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අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන:
“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව : අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය:
නිදහස් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීම සහ විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන් මුහුණ
ෙදන පශ්න
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්:
සහන පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]පළමුවන වර කියවන ලදී
ජීවන් කුමාරණතුංග පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය ]පළමුවන වර කියවන ලදී
ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනාකම පනත :
නිෙයෝග
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:
සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලා සිසුන් හට සායනික පුහුණුව

பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப் கள்:
நிைலக்கு ‘ஏ’ : ேமலதிக உ ப்பினர்கள்
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள்
தனி அறிவித்தல் ல வினா:
இலவசக் கல்விக்கான நிதி ஒ க்கீ
மற் ம் பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர்கள்
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்:
சஹன ச தாய அபிவி த்தி மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு த்திக பதிரண]
–
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
ஜீவன் குமாரண ங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) - [மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ
ெபான்ேசக்கா] –
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட

கமக்காரர் ஓய் திய, ச
ஒ ங்குவிதிகள்

கப் பா காப் நலன் ாித் திட்டச் சட்டம் :

ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:
இைணச் சுகாதாரப் பட்டப் பாடெநறி மாணவர்க

க்கான சிகிச்ைசப் பயிற்சி

PRINCIPAL CONTENTS
ANNOUNCEMENTS:
Standing Committee “A”: Additional Members
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Allocation of Funds for Free Education and Problems Faced by University Lecturers
PRIVATE MEMBERS' BILLS:
Sahana Community Development Foundation (Incorporation) Bill – [The Hon. Buddhika
Pathirana] – Read the First time
Jeewan Kumaranathunge Foundation (Incorporation) Bill - [The Hon. Malani Fonseka]
– Read the First time
FARMERS' PENSION AND SOCIAL SECURITY BENEFIT SCHEME ACT:
Regulations
ADJOURNMENT MOTION:
Clinical Training for Allied Health Science Degree Course Students

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද
(හැන්සාඩ්)

(නිල වාර්තාව)
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ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව

පළමුවන සභා වාරය
2014

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 ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න 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
අරුමාදුර 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
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මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද
මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා, ඊ.ඒ. අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා
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பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)
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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)

(xxxv)

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 )

(xxxvi)

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)

(xxxvii)

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 ]

(xxxix)

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

வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன

அைமச்சர் - மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க

உண ப் பா காப்

அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன

நீர்ப்பாசன, நீர்வள

காைமத் வ அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா

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

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

ெவளிநாட்ட

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

சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
ெபா
பாரா

நி வாக, உள்நாட்ட
மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு டபிள் .

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

சர்வேதச நிதிய கூட் ைணப்

அைமச்சர் – மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கால்நைட வளர்ப் , கிராமிய சனச
ச

. ேஜ. ெசெனவிரத்ன
கம

க அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்

க நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந்

தபால் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
வ

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

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த

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

தற்ேகாலாசா

ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன

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

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

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

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

க ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா

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

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர

விஞ்ஞான அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ேபராசிாியர் திஸ்ஸ விதாரண

மனித வளங்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு

குணேசகர

கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ஊக்குவிப் , நலேனாம் ைக அைமச்சர் - மாண் மிகு

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

லான் ெபேரரா

(xl)

ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்

ேபாக்குவரத்

அைமச்சர் - மாண் மிகு குமார ெவல்கம

இைளஞர் அ

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

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

வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்

நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,

டைமப் , ெபா

வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு விமல்

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

ரவங்ச

ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ

மன் ெசெனவிரத்ன

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க

காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர

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

ரேகான்

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா

விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ
அரசாங்க

த்கமேக

காைமத் வ ம சீரைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க

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

க ஒ ைமப்பாட்

அைமச்சர் – மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார

ஊக்குவிப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன

உற்பத்தித்திறன் ஊக்குவிப் அைமச்சர் - மாண் மிகு பஷீர் ேசகு தா த்
தாவரவியல்

ங்காக்கள், ெபா ப் ெபா

ேபாக்கு அ

கல்விச் ேசைவகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்

மிந்த திசாநாயக்க

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

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

(xli)

க த்திட்ட அைமச்சர்கள்
ெந ஞ்சாைலகள்,

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

ெந ஞ்சாைலகள்,

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

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

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

ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்

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

கம

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

கால்நைடவளர்ப் , கிராமிய சனச
மின்வ

டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன

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

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

மீள்கு ேயற்ற பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விநாயக
தலீட்
உள்

ர்த்தி

ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர்

ரளிதரன்
ஸ்தபா

ராட்சி, மாகாண சைபகள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க

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

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

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

ெவளிநாட்ட

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா

கடற்ெறாழில், நீரக வள

லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன

பாரம்பாிய ைகத்ெதாழில்கள், சி

ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்- மாண் மிகு

ரகுமார திசாநாயக்க

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

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

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு

நி வாக, உள்நாட்ட

ப் விேஜேசகர

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க

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

வர்த்தக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேஹமால் குணேசகர

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

பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ். சி.

ஏற் மதிப் பயிர்கள் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த

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

வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா

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

த் க்குமாரண

த் ெஹட் கமேக

ரேசகர

(xlii)

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

(lv)

பாரா

மன்றம்

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

ேகசு சந்திரகுமார்

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் . பி.

வலகத்தர்

. தசநாயக்க

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

பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ

வலகம்

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

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

நி வாகத் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி . ேக.டபிள் . சுனில்
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல். ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி மதி
ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . தி .
விேஜகுணவர்தன, தி . ேக.ேக. . காமினி, தி மதி .வி.ஓ.
ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ்.
பசிங்க (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, ஜனாப்
எம். .எம். வாசிக் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஏ. . அமரசிங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர அ வலகம் - தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர
உத்திேயாகத்தர்)
ேபாக்குவரத் அ வலகம் - தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத் அ வலர்), தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார,
தி . பீ. .என். ெபர்னாந் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன, தி . ேக.எஸ். சில்வா
(உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி எம்.ாி.பி.ெபேரரா, தி மதி
ஆர்.ஆர். ெவ கன்ன

.சி.

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

சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி
எம்.ஏ. ஜஸ்மினா
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன்
சிேரஷ்ட பங்களா
பங்களா

காைமயாளர் - தி . எஸ்.எல்.தசநாயக்க

காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா

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

.பீ.ேக. த்பிட் ய

(lvi)

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

.ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா, தி மதி ஆர்.எல்.எம்.குமாரசிறி, தி மதி
எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர, தி மதி எச்.எல்.சி. ரசிங்ஹ, தி . ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி,
தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி
.பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி ேக.எச். நீலமணி,
தி மதி ேக. நந்தா சிறீமதி
சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா,
தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி பீ. . குணவதி, தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, தி மதி எஸ்.ஏ. ஜயலத், ெசல்வி
ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக
அ மா ர, 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)

(lxii)

Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Anura Kumara (National List)
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale)
Dissanayake, S.B. (Mahanuwara)
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura)
Dissanayake, Lalith (Kegalle)
Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura)
Dissanayake, Salinda (Kurunegala)

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

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

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

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

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

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

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

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

N
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution)
Noharadalingam, S. (Vanni)
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P
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. Lakshman Senewiratne, 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
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THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
SEVENTH PARLIAMENT - FIRST SESSION

226 වන කාණ්ඩය

ெதாகுதி 226

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2014 ජුනි 03වන අඟහරුවාදා

2014 ன் 03, ெசவ்வாய்கிழைம
Tuesday, 03rd June, 2014

—————————
අ.භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY]
in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

"ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාව : අතිෙර්ක
සාමාජිකයන්

நிைலக்கு

'ஏ' : ேமலதிக உ ப்பினர்கள்

STANDING COMMITTEE "A": ADDITIONAL MEMBERS

කාරක සභාෙව් සභාපති වශෙයන් නිෙයෝජ කථානායක සහ
කාරක සභාපති ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, 139වැනි ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කරන ලද බව
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
තවද, එම පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස "ඒ" ස්ථාවර
කාරක සභාවට මතු පළ වන මන්තීන් අතිෙර්ක සාමාජිකයන්
වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා විසින් නම් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

ගරු විදුර විකමනායක මහතා

(The Deputy Speaker)

ගරු එස්. ශීතරන් මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

"ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්)" පනත් ෙකටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස "ඒ" ස්ථාවර

VOLUME 226

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

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

திேனஷ்
குணவர்தன
நீர்வழங்கல்,
அைமச்ச ம்
அரசாங்கத்
தரப்பின்
ம்)

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

ගරු නිෙයොජ කථානායකතුමනි, උසස් අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
(i) 2011 වර්ෂය සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලය, ශී ලංකාව
වාර්ෂික වාර්තාව;
(ii) 2011 වර්ෂය සඳහා රජරට විශ්වවිද ාලය, ශී ලංකාව
වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්;
(iii) 2011 වර්ෂය සඳහා ෙසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද ාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව;
(iv) 2011 වර්ෂය සඳහා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද ාලෙය් විද ා
පශ්චාත් උපාධි ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම්;
(v) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද ාලෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව හා ගිණුම්;
(vi) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙබෞද්ධ හා පාලි
විශ්වවිද ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව;
(vii) 2012 වර්ෂය සඳහා ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය, ශී ලංකාව
වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් වාර්තාව;
(viii) 2012 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙය් ෙද්ශීය
ෛවද විද ා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ
(ix) 2012 වර්ෂය සඳහා ෛවද විද ා පශ්චාත් උපාධි
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
ෙමම වාර්තා උසස් අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

2013 වර්ෂය සඳහා ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව හා ගිණුම්. - [රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න 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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2013 වර්ෂය සඳහා සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික
කාර්ය සාධන වාර්තාව. [සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත ගරු ටී. බී.
ඒකනායක මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

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

2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ාංශෙය් කාර්ය
සාධන වාර්තාව. [ජාතික උරුමයන් පිළිබඳ අමාත ගරු (ආචාර්ය) ජගත්
බාලසූරිය මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත්
පිළිගන්වන ලද වාර්තාව

நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள்

REPORT PRESENTED UNDER STANDING ORDER
NO. 47(5)

ශී ලංකා පභා ෙල්ඛක සමිති සම්ෙම්ලනය
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත

இலங்ைக ஒளிப்படவியலாளர் சங்கங்களின்
ேபரைவ (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
THE FEDERATION OF PHOTOGRAPHIC SOCIETIES OF SRI
LANKA (INCORPORATION) BILL
"ශී ලංකා පභා ෙල්ඛක සමිති සම්ෙම්ලනය (සංස්ථාගත කිරීෙම්)" නමැති
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ වාර්තාව" . - [සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු
අමාත ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා.]

පනත් ෙකටුම්පත 2014 ජුනි මස 04වන බදාදා ෙදවන වර කියවිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சட்ட லம் 2014
ன் 04,
தன்கிழைம இரண்டாம்
ைற
மதிப்பிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Bill ordered to be read a Second time upon Wednesday, 04th June,
2014.

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ අමාත තුමා)

ෙමම වාර්තාව කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

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

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல்
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගෙන්මුල්ල, කැන්දලියද්ද
පාළුව, රණවිරු මාවත, අංක 429/11 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි

2014 ජූනි 03

5

එම්.ජී. කාන්ති ධර්මලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

6

asked the Minister of Agriculture:
(a) Is he aware that a large extent of paddy

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

lands in the Kirala Kele area situated on
either side of the Nilwala Valley in the

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

Matara District lie fallow?
(b) Will he inform this House -

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

(i)

ல விைடகள்

whether plans have been made to
make the aforesaid lands suitable for

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

the cultivation of paddy or any other
crop;

කිරල කැෙල් පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීම: ෙවන් කළ
මුදල

(ii)

கிரள கேல பிரேதச பாழைடந்த வயற்காணிகளில்
சாகுப : ஒ க்கப்பட்ட பணம்

if so, what that plan is;

(iii) whether necessary allocations have
been made by now for the activities

CULTIVATION OF FALLOW PADDY LANDS IN KIRALA KELE :
MONEY ALLOCATED

related to cultivating the aforesaid

2439/’12

lands; and

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(iv) if so, the amount of money that has

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

been allocated?

කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (4) :
(අ)

මාතර දිස්තික්කෙය්, නිල්වලා නිම්නය ෙදපස පිහිටා ඇති
කිරල කැෙල් පෙද්ශෙය් කුඹුරු විශාල පමාණයක් පුරන් වී
ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ඉහත ඉඩම් වී ෙහෝ ෙවනත් ෙබෝග වර්ග වගා කිරීම
සඳහා සුදුසු පරිදි සකස් කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබ්
ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම සැලසුම කවෙර්ද;
(iii) ෙම් වන විට එම බිම් අස්වැද්දීමට අදාළ කටයුතු
සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර තිෙබ් ද;
(iv) එෙසේ නම්, ෙවන් කර ඇති මුළු මුදල ෙකොපමණද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

மாத்தைற மாவட்டத்தில் நில்வள பள்ளத்தாக்கின்
இ ம ங்கி ம்
அைமந் ள்ள
கிரள
கேல
பிரேதசத்தில்
ெப ந்ெதாைகயான
வயல்கள்
பாழைடந் ள்ளன என்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

ேமற்ப
காணிகைள
ெநற்பயிர்ச்ெசய்ைகக்காகேவா
ேவ
பயிாினங்கைளப் பயிாிடேவா ெபா த்தமான
வைகயில் தயாாிக்கத் திட்டமிடப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், அத்திட்டம் யா

(iii)

தற்ேபா ேமற்ப நிலத்ைதச் சாகுப ெசய்தல்
ெதாடர்பான
நடவ க்ைகக க்காக
நிதி
ஒ க்கீ கள்
ெசய்யப்பட் ள்ளனவா
என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில்,
ஒ க்கப்பட் ள்ள
ெமாத்தப்
பணத்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(இ) இன்ேறல், ஏன்?

என்பைத ம்;

(c) If not, why?
ගරු වයි.ජී.
අමාත තුමා)

පද්මසිරි

මහතා

(කෘෂිකර්ම

නිෙයෝජ

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

y

කිරල කැෙල් පෙද්ශෙය් පුරන්ව තිබූ
කුඹුරුවලින් 2012 වර්ෂෙය්දී ෙහක්ටයාර්
185ක්ද, 2013 වසෙර් ෙහක්ටයාර් 100ක්ද
අස්වද්දා ඇති අතර, ෙමම වසෙර්දී
ෙහක්ටයාර් 105ක් අස්වැද්දීමට සැලසුම් කර
ඇත. එෙසේම, පුරන් වී ඇති කුඹුරු
පමාණෙයන් ඉතිරි ෙහක්ෙටයාර 90න්
ෙකොටසක් අතිෙර්ක ෙබෝග, මිරිදිය මත්ස
වගාව සහ පලා වගාව සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
කටයුතු කරමින් පවතී.
පෙසහි ආම්ලිකතාව ෙහේතුෙවන් කුමන
අයුරකින් ෙහෝ වී වගා කළ ෙනොහැකි
පෙද්ශවල ෙසෝජාන් කමය යටෙත් ආදර්ශන
කිහිපයක් පවත්වා ෙගොවි ජනතාව ඒ සඳහා
ෙපළඹවීමටත්, එෙසේ වී වගාව කළ ෙනොහැකි
පෙද්ශවල කෘෂි පාරිසරික සංචාර සඳහා
සැලසුමක් නිර්ෙද්ශ කිරීමටත් ෙයෝජිතය.
2014 ෙගොවි සතිය හා දැයට කිරුළ
සංවර්ධන වැඩ සටහනට සමගාමීව විෙශේෂ
ව ාපෘති කියාත්මක කිරීම.
පුරන් කුඹුරු සඳහා වඩාත් සුදුසු වී වර්ග,
ෙද්ශීය වී වර්ග සහ නව වගා තාක්ෂණ කම
හා පාරම්පරික වගා තාක්ෂණය වැඩි දුරටත්
අත්හදා බැලීම් සහ පර්ෙය්ෂණ ෙගොවිජන
වාරිමාර්ග
ෙසේවා,
කෘෂිකර්ම,

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙදපාර්තෙම්න්තුව, රුහුණ විශ්වවිද ාලය හා
ෙගොවි සංවිධාන එකතුව සිදු කරමින් පවතී.
වැඩිදියුණු කළ මා වී වර්ග (BG 38) වගා
කළ හැකි පෙද්ශ ෙතෝරාෙගන වගා කිරීම
ආරම්භ කිරීම සහ වී වගාවට අමතරව
දැනටමත් ෙගොවීන් සුළු වශෙයන් වගා කරන
ෙභෝග වර්ග (ෙකොළ එළවලු, අතිෙර්ක
ෙභෝග) ෙතෝරාෙගන එම ෙභෝග වගා
කිරීමට ෙයෝජිතය.
(iii)

ඔව්.

(iv)

2012 වර්ෂෙය් රුපියල් 1,000,000ක් (මිලියනයක්)
ෙවන් කරන ලදී.
2013 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 1.76ක් ෙවන් කර
ඇත.
2014 වර්ෂයට රුපියල් මිලියන 2ක් ෙවන් කර
ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාත් මාතර දිස්තික්කය තමයි
නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. 2013 අවුරුද්ෙද් ෙගොඩගම යාෙය්
කාබනික ෙපොෙහොර ෙයොදා ෙගන ෙද්ශීය බීජ වගා කරනවාය
කිව්වා. අක්කර 250ක් වගා කරන්න සැලසුම් කළත්, අවසානෙය්දී
ඒ යටෙත් ෙද්ශීය බීජ වගා කිරීමක් ෙහෝ කාබනික ෙපොෙහොර
ෙයදීමක් ෙහෝ ෙනොෙවයි සිද්ධ වුෙණ්. බතලෙගොඩ 362 වී වර්ග
රසායනික ෙපොෙහොර ෙයොදාෙගන වගා කිරීම තමයි සිද්ධ වුෙණ්.
ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පතිලාභ ලබා ගන්න බැරි වුණා
වාෙග්ම ඒ ෙගොවි ජනතාව රැවටීමකට ලක් කළා. රැවටීමට ලක්
වුණු ෙගොවි පිරිස ෙසොයා බලා අමාත ාංශය ගන්නා කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
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ගැළෙපනවා, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. නමුත් ඉහළ ෙකොටෙසේ
ෙකොටවිල, සුල්තානාෙගොඩ, කනත්තෙගොඩ, වැවහමන්දූව, ඈදූව,
මදුරුදූව වාෙග් පෙද්ශවලට මා වී ගැළෙපන්ෙන් නැහැ.
කෘෂිකර්මාන්තයට සම්බන්ධ මාතර දිස්තික්කෙය් ඕනෑ ෙකෙනක්
දන්නවා, කිරළ කැෙල් ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබන බව. ඔබතුමා
සඳහන් කළ පහළ ෙකොටසට සම්පදායික වී වර්ග ගැළෙපනවා.
නමුත් ඉහළ ෙකොටෙසේ පුරන් වූ කුඹුරු සම්බන්ධෙයන්
අමාත ාංශෙය් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ඉහළ ෙකොටස පිළිබඳ ෙතොරතුරු දන්වා නැහැ, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමනි, මෙග් තුන් වන අතුරු

ෙම් වන විට ඇති වී තිෙබන අධික වර්ෂාවත් සමඟ අකුරැස්ස
පෙද්ශෙය් මරණයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. කුඹුරු ඉඩම් විශාල
පමාණයක් හානි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් හානි වුණු කුඹුරු
ෙගොවියාට අමාත ාංශය සැලසුම් කර තිෙබන සහනය ෙමොන
වාෙග් ෙදයක් ද?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

නැවත, බිත්තර වී එෙහම ලබා දීමට අපට පුළුවන්කම
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, නව කෘෂි රක්ෂණ කමයට සම්බන්ධ
ෙවලා සිටින ෙගොවීන්ෙග් වගා හානි සඳහා වන්දි ෙගවීමට
පුළුවන්කම තිෙබනවා.

ජනකපුර විද ාලය : ෙභෞතික සහ මානව සම්පත්
ஜனக ர வித்தியாலயம் : ெபளதிக மற் ம் மனித
வளங்கள்
JANAKAPURA VIDYALAYA : PHYSICAL AND HUMAN
RESOURCES

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ෙසොයා
බලන්නම්. ඒකත් කිරළ කැෙල් පෙද්ශයටම අයිති එකක්ද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙගොඩගම යාය, කිරළ කැෙල්ට අයිතියි.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

මා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
කිරළ කැෙල් ඉහළ සහ පහළ ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා.
පහළ ෙකොටෙසේ පාලටුව, උනැල්ල, එළඹකලාෙගොඩ, වටෙගදර,
නාදුගල වාෙග් පෙද්ශවලට මා වී වාෙග් සම්පදායික වී වර්ග
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3. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3):
(අ)

උතුරු පළාෙත්, සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල
පෙද්ශෙය් පිහිටා තිෙබන ජනකපුර විද ාලෙය් ෙභෞතික
සම්පත් සහ මානව සම්පත්වල ඌනතාවන් රැසක් පවතින
බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ජනකපුර විද ාලෙය් පවතින ෙභෞතික සම්පත් හා
මානව සම්පත් ඌනතාවන් කවෙර්ද;
(ii) එම අඩු පාඩුකම් සපුරාලීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
(iii) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

வட மாகாணத்தில் சம்பத் வர பிரேதச ெசயலாளர்
ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் அைமந் ள்ள ஜனக ர
வித்தியாலயத்தின் ெபளதிக வளங்கள் மற் ம் மனித
வளங்களில் பற்றாக்குைறகள் நில கின்றன என்பைத
அவர் அறிவாரா?
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(ஆ) (i)

ஜனக ர வித்தியாலயத்தில் நில கின்ற ெபளதிக
வளங்கள்
மற் ம்
மனித
வளங்களின்
பற்றாக்குைறகள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
குைறபா கைள
நிவர்த்திெசய்ய
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில் அதற்காக கழி ம் காலம் எவ்வள
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

10
විදුලිය
ගුරු විෙව්කාගාරයක්
විදුහල්පති කාර්යාලයක්
ගුරු ෙම්ස - 05
ගුරු පුටු - 05
වැසිකිළි හා ජල පහසුකම්.
(ii)

ඔව්. ෙම් සඳහා පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශෙයන්
මූල
පතිපාදන,
උතුරු
පළාත්
ආණ්ඩුකාරවරයාෙගන් ලැෙබන මූල පතිපාදන,
TSEP මූල පතිපාදන හා රාජ හා රාජ ෙනොවන
සංවිධානවල මූල පතිපාදන ෙයොදවා එම අඩු පාඩු
සපුරාලීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(iii)

පාථමික පාසලක් වන ජනකපුර විද ාලෙය්
සියලුම ගුරුවරුන් නුපුහුණු ගුරුවරුන් වූ අතර
2014 වර්ෂෙය් මැයි මස තුළ එම ගුරුවරුන් පුහුණු
කිරීෙම් කටයුතු නිම කර ඇත.

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

(b)

(c)

Is he aware that there are number of shortages of
physical and human resources in Janakapura Vidyalaya
situated in the Sampathnuwara Divisional Secretary's
Division in the Northern Province?
Will he inform this House (i)

the shortages of physical and human resources in
Janakapura Vidyalaya;

(ii)

whether action will be taken to overcome the
aforesaid shortages; and

(iii)

if so, the period of time that will be taken for it?

If not, why?

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

ඔව්.
(i)

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர

ෙගොඩනැගිලි හා අෙනකුත් ඉදිකිරීම් කටයුතු 2014
වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් 30 දිනට ෙපර සම්පූර්ණ
කිරීමට අදාළ කටයුතු කරමින් පවතී.

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, පාසලකට දරුවන්
බඳවා ගන්නෙකොට එම පාසෙල් උග ජල හිඟයක් තිෙබනවා නම්,
අධ ාපන අමාත ාංශය හැටියට, එම ජල හිඟය සපුරාලීම
ඔබතුමන්ලාෙග් වගකීමක් වනවා. ඒ නිසා ෙම් පාසෙල් තිෙබන
උග ජල හිඟයට විසඳුම් සපයන්නට කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

y 1 සිට 5 දක්වා පන්ති පැවත් ෙව්.

ශිෂ සංඛ ාව 46යි.
ස්ථිර ගුරුවරුන් 02යි.
ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා ෙගන ඇති
ගුරුවරුන් සංඛ ාව 05යි.
පන්ති කාමර 12යි.
බුදු මැදුරක්, කුඩා කීඩා පිටියක්, ළිඳක්, ජල
ටැංකියක් හා ජල සැපයුමක් ඇත.
පාසල වත්ත වටා තාප්පයක් ඉදිකරමින් පවතී.
මානව සම්පත් ඌනතා
පාථමික ගුරුවරු තුන්ෙදනයි.
ෙභෞතික සම්පත් ඌනතා
සැලකිය යුතු පමාණයක් තිෙබනවා.
ලී බඩු
ෙදවන වර්ගෙය් ෙම්ස පුටු - 20

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම උතුරු පළාත් සභාෙවන් ලැබී
තිෙබන ෙම් පිළිතුෙර් හැටියට නම් එම පාසලට ළිඳක්, ජල
ටැංකියක් හා ජල සැපයුමක් තිෙබනවා. ඒ නිසා එම පාසෙල් ජල
හිඟයක් තිබුණු බවට පැහැදිලි කරුණු නැහැ. නමුත් ෙම් අවුරුද්ෙද්
සැප්තැම්බර් 30වැනි දා වන්නට ඉස්සර වැසිකිළි සාදා නිම කරන
බවට ෙමම පිළිතුර හරහා පතිඥාවක් දීලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ෙමම
අතුරු පශ්නය ඇසුෙව්, අද උෙද්ත් ෙම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු තහවුරු
කරෙගනයි. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පාසෙල් ඉංගීසි, ගණිතය සහ
විද ාව කියන විෂයයන් තුනම නුපුහුණු සිවිල් ආරක්ෂක
නිලධාරින් මඟින් ඉගැන්වීෙම් කටයුතු කියාත්මක වන තත්ත්වයක්
තිෙබනවා.
ඒ තුළ දැනුෙම් ෙක්න්දස්ථානයක් අෙප් රෙට්
ෙගොඩනඟන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා ඔබතුමන්ලා හිතනවා ද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

ෙදවන වර්ගෙය් පුටු - 20

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

පරිගණක කාමරයක්

(The Hon. Mohan Lal Grero)

කීඩා උපකරණ
දුරකථන පහසුකම්

ඇත්තටම යුද්ධයක් පැවතුණු ෙමවැනි පෙද්ශයක ගුරුවරුන්
ෙසොයා ෙගන, එම ගුරුවරුන් එහි පදිංචි කරවලා, ඉතා ඉක්මනින්
ඒ පහසුකම් සපයන්නට අපහසුයි. දැන් ෙම් ෙකොන්තාත් පදනමින්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා]

බඳවා ෙගන තිෙබනවා කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික වශෙයන් ෙගවීම්
කරලා, එනම් පාසල් සංවර්ධන සභාව හරහා ෙගවීම් කරලා බඳවා
ගත්ත ගුරුවරු. ඒ අය ඇත්තටම ගුරුවරු හැටියට නිශ්චිතවම
පුහුණුවක් ලැබුවා ද කියන එක පිළිබඳ සහතිකයක් නැහැ. නමුත්
පසු ගිය මැයි මාසෙය් ෙම් සියලු ෙදනා පුහුණු කරලා අවසන්
කරලා තිෙබනවා.
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(ii)

அவற்றில் உள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக
யா ;

(iii)

ேமற்ப ஒ சி வாின் பராமாிப் ப் பணிக க்
ெகன 2013ஆம் ஆண் க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள
பணத்ெதாைக யா

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைகயில் உள்ள சி வர் த ப் க் காவல்
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii)

அவற்றில் உள்ள சி வர்களின் எண்ணிக்ைக
யா ;

(iii)

ேமற்ப ஒ
சி வ க்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள
பணத்ெதாைக யா ;

(iv)

அப்பணத்ெதாைக இவர்களின்
பணிக க்குப் ேபா மானதா

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. යුද්ධය අවසන් ෙවලා දැනට වසර 05ක් ෙවනවා. "උතුරු
වසන්තය" කියලා වැඩසටහනකුත් පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්
විද ාලයට නම් තවමත් වසන්තය උදා ෙවලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම
මා ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් පාසෙල් තිෙබන
ඌනතාවන්, අඩු පාඩුකම් සියල්ලක්ම ඔබතුමන්ලාෙග් මැදිහත් වීම
තුළින් සම්පූර්ණ කර අවසන් කරන්ෙන් කවදා ද කියා.

பராமாிப் ப்

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමනි, උතුරු පළාත් සභාෙවන් අපට සහතිකයක්
දීලා තිෙබනවා, සියලු ඉදි කිරීම් කටයුතු හා අවශ පහසුකම් 2014
වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් 30 වැනි දිනට ෙපර සම්පූර්ණ ෙකොට නිම
කරනවායි කියලා.

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

ළමා රැඳවුම් නිවාස : විස්තර

சி வர் த ப் க் காவல் நிைலயங்கள் : விபரம்

Will he state (i)

the number of children’s homes registered with
the Government in which protective care is
provided to children;

(ii)

the number of children living in them; and

(iii)

the sum of money that had been allocated for the
year 2013 to look after each such child?

CHILD DETENTION HOMES : DETAILS
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(b)

Will he inform this House (i) the number of Child Detention Homes in Sri
Lanka;
(ii) the number of children who stay in them;
(iii) the sum of money that has been allocated for
each such child; and
(iv) whether this amount is sufficient for their
maintenance?

(c)

If not, why?

4. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3):
(අ)
(i) රජෙය් ලියාපදිංචි, ආරක්ෂක රැකවරණ ලබන ළමා
නිවාස සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) ඒවාෙය් සිටින ළමුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම එක් ළමෙයකුෙග් නඩත්තු කටයුතු ෙවනුෙවන්
2013 වර්ෂය සඳහා ෙවන් කර තිබූ මුදල
ෙකොපමණද;
(ආ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) ශී ලංකාව තුළ ඇති ළමා රැඳවුම් නිවාස සංඛ ාව
ෙකොපමණද;
(ii) ඒවාෙය් සිටින ළමුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(iii) එම එක් ළමෙයකු ෙවනුෙවන් ෙවන් කර ඇති
මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;
(iv) එම මුදල ඔවුන්ෙග් නඩත්තු කටයුතු සඳහා
පමාණවත් ෙව්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர் அ
வினா:

(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

அரசாங்கத்தில் பதி ெசய்யப்பட்ட பா காப்
அரவைணப்ைபப் ெப கின்ற சி வர் இல்லங்
களின் எண்ணிக்ைக யா ;

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා (ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා
කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த - சி வர் அபிவி த்தி, மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

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

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.
(අ)

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු

(i)

355යි.

(ii)

10,253යි.

(iii)

නැත.
එක් ළමයකුෙග් නඩත්තු කටයුතු ෙවනුෙවන්
ෙවන් කරන මුදල් පමාණය ෙකොපමණද යන්න
නිශ්චිතවම සඳහන් කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොමැත.
ළමා නිවාසවල දරුවන්ෙග් රැකවරණය
ෙවනුෙවන් අදාළ පළාත් සභා මඟින් 2013 අය
වැය මඟින් ෙවන් කර ඇති සමස්ත මුළු මුදල
රුපියල් මිලියන 253.36කි.
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නමුත් ආරක්ෂක රැකවරණය ලබන ස්ෙව්ච්ඡා ළමා
නිවාස රජෙය් ලියාපදිංචි කරනුෙය් එම නිවාස
නඩත්තු කිරීෙම් හැකියාව අදාළ ස්ෙව්ච්ඡා
සංවිධාන සතුව පවතින්ෙන් ද යන්න සලකා
බැලීෙමන් පසුවයි. ඒ අනුව ළමා නිවාස පවත්වා
ෙගන යාමටත්, දරුවන්ෙග් රැකවරණය උෙදසාත්
එකී ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන මැදිහත් ෙව්. ඒ අනුව
රජෙය් ලියාපදිංචි ස්ෙව්ච්ඡා ළමා නිවාස සඳහා
රජය මඟින් යථාෙයෝග ආධාර පමණක් ලබා
ෙදයි.
ෙකෙසේ ෙවතත් අදාළ පළාත් සභා මඟින් ෙවන්
කරනු ලබන පතිපාදනවලට අමතර වශෙයන්
පළාත් ෙකොමසාරිස්වරුන් මඟින් හඳුනා ගනු
ලබන විවිධ ව ාපෘති සඳහා මධ ම රජය විසින්
පහත දක්වා ඇති පරිදි 2013 වර්ෂෙය් දී මූල
පතිපාදන ලබා දී ඇත.
ළමා නිවාස ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් වැඩි දියුණු
කිරීම - රුපියල් මිලියන 10
ආයතනගත ළමුන් සඳහා වන කුසලතා පුහුණු රුපියල් මිලියන 0.20
ෙම්ක සාමාන ෙයන් කලාපෙයන් කලාපයට
ෙවනස් ෙවනවා. රුපියල් මිලියන 253ක් පමණ
ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
(ආ)

(i)

13යි.

(ii)

652යි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අෙප් ඇමතිතුමාට
ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම පශ්නයට පිළිතුර සැපයීම
සම්බන්ධව.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, අද සමහර අයට
දරුවන් හදා ගැනීම ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
පසු ගිය කාලෙය් අවස්ථා කීපයකදීම මාධ මඟින් අපි දැක්කා,
සමහර දරුවන් හදා ගන්න විධියක් නැහැයි කියලා උසාවියට
ෙගනැවිත් භාර ෙදනවා; සමහර දරුවන් ගංගාවල්වලට,
ඇළවල්වලට දාලා යනවා; තවත් සමහර දරුවන් වැසිකිළි
වළවල්වලට දමනවා, එෙහමත් නැත්නම් බස් ස්ටෑන්ඩ්ස්වල ෙහෝ
බස්වල තියලා යනවා. මම අහන්න කැමැතියි, ඒ වාෙග් හදා ගන්න
බැරි දරුවන් භාර ගන්න ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් වැඩ
පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා ද කියලා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ළමා නිවාසවලට දරුවන්
බාර ගන්නා කමෙව්දයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව අත වශ ම දරුවන්
බාර ගැනීම කරනවා. සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශෙයනුත්
ෙදමව්පියන්ට උදවු උපකාර කරනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(iii)

(The Hon. P. Harrison)
පළාත

මධ ම පළාත

ළමයකු ෙවනුෙවන්
ෙවන් කර ඇති මුදල්
පමාණය (වාර්ෂිකව)
රු. 29200.00

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. අපි දන්නවා, ළමයි හදා ගැනීමට ළමා
නිවාසවලින් විශාල පිරිසක් ඉල්ලුම් කරන බව. හැබැයි, මම මුලින්
කියපු ආකාරයට තැන් තැන්වල ළමයි දමා යෑෙමන්, ඇළ, ෙදොළ,
ගංගාවල පා කර යැවීෙමන් දරුවන් වැඩි පිරිසකෙග් ජීවිත හානි
වනවා. එච්චර දරුවන් පිරිසකෙග් ජීවිත හානි ෙවද්දී එවැනි
දරුවන් බාර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? මම දන්නවා,
දරුවන් හදාවඩා ගැනීම සඳහා ලබා ගැනීමට ෙබොෙහෝ පිරිසක්
සිටින බව.

සබරගමුව පළාත

රු.

78230.00

උතුරු මැද පළාත

රු.

36000.00

දකුණු පළාත

රු. 205908.00

වයඹ පළාත

රු.

35640.00

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

ඌව පළාත

රු. 180000.00

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

බස්නාහිර පළාත
නැෙඟනහිර පළාත
උතුරු පළාත

*
ළමා රැඳවුම්
නිවාස නැත.
රු. 48387.00

සටහන * බස්නාහිර - සියලුම ළමා නිවාසවලට
ෙපොදුෙව් මුදල් ෙවන් කර ඇති අතර, රැඳවුම්
නිවාසවලට පමණක් ෙවන් කළ ගණන සඳහන්
කළ ෙනොහැකි බව දන්වයි.
(iv)

14

බස්නාහිර හැර අෙනක් පළාත් සඳහා පමාණවත්
ෙව්.
බස්නාහිර පළාත් සභාවට පමාණවත් මුදල්
පමාණයක් තිෙබනවා. අෙනක් පළාත්වලට මීට
වඩා වැඩි පමාණයක් ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි
කියන එක තමයි මාෙග් හැඟීම.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙදවැනි අතුරු පශ්නයට
පිළිතුර ෙමෙසේයි. අපි වර්ෂයකට දරුවන් සිය ෙදෙනකු තමයි හදා
වඩා ගන්න ෙදන්ෙන්. දරුවන්ව බාර අරෙගන, දරුවාෙග්
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න පුළුවන් අයට පමණයි ඒ අවසරය ලබා
ෙදන්ෙන්. පළාත් පරිවාස හා ළමා ආරක්ෂණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග්
අනුමැතියක් තමයි අපට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට තමයි අපි ඒ
දරුවාට අවසරයක් ලබා ෙදන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ඇමතිතුමා කියනවා, ළමයින් සිය ෙදෙනකු තමයි
වර්ෂයකට හදා වඩා ගන්න බාර ෙදන්ෙන් කියලා. නමුත් දරුෙවකු
ඉල්ලන ෙදමව්පියන් දස දහස් ගණනක් ෙපෝලිම්වල ඉන්නවා.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

විෙද්ශගත අය.

පාර්ලිෙම්න්තුව

15
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(ii)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නැහැ. ෙද්ශීය වශෙයනුත් විශාල පිරිසක් ෙපෝලිම්වල ඉන්නවා.
[බාධා කිරීමක්] එතුමා කියනවා, විෙද්ශගත අය කියලා. ෙද්ශීය
වශෙයන් දරුවන් ඉල්ලන විශාල පිරිසක් ෙපෝලිම්වල ඉන්නවා.
ෙම් දරු සම්පත රැක ගන්න ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශෙයන් මීට
වැඩිය ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළක් කෙළොත් ෙම් අයෙග් ජීවිත ආරක්ෂා
කර ගන්න පුළුවන් කියන එකයි මෙග් අදහස. ෙද්ශීය වශෙයන්
දරුෙවකු ඉල්ලුම් කරන අයට ඒ දරුවා ලබා දීම සඳහා තිෙබන
වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද?

(b)

If not, why?

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

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Hon. Deputy Speaker, the Answer is as follows:
(a)

(i)

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ෙද්ශීය වශෙයන් දරුවන් ඉල්ලුම් කරන අයට පළාත් පරිවාස
හා ළමා ආරක්ෂණ ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් නිර්ෙද්ශ ලැබුණාම අපි
ඒ දරුවන් ලබා ෙදනවා. එෙසේ දරුවන් විශාල සංඛ ාවක් ලබා දීලා
තිෙබනවා.

ஆரம்ப நிைல கு யியல் நீதிமன்றங்கள்: தாமதத்ைதக்
குைறத்தல்
CIVIL COURTS OF FIRST INSTANCE: REDUCTION OF
BACKLOG
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Twenty four Legal Aid Centres were established
during the years 2010 to 2013. I table* Annex
II.

6. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபர

(The Hon. Ajith P. Perera)

අධිකරණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(i)

සිවිල් මුල් අවස්ථා අධිකරණයන්හි පමාදය අවම
කිරීම පිණිස 2010, 2011, 2012 සහ 2013 යන එක්
එක් වර්ෂෙය්දී අධිකරණ අමාත ාංශය විසින්
ගන්නා ලද පියවර ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(ii)

සිවිල් මුල් අවස්ථා අධිකරණයන්හි නඩු කටයුතු
සැලකිය යුතු ෙව්ගයකින් සිදුවන්ෙන්ද;

In 2013, the Government Analyst's Department
was shifted to a new building equipped with
state-of-the-art technology in order to enhance
the capacity of the officers and expedite the
issuing of reports which contribute in great part
to the expeditious disposal of cases.
We have also finalized an amendment to the
Civil Procedure Code to introduce Pre-trial
Proceedings. The draft has been submitted to
Cabinet.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(ii)

நீதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

ஆரம்ப நிைல கு யியல் நீதிமன்றங்களில்
தாமதத்ைதக் குைறப்பதற்காக 2010, 2011, 2012,
2013 ஆகிய ஒவ்ெவா
ஆண்
ம் நீதி
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட நடவ க்
ைககள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ஆரம்ப நிைல கு யியல் நீதிமன்றங்களின்
வழக்கு
விசாரைணகள்
குறிப்பிடத்தக்க
ேவகத்தில் நைடெப கின்றனவா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Justice:
(a)

Will he inform this House (i)

separately, the steps taken by the Ministry of
Justice in the years 2010, 2011, 2012 and 2013 to
reduce the backlog of the Civil Courts of First
Instance; and

The Ministry has taken a number of initiatives to
reduce the backlog of civil cases during the
years 2010 to 2013. Three Civil Appellate High
Courts and 24 District Courts were established
with a view to reducing the backlog of cases. I
table* Annex I. Presently 20 Civil Appellate
High Courts are functioning. Several Training
Programmes for District Judges have been
conducted by the Judge's Institute with a view to
enhancing their capacity and to expedite civil
cases.
Three hundred and twenty six Mediation Boards
function in the Island and this helps both to
prevent matters going to courts and also to
reduce the backlog of cases. Further, the
Ministry has introduced the 5S system in a
number of courts with a view to enhancing the
efficiency of court registries.

සිවිල් මුල් අවස්ථා අධිකරණය : පමාදය අවම කිරීම

(අ)

whether judicial activities in the Civil Courts of
First Instance are carried out in a considerable
speed?

(b)

Yes.

Does not arise.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் :
Annexes tabled:

ඇමුණුම I
2010/11/10 දිනැති ගැසට් පතය මගින් අලුතින් ස්ථාපිත ෙකොට දැනට
කියාත්මක වන අධිකරණ
දිසා අධිකරණ
1.

ගංෙගොඩවිල දිසා අධිකරණය

2.

කඩුෙවල දිසා අධිකරණය

3.

කැස්බෑව දිසා අධිකරණය

4.

මිනුවන්ෙගොඩ දිසා අධිකරණය

5.

රුවන්වැල්ල දිසා අධිකරණය

6.

වරකාෙපොල දිසා අධිකරණය
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7.

මහියංගනය දිසා අධිකරණය

8.

ෙතල්ෙදනිය දිසා අධිකරණය

9.

නාවලපිටිය දිසා අධිකරණය

10.

දඹුල්ල දිසා අධිකරණය

11.

වලපෙන් දිසා අධිකරණය

12.

වාරියෙපොල දිසා අධිකරණය

13.

නිකවැරටිය දිසා අධිකරණය

14.

කැකිරාව දිසා අධිකරණය

15.

කැබිතිෙගොල්ලෑව දිසා අධිකරණය

16.

හිඟුරක්ෙගොඩ දිසා අධිකරණය

17.

ෙපොතුවිල් දිසා අධිකරණය

18.

වාලච්ෙච්න දිසා අධිකරණය

19.

මුතූර් දිසා අධිකරණය

20.

කන්තෙල් දිසා අධිකරණය

21.

මුලතිව් දිසා අධිකරණය

22.

කිලිෙනොච්චි දිසා අධිකරණය

23.

ෙමොරවක/ෙකොටෙපොල දිසා අධිකරණය

24.

බද්ෙද්ගම දිසා අධිකරණය

several times at the Consultative Committee of my
Ministry in Parliament. The amendments proposed to the
Civil Procedure Code in order reduce the backlog of cases
also identified Pre-trial Procedure being introduced as a
new feature, a separate feature of judicial mediation.
That particular aspect of judicial mediation came in for
some opposition by the Bar Association of Sri Lanka.
They have officially taken up the position that they
cannot agree to judicial mediation at this juncture.
So, having considered that option, the Ministry has
tried to drop that portion and now we have submitted the
Civil Procedure Code with the rest of the amendments
including the pre-trial judges and various other
procedures involved. This has now been submitted to the
Cabinet Subcommittee on Legislation. The Cabinet
Subcommittee on Legislation also met recently and has
approved the Civil Procedure Code Amendments. It will
shortly come back to the Cabinet and thereafter, we will
send it to the Legal Draftsman and present it to
Parliament.
ඇමුණුම II

දිවයින පුරා ව ාප්තව ඇති නීති ආධාර මධ ස්ථාන
1.

කඩුෙවල

13. බලන්ෙගොඩ

2.

වැලිකඩ

14. ෙපොතුවිල්

3.

වාලච්ෙච්ෙනයි

15. ෙප්දුරුතුඩුව

4.

වැල්ලවාය

16. ගල්ගමුව

5.

මන්නාරම

17. පූෙගොඩ

6.

කිලිෙනොච්චි

18. ෙහෝමාගම

7.

මුලතිව්

19. ෙපොල්ගහෙවල

8.

බත්තරමුල්ල

20. කැබිතිෙගොල්ලෑව

9.

අම්පාර

21. කඩවත

10. මුත්තූර්

22. ෙදයියන්දර

11. කැකිරාව

23. මිනුවන්ෙගොඩ

12. වාරියෙපොල

24. නිකවැරටිය

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය ෙමයයි.
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කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුෙවනි අතුරු

ගරු ඇමතිතුමනි, සිවිල් නඩුවිධාන සංගහෙය් ඇති දුර්වලතා
සහ යල් පැන ගිය ස්වභාවය සිවිල් නඩුවල පමාදයට පධානතම
ෙහේතුවක් ෙවලා තිෙබනවා. එය වැළැක්වීම සඳහා -නඩු විභාග
ඉක්මන් කරන්න- නඩුෙව් විභාගයට කලින් කාර්ය පටිපාටිය - Pre
-trial Procedure - ඉක්මන් කිරීමට ෙකටුම්පතක් හඳුන්වා දුන්නා.
ෙමය අවසන් වරට සැලකිල්ලට භාජන කර දැන් වසර ෙදකක්
පමණ ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව පවතින බරපතළ පමාදය ෙලොකු
ගැටලුවක්. ඒ නිසා ඒ නඩු, විභාග තත්ත්වයට පැමිණීමට කලින් වූ
කාර්ය පටිපාටිය ඉක්මන් කිරීමට ෙකටුම්පත් කර ඇති නීති
ඉදිරිපත් කිරීෙම් පමාදයට බලපා ඇති සත ෙහේතුව ෙමොකක්ද?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Hon. Deputy Speaker, there are a few reasons. The
Hon. Member is also aware that this issue was raised

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. සිවිල් නඩු පමාදය වළක්වා ගැනීෙම් කෙමෝපායක් හැටියට
සමථ මණ්ඩලවල වැදගත්කම ගැන ඇමතිතුමා සඳහන් කළා.
සමථ මණ්ඩලවල සාමාජිකයන් ඉතාමත්ම අසීරු තත්ත්වයන්
යටෙත් තමන්ම වියදම් දරා ෙගන ෙගෞරවයක් හැටියටයි ෙම්
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සමථ මණ්ඩල සඳහා කාර්යාල
නැහැ. පැමිණිල්ලක් භාර ෙදන්න තැනක් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය තුළ
සෑම සමථ මණ්ඩලයක් සඳහාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල
පරිශය තුළ සමථ මණ්ඩල ෙල්කම් කාර්යාලයක් බැගින් පිහිටුවීම
පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ සදහා සුළු වියදමක්
පමණයි දරන්නට සිදු වන්ෙන්. ෙම් සමථ මණ්ඩලවලට අවශ
කාර්යාල පහසුකම් සහ අෙනකුත් පහසුකම් ලබා දී එක් එක් සමථ
මණ්ඩලයට එක් එක් කාර්යාලය බැගින් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාල මට්ටමින් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වූ ඒ ෙයෝජනාව
පිළිබඳව දැන් තිෙබන පගතිය කුමක් ද?

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Regarding a separate office in the divisional
secretariats in every division, in certain divisional
secretariats they have agreed to allow them to use their
space and in some there are space constraints. We have
now begun the process and hopefully within a very short
period, we can have a separate area allocated for
Mediation Board activities.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. විෙශේෂෙයන්ම මා රාජකාරි කරන පානදුර දිසා
අධිකරණයත් ඇතුළත්ව අනිකුත් දිසා අධිකරණවල තිෙබන නඩු
අවසන් කිරීෙම් පමාදයට ලඝු ෙල්ඛක හිඟය ෙලොකුම ගැටලුවක්
ෙවලා තිෙබනවා. ලඝු ෙල්ඛකයන් පත් කිරීෙම් කියාවලියට
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය සම්බන්ධ වන්ෙන් නැති බව මා දන්නවා.
ෙම් ලඝු ෙල්ඛක හිඟය නැති කර ගැනීම සඳහා ගන්නා වූ වැඩ
පිළිෙවළ කුමක්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව

19
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

asked the Minister of Postal Services:

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(a)

(The Hon. Rauff Hakeem)

To recruit stenographers, the Ministry of Public
Administration has set up a criteria where we have to
conduct examinations; they have to get through the
examination and thereafter, interviews are conducted.
This is done in keeping with the circular issued by the
Ministry of Public Administration. Recently too, an
examination was conducted and depending on the number
of successful candidates, we will hold the interviews and
recruit the stenographers necessary for the courts.

සිලාවතුර පැරණි තැපැල් කාර්යාලය : අඩු පාඩු
சிலாவத் ைற பைழய தபால் அ
குைறபா கள்
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வலகம் :

SILAWATHURA OLD POST OFFICE: SHORTCOMINGS

4340/’13

7. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

Is he aware that (i)

many shortcomings exist at the old Post Office
at Silawathura in the Mannar District;

(ii)

it would benefit the current residents of that area
if the said Post Office is developed; and

(iii)

the current residents of that area have to go to
Murunkan Post Office located 17 kilometres
away to obtain postal services?

(b)

Will he inform this House whether action will be taken
to address the shortcomings that exist at the Post Office
at Silawathura?

(c)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

මන්නාරම දිස්තික්කෙය් සිලාවතුර පැරණි තැපැල්
කාර්යාලය ෙපෞද්ගලික ෙගොඩනැගිල්ලක පවත්වා
ෙගන ෙගොස් ඇත. පසුව තස්තවාදි කලබල සමෙය්
එම ෙගොඩනැගිල්ල විනාශ වීමත් සමඟ සිලාවතුර
ගාමීය සංවර්ධන මධ ස්ථානෙය් ෙකොටසක කුලී
පදනම මත එකී කාර්යාලය පවත්වා ෙගන යනු
ලැෙබ්. එම ෙගොඩනැගිල්ෙල් ඉඩ පහසුකම්
පිළිබඳව අඩු පාඩු ඇත.

(ii)

එම තැපැල් කාර්යාලය සඳහා ජලය, විදුලිය,
ෆැක්ස්, ජාලගත පරිගණක පහසුකම් ඇතුළුව
අෙනකුත් පහසුකම් ද ලබා දී ඇත.

(iii)

නැත. තැපැල් කාර්යාලයකින් ඉටු කරනු ලබන
සියලුම ෙසේවාවන් දැනට තිෙබන සිලාවතුර
තැපැල් කාර්යාලෙයන් ලබා ගත හැක.

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

තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) මන්නාරම දිස්තික්කෙය්, සිලාවතුර පැරණි තැපැල්
කාර්යාලෙයහි ෙබොෙහෝ අඩු පාඩු පවතින බවත්;
(ii) එම තැපැල් කාර්යාලය වැඩිදියුණු කළෙහොත්
වර්තමානෙය් එම පෙද්ශෙය් පදිංචිව සිටින
ජනතාවට පෙයෝජනවත් වන බවත්;
(iii) දැනට එම පෙද්ශෙය් ජීවත් වන ජනතාවට තැපැල්
ෙසේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා කිෙලෝමීටර් 17ක
දුරින් පිහිටි මුරුංගන් තැපැල් කාර්යාලයට යාමට
සිදු වන බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) සිලාවතුර තැපැල් කාර්යාලෙය් පවතින අඩු පාඩු
සපුරාලීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

(ii )

(iii )

மன்னார் மாவட்டத்தின் பைழய சிலாவத் ைற
தபால் அ வலகத்தில் பல குைறபா கள்
காணப்ப கின்றன என்பைத ம்;
ேமற்ப
தபால்
அ வலகம்
ேமம்ப த்தப்ப ெமனில்
தற்ேபா
அப்பிரேதசத்தில்
வசிக்கின்ற
மக்க க்கு
பய ள்ளதாக அைம ம் என்பைத ம்;
தற்ேபா
அப்பிரேதசத்தில் வசிக்கின்ற மக்கள்
தபால் ேசைவகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக
17 கிேலா மீற்றர்
ரத்தில் அைமந் ள்ள
ங்கன் தபால் அ வலகத்திற்குச் ெசல்ல
ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள என்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) சிலாவத் ைற தபால் அ வலகத்தில் காணப்ப கின்ற
குைறபா கைள நிவர்த்தி ெசய்ய நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

සඳහා
තැපැල්
(ආ) සිලාවතුර
තැපැල්
කාර්යාලය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට ඉඩම්
ෙකොටසක් ෙවන් කර ඇතත්, නව ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි
කිරීම සඳහා පතිපාදන ෙනොමැත.
(ඇ) තැපැල් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ලැෙබන සීමිත පතිපාදන
තුළින් 2015 වර්ෂෙය් නව ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීම
පිළිබඳව සලකා බැලීමට සටහන් කර ඇත.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
உங்க

க்கு மிக ம் நன்றி. நல்லெதா

பதில். என்றா

ம் இந்த

மக்க க்காக - තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් අයට ස්ථිර ෙගොඩනැඟිල්ලක්
සාදා දීමට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදනවාද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(ඇ) යන්නට පිළිතුරක් දීලා තිෙබනවා, 2015 වර්ෂය සඳහා
ෙගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරනවා කියලා. ගරු
මන්තීතුමනි, අපි ඒක ගරු ඇමතිතුමා සමඟ ෙවනම
සාකච්ඡා කරමු. ෙමවැනි ෙගොඩනැඟිල්ලක් සාදා දීමට
දිස්තික්ක සංවර්ධන මුදල් තිෙබනවා. ඒක ඉක්මන් කිරීමට
මැදිහත් වීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
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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)
நீங்கள் ெசால்வ ேபான் நான் அந்த அைமச்சேரா
ெதாடர்
ெகாள்கின்ேறன். எப்ப யாக இ ந்தா ம் -

කිෙලෝමීටර් 17ක් දුර ෙගවා ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාවට Murunkan
Post Office එකට යන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒක හරිම
අසාධාරණයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒක දන්ෙන් නැහැ
කිව්වා. ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්ෙන් මන්නාරෙම් අවතැන් වූ ජනතාවක්.
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

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

ෙහොඳයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න අවසානයි.

(The Hon. P. Harrison)

ඔබතුමා ආණ්ඩුෙව් ෙන්ද ඉන්ෙන්?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මම ආණ්ඩුවටත් එහායින් ඉන්ෙන්. ඉතින් ෙමොකද? Sir, he
does not know the Standing Orders. ආණ්ඩුෙව් ඕනෑම
මන්තීවරෙයකුට පශ්න අහන්න පුළුවන්. ඔබතුමන්ලාෙග්
Leaderෙගන් ඉෙගන ගන්න; ඔය නායකතුමාෙගන් ඉෙගන
ගන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ආණ්ඩුෙව් ෙපොල් ගානවා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව තමයි න ාය පතෙය්
පශ්නය පළ කරලා තිෙබන්ෙන්. නිකම් කයිවාරු ගහන්ෙන් නැතුව
ඉෙගන ගන්න. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් වඳුරු ගුණයට
ෙමතැන ෙබෙහත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග්
ෙගදරට දක්කනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ පතිපත්ති සභාව :
අතිෙර්ක ලංකා බැංකු ගිණුම
இலங்ைக கமத்ெதாழில் ஆராய்ச்சிக் ெகாள்ைகக க்கான
சைப: ேமலதிக இலங்ைக வங்கிக் கணக்கு
SRI LANKA COUNCIL FOR AGRICULTURAL RESEARCH
POLICY: ADDITIONAL BANK OF CEYLON ACCOUNT
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8. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)
(i) ශී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ පතිපත්ති සභාව
විසින් ලංකා බැංකුෙව්, නිදහස් චතුරශ ශාඛාෙව්
පවත්වාෙගන යනු ලබන ගිණුම් අංක 2323310ට
අමතරව එකී බැංකුෙව්ම අංක 2323246 යටෙත්ද
ගිණුමක් පවත්වාෙගන ගිය බවත්;
(ii) 2005.04.15වැනි දින එම ආයතනෙය් අංක
4530801719 දරන සාමාන බැංකු ගිණුමට එවන
ලද රු.4,293,253.00ක මුදල 2005.05.03වැනි දින
අංක 004530207663 දරන ෙවනත් ගිණුමකට
මාරු කිරීමට එම ආයතනෙය් මුදල් කළමනාකරු
හා විධායක අධ ක්ෂවරයා නිෙයෝග කළ බවත්;
(iii) එම අතිෙර්ක ගිණුම පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉහත
ආයතනය සතුව ෙනොතිබූ බැවින් එම මුදල් කුමන
කාර්යයක් සඳහා
භාවිත කෙළේද යන්න
විගණනෙය්දී ෙහළිදරවු වී ෙනොමැති බවත්;
(iv) ඉහත (i)හි සඳහන් අංක 2323246 දරන ගිණුම
පිළිබඳව ද කිසිම ෙතොරතුරක් එම ආයතනය සතුව
ෙනොමැති බවත්;

ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහනවාද? [බාධා කිරීමක්]
(ආ)

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

හැමදාම එන්ෙන් ජාතික ලැයිස්තුෙවන්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඉස්සරහ ෙප්ළිෙය් ඉන්න ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
මහත්මයාට අපහාස කරන්න එපා. එතුමා ආෙවත් ජාතික
ලැයිස්තුෙවන්. අයිෙයෝ! අයිෙයෝ!
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙගොඩක් ඒ පැත්ෙත්.

එතුමා දන්ෙනහිද?
(i) ගිණුම් අංක 2323310ට අමතරව අංක 2323246
යටෙත් තවත් ගිණුමක් පවත්වාෙගන යෑමට
ෙහේතුව කවෙර්ද;
(ii) ඉහත අ(i) සහ අ(ii)හි සඳහන් ගිණුම් අංක ඔස්ෙසේ
අයථා මුදල් ගනු ෙදනු සිදු කළ දූෂිත නිලධාරින්
කවුරුන්ද;
(iii) ඔවුන්ට එෙරහිව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද;

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

(அ) (i)

இலங்ைக
கமத்ெதாழில்
ஆராய்ச்சிக்
ெகாள்ைகக க்கான சைபயினால் இலங்ைக
வங்கியின் சுதந்திரச் ச க்கத்தி ள்ள கிைளயில்,
ேபணிவரப்ப கின்ற
2323310ஆம்
இலக்க
கணக்குக்கு ேமலதிகமாக அேத வங்கியில்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

2323246ஆம் இலக்கத்தின் கீ ம் கணக்ெகான்
ேபணிவரப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
(ii)

2005.04.15ஆம்
திகதியன்
ேமற்ப
நி வனத்தின்
4530801719ஆம்
இலக்க
சாதாரண வங்கிக் கணக்குக்கு அ ப்பப்பட்ட
பா
4,293,253.00
பணத்ெதாைகைய
2005.05.03ஆம் திகதியன் 004530207663ஆம்
இலக்க ேவெறா
கணக்குக்கு மாற் வதற்கு
ேமற்ப
நி வனத்தின் நிதி
காைமயாளர்
மற் ம்
நிைறேவற் ப்
பணிப்பாளர்
கட்டைளயிட் ள்ளனர் என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப ேமலதிக கணக்கு பற்றிய தகவல்கள்
இந்த நி வனத்தின் வசம் இ க்கவில்ைல
என்பதால் ேமற்ப பணத்ெதாைக எப்பணிக்காக
பயன்ப த்தப்பட்டெதன்ப
கணக்காய்வின்ேபா
ெவளிப்படவில்ைல
என்பைத ம்;

(iv)

ேமேல (i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 2323246ஆம்
இலக்க கணக்கு ெதாடர்பாக ம் எந்தெவா
தகவ ம்
ேமற்ப
நி வனத்தின்
வசம்
இல்ைலெயன்பைத ம்
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(iv)

(b)

(c)

Will he inform this House of (i)

the reason for maintaining another account
bearing No. 2323246 in addition to the account
bearing No. 2323310;

(ii)

the corrupt officials who engaged in fraudulent
transactions through accounts mentioned in (a)
(i) and (a) (ii) above; and

(iii)

the action taken against such officials?

If not, why?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

ලංකා බැංකුෙව් නිදහස් චතරශ ශාඛාෙව්
පවත්වාෙගන යනු ලබන අංක 2323310 දරන
ගිණුම ශී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්ෙය්ෂණ
පතිපත්ති සභාව විසින් පවත්වාෙගන යනු ලබන
ජංගම ගිණුම ෙව්. අංක 2323246 ගිණුම පිළිබඳ
ෙතොරතුරු 2012.08.21 දින ෙහළිදරව් වන ෙතක්
ආයතනය සතු වී ෙනොමැත.

(ii)

ෙමම බැංකු ගිණුම පිළිබඳ පශ්න කර ඇති දිනට
අදාළ බැංකු වාර්තා ෙමම ආයතනය සතුව
ෙනොමැති අතර අදාළ බැංකුෙවන් ෙම් පිළිබඳ
ෙතොරතුරු ඉල්ලා ඇතත් ෙම් වන ෙතක් කිසිදු
ෙතොරතුරක් ලැබී ෙනොමැත.

(iii)

ඔව්.

(iv)

අංක 2323246 දරන ගිණුම පිළිබඳ ෙතොරතුරු
2012.08.21 දින ෙතක් ආයතනය ෙවත ලැබී
ෙනොමැත.

(i)

ICRAF ආයතනය සමඟ ඌන ෙභෝග ව ාපෘතිය
(Under-utilized Crop Project) සඳහා ෙමම
ගිණුම 2005 දී පමණ ඇති කර ඇති අතර පසුව
ෙමවැනි ගිණුමක් ෙම් ආයතනය මඟින්
පවත්වාෙගන ෙගොස් නැත.

(ii)

ෙමම (අ) (i) සහ (අ) (ii) යටෙත් සඳහන් ගිණුම්
වාර්තා ෙමම ආයතනය සතුව ෙනොමැති අතර ෙම්
පිළිබඳව අපරාධ විමර්ශන අංශය මඟින් පරීක්ෂණ
කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(iii)

ෙම් පිළිබඳව අපරාධ විමර්ශන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත පැමිණිලි කර ඇත.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

2323310ஆம் இலக்க கணக்குக்கு ேமலதிகமாக
2323246ஆம்
இலக்கத்தின்கீழ்
ேம ெமா
கணக்ைகப்
ேபணிவ வதற்கான
காரணம்
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமேல அ (i )
மற் ம் அ (i i )
இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
கணக்கு
இலக்கங்கள்
ஊடாக
ைறேகடான நிதிக் ெகா க்கல்
வாங்கல்கைள
ேமற்ெகாண்ட
ஊழல்
ேபர்வழிகளான
உத்திேயாகத்தர்கள்
யாவர்
என்பைத ம்;

(iii)

இவர்க க்கு எதிராக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்

(ආ)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Agriculture:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)

(iii)

an account bearing No.2323246 was maintained
in the Independence Square Branch of the Bank
of Ceylon in addition to the account bearing No.
2323310 maintained in the same branch by the
Sri Lanka Council for Agricultural Research
Policy;
the Executive Director and the Finance Manager
of that Council ordered the transfer of a sum of
Rs. 4,293,253.00 credited to the general account
of that Council bearing No.4530801719 on 15th
April, 2005 and to some other account bearing
No. 004530207663 on 03.05.2005;
it had not been revealed in the audit as to what
purpose the said sum of money had been used
since the institution mentioned above did not
have particulars of that additional account; and

the said institution does not have any particulars
about the account bearing No. 2323246
mentioned in (i) above?

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය මම අහනවා. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙමොන රෙටන්
ලැබුණත් ඒවා මහජන මුදල්. රුපියල් 4,293,253.00ක මුදලක්
2005.05.03වැනි දින අංක 004530207663 දරන ෙවනත්
ගිණුමකට මාරු කරන්න කියලා කළමනාකරු හා විධායක
අධ ක්ෂවරයා නිෙයෝග කළ බවට අපට ෙතොරතුරු ලැබිලා
තිෙබනවා. දැන් අවුරුදු ගණනක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආයතනෙයන් ඒ සම්බන්ධව පරීක්ෂණයක්
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පවත්වා තිෙබනවා ද? ෙලොකු අයථා කියා සිදු වුණාමත් ෙපොලිස්
පරීක්ෂණවලින් දවස් ෙදෙකන් අල්ලනවා. නමුත් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා කියා මාර්ගයක් ගන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
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නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූලව
පශ්න අහන්න. ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුකූල ෙනොවන ෙද් කපා
හරිනවා.

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ෙම් පිළිබඳව අමාත ාංශය උනන්දුවක් දක්වා තිෙබනවා.
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් වරින් වර ලිපිවලින්
දැනුම් දී තිෙබනවා. පරීක්ෂණෙය් තත්ත්වය පිළිබඳව ෙතොරතුරු
ගනු ෙදනු කර ෙගන තිෙබනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

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

පශ්නය අහන්න කියන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අපට ඒක පිළිගන්න බැහැ.
ෙමවැනි දූෂණ සම්බන්ධෙයන් අද ෙම් රජයට විශාල වශෙයන්
ෙචෝදනා තිෙබනවා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගෙයන් සියයට ෙදකක
වාෙග් පමාණයක් රෙට් ඇමතිවරුන්ෙග් සහ රජෙය් දූෂණයට
පරිත ාග කරනවා කියලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු
නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඇමතිවරුන් පත් කරන නිෙයෝජිතෙයෝ
ෙබ්රා ගන්න ෙනොෙවයිද පරීක්ෂණ ෙනොපවත්වා, ඒ වාෙග් අෙත්
අහු ෙවන ෙහොරකම්වලට උත්තර ෙනොෙදන්ෙන්?

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමය 2005 වර්ෂෙය්දී පමණ
සිදු වුණු සිද්ධියක්. අෙප් අමාත ාංශය ෙම්වා අත හරින්ෙන් නැහැ.
වැරදිකරුවන්ට නිසි දඬුවම් ලබා දීම දක්වා අෙප් අමාත ාංශය
උනන්දුෙවන් කටයුතු කරන බව මා දන්වන්න කැමැතියි.

අධ ාපන

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

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.

(උසස්

පශ්නය ඇහුවා. ඔබතුමා ගිහිල්ලා දැන් උත්තරයකුත් දීලා ආවා
ෙන්. දැන් එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා කැරකිලා ගිහින් රඟපාලා
ෙපොඩි උත්තරයකුත් දීලා ආවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්නය අහනවාද, නැද්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අෙපත් ඔළුව වැඩ ඇමතිතුමා. අෙපත් මීටරය නියෙමට වැඩ.
[බාධා කිරීම්] ඒ දුන්ෙන් ෙමතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත්
ෙනොෙවයි. ෙමතුමා නිෙයෝජිතයන්ව ආරක්ෂා කරන්න යනවා. මම
දන්ෙන් නැහැ ෙමොකක්ද තිෙබන සම්බන්ධය කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

පශ්නය අහනවාද, නැද්ද? [බාධා කිරීම්] පශ්න අංක 9.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය මම
අහනවා. ඔබතුමාට දැන් ෙවන ඇමතිවරුන්ෙගනුත් ෙපොඩි ෙපොඩි
උදවු ලැබුණා උත්තර ෙදන්න. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
රුපියල් මිලියන හතරයි ගණනක් වූ ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග්
මුදල් ෙවනත් ගිණුමකට මාරු කර තිෙබනවා. ඒ ගිණුම් ටික
පරීක්ෂා කර බැලුෙවොත් අල්ලා ගන්න අමාරුවක් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම කවුද සභාපතිවරයා කියලා පරීක්ෂා කර බැලුෙවොත්,
නම් තිෙබනවා; ගම් තිෙබනවා; වාසය කරන තැන් තිෙබනවා.
ඇමතිවරුන්ෙග් ෙහොරකම් වසාගන්න තමයි, සභාපතිවරු
ෙහොරකම් කළාට පස්ෙසේ කිසි ෙදයක් ෙනොකරන්ෙන්. ෙම් රෙට්
දුප්පත් ජනතාව දුක් විඳින ෙකොට මහජන මුදල්වලට කරන
ෙමවැනි විනාශයන්ට ඔබතුමන්ලා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, අතුරු පශ්නය අහන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

විෙශේෂෙයන්ම අපි ඉල්ලා සිටිනවා නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන්,
-[බාධා කිරීම්] තරහා ගන්න එපා. ඔබතුමා ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා
පැන්න එක් ෙකෙනක් ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙගඹි පැනුම් පැනලා
දැන් කෑ ගහන්න එනවා.

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

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

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, this Hon. Member made a remark which was
uncalled-for and cast aspersions on the Ministers of this
Government. ෙහොරු ගැන කිව්වා. ෙහොරු ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ
නම් එන්න සිරිෙකොතට. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

If there is anything contrary to the Standing Orders,
that will be expunged from Hansard.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

எதிர்காலத்தில்
ேமற்ப
ெவற்றிடங்கைள
நிரப் வதற்காக
பங்களாேதஷ்,
இந்தியா,
மியன்மார்
ேபான்ற
நா களி
ந்
ெவளிநாட்
ஊழியர்கைள
வரவைழக்கும்
ேவைலத்திட்டெமான்
நைட ைறப்ப த்தப்பட்
வ கின்றதா
என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில், இவ்வாறான நிைலைமெயான்
ேதான் வதற்கு ஏ வான காரணிகள் யாைவ
என்பைத ம்;

(iv)

இவ்விதமாக ஆைடக் ைகத்ெதாழில் ைறயில்
ெவற்றிடங்கைள நிரப் வதற்காக ெவளிநாட்
ஊழியர்கைள
ஈ ப த் வதன்
ஊடாக
இந்நாட் ன்
இைளஞர்,
வதிக க்குக்
காணப்பட்ட ெதாழில் வாய்ப் கைள இழக்க
ேவண் ஏற்ப ம் என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(v)

ஆெமனில்,
இ
ெதாடர்பில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்

ஆைடக் ைகத்ெதாழில் ைற ெவற்றிடங்கைள
நிரப் தல் : நடவ க்ைக

FILLING OF VACANCIES IN APPAREL SECTOR : COURSE OF
ACTION

4407/’13
9. තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ෙයෝජන පවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් දැනට ඇඟලුම් නිෂ්පාදන
කර්මාන්තෙය්
ෙයෙදන
කර්මාන්තකරුවන්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවය කරනු
ලබන ෙසේවක ෙසේවිකාවන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල ෙම් වන විට
30,000ක පමණ ෙසේවක ෙසේවිකා පුරප්පාඩු
සංඛ ාවක් පවතින බව දන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල පවතින පුරප්පාඩු ෙම්
දක්වා පුරවනු ලැබුෙව් ෙද්ශීය ශමිකයන්
ෙයොදවාෙගන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

ඉදිරිෙය්දී එම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා
බංගලාෙද්ශය, ඉන්දියාව, මියන්මාරය වැනි
රටවලින් විෙද්ශ ශමය ෙගන්වා ගැනීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවමින් පවතින්ෙන්ද;

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Investment Promotion:
(a)

Will he inform this House -

(iii)

එෙසේ නම්, එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීමට බලපෑ
ෙහේතු සාධක කවෙර්ද;

(i)

the number of industrialists who are involved in
the apparel industry in Sri Lanka at present;

(iv)

ඒ ආකාරෙයන් ඇඟලුම් ෙක්ෂේතෙය් පුරප්පාඩු
පිරවීම සඳහා විෙද්ශ ශමිකයන් ෙයොදවා ගැනීම
තුළින් ෙමරට තරුණ තරුණියන්ට තිබූ රැකියා
අවස්ථා අහිමිවීමක් සිදුවන බව පිළිගන්ෙන්ද;

(ii)

the number of employees in those garment
factories; and

(iii)

whether he is aware that there are 30,000
vacancies in those garment factories?

(v)

එෙසේ නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් ගනු ලබන කියා
මාර්ග කවෙර්ද;

(b)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

Will he state (i)

whether he accepts that the vacancies in the
garment factories were filled using local
labourers up to now;

(ii)

whether there is a programme to fill those
vacancies by obtaining labour from countries
like Bangladesh, India and Myanmar in the
future;

(iii)

if so, the factors that lead to such a situation;

(iv)

whether it is admitted that obtaining foreign
labour for filling vacancies in the said field will
curtail the employment opportunities for the
youth in this country; and

(v)

if so, the courses of action that will be taken in
this regard?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
தலீட்

(அ) (i)

ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

இலங்ைகயில் தற்ேபா
ைகத்ெதாழி ல்
ைகத்ெதாழிலாளர்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

ஆைட

உற்பத்திக்
ஈ ப ம்
எண்ணிக்ைக

(ii)

ேமற்ப
ஆைடத்
ெதாழிற்சாைலகளின்
ேசைவயாற் ம் ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப ஆைடத் ெதாழிற்சாைலகளில் தற்ேபா
அண்ணளவாக
30,000
ஊழியர்க க்கான
ெவற்றிடங்கள் நில கின்றைமைய அறிவாரா
என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ஆைடத்
ெதாழிற்சாைலகளில்
நில ம்
ெவற்றிடங்கள்
இற்ைறவைர
உள் ர்
ஊழியர்கைளக்
ெகாண்
நிரப்பப்பட்டெதன்பைத
ஏற் க்ெகாள்வாரா
என்பைத ம்;

(c)

If not, why?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (ආෙයෝජන
පවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

தலீட்

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of
INVESTMENT PROMOTION)

ගරු නිෙයෝජ
ෙමෙසේයි.

කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
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(අ)

(i)

(ii)

(iii)

ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් ඇති
ව ාපෘති ගණන - 370යි.
(ෙමයට 200 ඇඟලුම් කර්මාන්ත ව ාපෘතියද, ඒ
යටෙත් ඇති මව් ව ාපෘති 65ක්ද ඇතුළත් ෙව්.)
292,004 - (2012 වර්ෂය සඳහා),
280,701 - (2013 වර්ෂය සඳහා) ෙමම ෙසේවක
සංඛ ාව කර්මාන්ත 313ක පමණක් වන අතර
ඉතිරි කර්මාන්තවල ෙසේවක සංඛ ා යාවත්කාලීන
කරමින් පවතී.
රැකියා ඇබෑර්තු සංඛ ාව නිතරම ෙවනස් වන නිසා
එම සංඛ ාව ආයතන මට්ටමින් ලබා ගන්නා ලද
ෙතොරතුරු පදනම් කරෙගන උපරිම වශෙයන්
පැවතිය හැකි පුරප්පාඩු සංඛ ාව අපෙග් නියැදි
සමීක්ෂණෙය්දී අනාවරණය වී ඇත්ෙත්;
(i) ආෙයෝජන පවර්ධන කලාප තුළ ඇති
කර්මාන්තශාලාවල
පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව = 5,000
(ii) ආෙයෝජන පවර්ධන කලාපෙයන් පිටත ඇති
කර්මාන්තශාලාවල
පවතින පුරප්පාඩු සංඛ ාව = 10,000
________
15,000
=========
ඒ අනුව මුළු පුරප්පාඩු සංඛ ාව15,000කට වැඩි
ෙනොෙව්.

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

නැත.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. GSP Plus සහනය අහිමි වුණාට පසුව පවතින
ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා පවත්වාෙගන යාම සඳහා අභිෙයෝගයක්
තිෙබනවා ද? ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පශ්නය නිසා සමහර
කර්මාන්තශාලා වසා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන
පියවර ෙමොකක්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, දැනට අපට ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ එවැනි ගැටලුවක් නැහැ. ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය තුළ දැනට
පවත්වාෙගන යන්න බැරි කර්මාන්තශාලා ෙබොෙහොමයක් මහා
කර්මාන්තශාලා විසින් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ අයට subcontracts
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පවතින පුරප්පාඩු පමාණය වැඩි නිසා
ෙසේවා මුර ගණන වැඩි කරලා වැඩ කරෙගන යනවා. ඒ නිසා GSP
Plus අහිමි වීම තුළ කිසිම බලපෑමක් තිෙබන බවක් අපට ෙමෙතක්
අනාවරණ ෙවලා නැහැ.
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පුරප්පාඩු 15,000ක් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ඇති ෙවලා තිෙබනවාය
කියලා ඇමතිතුමා කිව්වා. අපි අහන්ෙන් ෙම් පශ්නයයි. ෙම්
පුරප්පාඩු ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල
ෙසේවය කිරීමට උනන්දුවක් දක්වන පිරිසක් ෙනොමැති නිසාද,
එෙහම නැත්නම් ඒවාෙය් තිෙබන ෙවනත් පශ්නයක් නිසාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය්
රැකියා ලබා දීම තුළ, ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය් රැකියාවලට යනවාට
වඩා රජෙය් විවිධ රැකියාවලට යන්න දැන් ෙම් අය පටන්ෙගන
තිෙබනවා. පසු ගිය වකවානුවල ඇඟලුම් ක්ෙෂේතය තුළ
උපාධිධාරින් පවා වැඩ කළා. උපාධිධාරින් 50,000කට ආසන්න
පිරිසකට රැකියා දීම නිසා ඒ අය ඒ ක්ෙෂේතෙයන් ඉවත් ෙවලා
ගියා. ඒ වාෙග්ම ෙකොරියානු රැකියා සඳහා විශාල පිරිසක් ගිහින්
තිෙබනවා. ඉතාලි රැකියා සඳහාත් විශාල
පිරිසක් ගිහින්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් විවිධ ක්ෙෂේතවල රැකියා සඳහා ෙම් පිරිස්
ගිහින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ෙසෞඛ ක්ෙෂේතයට කම්කරුවන්
හැටියට විශාල පිරිසක් ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් සිටින ෙසේවකයන්ට ෙකොපමණ වැඩි වැටුපක් දුන්නත්
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැෙඳන්ෙන් නැතිව, රාජ
අංශෙය්
රැකියාවලට යන පවණතාවක් පසු ගිය වකවානුවල දිගටම ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කර්මාන්තශාලා ඇතුෙළේ ඇති වූ තත්ත්වයක් නිසා ෙනොෙවයි.
පවතින ඉල්ලුමට සරිලන රජෙය් රැකියා පමාණයක් විවිධ
අවස්ථාවලදී ලැබී තිෙබන නිසා ඇඟලුම් ක්ෙෂේතෙය්
කර්මාන්තශාලාවල ෙසේවයට යෑම ටිකක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
නමුත් එම තත්ත්වය අවම කරගන්න අපි උනන්දු ෙවනවා.
සමෘද්ධි නියාමක මහත්වරුන් ඇතුළු
පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවල විවිධ අංශවලට අපි ෙම් පිළිබඳව දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. ඇඟලුම් ෙසේවකයන් නමින් ෙනොව, කාර්මික දැනුම
තිෙබන පුහුණු ෙසේවකයන් වැනි ෙවනත් නමකින් ඒ රැකියාවලට
බඳවාෙගන, විවිධ පහසුකම් ලබා දීලා ඔවුන්ෙග් ෙසේවය
ලබාගැනීමට කර්මාන්තශාලා දැනට කටයුතු කරෙගන යනවා.
දැනට ඔවුන්ට පවාහන පහසුකම් ඇතුළු සියලු ෙද් ෙදනවා; කෑම
ෙදනවා. විවිධ අංශවලින් විවිධ පහසුකම් ලබා දීලා ෙම් ක්ෙෂේතය
ශක්තිමත් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් විශාල
ඉල්ලුමක් තිෙබනවා.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ
පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු

ෙම් ඇඟලුම් කාර්මාන්තවලින් වැඩි ෙකොටසක් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් ඇති කරපු ඒවා. 2005 මහින්ද චින්තනය
යටෙත්ත්, ඉන් අනතුරුව ෙගන ආ අය වැය ෙල්ඛන සියල්ල
යටෙත්ත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් කර්මාන්තශාලා
ආරම්භ කරන ව ාපෘතියක් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ
කර්මාන්තශාලා දැනට පිහිටුවා නැහැ. එෙහම ෙවන්න ෙහේතුව
ෙමොකක්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය වැදගත් ක්ෙෂේතයක් හැටියට
සැලකුවත්, ෙම් රජය යටෙත් අපි ඇති කරන කලාප තුළ මීට වඩා
නව පවණතාවක් තිෙබන ක්ෙෂේත ඇති ෙවලා තිෙබනවා. IT
ක්ෙෂේතය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දැනට අපි කලාප 12ක වැඩ කර
ෙගන යනවා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අලුත් කලාප 5ක් ඇති

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

කර තිෙබනවා. ෙම්වාට ඉඩම් අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙවනත්
ක්ෙෂේත සඳහා. ඒ කාලෙය් ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ගාමීය
මට්ටෙමන් ඒවා ඇති කළා. විෙශේෂෙයන් අපි ඒකට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ඒ ෙවලාෙව් ඒක සුදුසු ක්ෙෂේතයක් වුණාට, අද සමාජය
තුළ ඊට වඩා පවණතා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙලෝකෙය් ෙවනත්
රැකියා අවස්ථාවලට ෙම් අය ෙයොමු ෙවනවා. අද IT ක්ෙෂේතය වැනි
ක්ෙෂේත පබල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විවිධ ක්ෙෂේතවල
ආෙයෝජන පිළිබඳව අපට හිතන්න ෙවලා තිෙබනවා.

(ii)

(iii)

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

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 10 - 4586/'13- (1), ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා.

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත තුමිය ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

மத

அ

வல்கள்

இரத்தின ாி
திய
நகர
எல்ைலயி ள்
பலாங்ெகாைட ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின்கீழ்
காணப்ப கின்ற ஓரள
காணிகள், காணிச்
சீர்தி த்த
ஆைணக்கு வினால்
குைறந்த
வ மானம்
ெப பவர்க க்கும்
அரசாங்க
ஊழியர்க க்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்ப ம்ெபா ட்
நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைபக்கு ஒ க்கிக்
ெகா க்கப்பட் ள்ளதா;

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

வினாைவ மற்ெறா

නියමිත ඉඩම් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
කවෙර්ද;
ඉහත ඉඩම්ලාභීන් අතර සිටින එක් එක් අඩු
ආදායම්ලාභියාෙග් නම, මාසික ආදායම සහ
ලැබීමට නියමිත ඉඩම් පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් කවෙර්ද;
ෙයෝජිත ඉඩම්ලාභීන් විසින් මුදල් ෙගවීම් කර
ඇත්නම්, එම මුදල් ෙගවූ ගිණුම සහ එම ගිණුෙම්
අංකය කවෙර්ද;

(ii)

ஆெமனில், குறிப்பிட்ட
பரப்பள எவ்வள ;

(iii )

பகிர்ந்தளிப்பதற்குள்ள காணித்
எண்ணிக்ைக எவ்வள ;

(iv)

இவ்வா
பகிர்ந்தளிப்பதற்கு உத்ேதசமா ள்ள
காணிகளில் ஒ பர்ச் காணியின் மதிப்பீட் ப்
ெப மதி எவ்வள ;

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ெமாத்த

காணியின்
ண் களின்

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

බලංෙගොඩ වැවිලි සමාගෙම් ඉඩම් ෙබදා දීම:
විස්තර

(ஆ) (i)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட காணிப் பங்குகள்
பகிர்ந்தளிக்கப்ப வதற்கு
உத்ேதசமா ள்ள
ஒவ்ெவா அரச ஊழியாின ம் ெபயர், இவர்
இ தியாக வகித்த பதவி மற் ம் கிைடக்க ள்ள
காணியின் அள ெவவ்ேவறாக எவ்வள ;

பலாங்ெகாைட ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிக்
காணிகள் பகிர் : விபரம்

DISTRIBUTION OF LANDS OF BALANGODA PLANTATION
COMPANY : DETAILS

(ii )

ேமற்ப காணி ெப னர்க க்கு மத்தியி ள்ள
குைறந்த
வ மானம்
ெப ம்
ஒவ்ெவா வாின ம்
ெபயர்,
மாதாந்த
வ மானம் மற் ம் கிைடக்க ள்ள காணியின்
அள ெவவ்ேவறாக யா ;

(iii)

உத்ேதச
காணி
ெப னர்கள்
பணம்
ெச த்தியி ப்பின்,
அவ்வா
பணம்
ெச த்தப்பட்ட கணக்கு மற் ம் அக்கணக்கின்
இலக்கம் யா ;
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11. ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

(ii)

එෙසේ නම්, එම මුළු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

ෙබදා දීමට නියමිත ඉඩම් කැබලි සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iv)

(ආ)

රත්නපුර නව නගර සීමාව තුළ බලංෙගොඩ වැවිලි
සමාගම යටෙත් පවතින ඉඩම් යම් පමාණයක්,
ඉඩම් පතිසංස්කරණ ෙකොමිෂන් සභාව මගින් අඩු
ආදායම්ලාභීන්ට සහ රාජ ෙසේවකයන්ට ෙබදා දීම
සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට ෙවන් කර දී
තිෙබ්ද;

එෙසේ ෙබදා ෙවන් කිරීමට ෙයෝජිත ඉඩම්
පර්චසයක තක්ෙසේරු වටිනාකම ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i) ඉහත සඳහන් ඉඩම් ෙකොටස් ෙබදා දීමට ෙයෝජිත
එක් එක් රාජ ෙසේවකයාෙග් නම, ඔහු ෙහෝ ඇය
අවසාන වරට දරන ලද තනතුර සහ ලැබීමට

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

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

Will he state (i)

whether the Land Reform Commission has
allotted to the Urban Development Authority
some portion out of the lands administered by
the Balangoda Plantation Company and located
within the limits of Ratnapura New Town for
distribution among low income earners and
public servants;
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(b)

(c)

(ii)

if so, the total extent of such land;

(iii)

the number of lots that are to be distributed; and

(iv)

the assessed value of a perch of land so proposed
to be distributed?

Will he inform this House separately (i)

the name of each of the public servant to whom
the plots of lands are proposed to be awarded,
the designation last held by him or her and the
extent of land scheduled to be allotted to him or
her;

(ii)

the name of each of the low income earner from
among the recipients of the lands referred to
above, his or her monthly income and the extent
of land he or she is to receive; and

(iii)

in the case of the proposed recipients of lands
who have made payments in this regard, if any,
the name and the number of the account to
which the payments have thus been paid?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ඉහත අ (i) සහ (ii) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ඉඩම නිශ්චිත වශෙයන් හඳුනා ගැනීමක් ෙනොකර බලංෙගොඩ
වැවිලි සමාගෙමන් පවරා ගැනීමක් කරන්න යන ෙකොට, ඒ
සම්බන්ධෙයන් අතුරු තහනම් නිෙයෝගයකුත් අරෙගන තිෙබනවා.
එෙහම අවස්ථාවක හඳුනා ගත්ත පුද්ගලයන්ට රත්නපුර පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරියෙග් ගිණුමට රුපියල් 530,000 ගණෙන් තැන්පත්
කරන්න කියලා උපෙදස් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ අනුව පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් -2013- සැප්තැම්බර් 11 වැනි දා රත්නපුර ලංකා
බැංකුෙව් අධිෙශේණි ශාඛාෙව් අංක 75087954 දරන ගිණුෙම්
රත්නපුර පාෙද්ශීය ෙල්කම් සී.ඒ.එම්. ෙකොට්ටවවත්ත
මහත්මියෙග් නමින් එක ඉඩමකට 530,000 ගණෙන් ෙකොටස්
275කට මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙකෝටි පහෙළොවහමාරක
ගනුෙදනුවක්. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒකත් අදාළ
නැද්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ ගැන ෙහොයලා බලන්න පුළුවන්. මිගාඩින් නිවාස සුබ සාධක
සමිතිය යටෙත් සියලු මුදල් ගනුෙදනු සිදු කිරීම කරන අතර,
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් විවෘත කර ඇති ගිණුම් ෙදකක
මුදල් තැන්පත් කර ඇත. ඔබතුමිය කියන විධියට තව ෙකනකුෙග්
නමින් මුදල් තැන්පත් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා
කටයුතු කිරීම සුදුසුයි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔය ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් කතන්දරය
එන්ෙන් ෙම් අවුරුද්ෙද්. ඒ මුදල් මුලින්ම තැන්පත් කෙළේ පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරියෙග් නමින් එතුමියෙග් ෙපෞද්ගලික ගිණුමක. ඉඩම
ගැන දන්ෙන්ත් නැහැ, ඉඩම ෙදන්ෙන් කාටද කියලා තීරණය
කරලාත් නැහැ. ඒ හැම එකකටම ඉස්සර රුපියල් 530,000
ගණෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරියකෙග් ෙපෞද්ගලික ගිණුමක මුදල්
තැන්පත් කර තිෙබනවා.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු
පශ්නය ෙමෙසේයි. අඩු ආදායම්ලාභීන්ට සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ට
ෙබදා දීම සඳහා බලංෙගොඩ වැවිලි සමාගෙමන් ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීෙමන් පසු
ඊට විරුද්ධව අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක්
ලබාෙගන තිෙබනවාද කියා මා දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමිය පශ්නය අසා තිෙබන විධිය වැරදියි. නමුත් ඔබතුමිය
කියන සාධකය නිවැරදියි. ඔබතුමිය පශ්නය නිවැරදිව ඇහුවා නම්
ඔබතුමිය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන උත්තරය ෙදන්න තිබුණා. නගර
සීමාව තුළ තිෙබන උග ඉඩම් හිඟය නිසා රාජ ෙසේවකයන්ට
ෙමන්ම මධ පාන්තිකයන්ට මුහුණ පෑමට ඇති දුෂ්කරතාවලට
පිළියමක් වශෙයන් වැවිලි සමාගම යටෙත් පවතින ඉඩමක් වන්දි
ෙගවා අත්පත් කර ගැනීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය කටයුතු
කළා. හුෙදක් ෙමය අඩු ආදායම්ලාභීන් සඳහා ෙනොව රජෙය්
ෙසේවකයන් හා මධ ම පාන්තිකයන් සඳහායි. දැනට ඒ කටයුතු
කරෙගන යනවා.
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(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

රාජකාරියක් ෙවනුෙවන්, රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙග් ෙපෞද්ගලික
ගිණුමකට කාෙගන්වත් මුදල් අරෙගන තැන්පත් කරන්න බැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මම කරුණු ඇතුව කථා කරන්ෙන්. මම ඒ අවශ
කටයුතු-

සියලුම

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමිය ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. මම දන්නා විධියට
එෙහම කරන්න බැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මම සාක්ෂි ඇතුව ඔප්පු කරන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

35

(අ)

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ.
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උතුරු පළාෙත්, සම්පත්නුවර පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල
පෙද්ශෙය් පිහිටා තිෙබන ඇතාවැටුණවැව විද ාලෙය්
ෙභෞතික සම්පත් සහ මානව සම්පත් ඌනතාවන් රැසක්
පවතින බව එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ)

(i)

ඇතාවැටුණවැව විද ාලෙය් පවතින ෙභෞතික
සම්පත් හා මානව සම්පත් ඌනතාවන් කවෙර්ද

(The Deputy Speaker)

(ii)

එම අඩුපාඩුකම් සපුරාලීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා.

(iii)

එෙසේ නම්, ඒ සඳහා ගතවන කාලය කවෙර්ද;

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මම ඇහුෙව් නැහැ.

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙවලාව තව විනාඩි 10යි තිෙබන්ෙන්.
පශ්නය, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

මීළඟට 12වැනි

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

வட மாகாணத்தின் சம்பத் வர பிரேதச ெசயலாளர்
ஆ ைகப்
பிரேதசத்தில்
அைமந் ள்ள
எத்தாெவட் னெவவ வித்தியாலயத்தில் பல ெபளதீக
மற் ம்
மனித
வளப்
பற்றாக்குைறகள்
காணப்ப கின்றன என்பைத அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

எத்தாெவட் னெவவ
வித்தியாலயத்தில்
காணப்ப கின்ற ெபளதீக மற் ம் மனித
வளங்க க்கான
குைறபா கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப குைறப்பா கைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனில்,
அதற்காக
யாெதன்பைத ம்

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතුමිය තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහලා ඉවර නැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

මම තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. [බාධා කිරීමක්]

காலம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

எ க்கும்

இன்ேறல், ஏன்?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමිය අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා.

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that a lot of physical and human resource
deficiencies exist in Ethawetunawewa Vidyalaya
situated in the Sampathnuwara Divisional Secretary's
Division in the Northern Province?

(b)

Will he inform this House -

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතුමිය තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(i)

the physical and human resource deficiencies
that prevalent in the Ethawetunawewa
Vidyalaya;

(ii)

whether action will be taken to address the
aforesaid shortages; and

(iii)

if so, of the time required for that?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී තීන්දු කළා, පස් වරු 2.00 වනවිට
අනිවාර්ෙයන්ම වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න අසා අවසන්
කළ යුතුයි කියලා. තව පශ්න හතරක් අහන්න තිෙබනවා. සජිත්
ෙපේමදාස මන්තීතුමා 12 වන පශ්නය අහන්න.

ඇතාවැටුණවැව විද ාලය: ෙභෞතික සහ මානව
සම්පත්
எத்தாெவட் னெவவ வித்தியாலயம் : ெபளதிக
மற் ம் மனித வளங்கள்

ETHAWETUNAWEWA VIDYALAYA : PHYSICAL AND HUMAN
RESOURCES

2507/’12

12.ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(c)

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා (අධ ාපන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர

- கல்வி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Mohan Lal Grero - Deputy Minister of
Education)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා ඒ පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(අ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(ආ)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4) :

If not, why?

ඔව්.
(i)

ඇතාවැටුණවැව විද ාලෙය් ෙභෞතික සම්පත් හා
මානව සම්පත් ඌනතාවන් සහ දැනට පවතින

2014 ජූනි 03
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තත්ත්වය ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.
සභාගත කරමි*.
(ii)

38

ඇමුණුම

ඔව්.
පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශෙය් මූල පතිපාදන,
උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාෙග් මූල
පතිපාදන, TSEP මූල පතිපාදන, රාජ හා රාජ
ෙනොවන සංවිධානවල මුල පතිපාදන ෙයොදවා එම
අඩු පාඩු සපරාලීමට අදාළ කටයුතු සම්පාදනය කර
ඇත.

(iii)

2014 වර්ෂෙය් ජූලි මස 15 දිනට පථම ගුරු
පුරප්පාඩු පිරවීමට ෙයෝජිතය.
හා
අෙනකුත්
ෙගොඩනැඟිලි
ඉදිකිරීම්
පුනරුත්ථාපන කටයුතු 2014 සැප්තැම්බර් 30
දිනට පථම අවසන් කිරීමට ෙයෝජිතය.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :

* Annex tabled:

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පළමුවන අතුරු පශ්නය. ගරු මන්තීතුමා ෙකටිෙයන් අහන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ අඩු පාඩු
වට්ෙටෝරුෙවන්ම ෙපෙනන්ෙන්, වසරක් වසරක් පාසා
අධ ාපනයට කරපු මුදල් කප්පාදුව නිසා ෙම් පාසල්වල අඩු
පාඩුකම් එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබන බව ෙන්ද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමනි, සැප්තැම්බර් මාසය වන ෙකොට ෙම් අඩු
පාඩුකම් සියල්ල සම්පූර්ණ කරන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම ඇහුෙව් ඒක ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, මා ෙදවැනි වතාවටත්
ඔබතුමාෙගන් අහනවා, යුද්ධය අවසන් ෙවලා වසර 05ක් ගත

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙවලාත් ඔබතුමාට ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා ෙමතරම් අඩු
පාඩුකම් වට්ෙටෝරුවක් කියවන්න සිදු වුෙණ් වසරක් වසරක් පාසා
අධ ාපනයට ලබා ෙදන මුදල් ෙම් රජය කප්පාදු කළ නිසා
ෙනොෙව්ද කියලා.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

40

හ/තංගල්ල ජාතික පාසල් ශිෂ යා බලවත් ෙලස
අපෙයෝජනයට ලක් කිරීම : විධිමත් පරීක්ෂණය
ஹ/தங்காைல ேதசிய பாடசாைல மாணவன்
ஷ்பிரேயாகம்: ைறசார்ந்த விசாரைண

ABUSE OF STUDENT OF H/TANGALLA BOYS' NATIONAL
SCHOOL : FORMAL INVESTIGATION

3013/’12

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමනි, වසර 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධෙයන් හානි
වුණු විශාල පෙද්ශයක තිෙබන විවිධ පාසල්වල අඩු පාඩුකම්
ෙසොයා බලා ඒවා වාර්තා කරෙගන, ඒවා හරියට විශ්ෙල්ෂණය
කරෙගන, ඒ සඳහා පතිපාදන ෙවන් කරලා ෙකොන්තාත්කරුවන්
ෙසොයා ෙගන ඒ වැඩ කටයුතු කිරීෙම්දී සාමාන කාලයක් ගත
ෙවලා තිෙබනවා. මා විශ්වාස කරනවා ඔබතුමා කියනවා වාෙග්
මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්වා කරන්න තිබුණා නම් හුඟාක් ෙහොඳයි
කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වන අතුරු පශ්නය.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය මා
අහනවා. ෙම් කාරණය ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග් විෙශේෂ
අවධානයට මා ෙයොමු කරනවා.
දැන් ජාත න්තර පාසල්වල සාමාන ෙපළ විභාගය ලියාපු
දරුවන් එක් ෙකනකුවත් රජෙය් ජාතික පාසල්වලට ඇතුළත් කර
ගන්න එපාය කියලා අධ ාපන අමාත ාංශය නියම කර තිෙබනවා.
ෙම්ක බරපතළ අසාධාරණයක්. ෙමොකද, ලංකාෙව් ජාත න්තර
පාසලක ඉෙගන ගත්තත් රජෙය් පාසලක ඉෙගන ගත්තත් ඔවුන් ශී
ලාංකික පුරවැසියන්. එෙහම නම් ඒ දරුවන් ලංකාෙව් ජාත න්තර
පාසල්වලින් සාමාන ෙපළ විභාගය ලිව්වාය කියන පදනම මත
රජෙය් කිසිම විද ාලයක උසස් ෙපළ අධ ාපනය සඳහා ගන්න
එපාය කියලා නියම කර තිෙබන්ෙන් ඇයි?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අහලා තිෙබන පශ්නය උතුරු පළාෙත්
සම්පත්නුවර ඇතාවැටුණවැව විද ාලෙය් ෙභෞතික සම්පත් පිළිබඳ
පශ්නයක් නිසා, ඔබතුමා ඔය කාරණය ඉදිරි දිනයකදී පශ්නයක්
විධියට ඉදිරිපත් කෙළොත් මා ඒකට උත්තරයක් ෙදන්නම්. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නයට
උත්තරයක් ලැබුෙණ් නැහැ ෙන්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා ෙන්, ඇතාවැටුණවැව
විද ාලයට අදාළ නැත කියා. [බාධා කිරීමක්] ඒ අතුරු පශ්නය
ඇතාවැටුණවැව විද ාලයට අදාළ එකක් ෙනොෙව් කියා එතුමා
කිව්වා.

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

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)
(i) හ/තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසෙල් ඉෙගනුම ලබන
ශිෂ ෙයකු 2007 අෙපේල් මස 4 වැනි දින තංගල්ල
බස් නැවතුම් ෙපොෙළේ සිට ඔහුෙග් නිවසට රැෙගන
යන අතරමගදී තංගල්ල එවකට හිටපු
නගරාධිපතිවරයා
විසින්
බලවත්
ෙලස
අපෙයෝජනයට ලක් කර ඇති බවත්;
(ii) ඒ පිළිබඳව තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසෙල් ශිෂ
උපෙද්ශක ගුරු මහතාට දැන්වීෙමන් පසු තංගල්ල
ෙපොලීසියට පැමිණිලි කර ඇති බවත්;
(iii) එම පැමිණිල්ල ඉහත ෙපොලිස් ස්ථානෙය් පැමිණිලි
අංක C.W.I.B 127 පිටුව 24 වැනි ෙඡ්දෙයහි
සටහන් කර ඇති බවත්;
(iv) එම පැමිණිල්ල අනුව එම නගරාධිපතිවරයාට
විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන ෙමන් තංගල්ල
නගරෙය් විශාමික පුරවැසි සංගමය ඉල්ලා සිටින
බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, ඉහත පැමිණිල්ල පිළිබඳව විධිමත්
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න
එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெபௗத்த சாசன,
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

மத

அ

வல்கள்

( அ) (i ) அ/தங்காைல ஆண்கள் ேதசிய பாடசாைலயில்
கற்கின்ற மாணவெரா வர் 2007 ஏப்பிரல் மாதம்
4ஆம் திகதியன்
தங்காைல பஸ் தாிப்
நிைலயத்தி
ந்
அவர
ட் க்கு
அைழத் ச் ெசல்லப்ப ைகயில் இைடவழியில்
தங்காைலயின் அப்ேபாைதய தவிசாளரால்
பார ரமான
விதத்தில்
ஷ்பிரேயாகம்
ெசய்யப்பட் ள்ளாெரன்பைத ம்;
( i i ) இ ெதாடர்பாக தங்காைல ஆண்கள் ேதசிய
பாடசாைலயின்
மாணவ
ஆேலாசக
ஆசிாிய க்கு அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர்
தங்காைல ெபா ஸ் நிைலயத்தில் ைறப்பா
ெசய்யப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
( i ii ) ேமற்ப ெபா ஸ் நிைலயத்தின் ைறப்பாட்
இலக்கம் C.W.I.B 127ஆம் பக்கத்தின் 24ஆம்
பந்தியில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்;
( iv )

அந்த
ைறப்பாட் ன் பிரகாரம் ேமற்ப
தவிசாள க்கு
எதிராக
சட்டத்ைத
நைட ைறப்ப த் மா
தங்காைல நகரத்தின்
ஓய் ெபற்ற பிரைசகள் சங்கம் ேவண் ேகாள்
வி த் ள்ளெதன்பைத ம்
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( ஆ) ஆெமனில், ேமற்ப
ைறப்பா
ெதாடர்பாக
ைறசார்ந்தெதா விசாரைணைய ேமற்ெகாள்வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபக்கு
அறிவிப்பாரா?
( இ) இன்ேறல், ஏன்?

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

Is he aware that (i)

(ii)

a student of H/ Tangalla Boys' National School
was severely abused by the then mayor on 04th
April, 2007 while he was being taken to his
home from the Tangalla bus stand;
a complaint was lodged at the Tangalla Police
Station after the Student Counselling Teacher of
the Tangalla Boys' National School was
informed of this matter;

(iii)

the aforesaid complaint has been recorded on
complaint number C.W.I.B. paragraph 24 of page
127 at the aforesaid Police Station; and

(iv)

the Retired Citizens' Association of Tangalla is
demanding that law be enforced against the
aforesaid mayor as per the aforesaid complaint?

(b)

Will he inform this House whether action will be taken
to conduct a formal investigation regarding the aforesaid
complaint?

(c)

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)
(i) තංගල්ල නගරාධිපති යැයි හඳුන්වා දුන්
පුද්ගලෙයකු විසින් අපෙයෝජනයට ලක්
කර
ඇති බවට පැමිණිලි කර ඇත.
(ii)

ඔව්.

(iii)

ඔව්.

(iv)

නැත.
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සිද්ධියට මුහුණ දීලා තිෙබන බවටයි පැමිණිලි කරන්ෙන්. මුලින්ම
ෙම් ගැන දන්වා තිෙබන්ෙන් ඒ පාසෙල් ශිෂ උපෙද්ශක ගරු
මහතාට. මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමය ගරු අධිකරණෙය්
විනිශ්චයට භාජනය ෙවමින් තිෙබන කාරණයක්. මීට වැඩිය
විස්තරාත්මක පිළිතුරක් අතුරු පශ්නවලින් ලබා දීමට මට
ෙනොහැකියි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්
මෙග් අතුරු පශ්නය අහලා-

පධාන සංවිධායකතුමනි, ඔබතුමා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම කැමැති වුණත්, ඊට වඩා පිළිතුරක් ෙදන්න මට බැහැ. අපි
යම් නීතියකට යටත් ෙවන්න එපා යැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මෙග් අතුරු පශ්නය අහලා, ඔබතුමා ඔය ටික කිව්ෙවොත් ෙන්ද
වටින්ෙන්?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රෙට් නීතියක් තිෙබනවා.

අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධනය : ෙවන් කළ මුදල
கல்வித் ைற அபிவி த்தி: நிதி ஒ க்கீ

DEVELOPMENT OF EDUCATION SECTOR: FUNDS
ALLOCATED
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15.ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Deputy Speaker)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)
(i) 2005 වර්ෂෙය් සිට 2010 දක්වා වූ එක් එක්
වර්ෂෙය්දී අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වැය කළ
සමස්ත මුදල එම එක් එක් වර්ෂෙයහි දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
(ii) අධ ාපන ෙක්ෂේතෙය් සංවර්ධනය උෙදසා ඉහත
පරිදි ෙවන් කළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතයන් ඒ සඳහා පමාණවත් වී තිෙබ්ද;
(iii) අධ ාපන ෙක්ෂේතෙය් පවතින වත්මන් තත්ත්වය
අනුව එහි දියුණුව උෙදසා දැනට වඩා වැඩි මුදලක්
ෙවන් කළ යුතු බව පිළිගන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

අතුරු පශ්න නැත.

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(ආ) ඔව්. තංගල්ල මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු අංක බී 13989 යටෙත් අධිකරණය ෙවත කරුණු වාර්තා කර ඇති
අතර, 2014.04.24 ෙවනි දින අධිකරණය විසින් ෙමම
නඩුව විභාගයට ෙගන විමර්ශන කටයුතුවල පගතියක්
ඇෙතොත් වාර්තා කරන ෙලසට උපෙදස් ලබා දී නඩුව බහා
තබා ඇත.
(ඇ) පැන ෙනොනඟියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම් දරුවා
විද ාලෙය් විෂය බාහිර කටයුතුවල ෙයදිලා ෙගදර යද්දී ෙම්

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2005 ெதாடக்கம் 2010 வைரயான ஒவ்ெவா
வ டத்தி ம்
கல்விக்காக
ெசலவிடப்பட்ட
ெமாத்தப் பணத்ெதாைக அந்த வ டத்தின்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தியில் ெவவ்ேவறாக
எத்தைன சத தம் என்பைத ம்;
(ii)

கல்வித் ைறயின்
அபிவி த்திக்காக
ேமற்
கூறியவா
ஒ க்கப்பட்ட ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்தியின்
சத தங்கள்
இதற்குப்
ேபா மானதா ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

ෙවනස් කරන ලද පතිශතයන් භාවිතා කර
අධ ාපන ක්ෙෂේතය තුළ සාධාරණීය සංවර්ධනයක්
කිරීමට හැකි වී තිෙබ්. 2005 සිට 2010 කාලය තුළ
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් ඇති වී තිෙබන සංවර්ධනය
පහත සඳහන් 1වන වගුෙව් අධ ාපන දර්ශකවලින්
මනාව පැහැදිලි ෙව්.
දකුණු ආසියානු රටක් වශෙයන් ශී ලංකාෙව්
අධ ාපන තත්ත්වය ජාත න්තර වශෙයන් දරන
තැන ෙමහි 2 වන වගුෙවන් දැක් ෙව්.

கல்வித் ைறயில்
நில ம்
தற்ேபாைதய
நிைலைமயின்ப
அதன்
ன்ேனற்றத் க்காக
இைத
விட
கூ தலான
பணத்ெதாைக
ஒ க்கப்பட
ேவண் ம்
என்பைத
அவர்
ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

(b)

Will he inform this House -

(i)

separately, of the total amount of money spent
on education from the year 2005 to 2010 as a
percentage of the Gross Domestic Product of the
respective year;

(ii)

whether the aforesaid percentages of the Gross
Domestic Product which were allocated for the
education sector have been sufficient for the
development of that sector; and

(iii)

whether he admits the fact that more funds
exceeding the current allocations should be
allocated for the development of education
sector, considering the prevailing situation of
that sector?

If not, why?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)
ගුරු සිසු අනුපාතය

Year වර්ෂය
Total Education Expenditure
(Rs. Mn)
අධ ාපනය
සඳහා වියදම
(රු.මි.)

2005
52347

2006
66345

2007
83973

2008
84783

2009
90826

2010
96633

Gross Domes- 2452782 2938656 3578688 4410682 4835293 5604104
tic Product
(Rs. Mn) දළ
ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතය
(රු.මි.)

% by GDP
දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතයක්
ෙලස

2.134

2.258

2.346

1.922

1.878

1.724

රට
ශී ලංකාව

අනුපාතය
17:1

ෙන්පාලය

32:1

පාකිස්තානය

40:1

බංග්ලාෙද්ශය

43:1

පාථමික චකය සම්පුර්ණ කරන ශිෂ අනුපාතය

රට

අනුපාතය

ඕස්ෙට්ලියාව

98.1%

ශී ලංකාව

99.5%

ජර්මනිය

100.0%
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(iii)

ඔව්.
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව උෙදසා ද්වීතීයික
පාසල් 1,000ක් ඇති කිරීෙම් වැඩසටහන දැනට
කියාවට නංවා ඇත. ෙම් සඳහා අතිෙර්ක පතිපාදන
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 15,000ක් ලබා ගැනීම
සඳහා කටයුතු කර ඇත.
ඉන් ෙකොටසක් දැනටමත් ලැබී ඇති අතර ඉතිරි
ෙකොටස ඉදිරිෙය්දී ලැබීමට නියමිතය.
අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් දියුණුව උෙදසා විෙශේෂෙයන්
ෙම් දවස්වල ද්විතීයික පාසල් 1000ක්, ඒ වාෙග්ම
තාක්ෂණෙව්දය විෂය ආරම්භ කිරීමට නියමිත
විද ාගාර ඒකක 251ක් ඉදිකිරීම සඳහා
විෙශේෂෙයන් තවත් මුදල් ෙවන් කළ යුතු බව
පිළිගන්නවා.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ඔබතුමා දුන් පිළිතුෙරන්ම ඔබතුමා පිළිගත්තා, 2005 සිට
2010 වන ෙතක් ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක්
හැටියට අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල කපලා තිෙබන
බව. ෙම් කපා දැමීම තුළින් අෙප් රෙට් නිදහස් අධ ාපනයට මහා
බරපතළ තර්ජනයක් ෙම් රජය එල්ල කර තිෙබනවා ෙනොෙව්ද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා, ෙම් උත්තරීතර සභාවට පිළිතුරු සපයන ෙකොට
ෙපොඩ්ඩක් වගකීෙමන් උත්තර සපයන්න කියලා. ෙමොකද,
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය චකෙල්ඛ යවලා තිෙබනවා මුදල් අය
කරන්න එපාය කියලා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත් කථානායකතුමා
ජීවත් වන වීරකැටිය පෙද්ශෙය් ජාතික පාසෙල් එක ළමෙයකු
ෙවනුෙවන් රුපියල් 50,000ක් අය කරනවා. මම නැවත වරක්
ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ජාතික පාසල්වල දූ
දරුවන්ෙගන් පවා මුදල් අය කරන ෙමොෙහොතක, ෙම් රෙට් පාසල්
9,900ම විදුලි බිල් ෙගවන්නට, ෙම්ස, පුටු සඳහා වියදම් දරන්නට
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය ඒ වගකීම බාර ගන්නවාද, නැද්ද කියලා.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

අමාත ාංශෙයන් ඒ වගකීම බාර ගන්ෙන් නැහැ. අපි පැහැදිලිව
දැනුම් දීලා තිෙබනවා, එෙහම මුදල් එකතු කරන්න එපාය කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි වටය.

"දැයට කිරුළ" පදර්ශන : විස්තර

"ேதசத் க்கு மகுடம்" கண்காட்சிகள் : விபரம்
"DEYATA KIRULA" EXHIBITIONS : DETAILS

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ෙම් කාලය තුළ බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් විධියට ෙම් මුදල අඩු ෙවලා තිෙබන බව.
දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමතැනයි. අපි දන්නවා, 2005 සිට 2009
දක්වා දිගින් දිගටම යුද්ධය සඳහා විශාල කැප කිරීම් කරන්නට
සිද්ධ වුණු බව. 2010 තමයි යම්තම් එයින් එළියට ආෙව්. ඒ කාල
සීමාව දක්වා තමයි ෙම් පශ්නෙයන් අහලා තිෙබන්ෙන්. යුද්ධය
ෙහේතුෙවන් මුදල් ෙවන් කරන්න සිදු වීම නිසා යම් යම් පතිපාදන
අයින් කිරීමක් ෙවලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
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2. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

ரவி

(The Hon. John Amaratunga on behalf of The Hon. Ravi
Karunanayake)

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (4):
(i)

ෙම් දක්වා පවත්වා ඇති "දැයට කිරුළ" පදර්ශන
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(ii)

එම එක් එක් පදර්ශනය පැවැත් වූ ස්ථානය
කවෙර්ද;

(The Hon. Sajith Premadasa)

(iii)

එම එක් එක් පදර්ශනය සඳහා වැය කළ මුදල
කවෙර්ද;

(iv)

අනාගතෙය්දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති දැයට
කිරුළ පදර්ශන කවෙර්ද;

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය.

(අ)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි,
මම
ඔබතුමාෙගන්
අහන්න
කැමැතියි,
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමාෙග් නිදහස් අධ ාපනික
සංකල්පය කියාත්මක වනවාය කියන ශී ලංකාෙව් විදුලි බිලට,
වතුර බිලට, ෙම්ස, පුටුවලට පාසල් යන දූ දරුවන්ෙගන් මුදල් අය
කරන්ෙන් ඇයි කියලා. ඒ ෙම් කප්පාදුව නිසා ෙනොෙවයිද?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පැවති "දැයට කිරුළ"
පදර්ශනය පැවැත්වූ දිනය කවෙර්ද;

(ii)

එය පැවැත් වූ ස්ථානය සහ එකී පදර්ශන භූමිය
සඳහා පවරා ගත් ඉඩම් පමාණය කවෙර්ද;

(iii)

එම පදර්ශනය සඳහා වූ සමස්ත පිරිවැය සහ එක්
එක් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් වැය කළ මුදල
ෙකොපමණද;

(iv)

ඒ සඳහා ගනු ලැබූ පාග්ධන භාණ්ඩ සඳහා වැය
කළ මුදල සමස්ත වියදෙම් පතිශතයක් ෙලස
ෙකොපමණද;

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

එෙහම අය කරනවා නම් ඒක වැරැදියි. එෙහම අය කිරීමට
කිසිම නිර්ෙද්ශයක් කරලා නැහැ.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

(i)

the date it was held;

(v)

එම භූමිෙය් දැනට ඉතිරිව ඇති පාග්ධන භාණ්ඩ
ෙහෝ ෙගොඩනැගිලි කවෙර්ද;

(ii)

the location and the extent of lands taken over
for the site;

(vi)

එම පදර්ශනය සඳහා ගනු ලැබූ ඉහත සඳහන්
පාග්ධන භාණ්ඩ සඳහා වැය කළ වියදම
සාධාරණීකරණය කළ හැකි වන්ෙන් ෙකෙසේද;

(iii)

the total cost and the cost per ministry;

(iv)

the value of money spent on capital items as a
percentage of expenditure;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(v)

the capital items or the buildings remained; and

(vi)

as to how the expenses made on the aforesaid
capital items are justified?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
(c)
ெதாைலத்ெதாடர் கள்,
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

தகவல்

ெதாழில் ட்பவியல்

( அ) "ேதசத் க்கு மகுடம்" கண்காட்சி ெதாடர்பாக,
(i )

இற்ைறவைர நடத்தப்பட்ட
எண்ணிக்ைகைய ம்;

கண்காட்சிகளின்

( i i ) அக்கண்காட்சிகள் ஒவ்ெவான் ம் நடத்தப்பட்ட
இடங்கைள ம்;

If not, why?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு
ரஞ்ஜித்
சியம்பலாபிட் ய
ெதாைலத்
ெதாடர் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister
Telecommunication and Information Technology)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

( i ii ) ஒவ்ெவா
கண்காட்சிக்குமான ெசலவினத்ைத
ெவவ்ேவறாக ம்;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

( i v ) எதிர்காலத்தில் நடத் வதற்குத் திட்டமிடப்பட்
ள்ள கண்காட்சிகைள ம்

(අ)

அவர் கூ வாரா?
( ஆ) அ ராத ர
மாவட்டத்தில்
நடத்தப்பட்ட
"ெதயட்டகி ல" கண்காட்சி டன் ெதாடர் பட்டதாக,
(i )

அ

நடத்தப்பட்ட திகதிைய ம்;

( i i ) கண்காட்சித்
திட க்காக
ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட காணியின் அைமவிடம் மற் ம்
அதன் அளைவ ம்;
( i ii ) ெமாத்தச்
ெசல
மற் ம்
அைமச்சுக்கான ெசலைவ ம்;
( iv )

ஒவ்ெவா

லதனப்
ெபா ட்க க்காகச்
ெசலவிட்ட
ெதாைகைய
ெமாத்தச்
ெசலவினத்தின்
சத தமாக ம்;

( v ) எஞ்சி ள்ள
லதனப்
கட் டங்கைள ம்;

ெபா ட்கள்

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(i)
(ii)
1. 2007
2. 2008

-

3. 2009

-

4.
5.
6.
7.
8.

-

2010
2011
2012
2013
2014

(iii)

அல்ல

( v i ) ேமற்குறிப்பிட்ட
லதனப் ெபா ட்க க்காகச்
ெசலவிடப்பட்ட
ெதாைக
எவ்வா
நியாயப்ப த்தப்ப கின்ற என்பைத ம்
அவர் கூ வாரா?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:

(b)

Will he state in relation to the “Deyata Kirula”
Exhibition (i)

the number of exhibitions held to date;

(ii)

the location of each exhibition;

(iii)

the cost per each exhibition separately; and

(iv)

the exhibitions scheduled to be held in future?

Will he also state pertaining to the “Deyata Kirula”
exhibition held in the Anuradhapura District -

දැයට කිරුළ පදර්ශන සංඛ ාව 08කි.
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත
ශාලාව
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත
ශාලාව
බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත
ශාලාව
පල්ෙල්කැෙල්
බුත්තල
අනුරාධපුරය ඔයාමඩුව
අම්පාර හාඩි විශ්වවිද ාලය
වයඹ විශ්වවිද ාලය/කුලියාපිටිය
කුලියාපිටිය මධ මහා විද ාලය

න්තර සම්මන්තණ
න්තර සම්මන්තණ
න්තර සම්මන්තණ

කාර්මික

විද ාලය/

2007 වර්ෂෙය් සිට 2011 වර්ෂය දක්වා පැවති දැයට කිරුළ
ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන සඳහා වන වියදම් ඒ ඒ
අමාත ාංශ/ ෙදපාර්තෙම්න්තුවලට ෙවන් කරන ලද
පතිපාදන මගින් කළමනාකරණය කරන ලදී. එෙසේම
පදර්ශනය සඳහා වන ෙමෙහයුම් වියදම් අමාත ාංශ
මට්ටමින් දරනු ලැබීය. ෙකොළඹ පැවති පදර්ශන ෙමන්ම
ෙකොළඹින් පිටත පවත්වන ලද පදර්ශනවලට සමගාමීව සිදු
කරන ලද වැඩ සඳහා ද ෙර්ඛීය අමාත ාංශ සඳහා ෙවන්
කරන ලද පතිපාදන තුළ සිදු කරන ලදී.
එබැවින් වාර්ෂික ඇස්තෙම්න්තුවල ඇතුළත් සමහර
ව ාපෘති සඳහා වූ ආෙයෝජන තුළ අදාළ සංවර්ධන
කියාකාරකම් සඳහා වූ වියදම් සිදු කර ඇති බැවින් දැයට
කිරුළ සඳහා පමණක් කරන ලද වියදම් ෙලස ෙවනම
හඳුනා ගැනීම අපහසු ෙව්. ෙමම ෙවන් කරනු ලබන මුදල්
මගින් පචාරක කටයුතු, ව ාපෘති හඳුනා ගැනීම්, පවර්ධන
කටයුතු හා සුබසාධන කටයුතු සඳහා වියදම් දරා ඇත.

( இ) இன்ேறல், ஏன்?

(a)

of

(iv)
(ආ)

2012

-

රු.මි. 195

2013

-

රු.මි. 130

2014

-

රු.මි. 100

2015 දැයට කිරුළ පදර්ශනය මාතර දිස්තික්කෙය්
පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

(i)

2012 ෙපබරවාරි මස 04 දින සිට 12 වන දින දක්වා.

(ii)

ෙමම පදර්ශනය සඳහා භාවිතා කරනු ලැබුෙය් ජාතික පශු
සම්පත් මණ්ඩලයට අයත් භූමියකි. රජෙය් ආයතනයකට
අයත් භූමියක් බැවින්, ඉඩම් පවරා ගැනීම අවශ ෙනොෙව්.
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(iii)

වැය වූ සමස්ත පිරිවැය : රු. මි.820කි.

පුනරාවර්තන හා පාග්ධන යන වියදම් ෙදවර්ගයම එකතු කර ඇත.

50

පාර්ලිෙම්න්තුව

51

52

[ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා]

(iv)

දැයට කිරුළ සංවර්ධන පදර්ශනයට සමගාමීව දිස්තික්කෙය්
සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රු. දස ලක්ෂ විසි දහසක් පමණ ද
මහා මාර්ග සඳහා දස ලක්ෂ දස දහසක් පමණද වියදම් දරා
ඇත.

(v)
1.

ලංකාෙව් ඉදි කළ විශාලතම වී ගබඩාව ෙලස එක්
ෙගොඩනැගිල්ලක් වර්ග අඩි 38,809කින් යුත් ස්ථිර
ගබඩා ෙගොඩනැගිලි 03 ඉදි කර ඇත.

2. විදුලි බල මණ්ඩලය මගින් කාර්යාලය සඳහා ඉදි කරන
ලද ෙගොඩනැගිල්ල, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්
පාරිෙභෝගික ෙසේවා මධ ස්ථානයක් ෙලස භාවිතා
ෙකෙර්.
3.

ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් ඉදි කරන ලද
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාල අනුරුවට සමාන
ෙගොඩනැගිල්ල (දැනට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය)

4. පශු සම්පත් ෙගොඩනැගිලි 12 ඉදි කර ඇත.
5. ගාම ෙල්කම් කාර්යාලය ඉදි කර ඇත.
6. ජල සම්පත් මණ්ඩලය මගින් ඉදිකරන ලද ජල පිරිපහදුව
සහ ටැංකි 02 (පෙද්ශයට වතුර ලබා දීමට)
7. ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත ාංශය මගින්
දැයට කිරුළ භූමිෙය් ෙපර පාසල හා ඊට අවශ යටිතල
පහසුකම් ඉදි කර ඇත.
8. ඔයාමඩුව ෙගොවිපෙළහි ආදර්ශ ෙපොල් පැළ වගාවක්
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන
අමාත ාංශය විසින් ස්ථාපනය කර ඇත.
9. ආපදා කළමනාකරණ අමාත ාංශය විසින් ෙතෝරා ගත්
පතිලාභීන් සඳහා වැසි ජල ටැංකි ඉදිකිරීම් සිදු කර ඇත.
10. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මගින් පදර්ශනය
සඳහා ලබා ගත් පරිගණක යන්ත හා උපාංග
පදර්ශනෙයන්
අනතුරුව
එම
කාර්යාලෙය්
පරිහරණයට ෙගන ඇත.
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11.

54
350කි. තවද ඉදිරිෙය් දශක ෙදකක පමණ පෙද්ශෙය්
ජනතාවෙග් ජල අවශ තා සම්පූර්ණ කිරීමට
පමාණවත් පරිදි ෙමම ව ාපෘතිෙය් වැඩ අවසන් කර
ඇත.

ජාතික ඒකාබද්ධතා පවර්ධන අමාත ාංශය මගින්
ඉදිකරන ලද පුස්තකාල ෙගොඩනැගිල්ල

12. ෙපර පාසල ඉදිරිපිට ළමා සංවර්ධන හා කාන්තා කටයුතු
අමාත ාංශය මගින් ඉදි කළ ෙසල්ලම් මිදුල
(vi)

11. පෙද්ශෙය් දූ දරුවන්ෙග් දැනුම වර්ධනයට, විෙව්ක
කාලය අර්ථවත්ව ගත කිරීමට පුස්තකාලය මහඟු
රුකුලක් වී ඇත. නිර්මාණශීලී දරු පිරිසක් අනාගතය
සඳහා දායාද කිරීමට ෙමමගින් හැකි ෙව්.

පදර්ශන භූමිය තුළ වූ පාග්ධන වියදම පිළිබඳව කරුණු
ෙමෙසේ පැහැදිලි කරමි.
01. ලංකාෙව් ඉදිකළ විශාලතම වී ගබඩාව ෙලස වර්ග අඩි
38,809කින් යුත් ගබඩා ෙගොඩනැගිලි 03 භාවිතා කරයි.
මන්නාරම, මුලතිව්, පුත්තලම සහ කුරුණෑගල යන
පෙද්ශවලට ෙමමගින් ගබඩා පහසුකම් සැලෙසේ.
ෙම.ෙටො. 50000ක ධාරිතාවකින් යුක්ත වන නිසා ෙමය
එම පෙද්ශයට ලැබුණු විශාල වාසියකි. ෙම් සඳහා වැය
කළ මුදල රු.මි. 250කි.
02. ෙමම පෙද්ශවල පැවති පධාන ගැටලුවක් වන්ෙන් විදුලිය
බිඳ වැටුණු අවස්ථාවලදී ඒවාෙය් නඩත්තු කටයුතු
සඳහා කාර්යාලයක් ෙනොපැවතීමයි. නමුත් දැයට කිරුළ
තුළින් කාර්යාලයක් සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා කාර්ය
මණ්ඩලයක් ලැබීම ෙහේතුෙවන් ෙමම පෙද්ශෙය්
ජනතාවට තම ෛදනික කාර්යයන්හිදී විදුලි බිඳ වැටීම්
අවම වීම නිසා අපහසුවකින් ෙතොරව නිරත වීමට
ඉඩකඩ සැලසී ඇත. ෙමමගින් එම පෙද්ශවාසීන්ෙග්
විදුලිය සම්බන්ධ සියලු අවශ තා සම්පූර්ණ කිරීමට
හැකියාව ලැබී ඇත.
03. වඩාත් හිතකර ෙදය වන්ෙන් ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලය පවත්වා ෙගන ගිය අති නවීන
අංෙගෝපාංගයන්ෙගන් සමන්විත ෙගොඩනැගිල්ල,
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය ෙලස ෙයොදා ගැනීමය.
එමගින් රාජ නිලධාරින්ට තෘප්තිෙයන් ෙසේවෙය් නිරත
වීමටද, ජනතාවෙග් ෙසේවා අවශ තාවන් ඉටු කර
ගැනීමටද හැකියාව ලැබී ඇත.

12. පෙද්ශෙය් දරුවන්ට විවිධ කියාකාරකම්වල නිදහෙසේ
නිරත වීෙම් හැකියාව ෙසල්ලම් මිදුලක් ඉදිකිරීම තුළින්
ලැෙබ්. දරුවන්ෙග් එකමුතුකම, සාමූහිකත්වය ෙමයින්
වර්ධනය ෙව්.
(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග අනතුරු : ආරක්ෂක
වැඩ පිළිෙවළ
பா காப்பற்ற ைகயிரதக் கு க்குப் பாைத
விபத் க்கள் : பா காப் ேவைலத்திட்டம்
ACCIDENTS AT UNGUARDED LEVEL CROSSINGS : SECURITY
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5. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු අෙනෝමා ගමෙග්
මහත්මිය ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
அேனாமா கமேக சார்பாக)

-

மாண் மிகு

(தி மதி)

04. දැයට කිරුළ භූමිෙය් ඉදිකර ඇති ෙපර පාසල මගින්
ෙමම පෙද්ශවාසීන්ෙග් දරුවන්ෙග් මූලික අධ ාපනය
සඳහා අවශ පහසුකම් සම්පූර්ණ ෙව්.

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage)

05. දැයට කිරුළට සමගාමීව ඇරඹුණු ආදර්ශ කජු වගාව,
ෙපොල් වගාව, වන වගාව ස්ථිර ෙභෝග වගාවක් ෙලස
පවත්වාෙගන යාම තුළින් එහි අස්වැන්න
පෙද්ශවාසීන්ට ලබා ගත හැකිය. එෙමන්ම වගා කිරීම
සඳහා ජනතාව තුළ උද්ෙයෝගයක් ඇති කිරීමටද එය
විශාල පිටිවහලක් වී ඇත.

(අ)

පවාහන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):

06. වැසි ජලය අපෙත් යාමට ඉඩ ෙනොදී ඵලදායී කාර්යයන්
(එදිෙනදා අවශ තා) සඳහා ෙයොදා ගැනීමට වැසි ජල
ටැංකි මගින් හැකියාව ලැබී ඇත.
07. විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙයන් පදර්ශනය සඳහා
ලබා දුන් පරිගණක යන්ත හා උපාංග කාර්යාලෙය්ම
පරිහරණය සඳහා ලබා ගැනීම මගින් ඒ සඳහා වැය කළ
මුදල ආයතනෙය් තත්ත්වය වැඩිදියුණු වීමට ෙහේතු වී
ඇති අතර, එවිට ලබා ෙදන ෙසේවාවල ගුණාත්මක බව
වැඩිදියුණු ෙව්.
08. ඉතා දුෂ්කර පෙද්ශයක දැයට කිරුළ පදර්ශනය
පැවැත්වුණි. එම පෙද්ශවාසීන් තස්ත තර්ජනවලින් බැට
කෑෙමන් එදිෙනදා අවශ තා ඉටු කර ගැනීම
සම්බන්ධෙයන් විශාල පසු බෑමක් ලබා සිටියහ. නමුත්
දැයට කිරුළ තුළින් ඉදිකළ ගාම ෙල්කම් කාර්යාලය
මගින් පාෙද්ශීය ජනතාවට තම ගැටලු රාජ නිලධාරින්
හමුෙව් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සැලසී ඇත. එමගින්
ඔවුන්ෙග් ගැටලු ෙකටි කාලීනව විසඳා ගැනීෙම්
හැකියාව උදා වී ඇත.
09. පශු සම්පත් ෙගොඩනැගිලි මගින් රාජ ෙසේවාවන්
පෙද්ශය තුළට පැමිණීම නිසා පාෙද්ශීය ජනතාවට
අපහසුවකින් ෙතොරව රාජ නිලධාරින් හමු වීමට,
ඔවුන්ෙග් උපෙදස් පරිදි කියා කිරීමටද අවස්ථාව සැලසී
ඇත. එමගින් යම් අරමුණක් සහිතව සැලසුමකින් යුතුව
තම ජීවන ගමන ෙගන යාමට හැකි වී ඇත.
10. ෙමම පෙද්ශ වාසීන් මුහුණ පා ඇති ජල ගැටලුවට
පිළියමක් වශෙයන් ජල පිරිපහදු ටැංකි 02ක් ඉදි කරන
ලදී. එමගින් පිරිසිදු පානීය ජලය ලබන පවුල් සංඛ ාව

(i)

2012 හා 2013 වර්ෂවල අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස්
මාර්ගවලදී සිදු වී ඇති අනතුරු සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම අනතුරු ෙහේතු ෙකොට ෙගන ආබාධිත වූ
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එවැනි අනතුරු සිදුවීම අවම කිරීම සඳහා ෙගන
ඇති පියවර කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ෙම් වන විට හඳුනා ෙගන ඇති අනාරක්ෂිත දුම්රිය
හරස් මාර්ග පවතින ස්ථාන කවෙර්ද;

(ii)

ඒ ඒ ස්ථානවල අනතුරු අවම කිරීම සඳහා
ෙයදීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ආරක්ෂක වැඩ
පිළිෙවළ ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

ෙමම ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළ සඳහා වැය වන
මුදල ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබ්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, එම මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ ෙදක තුළ සවිකර ඇති නව දුම්රිය
ආරක්ෂිත ෙග්ට්ටු සහ ආරක්ෂිත විදුලි සංඥා
පද්ධති සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඒවා සවි කළ ස්ථාන කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා දරන ලද වියදම ෙකොපමණද;

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

(b)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2012
மற் ம்
2013ஆம்
ஆண் களில்
பா காப்பற்ற
ைகயிரதக்
கு க்குப்
பாைதகளில்
ஏற்பட் ள்ள
விபத் க்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

அவ்வாறான
விபத் க்கள்
அங்க னமைடந்தவர்களின்
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
விபத் க்கைள
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்

காரணமாக
எண்ணிக்ைக
குைறப்பதற்கு
நடவ க்ைககள்

(c)
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Will he inform this House (i)

the places that have been identified with
unguarded level crossings;

(ii)

separately, the security measures that will be
adopted to mitigate accidents in each of those
places;

(iii)

whether the cost needed to take such
precautionary measures has been estimated; and

(iv)

if so, the amount of money so estimated?

Will he also inform this House of (i)

the number of gates and electric signal systems
that have been established at level crossings
during the past two years;

(ii)

the places where such installations were made;
and

(iii)

the cost that has been borne for that?

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

தற்ேபா
அைடயாளங்காணப்பட் ள்ள
பா காப்பற்ற ைகயிரதக் கு க்குப் பாைதகள்
காணப்ப கின்ற
இடங்கள்
யாைவெயன்
பைத ம்;

(ii)

(iii)

(iv)

ேமற்ப
பா காப்
ேவைலத்திட்டங்க க்குச்
ெசலவாகும்
பணத்ெதாைக
மதிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

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

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, පවාහන ඇමතිතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

ேமற்ப
ெபா த் தல்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
இடங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

(iii)

அதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெசல
பைத ம்

(i)

(ii)

எவ்வளெவன்
(iii)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

பிரதி

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

கடந்த
இரண்
வ ட
காலப்பகுதியில்
ெபா த்தப்பட் ள்ள
திய
ைகயிரத
பா காப் க் கடைவகள் மற் ம் பா காப் மின்
சமிக்ைஞ
ைறைமகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

If not, why?

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

ஆெமனில், அப் பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்
பைத ம்

(இ) (i)

(d)

அந்தந்த
இடங்களில்
விபத் க்கைளக்
குைறப்பதற்காக
ேமற்ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கும் பா காப் ேவைலத்திட்டங்கள்
ெவவ்ேவறாக யாைவெயன்பைத ம்;

இன்ேறல், ஏன்?
(ආ)

වර්ෂය

අනතුරු සංඛ ාව

2012

113

2013

50 (ජූලි 01 දින දක්වා)

වර්ෂය

මරණ සංඛ ාව

තුවාල සංඛ ාව

2012

07

06

2013

10
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පජා ෙපොලිස් ෙසේවය මගින් සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු
සාමාජිකයින් ෙයොදවා අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග
සඳහා ෙග්ට්ටු සවිකර ආරක්ෂාව සැපයීමට පියවර ෙගන
ඇති අතර හරස් මාර්ග සඳහා විදුලි සීනු සහිත සංඥා
පද්ධතියක් බැගින් සවි කිරීමට මිල ගණන් කැඳවා ඇත.

(i)

දැනට අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග කිසිවක් ෙනොමැත.

(ii)

asked the Minister of Transport:

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග සඳහා ෙග්ට්ටු සවිකර ඒවා
ආරක්ෂා කිරීම ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පවරා ඇත.

(a)

විදුලි සීනු සහිත සංඥා පද්ධති 45ක් ස්ථාපිත කර ඇත.

Will he state (i)

විදුලි සීනු සහිත සංඥා පද්ධති 30ක් සවිකිරීමට මිල ගණන්
කැඳවා ඇත.

the number of accidents that have occurred at
unguarded level crossings during the years 2012
and 2013;

(ii)

the number of persons who became disable due
to those accidents; and

(iii)

the measures that have been taken to mitigate
such accidents?

ස්වයංකීය බාධක පද්ධති 46ක් සහ විදුලි සීනු සහිත සංඥා
පද්ධති 200ක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටී.
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය හා එක්ව
අඩු පිරිවැයකින් යුත් ආරක්ෂක පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට
පියවර ගනිමින් ඇත.
(iii)

ඇස්තෙම්න්තුගත කර ඇත.
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(iv)

අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂක වැඩ පිළිෙවළ
සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල

දුම්රි හරස් මාර්ග ආරක්ෂණ
පද්ධති වර්ගය
ෙමෝටරයකින් කියාත්මක කරනු
ලබන සීනු සහ සංඥා සහිත
ස්වයංකීය බාධක පද්ධති
ස්වයංකීය සීනු සහිත සංඥා පද්ධති

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලය හා එක්ව
නිපදවන ලද ස්වයංකීය සීනු සහිත
සංඥා පද්ධතිය අත්හදා බලන ලද
අතර එය සාර්ථක වී ඇත.

භාවිතා කරනු ලබන උපකරණ
වර්ගය
Q - වර්ගෙය් පිළියවන

තනි දුම්රිය මාර්ග සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රු.
12,079,152.00

ද්විත්ව දුම්රිය මාර්ග සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රු.
16,726,929.00

JRK වර්ගෙය් පිළියවන

17,421,252.00

22,752,729.00

Q - වර්ගෙය් පිළියවන

3,923,523.00

4,223,735.00

JRK වර්ගෙය් පිළියවන

4,756,023.00

5,180,200.00

ආනයනය කරන ලද දුම්රිය
ගමන් මග නිරීක්ෂණය කිරීෙම්
පද්ධතියක් සහිත විදුලි පාලක
පද්ධතිය දුම්රිය ගමන් මග
නිරීක්ෂණය කිරීෙම් පද්ධතියක්
සහිත විදුලි පාලක පද්ධතිය ශී
ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මගින් ලබා ෙදන ලදී.

3,106,940.20

අතින් කියාත්මක කරනු ලබන
දුම්රිය හරස් මාර්ග බාධක
(ඇ)

(i)

58

1,040,150.00

1,775,500.00

3,106,940.20

1,040,150.00

1,775,500.00

වර්ෂය

සංඛ ාව

2012

10

ෙක්.ෙක්.එච්. පාර (ෙකොකාවිල්)

මඩකලපුව මාර්ගය

2013

33

හබරාදුව හරස් මාර්ගය

මුහුදුබඩ මාර්ගය

(ii)

චීන වරාය පාර

තීකුණාමල මාර්ගය

මැදවච්චිය සහ මඬු පාර අතර හරස් මාර්ග 09

2012 වර්ෂය

මැදවච්චිය සහ කිලිෙනොච්චිය අතර හරස් මාර්ග 05

ෙහොරෙප් පාර

පධාන මාර්ගය

කල්වරි පාර

පුත්තලම මාර්ගය

වැල්ලව හරස් පාර

උතුරු මාර්ගය

පනාෙගොඩ පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

ෙකෝන්වැව හරස් මාර්ගය

උතුරු මාර්ගය

ෙකොට්ටාව හරස් මාර්ගය

කැළණිවැලි මාර්ගය

පින්කැට පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

(iii)
(ඈ)

මිලියන 225 (දළ වශෙයන්)

පැන ෙනොනඟී.

"දැයට කිරුළ" පදර්ශන : පිරිවැය

"ேதசத் க்கு மகுடம்" கண்காட்சிகள் : ெசலவினம்
"DEYATA KIRULA" EXHIBITIONS : COST

ටැන්ජරින් පාර

මුහුදුබඩ මාර්ගය

ෙවනිවැල්වත්ත පාර

මුහුදුබඩ මාර්ගය

කිස්තුරාජ හරස් මාර්ගය

කැළණිවැලි මාර්ගය

2684/’12
13. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවී කරුණානායක
මහතා ෙවනුවට)

ලියන්වල හරස් මාර්ගය

කැළණිවැලි මාර්ගය

(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. Ravi
Karunanayake)

නගරසීමා මාවත

කැළණිවැලි මාර්ගය

විෙජ්රාම පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

ඉහලෙබෝෙප් පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

2013 වර්ෂය

හල්බරාව පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

කනත්ත පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க
க ணாநாயக்க சார்பாக)

-

மாண் மிகு

විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය (4):
(අ)
(ආ)

"දැයට කිරුළ" පදර්ශනෙයහි සංකල්පය එතුමා පැහැදිලි
කරන්ෙනහිද?
(i)

ෙම් දක්වා පැවැත්වූ එක් එක් දැයට කිරුළ
පදර්ශනෙයන් ජනනය කරන ලද රැකියා සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

එදිරිසිංහ පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

රත්නායක පාර

මුහුදුබඩ මාර්ගය

(ii)

එම රැකියාවන් කවෙර්ද;

(iii)

ඒවා ස්ථිර සහ විශාම වැටුප් සහිත රැකියාද;

ගෙන්ගම පාර

මුහුදුබඩ මාර්ගය

මාගල්කන්ද පාර

මුහුදුබඩ මාර්ගය

ෙවරළ පාර

මුහුදුබඩ මාර්ගය

පල්ෙල්ෙහලවින්න පාර

මාතෙල් මාර්ගය

සිරිවර්ධන පාර

පධාන මාර්ගය

බුත්ගමුව පාර

පධාන මාර්ගය

පුවක්පිටිය පාර

කැළණිවැලි මාර්ගය

වලච්ෙච්න ස්ෙට්ෂන් පාර

මඩකලපුව මාර්ගය

ரவி

යන්න එතුමා ෙවන් ෙවන් වශෙයන් සඳහන්
කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

අනුරාධපුරෙයහි පැවති දැයට කිරුළ පදර්ශනය
සඳහා සත වශෙයන්ම මුදල් වැය කළ වැය
ශීර්ෂය කවෙර්ද;

(ii)

අවසන් වරට පැවැත්වූ දැයට කිරුළ පදර්ශනය
සඳහා කිසිදු ෙගවීමකින් ෙතොරව ලබා ගත් ඇතැම්
වත්කම් සහ ශමය, එනම් සන්නද්ධ හමුදාවන්හි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පුද්ගලයන් ෙහෝ ශමය සහ ශී ලංකා මධ ම
ගමනාගමන මණ්ඩලෙයහි බස් රථ වැනි දෑ
සම්පූර්ණ පිරිවැය ගණනය කිරීෙම්දී පිරිවැය
සංරචකයන්හි ඇතුළත් ෙකොට තිෙබ්ද;
(iii)

එෙසේ ෙනොමැති නම්, ඉහත කී පදර්ශනය සඳහා මුළු
පිරිවැය ගණනය කළ ආකාරය කවෙර්ද;

(iv)

පැවැත්වීමට නියමිත මීළඟ දැයට කිරුළ පදර්ශන
තුන සඳහා අෙප්ක්ෂිත පිරිවැය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)
(iii)

(c)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெதாைலத்ெதாடர் கள்,
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

தகவல்

ெதாழி ட்பவியல்

"ேதசத் க்கு மகுடம்" கண்காட்சியின் எண்ணக்க ைவ
அவர் விளக்குவாரா?,

(ஆ) (i)

இற்ைறவைர ஒவ்ெவா
ேதசத் க்கு மகுடம்
கண்காட்சியி ம்
உ வாக்கப்பட்ட
ெதாழில்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்குறிப்பிட்ட
ெதாழில்களின்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

இத்ெதாழில்கள்
ஓய் தியத்திற்கு
என்பைத ம்

ெபயர்கள்

நிரந்தரமானைவ ம்,
உாித் ைடயன மா

அவர் ெவவ்ேவறாகக் கூ வாரா?
(இ) (i)

அ ராத ர ேதசத் க்கு மகுடம் கண்காட்சிக்கு
உண்ைமயிேலேய எச்ெசல த் தைலப்பி
ந்
பணம் ெசலவிடப்பட்ட என்பைத ம்;

(ii)

கடந்த ேதசத் க்கு மகுடம் கண்காட்சிக்குத்
ேதைவப்பட்ட ஊழியம் மற் ம் ெசாத் க்கள்
ேபான்றைவ எந்தவிதக் ெகா ப்பன மின்றிப்
பாவிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்; உதாரணமாக,
ஆ தப்
பைட
ஆளணியினர்
மற் ம்
ெதாழிலாளர்கள் ேபான்ேறா ம், இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச் சைப பஸ்கள் ேபான்றைவ ம்
ெசல
ஆக்கக் கூ களாக ெமாத்த ெசல க்
கணிப்பீட் ன்ேபா
உள்ளடக்கப்பட்
ந்தனவா என்பைத ம்;

(iii)

இன்ேறல், குறிப்பிட்ட கண்காட்சிக்கான ெசல
எவ்வா கணிப்பிடப்பட்ட என்பைத ம்;

(iv)

எதிர்வ ம்
ன்
ேதசத் க்கு
மகுடம்
கண்காட்சிக க்கும்
ஏற்ப ெமன
எதிர்பார்க்கின்ற
ெசல
தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

Will he explain the concept of
exhibition?

(b)

Will he state separately (i)

"Deyata Kirula"

the number of jobs created at each "Deyata
Kirula" exhibition up to date;
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(d)

the names of the aforesaid jobs; and
whether those jobs are permanent and
pensionable?
Will he inform this House (i) of the Head from which money was actually
spent on "Deyata Kirula" at Anuradhapura;
(ii) whether some labour and assets used for the last
"Deyata Kirula" exhibition without any payment
i.e. personnel or labour of armed forces and buses
of Sri Lanka Central Transport Board, have been
included as cost components in the calculation of
the total cost;
(iii) if not, as to how the total cost for the said
exhibition was calculated; and
(iv) the anticipated cost for the next three "Deyata
Kirula" exhibitions to be held, separately?
If not, why?

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:
(අ) මිෙල්ච්ඡ LTTE සංවිධානෙය් තස්තවාදී කියා ෙහේතුෙවන්
මානසිකව වැටී සිටින ශී ලාංකීය ජාතිෙය් සාඩම්බර
ඉතිහාසය, අභිෙයෝග ජය ගන්නා වර්තමානය හා ජයගාහී
අනාගතය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීම සම්බන්ධව
පැවති අවශ තාව මුදුන්පත් කිරීම සඳහා දැයට කිරුළ
පදර්ශනය පථම වරට 2007 වසෙර්දී ආරම්භ ෙකරුණි.
මුල් කාලීනව ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහනක් ෙලස
කියාත්මක වූ ෙමය පසුව රෙට් සංවර්ධනය ඉලක්ක කර
ගනිමින් කියාත්මක ෙකරුණි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්
සංකල්පයක් මත එළි දැක්වුණු දැයට කිරුළ ෙම් වන විට
රජෙය් පධාන සංවර්ධන පෙව්ශයක් ෙලස කියාත්මක
ෙවමින් පවතී.

උදාහරණ වශෙයන්
I. 2014 දැයට කිරුළ සංවර්ධන පදර්ශනයට සමගාමීව
පදර්ශන භූමිෙය් ස්ථිර ෙගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා ජල
සම්පාදනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල රු.මි. 1000 ඉක්මවයි.
II 2014 දැයට කිරුළ සංවර්ධන පදර්ශනයට සමගාමීව
කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් වැඩිදියුණු කරන ලද, මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරියට හා පළාත් සභාවලට අයත් මාර්ගවල
වටිනාකම රු.මි. 13,498.24කි.
III 2014 දැයට කිරුළ සංවර්ධන පදර්ශනයට සමගාමීව ගාමීය
ජනතාවෙග් එදිෙනදා මුහුණ ෙදන ගැටලුවලට කඩිනම්
විසඳුම් ලබා දීම සඳහා දිස්තික්ක තුන තුළ පවත්වන ලද
ජංගම ෙසේවා ගණන 2,664කි. ඒ සඳහා දස ලක්ෂයකට
අධික ගැටලු සංඛ ාවක් ඉදිරිපත් විය. එෙසේ ඉදිරිපත් වූ
ගැටලුවලින්,
35% - පාෙද්ශීය මට්ටෙම්දීද
30% - දිස්තික් මට්ටෙම්දීද
30% - පතිපත්ති සම්පාදනෙයන්ද විසඳුම් ලද අතර
5% - විසඳිය ෙනොහැකි ගැටලු ෙලස හඳුනා ගන්නා ලදී.
මින් ෙපනී යන්ෙන්, දැයට කිරුළ සංවර්ධන වැඩසටහන හා
පදර්ශනෙය්දී මහ ජනයා එදිෙනදා මුහුණපාන ගැටලු හා
දුෂ්කරතා පිළිබඳවද අවධානයට ලක් කර කටයුතු කිරීම
තුළින් ජනතාවෙග් දිවි මග සැපවත් වන අයුරුය. එෙමන්ම
ජන
හා
සංඛ ා
ෙල්ඛන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව දැයට කිරුළ පදර්ශනය සඳහා
සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් යන සියලු ජාතීන්ෙග් ඉහළ
සහභාගීත්වයක් ලැබී ඇත. එයින් විද මාන වන්ෙන්
පදර්ශනය ජනතාවෙග් සිත් සතන් තුළ වාද ෙභ්ද දුරලන,
රෙට් සියලු ජනතාව එකම තැනකට රැස් කරන්න වූ
අභිමානවත් පදර්ශනාත්මක දැක්මක් බවය. ඒ අනුව, දැයට
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කිරුළ යනු පදර්ශන සංකල්පෙයන් ඔබ්බට ගිය ජනතා
හිතවාදී, රෙට් සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික වැඩසටහනකි.
ජංගම ෙසේවයට ඉදිරිපත් වූ ගැටලු හා විසඳුම්
දිස්තික්කය

ඉදිරිපත් වූ ගැටලු සංඛ ාව

ෙපොදු
කුරුණෑගල

45,309

ෙපෞද්
ගලික
525,125

කෑගල්ල

28,866

පුත්තලම
එකතුව
(ආ)

(i)

එදිනම විසඳූ ගණන

ෙපොදු
2,240

ෙපෞද්
ගලික
139,341

275,761

3,096

10,166

232,396

84,341

1,033,282

1,212

ෙපෞද්ග
ලික
5,510

108,642

758

1,541

99,118

6,877

347,101

දැයට කිරුළ වැඩසටහන සඳහා සෘජු ෙලස රජෙය්
රැකියාවන් වැඩිවීමක් සිදු ෙනොව්. ඒ සඳහා ෙයොදා ගනු
ලබන්ෙන් දැනට ඒ ඒ අමාත ාංශ යටෙත් ෙසේවය කරනු
ලබන නිලධාරින්ය. එෙසේ වුවද ඊට සහභාගී වන ඉතා කුඩා
ස්වයං රැකියා ලාභින්ෙග් සිට ඉතා විශාල වශෙයන්
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රැකියා වර්ධනයටද ෙමය ෙහේතු ෙව්.
වැදගත්ම ෙදය නම්, පදර්ශනය තුළින් ඇති වන දැවැන්ත
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය තුළ පෙද්ශෙය් සියලුම
ජීවෙනෝපායන් වර්ධනයට එයින් ඇති වන්නා වූ විශාල
පිටිවහලයි. එයට අමතරව පෙද්ශෙය් කරෙගන යන්නා වූ
විවිධ ජීවෙනෝපායන් සංවර්ධන ඉලක්ක කරෙගන විෙශේෂ
උපෙද්ශක වැඩසටහන්ද විශාල වශෙයන් කියාත්මක කරනු
ලබයි.

(ඇ)

(ii)

ආහාර, කෘෂිකර්ම, කර්මාන්ත, ෙවෙළඳ, ඉදිකිරීම්, පවාහන,
සනීපාරක්ෂක ඇතුළු විවිධ ෙසේවා අංශයන්ෙගන් රැකියා
ජනිත ෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

2011 = 274 - 1 - 1- 0 - 1405 (5)
2012 = 274 - 1 - 1- 0 - 2502 (1)

(ii)

(iii)

දැයට කිරුළ පදර්ශනය සඳහා කිසිදු අෙයකු ෙගවීමකින්
ෙතොරව සම්බන්ධ කර ගන්ෙන් නැත. ඊට සම්බන්ධ වන
රජෙය් ෙසේවකයන් සියලු ෙදනාටම තම තමන්ෙග්
අමාත ාංශ හරහා නියමිත වැටුප් හා අදාළ දීමනා ලැෙබ්.
මධ ම ගමනාගමන මණ්ඩලෙයන් බස් රථ ෙයොදා ගැනීෙම්දී
ද ඊට අදාළ එකඟ වූ ෙගවීම් නියමිත පරිදි ෙගවනු ලබයි.
වියදම් ගණනය කිරීම ඒ ඒ අමාත ාංශ මගින් සිදු ෙකොට
ඇත.
අදාළ ෙනොෙව්.
අවසන් වරට පැවැත්වූ දැයට කිරුළ පදර්ශනය සඳහා රජෙය්
දායකත්වය රු.මි. 100කි.
පදර්ශනය සඳහා සෘජුවම යන වියදම් කැබිනට් පතිකාවක්
මගින් අනුමත කරනු ලැෙබ්. සැම විටම යන වියදෙමන්
විශාල ෙකොටසක් අනුගාහකයන් මගින් සහ ෙවෙළඳ කුටි
අෙළවි කිරීම මගින් සපයා ගැනීමට පදර්ශන කමිටුව
උත්සුක ෙව්.

(iv)

2015 වර්ෂෙය් පදර්ශනය පැවැත්වීමට මාතර දිස්තික්කෙය්
වල්ගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙකොටවිලවත්ත
යන ස්ථානය හඳුනාෙගන ඇත. ෙමම ස්ථාන හඳුනා ගැනීම
වඩාත් නිරවද ව සිදු කිරීම සඳහා නිර්ණායක භාවිතා කරනු
ලැෙබ්. එම නිර්ණායක නම්,
අවම පිරිවැය
ෙහොඳම අනාගත ආෙයෝජනය
පරිසර ආරක්ෂාව
ෙම් අනුව ෙතෝරා ගනු ලැබූ ස්ථානෙය් අවශ තාව පරිදි,
අවම වියදම ගණනය ෙකොට ඉන් අනුගාහකයින්ෙගන් හා
ෙවෙළඳ කුටි අෙළවි කිරීම තුළින් ෙසොයා ගත හැකි මුදල
තීරණය කිරීෙමන් පසු පිරිවැය ගණනය කරනු ලැෙබ්. ඉදිරි
වර්ෂවලදී ද එය ඒ ආකාරෙයන්ම සිදු කරනු ලැෙබ්.

(ඈ)

අදාළ ෙනොෙව්.

ක්ෙෂේත
පරීක්ෂණෙයන් පසු
ලබා දුන් විසඳුම්
ෙපොදු

ඉදිරි කටයුතුවලට ෙයොමු
කළ
ෙපොදු
40,511

ෙපෞද්
ගලික
341,329

2,178

25,793

329

1,666

2,299

9,354

විසඳිය ෙනොහැකි

ෙපොදු
1,472

ෙපෞද්
ගලික
6,518

144,160

2,116

6,539

9,349

118,081

1,284

2,327

75,653

603,570

4,872

15,384

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය, ගරු රනිල්
විකමසිංහ මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

නිදහස් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීම
සහ විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන් මුහුණ ෙදන පශ්න
இலவசக் கல்விக்கான நிதி ஒ க்கீ மற் ம்
பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளர்கள் எதிர்ேநாக்கும்
பிரச்சிைனகள்
ALLOCATION OF FUNDS FOR FREE EDUCATION AND
PROBLEMS FACED BY UNIVERSITY LECTURERS

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන්
මම අදම පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ, විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ෙග් සංෙක්ත වැඩ වර්ජනය තිෙබන නිසා. නමුත්
ෙවනත් පශ්න තිබුණත් ගරු ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට පැමිණීම
ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සමිති සම්ෙම්ලනෙය් සංෙක්ත
වැඩ වර්ජනය නිසා සියලුම විශ්වවිද ාලවල වැඩ කටයුතු
අකර්මණ වී තිෙබනවා. ෙමම වැඩ වර්ජනයට ෙහේතුව රජය එම
සම්ෙම්ලනය සමඟ ඇති කර ගත් එකඟතාව බිඳ දැමීමයි. ෙම්
එකඟතාව අනුව 2012 ඔක්ෙතෝබර් 12 දින ඔවුන් නිරත වී සිටි
වෘත්තීය සමිති කියා මාර්ගය තාවකාලිකව නතර කළා. ෙම්
කාරණය ගැන ගරු එස්.බී. දිසානායක, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ යන
අමාත වරුන් විසින් අත්සන් ෙකරුණු සංෙද්ශයක් ද කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් ෙකරුණා.
එම ලියවිලිවල සඳහන් පරිදි නිදහස් අධ ාපනය හා සම්බන්ධ
ගැටලු ගණනාවක් ගැන රජය ෙපොෙරොන්දු දී තිෙබනවා. එෙහත්
ඒවා ඉටු ෙනොකිරීම නිසා ෙමරට නිදහස් අධ ාපනය තවදුරටත්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

බරපතළ අර්බුදයකට ලක් වුණා. නැවතත් ආරම්භ වූ වෘත්තීය
කියාමාර්ගය නිසා එම අර්බුදය තවදුරටත් උත්සන්න වී තිෙබනවා.
ෙමම පසු බිම මත වර්තමානෙය් උද්ගත වී ඇති තත්ත්වය
සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙගන් පකාශයක් බලාෙපොරාත්තු
වනවා. එම පකාශයට මතු දැක්ෙවන කාරණා පිළිබඳ ෙතොරතුරුත්
ඇතුළත් කරන ෙලස ඉල්ලීමක් කිරීමට කැමැතියි.
(1)

අධ ාපනය සඳහා රජය වියදම් කරන මුදල් පමාණය දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක පමාණයක් දක්වා ඉහළ
නැංවීම; ඇත්ත වශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් තිෙබන
පතිශතය අනුව වියදම් කිරීමයි. ඒත් සංගමය කියන විධියට
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් වියදම් ෙවන්ෙන් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.4ක් පමණයි.
ඒක අඩු
පමාණයක්.

(2)

විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ට පර්ෙය්ෂණ දීමනාව
ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව ලබා දීම; වැටුප් ෙදන්න බැරි වුණත්
ෙම් මාර්ගෙයන් දීමනා ලබා ෙදනවාය කිව්වා. එෙසේ
නැතෙහොත් ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුප සමාන අගයකින් වැඩි
කරන බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා.

(3)

නිදහස් අධ ාපනයට බලපාන 2013.08.22 අංක 1824/21,
2013 සැප්තැම්බර් 26 අංක 1829/36, 2014 ජනවාරි 31
අංක 1847/56 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දන අෙහෝසි
කිරීම; උපාධි ෙදන ආයතන සඳහා ෙපර පතිපාදන
ෙකොමිසෙමන් කළ වැඩ කටයුතු, ෙල්කම් පත් කළ කිසිම
පදනමක් නැතිව ෙතෝරන කණ්ඩායමකට භාර දී තිෙබනවා.

(4)

ශිෂ ගැටලු පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට ආචාර්යවරුන්ෙගන්
හා එම සමිති සම්ෙම්ලනෙය් නිෙයෝජිතයින්ෙගන්
සමන්විත කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීම;

(5)

උසස් අධ ාපන පතිසංස්කරණ
ෙකොමිසමක් පත් කිරීම;

(6)

විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් වෘත්තිය විෙශේෂ ෙසේවාවක්
වශෙයන් ස්ථාපිත කිරීම.

උෙදසා

ජනාධිපති

ස්තුතියි.

ගරු එස්.බී.
අමාත තුමා)

දිසානායක

මහතා

(උසස්

අධ ාපන

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නයට උත්තර
ෙදන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාෙග් පශ්නය ඉදිරිපත් කරද්දී
පළමුෙවන්ම සඳහන් කළා, විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් වැඩ
වර්ජනය ගැන. මම කියන්න කැමැතියි, ෙම් වනෙකොට
විශ්වවිද ාලවල කටයුතු සියයට 75ක් ඉතා ෙහොඳින් ෙකරීෙගන
යන බව. අද වනෙකොට විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරු අතිබහුතරයක්
විශ්වවිද ාල කටයුතුවල නිරත ෙවනවා.
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා මතු කළ, අධ ාපනය සඳහා දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6 ක් ෙවන් කළ යුතුය කියන
පශ්නය එතුමා ගන්න ඇත්ෙත් විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග්
සම්ෙම්ලනෙය් ඉල්ලීම් හැටියට මතු වුණු කාරණා තුළින් ෙවන්න
ඇති. විශ්වවිද ාලවල ආචාර්යවරුන්ෙග් සම්ෙම්ලනය ෙම් සියයට
6 ගත්ෙත් යුෙනස්ෙකෝ අධ ාපන වාර්තාවකිනුයි. ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි ඒ වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා,
අඩුම වශෙයන් රටක් තමන්ෙග් ආදායෙමන් සියයට 6ක්වත්
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අධ ාපනයට ෙවන් කරලා අවුරුදු පහකදී ඒ රෙට් සාක්ෂරතාව
සියයට 50 මට්ටමට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියා. ඒ නිසා ෙම් සියයට
6ක කථාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් කුමන වර්ගෙය් රටවලටද
කියන එක ඉතා ෙහොඳින් ෙපෙනනවා. අඩුම වශෙයන්
සාක්ෂරතාව සියයට 50ක මට්ටමට ෙගෙනන්න ඕනෑය කියා
තිෙබනවා. අපි ඉන්ෙන් සියයට 95 මට්ටෙම්යි. ෙකොෙහොම
වුණත් ෙම් ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය ''අඩුයි, අඩුයි'' කියා ගරු
සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමාත් කියනවා මම අහෙගන හිටියා.
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් අනුපාතයක් හැටියට අධ ාපනයට,
උසස් අධ ාපනයට, අනිකුත් අධ ාපන කටයුතු සඳහා
අමාත ාංශය ෙවන් කළ මුදල් පමාණය ෙමෙහම අඩුයි කියලා
ෙපන්වන්න පුළුවන් වුණත්, ඉතාම පැහැදිලිව මා කියන්න
කැමැතියි, අධ ාපනයට ෙවන් කරන මුදල් පමාණය කමානුකූලව,
ෙනොකඩවාම අප වැඩි කර තිෙබන බව. අද වන විට අධ ාපන
කටයුතු සඳහා අෙප් අධ ාපන අමාත ාංශය හා උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශයට අමතරව ෙයෞවන කටයුතු හා නිපුණතා සංවර්ධන
අමාත ාංශයට, කීඩා අමාත ාංශයට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය මඟින්
පරිපාලන නිලධාරින් විශාල පමාණයක් පුහුණු කිරීම සඳහා
SLIDA අධ ාපන ආයතනය පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ ෙවනුෙවන්
මුදල් ෙවන් කරනවා. පරිපූරක ෛවද ඩිප්ෙලෝමාධාරින් හා උසස්
ඩිප්ෙලෝමාධාරින් පත් කරන ආයතන 21ක් ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ
අමාත ාංශයට මුදල් ෙවන් කරනවා. සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශය
උපාධි පදානය කරන සමාජ ෙසේවා විද ාලයක් කරෙගන යනවා.
බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත ාංශය මඟින් දහම් පාසල්
හා පිරිෙවන්වලට විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශය මඟින් විෙද්ශ ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් diplomatsලාෙග්- අධ ාපන කටයුතු දියුණු කිරීම සඳහා විශාල
මුදලක් ෙවන් කරනවා. සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ
අමාත ාංශය සූක්ෂ්ම ණය ලබා දීම වැනි කටයුතු හා ඩිප්ෙලෝමා
උපාධි පිරිනමන ආයතනයක් නඩත්තු කරෙගන යනවා. ඒ
වාෙග්ම රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශය
මඟින් විශ්වවිද ාලයක් නඩත්තු කරෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලය අවුරුදු පතා අෙප් පාසල් අධ ාපනයට, කුඩා
දරුවන්ෙග් අවශ තා ෙවනුෙවන්, ෙමොන්ටිෙසෝරි පාසල් වැනි
ෙද්වල්වලට මුදල් ෙවන් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා,
ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඇමතිතුමා ආරම්භ කළ මහෙපොළ
ශිෂ ත්ව කමය හරහා අප දරුවන්ට ශිෂ ත්ව ලබා ෙදන බව.
පළාත් සභා ෙම් අංශ සඳහා ෙවනමම මුදල් ෙවන් කිරීමක්
කරනවා. පාෙද්ශීය සභා, නගර සභා තමයි අද අෙප් රෙට් පාථමික
අධ ාපනය, ළදරු පාසල් -ෙමොන්ටිෙසෝරි- සම්පුර්ණෙයන්ම
නඩත්තු කරෙගන යන්ෙන්. එයට ෙහොඳම උදාහරණය ෙකොළඹ
මහ නගර සභාවයි. ෙකොළඹ මහ නගර සභාව ළදරු පාසල් සඳහා
මාසයකට රුපියල් මිලියන නවයකට වඩා වියදම් කරනවා. ෙම්
සියලු මුදල් එකතු කර බැලුවාම අප ඉතාම ඉහළ මට්ටමක
ඉන්නවාය කියන එක මම ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට කියන්න
කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාෙග් අනිකුත් පශ්නවලටත් මම උත්තර ෙදන්න
කැමැතියි. පසු ගිය වර්ෂ කීපය තුළ උසස් අධ ාපන අමාත ාංශයට
ෙවන් කළ මුදල් පමාණ මා දැන් කියන්නම්. 2010දී උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශය සඳහා ෙවන් කළ මුදල රුපියල් මිලියන
20,112යි. 2011දී රුපියල් මිලියන 23,188යි. 2012 දී රුපියල්
මිලියන 23,745යි. 2013 දී රුපියල් මිලියන 30,920යි. 2014 දී
රුපියල් මිලියන 32,807යි.
ගරු
විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා
විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ දීමනාව ගැන කිව්වා. අප ඔවුන්ෙග්
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වැටුපට සියයට 35ක විෙශේෂ පර්ෙය්ෂණ දීමනාවක් ෙදනවා. ෙම්
ආචාර්යවරු පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා උනන්දු කරවීම අෙප් එක
පරමාර්ථයක්. උසස් අධ ාපන ආයතනයකින් විද ාර්ථයින් බිහි
කරනවා වාෙග්ම, නව නිර්මාණ, නව පරීක්ෂණ හරහා අලුත්
ෙද්වල් ෙලෝකයට දීමත් අත වශ යි. පසු ගිය කාලය තුළ
විශ්වවිද ාල තුළ පීඨ මට්ටමින්, ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටමින් හා
ආචාර්යවරුන්ෙග් මට්ටමින් ෙකරී ෙගන ගිය පරීක්ෂණ කටයුතු
වැටිලා තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද විපක්ෂ
නායකතුමාට මා කියන්න කැමැතියි, හැම වර්ෂයකම
විශ්වවිද ාලවලට ෙවන් කරන පාග්ධන මුදලින් අවම වශෙයන්
සියයට 10ක් පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා ෙවන් කර ගැනීම අනිවාර්ය
කර තිෙබන බව.
ඒ වාෙග්ම ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් බාහිරව internet හරහා
අත වශ ෙද්වල්, chemicals වාෙග් ෙද්වල් ෙගන්වා ගැනීෙම්
පහසුකම් පවා අප ඒ අයට සලසා දී තිෙබනවා. ෙම් අයෙග් වැටුපට
අමතරව පර්ෙය්ෂණ සඳහා දීමනාවක් ලබා ෙදනවා. ඒ සඳහා අප
ෙම් අයට කියන්ෙන් ඔවුන් ඊළඟ වසෙර් කරන තමන්ෙග් අලුත්
පර්ෙය්ෂණ ගැන පුංචි වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න කියායි. ඒක ඉතාම
සාමාන කාරණයක්. නමුත් ආචාර්යවරුන් එක්ක සාකච්ඡා කර,
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ෙම් කාරණය තවත්
ලිහිල් කර තිෙබනවා.
නිදහස් අධ ාපනයට බලපාන ගැසට් නිෙව්දනෙය් 31 වැනි
රීතිය සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත
යවා තිෙබනවා. සංෙශෝධිත රීතිය නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙවතින් ලද වහාම ගැසට් පතෙය් පළ කිරීම පිණිස යැෙවනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා ෛවද
සංගමය සමඟ කළ
සාකච්ඡාෙව්දී ඔවුන් අපත් එක්ක එකඟ වී තිෙබනවා. එම
සංගමය අමතා යැවුණු ලිපිය හා එම සංගමෙයන් පිළිතුරු ලද ලිපිය
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා ඇමුණුම 02 හා ඇමුණුම 03 වශෙයන්
මා සභාගත* කරනවා.
ශිෂ ගැටලු ෙසොයා බැලීමට ආචාර්යවරුන්ෙගන් හා එම
සමිති සම්ෙම්ලනෙය් නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක්
ස්ථාපිත කිරීමට එකඟ වී තිෙබනවා. ෙම් සඳහා විශ්වවිද ාල
උපකුලපතිවරුන් හා මණ්ඩපාධිපතිවරුන්ෙග් - CVCD - සමිතිය
ෙම් වන විට ආචාර්යවරුන් සහ අනධ යන කාර්ය මණ්ඩලය
සමඟ සාකච්ඡා කරමින් අවශ කටයුතු කරනවා.
අන්තර් විශ්වවිද ාල ශිෂ
බල මණ්ඩලය නිල ශිෂ
සංවිධානයක් හැටියට අෙප් උසස් අධ ාපන පනෙත් ෙකොෙහේවත්
පිළි අරෙගන නැහැ. ශිෂ සංගම් හැටියට ඒ අය ෙවන ෙවනම
ගන්න අපට සිද්ධ ෙවනවා.
උසස් අධ ාපන පතිසංස්කරණ උෙදසා ජනාධිපති ෙකොමිෂන්
සභාවක් පත් කිරීම පිළිබඳව දැනට සාකච්ඡා පැවැත්ෙවනවා.
අනධ යන කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ, අධ යන කාර්ය මණ්ඩලය
සමඟ, ආචාර්ය සංගම් සමඟ, පීඨාධිපතිවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර
උප කුලපතිවරුන්ෙග් කමිටුව හා විශ්වවිද ාල පතිපාදන
ෙකොමිෂන් සභාෙවන් පත් කර තිෙබන විෙශේෂ කමිටුව මූලික
ෙකටුම්පත් සකස් කළාට පසුව ෙමහි අවසාන කටයුතු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි,
විශ්වවිද ාල
ආචාර්යවරුන්ෙග් ෙසේවාව විෙශේෂ වෘත්තීය ෙසේවාවක් කිරීම
පිළිබඳවත් අද විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාවත්
විශ්වවිද ාල උප කුලපතිවරුන්ෙග් හා මණ්ඩපාධිපතිවරුන්ෙග්
කමිටුවත් අවශ කටයුතු කර ෙගන යනවා.
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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විපක්ෂනායකතුමාෙග් පශ්නයට දුන් පිළිතුරට අමතරව මා ෙම්
කාරණයත් කියන්නට කැමතියි. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙසෞඛ
අමාත තුමාත් සම්බන්ධ ෙවලා ෛවද වරුන්ෙග් සංගමය,
විෙශේෂෙයන් රුහුණු හා ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද ාලවල උප
කුලපතිවරු, විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව, අෙප්
නිෙයෝජ අමාත තුමා, අදාළ ෛවද හා පරිපූරක පීඨවල
පීඨාධිපතිවරු සමඟ විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ෙමෙතක්
කාලයක් අපට විශාල පශ්නයක් හැටියට තිබුෙණ් වසර හතරක
පරිපූරක
ෛවද
පාඨමාලා
කරෙගන
යාම
සඳහා
ෛවද වරුන්ෙග් සංගමය විෙරෝධය පළ කිරීමයි. ඔවුන් ඒ
පිළිබඳව උසාවි ගියා. උසාවිෙය්දි ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුවක්
දුන්නා. උපාධිය වසර තුනකදී ලබා ගන්නත්, එයින් ලකුණු 70ක්
හා GPA එක සියයට 2.8ට වඩා ගන්න අයට ෙගෞරව උපාධියක්
කිරීමට අවස්ථාව ෙදන්නත් තීරණය කළා. ශී ජයවර්ධනපුර
විශ්වවිද ාලය, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලය, යාපනය විශ්වවිද ාලය,
මඩකලපුව විශ්වවිද ාලය වැනි විශ්වවිද ාල ගණනාවක් ඉතා
ෙහොඳින් ෙම් කාර්යය කර ෙගන යද්දී ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද ාලෙය් අස්වාභාවික විධියට අලුත් පරිපූරක පිඨයක්
පටන් ගත්තා. අෙනක් හැම විශ්වවිද ාලයකම ෙම් පාඨමාලා ෙගන
යන්ෙන් ෛවද පීඨය යටෙත්යි. එක වරටම ෙවනම පීඨයක් හදා
ෙගන, අර්බුදයක් හදා ෙගන, ඒ අර්බුදෙය් ෙරෝගය අනික්
විශ්වවිද ාලවලටත් ෙබෝ කරමින් ෙගන ගිය පශ්නය පිළිබඳව අද
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කළා.
එතැනදී ෛවද වරුන්ෙග් සංගමය සහ ෙසෞඛ අමාත ාංශය
අවුරුදු හතෙර් පාඨමාලාව කරනවාට ෙකළින්ම විෙරෝධය පළ
කළා. ෙමොකද, පරිපූරක ෛවද ඩිප්ෙලෝමා පාඨමාලා සියල්ෙල්
කාලය වැඩි කිරීෙම් පශ්නය ඔවුන්ට මතු වනවාය කියලා කිව්වා.
අද සාකච්ඡාෙව්දී ෛවද වරුන්ෙග් සංගමයත්, ෙසෞඛ
අමාත ාංශයත් අපත් එක්ක එකඟ වුණා, වසර හතෙර් උපාධියට
අවශ credits 120 සම්පූර්ණ කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන්. ඒක
තමයි උපාධිය. ඇත්තටම අද ෙලෝකෙය් අවුරුදු තුෙන් පාඨමාලාව
අවුරුදු ෙදකහමාෙරන් කරන්න පහසුකම් හදලා තිෙබනවා; අවුරුදු
ෙදෙකන් කරන්න පහසුකම් හදලා තිෙබනවා; විශ්වවිද ාලෙයන්
පිටත සිට credits අරෙගන, විශ්වවිද ාලය ඇතුළට ගිහින්
අවුරුද්ෙදන් උපාධිය සම්පූර්ණ කර ගන්නත් පහසුකම් හදලා
තිෙබනවා. ෙලෝකය නවීන තත්ත්වයට යන ෙකොට කාලය අවුරුදු
ෙදකද, අවුරුදු තුනද, අවුරුදු හතරද, අවුරුදු පහද කියා බලන්ෙන්
නැතුව අවශ credits පමාණය පිළිබඳව තමයි බලන්ෙන්. අද
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෛවද වරුන්ෙග් සංගමයත්, ඒ වාෙග්ම
ෙසෞඛ අමාත ාංශයත් එකඟ වුණා, අවුරුදු තුන, අවුරුදු
තුනහමාර, අවුරුදු හතර කාලය තුළ දරුවන්ට ෙම් credits 120
සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා වූ පහසුකම ලබා ෙදන්න. මා හිතන
හැටියට ෙමය ශිෂ යන් දීර්ඝ කාලීනව කරපු සටනක්. ඒ දරුවන්
බලාෙපොෙරොත්තු වන විධියට ඔවුන්ට අවශ නම් අවුරුදු හතෙරන්
කරන්නත් පුළුවන්, අවශ නම් අවුරුදු තුෙනන් කරන්නත්
පුළුවන්. Credits 120 අවුරුදු තුෙනන්, අවුරුදු තුනහමාෙරන්,
අවුරුදු හතෙරන් සම්පූර්ණ කර ගැනීෙම් පහසුකම සලසන්න
එකඟ වුණා. එයට ෛවද සංගමයත්, ෙසෞඛ අමාත ාංශයත්
එකඟ වුණා. එම නිසා මා විශ්වාස කරනවා, ෙම් පශ්නය අවසානයි
කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

විෙශේෂෙයන්, සම්ෙම්ලනෙය්දී කිව්ෙව් ෙම්කයි. ගරු
ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාට එවූ ලිපිෙය්ත් තිෙබනවා,
නිෙව්දනෙය්ත් තිෙබනවා, "far from increasing the allocation
for education, the percentage of GDP for education has
dropped to a dismal 1.4 per cent in 2014" කියලා. ඒ
කියන්ෙන් වියදම් කරපු පමාණය සියයට 1.4කට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව තමයි මා අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

ආණ්ඩුෙවන් වියදම් කරන අංශ ගැන ඔබතුමා කිව්වා. ඒකට
කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම මා ෙමහිදී කථා කෙළේ සියයට 6
කියන පසු බිම ගැන ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ කිව්ෙව් සියයට 6ක්
ඉල්ලූ ගමන් තිබුණු පමාණය අඩු වුණාය කියලායි. ඒ එක්කම
විෙශේෂෙයන්ම උපාධි ෙදන ෙපෞද්ගලික ආයතන පිළිබඳව සඳහන්
ගැසට් පතිකා එකක්වත් ලැබිලා නැහැ. දැනට ඒ ආයතන පත්
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
අනික් කරුණ ෙම්කයි. දැන් ලබා ෙදන ෙම් දීමනාව හැම
ෙදනාටම ෙදන දීමනාවක්ද, නැත්නම් ඒ ආචාර්යවරු කරන
පර්ෙය්ෂණ අනුව ලබා ෙදන දීමනාවක්ද?

ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඉගැන්වීම සඳහා ෙම්
ආචාර්යවරුන් ෙමොනවා හරි පරීක්ෂණ කළ යුතු වනවා. ඒ සඳහා
ඔවුන් අලුත් ෙපොත් පත් කියවන්න ඕනෑ. ඔවුන් අලුත් විධියට
ඔවුන්ෙග් ෙද්ශන සකස් කර ගන්න ඕනෑ. නව වර්ෂෙය් ඔවුන්
එෙලස සකස් කර ගන්නා වූ ෙද්ශන පිළිබඳව, ඒ ෙද්ශන සඳහා
කියවන ෙපොත් පත් පිළිබඳව, ඒවාෙයන් එකතු කර ගන්නා කරුණු
පිළිබඳව ඔවුන්ෙග් පරීක්ෂණය හැටියට ඔවුන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත්
කෙළොත් ඒකටත් අපි ෙගවනවා. ඔබතුමාට මම කියන්න කැමැතියි,
ඇත්තටම ෙම් වන ෙකොට ෙම් ආචාර්යවරු සියලු ෙදනාම ෙම්
දීමනාව ලබා ගන්නවාය කියන එක. අඩුම වශෙයන් තමන්ෙග්
ඊළඟ වසෙර් ෙද්ශන ටික සකස් කරලා පුංචි වාර්තාවක් දීලා හරි
ෙම් සියලුම ෙදනා ෙම් දීමනාව ගන්නවා. ෙම්ක ඉතාම සරලව
බලන්ෙන්. ෙම් ආචාර්යවරු පරීක්ෂණවලට ෙයොමු කිරීම සඳහා අපි
පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනෑ.
ඊළඟ කාරණය හැටියට අධ ාපනයට ෙවන් කරපු මුදල්
පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ. 2010 වර්ෂෙය් මම උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශය භාර ගන්න ෙකොට සාමාන ෙයන්
විශ්වවිද ාලයකට ෙවන් කරන මුදෙලන් විශ්වවිද ාලය වියදම්
කරන පමාණය තිබුෙණ් සියයට 30යි. අද අපි ඒ පමාණය සියයට
70කට පමණ ඉහළට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තවමත් අපට
විශ්වවිද ාලවලට වියදම් කිරීම සඳහා මුදල් ගැටලුවක් නැහැ.
හැබැයි, උසස් අධ ාපනය සහ අධ ාපනය සඳහා වාර්ෂිකව රජය
ෙවන් කරන මුදල් පමාණය වැඩි කළ යුතුයි කියන එක අපි
අවංකවම පිළිගන්නවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප්
ආණ්ඩුවත්, ඇමතිවරයා හැටියට මමත් ඔබතුමන්ලා කියන ෙද්
සම්පූර්ණෙයන්ම පිළිගන්නා බව පකාශ කරන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Mr. Deputy Speaker, I had also given notice of a
matter of public importance under Standing Order No. 23
(2), which relates to the issue that arose at the Dambulla
Mosque and has appeared in the front page of today's
“Daily Mirror”.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, could you raise that tomorrow?

(The Hon. Rauff Hakeem)

Sir, I do agree that there is an issue relating to giving
prior notice. But, there is a matter of principle here and I
would like to clarify that. I am not at cross-purposes with
your decision to ask me to raise it tomorrow. But then,
there is a matter of principle relating to raising a matter of
public importance though giving notice to the subject
Minister, is an important issue.
If you take Standing Order No. 19, after Questions of
Privilege, there are two items before Public Business in
order of precedence. One is, I quote:
"Motions at the commencement of Public Business not requiring
notice.”

The other is, I quote:
“Motions at the commencement of Public Business for which
notice is required.”

Then, Notices are dealt with under Standing Order
No. 23, where there is this proviso which states, I quote:
“Provided, however, a question relating to a matter of public
importance may be asked at the conclusion of questions by the
Leader of the Opposition or a leader of a recognized political party
after due notice has been given to the Minister concerned.”

The issue is regarding "due notice". The SecretaryGeneral interprets "due notice" as one full day’s notice or
rather, notice given on the previous day. But, if the
subject Minister has been told that I am going to raise it
today, that should be enough. That is where the "due
notice" issue comes up. Party Leaders or the Leader of
the Opposition must have the right to raise any matter of
public importance after due notice. But, do not limit it to
notice given on the previous day. Even in the morning, if
I tell the Minster concerned that I am going raise it, that
should be sufficient. That is the matter of principle I want
to raise, Sir.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, I take your point. All this time, as of
practice, this Parliament has recognized only four
Leaders as Party Leaders. So, this issue can be decided by
the Party Leaders at the Meeting which will be
summoned tomorrow. I am referring to the practice of
this Parliament as at today. Therefore, the Party Leaders
can take a decision tomorrow.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Sir, this is a much more serious and preposterous
matter that you are raising. It is a much more serious
issue to say that I am not considered as a Party Leader.
That is absolutely preposterous and I simply cannot agree
with that position.
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Minister, let that be taken up at the Party
Leaders’ Meeting tomorrow. I am informing this House
of the practices that this House has been following to
date. But, the Party Leaders have the authority to
determine on it at the Party Leaders’ Meeting, which will
be convened tomorrow.
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I am only supporting you, Sir. It is a matter to be
taken up in the Cabinet. And, if he does not agree with
their decision, he must resign. - [Interruption.]
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

I am also a Member of the Party Leaders’ Meeting.
Then, what is the reason for my name to be included in
the Party Leaders’ list and why have you allocated me a
front seat here? What nonsense is this?

This is not the forum to discuss that issue. Hon.
Minster, you raise your matter tomorrow at the Party
Leaders’ Meeting, of which you are also a Member.
Then, this issue will be determined there. Thank you very
much.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That will be determined tomorrow at the Party
Leaders’ Meeting.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Deputy Speaker නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Leader of the Opposition, please.

Sir, let me also tell the Hon. Leader of the Opposition
that it shows the kind of desperation he is in, trying to get
us to relinquish office in Government. I am not here to
give him solace for the kind of desperation that he is in
today. He seems to be so desperate to get us out of
Government. I did not know that he would say something
so undignified in order to demean my status as a party
leader, which he himself has recognized by a
Memorandum of Understanding signed with him at times
of elections. How dare he says that he has decided that
only four Party Leaders are in this House. When his
Government and this Government have allocated us front
row seats and letters have been issued to us as leaders of
political parties, how dare he says this.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Sir, I know the dilemma the Hon. Minister is in with
regard to the issue and what has happened. I think that is a
matter that has to be raised. Having said that, I agree with
you, Sir, that there are only four Parties recognized in this
House. I think the remedy for the Hon. Minister is to take
this matter up in the Cabinet. ෙම් පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලය
තීරණයක් ගන්න ඕනෑ. කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණයක් අරෙගන ඒකට
එකඟ නැත්නම් අයින් ෙවන්න ඕනෑ. අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් එක
පැත්තකින් කඩනවා, අෙනක් පැත්ෙතන් කෑ ගහනවා. ෙම් ඔක්ෙකෝම
කරෙගන යන්න බැහැ ෙන්. There is a sense of collective

responsibility. I am not talking of the substance. I know
what the Hon. Minister is talking about; we also have
certain concerns. But, on this particular issue, what I say
is, there are only four parties and it is a matter that has to
be really taken up in the Cabinet.
නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That will be taken up at the Party Leaders’ Meeting.
Hon. Leader of the Opposition, this is not the forum to
discuss it.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Sir, I have no intention of speaking anymore, except
to say that once the Hon. Speaker has recognized parties,
that is the correct position. We are different parties
recognized by the Commissioner of Elections. [Interruption.] No, no. There are a number of parties
recognized by the Commissioner of Elections. But, නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Leader of the Opposition, can we take this up at
the Party Leaders' Meeting as the time is 2.25 p.m. now?
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

No, no, Sir, there is something else that was said
about me. There is a difference to what he said. What we
are talking here is about the parties we contested under.
So, that is a matter to be taken up in the Cabinet. I have to
say - I sympathize with him - that this is not the forum.
The forum is the Cabinet. Maybe, the Hon. Minister does
not want to leave the Cabinet at all. That is his
prerogative, not mine; I cannot tell you that. All I am

පාර්ලිෙම්න්තුව
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saying is, the Hon. Minister has a problem. I know the
problem; I know the substance of it. Maybe, we agree
with him on some of the matters. But, it does not mean
that the Speaker’s Ruling can be challenged in any way.
The normal principle of collective responsibility is to take
it up in the Cabinet and then, you abide by the final
decision of the Cabinet. That is all. I have nothing else to
say.

ජීවන් කුමාරණතුංග පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
ஜீவன் குமாரண ங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்
JEEWAN KUMARANATHUNGE FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா)

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
මා ඉදිරිපත් කරනවා:

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Thank you very much, Hon. Leader of the Opposition.

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட
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லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

සහන පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
சஹன ச தாய அபிவி த்தி மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

SAHANA COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා
ඉදිරිපත් කරනවා:
"සහන පජා සංවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.

ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

"ජීවන් කුමාරණතුංග පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.

ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා අමාත තුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்
அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ
පතිලාභ ෙයෝජනාකම පනත : නිෙයෝග

கமக்காரர் ஓய் திய, ச கப் பா காப்
நலன் ாித் திட்டச் சட்டம் : ஒ ங்குவிதிகள்
FARMERS' PENSION AND SOCIAL SECURITY
BENEFIT SCHEME ACT : REGULATIONS
[අ.භා. 2.28]

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

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

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

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා අද දින
ගරු සභාව ෙවත පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
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"ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමග කියවිය යුතු, 1987
අංක 12 දරන ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනාකම
පනෙත් 29 වැනි වගන්තිය යටෙත් ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ
පතිලාභ ෙයෝජනාකමය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා
විසින් සාදන ලදුව, 2014 මාර්තු 14 දිනැති අංක 1853/49 දරන අති විෙශේෂ
ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.05.20 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝග
අනුමත කළ යුතු ය.
(අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමම විෂය ෙම් ගරු සභාෙව්
විෙශේෂ අවධානයට ලක් වුණු විෂයයක්. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී අපි
ෙම් ගැන විවාද කරලා තිෙබනවා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න අහලා
තිෙබනවා. එම නිසා අද ෙමම විෙශේෂ ගැසට් නිෙව්දනයට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම
විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
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1,000ක් ෙගවන්න. අවුරුදු 64 සිට 70 දක්වා අයට රුපියල්
1,250ක් ෙගවන්න. අවුරුදු 71 සිට 77 දක්වා අයට රුපියල්
2,000ක් ෙගවන්න. අවුරුදු 78 ෙහෝ ඊට වැඩි අයට රුපියල්
5,000ක් ෙගවන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙගොවිෙයක් ෙම්
ෙයෝජනා කමයට සම්බන්ධ ෙවලා සිටියදී අවුරුදු 60 ලැබීමට
ෙපර මිය ගිෙයොත් ඔහුට රුපියල් 25,000ක පතිලාභයක් ලබා
ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 60ට පථමෙයන් ඔහු ෙබලහීන
තත්ත්වයකට පත් වුෙණොත් රුපියල් 50,000ක පතිලාභයක් ලබා
ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔහු මිය ගිෙයොත් ඔහුෙග් කලතයාට
ෙහෝ ඔහු ෙවනුෙවන් නම් කළ ෙකනාටත් පතිලාභයක් ලබා
ෙදන්නත්, once and for all payment එකක් කරන්නත් පතිපාදන
ලබා ෙදනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

2014 ජනවාරි 01වැනි දා සිට ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය යළි
ස්ථාපිත කරනවා කියලා පසු ගිය අය වැය කථාෙව්දී ගරු
ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා හැටියට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ
අනුව අපි ෙපොෙරොන්දු වුණු විධියට ජනවාරි මාසෙය් සිට ඒක
නියමාකාරව කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා ෛනතික අනුමැතිය
ලබා ගන්න තමයි අද අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙගොවි ජනතාව තමයි අෙප්
පක්ෂෙය් පධාන ෙකොඳු නාරටිය. ඉතිහාසය ෙදස බැලුවාම සඟ,
ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන මාතෘකාව -ඒ සටන් පාඨය- තුළ
තමයි 1956 වර්ෂෙය් ජයගහණය ලැබුෙව්. ඒ ජයගහණයට
ස්ථිරත්වයක් ලබා ෙදන්න, එයට පාෙයෝගිකභාවයක් ලබා ෙදන්න
අෙප් රජය කුඹුරු පනත ඉදිරිපත් කළා. ඒ කුඹුරු පනත තුළින් ෙම්
රෙට් විශාල ෙවනසක් සිද්ධ වුණා. අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා
ෙම් ගැන ෙහොඳට දන්නවා. ඉස්සර, කුඹුරු පනතට ෙපර තිබුණා,
ගම්භාර කමය. ඒ කියන්ෙන්, එක ගම්භාරයකුට විශාල ඉඩම්
පමාණයක අයිතිය තිබුණා. ෙගොවිතැන් කරන අය කම්කරුෙවෝ
හැටියට ඒවාෙය් වැඩ කරලා යන්න ඕනෑ. නැවත ඒ අයට එන්න
පුළුවන් ඊළඟ කන්නෙය් වැඩ කරන්න තමයි. ඒ කාලෙය් කරපු
පර්ෙය්ෂණවලින් ෙපනුණා, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් වී නිෂ්පාදනය
වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් මීට වඩා ෙහොඳ, ෙගොවි ජනතාවට හිතැති
වතාවරණයක් ඇති කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් ෙවලාෙව් අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ ගරු පිලිප් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා. එතුමා විශාල
පරිශමයක් දරලා තමයි ඒ කුඹුරු පනත ස්ථාපිත කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ
ෙනොෙයක් තීරණ ගත්තා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, අෙප් රෙට් කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් වැදගත් තීරණ ගත්ත රජයක්, පක්ෂයක්
හැටියට තමයි අද අපි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
ඊළඟට මම මතක් කරන්න කැමැතියි, වතු රජයට ගැනීම ගැන.
ඒ වතු රජයට ගත්ෙත් එක පැත්තකින් නිෂ්පාදනය වැඩි කරන
අදහසින්. වතු රජයට ගන්නවා, ගන්නවාය කියන කථාව තිබුණු
කාලෙය් කිසි ෙකෙනකු වතුවලට ආෙයෝජනය කෙළේ නැහැ;
ෙපොෙහොර දැම්ෙම් නැහැ. ඒ නිසා රජය ඒ වතු භාර ගත්තා
නිෂ්පාදන අංශෙයන් දියුණු කරන්න. ඒ වාෙග්ම ගැමි කෘෂිකර්මයට
අත ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම එදා වතු අධිරාජ ය තුළ තිබුණු ඉඩම් ගම්
පළල් කිරීෙම් කමය යටෙත් ජනතාවට ලබා ෙදන්න. ෙගොවි
ජනතාවට පහසුකම් ලබා දීම අෙප් රජෙය් ජානවල - DNA වල තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉතාම පගතිශීලි
විධියට ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ
ෙයෝජනා කමය ෙම් අවුරුද්ෙද් මුල ඉඳන් ස්ථාපිත කෙළේ. එහි
තිෙබන සුවිෙශේෂ ලක්ෂණ කීපයක් මම කියන්න කැමැතියි.
මුලින්ම 1987 දී පනතක් හැටියට ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන
අවස්ථාෙව් විශාම වැටුපක් හැටියට ෙගොවියාට ෙගව්ෙව් රුපියල්
200යි. දැන් අෙප් අලුත් ෙයෝජනා තුළ අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා, වයස අවුරුදු 60 සිට 63 දක්වා අයට මාසිකව රුපියල්

අනුපාප්තිකයාට.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

කලතයාට. කාල යාතා කළ ෙකනාෙග් කලතයාට ඒ ෙගවීම
කරන්න අපට පුළුවන්. ඒ නිසා අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා ෙම්ක
ඉතාම ෙහොඳ ඉදිරි පියවරක් කියලා. මම මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම්
සඳහා රජය භාණ්ඩාගාරෙයන් විශාල ෙලස පතිපාදන ලබා ෙදන
බව. තවම ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය, ස්වයංකීයව, ඒ
කියන්ෙන් ඒ ලබා ගන්නා මුදල්වලින්ම පතිලාභ ලබා ෙදන්න
පුළුවන් කමයක් ෙනොෙවයි. 1987 දී ෙම් විශාම වැටුප් කමය
පටන් ගත්තත් 2012 දී නවත්වන්න සිදු වුෙණ් ඒ චකය හරියට
කියාත්මක කර ගන්න බැරි වුණු නිසායි. ෙම්ක රක්ෂණ කමයක්.
ඒ ලැෙබන දායක මුදල්වලින් ඉල්ලුම පියවන්න බැරි වුෙණොත් ඒ
මුදල් ෙකොෙහන් ෙහෝ ලබා ගන්න ෙවනවා.
ෙකෙසේ නමුත්, ෙම් පශ්නෙය් තිෙබන වැදගත්කම සහ ෙගොවි
ජනතාවට ඒ සහන ලබා දීෙම් අවශ තාව නිසා රජය තීරණය
කළා, - ගරු ජනාධිපතිතුමා තීරණය කළා- භාණ්ඩාගාර පතිපාදන
තුළින් ෙහෝ ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරන්න ඕනෑය කියලා. ඇත්ත
වශෙයන්ම අපි ෙම් මුදල් ලබා ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
භාණ්ඩාගාරෙයන් සහ ඒ ඒ ෙගොවීන් දරන දායක මුදලින්. ඒ
වාෙග්ම, "ෙගොවිෙසත" ෙලොතරැයිෙයනුත් අපි සැලකිය යුතු මුදලක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. "ෙගොවිෙසත"ෙලොතරැයිය තවත් දියුණු
වුෙණොත් අපට ඒ පතිලාභ පිළිබඳව නැවත වරක් සලකා බලන්නට
පුළුවන්. සමහර විට පතිලාභ වැඩි කරන්නත් අවස්ථාවක්
සැලෙසයි. ඒකයි අෙප් අරමුණ. අද ලක්ෂ නවයහමාරක්, දළ
වශෙයන් මිලියනයක් ෙගොවි මහත්වරු-

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇමතිතුමනි, 2010 සිට- [බාධා කිරීමක්] වසර ෙදකක කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙගොවි විශාම වැටුප ෙනොලැබුණු ෙගොවීන් විශාල
පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් ඔබතුමන්ලා මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා
නැහැ, ඒ හිඟ විශාම වැටුප ලබා ෙදන්නට. ඒක ලබා ෙදනවාද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ෙමෙහමයි. ඔබතුමා මීට ෙපර කථාවලදී කිව්ෙව් වයස
අවුරුදු 62න් විශාම වැටුප ෙගවන විට, යම් කිසි පිරිසකට
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ නිසා තමයි දැන් ෙම් විශාම වැටුප
අපි අවුරුදු 60 දී ලබා ෙදන්ෙන්. වයස අවුරුදු 60 සිටම ෙගොවියාට
රුපියල් 1,000ක් ලැෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, මම

පාර්ලිෙම්න්තුව

75
[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

විස්තර කරන්නම්. මට ඔබතුමාත් සමඟ සංවාදයක් කරන්න බැහැ.
මම ඒ කාරණාවට එන්නම්. ඔබතුමා කියන කාරණයට මම උත්තර
ෙදනවා. ඒකට උත්තර ෙදන්නම්. කරුණාකර ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී ඉතිරි ටික කියන්න.
අපි ෙම් විශාම වැටුප් ෙදන්ෙන් ෙගොවි ක්ෙෂේතයට ලබා ෙදන
විවිධ පතිපාදන අතර එකක් හැටියට පමණයි. මීට වඩා විශාල
පමාණයක් අපි ෙගොවි ක්ෙෂේතයට උපකාර කරලා තිෙබනවා.
පධාන වශෙයන් 2005 වර්ෂෙය් සිට, -තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය
වැයක කවදාවත් හිතපු නැති ෙදයක්- අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය
කියාත්මක කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී ''අරක
නැහැ, ෙම්ක නැහැ'' කියලා ෙම් සභාෙව්දී ෙචෝදනා කරනවා.
ෙපොෙහොර ෙවලාවට දුන්ෙන් නැහැ කියනවා. ඒ විධිෙය් ෙනොෙයක්
ෙචෝදනා ලැෙබනවා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන් ෙම් ෙපොෙහොර
සහනාධාර කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් 2005දී, අෙප් රජයයි. ඒ තුළින්-
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සඳහා සියයට 50ක් සහනදායී පදනම මත විසුරුම් වාරි ජල
පහසුකම් ලබා දීම තවත් එකක්. සියලුම වාණිජ ෙබෝග වගාවන්
සඳහා සියයට 8ක සහනදායී ෙපොලී යටෙත් ණය පහසුකම් ලබා
දීම තවත් එකක්. රාජ බැංකු මඟින් නිකුත් කරන වාර්ෂික ණය
පමාණෙයන් සියයට 15ක් කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ෙවන්
කිරීම අනිවාර්ය කිරීම තවත් එකක්. ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලා
හිතලාවත් තිෙබනවාද? ෙම්වා ගැන ටිකක් කල්පනා කරලා
බලන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇමතිතුමා,-

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අද රුපියල් කීයටද ෙදන්ෙන්? අද ෙපොෙහොර සහනාධාරය
කීයද?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඉන්න මම කියන්නම්. ඒ තුළින් අපට ෙහොඳ පතිඵල ලබා
ෙදන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] මම කියන්නම්. ඒ විස්තර
ඔක්ෙකොම ෙදන්නම්. වී වගාව සඳහා, කිෙලෝගෑම් 50ක ෙපොෙහොර
බෑගයක මිල රුපියල් 350යි. අෙනකුත් ෙබෝග සඳහා කිෙලෝගෑම්
50ක ෙපොෙහොර බෑගයක් රුපියල් 1,250ක සහන මිලකට 2005 දී-

ඉන්න, ඉන්න. මා කථා කළාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේ ඕනෑ
ෙදයක් කියන්න. වී අෙළවි මණ්ඩලය නැවතත් ස්ථාපිත කර
සහතික මිල යටෙත් වී මිලදී ගැනීම තවත් කාර්යයක්. ෙපොෙහොර
සහනාධාරයට ඇතුළත් වන ෙගොවියන්ට රක්ෂණ කමයක් ඇති
කිරීම තවත් එකක්. ඒ ගැන තමයි දැන් අපි කථා කෙළේ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇමතිතුමා ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරවාගන්න ඕනෑ.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇමතිතුමනි, සමාෙවන්න. දැන් රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර
බෑගයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. දැන් රක්ෂණ ගාස්තුවකුත් අය කරනවා
රුපියල් 150ක. ඒ අනුව දැන් ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 500යි.
[බාධා කිරීමක්] ඇත්ත කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මා කියන ෙද් අහන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඒ
රුපියල් 500න් රුපියල් 150ක් රක්ෂණය සඳහා ෙගොවියාට
ලැෙබනවා. ඒ හිමිකම ඔහුට ලැෙබනවා ෙන්. ෙහොඳට ෙසොයා
බලන්න. ඒ මුදලින් රුපියල් 150ක් ඒ රක්ෂණය සඳහා හිලව්
කරනවා. ඒ රක්ෂණයත් ෙම් පතිපාදනවලට එනවා. ඒක ඔහුට
compulsory saving එකක්. මා තවත් ඒවා කියන්නම්. වී සඳහා
ස්ථාවර ෙවළඳ ෙපොළක් සහතික කිරීම සඳහා නාඩු වී කිෙලෝ
එකක සහතික මිල රුපියල් 32 දක්වාත්, සම්බා වී කිෙලෝ එකක
සහතික මිල රුපියල් 35 දක්වාත් ඉහළ දමා තිෙබනවා. ෙම්වා
තමුන්නාන්ෙසේලා කවදාවත් කරපු නැති වැඩයි. ෙපොෙහොර
සහනාධාර කමයට දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් ස්ථාවර මිල
ලබා දීලා තිෙබනවා. මිරිස්, කුරක්කන් ඇතුළු ක්ෙෂේත ෙබෝග සඳහා
ගුණාත්මක තත්ත්වෙයන් ඉහළ බීජ හා ෙරෝපණ සහනදායී මිලට
ලබා දීම තවත් එකක්. ඒ වාෙග්ම, ෙගොවීන් සඳහා කෘෂි
යන්ෙතෝපකරණ හා උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා සියයට 50ක
සහනාධාරයක් ලබා දීම තවත් එකක්. වී, බඩ ඉරිඟු, ෙලොකු ලූනු,
ෙසෝයා ෙබෝංචි ඇතුළු අෙනකුත් ධාන වර්ග ගබඩා කිරීමට මහා
පරිමාණෙය් නව ධාන ගබඩා පිහිටුවීම තවත් එකක්. මිරිස් වගාව

මම ෙම් ලැයිස්තුව කියවන කල් ඉන්න. මහා පරිමාණ වාරි
ෙයෝජනා කම සහ ගාමීය වැව් අමුණු සහ සුළු පරිමාණ වාරි මාර්ග
සංවර්ධනය කිරීම තවත් කාර්යයක්. කෘෂි අපනයන හා සහල්
අපනයන කලාප ඇති කිරීම තවත් එකක්. නිෂ්පාදන වියදම් අවම
කිරීමට හා ගුණාත්මක ෙගොවි නිෂ්පාදන බිහි කිරීම සඳහා කාබනික
ෙපොෙහොර භාවිතය දිරිගැන්වීම තවත් එකක්. ෙද්ශීය ෙලොකු ලූනු
හා අර්තාපල් අස්වනු ෙනළන කාලයන් තුළ රජෙය් මැදිහත් වීම
තුළ ෙගොවීන්ට නව නිෂ්පාදන සඳහා ස්ථාවර මිලක් සහතික කිරීම
තවත් එකක්. ෙම් ආදි වශෙයන් පැෙක්ජයක්-

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු ඇමතිතුමනි, රක්ෂණය කරනවා කියලා රුපියල් 3ක් ගිය
කන්නෙය් ඉඳන් කපන්න පටන්ගත්තාට කිසිම ෙකනකුට රක්ෂණ
පතිලාභයක් ෙගවලා නැහැ. ඒකට ෙහේතුව ගිය කන්නය පාළු
ෙවලා නැති වීමද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ, නැහැ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

කිසිම ෙකනකුට රක්ෂණය ෙගවන්න සිදු ෙවලා නැහැ. ඒක
නිකම් ෙබොරුවට ගත්තු මුදලක් විතරයි. ඒ රක්ෂණ පතිලාභ ගත්
ෙගොවිෙයක් ෙම් ලංකාෙව් නැහැ.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

සමහර තැන්වල එකක් ෙදකක් එෙහම ෙවලා ඇති.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙගවලා නැහැ.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙම් කියන ෙද් අහන්න ෙකෝ. ඒ ෙපොෙහොරවලින් අය කරන
රුපියල් 150 ඔහුට යම්කිසි රක්ෂණයක් ෙවනුෙවන් ලැෙබනවා. ඒ
රක්ෂණ මුදල ලබා ෙදන්ෙන් වගාව පාළු වීම නිසා ෙවන්න
පුළුවන්; ෙවනත් ෙදයක් නිසා ෙවන්නත් පුළුවන්. එෙහමත්
නැත්නම් එය ඔහුට ෙගවන පාරිෙතෝෂික දීමනාවක් ෙවන්නත්
පුළුවන්. ඔහු ෙවනුෙවන් ඒ හිමිකම් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. යම්
යම් පාෙයෝගික පශ්න තිෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ෙමෙතක් කල් ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් විශාම වැටුප් ෙගවන්ෙන්
නැහැ කියලායි. ජනවාරි පළමුවැනි දා ඉඳන් සියලුෙදනාට ඒ විශාම
වැටුප් ෙගවනවා. අපි බලන්න ඕනෑ, ෙමොකක්ද අෙප් පතිපත්තිය
කියලායි. ඒක පැහැදිලියි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙචොක්සි
මහත්මයාෙග් 2004 අය වැය ෙල්ඛනයත්, 2005 මෙග් අය වැය
ෙල්ඛනයත් කිෙයව්වාම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ගැන ෙහොඳට
බලාගන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් "යළි පුබුදමු
ශී ලංකා" වැඩ පිළිෙවෙළේ අර්ථය? එමඟින් තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

යළි නැඟිටින්න කියන එකයි.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැඟිටින්න කියන්ෙන්
ෙගෙනමු." කියලා කිව්වා.

ෙකොෙහොමද?

"අපි

පිට

රටින්

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

රක්ෂණය ෙගවලා නැහැ කාටවත්.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

නැහැ, නැහැ.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

ඉන්න ෙකෝ. මට තවත් ෙගොඩක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒ රක්ෂණය ෙම් වන කල් කිසිම ෙකනකුට ෙගවලා නැහැ
ෙන්. කපා ගත්තා විතරයි ෙන්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මා ඒක ෙන් කිව්ෙව්, ෙදකක් තිෙබනවා කියලා. එකක් තමයි
විශාම. ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය කියවලා බලන්න ෙකෝ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඔව්, එෙහම කියලා තිෙබනවා. එමඟින් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? අපි
ෙවනත් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරලා, සල්ලි හම්බ කරලා කෘෂි
කාර්මික බඩු සල්ලි දීලා ගනිමු කියලායි කිව්ෙව්. ස්වයං ෙපෝෂණය
මාතෘකාව කෙළේ මහින්ද රාජපක්ෂ රජයයි කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉෙගන ගන්න. ඒක තමයි අෙප් පතිපත්තිය. ඒ
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද? මා අද
දැක්කා, -කියන්න ෙබොෙහොම කනගාටුයි.- විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා IMF එක ගැන කථා කරනවා. "යළි පුබුදමු ශී ලංකා"
කියන්ෙන් ඒ කාලෙය් තනිකරම IMF එෙක් මතය. ඒ කාලෙය්
මතය ෙමොකක්ද? මුදල් හම්බ කරන්න පිටරටින් බඩු ෙගෙනන්න.
ඒ කාලෙය් පිට රටින් කෑම ෙගෙනන්න කියන මතය තමයි
තිබුෙණ්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔබතුමා ෙන් උපෙදස් දුන්ෙන්.

රක්ෂණය ෙගවලා නැහැ කාටවත්.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමාෙග් පළාෙත් එක පෙද්ශයක පශ්නයක් ඇති. එෙහම
පශ්නයක් තිෙබනවා නම් මට කියන්න. ෙසොයා බලා අපි ඒකට
විසඳුමක් ෙදන්නම්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඔබතුමාට පුළුවන් නම් ෙගවපු එක තැනක් කියන්න.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ෙවනම කථාවක් ෙන්. එතෙකොට අප ෙම් පැත්ෙත්. ඒ
කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙචොක්සි ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනා
ඒවා. ඒවා කියවා බලන්න. අෙප් එක්තරා දර්ශනයක් තිෙබනවා.
ෙමොකක්ද ඒ දර්ශනය? සුඛිත මුදිත වූ ගාමීය අංශයක්. ඒ මාර්ගෙය්
තමයි අද අප යන්ෙන්. අද බලන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විරුද්ධ
පක්ෂයට ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන එකම
මන්තීවරෙයක්වත් නැහැ. ගරු හැරිසන් මන්තීතුමනි, අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙයන් ඔබතුමා විතරයි ඉන්ෙන්. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙගොවිෙයක් ගැන කථා කරන්න මන්තීවරෙයක්
ෙමතැන නැහැ. අනුරාධපුර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

මන්තීවරෙයක් හැටියට හැරිසන් මන්තීතුමා විතරයි ඉන්ෙන්.
අම්පාෙර් කවුද ඉන්ෙන්? අද කෘෂිකාර්මික පළාත්වලට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නිෙයෝජිතත්වයක් නැහැ. අද බලන්න ෙම්
මන්තීවරු ෙකොෙහන්ද ආෙව් කියා. ඔක්ෙකොම නාගරික
පළාත්වලින් ආෙව්. [බාධා කිරීමක්] ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීමනි, තමුන්නාන්ෙසේව පක්ෂ කණ්ඩායෙම් ෙකෙනක් හැටියට
ගණන් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. අද පත්තෙර් පින්තූරයක් පළ කර
තිෙබනවා. ෙම්ක අපට විශ්වාස කරන්නත් බැහැ. ෙවන ෙකොෙහන්
ෙහෝ ගත්ත පින්තූරයක් බද්ධ කරලා "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් පළ
කර තිෙබනවා. ඇත්ත කියන්න, ඒ පින්තූරෙය් ඔබතුමා හිටිෙය්
නැහැ ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න පුළුවන් ෙන් ඒ ෙවලාෙව්
එතැන හිටියාද නැද්ද කියා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඉල්ලුම වැඩි වී
තිෙබන බව අප පිළිගන්නවා. බද්ධ කරලා ෙහෝ එතැනට දමන්න
හදනවා. ඒක ෙහොඳ වැඩක් ෙවන්න පුළුවන්; නරක වැඩක්
ෙවන්නත් පුළුවන්. නමුත් සදාචාර මාධ යක් ගැන ෙමතැන
පාරම්බාන මිනිස්සු අෙප් සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පින්තූරයක්
අරෙගන අෙනක් උදවියත් සමඟ බද්ධ කරලා අද එක්තරා පුවත්
පතක පළ කර තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ඒක ෙත්රුම් අරෙගන
ඔබතුමන්ලාෙග් කථාවලදී කියන්න. අප කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි.
අෙප් මූලික අදහස අෙප් ගම්බද පළාත් දියුණු කිරීමයි. අද ඒ
පළාත්වල නව පන්තියක් හැදී ෙගන එනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
poverty analysis විස්තර කරමින් ෙමතුමා කථා කරනවා. අෙප්
concentration එක household income එක වැඩි කරන්නයි. පඩි
වැඩි කිරීෙමන් විතරක් ඒක කරන්න බැහැ. අෙප් සංකල්පය ඒ
කුටුම්බය -ඒ household එක- ශක්තිමත් කරන එක. විවිධ
ආදායම් ලබා ගන්න ෙවනස් වන සමාජ කමයට මුහුණ ෙදන මුදල්
පමාණයක් ගම්බද පළාත්වලට ෙදන්න ඕනෑ. ඉස්සර වාෙග්
ෙනොෙවයි. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට සංඛ ා ෙල්ඛන කියන්නම්. අද
අෙප් ගම්බද පළාත්වල තිෙබන වාහන බලන්න. ෙමෝටර් සයිකල්
ලක්ෂ 27යි; තීවිලර් ලක්ෂ 8 1/2යි; mobile phones ලක්ෂ 203යි;
ෙලොරි ලක්ෂ 329යි; ටැක්ටර් ලක්ෂ 326යි; ෙට්ලර්ස් 55,000යි;
බස් 93,000යි; dual purpose vehicles 304,000යි. ෙකොෙහොමද
වැෙඩ්? ඉස්සර ඇෙමරිකාෙව් ෙපොෙරොන්දුව ෙමොකක්ද? හැම
ෙගදරකටම වාහනයක්. අෙප් රජය යටෙත් හැම ෙගදරකටම කාර්
එකක් දුන්ෙන් නැති වුණාට, හැම ෙගදරකටම වාහනයක් තිෙබන
සමාජයක් ගම්බද නිර්මාණය කර තිෙබන බව තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආසනවලට ගිහින් බලන්න. හැම
ෙගදරකම තීවීලර් එකක් නැද්ද? හැම ෙගදරකම ෙමෝටර් සයිකල්
එකක් නැද්ද?
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දැන් බලන්න, අෙප් නව අධ ාපන කමය ගැන. අද සෑම
ආසනයකටම අපි තාක්ෂණය මුල් කරගත් ආයතන හදන්න
මහන්සි ගන්නවා. ඒවාට මුදල් පතිපාදන ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
තාක්ෂණයට අපි යන්න ඕනෑ. ඒ තාක්ෂණයට ගියාට පස්ෙසේ තමයි
ගම්බද පළාත්වල කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. එෙහම නැතුව ෙමතැන විෙව්චනය කරලා, කෑ ගහලා
ඒක කරන්න බැහැ. නව තාක්ෂණික කෘෂි කාර්මික සමාජයක්
හදන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න, ෙසෝවියට් ෙද්ශය මුලින් ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා.
ටැක්ටර් යන්ත හැදුවා. ඒ තාක්ෂණික ෙලෝකයට ගියා. ඒ කාලෙය්
ෙසෝවියට් රුසියාව ඉතාම පාථමික සමාජයක ඉඳන් ඉහළ
මට්ටමකට යන ෙකොට යම් යම් සමාජ හා ෙද්ශපාලන පශ්න ඇති
ෙවන්න ඇති.
අෙප් අරමුණ ගම්බද පළාත්වල නව තාක්ෂණික, කෘෂි
කර්මයට හිතැති සමාජයක් ඇති කිරීමයි. ඒකට අපි දැන් යනවා.
අෙප් ඊ ළඟ පියවර ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා වාෙග්
ෙමෙහේ සල්ලි නැති කරලා පිට රටින් හාල් ෙගෙනන එක
ෙනොෙවයි අපි කරන්ෙන්. අෙප් රෙට් හාල් පිට රට යවන්න දැන්
අපි ලැහැස්තියි. ගිය අවුරුද්ෙද් අපි ෙකොච්චර පමාණයක් පිට රට
යැව්වාද? අතිරික්තයක් තිෙබන හැම අවස්ථාවකදීම අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අෙප් හාල්, අෙප් නිෂ්පාදන පිට රට
යවන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට මම කියන්න කැමැතියි, ෙකොෙහොමද
අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කෙළේ කියලා. කරුණාකරලා ෙම්වා බලන්න.
2005 වසෙර් අෙප් වී නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 3.2යි.
2013 වර්ෂෙය් ෙමටික් ෙටොන් මිලියන 4.2යි.
ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 2013 වර්ෂෙය් තරම් වී
නිෂ්පාදනයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. කවදාවත් ඇති වුෙණ් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම අපට පශ්නයක් ඇති වුණා, විශාල වී ෙතොග
ෙකොෙහොමද ගබඩා කරන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ෙම්වා හාල් කරන්න
ෙකොටන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ෙම්වා ෙබදන්ෙන් කියලා. Post-harvest
පිළිබඳ පශ්න තිබුණා. ඒවාට අපි මුහුණ ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් අෙප්
රෙට් පළමුවැනි වතාවට ගිය අවුරුද්ෙද් ෙහොඳ අස්වැන්නක් එක්ක
අතිරික්තයක් තිබුණා. ඔබතුමා ඒක දන්නවා; පිළිගන්නවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි,- [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා
බලන්න ඩුබායිවලට.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒකට විසඳුම ෙමොකක්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

ඒ වාහන වැඩි ෙවන ෙකොටත්-

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අප බලන්ෙන් ඒ ගම්බද පළාත් ශක්තිමත් කරන්න. අද
ෙටලිවිෂන් ෙකොච්චර තිෙබනවාද? සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා
හම්බන්ෙතොට නිතර ගැවෙසනවා. හම්බන්ෙතොට යනවා;
ෙටලිවිෂන් තෑගිත් ෙදනවා. එෙහම නැද්ද? පන්සලට රුපියල්
50,000ක් දුන්නාම සමහර විට ෙටලිවිෂන් එකක් ගන්නවා ඇති.
අපට ඒක හංගන්න බැහැ ෙන්. ෙකොෙහොම නමුත් අපි පිළිගන්න
ඕනෑ, ෙලොකු විපර්යාසයක් වන බව. අද ඉන්දියාව ගැන විගහ
කරන ෙකොටත් ෙපෙනන්ෙන් ෙවනම සමාජයක්, ගම්බද
අවශ තාවන් ඇති ෙවන සමාජයක් බිහිවන බවයි. ''අරක නැහැ,
ෙම්ක නැහැ'' කියලා හරි යන්ෙන් නැහැ. අපි පුළුවන් තරම් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් අෙත් සල්ලි හුවමාරු ෙවන තත්ත්වයකට ෙග්න්න
ඕනෑ. ඒක තමයි අෙප් අරමුණ.

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒකට අපි එනවා. ඒ ගැන මම කියන්නම්. ඩුබායිවලට ගිහිල්ලා
බලන්න. Supermarketsවල ගහලා තිෙබනවා, "Sri Lanka Rice",
"Sri Lanka Red Rice" කියලා. මම කථාවක් තමුන්නාන්ෙසේට
කියන්නම්. ඩුබායිවල ෙවෙළඳ ඇමතිතුමා මාව හම්බ වුණා,
කෑමකදී. එතුමා මෙගන් ඇහුවා, ''ඔබතුමාට මට කියලා ෙදන්න
පුළුවන්ද සිංහල හාල්, බත් කරන්න rice cooker එකට ෙකොච්චර
වතුර දාන්න ඕනෑද කියලා.'' ඒ තරම් අපට දියුණු තත්ත්වයකට
යන්න පුළුවන්. එෙහමනම් ඇයි, අපි හැම ෙවලාවකම අෙප් ෙගොවි
ජනතාව පාච්චල් කරලා කථා කරන්ෙන්? මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
තව විස්තර කියන්නම්.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් කාලය අවසන්.
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්.
ෙම් බලන්න. බඩ ඉරිඟු නිෂ්පාදනය ගැන. 2006 වර්ෂෙය්
ෙටොන් 46,530යි. 2013 ෙවන ෙකොට 264,245යි. ෙම් විධියට ඒ
ෙගොවි ජනතාව බඩ ඉරිඟුවලින් ලබපු ආදායම 2006 වර්ෂෙය්දී
මිලියන 958යි. 2013 වර්ෂය ෙවන ෙකොට මිලියන 9,050 දක්වා ඒ
ආදායම වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා ෙසල්ලම්ද?
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා කරලා තිෙබනවාද? ඒ නිසා ෙම් විධියට
අද අෙප් ගැමි ජනතාව අලුත් දිවියකට, අලුත් සමාජයකට, අලුත්
සංකල්පයකට අනුගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වාත් ෙහොඳින් අවෙබෝධ කර ගන්න.
බලන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්තට
ආපු මන්තීවරුන් ගැන විගහ කරලා බැලුෙවොත්, ඒ සියලු ෙදනාම
ගම්බද පළාත්වලින් ආපු අය. ෙමොකද, එතුමන්ලා ෙම් ගැන
දන්නවා. අද අපි හැම ගමකටම සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ
10ක් ෙවන් කරනවා. සෑම මන්තීවරෙයකුටම රුපියල් ලක්ෂ
300ක් ලබා ෙදනවා, තමන්ෙග් ගම දියුණු කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඇයි, අපට නැත්ෙත්?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

එන්න, ෙම් පැත්තට. [බාධා කිරීම්] ඒ විධියට අපි ගම්බද
පළාත් දියුණු කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට එහි පතිඵල
ෙනොෙබෝ දිනකින්ම ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියන එක
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමා.
Before he starts his speech, the Hon. Deputy Chairman of
Committees will take the Chair.

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

அதன்பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

[අ.භා. 2.56]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
ගරු මුදල් නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් ඉවත්ව
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යන්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක් සිටියා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, අපට
අහලා විසඳා ගන්නට පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
එතුමා කියපු හැටියට ෙගොවියාට ලබා දී තිෙබන සහනත් එක්ක
බැලුෙවොත් ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ෙගන් සියයට 80කට ආදායම් බදු
ෙගවන්නට සිදු වනවා. එතුමා කියන විධියට කෘෂිකර්මාන්තයට
ලබා දී තිෙබන එතරම් සහන පමාණයක් ලබා ෙගන ෙගොවීන්
ෙමච්චර ස්වයං ෙපෝෂිත වුණා නම් ආදායම් බදු ෙගවන්නත්
ඔවුන්ට සිදු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
පසු ගිය අය වැෙයන් ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීම නැවත වතාවක්
ජනවාරි මාසෙය් සිට ආරම්භ කරන්න කියලා රුපියල් මිලියන
1,000ක මුදලක් ෙවන් කෙළේ, හරියට නිකම් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙයන් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් ලබා දීම කඩා කප්පල් කළ
නිසා වාෙගයි ගරු නිෙයෝජ මුදල් ඇමතිතුමා කියන්න උත්සාහ
කෙළේ. ෙගොවි විශාම වැටුප් ලබා දීම කඩා වැෙටන්නට පටන්
ගත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්යි.
දිවංගත ගාමිණී ජයසූරිය මැතිතුමා විසින් 1987 දී ෙම් ෙගොවි
විශාම වැටුප් කමය ෙබොෙහොම සද් භාවෙයන් ආරම්භ කළා. 1990
ගණන් වන තුරු ෙකොයි විධිෙයන් ෙහෝ ෙමය කම කමෙයන්
ශක්තිමත් ෙවමින් ආවා. එතකන් එය කඩාෙගන වැටුෙණ් නැහැ.
එෙහනම් ෙම්ක කඩාෙගන ෙනොවැෙටන ෙලස ෙම් යාන්තණය
පවත්වාෙගන යාම ආණ්ඩුෙව් වගකීමක් ෙවනවා. ෙම් ගැන
අරයාට බැනලා, ෙමයාට බැනලා, කෘෂිකර්ම ඇමතිට බැනලා හරි
යන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, දිවංගත ලලිත්
ඇතුළත්මුදලි මැතිතුමා 1981 දී මහෙපොළ සංකල්පය ආරම්භ
කළා. ඒ ශිෂ යන්ට අදටත් මහෙපොළ ශිෂ ත්වය ලැෙබනවා.
ඒෙගොල්ලන් සාමාජික මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒකටත්
කමෙව්දයක් හැදුවා. ආණ්ඩුවක් විධියට, ආණ්ඩුවක සිටින
ඇමතිවරුන් විධියට ෙම්වාට කමෙව්දයන් හදන්නට ඕනෑ. ෙම්
ෙගොවි විශාම වැටුපටත් කමෙව්දයක් හදලා තිබුණා. අෙප් මුදල්
නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටියා නම්
ෙහොඳයි. එතුමා නිකම් බබා වාෙග් කථා කරන්ෙන්, ෙම්
කමෙව්දයන් ගැන හරියට ෙනොදැන ෙනොෙවයි. එතුමා ෙම්වා ගැන
දැනෙගනත් ෙනොකියා සිටිනවා.
1995 දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් හදපු කමෙව්දය තමයි ෙගොවිෙසත
ෙලොතරැයිය. ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප කඩා ෙනොවැෙටන්නට
ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයිය හැදුවා. සංඛා ෙල්ඛන 2ක්, 3ක් ගැන මා
කියන්නම්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 1995 දී
ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයිෙයන් රුපියල් මිලියන 10ක් ෙම් ෙගොවි
විශාම වැටුප ෙවනුෙවන් ඒ අමාත ාංශය රජෙය් ඒකාබද්ධ
අරමුදලට යවලා තිෙබනවා. ඒ විධියටම අවුරුද්දක් පාසා
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙම් සඳහා මුදල් යවලා තිෙබනවා.
2012 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 162ක් යවා තිෙබනවා. ෙම්
සල්ලිවලින් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙගොවි විශාම වැටුප
නංවා සිටින්නට ෙම් අමාත ාංශයට මුදල් යවලා තිෙබනවා.
ෙම්වායින් ෙමොනවාද කෙළේ? ආණ්ඩුෙව් ඒ අදාළ මැති
ඇමතිවරුන්ෙග් පචාරක වැඩ කරන්නට, ඒ අයෙග් පතිරූපය
නංවන්නට, අන්න ඒවාට වැය කළා මිසක් ෙම්වා ෙගොවි විශාම
වැටුප් අරමුදලට බැර කෙළේ නැහැ. මා ඒක ෙබොෙහොම වගකීෙමන්
කියනවා.
අෙප් එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා
හැටියට කටයුතු කර තිෙබනවා. එතුමාෙගන් මා අහන්න
කැමැතියි, [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව් දී උත්තර
ෙදන්න.
මාවිල්ආරු සිද්ධිෙය්දී ෙකෝටි 18ක මුදල් වංචාවක් ෙවලා
තිෙබනවා. කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් හිටපු සභාපතිවරයා ෙම්
වරද ෙවනුෙවන් සිර දඬුවම් ලැබුවා. එතැනින් එහාට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ ෙකෝ? ඒ නඩුව දැන් අවසන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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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)

නඩුව යනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙකෝටි 18ක් කිව්වාම ෙපොඩි ගණනක් ද?
ෙම්වා ෙගොවි විශාම වැටුෙප් සල්ලි.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ලක්ෂ 85යි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ලක්ෂ 85ක් ෙනොෙවයි, ශත 85ක් වුණත් එතැන ෙලොකු
වංචාවක් තිබුණා. ෙම් cheques ෙගනැල්ලා ෙකොළඹ බැංකුවලින්
මාරු කළා. සින්නතම්බිෙග් cheque එක ෙමෙහේ ෙපෙර්රා මාරු
කළා. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ෙගොවි විශාම වැටුප කඩා බිඳ
දැම්ෙම් අපි ද, එෙහම නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ද?
දැන් අමුණුගම මැතිතුමා ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් කිව්වා, මිලියන
1,000ක් ෙවන් කරලා 2014 ජනවාරි ඉඳලා ෙමය ෙගවන්න
කටයුතු ආරම්භ කළා
කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, අපි දන්නවා ඕනෑම ෙදයක් ඉස්සරහට ෙගන යන්න
නම් ඒකට දායකත්වයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ෙම්කට ෙලොකු
මුදලක් දාලා තිෙබනවා. ෙම්ක ෙගවා ගන්න පුළුවන් ෙව්විද
දන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමාෙග් සංඛ ා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්වපු
ආකාරයට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ 2014 ජනවාරි මාසෙය් පටන්
ගත්තාම, අවුරුදු 59 ෙකනකු අඩුම තරමින් වාරික 10ක් ෙගවන්න
ඕනෑ. ෙම් අලුත් වැඩසටහන අනුව අවුරුදු 59 ෙකනකු වාරික 10ක්
ෙගව්ෙවොත්,
මා
හිතන්ෙන්
රුපියල්
තිස්පන්දහසකට,
හතළිස්දහසකට වැඩි මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ. ඉතින් ෙම්ක
ෙගොවිෙයකුට ෙගවන්න පුළුවන්ද?
දැන් එතුමා කිව්වා, ෙපොෙහොරවලට එකතු කරපු රුපියල් 150
කෘෂි රක්ෂණ වන්දිය ගැන; රක්ෂණාවරණය ගැන. ගරු
චන්දෙසේන ඇමතිතුමනි, පුළුවන් නම් මට කියන්න, අනුරාධපුරෙය්
වගා පාළු වීම ෙවනුෙවන් ෙම් රක්ෂණ අරමුදලින් මුදල් ලැබූ එක්
මනුෂ යකුෙග් නමක්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී
කියන්න.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු මන්තීතුමනි, එන හත්වැනිදාට 1,200කට අපි ෙගවනවා.
ඔබතුමාටත් එදිනට සහභාගි ෙවන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නැහැ, නැහැ. තවම දුන්ෙන් නැහැ කියන එකයි මා කිව්ෙව්.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කියන්ෙන් හත්වැනිදා ෙදන කථාවක්ෙන්.
තවම ෙගවා නැහැ. දැනට අවුරුදු ෙදකකට කිට්ටුයි. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, එතුමා කියනවා හත්වැනි දා ෙගවනවා
කියලා. හැබැයි, මා කිව්ෙව් ෙමච්චර කාලයකට ෙගවා නැහැ කියන
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එකයි. ෙමච්චර කාලයක් ෙගව්ෙව් නැහැ. වගා හානි විතරක්
ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, දැන්
අනුරාධපුරෙය් මිනිස්සු ෙකොටසකට නියං සහනාධාර ෙදන්නත්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් එෙහම නම් ඒ මිනිස්සුන්ට සල්ලි
අවශ ෙවලාෙව් ඒක ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් ෙගොවීන්ෙගන් ගත්ත මුදල
ආපසු ෙදන්න ඔබතුමන්ලා ෙමච්චර මැළිකමක් දක්වන්ෙන් ඇයි?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ආපසු ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙගොවි
විශාම වැටුප සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න කෘෂි රක්ෂණ
මණ්ඩලයට අමතරව ඉන්න නිලධාරින් කවුද? කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාරවරුන් ඉන්නවා ආර්ථික කටයුතු
අමාත ාංශය යටෙත්. කෘෂිකර්මය තිෙබනවා කෘෂිකර්ම
ඇමතිතුමා යටෙත්. ෙගොවි විශාම වැටුප ෙගවන්න තිෙබන්ෙන්
මුදල් අමාත ාංශය යටෙත්. ෙගොවීන්ෙගන් මුදල් එකතු කර ගන්න
තිෙබන්ෙන් කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාරවරුන්
හරහායි. ෙම්ක සාර්ථක ෙවලා තිෙබනවා ද? ෙම්කට ෙවන්ෙනත්
අර පාෙර් බුදියා ගත්ත බල්ලාට ෙවච්ච ෙද් තමයි. ඉස්සර ෙම්ක
තිබුෙණ් කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය යටෙත්යි. ඊට පස්ෙසේ කාලයක්
ෙම්ක ෙගොවිජන ෙසේවා අමාත ාංශය යටෙත් තිබුණා. ඒ
කියන්ෙන්,
එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා යටෙත්. දැන්
තිෙබනවා, මුදල් අමාත ාංශය යටෙත්. ඉතින් නිලධාරියකුට හරි
වගකීමක් ඇතිව ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප කියාත්මක කරන්න
නිෙයෝග ෙදන්ෙන් කවුද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය අවුරුදු
ෙදෙක් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප හරියට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.
ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි අවුරුදු ෙදකක් දායක මුදල් ෙගව්ෙව්
නැතිකම. 2011 මහ කන්නෙය් ඉඳලා ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුපට
දායක වුෙණ් නැති නිසා -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! I wish to announce that this House
cordially welcomes the Parliamentary Delegation from
the State of Kuwait led by His Excellency Mubarak AlKhurainaj, Deputy Speaker of the Kuwait Parliament,
now present in the Speaker’s Gallery.
Hon. Member, you may carry on with your speech.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඇමතිතුමාෙග්
කථාෙව්දී ෙම්කට පිළිතුරක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සමහර
පුද්ගලෙයෝ අවුරුදු 15ක්, 20ක් දායක මුදල් ෙගවා ෙගන ආවා.
හැබැයි ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප කඩා වැටුණු නිසා දැන් වසර පහක්
හයක් ෙම් සඳහා දායක මුදල් ෙනොෙගවූ අය ඉන්නවා. වසර පහක්
දායක මුදල් ෙගව්ෙව් නැත්නම් ඔහුෙග් ෙගොවි විශාම වැටුප
අනිවාර්යෙයන්ම අහිමි ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් ෙම් අය
සාමාජිකත්වය අරෙගන ආෙයත් මුල ඉඳලාම එන්න ඕනෑද?
එෙහම නැත්නම් අර අවුරුදු පහෙළොවක්, විස්සක් දායක වුණු [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී ෙම්කට පිළිතුර
කියන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙගොවි විශාම
වැටුප ෙගවන එක නවත්වලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ඔබතුමා අද
අපට පකාශයක් කරන්න, ඒ අය පසු ගිය වාර පහට ෙම් වාරික
මුදල ෙගව්වායි කියලා සලකලා, එෙහමත් නැත්නම් ඒ හිඟ මුදල
අය කර ෙගන ෙහෝ-

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

හිඟ මුදල් ෙගවන්න තිෙබනවා නම් ඒ හිඟ මුදල ෙගව්වාට
පස්ෙසේ ඒ ෙගොවි විශාම වැටුප ගන්න අයිතිය තිෙබනවා.
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් පශ්නය
ෙගොවීන් විශාල සංඛ ාවකට ඇති ෙවලා තිබුණු පශ්නයක්. ඒ අයට
සහනයක් සලසා ෙදන්න කියා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා.
ඒත් එක්කම ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඇමතිතුමා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභා ගර්භෙය් ඉන්නා නිසා මට තව පශ්න
කීපයක් විසඳා ගන්න තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මුදල් හා
කමසම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා බීජ ගැන. බීජ
ෙවනුෙවන් ෙලොකු සහනයක් දීලා තිෙබනවාය කිව්වා. ඒ වාෙග්ම
ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර වැඩ පිළිෙවළ ගැන කිව්වා. ෙම් ගරු
සභාෙව් දැන් ඉන්නවා, ෙද්ශීය ෛවද ඇමතිතුමා. එතුමා ෙහොඳ
දක්ෂ ෙගොවිෙයක්. ඒ වාෙග්ම එතුමා ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක
ජීවත් වන ෙකෙනක්. ෙපොෙහොර ගැන එතුමාට මනා දැනුමක්
තිෙබනවා. අද වන විට ෙම් ෙකොම්ෙපෝස්ට් ව ාපෘතිවලට මිලියන
ගණනාවක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
අහනවා, අඩු ගණෙන් ෙකොම්ෙපෝස්ට් ෙපොෙහොර බෑග් එකක්
ෙදකක් ෙගොවිෙයකුට ගන්න පුළුවන් තැනක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහද
කියලා. ඒ ව ාපෘති
ෙවනුෙවන් ආධාර මුදල් දුන්නා. අද
ස්වාභාවික කෘෂි කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඒ කටයුතු හරියාකාරව
ෙකෙරන්ෙන් නැහැයි කියලා මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා.
එෙහම නම් ෙම්වාට ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙමොකද අපි හැම දාම කථා
කරනවා, රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතෙයන් ටිකක් ඈත් ෙවන්න
ඕනෑ, ඒ ෙවනුවට ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වන්න පුළුවන්
වැඩ පිළිෙවළකට යන්න ඕනෑයි කියලා. අපි හැම දාම ෙම් සභාෙව්
ඒ ගැන කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම පුවත්පත් මඟිනුත් දිගින් දිගටම
ෙම් ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි එෙහම වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
කෘෂි කර්මාන්තයට සහන දීලා තිෙබනවායි කිව්වා. බීජ
නිෂ්පාදනයට සහන දීලා ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කරනවායි
කියලා මුදල් නිෙයෝජ ඇමතිතුමා ෙමතැනදී පකාශ කළා. මම
ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කියනවා, ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් රටට අවශ බීජවලින් සියයට 80ක් 90ක්
ෙගන්වන්ෙන් විෙද්ශීය රටවලින් බව. ඒක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි.
ඒක රහසකුත් ෙනොෙවයි. ඉන්දියාෙවන් ෙබෝංචි ඇට ෙගනැත්,
තායිලන්තෙයන් තක්කාලි ඇට ෙගනැත්, එෙහමත් නැත්නම් ෙම්
රෙට් තිෙබන සමාගම්වලින් ෙවනත් රටකින් ඇට ටිකක් ෙගනැත්
ෙබදා හරින වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අද කියාත්මක වන්ෙන්. අෙප්
රෙට් කෘෂිකාර්මික ෙගොවි ෙපොළවල්වල තිබුණු තාක්ෂණික දැනුම,
පාරම්පරික බීජ කම අද සම්පූර්ණෙයන්ම අෙපන් ඉවත් ෙවලා
ඉවරයි. ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, පිට රටින්
ෙගෙනන බීජ හැම දාම රසායනික ෙපොෙහොර මත යැෙපන විධියට
තමයි සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒවාට රසායනික ෙපොෙහොර ටික
දැම්ෙම් නැත්නම් ඒවායින් ඵලදාවක් හරියට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
අෙප් ගම්වල පසු ගිය කාලෙය්දී බීජ ආරක්ෂා කිරීෙම් කමෙව්ද
තිබුණා. අද ඒ සියල්ල විනාශ කරලා ඉවරයි. ෙහට අනිද්දා බීජ
පනත ෙගනාෙවොත් ෙම් රෙට් ෙගොවීන්ට වහ ෙබොන්න තමයි
ෙවන්ෙන්. එතැනින් එහාට යමක් කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලන්ෙන්
ඒ සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියලායි. එෙහම වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කෙළේ නැත්නම් ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මාන්තෙය්
මළගම වැඩි ඈතක ෙනොෙවයි කියන එක මම මතක් කරනවා.
ගරු මුදල් නිෙයෝජ අමාත තුමා කිව්වා, කෘෂිකර්මාන්තය
ෙවනුෙවන් සහන දීලා තිෙබනවායි කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, 2011 අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 29,000ක්
ෙවන් කර තිෙබනවා. 2012 දී කෘෂිකර්මයට ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 6,089යි.
2013
දී කෘෂි
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කර්මාන්තයට ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 5,394යි. ඒ
විධියට කම කමෙයන් -අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද - කෘෂි කර්මාන්තය
සඳහා ෙදන මුදල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක කාෙග් වුවමනාවට
ෙකෙරන වැඩක්ද දන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 වාර්ෂික වාර්තාව
අනුව එයාර් ලංකා එක දවසකට රුපියල් ෙකෝටි හයක් පාඩු
ලබනවා. මිහින් එයාර් එක දිනකට රුපියල් ෙකෝටි හතරහමාරක
පාඩුවක් ලබනවා. ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් සල්ලිවලින් ෙම්
ආයතන ෙදක නඩත්තු කරනවාට වඩා ෙම් ලංකාෙවන් යන
මිනිස්සු ටිකට නිකම් ටිකට් ටිකක් දීලා ඇරියත් මීට වඩා ලාභයි.
එවැනි තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිබියදී අද ෙගොවියාට විශාම වැටුප
වශෙයන් රුපියල් 1,000ක් දීලා, ෙගොවි විශාම වැටුපට දායක
ෙවන මුදල වැඩි කරලා ෙගොවියා ආපසු අමාරුෙව් දමන
තත්ත්වයකට පත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අවුරුදු 70ට වැඩි අයට
ආපසු රුපියල් 5,000ක විශාමිකයක් ෙදනවා කියලා මුදල් හා කම
සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා. අෙප් ෙද්ශීය ෛවද
ඇමතිතුමාෙගන් මම අහනවා, අද ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන වකුගඩු
ෙරෝගයත් එක්ක ෙම් රුපියල් 5,000 ගන්න අවුරුදු 70ට වැඩි
ෙගොවීන් කී ෙදෙනක් ඉතිරි ෙවයිද කියලා. අද ෙම් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තෙය් නියැළී සිටින ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න ෙවලා
තිෙබන ෙශෝචනීයම තත්ත්වය තමයි කෘෂි රසායන සහ බාල
ෙපොෙහොර වර්ග පාවිච්චි කිරීම නිසා ෙම් විශාල පිරිසකෙග් වකුගඩු
දිය ෙවලා ගිහින් තිබීම. අද අනුරාධපුර ෙරෝහෙලන් විතරක්
වකුගඩු ෙරෝගය ෙවනුෙවන් 13,000ක් ෙදනා ෙබෙහත් ගන්නවා.
ෙපොඩි ගණනක් ෙනොෙවයි. එක ෙරෝහලකින් 13,000කට වැඩි
පිරිසක් වකුගඩු ෙරෝගය ෙවනුෙවන් ෙබෙහත් ගන්නවා. සමස්ත
ෙරෝහල් පද්ධතියටම එන ෙරෝගීන් සංඛ ාව අරෙගන බැලුෙවොත්,
ෙම් රෙට් තිස් හතළිස් දහසකට වැඩිය ෙරෝගීන් සංඛ ාවක්
ඉන්නවා. ෙම් අයෙගන් වැඩිම පිරිසක් වකුගඩු ෙරෝගීන්. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෙහම තත්ත්වයක් තිෙයද්දි
මුදල් හා කම සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියනවා, ෙගොවි
විශාම වැටුපට දායක වුණු ෙගොවිෙයක් මැරුෙණොත් විශාමික
දීමනාවක් වශෙයන් රුපියල් 25,000ක් ෙදනවා කියා. අෙප්
එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති, අද රුපියල් 65,000,
70,000, 100,000 ෙගවන මරණාධාර සමිති පවා තිෙබන බව. ඒ
මුදල ෙදන්ෙන් රුපියල් පෙහේ, දහෙය් සාමාජික මුදල් වලිනුයි.
එෙහම නම් ෙම් ෙගොවීන්ෙගන් අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ රුපියල්
25,000ක්, 30,000ක් අය කරෙගන ඔහුෙග් මළගමට රුපියල්
25,000ක් ෙදන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ෙගොවිෙයක් මැරුෙණොත් අඩුම තරෙම් රුපියල් ලක්ෂයක
මුදලක්වත් ෙදන්න කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙයෝජනා
කරන්න කැමැතියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ අය ආබාධිත වුණාම
ෙගවන ගණන ගැනත් සෑහීමකට පත් ෙවන්න බැහැ. ෙගොවීන්ට
ෙම් රුපියල් මිලියන ගණන වියදම් කරලා ආණ්ඩුව හුඟක්
උත්සාහ කරනවා ෙම්කට රජෙය් මුදල් ෙවන් කරනවාය කියලා
ෙපන්වන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් පාඩු ලබන
ආයතන 30ක්, 40ක් පමණ තිෙබනවා. ඒවා නඩත්තු කරන්ෙන්
පුද්ගලයන් ෙද තුන් ෙදෙනකුෙග්, නැත්නම් හතර පස් ෙදෙනකුෙග්
වුවමනාවටයි. ෙම් රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය නංවන්න ෙම් රෙට්
ශම බලකාෙයන් සියයට 32ක් පමණ වන ෙගොවි ජනතාව දායක
වනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් පසු ගිය අවුරුදුවල ඡන්දය දුන්
ජනතාවෙගන් බහුතරයක්ම ෙගොවි ජනතාවයි. එෙහම නම් ඒ අයට
මීට වඩා සලකන්න කියන එක තමයි මම ආණ්ඩුෙවන්
ඉල්ලන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්
කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා විසින් කාරක සභාවක් පත් කළා. ඒ
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[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]

ෙමොකටද? කෘෂි කාර්මික ෙපොෙහොර නිසා උතුරු මැද පළාෙත් ඇති
ෙවලා තිෙබන, -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, your time is over now.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න. මට තව විනාඩි පහක් තිෙබනවාය කියා කිව්වා. [බාධා
කිරීමක්]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

From whose time will he be given five minutes? We
had a late start today.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

Give him two more minutes, Sir.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා
කමිටුවක් පත් කරලා කිව්වා රටට ෙගෙනන කෘෂි රසායනික වර්ග
හතරක් තහනම් කරනවාය කියලා. ඒ රසායනික දව ෙගන්වන
එක දැන් නවත්වා තිෙබනවා ද කියා මා අහන්නට කැමතියි. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම්
රෙට් ජනාධිපතිතුමාටත් ඉහළින් යන අය ඉන්නවාද කියා මා
අහනවා. ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා දන්නවා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ගිය සිංහල අවුරුද්ද අවස්ථාෙව් අලුත් සහල්
මංගල යට පැමිණි අවස්ථාෙව් කිව්වා, ෙම් රෙට් ග්ලයිෙෆොෙසේට්
කෘෂි රසායනික දව තහනම් කරන්නය කියා. ඒ කෘෂි රසායනික
දව එදා සිට නවත්වන්නටය කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ කරක
සභාපතිතුමනි, වැඩි ඈත කාලයක ෙනොෙවයි, අනුරාධපුරෙය් ෙම්
රසායනික දව ය විකුණන්නට තිෙබනවාය කියා ඊෙය් මට දැන
ගන්නට ලැබුණා. ග්ලයිෙෆොෙසේට් කෘෂි රසායනික
දව ය
අනුරාධපුරෙය් විකුණන්න විතරක් ෙනොෙවයි; දැන් පාවිච්චි
කරන්නත් තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා
කිව්වා, ෙම්
රසායනික දව ය පදර්ශනය කිරීම තහනම්; ඒ පිළිබඳව ෙවළඳ
දැන්වීම් දැමීම තහනම්
කියා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් නිෙයෝග සියල්ල තිෙබද්දී ෙම්වා විකුණන්නට
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට
ඉදිරිපත් කරන්නම්. කාෙබොෆියුරාන් කියන රසායනික දව ය මුළු
ෙලෝකෙය්ම තහනම් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් රෙට් පාවිච්චි
ෙවනවා. රවුන්ඩ්අප් කියන වල් නාශකය තහනම් කරන්නටය
කියා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගිය අෙපේල් මාසෙය් නිෙයෝග කළා.
එක රැයින් ෙම්ක තහනම් කරන්නටය කිව්වා. අද ෙමොකද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉහළින් යන නිලධාරින්
සහ සමහර ඇමතිවරු ෙම් රෙට් ඉන්නවාද? පුවත් පතක සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දුන්
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නිෙයෝගය ෙනොතකා, ඒ අදාළ සමාගමට ෙවන ඇමතිවරෙයක්
ගිහින් කිව්වාලු,"ජනාධිපතිතුමා එෙහම කිව්වාට පශ්නයක් නැහැ.
ඔයෙගොල්ෙලෝ ෙම් කෘෂි රසායනිකය ෙගන්වන්න" කියා. එෙහම
බලයක් ඇතිව ඉන්න ඇමතිවරයා කවුද; නිලධාරින් කවුද? එම
නිසා ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව ෙලඩ කරන්නට ෙම් ආණ්ඩුෙව්
මැති ඇමතිවරු සම්බන්ධෙවලා ඉන්නවා නම්, ෙම් රෙට් ෙගොවි
ජනතාවෙග් මළ ගමට දායක ෙවන්න ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැති
ඇමතිවරු කටයුතු කරනවා නම්, ෙම් ආණ්ඩුව වහාම එලවන්න,
ෙම් ආණ්ඩුව ෙගදර යවන්න, අප ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවත්
එක්ක එකතු ෙවලා කටයුතු කරනවාය කියන එක මතක් කරමින්,
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 3.18]

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 නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රටක් ආහාර අතින්
ස්වංෙපෝෂණය කරන්න කෘෂිකර්මය අවශ ෙවනවා. රෙට්
ජනතාවට ආහාර අවශ යි. රෙට් ජනතාව සා ගින්ෙනන් ෙපෙළන
එක වළක්වන්න ආහාර අවශ යි. ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල
ජනතාව අතිවිශාල පමාණයක් සාගින්ෙනන් ෙපෙළනවා. ඒ සියලු
ෙදනාට අවශ පමාණ ආහාර ඒ රටවල නිපදෙවන්ෙන් නැහැ.
අතීතෙය් -සිරිමාෙවෝ මැතිනියෙග් යුගය ෙවනෙකොට- අෙප්
රටට ළුනු, මිරිස්, අර්තාපල් ආදී ෙද්වල් සියල්ලක්ම පිටරටින්
ෙගන්වුවා. බීඩිත් ෙගනාෙව් පිට රටින්. ෙම් රෙට් හදන්න පුළුවන්
ෙද්වල් පිට රටින් ෙගන්වුවා. ඒ කාලෙය් අප ඒ විධියට පිට රටින්
ෙගෙනන එක නවත්වා, ඒ ෙගොවීන්ට යහපතක් ෙවන්න, වාසියක්
ෙවන්න ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකයට වාසියක් ෙවන්න, අෙප් රෙට්
ජනතාවට රක්ෂාවල් ලැෙබන්නට ෙවනස්කම් කළා. නමුත් 1977
වර්ෂෙය්දී බලයට ආ ආණ්ඩුව ඒවා සියල්ල අෙනක් පැත්ත
ෙපරලුවා. ෙම් රෙට් කිරි නිෂ්පාදනය ෙම් රටට අවශ පමාණෙයන්
සියයට 50ක් දක්වා දියුණු කර තිබුණා. ඒකත් ෙවනස් වුණා.
අපට වුවමනා කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් නිපදවා ගන්න පුළුවන්
ෙද්වල් අෙප් රෙට්ම නිපදවාෙගන, වැඩිපුර නිපදවන ෙද්වල්
අපනයනය කරන්නයි. ආනයනය අඩු කර, ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය
වැඩි කර, ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට රැකියා වැඩි කර, ඒ මාර්ගෙයන්
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරන්නට ඕනෑ. මෑත යුගෙය් අෙප් රෙට් ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන්
නාගරීකරණය සිදු වන නිසා ෙනොෙයක් පෙද්ශවල කුඹුරු වගා
කිරීම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අද ගම්පහ, ෙකොළඹ වැනි
දිස්තික්කවල කුඹුරු වගා කිරීම අත්හැරලා තිෙබනවා. එවැනි
තත්ත්වයක් තිබියදීත් අද අෙප් වී අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න
පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. වී අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් වී වගාවට පමුඛත්වයක් දීලා නිෂ්පාදනය වැඩි
කරන්න ගත්ත පියවර නිසායි. ජනාධිපතිතුමා බලයට පැමිණි පසුව
කිෙලෝගෑම් පනෙහේ ෙපොෙහොර මිටියක් රුපියල් 350කට ෙදන්න
තීන්දු කළා. ෙබොෙහෝ ආර්ථික විෙශේෂඥයන් එතුමාට උපෙදස්
දුන්ෙන්, එතුමාට අවවාද කෙළේ රජය පාඩු විඳ ෙගන ෙම් මිලට
ෙපොෙහොර ෙදන එක ආර්ථික වශෙයන් රටක් හැටියට, රජයක්
හැටියට අමාරුයි කියලායි. එතුමා ඒ තත්ත්වය ෙනොසලකා
ෙගොවීන් ගැන සලකා ෙම් සහනය ෙදන්න කටයුතු කළා.
ඊළඟට තවත් පශ්නයක් තිබුණා. නිෂ්පාදනය කරන වී
විකුණන්න අපට තිබුණා වී අෙලවි මණ්ඩලය. ඒ වී අෙලවි
මණ්ඩලය අෙහෝසි කරලා තිබුෙණ්. වී අෙලවි මණ්ඩලය අෙහෝසි
කරලා විවෘතභාවයකින් ෙවෙළඳාම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට
පස්ෙසේ ෙවෙළඳාම් කර ගන්න බැරි වීම නිසා ෙගොවියා ඉතා අපහසු
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තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව නැවතත් වී අෙලවි
මණ්ඩලය ආරම්භ කරලා රුපියල් 13ට තිබුණු සහතික මිල,
රුපියල් 32ක්, රුපියල් 35ක් දක්වා වැඩි කරලා වී මිල දී ගන්න
පටන් ගත්තා. ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික වී ෙමෝල් අතරත්, වී අෙලවි
මණ්ඩලය අතරත් ඇති වුණු තරගකාරිත්වෙයන් ෙගොවියාට වැඩි
යහපතක්, වැඩි වාසියක් ඇති වුණා. ඒ කාලෙය් තිබුණු එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව වී අෙලවි මණ්ඩලය අෙහෝසි කළා. අපි
නැවත ඒක ඇති කළා. එය ඇති කෙළේ ෙගොවීන්ෙග් යහපතට.
ෙගොවීන්ෙග් ශුභ සිද්ධිය සඳහා තමයි වී අෙලවි මණ්ඩලය නැවත
ඇති කෙළේ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඉවත් කළා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
බලයට ආවාට පස්ෙසේත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය නැවත දුන්ෙන්
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දීම ෙගොවියාට
ෙලොකු ශක්තියක් වුණා; ෙලොකු සහනයක් වුණා. ඒ නිසා වී
ෙගොවිතැන දියුණු වුණා. අද අෙප් රෙට් වී අතිරික්තයක් තිෙබනවා.
ඒ නිසා අපි ෙවෙළඳ ෙපොළ ෙසොයා ෙගන පිට රටවලටත් සහල්
යැවීෙම් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
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යම් යම් පශ්න නිසා පසු ගිය කාලෙය් නතර කරලා තිබුණු ෙගොවි
විශාම වැටුප නැවත ෙගවන්නට ජනාධිපතිතුමා අය
වැය
ෙල්ඛනෙයන් යම්කිසි මුදලක් ෙවන් කරලා දැන් ඒ වැඩ පිළිෙවළ
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරලා තවත්
ඉදිරියට ෙගන යන්න වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ. දැන්
ඒ වැඩ පිළිෙවළට අවශ කමෙව්ද හදා ෙගන යනවා.
එදා රුපියල් 1,000ක විශාම වැටුපක් ලැබුණු විශාමික
ෙගොවියාට ෙම් අලුත් කමය යටෙත් රුපියල් 1,250ක් ලැෙබනවා.
ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කරපු ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් රුපියල්
1,000ක විශාම වැටුපක් ලැබුණු ෙගොවියාට අද රුපියල් 1,250ක
විශාම වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙවනවා. ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයිය
ශක්තිමත් කරලා, එය ජනපිය කරලා, ඒ ගැන පචාරයක් දීලා,
එය ශක්තිමත් කෙළොත් ඒෙකනුත් ෙම් සඳහා මුදල් ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ශක්තිමත් කරන්න තමයි
ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.
වී පමණක් ෙනොෙවයි, අද අෙප් රට බඩ ඉරිඟුවලිනුත්
ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබනවා. එදා අපි පිටරටින් තමයි බඩ
ඉරිගු ෙගනාෙව්. අද අපි බඩ ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා
තිෙබනවා. එදා අෙප් රටට අවශ තිෙපෝෂ හදන්නත්, සත්ව
ආහාර හදන්නත් තිරිඟු පිටි පාවිච්චි කළා. නමුත් පිටරට යවන්නත්
පුළුවන් පමාණයට අද ෙම් රෙට් බඩ ඉරිඟු වගාව දියුණු කරලා
තිෙබනවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කෘෂිකර්මෙය් සෑම අංශයකටම ෙම්
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් එළවලු වවන
අයටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. රබර්, ෙත්, ෙපොල් වවන
අයටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. ගම්මිරිස් වවන අයටත්,
කුරුඳු වවන අයටත්, ෙවනත් ෙබෝග වවන අයටත් ෙම් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය දුන්නා. ඒ නිසා අෙප් රට කෘෂිකර්මය පැත්ෙතන්
ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා කෘෂිකර්මය තුළින් අෙප් ජාතික ආර්ථිකයට
එකතු කරන ආදායම් පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා
අපනයනය කිරීෙමන් අෙප් ආදායම තවත් වැඩි කර ගන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. රටක් හැටියට අද කෘෂිකර්මය පැත්ෙතන් අෙප්
ජාතික ආදායමට වැඩි ආර්ථික වාසියක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යෑම අවශ
වනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න තවත්
වැඩපිළිෙවළ රාශියක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වැඩපිළිෙවළ
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙගොවීන්ට ණය පහසුකම් ලබා
ෙදන්නත්, අස්වැන්න කැපුවාට පස්ෙසේ ඒ ණය ෙගවන්නත්
පහසුකම් ඇති කර දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන් සඳහා තවත් පහසුකම් රාශියක්
ඇති කරන්නත් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පැළ වර්ග,
බීජ වර්ග පහසු විධියට ලබා ෙදන්නත් කටයුතු කරෙගන යනවා.
කෘෂිකර්මය ශක්තිමත් කිරීම අෙප් අරමුණක්; අෙප් වුවමනාවක්.
ඒ මඟින් වැඩි පිරිසකට රැකී රක්ෂා ලැෙබනවා.

ඊළඟට කවුපි, ලූනු, මිරිස් ආදියත් පිට රටින් ෙගන්වන එක
නවත්වලා ෙම් රට දියුණු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් රටට අවශ
පමාණය නිෂ්පාදනය වන ෙතක්
අර්තාපල් වැනි ෙද්වල් පිටරටින් ෙගන්වනවා. නමුත් අර්තාපල්
අස්වැන්න ෙනළන කාලයට අර්තාපල් පිටරටින් ෙගන්වීම
අෛධර්යවත් කරන්න ඒවාෙය් මිල වැඩි කරන්න පියවර අරෙගන
තිෙබනවා. එෙහම කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන
විකුණා ගැනීම සඳහා ශක්තියක් ෙදන්නයි. ෙගොවීන්ට ශක්තියක්
ෙදන්න ෙම් රජය ෙම් ආකාරයට කටයුතු කර තිෙබනවා.

ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක් රටවල ජනතාව ආහාර හිඟෙයන්
ෙපෙළද්දී අෙප් රෙට් ජනතාවට ආහාර හිඟයක් නැතිව ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. පාන් පිටි භාවිතයට පුරුදු
ෙවච්ච අය පාන් පිටි කෑම කනවා. නමුත් පිටරටින් ෙගන්වන පාන්
පිටි කෑම ෙවනුවට බත් කන්න පුළුවන් හැකියාවක් අද අපට
තිෙබනවා. අෙප් රට බත් කන්න පුරුදු ෙවච්ච රටක්. අතීතෙය් අෙප්
රෙට් හිටපු රජවරු වැව් අමුණු හදලා, ඇල ෙව්ළි හදලා, වාරිමාර්ග
දියුණු කරලා ෙම් රෙට් ජනතාවට බත් කන්න පුළුවන් පසුබිමක්
සකස් කළා. බත් තමයි අෙප් රෙට් පධාන ආහාරය. කලින් අෙප්
රටට පිට රටින් හාල් ෙගන්වන තත්ත්වයක් තිබුණා. නමුත් දැන්
අපි අෙප් රට ඒ තත්ත්වෙයන් මුදා ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා
පිටරටට ඇදී ගිය මුදලත් ෙම් රෙට්ම නවත්වාෙගන ෙම් රට දියුණු
කරන්න ශක්තිමත් පදනමක් දමලා තිෙබනවා. ඒ මඟින් රෙට්
විෙද්ශ විනිමය ඉතුරු කරගන්නත්, විෙද්ශ විනිමය උපයා ගන්නත්
මාර්ග ඇති කරමින් උත්සාහෙයන් යුතුව අපි ඒ කටයුත්ත කර
ෙගන යනවා.

අනික් පැත්ෙතන් කුඩා කර්මාන්ත සංවර්ධනය කරලා වාණිජ
අංශෙයන් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරලා ෙම් රට
දුප්පතුන් නැති රටක් බවට පත් කරන්න ආණ්ඩුව ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඇතිකර ෙගන යනවා. දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක
ඒ සෑම අංශයක්ම දියුණු කරන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. වැඩි
කලක් යන්නට මත්ෙතන් අවුරුදු ෙදක තුනකින් එහි පතිඵල දැක
ගන්නට පුළුවන් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.

අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙගොවියාට යම් යම් පහසුකම්
ඇතිකර ෙදමින් ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප ශක්තිමත් කරන්නයි.

මෑතදී අපි තවත් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ තමයි
දිවි නැගුම වැඩ පිළිෙවළ. ගමින් ගමට, ෙගදරින් ෙගදරට අපි ඒ
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. අෙප් ගම්බද සමහර
අයට ලැෙබන ආදායම මදි. ආදායම් මදි අයට ෙත්, රබර්, ෙපොල්,
කුරුඳු, ගම්මිරිස්
ආදී පැළ
වර්ග ෙනොමිෙල් ලබා දීලා
කෘෂිකාර්මික අංශෙයන් ඒ අයෙග් ආදායම වැඩි කර ෙදන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. කිරි හරක් බලා ගන්නට පුළුවන් අය
ඉන්නවා නම් කිරි හරක් ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම
කුකුළු පැටවුන් දීලා, එළුවන් දීලා සත්ව පාලන අංශෙයන් ඒ
අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න වැඩ කටයුතු කරෙගන
යනවා.

[பி.ப. 3.30]

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, கமக்காரர்
ஓய் திய, ச கப் பா காப்
நலன் ாித் திட்டச் சட்டத்தின்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා]

கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
சம்பந்தமாக
இன்ைறய
தினம்
நைடெப கின்ற விவாதத்திேல எங்க ைடய விவசாயிகள்
எதிர்ேநாக்குகின்ற
பிரச்சிைனகைள
எ த் க்கூறலாெமன்
நிைனக்கின்ேறன். உண்ைமயிேல, இந்த ஓய் தியத் திட்டமான
ஒ
சிறந்த விடயமாக இ ந்தேபாதி ம்கூட, விவசாயிகள்
இதைனப் ெப வதற்காக அதற்குாிய பணத்ைதக் கட் வதற்குச்
சிரமப்ப கின்றார்கள்.
எங்க ைடய
விவசாயிகைளப்
ெபா த்தமட் ேல,
அ த்தேவைள
சாப்பாட் க்கு
என்ன
ெசய்வ ? என் ேயாசித் க்ெகாண்
க்கின்ற ஒ சூழ ேலேய
அவர்கள் வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றார்கள். இதற்குக் காரணம்
என்னெவனில், அங்கு நில ம் ெதாடர்ச்சியான வரட்சி, அதிக
மைழ என்பவற்றினால் அவர்க ைடய விவசாய நிலங்கள்
அழிவைடவதாகும். தற்ெபா
, அங்கு வரட்சியான காலநிைல
நில வதால் அங்குள்ள குளங்களில் தண்ணீர் வற்றிவிட்ட .
அதனால், அவர்கள் விவசாயத்ைத திறம்படச் ெசய்ய
யாத ஒ
ர்ப்பாக்கிய சூழ்நிைல காணப்ப கின்ற . இவற் க்குத் தீர்
காண நடவ க்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம். அைதச் ெசய்யாமல்
விவசாயிகளின் ேமம்பா
என்ப
ெவ ம் வாய்ப்ேபச்சளவிேல
இ க்கக்கூடா என்ப தான் எங்க ைடய க த்தாகும்.
இன்ைறக்கு
எங்க ைடய
விவசாயிகள்
வரட்சியினால்
பாதிக்கப்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற சூழ ேல, நாங்கள்
த ல்
அவர்க ைடய உற்பத்திப் ெபா ட்க க்கு எந்தள க்கு ஒ
குறிப்பிட்ட
விைல
நிர்ணயிக்கப்ப கிற
என்பைதப்
பார்க்கேவண் ம். எனக்கு ன் ேபசிய ெகளரவ உ ப்பினர்
அவர்கள், அரசான விவசாயிக ைடய ெநல் க்கு ஒ நிர்ணய
விைலைய
ஏற்ப த்திக்
ெகா ப்பதற்காகத்தான்
ெநல்
சந்ைதப்ப த்தல் சைபைய உ வாக்கியி ப்பதாக ம் அதன் லம்
இன் ஒ கிேலாகிராம் ெநல்லான 35 பாய் எ ம் நிர்ணய
விைலயில் ெகாள்வன
ெசய்யப்ப கின்றெதன் ம் கூறினார்.
எம
விவசாயிகைளப் ெபா த்தவைரயில் இ
ெவ மேன
ேபச்சளவில் மாத்திரம் இ க்கின்றேதெயாழிய, நைட ைறயிேல
இல்ைல. ஏெனனில், ஒ குறிப்பிட்டள
ெநல்ைலத்தான் ெநல்
சந்ைதப்ப த்தல் சைப ம் கூட் ற ச் சங்க ம் ெகாள்வன
ெசய்கின்றன. இைவ ெகாள்வன
ெசய்கின்ற ெநல் ன்
அளைவவிட, அதிகளவான ெநல்ைல தனியாேர ெகாள்வன
ெசய்கின்றார்கள்.
அவ்வா
ேமலதிகமாக ள்ள ெநல்ைலத்
தனியா க்கு ெகா க்கின்றெபா
, 35
பாய் எ ம் நிர்ணய
விைலயான
ழ்ச்சியைடகின்ற . இதனால், விவசாயிகள்
பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.
விவசாயிகைளப் ெபா த்தமட் ேல, அவர்கள் எல்ேலா ம்
வசதி பைடத்தவர்கள் அல்லர். அவர்கள் விவசாயம் ெசய் ெபாிய
அளவில்
பணக்காரராக
வந்ததாக
வரலா ம்
இல்ைல.
எங்க ைடய
வன்னி
விவசாயிகைளப்
ெபா த்தமட் ேல,
அவர்கள் இடம்ெபயர்ந் ெசன்
மீண் ம் வந்தவர்கள். ஓரள
வசதியாக வாழ்ந்த அவர்கள் இடப்ெபயர்வின் பின்னர் ெவ மேன
"ெசாப்பிங்" ைபகேளா தான் தி ம்பி வந்தார்கள். இன்
அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயான
கடன் ெப வதி ம் அதைன
மீளச்
ெச த் வதி ம்தான்
கழிந் ெகாண்
க்கின்ற .
இவ்விவசாயிகள் வங்கிக் கடன்கைளப் ெபற் ம், தங்க ைடய
கால்நைடகைள விற் ம் ேவளாண்ைமையச் ெசய்கின்றார்கள்.
அைதவிட, தங்க ைடய கு ம்ப வாழ்க்ைகயிேல மிக
க்கிய
ெபா ளாகக் க தப்ப கின்ற தா ையக்கூட அடகுைவத் ,
விவசாயம் ெசய்கின்றார்கள். இவ்வா
பல்ேவ
சிரமங்க க்கு
மத்தியில் விவசாயத்ைதச் ெசய்கின்றேபா , அவர்க ைடய
உற்பத்திப்
ெபா ட்களின்
நிர்ணய
விைலயான
ழ்ச்சியைடகின்ற நிைலைமயினால், அவர்கள் தாங்கள் ெபற்ற
கடைனச்
ெச த் வதற்காக ம்
அடகுைவத்த
நைககைள
மீட்பதற்காக ம் தம
விைளெபா ட்கைள அறாவிைலக்கு
விற்கின்றார்கள். இதனால் அவர்கள் வாழ்க்ைகயில்
ன்ேனற
யாத ஒ சூழல் காணப்ப கின்ற .
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ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல
2013ஆம் ஆண் க்கான வர ெசல த் திட்டத்ைத ன்ைவத்
உைரயாற் ம்ேபா ,
"ெப ம்ேபாகச்
ெசய்ைக
பண்ணப்ப ம்வைர
விவசாயிகளிடமி ந்
கடன்கைள
அறவி வைத
நி த் மா
வங்கிகைளக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்" என்
கூறினார். எனி ம், இன்
ெப ம்ேபாக ம் ெபாய்த் விட்ட . வங்கிகள் எங்க ைடய
விவசாயிக ைடய
க த்ைத
ெந க்கிக்ெகாண்
க்கின்ற
அேதேவைள,
தம
கடன்கைள
அறவி வதற்காக
நீதிமன்றத் க்கும்
ெசன்றி க்கின்றன.
அவர்கள்
இரண்
இலட்சம்
பாய் வைரயில் கடனாகப் ெபற்றி க்கின்றார்கள்.
இன்
அந்த
விவசாயிகள்
கடன்
கட்ட
யாமல்
திண்டா கிறார்கள். இவ்வள
கால ம் அவர்கள் அந்தக்
கடைனக் கட்
வந்தார்கள். வரட்சி காரணமாக கடந்த 3
ேபாகங்க ம் ெபாய்த்ததன் அ ப்பைடயில் பாதிக்கப்பட்ட
எங்க ைடய விவசாயிகளால் அந்த கடைனக் கட்ட
யாமல்
ேபான .
ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக
அைதக்
கட் வதாகச்
ெசான்னா ம்கூட, மாதாந்தம்
பா 45,000/தல் 75,000/வைர கட்டேவண் ெமன்றால் அவா்க ைடய நிைல என்ன?
விவசாயிகள் சம்பந்தமாக எங்க ைடய க த் க்கைள இந்தச்
சைபயிேல
எவ்வா தான்
ேபசினா ம்
அைவ
நைட ைறப்ப த்தப்படாவிட்டால்
எங்க ைடய
விவசாயி
என்ைறக்குேம வாழ்வில் உயர
யா
என்பைத நான் இங்கு
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். அந்தள க்கு நிைலைமகள் மிக
ேமாசமாக இ க்கின்றன. ஆகேவ, இதிேல அரசு கவனம் ெச த்த
ேவண் ம். ஒன்றில் எங்க ைடய விவசாயிகளின் வங்கிக் கடைன
அறவி வைத நி த்த ேவண் ம்; இல்ைலேயல் அவர்கள்
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அைதக் கட் வதற்கான வாய்ப்ைபக்
ெகா க்க ேவண் ம்.
பசைள மானியம் பற்றித் தம்பட்டம் அ த்தார்கள். ஆனால்,
பசைள மானியம் அறிவிக்கப்பட்ட காலத்திேல ஓர் ஏக்க க்கு 110
கி.கி. ெகா த்தார்கள். இன்
ஓர் ஏக்க க்கு 60 - 70 கி.கி.
வைரதான் அைதக் ெகா க்கிறார்கள். இ இன்ைறய நிைல! 110
கி.கி. ெகா த்ததற்கும் 60 கி.கி. ெகா க்கப்ப வதற்குமிைடயில்
எவ்வள வித்தியாசம் இ க்கிற ! இ ஏன் குைறக்கப்பட்ட ?
பசைளக்கான மானிய விைலைய அரசாங்கம் பாய் 350/- என
அறிவித்தி க்கும் நிைலயில், ஏன் எங்க ைடய பிரேதசத்தில்
விவசாயிகளிடமி ந்
500/பாைய அறவி கிறார்கள் என்ற
ேகள்விைய நான் ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.
அ மட் மல்ல, ஓர் ஏக்க க்கு
பாய் 1,500/- என்ற
விகிதத்தில்
விவசாயிக க்கு insurance வழங்கப்ப கின்ற .
ஆனால், எங்க ைடய பிரேதசங்களில் வரட்சி ஏற்பட் 2 - 3
வ டங்களாகின்றேபா ம்
வரட்சியின்
நிைலகைளக்
கண்டறிந்தார்கேளெயாழிய, அந்த விவசாயிக க்கு insurance
ெதாைக
வழங்கப்படவில்ைலெயன்ற
குற்றச்சாட்ைட
நான்
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இதனால்
அந்த விவசாயிகள்
ேம ம் வ ைமக்ேகாட் க்குக்கீழ் தள்ளப்ப கின்ற ர்ப்பாக்கிய
நிைல ஏற்ப கின்ற . எனக்கு ன் ேபசிய ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்கள், மக்கள்
ன்
ேவைள ம் ேசா
சாப்பி கின்ற
நிைலயில் இன்
நா
இ ப்பதாகச் ெசான்னார். அவரால் 3
ேநர ம் சாப்பிடக்கூ யதாக இ க்கலாம். ஆனால், எங்க ைடய
மக்கள்
ன்
ேநர ம்
ேசா
சாப்பி வெதன்ப
ேகள்விக்குறியான
விடயமாகேவ
இ க்கின்ற .
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு insurance ெகா க்கப்பட மில்ைல;
நிர்ணய
விைலயான
பாய்
35/-க்கு
எங்க ைடய
விவசாயிகளிமி ந்
ெநல்ைல
வாங்குவதற்கான
நைட ைற மில்ைல. ெசால்லப்பட்ட அத்தைன விபரங்க ம்
இன்
நைட ைறயில் ெபாய்யாக்கப்பட்
க்கின்ற . எனேவ,
இந்த
விவசாயிகள்
சம்பந்தமாக
நாங்கள்
ெசால்கின்ற
விடயங்கைள அரசு கவனத்திெல க்க ேவண் ம்.
அைதவிட, மிக ேமாசமான ஒ
விவசாயிகளின் வயிற்றில ப்ப .

ெசயல்தான் எங்க
அதாவ , அவர்க

ைடய
ைடய
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விவசாய நிலங்களிேல இரா வம் விவசாயம் ெசய்கின்ற .
இரா வத்தினர் அதிகாைல ஐந்தைர மணிக்ேக தங்க ைடய
விவசாயப் ெபா ட்கைளச் சந்ைதக்குக் ெகாண் வந்
மிகக்
குைறந்த விைலயில் விற்பைன ெசய்கின்றார்கள். குைறந்த
விைலயில் விற்பைன ெசய்வ தவறா? என் நீங்கள் ேகட்கலாம்.
தன் ைடய
லதனத்ைத ம் உைழப்ைப மிட்
அத டாக
வ மானம் ெபற எதிர்பார்க்கின்ற ஒ
விவசாயி, தன் ைடய
ெபா ட்கைளக் ெகாண் வந்
தான் ெசலவழித்த ெசல ேபாக
ஓாிரண்
பாய் இலாபம் ைவத் அவற்ைறச் சந்ைதயிேல விற்க
நிைனக்கின்றேபா
அைதவிடக் குைறந்த விைலயில் அங்ேக
இரா வம் விற்கின்ற . இ
அந்த விவசாயியின் வயிற்றில்
அ க்கின்ற நிைலதாேன! ஆகேவ, இந்த இரா வம் ஏன் அங்கு
விவசாயம் ெசய்
எங்க ைடய விவசாயிகளின் வயிற்றிேல
அ க்கின்ற ? ேபார் ெசய்வதற்கும் ெபா ேவைலத்திட்டங்களில்
ஈ ப வதற்கும்
மற் ம்
அனர்த்தங்களின்ேபா
உத வதற்கும்தான் இரா வம் ேதைவ. ஆனால், அவர்கள்
எங்க ைடய விவசாய நிலங்கைள அபகாித் க்ெகாண்
அந்த
விவசாயிகளின் வயிற்றில் அ ப்ப நியாயமான காாியமா? என்
நான்
ேகட்கின்ேறன்.
விவசாயிகைளப்
ெபா த்தமட் ல்
அவர்கைளப் பற்றிப் ெப ைம ேபசினால் மட் ம் ேபாதா .
அவர்கைள ன்ேனற்ற ம் ேவண் ம். வரட்சி நிைலயின் மத்தியில்
ஒ
ேநரச் சாப்பாட் க்ேக வழியில்லாமல் மிக ேமாசமான
நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள இந்த விவசாயிகைளத்
க்கிவி வ
அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும்.
நான்
அண்ைமயிேல
மல்லாவி,
க்காய்
ஆகிய
இடங்க க்குச் ெசன்ேறன். அங்ேக குளங்களிேல நீர் இல்ைல.
தங்க க்குச் சிரமதான அ ப்பைடயிேல ஏதாவ
ேவைல தர
மா? என் அந்த விவசாயிகள் ேகட்கின்றார்கள். அதாவ ,
இன்
விவசாயிகள் தாங்கள் சிரமதான அ ப்பைடயிேல
தி
ேவைலகள் அல்ல ஏதாவ ெபா ேவைலகளில் ஈ பட் , மா,
அாிசி
த ய உண ப்ெபா ட்கள் எைதயாவ ெபற
மா
என் எதிர்பார்க்கின்ற நிைலயில்தான் இ க்கின்றார்கள். எனேவ,
இந்த நாட்
ந்
உற்பத்திகைள ஏற் மதி ெசய்வதாகப்
ெபாிதாகச்
ெசால் க்ெகாண் ,
நீங்கள்
எங்க ைடய
விவசாயிகைளக் கவனக்குைறவாகப் பார்க்கக்கூடா . நீங்கள்
அவர்க ைடய நிைலையக் கவனத்திெல க்க ேவண் ம். நான்
இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால, அவர்க ைடய பசைள மானியம்
குைறக்கப்பட்
க்கின்ற . அவர்க ைடய ெநல் மிக மிகக்
குைறவான விைலக்கு வாங்கப்ப கின்ற ஒ சூழல் இ க்கின்ற .
இன்
எங்க ைடய விவசாயிகள் ஒ
ேகவலமான நிைலயில்
இ க்கின்றார்கள்.
இன்ைறக்கு
இங்கு
மைழேயா
ெகாட்ேடாெகாட்ெடன் ெகாட் கின்ற . ஆனால், எங்க ைடய
பிரேதசத்திேல வரட்சிதான் கூ தலாக நில கின்ற . ஆகேவ,
த ேல அந்த விவசாயிக ைடய அ ப்பைடத் ேதைவ என்ன
என்பைதக் கவனத்திற்ெகாண் ெசயற்பட ேவண் ம். அவ்வா
ெசயற்படாவிட்டால் அந்த விவசாயிகள் ேம ம் ேமாசமான
நிைலக்குத் தள்ளப்படலாம்.
ேம ம், எங்க ைடய விவசாயிகள்
கங்ெகா த்தி க்கின்ற
இன் ம் சில பிரச்சிைனகள் பற்றி நான் குறிப்பிட ேவண் ம்.
1972ஆம் ஆண்
ெதாடக்கம் மாந்ைத ேமற்குப் பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க்குட்பட்ட கு வில்வான் இைசமாளேமாட்ைடக்
கிராமத்தில் 150 கு ம்பங்கள் வாழ்ந்
வந்தன. அவர்க ைடய
பிரதான ெதாழில் ேதாட்டம் ெசய்வதாகும். அைதவிடப் பழ
மரங்கைள
நாட் தல்
மற் ம்
ந்திாித்
ேதாட்டங்கைள
உ வாக்குதல் த ய ெதாழில்களில் ஈ பட் அவர்கள் சிறப்பாக
வாழ்ந்
வந்தார்கள். அன்
எங்க ைடய அரச அதிபர்
விசுவ ங்கம் ஐயா அவர்கள் அந்தத் ெதாழிைல ஊக்குவித்
வந்தார். அேதேநரம் 'ேசவா லங்கா' ேபான்ற அைமப் க்க ம்
அவர்க க்கு
உதவிெசய்
வந்தன.
விவசாயம்
மற் ம்
பழவைககைள உற்பத்தி ெசய்த வைகயிேல அவர்கள் பாிசுக ம்
ெபற்றி க்கின்றார்கள். ேபார்ச்சூழல் காரணமாக இடம்ெபயர்ந்த
அவர்கள் மீண் ம் அங்கு வந்
தங்க ைடய ேவைலகைளச்
ெசய் வந்தேபாதி ம்
அவர்கைள
அங்ேக
ஒன் ேம
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ெசய்யக்கூடா என் இப்ெபா
வன இலாகா ெசால்கின்ற .
அங்கு பலா, மா ேபான்ற பல ெபன்னம்ெபாிய மரங்க ம் வாைழ
மரங்க ம் இ க்கின்றன. அந்த மரங்கைள ெவட் ம்ப
ம் அங்கு
மீன்பி க்க மட் ந்தான் வர
ம் என் ம் சம்பந்தப்பட்டவர்கள்
ெசால்கின்றார்கள். அேதேநரம் கட் க்கைரக்குளக் கைரயிேல
நன்னீர் மீன்பி யில் ஈ பட் க்ெகாண்
க்கின்ற மக்கைள
அங்கி ந்
ெவளிேயற் வதற்கான
திட்டங்கள்
தீட்டப்ப கின்றன.
இ தானா
விவசாயிகள்
மீதான
அரசாங்கத்தின் நல்ல சிந்தைன? அதாவ , அங்கு அவர்கள்
வசிப்பதற்கான எல்லா ஆயத்தங்கைள ம் ேமற்ெகாண்ட பிறகு
அவர்கைள அங்கி ந்
மீண் ம் எ ப்ப ேவண் ம் என்
ெசயற்ப கின்றார்கள்.
அப்ப யானால்
அந்த
150
கு ம்பத்தவர்க ம் இன் எங்ேக ெசல்வார்கள்? அவர்க ைடய
பிரதான வ மானம் அந்தத் ேதாட்டச் ெசய்ைகயிேலதான்
தங்கியி க்கின்ற . ஆகேவ, அரசு இதிேல கவனம் எ க்க
ேவண் ம். இ சம்பந்தமான ஒ மகஜைர நாங்கள் ஜனாதிபதி
அவர்க க்கும் அ ப்பியி க்கின்ேறாம்.
அேதேநரம், வ னியாவில் சமய ரம் என்ற இடத்திேல
மீள்கு ேயற்றம் என்ற ாீதியிேல கு ேயறிய மக்கள் இன் வைர
அங்கு ெகாட் ல்க க்குள்தான் வாழ்ந் ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
அவர்கைள அங்கி ந் ெவளிேயற்ற ேவண் ம் என் ெகளரவ
அைமச்சர் றிசாட் பதி தீன் அவர்கள் ெசான்னதாக மக்கள்
குற்றஞ்சாட் கின்றார்கள். ஆனால், தான் அவர்கைள எ ம்பச்
ெசால்லவில்ைல என்
அவர் அறிக்ைக வி த்தி க்கின்றார்.
எனி ம்,
இ
ெதாடர்பில்
எங்க க்கு
எ த்
லமாக
அறிவிக்கப்படவில்ைல.
அந்த
மக்கைள
அேத
இடத்தில்
வாழவிடேவண் ம் என்ப தான் எல்ேலா ைடய ம் ேநாக்கமாக
இ க்கேவண் ேமெயாழிய, அவர்கைள மீண் ம் ேவேறார்
இடத் க்கு அகதிகளாக அ ப் வ என்ப ஏற் ைடயதாகா .
அதைன
நாங்க ம்
எம
மக்க ம்
ஒ ேபா ம்
அ மதிக்கமாட்ேடாம்
என்பைத
நான்
இங்கு
குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன்.
மன்னாாிேல பல்லாயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்க க்கு
நீைர வழங்குகின்ற கட் க்கைரக்குளமான தி த்தப்ப கின்ற .
அத ைடய பிரதான வாய்க்கால் அகலமாக்கப்பட ேவண் ம்.
அதிேல ெபாிய ெபாிய ம த மரங்கள் இ க்கின்றன. அவற்ைற
ெவட் யகற்றி அவ்வாய்க்காைல அகலமாக்கினால், மன்னார்
மாவட்டம்
வ ம் பயனைடயக்கூ ய நிைலைம ஏற்ப ம்.
ஆகேவ, விவசாயிகள் மிக ம் இக்கட்டான சூழ்நிைலயிேல
வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில், விவசாயிகைள
ேமம்ப த்த ேவண் ம் என்
நிைனப்பவர்கள் - நல்ெலண்ணம்
ெகாண்டவர்கள்,
ேபச்சளவிேல
இல்லாமல்,
ெசயலளவில்
இதைனச் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கேவண் ம் என் நான்
இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
இரண்
பிரதான ெதாழில்கைளக் ெகாண்ட தான் இந்த
நா . ஒன்
விவசாயம்; மற்ைறய
கடற்ெறாழில். இன்
கடற்ெறாழி
ம்
பாாிய
பிரச்சிைனகள்
இ க்கின்றன.
மீனவர்க க்கு
வழங்கப்ப கின்ற
மானியம்
இன்
நி த்தப்பட்
க்கின்ற . மீனவர்க க்கு வைல ெகா ப்பதாகச்
ெசால்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
இற்ைறவைரக்கும்
அ
ெகா க்கப்படவில்ைல. இதைன ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
கவனத்தில் எ ப்பார் என்
நான் நிைனக்கின்ேறன். இந்த
இரண்
பிரதான ெதாழில்க ம் இன்ைறக்கு எந்தள க்கு
நாட்ைட
ன்ேனற் கின்றன என்பைத ேநாக்கினால், ஒ
காலத்திேல உயர்ந்தி ந்த நிைலைமகள் இன்
மாறியி ப்ப
லனாகும். இதற்குப் ேபாைரக் காரணம் காட் னா ம்கூட, ேபார்
ந்
ஐந்
வ டங்கள் கடந் ள்ள நிைலயில், எந்தள க்கு
இந்த இரண்
பிரதான ெதாழில்க ம் இந்த நாட்ைட
ன்ேனற் வதில்
பங்களிப் ச்
ெசய்தி க்கின்றன?
என்ற
ேகள்விைய
நான்
ேகட்கின்ேறன்.
ஆகேவ,
ெவற் ப்
ேபச்சுக்கைளப்
ேபசிக்ெகாண் ,
அவர்க ைடய
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத
உயர்த்தாமல்,
அவர்கள
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வாழ்க்ைகையப்பற்றிச் சிந்திக்காமல், அவர்கைளக் கட க்குள்
தள்ளி, அவர்கைள ஏறி மிதிக்கின்ற அள க்கு நடந் ெகாண் ,
இந்த
ஓய் தியத்தி டாக
அவர்க ைடய
வாழ்க்ைகைய
ேமம்ப த் கின்ேறாம் என்
ெசான்னால், அ
எந்தள க்கு
நியாயமான ?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ெகளரவ
உ ப்பினர்
அவர்கேள
உங்க க்கு
ஒ க்கப்பட்
ந்த இ ப
நிமிடங்க ம்
வைடந் விட்டன.
Do you want to continue?

ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා
(மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

I am finishing, Sir.
இந்த நிைலயிேல அவர்கள் ஓய் தியத் க்காக மாதாந்தம்
பணம் ெச த்தேவண் யி க்கிற . ஆகேவ, நீங்கள் எங்க ைடய
விவசாயிகைளத்
க்கிவி வதாக இ ந்தால், நான் குறிப்பிட்ட
அவர்கள
அைனத்
விடயங்களி ம் ைகெகா க்கேவண் ம்
என் கூறி, விைடெப கின்ேறன் நன்றி, வணக்கம்!

[අ.භා. 3.48]

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා (පවාහන නිෙයෝජ
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க - ேபாக்குவரத்
அைமச்சர்)

பிரதி

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි
විශාම වැටුප පිළිබඳව වැදගත් කරුණු කිහිපයක් සාකච්ඡාවට
ගැෙනන ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 44(2) වැනි ව වස්ථාව සමඟ
කියවිය යුතු, 1987 අංක 12 දරන ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ
ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කම පනෙත් 29 වැනි වගන්තිය
කියාත්මක කරමින් එම නිෙයෝග අනුමත කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ
සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් මාතෙල් දිස්තික්කය වැනි ෙගොවි පෙද්ශයක්
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයකු වශෙයන් සහ ෙගොවිෙයකුෙග්
පුෙතක් වශෙයන් මා ඉතාම සතුටු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙශේෂ්ඨ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ, "ඒක
නාමකිං? සබ්ෙබ් සත්තා ආහාරට්ඨිතිකා" යනුෙවන් ෙද්ශනා
කරලා තිෙබනවා. "ෙලොෙවහි පළමු ෙද් කුමක්ද? සියලු සත්වෙයෝ
ආහාරය නිසා ජීවත් ෙවති"යි කියා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා
කරනවා.
අෙප් රජෙය් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්
ෙගොවිෙයකුෙග් පුෙතක්. ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගොවි
මහත්මෙයක්. පැරණි රජ දවෙසේ කියමනක් අපි අහලා තිෙබනවා,
"මඩ ෙසෝදා ගත් කල ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියලා. ඒ
ඉතිහාසෙය් මහා වාරි කමත් එක්ක මහා පරාකමබාහු රජතුමාෙග්
යුගෙය්දී අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව කිසි ෙකෙනකුට ණය ෙනොවී
පිට රටවලට පවා සහල් පටවන්න කටයුතු කළ බව අපි අසා
තිෙබනවා. ඒ යුගෙයන් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
යථාර්ථය සැබැවින් ෙත්රුම් ෙගන, ඒවා පරිශීලනය කරලා, ඒවා
අවෙබෝධ කරෙගන කටයුතු කළා. එතුමා මුළින්ම කෙළේ ෙම් රෙට්
ෙගොවි ජනතාව නඟා සිටුවීෙම් වැඩ පිළිෙවළයි. විෙශේෂෙයන්
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ෙගොවියා නඟා සිටුවීම තුළ තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය
වහ වහා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා හිතලා
එතුමා ඒ තැනට ෙම් රට පත් කළා.
මට මතකයි 2010 දී මහා ජල ගැලීමක් ඇති වුණා. ඊෙය්
ෙපෙර්දා ඇති වුණු ජල ගැලීම වෙග්ම ජල ගැලීමක් එදා ෙම් රෙට්
ඇති වුණා. ඒ ජල ගැලීම ඇති ෙවලා වී නිෂ්පාදනය අඩු වුණාට
පස්ෙසේ, එළවලු නිෂ්පාදනය අඩු වුණාට පස්ෙසේ ඒක ජල ගැල්මත්
එක්ක ඇති වුණු පතිඵලයක් වුණත්, මම දැක්කා ෙපොල් ෙගඩිය
අරෙගන, මිරිස් කරල් ෙදකක් අරෙගන ෙව්දිකාවලට ගිහිල්ලා
''මිරිස් ෙමච්චරයි, හාල් ෙමච්චරයි'' කියලා ෙව්දිකාවට නැඟලා
කථා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒෙක් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි
එදා ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ''දිවි නැඟුම''
ව ාපෘතිය ෙම් රට තුළ කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ෙත්. අෙප්
රජයට දැක්මක් තිෙබනවා; අප රජයට ෙගොවි ජනතාව ෙකෙරහි
සුවිෙශේෂ වූ දැක්මක් තිෙබනවා. ඒ දැක්ම අනුව තමයි අෙප් රජය
කටයුතු කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන් එහිදී ෙගොවියා තමයි මූලික
ෙවන්ෙන්. සමහර විට අද ෙම් රෙට් අඩුම ආදායම ලබන්ෙන්
ෙගොවියා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඔහු ෙපොෙහොසෙතක් වශෙයන්
තමයි හඳුන්වන්ෙන්. ඔහු හදවතින් ෙපොෙහොසෙතක්. අපි අහලා
තිෙබනවා "පරත්ථං පටිපජ්ජත" කියලා. ඒ වාෙග් අනුන්
ෙවනුෙවන් ජීවත් වන ෙකෙනක් තමයි ෙගොවියා. ඔහුෙග් දහඩිය
මහන්සිය, ඔහුෙග් ශමය, ඔහුෙග් සියලු ෙද්වල් වියදම් කරන්ෙන්
ෙම් රෙට් අෙනක් ජනතාව ෙවනුෙවන්; අෙනක් ජනතාව ජීවත්
කරවන්න. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය ෙහොඳින් දන්න මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා, එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා අෙප් රජෙය්
පතිපත්තිය, අනාගත වැඩ පිළිෙවළ අනුව ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක
ෙම් රෙට් කෘෂි නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කරන්න, ආර්ථික නිෂ්පාදන
වැඩිදියුණු කරන්න සුවිෙශේෂී ෙමෙහවරක් කරනවා. ඒ නිසා ඊට
අවශ කටයුතු අද දවෙසේ කියාත්මක කරලා තිෙබනවා.
මට මතකයි එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා ෙගොවි විශාම
වැටුප ලබා ෙදන්න මාතෙල් දිස්තික්කයටත් ආවා. මාතෙල්
දිස්තික්කයටත් ඇවිල්ලා 1,500ක්, 2,000ක් ෙගොවි ජනතාව
කෙඳව්වා. ඔවුන් කිසිම ෙවලාවක කිසිම ෙදයක් ඉල්ලුෙව් නැහැ.
හැබැයි, ඔවුන්ට පුදුමාකාර සතුටක් තිබුණා. අවුරුදු 50, 60, 70
වයස්වල ජීවත් වන ඔවුන්ට පුදුමාකාර සතුටක් තිබුණා, එක
දවසක, එක මාසයක තමන්ට සිදු වුණු පාඩුවට වඩා සමස්ත
අනාගතය ෙවනුෙවන්, තමන්ෙග් විශාම වැටුප ෙවනුෙවන් කරන
ආෙයෝජනය සම්බන්ධෙයන් එදා ඒ ෙගොවි ජනතාව සතුටු කඳුළු
ෙහළුවා. ඒ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ තමයි අද
දවෙසේ ෙම් කියාත්මක වන්ෙන්. අපි ෙගොවිෙයකුව දකින්ෙන් බුදු
ෙවන්න පාරමිතා පුරන ෙකෙනකු හැටියටයි. ෙගොවියා වන
මහන්සිය, ඔහුට පුළුවන් කාලෙය් වැය කරන ශමය හා ෙහළන
දහඩිය ෙවනුෙවන් ඔහුව සුදුසු තැන තියන්න, ඔහුට ජාතිෙයන්
ලැබිය යුතු පණාමය පුද කරන්න තමයි ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය
ෙවන කවරදාකටත් වඩා පිළිෙවළක් ඇතිව, යම් කමෙව්දයක්
අනුව අද කියාත්මක කරන්න අවශ කටයුතු කරන්ෙන්. ෙගොවි
ෙසත ෙලොතරැයිය තුළින්, ඒ වාෙග්ම ෙවනත් කමෙව්ද තුළින්
ලැෙබන අරමුදල්වලින් ෙගොවීන්ට විශාම වැටුප් ලබා ෙදන්න
අවශ කටයුතු කර තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග යටෙත්
අෙප් අලුත් ෙයෝජනා තුළ තිෙබනවා, වයස අවුරුදු 60 සිට 63
දක්වා මාසිකව රුපියල් 1,000ක්, අවුරුදු 64 සිට 70 දක්වා රුපියල්
1,250ක්, අවුරුදු 71 සිට 77 දක්වා රුපියල් 2,000ක්, අවුරුදු 78
ෙහෝ ඊට වැඩි අයට රුපියල් 5,000ක් ආදී වශෙයන් විශාම වැටුප්
ලබා ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය යුගෙය්දී අප
රජය ෙගන ගිය වැඩ පිළිෙවළ නිසා ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය ඇතුළු
සෑම ක්ෙෂේතයකම විශාල සංවර්ධනයක් සිදු වුණා. ගරු
අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමාෙග් කථාව මම අසා ෙගන සිටියා.
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මම 2009 දී ගියා මල්ලාවි සහ තුනුක්කායි පෙද්ශවලට. ඒ කාලෙය්
බිම් ෙබෝම්බ වළලා තිබුණු නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් ජනතාවට
බණ්ඩක්කා පැළයක්වත් සිටුවා ගන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ; වී
ලාහක ෙගොවිතැනක් කර ගන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ; ගහක
තිබුණ අඹ ෙගඩියක් කඩා ගන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ.
තස්තවාදය නිසා ඒ සියල්ල අහිමි ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒ පෙද්ශෙය්
ජනතාවට තමන්ෙග් ජීවිත පිළිබඳ බලාෙපොෙරොත්තු තිබුෙණ් නැහැ.
ඔවුන් හැඬූ කඳුළින් ජීවත් වුෙණ්. ඔවුන් හවසට බංකර්වල ජීවත්
වුෙණ්. එෙහම යුගයක් තිබුණා. ඒ ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුෙවෝ
ෙනොදැනුවත්කම නිසා ඒ බිම් ෙබෝම්බවලින් මිය ගියා. සමහර අය
ෙගොවි තැන් කරන්න ගිය අවස්ථාවලදී ෙමන්ම තමන්ෙග්
ෙගවත්ෙත් ඇවිදින ෙකොට බිම් ෙබෝම්බ පුපුරලා මිය ගියා. එවැනි
අවස්ථාවලට ඔවුන් මුහුණ දුන්නා. අපි සතුටින් කියන්න ඕනෑ,
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් යුද්ධය අවසන්
කරලා අද වන විට උතුරු නැෙඟනහිර පෙද්ශවල තිබුණු බිම්
ෙබෝම්බ ඉවත් කර තිෙබන බව. යම් යම් තැන්වල තවත්
තිෙබනවා. අපි ගිහින් ඒ ජනතාව නැවත ඒ පෙද්ශවල පදිංචි කළා.
ඔවුන්ට ෙගොවිතැන් කටයුතු කරන්න අපි ටැක්ටර් ෙබදා දුන්නා.
අවශ ෙගොවි උපකරණ වාෙග් ෙද්වල් ෙබදා දුන්නා. අද ඒ ජනතාව
ෙගොවිතැන් කර ෙගන සතුටින් ජීවත් වනවා. ඒ අයට
බලාෙපොෙරොත්තුෙව් දෑස් දල්වා ෙගන ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් යුගය
අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ෙම් රජය නිර්මාණය
කර දී තිෙබනවා.
ගරු අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ
ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ගැන අපට තිෙබන්ෙන් සුවිෙශේෂී වුවමනාවක්
බව. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කරන්ෙන් ළිෙඳේ ඉන්නා ෙගම්ෙබෝ
වාෙග්. ෙම් රෙට් ආහාර නිෂ්පාදනය යුද හමුදාෙවන් ෙහෝ ෙවනත්
කුමන හමුදාවකින් කළත් ඒ නිෂ්පාදනෙය් පතිඵල ලැෙබන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේලාටයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මාසික ජීවන වියදම්
බිල තමයි ඒ නිසා අඩු ෙවන්ෙන්. ඒ නිෂ්පාදන ගලා ෙගන එන
ෙකොට ෙගොවි ජනතාවට වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාටත් ඒ නිෂ්පාදන මිල
දී ෙගන ජීවිතය ෙගන යන්න හැකි වනවා. රට සංවර්ධනය ෙවන්න
නම් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිෂ්පාදන පමාණාත්මකව
හා ගුණාත්මකව - quantity and quality - වැඩිදියුණු කරන්න
ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මහා පා ගමන අවසන්
වුණාට පස්ෙසේ චීනෙය්ත් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ආවා. යුද හමුදාව
රෙට් ආහාර නිෂ්පාදනයට එකතු වුණා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්දිත්
ඒෙසේ සිදු වුණා. ගැමුණු රජතුමාත් එදා ඒක කළා. ෙවල්ලස්සට
ගිහින් ආහාර නිෂ්පාදනයට දායක වුණා. යුද්ධයක් ජයගහණය
කරන්න ෙහෝ රටක් ඉදිරියට ෙගන යන්න ෙහෝ නිෂ්පාදනය වැඩි
දියුණු කරන්න ඕනෑ. රට ආහාරවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න
ඕනෑ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
කරනවා. රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි වන ෙකොට රෙට් ජීවත් වන
ජනතාවට ඒෙක් පහසුව දැෙනනවා වාෙග්ම pocket එෙකන් වැය
වන ගණන අඩු ෙවනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළයි අද රජය මඟින්
කියාත්මක කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අද අපි
කියන්න ඕනෑ රෙට් නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය ගැන. වී
නිෂ්පාදනය සියයට 13.3කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙපොල් නිෂ්පාදනය සියයට 9.3කින්, ෙත් නිෂ්පාදනය
සියයට 8.3කින්, සුළු අපනයන ෙභෝග-

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
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(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න.
රබර් නිෂ්පාදනය සියයට 2කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා.
කෘෂි කාර්මික ෙභෝග, කිරි නිෂ්පාදන හා පලතුරු නිෂ්පාදනය
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රට ස්වයංෙපෝෂිත කරන්න අවශ
වැඩ පිළිෙවළ අද රජය කියාත්මක කරනවා. රට එක පාරටම
සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. ෙරෝමය ෙගොඩ නැඟුෙණ් එක
දවසකින් ෙනොෙවයි. මහා පරිමාණ වාරි මාර්ග කම හදලා, සුළු
වාරි මාර්ග කම හදලා, විදුලිය ලබා දීලා, මහාමාර්ග හදලා, ඒ
වාෙග්ම ගාමීය මාර්ග පද්ධතීන් හදලා ඒ සියලු පහසුකම් ලබා දීම
ඒ තුළින් තමයි ෙම් රට ෙගොඩ නැඟීෙම් කටයුත්ත සිද්ධ කරන්ෙන්.
තවත් පැත්තකින් අපි ෙගොවි ජනතාව ගැන කල්පනා කරන්ෙන්
ඔවුන් ජාතිෙය් මුර ෙද්වතාවුන් හැටියටයි. ජීවිතෙය් අවසාන
කාලෙය්දී අත පය ෙවෙහසවන්න බැරි ෙගොවි ජනතාවට විශාම
වැටුපක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම, ණය ආධාර මුදල් ලබා
ෙදන්න කටයුතු කිරීම, හදිසි පතිලාභ ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම
අප රජය ගත් ඉතාමත් වැදගත් කියා මාර්ගයක් හැටියට අප
කල්පනා කරනවා. සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා ෙමොනවා කිව්වත්, අද
දින ඉදිරිපත් කරන ෙම් නිෙයෝගයත් එක්ක එකඟ ෙවලා ජනතා
හිතවාදී පිරිසක් වශෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙමයට සහෙයෝගය දීලා
කටයුතු කරනු ඇතැයි අපි විශ්වාස කරනවා.
[අ.භා. 4.00]
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(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රටට බත සපයන මුළු රටටම අභිමානයක් වූ අෙප් රෙට් ආහාර
සුරක්ෂිතභාවය සාක්ෂාත් කරන්නට ශක්තිය ලබා ෙදන ෙගොවියා
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් මෙග් අදහස්, ෙයෝජනා
හා විෙව්චන ෙම් කාලීන මාතෘකාවට එකතු කරන්න ලැබීම ගැන
මම සතුටු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙගොවියා ගැන කථා
කරන ෙකොට අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා, පම්ෙපෝරි
ෙද්ශපාලනයත්, කියාත්මක ෙද්ශපාලනයත් අතර තිෙබන
පරස්පරතාව. අෙප් රෙට් ෙගොවි විශාම වැටුපක් බිහි වුෙණ් 1987
වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය තුළිනුයි. අද අපි ෙම් සාකච්ඡා
කරන්ෙන් 1987 වර්ෂෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ආරම්භ
කරලා, වර්තමාන රජය අවුරුදු ෙදකක් කප්පාදු කරලා -කපා දමාෙගොවීන් විසින් මහා උද්ෙඝෝෂණයක් කරපු ෙගොවි විශාම වැටුප
ගැනයි. ෙගොවි ජනතාවෙග් ඒ විප්ලවීය ඉල්ලීමට ඇහුම් කන් දුන්
නිසා තමයි නැවත වරක් 2014 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් ෙගොවි
විශාම වැටුප් කමය ආරම්භ වුෙණ්. නමුත්, රජය අද ෙපන්වන්න
හදනවා, ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය අලුෙතන් අෙප් රටට ලබා
දුන් අතිවිශාල වූ දායාදයක් හැටියට. ඒක වැරදියි. 1987 වර්ෂෙය්
ඉඳලා ෙනොකඩවාම ෙමය කියාත්මක වුණා. 2010 වර්ෂෙය්
අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට 2013 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා
වර්තමාන රජය හිතාමතාම ෙගොවි විශාම වැටුප අෙහෝසි කළා;
අවළංගු කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් දැවැන්ත ජනතා අරගළයක්
කියාත්මක වුණාට පස්ෙසේ වයස අවුරුදු 63න් පසු ෙගොවි විශාම
වැටුප කියාත්මක කරනවා කියලා අය වැය කථාෙව් කිව්වා.
ඒකටත් මහා ජනතා විෙරෝධයක් ආවා; ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය
කළා; ෙගොවි ජනතාව මහ පාරට බැස්සා. ෙගොවි ජනතාවෙග් ඒ
ශක්තිය නිසා අවුරුදු 63 සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා සංෙශෝධනය
කළා. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 63 සීමාව රජය විසින් හකුළා ගත්තා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය අලුත්
මුහුණුවරකින් 2014 දී කියාත්මක වුෙණ් රෙට් ජනතාව ෙගොවි
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විශාම වැටුප කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා උද්ෙඝෝෂණය කරපු
නිසා බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
2010 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට 2013 වර්ෂෙය්
ෙදසැම්බර් මාසය දක්වා ෙගොවි විශාම වැටුප කප්පාදු කරලා
තිබුණා. ෙම් රජය ෙගොවි විශාම වැටුප කප්පාදු කළ කාල
වකවානුව තුළදී ෙගොවියාට ලබා දිය යුතු හිඟ විශාම වැටුප ගැන
චචනයක්වත් පකාශ කරන්ෙන් නැහැ. ෙගොවි විශාම වැටුප කප්පාදු
කළ කාලය තුළ ෙගොවීන්ට ලැබිය යුතු හිඟ විශාම වැටුප් පමාණය
ලබා ෙදන්නට අද රජය මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒකට උත්තර
සපයන්න අද රජය අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි අහන්න
කැමැතියි, ෙගොවි විශාම වැටුප කප්පාදු කළ ෙම් කාල වකවානුව
තුළදී ෙගොවියාට අහිමි වුණු ඒ අරමුදල් ටික ලබා ෙදන්නට රජය
කටයුතු කරනවාද, නැද්ද කියා. කරුණාකරලා ඒ ගැන රෙට් ෙගොවි
ජනතාව දැනුවත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.
125,000ක් වූ ෙගොවි පරපුරට මාස්පතා රුපියල් මිලියන 125ක්
වැය කරන්න තිෙබනවා, ෙම්ක මහා විශාල මුදලක්, ෙකොෙහොමද
ෙම්ක කරන්ෙන් කියලා රජෙය් සමහෙරක් අෙපන් පශ්න කරනවා.
හම්බන්ෙතොට වරායට නුදුරින් මුහුද ෙගොඩ කරලා රුපියල් ෙකෝටි
10,420ක් වැය කරලා දිවයිනක් හදන්නට පුළුවන් නම්, ෙකොළඹ
වරායට නුදුරින් රුපියල් ෙකෝටි 5,800ක් වැය කරලා ඒ වාෙග්ම
දිවයිනක් හදන්නට පුළුවන් නම්, ෙනළුම් කුලුන ෙවනුෙවන්
රුපියල් ෙකෝටි 1,350ක් කැප කරන්න පුළුවන් නම්, වර්තමාන
රජය වසර ෙදකක් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට අහිමි කරපු ෙගොවි විශාම
වැටුප ලබා ෙදන්නට ඇයි ෙමච්චර තටමන්ෙන්, ඇයි ෙමච්චර
හිතන්ෙන් බලන්ෙන් කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ෙම් වාෙග්
නාස්තිකාර ව ාපෘතිවලට රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වැය
කරනවා නම් ෙම් රටට ජීවය, පාණය, ශක්තිය ලබා ෙදන ෙගොවියා
සුරකින්නට ෙමච්චර මැළි වන්ෙන් ඇයි කියන එක මටත් ෙලොකු
පශ්නයක්. දැන් ෙම් විවාදෙය් දී ෙබොෙහොම ලස්සනට පකාශ වුණා,
ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ලබා ෙදනවා කියන ෙපොෙහොර සහනාධාරය
පිළිබඳව. ෙබොෙහොම වගකීෙමන් කිව්වා ෙපොෙහොර මිටිය ෙදන්ෙන්
රුපියල් 350ට කියලා. රුපියල් 350ට ෙම් රෙට් ෙකොෙහේවත්
ෙපොෙහොර මිටියක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙපොෙහොර මිටිය ෙදන්ෙන්
රුපියල් 500ටයි. රුපියල් 350ට රුපියල් 150ක රක්ෂණ ගාස්තුවක්
එකතු කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද වන විට ෙපොෙහොර
සහනාධාරය සියයට 39කින් කපලා. යූරියා ෙපොෙහොර සහනාධාරය
සියයට 35කින් කපලා. TSP සහනාධාරය සියයට 58කින් කපලා.
MOP සහනාධාරය සියයට 29කින් කපලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙගොවි ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන්
බාල ෙපොෙහොර. ෙපොෙහොර ෙගන්වන්ෙන් උතුරු අපිකාෙවන් සහ
චීනෙයන්. පමිතිෙයන් ෙතොර ෙපොෙහොර, ගුණාත්මක භාවයක් නැති
ෙපොෙහොර සහ ආසනික්, කැඩ්මියම් අඩංගු ෙපොෙහොර තමයි
ෙගන්වන්ෙන්. ගුණාත්මක ෙපොෙහොර ෙගන්වනවා නම්
ඕස්ෙට්ලියාෙවන්, ඇෙමරිකාෙවන් එෙහමත් නැත්නම් රුසියාෙවන්
ෙගන්වන්නට ඕනෑ. දැන් ෙම් බාල ෙපොෙහොර ෙගන්වපු එෙක් ඵල
විපාක ෙමොනවාද? වර්තමාන රජය විසින් ෙගොවි ජනතාව වකුගඩු
වසංගතය හරහා මරණ මංචකය කරා ෙයොමු කරලා තිෙබනවා
කියන කාරණය ෙපර පාසල් දරුවා වුණත් දන්නා කාරණාවක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපට
අහන්නට ලැබුණා ගරු මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා ෙගොවියා සුඛිත මුදිත කරවන්නට ඇප කැප ෙවන බව
කිව්වා. ෙගොවියා සුඛිත මුදිත කරවන්නට බාල ෙපොෙහොර දීලා
හරියන්ෙන් නැහැ. ඒවායින් ෙගොවියා සුඛිත මුදිත ෙවන්ෙන් නැහැ,
ෙකළින්ම යන්ෙන් කනත්තටයි. ෙගොවියා සුඛිත මුදිත කරන්නට
නම් ෙහොඳ ගුණාත්මක ෙපොෙහොර අෙප් රටට ෙගන්වන්නට ඕනෑ.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කුඹුරු පනත ගැන සහ
අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය සුරක්ෂා කිරීම ගැන අෙප් ගරු මුදල්
හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා සඳහන් කළා. 2000 අංක
46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන පනත එදා ෙපොදුජන එක්සත්
ෙපරමුෙණ් කෘෂිකර්ම අමාත දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමා ෙම් රටට
ඉදිරිපත් කළා. ඒ පනතින් අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය සහමුලින්ම
විනාශ ෙවන බව ෙම් රජය පිළිගත්තා. එෙහම කියලා, 2011 දී
අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන (සංෙශෝධිත) පනත ෙගනාවා.
නමුත් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා අඬ ෙබර ගහලා, ෙහොඳ
සන්දර්ශන පවත්වලා, සැණෙකළි පවත්වලා ෙගොවිජන සංවර්ධන
(සංෙශෝධිත) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කෙළේ ෙම් රෙට් ලක්ෂ
ගණනක් වන අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය සුරක්ෂා ෙවනවා
කියලායි. ඒ ෙගොවිජන සංවර්ධන (සංෙශෝධිත) පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳ විවාදය නරඹන්නට රෙට් අඳ ෙගොවියන් රැසක් ෙම්
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට කැෙඳව්වා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, අද ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද ෙම්
සංෙශෝධිත පනතින් අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය ආරක්ෂා ෙවලා
නැහැ.
ෙකොඩිතුවක්කු ආරච්චිෙග් කරුණාසීලි මහත්මිය, ගෙඟ් යාය,
තිස්සමහාරාමය යන අයට, -ඇය අඳ ෙගොවි කාන්තාවක්හම්බන්ෙතොට ෙගොවිජන සංවර්ධන සහකාර ෙකොමසාරිස් එන්.පී.
ගමෙග් මහත්මිය විසින් ලිපියක් යවා තිෙබනවා. ඒ ලිපිෙයන්
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අලුත් සංෙශෝධන පනත යටෙත් නව අඳ
ෙගොවීන් නම් කිරීම සඳහා පතිපාදන සලසා ෙනොමැති බැවින්
ඇයෙග් ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කළ බව දන්වා තිෙබනවා. 2011 අංක
46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන (සංෙශෝධිත) පනතින් අලුතින් අඳ
ෙගොවීන් නම් කිරීම තහනම් කරලා තිෙබනවා. ෙකොඩිතුවක්කු
ආරච්චිෙග් කරුණාසීලි, ගෙඟ් යාය, තිස්සමහාරාමය යන අයට,
හම්බන්ෙතොට ෙගොවිජන සංවර්ධන සහකාර ෙකොමසාරිස් විසින්
එවන ලද ලිපිය මම සභාගත* කරනවා.
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අඳ ෙගොවි පවුල් 20,000ක්
ඉන්නවා. රට පුරාම අඳ ෙගොවි ජනතාව -අඳ ෙගොවි ක්ෙෂේතෙය්
ජනතාව- ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. මම වර්තමාන රජෙයන්
අහන්නට කැමැතියි, 2011 අංක 46 දරන ෙගොවිජන සංවර්ධන
(සංෙශෝධන) පනතින් අඳ ෙගොවියාෙග් අඳ අයිතිය සුරක්ෂා
කරනවා කියලා ඇයි ඒක කප්පාදු කෙළේ කියන කාරණය. එයට
සාක්ෂි හැටියට මම හම්බන්ෙතොට ෙගොවිජන සංවර්ධන සහකාර
ෙකොමසාරිස්තුමිය ෙකොඩිතුවක්කු ආරච්චිෙග් කරුණාසීලි
මහත්මියට යැවූ ලිපිය සභාගත කළා.
ෙගොවියාෙග් සුඛ විහරණය ගැන කථා කරන විට, අෙප්
කෘෂිකර්ම අමාත ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම්
උත්තරීතර සභාවට පකාශ කරලා තිෙබනවා වී කිෙලෝවක්
නිෂ්පාදනය කරන්නට යන නිෂ්පාදන මිල රුපියල් 31.25ක් බව.
එතෙකොට වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කරන්නට රුපියල් 31.25ක්
වැය ෙවනවා . මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. කෘෂිකර්ම අමාත
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව්දී එය
පකාශ කළා. වී කිෙලෝවක් නිෂ්පාදනය කරන්නට රුපියල්
31.25ක් යනවා කියන විට රුපියල් 32ක සහතික මිලකින් වී
කිෙලෝවකින් ලැෙබන ආදායම කීයද? ශත 75යි. ශත 75ක
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව ජීවත් වන
බල පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු පක්ෂ ෙභ්දෙයන්
ෙතොරව පුනපුනා ෙම් ගරු සභාෙව් ෙයෝජනා කළා වීවලට රුපියල්
40ක සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න කියලා. කට වචනෙයන්
පමණක් ෙනොෙවයි, පකාශනෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, නීති
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙකටුම්පතක් හරහා එය නීත නුකූල කරන්න කියලා අපි ෙයෝජනා
කළා. නමුත් අද වන විටත් ඒ මාතෘකාව පිළිබඳව වර්තමාන රජය
මුනිවත රකිමින් සිටිනවා.
ෙගොවි ජනතාවට ෙමච්චර ආදරය කරන රජයක් අද රට
පාලනය කරනවා නම්, බීජ පනතක් ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට්
සමාගම්වලට, බහු ජාතික සමාගම්වලට බීජ අයිතිෙය් ආධිපත ය
සහමුලින් පවරන්න පිඹුරු පත් සකස් කරමින් සිටින්ෙන් ඇයි
කියන එක අප අහන්න කැමැතියි. ෙම් වැඩ සටහන නිසා අෙප්
රෙට් ෙගොවියා නිපදවන බීජ වර්ග තහනම් වන තත්ත්වයකට
ඇවිල්ලා. අද බීජ මාෆියාවක් හරහා බහු ජාතික සමාගම් ෙම් රෙට්
ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය සහමුලින් පාලනය කරන තත්ත්වයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද බහු ජාතික සමාගම් කරන්ෙන්? ෙලඩ
බීජ සපයන එකයි කරන්ෙන්. ෙලඩ බීජ සපයලා ඒවාට ෙබෙහත්
ටික සපයන්ෙන් කවුද? ඒක සපයන්ෙන්ත් බහු ජාතික සමාගම.
ඊට පස්ෙසේ ෙපොෙහොර ටික සපයන්ෙන් කවුද? බහු ජාතික සමාගම.
වල් ඇට සහිත ෙපොෙහොර සපයන්ෙන් කවුද? බහු ජාතික සමාගම.
ඒ වල් නැති කරන්න වල් නාශක සපයන්ෙන් කවුද? බහු ජාතික
සමාගම. වල් නාශක හරහා ෙලඩුන් බිහි කරන්ෙන් කවුද? බහු
ජාතික සමාගම. ෙලඩුන්ට බාල ෙබෙහත් ටික එවන්ෙන් කවුද?
බහු ජාතික සමාගම. එෙහම නම්, ෙම් විසම චකය මඟින් බහු
ජාතික සමාගම් ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතෙය් සම්පූර්ණ
ආධිපත ය පවරා ගනිමින් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතය ගිල ගන්නා වූ
තත්ත්වයකට අද ඇවිල්ලා තිෙබනවාය කියන එක මා වගකීෙමන්
ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් මෙග් කථාව
අහෙගන සිටින ෙගොවි ජනපද පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන මැති
ඇමතිතුමන්ලා දැනගන්න ඕනෑ ෙම් බීජ පනත හරහා ෙගොවියාට
සිදු වන්න යන හානිය ගැන. ෙම් බීජ පනත බීජ නිෂ්පාදනය, බීජ
පවාහනය, බීජ අෙළවිය සඳහා ෙගොවියාට සහමුලින් වැට බැඳීමක්
හැටියටයි කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් නව පනත හරහා ෙගොවියා
බීජ ව ාපෘති කියාත්මක කරන්න අවසර ගන්න ඕනෑ. අවසර
ගන්න ඕනෑ පමණක් ෙනොෙවයි. ලියා පදිංචි ගාස්තුවකුත් ෙගවන්න
ඕනෑ. එෙසේ ෙනොකළෙහොත් ලඝු නඩු විභාගයකින් පසුව එක්ෙකෝ
මාස හයකට හිෙර් යනවා. එෙහම නැත්නම් රුපියල් 50,000ක
දඩයකට මුහුණ ෙදනවා. එෙහමත් නැත්නම් ඒ ෙදකම කියාත්මක
ෙවනවා. වර්තමාන රජෙයන් මා අහන්න කැමැතියි, ෙම් වාෙග්
පනත් ෙගනැල්ලා බහු ජාතික සමාගම්වලට බීජ ආධිපත ය සියයට
සියයක් පැවරීම තුළින් ෙගොවියා සුරකින්න පුළුවන්ද, ෙගොවියා රැක
ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මට ඇහුණා කියනවා, 'ෙගොවියන් රෙට්
මුර ෙද්වතාවුන්' කියලා. බීජ පනත් ෙගනැල්ලා රෙට් මුර
ෙද්වතාවුන් ආරක්ෂා කරගන්ෙන් ෙමෙහමද කියන එක වර්තමාන
රජෙය් ඇමතිතුමන්ලාෙගන්, මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම අහන්න
කැමැතියි.
එපමණක් ෙනොෙවයි. චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, විමල්
වීරවංශ ඇමතිතුමාත් ඍජුවම ජනාධිපතිතුමාට පකාශ කරලා
තිෙබනවා, ෙම් බීජ පනත තුළින් අෙප් රෙට් ෙගොවියා වැනෙසනවා
කියලා. චම්පික රණවක මැතිතුමාටයි, විමල් වීරවංශ මැතිතුමාටයි
ෙම් වාෙග් අදහස් පකාශ කරන්න පුළුවන් නම් ෙගොවි ජනපද
පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන, අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව බල
පෙද්ශ නිෙයෝජනය කරන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ඇමතිතුමන්ලා, මන්තීතුමන්ලා නිහඬව සිටින්ෙන් ඇයි කියන එක
අපටත්, ෙගොවි ජනතාවටත් ඉමහත් පෙහේලිකාවක්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මම
පැහැදිලිවම කියනවා, අද අෙප් රෙට් කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය්
බරපතළ කඩා වැටීමක් සිදු ෙවමින් පවතිනවා කියලා. ෙම්
බරපතළ කඩා වැටීම අපට ෙපන්වන්න පුළුවන් සංඛ ා ෙල්ඛන
අනුව. බලන්න මහ බැංකුෙව් වාර්තාව අරෙගන. මහ බැංකු
වාර්තාවට අනුව, 1994 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය රෙට් වගකීම ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත්, සන්ධානයටත් භාර ෙදන ෙකොට දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂි කර්මාන්තය ලබා දුන්නා සියයට 23.8ක
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දායකත්වයක්. 1994 දී සියයට 23.8ක දායකත්වයක් ලබා දුන්
කෘෂි කාර්මික ක්ෙෂේතය 2012 වන විට අෙප් රෙට් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයට ලබා ෙදන දායකත්වය සියයට 11යි. ෙම්ෙකන්
පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, විෙශේෂෙයන්ම කෘෂි කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය්
බරපතළ කඩා වැටීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා. ෙම්කට
විකල්ප තර්කයක් හැටියට අෙප් බැසිල් ඇමතිතුමාද ෙකොෙහේද කෑ
ගහලා කියනවා මට ඇහුණා, කර්මාන්තකරණය වන විට ඒක
පහළ වැටීමක් සිදු ෙවනවා කියලා. එෙහම තර්කයක් ඔබතුමා
ඉදිරිපත් කරනවා නම් කරුණාකර මට ෙම් ගැනත් කියන්න.
ඉන්දියාවත් අද කර්මාන්තකරණයකට ලක් ෙවනවා ෙන්ද?
ඉන්දියාෙව් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට 2011දී කෘෂි කර්මාන්තය
එපමණක් ෙනොෙවයි.
ලබා දුන් දායකත්වය සියයට 17යි.
පාකිස්තානෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට කෘෂි කර්මාන්තය ලබා
ෙදන දායකත්වය සියයට 21යි. මම ෙම්වා වගකීෙමන් කියන්ෙන්.
මම ෙම් සියලුම දත්ත, ෙතොරතුරු, කරුණු, කාරණා සභාගත*
කරනවා.
මැෙල්සියාෙව් කෘෂි කර්මාන්තෙයන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට
ලබා ෙදන දායකත්වය කීයද? අපි ෙවනත් රටවල් පැත්තකින්
තියමු. මැෙල්සියාෙව් දායකත්වය කීයද? ඒත් ලංකාවට වැඩිය
වැඩියි. ඒ සියයට 12ක්. මැෙල්සියාවට කියන්ෙන් ආසියානු
ආර්ථික ව ාඝයින්, "Asian Economic Tigers" කියලා. දැන් ඒ
රටවලත් ෙකොච්චර කර්මාන්තකරණයක් සිදු ෙවනවාද? ෙකොච්චර
කර්මාන්තකරණයක් සිදු වුණත් ඉන්දුනීසියාව දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනයට කෘෂි කර්මාන්තෙයන් සියයට 14.7ක දායකත්වයක්
ලබා ෙදනවා. මැෙල්සියාව සියයට 12කින් දායකත්වය ලබා
ෙදනවා. මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර අෙප් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තෙය් කඩා වැටීම ෙපන්වා ෙදන්නට මම තවත්
ෙතොරතුරු, කරුණු, කාරණා, දත්ත කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගොවිජන සංවර්ධන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අප ෙවත ලබා දී තිෙබන දත්ත සියල්ලක්ම මා
කලින් සභාගත කළා. එතුමන්ලා කියනවා ෙම් රෙට් වී වගා කරන
ෙගොවීන් ලක්ෂ 10ක් ඉන්නවාලු. ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන
558ක ෙගොවිජන බැංකු 532ක් පිහිටුවා තිෙබනවා. ෙම් ෙගොවිජන
බැංකු සංකල්පය ආරම්භ කෙළේ ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු කාල
වකවානුව තුළ. හැබැයි, පසු ගිය වසර 16 තුළ ෙගොවීන්
දසලක්ෂයකෙගන් ණය සහන ලබා දී තිෙබන්ෙන් ෙගොවීන්ෙගන්
සියයට 35කට; ෙගොවීන් 366,000කට. රුපියල් මිලියන 4000ක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ගණන් හදලා බැලුෙවොත් එක ෙගොවිෙයකුට
ලබා දී තිෙබන්ෙන් රුපියල් 10,983ක් වැනි ෙසොච්චම් මුදලක්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දත්ත ෙනොදන්නා මැතිඇමතිවරුන්ෙග් දැන
ගැනීම පිණිස පැහැදිලිවම ෙම් ෙතොරතුරු, කරුණු, කාරණා
සභාගත කළා.
මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය
යවා තිෙබන චකෙල්ඛයක් ගැන වගකීෙමන් කියනවා. මම ඒ
චකෙල්ඛයත් සභාගත** කරනවා.
ෙමොකක්ද ෙම් චකෙල්ඛෙයන් කියන්ෙන්? සියයට 39කින්
ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා ඉදිරි වසර තුන ඇතුළත
ලබා ෙදන ෙපොෙහොර පමාණය සියයට 5කින් අඩු කරනවා කියන
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

එකයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, වී වගාව ෙවනුවට විකල්ප ෙභෝග
වගාව සඳහා ෙගොවීන් ෙයොමු කිරීෙම් පයත්නයක් අද ෙම් රෙට්
කියාත්මක ෙවනවා. ඒ නිසා මට කියන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට්
කෘෂි කර්මාන්තයට ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි කියන එකයි.
[අ.භා. 4.20]

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ අමාත තුමා)
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නැහැ. කෘෂි රක්ෂණයට දායක වුණු ෙගොවි මහතුන්ෙග් මුදල්වලින්
තමයි ෙම්ක ෙරෝල් කරෙගන ආෙව්. එක අවස්ථාවක ඔබතුමාෙග්
පියා මැතිවරණයක් කිට්ටු කරලා ඒ ෙදසීෙය් මුදල පන්සීය කළා.
හැබැයි සතයක්වත් භාණ්ඩාගාරෙයන් දුන්ෙන් නැහැ. ඒ
රක්ෂිතයාෙග් මුදල්වලින්මයි ඒක ෙරෝල් කෙළේ. ඒෙකනුත් වුෙණ්
ක්ෂයවීමයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මාවිල්ආරුව වාෙග්ද?

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

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

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

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මා
ඉතා සතුටු ෙවනවා. එතුමා සාවද කරුණු කිහිපයක් තමයි
සභාගත කරන්න හදන්ෙන්. එතුමා කිව්වා, අෙප් රෙට් ෙගොවිජන
ෙසේවා මධ ස්ථාන පන්සිය තිස් ගණනක් තිෙබනවා කියලා. නමුත්
අෙප් රෙට් ෙගොවිජන මධ ස්ථාන 558ක් තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙගොවිජන බැංකු. ෙගොවිජන බැංකු
532ක් තිෙබනවා.
ෙගොවිජන
මධ ස්ථාන
558ක්
තිෙබනවා.
මා
ළඟ
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අමාත ාංශෙයන් එවපු ලිපිය තිෙබනවා.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

තමුන්නාන්ෙසේ ඒ එවන ඒවාද දන්ෙන් නැහැ කියවන්ෙන්. මට
සැකයක් තිෙබනවා.
ෙකෙසේ ෙවතත්, තමුන්නාන්ෙසේලා යටිගිරිෙයන් කෑ ගහන්ෙන්
ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කියලා ෙන්. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමා, දැන් මම
ඔබතුමාෙගන්
ෙම්
කාරණය
අහන්න
කැමැතියි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා 2001 බලයට ආපු
ෙවලාෙව් - බලයට ආවා කියන්ෙන් එතුමා රෙට් අගමැතිවරයා
විතරයි. රාජ නායකයා ෙවලා හිටිෙය්ත් නැහැ.- සියලුම කුඹුරු
ෙගොඩ කරලා ෙත්, ෙපොල්, රබර් වවන්න ලැහැස්ති වුණා ෙන්ද,
එෙහම නැත්නම් ෙගොඩනැගිලි, කර්මාන්ත ශාලා හදන්න ඕනෑය
කියලා කිව්වා ෙන්ද? ඒක තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද, නැද්ද?
ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද, නැද්ද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා ඒක ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා. ඒක
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒකට සද්දයක් නැතුව ඉන්නවා.
දැන් වාෙග් ෙනොෙවයි. දැන් පර්චස් 4ක්, 5ක් ෙගොඩ කරන්න
ඉල්ලුවත් ෙදන්ෙන් නැහැ. සම්පූර්ණෙයන්ම කුඹුරු ෙගොඩ කරලා
ෙම් රෙට් වී වගාව සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරලා හාල් පිට රටින්
ෙග්න්න තමයි 2001 බලයට පත් වුණු රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කටයුතු කෙළේ. අද කථා කරනවා,
කෘෂිකර්මය ගැන.
ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ඉස්ෙසල්ලාම ආරම්භ කෙළේ 1987
ගාමිණී ජයසූරිය ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය්දී කියන එක අපි
පිළිගන්නවා. ඒ ෙවලාෙව් ෙම්ක පටන් ගන්න ෙකොටම දායක
මුදලක් හැටියට රුපියල් මිලියන 750ක් භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙදන්න
තමයි තීන්දු කරලා තිබුෙණ්. නමුත් රුපියල් මිලියන 750 ෙවනුවට
මිලියන 75යි රජෙයන් දායක වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්දී ආරම්භ කළාට ඒ දායක මුදල දිගින් දිගටම ලැබුෙණ්

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

මාවිල් ආරු නඩුව තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් අක්කා
ගිහිල්ලා ෙහොර සල්ලි අච්චු ගැහුවා වාෙග්ද? ඒ වාෙග්ද?
තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා නිදන් හෑරුවා කියලා ඒ කාලෙය් කිව්වා.
පදනෙමන් ෙබදන සල්ලිත් එව්වා කියලා කියනවා. ඒ වාෙග්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මාවිල් ආරුව වාෙග්ද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අර සල්ලි අච්චු ගැහුවා වාෙග්ද? බැංකුවට ගිහිල්ලා අහු වුෙණ්.
ඒ වාෙග්ද කියලා තමයි මමත් අහන්ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මාවිල් ආරුව වාෙග්ද? ඒක ඇත්ත කථාවක් ෙනොෙවයිද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

අරක ඇත්ත කථාවක් ෙනොෙවයිද? ජනාධිපතිතුමාට පිං සිදු
ෙවන්න යන්තම් යට ගහ ගත්තා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මඩ, මඩ.

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

මඩ තමයි ඔක්ෙකෝම. මාවිල් ආරු සම්බන්ධව නඩුවක්
තිෙබනවා. ඒ නඩු අංකයත් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ ෙහොරකම් කරපු
මිනිස්සුන්ට -ඒ නිලධාරින්ට- විරුද්ධව නඩු දාලා තිෙබනවා. නඩු
වාර 49ක් දැන් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට මඩ
ගහන්න ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් අටවා ෙගන දැඟලුවාට ඒවා හරි
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙලෝෙක් සත ය කියලා ෙදයක් තිෙබනවා.
ෙගොවි විශාම වැටුප කඩා ෙගන වැටුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්දී කියන එක අපි විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ඒ
කාලෙය් ෙම්කට වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ් නැහැ. ආණ්ඩු
කිහිපයක් තිබුණා. 2011 ෙම්ක කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ෙහොයලා බලලා ෙගොවි
විශාම වැටුප ෙදන්න ඕනෑය කියලා දැඩි තීන්දුවක හිටියා. ෙමොකද,
ෙගොවීන් විශාල සංඛ ාවක් ඉන්නවා. රක්ෂිතෙයෝ 959,254ක්
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ඉන්නවා. ෙම්ක කඩාෙගන වැෙටන ෙකොට ඒ සියලු ෙදනාම අනාථ
වුණා.
ඊට පස්ෙසේ ෙගොවි ජනතාව අනාථ කරන්ෙන් නැතුව රජය
හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම්ෙක් වගකීම
භාර ගත්තා. ඒ අතරමං ෙවලා හිටපු 959,254ක්වූ ෙගොවි ජනතාවට
නැවත තමන්ෙග් උරුමය ලබා ෙදන්නට කටයුතු කෙළේ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් ස්තුතිපූර්වකව
සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම 959,254ක් ෙම් ෙවන ෙකොට කෘෂි
රක්ෂණෙය් රක්ෂිතෙයෝ හැටියට දායක මුදල් ලබා ගන්න
සුදුස්ෙසෝ හැටියට සඳහන් වන අතෙර් 128,659ක් මාසිකව විශාම
වැටුප් ලබන්න හිමිකම් ලබනවා. ඒ වාෙග්ම මාසිකව විශාම වැටුප්
සඳහා රුපියල් මිලියන 180ක මුදලක් අද භාණ්ඩාගාරයට -රජයටවැය කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රජය ඒ වගකීම අරෙගන අද ඒ
මුදල වැය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම ෙයෝජනා කමෙය් දායක මුදල්
වශෙයන් අරමුදලට බැර වී ඇති පමාණය රුපියල් මිලියන 3,228ක්
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම විශාම වැටුප් වශෙයන් ෙගවා ඇති මුදල
රුපියල් මිලියන 6,868ක් ෙවනවා. මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ, 1987 දී ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ආරම්භ
කරනෙකොට රුපියල් 200ක විශාම වැටුපක් තමයි ෙගොවි
මහත්මෙයකුට ලැබුෙණ්. නමුත් අද වනෙකොට ෙම් මුදල් පමාණය
රුපියල් 5,000ක් දක්වා වැඩි කරන්නට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
ඇතුළු රජයට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා කිව්වා,
ෙම් සම්බන්ධෙයන් උද්ෙඝෝෂණය කරලා අවුරුදු 63 සිට තිබුණු
වයස් සීමාව අවුරුදු 60 දක්වා පහළ බැස්සුවාය කියලා. අෙප්
ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා
කමෙය් ෙම් ගැන සඳහන් ෙවනවා. ඒ නිසා එය සාවද කරුණක්
බව මා පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. වයස අවුරුදු 60 සිට 63 දක්වා
රුපියල් 1,000කුත්, වයස අවුරුදු 64 සිට 70 දක්වා රුපියල්
1,250කුත්, වයස අවුරුදු 71 සිට 77 දක්වා රුපියල් 2,000ක මාසික
විශාම වැටුපකුත්, වයස අවුරුදු 78ක් ෙහෝ ඊට වැඩි සහ
ජීවිතාන්තය දක්වා රුපියල් 5,000ක මුදලකුත් ලබා ෙදන්නට
තීරණය කර තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ෙම් මූලික
සැලැස්ෙම් තිෙබන එකයි මා ළඟ තිෙබන්ෙන්, සජිත් ෙපේමදාස
මන්තීතුමනි. එතෙකොට අද ඒ පතිලාභය ෙගොවි ජනතාවට ලැබිලා
තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙගොවීන්ට හිඟ වැටුප් ලබා ෙදනවාද?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

හිඟ වැටුප් ලබා ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
ෙගොවි ජනතාව ෙනොමඟ යවලා ෙම්ෙකන් විශාල ෙද්ශපාලන
වාසියක් ලබා ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. නව ලක්ෂ
පනස්දාහකට වැඩිෙයන් සිටින ෙගොවි ජනතාවට රජය ෙමය ලබා
ෙනොෙදයි කියලා ඒ ෙගොවි ජනතාව ෙනොමඟ යවන්නට උත්සාහ
කළා. සමහර අය අමුඩය ගහෙගන පිටෙකොටුෙව් ෙපළපාලි ගියා
අපි දැක්කා. හැබැයි අමුඩය ගහෙගන ගිය අය ෙගොවිෙයෝ නම්
ෙනොෙවයි. අනුරාධපුරය, ෙපොෙළොන්නරුව පැත්ෙත් ෙගොවි
මහත්වරුන් නම් ඒ අය අමුඩය ගහන විධිෙයන් අපි දන්නවා.
නමුත් ෙම් සමහර අය ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න අමුඩය
ගහෙගන යනෙකොට ෙකොළඹ, ෙකොටුව දිහාෙව් ෙනෝනලා අහක
බලාෙගන සිටියා. ෙමොකද, අමුඩය ගහන්නට දන්ෙන් නැති,
අමුඩයක් ජීවිෙත්ට දැකලා නැති අය තමයි ෙද්ශපාලන වාසි ලබා
ගන්න ෙම් අමුඩය ගහෙගන ගිෙය්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් මැදමුලන ගෙම් ඉපදුණු, ෙම් රෙට්
ෙගොවි ජනතාවට ආදරය කරන නායකෙයක්. එවැනි නායකෙයක්
සිටින අවස්ථාවක ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ගන්න අමුඩය
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ගහෙගන ෙපළපාලි යන්න අවශ නැහැ. ෙම් අය අමුඩය
ගහෙගන ෙපළපාලි ගිහින් ෙද්ශපාලන වාසි ලබා ගන්න හැදුවා.
දැන් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ලැබුණාට පසුව ඒ සියලු ෙදනාෙගම
අමුඩය ගැලවුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැනත් අපි සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපනවා කියලා ෙම් අය
කියනවා. මට මතකයි, 2001 වර්ෂෙය් දී මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විපක්ෂ මන්තීවරයකු වශෙයන් සිටි අවස්ථාෙව් රුපියල් 500කින්
ෙපොෙහොර මිල අඩු කරන්න කියලා කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාට එදා
මම ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. රුපියල් 350ක් කරන්න කියලා
ෙනොෙවයි, රුපියල් 500කින් ෙපොෙහොර මිල අඩු කරන්න කියලා
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. එදා ෙපෙහොර මිටියක් රුපියල් 4,000ක්,
3,500ක් වැනි මිලකට තිබුෙණ්. එදා මට කිව්වා ෙම් පිස්සු
ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙව් කියලා. එදා සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාවක් හැටියට මම ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාපු අවස්ථාෙව්
ඇහුවා, "පිස්සුද, එෙහම කරන්න පුළුවන්ද?" කියලා. ඒ වාෙග්ම
අපි රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටිය ලබාෙදනෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහෙල්කම් තිස්ස
අත්තනායක මන්තීතුමා කිව්වා, රුපියල් 350ට දිගටම ෙපොෙහොර
ෙදන්න පුළුවන් නම්, එෙහනම් ෙම්ක ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහන
වාෙග් ෙවන්න ඕනෑ කියලා. දැන් 18වැනි කන්නයටයි අපි ඒ
මුදලට ෙපොෙහොර ලබා දීෙගන යන්ෙන්. බලාෙගන ගියාම දැන්
ඇලඩින්ෙග් පුදුම පහන තමයි. [බාධා කිරීමක්] අපි පමාණය අඩු
කරලා නැහැ. අපි නියැදි සමීක්ෂණයක් කළා. යූරියාවලින් තමයි
නයිටජන් ලබා ගන්ෙන්. සමහර තැන්වලට අවශ පමාණයට
වැඩිෙයන් යුරියා ලැබිලා තිෙබනවා. TSP වාෙග් මූලික සංඝටක
තුනක් තිෙබන ෙපොෙහොර වර්ග සමහර පෙද්ශවලට වැඩිෙයන්
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එම නියැදි පරීක්ෂණෙයන් පසුව කෘෂිකර්ම
නිලධාරින් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා, ෙම් සපයන ෙපොෙහොර
පමාණය වැඩියි, අෙප් ශාඛවලට ඒෙකන් බලපෑමක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා, ඒ නිසා අවශ පමාණය පමණක් සපයන්න කියලා. ඒ
නිසා තමයි ඔය ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ ෙවනස් වීම් සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එක පළාතකට යන ටික අඩු ෙවලා තිෙබනෙකොට,
අෙනක් පළාතට යන ටික වැඩි ෙවලා තිෙබන්න පුළුවන්. [බාධා
කිරීමක්]
නැහැ, ඒක අමූලික අසත ක්. කිසිම ආකාරයකින් ෙපොෙහොර
කප්පාදුවක් ෙවලා නැහැ. මා දන්නා තරමින් එෙහම ෙවලා නැහැ.
අෙප් ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් තමයි ෙපොෙහොර
ෙබදන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කාබනික ෙපොෙහොර වැඩිපුර
ෙයොදන්න කියලාත් අපි ඉල්ලීම් කරලා තිෙබනවා. රසායනික
ෙපොෙහොර විතරක් ෙනොෙවයි කාබනික ෙපොෙහොර වැඩිෙයන්
ෙයොදන්න කියලාත් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්න ඕනෑ අපි ෙපොෙහොර
සහනාධාරය කප්පාදු කරලා නැති බව. ෙපොෙහොර සහනාධාරය
දිගටම දුන්ෙන් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ෙගොවීන්ට ඉහළම සැලකිල්ල කෙළේ ෙම්
ආණ්ඩුවයි කියන එක කවුරුත් දන්නවා. බලන්න, අද වන ෙකොට
ෙමොරගහකන්ද ජලාශය, දැදුරු ඔය, යාං ඔය වාෙග් මුහුදට ගලා
ෙගන ගිය සියලුම ජලාශ හරවලා බිලියන ගණන් ෙයොදවා
ව ාපෘති ඇති කර තිෙබනවා. ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම
පරාකමබාහු, මහෙසන්, වසභ, අග්ෙබෝ, ධාතුෙසේන වැනි රජවරුන්
වැව් හදලා තිෙබන බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඒ
රජවරුන්ෙගන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම ජලාශ, වැව් අමුණු
හදලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ රජෙයන්ය කියන එක මා
ඉතා නිර්භීතව, සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න කැමැතියි, ෙගොවි
ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයක මහජන නිෙයෝජිතයකු
හැටියට.
ඉතිහාසෙය් ඉස්ෙසල්ලාම හදලා තිෙබන්ෙන් අභය වැව. ඒ
පණ්ඩුකාභය රජතුමා. බසවක්කුලම වැව කියලයි අපි දැන් භාවිත
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කරන්ෙන්. එදා ඉඳන් 2014 වනතුරු රාජ නාමාවලිය අරෙගන
බැලුෙවොත් වැඩිෙයන්ම වැව් හදලා තිෙබන රාජ නායකයා කවුද
කියලා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා,
අෙප් රජය 2005 ඉඳන් ෙම් දක්වා ෙගොවි ජනතාවට ජලය
සපයන්න වාරි මාර්ග පහසුකම් ඉහළින්ම ලබා දීලා තිෙබනවා
කියන එක. ඒ වාෙග්ම ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙම් වන ෙකොට
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙත්, ෙපොල්, රබර්වල
ඵලදාව අඩු වන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, වීවලට
විතරක් ෙනොෙවයි, වැවිලි කර්මාන්තෙය් ෙබෝගවලටත් ෙපොෙහොර
සහනාධාරය ලබා ෙදන්නය කියලා. ඒ අනුව ෙත්වල අස්වැන්න
වැඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් වගාව, රබර් සහ අෙනකුත් පලතුරු
වගාවලටත් ෙපොෙහොර ෙයොදන්න පටන් ගත්තා. අද ෙකෙසල්
ගසටත් ෙපොෙහොර දමනවා. ෙමොකද, රුපියල් 3,500ට ෙගෙනන
ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 1,200ට තමයි වැවිලි කර්මාන්තයට
ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රුපියල් 3,500ට 4,000ට ෙගෙනන
ෙපොෙහොර මිටිය තමයි අපි රුපියල් 350ට දුන්ෙන්. අද එය රුපියල්
500ක් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ රුපියල් 500 ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා
දැන් කථා කළා.
අපි කියන්න කැමැතියි, ඒ රුපියල් 150ක් රක්ෂණ බද්දක්
හැටියට අය කෙළේ, ෙගොවීන්ෙග් වගා හානි වුණාම ෙගවන්න වන්දි
කමයක් ඇති කිරීම සඳහා බව. එවැනි කමෙව්දයක් ෙමච්චර
කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාවට
වන්දි මුදලක් ලබා ෙදන්න අවශ නිසා තමයි ෙපොෙහොර මිටියක
සහනාධාරෙයන් රුපියල් 150ක් අඩු කෙළේ. වන අලින්ෙගන් වන
හානි, වන සතුන්ෙගන් වන හානි ඒ වාෙග්ම නියඟෙයන් වන හානි,
ගං වතුෙරන් වන හානි වැනි ෙද්වලට තමයි ෙම් මුදල රක්ෂණ
මණ්ඩලෙයන් ලබා ෙදන්ෙන්. අපි 2013 රුපියල් මිලියන 160ක්
පමණ දීලා තිෙබනවා. 2013 යල් කන්නෙය් වගා හානි සඳහා
රුපියල් මිලියන 1,890ක් ෙම් ෙපොෙහොර රක්ෂණ අරමුදලින් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2014 රුපියල් මිලියන 1,354ක් ලබා
ෙදනවා ෙගොවීන් 1,200කට. ඒ මුදල ෙම් එන හත්වැනිදා
අනුරාධපුරෙය් ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලය
කටයුතු සුදානම් කර තිෙබනවා. ඉතින් අපට මඩ ගහන්න ෙම්
ෙනොෙයකුත් ෙද් කිව්වත්, ෙනොෙයකුත් විධියට ෙම්වාට අවලාද
නැඟුවත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙදස් මත ෙගොවි ජනතාවට
ෙම්වා ලබා දීෙම් ඒ මහඟු කර්තව තමයි අෙප් ආණ්ඩුෙවන් ඉටු
කරන්ෙන් කියන එක විෙශේෂෙයන් මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
අෙප් ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මන්තීතුමා සඳහන්
කළා, ෙම් කිසිම ෙදයක් යාපනෙය් ජනතාවට ෙවන්ෙන් නැහැ
කියලා. අපට මතකයි, ''උතුරු වසන්තය'' වැඩසටහන යටෙත්
කටයුතු කරන විට අෙප් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා වැඩිපුරම
හිටිෙය් උතුෙර් බව. පාරවල් ටික හැදුවා; වැව් අමුණු ටික හැදුවා;
යාපනෙය් ෙපොකුණු ටික හැදුවා; විදුලිය ලබා දුන්නා. යාපනයට
යන ඕනෑම ෙකනකුට ෙප්නවා කරපු වැඩ ටික ෙමොනවාද කියලා.
එතැනින් එහාට අඩිය තියන්න බැරිවයි තිබුෙණ්. නමුත් අපි ගියා.
යුද්ධය ඉවර වනවාත් එක්කම අපි තමයි ඉස්ෙසල්ලාම යාපනයට
ගිෙය්, A9 මාර්ගෙය්. එදා තිබුණු යාපනය ද, එදා තිබුණු උතුරු
පළාත ද අද තිෙබන්ෙන් කියන එක ගැන යාපනය පැත්තට ගිෙය්
නැති අය දන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹට ෙවලා හිටපු අය දන්ෙන් නැහැ,
එදා තිබුණ තත්ත්වය. නමුත් අනුරාධපුරෙය් අපිට එතැනින් එහාට
යන ෙකොට එදා තිබුණු තත්ත්වයයි, අද තිෙබන තත්ත්වයයි අතර
ඒ ෙවනස ෙපෙනනවා.
සමහර මන්තීතුමන්ලා විෙශේෂෙයන්ම ඇහුවා, ෙගොවි විශාම
වැටුප ජීවිතය තිෙබන ෙතක්ම ඔවුන්ට ෙදනවා ද කියලා. ෙගොවි
විශාම වැටුප ආෙයත් ජීවිෙත්ට කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. කඩා
ෙනොවැෙටන හැටියට තමයි ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා හදලා දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප
ලබා ෙදන්න මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් රුපියල් මිලියන 1,000ක්
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දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවිෙසත ෙලොතරැයිෙයන් දිගටම රුපියල්
මිලියන 350ක මුදලක් ලැෙබනවා. ෙගොවි භාරකාර අරමුදෙලන්
ඉතිරි මුදල් ලැෙබනවා. ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ෙගොවි ජනතාවට
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිගටම ෙදනවා වාෙග්, -සමහර විට ඊටත්
එහාට ගිහිල්ලා- ෙනොනවත්වාම ලබා ෙදනවා. ෙකොයි ආණ්ඩුව
ආවත් කෘෂිකාර්මික හා ෙගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය යටෙත්
පවතින ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය කවදාවත් කඩා වැෙටන්ෙන්
නැහැයි කියන එක අපට ස්ථීර වශෙයන්ම කියන්න පුළුවන්. ඒ,
ෙම් සඳහා ස්ථීරසාර වැඩ පිළිෙවළක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හදලා
දීලා තිෙබන නිසා.
ෙගොවි ජනතාව ඉන්නා දිස්තික්කයක් නිෙයෝජනය කරන, ඒ
වාෙග්ම ෙගොවි ජනතාවත් එක්ක කටයුතු කරන මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ස්ථීරසාර වැඩ
පිළිෙවළක් යටෙත්, 9,50,000ක ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට සහන
සලසපු අෙප් නායකයාට.
ෙම් කටයුතු කරන එක පහසු නැහැ. 9,50,000ක් අනාථ
වුණාට පස්ෙසේ, ෙගොවි විශාම වැටුප නැවතිලා තිබුණු 9,50,000කට
නැවත ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීම ආශ්චර්යවත් කාරණයක්. ෙම්
විශාම වැටුප් කමය කඩා වැෙටන්ෙන් නැතුව එය හදලා දීම
සම්බන්ධෙයනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙකොෙහොම ස්තුති
කරනවාද කියන එකයි අපට තිෙබන පශ්නය. ෙමොකද එෙසේ
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි කවුරුවත් හිතුෙව් නැහැ; ෙම්
රෙට් ෙගොවි ජනතාව හිතුෙව්ත් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා arrears එක ගැන කිව්වා. මම ගියා,
දිස්තික්ක 25ටම. කිසි ෙකෙනක් arrears එකක් ගැන කථා
ෙකරුෙව් නැහැ. කිව්ෙව්, "දුන්නු රුපියල් 1,000 අද 5,000 කරලා
තිෙබනවා. අපි වෙයෝවෘද්ධ ෙවන ෙකොට අපට ජීවත් ෙවන්න
විධියක් නැතුව හිටියත් දැන් රුපියල් 5,000ක මුදලක් ලැෙබනවා.
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලැෙබනවා වාෙග් විශාම වැටුපක් අපටත්
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දීලා තිෙබනවා" කියලායි. ෙම් විශාම
වැටුප ලබා ගත් සමහර අය මෙග් අතින් ෙම් රුපියල් පන්දහස
ලබා ගත්තා.
මෙග් අතින් ෙම් රුපියල් පන්දහස ලබා ගන්න ෙකොට සමහර
අයට කඳුළු වැටුණා. වෙයෝවෘද්ධ ෙගොවි මහත්තුරුන්ට රුපියල්
පන්දාෙහේ cheque එක අපි ෙදන ෙකොට කඳුළු වැටුණා,
සන්ෙතෝෂයට. "ජනාධිපතිතුමාට අපි ෙකොෙහොම ස්තුති
කරන්නද?"කියලායි පකාශ කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොම
මඩ ගහන්න හැදුවත් අපි කරපු ෙහොඳ වැෙඩ්ට රෙට් ෙගොවි ජනතාව
ස්තුති කරනවා, අපි ඒ පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා කියන එක පකාශ
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. M. Joseph Michael
Perera. Before he starts, will an Hon. Member propose
the Hon. Shehan Semasinghe to take the Chair?
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

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

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the
Chair.

[අ.භා. 4.37]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි
විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව ෙකටිෙයන් යමක් සඳහන්
කරන්න කැමැතියි. මම දන්නා අන්දමට ෙගොවි ජනතාව කියන්ෙන්
ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම බත සපයා දුන්න, ඒ වාෙග්ම අතිවිශාල
විෙද්ශ විනිමය වැය වීමක් වළක්වපු ෙශේෂ්ඨ ජන ෙකොටසක්. අද
ගරු ඇමතිතුමන්ලාෙග් අවධානය මම ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි,
මා අෙත් තිෙබන ෙම් ලියවිල්ල ෙකෙරහි.
ගරු චන්දෙසේන ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කිව්වත්
ෙමහි සඳහන් ෙද් ගැන ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් බලන්න. ෙමහි ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා: ෙයෝජනා කමයට බැඳීෙමන් පසු ඊළඟ උපන්
දිනෙය්දී වයස 55යි; එක වර ෙගවන දායක මුදල රුපියල්
96,991යි; මාසික දායක මුදල රුපියල් 2,227යි; අර්ධ වාර්ෂික මුදල
රුපියල් 11,922යි. -ෙම් ගැන ගරු චන්දෙසේන ඇමතිතුමා දන්නවාද
දන්ෙන් නැහැ.- නමුත් ෙගවන මුදල- විශාම පතිලාභ සඳහා හිමිකම්
ලබන වයස 60-63 දක්වා- රුපියල් 1,000යි. අවුරුදු 64 සිට 70
දක්වා රුපියල් 1,250යි. අවුරුදු 71 සිට 77 දක්වා රුපියල් 2,000යි.
අවුරුදු 78 ෙහෝ ඊට වැඩි රුපියල් 5,000යි. ෙමෙහමයි සිද්ධ
වන්ෙන්. ෙම් මුදල ෙගවලා ඒ අය ෙම් වයසට එන ෙකොට ෙම්
අයෙග් ආදායම් තත්ත්වය, ජීවන තත්ත්වය ෙකොයි ආකාරද කියලා
බලන්න ඕනෑ. අවුරුදු 77 දක්වා අවුරුදු කීයක් ෙගවලාද? අවුරුදු
77න් එහාට යන ෙකොට ඒ අයට ලැෙබන මුදල රුපියල් 5,000 නම්
එදාට ඒ රුපියල් 5,000 ඇති ෙවයිද? ෙම්ක තමයි මට තිෙබන
පශ්නය. මම දන්නවා මුදල් අමාරුකම් තිෙබන බව. ෙම් කමය මීට
වඩා ෙවනස් විය යුතුයි. ෙගොවියන්ට, ධීවරයන්ට, රජෙය්
ෙසේවකයන්ට, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සිටින ෙසේවකයන්ට ෙම් ෙගොවි
විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කමය මීට
වඩා ෙවනස් කමයකට සකස් විය යුතුයි කියන එකයි මෙග් හැඟීම.
ඒක ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ඒක තමයි පධාන පශ්නය. අද රජය
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ දිහා බැලුවාම, අෙප් මුදල් නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් කාර්, තිෙරෝද රථ, ෙමෝටර් රථ, ෙමෝටර්
සයිකල් අතිවිශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒක හරි. ෙම්ක පටන්
ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ෙනොෙවයි. ෙම්ක පටන්
ගත්ෙත් ෙකොෙහන්ද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට අමතක ෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් මුදල් නිෙයෝජ ඇමතිතුමාටත් එය අමතක ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත පටන් ගත්ෙත් මහාමාන ඩී.එස්.
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ෙගොවිජන ව ාපාරවලින්. ෙගොවිජන
ව ාපාරවලින් ෙගොවි ජනතාවට ඇති ෙවන්න ඉඩම් දීලා, වතුර
දීලා, විදුලිය ලබා දීලා ශක්තිමත් ආර්ථිකයක එදා ෙගොවි පවුල
පිහිටවපු නිසායි ඒක ආරම්භ වුෙණ්. ඒක තමයි පළමු පියවර
වුෙණ්.
ෙදවැනි පියවර ගැනත් අපි කියන්නට ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා
කිව්වා වූ ඔක්ෙකොම කාරණා එකට දැම්මත් අද ගන්න බැරි ෙදයක්
තිෙබනවා. ඒ තමයි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා හදපු මහවැලි
ව ාපාරය. ඒ ඔක්ෙකොම එකට දැම්මත් අද තමුන්නාන්ෙසේලාට එය
ගණනය කරන්න බැහැ. අපි අද කථා කරන්ෙන් ෙගොවි විශාම
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වැටුප ගැනයි. ඒ සා විශාල ෙසේවයක් කරපු ෙගොවි ජනතාවට විශාම
යන කාලය වන ෙකොට ෙම් ෙදන්ෙන් පින් පඩියක්. අෙප් ගරු
ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, ෙම් කාරණය ෙහොඳට
මතක තියා ගන්න. ඒ අයට විශාම යන ෙකොට ලැෙබන්ෙන් පින්
පඩියක්. මම එය ෙදනවාද, ෙනොෙදනවාද කියන එක ගැන
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. ෙම් කටයුත්ත ආරම්භ කරපු එක ෙහොඳයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් ෙහොඳයි කියලා හිතන්න
පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මුදල ෙගවලා
ඉවර වන ෙකොට ෙමයාට ලැෙබන්ෙන් පින් පඩියක්. ෙම් කාරණය
මතක තියා ගන්න. ෙමවැනි තත්ත්වයකට ෙම් රෙට් ෙගොවි
ජනතාව වැෙටනවා නම් අපි ඒ ගැන එකඟ වන්ෙන් නැහැ. ෙම්
සමාජය විසින් මීට වඩා ෙවනස් කමයක් ඒ අයට ලබා දිය යුතුව
තිෙබනවා.
ෙමය සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කමය යටතට
ගැෙනන නිසා EPF එක සම්බන්ධෙයනුත් වචන ස්වල්පයක් කථා
කරන්න කැමැතියි. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙගනැල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කළා, ඒ අයෙග් මුදලින්
සියයට 30ක් ෙගවන්න. ඉඩමක් සින්න ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක
ෙබ්රා ගන්න, අසනීපයක් වුෙණොත් ඒකට මුදල් ෙදන්න සියයට
30ක් ෙගවන්න සම්මත කළා. අදත් Order Paper එෙක් 9වැනි
අංකය යටෙත් ෙම් කාරණය ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
නිෙයෝග කියාත්මක කරන්න. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා,
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම්ක ෙනොකරන්ෙන් ඇයි කියලා. EPF
එෙක් තිෙබන සල්ලිවලින් සියයට 30ක් ෙදන්න අද න ාය පතෙය්
9 වැනි අංකය යටෙත් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත යටෙත්
නිෙයෝග ඇතුළත් ෙවලා තිෙබද්දී එය මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ
දිගින් දිගට ඇදි ඇදී එනවා. ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි ?

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී -

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ෙනොෙවයි, අපි ඕනෑ තරම් ඉල්ලුවා.
හංගන්න එපා. මම අභිෙයෝග කරනවා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, ෙම් සියයට 30 මුදල
වහාම ලබා ෙදන්න කියලා. ෙම්ක සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ
පිළිෙවළක්. ලබන සුමාෙන් ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ඊළඟ
සුමාෙන් කරන්න පුළුවන්ද? මාස ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම්ක ඇදි ඇදී
එනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඒ පශ්නය මතු කර තිෙබනවා.
අපට ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ෙවනවා, ෙම් ෙගොවි
විශාම වැටුපත් එක්ක, ෙපෞද්ගලික අංශයත් ඇතුළුව ෙම් රෙට් වැඩ
කරන ජනතාවෙග් EPF එකට අදාළ මුදල රුපියල් බිලියන
1,400කට වැඩියි කියන එක. දැනට ඒ මුදල් නැහැ. ඒවා ආණ්ඩුව
සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආෙයෝජනය කරලායි තිෙබන්ෙන්. ෙහට
ෙම්ක සම්මත කෙළොත් අනිද්දා ඉඳලා ඒ ඉල්ලන අයවලුන්ට ඒ
මුදල් ෙගවන්න බැරි ෙවනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ආණ්ඩුෙව්
මුදල් නැහැ. ආණ්ඩුව ණයට මුදල් අරෙගනයි කටයුතු කරන්ෙන්.
ෙමොනවා වුණත් එක පාරට ඇවිල්ලා පනතක් ෙගනැල්ලා මිනිස්සු
රවටන කමයක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් තිෙබන්ෙන්.
දැන් රක්ෂණය ෙවනුෙවන් රාජ ෙසේවකයාෙගන් රුපියල්
125ක් අය කරනවා. රජෙයනුත් මුදලක් දමනවා. අපි ඒක
පිළිගන්නවා. එෙහම දමන්න ඕනෑ. නමුත් ෙගවන කමය
ෙමොකක්ද? ඉහළටම යන්න ෙවන විධිෙය් හෘද සැත්කමක් වැනි
භයානක අසනීපයක් හැදුෙණොත් කීයක්ද හම්බ ෙවන්ෙන්? රුපියල්
150,000යි. ඊට පසුව තවත් අරමුදල්වල සල්ලි ෙහොයාෙගන යන්න

111

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ෙවනවා. එෙහම වුණාම අසරණයින් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලා
ළගටත් එනවා, අප හමු ෙවන්නත් එනවා. ඒ විධිෙය් තත්ත්වයක්
ඇති වුණාම රාජ ෙසේවකයාට ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් තැන්වල
හිඟමෙන් යන්න සිද්ධ වනවා. Kidney transplant එකක් කරන්න
වුෙණොත් ඒකටත් ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි ෙදන්ෙන්. ETF එෙක්
අතිවිශාල මුදල් සම්භාරයක් තිෙබනවා. ඒ සාමාජිකයන්ටත් අද ෙම්
තත්ත්වය තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අයට කිසිම සමාජ
ආරක්ෂණයක් නැහැ. ඉතා ෙසොච්චම් මුදලක් තමයි ෙගවන්ෙන්.
ෙම් මුදල් ෙපෞද්ගලික ෙකොම්පැනිවල ආෙයෝජනය කරලා. දැන්
ඒවා ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා.
ඒක තමයි ඇත්ත
තත්ත්වය.
ධීවර ජනතාවට ඉන්ධන සහනාධාරයක් ෙදනවාය කියා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙතල් ෙගන්වා
අධික ලාබයක් ලබන ෙවලාෙව්දී ඒ ලාබය නැතිව ආණ්ඩුවට
ලැෙබන මුදලටම - cost එකට - ඉන්ධන ෙදන්නය කියලායි
ධීවරයන් ඉල්ලුෙව්. ඒ සටෙන්දී එක ධීවරෙයක් ජීවිතක්ෂයට පත්
වුණා. දැන් වනෙකොට ඒ ඉන්ධන සහනාධාරය නතර කරලායි
තිෙබන්ෙන්. ධීවරයන්ට දැන් ඒ සහනාධාරය ෙදන්ෙන් නැහැ.
ධීවරයන්ෙග් උද්ෙඝෝෂණ තිබුණු ෙවලාෙව් ෙනොෙයක් ඇමතිවරු
ඇවිල්ලා ෙපොෙරොන්දු දීලා ගියා, විවිධ ෙද්වල් කරන්නම් කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුනි, ඒ වාෙග්ම three-wheelers
තමයි අද පවාහන ෙසේවෙය් වැදගත්ම ස්ථානයක් ගන්ෙන්. තී වීල්
ෙවනුෙවන් ලබා ෙදනවාය කියපු ඉන්ධන සහනාධාරයත් තවම
ලැබී නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ සමීක්ෂණයක්
කරලා බලන්න. අද three-wheelers එළවන අයට තමන්ෙග්
වාහන දුවවන්න බැහැ, hires නැහැ. ඒක තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන
ඇත්ත තත්ත්වය.
ගෘහ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරනවාය කියන එක ෙහොඳ
ෙදයක්. නමුත් ෙමොකක්ද ඒ ගැන ඇති ෙවලා තිෙබන වැඩ
පිළිෙවළ? සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව ගණන් බලද්දී හතර ෙදෙනක්
ඉන්න පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 45,000ක් විතර
වැය ෙවනවා. අද එවැනි ආදායමක් ලැෙබනවා ද? අඩු තරමින්
ෙම් ආර්ථිකය අනුව රුපියල් 25,000ක් තිෙබනවා නම් යාන්තම්
එක ෙව්ලක් කාලා මාසයක් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම
මාෙසකට රුපියල් 25,000ක් ලැෙබන පවුල් ෙකොච්චර ඉන්නවාද?
ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අෙප් ගරු
ඇමතිතුමන්ලාටත් ෙම්ක වටහා ගන්න පුළුවන්. නමුත් අද තිෙබන
තත්ත්වය ඕක ෙනොෙවයි. අපි එතැනින් එහාට ගිහින් බලමු. රාජ
ෙසේවකයාට gratuity ෙගවනෙකොට මාස 18කින් ෙගවන්න තිබිච්ච
එක, මාස 12ක් කරලා දැන් ඒක බැංකුෙවන් ෙදන්න යනවා. ඒෙක
පාඩුව ෙකොච්චරද කියා කල්පනා කර බලන්න. මාස 18කින්
ෙගවන්නයි දුන්ෙන්. දැන් මාස 12න් ෙගවන්න බැංකුෙවන් ෙදන්න
යනවා. රජයට සල්ලි නැහැ. සල්ලි තිෙබනවා නම් කියන්න,
"රජයට සල්ලි තිෙබනවා, දැන් අපි ඒකට ෙවන කමයක් හැදුවා"
කියලා. රජයට සල්ලි නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇයි ඒ? ෙකොච්චර ෙවලාව තිෙබනවාද? මට විනාඩි 15ක්
නියමිතව තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

විනාඩි 14යි තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට විනාඩි 15ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒෙකන් කපන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රට ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් සමාජ ආරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළ
යටෙත් කථා කරනෙකොට එතැනදී අපි රජෙය් ෙසේවකයා පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්,
ෙම් රට ෙවනුෙවන් ජීවිත පරිත ාගෙයන් වැඩ කරන ෙම් හැම
ෙදෙනකුටම නිශ්චිතව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්, අදටත්, විශාම යන
දවසටත් සුදුසු ෙවන විශාම වැටුප් කමයක් ඇති කිරීම තමයි
රජයක වගකීම වන්ෙන්; යුතුකම වන්ෙන්. අප කවුරු බලෙය්
සිටියත් ෙම් කමය ෙම් රෙට් සකස් විය යුතුයි. එය සකස් කරන්න
නම් අපට ස්ථිර වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන්න ඕනෑ. අප සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒ වැඩ පිළිෙවළට යන්ෙන් නැත්නම් ෙම්
රෙට් ජනතාව අහිංසකයන් බවට පත් ෙවනවා. රාජ ෙසේවකෙයක්
අවුරුදු 30ක් විතර වැඩ කරලා විශාම ගත්තාට පසුව ඔහුට
ෙබෙහත් ටික ගන්නවත් පුළුවන් ආර්ථික තත්ත්වයක් නැහැ.
ඒකයි ඇත්ත. එයා තමන්ෙග් ෙබෙහත් ටික ගන්න මුදල් ටික
ෙහොයා ගන්න ෙකොෙහේ හරි යනවා. ෙම් අය රටට අතිවිශාල
ෙසේවයක් කරපු අයයි. සමහර විට අමාත ාංශවල ෙල්කම්වරු අද
ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහනම් අපට ෙම් ගැන
මීට වඩා හිතන්න ෙවනවා. ෙකොෙහන්වත් සල්ලි ෙග්න්න බැහැ.
නමුත් අප උපයන සල්ලිවලින්, ෙම් ජනතාව කරන ෙසේවෙයන්
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අප බලන්න
ඕනෑ.
අද මුදල් හා කම සම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා මතක් කළා
තීවිලර් තිෙබනවාය, කාර් තිෙබනවාය, ගෘහ ආදායම වැඩියි
කියලා. ඔව්, ආදායම වැඩියි. නමුත් ෙකොෙහොමද එෙහම වන්ෙන්?
ඒ හැම පවුලකම ෙකෙනක් විෙද්ශ රටක රැකියාවක් කරනවා.
නැතිව ෙවන කරුණක් නිසා ෙනොෙවයි; ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය නිසා
ෙනොෙවයි. රට ඉන්න ෙකනා එෙහේ ඉඳලා සල්ලි එව්වාම තමයි ෙග්
හදා ගන්ෙන්. ඒක ශක්තිමත් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවයි. ෙම් රෙට් ඉදිරිය දිහා බලලා රට සංවර්ධනය කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළකට ගිහින් තිෙබනවා නම් එය කෙළේ එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයයි. ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ සභා ගර්භෙයන් පිටව යනවා ෙන්. ෙගොවි විශාම
වැටුප ගැන මම කියන ෙද්වල් ෙපොඩ්ඩක් අහලා යන්නෙකෝ.
ඔබතුමා ෙම් ටික අහලා යන එක ෙහොඳයි ෙන්.

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

හා

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

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

එළිෙය් ඉඳෙගන අහනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ආ, එළිෙය් ඉඳලා අහගන්නවාද? ඒකත් ෙහොඳයි. එතෙකොට
මුහුණ ෙප්න්ෙන් නැහැ ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තුවක කාලයක්
තිෙබනවා.
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ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා (ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත තුමා)

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

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියනවා, එතුමන්ලා සිටි කාලෙය් ඒ වැඩ
කළා ලු. නමුත් දැන් කරන්ෙන් නැති ලු. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හරි, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් බලෙය් ඉන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පිං පඩියක් දීලා ෙලොකු ෙඝෝෂාවක් කරනවා.
ඒකයි ඇත්ත කථාව. පිං පඩියකින් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්ද?
ෙගොවිෙයකුට අවුරුදු 60ක් ෙවන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කීයද
ෙදන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

රුපියල් 1,000යි, 1,200යි ෙදන්ෙන්. ඒෙකන් ජීවත් ෙවන්න
පුළුවන්ද? ෙබෙහත් ටිකක් ගන්න පුළුවන්ද? ෙමොකක්ද කරන්න
පුළුවන්? [බාධා කිරීමක්] ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි, කරුණාකරලා තමුන්නාන්ෙසේ දැන් ඉඳෙගන පස්ෙසේ
ෙවලාව අරෙගන කථා කරන්න. එෙහම ෙහොඳයි ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] නතර කර ගන්නයි මම බැලුෙව්. ෙමොකද අෙප් පැත්ෙත්
ඉඳලා ගිය ෙකෙනක් ෙන්. අෙප් පැත්ෙත් ඉඳලා ගිය ෙකෙනක්
තමයි අද ෙම් ඔක්ෙකොම විෙව්චනය කරන්ෙන්. මහවැලිය ගැන
කියන ෙකොට එතුමාට කකියනවා. ඇත්ත ෙන්න්නම්. මහවැලිය
හැදුෙව් අප ෙන්න්නම්; එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙන්න්නම්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි. කථාව අවසන් කරන්න, ගරු
මන්තීතුමනි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මෙග් විනාඩි පහෙළොව
අවසන් ෙවලා ඇති කියලා මා හිතනවා. ෙවලාව අඩු කළාද
දන්ෙනත් නැහැ. එෙහමත් ෙවනවා ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මම නම් කැපුෙව් නැහැ. ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙගොවි, ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන්, රජෙය් හා ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන ෙම් සමාජ
ආරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළට මෙග් නම් කිසිම එකඟතාවක් නැහැ.
විශාම ගියාට පසුව ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් මුදලකට, ෙබෙහත්
ෙහේත් ගන්න පුළුවන් මුදලකට, දවෙසේ ආහාර ටික ගන්න පුළුවන්
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මුදලකට ෙම් සමාජ ආරක්ෂණ ෙයෝජනා කමය පරිවර්තනය විය
යුතු බව පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.53]

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

க்ஸ் ெபேரரா - ச

க ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ මට කථා කරන්නට
ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා. නමුත් මා ඔබතුමාට එක කාරණයක්
කියන්නට ඕනෑ. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙහොඳ ෙගොවි
පිෙයකුෙග් පුෙතක්. ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ගුණ සමරුව ෙවලාෙව් කළ
පකාශයක් මට මතකයි. එතුමා ලියැද්දකින් අත ෙසෝදා ෙගන
තමයි එදා නාම ෙයෝජනා පතයට අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්. එම
නිසා ෙගොවියාට උදවු කරන්න ඕනෑය කියන එක, අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්ත්, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්ත්,
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්ත්, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග්ත් ඇෙඟ් තිෙබනවා. මම නම් ෙගොවිෙයක් ෙනොෙවයි.
ඇත්ත කියන්න ඕනෑ ෙන්.[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ෙම්ක
අහගන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒක අපි බලා ගන්නම්. පශ්නයක්
නැහැ. අෙප් රෙට් නායකයා ෙගොවිකම උපතින්ම දන්නා
ෙකෙනක්. ඒ එක්ෙකෙනක්වත් වී සල්ලිවලට ගත්ෙත් නැහැ.
වවාෙගනයි කෑෙව්. ඒ නිසා ඒ ගැන අලුෙතන් හිතන්නට ෙදයක්
නැහැ.
ඊළඟට විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් සමහර තර්ක වැරදි බව
මා කියන්නට ඕනෑ. ලංකාෙව් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 72ක්
කෘෂිකර්මාන්තෙය් ෙයෙදනවා. ගාමීය ජනතාවෙග් ජීවෙනෝපාය
කෘෂිකර්මයයි. කෘෂිකර්මය අත් හැරලා කිසිම ආණ්ඩුවකට ෙම් රට
ෙගන යන්නට බැහැ.
2006 වර්ෂෙය් දී අප රජය ෙපොෙහොර සහනාධාරය වශෙයන්
රුපියල් බිලියන 10.69ක් ලබා දී තිෙබනවා. 2008 වර්ෂෙය් දී
රුපියල් බිලියන 26.4ක්, 2009 වර්ෂෙය් දී රුපියල් බිලියන
26.9ක්, 2010 වර්ෂෙය් දී රුපියල් බිලියන 30ක් වශෙයන් අප
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබා දී තිෙබනවා. බලන්න, ෙකොතරම්
මුදල් පමාණයක් ෙපොෙහොර සහනාධාරය වශෙයන් ලබා දී
තිෙබනවා ද කියා. ෙපොඩි ගණනක්ද? ෙපොෙහොර සහනාධාරය
වශෙයන් දුන් රුපියල් බිලියන 10, රුපියල් බිලියන 30 දක්වා
අවුරුදු හතරක් තුළ වැඩි කර තිෙබනවා.
ඊළඟට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යූරියා ෙපොෙහොර
කිෙලෝ ගෑම් 50ක මිල රුපියල් 5300යි. MOP ෙපොෙහොර කිෙලෝ
ගෑම් 50ක මිල රුපියල්7200 යි. TSP ෙපොෙහොර කිෙලෝ ගෑම්
50ක මිල රුපියල් 6300යි. ෙම් සියල්ලම අප ෙදන්ෙන් රුපියල්
350 ගණෙන්යි. රුපියල් 5300ක් වන යූරියා ෙපොෙහොර මිටිය
රුපියල් 350 ට ෙදනවා. රුපියල්7200ක් වන MOP ෙපොෙහොර
මිටිය රුපියල් 350ට ෙදනවා. රුපියල් 6300ක් වන TSP
ෙපොෙහොර මිටිය අප රුපියල් 350ට ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා අහගන්න ෙකෝ. ෙම් කාරණය ඇත්ත ද, නැත්ත ද කියා
ගිහිල්ලා බලන්න ෙකෝ. පළමුෙවනි ෙපොෙහොර වර්ගෙයන්
ෙගොවියාට සියයට 93ක සහනයක් තිෙබනවා. කිෙලෝ ගෑම් 100ක්
නම් රුපියල් 7ක් තමයි ෙගවන්න ෙවන්ෙන්. ෙදෙවනි ෙපොෙහොර
වර්ගෙයන් සියයට 95ක සහනයක් තිෙබනවා. කිෙලෝ ගෑම් 100ක්
නම් රුපියල් 5ක් ෙගවන්න ෙවනවා. තුන්වන ෙපොෙහොර
වර්ගෙයන් සියයට 91ක සහනයක් තිෙබනවා.
අෙනක් කාරණය, ෙම් සියලු ෙපොෙහොර සහනාධාර ෙදන
ගමන් ෙපොෙහොර ගමට ගිහිල්ලාත් ෙදනවා. එතෙකොට පවාහන
වියදමත් අඩුයි. ෙම් කමය නිර්මාණය කෙළේ
අතිගරු
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

ජනාධිපතිතුමායි. ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්ෙන් නැහැ.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය අප දුන්නා. දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, අද වී
අතිරික්තයක් ඇති ෙවලා, ෙම් රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත රාජ යක්
වී තිෙබනවා. ස්වයංෙපෝෂිත රාජ යක් කියන්ෙන් තමන් විසින්ම
ෙපෝෂණය වන රාජ යක්. අප දැන් සහල්වලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි.
අතිරික්තයක් තිෙබනවා.
බඩ ඉරිඟුවලින් ස්වයංෙපෝෂිතයි;
අතිරික්තයක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] Food security එක
දන්නවා. අප ඉස්සර බඩ ඉරිඟු පිටරටින් ෙගන්වුවා. අෙප් වැඩ
පිළිෙවෙළේ හැටියට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල්
රාජපක්ෂ මැතිතුමා අෙප් විෙද්ශ විනිමය වැඩිපුර යන්ෙන්
ෙමොනවාටද කියන එක ගැන ෙහොඳට ෙසයා බලා සම්මන්තණ
තියලා පැහැදිලි කර දුන්නා. දිවි නැඟුම වැඩසටහන යටෙත්,
ආහාර ෙගන්වීමට විෙද්ශ විනිමය යන වැඩ පිළිෙවළ අවසන්
කරන්න ඕනෑය කියා කිව්වා. එතෙකොට අපට ආර්ථික ශක්තියක්
තිෙබනවා. ආර්ථික ශක්තිය ඇති ෙවන්න, ඇතිෙවන්න තමයි අපට
සහන ෙදන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. සහන ෙකොෙහොමද ෙදන්ෙන්?
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා තර්කයක් ඉදිරිපත්
කළා. මා ඒ තර්කයට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා කිව්වා,
ෙගොවිෙයකුට ලැෙබන විශාම මුදල ෙකොච්චර ද කියා. ඔබතුමා
කිව්ෙව්, වියළි කලාපෙය් අක්කරයක වී වගා කරන ෙගොවිෙයකුට
ෙපොෙහොරවලට යන මුදල ගැනයි.
වී කිෙලෝ එකක මිල රුපියල් 35ක් විතර ෙවනවාය කියා අප
ගණන් ගනිමු. වි බුසලකට වී කිෙලෝ 21ක් තිෙබනවා. ඒ අනුව වී
බුසලක මිල රුපියල් 753ක් ෙවනවා. වී බුසල් 120ක් තිබුණාම
රුපියල් 4335ක් ලැෙබනවා. එතෙකොට ඔබතුමාෙග් තර්කය
වැරදියි ෙන්. රුපියල් 4335ක් ලැෙබන ෙගොවියාට -[බාධා කිරීමක්]
නිෂ්පාදන වියදම අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙපොෙහොර සහනාධාරය
නිසායි. විශාම වැටුපට වඩා ෙපොෙහොර සහනාධාරෙය් ෙලොකු
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ඇත්තටම කියනවා නම්, විශාම වැටුපට දායකත්වය
ෙකොච්චරද? මාසයකට රුපියල් 27යි. බලන්න. ඊළඟට විශාම
වැටුපට මාස හයක දායකත්වයට කීයද? රුපියල් 160යි. ඊළඟට
අවුරුදු 18කින් රුපියල් 3628ක් ෙගව්ෙවොත් ඔහු විශාම වැටුපට
සුදුසු කම් ලබනවා. ශත පහක්වත් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ. රුපියල්
27ක් කියන්ෙන් සිගරට් එකක මිලටත් වඩා අඩු මුදලක් ෙන් ගරු
මන්තීතුමා. සිගරට් එකක් බීම පරිත ාග කෙළොත්-[බාධා කිරීමක්]ඔබතුමා සිගරට් ෙබොන්ෙන් නැහැ. මාත් සිගරට් ෙබොන්ෙන් නැහැ.
නමුත් සිගරට් එකක් ෙබොන ෙගොවිෙයක් ඒ ෙබොන එක පැත්තකට
දැම්ෙමොත් රුපියල් 27ක් ෙගවන්න බැරිද? අවුරුදු 60න් පස්ෙසේ
රුපියල් එක් දහස් ගණනක් හම්බු ෙවනවා. එම නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්ක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. වයස අවුරුදු
60 සම්පූර්ණ වීෙම්දී විශාම වැටුප සඳහා හිමිකම් ලබනවා. අවුරුදු
60න් පස්ෙසේ ෙමොකද ෙවන්ෙන්? අවුරුදු 60යි අවුරුදු 63යි අතර
රුපියල් 1000ක් ෙගවනවා. වයස අවුරුදු 64 සිට අවුරුදු 70 දක්වා
රුපියල් 1250ක් ෙගවනවා. අවුරුදු 71 සිට අවුරුදු 74 දක්වා
රුපියල් 2100ක් ෙගවනවා. වයස අවුරුදු 78න් පස්ෙසේ රුපියල්
5,000ක් ෙගවනවා. අෙප් ෙම් කම වැරැදිද? නියඟ කාලෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලා උතුරු මැද පළාතට ගිහින් මැතිවරණ කටයුතු
කළා. ෙකොපමණ නියඟ කාලෙය් වුණත් අෙප් ෙම් කම හරි නිසා
තමයි ෙගොවි ජනතාව එදා අප පිළිගත්ෙත්. ජනතාව කිව්වා,
නියඟයට උත්තරයක් නැහැයි කියලා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙලොකු ව සනයක් වුණා. දවස් ෙදකකට
ඉස්ෙසල්ලා අධික සුළං ඇවිල්ලා, වර්ෂාපතනයක් ඇති ෙවලා ජාඇල යට වුණා; රාගමත් යට වුණා. මෙග් විෂය පථයට අයිති
ෙනොවුණත්, සමාජ ෙසේවා ඇමති වශෙයන් මා හැම සමාජ
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ෙසේවකයකුම දැනුවත් කළා, වහාම -කඩිනමින්- ආපදා
කළමනාකරණයට උදවු ෙවන්න කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන RDA එකට කථා කළාම විනාඩි
10ක් ඇතුළත ඇවිල්ලා
අවශ පිළියම් ෙයදුවා. මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඒකටත් ස්තුති කරන්න ඕනෑ. අපි ෙම්වා කියන්න
ඕනෑ. රට ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා දරන මත සම්පූර්ණෙයන්ම
වැරැදියි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ආරම්භ කළා.
නමුත් ෙගොවි දුක හඳුනන ජනාධිපතිතුමාට තමයි පුළුවන් වුෙණ්,
ෙම් කටයුත්ත කරන්න.
අෙප් ජා-ඇල පෙද්ශය දිහා බලන්න. අෙප් ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ජා-ඇල
ෙකොපමණ කුඹුරු වවලා තිෙබනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඒක අපි
බලා ගන්නම්. භය වන්න එපා. ඒක පශ්නයක් නැහැ. අපට තිෙබන
පශ්නය තමයි, දැන් ජා-ඇල - [බාධා කිරීමක්] පත්තර පස්ෙසේ
කියවන්න. අද ජා-ඇල කුඹුරු අක්කර 1,800ක් වගා කරලා
තිෙබනවා. ඉස්සර ෙම්වා පුරන් ෙවලා තිබුෙණ්. ජනාධිපතිතුමාෙග්
ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා තමයි ෙගොවීන් කාර්යක්ෂම වුෙණ්.
මා අසත යක් කියනවා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියන්න පුළුවන්, "තමුන්නාන්ෙසේ අසත යක්
කිව්ෙව්. ඒක සම්පූර්ණ අසත යක්" කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු ෙදකක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඉස්සර වැව්ෙව් නැහැ. ඉස්සර සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග්
නායකයා - මා දන්ෙන් නැහැ, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සජිත්
ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් නායකයාද කියලා. රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා එතුමාෙග් නායකයා ෙනොෙවයි ෙන්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මෙග් නායකයා ජා-ඇල නගර සභාෙව් සභාපතිතුමා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. එතුමා ගැන මා ෙම් ෙවලාෙව් කියන්ෙන්
නැහැ, පස්ෙසේ දවසක කියා ෙදන්නම්.
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසා අද ජා-ඇල
පෙද්ශෙය්ත් කුඹුරු අක්කර 1,800ක් වවන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
"ෙමොකටද කුඹුරු. ඒවා ෙගොඩ කරමු. ෙගොඩ කරලා ෙගවල් හදමු.
නාගරික පෙද්ශවලට කුඹුරු ෙමොකටද?" කියලායි එතුමා කිව්ෙව්.
එෙහම වුණා නම් අද ආපදා කළමනාකරණෙය් පශ්නයක් ඇති
වනවා. එෙහමනම් මුළු ජා-ඇල පෙද්ශයම වතුෙරන් යට වනවා.
අද වතුෙරන් යට ෙනොවී ජා-ඇල පෙද්ශය ෙබ්රා ගත්ෙත්ත් අෙප්
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසාය කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක්
කරන්න ඕනෑ.
සමාජ ෙසේවා ඇමති වශෙයන් මා ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.
උතුරු සහ නැෙඟනහිර පළාත්වල ෙගොවීන්ට පාෙර් යන්න බැරි
තත්ත්වයක් තිබුණා ෙන්. දිඹුලාගල හාමුදුරුවන් මරා දැම්ෙම්
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ෙකොෙහොමද? කුඹුරට ගිහින් double cab එෙක් එද්දී එතැනම
ඝාතනය කළා. ඒ කාලෙය් කිසි ෙදයක් වවන්න බැහැ. අද වවනවා
විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් අතිරික්ත නිෂ්පාදන විකුණා ගන්න
ෙවෙළඳ ෙපොළකුත් තිෙබනවා. දැන් ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන දඹුල්ලට
එනවා;
ෙකොළඹට එනවා. ෙම් අවස්ථාව සලසා දුන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමාය කියන එක අපට අමතක කරන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මට නියමිත කාලය අවසානද? මට විනාඩියක් ෙදන්න,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි ෙම්වා ෙහොඳට අධ යනය
කරන්න ඕනෑ. එම නිසා අපි කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තෙය් ෙයදුණු ජනතාවෙග් සුව පහසුව ෙවනුෙවන්,
වැඩිහිටි අය ෙවනුෙවන් අප ෙකොපමණ කටයුතු කරලා තිෙබනවාද
කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කියන්න ෙව්ලාව නැහැ. නැත්නම් මා
කියනවා, වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන් අපි ෙකොපමණ ෙසේවාවක් කරලා
තිෙබනවාද කියලා. වැඩිහිටි ජනතාව ෙවනුෙවන් අෙප් රෙට් රජය
මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා.
ජපානෙය් එෙහම ෙනොෙවයි. ජපානෙය් පඩිෙයන් කපලා
තමයි විශාම වැටුප ෙදන්ෙන්. එංගලන්තෙය් රැජිනත් දැන් අලුත්
system එකක් පටන් ෙගන තිෙබනවා. මහ ජනයා තමයි විශාම
වැටුපට දායකත්වය ෙදන්න ඕනෑ. අෙප් වැඩිහිටි ජනගහණය
සියයට 11යි. බංග්ලාෙද්ශෙය් වැඩිහිටි ජනගහණය සියයට 6යි.
අෙප් රට දියුණු ෙවලා නැද්ද? වයස අවුරුදු 60ට වැඩි සියයට
11ක පිරිසක් ලංකාෙව් ඉන්නවා. බංග්ලාෙද්ශෙය් ඉන්ෙන් සියයට
6යි. ෙකොපමණ කිකට් ගැහුවත් ඒ රෙට් වැඩිහිටි ජනගහනය
සියයට 6යි. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ෙකොපමණ තිබුණත් වැඩිහිටි
ජනගහනය සියයට 6යි. වයස්ගත ජනතාව වැඩිෙයන්ම ඉන්ෙන්
ජපානෙය්. හැබැයි, අපිත් ෙහොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. අපි ෙහොඳ
තත්ත්වෙයන් ඉන්ෙන් ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි, කෘෂි කාර්මික
ආහාර පරිෙභෝජනය කරන නිසා. හැබැයි, වකුගඩු ෙරෝගය ඇති
වීම සම්බන්ධ පශ්නයක් තිෙබනවා තමයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තත්පරයකින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
වකුගඩු ෙරෝගයට විසඳුමක් ෙදන්න ජනාධිපතිතුමා වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළින් පස්ෙසේ ෙහොඳ
ෙසෞඛ සම්පන්න ජනතාවක් ෙම් රෙට් බිහි කරනවාය කියන බව
පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා.
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොවි ජනතාව ජීවත් වන
දිස්තික්කයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු වන ඔබතුමා
මූලසනෙය් තබා ෙගන, වැදගත් පනතක් යටෙත් ෙගන එන
නිෙයෝගයක් ගැන සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් රෙට්
ෙගොවිතැනටත්, ෙගොවි ජනතාවටත් අතිවිශිෂ්ට ෙමෙහවරක් කරපු
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක මහජන නිෙයෝජිතයකු හැටියට අදහස්
ස්වල්පයක් පකාශ කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලංකාෙව් මුළු ජනගහනෙයන්
සියයට 70ක් විතර ඉන්ෙන් ගාමීය පෙද්ශවල කියලා අපි දන්නවා.
ඒ ගාමීය ජනතාව ෙගොවිකම තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කර ෙගන
ජීවත් වනවා. සියයට 31ක් විතර පිරිසක් අද කෘෂි කර්මාන්තය
ආශිතව තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය කරෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය්, 1987 වර්ෂෙය්, දිවංගත ගාමනී ජයසූරිය හිටපු
කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන හා පර්ෙය්ෂණ ඇමතිතුමා සහ ආහාර
ඇමතිතුමා ෙගොවි ජනතාවෙග් සැඳෑ සමය ගැන කල්පනා කරලා,
ඒ අයෙගන් රටට වන විශිෂ්ට ෙසේවය ගැන කල්පනා කරලා ෙගොවි
ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප් කමයක් පළමුෙවනි වරට ඇති
කළා. එදා තිබුණු ජීවන වියදමට සරිලන විධියට තමයි එදා ෙගොවි
විශාම වැටුෙප් පතිලාභ ෙදන්න පටන් ගත්ෙත්.
ෙම් ෙවන ෙකොට ෙගොවි විශාම වැටුපට රට පුරාම ෙගොවීන්
959,254 ෙදෙනක් දායක ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් පතිලාභ ලබන්න
නියමිත වයස සම්පූර්ණ කරපු 128,667ක් ඉන්නවා කියලා තමයි
අපට ෙතොරතුරු ලැබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
විශාම වැටුප ෙගොවීන්ට ෙගවන්න මාසයකට රුපියල් මිලියන
168ක, 169ක විතර අවශ තාවක් තිෙබනවා. හැබැයි, ශක්තිමත්
පදනමක් ඇතුව ෙම් කටයුත්ත දිගට ෙගන යන්න පුළුවන් මුදලක්
භාණ්ඩාගාරය පැත්ෙතන් ෙයොදවන තත්ත්වයක් තිෙබන බවක්
තවමත් අපට දකින්න නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙබොෙහෝ වැඩ දිහා
බලන ෙකොට, ෙම් ආණ්ඩුව "එදා ෙව්ල ටුවර්ස්" ආණ්ඩුවක් කියන
එක අද වන ෙකොට අපට ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා.
2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ඉඳලා 2013 ෙනොවැම්බර් මාසය
පමණ වන ෙතක් ආණ්ඩුව ෙම් විශාම වැටුප ෙගවන්ෙන් නැතිව
ෙගොවි ජනතාව අන්ත අසරණ තත්ත්වයකට පත් කරපු හැටි අපි
කවුරුත් දන්නවා. අපි ඒ දවස්වල ෙම් පිළිබඳව ෙම් උත්තරීතර
සභාෙව් සාකච්ඡා කළා. මට මතකයි, මම 2011 ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 22ෙවනි දා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක්
ෙගනැල්ලා ෙම් පිළිබඳ විවාදයක් ගත්තා. අද එස්.එම්. චන්දෙසේන
ඇමතිතුමා කථා කරන ෙකොට විවිධ ෙද්වල් කිව්වා. අද එතුමා
ව ාපෘති ඇමතිවරයකු හැටියටයි ඒ ෙද්වල් කිව්ෙව්. නමුත්,
ෙගොවිජන ෙසේවා හා වනජීවී ඇමතිතුමා හැටියට තමයි එදා එතුමා
පිළිතුරු කථාව කෙළේ. 2011 ෙනොවැම්බර් 22 එතුමා පිළිතුරු
කථාව අවසාන කරමින් ෙමෙසේ කියනවා. මම කියවන්ෙන් එදින
හැන්සාඩ් වාර්තාව:
"ෙම් කමය හදා ගත්තාම -වැඩිම වුෙණොත් තව සති ෙදකක් යයි- ෙම් සියලු
ෙදනාටම arrears එක්ක අප විශාම වැටුප් ලබා ෙදනවාය කියන පකාශය
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා."

අපි ෙම් ගැන පශ්න කරන ෙකොට එතුමා එදා පිළිතුරු කථාව
කෙළේ ඒ විධියට. ඒ සති ෙදක ෙකෙසේ ෙවතත්, දැන් අවුරුදු
ෙදකකට වැඩි කාලයක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මැතිවරණ ඉලක්ක
කර ෙගන ෙසොච්චමක් විධියට ෙගොවි විශාම වැටුප ෙදන්න ලෑස්ති
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වුණා. නමුත්, arrears එක්ක ෙදනවා කියපු එකට ෙමොකද වන්ෙන්
කියන එක ගැන තවම පැහැදිලි උත්තරයක් එතුමා දුන්ෙන් නැහැ.
ෙම් විශාම වැටුප ෙගවන එක අත්හිෙටව්ෙව් ෙගොවි ජනතාවෙග්
වරදින් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙනොදී හිටපු ෙගොවි විශාම වැටුප arrears එකත්
එක්ක ෙගොවීන්ට ලබා ෙදන්න වහාම කටයුතු කරන්න කියන
එකත් ෙම් ෙවලාෙව් මම මතක් කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට එන හැම ෙවලාවකම ෙනොෙයක්
ෙද්වල් කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව රජ කරවන හැටි
කියලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආෙව්. "අපි වවමු - රට
නඟමු" කියලා ෙබෝඩ් ගහනවා. "කිරි ෙගොවි ගම්මාන" ගැන,
"ෙකතට අරුණ" ගැන ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ආකර්ෂණීය වචන,
සටන් පාඨ තමුන්නාන්ෙසේලා පාවිච්චි කරනවා, මැතිවරණවලින්
බලයට එන්න. ෙද්ශපාලන අවියක් හැටියට ෙගොවි ජනතාව
පාවිච්චි කරන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුළු වාමාංශික ආණ්ඩු
හැම දාම කියා කළා. පංච මහා බලෙව්ගෙය් පධාන පුරුකක් වන
ෙගොවි ජනතාව සටන් පාඨයක් හැටියට හැම දාම පාවිච්චි කළා.
නමුත්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ෙගොවි විශාම වැටුප
කප්පාදු කළා. අද සමාජ ෙසේවා ඇමතිතුමා කථා කරන ෙකොට
රාජපක්ෂවරුන් ගැන, ෙගොවිතැනට ඔවුන්ෙග් තිෙබන සම්බන්ධය
ගැන කිව්වා.
ඒ ෙමොන කතන්දර කිව්වත් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගොවි විශාම
වැටුප වසර 3ක් පමණ ෙගවන්ෙන් නැතුව අහිංසක ෙගොවි
ජනතාවෙග් ජීවිත අසරණ තත්ත්වයට පත් කළා. හදිසිෙය් ඒ ෙගොවි
විශාම වැටුප කප්පාදු කිරීම හරහා ඒ අයට ෙබෙහතක් ෙහේතක්
ගන්න බැරුව, දරුෙවකුෙග්, මුණුපුෙරකුෙග් කටයුත්තකට
සම්බන්ධ ෙවන්න බැරුව, පන්සෙල් පිංකමකට යමක් කරගන්න
බැරුව ඔවුන් බරපතළ තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ නිසා හිඟ මුදල්
ෙගවීම පිළිබඳව මම නැවත වතාවක් කියනවා. ගරු එස්.එම්.
චන්දෙසේන ඇමතිතුමා නම් අෙප් ගරු පී. හැරිසන් මන්තීතුමාට
පිළිතුරු ෙදමින් යම් යම් ෙද්වල් කිව්වා. නමුත් එතුමා කියන ඒවා
ගැන අපට ඒ තරම් විශ්වාස කරන්න බැහැ. ෙමොකද, 2011
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් එතුමා කිව්වා "තව සති ෙදකකින් ෙගොවි
විශාම වැටුප ෙගවනවා" කියලා. ෙම් හැන්සාඩ් වාර්තාව කියවන
විට තව දුරටත් එතුමාෙග් කියමන් පිළිබඳව විශ්වාසය තියන්න
බැරි නිසා අපි කියනවා කරුණාකරලා ඒ හිඟ විශාම වැටුප්
ෙගවන්න කටයුතු කරන්න කියලා.
බලන්න, ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙගවන්න බැරි වුෙණ් ෙගොවි
ජනතාවෙග් වරදින් ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුෙව් ආර්ථික පතිපත්තිය
නිසා; ෙම් ආණ්ඩුව "එදා ෙව්ල ටුවර්ස්" ආණ්ඩුවක් නිසා; ගිනි
ෙපොලියට ගත් ණය ෙගවන්න ෙවලා තිෙබන නිසා; නාස්තිය,
දූෂණය තිෙබන නිසා; අදටත් ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ඇමති මණ්ඩලය
නඩත්තු කරන්න ෙවලා තිෙබන නිසායි. ෙම් රටට බත සපයන
ෙගොවි ජනතාවට යමක් කරන්න බැරි වුණාට ආණ්ඩුව තමන්ෙග්
පැවැත්ම ෙවනුෙවන් ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ඇමති මණ්ඩලය නඩත්තු
කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දැක්කා
ඉන්දියාෙව් ෙමෝදි අගමැතිතුමා ඇමති මණ්ඩලය පත් කළ හැටි.
අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ෙගන්වලා තමයි ඒක කෙළේ. ෙකෝටි 100ක්
ජනගහනය ඉන්න ඉන්දියාෙව් -අසල්වැසි රෙට්- ඇමති මණ්ඩලය
කීයද කියලා බලන්න. හැබැයි, ඉන්දියාෙව් එෙහම වුණාට
ලංකාෙව් එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව් ඉන්න ෙකෝටි 2ට
ඇමතිවරු 100කට වඩා ඉන්නවා. ෙම් විධියට මුදල් කාබාසීනිසා
කරන නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට අවුරුදු 3ක් ෙගොවි ජනතාවෙග් විශාම
වැටුප ෙගවන්න බැරි වුණා. දැන් ඒ හිඟ වැටුප ෙගවන්න බැරි
ෙවන්න ෙහේතුවක් නැහැ කියායි මම හිතන්ෙන්.
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අද ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය ගත්තත්, ඒ
අයෙග් ෙසෞඛ ගත්තත්, ඒ ෙගොවි ජනතාව අද පශ්න රාශියකට
මැදි ෙවලා ඉන්නවා. ගරු සමාජ ෙසේවා ඇමතිතුමා ෙමතැනින් පිට
ෙවලා ගියා. එතුමා කථා කරන ෙකොට ගංවතුර ගැන කථා කළා.
අද අපි ෙමොන මාතෘකාව ගැන කථා කළත් ෙම් කථා කරන
ෙමොෙහොත ෙවද්දිත් රෙට් දිස්තික්ක ගණනාවක, විෙශේෂෙයන් මා
නිෙයෝජනය කරන ගාල්ල ඇතුළු කලුතර, මාතර, රත්නපුර වෙග්
දිස්තික්ක ගණනාවක පවුල් ගණනාවක විශාල පිරිසක් ගංවතුර
නිසා විපතට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපට ඒක
අමතක කරන්න බැහැ. ෙගොවි ජනතාවත් ඒ තත්ත්වයට මැදි ෙවලා
සිටින නිසා ඒ පළාත්වලට විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ලබා
දීෙම් කටයුත්තට මැදිහත් ෙවන්නය කියලා අපි ෙම් ෙවලාෙව්
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, සැඩ පහර වැඩි නිසා
ඔරුවල යන්න අමාරුයි. අඩු ගණෙන් මුහුදුබඩ පෙද්ශවලින්වත්
ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු අරෙගන ඉක්මනින් ඒ අයට සහන සලසන්න
කටයුතු කරන්නය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ගං වතුරින් විපතට පත් වී සිටින ෙගොවීන් ගැන බලන්න ඕනෑ.
මම දැක්කා අද රැස්වීම් පටන් ගත් අවස්ථාෙව් එක්තරා නිෙයෝජ
ඇමතිවරෙයක් පිළිතුරු ෙදන ෙකොට කිව්වා, "වගා හානි රක්ෂණය
තිෙබන අයට වන්දි ෙගවන්න කටයුතු කරනවා" කියලා. වගා
හානි රක්ෂණ තිෙබන අය කියලා බලන්න එපා. ෙකොන්ෙද්සි
විරහිතව ඒ වන්දි ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, රටම රක්ෂණය කරන
උදවිය තමයි ෙම් ෙගොවි ජනතාව. කුඹුරු වැපිරුවාට පස්ෙසේ පැළ
ෙගොයම් විනාශ ෙවලා තිෙබන නිසා අඩු ගණෙන් බිත්තර වී ටික,
ෙපොෙහොර ටික දීලා ඒ අයට සහනයක් සලසන්නය කියලා මම ෙම්
අවස්ථාෙව් ඉල්ලන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වයස අවුරුදු 63ක් සම්පූර්ණ
වුණාට පස්ෙසේ තමයි විශාම වැටුප් පතිලාභය සඳහා සුදුසුකම්
ලබන්ෙන් කියලා අය වැය කථාෙව්දීත් අපි ඇහුවා. නමුත් ෙගොවි
ජනතාව අද ෙබොෙහෝ ෙසයින් ෙලඩ ෙවලා ෙරෝගීන් බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්
දිස්තික්කෙය් ෙගොවි ජනතාව අද වකුගඩු ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවුරුදු 63 වයස් සීමාව ගැන තව ටිකක්
කල්පනා කර බලන්නය කියා මම ෙම් ෙවලාෙව් ෙයෝජනා
කරනවා. අපි දන්නවා, හමුදා ෙසබළුන්ට අවුරුදු 20ක ෙසේවා
කාලයක් සම්පූර්ණ වුණාම විශාම වැටුෙප් හිමිකම ලැෙබනවා
කියලා. රජෙය් ෙසේවකයන්ටත් අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ ෙවන ෙකොට
ඒ හිමිකම ලැෙබන අවස්ථා අපි දැක තිෙබනවා. ඒ නිසා අඩු
ගණෙන් අවුරුදු 55න්වත් ෙගොවි විශාම වැටුප ෙගවන්න පුළුවන්
කමයක් ගැන කල්පනා කර බලන්නය කියා මම ෙම් ෙවලාෙව්
මතක් කරනවා. අද ෙගොවීන් ෙරෝගීන් බවට පත් ෙවලා, අමාරුකම්
රැසකට ලක් ෙවලා සිටින නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවි ජනතාව
ෙකෙරහි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව
තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරු හැටියට අපි ෙම්
ෙගොවිකම ගැන, ෙගොවිතැන ගැන කථා කරන්ෙන්, ෙගොවි ජනතාව
ගැන කථා කරන්ෙන් එක්තරා අභිමානයක් ඇතිවයි. ඒ අභිමානය
අෙප් දිවංගත නායකෙයෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපට උරුම
කර දී තිෙබනවා. ෙගොවියා ගැන දුර දිග හිතලා බලන රජයක්
හැටියට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි කියලා
අප කවුරුත් පිළිගත යුතුයි. ඒ කීර්තිමත් ඉතිහාසයට උරුමකම්
කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. මහාමාන
ඩී.එස්.
ෙසේනානායක අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම දුර දක්නා නුවණින් යුතුව
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් පියවර ගත්තා. ඒ ගත් පියවරයන් නිසා
අදටත් අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට ෙසතක් සැලසී තිෙබනවා.
රටට බරක් නැතුව, අද වාෙග් ගිනි ෙපොලියට ණය ගන්ෙන් නැතුව,
උපදින්න ඉන්න දරුෙවොත් ණයකාරෙයෝ කරන්ෙන් නැතුව,
විෙද්ශ ණය ආධාර ශතයක්වත් ගන්ෙන් නැතුව තමයි අෙප්
නායකෙයෝ ව ාපෘති ආරම්භ කෙළේ.
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ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමන්ලා එදා ෙබොෙහොම දුර බලලා
තමයි ගල්ඔය ව ාපාරය වාෙග් ව ාපෘති ආරම්භ කෙළේ. අපට
මතකයි එදා ජනපද ඇති කරලා, ෙගොවි ජනතාවට ඉඩම් දීලා
ඔවුන්ව ඒ ජනපදවල පදිංචි කරන්න හදන ෙකොට එදාත් වාමාංශික
පක්ෂ කකුෙලන් අදින සිරිතක් තිබුණ බව. ඒ කාලෙය් කිව්වා,
වවුල්ලු වාෙග් මදුරුෙවෝ ඉන්නවා; ඒ පළාත්වලට යන්න එපා
කියලා. ඒවා කියලා ජනතාව පස්සට අදින්න හැදුවා. නමුත් අෙප්
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා; ජාතිෙය් පියා, "මම ෙගොවි ජනතාව
අතර මං කරන්ෙන් නැහැ. මම තමුන්නාන්ෙසේලාව බලා ගන්නවා."
කියා ඒ අය ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා.
එතුමාෙගන් පසුව, බත් දුන් පියා. ඒ දිවංගත ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක මැතිතුමා. එතුමා ඒ වගකීම ඉස්සරහට ෙගන ගියා.
එතුමාෙග් කාලෙය් "වවන්ෙනෝ දිනන්ෙනෝ" කියන වගා සංගාමය
ආරම්භ කළ හැටි අපිට වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ෙහොඳට
මතක ඇති. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන යුගය
ගත්තත් එෙසේමයි. අෙප් සියලුම නායකෙයෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂ
යුගවලදි ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. බලන්න එදා
ජලාශ ඉදි කරපු හැටි. විෙද්ශ රටවලින් පදානයන් අරෙගන -මහා
බිතාන , පින්ලන්තය, ස්වීඩනය වාෙග් රටවලින් පදානයන්
අරෙගන- වික්ෙටෝරියා වාෙග් ජලාශ හැදුව හැටි. එදා මහවැලිය
හැදුවා; ෙගොවීන්ට ජලය ෙදන්න කියා කළා. ෙපේමදාස
ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගෙයත් එෙහමයි. එතුමාෙග් කාලෙය්දී විශාම
වැටුප් පතිලාභ වැඩි කරන්න එතුමා කියා කළ හැටි අපට සිහිපත්
වනවා. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැටියට
අපට ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කිරීෙම් ෙලොකු අයිතියක්
අෙප් පක්ෂය විසින් අපට උරුම කර දී තිෙබනවා. ෙගොවීන්ට
ෙගොඩින් මඩින් ඉඩම් දීලා, ෙගොවි ජනපද ඇති කළා; ෙගොවි
ගම්මාන ඇති කළා. ෙයෝධ මහවැලි ව ාපාරය ඇති කෙළේ අෙප්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්. ජලාශ හදලා, ජලය දීලා
ෙගොවියා රජ කර වන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියා කළා. හැබැයි
වර්තමාන ආණ්ඩුව ෙගොවියා ෙලඩ කර වන්න කටයුතු කළා කියන
එක කනගාටුෙවන් වුවත් කිව යුතුව තිෙබනවා.
අෙප් ආණ්ඩු කාලවල ෙගොවියා කුඹුරට බැස්සා. අක්කර ලක්ෂ
ගණනක් අපි නගුලට යට කරලා ෙපන්නුවා. ඒවාෙය් පතිඵල තමයි
අදත් දකින්නට තිෙබන්ෙන්. නමුත් අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුව ෙම් වසර කීපය තුළ ෙගොවියා කුඹුෙරන් ෙරෝහලටත්,
ෙලඩ ඇඳටත් තල්ලු කරන තත්ත්වයකට පත් කර තිෙබනවා. අද
බාල ෙපොෙහොර, බාල කෘෂි රසායනික දව , වස විෂ ඇතුළත්ව
පමිතිෙයන් ෙතොරව ෙගොවි ජනතාව අතරට යැව්ව නිසා ෙම් වන
ෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග්
දිස්තික්කෙය් වකුගඩු ෙරෝගය නිසා 20,000කට අධික ෙගොවි
ජනතාවක් අපට අහිමි වී තිෙබනවා. 150,000කට වැඩිය ෙරෝගීන්
ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් දිස්තික්කෙය්, අනුරාධපුර ෙරෝහෙල්
විතරක් 13,000කට වැඩි ෙගොවි ජනතාවක් වකුගඩු ෙරෝගයට
පතිකාර ගන්නවා. ෙම්වාට විසඳුම් ෙදන්න රජයට පුළුවන්කමක්
ලැබිලා නැහැ.
අද ෙගොවි ජනතාව ගැන කථා කරමින් වීවලට ෙදන සහතික
මිල ගැන කිව්වා. නාඩු රුපියල් 32යි; සම්බා රුපියල් 35යි කියලා
මහ ෙලොකුවට පම්ෙපෝරි ගහනවා. නමුත් අපි දැක්කා පසු ගිය
කාලෙය් පුවත් පත් ඇතුළු සියලු මාධ තුළින් රුපියල් 22කට,
රුපියල් 23ට වැනි කුණුෙකොල්ෙලට අතරමැදියන්ට වී ටික
විකුණන්න සිද්ධ වුණ හැටි. සමහර ෙගොවීන් වී මල්ල පාෙර් තියලා
ගිනි තබන හැටි අපි දැක්කා. ණය ෙගවා ගන්න බැරිව ෙගොවීන් වස
බීලා මැරුණු හැටි මාධ ෙයන් වාර්තා කළා. ඒ වාෙග්ම
තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගණනකින් ෙගොවි විශාම වැටුප ෙගව්ෙව්
නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාවිල්ආරු වන්දි ෙගවපු හැටිත් අපට
මතකයි. මහ ෙලොකුවට කියනවා, රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගොවි
ජනතාවට කරපු හැටි. මහවිල්ආරු වන්දි ෙගවන ෙකොට ඒවා ගිෙය්
කාෙග් ගිණුම්වලටද? කාටද වවුචර් නිකුත් කෙළේ කියන ඒවා ගැන
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බරපතළ පශ්න තිබුණා. නමුත් අන්තිමට ඒවාට නඩුත් නැහැ;
බඩුත් නැහැ. ඒවා ගැන අද කථාවකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම
කියනවා, අද ෙම් පශ්න විසඳන්න ආණ්ඩුවට බැරි ෙවලා තිෙබන
බව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන වශෙයන් ෙම්
කාරණයත් මතක් කරනවා. වකුගඩු ෙරෝගය වාෙග්ම ෙඩංගු
ෙරෝගයත් අද රෙට් ව සනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක
වසංගතයක් බවට දැන් පත් ෙවලා. අවුරුදු හතරකට ඉස්සර ෙවලා
අපි ෙම් ගැන ආණ්ඩුවට කිව්වා. මට මතකයි එතෙකොට හිටපු
ෙසෞඛ ඇමතිතුමා මහා උජාරුවට කිව්වා, "ෙකොටි මර්දනය කරපු
අපට ෙඩංගු මදුරුවා මහ කජ්ජක්ද? කියලා."
බීටීඅයි බැක්ටීරියාව ෙගන්වන හැටි කිව්වා. කියුබාෙවන්
විෙශේෂඥ සහාය ලබා ගන්නා හැටි කිව්වා. ඒ වාෙග්ම, ජනාධිපති
කාර්ය සාධක කමිටු පත් කරලා ෙම්වා කරන හැටි ගැන කිව්වා. අද
ෙම්වා විසඳා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් මම මීට
වඩා කාලය ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියා
රජ කරන්නට කටයුතු කළ ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් හැටියට එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් අපි, ෙගොවියා ෙලඩ කරපු ෙම් ආණ්ඩුෙවන්
ඉල්ලා සිටිනවා, අඩුම ගණෙන් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය මීට
වඩා විධිමත් විධියකට, අතර මඟ නතර කරන්ෙන් නැතිව ෙගොවි
ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන වැඩ පිළිෙවළක්
ශක්තිමත්ව දියත් කරන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.20]

ගරු වයි. ජී. පද්මසිරි මහතා (කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ
අමාත තුමා)

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி - கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர்)

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

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා වැනි
කෘෂිකර්ම පරිසරයක හැදුණු, වැඩුණු වාෙග්ම අෙප් රෙට්
කෘෂිකර්මය ආරම්භ වුණු, වාරි කර්මාන්තය ආරම්භ වුණු
අනුරාධපුරය දිස්තික්කය නිෙයෝජන කරන මන්තීවරයා වශෙයන්
ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාවක ෙගොවි ජනතාවට බලපාන
ෙගොවි විශාම වැටුප් ෙයෝජනා කමය ගැන සාකච්ඡා වන ෙම්
අවස්ථාෙව්දී වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම
භාග යක් ෙකොට සලකනවා.
විෙශේෂෙයන්ම 1987 අංක 12 දරන ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ
සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනාකම පනත යටෙත් ඉදිරිපත්
වන ෙම් නිෙයෝග සම්මත කිරීමට අපි සහාය ලබා ෙදනවා
කියන්ෙන් ඒ ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි කරන එක්තරා
උපහාරයක්. ඒ වාෙග්ම, තිබුණු කමයට වඩා ශක්තිමත් විධියට,
තිබුණු අඩු පාඩු නැති කරලා ශක්තිමත්ව ඉදිරි කාලෙය්දී ෙගොවි
ජනතාවට විශ්වාසයක් ඇති වන විධිෙය් ෙගොවි විශාම වැටුප්
කමයක් යළි තහවුරු කිරීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්,
ෙම් රජයටත් ෙගොවි ජනතාවෙග් ෙගෞරවය හිමි ෙවනවා. පසු ගිය
කාලෙය් පැතිරිලා තිබුෙණ්, පතුරුවලා තිබුෙණ් සැක සංකා. ෙගොවි
ජනතාවෙගන් විශාම වැටුප උදුරා ගත්තා කියලා ෙනොෙයකුත් අය
කිව්වා. පක්ෂ, සංවිධාන රජයට විරුද්ධව ෙනොෙයක් පකාශ කරලා
තිබුණා. අද මට පරණ පුවත් පත් වාර්තා කිහිපයක් හමු වුණා. එක
පත්තරයක තිෙබනවා, විශාම වැටුප මං ෙකොල්ල කාලා කියලා.
මම දැක්කා තව පුවත් පතක තිෙබනවා, රජයත් සමඟ නඩු මඟට
බහිනවා කියලා. ඒ වාෙග් විවිධ ෙද් පකාශ කළා. ඒ අතර ඇත්ත
වශෙයන්ම අහිංසක ෙගොවි ජනතාව ඇතැම් මාධ සාකච්ඡාවලට
පිළිතුරු ෙදමින් අවංකවම පකාශ කරලා තිබුණා, වයසට ගිහින්
ඉන්න කාලෙය් අපට ෙබෙහත් ටික ගන්න; පිනකට ෙදන්න ෙම්
විශාම වැටුප තිබුණා නම් ෙකොච්චර ෙහොඳද කියන අදහස. ෙම්
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හැම ෙද්ටම සැලකිල්ල ෙයොමු කරලා තමයි ෙම් ෙගොවි විශාම
වැටුප් කමය නැවත ශක්තිමත් කරලා, අපට අද එහි සතුට භුක්ති
විඳින්නට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම 2014 වර්ෂය සඳහා වූ අය වැය කථාව ඉදිරිපත්
කරන අවස්ථාෙව්දී මුදල් අමාත තුමා හැටියට අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී රුපියල් මිලියන 1,000ක් ලබා
ෙදමින් ෙගොවි විශාම වැටුප නැවත ආරම්භ කරන බව පකාශ
කිරීෙමන් රෙට් ෙගොවි ජනතාවට ෙලොකු සතුටක්, පීතියක් ඇති
වුණා. ඒ වාෙග්ම, පසු ගිය මාස ෙදක තුන ඇතුළත දිස්තික්ක
මට්ටමිනුත්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමිනුන් ෙම් ෙගොවි
රැස්වීම්වලට සම්බන්ධ වුණා. ඉතාම ආසාවකින්, ෙලොකු
බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ෙගොවි ජනතාව තමන්ට හිමි විශාම වැටුප
ලබා ගත්තා. රුපියල් 5,000 ගණෙන් ගත්ත අය, රුපියල් 1,250,
රුපියල් 1,000 ෙම් ආදී වශෙයන් විශාම වැටුප් ලබා ගත්ත අය
සතුටු කඳුළු වගුරුවමින් කථා කරනවා අපි දැක්කා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම ෙම් සමාජ
ආරක්ෂණ කමෙය් අනාගතය ගැනත් අපි හිතන්නට ඕනෑ. දැන්
වයස අවුරුදු 60 දී නැවතත් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා ගැනීමට
හැකි ආකාරයට ෙම් නිෙයෝග මාලාව මඟින් ඉඩ දීලා තිෙබනවා.
අපට අවශ කරන්ෙන් කෘෂිකර්මය තුළ ඉතාම ශක්ති සම්පන්න
ෙගොවි ජනතාවක්. අනාගතය ගැන විශ්වාසය තබන,
කෘෂිකර්මාන්තය ගැන විශ්වාසය තබන, එයින් ජීවත් වන්න
පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසය තහවුරු වුණු ජනතාවක් අපට
ඉන්නට ඕනෑ. එහිදී තරුණයින්ට ෙගොවිතැනට සම්බන්ධ වීමට නම්
විවිධ ෙද් තිෙබන්නට ඕනෑ. එහිදී ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය
තව තවත් ශක්තිමත් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා. ෙමයින්
පතිලාභ ලැෙබන පමාණයට අපට ඉදිරිෙය්දී අෙප් කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතය තුළ රැඳී සිටින පමාණයත්, රඳවා ගන්නට පුළුවන් වන
පමාණයත් වැඩි ෙවනු ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ
වාෙග්ම පූර්ණ ෙහෝ අර්ධ වශෙයන් අබලතාවට පත් වන
අවස්ථාවල ලැෙබන පාරිෙතෝෂික මුදලත් ෙමහිදී ඉතාම වැදගත්
ෙවනවා. ඒකත් ෙගොවි ජනතාවට ෙලොකු ශක්තියක් ෙවනවා. ඒ
නිසා අනාගතෙය්දී වඩාත් සාර්ථක ෙගොවි විශාම වැටුප් කමයක්
ෙගොඩ නැඟීමට අපට, අෙප් රටට හැකි ෙවනවා කියන විශ්වාසය
අපි ඇති කරගන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම බීජ පිළිබඳවත්
යමක් කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් ෙම් වන ෙකොට බීජ සතියක්
පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙද්ශීය බීජ සහ ෙරෝපණ දව පිළිබඳව ෙපරට වඩා වැඩි බරක්
අරෙගන තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි පසු ගිය අය වැය
කීපෙය්දීම
පර්ෙය්ෂණ
කටයුතු
සඳහා
කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අතිවිශාල මුදලක් ලැබී තිබීම. රුපියල් මිලියන
100 බැගින් ලබා දීලා තිබුණා ඒ පර්ෙය්ෂණ කටයුතුවලට පමණක්.
ඒ වාෙග්ම, ගත වූ කාලෙය් වසා දමා තිබූ, විකුණා දමා තිබූ ෙගොවි
ෙපොළවල් නැවත කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරයට ෙගන
තිෙබනවා. අද ෙගොවි ෙපොළවල් 19කට වැඩි පමාණයක් කියාත්මක
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාෙය් විවිධ පර්ෙය්ෂණ කටයුතු සිදු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙද්ශීය පාරම්පරික වී වර්ග ආරක්ෂා කරගන්න,
නව පෙභ්ද ඇති කරගන්න, අෙනකුත් අතිෙර්ක ෙබෝගවලට අවශ
බීජ වැඩි වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරලා අෙප් ෙගොවි ජනතාවට ලබා
ෙදන්න එදාට වඩා වැඩි දායකත්වයක් සහිත වැඩ පිළිෙවළක් අද
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ෙම් බීජ සතිෙය් බලාෙපොෙරොත්තුවත්
ඒකයි. එනම්, ෙහොඳ විශ්වසනීය බීජ ෙගොවි ජනතාවට ලබා දීමයි. ඒ
වාෙග්ම අෙළවි ජාලයකුත් ෙම් සමඟම කියාත්මක ෙවනවා. දැනට
ෙගොවිජන ෙසේවා මධ ස්ථාන අෙළවි නිෙයෝජිතයන් හැටියට පත්
කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අයටත් බීජ අෙළවි මධ ස්ථාන සුදුසු
ස්ථානවල පටන්ගැනීම සඳහා මඟ ෙපන්වීමට, උදවු කිරීමට
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කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබන බව
මතක් කරනවා. ෙම් සතිය තුළ ගම්බද ෙපොළවල පවා බීජ අෙළවි
කිරීෙම් පචාරක වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරනවා. ඒ වාෙග්ම
ඉතාම ආකර්ෂණීය රථ කිහිපයක් මඟින් ඒ බීජ ෙබදා හැරීමටත්,
අෙළවි කිරීමටත් කටයුතු ෙයදීමට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා
තිෙබනවා. ඒ එක්කම සමහර බීජ වර්ග -විෙශේෂෙයන් ෙබෝංචි බීජසියයට සියයක්ම විෙද්ශ බීජවලින් ෙතොරව අෙප් ෙගොවීන්ට
ලබාගන්න අද පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙබෝංචි බීජ පිට රටින්
ෙගන්වන්ෙන්ම නැති තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඉදිරි අවුරුදු ෙදකතුෙන්දී බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙද්ශීය ෙවළඳ ෙපොළ තුළ සියයට 50ක් 60ක් දක්වාවත් අෙප් බීජ
ව ාප්තිය, බීජ අෙළවිය වැඩි දියුණු කිරීමටයි. ෙම් යටෙත් ෙද්ශීය
රසයක්, සැබෑ ශී ලාංකීය රසයක් අෙප් ජනතාවට භුක්ති විඳීමට
හැකි ෙවනවා වාෙග්ම ෙම් ආහාර රටාෙව් යම්කිසි ෙවනසක් ඇති
කරගැනීමටත් පුළුවන් ෙවනවා කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශාම වැටුප් කමය නැවත
දිරිගන්වමින් කියාත්මක කිරීම නිසා අප ෙගොවි ජනතාව තුළ කෘෂි
කර්මාන්තය ෙකෙරහි උනන්දුවක් ඇති ෙවනවා. තරුණ කාලෙය්
ඉඳලාම ෙබොෙහෝ ෙසයින් දුක් විඳලා, කෘෂිකර්මෙය් ෙයදුණු ෙගොවි
ජනතාව වයසට ගියාම ලබා ෙදන ෙම් දීමනාව ඉතාම ගරු, උසස්
දීමනාවක් හැටියටයි අප සලකන්ෙන්. කවුරුන් ෙහෝ ඒක පින්
පඩියකට සමාන කරනවා නම් අපි ඒ අදහස තරෙය් පතික්ෙෂේප
කරනවා. එය ෙගොවි ජනතාවට කරපු අවමානයක් හැටියටයි අප
සලකන්ෙන්. ඒ අයෙග් දහඩිය මහන්සිෙයන් එකතු කරපු
ෙකොටසකුත් සමඟයි ෙම් විශාම වැටුප ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ නිසා දහඩිය, ශමය වගුරපු ෙගොවි ජනතාවෙග් ෙගොවි ජීවිතවලට
ලැෙබන උපහාරයක් හැටියටයි අප ෙම් විශාම වැටුප් කමය ගැන
කල්පනා කරන්ෙන් කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඊට ෙපර
කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE left the Chair,
and THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA took the Chair.
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉස්සර ෙවලාම කනගාටු
ෙවනවා අෙප් ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන ඇමතිතුමා රෙට් ඉතිහාසය
ෙනොදන්නා එක ගැන. විෙශේෂෙයන් එතුමා සඳහන් කළා ෙම් රෙට්
වැඩිම වැව් පමාණයක් හදලා තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාය, ගිහින් ෙසොයා බලන්නය කියලා. මම ගිහින්
ෙසොයා බැලුවා. ෙසොයා බැලුවාම ෙපනුණා ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්
වැඩිම වැව් පමාණය හදලා තිෙබන්ෙන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන පාලන
කාලෙය්යි කියන එක. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන පාලන කාලෙය්
රන්ෙදනිගල, වික්ෙටෝරියා, රන්ටැෙඹ්, ෙකොත්මෙල්, මාදුරු ඔය,
මිනිෙප්, උල්හිටිය, රත්කිඳ, ෙපොල්ෙගොල්ල, ෙබෝවතැන්න,
උකුෙවල ජලාශ ෙයෝජනා කම හදලා තිෙබනවා. ෙම් විස්තර
ඇතුළත් ෙල්ඛනය හැන්සාඩ්ගත කරලා එතුමාට බලන්නට
සලස්වන්නට ඕනෑ. අඩු ගණෙන් එෙහමවත් ඉෙගන ගන්න එතුමා
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
ෙම් මැති-ඇමතිවරු සියලු ෙදනාම සඳහන් කළා, විශාම වැටුප
හැටියට රුපියල් 200ක් ෙගවන්න තිබුණු එක තමයි රුපියල් 1000
දක්වා වැඩි කෙළේ කියා. නමුත් එතැනදී ඒ අය සඳහන් කෙළේ
නැහැ, 1987 දී ෙගවූ රුපියල් 200ක විශාම වැටුප අද ෙගවන
රුපියල් 1000ට වඩා වටිනාකමින් වැඩියි කියන එක.
විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාරණය සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. එදා අවුරුදු 55ත් - 59ත් අතර ෙගොවියාට තමයි
රුපියල් 200ක විශාම වැටුප ෙගව්ෙව්. ඊට අඩු වයෙසේ අයට ඊට
වැඩි මුදලක් ෙගවා තිෙබනවා. 1987 දී රුපියල් 690ක අර්ධ
වාර්ෂික දායක මුදල ෙගව්වාම තමයි අවුරුදු 55ත් - 59ත් අතර
අයට රුපියල් 200 ගණෙන් මාසික විශාම වැටුප ෙගව්ෙව්. අද
සම්මත කරන නිෙයෝග අනුව ඒ වයස් සීමා කාණ්ඩෙය් අය අර්ධ
වාර්ෂික දායක මුදල හැටියට රුපියල් 73,104ක් ෙගවන්න ඕනෑ.
රුපියල් 73,104ක අර්ධ වාර්ෂික දායක මුදලක් ෙගවා ඔවුන්ට
හම්බ වන්ෙන් රුපියල් 1000යි. නමුත් 1987 එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙගනාපු පනතින් ඔවුන් රුපියල් 690ක දායක මුදලක්
ෙගවා මාසයකට රුපියල් 200ක් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
තිබුණා. ඒක අමතක කරලා රුපියල් 200 ගැන කථා කරන්ෙන්
ෙමතුමන්ලා ඒ ගැන දන්ෙන් නැතිවද කියා මා අහනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
1987 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙම් රෙට් ජීවනාලිය බඳු
ෙගොවියාට, "මඩ ෙසෝදා ගත් කළ ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" යන
විරුදාවලිය ලත් ෙගොවියාට තමන්ෙග් සැඳෑ කාලය ඉතාමත්
සුරක්ෂිත අයුරින් ගත කරන්න පුළුවන් විධියටත්, ඔහු අවුරුදු 80ට
ෙපර මිය ගිෙයොත් ඔහුෙග් යැෙපන්නන්ට එෙහම නැත්නම් ඔහුෙග්
කලතයාට විශාම වැටුප ලැෙබන්න පුළුවන් විධියටත් තමයි එදා
විශාම වැටුප් කමය ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන්. නමුත් අද වන විට
අප දකිනවා, ෙම් නිෙයෝග ෙගනැවිත් ෙම් ෙගොවියාෙග් සැඳෑ සමය
විනාශ කරලා විශාම වැටුප සම්පූර්ණෙයන්ම කප්පාදුවට පත් කර
තිෙබන බව. ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් මහ ෙලොකුවට විසිල්
ගහලා ෙමතැන කථා කරලා ෙම් විශාම වැටුප ඉදිරිපත් කළ ගරු
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. එතැනදි අපට
ෙපන්වා ෙදන්නට පුළුවන් ෙම් අලුත් නිෙයෝග තුළ ෙගොවියාෙග්
විශාම වැටුප් ලබා ගැනීම ෙකොච්චර කප්පාදු කර තිෙබනවාද කියා.
මා විෙශේෂෙයන්ම කියනවා, නිසැකවම තව අවුරුදු ෙදක තුනක්
යන විට විශාම ලබා ගන්නා ෙගොවීන් "විශාම වැටුප අපට ඕනෑ
නැහැ" කියා ෙම්ක අතහැර දමා යන තත්ත්වයකට පත් ෙවනවාය
කියා. ෙම්වා ෙනොදන්නාකම නිසා ෙනොෙවයි, ඒවා වහෙගන මහා
ෙලොකු ෙදයක් කළාය කියා අද කථා කරනවා. එදා එක්සත් ජාතික
පක්ෂය හඳුන්වා දුන් ෙම් විශාම වැටුප් කමය, ෙගොවියා ආරක්ෂා
කළ විශාම වැටුප් කමය, එදා ෙගොවියාෙග් කලතයා නැත්නම්
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යැෙපන්නන් පවා ආරක්ෂා කළ විශාම වැටුප් කමය අද කප්පාදු
කරලා විනාශ කරලා අද මහා ෙලොකු ෙදයක් කළාය කියා කථා
කරනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන්
නැති නිසා කියනවාද; ෙම්ක කියවා බැලුෙව් නැතිව ෙමෙහම
කියනවාද කියා. විෙශේෂෙයන්ම අප වග කීෙමන් කියනවා, තව
අවුරුදු ෙදක තුනක් යන විට විශාම වැටුප එපා කියා සියයට
50කට වැඩි ෙකොටසක් විශාම වැටුප අතහැර දමා යන බව. අද
එළිදැක්වූ ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ
ෙයෝජනාකම පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙදස බැලුවාම ආණ්ඩුව
ෙමෙතක් කල් අනුගමනය කළ කියා පිළිෙවතම අනුගමනය
කරනවාය කියා අපට ෙපෙනනවා. ඔළුව අත ගාලා රුපියල්
100ක් දීලා පිටු පස්ෙසන් 1000ක් ඇදලා ගන්නා කමෙව්දය
ආණ්ඩුව කියාත්මක කරනවාය කියන කාරණය විෙශේෂෙයන්ම
කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සංෙශෝධනය කරන ෙගොවි
විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනාකම පනෙත්
3 වන පිටුෙව් 9 වන වගන්තිෙය් කියනවා, ෙමෙතක් ෙගොවි විශාම
වැටුප් යටෙත් විශාම වැටුප් ලැබූ අය අවුරුදු 80ට කලින් මිය
ගියෙහොත් ඒ අයෙග් භාර්යාවට ෙහෝ ඒ අයෙග් යැෙපන්නන්ට ඒ
විශාම වැටුප ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තිබුණු බව. අද එය කප්පාදු
කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2014 අවුරුද්ෙද් 01 වන දා
සිට විශාම වැටුපට දායකත්වය ලැබූ වයස සම්පූර්ණ පුද්ගලයන්ට
අද වන තුරු විශාම වැටුප ෙගවා නැහැ. ෙම් කාලය තුළ ඔහු මිය
ගියෙහොත් අර ෙගොවි මහත්මයාට අවුරුදු 80 වන තුරු ඔහුෙග්
යැෙපන්නන්ට ඒ විශාම වැටුප ලැෙබන කමය ෙමෙතක් කල්
තිබුණා. නමුත් අද ඒක කප්පාදු කර, ෙම් පුද්ගලයා වයස
සම්පූර්ණ කර තිබුණත් විශාම වැටුෙප් පළමු වාරිකය අතට
අරෙගන නැත්නම් ඔහු මිය ගියෙහොත් ඔහුට ලැෙබන්ෙන් තැන්පත්
කළ මුදල් පමාණයත් ඒ හා සසඳන බැංකු ෙපොලියත් පමණයි.
එෙහම නම් ෙමොකක්ද ෙගොවියාට ලැබිලා තිෙබන ෙසත? ඒක
කප්පාදු කර තිෙබනවා ෙනොෙවයිද කියා මම විෙශේෂෙයන් පශ්න
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සියයට 10ක් දක්වා
විශාම වැටුප් ෙගවීම නිම කර ඇත්නම් ඒ සියයට 10 ඉක්මවා ඇති
ෙමොෙහොතක ඔහු අකර්මන වී ඇත්නම් ඒ මුදල ආපසු ලබා
ගැනීෙම් හැකියාව ඒ ෙගොවි මහත්මයාට තිෙබනවා කියන එක
පැහැදිලිව 1987 පනෙත් සඳහන් කරලා තිබුණා. නමුත් අද ෙම්
රජය ෙම් ෙගෙනන නිෙයෝග තුළින් ෙම් අහිංසක ෙගොවි
මහත්මයාෙග් ඒ ෙගවපු දායක මුදල් ෙකොල්ලකාලා තිෙබනවා. අද
ෙම් අලුත් නිෙයෝගවල කියනවා, සියයට 25ට වඩා අඩු දායක
මුදල් ෙගවා ඇත්නම් සියලු ෙද් රාජසන්තක කරනවා කියලා.
එෙහම නම් එදා සියයට 11 ෙගවපු ෙකනාට, සියයට 12 ෙගවපු
ෙකනාට, සියයට 13 ෙගවපු ෙකනාට, සියයට 25 දක්වා ෙගවපු
ෙකනාට එදා තමන් ෙගවූ මුදල් පමාණය සහ ෙපොලී පමාණය
ගන්න පුළුවන්කම තිබුණත් අද ෙවන ෙකොට ඒක රජය සතු
කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් නිෙයෝග තුළින් අහිංසක ෙගොවියාෙග්
දායක මුදල රාජසන්තක කරලා තිෙබනවා කියන එක මම
පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1987 මුල් පනෙත් සඳහන්
කරනවා, සියයට 75කට වඩා දායක මුදල ෙගවා ඔහුෙග් ගිණුම
අකර්මන වූෙවොත් ඔහුට රුපියල් දාහකට වඩා වැඩි විශාම
වැටුපක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිෙබනවා කියලා. නමුත් ෙම්
නිෙයෝග දිහා බැලුවාම එෙහම සියයට 75ක් ෙගව්වා කියලා එවැනි
මුදලක් හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. මුළු ගණනම ෙගව්ෙවොත් විතරයි
හම්බ ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් නිෙයෝග අනුව සියයට 75ක්
ෙගවන්න බැරි නම්, සියයට 25කට වඩා ෙගවලා තිෙබනවා නම්
සල්ලියි, ෙපොලියයි අරෙගන ආපහු යන්න පුළුවන්, විශාම වැටුපක්
ගැන කථා නැහැ. විෙශේෂෙයන් ෙම් නිෙයෝගවල එෙහම සඳහන්
කරලා ඒ යන්න ඕනෑ මාර්ගයත් කියලා තිෙබනවා.
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් පැහැදිලි කරලා
කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙමතුමන්ලා මහා උජාරුවට "අපි ෙගොවි
විශාම වැටුප සඳහා අලුත් නිෙයෝග ෙගනාවා" කියලා කිව්වාට ෙම්
නිෙයෝගවල තිෙබන සියලුම ෙද් ෙගොවියාෙග් අයිතිවාසිකම්
කප්පාදු කරන ඒවායි. ඒ වාෙග්ම 2014 අලුත් නිෙයෝග සඳහන්
ගැසට් පතෙය් 5 (ඒ) පිටුෙව් 12(2) ෙඡ්දෙය් කියනවා, 2014
ජනවාරි 01වැනි දා ඉඳන් අවුරුදු 55ට අඩු විශාම වැටුප්
දායකෙයකුට නව විශාම වැටුප් කමය යටෙත් ෙගවිය යුතු දායක
මුදල මුල ඉඳලාම ෙගවා ෙගන ඇවිල්ලා පරණ ෙගවපු ගණන අඩු
කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්ෙන් විශාම ගන්න ඕනෑම
පුද්ගලෙයකු විශාම වැටුප් දායකත්ව මුදල සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙගවලා ඉවර වුණත් ඔහු තවම විශාම වැටුප අරෙගන නැත්නම්
ඉතිහාසෙය් ෙගවපු මුදල්වලට ෙලොකු දායක මුදලක් හදලා ඒ
පරතරය ෙගවිය යුතුයි කියලා ෙම්ෙක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් නිෙයෝග සඳහන් ගැසට් පතෙය් 5
(ඒ) පිටුෙව් 12(3) ෙඡ්දෙය් සඳහන් කරලා තිෙබනවා, විශාම
වැටුපට දායක මුදල් ෙගවා සියලු ෙද් සම්පූර්ණ කර, වයස අවුරුදු
55 ඉක්මවා තිෙබනවා නම් ඒ මුදල ගන්න අර එදා ෙගවපු මුදලට
ෙලොකු arrears එකක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. ඒ විධියටම අලුත්
නිෙයෝගවල කියනවා, ඔහුට ඒක ෙගවන්න බැරි නම් -අවුරුදු
ගණනක් ෙගවා ෙගන ආපු ෙගොවියාට දැන් තිෙබන arrears එක
ෙගවන්න බැරි නම්- වහාම සල්ලි ටිකයි, ෙපොලියයි අරෙගන
එළියට බහින්න පුළුවන් කියලා. ෙමන්න නිෙයෝගවල තිෙබන
විධිය. ෙගොවි විශාම වැටුප් ලාභින්ට ෙම්වා අහිමි කිරීම නිසා තව
අවුරුද්දක් ෙදකක් යනෙකොට, "අෙන්! අපට ෙම්වා ඕනෑ නැහැ"
කියලා යන තත්ත්වයක් තමයි උදා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙගොවියා
ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි, ෙගොවියා විනාශ කිරීම, විශාම වැටුප්
කමය ෙගොවියාට එපා කිරීම තමයි ෙම් නිෙයෝගවලින් කරලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.
ෙම් නිෙයෝගවලින් ෙගොවියාට ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්?
දැනට විශාම ලබා ගන්නා ෙගොවි මහතාට ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්?
මාසික දීමනාව අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු
පනෙතන් රුපියල් දාහකට වැඩිය මාසික දීමනාවක් හිමි ෙවලා
තිබුණා. නමුත් දැන් ෙවන ෙකොට ඒක රුපියල් දාහට බස්සලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කලතයාට ලැෙබන්න තිබුණු විශාම වැටුප
සහමුලින්ම කපා හැරලා තිෙබනවා. විශාම වැටුප ලබා ගැනීෙම්
වයස සම්පූර්ණ කර, සියලු වාරික ෙගවා ඉන්න ෙගොවි මහත්තයාට
රුපියල් දාහ දක්වා මාසික වැටුප අඩු කරලා තිෙබනවා. ඔහුට
අලුෙතන් සල්ලි ගන්න නම් අමතරව ගණනක් ෙගොවි විශාම
වැටුපට දායක කරන්න ඕනෑ. ඒ දායක මුදල ෙගවලා ඉවර කරලායි
තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒ අයටත් දැන් විශාම වැටුප ෙදන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, ෙම් පනත අනුව තව arrears එකක් ෙගවන්න තිෙබනවා.
ඒ මුදලත් ෙගවුවාම තමයි ඔහු විශාම වැටුපට හිමිකම් ලබන්ෙන්.
ඔහු ෙම් කාලය තුළ මිය ගියෙහොත් ඔහුෙග් කලතයාට සල්ලි
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අර සල්ලියි, ෙපොලියයි ෙගවලා ෙමය
අරෙගන යන්න කියනවා වැනි ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, අෙනක් කණ්ඩායම. එක කණ්ඩායමක් වයස අවුරුදු
60 සම්පූර්ණ කරලා දායක මුදල් ෙගවලා හිටපු අය. ඊළඟට වයස
අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ කරලා නැහැ, හැබැයි දායක මුදල් සියල්ල
ෙගවලා ඉවර කරපු අය. ඒ සියලු දායක මුදල් ෙගවා, විශාම වැටුප
ලබා ගැනීමට වයස අවුරුදු 60 පිෙරන ෙතක් බලා සිටින අයට
ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප කප්පාදු
කර තිෙබනවා. ඔවුන්ට රුපියල් 1,000කට වැඩි විශාම වැටුපකට
හිමිකම් තිබුණා. නමුත් අද රුපියල් 1,000ක් දක්වා ඔවුන්ෙග්
විශාම වැටුප පහළට බස්සවා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විශාම වැටුප
ලබා ගැනීමට නම් ඔහුට අමතර ෙගවීමක් කරන්නට සිදු වනවා. ඒ
වාෙග්ම ඔහුෙග් බිරිඳට ෙහෝ යැෙපන්නාට ලැෙබන්නට තිබුණු
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රක්ෂණය ෙම් පනත තුළින් අෙහෝසි කර තිෙබනවා. එතෙකොට
තවම වයස අවුරුදු 55 සම්පූර්ණ වුෙණ් නැති, දැනට වාරික
ෙගවමින් සිටින කට්ටියට ෙම් පනත තුළින් අමතරව කර තිෙබන
ෙද් ෙමොකක්ද? ෙම් අය අතිෙර්ක මුදලක් ෙගවන්නට ඕනෑ. අර
විශාම වැටුප් ෙගවමින් සිටි කාලය තිෙබනවා ෙන්. ඒ කාලයට තව
ආපස්සට අමතර අවුරුදු ගණනක් සඳහා මුදලක් ෙගවන්නට ඕනෑ.
ඊට පසුව වැඩි දායක මුදලක් ඒක ඉවර වනෙතක් ෙගවන්නට
ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙගවිය යුතු වාරික විශාල
පමාණයකින් වැඩි කර තිෙබනවා. ඔහු හා ගිවිස ගත් විශාම වැටුප
ඔහුට ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඔහුට ෙගවන්ෙන් ඔහු හා ගිවිස ගත්
විශාම වැටුපට වඩා අඩු විශාම වැටුපක් කියන එකත් ෙම් පනතින්
ෙහළි දැක්ෙවනවා. එෙහම නම් ඔහුටත් අර කිව්වා වාෙග්ම ඔහු
මිය යෑෙමන් පසුව ඔහුෙග් කලතයාට ෙහෝ යැෙපන්නාට
ෙගවන්නට තිබුණු මුදල් පමාණය අඩු කරලා තිෙබනවා. මා
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප්
සංෙශෝධනය කියලා ෙගනාෙව් ෙගොවියාට විශාම වැටුප එපා
කරවලා, එය දාලා යන්න කමයක් බව. එදා 1987 දී අෙප් රජය
කාලෙය් හඳුන්වා දීපු ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය මීට වඩා පහසුකම්
සලසන, මීට වඩා ෙසත සලසන කමයක්. එහි තිබුණු පහසුකම්
සියල්ල අද වනෙකොට කප්පාදු කරලා, මහා මල් වට්ටියක්
ෙගනාවා වාෙග් ෙමය එළිදක්වලායි තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන්
කියනවා නම් 1987 දී වයස 27ක් වූ ෙගොවි මහත්මෙයකුට රුපියල්
3420ක් ෙගවලා, ඒ ෙගොවි විශාම වැටුපට හිමිකම් කියන්න
පුළුවන්කම තිබුණා. එතෙකොට ඔහුට 2020 කියන වර්ෂෙය් දී
2167ක මාසික විශාම වැටුපක් හිමි ෙවනවා. නමුත් දැන් ඔහුට සිදු
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? පරණ arrears එකකුත් ෙගවන්න
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රුපියල් 4549ක් ෙගවන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ රුපියල් 4549ක arrears එක ෙගව්වාට පසුවත් අර
ඔහුට ෙපොෙරොන්දු වුණු රුපියල් 2167ක මාසික විශාම වැටුප
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඔහුට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 1,000ක මුදලක්
විතරයි. ඉතින් ෙම් ආණ්ඩුෙව් ගරු ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්
"අපි ෙහොඳ කමයක් ෙගනාවා" කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඇමතිවරුන්ට කියනවා, ෙම් පනත
කියවන්න කියලා.
ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙබොරුවට
කෑගහන්ෙන් නැතිව, ෙම් ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප් ලබා ගැනීෙම්
අයිතිවාසිකම කප්පාදු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොයි විධියටද කියන
එකත් දැන ගන්න කියලා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා.
රෙට්
ජීවනාලිය බඳු ෙගොවියාට, අපට ආණ්ඩු බලය ලබා ගන්න උදවු
කරපු ෙගොවියාට විශාම වැටුපත් එපා වන විධියට ෙම් පනතට අද
නිෙයෝග ෙගනැල්ලා ඒවා සම්මත කර ගන්නට හදනවා කියන
එකත් මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 5.43]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා (පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.
த் குமாரண சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දකින ෙදයක් තමයි, යම්
ෙගයක foundation එක ෙහොඳින් දැම්ෙමොත් ඒක ගරා වැෙටන්ෙන්
නැහැ කියන එක. 1987 දී ෙගොවි විශාම වැටුප් පනත යටෙත් -

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, -
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(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

දැන් මමයි කථා කරන්ෙන්. ඒ foundation එක ෙහොඳින් දමපු
නැති නිසා තමයි පසු කාලයක ෙමය ගරා වැටුෙණ්. ඒ foundation
එක දමපු, ඒ ෙග් හදපු අය අපට ෙචෝදනා කරනවා ෙම්ක කඩා
වැටුණා, ෙම්ක ගරා වැටුණා, ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ කියලා.
එදා ෙම් කමය ඇති කරන විට ෙම් අරමුදල ෙගවීම කරන්ෙන්
ෙමොන ආකාරයටද කියන එක සැලසුම් සහගතව කල්පනා කර
තිබුෙණ් නැහැ. රුපියල් මිලියන 750ක් ලබා ෙදනවා කියපු ඒ
ෙවලාෙව් ඒ ෙවනුවට රුපියල් මිලියන 75ක් ලබා දීලා, ඒ
ෙගොවීන්ෙගන් ලැෙබන දායක මුදලම කරකව කරකවා ඉඳීම නිසා
ඒක කමානුකූලව ගරාෙගන වැටුණා. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා
රුපියල් 200කට තිබුණු දායක මුදල එක පාරටම රුපියල් 500ක්
දක්වා වැඩි කළා. ඒ වැඩි කරන ලද මුදල ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
ඒකට දායකත්වය ෙදන්ෙන් ෙමොන කමයටද කියලා සැලසුමක්
තිබුෙණ් නැහැ. තමන් හදපු ෙගදර වරිච්චි, එෙහම නැත්නම්
foundation එක ෙමොන ආකාරයටද තිබුෙණ් කියලා කල්පනා
කරලා බලන්ෙන් නැතිව අපට ෙචෝදනා කරනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් පහළ වුණු
බුද්ධිමත් නායකෙයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපළපාළි ගියාට,
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාව උසි ගැන්වූවාට, තමුන්නාන්ෙසේලාම
අමුඩ ගහ ෙගන ෙම් අග නගරෙය් කෑ ගැහුවාට එතුමා කලබල
වුෙණ් නැහැ. ෙමය ගරා වැෙටන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා
එතුමා ෙහව්වා. ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවල
සිටින මහජන නිෙයෝජිතයින් වශෙයන් අපි අෙප් කණ්ඩායම්
රැස්වීම්වලදී, උපෙද්ශක කාරක සභාවලදී ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා
කළා. ඒ අනුව එතුමා දැන ගත්තා, ෙමය ගරා වැෙටන්න ෙහේතුව
ෙමොකක්ද කියලා. එෙහම නම් ඒකට පිළියමක් ෙයොදන්න තමයි
අද ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ
ෙයෝජනාකම පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙගනැල්ලා ඒක ශක්තිමත්
කරන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.
2014 වර්ෂය සඳහා අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී එතුමා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් දූරදර්ශීව බලා කටයුතු කර තිෙබනවා. එෙහම
දූරදර්ශීව බලලා 2019 දක්වා දසලක්ෂ දහස බැගින් ෙම් අරමුදලට
භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ෙදන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
2019 දීත් දසලක්ෂ පන්දහසක් ෙම් අරමුදල සඳහා බැර කිරීමක්
ෙකෙරනවා. එෙහනම් ෙම් අරමුදල ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. ඒ
අනුව ඒ ගැන ස්ථීරත්වයක් එෙහම නැත්නම් ෙලොකු
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙගොවි ජනතාවට තබා ගත හැකියි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් කෑ ගහලා කිව්වා, ෙගොවීන්
ෙවනුෙවන් හිටපු, ඉන්න, කථා කරන එකම පක්ෂය එක්සත්
ජාතික පක්ෂයයි කියලා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක ශීමතාණන් ඇති
කළ ජනපදෙය් ජීවත් වන ෙගොවීන් වශෙයන් අපි එතුමාට ගරු
කරනවා. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අදටත් ඩී.එස්. ෙසේනානායක
පිළිරුව ළඟින් වමට හැරිලායි මම මෙග් ෙගදරට යන්ෙන්. ෙම්
ළඟදී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය එතුමා ෙවනුෙවන් උපහාර
දක්වන අවස්ථාෙව්, මමත් ගමනක් යන ගමන් බැහැලා එතුමාෙග්
පිළිරුවට මල් මාලාවක් දාලායි ගිෙය්. ෙමොකද, ඩී.එස්.
ෙසේනානායක මැතිතුමා කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු
නායකයකු පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු මහත් ජාතිෙය්ම නායකෙයක්.
ඒ නිසා ඒ ගරු කිරීම තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ නායකයාෙග් ගමන
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වර්තමාන නායකයන් යනවා ද කියන එක
තමයි ගැටලුව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2003, 2004 විතර වන ෙකොට
ෙම් රෙට් ෙපොෙහොර මිල ඉතා අධිකව ඉහළට ගියා අපි දැක්කා.
ෙගොවියකු වශෙයන් මා දන්නවා, කමතට ගිහිල්ලා ෙකොළ පාගලා,
බැත ටික මැනලා අවසාන වුණාට පස්ෙසේ ෙගොවියාට ෙගදර ෙගන
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යන්න පුළුවන් වුෙණ් ඉදලයි, උකුණු දැත්තයි, ෙබෝලත්තයි විතරයි
කියලා. එදා අෙප් ගම්වල තරුණෙයෝ කියන්න පටන් ගත්තා,
"ෙගොවිතැන් කිරීෙමන් කිසි වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙම්
ෙගොවිතැනින් කමානුකූලව බැහැර ෙවනවා" කියලා. එවැනි
වකවානුවක් තිබියදී තමයි 2005 මැතිවරණය ආපු ෙවලාෙව් ෙම්
කඩා වැටුණු වී ෙගොවිතැන නංවාලීම සඳහා කවුරුත් ෙනොසිතපු
විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා රුපියල් 6000ට, 7000ට තිබුණු
ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 350ට දුන්ෙන්. ෙම්ක එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට 2004 දී කරන්න තිබුණා. "ෙම් රෙට් කෘෂි ආර්ථිකය
කඩා වැෙටනවා, ඒ නිසා අපි ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවා"
කියලා ෙම්ක එදා ෙදන්න තිබුණා. එෙහම කැක්කුමක් ඒ පිළිබඳ
කථා කිරීමක් එදා ඒ පක්ෂෙය් අය තුළ තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා හිතුෙව්ත් නැහැ,
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්ක කිව්වාට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර
ෙද්වි කියලා. රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටිය ලබා දීම තුළ තමයි
එදා ගෙමන් නගරයට ආපු තරුණයා නැවත ගමට ගිෙය්. ගෙමන්
නගරයට ඇවිල්ලා නගරෙය් කානු කප කපා හිටපු තරුණයා,
එෙහම නැත්නම් නගරෙය් බිල්ඩිමක අත්වැඩ දිදී හිටපු තරුණයා
නැවත ගමට ගිහිල්ලා වී ෙගොවිතැන් ව ාපාරයට දායක වීම තුළ
තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයට
ලංකාව සහලින් ෙපෝෂිත කිරීම සඳහා හැකියාවක් ලැබුෙණ්. ඒ
කාර්ය භාරය කරන්න පුළුවන් වුෙණ් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ
දූරදර්ශී නායකත්වය තුළ මිසක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තිබුණු
කරුණාව හින්දා ෙනොෙවයි කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් මතක්
කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ෙම් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන නිෙයෝගවලදී ෙගොවීන්ෙග් දායකත්වය ගැන කියලා
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අවුරුදු
18න් රුපියල් 3,628ක් ෙගව්වාම දායකත්වය ලබා දී අවසානයි.
රුපියල් 3,628 කියන්ෙන් අද තත්ත්වය අනුව ඉතාම සුළු මුදලක්.
තරුණයකුට, තරුණ ෙගොවියකුට රුපියල් 3,628ක් ෙගවීම තුළින්
තමන්ෙග්
අනාගතය
පිළිබඳව
ෙලොකු
විශ්වාසයක්,
සුරක්ෂිතභාවයක්, ආරක්ෂිතභාවයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්
වනවා. 1987 දී ෙම් මුදල රුපියල් 200ටයි තිබුෙණ්. ඊට පසුව ඒ
මුදල රුපියල් 1,000 දක්වා වැඩි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය
ෙව්ලාෙව් කෑ ගැහුවා, විශාම වැටුප ලබා දීම ආරම්භ කරන වයස්
සීමාව අවුරුදු 63 වීම ගැන. පස්ෙසේ අපි අෙප් කෘෂිකර්ම
ඇමතිතුමා සමඟ ඒ ගැන කථා කළා. එදා ඇමතිතුමා කිව්වා,
"අනිවාර්යෙයන්ම ෙමම වයස් සීමාව අවුරුදු 60ට ෙගෙනනවා"
කියලා. අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, එදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්
දැනුවත් කිරීම තුළ ෙගොවියාට විශාම වැටුප ලබා දීම අවුරුදු 60
සිට ආරම්භ කිරීම ගැන.
අවුරුදු 60-63 දක්වා අයට ලබා ෙදන විශාම වැටුප රුපියල්
1,000යි. අවුරුදු 64 -70 දක්වා වූ අයට ලබා ෙදන විශාම වැටුප
රුපියල් 1,250ක්. අවුරුදු 71-78 දක්වා වූ අයට රුපියල් 2,000ක්.
අවුරුදු 78ට වැඩි අය සඳහා රුපියල් 5,000ක් ලබා ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු හැත්තෑවට වැඩි ෙම් රෙට්
පුරවැසියන්ට, රජය - සමාජ ෙසේවා අමාත ාංශය- මඟින් තවත්
රුපියල් 1,000ක් ෙදන්න වැඩ පිළිෙවළක් හැදිලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම වැදගත් වැඩ පිළිෙවළක්.
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කරනවාය කියලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙමොන තරම් කෑ ගැහුවත්, වර්තමානෙය් ජීවත්
වන, ෙගොවි ජනතාවෙග් සැබෑ නායකයකු
වන අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා නම් ෙගොවීන් ගැන බැලූ බව අපි විෙශේෂෙයන්
දන්නවා. ෙගොවීන්ට විවිධ ගැටලු ඇති වූ අවස්ථාවලදීත් එතුමා ඒ
සම්බන්ධව කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
මට මතකයි, නියඟ අවස්ථාවකදී ෙගොවි ජනතාව ඉල්ලීමක්
කළා, වැව් ටික හාරා ෙදන්න කියලා. ඒ නියඟය අවස්ථාෙව්
ජනාධිපතිතුමා සිටිෙය් විෙද්ශ සංචාරයක ෙයදිලා. පිටරට සිට ආ
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ගමන් එතුමා කෙළේ අෙප් පෙද්ශෙය් ෙගොවි සංවිධාන ෙගන්වලා,
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය්දී සාකච්ඡාවක් පවත්වලා
ෙගොවීන්ෙග් ඉල්ලීම් ඒ සැණින් ඉටු කිරීමයි. එතුමා ෙගොවීන්
ෙවනුෙවන් එවැනි දායකත්වයක් ලබා දීම ගැන අපි එතුමාට
ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි.
රෙට් ගාමීය මට්ටෙම් ෙගොවි ජනතාව දියුණු කිරීම තුළ අද අපි
දකිනවා, ගාමීය මට්ටෙම් නායකෙයෝ නැත්නම් දක්ෂෙයෝ
බිහිෙවලා සිටිනවා කියලා. අද තඹුත්ෙත්ගම මධ මහා විද ාලෙය්
නාමල් උදාර පියසිරි කියන ශිෂ යා 2014 නව නිපැයුම් තරගෙයන්
ෙලෝකෙය් ෙදවැනියා ෙවලා තිෙබනවා. ඔහු ෙගොවිෙයකුෙග්
පුෙතක්. ඒ වාෙග්ම අලුත් දිවුල්වැව විද ාලෙයන් මිහින්තෙල්
විද ාලයට ආපු ෙක්.පී.ඩී.ඒ.සී. කපුෙග් ශිෂ යා, ෙලෝකෙය් නව
නිපැයුම් අතින් 2013 දී ජයගහණයක් ලබා ලංකාවට කීර්තියක්
ලබා දුන්නා. ඒත් ගමක ජීවත් වන ෙගොවි පවුලක පුෙතක්.
ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව ෙකෙරහි අවධානය, අනුකම්පාව
ෙයොමු කරන, ෙගොවි ජනතාව ගැන සැබෑ ෙලන්ගතුකමක් තිෙබන
නායකයකු වන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැම දාම ෙගොවීන්ෙග්
දියුණුව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා.
අවසාන වශෙයන්, ෙමය ඉදිරිෙය්දී කඩා හැෙලන ෙගොවි විශාම
වැටුපක් ෙනොවන බව පවසන අතර, ෙමය අෙප් ෙගොවි ජනතාවට
අනාගතය පිළිබඳව බලාෙපොෙරොත්තුවක් තැබිය හැකි ෙයෝජනාවක්
බවට පත් වන එක ෙනොඅනුමාන බව පවසමින් මම නිහඬ වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[5.53 p.m.]
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා
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අදත් ඔවුන් සිටින බවට අපි අනතුරු හඟවනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් පන්ති සටනක්. එදාත්
සටන; අදත් සටන. ඒ සටන කා ෙවනුෙවන්ද? ඒ සටන ෙගොවි
ජනතාව ෙවනුෙවන්. ෙම් ආණ්ඩුව ඒක තමයි අද කරන්ෙන්.
1957 ෙදසැම්බර් මාසෙය් 12 වැනි දා Paddy Lands Bill එක
සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ the Hon. D.P.R. Gunawardena- ඒ
කියන්ෙන් පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා.
එතුමා පකාශ කර තිෙබන ෙද් 1957 ෙදසැම්බර් 12 වන දා
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1875 සඳහන් වන්ෙන් ෙමන්න
ෙමෙහමයි:
"කුඹුරු වගා කරන අඳ ෙගොවීන්ෙග් අඳය රැක දීමටත්; අඳ ෙගොවීන් විසින්
කුඹුරු හිමියන්ට ෙගවිය යුතු බද්ද නියම කිරීමටත්; කුලී ෙගොවීන්ෙග් පඩිය
(කුලිය) ෙගොවි සභා මගින් නියම කරවීමට හා කුලී ෙගොවියන් අඳ
ෙගොවියන් හා සමූහ ෙගොවියන් ෙලස පත් කිරීමටත්; කුඹුරු කැෙබලි
එක්කර මහ කුඹුරු යායවල් ඉදි කිරීමටත් -"

එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම තීරු අංක 1876 තවදුරටත් එය
ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
".... ඉහත කී කරුණු හා සම්බන්ධ වූ ෙහෝ ඊට අදළ වන කරුණු උෙදසා
විධිවිධාන පැණවීමටත් පණවන පණතයි, ෙම් කුඹුරු පණත ෙහවත් ෙගොවි
පණත."

ඒෙක් දීර්ඝයක් වශෙයන් තමයි අද අෙප් ගරු සරත් අමුණුගම
මහත්මයා ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ
ෙයෝජනාකම පනත යටෙත් ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඉතා ඥානාන්විතව
1957 ෙදසැම්බර් මස 12 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් විධියට
පකාශ කළා.
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1877 හි
ෙවනවා:

ෙමෙසේ සඳහන්

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

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, I am very happy to
participate in the Debate on the Regulations under the
Farmers' Pension and Social Security Benefit Scheme
Act. His Excellency the President as the Minister of
Finance promised these reliefs to the farmers during the
last Budget Speech and he is keeping up to that promise,
which this House and the people welcome very much.
අද ෙම් ගැන කථා කරන විට අපට ෙපොඩ්ඩක් ඉතිහාසයත්
මතක් කරන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාව
ෙවනුෙවන් විමුක්ති සටනක ෙයදුෙණ්, "සමාජවාදෙය් පියා" යැයි
විරුදාවලිය ලත් අභාවපාප්ත පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමායි. එතුමා
කුඹුරු පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී කුමන්තණකරුෙවෝ
එක්කාසු වුණා; ඒක රාශි වුණා. ඔවුන් විෙද්ශ බලෙව්ගත් සමඟ
අත්වැල් බැඳෙගන ඒ කුඹුරු පනත් ෙකටුම්පත සභා සම්මත
කරන්නට ෙනොදී අකුල් ෙහළීෙම් ව ාපාරයක එදා ෙයදුණු බව අද
අපි අමතක ෙනොකළ යුතු ෙදයක්.
කාලෙයන් කාලයට පගතිශීලි පනත් ෙගන ආ අවස්ථාවලදී අප
රෙට් ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය තකා පනත් ෙගෙනන අවස්ථාවලදී
ඒවාට එෙරහිව බාධක දැමීම අධිරාජ වාදි කුමන්තණකරුවන්ෙග්
කියා කලාපයක් කියන කාරණය අපි හඳුනාෙගන තිෙබනවා. ඒ
කුමන්තණකරුවන්ට උඩ ෙගඩි ෙදන ජාතික කුමන්තණකරුෙවෝ
එදා පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් හිටියා. ඒ වාෙග්ම

"අෙඳේට වැඩ කරන ෙගොවීන්ට තිෙබන්ෙන් අස්ථිර තත්ත්වයක් නිසා,
කුඹුරු වගා කිරීම පිණිස, ඒ කුඹුරු වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස, ඔවුන් වැඩි
උත්සාහයක් දරන්ෙන් නැති බව අපි කවුරුත් පිළි ගන්නට ඕනෑ."

එදා එතුමා දූරදර්ශීව ෙගොවීන් පිළිබඳව හිතා බැලුවා.
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1877 හි තවදුරටත් ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
"ෙම් කුඹුරු අස්වැන්න අඩු වීමට පධාන ෙහේතුව එයයි. එම නිසා අෙඳේට
වැඩ කරන ෙගොවීන්ට ස්ථිර තත්ත්වයක් ලබා ෙදන තුරු, අන් ෙමොන
කාරණය පිරිමසා දුන්නත්, අෙප් කුඹුරුවලින් ලබා ගන්නට පුළුවන්
අස්වැන්න පමාණය ලබා ගන්නට බැරි බව අපි කවුරුත් පිළිගන්නට ඕන."

හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1878 හි තවදුරටත් ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
".... එෙමන්ම අෙඳේට වැඩ කරන කමය ද අවසන් ෙකොට අඳ ෙගොවියාෙග්
තත්ත්වය තමන්ෙග්ම කුඹුර වැඩ කරන්නාවූ ෙගොවියාෙග් තත්ත්වයට
ෙගෙනන්නට ඕනෑයයි අප කියා සිටින්ෙන්."

මම ඉතා සන්ෙතෝෂ වනවා, ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයාෙග් පුත
රත්නයන් ෙදෙදනකු වන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත්,
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් අද ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටීම පිළිබඳව. පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා නැති
අවස්ථාෙව්දී අද ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ
ෙයෝජනාකම යටෙත් ෙගෙනන ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා
කිරීෙම්දී වැඩිම සන්ෙතෝෂයට පත් වන්ෙන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
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මැතිතුමාත්, ගීතාංජන ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් කියන කාරණය මට
ෙහොඳින් අදහස් කරන්න පුළුවන්.
අද රෙට් හැම තැනම ෙගොවිතැන ඉතාම සරු සාරව සිදු
කරනවා. ෙගොවිතැෙන් වැඩිදියුණුව තකා ෙම් ආණ්ඩුව ෙලොකු
පරිශමයකින් වැඩ කරන බව මම කියන්න
සන්ෙතෝෂයි.
ෙගොවිතැන පිළිබඳව අෙප් දවිඩ භාෂාෙවන් ෙමන්න ෙමෙසේ
පැවෙසනවා. "තිරුක්කුරල්" කියන ෙපොෙත් කවියක් තිෙබනවා.
ඒ කවිෙයන් ෙමන්න ෙමෙහමයි කියන්ෙන්:
"உ
ண்
வாழ்வாேர வாழ்வார்மற்
பின்ெசல் பவர்."

எல்லாம் ெதா

ண்

"ෙගොවියා ෙව් රටක බෙල්".
ඒක තමයි
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් අද අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පදර්ශනය කර ෙපන්වන්ෙන්.
ෙමවැනි
පගතිශීලී පනත් යටෙත් නිෙයෝග ෙගන ඒම ගැන මම ෙම්
අවස්ථාෙව් ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අතීතය හාරා අවුස්සා
බලා, නැවතත් ඒ වැරැද්දම කරන්ෙන් නැතිව අපට සහෙයෝගය
ෙදන්නය කියා විරුද්ධ පක්ෂෙයන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද මම උත්සවයකට ගියා. ෙම් දැනුයි ආෙව්. ආචාර්ය ටී.බී.
ජායා මැතිතුමා ගැන අෙප් හිතවත් හිටපු අමාත ඉම්තියාස් බාකීර්
මාකාර් මැතිතුමා විසින් රචනා කරන ලද
"ෙද්ශෙපේමෙය්
කැඩපත ටී.බී. ඡායා" නැමැති ෙපොත අද මරදාෙන් සහිරා විද ාල
පරිශෙය්දී ෙදොරට වැඩියා. ෙම් ෙපොත hot-hot ව මම ෙම් ගරු
සභාවට අරෙගන ආවා.
ආචාර්ය ටී.බී. ජායා මැතිතුමා කියන්ෙන් කවුද? ආනන්ද
විද ාලෙය්දී
ෙබොරළුෙගොඩ වීරයා වන
පිලිප් ගුණවර්ධන
මැතිතුමාෙග්ත්, ෙකෝට්ෙට් සිංහයා - Lion of Kotte - වශෙයන්
හැඳින්වුණු එතුමාෙග් සෙහෝදර
ෙරොබට් ගුණවර්ධන
මැතිතුමාෙග්ත් ගුරුතුමායි. ෙරොබට් ගුණවර්ධන මැතිතුමා මෙග්ත්
මුල් ෙද්ශපාලන ගුරුතුමායි යන්න මා කිව යුතුයි. එපමණක්
ෙනොෙවයි. ආචාර්ය ටී.බී. ජායා මැතිතුමා, ෙම් රටට සමාජවාදය
හඳුන්වා දුන් ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග්ත්, එස්.ඒ.
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් ගුරුතුමායි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම්
ෙපොෙතන් ෙකොටසක් උපුටා දැක්වීමට හැකි වීම ගැන මම
ඉතාමත්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙද්ශබන්දු සිරිසුමන ෙගොඩෙග්
මහතා ෙමය ඉතා අලංකාර අන්දමට මුදණය කර දීම පිළිබඳව
අෙප් කෘතඥතාවය පුද කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතා පවීණ මාධ ෙව්දියකු වූ ඩී.බී. ධනපාල
මහතා ගැනත් දන්නවා ඇති. He is the doyen of journalism in
Sri Lanka. He states in this book, I quote:
"I am proud of Zahira as any Muslim. It gave self-respect to the
Muslims as Ananda gave to Buddhists".

අන්න ඒකයි අෙප් සහෙයෝගිතාව.
மதத்ைதச்

ேசர்ந்த

நான்,

கல் ாியிேல கல்வி கற்ற காலத்தில், ஆரம்பத்தில் மாெப ம்
தைலவர்
ாீ.பி.
ஜாயா
அவர்கள்
அதிபராக
இ ந்தார்.
அம்பலாங்ெகாைட
பலப்பிட் ய
பிரேதசத்தி
ந்
பாரா மன்றத் க்குத்
ெதாிவாகி,
இச்சைபையப்
பிரதிநிதித் வப்ப த்திய
ெபளத்த
தைலவரான
பி. .எஸ்.
குலரத்ன அவர்கள் ெகா ம் ஆனந்தாக் கல் ாியிேல அதிபராக
இ ந்த காலத்தில்தான் ாீ.பி. ஜாயா அவர்கள் ஆசிாியராக
அக்கல் ாியில் கடைமயாற்றினார். பி ப் குணவர்தன, ெராபட்
குணவர்தன, டாக்டர் எஸ்.ஏ. விக்கிரமசிங்க, டாக்டர் என்.எம்.
ெபேரரா, ாீ.பி. தனபால ேபான்ேறார் ாீ.பி. ஜாயா அவர்க ைடய
கழ் த்த மாணவர்களாவர்.

Sir, D.B. Dhanapala further states in this book, I
quote:

தற்ெபா
, பார்ைவயாளர் கலாியிேல எங்க ைடய ஸ் ம்
சி மிகள் 'பர்தா' அணிந்
மிக ம் அழகாக அமர்ந்தி க்கும்
இவ்ேவைளயிேல,
நான்
இதைனச்
ெசால்வதில்
மிக்க
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இவர்கள் கிழக்கு மாகாணத்தி
ந்
வந்தவர்களாக இ க்கலாம் அல்ல
ெதன் மாகாணத்தி
ந்
வந்தவர்களாக இ க்கலாம். - Granary of the East - கிழக்கில்
உழ த்ெதாழி க்கு இ க்கின்ற மதிப் ேவெறந்தத் ெதாழி க்கும்
இல்ைல என்பைத நாங்கள் நன்கறிேவாம்.
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ஸாஹிரா

“But for him Zahira might have remained just another of those
innumerable schools that does a day’s routine teaching. Jayah made
something rich and strange out of it. And the name thrills the
Muslims all over Ceylon”.
“Jayah of Zahira will live in history as the greatest Muslim leader of
modern Ceylon”.

ඒ විධියටයි ඩී.බී. ධනපාල මැතිතුමා ආචාර්ය ටී.බී. ජායා
මැතිතුමාෙග් කීර්තිමත් චරිතය පිළිබඳව විස්තර කර තිෙබන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා මනික් ද සිල්වා මහතා ගැනත්
දන්නවා ඇති.
ෙජ ෂ්ඨ මාධ ෙව්දිෙයක් වන මනික් ද සිල්වා
මහතා " Sunday Island" පුවත් පෙත් කර්තෘතුමායි. එතුමා ඉතා
අලංකාර අන්දමින් ෙමහි පස්තූතය ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා.
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා, ආචාර්ය ටී.බී.
ජායා මැතිතුමා ගැන කථා ෙකොට - [බාධා කිරීමක්] ෙම් මම කථා
කරන්ෙන් ෙම් රෙට් සමාජවාදෙය් පියා පිලිප් ගුණවර්ධනෙග්
ගුරුවරයා ගැනයි; ආචාර්ය ටී.බී. ජායා මැතිතුමා ගැනයි. ෙමම
ගන්ථෙය්
වටිනා ඡායාරූපයක් මැද පිටුෙව් අන්තර්ගත වී
තිෙබනවා. එදා එතුමා කම්කරු නායක ඒ.ඊ. ගුණසිංහ මැතිතුමා
සමඟ මැද ෙකොළඹ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් සටන කරලා
පතිඵල නිකුත් වුණු අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත්ම සුහදව කථා කරලා
විසිරී ගිය අයුරු මනාව පිළිබිඹු ෙවනවා. එෙසේ සුහදව විසිර යාෙම්
මානසික වර්ධනයක් ටී.බී. ඡායා හා ඒ.ඊ. ගුණසිංහ මහතුන් අතර
තිබුණු බව ෙමහිදී ආඩම්බරෙයන් යුතුව සඳහන් කළ යුතුයි.
එදා නිදහස් පනත් ෙකටුම්පත රාජ මන්තණ සභාෙව් සම්මත
කරන අවස්ථාෙව්දී, එහි වැඩිපුර ෙගෞරවය
හිමි විය යුත්ෙත්
ආචාර්ය
ටී.බී. ජායා මැතිතුමාටය කියා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එදා රාජ මන්තණ සභාෙව්දී පකාශ
කළා. ඒ තමයි රෙට් සංහිඳියාව, එකමුතුභාවය. මුස්ලිම් නායකවරු,
පී. ද ඇස්. කුලරත්න වැනි එදා හිටපු සිංහල ෙබෞද්ධ නායකයින්
සමඟ එකතු වී රෙට් සාමය, එකමුතුභාවය -එක්සත් බව- ෙගොඩ
නැගුවා. අවසාන වශෙයන් ආචාර්ය ටී.බී. ජායා මැතිතුමාෙග්
පකාශයක් උපුටා දක්වන්නට මා කැමැතියි.
"මව්බිෙම් නිදහස සඳහා වූ
මුස්ලිම්වරුන්ෙග් පරම වගකීමක්. "

අරගළෙය්දී

ඉදිරිෙයන්ම

සිටීම

ඒක අපි හැම තැනකදීම සිය දහස් වාරයක් කියන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් එම පකාශය මම
නැවතත් උපුටා දක්වනවා:
"මව්බිෙම් නිදහස සඳහාවූ අරගලෙය්දී ඉදිරිෙයන්ම සිටීම මුස්ලිම්වරුන්ෙග්
පරම වගකීමක්."

ඒක තමයි අදත් අප ඉෂ්ට කරන්ෙන්. ටී.බී. ජායා මැතිතුමාෙග්
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ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

අඩි පාෙර් ගමන් කරමින්, ඒ ආදර්ශය ලබමින් පිලිප් ගුණවර්ධන
මැතිතුමා එදා කුඹුරු පනත් ෙකටුම්පත ෙගනා අවස්ථාෙව් එයට
සහෙයෝගය දුන්ෙන් කවුද? ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ, ඩී.එම්. රාජපක්ෂ වැනි
නායකෙයෝයි. එදා,-

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

ඔබතුමා ඒ ගැන කිසිම බයක් ඇති කර ගන්න එපා. අෙප් ශිෂ
ශිෂ ාෙවෝ ෙහොඳ කියයි. ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන
යන්න. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය
අවසානයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

Order, please!
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, කරුණාකර එතුමාෙග් කථාවට ඉඩ
ෙදන්න. එතුමාට විනාඩි 15යි තිෙබන්ෙන්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් සමරු උෙළලක් ආනන්ද
විද ාලෙය් පැවැත් වූ අවස්ථාෙව්දී අෙප් ගරු කථානායක චමල්
රාජපක්ෂ මැතිතුමා පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන ඉතාම වටිනා
කථාවක් කළා. එතුමාට ඉතිහාසය පිළිබඳව හසළ දැනුමක්
තිෙබනවා. එතුමා කිසිම කඩදාසියක් දිහා බලන්ෙන් නැතිව
ෙගොවීන්ට පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කරපු ඒ උදව්ව පිළිබඳව
සවිස්තරාත්මකව කථා කළා. ආචාර්ය ටී.බී. ඡායා මැතිතුමා
අනුගමනය කරමින් ඕනෑම දුරක් යන්නට ෙම් රෙට් මුස්ලිම්
ජනතාව කවදත් සූදානම්ව සිටින බව මා නිර්භයව ෙම් සභාෙව්දී
පවසනවා.
இந்த
நாட் ேல
ஒற் ைமைய
ஏற்ப த் வதற்காக
எவ்வள
ர ம் பயணிக்க இந்த நாட்
ஸ் ம்கள் தயாராக
இ ப்பதாக ெப ம் தைலவர் ாீ.பி. ஜாயா அவர்கள் ெசான்னார்கள்.
இங்ேக என்ன ேக அமர்ந்தி க்கின்ற டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க,
எஸ்.சீ. த் குமாரண ஆகிய இ வ ம் விவசாயிகள் வாழ்கின்ற
அ ராத ர
மாவட்டத்தி
ந்
வந்தவர்கள்.
கலாியில்
அமர்ந்தி க்கின்ற
மாணவிகள்
ெவ கம
இஸ்லாஹி
கல் ாியி
ந்
வந்தி ப்பதாக
அறிகிேறன்.
அவர்கைள
வரேவற் , என் ைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කර තිෙබන කාලය
අවසානයි. මීළඟට ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා.
[අ.භා. 6.06]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින
අවස්ථාෙව් ෙගොවි විශාම වැටුප් සහ සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ
ෙයෝජනාකම පනත යටෙත් ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග පිළිබඳව
වචන කීපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
මුස්ලිම් ශිෂ ශිෂ ාවන් පිරිසක් ෙම් ගරු සභා ගර්භය නරඹමින්
ගැලරිෙය් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් ෙගොවිතැන පිළිබඳව ෙමෙලෝ
හසරක් ෙනොදැන කථා කළ, මුලාසනෙය් නිෙයෝග පිළිබඳව කිසිම
අවධානයක් ෙයොමු ෙනොකර කටයුතු කළ ෙම් මුස්ලිම් මන්තීවරයා
පිළිබඳව ඒ ළමයින් අද ගමට ගිහින් ෙමොනවා කියාවිද කියන එක
පිළිබඳව මට ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.

ගැලරිෙය් සිටින සිසු දරුවනි, ෙමතුමා තමයි, "අස්වර්
මන්තීතුමා" කියන්ෙන්. කලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරලා ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත්
ෙවලා, පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ළඟට ගිහින් නැවතත්
ජාතික ලැයිස්තුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් සියලුම
මන්තීවරුන්ට බාධා කරන අස්වර් මන්තීතුමා කියන්ෙන් ෙමතුමාට
තමයි දරුවෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ෙගොවියා ෙව් රටක බෙල්"
කියලා කියමනක් තිෙබනවා. ඊළඟට අපි කියනවා "ෙගොවිකම
රජකම වාෙගයි" කියලා. "ෙගොවියා රෙට් ජීවනාලියයි" කියලා
කියනවා. අපි ෙගොවියා ගැන ෙමවැනි වටිනා කතන්දර කියද්දි, අඩු
තරෙම් කුඹුරක වක්කඩක් පිළිබඳව, ඉස්නන් බඳින්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව, බඩ ඉරිඟු ඇටයක් හිටවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද, ෙත් පැළයක් හිටවන්ෙන් ෙකොෙහොමද, එයට
ෙපොෙහොර ටිකක් දමන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා දන්ෙන් නැති,
අඩුම තරෙම් ෙකෙසල් පැළයක් හිටවන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලාවත් අවෙබෝධයක් නැති මිනිසුන් ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප
පිළිබඳව කථා කරනවා. ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප ගැන කථා
කරන්න කාරණා නැතිව ගියාම අෙප් ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර්
මැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්න එතුමා ලියපු ෙපොතක් ෙගනැත් ඒක
ගැන කථා කරනවා. "ෙකොෙහේද යන්ෙන්?" කියලා ඇහුවාම,
"මල්ෙල් ෙපොල්" කිව්වා වාෙග් තමයි එතුමා කථා කරන්ෙන්.
ෙම්ක ෙබොෙහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය කුමක්ද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා නැසී ගිය පිලිප්
ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අපහාස කරනවා. එතුමාෙග් ගුරුවරයායි
කියන එක තමයි ටී.බී. ජායා මහත්මයා ගැන, -[බාධා කිරීමක්]
අෙන් ෙම්, ඔබතුමාෙග් කථාව කරෙගන යන්න.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා හැසිෙරන්ෙන්, කථා
කරන්ෙන් අර්ස්කින් ෙම්ෙග් බාප්පා වාෙගයි.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ඔව්, ඔව්. ඒක හරි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

හැබැයි බාප්පා තියා අර්ස්කින් ෙම්ෙග් රිළෙවක් තරම්වත්
ෙමතුමා වටින්ෙන් නැහැ. අනික් අයට බාධා කරන එක තමයි
ෙමතුමාෙග් පුරුද්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙවන ෙමොකක්වත්
ෙනොෙවයි. ෙකෙනකුට අපහාස කළා කියලාවත් ෙමතුමා දන්ෙන්
නැහැ. යම් කාරණයක් පිළිබඳව පැහැදිලි කළාද කියන එක
දන්ෙනත් නැහැ. ෙම් වාෙග් චරිත ටිකක් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉඳගත්තාම ෙවන ෙකෙනකුට කථා කරන්න අවස්ථාවක්
ලැෙබන්ෙනත් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම්
ගැසට් නිෙව්දනය අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙමය 1987 වසෙර්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් ෙම් රෙට් වී නිෂ්පාදනය සහ
අනිකුත් සියලුම කෘෂි නිෂ්පාදන කර්මාන්තවල ෙයෙදන ෙගොවි
මහත්වරු ෙවනුෙවන් ෙගන ආ පනතක්. ෙම් සමාජය නඩත්තු
කිරීම සඳහා අවුරුදු හැට හැත්තෑවක් ෙවනතුරු නිෂ්පාදන
කියාලිෙය් ෙයදී සිටි ෙගොවියා වෙයෝවෘද්ධ ෙවන ෙකොට, ඔහුටත්
ජීවත් වීෙම් කමයක් සකස් කර දීම සඳහා තමයි වග කිව යුතු
පක්ෂයක්, වග කිව යුතු ආණ්ඩුවක් වශෙයන් එදා ඒ පනත
ෙගනැවිත් අප ෙගොවි විශාම වැටුප සකස් කෙළේ. ඒ ෙගොවි විශාම
වැටුප 2010 ෙවන තුරු එක දිගටම ෙගව්වා. පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා පකාශ කළා, ෙම්ෙක්
පදනම - foundation එක- ෙහොඳ නැහැ කියා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බන්ධනාගාර නිෙයෝජ අමාත තුමා- [බාධා කිරීමක්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔව්. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
නිෙයෝජ අමාත තුමා පකාශ කෙළේ. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා "ඇමති" කියන එකටත්-[බාධා කිරීමක්] මාව
නිවැරදි කළා. හරි. ගරු ගජදීර අමාත තුමා ඉන්නවා ෙන්. මට
සමාවන්න. ඔබතුමා මාව නිවැරදි කළා. බලන්න, ගරු ඇමතිතුමා
කැමැතිත් නැහැ, ඒ කුණු ෙගොඩ ඇෙඟ් දමා ගන්න. දැනුමත්
තිෙබන ෙජ ෂ්ඨෙයෝ වුණාම එෙහම තමයි. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරුඪ
ගරු මන්තීතුමනි,
පුනරුත්ථාපන හා
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ නිෙයෝජ අමාත තුමා කියනවා,
ෙම්ෙක් පදනම ෙහොඳ නැහැ. පදනම ෙහොඳ නැති නිසා ෙම්ක නතර
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වුණාය කියා. ෙම්ක දිගටම ඇවිල්ලා තිෙබනවා, 2010 වර්ෂය
ෙවන තුරු. 1987 සිට 2010 වර්ෂය ෙවන තුරු අවුරුදු 23ක්
ඇවිත් තමයි නතර ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙමම කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළ චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය- එතුමන්ලාෙග්
පක්ෂ නායිකාව රෙට් ජනාධිපතිනිය වශෙයන් වාර ෙදකක් වැඩ
කළා. ඒ වාර ෙදකක කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළම ෙගොවියාට විශාම
වැටුප ෙගව්වා. එතෙකොට foundation එකට ෙහණයක්වත්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] හැබැයි, මහින්ද චින්තනය ආවාම 2010
වර්ෂෙය් තමයි ෙම් foundation එක crack ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒක crack ෙවලා තිෙබන්ෙන් බන්ධනාගාර නිෙයෝජ
අමාත තුමා ආවාට පස්ෙසේ තමයි. [බාධා කිරීමක්] අෙන්,
ඩී.එස්.ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් පිළිරුවට මල් මාලාවක් දැම්මා
ලු. මාත් එදා එප්පාවල උත්සවයට සහභාගි වුණා. මට මතකයි,
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාත් එදා ආවා. ෙමතුමාට
බන්ධනාගාර ඇමතිකම දුන්නාම -ෙමතුමා සන්ෙතෝෂ කරන්න.
වැඩක් කරන්න ෙනොෙවයි. - ෙමතුමා ෙපළපාළියක ආවා. ඒ
ෙපළපාළිෙය් එන ගමන් බැහැලා අපත් එක්ක කථා කරලා ගියා.
තමුන්නාන්ෙසේ දාපු මල් මාලාවක් නැහැ. ෙම් ගරු සභාවට අසත
පකාශ කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ මල් මාලාවක් දැම්මාය කියා
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව් CD එක
අරෙගන ආපසු බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේ දාපු මල් මාලාවක්
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ වාහන හතර පහකින් ඇවිත් ගියා.
ගරු අමාත තුමා කිව්වා, foundation එෙක් වැරැද්ද කියා.
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉන්නෙකොට foundation
එෙක් පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. දැන් තමයි foundation එෙක්
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
Foundation
එෙක්
පශ්නයක්
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. කර ගන්නට බැරි මිනිහා එනෙකොට
ඔෙහොම තමයි. ෙලෝකෙය් ඉන්න බුද්ධිමත්ම නායකයා. මට
මතක් ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර සීතාම්බර
පටලෙය් කථාව. තමුන්නාන්ෙසේටත් මතක ඇති. අර ෙපොඩි
කාලෙය් අහලා තිෙබන කථාව. රජ්ජුරුවන්ට ලස්සනම ඇඳුම
මහලා ඉවරෙවලා වීථි සංචාරෙය් යනෙකොට -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු එරික්
පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා (පුනරුත්ථාපන
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත තුමා)

හා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Rehabilitation and Prison Reforms)

of

(மாண் மிகு
சந்திரசிறி
கஜதீர
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் அைமச்சர்)

னர்வாழ்வளிப் ,

-

Minister

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී "ගරු එරික්
පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා
කරනවා. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. GAYANTHA KARUNATILEKA left
the
Chair
and
THE
HON.
ERIC
PRASANNA
WEERAWARDHANA took the Chair.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා කථා කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතැනත් කිව්ෙව්, රජ්ජුරුෙවෝ
ලස්සනම ලස්සන ඇඳුම ඇඳලා යනවාය කියා. පුංචිම පුංචි
දරුෙවක් තමයි කිව්ෙව් රජ්ජුෙවෝ නිර්වස්තෙයන් යනවාය කියා.
ෙම් ඉන්න සියලු ෙදනාම ෙමතැන කථා කරනෙකොට බුද්ධිමත්ම
නායකයා, ෙලොව පහළ ෙවච්ච ෙහොඳම නායකයා. සුපිරිම පන්තිය
ඔක්ෙකොම කියනවා. හැබැයි අප හම්බ වුණාම කථා කරනෙකොට
ඒවා ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. "උඹලා ෙමනාවාද
කරන්ෙන්,ෙම්ක ඉවර කරපල්ලා ෙකෝ. අපටත් දැන් එපාෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියලා" යි කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මාත් එක්ක
අද දවාෙලත් restaurant එෙක් ෙත් එක ෙබොන ෙවලාෙව් කියපු
එක මා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීමක්]
එදා ෙගොවියා ෙවනුෙවන් ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප ආරම්භ
කළා. 2014 ජනවාරි මාසෙය් නැවත ෙම්ක ආරම්භ කළා. ෙම්ක
අලුෙතන් ෙගනාපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ආරම්භ කළ එක. කර ගන්නට බැරිව නතර ෙවලායි තිබුෙණ්.
ෙගොවීන්ෙග් දායක මුදල අර ගත්තා. අරෙගන ඉවර ෙවලා ඒක
ෙගවන්ෙන් නැතිව හිටියා. දැන් අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ ෙගොවි විශාම
වැටුප ෙනොෙගවා හිටියා. ෙගොවියාෙග් දායක මුදල් ගත්තා. ෙම්
රජය විසින් ඒක පාවිච්ච් කළා. [බාධා කිරීමක්] මුදල් හා
කමසම්පාදන නිෙයෝජ අමාත තුමා ෙමහි සිටිනවා. පිළිතුරු
කථාව කරන ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් කියාවි. අවුරුදු තුනක්
ෙනොෙගවා හිටපු ෙගොවියාෙග් ඒ මුදල සඳහා -රජය පාවිච්චි කළ
ඒ මුදල් සඳහා -ෙගොවියාට යම් කිසි ෙපොලී මුදලක් ඒකට එකතු
කර ෙගවනවා ද? ෙනොෙගවා සිටි එකට ෙගොවියාට ලබා ෙදන
සහනය ෙමොකක් ද? ෙම් කිසි ෙදයක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමාෙග්
කථාව මා අවසාන වනතුරු අහෙගන හිටියා. අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ
ෙනොෙගවා සිටි, ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප් මුදල සම්බන්ධව කිසිම
පියවරක් නැහැ. ඒක ෙගොවියාම දරා ගත යුතුයි.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෙමහිදී සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අප ෙම් ෙගවීම කරන්නට
ඕනෑ. ෙමොකද, එදිෙනදා ඒ ෙගොල්ලන්ට අවශ තාවය තිෙබනවා
ෙන්. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය ගැනත් අප විමර්ශනය කර ෙගන
යනවා. ඒක ගැනත් අප තීරණයක් ගන්නවා. ෙදකක් එකට එකතු
කර ෙගන පමාද කරන්නට අප කැමති නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ
ෙගොවියාෙග් විශාම වැටුප නවත්වාෙගන සිටි ආණ්ඩුව අවුරුදු
තුනකට පස්ෙසේ- [බාධා කිරීමක්]

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අවුරුදු ෙදකයි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
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2010 සිට 2014 ෙවනෙකොට අවුරුදු ෙදකද තුනද? මා දන්ෙන්
නැහැ. මා ඉෙගන ගත් විධියට නම් තුනයි. ඔබතුමා කියන විධියට
අවුරුදු ෙදකයි. මා කියන විධියට අවුරුදු තුනයි. ඔබතුමා කියන
විධියට මා කියන්නම්. එෙහම නම් අවුරුදු ෙදකක් යන ෙතක්ම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකව කියනවා ෙනොෙවයි.- ඔබතුමාෙග් රජයට
ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ යනය කරලා එයට විසඳුමක් ෙසොයන්න
බැරි වුණා. ෙගොවි විශාම වැටුප ෙගවීම නතර කරපු එක දැන් ආපසු
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කථා කරන ෙකොට
තමයි කියන්ෙන්, ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ යනය කරලා නැවත
විසඳුමක් ෙසොයනවාය කියලා. ෙම් කාව රවටන්නද හදන්ෙන්?
"ෙගොවියා රටක බලය"යි කිව්වා, "ෙගොවියා රෙට් ජීවනාලියයි"
කිව්වා, "ෙගොවියා රජකමට සුදුසුයි" කිව්වා. රජකමට සුදුසු
ෙගොවියාව ෙගොන්කමට අන්දන්නද ෙම් ගරු සභාෙව්දී ලෑස්ති
වන්ෙන්?

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව විශාල මුදලක් යට කරලා තමයි ෙම් ෙගොවි
විශාම වැටුප් කමය දැන් කියාත්මක කරන්ෙන්. අපට තව මුදල්
ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් හිඟ විශාම වැටුපත් ෙගවනවා.
ඒවාට ෙවනත් විසඳුම් වගයක් තිෙබනවා. ඒවා නියම කාලයට
ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙහොඳයි. ඒ කාලය අවසන් කාලයද දන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුව
ඉවර වන ෙවලාවට ඉදිරිපත් කරන්න ඉන්නවාද දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විශාම වැටුපට ෙගොවියන්
අලුතින් බඳවා ගැනීමට කමෙව්දයක් නැහැ. ෙගොවි නියාමක
මහත්වරු, එෙහම නැත්නම් කෘෂි නියාමක මහත්වරු දැන් ෙම්
කර්තව සඳහා ඉදිරිපත් ෙවලා වැඩ කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. අද
තිෙබන පවණතාව ඒකයි. ෙමොකද, ෙම් කමෙව්දය පිළිබඳව
ඔවුන්ට අද විශ්වාසයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙගොවියා තුළ
විශ්වාසයක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කටයුතු කිරීම
සඳහා රජෙයන් පත් කර සිටින කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි
මහත්වරු දැන් ෙම් වගකීම ගන්ෙන් නැහැ. ඇයි? ෙම් කමෙව්දය
පිළිබඳව ඔවුන්ට කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ කියන්ෙන්, ෙම් රජය
ගත්තා වූ අවිශ්වාස සහගත කියාවලිය නිසා ෙම් ෙගොවි විශාම
වැටුප තවදුරටත් ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යෑමට පුළුවන්කමක් ඇති
වන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම්කයි, අද ෙගොවි විශාම වැටුපට ෙවලා
තිෙබන තත්ත්වය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙගොවියා ගැන කථා
කරනවා. මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සෑම
ෙගොවියකුටම රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටිය ෙදනවා කියලායි.
හැබැයි ඒ සෑම ෙගොවියා කියන එකට එළවලු ෙගොවියා ඇතුළත්
ෙවලා නැහැ. එතෙකොට ෙම් ෙගොවියන් ෙකොෙහේටද අයිති වන්ෙන්?
ෙත් වගාව කරන ෙගොවියා ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. ඒ ෙගොවියා අර
සෑම ෙගොවිෙයක් ෙනොෙවයිද? ෙපොල් වගාෙව් නියුක්ත ෙවලා
ඉන්න ෙගොවියන් ෙමයට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. එතෙකොට ඒ
ෙගොවියා සෑම ෙගොවියා ෙනොෙවයිද? අනික් ෙගොවි මහත්වරු
සියලුෙදනාම හලලා වී ෙගොවියාට පමණක් රුපියල් 350ට
ෙපොෙහොර මිටිය දුන්නා.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

2010 වර්ෂෙයන් පස්ෙසේ ෙගව්ෙව් නැහැෙන් ගරු ඇමතිතුමා.
2014 ජනවාරි මාසෙය් ෙන් ෙම්ක ෙගවන්නට පටන් ගත්ෙත්.

கம)

තමුන්නාන්ෙසේලාට මතකද? ගාමනී ජයසූරිය හිටපු ඇමතිතුමා
දුන්නාද?
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙනොෙවයි. සරත්
අමුණුගම ඇමතිතුමනි, මහින්ද චින්තනය ගාමිණී ජයවිකම
ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් දැක්මක් ෙනොෙවයි; චින්තනයක් ෙනොෙවයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

142
මහතා

Sir, I rise to a point of Order. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
"උන්නැෙහේලා" නැහැ. ඒ වචනය අයින් කරන්න ඕනෑ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

கம)

ගාමනී ජයසූරිය මැතිතුමා.

නිෙයෝජ

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

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

(ෙසෞඛ

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

ෙමොකක්ද අයින් කරන්න ඕනෑ වචනය?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගාමනී ජයසූරිය මහත්මයා මුදල් ෙවන් කරලා තිබුණා. ගාමනී
ජයසූරිය මහත්මයා ෙනොෙවයි, මහින්ද චින්තනය ලිව්ෙව්. මහින්ද
චින්තනය කියාත්මක කෙළේ තමුන්නන්ෙසේලා. ඔබතුමා කියන
මහින්ද චින්තනය -

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමා කිව්වා, ෙපොල් ෙගොවියාට, ෙත් ෙගොවියාට ෙපොෙහොර
දුන්ෙන් නැහැයි කියලා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මා ඔබතුමාට අවස්ථා ෙදකක් දුන්නා. ෙම් විනාඩි 14
තමුන්නාන්ෙසේ උදුරා ගත්තාට පස්ෙසේ මා ෙකොෙහේ ගිහිල්ලා කථා
කරන්නද? [බාධා කිරීමක්] වැරැදි ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
මහින්ද චින්තනෙය් කිව්ෙව්, සියලු ෙගොවියන්ට රුපියල් 350ට
ෙපොෙහොර ෙදනවාය කියලායි. එෙහම ෙනොෙවයිද කිව්ෙව්? සියලු
ෙගොවියන්ට රුපියල් 350ට ෙපොෙහොර මිටිය ෙදනවාය කියලායි
කිව්ෙව්. එතෙකොට ඒක ලිව්ෙව් ගාමනී ජයසූරිය මහත්මයාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඉතින් බලන්නෙකෝ. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා මෙගන්
විනාඩි 10ක් ගත්තා.
රුපියල් 350ට ෙදනවාය කියලා චීනෙයනුයි, South
Africaෙවනුයි ෙගනාෙව් කැඩ්මියම් සහ ආසනික් අඩංගු
ෙපොෙහොරයි. ඒකටත් ගිය අවුරුද්ෙද් ෙනොෙවයි, ඊට ඉස්ෙසල්ලා
අවුරුද්ෙද් Budget එෙකන් රුපියල් 150ක් දැම්මා, රක්ෂණයකට.
රක්ෂණය කරපු ඉඩමකුත් නැහැ; ෙගොවියකුත් නැහැ, ලැබුණු
වන්දියකුත් නැහැ. අද වන කල් ඒ පිළිබඳව කථාවකුත් නැහැ.
ෙගොවියා ෙගොනාට අන්දවා රුපියල් 150ක් ෙගොවියාෙගන් ෙපොකට්
ගැහුවා. එච්චරයි කෙළේ. ෙමන්න කරපු වැෙඩ්. මුතුකුමාරණ
උන්නැෙහේෙගන් මා අහනවා, ඔය රුපියල් 150 ගණෙන් ගත්ත
රක්ෂණ ගාස්තුවලින් කීෙදනකුට වන්දි දුන්නාද, වන්දි ෙදන
කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා.

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

"උන්නැෙහේ" කියන වචනය.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

"උන්නැෙහේ" කියන වචනෙය් වටිනාකම ෙනොදන්නා උදවිය
වාඩි වන ෙකොට පෙව්ශෙමන් වාඩි වන්න. ෙමොෙළේ උඩයි වාඩි
ෙවන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන ෙකොට වල් අලි
තර්ජනෙයන් ෙගොවියා ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
මෙග් කරුවලගස්වැව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් සති
ෙදකක් ඇතුළත වල් අලි පහර දීලා ෙගොවීන් හතරෙදනකු මැරුවා.
එදා 2001 දී අස්වර් මන්තීතුමා අපත් එක්කයි සිටිෙය්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

විනාඩියකින් මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. අස්වර්
මන්තීතුමා එදා අපත් එක්කයි සිටිෙය්. එදා අපි අලි වැටක් ඉදි
කරන්න කටයුතු කළා. දැන් ආණ්ඩු පක්ෂයට ගිහින් ඉන්න
ඉන්දික බණ්ඩාරනායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමායි, මමයි, අස්වර්
මන්තීතුමායි ගිහින් එය ආරම්භ කළා. ඒ 2001 ආරම්භ කරපු
වැඩසටහන දැන් විනාශ ෙවලා. ෙම් 2014 අවුරුද්ද. ඒ වැඩසටහන
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ; විනාශ කරලා දැම්මා. අලි මිනිසුන්ට
පහර ෙදනවා. අලි මිනිසුන් මරා දමනවා. ඔවුන්ට ෙදන වන්දිය
ෙමොකක්ද? රුපියල් 20,000ක් ගන්න සති ගණනක් ඉන්න ඕනෑ. ඒ
මුදලින් මිනී ෙපට්ටිය ගන්නත් බැහැ. ෙගොවියා රජ කරවන්න
හදන, ෙබොරුවට ගැසට් පත ෙගෙනන ආණ්ඩුව ෙගොවියා විනාශ
කරන්න කටයුතු කරපු කණ්ඩායමක්. කැඩ්මියම් සහ ආසනික්
අඩංගු රසායනික ෙපොෙහොර දව පාවිච්චි කිරීම නිසා අද
කන්තෙල් පෙද්ශෙය් ජලය ෙබොන්න විධියක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරන
නිෙයෝගෙය් කියනවා, වයස අවුරුදු 78ට වැඩි ෙගොවීන්ට රුපියල්
5,000ක් ෙදනවා කියලා. නමුත් වයස අවුරුදු 78 ෙවන ෙකොට ෙම්
අයෙග් වකුගඩු ෙදකම විනාශ ෙවලා අවසන්. එෙහම බැලුවාම
වයස අවුරුදු 78ක් වන ෙගොවිෙයක් දැන් ෙකොෙහේද ජීවත් ෙවලා
ඉන්ෙන්? අන්න එවැනි තත්ත්වයකටයි අද ෙගොවීන්ෙග් ජීවිත පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම්
තත්ත්වය උඩ ෙබොරු ෙනොකර යථාර්ථානුකූලව ෙගොවියා ජීවත්
කරවන්න කටයුතු කරන්න කියන එක තමයි අපි ආණ්ඩුෙවන්
ඉල්ලන්ෙන්. ඔබතුමාට මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරමින් මම නිහඬ
වනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

කාරක

සභාපතිතුමා

අනතුරුව ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ERIC PRASANNA WEERAWARDHANA left
the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the
Chair.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Lalith Dissanayake.
[අ.භා. 6.20]

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට
ෙගොවියා ගැන කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. ෙගොවියා රවටපු
එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් තමයි ඉතිහාසෙය් සිට තිෙබන්ෙන්. ගරු
පිලිප් ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා 1957 ෙදසැම්බර් 12 දින කුඹුරු
පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු අවස්ථාෙව්
ෙමන්න ෙමෙහම කියා තිෙබනවා. එය 1957 ෙදසැම්බර් 12 වන
දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 1880හි සඳහන් වන්ෙන්
ෙමෙසේයි:
"ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කළ යුතුව තිෙබනවා, අෙප් ඩඩ්ලි ෙසේනානායක
මහතා 1953 දී අගමැතිව සිටියදී ලෑස්ති කළ කුඹුරු පණත ගැන. 1953
පළමුවන කුඹුරු පණත සකස් කෙළේ, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාත්, ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක මහත්මයාත් යන ෙදෙදනායි. එයිනුත් අදහස් කෙළේ, අඳ
ෙගොවියාට ස්ථිර තත්ත්වයක් ලබා දීමටයි. එෙහත් ෙකොන්ෙද්සි ඇතිව, අවුරුදු
පහක සීමා සහිත ස්ථිර තත්ත්වයක් ඒ අඳ ෙගොවීන්ට දීමටයි, ඔවුන් අදහස්
කෙළේ. අසවල් ෙකොන්ෙද්සි අනුව, ෙම් කුඹුෙර් වැඩ කිරීම අසවල් ෙගොවියාට
භාර ෙදනවාය කියා ලියවිල්ලක්, ඉඩම් හිමියාෙග් අත්සන ඇතිව, අඳ ෙගොවියා
ෙකෙසේ ෙහෝ ඉඩම් හිමියාෙගන් ලබා ගන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ෙම් පණත කියාෙව්
ෙයදුෙව්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්ත්, මඩකලපු දිස්තික්කෙය්ත්, මාතර
දිස්තික්කෙය් වැල්ලබඩ පත්තුෙව් සුළු පෙද්ශයකත්, මැද පළාෙත් මිනිෙප් සුළු
පෙද්ශයකත් පමණයි.
ගිවිසුම් කීයක් ෙම් පණත යටෙත් ලියා පදිංචි වී තිෙබනවාද කියා, ෙමම
පණත කියාෙව් ෙයදීමට ෙබොෙහෝ මහන්සි දරන හම්බන්ෙතොට
දිසාපතිතුමාෙගන්, 1955 දී මම ඇසුවා, ලියා පදිංචි වී තිෙබන්ෙන් ගිවිසුම්
ෙදකක් පමණක් බව මට ඒ දිසාපතිතුමාෙගන් පිළිතුරු වශෙයන් දැන ගන්නට
ලැබුණා."
එදා තව දුරටත් එතුමා ෙමෙහම කියනවා:
"මා හිතන පිළිෙවළට 1953 පණතින්, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයලා
උත්සාහ කෙළේ අඳ ෙගොවීන් ආරක්ෂා කරනවාට වඩා, කුඹුරු හිමියන් ආරක්ෂා
කිරීමටයි."

එවැනි ඉතිහාසයක් තිෙබන පක්ෂයක් තමයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කියලා කියන්ෙන්. නමුත්, අපි එෙහම ෙනොෙවයි. අෙප්
අස්වර් මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට කුඹුරු පනත
ෙගනැල්ලා එදා අපි ෙගොවියාව ආරක්ෂා කළා. ඒක පැහැදිලිවම
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පිලිප් ගුණවර්ධන මහතා එදා කිව්ෙව් ෙමෙහමයි. එය එම
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්ම තීරු අංක 1879හි සඳහන් වන්ෙන්
ෙමෙසේයි:
"අඳ ෙගොවියාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ෙම් පණතට එකතු
කරන ලද වගන්තිෙය් හැටියට, 1956 අෙපේල් මාසෙය් 12 වනදා යම්
ෙගොවිෙයක් යම් කුඹුරක අෙඳේට වැඩ කළා නම්, ඒ ෙගොවියා සදහටම එම
කුඹුෙර් අඳ ෙගොවියා ෙවනවා."

ෙම් පනත ෙග්න්ෙන් 1958 වර්ෂෙය්දීයි. 1958 වර්ෂෙය් සිට අඳ
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න අපි වැඩ කටයුතු කළා. ෙගොවියා
ෙවනුෙවන් කථා කරන රජයක් තමයි එවකටත් තිබුෙණ්. අෙප්
ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම් ආණ්ඩුව "එදා ෙව්ල
ආණ්ඩුවක්" කියලා. අපි බලයට ආෙව් 1994 දී. යූඑන්පීය 27
වතාවක් පරාජය කරලා අදත් ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යනවා, ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. එතුමාට මම කියනවා, ෙම්
ආණ්ඩුව "එදා ෙව්ල ආණ්ඩුවක්" නම්, එදාට - එදාට එදා ෙව්ල
අවසන් වනවා කියලා. නමුත්, ෙම් ආණ්ඩුව එෙහම ආණ්ඩුවක්
ෙනොෙවයි. ෙම්ක පතිපත්තියක් තිෙබන, තුෙනන් ෙදෙක් බලයක්
තිෙබන ආණ්ඩුවක්. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා විශ්වාසභංගයක්
ෙගනාවා. වැඩි ඡන්ද 94කින් අපි ඒක පරාජය කළා. ෙම් ආණ්ඩුව
"එදා ෙව්ල ආණ්ඩුවක්" ෙනොෙවයි, තුෙනන් ෙදෙක් බලයක්
තිෙබන, ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්ය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.
ෙම්ක ජනතාවාදී රජයක්ය කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ.
නායකෙයකු, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයකු ෙහොයා ගන්න බැරිව
අශුභවාදී අසන්ධානයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම
තිෙබන්ෙන්. ඒ හින්දා තමුන්නාන්ෙසේලාට රජයක් ගැන හිතන්න
කාලයක් නැහැ කියන එකත් අපි කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂිකාර්මික අංශෙයන්
-වී නිෂ්පාදනෙයන්- 2012 දී අෙප් ආර්ථිකයට සියයට 5.2ක
දායකත්වයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. 2013 වර්ෂය වන ෙකොට ඒ
පමාණය සියයට 4.7කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2012
වර්ෂයට වඩා 2013 වර්ෂෙය්දී වී නිෂ්පාදනය ෙමටික්ෙටොන්
මිලියන 4.62 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් වී
නිෂ්පාදනය සියයට 20කින් වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
2013 වර්ෂෙය්දී වී නිෂ්පාදනෙය් ඉහළම වර්ධනයක්, එනම් සියයට
108ක වර්ධනයක් වයඹ ෙගොවිෙයෝ ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
2012 දී වී අෙළවි මණ්ඩලය වී ෙමටික්ෙටොන් 126,262ක් මිලදී
ගත්තා. 2013 දී වී ෙමටික්ෙටොන් 233,366ක් මිලදී ෙගන වී
මිෙලහි යම් තුලනයක් ඇති කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම 2005 වර්ෂෙය් සිට අද වන ෙතක් ෙගොවියාට රුපියල්
350ට අපි ෙපොෙහොර මිටිය ලබා දුන්නා. එදා ෙපොෙහොර මිටිය
රුපියල් හත් අටදාහක් වනෙකොට එය රුපියල් 350ට ලබා දුන්
එකම රජය තමයි, අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
රජය. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, එදා රුපියල් 5,000ට,
8,000ට ගත් ෙපොෙහොර මිටිය රුපියල් 350ට ෙදන ෙකොට
ෙගොවියාෙග් ජීවිත කාලය තුළ වයස අවුරුදු 63 ෙවන ෙකොට
ඔවුන්ට ෙකොපමණ සහනයක් ලැෙබනවාද? ඉතින් අපි ෙම්වා ගැන
කථා කථා කරන්න ඕනෑ. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවට
ඒ විධිෙය් ෙපොෙහොර සහනාධාරයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක්
තිබුෙණ් නැහැ. අද අපි ෙගොවියා ආරක්ෂා කරනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. දිවි නැඟුම වැඩසටහන යටෙත් ෙගොවියාට තමන්ෙග්
ෙගවත්ෙත් වගා කරන්න, එෙහම නැත්නම් ෙගවිලියට තමන්ෙග්
ෙගවත්ෙත් වගා කරන්න අවශ පහසුකම අද ලබා දීලා තිෙබනවා.
අලි වැටවල් ෙනොෙවයි වැටවල් සකස් කරන්න, ඒ සංවර්ධන
කටයුතු කරන්න ෙම් අවුරුද්ෙද් අඩු තරමින් රුපියල් මිලියන
250ක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට ලැෙබනවා කියන
එක අපි කියන්න ඕනෑ. එතෙකොට අලි වැටවල් හදන්න ඕනෑ නම්
ඒ ආසනෙය් දිස්තික් කමිටුෙව් සභාපතිතුමාට එකඟතාව මත ඒක
කරන්නත් පුළුවන්. අද ෙම් රජය ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවෙග්
සංවර්ධන කටයුතු ෙවනුෙවන් විශාල මුදල් පමාණයක් ලබා දීලා
තිෙබනවා.
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යූඑන්පී ආණ්ඩුව කියන්ෙන් ෙබ්ගල් කියපු, ජනතාවට ෙබොරු
ෙපොෙරොන්දු දුන් ආණ්ඩුවක්. ඒ අය එදා ෙම් ෙයෝජනා කමය
ෙගෙනන ෙකොට කිව්ෙව් ෙම් සඳහා විශාල මුදලක් ෙවන් කරනවා
කියායි. නමුත් ඒ මුදල ෙවන් කෙළේ නැහැ. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ආරම්භෙය්දීම රුපියල් මිලියන 750ක් රාජ
පතිපාදනවලින් ලබා ෙදනවා කියලා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙම් ෙගොවි විශාම වැටුප් කමය ආරම්භ කෙළේ. නමුත් ඒ විධියට
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරම්භ කරපු ෙම් කමයට 1987 සිට 1990
දක්වාම රජෙය් දායකත්වය විධියට ලබා දුන්ෙන් රුපියල් මිලියන
173යි. ඊට පස්ෙසේ 2008 වර්ෂය වන ෙතක් ෙම් සඳහා රාජ
පතිපාදන ලබා දීලා නැහැ. 2008 වර්ෂෙය්දී තමයි රුපියල් මිලියන
228ක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ හැර ෙම් සඳහා රාජ අනුගහයක්
ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ෙගොවි ජනතාවෙග් දායකත්වෙයන් ෙම් කමය
ඉදිරියට ෙගන යන්න හැදුවා. අවම විශාම වැටුප රුපියල් 200 සිට
රුපියල් 500 දක්වා වැඩි කළා. එෙහම වැඩි කරලා ජනතාවට
ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා කමෙව්දයක් නැතුව කියාත්මක කරන්න
හදලා තමයි ෙම්ක ඒ තත්ත්වයට ෙගන ආෙව්. ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මන්තීතුමා ඇහුවා arrears ෙගවනවාද කියලා.
Arrears ෙනොෙවයි, 2010 ෙවන ෙකොට ෙම් අරමුදල අවසන් වුණා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව ෙගොවියා රවටලා හදා දුන් ෙම්
කමෙව්දය රජෙය් දායකත්වයක් නැතුව ෙගන යන්න බැරිකමක්
තිබුණා. 2010 දී ෙම් අරමුදල අවසන් වුණාට පස්ෙසේ රුපියල්
මිලියන 1,200ක් ලබා දීලා තමයි අපි 2011 දක්වා ෙගොවි විශාම
වැටුප් කමය අරෙගන ගිෙය් කියන එක කියන්න ඕනෑ. රජෙයන්
තමයි ඒ දායකත්වය ලබා දී තිෙබන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙගොවි විශාම වැටුප
ෙගවන්න 2014 ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා විශාල මුදලක් රජය
මාසිකව වැය කරලා තිෙබනවා. ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් මිලියන
165.9ක් වැය කර තිෙබනවා. ෙපබරවාරි මාසෙය් රුපියල් මිලියන
166.9යි, මාර්තු මාසෙය් රුපියල් මිලියන 167.4යි, අෙපේල් මාසෙය්
රුපියල් මිලියන 168.6යි. ඊට අමතරව 2014 අය වැය මඟින්
ෙයෝජනා කළ පරිදි රුපියල් මිලියන 1,000ක් වටිනා වසර 5ක
භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කරයක් මණ්ඩලය ෙවත ලබා දී තිෙබනවා. ඒ
විධියට එම මණ්ඩලය ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා. එදා එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය රුපියල් මිලියන 750ක් ලබා ෙදනවා කියලා
ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක් ලබා දීලා ෙගොවියා මුලා කරලා ෙම් විශාම
වැටුප් කමය කඩා වැෙටන්න කටයුතු කළා. ඒ එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජයට වඩා අද මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය ඉතා
විශාල මුදලක් -රුපියල් මිලියන 1,000ක්- අය වැෙයන් ෙවන්
කරලා දීලා ඒ අරමුදල ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට ෙගන යනවා
කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2014 ජනවාරි
මාසෙය් සිට අෙපේල් මාසය දක්වා ෙගොවි විශාම වැටුප ලබා දීම
සඳහා රාජ පතිපාදන වශෙයන් රුපියල් මිලියන 694.4ක් ලබා දී
තිෙබනවා. එදා යූඑන්පී රජය රුපියල් මිලියන 750යි ෙයෝජනා
කෙළේ. නමුත් අපි මාස 4ට රුපියල් මිලියන 694.4ක් ලබා දී
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කමෙය් ෙවනසක් ඇති කරලා
තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? මිය යන අයටත් රුපියල් 25,000ක
පතිලාභයක් ලැෙබනවා, ඔහු ෙගවූ පමාණයත් ඔහුට ලැෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම විශාම වැටුප් ලැබීමට සුදුසුකම් ලැබීෙමන් පසු වයස
අවුරුදු 60-63 අතර කාලෙය්දී මාසික විශාම වැටුප වශෙයන්
රුපියල් 1,000ක්, අවුරුදු 64-70 කාලෙය්දී රුපියල් 1,250ක්,
අවුරුදු 71-77 කාලෙය්දී රුපියල් 2,000ක්, අවුරුදු 78 ෙහෝ ඊට වැඩි
නම් රුපියල් 5,000ක් ලබා ෙදනවා. මට කලින් කථා කළ වයඹ
පළාත නිෙයෝජනය කරන ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා
කිව්වා, අවුරුදු 70 පහු ෙවන ෙකොට ෙගොවිෙයෝ මැෙරනවා කියලා.
ඒක ෙගොවියාට කරන අවමානයක්. ෙගොවිෙයක් ඉතා දීර්ඝ
කාලයක් ජීවත් ෙවනවා. ඔහු මහන්සි ෙවලා දහඩිය ෙහළා වැඩ
කරන ෙකෙනක්; ෙම් රටට බත සපයන ෙකෙනක්. අවුරුදු 70 වන
ෙතක් ෙගොවිෙයක් ජීවත් ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙගොවියාට අවමන් කරනවා. අපි කියන්න ඕනෑ අද ආයු
කාලය අවුරුදු 70 සිට 73 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. ඒ නිසා
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අපට එවැනි ශක්තිමත් කටයුත්තක් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා
කියමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

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

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Adjournment Motion is to be moved by the Hon.
Akila Viraj Kariyawasam.

සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලා සිසුන් හට සායනික
පුහුණුව
இைணச் சுகாதாரப் பட்டப் பாடெநறி
மாணவர்க க்கான சிகிச்ைசப் பயிற்சி

CLINICAL TRAINING FOR ALLIED HEALTH SCIENCE DEGREE
COURSE STUDENTS

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"ෙසෞඛ අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ෙරෝහල්වලින් සම ෙසෞඛ උපාධි
පාඨමාලාව
හදාරන
සියලුම
සිසුන්
හට
මදිපුංචිකම්
හා
ෙකෙනෙහලිකම්වලින් ෙතොරව සායනික පුහුණුව ලබා දීමට
ෛවද වරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට නිෙයෝග කරන ෙමන් ෙමම ගරු
සභාවට ෙයෝජනා කරමි."

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම හිතන හැටියට
ඔබතුමා ඇතුළු ෙම් ගරු සභාෙව් හැෙමෝම ෙම් පශ්නය පිළිබඳව
දන්නවා. අද ෙමය ඉතාම සංෙව්දී පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි පාඨමාලාව පිළිබඳ
ගැටලුව අද රෙට් ෙදමව්පියන්ෙග් වාෙග්ම අධ ාපනය ලබන
ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් කථාවට භාජනය ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. ෙම්
ගැටලුවට මැදි ෙවලා ඉන්න ශිෂ ශිෂ ාවන් ඉල්ලන්ෙන් මහ
ෙලොකු ෙද්වල් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ
ශිෂ ශිෂ ාවන් ඉල්ලන්ෙන්, "අපට පිළිගත්ත උපාධියක් ලබා
ගන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න" කියලායි. විෙද්ශ රටක ගිහින්
පශ්චාත් උපාධියක් ගන්න පිළිගත්ත මට්ටමට එන්න නම් අවුරුදු

147

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

තුෙනන් උපාධියක් කරලා බැහැ. අවුරුදු හතරක් ඕනෑ. ඒ අවුරුදු
හතර ලබා ෙදන්න කියලායි ඒ දරුවන් ඉල්ලන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි
පාඨමාලාව සම්බන්ධ කථාව ඉස්ෙසල්ලාම ආෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්යි. ඒ අනුව සම ෙසෞඛ විද ා උපාධිය
සම්බන්ධෙයන් කමිටුවක් පත් කළා. ඒ කමිටුවට පත් කෙළේ විද්වත්
මහාචාර්යවරු, අධ ාපන ක්ෙෂේතෙය් පවීණයන්. එවැනි
විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත කමිටුවක් තමයි පත් කෙළේ. කවුද ඒ
කමිටුෙව් ඉන්ෙන්? මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමන්ලා
වැනි ෙහොඳ බරක් තිෙබන, ගැඹුරක් තිෙබන විෙශේෂඥයන්. ඒ
කමිටුෙවන් තමයි තීරණය කරන්ෙන්, "සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි
පාඨමාලාව සඳහා වසර හතරක් ලබා දිය යුතුයි" කියලා. එෙහම
තීරණය කරලා තමයි කාලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙමොකක්ද
ෙම් ආණ්ඩුවට, එෙහම නැත්නම් විවිධ අංශවලට ඕනෑ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ආණ්ඩුවට ෙම් ගැටලුව විසඳන්න තවම වුවමනාවක්
නැහැ. ෙම්ෙගොල්ලන්ට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අවුරුදු තුන
දක්වා කාලය අඩු කරන්න; කප්පාදු කරන්න.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද සම ෙසෞඛ විද ා
උපාධි පාඨමාලා ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් ශිෂ ශිෂ ාවන් පාරවල්
ගණෙන් උද්ෙඝෝෂණය කරනවා; උපවාස කරනවා. ෙම් ගැටලුව
විසඳලා ෙදන්න කියලා රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා. කනගාටුයි
කියන්න, මම හිතන හැටියට ෙම් ගැටලුවට අදට දින 164ක් වනවා.
හැබැයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් හරියාකාරව පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න
ෙම් සංෙව්දී ආණ්ඩුවට, සංෙව්දී නායකයාට තවම බැරි වුණා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා
පකාශයක් කළා. එතුමා කිව්වා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිතුමා
ඉදිරිපත් වුණා; ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ අමාත ාංශය, උසස්
අධ ාපන අමාත ාංශය, ෛවද සභාව කැෙඳව්වා; කැඳවලා ෙම්
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරලා, අවුරුද්දකට credits තිහක්
ෙදනවා නම් credits 120 අවුරුදු තුෙනන් ගන්න පුළුවන් නම්
තුෙනන්, අවුරුදු තුනහමාෙරන් ගන්න පුළුවන් නම් තුනහමාෙරන්
කියලා එෙහම ලබා ගන්න කටයුතු කළා කියලා. ෙම්ක විහිළුවක්.
ෙම්ක විහිළුවක්. ඇත්ත වශෙයන්ම එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා
ඒක කියලා ඉවර ෙවලා ෙමතැනින් ගියා. නමුත් පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් උපාධිෙය්
අධ යන කාලය වසර හතරක් කියලා ජාත න්තර පිළිගැනීමක්
ඇති කරන්ෙන් එයට අවශ කාලය නිර්ණය කරලායි. එෙහම
නැතුව තව ටික කාලයකින් කිව්ෙවොත් එෙහම credits 120 අවුරුදු
ෙදෙකන් සපුරන්න පුළුවන් නම් එදාටත් උපාධිය ෙදනවා කියලා,
ඒක විහිළුවක්. ෙම් සම ෙසෞඛ විෂය මාලාවට කවුද ඇතුළු ෙවලා
ඉන්ෙන්? ෙම්ෙක් විවිධ අංශ ගණනාවක් තිෙබනවා. ෙම්ෙක්
තිෙබනවා, ෙභෞතික චිකිත්සක පාඨමාලාව කියලා. ඒ වාෙග්ම
ෙහද, ඖෂධ විද ාව, ෛවද රසායනාගාර විද ාව, විකිරණ
ශිල්පය වැනි ෙම් රටට අවශ ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් වෘත්තිකයන්
විධියට පිළිගත්ත උපාධි තමයි ෙම් අංශෙයන් ලබා ෙදන්ෙන්.
නමුත් ආණ්ඩුව ෙමොකද කරන්ෙන්? එක එක් ෙකනාෙග් ඕනෑ
එපාකම් ඉෂ්ට කරන්න ගිහිල්ලා ආණ්ඩුව ෙම් වාෙග් අමෙනෝඥ
තීරණවලට එළඹිලා කටයුතු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, උසස් අධ ාපනය
ලබන්න විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් වන්ෙන් අ.ෙපො.ස. (උසස්
ෙපළ) හදාරලා ඉහළම ලකුණු ගත්ත ශිෂ ශිෂ ාෙවෝයි. අද ඒ අය
ෙතෝරා ගන්ෙන් Z-score එක යටෙත්යි. විද ා - science අංශෙයන් විභාගය කෙළොත් වැඩිම ලකුණු ගත්ත අය ෙත්ෙරනවා
ෛවද විද ාව හදාරන්න. ඊළඟට ලකුණු ගත්ත අය ෙත්ෙරනවා
දන්ත ශල විද ාව හදාරන්න. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෛවද විද ාව
සඳහා තීරණය කළ Z-score එක වුෙණ් 1.9039. ඊළඟට දන්ත
ශල විද ාවට 1.8703ක්. ඊළඟට ෙභෞතික චිකිත්සක විද ාවට
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1.82ක්. තුන් ෙවනියාට ඉන්ෙන්. පශු ෛවද සඳහා තිෙබන්ෙනත්
ඊට වඩා අඩු Z-score එකක්. අවුරුදු හතරකින් උපාධිය ෙදන කෘෂි
කර්මය වැනි තව උපාධි පාඨමාලා තිෙබනවා. අවුරුදු හතෙරන්
උපාධිය ෙදන්න පුළුවන් ඒ වාෙග් පාඨමාලා 10කට වැඩිය
තිෙබනවා. හැබැයි Z-score එෙකන් ෛවද විද ාවටයි, දන්ත
ශල විද ාවටයි පමණක් ෙදවැනි වන ෙභෞතික චිකිත්සක විද ාව
ඇතුළු අෙනකුත් අංශවලට අවුරුදු හතෙරන් උපාධියක් ෙදන්න
ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් නිකම් අය ෙනොෙවයි.
විද ා විෂය ධාරාව හදාරා ඉහළම ලකුණු ගත්ත පිරිසට අවුරුදු 4ක
උපාධියක් ෙදන්න අමාරු ඇයි? අතින් පයින් යනවාද? ෙමෙහම
කරන්ෙන් කාෙග් බලපෑම්වලටද? ඒ සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක්
ලබා ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට තවම ෙනොහැකි ෙවලා තිෙබනවා.
අපට
කියන්නට කනගාටුයි, ෙම් වන විට ෙම් ශිෂ
උද්ෙඝෝෂණවලට දින 164යි.
පසු ගිය කාලෙය් -මීට ටික කාලයකට ඉස්ෙසල්ලා- ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පක්ෂ නායකයින්, අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමන්ලා ෙම් පිළිබඳව විවිධ පශ්න මතු කළා. ෙම් පශ්නය
මතු කළාට පසුව, ගරු කථානායකතුමාෙග්ත් මැදිහත්වීම මත
එතුමාත් ෙමය පිළිඅරෙගන කමිටුවක් පත් කරන්නට තීරණය
කළා. මම ගිය සභා වාරෙය්දී ඇහුවා, "ඒ කමිටුව දැන් ස්ථාපිත
කරලා ද, පත් කරලා ද, දැන් ඒෙක් තත්ත්වය ෙමොකක්ද?" කියලා.
මම දැනුවත්ව නම් තවම ඒ කමිටුවට කවුරුවත් පත් කරලාත්
නැහැ; ඒ සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් අරෙගනත් නැහැ. ෙම්
සභාෙව් විශ්වාසනීයත්වය ෙමොකක්ද? ෙම් ගරු සභාව ගන්නා
තීන්දු තීරණවල විශ්වාසනීයත්වය ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පශ්නයක් ඇහුවාම ඒකට ඒ ෙවලාෙව් පිළිතුරු දීලා මඟ හැරලා
යනවා. එතැනින් එහාට ඒක ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් නැහැ. ෙම්
කමිටුව පත් කරන්න කථා කෙළේ ගරු කථානායකතුමාත්
මුලාසනාරූඪව සිටියදීයි. කියන්නට කනගාටුයි, අද වන තුරු ඒ
සම්බන්ධෙයන් තීරණයක් අරෙගන නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විවිධ ෙද්වල් කියලා ෙම්
අවුරුදු 4 සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි පාඨමාලාව කප්පාදු කිරීමට
උත්සාහ කිරීෙමන් දහසකට වැඩි ශිෂ ශිෂ ාෙවෝ තමන්ෙග්
අනාගතය පිළිබඳව භියට පත් ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම එම ශිෂ
ශිෂාවන්ෙග් ෙදමව්පියන් තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව
ඉතාම බරපතළ විධියට භියට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි
කියනවා ෙම්ක කරන්න ෙදන්න එපා කියලා. අද සභාව කල්
තබන අවස්ථාෙව් මා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය විධියට, ෙම් රෙට් පධාන විපක්ෂය විධියට අපට අයිතියක්
තිෙබන නිසායි. නිදහස් අධ ාපනය හඳුන්වා දුන් පක්ෂය විධියට,
ෙම් රෙට් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළ
පක්ෂයක් විධියට, පාසල් ළමුන්ෙග් දිවා ආහාරය ෙනොමිලෙය් ලබා
දුන්නු, පාසල් නිල ඇඳුම් ටික ෙනොමිලෙය් ලබා දුන්නු, ඒ වාෙග්ම
විභාග කමය ඇති කරලා ඒෙකන් ෙද්ශපාලනය ඈත් කරලා ෙම්
රෙට් දුප්පත් ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන්ට ඉදිරියට යන්න අවස්ථා
ඇති කළ පක්ෂයක් විධියට ෙම් අයෙග් ඉල්ලීම ෙවනුෙවන් ෙපනී
සිටින්නට අපිට අයිතියක් තිෙබනවා කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම
කියන්නට ඕනෑ.
සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි පාඨමාලාෙව් වර්ෂ ගණන කප්පාදු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අධිකරණයට ගියා. අධිකරණයට ගියාම
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? අධිකරණෙයනුත් කිව්වා ෙමයට අදාළ සියලු
පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කරලා තීරණයක් ගන්න කියලා. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් ෙම්කට අදාළ සියලුම
පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කෙළේ නැහැ. සම ෙසෞඛ විද ා උපාධි
පාඨමාලාෙව් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් පධාන පාර්ශ්වය වන්ෙන්
පශ්නයට මුහුණ දීලා සිටින ශිෂ නායකයන් සහ ශිෂ
ශිෂ ාවනුයි. ඒ අය සමඟ සාකච්ඡා කරන්ෙන් නැතිව, ශිෂ
ශිෂ ාවන්ෙග් කිසිම මැදිහත්වීමක් නැතිව උසස් අධ ාපන
අමාත ාංශය, ෙසෞඛ අමාත ාංශය සහ ෛවද සභාව -ෛවද
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සභාව කියන්ෙන් වෘත්තිය සමිතියක්- සමඟ සාකච්ඡා කරලා
තීරණය ෙගන අවසන් කරනවා. එස්.බී. දිසානායක ඇමතිවරයා අද
උදෑසන කළ සාකච්ඡාවටත් ෛවද සභාව සම්බන්ධ වුණා;
ෙසෞඛ අමාත ාංශය සම්බන්ධ වුණා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නමුත් ෙම් සම ෙසෞඛ
විද ා උපාධි පාඨමාලාෙව් ගැටලුව සම්බන්ධෙයන් ෙම්
පාඨමාලාවට අදාළ ශිෂ ශිෂ ාවන් කවුරුවත් ඒ සාකච්ඡාවට
සම්බන්ධ කරෙගන නැහැ. ඒ අය අපට කථා කරනවා. ෙම් පශ්නය
විපක්ෂයට කියනවා. ෙද්ශපාලනයක් ෙනොෙවයි, විපක්ෂය ඒ ගැන
දැනුවත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවනත් අංශ දැනුවත් කරනවා. ඒ අය
ෙවනම කියනවා. ඒ අය අපට call කර කර කිව්වා, ෙම් තීරණය
ෙගන තිෙබනවා කියලාවත් ඒ ශිෂ ශිෂ ාවන් දන්ෙන් නැහැ
කියලා. අධිකරණයත් ෙනොමඟ යවලා, විවිධ ෙද්වල් ෙපන්වලා ෙම්
දරුවන්ෙග් අනාගතය විනාශ කරන්න හදන එක ඉතාම නරක
තත්ත්වයක් කියලා අපට ෙප්නවා. සම ෙසෞඛ විද ා සිව් අවුරුදු
උපාධි පාඨමාලාව හදාරා ඒ අයට උපාධියක් ගැනීෙම් අයිතිය
ෙදන්න ඕනෑ. ෙලෝකෙය් ජාත න්තරව වෘත්තිකයින් වශෙයන්, මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා වාෙග්- පිළිගන්ෙන් අවම වශෙයන් අවුරුදු
4ක පාඨමාලාවක් හදාරපු අය පමණයි. ඊට අමතරව Master's
Degree එක කරන්න, පශ්චාත් උපාධි කරන්න ඒ රටවල්
පිළිගන්ෙන් ඒ අයව පමණයි. එෙහම නැතිව අපි කිව්වාට, අපි එක
එක ෙද්වල් දැම්මාට, credit කම හඳුන්වා දීලා, ඒක අවුරුදු 3න්
අවසන් කරලා balance කරන්නට හැදුවාට, -රැවුලයි කැඳයි ෙදකම
ෙබ්රා ගන්න බැලුවාට- ෙම් දරුවන්ෙග් අනාගතයට ඒක ෙලොකු
මරු පහරක් ෙවනවා. ෙමොකද, ඒ අයට යන්න තිෙබන අවස්ථාව
නැති ෙවනවා.
අද ෙම් රෙට් උපාධි කඩ ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. "S" 2, 3
තිෙබන අය ඕනෑ තරම් ෛවද වරුන් කරනවා. මම ඒවා
සම්බන්ධෙයන් මීට ෙපර ෙම් සභාවට කල් තැබීෙම් ෙයෝජනා ඕනෑ
තරම් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ විධියට සුදුසුකම් නැති අය ඕනෑ
තරම් ෛවද වරුන් කරනවා. නමුත් Z-score එෙකන් ඉහළම
ලකුණු ගත්ත ෙම් ශිෂ ශිෂ ාවන්ට සිව් අවුරුදු උපාධියක් ගැනීෙම්
අයිතියට බාධා කරනවා නම්, ඒක කිසිම රජයකින් කළ යුතු
ෙදයක් ෙනොෙවයි කියා මම කියනවා. මම නම් ඒ තුළින් දකින්ෙන්
ඇත්ත වශෙයන් ෙම් ආණ්ඩුවට වුවමනා ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඉෙගන ගන්නා අය වාෙග්ම නිදහස් අධ ාපනයත් සීමා කරන්නයි.
අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කරන පතිපාදන දැන් අඩු කරෙගන යනවා.
ඒ නිසා ගෙම් ඉන්න දුප්පත් දරුවන්ට ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්
අවස්ථාව නැති ෙවමින් යනවා. අද ෙපෞද්ගලික විශ්වවිද ාලවලට,
ෙපෞද්ගලික පාසල්වලට පමුඛත්වය ෙදනවා. ෙම් රෙට් අධ ාපන
ඇමතිවරයා ටියුෂන් ගුරුවරෙයක්. නිෙයෝජ ඇමතිවරයා ටියුෂන්
ගුරුවරෙයක් සහ ජාත න්තර පාසල් හිමිෙයක්. ඒෙකන්ම
ෙත්ෙරනවා ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය ආරක්ෂා කරන්න ෙම්
ආණ්ඩුවට අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවාද නැද්ද කියලා. ඒ අය
හැම විටම හිතන්ෙන් තමන්ෙග් ඒ පසු බිමත් එක්කයි. ඒක තමයි
සාමාන ස්වභාවය. නමුත් අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය විධියට
කියනවා එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ
කියලා. අපට ඒකට අයිතියක් තිෙබනවා. රට ෙවනුෙවන් කළ යුතු
යුතුකමක් අපට තිෙබනවා. අපි නිදහස් අධ ාපනෙයන් ඉදිරියට
ආපු අය. අපි නිදහස් අධ ාපනය යටෙත් අධ ාපනය ලබලා
විශ්වවිද ාලවලට ගිහිල්ලා, උපාධි අරෙගන ඉදිරියට ඇවිල්ලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු අය. එෙහම නම් අපට අයිතියක් තිෙබනවා
නිදහස් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් කථා කරන්න. අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහ ෙම් රෙට් සිටින, නායකෙයෝය කියාගන්නා
කීෙදනකුට ඒ අයිතිය තිෙබනවාද කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ඒ
අයිතිය නැති නිසායි ඒ අයට අධ ාපනය පිළිබඳ හැඟීමක් නැත්ෙත්.
ඒ අය අධ ාපනෙය් තිෙබන තත්ත්වය, අධ ාපනෙය් තිෙබන
වටිනාකම්, අධ ාපනෙය් තිෙබන ගුණාත්මකභාවය විනාශ
කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් ඒකයි. ඒ නිසා අපට නම් ෙපෙනනවා
ෙමතැන ෙලොකු කුමන්තණයක් තිෙබනවා කියලා.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ඉල්ලනවා ඒ
ශිෂ යන්ට ෙම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කියලා. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, සම ෙසෞඛ උපාධිය ෙලෝකෙය් රටවල්
ගණනාවකම තිෙබනවා. අධ ාපනය දියුණු යැයි සැලෙකන
පධාන, දියුණු රටවල් ගණනාවකම සම ෙසෞඛ උපාධිය සඳහා
වසර හතරක කාලයක් තමයි අවම කාලය විධියට නියම කරලා
තිෙබන්ෙන්. එංගලන්තය, ඇෙමරිකාව, ඕස්ෙට්ලියාව ආදි ෙගොඩක්
රටවල් අවම කාල සීමාව විධියට අවුරුදු හතර තීරණය කරලා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ උපාධිය අවුරුදු හතරක් තුළදී
ලබාගත්ෙත් නැත්නම් පශ්චාත් උපාධියක් - postgraduate එකක්කරන්න අවස්ථාව කිසිම ආකාරයකින් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි.
ඒ වාෙග්ම, ෙම් උපාධි
පාඨමාලාවල ගුණාත්මකභාවය පැවතීමට නම් අවම වශෙයන්
අවුරුදු 4ක
පාඨමාලාවක් තිබිය යුතුයි කියලා World
Confederation for Physical Therapy වැනි වෘත්තික සංවිධාන
පවා ඒ අයෙග් පකාශවල පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් පාඨමාලාෙව් ගුණාත්මකභාවය, තත්ත්වය ආරක්ෂා
කරන්න ඕනෑ. ෙමය අපි තනිවම කියන එකක් ෙනොෙවයි. අද
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්න ෙම් ශිෂ යන් කියන කථාවකුත්
ෙනොෙවයි.
අද ඒ අයත් ෙලෝකය ගැන දන්නවා. අද හැම
ෙකනකුටම ෙගදර ඉඳලා computer එෙකන්, iPad එෙකන්
බලලා ෙලෝකෙය් සම ෙසෞඛ පාඨමාලා පිළිබඳ ෙතොරතුරු එක
ෙමොෙහොතින්
ෙසොයා බලන්න පුළුවන්. ඒ අයට එතැනින්
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙසොයා බලන්න
පුළුවන්. ෙවනත් රටවලට ගිහිල්ලා රැකියා කරන්න නම්,
ෙඩොලර්වලින්, යුෙරෝවලින්, පවුම්වලින් හම්බ කරලා ලංකාවට
ෙගෙනන්න නම්, අඩුම ගණෙන් අවුරුදු හතරක පාඨමාලාවකට
අදාළ උපාධියක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ රැකියා අවස්ථා තිෙබන්ෙන්
එවැනි අයටයි. එෙහම නැතිව එක් එක්ෙකනාෙග් චින්තන
කියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා, එක් එක්ෙකනාට ඕනෑ ඕනෑ විධියට
ෙම් පාඨමාලා ෙවනස් කළාට ඒ දරුවන්ට ඉස්සරහට යන්න
බැහැ. ඒවා ෙලෝකෙය් රටවල් පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ; විශ්වවිද ාල
පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ. මා ළඟ තිෙබනවා විස්තර. ෙගොඩක් රටවල
විශ්වවිද ාලවල ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ
සම්පූර්ණ විස්තර මා ළඟ තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මහින්ද චින්තෙය්
සඳහන් ෙවනවා, "ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල මඟින් පිරිනමනු ලබන
උපාධි පාඨමාලා අන්තර්ජාතිකව තරගකාරි විය යුතුය." කියලා.
කවුද ෙමෙහම කියන්ෙන්? මහින්ද චින්තනෙය් තමයි එෙහම
කියන්ෙන්. මා එය නැවත කියවනවා.
"ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද ාල මඟින් පිරිනමනු ලබන උපාධි
පාඨමාලා අන්තර්ජාතිකව තරගකාරි විය යුතුය."
ඉතින් මහින්ද චින්තනයට පටහැනියි ෙන්ද ෙම් කමය?
අන්තර්ජාතිකව තරග කරන්න පුළුවන්ද ෙමවැනි තත්ත්වයක්
යටෙත්? Credits දීලා අවුරුදු තුෙනන් උපාධියක් සම්පූර්ණ
කරන්න පුළුන්ද කියලා මා අහන්න කැමැතියි ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. මා ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. අවුරුදු
තුනකින් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් "three plus" කියලා දාලා ෙහෝ
ෙවන කමයකින් ෙහෝ ෙම් පාඨමාලාව ෙකටි කාලයකින්
කරවන්න උත්සාහ කළාට, ඒක කවදාවත් සාර්ථක වන්ෙන් නැහැ.
එක එක ෙද්ශපාලනඥයන් ෙම් ගැන විවිධ කථා කියනවා. දැන්
විද ාව දියුණුයි ලු; තාක්ෂණය දියුණුයි ලු. දැන් ෙගොඩක් ෙද්වල්
අඩු කරලා කරන්න පුළුවන් ලු. හැබැයි, ඒ ෙවනුෙවන් කිසිම වැඩ
පිළිෙවළක් නැහැ. අෙප් රටට වඩා අධ ාපනය දියුණුයි
ඕස්ෙට්ලියාෙව්. අෙප් රටට වඩා අධ ාපනය දියුණුයි
එංගලන්තෙය්. අෙප් රටට වඩා අධ ාපනය දියුණුයි සිංගප්පූරුව,
මැෙල්සියාව, ඇෙමරිකාව ඇතුළු ෙගොඩක් රටවල. අඩුම ගණෙන්
එච්චර දියුණු රටවල්වත් ෙමවැනි තීරණ ගන්ෙන් නැතිව සිටියදී
අප ෙමොන පදනමක් උඩ ෙමෙහම කරනවාද කියා මට නම්
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හිතාගන්න බැහැ ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා ෙම්
ෙද් කරන්න එපා. ෙම් වන විට ශිෂ යන්ෙග් ෙම් පශ්නයට දින
ගණනාවක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කථා හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් ෙවනවා. මාධ යට ෙම්වා යවන්න කියා මා ඉල්ලා
සිටිනවා. ශිෂ ශිෂ ාවන්ෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී
සිටින්න ඕනෑ. අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් ෙපනී
සිටින්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවට කිසිම හානියක් නැතිව, Budget එකට
වැය බරක් නැතිව, ඒ උපාධිය ඉල්ලා එළියට ඇවිත් ශිෂ යන්
ඉල්ලීම් කරන විට ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපොලීසිය දම්මලා ඒ අයට
ගැහුවා. අවම බලය පාවිච්චි කළාය කිව්වා. ඒ ශිෂ යන්ෙග්
ඇස්වලට පවා දරුණු විධියට පහර දුන්නා.
ෙම් වන විට රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය්ත් අර්බුදයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය් ශිෂ යන්ටත් ඊෙය් පහර
දුන්නා. විශ්වවිද ාලය ඇතුළට පැනලා පහර දීම නිසා දහ
ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසකට තුවාල වුණා. අපට ආරංචියි, එතැන
ෙද්ශපාලනඥෙයෝත් සිටියා කියලා. ඒ පහර දීමට කණ්ඩායම්
ෙයොදවා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ කියලා අපට ආරංචියි.
ඊෙය් හවස පටන් ගත්ත ඒ අර්බුදය පැය ගණනාවක් යන තුරුත්
පැවතුණා. රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය් ආචාර්යවරෙයක් මට කථා
කරලා කිව්වා, "හවස 7.50 වන තුරුත් ඒ කැරලිකාර මැර
කණ්ඩායම් ඉවත් කරන්න ෙපොලීසිය කටයුතු කෙළේ නැහැ,
විශ්වවිද ාලය වටලාෙගන හිටියා" කියලා. ඒෙකන් ෙමොකක්ද
අදහස් වන්ෙන්? ෙම් ෙහොරකම් ගැන, දැයට කිරුළ ෙහොරකම් ගැන,
විශ්වවිද ාලයට අනවශ ෙගොඩනැඟිලි ෙගනැවිත් ඒවාෙයන් ගසා
කන්න හදන විට ඒකට විරුද්ධ වන එකට පතිචාරයක් හැටියටයි
ෙම් විධියට කටයුතු කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා සම්බන්ධෙයන්
රජයට ඕනෑ ෙදයක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, අවසානෙය් ෙම්වා
ඔක්ෙකොටම ස්වභාව ධර්මෙයන් පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. අපට
කරන්න පුළුවන් එක ෙදයයි. අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙලොකු
බලයක් නැතුවා ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපට තිෙබන බලෙයන්
අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කරනවා. ශිෂ ශිෂ ාවන්ෙග් අනාගතය
ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට්
විශ්වවිද ාල ශිෂ යන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් කරන්න පුළුවන්
හැම ෙද්ම අපි කරනවා. ඒ අපට ඒ පිළිබඳ අයිතියක් තිෙබන
නිසාත්, අපට වගකීමක් තිෙබන නිසාත්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා සම ෙසෞඛ
පාඨමාලාව සම්බන්ධෙයන් උද්ගත වී තිෙබන තත්ත්වයට
තාවකාලික විසඳුම් ෙදන්ෙන් නැතුව, ඒ ෙවලාවට ගැළෙපන
උත්තර ෙදන්ෙන් නැතුව, පත් කරන කමිටුවක් පත් කරලා,
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා සාධාරණව ෙසොයා බලා
කටයුතු කරන්න. කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේලා මැතිතුමන්ලා වැනි විද්වත්
මණ්ඩලයකින් තීරණය කරලා අවුරුදු හතරක් සඳහා ආරම්භ කළ
ෙම් උපාධිය ෙම් තරුණයන්ට ලබා දීලා, ෙම් තරුණයන්ෙග්
අනාගතය විනාශ ෙනොකරන්න කටයුතු කරන්න කියා ඉල්ලා
සිටිමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඉතාම වැදගත්, කාලීන,
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ස්ථිර කිරීමට ලැබීම සතුටට
කාරණයක්. ෙම් කාරණයට ෙම් අවස්ථාෙව් ලබා දිය යුතු
අවධානය ලබා දීම පිළිබඳව, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන ඒම පිළිබඳව
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය
පිරිනමනවා.
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රෙට් පධාන විපක්ෂය හැටියට අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව
දීර්ඝ කාලයක් ෙම් ශිෂ යන් සමඟ සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කළා.
ඔවුන්ෙග් ෙව්දනාවට, ඔවුන්ෙග් අදහස්වලට අපි සවන් දුන්නා,
පතිචාර දැක්වූවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අමාත වරයාෙගන් අසන පශ්නයක්
හැටියට ෙම් පශ්නය මා පථම වතාවට අමාත වරයාට ෙයොමු
කළ විට, ගරු එස්.බී. දිසානායක අමාත තුමා ෙබොෙහොම
ආෙව්ගශීලිව පිළිතුරු ෙදමින් කියා සිටියා, "ඔබතුමා කියන
තර්කය හරි. ශිෂ ෙයෝ හරි. රජෙය් ෛවද නිලධාරින්ෙග්
සංගමෙය් තිෙබන දරදඬු ආකල්පය නිසා තමයි ෙම් පශ්නය
විසඳීමට බැරි" කියලා.
එතුමා එහිදී යම් තදබල වචනයකුත්
පාවිච්චි කළා. ඒ වචනය හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් කපා හැරීමට
පසුව නියම කර තිෙබනවා.
ඉන් පසු ෙම් කාරණය සම්බන්ධව සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් මා ඉදිරිපත් කළා. ඒ සභාව කල් තබන
ෙයෝජනාෙව්දී, උසස් අධ ාපන නිෙයෝජ අමාත ගරු නන්දිමිත
ඒකනායක අමාත තුමා ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමා කියපු
කරුණුම නැවත කියමින් කිව්වා, "ෛවද වරුන්ෙග් තිෙබන
වෘත්තීයමය ඊර්ෂ ාව නිසා තමයි ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න බැරි.
ෛවද වරුන්ෙග් මට්ටමට ෙහෝ ඔවුන්ෙග් ආදායමට වඩා වැඩි
ආදායමක් ලැෙබන මට්ටමකට සම ෙසෞඛ උපාධිධාරින් පත්
වුෙණොත් කියන පශ්නය මත රජෙය් ෛවද වරුන්ෙග් සංගමය
ෙමයට අකුල් ෙහළනවා. ඒ නිසා අපට කළ හැකි ෙදයක් නැහැ.
ඔවුන්ෙග් වෘත්තීමය කියා මාර්ගවල ශක්තිය හමුෙව් අපි හරි
අසරණයි.
එතුමා කියන එක හරි. "අපිත් හරි අසරණයි" කියලා එතුමා
කිව්වා. අපට අහන්න සිදු ෙවනවා, තස්තවාදය පරාජය කරපු ෙම්
ආණ්ඩුවට රජෙය් ෛවද නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් තස්තවාදය
පරාජය කිරීමට හැකියාවක්, ශක්තියක් නැද්ද කියලා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තී ගරු අනුර කුමාර
දිසානායක මැතිතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නයක්
අසනු ලැබූ අවස්ථාෙව්දී ඒ සමඟ එකඟ ෙවමින් මම ෙම් කරුණ
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර සිටියා. එතැනදීත් කිව්ෙව්
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන අසරණකම ගැනයි. ඉන් පස්ෙසේ ගරු
කථානායකතුමාෙග් අදහසකට අනුව පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු
පිළිබඳ කාරක සභාෙව්දී ෙම් පශ්නය සාකච්ඡා වුණා. එතැනදී
උසස් අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ සහ ෙසෞඛ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවල ඒකාබද්ධ රැස්වීමක් පවත්වලා අදාළ
සියලුම පංගුකාර පාර්ශ්වයන් ඒ සඳහා ෙගන්වලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සියලුම පක්ෂවල මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වය ඇතුව ෙම් පශ්නය
පිළිබඳව සාකච්ඡා කර එකඟතාවක් ඇති කළ යුතු බවට සාකච්ඡා
වුණා. නමුත් තවමත් ඒ පිළිබඳව දිනයක් නියම කරලා නැහැ.
ඒත් එක්කම ෙම් බැරෑරුම් පශ්නය පිළිබඳව අෙප් පක්ෂෙය්
නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා සුවිෙශේෂ අවධානයක්
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. එතුමා ෙම් රෙට් නිදහස් අධ ාපනය
හරහා බිහි වුණු උගෙතක්. ෙම් රෙට් ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලයට
ඇතුළු ෙවලා, ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලෙයන් LLB උපාධිය ලබා
ගත්තු ෙකෙනක්. ෙම් රෙට් සාමාන ශිෂ ෙයකුට මුහුණ ෙදන්න
තිෙබන අත්දැකීම් පිළිබඳව එතුමාට පාෙයෝගික අවෙබෝධයක්
තිෙබනවා. ෙමොකද එතුමාත් ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාලයක
උපාධිධාරිෙයක් නිසා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අගාමාත ධුරයට පත්
වුණු ශී ලංකාව තුළදී උපාධියක් ලබා ගත්තු එකම පුද්ගලයාත්
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමායි. ඒ නිසා එතුමා දන්නවා, ෙම් පශ්න
පිළිබඳව. එතුමාට අවෙබෝධයක් තිෙබනවා, ෙම් පශ්න පිළිබඳව.
ෙමොකද, එතුමා අධ ාපන ඇමතිවරයා හැටියට ෙම් රෙට් නිදහස්
අධ ාපනය තහවුරු කිරීම පිණිස ඉතාම ෙශේෂ්ඨ කැපවීමක් කරපු,
දුරදක්නා නුවණක් සහිතව අධ ාපනය ෙමෙහයවපු නායකෙයක්
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නිසා. ඒ නිසා එතුමාෙග්ත් අවධානය ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ෙයොමු
ෙවලා අපි යම් තීරණාත්මක තැනකට ෙම් සටන ෙමෙහයවූවා.
ගරු ෙසෞඛ නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, අද උදෑසන ෙම් ගරු
සභාව ආරම්භ කරන ෙමොෙහොෙත් ඔබතුමා සිටින්නට ඇතැයි
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු එස්.බී. දිසානායක ඇමතිතුමා
කිව්වා, "ෙම් පශ්නය අවසන්. ගරු ජනාධිපතිතුමා අදාළ
පාර්ශ්වයන් මුණ ගැසුණා. එහිදී වසර හතරකදී ලබා ගත හැකිව
තිෙබන credits 120 පමාණය වසර තුනකදී, තුනහමාරකදී ෙහෝ
හතරකදී දැන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එයට
පාර්ශ්වකරුවන් එකඟ වුණා. දැන් පශ්නය ඉවරයි" කියලා. අපට
ෙමොෙහොතක සතුටක් ඇති වුණත් පසුව අදාළ ශිෂ යන් සමඟ
සාකච්ඡා කිරීෙමන් ෙපනී ගියා, ඒ සාකච්ඡාවට අදාළ ශිෂ
නිෙයෝජිතයන් සහභාගී වී නැහැයි කියන එක. ඒ සාකච්ඡාෙව්දී
අදාළ නිශ්චිත පශ්නය එනම් ෙම් credits 120 වසර තුනකදී ලබා
ගැනීම වසර හතරක සම ෙසෞඛ උපාධියට ගැළෙපනවාද, ඒ හා
සමාන ෙවනවාද යන කාරණය තාක්ෂණිකව සාකච්ඡාවට ලක් වී
නැහැ.
අපි දැන් දන්නා ෙතොරතුරු අනුව වසර තුනකදී credits 120ක්
ලබා ගැනීම වසර හතරක පාඨමාලාවකදී credits 120 ලබා ගැනීම
හා සම වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ජාත න්තර රැකියා ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේදී ෙමවැනි සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාවක් අවම
වශෙයන් වසර හතරක් තිබිය යුතු බවටයි පමිතිය තිෙබන්ෙන්. ඒ
වසර හතර තුළ තමයි credits 120 ලබා ගත යුතු වන්ෙන්. ඒ නිසා
අපට ෙපෙනන විධියට අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත් -අද ෙම්
සාකච්ඡාෙව්දීත් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්ත්- තමන්ට ෙම් ක්ෙෂේතය
පිළිබඳව තීරක බලයක් ඇතැයි සිතා වැඩ කරන රජෙය් ෛවද
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් මතය ජයගහණය කිරීමයි.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, රජෙය් ෛවද
නිලධාරින්ෙග් සංගමය පසු ගිය දිෙනක "හිරු" රූපවාහිනිෙය්
"බලය" ෙද්ශපාලන වැඩසටහනට සහභාගී වුණා. එහි මාධ
පකාශකවරයා එක්තරා වචනයක් පාවිච්චි කළා. ඔහු කිව්වා,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක 119/2008 නඩුෙව් තීන්දුව යටෙත් ෙම්
කාරණය පිළිබඳව ඔවුන්ට තීරක බලයක් ලැබී තිෙබනවාය කියලා.
ඒ නඩු තීන්දුව මා කියවා තිෙබනවා; කිහිප වරක් කියවා
තිෙබනවා. එම නඩු තීන්දුෙව් කිසිම තැනක එෙහම තීරක බලයක්
ලබා දී නැහැ. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් දන්නා පරිදි ඒ නඩු
තීන්දුෙව් තිෙබන්ෙන්, අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ සාකච්ඡාෙකොට
ඉදිරි කියා මාර්ග ගත යුතු බවයි. ඒ අදාළ පාර්ශ්වකරුවන් යන්නට
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කර තිෙබනවා, රජෙය් ෛවද නිලධාරින්ෙග්
සංගමය. ඒ නිසා රජෙය් ෛවද නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් මතය
ෙනොවැදගත් යයි කියා මා කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, රජෙය්
ෛවද
නිලධාරින්ෙග් සංගමය පමණක් ෙනොෙවයි, අදාළ
පාර්ශ්වයන් කියන්ෙන්.
දැන් ෙම් වසර හතරක් වූ පාඨමාලාෙව් ආරම්භය පිළිබඳව
අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්තීතුමා පැහැදිලිව සඳහන් කළා. ඒ
වසර හතරක් වූ පාඨමාලාව ෙම් රෙට් විශ්වවිද ාලවල අවුරුදු 04ක්
හැදෑරීෙමන් පසුව උපාධිධාරින් විශ්වවිද ාලෙයන් පිටවුණා.
හැබැයි, ඒ වසර හතරක පාඨමාලාව හදාරා උපාධිධාරින්
විශ්වවිද ාලෙයන් පිටවුණාම තමයි ෙම් වෘත්තිමය ඊර්ෂ ාව ෙහෝ
ෙවන යම් හැඟීමක් ඇති වුෙණ්. 2010 අවුරුද්ෙද් හතරවැනි
මාසෙය් 16වැනි දා විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව
දැන්වීමක් පළ කරනවා. එම උපුටා ගැනීම මා කියවන්නම්.
"ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු අංක 119/2008
යටෙත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබා දුන් නිෙයෝගයන්ට අනුකූලව
යමින් අදාළ පාර්ශ්වයන් හා සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව
විශ්වවිද ාලවල පැවැත්ෙවන පහත සඳහන් සම ෙසෞඛ විද ා
පාඨමාලා කාල සීමාව 2009/ 2010 අධ යන වර්ෂෙය් සිට ෙවනස්
කිරීමට තීරණය කර ඇත." වැදගත්ම කාරණය තමයි, අවුරුදු
තුෙන් උපාධි පාඨමාලාව සීමිත පිරිසකට පමණක් අවුරුදු හතරයි

154

කියන ෙම් "three plus one" සංකල්පය කිසි විටක ලංකාෙව්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අනුමත කර නැහැයි කියන එක. එය
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
"three plus one" හි නිරවද භාවය, සංකල්පය, අදහස ගැන
කිසිවිටකත් සාකච්ඡාවට ලක් කරලා නැහැ. ෙම් දැන්වීම අනුවත්
එය පැහැදිලියි. "three plus one" කියලා කියන්ෙන්, ෙම්
කාරණාව පිළිබඳව සාකච්ඡාෙව් පතිඵලය හැටියට ඉදිරිපත් වූ
අදහසක් පමණයි.
දැන් ෙම් කියන "three plus one" සංකල්පය, එනම්
පාඨමාලාව අවුරුදු තුනකට සීමා කිරීෙම් සංකල්පය සඳහා අදාළ
පාර්ශ්වයන් සමඟ සාකච්ඡා කළ බව කිව්වත්, ශිෂ යන් ෙමයට
සම්බන්ධ ෙවලා නැහැ. ශිෂ යන් නඩුෙව් පාර්ශ්වයන්ට අදාළයි;
නඩුෙව් පශ්නයට අදාළයි. එතෙකොට රජෙය් ෛවද
නිලධාරින්ෙග් සංගමය සමඟ සාකච්ඡාෙකොට ඔවුන් කියන ෙද් සහ
විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිසම එකඟ වන ෙද් පමණද ෙමහි
අදහස? නැහැ. ඒ නිසා දීර්ඝ ශාස්තීය සාකච්ඡාවකින් පසුව
ෙලෝකය පිළිගත් පමිතීන් අනුව යමින් සකස් කරපු ෙම් වසර
හතෙර් පාඨමාලාව අත්හැර දැමුෙව් කිසිම තර්කානුකූල පදනමක්
නැතිව ෛවද වරුන්ෙග් මතයට අනුවයි. ෛවද වරුන්ෙග් මතය
ෙසෞඛ
ක්ෙෂේතයට වැදගත්. නමුත් ෛවද
ක්ෙෂේතෙය්
පාඨමාලාවල ස්වභාවය තීරණය කිරීෙම් තීරක බලයක් ෛවද
නිලධාරින්ෙග් සංගමයට ලබා දීම වැරැදියි; සදාචාර විෙරෝධියි.
රජයක් තිෙබන්ෙන්, ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්, ෙමරටට විධායක
බලය තිෙබන ජනාධිපති ෙකෙනක් සිටින්ෙන් හරි ෙද් කරන්නයි.
ඒ නිසා දැන් ෙබෝලය තිෙබන්ෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා අෙත්යි.
ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය තිෙබන්නට අවශ යි, හරි ෙද් කරන්න.
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන් එක වෘත්තියක් පමණක්
සෑහීමකට පත් වන ආකාරෙයන් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමා
කටයුතු කළ යුතු වන්ෙන් ෙලෝකය පිළිගත් පමිතීන් අනුවයි. ෙම්
රෙට් විද්වතුන් විසින් සකස් කරපු උපාධි පාඨමාලාෙව් ඇති
ෙකොටස් ඉවත් කිරීමට, ජාත න්තර පමිතීන්ට වඩා අඩු පමිතියක්
ලබා දීමට බල කරන්නට ජනාධිපතිතුමා කිසි විෙටකත් කටයුතු
කරන්ෙන් නැහැ කියලා අපට විශ්වාසයි. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා ඒ
මතය අමතක කරලා, ඒ ස්ථාවරය අමතක කරලා, එක වෘත්තීය
සමිතියක පැත්ත විතරක් ගන්නවා නම් ඒක අසාධාරණයි. දින
එකසිය ගණනක් තිස්ෙසේ ෙබොෙහොම සටන්කාමී විධියට
අසාධාරණය ෙවනුෙවන් නැඟී සිටිමින් ගුටි කකා, බරපතළ
පශ්නවලට මුහුණ ෙදමින් ෛධර්යමත්ව ෙම් සටන කරෙගන යන
ෙම් අසරණ ශිෂ යන්ෙග් අවංක හඬට ගරු ජනාධිපතිතුමා සවන්
ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒක ඉතාමත්ම අසාධාරණයි, ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා දැන් ෙබෝලය තිෙබන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමා අෙත්යි. ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු වී
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි දුෂ්කර
කාල ගුණ තත්ත්වයක් යටෙත් මහා වැස්සට ෙතමි ෙතමී, ෙලඩ
ෙරෝගවලට ලක් වීෙම් අවදානමකට යටත්ව, ෙපොලීසිෙය්
මැරයන්ෙග් අවදානමට යටත්ව ජීවිතය අනතුරුදායක
තත්ත්වයකට පත් කරෙගන ෙම් දරුවන්ට තවදුරටත් ෙමෙලස
සිටින්නට ඉඩ ෙනොදිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි
ෙදමවුපියන් හැටියට, වැඩිහිටියන් හැටියට, ව වස්ථාදායකෙය්
සාමාජිකයන් හැටියට දින කිහිපයක් ඇතුළත අවසාන විසඳුමක්
ලබා දිය යුතුයි. එක වෘත්තිය සමිතියක තස්තවාදයට යට ෙනොවිය
යුතුයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

මහතා

(ෙසෞඛ

නිෙයෝජ

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අකිල විරාජ්
කාරියවසම් මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව වන්ෙන්,
"ෙසෞඛ අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ෙරෝහල්වලින් සම ෙසෞඛ
උපාධි පාඨමාලාව හදාරන සියලුම සිසුන්හට මදි පුංචිකම් හා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

ෙකෙනහිලිකම්වලින් ෙතොරව සායනික පුහුණුව ලබා දීමට
ෛවද වරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයට නිෙයෝග කරන ෙමන්
ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි." යන්නයි.
එෙහම නම් මට තිෙබන රාජකාරිය වන්ෙන්, ෙකොයි
ආකාරෙයන් ද ඒක ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව ෙසොයා
බලා කටයුතු කිරීමයි. ඒක ඒ තරම් ෙලොකු ෙදයක් ෙනොෙවයි.
නමුත් මා එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය එදා සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, එනම් 1970-1977 කාලෙය්
යාපනය විශ්වවිද ාලය ඇති කළා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය
කාලවකවානුෙව් එනම්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්
කාලෙය් ශී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද ාලය අෙප් මුස්ලිම් ජනතාව
ෙවනුෙවන් නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය්
ආරම්භ කළා. බදුල්ල
විශ්වවිද ාලය අපි ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම අනුරාධපුර පීඨය
ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම් විධියට විශ්වවිද ාලවලට ඇතුළත් වන
ශිෂ සංඛ ාව අපි වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ අනුව අෙප් අතිගරු
මහින්ද
රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග්
ආණ්ඩුව
යටෙත්
විශ්වවිද ාලවලට බඳවා ගන්නා ශිෂ සංඛ ාෙව් අඩු වීමක් ෙවලා
නැහැ, වැඩි වීමක් මිසක.
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නිසායි මා ෙම් කියන්ෙන්.- ෙයෝජනාව අනුව, මට අදාළව
තිෙබන්ෙන් සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාව හදාරන අයට ඒ
පුහුණුව නිසි අන්දමින් ලබා දීම සම්බන්ධව ෙසොයා බලා කටයුතු
කිරීමයි. දැනට ෙසෞඛ අමාත ාංශෙයන් අපි ඒ පහසුකම් ටික
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඔය "three plus one" කියන එකත් දීලයි
තිෙබන්ෙන්. අද බලන්ෙන් credits අනුවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන්
පැවැති සාකච්ඡාවකට අද උෙද් මමත් සම්බන්ධ වුණා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා, සියලුම පීඨාධිපතිතුමන්ලා, විෙශේෂෙයන්ම මීට
අදාළ ෙප්රාෙදනිය සම ෙසෞඛ පීඨෙය් පීඨාධිපතිතුමාත් පැමිණ
හිටියා. එතුමාත් කිව්ෙව් credit 120 සම්පූර්ණ කළ පසු යන්න
පුළුවන් කියලයි. එතෙකොට ඒ අනුව-

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි,-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මා ඔබතුමාට disturb කෙළේ නැහැෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ඊළඟට සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලා ෙවන්න පුළුවන්,
අෙනකුත් සියලුම උපාධි පාඨමාලා ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් සියලුම
උපාධි පාඨමාලා ආරම්භ කෙළේ අෙප් රජය යටෙත්යි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජයක් යටෙත් ෙමවැනි උපාධි පාඨමාලා කිසිවක්
ආරම්භ කෙළේ නැහැ. අෙප් රජය ආරම්භ කළාම ෙනොෙයක් ෙද්
කියමින් කෑ ගහනවා. අඹ තිෙබන ගසට තමයි ගල් ගහන්ෙන්.
ෙම්ක ෙනොකර සිටියා නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ. ශිෂ ශිෂ ාවන්ට
ජාත න්තරව ඔය කියන පිළිගැනීම්වලට යන්න කටයුතු කෙළේ
අපයි. ෙමතැනදී එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ වාෙග්, ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය වාෙග් අපි තනි
මතයක් විශ්වවිද ාල ශිෂ යන් අතරට අරෙගන යන්න කටයුතු
කෙළේ නැහැ. අෙප් ගරු උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා අද විශ්වවිද ාල
තුළ පජාතන්තවාදය ඇති කර තිෙබනවා.
1970-1977 කාලෙය් අපි ගිය විෙද ෝදය විශ්වවිද ාලෙය් අපට
ඕනෑ ෙද්ශපාලනයක් කරන්න නිදහස තිබුණා. නමුත් 1988,1989
කාලෙය් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ මැදිහත් ෙවලා එෙහම තනි
මතයකට කටයුතු කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් මතය
ෙගන යන්න තමයි කටයුතු කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ෙම් කියන
කාරණය සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇති ෙවලා නැහැ.
එස්සීඑෆ්ආර්/119/2008 කියන නඩු තීන්දුව තිබුණා. ඒ අනුව
කටයුතු කර තිෙබනවා. දැන් ෙම් ෙයෝජනාව අනුව මට තිෙබන්ෙන්
පුහුණුව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමයි. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, Nursing - Kurunegala, MLT Peradeniya, Radiography - Kurunegala, Pharmacy and
Physiotherapy - Kurunegala, Radiotherapy - National Cancer
Institute, Maharagama කියන ස්ථානවල ෙම් පුහුණුව ලබා
ෙදනවා.
ඊට අමතරව මෑතකදී නීතිපතිතුමා සමඟ පැවැති
සාකච්ඡාවකදී එතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි, ෙසෞඛ අමාත ාංශය එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා,
ගම්ෙපොළ, නාවලපිටිය, කෑගල්ල කියන
ෙරෝහල්වල ෙම් පාඨමාලා පුහුණුව ලබා ෙදන්න. මම
විශ්වවිද ාලෙය් ඉන්න කාලෙය් කලා අංශෙයන් අධ ාපනය
හදාරපු අයට අවුරුදු තුන ඉවර වුණාම ඔවුන් ලබා ගන්නා ලකුණු
අනුව, ඔවුන්ට ආර්ථික විද ාව, භූෙගෝල විද ාව, පුරා විද ාව ෙහෝ
ෙවනත් විෂයන්වලින් අධ ාපනය ලබන්න පුළුවන්කම තිබුණා.
ඒක තමයි සාම්පදායික කමය. -ෙම්ක මට අදාළ නැහැ. ෙම්
ෙයෝජනාවටත් අදාළ නැහැ. විපක්ෂෙයන් ෙම් කාරණය මතු කරපු

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක් කර ගන්න ඕනෑ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අවශ නැහැ. මා ඔබතුමාට disturb කෙළේ නැහැ. දැන් මට
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. මම උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමා
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] මම කියන ෙද් අහ ගන්න. මට
තිෙබන්ෙන් සම ෙසෞඛ - [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කථා
කළා. දැන් මම උත්තර ෙදනවා. මට පැහැදිලි කිරීම් අවශ නැහැ.
ඒ නිසා අවුරුදු තුෙනන් credits 120 සම්පූර්ණ කෙළොත් යන්න
පුළුවන්. ඒක තමයි ජාත න්තර පිළිගැනීම. ෙප්රාෙදනිය සම
ෙසෞඛ පීඨෙය් පීඨාධිපතිතුමා කිව්ෙව්ත් ඒකයි. ඒක තමයි අලුත්
තත්ත්වය. අපි ඉන්න කාලෙය් අපි lecture එකට යන්න ඕනෑ. අද
internet හරහාත්, ෙවනත් මාධ හරහාත් දැනුම ලබා ගන්න
පුළුවන්. අද ඒ තත්ත්වය ඇති කර තිෙබනවා. එතෙකොට
ශිෂ යකුට අවුරුදු තුෙනන් ෙම් credits 120 ගත්තාම ඒක
ජාත න්තර පිළිගැනීමක් තිෙබන පාඨමාලාවක් බවට පත්
ෙවනවා. ඒ නිසා -[Interruption.]

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, why do you not give him one
minute of your time to make his clarification?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I am not the Minister of Higher Education. This
Adjournment Motion is regarding clinical training for
students of the Allied Health Science Degree.
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු නිෙයෝජ අමාත තුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක්.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

කියන්න, කියන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
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ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා මෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙකෝ. දැන් ඔබතුමා
ඇහුෙව් කවුද තීරණ ගන්ෙන් කියලා ෙන්. තීරණ ගත්ෙත් කවුද?
තීරණය ගත්ෙත් කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා හිටපු කමිටුව.

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා කිව්වා ෙන්, අද උෙද් ඒ අය ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවන
ෙකොට ඔබතුමාත් හිටියා කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඔව්, හිටියා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

එතෙකොට ෙමහි පධාන පාර්ශ්වකරුවන් වන සම ෙසෞඛ
උපාධි පාඨමාලාව හදාරන ශිෂ ෙයෝ එතැන සිටියාද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

නැහැ, නැහැ, පීඨාධිපතිවරුන් පමණයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පශ්නය-[බාධා කිරීමක්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

තමුන්නාන්ෙසේෙගන්
මම
ෙම්
පශ්නය
අහනවා.
තමුන්නාන්ෙසේට පශ්නයක් නැහැ, එෙහම නම්? [බාධා කිරීමක්]
ෙම්කට උත්තර ෙදන්න. යම් පාඨමාලාවක් පිහිටුවන්ෙන් කවුද
කියන්න? [බාධා කිරීමක්]
සම්බන්ධෙයන්
තීන්දු
පීඨාධිපතිවරුන්ද?

විශ්වවිද ාලයක යම් පාඨමාලාවක්
ගන්ෙන්
කවුද?
ශිෂ ෙයෝද,

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

පශ්නය අහන්න, උත්තර ෙදන්න. මම ඔබතුමාට කියන්නම්.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, you carry on.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ශිෂ ෙයෝ ෙනොෙවයි,
තීන්දු කරන්ෙන්. ශිෂ ෙයෝ ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]
මන්තීතුමා ඉන්න. ෙප්රාෙදනිෙය් සම ෙසෞඛ ය උපාධි පාඨමාලාව
ආරම්භ කළ පීඨාධිපතිවරුන් එතැන හිටියා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

නැහැ, කමිටුව ෙනොෙවයි, විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිසම
සහ අදාළ අංශෙයන්. පිකටිං කරලා උසස් අධ ාපනය ගැන තීන්දු
ගන්න බැහැ. පිකටිං කරලා ජනතාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්,
නමුත් තීන්දු ගන්න ඕනෑ ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි ඊට
අදාළ පීඨයි. සම ෙසෞඛ පීඨය ආරම්භ කරපු අදාළ පීඨාධිපතිතුමා
එතැන සිටියා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Akila Viraj Kariyawasam, if the Hon. Deputy
Minister allows only, you can raise your question. [Interruption.]
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අෙනකුත් අදාළ විෂයයන් කියාත්මක ෙවන්ෙන් අදාළ ෛවද
පීඨත් එක්ක. ෙප්රාෙදනිෙය් විතරයි සම ෙසෞඛ කියලා විෙශේෂ
පීඨයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ විෙශේෂ පීඨෙය් පීඨාධිපතිතුමා ෙම්
සාකච්ඡාවට හිටියා. එතුමා තමයි ඒ Credit 120 ගැන කිව්ෙව්. ඒ
නිසායි බැහැ කිව්ෙව්. මම උසස් අධ ාපන ඇමති ෙනොෙවයි. මම
ෙම් දැක්ක ෙදයක් කියන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා ඇහුෙව්, රජෙය් ෙරෝහල්වලින් සම
ෙසෞඛ
උපාධි පාඨමාලාව හදාරන සියලුම සිසුන්හට
ෙකෙනහිලිකම් කරනවාද කියන එකයි. මට තිෙබන උත්තරය
තමයි, කිසිම ෙකෙනහිලිකමක් කරන්ෙන් නැහැ, ෙප්රාෙදනිය
ෙරෝහලටත් යන්න පුළුවන් කියන එක. කිසිම පශ්නයක් නැහැ,
ජයවර්ධනපුර සහ රුහුණු විශ්වවිද ාලෙය් ෙම් පාඨමාලාව ෙහොඳට
කර ෙගන යනවා. ෙපරටුගාමී සහ අෙනකුත් පක්ෂවලට හා
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑකම තිෙබනවා, ෙම් පශ්නෙය් එල්ලිලා
යන්න. යූඑන්පී එකට යන්න දිහාවක් නැහැ. ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක්
කියලා එල්ෙලනවා. අරෙහේ රතුපස්වල ගිහිල්ලා එල්ලුණා. යටින්
ගිහිල්ලා විනාශයක් කළා. දැන් ඒ ගමට ආර්ථිකයක් නැහැ. ගරු
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රතුපස්වල ඒ ෆැක්ටරිය තියා
ගත්තා නම් අඩු ගණෙන් අද ඒ ගෙම් මිනිහාට
ෙබෝඩිංකාරයන්ෙගන් ෙබෝඩිං ගාස්තු ගන්න පුළුවන් ෙවනවා; කෑම
ටික දීලා ආදායමක් ගන්න පුළුවන් ෙවනවා; දර ටික ෙදන්න
පුළුවන් ෙවනවා. අද රතුපස්වල ඉවර කළා, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ. ඒ අය
ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙකොම්පැනිය ෙවන පැත්තකට අරන් ගියා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ තව ෆැක්ටරියක් මැෙල්සියාෙව් ආරම්භ කළා. ෙමන්න
ෙම් වාෙග් ඒවාට යටින් වැඩ කරනවා. ෙම් වාෙග් වැඩ තමයි ෙම්
ෙගොල්ෙලෝ කරන්ෙන්. ෙම්කත් එෙහමයි. ෙම් ශිෂ ෙයෝ කැමැති
ෙවලා ඉන්ෙන්, අවුරුදු තුනක පාඨමාලාව කරලා Special Degree
එකක් කරනවා නම් ඒකට යන්න. ෙම්ක අවස්ථාවක්. අද කමයට
ගැලෙපන ෙම් Credit 120 පාඨමාලාවට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කිසි
විෙරෝධතාවක් නැහැ. ශිෂ ෙයෝ විශ්වවිද ාලයට ගිහින් පිකටිං
කරන්ෙන් නැතුව අධ ාපනය හදාරන්න ඕනෑ. පීඨාධිපතිතුමාත් ඒ
ගැන අවශ කටයුතු කළා. ඒ නිසා කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙබොෙහෝ
ළමයි ෙම්කට කැමැතියි. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි,
ෙහට ගිහින් ඒ අයෙග් මතය ඇහුෙවොත් කියයි, ළමයි කැමැතියි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

අවුරුදු තුනකින් ෙම් පාඨමාලාව ඉවර කරන්න, ජාත න්තරය
පිළිගත්ත Credit 120 ත් එක්ක.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

වැරදියි, ජාත න්තර පිළිගැනීම අවුරුදු තුනක් ෙනොෙවයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ෙම් අය තමයි පිකටිං කරවන්ෙන්. ඒක ෙම් අයටයි ඕනෑ.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එෙහම නම් කලා උපාධි කරන අයත් කියයි, අපට අවුරදු
හතරක විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ඕනෑයි කියලා. එෙහම
විශ්වවිද ාල අධ ාපනය ගැන තීන්දු කරන්න බැහැ. යූඑන්පී එකට
එල්ෙලන්න වැලක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ අය බලනවා, ෙම් පශ්නෙය්
එල්ලිලා යන්න.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට ෙම්
ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් ෙසෞඛ අමාත ාංශය යටෙත් පවතින
ෙරෝහල්වලින් ෙම් සම ෙසෞඛ උපාධි පාඨමාලාව හදාරන සියලුම
සිසුන්හට මදි පුංචිකම් ෙකෙනහිලිකම් කරනවාද කියලා. එෙහම
කිසිම මදිපුංචිකමක්, ෙකෙනහිලිකමක් කරන්ෙන් නැති බව අපි
පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]මට උත්තර ෙදන්න
ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. දැන් මාෙග් අවස්ථාව. ෙම් පශ්නය
අහලා තිෙබන්ෙන් ෙසෞඛ
අමාත ාංශය, පුහුණුවන්නන්ට
ෙකෙනහිලිකම් කරනවාද කියලායි. උත්තරය, 'නැහැ'. ෙහදියන්
සඳහා කුරුණෑගල ෙරෝහල තිෙබනවා, MLT ශිෂ යන් සඳහා
ෙප්රාෙදනිය ෙරෝහල තිෙබනවා. Radiotherapy ශිෂ යන් සඳහා
කුරුණෑගල ෙරෝහල තිෙබනවා. Pharmacy and Physiotherapy
ශිෂ යන් සඳහා කුරුණෑගල ෙරෝහල තිෙබනවා. Radiography
ශිෂ යන් සඳහා මහරගම පිළිකා ආයතනය තිෙබනවා. පසුව
අමාත ාශය එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ගම්ෙපොළ, නාවලපිටිය සහ
කෑගල්ල ෙරෝහල්වලිනුත් ෙම් පහසුකම් ලබා ෙදන්න. මෙග්
උත්තරය ෙමතැනින් ඉවරයි. ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.10 ට, 2014 ජූනි 04 වන
බදාදා අ. භා.1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி. ப. 7.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014 ன் 04,
தன்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 7.10 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
04th June, 2014.

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

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

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

அதைனப் பிைழ

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