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

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

ඉ
ඉන්දික, ෙව්හැල්ල කංකානම්ෙග් (හම්බන්ෙතොට)

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

ක
කබීර්, ෙමොෙහොමඩ් හෂීම් ෙමොෙහොමඩ් (කෑගල්ල)
කරල්ලියද්ද, තිස්ස විජයරත්න (අනුරාධපුරය)
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල)
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙදේෂ් (ෙකොළඹ)
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල)
කැටෙගොඩ, ජයන්ත (ෙකොළඹ) [2011 ෙපබරවාරි 07 සිට]
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර)
කුමාරණතුංග, ජීවන් (ෙකොළඹ)
කුෙර්, ෙරජිෙනෝල්ඩ් (කළුතර)
ෙකොතලාවල, නිර්මල (කළුතර)

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

(vi)

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

ජ
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)
ජයරත්න, දි. මු. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ජයමහ, හිටිහාමිලාෙග් නලින් නිලන්ත බණ්ඩාර විෙජ්රත්න (කුරුණෑගල) [2013 ජුලි 30 වැනි දින සිට]
ජයවර්ධන, ජයලත් (ගම්පහ) [2013 මැයි 30 අභාවපාප්ත විය.]
ජයසූරිය, කරු (ගම්පහ)
ජයසූරිය, සනත් (මාතර)
ජයෙසේකර, දයාසිරි (කුරුණෑගල) [2013 ජූලි 29 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.]
ජයෙසේකර, හල්කඳලිය ෙල්කම්ලාෙග් ෙපේමලාල් (රත්නපුරය)
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල)
ජාෙගොඩ, අචල (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙජයරත්නම්, ශී රංගා (නුවරඑළිය)

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

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

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

(vii)

ප

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

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

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

ය

(viii)

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

ර

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

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

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

(ix)

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

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

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

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

(xii)

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත - ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
පවාහන අමාත - ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත - ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා
තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත - ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ අමාත - ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත - ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත - ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා
සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන අමාත - ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත - ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත - ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත - ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ආපදා කළමනාකරණ අමාත - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
නැවත පදිංචි කිරීෙම් අමාත - ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
මහජන සම්බන්ධතා හා මහජන කටයුතු අමාත - ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
කීඩා අමාත - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ අමාත - ගරු නවින් දිසානායක මහතා
රාජ සම්පත් හා ව වසාය සංවර්ධන අමාත - ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ජාතික උරුමයන් අමාත - ගරු (ආචාර්ය)ජගත් බාලසූරිය මහතා
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත - ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත - ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ඵලදායීතා පවර්ධන අමාත - ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා
උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත - ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා
අධ ාපන ෙසේවා අමාත - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත - ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත - ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

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

(xiii)

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

නිෙයෝජ අමාත වරු
උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත - ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ අමාත - ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා
මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ අමාත - ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ අමාත - ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ෙද්ශීය ෛවද නිෙයෝජ අමාත - ගරු සී. පී. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා
ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ අමාත - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
පවාහන නිෙයෝජ අමාත - ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා
විදුලිබල හා බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත - ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා
නැවත පදිංචි කිරීෙම් නිෙයෝජ අමාත - ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන නිෙයෝජ අමාත - ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය
ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
ෙසෞඛ නිෙයෝජ අමාත - ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත - ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
සමාජ ෙසේවා නිෙයෝජ අමාත - ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ අමාත - ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත නිෙයෝජ අමාත - ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ අමාත - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ අමාත - ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ අමාත - ගරු විජය දහනායක මහතා
කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ අමාත - ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත - ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු වික්ටර් ඇන්ටනී මහතා
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ අමාත - ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන නිෙයෝජ අමාත - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා
අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
තැපැල් ෙසේවා නිෙයෝජ අමාත - ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ අමාත - ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ අමාත - ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(xiv)

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

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

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

ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව

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

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

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු රවුෆ්
හකීම් මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු රංජිත්
සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු (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 ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා,
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී. බී.
ඒකනායක මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා,
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු (අල්හාජ්) ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා,
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා,
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු 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 (ෛවද )
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා,
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය්
රතන හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද )
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු ෙරෝසි
ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

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

ව වස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභා
“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග්
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු (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 (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන
ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු විජයකලා 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 (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා,
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී.
සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

(xvi)

විෙශේෂ කාරක සභා
ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක
මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ
දිසානායක මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු සුෙර්ෂ් ක. ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු දිලිප්
ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙනරන්ජන්
විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා.

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

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

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

ශී ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ ෙද්ශපාලන හා ආණ්ඩුකම
ව වස්ථානුකූල පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා (සභාපති), ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා, ගරු ෛමතිපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.
ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද
මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු රිසාඩ්
බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු (ෛවද )
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය

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

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

රාජ කළමනාකරණ පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා,
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (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 (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර
මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු ෙජ්. ශී රංගා
මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු ඊ.
සරවනපවන් මහතා, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා.

ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (සභාපති), ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී.
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ
මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු එස්. විෙනෝ
මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (ෛවද )
රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු
ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා, 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 ව වසාය සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා (සභාපති), ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු එස්.බී. නාවින්න
මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා,
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ
මහත්මිය, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා , ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු වී.ෙක්.
ඉන්දික මහතා, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු පී. පියෙසේන මහතා, ගරු විජයකලා
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා.

(xviii)

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

පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා,
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා,
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු විජය දහනායක මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වී.ෙක්.
ඉන්දික මහතා, ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අජිත්
පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 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 (ෛවද )
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා,
ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා, ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා,
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා , ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ මහතා, 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 (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු ඊ.
සරවනපවන් මහතා.

(xix)

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

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

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

නැවත පදිංචි කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා,
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු එස්.
විෙනෝ මහතා, ගරු 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 (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල
ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා, ගරු ෙපරුමාල්
රාජදුරයි මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා,
ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය.

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

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

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

කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති), ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ෛවද )
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු (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.

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

(xxi)

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

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා, ගරු
ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා
මහතා, ගරු 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 ෛවද කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු සී.පී.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු (මහාචාර්ය)
තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා,
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු
චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ
මහතා, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග
මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා, 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 (පූජ ) 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 (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු සී.ඒ.
සූරියආරච්චි මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා,
ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු රුවන් රණතුංග
මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා.

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

(xxii)

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

කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා,
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා,
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු 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 (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි
මහත්මිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය.

සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සභාපති), ගරු ෛ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.

ජනමාධ

හා පවෘත්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා (සභාපති), ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා,
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු
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.

රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා, ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා,ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු
ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ
රාජපක්ෂ මහතා, ගරු 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 අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ.ඩී. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා,
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම්
මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා,
ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු
(පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා, ගරු තාරානාත්
බස්නායක මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා.

(xxiv)

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

සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා, ගරු එස්. එම්.
චන්දෙසේන මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු 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 (ෛවද ) ෙ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 (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය,
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වී.එස්.රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා, ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, 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 (ෛවද ) 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 (පූජ )
අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු කමලා රණතුංග
ෙමෙනවිය, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු ෙත්නුක
විදානගමෙග් මහතා, ගරු ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා, ගරු ආර්.දුමින්ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය,
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු උෙනයිස් ෆාරුක් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මිය.

(xxv)

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

ඵලදායිතා පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා (සභාපති), ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ගාමිණී
ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු
විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ ) එල්ලාවල ෙම්ධානන්ද හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු
අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, ගරු රුවන් රණතුංග
මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු 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 (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු
ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

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

(xxvi)

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

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

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා, ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ෙකෙහළිය
රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල
මහතා, ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු පී. හැරිසන් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා,ගරු හරින් පනාන්දු මහතා, ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත්
වීරෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු
නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

විෙශේෂ ව ාපෘති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා (සභාපති), ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු
(ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන, ගරු බෂීර් ෙසගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර
මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ආර්.
ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින්
මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙරොෂාන්
රණසිංහ මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු
ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මහතා

(xxvii)

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

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

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය
පා.ම.ෙල්.ෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය

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

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (පරිපාලන) - රංජන් එෆ්. පතිනාදර් මහතා
නිෙයෝජ අධ ක්ෂ (පරිපාලන) - ෙක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මහතා
ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.අයි.
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු); එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරි); ඒ.එස්.ද
සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා,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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා
(පධාන නිලධාරිහු);ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඒ.යූ. අමරසිංහ මහත්මිය
(පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි
මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු)
පවාහන කාර්යාංශය - ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා (ෙජ ෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි); ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප කුමාර මහතා, පී.ඩී.එන්. පනාන්දු
මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩව්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා, ෙක්.එස්. සිල්වා මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු
නිලධාරිහු)
ෙජ ෂ්ඨ ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න මහතා, ආර්.ආර්.
වැලිකන්න මහත්මිය
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, එම්.ඒ.
ජස්මිනා මහත්මිය
ෙජ ෂ්ඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස්.එම්. නසීර් මහතා
භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එස්.එම්.ඒ.ෙක්. කරුණාරත්න මහතා, එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා
ෙජ ෂ්ඨ බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා
ෙල්ඛන භාරකරු - එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක - ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා
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හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - යැස්මින් ෆායිස් මහත්මිය, එස්. චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය
සහකාර හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය,
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී
මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී
මහත්මිය,ෙක්. නන්දා ශීමතී මහත්මිය.
ෙජ ෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය,
ෙක්.ඒ.ෙ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, එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී
ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්.
ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමාණායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී.
මිල්ලගස්තැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී.
නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය.
කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ජී.එච්. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය,
ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ටී.යූ. වීරෙසේකර මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්.
දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය.
ෙජ ෂ්ඨ සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි - එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය
සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු - ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා , එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය, ඒ.එම්. සී.එම්. අදිකාරි මහතා
පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (මුදල්) - ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා
මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන
නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ පධාන
නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා ෙමෙනවිය, ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ
මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය, ෙ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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා
(පධාන නිලධාරි); ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහතා (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙක්.සී. පනාන්දු
මහතා, ආර්.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 (ෙජ ෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු
නිලධාරිහු)
අභ න්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද රත්න මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන); එස්.බී. කුළුගම්මන මහතා
(පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරි)
ආහාරපාන ගිණුම් කාර්යාංශය ෙජ ෂ්ඨ ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල මහතා
භාර ගැනීෙම් නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා
ෙජ ෂ්ඨ සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය
ෙජ ෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා
ෙජ ෂ්ඨ මිල දී ගැනීෙම් නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා
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
නිෙයෝජ සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා
ෙජ ෂ්ඨ පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා
පරීක්ෂක (විදුලි) - එස්. එස්. ඇල්විටිගල මහතා
පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා,
පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා; සී. එස්. බාලසූරිය මහතා

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා) - එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා, එල්.ෙජ්. කුලතුංග මහතා
නිෙයෝජ ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා
විධායක සූපෙව්දී- සී.ආර්. සිල්වා මහතා
විධායක ගෘහ පාලක - ඒ.ඒ. හසන් මහතා
සහකාර විධායක සූපෙව්දී - එන්. මුණසිංහ මහතා
සහකාර ගෘහපාලක - එස්.ඩී.ජී.එස්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා, එච්.යූ. ෙපෙර්රා
මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ආර්.එම්. යාපාරත්න මහතා, බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ මහතා
ෙජ ෂ්ඨ උද ාන අධීක්ෂක - ආර්.එස්. විජයානන්ද මහතා
ෙජ ෂ්ඨ ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා,
එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - ඒ.පී. රණතුංග මහතා, එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්. සූරියබණ්ඩාර
මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.ආර්. ජයතිලක මහතා, ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ.
විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා
මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා
ෙජ ෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා මහතා
ෙජ ෂ්ඨ අංශ භාර සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා
අංශ භාර සූපෙව්දී - එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා, ඩී.ජී. රණසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. පැෙටෝනියස් මහතා
ෙජ ෂ්ඨ 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

ව වස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ ක්ෂ (ව වස්ථාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා
සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා, එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ ක්ෂවරු - 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 (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන
නිලධාරි); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - 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 අධ ක්ෂවරු 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 ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එම්.එන්. පීරිස් මහතා (සහකාර අධ ක්ෂ - පරිපාලන);
ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා, ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්.
ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය(සහකාර පධාන නිලධාරි);
පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ 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 අධ ක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත්
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරි); එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය;
ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
පුස්තකාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා
නිෙයෝජ පුස්තකාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - 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
ෙජ ෂ්ඨ 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
මහත්මිය
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා
නිෙයෝජ පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා
ෙජ ෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී
මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න
මහතා, 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 225

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
யாணி (திகாம ல்ல)
ரக்ேகான், ஹு கம ேஹவேக குணரத்ன (கா )
ரக்ெகா , சந்திம (கா )
ரேசகர, சரத் பியனந்த (திகாம ல்ல)
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் )
ரவர்தன, ஆர்.ஆர்.எம். எாிக் பிரசன்ன (கண் )
ெவதஆரச்சி, திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ெவல்கம, குமார (க த் ைற)

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

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

ைல 30ஆம் திகதியி

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

வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன

அைமச்சர் - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

உண ப் பா காப்

அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா

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

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

ெவளிநாட்ட

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

சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
ெபா
பாரா

நி வாக, உள்நாட்ட
மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .

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

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்

அைமச்சர் – மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
ச

. ேஜ. ெசெனவிரத்ன
கம

க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்

க நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

தபால் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
வ

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

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த

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

தற்ேகாலாசா

ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன

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

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

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

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

க ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா

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

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர

விஞ்ஞான அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேபராசிாியர் திஸ்ஸ விதாரண

மனித வளங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு

குணேசகர

கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு

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

லான் ெபேரரா

(xl)

ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்

ேபாக்குவரத்

அைமச்சர் - மாண் மிகு குமார ெவல்கம

இைளஞர் அ

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

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

வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,

டைமப் , ெபா

வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு விமல்

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

ரவங்ச

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ

மன் ெசெனவிரத்ன

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க

காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர

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

ரேகான்

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
அரசாங்க

த்கமேக

காைமத் வ ம சீரைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க

அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா
ெதாைலத்ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
ேதசிய மர ாிைமகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு (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)
யாணி
விேஜவிக்கிரம.

பாரா

மன்றக் கு க்கள்

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

சைபக்கு

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

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

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு

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

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த,
மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான், மாண் மிகு லான்
ெபேரரா, மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன,
மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய, மாண் மிகு (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.
றங்கா, மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ரஞ்ஜன்
ராமநாயக்க, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்ரம, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன, மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன், மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

(xliv)

விேசட கு க்கள்
ேவகமாக அதிகாித் வ ம் வாகன விபத் க்கைளப் பற்றி ஆராய்வதற்கான ெதாிகு
மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு சி.பி.
ரத்நாயக்க, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு
ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு விஜயதாஸ
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு சுேரஷ் க. பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார,
மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு அஜித் பீ.
ெபேரரா, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு
நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத்
ரேசகர, மாண் மிகு
.எம்.
சுவாமிநாதன்.

பாரா மன்றச் ேசைவயின் சுயாதீனப்
சமர்ப்பிப்பதற்கான ெதாிகு

பண்ைப

வ

ப்ப த் வ பற்றி

ஆராய்ந்

அறிக்ைக

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

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

மற் ம்

பா காப்பிைனப்

ேப

ம்

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

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

பாரா

மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம்

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

ஆேலாசைனக் கு க்கள்
ெபளத்த சாசன, மத அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு .எம். ஜயரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் ,
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு சி.பீ. . பண்டாரநாயக்க,
மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா, மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர, மாண் மிகு விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க,
மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு (வண.)
எல்லாவல ேமதானந்த ேதரர், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு த்திக
பதிரண, மாண் மிகு ஜானக பண்டார, மாண் மிகு(ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர, மாண் மிகு
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

அரசாங்க

காைமத் வ ம சீரைமப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ.
ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் , மாண் மிகு பியேசன கமேக, மாண் மிகு ஜனக பண்டார
ெதன்னக்ேகான், மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு (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.
றங்கா, மாண் மிகு ெலாஹான்
ரத்வத்ேத, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன, மாண் மிகு ஈ.
சரவணபவன், மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்.

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

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

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

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

ெதாழில், ெதாழில் உற கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு
காமினி
ெலாக்குேக
(தவிசாளர்),
மாண் மிகு
திேனஷ்
குணவர்தன,
மாண் மிகு
அதா த
ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா, மாண் மிகு
ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி)
ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு ைபஸர்
ஸ்தபா, மாண் மிகு (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.
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.
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)
யாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு சரத் குமார
குணரத்ன.

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

(l)

ச

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

விைளயாட் த் ைற பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு
மஹிந்தானந்த
அ த்கமேக
(தவிசாளர்),
மாண் மிகு
நாமல்
ராஜபக்ஷ,
மாண் மிகு
காமினி
ெலாக்குேக,
மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்,
மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க,
மாண் மிகு (தி மதி)
பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு லான் ெபேரரா, மாண் மிகு
மிந்த
திசாநாயக்க, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு ஆர். எம். ரஞ்ஜித்
மத் மபண்டார,
மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி
பண்டார ஜயசிங்க, மாண் மிகு எஸ். விேனா, மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக, மாண் மிகு
சனத் ஜயசூாிய,
மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா,
மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ஹாின்
பர்னாந் , மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு கனக ேஹரத்.

கமத்ெதாழில் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு சி.ஏ. சூாியஆரச்சி,
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார
ெதன்னக்ேகான், மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ்.
குணவர்தன, மாண் மிகு ை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.
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.
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.
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
றங்கா.
ெஜ.

(lii)

ெந ஞ்சாைலகள்,

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

(liv)

தலீட்

ஊக்குவிப் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

தாவரவியல்

ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா

ேபாக்கு அ

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

வனசீவராசிகள் வளப் ேப

ைக பற்றிய ஆேலாசைனக்கு

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

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

விேசட க த்திட்டங்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு
(கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு லக்ஷமன் யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு ஏர்ல்
குணேசக்கர, மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா,
மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு
ேனஷ் கங்கந்த, மாண் மிகு
சில்ேவஸ்திாி அலன்றின், மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு
நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க,
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ
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பாரா

மன்றம்

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

ேகசு சந்திரகுமார்

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் . பி.

வலகத்தர்

. தசநாயக்க

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

பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ

வலகம்

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் - தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட
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 . 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
பணிப்பாளர் (உண

வழங்கல்,

வழங்கல்,

பராமாிப் த் திைணக்களம்

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
சிேரஷ்ட
பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர்: தி . எம். .ெபேரரா
பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி

தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என்.

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் – தி . ஏ.பீ. ரண ங்க, தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . ேக.டபிள் .
சூாியபண்டார, தி . டபிள் .எஸ்.எஸ். ெபேரரா, தி . டபிள் .டபிள் .ஆர். ஜயதிலக, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,
தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா,
தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத்
சிேரஷ்ட சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . டபிள் .என்.டபிள் .எல். சில்வா
சிேரஷ்ட பிாி ச் சைமயற்காரர் - தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன
ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் - தி . .எம்.ஜி. தர்மலால், தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . .
ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, தி . ேக. . . குணரத்ன, தி . .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 - ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா

உதவி

லகர் - 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)
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Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo)
Senathirasa, Mavai Somasundaram (Jaffna)
Seneviratne, Athauda (Kegalle)
Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla)
Senewiratne, John (Ratnapura)
Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo)
Silva, Mervyn (Gampaha)
Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa)
Sivalingam, Muthu (National List)
Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle)
Sooriyapperuma, J.R.P. (National List)
Sritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List)
Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo)
Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa)
Swaminathan, D.M. (National List)
Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha)

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

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

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

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

PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA

CABINET
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne
Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka
Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna
Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal
Siripala de Silva
Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake
Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie
Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris
Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena
Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne
Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman
Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando
Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga
Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda
Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena
Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda
Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha
Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake
Minister of Justice – The Hon. Rauff Hakeem
Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne
Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge
Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane
Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla
Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne
Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage
Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera
Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake
Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray
Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara
Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella
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Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen
Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama
Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma
Minister of Technology and Research - The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando
Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa
Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa
Minister of Sugar Industry Development – The Hon. Lakshman Senewiratne
Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake
Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera
Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon
Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage
Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake
Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera
Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna
Minister of National Heritage – The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya
Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara
Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood
Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath
Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake
Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa
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
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike
Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha Alagiyawanna
Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake
Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala
Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. H.L. Premalal Jayasekara
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake
Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake
Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake
Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena
Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera
Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake
Deputy Minister of Agriculture - The Hon. Y.G. Padmasiri
Deputy Minister of Co-operative and Internal Trade - The Hon. Hemal Gunasekara
Deputy Minister of Coconut Development and Janatha Estate Development - The Hon. Victor Antony
Deputy Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. S.C. Mutukumarana
Deputy Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Nishantha Muthuhettigamage
Deputy Minister of Education - The Hon. Mohan Lal Grero
Deputy Minister of Postal Services - The Hon. Sanath Jayasuriya
Deputy Minister of Industry and Commerce - The Hon. Lakshman Wasantha Perera
Deputy Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara
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CHAIRMAN’S PANEL
The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)
Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama.

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

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

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

Committee on Parliamentary Business
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,
The Hon. Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mahinda
Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal
Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera,
The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The
Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh
K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Ajith P. Perera.
Committee on Public Accounts
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The
Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera,
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon.
Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Muthu
Sivalingam, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir
Hashim, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.
Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara,
The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon.
M.A. Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook.

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

Committee on Privileges
The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon.
Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. E. Saravanapavan.
Committee on Public Petitions
The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha
Punchinilame, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.K.A.D.S.
Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Palitha Range
Bandara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha
Karunatileka, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, The Hon.
(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Ajith P.
Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.

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

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

Standing Committee “B”
The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka
Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,
The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran
Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan,
The Hon. Palany Thigambaram, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake,
The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma,
The Hon. Hunais Farook.
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SELECT COMMITTEES
Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents
The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. C.B.
Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna,
Rohana Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,
The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon.
Dilip Wedaarachchi, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The
Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan.
Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary
Service
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga,
The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Udith
Lokubandara.
Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security
of Parliament
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauff
Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan.
Select Committee of Parliament to recommend and Report on Political and Constitutional Measures to empower
the Peoples of Sri Lanka to live as one Nation
The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Maithripala Sirisena, The
Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Dew Gunasekara,
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon.
Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Muthu
Sivalingam, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Janaka Bandara
Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.
(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Athukorale, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon.
(Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama,
The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka,

CONSULTATIVE COMMITTEES
Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs
The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon.
Dinesh Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.
Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha
Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon.
(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala
Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika
Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,
The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Public Management and Reforms
The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,
The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW
Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Jayarathne
Herath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Kiriella,
The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Kabir Hashim, The
Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna
Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan.
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Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
Salinda Dissanayake, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. S.M. Chandrasena,
The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,
The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani
Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek,
The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Disaster Management
The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,
The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala
Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram,
The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka,
The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran.
Consultative Committee on Health
The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,
The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon.
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Pon. Selvarasa,
The Hon. Abdul Haleem, The Hon. S. Vino, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe,
The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Eric Prasanna
Weerawardhana, The Hon. Ajith Mannapperuma.
Consultative Committee on Petroleum Industries
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. P. Dayaratna, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The
Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam
Adaikkalanathan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam,
The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin
Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Nimal Wijesinghe,
The Hon. Shehan Semasinghe.
Consultative Committee on Water Supply and Drainage
The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,
The Hon. Felix Perera, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. W.B.
Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti,
The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera,
The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha
Bandara, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva.
Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,
The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. H.L.
Premalal Jayasekara, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Vijitha
Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan,
The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Chandima
Weerakkody, The Hon. Victor Antony, The Hon. V.K. Indika, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.
Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan
Ranatunga, The Hon. Thilanga Sumathipala.
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Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils
The Hon. A.L.M. Athaulla (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Janaka Bandara
Tennakoon, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni
de Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Anura Dissanayaka,
The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K.
Premachandran, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,
The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The
Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Shehan Semasinghe.
Consultative Committee on Rehabilitation and Prison Reforms
The Hon. Chandrasiri Gajadeera (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. (Prof.) G.L.
Peiris, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Lakshman
Senewiratne, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. Ajith Kumara, The Hon.
Tiran Alles, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon.
Niroshan Perera, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. S.C. Mutukumarana,
The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The
Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Shehan
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath.
Consultative Committee on Industry and Commerce
The Hon. Risad Badhiutheen (Chairman), The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Keheliya
Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jayarathne Herath, The
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The
Hon. Wijaya Dahanayake, Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison,
The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. H.M.M.
Harees, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.
Harin Fernando, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities
The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Mahinda Yapa
Abeywardene, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Kumara Welgama,
The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Faiszer
Musthapha, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir
Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The
Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Ajith
Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha.
Consultative Committee on Power and Energy
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyankara
Jayaratne, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon.
Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu
Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon.
Basheer Segu Dawood, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon.
A.D. Champika Premadasa, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. Ajith Mannapperuma.
Consultative Committee on Economic Development
The Hon. Basil Rohana Rajapaksa (Chairman), The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Muthu
Sivalingam, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The
Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath
Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Karu Jayasuriya,
The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Arjuna
Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Akila Viraj
Kariyawasam, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. T. Ranjith De
Zoysa, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan.
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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.
Consultative Committee on Special Projects
The Hon. S.M. Chandrasena (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The
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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

225 වන කාණ්ඩය

ெதாகுதி 225

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
2014 මැයි 06 වන අඟහරුවාදා
2014 ேம 06, ெசவ்வாய்க்கிழைம

Tuesday, 06th May, 2014
අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

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

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

දැනට කියාත්මකව පවතින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව ෙවනුවට 2014 මැයි 07 වන බදාදා සිට පාර්ලිෙම්න්තු
රැස්වීම් පැවැත්ෙවන සෑම සතියකම එක් දිනක් හදිසි ෙපොදු
වැදගත්කමකින් යුතු කරුණු සම්බන්ධෙයන් සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් පශ්න හයක් එකී නියමිත කාලය තුළදී ඇසීමට ගරු
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් හය ෙදනකුට අවස්ථාව සලසා
තිෙබන බව ෙමම සභාවට දැනුම් ෙදනු කැමැත්ෙතමි.
ඒ සම්බන්ධෙයන් අදාළ කර ගත යුතු මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාව
සියලුම ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට දැනටමත් ලිඛිතව
දන්වා තිෙබන අතර තවදුරටත් සභාෙව් දැන ගැනීම පිණිස ඒ
මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාව අද දින හැන්සාඩ් නිල වාර්තාෙව් මුදණය
කළ යුතු යයි මම නිෙයෝග කරමි.
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාව
1.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்

2.

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්
තීරණය
பாரா

மன்ற அ

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)
(Mr. Speaker)

2014 අෙපේල් මස 24 වැනි බහස්පතින්දා පැවැති පාර්ලිෙම්න්තු
කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීෙම්දී එළැඹි තීරණයක් අනුව,

හදිසි ෙපොදු වැදගත්කමින් යුතු කරුණු සම්බන්ධෙයන් පමණක් සභාව
කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න සීමා විය යුතු අතර එක් දිනකට එවැනි
එක් පශ්නයක් පමණක් ඇසීමට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට
අවසර ලබා දිය යුතු ය.
කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්නවල හදිසි ෙපොදු වැදගත් බව,
කථානායකවරයා විසින් තීරණය කරනු ලැබිය යුතු ය.

வல்கள் பற்றிய கு வின் தீர்மானம்

DECISION OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න සඳහා ෙවන් කළ දිනෙය් පැයක
කාලයක් ෙවන් කළ යුතු අතර, ආණ්ඩු පාර්ශ්වය සඳහා එවැනි පශ්න
03ක් ද විරුද්ධ පාර්ශ්වය සඳහා පශ්න 03ක් ද වශෙයන් සභාව කල්
තබන අවස්ථාෙව්දී පශ්න 06 ක් පමණක් ඇසීමට අවසර ලබා දිය යුතු
ය.
එවැනි ඕනෑම දිනක් සඳහා කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න අවශ
පමාණය, ආණ්ඩු පාර්ශ්වය ෙහෝ විරුද්ධ පාර්ශ්වය විසින් ඉදිරිපත්
ෙනොකරන්ෙන් නම්, අවස්ථානුකූලව ආණ්ඩු පාර්ශ්වය ෙහෝ විරුද්ධ
පාර්ශ්වය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන කිසියම් අතිෙර්ක පශ්න සඳහා
ඉඩ ලබා ෙදනු ලැෙබ්.

ANNOUNCEMENTS

I

VOLUME 225

3.

අදාළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා විසින් අත්සන් කර ඇත්නම්,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුව්ට කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න තමන්ෙග්
අදාළ පධාන සංවිධායකවරයා ෙවත ෆැක්ස් මාර්ගෙයන් ඉදිරිපත් කළ
හැකි ය.
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න ඇසීමට නියමිත දිනට ෙපර දින
අදාළ පධාන සංවිධායකවරුන් විසින් එම පශ්න ෙපරවරු 10.00 වන
විට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත භාර ෙදනු ලැබිය යුතු

පාර්ලිෙම්න්තුව

3
[ගරු කථානායකතුමා]

අතර, එකී කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න මධ ාහ්න 12.00 වන විට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා ෙවත යවනු ලැබිය යුතු ය.
4.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා විසින් එම පශ්න පිළිතුරු සැපයීම
සඳහා අදාළ අමාත වරුන් ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබිය යුතු ය. එවැනි
පශ්නයක් සඳහා පිළිතුරු ලබා දීමට ෙහෝ ෙනොදීමට ද, එෙමන්ම,
අවශ ෙව් නම්, එකී පශ්නය වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන
පශ්නයක් ෙලස ලැයිස්තුගත කරන ෙලස සභා ගර්භෙය්දී ඉල්ලා
සිටීමට ද, අමාත වරයාට අයිතියක් ඇත්ෙත් ය.

5.

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්නයක් අසනු ලබන පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයක්, ඔහු විසින් දැනුම්දී ඇති පශ්නයට පමණක් සීමා විය
යුතුය.

6.

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්නයක් සම්බන්ධෙයන් අතුරු පශ්න
ඇසීමට අවසර ලබා ෙනොදිය යුතු ය.

7.

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පශ්න සඳහා ද ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 31
(1)-(10) දක්වා රීති අදාළ විය යුතුය.

ஒத்திைவப்பின்ேபாதான வினாக்க
1.

க்கான வழிகாட் கள்

ஒ க்கப்பட்ட நாளில் ஒத்திைவப்பின்ேபாதான வினாக்க க்காக
ஒ மணித்தியால ேநரம் ஒ க்கப்ப வ டன் அரசாங்கம் சார்பாக
3 வினாக்க ம் எதிர்க்கட்சி சார்பாக 3 வினாக்க ம் என்ற
விகிதாசார அ ப்பைடயில், ஒத்திைவப்பின்ேபாதான ஆ
வினாக்கள் மாத்திரேம அ மதிக்கப்ப ம்.
அவ்வாறான நாளில் அரசாங்கேமா எதிர்க்கட்சிேயா ேபா மான
ஒத்திைவப்பின்ேபாதான
வினாக்கைளச்
சமர்ப்பிக்காவி ன்
ைறேய
அரசாங்கத்தினால்
அல்ல
எதிர்க்கட்சியினால்
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் ேமலதிக வினாக்கள் அ மதிக்கப்ப ம்.

2.

அவசர ெபா
க்கியத் வம் வாய்ந்த விடயம் ெதாடர்பாக
மாத்திரேம
இந்த
ஒத்திைவப்பின்ேபாதான
வினாக்கள்
மட் ப்ப த்தப்ப வ டன் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர்
குறிப்பிட்ட தினெமான்றில் அ ேபான்ற ஒ
வினாவிைன
மாத்திரேம ேகட்பதற்கும் அ மதி வழங்க
ம்.
ஒத்திைவப்பின்ேபாதான வினாக்களின் ெபா
பற்றிச் சபாநாயகாினால் தீர்மானிக்கப்ப ம்.

3.

சம்பந்தப்பட்ட
ைகெயாப்பமிட்
தற்ேகாலாசா

க்கியத் வம்

பாரா மன்ற
உ ப்பினர்
வினாவில்
ப்பின்
அதைனத்
தங்க ைடய
கட்சி
க்கு பக்ஸ் (Fax) லம் அ ப்பலாம்.

ஒத்திைவப்பின்ேபா வினாக்கைள ேகட்கின்ற தினத்திற்கு தல்
தினம் குறிப்பிட்ட
தற்ேகாலாசானால் அைவ
.ப. 10.00
மணியளவில்
பாரா மன்ற
ெசயலாளர்
நாயகத்திற்கு
அ ப்பப்ப தல் ேவண் ம் என்ப டன், நண்பகல் 12.00 மணி
அளவில்
பாரா மன்ற
சைப
தல்வ க்கும்
அைவ
அ ப்பப்படல் ேவண் ம்.
4.

5.

பாரா மன்ற சைப தல்வர் குறிப்பிட்ட ஒத்திைவப்பின்ேபாதான
வினாக்கைள உாிய அைமச்சர்கள் பதிலளிக்கும் ெபா ட்
ைகயளித்தல் ேவண் ம். அவ்வாறான வினாெவான் க்குப்
பதிலளிப்பதற்கும்
அல்ல
பதிலளிக்காமல்
இ ப்பதற்கும்
ேதைவப்ப ன், அதைன வாய்ெமாழி வினாவாகப் பதிலளிக்கும்
ெபா ட்
பட் யற்ப த் மா
சைபயில் ேகா வதற்கும்
அைமச்சர்க க்கு உாிைம உண் .
ஒத்திைவப்பின்ேபாதான
வினாெவான்றிைன
ேகட்கும்
உ ப்பினர், ஏற்கனேவ அறிவித் ள்ள எ த்
ல வினா டன்
கண் ப்பாக ெபா ந் ம் வைகயில் மட் ப்ப த்திக் ெகாள்ள
ேவண் ம்.

4
If either the Government or the Opposition do not submit the
required number of Adjournment Questions for any such day,
any additional Questions submitted by the Government or the
Opposition, as the case maybe, will be accommodated.

2.

Adjournment Questions shall be restricted to matters of urgent
public importance and a Member of Parliament shall be
allowed to ask only one such Question per day.
Matter of urgent public importance of Adjournment Questions
shall be decided by Mr. Speaker.

3.

Members of Parliament could submit the Adjournment
Questions to their respective Chief Whips through fax mode
provided that the Question has been signed by the Member of
Parliament concerned.
The Respective Chief Whips shall submit such Questions to
the Secretary-General of Parliament by 10.00 a.m. of the
preceding day and by 12.00 noon, the Adjournment Questions
shall be sent to the Leader of the House of Parliament.

4.

The Leader of the House of Parliament shall submit the
Questions to the respective Ministers to answer. The Ministers
will have the right to answer or not answer a Question, and to
request on the Floor of the House that it be listed as a Question
for oral answers, if necessary.

5.

A Member of Parliament asking an Adjournment Question
should confine himself only to the Question for which notice
has already been given.

6.

No Supplementary Questions to an Adjournment Question
shall be allowed.

7.

Provisions of the Rules under the Standing Order No. 31 (1) (10) shall apply to the Adjournment Questions as well.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, පශ්න හයක් ඇසීමට අවස්ථාව ලබා
දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අතුරු පශ්න
එකක් ෙහෝ ෙදකක් ඇසීමට අවස්ථාව ලබා ෙදන ෙලස ද ඉල්ලා
සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක තමුන්නාන්ෙසේෙග් පධාන සංවිධායකතුමාට කියන්න;
පක්ෂ නායකතුමාට කියන්න. ඒ මාර්ගෙයන් දැනුම් ෙදන්න. [බාධා
කිරීමක්] ඒක කියන්න ඕනෑ ෙම් ගරු සභාෙව් ෙනොෙවයි.

II
වරපසාද: හම්බන්ෙතොට නිරීක්ෂණ චාරිකාෙව්දී සිදුවූ
අවහිරය හා පහර දීෙම් තැත
சிறப் ாிைம : அம்பாந்ேதாட்ைடக்கான பாிசீலைன
விஜயத்தின்ேபா இைட
ம் தாக்குதல் யற்சி ம்

6.

ஒத்திைவப்பின் ேபாதான வினா ெதாடர்பில் உப வினாக்கைளக்
ேகட்பதற்கு இடமளிக்கப்படமாட்டா .

PRIVILEGE : OBSTRUCTION AND ATTEMPTED ATTACK
DURING INSPECTION TOUR OF HAMBANTOTA

7.

ஒத்திைவப்பின் ேபாதான வினாக்க க்கும் நிைலயியற் கட்டைள
இல. 31(1)-(10) வைரயான விதிகள் கைடப்பி க்கப்ப தல்
ேவண் ம்.

කථානායකතුමා

SET OF GUIDELINES FOR ADJOURNMENT QUESTIONS.
1.

One hour shall be allocated for Adjournment Questions on the
allotted day, and six Adjournment Questions shall only be
allowed, 3 for the Government and 3 for the Opposition
proportionately.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
සහ ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා යන පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් විසින් තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2014
අෙපේල් මස 24 වන දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු
සහ ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා සහ ගරු නලින් බණ්ඩාර
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ජයමහ මහතා යන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විසින් තමන්ෙග්
වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2014 අෙපේල් මස 25 වන දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ කාරක
සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

6

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙපර
පාසල්: සම්පත් හිඟය
சம்பத் வர பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
ன்பள்ளிகள் : ெபௗதிக வளப் பற்றாக்குைற

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

PRE-SCHOOLS IN SAMPATHNUWARA DIVISIONAL
SECRETARY'S DIVISION : SHORTAGE OF RESOURCES
(i)

1974 අංක 35 දරන ෙර්ගු (සංෙශෝධන) පනතින් සහ 1988 අංක 83
දරන ෙර්ගු (සංෙශෝධන) පනතින් සංෙශෝධිත (235 වැනි අධිකාරය
වන) ෙර්ගු ආඥාපනෙත් 19 (අ) වැනි වගන්තිය යටෙත් මුදල් හා කම
සම්පාදන අමාත වරයා විසින් ෙර්ගු තීරු බදු සම්බන්ධෙයන් සාදන
ලදුව 2014 ජනවාරි 06 දිනැති අංක 1844/6 දරන අති විෙශේෂ ගැසට්
පතෙය් පළ කරන ලද නියමය;

(ii)

2007, 2008, 2009, 2010 සහ 2011 වර්ෂ සඳහා ශී ලංකා විදුලි
සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තා; සහ

(iii)

2013 වර්ෂය සඳහා හින්දු ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ව ාපෘති හා කාර්ය සාධන වාර්තාව.[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ගරු
දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.
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1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)
(i) උතුරු පළාෙත්, සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස බල පෙද්ශය තුළ පවත්වාෙගන යනු
ලබන ෙපරපාසල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ෙපර පාසල් පවත්වාෙගන යනු ලබන ගම්මාන
කවෙර්ද;
(ආ)

2013 වර්ෂය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන
මහත්මිය ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i) ඉහත සඳහන් ෙපර පාසල්වල ෙභෞතික සම්පත්
ඌනතා රැසක් පවතින බව පිළිගන්ෙන්ද;
(ii) එම ඌනතා මඟහැරවීමට ගන්නා කියාමාර්ග
කවෙර්ද;
(iii) ෙමම ඌනතා සම්පූර්ණ කිරීමට ගතවන කාලය
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
வினா:

(அ) (i)

வட
மாகாணத்தின்
சம்பத் வர
பிரேதச
ெசயலாளர்
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தில்
ேபணப்பட்
வ கின்ற
ன்பள்ளிகளின்
எண்ணிக்ைக எத்தைன என்பைத ம்;
ேமற்ப
ன்பள்ளிகள் ேபணிவரப்ப கின்ற
கிராமங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

(ii)

PETITIONS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
ன்பள்ளிகளில் பல ெபௗதீக வளப்
பற்றாக்குைறகள்
காணப்ப கின்றெதன்பைத
அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(ii)

இக்குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இக்குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்காக
எ க்கும் காலம் யாெதன்பைத ம்

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම වක්වැල්ල, බටුවන්තුඩාව,
ෙදොෙල්ෙගොඩ
වත්ෙතහි
පදිංචි
බී.ෙක්.ටී.
මල්කාන්ති
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

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

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

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Child Development and
Women’s Affairs:
(a)

Will he inform this House of (i)

the number of pre-schools conducted in the
Sampathnuwara Divisional Secretary's Division
in the Northern Province; and

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

(ii)
(b)

(c)

the villages in which the aforesaid pre-schools
are conducted?

Will he state (i)

(ii)

the measures taken to alleviate the aforesaid
shortages; and

(iii)

the period of time that will be taken to overcome
the aforesaid shortages?

If not, why?

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child
Development and Women’s Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ෙපර පාසල් 15කි. නාම ෙල්ඛනය ඇමුණුම* 01න්
දැක්ෙව්.
(ii) ඔව්. නාම ෙල්ඛනය ඇමුණුම 02න් දැක්ෙව්.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

(ආ)

ෙපර පාසෙල්
නම
ශී ගජබා
ළදරු උයන
පුංචිතරු
ළදරු උයන
ළහිරු ළදරු
උයන
මාෙනල්
ළදරු උයන
ශී කාශ ප
ළදරු උයන
දිමුතු ළදරු
උයන
ශී හස්ථි
ළදරු උයන
ශී පැරකුම්
ළදරු උයන
කුමුදු ළදරු
උයන
ශී රන්තරු
ළදරු උයන
ළහිරු ළදරු
උයන
රණතිසරු
ළදරු උයන
දුටුගැමුණු
ළදරු උයන
රණමයුරා
ළදරු උයන
රණමයුරා
ළදරු උයන

(i)
(ii)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමනි, "උතුරු වසන්තය" වැඩසටහන
තිබුණත් ඒ ෙපර පාසල් තවමත් කටුමැටි ෙගොඩනැඟිලිවල
පවත්වාෙගන යනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙමොකක්ද?
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහෝ ගම්බද පෙද්ශවල කටු මැටිෙයන්
හැදූ ෙපර පාසල් තිෙබනවා. කටු මැටිෙයන් හදපු ඒ සමහර ෙපර
පාසල් දැන් ගෙඩොලින් හදලා තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. ෙම්
ෙබොෙහෝ ෙපර පාසල් ගෙඩොලින් හදපු ඒවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇමුණුම 02

3

ඇමුණුම් 01, 03 හා 04 සභාගත* කරමි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

2

පැවැති ෙභෞතික සම්පත් ඌනතා ෙබොෙහෝ දුරට
සම්පූර්ණ කර ඇත. විස්තරය ඇමුණුම 03 හා
04න් දැක්ෙව්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

whether he admits that there are a number of
shortages of physical resources in the aforesaid
pre-schools;

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)

අනු
අංකය
1

8

ලිපිනය
නව ගජබාපුර,
වැලිඔය
සම්පත්ගම, වැලිඔය

පවත්වාෙගන යනු
ලබන ගම්මානය
නව ගජබාපුර
සම්පත්ගම

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමම
ෙපර පාසල්වල ඉෙගනුම ලබන දූ දරුවන්ට හැම මාසයකම කිරි
ආහාර ලබා දීම සඳහා රුපියල් 200 ක් ලබා ෙදනවාය කියා
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබනවා. ඒ පතිපත්තිය
රෙට් සියලුම ෙපර පාසල්වල දූ දරුවන්ට අද දවෙසේ කියාත්මක
ෙවනවා ද?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

කිරි ඉබ්බන් වැව
දකුණ, වැලිඔය
කිරි ඉබ්බන් වැව
වම, වැලිඔය
නිකවැව වම,
වැලිඔය
නිකවැව දකුණ,
වැලිඔය
ඇතාවැටුණු වැව,
වැලිඔය
ඇතාවැටුණු වැව,
වැලිඔය
ජනකපුර, වැලිඔය

කිරි ඉබ්බන් වැව
දකුණ
කිරි ඉබ්බන් වැව වම

පැරණි ගජබාපුර,
වැලිඔය
කල ාණපුර I,
වැලිඔය
කල ාණපුර III,
වැලිඔය
ඇහැටුගස් වැව,
වැලිඔය
පැරණි ෙමොණර වැව,
වැලිඔය
නව ෙමොණර වැව,
වැලිඔය

පැරණි ගජබාපුර

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

කල ාණපුර I

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

නිකවැව වම
නිකවැව දකුණ

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ෙම් පශ්නෙයන් අසා තිෙබන ෙපර පාසල්වල දූ දරුවන්ට
කිරි වීදුරුවක් ලබා දීෙම් වැඩ සටහන කියාත්මක කරනවා. ෙම්
පශ්නෙයන් අසා තිෙබන ෙපර පාසල්වල දු දරුවන්ට කිරි වීදුරුවක්
ලබා ෙදනවා.

ඇතාවැටුණු වැව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ඇතාවැටුණු වැව

(The Hon. Sajith Premadasa)

ජනකපුර

කල ාණපුර III

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

මා ෙම් අතුරු පශ්නෙයන් ඇසුෙව් ෙම් ෙපර පාසල් ද ඇතුළුව
මුළු රෙට්ම තිෙබන සියලුම ෙපර පාසල් සම්බන්ධෙයනුයි.
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

සම්පූර්ණ ෙපර පාසල් සංඛ ාව කියන්නට බැහැ. බහුතර ෙපර
පාසල් සංඛ ාවක දූ දරුවන්ට ෙම් කිරි වීදුරුව ලබා ෙදනවා.

ඇහැටුගස් වැව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

පැරණි ෙමොණර වැව

(The Hon. Sajith Premadasa)

නව ෙමොණර වැව

ෙභෞතික සම්පත් ඌනතා රැසක් තිබුණි.
අමාත ාංශෙය් ළමා ෙල්කම් කාර්යාලය ෙවත
ළමා ආරක්ෂාව, මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා
සංවර්ධනය පිළිබඳ ඒකාබද්ධ ව ාපෘතිය යටෙත්
ෙවන් වූ පතිපාදන ෙයොදා ගනිමින් කියා කිරීම.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමා ෙනොදැනුවත්ව පිළිතුරක් ලබා දී ෙම් ගරු සභාව
ෙනොමඟ යැව්වා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ.ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, මා වගකීෙමන් කියනවා, අද අෙප් රෙට්
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(i)

අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකරනු ලබන බවට ජනතාව
ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද;

(ii)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ අනවසරෙයන්
ෙගොඩකර ඇති
කුඹුරු ඉඩම් පමාණය
ෙකොපමණද;

(iii)

එම අනවසර ෙගොඩකිරීම්වලට අදාළව පැමිණිලි
ලැබී තිෙබ්ද;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(iv)

එෙසේ නම්, ලැබී
ෙකොපමණද;

(The Hon. Sajith Premadasa)

(v)

එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා
නීත නුකූලව කටයුතු කර තිෙබ්ද;

(vi)

ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;

කිසිම ෙපර පාසල් දරුෙවකුට රාජ අනුගහය යටෙත් කිරි ආහාර
ලබා දීෙම් වැඩසටහනක් කියාත්මක වන්ෙන් නැහැයි කියා. [බාධා
කිරීමක්] නැහැ. ගරු කථානායකතුමාෙගන් අහන්න ෙකෝ
හම්බන්ෙතොට කියාත්මක ෙවනවා ද කියා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ.

(අ)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ෙපර පාසල්වල ඒක කියාත්මක වන තැන් තිෙබනවා.
කියාත්මක වන්ෙන් නැති තැනුත් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාව අපහසුතාවකට ලක් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. අවසාන අතුරු පශ්නය හැටියට
මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා, ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් "මහින්ද
චින්තන - දිනවමු ශී ලංකා" පතිපත්ති පකාශනෙය් 9 වන පිටුෙව්
සඳහන් වන ආකාරයට ෙම් රෙට් සියලුම ෙපර පාසල්වල දූ
දරුවන්ට මාසිකව කිරි ආහාර ලබා දීම සඳහා අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් රුපියල් 200ක් ෙවන් කරන්ෙන් කවදා ද කියා.

(ආ)

2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා අතුරලිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම්
ෙගොඩකිරීමට නීත නුකූල අවසරය ලබා ෙගන
තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, ෙගොඩකිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති
කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එම කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට
ෙහේතු කවෙර්ද;

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3 -3451/'13- (1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

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

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

(அ) (i)

அத் ர ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் வயற்காணிகள் மீட்கப்ப வதாக
ெபா மக்கள் குற்றஞ் சாட் வைத அறிவாரா
என்பைத ம்;

(ii)

2005ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைற வைர
ேமற்ப
பிரேதச
ெசயலாளர்
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் அ மதியின்றி மீட்கப்பட் ள்ள
வயற்காணிகளின்
பரப்பள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
அ மதியற்ற
காணி
மீட் கள்
ெதாடர்பில்
ைறப்பா கள்
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில்,
ைறப்பா களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
ைறப்பா கள்
ெதாடர்பில்
விசாரைணகள் நடத்தப்பட்
சட்ட ாீதியான
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்

(vi)

இதற்கைமய
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு
வ காலைமப்
தற்ேகாலாசா

සංඛ ාව

(i)

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

කථානායකතුමා

පැමිණිලි

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

ඒ දින වකවානු මට ස්ථිරව කියන්න බැහැ. බහුතර ෙපර පාසල්
සංඛ ාවකට ඒ පතිපාදන ලබා ෙද්වි.

ඇති

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල්
ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් කුඹුරු
ඉඩම් : අනවසර ෙගොඩ කිරීම්
அத் ர ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி
வயற்காணிகள் : அ மதியற்ற மீட்

PADDY LANDS IN ATHURALIYA DIVISIONAL SECRETARY'S
DIVISION : UNAUTHORIZED FILLING

3532/'13

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

கிைடக்கப்ெபற் ள்ள
எண்ணிக்ைக

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

2005ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் இற்ைறவைர
அத் ர ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப்
பிரேதசத்தி ள் வயற்காணிகைள மீட்பதற்கு
சட்ட ாீதியாக அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව

11

12

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(ii)

ஆெமனில்,
மீட்பதற்கு
அ மதி
வழங்கப்பட் ள்ள வயற்காணிகளின் பரப்பள
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப வயற்காணிகைள மீட்பதற்கு அ மதி
வழங்கியைமக்கான
காரணங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்

Will he inform this House(i)

whether he is aware of the fact that the public is
levelling allegations to the effect that paddy
lands in the Athuraliya Divisional Secretary's
Division are being filled;

(ii)

the extent of paddy land that has been filled
without permission in that Divisional Secretary's
Division from the year 2005 to date;

(iii)

whether complaints pertaining to
unauthorized fillings have been received;

(iv)

if so, of the number of complaints so received;

(v)

whether legal action has been taken with regard
to those complaints after conducting
investigations; and

(vi)
(b)

(c)

those

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියනවා, පැමිණිලි 10ක් ලැබී
තිෙබනවා, එයින් පැමිණිලි 3ක් සම්බන්ධෙයන් පස් ඉවත් කර
තිෙබනවා, පැමිණිලි 4ක් සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරන්න කටයුතු
කර තිෙබනවාය කියලා. ඉතිරි පැමිණිලි 3 සම්බන්ධෙයන්
පරීක්ෂණ ෙකෙරනවා. නමුත් ඒ අතර දිගින්-දිගටම පස් පිරවීෙම්
සහ ස්ථිර ෙගොඩනැඟිලි හැදීම සඳහා වූ බිම් සකස් කිරීෙම් කටයුතු
සිදු කරමින් පවතිනවා. ෙම් පැමිණිලි විභාග කර අවසන් වන විට
ෙගොඩනැඟිලි හදලා අවසන් ෙවන්නත් ඉඩ තිෙබනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා පවත්වන්ෙන් කථාවක්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ.

of the action that has been taken accordingly?

Will he state (i)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Economic Development:
(a)

(i)
(ii)
(iii)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

அவர் குறிப்பி வார?
(இ)

(ආ)

අෙනකුත් පැමිණිලි සඳහා ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි
ෙගොනු කර ඇත.
නැත.
අදාළ ෙනොෙව්.
අදාළ ෙනොෙව්.

whether permission to reclaim paddy lands in the
Athuraliya Divisional Secretary's Division from
the year 2005 to date had been obtained legally;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. අතුරු පශ්න
වශෙයන් අහන්ෙන් පිළිතුෙරන් මතු වන පශ්නයි.

(ii)

if so, the extent of paddy land that has been
authorized to be reclaimed; and

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(iii)

the reasons for granting permission to reclaim
the aforesaid paddy lands?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

If not, why?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)

(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, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)
(i) අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩකිරීම් පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී
ඇත.
(ii) අක්කර 02යි, පර්චස් 34.05කි.
(iii) ඔව්.
(iv) පැමිණිලි 10.
(v) ඔව්.
(vi) පැමිණිලි 03ක් සම්බන්ධෙයන් අකුරැස්ස
ෙපොලීසිෙය් මැදිහත් වීෙමන් පස් ඉවත් කර ඇත.
පැමිණිලි 04ක් සම්බන්ධෙයන් නඩු පවරා
වැළැක්වීෙම් නිෙයෝග 04ක් ලබා ෙගන ඇත.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ඒකට ගන්න කියා මාර්ගය තමයි අපි අරෙගන තිෙබන්ෙන්.
ගරු මන්තීතුමා, කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර
නිලධාරින් ඉන්නවා, ෙගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරින් ඉන්නවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් උත්තර දුන්ෙනොත්
ෙකටිෙයන් ඇහුෙවොත් ෙහොඳයි.

ෙහොඳයි. අතුරු පශ්නයත්

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

මම දැන් ෙකටිෙයන් උත්තර දීලා ඉවරයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වය පැත්ෙත් mike එක
ඉක්මනට off ෙවනවා. ෙමොකද දන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්
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mike එක දිගටම on ෙවලා තිෙබනවා. එය සාමාන ෙයන් සිදු
වන ෙදයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ, අනවශ ෙද්වල් කියන ෙකොට. ඒවා පශ්න ෙනොෙවයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ, ෙකොණ්ෙඩ් පාට කරලා -[බාධා කිරීමක්]

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අද ෙලෝක තරුණ සමුළුව. හම්බන්ෙතොට දිස්තික් නායකයා
ෙමෙහේ. කමක් නැහැ.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි, අතුරු පශ්නය භාගයට අහද්දී,
පශ්නය අහලා ඉවර ෙවන්නත් කලින් ඒක කෙළේ. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, දැන් ඔබතුමාෙග් ෙදවන ෙහෝ තුන්වන අතුරු පශ්නය
අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්, ෙදවන අතුරු පශ්නය.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් අමාත තුමා කියනවා, නඩු පවරලා
තීන්දු දුන්නාට පස්ෙසේ පස් ඉවත් කිරීෙම් කියාවලියට සම්බන්ධ
වන යම් ෙකොටසක් තිෙබනවා කියලා. හැබැයි ඒ ෙකොටෙසේත්
නාමිකව ඇතැම් නිලධාරින් පිරිසක් අසලදී පස් ඉවත් කිරීම සිදු
කරලා ඉදි කිරීම් කරනවා; ස්ථීර ෙගොඩනැඟිලි හදලා තිෙබනවා.
ෙම්, අකුරැස්ස පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්. ෙම් වාෙග්
ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධෙයන් ගන්නා කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද
කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පශ්නෙයන් අහන්ෙන් අතුරලිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් බලපෙද්ශය සම්බන්ධවයි. අකුරැස්ස ගැන ෙවනම
පශ්නයක් අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙම්, අකුරැස්ස මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමා ෙකළින්ම තුන්වන අතුරු පශ්නයට
යනවා ෙන්. අද හම්බන්ෙතොට ෙලොකු වැඩක් තිෙයද්දී ඔබතුමා
ෙමෙහේ. කමක් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

මම ලැහැස්ති ෙවලා ආෙව්
ෙකොට්ඨාසෙය් -

අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඒක තරුණයින්ෙග් වැඩක්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ෙම්, අකුරැස්ස මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු කථානායකතුමාෙග්ත් හිත තරුණයි කියලා අපි හිතාෙගන
ඉන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය ෙනොෙවයි ෙන්. ඔබතුමා අහලා
තිෙබන්ෙන් අතුරලිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කියලා
ෙන්.

(The Hon. P. Harrison)

එතෙකොට අෙප් කථානායකතුමා වයසයිද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔව්, අෙප් කථානායකතුමා වයසයි. හරි, කමක් නැහැ.

(Mr. Speaker)

පධාන පශ්නයට ෙදන ලද පිළිතුෙරන් පැන නඟින අතුරු
පශ්න අහන්න. ෙවන ෙවන ෙද්වල් දැන ගන්නට ඇහුවාට කමක්
නැහැ.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

එතුමා තවමත් තරුණ පාටයි.

අකුරැස්ස සම්බන්ධෙයන් ෙවනම පශ්නයක් අහන්න.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

මම අහන්ෙන් යම් තැනක කුඹුරක් ෙගොඩ කරලා ස්ථීර
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා තිබුෙණොත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
අමාත ාංශෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එකයි. ඉතින් එය ෙම්
උත්තරයට අදාළයි.

පශ්න අංක 6-3906/'13-(2), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය.

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

ேசனாநாயக்க)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ෙගොවිජන සංවර්ධන නිලධාරිවරු ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙපොලීසියට දන්වා නඩු දමනවා. නීත නුකූල ෙනොවන විධියට යම්
ෙගොඩ කිරීමක් ෙකරිලා තිෙබනවා නම්, ඒ පස් ඉවත් කරන්න
කියලා උසාවිෙයන් නඩු තීන්දු ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ පස් ෙගොඩ
කරපු අයම නැවත ඒ පස් ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒක දැඩි දඬුවමක්.
ඒ දඬුවම ෙදනවා. ඒක උසාවිෙයන් කරන වැඩක්. ෙගොවිජන
සංවර්ධන පනෙත් හැටියට නීත නුකූලවයි අපි කියාත්මක
වන්ෙන්.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති
අමාත තුමා ෙ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.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය.

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-4263/'13-(1), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙදෙවනි
අතුරු
පශ්නය
මම
නැවතත්
අහනවා.
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා තිබුෙණොත්, පස් ටික ඉවත් කරන ගමන් ඒ
ෙගොඩනැඟිල්ලත් කඩා දමනවාද?

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ෙම් පෙද්ශෙය් තිබුණු එවැනි ෙගොඩනැඟිලි කඩා ඉවත් කළා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, ෙම් පෙද්ශෙය් ෙලොකු
බලධාරින්ෙග් ෙගොඩනැඟිලිත් කඩා ඉවත් කළ බව. ඒවා
තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්නත් ඇති. [බාධා කිරීමක්] බලධාරින් කීප
ෙදෙනකුෙග්. එක් ෙකෙනකුෙග් ෙනොෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කටයුතු

පශ්න අංක 5-3713/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා මාස ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

උසාවිෙයන් නිෙයෝග අරෙගන ඒ සඳහා අවශ
කරන්න.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
අහපු පශ්නයට සති ෙදකකින් පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්
පශ්නය අමාත ාංශ ෙදකකට අයත් පශ්නයක්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරලා
තිෙබන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශයට. එතෙකොට එම
විෂය භාර අමාත වරයා ගරු ජනාධිපතිතුමා නිසා අගාමාත තුමා
විසින් පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්
අනවසර ඉදි කිරීමක් ෙලස එම ෙගොඩනැඟිල්ල කඩා දමනවාද,
නැද්ද කියන පශ්නයට පිළිතුරක් පමණයි. නාගරික සංවර්ධන
විෂය හා සම්බන්ධ කාරණය පමණයි මම අහන්ෙන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නාගරික සංවර්ධන විෂය යටතට ෙනොෙවයි ෙම්ක එන්ෙන්.
ෙපොලීසිය භාරව ෙවනම අමාත ාංශයක් අලුතින් පිහිටුවා
තිෙබනවා. ෙමම පශ්නෙයන් අහන්ෙන් ෙපොලීසිය විසින් ගත් කියා
මාර්ගය ෙමොකක්ද කියායි. ඔබතුමා කුමන අමාත ාංශෙයන්ද
පශ්නය අහන්ෙන් කියලා අපට පැහැදිලිව ලියලා එවන්න, අපි සති
ෙදකකින් උත්තරය ෙදන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමා පධාන පශ්නයට පිළිතුර ෙදන්න.
ෙම්ක ඒ තරම් ගණන් ගන්න එපා. ඔය විධියට ෙබදන්න ගිෙයොත්
ඒක කරදරයක් ෙන්.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

උත්තරය ෙදන්න ලැහැස්ති කරන්නම්. නමුත් අමාත ාංශ
ෙදකකට අදාළ විධියටයි පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

දහම් පාසල් ගුරුවරු : අධ ාපන සුදුසුකම්

அறெநறிப் பாடசாைல ஆசிாியர்கள் : கல்வித்
தைகைமகள்
DHAMMA SCHOOL TEACHERS: EDUCATIONAL
QUALIFICATIONS

4291/’13

8. ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(b)
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(iii)

whether any type of appointment letter has been
given to all Dhamma School teachers; and

(iv)

if so, the authority by which that is issued?

If not, why?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා (බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - ெபளத்த சாசன,
மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(ආ)

(i)

දිවයිෙන් ඇති දහම් පාසල්වල ෙම් වන විට ෙසේවය
කරන
ගුරුවරුන්
සංඛ ාව
122,084යි.
(2013.12.31 දිනට)

(ii)

එම ගුරුවරුන්ට තිබිය යුතු බවට රජය විසින්
පිළිගන්නා මූලික අධ ාපන සුදුසුකම් වන්ෙන්
පහත සඳහන් සුදුසුකම්වලින් එකක් ෙහෝ
කිහිපයක් සම්පූර්ණ කර තිබීමයි.

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) දිවයිෙන් ඇති දහම් පාසල්වල අද වන විට ෙසේවය
කරන ගුරුවරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම ගුරුවරුන්ට තිබිය යුතු බවට රජය විසින්
පිළිගන්නා මූලික අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද;
(iii) සියලුම දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට කවර ආකාරයක
ෙහෝ පත්වීම් ලිපියක් ලබා දී තිෙබ්ද;
(iv) එෙසේ නම්, එය නිකුත් කරනු ලබන බලධාරියා
කවුරුන්ද;

(1)

දහම් පාසල් අවසාන විභාගය සමත් වීම.

(2)

ෙබෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් වීම;

(3)

අධ යන ෙපොදු සහතික පත විභාගෙය්දී
බුද්ධ ධර්මය, ෙබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය යන
විෂයනට සම්මාන සාමාර්ථයක් ලබා තිබීම;

(4)

මූලික පිරිෙවන් අවසාන විභාගය සමත්ව
තිබීම;

(5)

පාචින, පාරම්භ, මධ ම ෙහෝ අවසාන
විභාගය සමත්ව තිබීම;

வல்கள்

(6)

(அ) (i)

நா
வதி ம்
உள்ள
அறெநறிப்
பாடசாைலகளில் தற்ேபா ேசைவயாற் கின்ற
ஆசிாியர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

බුද්ධ ධර්මය, ෙබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය යන
විෂයයන්ෙගන් එකක් සහිතව උපාධියක්
ලබා තිබීම ෙහෝ ෙබෞද්ධ හා පාලි
විශ්වවිද ාලෙය් බුද්ධ ධර්ම ඩිප්ෙලෝමාව
ලබා තිබීම;

(7)

(ii)

ேமற்ப
ஆசிாியர்க க்கு
இ க்க
ேவண் யெதன
அரசாங்கத்தினால்
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட அ ப்பைடக் கல்வித்
தைகைமகள் யாைவ என்பைத ம்;

ගරු විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්ෙසේලා,
පිරිෙවන්වල දැනට ෙසේවෙය් නියුතු ෙහෝ
විශාමික ගුරු භවතුන්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம
அைமச்ச ம்
த்த
சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

(iii)

(iv)

மத

அ

சகல அறெநறிப் பாடசாைல ஆசிாியர்க க்கும்
ஏேத ெமா
விதத்திலான
நியமனக்
க தெமான்
வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
ஆெமனின், இதைன வழங்கும் அதிகாாி யார்
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he inform this House (i) the number of teachers teaching in the Dhamma
Schools in Sri Lanka as of today;
(ii) the basic educational qualifications expected by
the Government to be in possession with the
aforesaid teachers;

(iii)

ඔව්.

(iv)

පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ෙබෞද්ධ කටයුතු සහකාර
ෙකොමසාරිස්වරුන් හැටියට දැනට නම් කර
තිෙබනවා.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට යම්
දීමනාවක් ලබා ෙදනවාද?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

දහම් පාසල්වල ඉගැන්වීම ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් කරනු ලබන
ෙසේවාවක්. දහම් පාසල්වලට පුස්තකාල දීමනාව හැටියට
අවුරුද්දකට සැරයක් රුපියල් 2,000ක දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. අපි
දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට නිල ඇඳුමක් ලබා ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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එම ෙරෝහල් ෙවත එකී ෙසේවය ලබා ගැනීමට
ගමන් කිරීම ඉතා දුෂ්කර කටයුත්තක් බවත්;

ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙබෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාග සමත්
අයට මෑතකදී ගුරු පත්වීම් ලබා දී තිබුණා. දහම් පාසල්වල ඉගැන්
වීමට ඒ අයව ඔබතුමන්ලා අනුයුක්ත කරනවාද?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරීමට
එතුමා පියවර ගන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

ெபாத் வில் ஆதார ைவத்தியசாைலயில் இரத்த
வங்கிச் ேசைவ இல்ைல என்பைத ம்;

(ii)

இந்த ைவத்தியசாைலயில் இரத்த வங்கிச்
ேசைவக்ெகனத் தாதியர்கைளத் ெதாி ெசய்
பயிற்சி
வழங்கப்பட்
நீண்ட
காலம்
கடந் ள்ள என்பைத ம்;

(iii)

அம்பாைற
மாவட்டத்தில்
அக்கைரப்பற் ,
கல் ைன
மற் ம்
அம்பாைற
ைவத்தியசாைலயில்
இச்ேசைவ
ஆரம்பிக்கப்பட்
நீண்டகாலம்
கழிந் ள்ளேபாதி ம் ெபாத் வி ல் இ ந்
ேமற்ப
ைவத்தியசாைலக க்கு
குறித்த
ேசைவையப்
ெபற் க்ெகாள்ளச்
ெசல்வ
மிக ம் சிரமமான காாியம் என்பைத ம்

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ෙබෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් අයට ගුරු සහායක පත්වීම්
අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත්යි ලබා දුන්ෙන්. අධ ාපන
අමාත ාංශය නියම කරන විද ාපීඨවල ඒ අය උගන්වනු ලබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා පුස්තකාල
දීමනාව ගැන. ෙබොෙහෝ දහම් පාසල්වල පසු ගිය වර්ෂය සඳහා
පුස්තකාල දීමනාව ලබා දීලාත් නැහැ.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) ெபாத் வில் ஆதார ைவத்தியசாைலயில் இரத்த வங்கி
ஒன்ைற தாபிக்க அவர் நடவ க்ைக எ ப்பாரா?
(இ)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health:

ලබා දීලායි තිෙබන්ෙන්.

(a)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

Is he aware that (i)

a blood bank service is not available at the
Pottuvil Base Hospital;

(ii)

a long time has lapsed since the selection and
training of nurses for blood bank service for this
hospital; and

(iii)

even though a long time has passed since the
provision of this service to the Akkaraipattu,
Kalmunai and Ampara Hospitals in the Ampara
District, travelling from Pottuvil to those
hospitals to obtain this service is a difficult task?

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා වගකීෙමන්ද කියන්ෙන්?

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

වගකීෙමන් කියන්ෙන්.

ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහල: ෙල් බැංකු ෙසේවාව

ெபாத் வில் ஆதார ைவத்தியசாைல : இரத்த வங்கிச்
ேசைவ

(b)

Will he take steps to establish a blood bank at Pothuvil
Base Hospital?

POTTUVIL BASE HOSPITAL: BLOOD BANK SERVICE

(c)

If not, why?
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9. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකු ෙසේවාවක්
ෙනොමැති බවත්;

(ii)

ෙල් බැංකු ෙසේවාව සඳහා ෙමම ෙරෝහලට ෙහදියන්
ෙතෝරා ෙගන පුහුණු කර දිගු කලක් ගත වී ඇති
බවත්;

(iii)

අම්පාර දිස්තික්කෙය් අක්කෙරයිපත්තු, කල්මුෙණ්,
අම්පාර ෙරෝහල්වලට ෙමම ෙසේවාව ලබා දී
ෙබොෙහෝ කලක් ගත වී ඇති නමුත්, ෙපොතුවිල් සිට

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා

(i)

ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකු ෙසේවාවක්
දැනට ස්ථාපිත කර ෙනොමැත.

(ii)

රුධිර නිෂ්පාදන ෙතොග රැස් කර පවත්වා ගැනීම
සඳහා දැනට කියාත්මක ෙල් බැංකු සමූහෙය්
අෙනකුත් ෙල් බැංකුවලට සහය වනු පිණිසත්,
මූලික අවශ තා සපුරාලන ලද විගස ෙල් බැංකුව
ස්ථාපනය කරනු පිණිසත් 2013 ජනවාරි හා මැයි
මාසයන්හි ෛවද නිලධාරිෙයකු හා ෙහද
නිලධාරිනියන් ෙදෙදෙනකු පුහුණු කරන ලදී.
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(iii)

අෙනකුත් ආසන්න ෙල් බැංකු ෙවතින් ෙසේවා ලබා
ගැනීෙම් දුෂ්කරතාව හඳුනා ෙගන ඇති නමුත්
විෙශේෂඥ ෛවද වරුන්ෙග් අධීක්ෂණය ෙනොමැති
බැවින් ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකුවක්
ස්ථාපනය කළ ෙනොහැක. එබැවින් ආසන්නතම
ෙල් බැංකුව වන අක්කෙරයිපත්තු මූලික ෙරෝහෙල්
ෙල් බැංකුව ෙවතින් ෙසේවා ලබා ගැනීෙම්
හැකියාව සලසා ඇත. එෙසේම ෙපොතුවිල් මූලික
ෙරෝහල වැඩි දියුණු කර විෙශේෂඥ ෛවද
ෙසේවාවන් ලබා දීම මෑතක සිට සිදු කරයි.

(ආ) ෙල් බැංකු ෙසේවාවන් ආරම්භ කිරීම සඳහා 2014.04.30 දින
වන විට මූලික අත වශ උපකරණ සැපයීමට පියවර ෙගන
තිබූ අතර, එම උපකරණ සැපයීම පමාද වීම නිසා ෙපොතුවිල්
මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකු ෙසේවාව ස්ථාපිත කිරීම
2014.05.31 දින දක්වා කල් යන ලදී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
கிழக்கு மாகாணத்தில் ெபாத் வில் மிக ம் பின்தங்கிய
ஒ

பகுதியாகும்.

Pottuvil is a backward village. Hon.
Minister, a large number of people live there. Also, a
large number of tourists go to Arugam Bay. Will the
Government take action to establish a blood bank there
soon?
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඒක තමයි. ෙමොකක්වත් ඇෙහන්ෙන් නැහැ, ෙමෙහම කෑ
ගහන ෙකොට.
ගරු කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ එංගලන්තයට ගිහිල්ලා
Commonwealth එෙක් ෙහොඳ උසස් සම්මානයක් ලබා ෙගන
ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට අද වැනි දවසක අෙප්
උණුසුම් සුබ පැතුම් පදානය කරනවා. අම්පාර දිස්තික්කෙය්
අක්කෙරයිපත්තු, කල්මුෙණ් සහ ෙපොතුවිල් අතර ෙලොකු
දුරස්තරයක් තිෙබනවා. මෙග් හිෙත් හැතැප්ම 25ක 30ක පමණ
දුරක් තිෙබනවා.
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙල්
බැංකුව ෙපොතුවිල් මූලික ෙරෝහෙල් - Base Hospital එෙක්ස්ථාපිත කරන ෙලසට ගරු ෙසෞඛ ඇමතිතුමාට දැනුම් ෙදනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මැයි මාසෙය් 31වැනි දාට එය ස්ථාපිත කරන බව පිළිතුෙර්
සඳහන් කළා ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමාට එම පිළිතුර යළි යළිත්
සිහිපත් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I agree with you that Arugam Bay is one of the biggest
tourist attractions in Pottuvil, but at the moment there is
no urgent necessity for blood. As stated in my reply, we
will install a blood bank by 31st May.

ගැලරිෙය් ඉන්ෙන් ෙපොතුවිල් පෙද්ශෙය් දරුවන්ද?
පශ්න අංක 10-2559/'12-(3), ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය තුන්වන වතාවටත්
අහනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙම් ෙවනුෙවන් සාත්තු ෙසේවිකාවන් කී ෙදෙනකුට පුහුණුව
ලබා දීලා තිෙබනවාද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අධ ාපන ඇමතිතුමා පැමිණ නැහැ. නිෙයෝජ
නැහැ.

ඇමතිතුමාත්

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙම් පශ්නයට කලින් උත්තර දුන්නා. ෛවද වරෙයකු හා
ෙහදියන් ෙදෙදෙනකු පුහුණු කර තිෙබනවා. දැනට අම්පාර
මූලික ෙරෝහෙල් ෙල් බැංකුෙව් වැඩ කටයුතු ෙකෙරනවා.
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. [බාධා කිරීම්] ගරු
කථානායකතුමනි, පශ්නය අහන්ෙන් මම ෙන්. ඇයි ෙම් අය කෑ
ගහන්ෙන්?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
අෙප්ක්ෂා කරනවා.

පධාන

සංවිධායකතුමාෙගන්

පිළිතුර

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මට ඇෙහන්ෙන් නැහැ.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 12-3452/'13-(1), ගරු පී. හැරිසන් මහතා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

පශ්න අංක 15 - 4174/'13 - (1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක
මහත්මිය.

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය

(The Hon. P. Harrison)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.
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කථානායකතුමා

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

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

ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය අහපු පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා
මට කරුණාකර කියන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13-3591/'13-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 15.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, කල් ඉල්ලන එකක් නැහැ කියා
හිතාෙගන මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා
ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුව ආරම්භ කරන්ෙන් පස් වරු 1.00ට.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

தினத்திற்

சமர்ப்பிக்கக்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

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

ேசனாநாயக்க)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා පශ්නය දන්ෙන්වත් නැහැ. මෙගන්
අහනවා, පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා. Order Paper එක බැලුවා නම්
ෙප්නවා ෙන්.

පශ්න අංක 14-3714/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමාෙග් අමාත ාංශ
සම්බන්ධෙයන් අහන පශ්නවලට පිළිතුරු නම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
මම හිතනවා ෙම්කටත් එෙහමම ෙව්වි කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

මට Order Paper එක කියවන්න බැරි වුණා. ෙකොෙහොම
වුණත් උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා සූදානමින් පැමිණ නැහැ වාෙග්යි ෙප්න්ෙන්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

தனி அறிவித்தல்

ෙදවැනි වටය.

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

පශ්න අංක 2 - 3236/'12, ගරු රවි කරුණානායක මහතා.

ல வினா

සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි පාඨමාලා කාලය අඩු කිරීම
இைணச் சுகாதார விஞ்ஞானமாணிப் பட்டப்
பாடெநறியின் கால எல்ைல குைறப்

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

REDUCTION IN DURATION OF ALLIED HEALTH SCIENCES
DEGREE PROGRAMME

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

தினத்திற்

சமர்ப்பிக்கக்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 - 3237/'12 - (1), ගරු රවි කරුණානායක
මහතා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා (සමුපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர - கூட் ற , உள்நாட்
வர்த்தக பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Hemal Gunasekara - Deputy Minister of Cooperatives and Internal Trade)

ගරු කථානායකතුමනි, සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවෙළඳ
ඇමතිතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
තුනක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ
மற்ெறா
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

தினத்திற்

சமர்ப்பிக்கக்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර දිසානායක
මහතා.

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, සම
ෙසෞඛ විද ාපීඨ සිසුන්ෙග් පාඨමාලා කාලය වසර තුනක් දක්වා
අඩු කිරීම නිසා ඇති වී තිෙබන අර්බුදකාරී තත්ත්වය
සම්බන්ධෙයන් සිසුන් තුළ ඇති වී තිෙබන ආන්ෙදෝලනාත්මක
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි.
කප්පාදු කරන ලද තම පාඨමාලාව වසර හතර දක්වා යළි ලබා
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සම ෙසෞඛ විද ා උපාධිය හදාරන සිසුන්
ආරම්භ කර ඇති අඛණ්ඩ අරගලයට ෙම් වන විට දින 135ක් ගත වී
තිෙබනවා.
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ ෙසේවාව ඉහළ නැංවීමට නම් ෙමවැනි
පශ්න කඩිනමින් විසඳිය යුතු වුවත් ෙම් පශ්නය විසඳීමට මැදිහත්
විය යුතු ෙසෞඛ අමාත ාංශයත්, උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයත්
පශ්නය තව තවත් ව ාකූල වන තුරු සිටිනවා. ඒ හැරුණු ෙකොට
ඊට විසඳුමක් ෙසවීමට කියා කරන බවක් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්
නැහැ. දියුණු ෙසෞඛ ෙසේවාවක් බිහි කිරීමට නම් ෙසෞඛ
ෙසේවාෙව් සියලුම අංශවල ෙසේවෙය් නියුතු පිරිස් දැනුෙමන්
පරිපූර්ණ කිරීම අත වශ බව අප කවුරුත් පිළිගන්නා සත යක්.
ඒ අනුව ෛවද , රසානාගාර විද ා, ඖෂධෙව්දී, විකිරණෙව්දී,
ෙභෞත චිකිත්සක හා ෙහද උපාධි පාඨමාලා සඳහා සම ෙසෞඛ
උපාධි පිරිනැමීම ආරම්භ කිරීම ෙසෞඛ ෙසේවාෙව් ඉදිරිගාමී
පියවරක්. 2007 වසෙර් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් සම ෙසෞඛ
විද ා පීඨයක් ෙවනමම ආරම්භ කරනු ලැබූ අතර ෙකොළඹ, ශී
ජයවර්ධනපුර,
රුහුණ,
යාපනය
හා
නැෙඟනහිර
විශ්වවිද ාලයන්ට අනුබද්ධව සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලා
පවත්වාෙගන යනු ලබනවා.
සිව් අවුරුදු පාඨමාලාවක් ෙලස ආරම්භ කළ ෙමය, 2009/2010
විශ්වවිද ාල පෙව්ශ ශිෂ
කණ්ඩායෙම් සිට තුන් අවුරුදු
පාඨමාලාවක් දක්වා කප්පාදු කිරීම දැන් උද්ගත වී ඇති අර්බුදයට
මූලික ෙහේතුවක් වී තිෙබනවා. 2007 වසෙර් අග භාගෙය්දී
ෙප්රාෙදණිය හා මහනුවර ශික්ෂණ ෙරෝහල්වල සම ෙසෞඛ
සිසුන්ට සායනික පුහුණුව ලබා දීම සම්බන්ධ ගැටලුවක් මත
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මානව හිමිකම් ෙපත්සමක් ෙගොනු කරනු ලැබූ
අතර 2009.06.01 දින ලබා දුන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව අනුව සම
ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාව මීළඟ ශිෂ කණ්ඩායම් බඳවා
ගැනීෙම්දී ෙසෞඛ
ක්ෙෂේතෙය් අදාළ පාර්ශ්වයන් සමඟ
එකඟතාවකට එළඹිය යුතු බවත්, ඒ වන විට බඳවාෙගන තිබූ ශිෂ
කණ්ඩායම්වලට සායනික පුහුණුව කුරුණෑගල ශික්ෂණ
ෙරෝහෙලන් ලබා දිය යුතු බවත් නිෙයෝග කර තිෙබනවා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට එවැනි බලයක් -ෙකොයි ඉස්පිරිතාලෙය්ද
සායනික පුහුණුව ෙදන්ෙන් කියා තීන්දු කරන්න- තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක අපට ෙත්රුම් ගන්නත් බැහැ. 2009/ 2010
ශිෂ කණ්ඩායෙම් සිට සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාව තුන් අවුරුදු
පාඨමාලාවක් බවට පත් ෙවන්ෙන් ඉන් අනතුරුව නීතිපතිවරයා
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

මැදිහත්ව පැවැත්වූ සාකච්ඡාවලින් පසුවයි. තුන්වන වසර
අවසානෙය් ෙතෝරා ගත් සිසුන්ට පමණක් සිව් අවුරුදු විෙශේෂෙව්දී
උපාධියක් ලබා දීමට විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව
තීරණය කර තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, අෙනක් අයට
ෙම්ක අවුරුදු තුනකට සීමා කරන්නයි හදන්ෙන්.
ෙම් වන විටත් සම ෙසෞඛ උපාධි සිව් අවුරුදු පාඨමාලා විවෘත
විශ්වවිද ාල මඟින් හා ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා පීඨය මඟින්
මුදලට ලබා ගත හැකිවී තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ
ආයතන ෙදෙක් අවුරුදු හතෙර් පාඨමාලාව තිෙබනවා. නමුත්
අෙනක් විශ්වවිද ාලවල අවුරුදු හතර කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ,
වැඩවසම්වාදී සංවිධාන කිහිපයක් විසින්.
ෙප්රාෙදනිය ඇතුළු ඉහත කී විශ්වවිද ාලවල සම ෙසෞඛ
උපාධි පාඨමාලා වසර තුන දක්වා අඩු කිරීමට බලපෑම් කරන
ෙසෞඛ ෙසේවෙය් ෙම් පාර්ශ්වයන්, එම සිව් අවුරුදු පාඨමාලාව
මුදලට විකිණීම ගැන මුනිවත රැකීම පුදුමයකට කරුණක්.
ෙප්රාෙදනිය සම ෙසෞඛ
පීඨෙය් සිසුන්ට හැර අෙනක්
විශ්වවිද ාලවල එම පාඨමාලාව හදාරන සිසුන්ට රජෙය්
ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව සඳහා ගැටලු පැන නැඟී නැති බවද
සඳහන් කළ යුතුය. ඒවාට සායනික පුහුණු පිළිබඳ පශ්නත් නැහැ.
නිදහස් අධ ාපනය ලබන දරුවන්ට තමයි ෙම් පශ්න ඔක්ෙකෝම
ෙගෙනන්ෙන්. පාඨමාලාව කප්පාදු කරන්න හදනවා; ෙරෝහල්වල
සායනික පුහුණුව ෙදන්ෙන් නැහැ කියනවා.
උසස් ෙපළ ජීව විද ා අංශෙයන් ඉහළින් සමත්ව සම ෙසෞඛ
උපාධි පාඨමාලාව හැදෑරීමට විශ්වවිද ාලවලට පැමිෙණන අෙප්
රෙට් දුවා දරුවන්ට ෙමම පාඨමාලාව කප්පාදු කිරීම නිසා බලවත්
අසාධාරණයක් සිදු වී තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවල් තුළ උසස්
අධ ාපනෙය් පාඨමාලා තවදුරටත් දීර්ඝ කරමින් තිබියදී, -ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශෙය් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳ අදහස් තිෙබනවා කියා මා
විශ්වාස කරනවා- ලබා දුන් සිව් අවුරුදු පාඨමාලා කප්පාදු කිරීම
ෙශෝචනීය තත්ත්වයක්. ෙමමඟින් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතයත්
උසස් අධ ාපනයත් ඉදිරියට යනවා ෙවනුවට අගාධයට යාම
ෙපන්නුම් කරනවා.
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ඒ වාෙග්ම ෙසෞඛ ඇමතිතුමාෙගනුත් මා ෙම් පශ්නවලට
පිළිතුරු දැනගන්න කැමැතියි.
(1)

සම ෙසෞඛ සිසුන් සඳහා රජෙය් ෙරෝහල්වල සායනික
පුහුණුව ලබා දීමට විරුද්ධ පාර්ශ්ව කවෙර්ද? ඒ කවර
ෙහේතු නිසාද?

(2)

විවෘත විශ්වවිද ාලය සහ ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා
පීඨෙය් සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාව සඳහා සායනික
පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් කවර ෙරෝහල්වලද?
ඒවා සල්ලිවලට ෙන්. එතෙකොට ඒ පුහුණුව ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?

(3)

සම ෙසෞඛ පාඨමාලාව සිවු වසරක පාඨමාලාවක් විය
යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද?

අපි - ෙම් ගරු සභාව- මැදිහත් ෙවලා අද ෙම් ගැටලුව නිසා
පාෙර් උපවාස කරන දරුවන්ෙග් පශ්නය කඩිනමින් විසඳිය යුතු
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු
පශ්නය ෙම් වනෙකොට අෙප් රෙට් ජනතාව විසින්ද නඟනු ලබන
පශ්නයක්. ඔබතුමා කියනවා වාෙග්ම අපි දන්නවා, ෙම් ශිෂ යන්
ස්ථාන හතරක දීර්ඝ කාලයක් ෙම් ෙවනුෙවන් සටනක නිරත වන
බව. දැන් ඔබතුමා ඇසූ පශ්නවලට පිළිතුරු දීමයි මෙග් කාර්යය
වන්ෙන්.
1.

වර්ෂ 2004 දී ෙසෞඛ අමාත ාංෙය් ඉල්ලීම පරිදි
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව විසින් වර්ෂ 4ක
කාලසීමාවකින් යුත් සම ෙසෞඛ විද ාෙව්දී උපාධි
පාඨමාලාව පහත සඳහන් විශ්වවිද ාලවල ආරම්භ කරන
ලදී.
ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද ාලය

ෙමම තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට -ෙම්කට
අමාත ාංශ ෙදකක් සම්බන්ධයි- ෙසෞඛ අමාත තුමාත්, උසස්
අධ ාපන අමාත වරයාත් ෙවන ෙවනම ෙමම සභාව හමුෙව්
පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මා අෙප්ක්ෂා කරනවා.

ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය
රුහුණු විශ්වවිද ාලය
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලය

ෙසෞඛ ඇමතිතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ ඇමතිතුමා අද ෙම් ගරු
සභාෙව් ෙපෙනන්නට නැහැ. උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා
පිළිතුරු ෙදන්න ලෑස්ති ෙවලා ඇවිත් ඉන්න බව ෙපෙනනවා.

ෙමම පාඨමාලාව විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාෙවහි ෛවද හා දන්ත විද ා ස්ථාවර කමිටුව මඟින්
නිර්ෙද්ශ ෙකොට, විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව
මඟින් අනුමත කර ඇත.

උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත වරයාෙගන් මා ෙමෙහම
අහනවා:
(1) සම ෙසෞඛ විද ා පාඨමාලාව වසර හතරක කාලයක්
සඳහා නිර්ෙද්ශ කරනු ලැබුෙව් කවර විද්වත් මණ්ඩලයක්
විසින්ද? ඒ සඳහා සැලකිල්ලට ගන්නා ලද නිර්ණායක
කවෙර්ද?
(2) එම පාඨමාලාව තුන් අවුරුදු පාඨමාලාවක් දක්වා කප්පාදු
කිරීමට තීරණය කෙළේ කවර විද්වත් මණ්ඩලයක් විසින්ද?
ඒ සඳහා සැලකිල්ලට ගන්නා ලද නිර්ණායක කවෙර්ද?
(3) පාඨමාලාෙව් කාලය වසරකින් අඩු කිරීම සඳහා
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය නිෙයෝගයක් ලබා දී තිෙබ්ද?
(4) ෙමම පාඨමාලාෙව් කාලය කප්පාදුව නිසා සම ෙසෞඛ
උපාධිය හදාරන සිසුන්ට අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව
පිළිගන්ෙන්ද?

ෙමම ස්ථාවර කමිටුව එවකට
සාමාජිකයන්ෙගන් සමන්විත විය.

පහත

සඳහන්

සියලු ෛවද විද ා, සම ෙසෞඛ හා දන්ත විද ා පීඨවල
පීඨාධිපතිවරුන්
නිෙයෝජ අධ ක්ෂ ෙජනරාල් (අධ ාපන, පුහුණු හා
ෙසේවා) ෙසෞඛ අමාත ාංශය
අධ ක්ෂ, ෛවද විද ා පශ්වාත් උපාධි ආයතනය
2.

සම ෙසෞඛ පාඨමාලාව හැදෑරූ සිසුන්ට සායනික පුහුණුව
ලබා දීෙම්දී ෙනොෙයකුත් ෙරෝහල්වලදී අපහසුතාවන්ට
මුහුණ දීමට සිදු විය.
ෙමම අපහසුතාවන්ට මුහුණ දුන් බහුතරය ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද ාලෙය් සිසු සිසුවියන් කියන එකත් කියන්න ඕනෑ.
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ඉහත වාතාවරණය යටෙත් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය්
පාලක සභාව විසින් ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය හමුෙව් පහත
සඳහන් ආයතන වගඋත්තරකරුවන් බවට පත් කරමින්
2008 වර්ෂෙය්දී මූලික අයිතිවාසිකම් නඩුවක් ෙගොනු කරන
ලදී.
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව
ෙසෞඛ අමාත ාංශය

30

අධ ාපනය පිළිබඳ පතිපත්තියක් ෙන් තිෙබන්ෙන්. නමුත් රජෙය්
ෛවද නිලධාරින්ෙග් සංගමය කියන්ෙන් වෘත්තිමය සංගමයක්.
ඒ නිසා ෙම් අධ ාපන පතිපත්ති, තීරණ ගැන පශ්න කරන්න එම
සංගමයට තිෙබන අයිතිය ෙමොකක්ද? ඒක ඒ අයෙග් වෘත්තියට
අදාළ ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. ෙම්ක විශ්වවිද ාල පාඨමාලාවක්. ගරු
කථානායකතුමනි, අසීමිත බලයක් සහිත ෙම් සංගමය විසින් තමයි
ෙම් පශ්නය මතු කරන්ෙන්. ෙම් සංගමෙය් ෙම් මැදිහත්වීම අතිශය
අසාධාරණයි.

උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය
මීට අදාළ ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් නඩු තීන්දුවක් තිෙබනවා.
119/2008 (SC Application No. 119/2008) එම තීන්දුවට
අනුව, එවකට සිටි අගවිනිසුරුවරයා විසින් විශ්වවිද ාල
පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත විධානය ෙකොට පකාශ
කර සිටිෙය් මින් ඉදිරියට සම ෙසෞඛ විද ාෙව්දී උපාධිය
සඳහා සිසුන් බඳවා ගන්ෙන් නම් එය සිදු විය යුත්ෙත්
රජෙය් ෛවද නිලධාරින්ෙග් සංගමය ඇතුළු අදාළ ඉහත
පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව බවයි.
තවද, එවකට සම ෙසෞඛ විද ාෙව්දී උපාධිෙය් සායනික
පුහුණුව ලැබිය යුතුව තිබූ 1-3 දක්වා කණ්ඩායම්වල
සිසුන්ට කුරුණෑගල ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් පුහුණුව ලබා දිය
යුතු බවත්, 4වන කණ්ඩායම එම උපාධිය සඳහා බඳවා
ගැනීමට ෙපර ඉහත කී පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කළ යුතු
බවත් ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ නිෙයෝගෙය් දක්වා තිබුණි.
ඒක තමයි නඩු තීන්දුව.
එෙමන්ම, ෛවද
රසායනාගාර පිළිබඳ පුහුණුව
ෙප්රාෙදණිය ෙරෝහෙල්දී ලබා දිය යුතු බවද, ඖෂධෙව්දය,
විකිරණෙව්දය, ෙභෞත චිකිත්සකෙව්දය පිළිබඳ පුහුණුව
කුරුණෑගල ෙරෝහෙල්දී ලබා දිය යුතු බවද, විකිරණ
චිකිත්සකෙව්දය - radiotherapy - පිළිබඳ පුහුණුව මහරගම
පිළිකා ආයතනෙය්දී ලබා දිය යුතු බවද එම නිෙයෝගෙය්
සඳහන් විය.
ගරු කථානායකතුමනි, අධිකරණ නිෙයෝගය මඟින්
පැහැදිලිව තීන්දු කර තිෙබනවා ෙම් ෙම් තැන්වල ෙම්
පුහුණුව ෙදන්න ඕනෑය කියලා.
ඉහත ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ විධානෙයන් පසුව රජෙය් ෛවද
නිලධාරින්ෙග් සංගමය - GMOA - සමඟ සාකච්ඡා වට
කීපයක් පැවැත්වුවත් ෙපොදු එකඟතාවකට එළැඹීමට
ෙනොහැකි වූ බැවින් නීතිපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් එම
පාර්ශ්ව පහත සඳහන් තීරණ ගන්නා ලදී.
ෙපොදු එකඟතාවකට එන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, GMOA
එක තදබල ෙලසම එක අන්තයක හිටියා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

මට තව කරුණු කියන්න තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි,
ෙම්ක අවුරුදු හතරක
පාඨමාලාවක්. ෙම්ක ෙලෝකෙය් තිෙබන පාඨමාලාවක්. අෙප් රෙට්

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පැහැදිලිවම
දන්නවා ඇති ෙසෞඛ අමාත ාංශෙය් යම් යම් කණ්ඩායම් අතර
ෙම් හා සමානව ෙම් වන විටත් උද්ගත ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය
ගැන. රජය සමහර පශ්නවලට විසඳුම් ෙදන්න යන ෙකොට එක
කණ්ඩායමක් ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා. එක ෙවලාවක ෛවද වරු
විරුද්ධ ෙවනවා; තවත් ෙවලාවක nursesලා විරුද්ධ ෙවනවා;
තවත් ෙවලාවකට පවුල් ෙසෞඛ ෙසේවිකාවන් විරුද්ධ ෙවනවා.
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. නමුත් සාමාන ෙයන්
අපට ෙවනත් ඕනෑම සංවිධානයක් අභිභවා දැඩි තීන්දු ගත හැකිව
තිබුණත්, GMOA එක වැනි සංවිධානයක් සම්බන්ධෙයන් එවැනි
දැඩි තීන්දු ගැනීෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා, ඒ තුළින් මහා
ව සනයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ තිෙබන නිසා. ඒක තමයි ෙම්
අර්බුදයට ෙහේතුව. නැත්නම් අපි කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, -

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, GMOA එක අධිකාරී බලයක් පාවිච්චි
කරනවා. එතෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩක් නැහැ; උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශය වැඩකුත් නැහැ. ෛවද නිලධාරින්ෙග්
සංගමය තමයි ෙම් සියල්ල තීරණය කරන්ෙන්. රටක ෙමවැනි
ෙද්වල් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ෙමවැනි අර්බුදකාරී තත්ත්ව මතු ෙවනවා. ෙමොකද අමාත ාංශ
ෙදකක් අතර කටයුත්තකට තමයි ෙම් මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෛවද වරු ෙවන්න ඉන්න අයට, ඒ හා සමාන උපාධි ලබන්න
ඉන්න අයට පාෙයෝගිකව පුහුණුව ෙදන්ෙන් ෛවද වරු ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නමුත් ඒක සංගමයක් ෙන්.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

සංගමයක් තමයි. ඒත් ෛවද වරු ෙන් ඒ පුහුණුව ෙදන්ෙන්.
අප ෙනොෙවයි ෙන්. වරාෙය් යම් කිසි වැඩ වර්ජනයක් වුෙණොත්
සමහර විට අපට යුද හමුදාව ෙයොදවන්න පුළුවන්. නැත්නම්
ෙවනත් අය දමලා ඒ කටයුතු කරෙගන යන්න පුළුවන්. නමුත්
ෙමහිදී එෙහම කටයුතු කරන්න බැහැ ෙන්. ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න. ඒ නිසා තමයි
ෙමෙහම වන්ෙන්. නැත්නම් ෙම් ගැන අෙප් කිසිම අහිතක් නැහැ.
අෙප් අමාත ාංශය උපාධියක තිෙබන වටිනාකම ෙහොඳට දන්නවා.
මාත් ඒක දන්නවා; අෙප් ඇමතිතුමාත් දන්නවා; UGC එකත්
දන්නවා. නමුත් අද ෙම් තත්ත්වයට අපි මුහුණ දීලා තිෙබනවා.
රජයක් විධියට ෙපොදු එකඟතාවයකින් ෙතොරව දැඩි තීන්දු ගන්න

පාර්ලිෙම්න්තුව

31
[ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා]

පුළුවන් අවස්ථා තිෙබනවා. ඇති වුණ සමහර ගැටුම්වලදී අපි දැඩි
තීන්දු අරෙගන කියා කළ අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් ෙමතැනදී
එෙහම කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෛවද නිලධාරින්ෙග් සංගමය තනි බලයක් කියාත්මක -

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

සංගමයක් කියන්ෙන් තනි බලයක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි,
සංගමයක් කියන්ෙන් සභාපති ෙහෝ ෙල්කම් ෙහෝ භාණ්ඩාගාරික
කියන නිලධාරින් පත් කරෙගන එකඟත්වයකට පැමිණ කටයුතු
කරන ආයතනයක්. ඔබතුමා නායකතුමා විධියට පත් වුණා වාෙග්
තමයි. ෙවනසක් නැහැ.
මා නැවත පිළිතුරට එන්නම්. එහි තවදුරටත් ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා.
1.
2008/2009 වර්ෂය සඳහා සිසුන් ෙතෝරා ගැනීම ඉක්මක්
කිරීම. (ඉහත නඩුව ෙහේතුෙවන් 2008/2009 වර්ෂ සඳහා
සිසුන් ඇතුළත් කර ගැනීම පමාද වී තිබුණි.)
2.
අදාළ වර්ෂවලදී සම ෙසෞඛ සිසුන්ෙග් කාර්ය සාධනය
සලකා බලා සම ෙසෞඛ විද ාෙව්දී උපාධිය වර්ෂ 3ක
සාමාන කාල පරිච්ෙඡ්දයකට යටත්ව හා වසර 4ක විෙශේෂ
උපාධියක් ෙලස නැවත සැලසුම් කිරීම. එෙසේම වසර 3ක
උපාධිය සාර්ථක මට්ටමින් සම්පූර්ණ කර ෙශේණිය ලක්ෂ
සාමාන 2.8 ෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් ලබා ගත් සිසුන් සඳහා
වසර 4කින් යුත් විෙශේෂ උපාධිය පිරිනැමීම. ෙම් අනුව 3 +1
පාඨමාලාව විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව මඟින්
හඳුන්වා ෙදන ලදී. ෙමය විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාව මඟින් නිකුත් කරනු ලබන පෙව්ශ විභාග
අත්ෙපොෙතහි සඳහන් වන අතර එයට එකඟව සිසුන්
විසින්ම අයදුම් කිරීෙමන් පසුව ඇතුළත් කිරීම සිදුෙකොට
ඇත.
3.
පාඨමාලාව වසරකින් අඩු කිරීම සඳහා ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය
ලබාදුන් තීන්දුව එම පාර්ශ්ව ගත් තීරණවලට අනුව කියා
කර ඇත.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කියලා නැහැ පාඨමාලාෙව් අවුරුදු හතෙර්
කාලය අවුරුදු තුන දක්වා අඩු කරන්න කියලා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
කියලා තිෙබන්ෙන්-

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

අදාළ පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කරලා-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

-එකඟතාවකට එන්න කියලා. හැබැයි, අෙනක් පාර්ශ්ව
ඔක්ෙකෝම කැමැතියි, එක්ෙකෙනක් කැමැති නැහැ.
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ෙවලා තිෙබනවා. ෙසෞඛ ෙසේවා අකර්මණ කරන්න පුළුවන්
පාර්ශ්වය. ඒකයි අපට තිෙබන ගැටලුව. ඔබතුමාටත් මටත්
ඉස්පිරිතාෙල් යන්න වුෙණොත් ඒකට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා.
4.
අසාධාරණයක් සිදුව ඇති බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
පිළිගන්නවා.
සිව් වසර කප්පාදු කර ෙනොමැත.
විශ්වවිද ාල සිසුනට ෙශේණිය ලක්ෂ සාමාන - GPA 2.8 අගය ගැනීම පාඨමාලාව හදාරන සිසුනට අපහසුතාවක්
ෙනොමැති බව අෙනකුත් විශ්වවිද ාල ෛවද පීඨ මඟින්
ෙපන්නුම් කරයි.
ෙම්ක තමයි ඔබතුමාට ෙදන්න තිෙබන සරලම උත්තරය.
මීට ඉස්සරෙවලාත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකුත් ෙම්
ගැන වාචික පශ්නයක් අහලා මම උත්තර දීලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ජනමාධ තුළින් අහන අහන පශ්නවලට උත්තර ෙදනවා.
ෙම් කවුරුවත් හිතාධ ාශෙයන් ෙම්කට අකැමැති නැහැ. ෙමොකද?
අප දන්නවා, උපාධියක තිබිය යුතු වටිනාකම ලැෙබන්නට නම් ඒ
සඳහා අවශ වර්ෂ ගණන සම්පූර්ණ වන්නට ඕනෑ බව. අවශ
වර්ෂ ගණන සම්පුර්ණ වුෙණොත් තමයි, උපාධිෙය් ගුණාත්මක
වටිනාකම ලැෙබන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙසෞඛ

නිෙයෝජ අමාත තුමා.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

ගරු කථානායකකතුමනි, පළමුවන පශ්නය වන්ෙන්, සම
ෙසෞඛ සිසුන් සඳහා රජෙය් ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා
දීමට විරුද්ධ පාර්ශ්වයන් කවෙර්ද, ඒ කවර ෙහේතු මතද යන්නයි.
එයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. අධිකරණමය එකඟතාව අනුව ලබා දී
ඇති ෙරෝහල්වල සායනික පුහුණුව ලබා දිමට විෙරෝධතාවක්
ෙනොමැත. අෙනකුත් සමහර ෙරෝහල්වල ඉඩකඩ සහ පහසුකම්
පිළිබඳ ගැටලු තිෙබන බැවින් පුහුණු කටයුතු කිරීමට අපහසු බව
දන්වා ඇත.
ෙදවන පශ්නය
වන්ෙන් විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් සහ
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා පීඨෙය් සම ෙසෞඛ උපාධි
පාඨමාලා සඳහා සායනික පුහුණුව ලබා ෙදන්ෙන් කවර
ෙරෝහල්වලද යන්නයි.
එයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා පීඨය
විසින් සිදු කරනු ලබන ඉල්ලීම්වලට අනුව ඒ ඒ අවස්ථාවල
පාඨමාලාවල ස්වභාවය අනුව කළුතර, ශී ජයවර්ධන පුර වැනි
මධ ම රජෙය් ෙරෝහල්වලින් සහ ෙහෝමාගම සහ පානදුර යන
බස්නාහිර පළාත් ෙසෞඛ අමාත ාංශය යටෙත් පාලනය වන
ෙරෝහල්වලින් සමහර අවස්ථාවලදී සායනික පුහුණුව ලබා දී ඇත.
තුන්වන පශ්නය වන්ෙන් සම ෙසෞඛ පාඨමාලාවන් සිව්
වසරක පාඨමාලාවක් විය යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද යන්නයි.
එයට පිළිතුර, "අත වශ ෙනොෙව්" යන්නයි. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එක පාර්ශ්වයක් අකමැතියි. ඒ පාර්ශ්වය තමයි පබලම
පාර්ශ්වය. රට ෙහොල්ලන්න පුළුවන් පබලම පාර්ශ්වය බවට පත්

නිෙයෝජ

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

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(ෙසෞඛ

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය විශ්වවිද ාලවල විශාල
පශ්නයක් හැටියට මතු වී තිෙබනවා. දැන් ෙම් දරුවන් තුන්වන
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වසරට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ දරුවන්
එළියට යනවා ද,
විශ්වවිද ාලෙය් ඉන්නවා ද කියා ෙම් මාසය ඇතුළත තීරණය
ෙවනවා. ෙප්රාෙදණිෙය් ෙම් සඳහා ෙවනම පීඨයක් තිෙබන නිසා
එම පීඨය විසින් උපකමශීලි වැඩ පිළිෙවළක් ඇතුෙළේ ෙම් දරුවන්
ඔක්ෙකොම හතරවන වසර දක්වා ෙගන යනවා. ඒ උපකමශීලි
කමයක් හැටියටයි, පතිපත්තියක් හැටියට ෙනොෙවයි. අෙනක්
තිෙබන්ෙන් ෛවද පීඨයට
විශ්වවිද ාලවල ෙමම පීඨය
අනුයුක්තවයි. සම ෙසෞඛ
පීඨය තිෙබන්ෙන් ෛවද පීඨයට
අනුයුක්තවයි. ඒක තීරණය කරන්ෙන් ෛවද පීඨෙය් පාලන
අධිකාරියයි. ඒවාෙය් තව මාසයක් ඇතුළත අනිවාර්යෙයන්ම
පශ්නයක් ඇතිෙවනවා. අවුරුදු තුෙනන් පාඨමාලාව නිමා ෙවලා
දරුවන්ට යන්නට සිදු ෙවනවා. ෙමය කිසි ෙසේත්ම සාධාරණ
නැහැ. උසස් අධ ාපන අමාත වරයාත් පිළිගනු ලබනවා, ෙමය සිව්
අවුරුදු පාඨමාලාවක් විය යුතුය කියා. ෙසෞඛ ඇමතිතුමා නම්
කියනවා, "අත ාවශ ෙනොෙව්" කියා. එෙහම කියන්නටත් එපායැ,
එතුමාෙග් ෙබල්ල ෙබ්රා ගන්න.
ෙමය උසස් අධ ාපන අමාත වරයා, ෙසෞඛ අමාත වරයා,
ඔවුන්ෙග් පතිපත්ති සම්පාදකයින්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙම්
ඔක්ෙකොම අභිභවා යන බලයක් තිෙබනවා. -මා හිතනවා,අප අතර
කවර ෙලසකින්වත් විවාදයක් තිෙබන්නට විධියක් නැහැ.- ෙම්
ඔක්ෙකොම
අභිභවා
යන
බලයක්
තිෙබනවා,
ගරු
කථානායකතුමනි. අප එවැනි බලයක් ෙදන්ෙන් කුමකටද ගරු
කථානායකතුමනි. එතෙකොට ෙම් දරුෙවෝ දහස් ගණනක් පාෙර්.
මාස ගණනාවක් උපවාසවල. ෙනොකා, ෙනොබී ඉන්නවා.
උද්ෙඝෝෂණවල නිරත ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] දින 135 ක්. එම
නිසා දැනට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙදය තමයි යම් අධිකාරියක් සහිත
සංවිධානයක් ෙහේතුෙකොටෙගන ෙම්ක අවුරුදු තුන දක්වා අඩු කළ
එක. එහි තිෙබන හාස ජනකතම කරුණ ගරු කථානායකතුමනි,
ෙකොතලාවල ආරක්ෂක විද ා පීඨය අවුරුදු හතර කරන ෙකොට ෙම්
ෙගොල්ෙලෝ මුනිවත රකිනවා. ඒකට කථා කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. ඇයි, ඒකට ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙන් ඉන්ෙන්. ඒකට ඒ
ෙගොල්ෙලෝ කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. විවෘත විශ්වවිද ාලෙය්
අවුරුදු හතෙර් පාඨමාලා කාලය ගැන කථා කරන්ෙන්ත් නැහැ.
විවෘත විශ්වවිද ාලෙය් මුදලට ෙන් අධ යන කටයුතු කරන්ෙන්.
ගම්වල ඉන්න දරුවන් ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් අවුරුදු
හතරක් පාඨමාලාව හදාරනවාට විරුද්ධ වනවා. ඒ ෙගොල්ලන්
ෙමොන නිලධාරින්ද? ඒ ෙගොල්ලන්ට පතිපත්තියක් තිෙබනවා නම්,
"පාඨමාලා කාල සීමාව අවුරුදු හතර නම් අපි සායනික පුහුණුව
ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියලා ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල රාජ
ආරක්ෂක විශ්වවිද ාලයටත් කියන්න එපා යැ. හැබැයි ඒ
ෙගොල්ලන්ට නම් ඕනෑ තරම් සායනික පුහුණුව ෙදනවා.
දැන් නිෙයෝජ ෙසෞඛ ඇමතිතුමා කිව්වා ෙන්, ඉල්ලන ඕනෑම
ෙරෝහලක පුහුණුව ෙදනවාය කියලා. ජයවර්ධනපුර ෙරෝහෙල්ත් ඒ
ෙගොල්ලන්ට සායනික පුහුණුව ෙදනවා. හැබැයි අර ෙගොල්ලන්
යවන්ෙන් කුරුණෑගලට - [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් විශාල
පශ්නයක්. පාර්ලිෙම්න්තුව, කැබිනට් මණ්ඩලය කියන ඉතා කුඩා
පිරිසකට අපි යටත් විය යුතුද?පතිපත්තිමය තීරණයක් ගන්න ඕනෑ.
ඇමතිතුමා එයට එකඟයි. උසස් අධ ාපන අමාත ාංශය එයට
එකඟයි. උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදි
පීඨාධිපතිවරුන්ෙගන් සැදුම්ලත් ඉතාමත් වැදගත් විද ාත්මක
කමිටුවකින් තමයි ෙම් පාඨමාලාව අවුරුදු හතරක් හැදෑරිය යුතු
බවට තීරණය කර තිෙබන්ෙන්. නිකම් ආවට ගියාට ගෙහන් ෙගඩි
එන්නා වාෙග් තීරණය කළා ෙනොෙවයි. ෙම් පාඨමාලාව පිළිබඳව
අවුරුදු ගණනාවක් අධ යනය කරලා, විෙද්ශ ශිෂ ත්ව ලබා විෙද්ශ
අධ ාපනය හැදෑරීෙමන් පසුවයි තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි එක්තරා නිලධාරි මණ්ඩලයක් ඉන්න ෙකොට එම කාල
සීමාව අවුරුදු තුනකට අඩු කර තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ෙම්? එම
නිසා මා ගරු උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට කියන්ෙන්, ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට නම් කියලා වැඩක් නැහැ. එතුමා
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දඟලන දැඟලිල්ෙලන් ෙපෙනනවා, ෙමය අහන්නවත් සූදානම්
නැති බව.- අපි මැදිහත් ෙවලා ෙම් පශ්නය විසඳිය යුතුයි කියලායි.
ඒ දරුවන්ට මැයි මාසෙය් තීරණයක් එනවා, ඒ ෙගොල්ලන් අවුරුදු
තුෙනන් ෙගදර යනවාද, අවුරුදු හතරක් විශ්වවිද ාලෙය් ඉන්නවාද
කියලා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි එකඟයි - [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ, සද්ද නැතුව. අඩුම තරෙම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි සියලුෙදනාමවත් මැදිහත් ෙවලා ෙම්
පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.
කරන්න.

තමුන්නාන්ෙසේ

ෙකටිෙයන්

පැහැදිලි

කිරීමක්

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා අවසන් කරන්නම්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මැදිහත් ෙවලා,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම පක්ෂ නිෙයෝජනය වන පරිදි කමිටුවක්
හදලා -මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාට කරන්න පුළුවන්ද
කියලා.- අපි සියලුෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් පශ්නය ඉක්මනින්ම
විසඳමු. ෙමය ඒත්තු ගන්වන්න කරුණු අපි කාටත් තිෙබනවා.
ෙමය සාධාරණයි කියලා කාටත් දැෙනනවා. හැබැයි පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? නිලධාරි කණ්ඩායමකට යටත් ෙවන්න
සිද්ධ වන එකයි. ඒ පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ.

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

එයට එකතු කිරීමක් කරන්න මට ඉඩ ෙදන්න. උපවාසෙය්
ෙයදී සිටින සිසුන්ට මා ගිය සතිෙය් ෙයෝජනා කළා, ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් නායකයන් 5ෙදනකුට එන්න කියලා. ඔවුන්
ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කළා. අපට තිෙබන අසීරුතාව, අපට තිෙබන
අමාරුකම් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙපන්නුම් කරලා දුන්නා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
එය පිළිගත්තා. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩසටහෙන් ගමන්
මාර්ගය ඒ ෙගොල්ලන්ටවත් ෙවනස් කරන්න බැරි බව කිව්වා.
අවසානෙය් ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලීමක් කෙළේ, ෙකෙසේ ෙහෝ
එකඟතාවට එන්න නැවතත් සාච්ඡාවක් ලබා ෙදන ෙලසයි. මා
කිව්වා, ඇමතිතුමාට දැනුම් දීලා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්න උත්සාහ කරන්නම් කියලා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මීට කලින් ෙම් පශ්නයම කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාවක් වශෙයන් මා ඉදිරිපත් කරලා ඇමතිතුමා ෙම්
පිළිතුරම දුන්නා. ෙමතැන තිෙබන පශ්නය තමයි නියම තත්ත්වය
කථා ෙනොකර ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවක් ගැන කථා කරන එක.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් කියලා නැහැ, අවුරුදු හතෙර් කාල
සීමාව අවුරුදු තුනකට අඩු කරන්න කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
සාකච්ඡා කළ යුතුයි කියා, කියා තිෙබනවා. නමුත් සාකච්ඡාව
අසාර්ථක වුෙණොත් කළ යුතු ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් කියලා නැහැ.
ඒ නිසා ෙබොෙහොම පැහැදිලිවම උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට
නිදහස තිෙබනවා, තමන්ට නීතිෙයන් තිෙබන බලය මත කටයුතු
කරලා අවුරුදු හතෙර් පාඨමාලාව පවත්වා ෙගන යන්න. ඒකට
නීතිෙයන් කිසි බාධාවක් නැහැ. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි,
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ෙයෝජනා කළා වාෙග් ෙම්
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

පශ්නය ෙම් මට්ටෙමන් විසෙඳන්ෙන් නැති නිසා, රාජ
පරිපාලනය පිළිබඳව මතු ෙවලා තිෙබන කාරණා ගැන
පාර්ලිෙම්න්තුව විධියට අපට තිෙබන අධීක්ෂණ බලය අනුව, අපි
ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ කමිටුවක් පත් කරලා, ඒ කමිටුව ඉදිරියට
අදාළ පාර්ශ්ව කැඳවලා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡාවක් කරලා
ෙම් කාරණය විසඳීම සුදුසුයි කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙවන
මඟක් නැහැ. ෙමොකද, අපට ෙත්ෙරනවා, යම් තීරණයක් මත
ඇමතිතුමා අසරණ ෙවලා ඉන්නවා කියලා.
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අෙප් ජාතක කථා ෙපොත්වල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා, මඝ
මානවක කියලා තරුණෙයක් ගම් දනව්වල ඒදඬු හදමින්, පාරවල්
- මාර්ග- හදමින් විශාල ෙසේවාවක් කළ බවත්, ඒ පිෙනන් ශක
ෙදවිඳුන්ව ඉපදුණ බවත්. පාරවල් හැදීම මනුෂ යාට අවශ
ෙදයක්. ඒ නිසා පාරවල් හැදීම පින් සිද්ධ වන ෙදයක්.
ඉංගීසිකාරයාෙග් කාලෙය් ෙකොළඹ නගරෙය් අෙප් පාරවල්
හැදුෙව් ගලක හතර පැත්ත කපලා, කැටගල් අල්ලලායි. ඒකට
කියනවා, මැකඩමයිස් කමය - macadamized system එකකියලා. ඒවා යට කරලා තමයි අපි දැන් කාපට් කරලා, තාර දාලා
ෙකොළඹ නගරෙය් පාරවල් හදලා තිෙබන්ෙන්.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉතාමත් වැදගත් පශ්නයක් නිසා ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙමවැනි
අවස්ථාවකදී පාර්ලිෙම්න්තුවම රැස් ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කමිටුවක් මඟින් ෙම් පශ්නයට මැදිහත් වීම ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා
හමු වීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මාව හමු ෙවලා කියන ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් මට ෙම් ගරු
සභාෙව්දී ඉඩ ෙදන්න බැහැ. කරුණාකර ලිඛිතව මට ඉදිරිපත්
කරන්න. මට ෙහට ඒ කරුණු ලිඛිතව ලබා ෙදන්න.
ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. අද දින
න ාය පතෙය් විෂය අංක 1.

ජාතික මංමාවත් පනත: නිෙයෝග
ேதசிய ெபா வழிகள் சட்டம்:
ஒ ங்குவிதிகள்

NATIONAL THOROUGHFARES ACT :
REGULATIONS
[අ.භා. 1.50]

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

வல்கள்

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

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44 වැනි ව වස්ථාෙව් (2) වැනි අනු ව වස්ථාව
සහ 2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනෙත් 13 සහ 14 වැනි වගන්ති
සමග කියවිය යුතු, එම පනෙත් 89 වැනි වගන්තිෙය් (2) වැනි උප
වගන්තිෙය් (ඇ) ෙඡ්දය යටෙත්, ගාස්තු ෙගවිය යුතු ජාතික මහාමාර්ග
භාවිතා කරන සෑම වාහනයකම රියැදුෙරකුෙගන් අය කළ යුතු ගාස්තු
පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 ඔක්ෙතෝබර් 17 දිනැති
අංක 1832/28 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ,
2014.03.21 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය."

ගරු කථානායකතුමනි, මාර්ග හැදීම අෙප් ෙබෞද්ධ ෙපොත
පෙත්ත්, ඉතිහාසෙය්ත් සඳහන් වී තිෙබන ෙබොෙහොම වැදගත්
කාරණයක්; පින් සිද්ධ වන ෙදයක්.

අද ඒදඬු ෙවනුවට ඒ ස්ථානවල ෙකොන්කීට්වලින් පාලම්
හදනවා. ඒ කාලෙය් ගල්වලින් කුඩා කුඩා ෙබෝක්කු හැදුවා. නුවර
පාර හදන ෙකොට අෙඹ්පුස්ස පාලම, මාවනැල්ෙල් මහඔය පාලම
ගෙඩොල්වලිනුයි හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග් එක එක ආකාරයට
පාලම් ඉදි කරලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි කමෙයන් දියුණු
ෙවලා පාරවල්වලට තාර දමන තත්ත්වයට ආවා. ෙතල්
නිපදවීමත්, තාර ෙසොයා ගැනීමත් එක්ක පාරවල්වලට තාර
දමන්න පටන් ගත්තා. ඒ තාරම පාවිච්චි කරලා, ඒකට ගල් කැටත්
දමා අද තාර දැමූ පාරවල් කාපට් පාරවල් ෙලස හදනවා. ඒ අනුව
දැන් බස් යන පාරවල් කාපට් කරනවා.
දැන් ගෙම් පාරවල් ෙකොන්කීට් කරනවා. ඉස්සර ගෙම් පාරත්
අපි හැදුෙව් තාර දමලා. තාර දමන පාර ඉක්මනට කැෙඩනවා. ඒක
නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහාමාර්ග ඇමති වුණාට පස්ෙසේ
ෙයෝජනා ෙකරුවා, "මඟනැගුම" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ගෙම්
පාරවල් ෙකොන්කීට් කරන්න. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙයෝජනාව අනුව කියාත්මක කරපු ඒ වැඩ පිළිෙවළ අෙප් රෙට්
ඉතාම ජනපිය වුණා. ගම්වල ජනතාව අද ඉල්ලන්ෙන් ෙකොන්කීට්
පාරවල්. ඒ නිසා අපි අද හදන්ෙන් ෙකොන්කීට් පාරවල්. ෙකොන්කීට්
පාරක් අවුරුදු 25ක්, 30ක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් පවතිනවා. හැබැයි,
ෙකොන්තාත්කරු සිෙමන්තිවලට ගැළෙපන්න නිවැරදි ආකාරයට
වැලි මිශ කෙළේ නැත්නම් ඒ පාර ඉක්මනට හානියට පත්වනවා.
නමුත්, පධාන වශෙයන් අෙප් අරමුණ වන්ෙන් ගම්වල පාරවල්
දීර්ඝ කාලයක් පැවතීමයි. ඒ අනුව තමයි අපි ඒ සඳහා ෙකොන්කීට්
පාරවල් ෙයෝජනා කරලා හදන්ෙන්. ෙකොන්කීට් පාරවල් පිළිබඳ
ඉතිහාසය අරෙගන බැලුෙවොත්, ලංකාෙව් තමයි ෙම් විධියට
පාරවල් හදන්න මුලින්ම පටන් ෙගන තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද මහාමාර්ගවලට,
නැත්නම් බස් යන පාරවල්වලට කාපට් දමනවා. අද ෙකොන්කීට්
පාර, කාපට් පාරක් වනවා.
අතීතෙය් අෙප් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. නමුත්,
දැන් අෙප් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල තිෙබනවා. ඇෙමරිකාව, ජර්මනිය, පංශය
වැනි රටවල ඒ රටවල් මැදින් රට පුරා ගමන් කරන්න පුළුවන් වන
විධියට අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ගමනා ගමනය
අවශ යි; ෙව්ගවත්ව යන්න අවශ යි; ෙලෙහසිෙයන්, පහසුෙවන්
යන්න අවශ යි. ඒ නිසා අද ෙම් රෙට්ත් අධිෙව්ගී මාර්ග ඇති
කරලා තිෙබනවා.
මම තව කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. මාවනැල්ෙල්
කැප්ෙපටිෙපොල විහාරස්ථානෙය් ධර්ම ෙද්ශනාවක් පැවැත්වූවා.
එම ධර්ම ෙද්ශනාවට වැඩම කෙළේ පූජ
බණ්ඩාරෙවල
අමිතානන්ද හාමුදුරුෙවෝ. හාමුදුරුවන් වහන්ෙසේෙග් බණ අවසන්
ෙවලා පුණ ානුෙමෝදනාව සඳහා එම විහාරස්ථානෙය් ස්වාමින්
වහන්ෙසේ නාම ෙල්ඛනයක් ලබා දුන්නා. පූජ බණ්ඩාරෙවල
අමිතානන්ද හුමුදුරුෙවෝ එම නාම ෙල්ඛනය ගැනත් සිහිපත් කරලා
කිව්වා, ෙම් පසෙළොස්වක ෙපොෙහොය දවෙසේ මහ රෑ අපි ෙම් වෙග්
එළිමහෙන් රැස් ෙවලා බයක් සැකක් නැතුව බණ කියන්ෙන් ෙම්
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රෙට් අවුරුදු 30ක් පමණ පැවැති යුද්ධය අවසන් කරපු නිසා
කියලා. "එම යුද්ධය අවසන් කිරීමට ෙම් රෙට් තිවිධ හමුදාව,
ෙපොලීසිය, ගරු ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය
රාජපක්ෂ යනාදීන්ෙගන් ෙලොකු පරිත ාගයක් ලැබුණා. ඒ අයටත්
අපි ෙම් පුණ ානුෙමෝදනාව කරන්න ඕනෑ. අපි භය සැක නැතිව, රෑ
පාෙන් එළිමහෙන් ඉඳෙගන ධර්ම ෙද්ශනා කරන්ෙන් ෙම් රෙට්
සාමය ඇති වුණු නිසයි. ඒ නිසා ඒ අයටත් පිං පමුණුවන්න ඕනෑ"
කියලා කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ උන්වහන්ෙසේ ජර්මනියට වැඩම කළා
කියලා කිව්වා. ජර්මනියට ගිය අවස්ථාෙව් උන්වහන්ෙසේ අධිෙව්ගී
මාර්ගවල ගමන් කරලා තිෙබනවා. අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන ෙමෙහත්
කථා කරන නිසා ඒ රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ගවල යන්න ෙපොඩි
වුවමනාවක්, කැමැත්තක් ඇති වුණා කියලා කිව්වා. ඒ අනුව
උන්වහන්ෙසේ අධිෙව්ගී මාර්ගවල ගියා කියලා කිව්වා. ෙමෙහේ
ඇවිල්ලාත් අධිෙව්ගී මාර්ගය ඔස්ෙසේ ගාල්ලට ගියා කිව්වා. ෙහොඳ
ෙවල් යායවල් මැදින්, ෙහොඳ තුරුලතා, රබර් වතු මැදින් යන ෙකොට
උන්වහන්ෙසේට ෙහොඳ පියංකර බවක්, ෙබොෙහොම පසන්න බවක්,
සතුටක් ඇති වුණා, ඒ නිසා ෙම් ජනාධිපතිතුමාට අවුරුදු 100ක් ෙම්
රට පාලනය කරන්න ඡන්දය ෙදන්න හිතුණා කියලාත්
උන්වහන්ෙසේ කිව්වා. ඒ වාෙග්ම උන්වහන්ෙසේ කිව්වා, "මමවත්
අවුරුදු 100ක් ජීවත් වන එකක් නැහැ, අනිත් අයත් ජීවත් ෙවයිද
කියලා දන්ෙනත් නැහැ, නමුත් එතුමාට ඒ වෙග් කාලයක් ෙදන්න
හිතුණා, ඒක නිසයි ෙම් පකාශය කරන්ෙන්" කියලා. ඒ අනුව
අධිෙව්ගී මාර්ග ඇති කිරීම ඉතාම වැදගත්.
මම තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න කැමැතියි. මධ ස්ථව
හිතන අයට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන ෙකොට පසන්න බවක් හා
ෙලොකු සතුටක් ඇති වනවා. විපක්ෂෙය් අයට එෙහම දැෙනන්ෙන්
නැති බව ඇත්ත. නමුත් අෙනක් අයට එෙහම ඇති වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟට මම මතක් කරන්න කැමැතියි
ෙම් කාරණය. අෙප් රටට සුනාමි උවදුර ඇති වුණු ෙවලාෙව්
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් රටවලින් ආධාර, උදවු අපට ලැබුණා. ඒ
ආධාර, උදවු ලැෙබන ෙකොට මහනුවර මහවැලි රීච් ෙහෝටලෙය්දී
ජාත න්තර සාකච්ඡාවක් කැෙඳව්වා. ඒකට විෙද්ශ රටවල රාජ
නායකයන් ෙහෝ ඇමතිවරුන් පැමිණියා. එෙසේ පැමිණි එක්තරා
ඇමතිවරෙයකු නැගිටලා කිව්වා, "මට ෙකොළඹ ඉඳලා ෙමතැනට
එන්න පැය හතරක් ගත වුණා. ෙකොළඹ ඉඳලා පැය හතරක් කාලය
ගත වන එක නැති කර ගන්න ෙකොළඹ ඉඳලා නුවරට එන පාර හදා
ගන්න" කියලා. දියුණු රටවල මිනිසුන් ෙමහාට ආවාම ඒ කාලෙය්
ඇති වුණු හැඟීම තමයි ඒ; ඇති වුණු අදහස් තමයි ඒ. එම තත්ත්වය
ෙවනස් කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්
පුළුවන් වුණා. එතුමා ජනාධිපති ෙනොෙවන්න ෙම්වා තවත් පමාද
ෙවන්න තිබුණා. කවදා ෙහෝ හැෙදයි. කවදා ෙහෝ හැෙදන්න ඉඩ
තිෙබනවා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වුණ නිසා
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉක්මන් වුණා. ෙබොෙහෝම ඉක්මන් වුණා. එතුමා
ජනාධිපති වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික ඇමතිවරයා වීමත් නිසා අධිෙව්ගී මාර්ග සෑදීම ඉක්මන්
වුණා. අද අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් මාතරට යන්න පුළුවන්. ෙකොළඹ
ඉඳලා කටුනායකට යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම තවත් තැන්වලට
යන්න පුළුවන්. දැන් යාපනය දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදන්න
අවශ කටයුතු සැලසුම් කර තිෙබනවා. ෙම් රට එක් ෙසේසත්
කරන්න, රෙට් පෙද්ශ එකතු කරන්න, ඉක්මනින් යන්න එන්න,
ගමන් කරන්න පාරවල් සෑදීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා. අධිෙව්ගී
මාර්ග සෑදීම රටක සංවර්ධනයට ෙබොෙහොම අවශ යයි.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙසේවකයන් ෙකොරියාවට යවන්න
එම රටත් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කර ගන්න මම ෙකොරියාවට
ගියා. සාර්ක් රටවලට දීලා තිබුෙණ් නැහැ ෙකොරියන් රෙට් රස්සා.
මම පස් සැරයක් ගිහින් හමු වුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙකොරියාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කමිටුවක් ඉදිරිෙය් සාකච්ඡාවකට මාව
කැෙඳව්වා. මම ඒ කමිටුව ඉදිරියට ගිහින් කථා කරලා කැමැත්ත
දිනා ගත්තා, ඒ රටට ෙසේවකයන් යවන්න. ඒ රට ෙබොෙහොම
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ඉක්මනින් දියුණු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා ඇහුවාම, ෙහේතු
ෙදකක් කිව්වා. එක ෙහේතුවක් හැටියට කිව්ෙව්, "ඒෙක් අමුතු
රහසක් නැහැ, work, work and work" කියලායි. ඒ කියන්ෙන්,
වැඩ කරන්න; වැඩ කරන්න; වැඩ කරන්න කියන එකයි.
ඒ රෙට් සෑම පෙද්ශයකම අධිෙව්ගී මාර්ග තිෙබනවා. රෙට්
පධාන නගරයන් ෙසෝල් නගරයට සම්බන්ධ කරන්න අධිෙව්ගී
මාර්ග හැදුවා. දකුණු ෙකොරියාෙව් ඒ පාරවල් හදන විට ඉඩම්
හිමිෙයෝ, පාරවල් හැෙදන නිසා ෙගොඩනැඟිලි කැෙඩන අය පාෙර්
බුදියගත්තාය කිව්වා. ඒ රෙට් මීට අවුරුදු 40කට පමණ ෙපර සිටි
ජනාධිපතිතුමා කිව්වාලු, පාෙර් බුදියගත්ත අයව අයින් කරන්නට
කථා කරලා, බැරි නම් යට කරෙගන ගිහින් ෙහෝ පාරවල් හදන්න
කියලා. ඒ තරමටම පාර හැදීම රෙට් සංවර්ධනයට අවශ බව
එතුමන්ලා කල්පනා කළාය කිව්වා. ඒ අනුව දකුණු ෙකොරියාෙව්
මහා සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. ජපානය සමඟ තරග කරන්නට
පුළුවන් තත්ත්වයකට ඒ රට පත් වුණා. රටක් දියුණු කරන්නට
අධිෙව්ගී මාර්ග ඉතාම අවශ යි. ෙම් රෙට් ඉස්සර අෙප්
ශබ්දෙකෝෂෙය් අධිෙව්ගී මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොන්කීට් පාර,
කාපට් පාර, අධිෙව්ගී මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. මිනිසුන්ෙග් ඉල්ලීම
අනුව අෙප් ශබ්දෙකෝෂයට, අෙප් භාෂාවට, අෙප් භාවිතයට අද
අධිෙව්ගී මාර්ග ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මහා මාර්ග පැත්ෙතන්,
පවාහනය පැත්ෙතන් ෙම් ආණ්ඩුව මහා විප්ලවයක් ඇති කරලා
තිෙබනවා. ෙපොඩි විප්ලවයක් ෙනොෙවයි, මහා විප්ලවයක් ඇති කර
තිෙබනවා. අධිෙව්ගී විප්ලවයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. අපි ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම අගය කළ යුතුයි. සෑම පළාතක්ම
සම්බන්ධීකරණය ෙවන්නට දුම්රිය ධාවනය වනවා වාෙග්ම
අධිෙව්ගී මාර්ගත් හදන්නට ඕනෑ. එවිට අෙප් රෙට් ෙව්ගවත්
සංවර්ධනයක් ඇති වන්නට ඉඩ තිෙබනවා.
ෙම් කටයුතුවලට ෙබොෙහෝ ෙදනා සමච්චල් කරනවා. ෙම්
පාරවල් කන්නද කියලා සමහර අය අහනවා. පාරවල් කන්නත්
ෙනොෙවයි, බුදියගන්නත් ෙනොෙවයි. පාරවල් අවශ යි. කන්නත්
ෙනොෙවයි, බුදියගන්නත් ෙනොෙවයි පාරවල් හදන්ෙන්. ෙව්ගෙයන්
යන්න; ෙහොඳට යන්න; සැප පහසුවට යන්න පාරවල් හදන්ෙන්.
විපක්ෂයට ෙම්වා කර ගන්න බැරි වුණාම සමච්චල් කරනවා.
බණ්ඩාරෙවල අමිතානන්ද හාමුදුරුවන් කිව්වා වාෙග් යම් යම්
පිරිස් ෙම්වාට පියමනාප වන එක වළක්වන්න ෙම්වා සමච්චලයට
ලක් කරනවා. ෙම්වා ෙකොෙළොප්පම් හැටියට සලකන්ෙන්. එක
කාලයක් හමුදාව යුද්ධ කරලා කිලිෙනොච්චිය අල්ලන ෙකොට
මැදවච්චි යනවාය කිව්වා. තවත් ෙවලාවක තවත් පෙද්ශයක බලය
අත්පත් කර ගන්නා විට තවත් එකක් කිව්වා. ෙම් වාෙග්
ෙකොෙළොප්පම් කළා. තවත් ෙවලාවක, විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක්
කිව්වා, ඕනෑ ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙම්
විපක්ෂය ෙබොෙහොම ද්ෙව්ෂ සහගතව, ෛවර සහගතව, බලය
සඳහා ඇති ෙවච්ච දැඩි වුවමනාව මත ෙම් වාෙග් කථා කියනවා.
නමුත් අපි ෙම් සංවර්ධන කටයුතු අගය කරන්න ඕනෑ. විපක්ෂයට
ෙම්වා කර ගන්න බැරි වුණාට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.
කරන්න පුළුවන් අය ෙම් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් රට
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය දක්වා යන ගමෙන්දී ෙම් වාෙග් පාරවල් වැඩි
වැඩිෙයන් හැදීම අවශ යි. ඒ සඳහා තමයි ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්.
අලුත් යුගයකට, අලුත් පරිවර්තනයකට, අලුත් විප්ලවකාරි
පිළිෙවතකට අනුව රට සංවර්ධනය කරන්න අපි වැඩ පිළිෙවළවල්
ඇති කර තිෙබනවා. පාරවල් හැදීම අතින් විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම
අතින්ම දියුණුවක් ඇති කර තිෙබනවා. වරායවල් හදලා
තිෙබනවා. දැන් සමහර අය වරායවල් බලන්න යනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

වරායවල් බලන්න ගියාම ගහනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

එෙහමද? ගහන්න එනවාද? [බාධා කිරීම්] හරි, හරි. ඒක ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙමෙහමයි. ගරු කථානායකතුමනි, සමහර අය
කියනවා හම්බන්ෙතොට වරාය swimming pool එකක් කරනවා
කියලා. තවත් සමහර අය කියනවා, මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
ෙකෞතුකාගාරයක් කරනවා කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඉතින් ඒ අදහස් ෙවනස් කර ගන්න ඉඩ ෙදන්න එපා යැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක නිසා තමයි බලන්න ආෙව්.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙම්වා හදා ගන්න බැරි ෙවච්ච අය හිෙත් අමාරුවට, හිෙත්
ෙව්දනාවට, හිෙත් ෙකෝපයක් ඇති ෙවලා ෙම් විධියට පහර
ගහනවා. මෙග් අදහස අනුව නම් ඒ පෙද්ශෙය් මිනිසුන්ට, ඒ
පෙද්ශයට, රටට ෙම් නිර්මාණයන් මගින් ෙසේවයක් ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැඟී සිටිෙය්ය.

எ ந்தார்.
rose.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, මම මෙග් ෙවලාව
තමුන්නාන්ෙසේට ෙදන්ෙන් නැහැ. කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.
තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන්න මෙගන් පස්ෙසේ. [බාධා කිරීම්]
එෙහම බැරි නම් බාධා කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] ඒක බාධාවක්.
එෙහම කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඇයි තරහා යන්ෙන් ඔච්චර?

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන ෙවලාවට මා කියන ඒවාට
උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] පස්ෙසේ කියන්න. ගරු
කථානායකතුමනි, රෙට් මහා සංවර්ධනයක් කර තිෙබනවා.
දකුෙණ් මහා සංවර්ධනයක් කරලා තිෙබනවා; වරායක් හදලා
තිෙබනවා. යූඑන්පී එෙක් ආනන්ද කුලරත්න මහත්මයාත් ගිහිල්ලා
මුල් ගල් තැබුවා වරාය හදන්න. ඔන්න අපි වරාය හදනවා කිය
කියා උඩ පැන පැන ඒක ෙකරුවා. නමුත් කර ගන්න බැරි වුණා. ඒ
කර ගන්න බැරි වූ එක ෙම් ආණ්ඩුව කරපු නිසා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කරපු නිසා ඒ අයට හිෙත් අමාරුවක් තිෙබනවා;
හිෙත් ෙකෝපයක්, ෛවරයක් තිෙබනවා. ෙම්ක විපක්ෂෙය් අයෙග්
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මානසික
ෙනොදියුණුකෙම්
විපාකයක්;
චින්තනෙය්
ෙනොදියුණුකමක්. ශීලාචාරකෙම්, ෙනොදියුණුකෙම් පහළ මට්ටමට
වැටිලා ඉන්න නිසායි එෙහම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පෙද්ශවල මිනිසුන් දහස් ගණනකට
ඒවාෙය් රස්සා ලැබිලා තිෙබනවා. ඒවා swimming pool එකක්
කරනවා කියන ෙකොට, කටු ෙගයක් - museum එකක්- කරනවා
කියන ෙකොට ඒ ෙකොල්ලන්ට, ෙකල්ලන්ට ෙක්න්ති එනවා. මම ඒ
ෙකොල්ලන්ට ෙකල්ලන්ට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ඒ ගිය
අය ඔය මට්ටමින් ෙබ්රලා එවාපු එක ගැන ගරු කථානායකතුමනි.
ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමතුමන්ලාට
ෙනොෙවයි වරාය ඕනෑ කරන්ෙන්. එහි රස්සා කරන ෙකොල්ලන්ටයි,
එහි වැඩ කරන අයටයි වරාය ඕනෑ කරන්ෙන්. ඒ අය පතිඵල ලබා
තිෙබනවා. දකුෙණ් අය වරාෙයන් පතිඵල ලබා තිෙබනවා.
දකුෙණ් අය ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් පෙයෝජන ලබා තිෙබනවා. ඒ
අයයි ඒ අය හිටපු හැටි දන්ෙන්. එෙහේ තිබුණු ෙනොදියුණුකම
දන්ෙන් ඒ අයයි. ගහන්ෙන් නැතිව එෙහේ ගිය මන්තීවරුන්ෙග් ඔළු
ෙබ්රලා එවීම ගැන මම පුදුම ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] ඔයිට වඩා
තඩි බාවි කියලා මට බයක් ඇති වුණා. මනුෂ යකුට ඒ වාෙග්
ෙකෝපයක් ඇති ෙවන එක සාධාරණයි ගරු කථානායකතුමනි.
ඉෙගන ගත්තු අය විධියට, පැසුණු අය විධියට මන්තීවරුන්
ෙමෙහම හැසිෙරනවා නම් අර ෙකොල්ලන්ට ෙකල්ලන්ට ඒ
පිළිබඳව ඇති වන හැඟීම ෙමොකක්ද ගරු කථානායකතුමනි?
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙම් රට හැම පැත්තකින්ම දියුණු
කරලා තිෙබනවා. වරායවල් හදලා තිෙබනවා; ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් හදලා තිෙබනවා; තවත් වරායන් හදනවා; ධීවර වරායන්
හදනවා. ඒ වාෙග්ම අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා; විදුලි බලාගාර
හදනවා; සමස්ත සංවර්ධනයක් කරෙගන යනවා. ඒ සංවර්ධනෙය්
එක වැදගත් ෙදයක් තමයි අධිෙව්ගී මාර්ග හදන එක. ෙම්
අවස්ථාෙව් අපි කල්පනා කරන්ෙන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ තවත්
ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට ශක්තිය ලැෙබන්න කියලායි.
ගරු කථානායකතුමනි, තව සමහර අය කියනවා ණය
අරෙගන තමයි ෙම්වා කරන්ෙන් කියලා. ණය අරෙගන කරන්ෙන්
ආප්ප කන එක ෙනොෙවයි; පරිප්පු ෙගන්වන එක ෙනොෙවයි. ණය
අරෙගන තමයි පාරවල් හදන්ෙන්; වරායවල් හදන්ෙන්; ගුවන්
ෙතොටුෙපොළවල් හදන්ෙන්; විදුලි බලාගාර හදන්ෙන්; වැව්
හදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ලන් පරිප්පු කාලා තමයි දැන්
ෙම් කථා කරන්ෙන්. මන්ද බුද්ධික අය තමයි ෙමෙහම කථා
කරන්ෙන්. ණය අරෙගන තමයි සංවර්ධනය කරන්ෙන්. ණය
ගත්ෙත් නැත්නම් ෙම් එකක්වත් අපට කරන්න බැහැ. අපට ණය
ලැෙබනවා. අපට ජපානෙයන් ණය ලැෙබනවා; අපට චීනෙයන්
ණය ලැෙබනවා; අපට තවත් රටවලින් ණය ලැෙබනවා; ඒ
වාෙග්ම ෙලෝක බැංකුෙවන් ණය ලැෙබනවා; අපට ආසියානු
සංවර්ධන බැංකුෙවන් ණය ලැෙබනවා. ෙම්වා නරක නම්
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අපට ණය ෙදනවාද, ගරු
කථානායකතුමනි? අපට ණය ෙදන්ෙන් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඒ අය
අනුමත කරන නිසා. ෙලෝක බැංකුවට ඇෙමරිකාව ඇතුළු
ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් පබල රටවල් ඔක්ෙකෝම අයත් වනවා. ෙම්වා
අනුමත කරලා අපට ණය ෙදන්ෙන් ෙම් යන ගමන හරි නිසා; ෙම්
යන ගමන වැදගත් නිසා. උතුම් වැඩක් කරනවාය කියලා ඒ බැංකු
හිතන නිසා තමයි ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් අපට ණය ෙදන්ෙන්.
[බාධා කිරීම්] ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, මිනිස්සු ණය කරලා
කියලා. මිනිස්සු ණය කරන්න ෙනොෙවයි, ෙම් රටට ෙගවා ගන්න
පුළුවන් නිසා ඒක දිහා බලලා තමයි ණය ෙදන්ෙන්. එෙහම
නැත්නම් ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම බලන්ෙන් නැතුව
ෙලෝකෙය් කවුද ණය ෙදන්ෙන්? ෙමතුමන්ලා කියන විධියට
එෙහම ෙවන්න විධියක් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ණය
අරෙගන රට හදන්ෙන් මිනිසුන්ෙග් යහපතට, මිනිසුන්ෙග්
දියුණුවට. අන්න ඒකයි අපට යන්න තිෙබන ගමන.
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මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්ෙන් ෙම් යන ගමන සාර්ථක කර
ගන්න සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න කියන එකයි. ගරු
කථානායකතුමනි, අන්ධෙයෝ වගයක් ගිහිල්ලා අලියාෙග් හැෙඩ්
කිව්වාලු. එක්ෙකෙනක් කකුල අල්ලලා කිව්වා ලු ෙම්ක නිකම්
වංෙගඩියක් වාෙගයි කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අලියාෙග් හැෙඩ් කියලා ඔබතුමාෙග් කථාව නවත්වන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

අලියාෙග් කෑලි නම් එෙහම තමයි. අලියාෙග් කෑලි කෑලි
ගිහිල්ලා. අලියාෙග් හැම තැනම කෑලි කෑලි. ඒ වාෙග්ම කකුලුත්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙහොඬත් නැහැ. වලිෙගත් නැහැ. සමහරු වලිගය
අල්ලා ෙගන කියනවා, ෙම්ක ෙකොස්සක් වාෙග් ෙන් කියලා. [බාධා
කිරීම්]
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග් ෙම්ෙගොල්ලන් අල්ලාෙගන
දඟලන්ෙන් ෙමොනවාද? ෙම්ෙගොල්ලන් යන ගමන වරද්දා ෙගනයි
ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. අද ෙම් රෙට් මහා පරිවර්තනයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් රට අලුත් යුගයකට අරෙගන යනවා. ඒ
යන ගමෙන්දී තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම ඔය පැත්ෙත්
ඉන්ෙන් නැතිව ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා, අපත් එක්ක එක්කහු ෙවලා
ෙම් ගමන ශක්තිමත් කරන්න ආධාර උපකාර කරන්නය කියා
තමයි මට මතක් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඔය පැත්ෙත් ඉඳලා ඒ
කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් ගමන යන්නට අපි සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවමුයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට ආරාධනා කරමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩි කාරණයක් පැහැදිලි කර
ගැනීමට තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික මංමාවත්
පනත යටෙත් නිෙයෝගවල අය කිරීම් පිළිබඳව පශ්නයක් තමයි අද
සාකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ ගරු අමාත තුමා ඒ
නිෙයෝග ගැන වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ; පැහැදිලි කිරීමක්
කෙළේ නැහැ. ෙමෙහම ඇමතිවරු තමයි අලියාෙග වලිගය
අල්ලාෙගන ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
දැන් වැඩක් නැහැ; දැන් ඉවරයි; දැන් කථාව ඉවරයි. ලජ්ජයි,
දැන් වාඩි ෙවන්න. ෙමතැනදී වචනයක් කියන්න ඕනෑ -[බාධා
කිරීම්] පිටුපස්ෙසන් වලිගයක් ඇවිල්ලා- [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හැම ෙදනාම ෙම් ගරු සභාෙව්දී ඉවසීෙමන් කටයුතු කිරීමයි
වැදගත් ෙවන්ෙන්.
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා.
[අ.භා. 2.13]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් මිතයාට කියන්න ඕනෑ, "සා
දුකින් ෙපෙළනවුන් දැන් ඉතින් නැගිටියව්" කියන කාලය
ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එක. දැන් මෙග් මිතයාෙග් මනසත්
දුබල ෙවලා. අවුරුදු තිහ හතළිහක් වාමාංශික පක්ෂයක හිටපු ඒ
සෙහෝදරයා අද හැසිෙරන්ෙන් ෙපොඩි ළමෙයක් වාෙගයි. මට දුක ඒ
ගැනයි. වයසට යද්දී සමහරුන්ෙග් මනස කුඩා ළමෙයකුෙග්
වාෙග් ෙවනවාය කියනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් විෂය යටෙත්
ෙමෙහම මුදල් අය කරන්ෙන් ඇයි, ෙම් නිෙයෝග අනුමත
කරන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන ෙනොෙවයි එතුමා ඇමතිවරෙයක්
ෙවලාත් කථා කෙළේ. බහුබූත තමයි ලජ්ජා නැතිව අද එතුමා කථා
කෙළේ. ශිෂ ෙයෝ ඇවිල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු විවාද බලනවා.
"අනිච්ඡාවත සංඛාරා" කියා තමයි අද එතුමා ගැන කියන්න
තිෙබන්ෙන්. අෙන්! ෙද්ශපාලනික වශෙයන් අපට එතුමා ගැන
හරි කනගාටුයි. ෙමවැනි අය ද ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්ෙන්? ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයා ෙම් වාෙග්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන් වශෙයන් පත් කර තිෙබන්ෙන් කියා
මම අහනවා. මම ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ඇමතිතුමනි, දැන් ඉතින් තැන්පත් ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] වතුර
එකක් ඕනෑ ද? ප්ෙල්න් ටී එකක්ද, කහට එකක්ද ඕනෑ? ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙමොනවාද ඔබතුමා කථා කෙළේ? ෙමතුමා කථා කෙළේ
මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් වන අධිෙව්ගී මාර්ග ගැනයි. ඊළඟට
අර ගසා කාපු ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය ගැන කථා කළා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇමතිවරු පසු ගිය දිනවල අෙප්
මන්තීවරුන්ට ආරාධනා කළා, "හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න
එන්න" කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න කියනකම්. බාධා කරන්න
එපා. මෙග් කට හඬ සැරයි. බාධා කිරීම් මම මර්දනය කරනවා [බාධා කිරීමක්] හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න එන්න කියලා
ආරාධනා කළා; මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බලන්න එන්න
කිව්වා; expressway එක බලන්න එන්න කිව්වා. ගියාම ගැහුෙව්
කුණු බිත්තරවලින්. ඒ නගරාධිපතිවරයා කලින් අපි ළඟ හිටිෙය්.
ඇමතිතුමනි, එයා තමයි 2002 රනිල් විකමසිංහ රජෙය් බැලුම්
ෙබෝල එල්ලපු, බැනර් දාපු මිනිහා. ගරු කථානායකතුමනි,
ඔබතුමාත් දන්නවා, එයා අද හම්බන්ෙතොට වරායට, Mattala
Airport එකට security ෙසේවා සපයනවා. ලංකාෙව් හැම තැනම
ඉන්නවා. මා අසත කියනවා නම් ෙහොයලා බලන්න, ඒ
නගරාධිපතිවරයා මැයි දිනයට ෙපළපාළි යන්න පුත්තලෙමන්
මිනිස්සු ෙගනාවා. ඔන්න, ගණන් කාරෙයෝ දමා ෙගන කරන වැඩ.
දැන් කියනවා එදා අෙත් තිබුෙණ් toy pistol එකක් කියලා. මා
ෙම් ඇත්ත කථා කරන්ෙන්. මා අසත ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා]

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

ෙමෙහම මිනිස්සුද අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් නගරාධිපතිවරු
ෙවලා ඉන්ෙන්?

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභා
සභාපතිවරයකු අර රුසියන් තරුණියෙග් ෙපම්වතා මැරුවා.
ෛවද වරිය සාක්ෂි ෙදනවා, ඒ පුද්ගලයාට තිබුණු තුවාල තමන්
සිදු කර ගත්ත ඒවායි කියලා. ෙම් ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම වහන්න
හදනවා. මා ඒවා ගැන එකින් එක කියාෙගන එන්නම්. වරායවල්
ෙනොෙවයි ඕනෑ. මිනිස්සුන්ෙග් සාක්කුවට- [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් සෙහෝදර මහාචාර්ය තිස්ස
විතාරණ ඇමතිවරයාත්, වාසුෙද්ව ඇමතිවරයාත් media
conference එකකදී කිව්වා, ජන හා සංඛ ා ෙල්ඛන ෙතොරතුරු
අනුව, පවුලක මාසික ආදායම රුපියල් 33,000යි, මාසික වියදම
රුපියල් 44,000යි කියලා. මම ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. ඔබතුමාෙග්
සෙහෝදර ෙකොම්පැනිෙය් ෙදෙදනා කිව්ෙව්. ඔබතුමා කථා
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙකොන්කීට් ගැනයි. ෙමන්න බලන්න,
2014.04.28වන දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් සඳහන් වුණු ෙද්.
කවුද ෙම්වා දැන් වමාරන්ෙන්? ජාතික ෙහළ උරුමෙය් පධාන
ෙල්කම් කියා තිෙබනවා, "ගැසට් නිෙව්දන අනුව ඇරැෙඹන
ෙහෝටල්වල අනිවාර්යෙයන්ම කැසිෙනෝ සූදුපිටි තිෙබනවා."
කියලා. දැන් සූදු පිටි ගැන කථා කරන්ෙන් හාමුදුරුෙවෝයි. එම
විස්තරය ඇතුළත් 2014.04.28වන දින "ලංකාදීප" පුවත් පත්
වාර්තාව මා සභාගත* කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගැලරිෙය් මුස්ලිම්
ළමයින් ඉන්නවා. කාදර් මැතිතුමාටයි, අස්වර් මැතිතුමාටයි,
මුස්තාපා මැතිතුමාටයි අද පල්ලිය තහනම් කර තිෙබනවා. ෙම්වා
අසත ෙනොෙවයි.

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා (පරිසර හා
පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்)

-

சுற்றாடல்,

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

Sir, I rise to a point of Order.

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

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

——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

Point of Order එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)
මරණ
Okay, Sir. - [Interruption.] එයා ඉවරයි.
මංචකෙය්වත් පල්ලියට යන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එයාෙග් body
එක පල්ලියට ෙගන යන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්] කැසිෙනෝ සූදුව
අනුමත ෙකරුවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. [බාධා කිරීමක්] මට

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කියලා කියනවා;

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

කියලා කියනවා. අෙන්!

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙමොනවාද ඔබතුමාට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔබතුමාට අෙශෝක්
ෙල්ලන්ඩ් ටාටා ටිකක් දුන්නා නම් -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

(Mr. Speaker)

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

There is no point of Order. It is correct; it is a fact. I
am challenging you. - [Interruption.] Let us go to the
mosque. I am telling you, there is no point of Order. [Interruption.] It is a fact. - [Interruption.] You are a

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
කරුණාකර ගරු කථික මන්තීවරුන් ජාතික මංමාවත් පනත
යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

to the mosque and the Muslim brotherhood.
[Interruption.] You are just a

Sir, I rise to a point of Order.

-

අහගන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාටත් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද
දන්නවා ද? ලංකාව දිවි නසා ගැනීම්වලින් ෙලෝකෙය් එෙකොෙළොස්
වැනි තැනටයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාටත් ෙවන්ෙන් ඒක තමයි.
Body එක පල්ලියට ෙගන යන්න බැහැ, ඒ නිසා කැෙල්කට
යන්න ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඔබතුමාට කර ගන්න
ෙවන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් expressways ගැන දැන් අපි
කථා කරමු. [බාධා කිරීමක්] අෙප් සෙහෝදර ඇමතිතුමා, මෙග්
මිතයා. එතුමා මම ගරු කරන ෙකෙනක්. එතුමා අද කියනවා
Colombo-Katunayake Expressway එක හදන්න චීන රජෙයන්
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ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 292.4ක් ගත්තා කියලා. ශී ලංකා
රජෙයන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 40යි. Southern
Expressway එකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 741යි. Outer
Circular Highway Project Phase - 1 එකට රුපියල් මිලියන
26,959ක් දීලා තිෙබනවා. ඊළඟට, Phase - 2 එකට රුපියල්
මිලියන 49,317යි. Phase - 3 එකට රුපියල් මිලියන 66,700යි.
ගරු
කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථානායකතුමා වශෙයන් අපක්ෂාපතී විධියට කටයුතු කරනවා.
ෙලෝකෙය් ෙකොයි රෙට් ද - ඒකාධිපති රටවල් හැෙරන්නට- tender
procedure එකක් නැතිව අත යට මුදල් ලබාෙගන මහා ව ාපෘති
කරන්ෙන්?
පිට රටින් ණය ගන්නවා. පිට රටින් විතරක්
ෙනොෙවයි අෙප් බැංකුවල තිෙබන සල්ලිත් ගන්නවා. අෙප් බැංකු
කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ජනතාව සල්ලි තැන්පත් කරන මහජන
බැංකුව, ලංකා බැංකුව, ෙකොමර්ෂල් බැංකුව, හැටන් නැෂනල්
බැංකුව සහ ෙන්ෂන්ස් ටස්ට් බැංකුව යන බැංකුයි. ෙම් සියලුම
බැංකුවලින් සල්ලි ගන්නවා. කවුද ෙම් estimates හදන්ෙන්? NEM
Constructions (Pvt.) Limited වාෙග් කිහිප ෙදනකුට තමයි ෙම්වා
ෙදන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, එෙහම දුන්නාම estimates
හදන්ෙන්ත් ඒ අයමයි; ෙකොන්තාත්කාරයාමයි. Estimate එක
ඉදිරිපත් කළාම රජෙයන් සල්ලි ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
බැංකුවට ගිහිල්ලා ෙදනවා. ඇයි, රජෙයන්-භාණ්ඩාගාරෙයන්කියලා තිෙබනවා, "සල්ලි උඹලා දීපල්ලා" කියලා. ඒවා මහ
ජනතාවෙග් සල්ලි. ගරු කථානායකතුමනි, වැඩි ගණනකට
estimate කරලා සල්ලි අරෙගන බාල වැඩ කරනවා. බාල වැඩ
කරනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමාෙග් කටිනුත් ඒ ටිකක්
කියැවුණා.
කුලියාපිටිය පෙද්ශෙය් පාරවල් තිෙබනවා. ඒවා කාපට් කළා.
තුන් මාසයක් ගියාම ආෙයත් කාපට් කරනවා. අෙන් ෙදවියෙන්!
පස් වතාවක් විතර කාපට් කරනවා. ෙම්වා මහ ජනතාවෙග් සල්ලි.
අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, මම ගරු කරනවා. ඔබතුමාෙග්
කටිනුත් එවා ටිකක් කියැවුණා. නමුත් ඔබතුමා ඔය වාෙග් ඉන්න
එපා. මහත්මා ගති ඇති ෙද්ශපාලනඥයකු විධියට ඔබතුමා අවසන්
කාලෙය් හිතට එකඟව තීරණ ගන්න ඕනෑ.

ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා

(மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)
මට ද කියන්ෙන්?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අෙපෝ නැහැ, මම කථා කරන්ෙන් මෙග් මිතයා ගැන.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙටන්ඩර් දමන්ෙන් නැතිව ෙම්
කරන්ෙන් ගසා කෑමක්. මම ෙම්වාට අභිෙයෝග කරනවා. ෙම්
පාරවලින් කරන ගසාකෑම් පිළිගත්තා. අෙප් ඇමතිතුමාෙග්
කථාෙව්දීත් කියැවුණා. මා ගරු කරන, හිතට එකඟව කටයුතු
කරන
ෙහොඳ ඇමතිවරයකු වන ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
ඇමතිතුමාෙග් COPE වාර්තාවත් මම දැන් ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් ණය ෙකොපමණද කියලා
බලන්න. ඔබතුමන්ලා කථා කරන්ෙන් කිහිපයක් ගැන විතරයි.
1993 ඉඳලා තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආවා. කලින් චන්දිකා
රජය තිබුණා. 2005 ඉඳලා මහින්ද රාජපක්ෂ රජය. 2010 දීත්
ඒකම ආවා. 1993ට කලින් අපි බලෙය් ඉන්න ෙකොට මහවැලි
ව ාපාරය ඇති කළා. මහා කර්මාන්තපුර ඇති කළා. අපි ජනපදවල
පවුල් ලක්ෂ තුනක් පදිංචි කළා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය
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කිරීම සඳහා මහා ජලාශ ඇති කළා. අද ෙම් ලංකාවට විදුලිය
ෙදන්ෙන් ඒවායින්. පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා ඒවාට සාක්ෂි
දරනවා, එවකට ඇමතිවරයා හැටියට. අපි ඒ ඔක්ෙකොම ණය
අවුරුදු දහෙයන් ෙගව්වා. අපි රට වික්ෙක් නැහැ. අපි ඔක්ෙකොම
ණය ෙගව්වා.
ගරු කථානායකතුමනි, 1993 දී චන්දිකා රජය එද්දී අෙප්
ඒකපුද්ගල ණය තිබුෙණ් කීයද? රුපියල් 28,719යි. 2005 දී
මහින්ද චින්තනය බලයට එද්දී චන්දිකාෙග් කාලෙය් ඒකපුද්ගල
ණය පමාණය නැඟලා තිබුණා රුපියල් 1,09,934කට. ගරු
කථානායකතුමනි, 2012 ෙවනෙකොට, ෙම් අවුරුදු අටක කාලය
තුළ ඒකපුද්ගල ණය රුපියල් 3,31,653ක් වුණා. අද අෙප් දරුෙවෝ
ඔක්ෙකොම ණයයි. ෙම් ණයවලින් කෙළේ ෙමොනවාද?
පුද්ගලයන්ෙග් ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරීමද? වාසුෙද්ව
ඇමතිතුමාත්, මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ ඇමතිතුමාත් ෙපන්නුවා
වාෙග් අද ඒවා සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ෙකෙරන්ෙන් ෙබොරුව.
ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාෙව් Shimla-Kalka Highway
කියන මහා මාර්ගය කිෙලෝ මීටර් එකසිය ගණනක් දිගයි. ඒ මහා
මාර්ගෙය් කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න ඒ අය වියදම් කර තිෙබන්ෙන්
අෙප් සල්ලිවලින් රුපියල් මිලියන 10යි. මම ඒ ෙල්ඛනය
සභාගත* කරනවා.
අහගන්න, ඇමතිතුමනි. කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් මිලියන
10යි. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ලංකාෙව් ColomboKatunayake Expressway එෙක් කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල්
මිලියන 139ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්,
ලංකාෙව් සල්ලිවලින්. ඒක නැහැයි කියනවා නම්, මම අභිෙයෝග
කරනවා. මම ගණන් හදලා ඒ ඔක්ෙකොම විස්තර ෙගනැවිත්
තිෙබනවා. ඕනෑ නම් තමුන්නාන්ෙසේලා Research Division
එකට යන්න. අෙප් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. COPE වාර්තාෙව් එතුමා ෙමෙහම කියනවා. මම එය
ඉදිරිපත් කරනවා.

It states, I quote:
"The total estimated cost for the Colombo-Katunayake Expressway
project had been increased by 437 % when the contract had been
awarded to another contractor to complete the balance part of the
project."
අෙන් කථානායකතුමනි, අපි මැෙරනවා. අෙප් අනාගත
පරපුරට අපි ෙම්කද දීලා තිෙබන දෑවැද්ද? ඔබතුමන්ලා කථා
කරන්ෙන් හදවතට එකඟවද? ෙම් කථා කරන්ෙන්
ෙබොක්ෙකන්මද, හදවතින්මද කියලා මම අහනවා. මම ෙදසැරයක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අයින් වුණු මිනිෙහක්. පක්ෂය ෙවනුෙවන්
පක්ෂෙය් සභාපතිකමිනුත් මම අයින් වුණා. තනතුර ෙනොෙවයි
වටින්ෙන්, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි. කලින් කථා කළ
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාටත් මා කියන්ෙන් හදවතට
එකඟව ජීවත් ෙවන්න කියලායි. රිළවු වාෙග් පක්ෂවලින් පැනලා
යන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ඔය කුණු සල්ලිවලට පණුෙවෝ
ගහනවා. දැන් යම් යම් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවන්න පටන් අරෙගන
තිෙබනවා.
යූඑන්පී එක අවුරුදු 17ක් බලෙය් හිටියා. නමුත් වැටුණා. ඒක
ස්වභාව ධර්මය අනුව සිද්ධ වුණු ෙදයක්; සිද්ධ ෙවන ෙදයක්.
ඔබතුමන්ලාට දැන් එය සිද්ධ ෙවන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා]

දැන් ඒ විපාක එන හැටි ෙපෙනනවා. මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය්, ජාතික
ෙහළ උරුමෙය් සහ අනිකුත් පක්ෂවල මන්තීතුමන්ලා 44ෙදෙනක්
කැසිෙනෝ ෙගෙනන නියමවලට විරුද්ධ වුණා. තමන්ෙග් පුතා
ආෙව්ත් නැහැ. එන්න කියලා නිෙයෝග කරලා තිෙයද්දීත් සමහර
අය ඡන්දය ෙදන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. මා ඒ අයට හිස
නමනවා; ගරු කරනවා. ෙම් රෙට්, ෙලෝකෙය් හැම ජාතියක්ම, හැම
ආගමක්ම අපට වටිනවා. ලාංකිකයන් ෙභ්ද කරවන්න එපා; ඔවුන්
ෛවර කරන්න ෙපොළඹවන්න එපා. ෙම් රට විනාශ කරන්න එපා.
ජාත න්තර බලෙව්ගවලට බලපෑම් ඇති කරන්න ෙදොර ඇරලා
තිෙබන්ෙන් ඔබමයි. අන්තවාදයට ආෙයත් එන්න ෙදන්න එපා.
ඉන්දියාෙව් ෙම් ෙයෝජනා කමය ගැන මා නැවතත් කියන්ෙන්
ඒකයි. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ෙම් ෙයෝජනා කමවලට
ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
ෙමොකක්ද ෙම්ෙක්
අභිරහස? ෙම් ඇස්තෙම්න්තු හදන්ෙන් කවුද? ෙම් ෙයෝජනා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවාද කියලා
මා අහනවා. මීට වඩා උත්තරීතර තැනක් තිෙබනවාද? ගරු
කථානායකතුමනි, ඇයි ඒ ෙද්වල් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි ෙම්වාෙය් විවෘතභාවයක් ඇති
ෙනොකරන්ෙන්? ෙම් ගැන සංවාදයක් ඇති කළ යුතුයි. රට උගස්
තියලා සියයට අෙට්, නවෙය් ෙපොලියට චීනෙයන් ණය ගන්න එක
ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අෙප් පුංචි ලංකාව දිගු ඉතිහාසයක් තිෙබන
රටක්. ෙම් මුතු ඇටය කළු ඇටයක්, ෙල් ඇටයක්, සාප ඇටයක්
කරන්න එපා කියලායි මා කියන්ෙන්.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් ෙපෙර්දා ලස්සන වැඩක් වුණා. ඒ
ෙමොකක්ද? නාවලදී වාහනයක් හැපිලා ෙමොකද වුෙණ්? ෙම්වා එළි
කරන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා මහාමාර්ග ගැන කථා කරනවා.
නාරාෙහේන්පිට Elvitigala Flats ළඟ, unregistered super luxury
motor car එකක් - Ford motor car එකක් - ආවා. ඒ වාහනෙය්
ෙනොම්මරය නැහැ. ඒක ආව speed එෙකන්ම three-wheeler
එකක හැප්පුවා.
අෙන් අර තී වීලර් එෙක් ආපු මනුස්සයා ඉස්පිරිතාලයට
අරෙගන ගියා. පැයක් ගිෙය් නැහැ, STF එෙකන් වට කළා. පැයක්
යන්න ඉස්සරෙවලා carrier එකක් ඇවිත් වාහනය දමා ෙගන ගියා.
මාධ පකාශක ෙජෝකර් කියනවා, "නඩු දමනවා, කට උත්තර
ගන්නවා," කියා. ෙම්කද, උත්තරය? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
සාධාරණය ෙම්කද කියා මම අහනවා. ෙම්කද නීතිය?
අජරාමරණය. ෙම් රට තිරිසන් සමාජයක් කරා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙගන යනවා. ෙම්කද නීතිය කියා මා අහනවා. ෙම් බව සඳහන්
පුවත් පත් වාර්තාවත් මා සභාගත* කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, සූදු පිටියක් කරනවාය කියා, මා
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. අෙප් රතන හාමුදුරුෙවෝ, ඔබතුමන්ලාෙග්
ජාතික ෙහළ උරුමෙය් ෙකෙනක් ෙන්.
අෙන් අෙප් පැකර්; අර ''හැකර් පැකර්.'' මරු වැෙඩ් තමයි
කරලා තිෙබන්ෙන්. එයා ඕස්ෙට්ලියාෙව් නව ෙදෙනකුට ගහලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔබතුමන්ලා මතක තියා ගන්න. අනාගතෙය් බලයට එනවා
එක්සත් ජාතික පක්ෂය.
ගරු කථානායකතුමනි, මම රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් කියලා තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම්වා ඔක්ෙකොම
ෙහොයනවා. තරාතිරම් බලන්ෙන් නැහැ. විනාශ කරපු ඔක්ෙකොම
එළි කරනවා. අපි සාධාරණ සමාජයක් ෙගොඩ නඟනවා. ලී ක්වාන්
යූ මැතිතුමාෙග් පතිපත්තිය අනුව යනවා. ඒක මතක තියා ගන්න.
ෙගොඩක් අය හිර ෙවයි; ඔබලාෙග්ම අය සාක්ෂි ෙදන්න එයි. අෙන්!
අර හම්බන්ෙතොට සභාපති ෙහොඳට පිටිපස්ස ෙලව කාපු මිනිෙහක්.
ඒ ඔක්ෙකොම කරලා, අන්තිමට ඒ අයම තමයි ඔබලාට විරුද්ධව
සාක්ෂි ෙදන්ෙන්. මතක තියාගන්න.
ගරු කථානායකතුමනි, unsolicited projects ගැන,
“Unsolicited projects open highway to corruption” යන
සිරස්තලය යටෙත්, "The Sunday Times" පුවත් පෙතහි පළ වුණු
පුවත් පත් වාර්තාවක් මා දැන් කියවන්නම්. It has been written
by Namini Wijedasa. ඒ වාර්තාෙව් ලස්සනට ෙම් ගැන සඳහන්
කර තිෙබනවා:
“At seven billion rupees a kilometre, the new outer circular highway
from Kadawatha to Kerawalapitiya had better be worth it. The road
is being built by the Metallurgical Corporation of China Ltd ….”

අද අෙප් රට චීන බැංකුවලට විකුණලා. උන්ට කන්න අෙප්
තලෙගොයි ටිකටත් ෙකළිනවා. බලන්න, හම්බන්ෙතොට වරාය
පැත්ෙත්. එෙහේ නයි ටික ඉවරයි; කිරි ඉබ්ෙබෝ ඉවරයි.
ගරු කථානායකතුමනි, එම වාර්තාෙව් තව දුරටත් ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
“ …. at a total cost of US$ 520 million or Rs. 67 billion. It is only
9.3 km in length.”

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් 9.3 kilometres ඉන්දියාෙව් ඒ
විධියට ෙකෙරනවා නම් ෙමොකක්ද ෙම් අෙප් රෙට් කරන්ෙන්?
ඒවාට ෙටන්ඩර් නැහැ. සල්ලි ෙදනවා China banksවලින්. සල්ලි
ගන්නවා සාක්කුවට යනවා; රට විනාශයි.

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, සභාගත කරන විට ඒ ෙල්ඛනවල නම්, දින
වකවානුත් කියන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙමොනවා සභාගත කරනවාද
කියා වැටෙහන්ෙන් නැහැ.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

සභාගත කරන ෙල්ඛනවල නම් දමා තිෙබනවා ෙන්. එය අද
"ෙඩ්ලිමිරර්" පුවත් පෙත් සඳහන් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙකෝටි
ගණන් දුන්න හැකර් පැකර්ට ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු
කථානායකතුමනි, හැකර් පැකර්ට ගහනවා. පසු ගිය දා පැවැති
කැසිෙනෝ විවාදෙය්දීත් මම ෙම් ගැන කිව්වා. පැකර්ට ගහනවා,
එයාෙග් මිතයා.
2014 මැයි 06 වන දා "ෙඩ්ලිමිරර්" පුවත් පෙත් “Packer in
ugly brawl with friend” සිරස්තලය යටෙත් එය ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා. I quote:
“Explosive photos have emerged of billionaire James Packer
trading blows with former best man ….”

අෙන්, ෙමොකද ෙම් වන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් 2014 මැයි 06
වන දා "ෙඩ්ලිමිරර්" පුවත් පෙත් පළ වී තිෙබන ලිපියත් මම
සභාගත* කරනවා.
පැකර්ට දැන් පිස්සු හැදිලා. ලංකාෙවන් තමයි ෙම් පිස්සුව
හැදිලා යන්ෙන්ත්. ඒ ෙමොකද? පැකර්ෙග් ෙකෝටි බිලියන ගණන්
ෙමෙහ ඇත්තන්ට දීලා දැන් පැකර්ට කැසිෙනෝත් නැහැ. ආණ්ඩුව
ඇතුෙළන්ම ආපු විෙරෝධය තුළ පැකර්ට පිස්සු හැදිලා. පැකර්
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඉෙගන ගත්ෙතත් නැහැ; විෙද්ශ රටවලට ගිහින් කැසිෙනෝ
ගහනවා. දැන් ලංකාෙව් අෙපන් එතුමා ඉෙගන ගන්නවා.
ලංකාවට එන්න ඇවිල්ලා පිස්සු හැදිලා තමන්ෙග් මිතයාටත්
ගහනවා. ඊළඟට කට ඇරලා වැමෑරුෙවොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
අෙන් ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් ලංකාෙව් ඇත්තන්ට
''අනිච්චාවත සංඛාරා'' කියලා මට කියන්න සිදු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් අප සදාචාරාත්මක විධියට
සහ ගුණාත්මක විධියට ඇත්ත කථා කරන්න ඕනෑ. "මතට තිත"
වැඩසටහන තිත්ත කරලා සමාජය විනාශ කරනවා ලු.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය අවසන්
ෙවලා විනාඩි කිහිපයකුත් ගත ෙවලා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, මා අවසන් කරන්නම්.
අෙන්, කුරුණෑගලදී අෙප් "දැයට කිරුළ" දුම්රිය, රජරට
රැජින දුම්රිෙය් හැප්පුණා. ෙදවියන්ෙග් පිහිෙටන් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත
ෙබ්රුණා. මට ෙපෙනන විධියට අසුබ ලකුණු ෙපන්නුම් කරනවා.
''රැජින මමයි ඔෙබ් රාජ්ෙජ්,'' කියා කිව්වත්, දැන් රැජිනයි, දැයට
කිරුළයි ඔක්ෙකොම ෙකොෙටොස් ෙකොෙටොස් ගාලා හැප්පුණා.
විනාශයක අසුබ ලකුණු, ෙපර නිමිති දැන් මට ෙපෙනනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් පධාන විපක්ෂය අප ෙනොෙවයි;
ෙජ්වීපී එකත් ෙනොෙවයි. යූඑන්පීකාරෙයෝත් ෙනොෙවයි; ටීඑන්ඒ
එකත් ෙනොෙවයි. එෙහනම් කවුද? ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ පධාන
විපක්ෂයක් දැන් හැදීෙගන එනවා. ඒ පධාන විපක්ෂය රටට
කියද්දී ඒක පිළිගන්නවා; ෙලෝක ඇත්ෙතෝ, ෙම් රෙට් ජනතාව
පිළිගන්නවා. ඇයි, ඒ අය කියන්ෙන් ඇත්ත ෙන්. අප කියද්දී,
''ෙබොරුවක් කියන්ෙන්'' කියලා කියනවා. අප ෙනොෙවයි -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙයන් ඔබතුමාට විනාඩි කීයක් ෙදනවාද?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

අද මම තමයි නායකයා. මා විනාඩි තුනක් ගන්නවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විනාඩි පහයි. එයින් විනාඩි ෙදකක් ගත ෙවලා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

මාර්ගෙයන් ෙකොමිස් ගසා විෙද්ශ බැංකුව සඟවා තිෙබනවා මංගල සමරවීර" යන සිරස්තලය යටෙත් පුවත් පතක ලිපියක් පළ
වී තිෙබනවා. එම ලිපිය මා සභාගත* කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් ''සුපර් ලංකාෙව්'' ෙමොනවාද
''සුපර්'' ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අර night racesවලට අර ලැම්ෙබෝගිනි
වාෙග් ''සුපර් වාහන'' ෙමෙහ ෙගනැවිත් දමනවා.
ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට කිව්ෙව් නැද්ද Southern
Expressway එෙක් වාහන නවතා මත්කුඩු ෙබදනවාය කියා. ෙම්
ගැන මා කලිනුත් කිව්වා. ෙද්ශපාලන ෙහංචයිෙයෝ මත්කුඩු
ෙබදනවා විතරක් ෙනොෙවයි කප්පනුත් ඉල්ලනවා. මම අසත
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. මා ඇත්තයි කියන්ෙන්. මම කාටවත් එෙහම
අපහාස කරන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා
කියනවා, මට කථා කරන්න නියමිත කාලය අවසානයි කියා. මෙග්
සෙහෝදර මන්තීවරුනුත් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා
කරන්නට සිටින නිසා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා.
[අ.භා. 2.37]

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික මංමාවත් පනත යටෙත් අද දින
ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග -ෙකොළඹ - කටුනායක ගාස්තු ෙගවිය
යුතු ජාතික මහා මාර්ග - සම්බන්ධෙයන් විවාදය පැවැත්ෙවන
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා මූලාසනය ෙහොබවන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ෙම් ගරු සභාව අමතා වචන කිහිපයක් පකාශ
කරන්නට මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මෙග් ෙගෞරව පූර්වක
ස්තුතිය මා ඔබතුමන්ට පුද කර සිටිනවා.
මෑත ඉතිහාසෙය් ශී ලංකාෙව් දැවැන්ත සංවර්ධන ව ාපෘතියක්
ෙලස කියාත්මක වුණු අධිෙව්ගී මාර්ග ව ාපෘතිවලින්
විෙශේෂෙයන්ම දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ග ව ාපෘතිෙයන් ඍජු
පතිලාභ ලබන පෙද්ශයක- ගාල්ල පෙද්ශෙය්- ජීවත් වන
පුද්ගලයකු හැටියට; ඒ වාෙග්ම මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට මා
කියන්නට කැමැතියි, ෙම් රටට ෙම් රන් මාවත් ඉදි කර දුන්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට ඒ වාෙග්ම ගරු අමාත තුමාට,
අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් රංජිත් ෙපේමසිරි මැතිතුමන් ඇතුළු ඒ හැම
ෙදෙනකුටම අපෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පුද කර සිටින බව.
ෙම් රෙට් දැවැන්ත සමාජ පරිවර්තනයක් කරන්නට දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගාල්ලට පමණක් ෙනොෙවයි, මාතර දක්වා
ගිහිල්ලා ඉදිරි කාල වකවානුව තුළදී-

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි,
කරනවා.

මෙග් කථාව ඉක්මනට අවසන්

අවම වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 2,500කට වැඩි මුදලක්
Colombo-Katunayake Expressway එෙකන් ගසා කෑවාය කියා
මංගල සමරවීර මන්තීතුමා පවසා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා නැහැයි
කියනවා නම් ඔප්පු කරන්න. "අවම වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි
2580ක මුදලක් ආණ්ඩුෙව් ෙකෙනක් කටුනායක අධිෙව්ගී
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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.
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Point of Order එක ෙමොකක් ද ගරු අස්වර් මන්තීතුමා?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මම කෑම කන්නට ගිය ෙවලාෙව් අෙප්
ගරු ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා මෙග් නම සඳහන් කරලා, මට
පල්ලිය තහනම්ය කියලා, කියා තිෙබනවා. ඒක අමූලික
ෙබොරුවක්. [බාධා කිරීම්] ෙමොන පල්ලිය ද? කිසිම පල්ලියක්
තහනම් කරන්න බැහැ.
එතුමාට පන්සලට යන්න බැහැ. එතුමා බීම ෙදනවා. එම නිසා
එතුමා ඒක ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ. ඒක වරපසාද පිළිබඳ
කාරණයක් ෙවනවා. මෙග් ආගම මම අදහනවා. මම මුස්ලිම්
ෙකෙනක්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ කවුද මුස්ලිම්වරු ෙවනුෙවන් කථා
කරන්න. අර ඊශායල්කාරෙයෝ- [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

[බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේට පන්සලට යන්නට බැහැ. පන්සල
ළඟ තමුන්නාන්ෙසේ

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

වැටිලා හිටියා. [බාධා කිරීම්]එෙහම කථා කරන්න බැහැ. [බාධා
කිරීම්] ෙහොඳයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නම සඳහන් වුණා ද? [බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි.[බාධා කිරීම්] නම
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැතිව ඇති.
ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]
බාධා වුණු නිසා ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් වැඩිෙයන් ෙදනවා.
[බාධා කිරීම්]

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගය ෙමන්ම පිටත වටරවුම් මාර්ගයත් ඉදිරිෙය්දී ඉදි කරලා,
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා ෙම් රෙට් ආර්ථික
ෙක්න්දස්ථාන, වරායවල්, ගුවන් ෙතොටුපළවල් පධාන නගර යා
කරලා ආර්ථික වශෙයන් ෙම් රට දියුණු කරන්නට අෙප් රජය
ගන්නා උත්සාහයන් පිළිබඳව අප සෑම ෙදෙනක්ම සතුටු ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පැවැත්ෙවන සෑම මැතිවරණයකදීම ෙම් රෙට්
ජනතාව අෙප් කියාමාර්ග අනුමත කරලා අපට සියයට හැටකට
වඩා ඡන්දය දීලා අප යන ගමන නිවැරදිය කියා ඔප්පු කර
තිෙබනවාය කියන කාරණය අප ඉතාමත් සන්ෙතෝශෙයන් සඳහන්
කරනවා ගරු කථානායකතුමනි.
මට ෙපර කථා කළ ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා
මන්තීතුමාෙග් කථාව ඇහුවාට පස්ෙසේ මට ෙපොඩි කනගාටුවක් ඇති
වුණා. එතුමා ෙබොෙහොම ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. අෙප් ජීවිත
කාලය තුළදී අප දරුවන් හැටියට දැකපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ
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රජෙයන් කියාත්මක කළ මහවැලි සංවර්ධන ව ාපෘතිය පිළිබඳව,
ෙම් රෙට් තිබුණු සංවර්ධන ව ාපෘතියක් හැටියට අප
ආඩම්බරෙයන් කථා කරනවා. 2005 වර්ෂෙය්දී ෙම් රෙට්
ජනාධිපති ධූරයට පත් ෙවලා ෙම් රට නිදහස් කර ගත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට, සාමය, සුරක්ෂිතභාවය ලබා දීලා ෙම්
රෙට් ජනතාවට නිදහෙසේ ඉන්නට අවශ වටපිටාව සකස් කර
දුන්නා. හැබැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කිසිම මන්තීවරෙයක් ඒ
ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් සතුෙටන් කථා කරනවා මා කවදාවත් දැක
නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් දැවැන්ත ආර්ථික
පරිවර්තනයක් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. මැෙල්සියාව
ෙව්වා, ෙකොරියාව ෙව්වා, ජපානය ෙව්වා, චීනය ෙව්වා ෙලෝකෙය්
දියුණු වුණු සෑම රටකම ෙමවැනි දැවැන්ත මහා මාර්ග හදලා,
අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා ඒ රටවල ආර්ථිකය දියුණු කරන්න අවශ
වැඩ කටයුතු ඒ රටවල රාජ නායකෙයෝ කියාත්මක කළා. හැබැයි
අෙප් රෙට් ෙම් මහා මාර්ග පද්ධතිය හදලා, වරායවල් හදලා, ගුවන්
ෙතොටු ෙපොළවල් හදලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ඉදිරි ගමන
ෙවනුෙවන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කියාකරන ෙකොට ඒක
එක වචනයකින්වත් අගය කරන්න
කවදාවත් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක් ඉදිරිපත් ෙවලා කථා කරනවා අප දැක නැහැ. ෙම්
රටට පක්ෂ ෙද්ශපාලනය නිසා ෙවලා තිෙබන අවාසනාව ඒකයි.
ෙම් රටට ලැෙබන දායාද පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන
ආකාරෙයන් විෙව්චනය කළත් උගත් බුද්ධිම්ත් ජනතාවක් හැටියට
ශී ලාංකීය ජනතාව සෑම දාම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අනුමත කරන්නට,
අනුගමනය කරන්නට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ
එකතු වී කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය අප ෙබොෙහොම
වැදගත් විධියට අප ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් පකාශ කරනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා අද
ගාල්ෙල් ඇති ෙවලා තිෙබන පරිවර්තනය පිළිබඳව, අද ඇල්පිටිය
නගරෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන පරිවර්තනය පිළිබඳව, අද බද්ෙද්ගම
නගරෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන පරිවර්තනය ළිබඳව අෙප් පළාත්වල
ජනතාව අපට ෙහොඳට පකාශ කරනවා.
ගාල්ෙල් ඉඳලා පාර්ලිෙම්න්තුවට -ෙකොළඹට- පැය
තුනහමාරක් තිස්ෙසේ ආපු ෙම් රෙම්ෂ් පතිරණ අද පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්ෙන් ෙපොදු පවාහන ෙසේවාව පාවිච්චි කරමින් බස් රථෙයන්ය
කියන කාරණය ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් රෙම්ෂ් පතිරණ
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වාහනෙයන් එන්ෙන් නැතුව ගාල්ෙලන්
බස් එකට නැඟලා ෙකොට්ටාවට එනවා. එක ගමනකට රුපියල්
5,000ක් ඉතිරි කර ගන්නවා.
අද අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා ෙම් රෙට් ඇති කරන පරිවර්තනය,
මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරලා කරන පරිවර්තනය, ෙපොදු පවාහන
ෙසේවාව දියුණු කරලා ඇති කරන සංවර්ධනය ශී ලාංකීය ජාතියට
තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළදී මතක තබා ගන්න පුළුවන් ෙහොඳ
සංවර්ධනයක්ය කියලා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය හරහා ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, මෑත
ඉතිහාසය තුළ යුෙරෝපීය රටක් හැටියට පෘතුගාලෙය් පවා සිදු වී
තිෙබන සමාජ පරිවර්තනය, ආර්ථික සංවර්ධනයට මාර්ග
පද්ධතිෙය් දායකත්වය ෙකොපමණද කියන කාරණය පර්ෙය්ෂණ
මඟින් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඔප්පු කරලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මාර්ග පද්ධතිය හරහා පධාන මාර්ග
හැදුවා විතරක් ෙනොෙවයි, අද රෙට් සෑම උපපධාන මාර්ගයක්ම,
සෑම ගාමීය මාර්ගයක්ම අපි පතිසංස්කරණය කරලා තිෙබනවා.
ඊළඟ මහා මැතිවරණයක් පවත්වන ෙකොට ගාලු දිස්තික්කෙය්
විතරක් ෙනොෙවයි, දකුණු පළාෙත් විතරක් ෙනොෙවයි, සමස්ත ශී
ලංකාෙව්ම සමස්ත මාර්ග පද්ධතියම පතිසංස්කරණය කරලා
අවසන් කරන්න පුළුවන්ය කියන කාරණය අපි ඉතාම
විශ්වාසෙයන් පකාශ කරනවා.
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අපි -ෙම් ආණ්ඩුව- හැම දාම පාරවල් හද-හදා ඉන්ෙන් නැහැ.
අපි පාරවල් හදනවා; වරායවල් හැදුවා. හැදුෙව් හම්බන්ෙතොට
වරාය විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ වරාය හැදුවා; ගාල්ල වරාය
සංචාරක වරායක් විධියට දියුණු කරනවා; ඔලුවිල් වරාය හැදුවා;
කන්කසන්තුෙර් වරාය හැදුවා; සෑම වරායක්ම දියුණු කළා.
ගරු කථානායකතුමනි, දියුණු කෙළේ කටුනායක ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළ විතරක් ෙනොෙවයි. මීට අවුරුදු 5කට කලින්, අවුරුදු 10කට
කලින් කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ තිබුණු හැටි ඔබතුමන්ලාට
මතක ඇති. අද කටුනායක ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ජාත න්තර
මට්ටෙම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. එහි
මගී පර්යන්ත ඉදි කරලා, පහසුකම් වැඩිදියුණු කරලා ඉතාම
අනර්ඝ තත්ත්වයට පත් කරලා තිෙබනවා. අද මත්තල ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළ ඉදි කරලා තිෙබනවා. සෑම උපනගරයක්ම සම්බන්ධ වන
මාර්ග පද්ධතියක් ඉතාම අලංකාරවත් ෙලස ඉදි කරලා තිෙබනවා,
ගරු කථානායකතුමනි.
නිදහසින් පස්ෙසේ විවිධ දැක්මක් ඇතිව ෙම් රෙට් විවිධ රජයන්
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව ාපෘති කරලා තිෙබනවා. අපට
මතකයි, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්දී ෙම්
රෙට් ෙද්ශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කළ බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් මහවැලි
සංවර්ධන ව ාපෘතිය කියාත්මක කරලා ෙම් රටට විදුලි බලය, ජල
සම්පාදනය, වාරි මාර්ග ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න උත්සාහ
කළා. අපට මතකයි, බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්
අධ ාපන ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් විශ්වවිද ාල ඇති කිරීම හා උසස්
අධ ාපන ආයතන ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් විශාල සහෙයෝගයක්
ලබා දුන් බව.
මෑත ඉතිහාසය තුළදී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග්
නායකත්වය යටෙත් ෙම් රෙට් දැවැන්ත සමාජ පරිවර්තනයක් සිදු
වුණා. "මීට අවුරුදු 10කට කලින් ඔබ ගත කළ ජීවිතය
ෙකොෙහොමද? මීට අවුරුදු 20කට කලින් ඔබ ගත කළ ජීවිතය
ෙකොෙහොමද? ඊට වඩා ෙහොඳ සමාජ ජීවිතයක් ඔබ අද ගත
කරනවාද?" කියලා ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාවෙග් හදවතට තට්ටු
කරලා ඇහුෙවොත්, ඕනෑ පුද්ගලෙයක් කියයි, සියයට 90කට වැඩි
පිරිසක් කියයි, "ඔව්, එදාට වඩා අද අෙප් ජීවිත ෙහොඳයි" කියලා.
දුරකථන ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව, විදුලි බල ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව,
නිවාසවල දියුණුව, මං මාවත්වල දියුණුව, ජල සම්පාදනෙය්
දියුණුව මීට අවුරුදු 5කට කලින්, මීට අවුරුදු 10කට කලින්
තිබුණාට වඩා තුන් ගුණයකින්, හතර ගුණයකින් අද වැඩිදියුණු
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය අපි සෑම ෙකෙනක්ම දන්නවා.
එෙහම නම් අෙප් ඇසට ෙපෙනන සත ය, අප ජීවත් වන සමාජෙය්
තිෙබන සත ය ගැන අප කථා කරන්න අවශ යි. ඒ පිළිබඳව
විපක්ෂයට ෙමොන විෙව්චන තිබුණත්, ඒ විෙව්චන ඉදිරිපත්
කිරීෙම්දී ඔවුන් සාධාරණ විය යුතුයි.
අපි මෑතදී උතුරු පළාෙත් සංචාරයක් කළා, ගරු
කථානායකතුමනි. ඉදිරි කාලෙය්දී උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා
කුරුණෑගල, මහනුවර නගර ෙකොළඹ නගරයට සම්බන්ධ කරනවා.
ඒ වාෙග්ම අෙප් පධාන නගරයක් වන යාපනය නගරය ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගය හරහා සම්බන්ධ වනවා. ෙම් දැක්ම ඉදිරියට ෙගන
ෙගොස් ඉදිරි කාලෙය්දී පුනරීන් - සංගුපිටිය පාලම ඉදි වනවා. යම්
දවසක මන්නාරම් ෙදෝණිය හරහා, ධනුස්ෙකොඩිය හරහා ෙම් මාර්ග
පද්ධතිය ඉන්දියාෙව් පධාන භූමිෙය් තිෙබන දැවැන්ත මාර්ග
පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසයත්
අපට තිෙබනවා. එෙහම වුෙණොත් අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාව සමඟ
මාර්ග පද්ධතිය සම්බන්ධ කරලා ඒ රෙට් කර්මාන්තවලින්
නිෂ්පාදනය වන භාණ්ඩ ලංකාවට ෙගනැවිත් පතිඅපනයනය
කරන්න, පතිනැව්ගත කරන්න පුළුවන් වනවා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දීය
දැවැන්ත සංචාරක ෙවෙළඳ ෙපොළ ලංකාවට විවෘත කරලා
ලංකාෙව් සංචාරක ක්ෙෂේතයට විශාල උන්නතියක් ලබා ගන්නවා
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වාෙග්ම ඉන්දියාව සමඟ වඩාත් ෙහොඳ සම්බන්ධතා ඇති කර
ගන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා.
මාලදිවයිෙන් දූපත් එකසිය ගණනක සංචාරක ක්ෙෂේතය
දැවැන්ත ෙලස සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එහි පවාහන
පද්ධතිය හැටියට ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිෙබන්ෙන් කුඩා රුවල්
නැව් මඟින් සහ මඟී ෙනෞකා මඟින් ෙකෙරන සංචාරක ව ාපෘතියි.
හැබැයි අවාසනාවකට වාෙග් මාලදිවයිනට එන දහස් සංඛ ාත
නැව්වලින් ෙලෝකෙය් පකට ව ාපාරිකයන්ෙග්, ධනවත් අයෙග්
කුඩා නැව්වලින් සියයට එකක් ෙදකක්වත් ලංකාවට එන්ෙන්
නැහැ. අපි සතුටු ෙවනවා, මාලදිවයිනට ඉතා කිට්ටුම ලංකාෙව්
ෙක්න්දස්ථානය හැටියට ගාලු නගරෙය් වරාය දියුණු කරන්න,
සංචාරක වරායක් හැටියට දියුණු කරලා එහි මගී පර්යන්ත ඇති
කරන්නට සහ පහසුකම් වැඩිදියුණු කරන්නට, ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 400ක ආෙයෝජනයක් සිදු වුණු එක ගැන. මගී
පර්යන්ත ඇති කරන්නට වෙග්ම නැව් පතිසංස්කරණය කිරීම ආදී
කටයුතු ෙවනුෙවන් අවශ මූලික පහසුකම් ගාල්ල වරාෙය්ත්
ස්ථාපනය ෙකෙරනවා. අපට සතුටුයි, මෑත කාලෙය්දී ගාලු නගරය
තුළ ඇති වුණු සංවර්ධනය තවත් ඉදිරියට අරෙගන ගිහිල්ලා ගාලු
නගරය ඉතා ආකර්ෂණීය සංචාරක නගරයක් බවට පත් කරන්නට
අපට හැකි ෙවයි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. මාලදිවයිනත්
එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න, උතුෙරන් ඉන්දියාවත් එක්ක සම්බන්ධ
ෙවනවා වාෙග්ම ආසියානු කලාපයත් සමඟ සම්බන්ධ ෙවලා අෙප්
රට ෙම් කලාපෙය් තිෙබන ෙක්න්දස්ථානය, ආර්ථික මර්මස්ථානය
හැටියට දියුණු කරන්න අපට සෑම ශක්තියක්ම තිෙබනවා.
අෙප් රට පිහිටීම අතින් ෙහොං ෙකොං ෙද්ශය වාෙග් ස්ථානයකයි
තිෙබන්ෙන්; මැෙල්සියාව වාෙග් ස්ථානයකයි තිෙබන්ෙන්;
සිංගප්පූරුව වාෙග් ස්ථානයකයි තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින්
මුහුද, අෙනක් පැත්ෙතන් විශාල ෙගොඩ බිම්. චීනෙය් සහෙයෝගය
ලැෙබනවා වාෙග්ම ඉන්දියාෙව් ආර්ථික වර්ධනෙය් නියත
පතිඵලත් අෙප් රටට ලැෙබනවා. ෙම් පතිඵල ලංකාෙව් ජනතාවට
ලබා දීමයි අෙප් යුතුකම. එහි පතිඵල ලංකාෙව් ජනතාවට
ලැෙබනවා. ඒක නිසා තමයි අද සමාජීය වශෙයන්, අධ ාපනික
වශෙයන්, ආර්ථික වශෙයන් ෙම් කලාපෙය් තිෙබන එකම
රටකටවත් ළඟා ෙවන්න බැරි තත්ත්වයකට අපි ළං ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා තමයි අද ඉන්දියාවට වඩා පාකිස්තානයට,
ඇෆ්ඝනිස්තානයට, භූතානයට, ෙන්පාලයට තව අවුරුදු
පහෙළොවකින්වත් එන්න බැරි ස්ථානයකට සමාජීය වශෙයන් අපි
ඇවිත් තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි. ඒක ෙම් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු ෙහොඳටම දන්නවා. නමුත් ඔවුන් ෙම් සත යට මුහුණ
ෙදන්න කැමැති නැහැ. ඔවුන් ඒ සත ය ෙබොෙහොම ෙලෙහසිෙයන්
අමතක කරලා දාලා විෙව්චන කරන්න පටන් ගන්නවා.
විපක්ෂය අෙප් පක්ෂය ඇතුෙළේයි කියලා එතුමන්ලා කියනවා.
ඇත්ත තමයි, ෙමවැනි දුර්වල විපක්ෂයක් තිෙබන රටක විපක්ෂෙය්
හඬ මතු කරන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් අපට. ෙද්දුන්නක් වාෙග්
විවිධ පක්ෂ, පාට, කණ්ඩායම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ජාති, කුල මල,
ආගම්, පාට, පක්ෂ ෙභ්ද බලන්ෙන් නැතුව එතුමාත් එක්ක එකතු
ෙවලා ඉන්න අෙප් පක්ෂය රටට කථා කරන, රෙට් හඬ නඟන,
ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් හඳුනන ඕනෑම කරුණක් පිළිබඳ කථා
කරන්න පුළුවන් පක්ෂ නිෙයෝජනය කරන, ජාතීන් නිෙයෝජනය
කරන පක්ෂයක්. අපට ඒ පිළිබඳව නිහතමානී ආඩම්බරයක්
තිෙබනවා. ඒ ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරන්නට,
ජනතාවෙග්
විශ්වාසය
සුරකින්නට
මහින්ද
රාජපක්ෂ
මැතිතුමන්ෙග් රජය දිවි හිමිෙයන් කටයුතු කරනවායි කියන
කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම වගකීෙමන් පකාශ
කරනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
මම මීට වඩා දීර්ඝ ෙලස කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ට ෙම් අවස්ථාෙව්දී

පාර්ලිෙම්න්තුව

55
[ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා]

ස්තුති කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් ගරු
ෙල්කම් රංජිත් ෙපේමසිරි මැතිතුමා අෙප් කටයුතුවලටත් විශාල
දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එතුමා ගැනත් වචනයක් කියන්න
අවශ යි.
මට මතකයි, අෙප් දිවංගත අමාත ආචාර්ය රිචර්ඩ් පතිරණ
මැතිතුමා අධ ාපන ඇමති ධුරය දරන කාලෙය් එතුමාෙග් වැඩ
කටයුතු පිළිබඳව විශාල පිරිසක් පශංසාත්මක මුඛෙයන් කථා
කරන ෙකොට එතුමා කිව්වා, "මෙග් කටයුතු කරන්න මට පහසු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් අමාත ාංශෙය් ස්ථීර ෙල්කම්තුමා එවකට හිටපු
ෙශේෂ්ඨ රාජ තාන්තිකෙයක් ෙවච්ච එම්.ඩී.ඩී. පීරිස් මැතිතුමාෙග්
සහෙයෝගය නිසායි" කියලා. අද අපට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
වැඩ පහසු කරන්නට, නිර්මල ෙකොතලාවල මැතිතුමාෙග් වැඩ
කටයුතු පහසු කරන්නට, රංජිත් ෙපේමසිරි මැතිතුමා ඉතා ෙහොඳ
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. අෙප් පළාෙත් කටයුතුවලටත් එතුමා
විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. එතුමාෙග් දැනුම, කාලය කැප
කරලා කටයුතු කරනවා. ෙම් ෙද්ශපාලන නායකත්වය යටෙත්
රාජ නිලධාරින්ෙග් සහෙයෝගය සහ ෙම් රෙට් සාමාන ෙපොදු
ජනතාවෙග් හද ගැස්ම ෙම් සියල්ල එකට එකතු කරලා ශී ලංකාව
ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් කරන්නට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්
ෙලෝකෙය් දියුණුම රටක් බවට පත් කරන්නටත් අපට හැකියාව
ශක්තිය තිෙබනවායි කියන කාරණය සිහිපත් කරමින් මම නිහඬ
වනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.50]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි. මහා මාර්ගවලට අදාළව මුදල් අය කර
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග කීපයක් ගැන විවාද ෙවද්දී
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සම වයෙසේ මන්තීවරෙයක් වන රෙම්ෂ්
පතිරණ මැතිතුමා කථා කළා. එතුමා අපට - විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
මන්තීවරුනට- කිව්වා, සාධාරණ ෙලස විෙව්චන ඉදිරිපත් කරන්න
කියලා. මම එය අගය කරනවා.
එතුමා කිව්වා, එතුමා ගාල්ෙල් සිට ෙකොළඹට එන්ෙන් බස්
එෙක් කියලා. මමත් ඒකත් පිළිගන්නවා. එතුමා වාෙග්ම සම
වයෙසේ, ෛවද වෘත්තිෙය් ඉන්න යාළුෙවෝ මට සිටියා. එතුමාෙග්
තාත්තා ඇමතිවරයකුව ඉන්නා කාලෙය් එතුමා නිහතමානී
ජීවිතයක් ගත කළ බවත් අපි දන්නවා. අපි දන්නා ෙද්වල් වසන්
කරන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා ෙහොෙරක් කියලා
කිව්ෙවොත්, ඔබතුමා ෙම් ආකාරෙයන් කථා කරන ෙද් වැරදියි
කියලා කිව්ෙවොත් කවුරුවත් ඒවා පිළිගන්ෙන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා අපට
ආරාධනා කරනවා, ජාති ආගම් කුල ෙභ්ද ඔක්ෙකෝම අමතක
කරලා ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න කියලා.
අපි ජනාධිපතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න කැමැතියි.
අෙප් රට ඇෙමරිකාව ෙනොෙවයි, එංගලන්තය ෙනොෙවයි, පංශය
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් ජීවත් වන්ෙන් සියයට 90ක්, 95ක් දුප්පත්
ජනතාව. විෙශේෂෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලෙයන්,
ෙම් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙගන් ඔබතුමන්ලා අහලා බලන්න, ඔවුන්
ගන්නා වැටුෙපන් අද ජීවත් වන්න පුළුවන්ද කියලා. රෙට්
ජනතාවෙගන් අහලා බලන්න. දැන් ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන්.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් පාරවලට යන වියදම
සම්බන්ධෙයන්ෙම් රෙට් විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. මට ෙත්ෙරන
විධියට ආර්ථික විද ාව පැත්ෙතන් මම ෙම් ගැන ෙහොයලා බැලුවා,
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ගරු කථානායකතුමනි. එංගලන්තය වැනි රටක අධිෙව්ගී
මාර්ගයක lanes හතරක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න යන්ෙන් ෙඩොලර්
මිලියන 5ක් වාෙග් පමාණයක්. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා,
කටුනායක පෙද්ශය වගුරු බිම් කියලා. වගුරු බිම් සහිත ඒ
පෙද්ශයට තව ෙඩොලර් මිලියන 2ක් වැඩිෙයන් දැම්ෙමොත් lanes
හතරක කිෙලෝමීටරයක් හදන්න යන්ෙන් ෙඩොලර් මිලියන 7යි.
දැන් ඔබතුමන්ලා හදන පාරවලට ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැහැ.
ෙම්ක තමයි අපට තිෙබන පශ්නය. ෙම් රෙට් බහුතරයක් ඉන්ෙන්
දුප්පත් ජනතාව. ෙම් ව ාපෘතිවල තිෙබන දූෂණය නවත්වන්න
කියලා අපි ඉල්ලනවා. ජාති ආගම් කුල ෙභ්ද, පවුල්වාදය
ඔක්ෙකෝම අමතක කරලා ඉදිරියට යන්න ජනාධිපතිතුමාට ඕනෑ
නම් එතුමාට අෙප් උපරිම සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. තරුණ
මන්තීවරු වශෙයන් යුද්ධය සම්බන්ධෙයන් අපි හැම ෙවලාෙව්ම
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට
මතක ඇති, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්නා කාලෙය් මමත්,
එතුමාත් විවාදයකට ගිහිල්ලා කථා කරද්දිත් යුද්ධයට සහෙයෝගය
ලබා දුන්නා. හරි ෙද්ට හරි කියන්න අපි පසුබට වන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි, ෙම් රට යන මාර්ගය; ෙම් ආර්ථිකය යන මාර්ගය වැරදියි.
ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන ව ාපෘති සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවන්න
කියලායි අපි ඉල්ලන්ෙන්.
අපට ෙතොරතුරු ලැබී තිෙබන්ෙන් හම්බන්ෙතොට වරායට නැව්
එන්ෙන් නැහැ කියලායි. අපි හම්බන්ෙතොට වරාෙය් ආදායම
ෙකොපමණද කියලා ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. එතුමා වග
කීෙමන් යුතුව පකාශ කරනවා, හම්බන්ෙතොට වරාය පටන්
ගත්තාට පස්ෙසේ ෙම් අවුරුදු හතරට ආදායම ෙඩොලර් මිලියන
400යි, 420යි කියලා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ Food City
එකක, ෙජෝන් කීල්ස් ආයතනයක අවුරුද්දක ආදායම ෙකොපමණද
කියලා අපි පරීක්ෂා කරලා බැලුවා. ඒ ආයතනයක අවුරුද්දක
ආදායමත් රුපියල් මිලියන 300ක්, 400ක් වාෙග් පමාණයක්
තිෙබන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට වරාෙය් වියදම බිලියන 250යි. මත්තල
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළටත් එෙහමයි. අපට එතුමන්ලා ආරාධනා
කළා, ඇවිල්ලා හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න කියලා. ඒ අනුව
අෙප් මන්තීවරු හම්බන්ෙතොට වරාය බලන්න ගියා. ෙමොකක්ද
කෙළේ? හම්බන්ෙතොට වරායට නැව් එන්ෙන් නැති ලජ්ජාව නිසාද,
නැත්නම් ෙවනත් ෙමොකක් හරි ෙදෝෂයක් නිසාද දන්ෙන් නැහැ,
වරාය බලන්න ගිය මන්තීවරුන්ට ගැහුවා. ඇයි මන්තීවරුන්ට
ගහන්ෙන්? ඒ ගිය මන්තීවරුන්ට කන්න ෙබොන්න දීලා, ෙමන්න
ආපු නැව් ටික කියලා නැව් 100ක් විතර ෙපන්වලා, ඔවුන්ව ඒ
නැව්වලටත් නංවා, නැව්වල එන බඩු ෙමොනවාද කියලා
ෙපන්වන්න තිබුණා ෙන්? වැලි එනවා නම්, පස් එනවා නම් ඒවා
ෙපන්වන්න පුළුවන් ෙන්? එක පාරක් ඇමතිතුමා කිව්වා, බුදු පිළිම
10ක් ආවා කියලා. වරාය බලන්න ගිය මන්තීවරුන්ට ෙහොඳින්
සලකා ඒ බුදු පිළිම ටික ෙපන්වා ෙමන්න අෙප් කියාකාරකම්
කියලා කියන්න තිබුණා ෙන්. "ෙමන්න, ජනාධිපතිතුමා සහ අෙප්
ඇමතිවරු කරපු ෙද්වල් බලපල්ලා, බලලා ගිහිල්ලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියපල්ලා" කියලා කිව්වා නම් අපූරුවට ෙම්
මිනිස්සු ටික ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියනවා ෙන්. "අපට
වැරදුණා, හම්බන්ෙතොට වරායට විශාල නැව් පමාණයක් එනවා,
ෙමන්න ෙම්කයි සත කථාව" කියලා කියාවි.
ඔබතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කෑ ගැහුවාට canteen එෙක්දි
බණිනවා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙහොර ගැන, ෙම් ඇමතිවරුන්ෙග් ෙහොර
ගැන, ඔබතුමන්ලා විවෘතව බණිනවා ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි,
2014 මැයි මස 4වැනි ඉරිදා
"ලංකාදීප" පත්තරය සමඟ පැවැති සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ෙම්
ආණ්ඩුෙව් ෙහොරණෑව වාෙග් ඉන්න විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මම හිතන්ෙන් එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්
ඔබතුමා ගැන ෙනොෙවයි. "ෙම් ෙදතුන් ෙදනාෙග් පාලනයකට
ෙම්ක ෙගොඩ ගන්න බැහැ" කියලා එතුමා කියනවා. එතුමාෙගන්
අහනවා, කවුද ෙම් ෙදතුන් ෙදනා කියලා. "ෙම් රෙට් කවුරුත්
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හඳුනනවා, ෙදතුන් ෙදනා කියන්ෙන් කවුද කියලා. ෙපොඩි
ළමයිනුත් දන්නවා" කියලා එතුමා කියනවා. ෙදතුන් ෙදනා කවුද
කියලා ෙපොඩි ළමෙයකුෙගන් ඇහුවත් කියයි කියලා එතුමා
කියනවා. "විපක්ෂය කියන කථා දැන් ඔබතුමා කියනවා" කියලා ඒ
සාකච්ඡාෙව්දී මාධ ෙව්දියා කියනවා. ඇමතිතුමා කියනවා, ෙම් රට
පාලනය කරන්ෙන් ෙදන්නායි, නැත්නම් තුන් ෙදනායි කියලා. ඒ
ෙදන්නා ෙහෝ තුන් ෙදනා දක්ෂෙයෝ ෙවන්න පුළුවන්. අපි අහනවා,
අෙනක් මිනිසුන් දක්ෂෙයෝ ෙනොෙවයිද කියලා.
ගරු කථානායකතුමනි, nepotism කියන ෙද් විෙශේෂෙයන්ම
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් විශාල අපරාධයක් ෙලසයි දකින්ෙන්.
තමන්ෙග් පවුෙල් පිරිස නිලධාරින් වශෙයන් පත් කළාට පස්ෙසේ ඒ
යන්තණය සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුෙල් පිරිස සමහර ෙවලාවට
ෙහොඳ ෙදයක් කරනවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කමය වැරදියි.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මං මාවත් ගැන කථා
කරද්දී පාරවල් හැදුවා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි
ඔබතුමන්ලාට පශංසා කරනවා. මම ෙවන දා නුවර ඉඳලා එන්ෙන්
ෙකොළඹ - නුවර පාෙර්. අද ආෙව් ඉක්මනින් එන්න පුළුවන් නිසා
මීරිගමට ඇවිල්ලා highway එෙක්. මටත් ආඩම්බරයි; දකින
ෙකොට ලස්සනයි. විෙද්ශ රටවල -මැෙල්සියාව, සිංගප්පූරුව වාෙග්
රටවල- සංචාරය කරලා කටුනායක-ෙකොළඹ පාෙර් එනෙකොට
මටත් ඇත්තටම විශාල ආඩම්බරයක් ඇති වුණා. වට පිට බල බලා
එන ෙකොට මට දැනුණා ෙම් රට ෙකොච්චර සුන්දරද කියලා. ෙමොන
ටිකද කැතට ෙපෙනන්ෙන්; ෙකොතැන ඉන්න ෙකොටද සුද්දන්ට ෙම්
රට ලස්සනටම ෙපෙනන්න පටන් ගන්ෙන්; ඉතුරු ටික
ෙකොෙහොමද ලස්සන කර ගන්ෙන් කියලා මට හිතුණා. ගරු
කථානායකතුමනි, රෙට් පාරවල් හැෙදන එක සම්බන්ධෙයන්
අෙපත් විශාල සන්ෙතෝෂයක් තිෙබනවා. හැබැයි අපට තිෙබන
පශ්නය ෙම්කයි. ෙකොළඹ - කටුනායක පාර හදන ෙකොට රුපියල්
බිලියන 55ක් වියදම් කළා. විනිවිදභාවයක් ඇතිව විවෘත ෙටන්ඩර්
කැඳවීමක් කළා නම් ෙහොඳ පුද්ගලයාට තමයි ඒ ෙටන්ඩරය
ලැෙබන්ෙන්. රුපියල් බිලියන 20කින් කටුනායක පාර හැදුවා නම්
ෙකරවලපිටියට ආපහු බිලියන ගණනක්, ෙඩොලර් 500 ගණනක්
වියදම් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ බිලියන 20ට තව ගණනක්
දාලා ෙකරවලපිටිෙය් ඒ කිෙලෝ මීටර් 9 හදන්න තිබුණා. එෙහම
නම් ඒ වියදම් කරපු මුදලින් අඩක් වියදම් කරලා ඒ වාෙග්
ෙදගුණයක්, තුන්ගුණයක් තවත් පළාත්වල හදන්න පුළුවන්කම
ලැෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන ඔබතුමන්ලා කථා කරනවා. සමහර
ෙවලාවට ඒ ස්ථානය වරායකට සුදුසු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අද
ෙනොෙවයි, තව අවුරුදු 10කින් ෙවන්න පුළුවන්; තව අවුරුදු 15කින්
ෙවන්න පුළුවන්. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන ෙකොට
හම්බන්ෙතොට වරාය, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ විශාල සුදු අලි
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාට ගත්ත ණය ෙගවන්න ෙවන්ෙන්
අපට. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න ඇමතිවරු අහනවා, "ණය ෙදන්ෙන්
ෙමොකද?" කියලා. ණය ෙගවනවා නම් ණය ෙදනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ආසියාෙව් රටවල ණය ෙගවීෙම් හැකියාව ෙහොඳයි.
ඒ ඔබතුමන්ලාෙග් හැකියාව ෙනොෙවයි. රෙට් ජනතාවෙග්
හැකියාව. ඇමතිවරු තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදල්වලින් ණය
ෙගවන්ෙන් නැහැ. රෙට් ජනතාව ෙපළ ගැසී ඉන්නවා. ජනතාව
හරියට කියාත්මක වනවා. නිලධාරින් හරියට කියාත්මක වනවා.
ඔබතුමන්ලා ෙඩොලර්වලින් සියයට 7, සියයට 8 ෙපොලී
අනුපාතයටයි ණය ගන්ෙන්. ඒක රුපියල්වලට හැෙරව්ෙවොත්
සියයට 28ක්, නැත්නම් සියයට 30ක් පමණ වනවා. ෙකොෙහොමද ඒ
ණය ෙගවන්ෙන්? බුලත් කඩයක් කරන්න පුළුවන්ද සියයට 30
ෙපොලියට ණය අරෙගන. ආදායමක් නැහැ. හම්බන්ෙතොට වරායට
බිලියන 250යි, වියදම. ආදායමක් නැහැ. කවදාද ඒෙකන් ආදායම
එන්ෙන්? හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන කථා කරන්න ෙදයක් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් අවුරුද්දකට
රුපියල් බිලියන 15කට වඩා පාඩු ලබනවා.
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විෙශේෂෙයන්ම Southern Expressway එක ගැන කථා කරනවා.
The article written by Raj Moorthy which appears in the

online edition of “Ceylon Today” dated 29th March, 2013
under the heading “Southern Expressway incurs Rs. 5.5 B
loss” states, I quote:
“A leading strategist in transport and logistics management revealed
that the much-celebrated Southern Expressway (E01) is currently
incurring a whopping Rs 5.5 billion loss annually, raising concerns
over the cost-effectiveness of such hyped highways.
The annual revenue collected from vehicles using the Expressway
is approximately Rs. 1 billion, whereas the maintenance and debt
service cost is around Rs 6.5 billion,” said Prof. Amal S.
Kumarage…”

ගරු කථානායකතුමනි, මහාචාර්ය අමල් එස්. කුමාරෙග්
මැතිතුමා කියන්ෙන්-

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පකාශය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි.
දක්ෂිණ ලංකා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිසිදු පාඩුවක් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා වග කීෙමන්
පකාශ කරනවා නම් ඔබතුමා කියන ෙද් මම පිළිගන්නවා. [බාධා
කිරීම්] සද්ද කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ ෙම් රෙට් සල්ලි. මම
කිව්ෙව් මට ලැබුණු දත්ත අනුවයි. දැන් ඔබතුමාෙග් අදහස පකාශ
කළා. අපි විනයානුකූලව- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා
ෙනොෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇමතිතුමා කිවූ ෙද් ඔබතුමා පිළිගත්තා. දැන් ඔබතුමා කථා
කර ෙගන යන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දැන් ඔතැන කෑ ගැහුවා. කෑ ගහන්න ෙදයක් නැහැ. මම
කිව්ෙව්, ෙමෙහම පාඩුවක් තිෙබනවා කියලා අමල් එස්. කුමාරෙග්
මැතිතුමා කියනවා කියලායි. එතුමා මහාචාර්යවරෙයක්.
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනා අගය කරන ෙකෙනක්. ෙම් රෙට්
ජනතාව එතුමාට ෙගොඩක් ගරු කරනවා. එතුමා කියනවා බිලියන
5.52ක පාඩුවක් තිෙබනවා කියලා. ඔබතුමා ඒක නැහැ කියනවා
නම්- [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා දැන් උත්තර ෙදන්න එපා.
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. ඔබතුමා කිව්වා එෙහම
පාඩුවක් නැහැ කියලා. මමත් ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙහොයලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක් අහන්නම්. මම ඒ
සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙම්
මෙග් ෙවලාව.
දැන් ෙම් කාරණයටත් ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. "The
Sunday Times" of 16th March, 2014 under the heading
“Unsolicited projects open highway to corruption" states,
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I quote:
"At seven billion rupees a kilometre, the new outer circular highway
from Kadawatha to Kerawalapitiya had better be worth it. The road
is being built by the Metallurgical Corporation of China Ltd…”

Metallurgical Corporation of China Limited තමයි
ලංකාෙව් වැඩිම ගනුෙදනු පමාණයක් කරන්ෙන්. ෙටන්ඩර්
නැතිව කැඳවනවා නම් පළමුව එන එක්ෙකනා තමයි ෙම්. මම
දන්නවා, කාටද ෙම්වා අනුගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්, කවුරුන්
සමඟ ද සම්බන්ධකම් තිෙබන්ෙන් කියලා. එනවා විතරක්
ෙනොෙවයි, the article states, I quote:
“…questions arise about costs. But had this tender been awarded
through a transparent and open, competitive bidding process, the
concerns might not have been this acute nor the cost so steep.”

ඇමතිතුමනි, ෙම්ෙක් ෙමොනවත් පශ්න නැති ෙවන්න පුළුවන්.
සමහර විට ඔබතුමන්ලා කියන ඒවා හරි ෙවන්නත් ඇති. හැබැයි,
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් ෙනොකරන විට ෙම් රෙට් පශ්නයක් ඇති
ෙවනවා. ෙලෝකෙය් කිසිම රටක ඇති ෙනොවන ආකාරෙය් ව ාපෘති
ඔබතුමන්ලා බෙලන් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ෙගොඩ ගහනවා. ඒ ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි; ඔබතුමන්ලාෙග් සල්ලි ෙනොෙවයි.
ඔබතුමන්ලාට පිටින් ලැෙබන ආධාර ෙනොෙවයි. ෙම්වා
ෙඩොලර්වලින් ගත්ෙතොත් සියයට 8ක -රුපියල්වලට හැෙරව්ෙවොත්
සියයට 25ක, 28ක වාෙග්- ෙපොලී පමාණයක් ෙගවලා ගත්ත
ණයවලින් කරන ව ාපෘති. ඇමතිතුමනි, ෙමතැන තිෙබන පශ්නය,
ඇයි ඔබතුමන්ලා ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත් කියන එකයි.
ව ාපාර බාර ෙදන විට, ව ාපාරයක් ෙදන විට ෙටන්ඩර් කැඳවන්න
ඕනෑ කියලා ෙලෝකය පිළිගත්ත කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඇයි
ඔබතුමන්ලාට එය අනුගමනය කරන්නට බැරි? ඔබතුමන්ලා
හිතනවා නම් ෙම්ක විනිවිදභාවෙයන් යුතුව කරන්න ඕනෑ කියලා,
ඇයි ෙටන්ඩරය කැඳවන්නට බැරි? ඇයි ඔබතුමන්ලා ෙම්
ෙචෝදනාවලට ඉඩ තබන්ෙන්?
කාෙග්ද ෙම් වැරදි, කවුද ෙම් ෙහොරකම් කරන්ෙන්, ඔබතුමාද,
ඔබතුමාට උඩින් ඉන්න ඇමතිවරයාද, එෙහම නැත්නම් විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමා කියනවා වාෙග් ෙම් රට පාලනය කරන පබල
තුන් ෙදනාද කියලා මම ෙසොයලා බැලුෙව් නැහැ. අපට ෙම්වා
ෙසොයලා බලන්නට බැහැ. හැබැයි ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්
ෙටන්ඩරයක් කැඳවන්ෙන් නැති අවස්ථාවක ෙම්වාට වියදම් කරන
මුදල විශාල වශෙයන් ෙවනස් වුණු නිසායි.
එංගලන්තෙය් වැඩ කරන්ෙන් සුද්ෙදෝ. එංගලන්තෙය්
ඉංජිෙන්රුවකුෙග් ශමයට රුපියල් ලක්ෂ හතර හමාරක, පහක
මුදලක් ෙගවනවා. ලංකාෙව් ඒ විධියට ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ.
ලංකාෙව් ඉංජිෙන්රුෙවකුට වැඩිම වුෙණොත් රුපියල් එක්ලක්ෂ
විසිපන්දහසක් ෙගවයි. එතෙකොට ෙම් මුදල වැඩි ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? එංගලන්තෙය් පවුම් මිලියන 2න් ෙල්න් 4ක් සහිත
කිෙලෝමීටරයක් හදන්නට පුළුවන් නම්, ලංකාෙව් මිලියන 3න්
කිෙලෝමීටරයක් හදන්නට බැරි ඇයි? ලංකාෙව් කිෙලෝමීටරයක්
හදන්න මිලියන 8ක් යනවා. කිෙලෝමීටරයකට ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියන 14ක් යනවා.
ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව ඉන්නවා. කිරි පැකට් එකට රුපියල්
500ක් බදු ගහනවා. එෙහම කරලා ඔබතුමන්ලා කැසිෙනෝ ෙග්න
ෙහෝටල්වලට කියනවා, බදු අය කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒවාට බදු
නැහැ. නමුත් කිරි පැකට් එකක ගණන රුපියල් 450යි, බද්ද
රුපියල් 500යි. ඔබතුමන්ලා දුප්පත් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන්,
පාෙද්ශීය සභාෙවන් ආෙව්. ඒ නිසා දුප්පත් ජනතාවෙග් කිරි පැකට්
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එක ගැන කථා කරලා, එහි බදු අඩු කරන්න සහෙයෝගය ෙදන්න.
ඒකට කෑ ගහන්න ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ඒ කිරි
පැකට් එෙක් බදු ටික අයින් කරන්නට පුළුවන් නම්, ෙබෙහත්
ටිෙක් බදු ටික අයින් කරන්නට පුළුවන් නම් අපට පශ්නයක් නැහැ,
ගරු කථානායකතුමනි. "ෙපොඩි එකාට ෙහණ ගහපන්" කියලා,
ෙපොඩි එකාෙග් කිරි පැකට් එකටත් රුපියල් 500ක බද්දක්
ගහනවා. ෙකොත්තමල්ලි ටිකටත් බදු ගහනවා. ෙම් සියල්ලටම බදු
ගහන විට අර ණය ෙපොලී ෙගවන්ෙන් කවුද කියලා ඔබතුමන්ලා
ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
කිෙලෝමීටරයක් හදන්න ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 14ක්
ෙගවනවා. නමුත් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 4න්
කිෙලෝමීටරයක් හදන්නට පුළුවන්. මඩ වගුරක් නම් තව
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 2ක් වැඩිෙයන් යයි. ෙම් විනාශය ෙම්
වාෙග් රටවලට උහුලන්න බැහැ, ඇමතිතුමනි.
ඔබතුමන්ලා අපටයි, -එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි- මඩ
ගැහුෙව්. විෙශේෂෙයන්ම රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා මහවැලිය ගැන
කිව්වා. අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත් දන්නවා,
බැසිල් ඇමතිතුමාත් දන්නවා. එතුමන්ලා ඉන්න කාලෙය් තමයි
හිටපු ගාමිණී දිසානායක ඇමතිතුමන්ලා මහවැලිය කෙළේ. අපට
මහවැලියට වැය වූ මුදල්වලින් භාගයකට වැඩිය පමාණයක් ආෙව්
ආධාර වශෙයන්. ඉතාම සුළු ෙපොලියකට අපි ණය ගත්ෙත්.
ගරු කථානායකතුමනි, බලන්න අපිකාව දිහා. The road
development projects in Africa, Ghana, Madagascar,
Nigeria, Uganda, Ethiopia, Kenya, Malawi, Cameroon,
Senegal and Tanzania are funded by the Swedish
International Development Corporation Agency, the Swiss
Development Corporation and the World Bank.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙගන් විනාඩියක කාලයක්
ඉල්ලා සිටිනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු
කථානායකතුමනි. ෙමහි සඳහන් කරනවා අපිකාව ණය ගන්න
ෙපොලී අනුපාතය කීයද කියලා. සියයට 1.8යි එෙහම නැත්නම්
2.2යි ඇමතිතුමනි. ලයිෙබෝ අනුපාතය සියයට දශම 5යි. ෙමන්න
ණය ගන්න හැටි. කිෙලෝමීටර් 7,000ක් හදන්න ණය ගන්ෙන්
ෙමෙහමයි. ඔබතුමන්ලා කීයටද ණය ගන්ෙන්? ඔබතුමන්ලා ණය
ගන්න ෙපොලී අනුපාතය සියයට 6යි, 7යි නැත්නම් 8යි. ෙම් විධිෙය්
ෙපොලී අනුපාතයට ණය අරෙගන ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ෙම්වා
ෙගවන්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව.
ඇමතිතුමනි, අපි සංවර්ධනයට එකඟයි. සංවර්ධනය ගැන අෙප්
ඊර්ෂ ාවක් නැහැ. සංවර්ධනය දැක්කාම අපටත් ආඩම්බරයි. ඒ
නිසා ඔබතුමන්ලා කරුණාකර ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව ගැන
හිතලා, ඔබතුමන්ලාෙග් පටන් ගැන්ම ගැන හිතලා, -ඔබතුමන්ලා
පාෙද්ශීය සභාෙවන් පටන් ගන්නා විට, ඔබතුමන්ලා පළාත්
සභාෙවන් පටන් ගන්නා විට ඒ දුප්පත් ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්
පත් වුෙණ්- ඒ දුප්පත් ජනතාව අමතක ෙනොකර විෙශේෂෙයන් ෙම්
රෙට් ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් ෙනොකරන ජාවාරම නවත්වන්න. ෙම් රට
පාලනය කරන තුන්ෙදනා කවුද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. නමුත්
කවුරු ෙම් රට පාලනය කළත් ෙම් ෙකොමිස් මුදල යන්ෙන් ඒ
තුන්ෙදනාටයි. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔබතුමන්ලා නැඟී
සිටලා, -ෙම් ආණ්ඩුව ළඟදී වැෙටයි. සමහර විට ෙහට වැෙටයි,
තව මාස 6කින් වැෙටයි.- ආණ්ඩුව වැෙටන්නට කලින්
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් මාර්ගය ෙකළින් කරන්න කියලා. මහා
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මාර්ග විතරක් ෙකළින් කරලා හරියන්ෙන් නැහැ කියමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු
කථානායකතුමනි.
[අ.භා. 3.06]

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු කථානායකතුමනි, 2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත්
පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබුෙණ්ත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු
නිසායි. 1960 ඉඳලා ෙම් රෙට් හිටපු හැම නායකෙයකුම ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න හැදුවා. නමුත් ඒ කාටවත් ෙම් මාර්ගය
හදන්න බැරි වුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාෙග් කාල සීමාව
තුළ 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 27වැනි දා ෙම් කටයුත්ත අවසන්
කළා. ෙම් රෙට් දකුෙණන් බිහි වුණු නායකෙයකු හැටියට ඒ
පළාෙත් හිටපු නායකයන්ට කරන්න බැරි වුණු වැඩක් එතුමා කළා.
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය වාෙග්ම කඩුෙවල සිට
මාතර දක්වා වූ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්ත් වැඩ කටයුතු ෙම් වන විට නිම
කර තිෙබනවා. රත්නපුරෙය් ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න පැය තුනක
කාලයක් යනවා. අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කළා,
රත්නපුරෙය් ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදලා
ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව එතුමා අය වැය ෙයෝජනාවල ඇතුළත්
කළා, රුවන්පුර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු ෙම් අවුරුද්ෙද්
ආරම්භ කරන්න කියලා.
අෙප් සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමාත් කිව්වා, අධිෙව්ගී මාර්ග
ෙහොඳයි, එතුමාත් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කරනවාය කියලා.
විපක්ෂෙය් කට්ටිය මත්තල ගිෙය්ත් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්යි. අධිෙව්ගී
මාර්ග ෙම් රෙට් හදපු නිසා අෙප් පළාෙත් ඉන්න ජනතාවට
ෙලෙහසිෙයන් ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ
කාලෙය් මෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය වන කලවාෙන් ඉඳලා
ෙකොළඹට පැය තුන හමාරකින්වත් එන්න බැහැ. අපි අද පැයකට
අඩු කාලයකින් ෙකොළඹට එනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් මෙග් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසයට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කලවාන ටවුන් එෙක් ඉඳලා
මතුගමට එන තුරු සම්පූර්ණ මාර්ගයම ෙම් වන ෙකොට කාපට්
කරලා අවසන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කලවාෙන් ඉඳලා
රත්නපුරය දක්වා වූ මාර්ගය කාපට් කරලා අවසන් කර තිෙබනවා.
කලවාන පෙද්ශෙය් ඉන්න ෙකෙනකුට අද විනාඩි 45කින්
ෙදොඩන්ෙගොඩට ඇවිල්ලා එතැන ඉඳලා විනාඩි 20කින් ෙකොළඹට
එන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගයට තිෙබන
පිවිසුම් මාර්ග කාපට් කරලා හදපු නිසායි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් නිර්මල ෙකොතලාවල
ඇමතිතුමාත් එක්ක එකතු ෙවලා, ෙම් මාසෙය් 24වැනි දා අයගම
නගරෙය් ඉඳලා ඈගල්ඔය දක්වා -කිෙලෝමීටර් 23ක්- මං තීරු
ෙදකක කාපට් මාර්ගයක් හදන්න වැඩ ආරම්භ කරනවා. මහාමාර්ග
අමාත ාංශයට අයිතිව තිෙබන රත්නපුරෙය් තිෙබන සියලුම මාර්ග
ෙම් මාස ෙදක ඇතුළත කාපට් කරන්න කටයුතු කරනවා. මම
ජීවත් ෙවලා ඉන්න පෙද්ශෙය් මහාමාර්ග අමාත ාංශයට අයිති එක
මාර්ගයයි තිෙබන්ෙන්. කිෙලෝමීටර් 23ක් වන ඒ මාර්ගය කාපට්
කරන්න ෙම් මාසෙය් 26වැනි දා පටන් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම
ෙව්වැල්වත්ෙත් සිට බලන්ෙගොඩ දක්වා කිෙලෝමීටර් 28ක් කාපට්
කරන්න ෙම් මාසෙය් 26වැනි දා පටන් ගන්නවා. ඇහැලියෙගොඩ
ඉඳලා ඉඩම්ෙගොඩ දක්වා තවත් මාර්ගයක් තිෙබනවා. ඒ මාර්ගයත්
කාපට් කිරීෙම් වැඩ කටයුතු ෙම් කාලය තුළ පටන් ගන්නවා.
රත්නපුර පෙද්ශෙය් මහාමාර්ග අමාත ාංශයට අයිති සියලුම මාර්ග
මං තීරු ෙදකක කාපට් මාර්ග බවට පත් කිරීෙම් වැඩ ෙම් අවුරුද්ද
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ඇතුළත පටන් ගන්නවා. ෙම් කාපට් මාර්ග හැදීම තුළින් රෙට්
ජනතාවට සහන රාශියක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙකටි
කාලයක් තුළ නගරයකට ගිහිල්ලා, එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹට
ඇවිල්ලා වැඩක් කරෙගන යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙමොනවා ෙහෝ පවාහනය කර ගන්න තිෙබනවා නම් ඒ ෙද්
පවාහනය කර ගන්නත් පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගවල තිෙබන වැදගත්කම අතිවිශාලයි.
මම අෙප් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. මම මීට
ඉස්ෙසල්ලාත් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙව්ග සීමාව පිළිබඳව කිව්වා.
ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අධිෙව්ගී මාර්ග වාෙග්ම කාපට් මාර්ග
රාශියක් තිෙබනවා. අපි ඒවාෙය්ත් පැයට කිෙලෝමීටර් 100ක
ෙව්ගෙයන් යනවා. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගවල පැයට කිෙලෝමීටර්
100ක ෙව්ගයට වැඩිෙයන් යන්න ෙදන්න ඕනෑ. ෙවන රටවල
අධිෙව්ගී මාර්ගවල ඊට වඩා වැඩි ෙව්ගෙයන් යනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පැයට කිෙලෝමීටර් 120යි.

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

නැහැ, නැහැ. පැයට කිෙලෝමීටර් 100යි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

පැයට කිෙලෝමීටර් 120යි.

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

පැයට කිෙලෝමීටර් 120ක ෙව්ගෙයන් යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.
අල්ලනවා. පැයට කිෙලෝමීටර් 100යි. ඔබතුමන්ලා පැයට
කිෙලෝමීටර් 120ක ෙව්ගෙයන් ගිහිල්ලා අහු ෙවලාද ෙකොෙහේද?
[බාධා කිරීමක්] අල්ලලා නැහැ. ඒ නිසා මම ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලනවා, අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙම් පැයට කිෙලෝමීටර් 100ක ෙව්ග
සීමාව අඩුම ගණෙන් පැයට කිෙලෝමීටර් 120 දක්වාවත් වැඩි
කරන්න කියලා. ෙමොකද, කණුවලට හැංගිලා ඉඳලා තමයි
ෙපොලීසිෙයන් අල්ලන්ෙන්. ඒ අය ෙපෙනන්න ඉන්නවා නම් ඒත්
කමක් නැහැ. පාර ෙහොඳට තිෙබනවා, යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා
පැයට කිෙලෝමීටර් 120 දක්වාවත් ෙව්ග සීමාව වැඩි කරලා ෙදන්න
කියා ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දඩ ගහන කමෙය් ෙපොඩි
වැරැද්දක් තිෙබනවා. ෙකොට්ටාෙවන් අධිෙව්ගී මාර්ගයට ඇතුළු
ෙවලා ෙදොඩංෙගොඩින් පිට ෙවන්න යන ෙකෙනකුෙග් ටිකට් එක
බැරි ෙවලා ෙහෝ වීදුරුෙවන් එළියට ගිෙයොත් දඩය ගහන්ෙන්
කඩුෙවල ඉඳලා මාතර දක්වා ගාස්තුව. නමුත් ඔහු ෙදොඩංෙගොඩින්
එහාට ගිහින් නැහැ. හැබැයි, ෙකොට්ටාෙවන් ඇතුළු වන ෙකනාට
ඊට පිටු පස ස්ථානයක් වන කඩුෙවල අදාළ කරෙගන දඩය
ගැහුවාට කමක් නැහැ, ඇතුළු වුණු තැන ෙනොදන්නා නිසා. නමුත්
ඔහු අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් පිට වුණු ස්ථානෙයන් එහාට ගිහින්
නැහැ. ඒ නිසා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ආරම්භෙය් සිට දඩය ගැහුවාට
කමක් නැහැ. නමුත් අධිෙව්ගී මර්ගෙය් ඉදිරියට යන්න තිෙබන
ෙකොටසත් අදාළ කරෙගන දඩය ගහනවා. එෙහම කරන ෙකොට
ඔහු ගමන් ෙනොකළ දුරට අදාළවත් -අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
ෙකළවරටම අදාළ වන විධියට- දඩය ගහනවා. ඒක වැරැදියි.
අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ යාපනෙය් සිට
හම්බන්ෙතොට දක්වා පාර තිබුෙණොත්, ෙකොට්ටාෙවන් ඇතුළු වන
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ෙකනාට යාපනෙය් ඉඳලා හම්බන්ෙතොට දක්වාම ටිකට් එෙක්
ගණන දඩ මුදල හැටියට ෙගවන්න ෙවනවා. දඩයක් හැටියට
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ආරම්භක ස්ථානෙය් සිට පිට වුණ ස්ථානය
දක්වා ෙගව්වාට කමක් නැහැ. ඒක නිසා ෙම් නිෙයෝගත් එක්ක ඒ
කමය ෙවනස් කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට එෙහම
අවස්ථාවකට මුහුණ ෙදන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉඳලා හිටලා
ෙකෙනකුට එෙහම ෙද්වල් ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවට ෙව්වා, පළාත්
සභාවට ෙව්වා, මහාමාර්ග අමාත ාංශයට ෙව්වා අයත් පාරවල
කිසිම ඇහිල්ලක් බැලිල්ලක් නැතුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
කණු සිටුවනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය කණු
සිටුවනවා. අපි පාර හදන්න ගියාම කියනවා, ''කණුව ගලවන්න
නම් සල්ලි ෙගවන්න'' කියලා. ඒ අය අෙප් තැන බලහත්කාරෙයන්
කණුව සිටුවලා, අපි පාර හදන ෙකොට කියනවා "ෙම් කණු ටික
ගලවන්න නම් සල්ලි ෙගවන්න" කියලා. ඒක බලහත්කාරකමක්.
ඒ අය ඇවිල්ලා අෙපන් අහන්ෙන් නැතුව අෙප් පාරවල්වල කණු
සිටුවනවා. මෙග් පෙද්ශෙය් කාපට් කරපු පාරක් තිෙබනවා. ඒ පාර
ඇතුෙළේ තමයි ලයිට් කණු තිෙබන්ෙන්. මම ෙබොෙහෝ පාරවල්
දැකලා තිෙබනවා, විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විදුලි කණු කාපට් පාර
මැද්ෙද් තිෙබන. ඒ අය ඒවා ඉවත් කරන්ෙන් නැහැ. අහන්ෙන්
නැතුව තමයි ඒ ලයිට් කණු සිටුවන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා
ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න "පාරවල්වල
අනවසරෙයන් ලයිට් කණු ෙහෝ ෙටලිෙෆෝන් කණු සිටුවන්න එපා"
කියලා. ෙමොකද, ඒවා ඉවත් කර ගන්න වුෙණොත් අපි ඒ අයට සල්ලි
ෙගවන්න ඕනෑ නිසා.
ෙම් වන විට කලවාන නගරෙය් මාර්ග කාපට් කරන එක
ෙපොඩ්ඩක් නතර ෙවලා තිෙබනවා. පාෙර් බලහත්කාරෙයන් සිටවපු
කණු ටික ඉවත් කරන්න විදුලිබල මණ්ඩලයට රුපියල් විසිතුන්
ලක්ෂයක් ෙගවලා තිෙබනවා. නමුත් තවම ඉවත් කරෙගන නැහැ.
ඒ කටයුත්ත නියම ෙවලාවට කරලා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඒක නිසා
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ විධියට පාරක කණු සිටුවනවා නම් මහාමාර්ග
අමාත ාංශෙයන් අවසරයක් අරෙගන කටයුතු කරන්න කියලා
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් පළාත්
සභාවලට හදා ගන්න බැරි මාර්ගත් හදලා ෙදන්න අද කටයුතු
කරනවා. ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය ඉතා ඉහළ තත්ත්වයට ආපු
නිසා රෙට් ජනතාව ආර්ථික වශෙයන් දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
පෙද්ශවල තිෙබන යම් යම් කටයුතුවලදී අවශ ෙද්වල් ඉතා
ඉක්මනින් ෙගන්වා ගන්න පුළුවන්කම අද ඒ අයට ලැබිලා
තිෙබනවා.
අෙප් පළාෙත් ෙත් කර්මාන්තශාලා රාශියක් තිෙබනවා. ඒ අය
අද කියනවා, ඉස්සරට වඩා අද තමන්ෙග් කටයුතු කර ගන්න
පුළුවන්කමක් ලැබිලා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම පවාහන
පහසුකම ෙහොඳින් තිෙබන නිසා ෙත් ෙකොළ ෙකොළඹට පවාහනය
කරන ෙකොටත් වාසියක් ලැබිලා තිෙබනවාය කියනවා. මංමාවත්
හරියාකාව නඩත්තු කිරීම තුළින් සහ ඒවා සෑදීම තුළින් රෙට්
ජනතාවට වාසි රැසක් අත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙබොෙහෝ අය
පාරවල වැඩට ගිහින් ෙහෝ තමන්ෙග් ජීවිකාව ෙගොඩනඟාෙගන
තිෙබනවා.
ෙකොෙහේ පාරක් හැදුවත් ඒ පාරට වැලි ෙකොච්චර ගියා ද, ගල්
ෙකොච්චර ගියා ද කියලා යම් යම් අය ඒ ගණන් ඔක්ෙකෝම
අහනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට එක දවසකුත් කිව්වා, ඒ
ගණන් ටික ෙලොකු ෙබෝඩ් එකක සටහන් කරලා තියන්න ඕනෑ
කියලා. දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ආරම්භෙය්දී වාචික පශ්න
15ක් අහන්න පුළුවන්. අදින් පස්ෙසේ සතියකට එක් වතාවක් සභාව
කල් තබන අවස්ථාෙව් තව පශ්න 6ක් අහන ෙකොට ඔබතුමාට හැම
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දාම පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙවනවා ෙම් හදන පාරවල් පිළිබඳව
උත්තර ෙදන්න. ෙමොකද, හැම දාම පාරවල් පිළිබඳව තමයි පශ්න
අහන්ෙන්. අද ඒ තරම්ම පාරවල් හදනවා. ඒ කටයුතු ෙබොෙහොම
ෙහොඳට සද්භාවෙයන් කරන බව අපි දකිනවා. නමුත් අෙප් ෙපළක්
නිලධාරින් ඉන්නවා හරියට ෙසොයා බලා ඒ කටයුතු කරන්ෙන්
නැති. පාරක් හදන ෙකොට ඒ පාර එක සැෙර් හදලා ඉවර කරන්න
ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට වංගු වංගු දාලා පාරවල් හදනවා. ඒ වංගු
ෙකළින් කරලා හදන්න පුළුවන්කම තිබුණත් ඒක කරන්ෙන්
නැහැ. ෙපළක් අය ඉන්නවා, ඒ අයට ඕනෑ ඒ වැෙඩ් අවසන්
කරන්න විතරයි. හැබැයි, ඒ පාෙර් හැම දාම යන ෙකනාට ඒ
අමාරුකම දැෙනනවා. මාර්ගයක් හදන ෙකොට ඒ මාර්ගය කාලයක්
පවතින විධියට වාෙග්ම, මඟීන්ට කරදරයක් නැතිව යන්න පුළුවන්
විධියටත් හදන්න ඕනෑ. අෙප් සමහර අය පාරවල් design කරන්න
ගියාම ඒ ගැන හරියට ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. තවත් පුංචි මුදලක්
වැඩිෙයන් ගියත් ඒ වැෙඩ් හරියට කරන්න ඕනෑ. පාරවල් සෑදීෙම්
කටයුත්ත කරනෙකොට අනතුරු තවදුරටත් අවම වන ආකාරෙයන්
කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. මා එෙහම කිව්ෙව් ෙම්කයි. මතුගමකලවාන පාර හදන ෙකොට කන්දක් නාය ගිය තැනක බැම්මක්
බැඳලා තිෙබනවා, තනිකරම 'එල්' අකුෙර් හැෙඩ්ට වංගුවක් ගන්න
සිදු වන විධියට. ෙම් වන ෙකොට එතැන අනතුරු ෙදකක් වුණා. ඒ
පාර හදන ෙවලාෙව්ත් මම කිව්වා ඒ බැම්ම පස්සට කරලා,
පාෙරන් එහාට කරලා, ඉවුර පැත්තට කරලා හදන්න කියලා.
"එෙහම පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ." කියලා ඒ අය කිව්වා. ඒ
වැෙඩ් කරන්න ආපු අය ඒ අයට ඕනෑ විධියට ඒක හැදුවා. දැන්
අනතුරු ෙවනවා වැඩියි. ෙපළක් අය එෙහමත් කටයුතු කරනවා.
ගරු
නිර්මල
ෙකොතලාවල
ඇමතිතුමනි,
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් මාර්ග සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ භාර
ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා කටයුතු කරනවා. අෙප් ෙපේමසිරි
මැතිතුමා ඒ අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා හැටියට කටයුතු කරනවා.
මම දවසක් කරුණු කිව්වාම ඒ ෙල්කම්තුමා ඊට පහුවදාම මුළු
පාෙර්ම ඇවිදලා බලලා ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "ෙම් මාර්ගය ගැන
ඔබතුමා කියපු කාරණය ඇත්ත. ඒ කටයුත්ත ඉක්මනින් කරලා
ෙදන්නම්." කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අෙප් ගරු නිර්මල
ෙකොතලාවල ඇමතිතුමා, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලු
ෙදනාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, තවත් අධිෙව්ගී මාර්ග රාශියක්
හදන්න ඒ සියලු ෙදනාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා කියමින්
මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.18]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, අද දිනෙය් අපි විවාදයට ලක් කරන
නිෙයෝගවලට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනෙය් මූලික කාරණාව වන්ෙන්,
ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට අදාළව පළමුවන
වර්ගයට, ෙදවන වර්ගයට, ෙතවන වර්ගයට, සිව්වන වර්ගයට ආදි
වශෙයන් වාහන සඳහා ගාස්තු අය කිරීම පිළිබඳවයි. එය තමයි
මූලිකව සාකච්ඡාවට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මම මුලින්ම ෙම් ටික කියන්න ඕනෑ. අධිෙව්ගී මාර්ග ලංකාෙව්
ජාතික මාර්ග පද්ධතිෙය් අවශ තාවක් හැටියට ඉදි කිරීම ගැනත්,
එහි ඵල පෙයෝජන අෙප් රෙට් ජනතාව ලබා ගැනීම ගැනත් අප
එකඟයි. ඒ ගැන කිසිම විවාදයක් අපට නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට්
දැන් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන සංවාදය හා සාකච්ඡාව තමයි, ඒ
අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ලබන පතිලාභයට වඩා, ඒ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් පතිලාභ භුක්ති විඳින සහ භුක්ති විඳින්ෙන් නැති සමස්ත
ජනතාවට ඒ මාර්ගය හැදීම සඳහා ගත්තු ණයවලට වන්දි
ෙගවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන එක; ඔවුන් ඒ ණයවල
ෙකොටස්කාරයන් බවට පත් වන එක.
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ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්ෙන්, එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත්
සංවර්ධන ව ාපෘති කරන්ෙන් අය වැෙය් ෙහෝ භාණ්ඩාගාරෙය් ෙහෝ
මහ බැංකුෙව් ෙහෝ තිෙබන අතිරික්ත මුදලකින් ෙනොෙවයි. රෙට්
ෙගොවි ජනතාව උපයා තිෙබන ෙදයින්, රෙට් ධීවර ජනතාව උපයා
තිෙබන ෙදයින්, රෙට් වැඩ කරන ජනතාව උපයා තිෙබන ෙදයින්,
රාජ අංශය, ෙපෞද්ගලික අංශය උපයා තිෙබන ෙදයින් වැඩිපුර
පංගුවක් ඉතිරි ෙවලා අප ධනවත් වූ නිසා ෙනොෙවයි ෙම් ව ාපෘති
කරන්ෙන්. නමුත් අපි පිළිගන්නවා, ෙමය රෙට් සංවර්ධන
කියාවලිෙය් පැතිකඩක් බව. ෙමය රෙට් සංවර්ධන කියාවලිය
ෙපෙනන ෙදයක් බව. ඒ ෙපෙනන ෙද් තුළ ඇති පතිලාභය
ජනතාව භුක්ති විඳිනවා නම් අනිවාර්යෙයන් සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ
ෙද් තමයි, ඒ සඳහා ජනතාවෙගන් සාධාරණ අය කරගැනීමක්
කරන එක. සාධාරණ විධියට අය කර ගැනීම් කරන්න ඕනෑ. එය
යුක්තිසහගත ෙවන්න ඕනෑ. මම ෙම් භුක්ති විඳින ෙද්ට තමයි මම
ෙම් ෙගවන්ෙන් කියලා ඒ අයට හිෙතන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව,
මම ෙම් භුක්ති විඳින ෙද්ට ෙනොෙවයි මට ෙම් ෙගවන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක දඬුවමක්, වන්දියක් -ජීවත් වනවාට
ෙගවන වන්දියක්- කියලා ජනතාවට හිතුෙණොත් ඒක වැරැදියි.
නමුත් අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් ඒකයි. ෙමොකද, අද අධිෙව්ගී
මාර්ගය පාවිච්චි කරන පිරිසට වඩා බහුතර පිරිසක් ෙම්වාෙය් ණය
ෙගවන්න වන්දි ෙගවනවා; ණය ෙගවන්න දායක ෙවනවා.
ඔබතුමන්ලා අද ෙම් විවාදයට ලක් කරන ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දුර ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් තිෙබන
ආකාරයට කිෙලෝ මීටර් 25.8යි. හැබැයි ඔබතුමන්ලා අය කරන
ගාස්තු හැටියට ෙම් ගැසට් නිෙව්දනෙය් සඳහන් කරලා තිෙබන්ෙන්
කීයද? කාර්, ජීප්, සියලුම සැලුන් ස්ෙට්ෂන් වැගන්, කැබ් රථ,
ආසන 9 දක්වා වූ මඟී වෑන් රථ ෙම් ඔක්ෙකෝටම පෑලියෙගොඩ සිට
කටුනායක දක්වා කිෙලෝ මීටර් 14.8කට රුපියල් 300ක් අය
කරනවා. කිෙලෝ මීටර් 7.56කට -ජාඇලට- රුපියල් 200ක් අය
කරනවා. කිෙලෝ මීටර් 14.8කට ඔබතුමන්ලා අය කරනවා, රුපියල්
300ක්. එතෙකොට ගාල්ලට අය කරන්ෙන් රුපියල් 400යි.
කටුනායකට වාහනයකින් අය කරනවා, රුපියල් 300ක්. ෙම්ක
බැලූ බැල්මට සාධාරණ බවක් ෙප්න්ෙන් නැහැ. තර්කයක්
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට ගිය වියදම
තමයි ෙම් ෙබදලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඇත්තටම ඒක වැරැදියි. ඒක
සාධාරණ ෙබදීමක් ෙනොෙවයි. කිෙලෝ මීටර් 14කට රුපියල් 300ක්
අය කරනවා. ගාල්ලට කිෙලෝ මීටර් 96ක් විතර තිෙබනවා. ඒත්
වාහනයකින් අය කරන්ෙන් රුපියල් 400යි. ඉතින් ෙම් රුපියල්
300 ගණන් හැදුෙණ් ෙකොෙහොමද? ෙමොකක්ද ෙම් ගණන් හදපු
පදනම?
අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්ෙන් ගාස්තු ගැන නම්,
ඇත්තටම විෂය භාර ඇමතිතුමා හැටියට එතුමාට වගකීමක්
තිබුණා, ෙම් අය කිරීම කරන්ෙන් ෙමොන පදනමින්ද කියලා
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ආසන 9ට වැඩි මඟී පවාහන වෑන්
රථයකට කටුනායකට යන්න රුපියල් 450යි. පෑලියෙගොඩ සිට
ජාඇලට රුපියල් 350යි. කටුනායක සිට ජාඇලට රුපියල් 300යි.
ෙම් ආදී වශෙයන් අය කරනවා. ෙම් පුංචි දුර පමාණයට රුපියල්
300, 350 අය කරන එක ඔබතුමන්ලා සාධාරණීකරණය කරන්න
ඕනෑ, ඒ අය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එෙහම
සාධාරණීකරණය කිරීමක් අඩුම තරමින් ෙම් ගරු සභාෙව්
ෙකරුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කියන්න ඕනෑ, අපි ෙමන්න ෙම්
ගත්තු ණය ෙගවනවා ෙමන්න ෙම් වර්ෂ ගණන ඇතුළත, ඒ ණය
ෙගවන ෙකොට ඒ ණය ෙගවන්න ජාතික ආදායෙමන් -ජාතික
ආර්ථිකෙයන්- අපි ගන්නවා, ෙමච්චර පංගුවක්, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම්
මාර්ගෙයන් ගන්නවා ෙමච්චර පංගුවක් කියලා. ෙමොකද කටුනායක
- ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ණය ෙගවන්න කටුනායක ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ආදායෙමන් අපි උපයා ගන්නවා
ෙමන්න ෙම් පංගුව; ජාතික ආදායෙමන් අපි ගන්නවා ෙමන්න ෙම්
පංගුව කියලා කියන්න ඕනෑ.
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ජාතික ආදායෙම් පංගුව ඇතුෙළේ තිෙබනවා, ලක්ෂ 30ක් වූ
විෙද්ශගත ශමිකයන් උපයන ෙද්. ඒ විෙද්ශගත ශමිකයන්
කවදාවත් ෙම් පාෙර් යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි විෙද්ශගත ශමිකයා
ලංකාවට එවන මුදල, ධීවරයා මාළු බාලා එකතු කර ගන්නා මුදල,
ෙගොවි ජනතාව ෙගොවිතැන් කරලා එකතු කර ගන්නා මුදල
ඔබතුමන්ලා ගන්නවා, ෙමන්න ෙම් ණය ෙගවන්න. ඒ කවුරු
ෙවනුෙවන්ද? පාෙර් යන අය ෙවනුෙවන්. පාෙර් යන මඟියා
ෙවනුෙවන්, පාෙර් යන වාහනය ෙවනුෙවන් ෙම් රෙට් තවත් අය
ෙගවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කරන ෙසේවකෙයෝත්
ෙගවනවා. ඔබතුමන්ලා ඒක යුක්ති සහගත කරන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න ඕනෑ, ෙම් රුපියල්
300, 350 අය කරන්ෙන් ෙමොන පදනමක් යටෙත්ද කියලා.
පසු ගිය කාලෙය් -ෙම්ක කියාත්මක වන කාලය තුළඔබතුමන්ලා ලබා ගත්තු ආදායමයි, කාර්ය මණ්ඩලයට, මාර්ගෙය්
නඩත්තු කටයුතුවලට යන වියදමයි සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා
සාධාරණීකරණයක් කරන්න ඕනෑ. එෙහම සාධාරණීකරණය
කිරීමක් කරන්ෙන් නැතුව පිට කහගන්න කථා කරලා වැඩක්
නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙකරුණු කථා
ඔක්ෙකෝම ෙකෙරන්ෙන් පිටකහ ගන්න; ෙම්ක අගය කර ගන්න.
අගය කරන එක ෙනොෙවයි, ගැටලුව. ෙම්ක ෙකොෙහොමද අපි
යුක්තිසහගත කරන්ෙන්? ෙම් ගාස්තුව සාධාරණීකරණය
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒක තමයි පළමුවැනි කාරණාව.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ඉන්නවා ජාතිකත්වයන්
වර්ග ගණනාවක්. අපි ජීවත් ෙවනවා, සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්,
මැෙල්, බර්ගර් කියලා. මම හිතන්ෙන් ඉස්සරහට අපට ෙම්ක
ටිකක් ෙවනස් කරලා කියන්න ෙවනවා. සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්
සහ මැෙල් ළඟට කියන්න ෙවයි චීන කියලා. චීන, බර්ගර් වාෙග්
විධියට තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද ඒ තරමට චීන සෙහෝදර
ජනතාව අෙප් රෙට් පුරවැසියන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ලංකාෙව්
පුරවැසියන් ෙවන ෙකොට-

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එෙහම නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එෙහම නැහැයි කියන්න එපා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා.
ජාත න්තරවාදීන් හැටියට අපි ඒකට කැමැතියි. නමුත් එෙහම
තමයි ෙම්ක ෙවන්ෙන්. මාතර, කැකනදුර පැත්ෙත් දැන් චීන පවුල්
ඉන්නවා. චීන ශී ලාංකීය පවුල් ඉන්නවා. ඒ අය දැන් කසාද බැදලා
දරු පවුල් ෙවලා චීනයට යන අදහසක් නැහැ. කැඩිච්ච සිංහෙලන්
කථා කරනවා. අෙප් සිංහල කාන්තාවන් චීන කථා කරන්න පටන්
අරෙගන තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙහොඳයි. ෙමොකද ඒ තරමටම ෙම්
පාරවල් එක්ක චීන සංස්කෘතියත් අෙප් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
කලින් නම් ආෙව්, චීන ෙරස්ටුරන්ට් විතරයි. දැන් චීන
ෙකොලනියක් ලංකාවට එමින් තිෙබනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

චීන විප්ලවය.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

චීන විප්ලවය චීනෙය් වුණා. ෙමෙහේ ෙමොකක් ෙව්විද දන්ෙන්
නැහැ. ෙමෙහේ ෙමොනවා ෙවයිද දන්ෙන් නැහැ, ෙමෙහම ගිහිල්ලා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට තිෙබන්ෙන් උෙසේ පශ්නය
විතරයි. චීනෙය් මිටි අය සහ ලංකාෙව් උස අය අතර ඒ සංෙයෝගය
ෙමොන විධියට ෙවයිද කියා ඉදිරි කාලෙය්දී අපි බලමු.
ඊළඟට, තවත් විෙශේෂ පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. සුජීව
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා ෙටන්ඩර් පිළිබඳ පශ්නය මතු කළා.
ගනුෙදනු සිද්ධ වන ආකාරය ගැන එක උදාහරණයක් මම
කියන්නම්. ගාල්ල - ෙගොඩගම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පහුගිය
කාලෙය්දී ගැටලුවක් මතු වුණා. ඒ, තණ පිඩලි අල්ලපු අය
ෙවනුෙවන් කළ යුතු ෙගවීම් සම්බන්ධෙයනුයි. මම ෙපෞද්ගලිකව
මැදිහත් වුණු සිද්ධියක් තිෙබනවා.
ගාල්ෙල්, කනංෙක, ෙගේෂන් නමැති පුද්ගලෙයක් ෙම් පාෙර්
තණ පිඩලි අල්ලන්න ෙකොන්තාත්තුවක් අරෙගන තිබුණත් ඒ
පුද්ගලයාට මුදල් ෙගවා නැහැ. ඒ පුද්ගලයාට රුපියල් ලක්ෂ 70ක්
ලැෙබන්න තිෙබනවාය කියා ඔහු කිව්වා. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙගේෂන් නමැති පුද්ගලයා ඒ ෙකොන්තාත්තුව අරෙගන තිෙබන්ෙන්
RDA
එෙකන් ෙනොෙවයි. "සින්ෙටක්" නමැති චීන
ෙකොම්පැනියකින් තමයි ෙගේෂන් ඒ ෙකොන්තාත්තුව අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ෙම් තණ පිඩලි අල්ලන ඇත්ත පුද්ගලයා ෙගේෂන්
වුණත්
ඊට
අදාළ
ෙකොම්පැනි
හතරක්
තිෙබනවා.
ෙකොන්තාත්කරුවන් හතර ෙදෙනක් යටෙත් තමයි ඒ කටයුත්ත
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සමහර ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ තණ පිඩලි
දැකලාත් නැහැ; අධිෙව්ගී මාර්ගය දැකලාත් නැහැ. නමුත්
ෙකොන්තාත්තුෙව් ගණන ගන්නවා. ඒ නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම තණ
පිඩලි අල්ලපු පුද්ගලයාට මුදල් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ
පුද්ගලයා
හිතාෙගන ඉන්ෙන් ඔහුට රුපියල් ලක්ෂ 70ම
ලැෙබනවාය කියායි. නමුත් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට
අතරමැදියන් ගණනාවක් ෙම්ෙකන් හම්බ කර ගත්තා.
අතරමැදියන් ගණනාවක් අතර මුදල් ෙබදිලා තමයි ඇත්ෙතන්ම
ෙම් ව ාපෘතිය මහපාරට එන්ෙන්. සමහර චීන පුද්ගලයන් ෙම්
ව ාපෘතිෙය් ෙකොන්තාත් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් ඒ චීන
ජාතිකයන් ෙමොකුත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අය කරන්ෙන්
වාහනවලින් පාෙර් එහා ෙමහා යන එක විතරයි. ඇත්ෙතන්ම පාර
හදන්ෙන් අෙප් ලංකාෙව් කම්කරුෙවෝයි. පාෙර් යනෙකොට අපි ඒ
බව දකිනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, හම්බන්ෙතොට යනෙකොට ඔබතුමාත්
දැකලා ඇති, ගාල්ල - ෙගොඩගම පාෙර් වැඩ කරන්ෙන් කවුද කියන
එක. වැඩ කරන්ෙන් ශී ලාංකිකෙයෝ. කවුද පඩි ගන්ෙන්? චීන්නු.
එතෙකොට ඒ අය අපට ණයත් ෙදනවා. ණයත් ආපසු අය කර
ගන්නවා. ණය ෙවනුෙවන් ෙපොලියත් අය කරනවා. යන්ත සූත
ටිකත් එෙහන් ෙගන්වනවා. ඒකටත් මුදල් ගන්නවා. පඩියත්
ගන්නවා. හරි අපූරුයි ෙන් ෙම්ක. අපට මුදල් දීලා අන්තිෙම්දී
ෙමෙහේදී දරු පවුල් පවා හදා ගන්නවා. ණයත් ගන්නවා, ෙපොලියත්
ගන්නවා, වන්දිත් ගන්නවා. කල්පනා කර බලන්න. ඇත්ත
වශෙයන්ම දැන් බලනෙකොට අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පිහිෙටන් හැදිලා
තිෙබන්ෙන් ලංකාෙව් ජනතාව ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් මිනිස්සු
පාෙර් වැඩ කරන එක ෙවනුෙවන් කුලියක් හම්බ ෙවන එක
ඇත්තයි. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම එහි පතිලාභ අරෙගන
තිෙබන්ෙන් ණය ෙදන ෙකොම්පැනි ටිකයි.
ඊළඟට, මම විෙශේෂ ගැටලුවක් ගැන සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලා ඊළඟට ෙගොඩගම - මත්තල අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ
පටන් ගන්න යනවා. මාතරින් එහාට යන ඒ ෙකොටස පිළිබඳව
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙගොඩගම සිට තිහෙගොඩ පැත්ෙත්
හිඟුරුපත්තල කියන පෙද්ශය නිල්වලා ෙයෝජනා කමය යටෙත්
ඉතා කුඩා වර්ෂාවකදී වුණත් වතුරට යට වන පෙද්ශයක්. ඒක
හරහට බැමි බැන්ෙදොත් අනිවාර්යෙයන්ම මුළු මාතර නගරයම යට
ෙවනවා. නිල්වලා ෙයෝජනා කමය හදා තිෙබන්ෙන් යට වීම
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සම්බන්ධ පහත් බිම් පශ්නය නිසායි. ඔබතුමන්ලා මුලින් සැලසුම්
කෙළේ කිෙලෝ මීටර් 13ක් දුර කණු උඩ ඒ මාර්ගය යන
ආකාරයටයි. ඒ පිළිබඳව පස් පරීක්ෂා කළා. ශක තා අධ යන
වාර්තා ගත්තා. ෙගොඩගම තිෙබන ෙවල්යාය මැදින් ෙකළින්ම
ඉස්සරහට යන්න තමයි සැලැස්ම හදා තිබුෙණ්. ඒ ෙවනුෙවන්
ශක තා අධ යන වාර්තා සියල්ල හැදුවා. නමුත් අෙගෝස්තු
මාසෙය්දී උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අධ ක්ෂතුමා එෙහේ ඉඳලා
ෙමොකක් හරි බලලා, ෙගොඩගමින් උඩට අකුරැස්ස පැත්තට
ෙවන්න තව කිෙලෝ මීටර් ෙදකක් උඩින් ෙම් මාර්ගය පටන්
ගත්ෙතොත් කිෙලෝ මීටර් 11කින් ෙම් මාර්ගය හදන්න පුළුවන්ය
කිව්වා. එෙහම පටන් අරෙගන අකුරැස්ස පාෙර් තව කිෙලෝ මීටර්
ෙදකක් උඩින් ෙම්ක cross කරලා යන විධියට හදන්න ආෙයත්
පස් පරීක්ෂා කළා. මුලින් පස් පරීක්ෂා කරලා ඔක්ෙකොම කරලා
කණු උඩින් පාර යන විධියට සැලසුම් කළා. ඒක ෙහොඳයි. මම
කියන්ෙන් ඒක වැරදියි කියන එක ෙනොෙවයි. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ආෙයත් පස් පරීක්ෂා කරන්න පටන්
අරෙගන තිෙබනවා. අකුරැස්ස පාෙරන් උඩින් මායිම් ලකුණු
කරන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට ඇති වන ගැටලුව
ෙමොකක්ද? දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් සැලැස්ම තිෙබන්ෙන් කිෙලෝ
මීටර් 5ක් කණු මත ගිහිල්ලා ඉතිරි කිෙලෝ මීටර් 6 ෙගොඩ
කරන්නයි. මහා දැවැන්ත ෙවල් යාය ෙගොඩ කරන්නයි. ෙමතැනදී
ඇති වන ෙලොකුම ගැටලුව ෙමයයි.
නිල්වලා ගඟ ව ාපෘතිෙය් උතුරට ෙවන්න තුඩාව තිහෙගොඩ අතර කිෙලෝ මීටර් ගණනක විශාල බැමි ෙදකක්
තිෙබනවා. ඒ බැමි ෙදක හදා තිෙබන්ෙන් වතුර උතුරා යන එක
වළක්වන්නයි. ඒක නිල්වලා ෙයෝජනා කමය යටෙත් හදපු එකක්.
ඒ බැමි ෙදක හරස් කරලා තවත් හරස් බැම්මක් ගැහුෙවොත් ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? එතෙකොට අනිවාර්යෙයන්ම මාතර යට ෙවනවා. ඒක
වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙගොඩගම ඉඳලා ඉදිරියට යන ෙකොටස
තුළ, නිල්වලා ෙයෝජනා කමයට පටහැනි විධියට, විෙශේෂෙයන්ම
ෙවල් යායවල් ෙගොඩ කරලා, ඒ ජනතාවෙග් ගම් බිම් ෙගොඩ
කරලා ෙම් ව ාපෘතිය කරන්න ගිෙයොත් එතැන බරපතළ පශ්නයක්
නිර්මාණය ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන්
ඔබතුමන්ලාට ලැෙබන ලකුණු පමාණයට වඩා වැඩි පමාණයකින්
මහජනතාවට හානියක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒක නිසා ෙම් විවාදය
පැවැත් ෙවන්ෙන් ගාස්තු සම්බන්ධෙයන් වුණත්, මා නැවතත්
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් ඉදිරියට යන ෙකොටස
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා සැලකිලිමත් ෙවන්න කියලා. අධිෙව්ගී
මාර්ගය අෙප් රටට ඵලදායක බව ඇත්ත. ඒක ගැන විවාදයක්
නැහැ. හැබැයි, ඒ ෙදපස තිෙබන කුඹුරු, ඒ ෙදපස තිෙබන ජන
ජීවිතය, ඒ ෙදපස තිෙබන මිනිසුන්ෙග් ව ාපාර, කර්මාන්ත ෙම්
හැම ෙදයක් පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලා වග කියන්න ඕනෑ;
ඔබතුමන්ලා සැලකිලිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒවා තුළිනුත්
මානසික පශ්න නිර්මාණය ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම නිල්වලා
ෙයෝජනා කමය නිසා අද ඒ ජනතාවට ලැබිලා තිෙබන යම් ෙහෝ
සහනයක් නැති ෙවන්න ඉඩ තියන්න එපා කියලා ඉල්ලා
සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, අවසන් කරන්න කලින් එක්
කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න
කැමැතියි. පසු ගිය සිංහල අවුරුද්ද දවස්වල අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
මාතර - ගාල්ල අතර ධාවනය සඳහා CHOGM එකට ලැබුණු බස්
ෙයදවූවා. ඒෙකදී ගැටලු ආවා. ෙපෞද්ගලික බස් හිමියනුයි, ලංගමයි

2014 මැයි 06

69

අතර පශ්නයක් නිර්මාණය වුණා. ෙලොකු පශ්න හැදුණා. නමුත් ෙම්
වන ෙකොට මාතර සිට මහරගමට බස් එන්න පටන් අරෙගන
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම CHOGM එකට ලැබුණු බසුත් යනවා
ෙප්නවා, ඒ ලාංඡනත් එක්කම. දැන් ඒවාෙය් වැඩ කරන්ෙන් CTB
එෙක් ඩයිවර් මහත්වරු, ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරු. ඒක ෙහොඳයි.
ෙමොකද, CTB එක ෙම් දවස්වල පාඩු ලබලා, පඩි ෙගවා ගන්නත්
බැරිව සිටින ෙවලාෙව්දී ලංගම බස් දාපු එක ෙහොඳයි. හැබැයි, අපි
දැන ගන්න කැමැතියි ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඒ CHOGM
බස්වලින් ලැෙබන ආදායම ෙකොතැනටද යන්ෙන් කියලා. ෙමොකද,
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ධාවනයට ෙයොදවපු ඒ බස්වලින් ලැෙබන
ආදායම ලංගමට ලැෙබනවා ද, නැද්ද කියන එක සහතික කර
ගන්න ඕනෑ.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අහපු පශ්න ෙදකටම මා ෙම්
ෙවලාෙව් උත්තර ෙදනවා. පළමුෙවන්ම කියන්න කැමැතියි,
ෙගොඩගම සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා මාර්ගය කුඹුරු ෙගොඩ කරලා
හදන්ෙන් නැහැ කියන එක. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ කාරණය
සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි තීන්දුව දීලා තිෙබනවා. ඒක දන්නා නිසා
ඒෙක් කීර්තිය ගන්නයි ෙමතුමා ෙමෙහම කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
CTB එෙක් ආදායම CTB එකටයි යන්ෙන්. CTB එකට බස් 50ක්
ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන්නා. ඒෙක් වැඩ කරන්ෙන් CTB එෙක්
ෙසේවකයින්. ඒ සියලු ආදායම ලැෙබන්ෙන් CTB එකටයි. ඒක
ඕනෑ ෙකනකු දන්නවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ දීපු උත්තරය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.
ඔබතුමා දැන් කියනවා නම් ෙගොඩගම සිට ඉදිරි ෙකොටස කුඹුරු
ෙගොඩ කරන්ෙන් නැතිව උඩින් ඉදි කරෙගන යනවා කියලා,
ඉදිරිෙය්දී ෙවන ෙද්ත් එක්ක ඔබතුමා ඔය කියන ෙද් සිදු වනවාද
කියා බලමු.
ඊළඟට, CTB එෙක් බස් ධාවනය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා
කියාපු කාරණය වැරදියි. ඒ ලැෙබන ආදායමින් CTB එකට
යන්ෙන් සියයට 10යි. ඔබතුමා අද ෙහොයලා බලන්න. ඒ දාලා
තිෙබන CHOGM බස්වල ආදායමින් CTB එකට යන්ෙන් සියයට
10යි. ඉතිරි සියයට 90ක් ආදායම ෙකොෙහේෙදෝ තිෙබන දන්ෙන්
නැති account එකකට යනවා. මා අද ෙගනැල්ලා නැහැ ඒ
account number එක. ඒ දන්ෙන් නැති account number එක
ගැන ඔබතුමා ෙහොයන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා
මහතා.
[අ.භා. 3.34]

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා
අධිෙව්ගී මාර්ග පිළිබඳව, එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹ - කටුනායක
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අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සකස් කරන
ලද ගැසට් පතය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරපු ෙම්
අවස්ථාෙව් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන්. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න
අවස්ථාෙව් මෙග් අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලැබීම
සම්බන්ධෙයනුත් මා සතුටට පත් ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගයක් හදන්න 1965 ඩඩ්ලි ෙසේනානායක ගරු
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ඉඳලාම උත්සාහයක් අරෙගන
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

කාරක

කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

අනතුරුව

නිෙයෝජ

මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1968 අවුරුද්ෙද්
ෙමොන්ෙට්ගු ජයවිකම ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම්
උත්සාහයක් අරෙගන තිබුණා. නමුත් ඒ එකක්වත් කියාත්මක
වුෙණ් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
අගමැතිතුමිය ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුව පවත්වන අවස්ථාෙව්
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කරන්න උත්සාහයක්
ගත්තා. නමුත් ඒකත් සාර්ථක වුෙණ් නැහැ. පසුව ගරු ආර්.
ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ඒ සඳහා යම් උත්සාහයක්
ගත්තා. නමුත් එතුමාෙග් හදිසි අභාවයත් එක්ක ඒක අත්හැර
දමන්නට සිදු වුණා. පසුව චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙමය යම් තාක් දුරකට කරෙගන
ඇවිල්ලා ෙකොරියානු සමාගමකට ෙම් ෙකොන්තාත්තුව භාර
දුන්නත්, ජනතා විෙරෝධය මධ ෙය් එය අත්හරින්නට සිදු වුණා.
නමුත් අද අපි ෙබොෙහොම සතුටට පත් ෙවනවා, අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් පාලනය භාර ගත්තාට පසුව
එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතුව අද ෙකොළඹ - කටුනායක
මාර්ගය ඉදිකරලා ජනතා අයිතියට පවරන්නට අවස්ථාව ලැබී
තිබීම ගැන. මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් අබලන්
වුණු මාර්ග පද්ධතියට නව පුනර්ජීවයක් ලැබුෙණ් මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසාය කියන කාරණය. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා
ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට් අගාමාත ධූරය භාර ගත්තාට පසුව එම
ධූරෙය් කටයුතුවලට අමතරව මහා මාර්ග විෂය භාර ඇමතිතුමා
වශෙයනුත් කටයුතු කළා. ඇත්ෙතන්ම ඒ කාලෙය් දී තමයි ෙම්
රෙට් මාර්ග පද්ධතිෙය් සුවිශාල වර්ධනයක් ඇති වුෙණ්. ඒ
කාලෙය් එතුමා මඟ නැඟුම වැනි ව ාපෘති ආරම්භ කරලා ෙම් රෙට්
අස්සක් මුල්ලක් නෑර ඉතාම අබලන්ෙවලා තිබුණු මාර්ග පද්ධතිය
ඉතාම ශක්තිමත් කළා. ඉන්පසුව එතුමා ජනාධිපතිවරයා වශෙයන්
පත් වුණාට පසුව විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට නිර්මල
ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාට ඒ වගකීම් භාර දීලා අද වනෙකොට
ඉතාමත්ම ෙහොඳ මාර්ග පද්ධතියක් ෙම් රෙට් ඇති කරලා
තිෙබනවා. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
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සභාෙව් සිටිනවා. අපි එතුමාටත් අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද
කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශය තුළින්
අෙප් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ඉතාමත්ම අබලන් ෙවලා තිබුණු
මාර්ග විශාල පමාණයක් සංවර්ධනය කරන්නට අපට හැකියාව
ලැබිලා තිෙබනවා.
අද කනගාටුවට කරුණක් වන්ෙන් ෙම්කයි, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. අෙප් විපක්ෂය ෙම් කිසි ෙදයක ෙහොඳක්
දකින්ෙන් නැහැ. මට මතකයි එදා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත
කරපු දවස්වල අෙප් සමහර විපක්ෂ මන්තීවරුන් කිව්වා, ෙකොළඹ
ඉඳලා ගාල්ලට යනෙකොට නිකම්ම බයිට් එක හම්බ ෙවනවා,
ෙබෝතලයක් අරෙගන ගිහින් උණවටුෙන් ඉඳලා බීලා එන්න
පුළුවන් කියලා. ඒ වාෙග් කාළකණ්ණි ආස්වාදයක් ලබා ගන්න
කථා කරපු විපක්ෂයක් තමයි අෙප් රෙට් සිටින්ෙන්. නමුත් දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කරන උදවිය හැටියට අද අපට
ෙපෙනනවා, අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ ගරු මන්තීතුමාත් කියපු
ආකාරයටම අෙප් පළාත්වල ජනතාවට අති විශාල සහනයක්
ඒෙකන් ලැබිලා තිෙබන බව. එදා අපට ෙකොළඹට එන්න පැය
තුනහමාරක, හතරක කාලයක් ගත වුණා. නමුත් අද අපි පැය
එකහමාරකින් විතර ෙකොළඹට ඇවිල්ලා වැඩ කටයුතු කරෙගන
ආපහු ගාල්ලට යනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කථා කරනවා නම්, එදා කටුනායක ඉඳලා
ෙකොළඹට එන්න පැය එකහමාරක කාලයක් ගත වුණා. අද විනාඩි
විස්සකින් විතර කටුනායක ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්කම
ලැබිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද සංචාරක ව ාපාරය ශීඝෙයන්
වර්ධනය වන වකවානුවක ෙකොළඹ කටුනායක මාර්ගය පමුඛ
අෙප් අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය සකස් වීම ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගයට අති මහත් රුකුලක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි
කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ජනතාවට අති විශාල ආර්ථික
වර්ධනයක්, ඇඟට දැෙනන ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන
එක අපි කියන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මා නිෙයෝජනය කරන
හික්කඩුව පෙද්ශෙය් අද වනෙකොට සංචාරක ව ාපාරය අතින්
විශාල පෙබෝධයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සංචාරකයන්
පැමිෙණන්නට විශාල ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් යුද්ධය අවසන්
වුණා වාෙග්ම ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන
සංවර්ධනයයි.
අද විපක්ෂෙය් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා ෙකොළඹ කටුනායක මාර්ගය සඳහා අය කරන ගාස්තු ගැන කථා කළා. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගවල ගමන්
කරන්න කියලා කවුරුවත් - ආණ්ඩුව - බල කිරීමක් කරන්ෙන්
නැහැ. ජනතාව තමන් විසින්ම ෙතෝරා ගන්නවා අපි අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් ගමන් කෙළොත් තමයි අෙප් කාලය ඉතිරි වන්ෙන් කියන
එක. අපට යහපතක් සැලෙසන්ෙන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන්
කෙළොත් විතරයි කියන හැඟීම අරෙගන සමහර ජනතාව අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් ගමන් කරනවා. මා ෙම් ගරු සභාවට සංඛ ා ෙල්ඛන
අරෙගන කිව්ෙවොත්, 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී කටුනායක ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වාහන 72,056ක් ගමන් කරලා
තිෙබනවා. ලැබිලා තිෙබන මුදල රුපියල් මිලියන 19.6ක්.
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 408,591ක් වාහන ගමන් කර තිෙබනවා.
රුපියල් මිලියන 114.6ක ආදායමක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙදසැම්බර්
මාසෙය් වාහන 529,116ක් ගමන් කර තිෙබනවා. ආදායම රුපියල්
මිලියන 149.2ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනය මම සභාගත*
කරනවා.
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් තමයි ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත කෙළේ. ෙම් අෙපේල් මාසය වන විට
3,077,000කට ආසන්න වාහන පමාණයක් ධාවනය කර ආදායම
හැටියට රුපියල් මිලියන 851.9ක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් තරම්
මුදලක් ආදායම හැටියට ලබා ගන්න ආණ්ඩුව මිනිස්සුන්ට බල
කෙළේ නැහැ, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කරන්න කියලා. ඒ
නිසා අපි විපක්ෂෙයන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලීමක්
කරනවා, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන කුහකකම පැත්තකට දමලා ෙම්
ආණ්ඩුව යම් ෙහොඳ ෙදයක් කළා නම් ඒ ෙද් ෙහොඳයි කියන්න
කියලා. ඇත්තටම පුදුමාකාර විපක්ෂයක් අද අෙප් රෙට්
තිෙබන්ෙන්. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්ව
ආකාරයට අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සමහර මැති ඇමතිවරුන්ට
විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
හැම ෙද්ටම නරකයි කියන විපක්ෂයක් තමයි අපට ඉන්ෙන්. එදා
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් යුද්ධය කරද්දී ඕනෑ
ෙගොෙනකුට යුද්ධ කරන්න පුළුවන් කිව්ව උදවිය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. අපි කියන්න ඕනෑ, ඇත්තටම අද ෙම්
රෙට් ජනතාව විපක්ෂය පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබන බව. විපක්ෂය
ෙමොන ආකාරයට කිව්වත් පසු ගිය කාලෙය් පැවැත්වූ හැම
මැතිවරණයකදීම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉතාම ඉහළ
ජයගහණයක් ලැබුවා. අපට ෙපෙනනවා, විපක්ෂෙය් සමහර ගරු
මන්තීවරු කියනවා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට අපි "stars"ලා
දමනවා; එක එක උදවිය දමනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, කවුරු දැම්මත් අපට කිසි පශ්නයක් නැහැ, ඉදිරි
හැම මැතිවරණයකදීම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තමයි
ජයගහණය කරන්ෙන් කියලා අපි විපක්ෂයට කියනවා. ෙමොකද,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
රජය අෙප් රෙට් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, අෙප් ගම්බද
ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, අෙප් රට සංවර්ධනය
කරන්න අතිවිශාල වැඩ ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා කවුරු
ෙකොෙහොම කිව්වත්, ෙමොන තරම් ෙචෝදනා නැගුවත්, කවුරු
ෙකොමිස් ගහනවා කිව්වත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ අෙප් රජය
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් සුභ සිද්ධිය උෙදසා අති විශාල මහන්සියක්
දරනවාය කියන කාරණය ගැන ෙම් රෙට් ජනතාවට පැහැදිලි
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විශාල වශෙයන් ෙම්
වැඩ කටයුතු ෙමෙහයවන අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, ඒ
වාෙග්ම අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට, ෙම් ව ාපෘතිය
භාරව කටයුතු කරන ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාට, ඒ
වාෙග්ම අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් රංජිත් ෙපේමසිරි මැතිතුමා ඇතුළු
සියලු ෙදනාටම අෙප් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග්
අදහස් පකාශ කිරීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 3.44]

ගරු පී. අරියෙන්ත්රන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, இன்
நைடெப கின்ற ேதசிய ெபா
வழிகள் சட்டத்தின் கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
சம்பந்தமான
விவாதத்தில்
கலந் ெகாள்வைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
ேபாக்குவரத்
என்ப
இன்
அத்தியாவசியத் ேதைவயாக
இ ந் ெகாண்
க்கின்ற . ஒ
நாட் ன் அபிவி த்தியான
ேபாக்குவரத் த்
ைறயின் அபிவி த்தியில் தங்கியி க்கின்ற .
இன்
இச்சைபயில் அம்பாந்ேதாட்ைட, கட் நாயக்க ேபான்ற
அதிேவக
ெந ஞ்சாைலகள்
பற்றிப்
ேபசப்ப கின்ற
இவ்ேவைளயில், எங்க ைடய வடக்கு, கிழக்குப் பிரேதசத்தில்
இடம்ெப கின்ற சில விடயங்கள் பற்றி ம் கூறேவண் ய
எங்க ைடய கடைமயாகும்.
தற்ெபா
, த்தம்
வைடந் ஐந்
இன் ம் 13 நாட்களில் ஐந் வ டங்கள்

வ டங்களாகின்றன.
ர்த்தியைடய ள்ளன.
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நாங்கள் வடக்கு, கிழக்ைக எ த் க்ெகாண்டால், அங்குள்ள மக்கள்
ெதாடர்ச்சியாகப் பல்ேவ பட்ட இன்னல்க க்கு மத்தியில்
பயத் ட ம் பீதி ட ம் உயிராபத் ட ம் வாழ்ந் ெகாண்
க்
கின்றார்கள். அண்ைமயில் நைடெபற்ற ஒ
கூட்டத்திேல
மட்டக்களப்
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அவர்கள், அந்த
மாவட்டத்தின் அபிவி த்திக்கு 51,000 மில் யன்
பாய் நிதி
ஒ க்கப்பட்
ப்பதாகத் ெதளிவாகக் கூறியி ந்தார். ேம ம்,
இவ்வா நிதி ஒ க்கப்பட் ள்ளேபாதி ம் அங்கு கலாசார, ச கச்
சீர்ேக க ம் மற் ம் பலாத்காரங்க ம் இடம்ெப வதாக ம்
கூறினார். அப்ப ப் பார்க்கின்றேபா , சமாதான காலகட்டத்தில்
மட்டக்களப்
மாவட்டத் க்கு நிதி ஒ க்கப்பட்
ப்பைத ம்
அதன் லம் பாைதகள் ெசப்பனிடப்பட்
ப்பைத ம் பாலங்கள்
கட்டப்பட்
ப் பைத ம் நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்ைபப் ெபா த்தமட் ல், நாங்கள் ஒ ேபா ம்
அபிவி த்திக்குத்
தைடயாக
இ க்கவில்ைல.
எனி ம்,
இவற்றி டாக
அங்கி க்கின்ற
மக்களின்
அவலநிைல
நீங்கியி க்கின்றதா என்பைத அரசாங்க ம் அதில் அங்கம்
வகிக்கின்ற அைமச்சர்க ம் சற் ச் சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ம்.
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப் த்தாேன
இவ்விடயத்ைதக்
கூ கின்ற என்
றந்தள்ளிவிடக்கூடா .
கடந்த வாரம் கிழக்கு மாகாண
ன்னாள்
தலைமச்சரான
சிவேனச ைர
சந்திரகாந்தன்
அவர்கள்
ஊடகவியலாளர்
சந்திப்ெபான்ைற நடத்தினார். அதிேல அவர், மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி ள்ள ஏறக்குைறய 2,500 ஏக்கர் நிலத்ைத அரசாங்க
அதிபர் அவர்கள் தன்னிச்ைசயாகத் தனியார்
தலீட் த்
திட்டத் க்கு வழங்கியி க்கின்றார் என் ம் அைத அவர் அரச
சுற் நி பத் க்கு
ரணாக ம் மட்டக்களப்
மாவட்ட காணி
அபிவி த்திக்
கு வின்
அ மதிையப்
ெபறாம ம்
ெசய்தி க்கின்றார்
என் ம்
ெதளிவாகக்
கூறியி ந்தார்.
தற்ெபா
ேமதகு ஜனாதிபதியின் ஆேலாசகராக இ க்கின்ற
ன்னாள் தலைமச்சர் அவர்கேள இவ்வா கூ ம்ேபா , காணி
ெதாடர்பான விடயத்தில் இந்த அரசாங்கமான தன்னிச்ைசயாகச்
ெசயற்ப கின்ற என்பதற்கு இைதவிட ேவ
உதாரணங்கைள
நாங்கள் ெசால்லேவண் யதில்ைல. அவர் அக்கூட்டத்திேல
இவ்விடயம் பற்றி ேம ம் விபரமாகக் கூறியி க்கின்றார்.
அதாவ ,
வாகைர
பிரேதச
ெசயலாளர்
பிாி க்குட்பட்ட
தம்பிரான்ெவளி என்ற இடத்தில் 400 ெஹக்டயர் நில ம்,
காயாங்ேகணி என்ற இடத்தில் 350 ெஹக்டயர் நில ம்,
கு விக்கல்மைல-01 என்ற கிராம ேசைவயாளர் பிாிவிேல 750
ெஹக்டயர்
நில ம்,
கு விக்கல்மைல-02
என்ற
கிராம
ேசைவயாளர் பிாிவிேல 670 ெஹக்டயர் நில ம், வ ணதீ
பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவிேல 50 ெஹக்டயர் நில ம்,
மட்டக்களப் நகாில் இ க்கக்கூ ய ஊறணி, திராய்ம ேபான்ற
பிரேதசங்களில் பல ஏக்கர் நில ம் இவ்வா
அரசாங்க
அதிபாினால் தனியார் கம்பனிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ளதாகக்
கூறினார்.
இதி
ந்
நாங்கள்
ஒன்ைறத்
ெதளிவாகக்
கூறேவண் யவர்களாக இ க்கின்ேறாம். அதாவ , இவ்வா
கடந்த ஐந்
வ ட காலத்தில் மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல
1,45,885 ஏக்கர் நிலம் அபகாிக்கப்பட்
க்கின்ற . அ தனியார்
நிலங்களாக இ க்கலாம் அல்ல
அரசாங்கக் காணிகளாக
இ க்கலாம். இவற் ள் ேமய்ச்சல் தைரக க்காக ஒ க்கப்பட்ட
நிலங்க ம்
உள்ளடங்குகின்றன.
இந்த
விபரங்கைளப்
பார்க்கின்றேபா , சிங்கள மக்களின் கு ேயற்றத் க்காக 5,030
ஏக்கர் நில ம் மற் ம் ெவளிமாவட்டங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
அங்கு வந்
அரசாங்க அதிபாிடேமா அல்ல
பிரேதச
ெசயலாளாிடேமா
அ மதிையப்
ெபறாமல்,
அத் மீறிப்
பயிர்ெசய்த
8,576
ஏக்கர்
நில ம்
இவ்வா
அபகாிக்கப்பட்
க்கின்ற .
இைதவிட விகாைரகள் அைமப்பதற்காக 84 ஏக்கர் நில ம்
க ம் ச்
ெசய்ைகக்காக
9,920
ஏக்கர்
நில ம்
எ க்கப்பட்
க்கின்றன. அைதவிட ெகளரவ அைமச்சர் சுசில்
பிேரமஜயந்த அவர்கள் வர்த்தமானிப் பிரகடனத்தின்
லமாக
1,22,263 ஏக்கர் காணிையச் சு காித்தி க்கின்றார். அத் டன்,
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இரா வ
காம்க க்காக ம்
காணிகள்
எ க்கப்பட்
க்கின்றன. அதாவ , அங்கு திதாக 54 காம்கள்
அைமக்கப்பட்
க்கின்றன. அவற் க்கு 650 ஏக்கர் காணிகள்
எ க்கப்பட்
க்கின்றன. இந்த நிைலைமயில் எனக்கு
ன்
ேபசிய அைமச்சர்க ம் அரசாங்கக் கட்சி உ ப்பினர்க ம்
ேபாைர
க்குக்
ெகாண் வந்தைதயிட்
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்கு நன்றி ெச த்த ேவண் ம் என் ம்
அத டாக வ கின்ற அபிவி த்திையப் பாராட்ட ேவண் ம்
என் ம் கூறினார்கள். ஆனால், நீங்கள் ஒன்ைறத் ெதளிவாகப்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அதாவ , ேபார் எங்கு நடந்த ? அந்த
அவல நிைலயி
ந்
அந்த மக்கள் நீங்கிவிட்டார்களா?
அேதேநரம் அந்த மக்க க்கான அரசியல் தீர்ைவ அரசு
வழங்கிவிட்டதா? என்ற ேகள்விக க்கான விைட ெவ மேன
ச்சியமாக இ க்கின்ற .
வி தைலப்
க க்கு உதவியவர்கள் அல்ல
அந்த
அைமப்பில்
இ ந்தவர்கள்
என்ற
சந்ேதகத்தின்ேபாில்
ைக ெசய்யப்பட்ட ஏறக்குைறய 550 சிைறக் ைகதிகள் ஐந்
வ டங்க க்கு
ேமலாக
இன் ம்
இலங்ைகயி ள்ள
சிைறச்சாைலகளிேல
அல்லல்பட் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
அவர்கைள
வி தைலப்
கள்
அைமப்பிேல
ேசர்த்தவர்கள்
இன்
அரசாங்கத்தில்
அைமச்சர்களாக
இ க்கின்றார்கள்; இன் ம் பலர் பல்ேவ
ச ைககைளப்
ெபற் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
இ தான்
மிக
மிக
மனேவதைனயளிக்கின்ற ஒ
விடயமாகும். ஆகேவ, இந்த
நிைலைமகைள மாற்ற ேவண் ம்.
திகேளா, பாலங்கேளா,
அபிவி த்திகேளா
ேதைவதான்.
நாங்கள்
அவற்ைறப்
றக்கணிக்கவில்ைல. ஆனால், அதற்குமப்பால் அங்கி க்கின்ற
மக்களின் அவல வாழ்க்ைகைய நீக்குவதற்கு என்ன ெசய்ய
ேவண் ம் என்பைத இந்த அரசாங்கம் சிந்திக்க ேவண் ம்.
குறிப்பாக, அங்கு கணவைன இழந்த ெபண்கள் ஏறக்குைறய
5,500 ேபர் இ ப்பதாக ம் அந்தப் ெபண்கள் அைனவ ேம
ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்ட விதைவகள் என்பைத ம் கிளிெநாச்சி
மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் அவர்கள் உ திப்ப த்தியி க்கின்றார்.
ஆனால், அவ்வாறானவர் க க்குப் பயனளிக்கக்கூ ய வைகயில்
ேவைலத்திட்டங்கள் மற் ம் நைட ைறகள் எ
ம சாியான
ைறயில் அவர்கைளச் ெசன்றைடயவில்ைல என்கின்ற ஒ
ேவதைன
இன்
இ ந் ெகாண்
க்கின்ற .
இைதவிட
உண்ைமயில்
ேபாாினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்காக
வழங்கப்பட்ட இந்திய
ட் த்திட்டம்கூட சீரான
ைறயில்,
சாியான நடவ க்ைகயின்
லமாக இன்ன ம் வழங்கப்படாமல்
இ க்கின்ற . அவற்ைறச் சிலாின் சிபார்சுக க்கும் ச ைககளின்
அ ப்பைடயி ம் வழங்குகின்ற ஒ
நடவ க்ைக ம் வடக்கு,
கிழக்குப்
பகுதிகளிேல
ெதாடர்ச்சியாக
இடம்ெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற .
இன்
அம்பாந்ேதாட்ைட அதிேவக ெந ஞ்சாைல மற் ம்
கட் நாயக்க அதிேவக ெந ஞ்சாைல பற்றிப் ேபசப்ப கின்ற ;
அதற்கான கட்டண அற
பற்றிப் பாிசீ க்கப்ப கிற .
ஆனால், பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்கு மக்கைளப் பற்றிக்
கைதப்பதற்ேகா
அல்ல
அவர்க க்கான
ஒ
தீர்ைவ
வழங்குவதற்ேகா இங்கு தயக்கம் காட்டப்ப கின்ற . இந்தத்
தயக்கம்
என்ப
ஓர்
இனவாதமாகத்
ெதாடர்ந் ெகாண்
க்கின்ற . இந்த இனப் பிரச்சிைனைய
எவ்வா
தீர்க்கலாம்? இதற்கான மாற்
நடவ க்ைக என்ன?
எவ்வா
இன நல் ணக்கத்ைத ேமம்ப த்தலாம்? என்ற
விடயங்கைளப்
பற்றி
எவ ேம
சிந்திப்பதாக
இல்ைல
என்பைதத்தான் நாங்கள் இங்கு சுட் க்காட்ட ேவண் யவர்களாக
இ க்கின்ேறாம்.
அதிேவக ெந ஞ்சாைலகள் மற் ம் 'கார்பட்' திகைளப் பற்றி
இங்கு
கூறப்ப கின்ற .
அேதேநரத்தில்
பாதிக்கப்பட்ட
அ மட்டக் கிராமங்களில் உள்ள
திகள் இன்ன ம் உைடந்த
நிைலயிேலேய இ க்கின்றன. மட்டக்களப்
மாவட்டத்தில்
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வாகைர, கிரான் ஆகிய பிரேதசச் ெசயலாளர் பிாி களி ம்
கர யனா , வ ணதீ , ெவல்லாெவளி, பட் ப்பைள மற் ம்
மிக ம்
பின்தங்கிய
பகுதியான
ப வான்கைர
ேபான்ற
பிரேதசங்களி ம் இ க்கின்ற
திகைள ேநர யாகச் ெசன்
பார்ப்பதன் லம் அங்கு வாகனங்கள் ஓட
யாமல் இ ப்பதைன
அறிந் ெகாள்ளலாம். அவ்வாறான
திகைள ம் இடங்கைள ம்
அபிவி த்தி
ெசய்வதற்கான
திட்டங்கள்
இன்ன ம்
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல.
இப்ெபா
இங்கு ெகளரவ அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ
அவர்கள் இ க்கின்றேபா
நான் ஒ
விடயத்ைதக் கூற
ேவண் ம். அதாவ , இந்த வ டத்தில் நான்கு மாதங்கள்
வைடந்
ஐந்தாவ
மாதத்தில் நாங்கள் கால
எ த்
ைவத்தி க்கின்ேறாம். ஆனால், இன்ன ம் மட்டக்களப்பில்
அபிவி த்திக்கு க்
கூட்டேமா
விவசாய
இைணப் க்கு க்
கூட்டேமா எ
ம் இடம்ெபறவில்ைல. அங்கு ஓர் அைமச்சாின்
வாசஸ்தலத்திேல
குறித்த
கூட்டத்ைதத்
தன்னிச்ைசயாகக்
கூட் கின்ற
ஒ
நிைலைமேய
இ ந் வ கின்ற .
மட்டக்களப்பில் ஒ மாவட்டச் ெசயலகம் இ க்கின்ற . மக்களால்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் இ க்கின்றார்கள். அங்ேக தமிழ்
மக்களால்
ெதாி ெசய்யப்பட்டவர்கள்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர் மட் ந்தான். ஆனால், அவர்கைள ஒ க்கிவிட்
அங்கி க்கின்ற
அைமச்சர்கள்,
அரசாங்கத் க்கு
ஆதரவானவர்க க்குத்தான்
அபிவி த்தி
என்கின்ற
ேதாரைணயிேல
தன்னிச்ைசயாகேவ
கூட்டங்கைள
நடத் கின்றார்கள். நாட்ைட நி வகிக்கின்ற அரசாங்கத் க்கு
மக்க க்குாிய - அவர்கள் ஆ ங்கட்சி ஆதரவாளர்களாக அல்ல
எதிர்க்கட்சி ஆதரவாளர்களாக இ க்கலாம் - அபிவி த்திகைளச்
ெசய்யேவண் ய கடைம இ க்கின்ற . ெகளரவ ெபா ளாதார
அபிவி த்தி அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்கள் இதைனச்
சிந்தைனக்கு
எ க்க
ேவண் ம்.
அங்கி க்கின்ற
மக்கள்
பிரதிநிதிகைள
ஒ க்கிவிட் ப்
பாரபட்சமான
ைறயில்
அங்கி க்கின்ற
அைமச்சர்கள்
ெசயற்ப கின்றார்கள்.
அபிவி த்திக்கான
நிதிையத்
தாங்கள்தான்
எ த் வ கின்ேறாெமன்ற
ேதாரைணயில்
ெதாடர்ச்சியான
பிரசாரத்ைதச் ெசய் ெகாண்
க் கின்றார்கள். வடக்கு, கிழக்கு
தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தமட் ல் அவர்க க்கு அபிவி த்தி
ேதைவதான்.
ஆனால்,
அதற்காக
மட் ம்
அவர்கள்
வாக்களிக்கமாட்டார்கள்.
இைத
நீங்கள்
எ திைவத் க்ெகாள் ங்கள்! நாங்கள் அ ைமப்பட்ட ஓாினமாக
63 வ டங்களாக வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ேறாம். எம
உாிைமக்காக
நாங்கள்
ேபாரா க்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
அதற்காகத்தான் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் க்கு மக்கள்
வாக்களித்தார்கள். அபிவி த்தி மட் ம் ேதைவயாக இ ந்தால்
சம்பந்தன் ஐயா ேதைவயில்ைல. அைமச்சர் ஹிஸ் ல்லாஹ்
அவர்கேள அந்த அபிவி த்திையச் ெசய்யலாம். இைத நீங்கள்
உளாீதியாக உணர ேவண் ம். இந்த விடயங்கைள உணர்ந்தால்
மட் ந்தான் அ த்தகட்ட அபிவி த்திையச் ெசய்யக்கூ யதாக
இ க்கும். அந்த வைகயில், இந்த விடயங்கைள நீங்கள்
தய ெசய்
கவனத்திெல க்க
ேவண் ெமன்பைத
இந்த
இடத்திேல நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.
தமிழ் மக்கைளச் சி பான்ைமயாக்கும் ேநாக்கில் இந்த
அரசாங்கத்தினால் அம்மக்க க்குச் ெசாந்தமான நிலங்களில்
திட்டமிட்ட சிங்களக் கு ேயற்றம் இடம்ெப கின்ற . சிங்கள
மக்கள் அங்கு வந்
வாழ்வைத நாங்கள் றக்கணிக்கவில்ைல.
ஆனால், ஓர் இனத்தின் பரம்பைலத் த ப்பதற்கு தய ெசய்
அரசாங்கம் ைணயாக இ க்கக்கூடா என்பைதத்தான் நாங்கள்
கூ கின்ேறாம்.
நாங்கள்
இப்ப க்
கூ கின்றேபா
உணர்ச்சிவசப்பட் ப் ேபசுவதாக நீங்கள் எங்கைளக் குைற
கூ கின்றீர்கள். கலாசார அைடயாளங்கைள மாற் வ , கலாசார
சின்னங்கைள அழிப்ப
ேபான்ற இவ்வாறான நடவ க்ைககள்
ெதாடர்ச்சியாக வடக்கு, கிழக்கில் நடந்
ெகாண்
க்கின்றன.
ேம ம், ெபளத்த
றவிகள் இந்
ஆலயங்கைளத் தாக்குவ ,
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இஸ்லாமியர்களின் பள்ளிவாசல்கைள உைடப்ப , கிறிஸ்தவ
ஆலயங்கைள உைடப்ப
ேபான்ற நிகழ் கள் ெதாடர்ந்
5
வ டங்களாக
நடந் ெகாண்
க்கின்றன.
இவற்ைறத்
த ப்பதற்கான எவ்வித நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைல.
ெந ஞ் சாைலகைள அைமக்கத்தான் ேவண் ம். அதற்காக
ஓாினத்தின் வி தைல உணர் கைள நசுக்கி அவர்க ைடய
கலாசார சின்னங்கைள ம் பாரம்பாியங்கைள ம் மாற்றி, அந்த
இனத்ைத
அடக்கிெயா க்கினால்
இந்தப்
பிரச்சிைன
ெதாடர்ந் ெகாண் தான் இ க்கும்.
நாங்கள்
அபிவி த்திையப்
பற்றிப்
ேபசாதி க்
கின்ேறாெமன்
சிலர்
கூ கின்றார்கள்.
எங்கைளப்
ெபா த்தமட் ல் நாங்கள் எப்ேபா ேம அரசாங்கம் ெசய்கின்ற
அபிவி த்திையப்
பாராட் கின்ேறாம்;
அபிவி த்தி
ேதைவெயன்பதிேல எங்க க்கு எந்தெவா
மாற் க் க த் ம்
இல்ைல என்பைதத் ெதளிவாகச் ெசால்கின்ேறாம். ஆனால்,
எங்கள் அ ப்பைட ேநாக்கம் மற் ம் அபிலாைஷகள் என்ன
என்பைத
நீங்கள்
உணர்ந் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
எம
அபிலாைஷகைளத் தீர்த் ைவத்தால் மட் ம்தான் சாியான
அபிவி த்தியான
எம
வடக்கு,
கிழக்கு
மக்கைளச்
ெசன்றைட ம் என்பைத ம் நீங்கள் தய ெசய்
ாிந் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
மட்டக்களப் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ேல அங்குள்ள
ெப ம்பாலான பாடசாைலகளில் பரவலாக பல குைறபா கள்
காணப்ப கின்றன.
அவ்வாேற
கிளிெநாச்சி
மாவட்டமாக
இ ந்தா ம் சாி அல்ல
அம்பாைற மாவட்டமாக இ ந்தா ம்
சாி,
அங்குள்ள
பல
பாடசாைலகள்
மாணவர்க க்கான
அ ப்பைட வசதிகளற்றைவயாகேவ காணப்ப கின்றன. இந்த
விடயங்கைள ம் கவனத் திெல த் ச் ெசயற்பட ேவண் ெமன
நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
ேம ம், வாகைரப் பிரேதசத்தி ள்ள காயாங்ேகணி என்ற
கிராமத்தில் மீனவர்கள் மீன்பி க்கும் பகுதிக்கு அ காைமயில்
அரச காணிெயான்
இ ந்த . 1942ஆம் ஆண்
தமிழர்
ஒ வ க்கு குத்தைகக்கு வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்ப ம் அந்தக்
காணியில் சுற் லா வி திெயான்ைற அைமப் பதற்காகப்
ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் ேசா்ந்த ஒ
நப க்கு சட்டமா
அதிபாின் தன்னிச்ைசயான ேபாக்கில் அவாின் மைனவி
உ திையத் தயாாித்
வழங்கி ள்ளார். இ
பார ரமான ஒ
விடயம்!
இந்த
விடயத் க்கு
இ வைரயில்
தீர்
காணப்படவில்ைல. இ ேபான்ற நிகழ் கள் ெதாடர்ச்சியாக
நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன.
அங்குள்ள
மக்களின்
காணிகைளப் பி த்
தன்னிச்ைசயாக உ திகைள எ
வ
ேபான்ற நிகழ் கள் இந்த
5 வ டங்க க்குள் மிக ம்
அதிகாித்தி க்கின்றன. எனேவ, இத்தைகய விடயங்க க்கு மிக
விைரவிேல
ற் ப் ள்ளி ைவப்பதற் கான நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
அேதேநரத்தில், அதிேவக ெந ஞ்சாைலகைள அைமக்கும்
ேவைலத்திட்டங்கைள மட் ம் ைவத் க்ெகாண் வடக்கு, கிழக்கு
மக்கள் உட்பட அைனத்
இலங்ைக மக்க ம் சமாதானமாக
வாழ்கின்றார்கெளன் கூற
யா . எனேவ, இந்த விடயங்கள்
கவனத்திற்ெகாள்ளப்பட்
உாிய
நடவ க்ைக
எ க்கப்படாவிட்டால், அ எதிர்காலத்தில் பாாிய விைள கைள
ஏற்ப த் ெமன்
ெதாிவித் ,
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ைத
அளித்ததற்காக நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.

[අ.භා. 3.59]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික මංමාවත් පනතට
අදාළව, අධිෙව්ගී මාර්ගවල ගාස්තු පිළිබඳ නිෙයෝග අනුමත කරන
ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්ම මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් අධීක්ෂණ
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මන්තීවරයකු හැටියට අදහස් පකාශ කරන්න ලැබීම පිළිබඳව සතුටු
ෙවනවා.
අෙප් අරියෙන්තන් මන්තීතුමාෙග් කථාව තුළ එතුමා එක
ෙවලාවකදී කිව්වා, "ෙම් සංවර්ධන ව ාපෘති කියාත්මක කළාට
වැඩක් නැහැ. ෙම් සංවර්ධන ව ාපෘති ෙනොෙවයි ඒ පෙද්ශවල
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඊට එහා ගිය පශ්න ෙදමළ
ජනතාවට තිෙබනවා. ඒවා විසඳන්න" කියලා. විනාඩි ෙදක තුනක්
ගත වනවිට නැවත එතුමා කියනවා, "අෙප් පැත්ෙත් පාරක්
තිෙබනවා. ඒ පාර කැඩිලා. ඒෙක් යන්න බැහැ. ඒකට මුදල්
පතිපාදන ෙදන්න" කියලා. ඒ නිසා අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි,
එතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එක. පතිපත්තියක්
නැති ෙද්ශපාලන පක්ෂ ඒවා. මම අහනවා, ටීඑන්ඒ එකට -ෙදමළ
ජාතික සන්ධානයට- නැත්නම් උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල
ෙදමළ ජනතාවට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කළ වැරැද්ද ෙමොකක්ද
කියලා. එෙහම නැත්නම් ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු, එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩු ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට කළ
වැරැද්ද ෙමොකක්ද? එෙහම වරදක් අපි ෙනොකළාට, එතුමන්ලාට
මතක නැතුව ඇති 1982 පැවැති දිස්තික් සංවර්ධන සභා
මැතිවරණය.
කුරුණෑගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගාමිණී ජයවිකම
ෙපෙර්රා හිටපු ඇමතිතුමා අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී කථා කළා. ෙම්
ගරු සභාෙව් එතුමා හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතුමන්ලාෙග්
නායකත්වෙයන් තමයි ෙකෝච්චිවල නැඟලා ගිහින් ආසියාෙව්
ෙලොකුම පුස්තකාලය ගිනි තියලා ආෙව්. ඒ විධියටයි ෙදමළ
ජනතාවට තිබුණු අයිතිය ෙකොල්ලකෑෙව්. ෙම් රට නිදහස් කර
ගත්ත, උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාවට අභය දානය ලබා දුන්න
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එෙරහි ෙවලා, එතුමන්ලාට වැදගත් වුණු
මහජන පුස්තකාලය ගිනි තියපු, ජනතාවට විශාල විනාශයක් කරපු
ෙද්ශපාලන පක්ෂත් සමඟ අත්වැල් බැඳෙගන ඔවුන්ට පක්ෂව
ෙද්ශපාලනය කරන්න තරම් පතිපත්තියක් තමයි එතුමන්ලාට
තිබුෙණ් කියන එක අපි පිළිගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ
මන්තීතුමාට මතක් කරනවා, උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්වල පළාත්
පාලන ආයතනවල කියාකාරිත්වයක් තිබුණා ද කියලා. ඒ පළාත්
පාලන ආයතන නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරලා මැතිවරණ
පවත්වලා මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් අදහස් සමඟ පළාත් පාලන
ආයතනවල කියාකාරීත්වය හැදුෙව් කවුද?
1987 දී පළාත් සභා කමය ෙගනැල්ලා, උතුරු නැෙඟනහිරට
පළාත් සභාවක් ෙදන්න ඕනෑ කියා ආරම්භ කළ ඒ වැඩපිළිෙවළ
තුළ පළාත් සභාවක් පිහිටුවා ගන්න බැරුව හිටියා. නමුත් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා දැන් ඔවුන්ට පළාත් සභාවක
බලය හිමි කර දීලා තිෙබනවා. ඡන්ද බලාෙගන ෙනොෙවයි ෙම්
ආණ්ඩුව උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශයට සංවර්ධනය ෙගන ගිෙය්.
අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ෙමතැන ඉන්නවා. ඒ අමාත ාංශය හරහා උතුරු නැෙඟනහිර
පෙද්ශවල මංමාවත් හදන්න විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ජන ජීවිත උසස්
කිරීම සඳහා, ඒ පුද්ගලයන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා
ෙමොන තරම් දායකත්වය ලබා දුන්නාද කියලා ෙම් මන්තීවරුන්ෙග්
හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා. හැබැයි, එතුමන්ලා ඒක කියන්න කැමැති
නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ඔබතුමන්ලා සැබෑ මහජන
නිෙයෝජිතෙයෝ නම්, ෙදමළ ජනතාව ෙවනුෙවන් උතුෙර් ජනතාව
ෙවනුෙවන් නැෙඟනහිර පළාෙත් ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක්
කරන්න ඕනෑ කියලා සැබෑවට හිතන මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ නම්,
ෙම් සන්ධාන රජයත් සමඟ එකතු ෙවලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ලබා ෙදන ශක්තිය තවදුරටත් ඒ ගමට ෙගන යන්න කැප ෙවන
එක තමයි ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීම සහ යුතුකම වන්ෙන් කියන
එක මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි.
අෙප් ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
කථා කරද්දී කිව්වා, ණය ලබා ගැනීම සම්බන්ධව. අපි ණය ලබා
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ගන්ෙන් නැතුවත් ව ාපෘති කරනවා. මා නිෙයෝජනය කරන
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් දැනට කියාත්මක වන දැදුරු ඔය
ව ාපෘතිය අෙප් පෙද්ශෙය් ජනතාවෙග් අතිවිශාල වූ පධාන
ඉල්ලීමක්. 1956 දී ෙගනාපු ෙයෝජනාවක් අද අපි ෙද්ශීය
මුදල්වලින් කියාත්මක කරනවා. ෙම් සඳහා කිසිම ණය මුදලක්
අරෙගන නැහැ.
අපි මීට කලිනුත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් පශ්නය ඇහුවා.
හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කිසිම නායකෙයක් ඒකට
උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. පශ්නය ෙම්කයි. 1992 දී ෙකොළඹකටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදීම සඳහා ජපානෙයන් ෙයන්
මිලියන 567ක් ගත්තා.
අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙමන්න ෙම් පශ්නය අහනවා. ෙකොන්ද
ෙකළින් තියාෙගන පුළුවන් නම් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් ෙදන්න.
ඒ ෙයන් මිලියන 567ට ෙමොකද වුෙණ්? මුල්ගල තැබුවා විතරයි.
ෙයන් මිලියන 567ක් ගිෙය් මුල්ගල තියන්නද? සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමාෙගන්, ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙගන් අපි
ඒ පශ්නය අහන්න කැමැතියි. ෙකෝ, ඒවාට උත්තරයක් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා මඩ ගැහුවාට කමක් නැහැ. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ඇඟවල්වල මඩ තවරාෙගනයි ඉන්ෙන් කියන
එක අමතක කරන්න එපා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා අද චීනයට බණිනවා.
ඒ වාෙග්ම අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මන්තීතුමා චීනයට කියන්න පුළුවන් හැම ෙදයක්ම කිව්වා. හැබැයි
අපි එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ඇෙමරිකාෙවන් අපි ඒ ණය
මුදල ගත්තා නම් එතුමන්ලා අද ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ඇෙමරිකාෙවන් ණය මුදල ගත්තා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. බිතාන ෙයන් ණය
මුදල ගත්තා නම් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීතුමන්ලා ඒ
ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් කාෙග් න ාය පතය අනුවද
එතුමන්ලා කථා කරන්ෙන්? ඇෙමරිකාෙව් න ාය පතය අනුවයි
ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඇෙමරිකාෙව් මුදල්වලින් යැෙපන,
ඇෙමරිකාෙව් මුදල්වලින් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ව ාපාර ඉදිරියට
ෙගන යන එතුමන්ලා තමන්ෙග් පතිපත්ති සියල්ලම අද වළ දමලා
තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත්
අද ඇෙමරිකානු පැටව් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක
අපි කියන්න කැමැතියි. එතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
ඇෙමරිකාවයි. ඒක තමයි එතුමන්ලා චීනයට ගහන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, චීනෙයන් අපි වැඩිපුර
ණය ගන්ෙන් අඩු ෙපොලියට ඔවුන් අපට ණය ෙදන නිසායි. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අය අපට ආධාරත් ලබා ෙදනවා. බලන්න,
අෙප් ෙනළුම් ෙපොකුණ ජාත න්තර රඟහල ෙදස. ඒකට අෙප්
සතයක්වත් වියදම් ෙවලා නැහැ. ඒ රඟහල සම්පූර්ණෙයන්ම
ආධාරයක් හැටියට අපට චීන රජෙයන් ලබා දුන් එකක්. චීනෙයන්
එවැනි උදවු අපට කරන අතෙර්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ
අෙප් ආණ්ඩුව චීනෙයන් අඩු ෙපොලියට ණය ලබා ගැනීෙම්
අවස්ථාවත් උදා කරෙගන තිෙබනවා. ඒවාට ඊර්ෂ ා කරලා,
ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් කෑ ගහන්න එපා කියලා අපි
ඔබතුමන්ලාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිව්වා ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන්
නැතිව ෙම් ව ාපෘති එක එක අයට ෙදනවා කියලා. ෙකොෙහේවත්
එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙප් දිස්තික්කවල නම් විශාල ව ාපෘති
රැසක් කරනවා. ඒ එකක්වත් ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැතිව දීලා
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙයන්
ෙමෙතක් කල් දුන්න හැම මුදලක්ම ගම්වල සංවර්ධන කටයුතු
සඳහා උපරිම වශෙයන් ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. "එක ගමකට එක
වැඩක්", "ගම නැඟුම" වැනි වැඩසටහන්වලට සියයට 20ක
මහජන දායකත්වයක් තිබුණා. අපි රුපියල් ලක්ෂයක වැඩ
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කරන්න කියද්දී, රජෙයන් ඒකට ෙදන්ෙන් රුපියල් 80,000යි. ෙම්
ආණ්ඩුව මුදල් පරිස්සම් කරන්ෙන් එෙහමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එෙහම කිව්වාට, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ
මතෙය් හිටියාට මහ ජනතාව සැබෑ තත්ත්වය දන්නවා. ඒ නිසා
තමයි ෙමෙතක් තිබුණු හැම මැතිවරණයකදීම එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානය අතිවිශිෂ්ට ෙලස ජයගහණය කෙළේ කියන
කාරණයත් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි.
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ලංකාව පුරා විසිරී සිටින තමන්ෙග්
සියලුම පාක්ෂිකයන් එකතු කරෙගන මහා මැයි ෙපළපාළියක්
පැවැත්වූවා කියලා මහා ෙලොකුවට ෙපන්වනවා. නමුත් අෙප් එක
දිස්තික්කයකින් ඒ ජන සංඛ ාව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය මුළු ලංකාෙව්ම සිටින තමන්ෙග්
පාක්ෂිකයන් එකතු කරලා පවත්වන මැයි රැළියට වඩා, ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ මුළු ලංකාෙව්ම සිටින තමන්ෙග් පාක්ෂිකයන්
එකතු කරෙගන පවත්වන මැයි රැළියට වඩා,
අෙප් එක
දිස්තික්කයකින් ඒ වාෙග් පිරිසක් ෙයොදවලා ඒ මැයි රැළිය
පවත්වන්න අපට පුළුවන්. ඒ ජනතා ශක්තිය අද නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අෙප් ජනතාවාදී වැඩ පිළිෙවළ නිසායි. ජනතාවත්
එක්කයි අපි ගනුෙදනුව කරන්ෙන්.
ෙමතුමන්ලා අද අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යනවා. "අෙන් ෙහොඳයි"
කියනවා. හැබැයි, අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු හැටි ෙහොඳ නැහැ
කියනවා. ෙම් විධියට විපක්ෂෙය් බංෙකොෙලොත්භාවය ෙපන්නුම්
කරන්න එපාය කියන එක අප ඔබතුමන්ලාට මතක් කර ෙදන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම ගැසට්
නිෙව්දනෙය්ත් සඳහන් ෙවනවා වාෙග්ම ෙම් ගරු සභාෙව්දීත් ෙම්
කාරණය මතු කළා. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගයට වඩා කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාස්තු යම් පමාණයක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ෙම් අවස්ථාෙව් තීන්දු, තීරණ ගන්න
විෙශේෂිත වූ ෙහේතු කීපයක් තිෙබනවා. ඉන් එක ෙහේතුවක් තමයි,
මාර්ග සංවර්ධනය අධිකාරියට අවුරුදු 30ක් වැනි කාලයක් තුළදී
ෙම් වියදම සම්පූර්ණ කර ගැනීෙම් ඉලක්කයක් තිබීම. එෙහම
වුණත්, අවුරුදු තුනකට පසුව පසු විපරමක් කරලා ෙම් ගාස්තු
නැවත සංෙශෝධනයකට ලක් කරනවාද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද අපි කවුරුත්
දන්නවා කටුනායක-ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය සහ ඒ අවට
පෙද්ශෙය් වාහන තදබදයක් තිෙබන බව. ඒ නිසා යම්
පමාණයකින් වාහන පාලනය කිරීෙම් අවශ තාවක් තිෙබනවා. ඒ
වාහන තදබදයටත් පිළියමක් හැටියට තමයි, ෙම් ගාස්තුවල යම්
පමාණයක වැඩිවීමක් දක්නට ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඒ ගාස්තු
සම්බන්ධෙයන් දැන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. ෙමම විෂය භාර අමාත ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල
මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රෙට් මාර්ග
පද්ධතිය අතිවිශාල ෙලස සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. එහි
ෙගෞරවනීය අභිමානය අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට හිමි ෙවන්න
ඕනෑ. අපි පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු වශෙයන් කටයුතු කළ
කාලෙය් ෙම් රෙට් සංවර්ධන කටයුතුවලදී ගමට මුදල් ගිෙය්
ෙකොෙහොමද කියලා අප දන්නවා. 1997 දී අපි පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරු හැටියට කටයුතු කරද්දී, ෙබෝක්කුව හදලා ෙදන්න
කියලා ගෙම් ජනතාව ඉල්ලීම් කළාම, අපි ඇමතිවරු ගණනාවක්
හම්බ ෙවන්න යනවා. අපි මුදලක් ෙහොයා ගන්න ඒ අය හම්බ
ෙවන්න යනවා. රුපියල් 25,000 ක් ෙසොයා ගන්නට අපට හරිම
අමාරුයි. එදා ගමට මුදල් එන කමයක් තිබුෙණ් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ෙවන් වන රුපියල් ලක්ෂ 25ක්
වැනි මුදලක් තමයි ෙමොන ෙද් කරන්නත් තිබුෙණ්. ඒෙකන් තමයි
ඉස්ෙකෝලයට ෙදන්ෙනත්, ගෙම් පාර හදන්ෙනත්, ෙබෝක්කු
හදන්ෙනත්, පජා ශාලාව හදන්ෙනත්. ඒ ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් ඒ
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මුදෙලන් තමයි. ඒ කමය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කර, ගමට
මුදල් යන කමය හැදුෙව් ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි, මහින්ද
රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාය කියන එක ගෙම් වැඩ කරන
මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ හැටියට අප භය නැතිව කියන්න ඕනෑ.
එතුමා ගෙම් ෙපර පාසල හදලා ෙදන්න, සායන මධ ස්ථානය
හදලා ෙදන්න, කැඩිච්ච පාලම හදලා ෙදන්න, කැඩිච්ච පාර හදා
ෙදන්න, ෙබෝක්කුව හදා ෙදන්න, ලිස්සා යන තැනට ෙකොන්කීට්
ටිකක් දාලා ෙදන්න, ෙසෝදාපාළුවට ලක් වන තැනට ෙකොන්කීට්
ටික දාලා ෙදන්න; ගෙම් සංවර්ධනයට දැෙනන විධියට, මුදල්
අපෙත් යන්ෙන් නැති විධියට ගම සංවර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළ
හැදුවා. මග නැගුම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ ෙම් යුද්ධය
අවසාන කරලා ෙනොෙවයි. යුද්ධය කරන කාලෙය් තමයි මග
නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කෙළේ. ගම නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ
ආරම්භ කෙළේත්
ඒ අනුවයි. මහා මාර්ග අමාත ාංශෙයන් ඒ
පධාන මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන්න අත ගහලා තිෙබද්දී
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශයත් ෙම්කට දායකත්වය ලබා
දුන්නා. පසු ගිය අවුරුදුවල සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාශයකම
දුර්වල ෙවච්ච පළාත් බද මාර්ග, පධාන නගර යා කරන මාර්ග
අවම වශෙයන් කිෙලෝ මීටර් 25ක් -අෙප් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසවලට ඊට වඩා ලැබුණා.- සංවර්ධනය කරන්න විශාල
මුදල් පමාණයක් ලබා දුන්නා.
අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිය ගත්තත් එෙහමයි ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. අප පාසල් යන කාලෙය් කීඩා තරගවලට
පිටරට ගියාම ගුවන් ෙතොටුපෙළන් බස්සලා, අප ඉන්න තැනට
එක්කර ෙගන යන සර්ලාෙගන් අපි ඇහුවා, "අප දැකලා නැති ෙම්
මාර්ග ෙමොනවාද"කියා. ඒ අය කිව්වා, " ෙම්වාට තමයි පුතා
'highways' කියන්ෙන්" කියා. එදා තමයි අප දැක්ෙක් අධිෙව්ගී
මාර්ගය කියන්ෙන් ෙමොකක් ද කියා. අප කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ,
අෙප් ජීවිත කාලය තුළදී ලංකාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් දකින්න
ලැෙබ්විය කියා. ලංකාෙව් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් පියවි ඇසින්
දකින්න පුළුවන් ෙව්විය කියා අප හිතුෙව් නැහැ. අප එදා සුසුම්
ෙහළුවා. අෙන්, ලංකාෙව් එක මාර්ගයක් ෙහෝ ෙම් වාෙග්
හැෙදන්ෙන් කවදාද කියා පාසල් ශිෂ ෙයෝ හැටියට අප එදා
සුසුම් ෙහළුවා. හැබැයි අවුරුදු කිහිපයක් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපට
ඒ සිහිනය සැබෑ කර ගන්නට අද හැකියාව ලැබී තිෙබනවා.
එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න
ඕනෑ. අද දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුණා වාෙග්ම, කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුණා වාෙග්ම, ෙකොළඹ වටරවුම් මාර්ගය අද
සකස් ෙවමින් යනවා වාෙග්ම ඊළඟට ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
පධාන ඉල්ලීම සහ බලාෙපොෙරොත්තුව වන්ෙන් උතුරු අධිෙව්ගී
මාර්ගයයි. ෙම් ෙවනෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස්
අනුව ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමා ඇතුළු අමාත ාංශෙය්
නිලධාරින් ඒ සම්බන්ධවත් -අෙප් කුරුණෑගල දිස්තික්කය හරහාකටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ මාර්ගය ගැන ජනතාවෙග් දැඩි
ඉල්ලීමක් හා බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබන බව මා මතක් කර
සිටිනවා. අෙඹ්පුස්ෙසේ සිට කුරුණෑගල මාර්ගෙය් ඒ ව ාපෘතිය
කියාත්මක ෙවනෙකොට අලව්ව නගරය හරහා තමයි ඒ මාර්ගය
යන්ෙන්. ඒ ව ාපෘතියට අලව්ව නගරෙය් මීටර් 100ක පමණ
පමාණයක් නගර සීමාව හැටියට තිෙබනවා. එයත් ඒ ව ාපෘතියට
ඇතුළත් කර, නිම කර ෙදන ෙලස ඒ පෙද්ශය නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරයකු වශෙයන් මා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු නිර්මල
ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින අතරම මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 4.12]

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா )

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරකසභාපතිතුමනි, ජාතික මංමාවත් පනත
යටෙත් අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග -ජාතික මහාමාර්ග
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භාවිතා කිරීෙම්දී අය කරන ගාස්තු පිළිබඳ ගැසට් පතෙය් නිෙයෝග
- පිළිබඳව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මටත් කථා කරන්නට
අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන පථමෙයන්ම මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙමම විවාදය පටන් ගන්නෙකොට ගරු ඇමතිතුමා
අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කථා කළත් ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී
මාර්ගයට අදාළ ගාස්තු ගැන කිසිම සඳහනක් කෙළේ නැහැ.
එතුමාට ඒක අමතක වුණා. විපක්ෂයට බැණ, බැණ හිටියා.
අෙනකුත් ෙද්වල් ගැන කිව්වා. නමුත් ෙකොෙහොමද ෙම් ගාස්තු
තිරණය කෙළේ , ෙකොයි විධියටද ඒක වර්ගීකරණය කෙළේ, අෙප්
මහජනතාවට ෙකොයි වාෙග් සාධාරණයක් ඒෙකන් ෙවනවාද කියා
එතුමාට ඒ අවස්ථාෙව්දී කියන්නට අමතක වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රටක් දියුණු වන්නට
ඕනෑ නම් රටකට ෙහොඳ ගමනාගමන පද්ධතියක් තිෙබන්නට
ඕනෑය කියන එක ඔබතුමා දන්නවා. ඒ ගමනාගමන පද්ධතියට
අයිති එක ෙකොටසක් තමයි මාර්ග. නමුත් මාර්ග දියුණු කළ
පමණින් අෙප් ගමනාගමන පද්ධතිය දියුණු ෙවන්ෙන් නැහැ.
ගමනාගමන පද්ධතිය දියුණු වුෙණොත් තමයි විෙශේෂෙයන් මගී
පවාහනයත්, භාණ්ඩ පවාහනයත් දියුණු වන්ෙන්. කාර්යක්ෂමව,
කාලය ඉතිරි කර ෙගන එය කර ගන්නට පුළුවන් වුෙණොත් තමයි
රටක් වශෙයන් අප දියුණු වන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම් රජය කරන
සියලු ෙදයම වැරැදියි කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා,
රටක් දියුණු වන ෙකොට ඒ රටට අධිෙව්ගී මාර්ග ඕනෑය කියලා. ෙම්
රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග හදන පතිපත්තියට අපි කිසිෙසේත්ම විරුද්ධ
නැහැ. එයට අපි එකඟ වනවා. ඒ වාෙග්ම මං මාවත් දියුණු කරන
එකටත් අපි එකඟ වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් නැහැ.
නමුත් එය ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්, ඒ සඳහා ෙකොපමණ වියදමක්
වැය වනවාද, ඒ තුළින් ෙමොන වාෙග් පතිලාභයක් ජනතාවට
ලැෙබනවාද; අෙප් ආර්ථිකයට ෙමොන වාෙග් පතිලාභයක්
ලැෙබනවාද යනාදී වශෙයන් බරපතළ පශ්න තිෙබන ෙකොට
විපක්ෂයක් හැටියට අපට නිහඬව ඉන්න බැහැ.
අපි දන්නවා, ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය
සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සැලසුම් කරලා විශාල
පශ්න එක්ක තමයි අද එය නිර්මාණය කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.
එය නිර්මාණය කරන ෙකොට ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය ෙවලා
තිෙබන බව අපි සියලු ෙදනාම පිළිගන්න ඕනෑ. අනික් රටවල
අධිෙව්ගී මාර්ගවල කිෙලෝමීටරයක් ඉදි කිරීම සඳහා වැය ෙවලා
තිෙබන මුදල බලන ෙකොට ඉතාම අධික මුදලක් වැය කරලා තමයි
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය නිර්මාණය කරලා
තිෙබන්ෙන්.
අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නිෙයෝග ඇතුළත් ගැසට් පතය
බලන
ෙකොට
ෙකොළඹ-කටුනායක
අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය්
කිෙලෝමීටරයකට විශාල මුදලක් අෙප් මහ ජනතාවට ෙගවන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා වන
ගාස්තුව -මුදල- සමඟ සංසන්දනය කෙළොත් ඊට වඩා විශාල
ගාස්තුවක් -මුදලක්- ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා
තීරණය කෙළේ ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගයට විශාල මුදලක් වියදම් කරපු
නිසාද කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි රජෙයන් පශ්න කරනවා.
ෙමොකද, ෙමම ගාස්තු නියම කිරීම නිසා අද වන ෙකොට පාසල් යන
දරුවන්ට, ඒ වාෙග්ම කාර්යාලවලට යන පුද්ගලයන්ට ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගය පාවිච්චි කරන්නට අපහසුතාවක් තිෙබනවා.
ෙමොකද, කාර්යාලයට යන පුද්ගලයකුට ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙකොළඹට ගිහින් නැවත ආපසු කටුනායකට
එන්න දවසකට රුපියල් 600ක් වැය වනවා නම්, මාසයකට දවස්
20ක් වැඩ කෙළොත් ඔහුට මාසයකට රුපියල් 12,000ක පමණ
අතිෙර්ක වියදමක් දරන්න සිද්ධ වනවා. අලුත් අවුරුද්ද ෙවනුෙවන්
ඔබතුමන්ලා ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාස්තුව
රුපියල් 200 දක්වා අඩු කළා. එම නිසා ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය
භාවිත කළ වාහන පමාණය යම්කිසි පමාණයකින් වැඩි වුණා. අපි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලනවා, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග සඳහා ඒ වාෙග්
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සාධාරණ ගාස්තු පමාණයක් නියම කරන්නය කියලා. එෙසේ කිරීම
නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් ආදායම එච්චරටම අඩු වන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, අධිෙව්ගී මාර්ගය භාවිත කරන වාහන පමාණය වැඩි වන
නිසා. ඒ තුළින් ෙකොළඹට එන අනික් මාර්ගවල තිෙබන තදබදය
තව තවත් අඩු ෙවලා ජනතාවට මීට වඩා සාධාරණ ෙසතක්
සැලෙසනවාය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.
අනික් කාරණය තමයි, මාර්ග හදන ගමන්ම අෙප් රෙට්
තිෙබන ෙපොදු පවාහන පද්ධතිය දියුණු කරන්න වැඩ කටයුතු
කරන එක. අපි දන්නවා, අෙප් ලංකාෙව් ජනතාවෙග් ආදායම්
මාර්ග ඉහළ යන්න-යන්න, ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස්
ෙවන්න-උසස් ෙවන්න යම්කිසි වාහනයක් අරෙගන එයින්
තමන්ෙග් ගමන් පහසුව ඇති කර ගන්න කටයුතු කරන බව.
නමුත් අද ලංකාෙව් ජනගහනය දිහා බැලුවාම අප සියලුෙදනාම
වාහන අරෙගන ෙම් මාර්ගවල යන්න ගිෙයොත් ෙම් මාර්ග පද්ධතිය
ඉතාමත් ඉක්මනින්ම කඩා වැෙටනවා. මා හිතන හැටියට
ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් ඉන්න ෙපොෙහොසත් මිනිස්සු ෙපොදු පවාහන
පද්ධතිය පාවිච්චි කරන දවසට අෙප් ෙම් ගමනාගමන පශ්නය
විසෙඳනවා. ඒ සඳහා මාර්ග විතරක් සංවර්ධනය කරලා මදියි.
පවාහන පද්ධතියට අවශ අනිකුත් ෙද්වලුත් සංවර්ධනය කරන්න
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ. මා
දන්නවා, චීනය, ජපානය, ඉන්දියාව වැනි රටවල මඟීන් විශාල
පමාණයකට ගමනාගමනයට -එහාට ෙමහාට යන්න- අවශ
දුම්රිය මාර්ග හදලා තිෙබන බව. නමුත් ලංකාෙව් එවැනි දියුණු
දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක් නැති නිසා ඒ බර අෙප් මං මාවත්වලට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, අෙප් බස්වලට ඒ බර ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
ගැන රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ වැනි
නාගරික පෙද්ශවල මඟීන් පවාහනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අධ යනයක් කරලා ඒවා දියුණු කිරීමට කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙකොච්චර මාර්ග තිබුණත්, මාර්ගවල විශාල
තදබදයක් ඇති වන්ෙන්, කාර්යාලවලට යන ෙව්ලාවලදීත්,
කාර්යාලවලින් ෙගදර එන ෙව්ලාවලදීත් වාෙග්ම, පාසල් පටන්
ගන්නා හා අවසන් වන ෙව්ලාවලදීත්. ඒ අවස්ථාවලදී එක
පාරටම වාහන විශාල සංඛ ාවක් මාර්ග පද්ධතියට එකතු
ෙවනවා. ඒෙකන් අෙප් ආර්ථිකයට ෙකෝටි ගණනක විනාශයක්
ෙවනවා.
ෙතල් සම්පත් නැති රටක් හැටියට අපට අද ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් බිලියන ගණනක ෙතල් ආනයනය කරන්නට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ජනතාව පිට රට ගිහිල්ලා උපයන මුදල හා
සමාන මුදලක් ෙතල් ආනයනය කරන්නට වියදම් කරලායි අද
අපට ජීවත් වන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද අෙප් ෙතල්
ආනයනය සියයට 10කින් ෙහෝ සියයට 20කින් අඩු කර ගන්නට
පුළුවන්, අෙප් මාර්ග පද්ධතිය හරියට කළමනාකරණය කරලා,
ෙහොඳ ෙපොදු පවාහන ෙසේවයක් ජනතාවට හඳුන්වා දුන්ෙනොත්.
එෙසේ කෙළොත් අපට මීට වඩා දියුණුවක්, මීට වඩා ෙසේවාවක් අෙප්
ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්.
ෙම් කාරණයට ෙකළින්ම සම්බන්ධ නැති වුණත් මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී අවධානය ෙයොමු කරනවා, අෙප් මාර්ග නීති-රීතිවල
තිෙබන දුර්වලතා සම්බන්ධවත්. අපි ෙකොයි තරම් නීති-රීති සම්මත
කළත්, ෙවනත් රටවල් සමඟ සංසන්දනය කරද්දී අපි දැකලා
තිෙබනවා, අෙප් රෙට් නීතිගරුක රියැදුරන් ඉතාම ස්වල්ප
සංඛ ාවයි ඉන්ෙන් කියන එක. ඒ නිසා අෙප් ජනතාවට මාර්ග
හරිහැටි පාවිච්චි කරන්න බැරි විධියට විශාල වශෙයන් තදබදය
ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අද ලංකාෙව් රිය අනතුරුත් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා.
පසු ගිය දවස්වල අපි පත්තරවලින් දැක්කා, රිය අනතුරු නිසා
මිනිස් ජීවිත විශාල සංඛ ාවක් නැති ෙවලා තිෙබන බව. ගිය
සුමානෙය් මළ ෙගවල් රාශියකට මමත් ගියා, රිය අනතුරු නිසා
ජීවිතකෂයට පත් වුණු අයෙග්.
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අෙප් රෙට් ෙම් තත්ත්වය නැති කිරීම ඒ තරම් අමාරු ෙදයක්
ෙනොෙවයි.
මම දැකලා තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟ වුණත්, සමහරක්
ෙවලාවට රියැදුරන් නීති-රීති කඩන ෙකොට ෙපොලිස් නිලධාරින්
නිකම් බලා සිටින අන්දම. මම දන්ෙන් නැහැ ඇයි කියලා. ඉස්සර
නම් ෙකොෙහොම හරි ඒ වාහන නවත්වලා, වැරැද්ද ලියලා ඒ වැරදි
නිරාකරණය කරන්න කටයුතු කරනවා. නමුත් දැන් ඔවුන් නිකම්
බලා ෙගන ඉන්නවා. High-speed ගිෙයොත් වාෙග් වැරැද්දක්
කෙළොත් ඒ අය අල්ලා දඩ මුදලක් ගන්න එක තමයි -යම් කිසි
ආදායමක් ගන්න එක තමයි- අද ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් පරමාර්ථය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් නීති රීති ගරු කරන රියැදුරන් බිහි
කිරීම, ඒ ෙගොල්ලන්ට යම්කිසි පුහුණු පාඨමාලාවක් දීලා ෙම් වැරැදි
හදා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා එවැනි කියාදාමයකට ගිෙයොත්
ඉදිරිෙය්දී මීට වඩා ෙහොඳ සංවර්ධනයක් අපට ඇති කර ගන්න
පුළුවන්.
අෙප් මං මාවත්වල වාහන සංඛ ාව පාලනය කිරීමට රජය බදු
අය කරනවා. අපි දැකලා තිෙබනවා, පංගුවක් ෙවලාවට එක් එක්
වාහනවල
බදු පිළිබඳව හරි තීරණයකට එන්නට බැරුව
මාසෙයන් මාසයට එක එක විධියට බදු පමාණ විශාල වශෙයන්
එහාට ෙමහාට කරන අවස්ථා. ඒෙකන් විශාල හානියක් අෙප්
ආර්ථිකයට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
ලංකාෙව්
මාර්ගවලට
ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති තරම් වාහන පමාණයක් අද
ගමනාගමනෙය් ෙයෙදනවා. ඒෙකන් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි
සියලු ෙදනාෙග්ම කාලය නාස්ති ෙවන එක විතරයි. ඒ නිසා හරියට
වාහන බදු පතිපත්තියක් ඇති කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියාත්, ඒ
වාෙග්ම දීර්ඝ කාලයක් එක හා සමානව එය තියා ගන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියාත් ෙසොයා බැලීම අවශ යි. යම් යම් විෙශේෂිත
පුද්ගලෙයෝ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් සමාගම්, නැත්නම් ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
ව ාපාරවලින් මුදල් හම්බ කරන්නට, ආණ්ඩුවට බල කරලා ඒ
වාහනවල බදු එහාට ෙමහාට කර ගත්ෙතොත් විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
ජනතාවට විශාල පහරක් වදින බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරනවා.
අෙප් විපක්ෂෙය් මන්තීවරු මතක් කරලා දුන්නා, ෙටන්ඩර්
කැඳවීමකින් ෙතොරව මාර්ග සංවර්ධනය කිරීෙම් පති විපාක. ෙම්ක
ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්. අද ජනතාවට උහුලා ගන්න බැරි
තරමට ජීවන වියදම ඉහළ නැඟ තිෙයද්දීත් ෙම් වාෙග් ෙද් සඳහාත්
විශාල ණය මුදල් අරෙගන තවත් විශාල බරක් ජනතාව මත
පැටවිලා තිෙබනවා.
අද ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා මතක් කළා, චීනෙයන් ණය
ගන්ෙන් අඩු ෙපොලියට කියලා. මට නම් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ,
ෙමොන චීනෙයන්ද අපට අඩු ෙපොලියට ණය ෙදන්ෙන් කියලා. අපට
චීනෙයන් අඩු ෙපොලියට ණය ෙදන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] මම
දන්ෙන් නැහැ, ෙමොන චීනෙයන්ද අඩු ෙපොලියට ණය ෙදන්ෙන්
කියලා. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් ව ාපෘති සඳහා හරි හැටි ෙටන්ඩර්
පටිපාටියක් අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මන්තීතුමාත් එක දවසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අභිෙයෝග
කළා, යම් කිසි මාර්ගයකට නිසි ෙලස අනුගමනය කළ ෙටන්ඩර්
පටිපාටියක් තිෙබනවා නම් ෙපන්වන්න කියලා. එය ෙපන්වූෙවොත්
එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අස් වනවා කිව්වා. නමුත්, අද
වනකම් එෙහම ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් ෙපන්වා නැහැ.
විනිවිදභාවයකින් යුතුව මාර්ග හදනවා නම්, අපට පශ්නයක්
නැහැ. ජනතාවට ෙසතක් සැලෙසන මාර්ග හදනවා නම්, අපට
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, යම් කිසි ෙකොටසක් වර්ධනය කරන්න;
යම් කිසි ෙකොටසකට සල්ලි හම්බ කර ගන්න ෙම්වා කරනවා නම්,
ඒෙකන් ජනතාව තව තවත් පීඩාවට පත් වනවා නම්, එතැන අපට
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පශ්නයක් තිෙබනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුවා වාෙග්,
නැත්නම් හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා වාෙග් තමයි ෙම් ෙද්වලුත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙකොපමණ කෑ ගැහුවත්,
එතුමන්ලාත් ඒක දන්නවා.
අද වන ෙකොට පළාත් සභා කීපයක මැතිවරණ පවත්වා
අවසන්. ඒ මැතිවරණවලදී එතුමන්ලාෙග් ඡන්ද පමාණය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොපමණ ෙහොඳයි කිව්වත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ඡන්ද පතිශතය අඩු ෙවලා; මන්තී ධුර සංඛ ාව අඩු ෙවලා. ඒක
ඔබතුමන්ලාට පිළිගන්න වනවා. ආසියාෙව් ආශ්චර්යය ගැන
ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා නම්, ඒ ගැන ඔච්චර ස්තුතිවන්ත
වනවා නම්, ඔබතුමන්ලාෙග් ඡන්ද පමාණය වැඩි වන්න ඕනෑ
ෙන්? නමුත්, අද වන ෙකොට විපක්ෂෙය් ඡන්ද පමාණය වැඩි ෙවලා,
ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් ඡන්ද පමාණය අඩු ෙවලා. මම අසත යක්
කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ නම්, ගිහිල්ලා ඒ මැතිවරණ
පතිඵල ටික බලන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්ති ඔය කියන
තරමට ෙම් රෙට් ජනතාව අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. අද ජනතාවට
ෙපනී ෙගන යනවා, ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. ඒ
හින්දා ඒකට ෙපළ ගැෙහන්න කියලා සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 4.26]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික මංමාවත් පනතට
අදාළව 2013 ඔක්ෙතෝබර් 17 දිනැති 1832/28 දරන ගැසට් පතෙය්
පළ කරනු ලැබූ අධිෙව්ගී මාර්ගවල ගාස්තු පිළිබඳව සඳහන්
නිෙයෝග ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් කථා
කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත
වනවා.
පථමෙයන්ම නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට කාරණයක්
මතක් කරන්න ඕනෑ. එතුමා කිව්වා, අෙප් ඡන්ද පමාණය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඔය අඩු ෙවලා තිෙබන ඡන්ද
පමාණෙයන් ෙම් රෙට් මීළඟ ජනාධිපතිවරණයත් ජයගහණය
කරලා, ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයත් ජයගහණය කරලා,
තවත් අවුරුදු විස්සකට ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවයි
කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ඒ
ගැන කිසිම විධියකට කලබල වන්න එපා. තව කල්පයක් යනකම්
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් විධියට බලාෙගන ඉන්න ෙවයි.
විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාලය තුළ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තිෙබන අඩු
පාඩු හදා ගන්න. එෙහම වුෙණොත් අඩු ගණෙන් ජනතාව
ෙවනුෙවන් විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරයවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම හිතනවා.
මාර්ග සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට, 2005 දී අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ
ෙම් රෙට් මහාමාර්ග ක්ෙෂේතෙය් විප්ලවයක් ඇති කළා කියලා මම
හිතනවා. ඒක කවුරුත් පිළිගන්නවා. කිසිම ෙභ්දයක් නැතිව,
කිසිම විෙව්චනයක් නැතිව ෙම් රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාව
පිළිගන්නවා, මාර්ග සංවර්ධනය පැත්ෙතන් ෙම් රෙට් විප්ලවීය
ෙවනසක් ඇති කරපු නායකයා අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා බව. මම හිතන්ෙන් අෙප් ඇෙඟ් තිෙබන පධාන රුධිර
නාල පද්ධතිය වාෙග් තමයි, රටක මහාමාර්ග පද්ධතියත්. ඒ මාර්ග
පද්ධතිෙය් දැවැන්ත ෙවනසක්, විප්ලවීය ෙවනසක් කරලා එතුමා
ෙම් මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කළා. මාර්ග සංවර්ධනය
සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ සෘජු මැදිහත්වීම ගැන මහාමාර්ග
අමාත වරයා හැටියට විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අපි
ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ කාර්ය භාරය ඉතාමත් ෙහොඳින්
ඉෂ්ට සිද්ධ කර ෙගන ඉදිරියට ෙගන යන
ගරු නිර්මල
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ෙකොතලාවල මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා දැවැන්ත
ශක්තියක් ෙදන ෙම් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, ඒ වාෙග්ම
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් නිලධාරින්ටත්, ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාට සහ විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
සඳහා මුදල් පභවයන් ලබා ෙදන මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා
ඇතුළු සියලු ෙදනාටත් අපි ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. ඔවුන් සියලු
ෙදනා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැවැන්ත ෙවනසක් කරලා තිෙබනවා.
ෙම්වාෙය් සෘජු පතිලාභ ලබන පුද්ගලෙයෝ බවට අද අපි පත් ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
පුත්තලම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අපි කවදාවත් හිතුෙව්
නැහැ, ෙම්වාෙය් පතිඵල අපටත් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා. සාමාන ෙයන් පුත්තලම ඉඳලා ෙකොළඹට එනෙකොට
අපට පැය තුනක පමණ කාලයක් සම්පූර්ණෙයන් ඒ සඳහා නාස්ති
කරන්න වුණා. කාලය නාස්ති වුණා වාෙග්ම අෙප් මුදලුත් නාස්ති
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දකිනවා විශ්වවිද ාලවලට යන දරුෙවෝ
පාරවල් අයිෙන් ඉන්නවා; රස්සාවලට යන අය ඉන්නවා; ඒ
වාෙග්ම පාසල් යන දරුෙවෝ ඉන්නවා. ෙම් වාෙග් විවිධ ක්ෙෂේතයන්
සඳහා ෙකොළඹට එන අය පාරවල් අයිෙන් ඉන්නවා. ෙරෝගීන්
අරෙගන ෙකොළඹට එනවා. තදබල අමාරු තිෙබන ෙරෝගීන් අෙප්
පෙද්ශවල ෙරෝහල්වල ඉඳලා ෙකොළඹ ෙරෝහලට, රාගම ෙරෝහලට
ෙග්නවා. ඒ අය දැඩි අසීරුතාවන්ට පත් වුණා. එවැනි අවස්ථාවලදී
අපි මානසික අසහනයට පත් ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ෙකෙනකුට අද විනාඩි
15කින් ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්. පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ජනතාව
හරියට ෙකොළඹ ඉන්නවා වෙග් විනාඩි 15ක් ඇතුළත අද ෙකොළඹට
එනවා.
අධිෙව්ගී මාර්ග සඳහා ගිය මුදල් සම්බන්ධෙයන් ෙමතුමන්ලා
කථා කළා. ෙම් මන්තීවරු බුද්ධිමත් මන්තීවරු කියලා අපි
පිළිගන්නවා; අපි හිතනවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ලන්ට සමහර ෙද්වල්
ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද කියලා අපට කල්පනා කරන්න ෙවනවා.
ෙමොකද, සමහර මාර්ග හදද්දී ඒ ඒ පෙද්ශ අනුව, තිෙබන දුෂ්කරතා
අනුව එක මාර්ගයක් හදන මුදල ෙනොෙවයි අෙනක් මාර්ගය
හදන්න වැය ෙවන්ෙන්. භූ විෂමතාවන් අනුව මාර්ගවලට වැය වන
මුදල ෙවනස් ෙවනවා. ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය
මීගමුව කලපුවත් එක්ක ඉතාමත්ම අලංකාර පෙද්ශයක් හරහා ඉදි
ෙවලා තිෙබනවා. එය ෙලෝකෙය් තිෙබන අලංකාරම අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් ෙහොඳින්
නිම කළ අධිෙව්ගී මාර්ගයක්. විෙශේෂෙයන්ම එය පුත්තලම
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට විශාල පහසුවක් ලැබුණු අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පධාන සංවිධායක ගරු
මිල්ෙරෝයි පනාන්දු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. අපි
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය හරහා
ෙකොළඹ හලාවත විකල්ප මාර්ගයක් දිෙවනවා. ෙතෝප්පුව මං
සන්ධිෙය් ඉඳලා මහවැව දක්වා ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් නාත්තන්ඩිය හලාවත යා කරමින් අතිවිශාල මුදලක්
ෙයොදලා ෙකොළඹ හලාවත පාරට විකල්ප මාර්ගයක් ෙලස අද එය
සංවර්ධනය ෙවනවා. ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට
කියන්න ඕනෑ, ඒවා අවුරුදු 17ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන
කාලෙය් අමතක කරපු පාරවල් බව. අද දැවැන්ත විධියට ඒ මාර්ග
සංවර්ධනය ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම වයඹ පළාත් සභාෙව්
මහාමාර්ග අමාත වරයා හැටියටයි කටයුතු කෙළේ. හැබැයි, අපට
තිබුණු ෙලොකුම පශ්නයක් තමයි අවුරුද්ද පටන් ගන්න ෙකොට ඒ
අවුරුද්ෙද් මාර්ග සංවර්ධනයට ලැබුණු මුදල්වල තිබුණු අඩු පාඩුව.
අපි ඒවා ගැන තමයි කථා කෙළේ. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ෙමතැන ඉන්නවා. අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමාෙග්
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සංකල්පයක් එක්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආශිර්වාදෙයන් මුළු
රෙට්ම හැම ආසනයකම පළාත් මාර්ග පසු ගිය කාලෙය්
කිෙලෝමීටර් 25 ගණෙන් සංවර්ධනය කළා. අද පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයක් හැටියට සම්පූර්ණෙයන්ම අෙප් ෙගෞරවය ආරක්ෂා
වන විධියට ජනතාව ළඟට ගිහිල්ලා කථා කරන්න පුළුවන් පධාන
කාරණයක් බවට ඒක පත් ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ආසනවල
පළාත් සභාවට අයත් පාරවල් සම්පූර්ණෙයන්ම සංවර්ධනය කරලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගාමීය
පාරවලුත් සංවර්ධනය වනවා. අෙප් රෙට් ෙකොල්ලුපිටියට,
බම්බලපිටියට, ෙකොළඹ 7ට සීමා ෙවලා තිබුණු සංවර්ධනය ගමට
ගිහින් තිෙබනවා. අපි ෙකොන්කීට් පාරවල් දැක්ෙක්, කැට පාරවල්
දැක්ෙක් ෙකොළඹ ෙකොල්ලුපිටිය, බම්බලපිටිය වාෙග් පෙද්ශවල
විතරයි. හැබැයි, අද ඒවා ගමට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ ගාමීය මාර්ග අද ඒ විධියට සංවර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ගත්තාම දැවැන්ත විප්ලවීය
ෙවනසක් මාර්ග ක්ෙෂේතය පැත්ෙතන් ෙම් රජය ඉටු කර තිෙබනවා
කියන එක ෙම් කාරණාත් එක්ක ඔප්පු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් කාලය
තුළදී, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන්
ෙකොළඹ නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය, ඊළඟට උතුරට යන අධිෙව්ගී
මාර්ගය හදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්වා අපට සිහින
විධියට තිබුෙණ්. ඒ සිහින අෙප් කාලය තුළදී සැබෑ ෙවයි කියන
බලාෙපොෙරොත්තුවක් අපට තිෙබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
ඊළඟ පාලන කාලයත් එක්ක ෙකොළඹ නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
කටයුතු අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
එම කාලෙය් උතුරට යන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කටයුතු අවසන්
කරනවා.
අද හම්බන්ෙතොටදී ෙලෝක තරුණ සම්ෙම්ලනය ආරම්භ වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ කාලෙය් කතරගමට,
හම්බන්ෙතොටට යන්න සම්පූර්ණෙයන්ම දවසක් ගත වුණා.
කියන්න සතුටුයි, අද අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු උදෑසන
හම්බන්ෙතොට උත්සවයට සම්බන්ධ ෙවලා පැය ෙදකක් වාෙග්
කාලයක් තුළ ෙකොළඹට ආවා. ෙකොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට විනාඩි
45යි. එතැන ඉඳලා විනාඩි 15ක්, 20ක් ඇතුළතදී මාතරට යන්න
පුළුවන්. මාතර ඉඳලා තව පැය භාගයක්, පැයක් ඇතුළත
හම්බන්ෙතොටට යන්න පුළුවන්. එෙහම ඉක්මනින් ගිහින් ඒ
උත්සවයට සම්බන්ධ ෙවලා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. එෙහම නම් රට කුඩා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි
සංවර්ධනය කියන්ෙන්. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් ඒ සංවර්ධනෙය්
පතිලාභ ජනතාවට ලැෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම දාමත් හම්බන්ෙතොට වරාය ගැන,
මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගැන කථා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ගුවන් නියමුෙවකු ෙලස කටයුතු කළා.
ඒ කාලෙය් අපට තිබුණු ෙලොකුම පශ්නයක් තමයි අෙප් රටට
විකල්ප ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් ෙනොතිබුණු එක. සාමාන ෙයන්
අෙප් රෙට් ෙමොනවා ෙහෝ පශ්නයක් තිබුණු -කාලගුණය
සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ තස්තවාදී උවදුරු කාලෙය් ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙහෝ පශ්නයක් තිබුණු- හැම ෙවලාෙව්ම අපි බලා ෙගන හිටිෙය්
ඉන්දියානු ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් දිහායි. කටුනායක ගුවන් ෙතොටු
ෙපොෙළේ ෙමොනවා ෙහෝ පශ්නයක් වුණා නම් අපි හැම තිස්ෙසේම
බලා ෙගන හිටිෙය් විකල්ප ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් දිහායි. අපට
ඊළඟට තිෙබන විකල්ප ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් වුෙණ් ඉන්දියාෙව්
තිරුචිරාපල්ලි ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ, මැඩ්රාස් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ
සහ ටිවැන්ඩම් ගුවන් ෙතොටු ෙපොළයි. එවැනි ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් දිහා අපි බලා ෙගන හිටියා. සමහර ෙවලාවට යම් යම්
අඩු පාඩු ඇති. ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් වුණත් market කරන්න ඕනෑ.
ඇෙමරිකාව ගත්ෙතොත් ඇෙමරිකාෙව් නිව්ෙයෝර්ක් නුවර පධාන
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[ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා]

ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් ෙදකක් තිෙබනවා. ෙනවාර්ක් කියලා එක
ගුවන් ෙතොටුෙපොළක් තිෙබනවා. අෙනක් එක නිව්ෙයෝර්ක් පධාන
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ. ෙනවාර්ක් ගුවන් ෙතොටුෙපොළ තවමත් ඒ
ෙගොල්ෙලෝ market කරනවා. අෙප් අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන්
ඇති කරලා තිෙබන ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල්, වරායවල් සඳහා
පාෙයෝගික කියා මාර්ග අරෙගන ඒවා market කරන්න ඕනෑ. අෙප්
වරායට නැව් එනවා නම් තමයි සිංගප්පූරුවට පශ්නයක් ෙවන්ෙන්.
අෙප් වරායට නැව් එන්න අපි ඒක market කරන්න ඕනෑ. ඒෙකන්
කියන්ෙන් නැහැ ෙම්වා හදපු එෙකන් මුදල් නාස්තියක් වුණා
කියලා. හම්බන්ෙතොට වරායක් හදපු එක මුදල් නාස්තියක් කියලා
කවුරුවත් කියන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රට ෙලෝක
සිතියෙම් හරි මැද තිෙබන රටක්. අෙප් රට වෙට් තිෙබන්ෙන් සප්ත
මහා සාගරය. ෙපර අපරදිග නැව් අෙප් රට හරහා යනවා. එෙහම
නම් අපට පුළුවන් වන්න ඕනෑ ඒ නැව් ටික අෙප් වරාෙය් නවත්වා
ෙගන, අවශ පහසුකම් සපයා ඒ මුදල් අෙප් රටට එන විධියට හදා
ගන්න. ඒ ආෙයෝජනයට ඵලක් නැති ආෙයෝජනයක් කියලා
කවදාවත් අපිට කියන්න බැහැ. ඒක ඵලක් තිෙබන අෙයෝජනයක්.
ඒ ආෙයෝජනය කරපු එෙක් පෙයෝජනයක් තිෙබනවා. වරාය හදලා,
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදලා, මහාමාර්ග හදලා, අධිෙව්ගී මාර්ග
හදලා ඒ දාලා තිෙබන අත්තිවාරම උඩ තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
ඉදිරියට යන්ෙන්. අද වන ෙකොට පළාත් මාර්ග ටික හදලා
ටික
හදලා
තිෙබනවා.
තිෙබනවා.
පාෙද්ශීය
මාර්ග
තමුන්නාන්ෙසේලා සිතියමක් අරෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි අද ෙම්
රෙට් හැම පාරක්ම හදලා තිෙබන බව. අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ
යුද්ධෙයන් බැට කාපු අපි උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවලට මාර්ග
සංවර්ධනය ෙගනැල්ලා ඒ පළාත අද දැවැන්ත විධියට සංවර්ධනය
කරලා තිෙබනවා. සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ පෙද්ශවලට විදුලි බලය
දීලා, පානීය ජලය දීලා, ඒ වාෙග්ම යටිතල පහසුකම් ටික දීලා දැන්
ෙම් දමා ෙගන එන්ෙන් ඒ අඩිතාලම තමයි. ඒවා ගැන අඩු
තක්ෙසේරුවකින් කථා කරන්න එපා. ඒවා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙකොච්චර අඩු තක්ෙසේරුෙවන් කථා කළත් ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලාව පතික්ෙෂේප කරනවා. ජනතාව පතික්ෙෂේප
කරන නිසා තමයි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට අභිෙයෝග කරන්ෙන්,
ඕනෑ මැතිවරණයක් තියන්න; ඒ මැතිවරණෙය්දී අපි ජයගහණය
කරනවා කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද උතුරු නැෙඟනහිර
ගත්ෙතොත් මාර්ග ටික සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. A-9 මාර්ගය
ගන්න. වවුනියාෙවන් එහාට A-9 මාර්ගෙය් යන්න පුළුවන්කමක්
තිබුෙණ් නැහැ. අද A-9 මාර්ගය හරහා වවුනියාෙවන් එහාට
යාපනය දක්වා යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙකොළඹ
ඉඳලා පුත්තලම දක්වා පාර සම්පූර්ණෙයන්ම කාපට් කර
තිෙබනවා. අද සංගුපිටිය පාලම හදලා තිෙබනවා. විල්පත්තු
කැෙලන් එහා පැත්ෙත් මන්නාරෙම් ඉඳලා සංගුපිටිය පාලම හරහා
අද යාපනයට යන්න කිෙලෝ මීටර් 100ක් අඩුෙවන් පාරක් හැදිලා
තිෙබනවා. බලන්න පසු ගිය කාලෙය් උතුෙර් විනාශ ෙවලා තිබුණු
පාලම් ටික. දැවැන්ත මුදලක් වියදම් කරලා ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම
සංවර්ධනය කර තිෙබනවා. මුත්තූර් වාෙග් පාලම් සම්පූර්ණෙයන්ම
සංවර්ධනය කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා අඩු තක්ෙසේරුෙවන් කථා
කරන්න එපා. මම හිතන විධියට ෙලෝකෙය් රටවල් ෙදවන ෙලෝක
සංගාමෙයන් පස්ෙසේ ෙම් තරම් ඉක්මනින් දියුණු වුෙණ් නැහැ.
අෙනකුත් යුද්ධ පැවැති රටවල් ෙම් විධියට ෙමච්චර ඉක්මනට
නැගිට්ෙට් නැහැ. අද දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඒ පෙද්ශවලට දීලා
තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ සියයට සියයක් සම්පූර්ණයි
කියලා. තව තවත් සංවර්ධනය කරන්න තිෙබනවා. අඩු පාඩු ඇති.
ඒ අඩු පාඩු අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්තියත් එක්ක,
ෙම් රජෙය් පතිපත්තියත් එක්ක ඒ පෙද්ශ යටිතල පහසුකම්වලින්
සංවර්ධනය කරලා නැගිට්ටුවා වාෙග්, ඒ ජනතාවෙග් ජන දුක
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නිවන්න, ජන ජීවිත නඟා සිටුවන්නට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රජය
වැඩ කටයුතු කරනවා. පශ්නයක් තිෙබනවා නම් සාකච්ඡා කරලා
විසඳා ගන්න පුළුවන් විධියට ෙම් රජය වැඩ කටයුතු කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මංමාවත් පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව කථා
කිරීෙම්දී අද අපි ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා, අධිෙව්ගී මාර්ග භුක්ති
විඳින ජනතාව හැටියට. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු රාති 7.00ට 8.00 අවසන් වුණාට
පසුව සමහර ෙවලාවට පුත්තලම් දිස්තික්කෙය්, කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය්, අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මහජන මන්තීවරුන්ට
ෙකොළඹ නවතින්නට සිදු වුණා. අද එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් මාර්ග සංවර්ධනය නිසා, ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ග නිසා අද ඔවුන්ට තමන්ෙග් පෙද්ශවලට ඉක්මනින්
යන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි ඒ
ගැන රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය කාලෙය් -සිංහල අවුරුදු සමෙය්දීජනතාවෙග් සැබෑ අවශ තාව ෙත්රුම්ෙගන, ජනතාවට ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ග පාවිච්චි කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සඳහා විශාල
වශෙයන් ගාස්තු අඩු කළා ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් රජය, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් හිතලා ඒ වාෙග් සාධනීය
පියවරයන් ගන්නා රජයක් ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහ අපට තිබුණු ෙලොකු හීනයක් තමයි මාර්ග
සංවර්ධනය. අද ඒ මාර්ග සංවර්ධනෙය් සිහිනය සම්පූර්ණෙයන්ම
සැබෑ ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙකොළඹ
නගරෙය් තිෙබන වාහන තදබදය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙකොළඹ නගරෙය් තිෙබන
වාහන තදබදය ගැන මහාමාර්ග අමාත ාංශය දැන් සම්පූර්ණ
අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව
ළඟ සිට රාජගිරිය දක්වා උෙද්ට තිෙබන වාහන තදබදය නැති
කරන්නට විකල්ප මාර්ගයක අවශ තාව තිෙබනවා. දැන් ඒසඳහා
විකල්ප මාර්ගයක් ඉදි කිරීම පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
අවසාන වශෙයන් කියන්නට තිෙබන්ෙන් එකම එක
කාරණයයි. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම් ආණ්ඩුව කරන වැඩ දිහා
ෙහොඳට බලාෙගන ඉන්නවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැවත නැවතත්, නැවත නැවතත් අපි
අභිෙයෝග කරනවා, ඕනෑම මැතිවරණයක් තියන්න; අපි ඕනෑම
මැතිවරණයකට ලැහැස්තියි; අපි ජයගහණය කරලා ෙපන්වනවා
කියලා.
[අ.භා. 4.41]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි
කිරීම ගැන විපක්ෂය විරුද්ධයි කියලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හැම
මන්තීවරෙයක්ම පකාශ කරනවා. ජිනීවා ගැන, යුද්ධය ගැන කථා
කළා වාෙග් අපි විරුද්ධ ෙවනවා නම් ෙම් අය ආසයි. විරුද්ධ කර
ගන්නයි ෙම් අයට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා පකාශ කළා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තමයි ෙකොළඹ
- කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට මුල් ගල තිබ්ෙබ් කියලා. ඉතින්
අපි මුල් ගල තියපු පාරවල් හදනවාට අපි විරුද්ධ නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] හරි, ෙම් සඳහා මුදල් වියදම් කළ ආකාරය පිළිබඳව අපට
විරුද්ධත්වය තිෙබනවා. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම ගැන
විපක්ෂය අත් ෙදකම උස්සනවා. ඒක ෙහොඳයි. ඒක ෙහොඳට
හදලාත් තිෙබනවා. ඒකත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අපි ෙතෝරපු මාර්ගය
වැරදි ෙවන්න බැහැ. ඒක ෙහොඳයි. නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම්
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මාර්ගය ඉදි කළ විධිය වැරදි වීමයි. ඉදි කිරීෙම්දී මුදල් පාලනය
කළ විධිය වැරදියි. මුදල් නාස්ති කළා. ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ
ෙතෝරපු විධිය වැරදියි. ඒ වාෙග්ම ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙගවන
මුදල් පිළිබඳව සෑහීමකට පත් ෙවන්නට බැහැ. අත යට
ගනුෙදනුවලින් තමයි ෙම් මුදල් පාවිච්චි කෙළේ.
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ජාතික මංමාවත් පනත යටෙත්
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරනවා, අධිෙව්ගී මාර්ගවල බස් රථයකට
රුපියල් 400ක්, 500ක්, නැත්නම් 600ක් අය කරන්නට අනුමැතිය
ලබා ගැනීම සඳහා. අද ඒ ගැන විවාදයක් පවත්වනවා. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් ෙම්ක ෙනොෙවයි තිෙබන
පශ්නය. බස් එකට රුපියල් 400ක් ෙහෝ 500ක් ගන්නවා කියන
එක ෙනොෙවයි පශ්නය. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් අධිෙව්ගී
මාර්ගවලට බස් ෙයොදවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණයයි. ෙම්
මාර්ගවලට බස් බලපත ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණෙය්යි
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. අපි දැක්කා ෙකොට්ටාව - මාතර අධිෙව්ගී
මාර්ගයට බස් බලපත දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ෙටන්ඩර්
කැඳවීමක් කළාද? එදා තමන්ෙග් හිතවත්කමට බස් දුවන්න ඉඩ
දුන්නා. තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන ගැතිකමට බස් දුවන්නට ඉඩ දුන්නා.
එෙහම නැත්නම් අත යටින් මුදල් අරෙගන බස් දුවන්නට ඉඩ
දුන්නා. ෙටන්ඩර් කළා නම් ෙම් බලපතයක් රුපියල් ලක්ෂ 150කට
200කට මිල ෙවනවා. කවුද ඒක ගිල ගන්ෙන්? කවුද ෙම්ක
ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ෙම්ක ගිල ගන්න රකුසා? බස් 20ක් දාන විට
රුපියල් ලක්ෂ 200කට එක permit එකක් යනවා නම්, කීයක්
ඉතිරි ෙවනවාද? රුපියල් ලක්ෂ 4,000ක පමණ පමාණයක
පතිලාභයක් ජනතාවට ලැෙබනවා. ජනතාවට ලැෙබන ඒ පතිලාභ
අවහිර කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොට්ටාව - මාතර අධිෙව්ගී මාර්ගයට බස් බලපත
ලබා දීම සඳහා 2013.08.06වන දින "ලංකාදීප" පුවත් පෙත්
ෙටන්ඩරයක් පළ වුණා. ඒ ෙටන්ඩරයට ෙමොකද වුෙණ්? ඒ
ෙටන්ඩරයට අනුව ෙටන්ඩර් පත නිකුත් කළාද? නැහැ. ඇයි
ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැතිව අත යටින් මුදල් අරෙගන බස් දුවන්නට
බලපත ෙදන්ෙන්? නමුත් ෙම් ගරු සභාවට නිෙයෝග ෙගනැල්ලා
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් බස්වලට රුපියල් 400ක් අය කරන්නද, රුපියල්
600ක් අය කරන්නද කියලා අෙපන් අහනවා. නමුත්, රුපියල්
ෙකෝටි 200කට, 300කට ෙදන්න පුළුවන් ෙටන්ඩරය, -මහජන
මුදල් ලැෙබන ෙටන්ඩරය- ෙදන්ෙන් නැතිව අත යටින් ෙදනවා.
ෙටන්ඩර්වලින් ෙතොරව තමන්ෙග් හිතවත්කමට, සල්ලිවලට ලබා
ෙදන්නට උත්සාහ කරනවා. අන්න ඒවායි ෙම් පශ්න.
ඒ නිසා අපි කියනවා, "සංවර්ධනය ෙහොඳයි, අධිෙව්ගී මාර්ග
හදන්න ඕනෑ"ය කියලා. අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහොඳට හදලාත්
තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අපි සතුටු වනවා. නමුත් මහජන මුදල් නාස්ති
කරලා, මහජනයාට ලැෙබන්න ඕනෑ වරපසාදය, මහ ජනයාට
ලැෙබන්න ඕනෑ සංවර්ධනෙය් පතිලාභය ෙදතුන් ෙදෙනකු අහුළා
ගන්නවා. අපි ෙනොෙවයි, එෙහම කියන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් පබල
ඇමතිවරුම තමයි එෙහම කියන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා, සුදු
පාට ෙකොලර් තිෙබන තුන් හතර ෙදෙනකු. ඔන්න ඔය තුන් හතර
ෙදනා තමයි ෙම් පතිලාභ ලබා ගන්ෙන්. ජනතාවට ෙම් පතිලාභ
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් සැබෑ සංවර්ධනය නම් ජනතාවට ඒ
පතිලාභ ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගයට පසු ගිය කාලෙය් බස් වගයක් දැම්මා, කිසිම ෙටන්ඩර්
කිරීමකින් ෙතොරව. ඒ බස් ටික දමද්දී කිව්වා, සිංහල අවුරුද්ද නිසා
තමයි ෙම් බස් ටික දාන්ෙන් කියලා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් හිතවත්
අයට, අත යට මුදල් ලබාෙගන ඒ බස් ටික ධාවනය කරන්න ඉඩ
ලබා දුන්නා. ඒ අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, "අෙපේල් 22වැනි දා වන ෙකොට
ෙම් බලපත cancel කරනවා, ෙමතැනින් එහාට ඒ බස් ධාවනය
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. නමුත් අද වන තුරු ෙම්
හිතවතුන් ෙම් බස් ධාවනය කරනවා. දවසකට ෙම් බස් එකකින්
උපයන ආදායම රුපියල් 80,000කට වඩා වැඩියි. නමුත් ෙම් සල්ලි
බස් හිමියන්ට ලැෙබන්ෙන්ත් නැහැ. මඟ ඉන්න ෙද්ශපාලන
ෙහංචයියන්, ෙද්ශපාලන ෙකොන්තාත්කරුවන් තමයි ෙම් සල්ලි
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ටික ගන්ෙන්. අපි රුපියල් 200ක්, 300ක්, 400ක්, 500ක් අය කිරීම්
ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙම් බලපත නිකුත් කිරීම ගැන
කථා කර සාධාරණ විධියට, ජනතාවට පතිලාභ ලැෙබන විධියට
ෙම් බලපත නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑය කියන
කාරණය විෙශේෂෙයන්ම මම සඳහන් කරනවා. ෙම් පතිලාභ
ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? අෙප් ගරු මන්තීවරුන්
කරපු කථා අපි දැන් අහෙගන හිටියා. ෙටන්ඩර් කිරීම අද රෙටන්
අෙහෝසි ෙවලා. ව ාපෘතියක් කරන්න ගියාම ෙටන්ඩර් කරන්ෙන්
නැහැ. ඉදිකිරීෙම් ෙකොන්තාත් බැලුෙවොත් එය රුපියල් ෙකෝටි
3,560කට වඩා වැඩියි. නමුත් ෙටන්ඩර් කිරීමක් නැහැ.
ෙකොන්තාත්කාරයා ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ආණ්ඩුෙව් කට්ටිය කියනවා, "චීනෙය් එක්සිම් බැංකුෙවන්
ණය ගන්න නම් ෙටන්ඩර් කරන්ෙන් නැහැ, ඒෙගොල්ලන් කියන
ෙද් ගන්න ඕනෑ"ය කියලා. නමුත් ෙවන රටවල් චීනෙය් එක්සිම්
බැංකුෙවන් ණය ගන්න ෙකොට චීනෙය් එක්සිම් බැංකුවත් එක්ක
කථා කරලා, අඩු ගණෙන් චීන ව ාපාරිකයින් අතෙර්, චීන
ඉදිකිරීම් ෙකොන්තාත්කරුවන් අතර විතරක්වත් ෙටන්ඩර් කිරීම සිදු
කරනවා. නමුත් විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා කියපු විධියට සුදු
ෙකොලර් දාන ඒ තුන් හතර ෙදනා ෙම්ක ෙටන්ඩර් නැතිව
කරනවාට කැමැතියි. එක්සිම් බැංකුෙව් තීන්දුවට ඔවුන් කැමැතියි.
ඒකට එෙරහි වන්න යන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ෙකෝටි පෙකෝටි
ගණනක මුදල් අය කර ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
රුපියල් ලක්ෂ 200ට, රුපියල් ලක්ෂ 300ට permit එක
විකුණන්න පුළුවන්. ෙම් ව ාපෘතියට සල්ලි බැර කර ගන්න
පුළුවන් කම තිෙබද්දී ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. පතෙය්
පළ වූ ෙටන්ඩරයවත් ගණන් ගන්ෙන් නැතිව කටයුතු කිරීෙමන්
මහජන මුදල් ගසා කන බව අපි දන්නවා. ඒකයි ෙම්ෙක් රහස.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සංවර්ධනය කියලා
ආණ්ඩුව කෑ ගැහුවත් ජනතාවට ෙම් සංවර්ධනය දැෙනන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි? මම අහෙගන හිටියා, ෙම් සංවර්ධනෙය් පතිලාභ
ජනතාවට දැෙනනවාය කියලා ගරු මන්තීවරෙයකු පකාශ කළා.
ජනතාවට දැෙනනවා, ෙම් සංවර්ධනය. පරිප්පු මිල වැඩි ෙවලා.
සීනි මිල වැඩි ෙවලා. ෙත් ෙකොළ මිල වැඩි ෙවලා. අන්න
ජනතාවට සංවර්ධනය දැෙනන විධිය. සංවර්ධනය තුළ සාක්කුව
සරුෙවලා නැහැ කියන කාරණය මම සඳහන් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කරන්නට රුපියල් මිලියන 35,600ක් රුපියල් ෙකෝටි 3,560ක්- වාෙග් මුදලක් වියදම් ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත් ඒක China Metallurgical Group Corporation Limited
එකට දුන්නා. තරගකාරි මිල ගණනක් ඉදිරිපත් කරන්නට බැරි
වුණා. එෙහම තරගකාරි මිල ගණනකට ගියා නම් ඔය කියන
ආකාරයට ආණ්ඩුව පාලනය කරන තුන් හතර ෙදනාට ෙම්ක ගසා
කන්න බැරි වනවා. නමුත් තරගකාරි මිල ගණනකට ගියා නම්
ජනතාවට එහි පතිලාභ ලැෙබනවා වාෙග්ම මීට වඩා අඩු මුදලකින්
ෙමම ව ාපෘති නිම කිරීෙම් හැකියාව තිබුණාය කියන කාරණය
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
ආණ්ඩුව අද පකාශ කරනවා, "ණය ගන්ෙන් කන්න ෙනොෙවයි,
සංවර්ධනයට" කියලා. නමුත් කරන සංවර්ධන ව ාපෘති දිහා
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ණය ගන්ෙන් ෙගොඩක් කාලා ටිකක්
සංවර්ධනය කරන්න බව.
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගි මාර්ගය බැලුෙවොත් ඒ
ව ාපෘතිය ලාභදායී ව ාපෘතියක් ෙවලා නැහැ. ෙම් අධිෙව්ගී
මාර්ගෙයන් දවසකට ෙගවන්න තිෙබන ෙපොලී පමාණය රුපියල්
ලක්ෂ 65කට වඩා වැඩියි. තව වන තුරු දවසකට රුපියල් ලක්ෂ
50 ඉක්මවා ගිය ආදායමක් උපයා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ආණ්ඩුව උත්සාහ කරනවා, ෙම් ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී
මාර්ගෙයන් ආදායම උපයන්න. ආදායම උපයන්න හදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඒ සංචාරකෙයෝ කටුනායක ඉඳලා ෙකොළඹට
ෙගනැල්ලායි. ෙකොළඹට සංචාරකෙයෝ ෙගෙනන්න වැදගත්
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ව ාපෘති ෙකොළඹ කරන්ෙන් නැහැ. කැසිෙනෝ ව ාපාර පටන්
ගන්නවා. ගණිකා ව ාපෘති පටන් ගන්නවා. මත් කුඩු විකුණන
ව ාපාර පටන් ගන්නවා. ඔන්න සංචාරකෙයෝ ඇද ගන්න කරන
කියාදාමය. ෙම් රෙට් සංස්කෘතියට ගැළෙපන, සදාචාරයට
ගැළෙපන ව ාපෘතියක් තුළින් ෙම්ක කියාත්මක කරන්න බැරි ඇයි
කියලා මම අහනවා.
අධිෙව්ගී මාර්ග අවශ යි. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ග මීට වඩා පාවිච්චි
වන විධියට රෙට් සංවර්ධන කියාදාමය කියාත්මක කරන්න වනවා.
ෙම් යන සංවර්ධනය තුළ බැලුවාම පාර ෙහොඳ වුණත් අහිංසක
මිනිහාෙග් කෑම එකට බදු අය කිරීම තුළින් තමයි ෙම් සංවර්ධනෙය්
පතිලාභ ලැෙබන්ෙන්.
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු එක ෙහොඳයි. ඒ ගැන
වාදයක් නැහැ. පෑලියෙගොඩ සිට කටුනායකට යන්න විනාඩි 20ක්,
25ක් යනවා. හැබැයි, ෙකොළඹ සිට පෑලියෙගොඩට යන්න පැය
භාගයකට වඩා යනවා. එෙහම නම් ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදපු
කරපු එෙකන් ජනතාවෙග් -ෙකොළඹ ඉඳන් කටුනායකට යන
පුද්ගලයාෙග්- කාලය ඉතිරි වුණාද? ජනතාවෙග් ඉන්ධන වියදම
අඩු වුණාද? අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යද්දී ඉන්ධන වියදම අඩු වුණාට,
ෙකොළඹ ඉඳන් පෑලියෙගොඩට යන ෙකොට තිෙබන block එක නිසා
ඉන්ධන වියදම තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
සංවර්ධන කියා දාමය සැලැස්මක් අනුව කරෙගන යන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් අපි දකිනවා එවැනි සැලැස්මක් කියාත්මක වන්ෙන්
නැහැ කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොදු
පවාහනය දියුණු කරලා නැහැ. බස් ෙසේවාව, දුම්රිය ෙසේවාව දියුණු
කරලා නැහැ. එදා සුද්දන් පටන්ගත්තු විධියටම තමයි අද වන
ෙකොටත් දුම්රිය ෙසේවය තිෙබන්ෙන්. එෙහම නම් ආණ්ඩුව ෙම්
එක්කම ඒ ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
ෙකොමිස් ලැෙබන ෙද්වලට විතරක් මුල් තැන ෙදන්ෙන් නැතිව
අෙනක් සංවර්ධන කටයුතුවලටත් අවධානය ෙයොමු කරන්න
කියලා විෙශේෂෙයන් මා කියනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකොළඹ ෙකොච්චර සැලසුම් කරන්න
තිෙබනවාද? ජනතා අවශ තා ඉටු කරන්න ෙකොළඹ නගරය තුළ
පමණක් කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව ඒවා විමධ ගත කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් විෙශේෂෙයන් ඇති කරන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ජාතික පවාහනය ෙපෞද්ගලික
පවාහනයත් එක්ක ඒකාබද්ධ කරන වැඩ සටහනක් ඇති කරන්න
ඕනෑ. අඩුම ගණෙන් තමන්ෙග් වාහනෙයන් ෙහෝ ඇවිල්ලා
එතැනින් අධිෙව්ගී මාර්ගයට යන්න පුළුවන් වන විධියට දුම්රිය
මාර්ග, අධිෙව්ගී මාර්ග අවසන් වන තැන්වල, ඒවා පටන්ගන්නා
තැන්වල car parks වාෙග් ෙද්වල්, වාහන නැවතුම් ස්ථාන වාෙග්
ෙද්වල් හදන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්
නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද රටට වාහන ෙගන්වනවා සීමාවක්
නැතිව. දැන් බලන්න, three-wheelers ෙකොච්චර නම් ෙම් රටට
ඇවිල්ලා තිෙබනවාද කියලා. නමුත් අද three-wheeler
අයිතිකරුවා, three-wheeler රියැදුරා පවා අසන්ෙතෝෂ ෙවලා
ඉන්නවා. ඒ අයට හරි ගාස්තුවක් අය කරගන්න විධියක් නැති
තරමට three-wheelers ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඇයි අපට බැරි, ෙම්
විධියට three-wheelers ෙගන්වීම, එෙහම නැත්නම් අනවශ
විධියට වාහන ෙගන්වීම ජන ගහනෙය් අනුපාතය අනුව පාලනය
කරගන්න? අපට එෙහම කරන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවාද?
ඉඩම් පරිහරණය කිරීෙම්දී පවා අදාළ පරිදි ඉඩම් ෙවන් කරලා,
ඒවාට අදාළ පරිදි පවාහන පහසුකම් ලබා දීම තුළ ෙකොළඹ
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නගරෙය් තිෙබන තද බදය අඩු කරලා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
පතිලාභය ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට කටයුතු
කරන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. නමුත් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා ඒෙකන් ජනතාවට පතිලාභ
ලැෙබනවාද නැද්ද කියන එක ගැන කිසිෙසේත් ෙසොයන්ෙන් නැහැ.
එය ඡන්දයට කරන slogan එකක්, ඡන්දයට කරන කථාවක් බවට
පත් කරලා ජනතාවට එහි පතිලාභ ලැෙබන අවස්ථාව අහිමි කරලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුව ෙම් රට
පාලනය කරන්න යන්ෙන් බදුවලින්; සංවර්ධනය තුළින්
ෙනොෙවයි. අධිෙව්ගී මාර්ග අවශ වන්ෙන් රට සංවර්ධනය කිරීම
තුළින් දියුණු ෙවන්න යනවා නම් පමණයි. නමුත් අපි දකින්ෙන්
ෙමොකක්ද? 2014 වර්ෂෙය් ෙම් රට කරවන්නට ෙම් ආණ්ඩුව
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ආදායම රුපියල් මිලියන 14,37,493යි.
ෙමයින් ආණ්ඩුව බදු ආදායම විතරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා
රුපියල් මිලියන 12,74,600ක්. ඒ කියන්ෙන්, සියයට 90ක්ම බදු
අය කරලා තමයි ආණ්ඩුව කරෙගන යන්න හදන්ෙන්. ෙම් බදු අය
කරන්ෙන්ත් ෙජ්ම්ස් පැකර්ලා වාෙග් ෙලොකු ව ාපාරිකයන්ෙගන්
ෙනොෙවයි. ඒ මිනිසුන්ට අවුරුදු 15ක්, 20ක් බදු සහන ෙදනවා.
නමුත් ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිහා කන කෑම ටිෙකන් බදු අය
කරනවා. දුරකථන බිල ෙගවන්න ගියාම දුරකථන බිලට බද්දක්
එකතු කරනවා. පරිප්පු කිෙලෝ එකක් ගන්න ගියාම ඒකට බදු
එකතු කරනවා. අසනීපයට ෙකොත්තමල්ලි ටිකක් ගන්න ගියාම
ඒකට බදු අය කරනවා. අන්න එෙහම තමයි රට පාලනය කරන්න
උත්සාහ කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා
සංවර්ධන ව ාපෘති ෙම් රෙට් කියාත්මක වන්න ඕනෑ ජනතාව
පීඩනයට පත් ෙනොවන විධියට කියලා. කලින් කිව්වා වාෙග්
සංචාරකයන්, ව ාපාරිකයන් ෙගන්වන්න උත්සාහ කරන්ෙන්
කැසිෙනෝ ව ාපාර වාෙග් ෙද්වලින් මිසක් රටට ගැළෙපන ව ාපාර
මඟින් ෙනොෙවයි කියන එකත් කියනවා. ව ාපාරිකෙයෝ එන්ෙන්
නැහැ ෙම් රටට. ඇයි ඒ? ෙම් රටට විෙද්ශිකයකු ආෙවොත් යුෙරෝපෙයන් ආෙවොත්- ෙමොනවාද කරන්ෙන්? එක්ෙකෝ
ඇමතිවරෙයක් කියනවා, "මම කැමැතියි ඔයා කසාද බඳින්න."
කියලා. ඔන්න සංචාරකයන්ට කියන කථාව. එංගලන්තෙයන්
ෙහෝ ෙවනත් ෙකොෙහේ ෙහෝ රටකින් යුවළක් ආෙවොත්
ස්වාමිපුරුෂයා මරලා කාන්තාව දූෂණය කරන ෙද්ශපාලනඥයන්
ඉන්න රටක් බවට ෙම් රට පත් ෙවලා. එතෙකොට ෙකොෙහොමද
වැදගත්ය කියන සංචාරකයන් ෙම් රටට එන්ෙන්? ෙම් රෙට් යහ
පාලනය නැති හින්දා ෙම් රටට කැසිෙනෝ ව ාපාරිකයන් විතරයි
ෙගන්වාගන්න පුළුවන්. කැසිෙනෝ ගහන අය, ගණිකාවන්
ෙසොයාෙගන එන අය, මත් දව ෙසොයාෙගන එන අය තමයි ෙම්
රටට ෙගන්වන්ෙන් කියන බලාෙපොෙරොත්තුව ඇතිව ආණ්ඩුව ඊට
අවශ කටයුතු සිද්ධ කරනවා කියන එක විෙශේෂෙයන් කියනවා.
[බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ආණ්ඩුව කථා
කරන්ෙන් කාපට් පාරවල් ගැන; අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන. නමුත් අද
ගෙම් තිෙබන පාරවල් කැඩිලා. මම ඒ ගැන ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිවරයා, නගර සභාෙව් සභාපතිවරයා ෙම් කාපට් පාරවලට
මුවා ෙවලා ෙසල්ලම් දාමින් ෙසල්ලම් පිස්ෙතෝල අරෙගන
ඉන්නවා මිසක් ගෙම් තිෙබන ෙපොඩි පාරවල් සංවර්ධනය කරන්න
උනන්දු වන්ෙන් නැහැ කියන එකත් පකාශ කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.54]

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2013 අංක 1 දරන
ජාතික මංමාවත් (ෙකොළඹ - කටුනායක ගාස්තු ෙගවිය යුතු ජාතික
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මහා මාර්ග) නිෙයෝග පිළිබඳව මටත් වචන කිහිපයක් පකාශ
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා. ෙම් ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ගම්පහ දිස්තික්කෙයන් ආරම්භ ෙවලා
ගම්පහ දිස්තික්කෙයන්ම අවසන් ෙවන අධිෙව්ගී මාර්ගයක්.
කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය මෙග් කටාන ආසනයටත් සම්බන්ධ
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, ලංකාවට විෙද්ශීය සංචාරකයන් එන පධාන
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ තිෙබන්ෙන්ත් කටාන ආසනෙය්. අද
විෙද්ශිකයන්ට ලංකාවට ඇතුළු ෙවලා ලංකාෙව් ලස්සන නරඹමින්
ඉතාම ෙකටි ෙව්ලාවකින් ෙකොළඹට ළඟා ෙවන්න පුළුවන්
මාර්ගය තමයි ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය.
ෙම් මාර්ගය ඉදි කරන්න මහා මාර්ග අමාත වරයා හැටියට
හිටපු දිවංගත ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමාත් එදා යම් කිසි
කාර්ය භාරයක් කරපු නිසා ෙම් විවාදෙය්දී අදහස් කිහිපයක් පකාශ
කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් කටයුතු ආරම්භ ෙකරුෙව් 1960 ගණන්වල. එදා
වනවාසල දුම්රිය හරස් මගට උඩින් ආරම්භ කරපු අධිෙව්ගී
මාර්ගය පසුව පෑලියෙගොඩ සිට ආරම්භ කරන්න ගරු සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය උත්සාහ කළා. නමුත් එය ඉටු කරන්න
හැකියාව ලැබුෙණ් නැහැ. පසුව 2000 වසෙර්දී ගරු චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් රජය කාලෙය්දී ඒ කටයුතු ආරම්භ
කළත් ඉවර කර ගන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ.
ඇත්තටම මුලින්ම ෙම් මාර්ගය හදන්න සැලසුම් කරලා
තිබුෙණ් මුතුරාජෙවල හරහා ෙනොෙවයි. කටාන ආසනෙය්
මුතුවාඩිය, පුස්සල ගම්මාන හරහා හදන්නයි සැලසුම් කෙළේ. නමුත්
ඒකට ෙලොකු ජනතා විෙරෝධයක් තිබුණා. ජනතාවෙග් ඒ ඉඩකඩම්
අහිමි ෙවන නිසා ජන ජීවිතයට අවම පීඩාවක් ෙවන විධියට, ජන
ජීවිතයට අවම බාධාවක් ඇති ෙවන ආකාරයට තමයි ෙම් නව
මාර්ගය කටුනායක ඉඳලා පෑලියෙගොඩ දක්වා හැදුෙව්. ඒ කිෙලෝ
මීටර් 26න් 17ක්ම තිෙබන්ෙන් වගුරු බිමක. ඒ නිසා සාමාන
පිහිටි ෙපොළවක අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට වඩා විශාල මුදලක්
ඒ සඳහා වැය කිරීමට සිද්ධ ෙවනවා.
2000 වර්ෂෙය් ආරම්භ කරපු ෙම් ව ාපෘතිය 2002 - 2003
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් නැවැත්වූවා. කිසිම ෙදයක්
කර ගන්න දුන්ෙන් නැහැ. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය කථා
කරනවා, ෙම්ක ෙහොඳයි, නමුත් ෙම්ෙක් වියදම වැඩියි කියලා. ඒ
වාෙග් විවිධ විධියට ද්ෙව්ෂ සහගතව විෙව්චනය කළාට, ෙම්ක
2002 එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලෙය් නවත්වපු ව ාපෘතියක්. ඊට
පස්ෙසේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 2005 වර්ෂෙය් ෙම් රජය භාර
ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් ව ාපෘතිය නැවත පණ ගන්වලා 2009
ෙවන ෙකොට ඒ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට හැකියාව ලැබුෙණ්.
2006 ෙවනෙකොට අවශ ඉඩම් පවරා ෙගන ඒ ජනතාවට
සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න එදා මහාමාර්ග අමාත ාංශය කටයුතු
කළා. විෙශේෂෙයන්ම දිවංගත ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල්
ඇමතිතුමාත් ෙලොකු කාර්ය භාරයක් කළ බව මම ෙපෞද්ගලිකවම
දන්නවා.
මහාමාර්ග
අමාත වරයා
හැටියට
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඒ වාෙග්ම ෙම් සඳහා විශාල ශක්තියක් දීපු
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට,
මහා මාර්ග අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු සියලුම නිලධාරින්ට
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙනොෙයකුත් අභිෙයෝග හමුෙව් ෙම්
ව ාපෘතිය සාර්ථකව නිම කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර
නිර්ණායකවලට අනුකූලව ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා ජනතාවට
පෙයෝජන ගැනීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳවත් අපි ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
මට කලින් කථා කරපු ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
කිව්වා, ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන් ජනතාවට ඇති ෙවන පතිලාභ කියලා.
ජනතාවෙගන් හැෙමෝටම ෙම් මාර්ගෙය් පතිලාභ නැති ෙවන්න
පුළුවන්. අධිෙව්ගී මාර්ග කියන්ෙන් -යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
කියන්ෙන්- රෙට් සංවර්ධනයට අත වශ ෙද්වල්. විෙශේෂෙයන්ම
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ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේ ඉඳලා අගනුවරට අධිෙව්ගී මාර්ගයකින්
ඉතාම ෙකටි ෙවලාවකින් ළඟා ෙවනවා කියන
එෙකන්
ලැෙබන්ෙන් ආර්ථික වාසි. ඒ නිසා රටට ආෙයෝජකෙයෝ එනවා. ඒ
වාෙග්ම බඩු භාණ්ඩ පවාහනයට යන කාලය ෙකටියි. ඒ නිසා ෙම්
රටට විශාල ආර්ථික වාසි ලැෙබනවා. රටට ඒ ආර්ථික වාසි
ලැෙබනෙකොට ඒවාෙය් පතිලාභ ලැෙබන්ෙන් රෙට් ජනතාවටයි
කියන එක අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
අඩු ගණෙන් දවසකට ෙදපාරක් ෙහෝ සමහර විට ඊට වැඩි වාර
ගණනක් ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මා ගමන් කරනවා. මට කලින්
කථා කළ අරුන්දික පනාන්දු ගරු මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්
විනාඩි 20ක් තරම් ඉතා ෙකටි ෙවලාවක් තමයි ඒ සඳහා ගත
ෙවන්ෙන්. ෙවනදාට පැයක්, පැය එක හමාරක් ගත වුණු ගමනට
අද විනාඩි 20ක් තරම් කාලයක් තමයි ගත ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අද
අපට කාලය ඉතිරි කර ගන්නට හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙවනදාට
ෙම් ගමන ෙවනුෙවන් පැය එක හමාරක් විතර අෙප් වාහනවල
ෙරෝද කැරෙකනවා; වාහනය ධාවනය ෙවනවා; ඉන්ධන පාවිච්චි
ෙවනවා. නමුත් අද විනාඩි 20කින් අපි ඒ ගමන නිම කර ගන්නවා.
ඒෙකන් ජනතාවට ෙකොපමණ ආර්ථික වාසියක් ලැෙබනවාද කියා
බලන්න. රුපියල් 300 ගාස්තුව ගැන කථා කළත් ෙම් අධිෙව්ගී
මාර්ගය නිසා ජනතාවට ඊට වඩා විශාල වාසියක් ලැෙබනවා.
ඉන්ධන ඉතිරි ෙවනවා. වාහනෙය් එන්ජිෙම් ක්ෂය වීම අඩු
ෙවනවා. ටයර් පාවිච්චිය අඩු ෙවනවා. කාලය ඉතිරි ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් මාර්ගෙය් ගියාම ෙවෙහස මහන්සිය හුඟාක් අඩුයි. ඒ
නිසා තවත් කාර්යයක නියැෙලන්න අවශ ශරීර ශක්තිය අපට
ඉතිරි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්ක ඉතාම සිත් ගන්නා සුළු මාර්ග
පද්ධතියක්. කටුනායක සිට ෙකොළඹට එනෙකොට මීගමුව සහ
කටාන ආසනවලට මායිම් ෙවලා තිෙබන ලස්සණ මීගමුව
කළපුව, මුතුරාජෙවල කුරුළු උයන, හරිත ශාඛ ආදී ඒ
සියල්ෙලන්ම යුත් දැකුම්කළු පරිසරයක් තමයි
ඒ අවට
තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතාමත් ලස්සණ පරිසරයක් බව අපි කියන්න
ඕනෑ.
ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය නඩත්තු කරන්න ඕනෑ. කළමනාකරණය
කරන්න ඕනෑ. නිකම්ම මාර්ග පද්ධතියක් හදනවා විතරක්
ෙනොෙවයි එය නවීන තාක්ෂණෙයන් යුතු ෙවනවා. වාහන
සියල්ලම නියාමනය කරන්න පුළුවන් අලුත් කාන්ෂණය ෙමහි
ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්වා නඩත්තු කරන්න
විශාල මුදලක් වැය ෙවනවා. අද ෙම් නිෙයෝග පැනෙවන්ෙන් එය
නීත නුකූල කර ගැනීම සඳහාය කියන එක අපි විෙශේෂෙයන්
මතක් කරන්න ඕනෑ. මීට අදාළ කාර්යාල 3ක් තිෙබනවා.
285කට ආසන්න ෙසේවක සංඛ ාවක් ඒවාෙය් ෙසේවය කරනවා.
විවිධ අංශවල ඉංජිෙන්රු මහත්වරු 12 ෙදෙනක් පමණ එහි ෙසේවය
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම, electronic, mechanical, civil යන
අංශවල ඉංජිෙන්රු මහත්වරුන් එම කාර්යාලවල රැඳී සිටිනවා.
ෙමහිදී ෙපොලීසිෙයනුත් එවැනිම ෙසේවාවක් ඉටු ෙකෙරනවා.
ෙම් මාර්ගෙය් ගමන් කරන වාහනවල ෙව්ගය සීමා කරන්න,
රියැදුරන්ෙග් ආරක්ෂාව සලසන්න, අනතුරක් සිදු වුෙණොත් ඒ
සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් ෙවන්න STF එක රැඳී ඉන්නවා.
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වාහන 15,000ක් පමණ
ගමන් කරනවා. සතියක් තුළ වාහන ලක්ෂයක් පමණ ගමන් කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒෙකන් ෙකොතරම් ආර්ථික වාසියක්
ලැෙබනවාද කියා අපට සිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙමයින්
ලැෙබන දවසක ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 45 - 50ක් විතර ෙවනවා.
ඒ පතිලාභ ජනතාවට අයිති වුෙණ් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය නිසාය කියන එක අපි
සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අද ෙකොළඹ - කටුනායක විතරක් ෙනොෙවයි, ෙකොට්ටාව පින්නදූව, කඩුෙවල - ෙගොඩගම දක්වා අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි ෙවලා
තිෙබනවා. කඩුෙවල - ෙකොට්ටාව මාර්ග සම්බන්ධතාව ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. පිටත වටරවුම් මාර්ගෙය් කටයුතු නිම ෙවමින්
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පවතිනවා. රටක් දියුණු වීෙම්දී ඒ රෙට් යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය වීම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. අද අෙප් රජය ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් අත වශ
තැන්වල ආෙයෝජනයන් කර තිෙබනවා. යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය කරන්න, පාරවල් හදන්න, අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සැමට විදුලිය ලබා ෙදන්න
කටයුතු කර තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 92කට
විදුලිය ලබා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පානීය ජල පහසුකම් ලබා දී
තිෙබනවා.
මට කලින් කථා කළ අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා,
පාරවල් කැඩිලාය කියා. මම හිතන්ෙන් හදපු පාරවල් බහුතරයක්
එතුමාට ෙපෙනන්ෙන් නැතිව ඇති. එතුමාට ෙපනිලා තිෙබන්ෙන්
කැඩුණු පාරවල් විතරයි. අද අෙප් ආසනවල ගාමීය පාරවල්
බහුතරයක් හදා තිෙබනවා. ගාමීය පාරවල් ෙකොන්කීට් කරන්න
අවශ
පතිපාදන ලබා දුන්ෙන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් මහාමාර්ග අමාත වරයා හැටියට
කටයුතු කරද්දීය කියන කාරණය අප සන්ෙතෝෂෙයන් මතක්
කරනවා. එක ගමකට එක වැඩක්, ගම නැගුම, මඟ නැගුම වැනි
ව ාපෘති හරහා අද ගාමීය පාරවල් ෙකොන්කීට් කර තිෙබනවා.
ගාමීය පාරවල්වලට අද interlocking paving stones අල්ලා
තිෙබනවා. ෙලොකු සංවර්ධනයක් අද සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
අවුරුද්ෙද්ත් ආසනවලට ඒ පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබනවා.
ජනතාවෙග් අවශ තා හඳුනා ගනිමින්, ජනතාව එක්ක කථා බහ
කරමින් ඒ ෙයෝජනා අරෙගන කියාත්මක කිරීම සඳහා ඒ අවශ
කරන පතිපාදන, ඒ අවශ කරන ශක්තිය අද අෙප් රජය අපට ලබා
දීලා තිෙබනවා.
අද රට තුළ විශාල සංවර්ධනයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
අධ ාපන ක්ෙෂේතය තුළත් අද ෙලොකු සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාථමික පාසල් 5,000ක් අද සංවර්ධනය
ෙවමින් පවතිනවා. ඒ පාථමික පාසල් 5,000ක් සංවර්ධනය ෙවන
ෙකොට එයට සමගාමීව ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් සංවර්ධනය
ෙවමින් පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම නගරය සහ ගම අතර තිෙබන
අධ ාපනෙය් විෂමතා අවම කරන්න අද අෙප් රජය කටයුතු
කරමින් ඉන්නවාය කියන එක සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්න
ඕනෑ. අද ගෙම් පාසල්වල, ද්විතීයික පාසල්වල මහින්ෙදෝදය
තාක්ෂණාගාර හැෙදනවා. ඒ වාෙග්ම තාක්ෂණ විෂය ධාරාව අද
හඳුන්වා ෙදමින් පවතිනවා. ඒ නිසා අද රෙට් ෙලොකු සංවර්ධනයක්
සිද්ධ ෙවන බව මතක් කරන්න ඕනෑ.
අධිෙව්ගී මාර්ග සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී, විෙශේෂෙයන්ම
මතක් කරන්න ඕනෑ, එදා හම්බන්ෙතොට උද්ෙඝෝෂණයට ගිය
කටාෙන් අයත් ඉතාම ෙකටි ෙවලාවකින් හම්බන්ෙතොටට ළඟා
වුණු බව. උෙද් ගියාට පස්ෙසේ ගාල්ෙලන් දවල්ට කාලා,
හම්බන්ෙතොට ගිහිල්ලා හවස් ෙවන ෙකොට ආපසු සීදුවටත් ආවා.
විපක්ෂය උද්ෙඝෝෂණ කරන්න හම්බන්ෙතොට ගිෙයත් අෙප් රජය
හදලා දීපු අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන්ය කියන එක අපි සන්ෙතෝෂෙයන්
මතක් කරනවා. අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට නැවතත් ස්තුතිවන්ත
වනවා, සුබ පතනවා. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු
බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත්, මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික
අමාත ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මැතිතුමාටත්, -මට සමා
ෙවන්න, කලින් මතක් කරන්න අමතක වීම ගැන- ෙල්කම්තුමා
ඇතුළු සියලුම නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
ශී ලංකාවට ෙහොඳ අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතියක් වාෙග්ම ෙහොඳ මාර්ග
පද්ධතියක් දායාද කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Palitha Range Bandara.
Before he starts his speech, will an Hon. Member propose
the Hon. Janaka Bandara to take the Chair?
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take
the Chair.
ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය

(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு
ஜானக பண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා, කථා කරන්න.
[අ.භා. 5.06]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික මංමාවත් පනත
යටෙත් අද දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග
පිළිබඳ -ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාස්තු අය කිරීම
පිළිබඳ- ගැසට් පතය සම්බන්ධෙයන් වූ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ
වීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
මැතිතුමා ෙබොෙහොම මුහුකුරා ගිය අමාත වරෙයක්. ෙම් නිෙයෝගය
ඇතුළත් ගැසට් පතය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට කරුණු පැහැදිලි
කරනු ලැබුෙව් එතුමායි. හැබැයි, එතුමා ෙම් ගැසට් පතය පිළිබඳව
කිසි ෙදයක් කථා කෙළේ නැහැ. එතුමා කථා කෙළේ අලියාෙග්
වලිගය ගැනයි, වලිගෙය් ෙකොස්ස ගැනයි, අලියාෙග් කකුල
ගැනයි. ෙම් වාෙග් බහුබූත, අනම් මනම් වගයක් කථා කරලා
ගියා. ඉතින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් අමාත වරුන්ට අද ෙවලා තිෙබන
ෙද් ෙම්කයි.
විෂය සම්බන්ධව ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.
ෙකනකු වයසින් මුහුකුරා යන ෙකොට දැනුම් සම්භාරය වැඩි
ෙවලා, දැනුෙමන් ෙපෝෂණය ෙවලා, මීට වඩා ඵලදායී ෙදයක්
කියන්න ඕනෑ. හැබැයි, අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? වයසින්
මුහුකුරා යන්න යන්න ෙමොළයත් ළපටි ෙවලා. ෙමෙලෝ හසරක්
නැහැ. කියන්නම් වාෙල් ෙමොනවා ෙහෝ ඕපා දුප ටිකක් කථා
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගය පමණක් ෙනොෙවයි, දැන් අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදකක්
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තිෙබනවා. ඊෙය් -ෙපෙර්දා නැවතත් ආරම්භ කළා, ෙකොළඹ
වටරවුම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැඩ කටයුතු. දැන් ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ගත්තාම කිෙලෝමීටර් 22.14යි
තිෙබන්ෙන්. දැන් වාහන කාණ්ඩ හතරක ගාස්තු පිළිබඳව ෙම්
ගැසට් පතය තුළින් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ගැසට් පතෙය් ඒ කාණ්ඩ හතරකට ෙබදා තිෙබන
වාහනවලට එක එක මිල ගණන් තීන්දු කර තිෙබනවා, අය
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. කටුනායක ඉඳලා ෙකොළඹට
කිෙලෝමීටර් 22ක් දුර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන්
තවත් අධිෙව්ගී මාර්ගයක් තිෙබනවා කඩුෙවල - ෙගොඩගම අධිෙව්ගී
මාර්ගය, එෙහම නැත්නම් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය යනුෙවන්.
ෙම් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට එක නීතියකුත්, කටුනායක ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගයට තව නීතියකුත් කියාත්මක වනවා.
එකම ආණ්ඩුව; එකම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය. නමුත් මුදල් අය
කිරීෙම්දී නීති ෙදකක් තිෙබනවා. දැන් කටුනායක ඉඳලා
පෑලියෙගොඩට කිෙලෝමීටර් 22.14ක් යන ෙකොට පළමු කණ්ඩෙය්
වාහනවලට, එනම් කාර් වාෙග් වාහනවලට එක කිෙලෝ මීටරයකට
රුපියල් 13යි ශත 60ක් අය කරනවා. ඒ වාෙග්ම දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් කඩුෙවල සිට කහතුඩුවට කිෙලෝමීටර් 23.9යි
තිෙබන්ෙන්. දැන් අර කිෙලෝමීටර් 22ට වඩා එක කිෙලෝ මීටරයයි
ෙවනස් ෙවන්ෙන්. හැබැයි, එතැන අය කරන්ෙන් පළමු වැනි
කාණ්ඩෙය් වාහනවලට එක කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 6.20යි.
කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය්
වාහනවලට එක කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 13.60යි. දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය්
පළමුවැනි
කාණ්ඩෙය්
වාහනවලට
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 6.20යි. කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් වාහනවලට කිෙලෝමීටරයකට
රුපියල් 20.45යි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඒ සඳහා අය
කරන්ෙන් රුපියල් 10.46යි. තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් වාහනවලට
කටුනායක
පෑලියෙගොඩ
අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය්
එක
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 27.28යි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
එක කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 14.66යි. ඒ වාෙග්ම හතර වැනි
කාණ්ඩෙය් වාහනවලට කටුනායක - පෑලියෙගොඩ මාර්ගෙය් එක
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 36.36යි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
එක කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 16.74යි. ෙම්ක විශාල ෙවනසක්;
විශාල පරතරයක්. සියයට සියයක ෙවනසක්. ෙම් කටුනායක ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන මිනිස්සු ලංකාෙව් මිනිස්සු
ෙනොෙවයිද? දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට එක නීතියකුත්,
කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගයට තව නීතියකුත්
තිෙබනවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට බාධා කිරීමක් ෙනොෙවයි
කරන්ෙන්. මට විනාඩියක් ෙදන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි, වැඩිෙය ෙවලාව ගන්ෙන් නැතිව.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

පෑලියෙගොඩ සිට ෙවඩිකන්ද පිවිසුම දක්වා ගාස්තු අය
කරන්ෙන් නැතිවයි ගමන් කරන්ෙන්. ඔබතුමා ඔය කිෙලෝ මීටර්
22.2 කියන්ෙන් සමස්ත දුර පමාණය ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ඒ
කාරණය නිවැරදි කරලා ගණනය කරන්න. ඔබතුමා කියන
ගණන් මිනුම් හරි. නමුත් අර ෙනොමිෙල් යන්න දීලා තිෙබන දුර
පමාණයත් එයට ගණනය කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා.
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙනොමිෙල් යන්න දීලා තිෙබන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් අය
කිරීෙම් කවුන්ටරය ළඟට යනකන් විතරයි. ඔය කියන්ෙන්
කවුන්ටරය ළඟට යනකන් තිෙබන කිෙලෝමීටර් ෙදකක දුර
පමාණය ෙන්. ඒ සමස්ත මාර්ගයටම ෙන් මුදල් අය කරන්ෙන්.
මුදල් අය කරන තැන ෙකොතැන වුණත්-

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
ගරු මන්තීතුමා, පෑලියෙගොඩ මාළු කෙඩ් සහ ෙතොරණ
හන්දිෙයන් ඇතුළු වන මාර්ගෙයන් එළියට යන්න පුළුවන්. එතැන
ඉඳලා තමයි අය කිරීම් කරන්ෙන්. කිෙලෝමීටර් හතරක් දුර අය
කරන්ෙන් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් එෙහම නම් -

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
ඔබතුමා අද යන ගමන් ඒක ගණනය කරලා බලන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ඔබතුමා කියන ෙදයට මා එකඟ
වන්න නම්, ඔබතුමා ෙම්කට ඇහුම්කන් ෙදන්න ෙකෝ. කඩුෙවල ෙගොඩගම සමස්ත දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දුර කිෙලෝමීටර්
136.1ක් තිෙබනවා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමු වැනි
කාණ්ඩෙය්
වාහනයකට
ගාල්ල
දක්වා
යාම
සඳහා
කිෙලෝමීටරයකට අය කරන්ෙන් රුපියල් 4.40යි. ෙදවැනි
කාණ්ඩෙය් වාහනයක් සඳහා කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 8.80යි.
තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් වාහන සඳහා කිෙලෝමීටරයකට රුපියල්
13.22යි
හතර
වැනි
කාණ්ඩෙය්
වාහනයක්
සඳහා
කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 15.42යි. දැන් ඔබතුමා ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? එතෙකොට
ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය්
කිෙලෝමීටර් 22ත්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 136ත්
සංසන්දනය කරනෙකොට ඔබතුමා කියන කාරණයට එකඟ
වන්නට පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් දී
ඉතිරි කාරණාවලට පිළිතුරු ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.
ෙමොකද, මට තිෙබන්ෙන් ෙබොෙහොම සීමිත කාලයක් නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට ෙම් කටුනායක ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගයයි, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයයි අතර
මුදල් අය කිරීෙම් දී විශාල පරතරයක් තිෙබනවා. සියයට 100ක
පරතරයක් තිෙබනවා. එකට එකක් වැඩියි. ෙම්කට ෙහේතුව
ෙමොකක්ද? එෙහම නම් ෙම් මාර්ගවල මුදල් අය කිරීෙම් දී එකම
පමිතියක් තිබිය යුතුයි. ෙම්වා සියල්ලම එකම පමිතිෙය් මාර්ග
ෙන්. එතෙකොට මුදල් අය කිරීම සඳහාත් එකම පමිතියක් තිබිය
යුතුයි. එෙහම නැතිව හිතුවක්කාරී විධියට එක මාර්ගයකට එක
විධියකටත් අෙනක් මාර්ගයට තව විධියකටත් මුදල් අය කරනවා.
ෙම් මාර්ග ඉදි කිරීම්වලදී දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට වඩා
කටුනායක - ෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මුදල් ගසා කෑම් සිදු
වුණා කියලා මා හිතනවා. දැන් ෙකොළඹ වට රවුම් මාර්ගය ඉදි
කිරීම සඳහා කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ 67,000ක් වියදම්
කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගය ඉදි
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කිරීම සඳහා කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ 18,500ක් වියදම්
කරලා තිෙබනවා. ඊළඟට දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා වියදම්
කරලා තිෙබන්ෙන්, කිෙලෝමීටරයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 8,000යි.
ෙම් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙන් පළමුෙවන්ම ඉදි කෙළේ.
පළමුෙවන් ඉදි කළ දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට වඩා ෙදතුන්
ගුණයකට වැඩි මුදලක් කටුනායක - ෙකොළඹ මාර්ගය සහ වට
රවුම් මාර්ගය ඉදි කිරීම සඳහා වියදම් කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට
ෙමහි ගසා කාපු පමාණය, ෙකොමිස් ගහපු පමාණය, හැදුණු
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම් හැදුණු විධියට,
ෙහොරකම් කරපු විධියට ගසා කාපු පමාණය උපයා ගැනීම සඳහා
එහි බර මහජනයා ෙවත පැවෙරනවා. ඒකයි ෙමතැන සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. මහජනයා එදිෙනදා මිලදී ගන්නා සියලුම කෑම
වර්ගවලට, -බී ලූනු ෙගඩියට, රතු ලූනු ටිකට, සැමන් ටින් එකටබදු ගහනවා. සැමන් ටින් එකට රුපියල් 50ක් ආණ්ඩුව බදු
ගහනවා. බී ලූනු කිෙලෝ එකට රුපියල් 20ක් බදු ගහනවා. රතු ලූනු
කිෙලෝ එකට රුපියල් 15ක් බදු ගහනවා. ෙම් ආදි වශෙයන්
මහජනයා එදිෙනදා මිලදී ගන්නා සියලුම භාණ්ඩවල බදු
ආදායෙමන් තමයි දැන් ෙම් මුදල පියවන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට මහජනයාට එදි ෙනදා ජීවත් වන්න තිෙබන මුදල් ටික
අරෙගන තමයි ආණ්ඩුව ෙම් ණය මුදල් ෙගවන්න හදන්ෙන්.
ෙමතැනදී හිතුවක්කාරී විධියට අනවශ පීඩනයක් ඇති කර
තිෙබනවා. ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට එන්න රුපියල් 400යි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. විනාඩි 10ක, 12ක, 15ක
කාලයකින් කටුනායකට යන්න රුපියල් 300යි. ෙහණ ගහනවා
ෙන්, ෙම් ගණන් හදන විධියට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
සාධාරණ නැහැ ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මට ෙත්ෙරන නිසා ෙන් කියන්ෙන්. ෙනොෙත්ෙරනවා නම්
කියනවා යැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් දැවැන්ත
සංවර්ධනයක් තිෙබනවා කියනවා. අල්ලස, දූෂණය, ෙකොමිස්
ගැහිල්ල, ගසා කෑම තිෙබනවා.
ඊෙය් -ෙපෙර්දා අපි දැක්කා ෙහොඳම විහිළුවක්. ඊෙය්ද ෙකොෙහේද
තිබුණා, ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් සම්ෙම්ලනය. ජාතික නිදහස්
ෙපරමුෙණ් සම්ෙම්ලනෙය්දී ඒ ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ්
නායකතුමා දැවැන්ත පකාශයක් කරනවා. එතුමා කියන විධියට
ෙම් රෙට් ෙමොකක්ද ඇති කරන්න ඕනෑ? "අල්ලස දූෂණය නැති
කරන්න ඕනෑ. වංචාව, ෙහොරකම නැති කරන්න ඕනෑ. රෙට් යහ
පාලනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ෙම් යන කමය ෙවනස් කරනවා
කියලා අපට ෙපොෙරොන්දු ඕනෑ." එෙහම කියලා එතුමා ආණ්ඩුවට
ෙකොන්ෙද්සි 12ක් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් නායකයා ඉඳ ෙගන
ආණ්ඩුවට ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙකොෙහේද, ෙමතුමා
ඉන්ෙන්? ෙමතුමා ඉන්ෙන් ආණ්ඩුෙව්. ෙමතුමා ඉන්ෙන් කැබිනට්
මණ්ඩලෙය්. ෙමතුමා ආණ්ඩුෙව් ඉඳ ෙගන; කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ඉඳ ෙගන ආණ්ඩුවට ෙකොන්ෙද්සි 12ක් ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමොන
විහිළු වැඩ ද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙමතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයට ෙමෙහම බලපෑමක් කළා නම්; ෙමෙහම
ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කළා නම් ඒක යුක්ති සහගතයි. ෙමතුමා
ආණ්ඩුෙව්ම ඉඳ ෙගන කියනවා ෙම් ෙකොන්ෙද්සිවලට එකඟ
ෙවන්න ඕනෑ ලු. යහ පාලනය සිදු විය යුතුයි කියනවා.
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හත්ෙදයියෙන්, අපි එදා ඉඳලාම ඒක කිව්වා. හම්බන්ෙතොට වරාය
හදන ෙකොට අපි කිව්වා. හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් කරපු ගසා කෑම
ෙකොෙහොමද කියලා අපි කිව්වා. රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන්
වියදම් කරලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හදන ෙකොට ෙම් රෙට්
ජනතාව ණයකාරයන් බවට පත් කිරීෙම් ෙම් කරුමක්කාර වැෙඩ්ට
සහාය ෙදන්න එපා කියලා ෙම් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න මන්තීවරුන්ට
ඇමතිවරුන්ට අපි පුන පුනා කිව්වා.
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
බලාගාරය හදන්න චීනෙය් හීබි පාන්තයට ගිහිල්ලා බලලා එන
ෙකොට මම එතැනදී කිව්වා "ෙම්ක නිස්සාර වැඩක්, ෙම්ෙකන්
කරන්ෙන් රටට අපරාධයක්" කියලා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් සශීක
ෙපොෙළොව විනාශ කරන එකක් කියලා මම කිව්වා. මමත් එක්ක
ගියා පළාත් සභාව, පාෙද්ශීය සභාව, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සහ මුස්ලිම් ෙකොංගසෙය්
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් මුස්ලිම් මන්තීතුමන්ලා. බැංෙකොක් ගුවන්
ෙතොටු ෙපොළට එන ෙතක් ඔවුන් විරුද්ධව හිටියා. බැංෙකොක් ගුවන්
ෙතොටු ෙපොෙළේ සිටි පැය තුනක විතර කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කළ
සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව සියලු ෙදනාම පක්ෂව මාධ යට පකාශ
දුන්නා. මම විතරයි විරුද්ධව කථා කළ එකම එක්ෙකනා. එදත්
විරුද්ධව කථා කළා; අදත් විරුද්ධව කථා කරනවා. අපි
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගිහිල්ලාත් විරුද්ධව කථා කළා. ඒ කරන
විනාශය, ඒ විනාශ කරන මුදල, ඒ සශික ෙපොෙළොවට කරන
හානිය, පරිසරයට කරන හානිය පිළිබඳව අපි කිව්වා.
අරෙගොල්ෙලෝ ෙමොකක් හරි ෙදයකට යට ෙවලා ඒකට පක්ෂ
ෙවලා අන්තිෙම් ආණ්ඩුව පැත්තට ගිහිල්ලා වාඩි වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි අපරාධ කරද්දී
වීරවංශ ඇමතිතුමන්ලා හිටිෙය් ආණ්ඩුව පැත්ෙත්. ආණ්ඩුෙව්
පධාන කථිකෙයෝ; කසකාරෙයෝ. ආණ්ඩුව ඕනෑම ජරා වැඩක්
කරන ෙකොට, ෙහොරකමක් කරන ෙකොට, බලහත්කාරකමක් කරන
ෙකොට, නීතිය අතට අර ෙගන කථා කරන ෙකොට, එවැනි කියා
කරන ෙකොට ඒ සියල්ල මකා ෙගන ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කර ෙගන,
ජනාධිපතිතුමාට සුදු හුණු ගාෙගන වැඩ කටයුතු කෙළේ ඒ
වීරවංශයි. ෙම් සැෙර් විමල් වීරවංශ උන්නැෙහේ කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද?
වීරවංශ උන්නැෙහේ කියනවා "ෙම් රෙට් යහ
පාලනයක් ඇති කරන්න ඕනෑ, රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන්න
ඕනෑ" කියලා. දැන් අවුරුදු 12ක් ගිහිල්ලා ඉවරයි. අවුරුදු 12ක්ම
ෙහොරා කන්න ඉඩ දුන්නා; ෙකොමිස් ගහන්න ඉඩ දුන්නා; කප්පම්
ගන්න ඉඩ දුන්නා. ඒවාට ඒෙගොල්ෙලොත් හවුල් වුණා. අපි දන්නවා,
එතුමා නක්ෂත බලන තැන ඉඳලා. ඕනෑ නම් මම කියන්නම්.
පිළියන්දලට ගිහිල්ලා බලන තැන ඉඳලා ඕනෑ නම් මම කියන්නම්.
අනුන්ෙග් නම්වලින් ''ෆැක්ට්රි'' දැම්මා. ෙම් සියල්ල කරන්න හම්බ
කරන ෙකොට ආණ්ඩුව ෙහොඳයි. ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන්න හිටියා.
දැන් කියනවා, ආණ්ඩුෙව් දූෂණය ගැන.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ
කරන්නම්.

ගරු මන්තීතුමනි. මම අවසන්

දැන් ෙම්වාෙග් කතන්දර කියනවා. යහ පාලනයක් ඇති
කරන්න කියනවා. දූෂණය නැති කරන්න කියනවා. ෙම්වා
කරන්ෙන් නැත්නම් ආණ්ඩුවට රතු එළිය දමනවා කියනවා.
ආණ්ඩුෙව් ඉඳ ෙගන රතු එළිය දමන්ෙන් කාටද? කාටද ෙටෝච්
ගහන්ෙන්? සම්පූර්ණෙයන්ම තමන්ෙග් කාර්යයන් කර ෙගන, කර
ෙගන ඉවර ෙවලා රෙට් ජනතාවට දැන් ෙපන්වන්න හදනවා "අපි
ෙබොෙහොම පිරිසිදු - pure white - ෙපොරවල්, ඔය කරන ජරා
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වැඩවලට අපි උඹලත් එක්ක නැහැ, අපි දැන් ෙවනම ඉස්සරහට
එනවා." කියලා. ඉදිරියට එන තත්ත්වය ෙහොඳ නැහැයි කියලා
දන්නවා. ඉදිරියට එන තත්ත්වය ෙහොඳ නැති ෙවන ෙකොට
ජනතාවෙගන් කස පහර වදිනවා කියලා දන්නවා. ඒ නිසා දැන්
උපකමශීලීව තමන්ෙග් මුකරි කට පාවිච්චි කරලා ජනතාව
ෙගොනාට ඇන්දවීෙම් ව ාපාරය අර ෙගන යනවා. විපක්ෂයත්
ෙගොනාට අන්දවන්න හදනවා. ඇයි, දැන් විපක්ෂය හිතනවා
වීරවංශත් ඉවරයි, ඒ ෙගොල්ල අත්හැරලා කියලා. නැහැ, අපි
ෙගොනාට අඳින්ෙන් නැහැ. වීරවංශලා යන ගමන ෙමොකක්ද කියලා
අපි දන්නවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙහොරා කාලා, ගසා
කාලා, ඒවාට උදවු දීලා ඉවර ෙවලා තමයි ෙම්වා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, රුපියල් ෙකෝටි
5000ක් වැය කරලා මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ හැදුවා. රුපියල්
ෙකෝටි 3000ක් වැය කරලා හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. නැව් නැති
වරායවල්. නැව් ෙනොඑන වරායවල් හැදුවා. ගුවන් යානා එන්ෙන්
නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් හැදුවා. දැන් හම්බන්ෙතොට පෙද්ශෙය්
දැවැන්ත මාර්ග ඉදි කරලා තිෙබනවා. හම්බන්ෙතොට සංවර්ධනය
කරන්න එපා කියලා අපි කියනවා ෙනොෙවයි. ඒකට ඊර්ෂ ාෙවන්
කථා කරනවා ෙනොෙවයි. කාර් එකක්වත් යන්ෙන් නැති පාරවල්
හදලා තිෙබනවා. පැය ගණනාවකට එක වාහනයක්වත් යන්ෙන්
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ
හදන ෙවලාෙව්, හම්බන්ෙතොට වරාය හදන ෙවලාෙව්
රට
සංවර්ධනය කරන්න ඕනෑ කියන පරම ෙච්තනාව ඇතිව කළා නම්
ඒ මුදල්වලින් ෙකොළඹ - යාපනය අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කරන්න
තිබුණා. ෙකොළඹ-යාපනය අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කළා නම්
ෙකොළඹට එන තදබදය ඉවරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ-නුවර
අධිෙව්ගී මාර්ගය සකස් කරන්න තිබුණා. අද බලන්න කුරුණෑගලදඹුල්ල පාෙර් ෙකටි දුරක් යන්න පැය ගණනාවක් ගතවනවා.
එෙහම නම් පමුඛස්ථානය ෙදන්න තිබුෙණ් කුරුණෑගල-දඹුල්ල
පාරට, ෙකොළඹ-නුවර පාරට. රට ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ නම්
ෙමන්න ෙම් වාෙග් වැඩවලට අතගහන්න තිබුණා. ෙම්ෙක් එකම;
මුඛ පරමාර්ථය ෙකොමිස් ගැහීම සහ හම්බ කිරීමයි. ඒකට
පමුඛස්ථානය දීලා කිෙලෝමීටරයක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 8000න්
පටන් ෙගන රුපියල් ලක්ෂ 67000 දක්වා වැය කරන්න කටයුතු
කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

අවසන් කරන්නම්, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතාවට ආදරයක් තිබුණා නම් කරන්න
තිබුෙණ් ෙමයයි. උදෑසන එන දුම්රිය දිහා බලන්න. වවුලන් වාෙග්
දුම්රිෙය් එල්ලිලා තමයි රජෙය් ෙසේවකයන් වැඩට එන්ෙන්. දුම්රිය
මාර්ගය ෙදපස රජෙය් ඉඩම්, රක්ෂිත ඉඩම් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා.
එම ඉඩම් ෙයොදාෙගන තව දුම්රිය line ෙදකක් වැඩි කරන්න
තිබුණා. දුම්රිය line ෙදකක් වැඩි කළා නම් රෙට් ජනතාවට
පහසුෙවන් ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්. අධිෙව්ගී මාර්ග හදපු එක
නරකයි කියලා අප කියනවා ෙනොෙවයි. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග හැදීම
තුළිනුත් රෙට් ජනතාවට ලැබුණු පතිලාභය ෙමොකක්ද? රජෙය්
ෙසේවකයාට ලැබුණු පතිලාභය ෙමොකක්ද? ලක්ෂ 13ක් වන රජෙය්
ෙසේවකයන් දිනකට විනාඩි තිහ, හතළිහ පරක්කු ෙවලා
කාර්යාලයට එන ෙකොට ෙම් රටට ෙනොෙවයිද එහි අභාග
සම්පන්න පතිඵල ලැෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුව මුදල් ඉපයීෙම්
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පරමාර්ථය පමුඛ කරෙගන ෙම් වැඩ කටයුතු කිරීම නිසා රෙට්
ජනතාවට ෙසතක් වන්ෙන් නැහැ කියන කාරණය පකාශ කරමින්,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා
දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මට විනාඩි 13ක් තිෙබනවා ෙන්ද, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, you have 12 minutes.
[5.21 p.m.]
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, a well-planned network of
roads and railways are a sine qua non for the
development of a country. Sri Lanka is such a country in
the 21st Century. It has really transformed into a "Wonder
of Asia". Today, it has really shaped into a resplendent
Island. A well-planned network of roads and railway
tracks have been laid throughout the country now. The
railway tracks in the North that were uprooted and
destroyed by the Tigers will be rebuilt very soon next
month and then the people will be able to travel to Jaffna
by train. There was a time when people, particularly in
the Eastern Province, were not able to come to Colombo
not only because they did not have proper roads but they
faced a lot of dangers and other predicaments on their
way to Colombo.
கிழக்கு
மாகாணத்தி
ந்
ெகா ம் க்கு
வ கின்ற
ஹாஜியார்மாைர ம்
ேபா யார்மாைர ம்
மன்னம்பிட் ய
பாலத்தில் இறக்கி, அவர்களிடமி ந்த பாிசுத்த குர்ஆைன ேமாப்ப
நாய்கைளக்ெகாண் ேமாப்பம் பி த்த ஒ
கம் இ ந்த . அந்தக்
க
கத்ைத ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்
நீக்கியி க்கின்றார்.
தற்ெபா

Sir, at this point I would like to digress a little with
your permission and make certain remarks about the
uncalled for and ungentlemanlike remarks made to me by
the Hon. Gamini Jayawickrama Perera. Although he has
grown in age, today I realized that he has gone into a
rapid state of decay. පල්ලිවල අපව ගන්ෙන් නැහැ ලු. අප
හැම දාම පල්ලිවලට යනවා. ඒෙක් කිසිම පශ්නයක් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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பள்ளிவாசல்கள் சம்பந்தமாக எந்தவிதமான அ பவ ம்
இல்லாதவர்கள்
அவற்றின்
நடவ க்ைககள்
பற்றிப்
ேபசியைதயிட்
நான் மிக ம் வ ந் கின்ேறன். எந்தெவா
பள்ளிவாசல் நி வாகத்தினா ம் எந்தெவா
ஸ்
க்கும் எந்தத்
தைடைய ம் விதிக்க
யா . யாராவ
ஒ
ஸ் ம்
குற்றமிைழத்தால் - ஒ
பாவச் ெசயைலச் ெசய்தால் - அவர்
பாவமன்னிப் க்ேகாாி மீளேவண் ேம தவிர, அவ க்ெகதிராக
எந்தப் பள்ளிவாசல் நி வாக ம் எந்தத் தைடைய ம் விதிக்க
யா . அதைன இவர்கள் நன்றாகப் ாிந் ெகாள்ளேவண் ம்.
நாங்கள்
ஒ
பிேரரைணக்கு
ஆதரவாக
வாக்களித்ேதாம்
என்பதற்காக
இன்
எம்ைமப்பற்றிப் பல
விமர்சனங்கள்
ெவளிவ கின்றன. உண்ைமயிேல, நான் அதற்கு ஆதரவாக
வாக்களித்ேதன். என்ைனப்ேபான்
சுதந்திரக் கட்சிையச் ேசர்ந்த
நான்கு
ஸ் ம்
உ ப்பினர்கள்
அதற்கு
ஆதரவாக
வாக்களித்தார்கள். காரணம், அந்தச் சட்டத்தில் “கசிேனா”
உள்ளடங்கவில்ைல என்பைத இந்த நாட் ன் ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கேள ெதட்டத்ெதளிவாகக் கூறிவிட்டார். அ மாத்திரமல்ல,
எங்க ைடய ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சர் மாண் மிகு
ெப ல் ராஜபக்ஷ அவர்க ம் அதில் “கசிேனா இல்ைல” என்
இச்சைபயிேல வாய்நிைறயச் ெசான்னார். இைதவிட ேவெறன்ன
உத்தரவாதம் ேதைவ? இதைனக் ேகட்காதவர்கைளப்ேபால்
எதிர்க்கட்சியினர் ஒ
தத்ைதப் பைடத் , இங்கு "கசிேனா!
கசிேனா! கசிேனா!" என் கூச்ச ட்டார்கள்.
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, நான்
இங்கு குர்ஆனின் பிரதிெயான்ைறக் ெகாண் வந் தி க்கின்ேறன்.
குர்ஆனில்
சூ
உட்பட
மற்றைவகள்
எல்லாம்
தைடெசய்யப்பட்
க்கின்றன.
அ
பற்றி
எந்தவிதமான
சந்ேதக ம் கிைடயா . இங்ேக பா ங்கள்! அல் - குர்ஆனின்
இரண்டாம் பாகமான சூரா அல்-பகராவின் 219ஆவ
ஆயத்
பின்வ மா ெசால் கின்ற :
“...யஸ்அ

னக அனில் கஃம்ாி வல்மய்

ாி...”

"(நபிேய!) ம ைவ ம், சூதாட்டத்ைத ம் பற்றி அவர்கள் உம்மிடம்
ேகட்கின்றனர். (அதற்கு) நீர் கூ
ராக: "அவ்விரண்
ம் ெப ம்
பாவ ம் மனிதர்க க்கு(ச் சில) பலன்க ம் இ க்கின்றன. ேம ம்,
அவ்விரண் ன் பாவம், அவ்விரண் ன் பலைனவிட மிகப்ெபாியதாகும்;
(நபிேய! "தர்மத் க்காக) எைதச் ெசல ெசய்வ ?" என் ம் அவர்கள்
உம்மிடம் ேகட்கின்றனர். (அதற்கு) நீர் ("தங்கள் ேதைவக்குச்
ெசல ெசய்த ேபாக) எஞ்சியி ப்பைத" எனக் கூ
ராக! இவ்வாேற,
நீங்கள் சிந்தித் ணர்வதற்காக, உங்க க்கு அல்லாஹ் (தன
வசனங்கைள) ெதளிவாக்குகிறான்.

So, it is very clear; the Quran forbids gambling.
நான்
ஒ
ஸ் ம்.
நான்
ஒ ேபா ம்
சூ
விைளயா வதில்ைல; ம அ ந் வதில்ைல; ைகபி ப்பதில்ைல;
கசிேனா க்குப் ேபாவதில்ைல. நான் ேவ
அநாச்சாரங்களி ம்
ஈ ப வதில்ைல. ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியி ள்ளவர்கள்தாம்
எல்லா
இரவி ம்
கசிேனாவில்
காணப்ப கின்றார்கள்.
ேவண் ெமன்றால் அவர்களின் ெபயர்கைள ம் குறிப்பிட் ச்
ெசால்ேவன். எம்ைம விமர்சிப்பவர்க க்கு நான் ெசால்ல
ேவண் ம். இந்தச் சைபக்கு நான் வந்த
ஒ
ஸ் ம் என்ற
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ேகாதாவிேல. ஒ
ஸ் ம் என்ற
ைறயிேலதான் ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்கள் என்ைன இந்தச் சைபக்கு நியமித்தார்.
இல்லாவிட்டால்
அவர்க ைடய
சிங்கள
ெப ம்பான்ைம
இனத்ைதச் ேசர்ந்த எவ்வளேவா ேபர் இ க்கின்றார்கள்,
என்ைனவிடப் ப த்தவர்கள் இ க்கின்றார்கள், என்ைனவிடப்
பாிச்சயம் ெபற்றவர்கள் இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, என் ைடய
மார்க்கத்ைதக் காப்பாற் வ என் ைடய கடைம.
நான்
த ல்
ஸ் ம்; இ தியாக ம்
ஸ் ம். நான்
பிறந்த
ஸ் மாக; நான் மரணிப்ப ம்
ஸ் மாக என்பைத
மிக ம்
ஆணித்தரமாகக்
கூறிக்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
மீனாக மரணிக்க ேவண் ெமன் தான்
அப்ப யான ஒ
அல்லாஹ்விடத்தில் நான் ஆச் ெசய்கின்ேறன்! ஆனால், இன்
எங்கைளப் பார்த்
விமர்சிக்கின்றார்கள். ெவளியி ள்ள சிலர்
குர்ஆைனப் பார்த்
விமர்சிக்கின்றார்கள். குர்ஆனில் குற்றம்
பி க்கின்றார்கள். அதைனயிட்
நாங்கள் இந்தச் சைபயிேல
குர்ஆனின்
லமாகேவ பதிலளிக்க வி ம் கின்ேறாம். இங்ேக
பா ங்கள்!
அல் zஸுஹ் ஃப் - பாகம் 25

"ஹாமீம்; வல்கிதாபில்
பீன். இன்னா ஜஅல்னாஹும் குர்ஆனன்
அரபிய்யல் லஅல்லகும் தஃகி ன்"
"ெதளிவான ேவதத்தின்மீ
சத்தியமாக; நிச்சயமாக நாம், இதைன
நீங்கள் விளங்கிக்ெகாள்வதற்காக அரபி ெமாழியிலான குர்ஆனாக
ஆக்கியி க்கிேறாம். இன் ம் நிச்சயமாக, இ
நம்மிடத்தி ள்ள
(லவ்ஹுல் மஹ்ஃ ள் என் ம்) தாய்
ல் (பா காக்கப்பட் )
இ க்கிற ; (இ
ேவதங்களில்) மிக்க உயர்வான, ஞானம்
நிைறந்ததாகும்.

"இன்னத்தீன இன்தல்லாஹில் இஸ்லாம்"

Islam is true religion. இந்த உலகத்திேல யா க்கும்
குர்ஆைன நிந்திப்பதற்கான உாிைம கிைடயா . அப்ப
நிந்தித்தவர்கள்
வரலாற்றிேல
நல்ல ைறயில்
வாழ்ந்ததாக ம் கிைடயா . அவர்கள் எந்தச் சமயத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களாக இ ந்தா ம் சாிேய. 'தம்மபத'விைன
நாங்கள்
ஏசமாட்ேடாம்;
'திாிபிடகய'ைவ
நாங்கள்
ஏசமாட்ேடாம்.
நாங்கள்
அதைன
ெகளரவப்ப த்
கின்ேறாம். குர்ஆைன நிந்திப்பவர்களின்
மிக ம்
பயங்கரமாக
இ க்குெமன்பைத,
ெவளியிேல
ெசால் க்ெகாண்
திாிகின்ற 'ேசனா'க்க க்கு இந்தச்
சைபயின் லம் நான் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
நாங்கள் இந்த நாட் ேல எந்தவித பயேமா, அச்சேமா
இல்லாமல் அ ைமயாக வாழ்கின்ேறாம். பா ங்கள்!
எங்க ைடய நாட் ன் சட்டதிட்டம் - அரசியலைமப் Constitution - என்ன ெசால்கின்ற ?
Article 9 of the
Constitution states, I quote:
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“The Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the foremost
place and accordingly it shall be the duty of the State to protect and
foster the Buddha Sasana, while assuring to all religions the rights
granted by Articles 10 and 14(1)(e).”

So, Sir, it is very clear that we have to respect
Buddhism and it is the right of every citizen of Sri Lanka
to protect Buddhism, because the Constitution calls upon
to do that and it is the right of you, Sir, as a Buddhist, to
protect our religion, Islam, and other religions according
to the same constitution.
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எனேவ, நாங்கள் நல்ல வார்த்ைதகளால் மக்கைள அைழக்க
ேவண் ம். உங்கைள யார் நிந்தித்தா ம் நீங்கள் அவர்கைள
நிந்திக்காதீர்கெளன
குர்ஆன்
எமக்கு
வ
த் கின்ற ;
அழகான வார்த்ைதகைளப் பாவிக்குமா
அல்-குர்ஆன் எம்ைம
அைழக்கிற .
அண்ைமக்காலமாக
அகில
இலங்ைக
ஜம்மிய்யத் ல் உலமா சைபயின் தைலவர் அஷ்ேஷஃ ெமளலவி
ாிஸ்வி
ப்தி அவர்கள் ஜும்மா உைர லம் அாிய பல
பிரசாரங்கைள அழகாகச் ெசய்
வ கின்றார்; இந்த நாட்
மக்கைள - ஸ் ம்கைள நல்வழிப்ப த்தி வ கின்றார். குர்ஆன்
வசனம் ஒன் இ க்கின்ற .

Article 14(1)(e) of the Constitution states, - this is
very clear - I quote:
“the freedom, either by himself or in association with others, and
either in public or in private, to manifest his religion or belief in
worship, observance, practice and teaching;........"

"உத்உ இலா ஸபீ

ரப்பிக பில்ஹிக்மதி வல் ெமளஇலதில் ஹஸனா"

"(நபிேய) நீர் (மனிதர்கைள) விேவகத்ைதக் ெகாண் மற் ம் அழகான
நல் பேதசத்ைதக்ெகாண்
உமதிரட்சகனின்
வழியின்
பக்கம்
அைழப்பீராக!"

අපි ෙබෞද්ධ ධර්මය ගනිමු. ෙබෞද්ධ ධර්මය මඟින් අපට
ෙමොකක්ද කියා ෙදන්ෙන්? "ධම්ෙමො හෙව් රක්ඛති ධම්මචාරී" කියා
ෙබෞද්ධ ධර්මෙය් අපට පැහැදිලි කර ෙදනවා. ඒ කියන්ෙන්
ධර්මයට අනුව හැසිෙරන්නා ධර්මය විසින්ම ආරක්ෂා කරනවාය
කියන එකයි. ෙබෞද්ධ ධර්මයට අනුව ෙමත්තා, කරුණා, මුදිතා,
උෙප්ක්ඛා යනුෙවන් සතර බහ්ම විහරණ ගැන සඳහන් වනවා.
සතර බහ්ම විහරණ නිසා තමයි ෙම් රෙට් ජීවත් වීෙම් වාතාවරණය
හා නිදහස මුස්ලිම්වරුන් ඇතුළු අන් සියලු ෙදනාටම ලැබී
තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

என குர்ஆன் மிக ம் அழகாகச் ெசால்கின்ற . இந்த
நாட் ேல பல நல்ல இயக்கங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற ம்
சிக்கின்றார்கள். இந்த நாட் ேல 60 - 70 வ டங்க க்கும்
ேமலாக அகில இலங்ைக தப்லீக் ஜமாஅத் ெசயற்பட்
வ கின்ற . அவர்கள் ஊர் ஊராக, கிராமம் கிராமமாகச் ெசன்
ெதா வதற்காக மக்கைளப் பள்ளிவாச க்கு அைழக்கின்றார்கள்.
சிங்களப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் மற் ம் இங்குள்ள
இராதாகி ஷ்ணன் ேபான்ற தமிழ் உ ப்பினர்க க்கும் இ
நன்றாகத் ெதாி ம். ெதா ைகக்கு அைழப்ப
ஸ் ம்க ைடய
கடைம! அதில் என்ன குற்றம் இ க்கின்ற ?

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

Hon. Member, please wind up now.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව ෙම් රෙට් මූලික සංස්කෘතියක්
තිෙබනවා. ඒක සිංහල සංස්කෘතිය නැත්නම් ෙබෞද්ධ සංස්කෘතිය
කියා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එය ඇතුළත උප සංස්කෘති තුනක්
හතරක් තිෙබනවා. ඒ තුළ තමයි අප සහජීවනෙයන් ජීවත් වන්ෙන්.
යම් ෙකෙනක් මුස්ලිම්වරුන්ට බැණ වැෙදනවා නම් ඒ අයට හරවා
බණින්න එපා කියා ශුද්ධ වූ අල් කුරානෙය් සඳහන් ෙවනවා. ඒ
ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා අෙනකුත් ෙදවිවරුන්ට නිගා
ෙකරුෙවොත් ඒ ෙදවිවරු ඔබතුමන්ලාෙග් ෙදවිවරුන්ට නිගා කරයි.
பாகம் 7 : சூரா அல் அன்ஆம் : 108 ஆவ

வசனம்:

"(விசுவாசிகேள!),
அல்லாஹ்ைவயன்றி
அவர்கள்
அைழத் க்
ெகாண்
ப்ேபாைர நீங்கள் திட்டாதீர்கள்; - Do not insult other
religions or Gods. - அதனால் அவர்கள் அறியாைமயின்
காரணமாக
விேராதத்தால்
அல்லாஹ்ைவத்
திட் வார்கள்;
இவ்வாேற ஒவ்ெவா வகுப்பின க்கும் அவர்க ைடய ெசயைல
நாம் அலங்காரமாக்கி ைவத்தி க்கின்ேறாம்; பின்னர் அவர்களின்
மீட்சி அவர்களின் இரட்சகனின் பாேல உள்ள ".

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

அேதேபான் தான்
அகில
இலங்ைக
ஜம்மிய்யத் ல்
உலமா ம் ஏைனய இயக்கங்க ம் ெசயற்ப கின்றன.
ஜமாஅத்-ஏ
இஸ்லாம்
நல்ல
பல
ேசைவகைளச்
ெசய்தி க்கின்ற . அவர்கள் இலக்கியத்தின் லமாக ம் ேசைவ
ெசய் ள்ளார்கள். அதாவ
அவர்கள் நல்ல பல இஸ்லாமியக்
க
லங்கைளப்
பல
ெமாழிகளி ம்
ெகாண் வந்
இலங்ைகயின் சாகித்தியத்ைதக்கூட ேபாஷித்தி க்கின்றார்கள்.
ஆனால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் ேபனா க்கினார்கள் என்பதற்காக
இப்ப
எம்ைம விமர்சிக்க
யா . நான் உங்க க்கு ஒன்ைறச்
ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
பா ங்கள், ‘ ஸ் ம் ரசு’ – ஏப்ரல் 30 - 06 பத்திாிைகயிேல
"ஹராத்ைதக் ஹலாலாக்கியவர்கள்" என்ற தைலப்பிட் க் கட் ைர
ஒன் எ தப்பட் ள்ள . அதாவ ெசயல்
க்க அபிவி த்திக்
க த்திட்டத்தின் கீழான கட்டைளக்கு நாங்கள் ஆதரவாக
வாக்களித்ேதாம் என்பதன் காரணமாக அந்தப் பத்திாிைகயில்
எங்கைள விமர்சித்
எ தப்பட் ள்ள . ஆனால், "ஹராத்ைத
ஹலாலாக்கிய
ஸ் ம்கள்”
என்
ெசால்கின்ற
ஸ் ம்,
இஸ்லாத்ைதவிட் விலகியவனாவான்; ‘ ர்த்தத்’ ஆவான்.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(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)

அந்தச் ெசய்தியில், அைமச்சர் ெபள
அவர்கள், ைபசர்
ஸ்தபா அவர்கள், அப் ல் காதர் அவர்கள் மற் ம் என்ைனப்
பற்றி
எல்லாம்
குறிப்பிட்
க்கின்ற .
இவ்வா
ெசால்கின்றவர்கள் ஹராம் ஜாதாக்கள்! இப்ப ப்பட்டவர்கைளக்
கிழக்கு
மாகாணத்திேல
'ஹராம்
ெபா க்கிகள்'
என்
ெசால்வார்கள். இவர்கைளப்பற்றி எல்லாம் எங்க க்கு நன்றாகத்
ெதாி ம். இன்
எப்ப ப்பட்டவர்கள் ேபனா பி க்கின்றார்கள்?
நா ம் ' ஸ் ம் மீ யா'வின் ஓர் ஆரம்பகால உ ப்பினர்;
ஆ ட்கால உ ப்பினர். ஆகேவ, தகாத ைறயில் எ
கின்ற
இவர்க க்கு நாங்கள் வகுப் க்கள்-கற்ைகெநறிகள் - நடத்த
ேவண் ம்.
எனேவ,
ேபனாவின்
லமாகப்
பாவத்ைதச்
ெசய்கின்றவர்கைள ம்
அல்லாஹுத்தஆலா
மன்னிப்பானாக
என்
இந்தச் சைபயிேல நான்
ஆச் ெசய்
ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
இ தியாக
ஒன்ைறச்
ெசால்கின்ேறன்.
அதாவ ,
இஸ்லாத் க்கு விேராதமாக எந்தச் சக்திகள் எந்தக் ேகாணத்தில்
வந்தா ம் அவர்கைள எதிர்த் ப் பாரா மன்றத்திேல குரல்
ெகா ப்ப மாத்திரமல்ல, அதற்காக நாட் ன் எந்த
ைலயி ம்
ெகா பி த் ப் ேபாரா வதற்கு நான் தயாராக இ க்கின்ேறன்.
ஏெனன்றால் நான் பிறந்த ம் ஒ
ஸ் மாக. இ தியில்
இறப்ப ம் ஒ
ஸ் மாகேவ.
எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுத்தஆலா எங்க ைடய ஈமாைனப்
பா காத் த் தர ேவண் ம் என் கூறி, ஆச் ெசய் ெகாண் ,
உங்க க்கு
நன்றி
ெதாிவித் ,
என் ைடய
உைரைய
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. V.S. Radhakrishnan. You
have five minutes.
[பி.ப. 5.35]

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
இந்தச் சைபயிேல விேசடமாக இந்த நாட் ன் அதிேவகப்
பாைதகளில் கட்டணம் அறவிடப்ப கின்ற அம்சம் பற்றிப்
ேபசப்ப கின்ற . ஆனால், உலகத்திேல இ க்கின்ற எந்த
அதிேவகப்
பாைதயாக
இ ந்தா ம்
அவற்றின்
அபிவி த்திக்காகத்தான் அங்கு கட்டணம் வசூ க்கப்ப கின்ற .
அந்த
வைகயிேல
இலங்ைகயி ம்
அைதச்
ெசய்வ
வரேவற்கக்கூ ய ஒ விஷயம்.
இன்
மைலயகத்திேல
அதிகமான
பாைதகள்
ெசப்பனிடப்பட் வ கின்றன; 'கார்பட்' இடப்பட் வ கின்றன.
இந்த
அரசாங்கத்தின் லம்தான்
ேதாட்டப்
பகுதியிேல
தன் தலாக
திகள் 'கார்பட்' ெசய்யப்பட்டன என்பைத நான்
இந்த ேநரத்தில் உ தியாகச் ெசால்ல வி ம் கின்ேறன். இந்த
அரசாங்கத்தின் லமாக ம் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்கள்
லமாக ம் ெகளரவ நிர்மல ெகாத்தலாவல அவர்கள்
லமாக ம் அங்கு பதிேன - பதிெனட் த் ேதாட்டப் பாைதகள்
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ெசப்பனிடப்பட் ள்ளன. அங்கு சுமார் நாற்ப - ஐம்ப கிேலா
மீற்றர் பாைதகள் 'கார்பட்' இடப்பட் ச் ெசப்பனிடப்பட் ள்ளன
என்
நான் நிைனக்கின்ேறன். இ குறித் விேசஷமாக ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெகளரவ நிர்மல ெகாத்தலாவல
அவர்க க்கும் நான் நன்றி ெசால்ல ேவண் ம். ஆனால், இந்தப்
பாைதகைளத் தார் ஊற்றி ெசப்பனி வதற்குக்கூட ஏற்ெகேவ
யா ம் எந்தக் காலத்தி ம்
ன்வரவில்ைல. ஆகேவ, இந்த
அரசாங்கம் எங்க க்குச் ெசய்கின்ற இவ்வாறான ேசைவகள்
குறித்
நாங்கள் இந்த ேநரத்திேல அவர்கைளக் ெகளரவமாகப்
பாராட்ட ேவண் ம். அதற்காகத்தான் இங்கு இந்த ேநரத்ைத
ஒ க்கித் த மா நான் ேகட்
ந்ேதன்.
இன் கண் - வெர யா, ப ைள - வெர யா ேபான்ற
பாைதகள் நல்ல
ைறயில் ெசப்பனிடப்பட் அங்கு உல்லாசப்
பிரயாணிகள்
அதிகம்
வரக்கூ ய
ஒ
சூழ்நிைல
உ வாகியி க்கின்ற . அைதப்ேபால, ஹட்டன் - வெர யாப்
பாைத
ெசப்பனிடப்பட்
வ கின்ற .
இதன் லமாக
வெர யா க்கு
வ கின்ற
உல்லாசப்
பிரயாணிகளின்
எண்ணிக்ைக அதிகாிப்பதற்கான வாய்ப்
இ க்கின்ற . ஒ
நாட் ன அல்ல ஒ மாகாணத்தின பாைதைய அபிவி த்தி
ெசய்தால் நிச்சயமாக அங்கு உல்லாசப் பிரயாணிகள் வந்
ேபாவதற்கு
வசதியாக
இ க்கும்.
அ மட் மல்லாமல்
எங்க ைடய ேதாட்டத் ெதாழிற் ைற மற் ம் மரக்கறிச்ெசய்ைக
என்பன இன் வி த்தியைடந் ள்ளன. அதாவ , இன் இந்தப்
பாைதகள் ெசப்பனிடப்பட்டதன் காரணமாக எல்லா மக்க ம்
அதிகமாக நன்ைம ெபறக்கூ ய ஒ சந்தர்ப்பம் கிைடத் ள்ள .
ஆகேவ, இ
இன்
ேதாட்டப் ற மக்க க்கும் மற் ம்
வெர யாவிேல வாழ்கின்ற மக்க க்கும் நன்ைம பயக்கக்கூ ய
ஒ காாியமாக இ க்கின்ற .
ெபா வாக
வெர யா மாநகர சைபப் பிரேதசத்தில்
கந்தப்பைள உள் தி உட்பட எல்லாப் பாைதக ேம இன்
ெசப்பனிடப்பட் ள்ளன என்பைத நான் இந்த ேநரத்திேல
கூறிக்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
அேதேநரம்,
ஹற்றன்
பகுதியிேல இன் ம் பல பாைதகைள அபிவி த்தி ெசய்ய
ேவண் ய சூழ்நிைல உள்ள . ஆகேவ, அந்தப் பகுதியில்
இ க்கின்ற மிக க்கிய பாைதகளான ஹற்றன் - மஸ்ெக யா,
ஹற்றன் - ெபாகவந்தலாவ, ஹற்றன் - டயகம ேபான்ற திகைளக்
"கார்பட்" இட் ச் ெசப்பனிட்டால், அப்பகுதிவாழ் மக்களின்
ேபாக்குவரத் க்கு இன் ம் வசதியாக இ க்கும். அவ்வாேற,
ண் ேலாயா - நாவலப்பிட்
- பா வத்ைத
தி இன் ம்
"கார்பட்" இடப்படாமல் இ க்கின்ற
என்பைத நான் இந்த
ேநரத்திேல ெகளரவ அைமச்சர் அவர்களின் கவனத் க்குக்
ெகாண் வர
வி ம் கின்ேறன்.
எனேவ,
எதிர்காலத்தில்
இப்பாைதகள்
ெசப்பனிடப்ப ம்பட்சத்தில்,
அப்பிரேதசவாழ்
மக்க க்கு பல்ேவ அபிவி த்தித் திட்டங்க ம் பல்ேவ வசதி
வாய்ப் க ம் வந்தைடவதற்கு இலகுவாக இ க்கும். அேதேநரம்
இன்
இலங்ைகயில் ெகா ம்ைப ைமயமாக ைவத் ப் பல
பாைதகள்
அதிேவக
பாைதகளாக
அபிவி த்தி
ெசய்யப்ப கின்றன.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා

(மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

Yes.
அந்தவைகயில் ெகா ம் - கண் அதிேவக ெந ஞ்சாைல ம்
திறக்கப்பட்டால், அதன் லம் அந்தப் பகுதியி ள்ள மக்கள்
நன்ைமயைடவார்கள் என்பைதச் ெசால் க்ெகாண் , இந்த
ேநரத்திேல ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் ெகளரவ அைமச்சர்
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அவர்க க்கும் மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் , என
நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி!

உைரைய

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.40]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, highways ගැන කථා
කරනවිට අප ඉතිහාසය සම්බන්ධවත් කරුණු කියන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම ඉහළින් පුරසාරම් ෙදොඩනවා, ඒ
ෙගොල්ෙලෝ තමයි highways හැදුෙව් කියා. ඒ කාරණය අප
පිළිගන්නවා.
1994 දී චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග්
ආණ්ඩුව -ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව- බලයට එන්න කලින් 1991 දී
ෙපේමදාස මැතිතුමා Colombo-Katunayake Expressway එක
හදන්න සැලසුම් කර තිබුණා. ඒ හදන්න සැලසුම් කර තිබුෙණත්
ෙමතුමන්ලා හැදුවා වාෙග් ස්වාභාවික පරිසරියක් තිෙබන
මුතුරාජෙවල වගුරු බිම හරහා ෙනොෙවයි; ෙගොඩබිෙමන් හදන්න
තමයි සැලසුම් කර තිබුෙණ්. රුපියල් මිලියන 5444ක් වාෙග්
මුදලකට හදන්න තමයි සැලසුම් කර තිබුෙණ්. ඊට පස්ෙසේ 1994 දී
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට බලය නැති වුණා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව සැලසුම් කරලා තිබුෙණ් 1997, 1998 වන විට ෙමය
හදලා අවසාන කරන්නයි.
1994 දී ෙම් රෙට් බල ෙපරළියක් ඇති වුණා; චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත්
වුණා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් ආණ්ඩුව
ෙමතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් කියා ෙමතුමන්ලා පිළිගන්නවා ද මම
දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ෙමතුමන්ලා ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ ෙන්.
හැබැයි, -[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා ද, චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් -[බාධා කිරීමක්] ඒ
කාලෙය් මා පාසල් යනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ කාලෙය් රුපියල්
මිලියන 5444ක මුදලකින් හදන්න සැලසුම් කර තිබුණු ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගයට චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය
ෙමොකද කෙළේ? ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය මුතුරාජෙවල හරහා හදන්න
නියම කළා. ඒ ඉංජිෙන්රුෙවෝ කළකිරිලා අන්තිමට ෙම්
ක්ෙෂේතෙයනුත් අයින් ෙවලා විෙද්ශ ගත වුණා. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය
සැලසුම් කළ ඉංජිෙන්රුෙවෝ ෙවන රටකට ගියා.
ෙපේමදාස මැතිතුමා 1991 දී සැලසුම් කළ මාර්ගය එතුමා
ජීවතුන් අතර සිටියා නම්, 1994 දී එතුමා නැවත බලය ගත්තා නම්,
1997, 1998 වන විට ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා ඉවර කරනවා.
හැබැයි, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ෙම්
මාර්ගය ෙවනස් කරලා මුතුරාජෙවලින් හදනවා කියා හැදුෙවත්
නැහැ. 2012 වන තුරු ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න බැරි වුණා.
1994න් පසු ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් නැත්නම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් 1997, 1998 වන විට ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා ඉවර කරනවා. ඊට අවුරුදු 18කට පසු ඒ
ෙවන් කළ මුදල වාෙග් දහ ගුණයක් වියදම් කරලා තමයි ෙම්
ෙගොල්ෙලෝ ෙම්ක හදලා ඉවර කෙළේ මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අන්න ඒකයි ෙම්ෙක් තිෙබන ෙවනස. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ
highway එෙක් credit එක ගන්න හදනවා. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් credit එක ගත්තාට ෙම් පිටුපස තිෙබන්ෙන්
මහා භයානක චිතයක්; අඳුරු කථාවක්. ෙම් පිටුපස තිෙබන්ෙන්
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ෙහොරකම. ෙම් පිටුපස තිෙබන්ෙන් විශාල මුදල් නාස්තියක්. ෙම්
පිටුපස තිෙබන්ෙන් පමිතිය පිළිබඳ විශාල ගැටලු. ෙම් පිටුපස
තිෙබන්ෙන් design එක පිළිබඳ ගැටලු.
ෙම් මාර්ගය මුතුරාජෙවල වගුරු බිම හරහා හැදීම නිසා විශාල
පරිසර දූෂණයක් සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම්වලට
විශාල මුදලක් ගියා. මූලික වියදමින් සියයට 28ක් වාෙග් මුදලක්
තමයි බිම් සකස් කිරීමට වැය වන්න තිබුෙණ්. නමුත් ෙම් මාර්ගය
මුතුරාජෙවල හරහා හැදීම නිසා ඒ මුදල සියයට 60 දක්වා ඉහළ
ගියා. අන්තිමට ඔබතුමන්ලා ෙම් මාර්ගය හදලා ඉවර වුෙණ්
රුපියල් මිලියන 50,000ක් වාෙග් මුදලකින්. ෙම් මාර්ගය හදලා
ඉවර ෙවද්දී වැය වූ මුදල ආසන්න වශෙයන් දස ගුණයකින් ඉහළ
ගියා. ඒ නිසා ෙම් මාර්ගය හැදීෙම් ෙගෞරවය ඔබතුමන්ලා ගන්න
ෙකොට, ඒ පිටු පස තිෙබන සැබෑ චිතය අපි ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ.
ෙමන්න ෙම් විශාල මුදල් නාස්තියට, ෙම් සැබෑ කතන්දරයට යටින්
තිෙබන අඳුරු කථාව නිසා තමයි අද ෙම් මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර්
22ක්, 23ක් යන්න ගාස්තුව හැටියට රුපියල් 300ක් ගන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් තිබුණා නම් 1997-1998 කාලෙය් ෙම් මාර්ගය හදලා
ජනතාවට පාවිච්චි කරන්න ෙදන්නයි බලාෙපොෙරොත්තුව තිබුෙණ්.
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල ඇමතිතුමනි, ෙම් පාෙර් යන්න මුදල්
අය කරනවා. නමුත් ඔබතුමා දන්නවාද දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පාෙර්
යන ambulance එකටත් සල්ලි ගන්නවා කියලා. Ambulance
එකක විනාඩියක පමාදයක් ඇති ඒෙක් ඉන්න ෙරෝගියාෙග් ජීවිතය
හානි ෙවන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ආයාචනය
කරනවා, පුළුවන් නම් ෙම් ambulancesවලින් මුදල් අය කරන එක
නතර කරන්න කියලා. Ambulance එකක විනාඩියක් හරි අපෙත්
යැවීම -විනාඩියක් හරි පමාද කිරීම- ඔබතුමන්ලා මිනිස් ජීවිත
එක්ක කරන ෙසල්ලමක් ෙවනවා. ඒක කරන්න එපා. මම
කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් ambulancesවලින් මුදල් අය
කිරීම නවත්වන්න කියලා. [බාධා කිරීමක්] ambulance එකක්
කියන්ෙන් රජෙය් ෙරෝහල්වලට අයත් වාහනයක්. ඒ නිසා
ambulance එෙකන් මුදල් අය කරන එක නතර කෙළොත් ඒෙක්
ෙලොකු වටිනාකමක් තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති ගැන කථා කරද්දි
මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. මාර්ග හැදීෙම්දී කිසිම
පමුඛතාවක් ෙදන්ෙන් නැහැ. Highway හදන්න ඕනෑ තැන්වල
highway නැහැ. Four lanes තිෙබන්න ඕනෑ තැන්වල two lanes
හදනවා. Two lanes තිෙබන්න ඕනෑ තැන්වල four lanes
හදනවා. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය හම්බන්ෙතොටින් ගන්න
පුළුවන්. හම්බන්ෙතොටට යද්දී අපි ඒක දැක්කා. එෙහේ වාහන අඩුයි.
නමුත් එෙහේ four lanes, six lanes තිෙබනවා. නමුත් වාහන
වැඩිපුර තිෙබන පෙද්ශවල තවම තිෙබන්ෙන් two lanes; එෙහමත්
නැත්නම් තනි මාර්ගය. අන්න ඒකයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තව
මාර්ගවත් ෙනොෙවයි අද
අවුරුදු 50කට, 100කට අවශ
හම්බන්ෙතොට තිෙබන්ෙන්. ඊටත් එහා - අවුරුදු 200ක් පමණ
එහාට- අවශ මාර්ග තමයි ඒ පැත්ෙත් හදලා තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි, ඊට ෙමහා පෙද්ශවල තිෙබන මාර්ග තවම හරියට
සංවර්ධනය ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා හම්බන්ෙතොටම දියුණු කරන
එක පැත්තක තියලා අනික් පෙද්ශ ගැනත් බලන්න. එෙහේ
වාහනවලට වඩා පාෙර් යන්ෙන් තලෙගොයි, ෙමොනරු; සතුන්. ඒ
සෙතකුටවත් පාර හරහා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. ඒ
නිසා වාහන පාවිච්චිය අනුව බලලා, හරි සමීක්ෂණයක්,
නිරීක්ෂණයක් කරලා පමුඛතාව අනුව මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘති
කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒක තමයි රටට වන්න ඕනෑ.
PRP3 Projects ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් ෙසේරම චීන ආධාර. ෙම්
චීන ආධාර මත කරන ව ාපෘතිවල ෙකොන්තාත් එක චීන
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(மாண் மிகு ந

ෙකොන්ෙද්සි මත ඔබතුමන්ලා ෙකළින්ම CATIC කියන සමාගමට
තමයි පදානය කර තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමහි තිෙබන ෙලොකුම විහිළුව
ෙම්කයි. ෙම් CATIC කියන සමාගමටම ෙකොන්තාත් එක ෙදද්දී,
ෙගොඩක් තැන්වලදී ඒ උප ෙකොන්තාත් දීලා තිෙබන්ෙන්ත්
චීනෙය්ම සමාගමකට. ෙම්ක මහා විහිළුවක්. ෙම්වා අපි චීන
ෙකොලනියක් බවට පත් වුණු එෙක් විපාක. ෙම් සඳහා ෙහොඳම
උදාහරණය තමයි අගලවත්ත-ෙහොරණ මාර්ගය. CATIC එක
තමයි ඒ මාර්ගෙය් පධාන ෙකොන්තාත්කරු. උපෙකොන්තාත්කරු
AVIC කියන සමාගම. ඒ මාර්ගෙය් ෙබෝක්කු හදන එකයි, culvert
එක හදන එකයි කරන්ෙන්ත් චීනෙයන් ආපු අය. අද ඔබතුමන්ලා
චීනෙයන් ණය අරෙගන, චීනාට ෙකොන්තාත් එකත් දීලා,
උපෙකොන්තාත් එකත් දීලා, ගල් වැලි අනන එකත් චීනාටම
ෙදනවා. ඉතින් අෙප් රටට ෙමොකක්ද තිෙබන වාසිය? සියයට
හයක, හතක ෙපොලියකට ෙකෝටි ගණනක් ණය ගත්තාට, ඒ
ෙකෝටි ගණෙනන් භාගයක්ම ආපසු යන්ෙන් චීනයට. [බාධා කිරීම්]
ෙම් ව ාපෘතිවල පමිතිය පිළිබඳ බරපතළ ගැටලු තිෙබනවා.
ඒකයි අපි කියන්ෙන්. ෙම්වා කාෙග් වුවමනාවටද සිද්ධ ෙවන්ෙන්?
බුලත්සිංහල සිට ඈගල්ල හරහා අයගම යන මාර්ගය කිෙලෝ
මීටර් 23ක්. ෙම් කිෙලෝ මීටර් 23ට රුපියල් බිලියන 4ක් - මිලියන
400ක්- වියදම් ෙවනවා. ඒ අනුව එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල්
මිලියන 173.9ක් වැය ෙවනවා. ෙම් මුදල් ඔබතුමන්ලා [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමා බාධා කරන්න එපා මට සුළු කාලයක් තිෙබන්ෙන්.
එම නිසා බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමාට නියමිත කාලෙය්දී
උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම්වාට තමයි අපි දූෂණය කියලා
කියන්ෙන්. ෙම්වා ගැන කථා කරද්දී ඔබතුමන්ලාට ෙබොෙහොම
ෙව්දනා එනවා. වීරවංශ ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙකොළ ඇඳුම් දා ගත්ත
තුන් ෙදෙනක් තමයි ෙම්වා පාලනය කරන්ෙන් කියලා. ඔබතුමා ඒ
තුන් ෙදනා අතර නැති බව මා දන්නවා. නමුත් ඔබතුමා ෙම්වා
රකින්න යන්න එපා. ෙම්වාෙය් සැබෑ තත්ත්වය කියන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, චීන සමාගම්වලට ෙම්
ෙකොන්තාත් පදානය කිරීම්, ඒ වාෙග් ම ෙටන්ඩර් කැඳවීෙමන්
ෙතොරව ෙම් ව ාපෘති පිළිගැන්වීම් අද ජනතාව අතර විහිළුවක්
බවට පත් ෙවලා. ඔබතුමන්ලා ෙකොච්චර කිව්වත් ෙම්වාට ෙටන්ඩර්
කැඳවීමක් කරනවාද කියලා ඔබතුමන්ලාට උත්තර ෙදන්න බැහැ.
ෙම්වා ජනතාවෙගන් හංගන්න ඔබතුමන්ලා ෙකොච්චර උත්සාහ
කළත් ඒවා හංගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන් මා
ඔබතුමා දැනුවත් කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා කිව්ව බුලත්සිංහල - ඈගල්ල - අයගම
පාර හදපු එක ඔබතුමාට පුළුවන් නම් සාධාරණීකරණය කරන්න.
ෙම් පාර RDA පාරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඔබතුමාට මා කියන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමන්ලාට
ෙවන අය ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක හරි. ඔබතුමන්ලාට ෙදන්ෙන්
චීනය විතරයි. ඒක ඇත්ත. මා පිළිගන්නවා. චීනය විතරයි
ඔබතුමන්ලාට ෙදන්ෙන්. හරි. චීනය ෙදන්ෙන් ඔබතුමන්ලාට
විතරයි.
ෙම් බුලත්සිංහල - ඈගල්ල -අයගම පාර හදන්න ෙහේතුව ඇයි
කියලා ගරු ඇමතිතුමා සාධාරණීකරණය කරන්න. ඒ ෙම් පාෙර්
වැඩිපුර වාහන යන නිසා ද? ෙම් පාෙර් වැඩිපුර ජනගහනය නිසා
ද? ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන් තිෙබන වාසිය? මට ඔබතුමා ඒක
ෙකටිෙයන් කියන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඒ පාර සබරගමු පළාත සහ බස්නාහිර පළාත යන පළාත් ෙදක
එකතු කරන පාරක්. ඒක PRDA පාරක් නිසා අපි acquire කර
ගත්තා, RDA පාරක් විධියට. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක කලවාන සහ
කළුතර දිස්තික්කය එකතු කරන පාරක්. එක පැත්තක් [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
කියනවා, ෙකොන්තාත් නැතිව. [බාධා කිරීමක්] ඒ විධියට දන්ෙන්
නැතිව කථා කරන්න එපා ගරු මන්තීතුමා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අයගමට යන්න තව පාරවල් තිෙබනවා. මාත් ඒ පැත්ත ගැන
දන්නවා. කිරිඇල්ෙලන් යන්න පුළුවන්. කලවානට අගලවත්ත
පාෙරන් යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා
ෙම් පාරට වියදම් කරන මුදල සාධාරණ නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
අෙප් බිංගිරිය ආසනයත් කුලියාපිටිය ආසනයත් යා කරන B-244
කියන පාර ගැන ලියැවිල්ලක් මා ළඟ තිෙබනවා. ෙපොදු ෙපරමුෙණ්
හා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 3600 ෙදෙනක් ෙම් ලියවිල්ලට
අත්සන් කර තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් පාක්ෂිකෙයෝ, ෙපොදු
ෙපරමුෙණ් අය අත්සන් කර තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් පාර
ඔබතුමන්ලා පුළුවන් නම් හදන්න. ඒ පළාෙත් 'දැයට කිරුළ'
තිබුණා. දැයට කිරුළ තියනෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙම් පාර හැදුෙව්
නැහැ. ඔබතුමන්ලා තවම ෙම් පාර හදලා නැහැ. අන්තිමට
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපරමුෙණ් අය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මිනිස්සු 3600 ෙදෙනක් අත්සන් කරලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාට භාර ෙදනවා, ෙම් ගැන ඔබතුමාවත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න, කථා කරන්න ෙවන ෙකෙනක්
නැහැ කියලා. ෙම් ලියවිල්ල මා සභාගත*කරනවා.

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරක් ෙදන්න අවස්ථාව ඉල්ලනවා.
අවස්ථාව ෙදනවාද? ගරු මන්තීතුමා කැමති ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

කියන්න.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா - ெபற்ேறா
ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சர்)

யக்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of
Petroleum Industries)

රටවල්වල සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් චීනය හැර ආධාර ෙදන
එක රටක් නම් කරන්න.

කුලියාපිටිය-ෙබෝවත්ත ෙම් පාරත් ආසන ෙදකක් යා කරන,
දිස්තික් ෙදකක් යා කරන පාරක්. [බාධා කිරීමක්] ඒ පාර හදන්න
ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්න. අන්න ඒවායි ෙවන්න ඕනෑ.
නමුත් කැළෑ පාරවල්, අවශ නැති පාරවල් හදනවා. කාෙග් ෙහෝ
රජෙය් පබලෙයකුෙග් ෙහෝ ඉඩමක් තිෙබනවා ද දන්ෙන් නැහැ
ඔය ඈගල්ල හරහා යන පාෙර්. එෙහම නැත්නම් මැණික්
ඉල්ලමක් තිෙබනවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකක් ෙහෝ ෙහේතුවක්
ඇති ඔබතුමන්ලාට ෙම් පාර හදන්න. හැබැයි ඒ පාරටත් රුපියල්
මිලියන 173ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා. අර හැටන් පාරට
කිෙලෝ මීටරයකට [බාධා කිරීමක්]
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක් ෙදන්න.
තව කථා කරන්න තිෙබනවා. ෙමතුමන්ලා බාධා කරනවා.

114

කටයුතු කරන්න කියා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. මෙග් කාලෙයන් විනාඩි 2ක් ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට ලබා ෙදනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
අමාත තුමා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

[අ.භා. 5.52]

(The Presiding Member)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා (සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ඔබතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි 5ක් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා ලබා ෙගන තිෙබනවා. එම නිසා කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට විනාඩියක්
ෙදන්න. මම ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාට ෙවලාව
ෙදනවා. චීන සමාගම් එක්ක තිෙබන ආණ්ඩුෙව් ගිවිසුම්, චීන
සමාගම් සමඟ තිෙබන ෙකොන්ෙද්සි අද රටට බරක් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොන්තාත් පදානය කිරීෙම්දී ෙටන්ඩර්
කැඳවීමකින් ෙතොරව කරන කියාදාමය අද රටට බරක් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම්වා ගැනයි අපි කියන්ෙන්. පාරවල් හදන්න ඕනෑය
කියන එක ඇත්තයි. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ගණනක් පහු ෙවලා
ෙමෙහම ෙහෝ පාරවල් හදන එක ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා.
හැබැයි ඒ පාරවල් හදද්දී ඔබතුමන්ලා ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
ෙද්ශපාලන න ාය පත ෙදනවා. "දැයට කිරුළ" පදර්ශනයට
සම්බන්ධ පාරවල් හදද්දී ඔබතුමන්ලා කිව්වා, "දැයට කිරුළ"
පදර්ශනයට කලින් පාරවල් හදන්න කියලා. ඒ පාරවල්වල කහ ඉරි
ඇඳලා, සුදු ඉරි ඇඳලා තිබුණු ඒවාට උඩින් දැන් නැවත carpet
කරනවා. පාරවල්වල කහ ඉරි, සුදු ඉරි අඳින්න කිෙලෝමීටරයකට
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වියදම් වනවා. කුලියාපිටිය - මාදම්ෙප් පාෙර්
ඒ කහ ඉරිවලට, සුදු ඉරිවලට උඩින් ඔබතුමන්ලා දැන් carpet
දමා ෙගන යනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ඒ
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
ෙදන
ඉලක්ක
නිසායි.
ඒ
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට කියනවා, "ෙමදාට ඉවර කරන්න, ෙමදාට
ඉවර කරන්න, "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය විවෘත කරන දිනයට
කලින් ඉවර කරන්න"යි කියලා. එෙහම කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා
මාතර ෙහෝ හම්බන්ෙතොට "දැයට කිරුළ" පදර්ශනය පවත්වනවා
නම් දැන්ම ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවලා ඒ ෙකොන්තාත් පදානය
කරන්න. ෙටන්ඩර් කැඳවන්න කල් තිෙබනවා. "දැයට කිරුළ"
පදර්ශනයට මාසයකට, මාස ෙදකකට කලින් ඔබතුමන්ලා
ෙටන්ඩර් කැඳවනවා. අන්තිමට අර කඩ ටික කඩලා දමනවා,
හරියට කානු ටික හදන්ෙන් නැහැ, ෙග්ට්ටු ටික, වැටවල් ටික
හදන්ෙන් නැහැ. උඩින් පල්ෙලන් හදන්න ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
ඉලක්ක ෙදනවා. එෙහම කරන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමා. දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙම්වා ජාතික ධනය; ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපෞද්ගලික ධනය
ෙනොවන නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා අවෙබෝධෙයන්

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට
ආෙව් හම්බන්ෙතොට ඉඳලායි. අනුර පියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමාත්,
මමත් හම්බන්ෙතොට ඉඳලා ඇවිල්ලා තමයි දැන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්ෙන්. සවස 2.30ට පිටත් ෙවලා
5.00ට ඉස්ෙසල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා. බලන්න, අධිෙව්ගී
මාර්ග ෙකොෙහොමද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා අසත ෙද්වල්
කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්කය වැරැදියි. අසත
පකාශ කරන්න එපා. අෙප් හිතවත් නිර්මල ෙකොතලාවල
ඇමතිතුමා ඉතාමත් ෙහොඳ ගුණගරුක මහත්මෙයක්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. එතුමා අවංක ෙකෙනක් කියලා අපි දන්නවා. එම නිසා
එතුමාෙග් කළමනාකරණය යටෙත් තිෙබන කිසි ෙදයක් වැරැදි
ෙදයක් ෙවන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික සමඟියට වුණත් ෙම්
පාරවල් වැදගත් වන බව මා කියන්න කැමැතියි. එදා ෙබන්තර
ගෙඟන් එහා මිනිස්සු කියලා කිව්වා, උඩ රට මිනිස්සු කියලා
කිව්වා, රජ රට මිනිස්සු කියලා කිව්වා. පාරවල් නිසා අද ෙම් සියලු
ෙදනාම සම්බන්ධ ෙවලා. බලන්න, ෙකොෙහොමද කියලා. මට ෙපොඩි
ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් මට ෙම් පාරවල්
සම්බන්ධව දීර්ඝ කථනයක් කරන්න තිබුණා. අෙප් ජා-ඇල
පෙද්ශෙයන් තමයි අධිෙව්ගී මාර්ගයට එක අවතීර්ණ මාර්ගයක්
හැදිලා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් අෙප් කීඩාංගණයත් හැදුණා. ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් නමිත් තමයි ඒ කීඩාංගණය නම්
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කීඩාංගණයට රුපියල් ලක්ෂ 40ක් වියදම්
කළා. දැන් එයට footpath එකක් හදන්න කටයුතු කරනවා.
ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලායි එය විවෘත කෙළේ. ජා-ඇල නගරය
ඉතිහාසයට ඇතුළු ෙවනවා. ජා-ඇල නගරය ඉතිහාසයට ඇතුළු
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ජාතික මංමාවත් පනත යටෙත් නිෙයෝග
ඇතුළත් ගැසට් පතෙය් ජා-ඇල කියන නමත් සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා. අන්න බලන්න, තත්ත්වය. එම නිසා ෙමයට විරුද්ධව
කථා කරන එක කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ.
අනික් පැත්ෙතන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඔය තර්කය වැරැදියි
ෙන්. ඒ පාර හදන්න පටන් ගත්ත එක ගැනවත් නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මන්තීතුමා දන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම කනගාටුයි.
ෙමොන්ෙට්ගු ජයවිකම මහත්මයා තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ෙම් පාර
හදන්න පටන් ගත්ෙත්. මෙග් මතකෙය් හැටියට 1965 දී පමණ
තමයි එතුමා ෙම් පාර හදන්න පටන් ගත්ෙත්. එතැනින් පටන්
ෙගන ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයාටත්, ඊට පස්ෙසේ හැම
ෙකනකුටමත් එය කරන්න බැරි වුණාම අවසානෙය් මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් පාර හැදුවා. ඔන්න තත්ත්වය.
ඉස්ෙසල්ලාම ෙමොන්ෙට්ගු ජයවිකම මහත්මයා වැලි කඳු ගහලා
පාර හදන්න පටන් ගත්තා. එතුමාත් ෙම් ආදර්ශය ගත්ෙත්
ඇෙමරිකාෙවන්. ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපතිවරෙයක් ජනපද
හදලා ඒවාෙය් සංවර්ධනය සඳහා අවශ වූ අධිෙව්ගී මාර්ග සඳහා
තමයි ආර්ථිකෙයන් වැඩි මුදලක් වියදම් කෙළේ. එම නිසා තමයි අද
ඇෙමරිකාව දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා ෙලොකු කථාවක්
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තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව තිෙබන සිද්ධාන්ත, දත්ත බලන්න. ඒ
දත්තවල සත තාවක් තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තව කාරණයක් මා කියන්න ඕනෑ. ෙම්
පාරවල් හදන්න යන වියදම ගැනයි තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්.
වියදම ගැන කියන කථාව ෙමොකක්ද? ෙම් වියදම ගැන කියන්ෙන්
සම්පූර්ණ වැරැදි අර්ථ කථනයක්. ගංවතුර පාලනය වන විධියට ෙම්
මාර්ග හදලා තිෙබනවා. ලයිට් දමා තිෙබනවා. ෙකොළඹ කටුනායකට මාර්ගය අධිෙව්ගී මාර්ගයක් වුණාට ජා-ඇල පසු
කළාට පස්ෙසේ ගමන මන්දගාමී වනවා. ඇයි? සුන්දරත්වය
නරඹන්න. පිට රටින් එන සංචාරකයකුට ලංකාවට ඇතුළු ෙවද්දීම
ෙපෙනනවා, ලංකාව ලස්සණ, සුන්දර රටක් කියලා. පරිසරය
ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ නම් ඇත්ත වශෙයන්ම ෙකොන්කීට් කණු
උඩ තමයි පාරවල් හදන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙදපැත්තට වතුර ටික
බැහැලා යනවා. ෙම්ක සිද්ධාන්තයක්. එම නිසා ෙනොදන්නා කථා
කියලා රවටන්න බැහැයි කියලා මතක තබා ගන්න ඕනෑ.
ෙපේමදාස මහත්මයා මැයි දිනයකදී තමයි මිය ගිෙය්. එදා
ඉක්මනින් ඒ පාර ෙසෝදලා දැම්මා. ඇයි, ෙසේදුෙව්? අදටත් ඒකට
උත්තරයක් නැහැ. මතක ෙන්, එදා මැයි දිනය? ෙපේමදාස
මහත්මයාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් මැයි දිනය අම්පාෙර්
සමරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙමදා මැයි දිනය ෙකොෙහේ සැමරුවාද
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමවර මැයි දිනය සැමරුෙව්
ෙකොෙහේද? අම්පාෙර්. ඉස්සර අම්පාෙර් ෙකොටි ගහනවා. අම්පාෙරදි
බස්වලට ෙකොටි ගැහුවා. හාමුදුරුවරු මැරුවා. දැන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට අම්පාෙරදි මැයි දිනය සමරන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසාය කියන එක
අමතක කරන්න එපා. ඒ නිසා වැරදි කථා කියලා මිනිස්සුන්ෙග්
මනස ෙවනස් කරන්න එපා. අධිෙව්ගී මාර්ග ව ාපෘතිය කියන්ෙන්
ඇත්ත වශෙයන්ම ආෙයෝජනයකටත් වඩා ඉතාම ෙහොඳ වැඩ
පිළිෙවළක්. අද අෙප් රට ඉතාම දියුණු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. පාරවල් ටික හැදුෙවොත් පමණයි රෙට් දියුණුවක් ඇති
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, වාහන විශාල පමාණයක් අද රට තුළ
තිෙබනවා. ඊට අමතරව භාණ්ඩ පවාහනය කරන්න ඕනෑ.
මෙග් මතකෙය් හැටියට අෙප් රෙට් අවුරුද්දකට වාහන
30,000ක් පමණ register වනවා. ඒ වාෙග්ම මාර්ග අනතුරුත්
සිද්ධ වනවා. සාමාන ෙයන් ෙමෝටර් බයිසිකල් අනතුරුවලින්
වසරකට 750ක් පමණ මිය යනවා. 1980 දී සිදු වූ සමස්ත රථ
වාහන අනතුරු පමාණය 23,000ක් වනවා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
අනතුරු වැඩි ද? නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අනතුරු අඩුයි. ෙම්
මාර්ගෙය් වාහන යන්ෙන් එක පැත්තකට. වාහන එද්දී තව
පැත්තකින් එනවා. ෙම් ෙද්වල් පිළිබඳව සලකා බලා ෙම්ක
වියදමක්ද, ආෙයෝජනයක්ද කියන එක ගැන ෙහොඳට කල්පනා
කරලා බලන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්තයා, ෙපේමදාස මහත්තයා, විෙජ්තුංග මහත්තයා
කියන තුන් ෙදනාටම අධිෙව්ගී මාර්ග හදන්න බැරිව ගියා.
අවසානෙය් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තමයි ඒක
කෙළේ.
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සඳහා කියලා ෙලොකු මුදලක් ෙවන් වනවා. නමුත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය ඉන්නවා, තවත් රැකියා කරන
අය ඉන්නවා, ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන්ට ෙදන
වැටුප්, විදුලි බිල, අෙනකුත් පහසුකම්, canteen එක කියන ෙම්
ෙසේරම ෙද්වල් එකතු කරලා මන්තීවරුන්ෙග් account එකට ඒ
වියදම් ටික ෙසේරම දැම්මාම හරිද? ෙම්ක විහිළුවක්.
තමුන්නාන්ෙසේලා තර්ක විතර්ක කරලා ඉදිරිපත් කරන ෙම්
ආර්ථික න ාය සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ඒ නිසා ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීම ලංකාවට කරපු විශිෂ්ට
ෙසේවාවක් කියලා අපි කියනවා. අද එය ෙහොඳටම ඔප්පු වුණා. අද
රටවල් 169ක් සම්බන්ධ වන ෙලෝක තරුණ සමුළුව
හම්බන්ෙතොටදී ආරම්භ වුණා. ඒ සමුළුවට පැමිණි අය ෙම්
ලංකාවද කියලා පුදුම ෙවලා තිෙබනවා. ඉස්සර ලංකාවත්, දැන්
ලංකාවත් ෙකොෙහොමද? ඒෙගොල්ලන්ෙග් තාත්තලා ආපු ලංකාවද
දැන් තිෙබන්ෙන් කියලා ඒ අය පුදුම ෙවලා තිෙබනවා. දැන්
ලංකාව ෙකොෙහොමද තිෙබන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්වා තමයි රටක්
දියුණු වන්න තිෙබන මූලික සිද්ධාන්ත කියන එක මතක් කරන්න
ඕනෑ.
මම දිගින් දිගටම කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
නැහැ. ෙකටි කථාවක් කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් මම අෙප් නිර්මල
ෙකොතලාවල ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය ගැන කථා කරද්දී ඇමතිතුමා ආදර්ශයක්. එදා මෙග්
ඡායාරූපය ගහලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙමතුමා රෑ ආවා. ඇවිල්ලා මෙග්
ඡායාරූපයක් ගැහුවා. ෙමතුමා ඒ වාෙග් සංෙව්දී ඇමති ෙකෙනක්.
ඒ ෙසේරම හදලා මට කථාවකුත් දීලායි එතුමා ගිෙය්. මට එදා
කථාවක් ෙවන් කර තිබුණා. නමුත්, එතුමාෙග් තිබුණු ඒ
මනුස්සකම ගැන මෙග් හදවෙත් එදා තැන්පත් වුණා. ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදීම ගැන මම එතුමාට පශංසා
කරනවා.
අපට playground එකක් හදලා ෙදන්න කිව්වාම, එතුමා ඒක
කරලා දුන්නා. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් ඒකට උදවු වුණා.
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ කථා ෙවලා එතුමා අපට playground එක
හදලා දුන්නා. තවත් රුපියල් ලක්ෂ 50ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා,
footpath එක හදන්න. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ නිෙයෝජනය කරන ආසනය දැන් ෙකොෙහොමද
කියලා බලන්න. දැන් ඒ පෙද්ශය ෙකොපමණ වටිනවාද? දැන් ඒ
පෙද්ශෙය් ඉඩම්වල මිල ෙකොපමණ ඉහළ ගිහිල්ලාද? දැන්
ඒ පෙද්ශෙය් ෙකොපමණ දියුණුවක් තිෙබනවාද? දැන්
තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොළඹ ඉඳලා විනාඩි 20කින් ෙගදර යන්න
පුළුවන්. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් ෙවලා ෙවලා තිෙබන්ෙන් අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පගමනෙයන් පස්ෙසේ
කියන එක අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙවලාව තිෙබනවාද,
මෙග් විනාඩි 10 අවසන්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය භාවිතයට සුදුසු
අන්දමට මඩ තට්ටුව ඉවත් කරලා, ඊට උඩින් පස් හා ගල් දමා,
මාර්ග පාදකය - road base එක - ෙහොඳට හදලා තිෙබනවා. එහි
කාපට් මිශණයට asphalt concrete එක තට්ටු ෙදකක් දමා
තිෙබනවා. Binder course සහ wearing course දමා තිෙබනවා.
Air bridges හදලා තිෙබනවා. පැති ෙබෝක්කු හදලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙද්වල් සමඟ අධිෙව්ගී මාර්ගයක වර්ග
කිෙලෝමීටරයකට වියදම ෙමපමණයි කියලා ගණන් හදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ඒක පුදුම කථාවක් ෙන්. අතුරු වියදනුත් එකතුව
තමයි ඒ ගණන හැෙදන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරු
225ක් ඉන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් නඩත්තුව

තව විනාඩියකින් පමණ අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඇත්ත වශෙයන්ම අද ලංකාෙව් තිෙබන අධිෙව්ගී මාර්ග
පමාණය මදි. ඇෙමරිකාෙව් හිටපු ජනාධිපතිවරෙයක් කිව්වා,
රටක් දියුණු කරන්න ඕනෑ නම්, මාර්ග පද්ධතිය දියුණු කරන්න
ඕනෑය කියලා. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහත්මයාෙග් සංකල්පය
ෙවලා තිබුෙණ්ත්, රටක් දියුණු කරන්න නම්, මාර්ග පද්ධතිය
දියුණු කරන්න ඕනෑය කියලායි. එතුමා කථාව පමණක් කිව්වා,
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අවස්ථාවක් නැතිව ගියා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා කථාෙවන්
ෙනොෙවයි කියාෙවන් ඔප්පු කරලා ෙපන්වූවා. කියාෙවන් ඔප්පු
කිරීෙම් මූලාරම්භය ඇති වුෙණ් යුද්ධය ජයගහණය කළ නිසයි.
අපි ජනාධිපතිවරුන් යටෙත්, අගමැතිවරුන් යටෙත් යුද්ධය කළා.
නමුත් යුද්ධය අවසන් කෙළේ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා. ඒ නිසා යුද්ධය අවසන් කිරීෙම් අයිතිය ෙම් රජයට
හිමි ෙවන්න ඕනෑය කියන එක පකාශ කරන්න ඕනෑ. මට ෙම්
කථාව කරන්න අවස්ථාව ලැබුෙණ් අධිෙව්ගී මාර්ගය නිසයි. ඒ
නිසා අධිෙව්ගී මාර්ගයට ජය ෙව්වා! කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.01]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම සුළු ෙව්ලාවයි
ගන්ෙන්. මම ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් එක්ක එකඟ ෙවනවා.
කිසිම තර්කයක් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. එතුමා කිව්වා වෙග්
එතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන ෙවලාෙව් ජා ඇල ground එකටත්
"ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා කීඩාංගනය" කියලා නම් කරලා ෙබෝඩ්
එකක් ගහනවා නම් ඒක ෙලොකු ජයගහණයක්. [බාධා කිරීමක්]
ආණ්ඩුව තිෙබන ෙවලාෙව් කරනවා නම් ෙහොඳයි ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] මම නම ගහන්ෙන් නැහැ. මෙග් නම ෙකොෙහේවත් ගහලා
නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ
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ලිපිය ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමා නායකයා හැටියට අධිෙව්ගී
මාර්ගවල අය කරන ගාස්තුවල සාධාරණත්වයක් ඇති කිරීම
ඔබතුමාෙග් වග කීමයි.
2014.03.05 දිනැතිව, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට අදාළව
ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්ධවද, 2013.10.17 දිනැතිව ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට අදාළව ගාස්තු අය කිරීම
සම්බන්ධවද අති විෙශේෂ ගැසට් පත 2ක් රජය විසින් නිකුත් කර
ඇත. ෙමහි ඇති කැපී ෙපෙනන කාරණය නම් ජාතික මංමාවත්
පනත යටෙත් 2014.05.06 දින, එනම් අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
විවාද කරනු පිණිස ඉදිරිපත් කර ඇති ෙකොළඹ - කටුනායක ගාස්තු
ෙගවිය යුතු මහා මාර්ගෙය් ගාස්තු සියලු වර්ගෙය් වාහන සඳහා
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට පනවා ඇති ගාස්තුවලට වඩා ඉහළ
අගයක් ගන්නා බවයි. ෙමහිදී කුඩා හා අඩු බර වාහනවල සිට
විශාල හා වැඩි බර වාහන දක්වා විහිෙදන පරිදි වාහන කාණ්ඩ 4ක්
යටෙත් ගාස්තු නියම කර ඇත.
ඒ පිළිබඳ විස්තර මෙග් ළඟ තිෙබනවා. අෙප් අෙනක් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ඒ විස්තරය කිව්වා. මම ඒක නැවත වරක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඒ අනුව පෑලියෙගොඩ සිට කටුනායක දක්වා විහිෙදන
ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 22.14ක් වන මුළු දුර
ෙවනුෙවන් එක් එක් වාහන වර්ගය සඳහා අය කරන ගාස්තු
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එයට සමාන දුරක් අයත් වන කඩුෙවල
- කහතුඩුව අතර දුර පමාණය ෙවනුෙවන් අය කරන ගාස්තු හා
සංසන්දනය කළෙහොත් කිෙලෝමීටරයකට එක් එක් මාර්ගෙයහි ඒ
ඒ වාහන වර්ගය සඳහා අය කරන ගාස්තු පහත පරිදි ෙව්.

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

"ෙජෝශප් මයිකල් කීඩාංගනය" කියලා නම් කළාට, මම තමයි
ඒක හැදුෙව්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි ෙදන්නම ෙපෙර්රාලා ෙන්. ඒක ෙහොඳයි. ඔබතුමා කිව්ව
විධියට දැන් කීඩාංගනෙය් වතුර පිෙරනවා. ඒක හදන්න.
කීඩාංගනය තිබුණාට ඒෙක් වතුර පිෙරනවා. ඒ නිසා ඒක
ඉක්මනින් හදන්න කියලා මම ඔබතුමාට ෙම් ෙවලාෙව් මතක්
කරනවා.
ඔබතුමා ෙමතැනින් යන්න ඉස්ෙසල්ලා කියන්න ඕනෑ, මම
කථා කරන්ෙන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අය කරන ගාස්තුව ගැන විතරයි
කියලා. අෙනක් අධිෙව්ගී මාර්ග සමඟ සංසන්දනය කරද්දී
පෑලියෙගොඩ - ජා ඇල සහ කටුනායක දක්වා අය කරන ගාස්තුව
නැවත වරක් සංෙශෝධනය කරලා මුළු අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිෙය්ම
අය කරන ගාස්තු එක විධියකට සකස් කරන්න කියලා මතක්
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ජා ඇල
ආසනය. ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා නිෙයෝජනය
කරන්ෙනත් ජා ඇල ආසනය. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කය. ගරු (ෛවද )
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
කටාන ආසනය. අපි හතර ෙදනාම නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ
දිස්තික්කෙය් ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය හැදුවාට ස්තුතියි. ඒවා ෙවන්න
ඕනෑ ෙද්වල්.
ඒ එක්කම මම තව එක කාරණයක් තමුන්නාන්ෙසේෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒක විතරයි මම කියන්ෙන්. මහ පාර
වාෙග්ම දුම්රියත් ඉතාම වැදගත්. දුප්පත් සහ වාහන නැති රජෙය්
ෙසේවකෙයෝ වැඩි පිරිසක් ගමන් කරන්ෙන් දුම්රිෙයන්. පුත්තලෙම්
ඉඳලා එන ෙකොට ඒ සෑම ෙදනාම එන්ෙන් දුම්රිෙයන්. ඒ නිසා
දුම්රිය වැඩිදියුණු කිරීම මීටත් වඩා වැදගත් කියන එක මෙග්
ෙපෞද්ගලික හැඟීමයි. මම ඒ පිළිබඳව නැවත වරක් රජෙය්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට මම ෙම්

කි.මී. 1කට අය
ෙකෙරන ගාස්තු
පෑලියෙගොඩ
කටුනායක අතර
(ෙකොළඹ කටුනායක මාර්ගය
කි.මී. 22.14)
කඩුෙවල කහතුඩුව
අතර (දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය
කි.මී. 23.9)
කඩුෙවල ෙගොඩගම
අතර (දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය
සම්පූර්ණ දුර කි.මී.
136.1)

1
කාණ්
ඩය
(රු.)
13.60

2
කාණ්ඩ
ය (රු.)

3
කාණ්ඩ
ය (රු.)

20.45

27.27

4
කාණ්
ඩය
(රු.)
36.36

6.20

10.46

14.66

16.73

4.40

8.80

13.22

15.42

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවා කිව්වත් ෙමතැන වරදක්
තිෙබනවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාම පිළිඅරෙගන තිෙබනවා. ෙම්
අසාධාරණය ඉවත් කරලා සම්පූර්ණ අධිෙව්ගී මාර්ග පද්ධතිෙය්
ගාස්තු අය කරන ෙකොට එක කමෙව්දයකට ඒක සකස් කරනවා
නම් වඩා වැදගත් කියලා කියන්න ඕනෑ.
ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය් මුළු දුර වන කිෙලෝමීටර්
22.14ක දුර ෙවනුෙවන් සියලු කාර් වර්ග ඇතුළත් 1වන
කාණ්ඩෙය් වාහන සඳහා රුපියල් 300ක ගාස්තුවක් අය ෙකෙරන
අතර, ඒ අනුව කිෙලෝමීටර් 1කට අය ෙකෙරන ගාස්තුව රුපියල්
13.60කි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙමයට සමාන දුරක් ඇති
කඩුෙවල - කහතුඩුව දක්වා වූ කිෙලෝමීටර් 23.90ක පමාණය
සඳහා ෙමම වාහන කාණ්ඩයට අය කරනුෙය් රුපියල් 150ක්
පමණි. එය කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල් 6.20ක් වන අතර, ෙකොළඹ
- කටුනායක මාර්ගෙය් අය කිරීම් අනුපාතය දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගයට වඩා සියයට 100කින් ඉහළ අගයක් ෙපන්වයි.
(මාර්ගෙය් මුළු දුර ෙවනුෙවන් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් අය
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[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙකෙරන ගාස්තුව ෙමයටද වඩා අඩු අගයක් ගන්නා අතර, එය
කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල් 4.40කි.)
ෙම් අනුව සියලු වාහන කාණ්ඩ සඳහා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගයට වඩා ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය් අය කරන ගාස්තුව
සියයට 90 - 100 දක්වා වැඩි අගයක් ගන්නා බව ෙපෙන්. ඒ අනුව
කිෙලෝමීටර් 23.9ක් ෙවනුෙවන් දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් 2වන
වාහන කාණ්ඩය සඳහා කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල් 10.46ක් අය
කරන විට ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය් එම දුරට ආසන්න දුරක්
වන මාර්ගෙය් මුළු දුර ෙවනුෙවන් කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල්
20.45ක් අය කරයි. 2වන වාහන කාණ්ඩය ෙවනුෙවන් ෙමම දුර
සඳහා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල්
14.64ක් අය කරන විට ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය්
කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල් 27.27ක් අය කරයි. 4වන වාහන
කාණ්ඩය සඳහා එම දුරට දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්දී කිෙලෝමීටර්
1කට රුපියල් 16.73ක් අය කරන විට ෙකොළඹ - කටුනායක
මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 1කට රුපියල් 36.36ක් අය ෙකෙර්. ෙම්
අනුව ෙකොළඹ - කටුනායක මාර්ගෙය්දී සියලු වාහන සඳහා අය
කරන ගාස්තුව ඉතා අධික අගයක් ගන්නා බව පැවසිය යුතුය.
විෙශේෂෙයන්ම කටුනායක - පෑලියෙගොඩ අධිෙව්ගී මාර්ගය
තිෙබන්ෙන් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්. ඒ නිසා ගම්පහ දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීතුමන්ලාෙග් විෙශේෂ අවධානය වාෙග්ම,
ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයත් මම ඒ
ෙකෙරහි ෙයොමු කර වනවා. අපි ඔක්ෙකෝටම වඩා කැබිනට් එෙක්
ඉන්න ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාටත්, බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමාටත් විශාල වග කීමක් තිෙබනවා, ගම්පහ දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට ඉෂ්ට කරන්න. එතුමන්ලාට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ
නිසා ෙම් නිෙයෝගය අද සම්මත වුණත් ෙම් ෙවනස ෙම්
ආකාරෙයන්ම සිදු විය යුතුයි කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල
අමාත තුමා.
[අ.භා. 6.06]

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

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් ගාස්තු නීතිගත කරන ෙමොෙහොෙත් පිළිතුරු කථාව
කරන්න මට අවස්ථාවක් ලැබීම මම දකින්ෙන් ජයගහණයක්
විධියටයි. ෙමොකද, ෙම්ක මම ඉපෙදන්න අවුරුදු හතරකට, පහකට
ෙපර සැලසුම් කරපු මාර්ගයක්. ඒ මාර්ගය ඒ යුගෙය් නිර්මාණය
කරපු නායකෙයෝ සකස් කරන්ෙන් නැතුව වර්තමානෙය් රට
පාලනය කරන මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙය් සකස්
ෙවලා, ඒ මාර්ගෙය් ගාස්තු තීන්දු වන ෙමොෙහොෙත් මට සහභාගි
ෙවන්න අවස්ථාවක්, කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව
මම සන්ෙතෝෂ වනවා.
ෙම් අදාළ ගැසට් පතය පළ කෙළේ 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
17 වැනිදා අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අමාත වරයා විධියට
සිටියදී. ඒ ගැසට් පතයට අදාළ පනත, 2008 අංක 40 දරන ජාතික
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මංමාවත් පනතයි. ඒ පනතට පකාරව ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය
ගන්න ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ අෙප් අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
ඇමතිතුමායි. එතුමාෙග් කථාෙව්දී ඉදිරිපත් කළ කරුණු පිළිබඳව
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා තමයි මුලින්ම
විපක්ෂෙයන් විෙව්චනාත්මකව කථාව කෙළේ. එතුමාත් කිව්ෙව් ෙම්
අදාළ ගාස්තු පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක් නැතුව, ඒ පිළිබඳව
විගහයක් නැතුව ෙදොඩන්නන් වාෙල් ෙදඩුවා කියලායි. මම
හිතන්ෙන් එතුමාත් කකුළුවාෙග් න ාය තමයි පාවිච්චි කෙළේ.
අෙප් ගාමිණී ජයවිකම මන්තීතුමා ඒ කාරණය පිළිබඳව ෙචෝදනා
කරනවා වාෙග්ම, සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා, නලින් බණ්ඩාර
ජයමහ මන්තිතුමා, අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා, පාලිත
රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා යන ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම ෙචෝදනාවලට
ෙපොදු වුණු කාරණයක් තිබුණා. ඒක තමයි, 'ෙටන්ඩර් නැතුව ලබා
දීම' කියන කාරණය. එෙහම කියලා තවත් විවිධ ෙද්වල් කිව්වා.
හැබැයි අපි ඉතිහාසය මතක් කරන්න ඕනෑ. අපට ඉතිහාසය
අමතක කරන්න බැහැ. මහවැලිය හදන්න ෙටන්ඩර් පදානය කළාද
නැද්ද කියන එක ෙමතුමන්ලාට මතක ඇති. අපි ෙම් කථා කරන
පාර්ලිෙම්න්තුව සකස් කරන්න ෙටන්ඩර් පදානය කළාද නැද්ද
කියන එක ෙමතුමන්ලාට මතක ඇති. ෙම් මායිෙමන් එහා තිෙබන
ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහල හදන්න ෙටන්ඩර් පදානය කළා ද නැද්ද
කියන එක මට වඩා ෙමතුමන්ලාට මතක ඇති. මම එදා
අධ ාපනය ලබන ශිෂ ෙයක්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ෙමොන ෙටන්ඩර්ද අපි දන්නවා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඒ කියන්ෙන්, ෙමතුමා ඉඳලා තිෙබනවා ඒ පැත්ෙත්. ෙමතුමාට
ඒ කාල වකවානුව ෙහොඳට මතක ඇති.
ඊට අමතරව ෙකොත්මෙල්, රන්ටැෙඹ්, රන්ෙදනිගල ආදී සියලු
ව ාපෘති හදන්න ෙටන්ඩර් කළා ද නැද්ද කියන එක ඔබතුමන්ලා
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සමහර ව ාපෘතිවලට හදපු ෙගොඩනැඟිලි
ආපසු භාර ෙදන ෙකොට ඒ ෙගොඩනැඟිලිවල ෙභෝජනාගාරෙය්
තිබුණු ගෑස් ලිප්, rice cooker ද ආපසු ලබා ෙදන්න ඕනෑය කියන
තීන්දු තීරණත් ලිඛිතව ලබා ෙදන්න ඒ කාල වකවානුෙව් හිටපු
නායකෙයෝ කටයුතු කරලා තිබුණා. එවැනි ඉතිහාසයක් තිබුණා.
අපි ඒ නිසා මඩ ගහන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඉතිහාසය ෙමතුමන්ලාට මතක් කර දීමයි
ෙවන්න ඕනෑ කාරණය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙටන්ඩර් පදානය කරලායි අපි
ෙම් ව ාපෘති කරන්ෙන් කියන කාරණය මා සඳහන් කරනවා.
විෙශේෂෙයන් JICA ආධාර, ඒ වාෙග්ම ADB ආධාර, ඒ වාෙග්ම
පංශ ආධාර යටෙත් කරන ඒ සියලු ව ාපෘති සඳහා අපි කටයුතු
කරන්ෙන් ෙටන්ඩර් පදානය කරලායි. දක්ෂිණ ලංකා අධිෙව්ගී
මාර්ගය චීන රජෙයන් ඉටු කළා වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම JICA
ආධාර යටෙත් කළා. ඒකත් අපි ෙටන්ඩර් පදානය කරලායි කෙළේ.
ෙකොළඹ - කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය සකස් කිරීම සඳහා අෙප්
නලින් බණ්ඩාර මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග් 1991 දී සැලසුම්
කළා. හැබැයි 1960 දී තමයි ඒ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න
කටයුතු කෙළේ. 1991 දී ඒ සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
570ක ණයක් ගත්තා. ෙබෝක්කුවක් හදලා පටන් ගත්තා. මම 1991
දී ශිෂ ෙයක්. මම ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ පාලන යුගෙය් ශිෂ ෙයක්.
මට ෙහොඳට මතකයි. 1991 දී ෙබෝක්කුවක් හදලා ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය හදන්න පටන් ගත්තා. පස්ෙසේ අපි
ඒක ගැන කැලණි පාලම ගාව ෙපෝස්ටර් ගැහුවා. ෙම් ගත්ත
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 570ක ණය අදත් ෙගවනවා
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ගත්ත ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
570ක ණය මුදල ෙම් රෙට් මහජන මුදලින් ෙගවනවා. ඒ මුදලින්
හැදුෙව් ෙබෝක්කුවක් විතරයි. ෙම් කාරණය නිමා කරන්නට, අද
රටට නායකත්වය ෙදන, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත ාංශයට
නායකත්වය ෙදන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නිවැරදි කියා මාර්ග
ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ ෙම් ගරු සභාව
නිෙයෝජනය කළ අෙප් ෙජයරාජ් පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා. අද
එතුමා ජීවතුන් අතර නැහැ. එතුමාවත් අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරනවා.
අෙප් ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙකොළඹ කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉන්දියාෙව් මාර්ගයක් සමඟ
සංසන්දනය කළා. ඒ මාර්ගයත් ෙම් මාර්ගයත් ෙදවිධියක්.
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ ෙම් ෙකොළඹ - කටුනායක
අධිෙව්ගී මාර්ගය වගුරු බිම් සහිත වූ පෙද්ශයක ඉදි කළ එකක්
බව. ෙම් ෙවනුෙවන් මීටර් 800ක දුරකින් යුතු ගුවන් පාලමක්, කුඩා
පාලම් 72ක් ඉදි කරන්නට සිදු වුණා. නවීන තාක්ෂණය, අෙනකුත්
පහසුකම්, මුළු මාර්ගෙය්ම විදුලි ආෙලෝකකරණය, පරිපාලනය සහ
ෙගොඩනැඟිලි සඳහා වැය කළ මුදල ෙම් වියදම්වලට ඇතුළත්
වනවා. ඒ සියලු ෙද්වලට තමයි ෙම් මුදල වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ වැය වූ සමස්ත මුදල කිෙලෝමීටර් 22කින් ෙබදලා බැලුවාම
ලැෙබන උත්තරය කිෙලෝමීටරයකට වැය වූ මුදලට සාධාරණයිද
කියන කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලා හිතලා බලන්න. ෙම්
කිෙලෝමීටර් 22ට තවත් කිෙලෝමීටර් 5ක් එකතු කරන්නට ඕනෑ,
මාළු කෙඩ් සිට ෙතොරණ හන්දිය දක්වා ගමන් කරන මාර්ගය ඉදි
කිරීම ෙවනුෙවන්. ෙම් කාරණා අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ.
අෙප් ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා ෙහොඳ කාරණා ෙදකක්
ඉදිරිපත් කළා. අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම සඳහා ලැෙබන
ටිකට් එකක් නැති වුෙණොත්, ඒ දඩ මුදල සම්පූර්ණ ගාස්තුව සඳහා
අය කරනවා කියන කාරණය. මෙග් ගරු ඇමතිතුමා වන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඒ කාරණය පිළිබඳව දැනුම් දීලා ඒ පිළිබඳව නිසි
කියාමාර්ග සකස් කළ යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ගරු
ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා ඒ කාරණය ෙපන්වා දීම පිළිබඳව
එතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
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වක්කුඹුර මන්තීතුමා අපිව දැනුවත් කළා. ඒ පිළිබඳව නිසි
කියාමාර්ග ගන්නට මෙග් ගරු අමාත තුමා වන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කරනවා කියන කාරණයත් මම ෙම්
ෙවලාෙව්දී සඳහන් කරනවා.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ නිෙයෝජනය කරන ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළා පෑලියෙගොඩ සිට
කටුනායක දක්වා වූ කිෙලෝමීටර් 22ක දුර පමාණය සඳහා රුපියල්
300ක මුදලක් අය කිරීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සහ ගරු රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමාත් ගාස්තු පිළිබඳව කථා කළා. ඒ ගාස්තු සකස් කරලා
තිෙබන්ෙන් නිර්ණායකයක් සමඟයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය නාගරික
අධිෙව්ගී මාර්ගයක්. ෙම් මාර්ගයට වැය වුණු මුදල අවුරුදු 30 - 35
අතර කාලයකදී අය කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් මාර්ගය ලබන වසෙර්දී දක්ෂිණ ලංකා අධිෙව්ගී
මාර්ගයට සම්බන්ධ ෙවනවා, ෙකොළඹ පිටත වට රවුම් මාර්ගයත්
සමඟ. දැනට "E02" මාර්ගය ෙලසයි ෙමය හඳුන්වන්ෙන්. ඒ
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඉදිරියට නිවැරදිව ජනතාවට ඒ
අදාළ අයිතිවාසිකම ලැෙබනවා කියන කාරණය සඳහන් කරනවා.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා සඳහන් කළා අෙප් රෙට්
ජාතීන්වලට තවත් අලුත් ජාතියක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සහ බර්ගර් කියන ජාතීන්ට චීන
ජාතිකෙයොත් එකතු ෙවලා කියලා, ජන වර්ගයක් අලුෙතන් එකතු
ෙවලා කියලා විවිධ විෙව්චන, අදහස් උදහස් ඉදිරිපත් කළා. අෙප්
රෙට් පදිංචි ෙවලා ගත කරන පවුල් පසු බිම පිළිබඳවත් කථා කළා.
මම ඇත්තටම ඒ පිළිබඳව කනගාටු වනවා. චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට්
පක්ෂෙය් ආරාධනාෙවන් රතු පලස් එළලා, චීන විප්ලවය ලංකාෙව්
විප්ලවයක් කරන්න ආදර්ශ, උපෙදස් ගන්න ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් නායකෙයෝ චීනයට ගිහිල්ලා කටයුතු කරන යුගයක ඒ
වාෙග් ෙද්ශනා කිරීම් පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම ඔවුන්ෙග් න ාය
පතය ෙවනස් වීම පිළිබඳව මම කනගාටු වනවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

කැතයි, කැතයි.
ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා තවත් කාරණයක් සඳහන්
කළා. ෙම් රෙට් මහජන මුදලින් තමයි ෙම් මාර්ග සකස් කරන්ෙන්.
ඒ සකස් කරන මාර්ගෙය් කානු පද්ධතිය සකස් කිරීම ඇතුළු
අෙනකුත් සියලු සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරනවා. ජනතාවෙග්
අවශ තාවන් තමයි විදුලිය සහ සන්නිෙව්දනය. ඒ විදුලිය සහ
සන්නිෙව්දනයට අදාළ වන කණු මාර්ගෙය් කානුෙව්ම සිටුවන වැඩ
පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒක අෙපන් අහන්ෙනත් නැහැ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ඒ කාරණාවලට අවධානය ෙයොමු කරනවා වාෙග්, මෙග්
ambulance එකට ෙනොමිෙල් ෙදන ඉන්ධන -

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

මම ඒ ගැන කථා කරනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට උත්තර ෙදනවා. ෙමොකද, අපිත් එක්ක ඉතිහාසෙය් හිටපු
නිසා ඒකට උත්තර ෙදනවා. විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ෙටලිෙකොම්
ආයතන ෙම් මාර්ගයට අයිතිවාසිකම් කියන මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිෙයන් විමසීමක් නැතිවයි ෙම් කණු සවි කරන්ෙන්. පසුව
මාර්ගය පුළුල් කරන විට අතිවිශාල ඇස්තෙම්න්තුවක් සකස් කරලා
ඒ ෙවනුෙවන් මහජන මුදල් වැය කරන්නට මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට සිදු ෙවනවා. ඒ කාරණය පිළිබඳවත් ගරු ජානක

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඒක අගය කරන්න ඕනෑ කාරණයක් ෙනොෙවයි කියලායි අපි
විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එතුමා සඳහන් කළා, ෙගොඩගම සිට
හම්බන්ෙතොට මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 14ක පමාණයක් ෙවල් ෙගොඩ
කරලා හදන්ෙන් නැතිව, කණු උඩ ගිහිල්ලා හදන්න සකස් කරලා
තිබුණු එක ෙවනස් කරලා තිෙබනවාය, දැන් කිෙලෝමීටර් 6ක්
ෙවල් ෙගොඩ කිරීමට කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියලා. නමුත්
එෙසේ කිරීමට කටයුතු කර නැහැ. හම්බන්ෙතොට දක්වා ගමන්
කරන මාර්ගය පරිසරයට හානි ෙනොවන පරිදි සකස් කිරීම සඳහා
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. ඒ කාරණය
දැනෙගන කීර්තිය ගැනීෙම් අදහසින් තමයි ඒ කාරණය ෙම් ගරු
සභාව හමුෙව් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ජනාධිපතිතුමා ඒ සඳහා
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා.
ටීඑන්ඒ එක නිෙයෝජනය කරන පී. අරියෙන්තන් මන්තීතුමා
සඳහන් කළා, පාරවල් විතරක් හදලා හරි යන්ෙන් නැහැ කියලා.
නමුත් උතුෙර් සහ නැෙඟනහිර ජීවත් වන ජනතාවට ෙම්
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ලැෙබන ෙකොට ජනතාව නිවැරැදි
මතවාදයට එළෙඹනවා. නිවැරැදි මතවාදයට ජනතාව එළැෙඹන
ෙකොට ටීඑන්ඒ එෙක් වැඩ පිළිෙවළ ෙබොෙහොම අවුල් සහගත
තත්ත්වයට පත් වනවා. ඒ නිසා ඔවුන් ඒ කාරණා පිළිබඳව

123

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා]

වැලෙපනවා. ජනතාවට ෙමයින් පගතියක් නැති බව කිව්වත්
ආණ්ඩුෙවන් පාරවල් හදලා ෙදන්න කියලා එතුමාෙග් කථාෙව්දී
කිව්වා. ඔවුන්ට සීමාවක් නැහැ. ඔවුන් සෑහීමකට පත් වන්ෙන්
නැහැ. ෙකොළඹ සිට උතුර දක්වා හදන මාර්ගය දඹුල්ලටත් යනවා.
දඹුල්ෙල් ඉඳලා මඩකලපුවට ඒ මාර්ගය හැදුවත් එතුමන්ලා
සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමන්ලා ඉල්ලන්ෙන් ඊළමට
යන පාර. ඒක නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉන්න තුරු
ලැෙබන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙහොඳට දැන ගන්න.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

අෙප් නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා කරුණු තුනක්
පිළිබඳව කථා කළා. 1991ට ෙපර -ෙපේමදාස මහත්තයාෙග්
කාලයට ෙපර- තමයි ෙම් ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය
සකස් කරන්න සැලසුම් කර තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඒ කාරණය
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.
ඒ වාෙග්ම ගිලන් රථ පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. එතුමා
සඳහන් කළ ආකාරයට රජෙය් ගිලන් රථ තිෙබනවා, ෙපෞද්ගලික
ගිලන් රථ තිෙබනවා. ඒ ගිලන් රථ භාවිත වන කාර්යය අපි
මිනිසුන් විධියට ෙපෞද්ගලිකව පිළිගන්නවා. සමහර ෙවලාවට ඒ
ගිලන් රථෙය් ෙරෝගිෙයකු යන්න පුළුවන්; ෙරෝගිෙයකු
ෙනොයන්නත් පුළුවන්. නමුත් ෙම් අදාළ ගැසට් පතය මුලින්ම පළ
කරන ෙකොට මුදල් අය ෙනොකර ෙම් ගිලන් රථවල යා හැක්ෙක්
ෙම් රට නිෙයෝජනය කරන ජනාධිපතිවරයාට සහ අගමැතිවරයාට
පමණයි කියන තීන්දුව අරෙගන තිෙබනවා. අනිකුත් සියලු
අයෙගන් ගාස්තුවක් අය කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කිව්ව
ආකාරයට පමාදයක් වුෙණොත් කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. ඒ
පමාදය සම්බන්ධෙයන් තාක්ෂණය භාවිත කරලා කටයුතු කරන්න
අපි ඉදිරියට පියවර ගන්නා බව සඳහන් කරනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඒක නීතිමය පශ්නයක්, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා. ඒ
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් මාර්ග ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ෙම් කාරණයත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම
2005ට පස්ෙසේ අෙප් රෙට් ගමන් මාර්ගය ෙවනස් වුණා. ඒ වාෙග්ම
2005ට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් මාර්ග ක්ෙෂේතයත් ෙවනස් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් මාර්ග ක්ෙෂේතය ෙවනස් ෙවච්ච නිසා අද ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලන පක්ෂ වල්මත් ෙවලා තිෙබනවා. විරුද්ධ ෙද්ශපාලන
පක්ෂවල විවිධ මතවාද තිබුණත් නිවැරැදි මතවාදයක් නැහැ. අද
ෙම් කථා කරන නිර්මල ෙකොතලාවල ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනයට
පිවිසිෙය් ෙදොඩන්ෙගොඩ පාෙද්ශීය සභාෙවන්. මම අද නිෙයෝජනය
කරන අමාත ාංශෙය් නව වැනි මහලට 1997 අවුරුද්ෙද් වරක්
ෙදවරක් ෙනොෙවයි, දහසය වතාවකට, දහහත් වතාවකට වඩා
ඇවිල්ලා තිෙබනවා, පාරවල් පහක් හදා ගන්න රුපියල් ලක්ෂ
10ක් ඉල්ලා ගන්න. ඔබතුමා කිව්ව යුගය තමයි -ඒ ආණ්ඩුව- මමත්
නිෙයෝජනය කෙළේ. බය ෙවන්ෙන් නැහැ, ෙම්වා කියන්න. නිදහෙසේ
ජීවත් වන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් 1994න් පස්ෙසේ අපි ආරම්භ
කළා. 1997 පාෙද්ශීය සභා සභාපති ධුරෙය් ඉඳලා ඒ ආපු
ෙද්ශපාලන ගමන් මඟ තුළ මම අද ඉන්න අමාත ාංශයට ආෙව්
ගෙම් පාරක් හදා ගන්නයි.
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හැබැයි ඒ යුගෙය් තිබුෙණ් පාෙද්ශීය සභාෙව් පාර පාෙද්ශීය
සභාෙව් මුදල්වලින් හදා ගන්න ඕනෑ කියන වැඩ පිළිෙවළයි.
නමුත් ඒ වැඩ පිළිෙවළ ෙවනස් කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
නිවැරැදි වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. ෙම් රෙට් ජීවත් වන ජනතාව
පාවිච්චි කරන පාර පාෙද්ශීය සභාෙව්ද, පළාත් සභාෙව්ද, මහ
ආණ්ඩුෙව් ද, වතු පාරක් ද, ෙමොකක්ද කියලා බලන්න අවශ
නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත්තු තීන්දුව තමයි ඒ පාර ෙම්
රෙට් මිනිසුන් පාවිච්චි කරනවා නම් එය සකස් කිරීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ මහින්ද චින්තනය යටෙත් ඇති කිරීම. ඒ නිසා තමයි
විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ අද මහ පාරට වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් ගාමීය පාරවල් සකස් කරලා, පළාත් සභා
පාරවල් සකස් කරලා, මධ ම ආණ්ඩුෙව් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට අයත් පාරවල් සකස් කරලා මාර්ග ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියට
ෙගොස් තිෙබනවා. එවන් ෙමොෙහොතක අපි අධිෙව්ගී මාර්ග සකස්
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් ආරම්භ කරලා ඒවා විවෘත කිරීමත් කර
තිෙබනවා. ඒ එක් මාර්ගයක ගාස්තු තීන්දු වන ෙමොෙහොතකයි අප
ෙම් කථා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වසෙර් අප විවෘත කෙළේ
පින්නදූෙව් ඉඳලා ෙගොඩගම දක්වා වූ -ගාල්ෙල් සිට මාතර දක්වා වූ
- අධිෙව්ගී මාර්ග ෙකොටසයි. ගිය අවුරුද්ෙද් අපි කටුනායකෙකොළඹ අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත කළා. ෙම් වසෙර් තවත් අධිෙව්ගී
මාර්ග විවෘත කරන්න අවස්ථාවක් එළෙඹන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම්
වසෙර් අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදකක වැඩ ආරම්භ කරන්න අවස්ථාවක්
එළෙඹනවා. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදක තමයි, ෙගොඩගම සිට
හම්බන්ෙතොට දක්වා වූ කිෙලෝමීටර් 94ක මාර්ගය සහ ෙකොළඹ
සිට උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් නුවර සිට දඹුල්ල දක්වා වූ මාර්ගය.
ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදකම ගත්ෙතොත්, ඒවාෙය් සමස්ත දුර
පමාණය සාමාන ෙයන් කිෙලෝමීටර් 200කට එහා පැත්ත
ෙවනවා. ඒ අධිෙව්ගී මාර්ග ෙදෙක්ම වැඩ ආරම්භ කරන්ෙන්ත්
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අතින් ෙම් වසෙර්දීයි.
තවත් අවුරුදු තුනහතරකින් වැඩ අවසන් කරලා ඒවා විවෘත
කරන්ෙන්ත් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අතින්ය
කියන එක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මා එෙහම කියන්ෙන් ඇයි?
ෙජ ේෂ්ඨ මන්තීතුමකු වන අෙප් ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා ගිය සුමානෙය් සඳහන් කළා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක
ධුරයට superstar අෙප්ක්ෂකයකු ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඒ
superstar අෙප්ක්ෂකයා ෙම් දවස්වල ඉන්ෙන් ඇෙමරිකාෙව්යි. අපි
දන්නවා ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් නායකයා
වන රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඊළඟ ජනාධිපතිවරණෙය්
අෙප්ක්ෂකයා බව. කිසිදු පශ්නයක් නැහැ. තුන්වන වරටත් පරාජිත
අෙප්ක්ෂකයා එතුමායි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහත්මයා කියනවා ෙන් ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂකයා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙනොෙවයි කියලා.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ඊළඟ ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් ෙත්රී පත් වන අෙප් අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අප ෙම් මාර්ග ඉදිරියටත්
සංවර්ධනය කරනවා කියන එක සඳහන් කරමින් සියලු ෙදනාටම
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

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 අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - நீர்ப்பாசன, நீர்வள
காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

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

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

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
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public awareness with regard to this problem. Though Sri
Lanka is a Buddhist country, it is unfortunate that this
problem of cruelty to animals is not very much focused
on in Sri Lanka.
Cruelty to animals takes many forms: caging, being
held in captivity, inadequate sustenance, slaughter and so
on. So, I think it is time that Members of Parliament take
note of this problem and bring in adequate legislation.
Caging animals to a lifetime of captivity in a zoo, a pet
shop or in a home, is a sinful or cruel act that we should
be ashamed of. Big cats, eagles and other animals travel
long distances daily when living free. Caging them for
the pleasure of a few, while subjecting these helpless
animals to a lifetime of misery, is sinful. Every animal,
from the mightiest to the tiniest which crawl at our feet,
has the right to live free. Can we, as humans who can
think, be contended to be in a similar situation as a caged
animal?

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මන්තීතුමා.

සත්ත්ව හිංසනය වැළැක්වීමට නව නීති ෙකටුම්පත්
කිරීම
மி க வைதத் த ப் க்கான திய சட்டவாக்கம்

FORMULATION OF NEW LAWS TO PREVENT CRUELTY TO
ANIMALS

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී
මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"සත්ව හිංසනය පිළිබඳව නීති රීති කාලීනව පමාණවත් ෙනොවන නිසා එම
කර්තව ය ඉටු කිරීම සඳහා නව නීති ෙකටුම්පත් කළ යුතුයයි ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනා කරයි."

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඒ ෙයෝජනාව ස්ථිර
කරනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

Animals are not a creation of a supernatural for the
pleasure of man. They are also a part of the ecosystem as
the human beings. Therefore, their right to live free
should be respected. Much criticism has been levelled
against zoos and pet shops periodically with regard to
starvation, unhygienic conditions, insufficient space and
it is time that the Legislature enact laws to dismantle that.
I would like to quote Jawaharlal Nehru:
“Wildlife? That is how we refer to the magnificent animals of our
jungles and to the beautiful birds that brighten our lives. I wonder
sometimes what these animals and birds think of man and how
they would describe him, if they had the capacity to do so. I rather
doubt, if their description would be very complimentary to man.”

That is what the Prime Minister of India, Jawaharlal
Nehru said many years ago.
Sir, in most countries, today they are closing down
zoos; it is happening in most countries. I do not have the
time to read out the entire list of such countries that I
have. The United States is gradually phasing out zoos in
their respective states. Some of the zoos are Detroit Zoo
in Michigan, Philadelphia Zoo in Pennsylvania, the
London Zoo, the Edinburgh Zoo and the Bristol Zoo in
the United Kingdom, Alaska Zoo in Alaska, Lincoln
Park Zoo in Chicago, Greater Vancouver Zoo in British
Columbia, Chehaw Wild Animal Park in Georgia, San
Francisco Zoo in California and Gladys Porter Zoo in
Texas. The actual figure is much more than this. But, the
principle is that most countries have accepted the fact that
zoos should be phased out gradually and that animals
should live in their natural habitats.

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Mr. Presiding Member, this Adjournment Motion is
being moved to bring to light the plight of animals and
basically, what we call “cruelty to animals”. The purpose
of this Adjournment Motion is to bring to the notice of
Parliament that there are inadequate laws and there is no

So much so, that the Central Zoo Authority of India
issued a directive in 2009 stating that all 140 elephants
living in the Indian Zoos must be moved to wildlife parks
and sanctuaries where they can move freely. So, as far as
we are concerned, we are far behind. This type of
legislation was absent in our country, maybe because we
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා]

were involved in other more serious problems like the
thirty-year-old war. Maybe, it is time now for us to think
about this issue. I would like to quote from the editorial of
“The Island” newspaper of 26th December, 2013. It states,
I quote:
“Why a female anaconda swallowed her mate….”

They do not have food. There are several instances
like this. This was in 2013; just one year ago. According
to this editorial, animals in the zoo do not have adequate
food. The wildlife enthusiasts tried to contact the Director
of the Zoo, but they could not. So, we have to think of
this seriously. I have another article with me which states:
“Costa Rica set to close public zoos and release the
animals back into the wild”.
Many countries are following this. In advanced
countries there is a limiting of sound intensity of
firecrackers. රතිඤ්ඤා පත්තු කරන ෙකොට ඒක සතුන්ට විශාල
පශ්නයක් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. Lighting of
unrestricted firecrackers during festive seasons and
elections cause panic, fear and confusion among animals.
In Sri Lanka, we do not have laws to control that. I would
like to table* this document relating to this issue.
In the United Kingdom, there are laws which control
the intensity of fireworks. In the UK, fireworks over
120 decibels at 15 metres cannot be sold to the public.
“The Threshold of Pain” for intensity varies from 120 130 decibels among different individuals. So, the question
is, what are we going to do?
The fact of the matter is that there are not enough
laws. If you go to a pet shop, you will see massive birds
inside very small cages. So much so, that you will not
believe, sometimes the wings of the birds are pinned to
the body so that even if the birds come out of the cage by
some means or other, they could not escape. So many
animal lovers have told me that this is the situation.
With regard to breeding of dogs, they have one round
of breeding and then in a few months, they are given
artificial hormones and chemicals and are made to breed
again. This cycle goes on almost non stop. I have a
statement made by the senior environmentalist and
environmental lawyer, Mr. Jagath Gunawardena. He says,
I quote:
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Once an incident is reported only, you can take action
under the present laws.
There are not enough laws to prevent cruelty to
animals. So, Parliament has to look into this and enact
laws to prevent cruelty to animals. Now the law is, after a
certain act is reported only, the Police can intervene.
Sir, before the Commonwealth Heads of Government
Meeting, many stray dogs were rounded up. In fact, this
morning a lady telephoned me after she came to know
that this Debate is going to be taken up today in
Parliament. She said that not only before the CHOGM
but before any conference, stray dogs are rounded up.
There was a time when they rounded up only beggars, but
now they have started rounding up even the dogs. So,
this has to be stopped. I think my Friend, the Hon. Nimal
Siripala de Silva’s beloved wife is also a great animal
lover. I remember during the CHOGM, she tried her best
to safeguard the lives of stray dogs.
I will conclude soon because the Hon. Ajith P. Perera
also has to speak. Basically these are the shortcomings of
the present laws: lack of broader coverage of animal
welfare issues; protection of animals limited to animals,
domestic or captured, and animals in captivity; limited
number of animal cruelty offences; lack of regulation of
animals in scientific research; transport of animals; and
exhibition and training of performing animals. You
know animals are being used in circuses and so on, and
breeding of animals. As I told you, the owners of pet
shops make animals breed continuously so that they
become inferior in their genetic composition. Next,
inadequate power of the police to enforce the law;
inadequate period of time for making a police complaint;
low monetary penalties - the penalties are very low. Mr.
Presiding Member, the most important matter is that there
is an absence of a proper authority to administer
legislation.
So, I will conclude my speech saying that Sri Lanka
being a Buddhist country should concentrate more on this
subject and I hope the Government will take notice of
these protestations and bring in laws to safeguard the
animals.
Thank you.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)
“There are several laws that can be made use of including the
Prevention of Cruelty to Animals Ordinance, No. 13 of 1907 and the
Animal Diseases Act to take action against animal cruelty but they
are all concerning action that can be taken once an incident is
reported.”

——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉතාම කාෙලෝචිත ඒ
වාෙග්ම ෙබොෙහොම විස්තරාත්මක ෙයෝජනාව ස්ථිර කරන්න මම
කැමැතියි. එතුමා විසින් පකාශ කරන ලද ඒ සියලුම කරුණු මම
අනුමත කරනවා. ඒත් සමඟම කාරණා කිහිපයක් ඊට එකතු
කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එයින් පළමුවැනිම කාරණය
ෙමයයි. ෙබෞද්ධයකු විධියට මම සත්ව ඝාතනය කිසිෙසේත් අනුමත
කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අෙප් රෙට් නීතිෙය් සත්ව ඝාතනය
තිෙබනවා. නීත නුකූලව සත්ව ඝාතනය කිරීමට බලපත නිකුත්
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ෙකෙරනවා. ඒ වාෙග්ම සත්ව මාංශ ආහාරයට ගැනීම පිය කරන,
එය තමන්ෙග් ජීවිතයට අත වශ ෙදයක් ෙලස සිතන පිරිසක් ෙම්
රෙට් ඉන්නවා. සත්ව ඝාතනයට විරුද්ධ අය එය සම්පූර්ණෙයන්ම
නතර කිරීම පිළිබඳව කරන අදහස් දැක්වීමට මෙග් ෙගෞරවය
පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම, දැනට තිෙබන නීති මත, දැනට නිකුත්
කර ඇති බලපත මත ෙකෙරන නීත නුකූල සත්ව ඝාතන සත
ෙලසම ඒ නිසි පමිතීන්ට අනුකූලව සිදු ෙවනවා ද, ඒ සම්බන්ධව
නීති පකාරව අනුගමනය කළ යුතු අවම අවශ තාවන්වත් ඉටු
ෙවනවා ද කියන කාරණා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා යම් වැඩ
පිළිෙවළක් තිබිය යුතුමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සුරතල් සතුන්ෙග්
සුරක්ෂිතභාවය ඇති කිරීම එක පැත්තක්. ඒ වාෙග්ම මස් පිණිස
ඇති කරන සතුන් සිටිනවා. හරෙකක් වන්නට පුළුවන්. ඌෙරක්
වන්නට පුළුවන්. එළුෙවක් වන්නට පුළුවන්. කුකුෙළක් වන්නට
පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ආහාර පිණිසම ඇති කරනු ලබන මත්ස යන්
සිටිනවා. ඒ කුමන සතුන් පිළිබඳව වුණත්, ඒ පිළිබඳව තිෙබන නීති
කියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය පිණිස යම් නිශ්චිත ආයතනයක්
තිබිය යුතුයි. ඒ ආයතනයට පුළුල්ව වගකීම් පවරන්න පුළුවන්.
අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග්
සුරතල් සතුන් විකිණීම පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරන්න ඒ
ආයතනයට පවරා ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම සත්ව උද ාන තුළ,
වෙනෝද ාන තුළ සිටින සතුන්, ෙපෞද්ගලික සත්ව ෙබෝකිරීෙම්
මධ ස්ථානවල සිටින සතුන් නිරීක්ෂණය කිරීම් පිළිබඳ වගකීම්
සහ ඒ හා සම්බන්ධ පියවර ඒ ආයතනයට පැවැරිය හැකියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් විධියට මම ෙම්
කාරණය කියන්නම්. කැස්බෑවන් පිළිබඳ ෙලොකු පශ්නයක් පසු ගිය
කාලෙය් මතු වුණා. සුදු කැස්බෑෙවකු ෙසොරකම් කිරීම පිළිබඳ
කාරණය පධාන පවෘත්ති මවන පශ්නයක් බවට පත් වුණා. නමුත්
එහි යථාර්ථය කුමක්ද? එෙලස කැස්බෑවන් ඇති කිරීමට
කිසිෙවකුට බලපතයක් නැහැ. ඒ කැස්බෑවන් ඇති කිරීම,
පදර්ශනය කිරීම කියන මුළු ව ාපාරයම නීති විෙරෝධීයි. ඒ
කටයුත්ත කැස්බෑවන් වර්ධනය කිරීම උෙදසා වූ කටයුත්තක්
ෙනොෙවයි, හුදු මුදල් ඉපයීම පිළිබඳවම වූ කරුණක්. අවාසනාවකට
මුල් අවස්ථාෙව්දී විෂය භාර අමාත තුමා පවා - එතුමා දැන්
දන්නවා, ඒෙක් තිෙබන බරපතළකම- ඒ පවෘත්තිමය වටිනාකම
හරහා නීති විෙරෝධීව කැස්බෑවන් ඇති කරන්නන් ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටියා. නමුත් පසුව ෙපනී ගියා, ඒ තැනැත්තා වංචනික
කියාවක ෙයදිච්ච බව. ඒ නිසා හෑල්ලුවට ලක් වුණා, ගරු
අමාත තුමාෙග් කියා පිළිෙවත. සතුන්ට එෙරහිව සිදුවන කෲර
කියා පිළිබඳ ෙම් පශ්නෙය් පැති ගණනාවක් තිෙබනවා. මෙග්
ඉල්ලීම නම් ෙපොලිස් බලතල සහිතව යම් නිශ්චිත ආයතනයක් ෙම්
ෙවනුෙවන් පිහිටුවන්න ඕනෑ කියන එකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් හිත ඉතාම සලිත කළ
සිදුවීමක් පසු ගිය සතිෙය් සිදු වුණා. සතුන්ට නිදහෙසේ සිටීමට
විෙශේෂෙයන් ෙවන් කරන ලද, දැඩි ආරක්ෂාව සහිත, මායිම් සහිත,
මුරකරුවන් සහිත උඩවලව වෙනෝද ානය තුළ සිටින ඇත්
පැටෙවකු පැහැර ෙගන යෑමට කණ්ඩායමක් පැමිණියා.
වාසනාවකට සතුන්ට ආදරය කරන මිනිසුන් නිසා, ෛධර්යවන්ත
ජනමාධ ෙව්දියකු නිසා ඒ පයත්නය වැළකුණා.
ෙමතැන පශ්න ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, වනෙය් සිටින
සතුන්, වෙනෝද ාන තුළ සිටින අලි පැටවුන් පැහැරෙගන ෙගොස්
ඔවුන්ට ෙබොරු උප්පැන්න සාදා, ඔවුන්ව හීලෑ කර ඔවුන් වැඩට
ගැනීම සඳහා වූ ජාවාරම්කාර ව ාපාරයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවාය
කියන එක. ඒ නිසා තමයි අමාත ාංශෙය් තිෙබන අලි ෙරජිස්ටරය
-අලින්ෙග් උපත් ලියාපදිංචි කරන ෙල්ඛනය- අන්තර්ධාන වුෙණ්.
ඒ තරමටම ඒ අය බලවත්. ඒ අය අලි පැටවුන්ට ෙබොරු උප්පැන්න
හදනවා. උප්පැන්න මාරු කරනවා. අලි පැටවුන්ෙග් අම්මා, තාත්තා
මාරු කරනවා. අම්මා, තාත්තා නිර්මාණය කරනවා. එවැනි
තත්ත්වයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්. ඒ පිරිස තමයි ෙම් අලි පැහැර
ෙගන යන්ෙන්. හීලෑ අලින් ඇති කිරීම උෙදසා ෙපනී සිටින්නා වූ
පිරිෙසන් සියලු ෙදනාම ෙනොෙවයි, බහුතරයක් ෙදනා ව ාපාරය
පිණිස, අලින්ෙගන් වැඩ ගැනීම පිණිස, අලින්ෙගන් මුදල් ඉපයීම
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පිණිස තමයි ඒ කටයුත්ත කරන්ෙන්. ඒ මුදල් උපයන්ෙන් අලින්
ෙපරහැෙර් යවා ෙවන්න පුළුවන්, ෙකොටන් අද්දවා ෙවන්න
පුළුවන්, පදර්ශනය කරලා ෙවන්න පුළුවන්, අලින්ෙග් පිට මත
සංචාරකයන් යවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අලින්ට කෘර ෙලස
සලකා තමයි ඒ අය අලින්ෙගන් මුදල් උපයන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වනෙකොට ඒ පිරිස නිශ්චිත
ෙලස හඳුනාෙගන තිෙබනවා. එයින් එක් පුද්ගලෙයක් අසවලාෙග්
තාත්තාය කියා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මම නම කියන්ෙන් නැහැ.
එයින් එක් පුද්ගලෙයක් ෙම් රෙට් හීලෑ අලින්ෙග් අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින, ෙම් රෙට් පධානතම ධුරයක් දරන,
ආගමික ධුරයක් හා සම්බන්ධව කටයුතු කරන ෙකෙනකුෙග් පියා.
තව ෙකෙනක් ෙම් රෙට් පාලනය හා සම්බන්ධකම් තිෙබන, ඥාති
මිතකම් තිෙබන, මහජන නිෙයෝජිතෙයක් සහ තව කණ්ඩායමක්.
ඒ අය ෙකොච්චර ශක්තිමත්ද කිව්ෙවොත් අලින් ෙගන යාම සඳහා වූ
විෙශේෂෙයන් සකස් කළ යන්තයක්, ෙපොලීසිය බලාෙගන සිටියදීම
වෙනෝද ානෙය් ෙග්ට්ටුෙවන් එළියට අරෙගන ගිහින් තිෙබනවා.
වෙනෝද ානය ඇතුළට අලින් ෙගන යාම සඳහා වන ෙම් විෙශේෂ
යන්තය -ෙම් විෙශේෂ වාහනය- එතැනට යන්න අවශ තාවක්
නැහැ. එෙහම නම් ඒක ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයිති වාහනයක්
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අයට අයිති සුෙඛෝපෙභෝගී
වාහනවලට; කැලෑෙව් ගමන් කිරීම සඳහා සකස් කරපු සුවිෙශේෂ
පහසුකම් තිෙබන, යාන්තික පහසුකම් තිෙබන ඒ වාහනවලට
වෙනෝද ානෙයන් එළියට යන්න ෙපොලීසිය ඉඩ ෙදනවා. ෙපොලීසිය
කරන එකම උදව්ව තමයි, මාධ ෙව්දියාෙග් කැමරාව උදුරා
ගත්තාම කැසට් පටය දීලා, කාරුණික ෙවලා ඒ
මංෙකොල්ලකරුවන්ෙගන් කැමරාව ආපහු අරෙගන ෙදන එක.
ෙපොලීසිය දන්නවා, ඒ ආෙව් කවුද කියලා. ෙම්ක ඉතා බරපතළ
තත්ත්වයක්.
ඊටත් වඩා කනගාටුදායක ෙදයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. අලි පැටිෙයක් ගන්න බැහැ, අම්මා ෙනොමරා. අලි
පැටිෙයක් පැහැර ෙගන යන්න බැහැ, ඇතින්න ෙනොමරා.
ඇතින්නට හානියක් කරලා, තුවාල කරලා, මරලා තමයි අලි
පැටියා ගන්න ඕනෑ. මනුෂ යින් වාෙග්ම තමයි, අම්මා ඒ පැටියාව
අතාරින්ෙන් නැහැ. සුනාමියක් ආවත්, ගිනි කන්දක් පිපිරුවත්,
ෙගොඩනැඟිල්ල කඩාෙගන වැටුණත් මැෙරන ෙමොෙහොෙත් අම්මා
මැෙරන්ෙනත් දරුවා වඩාෙගනයි, දරුවා උකුෙල් තියාෙගනයි,
දරුවාව හිර කරෙගනයි. දරුවා ආරක්ෂා කරන්න ගිහින් තමයි
අම්මා මැෙරන්ෙන්. මනුෂ යින් වාෙග්ම අලි අම්මලාත් එෙහමයි.
උඩවලව පෙද්ශෙය් ජීවත් වන සතුන්ට ආදරය කරන මෙග්
මිතෙයක් මට අද උදෑසන දැනුම් දුන්නා අලි පැටිෙයක් පැහැර
ෙගන යන්න උත්සාහ කිරීෙම්දී ඇතින්නක් මරා දමා තිෙබනවාය
කියා. ඒ ඇතින්නෙග් මළ සිරුර වෙනෝද ානය තුළ තිෙබනවා.
නමුත් සාමාන පුරවැසියන්ට එතැනට යන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. රජෙය් බලධාරින් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරන්ෙන් නැහැ,
ඇතින්නක් මැරුවාය කිව්වාම වැෙඩ් ෙබොෙහොම බරපතළ වන
නිසා. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සාමාන මිනිස්සු වන සතුන්ට ආදරය
කරනවා වාෙග්ම ඒ ගැන විෙශේෂ හැඟීමක් නැති වුණත් අලිෙයක්
මරන එක මහ අපරාධයක්ය; අලි පැටිෙයක් මරන එක, පැහැර
ෙගන යන එක මහ අපරාධයක්ය කියලා දන්නවා. ඒවා බලාෙගන
ඉන්න තරම් ෙකොන්ද කඩපු ෙපොලීසියක්ය ෙම් රෙට් තිෙබන්ෙන්
කියා දැෙනනෙකොට කම්පාවට පත් වන මිනිස්සු ෙම් රෙට්
ඉන්නවා. ඒ නිසා මරා දමනු ලැබූ ඇතින්න පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
ෙනොකරන බව ඒ ගැන ෙතොරතුරු දන්නා, ඒ පෙද්ශවාසී,
විශ්වාසවන්ත මිතුෙරක් මට දැනුම් දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා සුරතල් සතුන්ට
එෙරහිව කෲරත්වය පිළිබඳ දැවැන්ත බරපතළ පශ්නයක්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වෙනෝද ාන තුළ සහ සත්ෙවෝද ාන තුළ
ඇති කරන සතුන්ට නිසි පරිදි ෙනොසැලකීම පිළිබඳ දැවැන්ත
පශ්නයක් තිෙබනවා. අද සත්ත්ව උද ානෙය් ඉන්න අලිඇතුන්ට
ක්ෂය ෙරෝගය හැදිලාය කියනවා. ඔවුන් ගැන සැලකිල්ලක් නැහැ.
වන උද ාන තුළ ඉන්න අලිඇතුන්, පැටවුන් ආරක්ෂා කර ගන්න
බැරි තත්ත්වයකට අද ෙම් රට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
විෙශේෂිත වැඩ පිළිෙවළක අත වශ තාවක් තිෙබනවා. ෙම්ක පක්ෂ
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පාට පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම් මහ ෙපොෙළොව, ෙම් භූමිය,
ෙම් රට මිනිසුන්ට වාෙග්ම සතුන්ටත් අයිතියි. ස්වභාව ධර්මෙය්
පැවැත්ම උෙදසා මිනිසුන් වාෙග්ම ගහ ෙකොළ, සතා සිවුපාෙවෝත්
සිටිය යුතුයි. ෙම් සමතුලිතතාව කඩා බිඳ දැමූ දවසට පථමෙයන්ම
පීඩාවට පත් වන්ෙන් මිනිසුන් වන අපයි. ෙම් යථාර්ථය ෙත්රුම්
ෙනොගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් අනාගතය, අෙප් ෙලෝකෙය් අනාගතය
ෙබොෙහොම අඳුරුයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
සභානායකතුමා.

මීළඟට

පිළිතුරු

කථාව

ගරු

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා විසින් ෙගන එන ලද ඉතාම කාලීන ෙයෝජනාව
පිළිබඳව රජෙය් පතිචාරය දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා
සතුටු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් අද දින ෙමම විෂයයට අදාළ අමාත තුමා වන
ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාත්, අදාළ අෙනකුත් ඇමතිවරුනුත් ෙමම
ගරු සභාෙව් නැති නමුත් රජය ෙවනුෙවන් ෙම් පශ්නය පිළිබඳව
අෙප් පතිචාරය දැක්වීම මාෙග් යුතුකමක් ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණෙය්දී මා එකඟ ෙවනවා ගරු
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා සමඟ. අපි මිනිසුන්ට සලකනවා
වාෙග්ම, මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම
සතුන්ෙග්ත් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම විශිෂ්ට සමාජයක
කැඩපතක් වනවා. ඒ නිසා ඒ අංශය පිළිබඳව අෙප් සුවිෙශේෂී
අවධානය ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් අද ෙලෝකෙය් සෑම රටකම පාෙහේ නිෙවස්වල
ෙබොෙහෝ විට සුරතල් සතුන් ඇති කරනවා. සෑම පවුලකම වාෙග්
බල්ලකු, බළලකු වැනි සුරතල් සතකු ඇති කිරීම අද ෛදනික
ජීවිතෙය් කාර්යයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් කුඩා
දරුවන් තුළ ආදරය, අනුකම්පාව වාෙග් ෙද්වල් ඇති කිරීමට
ෙමන්ම මානසික ආතතියන්ෙගන් ගැලවීම සඳහා සුරතල් සතුන්
ඇති කිරීම අත වශ වනවා. අද ෙලෝකෙය් දියුණු සෑම රටකම
පාෙහේ ෙම් සුරතල් සතුන් ඇති කරනවා. විෙශේෂෙයන් ශී ලංකාව
වැනි රටවල ඒ සඳහා ටිකක් ඉඩ කඩ තිබුණත්, ෙබොෙහෝ බටහිර
රටවල්වල, නාගරීකරණය වූ රටවල් තුළ ෙම් සතුන් ඇති කරන්න
ෙවලා තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් මහල් නිවාසවලයි. ඒ වුණත් ඒ
සතුන්ෙග් සුභසිද්ධිය සඳහා ඒ රටවල විෙශේෂ නීති-රීති රාශියක්
ඇති කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, සතකු ඇති කරනවා නම් ඒ
සතාව ඇවිද්දවන්න ෙගන යන්න ඕනෑ; ඒ සතාට අවශ ෙබෙහත්
ෙහේත් වාෙග්ම එන්නත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. That is called,
"responsible pet ownership".
ෙම්ෙක් එක අංශයක් විධියට වග කීෙමන් යුතුව සුරතල්
සතුන් ඇති කිරීම පිළිබඳ වූ ආඥාපනතක අවශ තාව ඇත්ත
වශෙයන්ම තිෙබනවා. ෙමොකද, සමහර අය සතුන් සුරතලයට ඇති
කරලා ටික දවසකින් පාරට දමනවා. ෙම් නිසා සමාජමය පශ්න
රාශියක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව
කතිකාවතක්, ඒ පිළිබඳව නීති රීති මාලාවක් අවශ යි දියුණු
සමාජයක් වශෙයන් ඉදිරියට යාෙම්දී.
අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම අලි
ඇතුන් පශ්නය පිළිබඳව ඉතාම සංෙව්දීතාවකින් යුතුව කරුණු
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ඉදිරිපත් කළා. මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒ කරුණු අෙප්
වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ ඇමතිතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන්න.
ඇත්ත වශෙයන්ම එවැනි සිද්ධියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා නම්
රජයක් වශෙයන් අපට කිසි ෙසේත්ම එවැනි සිද්ධීන් අනුමත
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
කිරීෙම් වගකීම ෙපොලිස්පතිතුමාටත් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි,
අද දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පිටපතක් මා එතුමාටත් යැවීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භය
තුළ ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන
ලද එම කරුණු හා ෙචෝදනා පිළිබඳව.
ඒ වාෙග්ම
ෙම් සුරතල් සතුන් ඇති කිරීම පිළිබඳව,
සත්ෙවෝද ාන පැවැත්වීම පිළිබඳව අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීතුමා විශාල research එකක් කරලා අද අපට හුඟාක් කරුණු
ඉදිරිපත් කළා. ෙවනත් රටවල්වල සත්ෙවෝද ාන වසාෙගන යන
අවස්ථාවක්. මා දන්නවා, අද ෙලෝකෙය් සෑම තැනකම වඩාත්
පචලිත ෙවලා තිෙබන්ෙන් සතුන්ට විවෘතව ජීවත් වීමට ඉඩ දීම
සඳහා සකස් කරන ලද ස්ථානයි. එෙහම නැත්නම් game parks
වශෙයන් හදලා සතුන්ට ඒ ඒ ස්ථානවල ෙහොඳින් අත පය දිග
හැරෙගන දුවලා පැනලා ඉන්න, ස්වභාවික වාතාවරණය තුළ කෑම
බීම ෙසොයාෙගන කන්නට ඉඩ හැරීමයි. අපි ෙම් ළඟදී දකුණු
අපිකාවට ගියා. එහි ගියාම අපි දැක්කා, ඊට වඩා ටිකක් ෙවනස්
තත්ත්වයනුත් තිබුණා. ඒ කියන්ෙන් game parks කියලා සතුන්
අරෙගන ෙකොටු කරලා, හැබැයි ඒ සතුන්ට කෑම දීලා වඩා
ඉඩකඩක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙගෝලීයකරණය වූ
සමාජය තුළ අද ඒකත් ෙවෙළඳ ව ාපාරයක් - business එකක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්
ඒ ඒ රටවල තිෙබන සමාජ තත්ත්වයන් පිළිබඳවත්, ඉඩ කඩ
පිළිබඳවත් සලකා බලා අපි විෙශේෂෙයන්ම කටයුතු කළ යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකාෙව් ඇතුන් සහ අලින් ආරක්ෂා කිරීම
සඳහා වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් තිෙබනවා. ඒ සියල්ල
පමාණවත් කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙහොඳ නීති
රාමුවක් ෙම් පිළිබඳව ෙගන ඒම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මා
හිතනවා. ෙම් පිළිබඳව අෙප් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම නීති ෙකොමිසමට අපි ෙම් කාරණය
ෙයොමු කරලා, ෙම් පිළිබඳව ෙලෝකෙය් රටවල් ගණනාවක්
අනුගමනය කරන අණ පනත් පිළිබඳව අධ යනය කරලා
තිෙබනවා. නීති ෙකොමිසම දැනටමත් ෙම් පිළිබඳව ෙකටුම් පතක්
සකස් කර තිෙබන බව මා ඉතා සතුටින් කියන්න කැමැතියි.
අමාත ාංශ කිහිපයක සහභාගිත්වෙයන් සත්ව හිංසා පනත නැවත
සංෙශෝධනය කර, ශක්තිමත්ෙකොට ඉදිරිපත් කිරීම තමයි ෙමයින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. දැනට ෙමම කාර්ය නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ එක්ව කරෙගන යනු ලබනවා. ඒ නිසා
ඉදිරිෙය් දී ඒ අවශ සංෙශෝධන හා නීති රීති ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ඉදිරියට ෙගන ඒමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම නිසා ෙමම
වැදගත් කාරණය පිළිබඳව අපව - විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට්
ජනතාව - දැනුවත් කිරීමට ෙමවැනි ඉතාම ඵලදායී ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමාට අෙප්
ස්තුතිය පළ කරන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.55ට, 2014 මැයි 07 වන
බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 ேம 07,
தன்கிழைம பி்.ப.1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 6.55 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
07th May 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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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
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ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா.
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