන ෙදස බැලුෙවොත් එක ඇමතිවරයකු පමණයි ඉන්ෙන්. කථා
කරන්න හිෙතන්ෙනත් නැහැ. නමුත් ෙම්ක තමයි ශී ලංකා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැන් තිෙබන තත්ත්වය. ආණ්ඩු පක්ෂය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන වැදගත්කම තමයි ෙම් ෙවලාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ෙමච්චර ලයිට් දාලා
තිබියදී, විශාල ෙසේවක පමාණයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙසේවය
කරන්න සිටියදී, මන්තීවරු ඉන්ෙන් ෙබොෙහොම සුළු පිරිසයි. [බාධා
කිරීමක්] මෙග් පිටුපසින් කියනවා ඇහුණා, තව ඉන්නවා කියලා.
ඔව්, පිටුපස ෙප්ළිෙය් ගරු මන්තීවරු ෙදෙදනකු ඉන්නවා. මෙග්
මිතෙයෝ ෙදෙදනකුම ඉන්නවා. ආණ්ඩුෙවන් තුන් ෙදනයි.
ගණපූරණයකුත් නැහැ. ගණපූරණයක් නැති වුණත් හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් වන නිසා කථා කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස
කරනවා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එච්.ආර්. මිතපාල නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා ෙචෝදනා කළා, අද බසීලෙයන් ෙම් රටට සීනි
ෙගෙනනවාය, යුඑන්පී ආණ්ඩුව හැම ෙදයක්ම පිට රටින් ෙගන්වුව
නිසා තමයි එෙහම ෙගන්වන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
ෙම් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාම කියා තිෙබනවා කිරි ගන්නයි, බිත්තර
ගන්නයි ඔටුවන් සහ පැස්බරුන් ලංකාවට ෙගන්වන්න ඕනෑය
කියා. ඒ පවෘත්තිය "ලක්බිම" පුවත් පෙත් සඳහන් වනවා. පිට
රටින් බඩු ෙගන්වනවාට ෙමච්චර විරුද්ධ වන ගරු එච්.ආර්.
මිතපාල නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට ඒක අමතක ෙවලා තිෙබනවා.
එම පුවත් පත් වාර්තාව එතුමාට ෙපොඩ්ඩක් කියවා ගන්න
අවස්ථාව ලැෙබන්න හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
මා එය සභාගත* කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව, අහිංසක
දුප්පත් අසරණයන් ගැන කල්පනා කරන ආණ්ඩුවක්ය කියනවා.
ෙමය හාස්යයට හා විහිළුවට ලක් වන කරුණක්. මට නම් ඒක
හිතා ගන්නට බැහැ. ෙම් රෙට් ජීවත් වන ෙදෙකෝටි
විසිපන්ලක්ෂයක් ජනතාවට ආශ්චර්යය ෙපන්වනවාය කිවූ
ආණ්ඩුව ඇත්ත වශෙයන්ම දුප්පත් ජනතාවට සලකා තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක මා මාෙග් කථාෙව්දී ෙපන්වා ෙදන්න
උත්සාහ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රටක ආශ්චර්යයක් සිදු
ෙවන්ෙන් ගුවන් ෙතොටුපළවල් හැදුවාට, එෙහම නැත්නම්
වරායවල් හැදුවාට, ගරු මිතපාල මැතිතුමා කිව්ව අධිෙව්ගී මාර්ග
හැදුවාට නම් ෙනොෙවයි. ගරු අගමැතිතුමාත් කිව්වා, ෙම් පාරවල්
තිෙබන්ෙන් කන්න ද කියා යුඑන්පී එෙක් කවුද ඇහුවාය කියා.
පාරවලුත් හදන්න ඕනෑ; මිනිස්සුන්ට කන්නත් තිෙයන්න ඕනෑ.
කන්න තිෙයන බඩුවල මිල වැඩි වුණාම මිනිසුන්ට කන්න
ෙනොෙවයි ෙලවකන්න නම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙම් රට
ආශ්චර්යය කරා යන ගමන් මාර්ගය හරියට හදලා නැහැ කියන
එකයි අපට පැහැදිලිව කියන්නට සිදු වී තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රෙට් ඉන්න අතෙළොස්සකට
-ෙබොෙහොම සීමිත පිරිසකට- සුර සැප විඳින්න, ඉතාමත්ම සතුටින්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් රටක් තමයි ෙම් ලංකාව. ෙම් ලංකාෙව්
සුළුතරයකට ෙහොඳ සතුටක්, ෙහොඳ සැපක්, ෙහොඳ ෙජොලියක් ගන්න
පුළුවන්. නමුත් බහුතරයක් ජනතාව -ෙම් ආණ්ඩුවටම ඡන්දය දීපු
ජනතාව- අමතක කරපු ආණ්ඩුවක් තමයි ශී ලංකාෙව් ෙම් කාලෙය්
තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප ෙගොවීන් ගැන කථා
කරනවා. ෙමතුමන්ලා ෙහොඳ බණ ෙද්ශනා ටිකක් කළා. "සියරට
ෙද් සිරි සැප ෙද්" කියලා ඒ ගැන කථා කරන්නට පටන් ගත්තා.
ෙනොෙයකුත් කථා කිව්වා. ෙම් රෙට් සහල් අතිරික්තයක්
තිෙබනවාය කිව්වා. හැබැයි ෙගොවීන් වහ ෙබොනවා. එළවලු
ෙගොවීන් එළවලු ටික විකුණනවා ෙවනුවට විසි කරනවා,
එළවලුවලට ගිනි තියනවා. කිරි ෙගොවීන් කිරි ටික පාෙර් හලනවා.
ආර්ථිකයට ෙමච්චර ආදරය කරන, ආර්ථිකය හදන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙම් රෙට් උන්දැලා ෙගොවීන් ගැන බලනවා
නම් ෙමෙහම ෙද්වල් සිදු වනවාද කියන එක පිළිබඳව අපට පුංචි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තමන්ෙග්
නිෂ්පාදනවලට වැය කළ මුදල ෙසොයා ගන්න බැරිව අනන්ත
අපමාණ ෙගොවීන් තමන්ෙග් කන කර බඩු ටික උකස් තියලා,
ෙගවල් සින්න ෙවලා වහ ෙබොන තත්ත්වයට වැටිලා තිෙබනවා
කියන එක අප පත්තරවලින්, රූපවාහිනිෙයන් දකිනවා. මා
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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අහන්න කැමතියි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඇමතිවරු ෙපොට්ට ද
කියලා. ඔබතුමන්ලා රූපවාහිනී බලන්ෙන් නැද්ද? ලංකාෙව් ඉන්න
ෙගොවීන්ට අද ජීවත් ෙවන්නට පුළුවන් විධිෙය් සහනයක් තිෙබනවා
ද? ෙම් කියන ආශ්චර්යය තිෙබනවා නම්, ෙම් කියන සියලු ෙදය
සිදු ෙවනවා නම් ෙමොන ෙකංෙගඩියකටද ෙගොවීන් ෙපළපාළි
යන්ෙන්? ෙමොන මඟුලකටද ෙගොවීන් වහ ෙබොන්ෙන්? ෙගොවි
දරුවන්ෙග් ජීවිත අනාථ ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. සමහර ඇමතිවරුන්
නම් අමාත්යාංශවල ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවා ගන්නට බැරි වුණාම
ගස්
ටිකක් ෙහෝ කපලා අමාත්යාංශෙය් ෙසේවකයන්ට පඩි
ෙගවනවා. නැත්නම් තමන්ෙග් බඩ ෙගෝස්තරය ෙහෝ ආරක්ෂා කර
ගන්නවා. ෙගොවීන්ෙග් දරුවන්ට කන්න ෙදන්න බැරි වුණාම
ෙගොවිෙයෝ ෙමොකද කරන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාලි සංසදෙය් කථාවක්
තිෙබනවා, "ඇත්ෙතෝ කති ෙබොති සුඛති, නැත්ෙතෝ සුත්ථ පට
හැරලා බලති" කියා. ෙමොකක් ද ඒෙකන් කියන්ෙන්? ඇති මිනිහා
කනවා, ෙබොනවා, සුර සැෙපන් ජීවත් ෙවනවා. නැති එකා අත පත
ගගා ෙසොයනවා; කන්න ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් ෙසොයා ෙගන
ෙලවකනවා කියන එකයි. අද ලංකාෙව් මහින්ද චින්තනෙයත්, දැන්
අලුත් ජයරත්න චින්තනෙයත් තිෙබන්ෙන් ඔය ෙදයම තමයි
කියන එක අප පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ආණ්ඩු කාලය ගැන කථා කළා. අප තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක්
කර ෙදන්නට ඕනෑ, 1970-1977 යුගය. අද විවෘත ආර්ථිකයට බැන
බැන විවෘත ආර්ථිකය අස්ෙසේම හැංගිලා ඉන්න ෙම් ආණ්ඩුව
යූඑන්පී එකට ඇඟිල්ල දික් කරනවා. යූඑන්පිෙය් විවෘත ආර්ථිකය
ෙනොතිෙබන්නට මිනිසුන්ට ඒ කාලෙය් කන්න ෙදයක්වත් හම්බ
ෙවන්ෙන් නැහැ. සතියකට දවස් තුනක් බත් කන්න දුන්ෙන් නැහැ.
උෙද් 4.00 ඉඳලා පාන් ෙපෝලිම තිබුෙණ්. විළි වහ ගන්න තිබුෙණ්
බූමිෙතල් ෙරදි කෑල්ලක්. එෙහම තිබුණු රටක්. ඒවා අමතක ෙවලා
මිතපාල මහත්මයා කියනවා, විවෘත ආර්ථිකය නිසා තමයි ෙම්
සියල්ලම වුෙණ් කියලා. විවෘත ආර්ථිකෙයන් දියුණු වුණු
පුද්ගලෙයක් තමයි ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්. ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා විවෘත ආර්ථිකෙයන් දියුණු වුෙණ් නැද්ද? දියුණු වුෙණ්
නැත්නම් කමක් නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)
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ෙවන්න හැකියාව ලැබුෙණ්. නැහැයි කියන්න එපා. භුමි ෙතල්
ෙරදි කෑල්ෙලන් ෙහලුව වහ ගත්තා ෙවනුවට අඩු ගණෙන් ෙහොඳ
ෙරදි පිළි ටිකක් ඇඳ ෙගන ෙහොඳ ලස්සනට ජීවත් වන්නට පුළුවන්
වුෙණ් යූඑන්පීකාරයන්ෙග් විවෘත ආර්ථිකය නිසායි. ෙම් රට
ජරාජීර්ණ ෙවලා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ජීවත් වන්නට බැරිවයි
හිටිෙය්. විවෘත ආර්ථිකය ඔය තරම් නරක නම් නවත්වන්න ෙකෝ,
ආෙයත්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මට විනාඩියක් ෙදන්න.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ඔබතුමා මෙග් පියාෙග් යාළුෙවක් නිසා කථා කරන්නට
අවස්ථාව ෙදනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගාන්ධිතුමා උඩු කයට ෙරදි ඇන්ෙද් නැහැ.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ෙහොඳයි ගාන්ධිතුමා වාෙග් අපිත් ෙරදි අඳින්ෙන් නැතුව ඉඳිමු.
නියමයි! ඒක කරමු, එතෙකොට ෙහොඳයි. ඔබතුමන්ලාෙග්
ජනාධිපතිතුමාට ෙරදි අඳින්ෙන් නැතුව ඉන්න කියන්න ෙකෝ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතිහාසෙය් කිව්ෙව් "මිරිස්
නැතුව ෙහොදි කන්නම්, සීනි නැතුව ෙත් ෙබොන්නම්" කියලායි.
එෙහම කියමින් ෙපළපාළි ගිය කණ්ඩායම තමයි අද ෙම් කථා
කරන්ෙන්. එදා මිරිස් නැතුව ෙහොදි කන්නම්, සීනි නැතුව ෙත්
ෙබොන්නම්" කියලා දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් කට්ටිය හිල්ටන් එෙක්
කන්ෙන් ෙකොෙහොමද දන්ෙන් නැහැ. ඒ මිරිස් නැතුවද, සීනි
නැතුවද දන්ෙන් නැහැ. මැතිනිය කියනවා නම් -

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(The Hon. Felix Perera)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

එක පාරටම විවෘත කරපු එකයි නරක.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் )

(The Hon. Harin Fernando)

ආ! එක පාරට විවෘත කරපු එකයි නරක? ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ
විවෘත කරන්න තිබුණා. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ඔබතුමාට කියන්න
තිබුණා. ඒ කාලෙය් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔබතුමාෙග් පියාෙගන් අහගන්න.

පිදුරු වුණත් අපි කන්නම් කිව්වා.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ඔව්, "මැතිනිය කියනවා නම් පිදුරු වුණත් අපි කන්නම්"
කියලා කිව්වා. අන්තිමට පිදුරුම තමයි. දැන් වුණත් ඉතින් "මහින්ද
මහත්තයා කියනවා නම් පිදුරු ෙනොෙවයි, පුන්නක්කු හරි අපි
කන්නම්" කියන ඇමති මණ්ඩලයක් ඉන්න රටක් ෙම්ක.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் )

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි නම් විවෘත ආර්ථිකයට
කැමැතියි. එදා යූඑන්පීකාරෙයෝ විවෘත ආර්ථිකය ෙගනැත් දුන්නු
නිසා තමයි ෙපෝලිම්වල සිටි ඔබතුමන්ලාට 1977 ඉඳලා කන්න
හම්බ වුෙණ්; ඔබතුමන්ලාෙග් දුවා දරුවන්ට සුපිරි විධියට ජීවත්

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

නැහැ, නැහැ. දැන් ඇති. මම ඔබතුමාට ෙව්ලාව දුන්නා ෙන්.
දැන් ඉඳගන්න.
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ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තාත්තා කාටද ඡන්දය දුන්ෙන්?

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ඒකට කමක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අවිචාරාත්මක සමය,
1970-77 අමතක ෙවලා ෙබොරුවට කථා කරන්නට හදනවා;
යූඑන්පිෙය් විවෘත ආර්ථිකයට ඇඟිල්ල දික් කරන්න හදනවා.
ලජ්ජයි. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා විවෘත ආර්ථිකෙය් හැංෙගන්ෙන්
නැතුව, කරුණාකර එළියට යන්න. ෙමොකද, දැනටමත් ඒකම
ඔබතුමන්ලා කරන නිසා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බුද්ධ ධර්මයට අනුව පිරිත්
සජ්ඣායනා අවසානෙය් "ෙදෙවො වස්සතු කාෙලන - සස්ස
සම්පත්ති ෙහොතු ච, ඵීෙතො භවතු ෙලොෙකො ච - රාජා භවතු
ධම්මිෙකො" කියනවා අපි අහලා තිෙබනවා. ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙවත් සඳහන්ව තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන්
කියන්ෙන්? ෙම්ෙකන් කියන්ෙන් රටක භව ෙභෝග සම්පත් වැඩි
ෙවන්නට නම් ඒ රෙට් පාලකයා දැහැමිව රට පාලනය කළ යුතුයි
කියලායි. අද ෙම් ගැන හරියට පිළිගත්ෙත් නැති වුණාට, ෙම් රෙට්
දැහැමි පාලනයක් නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒකටත් උත්තරයක් ඕනෑ ද?

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

දැන් කෙඩ් ගියා ඇති. ඉඳ ගන්න ෙකෝ. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ෙම් කථාෙව් -

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

දයාසිරි ජයෙසේකර මැතිතුමා ආණ්ඩු පක්ෂයට ආව නිසා තමයි
තමුන්නාන්ෙසේට ඔය තැන ලැබුෙණ්.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ඒක ඔබතුමාට පශ්නයක් නැහැ ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? මිනී මැරුම්,
තුවක්කු සංස්කෘතිය, අහිංසක අසරණ මිනිසුන් සුදු වෑන්වලින්
උස්සන් යෑම, ස්තී දූෂණය, ලිංගික අපචාර. ෙම් සියලු ෙද් රටක සිදු
වනෙකොට ෙහණ ගහනවා. අද කන්න නැතුව මිනිස්සු දුක් ෙවනවා.
අද මහ ෙපොළවට වැස්ස නැහැ. සමහර පළාත්වලට අතිවිශාල
වශෙයන් ජල පශ්නයක් එනවා, ඉදිරිෙය්දී. ෙම් සියල්ලම ෙවන්ෙන්
අදූරදර්ශී පාලනය නිසා. බුදු දහෙම් කියලා දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙසත්
පිරිත්වලත් වැඩි වශෙයන් කියලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. අපි අහලා
තිෙබන ෙම් කථාව අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවත් ඒ විධියටම
ලියැවිලා තිෙබන බව මතක් කරන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සමුපකාර හා
අභ්යන්තර ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා පසු ගිය දවසක කළ කථාවක්
ගැන අහලා අපි කලබල වුණා. ෙම් ආණ්ඩුවට තිෙබන ඥානෙය්
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තරම ඕක තමයි. එක ඇමතිවරෙයක් "සක්කරයාෙග් පුතා වයිමා
ඇවිල්ලා කිව්වත්..." වාෙග් කථාවක් කියලා, රුපියල් 2,500කින්
මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කිව්වා. එෙහව් ආණ්ඩුවක්!
රුපියල් 2,500න් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් කිව්වා. ඊට ටික
කාලයක් ගිෙය් නැහැ, එතුමන්ලාෙග්ම ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා
ෙගෝනි මල්ලක් උස්සන් ඇවිල්ලා ෙපන්නලා කිව්වා, රුපියල්
5,000කට ෙගෝනියක කෑම ෙග්න්න පුළුවන් කියලා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාවද ෙම් රවට්ටන්ෙන්? රුපියල්
5,000කින් ෙගෝනියක කෑම ෙග්න්න පුළුවන් යුගයක ද අපි ජීවත්
වන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන ෙසේවකයින්ෙගන් ෙම්
ෙවලාෙව් මම අහනවා, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව, අපට රුපියල්
5,000කට ෙගෝනියක් පිෙරන්නට බඩු ගන්න පුළුවන් ද කියලා.
කාටද ෙම් ෙබොරුව කරන්ෙන්? ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙම්වා කියන්නවත් ෙකෙනක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් benches
ටික බලන්න. ෙම් ගරු සභාෙව් එක්ෙකෙනක් නැහැ. ලජ්ජයි.
පිටුපස්ෙසේ අෙප් තරුණ මන්තීවරුන් ෙදන්නා ඉන්නවා. අඩුම
තරමින් ඒ එක්ෙකෙනකුටවත් ඇමතිකමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒකත්
පව්. අන්න වැඩ කරන, හැම දාම පාර්ලිෙම්න්තු එන මන්තීවරුන්.
ඒ අයටවත් ඇමතිකමක් දුන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
පවත්වන්ෙන් මාසයකට දවස් 8යි. ඇමතිකම ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ
දවස් 8 පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්නට බැරි, රජය කරවන පුද්ගලෙයෝ
තමයි අෙප් රට තුළ ඉන්ෙන් කියන කනගාටුවයි අපට තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න
අමාරුයි. අද කිරි පිටි පැකට් එකක මිල කීයද? කිෙලෝ එෙක්
පැකට් එකක් රුපියල් 962යි. පවුෙල් හතර ෙදෙනකු ඉන්නවා නම්
දවස් කීයක් ෙබොන්න පුළුවන්ද? ඒ විතරක්ද? හාල් කිෙලෝවක්
රුපියල් 70යි. ෙපොල් ෙගඩියක් රුපියල් 60යි. ෙගොටු ෙකොළ
මිටියක් රුපියල් 30යි. පුංචි ළමෙයක් හවස පාඩම් කරලා ඉන්න
ෙවලාවට හදිසියට තාත්තා බනිස් ෙගඩියක් අරන් යනවා නම්,
බනිස් ෙගඩියක් රුපියල් 30යි. එතෙකොට ෙම් රට මිනිසුන්ට ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන් රටක්ද? ෙම් කියන ෙකංෙගඩි ආශ්චර්යය ෙකෝ?
ඇයි ෙම් ෙබොරු කියන්ෙන්? ෙම්වා අහගන්නවත් එක
ඇමතිවරෙයක් මන්තීවරෙයක් සභාෙව් නැහැ, පිටුපස්ෙසේ සිටින
මන්තීවරුන් ෙදතුන් ෙදෙනකු හැෙරන්නට. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට්
තත්ත්වය. ෙම් නිසා තමයි ෙම් රටට ෙම් ඉරණම අත්ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. පරිප්පු ටිකට,
සැමන් ටින් එකට, සීනි ටිකට බදු ගහන ෙම් රට, අෙන් අම්මපා
ෙජ්ම්ස් පැකර්ට බදු සහන ෙදනවා. දුප්පත් අපි කන පරිප්පු ටිකට,
සීනි ටිකට ගහන බදු ටික ෙජ්ම්ස් පැකර්ට අදාළ නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම කථාන්දර කිහිපයක්
කියන්නම්. ෙම්වා මම ෙසොයා ෙගන ආපු, උපුටා ගත්තු, ෙසොයලා
දැන ගත්ත කථා. ෙම්වා කවුරුත් දැන ගන්න ඕනෑ, ෙම්වා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ්ගත ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම විශ්වාස
කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රජ රට පෙද්ශෙය්
කැබිතිෙගොල්ලෑෙව් කන්න ෙදයක් නැති නිසා දරුවන්ව
ඉස්ෙකෝෙල්ට යවන්ෙන් නැති පවුල් ගැන අපට ෙම් දවස්වල
අසන්නට ලැෙබනවා. දුවට අසනීපයක් වුණාම දවස් තුන හතරක්
ෙගදර තියා ෙගන, ෙබෙහත් ටික අරන් ෙදන්න බැරිව,
කැබිතිෙගොල්ලෑව ටවුමට යන්න බස් එකට ගාස්තු නැතිව ඉන්න
පවුල් ගැන අපට පසු ගිය දවස්වල අහන්නට ලැබුණා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. මම ෙම් කියන මහත්මයාට කුලී වැඩක් නැහැ. කැෙල්ට
ගිහින් මී පැණි තිබුෙණොත් කඩාෙගන එනවා. ඒවා විකුණලා තමයි
හාල් ඇතුළු බඩු ටික ෙග්න්ෙන්. කෑම ටිකක් නැතිව දරුවා පාසල්
යැව්ෙවොත් දරුවා කලන්ෙත් දාලා වැෙටනවා. දරුවා කලන්ෙත්
දාලා වැටුණාම සමහර ගුරුවරු දරුවාට අපහාස කරනවා, කන්න
නැහැ කියලා. හාල් තිබුෙණොත් ෙතල් නැහැ. ෙතල් තිබුෙණොත්
ෙපොල් නැහැ. එෙහම යුගයකයි ඒ අය ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඇයි ෙම්ක
රජයට ෙප්න්ෙන් නැත්ෙත්? ඒකයි අපි අහන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලාම
ෙම් ළමයින්ට තුන් ෙව්ල කන්නට පුළුවන් ආර්ථිකයක්
හැෙදන්ෙන් නැත්නම් අධිෙව්ගී මාර්ග වැඩක් නැහැ; නැව් එන්ෙන්
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නැති වරායවල් වැඩක් නැහැ; ගුවන් යානා එන්ෙන් නැති ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් වැඩක් නැහැ. ඒවායින් ඇති පෙයෝජනයක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දවසක් කෑෙවොත් දවස්
ෙදකක් බඩගින්ෙන් ඉන්න පවුලක් ගැනයි මම ෙම් කියන්ෙන්.
කැබිතිෙගොල්ලෑෙව් අවුරුදු 27ක් වයස එරන්දි නෙයෝමි කියන
ෙදදරු මවයි ෙම් පණිවුඩය අපට එව්ෙව්. අනුරාධපුරය පෙද්ශෙය්
ඇමතිවරෙයක් හිටියා නම් කැබිතිෙගොල්ලෑව පෙද්ශයට ගිහින්
බලන්න පුළුවන්. අනුරාධපුරෙය් මන්තීවරෙයක් -ෙශහාන්
ෙසේමසිංහ මන්තීවරයා- මෙග් පිටුපස්ෙසේ ආසනෙය් ඉන්නවා. ෙම්
ෙවලාෙව් නම් එතුමා ෙම් සභාෙව් ෙප්න්න නැහැ. එතුමාට ගිහින්
බලන්න ෙම් විස්තර ටික බාර ෙදන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ඒ දිස්තික්කෙය් එවැනි පවුල් ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කලුගහවැව ගම්මානය
නමින් පදවිය ජලාශයට ඉහළින් වූ පැරණි ගම්මානයක් තිෙබනවා.
ඒ ගම්මානයත්, කැබිතිෙගොල්ලෑව, යකාවැව, හල්මිල්ලවැටිය,
තලගහවැව වාෙග් ගම්මානවල ජීවත් ෙවන ජනතාව -පවුල් විශාල
පමාණයක්- පසු ගිය කාලෙය් මහා සාගතයකට ෙගොදුරු වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් එක් ගම්මානයක ජීවත්
වන 41 වියැති සුජීවා කුමාරි දරුවන් හතර ෙදෙනකුෙග් මවක්.
ඇයෙග් සැමියා කුලී වැඩ කරලායි ජීවත් වන්ෙන්. වැඩක් නැති
වුණු දවස්වලට ඈත ගම්වලට ගිහින් කෑම ටිකක් ඉල්ලාෙගන
ඇවිල්ලා ඒ කෑම ටික ෙබදා ෙගන කාලායි ඔවුන් ජීවත් වන්ෙන්.
එෙහම හැම දාම යන්න ඔවුන්ට සල්ලි නැහැ. තමන්ෙග් දුක
කියන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට ගිය දුප්පත් පවුලක්
ගැන මා පසු ගිය දවසක මාධ්යෙයන් දුටුවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙයන් කිසිම උදව්වක් ලැබුෙණ් නැහැ.
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන මහත්මියක් ඒ
අයෙග් දුක දැකලා "පව්" කියා හිතිලා ඒ දුප්පත් පවුලට රුපියල්
2,000ක් ෙගනැවිත් දුන්නා. ෙම්වා කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට මඩ
ගහන්න ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්
වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධ පශ්නයක් තිෙබන බව අප දන්නවා.
පවුල් රාශියකට ආර්ථික පශ්නවලට වඩා ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ
ගැටලුවක් තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙබෙහත් ෙහේත් ටික ගන්න බැහැ.
කන්න නැති මිනිසුන්ට ෙබෙහත් ෙහේත් ටික ගන්න කිසිම විධියක
හැකියාවක් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් සමහර ඇමතිවරු කියනවා,
රුපියල් 2,500කින් මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්; රුපියල්
5,000ට ආහාර ෙගෝනියක් ගන්න පුළුවන් කියා. කාටද ෙම් කථා
කියන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි? ෙම්වා මහා විශාල
ෙපෝඪා සහ මහ ලජ්ජා නැති කථා හැටියටයි අප දකින්ෙන්. ෙම්
කථා කියන ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ට මන්තීවරුන්ට පුංචි
උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද වන විට අෙප් රෙට්
ඇත්ත තත්ත්වය බලන්න. 2004 දී රාජ්ය ෙසේවකයකුෙග් අවම
වැටුප රුපියල් 7,900යි. 2014 වන විට එය රුපියල් 11,400කට
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන ඔක්ෙකොම ගත්ෙත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Unit එෙකන්. ඒ අය research කර
සම්පූර්ණ වාර්තා ටික අරෙගන තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්මයි. ඒ
වාර්තා එකක්වත් ෙබොරු වාර්තා ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙමහිදී
පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ ෙද් තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම
ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 2ක් නැත්නම් සියයට 3ක්
වැනි පමාණයකට පමණයි කියන කාරණය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජීවත් වීම සඳහා වැය වන
වියදම - cost of living එක - සියයට 8.5කින් වැඩි ෙවලා තිෙබන
බව අප දන්නවා. පඩි වැඩි වීෙම් ෙව්ගය සියයට 2.7යි නම් ජීවත්
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වීම සඳහා වැය වන වියදම සියයට 8කට වඩා ෙව්ගෙයන් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා නම් ජීවත් වීම විශාල පශ්නයක් ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. මීට කලින් ෙම් සභාෙව් කථා කළ
ඇමතිවරෙයක් යූඑන්පී කාලය ගැනයි දැන් කාලය ගැනයි බයිලා
කියලා කියලා ගියා. යූඑන්පී කාලෙය් තිබුණු පඩියට වඩා සියයට
2.7යි දන් වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2004 දී තිබුණු වියදම් අද
වන විට සියයට කීයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවාද කියා මම
කියන්නම්. රුපියල් 36ට තිබුණු රතු හාල් කිෙලෝව 2014 වන විට
රුපියල් 68ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 84 කින් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 34ට තිබුණු සුදු හාල් කිෙලෝව අද වන
විට රුපියල් 64ක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 79 කින්
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පාන් සියයට 300 කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. පරිප්පු සියයට 125 කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වැඩිය කියන්න ඕනෑ නැහැ. 2004 දී
ෙපටල් ලීටරයක් තිබුෙණ් රුපියල් 48ටයි. අද රුපියල් 161යි. එදා
ඩීසල් ලීටරයක් තිබුෙණ් රුපියල් 35ටයි. අද රුපියල් 121යි. මම
මහා ආර්ථික විෙශේෂඥෙයක් ෙනොෙවයි. අප ෙමෙහම ගණන් හදලා
බලමු. තුන් හතර ගුණයකින් බඩු මිල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා නම්,
එදා රුපියල් 15,000ක පඩියක් ගත්ත මනුෂ්යෙයක් අද අවම
වශෙයන්රුපියල් 50,000කට වැඩි පඩියක් ගන්න ඕනෑ. සියයට
ෙදකකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කිව්වාම වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කීයද? අද ෙමොන බයිලාවක් කිව්වත්, ඒක පුද්ගල ආදායම
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 3000යි කිව්වාට ෙම්ෙක් තුලනයක් නැහැ.
ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් සියයට 20ක් වන ෙපොෙහොසත්ම
ෙකොටස තමයි වැඩිම පමාණය අල්ලා ෙගන ඉන්ෙන්. ලංකාෙව්
ජනගහනෙයන් සියයට 80ක් දුක් විඳිනවා. ලංකාෙව් සියයට
80කට මාසයකට රුපියල් 47,000ක මූර්ත ආදායමක් නැහැ. අප
උත්තර ෙදන්න ඕනෑ තැන අන්න එතැනයි. මහා මාර්ග හදලා ෙම්
කියන ෙද්වල් සංවර්ධනය කරලා ඒක ජනතාවට ගලා යන්ෙන්
නැත්නම් ඒ පිළිබඳව දැවැන්ත පශ්නයක් අපට තිෙබනවා. ඇයි ෙම්
බව ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, වරායවල්
හදනවාට අප විරුද්ධ නැහැ. ඔය ෙමොන මඟුලක් හැදුවත් කමක්
නැහැ. Co-op City ෙනොෙවයි ෙමොන සිටි එකක් හැදුවත් කමක්
නැහැ, ඒෙකන් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට ආදායමක් ලැෙබනවා
නම්. දැන් අවුරුදු කීයක් බලාෙගන හිටියාද? තව අවුරුදු කීයක්
බලාෙගන ඉන්නද? [බාධා කිරීමක්] හැබැයි, අචල ජාෙගොඩෙග්
මහත්තයා නම් ෙහොඳට ඉන්නවා අප දකිනවා. එතුමා සතුෙටන්
ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කෑ ගහපු නිසායි මම කිව්ෙව්.
ඔබතුමාෙග් නම කියා ඔබතුමාට ෙපොඩි ලකුණක් දමා දුන්නා.
[බාධා කිරීමක්] අප එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැක්කාමයි ෙම්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ෙම්
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැක්කාමයි. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථා කරන්ෙන්වත් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා ඉඳලා හිටලා නිකම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැරකිලා -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்

)

(The Hon. Harin Fernando)

ෙහොඳයි.
මම
කථානායකතුමනි.

අවසන්

කරනවා,

ගරු

නිෙයෝජ්ය

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව
ජීවත්වීෙම්දී අතිවිශාල අපහසුකම් රාශියකට මැදි ෙවලා ඉන්නවා.
ඒ නිසා ෙබොරු සංවර්ධනයක් ගැන කථා කරන්න එපා. කුඩු
ෙගෙනන, කැසිෙනෝ ගහන, ගණිකා මඩම් පවත්වන්න

2014 මාර්තු 04

97

බලාෙපොෙරොත්තු වන ආණ්ඩුෙවන් අප ඉල්ලීමක් කරනවා, ඒවා
තුළින් ෙම් අහිංසක ජනතාව ජීවත් කරවන්න හදන්න එපා කියලා.
ධාර්මිකව ෙම් කටයුතු කරන්න. නැත්නම් එදා ඉඩි අමීන්ලාට,
මාර්ෙකෝස්ලාට ෙවච්ච වැෙඩ් ඔබතුමන්ලාටත් සිද්ධ ෙවනවා.
ඒකට වැඩි ඈතක් නැහැ කියන කාරණයත් මතක් කරමින්, මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම ගැනත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා.4.32]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාම වැදගත් පනතකට
අදාළ නිෙයෝග අනුමත කරන ෙම් ෙවලාෙව් ඒ විෂයයට අදාළව
කථා කරන්නට මත්ෙතන්, අෙප් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා
ඉදිරිපත් කරපු කරුණු කීපයකට උත්තර ලබා ෙදන්න මා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතුමා කිව්වා, 1970 - 1977 ආණ්ඩු
කාලෙය් තිබුණු සංවෘත ආර්ථික පතිපත්තිෙයන් ජනතාවට විශාල
වශෙයන් පීඩාවක් සිදු වුණා කියලා. සංවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය
කියාත්මක වුණු ඒ කාලෙය්දී සහ විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය
කියාත්මක වුණු එතුමන්ලාෙග් පාලන කාලෙය් දී සිදු වූ කටයුතු
සන්සන්දනය කරලා බලන්න කියලා මා එතුමාට කියනවා. හරින්
පනාන්දු මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙවන් යන්න යනවා.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

යන්න එපා, යන්න එපා. ඉඳ ගන්න.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙචෝදනා කළා, අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
මන්තීවරු ෙකෝ කියලා. අප කියනවා, ඕනෑ නම් දැන් බලන්න
කියලා ෙකොයි පැත්ෙත් අය ද වැඩිෙයන් ඉන්ෙන් කියලා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්ෙන්. බලන්න, ආණ්ඩුෙව් කී ෙදෙනකු ඉන්නවා ද? ඉස්සරහ
විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුෙව් අය මට පිටුපසිනුත් ඉන්නවා. ඒ
නිසා අනුන්ට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න ඉස්ෙසල්ලා තමන්ට ඇඟිල්ල
දිගු කර ගන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව අප කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් එක මන්තීවරෙයකුවත් ෙම් අවස්ථාෙව්
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙදතුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. වැඩ බලන විපක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා
ඉන්නවා. අපි එතුමාටත් සුබ පතනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1970 -1977 කාලය තුළ
ඇති කරපු ෙද්ශීය කෘෂි කර්මාන්තය මුල් කර ගත්ත ෙද්ශීය
ආර්ථික කමය පැවතුණා නම්, අද අප මීට වඩා බලවත් රටක්
හැටියට ආර්ථික වශෙයන් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ
ෙවලාෙව් විපක්ෂය විසින් ජනතාවට ලබා දුන්නු වැරැදි ෙතොරතුරු
නිසා ජනතාව ඒ ආණ්ඩුව ෙවනස් කළා. සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව
ඒ ෙගන ගිය කෘෂි කර්මාන්තය මූලික කර ගත්ත ෙද්ශීය ආර්ථිකය
නංවා ලීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන ගියා නම් අද අපි
ඉන්දියාවටත් වඩා ඉතාම ශක්තිමත් රටක් බවට පරිවර්තනය
වනවා. හැබැයි, අෙප් ජනතාව ඒ අදහෙසේ හිටිෙය් නැහැ.
විවෘත ආර්ථිකය ෙහොඳයි. අපි එය නරකයි කියන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි, එයින් ෙහොඳ ෙද්ට වඩා නරක ෙද් තමයි අෙප් රටට ආෙව්.
ඒ සම්බන්ධෙයන් ජනතාව තුළ ආකල්පමය ෙවනසක් ආණ්ඩුව ඒ
ෙවලාෙව් ඇති කෙළේ නැහැ. හැම ෙදයක්ම පිට රටින්
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බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ෙද්ශීය කර්මාන්ත
සියල්ලම වැසුණා; සියල්ලම වසා දැම්මා. ඒකට සම්පූර්ණෙයන්ම
වග කියන්න ඕනෑ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ ෙද්ශීය
කර්මාන්ත, ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය කඩා ඉහිරවා දැමීෙම් පාප
කර්මයට අත තිබ්ෙබ් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවයි. ඒ පාපය
අපි දැන් ෙගවනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අඩු පාඩු
රාශියක් තිෙයද්දී, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාලය තුළ දී කරපු
කියාදාමය හරි කියලා කියන්න උත්සාහ දරන්න එපා. විවෘත
ආර්ථික කමය ගැන ෙම් රෙට් කතිකාවතක් ඇති වුණා, ජනතාව
තුළ මතයක් ඇති වුණා. අන්තිෙම්දී නිදියන පැදුරත් පිට රටින් එන
තුරු බලාෙගන ඉන්න තත්ත්වයට අෙප් රට පත් කරන්න පාර
කැපුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්දීයි. දැන් ඒ
පිළිබඳව වැඩිය කථා කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා කියනවා, වැස්ස නැහැ, වර්ෂාව
නැති නිසා මිනිසුන්ට අමාරුයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැරැද්ෙදන් තමයි
ඒකත් සිදු වන්ෙන් කියලා. කාලගුණෙය් ෙමොනවා ෙහෝ ෙවනසක්
ඇති වුෙණොත් ඒකටත් ආණ්ඩුවට අත දිගු කරන්න තරම් අද
විපක්ෂය බංෙකොෙලොත් ෙවලා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට උතුරු
මැද පළාත් සභා මැතිවරණය මතකද? උතුරු මැද පළාත් සභා
මැතිවරණය පවත්වන ෙවලාෙව් විශාල නියං කාලයක් ඇති ෙවලා
ඒ ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත් ෙවලා හිටිෙය්. හැබැයි, ඒ ජනතාව මං
මුළා ෙවලා ඡන්දය පාවිච්චි කෙළේ නැහැ.
ෙම් රට තස්තවාදෙයන් මුදා ගත්තා වාෙග් කවදා හරි ෙම් රට
සංවර්ධනය කරනවා නම් ඒක කරන්න පුළුවන්, ෙම් රට ෙගොඩ
නඟන්න පුළුවන් එකම නායකයා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියන එක ෙත්රුම් ගත්තු නිසා තමයි, ඒ
විශ්වාසනීය නායකත්වය ෙත්රුම් ගත්තු නිසා තමයි, ෙමොන
නියඟය ආවත් එදා ඒ ජනගහනෙයන් වැඩි පතිශතයක් තමන්ෙග්
මතය පැහැදිලිව පකාශ කරලා එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට ජයගහණය ලබා දුන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව්
ජනතාව අතරට ගිහින් ෙබොරු මතවාද පචාරය කරන්න එපා
කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ඇතුළු
සමහර මන්තීවරුන්ට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට
වරාය හදපු එකයි. හම්බන්ෙතොට වරාය හදන්න ඉස්ෙසල්ලා,
වරාය හදන්න සූදානම් ෙවනෙකොට කිව්වා, ''වරාය හදන්ෙන්
ෙගොඩබිෙම්, ඒ නිසා හැදුවාට වැඩක් නැහැ, ඒකට ජලය ගන්න
බැහැ'' කියලා. අවශ්ය මූලික කටයුතු කරලා වරාය ඇතුළට වතුර
ගත්තාට පසුව කිව්වා, ''වරායට වතුර ගත්තා තමයි, හැබැයි, වතුර
ගත්තාට ඕකට නැව් ගන්න බැහැ'' කියලා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා,
"වරාෙය් ගලක් තිෙබනවා" කියලා. ඉතා පුළුල් ජාතික
ව්යාපෘතියක් කියාත්මක කරනෙකොට ඒ සම්බන්ධෙයන් අදාළ
ශක්යතා වාර්තා හදලා, ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා, ඒ සියල්ල
ගැන අවධානය ෙයොමු කරලායි කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ ගල තිෙබන
නිසා වරායට නැව් එන්න බැහැ කිව්වා. හැබැයි, එවැනි ගලක්
තිබුෙණ්ත් නැහැ. තිබුණු ගල් ඔක්ෙකෝම කැඩුවා; කුඩු කළා. ඒ
සැලසුෙම් ඒ ඔක්ෙකෝම තිබුණා. වරායට නැව් එන්න පටන්
ගත්තට පස්ෙසේ දැන් කියනවා, එන නැව් පමාණය මදි කියලා.
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදද්දී කිව්වා, "මත්තල ගුවන්
ෙතොටුපළක් හැදුවාට වැඩක් නැහැ" කියලා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
හැදුවාට පස්ෙසේ කියන්න පටන් ගත්තා ඒකට අවශ්ය තරම් ගුවන්
යානා පමාණයක් එන්ෙන් නැහැ කියලා. එන ගුවන් යානාවල
කුරුල්ෙලෝ වදිනවා කිව්වා. ඒ විධියට කියන්න ඕනෑ හැම ෙදයක්ම
කිව්වා. හැබැයි, ඒ විධිෙය් කාලකණ්ණි සතුටක් විඳින්න එපා
කියලා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. ෙමොකද අපි එෙහම
කියන්ෙන්?
බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදද්දීත් ෙම්
රෙට් කවුරු හරි කණ්ඩායමක් ෙම් විධියටම කියන්න ඇති.
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ෙකොළඹ වරාය හදනෙකොටත් කවුරු හරි ඔය වාෙග් කථා කියන්න
ඇති. හැබැයි, එදා ඒ කටයුතු නැවතුණා නම් අද අපි ෙකොතැනද
ඉන්ෙන්? අද අෙප් බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
ෙකොයි තත්ත්වයකද තිෙබන්ෙන්? අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව අද එහි විශාල
දියුණුවක්, සංවර්ධනයක් ඇති කර තිෙබනවා. අපි රටක් හැටියට
දියුණු ෙවන්න නම් ජාතික සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක ෙවන්න
ඕනෑ. උතුෙර් හරි, නැෙඟනහිර හරි තව ජාත්යන්තර වරායක්
හැෙදන්න ඕනෑය කියන ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. ෙම් රෙට් තව
වරායක් හැෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි අෙප් රටට ඉස්සරහට
යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙගෝලීය ආර්ථිකයත් එක්ක තරග
වැදිලා, අනිකුක් රටවල් එක්ක තරග වැදිලා රෙට් ආර්ථික
දියුණුවක් ඇති කරන්න, ඉදිරි ගමනක් යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්
එතෙකොටයි.
අපට ෙමෙතක් තිබුෙණ් එක ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළයි.
රට මැද්ෙද් - දකුෙණ් - තව ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළක්
හැදුණ නිසා, කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්
ෙතොටුෙපොෙළේ යම් පශ්නයක් ඇති වුණු ෙවලාවක, ඒකට ගුවන්
යානා බැස්සවීම අපහසු අවස්ථාවක් ඇති වුණ ෙවලාවක, ෙවනත්
රටක ගුවන් පථයක් ඉල්ලාෙගන -ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් හිඟා කාලා
- ඒ යානා ආපහු හරවා යවනවාට වඩා මත්තල ජාත්යන්තර ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට බස්සන්න කියලා ෙගෞරවාන්විතව කියන්න පුළුවන්
පරිසරයක් අද නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා ඒවාට
ඊර්ෂ්යායි. හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මතක නැහැ, ඉදිරිෙය්දී
දකුණු පළාත් සභා ඡන්දය තිෙබනවාය කියන එක. හම්බන්ෙතොට
වරායට බණින්න, බණින්න තමුන්ට ලැෙබන්න තිෙබන ඡන්ද ටික
නැති ෙවනවාය කියන එකවත් ෙත්රුම් ගන්න බැරි ෙද්ශපාලන
පක්ෂයක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන්.
මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදපු එක ගැන රටක් හැටියට අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා වාෙග්ම, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවත් සතුටු
ෙවනවා. අද ඒ පෙද්ශෙය් ඉඩම්වල වටිනාකම වැඩි ෙවලා.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඉඩම් විකුණා ගන්න බැරිවයි තිබුෙණ්.
අද සල්ලිවලටවත් ඒ පෙද්ශෙයන් ඉඩමක් ෙසොයා ගන්න බැහැ.
අද ඒ පෙද්ශෙය් පර්චස් එකක වටිනාකම විශාල වශෙයන් ඉහළ
ගිහින් තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය නිර්මාණය වුෙණ්, ඒ පෙද්ශෙය්
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයත් එක්කයි.
අද දින විෂයයට අදාළ වාහන ගැන කථා කරන්න මම දැන්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අද අෙප් රට ඇතුෙළේ වාහන ලක්ෂ
50කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා. වාහන අතිවිශාල පමාණයක්
ෙම් රෙට් තිබුණත් ඒවාට යන්න අවශ්ය කරන මාර්ග පද්ධතියක්
සකස් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. අපට දකුණු පෙද්ශයට යන්න
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියක් තිබුෙණ් නැහැ. රට ඇතුෙළේ අධිෙව්ගී
මාර්ග අපි දැකලා තිබුෙණ් නැහැ. පිට රටවලදී තමයි අපි පියවි
ඇසින් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් දැකලා තිබුෙණ්. අපි ෙම් රෙට් පළමු
අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙකොට්ටාෙව් ඉඳලා ගාල්ල දක්වා හැදුවා.
එතැනින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැවැත්වූෙය් නැහැ. මාර්තු මාසෙය්
මාතර දක්වා වන අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත කරනවා. ඒ අධිෙව්ගී
මාර්ගය එතැනින් නවත්වන්ෙන්ත් නැහැ. ඊළඟට හම්බන්ෙතොට
දක්වා වන අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කරන්න මුල් ගල තියනවා.
ෙබලිඅත්ත දක්වාම ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදිරියට ගමන් කරනවා.
ෙම්කට ජනතාව කැමැතියි, විපක්ෂය අකමැතියි. ඒක අපි දන්නවා.
ඒක අපි ෙත්රුම් අරන් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා විපක්ෂය කිව්වා
කියලා ඒ මාර්ග සංවර්ධනයවත්, ෙම් රෙට් කරන කිසිදු සංවර්ධන
ව්යාපෘතියක්වත් නවත්වන්ෙන්ත් නැහැ, නවත්වන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉඩ තියන්ෙන්ත් නැහැ කියන එක අපි කියන්න
කැමැතියි.
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ෙම් පෙද්ශෙය් -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන පෙද්ශෙය්- ඉඳලා
කඩුෙවල පෙද්ශයට යන්න ෙමොන තරම් කාලයක් ගත ෙවනවා ද
කියලා ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලා
දන්නවා. ෙම් මාර්තු මාසෙය් 8වැනිදා ඉඳලා අෙප් ජනතාවට
විනාඩි 8ක කාලයක් තුළ ෙකොට්ටාෙව් ඉඳලා කඩුෙවලට යන්න
පුළුවන් ෙවනවා. මහාමාර්ග අමාත්යවරයා විධියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මාර්තු මාසෙය් 8වැනි දා ෙකොළඹ පිටත වටරවුම්
අධිෙව්ගී මාර්ගය ජනතා අයිතියට පත් කරනවා. එදා ෙම්වා පටන්
ගන්න ෙකොට විපක්ෂය කිව්වා "ඕවා ෙවන්ෙන් නැති වැඩ" කියලා.
"ඕවා කවදාවත් කරන්න බැරි වැඩ" කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක
කළා. අද කටුනායකට එන විෙද්ශිකෙයකුට ෙකොළඹට එන්න
අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදිලා, ඒ තත්ත්වය නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒවාට සුබ පතන්න ඕනෑ. හැබැයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කටුනායක ඉඳලා ෙකොළඹ දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගය
හදන්න 1992 දී ජපානෙයන් ෙයන් මිලියන 567ක් ගත්තා. අපි
විපක්ෂයට කියනවා, 1992 දී ජපානෙයන් ගත් ෙයන් මිලියන
567ක් වන ණය මුදලට ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා පුළුවන් නම්
උත්තරයක් ෙදන්න කියලා. ඒවාට කරපු ෙදයක් නැහැ. අද ණය
ගැන කථා කරනවා. ඒවාට කරපු කිසිම ෙදයක් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

හර්ෂට පඩි ෙගව්වා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම්වාට විරුද්ධව කථා කෙළොත් අපටත් පැහැදිලිව උත්තර ෙදන්න
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා කියලා.
දැන් ජීවන වියදම ගැන කථා කරනවා. 1993 එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රෙට් දුප්පත්කෙම් ෙර්ඛාව, නැත්නම්
දුප්පත්කෙම් පතිශතය කීයටද තිබුෙණ්? සමස්තයක් හැටියට
ගත්තාම සියයට 26.1ට තිබුෙණ්. සමහර පෙද්ශවල සියයට 49යි,
සමහර පෙද්ශවල සියයට 52යි. සමස්තයක් හැටියට ගත්තාම මුළු
රෙට්ම දුප්පත්කෙම් පතිශතය සියයට 26.1ට තිබුෙණ්. අමතක
කරන්න එපා, 1993 වන විට එෙහමයි තිබුෙණ්. ෙම් ෙවන ෙකොට
දුප්පත්කෙම් පතිශතය තනි ඉලක්කමක් දක්වා ෙග්න්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය තුළ ෙම් රජයට හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා. උද්ධමනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ උද්ධමනය අඩු
වුෙණ් නිකම් ෙනොෙවයි. ඒකට අවශ්ය කරන වැඩ පිළිෙවළ,
පරිපාලන කළමනාකාරිත්වය අෙප් ආණ්ඩුවට තිබුණු නිසයි.
එෙහම නැත්නම් ෙකොෙහොමද දුප්පත්කම අඩු ෙවන්ෙන්?
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දුප්පත්කම ගැන කථා කළාට,
දුප්පත්කම අඩු කිරීම සඳහා ෙමොනවාද කෙළේ? ජනසවිය කියලා
එකක් ආරම්භ කළා. මා නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කෙය් දුප්පතුන්
නැහැ
කියලා
නිකවැරටිය
මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය්
ෙකොටෙවෙහර කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශයට විතරයි
ජනසවිය ලබා දුන්ෙන්. ඒ අයෙග් රුපියල් 25,000ක් ගිණුමක
තැන්පත් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ අයෙග් රුපියල් 25,000
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් තිෙබනවා කියලා කිව්වා. අද
දුප්පත්කම ගැන කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අපි
කියනවා, අද වන ෙතක් ඒ රුපියල් 25,000ට කරපු ෙදයක්
තිෙබනවා නම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළි කරන්න කියලා.
අහිංසක ජනතාවෙග් ඒ රුපියල් 25,000ට වුණ ෙදයක් නැහැ.
එෙහමයි ඒ අය දුප්පත්කම නැති කරන්න කටයුතු කෙළේ.
ඊළඟට 2001-2004 ආණ්ඩුව ආවා. 2001-2004 ආණ්ඩුව
ඇවිල්ලා ඉස්ෙසල්ලාම කෙළේ ෙමොකක්ද? සංවර්ධන ව්යාපෘති
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කරන්න "දින සියෙය් වැඩසටහන්" කියලා ඒවා නම් කළා. අපි
අභිෙයෝග කරනවා. අඩුම තරමින් 2001-2004 එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් පාරක
අඩි 100ක්වත් ෙකොන්කීට් කරලා තිෙබනවා නම් මම ෙම්
මන්තීකමින් ෙහට අස් ෙවලා යනවා.
ඒ කාලෙය් සමෘද්ධි පතිලාභින් ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා
ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන් කියලා අපි බැලුවා. අපි
නිලධාරින්ෙගන් අහලා බැලුවා, ෙමොකටද සමෘද්ධි පතිලාභින්
ඔක්ෙකෝම කලාප වශෙයන් තැන් තැන්වලට එකතු කරන්ෙන්
කියලා. අත උස්සලා කැමැත්ත ගන්න. විළිලජ්ජාව නැහැ. ගෙම්
ෙපොදු ව්යාපෘතියක් කරන්න සමෘද්ධි කූපනෙය් මාස ෙදකක මුදල
ෙදන්න කියලා සමෘද්ධි පතිලාභින්ට කිව්වා. විළිලජ්ජා නැතුව දැන්
ගෙම් ඉන්න අහිංසක මිනිහාෙග් බෙඩ් රැලි ගැන කථා කරනවා;
දුප්පත්කම ගැන කථා කරනවා; අතැන අර පවුලට වුණ
අසාධාරණය ගැන කථා කරනවා. හරින් පුනාන්දු මන්තීතුමන්ලාට
අපි කියන්න කැමැතියි, ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්
සමෘද්ධි පතිලාභින්ට ෙදන මාස ෙදකක මුදල අරෙගන තමයි ගෙම්
සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් කරන්න කටයුතු කෙළේ කියලා. ඒකයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය.
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා රාජ්ය ෙසේවකයන් ගැන කථා කළා.
ළඟදී රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් තැපැල් ඡන්දයක් පැවැත්ෙවනවා, ඒ
අය ගැනත් වචනයක් කථා කරන්න ඕනෑ කියලා එතුමා කිව්වා.
අපිත් කැමැතියි රාජ්ය ෙසේවකයන් ගැන කථා කරන්න. රාජ්ය
ෙසේවය ශක්තිමත් කෙළේ ෙකොයි ආණ්ඩු සමෙය්ද කියන එක අපි
අහන්න කැමැතියි. පුළුවන් නම් ෙමයට නැහැ යි කියලා උත්තර
ෙදන්න.
ඊළඟට කථා කරන අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම්
ගැන වචනයක් කථා කරයි කියලා මා හිතනවා. 2002 - 2004
ආණ්ඩුව කාලෙය් අංක 16 (1) චකෙල්ඛය ගහලා කිසිම
ෙකෙනක් රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් කර ෙනොගන්නට කටයුතු කෙළේ
නැද්ද? ඊළඟට විශාම වැටුප අෙහෝසි කිරීම සඳහා 2002 - 2004
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළම
කටයුතු කෙළේ නැද්ද? ඒ සඳහා අණපනත් සම්මත කර ගත්ෙත්
නැද්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ඒ පනත අෙහෝසි කරලා නැවතත් රාජ්ය
ෙසේවයට විශාම වැටුප ස්ථාවර කර ෙදන්න කටයුතු කෙළේ 2008
වර්ෂෙය් ෙනොෙවයිද? ඒ නිසා රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව කථා
කරන්නට අයිතියක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ විරුද්ධ
පාර්ශ්වයට නැහැ. රාජ්ය ෙසේවය අතිශය වශෙයන් ශක්තිමත් කෙළේ
ෙම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් යි කියන
එක අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
ෙම් වනෙකොට තරුණ තරුණියන් විශාල පමාණයක් රාජ්ය
ෙසේවයට බඳවාෙගන තිෙබනවා. උපාධිධාරින් 50,800ක් රාජ්ය
ෙසේවයට බඳවාෙගන තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙම් ආසියාෙව් ෙනොෙවයි, ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට් ද 50,800ක්
උපාධිධාරින් එක වර රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත්? උගත්
බුද්ධිමත් තරුණයන්ට එදා උරුම කර තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? ලිෆ්ටන්
වට රවුමයි. කුරුණෑගල නගරය ගත්ෙතොත්, එහි ඔරෙලෝසු කණුව
අසල. එෙහම නැත්නම් පිං කැටය. එෙහමත් නැත්නම් මරණය.
ඒ ටික තමයි උපාධිධාරින්ට උරුම කර දීලා තිබුෙණ්. ඒක ෙවනස්
කෙළේ අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් ෙම් ආණ්ඩුවයි.
අපි ෙබෙහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමැතියි, රාජ්ය ෙසේවය
ඉතාමත් ශක්තිමත් කරලා වර්ෂෙයන් වර්ෂය, වර්ෂෙයන් වර්ෂය
පුළුවන් ආකාරෙයන් අද ඔවුන්ෙග් වැටුප් වැඩි කර තිෙබන බව.
ඊටත් වඩා වැටුප් වැඩි කර ෙදන්නට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. හැබැයි,
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එෙහම ෙදන්නට පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. රාජ්ය ෙසේවෙය්
රුපියල් 7,900ක්ව තිබුණු මූලික වැටුප එක වර රුපියල්
11,790ක් දක්වා වැඩි කළා. ඔය කථා කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩු සමෙය් අවුරුදු 17 තුළයි, ඊළඟට 2001 - 2004 එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලය තුළයි වැටුප් වැඩි කළ පමාණය
කියන්න.
අපි නිදහස ලැබුෙව් 1948 අවුරුද්ෙද්. අපි නිදහස ලබලා 2004
අවුරුද්ද ෙවනකන් ෙම් රෙට් කිසිම ආණ්ඩුවකට හැකියාව
ලැබුෙණ් නැහැ, ඒක පුද්ගල ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
1,000ක් දක්වා ෙගෙනන්නට. ඒක පුද්ගල ආදායම අර අවුරුදු
54ක කාලයක් තුළ ෙඩොලර් 1,000ක් දක්වා ෙගෙනන්නට බැරි
වුණු එක ෙම් අවුරුදු 7ක් වැනි ෙකටි කාලයක් තුළ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් සියයට 100කටත් එහා වැඩි
කරලා ෙම් වනෙකොට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 3,000කට
ආසන්න පමාණයකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා.
වියදම වැඩියි තමයි. වියදම වැඩි වන්ෙන් ඇයි? දැන් මුළු
රටටම විදුලි බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ විදුලි බලය
තිෙබනෙකොට විදුලිය පරිෙභෝජනය කරනවා. ඒ නිසා මාසය
අන්තිමට විදුලි බිලක් එනවා. විදුලි බිල වැඩි වන්ෙන් නිකම් බල්බ්
ෙදක තුනක් දාෙගන ඉඳලා ෙනොෙවයි, හැම ෙගදරකම නවීන
උපකරණ භාවිත කරනවා. ශීතකරණ තිෙබනවා; ෙවොෂින් මැෂින්
තිෙබනවා. ජනතාව ඒ පහසුකම් ලබනවා. පහසුකම් ලබනවා
වාෙග්ම වියදමත් වැඩි වනවා තමයි. ඒ වාෙග්ම පානීය ජලය ලබා
ගනිද්දී මාසය අන්තිමට බිලක් එනවා.
ඉස්සර දුරකථන තිබුෙණ් ගමකට එකයි, ෙදකයි. ඉස්සර
දුරකථන පණිවුඩයක් ෙදන්න අවශ්ය වුණාම තැපැල්
කන්ෙතෝරුවකට ගිහිල්ලයි දුරකථන පණිවුඩය දුන්ෙන්. අද
ෙකොෙහොමද? හැම ෙගදරකම දුරකථනයක් තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, පවුෙල් පස් ෙදෙනක් සිටිනවා නම්, ඒ පස් ෙදනා ළඟම
ජංගම දුරකථන තිෙබනවා. ඒ සියල්ලටම මාසය අන්තිමට බිලක්
එන්ෙන් නැද්ද?
දරුවන් ටියුෂන් පන්තිවලට යවන එක අවශ්ය ෙනොවුණත්, අද
එය අත්යවශ්ය කාරණයක් බවට පරිවර්තනය කරෙගන තිෙබනවා.
ඒ සඳහා මාසය අන්තිමට ටියුෂන් ගුරුවරයාට ගාස්තුවක්
ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙකොපමණ
ෙබෙහත් ලබා දුන්නත්, හැම ෙකෙනක්ම අද ෙපෞද්ගලික
අංශෙයන් ෙබෙහත් ෙහේත් ලබා ගන්නට පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට එයටත් වියදමක් යනවා. ඒ හැම ෙදයකටම අමතර
මුදලක් වියදම් ෙවනවා.
අද තරුණෙයෝ ෙහොඳට අඳිනවා. ඒ වාෙග්ම අද රූප
ලාවණ්යාගාර හැම තැනකම වැහි වැහැලා තිෙබනවා. ඒවාට
විශාල ආදායමක් තිෙබනවා. හැම ෙකනාම කැමැතියි ලස්සණට
ඉන්න. ඒ නිසා හැම කාන්තාවක්ම අද රූප ලාවණ්යාගාරවලට
යනවා. ඒ සඳහා විශාල වියදමක් දරන්න සිදු වනවා. ඉතින් ෙම්
විධියට ගත්තාම වියදම් ලැයිස්තුව විශාල ෙලස වැඩි වනවා.
එතෙකොට ආදායම අඩුයි, වියදම වැඩි වනවා. ආණ්ඩුව විසින්
බෙලන් රූප ලාවණ්යාගාරවලට යන්න කියලාවත්, එෙහම
නැත්නම් අනිවාර්ෙයන්ම දරුවා ටියුෂන් යවන්න කියලාවත්,
එෙහම නැත්නම් වාහන පාවිච්චි කරන්න කියලාවත් නැහැ. වාහන
පාවිච්චි කරන එක ෙහොඳයි. නමුත් වියදම වැඩි වනවා. ෙම් වියදම්
ලැයිස්තුව වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ ආකාරෙයනුයි. ඒ
නිසා අපි හැෙමෝම පරිස්සම් වන්නට ඕනෑ. අෙප් පවුෙල් ආදායම
අපි පරිස්සමින් කළමනාකරණය කර ගත්ෙතොත් ෙම් පශ්න ඇති
වන්ෙන් නැහැ.
අද වී මිල ගැන කථා කළා. එදා වී කිෙලෝ හයක් දීලා සැමන්
ටින් එකක් ගත්තා කිව්වා. දැන් සැමන් ටින් එකක් ගන්න වී
කිෙලෝ හතක් යනවා ලු. හැබැයි, අපි ෙම් ෙද්ත් කියනවා. එදා ඒ වී
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කිෙලෝ හය ගන්න ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්ෙන් නැහැ. එදා ඒ වී
කිෙලෝ හය ගත්ෙත් ඒ ෙගොවියාම මහන්සි ෙවලා. කුඹුරට ගිහිල්ලා
අමාරුෙවන් කුඹුර ෙකොටා ෙගන, වැඩ කරලා, මහන්සි ෙවලා,
මහන්සි ෙවලා තමයි ෙගොවියා එදා ඒ වී කිෙලෝ හය ගත්ෙත්.
හැබැයි, අද සැමන් ටින් එකක් ගන්න වී කිෙලෝ හතක් ගියාට,
එම වී කිෙලෝ හත ගන්න අද අෙප් රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය
සම්පූර්ණෙයන්ම ලබා ෙදන්න පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒකයි අපි කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව
ආදායම් උත්පාදනය කිරීම සඳහා, ආදායම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා
වැඩ පිළිෙවළ රාශියක් කියාත්මක කිරීමට පියවවර ෙගන
තිෙබනවා කියලා. අපි ඒ සඳහා අවශ්ය යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. මාර්ග, විදුලිය, ඒ වාෙග්ම පානීය
ජලය අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් ෙකොළඹ නගරය දිහා
බැලුවාමත් අපට ඒ තත්ත්වය ෙපෙනනවා. දුමින්ද සිල්වා
මන්තීතුමා ඇතුළු ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අෙප් මන්තීතුමන්ලා,
ඇමතිවරු විශාල මහන්සියක් දරා ෙකොළඹ අද තිෙබන තත්ත්වයට
ෙගනැල්ලා තිෙබන බව අපි දැක්කා. හැම දාම එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ඡන්දය දුන් ඒ අහිංසක ජනතාව හිටිෙය් අපායවල්වල. ඒ
ස්ථානවලට කිව්ෙව්, "මුඩුක්කු" කියලායි. ඒ ස්ථානවලට යන්න
බැහැ, ගඳයි. ඔවුන් "පැල්පත්වාසීන්" හැටියට හඳුන්වා පැත්තකට
දමා තිබුෙණ්. මැතිවරණයකදී පමණයි ගිහිල්ලා ඔවුන් එක්ක කථා
කෙළේ. හැබැයි, අද තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? ෙම් වන ෙකොට නිවාස
90,000ක් හදන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරලා තිෙබනවා. එයින්
"මිහිඳු ෙසන්පුර" නමින් ෙම් වන ෙකොට නිවාස 20,000ක් හදා
අවසන් කරලා තිෙබනවා.
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නැහැ. හැබැයි, නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්ය වන වාහන අෙප් රට
ඇතුළට ෙගනාෙවොත්, ඒ තුළින් පවාහන පිරිවැය අඩු කර ගන්න
අවස්ථාව ලැබිලා ඒවා නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනකරුවන්ට,
එෙහම නැත්නම් ඒ ආයතන කියාත්මක කරන අයට වැඩිපුර
ආදායම් උත්පාදනයක් කරන්න පුළුවන් වනවා. ඒ තුළින් අෙප් රට
තුළ නිෂ්පාදනය වැඩි වනවා. අන්න ඒක තමයි මහින්ද
චින්තනෙයන් කිව්ෙව්. "මහින්ද චින්තනය" ඔළුෙවන් හිටෙගන
නැහැ. විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමාට අපි කියනවා, "මහින්ද
චින්තනය" කවදාවත් ඔළුෙවන් හිටවන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ඔළුෙවන් හිටෙගන, අගමැතිතුමාත් ඔළුෙවන්
හිටෙගන, "මහින්ද චින්තනය" දැන් ඔළුෙවන් හිටෙගන ඉන්ෙන්
කියලා. "මහින්ද චින්තනය" ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙද්ශපාලනය තමයි අද ඔළුෙවන් හිටෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ
ඔළුෙවන් හිටගත් ආකාරය පසු ගිය මැතිවරණවලදී අපි දැක්කා.
බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණවලදීත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොයි පැත්තටද හිටෙගන ඉන්ෙන් කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලාටම බලා ගන්න පුළුවන් ෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා අද ෙම් ගන්නා වූ
තීරණය ඉතාම වැදගත් තීරණයක්. ෙමොකද, මහින්ද චින්තනයට
අනුව ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දිරි දීම සඳහා අවශ්ය කරන වාහන
ආනයනය කරන අෙප් ආනයනකරුවන්ට අවශ්ය බදු සහන ලබා
ෙදන්න තමයි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි අපි ෙම් අවසරය ලබා
ගන්ෙන්.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

(The Deputy Speaker)

Hon. R. Yogarajan, you may speak next.

ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියකින් අවසන් කරන්න.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම
කියන්ෙන් අෙප් රජය මඟින් ස්වයං රැකියා උත්පාදනය කරලා, ඒ
වාෙග්ම සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ව්යාපාරවලට අවශ්ය සහන ලබා
දීලා තිෙබන බවයි. සමෘද්ධිය, ෙපොෙහොර සහනාධාරය වැනි
සහනාධාර කම රාශියක් අපි ලබා ෙදනවා. ෙම් වන ෙකොට "දිවි
නැඟුම" යටෙත් විශාල සහනාධාර පමාණයක් ලබා ෙදනවා.
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි අද සම්මත කරන්න
හදන්ෙන්, අනුමත කරන්න හදන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි කවුරුත්
දන්නවා, අෙප් ආනයන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. වාහන
ෙගන්වන්න, ෙතල් ෙගන්වන්න, ඒ වාෙග්ම කිරි පිටි ෙගන්වන්න,
ෙවනත් ෙද්වල් විශාල වශෙයන් ෙගන්වන්න අෙප් රෙට් මුදල් වැය
වනවා. ඒ මුදල් පමාණය ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා අෙප් ජාතික
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන් වන විධියට; ආනයනය
කරන වාහනවලින් පුද්ගලයන්ෙග් ආදායම් තත්ත්වය ඉහළ
නංවන්න පුළුවන් වන විධියට; ආනයනය කරන වාහනවලින්
පෙයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වන විධියට ආනයනය කරන
වාහනවලට බදු සහන ෙදන්න අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මුදල්
හා කමසම්පාදන අමාත්යවරයා හැටියට 2014 වසරට ඉදිරිපත් කළ
අය වැය තුළින් පියවර ගත්තා. ඒක ඉතාම වැදගත්. එතෙකොට
තමයි ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි වන්ෙන්.
සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන එන එක ෙහොඳයි. හැබැයි, ඒවාෙයන්
අෙප් රෙට් ආදායම වැඩි වන්ෙන් නැහැ. පුද්ගලයන්ෙග් ආදායම
වැඩි වන්ෙන් නැහැ. ඒක ජාතික ආර්ථිකයට ශක්තියක් වන්ෙන්

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Hon. Deputy Speaker, I wish to speak on the
Regulations under the Imports and Exports (Control) Act.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. Shantha Bandara to take the Chair?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

I propose that the Hon. Shantha Bandara do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு சாந்த பண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. SHANTHA BANDARA took the Chair.
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[4.56p.m.]
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Mr. Presiding Member.
Sir, just a while ago you made a very political speech
in this House on the Regulations under the Imports and
Exports (Control) Act. You spoke about giving tax relief
for the import of certain vehicles. But, at the same time,
your Government has forgotten to give similar relief to
the two-wheelers that are imported as motorcycles to the
country. For every motorcycle, we pay up to Rs. 75,000
as duty and taxes, burdening the people who want cheap
means of transport in their villages. If you go to any
village and see today, most of the families have a
motorcycle, which is used by the lady to drop her husband
to the bus stand in the morning; to drop her children to the
bus halt so that they can go to school and after schoo pick
them up; take them around for tuition classes and for
other needs. This motorcycle is being taxed at exorbitant
rates and due that, a motorcycle that was earlier sold at
Rs. 75,000 is now sold at Rs. 175,000. How unfair is this?
Why does the Government - which is supposed to be leftof-centre - not consider the needs of the poor man in the
village who can benefit from the use of a motorcycle?
This is very unfortunate. I hope the Government would
reconsider this.
It was said that the duty on motorcycles was increased
because India voted against Sri Lanka at the UN Human
Rights Council Meeting. - [Interruption.] Can that be
fair? As most motorcycles are imported to this country
from India, you are imposing duties on motorcycles, but
by that, are you punishing India or are you punishing your
own people in the village who need access to the main
transport system at their own convenience? This is very
unfortunate. - [Interruption.] No. You take the statistics
and see, Hon. Thilanga Sumathipala. Seventy two per
cent of motorcycles are imported from India. That is the
reason why you increased duties on small cars and
motorcycles, thinking that you are hitting India. But, you
are actually hitting your own people in the village who
want cheap means of transport. You have denied it to
those people.
I would like to speak next on the tea exports in the
year 2013. The tea export from Sri Lanka has exceeded
US Dollars 1.5 billion. In 2008, the export of tea from Sri
Lanka had hit, for the first time, US Dollars 1 billion and
in 2013 it had exceeded US Dollars 1.5 billion; it is
actually US Dollars 1.58 billion. This works out to 199
billion Sri Lankan Rupees, almost Rs. 200 billion which
is 10 per cent of all exports from Sri Lanka.
In addition, we also have the export of rubber, which
brings in another US Dollars 1.2 million to the country.
Both added together bring in 17 per cent of all foreign
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exchange that comes into this country from exports.
However, what does your Government do during the
period of President Mahinda Rajapaksa? Something that
was done by your own Government in 1996 by Her
Excellency
President
Chandrika
Bandaranaike
Kumaratunga has been reversed. When tea and rubber
bring in the most amount of foreign exchange, what
Chandrika did you have reversed. During her time, the
Ministry of Estate Infrastructure was created to serve the
people who live in estates because they have contributed
so much to the economy of this country even before
Independence and after Independence too. Tea and rubber
exports were in the region of 70 per cent of all exports
when we gained Independence. Today, the amount has
gone up, but maybe the percentage has come down to 17
per cent. However, the Mahinda Rajapaksa Government
has abolished the Ministry of Estate Infrastructure created
by Chandrika Kumaratunga to serve the people in the
Plantation areas. Is this what you do to the people who
contribute so much to this country?
There is another aspect of foreign exchange earnings
to this country. That is, the so called Rataviruvo who
have gone abroad, who are struggling there to earn
foreign exchange for this country. His Excellency the
President once said that up to US Dollars 500 million
comes in every month from these Rataviruvo and the
total oil import bill of US Dollars 500 million per month
is paid by the people who are struggling abroad to earn a
living to bring up their families. At the same time they
are providing a great service by bringing in foreign
exchange to this country. But, what is this Government
doing? You are taxing their families for speaking to them
by imposing a Rs.3 tax on all telephone calls made to
foreign destinations. Due to the competition between the
telecommunication companies, the rate for foreign calls
which was in the region of Rs. 100, maybe 15 years ago,
have come down to as little as Rs. 2 per minute. But, the
Government is charging one and a half times that, as tax.
That is Rs. 3 for every minute
In addition to this, you also have to pay a 25 per cent
Telecommunication Levy for every rupee you spend on a
foreign call. So, about 75 per cent of the money goes into
the pockets of the Government when you take a call
abroad. Is this the way you look after the Rataviruvo
whom you talk so big about? It is very unfortunate and it
is a matter for shame.
Talking about the tea industry itself, the FOB price of
every kilo of tea that was exported in 2013 was US
Dollars 4.87. In Sri Lankan Rupees, it is 623. When the
exporter got Rs. 623, the amount he paid to the
manufacturer of tea at the tea auctions was Rs. 444. The
net sales average for tea in 2013, as given by the Sri
Lanka Tea Board, was Rs. 444. But, the exporter
exported it at Rs. 623 adding value or getting a profit,
which was about Rs. 180. The Plantation companies
complain that they do not make enough money, that they
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

do not make a profit from export of tea and they are
unable to increase the wages of the workers in the
plantations. However, the middleman who buys the tea
from the manufacturer and exports is making up to Rs.
180 per kilo of tea. Is this because the auction prices are
manipulated by the brokers or the exporters who buy the
tea and because of that the net sales average is Rs. 444,
but the export price is Rs. 623?
The Government today should look into the
mechanism of selling tea in auctions. During the British
days the proprietor of the tea estates was in UK. He
wanted to be sure that he gets a transparent price and the
highest price possible. So, he operated these auctions.
Today, that does not arise. The owners are here as the
sellers; the buyers are here as exporters. So, there is no
room for any manipulation. So, is it that the tea auctions
are manipulated so that the manufacturers do not receive
the necessary price or is it that the exporters themselves
have interest in the manufacturing itself and they would
like to make the profit from the export rather than the
manufacturing and so, the prices are held low at auctions?
This has to be looked into afresh because if the auction
prices move up, then the plantation companies and the
manufacturers in the smallholder sector will earn more
money. If they earn more money, they would have the
heart and the capacity to pay more to the estate worker.
Paying more to the estate worker is necessary because the
estate worker is still living in poverty. The Government
may be giving us figures to say that poverty has reduced
to a single digit and to 12 per cent in plantations.
In 2008, when the tea export hit US Dollars 1 billion,
the poverty in the Plantations was 32 per cent. But, today
they say that it has reduced to 9 per cent and it happened
just in one year. From 2007 to 2008, there was a drastic
change, from 32 per cent to 12 per cent. But, during that
period, we did not see an economic revolution in the
plantation areas. So, without an economic revolution, I
cannot understand how the poverty index came down
from 32 per cent to a mere 12 per cent. That is the reason
why we doubt the figures given by the Department of
Census and Statistics. As one officer of the Department of
Census and Statistics has confessed now, the figures are
manipulated by the Governor of the Central Bank. So, are
these figures of poverty, cost of living and such data also
manipulated at the whims and fancies of the Governor of
the Central Bank? This is the question that is arising.
Meanwhile, there is a section of plantations mainly in
the Kandy District in the Central Province, managed by
the JEDB and SLSPC, running at a loss. Most of these tea
estates are mid-grown tea manufacturing estates. Midgrown tea has no distinct market to which it can be
exported. Due to this reason, most of the tea is sold for
filling, while exporting low-country tea and high-grown
tea. So, the price achieved by mid-grown tea is always
lower and the JEDB and SLSPC are making losses.
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I would like to suggest in this House that these lands
be exploited for better crops. The Ministry of Minor
Export Crop Promotion is involved in the growing of
pepper, cloves, cardamom and cinnamon. This area in
Kandy is suitable for growing all these crops and these
crops fetch very high prices at the moment. With minor
export crops earning more than US Dollars 250 million
each year, this can be expanded to a billion-dollar
industry. If we exploit the lands in the hands of the JEDB
and SLSPC for growing such crops, we can achieve more
for the country at the moment. But, there are persons who
have vested interests in the JEDB and SLSPC, who are
refusing to convert these estates to grow minor export
crops. The Government must look into this, so that these
lands could be used more productively to expand exports
from this country.
Thank you.
[අ.භා. 5.13]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින
ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් සංවර්ධනෙය්දී බලපාන ඉතාම වැදගත්
කාරණාවක් වූ සංෙයෝජිත සංෙක්තාංක ෙවනස් කිරීම, නැත්නම්
ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට ෙයොදා ගන්නා වූ වාහන ෙගන්වීෙම්දී බදු
සහන ලබා දීම සඳහා කරන ලද නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් කථා
කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
අද ෙමම විවාදෙය්දී විරුද්ධ පාර්ශ්වය ෙනොෙයක් කරුණු
කාරණා ෙගනහැර දැක්වුවා. අද දවෙසේ අෙප් රෙට් තිරසාර
සංවර්ධනයක් සඳහා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේදී වාහන අත්යවශ්ය
ෙවනවා. අද ෙම් රෙට් පවුල් ලක්ෂ 50ක් ජීවත් ෙවනවා.
ජනගහනය බැලුෙවොත් ලක්ෂ 207ක් ෙවනවා. සමහර විට ඒ
පමාණය අඩුවැඩි වශෙයන් ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. අද අෙප්
රෙට් වාහන සංඛ්යාව බැලුෙවොත් 52,03,678ක් ෙවනවා. පසු ගිය
ෙපබරවාරි මාසෙය් 28වැනි දා වන විට ලියා පදිංචි කරන ලද
වාහන සංඛ්යාව 52,03,678යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙමහිදී සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ගණන් හදලා බැලුෙවොත් හැම
පවුලකටම එක වාහනයක් තිෙබන බවට අනුමාන කරන්න
පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් මුළු ජනගහනෙයන් හතර ෙදනකුෙගන්
එක්ෙකනකුට කුමන ෙහෝ වාහනයක් තිෙබනවා කියන එක තමයි
ගණන් හිලවු බැලුවාම අපට පැහැදිලිව ෙපනී යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා ෙමෝටර් සයිකල් ගැන කථා කළා. 2014 ජනවාරි
මාසෙය් ෙම් රෙට් motor cars 2,402ක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා.
ෙපබරවාරි මාසෙය් 1,893ක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ජනවාරි මාසෙය් තීෙරෝද රථ - three-wheelers - 5,944ක් සහ
ෙපබරවාරි මාසෙය් 5,148ක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා. ජනවාරි
මාසෙය් යතුරු පැදි - motorcycles - 16,669ක් ලියා පදිංචි කර
තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් 13,990ක් ලියා පදිංචි කර
තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් motor coaches 170කුත්, ෙපබරවාරි
මාසෙය් 122කුත් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය්
single cabs 1499කුත්, ෙපබරවාරි මාසෙය් 902කුත් ලියා පදිංචි
කර තිෙබනවා. ෙම් ආදී වශෙයන් බැලුවාම 2014 ජනවාරි මාසෙය්
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සියලුම වර්ගෙය් වාහන 28,181ක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා.
ෙපබරවාරි මාසෙය් 23,381ක් ලියා පදිංචි කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2004 ඉඳලා ලියා පදිංචි කළ
වාහන පමාණය මම කියන්නම්. මම අද ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විස්තර ලබා ගත්තා. ෙම් රෙට් තිෙබන
ලක්ෂ 52ක් වූ වාහනවලින් 31,29,769ක් ලියා පදිංචි කර
තිෙබන්ෙන් 2004න් පස්ෙසේයි. ෙමතුමන්ලා කියන විධියට ෙම්
රෙට් සංවර්ධනයක් ෙනොවුණාය කියන කාලෙය්දී තමයි ෙම්
ෙමෝටර් සයිකල්, කාර් රථ, බස් රථ, භාණ්ඩ පවාහනය කරන
වාහන ආදී අද ෙම් විධියට බදු සහන ලබා ෙදන සංවර්ධනය සඳහා
වූ සියලු වාහන ලියා පදිංචි කර තිෙබන්ෙන්. 2004 දී 2,23,842ක්,
2005 දී 2,29,669ක්, 2006 දී 3,00,522ක්, 2007 දී 297,892ක්,
2008 දී, 2,65,199ක්, 2009 දී 2,0,4075ක්, 2010 දී 3, 59243ක්,
2011 දී 525,421ක්, 2012 දී 397,295ක්, 2013 දී 326,651ක්
වශෙයන් ෙම් රෙට් වාහන ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. රටක්
දුප්පත් නම්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා විෙව්චනය
කරන ආකාරයට රෙට් සංවර්ධනය පසුපසට ගිහින් තිෙබනවා නම්
ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක තමයි රෙට්
කැඩපත.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වා අද
ජනගහනය ඉක්මවා ගිය handphones - mobile phones සංඛ්යාවක් අෙප් රෙට් භාවිත වන බව. ඒ වාෙග්ම CDMA
දුරකථනත් භාවිත ෙවනවා. Wireless, cordless දුරකථන ආදී
සියල්ලම තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යන රටක්
විධියට තමයි ජනතාව ෙම් ෙද්වල් පාවිච්චි කරන්ෙන්. ජංගම
දුරකථන භාවිතය නිසා අද අෙප් කාලය ඉතිරි කර ගන්න හැකියාව
ලැබී තිෙබනවා. අදහස් හුවමාරු කර ගැනීෙම් ෙවනත් කම නිසාත්
අද අෙප් කාලය ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. එදා අප ගමට ගිහින්
අම්මලා තාත්තලා බලලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන කාලයට වඩා
ඉතාම අඩු කාලයකින් අද අපට Skype එෙකන් ෙදමව්පියන්ට කථා
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. තාක්ෂණෙය් සංවර්ධනයත්
එක්ක අද ෙම් රෙට් ඒ හුරුව ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අද රෙට් යටිතල පහසුකම් දියුණු ෙවනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග
හැෙදනවා. මා හිතන විධියට මාස තුනකට වතාවක් අද අෙප් රටට
අලුතින් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් එකතු ෙවන යුගයක් අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පාලන කාලෙය් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද උෙද් ඉන්දියානු මහ
ෙකොමසාරිස් වයි.ෙක්. සිංහා මැතිතුමාත්, පවාහන අමාත්ය ගරු
කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමාත්, මමත් කිලිෙනොච්චිෙය් සිට පෙලයි
දක්වා දීර්ඝ කරන ලද උතුරු දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කරන්න ගියා.
අද අෙප් රෙට් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයට අලුතින් තව කිෙලෝමීටර්
27ක් එකතු වුණා. ෙම් ෙද්වල් සිද්ධ වුෙණ් අවුරුදු 26කට, 27කට
පසුවයි.
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. පෙලයි දක්වා ගරු අස්වර්
මන්තීතුමනි. From Kilinochchi to Pallai. - [Interruption.] Yes,
there are 27 kilometres. අද උෙද් පාන්දර අප කිලිෙනොච්චිෙය්
සිට පෙලයි පෙද්ශයට දුම්රිෙයන් විනාඩි 20කින් ගියා. මමත් ඒ
උත්සවයට සහභාගී ෙවලා තමයි ෙමහි පැමිණිෙය්. සංවර්ධනයක්
නැත්නම් ෙම්වා ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? උතුෙර් ජනතාවෙග්
මානුෂික අයිතිවාසිකම්, ඔවුන්ෙග් මානව හිමිකම් ලබා ෙදන්න යන
ගමනට තවත් පැත්තකින් ෙභෞතිකව අප එකතු කරන ෙද්වල්
තමයි ඒ. අද අපට ගමනාගමනයට බස් ෙසේවාව තිෙබනවා.
අධිෙව්ගී මාර්ග තිෙබනවා. දිග පාලම් හදලා තිෙබනවා. අද ගම
සංවර්ධනය ෙවනවා. දිවි නැඟුම වැඩසටහන උතුර, දකුණ,
නැෙඟනහිර, මධ්යම ආදී සෑම පළාතක්ම ආවරණය කරමින් රට
පුරා කියාත්මක ෙවනවා. අද ෙම් රෙට් ගෘහස්ථ පවුල් ඒකක
බලගන්වන්න දිවි නැඟුම ව්යාපෘතිය මඟින් විශාල වැඩ පිළිෙවලක්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා කියාත්මක ෙවනවා.
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, එදා මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් එක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට පමණයි ජන
සවිය දුන්ෙන්. ඒකත් ෙදන්න බැරි වුණා. ලක්ෂ හතරක් වැනි පවුල්
සංඛ්යාවක් ඉන්න පෙද්ශයක පවුල් 10කට, 15කට ජන සවිය
දුන්නාම හරිද? එදා ඒ ආර්ථික තත්ත්වල ෙලොකු ෙවනසක් තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් විරැකියාව නැහැ.
2001 දී ෙම් රෙට් විරැකියාව සියයට 27යි. අස්වර් මන්තීතුමනි, එදා
ගම්වල සිටි ෙකොල්ෙලෝ රැකියා නැතිව හන්දි හන්දි ගාෙන්
රස්තියාදු වුණා; ෙබෝක්කු උඩ ඉඳෙගන හිටියා. ඒක තමයි ඇත්ත.
අද ෙමතුමන්ලා ෙමොනවාද කථා කරන්ෙන්? එදා අරලියගහ
මන්දිරෙය් ඉඳෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන තීන්දු ගත්ෙත් රෙට්
උගතුන්, බුද්ධිමතුන්, විද්වතුන් ෙනොෙවයි; ෙම් රෙට් ෙගොවීන්,
කම්කරුවන් ෙනොෙවයි; පිට රටින් පැමිණි සුද්දන්. ඔවුන් තමයි
එදා උපෙද්ශකවරු වශෙයන් ඉඳෙගන ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ගැන
තීන්දු ගත්ෙත්. නමුත් දැන් තීන්දු ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

දැන් චීන්නු.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

අපි චීන්නුන්ෙගන් වැඩ ගන්නවා. ඉන්දියාෙවන් වැඩ
ගන්නවා. ඒක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රාජ්ය
තාන්තිකබෙව් තිෙබන උසස්බව. චීන්නුත් ඇවිත් ෙම් රෙට් වැඩ
කරනවා. ඒක තමයි ඇත්ත.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ෙම් රට සංවර්ධනය
කරන්න Conservative Party එෙකනුයි ෙගනාෙව්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා
එදා කෘෂි කර්මය නඟා සිටුවන්න කට්ටිය ෙගනාෙව් බිතාන්යෙය්
Conservative Party එෙකන්. ඒ අය සපත්තු දමාෙගන තමයි
ෙවල්වලට බැස්ෙසේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ අතීතය ගැන කියන්න
අප කැමැති නැහැ. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ? එදා
බලය තිෙයන ෙකොට අද තිෙබන ෙමොළය තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොළය තිෙබනවාය කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය නැහැ.
ඒක නිසා ෙනොෙයක් සම්පපලාප කියනවා.
අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන, "ෙදෙවො වස්සතු
කාෙලන, සස්ස සම්පත්ති ෙහොතු ච, ඵීෙතො භවතු ෙලොෙකො ච, රාජා
භවතු ධම්මිෙකො" කියන ගාථාව අද හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා
පළමුෙවනි වතාවට ෙවන්න ඇති කිව්ෙව්. එතුමාෙග් උච්චාරණය
- pronunciation එක - අහෙගන සිටි ෙවලාෙව් මට හැඟී ගියා
එතුමා පළමුෙවනි වතාවට තමයි ෙම් ගාථාව කිව්ෙව් කියලා.
එතුමා ලියාෙගන ඇවිත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ඒ ගාථාව
කිව්ෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දත්ත සහ ෙතොරතුරු - facts
and figures - තමයි රටක කැඩපත වන්ෙන්. ෙම් දත්ත සහ
ෙතොරතුරුවලට ෙබොරු කරන්න බැහැ. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තිබුණු කාලෙය් ඒක
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා]

පුද්ගල ආදායම කීයද? ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 836යි. අෙප් ගරු
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අප නිදහස ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ අවුරුදු
පනස් ගණනක්, හැට ගණනක්ම ඒක පුද්ගල ආදායම පැවතුෙණ්
ඒ අටසියතිස්හය ගණෙන්යි. නමුත් ෙම් අවුරුදු පහ තුළදී එය
ෙඩොලර් ෙදදහස් ගණනකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද ඒක පුද්ගල
ආදායම ෙඩොලර් 3,000 ඉක්මවා ගිහින් තිෙබනවා.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ඔබතුමා ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්
කියලා මම අහනවා. උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාව ෙවනුෙවන්
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොළඹින්
පිට ෙකොෙහේවත් යන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහේද
යන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ උතුරට ගිහින් තිෙබනවා ද?
මැයි මාසෙය් 15 වන දා වන විට අප විවෘත කළ අලුත් ෙර්ල්
පාර දිෙග් දුම්රිය කිෙලෝමීටර 27ක් යාපනයට යනවා. අවුරුදු
26කට පසු "යාල් ෙද්වි" දුම්රිය යාපනයට යනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන නායකෙයෝ හිටියා නම් අදත් ඒ සිල්පර
ෙකොටන් අරෙගන බංකර් ගහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක තමයි
වටින්ෙන්. හැබැයි, අද බංකර් ෙවනුවට ඒ පෙද්ශයට යන ෙර්ල්
පාර හදනවා. විනාඩි 20ක් තුළ දුම්රිය කිෙලෝමීටර් 27ක් දුර ගියා.
මැයි මාසය වන විට ඒ දුම්රිය යාපනයට යනවා. සැප්තැම්බර්
මාසෙය් 15 වන දා වන විට කන්කසන්තුෙර්ට යනවා. ඒ අනුව
අලුත් යුගයක් අලුත් සංස්කෘතියක් ෙම් රෙට් බිහි ෙවනවා. එදා
විනාශ කළ සංස්කෘතිය නැවත ෙම් රෙට් ඇති කරන්න තල්
රුප්පාවයි ෙපොල් රුප්පාවයි එකට එක්කාසු කරලා මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමනි, ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් පහසුකම් ලැෙබන විට
තමුන්නාන්ෙසේලා
සතුටු
ෙවන්න
ඕනෑ.
දුක්
විඳපු
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඒ මිනිස්සු දැන් පැය හතෙරන් පෙහන්
ෙකොළඹට එන එක ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා සතුටු ෙවන්න ඕනෑ.
ෙම්ක තමයි ඇත්ත. ඒ පාෙයෝගික තත්ත්වයට පයින් ගහලා අද
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක් උඩ කරණම්
ගහන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන න්යාය පතයක්
කියාත්මක කරවන්න තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු
කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දමිළ සමාජෙය් ෙකොයි තරම්
උගතුන් බුද්ධිමතුන් මරලා දැම්මා ද? ෙම් රෙට් වැදගත්
නායකෙයෝ, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝ ෙකොයි තරම් මරලා
දැම්මා ද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවනුෙවන් කථා කරනවා ද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සමාජෙයන් හිටපු උගතුන් බුද්ධිමතුන් නැති
කරලා දැම්මා.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ.

එකට කෑම ටික කාෙගන දුක සැප ෙබදාෙගන තමයි මම ජීවත්
ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ ගණන් හදන විධියට ෙනොෙවයි අපි ගණන්
හදන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා පාලනය කරපු කාලෙය් මහ වැස්සක්
වැස්ෙසොත් ගඟ ගලන නිසා උෙද්ට දරුවන්ට ඉස්ෙකෝෙල් යන්න
බැහැ. ඒ කාලෙය් පාලම් තිබුෙණ් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය් ගම් තිබුෙණ් දූපත් වාෙගයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් පාසල් දරුවන්ට ෙසෞඛ්ය
පහසුකම් තිබුෙණ් නැහැ. අද හැම නගරයකම ආෙරෝග්යශාලා
හදලා තිෙබනවා. යාපනෙය් ආෙරෝග්යශාලාව හදලා තිෙබනවා. අද
රජෙය් ආෙරෝග්යශාලාවක ෙනොමිෙල් ශල්යකර්ම කීයක් කරනවා
ද? එක ශල්යකර්මයක් සඳහා අඩුම ගණෙන් රුපියල් ලක්ෂයක්
වැය ෙවනවා. අද ෙකොළඹ මහාෙරෝග්යශාලාෙව් දවසකට
ශල්යකර්ම කීයක් කරනවා ද? ඒවාට සල්ලි අය කරනවා ද? මා
සිටින පෙද්ශෙය් මාතෙල් ෙරෝහෙල් දවසකට ශල්යකර්ම 25ක්
30ක් කරනවා. මුදල්වලින් ගණන් බලනවා නම් ඒ එක
ශල්යකර්මයකට රුපියල් ලක්ෂ 3ක් 4ක් යනවා. හැබැයි, ඒවා
ඔක්ෙකොම ෙනොමිෙල් කරන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් උපත් මරණ
අනුපාතය - stillbirth rate එක - එංගලන්තයට සමානයි. ඒක
තමයි ඇත්ත. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු කාලෙය් ෙම් රෙට්
ඇවිදින ඇට සැකිලි තමයි හිටිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යුගෙය්දී
මන්ද ෙපෝෂණය තිබුණා. අද එෙහම නැහැ. අද ෙම් රෙට් උගතුන්
බුද්ධිමතුන් සිටිනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්
තරුණයන්ට පරාල ඇණ ගහලා හන්දි හන්දි ගණෙන් බල්ෙලෝ
බළල්ලු වාෙග් මරලා දමමින් ඇළ ෙදොළ ගංගාවල පා කර හැරියා.
අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් තමුන්නාන්ෙසේලාත් එකතු
ෙවලා කන දීගය ගැන අපට ලජ්ජයි. පතිපත්තිමය වශෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේලාට කවදාවත් එකතු ෙවන්න බැහැ. හැබැයි, බලය
ලබා ගැනීෙම් න්යාය පතෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකොම
අමතක කර දමනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඔළුෙවන් හිටිෙගන
ඉන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔළුෙවන් හිට ෙගන අෙනක් අයට වැදි
බණ
ෙද්ශනා
කරනවා.
රෙට්
ෙලෝකෙය්
ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලා දිහා බලාෙගන සිටිනවා. ඒ අය අද එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට අෙන් අෙපොයි කියනවා. ෙම් රෙට් ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන උත්තරය ෙම් මාසෙය් 29 වන දා බලා
ගන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ උත්තරය තමයි සැබෑ උත්තරය, සත්ය උත්තරය.
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරයි, තමුන්නාන්ෙසේලා
ඉන්ෙන් ෙකොතැනද කියලා. නායකත්ව මණ්ඩලයට තවදුරටත්
ෙම්වා ඇද ෙගන යන්න, තවදුරටත් දක්කා ෙගන යන්න පුළුවන්
ෙවයිද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. එම නිසා
මා තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ෙම් රෙට් බිහි වුණු සැබෑ,
විශිෂ්ටම රාජ්ය නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාය
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒකට අභිෙයෝග කරන්න - challenge
කරන්න- බැහැ. එතුමාට අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන් නායකෙයක්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකත්ව මණ්ඩලෙය් නැහැ. ඉදිරි දශක
ෙදක තුෙන්දීවත් එතුමාට අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන් නායකෙයක්
එක ෙද්ශපාලන පක්ෂයකවත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව අවසානද?
තවත් පැය ෙදකක් විතර කාලය තිෙබනවා නම් ෙමතුමන්ලාට
කියා ෙදන්න පුළුවන්.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Rohana Dissanayake)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

අපි දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග්ම මාත් මාතෙල් දවිඩ
ජනතාව විශාල පිරිසක් සමඟ තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඔවුන් එක්ක
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන්
කරන්න.
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ජනාධිපතිතුමාට අභිෙයෝග කරන්න - [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

එක් ෙකෙනක්වත් නැහැ. එක් ෙකෙනක්වත් ෙපෙනන ෙතක්
මානයකවත් නැහැ, ගරු මන්තීතුමා. මා දන්නවා, ෙම් 29වන දාට
පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේටත් තීන්දුවක් ගන්න ෙවයි කියලා. 29වන
දා තමුන්නාන්ෙසේත් තීන්දුවක් අරෙගන ෙමහාට එයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පළාත් පාලන ආයතන අද
ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වනවා. නාගරික සංවර්ධනෙය්දී,
අෙප් රෙට් සංවර්ධනෙය්දී boom trucks, බැෙකෝ යන්ත, gully
bowsers, කිරි එහාට ෙමහාට ෙගන යන වාහන හා ශීතකරණ යන
ෙම් හැම එකක්ම හුඟක් වටිනවා. එම නිසා ඒ වාහනවලට බදු
සහන ලබා දීම සංවර්ධන උපාය මාර්ගික වැඩ පිළිෙවළක්
වශෙයන් අෙප් රජය ගන්නා වැදගත් තීන්දුවක්ය කියන එකත් ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරමින්, ෙම් වචන ස්වල්පය කථා කරන්න
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය ඔබතුමාට පකාශ
කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.30]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියලු ෙදනාම කථා කෙළේ
සංවර්ධනය ගැනයි. අද අනුමත කරනු ලබන ආනයන හා අපනයන
(පාලන) පනත යටෙත් නිෙයෝග තුළිනුත් කරන්ෙන් සංවර්ධනය
කියලායි කියන්ෙන්. නමුත් ආණ්ඩුව හැම දාම කරනවා වාෙග්
ෙකොෙළේ වහලා ගහන එක තමයි ෙම් නිෙයෝග තුළිනුත් කරන්ෙන්.
ගරු මන්තීවරුන් ෙම් නිෙයෝග කියවලා ද කථා කෙළේ කියලා
පශ්නයක් මතු ෙවනවා. ෙම් නිෙයෝග තුළින් කරන්ෙන් විෙශේෂ
බලපත නිකුත් කරලා පරණ වාහන ෙගෙනන්න ඉඩ දීමත්, ඒ
සඳහා බදු සහන ලබා දීමත් තමයි. නමුත් අලුත් වාහනවලට බදු
සහනයක් ලබා දීලා නැහැ. එදා තහනම් කරපු පරණ වාහන විෙශේෂ
අවසරයක් මත විෙශේෂ පුද්ගලයන්ට ෙගෙනන්න ඉඩ දීමක් තමයි
ෙම් නිෙයෝග තුළින් කරන්ෙන්. ෙම් නිෙයෝග තුළින් ආණ්ඩුව
කරන්ෙන්, හැම දාම කරනවා වාෙග් සල්ලි ෙහොරකම් කරන අයට,
රට පාලනය කරන රාජපක්ෂ පරම්පරාව ඇතුළු ෙම් ආණ්ඩුෙව්
ඉන්න මැති ඇමතිවරුන්ට, ඒ අයෙග් ෙගෝල බාලයන්ට කල් ඉකුත්
වුණු වාහන ෙගෙනන්න බලපත නිකුත් කිරීමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කෑ ගහලා, දඟලලා ෙම්
නිෙයෝග අනුමත කරද්දී ෙම් නිෙයෝග තුළින් අනුමත කරපු
permits තිෙබනවා, market එෙක් විකුණන්න. පරණ වාහන
ෙගෙනන්න ඉඩ දීලා රුපියල් ලක්ෂ හතහමාරට, රුපියල් ලක්ෂ
අටහමාරට විකුණන්න market එෙක් permits තිෙබනවා. ෙම්වා
සැබෑ මිනිහාටද දුන්ෙන්? සැබෑ අවශ්යතා තිෙබන පුද්ගලයාට ද
ෙම්වා දුන්ෙන්? එෙහම නම්, ෙම් නිෙයෝග යටෙත් ආපු permits
රුපියල් ලක්ෂ හතහමාරට, ලක්ෂ අටහමාරට විකුණන්න විවෘත
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් තුළින් කරන්ෙන්
ආනයනය අඩු කිරීමක් ෙනොෙවයි; ආනයනය අඩු කිරීමට වැට
බැඳීමක් ෙනොෙවයි. පරණ වාහන ෙගෙනන්න ඉඩ දීමක් තමයි ෙම්
නිෙයෝග තුළින් සිද්ධ වන්ෙන් කියන එක විෙශේෂෙයන්ම කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිෙයෝග තුළින් අවුරුදු
7කට වඩා පැරණි gully bowsers, ගිනි නිවන උපකරණ
ෙගෙනන්න විෙශේෂ බලපත නිකුත් කරනවා. දැන් ආණ්ඩුව
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කරන්ෙන් තමන්ෙග් ෙගෝල බාලයන්ට ෙම්වා ආනයනය කරන්න
ඉඩ දීලා, ඊට පස්ෙසේ ඒවා විකුණන්න අවස්ථාව ලබා දීමයි. Gully
bowsers ඕනෑ ෙවන්ෙන්, ගිනි නිවන වාහන ඕනෑ ෙවන්ෙන්
විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ආයතනවලටයි. අවුරුදු 7කට වඩා
පැරණි වාහන ෙගෙනන්න ඉඩ ෙදනවා නම්, ඒ සඳහා පළාත්
පාලන ආයතනවලට ඉඩ ෙදන්න. ඒවා ෙවනත් රටවලින්
ෙනොමිලෙය් ලැෙබන පදාන. මාත් නගරාධිපතිවරයකු වශෙයන්
වැඩ කළා. ෙම් පරණ වාහන ෙනොමිලෙය් ලැෙබන පදාන. ඒ
ෙනොමිලෙය් ලැෙබන පදාන ෙගන්වන්න විතරක් ෙනොෙවයි, බදු
රහිතව ෙගන්වන්න පළාත් පාලන ආයතනවලට ඉඩ ෙදන්න.
[බාධා කිරීමක්] බදු රහිත ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් නිෙයෝග
තිෙබන්ෙන් පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙනොෙවයි, ඔය
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙගෝල බාලයන්ට ඒ වාහන ෙගෙනන්න විෙශේෂ
බලපත නිකුත් කරන්නයි. ෙමයට විෙශේෂ බලපත ඕනෑ නැහැ.
පළාත් පාලන ආයතනවලට ඒ වාහන ෙගන්වන්න අවස්ථාව
ෙදන්න. විෙශේෂ බලපත නිකුත් කරන්ෙන් ඇයි? [බාධා කිරීමක්]
අද ඔබතුමන්ලා විෙශේෂ බලපත නිකුත් කරලා තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගෝල බාලයන්ටයි. ඔබතුමන්ලායි ෙම්වායින්
සල්ලි හම්බ කරන්ෙන්. අහිංසක මිනිසුන්ට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීලා
නැහැ. ෙකොෙහේද අහිංසක මිනිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන්?
ඊෙය්-ෙපෙර්දා අය වැෙයන් ෙමොනවාද කෙළේ? අහිංසක
මිනිෙහකුට අඩු මිලකට ගන්න තිබුණු කාර් එෙක් පවා ගණන වැඩි
වුණා. එදා ෙම් රෙට් ඉන්න- [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි කියන්ෙන්.
ඒ විධියට ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා සුපිරි ධනපති පන්තියක් ෙම්
රෙට් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයාට වාහන
බලපතය දුන්නාට ෙමොකක්ද වුෙණ්? මුදලාලි ෙකනකු ෙන්ද ෙම්
බලපතෙයන් වාහනය ගන්ෙන්? ඔබතුමා හෘදය සාක්ෂියට එකඟව
කල්පනා කර බලන්න. රුපියල් ලක්ෂ 15යි, මුලදි permit එෙක්
වටිනාකම. නමුත් පසුව ෙම් permits ෙවනත් අයට පවරන්න
අවස්ථාව ලැබුණු නිසා රජෙය් ෙසේවකයාෙග් permit එෙක්
වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 09ට පහත බැස්සා. කවුද ෙමවායින්
වාහන මිලදී ගන්ෙන්? අර රජෙය් ෙසේවකයා ද? අද ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලාට ඔබතුමන්ලා වාහන බලපත ලබා දුන්නාට ස්වාමීන්
වහන්ෙසේලාට වාහන ගැනීෙම් ආර්ථික ශක්තියක් ලැබී තිෙබනවා
ද? එෙහම නම් රජෙය් ෙසේවකයාට ෙම් වාහන බලපත නිකුත්
කරද්දී, ඒ මනුෂ්යයාට වාහනයක් ගන්න පුළුවන් වන විධියට
විෙශේෂ ෙපොලී රහිත ණයකුත් ලබා ෙදන්න. නමුත් ඔබතුමන්ලා
ෙම් කරන්ෙන් ෙගෝලබාලයින්ට ෙහොරකම් කිරීමට නීති සකස්
කිරීමයි. ෙම් පරණ වාහන ෙගොඩ ෙගනැල්ලා ඔබතුමන්ලාෙග්
කට්ටිය සල්ලි හම්බ කර ගනීවි. නමුත් අන්තිමට ෙම් රෙට් යකඩ
කුණු ෙගොඩක් තමයි ඉතිරි ෙවන්ෙන්. ෙම් තුළින් සහන
ලැෙබන්ෙන් ජනතාවටද කියලායි අපි අහන්ෙන්. ෙම් තුළින්
ජනතාවට සහන ලැෙබනවා නම් ෙම්කට විෙශේෂ බලපතයක්
නිකුත් කරන්න අවස්ථාව හදන්ෙන් ඇයි? හැෙමෝටම ගන්න
පුළුවන් විධියට බලපතයක් ෙදන්න. කාටද ෙම් බලපතය ෙදන්ෙන්
කියන එක තීරණය කරන්ෙන් ඇයි? එම නිසා ෙමයින් රෙට්
සංවර්ධනයට පතිඵලයක් ලැෙබනවා ද කියන එක විෙශේෂෙයන්ම
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
ආණ්ඩුව ෙම් තුළින් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සුපිරි බලවතුන් පිරිසක්
නිර්මාණය කිරීමයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. බලන්න, ෙමවර අය වැෙයන් කරපු ෙද්.
අය වැෙයන් කාර් ෙගන්වන එකට tax වැඩි කෙළේ නැහැ.
කාර්වලට ෙමෙතක් අය කරපු tax එක ෙවනස් කෙළේ නැහැ. නමුත්
එදා අවුරුදු ෙදකක් පරණ කාර් ෙගන්වද්දී, මාස 06ක් පරණ කාර්
එකක් නම් tax එක සියයට 90ක් දක්වා depreciate ෙවනවා.
ඊළඟට තව මාස 06ක් පරණ නම්, ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දක් පරණ
නම් සියයට 80ක් දක්වා depreciate ෙවනවා. සියයට 80ක value
එකක් තමයි එවිට තිෙබන්ෙන්. ඊළඟට තව මාස 06ක් පරණ නම්,
-මාස 18ක් පරණ නම්- tax එක සියයට 75ක් දක්වා අඩු ෙවනවා.
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ඊට පස්ෙසේ අවුරුදු 02කට කිට්ටු වන ෙකොට සියයට 70ක අය
කිරීමක් දක්වා tax එක අඩු ෙවනවා. නමුත් අය වැය තුළින් tax
එක වැඩි ෙනොකළත්, අවුරුද්දක් පරණ වාහනයක් ෙගනාෙවොත්
සියයට සියයක් බදු අය කරන නීතියක් හැදුවා. අවුරුද්දත් ෙදකත්
අතර පරණ වාහනයක් ෙගන්වන ෙකොට සියයට 90ක tax
concession එකකුයි දුන්ෙන්. ෙම්ෙකන් වුෙණ් සුපිරි පන්තියක්
නිර්මාණය වීමයි. ෙම් රෙට් brand new වාහන ෙගන්වන
ඒජන්තකරුවන් 12 ෙදනකු පමණ වන සංඛ්යාවකුයි සිටින්ෙන්. ඒ
මිනිස්සුන්ට ෙම් permitsවලින් වාහන ෙගන්වන්න පුළුවන් වුණා.
අෙප් රෙට් 1000ක් පමණ වන වාහන ආනයනකරුවන් අද මහ
පාරට ඇද දමා තිෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් කියාදාමය තුළ
ෙම් permits අයිති අහිංසක මිනිස්සුන්ට, සුදුසුකම් ලැබුණු
මිනිස්සුන්ට වාහනයක් ෙගන්වන්න බැරි තත්ත්වයට tax එක වැඩි
ෙවන්න පටන් ගත්තා.
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න මන්තීවරු, ඇමතිවරු ඔක්ෙකෝම
කථා කෙළේ "ෙම්ක හරි සහනයක්, දැන් ෙම් සහනය ගන්න
පුළුවන්" කියලායි. අපි ඒ අයෙගන් අහනවා ෙම් සහනය
ඔක්ෙකෝටම ගන්න පුළුවන් ද කියලා. ඇයි, සුපිරි පන්තියකට
විතරක් ෙම්ක ෙදන්ෙන්? ඇයි, ෙම්කට විෙශේෂ බලපත විතරක්
නිකුත් කරන්ෙන්? ෙම්කට නීති පද්ධතියක් හදන්න බැරි ද? ඕනෑම
ෙකනකුට ෙමවැනි වාහනයක් ෙගන්වන්න පුළුවන් වන විධියට
ෙම්ක හදන්න බැරි ඇයි? ඔබතුමන්ලා තීරණය කරන අයට විතර ද
ෙම්ක කරන්න පුළුවන්? අර pavement එෙක් permits විකුණන
මිනිහාට විතර ද ෙම්කට අයිතිය තිෙබන්ෙන්? ඒ අය ෙතෝරා
ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද කියලා මා විෙශේෂෙයන් අහනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ආණ්ඩුව හැම දාම කෙළේ ජනතාවට
කැරට් අලයක් ෙපන්වා, ජනතාවට මහ ෙලොකු ෙක්ක් ෙගඩියක්
ෙපන්වා pickpocket ගහන එකයි. ජනතාවෙග් සල්ලි pickpocket
ගහන එක තමයි ආණ්ඩුව හැම දාම කෙළේ. දැන් ෙම් ඡන්දයට විදුලි
පුටුව ෙපන්වා ජනතාවෙග් ඡන්ද pickpocket ගහන්න හදන හැටි
අපට ෙපෙනනවා. විදුලි පුටුව ෙපන්වා තමයි දැන් ජනතාවෙග්
ඡන්ද pickpocket ගහන්න හදන්ෙන්. හැම දාම ෙමොකක් ෙහෝ
ෙබොරුවක් මවා පාලා තාවකාලිකව වංචාවක් කරන්න තමයි
ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ජනතාව ෙම් ගැන බලා ගනීවි. හැම දාම ෙම් pickpocket ගැහිල්ල
කරන්න බැහැ කියන එක මා අවධාරණය කරනවා. ෙම් තුළින්
ෙකෙරන්ෙන් රෙට් ෙහොරකම නීතිගත කරලා, තමුන්ට ගැතිකම්
කරන කණ්ඩායමකට විෙශේෂ වරපසාද දීලා, ඒ අයට පරණ වාහන
ෙගෙනන්න permits හදා ෙදන එක මිසක්, ෙවන ෙදයක් ෙනොෙවයි
කියන එක විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරනවා. ෙම්ක තුළ
ජනතාවට ලබා ෙදන සහනය ෙමොකක්ද? ෙම් තුළ ජනතාවට ලබා
දුන් සහනයක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? පරණ වාහන ෙගෙනන්න
ඉඩ දීලා, ඒ පරණ වාහනවලට බදු සහන ලබා දුන්නා කියලා
ජනතාවට සැලෙසන ෙසේවය ෙමොකක්ද?
කිරි ෙගොවියාට සැලෙසන යහපත ෙමොකක් ද? අවුරුදු හතක්
අටක් පරණ වාහනයක් ෙග්න්න දීලා ඒකට බදු සහන ෙදන
එෙකන් ඒ අයට ලැෙබන සහනය ෙමොකක් ද? කිරි නිෂ්පාදනය
කරන සියලුම අයට කිරි පවාහනය කරන්න; ඒ අවශ්ය වාහනවල
බදු අඩු කරන්නට බැරි ඇයි? ඇයි, විෙශේෂ බලපත කමයක් ෙම්
රටට හඳුන්වා ෙදන්න උත්සාහ කරන්ෙන් කියන එක මා
විෙශේෂෙයන් අහනවා.
ටිකක් හිතලා බලන්න. අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි threewheelers ෙගන්වන්න පුළුවන් අවස්ථාව ෙම් නිෙයෝගවලින් ලබා දී
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් තිෙබන අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි
three-wheelers ෙගන්වන්නට විෙශේෂ බලපත introduce කෙළේ
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ෙමොකට ද? මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද කුඩා ව්යාපාරිකයා
කඩා වට්ටලා තිෙබනවා. වාහන ආනයනය කරන සාමාන්ය
මිනිස්සු - ගෙම් මිනිස්සු- කඩා වට්ටලා තිෙබනවා. සුපිරි පන්තිෙය්
ෙම් ඒජන්තකරුවන් උපරිම වශෙයන් ෙදොෙළොස් ෙදෙනක් ඇති.
අන්න ඒ අය විතරක් ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම්
ෙකෙරන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් බලන්න. රජෙය් ෙසේවකයන්ට
වාහන බලපත ලබා ෙදනවා. රජෙය් ෙසේවකයින් කීෙයන් කී ෙදනා
ද ඒ බලපත පාවිච්චි කරන්ෙන්? ඒ බලපත ගන්න අයත් ෙමොකද
කරන්ෙන්? ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒක ගන්න ගියාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
එක්ෙකෝ ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එනවා. ඇවිල්ලා tax
clearance එකක් ගන්න ඕනෑය කියනවා. ෙම්ක විකුණා දැම්මාට
පස්ෙසේ ඒ මුදලාලිට tax clearance ෙමොකුත් නැහැ, රුපියල්
හතළිස් දාහක්, පණස් දාහක් වියදම් කරලා ෙම් වාහනය මිල දී
ගන්නවා. අන්න ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. ජනතාවට
සහන ලබා ෙදනවාය කිව්වාට ෙම් සහන ගන්න තරම් ආර්ථික
ශක්තියක් තිෙබන මිනිස්සු අද ෙම් රෙට් නැහැ. ඔබතුමන්ලා
නිර්මාණය කළ සුපිරි ධනවතුන් විතරයි ෙම්වා ගන්න අද ඉතිරි
ෙවලා ඉන්ෙන්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මා
පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් සිටියා. ෙම් permit
කමෙයන් වුණ ෙදය බලන්න. අෙප් පළාත් සභා permit එෙකන්
BMW වාහනයක් ෙගන්වනවා නම් ඒක වරායට ෙග්න්න
යන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 40යි. ෙම් BMW වාහන ෙගන්වන
ෙකොම්පැනිය කියනවා, local charges රුපියල් ලක්ෂ
දහසයහමාරක් ඕනෑය කියා. Land Rover Discovery වාහනය
ඒක හදන රෙට් සිට වරායටම ෙගන්වන්න රුපියල් ලක්ෂ 45යි
යන්ෙන්. හැබැයි ෙකොම්පැනිය කියනවා, local charges ලක්ෂ
25ක් ඕනෑය කියා. ෙහොරකමෙන් ෙම්ෙක් තිෙයන්ෙන්. සුපිරි
කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරන එකෙන් ෙම් කරන්ෙන්.
ෙහොරකම් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් නීතිගත කරන එක ෙන්
දැන් ෙම් තුළින් කරන්ෙන්. ෙමවැනි කියාදාමයන් නිසා, අර ගෙම්
ෙමෙතක් වාහන ආනයනය කළ ආනයනකරුවා, එතැන වැඩ
කළ ෙසේවකෙයෝ -ඒ ඔක්ෙකොම- අද අතරමං ෙවලා.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප රටක නීතියක් හදනවා
නම් ඒක කාටත් ෙපොදු විධියට හදන්න ඕනෑ. එක කණ්ඩායමකට
විතරක් ෙහොඳ විධියට හදලා ඒ කණ්ඩායම තීරණය කරන්ෙන්
ආණ්ඩුව නම් ෙමොකක් ද ෙම්ෙක් තිෙබන සාධාරණය? ඇයි,
අෙනක් අයට; ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධ අයට එයින් පෙයෝජනය
ගන්න බැරි ද? ඒ අයිතිවාසිකම අෙනක් අයට නැහැ ෙන්. ෙම්
බලපතය ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලාම ෙන් තීරණය කරන්ෙන්. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, අද වාහන ආනයනය ෙදස බැලුවාම
අවුරුද්දකට තුන් හතර වතාවක් නීති ෙවනස් කරනවා. ෙම් රෙට්
වාහනවල මිෙලහි ස්ථාවරත්වයක් තිෙබනවා ද? එෙහමවත්
නැහැ. වාහන ආනයනකරුවන්, ව්යාපාරිකයන් විතරක් ෙනොෙවයි
ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවත් අද වාහනයක් ගන්න භයයි. ඇයි?
දවසින් දවස මිල වැඩි ෙවනවා. නැතිනම් මිල පහළ බසිනවා. එක
එක ෙද්වල් සිදු වනවා. එක එක තීරණ ගන්නවා. එක
පතිපත්තියක් ෙම් රෙට් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නැහැ.
ව්යාපාරයක් කෙළොත් ස්ථාවරත්වයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. රටක
ස්ථාවරත්වයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් මුවාෙවන් ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුව ස්ථාවර කර ගන්නට රෙට් ජනතාව බිල්ලට තියනවාය
කියන එක මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කර සිටිනවා. ෙම් රෙට්
ජනතාව බිල්ලට තියලා. අද රෙට් ජනතාවට ස්ථාවරත්වයක්
නැහැ.
රැකියා දුන්නාය කියා ඔබතුමන්ලා කිව්වා. ඔබතුමන්ලා රැකියා
දුන් පමාණයන් මහ ෙලොකුවට කිව්වාට, අද අවසානයට ආණ්ඩු
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පක්ෂෙයන් පිළිතුරු කථාව කරන ගරු මන්තීතුමාට ෙහෝ
ඇමතිතුමාට මා ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා, රැකියා නැති මිනිසුන්ෙග්
ගණන පුළුවන් නම් කියන්නය කියා. සුදුසුකමක් තිෙබන
මිනිෙසකුට අද රජෙය් ෙසේවෙය් රැකියාවක් ගන්න පුළුවන් ද?
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දවස්වල යම් ආයතනයක
රැකියා සඳහා interview කරනවා. මා ඒ ආයතනෙය් නම
කියන්ෙන් නැහැ. ඒක රජෙය් ආයතනයක්. මා call කර ඇහුවා,
ෙකොෙහොම ද තත්ත්වය කියා. එතෙකොට කිව්වා, "5000ක්
applications ආවා. අප එයින් interview එකට ෙතෝරා ගත්ෙත්
applications 2500යි. ෙම් මාසයම interview කරනවා. ඒ
වුණාට අඳුනන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් එන්න එපාය කියන්න.
ඇමතිතුමා list එක හදලා ඉවරයි. ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලෙයන් list එක එවලා තිෙබනවා. නාමල් ෙබ්බි list එක
එවලා තිෙබනවා. ඒ අය ගන්නවා මිස ෙම් මිනිසුන්ව ගන්න බැහැ.
අපටත් කනගාටුයි " කියන උත්තරය තමයි දුන්ෙන්. ඒ තත්ත්වයයි
අද ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්.
ෙම්කද ෙම් රෙට් සංවර්ධනය? දැන් කිව්ව කාරණයක් මා
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. අධ්යාපනය සඳහා අද පැෂන් එකට
ටියුෂන් යනවාලු. ෙම් රෙට් ඉස්ෙකෝල හරියට තිෙබනවා නම්,
පැෂන් එකට ටියුෂන් යන්ෙන් නැහැ. පෙහේ ශිෂ්යත්වයට ළමයි
ටියුෂන් යන්ෙන් නැහැ. පෙහේ ශිෂ්යත්වයට ඔෙහොම ෙපොර කකා
ටියුෂන් යන්ෙන් ඇයි? රෙට් පාසල් පද්ධතිය හරියට නැති නිසා යි.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා කථා වුණා, පෙහේ ශිෂ්යත්වය අෙහෝසි කරන්න
ඕනෑය කියා. අෙහෝසි කරනවා නම් ෙහොඳයි. හැබැයි ඒක අෙහෝසි
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා පාසල් පද්ධතිය හරියට නිර්මාණය කරන්න
ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය කියලා
කිව්වාට 2012-2013 බැලුවාම බස් ආනයනය සියයට 67කින් අඩු
ෙවලා; සියයට 53කින් ෙලොරි ආනයනය අඩු ෙවලා; කාර්
ආනයනය වැඩි ෙවලා. ඒ ඇයි? වාහන permit issue කළාම ෙම්
permit මිලදී ගන්න, තරගකාරී විධියට මිලදී ගන්න - අඩු ගණෙන්
permit එක අයිතිකාරයාටවත් හරියට ගණනක් හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒකත් දැන් ෙක්වල් කරලා අරගන්ෙන්.- ඔබතුමන්ලා හදපු
සුපිරි පන්තියක් බලාෙගන ඉන්නවා.
රට සංවර්ධනය වූවා නම් අද බස් රථ ආනයනය අඩු වුෙණ්
ඇයි? අද මිනිෙහකුට බස් රථයක් නඩත්තු කරන්න විධියක් නැහැ.
බස්වල උතුරන්න ෙසනඟ පිරිලා. පාෙර් ධාවනය වන බස් ගණන
එදාට වඩා අඩු ෙවලා. ඇයි බස් රථ නඩත්තු කර ගන්න විධියක්
නැහැ. ෙලොරි ආනයනය අඩු ෙවලා. ඉඩම් වාහන ආනයනය
සියයට 36කින් අඩු ෙවලා. එෙහම නම් ෙකෝ සංවර්ධනය?
ෙකොෙහන්ද ෙම්වා කරන්ෙන්? ෙම්ක සංවර්ධනය කියලා මවා
පෑමක්
කරනවා.
අපි
සංවර්ධනයට
විරුද්ධ
නැහැ.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවාට අපි විරුද්ධ නැහැ.
හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. මත්තල ගුවන්
ෙතොටු ෙපොළ හැදුවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්
ෙම්වා හදන කමයට. ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතුව මුදල් ගසා කාලා
කරන කමයටයි අපි විරුද්ධ ෙවන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් සංවර්ධනය
කළා නම් ජනතාවට එහි පතිලාභ ලැෙබන්නට ඕනෑ බවයි.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා නම් ජනතාවෙග් විදුලි
බිල අඩු ෙවන්න ඕනෑ. වරායක් හැදුවා නම් ජනතාවට ඒ
සංවර්ධනය දැෙනන්න ඕනෑ. එෙසේ ෙකරුෙව් නැහැ.
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අද අෙප් රෙට් සංවර්ධනෙයන් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්
ඇමතිවරුන්ටයි, ඒ ෙගෝලබාලයන්ටයි, රාජපක්ෂ ෙරජිමයටයි
විතරයි කියන එක මම පැහැදිලිව කියනවා. නමුත් එදා එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය කළ මහවැලි සංවර්ධනය, එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය කළ උදාගම්වල පතිලාභ ජනතාවට ෙහොඳට දැනුණා;
ජනතාවෙග් සාක්කුවට දැනුණා. එහි වැඩ කරන අයට විතරක්
ෙනොෙවයි, රෙට් සාමාන්ය ජනතාවටත් එහි පතිලාභය ලැබුණායි
කියන එක ෙකෙරහි විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුව 2012 දී වාහන
ෙගන්වලා බදු අය කරෙගන තිෙබනවා, රුපියල් මිලියන
78,509ක්. ඒ කියන්ෙන් 2012 වාහන ෙගන්වීම නිසාම රුපියල්
ෙකෝටි 7,850ක බදු අය කර ෙගන තිෙබනවා. 2012 දී බස්නාහිර
පළාත් සභාව රුපියල් මිලියන 2,200ක බදු අය කර ෙගන
තිෙබනවා.
මම විෙශේෂෙයන් කියනවා, ෙමෙහම බදු අය කර ගත්තාට අද
ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම මරණ සිද්ධ ෙවන්ෙන් රිය අනතුරුවලින්
බව. ඒ ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද ගත්ත කියා මාර්ග? වාහන
ෙගන්වලා අය කරන ෙම් බදුවලින් ෙම් රිය අනතුරු සංඛ්යාව අඩු
කර ගන්නට ගත්ත කියාමාර්ග ෙමොනවාද කියන එකත් පශ්න
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.46]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
''බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්.''

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුදුම විරුද්ධ පාර්ශ්වයක් අද
අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දකින්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ද,
කිරළා කියලා සෙතක් ඉන්න බව. ඌ වැඩිෙයන්ම රාතී කාලයට
අහස බලාෙගන ''කීක් කීක්'' ගාමින් කෑ ගහනවා; කෑ ගහනවා.
නමුත් අහස වැෙටන්ෙන් නැහැ, රෑට චන්දයා උදා ෙවනවා,
උෙද්ට සූර්යයා උදා ෙවනවා. එවැනි කිරළුන් වාෙග් තමයි අද
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කථා කෙළේ. නිකම්
ෙතෝන්තුෙවන් වාෙග්. අපි ෙදමළ භාෂාෙවන් එය ලස්සනට
කියනවා, "ேதாந் பி த்தவர்கள் மாதிாி" என் . ெகளரவ உ ப்பினர்
ேயாகராஜன் அவர்க க்கு அ
நன்றாக விளங்கும். ඇයි ෙම්
ෙව්දනාව? ඇයි ෙම් කිරළුන් වාෙග් කෑ ගහන්ෙන්? අයිෙයෝ!
ආකාශය වැෙටන්ෙන් නැහැ. අන්ත පරාජයකට පත් ෙවනවා.
ගම්පහත් එෙහමයි. අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
නගරාධිපතිතුමා
වශෙයන්
සිටියා
ෙවන්න
පුළුවන්.
මාන්නප්ෙපරුම ෙට්ඩර්ස් එකට ෙහොඳයි ෙන්ද? ඒ ගැන කථා
කෙළේ නැහැ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ව්යාපාරිකෙයෝ වැටිලා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

කෑ ගහලා, කෑ ගහලා හුස්ම ගන්න බැරිව හති දා ෙගන යනවා.
ෙම්කයි අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙවන්ෙන්. ෙම් මාසෙය් 29
වන දා ෙම් බස්නාහිර පළාෙත්ත්, දකුණු පළාෙත්ත් ඔන්න කිරළුන්
වැඩිෙයන් කෑ ගහනවා. එෙහම පිටින්ම නැත්තටම නැති වී යන ඒ
අරුම පුදුම චිතය බලන්නට අපි තමුන්නාන්ෙසේලා ජීවත්ව ඉන්නට
ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

අෙප් හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා අත බැඳ ෙගන
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. මම ඇහුවා, ෙමොකද කියලා. "රගර් ගැහුවා"
කියලා කිව්වා. රගර් ගහන එකට විරුද්ධවත් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කථා
කරනවා. නාමල් බබා රගර් ගහනවාලු, ෙයෝෂිත බබා රගර්
ගහනවාලු. මම එතුමාට කිව්වා, රගර් ගහන්න ළමයි කීප ෙදෙනක්
හදා ගන්න කියලා. රගර් ගහන්න, රෑට ෙර්ස් දුවන්න ළමයින්
ෙදවියෙන්
අපි
ෙමොකද
කරන්ෙන්?
ෙම්
නැත්නම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම පාර්ථනා කරනවා, ඒ පැත්ෙත් ෙලොක්කන්
කාට කාටත් ළමෙයක් හදා ගන්න වාසනාව ලැෙබ්වා! කියලා. එම
නිසා ඊර්ෂ්යා කරන්නට එපා. ෙම්ෙගොල්ලන්ෙග් මුළු සර්වාංගයම
ඊර්ෂ්යාෙවන් ෙලළ ෙදන බව මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා. ඒ
පිළිබඳව සින්දුවකුත් තිෙබනවා.
"රාග ෙකෝධ ෙමෝෙහේ මාෙන් ෙවළීලා බැඳීලා පාපයක්ම...."
කවුද ෙම් සින්දුව කියන්ෙන්? අෙප් අසහාය ගායක, සිංහල
අයෙග් සිත් බැඳි, -විෙශේෂෙයන්ම ෙබෞද්ධ අයෙග්- ෙමොහිදීන් ෙබග්.
ඊර්ෂ්යාව සහ ෙමෝහය ගැන එතුමා ලස්සන සින්දුවක් කිව්වා.
ෙබෞද්ධ දර්ශනෙයන් උපුටා ගත් චින්තනයක් තමයි එතුමා මතු
කරන්ෙන්. එම නිසා ඊර්ෂ්යා කරන්නට එපා. ෙමොහිදීන් ෙබග්,
"බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි" කියන ගීතය ගයලා මුළු ෙදරණටම සිංහල ෙබෞද්ධ, මුස්ලිම් අපත් -මුස්ලිම්වරුන්- එකතුව- එතුමා ඒ
ශබ්දය ගුවනට මුසු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙහොඳාකාරවම බලන්නට ඕනෑ, අහන්නට ඕනෑ කියන එකයි මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්ෙන්. ෙමොකක්ද ෙම් අපි
කරන්ෙන්? කරන ෙද්වල් ඔක්ෙකොම වැරදියි. පාරක් හැදුවත්,
expressway එකක් හැදුවත් වැරදියි. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා කථා කරන විට ඒ ගැන කිව්වා. එතුමා දැන් මූලාසනෙය්
ඉන්නවා; ලස්සනට කිව්වා. දැන් අපට කටුනායක expressway
එෙකන් එන විෙද්ශිකයන් කියනවා, "සර්, ෙකොළඹට ෙගනියන්න
එපා, අර වටරවුමට ෙගනියන්න. ෙකොට්ටාවට ෙගනියන්න. මාතරා
ෙගනියන්න" කියලා. මාතරා ෙගනියන්න කියන්ෙන් මාතරට
ෙගනියන්න කියලා. මම කියනවා, "ෙහෝව්, ෙහෝව්! තව ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න, ෙබලිඅත්තට ෙගනියනවා. තවත් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, අපි
කතරගමට ෙගනියනවා" කියලා. මාතෙල්ටත් ෙගනියනවා.
මාතෙල් දුම්රිය මාර්ගය ෙහොඳට හදන්න ඕනෑ. ඊර්ෂ්යාව, ෙමෝහය,
මානය, තන්හාව නිසා නහින්නට හදනවා. ඔබතුමන්ලා "ගල් ගල්"
කියලා කිව්වා, ගල් කැඩුවා කිව්වා. කඩපු ගල් ටික ෙකෝ දැන්?
අන්න සිරිෙකොෙත්. ඕනෑ නම් ගිහින් අහුලා ගන්න. එම නිසා,
ෙහොඳ ෙද්වලට ෙහොඳ කියන්න. නරක ෙද්වල් විෙව්චනය කළාට
කමක් නැහැ. ෙමොන ෙද්ශපාලන විඥානයක්ද ෙමතුමන්ලා
කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා මම අහනවා. ෙහොඳට අහගන්න
ෙමොහිදීන් ෙබග්ෙග් සින්දුව. ෙම්ෙකන්වත් ෙමොෙළේ පෑෙද්වා කියා
පාර්ථනා කරනවා.
"තනිවයි උපන්ෙන් තනිවයි මැෙරන්ෙන්
ෙම් ඩිංෙගදි ඇයි ෙකෝලම් නටන්ෙන්..."
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඇයි ෙම් ගරු සභාෙව්
ෙකෝලම් නටන්ෙන්?
" දිලින්දා රජින්දා උපන්ෙසේ නැෙසන්ෙන්
ඔවුන්ෙග් නමයි ෙම් ෙලොෙවහි රැෙඳන්ෙන්
උසස්කම් පහත්කම් ෙසොයාලා බැලීෙමන්
වැඩක් නෑ පලක් නෑ ඊර්ෂ්යා කිරීෙමන්...."
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුනි, ඊර්ෂ්යා කිරීෙමන්
වැඩක් නැහැ, පලක් නැහැ.
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"ෙහට ෙහෝ අනිද්දා සියල්ෙලන් විෙයෝවි
නවාතැන්ෙපොෙළන් ෙම් පිටත්වන්න ෙව්වි!
පිටත්වන්න ෙව්වි!
රාග ෙකෝධ ෙමෝෙහේ මාෙන් ෙවළීලා බැඳිලා
සාපයක්ම වාෙසේ ෙව්වි පාෙප් ගැලීලා
මළදා නිදන්ෙන් එකටයි කනත්ෙත්...."
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එය අමතක කරන්නට එපා.
"කුල මල ජාති ෙභ්ෙද් එදා නෑ නැෙඟන්ෙන්
කුමටද කාබී නිති සැරෙසන්ෙන්
ෙකොතනද ෙම් කය අරෙගන යන්ෙන්..."
අන්න ඒකයි අපි අහන්ෙන්. ෙහොඳ ෙද්වල් කරන්න. පින් ටිකක්
කරන්න. Expressway එෙක් යන්න. හිනා ෙවන්න; සන්ෙතෝෂ
ෙවන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

කුඩු ටිකක් ෙග්න්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔව්, ඔව්. කුණු ෙගනියන වාහනත් ෙග්නවා. කුණු ෙගනියන
ෙලොරි ෙග්නවා. අද ඒ පිළිබඳව තමයි ෙම් නිෙයෝගෙයන්
කියන්ෙන්. නමුත් කුණු ෙලොරි සිරිෙකොතට එපා නම් අපි එවන්ෙන්
නැහැ. ගලිය සිරිෙකොතට එපා නම් එවන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්දස්කාරය වැලඳ ගත්ත අය කියලා තමයි අපි
කියන්ෙන්. ෙමොකටද ෙම් අය ෙම්කට විරුද්ධ ෙවන්ෙන්?
ෙමොකක්ද ෙම් නිෙයෝගවලින් ෙග්න්න හදන්ෙන්?

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

කැසිෙනෝ ගහන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

කැසිෙනෝ
ෙගනාෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්.
තමුන්නාන්ෙසේ එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටිෙයත් නැහැ ෙන්.
ෙමොනවා කරන්නද? අපි හිටියා. ඒ නිසා අපි ෙහොඳට දන්නවා. කිරි
පවාහනය සඳහා වූ මල ෙනොබැෙඳන ටැංකි සහිත ටැන්කර සහ
බවුසර. ඇයි ෙම්කට විරුද්ධ? තිෙරෝද රථ. දුප්පත් අයෙග් තීෙරෝද
රථ. ඇයි ෙම්කට එක්සත් ජාතික පක්ෂය ගරහන්ෙන්, විරුද්ධ
වන්ෙන්? ජනතාවට අපි කියනවා, අපි ගිහින් ෙකොළඹ සහ දකුෙණ්
රැස්වීම්වල කථා කරන්නට වුවමනා නැහැ කියලා. ෙම්වා ගැන
කියන විට ඒ අය අහෙගන ඉන්නවා. ෙහොඳාකාරවම දන්නවා. ඉන්
පසුව ෙමොනවාද ආනයනය කරන්ෙන්? ආනයන කරන හුඟාක්
ෙද්වල් තිෙබනවා. කිරි පවාහනය සඳහා වූ මල ෙනොබැෙඳන
වාෙන් ටැංකි ෙග්නවා. ඒක වැරදිද, ඒකට විරුද්ධද? ඒ වාෙග්ම
තමයි හකුළා ගැනීෙම් යාන්තණය සහිත කසල අපහරණ රථ
ෙග්නවා. විරුද්ධද, විරුද්ධද? අපි කුණු අෙප් ගරු මාන්නප්ෙපරුම
මන්තීතුමාෙග් ෙගදරට එවන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප
ගම්පහ ජනතාවට කියනවා, ගම්පහ සියලුම ජනතාවෙග් කුණු අප
අහුළා ගන්නවාය කියලා. හැබැයි, මාන්නප්ෙපරුම මහත්මයාෙග්
ෙගදරට නම් කුණු ෙලොරිය එවන්ෙන් නැහැ; ගලිය එවන්ෙන්
නැහැ. ගන්දස්කාරෙයන් පිෙර්වා. එච්චරයි අප කියන්ෙන්.
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තිෙරෝද රථ ෙගෙනනවා. ෙම්කට ඇයි විරුද්ධ වන්ෙන් කියලා
අප අහනවා. බලන්න, අද විෙශේෂ දවසක්. ඊෙය් අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා මියන්මාරයට -බුරුමයට- සම්පාප්ත වුණා. ෙමොකක්
ෙවනුෙවන්ද? ෙම්වා දන්නවාද? කුණුවලින් ෙවළී ඉන්න එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ගැන දන්ෙන් නැහැ.

ජනාධිපතිතුමා
BIMSTEC
සම්ෙම්ලනයට
ගියා.
BIMSTEC කියන්ෙන්, the Bay of Bengal Initiative for
Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation. It
is an international organization involving a group of
countries in South-East Asia and South Asia. They are
Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand,
Bhutan and Nepal. ඊෙය් ෙම් BIMSTEC සම්ෙම්ලනයට
ජනාධිපතිතුමා ගියා. ෙලෝකෙය් හැම තැනම එතුමා යනවා.
එතැන නායකවරු ඔක්ෙකොම ඉන්නවා. ඉන්දියාෙව් අෙප්
මන්ෙමෝහන් සිං මැතිතුමාත් දකිනවා. ඒ ගැන ෙයෝගරාජන්
මහත්මයා බය ෙවන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමයින්
ෙහොඳක් ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් රටට ෙහොඳක් වනවා.
ෙයෝගරාජන් මහත්මයා කථා කරනෙකොට මට මතක් වුණා,
අෙප් ෙරෝහණ දිසානායක මැතිතුමාලා අද පෙලයි ගිය බව. පෙලයි
ෙකොතැනද තිෙබන්ෙන් කියලා කන්ද උඩ රට ඉන්න ෙයෝගරාජන්
මහත්මයා දන්නවා ද? එදා ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා මාන්ෙතයි
සිට කිලිෙනොච්චිය දක්වා ඒ දුම්රිය පාර -railway එකවිවෘත කළා. කවුද ෙම් දුම්රිය පාර නැසුෙව්; විනාශ කෙළේ?

வடக்கில்
ன்பி ந்த
ைகயிரதப்
பாைதயின்
தண்டவாளங்கைளெயல்லாம்
உைடத்ெதறித்தவர்கள்
யார்?
அங்ேக - யாழ்ப்பாணத்திேல பிறந்தவர்களல்லவா! அவர்கைளச்
சிங்களத்தில் 'ெகாட் யா' என் ம் தமிழிேல'
கள்' என் ம்
ஆங்கிலத்திேல 'Tiger' என் ம் ெசால்வார்கள். இப்ேபா
அதற்குாிய
இடம்
சீர்தி த்தப்பட் ,
ைகயிரதப்
பாைத
அைமக்கப்பட் வ கின்ற . ஆம்! அம்பாந்ேதாட்ைட - மாத்தைற
மற் ம் கிளிெநாச்சி - காங்ேகசன் ைற வைரயிலான ைகயிரதப்
பாைதகள் அபிவி த்தி ெசய்யப்ப கின்றன. அேதேபான்
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ைகயிரதப்
பாைத ம் அைமக்கப்பட் வ கின்ற .

ෙරෝහණ දිසානායක මැතිතුමා කියනවා, හැතැප්ම 27ක්
මිනිත්තු 20කින් ගියාය කියලා. යාපනය දක්වා තව කිෙලෝමීටර්
56ක් තිෙබනවා. ඒකත් දැන් සකස් කරලා ෙදනවා. කවුද ෙම්වා
කරන්ෙන්? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ඒ "මහින්ද චින්තනය"
අනුව ෙම් කටයුතු කරන්ෙන් රජය ෙනොෙවයි ද? ඒකයි අප
අහන්ෙන්. ෙම් ආශ්චර්යවත් වැඩ කරන්ෙන් එක්සත් ජනතා
ද
කියලා
මා
නිදහස්
සන්ධාන
රජය
ෙනොෙවයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා.
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා කිලිෙනොච්චිෙය්
ඒ
දුම්රිය පාර
විවෘත
කිරීෙම් මහා
උත්සවයක්
තිබුණා. බලන්න ඕනෑ, අෙප් දවිඩ කාන්තාෙවෝ, ළමයි -

ெபண்க ம்
பிள்ைளக ம்
சாாிசாாியாக
வந்தார்கள்.
மணிமணியாக மாைல அணிந்
வந்தார்கள். அப்ப
அவர்கள்
வந்தேநரத்திேல, எங்க ைடய நாட் ல் இ க்கின்ற இந்தியாவின்
Ambassador ைவ. ேக. சின்ஹா அவர்கள் என்ன ெசான்னார்?

ෙමොකක්ද එතුමා කිව්ෙව්? "අෙන්! සර්, යාපනයට යන්න
ඉස්ෙසල්ලා තෙලයිමන්නාරමට දුම්රිය දාන්න. මෙග් මව උතුරු
ඉන්දියාෙව් බුද්ධගයා කියන ගෙම් තමයි ඉපදුෙණ්. ෙම් දුම්රිෙයන්
ගිහිල්ලා තෙලයිමන්නාරෙම් බැහැලා, රාෙම්ශ්වරම් ගිහිල්ලා,
එතැන ඉඳලා දුම්රිෙයන් බුද්ධගයාවට ගිහිල්ලා මෙග් මව දැකලා
එන්නට මට ආසාවක් තිෙබනවා. - I am very anxious to go by
train up to Talaimannar, cross the Palk Strait and reach
Rameswaram take the Indian Railway, go up to Bodh Gaya,
where Lord Buddha පරිනිබ්බාණය සිදු වූ ස්ථානය. My loving
mother is living there. I want to go and visit her and come.
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This is my anxiety, this is my wish" කියලා එතුමා කිව්වා. අප
ෙයෝගරාජන් මැතිතුමාට කියනවා, ඔබතුමා කන්ද උඩ රට
ඉපදුණත් කමක් නැහැ. ඔබතුමාට ළමයි ළපටි -දූ දරුෙවෝඉන්නවාෙන්. ඔය 'ேதாட்டக்காட் ' කට්ටිය ඉන්නවාෙන්.
ඒෙගොල්ලන් රැෙගන යන්න. ඕනෑ නම් compartment එකක්
හදලා ෙදමු. ගිහිල්ලා ෙම් ආශ්චර්යය බලන්න. ෙම්වාට ගරහන්න
එපා, ඊර්ෂ්යා කරන්නට එපාය කියලා අප කියනවා. ෙම්
BIMSTEC එෙකන් ෙමොකක්ද අපට සිද්ධ වන්න යන්ෙන්?
"BIMSTEC has thirteen priority sectors cover all areas of
cooperation".
අද රෙට් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්, ෙලෝකෙය් ෙමොනවාද
ෙවන්ෙන්, ආසියාෙව් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්, මියන්මාරෙය්
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියා ෙම්වා කියවලා බලන්න. මම කථා
කරන ෙම් ෙවලාෙව්, අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ශීමත් මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මියන්මාරෙය් ෙද්ශනා පවත්වනවා ඇති.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

සභාපතිකම හම්බ ෙවනවාද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

කාටද? එතුමාටද? එතුමා Commonwealth Summit එෙක්
සභාපතිතුමා ෙන්. භය ෙවන්න එපා. තවත් තිෙබනවා. එපමණක්
ෙනොෙවයි,
සාස්තරයක්
කියනවා
වාෙග්
මම
අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියනවා,
බස්නාහිර
පළාත්
සභා
මැතිවරණෙයන් අපි අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් ලබනවාය කියා.
අෙප් ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමා -අෙප් ෙල්කම්තුමාඊෙය් ෙපෙර්දා ඒක කිව්වා. ඒ වාෙග්ම දකුණු පළාත් සභාෙවනුත්
අපි
අතිවිශිෂ්ට
ජයගහණයක්
ලබනවා.
ඊට
පසුව
ජනාධිපතිවරණයක් කවදා තිබුණත් - ජනාධිපතිතුමා නම් කියා
තිෙබනවා 2016 දී තමයි ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය තියන්ෙන්
කියලා- එතැන ඉඳලා තවත් අවුරුදු හයක් ෙම් රට පාලනය කරන
රාජ්ය නායකයා -නෙර්න්දයා- මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාය කියා
මා පකාශ කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් ෙහොඳ
කථාවක් කළා. ඒ ෙවනුෙවනුත් අපි අශීර්වාද කරනවා. ඒ වාෙග්ම
අපි ලංකා මාතාවට ආශීර්වාද කරමු. අපි සියලු ෙදනාම
දියුණුෙවන් දියුණුවට යන්න ඕනෑ. කුල මල ෙබ්ද නැතිව, දවිඩ,
සිංහල, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර්, හින්දි, ෙක්රල, ෙබෝරා කියා
ෙබ්දයක් නැතිව -ෙවනසක් නැතිව- අපි ෙම් රට දියුණුව කරා
ෙගන යමු. අපි ඒකට සියලු ෙදනාෙග්ම ආධාරය ඉල්ලමු. ඒ
වාෙග්ම අන්තිම වශෙයන් මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
ඉල්ලන්ෙන් කිරලා වාෙග් කෑ ගහන්ෙන් නැතිව, හති දමන්ෙන්
නැතිව ඉන්නය කියායි. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රාජ්ය
පාලන කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ජය පැන් බීෙම් වාසනාව
ලැෙබ්වාය කියා පාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.00]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම ෙරගුලාසි පිළිබඳව
කියන්නට තිෙබන කාරණය තමයි, විෙශේෂ බල පත ලබා දීෙම්
කියාවලිය තුළ අල්ලස, දූෂණය පිළිබඳ ෙම් රෙට් පවතින
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

තත්ත්වය තවත් වැඩි ෙවනවාය කියන එක. එක්ෙකෝ ෙපොදුෙව්
රෙට් සියලු පුරවැසියන්ට ෙම් සහන ලබා දිය යුතුයි. එවිට අපට ඒ
ගැන ෙවනස් විධියකට හිතන්න පුළුවන්. ෙබොෙහොමයක් රටවල
භාවිත කරලා, දියුණු රටවල පමිතීන්ට අනුව තවදුරටත් භාවිත
කිරීමට ෙනොහැකි නිසා ඉවත ලන, ඉතා අඩු මිලට ගත හැකි,
පැරණි, විනාශ කළ යුතුව පවතින, ෙනොවටිනා තරම් අඩු මිලට
විකුණන වාහන ලංකාවට ෙගනැවිත් ලංකාෙව් භාවිත කිරීමට ඉඩ
සලසා දීම තමයි ෙමයින් ෙකෙරන්ෙන්. ඒක ෙම් රෙට් ෙපොදු
පතිපත්තිය නම් ඒ ගැන අපට වාද කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්
ලැයිස්තුෙව් තිෙබන පරිදි පැරණි වාහන ෙමරටට ෙගන්වීමට
අමාත්යවරයාෙග් නිර්ෙද්ශය මත එක් එක් පුද්ගලයාට බල පත
ලබා දීෙම් ෙම් කමය විෂය භාර අමාත්යවරයා සහ අදාළ නිලධාරින්
ෙපොෙහොසත් කරන, අල්ලසට, දූෂණයට පාර කපන වැඩ
පිළිෙවළක්. ෙම් ෙරගුලාසිෙය් ඇති අඩු පාඩුවක් හැටියට අප ෙමය
දකිනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයන් ඉතිහාසෙය් කරන ලද කටයුතු
ෙම් විවාදය පුරාම විෙව්චනයට ලක් වුණා. ගරු එච්.ආර්. මිතපාල
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
ෙබොෙහොම ආෙව්ගශීලීව විවෘත ආර්ථිකය ගැන කථා කළා. 1994
ඉඳලා අද දක්වා අවුරුදු 20ක් විධායක ජනාධිපති ධුරය දැරුෙව්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධාන රජයයන්හි
ජනාධිපතිවරුයි. ඒ කාලය තුළ පාර්ලිෙම්න්තු බලය අෙප් පක්ෂය
සතුව තිබුෙණ්ත් අවුරුදු ෙදකක කාලයක් පමණයි. විවෘත
ආර්ථිකය නරක නම් අවුරුදු 20ක් ෙම් රට පාලනය කරපු කාලය
තුළ එය ෙවනස් කරන්නට ෙහෝ විකල්ප ආර්ථික දර්ශනයක්
ඉදිරිපත් කරන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාට අවස්ථාව තිබුණා. නමුත්
ඒක කෙළේ නැහැ. විවෘත ආර්ථික කමයම පවත්වාෙගන ගියා.
විවෘත ආර්ථිකෙය් පිහිෙටන්ම ෙකොෙහොම ෙකොෙහොම හරි ෙම් රට
ඇද ෙගන යනවා. එෙහම යන ගමන් 1978 දී ෙම් රටට විවෘත
ආර්ථිකය හඳුන්වා දීම ගැන ෙදොස් කියනවා. ඒක හරි අසාධාරණයි.
ඒ වාෙග්ම ඒක තර්කානුකූලත් නැහැ.
1970-77 කාලෙය් ෙම් රට අන්ත පසුගාමී ආර්ථික
පතිපත්තියක තිබුණු නිසා මිනිස්සු ඉතාම දුකින්, ඒ වාෙග්ම
එදිෙනදා ජීවත් වීමට අවශ්ය මූලික අවශ්යතාවන් පවා සලසාගත
ෙනොහැකි තත්ත්වයකයි හිටිෙය්. හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජෙය් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා හඳුන්වා දුන් විවෘත ආර්ථික
පතිපත්තිය ඒ මුල් කාලෙය් තිබුණු ආර්ථික පරිහානිෙයන්
ක්ෂණිකව ෙගොඩ එන්නට පාර කිව්වා. නමුත් එහි අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවා. පරිපූර්ණ විවෘත ආර්ථික පතිපත්තියක් අද ෙලෝකෙය්
කිසිම රටක නැහැ. අපවත් එය විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්
විවෘත ආර්ථික පතිපත්තිය තවමත් පරණ ආකෘතිෙයන්ම
පවත්වාෙගන යමින් ඒකාධිපති පාලනයක් මඟින් සහ අල්ලස හා
දූෂණය ඒකට එකතු කරලා එය තවත් විකෘතිභාවයට පත්
ෙවන්නට ඉඩ හැරලා හැම ෙද්කටම විවෘත ආර්ථිකයට බණිනවා.
ඒක නුසුදුසුයි, ගැළෙපන්ෙන් නැහැ, අතාර්කිකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් සහ
මතෙභ්දයට තුඩු ෙදන පකාශයක් ගරු එච්.ආර්. මිතපාල නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා කළා. මා හිතන විධියට එතුමා හරක් මස් කෑමට
ෙලොල් වූ තැනැත්ෙතක් ෙවන්නට ඕනෑ. එතුමාට ඒකට නිදහස
තිෙබනවා. රෙට් ෙබොෙහෝ ෙදනා හරක් මස් ආහාරයට ගන්නවා.
හරක් මස් කෑම පතික්ෙෂේප කරන මාධ්ය ව්යාපාරවලට එතුමා
විශාල පහාරයක් එල්ල කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා අද
ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා විපක්ෂයට තව විනාඩි 10ක පමණ
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කාලයක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාට ඒ කාලය ගන්න
පුළුවන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මිතපාල නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාට අයිතිය තිෙබනවා ගව මස් කෑම ෙවනුෙවන් කථා
කරන්න ෙහෝ ගව මස් කෑමට විරුද්ධව කථා කරන්න. ඕනෑම
පුද්ගලෙයකුට අයිතිය තිෙබනවා තමන් විශ්වාස කරන ආගමික
මතවාදය පිළිබඳව කථා කරන්න. මම ඒ අයිතියට ගරු කරනවා.
හැබැයි, එතුමාෙග් පතිපත්තිය එතුමාෙග් රජෙය් ගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් පකාශිත පතිපත්තියට පටහැනියි. භික්ෂුන්
වහන්ෙසේලා ෙකොළඹ ෙකොටුෙව් මාරාන්තික උපවාසයක ෙයදිලා,
පා ගමනක ෙයදිලා ෙම් රෙට් ගව ඝාතනය නතර කළ යුතු යැයි
කිව්වා. එෙසේ මුළු රෙට්ම ගව ඝාතනය නතර කිරීම කළ යුතුද,
නැද්ද කියන එක මතෙභ්දයට තුඩු ෙදන කාරණයක්. හැබැයි,
ජනාධිපතිතුමා උපවාසෙය් ෙයදුණු භික්ෂුන් වහන්ෙසේලාට
ෙපොෙරොන්දු වුණා මාස 6ක් ඇතුළත ෙම් රෙට් ගව ඝාතනය
සම්පූර්ණෙයන් නතර කරන බවට සහ ඒ සඳහා අවශ්ය කරන නීති
පනවන බවට. එතෙකොට ෙම් ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද?
"මාස 6කින් ගව ඝාතනය සියයට 100ක් නතර කරනු ලැෙබ්"-

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියලා
කියන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එතෙකොට
ගරු
ජනාධිපතිතුමා
ඒ
ෙගෞරවනීය
ස්වාමින්වහන්ෙසේලාට ලිඛිතව එවැනි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නාට
පස්ෙසේ ආණ්ඩුෙව් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරෙයක් වන මිතපාල
මැතිතුමා එයට එෙරහිව කථා කිරීම සහ ඒ අදහස් ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටින මාධ්යවලට අවලාද නැඟීම මා දකින්ෙන් පරස්පර
විෙරෝධී පතිපත්තියක් හැටියටයි. එක්ෙකෝ භික්ෂුන් වහන්ෙසේලාට
දුන් ෙපොෙරොන්දුෙවන් ඉවතට යන්න ජනාධිපතිතුමාට අවශ්ය වී
තිෙබනවා. එෙසේ ෙනොමැති නම් ජනාධිපතිතුමා කරන ෙද් ෙම්
අමාත්ය මණ්ඩලෙය් සාමාජිකෙයෝ දන්ෙන් නැහැ ෙහෝ ඒවාට ගරු
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගව ඝාතනය පිළිබඳ ජනාධිපතිතුමාෙග්
ස්ථාවරය රජෙය් ස්ථාවරය ද කියන කාරණය ගැන නිශ්චිතව
පකාශ කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙමොකද, එතැන පරස්පරතාවක් මතු
වන නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කළුතර
දිස්තික්කෙය්, ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් අවිස්සාෙව්ල්ල
වාෙග් පෙද්ශවල, ඒ වාෙග්ම දකුෙණ් ෙබොෙහොමයක් පෙද්ශවල
ජනතාවට අද ඉතා සුවිෙශේෂ පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ තමයි රබර් මිල පිළිබඳ පශ්නය. රබර් කිෙලෝ
එකකට රුපියල් 450ක් පමණ වූ ඉතා ෙහොඳ මිලක් අපට ලැබුණා.
ඒ, ෙම් ආණ්ඩුෙව් විෙශේෂ ෙහොඳකට ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති වුණු ඉල්ලුම සහ අෙප් රබර්වල තිෙබන
සුවිෙශේෂ ගුණාංගයන් ෙහේතු ෙකොට ෙගනයි. ඒ වාෙග්ම රට තුළ
අෙප් ස්වභාවික රබර් සඳහා ඇති වුණු ඉල්ලුම මතයි. හැබැයි, ඉන්
පසුව රජය පිට රටින් රබර් කිරි ෙගන ඒමට අවසර ලබා දුන්නා.
එෙසේ ෙගන ඒම පහසු කිරීම පිණිස බදු සහනයන් ලබා දුන්නා. ඒ
නිසා දැන් ෙද්ශීය ෙවෙළඳ ෙපොෙළන්, ෙද්ශීය ෙගොවියාෙගන් ෙහෝ
ෙද්ශීය රබර් වතු හිමියාෙගන් රබර් කිරි මිලදී ගැනීමට වඩා
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ආණ්ඩුෙව් අදූරදර්ශී පතිපත්තිය නිසා මලයාසියාෙවන් ෙහෝ
ෙවනත් රටකින් රබර් කිරි ලංකාවට ෙගන ඒම ලාභයි.
ෙම් තත්ත්වය තුළ ආණ්ඩුෙව් බදු පතිපත්තිෙය් තිෙබන වරද
නිසා අෙප් ගම්වල සිටින රබර් අක්කර 1/4, රබර් අක්කර 1/2,
රබර් අක්කරය බැගින් තිෙබන සුළු ෙගොවියා වාෙග්ම මහා
පරිමාණෙයන් වතු කරන ෙගොවීන් සියලු ෙදනාටමත් අද වනෙකොට
ඉතාම දුෂ්කරතාවක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. රබර් කිරි කපන අයට,
ඒ රබර් වතු හිමි අයට සහ ඒ ආශිතව ජීවිකාව ගත කරන සියලු
ෙදනාටම ඉතාම දුෂ්කර කාලයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. අද රබර්
කිෙලෝවක් රුපියල් 250ක් තරම් අඩු මිලකට ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් තිෙබන අදූරදර්ශී, ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය
ජනතාව ෙකෙරහි දක්වන ෙනොසැලකිලිමත් ආර්ථික පතිපත්තිය
නිසායි. ඒ නිසා ෙම් කාරණය පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා. බදු පිළිබඳව සුදුසු ෙවනස්කම් සිදු කරලා, රබර් කිරි
මිල ඉහළ මට්ටමක පවත්වාෙගන යාමට අවශ්ය පතිපාදන
ෙයොදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කථා කළ සමහර කථිකයන් කාරණා
කිහිපයක් පිළිබඳව දිගින් දිගටම අවලාද නැඟුවා. ඒ හැම
ෙදයකටම මා උත්තර ෙදන්නට යන්ෙන් නැහැ. නමුත් කිව යුතු
වැදගත්ම කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙම් රට ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙද්වල් පිළිබඳව සම්පුර්ණෙයන්ම
ෙනොතකා, ෙනොසලකා හරිමින්, ඒවා අමතක කර කථා කරන්නට
රජය ෙවනුෙවන් අදහස් පකාශ කළ ගරු මන්තීතුමන්ලා, ගරු
අමාත්යතුමන්ලා උත්සාහ කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රටට
නිදහස ලබා ගැනීෙම් ඉඳලා ෙම් රෙට් සංවර්ධනය උෙදසා
පුෙරෝගාමී ෙමෙහයක් කරපු පක්ෂයක්. ෙම් රටට ඉංගීසින්ෙගන්
නිදහස ලබා දීෙම් ව්යාපාරයට නායකත්වය දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පුෙරෝගාමී නායකයායි. ෙම් රට ඉංගීසින්ෙගන් නිදහස
ලබා ගැනීෙමන් පසුව එදා අප පාර්ථනා කෙළේ, ෙම් රෙට් සිංහල,
ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු ෙදනාටම ෙම් රෙට් රාජ්ය පාලනයට සහභාගී
වන්නට පුළුවන් පාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති කිරීමයි;
සමානාත්මතාව සහිත රාජ්ය පාලනයක් ඇති කිරීමයි. හැබැයි, බල
තණ්හාව මත කටයුතු කළ එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක
මැතිතුමාෙග් අදුරදර්ශි, පසුගාමී, ජාතිවාදී පතිපත්ති ෙහේතුෙවන් අපි
එදා ඒ ෙගොඩනඟපු ජනවාර්ගික සුහදතාව සහිත මූලධර්ම අපට
අහිමි වුණා. එහි පතිඵලයක් විධියට ජාතිවාදි යුද්ධය මතු වුණා.
එම යුද්ධය දීර්ඝ කාලයක් පැවතුණා. ඒ දුක අපි සෑෙහන කාලයක්
වින්දා.
එදා ඩී.එස්. ෙසේනානායක ශීමතාණන් ෙම් රෙට් නැෙඟනහිර
පළාෙත්, උතුරු පළාෙත් ඉතා විශාල දියුණුවක් ඇති කළා; ඒ
වාෙග්ම උතුරු මැද පළාෙත් මහා විශාල දියුණුවක් ඇති කළා.
සිංහල රජ කාලෙයන් පසුව මහා වැව් අමුණු ඇති කළා. ඒවා නිසා
තමයි අද ෙම් රෙට් නැෙඟනහිර පළාෙත් සිංහල ජනතාව
සිටින්ෙන්. ඒ නිසා තමයි නැෙඟනහිර පළාෙත් මුස්ලිම් ජනතාවට
ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත්ව නැඟී සිටින්නට ශක්තිය ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්. නැෙඟනහිර පළාෙත් ගල්ඔය ෙයෝජනා කමය ඇති
කෙළේ ෙම් සන්ධානය ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය පටන්
ගන්ෙන් 2009 වර්ෂෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය 2009
මැයි මාසෙය් 19වැනි දායින් පටන් ගන්නවා කියලා හිතන එක
තමයි වරද. ෙම් රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට්
කෘෂිකාර්මික දියුණුව ඉක්මනින් සිදු කළ යුතුයි කියන විශ්වාසය
මත එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා කඩිනම් මහවැලි ෙයෝජනා
කමය ආරම්භ කළා. ඒ කඩිනම් මහවැලි ෙයෝජනා කමය තුළ
තමයි අද ෙම් රට සහලින් ස්වයං ෙපෝෂිත වීමට අවශ්ය පදනම
සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කුඹුරු ටික අස්වැද්දුෙව්, මහා
වාරිමාර්ග ෙගොඩනැඟුෙව්, ජල විදුලි බලාගාර ඇති වුෙණ් ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා පමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් දූරදර්ශී
පතිපත්ති නිසායි.
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අද ෙම් රජය වරායයන් ඉදි කිරීම ගැන කථා කරනවා. එදා
කුඩා වරායක්ව තිබුණු ෙකොළඹ වරාය වාණිජමය වටිනාකමක්
සහිත වරායක් බවට පත් කෙළේ ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල
මැතිතුමායි. ඒ වරාය නවීන වරායක් බවට පත් කෙළේ ලලිත්
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමායි. අද ෙකොළඹ වරාය තවදුරටත්
සංවර්ධනය කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබද්දී එය පෙසක තබා අදට
අවශ්ය කරන පමුඛතාව හඳුනා ෙනොගත්ත සංවර්ධන කියා
දාමයන්ට ගිය නිසා අද ෙම් රෙට් ජාතික ධනය විශාල විධියට
නාස්ති ෙවලා ෙම් රෙට් අපි අධික ෙලස ණය වුණු ජාතියක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. අධික ෙලස ණය අරෙගන කරන
ආෙයෝජනවල ඵලදායිතාව පිළිබඳව අද පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ
නිසා, ජාතිය ෙගොඩ නඟන්න, රට ෙගොඩ නඟන්න එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයයන් ඉතිහාසෙය් කරපු ෙද්වල් අමතක කරන්න එපා. ඒ
ගැන කෘතඥ වන්න. ඒ ගැන මතක් කරන්න.
රණ විරුවන් යුද්ධ කරලා ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ජයගහණය
කළ රට, ඒ ලබා ගත්ත නිදහස අද නැවත වරක් පාවා ෙදමින්
තිෙබනවා. කුඩු, එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ වැනි අන්ත දූෂිත ව්යාපෘති
හරහා ෙම් රෙට් ජනතාව උගස් කරමින් තමයි ආණ්ඩුව ගමන්
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදා ෙවලා තිෙබන
ෙම් තත්ත්වය තුළ ජනතාව බුද්ධිමත්ව කටයුතු කළ යුතුයි. අද
ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝගත් අල්ලසට හා දූෂණයට මඟ පාදන
නිෙයෝග බව කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
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(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 ජනවාරි 21 දිනැති
1846/16 දරන අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙය් සඳහන් නිෙයෝග විවාදයට
ගන්නා ෙම් අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන්න ලැබීම ගැන මම
පථමෙයන්ම සන්ෙතෝෂ වනවා.
ෙමම ගැසට් පතෙය් අඩංගු වන්ෙන් 1969 අංක 01 දරන
ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කරන
නිෙයෝගයි. අද ෙම් විවාදෙය්දී අදාළ විෂයය පිළිබඳව යම් කිසි
වැදගත් කරුණක්, ෙදකක් ඉදිරිපත් කරනවා මම දැක්ෙක්
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙදෙදනකු පමණයි. ඒ අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා සහ අජිත් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
පමණයි. විපක්ෂෙය් අෙනක් සියලු මන්තීවරු දවස පුරාම ෙම්
විවාදෙය්දී උත්සාහ ගත්ෙත් ෙවනත් කරුණු කියන්නයි.
අද ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග ඇතුළත් ගැසට් පතෙය් ඇති
කරුණු පිළිබඳව යමක් කියන්න මම මුලින්ම බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. ෙම් රටට ආනයනය කරන වාහනවල තීරු බදුවලට ෙවන්
ෙවලා තිබුණු Harmonizing System කියන එකට තමයි ෙම් HS
Code එක කියන්ෙන්. ෙම් HS Code එක ෙලෝකයට හඳුන්වා
දුන්ෙන් දැනට අවුරුදු 15කට පමණ ෙපර. ඉස්සර, ෙලෝකෙය්
විවිධ රටවලින් නැව් මඟින් ෙගෙනන බඩු ෙර්ගුවට ලැබුණාට
පස්ෙසේ තමයි wharf clerksලා ෙනොම්මර දමලා ඒ බඩු
වර්ගීකරණය කරන්ෙන්. ඒ අනුව, නැෙවන් බඩු බාලා ඒ බඩු ටික
හඳුනා ගන්න සමහර ෙවලාවට දවස් 21ක් පමණ ගත වුණා. ෙම්ක
ලංකාවට පමණක් ෙනොෙවයි, හැම රටකටම විශාල ගැටලුවක්
වුණා. ඒ නිසා අසූව දශකෙය් අග භාගය පමණ වන ෙකොට ෙම්
ගැටලුව සමතයකට පත් කර ගැනීමට ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම
එකතු ෙවලා ෙර්ගුවට ලැෙබන සියලු ෙද්වල්වලට අංකයක්
ෙයොදන්න තීරණය කළා. ඒක තමයි ෙම් Harmonizing System
එක, නැත්නම් HS Code එක කියන්ෙන්. ලංකාවට භාණ්ඩ
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ආනයනය කරනෙකොටත්, ඒ වාෙග්ම අපනයනය කරන ෙකොටත්
ගැටලු ඇති වන තැන් රාශියක් තිබුණා. සමහර වාහන ඇතුළු අපි
ආනයනය කරන ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් වර්ගීකරණය කිරීම පිළිබඳ
ගැටලුවකුත් තිබුණා. ඒ නිසා ඒ ඒ රටවලින් ලංකාවට වාහන
ෙගන්වන ෙකොටත්, ඒ වාහන ෙර්ගුෙවන් නිදහස් කර ගන්න
ෙකොටත් ඒ අදාළ ඒ HS අංකයත් සමඟ ෙවන් කිරීමක් කරන්න
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. එදා HS අංක 8703318092 සිට 7ක්
පමණ වර්ගීකරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, වර්තමානෙය්
අත්යවශ්ය යැයි කියන ෙද්වල් අපි ෙම්වාෙයන් ෙවන් කරලා
හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් පැවති යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ
කියාත්මක කරන සංවර්ධන කටයුතුවලට විශාල වාහනත්, ඒ
වාෙග්ම ෙවනත් භාණ්ඩ රාශියකුත් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවායින් ලබා ගන්නා නිෂ්පාදන ධාරිතාව අපි බලන්න ඕනෑ.
ඒවායින් piling කරනවා; ෙකොන්කිට් කරනවා. ඒ හරහා අලුතින්
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි ෙවනවා; මහාමාර්ග, වාරිමාර්ග පද්ධති වැඩිදියුණු
ෙවනවා. ඉතින් ෙම් කටයුතු සඳහා ෙමවැනි අලුත් වාහන රාශියක්
අවශ්ය ෙවනවා.
2012 සහ 2013 වර්ෂවල ලංකාවට බස් රථ 3800ක් ෙගන්වලා
තිෙබනවා. ෙමෝටර් රථ 41,000ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. පසු ගිය
අවුරුදු ෙදක තුළ තීෙරෝද රථ 1,70,000ක් ලංකාවට ෙගන්වලා
තිෙබනවා. යතුරුපැදි 1,50,000ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. භාණ්ඩ
පවාහනය කිරීෙම් රථ 63,000ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. ඉඩම්
වාහන 18,300ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. අෙනක් සුළු වාහන
1,400ක් ෙගන්වලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට වාහන 5,15,000ක්
වාෙග් පමාණයක් පසු ගිය වසර ෙදක ඇතුළත ලංකාවට ආනයනය
කර තිෙබනවා. ෙම් වාහන ආනයනෙය්දී 87.05 කාණ්ඩයට අයිති,
පුද්ගලයන් සහ භාණ්ඩ පවාහනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කරන ලද
වාහන හැර, විෙශේෂ කාර්යයන් සඳහා වන ෙමෝටර් වාහනත්
ආනයනය කරනවා. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත් ආපදා
ෙලොරි, ෙදොඹකර ෙලොරි, ගිනි නිවීෙම් වාහන, ෙකොන්කිට් මිශ
කිරීෙම් ෙලොරි, මාර්ග අතුගෑම් ෙලොරි, ඉසීෙම් ෙලොරි, ජංගම
වැඩපළ, ජංගම රෂ්මි විද්යා ඒකක යනාදී වාහන එයට ඇතුළත්
ෙවනවා. ෙමවැනි වාහන ආනයනය කිරීෙම්දී අපට ගැටලු
තිෙබනවා. අවශ්යතාව හඳුනා ෙගන, ඒ වාහන ආනයනය කිරීෙම්දී
බදුවලින් නිදහස් කිරීෙම් බලය ෙදන්න ඕනෑ.
වර්තමානෙය් අවුරුදු හතරට වඩා පරණ වාහන ෙම් රටට
ෙගන්වන්න බැහැ. ෙදොඹකර වාෙග් සමහර වාහන අවුරුදු විස්සක්
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අෙප් ලංකාවට ෙගන්වන
සාමාන්ය කාර් වාෙග් වාහන අවුරුදු තුනක් හතරක් ගියාට පස්ෙසේ,
කිෙලෝ මීටර් 50,000ක් විතර ධාවනය කළාට පස්ෙසේ නැවත
අලුත්වැඩියා කරන්න නැත්නම් ෙරපයාර් කරන්න ෙවනවා. නමුත්
ෙදොඹකර වාෙග් පාරවල්වල දුවන්ෙන් නැති, සංවර්ධන
කටයුතුවලට උපකාර වන වාහන අවුරුදු විස්සක් වාෙග් කාලයක්
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වාටත් තිබුෙණ් අවුරුදු හතෙර්
බදු කමය. අවුරුදු හතරට වඩා පැරණි වාහන ෙගන්වන්න බැරි
නිසා ෙම්වාත් ෙගන්වන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් සංවර්ධන
වැඩ කටයුතුවලට රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වැය කරලා අලුත්ම
අලුත් වාහන ෙගන්වන්න සිදු ෙවනවා. රෙට් සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් නිවාස සැදීම, මහාමාර්ග සෑදීම ආදී සියලුම
කටයුතුවලට අවශ්ය ෙම් වාහන ෙගන්වන්න ෙලොකු පාග්ධන
වියදමක් දරන්න ෙවනවා. ඒ අලුත් වාහනයක් රුපියල් ෙකෝටි
ගණනක් ෙවනවා. ඉතින් ෙම් සරල කාරණාව හඳුනා ගන්න
බැරිව, ඒ ගැන අවෙබෝධයක් නැතිව තමයි විපක්ෂෙය් අය ෙම්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග ගැන කථා කරන්ෙන්. ෙම් නිෙයෝග
යටෙත් permits ෙදන්න පුළුවන්. ඒ විධියට permits දුන්නාම,
ඒවා විකුණන අය වැඩි ෙවනවා. ඒ හරහා දූෂිතයන් ඇති ෙවනවා,
සමාජයට අහිතකර ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් සිදු ෙවනවා වාෙග් ෙදයක්
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තමයි එතුමන්ලා ෙපන්වන්ෙන්. නමුත් ෙම් නිෙයෝග පැනවීම
ඇත්තටම විය යුතුම ෙදයක්. අපි ෙම් නිෙයෝග පනවන්ෙන්
සාමාන්ය වාහන ෙගන්වීම සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ෙසේවාවක් ලබා ගන්න
පුළුවන් වාහන ෙගන්වීෙම්දී ඒවාට සහනයක් ෙදන්න තමයි අද ෙම්
නිෙයෝග අනුමත කරන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් නිෙයෝග අතිශය වැදගත්.
ඒ වාෙග්ම කාෙලෝචිතයි.
අද three-wheeler තිෙබන පිරිස ගත්ෙතොත් ඒ අය ස්වයං
රැකියා කරන අය. ඉස්සර තිබුෙණ් two-stroke three-wheelers.
දැන් ඒවා four-stroke කරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් threewheelersවලත් තත්ත්වය උසස් කර තිෙබනවා. ෙපොඩි පවුලකට
තිෙබන ෙලොකුම වාහනය තමයි three- wheeler එක. Threewheeler එකක් මිලදී ගන්නා මනුස්සයා ඒෙකන් තමන්ෙග්
දරුවන් පාසලට ෙගන යනවා. වැඩට ගිහිල්ලා හැන්දෑවට ෙගදර
එන තමන්ෙග් භාර්යාව එක්ක ෙගන එනවා. සති අන්තෙය්
තමන්ෙග් ෙවනත් වැඩ කර ගන්නවා. ඒ අයට ඒක තමයි ෙලොකුම
වාහනය. අපි ඒ අයට විෙශේෂ වට්ටමක් ලබා දීෙම් හැකියාව හදලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්.
අද අෙප් ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තිතුමා කිව්වා, ඉන්දියාෙව්
නිෂ්පාදනය කරන වාහනවලට අපි බදු වැඩි කළාය කියලා. එෙහම
වැඩි කරන්න බැහැ. දැන් ඉන්දියාවටත් අභිෙයෝගයක් ෙවලා
තිෙබනවා, චීනය, ෙකොරියාව, තායිලන්තය වාෙග් රටවල්. ඒ
රටවලත් අද වාහන නිෂ්පාදනය කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකාවටත්
ෙනොෙයකුත් අමු දව්ය, එෙහම නැත්නම් ෙනොෙයකුත් කට්ටල
ෙගනැත් අෙප් රෙට්ත් වාහන නිෂ්පාදනය කිරීමට දිරිගැන්වීමක්
ෙකෙරනවා. ෙමෝටර් සයිකල් වැනි ඒවා ලංකාෙව් හදනවා. නමුත්
ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට එන ෙමෝටර් සයිකල් එක ගැන හිතුෙවොත්,
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා ලංකාෙව් හදන ෙමෝටර්
සයිකලය market එකට දමන්න බැහැ. ලංකාෙව් නිෂ්පාදන
ධාරිතාව වැඩි කිරීම සඳහාත් අප යම් කිසි බදු කමයක් හඳුන්වා දී
තිෙබනවා. එහිදී සමහෙරක් හිතන්න පුළුවන් අප ඉන්දියාවත්
එක්ක තරහයි කියලා. එෙහම නම් ෙහට අනිද්දාට කියයි
ඉන්දියාවත් එක්ක කිකට් ගහන්නත් අෙප් රජෙයන් එපා කිව්වාය
කියලා. එෙහම ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද අපි ෙම්වා ෙබදා ෙගන,
හඳුනා ෙගන ඒ ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න පුළුවන් රජයක්. ඒ
නිසා ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන හැම
පශ්නෙය්දීම ජාත්යන්තර ෙද්ශපාලනයට ඒෙකන් කෑල්ලක් එකතු
කරන්න යන එක ගැන අප කනගාටු ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමාෙග්
ෙද්ශපාලනෙය් හැටියට එතුමාට ඉන්දියාව නැතිව බැහැ. එතුමා
හිතනවා, ජාත්යන්තරෙය් අපට විරුද්ධව මතවාදයක් ෙගන යන්න
නම්, ෙද්ශීය ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා අප ගන්නා හැම
තීන්දුවක්ම එකතු කර ගන්න ඕනෑය කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන දිගින් දිගටම කථා
කරන්න ගිෙයොත්, අපට 1983 දී වුණු පශ්නය ගැන දවිඩ
ජාතිකෙයක් වන එතුමාට මතක් කර ෙදන්න ෙවනවා. එතුමන්ලා
ඒ ගැන කවදාවත් හඬක් නැඟුෙව් නැහැ. 1983 දී නගරෙය්
මිනිසුන් අමු අමුෙව් ඝාතනය කළා; පිච්චුවා; ඒ අයෙග් ෙද්පළවලට
හානි කළා. ඒ වුණු හානිය නිසා තමයි අදටත් ෙලෝකයට ගිහින්
පභාකරන්ලා ගැන කථා කරන්න මිනිසුන් ඉතිරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. නමුත් එතුමා නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයවත්, එතුමා
වර්තමානෙය් නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂෙය් ඒ කණ්ඩායමවත්
1983 දී වුණු ඒ පශ්නය ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම
ෙලෙහසිෙයන් මඟ හරිනවා. නමුත් යුද්ධය ගැන කථා කරනවා
නම් අපටත් 1983න් පටන් ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙමොකද, එතුමා
ෙබොෙහොම පහසුෙවන් ඒ සිද්ධිය අමතක කරන්න උත්සාහ
කරනවා.
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එදා ඒ අසාධාරණෙයන් මතු වුණු පශ්නය මත පදනම් ෙවලා
තමයි අප ෙබොෙහොම නීච ජාතියක්, එෙහම නැත්නම් නිවට
ජාතියක්, එෙහම නැත්නම් මිනිසුන්ෙග් ෙල් උරා ෙබොන ජාතියක්
බවට ජාත්යන්තර වශෙයන් මතවාදයක් හදන්න උත්සාහ ගත්ෙත්.
එදා අෙප් ෙසොල්දාදුවන් දහතුන් ෙදෙනක් මැරිලා ඒ අයෙග්
ආදාහන කටයුතු ෙබොරැල්ෙල් කනත්ෙත් සිදු වුණා. එතැනින්
ආෙව්ගශීලී වුණු මිනිසුන් පාරට බැස්සා. ඒ අය දිගටම ෙද්පළවලට
හානි කළා. ෙගයින් ෙගට ගියා. මැතිවරණ ලැයිස්තු අරෙගන
ෙගවල්වලට ගිහින් ඒ මිනිසුන් එළියට දමලා පිච්චුවා. ෙද්පළවලට
හානි කළා. නමුත් දවස් පහක් නිහඬව සිටියා. දුර බලන්ෙන් නැතිව
කරපු ෙද්වල්වල වරදින් තමයි ෙම්වා සිදු වුෙණ්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නැවතත් අද දවෙසේ
මාතෘකාවට එන්නම්. අප එෙහම ජාතිවාදීව, පක්ෂවාදීව තීන්දු
අරෙගන නැහැ. ෙම් පශ්නෙය්දී මා ෙහොඳටම දන්නවා ෙබොරැල්ල
පෙද්ශෙය් නිවාස විශාල පමාණයක් හැෙදන බව. ඒ පෙද්ශෙය්
ජීවත් වන අඩු පහසුකම් සහිත අයට ඒ නිවාස ලබා ෙදන්නයි අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිවාස හදන්න ෙග්න ෙදොඹකර,
යන්ත සූත, භාණ්ඩ අධික මිලක් වුෙණොත් ඒ නිවසක් රුපියල්
ලක්ෂ 32කට හදන්න බැරි ෙවයි. ඒ නිවසක් රුපියල් ලක්ෂ 38ක්,
40ක් ෙවන්නත් පුළුවන්. එෙහම වුණාම ඒවා හදන්න යන වියදම
වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කාලයත් වැඩි ෙවනවා. ෙමොකද අෙප්
රෙට් සංවර්ධන කාර්යයට අවශ්ය ආම්පන්න, යන්ත සූත තිබුෙණ්
නැහැ. අවුරුදු 25ක්, 30ක් ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය මත රෙට්
සංවර්ධන කාර්යයට අවශ්ය ෙදොඹකර වැනි ෙද්වල් තිබුෙණ් නැහැ.
තට්ටු 30ක ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න ගියාම ෙම් පශ්නය තදින්ම
බලපානවා. ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන්ට එවැනි ෙගොඩනැඟිලි
හදාෙගන යන්න අවශ්ය යන්ෙතෝපකරණ විශාල පමාණයක්
අලුතින්ම මිලදී ගන්න ෙවනවා. එෙහම සංවර්ධනයකට සුදුසු පසු
බිමක් ෙම් රෙට් හැදිලා තිබුෙණ් නැහැ.
ෙම් අවස්ථාෙව් අප ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.
සංවර්ධනයට තිෙබන ඉල්ලුම සහ පීඩනය විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ට ෙත්රුම් ගන්න අමාරුයි. සංවර්ධනයට විශාල
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ ඉල්ලුම පරිපාලනය කිරීම නැත්නම්
කළමනාකරණය කිරීම තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. ආර්ථිකය පැත්ෙතන්
ගත්ෙතොත් ආර්ථික සමතුලිතතාවය හදා ගැනීමට අවශ්ය සියලුම
කරුණු ෙම් රජෙයන් කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මිල උද්ධමනය
සියයට 10කට අඩුෙවන් තියා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් රෙට් විරැකියාව
සියයට 6කට අඩුෙවන් තියා ෙගන ඉන්නවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධන
ෙව්ගය සියයට 7කට එහායින් තියාෙගන ඉන්නවා. ෙම්වා රටක
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් තීන්දු ගන්නා නිර්ණායකයන්. ඒ
නිර්ණායකයන් ෙහොඳ නිසා තමයි අෙප් රටට ණය ගැනීෙම්
හැකියාවක් තිෙබන්ෙන්. ණය ආපසු ෙගවන්න බැරි නම් ණයක්
ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් දර්ශකයන් ෙහොඳ නිසා, ඒ වාෙග්ම අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආදායම් ලබා ගැනීම සඳහා වියදම් කිරීමට
සැලැස්මක් තිෙබන නිසා රජයට පැහැදිලි ගමන් මාර්ගයක්
තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. විපක්ෂයට ෙම් ගැන අවෙබෝධයක්
නැති වීම ගැන අපට පුදුමයක් නැහැ. රටක් පාලනය කරමින් රාජ්ය
තාන්තික ගමනක් ගිහින් තිෙබනවා. 1994 ඉඳලා අවුරුදු 20ක් ගත
වුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෙකෙනක් බිහි
කරලා නැහැ. පරිපාලනමය වශෙයන් සහ ෙද්ශපාලන වශෙයන්
අවුරුදු 20ක් කියන කාල පරිච්ෙඡ්දයක් රටක් පාලනය ෙනොකළ
පක්ෂයකට රටක ආර්ථික ගමන් මාර්ගය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ
ෙකොෙහොමද කියා අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අප ඒ
අයට ආරාධනා කරනවා, ෙම් ගැන අවෙබෝධයක් ඇතුව විසංවාදී
සංවාදයකට අපත් සමඟ එකතු ෙවන්නය කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

ஒத்திைவப்

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

மன்றச் சைப

தல்வ ம்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Alhaj A.H.M. Azwer.

එල්ටීටීඊ සංවිධානය සිදු කළ මානව හිමිකම්
උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන්
සභාවක් පත් කිරීම
எல்.ாி.ாி.ஈ.இன் மனித உாிைம மீறல்க க்கான
விசாரைண ஆைணக்கு ைவ நியமித்தல்

APPOINTMENT OF COMMISSION OF INQUIRY INTO HUMAN
RIGHTS VIOLATIONS BY LTTE

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Mr. Presiding Member, I move,
“Since human rights have been grossly violated by forces of the
Liberation Tigers of Tamil Eelam:
1.

In Jaffna (a) by the ethnic cleansing of over 72,000 Muslims in a
single night
(b) by uprooting 10,000 Sinhalese living there;

2.

At Kattankudi (Eastern Province) by shooting and killing 130 Muslims while praying at
Hussaniya Mosque;

3.

Massacring Muslims at Eravur (Batticaloa District),
Alingipothana and Palliyagodella (Polonnaruwa District);

4.

At Aranthalawa (Batticaloa District) by brutally gunning down Samanera Bikkhus, by shooting and
chopping school children travelling to school in buses;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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2.

[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

5.

At Kabethigollewa (Anuradhapura District);

6.

By the bombing of Central Bank building, Telecommunication
Centre, Katunayake Airport and bombing buses and trains
causing deaths of thousands of innocent people;

Sir, I table* the Sinhala and the Tamil versions of the
Motion to be included in Hansard so that the Tamilspeaking Members and the Sinhala-speaking Members
and the public would know exactly what I am saying in
the English language.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද ෙයෝජනාෙව් සිංහල හා ෙදමළ
පරිවර්තනය:

*சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட பிேரரைணயின் சிங்கள மற் ம் தமிழ்
ெமாழிெபயர்ப் :

* Sinhala and Tamil versions of Motion tabled:

2.

காத்தான்கு யில் - (கிழக்கு மாகாணம்)
ஹுைஸனிய்யா பள்ளிவாச ல் ெதா ைகயில் ஈ பட் க்
ெகாண்
ந்த ஸ் ம்கைளச் சுட் க் ெகான்றதா ம்,

This House requests His Excellency the President to
immediately appoint a Commission of Inquiry to thoroughly
investigate into these human rights violations committed by the
ruthless LTTE forces and take appropriate action against the
perpetrators.”

"1.
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යාපනෙය්දී (අ)

එක් රැයක් තුළ 72,000ට අධික මුස්ලිම් ජාතිකයින් පිරිසක්
තම ගම්බිම්වලින් බලහත්කාරෙයන් ඉවත් කිරීම මගින්;

(ආ)

එහි ජීවත් වූ සිංහල ජාතිකයින් 10,000ට එම පෙද්ශ
හැරයාමට කටයුතු සැලැස්වීම තුළින්;

කාත්තන්කුඩිහිදී (නැෙඟනහිර පළාත)හුස්සානියා පල්ලිෙය් යාච්ඤා කරමින් සිටියදී මුස්ලිම් ජාතිකයින් 130
ෙදෙනකු ෙවඩි තබා ඝාතනය කිරීම මගින්;

3.

එරාවුර්
(මඩකලපුව
දිස්තික්කය),
අලින්ගිෙපොතාන
සහ
පල්ලියෙගොඩැල්ල (ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය) යන ස්ථානවලදී
මුස්ලිම්වරුන් කෑර ෙලස ඝාතනය කරමින්;

4.

අරංතලාෙව්දීසාමෙන්ර භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා සාහසික ෙලස ෙවඩි තබා ඝාතනය
කරමින්, බස් රථවල පාසල් කරා ගමන් කරමින් සිටි පාසල් දරුවන්ට
ෙවඩි තබා ඔවුන් කපාෙකොටා දමමින්;

5.

කැබිතිෙගොල්ලෑෙව්දී (අනුරාධපුර දිස්තික්කය)

6.

මහ බැංකු ෙගොඩනැඟිල්ල, විදුලි සංෙද්ශ මධ්යස්ථානය, කටුනායක
ගුවන් ෙතොටුපළ යන ස්ථානවල ෙබෝම්බ පුපුරවමින් සහ බස් රථවල
සහ දුම්රියවල ෙබෝම්බ පුපුරවමින් අහිංසක පුද්ගලයින් දහස් ගණනක්
මරණයට පත් කරවමින්,
ෙදමළ ඊළාම් විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය විසින් විශාල වශෙයන්
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සිදු කර ඇති ෙහයින්,
එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කෑර භට කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන ලද
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු
කිරීම සඳහා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවක් කඩිනමින් පත් කරන ෙලස
සහ වැරදිකරුවන්ට එෙරහිව නිසි කියා මාර්ග ගන්නා ෙලස ෙමම
සභාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියි."

3.

ஏறா ர் (மட்டக்களப் மாவட்டம்) அழிஞ்சிப் ெபாத்தாைன
மற் ம் பள்ளியெகாடல்ல (ெபாலன் ன ைவ மாவட்டம்)
ஆகிய இடங்களில் ஸ் ம் கைளப் ப ெகாைல ெசய்தைம
யினா ம்,

4.

அரந்தலாைவயில் - ேப ந் களில் பாடசாைலக்குச் ெசன்
ெகாண்
ந்த மாணவர்களான ‘சாமேநர பிக்குகைள’ சுட் ம்
ெவட்
ம் ெகான்றைமயினா ம்,

5.

ெகபித்திக்ெகால்லாவ (அ ராத ர மாவட்டம்) மற் ம்

6.

மத்திய வங்கிக் கட் டம், ெதாைலத் ெதாடர்பாடல் நிைலயம்,
கட் நாயக்க விமான நிைலயம் ஆகிய வற்றின்மீ
ேமற்ெகாண்ட குண் த்தாக்குதல் மற் ம் ேப ந் கள்,
ைகயிரதங்கள் ஆகியவற்றின்மீ
ேமற்ெகாண்ட குண்
ெவ ப் கள்
லம்
ஆயிரக்கணக்கான
அப்பாவிப்
ெபா மக்கைளக் ெகான்றைமயினா ம்,
எல்.ாி.ாி.ஈ. இயக்கத்தினரால் இைழக்கப்பட்ட ெகா ர மான
மனித உாிைம மீறல்கள் பற்றி
ைமயான விசாரைண
ெசய்வதற்கு விசாரைணக் கு ெவான்ைற உடன யாக
நியமிக்குமா ம் குற்றமிைழத்ேதா க்கு எதிராக தகுந்த
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள் மா ம் இச்சைப அதிேமதகு
சனாதிபதி அவர்கைளக் ேகட் க்ெகாள்கிற ."

Sir, I have a huge book in my hand titled, “Unedited
Media Reports - Media reports on the humanitarian
mission to defeat terrorism in Sri Lanka - since 01st
January, 2009 to 21st May, 2009". This has been
meticulously prepared and edited by Prof. Ariyarathna
Athugala, Director-General of the Department of
Government Information and Mr. Harindranath
Chandrasiri. This book contains all the details. All
details are meticulously recorded in this huge book
running into 1,120 pages. I table* this huge book,
because our Parliamentarians and others who visit the
Parliament Library in future could obtain details of all the
atrocities committed by the LTTE during that period.
I do not want to read section by section or chapter by
chapter, because it would take about three days to
complete the story of atrocities and barbarism committed
by the LTTE on innocent people of this country including
Tamils, Muslims and Sinhalese.
Sir, this is what Mr. Malinda Seneviratne states on
page 6 of this book. I quote:
“Sri Lanka was forced to fight the good war and did it. Sri Lanka
played its part in the global war on terror and achieved a resounding
success, all the more sweet because in the process of achieving this
objective that so eludes far more powerful nations with immense
resources at their disposal, close to 300,000 hostages were rescued
from the clutches of the beast, so to speak......"

"1. யாழ்ப்பாணத்தில் (அ)

ஒேர இரவில் 72,000 க்கும் அதிகமான
இனச்சுத்திகாிப் ெசய்தைமயா ம்,

ஸ் ம்கைள

(ஆ)

அங்கு வாழ்ந்த 10,000 சிங்கள மக்களின் இ ப்ைப
இல்லாெதாழித்ததா ம்,

——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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".......Sri Lanka was accused, not by those who knew but either by
the ignorant or those feigning ignorance. Sri Lanka was accused of
perpetrating all kinds of atrocities during the last phase of the
conflict, January to May 2009. The nature of the enemy, one
proscribed all over the world by the way, was footnoted in these
objections. What were the sources, the foundations of the wild
allegations, though? Trace it all back and you get to the
communiqués trotted out by a ruthless terrorist outfit that had woken
up to the sudden realization that they were playing a bad end game.”
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They all know the sufferings of those Muslims and
others. Then, some of them went up to Panadura, and all
places in Colombo and its suburbs. The Sinhalese people,
I must emphasize, in these areas gave asylum and
protected them. That was the real truth, Sir.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Have there ever been wars without witnesses? They
did not have any witnesses to prove the atrocities
committed by the Sri Lanka Armed Forces. Have there
ever been wars without witnesses, though? Can there be
such wars? Yes, there can. There can be witnesses-less
wars but this requires all witnesses to be eliminated or
that the executors of the war in fact fighting phantoms
and not men. This war had close to 300,000 witnesses. At
some point during the last stages, an UN official said
that 7,000 people had died. The UN itself refuted this
claim, saying that it was not reliable. Someone said
10,000 to 40,000 and someone else said, probably even
more. They have since confirmed the widely held
suspicion that they were arm-twisted in to releasing
numbers conjured by the beleaguered terrorists.
Look at this, Sir. I have all the details of the atrocities
committed by the Tigers from 21st January, 1984 to 2nd
October, 2000. I do not want to read all these names. I
have tabled this so that the international community will
come to know.
There is the Supreme Court Judge-turned-Chief
Minister to the Northern Province, Mr. C.V.
Vigneswaran. He is in this position because His
Excellency President Mahinda Rajapaksa won the war,
brought peace to the Northern Province as well, and held
a well-conducted election. Until then, they were not able
to go to the Northern Province by road, by air or even by
ship. All were manned by brutal marauders - those Tiger
killers. But, he is asking the United Nations Human
Rights Council in Geneva to appoint a commission to
inquire into the atrocities committed during the last phase
of the war. He represents the people of the Jaffna
Province, not only the Tamils. Has he forgotten, Sir, that
72,000 Muslims - as I have pointed out in the
Adjournment Motion - were chased away from Jaffna
giving only 4 hours' time in the same night? Muslim
women and children - normally, you know the Muslim
women are very conservative and they wear the purdah or
mottakkiliya - were all chased away and they ran and ran
upto Puttalam and Anuradhapura.
Sir, I remember, I was the Minister of Muslim
Religious and Cultural Affairs at that time and I had to
rush to Puttalam and resettled them in Kalpitiya. There
was Mr. M.I.B. Hafi of Puttalam, a Member of the
Provincial Council at that time. We had to settle them in
coconut estates. Then, there was Mr. M.S.M. Fowzie of
Anuradhapura, the dynamic Chairman of the Board of
Trustees of the Anuradhapura Mohideen Jumma Mosque.

Please wind up now, Hon. Member.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, please give me 10 more minutes as there are just a
few speakers today.
I ask Mr. Vigneswaran from this House, "if you have
a conscience, if you would justify your position as a
judge, you should, in the same breath, ask the UN
Human Rights Commission to appoint a special
commission of inquiry to look into all these atrocities
committed in Jaffna and elsewhere". The LTTE had
murdered so many leaders, starting from Mr. Alfred
Duraiappah, the first SLFP Mayor of Jaffna. Then, they
devastated the Jaya Sri Maha Bodhiya at Anuradhapura,
the sacred Bo- Tree of the Buddhists in this country.
They almost destroyed the Dalada Maligawa. At
Aranthalawa, they butchered and massacred the
samaneras - the young Buddhist Monks.
At Kebithigollewa, Anuradhapura in the North
Central Province, 200 odd small children, who were like
flowers, were taken out of their school buses, chopped
and mercilessly killed. There were car bombs all over.
There was an attack in Kattankudi in the Eastern
Province by the LTTE and 130 odd people died on the
spot. Does Mr. Vigneswaran not have a heart at least to
realize - even if he has not sat in judgments - about the
culprits who caused these heinous crimes and atrocities?
There was bombing and killing in the Kattankudi Mosque
on 3rd August 1990. Then, the following week, on the 9th
of August 1990, there was a mayhem in Eravur. We
rushed to Eravur. Dr. Fareed Meera Lebbe was there and
also the present Chairman of the Urban Council, Mr.
Seyed Ali Zahir Moulana, a Colleague of ours in
Parliament earlier. These horrendous stories must be
related to the international community.
When we went there in a chopper the following
morning after hearing these terrible murders committed
by the LTTE, we found the place like a massive funeral
house. Sir, a poor Muslim lady wearing a mottakkiliya or
the purdah came running with something that looked like
a small basket. We thought it was paalappam or milk
hoppers because they normally serve us with that in the
morning whenever we visit the Eastern Province, and we
always loved to eat those. පන් ෙපට්ටියක් ෙගනාෙව්. The basket
was made out of palmyrah leaves and we opened it. What
we saw inside it was horrible. It just cannot be described
in words. There was an infant who was born only the
previous day, its stomach had been split - cut open - and
the bowels were taken out. Sir, further, 542 Muslim
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා]

police officers in Karaitivu were put to death. These are
the atrocities committed by the LTTE.
So, why not Mr. Vigneswaran and his people ask from
their friends abroad to appoint a committee of inquiry into
the violation of human rights of the Sinhalese, Muslims
and the other people in the rest of the Island including
Jaffna and Mannar?
People in Mannar were also chased away. At that
time, I too, went to Kalpitiya. The Chairman of the
Kalpitiya Pradeshiya Sabha at that time was Uhad
Mohamed. He mobilized all forces to help these victims.
Sir, what I say must go on record - the Minister of
Industry and Commerce today, the Hon. Risad
Badhiutheen was also one of those who came there in the
arms of his mother. He was also chased away. Destiny
has otherwise, that fortunately today, he is a Minister in
the Mahinda Rajapaksa Government.
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what did they do? From 1641 to 1652, over 500,000 Irish
were killed by the English and another 300,000 were sold
as slaves. Why do they not go into the human rights
violation of these people?
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

One last matter, Sir. What happened in Sri Lanka?
The British Governor, Robert Brownrigg enforced the
scorched earth order to cut down all yielding trees, burn
down all houses, destroy all irrigation systems and rice
paddy fields, slaughter all cattle and kill each Sinhala
male over 14 years of age. Moreover, Sir, 40,000 to
100,000 native people were killed during this time.

There are some brutal crimes committed by the
ruthless Tigers.
The Hon. A. Amirthalingam was
assassinated in Bauddhaloka Mawatha, and the Hon. V.
Yogeswaran also fell a victim of this shooting. There are
so many other leaders who fell victims to the guns of the
LTTE. Sir, once, after attending the United Nations
Session from New York, we came to London. In London,
all the people who were driven away in 1983, and those
whose husbands and loved ones were killed met our
President. Mrs. Mangayarkarasi Amirthalingam, her son
Bhakeerathan and all the Tamil friends came and said,
“Sir, please save the nation, please bring peace to the
country so that we can return to our country”. That was
the cry of the Tamils. The Tamil Leader, Appapillai
Amirthalingam was the General Secretary of the TULF.
What more can you expect from the LTTE?

Therefore, Sir, you must appoint a committee of
inquiry to look into the human rights violations by the
British and other foreign powers in this country, covering
a period of 100 years. That is their sordid history in Sri
Lanka. In India too, there have been very brutal
activities carried on by the British forces at that time.

Therefore, what we say is, “Justice must not only be
done, but it must be seen to be done”. You have to hold
the scale evenly. That is the scale of justice, Mr.
Vigneswaran. Therefore, do not speak only for one
community or one side.

There are 300 odd dates of events and atrocities
committed by the LTTE, beginning from the
assassination of Alfred Duraiappah to Amirthalingam,
D.M. Dassanayake and others? What about the
assassination
of
Prime Minister, Rajiv Gandhi,
President R. Premadasa, the Hon. Gamini Dissanayake
and the Hon. Lalith Athulath Mudali? All these people
were assassinated by the LTTE.

I want to appeal to the Members of the United
National Party. They too wanted to bring down this
Government by giving information to the international
community, maybe Zionists, maybe Norway, maybe
America, maybe Britain or other countries.
I have a list of atrocities committed by the British
forces in Afghanistan, in Kenya Mau Mau area, in India,
in Malaysia, In Ireland, in Cyprus. I am tabling* that list.
In Afghanistan, ithe crime is still going on. In Ireland,
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

Sir, we lost the Hon. Jeyaraj Fernandopulle, our
Chief Government Whip and Minister of Highways and
Road Development. His beloved wife, Sudarshini
Fernandopulle, who is a doctor is a Member of
Parliament now. But, what about her human rights?
Who is going to ask her about her human rights. Then,
we lost the Hon. D.M. Dassanayake. Sir, I table* a
document which must be included in Hansard.

Yesterday was the commemoration of the late Hon.
Ranjan Wijeratne, the Minister of Foreign Affairs and the
Minister of State for Defence. While he was travelling
from his house to the Foreign Ministry, near the popular
Hercules Tailors in Havelock Town, there was a bomb
blast, and he was instantly killed. So many others too
were killed.

——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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His Excellency Mahinda Rajapaksa, our President
elected by all the people in this country, has said that he
will be holding an election in 2016. So, even after 2016,
for another six years he is going to rule this country.
Therefore, I appeal that a committee of inquiry be
appointed to inquire into the human rights violations of all
people by the LTTE.
Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!

Sir, it gives me great pleasure to second the Motion
proposed by our Member, the Hon. Alhaj A.H.M. Azwer.
I feel it is very timely and an important Motion to be
moved by a Member of Parliament, at a time the
UNHRC Report has come against Sri Lanka, and right
now it is being debated. Sessions have started in Geneva.
What the Hon. Member is proposing at the moment, is to
have a committee of inquiry or rather he is saying to
appoint a commission of inquiry to investigate into the
human rights violations committed by the LTTE. But, I
would like to add that it is not only the LTTE but, for that
matter, we can say for anybody who has committed a
crime, we can have a committee investigating into it.
Today, we are mainly focusing, debating and talking
about the LLRC.
That is, the Lessons Learnt and Reconciliation
Commission. The LLRC Report was established by a Five
-Member Commission. It is a good Report. It has given us
an insight on what has taken place. Also, the purpose of
the Report is basically to emphasize on lessons that we
have learnt. The LLRC Report which is based on what
happened in the past is a good document that can be used
as a guideline to our future. It was an initiative of His
Excellency President Mahinda Rajapaksa. He is the one
who appointed the Commission. The purpose of
appointing this Commission is to go forward.
Having said that, I wish to state that we have
implemented a series of recommendations given in the
report as well as the proposals by the Government. For
example, we have a very peaceful environment in the
Northern territory. Now, we have a Chief Minister elected
by the people of the Northern territory. That is a very
good thing. This is how we have changed the situation in
the country. I support this Adjournment Motion and
would like to second it.
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We cannot confine ourselves only to what has been
done by the LTTE. This is what we must understand.
When there is a war, there are two sides fighting. We can
always put the blame on the LTTE. But, they had their
reasons as far as they were concerned. We had our
reasons to fight back and safeguard the sovereignty of the
country.
Internationally, why the LTTE supporters or the
sympathizers and the people who were affected during
the war are taking the upper hand is mainly because we
have all forgotten the war and what happened in the past.
We are going forward by pardoning. His Excellency the
President pardoned more than 5,000 LTTE cadres. There
was never a single trial or inquiry held against them.
We never encouraged anything without a proper
investigation. I, sometimes, feel that the Government has
been too lenient or too nice to the people because the
goodwill and the good things the Government has done
have gone unnoticed. Therefore, people who have been
supportive of the LTTE are taking an upper hand
internationally. The reason why we cannot counter this
now and how difficult it is to counter this, is mainly
because we have been having a very poor international
relationship with our Sri Lankan diaspora. There is the
Sri Lankan Tamil diaspora; there is the Sri Lankan
Sinhalese diaspora. The diaspora is the people who left
Sri Lanka after living in our country. Most of them have
left after 1983. So, they have a huge grievance; they are
angered. They feel that injustice was done to them in
1983. The new generation is doing very well in Europe.
But, most of the Tamils who left Sri Lanka in 1983 are
fighting back thinking that what we have done is wrong.
So, they are all contributing their resources, money, time
and energy to fight back internationally. This situation
has been created because of what we experienced in 1983
and we have not dealt with it properly. As a responsible
Government, now we are for it. We know what is
happening in the international arena and we are not going
to be affected. At no chance, at no cost is the Government
going to turn back. At the end of the day, the people of
this country know what exactly is happening. They are
supportive. They are one hundred per cent behind the
Government. The Government is doing everything
possible to improve the living standards and well-being
of the Sri Lankans in the country. So, as a result we are
winning one election after the other. The Government is
getting popular everyday. The President is getting
stronger day by day as a result of the happiness and the
well-being of the Sri Lankans. I would like to say that we
are very strong.
We know what we are doing despite our positioning
in the international market or our reputation amongst the
international community being discredited by the people
who left our country long ago.
With that, once again I would like to thank the Hon.
Azwer for bringing this good and timely Motion and we
are totally supportive of it, Hon. Member. This is a good
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start. Let us open up, go back at least to 1983 and start
from there. That is when everything started. You cannot
confine your focus only to the last two months of the war.
If you do that, if you confine your focus only to what
happened in 2009, that means we are going to divide the
country again; we are going to divide the people as
Sinhalese and Tamils again, driving them more and more
towards an internal conflict. So, that would be a strategic
move by the people who want to divide this country and
have a war situation again. We cannot get caught in that
trap.
With these few words, Sir, I would like to conclude.
Thank you.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව, ෙම් ෙමොෙහොෙත් ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය් සාකච්ඡාවට බඳුන් වන ශී ලංකාෙව්
මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳව අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙයෝජනාව සමඟ ගැළෙපන ෙයෝජනාවක්. මා ෙම් ෙමොෙහොෙත්
කල්පනා කරන්ෙන්, අස්වර් මන්තීතුමා ෙමම තත්ත්වය කලින්
දැකලා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා ද, එෙහම නැත්නම් ඉතා
වැදගත් කරුණක් සම්බන්ධව බරපතළක් ෙනොදැෙනන ෙසේ ෙහට
වන ෙකොට ශී ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම් ෙයෝජනාව ද සම්මත
කළාය කියන ස්ථාවරය ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් කවුන්සිලය ෙවත ෙගන යෑම සඳහා කරන ලද
ෙයෝජනාවක්ද කියලායි. ෙමොකද, අද එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් කවුන්සිලෙය් මහ ෙකොමසාරිස්වරිය විසින් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන ඉල්ලීම් ගණනාවක් අතරින් පධාන ඉල්ලීමක් තමයි, රට
තුළ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියන එක. ඒ සඳහා අවශ්ය කරන
තාක්ෂණික උපකාර කිරීමට ඔවුන් සූදානම් බවත් කියා සිටිනවා.
අදට කලින් තිබුණු තත්ත්වය තමයි, අනිවාර්යෙයන්ම ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි කියන ස්ථාවරය. නමුත් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලෙය්දී මහ ෙකොමසාරිස්වරිය
විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාවන්හි ඉතාම බරපතළ
නිශ්චිත ෙවනසක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු අස්වර් මන්තීතුමා
ඉදිරිපත් කළ ෙම් ෙයෝජනාවත්, තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා ෙගන
ආ සංෙශෝධනයත් එකට ගත්තාම නවනීදන් පිල්ෙලයි මැතිනිය
ජිනීවා සමුළුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන අලුත් අදහසට සියයට
100ක්ම ගැළෙපනවා. තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා සඳහන් කෙළේ,
"එල්ටීටීඊය විසින් සිදු කළ වැරැදි පමණක්" යන්න ෙවනුවට,
"ඕනෑම අයකු විසින් යුද්ධෙය්දී කළ වැරැදි" ෙලස ෙම් ෙයෝජනාව
සංෙශෝධනය කරන්න කියලායි. මමත් එයට කැමැතියි. ෙමොකද,
ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට අපි කැමැති නැහැ. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය වශෙයනුත් අපි ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයකට කැමැති නැහැ.
රට තුළ විධිමත් සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරලා, යම් වරදක් කර
ඇති අයකු ෙවෙතොත් එවැනි අයට එෙරහිව රෙට් නීතිය අනුව
කටයුතු කිරීම කළ යුතුයි. ඒ තැනැත්තා එල්ටීටීඊ සාමාජිකයකු
වන්නට පුළුවන්, ඒ තැනැත්තා හමුදා සාමාජිකයකු වන්නට
පුළුවන්, ඒ තැනැත්තා ෙම් ෙදකටම අයත් ෙනොවන ෙවනත්
පුද්ගලයකු වන්නටත් පුළුවන්. එම නිසා තිලංග සුමතිපාල
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළ ඒ ස්ථාවරය ඇත්තටම නවනීදන්
පිල්ෙලයි මහත්මිය අද දින ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙයෝජනාව සමඟ
සියයට 100ක් ගැළෙපනවා. ඒ සඳහා සාධාරණ පරීක්ෂණයක්
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පැවැත්විය යුතුයි. ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුව එම පරීක්ෂණය
පැවැත්විය යුතුයි. ඒ පරීක්ෂණය රට තුළ පැවැත්විය යුතුයි. ඒ ගැන
කිසිම විවාදයක් නැහැ. එවිට අපට සාක්ෂිකරුවන්ෙග්
විශ්වසනීයත්වය
පරීක්ෂා
කරන්නට
පුළුවන්.
ඒ
සාක්ෂිකරුවන්ෙගන්
හරස්
පශ්න
අහන්නට
පුළුවන්.
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් නීතිඥවරුන්ට ෙපනී
සිටින්න පුළුවන්. අතෘප්තියට පත් පාර්ශ්වයන් ෙවනුෙවන්
නීතිඥවරුන්ට ෙපනී සිටින්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අනවශ්ය
ජාත්යන්තර බලපෑම්වලින් මිෙදන්නටත් පුළුවන්. එම නිසා අද ෙම්
ෙයෝජනාව සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් විධියට ෙම් සභාව
සම්මත කළත්, මා ෙයෝජනා කරනවා, කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව්
සඳහන් "එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කෲර භට කණ්ඩායම් විසින්" යන
වචන ෙවනුවට, "ඕනෑම පුද්ගලයකු විසින්" ෙලස සංෙශෝධනය
කරන ෙලසට තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා විසින් කරන ලද
ෙයෝජනාව අනුව ෙම් ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය විය යුතුයි කියා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්
ෙයෝජනාෙව් සඳහන්ව තිෙබන කරුණු ගැන අපට ෙලොකු
විවාදයක් නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානය ඉතාමත් කෲර තස්තවාදි
සංවිධානයක්. ඔවුන් ෙම් රටට වාෙග්ම ෙදමළ ජාතියටත් මහා
විනාශයක් සිදු කළා. ෙදමළ ජාතිකයන්ෙග් පරම්පරාවක් ෙහෝ
පරම්පරා ෙදකක් සම්පූර්ණෙයන්ම පසු පසට ෙගන ගියා. ෙම් රෙට්
මහා ධන හානියක් කළා; මහා විශාල ජීවිත හානි කළා. ඒ සඳහා
එල්ටීටීඊ සංවිධානය වග විය යුතුයි. එල්ටීටීඊ සංවිධානයට අදාළව
වගවීම - accountability - ගැන කථා කරනවා නම් ඒ වගවීම
පිළිබඳ පරීක්ෂණයන් අදටත් පැවැත්විය යුතුයි. ඒ නිසා තිලංග
සුමතිපාල මන්තීතුමාෙග් සංෙශෝධනය සමඟ ෙම් ෙයෝජනාවට
එකඟ වන්න මා වඩාත් කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව අනුව කටයුතු
කරලා ඉස්සරහට යද්දි ඉතා පහසුෙවන්ම ඉක්මනින්ම ඉටු කළ
හැකි කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙයෝජනාෙව්
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර තිෙබන අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනය
මහා සාහසික අපරාධයක්. ඒ මහා සාහසික අපරාධයට එෙරහිව
ෙම් ෙගෞරවනීය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න
කාලය පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. රෙට් නීතිය අනුව, දණ්ඩ නීති
සංගහය අනුව ඔවුන්ට එෙරහිව දඬුවම් කරන්න පුළුවන්.
අරන්තලාව භික්ෂු ඝාතනය හා සම්බන්ධ වුණු කණ්ඩායෙම්
අෙනක් සාමාජිකයා වන්ෙන් නැෙඟනහිර පළාෙත් පධාන අමාත්ය
ධුරය දැරූ, දැනට පළාත් සභා මන්තී ධුරයක් දරන ෙකෙනකුයි.
ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන, බුලත් ෙකොළය ලකුණින්
ඡන්දය ඉල්ලූ, ලිපිනය ෙහොඳින් දන්නා සම්පූර්ණ නම් දන්නා
පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනක් ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. අරන්තලා
භික්ෂු ඝාතනය පිළිබඳව ෙම් ෙදෙදනාට විරුද්ධව ඉතා පහසුෙවන්
වහාම නඩු විභාගයක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනුන්
ගැන කථා කරන්න කලින් තමන්ට වඩා පහසුෙවන් කළ හැකි ෙද්
කරලා ආදර්ශයක් දුන්ෙනොත්, කවුරුත් දන්නා ෙද්, සැකයක්
ෙනොමැතිව හඳුනා ෙගන ඇති ෙද් ගැන කටයුතු කෙළොත් ෙම් රෙට්
විපතට පත් සිංහල ජනතාවට, ෙපොදුෙව් මුළු ජාතියටම ඉතාම
පහසුෙවන් යුක්තිය ඉෂ්ට ෙවනවා.
පභාකරන්ෙගන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් -[බාධා කිරීමක්] අස්වර්
මන්තීතුමනි, මට ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ෙදන්න බැහැ. මට කාලය
පිළිබඳ පශ්නයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
පභාකරන්ෙග්් මරණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් තස්තවාදී ව්යාපාරෙය්
නායකත්වයට පත් වුෙණ් ෙක්පී ෙනොෙහොත් කුමරන් පද්මනාදන්
කියන තැනැත්තායි. කුමරන් පද්මනාදන් ෙම් වන විට රජය සමඟ
එක්ව කටයුතු කරනවා. කුමරන් පද්මනාදන්ෙග් රාජ්ය ෙනොවන
සංවිධානයක් තිෙබනවා. ඔහු රජෙය් ආරක්ෂාව යටෙත්, රජෙය්
රැකවරණය යටෙත් රජෙය් නිවසකයි ජීවත් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
ඔහු පසු ගිය උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකාවලට ෙගොඩ ෙවලා
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සන්ධානය ෙවනුෙවන් කථා කළා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, ඔහු තමයි
දීර්ඝ කාලයක්, දශක තුනක පමණ කාලයක් තිබුණු තස්තවාදී
ව්යාපාරයට ආයුධ සැපයූෙව්. ඒ වාෙග්ම පධාන ෙපෙළේ, බරපතළ
තස්තවාදී කියා සඳහා නායකත්වය දුන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
පභාකරන්ෙග් මරණෙයන් පස්ෙසේ ඒ සංවිධානෙය් නායකයා
වශෙයන් කටයුතු කළා. එතෙකොට, ඉතාම පහසුෙවන් ඔහු නීතිය
ඉදිරියට ෙගන ඒෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රටින් පිට
ඉන්න අයටත්, රට තුළ සිටින මා නම් ෙනොකියූ පුද්ගලයන්ටත් ෙම් සියලු ෙදනාට- විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කළ යුතුයි.
පිල්ෙලයාන් ෙවන්න පුළුවන්, කරුණා අම්මාන් ෙවන්න පුළුවන්,
කුමරන් පද්මනාදන් ෙවන්න පුළුවන්, ආණ්ඩු පක්ෂයට ඉතා
පහසුෙවන් ෙසොයා ගත හැකි, ආණ්ඩු පක්ෂය සමඟ කටයුතු කරන,
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ධුර දරන ෙම් බරපතළ අපරාධකරුවන්ට එෙරහිව
පළමුව කටයුතු කරලා ආදර්ශයක් දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒ
කාරණය මතක් කරමින් මා නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අස්වර් මන්තීතුමා විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාෙව් අවසාන පරිච්ෙඡ්දෙය් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
"එල්ටීටීඊ සංවිධානෙය් කෑර භට කණ්ඩායම් විසින් සිදු කරන ලද
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් පිළිබඳව පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු
කිරීම සඳහා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවක් කඩිනමින් පත් කරන
ෙලස සහ වැරදිකරුවන්ට එෙරහිව නිසි කියාමාර්ග ගන්නා ෙලස
ෙමම සභාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියි."
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එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් අෙනකුත් කරුණු පිළිබඳව මා
කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීෙම්
පූර්ණ අයිතිය හා බලය තිෙබන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටයි. ඒ
නිසා මා හිතන හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙම්
ෙයෝජනාව අපි ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට යම්
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීමට බලය ඇත්ෙත්
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් පමණයි. පරීක්ෂණ
ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරන්ෙන්
නම්, ජනාධිපතිතුමාට එය කළ හැකිව තිෙබනවා. එවැනි
ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කිරීෙම්දී, එහි විෂය වස්තුවට අදාළ
පරාසය කුමක්ද, ඒ කාරණාව කුමක්ද, කුමන කාලපරිච්ෙඡ්දයක්
ෙවනුෙවන් ද කියන කාරණා සියල්ල එතුමා විසින් පැහැදිලිව
දැක්විය යුතුව තිෙබනවා.
දැන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මියන්මාරෙය් බිම්ස්ෙටක්
සමුළුවට සහභාගි ෙවමින් සිටින්ෙන්. එතුමා දිවයිනට පැමිණි පසු
ෙමම ෙයෝජනාව එතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. එවිට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙමම ගරු සභාෙව් මතු වුණු කරුණු සලකා බලා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝග්ය යැයි හිෙතන තීන්දුවක් ගන්නවා
ඇතැයි අප සිතනවා. ඒ බව පකාශ කරමින් මා නවතිනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.05ට, 2014 මාර්තු 05 වන
බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 7.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 மார்ச் 05,
தன்கிழைம பி். ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
05th March, 2014.

සැ.යු.
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය.

குறிப்
உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

ப் தல் ேவண் ம்.
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ්ය
නම් ගාස්තුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාස්තුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102,
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
30 දාට පථම දායක මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.
නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற்
ெசல
பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102,
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம் 6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்
ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்
ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an annual subscription fee to the
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Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year.
Late applications for subscriptions will not be accepted.
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