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

ත
තවුෆීක්, මුහම්මදු ෂරිෆ් (තිකුණාමලය)
තිෙසේරා, ඇන්ටන් දයාශිත (පුත්තලම)
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්)
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)
ෙතොන්ඩමන්, ෙ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);
ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙ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.එල්.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); ඩබ්ලිව්.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, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය.
හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - 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
ෙජ ෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - 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 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, ෙ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 - ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය (පධාන නිලධාරි);
ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා, ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ පධාන නිලධාරිහු);
ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය(සහකාර පධාන නිලධාරි); ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා, ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත
මහතා, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර 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, ඒ. මුරලිතාස් මහතා
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා
නිෙයෝජ පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා
ෙජ ෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී
මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න
මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා
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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)
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ந
நாணாயக்கார, எம்.ேக.என். ம ஷ (கா )
நாணாயக்கார, வாசுேதவ (இரத்தின ாி)
நாவின்ன, ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்)
நி ண ஆரச்சி, லக்ஷமன் (ெகா ம் ) [2010 ஒக்ேராபர் 12 ஆந் திகதியி
பாரா மன்ற ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ேநாகராத ங்கம், சு. (வன்னி)

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

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

ந் ]

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

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

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

தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள)

வ
வக்கும் ர, ஜானக (இரத்தின ாி)
வன்னிஆரச்சி, தி மதி ஆரச்சிேக பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி)
விக்கிரமசிங்க, ெநரன்ஜன் (கு நாகல்)
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் )
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற)
விக்கிரமநாயக்க, ரத்னசிறி (ேதசியப்பட் யல்)
விக்கிரமரத்ன, இரான் (ேதசியப் பட் யல்)
விதாரண, உபா திஸ்ஸ (ேதசியப்பட் யல்)
விதான கமேக, அமித் ேத க (ப ைள)
விநாயக ர்த்தி, அப்பாத் ைர (யாழ்ப்பாணம்)
விேஜசிங்க, ஆரச்சிேக
ெஹட் நிமல் ெசனரத் (கு நாகல்)
விேஜசிங்க, ராஜீவ (ேதசியப் பட் யல்)
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேனெபால
ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா)
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விேஜவர்தன, திேனந்திர வன் (கம்பஹா)
விேஜவிக்ரம, தி மதி
யாணி (திகாம ல்ல)
ரக்ேகான், ஹு கம ேஹவேக குணரத்ன (கா )
ரக்ெகா , சந்திம (கா )
ரேசகர, சரத் பியனந்த (திகாம ல்ல)
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் )
ரவர்தன, ஆர்.ஆர்.எம். எாிக் பிரசன்ன (கண் )
ெவதஆரச்சி, திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ெவல்கம, குமார (க த் ைற)

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

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

ைல 30ஆம் திகதியி

ந் ]

(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.

(xlvii)

அரச வளங்கள், ெதாழில் யற்சி அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக்கு
மாண் மிகு தயாசிறித திேசரா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு ஏ.பீ.
ஜகத் ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு
காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு நவின் திசாநாயக்க, மாண் மிகு வாசுேதவ
நாணாயக்கார, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம், மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு
ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ல
மன்
வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் , மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,
மாண் மிகு ெஜ.
றங்கா, மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க,
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

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

ேகசு சந்திரகுமார்

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 மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); 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.எல்.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, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா.
ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - 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

சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்) – தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல்
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – 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 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 . ே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
உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள்
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);
ஆர்.சி. விஜயதிலக, தி . டபிள்

ெபா ப்
யற்சிகள் கு
அ வலகம் - தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான
.பீ.எல். ஜயசிங்ஹ, தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் (பிரதிப்
தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி .
. 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, தி . வி. ரளிதாஸ்
பாரா

மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார

பாரா

மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம். இஸட். எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி
ஐ. .எல். ரத்னசீ , தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ.
க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன்.
பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க, தி .
. .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ்.
ஹீந்ெதனிய, தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,
தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா,
ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. அமரேசன, தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க.

தகவல்
பணிப்பாளர் (தகவல்

ைறைம மற் ம்

ைறைம மற் ம்

காைமத் வத் திைணக்களம்

காைமத் வம்) - தி . எச்.எம்.சி. ெபேரரா

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

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

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

.எஸ். கீகனேக

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

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

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

C
Cooray, Reginold (Kalutara)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution)
Noharadalingam, S. (Vanni)
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P
Padmasiri, Y.G. (Kegalle)
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara)
Pathirana, Ramesh (Galle)
Peiris, G.L. (National List)
Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale)
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara)
Perera, Biyanwilage Antony Victor (Puttalam)
Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla)
Perera, Felix (Gampaha)
Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam)
Perera, Joseph Michael (National List)
Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala)
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam)
Piyasena, P.H.P. (Digamadulla)
Prabha, Ganesan (Colombo)
Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna)
Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle)
Premadasa, Sajith (Hambantota)
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo)
Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee)
Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla)
Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala)

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

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

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

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

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

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

PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA

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

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister.]
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PROJECT MINISTERS
Minister of Highways, Ports and Shipping - The Hon. Rohitha Abeygunawardana
Minister of Highways, Ports and Shipping - The Hon. Nirmala Kotalawala

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake
Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara
Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike
Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha Alagiyawanna
Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake
Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala
Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. H.L. Premalal Jayasekara
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake
Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake
Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake
Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena
Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera
Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake
Deputy Minister of Agriculture - The Hon. Y.G. Padmasiri
Deputy Minister of Co-operative and Internal Trade - The Hon. Hemal Gunasekara
Deputy Minister of Coconut Development and Janatha Estate Development - The Hon. Victor Antony
Deputy Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. S.C. Mutukumarana
Deputy Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Nishantha Muthuhettigamage
Deputy Minister of Education - The Hon. Mohan Lal Grero
Deputy Minister of Postal Services - The Hon. Sanath Jayasuriya
Deputy Minister of Industry and Commerce - The Hon. Lakshman Wasantha Perera
Deputy Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara
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CHAIRMAN’S PANEL
The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)
Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama.

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

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

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

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

Committee on Public Enterprises
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. A.D. Susil
Premajayantha, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. A.P. Jagath
Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon.
(Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Weerakumara
Dissanayake, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon.
(Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna Ranatunga, The
Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Harin
Fernando,The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy
Senanayake.
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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
Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Nirmala Kotalawala,
The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Al Haj) A.H.M. Azwer, The Hon. Kabir
Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha
Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Buddhika Pathirana,
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.) (Mrs.)
Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Sujeewa
Senasinghe
Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation
The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa (Chairman), The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M.
Hizbullah, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa,
The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K.
Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana,
The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Janaka
Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
Consultative Committee on Law and Order
The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Keheliya
Rambukwella, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon.
Nirmala Kotalawala, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. M.K.A.D.S.
Gunawardana, The Hon. John Amaratunga, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. R.
Sampanthan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Harin Fernando, The Hon.
(Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon.
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2014

ைல 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம

Tuesday, 08th July, 2014

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

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

උතුරු මැද පළාත් සංචාරක කාර්යාංශය පඥප්තිය

வட மத்திய மாகாண சுற் லா ெசயற்பிாிவின் நியதிச்
சட்டம்
NORTH CENTRAL PROVINCIAL TOURISM SECTOR STATUTE

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

"උතුරු මැද පළාත් සංචාරක කාර්යාංශය පඥප්තිය"
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අදහස් විමසමින් උතුරු මැද පළාත්
සභාෙවන් දැනුම් දීමක් ලැබී ඇති බව ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 46අ (3)
(අ) පකාරව නිෙව්දනය කරනු කැමැත්ෙතමි.
ෙමම දැනුම් දීම "බී" ස්ථාවර කාරක සභාව ෙවත ෙයොමු කරනු
ලැෙබ්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව වස්ථාෙව් 154(6) ව වස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් හයවැනි කාණ්ඩෙය් XXV
වැනි ෙකොටස සහ අටවැනි කාණ්ඩෙය් I වැනි ෙකොටස; සහ 2012
මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි
කාණ්ඩෙය් II වැනි ෙකොටස, ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් IX, X සහ XI
වැනි ෙකොටස්, තුන්වැනි කාණ්ඩෙය් III සහ IV වැනි ෙකොටස්,
හතරවැනි කාණ්ඩෙය් V වැනි ෙකොටස, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් II
වැනි ෙකොටස සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් III වැනි ෙකොටස මම
ඉදිරිපත් කරමි.

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 කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් එකී
වාර්තාෙව් එකී ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.
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ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
(i)

2013 වර්ෂෙය් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් කාර්ය
සාධන වාර්තාව; සහ

(ii)

2013 වර්ෂය සඳහා රාජ මුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා
ආගමික කටයුතු අමාත ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

2013 වර්ෂය සඳහා සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශෙය් කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ගරු
ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Ordered to lie upon the Table.
2013 වර්ෂය සඳහා ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ජනමාධ හා පවෘත්ති අමාත ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

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

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
2013 වර්ෂය සඳහා පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත ාංශෙය්
වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන
අමාත ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මහතා]

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

2013 වර්ෂය සඳහා තැපැල් ෙසේවා අමාත ාංශෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.[තැපැල් ෙසේවා අමාත ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා ෙවනුවට ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික ව වසාය
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව කර්මාන්ත හා වාණිජ 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.

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

2011 වර්ෂය සඳහා අධ ාපන පකාශන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [අධ ාපන අමාත ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම, 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද ා හා තාක්ෂණ
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා
කරමි.

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2012 වර්ෂය සඳහා ෙගොවිජන සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් ෙරෝහණ
රාජපක්ෂ මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, වැවිලි කර්මාන්ත අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම 2005, 2006, 2007, 2008 සහ 2009 වර්ෂ සඳහා
ෙත් ශක්ති අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා වැවිලි කර්මාන්ත 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.

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

2013 වර්ෂය සඳහා බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත ගරු
චන්දසිරි ගජදීර මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

2012 වර්ෂය සඳහා රබර් සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අධ ක්ෂ
ජනරාල්ෙග් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ගරු
මහින්ද සමරසිංහ මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

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

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

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මම, 2012/2013 වර්ෂය සඳහා ශීලංකන්
එයාර්ලයින්ස්හි වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2012 වර්ෂය සඳහා සී./ස.
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ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා) සමාගෙම් වාර්ෂික
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

6

නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
நிமல் சிறிபால த சில்வா மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

NIMAL SIRIPALA DE SILVA FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා

2013 වර්ෂය සඳහා වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ාංශෙය් කාර්ය
සාධන වාර්තාව.- [වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ගරු ගාමිණී විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

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

(மாண் மிகு சந்திம

ரக்ெகா )

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු කථානායකතුමනි, "නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත" පිළිබඳ "ඒ" ස්ථාවර
කාරක සභාෙව් වාර්තාව සහ එහි කාර්ය සටහන් මම ඉදිරිපත්
කරමි.
වාර්තාව

පිළිගන්වන ලද වාර්තා

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள்
REPORTS PRESENTED
I

දාම්ෙප්, මීෙගොඩ, ෙබෝධිවර්ධනාරාම ශී මධුරසාම
පිරිෙවන් විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
தாம்ேப, மீெகாட ேபாதிவர்தனாராம
ம ரசாம
பிாிெவன் விஹாைர அபிவி த்தி மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
DAMPE, MEEGODA BODHIWARDHANARAMA SRI
MADURASAMA PIRIVEN VIHARASTHA SANWARDHANA
SABHAWA (INCORPORATION) BILL

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

-

කථානායකතුමා

பிரதிச்

சபாநாயக ம்

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

ගරු කථානායකතුමනි, “දාම්ෙප්, මීෙගොඩ, ෙබෝධිවර්ධනාරාම
ශී මධුරසාම පිරිෙවන් විහාරස්ථ සංවර්ධන සභාව (සංස්ථාගත
කිරීෙම්)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ “ඒ ”
ස්ථාවර කාරක
සභාෙව් වාර්තාව සහ එහි කාර්ය සටහන් මම ඉදිරිපත් කරමි.
"වාර්තාව
දාම්ෙප්, මීෙගොඩ, ෙබෝධිවර්ධනාරාම ශී මධුරසාම පිරිෙවන් විහාරස්ථ
සංවර්ධන සභාව (සංස්ථාගත කිරීෙම්)” නමැති පනත් ෙකටුම්පත නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව
සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා ඇති පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන
යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත් ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබ්."

"නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)" නමැති පනත්
ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද සංෙශෝධන සහිතව
කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා ඇති පුනර් මුදණෙය්
දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත් ෙකටුම්පතට එකඟ වී
ඇත.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබ්."

පනත් ෙකටුම්පත ''ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2014 ජූලි 09වන බදාදා සලකා බලනු ලැෙබ්.

சட்ட லம் நிைலக்கு "ஏ" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2014 ைல 09, தன்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .
Bill, as reported by Standing Committee " A", to be considered
upon Wednesday, 09th July, 2014

ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා පජා සංවර්ධන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
லக்ஷ்மன் வசந்த ெபேரரா ச தாய அபிவி த்தி
மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
LAKSHMAN WASANTHA PERERA COMMUNITY
DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
(மாண் மிகு சந்திம

ரக்ெகா )

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු කථානායකතුමනි, ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා පජා
සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ
"ඒ" ස්ථාවර කාරක සභාෙව් වාර්තාව සහ එහි කාර්ය සටහන් මම
ඉදිරිපත් කරමි.
වාර්තාව
"ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා පජා සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)"
නමැති පනත් ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක විසින් කරන ලද
සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර, ෙමයට අමුණා ඇති
පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන සහිතව පනත්
ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අමාත මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබ්."

පනත් ෙකටුම්පත ''ඒ'' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2014 ජූලි 09 වන බදාදා සලකා බලනු ලැෙබ්.

சட்ட லம் நிைலக்கு "ஏ" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2014 ைல 09, தன்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .
Bill, as reported by Standing Committee "A", to be considered upon
Wednesday, 09th July 2014.

පනත් ෙකටුම්පත ''ඒ' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2014 ජූලි 09වන බදාදා සලකා බලනු ලැෙබ්.

சட்ட லம் நிைலக்கு "ஏ" இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2014 ைல 09, தன்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .
Bill, as reported by Standing Committee " A", to be considered
upon Wednesday, 09th July, 2014
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ෙපත්සම්

ம

வினாக்க

க்கள்

PETITIONS
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
(மாண் மிகு சந்திம

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.
(1) අඟුළුගහ, පිලාන, බංඩාකන්ද, "ෙද්ශාන්" නිවෙසහි පදිංචි
ඒ.ෙක්.ඩී. ෙද්ශාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
(2) ගාල්ල, දඩල්ල, ෙකොළඹ පාර, අංක 288/2 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ආර්. ෙසේනානායක මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

பாடப் பணிப்பாளர் பதவி : தைகைமகள்
POST OF SUBJECT DIRECTOR : QUALIFICATIONS

3448/’13

3. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

අධ ාපන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නියමයන්ට
අනුව විෂය අධ ක්ෂ තනතුර සඳහා සපුරා තිබිය
යුතු අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(ii)

උතුරු මැද පළාෙත් අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ෙසේවය කරන විෂය අධ ක්ෂවරුන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත අධ ක්ෂවරුන් අතරින් ශී ලංකා අධ ාපන
පරිපාලන ෙසේවෙය් II සහ III ෙශේණිවලට අයත්
සංඛ ාව සහ ඔවුන්ෙග් නම් එම ෙශේණිවලට අනුව,
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

ඉහත එක් එක් විෂය අධ ක්ෂවරයාට පවරාදී
තිෙබන විෂය හා රාජකාරි කටයුතු කවෙර්ද;

(v)

එම විෂය අධ ක්ෂවරුන් අතරින් ගරු ෙසේවෙය්
ෙයදී සිටින සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(Mr. Speaker)

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා - පැමිණ නැත.

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)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.
(1) ෙහොෙරව්පතාන, වව්නියාව පාර, අංක 28 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඊ.එම්.යූ. එදිරිසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ
(2) ඉපෙලෝගම, හිරිපිටියාගම යන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ටී.පී.පී.එන්. කුමාරසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(i)

ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් සිටින
නිලධාරින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම නිලධාරින් ඉහත සඳහන් විෂය අධ ක්ෂ
තනතුරු සඳහා පත් ෙනොකිරීමට ෙහේතුව කවෙර්ද;

(iii)

එම අධ ක්ෂවරුන්ෙග් අමතර දීමනා හා ෙගවීම්
සිදුකරනු ලබන්ෙන් පළාත් සභාෙවන්ද;
නැතෙහොත්, මධ ම ආණ්ඩුෙවන්ද;

(iv)

අධ ාපන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව මඟින් උතුරු
මැද පළාත් අධ ාපන අමාත ාංශයට අනුමත කියා
පටිපාටියට බාහිරින් විෂය අධ ක්ෂවරුන් බඳවා
ගැනීම සඳහා විෙශේෂ බලයක් ලබා දී තිෙබ්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙතලිජ්ජවිල, ඇල්ගිරිය,
යහලමුල්ල, ෙදනියෙගදර යන ස්ථානෙයහි පදිංචි යසවතී රණසිංහ
ෙකොඩිකාර මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා

(மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1) මහනුවර, වටපුළුව, ෙද්වි පාර, අංක 120 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඉංදවංශ දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ
(2) ෙදොලපිහිල්ල, වටගලතැන්න, අංක 214/4 දරන
ස්ථානෙයහි
පදිංචි
බී.එම්.පී.ෙජ්.
බණ්ඩාරනායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අඟුරුවාෙතොට, ෙකෙසල්ෙහේනාව,
අංක 164 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.වී.එල්.සී. ෙබනරගම
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

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

ல விைடகள்

විෂය අධ ක්ෂ තනතුර : සුදුසුකම්

ரக்ெகா )

(The Hon. Chandima Weerakkody)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம
கட்டைளயிடப்பட்ட .

க்கு வாய்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

க் கு

க்குச் சாட்டக்

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

(அ) (i)

கல்விச்
ேசைவகள்
ஆைணக்கு வின்
விதி ைறக க்கைமய பாடப் பணிப்பாளர்
பதவிக்காக
ர்த்திெசய்தி க்கேவண் ய
குைறந்தபட்ச தைகைமகள் யாைவ;

(ii)

வடமத்திய
மாகாணத்தின்
கல்வித்
திைணக்களத்தில் ேசைவயாற் கின்ற பாடப்
பணிப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(iii)

ேமற்ப
பணிப்பாளர்களில் இலங்ைக கல்வி
நி வாக ேசைவயின் தரம் II மற் ம் III ஐச்
ேசர்ந்தவர்களின்
எண்ணிக்ைக
மற் ம்
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இவர்களின்
ெபயர்கள்
ேமற்ப
தரங்க க்கிணங்க தனித்தனியாக யாைவ;
(iv)

ேமற்ப ஒவ்ெவா
பாடப் பணிப்பாள க்கும்
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள பாடம் மற் ம் கடைமப்
பணிகள் யாைவ;

(v)

ேமற்ப
பாடப் பணிப்பாளர்களில் ெகௗரவ
ேசைவயில் ஈ பட் ள்ேளார் எண்ணிக்ைக யா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

இலங்ைக கல்வி நி வாகச் ேசைவயில் உள்ள
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;

(ii)

அவ் த்திேயாகத்தர்கள்
ேமேல
குறிப்பிட்ட
பாடப்
பணிப்பாளர்
பதவிக க்கு
நியமிக்கப்படாைமக்கான காரணங்கள் யாைவ;

(iii)

ேமற்ப பணிப்பாளர்களின் ேமலதிகப் ப க ம்
ெகா ப்பன க ம்
மாகாண
சைபயினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா, இன்ேறல் மத்திய
அரசாங்கத்தினால்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா;

(iv)

(இ)

கல்விச்
ேசைவகள்
ஆைணக்கு வினால்
வடமத்திய மாகாண கல்வி அைமச்சுக்காக
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
நடவ க்ைக ைறக்குப்
றம்பாக
பாடப்
பணிப்பாளர்களின்
ஆட்ேசர்ப் க்காக
விேசட
அதிகாரம்
வழங்கப்பட் ள்ளதா

(c)

by

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 කථානායකතුමනි, අධ ාපන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

අනු
අංකය
01

(i)

ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් III
පන්තිෙය් විෂයට අදාළ නිලධාරියකු වීම.

(ii)

22කි.

(iii)

සංඛ ාව 14කි.
නම

ෙශේණිය

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

03

එම්. කරුණාරත්න මයා

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

இன்ேறல், ஏன்?

04

ඒ. විතානපතිරණ මිය

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

05

සී.සී. විදානපතිරණ මිය

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

06

ඩබ්.එම්.එල්. විෙජ්සූරිය
මිය
එස්. ෙමොහම්මදු සියාද්
මයා
ෙක්.ඒ. පුෂ්පකුමාර මයා

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

Will he inform this House -

(ii)

(iii)

of the number of Subject Directors working at
the Department of Education of the NorthCentral Province;
separately, according to each Grade, the number
and the names of officers belonging to Grades II
and III of the Sri Lanka Education
Administrative Service out of the aforesaid
Subject Directors;

(iv)

of the subjects and the duties assigned to each of
the aforesaid Subject Directors; and

(v)

the number of officers working in the capacity of
honorary Subject Directors out of the aforesaid
Directors?

Will he state (i)

the number of officers in the Sri Lanka
Education Administrative Service;

(ii)

the reason for not appointing the aforesaid
officers to the positions of Subject Directors
mentioned above;

(iii)

whether additional allowances and payments to
the aforesaid Directors are made by the

Central

If not, why?

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

of the minimum educational qualifications that
must be completed for the position of Subject
Director as per the orders of the Education
Services Commission;

the

whether special powers have been granted to the
Provincial Education Ministry of the NorthCentral Province by the Education Services
Commission to recruit Subject Directors outside
of the approved procedure?

02

(i)

(b)

(iv)

or

බී.එම්.එන්. අෙබ්රත්න
මයා
පී.ඩී.පී. ෙරෝහණ මයා

asked the Minister of Education:
(a)

Provincial Council
Government; and

07
08
09
10
11
12
13
14

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III
ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

එච්.එන්.එස්. අම්මුදූවෙග්
මිය
ආර්.ඒ.සී.ඒ.ෙක්.
රත්නායක මිය
ඊ.එම්.බී.එස්. ඒකනායක
මිය
වයි.එම්.එච්.ෙක්.
අෙබ්ෙකෝන් මයා
ඒ.සී.ෙක්. පියංකර මයා

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

ඒ. ෙමොහමඩ් නව්සාඩ්
මයා

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III
ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III
ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III
ශී.ලං.අ.ප.ෙසේ. III

(iv)

පවරා දී ඇති විෂය ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්. විෂය
අධ ක්ෂෙග් විෂය අනුව විශාල ක්ෙෂේතයක්
තිෙබනවා. ඇමුණුම සභාගත*කරමි.
විෂයයන් අනුව විෂය අධ ක්ෂවරුන්ෙග් රාජකාරි ෙවනස්
ෙව්.
සහකාර අධ ාපන අධ ක්ෂ (ගෘහ විද ාව/ෙසෞඛ පවර්ධන
හා ෙපෝෂණ කටයුතු) ෙවත පවරා දී ඇති රාජකාරි කටයුතු
පහත දැක්ෙව්.
01.

2014 - 2018 වසර දක්වා වූ නිලධාරියා විසින්
සකස් කරන ලද පස් අවුරුදු විෂය සංවර්ධන
සැලැස්මට අනුව වාර්ෂික ඉලක්ක සපුරා ලීමට
වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම හා
ජාතික
අධ ාපන කාර්යසාධන ඉලක්කවලට අනුගතව
සකස් කරන ලද උතුරු මැද පළාත් කාර්යසාධන
ඉලක්කවලට ළඟා වීමට ගෘහ විද ාව/ ෙසෞඛ

11

12
(a)

[ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා]

පවර්ධන හා ෙපෝෂණ
දායකත්වය ලබා දීම.
02.

කටයුතු

විෂයෙයන්

නව ඉෙගනුම්, ඉගැන්වීම් කමෙව්ද හඳුනා ගැනීම,
අධ ාපන පද්ධතිය තුළ එය භාවිතා කරවීම සඳහා
අදාළ නිලධාරින්, ගුරු භවතුන් දැනුවත් කිරීෙම්
වැඩසටහන් කියාත්මක කරවීම.

03.

විෂය කටයුතු පසුගාමී වූ පාසල් ෙකොට්ඨාස, කලාප
හඳුනා ගනිමින් පතිකාරී වැඩසටහන් කියාත්මක
කරවීම.

04.

සමබර ෙපෞරුෂයකින් යුතු දරුෙවකු නිර්මාණය
කිරීම සඳහා තම විෂයයට අදාළව විෂය සමගාමී හා
බාහිර කියාකාරකම් පාදක වූ වැඩසටහන්වලට
සිසු දරුවන් ෙයොමු කර ලීම සඳහා හඳුනා ගත්
වැඩසටහන් කියාත්මක කරවීම.

05.

කණ්ඩායම්
ෙක්වල
මාර්ෙගෝපෙද්ශන
කටයුතුවලට සහභාගී වීම අනිවාර්ය වන අතර
සම්පත් දායකෙයකු, සුසාධ කාරකෙයකු ෙලස
තම වගකීම ඉටු කර ලීම පධාන කාර්යයක් ෙව්.

06.

පළාත්
අභ න්තර/විභාග
ෙදපාර්තෙම්න්තු/
අධ ාපන අමාත ාංශය හා ෙවනත් ආයතන මඟින්
ලබා ගන්නා ලද දත්ත පදනම් කර ෙගන ස්වයං
පර්ෙය්ෂණ සහ සමීක්ෂණ තුළින් විෂය
සංවර්ධනයට අදාළ කටයුතු ඉටු කර ලීම.

07.

උතුරු මැද පළාත් අධ ාපන සංවර්ධන කමිටුව සහ
සිසු කුසලතා ඇගයුම් කමිටුව යන කමිටුවල
සාමාජිකෙයකු වීම.

08.

ගෘහ විද ාව/ෙසෞඛ පවර්ධන හා ෙපෝෂණ
කටයුතු විෂයට අදාළව සියලුම මානව හා ෙභෞතික
දත්ත ඇතුළත් වූ සහ කමානුකූල
වූ
දත්ත
පද්ධතියක් යාවත්කාලීනව පවත්වාෙගන යාම
අනිවාර්ය ෙව්.

09.

10.

11.

12.

(b)
*

ආසන්නතම පධානියා අතිෙර්ක පළාත් අධ ාපන
අධ ක්ෂ (සංවර්ධන) වන බැවින් ගෘහවිද ාව/
ෙසෞඛ පවර්ධන හා ෙපෝෂණ කටයුතු විෂය
සම්බන්ධව ඉටු කරනු ලබන සියලුම
සංවර්ධනාත්මක කාර්යයන් ඉටු කර ලීමට ෙපර
අවශ උපෙදස් හා මඟ ෙපන්වීම් අතිෙර්ක පළාත්
අධ ාපන අධ ක්ෂ (සංවර්ධන) ෙවතින් ලබා
ගැනීම අනිවාර්ය ෙව්.
අභ න්තර විභාග ඇගයීම් සහ පරීක්ෂණවලට
අදාළව පධාන වගකීම් දරන නිලධාරින් ෙලස
අතිෙර්ක පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂ (සංවර්ධන)
සහ සහකාර අධ ාපන අධ ක්ෂ (විභාග) සමඟ
ඒකාබද්ධව තම විෂය සංවර්ධන කටයුතු
ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කිරීම.
ගෘහ විද ාව/ෙසෞඛ පවර්ධන හා ෙපෝෂණ
කටයුතු විෂයට අදාළව පළාත් අධ ාපන
අමාත ාංශය, (ෙර්ඛීය) අධ ාපන අමාත ාංශය
ෙවනත් අමාත ාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතන
සමඟ නිසි සම්බන්ධීකරණය පවත්වාෙගන යමින්
එම ආයතනවලින් අවශ සහෙයෝගය ලබා ගැනීම
හා අවශ
අවස්ථාවලදී අවශ තාවය අනුව
සහෙයෝගය ලබා දීම. ගෘහ විද ාව/ෙසෞඛ
පවර්ධන හා ෙපෝෂණ කටයුතු විෂයට අදාළව
පධාන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි ෙලස කටයුතු
කිරීම.
පාසල් ෙසෞඛ පවර්ධන වැඩසටහනට අදාළව
පහත සඳහන් රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම.

*
(c)
(d)

*
*
*
*
*
*
*

(e)
(f)
*

13.

පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂ විසින් පවරනු ලබන ෙවනත්
රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම.
(v)

(ආ)

පාසල් ෙසෞඛ පිළිබඳව ගුරු /සිසු පුහුණු කඳවුරු
පැවැත්වීම. (ෙමය ගුරු මධ ස්ථාන මාර්ගෙයන්
ඉටු කළ යුතු ෙව්.)
පාසල් සනීපාරක්ෂක කටයුතු ඉටු කිරීම.
වැසිකිළි ඉදි කිරීම. (ෙමය යුනිෙසෆ් හා ෙද්ශීය
අරමුදල්වලින් ඉටු කරවා ගැනීම.)
ජල සැපයුම (ෙමය ජල ටැංකි ලබා දීම, ජල
සම්බන්ධතා ලබා දීම හා ෆිල්ටර් ලබා දීම මඟින්
සිදු කිරීම.)
ප්ලෑන් ශී ලංකා ආයතනෙය් සනීපාරක්ෂක
වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් වූ රාජකාරි කටයුතු
ඉටු කිරීම.
පළාත් අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඊට අදාළ
ෙවනත් ආයතන හා පාසල්වල පහත සඳහන්
ෙරෝග මර්දන ෙසේවා රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම
පිණිස අවශ සහාය ලබා දීම හා බාහිර ආයතන
සමඟ එක්ව පාසල් ෙසෞඛ කටයුතු නංවා ලීම
සහ පාරිසරික කටයුතු හිතකර අයුරින්
පවත්වාෙගන යාමට අදාළ කටයුතු කිරීම.
මැෙල්රියා ෙරෝගය
ෙඩංගු ෙරෝගය
ක්ෂය ෙරෝගය
ෙබෝවන ෙරෝග
ෙවනත් කාලීනව ව ාප්ත වන ෙරෝග මර්දන
කටයුතු හා ෙසෞඛ සමාජ පිහිටුවීම.
HIV ඒඩ්ස් ෙරෝග මර්දන ව ාපෘතීන් වැනි විවිධ
වැඩසටහන් සංවිධානය කර ෙරෝග මර්දන ෙසේවා
පාසල්වල කියාත්මක කර ලීම.
මත්දව නිවාරණ කටයුතු හා මත්පැන්, දුම්වැටි
භාවිතා කිරීෙම් අහිතකර පතිඵල පිළිබඳව පජාව
දැනුවත්
කිරීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක
කිරීම.
ෙලෝක අත් ෙසේදීෙම් වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන්
වූ රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම.
ආහාර හා ෙපෝෂණය සම්බන්ධිත රාජකාරි
කටයුතු ඉටු කිරීම.
1 - 5 ෙශේණි සඳහා දිවා ආහාර ලබා දීෙම්
වැඩසටහන හා කිරි වීදුරුවක් ලබා දීෙම්
සම්බන්ධිත රාජකාරි කටයුතු ඉටු කිරීම.

(i)
(ii)

විදුහල්පති ෙසේවෙය්
ගුරු ෙසේවෙය්
67 ෙදෙනකි.

-

02
06

අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් සිටින සියලුම
නිලධාරින් දැනට අනුමත අධ ාපන පරිපාලන
ෙසේවෙය් තනතුරු සඳහා පත් කර ඇත.
ඒ 67 ෙදනා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය්
තනතුරු සඳහා පත් කර තිෙබන නිසා ඒ අය
උතුරු මැද පළාෙත් විෂය අධ ක්ෂ තනතුරු සඳහා
පත් කිරීමට හැකියාවක් නැති ෙවලා තිෙබනවා.

(iii)
(iv)

පළාත් සභාෙවන්.
නැත. අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් තනතුරු
සඳහා පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග්
ඌනතාවයක් පවතින බැවින් ෙසේවා අවශ තාවය
මත විදුහල්පති ෙසේවෙය් හා ගුරු ෙසේවෙය් සුදුසු
නිලධාරින් රාජකාරි ආවරණය සඳහා පමණක්
ෙයොදා ෙගන ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் :
Annex tabled:

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කිව්වා, විෂය අධ ක්ෂවරෙයක්
වශෙයන් පත් කරන්න නම් අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙදවන
ෙශේණිෙය් ෙකෙනක් විය යුතුයි කියලා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙගන් මම අහන්ෙන් ෙම් කාරණයයි.
උතුරු මැද පළාෙත් පත් කරලා සිටින ෙම් විෂය
අධ ක්ෂවරුන්ෙගන් කී ෙදෙනකු ෙම් ෙශේණි ලබා සිටිනවාද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ෙම් ෙශේණිවලට අයිති නිලධාරින් 14 ෙදෙනක් සිටිනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒත් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, එෙහම සුදුසුකම් නැති අය
තමයි ෙම් තනතුරුවලට පත් කර තිෙබන්ෙන්. විෂය අධ ක්ෂ
තනතුරුවලට ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරිනුත් පත් කර තිෙබනවා.
ඔබතුමා කිව්වා, "ෙදෙවනි ෙශේණිෙය් සහ තුන්වැනි ෙශේණිෙය්
නිලධාරින් නැහැ" කියලා. එවැනි නිලධාරින් නැත්ෙත් නැහැ,
ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් තනතුරුවලට ඒෙගොල්ලන් පත් කර නැහැ.

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් නිලධාරින්ට විෂය
අධ ක්ෂ තනතුර හැර පළාත් මට්ටමින් ලබා ෙදන තව
ෙනොෙයකුත් තනතුරු තිෙබනවා ෙන්. ඒ තනතුරුවලට ෙම් ෙශේණි
ලබා ෙගන සිටින 67 ෙදෙනකු පත් කර තිෙබන නිසා, විෂය
අධ ක්ෂවරු විධියට ඔවුන් පත් කෙළොත් අෙනක් තනතුරුවලට
බඳවා ගැනීම අඩු වනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට මම කියපු
ෙද් පැහැදිලි වුෙණ් නැහැ. තවමත් කිසිම රාජකාරියක අනුයුක්ත
ෙනොකරපු ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙදෙවනි
ෙශේණිෙය් සහ තුන්වැනි ෙශේණිෙය් නිලධාරින් සිටිනවා. විෂය
අධ ක්ෂවරු විධියට පත් කරන්න ඒ අයට සුදුසුකම් තිෙබනවා.
එෙහම තිබියදීත් ගුරු ෙසේවෙය් නිලධාරින් විෂය අධ ක්ෂවරු
විධියට පත් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කිව්වා, දැන් ගරු ෙසේවෙය් අයත් අට
ෙදෙනක් ඉන්නවා කියලා. සුදුසුකම් තිෙබන අයට ෙම් තනතුරු
ලබා ෙනොෙදන්ෙන් ඇයි?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

එෙහම ඉන්නවා නම්, ඔබතුමා ඒ ලැයිස්තුව මට දුන්ෙනොත්
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[ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා]

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

වහාම ඒක කියාත්මක කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක ෙර්ඛීය
අමාත ාංශෙයන් ෙනොෙවයි, පළාත් අමාත ාංශෙයන් වන ෙදයක්.
අපට තිෙබන්ෙන් පුළුවන් තරම් ෙම් කටයුත්ත කරන්න කියලා
දැනුම් ෙදන්නයි. ෙම් කරුණ සඳහන් කිරීම ගැන ඔබතුමාට මම
ස්තුතිවන්ත වනවා. පුළුවන් ඉක්මනට මට ඒ ලැයිස්තුව ලබා
දුන්ෙනොත්, ඒ සඳහා බලපෑමක් කරන්න පුළුවන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
දැන් අධ ාපන ඇමතිතුමා ලංකාෙව් හැම තැනම මහින්ෙදෝදය
විද ාගාර ඇති කර ෙගන යනවා. කැබිතිෙගොල්ලෑව මධ මහා
විද ාලෙය් මහින්ෙදෝදය විද ාගාරයට මුරකරුෙවෝ ෙදන්ෙනක්
නැහැ කියලා ළමයිෙගන් රුපියල් 600 ගණෙන් එකතු කරලා
මුරකරුෙවෝ පත් කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, වැසිකිළි කැසිකිළි -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ කාරණය ඇත්තද කියලා අහන්න.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

අදාළ නැහැ.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8 - 4568/'13 - (1), ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
(மாண் மிகு

ேனஷ் கங்கந்த)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඉන්න, ඉන්න, පශ්නය කිව්ෙව් නැහැ. ෙම් පශ්නය අදාළ
නැත්ෙත් නැහැ. ෙම් අදාළ පශ්නයක්. මා ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්
ෙවන කාෙගන්ද? වැසිකිළි කැසිකිළි පිළිසකර කිරීමට රුපියල්
හැටපහ ගණෙන්ත් එකතු කරනවා. එෙහම මුදල් එකතු කරන්න
ඔබතුමන්ලා අවසරයක් දීලා තිෙබනවාද?

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 10 - 4662/'13 - (1), ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා.

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

එෙහම අවසරයක් දීලා නැහැ.

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

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

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

එෙහම මුදල් අය කරන අය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගන්නා
පියවර ෙමොකක්ද?

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ඒ කාරණය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් විධියට ඒ ෙතොරතුරු ලබා
දුන්ෙනොත් ඒ අනුව කියා කරන්න පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

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

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

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(Mr. Speaker)

வினாைவ மற்ெறா

පශ්න අංක 5 - 3738/'13 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

Question ordered to stand down.

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
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අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය: ෙදමළ
භාෂාෙවන් රාජකාරි කළ හැකි නිලධාරින්

District is comprised of Tamil speaking people;
and

அக்குரைண பிரேதச ெசயலகம் : தமிழ் ெமாழியில்
க மமாற்றக்கூ ய உத்திேயாகத்தர்கள்

(ii)

AKURANA DIVISIONAL SECRETARIAT: OFFICERS
CONVERSANT IN TAMIL LANGUAGE

4804/’14

11. ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(b)

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

Will he state (i)

the number of officers working at Akurana
Divisional Secretariat at present who are capable
of working in Tamil language; and

(ii)

whether action will be taken to appoint to the
aforesaid Divisional Secretariat, a Divisional
Secretary who is capable of working in Tamil
language?

(The Hon. Abdul Haleem)

රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1):
(අ)
(i) මහනුවර දිස්තික්කෙය්, අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
බල පෙද්ශය තුළ ජීවත් වන ජනතාවෙගන් සියයට
70ක් ෙදමළ භාෂාව කථා කරන පිරිසක් බවත්;
(ii) අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් ෙසේවය
කරනු ලබන පාෙද්ශීය ෙල්කම්, සහකාර පාෙද්ශීය
ෙල්කම් හා අෙනකුත් විධායක නිලධාරින්ෙගන්
බහුතරයක් ෙදමළ භාෂාෙවන් රාජකාරි කළ
ෙනොහැකි පිරිසක් බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)
(i) ෙම් වන විට අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරනු ලබන ෙදමළ
භාෂාෙවන් රාජකාරි ඉටු කිරීමට හැකි නිලධාරින්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;
(ii) එම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට ෙදමළ
භාෂාෙවන් රාජකාරි කළ හැකි පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරෙයක් පත් කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெபா
வினா:

நி வாக, உள்நாட்ட

(அ) (i)

(ii)

(ஆ) (i)

(ii)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட

கண்
மாவட்டத்தில் அக்குரைண பிரேதச
ெசயலாளர் ஆ ைகப் பிரேதசத்தில் வாழ்கின்ற
மக்களில் 70% தமிழ் ெமாழி ேபசுேவார்
என்பைத ம்;
அக்குரைண
பிரேதச
ெசயலகத்தில்
கடைமயாற் ம் பிரேதச ெசயலாளர், உதவி
பிரேதச ெசயலாளர் மற் ம் ஏைனய நிைறேவற்
உத்திேயாகத்தர்களில் அேநகமாேனார் தமிழ்
ெமாழியில்
கடைமயாற்ற
இயலாதவர்கள்
என்பைத ம் அவர் அறிவாரா?
தற்ேபா
அக்குரைண பிரேதச ெசயலகத்தில்
கடைமயாற் பவர்களில்
தமிழ்
ெமாழியில்
கடைமயாற்ற
இய மான
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
ேமற்ப
பிரேதச
ெசயலகத் க்கு
தமிழ்
ெமாழியில் கடைமயாற்ற இய மான பிரேதச
ெசயலாளர் ஒ வைர நியமிப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration and Home
Affairs:
(a)

Is he aware that (i) 70 per cent of the population in Akurana
Divisional Secretary's Division in the Kandy

(c)

the Divisional Secretary, the Assistant Divisional
Secretary and the majority of the officers of the
executive grades working at Akurana Divisional
Secretariat are not capable of working in Tamil
language?

If not, why?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)
(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

එකඟ විය ෙනොහැක.

(i)

42.

(ii)

අවශ ෙනොෙව්.

(ඇ) ෙමෙතක් අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
ෛදනික රාජකාරි කටයුතුවලදී භාෂාමය වශෙයන්
පරිපාලනමය ගැටලු පැන නැඟී නැත.

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

අතුරු පශ්න අහන්න පුළුවන් ද, ඇමතිතුමනි?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔව්. ඔබතුමාට කැමැති නම් අතුරු පශ්නයක් අහන්න.

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු ඇමතිතුමනි, අකුරණ පාෙද්ශීය ෙල්කම් හැටියට පත්
කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ඇති, ෙදමළ භාෂාව කථා කළ හැකි
අෙයකුෙග් නමක් මා විසින් නිර්ෙද්ශ කර එවූ නමුත් ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මන්තීවරයකුෙග් විෙරෝධය නිසා ඒ අය පත් ෙනොකළ බව
ඔබතුමා පිළිගන්ෙන් ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරයකුෙග් විෙරෝධයක් මත
කිසිම ෙකෙනක් එෙහම නුසුදුසු වන්ෙන් නැහැ. ඒ තැනැත්තාෙග්
සුදුසුකම් මත තමයි ඒ තීරණය ගන්ෙන්.

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
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[ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා]

ෙම් වන විට පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහ සහකාර පාෙද්ශීය ෙල්කම්
යන ෙදපළම සිංහල භාෂාෙවන් වැඩ කරන නිලධාරින් නිසා, අඩුම
ගණෙන් ෙදමළ භාෂාෙවන් වැඩ කළ හැකි එක ෙල්කම්වරෙයකු
ෙහෝ ෙල්කම්වරියක පත් කිරීමට ඔබතුමා පියවර ගන්ෙන් ද?

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා (පශු සම්පත් හා ගාමීය
පජා සංවර්ධන අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான் - கால்நைட வளர்ப் ,
கிராமிய சனச க அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Arumugan Thondaman - Minister of Livestock
and Rural Community Development)

Sir, the Answer is as follows:

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(a)

No.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(b)

A permanent veterinary surgeon has been appointed to
the Maskeliya Veterinary Range and all veterinary
services, related to livestock farming in Maskeliya
Veterinary Range, are being provided without
interruption up to now.

(c)

Does not arise.

ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කරන කාරණය වැදගත්. එය ගරු
ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමුෙකොට පියවරක් ගැනීමට කටයුතු
කරනවා.

මස්ෙකළිය පශු ෛවද කාර්යාලය: පශු
ෛවද වරයකු පත් කිරීම

மஸ்ெக யா விலங்கு ம த் வ அ வலகம் :
விலங்கு ம த் வைர நியமித்தல்
MASKELIYA VETERINARY SURGEON'S OFFICE :
APPOINTMENT OF VETERINARY SURGEON

12. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

4806/’14
පශු සම්පත් හා ගාමීය පජා සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (1):
(අ)

මස්ෙකළිය පෙද්ශෙය් ඇති වතු 56ක පමණ ඇති කරනු
ලබන ගවයන්ට ෛවද ෙසේවා සැපයීම සඳහා පශු
ෛවද වරෙයකු ෙනොමැති බව එතුමා දන්ෙනහිද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கேள! இ
உங்க ைடய
பிரேதசமாைகயால் இ சம்பந்தமாக நீங்கள் கூ தலான அக்கைற
ெச த்
ர்கள் என் எனக்குத் ெதாி ம். அங்கு உதவி விலங்கு
ம த் வர் ஒ வைர ம் நியமிக்குமா
ேகட்
க்கின்றார்கள்.
எப்ெபா
உதவி விலங்கு ம த் வ உத்திேயாகத்தைர
நியமிப்பீர்கள்?

ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
(மாண் மிகு ஆ

கன் ெதாண்டமான்)

(The Hon. Arumugan Thondaman)

அந்த உத்திேயாகத்தைரச் ேசைவக்கு எ த்த டன் அங்கு
நியமிப்ேபாம்.

(ආ) මස්ෙකළිය පශු ෛවද
කාර්යාලයට ස්ථිර පශු
ෛවද වරෙයක් හා සහායක පශු ෛවද වරෙයක් පත්
කිරීමට අවශ කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

உங்க

கால்நைட
வளர்ப் ,
கிராமிய
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

சனச

க

அபிவி த்தி

மஸ்ெக யா
பிரேதசத்தி ள்ள
சுமார்
56
ேதாட்டங்களில்
வளர்க்கப்ப ம்
மா க க்கு
ம த் வச் ேசைவகைள வழங்குவதற்காக விலங்கு
ம த் வர்
ஒ வர்
இல்ைலெயன்பைத
அவர்
அறிவாரா?

(ஆ) மஸ்ெக யா விலங்கு ம த் வ அ வலகத் க்கு
நிரந்தரமான விலங்கு ம த் வர் ஒ வைர ம் உதவி
விலங்கு ம த் வர் ஒ வைர ம் நியமிக்க நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?.

asked the Minister of Livestock and Rural Community
Development:
(a)

Is he aware that there is no veterinary surgeon to provide
medical services to the cattle reared in about 56 estates
in the Maskeliya area?

(b)

Will he state whether action will be taken to appoint a
permanent veterinary surgeon and an assistant veterinary
surgeon to the Maskeliya Veterinary Surgeon’s Office?

(c)

If not, why?

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ைடய பிரேதச மக்களின் சார்பாக ெராம்ப நன்றி!

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13 -4815/'14- (1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා
පළාත් සභා නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள்
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்)

ராட்சி, மாகாண

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

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා
නාවික අමාත තුමා)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : ආදායම

ெதற்கு அதிேவக ெந ஞ்சாைல : வ மானம்

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

SOUTHERN EXPRESSWAY : REVENUE

3271/’12

14.ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(අ)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(අ)

වරාය

හා

නාවික

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

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

මහාමාර්ග,
පශ්නය - (1):
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අමාත තුමාෙගන්

(i)

ඇසූ

(i)

2011, 2012 සහ 2013 වර්ෂවල දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙයන් උපයා ගත් ආදායම ෙකොපමණද;

(ii)

එකී අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙම් දක්වා ගමන් කර ඇති
කාර් රථ සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iii)

එම අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ෙම් දක්වා සිදුවී ඇති
අනතුරු සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය කුමන ෙහෝ ෙහේතුවක්
නිසා වසා දමනු ලැබුෙව්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එකී වසා දැමීම සඳහා ෙහේතුව කවෙර්ද;

2012 වසෙර් ආදායම රුපියල් මිලියන 1,019.13යි.
(රුපියල් 1,019,132,650.00)
2013 වසෙර් ආදායම රුපියල් මිලියන 1,259.03යි.
(රුපියල් 1,259,027,169.00)
(ii)

(iii)

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(அ) (i )

மற் ம்

2011 වසෙර් කාර් රථ සංඛ ාව

270,950

2012 වසෙර් කාර් රථ සංඛ ාව

3,241,601

2013 වසෙර් කාර් රථ සංඛ ාව

3,912,540

(ඉහත කාර් රථ සංඛ ාවට සීට් 9ක් දක්වා වන
වෑන් රථ හා කැබ් රථද ඇතුළත්ය.)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2011 වසෙර් ආදායම රුපියල් මිලියන 80.68යි.
(රුපියල් 80,685,230.00)

கப்பற் ைற

2011, 2012 மற் ம் 2013ஆம் ஆண் களில் ெதற்கு
அதிேவக
ெந ஞ்சாைல
லம்
ஈட் ய
வ மானத்திைன ெவவ்ேவறாக ம் ;

( i i ) குறிப்பிட்ட
அதிேவக
ெந ஞ்சாைலயில்
இ வைர
பயணித் ள்ள
கார்களின்
எண்ணிக்ைகைய ம்;

2011 වසෙර් අනතුරු සංඛ ාව

56

සුළු අනතුරු සංඛ ාව

01

විශාල අනතුරු සංඛ ාව

05

මාරක අනතුරු සංඛ ාව

0

ෙද්පළ හානි පමණි

50

2012 වසෙර් අනතුරු සංඛ ාව

496

සුළු අනතුරු සංඛ ාව

16

විශාල අනතුරු සංඛ ාව

26

මාරක අනතුරු සංඛ ාව

04

ෙද්පළ හානි පමණි

450

2013 වසෙර් අනතුරු සංඛ ාව

471

සුළු අනතුරු සංඛ ාව

26

( i v ) ஏேத ம் காரணத்தினால் ெதற்கு அதிேவக
ெந ஞ்சாைல டப்பட்டதா என்பைத ம்;

විශාල අනතුරු සංඛ ාව

18

මාරක අනතුරු සංඛ ාව

05

( v ) அவ்வாறாயின்,
காரணங்கைள ம்

ෙද්පළ හානි පමණි

422

( i ii )

இந்த அதிேவக ெந ஞ்சாைலயில் இ வைர
நிகழ்ந் ள்ள விபத் களின் எண்ணிக்ைகைய ம்;

டப்பட்டைமக்கான

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(iv)

නැත.

(v)

අදාළ නැත.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(a)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Will he state (i)

the revenue earned through the Southern
Expressway for the years 2011, 2012 and 2013
separately;

(ii)

the number of cars that have travelled up to now
on the said Expressway;

(iii)

the number of accidents that have occurred up to
now on the said Expressway;

(iv)

whether the Southern Expressway was closed for
any reason; and

(v)
(b)

if so, the reasons for the closure?

If not, why?

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ස්තුතියි, ඇමතිතුමනි. ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි
අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමවැනි ආදායමක් තුළ
ඔබතුමන්ලා රුපියල් ෙකෝටි 8,800ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ
අනුව ෙම් ණය ෙගවන්නට අවුරුදු 74ක් ගතෙව්වි. ඔබතුමන්ලා ඒ
අවස්ථාෙව් දී
ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන්ෙන්
ෙකොපමණ
කාලයකින් ෙම් ණය ෙගවා අවසන් කරන්නද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නෙයන්
අදහස් කරන ආකාරයට අෙප් අමාත ාංශය ෙම් ආදායෙමන් ණය
ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එය අදාළ වන්ෙන් නැහැ.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කියන්ෙන්?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ෙල් පිරිසිදු කිරීෙම් යන්ත සහිත ෙරෝහල් :
අනුරාධපුර දිස්තික්කය
கு தி மாற்றீட் இயந்திர வசதிக டனான
ைவத்தியசாைலகள்: அ ராத ர மாவட்டம்
HOSPITALS EQUIPPED WITH DIALYSIS MACHINES :
ANURADHAPURA DISTRICT

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
අපි ෙම් ලබන ආදායෙමන් ණය ෙගවීමක් සිදු කරන්ෙන් නැහැ.
අදාළ ආදායම අපි බැංකු ගිණුමක තැන්පත් කර එහි පරිපාලන
වියදම් සහ අෙනකුත් නඩත්තු කටයුතු සිදු කරනු ලබනවා. ඒ
වාෙග්ම අතිරික්තය භාණ්ඩාගාරයට යවනවා. ගිවිසුම් පතය අනුව
මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් තමයි අදාළ ණය සඳහා ෙගවීම් කරන්ෙන්.
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15. ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙසෞඛ අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙය්
පිහිටි
වකුගඩු
ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සිදු කරන
ෙරෝහල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ෙරෝහල් කවෙර්ද;

(iii)

එම එක් එක් ෙරෝහෙල් ඇති ෙල් පිරිසිදු කිරීෙම්
යන්ත සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(iv)

එම එක් එක් ෙරෝහෙල් එක් දිනක් තුළ ෙල් පිරිසිදු
කිරීම් සඳහා භාජනය වන ෙරෝගීන් සංඛ ාව
ෙකොපමණද;

(v)

වකුගඩු ෙරෝගීන්ෙග් රුධිරය පිරිසිදු කිරීෙම්
කාර්යයන් සඳහා අනුයුක්ත කර ඇති
ෛවද වරුන් සහ ෙහද කාර්ය මණ්ඩලය එම
එක් එක් ෙරෝහල අනුව ෙකොපමණද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් අපි ෙම්ක ඇස්තෙම්න්තු
කරලා, කියාත්මක කරන්නට නීතිමය පද්ධතිය සකස් කර ඒ
කටයුතු නිවැරදිව කළා. එම අවස්ථාෙව් දී අවුරුදු 30කින් ෙම් ණය
ෙගවන්නටයි අපි සැලසුම් කෙළේ. අද වියදම අධික ෙලස වැඩි
ෙවලා තිෙබන නිසායි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එදා
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් - ADB එෙකන් - ණය ලබා
ගන්නෙකොට, ෙම් සඳහා දරන්න වුණු සම්පූර්ණ වියදම වුෙණ්
රුපියල් ෙකෝටි 3,600යි. අද එය සිය ගුණයකින් වැඩි ෙවලා
තිෙබන නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. වියදම
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි කියන එක ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
දැනුවත් කරන්න පුළුවන්ද?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, එතෙකොට ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අදාළ
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? වියදම් කරන්ෙන් එක තැනකින්, ආදායම
ලබන්ෙන් තව තැනක්. එතෙකොට ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය තුළින්
කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? හැම ෙදයක්ම ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලයට භාර දීලා ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය ෙමොකුත්
කරන්ෙන් නැතුවද ඉන්ෙන්?

අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ඇති ෙසෞඛ
කාර්යාල සංඛ ාව ෙකොපමණද;

ෙසේවා

(ii)

එම කාර්යාල හරහා ෙම් වන විට හඳුනාෙගන
ඇති වකුගඩු ෙරෝගීන් සංඛ ාව ෙකොපමණද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)
ගරු කථානායකතුමනි, එය අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,
1978 සිට 1993 දක්වා කාලය තුළ ෙම් ඉදි කිරීම් කටයුතු
කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයට හැකියාවක් ලැබුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා ඒ කාරණය අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ.

(i)

(ඇ)

(i)

අනුරාධපුර මහ ෙරෝහෙල් වකුගඩු බද්ධ කිරීම්
කටයුතු සිදු කරනු ලබන්ෙන්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම කටයුතු ආරම්භ කළ දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

වකුගඩු බද්ධ කිරීමක් දැනට සිදු ෙනොකරන්ෙන්
නම්, එයට ඇති අපහසුතා කවෙර්ද;

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

(அ) (i)

அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சி நீரக
ேநாயாளர்களின் கு தி மாற்றீ
நடவ க்
ைககைள
ேமற்ெகாள் ம்
ைவத்தியசாைலகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
என்பைத ம்;

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(ii)

அந்த ைவத்தியசாைலகள் யாைவ என்பைத ம்;

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(iii)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ைவத்தியசாைலயி ம்
உள்ள
கு தி
மாற்றீ
இயந்திரங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப ஒவ்ெவா ைவத்தியசாைலயி ம் ஒ
நாளில் கு தி மாற்றீட் க்கு உட்ப த்தப்ப ம்
ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

අෙප් අමාත ාංශෙයන් ෙමොකුත් කළාද නැද්ද කියන එක
ඔබතුමාම දන්නවා. ඔබතුමාත් ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය පාවිච්චි
කරනවා. මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අධිෙව්ගී මාර්ග
සකස් කර ෙම් වන විට ෙම් රෙට් සියලු ජනතාව ඒවාෙය් පතිලාභ
ලබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාව ඒ පිළිබඳව
නිවැරදි හැඟීෙමන් ඉන්නවා කියන එක මම සඳහන් කරනවා.
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(v)

சி நீரக ேநாயாளர்களின் கு தி மாற்றீ
நடவ க்ைகக க்காக
நியமிக்கப்பட் ள்ள
ம த் வர்கள் மற் ம் தாதிமார் பதவியணியினர்
ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ைவத்தியசாைலயி ம்
எவ்வள என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

அ ராத ரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சுகாதார
ேசைவகள் அ வலகங்களின் எண்ணிக்ைக
எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

ගරු ලලිත් දිසානායක
අමාත තුමා)

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

ைவத்தியசாைலயில் சி
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றதா

அவ்வாெறனின்,
அந்த
நடவ க்ைககள்
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி யா என்பைத ம்;

(iii)

சி நீரகப் பதியம் தற்ேபா இடம்ெபறாவி ன்
அதற்கான
அெசளகாியங்கள்
யாைவ
என்பைத ம்

(a)

the names of such hospitals;

(iii)

the number of dialysis machines available in
each of the aforesaid hospitals;

(iv)

the number of patients subjected to dialysis
treatment per day in each of the aforesaid
hospitals; and
the number of doctors and nurses staff attached
to each of that hospital for dialysis treatments of
kidney patients?

Will he also state (i)
(ii)

(d)

the number of hospitals in the Anuradhapura
District that carries out dialysis treatment for
kidney patients;

(ii)

(v)

(c)

(ii)

අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහල සහ පදවිය මූලික
ෙරෝහල

(iii)

අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහල - 30යි.

the number of Health Service Offices situated in
the Anuradhapura District; and
the number of kidney patients identified by the
aforesaid offices?

Will he inform this House (i)

whether kidney transplantation is carried out in
the Anuradhapura Hospital;

(ii)

if so, of the date on which those operations
commenced; and

(iii)

if kidney transplantation is not carried out, the
matters that hinder it?

If not, why?

අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහල - 60යි.

කාර්ය මණ්ඩල
කාණ්ඩය

(ආ)

(ඇ)

අනුරාධපුර
ශික්ෂණ
ෙරෝහල

පදවිය මූලික
ෙරෝහල

විෙශේෂඥ ෛවද
නිලධාරින්
ෛවද නිලධාරින්

02

01

01

02

ෙහද ෙහදියන්

14

04

(i)

Will he state (i)

(b)

02කි.

(v)

இன்ேறல் ஏன்?

asked the Minister of Health:

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා

පදවිය මූලික ෙරෝහල - 06යි.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

නිෙයෝජ

(i)

(iv)

(ii)

(ෙසෞඛ

පදවිය මූලික ෙරෝහල - 05යි.

அவர் குறிப்பி வாரா?
அ ராத ர ெபா
நீரகப்
பதியம்
என்பைத ம்;

මහතා

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

அந்த அ வலகங்கள் ஊடாக இ வைர இனங்
காணப்பட் ள்ள சி நீரக ேநாயாளர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்

(இ) (i)
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අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් ඇති ෙසෞඛ
නිලධාරි කාර්යාල සංඛ ාව 19කි.

ෛවද

(ii)

11,121කි.

(i)

ඔව්.

(ii)

2012 අෙගෝස්තු මස සිට එම ශල කර්ම සිදු කිරීම
අරඹන ලදී.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් කිව්වා, අනුරාධපුර
ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් සහ පදවිය මූලික ෙරෝහෙල් තමයි වකුගඩු
ෙරෝගීන්ෙග් ෙල් පිරිසිදු කිරීෙම් ඒකක ෙදකක් තිෙබන්ෙන් කියලා.
පදවිය මූලික ෙරෝහෙල් වකුගඩු ඒකකෙය් ඇඳන් පහක්, හයක්
තිෙබනවා කිව්වා. හැබැයි හෙයන් තුනයි කියාකාරීව තිබුෙණ්. ඒ
ෙරෝහෙල් වකුගඩු ඒකකය භාරව සිටිය විෙශේෂඥ ෛවද වරයා
විෙද්ශගත වී සිටින නිසා දැන් වකුගඩු ඒකකය වසා දමා
තිෙබනවා. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, ඒ ඒකකය නැවත විවෘත
කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද කියලායි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, වකුගඩු ඒකකයක් වසා දමා නැහැ.
දැනට අනුරාධපුර ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් එක් දිනක් තුළ රුධිර
කාන්දුකරණය - dialysis - කරනවා ෙරෝගීන් 60 ෙදෙනකුෙග්. ඒ
වාෙග්ම යන්ත තිහක් විතර තිෙබනවා. බහස්පතින්දාට clinics ටික
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

පවත්වනවා. එම කටයුතු ෙහොඳින් පවතිනවා. ෛවද වරෙයකු පිට
රට ගියා කියලා අපි කිසිම අවස්ථාවක ඒ සායනය ෙහෝ අදාළ
පතිකාර නවත්වන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට, ශල කර්මත් සිදු කරනවා. 2012 අෙගෝස්තු මාසෙය්
තමයි වකුගඩු බද්ධ කිරීම පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 2013 වන
ෙකොට වකුගඩු transplant ශල කර්ම 17ක් සිදු කරලා තිෙබනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, පදවිය මූලික ෙරෝහෙල් වකුගඩු
ඒකකෙය් හිටපු විෙශේෂඥ ෛවද වරයා විෙද්ශගත ෙවලා සිටින
නිසා දැනට ඒ ඒකකය වසා දමා තිෙබනවා. මම එතුමාෙගන්
ඇහුෙව්,- [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න ෙකෝ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

එෙහම වසා දමා නැහැ.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙම්ක පැහැදිලි කර ගන්න
අවශ යි. මම ඇහුෙව්, ඒ ඒකකය වසා දමා තිෙබනවා. ඒකට
විෙශේෂඥ ෛවද වරෙයකු ෙයොදවලා නැවත විවෘත කරන්ෙන්
කවදාද කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒ ඒකකය වහලා නැහැ. ඒ
ඒකකෙය් විෙශේෂඥ ෛවද නිලධාරින් එක් අෙයකු ඉන්නවා. අපට
වහන්න අවශ තාවක් නැහැ. අවශ ෙවලාවට අනුරාධපුර
ෙරෝහෙලන් ෙගන්වා ගන්නත් පුළුවන්. අපි සියලුම ෙසේවාවන්
සපයනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා, දැනට ඒ ඒකකෙය් වැඩ
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, විෙශේෂඥ
ෛවද වරෙයකු ෙයොදවලා ඒ ඒකකය නැවත පටන් ගන්න ලෑස්ති
කරන්ෙන් කවදාද කියලායි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

වහලා නැහැ. පදවිය මූලික ෙරෝහෙල් රුධිර කාන්දුකරණය
කියන කියාවලියත් සිදු ෙකෙරනවා. ඊළඟට අවශ පතිකාරත්
කරනවා. නමුත් ඔබතුමා කියනවා, "ඒ ඒකකය වහලා" කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

දැන් මට සිද්ධ ෙවනවා, ෙම් අහන අතුරු පශ්නයයි ෙදන
පිළිතුරයි අතරින් ඇත්ත ෙමොකක්ද කියලා ෙහොයන්න
කණ්ඩායමක් ෙයොදවන්න.
දැන් තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, පදවිය මූලික ෙරෝහෙල් ඇඳන් හයක්
තිෙබන වකුගඩු ඒකකයක් තිබුණා. ඒෙකන් ඇඳන් තුනක් තමයි
කියාකාරීව තිබුෙණ්. වකුගඩු සම්බන්ධ එක විෙශේෂඥ
ෛවද වරෙයකු පමණයි ඒ ෙරෝහෙල් හිටිෙය්. එතුමා දැන්
මාසයකට වැඩි කාලයක සිට විෙද්ශගත පුහුණුවකට ගිහින්
තිෙබනවා. ඒ ෙරෝහලට අලුෙතන් ෛවද වරෙයක් දාලා ෙම්
සායනය නැවත පටන් ගන්ෙන් කවදාද කියලායි මම ඇහුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කියනවා, "වහලා නැහැ" කියලා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

ඒක තමයි ගරු කථානායකතුමනි, අපි කියන්ෙන්. වකුගඩු
ෙරෝගය තිෙබන්ෙන් ජනතාවට ෙනොෙවයි, යූඑන්පී එකට.
සිංහෙලන් කිව්වාම ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් ඒක ෙන්. ෙදමෙළන්
කියන්නට මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ වකුගඩු ඒකකය වහලා
නැහැ; පතිකාර කරනවා. ඒ ෙසේවාව සපයනවා. ෙරෝගීන්ට අවශ
ෙසේවාව අපි සපයනවා. ඒ නිසා ජනතාව අපට ඡන්දය ෙදනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂයට තමයි වකුගඩු ෙරෝගය වැලඳිලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය අහලා ෙකොපමණ ෙවලාද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මම පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය පැහැදිලි කර ගැනීමටයි ඇහුෙව්,
ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය ෙදපාරක් ඇහුෙවොත්, එතැන පශ්න
ෙදකයි. [බාධා කිරීමක්] තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු
මන්තීතුමා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අනුරාධපුරය සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කවල වකුගඩු
ෙරෝගීන් 69,000ක් රජෙය් ෙරෝහල්වලින් පතිකාර ලබනවා. මම
අහන්ෙන්, "තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව විෙශේෂ ව ාපාතියක්
ෙසේ සලකා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙනොකරන්ෙන් මන්ද?"
කියලායි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

අමූලික අසත යක්, ගරු මන්තීතුමා කියන්ෙන්. අනුරාධපුර
දිස්තික්කෙයන් දැනට ෙසොයාෙගන තිෙබන ලියා පදිංචි ෙරෝගීන්
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සංඛ ාව 11,121ක් සහ ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ලියා පදිංචි
ෙරෝගීන් සංඛ ාව 13,000 ෙවනවා. යුද්ධෙයන් මිය ගියාට
වැඩිෙයන් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් මිය යනවා කියන කාරණය
අස යක්. තමුන්නාන්ෙසේ අසත
පකාශ කරන්න එපා.
බහස්පතින්දාට අනුරාධපුර ෙරෝහෙල් වකුගඩු සායනයට එන්ෙන්
ෙරෝගීන් 200යි. අපි ෙම් ෙතොරතුරු ගත්තා. පදවිය මූලික
ෙරෝහෙල්ත් සායන පවත්වනවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත පකාශ කරන්න එපා. මම පැහැදිලිව
කියනවා, ඔබතුමා ඔය කියන ෙතොරතුරු අරෙගන එන්න කියලා.
අපි පාෙද්ශීය ෙසෞඛ ෛවද නිලධාරි කාර්යාලෙයන් ලබා ගත්ත
ෙතොරතුරු තිෙබනවා. ඔය කාරණය ෙම් පශ්නයට අදාළ නැහැ.
නමුත් මම පැහැදිලිවම උත්තර ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද ඔබතුමා අහන්ෙන්?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් කාරුණික අවධානයට
ෙයොමු කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහියි. ඔබතුමා
කණ්ඩායමක් යවා ෙහෝ ෙම් ගැන වහාම පරීක්ෂණයක් කරන්න.
මම ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාව අපහසුතාවට පත් කරන්න
ෙනොෙවයි උත්සාහ කරන්ෙන්. මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් ෙම්
කාරණා කියන්ෙන්. ෙපොෙළොන්නරුෙව් ෙරෝහෙලන් 16,000යි,
අනුරාධපුරෙය් ෙරෝහෙලන් 38,000යි, ෙබෙහත් ගන්නා අය.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒක ෙහොඳ අදහස. දැන් ෙදවන වටය.

කෘෂි අපනයන කලාප : විස්තර

விவசாய ஏற் மதி வலயங்கள்: விபரம்
AGRI EXPORT ZONES: DETAILS
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1. ගරු රවි කරුණානායක මහතා (ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க
பிேரமதாஸ சார்பாக)

(අ)

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් සඳහන් වන පරිදි
අපනයන ෙබෝග වගාකරුවන් දිරිමත් කිරීම සඳහා
දැනට හඳුන්වා දී ඇති "කෘෂි අපනයන කලාප" රට
පුරා ව ාප්ත කර තිෙබ්ද;
(ii) එෙසේ නම්, එම "කෘෂි අපනයන කලාප" රට පුරා
ව ාප්ත කිරීමට අදාළ විස්තර කවෙර්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

ைகத்ெதாழில், வாணிப அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

(i)

மஹிந்த சிந்தைன எதிர்காலத்திற்கான ெதாைல
ேநாக்கில் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதன் பிரகாரம்
ஏற் மதிப் பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்கைள ஊக்கு
விப்பதற்காக தற்ேபா
அறி கம் ெசய்யப்
பட் ள்ள "விவசாய ஏற் மதி வலயங்கள்" நா
ரா ம்
விஸ்தாிக்கப்பட் ள்ளனவா
என்ப
ைத ம்;

(ii)

ஆெமனில்
ேமற்ப
"விவசாய
ஏற் மதி
வலயங்கள்" நா
ரா ம் விஸ்தாிக்கப்ப தல்
சம்பந்தமான விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Industry and Commerce:
(a)

අවසන් අතුරු පශ්නය.

ගරු කථානායකතුමනි, මම කියා සිටිනවා, ඔබතුමා
කරුණාකර ෙම් දිස්තික්ක ෙදකට ෙවනම කණ්ඩායමක් ඇරලා,
ෙම් කරුණු හරිද වැරදිද කියලා ෙසොයා බලා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
වාර්තාවක් සකස් කර ෙම් ගරු සභාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු
කරන්න කියලා.

(i)

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(Mr. Speaker)

(The Hon. P. Harrison)

சஜித்

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය-

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

மாண் மிகு

(1):

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

-

(The Hon. Ravi Karunanayake on behalf of the Hon. Sajith
Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් රජෙය්, අපත් රජෙය්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අෙප් ගරු ෙසෞඛ ය අමාත තුමා ෙම්
සියල්ලක්ම බලනවා. අපි පශ්නවලින් මඟ හරින්ෙන් නැහැ. ගරු
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය ෙද් කියන්න ෙපරයි, අපි 2002
දී මහනුවර ෙරෝහෙල් වකුගඩු ඒකකය ඇරිෙය්. තමුන්නාන්ෙසේලා
කියන කල් අපි බලා සිටිෙය් නැහැ.
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත තුමා ෙම් ගරු සභා
අනුරාධපුරයට
ගර්භෙය් ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉන්නවා. දැනට
වුවමනා පිරිසිදු ජලය ලබා ගැනීමට අවශ සියලු උපකරණ අපි
දීලා තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝගීන් පරීක්ෂා කිරීමට ඒකක 19ක්
අනුරාධපුරෙය් තිෙබනවා. ෙම් හැම එකකින්ම අපි screen
කරනවා. ඒ කියන්ෙන් ඒ ගමට ගිහිල්ලා ඒ ෙද්වල් කරනවා.
අවුරුදු දහයට වැඩි, අවුරුදු හැත්තෑවට අඩු සියලු ෙදනා පරීක්ෂා
කරලා ඒ කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඒ ෙතොරතුරු තමුන්නාන්ෙසේ
ෙත්රුම් ගන්න. අසත කියන්න එපා.
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(b)

Will he inform this House (i) whether "Agri Export Zones", which have been
introduced at present in order to encourage those
who grow export crops, have been established in
all parts of the country as envisaged in
"Mahinda Chintana - Vision for the Future"; and
(ii) if so, what the details pertaining to the
programme to establish those "Agri Export
Zones are?
If not, why?

ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා (කර්මාන්ත හා
වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா - ைகத்ெதாழில்,
வாணிப அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
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[ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා]

වැටක් ස්ථාපිත කිරීමටත්, ඉඩම සඳහා අක්කර 8ක
බිංදු ජල පවාහන පද්ධතිය ස්ථාපිත කර, EJC
ෙටොම් වර්ගයට අයත් අඹ පැළ 70ක් ෙරෝපණය කර
ඇත. ෙකටි කාලීන මුදල් පවාහය සඳහා පැෙපල්
පැළ 1500ක්, බඩ ඉරිඟු, තල, කජු සහ වට්ටක්කා
වැනි අතුරු ෙබෝග වගා කරන ලදි.

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

එහි ෙදවන අදියර ෙලස අඹ වගාව තිස්සමහාරාම
මැතිවරණ ෙකට්ඨාසෙය් ව ාප්ත කිරීම සහ
ධාරිතාව වැඩි කිරීෙම් අරමුණ ෙපරදැරිව ඉහත කී
වර්ගයට අයත් අඹ පැළ 2000ක් ලබා දුන් අතර, ඉන්
1,500ක් වගාකරුවන් අතර ෙබදා ෙදන ලදි. ඉතිරි
අක්කර 8 සඳහා විසිරුණු සහ බිංදු ජල පවාහන
පද්ධතිය ස්ථාපිත කළ අතර, පැළ තවානක් ඇති
කිරීම
සඳහා
ආරක්ෂිත
දැල්
ගෘහයක්
(හරිතාගාරයක්) ස්ථාපිත කිරීමට නියමිතය. ෙදවන
අදියර සඳහා මුළු ඇස්තෙම්න්තු පිරිවැය රුපියල්
මිලියන 5.44ක් වූ අතර, ඉන් රුපියල් මිලියන
3.44ක් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලබා දී ඇත.
ෙම් වන විට සෘජු රැකියා 5ක් සහ වක රැකියා 50ක්
පමණ ස්ථාපිත කර ඇති අතර, කෘෂි ෙභෝග අෙළවි
කර
ගැනීම
සඳහා
අෙළවි
පහසුකම්
අපනයනකරුවන් හරහා ලබා දී ඇත. අවසාන
අදියර ෙලස වීරවිල කෘෂි අපනයන කලාපෙය්
එළවලු සහ පලතුරු එකතු කිරීම, එකලස් කිරීම සහ
ඇසිරීම සඳහා මධ ස්ථානයක් ඉදිකිරීමට
නියමිතය.

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(i)

අපනයන කෘෂි කලාප පිහිටුවීෙම් වැඩසටහන
2009 ජාතික අය වැය ෙයෝජනාවකට අනුව කියාත්මක කළ
අපනයන කෘෂි කලාප වැඩසටහන යටෙත් අපනයන
සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් ෙතෝරා ගත් පළාත්වල කුඩා
ෙගොවි කණ්ඩායම්වල සහභාගිත්වෙයන් ව ාපෘති රැසක්
ආරම්භ කරන ලදි. අපනයනය සඳහා කෘෂි කාර්මික
නිෂ්පාදනවල සැපයුම පුළුල් කිරීම සහ ගාමීය ජනතාවට
අපනයනෙය් පතිලාභ ලබා ගැනීමට සැලැස්වීෙම් අරමුණින්
ෙමම ව ාපෘති කියාත්මක කරන ලදි.
ෙමම ව ාපෘතිය පහත දැක්ෙවන පළාත්වල ආරම්භ කරන
ලදි.
1.

දකුණු පළාෙත් කුරුඳු සැකසීෙම් මධ ස්ථාන
පිහිටුවීම;

2.

දකුණු පළාෙත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්, වීරවිල
පෙද්ශෙය් අපනයනය සඳහා පලතුරු සහ එළවලු
වගා කිරීෙම් ව ාපෘතිය;

3.

නැෙඟනහිර පළාෙත් කහ වගා කිරීෙම් ව ාපෘතිය;

4.

නැෙඟනහිර පළාෙත් අපනයනය සඳහා අන්නාසි
වගා කිරීෙම් ව ාපෘතිය;

5.

(ii)

ෙමම කෘෂි අපනයන කලාපෙයන් ෙම් වන විට
රුපියල් මිලියන 3.345ක් ආදායම ෙලස උපයා
ඇත. (2010-2013)
3.

වයඹ පළාෙත් බිංගිරිය පෙද්ශෙය් අපනයනය සඳහා
මල් හා විසිතුරු පැළ වගා කිරීෙම් හා සැකසීෙම්
ව ාපෘතිය.

කෘෂි අපනයන කලාප ව ාපෘතිය යටෙත් ආරම්භ කරන ලද
ව ාපෘතිවල පගතිය පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්ෙව්.
1.

දකුණු පළාෙත් තත්ත්වෙයන් උසස් කුරුඳු සැකසීම
වර්ධනය කිරීම.
ජාත න්තර ෙවෙළඳ ෙපොළ අවශ තාවන්ට
අනුකූලව ෙසෞඛ ආරක්ෂිත ෙලස කුරුඳු සැකසීම
දිරිමත් කිරීම උෙදසා දකුණු පළාෙත් කුරුඳු
සැකසීෙම් මධ ස්ථාන පිහිටුවීම ෙමම ව ාපෘතිෙය්
අරමුණයි. ෙම් යටෙත් දකුණු පළාත තුළ
මධ ස්ථාන 15ක් පිහිටුවා ඇති අතර, ඒවා
වාණිජමය කටයුතුවල නියැෙලමින් අන්තර් ජාතික
තත්ත්වයන්ට අනුකූල වන පරිදි කුරුඳු සැකසීම සිදු
කරයි.
අපනයන
සංවර්ධන
මණ්ඩලය
මධ ස්ථානයකට උපරිමෙයන් රුපියල් මිලියන 0.6
බැගින් මධ ස්ථාන 15 සඳහා රුපියල් මිලියන 9ක
මූල මය ආධාර ලබා දී තිෙබ්. 2009 වසෙර්දී කුරුඳු
අපනයනෙයන් ඉපැයූ ආදායම රුපියල් මිලියන
8517.56ක් වූ අතර, එය 2013 වන විට රුපියල්
මිලියන 17188.91ක් දක්වා වර්ධනය වී තිෙබ්. ෙමම
ව ාපෘතිය මඟින් කුරුඳුවල තත්ත්වය වර්ධනය
කිරීමට හැකි වූ අතර, එමඟින් "ශී ලංකා කුරුඳු"
සන්නම් නාමය ජාත න්තරව පවර්ධනය කිරීමට
උපකාරී විය. එෙමන්ම අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලය විසින් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සහ
යුෙරෝපා සංගමෙය් "ශී ලංකා කුරුඳු" සන්නම්
නාමය සහ ෙවෙළඳ ලකුණ ලියා පදිංචි කරන ලදි.

2.

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් වීරවිල පෙද්ශෙය්
වීරවිල වත්ත කෘෂි අපනයන කලාපය
ඉහත කෘෂි අපනයන කලාපය, තිස්සමහාරාම
අපනයන නිෂ්පාදන ගම්මාන සමාගම සමඟ
ඒකාබද්ධව වීරවිල පිහිටි, වීරවිල වත්ත යන
ස්ථානෙය් ස්ථාපිත කරන ලදි. ෙමකී ව ාපෘතිය
අදියර තුනකින් සමන්විත වූ අතර, එහි පළමු අදියර
සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය රුපියල් මිලියන
9.2ක් වූ අතර, ඉන් මිලියන 3.8ක් අපනයන
සංවර්ධන මණ්ඩලය ෙයොදවා ඇත. පළමුවන අදියර
යටෙත් අක්කර 18ක ඉඩමක්, ඉඩම් පතිසංස්කරණ
සභාව මඟින් ලබා ගැනීමටත්, එකී ඉඩම එළි
ෙපෙහළි කිරීමටත්, ඉඩම ආවරණය වන පරිදි

අම්පාර දිස්තික්කෙය් කහ වගාව
කෘෂි අපනයන කලාප වැඩසටහන යටෙත්
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය කෘෂිකර්ම
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගය ඇතිව අම්පාර
දිස්තික්කෙය් කුඩා ෙගොවි කණ්ඩායම්වල
සහභාගිත්වෙයන් කහ වගා කිරීෙම් ව ාපෘතිය
ආරම්භ කරන ලදි. ෙමම වැඩසටහන යටෙත් ගෘහ
ආර්ථික ඒකකවල ආදායම ඉහළ නැංවීෙම්
අරමුණින් ෙගොවීන් 200ක් ෙතෝරා ගත් අතර,
ඔවුන්ට කහ වගා කිරීම පිළිබඳව පුහුණුවක් ද ලබා
දුනි. ෙමම ව ාපෘතිෙය් පළමු අදියර යටෙත් අම්පාර
දිස්තික්කෙය් ෙගොනාෙගොල්ල, උහන සහ
මායාදුන්ෙන් යන පෙද්ශවල ෙගොවීන් 190ක්
අක්කර 38.25ක පමණ පෙද්ශයක කහ වගා කර
තිෙබ්. ෙමම ෙගොවීන්ට අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලය මඟින් අවශ කාබනික ෙපොෙහොර
ෙනොමිෙල් ලබා දුන් අතර, පැළ සඳහා වූ වියදමින්
අඩක් ද මණ්ඩලය මඟින් දරනු ලැබීය. ෙමම
ව ාපෘතිෙය් 2011 වසර වන විට මුළු ඇස්තම්න්තු
වියදම රුපියල් මිලියන 1.123ක් විය. කහ
වගාෙවන් ලද අපනයන ආදායම 2009 වසෙර්දී
රුපියල් 14,168ක් වූ අතර, එය 2013 ජනවාරි සිට
ෙනොවැම්බර් කාලය තුළ රුපියල් 36,582 දක්වා
වර්ධනය විය.
ෙමම ව ාපෘතිෙය් ෙදවන අදියර සඳහා අක්කර
15ක කහ වගාවක් නියමු ව ාපෘතියක් ෙලස
ආරම්භ කරන ලදි.
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නැෙඟනහිර පළාෙත් අන්නාසි වගා කිරීෙම්
ව ාපෘතිය අම්පාර දිස්තික්කෙය් ෙගොවීන් අතර
වාණිජ වගාවක් ෙලස අන්නාසි වගාව ජනපිය
කිරීෙම් අරමුණින් අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය,
කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව හා එක්ව ෙමම
ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදි. ෙමම ව ාපෘතිය
යටෙත් අම්පාර දිස්තික්කෙය් නාමල් ඔය,
ෙව්රන්කැටෙගොඩ, මානික්කමඩු, පල්ලන් ඔය,
ෙකොඩුවිල්, මධ ම කඳවුර සහ දීඝවාපී යන
පෙද්ශවල ෙගොවීන් 200 ෙදෙනක් අතර අන්නාසි
ෙමොෙටයියන් ෙබදා ෙදන ලදි. 2009 සිට 2010
දක්වා කාලය තුළ ෙමොෙටයියයන් 1,74,401ක්
ෙගොවීන් හට ෙබදා දුන් අතර, අක්කර 50ක් වගා
කරන ලදි. 2009 වසර තුළ අම්පාර දිස්තික්කෙය්
පැවැති තද නියඟය නිසා ෙමොෙටයියන් 147,567ක්
පමණක් ඉතිරි විය. වර්තමානෙය් ෙගොවීන් 154ක්
පමණ අන්නාසි වගාෙව් නිරත ෙව්. ෙමම
ව ාපෘතිෙය් මුළු වියදම රුපියල් මිලියන 2.04කි.
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වයඹ පළාෙත්, බිංගිරිය පෙද්ශෙය් කැපූ මල් හා
විසිතුරු පැළ වගා කිරීෙම් සහ සැකසීෙම් ව ාපෘතිය.
අපනයන කෘෂි කලාප වැඩසටහන යටෙත් පථම
කලාපය ෙලස ෙමම ව ාපෘතිය බිංගිරි පෙද්ශෙය්
කණ්ඩක්කුවත්ත යන ස්ථානෙය් ආරම්භ කරන ලදි.
පළමු අදියර යටෙත් ඇන්තූරියම් වගාව සඳහා දැල්
ගෘහ 100ක් සහ විසිතුරු පැළ වගාව සඳහා දැල් ගෘහ
100ක් ෙලස බිංගිරිය සහ උඩුබද්දාව යන පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල ෙගොවීන් සඳහා ස්ථාපිත
කරන ලදි. මීට අමතරව, ෙපොදු පහසුකම්
මධ ස්ථානයක් ස්ථාපිත කළ අතර, ඒ සඳහා කැපූ
මල් සඳහා දැල් ගෘහ තුනක්ද, විසිතුරු ශාක පත
වගා කිරීම සඳහා දැල් ගෘහ 6ක්ද සථාපිත කරන
ලදි. ඇන්තූරියම් පැළ 19,550ක් මිලදී ෙගන
ෙගොවීන් 100ක් අතර ෙබදා ෙදන ලදි. ඉතුරු දැල්
ගෘහ 100 තුළ සැන්ඩියානා විසිතුරු ශාක පත වගා
කර ඇත. මීට අමතරව ව ාපෘතිය තුළ පිහිටි ෙපොදු
පහසුකම් මධ ස්ථානය සඳහා අවශ
මාර්ග
පද්ධතිය අඩකින් නිම කර ඇත. අපනයන සංවර්ධන
මණ්ඩලය ෙමම ව ාපෘතිය සෘජුව අධීක්ෂණය
කරන අතර, ඇන්තූරියම් මල් සහ සැන්ඩියානා
විසිතුරු පත සෘජුව අපනයනකරුවන් හරහා ෙම් වන
විට අපනයනය කරනු ලබයි. වක අපනයන ආදායම්
ෙලස 2012 වසෙර්දී විසිතුරු ශාක පත
අපනයනෙයන් රුපියල් මිලියන 1.1ක් ඉපැයූ අතර,
ඇන්තූරියම් අපනයනෙයන් රුපියල් මිලියන
0.55ක්ද, 2013 වසෙර්දී විසිතුරු ශාක පත
අපනයනෙයන් රුපියල් මිලියන 1.34ක් සහ
ඇන්තූරියම් අපනයනෙයන් රුපියල් මිලියන 0.62ක්
ලැබී තිබිණ.
මීට අමතරව, ෙපොදු පහසුකම්
මධ ස්ථානෙය් පිහිටි දැල් ගෘහ සඳහා ජල පහසුකම්
පද්ධතියක් හා වගා ළිඳක් ස්ථාපිත කර ඇත. ෙමහි
ඊළඟ අදියර වශෙයන් වගා කටයුතු ව ාප්ත කිරීම
සඳහා ෙතෝරා ගත් වගාකරුවන් මඟින් ස්වභාවික
ෙසවෙණ් විසිතුරු ශාක පත වගා කිරීමට මූලික
කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.
බිංගිරිය මල් වසන්තය 2013 වසෙර්දී බිංගිරිය
සංවර්ධන පදනම අනිකුත් අදාළ ආයතන හා එක්ව
හතරවන වරටත් බිංගිරිය මල් වසන්තය පදර්ශනය
පවත්වන ලදි. ෙමම ව ාපෘතිෙය් තිරසාර බව රැකීම
සඳහා අපනයනකරුවන් හා ගැනුම්කරුවන් අතර
සම්බන්ධතා ෙගොඩ නැඟීෙමන් විසිතුරු මල් සහ
පැළ සඳහා ෙවෙළඳ පළ අවස්ථා ෙගොඩ නඟා
ගැනීෙම් අරමුණින් ෙමම ෙවෙළඳ පදර්ශනය
පවත්වනු ලැෙබ්. එෙමන්ම එය ජීවන මට්ටම ඉහළ
නැංවීෙම් අරමුණින් රජය විසින් ආරම්භ කරන ලද
දිවි නැගුම වැඩසටහනට දායකත්වය දක්වයි. ශී
ලංකාෙව් කැපූ මල් හා විසිතුරු පැළ අපනයන
ක්ෙෂේතය වර්ධනය කිරීමට සහ පෙද්ශෙය් රැකියා
විරහිත තරුණ පිරිසට රැකියා අවස්ථා උදා කිරීමටද
දායක ෙව්. ෙම් වන විට ෙමම ව ාපෘතිය රුපියල්
මිලියන 5ක් පමණ විකුණුම් සිදු කර තිෙබ්.

(ආ)

අදාළ ෙනොෙව්.
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(iii)

අද වන විට පවතින පාග්ධන පමාණය සහ සංචිත
පමාණය ෙකොපමණද;

(iv)

එම ආයතනෙය් ෙසේවය කරන පුද්ගලයින්
සංඛ ාව ෙකොපමණද;

(v)

එහි ෙසේවක අතිරික්තයක් ෙහෝ ෙසේවක හිඟයක්
තිෙබ්ද;

(vi)

එම ආයතනය ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන
වියදම සහ ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය
ෙකොපමණද;

(vii)

ෙකටි කාලීන ණය, බැංකු අයිරා, මධ කාලීන සහ
දිගු කාලීන ණය යනාදිෙයහි ෙම් වන විට පවතින
මුළු එකතුව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
ைற கங்கள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ)

மற் ம்

கப்பற் ைற

தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப ெதாடர்பாக,
(i)

2012ஆம் ஆண்
ந் இற்ைறவைரக்குமான
இலாபம் அல்ல நட்டத்ைத ம்;

(ii)

2015 - 2016ஆம் ஆண் க க்கான எதிர்பார்க்
கப்ப ம் இலாபம் அல்ல நட்டத்ைத ம்;

(iii)

இன் ள்ளவாறான
கைள ம்;

(iv)

நி வனத்தில் ெதாழில்
எண்ணிக்ைகைய ம்;

(v)

அ
மிைக ஊழியர்கைளக் ெகாண் ள்ளதா
அல்ல
குைறவான
ஊழியர்கைளக்
ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;

(vi)

ஓர் ஊழிய க்கான ெசல
மற் ம் ஊழியர்
ஒ வ க்கான இலாபத்ைத ம்;

(vii)

இன் ள்ளவா வங்கி ேமலதிகப் பற் க டன்
கு ங்கால, ந த்தர மற் ம் நீண்டகாலக்
கடன்கள் ஆகியவற்றின் ெமாத்தத்ைத ம்

லதனம் மற் ம் ஒ க்கங்
ாி ம்

நபர்களின்

அவர் கூ வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය : ලාභ/ අලාභ
தி அபிவி த்தி அதிகாரசைப : இலாப நட்டம்

(a)

ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY: PROFIT/LOSS

Will he state, pertaining to the Road Development
Authority (i)

the profit or loss for the year 2012, and to date;

(ii)

the profit or loss projected for the years 2015 2016;

(iii)

the capital and reserves as at today;

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(iv)

the number of people working in the institution;

මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය -

(v)

whether it is overstaffed or understaffed;

(vi)

the cost per employee and profit per employee;
and

(vii)

the total of short term debt along with the bank
overdrafts, medium and long term debts as at
today?
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2. ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(3):
(අ)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අදාළව,
(i)

2012 වර්ෂෙය් සිට අද දක්වා ලැබූ ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද;

(ii)

2015 - 2016 වර්ෂ සඳහා අෙප්ක්ෂිත ලාභය ෙහෝ
අලාභය ෙකොපමණද;

(b)

If not, why?
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ෙකොළඹ
පිටත වටරවුම් අධිෙව්ගී මාර්ගය,
ෙකොළඹ-කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය යන මාර්ග,
ෙයෝජිත ජාතික අධිෙව්ගී මාර්ග අධිකාරිය යටතට
පැවරීමට ඉඩ ඇත. එබැවින්, එම මාර්ගවලින්
ලැෙබන ආදායම සහ එම මාර්ග නඩත්තුව
අධිෙව්ගී මාර්ග අධිකාරිය ෙවත ලබා දීමට ඉඩ
ඇති අතර, 2015 සහ 2016 වර්ෂ සඳහා රජෙය්
අයවැය පතිපාදන යටෙත් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට ලැෙබන මුදල් පමාණය පිළිබඳව
දැනට කිව ෙනොහැක. එබැවින්, එම වර්ෂයන්හි
ලාභය ෙහෝ අලාභය ගණනය කිරීම අපහසුය.
2014 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත ලාභය රුපියල්
මිලියන 798කි.

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.
(අ)

(i)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ලාභ ලැබීම අරමුණ
කර ගත් ආයතනයක් ෙනොවන අතර, නමුත් රජෙය්
අය වැය පතිපාදන යටෙත් මාර්ග නඩත්තු සහ
සංවර්ධනය කරනු ලබන ආයතනයකි. ඒ නිසා
වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා අනුව පහත සඳහන්
ආකාරෙයන් පිළිතුර ඉදිරිපත් කරනවා.
2012
වර්ෂය
(රු.)

බදු අය කිරීම්, ක්ෂය
ෙවන්කිරීම්,
පතිපාදනවලට
ෙපර ලාභය
අඩු කළා
බදු අය කිරීම්

2013 වර්ෂය
(රු.)

511,906,146

825,420,073

31,533,975

422,568,643

(iii)

2013 ගිණුම් වාර්තාවලට අනුව පාග්ධන පමාණය
හා සංචිත පමාණය පහත පරිදි ෙව්.
ආරම්භක පාග්ධනය -

රුපියල් 1,000,000
(රුපියල් මිලියනයකි.)

වත්මන් පත ාගණන සංචිත රුපියල්

බදු අයකිරීම්වලට පසු
ලාභය
අඩු කළා

480,372,171

402,851,430

ඉදිරියට ෙගන ආ ඉපයීම්
ෙශේෂය (හිඟය) - රුපියල් (5,026,899,978)

විශාම පාරිෙතෝෂික හා
ක්ෂය

(iv)

ෙවන්කිරීම් සඳහා
පතිපාදන
ආදායම් බදු, පතිපාදන හා
ක්ෂය ෙවන්කිරීම්වලින්
පසු ලාභය/අලාභය

470,604,002

9,768,169

1,462,612,979

(1,059,761,549)**

** පහත සඳහන් ෙහේතූන් 2013 වසෙර් අලාභයට ෙහේතු වී ඇත.

•

•

•

5,981,477

තවද, 2012 වර්ෂය ෙවනුෙවන් අදාළ වන රුපියල්
112,067,699ක බදු වියදමක් 2013 වර්ෂෙය් ගිණුම්වලට
ගැලපීම නිසා වර්ෂෙය් මුළු බදු වියදම රුපියල්
422,568,643ක් දක්වා ඉහළ ෙගොස් ඇත.

- 5624

කම්කරුවන් - ස්ථිර

- 3868

කම්කරුවන් - අනියම්

- 1071

මුළු ගණන

- 10563

(v)

ෙනොමැත.

(vi)

ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් දරන වියදම
ආයතනය ෙසේවක පඩිනඩි ෙවනුෙවන් දරන මුළු
මාසික වියදම රුපියල් මිලියන 509ක් පමණ ෙව්.
ඒ අනුව එක් ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් මාසික
වියදෙම් සාමාන රුපියල් 48,187ක් පමණ ෙව්.

වත්කම් ක්ෂයවීම් හා විශාම පාරිෙතෝෂික සඳහා
ෙවන්කිරීම් දැරීමට පථම රුපියල් 825,420,073ක
ලාභයක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්තා කර ඇත.
පිළිගත් ගිණුම් මූලධර්ම අනුව වත්කම් ක්ෂයවීම් හා
විශාම පාරිෙතෝෂික සඳහා ෙවන් කිරීම් කළ යුතු බැවින්,
ඒ සඳහා පිළිෙවළින් රුපියල් 1,069,667,709ක් හා
රුපියල් 392,945,270ක මුදලක් (මුළු මුදල රුපියල්
1,462,612,979කි.) ලාභෙයන් අඩු කර දක්වා ඇත. ඊට
අමතරව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ෙගවිය යුතු
ආදායම් බද්ද වූ රුපියල් 422,568,643ක මුදලක්ද ඉහත
ලාභෙයන් අඩු කර ඇත. එබැවින්, අවසාන පතිඵලය
ෙලස රුපියල් 1,059,761,549ක අලාභයක් 2013 වසර
සඳහා ෙපන්නුම් කර ඇත.
වැඩ අවසන් කරන ලද මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතිවලින්
2013 වසෙර්දී සැලකිය යුතු වාහන සංඛ ාවක්
අධිකාරිෙය් වත්කම් ෙලස ලැබුණු බැවින්, 2013 වසෙර්
ක්ෂය පතිපාදනෙය් අගය ඉහළ යන ලදි. එම වසෙර්
ෙසේවක පඩිනඩිවල ඉහළ යාමක් සිදුවූ බැවින් විශාම
පාරිෙතෝෂික පතිපාදනයද ඉහළ අගයක් ගන්නා ලදී.

කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩල

ෙසේවකෙයකුෙගන් ලබන ලාභය
2013 වර්ෂෙය් බදු අයකිරීම්වලට පසු හා
පතිපාදනවලට පථම ලාභය - 402,851,430
ෙසේවක සංඛ ාව

- 10563

එක් ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් ආයතනෙය්
ලාභෙය් සාමාන (වාර්ෂිකව) - රුපියල් 38,137

එක් ෙසේවකෙයකු ෙවනුෙවන් ආයතනෙය්
ලාභෙය් සාමාන (මාසිකව) - රුපියල් 3178.08
(vii)

ෙකටි කාලීන ණය ෙනොමැත.
දිගුකාලීන ණය (මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ෙද්ශීය
බැංකු මඟින්) - රුපියල් 33,728,021,979

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
(ii)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රජෙය් අයවැය
පතිපාදන යටෙත් කටයුතු කරනු ලබන
ආයතනයකි. එබැවින්, ලාභ ෙහෝ අලාභ අෙප්ක්ෂා
ෙනොකරයි. දැනට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
යටෙත් පාලනය වන දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගය,

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නයට ලබා දී තිෙබන පිළිතුරට ස්තුතියි.
ෙමය ලාභ ලබමින් ඉදිරියට ෙගන ගිය ආයතනයක් බව
ෙපෙනනවා. නමුත් දැන් අධික අලාභ මට්ටමකින් තමයි, ෙම්
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ආයතනය පවත්වා ෙගන යන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් කථා
කරන ෙමොෙහොත වන විට ෙම් ආයතනෙය් ණයබරතාව රුපියල්
මිලියන 17,800යි. ෙම් ණයබරතාවත්, 10,800ක ෙසේවක පිරිසකුත්
සමඟ ඉදිරියට ෙගන ආ ෙශේෂෙය් මිලියන 5,026ක අලාභයකුත්
තියාෙගන ෙමවැනි ආයතන ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
ගරු ඇමතිතුමනි?
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වැඩ පිළිෙවළක් සහිතව ෙම් කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු
කරන්ෙන් නැද්ද? ෙම් නිසා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් උග
පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය අනුව අප
අමාත ාංශය විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ලාභ ලබන
ආයතනයක් විධියට පවත්වා ෙගන යන්ෙන් නැහැ. සුබසාධන වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන ආයතනයක් ෙලසයි එය පවත්වා
ෙගන යන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වර්ධක සහ අනිකුත් පාරිෙතෝෂික දීමනා
2013 වසෙර් එම අලාභයට ෙහේතු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2012 වසෙර් ආදායම් බදු ෙකොටසක් ඒ
තුළ ඇතුළත් වී තිබීමත් එම අලාභය වැඩි වීමට ෙහේතු ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශයට අයත් RDA එක
වගකීමක් ඇතිව කටයුතු කරෙගන යනවා. නමුත් එහි subcontract
ෙකෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? Original ෙටන්ඩර් එක චීන
ෙකොම්පැනිවලට භාර ෙදනවා. කිසිම බද්දක් අය කරන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව විෙද්ශිකයන්ට එක පතිපත්තියකුත්,
ඔබතුමන්ලාෙග් රජයට අයිති - අපට අයිති - ෙම් RDA එකට
ෙවනත් බදු පතිපත්තියකුත් කියාත්මක කරන්ෙන් ඇයි? ෙමොකද,
දැන් චීන CMM ෙකොම්පැනිය වැනි ඒවාත් ෙටන්ඩර් බැංකු තුළින්
ගන්නවා. ඒක MAGA institute එකට subcontract කරනවා. ඒ
කරන එකට සියයට 40ක් අඩුව ෙගවලා ඒකත් ලාභයක් ඇති
කරෙගන කරනවා නම්, චීන ෙකොම්පැනියට අධික ලාභයක්
ලැෙබනවා ෙන්ද? RDA එක අලාභයට පවත්වා ෙගන යන්ෙන්
ෙම් නිසා ෙනොෙවයිද?

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා

(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමනි, අදහස් පකාශ කරනවාට
වඩා, ගරු ඇමතිතුමා ෙදන පිළිතුර අනුව අතුරු පශ්නය අහනවා
නම් වඩා ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙහොඳයි, ගරු කථානායකතුමනි. මම අහන්ෙන් ඒ ණය, -

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අහපු පශ්නය -පශ්නෙය් තිෙබන
වැදගත්කම- තුන්වැනි අතුරු පශ්නය හා පරස්පර ෙවනවා.
ඔබතුමා තුන්වැනි අතුරු පශ්නෙය් සඳහන් කරන පරිදි මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිය, ෙද්ශීය බැංකු ණය ව ාපෘති හා ෙද්ශීය
අරමුදල් -රෙට් අරමුදල්- හරහා තමයි ෙම් සංවර්ධනය සඳහා
කියාත්මක වන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා
ෙයදෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් අදාළ ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්. ඒ නිසා
රෙට් සංවර්ධනය සඳහා රෙට් මුදල් රට තුළම ගලා යනවා. ඒ
සඳහා මඟ ෙපන්වන්ෙනත්, දායක වන්ෙනත් ෙම් රෙට්
කර්මාන්තකරුවන් බව මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 4 -3689/'13 - (2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමා අසා තිෙබන පශ්නයට ෙමම
කාරණය අදාළ ෙනොවුණත් මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. අදාළ
ෙටන්ඩර් කියා පටිපාටිය මත -විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ ණය ආධාර
යටෙත් තිෙබන එකඟතා සහ ගිවිසුම් පරිදි- ඒක අදාළ
සමාගම්වලට පැවෙරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සමාගම්වල එකඟතාව
තමයි, නැවත අතුරු බදු ෙදනවාද, නැද්ද කියන කාරණය. ඒක
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ලාභයට සහ අලාභයට බලපාන්ෙන්
නැහැ කියන එක මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් පතිපත්තියක් වන්ෙන් රජෙය් බැංකු
තුළින් ණය අරෙගන ෙම් පාරවල් නඩත්තු කිරීමයි. ෙම් ෙමොෙහොත
වන විට ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් මුදල් රුපියල් මිලියන
9,800ක් ෙම් අහිංසක ෙසේවක පිරිසට -ෙපොලිය සියයට 5ක් ෙගවන
අයට- ෙනොදී ආණ්ඩුවට සියයට 4ට දීලා ෙම් පාරවල් හදන්න
පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ෙම්ෙක් අවදානම් තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවටයි. ඔබතුමන්ලා මීට වඩා විධිමත්

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 6- 4227/'13 - (3), ගරු රන්ජන් රාමනායක
මහතා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු රන්ජන් රාමනායක මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.
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ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා

(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් සභා
අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ேமற்குறிப்பிட்ட விடயம் (அலகுப் ெப மதி)
இ தியாக வர்த்தமானி
லம் எப்ேபா
ெவளியிடப்பட்ட என்பைத ம்;

(iv)

இ தியாக
ெவளியிடப்பட்ட
வர்த்தமானி
அறிவித்த க்குப் பின்னர், குறிப்பிட்ட அலகுப்
ெப மதிையத்
தி த்தியைமக்க
ஏேத ம்
காரணங்கள் இ ந்தனவா என்பைத ம் மற் ம்

(v)

அவ்வாறாயின், திய வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப
அலகுப் ெப மதிைய அறி கம் ெசய்வதற்கு
வர்த்தமானி அறிவித்தைல ெவளியி வதற்கான
அறி
த்தல்கள்
எப்ேபா
வழங்கப்ப ம்
என்பைத ம்

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-4560/'13-(1), ගරු ෙමොෙහොමඩ් අස්ලම් මහතා.

அவர் கூ வாரா?

ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(The Hon. Mohamed Aslam)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

asked the Minister of Finance and Planning:

ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා

(மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர )

(a)

Will he state (i) as to how the Cost of Living Allowance - COLA
- is calculated at present;
(ii) as to how the unit value of the COLA (in
Rupees per unit) is calculated;
(iii) as to when the above (unit value) was last
published in a gazette;
(iv) whether there have been reasons since the last
gazette to revise the said unit cost; and
(v) if so, as to when instructions will be given to
publish a gazette notification introducing the
new unit value of COLA?

(b)

If not, why?

(The Hon. Mohan Lal Grero)

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

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ජීවන වියදම් දීමනාව: ගණනය

வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப

: கணிப்பீ

COST OF LIVING ALLOWANCE: CALCULATION

4628/’13

9. ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(අ)

(i)

දැනට ජීවන වියදම් දීමනාව ගණනය ෙකෙරන
ආකාරය කවෙර්ද;

(ii)

ජීවන වියදම් දීමනාෙව් ඒකක අගය (ඒකකයකට
රුපියල්වලින්) ගණනය ෙකෙරන ආකාරය
කවෙර්ද;

(iii)

ඉහත සඳහන් අගය (ඒකක අගය) අවසන් වරට
ගැසට් මගින් පකාශයට පත් කරන ලද්ෙද් කවදාද;

(iv)

ඉහත කී ඒකක පිරිවැය අවසන් වරට ගැසට් මගින්
පකාශයට පත් කිරීෙම් සිට එය සංෙශෝධනය
කිරීමට ෙහේතු ඇති වී තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, ජීවන වියදම් දීමනාෙව් නව ඒකක අගය
හඳුන්වා ෙදමින් ගැසට් පතයක් පකාශයට පත්
කිරීමට උපෙදස් ෙදනු ලබන්ෙන් කවදාද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி, திட்டமிடல் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)
(ii)

என்பைத ம்;

(iii)

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

கணக்கிடப்ப கின்ற

தற்ெபா
வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப
கணிக்கப்ப கின்ற என்பைத ம்;

எவ்வா

வாழ்க்ைகச் ெசல ப்ப யின் அலகுப் ெப மதி
(அலெகான்றின்
ெப மதி
பாய்களில்)

கம)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත තුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
(අ)

(i)

විවිධ රාජ
සංස්ථා, රාජ
ආයතන හා
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන තම ආයතනෙය්
මූල ශක්තිය අනුව ෙසේවකයන්ට ජීවන වියදම්
ෙගවීම සඳහා විවිධ නිර්ණායකයන් ෙයොදා ෙගන
ඇත. ඇතැම් ආයතන ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල
දර්ශකය - Colombo Consumers' Price Index පදනම් කරෙගන ජීවන වියදම් දීමනාව ගණනය
කරන නමුත්, ඒ ඒ ආයතනෙය් ආදායම් වියදම්
තත්ත්වය අනුව, ජීවන වියදම් දීමනාව සඳහා
ෙගවන මුදල් ෙවනස් වී ඇත.
දැනට රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා ෙගවනු ලබන
ජීවන වියදම් දීමනාව උද්ධමන තත්ත්වය, රජෙය්
ආදායම් හා වියදම් ආදිය සැලකිල්ලට ෙගන
පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය සහිතව ෙගවනු ලැෙබ්.
ෙබොෙහෝ විට අය වැය ෙල්ඛනය තුළ අපි ඒ
සහනයන් සඳහන් කරනවා.
ඉදිරිෙය්දී කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ ද
සැලකිල්ලට
ෙගන,
ජනෙල්ඛන
හා
සංඛ ාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ජීවන
වියදම් දීමනාව ගණනය කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත
හැකි සුදුසු නව දර්ශකයක් සකස් කරමින් පවතී.
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ඉහත (i)ට අනුව ජීවන වියදම් දීමනාෙව් ඒකකයන්
ගණනය සඳහා ෙයොදා ගන්නා ෙපොදු කමෙව්දයක්
නැත.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

ෙකෙසේ වුවද ඇතැම් ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙකොළඹ
මිල දර්ශකය පදනම් කරෙගන ජීවන වියදම්
ඒකකය තීරණය කරන අතර, ඒකකයට ෙගවන
අගය ආයතනෙයන් ආයතනයට ෙවනස් ෙව්.

නැහැ, නැහැ, ගරු ඇමතිතුමා. පරීක්ෂා කරන්න ඕනෑ නැහැ.

ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය අනුව, 1952
පාද වර්ෂෙය් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ හා ෙසේවා
(භාණ්ඩ පැස)හි වියදම වූ රු. 202 එම පාද වර්ෂෙය්
දර්ශකය ෙලස 100ට ගලපා ඇත. ඒ අනුව එක්
දර්ශකාංගයක අගය වනුෙය් රු. 2.02
( රු.202/100)කි.
ඒ අනුව ජීවන වියදම් දීමනාව රජෙය් ෙසේවකයන්ට
ෙගවීෙම්දී මිල දර්ශකය වැඩි වන එක් ඒකකයකට
රුපියල් 2.00ක් ෙලස මාසිකව ෙගවීමට කටයුතු
කර ඇත.
ෙපෞද්ගලික අංශය ෙමම දීමනාව ෙගවීෙම්දී ඒ ඒ
ආයතනවල මූල හැකියාව පදනම් කර ෙගන එක්
ජීවන වියදම් ඒකකයන් සඳහා අවමය රුපියල් 2ක්
ෙහෝ ඊට වැඩි අගයක් ෙගවා ඇත.
ෙකෙසේ වුවද පසුකාලීනව රජෙය් ෙසේවකයින්ට
ජීවන වියදම් දීමනාව ෙගවීමට පදනම් කරෙගන
ඇත්ෙත් ඒ ඒ වර්ෂවල භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල
මට්ටම්වල වැඩි වීම ෙපොදුෙව් සලකා බලා අය
වැෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තු අනුමැතිය ලබා ගැනීම
අනුවය.
(iii)

ඒකකයක අගය ජීවන වියදම් දීමනාව ෙලස මීට
ෙපර ගැසට් මඟින් පකාශයට පත් කර ෙනොමැත.

(iv)

ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

1981දී රාජ පරිපාලන අමාත ාංශෙය් චකෙල්ඛ
අංක 378 මඟින් එක් වරක් පමණක් පකාශයට පත්
කර ඇති අතර ඉන් පසු එෙසේ පකාශ කිරීමට
කටයුතු කර නැත. ඉදිරිෙය්දී නව කමෙව්දය
සැකසීෙමන් පසු ෙමම අගය පකාශයට පත් කළ
හැක.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

දීර්ඝ පිළිතුරක් ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. දැන් තිෙබන ගැටලුව ෙම්කයි. ඔබතුමන්ලා
කියනවා, උද්ධමනය හරි අඩුයි කියලා. ඒ නිසා COLA එක ඉහළ
දමන්න ඕනෑ නැහැයි කියනවා. නමුත් ඔබතුමාම දන්නවා, ගිය
අවුරුද්ෙද් රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් මූර්ත ආදායම, ඒ කියන්ෙන්
උද්ධමනෙයන් පසු ආදායම සියයට ෙදකකින් අඩු ෙවලා තිෙබන
බව. එතෙකොට සියයට ෙදකකින් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූර්ත
ආදායම අඩු වන තුරු බලාෙගන ඉඳලා ෙම් උද්ධමනයට ෙගවන ඒ
Cost of Living Allowance එක වැඩි කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි
කියලා මා ඔබතුමාෙගන් පළමුෙවන් අහනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඒක ගැන අපි පරීක්ෂා කර බලා තීරණයක් ගන්නවා. අය වැය
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ඒ ගැන කිසියම් පකාශයක් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

උත්තරය දුන්නා. ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ අතුරු පශ්නය
අහන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මහ බැංකු වාර්තාෙව් 110වැනි පිටුෙව් සෘජුවම කියලා තිෙබනවා,
ආණ්ඩුෙව් non-executivesලාෙග් පඩිය සියයට 2කිනුත්, minor
employeesලාෙග් පඩිය සියයට 1.7කිනුත්, රජෙය් ගුරුවරුන්ෙග්
පඩිය සියයට 1.9කිනුත් ගිය අවුරුද්ෙද් අඩු ෙවලා තිෙබනවා
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, උද්ධමනෙයන් පස්ෙසේ. එෙහම නම්
නැවතත් ෙම් ගැන සලකා බලන්න ෙදයක් නැහැ. මහ බැංකුෙව්
ඔබතුමන්ලාෙග් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාෙග් දත්තවලට අනුවයි
මා ෙම් කිව්ෙව්. එතෙකොට ෙම් ගැන තව බලන්න ෙදයක් නැහැ.
ෙමය වැඩි කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒක
පිළිගන්ෙන් නැද්ද?

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය අපි ඉතාම කල්පනාකාරීව
සහ වග කීෙමන් තීන්දු ගත යුතු පශ්නයක්. එම නිසා ෙම් ගැන
පරීක්ෂා කර බලා රජය ගන්නා ඒ තීරණය එන අය වැය
ෙල්ඛනෙය්දී ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් වචනෙයන්ම කිව්වා, ඉදිරිෙය්දී
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙමය ඉදිරිපත් කරලා ඒ පිළිබඳව සුදුසු
දර්ශකයක් ෙයෝජනා කරනවා කියලා. කම්කරු හා කම්කරු
සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට මා ගියා.
අවසාන වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙළේ ජනවාරි මාසෙය්
24 වැනි දා. ඒ Minutes මා ළඟ තිෙබනවා. මා එය සභාගත*
කරනවා.
එතැනදී ඔවුන් පිළිගත්තා, නව දර්ශකයක් හදන්න ඕනෑය
කියලා. ඒ දර්ශකය ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකෙය්ම උප
දර්ශකයක් හැටියට තනන්න ඕනෑය කිව්වා. මමත් ඒක පිළිගත්තා.
මාසයක් ඇතුළත ඒක කරනවා කියලා උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, ජනවාරි මාසෙය් 24 වැනි දා. අද ජූලි
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

මාසෙය් 08 වැනි දා. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන කල්පනා
කරන්න ඕනෑ; හිතන්න ඕනෑ. හැබැයි, බඩු මිල ඉහළ යන ෙකොට
ඒකට ඔබතුමන්ලා අවශ විධියට පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැති බව අපි
කවුරුත් දන්නවා. නමුත් ෙම් allowance එකවත් වැඩි කරන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි කියලා මා නැවතත් අහනවා.

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

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ඔබතුමාෙග් ඒ පශ්නය මා කම්කරු ඇමතිතුමාට ෙයොමු
කරන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය. ගරු රනිල් විකමසිංහ
මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I

அ

අලුත්ගම සහ ෙබ්රුවල පෙද්ශවල සිදු වූ
අවාසනාවන්ත සිද්ධීන්

த்கைம மற் ம் ேப வைளப் பிரேதசங்களில்
இடம்ெபற்ற ரதிஷ்டவசமான நிகழ் கள்

UNFORTUNATE INCIDENTS IN ALUTGAMA AND BERUWALA
AREAS

ගරු රනිල්
නායකතුමා)

විකමසිංහ

මහතා

(විරුද්ධ

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி

පාර්ශ්වෙය්
தல்வர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අලුත්ගම සහ ෙබ්රුවල පෙද්ශවල සිදු
වූ අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් නිසා වැලිපිටිය පෙද්ශෙය් ෙදෙදෙනක්
මරණයට පත් වුණා. ෙම් පිළිබඳව අප සංෙව්ගය පළ කරමින්,
විෙශේෂ කරුණක් පිළිබඳව ෙම් සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු
කරවන්නට කැමැතියි.
සිද්ධිය ඇසින් දුටු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පවසන්ෙන් ෙම් මරණ
සිදුවූෙය් ෙවඩි තැබීම නිසා බවයි. නමුත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව
මඟින් කියැෙවන්ෙන් දරුණු කැපුම් තුවාල නිසා ෙම් මරණයන් සිදු
වූ බවයි.ෙම් පරස්පර කථාවන් ෙහේතුෙවන් බලවත් සැක සංකා මතු
ෙවනවා.
අධිකරණ අමාත රවුෆ් හකීම් මහතා ජූනි 22 "Ceylon
Today" පුවත් පත සමඟ පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාව නිසා ෙම්
සැක සංකා තව තවත් බරපතළ ෙවනවා. ඒ පුවත් පත් නිෙව්දනය
කිසි ෙකෙනක් පතික්ෙෂේප කරලා නැහැ. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"බහස්පතින්දා වැලිපිටිෙය් පුද්ගලයන් ෙදෙදෙනක් ෙවඩි
තැබීම නිසා මරණයට පත් වුණත්, ඒ පිළිබඳව වූ විමර්ශනය සහ

මරණ පරීක්ෂණය අභූත එකක්. ඔවුන්ට තුවාල සිදු වූ ස්ථානෙය්
ෙවඩි උණ්ඩ පාවිච්චි කළ බවට සාක්ෂි මට ඉදිරිපත් කරන්නට
පුළුවන්. මම එතැනට ගියා. ෙවඩි තැබුෙව් සිවිල් වැසියන්
ෙනොෙවයි. නමුත් මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාෙවන් කියන්ෙන් දරුණු
කැපුම් තුවාල නිසා ඔවුන් ෙදෙදනා මරණයට පත් වූවා කියලායි.
ෛවද වාර්තාවන් පවා ෙහොරට සකස් කරනවා නම් එය ඉතා
දරුණු තත්ත්වයක්."
අධිකරණ අමාත තුමන්ම පවසන පරිදි මරණ පරීක්ෂණ
වාර්තාවන් පවා ෙහොරට සකස් කරනවා නම් එය ඉතා දරුණු
තත්ත්වයක්. එෙලසම ෙම් ඝාතනයන් පිළිබඳව පැවැත්වූ
මෙහස්තාත් පරීක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් ද මම ෙමහිදී අවධානය
ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. ඒ පරීක්ෂණය සඳහා නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජනයක් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙමම අවස්ථාෙව් ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය නිෙයෝජනය කළ
නීතිඥ මහත්වරුන් අගතියට පත් පාර්ශ්වයන්ටද අදාළ වැදගත්
කරුණක් පිළිබඳව අධිකරණෙය් අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ, රජෙය්
රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව විනාශයට පත් ස්ථානයන්ට
ෙමෙතක් කැඳවා නැති බවයි. විෙශේෂෙයන්ම, ගින්ෙනන් විනාශ වූ
ස්ථානයන් ෙවත රස පරීක්ෂකයන් කැඳවා ගින්නට ෙහේතුව
පරීක්ෂා කිරීම මුළු ෙලෝකෙය්ම අනුගමනය කරන කමෙව්දයක්.
නමුත් ෙමහිදී රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තුව කැඳවා නැතුවා
පමණක් ෙනොව එවැනි පරීක්ෂණයක් සඳහා අවශ සාක්ෂි
සියල්ලම මැකී යන අයුරින් ගිනි ගත් ස්ථානයන්හි සියලු සුන් බුන්
ඉවත් ෙකොට පිළිසකර කිරීමට හමුදාව ෙයොදා තිෙබනවා. ෙම්
නිසා මෙහස්තාත්තුමා ෙම් නඩුවට අදාළ ස්ථානය අවට සුන් බුන්
ඉවත් කිරීම සහ පිළිසකර කිරීම තහනම් කරමින් නිෙයෝගයක්
නිකුත් කර තිෙබනවා. නමුත් අෙනක් සෑම තැනකම සාක්ෂි වසා
දැමීෙම් කියා පිළිෙවත කියාත්මක වන බව මම ෙම් සභාෙව්
අවධානයට ලක් කරන්නට කැමැතියි. ෙම් පසු බිම මත මම
අධිකරණ අමාත තුමන්ෙගන් මතු දැක්ෙවන පශ්න විමසන්නට
කැමැතියි.
1.
ෙවඩි උණ්ඩ පාවිච්චි කළ බවට සාක්ෂි ඔබතුමා සතුව
තිෙබ්ද?
2.
මරණ පරීක්ෂණ වාර්තාව නිසි අයුරින් සකස් ෙනොකළ
නිලධාරියාට විරුද්ධව ඔබතුමා ෙගන ඇති පියවර
ෙමොනවාද?
3.
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් රාජකාරි කරන
නිලධාරින් පිටස්තර බලෙව්ගයන්ට හා පීඩනයන්ට යටත්ව
කියා කිරීම ෙමරට අධිකරණ පද්ධතිය බාල්දු කරලීමට
ඉවහල් ෙවනවා ෙන්ද?
4.
අනාගතෙය් එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වළක්වාලීම
සඳහා ඔබතුමා ගන්නා පියවර ෙමොනවාද?
5.
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව මෙහස්තාත් පරීක්ෂණයට
සහභාගි ෙනොවුෙණ් කවර ෙහේතුවක් නිසාද?
6.
රජෙය් රස පරීක්ෂක ෙදපාර්තෙම්න්තු පරීක්ෂණයකින්
ෙතොරව සුන් බුන් ඉවත් කරලීෙම් කියාදාමය ආරම්භ කළ
අවස්ථාෙව් එය වැළැක්වීමටත්, රජෙය් රස පරීක්ෂක
කැඳවීමටත් අධිකරණ අමාත ාංශය මැදිහත් ෙනොවුෙණ්
ඇයි?
ස්තුතියි.

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

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

Hon. Speaker, the Hon. Leader of the Opposition's
Question today comprises three important components.
Firstly, the controversy pertaining to the cause of death of
the two who had died as a result of the violence in the
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Welipitiya area. The second component relates to the
Attorney-General not being present at an inquest
proceeding. The third component, perhaps, is the issue
pertaining to the Government Analyst not being
summoned before the debris was removed from the
destroyed properties.
Sir, I have had detailed discussions with officials of
the Colombo Crime Division as well as the Scene of
Crime officials from Kalutara who had gone to the
location where the incident took place, particularly in
Welipitiya in the Dharga Town area. As a matter of fact,
this controversy has got further aggravated because of the
particular news item that is adverted to me by the Hon.
Leader of the Opposition. I do agree, but I must explain
the background to this issue.
I visited the scene. This incident took place on the 15th
night. Early morning on the 16th, I was, perhaps, the first
politician to visit that area and all the residents were there,
and the next of kin of the deceased told me very perfectly
and clearly that indeed shooting did take place and the
deaths occurred as a result of shooting by these
individuals who were involved in the mob. Having
listened to that, I am informed that the Scene of Crime
officials who visited thereafter as well as the officials
from the Colombo Crimes Division, have also ascertained
the same fact, collected spent bullets from the area and
have continued to come to the conclusion that shooting
did take place. Seven people have been injured, among
whom two have already succumbed to their injuries. This
whole controversy arises as a result of the postmortem
report that had been filed in the Magistrate's Court, which
inquired into these particular deaths. There again, I have
clarified from the Magistrate concerned. I am informed
that already at the sitting that was held a few days ago,
when counsel appeared on behalf of the aggrieved parties,
the Magistrate allowed him to examine the PMR, the
postmortem report, and it is now revealed that one of the
post-mortem reports confirmed that, in fact, one death
occurred due to shooting and the other is somewhat
unclear and therefore, the Magistrate has ordered that the
Judicial Medical Officer concerned be summoned to
Court for his evidence to be led in order to ascertain the
cause of death. It is also the fact that the next of kin of the
deceased, because of the trauma of exhumation, would
not always want an exhumation to take place and,
therefore, it was advisable for the Magistrate to call the
JMO to ascertain as to the suspicion relating to the second
report. Therefore, this is a matter pending before court.
Though I can escape by saying it is sub judice and not say
anything because of the nature of the matter of public
importance, I thought I will, without prejudice to the
rights of the parties involved, state this in Parliament
today. The Scene of Crime officials as well as the
Colombo Crime Division have given me a detailed
account of the investigation they have carried out.
Then, I would come to the next matter pertaining to
non-summoning of the Attorney-General to appear at an

46

inquest proceeding. It does not ordinarily take place that,
at every inquest proceeding, the Attorney-General is
summoned. The police officials have decided that they
could conduct or assist the Magistrate in conducting the
inquest.
The other pertinent issue that the Hon. Leader of the
Opposition has raised pertains to the debris being
removed from the destroyed properties before the
Government Analyst being summoned.
To this end, I have spoken to the Deputy InspectorGeneral of Police in charge of the area and his contention
is that he has taken all necessary steps in instructing the
Scene of Crime officials to collect whatever material
necessary, and in fact, only when it pertains to a doubt as
to the cause of fire, that they will be calling for the
Government Analyst’s Report.
In all statements that have been recorded, nobody is
contradicting the fact that the fire did take place because
certain mobs came and set fire to these places: residences
and business places. Nobody has contradicted that fact
and the police itself is aware that the fire had been caused
and was not an accidental fire due to an electrical short
circuit or any other reason. Therefore, they did not see
any necessity to invite the Government Analyst to come
and examine the destroyed property. But, there was a
doubt, particularly, on the 17th morning, when the
NOLIMIT departmental store in Panadura was burnt
down. The police officials were there; I too went there
very early that morning. All the senior officials were
there. There were certain controversies relating to the
cause of fire. Then, the police immediately ordered that
the Government Analyst be summoned and that Report is
still pending and it has not been filed in court. This is the
factual situation and I do not think that we should cast
aspersions on the conduct of judicial proceedings in this
case, as it has been fully explained and I am convinced
that the inquiry will reveal any other facts that are
necessary to ascertain what has happened.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්ෙකන් වැදගත් පශ්නයක් මතු
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ සම්බන්ධෙයන් ඇමතිතුමාට ස්තුති
කරන්න ඕනෑ. The whole postmortem report now looks
faulty. What you have said has actually been proved correct.
ඔබතුමා එදා පකාශ කරපු ෙද් ඇත්ත කියලා දැන් ඔප්පු ෙවලා
තිෙබනවා. There seems to have been a cover-up. How did
that cover-up take place? I am not casting any aspersions on
the Magistrate. I think he did the correct thing. When the
BASL was going to be present, the AG’s Department should
have sent someone but that does not matter. The main issue,
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

Please give me the mike.

Hon. Minister, is that there seems to have been a cover-up
because you cannot say that a person who was shot was
killed by some other blunt weapon. So, will this House be
informed of all the facts?

කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් ෙපෙනන හැටියට
ඇත්ත
තත්ත්වයයි, මූලික වාර්තාවයි අතර විශාල ෙවනසක් තිෙබනවා.
එෙහම වුෙණොත් ඒක contradiction එකක්. ඇත්ත වශෙයන්ම
අනාගතෙය් එන එක වාර්තාවක්වත් අපට පිළිගන්න බැරි වනවා. ඒ
නිසා ෙදවැනි වාර්තාව ලැබුණාට පස්ෙසේ ඇමතිතුමා ෙම් ගරු
සභාවට පැමිණ ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු කියනවා නම් මම
කැමැතියි. So, let this House be informed because as a result
of this, every postmortem will always be questioned by one
of the parties. But, as far as the incident is concerned, it does
seem to indicate that there has been a cover-up. Otherwise, I
cannot come to any other conclusion of what you have said,
Hon. Minister. I know you cannot say everything.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

I must categorically say that as far as I am concerned from the way in which I interviewed all the police officers
who came before me that morning to explain what has
already taken place - in addition to what I have already
disclosed, I am also told that the police had taken the
precaution of submitting the weapons of all the officers
who were present at the scene during the riots, so that
they could eliminate any doubt of those bullets being fired
out of the weapons that had been used by the police
officers who were there on duty. They have seen to it that
those weapons with the spent cartridges are also
submitted to the Government Analyst for a report.
Together with that, I must also say that the Colombo
Crimes Division and the Scene of Crime officials did also
say that except for one, there are few witnesses who have
testified about the assailants and the identity of the
assailants. Some of them have been taken into custody;
others are being looked for. While this particular shooting
incident took place, there was a very powerful light that
was focused on to the beleaguered community and,
therefore, they were unable to identify the assailants
properly. But, inquiries are proceeding, suspects are being
grilled and the course of justice will hopefully prevail.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Hon. Speaker කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්ක වාදයක් කර ගන්න යන්න එපා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

From what the Hon. Minister has said, obviously the
police -

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට තව පැහැදිලි කර ගන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද?
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඇමතිතුමා කිව්ව හැටියට, obviously, the police officers
have not fired to bring the situation under control. It is far
more serious. And, if you say that lights were used, I do
not think any civilian organization has the type of
equipment that is described here. While thanking the
Minister for following it up, I still feel it makes a stronger
case to keep us informed of the progress from time to
time.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

II
ඕල්කට් මාවෙත් කඩ ඉවත් කිරීම

ஒல்ெகாட் மாவத்ைதயி

ள்ள கைடகைள அகற் தல்

REMOVAL OF SHOPS IN OLCOTT MAWATHA

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.
ෙකොළඹ මහ නගර සභා බල පෙද්ශය තුළ, ෙකොළඹ 11,
ඕල්කට් මාවෙත් පිහිටි කඩ ඉවත් කිරීම ආශිතව එහි ව ාපාරික
පජාව තුළ වර්ධනය ෙවමින් පවතින ගැටලුකාරි තත්ත්වය
පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි.
2013 සැප්තැම්බර් මස මුල් සතිෙය්දී කිසිදු දැනුම් දීමකින්
ෙතොරව ඉහත කී ඕල්කට් මාවෙත් කඩ හිමියන් ෙවත පැමිණ
බලහත්කාරෙයන් සංගණනයක් පවත්වා ඇති අතර, අසන ලද
පශ්නවලට කිසිදු පිළිතුරක් දීම හමුදා නිලධාරින් පතික්ෙෂේප ෙකොට
තිෙබනවා.
කරුණු ෙමෙසේ තිබියදී ෙකොළඹ නගර සභා බල සීමාව තුළ
"ෙකොළඹ ෙකොටුව හා පිටෙකොටුව පෙද්ශෙය් වාණිජ භාවිතයන්
විධිමත් කිරීෙම් හා නගර අලංකරණය කිරීෙම් ව ාපෘතිය"
යනුෙවන් ව ාපෘතියක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින්
කියාත්මක කිරීමට පටන් ෙගන තිෙබනවා. එම ව ාපෘතිය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ෙවනුෙවන් තිවිධ හමුදාෙව් නිලධාරින්. සිය නිල ඇඳුම සහිතව
ව ාපාරික ස්ථානවලට පැමිෙණන හමුදා නිලධාරින් විවිධ
සංගණන කටයුතුවල නිරත ෙවනවා. ඒ අතර ඔවුන් පැහැදිලි කර
තිෙබන්ෙන් උක්ත ඕල්කට් මාවෙත් කඩ ඉවත්ෙකොට ඒ ෙවනුවට
කිසිදු ෙගවීමකින් ෙතොරව බැස්ටියන් මාවතින්ද ෙදවන සහ ෙතවන
අදියර ෙලස කඩ කාමර ලබා ෙදන බවයි.
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ෙමම
ඕල්කට් මාවෙත් ෙවෙළඳාම්
කරන ෙවළඳුන්
"සීමාසහිත අගනුවර ඕල්කට් මාවත නාගරික ෙවෙළඳ සමිතිය"
යනුෙවන් සමිතියක් ෙගොඩ නඟා ඇති අතර, එහි පිහිටි කඩ 60ක්
පමණ නියමිත පරිදි ෙකොළඹ මහ නගර සභාෙවන් අනුමත කළ
කඩ වන අතර, අවුරුදු 55කට ආසන්න කාලයක් තුළ ඔවුන් එහි
ෙවෙළඳාම් කටයුතු කරමින් සිටියි. නියමිත පරිදි ඔවුන් ෙකොළඹ
නගර සභාවට අදාළ බදු ෙගවමින් සිටිනවා.
කරුණු ෙමෙසේ තිබියදී, පිටෙකොටුව බැස්ටියන් මාවතට යාව
ෙබ්ෙර් වැව ඇළ මාර්ගය ආශිතව ඉදිකරනු ලබන "පාෙවන
ෙවෙළඳෙපොළ" - "Floating Market "- ව ාපෘතිෙයන් කඩ
කාමර ලබා ගන්නා ෙලසට අයදුම් පතයක් නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් නිලධාරින් විසින් ෙමම ෙවෙළඳ සංගමෙය් සාමාජික
මහත්වරුන් හට ෙබදා දී තිෙබනවා. ෙමම ඉල්ලුම් පතය ඇතුළත්
ආවරණ ලිපිෙය් ඇති ඇමුණුම් (1)හි ඇතුළත් ෙතොරතුරු ඇස් මවිත
කරවන සුලුයි. මුල දී ෙවෙළඳුන් හට පවසන ලද කරුණුවලට
හාත්පසින් ෙවනස් ෙතොරතුරු එහි සඳහන් ෙවනවා.
එම ෙල්ඛනෙයහි ඇතුළත් ෙතොරතුරුවලට අනුව ෙවෙළඳ කුටි
සහ කඩ කාමර යනුෙවන් වර්ග 02ක ෙවෙළඳසැල් උක්ත
ව ාපෘතිය තුළ පවතිනවා. වර්ග අඩි 50ක් වන ෙවෙළඳ කුටියක්
සඳහා මූලික ෙගවීම රුපියල් 3,00,000ක් වන අතර වර්ග අඩි
100ක කඩ කාමරයක් සඳහා රුපියල් 8,50,000 සිට රුපියල්
9,50,000 දක්වා පරාසයක් සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා. එෙමන්ම
ෙවෙළඳකුටි සඳහා මාසික කුලිය රුපියල් 2,000/-ක් ද, කඩ කාමර
සඳහා රුපියල් 6,000/- සිට රුපියල් 7,500/- දක්වා පරාසයක ඇති
බව ද සඳහන් ෙකොට තිෙබනවා.
උක්ත බදුවලට අමතරව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට වැට්
සහ ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු ෙගවිය යුතු ෙවනවා. ඊට අමතරව
විදුලිය සහ ජල බිල්පත් ෙවනම ම ෙගවිය යුතු අතර, වරිපනම් බදු
නගර සභාවට ෙගවිය යුතු ෙවනවා.
ඉහත කී විකල්ප ස්ථාන ෙවෙළඳාමක් වර්ධනය කළ හැකි
මට්ටමක ස්ථාන ෙනොවන අතර, එමගින් සිදු ෙවන්ෙන් දීර්ඝ
කාලීනව ෙමෙතක් කර ෙගන ආ ව ාපාරික ස්ථාන බංෙකොෙළොත්
වී ෙමම ව ාපාරිකයන් අනාගත ණයකාරයන් බවට පත් වීමය.
ඉහත තත්ත්වය ෙමම ෙවෙළඳුන්ට කිසිෙසේත්ම ෙනොගැළෙපන
අතර, දැනටමත් බැංකුවලට සහ ෙවෙළඳාම ෙවනුෙවන්
ෙපෞද්ගලිකව ලබා ගත් ණයවලට ෙගොදුරු වී සිටින ඔවුන්
කබෙලන් ලිපට වැටීෙම් අවස්ථාවක් උදාවිය හැකියි.
එෙමන්ම ෙමවැනි ව ාපෘතියක් ඕල්කට් මාවත සහ බැස්ටින්
මාවත ආශිතව කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට කිසිදු
ෛනතික අයිතිවාසිකමක් ද ෙනොමැති බව දැන ගන්නට ලැබී
තිෙබ්. ඕල්කට් මාවෙත් කඩ පිහිටි භූමිය ෙකොළඹ නගර සභාවට
අයත් භූමියක් වන අතරම, විකල්ප වශෙයන් ලබා ෙදන ස්ථානය ද
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අයත් භූමියක් බව සහ
ෙබ්ෙර් වැව රක්ෂිතය බවද දැන ගන්නට තිෙබනවා. නිසි
අවසරයක් ලබා ෙනොෙගන එම විකල්ප ස්ථානයට ගියෙහොත්
කිසියම් දිෙනක දුම්රිය මාර්ග රක්ෂිතවලින් ඉවත් කිරීෙම්
අවස්ථාවක් පැමිණියෙහොත් ෙමම ව ාපාරිකයන් හට එයින් ද ඉවත්
වීමට සිදු ෙව්. එෙසේ සිදු වුවෙහොත් ඔවුන්ෙග් ව ාපාරවල ෙසේවය
කරන ෙසේවකයන් සහ පවුල්වල සාමාජිකයන් 2000කට ආසන්න
පමාණයක් නියත වශෙයන්ම අන්ත අසරණභාවයට ඇද වැටිය
හැකියි.
ඉහත තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු
අදාළ අමාත වරයා විසින් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි
අෙප්ක්ෂා කරනවා.
1.

ෙකොළඹ 11, ඕල්කට් මාවෙත් පිහිටි ෙවෙළඳ සැල් අයත්
භූමිය ෙකොළඹ මහ නගර සභාවට අයත් භූමියක් බව
ආණ්ඩුව විසින් පිළිගන්නවා ද? එම භූමිය කාෙග්ද? .
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2.

එම භූමිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් භූමියක්
යැයි පවසන්ෙන් නම්, ඉඩම් අත් පත් කර ගැනීෙම් පනතට
අනුව ෙහෝ රජෙය් ඉඩම් සන්තකය පවරා ගැනීෙම් පනතට
අනුව පවරා ගැනීම් කටයුතු සිදු කර තිෙබනවා ද? එෙහම
නැතිව කිසිෙවකුෙග් තනි අධිකාරී බලයකට ෙමම ඉඩම්
බලහත්කාරෙයන් අත් පත් කර ගැනීමක් සිදු ෙකොට
තිෙබනවා ද?

3.

එෙමන්ම විකල්ප ස්ථාන ලබා දී ඇති බැස්ටියන් මාවතට
යාව ෙබ්ෙර් වැව ඇළ මාර්ගය ආශිත භූමිය දුම්රිය
අධිකාරියට ෙහෝ ෙබ්ෙර් වැව රක්ෂිතයට අයත් භූමි
භාගයක් බව ඔබතුමා පිළිගන්ෙන්ද? එෙසේ නම් එම භූමිය
නීත නුකූලව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා
ගැනීමක් සිදු කර තිෙබ්ද?

4.

විකල්ප ස්ථාන සඳහා ඉහතින් දක්වා ඇති පරිදි අධික මුදල්
ෙගවීමක් සහ බද්දක් ෙගවීමට පාදක කර ගත් නිර්ණායක
විස්තර කළ හැකිද?

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමම කියාවලි සඳහා
නිරන්තරෙයන් හමුදා නිලධාරින් බඳවා ගන්ෙන් ඇයි? නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් තවත් බල කායක් හැටියට ෙමම හමුදා
නිලධාරින් පත් ෙකොට තිෙබනවාද කියලාත් මා දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා (අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ
ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා)
(மாண் மிகு .எம்.ஜயரத்ன - பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த
சாசன, மத அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

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

ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා ස්ථාවර නිෙයෝග 23
(2) යටෙත් ඇසූ පශ්නයට පිළිතුරු දීමට පථම ෙපොඩි විස්තරයකුත්
කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙකොළඹ නගර සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත් ෙකොළඹ හා
පිටෙකොටුව පෙද්ශය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින් පමුඛතා පදනම යටෙත් විෙශේෂ ව ාපෘති
කිහිපයක් කියාත්මක කිරීමට හඳුනා ෙගන ඇත.
ෙකොළඹ පිටෙකොටුව ඕල්කට් මාවත හා බැස්ටියන් මාවත
ආශිත පෙද්ශය ශී ලංකාෙව් මගී පවාහන ජාලෙය් පධාන මංෙතොට
ෙලස සංවර්ධනය කිරීෙම් ව ාපෘතිය ඉන් එක් ව ාපෘතියක් ෙලස
කියාවට නැංවීමට සැලසුම් සකස් කරමින් පවතී. එහි ආරම්භයක්
වශෙයන් වර්තමානෙය් එම පෙද්ශෙය් පිහිටි සියලුම අවිධිමත් හා
අනවසර වාණිජ භාවිතයන් ඉවත් ෙකොට එම පෙද්ශය නගර
අලංකරණය ඇති වන පරිදි සංවර්ධනය කිරීමට නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දැනටමත් පියවර ෙගන ඇත.
ෙමහිදී ඉවත් කරනු ලබන සියලුම අවිධිමත් කඩ කාමර හා
ෙවළඳ කුටි සඳහා විධිමත් සැලසුමක් යටෙත් ඉදි කරනු ලබන
ෙවළඳ සංකීර්ණ තුළින් විකල්ප කඩ කාමර ලබා දීමට පියවර
ෙගන ඇත. ෙමම වැඩසටහෙන් නියමු ව ාපෘතියක් ෙලස
පිටෙකොටුව බැස්ටියන් මාවතට යාව ෙබ්ෙර් වැව ආශිතව
අභිනවෙයන් ඉදි කළ "පාෙවන ෙවළඳ ෙපොළ" හඳුන්වා දිය හැක.
ෙමම නව ෙවෙළඳ සංකීර්ණය තුළින් පිටෙකොටුව බැස්ටියන්
මාවත බස් නැවතුම් ෙපොළ පරිශය ආශිත ඕල්කට් මාවතට හා
බැස්ටියන් මාවතට මුහුණලා ෙව්දිකාෙව් හා මාර්ග රක්ෂිතෙය්
පිහිටි කඩ කාමර සඳහා විකල්ප කඩ කාමර ලබා දීමට පියවර
ෙගන ඇත.
ෙමය හුෙදක්ම විකල්ප කඩ කාමර ලබා දීම අරමුණු ෙකොට
ගත් ව ාපෘතියක් ෙනොවන අතරම එය ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය
සංචාරකයින්ෙග් ආකර්ෂණය ඇති වන පරිදි ෙද්ශීය නිෂ්පාදන
අෙළවි කිරීම සඳහා ෙහොඳ ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කරලීමද
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පෙද්ශෙය් ෙභෞතික හා පාරිසරික සංවර්ධනයද අරමුණු ෙකොට
කියාත්මක කරන ලද්දකි.

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම සහ දිනට නියමිත කටයුතු. අද දින
න ාය පතෙය් විෂය අංක 1 සහ 2. ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත්
නිෙයෝග අංක 1 සහ 2 අනුමත කිරීමට. ගරු කුමාර ෙවල්ගම
ඇමතිතුමා.

ෙකොළඹ මහ නගර සභා පෙද්ශය තුළ ෙකොළඹ 11 ඕල්කට්
මාවෙත් කඩ ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව එහි ව ාපාරික පජාව තුළ
වර්ධනය ෙවමින් පවතින ගැටලුකාරී තත්ත්වය හා අදාළව ගරු
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් අසන
ලද පශ්නවලට පිළිතුරු පහත දක්වා ඇත.
01.

නැත. ඕල්කට් මාවෙත් ෙවෙළඳ සැල් පිහිටි භූමිය රජය සතු
මාර්ග රක්ෂිතයකි.

02.

ෙමම බිම් තීරුෙවහි පිහිටි ෙවෙළඳ සැල් ඉවත් කිරීම සිදු
කරනුෙය් භූමිෙයහි අයිතියක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ෙවත ලබා ගැනීෙම් අභිපායක් මත ෙනොවන අතර හුෙදක්ම
ෙපොදු මහ ජනයාෙග් පහසුව සඳහා විවෘත අවකාශයක්
පිළිසකර කිරීෙම් නගර සැලසුම් අවශ තාවන් සඳහාය.

03.

04.

විෂයගත භූමිය දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරෙය් පැවති
රජෙය් සන්තකය යටෙත් පැවති බිම් තීරුවකි. එහි
සන්තකය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ෙවත ෛනතිකව
පවරා ගැනීෙම් කටයුතු සිදු ෙවමින් පවතී.
කඩ කාමර ඉදි කිරීමට හා ඒ අවට ඇති භූමිය පාරිසරික
අලංකාරය ඇති වන පරිදි සංවර්ධනය කිරීමට නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට වැය වූ පිරිවැය පියවා ගැනීම මූලික
නිර්ණායකයයි. එෙහත් එම මුදල පියවා ගැනීෙම්දී
අනුගමනය කරනුෙය් කඩ කාමරවල ෙවෙළඳ ෙපොළ
වටිනාකම අය කිරීමකින් ෙතොරව ෙමය විකල්ප
පහසුකමක් ෙලස සලකා ව ාපෘතිය සඳහා වැය කළ
මුදලින් ඉතා සුළු මුදලක් අය කිරීමකි.

ස්තුතියි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු අගමැතිතුමාට ෙමයට පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන්ද කියා මට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. අගමැතිතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් ෙමතැන
පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ ව ාපාරික මහත්වරුන්ෙග්
ව ාපාරික ස්ථානත් අහිමි ෙවලා තිෙබන එකයි; ඔවුන්ට ජීවත්
වීෙම් මාර්ගත් අහිමි ෙවලා තිෙබන එකයි; ලබා දී තිෙබන
බිම්කඩවල්වල ව ාපාර සිද්ධ වන්ෙන්ත් නැති එකයි. දැන් ඒ
ජනතාවට පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ජනතාව මුහුණ දී
තිෙබන ගැටලුවට පිළිතුරක් ඔබතුමා ලබා දීපු පිළිතුෙර් කිසි
ෙසේත්ම නැහැ. තිෙබන තත්ත්වය ඔබතුමා කිව්වා. මා ෙමයට
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කෙළේ ෙම් ජනතාවට පිළිතුරක් ලබා
දීමටයි. ඔවුන්ෙග් ජීවිත විශාල වශෙයන් අස්ථාවර භාවයකට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. එයට පිළිතුරක් ලබා ගැනීමටයි අවශ කම
තිෙබන්ෙන්. නගරෙය් ලස්සණ ෙහෝ සංචාරකයන්ෙග් පැමිණීම
ෙහෝ ෙනොෙවයි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඒ අයට තිබුණු තත්ත්වයට වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති
කිරීමයි නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් බලාෙපොෙරොත්තුව
වන්ෙන්. ඔබතුමා සඳහන් කළ කාරණය මා නාගරික සංවර්ධන
අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය් දී ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම්දීම - අංක
1. ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා පැමිණ නැත.

ෙමෝටර් වාහන පනත: නිෙයෝග
ேமாட்டார் வாகனச் சட்டம் :
ஒ ங்குவிதிகள்

MOTOR TRAFFIC ACT : REGULATIONS
[අ.භා. 2.13]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත තුමා)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்

அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"(203 වැනි අධිකාරය වූ) ෙමෝටර් වාහන පනෙත් 19 වැනි වගන්තිය සමඟ
කියවිය යුතු, එකී පනෙත් 237 වැනි වගන්තිය යටෙත් පවාහන
අමාත වරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ජනවාරි 29 දිනැති අංක 1847/ 32
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2014.06.18 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතු ය."

ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් මාර්ගවල සිදු වන අනතුරු
දිෙනන් දින ඉහළ යමින් පවතින අතර, පසු ගිය වසෙර් වාර්තා වූ
මාර්ග අනතුරු සංඛාව 39,801ක් ෙව්. එයින් බරපතළ අනතුරු
6,938ක් හා මාරක අනතුරු 2,182ක් සිදු වී ඇති අතර, 2,340
ෙදෙනක් මිය ෙගොස් ඇත. හඳුන්වා දී ඇති රක්ෂණ කමය අනුව
වාර්තා වන හදිසි අනතුරු සංඛ ාවට වඩා විශාල සංඛ ාවක් හදිසි
අනතුරු සිදු වන බැවින්, අමතර ෙකොටස් සඳහා වැය වන විෙද්ශ
විනිමය පමාණය ද සැලකිය යුතු ෙලස ඉහළ ෙගොස් ඇත. එෙසේම
ෙමම අනතුරු නිසා මිය යන සංඛ ාව හා බරපතළ අනතුරු සිදු
වන සංඛ ාව වැඩි වීම මත එමඟින් පීඩා විඳින පුද්ගලයන් සංඛ ාව
වැඩිවීම නිසා ආර්ථික හා සමාජීය ගැටලු රැසක් මතු වී ඇත.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය මඟින් 2011 - 2020 දක්වා
කාලය මාර්ග අනතුරු අවම කර මාර්ගය පාවිච්චි කරන්නන්ෙග්
සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීෙම් දශකය ෙලස පකාශයට පත් කර
ඇති අතර, ශී ලංකාව ද ෙම් වනවිට එම දශකය පකාශයට පත් කර
ඇත. ඒ අනුව දැනට සිදු වන මාර්ග අනතුරු සංඛ ාව අවම කිරීම
සඳහා සියලුම පධාන පාර්ශ්වකරුවන් විවිධ කමෙව්දයන් හා
වැඩසටහන් සැලසුම් කර ඇති අතර, ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් රියදුරන් හා රියදුරු උපෙද්ශකවරුන්
පුහුණු කිරීෙම් සහ මහජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩසටහන්
සැලසුම් කිරීමට ෙමන්ම නියාමන කටයුතු සඳහා නීති සම්පාදනය
කිරීමට ද පියවර ෙගන ඇත. ඒ අනුව ෙමෝටර් රථ පවාහන
පනෙත් 128 (අ) වන වගන්තිෙය් ඇති පතිපාදන යටෙත් මගී ෙසේවා
වාහන සඳහා වූ නිෙයෝග මාලාවක් අංක 1848/29 සහ 2014
ෙපබරවාරි මස 06 දිනැති අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් පකාශයට
පත් කර ඇත.
එම ගැසට් පතෙයහි නිෙයෝගය 2015.01.01 දින සිට
කියාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර, මූලික වශෙයන් පහත
සඳහන් කරුණු අන්තර්ගත කර ඇත. ෙපොදු ෙසේවා වාහනයක් වන
“motor coach” රථයක් පැදවීමට විෙශේෂ පිටසනක් ලබා ගැනීමට
ඉල්ලුම්කරුෙවකු විසින් සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් හා නියමයන්
පිළිබඳව දක්වා ඇත. එනම්:
01.

වයස අවුරුදු 23-65 අතර තැනැත්ෙතක් වීම;

02.

අවුරුදු ෙදකක පළපුරුද්දක් ලබා තිබීම;
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03.

මගී ෙසේවා වාහන පැදවීම සඳහා අවශ
සහතිකයක් ලබා තිබීම;

ෛවද

04.

පථමාධාර හා කාර්මික දැනීම පුහුණු කිරීෙම් ආයතනයක
පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කිරීම;

05.

රියැදුරන් සදාචාර සම්පන්න පතිපත්තිගරුක රිය පැදවීමට
අවශ දැනුම ලබා ගැනීම.

ෙමම මූලික අවශ තාවන් සඳහා වන පාඨමාලාවක් සාර්ථකව
අවසන් කිරීෙම්දී පථමාධාර දැනුම තුළින් හදිසි අනතුරකදී කියා
කළ යුතු ආකාරය හා පථමාධාර ලබා දීම ගැන අවෙබෝධය,
කාර්මික දැනුම මඟින් වාහනෙය් කියාකාරිත්වය හා නඩත්තු
කිරීෙමන් සිදු විය හැකි අනතුරු අවම කර ගැනීම, සදාචාර
සම්පන්න පතිපත්තිගරුක විනීත පාරිෙභෝගික ෙසේවාවක් ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් පුළුල් දැනුමක් ලබා දීමට අෙප්ක්ෂිතය.
ඒ අනුව ඉදිරිෙය්දී වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ආරක්ෂාකාරීව මඟී
ෙසේවාව කියාත්මක කිරීම සඳහා අංක 1848/29 සහ 2014
ෙපබරවාරි මස 06වන දින ගැසට් නිෙව්දනය පකාශයට පත් කරන
ලද අතර, උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත්
කරමි.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි එයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙමයයි. දැන් accidents වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුදු 21දී
ඕනෑම ෙකෙනකුට bus licence එකක් ගන්න පුළුවන්. තමන්ෙග්
trial එකට පසු bus licence එකක් ගන්න පුළුවන්. Bus licence
එකක් ගත්ත පමණින්ම මගීන් ෙගන යන රියැදුෙරක් ෙවන්න
බැහැ. මගීන් ෙගන යනවා කියන එක ෙලොකු වග කීමක්. මම
හිතන හැටියට අවුරුදු 21 සම්පූර්ණ ෙවලා bus licence එකක් ගත්
සැණින්ම මගීන් ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ
නිසා තමයි අපි ෙම් නිෙයෝග හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්. Bus licence
එකක් අරෙගන අවුරුදු ෙදකකට පස්ෙසේ, ඒ කියන්ෙන් අවුරුදු 21 දී
bus licence එක ගත්ෙතොත් ඒ පුද්ගලයාට පුළුවන් අවුරුදු 23 දී
ෙම් පාඨමාලාවට ඇතුළු ෙවලා බස් මගීන් ෙගන යන රියැදුෙරක්
හැටියට සහතිකයක් ලබා ගන්න. ෙම්ක තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්. ඒ අනුව අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන 1 සිට 5 දක්වා වූ ඒ
සුදුසුකම් සියල්ලටම යටත්ව ඉතාම ෙහොඳ රියැදුෙරක් බිහි කරන්න
අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා
සිටිනවා, ෙම් නිෙයෝගවලට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනුමැතිය ලබා
ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, මම මුලින් කිව්වා වාෙග්
තමුන්නාන්ෙසේලාත් දන්නවා, accidents ෙකොච්චර සිද්ධ වනවාද
කියන එක ගැන; මාර්ග අනතුරු සිද්ධ වනවාද කියන එක ගැන.
අනතුරු වැඩි හරියක්ම සිදු වන්ෙන් විනීතභාවෙයන් ෙතොරව ඉතා
ෙව්ගෙයන් රිය පැදවීම නිසා. ෙම් නිසා තමයි අපි ෙම් පාඨමාලාව
හඳුන්වා දී තිෙබන්ෙන්.

[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள்
சபாமண்டபத் ள் பிரேவசித்தார்.]
[At this stage, His Excellency President Mahinda Rajapaksa
entered the Chamber.]

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමහිදී පථමාධාර සම්බන්ධව, කාර්මික
දැනුම සම්බන්ධව ෙහොඳ පුහුණුවක් ලබා ෙදනවා. අවුරුදු ෙදකකට
පස්ෙසේ මගීන්ව ආරක්ෂාකාරී ෙලස ෙගන යන්න පුළුවන් විධියට
විනීත රියැදුෙරක් බිහි කරන්න තමයි අපි ෙම් නිෙයෝගවලින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් නිෙයෝගවලට
තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාෙග්ම කැමැත්ත, සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා.
[අ.භා. 2.20]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අද පවාහන ඇමතිතුමා පිළිගත්තා,
බරපතළ රිය අනතුරු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා; මාර්ග අනතුරු වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා; ඒ වාෙග්ම මිය යන සංඛ ාවත් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. ඇත්තටම එතුමා ඒක පිළිෙගන තිෙබනවා. අපි
දන්නවා, රජය වැඩිෙයන්ම ආෙයෝජනය කර තිෙබන්ෙන්
විෙශේෂෙයන්ම මාර්ගවලට සහ අධිෙව්ගී මාර්ගවලට බව.
ඇත්තටම ෙමතැන තිෙබන ගැටලුව ෙමයයි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔබතුමා සඳහන් කළා බරපතළ රිය අනතුරු සහ ඉන් මිය යන
පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබන බව මම පිළිගත්තා කියලා. මම
පිළිගත්තා ෙනොෙවයි, අද තිෙබන තත්ත්වය පැහැදිලි කර දීමක්
තමයි කෙළේ. ඔබතුමා ඒක නිවැරදි කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ස්තුතියි. මම නිවැරදි කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කියපු එකයි,
මම කියපු එකයි අපි හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් කියවලා බලමු.
ෙකෙසේ නමුත් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මෙග් අතින් වරදක්
වුණා කියා සිතුවා නම් ඒක නිවැරදි කිරීම ගැන. නමුත් මම
කියන්නට උත්සාහ කෙළේ ෙමයයි. රජයක් ෙම් විධියට වැඩි
වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කරන විට, -විෙශේෂෙයන්ම මහා
මාර්ගවලට- ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ඇතිවීම අසතුටුදායකයි.
ඊෙය්-ෙපෙර්දාත් අපට දැන ගන්නට ලැබුණා දුම්රිය මාර්ගවල
පීලි පනින බව. ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් තුළ දී, මුහුදුබඩ දුම්රිය
මාර්ගෙය් පීලි පැන්නා, උතුරු දුම්රිය මාර්ගෙය් පීලි පැන්නා, උඩ
රට දුම්රිය මාර්ගෙය් පීලි පැන්නා. ඇත්තටම ඒවා සිදු වුෙණ්
ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක් තුළදීයි. බම්බලපිටිය දුම්රිය
ස්ථානෙය්දී දුම්රිය පීලි පැනීම සිදු වූ අවස්ථාෙව් පවාහන
ඇමතිතුමාත් එතැනට පැමිණි බව දැන ගත්තා. ඒ අවස්ථාෙව්දී
ඇමතිතුමා එම දුම්රිය පීලි පැනීම ෙබොෙහොම සැහැල්ලු ෙකොට
සැලකුවා කියන අදහස තමයි අපට මාධ හරහා දැන ගන්න
ලැබුෙණ්. බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානෙය්දී දුම්රිය පීලි පැනීමට
පථමෙයන් මඟිෙයක් ඒ දුම්රිය පීල්ෙල් තිෙබන වරද දැකලා, එය
ඡායාරූපගත කරලා බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානාධිපතිට දන්වා
තිෙබනවා. නමුත් එතැන පීලි පැනීමක් සිදු වුණා.
GPS තාක්ෂණය දුම්රිය මාර්ගවලට අවශ බව අපි සඳහන්
කළ යුතුයි. GPS තාක්ෂණය ලබා ගැනීම පිළිබඳව මාස තුනකට
පමණ ෙපරදීත් සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඒ, දුම්රිය මාර්ග සඳහා GPS
තාක්ෂණය ලබා ගත යුතුයි කියලා. ඉන් පසුව සඳහන් කළා, ෙම්
සඳහා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මුදල් නැහැ, ඒ නිසා ගන්න බැරි
වුණා කියලා. නමුත් ඇත්තටම ෙමතැන විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා. මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ගැන අවදානමක් තිෙබනවා. ගිය
අවුරුද්ෙද් රිය අනතුරු ෙහේතුෙවන් 2,340 ෙදෙනකු මිය ගියා. ඒ
වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී මීට වඩා විශාල පමාණයකට අවදානමක්
තිෙබන බව සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකද,
අපි ෙම් තාක්ෂණය අලුත් කෙළේ නැත්නම්, ඒ සඳහා ආෙයෝජනය
කෙළේ නැත්නම් අනිවාර්යෙයන්ම දුම්රිය අනතුරු වැඩි ෙවනවා.
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

බම්බලපිටිය දුම්රිය ස්ථානෙය්දී දුම්රිය පීලි පැන්න අවස්ථාෙව්
මම එතැනට ගියා. මම එය සැහැල්ලු ෙකොට සැලකුවා ෙනොෙවයි.
මා එතැනට ගියාම දැක්කා, ඒ පීල්ල දිරලා තිෙබනවාය කියන එක.
මා ඒක ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා. මාධ යට කිව්වා, ඒ පීල්ල දිරලා
තිෙබනවාය කියන එක. පීලි පැනීම සාමාන ෙයන් සිද්ධ වන
ෙදයක්. 2010 දී derailments 36ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා; 2011 දී
49ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා; 2012 දී 9ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා;
2013 දී 22ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා; 2014 ෙම් වන ෙකොට 12ක්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙකෝච්චියක් යන ෙකොට derailments
සාමාන ෙයන් සිද්ධ ෙවනවා, දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිෙය් තිෙබන
සමහර අඩු පාඩුකම් නිසා. ඒ නිසා ෙම්ක සාමාන ෙදයක්. නමුත්
මා එය සැහැල්ලු ෙකොට සැලකුෙව් නැහැ. මම දන්නවා, එහි
බරපතළකම. ගරු මන්තීතුමනි, මුහුදුබඩ මාර්ගෙය් මුහුදත් එක්කම
තමයි, ඒ පීල්ල තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එතැන මලකඩ කෑෙම්
පවණතාව වැඩියි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි. පැහැදිලි වුණා. පීලි පනින්න එපා.
දුම්රියත් පීලි පනින්න එපා. ඔබතුමාත් ෙමතැනදී පීලි පනින්න
එපා.
මා හිතන විධියට ෙමතැන තිෙබන පධාන ගැටලුව රජෙය්
වියදම - public expenditure - පිළිබඳවයි. ෙමොකද, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2ක්, 3ක් විතර පවාහනයට වියදම් කරනවා
එයින් සියයට 50ක්ම වියදම් කරන්ෙන් පාරවල්වලටයි. සියයට
23යි, දුම්රිය ෙසේවයට. සියයට 5යි, මඟී පවාහන බස් ෙසේවාවට.
ඉතිරි සියයට 23 තමයි වරායවලටයි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවලටයි
වියදම් කරන්ෙන්. ඇත්තටම ෙමතැන ආෙයෝජනෙය් -වියදෙම්පශ්නයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මඟී පවාහනයට - public
transportවලට - එනම්, බස් ෙසේවයට සහ දුම්රිය ෙසේවයට වියදම්
කරන පමාණය අඩුයි කියලා අපි නැවත නැවත සඳහන් කරනවා.
ෙමොකද, ඇත්තටම මහ ජනතාව වැඩිපුර භාවිත කරන්ෙන් දුම්රිය
සහ බස් රියයි. එතැනට ඒ ආෙයෝජනය ගිහිල්ලා නැහැ. ඉතින් ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා තමයි. ෙමොකද,
ඒ තාක්ෂණයට ලැෙබන මුදල මදි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක වැරැදියි. දැන් බලන්න,
උතුරු මාර්ගය අපි ෙකොච්චර වැඩිදියුණු කරලා තිෙබනවා ද
කියලා. ඊට පස්ෙසේ මන්නාරම දුම්රිය මාර්ගය අරෙගන බලන්න.
යාපනය දුම්රිය මාර්ගය අරෙගන බලන්න. ෙම් පැත්ෙතන්, දකුණ
දුම්රිය මාර්ගය අරෙගන බලන්න. අපි දකුණ දුම්රිය මාර්ගය
සම්පූර්ණෙයන් සෑදුවා. ඒ විධියට අපි දැන් ඒවා සාදාෙගන යනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, මා බලන එක ෙනොෙවයි ෙවන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලාෙග් වාර්තාවලිනුයි මා ෙම්වා කියන්ෙන්. මා ෙම්වා
සඳහන් කරන්ෙන් ගමනාගමනය පිළිබඳ වාර්තාවලිනුයි. ඒ
වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් වාර්තාවලිනුයි, මා ෙම් දත්ත සඳහන්
කරන්ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු මන්තීතුමා, අපි දැන් අලුත් බස් රථ 2,200ක් ෙගෙනනවා.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මීට ෙපර කවදාවත් ෙගනැල්ලා නැහැ, බස් රථ 2,200ක්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. මා මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අද
ඉදිරිපත් කළ නිෙයෝගවලට අප විරුද්ධ නැහැ කියන එක.
ෙමොකද, දිගින් පළලින් විශාල බස් රථ ෙගෙනන්න ඕනෑ නම්,
ඒකට අපි විරුද්ධ නැහැ. අපත් හදන්ෙන් ෙම් ගැටලුව අවම
කරන්නයි. නමුත් ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය ගැන අපට ගැටලු
කීපයක් තිෙබනවා. අපි ඒක ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ, ෙම්
ෙවලාෙව්දී. අපි නැවත සඳහන් කරනවා, මහ ජනතාවෙග් පවාහන
ෙසේවාවලට -දුම්රිය ෙසේවයට සහ බස් ෙසේවයට- කරන ආෙයෝජන
පමාණවත් නැහැ කියන එක. ඔබතුමන්ලාට තිෙබන්ෙන් පාරවල්
පිළිබඳ, අධිෙව්ගී මාර්ග පිළිබඳ - යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ විසඳුමක්. මා ෙමතැනදී සඳහන් කරන්ෙන් එය සංවර්ධනය පිළිබඳ
ගැටලුවට විසඳුමක් ෙනොෙවයි කියන එකයි. මෙග් තර්කය
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන සිටිෙයොත්, ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමාට නැවත
පිළිතුරු ෙදන්න පුළුවන් කියලා මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවාම ෙහොඳ නැද්ද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන මා ෙමොෙහොතකින් කියන්නම්. [බාධා
කිරීමක්] කියන්නම් ෙමොෙහොතකින්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අධිෙව්ගී මාර්ග ෙහොඳ නැද්ද කියන්න ෙකෝ. ඒවා එපාද
කියන්න ෙකෝ.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන ඔබතුමා කථා කරන නිසා මම අධිෙව්ගී
මාර්ග ගැන ෙකළින්ම සඳහන් කරන්නම්. ෙමොකද, අධිෙව්ගී මාර්ග
ගැන කථා කරන ෙකොට ගරු කථානායකතුමාත් මා කියන ෙද්ට
එකඟ වන බව මා දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කියපු නිසා මා අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කථා
කරන්නම්.
අපි දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කථා කරමු. ඔය දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය මුලින් සැලසුම් කෙළේ lanes 4ක් සහිතව
හදන්නයි. බස්නාහිර පළාෙත් වැඩිෙයන් මඟී වාහන ගමන් කරන
නිසා lanes 4ක් සහිතව හදන්නයි සැලසුම් කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ
එතැන ඉඳලා lanes 2ක් සහිතව තමයි - ගාල්ලට, මාතරට සහ
එතැනින් එහාට - සකස් කිරීමට නියමිතව තිබුෙණ්. ඒක තමයි,
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මුල් සැලැස්ම. ඊට පස්ෙසේ රජය තීරණයක් ගත්තා, "නැහැ, නැහැ,
ඒක හරි නැහැ, අපි ෙම්ක මුල ඉඳලා අග වන කල්ම lanes 4ක්
සහිතව හදමු"යි කියලා. ඒ තීරණය ගත්තාම ඉස්සර ෙවලාම සිද්ධ
වන ෙද් ෙමොකක්ද? වියදම ඉහළට යන එකයි ෙවන්ෙන්. රුපියල්
බිලියන 30කින් හදන්න හැකිව තිබූ අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙවනුෙවන්
රුපියල් බිලියන 100ක් වියදම් වුණා; තුන්ගුණයකට වැඩිෙයන්
වියදම් වුණා. ඉෙබ්ටම වියදම් ෙවනවා, ඊට වඩා විශාල අධිෙව්ගී
මාර්ග-

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

කටුනායක මාර්ගය හදන්න පටන් ගත්තා යූඑන්පී ආණ්ඩුව
කාලෙය්. ඒකට ෙමොකද වුෙණ්? හැතැප්මක්වත් හැදුෙව් නැහැ.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

කටුනායක එක කවුද කෙළේ මැතිනිය ද කෙළේ, චන්දිකා ද
කෙළේ, ෙපේමදාස ද කෙළේ කියන එෙකන්, ඔය අතීත කතාවලින්
වැඩක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. අපි අද ගැනයි,
අනාගතය ගැනයි කථා කරමු.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

මා ඇසූ පශ්නයට තමුන්නාන්ෙසේ උත්තර ෙදන්න ෙකෝ.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය කාලෙය් හදන්න ගත්තු එකට ෙමොකද
වුෙණ්?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අපි ෙම් රට හදන්න හදන්ෙන් ඊළඟ පරපුර ෙවනුෙවනුයි. පසු
ගිය ෙද් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. අපි අද ගැන කථා කරමු.
[බාධා කිරීම්] කියන එක අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීම්] කියන
එක අහෙගන ඉන්න ටිකක් අකමැතියි වාෙගයි. අපි ෙබොෙහොම
වාසනාවන්තයි. අද දින සභා ගර්භයට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්
පැමිණ සිටිනවා. අපි ෙබොෙහොම වාසනාවන්තයි, අද අපට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ෙම් අධිෙව්ගී
මාර්ගය ජනාධිපතිතුමාටත් ෙබොෙහොම සමීපයි. අපි ෙම් ගැන
සාකච්ඡා කරමු.
ෙමයට තුන් ගුණයක වියදමක් ගියා. යටිතල පහසුකම් හා
සංවර්ධනය අතර සම්බන්ධතාව එන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් ෙගොඩ නඟන ෙකොට ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය ඒ හදන
ආර්ථික රාමුවට ඇතුළත් වන්නට ඕනෑ. උදාහරණයක් හැටියට
ගත්ෙතොත්, 1990 මැද භාගෙය්දී මලයාසියාෙව් උතුෙර් සිට දකුණට
අධිෙව්ගී මාර්ගයක් ෙගොඩ නැඟුවා. සිංගප්පූරුෙව් එක පැත්තක
සිට තායිලන්තෙය් සීමාවටම ඒ අධිෙව්ගී මාර්ගය දිෙවනවා. ඒ
අධිෙව්ගී මාර්ගය ෙගොඩ නඟන ෙකොට එයට සම්බන්ධ කළා,
කාර්මික ජනපද, සංචාරක ෙහෝටල්, ඒ වාෙග්ම නිවාස කම සහ
විශ්වවිද ාල.
අෙප් රෙට් සිද්ධ වුෙණ් ෙම්කයි. අප රෙට් ෙමම අධිෙව්ගී
මාර්ගය ඉදි කරන ෙකොට lanes හතරක් ඇතිව ඉදි කළා. එතෙකොට
ගාලු පාර තිබුණා. ගාලු පාෙර් වාහන ගියා. ඒ ගාලු පාෙර් ගිය
වාහන අධිෙව්ගී මාර්ගයට ආවා. It is a diversion of traffic rather
than a generation of new traffic. ඒකයි ඇත්තටම එතැන සිදු
වුෙණ්.
මාතර ඉඳලා, මතුගම ඉඳලා, ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹට එන
බස් එක ෙපර වාෙග්ම දිගින් දිගටම ඒ නගරවල සිට එනවා. නමුත්
ඇල්පිටිෙයන්, ෙදනියාෙයන්, මතුගමින් අලුත් බස් රථයක් ඒ
අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ෙකොළඹට එන්ෙන් නැහැ.
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මම ෙම් පැහැදිලි කරන්න හදන්ෙන් අධිෙව්ගී මාර්ගයක්
ෙගොඩනඟන ෙකොටත් -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔබතුමා බස් එෙක් ගිහිල්ලා නැහැ.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

බස් එෙක් ඕනෑ තරම් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේෙග්
වාර්තාවලින් මම ෙම් කථාවල් කියන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් NTC
එෙක් වාර්තා-[බාධා කිරීමක්]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගාල්ෙල් ඉඳලාත් බස් එනවා; මාතර ඉඳලාත් එනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගාල්ෙලන් එනවා, මාතරින් එනවා. මම ඒකයි කියන්ෙන්.
ඉස්ෙසල්ලා ආපු නගරවලින් අදත් එනවා. ෙම්කට කියන්ෙන්
diversion of traffic කියලා, generation කියලා ෙනොෙවයි. [බාධා
කිරීමක්] මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ ගැනත් ඕකම කියන්න
ෙවනවා ෙන්. මත්තල
ගුවන් ෙතොටු ෙපොෙළේත් තවම
තිෙබන්ෙන්ත් diversion of traffic මිසක් generation ෙනොෙවයි.
ඉතින් අපි ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක විෙව්චනයක්. අපි
ෙම් කියන්ෙන් ඔබතුමන්ලාෙග් සැලැස්ම සංවර්ධනයට එකතු කර
ගන්න ඕනෑ ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනයි. ආර්ථික සංවර්ධනය
මිනිසුන්ට දැෙනන්න ඕනෑ. ෙම් වියදම් කරන ෙද් සාමාන
පුද්ගලයාට දැෙනන්න ඕනෑ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

අපට දැෙනනවා. අද ෙකොළඹට මාතර ඉඳලා පැය එක
හමාෙරන් එන්න පුළුවන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමන්ලාට සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන තිෙබන ෙකොට ඒ වාහන
අධිෙව්ගී මාර්ගවලින් ශීඝෙයන් එළවාෙගන ඒ විධියට එන්න
පුළුවන්. නමුත් ෙම් රෙට් සාමාන ජනතාවට ඒ අවස්ථාව නැහැ.
සාමාන ජනතාව දුම්රිෙයන් එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සාමාන
ජනතාව බස් එෙකන් එන්ෙන්. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙගන්
පශ්නයක් ඇහැව්වා, බස් එෙක් ගිහින් තිෙබනවාද කියලා. මම
අහනවා, ඔබතුමා කවදාද බස් එකක ගිෙය් කියලා. ඒ නිසා තමයි
ඔබතුමාට ෙම්වා දැෙනන්ෙන් නැත්ෙත්. අප ඒ ජනතාව
ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම දැන් දකුෙණ් වරායක්
ෙගොඩ නඟනවා. [බාධා කිරීමක්]

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා (ජනාධිපතිතුමා, මුදල්
හා කමසම්පාදන අමාත තුමා සහ රාජ ආරක්ෂක
අමාත තුමා)

(ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - ஜனாதிபதி ம் நிதி, திட்டமிடல்
அைமச்ச ம் பா காப் அைமச்ச ம்)

(His Excellency Mahinda Rajapaksa - President, Minister of
Finance and Planning and Minister of Defence)

බස් අයිතිකාරයන්ට කියන්ෙන්.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම ඒක නම් දැන ෙගන හිටිෙය්ම නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ,
ජනාධිපතිතුමා කවුරු ගැනද කථා කෙළේ කියා. එෙහම නම් අප
ඒක ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, කැබිනට් ඇමතිතුෙමක් නම්
එෙහම අයිතියක් තියා ෙගන ව ාපාරයක් කරන්න බැහැ. මම
දන්ෙන් නැහැ, ජනාධිපතිතුමා කියපු ෙද් ගැන.

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
(ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(His Excellency Mahinda Rajapaksa)

පරම්පරාෙවන්.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - தனியார் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා භාර ඇමතිවරයා හැටියට වගකීෙමන්
කියනවා, කිසිම ෙහේතුවක් නිසා එෙහම දීලා නැහැ කියා. පුළුවන්
නම් ඔප්පු කරන්න.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙමොනවාද, දීලා නැත්ෙත්?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

රුපියල් 3000ට බස් බලපත දීලා නැහැ.

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

හරි හරි. පරම්පරාව. පරම්පරාෙවන්ම ව ාපාරිකෙයෝ නම්
හුඟක් ෙහොඳයි. ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට දායකත්වය දක්වා තිෙබනවා
කියලා කියන්න ඕනෑ, පරම්පරාෙවන් ව ාපාරිකෙයක් නම්.
හැබැයි, අද පශ්නයක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කැබිනට්
ඇමතිවරු එෙහම ඒ වාෙග් ෙමොනවා ෙහෝ ව ාපාර කරනවා නම් [බාධා කිරීමක්] දැන් අලුත් පෙව්ශයක් තිෙබනවා. අමාත ාංශවල
ෙල්කම්වරු ඉන්නවා.
පත්තර කියවන විට මට දකින්න
ලැෙබනවා, ෙල්කම්වරුත් ෙපෞද්ගලික ආයතනවල එක එක
directorships ගන්නා බව. ෙම්ෙක් පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්
ගැන කථා කළ නිසායි මම කිව්ෙව්. ෙම් ගැන ෙහොයා බලා ඒකට
තිත -

අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
(ேமதகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ)

(His Excellency Mahinda Rajapaksa)

අපට වාර්තාවක් එවන්න.

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙටන්ඩර් කරනවාද?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ෙටන්ඩර් කරලා දීලා තිෙබනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙටන්ඩර් කරලා නැහැ.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

හුඟක් ෙහොඳයි. ඒක මම කරන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මම නැවතත් මාතෘකාවට යන්නම්. අප දැන් කථා කරන්ෙන්
බස් රථ ගැනයි. ඇමතිතුමනි, මා තවත් කාරණයක් කියන්නම්.
ඇමතිතුමනි, කාලය ෙකටි නිසා තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.
ජාතික පවාහන ෙකොමිසම - NTC එක - බස් රථ ධාවනයට ගමන්
බලපත - inter-provincial bus route permits - ෙදනවා. ඒවා
ෙදන විට 2000 වසෙර්දී දකුණු පළාත් සභාව වැදගත් තීරණයක්
ගත්තා. ෙමොකක්ද, ඒ වැදගත් තීරණය? ෙම්ක ෙටන්ඩර් කරන්න
ඕනෑය කියා කිව්වා. ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාව, දකුණු
පළාත් සභාව කළ ෙද් දැකලා - මධ ම ආණ්ඩුව යමක් ඉෙගන
ෙගන - 2009 දී ඒක ෙටන්ඩර් කළා. ඒක ෙටන්ඩර් කළාම - සුළු
පමාණයක් ලැෙබනවාට වැඩිය - රජයට රුපියල් ලක්ෂ 3ක විතර
විශාල මුදලක් එක පවාහන licence එකකට ලැබුණා. ඊට පසු
උතුර විවෘත වුණා. උතුර විවෘත වුණාට පසු රුපියල් මිලියන 2ක්
විතර එක route permit එකකට ෙපෞද්ගලික බස් රථවලින් ලබා
ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් ෙමොනවාද ඇමතිතුමා කෙළේ? මම
හිතනවා, ඇමතිතුමා ෙම්කට වගකියන්න ඕනෑ කියා. ඇමතිතුමා
ෙමොනවාද, කෙළේ? ඒක අෙහෝසි කරලා රුපියල් 3000කට
නැවතත් බස් රථ licences ෙදන්න පටන් ගත්තා. ඇත්තටම
ෙවන්ෙන් -

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

අසත පකාශ කර සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා. අසත
පකාශ කරන්න එපා, සභාව ෙනොමඟ යවන්න එපා කියායි
කියන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අසත පකාශ කරන්න අවශ නැහැ. අප කෑ ෙකෝ ගහලා
වැඩක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා සිටින නිසාද දන්ෙන් නැහැ, කෑ
ෙකෝ ගහන්ෙන්. අප කෑ ෙකෝ ගහන්න අවශ නැහැ. අපි ෙහමින්
කථා කරමු. ඔබතුමා එෙහම කියනවා නම්, ඔබතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පිළිබඳව කථාවක් කරන්න. ෙම් ගාස්තු
කමය 2009 දී ඇතුළු කරලා ෙටන්ඩර් කමය අෙහෝසි කළා. දැන්
ෙදන්ෙන් ෙටන්ඩර් එකට ෙනොෙවයි. දැන් ගාස්තුවකට ෙදන්ෙන්.
ඒක ෙදන්ෙන් ෙටන්ඩර් කමයට ෙනොෙවයි කියා මම දැන් සඳහන්
කරනවා.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

තමුන්නාන්ෙසේ අනුන්ෙග් දරුවන්ට උප්පැන්න ෙදන්න යන්න
එපා. ඒ වගකීම මා භාරෙගන තිෙබනවා.
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මමත් ෙම්ක දැන ෙගන තමයි කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙම්ක ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් පිටතට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීමක්] රුපියල් මිලියන 600කට වැඩිය රජයට අහිමි ෙවනවා.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள்,
ச க ஒ ைமப்பாட் அைமச்சர்)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National
Languages and Social Integration)

බදු ෙර්ට්ටුව වැඩි කරන්න - [බාධා කිරීමක්]

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම් ඔප්පු කරන්න. [බාධා කිරීමක්]
ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ඇමතිතුමා පිළිතුරක් දුන්නා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ෙද්ශපාලනෙයන් අප කරන්ෙන් රටට පණිවුඩයක් ෙදන එකයි.
ඒක හංගන්න ෙදයක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කියනවා නම් නැවතත් ෙටන්ඩර් කමය අලුෙතන් පටන්
අරෙගන තිෙබනවාය කියා කවදා ඉඳලාද පටන් ගත්ෙත් කියා
පාර්ලිෙම්න්තුවට විස්තර ෙදන්න. අපට විස්තර ඕනෑ. [බාධා
කිරීමක්] කවදා ඉඳලාද නැවතත් ෙටන්ඩර් කමය පටන් ගත්ෙත්
කියන එක ගැන අපට දැන ගන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව, ෙම් රජයට
ලැෙබන ආදායම අඩු වීමයි. ෙම් රජයට ලැෙබන ආදායම දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 11ක පමාණයක්. ඇත්තටම එය
සියයට 20ක් විතර ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් ලබා ගන්නා බදු ආදායම
හුඟක් අඩුයි. ෙම් බදු ආදායම අඩු වීමට ෙහේතු ෙමොනවාද?
විෙද්ශිකයන්ට හා මහා පරිමාණෙය් ව ාපාරිකයන්ට එක එක
ෙද්වල්වලට සහනාධාර ෙදනවා. ඒක එක ෙහේතුවක්. ඒ වාෙග්ම,
there are leaks in the system. ඒ නිසා තමයි ෙම් බදු ආදායම අඩු
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් බදු ආදායම වැඩි කර ගන්න කියලා තමයි
අප ෙම් කියන්ෙන්. ෙමොකද, බදු ආදායම අඩු වුණාම ඒක
වැඩිෙයන්ම බලපාන්ෙන් අඩු ආදායම්ලාභීන්ටයි; දුප්පත් අයටයි. ඒ
නිසා බදු ආදායම වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. 1948න් පසුව රජයකට අඩුම
බදු ආදායම ලැබුෙණ් 2013 දීයි. එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 11යි. ඒක හැම එක්ෙකනාම දන්නවා. ෙම් තත්ත්වය අප
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

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

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් වටිනාකම වැඩි ෙවනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

අෙන්, ගරු ලලිත් දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි, නීතිඥ
මහත්මෙයක් හැටියට ඔබතුමාට මම ගරු කරනවා. මම ඊට වැඩිය
ෙමොනවත් කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතය හැටියට එය අඩු ෙවමින්,
අඩු ෙවමින්, අඩු ෙවමින් පවතිනවා. ඒක ගැටලුවක්. ෙම් ගැටලුව
අප පිළිගන්න එපා යැ; ෙත්රුම් ගන්න එපා යැ, ගරු නිෙයෝජ
ඇමතිතුමනි. මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ ඇමතිතුමා දැන්
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමාට නම් ෙම් කාරණය ෙහොඳට
ෙත්ෙරනවා. එතුමා හිටියා නම් අපට ෙහොඳ සංවාදයක් ෙගන යන්න
තිබුණා. ඒ නිසා -

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔව්, ඔව්. ෙම් බදු කාෙගන්ද අය කරන්ෙන්? ගරු ඇමතිතුමනි,
අද එකතු කරන සියයට 11- [බාධා කිරීමක්] ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සමාජවාදී පතිපත්තිය තුළ
සිටින බව මම දන්නවා. ඒ සියයට 11 අද වැඩිෙයන්ම අඩු
ආදායම්ලාභීන්ෙගන් තමයි ෙම් රජය ගන්ෙන්. පරිප්පු ටිකට, සීනි
ටිකට, හාල් මැස්සන් ටිකට, මාළු ටින් එකට බදු පැනවීෙමන්
තමයි ඒක ගන්ෙන්. ෙම් බදු ආදායම වැඩි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක තමයි අප ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. එය වැඩි කරන්න නම්
ෙම් ෙහොරකම් කරන ඒවා, ඒ වාෙග්ම තරග පටිපාටිෙයන් පිට
රජය ෙබදා ෙදන ලයිසන් ආදිය නතර කරන්න ඕනෑ. ෙම් බස්
ලයිසන් විතරක් ෙනොෙවයි, මට ඒවා අනන්ත කියන්න පුළුවන්.
මම කියන්ෙන් තරග පටිපාටියට යන්න කියලායි. ඒක තමයි රටට
වාසනාවන්ත වන්ෙන්. එතෙකොට අපට වැඩිෙයන් බදු එකතු කර
ගන්න පුළුවන්. ඒ බද්ද හරහා තමයි සාමාන ෙපොදු ජනතාවට
ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.
එෙහමයි ඒක කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැන අද බදු ගැන කථා කරන නිසා
ඊළඟට මට ෙම් කාරණය කියන්න සිදු ෙවනවා. ෙම් රජය
අනුගමනය කරන තව පතිපත්තියක් තිෙබනවා. ඒක තමයි -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මට තව විනාඩියද තිෙබන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි?
එෙහම නම් තව විනාඩියකින් මම කථාව අවසන් කරන්නම්.
විනාඩියක කාලයක් තිෙබන නිසා මට අලුත් කරුණු කියන්න
බැහැ. පවාහනය ගැන කථා කරන නිසා මට ෙමෙහම කියන්න
ෙවනවා. මට තිෙබන්ෙන් විනාඩියයි ෙන්. පවාහනයට ඇමතිවරු
8ෙදෙනක් ඉන්නවා. නමුත් රාති 8න් පසුව පාෙර් බස් එකක් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඇත්තටම ඇමතිවරු 8කට වැඩිය ඉන්නවා. මම
8යි කියලායි කිව්ෙව්. නමුත් රාති අෙටන් පසුව බස් එකක් නැහැ.
බස් එක තිබුණත්, නඟින්න පුළුවන් වුෙණොත් footboard එෙක්
තමයි යන්න වන්ෙන්. අමාරුෙවන් ඇතුළට ගිෙයොත් කාන්තාවකට
නම් කිසිම පහසුවක් නැහැ. ඒ පවාහන කමය තුළ කාන්තා
හිංසනයට තමයි, අෙප් අම්මලා, අක්කලා, නංගිලා භාජන වන්ෙන්.
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මගී පවාහනයට, පසිද්ධ පවාහනයට
ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමා ඉල්ලා සිටියා, කාන්තාවන්ට හිංසාවක් ෙවනවා නම්
ඒක ෙසොයා බලන්න කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක ෙසොයා
බලන්න.
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා
අමාත තුමා)
(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க - தனியார் ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவகள் அைமச்சர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, සත ය අවෙබෝධයක් නැතිව අසත ය
පකාශ කරමින් ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යැවීම පිළිබඳව මම
මුලින්ම ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමාට මෙග් කනගාටුව පළ
කරනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, අප ෙම් සම්බන්ධව කැබිනට් පතිකාවක්
ඉදිරිපත් කළා. අන්තර් පළාත් මාර්ග සියල්ලම ෙටන්ඩර්
පටිපාටියට ඇතුළු කරන්න ඒ කැබිනට් පතිකාව හරහා අප කටයුතු
කර තිෙබනවා. ඊට පථම රුපියල් තුන්දාහකට තමයි ඒ බලපතය
ලබා දුන්ෙන්. නමුත් මම ෙම් අමාත ාංශය භාර ගත්තාට පසුව
ෙටන්ඩර් පටිපාටියකට යන්න අවශ පසු බිම සකස් කර ගත්තා.
ෙම් සඳහා විශාල ඉල්ලුමක් තිබුණු නිසා ඉහළ මිලකට යන්න
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉහළ මිලක් තීරණය වුණු නිසා බස් රථයක්
තිෙබන සාමාන මනුස්සයාට ඒ බලපතය ගන්න බැරි මට්ටමක්
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ආපසු සැරයක් කල්පනා කරනවා,
එෙහම ෙදනවාට වඩා ලකුණු කමෙව්දයක් සකස් කරලා ඒ බලපත
ලබා දිය යුතුද කියලා. විද්වත් මණ්ඩලයකට ෙයොමු කර ඒක
තවමත් සකස් කරමින් පවතිනවා. විද්වත් මණ්ඩලෙය් තීරණය
අනුව ඒ අවස්ථාව සලසා ෙදන්ෙන් ඇති හැකි අයට පමණක්
ෙනොෙවයි. ඒ බලපත ලබා ගැනීමට කැමැති උදවියට ඒ අවකාශය
සලසා දීම සඳහා අවශ කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ වැරැද්ද නිවැරැදි කර ගන්න කියලා මම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ කරුණු සියල්ල මම ඕනෑම
ෙවලාවක ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොන අවුරුද්ෙද්ද කැබිනට් එෙකන් අනුමත
කෙළේ ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව ඒක කරන්න ඕනෑ කියලා?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

2010 වර්ෂෙය්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඊට පස්ෙසේ කිසිම ෙවනසක් ෙවලා නැහැ?

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ඉතා වග කීෙමන් කියන්න
කැමැතියි, ෙටන්ඩර් පටිපාටියට අනුව කටයුතු කර තිෙබනවාය
කියන එක. ෙටන්ඩර් පටිපාටිය ෙකොෙතක් සාර්ථක වුණාද
කිව්ෙවොත් රුපියල් 3000ට දීපු බලපතය සමහර අවස්ථාවලදී ලක්ෂ
12ක්, 15ක් දක්වා වැඩි වන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
නිසා ෙලොකු ගැටලුවක් මතු වී තිෙබනවා. ඒ තමයි ඒ මාර්ගවල

ධාවනය වන බස් රථ සංඛ ාව වැඩි වීම ෙහේතුෙකොටෙගන ජාතික
ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාවට ෙගවන්න තිෙබන මුදල වැඩි වීම.
ඒ නිසා අපි අර කමෙව්දය සකස් කිරීම සඳහා අවශ කටයුතු
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු කුමාර ෙවල්ගම අමාත තුමා අද දින ෙමෝටර් වාහන
පනත යටෙත් ෙමම නිෙයෝග ෙගන ඒම කාෙලෝචිත, කාලානුරූප
ෙදයක් හැටියට මම දකිනවා. මම එෙසේ පකාශ කරන්ෙන් ඇයි?
එදා කරත්ත පාරවල් හැටියට තිබුණු ෙම් රෙට් සමහර මාර්ග අද
කාපට් වූ මං තීරු ෙදෙක් මාර්ග බවට පරිවර්තනය වී තිෙබනවා.
අෙනක් මාර්ග කාපට් කළ මාර්ග බවට පරිවර්තනය වී තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම මඩ ෙගොෙඩ් එරි එරී ගිය ගෙම් මාර්ග ෙකොන්කීට් මාර්ග
බවට පරිවර්තනය ෙවලා.
ගරු මන්තීතුමනි, අපි "සිසු සැරිය", "නිසි සැරිය" සහ "ගැමි
සැරිය" කියන පවාහන ෙසේවාවන් ෙම් මාර්ග පද්ධතිය තුළ
කියාත්මක කරන්න අවශ කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප්
අමාත ාංශය මඟින් "නිසි සැරිය" සඳහා ධාවනය වන බස්
රථයකට වසරකට ලක්ෂ පහක සහනාධාරයක් ලබා ෙදන්න
කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
ෙම් කාරණා ගැන කථා කරද්දී පවාහන ෙසේවෙයහි තිෙබන අඩු
පාඩු පිළිබඳවත් කථා කරන්න අපට කාලය එළඹිලා තිෙබනවා.
එෙසේ කථා කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් වසරකට සිදු වන
අනතුරු සංඛ ාව පිළිබඳව අධ යනය කරන විටයි. හැංගි ෙහොරා
අපට කථා කරන්න අවශ වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට අවශ නීති
පද්ධතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. පසු ගිය දවස්වල බස්නාහිර පළාත්
සභාෙව් මාර්ගස්ථ මඟී පවාහන අධිකාරියට අයත් බස් රථයක්
බත්තරමුල්ෙල්දී අනතුරකට පත් වුණා. රියදුරු මහත්මා විසින්
ඉස්ෙසල්ලාම දවෙසේ බලපතයක් ගත්තු ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්මාට
මඟීන් හිටපු බස් රථය ධාවනය කරන්න දීලා බස් නැවතුම් ෙපොෙළේ
හිටපු අහිංසක මිනිසුන් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ෙමවැනි ෙද්වල්
නතර කිරීමට යම් කමෙව්දයක් අවශ ෙවනවා. අද ගැසට්
නිෙව්දනයක් මඟින් ඒ සඳහා කමෙව්දය සකස් කිරීම කාෙලෝචිත
කියාවක් හැටියට දකින්න පුළුවන් ෙවනවා. අපට අවශ වන්ෙන්
ගුණාත්මක පවාහන ෙසේවයකට අවශ රියදුරු මහතාෙග් පැවැත්ම
සහ විනයානුකූලභාවය ඇති කිරීමයි.
ෙම් තත්ත්වය ඇති
ෙනොවුෙණොත් රිය අනතුරු නිසා ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවන අෙප්ම
මඟී ජනතාව එයින් ගලවා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන් සභාව රියදුරු පුහුණු
සැසිවාර අනන්ත අපමාණ පවත්වා බලපතයක් ලබා දීම සඳහා
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් කමය තුළ ඔවුන්ෙග් බලපතයට
නීත නුකූලභාවයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා.
අපි එදා ලංගමය ඇති කළාම ලංගමයට අවශ ආකාරයට
රියදුරු පුහුණුවක් ලබා දීලා රියදුරන් බඳවා ගත්තා. ෙපෞද්ගලික
පවාහන ෙසේවයට ෛදනිකව රියදුරන් ෙයදවීම නිසාත්, පවාහන
ෙසේවය ස්ථාවර තැනකට ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීම නිසාත් අද
අනතුරු වැඩි වන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
නීතිෙය් පතිපාදන නැති තැන්වලට නීතිෙය් පතිපාදන ෙගන ඒම
අෙප් අරමුණ ෙවලා තිෙබනවා. එදා ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් නීති සකස් කරන ෙකොට ජංගම දුරකථන
පාවිච්චි කිරීමක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද රියදුරු මහත්වරුන් එක
අතක් සුක්කානම මත තබා ෙගන අෙනක් අතින් ජංගම
දුරකථනෙයන් එන ෙවනත් පණිවිඩයකට සවන් ෙදමින් යනවා.
ජීවිත ගණනාවක් ඔහුෙග් දෑෙත් තිෙබනවා. නීතිෙය් පතිපාදන
තිෙබන්ෙන් සුක්කානම මත අත් ෙදකම රඳවා ෙගන යා යුතුය
කියලායි. ඒ පතිපාදනත් එක්ක තමයි ඔවුන්ට රෙට් නීතිය
කියාත්මක කරන්න සුදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
ගැනත් යම් යම් සංෙශෝධන ඇති විය යුතුය කියා මා විශ්වාස
කරනවා.
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ෙම් නිෙයෝග තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන එක් කාරණයක්
තමයි නිවැරදි රියදුරු මහතුන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා දීම. ෙම්වා
භාණ්ඩ පවාහනයටත් ඇතුළත් කර ගත යුතුයි. පළමුෙවන්ම මගී
පවාහනෙය්දී ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න සූදානම් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 2005 දී ෙම් රටට ආනයනය කළ
තී ෙරෝද රථ පමාණය, 3,65,000යි. නමුත් 2014 ෙවන ෙකොට
තී ෙරෝද රථ 8,85,000ක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තී ෙරෝද
රථවලත් ඒ නියමුවන් -රියදුරන්- නිවැරදි ආකාරයට ධාවනය කිරීම
වැදගත් ෙවනවා. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් නීති සංෙශෝධනය කළ යුතුය
කියන එක තමයි මම ගරු කුමාර ෙවල්ගම ඇමතිතුමාට පකාශ
කරන්ෙන්. නීතිවලින් හිර කරලා ඔවුන්ට තිෙබන අයිතිය උදුරා
ගන්න හදනවා ෙනොෙවයි. රටක නීතියක් තිබුණාම ඒ තුළ ඔවුන්ට
විනයානුකූලව, ගුණගරුකභාවයකින් යුක්තව කටයුතු කරන්න
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමනි, ෙම්වා ගැන අපි අවංකව
කථා කරන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට යතුරුපැදියක යන ෙකොට
ෙහල්මට් එක හිසට දමන්ෙන් නැතිව අෙත් ෙගන යනවා. ෙපොලිස්
නිලධාරි මහත්මයකු දැකපු අවස්ථාෙව්දී තමයි ෙහල්මට් එක හිසට
දමා ගන්ෙන්. ෙහල්මට් එක දමන්න කියන්ෙන් ෙපොලීසියට
බෙයන් ෙනොෙවයි. නමුත් නීතියට බය නිසා තමයි ඔවුන් ඒ
ආකාරයට ෙහල්මට් එක දමා ගන්ෙන්. ඔළු ෙගඩිය ෙබ්රා ගන්න
තමයි ෙහල්මට් එක පළඳා ගන්න කියලා තිෙබන්ෙන්. මම ෙම්
නීතිය ෙවනත් පැත්තකට ෙග්න්න හදනවා ෙනොෙවයි. ෙම්
ආකාරයට නීති එකතු කරලා, ඔවුන් ඒ ගැන දැනුවත් කරලා
නිවැරදිව කටයුතු කිරීමට පුළුවන් අවස්ථාව සලසා දීම තමයි අෙප්
අරමුණ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, රිය ධාවනෙය්දී මත්වතුර භාවිතය
නුසුදුසුයි කියන එක අපි දකිනවා. සමහර විට ෙගදර පාටියක්
එෙහම තිබුණු ෙවලාවක, ඒ වාෙග් ෙද්වල් පාවිච්චි කර තිෙබන
අවස්ථාවක නීතියට බය නිසා එක්ෙකෝ three-wheeler එකක
එනවා. එෙහම නැත්නම් ඔහුෙග් බිරිඳ මත්වතුර පාවිච්චි කරන්ෙන්
නැත්නම්, ඇයට drive කරන්න පුළුවන් නම් -වාහන එළවන්න
පුළුවන් නම්- ඇය තමයි ඇවිල්ලා එක් කර ෙගන යන්ෙන්. එෙහම
කරන්ෙන් නීතියට තිෙබන ගරු කිරීම නිසායි.
ෙම් රෙට්
පුරවැසියන් හැටියට එතැනට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ එන
අතරතුර අපට විනයානුකූල බවක් ඇති කරන්න අවශ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙවන ෙමොකක්වත් නිසා ෙනොෙවයි. බස් රථ සංඛ ාව
වැඩි ෙවන ෙකොට රුපියල් 9.00 ගාස්තුව ගන්න සමහර ෙවලාවට
ෙර්ස් එකක් යනවා, ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් ෙර්ස් එක යන
ෙවලාවට ඒ රුපියල් 9.00 ගන්න අෙනක් බස් රථයට ඉස්සර
කරන්න ගිහිල්ලා ජීවිත කිහිපයක් නැති කළ අවස්ථා තිෙබනවා.
කහ ඉෙර්දීත් ඒ විධියට ජීවිත නැති කර තිෙබනවා. එක බස්
නැවතුම්ෙපොළක සිට අෙනක් බස් නැවතුම්ෙපොළ දක්වා අය කරන
අවම බස් ගාස්තුව නිසා යන ෙම් ෙර්ස් එක දකින ෙකොට අෙප් ඇඟ
කිළිෙපොළා යනවා. ඒ නිසා විනයානුකූලව, නීත නුකූලව
ගුණාත්මකභාවයකින් ෙහබි රියදුරන් සංඛ ාවක් ලබා දීම සඳහා
අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මහින්ද චින්තනෙය් සඳහන්
වන ආකාරයට අලුත් තාක්ෂණයට ෙම් කටයුතු බද්ධ කරන්න අපි
සූදානම් ෙවනවා. GPS තාක්ෂණයත් එක්ක ෙමෙහයුම් මැදිරියක
සිට බස් රථ නිරීක්ෂණය කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. මෙග්
අමාත ාංශය යටෙත් ධාවනය ෙකෙරන ෙපෞද්ගලික බස් රථ
සංඛ ාව 22,800ක් ෙවනවා. එයින් අන්තර් පළාත් සඳහා තිෙබන
බස් රථ පමාණය 3100යි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් පළාත්
අමාත වරුත් එකතු කර ෙගන නිරීක්ෂණ මැදිරිෙය් සිට GPS
තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන ෙම් බස් රථ 3100 අධීක්ෂණය
කරන්න සූදානම් ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික බස් රථ ෙකොට ෙකොටා
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යනවා, අධික ෙව්ගෙයන් යනවා, ගුණාත්මක පැත්තක් නැහැයි
කියලා අපට පැමිණිලි එනවා. බස් රථවල කැමරාවක් සවි
කරන්නත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. බස් රථ තුළ කාන්තා
හිංසනයන් ෙවනවා නම්, ළමා හිංසනයන් ෙවනවා නම් ඒවා
පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරන්නත් අපි සූදානම් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
අධීක්ෂණය - monitor - කරන කාමරයට -ඒ මැදිරියට- රථවාහන
ෙපොලීසිෙය් නිලධාරිෙයක්, නිලධාරිනියක් එකතු කරන්නත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එහිදී වැරදි කරන අය හඳුනාෙගන ඔහු
ෙහෝ ඇය කරන වරද ෙමොකක්ද කියලා අදාළ ෙපොලිස් ස්ථානයට
කියන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් අපි ඒ ආකාරයට
කියාත්මක වන විට රියැදුරකුට මනා ෙලස තම කටයුතු කර
ගැනීමට අවශ පසු බිම සකස් වනවා. රියදුරාට මානසික
ආතතියකින් ෙතොරව රැකියාව කරන්න හැකි වනවා.
ඉදිරිෙය්දී ගරු ඇමතිතුමා රියැදුරු බලපතය සම්බන්ධෙයන්
ලකුණු ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් සකස් කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා කියා ආරංචියක් ලැබුණා. ඒ කමෙව්දෙය්දී යම් රියැදුරකු
ලකුණු කපා ගත්ෙතොත් ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් රියැදුරු බලපතය
අවලංගු වන කාලයකුත් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
කාලානුරූපීව අවශ කාරණය පිළිබඳවයි කථා කරන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එදා කරත්ත පාෙර් යන ෙකොට අපට ෙමවැනි නීති
පනවන්න අවශ ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. අද මංතීරු ෙදෙක් මාර්ග
ඇති කරලා ඒ මාර්ගවල ෙව්ගෙයන් යන්න අවශ පසු බිම සකස්
කර තිෙබන ෙකොට, ඒ සීමාවන් ඉක්මවා අධික ෙව්ගෙයන්
ධාවනය කරනවා නම් එය නතර කිරීම අෙප් වගකීමක් ෙවනවා.
ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවන්න අපි සූදානම් ෙවනවා, ගරු
කථානායකතුමනි. ඒ නිසා රියැදුරු බලපතය නවීකරණය කරමින්,
ඒ සඳහා අවශ සැලසුම් සකස් කරලා ගරු ඇමතිතුමා විසින් අද
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් නිෙයෝග ඉතාම කාෙලෝචිතයි කියා මා
හිතනවා. ඒ කාරණය ඉටු විය යුතුයි. තවත් ෙම්කට ඌන පූරණ
එකතු කර ගත යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මාර්ග ඉදි
වනවා වාෙග්ම අධිෙව්ගී මාර්ග ඉදි වනවා වාෙග්ම ගුණාත්මක
භාවයකින් යුක්තව මගී පවාහන පද්ධතිය කියාත්මක කරන්න
සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය අපට අවශ වනවා. එෙසේ
ෙනොමැතිව ෙචෝදනා කිරීෙමන් පමණක් අපට ඒ කටයුත්ත
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙමහිදී මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. එනම්, අප ගුණාත්මක
පවාහන ෙසේවාවක් ලබා දීෙම්දී, ඒ කියාදාමය නිසි ෙලස සිදු
ෙනොවන්ෙන් නම්, මගී ජනතාවට ගැටලු ඇති වන්ෙන් නම් වහාම
ඒ බව අපට දැනුම් ෙදන්න කියන එකයි. අෙප් දුරකථන අංකය
1955. ඒකට අමතන්න. අපි ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවන්න සූදානම්.
නිරන්තරෙයන්ම අපි ඒ සඳහා විමසිල්ෙලනුයි ඉන්ෙන්. මා ෙමය
සඳහන් කරන්ෙන් වග කීමක් ඇතිවයි. මගීන්ට අවහිරතාවක්
වනවා නම්, මගීන්ට කරදර ඇති වන බවට පැමිණිලි එනවා නම් ඒ
බස් රථෙය් බලපතය අවලංගු කරන්න කිසි විෙටක අප
පැකිෙළන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා නිසි පියවර ගන්න අප සූදානම්.
ෙම්ක අද අපට අවශ කියාවලියක් හැටියට තිෙබනවා.
ෙමහිදී රියැදුරු මහත්වරුන්ට වාෙග්ම රියැදුරු ෙනෝනාලාටත්
අදාළ වන පරිදි, ඒ නීති පද්ධතිය සකස් කරෙගන ඉස්සරහට
කටයුතු කරෙගන යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අවුරුදු 16 දී, 18 දී රියැදුරු
බලපතය ගන්නවා නම් අවුරුදු ෙදකක් වාෙග් කාලයක් ඉඳලා ඒ
පුහුණුව ලැබුවාට පස්ෙසේ, විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් පවත්වා ඒ
පරීක්ෂණෙය්දී ඔවුන්ට ඒ හිමි තැන ලබා දීම කාෙලෝචිත කියාවක්
හැටියටයි මා දකින්ෙන්.
අපි ඉදිරියට තවත් විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙකොට ෙකොටා යන ඒ වාෙග්ම අවිධිමත්
ආකාරයට ධාවනය වන බස් රථ සඳහා නිසි කියා මාර්ග ගන්නවා
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වාෙග්ම ෙපර ෙගවුම් කාඩ් පත හඳුන්වා දීමටත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දිවයින පුරාම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැනට ෙම්
කටයුත්ත සඳහා ෙපොඩි පමාදයක් තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම්ක රජෙය්
ආයතන ෙදකක් සම්බන්ධ ෙවලා ඉස්සරහට ෙගන යන්නයි අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. තවමත් ෙමොබිෙටල් ආයතනෙයන් ඒ
අවස්ථාව සැලසුෙණ් නැති නිසා පමාද වීමක් තිෙබනවා. ෙකෙසේ
නමුත් අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ෙපර ෙගවුම් කාඩ්
පතකින් මගී ජනතාවට ඒ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා අවශ
කටයුතු කරන්න. එහිදී සිල්ලර කාසි භාවිතයට වඩා ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ තුළින් මහා භාණ්ඩාගාරයටත් විශාල ඉතිරියක් ෙවන්න
පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, බස් ගාස්තු පිළිබඳව කථා කරනවා
නම් බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමක් කරන්න කිසි ෙවලාවක අප සූදානම්
ෙවන්ෙන් නැහැ. අවශ නිර්ණායක ඒ සඳහා එකතු කර තිෙබනවා.
ඒ නිර්ණායක එක්ක ගත්තාම සැසෙඳන්ෙන් නැහැ, ගැළෙපන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා කියාත්මක වන්න අපි සුදානම් ෙවන්ෙන්
නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, උගත් විද්වතුන් වාෙග්ම අෙප් ගරු
මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා ෙම් ඒකාධිකාරය
අවම කරෙගන ගුණාත්මක පවාහන ෙසේවාවක් ඇති කිරීම සඳහා
අවශ පසුබිම සකස් කර ගත යුතුයි කියන කාරණයයි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්ෙන්. ඒ නිසා මගී පවාහන ෙසේවාෙව්දී
කප්පම්කරුවන්ෙග් මාෆියාවකට ඔවුන් යට ෙවලා තිෙබනවා
කියලා ඔබ දකින්ෙන් නම්, ඔබට ෙපෙනන්ෙන් නම් ඒක අපට
වහාම දන්වන්න කියායි අප කියන්ෙන්. ෙමොකද, කප්පම් දීමත්
වරදක්; ගැනීමත් වරදක්. ඒ සඳහා කියාත්මක ෙවන්න අපි සූදානම්.
ෙම් ෙසේවාව තුළ ෙකෙනකුට වැරදුණාම ඒ ගැන සතුටු ෙවන එක
ෙනොෙවයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව. අපි කරන්ෙන් හරි මාර්ගෙය්
යන්න අනාගත පරපුරට අවස්ථාව සලසා දීමයි. ෙම් වකවානුෙව්දී
අපි ඒක ෙනොකෙළොත් අනාගත පරපුරටත් ෙම් වැරැදි ඉතිරි කරලා
තමයි තව ෙකෙනකුට අවස්ථාව ෙදන්න අපට සිද්ධ ෙවන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, 1948 ඉඳලා අපි ආ ගමන් මාර්ගෙය්දී
තවත් ෙකෙනකුට බරක් ඉතිරි කරලා කටයුතු කිරීෙමන් අෙප්
ආර්ථිකයටත් පශ්න ඇති වූ බව අපි දන්නවා. තට්ටු මාරු කමයට
ඒ ඒ ආණ්ඩුවලින් රට ෙගන ගිය ආකාරය අපි දකිනවා.
එදා අපි ලංගමය ෙගොඩ නැඟුවා. එදා ලංගමය ෙගොඩ නඟලා
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද කියාත්මක කරෙගන ගිෙය් කියන එක ගරු
කථානායකතුමනි ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති. ෙකොයි ආකාරයට ඒ
කමෙව්දය සකස් වුණාද කියලා ඔබතුමාත් දන්නවා. තට්ටු මාරු
කමයට රැකියා ෙදන ආයතනයක් බවට ලංගමය පරිවර්තනය
කරලා ඒ ඒ ආණ්ඩු ෙගන ආ කියා මාර්ගය නිසා ලංගමය
පැත්තකට තල්ලු ෙවන තත්ත්වයකට ආවා. නමුත් අද ලංගමය
ඉතාම සාර්ථකව ෙගන යන්න අවශ පසු බිම සකස් කර
තිෙබනවා. හැම ඩිෙපෝවකටම බස් රථ ලබා දීලා අවශ ශක්තිය
ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවයත් ශක්තිමත් කරමින්
නීත නුකූලව, විනයානුකූලව හා ගුණාත්මකව ඒ කටයුතු කරන්න
අපි සූදානම් ෙවනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න
ඕනෑ. ෙම් ආයතන තුලනාත්මකව පවත්වාෙගන යන්නයි අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුව. ඒ සඳහා අවශ කරුණු කාරණා ටිෙකන් ටික
එකතු කරමින් කියාත්මක ෙවන්න අපි සූදානම් ෙවනවා. යම්
ෙදයක් පටන් ගත්තාම ඒෙක් වැරැද්දක් දකිනවා නම්, ඒක
කාලානුරූප නැත්නම්, උචිත නැත්නම් අප ඒ සඳහා විකල්පයක්
ෙසවිය යුතුයි. ඒ විකල්පය තුළින් මහජනතාවට ඒ ෙසේවය සලසා
දිය යුතුයි.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව බස් රථ
ධාවනයට අවස්ථාව සලසා දීම හරහා එතරම් මුදලක් වැය වුණාම
ෙපෞද්ගලික බස් හිමියන් රැක ගන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.
එතෙකොට බස් ගාස්තු තුළින් මහජනතාවට බර පටවන්නයි අපට
සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ කමය ඉවත් කර ෙගන ලකුණු ලබා දීෙම්
වැඩ පිළිෙවළකට ඉදිරිෙය්දී යන්න ජාතික ගමනාගමන ෙකොමිෂන්
සභාව සූදානම් ෙවනවාය කියන එකත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
එදා අපට අධිෙව්ගී මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. එදා අපට carpet
මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. එදා අපට ෙකොන්කීට් ඇතිරූ මාර්ග තිබුෙණ්
නැහැ. ෙම් පහසුකම් අද තිෙබන නිසා තමයි පවාහනය සඳහා අපි
''නිසි සැරිය'', ''ගැමි සැරිය'', ''සිසු සැරිය'' ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්.
අපි සිසු සැරිය ලබා දුන්ෙන් ඇයි? "උණහපුළුවාට උෙග් දරුවා
මැණිකක්" කියලා කියමනක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි සියලු
ෙදනාම ෙම් කාර්ය භාරය කරන්ෙන් අෙප් දරුවන් ෙවනුෙවන්.
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන් කමෙව්දයත් එක්ක දරුවන්
ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී විෙශේෂ වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න
සූදානම් ෙවනවා. බස් රථය අයිති ෙවන්ෙන් කාටද, ෙකොයි පළාත්
සභාවටද කියන එක ෙනොෙවයි, ෙපොදුෙව් ජාතික පතිපත්තියක්
හැටියට ෙම් කටයුතු කියාත්මක කරන්නයි අපි සූදානම් ෙවන්ෙන්.
දරුවා පාසල් බස් රථයට ඇතුළු වුණාම මවට ෙහෝ පියාට දරුවා
පාසල් බස් රථයට ඇතුළු වුණාය කියන පණිවුඩය SMS
මාර්ගෙයන් දැනුම් ෙදන්න, දරුවා ඉස්ෙකෝලය ළඟින් බැස්සාය
කියන පණිවුඩය SMS මාර්ගෙයන් දැනුම් ෙදන්න, දරුවා නැවත
බස් රථයට නැග්ගාය කියන පණිවුඩය SMS මාර්ගෙයන් දැනුම්
ෙදන්න පුළුවන් විධියට පහසුකම් සලස්වන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, බස් රථෙය්දී ඔවුන් විනයානුකූලව ආරක්ෂා
කරෙගන යන්න අවශ පසු බිම සකස් කරන්නත් අපි කටයුතු
කරනවා. ඒ සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කර කියාත්මක
කරන්න ඇවැසි කරුණු කාරණා එකතු කරමින් යනවාය කියන
එකත්, ඒ සඳහා වන නීතිමය තත්ත්වයත් අවෙබෝධ කර ෙගන ඒ
කටයුතු කරන්න සූදානම් ෙවනවාය කියන එකත් විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරනවා.
ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ගරු
ඇමතිතුමාට නැවත වරක් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.
[பி.ப. 3.01]

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

කාරක

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ேமாட்டார் வாகனச்
சட்டத்தின்
கீழான
ஒ ங்குவிதிகள்
பற்றிய
இன்ைறய
விவாதத்திேல
ேபசுவதற்குச்
சந்தர்ப்பம்
அளித்தைமக்காக
உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். இன்
இலங்ைகயில்
ேபாக்குவரத்
வாகன விபத் க்கள் மிக ம் கவைலத ம்
விடயமாக மாறிக்ெகாண்
ப்பைத நாங்கள் தின ம் பத்திாிைகச்
ெசய்திகள் லம்
அறிகின்ேறாம்.
அதாவ ,
ேபாக்குவரத்
வாகனங்கள் ஏற்ப த் ம் மரணங்கள் ெதாடர்பான அதிகமான
ெசய்திகைள இைணயத்தளங்களி ம் பத்திாிைககளி ம் தின ம்
நாங்கள்
பார்க்கக்கூ யதாக
இ க்கின்ற .
அந்தள க்கு
இவ்வாகன விபத் க்களால் இலங்ைகயிேல அநியாயமான
உயிாிழப் க்கள்,
ெபா ளாதார
இழப் க்கள்
உட்பட
ஏராளமாேனார்
அங்க னமாகும்
நிைலைம ம்
ஏற்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற .
அைமச்சின்
அறிக்ைகயின்
பிரகாரம்,
கடந்த
ஆண்
39,811
விபத் க்கள்
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நிகழ்ந்தி க்கின்றன. அதில் 2,340 ேபர் வைரயில் மரணமைடந்
தி க்கின்றார்கள். உண்ைமயிேல இலங்ைக ேபான்ற ஒ சிறிய
நாட் ல் இ
ஓர் அதிகாித்த உயிாிழப்
தம் என் தான்
குறிப்பிடலாம். ஆகேவ, இந்த விபத் க்கைளத் தணிப்பதற்காகப்
ேபாக்குவரத்
அைமச்சர் அவர்கள் ெகாண் வந்தி க்கும் இந்த
ஒ ங்குவிதிகைள உண்ைமயிேல நான் வரேவற்கின்ேறன். இந்த
ஒ ங்குவிதிக டாகச்
சட்டங்கள்
இ க்கமாக்கப்பட் ,
விபத் க்கைளக் குைறப் பதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் என்ேற
நான் க
கின்ேறன்.
உண்ைமயிேல மிகப் ெபாிய விபத் க்கள் ஏன் நடக்கின்றன
என்
க்கமாக ஆராய்ந்தால், அதற்குக் காரணம் வாகன
ஓட் நர்கள் ேமாட்டார் வாகனப் ேபாக்குவரத்
விதிகைள மீறி
நடப்ப தான் என்ப
லனாகும். தற்ெசயலாக நடக்கும் சில
சம்பவங்கள்தான் இந்த விபத் க்க க்குக் காரணம் என்
குறிப்பிட
யா .
இன்
சிலர்
ெதாிந் ெகாண் ம்
ேவண் ெமன்ேற ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்
விதிகைள மீறி
நடப்பதனால் அதிகமான விபத் க்கள் ஏற்ப கின்றன. குறிப்பாகப்
பயணிகள் ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப ம் பஸ்களாக இ ந்தாெலன்ன,
ஏைனய ேபாக்குவரத் பஸ்களாக இ ந்தாெலன்ன சம்பந்தப்பட்ட
ஓட் நர்கள் மிகமிக ேமாசமாக வாகனங்கைள ஓட் வதனால்,
அதாவ , உண்ைமயிேல இந்தத் தனியார் மற் ம் ேதசிய
பயணிகள் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவயின் பஸ் ஓட் நர்கள் அதிக
இலாபத்ைத ஈட் வதற்காக - தங்கள இலாப ேவட்ைகயினால் அதிேவகமாக ம் ஏைனய பஸ்கைள
ந்திக்ெகாண்
ெசல்ல
யற்சிக்கும்ேபா ம்
தின ம்
அதிகமான
விபத் க்கள்
ஏற்ப கின்றன.
வட பகுதியிேல
ன்
திகள் எல்லாம் மிக ம் ேமாசமான
நிைலைமயில் காணப்பட்டன. ஆனால், இப்ேபா
எல்லா
திக ம் carpet ேபாடப்பட் மக்களின் இலகு ேபாக்குவரத் க்கு
வழிவைக ெசய்யப்பட்
க்கின்ற . இன்
இந்த
திகளில்
தனியார்
ேபாக்குவரத்
மற் ம்
அரச
ேபாக்குவரத்தில்
ஈ ப பவர்கள் தங்கள
இலாபத்ைத ஈட் வதற்காக ேவகக்
கட் ப்பா கைள மீறிச் ெசயற் ப கின்றார்கள். இதனால் வட
பகுதியிேல தின ம் ஒ
பஸ் வண்
தம் மிகப் பாாிய
விபத் க்குள்ளாகி
ஏராளமான
பயணிகளின்
உயிர்கைளக்
கா ெகாள்கின்ற நிகழ் கள் நைடெபற் க்ெகாண்
க்கின்றன.
இைதக் கட் ப்ப த்த ேவண் யவர்கள் யார்? சட்டம் இைதக்
கட் ப்ப த்த ேவண் ம். குறித்த சட்டத்ைத அ ல்ப த் ம்
ேபாக்குவரத் ப்
ெபா ஸார்தான்
இதில்
மிகப்
ெபாிய
பங்காளிகள். ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் இந்த விடயத்தில் உாிய
அக்கைற ெச த்தாைமயினால்தான் விபத் க்கள் ெதாடர்ச் சியாக
அதிகாித் க்ெகாண்
க்கின்றன
என்பைத
நான்
இந்த
அைவயிேல குறிப்பிட ேவண் ம்.
இன்
அரசு ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸா க்கான அதிந ன
ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் உட்பட மற் ம் உபகரணங்கைளக்
ெகாள்வன
ெசய்
அவர்க க்கு
வழங்கியி க்கின்ற .
தி ப்திகரமான
அள
ேபாக்குவரத் ப்
ெபா ஸ்
உத்திேயாகத்தர்கள் கடைமயில் ஈ ப த்தப் பட்
க்கின்றார்கள்.
இ ந்தேபாதி ம்,
ெதாடர்ந் ம்
விபத் க்கள்
நைடெபற் க்ெகாண் தான்
இ க்கின்றன.
எனேவ,
இவ்விடயத்தில் ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் - சட்டத்ைத
அ ல்ப த் ம் அதிகாாிகள் - சட்டத்ைத உாிய
ைறயில்
அ ல்ப த் வதில் அக்கைற ெச த்தாவி ன், விபத் க்கள் ஒ
ெதாடர்கைதயாகேவ
இ க்கும்
என்ப தான்
என் ைடய
க த்தாகும்.
ஏெனனில்,
ேபாக்குவரத்
ஒ ங்குவிதிகைள
மீ ேவாைரச் சட்டத்தின் ன் நி த்தி, தண் க்க ேவண் ய மிக
க்கியமான . இன்
பல வாகன ஓட் நர்கள் தாங்கள்
ேபாக்குவரத்
ஒ ங்குவிதிகைள
மீ கின்ேறாம்
என்
ெதாிந் ம்கூட,
அதைனப்
பயமில்லாமல்
ெசய்கின்றார்கள்.
அவர்கைளச் சட்டம் தண் க்கா வி வதனால்தான், இவ்வாறான
தவ கைளத் ெதாடர்ந்
ாிவதற்கு அவர்க க்குத்
ணிச்சல்
வ கின்ற . ேபாக்கு வரத் ஒ ங்ைக மீறினால், தங்க ைடய
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சாரதி அ மதிப்பத்திரம் இரத் ச் ெசய்யப்ப ம் என்ற பயம்
அவர்களிடத்தில்
இல்லாத
நிைலைம
காணப்ப கின்ற .
ேபாக்குவரத்
ஒ ங்குவிதிகைள மீறினா ம் ஏேதாெவா
விதத்தில்
தாம்
தப்பிவிடலாம்
என்றெதா
மனப்பாங்கு
ெப ம்பாலான ஓட் நர்கள் மத்தியில் காணப்ப கின்ற .
ேமாட்டார் ைசக்கிளில் பயணிப்ேபார் தைலக்கவசம் - helmet அணிந்
ெசல்லேவண் ம் என்ற விதி ைற இ ந்தேபாதி ம்,
அ
ெதாடர்பில் அக்கைற ெகாள்ளாமல், அேனகமாேனார்
தைலக்கவசம் இன்றிேய பயணிக் கின்றார்கள் என்
ெகளரவ
அைமச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார். தாங்கள் தப்பித்தவறி
சட்டத்ைத
அ ல்ப த் ம்
அதிகாாிகளின்
பி யில்
அகப்பட்டா ம், அதி
ந்
தப்பிவிடலாம் என்ற எண்ணம்
அவர்களிடத்தில் காணப் ப கிற . இவ்வா
ேபாக்குவரத் த்
ெதாடர்பான சட்டங்கைள அ ல்ப த் வதில் இ க்கமில்லாத
தன்ைம
காணப்ப வதனால்தான்,
ேபாக்குவரத்
ஒ ங்குவிதிகைள மீ ேவாாின் எண்ணிக்ைக நா க்குநாள்
அதிகாித் ச்
ெசல்கின்ற ;
விபத் க்கள்
அதிகாிக்கின்றன.
இதற்குச் சட்டத்ைத அ ல்ப த் பவர்கள்தாம் ெபா ப் க் கூற
ேவண் ம் என் நான் குறிப்பி கின்ேறன். எனேவ, இவ்விடயம்
ெதாடர்பில்
சம்பந்தப்பட்ட
அைமச்சான
இ க்கமான
நைட ைறகைளப் பின்பற் மா
ேபாக்குவரத் ச் சட்டங்கைள
அ ல்ப த் ம் அதிகாாிக க்கு உத்தரவிடேவண் ம். சட்டத்ைதச்
சாியாக
அ ல்ப த்தி
னால்தான்,
நாங்கள்
இதற்குாிய
தீர்ெவான்ைறக் காணலாம். ஓட் நர்க க்கு இ
ெதாடர்பில்
விேசட
பயிற்சிகைள
வழங்கலாம்.
அ மாத்திரமன்றி,
அவர்க க்கு
சாரதி
அ மதிப்பத்திரம்
வழங்கும்ேபா
இ க்கமான நைட ைற கைளப் பின்பற்றலாம். எ
எப்ப
இ ந்தேபாதி ம் சாரதிகள் தி ஒ ங்குவிதிகைள மீ ம் ேபா
அவர்க க்கு
உாிய
தண்டைனையப்
ெபற் க்
ெகா க்காவிட்டால், வாகன விபத் க்கைளக் குைறப்ப என்ப
மிகக் க னமாகும். ஆகேவ, இ
ெதாடர்பில் இ க்கமான
சட்டங்கைளக் கைடப் பி க்க அைமச்சு உாிய நடவ க்ைககைள
எ க்கேவண் ம்
என்
நான்
இங்கு
வ
த்திக்கூற
வி ம் கின்ேறன்.
ெவளிநா களில்
ஒ வர்
வாகன
ஓட் நர்
அ மதிப்பத்திரத்ைதப் ெப வ
என்ப
மிக ம் க னமான
விடயமாகும். அ
ம் ஐேராப்பிய நா களில் இதைனப்
ெபற் க்ெகாள்வெதன்ப
மிகமிகக் கஷ்டம். ஆனால், எம
நாட் ல் ஒ வர் வாகன ஓட் நர் அ மதிப்பத்திரத்ைத இரண்
மாதத் க்குள் ெபறக்கூ ய ஒ தளர் நிைல காணப்ப கின்ற .
உண்ைமயிேல இ மாற்றியைமக்கப்பட ேவண் ம். இன் எம
நாட் ல் ஓட் நர் பயிற்சி வழங்கும் நிைலயங்கள் அதிகமாக
இ க்கின்றன. அவர்கள் தம்மிடம் வ பவர்க க்கு எப்ப யாவ
ஓட் நர்
அ மதிப்
பத்திரத்ைதப்
ெபற் க்ெகா த் விட
ேவண் ம் என்ற குறிக்ேகா டன் ெசயற்ப கின்றார்கேள தவிர,
ைமயான
தைகைம டன்கூ ய
ஓட் நர்கைள
உ வாக்குவதில்ைல. அங்குள்ள பயிற் விப்பாளர்கள் பயிற்சி
ெப பவ க்குச்
சாியான
ைறயில்
ேபாக்குவரத்
ஒ ங்குவிதிகைளப் பயிற் வித் , சிறந்தெதா
ஓட் நராக
உ வாக்கி,
அவர்க க்கு
அ மதிப்பத்திரத்ைதப்
ெபற் க்ெகா க்கின் றார்களா? என்ப
ேகள்விக்குறிதான்.
இதனால் இன் எம நாட் ல் உாிய தைகைமக டன் வாகன
ஓட் நர்
அ மதிப்பத்திரத்ைதப்
ெபறக்கூ யவர்களின்
எண்ணிக்ைக மிகமிகக் குைறவாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, ஓட் நர்
அ மதிப்பத்திரங்கைள வழங்கும்ேபா
மிகக் க ைமயான
நைட ைறகைளப் பின்பற்றேவண் ம் அல்ல
ேமாசமான
விபத் க்கைள
ஏற்ப த் கின்ற
ஓட் நர்களின்
அ மதிப்
பத்திரத்ைத
இரத் ச்ெசய் ம்
நடவ க்ைக
கண் ப்பாக
அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம். இன்
ஒ
மாதத்தில் எத்தைன
ேப ைடய
ஓட் நர்
அ மதிப்பத்திரங்கள்
இரத் ச்
ெசய்யப்ப கின்றன என்பதற்கான ள்ளிவிபரங்கைளப் பார்த்தால்
அந்த எண்ணிக்ைக விபத் க்கைளவிட மிகமிகக் குைறவாக
இ க்கின்ற . கு ேபாைதயில் வாகனம் ஓட் வ
சட்டத் க்கு
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ரணான .
ஆனால்,
கு ேபாைதயில்
வாகனம்
ஓட் ய
எத்தைனேப ைடய ஓட் நர் அ மதிப்பத்திரம் இந்த நாட் ேல
இரத் ச் ெசய்யப்பட்
க்கின்ற ? மிகக் குைற ! எனேவ,
சட்டத்ைத நாங்கள் இ க்கமாக அ ல்ப த் ம் ேபா தான்
இதற்குத் தீர் காணலாம் என்ப தான் உண்ைமயான . ஆகேவ,
இந்த விடயத்தில் மாண் மிகு ேபாக்குவரத் அைமச்சர் அவர்கள்
உாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன்
நான் குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன்.
எங்கள்
வட
பகுதிையப்
ெபா த்தவைர
நீண்டகால
த்தத் க்குப் பின் அங்கு சு கநிைல தி ம்பியி க்கின்ற . த்த
காலத்தில் ஏராளமான வாகன ஓட் நர் அ மதிப் பத்திரங்கள்
எங்கள் பிரேதசத்தில் வழங்கப்பட்
க்கின்றன. அைவ ைறயாக
வழங்கப்பட்டனவா என்பைதப் பாிசீ க்கேவண் ய - மீளாய்
ெசய்யேவண் ய
அவசியம்
ஏற்பட்
க்கின்ற .
அந்தக்
காலகட்டங்களில் அங்க அரச இயந்திரங்கள் சாியாக இயங்காத
சூழ ல் பலர் ஓட் நர் அ மதிப்பத்திரங்கைள எப்ப ேயா
ெபற்றி க்கிறார்கள்.
வாகன
ஓட் நர்
அ மதிப்பத்திரம்
ெபற்றி க்கின்ற ஏராளமாேனார் ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்
விதி ைறகள்
ெதாடர்பான
ேபாதிய
அறிவற்றவர்களாக
இ க்கின்றார்கள்;
திகளிேல எப்ப
வாகனத்ைத ஓட் வ
என்ற அறி
அவர்களிடம் மிக ம் அாிதாக இ க்கின்ற .
இதனால் தின ம் ஏராளமான உயிர்கள் கா ெகாள்ளப்ப ம்
நிைலைம வட பகுதியிேல காணப்ப கின்ற . அவர்க க்குப்
ேபாதிய
அறிைவப்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக
அவர்கள
அ மதிப் பத்திரங்கைள மீளாய்
ெசய்யேவண் ய
மிக ம்
அவசியமாகும்.
ஆகேவ,
அத்தைகய
ஓட் நர்
அ மதிப்
பத்திரங்கெளல்லாம் மீளாய்
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்பைத
நான் இங்கு வ
த் கின்ேறன். எனேவ, குறிப்பாக, ேமாட்டார்
ைசக்கிள் ஓட் நர்கள்தாம் தின ம் நைடெப கின்ற ஏராளமான
விபத் க்க க்குக் காரணமாக இ க்கின்றார்கள். ஆகேவ, இந்த
விடயத்தில் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள் மிக ம் காிசைன டன்
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ம்
என்பைத ம்
நான்
இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
ேம ம், எங்கள் பிரேதச பாதசாாிகள் இப்ெபா
தான்
அதிேவகப் பாைதகைள ம் carpet
திகைள ம் பார்க்கின்
றார்கள். இந்த அதிேவகப் பாைதகளி ம் carpet
திகளி ம்
எப்ப
நடந் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்ற
ேபாக்குவரத்
விதி ைறகள் ெதாடர்பான ேபாதிய அறி அற்றநிைலயில் மக்கள்
இ ப்ப ம்
விபத் க்கள்
அதிகாிப்பதற்குக்
காரணமாக
இ க்கின்ற .
திடீெரன
திக க்கு
கு க்ேக
பாய்தல்,
ந
தியில் ைசக்கிள்கைளச் ெச த் தல் ேபான்ற பல்ேவ
ேபாக்குவரத்
விதி ைற மீறல்கள் அங்கு நைடெபற் க்
ெகாண்
க்கின்றன. ஆகேவ, பாதசாாிக க்கும் குறிப்பாக
பாடசாைல மாணவர்க க்கும் ேபாக்குவரத்
விதி ைறகள்
ெதாடர்பான
அறி ட்டைலக்
ெகா ப்பதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு வ
த் கின்ேறன்.

ஆயிரக்கணக்கான ச்சக்கரவண் கள் இலங்ைகயின் ஒவ்ெவா
நகாி ம் விற்பைனக்காகக் காத்தி க்கின்றன. என்றா ம், இன்
மக்கள்
அவற்ைறப்
பயன்ப த் வ
மிக ம்
குைறவாக
இ க்கின்ற . காரணம், மக்க க்கு இயல்பாக ஏற்பட்
க்கின்ற
பயமாகும். ச்சக்கரவண் யில் ஏறினால் விபத் நிகழலாம் என்ற
பயம் இன்
எல்ேலாாிட ம் இ க்கின்ற . அேனகமான
தி
விபத் க்க க்கு
ச்சக்கரவண்
க ம்
காரணிகளாக
இ ப்பதால் அவற்ைறக் கட் ப்ப த்த ேவண் ம். ல் ேபான்ற
நகரங்களில்
ச்சக்கரவண் கள்
ஓ வ
தைடெசய்யப்பட் விட்ட . அேதேபான் , இங்கும் மக்கள்
மிக ம் ெந க்கமாக வா ம் நகரங்களில் ச்சக்கர வண் களின்
பாவைனையக்
குைறக்க
ேவண் ம்
அல்ல
அதற்கான
மாற் வழிகைளப் பற்றிச் சிந்திக்க ேவண் ம் என்பைத ம் நான்
வ
த் கின்ேறன்.

இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல மாண் மிகு ேபாக்குவரத் அைமச்சர்
அவர்களிடம் நான் ஒ
ேகாாிக்ைகைய ம்
ன்ைவக்க
வி ம் கின்ேறன். அதாவ , கிளிெநாச்சி நகர மான
மிக
ேவகமாக
அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட்ட
ஒ
பிரேதசமாக
மாறியி க்கின்ற . இந்த நிைலயிேல கிளிெநாச்சிக்ெகன்
ஒ
பஸ் நிைலயம் இல்லாத ஒ
குைற நீண்ட காலமாக
இ ந் வ கின்ற . அங்கு ேபாக்குவரத் ச் சைபக்குாிய ஒ பஸ்
நிைலயத்ைத ம் தனியார் பஸ் நிைலயத்ைத ம் அைமப்பதற்குாிய
இடங்கள் ஒ க்கப் பட்
க்கின்றன. ஆகேவ, குறிப்பிட்ட
இடங்களில் அந்த பஸ் நிைலயங்கைள அைமப்பதற்கு ெகளரவ
அைமச்சர்கள் இ வ ம் நிதிெயா க்கீ ெசய்ய ேவண் ம் என்
நான் இச்சந்தர்ப்பத்திேல ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அ
மட் மல்ல,
கிளிெநாச்சியில்
பஸ்
ப்ேபா
ஒன்
அைமப்பதற்குாிய இடத்ைத ம் நாங்கள் ஒ க்கியி க் கின்ேறாம்.
அந்த இடத்தில் பஸ்
ப்ேபா ஒன்ைற அைமப் பதற்கும்
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அேதேநரத்திேல அங்கு பஸ்
வண் களின் தட் ப்பா நில வ அங்குள்ள கிராம மக்களின்
ேபாக்குவரத் க்கு மிக ம் இைடஞ்சலாக இ க்கின்ற . ஆகேவ,
அங்கு ேதசிய ேபாக்குவரத் ச் சைபயின் சில பஸ் வண் கைள
விைரந்
வழங்குவதற்கும் ெகளரவ அைமச்சர் அவர்கள்
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம் என்பைத வ
த்திக் கூறி,
என உைரைய நிைற ெசய்கின்ேறன். நன்றி.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මන්තීතුමා.
ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ
පැමිෙණනවා ඇත.

කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනයට

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Member, please wind up now.

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

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)
எனக்கு ேமலதிகமாக இரண்

நிமிடங்கள் தா ங்கள்!

இன்
இலங்ைகயி ம்
இந்தியாவி ம்
அதிகாித்த
விபத் க்க க்கு
ச்சக்கரவண் க ம் ஒ
க்கிய காரணமாக
இ க்கின்றன.
ச்சக்கரவண் களின்
இறக்குமதி
கட் ப்ப த்தப்பட
ேவண் ம்.
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட்ட

[අ.භා. 3.17]

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மா
கய த க ணா ல க)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත
යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් ගැන විවාදයට ගන්නා ෙම් අවස්ථාෙව්
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පවාහන අමාත ාංශයට අදාළව කරුණක්, ෙදකක් ගැන කථා
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන මා සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම අද
ෙම් ඉදිරිපත් කරන කාරණාව ඇත්ත වශෙයන්ම අපත් අනුමත
කරනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් රියදුරන්ෙග් පමිතිය ඉහළ දැමීම
පිළිබඳව ගත යුතු ඕනෑම තීරණයක් ගැනීම සුදුසුයි කියන එක
අපත් කල්පනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙවන ෙකොට අෙප්
රෙට් සිදු වන අනතුරු සංඛ ාවත් ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම පාරවල්වල ධාවනය වන වාහන සංඛ ාවත් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් අලුත් කම ගැන, අලුත් නීති-රීති
ගැන කල්පනා කරන එක ඉතාම උචිතයි. ෙම් වන ෙකොට අෙප්
රෙට් පාරවල්වල වාහන විශාල පමාණයක් ධාවනය වනවා. ඒ
වාෙග්ම එක් එක් වසරවල අඩු වැඩි වශෙයන් හැම වසරකම
සෑෙහන වාහන පමාණයක් ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. මෑතකදී
අෙප් රෙට් වාහන විශාල සංඛ ාවක් ලියා පදිංචි වුණු වර්ෂය තමයි
2011 අවුරුද්ද. ඒ වර්ෂෙය්දී වාහන ලක්ෂ 5ක් පමණ අලුෙතන්
ලියා පදිංචි වුණා. 2012 වර්ෂෙය්දී ඒ සංඛ ාව ලක්ෂයකින් පමණ
අඩු වුණා. ඒ අනුව 2012 වර්ෂෙය්දී වාහන ලක්ෂ 4ක් පමණ ලියා
පදිංචි වුණා. ඊට පස්ෙසේ 2013 වර්ෂෙය්දී ඒ සංඛ ාව තව ටිකක් අඩු
වුණා. 2013 වර්ෂෙය්දී වාහන 325,000ක් පමණ තමයි ලියා පදිංචි
වුෙණ්. 2014 අවුරුද්ෙද් ෙම් මාස 6, 7 ඇතුළත ලියා පදිංචි වූ
වාහන සංඛ ාව දිහා බලන ෙකොට ෙම් වසර අවසන් වන ෙකොට
සාමාන ෙයන් වාහන 350,000ක්වත් ෙම් අවුරුද්ෙද්ත් අලුෙතන්
ලියා පදිංචි ෙවයි කියලා අපට බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියන්න
පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
අතර විෙශේෂත්වයක් වශෙයන් කැපී ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, අද
අෙප් රට තුළ කුඩා වාහනවලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිබීම. ගරු
නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලියා පදිංචි
ෙල්ඛනවලට අනුව දැනට අෙප් රෙට් සම්පූර්ණෙයන්ම ලියා පදිංචි
ෙවලා තිෙබන වාහන සංඛ ාව ලක්ෂ 52ක් පමණ වනවා. ඒ
අතරින් දැනට ධාවනය වන වාහන සංඛ ාව ලක්ෂ 38ක් පමණ
වනවා කියලා තමයි අනුමාන කරන්න ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, සමහර
වාහන ඉවත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු නැෙඟනහිර
පළාෙත් පැවැති යුද්ධය නිසා වාහන 50,000ක් පමණ අපට ඉවත්
කරන්න වනවා. ඒ ඔක්ෙකෝම ඉවත් කළාම අෙප් රෙට් වාහන
ලක්ෂ 38ක් පමණ ධාවනය වනවා කියලා අපට හිතන්න පුළුවන්.
ෙම්වාෙයන් බහුතරයක් කුඩා වාහන. විෙශේෂෙයන්ම යතුරුපැදි සහ
තීෙරෝද රථ ඒ අතර කැපී ෙපෙනනවා. අද පාරකට බැස්සාම
ෙකොපමණ යතුරුපැදි සංඛ ාවක්, ෙකොපමණ තීෙරෝද රථ
සංඛ ාවක් ෙම් වාහන අතර තිෙබනවාද කියලා අපි දකිනවා.
විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙවල්ගම ඇමතිතුමන්ලා, අපි ගම්බද පෙද්ශ
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරු. එතුමන්ලා අපි සාමාන ෙයන් ඔය
ගමක ඕනෑම ෙද්කට යන එන අය. අපි රෑකට එෙහම මළ
ෙගදරකට ගිහිල්ලා එළියට බහින ෙකොට මට පුදුම හිෙතනවා,
ෙමෝටර් සයිකල්ම කීයක් එක තැන නැවතිලා තිෙබනවාද කියලා.
අෙප් රෙට් ලියා පදිංචි වී ඇති ෙමෝටර්සයිකල් පමාණය ෙහොයා
බැලුවාම ලක්ෂ 27ක් පමණ වනවා. හැම මාසයකම අලුෙතන්
යතුරුපැදි 15,000ක් පමණ ලියා පදිංචි වනවා. තීෙරෝද රථත් දස
ලක්ෂයක් පමණ පාෙර් දුවනවා. ඇමතිතුමනි, මා හිතන හැටියට
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක් තීෙරෝද රථ ලක්ෂ 3ක් පමණ
ධාවනය වනවා. මාසයකට තීෙරෝද රථත් 5,000ක්, 6,000ක් පමණ
අලුෙතන් ලියා පදිංචි වනවා. සිංහල අලුත් අවුරුදු කාලයට,
නත්තල් මාසයට ඒ පමාණය ඊට ටිකක් වැඩි වනවා මිසක් අඩුවක්
නැහැ.
දැන් අපට අලුත් කමවලට යන්න වනවා. ගරු පවාහන
ඇමතිතුමා bus licence එෙක් පමිතිය ගැන කල්පනා කරලා වයස
අවුරුදු 21න් licence ගන්න අයට තව ටිකක් පුහුණුව දීලා වග කිව

74

යුතු පුද්ගලෙයෝ හැටියට පාරට දමන්න කල්පනා කිරීම ගැන මම
සතුටු වනවා. අද පාරට බැස්සාම අපට ෙපෙනනවා, ෙමොන තරම්
අෙප් ජීවිත අවිනිශ්චිත තත්ත්වයකද තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙර්ස් යන
හැටි, නීති-රීති පැත්තකට දාලා වග කීමක් නැතිව, ජීවිත ගැන
වටිනාකමක් නැතිව රිය පදවන හැටි, ෙනොසැලකිලිමත්කම ආදිය
අපට දකින්න ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලුත් කම ගැන අපි හිතන්න
ඕනෑ. ජපානය වාෙග් රටවල් ෙනොෙයක් අවස්ථාවලදී ඒ අලුත් කම
ගැන හිතුවා. අපි දන්නවා, BMW, Benz වාෙග් ඉහළ මට්ටෙම් high-end එෙක්- වාහනවලට සමහර ෙවලාවට ෙලොකු ගැටලු
තිෙබන බව. ලියා පදිංචි කරලා මාසයක් ෙදකක් යන ෙකොට
market එක ශීඝෙයන් අඩු ෙවනවා. වියදම් කරපු පමාණයවත්
නැතිව යනවා. එම නිසා අපත් දැන් බලන්න ඕනෑ, ඒවාට ෙවෙළද
ෙපොළක් ෙහොයන්න. 1978 වාෙග් කාලෙය් ජපානය ටිකක් පාවිච්චි
කරපු අලුත් වාහනවලට අෙප් රෙට් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිබුණා.
හුඟක් ඒ වාෙග් වාහන අෙප් රටට එන්න පටන් ගත්තා. ඒ වාෙග්
අෙප්ත් ෙහොඳ මට්ටෙම් පාවිච්චි කළ වාහනවලට පිට රට ෙවෙළඳ
ෙපොළවල් ෙහොයන්න අපි දැන් කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා
මම කල්පනා කරනවා. ෙමොකද, high-end එෙක් වාහනවලට
එෙහම නැත්නම් market එකක් නැතිව යනවා. මියන්මාරය වාෙග්
රටවල් ගැන අපට බලන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි, ඒ වාෙග්
ෙවෙළඳ ෙපොළක් ඇති කර ගන්න. 1978 ඒ කමෙව්දවල
සාර්ථකත්වය අපි රටක් හැටියටත් දැක්කා. ජපානෙය් තිෙබන ඒ
කමෙව්ද අපිත් අනුගමනය කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම පරිසර
හිතකාමී ෙනොවන පරණ වාහන පතිචකීකරණය - recycle කරන්නත් ඕනෑ කියලා මම හිතනවා. ඇමතිතුමා ඒ ගැනත්
ෙහොඳට අධ යනය කරලා කටයුතු කරයි කියලා මම හිතනවා.
ඒවාෙය් අමතර ෙකොටස්, යකඩ ටික එෙහම crush කරන්න ඕනෑ
කමවලට ඒ අය උනන්දු කරවන ෙමොනවා ෙහෝ කමෙව්දයකටත්
අපි දැන් යා යුතුව තිෙබනවා. High-end එෙක් තිෙබන ෙහොඳ
වාහනවලට පිට රට market එකක් ෙහොයලා ෙදන ගමන්, පහළම
මට්ටෙම් තිෙබන පරිසර හිතකාමී ෙනොවන වාහන crush කරන්න
ඕනෑ කමවලටත් උනන්දු කරවීමට අලුතින් හිතන්න කියන
කාරණයත් අපි කියන්න කැමැතියි.
ෙම්ක පරිසර හිතකාමී පවාහන පද්ධතියක් ඇති කිරීමටත්
ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවයි. පරිසරයට ඔෙරොත්තු ෙදන කමයක් බවට
ෙම්ක පත් ෙවයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් දිනවල එන වාහනවලින් සියයට
70ක් විතර එන්ෙන් ෙදමුහුන් - hybrid - වාහන. ෙම්වාෙය් බැට්රිය
අවුරුදු දහයක් විතර යන ෙකොට ඉවත් කරන්න වනවා. ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. බැට්රිය ඉවර ෙවනවා. එම නිසා ෙම්
battery පතිචකීකරණය - recycle - කරන කමයක් ගැනත්
ෙහොයන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියලා මම ඔබතුමාට මතක්
කරනවා.
වැදගත් ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා විවාද කරන ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම තවත් කාරණයක් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු
කරන්න කැමැතියි. දුම් පරීක්ෂාව පිළිබඳව තිෙබන පමිතිය තව
ටිකක් වැඩි කරන කමවලට යන එකත් ෙහොඳයි කියලා මම
හිතනවා. අපි දන්නවා, රෑට එෙහම ෙම් දුම් පරීක්ෂාව කරන්න බැරි
බව. විෙශේෂෙයන්ම වාහන වැඩි වීමට සාෙප්ක්ෂව වායු දූෂණය
හුඟක් දුරට නතර ෙවලා බව අපිට ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම නාගරික වායු දූෂණය හුඟක් දුරට අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් දුම් සහතිකය අනිවාර්යය කරපු
නිසා ආදායම් බලපතය ගන්න ෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
හැෙමෝම ඒකට උනන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශය
ෙම්කට උනන්දු වුණත් රාජ අංශෙය් උනන්දුව ගැන නම් අපට
සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රාජ
අංශෙය් -ආණ්ඩුෙව්- අමාත ාංශ, ෙදපාර්තෙම්න්තුවල තිෙබන
වාහනවලින් තමයි වැඩිෙයන්ම දුම් පිට වන්ෙන්. වැඩිෙයන්ම දුම්
පිට වන වාහන ෙලස අපි පාෙර් දකින්ෙන් සීටීබී බස්. සීටීබී
බස්වලට ආදායම් බලපත ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා දුම් පරීක්ෂාවකුත්
අවශ නැහැ. සීටීබී බස්වලටත් දුම් පරීක්ෂාව අනිවාර්යය කරන්න
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ඔබතුමා කටයුතු කෙළොත් මම හිතනවා, පරිසරය වායු දූෂණෙයන්
වළක්වා ගැනීමට එය ෙලොකු පිටුවහලක් ෙවයි කියලා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි නිදහස්
බලපතය තිෙබන රජෙය් වාහනවලට දුම් පරීක්ෂණය අවශ නැති
නිසා ඒ රජෙය් වාහනවල දුම් පිටවීම ඉතාමත්ම වැඩි බව
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අමාත ාංශවල වාහන ෙහොඳටම දුම්
දාෙගන තමයි පාරවල්වල යන්ෙන්. හැබැයි මැති-ඇමතිවරු
පාවිච්චි කරන වාහනවල නම් එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. සාමාන
ෙසේවකයන් පාවිච්චි කරන අමාත ාංශවල වාහන ෙහොඳටම දුම්
දාෙගන තමයි පාරවල්වල යන්ෙන්. නිදහස් බලපතය තිබුණා
වුණත් රජෙය් වාහනවලටත් දුම් පරීක්ෂාව අනිවාර්යය කරන්න
කියලා මම කියනවා.
නීතිය කියාත්මක කරන තැන තමයි ෙපොලීසිය. ෙපොලීසිය
තමයි පාෙර් ඉඳලා වාහනවලින් දුම් යනවා නම් ඒ වාහන
සම්බන්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය්
වාහනවල විතර දුම් ෙවනත් වාහනවලින් යනවා කියලා මම
හිතන්ෙන් නැහැ. නිදහස් බලපතය තිෙබන නිසා ඒවාට දුම්
පරීක්ෂාවක් නැහැ. ෙපොලීසියට ආදර්ශයක් ෙදන්නත් එක්ක රජෙය්
වාහනවලටත් ෙම් දුම් පරීක්ෂාව කරන්න කටයුතු කරන්න.
එතෙකොට රජයට ආදායමකුත් ලැෙබයි. දුම් පරීක්ෂණ පමිතීන් තව
ටිකක් ඉහළ මට්ටමකට ගන්න. වාහනෙයන් දුම් ෙගොඩක් යනවා
වුණත්, දුම් ෙපොඩ්ඩක් යනවා වුණත් ඒෙකන් පාස් ෙවන්නට
පුළුවන්. එම නිසා පාරට බැස්සාම දුම් පිටෙවන වාහන හුඟක්
දකින්නට තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවාට දුම් පරීක්ෂණ සහතිකය ලැබී
තිෙබනවා.

දැන් අධිෙව්ගී මාර්ගවලට UNP එක කැමැතිද, නැද්ද කියා අනාගතෙය් ඇමතිකම් එෙහම බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා නිෙයෝජ ඇමතිවරු උනන්දුෙවන් ජනාධිපතිතුමා ඉස්සරහ පශ්න
කරනවා මට ඇහුණා. UNP එෙක් මන්තීවරෙයක් හැටියට මා ෙම්
කාරණය කියන්නට ඕනෑ. අධිෙව්ගී මාර්ග ඕනෑ. ඒවා රටක
දියුණුවට ෙබොෙහොම අවශ යි. එම නිසායි, 1965 ආණ්ඩුව
කාලෙය්, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැතිතුමා ලංකාෙව් පළමු වන
අධිෙව්ගී මාර්ගයට - ෙකොළඹ කටුනාක අධිෙව්ගී මාර්ගයට - මුල්
ගල තිබ්ෙබ්. එම නිසායි වත්තල පැත්ෙතන් පාලම් පහක් පවා
හැදුෙව්. ෙගවල් අවම වශෙයන් damage වන විධියට, මුහුද
අයිෙනන් ඉඩම් අත්පත් කර ෙගනයි ඒ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ.
පසුව බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඇවිත්, "අධිෙව්ගී මාර්ග අවශ
නැහැ"යි කියා ඒ කටයුත්ත කියාත්මක වීම නවත්වපු හැටිත් මා ඒ
අයට මතක් කරනවා. UNP ආණ්ඩුව දුර දිග හිතලා තමයි, එදා
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට මුල්ගල තිබ්ෙබ්, ඒ සඳහා ඉඩම්
අත්පත් කර ෙගන වන්දි ෙගවන කටයුතු ඔක්ෙකොම කරලා වැඩ
පටන් ගත්ෙත්. එම නිසා අධිෙව්ගී මාර්ගවලට අෙප් විරුද්ධත්වයක්
නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම අද අධිෙව්ගී මාර්ගවල පශ්නය තිෙබන්ෙන්
සාමාන ජනතාවටයි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

ෙහොඳ ෙදයට ෙහොඳයි කියනවා. වැරැද්දක් කියන්ෙන් නැහැ
ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, පරිසර පශ්නය ගැන
කල්පනා කරන ෙකොට ඊළඟට ඉන්ධවල පශ්නයත් එනවා. දැන්
ෙම් දවස්වල නම් ඉන්ධනවල ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.
පිරිපහදුව වසා තිෙබනවා. ෙගන්වන ඉන්ධනවල පමිතිය පිළිබඳ
පශ්න ඇවිත් ආපසු හරවා යවන්න සිද්ධ වී තිෙබනවා. ෙනොෙයක්
පශ්න තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙනොෙවයි, මා අද කථා කරන්ෙන්.
අෙප් රෙට් භාවිතයට ගන්නා ඩිසල්වල sulphur පමාණෙය් අගය
සාමාන ෙයන් 3000ක් විතර ෙවනවා. හැබැයි සුපර් ඩීසල්වල
sulphur පමාණෙය් අගය 500ක් විතර ෙවනවා. ඒ අෙප් රෙට්. ඒ
වුණාට අල්ලපු රෙට්, ඉන්දියාෙව් සාමාන ඩීසල්වලත්sulphur
පමාණෙය් අගය 350ක් වාෙග් තමයි තිෙබන්ෙන්. ජපානය වාෙග්
රටක් ගත්ෙතොත්, ජපානෙය් සාමාන
ඩීසල්වල sulphur
පමාණෙය් අගයත් 50න් පල්ෙලහායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග්
අධික ෙලස sulphur අගයක් තිෙබන ඉන්ධන පාවිච්චි කිරීම නිසා
අෙප් රට තුළ තිෙබන වාහන පද්ධතිය නිසි ෙලස කළමනාකරණය
කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙබොෙහෝ රටවල වාෙග් දැන්
අෙප් රෙට්ත් ෙහොඳ වාහන තිෙබන්ෙන්. Euro 5 මට්ටෙම්
වාහනවලට ෙම් sulphur පමාණය ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ. එම
නිසා ඒ වාෙග්ම කාරණා පිළිබඳවත් ඔබතුමා ෙම් ආකාරයට
අවධානය ෙයොමු කරාවිය කියා මා විශ්වාස කරනවා. මා හැම දාම
කියන්නා වාෙග් මුළු ක්ෙෂේතයම ෙහොඳට දන්නා ෙකෙනක්,
පවාහනයටම ගැලෙපන ෙකෙනක් ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවා.

මා ෙම් විවාදය වැදගත් විධියට කරන්නට කැමැතියි. ගරු
අස්වර් මන්තීතුමා නැඟිට්ටාම ඒක කරන්න බැරි ෙව්වි කියා මා
භය වුණා. ෙකොෙහොම වුණත්, අධිෙව්ගී මාර්ගවල පශ්න
තිෙබන්ෙන් අපට ෙනොෙවයි. සාමාන ජනතාවටයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, now please wind up .
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න. මම විනාඩි ෙදෙකන් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I will give you one more minute.
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව කාලය විනාඩි
කිහිපයක් ඉතිරිව තිෙබන නිසා ෙමම අංශයටම අදාළව වචන
කිහිපයක් කථා කරන්නට කැමැතියි. තවම ෙපොදු ජනතාවෙග්
පවාහන ගැටලු ගැන නම් විසඳුමක් ලැබී නැහැ. දුම්රිය ගැන, බස්
ගැන අපට කිසිෙසේත්ම සතුටු වන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ.
මහින්ද චින්තනෙය් පවාහන පද්ධතිය ගැන විවිධ ෙද්වල් කිව්වත්,
වසර නවයකට පස්ෙසත් අපට අද රෙට් සිදුවන ෙද්වල් එක්ක
කිසිෙසේත්ම සතුටු වන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.

හරි.
මා කියන්ෙන් අධිෙව්ගී මාර්ග සම්බන්ධෙයන් දැන් තිෙබන
පශ්නය ගැනයි. ගාල්ලට, මාතරට
යන්න රුපියල් හාර
පන්සියයක් ඕනෑ. එම නිසා සාමාන මිනිසුන්ට එම ගාස්තුව
දරන්නට බැහැයි කියන එකයි අපට තිෙබන තර්කය.
ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් වැඩි පංගුවක් බස්රථ තිෙබන්ෙන්
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි. අද රාජ අංශයට වඩා ෙපෞද්ගලික
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අංශෙයන් ඒක කළත්, ඒ අයෙග්ත් ෙනොවිසඳුණු ගැටලු තිෙබනවා.
ඉන්ධන මිල, අමතර ෙකොටස්වල මිල ඉතාම අධික වී තිෙබන බව
අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිවල දඩ ෙකොළය පශ්නයක් වී
තිෙබනවා. අතරමැදියන්ෙග්, කප්පම්කරුවන්ෙග් ගසා කෑම්වලට
ඒ අයට ෙගොදුරු වන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකාබද්ධ කාල
සටහන ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ලබා ගැනීම නම්, "හරියට ඉබ්බාෙගන්
පිහාටු ගන්නවා වාෙග් වැඩක් " කියා තමයි, කවුරුත් දකින්ෙන්.
අද දුම්රිෙය් තත්ත්වය බලන්න. එෙහන් පීලි පනිනනවා. ෙමෙහන්
පීලි පනිනවා. නතර කරපු ෙකෝච්චිෙය්ත් ගිහින් තව ෙකෝච්චි
"දඩාස්" ගාලා හැප්ෙපනවා. ඒ වාෙග්ම සංඥා පද්ධතිෙය් ෙදෝෂ
ගැන දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්මික නිලධාරීන් දිගටම
පශ්න කරනවා. දුම්රිෙයන් දිනකට ලක්ෂ 5ක් පමණ මගීන්
පවාහනය ෙවනවා. හැබැයි යකඩ යකා දුවන්ෙන් බැරි මරගාෙත්
කියන එකයි අපට ෙම් සිද්ධිවලින් දකින්නට තිෙබන්ෙන්. සංඥා
පද්ධතිෙය් ෙදෝෂ නිසා ෙපොතුහැරදී ශීඝගාමී දුම්රිය ෙදකක්
එකිෙනකට ගැටී රුපියල් මිලියන 200කට වැඩි පාඩුවක් වුණා.
ජීවිත නැති වුණා. හුඟක් අය තුවාල ලැබුවා. ෙම් තත්ත්වය දිගටම
තිබුෙණොත් ඉදිරිෙය්දී අෙප් දුම්රිය මඟීන්ට දුම්රිෙය් යන්න
ෙවන්ෙන් "ආෙවොත් ආවා - ගිෙයොත් ගියා" කියන ෙදගිඩියාෙවන්
තමයි. මා හිතන හැටියට 1965න් පස්ෙසේ දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය
එක තැන පල් ෙවනවා. ඒක යාවත්කාලීන කරන්නය කියා අපි
ඉල්ලා සිටිනවා. "දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය දැන් අනතුරුදායක
තත්ත්වයකට මුල පුරා තිෙබනවා"යි කියන කාරණය ෙසේවකයන්
දිගටම කියන බවයි අපට ෙපෙනන්නට තිෙබන්ෙන්. ශී ලංකා
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඥා පද්ධතියයි, ආණ්ඩුවයි ෙදකම
ෙම් දවස්වල අර්බුදයකට තමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන්. වමට signal
දමා දකුණට හරවන්න ගිහිල්ලා ආණ්ඩුෙව් සංඥා පද්ධතියත් දැන්
අවුල් ෙවලා තිෙබනවා.
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අනුමත කරන අවස්ථාවක් තමයි, ෙම් අවස්ථාව. අද අෙප් රෙට්
ෙපොදු මඟී පවාහන ෙසේවය පත් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව
ගරු ඇමතිතුමා පමණක් ෙපෞද්ගලිකව වග කිව යුතුයි කියා මා
හිතන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුවක් විධියට මුළු ආණ්ඩුවම ෙම්
තත්ත්වයට වග කිව යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම දුම්රිය ෙසේවාවත් ඒ වාෙග්ම ෙපොදු මඟී බස් රථ
ෙසේවාවත් ඇත්තටම ගත්ෙතොත් බරපතළ අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට
පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා තමයි අපට අහන්න
ලැෙබන්ෙන්, දවසකට එකම ෙමොෙහොෙත් විවිධ ස්ථානවල දුම්රිය
කිහිපයක් ගැෙටන බව. දුම්රිය ගැටීම් පිළිබඳ පශ්නෙය්දී පසු ගිය
කාලෙය් ජනතාව පෙකෝපකාරී වුණා; මඟීන් පෙකෝපකාරී වුණා.
ඇත්තටම මඟීන් පෙකෝපකාරී වන තත්ත්වයට පත් වුෙණ් දුම්රිය
ෙසේවයට ලබා දිය යුතු පතිපාදනයන්, ෙසේවක බඳවා ගැනීම් නිසි
පරිදි, නිසි කලට සිදු ෙනොකිරීම නිසායි. එහි වගකීම රියැදුරන්ට
ෙහෝ තාක්ෂණික ෙසේවා නිලධාරින්ට ෙහෝ පවරන එක මා හිතන
හැටියට ඇමතිතුමාෙග් වගකීම ෙනොෙවයි. ඇමතිතුමා එක්තරා
තැනකදී කියා තිබුණා, "ෙමෙහම ගිෙයොත් ෙම් තත්ත්වයට
ජනතාව - මගීන් - උත්තර ෙදයි" කියලා. මා ඒ ගැන කනගාටු
වනවා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මා ෙනොෙවයි කිව්ෙව්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

CTB එක ගැනත් විනාඩියක් කථා කරලා මෙග් කථාව මා
අවසන් කරන්නම්. අද CTB එෙක් පඩි ෙගවා ගන්න බැරි
තත්ත්වයක් තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට
CTB එක මතක් වන්ෙන් මැයි 01වන දාට ෙසනඟ පුරවා ෙගන
ෙකොළඹට එන්න ඕනෑ වුණාම තමයි. ෙද්ශපාලන පත්වීම් ඒ
වාෙග්ම ෙද්ශපාලන උසස් වීම් දීලා අද බස් රථ ඩිෙපෝවල
තනිෙවලා. සමහර බස් රථ මීටර් 100ක් ගියාම, ඒවා තල්ලු
කරන්න ෙවනම කණ්ඩායමක් ඕනෑ. ඇමතිතුමා කිව්වා, අලුත් බස්
රථ ෙගෙනන්න කටයුතු කරනවා කියලා. අපි ඒ ගැන ෙබොෙහොම
සන්ෙතෝෂ වනවා. බස් රථ ෙගනාවාට මදි, බස් රථ ෙගනැවිත්
ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක තරගයක් ෙදනවා, විධිමත් කරනවා
කියා කිව්වාට මදි අලුතින් බස් රථ ෙගෙනනවා වාෙග්ම බස් රථ
සම්බන්ධෙයන් නිසි නඩත්තු කිරීමක් හා නිසි කළමනාකරණයක්
කරන්නය කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්වා, අද
නගර බද විතරක් ෙනොෙවයි, තදාසන්න පළාත්වල විතරක්
ෙනොෙවයි, අෙප් ගම් පළාත්වලත් රාතී 8.00න් පස්ෙසේ CTB බස්
රථ අඩුයි කියලා. රාතී 7.00න් පස්ෙසේ පාරට බැස්සාම යන්න බස්
රථයක් නැහැ. දැන් හුඹස් විතරයි තිෙබන්ෙන්, මිනිසුන්ට ගමන්
බිමන් යන්න. එම නිසා අලුතින් බස් රථ ෙගනැවිත් ෙහෝ රාතී
8.00න් පස්ෙසේ බස් ධාවනය කරන තත්ත්වය ඇති කරන්න කියා
ඉල්ලා සිටිමින්, වැදගත් නිෙයෝග ෙදකක් ෙගන ඒම ගැන
ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, ගරු නිෙයෝජ
කාරක
සභාපතිතුමාටත් ස්තුති කරමින් මා නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 3.35]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අෙප්
රෙට් ෙපොදු මඟී පවාහන ෙසේවයට සම්බන්ධ නිෙයෝග ෙදකක්

ඔබතුමා ෙනොෙවයි? මාධ වල නම් පළ වුෙණ් ඔබතුමා
කිව්වාය කියලායි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒ මම ෙනොෙවයි. ඒක වැරැදියි.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

මාධ වල පළ වූ පවෘත්තිය වැරැදිද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙකෙනක් තමයි, කියලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයක්? ෙම් රෙට්
මාධ වල පළ වුෙණ්, ෙම් පකාශය කෙළේ කුමාර ෙවල්ගම
පවාහන ඇමතිතුමා තමයි කියලායි. නමුත් ඔබතුමා කියනවා නම්
ඔබතුමා ෙනොෙවයි ඒ පකාශය කෙළේ කියලා, එෙහම නම්
නිලධාරින් නම් ඒ පකාශය කෙළේ -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

එක නිලධාරිෙයක්.

79

80
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

නිලධාරිෙයක් නම් ඒ පකාශය කෙළේ, මා හිතන හැටියට
ඔබතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා, ඒ පකාශය කිරීම සම්බන්ධෙයන්
ඒ නිලධාරියාට විරුද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න.
ෙමොකද, තමන්ෙග් වගකීම හරිහැටි ඉටු ෙනොකර, "එය ජනතාව
බලා ගනියි" කියලා උත්තරයක් දුන්නාම රෙට් පෙකෝපකාරී
තත්ත්වයන් මතු වුණා. ඒ ගැටීම්වලට ඒ පකාශය නිමිත්තක් වුණා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙමතැන පශ්නය තිෙබන්ෙන්,
ඔබතුමාත් දන්නා පරිදි දුම්රිය ෙසේවාව නිවැරැදිව පවත්වා ෙගන
යන්න අවශ කරන නූතන තාක්ෂණෙයන් යුක්ත ෙහොඳ සංඥා
පද්ධතියක් දුම්රිය ෙසේවාව තුළ නැති එකයි. දැනට තිෙබන සංඥා
පද්ධතිය යල් පැන ගිය එකක්. අද තිෙබන දුම්රිය සංඛ ාව
මගීන්ෙග් වැඩි වීමට කිසිෙසේත්ම ගැළෙපන්ෙන් නැහැ. දුම්රිය
නඩත්තු කටයුතු, පාරවල්වල නඩත්තු කටයුතු ඒ අවශ කරන
පමිතියට සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. පමිතියට අනුව සිදු වන්ෙන් නැති
නිසාම තාක්ෂණ නිලධාරින් විසින් යම් යම් ෙව්ග සීමාවන් සටහන්
කරනවා. එක් එක් ෙව්ග සීමාවන් දුම්රිය මාර්ගෙය් සටහන් කර
තිෙබනවා. පැයට කිෙලෝ මීටර් 10යි, 20යි ආදී වශෙයන් එක එක
ගණන් තිෙබනවා. එම ෙව්ග සීමාවට අනුව තමයි රියදුරන්ට දුම්රිය
පදවාෙගන යන්නට සිදු වන්ෙන්. එම ෙව්ග සීමාවන්වලට අනුව
දුම්රිය පදවාෙගන ගියාම දුම්රිය පමාද වනවා. දුම්රිය පමාද වුණාම
ඒ දුම්රිෙය් රැකියා සඳහා යන මගීන් පෙකෝප ෙවනවා; පීඩාවට පත්
ෙවනවා. ඒ අය කෑගහනවා, දුම්රිය පමාදයි කියලා රියදුරුට
අල්ලාෙගන ගහනවා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු මන්තීතුමනි, මා කියන්නට ඕනෑ දැන් අපි දුම්රිය සංඥා
පද්ධති සහ දුම්රිය මාර්ග දිගටම හදාෙගන යන බව. උතුරු දුම්රිය
මාර්ගය, මන්නාරම දුම්රිය මාර්ගය, දකුණු දුම්රිය මාර්ගය අපි
හදාෙගන යනවා. හැබැයි ඉතින් යල් පැන ගිය system එකක්
තිෙබනවාය කියන එක මා නැහැයි කියලා කියන්ෙන් නැහැ. ඒකත්
අපි කම කමෙයන් අලුත්වැඩියා කරෙගන යනවා. ෙමොකද, දුම්රිය
කිෙලෝ මීටර් 1,400ක් තිෙබනවා. දුම්රිය ෙව්ග සීමාවන් දැම්මාම
දුම්රිය ෙසමින් ගමන් කරන්ෙන්. එතෙකොට ඔබතුමා කියන ෙද් සිදු
වනවා. දුම්රිය ෙසමින් යනෙකොට මගීන් පෙකෝපකාරී වනවා. ඒක
නිසා අපි කම කමෙයන් rehabilitation වැඩ ටික කරෙගන යන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙව්ග සීමාවන් දමනවා නම් දුම්රිය
කාලසටහනත් එයට අනුරූපව හදන්න ඕනෑ. ෙව්ග සීමාව අඩු
එකක් නම්, දුම්රිය එන්ෙන් අහවල් ෙවලාවට කියලා කිව්වා නම්,
මිනිස්සු දන්නවා ෙම් ෙවලාවට තමයි ෙකෝච්චිය එන්ෙන් කියලා.
නමුත් ෙව්ග සීමාව ඉතා අඩු මට්ටමක තිෙබනවා, ෙකෝච්චිය එන
ෙවලාව ෙවනස් එකක් තිෙබනවා. එතෙකොට තමයි මිනිසුන්
පෙකෝප වන්ෙන්. මම හිතන විධියට ෙමතැන ෙවනස් කර ගන්නට
තිෙබන්ෙන් සරල ෙදයක්.
සංඥා පද්ධතිය සහ දුම්රිය මාර්ග නඩත්තුව කියන එක ගැන
ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් අවධානය ෙයොමු කරන එක ගැන සතුටුයි.
මම ඒකයි කිව්ෙව්, ඇත්තටම ෙමය ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව වග
කියන්නට ඕනෑ එකක් ෙනොෙවයි කියලා. ආණ්ඩුව ෙම්කට වග
කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම්කට අවශ කරන පතිපාදන ෙවන්
කරන්නට එපා යැ. දුම්රිය ෙසේවාව යථා තත්ත්වයට ගන්නට
ඔබතුමාට මහ භාණ්ඩාගාරෙයන්, මුදල් අමාත ාංශෙයන් පතිපාදන

ලැෙබනවා නම් අවශ කරන නඩත්තු කටයුතු කරන්න ඔබතුමාට
පුළුවන්; ඒ අවශ කරන ෙසේවකයන් ටික බඳවා ගන්න ඔබතුමාට
පුළුවන්. දැන් ඔබතුමාම පිළිගන්නවා -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒවා සියල්ලම නඩත්තු කරන්න රජය සෑෙහන මුදලක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගය ෙබලිඅත්ත දක්වා ෙගන
යෑම සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒක තමයි. ෙබලිඅත්ත දක්වා ඔක්ෙකොම ගිහිල්ලා හරියන්ෙන්
නැහැ ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

සුද්දාෙග් කාලෙය් දකුණට ෙලොකු අසාධාරණයක් සිදු කළා
ෙන්. ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ෙන්. මාතරින් දුම්රිය මාර්ගය
නැවැත්තුවා. නමුත් උතුරු දුම්රිය මාර්ගය කන්කසන්තුෙර්ටම
ෙගන ගියා. ඉතින් දකුෙණ් මිනිසුන්ට ෙලොකු අසාධාරණයක් වුණා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

සුද්දාෙග් කාලෙය් වුණ අසාධාරණය ෙවනස් කරන්නට
ඔබතුමාට පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි හිතනවා. බලමු. නමුත් තවම
නම් එෙහම සිදු ෙවලා නැහැ. ඒකයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.
හැමදාමත් උත්තරය තිෙබන්ෙන්, "දැන් ඒ ගැන මැදිහත් ෙවනවා;
දැන් ඒ ගැන කටයුතු කරනවා" කියන එකයි. ඔබතුමා විතරක්
ෙනොෙවයි, සාමාන ෙයන් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ෙග් උත්තරය
ඕකයි. "දැන් ෙම් වනෙකොට අපි ඒ ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු
කරනවා, ඉදිරිෙය් දී ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරනවා" කියන එක
තමයි සාමාන උත්තරය. හැබැයි අද තිෙබන තත්ත්වය ගැන ෙන්
අපට කථා කරන්නට සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය තවම ෙවනස්
ෙවලා නැහැ.
ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති, ෙකෝච්චි ෙපට්ටි පහක් තිෙබන
දුම්රියක සාමාන ෙයන් ගාඩ්වරුන් එක්ෙකෙනක් සිටින්නට ඕනෑ
කියලා. ඒක තමයි පමිතිය. ෙකෝච්චි ෙපට්ටි පහකට වඩා
තිෙබනවා නම් ගාඩ්වරුන් ෙදෙදෙනක් සිටින්නට ඕනෑ. ඔබතුමා
දන්නවා, ෙපොතුහැර දී හැප්පුණු ෙකෝච්චිෙය් ෙපට්ටි 12ක් තිබුණු
බව. ෙපට්ටි 12යි, එන්ජින් ෙදකයි, එතැන හිටිෙය් එක
ගාඩ්වරෙයක් පමණයි. ඒ ගාඩ්වරයාත් ෙකොන්තාත් පදනම මත
බඳවා ගත් අවුරුදු 65ක් වයස ෙකෙනක්. මම අහලා තිෙබන
විධියට සාමාන ෙයන් cadre එක අනුව ගාඩ්වරුන් 684ක් ඉන්න
ඕනෑ. ඒක ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති. ඒ 684න් අද ඉන්ෙන්
ගාඩ්වරුන් 370යි. ඒ කියන්ෙන් පුරප්පාඩුම තිෙබනවා 314ක්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔබතුමා දන්නවා, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොඩ්ඩ එහා
ෙමහා වනෙකොට උසාවි යනවා කියලා. උසාවි ගිහින් යම් යම්
නිෙයෝග ලබා ගත්තාට පසුව බඳවා ගැනීම් කරන්න බැහැ. ෙම්
වාෙග් පශ්නවලට අපට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ඉතින් උසාවියට පිටුපාලා අපට බඳවා ගැනීම් කරන්නත් බැහැ.
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. Kumara Welgama)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

දැන් ගාඩ්වරුන් බඳවා ගන්න බැරි පශ්නය උසාවි පශ්නයක්ද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔය පශ්නය තිෙබනවා. ඔය ගාඩ්ලාෙග් පශ්නයත් එෙහමයි
තිබුෙණ්. දැන් අපි ඒවා නිරාකරණය කරෙගන ගිහිල්ලා උසාවි
පශ්නය සමථයකට පත් කරෙගන දැන් ගාඩ්වරුන් බඳවා ගැනීම
සඳහා interview කරලා තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ෙම් වනෙකොට ගාඩ්වරුන් බඳවා ගන්නට බැරි උසාවි තීන්දුවක්
තිෙබනවාද?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

අපි ගාඩ්වරුන් බඳවා ගන්නවා. Underguardsලා අපි බඳවා
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම pension ගිය අයවත් නැවත කැඳවලා ඒ
අයෙග් ෙසේවය ලබා ගන්නවා. ෙමොකද, සාමාන ෙයන් ගාඩ්වරුන්
නැතිව දුම්රිය යන්න බැහැ ෙන්. ෙපොතුහැරදී අනතුරට පත් වුණු
දුම්රිෙය් head guard ගියා. ඒක මා පිළිගන්නවා. ඒ දුම්රිය
ගිහිල්ලා හැපුෙණ් නම් ෙවන කිසි ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි, එය
ගමන් කළ speed එක වැඩි නිසා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒක තමයි. එතැන ෙහේතු ෙගොඩාක් තිෙබනවා ෙන්. මම
කියන්ෙන් නැහැ, ඒක තමයි පධානම ෙහේතුව කියලා. නමුත්
ෙම්කත් පධානම ෙහේතුවක් ෙන්. ෙකෝචිචි ෙපට්ටි පහට වඩා
වැඩිෙයන් තිෙබනවා නම් පමිතියට අනුකූලව අනිවාර්ෙයන්
ගාඩ්ලා ෙදෙදෙනක් සිටින්නට ඕනෑ. නමුත් ඔබතුමාම පිළිගන්නවා
එහි සිටිෙය් එක ගාඩ්ෙකනායි, ඔහුත් ෙකොන්තාත් පදනම මත
බඳවා ගත් අවුරුදු 65ක් වයස ගාඩ් ෙකෙනක් බව. Guardsලා 684
ෙදෙනක් අවශ තැන දැනට ඉන්ෙන් 370ක් නම් පුරප්පාඩුම
314ක් තිෙබනවා. ඒක එක පශ්නයක්.
ඊළඟට, දුම්රිය රියැදුරන් ගත්ෙතොත් 482 ෙදෙනකුෙග්
අවශ තාව තිෙබනවා. හැබැයි ඉන්ෙන් 354යි. පුරප්පාඩු 128ක්
තිෙබනවා. එතෙකොට තමයි double shifts වැඩ කරන්න සිද්ධ
ෙවන්ෙන්. එක දිගට වැඩ කරන ෙකොට නිදිමත හැදිලා ඊට පස්ෙසේ
ඒ රියැදුරා විවිධ අකරතැබ්බවලට පත් ෙවනවා. එතෙකොට ෙකෝචිචි
හැප්ෙපනවා, ෙකෝච්චි ෙපරෙළනවා, පීලි පනිනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒක ෙම් ෙද්වල් ඇති ෙවන්න තවත් එක ෙහේතුවක්. ඒ
පුරප්පාඩු පුරවන්න උසාවි පශ්නයක් නැහැෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා දන්නවා දුම්රිය එන්ජින් රියැදුරන්
හිඟ තරමට දැන් ඉන්න රියදුරන් කැමැතියි. ඒ අය ෙකොක්ක
ගහන්නෙන් යන්ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඒ කියන්ෙන් මගීන් කැමැතියි රියැදුරන් නැතිව ෙකෝච්චිය
යනවා නම්?
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(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

ෙකොක්ක ගහන එක ගැන ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්.
ඔබතුමාත් ඒක ගැන ෙහොඳටම දන්නවා ෙන්. ෙකොක්ක ගහෙගන
යන්ෙන් ෙමොකද, වැඩිෙයන් overtime ගන්න. හැබැයි ෙකොක්ක
ගහන එක නවත්වන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒක දිගටම කරෙගන
යන එකක්. ඔබතුමන්ලාෙග් වෘත්තීය සමිතිෙයනුත් අනුමත කරපු
එකක් තමයි ෙකොක්ක ගැහිල්ල.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඔබතුමා ෙවන ෙවන තැන්වලට ෙකොක්ක ගහන්න යන්ෙන්
නැතුව ෙකෝච්චිවල ෙකොක්ක ගහන එක නවත්වන්නෙකෝ.
ඔබතුමා ෙවන ෙවන ෙකොකු ගහන්න යනවා ෙන්. එෙහේ ෙමෙහේ
ෙකොක්ක ගහන්ෙන් නැතුව හරි තැනට ෙකොක්ක ගහන්න ෙකෝ. ඒ
ෙකොක්ක ගැහිල්ල නිවැරදි කිරීම ඔබතුමාෙග් වග කීම ෙන්.
ෙකොක්ක ගැහිල්ෙල් වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි
අනවශ අධ ාපන සුදුසුකම් සඳහන් කරන එක. ඒ අය ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන් සාමාන ෙපළ සහ උසස් ෙපළ සුදුසුකම් මත. නමුත්
දැන් NVQ අදියර 5 සහ 6 ගැනත් සඳහන් කරනවා. ඒ ෙමොකද,
පඩිය වැඩි කර ගන්න. එතෙකොට ඒ වෙග් අය ගන්න හරි අමාරුයි.
NVQ අදියර 5 සහ 6 ඇතුළත් කරලා තමයි අනුමත කරෙගන
තිෙබන්ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ඉතින් ඒකට කමෙව්දයක් හදන එක ඔබතුමාෙග් වග කීම ෙන්.
ඒ දුක ෙමතැනට කියන එක ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා කමෙව්දය හදන
එක තමයි ඔබතුමාෙග් වග කීම. [බාධා කිරීමක්] ඊළඟට ඔබතුමාම
පිළිගන්නවා, ඔබතුමාෙග්ම අමාත ාංශ සංඛ ා ෙල්ඛනවල
තිෙබනවා, පළමුවැනි ෙශේණිෙය් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු 50ක්
ඉන්න ඔනෑ කියලා. හැබැයි, පළමුවැනි ෙශේණිෙය් දුම්රිය
ස්ථානාධිපතිවරු ඉන්ෙන් එක්ෙකනයි. 49ක්ම පුරප්පාඩුයි. ෙම්
ඔක්ෙකෝටම බලපාලා තිෙබන්ෙන් උසාවි තීරණ කියලා මම නම්
පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ බඳවා ගැනීම් කරන්න. ඔබතුමාට තමයි
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. බඳවා ගන්න ඔබතුමා කැමැතියි ෙන්. රස්සා
ටිකක් ෙදන්න කැමැති නැද්ද? කැමැතියි. නමුත් ෙදන්න විධියක්
නැහැ. රැකියා ලබා දුන්නාම පඩි ෙගවන්නත් ඕනෑ. බඳවා ගැනීෙම්
පටිපාටි හදන්නත් ඕනෑ. ඒ සඳහා මුදල් අමාත ාංශෙය් අනුමැතිය
ගන්නත් ඕනෑ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැන ෙන්. ඔබතුමාට
වාර්ෂිකව ෙවන් වන පතිපාදනවලින් ෙම්ක කරන්න බැරි බව
තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මම නැවතත් අවධාරණය
කරන්ෙන්, ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව ෙනොෙවයි ආණ්ඩුව තමයි
ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, මුදල් අමාත ාංශෙයන්
පතිපාදන ෙවන් ෙවනවා නම් බඳවා ගන්නත් පුළුවන්, පඩි
ෙගවන්නත් පුළුවන්, ඒ පුරප්පාඩු පුරවලා කාර්යක්ෂම ෙසේවයක්
සපයන්නත් පුළුවන්. එතෙකොට දුම්රිය ෙවලාවට ධාවනය
කරවන්නත් පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන්, සල්ලි තිෙබනවා නම්
නවීන තාක්ෂණෙයන් යුත් දුම්රිය මාර්ග සංඥා පද්ධතියක් හදන
එක ඔබතුමාට එච්චර අමාරු වැඩක් ෙනොෙවයිෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

හුඟක් දුරට දැන් ඒක කරෙගන යනවා. නමුත් ඒක එකවර
කරන්න බැහැ.
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(The Hon. Vijitha Herath)

(The Hon. Vijitha Herath)

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

එකවර කරන්න බැහැ, කරලාත් නැහැ.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙසේවයට දුම්රිය බලෙව්ග කට්ටල 15ක් මිලදී
ගැනීෙම්දී සිදුව ඇති අකමිකතාවක්.

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

එම විගණන විමසුෙම් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:

(The Hon. Kumara Welgama)

"03. උක්ත මිලදී ගැනීම් සඳහා පිළිෙයල කරන ලද පිරිවිතරෙය් 4.14.2
ෙජ්දයට අනුව රියැදුරු කුටිය, නියාමක මැදිරිය, මගී මැදිරිය සහ එන්ජින්
කාමර මැදිරිවල බිම ෙනොලිස්සන ඇලුමීනියම් තහඩුවලින් සමන්විත විය
යුතු බව නිර්ෙද්ශ කර තිබුණි.

නැහැ, නැහැ, පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

පටන් ගත්තා. පටන් ගත්තාට ෙකළවර ෙවන්න තව -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

අපි තැන් කිහිපයකම පටන් අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

කරපු ටික ෙහොඳයි. ෙනොකරපු ටික ගැන තමයි මම ෙම්
කියන්ෙන්. තාක්ෂණ ෙසේවා නිලධාරින් 5,254ක් ඕනෑ. හැබැයි
ඉන්ෙන් 2,636යි, පුරප්පාඩු 2,618යි. සහකාර තාක්ෂණ ෙසේවා
නිලධාරින් 8,603ක් ඕනෑ. නමුත් ඉන්ෙන් 5,238යි. ඒ කියන්ෙන්
පුරප්පාඩු 3,365යි. ඉතින් ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි කියනවා
ෙකෝච්චි පරක්කු ෙවනවා, ෙකෝච්චි හැප්ෙපනවා, ෙකෝච්චිවල
පශ්න ෙගොඩක් තිෙබනවා කියලා. පශ්නෙය් මූලික පදනම ඔබතුමා
දන්නවා; ඔබතුමා හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. නමුත් තවම හරියට
උත්තරය ලැබිලා නැහැ. ඒ පශ්නය නිසා තමයි අද විශාල
අර්බුදයකට සමස්ත දුම්රියම පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි දුම්රිය
ෙසේවෙය් සමහර වර්තමාන නිලධාරින්ෙග් තත්ත්වයන් පිළිබඳව.
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් යම් මිලදී ගැනීම් සම්බන්ධව 2003 දී
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් යවන ලද විගණන විමසුම්
ෙදකක් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු සඳහන් වන
නිසා ඒවා කියවන්ෙන් නැහැ. මම ඒවා සභාගත* කරනවා.
ඒ විගණන විමසුම්වල ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා, දුම්රිය
එන්ජින් මිලදී ගැනීෙම්දී සිදු වුණු අකමිකතාවන් පිළිබඳව සහ
රජයට ෙකෝටි ගණනක අලාභයක් සිදු වීම පිළිබඳව. 2003 දී
ෙවච්ච සිද්ධියක් ඒක. ෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් තමයි අද
ඔබතුමා කියන ඉහළ නිලධාරිත්වයට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.
පශ්නය ඒකයි. ෙමහි නම් කීපයක් තිෙබනවා. එස්.ඩී.එම්.
මහින්දරත්න මයා - සී.එම්.ඊ., එන්.එෆ්.යූ.ෙක්. පනාන්දු මයා ඩී.එම්.ඊ.(ඊ)., බී.ඒ.පී. ආරියරත්න මයා - සී.ඊ.(එම්), ජී. ජිනදාස
මයා - රාජ ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අතිෙර්ක අධ ක්ෂ
ජනරාල්.

04. දුම්රිය නිෂ්පාදන සමාගම විසින් එම මැදිරිවල ෙපොළවට ෙනොලිස්සන
ඇලුමීනියම් තහඩු ෙවනුවට පී.වී.සී. අන්තර්ගතයක් සහිත විනයිල් (vinyl)
කාෆට් ෙයොදා තිබුණි."

මම විස්තරය කියන්න ඕනෑ නැහැ. ඔබතුමාට මම ෙම් ලියවිලි
ටික එවන්නම්.
එතෙකොට විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව නිර්ෙද්ශ කරලා
තිෙබනවා, වැරැද්දක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම තිෙබද්දී
ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් තවම ඉහළ නිලතලවල
ඉන්නවා. අන්න එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන් එතැනටයි. ෙම්ක
2003 දී සිදු වූ සිද්ධියක්. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් ෙනොෙවයි. 2003 දී
අලාභයක් වුණා. ඒ අලාභය පිළිබඳව විගණකාධිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා. එය නිවැරදි
කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කළා. නමුත් ඒ කිසිවක් ෙනොකර ඒ
නිලධාරින්ව උසස් තත්ත්වයට පත් කරලා, අද ඉහළම පුටුවල
ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, දුම්රිය ෙසේවය කාර්යක්ෂම කරන්න
නම් එය නිවැරදි කළ යුතු ෙවනවා.
ඊළඟට බස් ෙසේවය පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවනවා. ඇත්තටම ගත්ෙතොත් අද අෙප් රෙට් මගී ජනතාවෙගන්
වැඩි පමාණයක් ගමනාගමනෙය් ෙයෙදන්ෙන් ශී ලංගම බස්
රථවලින් හා ෙපෞද්ගලික බස් රථවලින්. බස් රථවල මගීන් යන
විධිය කියන්න කනගාටුයි. ඒ බස් රථවල යන මිනිසුන් විඳින දුක
ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙපෙනනවා; දැෙනනවා; ෙත්ෙරනවා. ඒවාෙය්
යන්න බැහැ. පමිතියක් නැහැ. රෑ 12ට පටන් ගන්නා සමහර බස්
රථ නියමිත ගාස්තුව ෙමන් තුන් ගුණයක් අය කරනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. අධිෙව්ගී මර්ගෙය් ගමන් කිරීමට බලපත ලබා දීෙම්දී
ෙමොකක්ද අනුගමනය කරන පමිතිය? මහරගම ඉඳලා මාතර
දක්වා යන බස් රථවලට තාවකාලික බලපත දුන්නා. ඒ
තාවකාලික බලපත තවම ඒ විධියටම තිෙබනවා. ඒවා ස්ථිරද,
නැද්ද? ඒ ගැන තවම අදහසක් නැහැ. ඊළඟට අතුරු මාර්ගවලින්
අධිෙව්ගී මාර්ගවලට පවිෂ්ට වන බස් රථ ඊෙය් ෙපෙර්දා පටන්
ගත්තා. ඒවාටත් දීලා තිෙබන්ෙන් තාවකාලික බලපත. ඒවා දීලා
තිෙබන කමෙව්දය පිළිබඳව පැහැදිලිතාවක්, විනිවිදභාවයක් නැහැ.
ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.50]

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත තුමා)
(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன - உண ப் பா காப் அைமச்சர்)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද දන්ෙන් නැහැ?
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අද ගරු පවාහන
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග ෙදක ෙදයාකාරයකින්
වැදගත් වනවා. මාර්ග අනතුරු අවම කිරීමත්, ෙහොඳ පවාහන
ෙසේවාවක් ලබා දීමත් සඳහා ඒ නිෙයෝග ෙදක වැදගත් වනවා.
අපි මුලින්ම ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පසු බිම් වාර්තාව
ගැන බලමු. විෙශේෂෙයන්ම මාර්ග අනතුරු පිළිබඳව එතුමාත් කථා
කළා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි පසු ගිය වර්ෂ කීපය
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තුළ මාර්ග අනතුරු නිසා මිය ගිය සංඛ ාව ගැන. 2010 දී 2,630යි.
2011 දී 2,676යි. 2012 දී 2,444යි. 2013 දී 2,362යි. ෙමයින් එක
ෙදයක් ෙපනී යනවා. ඒ තමයි, පසු ගිය වර්ෂ තුන අතුළත මාර්ග
අනතුරුවලින් මිය ගිය සංඛ ාව ටිෙකන් ටික අඩු ෙවලා තිෙබන
බව. ෙම් ගැන අපි පශංසාත්මකව කථා කළ යුතු පාර්ශ්ව කීපයක්
තිෙබනවා. ඊට ෙපර මා ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. මාර්ග
අනතුරු විශාල පමාණයක් සිදු වනවා. හැබැයි මාරක අනතුරක් සිදු
වුෙණොත් හැෙරන්නට සිදු වන මාර්ග අනතුරු කිසිවක් ෙල්ඛනගත
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් ලියැ ෙවන්ෙන් නැහැ. මා ළඟ
තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව එය පැහැදිලි ෙවනවා. 2013 දී මාර්ග
අනතුරු 492,534ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 2013 දී
ෙපොලීසියට වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන් 37,877යි. ඒ කියන්ෙන්,
ෙපොලීසියට වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන් දහෙයන් පංගුවයි. ඒකට
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඒකට ෙහේතුව තමයි අලුත් රක්ෂණ කමය. On
the Spot රක්ෂණ කමය නිසා ෙමොන විධිෙය් අනතුරක් සිදු වුණත්,
-ෙකෙනකුට තුවාලයක් ෙවලා නැත්නම්, මරණයක් සිදු ෙවලා
නැත්නම්- ෙපොලීසි යන්ෙන් නැතිව, ෙගොඩින් ෙබ්රාෙගන තමන්ෙග්
ගමන යන්නට අද හුඟක් අය උත්සාහ කරනවා. ෙම් ෙහේතුව නිසා
තමයි අද අපි විශාල අනතුරු පමාණයක් සිදු ෙවන බව දකින්ෙන්.
ෙකෙසේ වුවත් අද පවාහන ෙසේවය දිහා බලන විට, මාර්ග දිහා
බලන විට අපට සතුටු වන්නට පුළුවන්. අද ඒවාෙය් විශාල
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. "ඒ" ෙශේණිෙය් මහා මාර්ග
සියයට 30කට වැඩි පමාණයක් -කිෙලෝමීටර් 1,500කට වැඩි
පමාණයක්- සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා; නවීකරණය ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම "බී" ෙශේණිෙය් මාර්ගත් විශාල පමාණයක් ඒ
විධියට සංවර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට
අයත් පාරවල්වලින් තව ෙබොෙහොම ටිකයි, සංවර්ධනය කිරීම සඳහා
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්වාෙය් තමයි පධාන වශෙයන්ම බස්
රථ, ෙලොරි රථ ඇතුළු පධාන ෙපෙළේ වාහන සියල්ලම ගමන්
කරන්ෙන්. ඒ මාර්ගවල තත්ත්වය වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකට පත්
කිරීම නිසා හුඟක් දුරට වාහන අනතුරු අඩු ෙවලා තිෙබන බව
කියන්නට පුළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමා අද දින ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් නිෙයෝග
ෙදකක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමෝටර් ෙකෝච් රථවලට බස් සහ
මගීන් ෙගන යන වෑන් රථ අයත් ෙවනවා. වෑන් රථ කියලා ගැසට්
පතෙය් සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් මුදල් අය කරලා මගීන් ෙගන
යන වාහන ෙමයට අයත් විය යුතුයි. ෙම් වාහනවල රියැදුරන්
කුමන ආකාරෙය් අය විය යුතුද කියන කාරණය සම්බන්ධෙයන්
තමයි ෙම් නිෙයෝගෙය් දක්වා තිෙබන්ෙන්.
ඒ අනුව ගරු
ඇමතිතුමා නිෙයෝග කරලා තිෙබනවා, වයස අවුරුදු 23-65ත් අතර
තැනැත්ෙතකු විය යුතු බව. ඉන් පසුව ෙකොන්ෙද්සි කිහිපයක්
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. රියැදුරු බලපතයට අමතරව ඒ
ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලිය යුතුයි. ෙම් ෙකොන්ෙද්සි අනුව ආයතන
ගණනාවකින් සහතික ලබා ගත යුතුයි. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්නට කැමැතියි ෙම් ආයතන ගණනාවකින් ලබා ගන්නා
සහතික උපෙල්ඛනෙය් සඳහන් ඉල්ලුම් පතය සමඟ ඉදිරිපත් කළ
යුතුද කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ එෙසේ ඉදිරිපත් කළ යුතුද කියා.
ෙමම ගැසට් පතෙය් ඒ පිළිබඳව සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ
ෙකොන්ෙද්සි සපුරාලන්නට නම් එම සහතික එම උපෙල්ඛනෙය්
සඳහන් ඉල්ලුම් පතය සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා මම
හිතනවා. ඒ වාෙග්ම එම රථවල රියැදුරන්ට, පිළිගත් විෂය
නිර්ෙද්ශයන්ට අනුව ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් පිළිබඳව අවෙබෝධයක්
ලබා දීම සඳහා පුහුණු කිරීම් කරන ආයතන පිළිගත් ආයතන විය
යුතුයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ ආකාරයට ඒ නීති රීති අනුව, ඒ
නිෙයෝග අනුව ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරාවි කියලා මම හිතනවා.
ඊළඟට, ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ෙමෝටර්
වාහනයක තිබිය යුතු පමිතීන් පිළිබඳව. ෙමම වාහනවලට අදාළ
වන්නා වූ පමිතීන් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙලොරි සහ බස් රථවල දිග, පළල යනාදී පමාණයන්
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නියම කර තිෙබනවා. සාමාන ෙමෝටර් ෙකෝච් රථයක සම්පූර්ණ
පළල අඩි 8.5ක් බවට නියම කර තිෙබනවා. හැම බස් රථයකම
වාෙග් ෙම් පළල තිෙබනවා කියලා අපට කියන්නට පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම තට්ටු ෙදෙක් බස් රථයක උස අඩි 15ක් පමණ විය යුතු
බවට නියම කර තිෙබනවා. මම හිතනවා තට්ටු ෙදෙක් බස් රථ
පාවිච්චිය අඩු නිසා එහි එතරම් පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ
කියලා. නමුත් ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් තට්ටු ෙදෙක් බස් රථ ධාවනය
වන අවස්ථාවන් අපි ඉඳලා හිටලා දකිනවා. තනි තට්ටුෙව් බස්
එකක් අඩි 8යි අඟල් 5ක් පළලයි. අද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
විසින් සකස් කරන සහ නවීකරණය කරන මංතීරු ෙදකක් සහිත
මාර්ග හැම එකකම එක මංතීරුවක පළල අඩි 10යි. ජාත න්තර
පමිතීන්ට අනුව නම් එය අඩි 11.5ක් පමණ වන්නට ඕනෑ. අඩි 10
මංතීරු ෙදකක් තිෙබන පාරක අඩි 8.5ක් පළල බස් එකක් වම්
ෙකළවෙර් ඇති සුදු ඉර දිෙග් ගියත් මැද ඉරට ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්
අඩියයි අඟල් 4ක් ෙහෝ අඩි එකහමාරක් පමණ පමාණයක්.
එතෙකොට ෙදපැත්ෙතන්ම බස් ෙදකක් ගිෙයොත් ඒ බස් ෙදක අතෙර්
ඉතිරි වන්ෙන් අඩි 2යි අඟල් 8ක පරතරයක්. ඒ කියන්ෙන්, ඒ
වාහන ෙදක මංතීරු ෙදෙක් ෙදපැත්තට යන ෙකොට මැද්ෙද් ඉඩ
කඩ වශෙයන් තිෙබන්ෙන් අඩි 2යි අඟල් 8යි. එෙහම වන්ෙන්ත්,
වම් පැත්ත අයිනටම වන්නට ඒ බස් රථ ගමන් කරනවා නම්
පමණයි. බැරි ෙවලාවත් ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ඒ බස් රථ
ෙදක කිට්ටු වුෙණොත් ඒවා එකිෙනක ගෑෙවන තරමට ළං ෙවනවා.
එෙහම ෙවලාවක බැරි ෙවලාවත් අතක් එෙහම පිටට දැම්ෙමොත් ඒ
අත අෙනක් බස් එෙක් තමයි නවතින්ෙන්. ඔළුවක් පිටතට දැම්මත්
ඒ විධියටම වන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් විධියට පාරවල් සකස් කිරීම
පිළිබඳව අපි ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්දීත් සාකච්ඡා කළා. අපට
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් දැනගන්නට ලැබුෙණ් අධික වියදම
නිසා ෙබොෙහෝදුරට මංතීරු ඒ අකාරයට සකස් කරනවා කියලායි.
ඒ වාෙග්ම ඉඩම් පවරා ගැනීමට යන අධික වියදම. ෙම් සියල්ල
දිහා බලා තමයි අඩි 10ට මංතීරු සකස් කරන්ෙන්. මංතීරුවක් අඩි
එෙකොළහමාරට සකස් කළා නම් බස් ෙදකක් මාරු වන ෙකොට
ඒවා අතර මැද අඩි 5යි අඟල් 8ක් පමණ පරතරයක් තිෙබනවා. ඒ
විධියට පාරවල් ටිකක් පළල් වුෙණොත් අනතුරු සිදු වීම තවදුරටත්
හුඟක් අඩු ෙවයි කියලා මම හිතනවා.
විෙශේෂෙයන් අපි දකිනවා, බස් එකක් යන ෙකොට bicycle
එකක ෙහෝ පයින් යන ෙකනකුට පාෙර් carpet කරපු හරිෙය්
යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. හුඟක් ෙවලාවට සමහර තැන්වල
මාර්ගය අයිෙන් මාර්ග උර හිසක් -අපි ඒකට කියනවා hard
shoulder කියලා- ඇත්ෙත්ම නැහැ. මංතීරු ෙදක තිෙබනවා; ඊට
එහා තිෙබන්ෙන් තණ ෙකොළ ෙගොල්ල. ඒකත් සමහර විට බෑවුමක්
විධියට තමයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම වුණාම ෙකනකුට අයින්
ෙවන්න බැහැ. බයිසිකල් එකක් අයින් කරන්න බැහැ.
Motorcycle එකක් අයින් කරන්න බැහැ. එතෙකොට බස් යන්ෙන්
ඒ මිනිසුන් ෙපරළාෙගන. ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී තමයි අනතුරු
හුඟක් සිදු වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, උෙද් හවස පාෙර් යන
ෙකොට දැකපු ෙදයක් මා කියන්නම්. මම දැක්කා නියමිත
ආකාරයට හදපු පාරක්. ජාත න්තර පමිතීන්ට අනුව ෙවන්න ඇති
එය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. එය මංතීරු ෙදකක් සහිත පාරක්. ඒ
තමයි, පාෙදනිය සිට අනුරාධපුරය දක්වා වූ මාර්ගය. එහි
මංතීරුවක පළල අඩි 11.5යි. ඒ වාෙග්ම ඝන උර හිස - hard
shoulder - මීටරයක් පළලයි. ඒ පාෙර් යන ෙකොට මා දැක්ක ෙදය
තමයි, යතුරුපැදිවල ගමන් කරන අය පවා ඒ අයට ෙවන් කර
තිෙබන මංතීරුෙව් -මීටරයක් පළල මංතීරුෙව්- ගමන් කරන එක.
බයිසිකල්වල යන අයත් එෙහමයි. පයින් යන අයත් නියමිත
මංතීරුෙව් ගමන් කරනවා. පධාන මංතීරු ෙදෙක් කිසිෙවක් ගමන්
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආකාරයට මුළු ලංකාෙව්ම පාරවල් සකස්
ෙවන්න ඕනෑ කියලා මම හිතනවා.
ලංකාෙව් පාරවල් දැනට සකස් ෙවලා තිෙබන පමාණය ගැන
අපි සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අද හුඟක් දුරට මාර්ග

87

88
[ගරු පී. දයාරත්න මහතා]

අනතුරු අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුදු ෙදකතුන ඇතුළත
මාර්ග අනතුරු සිය ගණනින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. වර්ෂයක් පාසා
අඩු ෙවනවා. මම හිතනවා, තවතවත් පාරවල් සකස් වන ෙකොට
මාර්ගවල අනතුරු තවදුරටත් අඩු ෙවයි කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම
ඒ විධියට මාර්ග සකස් කරන ෙකොට වියදම වැඩියි. අපි දන්නවා
විශාල වියදමක් යන බව. අධික වියදමක් යනවා පාරවල් ඒ විධියට
සකස් කරන්න. නමුත් අපි කල්පනා කරනවා අනාගතෙය්දී තවත්
මුදල් ලැෙබන ෙකොට, පැරැණි පමිතීන්ට අනුව සකස් කරපු පාරවල්
නියමිත ආකාරයට ෙවනස් කරන්න මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
කටයුතු කරයි කියලා.
ෙමහි සඳහන් වන තවත් කාරණයක් තමයි, ෙමෝටර් වාහනවල
ෙගන යා හැකි බර පමාණය. විෙශේෂෙයන්ම ෙලොරි රථවල සහ බස්
රථවල ෙගන යා හැකි බර පමාණවල සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ
සීමාව ඇක්සල පමාණය අනුව තීරණය වනවා. ඇක්සල ෙදෙක්
වාහන තිෙබනවා, ඇක්සල තුෙන් වාහන තිෙබනවා. ඇක්සල
තුෙන් වාහනවල උපරිම බර පමාණයක් ෙගන යන්නට පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම ඒ ඇක්සල පමාණය අනුව ෙගන යා හැකි බර පමාණය
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම් බර පමාණය ඉක්මවා ගියාම
සමහර විට ෙකොයි වාහනය වුණත්, -කුඩා ෙමෝටර් රථයක් වුණත්පාලනය කර ගත ෙනොහැකි තත්ත්වයක් එනවා. හතළිහක් පනහක්
ෙගන යා හැකි බස් රථයක සියයක් දමලා වංගුවක් ගත්ෙතොත්
සමහර විට එය ඒ වංගුෙව්දී ෙපරෙළන්නට පුළුවන්. ෙලොරි රථයක්
වුණත් ඒ විධියයි. ඒ විධියට ෙපරෙළන ෙකොට පාරටත් හානි
ෙවනවා; මගීන්ෙග් ජීවිතත් හානි ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා ෙම් නියම කර
තිෙබන පමිතිවලට අනුව, ඒ ඇක්සල අනුව බර ෙගන යෑමට
කටයුතු කරනවා නම් හුඟක් දුරට පාෙර් පැවැත්මත් වැඩි වන අතර,
මාර්ග අනතුරු වළක්වා ගැනීමටත් එය ෙබොෙහෝ දුරට ඉවහල් ෙවයි
කියලා මා විශ්වාස කරනවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Dr.) Harsha De Silva.
You have got 15 minutes.
[අ.භා. 4.04]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි, මට ෙම් කාලය ලබා දීම පිළිබඳව.
ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග පිළිබඳව ඇත්ත
වශෙයන්ම අෙප් කිසි විරුද්ධතාවක් නැහැ. ඒවා කළ යුතු ෙද්වල්.
අවශ පරිදි ඒවා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අපට අවශ වන්ෙන්,
අෙප් ගරු දයාරත්න ඇමතිතුමා කියපු විධියට වාහන අනතුරු අවම
කර ෙගන, ජීවිත ෙබ්රා ගන්නටයි.
ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, වාහන අනතුරු අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද
අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒක ඇත්තද
කියලා. ෙමොකද, අපි පත්තරවල දකින විධියට නම් හැම දාම වාහන
අනතුරු වැඩි වන බව තමයි ෙපෙනන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
පත්තරවලින් තමයි දැන ගන්ෙන්. ෙමොකද, ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් අයිතිය අපට ෙම් රෙට් ව වස්ථාෙවන් ලබා දීලා නැහැ
ෙන් ගරු ඇමතිතුමනි. ෙමොකක්ද, ඒ නීතිය? 2014 ෙපබරවාරි මස
24වැනි සඳුදා නිකුත් කළ අංක 1851/1 දරන ගැසට් නිෙව්දනෙයන්
තමයි ෙමම නීතිය පනවන්න හදන්ෙන්. එම ගැසට් නිෙව්දනයට
අනුව ෙතෝරා ගත් භාණ්ඩ කිහිපයකට -සිසිල් බීම; ෙබෝතල් කළ

ජලය/ෙබෝතල් කළ ඛනිජ ජලය; සන්නම්ගත ආහාර සකස්
කිරීමට ෙයොදා ගන්නා ෙතල්; දන්තාෙල්ප; සියලුම වර්ගවල
සබන්; ෂැම්පු; තීන්ත; විදුලි ස්විච්,ෙකෙවනි, පරිපථ කඩනයන් යන
භාණ්ඩවලට- sticker එකක් අලවන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
යම්කිසි ෙහේතුවක් ඇතිවයි. ඒ භාණ්ඩවලට ආරක්ෂක මුදාවක් safety sticker එකක්- ගහන්න ඕනෑය කියලා, කියා තිෙබනවා.
ෙමොකද, ෙම්වා ෙහොෙරන් නිෂ්පාදනය කරලා ෙබදා හරිනවාද,
නැද්ද කියන එක ෙසොයා ගන්න ඕනෑ නිසායි එෙහම කරන්නය
කියලා, කියා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආරක්ෂක මුදාව ගහන්න Swiss
company එකක් ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා. ඒ Swiss company එක
තමයි, SICPA කියන ආයතනය. ෙම් SICPA කියන ආයතනය
“Implementation Guidelines” නමින් පකාශනයක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම එම පකාශනය සභාගත*
කරනවා.
එම පකාශනෙය් ඔවුන් කියා තිෙබනවා, අඟල් ෙදකක පමණ
දිගින් යුතු, ෙසන්ටිමීටරයක පළලකින් යුතු ෙමම ආරක්ෂක මුදාව
සෑම වතුර ෙබෝතලයකම, සෑම සබන් කෑල්ලකම, සෑම ෂැම්පු
sachet එකකම ගහන්න ඕනෑය කියලා. ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් sticker එකක් කීයක් ෙවනවාද කියලා අප
ෙසොයා බැලුවා. ෙම් sticker එකක් රුපියල් 2ක් ෙවනවා. ඒ අය
ස්වයංකීය කමෙව්ද තිෙබන ස්ථානවලට, නිෂ්පාදන assembly
line තිෙබන ස්ථානවලට ගිහින් ඒ තැන්වල ෙම්වා සවි කරනවා.
එෙහම නැත්නම් ෙම් sticker එකින් එක අතින් අලවන්න ඕනෑ.
ෙකොයි කමයට බැලුවත්, ෙම් sticker එක අලවන්න රුපියල්
1.75ක් විතර වැය වනවා. ඊට පසුව ෙම්කට තවත් වියදම් දරන්න
තිෙබනවා. තව සත විසිපහක් එකතු වුණාම රුපියල් හතරක්
ෙවනවා. වතුර ෙබෝතලයක මිල රුපියල් තිහයි කියලා සඳහන්
කර තිෙබනවා. ඒ රුපියල් තිෙහේ වතුර ෙබෝතලයට රුපියල්
හතරක ආරක්ෂක sticker එකක් අලවන්නය කියනවා. ඒ
කියන්ෙන් ෙකළින්ම සියයට 12කින් විතර වතුර ෙබෝතලයක මිල
වැඩි ෙවනවා. ඒක බලපාන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයාටයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, අෙප් පාරිෙභෝගිකයන්
සාමාන ෙයන් ගන්ෙන් ෂැම්පු sachet බව. ෂැම්පු sachet මිලියන
250ක් විතර අවුරුද්දකට විකිෙණනවා. මෙග් ආසනය වන
ෙකෝට්ෙට් පැත්ෙත් ෙපට්ටි කඩයකින් ගත්ෙතොත් ෙම් ෂැම්පු
sachet එකක් රුපියල් පහක් ෙවනවා. සාමාන මිනිසුන් එෙහම
තමයි කරන්ෙන්. ෙකස්කැට් එකට යන්න, කීල්ස් එකට යන්න
ඔවුන්ට සල්ලි නැහැ. රුපියල් පෙහේ ෂැම්පු sachet එකට රුපියල්
හතරක cost එකක් තිෙබන sticker එකක් ගහන එෙක් ෙත්රුම
ෙමොකක්ද? එතෙකොට ෂැම්පු පැකට් එෙක් මිල සියයට 75කින්,
සියයට 80කින් විතර වැඩි ෙවනවා. ඇයි ෙම්ක කරන්ෙන්? ෙම්ක
කරන්ෙන් ඇයි කියලා මම ඒ ස්විස් ෙකොම්පැනිෙයන්ම විමසා
බැලුවා. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳ විස්තර
ඇතුළත් ඒ ෙල්ඛන තුනම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා
මා සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙම්ක වැදගත් ෙදයක්.
ෙම් කරුණු හරහා මෙග් පළමුෙවනි පශ්නයට නැවතත් මම
වෙටන් එනවා. ෙමම ෙල්ඛනවල සඳහන් වන කාරණයක් මා දැන්
කියන්නම්. “Trust Enabler for Global Trade” යටෙත් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා, I quote:
“…inter-related forms of illicit trade co-exist: Counterfeiting of
legitimate products; Smuggling of genuine products; Evasion or
under-reporting of production to avoid tax obligations.”

——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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අරක්කු, එෙහම නැත්නම් සිගරැට් ෙහොෙරන් හදනවා කියලා
අපි හිතමු. රජයට බදු ෙගවන්න තිෙබන කුමක් ෙහෝ ව ාපාරයක්,
එෙහම නැත්නම් කාර් ෙහෝ ෙවනත් වාහන ෙකොටස් ෙගනැත් ඒවා
හරියට එකලස් කරන ව ාපාරයක් රජයට බදු ෙගවන්න තිබියදී
ෙනොෙගවා සිටිනවා නම් ඒක අල්ලා ගන්න ෙම් sticker අලවනවා
කියලා හිතන්න පුළුවන්. මට මතකයි, ඒ කාලෙය් අප ෙගනා
reconditioned වාහනවල පිටුපස sticker එකක් ගහලා තිබුණු
බව. ජපානෙයන් ෙගනා වාහනවල එෙහම sticker එකක් ගහලා
තිබුණා. ඒ sticker එක මට දැන් මතක නැහැ. ඒ sticker එක
ඉරන්නත් බැහැ; ගලවන්නත් බැහැ. කාර් එක විනාශ වන තුරුම ඒ
sticker එක තිෙබනවා. ඒ වාහනය recondition කළාය, බදු
ෙගව්වාය කියලා ඒෙකන් ඔප්පු ෙවනවා. කාර් එකක් නම් ෙඩොලර්
10,000ක්, 15,000ක්, 20,000ක් ෙවනවා ෙන්. ෙම් ෙපොඩි sticker
එකට යන්ෙන් රුපියල් 4ක් නිසා එතැනදී පශ්නයක් ඇති වන්ෙන්
නැහැ. නමුත් ෙම් sticker එක ෂැම්පු sachet එකට අලවන එෙක්
ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් SICPA කියන
ආයතනය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙලෝකෙය්ම
බදු පැහැර
හරින්නන් අල්ලා ගැනීම සඳහා කමෙව්දයක් හැටියට ෙම්
ආරක්ෂක මුදාව තැබීමයි. ඒ අය ෙවන රටවල ෙම් sticker එක
අලවන්ෙන් අරක්කු ෙබෝතල්වලයි; බියර් ෙබෝතල්වලයි; සිගරැට්
පැකට්වලයි.
ඔවුන් තවදුරටත් ෙම් කරුණු විස්තර සහිතව ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. “Our Customers” යටෙත් එය සඳහන් වනවා. I
quote:
“ …tobacco, beverage and pharmaceutical products worldwide.”

It further states, I quote:
“…product authentication and tax revenue enhancement.”

එතෙකොට ෙම් බදු වැඩි කර ගන්න තමයි- [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ගරු ඇමතිතුමා. බදු වැඩි කර ගන්න තමයි ෙම්වා
ගහන්ෙන්. මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අෙප් ගරු
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු ඇමතිතුමා ෙමතැනට ඇවිල්ලා තිෙබන එක
ගැන. එතුමා විනාඩියක් ඉල්ලුවා, කථා කරන්න. මම එතුමාට
කාලය ෙදන්නම්.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා (සමූපකාර හා අභ න්තර
ෙවළඳ අමාත තුමා)
(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
வர்த்தக அைமச்சர்)

- கூட் ற , உள்நாட்

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Co-operatives
and Internal Trade)
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රජය ෂැම්පු පැකට් වාෙග් ෙපොඩි ෙද්වලට stickers දාලා මිල වැඩි
කරන්ෙන් නැති බව. ගැසට් එක තිෙයනවා. ඒක දීර්ඝ කාලීන වැඩ
පිළිෙවළක්. පධාන වශෙයන්ම අපි ඒක පටන් ගන්ෙන් ජල
ෙබෝතල්වලින්. ජල ෙබෝතල් ගැන පැමිණිලි ගණනාවක් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි සමීක්ෂණ කරලා තමයි ෙම් තීන්දුව
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම දන්නවා, ඔබතුමා ෙකොෙහන්ද
ඕක පටන් අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ෙමොන සමාගමද නිෙයෝජනය
කරන්ෙන්, කවුද කිව්ෙව් කියලා. අපට ඕනෑ නම් විවාදයකට
ගිහිල්ලා ඒවා ඇද ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ගත්තු තීන්දුවක්. කිසි ෙසේත්ම කිසිම භාණ්ඩයක මිල
වැඩි කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරි, හරි. ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් මෙග් ෙවලාව අරෙගන
ෙන්. දැන් එතුමා කියනවා, එෙහම කරන්ෙන් නැහැ කියලා. මම
කියවනවා, ඒ ගැසට් නිෙව්දනය. එහි ෙමෙසේ තිෙබනවා:
"ආනයනකරුවන් විසින්, එම භාණ්ඩ ශී ලංකා ෙවෙළඳ පළ ෙවත මුදා
හැරීමට පථම, විෙද්ශෙයහි සිටින විෙද්ශීය නිෂ්පාදකයා විසින් ෙහෝ
ආනයනකරු විසින් ෙර්ගු ගබඩාෙව්දී, එම භාණ්ඩ සෑම එකකම
ඇසුරුම, බහාලුම ෙහෝ දවටනය මත ආරක්ෂක මුදා තබා ඇති බවට
සහතික විය යුතුය."

ඒෙක් කියනවා, හැම බහාලුමක, හැම ඇසුරුමකම, හැම
දවටනයකම ෙම්ක ගහන්න ඕනෑ කියලා. එතෙකොට ඇමතිතුමා
ෙමතැන කියනවා, sachetවල ගහන්න ඕනෑ නැහැ කියලා.
Sachetවල ගහන්න ඕනෑ නැහැ කියලා ෙම් ගැසට් එෙක් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මම විනාඩියක් ෙදන්නම්. ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න මම කියන්න. එෙහම නම් ඔබතුමා ෙම් ගැසට් එක ඉල්ලා
අස් කර ගන්න. ඔබතුමා ෙම් ගැසට් එක අයින් කර ගන්න ෙකෝ.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඉල්ලා අස් කර ගන්න එක අපි කරගන්නම්. ඔබතුමා ෙමොන
සමාගමද නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කියලා අපි ෙහොඳට දන්නවා. ඒ
හින්දා ඔබතුමා ඒක ඇද ගන්න එපා. අපි දන්නවා, ඔබතුමාට
ෙකොෙහන්ද ෙකොන්තාත් එක ආෙව් කියලා. ඇමතිවරයා හැටියට
ෙම් කාරණය ගැන පැහැදිලිව කියනවා. ගැසට් නිෙව්දන අපට
දාන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු පහක් දිහා බලලා, දහයක් දිහා බලලා
දාන්න පුළුවන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙම් මෙග් ෙවලාව ෙන්.

මම ඔබතුමාට කියන්නද?

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

කියන්න.

ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා ෙම් කාරණය
ගැන ඊෙය්ත් කථා කර තිෙබනවා. මම කියන්න ඕනෑ, කිසිෙසේත්ම

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඉන්න, ඉන්න මම කියනකල්. හැබැයි මම වග කීෙමන්
කියනවා, කිසිම භාණ්ඩයක මිල වැඩි කරන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ඇමතිතුමා කියනවා නම් මිල වැඩි කරන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ කියලා -
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ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் )

(The Hon. Johnston Fernando)

ඒක ඉතා වග කීෙමන් කියනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. (Dr.) Harsha De Silva, your time
is over. Please wind up now.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. Sir, the Hon. Minister took my time.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. ඔබතුමා කියනවා නම් වැඩි
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා එෙහම නම් ෙහොඳයි. එෙහම නම්
ඒක තමයි විපක්ෂෙයන් කළ යුතු කාර්ය භාරය. ෙම් පිළිබඳව කථා
කරලා විපක්ෂයට පුළුවන් වුණා නම් ජනතාව ෙවනුෙවන්
සහනයක් ලබා ෙදන්න, අන්න ඒක තමයි විපක්ෂෙය්
පජාතන්තවාදී කාර්ය භාරය. අපි ෙබොෙහොමත්ම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා, අපට ඒ වැෙඩ් කර ගන්න පුළුවන් වුණා නම්. නමුත් ගරු
ඇමතිතුමාට අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්න
තිෙබනවා. ෙම්ෙක් ෙමෙහමත් තිෙබනවා:
"ෙමම විධානය 2014 අෙගෝස්තු මස පළමුවැනි දින සිට කියාත්මක වනු
ඇත."

ඇමතිතුමා කියනවා නම් අවුරුදු පහකින් පස්ෙසේ ෙවන්ෙන්
කියලා, ගැසට් එෙක් තිෙබනවා නම් එන මාසෙය් පළමුවැනි දා
ඉඳලා ෙවනවා කියලා එෙහම නම් එතැන පරස්පරයක් තිෙබනවා.
ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් නීතිය කියාත්මක
ෙවන විධියට කරන්න පුළුවන් නම් ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, නැවතත් අපි සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. අපට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා,
අසරණ ජනතාවට ගහන්න ගිය ඒ විශාල බද්ද ෙම් පජාතන්තවාදී
කමෙව්දය තුළ නවත්වා ගන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.18]

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)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ආචාර්යතුමා
subject එෙකන් ෙවන පැත්තකට ගිහින් ආහාර ගැනයි කථා
ෙකරුෙව්. එතුමා පවාහනයත් ආහාරයක් කර ගත්තාද මම දන්ෙන්
නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අද අපි
කථා කරන්ෙන් ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් පනවනු ලබන
නිෙයෝග පිළිබඳවයි. ලංකාවට පළමුෙවන්ම වාහනයක් ආනයනය
කරලා තිෙබන්ෙන් 1902 වර්ෂෙය් "ඕල්ඩ්ස්ෙමොබයිල්" කියන
වර්ගෙය් ෙමෝටර් රථයක්. ඊ ළඟට බිතාන ආණ්ඩුව විසින් 1916
අංක 14 දරන පනත මඟින් ෙපොලිස්පති යටෙත් තමයි වාහන ලියා
පදිංචි කර තිෙබන්ෙන්. මමත් කලක් පවාහන ඇමතිවරයා විධියට
හිටියා. අෙප් දක්ෂ පවාහන ඇමතිවරයා -අෙප් සෙහෝදරයාෙමතැන ඉන්නවා. එතුමා ෙගොඩක් මහන්සි ෙවනවා. ගමනාගමනය
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට 1925 වර්ෂෙය්දී රජය විසින් කමිටුවක්
පත් කරලා එහි නිර්ෙද්ශ අනුව තමයි 1927 අංක 20 දරන ෙමෝටර්

රථ ආඥාපනත ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. ඊ ළඟට 1963 තමයි
ෙමෝටර් රථ ෙරජිස්ටාර් ධුරය, ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස්
ෙලස ෙවනස් කිරීමත් සමඟ තමයි ෙමොටර් රථ ෙරජිස්ටාර්
කාර්යාලය ෙමොටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙලස ෙවනස්
කරලා තිෙබන්ෙන්. 2009 වර්ෂෙය්දී තමයි ආයතන පධානියාෙග්
තනතුර ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්තුමා කියලා
දාලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසය ඕකයි. ෙම් සංෙශෝධනවල
විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා.
ඉස්සර ෙලොරි රථවල අංක තහඩුවට අමතරව පිටිපස්ෙසන්
ගහලා තිෙබනවා "Km/ph" කියලා. පැයට දුවන්න පුළුවන් කිෙලෝ
මීටර් ගණන සඳහන් කර තිබුණා. ඉස්සර තිබුෙණ් කීයද? 32යි,
එෙහම නැත්නම් 60යි. දැන් ඒ කමය නැති ෙවලා. ඇත්ත
වශෙයන්ම අද මාර්ග පද්ධතිය විශාල වශෙයන් දියුණු ෙවලා. ෙම්
රෙට් කිෙලෝ මීටර් 1,25,000ක මාර්ග පද්ධතිය තුළ වර්ග කිෙලෝ
මීටර් එකක් ඇතුෙළේ කිෙලෝ මීටර් 1.5ක පාරවල් තිෙබනවා.
ආසියාෙව් වැඩිෙයන්ම පාරවල් තිෙබන රට ලංකාව. වර්ග කිෙලෝ
මීටර් එකක් ඇතුළත මැදින් එහාට ෙමහාට යන්න පුළුවන්
පාරවල් කිෙලෝ මීටර් 1.25ක පමාණයක් තිෙබනවා. මම දන්ෙන්
නැහැ, ගණන් හදලා බලන්න. ෙම් විධියට මාර්ග පද්ධතිෙය්
දියුණුව අනුව අපි පවාහන ක්ෙෂේතෙය් යම් යම් ෙවනස්කම් සිද්ධ
කළ යුතුයි.
ඊළඟට, axle එකකට දරන්න පුළුවන් බරක් තිෙබනවා. යුද්ධ
ටැංකියක් වුණත් පටවා ෙගන පාෙර් අර ෙගන යන්න පුළුවන්.
හැබැයි, axle පමාණය වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. හැම axle එකකටම
brake එකක් තිෙබනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් පස් ෙදනකුට
යන්න පුළුවන් වාහනයකට අට ෙදෙනක් නැග්ෙගොත් යන්න
පුළුවන්. නමුත් brake ගැහුවාම sure නැහැ; ඇදිලා යනවා. ඒ
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීති-රීති පනවලා ආරක්ෂා කර ගන්න
ඕනෑ. එෙහම නැති වුෙණොත් විශාල වශෙයන් රිය අනතුරු ඇති
ෙවලා අෙප් රෙට් ජනතාව අනතුරට පත් ෙවනවා. එෙහම අනතුරට
පත් වුණාම මටත් ෙපොඩි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව
ෙම්කයි. සාමාන ෙයන් ෙම් රෙට් ආබාධිත අය සියයට 7ක්
ඉන්නවා. අනතුරු සිදු වුණාම ආබාධිත පිරිස තවත් වැඩි ෙවනවා.
ආබාධිත පිරිස වැඩි වුණාම ශම බලකායට අවශ මිනිස්සු අඩු
ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම්වා ගැනත් හිතන්න ඕනෑ.
ෙම් නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙහොඳ කිව්වා. අපි කියන්න කැමැතියි,
සාමාන ෙයන් ෙමවැනි සංෙශෝධන කිරීෙම්දී සද්භාවෙයන් කරන
සංෙශෝධනවලට අපි සහෙයෝගය ෙදන බව. විෙශේෂෙයන්ම
නිර්ෙද්ශ බර ෙමන් ෙටොන් 10ක් වැඩිපුර ෙගන යන වාහනයකින්
සාමාන වාහනයකට වඩා සියයට 40ක් පාරට හානි ෙවනවා.
බලන්න, වැලි ෙගන යන ටිපර් රථ. ටිපර් එකට axle ෙදකක්
තිෙබනවා. ෙලොරිය පමාණයට හදලා එවනවා. ඒකට උඩට තව
ෙකොටසක් ගහනවා. උඩට තව ෙකොටසක් ගැහුවාම බර වැඩි
ෙවනවා. වැලි පවාහනය කරන ෙකොට ඒකට වතුරත් එකතු
ෙවනවා. ටිපර්වලින් බර ඇදලා ඇදලා පාරවල් කැඩිලා තිෙබන
පමාණය බලන්න. ෙම් හදලා තිෙබන පාරවල් රෙට් ජාතික ධනය.
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, පාරවල් කන්නද කියලා. ඕනෑවට
වඩා බර පටවලා හදපු පාරවල් කනවා. [බාධා කිරීමක්] ඕනෑවට
වඩා බර දමලා හදපු පාරවල් කනවා. ෙම්වා නතර කරන්න ඕනෑ.
අෙප් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමා ගාමීය පාරවල් පවා carpet
කරනවා. පළාත් සභා පාරවල් carpet කරනවා. අෙප් ආසනෙය්
විතරක් ඇතුෙළේ පාරවල් කිෙලෝ මීටර් 22ක් ඊෙය් ෙපෙර්දා carpet
කරලා ඉවර කළා. දැන් carpet සංස්කෘතියක් ඇවිල්ලා. ඉස්සර
ගල්, පස් ටික දමන්න කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ ෙකොන්කිට් දමන්න
කිව්වා. දැන් carpet කිරීමත් සාමාන ෙදයක් ෙවලා. අර cellular
phones සංස්කෘතිය වාෙග්. ඉස්සර තිබුෙණ් නැහැ. ඉස්සර
තරුණයන් SMS ගැහුෙව් ඇෙහන්. දැන් ෙමොනවාද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? දැන් cellular phone එෙකන් ගහනවා. ඉතින් ෙම්
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යථාර්ථයට අපිට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
පාරවල් පද්ධතිය සුරක්ෂිත කිරීමට නීති-රීති පැනවීම ඉතාමත්ම
ෙහොඳයි කියලා හිතනවා.
ඇෙමරිකාෙව් system එකක් තිෙබනවා, driver ෙකෙනකුට
වාහනයක් එළවන්න පුළුවන් දවසට පැය අටයි කියලා. අෙප් රෙට්
බලන්න. බුලත් විටක් කනවා. එළවනවා, එළවනවා, එළවනවා.
පැය දහයක් ෙදොළහක් එළවනවා. රටක් දියුණුව කරා යද්දී ෙම්
අනාරක්ෂිතභාවය නැති කරන්න නීති-රීති දමලා ඒවා සුරක්ෂිත
කිරීම කාර්යක්ෂම රජයක යුතුකමක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්.
මහින්ද චින්තනෙය් ෙම්වා තිෙබනවා. පාරවල් ෙකොෙහොමද,
අධ ාපනය ෙකොෙහොමද, අපි ෙම්වා ගැන අලුත් system එකකට
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක තිෙබනවා. අපි දැන් ගමටත්
විද ාව ෙගන යනවා. මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද ාගාර ගමට ෙගන
යනවා. ෙම් සියල්ලම කරන්ෙන් ජනතාව ෙවනුෙවන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට අදටත් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙතෝරා ගන්න
බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි කරන ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිසාය කියන
එක මතක් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] බැහැ, බැහැ. කවදාවත්
එන්න බැහැ. නිකම් අර එළුවාෙග් ෙමොනවාද වැෙටනකම් බලා
ෙගන ඉන්නවා වාෙග් තමයි. අපි යන්නම්ෙකෝ, ගමට.
බලන්නෙකෝ, ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාත්
ගිහිල්ලා බලන්න. අදත් අපි ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක පගති
සමාෙලෝචන රැස්වීමක් මාදම්ෙප් පවත්වලායි ආෙව්. පගතිය
සමාෙලෝචනය කරනවා. කවුද එෙහම කරන්ෙන්? හැමදාම පගති
සමාෙලෝචන කරනවා. මමත් ඒ රැස්වීමට ගියා. ගිහිල්ලා එතුමා
ෙහලිෙකොප්ටරෙයන් ආවා. පාෙරන් ඇවිල්ලා විනාඩි 20කට
පස්ෙසේ මම ෙමෙහට ආවා. බලන්න, ඇති වී තිෙබන ෙවනස දිහා.
ෙහලිෙකොප්ටරයට වඩා ගත වුෙණ් විනාඩි 20යි.
අද කටුනායක ඉඳන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ෙකළින්ම
ෙකොළඹට එන්න පුළුවන්. ෙකොළඹට ඇවිල්ලා ෙමතැනට එන්න
පුළුවන්. ඕක තමයි, ඇත්ත තත්ත්වය. ඉතින් එම නිසා අපි ෙම්
පවාහන ෙසේවය තවත් දියුණු කරන්න ඕනෑ. දුම්රියකට ඉන්ධන
ලීටර් තුනක් ගැහුවාම කිෙලෝමීටරයක් ඉස්සරහට යනවා. බස්
එකකට එක ලීටරයක් ගැහුවාම කිෙලෝමීටර් 3.5ක් ඉස්සරහට
යනවා. දුම්රිෙය් 1,000ක 2,000ක මගීන් පමාණයන් අරෙගන
යනවා. බස් එෙක් 40 ෙදනකු අරෙගන යනවා. අපත් ඒ කාලෙය්
ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කළා, අර monorail system එක ඇති
කරන්නය කියලා. දැන් ලංකාෙව් තමයි වැඩිෙයන්ම භාණ්ඩ
පවාහනය, මගී පවාහනය ඇතුළු ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන්වලට
පාරවල් පාවිච්චි කරන්ෙන්. බංග්ලාෙද්ශෙය් පාවිච්චි කරන්ෙන්
ෙමොනවාද?
බංග්ලාෙද්ශෙය්
පාවිච්චි
කරන්ෙන්
ගංගා.
බංග්ලාෙද්ශෙය් අවුරුද්දකට වතාවක් ෙදවතාවක් තුන්සිය
පණහක්, හාරසියයක් ෙබෝට්ටුවලින් අනතුරට පත් වනවායි කියලා
පත්තරවල පළ වී තිෙබනවා. ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද? අපි තමයි
ඒවා පාවිච්චි කරන්ෙන් නැත්ෙත්. ඒ නිසා අපි ඒ පවාහන කමය
දියුණු කරන්න ඕනෑ. දියුණු කරනවා වාෙග්ම ආරක්ෂා ෙවන්න,
අනතුරු අවම කර ගන්න නීති-රීති පනවන්නත් ඕනෑ.
අද තිෙබන වාහන පමාණය බැලුවත්, ඉතාම වැඩි වාහන
පමාණයක් ෙම් ෙවද්දී ෙම් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ විශාල වාහන පමාණයක් ලංකාවට ආනයනය කර
තිෙබනවා. 2012 වර්ෂෙය් විතරක් ෙලෝකෙය් වාහන මිලියන
82ක් විකිණිලා තිෙබනවා. මිලියන 84ක් නිෂ්පාදනය කර
තිෙබනවා. Toyota වාහන විතරක් මිලියන 10.1ක් විකිණිලා
තිෙබනවා. General Motors වාහන අෙළවිය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. මිලියන 9.2යි. Volkswagen වාහනත් මිලියන 9.2යි.
ෙම්ක තමයි, තිෙබන තත්ත්වය. ඉතින් ෙම් තත්ත්වයට ෙලෝකය
පාත ෙවද්දී අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන්? දැන් සමහර දියුණු රටවල,
සමහර පෙද්ශවල pushbike එෙකන් ඇවිල්ලා තමයි, දුම්රියට
නඟින්ෙන්. අෙප් ගරු පවාහන ඇමතිතුමාටත් මා ෙයෝජනා
කරනවා, හැම railway station එකක් ළඟම ඒ සඳහා අවශ
පහසුකම් හදන්නය කියලා. Free ෙදන්න. Pushbikeවල duty
ටිකක් අඩු කරමු. යාපනෙය් ගියාම අපට ෙපෙනනවා,
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ඉස්ෙකෝලවලට ළමයින් එන්ෙන් pushbike පැදෙගනයි කියන
එක. ගැහැනු ළමයින් එක පැත්තකින් එනවා, පිරිමි ළමයින් තව
පැත්තකින් එනවා. ඒක ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙසෞඛ යට ෙහොඳයි. අපි
ඇවිදින මංතීරු හදන ගමන් ෙම් කාරණය ගැනත් අවධානය ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ. ෙම් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කෙළොත් හුඟක්
ෙහොඳට අෙප් ෙසෞඛ තත්ත්වය රැෙකනවා. ෙමොකද, අපි දැන් අඩි
ෙදකක්වත් පයින් යන්ෙන් නැහැ. අපි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි
යන්ෙන් three-wheeler එෙක්, එෙහම නැත්නම් motorcycle
එෙක්. සමහර motorcyclesවල ළමයින් තුන් ෙදනා දමා ෙගන
යනවා මා දැක තිෙබනවා. Motorcycle එකක යන විට accident
වුෙණොත් ඉස්ෙසල්ලාම ශරීරය බිම වැදිලයි බයිසිකලෙය් යකඩ
ශරීරෙය් වැෙදන්ෙන්. ෙමොකද, බයිසිකලෙය් කකුල් ෙදක
ෙදපැත්තට දමා ෙගන යන විට යකඩ ආවරණය ෙවනවා. ඉතින්
ෙම්වා ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා නීති-රීතිවලින්
තමයි ෙම් අනතුරුදායක තත්ත්වයන් නැති කරන්න පුළුවන්. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් සිදු වන මාර්ග අනතුරු පමාණය
බැලුෙවොත් සුවිශාල අනතුරු පමාණයක් ෙම් විධියට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකයි ගරු ඇමතිතුමාට මා ෙම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ
ඉතාම ෙහොඳයි.
ෙපොදු පවාහනය ගැන අද විපක්ෂෙය් කිහිප ෙදනකුම කථා
කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ෙපොකුරු බස් සමාගම් තිබුෙණ්. ඉතින් ෙපොකුරු බස් සමාගම්
ලංගමය කරන්න මා පළමුවැනි Cabinet Paper එක දාලා ඒක
කරලා දුන්නා. අපි දුම්රිය අධිකාරිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් කළා.
අෙප් පතිපත්තියක් තිබුණා, ෙපෞද්ගලික අංශයයි, රාජ අංශයයි
ෙදකම තිබිය යුතුයි කියලා. එකක් පමණක් තිබිය යුතුයි කියන
නිගමනයට අපි ආෙව් නැහැ. යම් විධියකින් ෙපෞද්ගලික
පවාහනෙය් ඒකාධිකාරයක් තිබිලා ඒ ෙගොල්ලන් strike
ෙකරුෙවොත්, ෙම් රෙට් ජනතාව එදිෙනදා ගමන් බිමන් යන්න
පාවිච්චි කරන, සියයට අනූගණනක් විතර පාවිච්චි කරන ෙපොදු
පවාහන පද්ධතිය කඩා වැටුෙණොත් රටක ආර්ථිකය විතරක්
ෙනොෙවයි, පරිපාලනයත් අකිය වනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙදපැත්තම
තිබිය යුතුයි කියන මතය අෙප් තිබුණා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා
අතර ඒ මතය තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් එක අංශයක් පමණක් තිබුණාම
ඇති කියන මතයට තමුන්නාන්ෙසේලා ආවා. ඒ ඉතිහාසෙය්
වරද්දා ගත්තු තැන්. කුඹුරු වැඩක් නැහැ, ෙගොඩ කරන්නය කියාපු
කට්ටියකුත් ඉන්නවා. රාජ ෙසේවය වැඩක් නැහැ, අඩු කරන්නය
කියා කියාපු කට්ටියකුත් ඉන්නවා. එෙහම කියලා හය ලක්ෂයට
අඩු ෙකරුවා. එක රක්ෂාවක් දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් රජෙයන්
ඒක දහහතර ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි කළා.
ඊෙය්ත් උපාධිධාරින් පිරිසකට පත්වීම් දුන්නා. ඒ අතෙර්
ආෙයෝජකයන් ෙගන්වා ගන්න ආණ්ඩුව විශාල වැඩ පිළිෙවළක්
සාදා තිෙබනවා. 1956 දී තමයි, ඇෙමරිකාෙව් ඉස්ෙසල්ලාම
අධිෙව්ගී මාර්ග සාදා තිෙබන්ෙන්. 1956 දී ඇෙමරිකාෙව් හිටපු
ජනාධිපතිතුමා ඇෙමරිකාව දියුණු කරන්න කරපු උපකමය තමයි,
පාන්ත අතර ඒකාබද්ධතාව ඇති කිරීමට කඩිනම් පෙව්ශයන් ඇති
කිරීම. එතෙකොට ජනවාර්ගික පශ්න නැහැ; ෙවන් වීම් නැහැ;
ෙබදීම් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ෙමහාට එනවා; ෙම් ෙගොල්ලන් එහාට
යනවා; ෙදෙගොල්ලම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා. ඒ පැත්තට ගියාම
ඒ පැත්ෙත් අය ෙමෙහන් යන අයට නවාතැන් පහසුකම් හදනවා.
යුද්ධෙයන් පසුව යාපනෙය් ජනතාව අෙප් සිංහල ජනතාව
එනකම් ෙසනසුරාදා, ඉරිදා ෙවන ෙකොට ෙකොච්චර බලාෙගන
හිටියාද? ඇයි බලාෙගන හිටිෙය්? ඒ අය තමන්ෙග් ෙගවල් ඒ එන
අයට කුලියට දීලා ඒ අය තමන්ෙග් ඥාතීන්ෙග් ෙගවල්වලට ගිහින්
පදිංචි වුණා. ඒ තත්ත්වයත් අපි කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.
ෙකොච්චර සංඛ ාවක් ගියාද කියා ගරු ඇමතිතුමාත් දන්නවා ඇති.
ෙම් පශ්නෙය්දී රෙට් පවාහන පතිපත්තිෙය් සුරක්ෂිතභාවය
පිළිබඳව අපි වඩාත්ම සැලකිලිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
සැලකිලිමත්භාවය තුළින් ෙම් විධියට අණපනත් ෙගනැල්ලා
කටයුතු කිරීම යුතුකමක් විධියට තමයි, අපි දකින්ෙන්.
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අෙප් රටට ෙගන්වා තිෙබන ෙමෝටර් රථ සංඛ ාව ගැන බලන
ෙකොට යුද්ධය ඉවර ෙවච්ච හැටිෙය්ම ධාවනය වන රථ සංඛ ාෙව්
ඝනත්වය විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2013 දී රියදුරු
බල පත 308,174ක් තිබිලා තිෙබනවා. සුෙඛෝපෙභෝගී ෙමෝටර්
වාහන විශාල පමාණයක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒවායින් රජයට විශාල
ආදායමක් ලැබී තිෙබනවා. 2005 දී තිබුණු කාර් රථ සංඛ ාව
17,000ක් වු අතර 2013 දී එය 28,380ක් දක්වා වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. තීෙරෝද රථ සංඛ ාවත් 41,000 සිට 83,000 දක්වා
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෝටර් සයිකල්වල තත්ත්වයත් එෙහමයි.
ෙපොඩි ගණනකින්ද වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියා බලන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, your time is over. Please wind up now.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මට නියමිත ෙවලාව ඉවරද?
අද ෙලොරි පමාණයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මනම්පිටිය
පැත්ෙතන් වැලි ෙගෙනන ෙකොට පුළුවන් තරම් දුම්රිය පාවිච්චි
කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා ගරු ඇමතිතුමාට ෙයෝජනා කරනවා.
එෙහම වුෙණොත් පාරවල් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඊෙය්-ෙපෙර්දා
අපි
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැත්වුණු පගති
සමාෙලෝචන රැස්වීමකට ෙමොනරාගල ගියා. ඒ ගමෙන්දී ආපසු
මිතත්ව
එනෙකොට මහියංගනයට ඇවිල්ලා, මහියංගනෙයන්
පාලම හරහා බකමූණට ඇවිල්ලා, එතැනින් ඇඹිලිපිටියට
ඇවිල්ලා, ඇඹිලිපිටිෙයන් දඹුල්ලට ඇවිල්ලා, දඹුල්ෙලන් තමයි
අනුරාධපුරයට ගිෙය්. ඒ ගමෙන්දී අපි දැක්කා, ටිපර් රථ යාම නිසා
පාරවල් ඉරිතලා තිෙබන අන්දම. ඒ පෙද්ශවල මිනිස්සු නැහැ.
පාරවල් කැඩිලා. ඒෙකදී සතුරා කවුද? හරියට ෙඩංගු මදුරුවා
වාෙගයි. ෙඩංගු මදුරුවාෙගන් ෙවන විනාශය වාෙගයි. පාරවල්
කැඩී තිෙබන්ෙන් උඩට කෑලි ගහලා ඇක්සල් එකට ඔෙරොත්තු
ෙනොෙදන පමාණයට බර පටවපු වාහන ගමන් කිරීම නිසායි.
ඒෙකන් සුවිශාල හානියක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇක්සල්
එකට දරා ගන්න පුළුවන් බර පමාණය නිර්ණය කරන්න ෙගනාපු
උත්සාහය ගැන මාෙග් ස්තූතිය පුද කරනවා. එෙසේ ෙනොවුෙණොත්
දරන්න බැරි බර පමාණයක් පටවා ෙගන යාම නිසා ඒක
ෙකළින්ම බලපාන්ෙන් මහා මාර්ගයටයි. වාහනවලට තට්ටු දමලා
පටවා ෙගන යන බර දරා ගන්න බැරි නිසා පාරවල් කැඩී යනවා.
එෙහම වුණාම අපි පාරවල් හදන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක්
වියදම් කළත් ඒෙකන් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තූතියි.

පවාහන පද්ධතියක් තිෙබන රටක පුරවැසිෙයෝ අතිබහුතරයක්
ෙදනා ෙපොදු පවාහන පද්ධති පිළිබඳව විශ්වාසය තබනවා.
ෙපොෙහොසත් මිනිසුන් දුම්රිෙයන් ගමන් යන දවසක අපට කියන්න
පුළුවන් ෙම් රෙට් පවාහන පද්ධතිය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා
කියලා. ෙපොෙහොසත් මිනිසුන් සාමාන බස් රථ ෙසේවාව තමන්ෙග්
එදිෙනදා ජීවිතෙය් කටයුතුවලට පාවිච්චි කරන දවසට අපට
කියන්න පුළුවන් ෙම් රෙට් පවාහන ෙසේවාව දියුණු ෙවලා
තිෙබනවා කියලා. දුම්රිය ෙසේවාව එෙලසම තිෙබද්දී, ලංගම
ෙසේවාව එෙලසම තිෙබද්දී එක් එක් පුරවැසියන් තමන් සන්තකයට
අරෙගන තිෙබන ෙමෝටර් රථ සංඛ ාව ගැන අපි කථා කරනවා. අද
අප ඒ ගැන ආඩම්බර වනවා. ඉන්ධන නිෂ්පාදනය ෙනොකරන
රටක් හැටියට ෙම් රෙට් ඉන්ධන වියදම පිළිබඳව දැවැන්ත බරක්
අපි අද දරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ ෙමෝටර් රථ නඩත්තු කිරීම
ෙවනුෙවන් දරන වියදමත් එක්ක ඒ එක් එක් පවුල් ඒකකෙය්
වඩාත් දියුණු විය හැකි ක්ෙෂේතවලට කරන ආෙයෝජනය සීමා
වනවා.
අද අපි එංගලන්තයට ගියාම ෙපෙනනවා, එංගලන්තෙය්
අගමැතිවරයාත් ඉඳලා හිටලා ෙහෝ තමන්ෙග් සාමාන කටයුතු
අතෙර් දුම්රිය පාවිච්චි කරන බව. ඒ TV එකට ෙපෙනන්න
ෙනොෙවයි. දැන් මාස කීපයකට කලිනුත් එවැනි පවෘත්තියක් අපි
දැක්කා. අපි ජපානයට ගියාම දකිනවා, ජපානෙය් මිනිසුන්
සාමාන ෙයන් පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙපොදු පවාහන පද්ධතිය බව.
ජපානෙය් මිනිසුන් ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ පාවිච්චි කරන්ෙන්
ඉතාම සීමිත වශෙයනුයි. අපි ෙනෝර්ෙව්වලට ගියත්, ස්වීඩනයට
ගියත්, පංශයට ගියත්, ෙලෝකෙය් සැබෑ ෙලස දියුණුයි කියන
ආර්ථිකයක් තිෙබන සෑම රටකම දියුණුව සලකා බලන වැදගත්
කරුණු වශෙයන් සලකන්ෙන් ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ භාවිතය
ෙනොෙවයි. එය සලකන්ෙන් ෙපොදු පවාහන පද්ධතිය ෙකොපමණ
දියුණුද, දුප්පත් ෙපොෙහොසත් හැමටම කාර්යක්ෂම හා
ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ ෙපොදු පවාහන පද්ධතියක් -බස්
ෙසේවාවක්, දුම්රිය ෙසේවාවක්- තිෙබනවාද කියන කාරණය මතයි.
නමුත් අෙප් රෙට් එවැනි ආකල්පයක් නැහැ.
දැන් දින කීපයකට කලින් දුම්රියක් පීලි පැනපු අවස්ථාෙව්දීත්
අපි ෙම් තත්ත්වය දැක්කා, ගරු අමාත තුමනි. ඒ දුම්රිය පීලි පැනීම
අපි දකින ෙකොට අපට දැන ගන්න ලැබුණා, ඒ ෙමොෙහොත වන
ෙකොට තවත් ස්ථාන කිහිපයකත් දුම්රිය පීලි පැනලා තිෙබනවා
කියලා. ෙම් පීලි පැනලා තිෙබන්ෙන් ගාල්ෙල් ඉඳලා ෙකොළඹ
ෙදසට ආපු දුම්රියක් නිසා මම බැලුවා, ඒ "නයනා කුමාරි" දුම්රියද
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, පීලි පැනලා තිෙබන්ෙන් "නයනා
කුමාරි" දුම්රිය ෙනොෙවයි කියලා මට ෙපනී ගියා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේට ඒ ගැන ඊර්ෂ ාද?
[අ.භා. 4.34]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඊර්ෂ ාවක් නැහැ.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපෙර්දා ෙම් ආණ්ඩුෙව්
එක අමාත වරෙයක් කරපු කථාවක් මා අහෙගන හිටියා. ෙම් රට
දැන් ෙගොඩාක් දියුණුයි, ෙම් රෙට් තීෙරෝද රථ ෙමච්චර තිෙබනවාය,
ෙම් රෙට් ෙමෝටර් රථ ෙමච්චර තිෙබනවාය, ෙම් රෙට් යතුරු පැදි
ෙමච්චර තිෙබනවාය කියා එක් පුරවැසියන් පාවිච්චි කරන
ෙපෞද්ගලික ෙමෝටර් රථ ගැන, ඒවාෙය් සංඛ ාව වැඩි වීම ගැන
එතුමා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කථා කළා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රටක දියුණුව මනින්ෙන්
ඒ රට තුළ තිෙබන ෙමෝටර් වාහන ගණනින් ෙනොෙවයි. දියුණු

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මට ෙත්ෙරනවා, මට ෙපෙනනවා, තමුන්නාන්ෙසේට ඊර්ෂ යි
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න බැරි ෙදයක් මම කර
තිෙබනවා. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේයි, මමයි නිෙයෝජනය
කරන්ෙන් එක දිස්තික්කයක් නිසා මම ඒ "නයනා කුමාරි"
දුම්රිෙය් යනෙකොට තමුන්නාන්ෙසේ ඒකට ඊර්ෂ ා කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේත් කුමාරි ෙකෙනක් ෙහොයා ගන්න.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු අමාත තුමා ඒ
විෂයයෙය් දක්ෂෙයකු බව මම පිළිගන්නවා.

කථා කරනවා නම්. මම එතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. එතුමා
ෙබොෙහොම සතුටින් ඒ සඳහා පතිචාර දැක්වූවා. එතුමාට අපි සුබ
පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමාට නීෙරෝගී සුවය පාර්ථනා
කරනවා, රටට ෙසේවය කරන්න සහ එතුමා සතුටු ෙද් කරන්න.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙහොඳ කුමාරි ෙකෙනක් එවන්නද?

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ අදක්ෂයකු බව මම පිළිගන්නවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔය විෂයය පිළිබඳව මම අදක්ෂෙයකු බව මමත් පිළිගන්නවා.
මට ඒකට දුකක් නැහැ.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ අදක්ෂෙයකු කියන්ෙන් ඒක තමුන්නාන්ෙසේට
කරන්න බැරි ෙදයක් නිසා. කරුණාකර ඊර්ෂ ාව, ෙකෝධය අත්
හැරලා තමුන්නාන්ෙසේත් try කරන්න. එතෙකොට හම්බ ෙවයි. මම
නම් පිළිගන්නවා, "ඔව්" කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවාද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම දක්ෂෙයකු ෙනොවන නිසා මට පිළිගන්න බැහැ ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ
ෙවන්ෙන් නැහැ.
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යනවා,

එෙකක්වත්

කැමැති

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, දුම්රිය පීලි පනින්න
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? අඩු ගණෙන් දුම්රිය ෙසේවකයින් පවා කියනවා,
මුහුදු රළ වැදීම නිසා පීලි දිරලා කියලා. මුහුදුබඩ මාර්ගෙය්
පීලිවලට මුහුදු රළ වැෙදනවා කියන එක, ඒවාෙය් ලුණු බැෙඳනවා
කියන එක, එතෙකොට යකඩ දිරනවා කියන එක කුඩා ළමෙයකු
වුණත් දන්නා ෙදයක්. හැබැයි, පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒ දිරාපත්
ෙවච්ච දුම්රිය පීලි හඳුනාෙගන ඒවා නිසි ෙවලාවට
පතිසංස්කරණය කරන්නට කටයුතු ෙනොකරපු එකයි, ගරු
ඇමතිතුමනි. එතැනයි ගැටලුව තිෙබන්ෙන්. ඒක ෙලොකු පශ්නයක්.
ෙමොකද,
ෙම්
ෙපොදු
පවාහන
පද්ධතිෙය්
තිෙබන
විශ්වාසවන්තභාවය, ආරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ෙලොකු ගැටලුවක්
මතු ෙවනවා. වාසනාවට ඉතා සුළු පමාණයකටයි තුවාල සිද්ධ
වුෙණ්. නමුත් ඊට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් දුම්රිය ගමන් කරන
ෙව්ලාවක අනතුරක් සිද්ධ වුණා නම්, තදබදයක් තිෙබන ෙවලාවක
අනතුරක් සිද්ධ වුණා නම් විශාල පිරිසකට තුවාල සිදු ෙවන්න ඉඩ
තිබුණා. අපට කියන්න බැහැ දුම්රිය අනතුරුවල තිෙබන
බරපතළකම ගැන. ෙම් කාරණා නිසා දුම්රිය ෙසේවෙය් තිෙබන
අනාරක්ෂිතභාවය පිළිබඳව දැවැන්ත පශ්නයක් මතු වනවා. ඒ
නිසා ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් -ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය සහ
දුම්රිය ෙසේවය කියන ෙම් ෙදෙක්ම- ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු
කිරීම ගැන මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ විෂයයට දක්ෂ
පුද්ගලෙයකු ෙනොෙවයි. අපට ෙපනී ගියා, ඒ පීලි පැනපු දුම්රිය
"නයනා කුමාරි" ෙනොෙවයි, මාතර ඉඳලා එන ෙවනත් දුම්රියක්
කියලා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කුමාරිට ඔච්චර කැමැති නම් කියන්න
ෙකෝ, මම එවන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔය විෂයය ගැන මෙග් උනන්දුවක් නැහැ.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණයත් ඉතාමත්ම වැදගත්. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් දක්ෂකම් ගැන අපි දන්නවා. රජෙය්
පමුඛතාව පිළිබඳව පශ්න තිෙබන බවයි අපිට ෙපෙනන්ෙන්.
ඔබතුමාට අවශ පහසුකම්, ඔබතුමාට අවශ මුදල්, ඔබතුමාට
අවශ ඒ සම්පත් පමාණය ලැෙබනවා නම් අද අදාළ බස්
ඩිෙපෝවල පඩි ෙගවීම් පිළිබඳව පශ්නයක් මතු වන්ෙන් නැහැ.
දුම්රිය ෙසේවය පිළිබඳව පශ්නයක් මතු ෙවන්ෙන් නැහැ,
ඇමතිතුමා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මන්තීතුමා, අදාළ ඩිෙපෝවල පඩි ෙගවනවා. ඒ කාරණය
තමුන්නාන්ෙසේ දැන ගන්න ඕනෑ. අපි පඩිෙයන් භාගයක් හැම
මාසයකම ඒ ෙසේවකයාෙග් account එකට දානවා. ඩිෙපෝව දැන
ගන්න ඕනෑ, ඉතුරු භාගය හම්බ කරන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමතුමාට තිෙබන්ෙන් ඊර්ෂ ාව. කියන්න, මම එවන්නම්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ඇමතිතුමා
ෙබොෙහොම සතුටුයි, එතුමාෙග් දක්ෂ-පක්ෂකම් ගැන විපක්ෂෙය් අපි

ෙහොඳයි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් නැතිව.

ආශීර්වාදය

ලබා

ෙදන්න,
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Kumara Welgama)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහොරණ ඩිෙපෝෙව් මාස
ගණන් පඩි පරක්කු වනවා. අලුත්ගම ඩිෙපෝෙව් මාස ගණන් පඩි
පරක්කු වනවා. ඇමතිතුමා කියන විධියට -

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔබතුමා කථා කරන්ෙන් ද්ෙව්ෂ සහගතව.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමොකක්ද ද්ෙව්ෂය?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

දන්ෙන් නැති ෙද්වල් කථා කරන්න එපා.

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

ෙබොරුවට ෆයිල් අරෙගන යනවා, නාෙගොඩ ඉස්පිරිතාලයට.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමොකද ෙවන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේ නාෙගොඩ ඉස්පිරිතාලය
ගැන බැලුවාද?
[බාධා කිරීමක්] නාෙගොඩ ඉස්පිරිතාලෙය්
ශල ාගාරෙය් තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා ඒ
කාරණය ගැන කියපු එක ෙහොඳයි. මම අද දවෙසේ ෙනොෙවයි ඒ
පිළිබඳව කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ සඳහා ෙවන
විවාදයක් ගන්නයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. අෙප් රුවන්
විජයවර්ධන මන්තීතුමාත් ඒකට සම්බන්ධ වුණා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔබතුමා ද්ෙව්ෂ සහගතවයි කථා කරන්ෙන්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මෙග් ඡන්දදායකයන්ට, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඡන්ද දායකයන්ට
ෙවලාවට පඩි හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද මා ඒ
ගැන දන්ෙන් නැහැයි කියන්ෙන්?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ ඉස්ෙසල්ලා පපුව ෙහොඳට තියා ගන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නාෙගොඩ ෙරෝහෙල් ශල ාගාර අලුත්වැඩියා කරලා නැහැ.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්න අනික් මන්තීවරු ෙහොඳයි.
ඔවුන් ද්ෙව්ෂ සහගත නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙමොකක්ද පපුව පිළිබඳ පශ්නය?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ කුමාරිලා ගැන කථා කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කුමාරි ගැන ෙනොෙවයි, පඩි ගැන කථා කරන්ෙන්; CTB එෙක්
පඩි ෙගවීම ගැන කථා කරන්ෙන්.

ඒ ශල ාගාරවල තත්ත්වය ගැන ෙජ ෂ්ඨ ශල ෛවද වරු
අපට කියනවා, වසර 50කින් ෙම්වා repair කර නැහැ, අවශ
ෙගොඩනැඟිලි ලැබිලා නැහැ කියලා. ඒ වාෙග්ම මූලික
පහසුකම්වත් නැහැ. සුළු ෙසේවකයන් 100ක් අඩුයි, ගරු ඇමතිතුමා.
මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම් පශ්න විසඳන්න කියලායි. ෙමොකද,
ඔබතුමාෙග්ත්, මෙග්ත් ඡන්ද දායකෙයෝ ෙමතැන ඉන්ෙන්. සුළු
ෙසේවකයන් 100ක් අඩුයි, ඇමතිතුමා. ඒකයි පශ්නය. නාෙගොඩ
ෙරෝහෙල් පතිකාර පමාද වීම කියන පශ්නය ගැන කථා කරන
ෙකොට කියන්ෙන් "විකාර කථා" කියලායි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(The Hon. Kumara Welgama)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ඕනෑ පපුව සුද්ධ කරෙගන. ඔබතුමා
දන්ෙන් නැති ෙද්වල් ගැන කථා කරන්න එපා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් ආවාම සුද්ධ කර ගන්න.
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මම තව කාරණයක් කියනවා, ගරු නිෙයෝජ
සභාපතිතුමනි. මට විනාඩි කීපයක් ෙදන්න.

කාරක

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇමතිතුමා, ඒක ෙනොෙවයි තිෙබන පශ්නය. ෙහොරණ බස්
ඩිෙපෝෙව් පඩි ෙගවනවාද? [බාධා කිරීමක්] අලුත්ගම බස් ඩිෙපෝෙව්
පඩි ෙගවනවාද? [බාධා කිරීමක්] පඩි ෙගවන්ෙන් නැත්නම් වැඩක්
නැහැෙන්, ඇමතිතුමා.

අෙප් ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා පසු ගිය දිනක
විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දුන්නා. එතුමාට පහර දීමක් සිද්ධ වුණා;
ෙපොලිස් නිලධාරින් බලාෙගන සිටියදී පහර දීමක් සිද්ධ වුණා.
සාධාරණ පරීක්ෂණයක් ලබා ෙදන්න කියලා එතුමා ඉල්ලුවා.
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එෙහම ෙනොලැෙබන තැන එතුමා අභිෙයෝගයක් කළා, "මාසයක්
ඇතුළත කරුණාකරලා පරීක්ෂණයක් කරලා වග කිව යුතු
පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට ගන්න, එෙහම නැත්නම්
ෙපොලිස්පතිවරයා ඉල්ලා අස් වන්නට ඕනෑ, නැත්නම් මම ඉල්ලා
අස් වනවා" කියලා. නමුත් මහජන නිෙයෝජිතයින් විධියට අපිට
එෙසේ ඉල්ලා අස් වන්නට යුතුකමක් නැහැ. ජනතාව අපිව පත්
කරලා තිෙබන්ෙන් එෙසේ ඉල්ලා අස් වන්නට ෙනොෙවයි, ෙම් පාලන
කමයට විරුද්ධව සටන් කරන්නයි; අඩු පාඩු ෙපන්වලා ෙදන්නයි.
එම නිසාම අද අප පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දී තීරණයක්
ගත්තා, ඒ ඉල්ලා අස්වීෙම් තීරණය එතුමාට ආපසු හරවා ගන්නය
කියන්න. ඒ වාෙග්ම එතුමාව නිෙයෝජනය කළ ජනතාවෙග්
මතයයි වැදගත් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග්
අදහස වුෙණ්, එම ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය භාර ගැනීමට එතුමාට
අවශ නැහැ කියන කාරණයයි.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඉල්ලා අස්ෙවනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට
ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය භාර ෙදන්න ඕනෑ. පක්ෂෙය් නායකයාට
ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය භාර දීලා වැඩක් නැහැ. ඉල්ලා අස්වීෙම්
ලිපිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාට භාර දුන්නා නම් භාර
ගනීවි. ෙම්ක රඟ පෑමක්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා විශ්වාස කරන්ෙන්
නැහැ, පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා රඟ පෑමක් කළාය කියා.
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා අවංක නායකෙයක්. ෙම්
සිද්ධිෙය්දී එතුමාට සහ අෙප් දිස්තික්කෙය් ජනතාවට
අසාධාරණයක් වුණා. ෙම් රෙට්ම නීතිය කියාත්මක ෙවන්ෙන්
නැහැ. ෙම් රෙට්ම ෙපොලීසිය අකාර්යක්ෂමයි. ඒ නිසා පාලිත
ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඒ ෙවලාෙව් යම් අභිෙයෝගයක් කළා.
නමුත් අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා විධියට රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාත්, දිස්තික්කෙය් නායකයා හැටියට මාත් එතුමාට කියා
සිටියා, ෙම් ඉල්ලා
අස්වීම ෙනොකළ යුතු බව. පක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායම එතුමාට කියා සිටියා, එතුමා
ඉල්ලා අස්වීම ෙනොකළ යුතු බව. නමුත් පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම
මන්තීතුමාට පහර දීම පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක පරීක්ෂණයක්
ෙනොකිරීම සම්බන්ධෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා කනගාටු ෙවන්න
ඕනෑ. අද ෙවනතුරු ඒ සම්බන්ධෙයන් වග කිව යුතු පුද්ගලයන් අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු පවාහන
ඇමතිතුමා ෙමෙහම කලබලයට පත් වන්ෙන් ඇයි කියා මට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] එතුමා සමහර ෙවලාවට
සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්න ඇති, එතුමාට අභිෙයෝගයක් ෙවන පාලිත
ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමා ඉල්ලා අස් වුණාම ෙම් පශ්නය ඉවරයි
කියා. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැටියට
අපි පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාව ආරක්ෂා කරනවා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වය පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාව
ආරක්ෂා කරනවා. කළුතර දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායකයා හැටියට මා පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාව ආරක්ෂා
කරනවා. ෙමොකද, එතුමාට ඡන්දය දුන්ෙන් ජනතාවයි. එතුමාට
ඡන්දය දුන් ජනතාවට යුතුකම ඉෂ්ට කරන්න අප එතුමාට
අවස්ථාව සලසා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

තමුන්නාන්ෙසේ ඒ අවස්ථාෙව් ගිෙය්වත් නැහැ.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇයි ගිෙය් නැත්ෙත්? පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීතුමාට
තුවාල ෙවන දවෙසේ අපත් හිටිෙය් ෙබ්රුවල. එතුමාට තුවාල ෙවන
ෙමොෙහොෙත් අප ෙබ්රුවල හිටිෙය්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මුලින්ම ෙපොලීසියට ගිෙය් මම.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

තමුන්නාන්ෙසේ ගිය බව ඇත්ත. අපිත් ගියා. තමුන්නාන්ෙසේ ගිය
බව ඇත්ත. අපත් ගියා. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ කාරක
සභාපතිතුමනි, මට නම් ෙකොෙහොමටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ෙම්
විෂය පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට, දුම්රිය පීලි පනිනෙකොට අෙප්
ගරු අමාත තුමා -[බාධා කිරීමක්] දැන් ෙම් පශ්නය ගැනයි කථා
කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව
අෙප් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව. ෙම් ආණ්ඩුව මහින්ද චින්තන
ආණ්ඩුව. ෙම් ආණ්ඩුව අෙප් ගරු අමාත තුමා ෙජ ෂ්ඨ උප
සභාපති ධූරය දරන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වෙයන්
තිෙබන ආණ්ඩුව. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුව තමයි ෙම් පශ්න විසඳන්න
ඕනෑ; නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ; ෙතවරප්ෙපරුම
මැතිතුමාට සිදු වුණු අසාධාරණය පිළිබඳව පරීක්ෂණ පවත්වන්න
ඕනෑ; වග කිව යුතු පුද්ගලයන් උසාවියට අරෙගන එන්න ඕනෑ;
සිංහල, මුස්ලිම් සැමටම යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ; පවාහන
ෙසේවා සපන්න ඕනෑ; ෙකෝච්චි දුවවන්න ඕනෑ; බස් දුවවන්න ඕනෑ.
ඒවා විපක්ෂෙය් රාජකාරි ෙනොෙවයි. ඒවා ගැන කථා කරනෙකොට,
ඒවා ගැන ෙපොඩි උපහාසයක් කරනෙකොට ෙක්න්ති ගන්ෙන්
වැෙඩ් අවුල් බව එතුමා පිළිගන්නා නිසායි. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මට තිෙබන කාරණය
තමයි, මෙග් ෙජ ෂ්ඨ, පළපුරුදු -

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over. Please wind up.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙජ ෂ්ඨ, පළපුරුදු,
දක්ෂ අෙප් ගරු ඇමතිතුමා මෙග් කථාෙවන් ෙකෝපයට පත්
වන්ෙන් එතුමාට ෙම් කාරණා ගැන ෙදන්න උත්තරයක් නැති
නිසායි. ෙමවැනි කාරණා ගැන ෙකෝප වීමක් මම එතුමාෙගන්
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ෙම් වාෙග් පතිචාරයක් මා එතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ් නැහැ. අඩු ගණෙන් අනාගතෙය්දීවත් ඔය දිරච්ච ෙර්ල්
පීලි ටික අයින් කරලා, සුරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ගයක් සනාථ
කරන්නට එතුමා කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒක එතුමාෙග්
යුතුකම; එතුමාෙග් වගකීම. එෙහම නැතිව එම වගකීම මහ
මුහුදට භාර ෙදන්න බැහැ. අපරාෙද්, ලුණු වැදිලා, වතුර වැදිලා,
ෙර්ල් පීලි දිරලා කියලා ඒ වගකීෙමන් ඉවත් ෙවන්න බැහැ. ෙර්ල්
පීලි පරීක්ෂා කරන්න ෙසේවකෙයෝ ඉන්නවා.
ඒ පිළිබඳව
අධීක්ෂණය කරන්න supervisorsලා ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ෙසොයා බලන්න නිලධාරින් ඉන්නවා. ෙර්ල් පීලි දිරලාය කියා
කියන්න පුළුවන්ද? ෙමොකක්ද ඔය පාලනය? [බාධා කිරීමක්]
එෙහම කරන්න ෙදයක් නැහැ. දැන් ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය.
ෙකෝච්චි ගැන කථා කරන්ෙන්. බස් රථ ගැන කථා කරන්ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] අපිත් ඉන්නවා.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.50]

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
පවාහන අමාත ාංශය යටෙත් කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු අමාත තුමාටත්, ගරු නිෙයෝජ
අමාත තුමාටත් ස්තුති කරන්නට ඕනෑ. අම්පාර දිස්තික්කෙය්
ලංගම ඩිෙපෝවල සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධෙයන් අෙප් පවාහන
අමාත තුමාත්,
නිෙයෝජ
අමාත තුමාත්
අපට
ෙලොකු
සහෙයෝගයක් ලබා දුන්නා. අම්පාර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
මන්තීවරියක් වශෙයන් මා විෙශේෂෙයන්ම එතුමන්ලා ෙදෙපොළටම
ස්තුතිවන්ත වනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ගැසට් නිෙව්දන තුළින්
අද දින ඉදිරිපත් කරන ලද නිෙයෝගවලින් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්, මාර්ග අනතුරු අවම කර ගැනීමත්, ඒ වාෙග්ම ජනතාවට
ගුණාත්මකභාවයකින් ෙහබි ෙහොඳ මහජන පවාහන ෙසේවයක් ලබා
දීමත්ය. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම අප බලාෙපොෙරොත්තු වන කරුණු
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. රියැදුරකු වීමට තිෙබන්න
ඕනෑ සුදුසුකම් ෙමොනවාද කියන කාරණය ෙමම නිෙයෝග තුළ
සඳහන් වනවා. අෙප් රෙට් අවුරුදු 21ක් වූ පුද්ගලයකුට රියැදුරු
බලපතයක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තිෙබනවා. ෙපොදු පවාහන
ෙසේවාවක රියැදුරකු බවට පත් වන්නට අවුරුදු 23ත්-65ත් අතර
වයස් සීමාවක් පනවා තිෙබන අතර සාමාන රියැදුරු බලපතයක්
ලබා ගැනීෙමන් පසු අවුරුදු ෙදකක රිය පැදවීෙම් පළපුරුද්දක්
තිබිය යුතු බවට අනිවාර්ය කිරීම, මඟී පවාහන ෙසේවා වාහන
පැදවීම සඳහා අවශ ෛවද සහතිකයක් ලබා ෙගන තිබීම,
පථමාධාර පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කර තිබීම, කාර්මික දැනුම
පිළිබඳ පරීක්ෂණය සමත් වී තිබීම යන කරුණු රියැදුරකුට
ෙබොෙහොම වැදගත් වනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රියැදුරන් සදාචාර සම්පන්න
රියැදුරන් බවට පත් කිරීම ෙමහි එක් අරමුණක් ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු පවාහන ෙසේවා පාවිච්චි කරමින් ජීවිත ගමෙන්
ඉදිරියට ආපු ෙකනකු විධියට මා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ෙබොෙහොම ෙහොඳ පවාහන ෙසේවයක්. ෙම් තත්ත්වය ෙහොඳින්
කියාත්මක වුෙණොත් ශී ලංකාෙව් ෙපොදු පවාහන ෙසේවයට ඉතාමත්
යහපතක් ෙවයි කියන කාරණය අපි දකිනවා. මාර්ග නීති
පැනවීෙම්දී අපි ෙමොන නීති පැෙනව්වත්, රියැදුරන් නීතිගරුක,

විනීත, ආචාර සම්පන්න රියැදුරන් ෙනොෙව් නම් ෙම් තත්ත්වය
පාලනය කරන්නට හැකියාවක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ
කාරක සභාපතිතුමනි, සංඛ ා ෙල්ඛන
කිහිපයක් ෙකෙරහි අෙප් අවධානය ෙයොමු කරමු. මාරක රිය
අනතුරු 2010 අවුරුද්ෙද් 2,579ක්, 2011 අවුරුද්ෙද් 2,498ක්,
2012 අවුරුද්ෙද් 2,317ක් හා 2013 අවුරුද්ෙද් 2,182ක් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රිය අනතුරුවල තත්ත්වය එනම්,
ෙමොන විධියටද ෙම් රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන
කාරණය ගැන සලකා බැලුෙවොත් ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස රිය
පැදවීම නිසා තමයි අෙප් රෙට් වැඩි වශෙයන් රිය අනතුරු සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙනොසැලකිලිමත් ෙලස රිය පැදවීම නිසා 2010
අවුරුද්ෙද් අනතුරු 27,498ක්, 2011 අවුරුද්ෙද් අනතුරු 29,472ක්
හා 2012 අවුරුද්ෙද් අනතුරු 32,263ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අධික ෙව්ගෙයන් රිය පැදවීම නිසා 2010 අවුරුද්ෙද්
අනතුරු 6,362ක්, 2011 අවුරුද්ෙද් අනතුරු 8,938ක් හා 2012
අවුරුද්ෙද් අනතුරු 7,208ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වාහන අනතුරු සම්බන්ධෙයන් කථා කරනවා
නම්, 2010 අවුරුද්ෙද් තී ෙරෝද රථ අනතුරු 7,927ක් සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් 9,455ක්, 2012 අවුරුද්ෙද් 11,224ක්
අනතුරු සිද්ධෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2010 අවුරුද්ෙද්
ලංගම බස් රථවලින් අනතුරු 1, 292ක්, 2011 අවුරුද්ෙද් අනතුරු
1372ක්, 2012 වර්ෂෙය් අනතුරු 1231ක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික බස් රථ අනතුරු 2010 වර්ෂෙය් 4631ක්, 2011
වර්ෂෙය් 4976ක්, 2012 වර්ෂෙය් 4706ක් සිද්ධෙවලා තිෙබනවා.
ෙපොදු පවාහන ෙසේවා ගැන සලකා බලද්දී විෙශේෂෙයන්ම
ආර්ථිකය හඹා යෑෙම් තරගය -මුදල් ෙසොයන්නට යන තරගයඑක්ක ෙම් රිය අනතුරු වැඩි වනවා. ඒ අතරින් තී ෙරෝද රථ
විෙශේෂයි. අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙයන් දැන් තී ෙරෝද රථ කියන
කාරණය ඉවත් කරන්නට බැරි තරමට ඒක එක ෙකොටසකෙග්
ජීවෙනෝපාය බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන්
ෙම්වාෙය් ගමන් කරන පිරිස විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා, යම් කිසි
ජන ෙකොට්ඨාසයකට පහසුකම් සපයන වාහනයක් බවට ෙමය
පත්ෙවලා තිෙබනවා.
පාපැදි සම්බන්ධෙයන් ගත්තත් ඒ වාෙග්මයි. අෙප් රෙට් දැනට
පාපැදි පාවිච්චිය අඩුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පාපැදි පාවිච්චිය වැඩි
කරන්නට අෙප් රජෙයන් ෙදන්න පුළුවන් සහන ලබා ෙදන්නට
ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ හරහා ෙසෞඛ පැත්ෙතන් ජනතාවට එක්
ආකාරයක යහපතක් සිද්ධ වනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒවාට
ඉන්ධන පාවිච්චි ෙනොකරන නිසා රටට විෙද්ශ විනිමය ඉතිරි
වනවා. ඒ වාෙග්ම යතුරු පැදි සම්බන්ධෙයන් සලකා බැලුවත්,
යතුරු පැදිවලිනුත් සිදු වන රිය අනතුරු පමාණය විශාල වශෙයන්
එන්න එන්නම වැඩි වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
මාර්ගෙය් ගමන් කරන වාහන සංඛ ාව සලකා බැලුවාම,
විෙශේෂෙයන්ම ජනාකීර්ණ පෙද්ශවල යතුරු පැදි සඳහා ෙවනම මං
තීරු සකසා දීම සුදුසුයි කියලා මා විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම තී ෙරෝද රථ ෙවනුෙවනුත්. ෙකොළඹ
වාෙග් නගරයක් ගත්තාම තී ෙරෝද රථ විශාල පමාණයක් නගරෙය්
ධාවනය වනවා. විශාල වාහන ගමන් කරන පධාන මාර්ගෙය් ෙම්
තී ෙරෝද රථත් ඒ අස්ෙසන්, අස්ෙසන් ඉදිරියට යන්න ගියාම
ෙබොෙහෝ විට රිය අනතුරු සිද්ධ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
වාහනවල අනාරක්ෂිත බවකුත් තිෙබනවා. යතුරු පැදි ගත්තත්
එෙහමයි, තී ෙරෝද රථ ගත්තත් එෙහමයි. ඒවා අනාරක්ෂිත බවක්
තිෙබන වාහන. ඒ නිසා ෙම් වාහන ගමන් කරන්නට ෙවනම මං
තීරු සකසා දුන්ෙනොත් ෙම් වාහනවලට පහසුෙවන් ගමන් කරන්න
හැකි ෙවනවා වාෙග්ම, ජනතාවට ආරක්ෂාව සැලසීෙමන් ජීවිත
විශාල සංඛ ාවක් ෙබ්රා ගැනීමටත් හැකියාව ලැෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම රිය අනතුරු නිසා ආබාධිත වන අයෙග් පමාණයත් අඩු
වනවා. ඒ නිසා පාෙර් ගමන් කරන වාහන සම්බන්ධෙයන් ෙමන්න
ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් වන්නට ඕනෑ.
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ෙකොළඹ නගරෙය් අපි දැකලා තිෙබනවා ෙහොඳට මං තීරු හදලා
දීලා, පාෙර් පයින් ගමන් කරන අයට ෙහොඳ රැකවරණයක් අෙප්
ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා ලබා දීලා තිෙබන බව. ඒක ෙබොෙහොම
ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ විට පයින් යන අය රිය
අනතුරුවලින් වළකින බව අපි විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි අෙප් රෙට් වාහන
සම්බන්ධෙයන් පවතින්ෙන්. ෙපොදු පවාහන ෙසේවය ගත්ෙතොත්,
අෙප් ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකොච්චර දියුණු වුණත්, ශී ලංගම බස්
රථයක් තමයි ඈත එපිට දුෂ්කර ගම්මානයකට ගමන් කරන්ෙන්.
ෙමොකද, ලාභය අරබයාම කටයුතු කරන නිසා ෙපෞද්ගලික පවාහන
ෙසේවා ඈත එපිට ගම්මානවලට යන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික බස්
රථ තමයි ඉස්සර අෙප් රෙට් තිබුෙණ්. ඒ නිසා අතීතෙය් හිටපු
අෙප් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ලංගම කියන ආයතනය ඇති කරලා, ඒ
ෙපෞද්ගලික ඒ බස් රථ ජනසතු කරලා, ජනතාවට එහි අයිතිය
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ ලබා දුන් අයිතිෙය් වටිනාකම තවමත් අෙප්
රෙට් ජනතාවට තිෙබනවා. ඒ නිසා ගරු කුමාර ෙවල්ගම
ඇමතිතුමාෙග් අමාත ාංශය යටෙත් පාලනය වන ශී ලංගමය තවත්
විධිමත් කරලා, කළමනාකරණය කරලා ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වැඩ
පිළිෙවළ අපි හදා ගන්නට ඕනෑ.
පවාහන ක්ෙෂේතය ගත්තාම ෙම් යුගය තමයි ශී ලංකාෙව්
පවාහන ක්ෙෂේතෙය් ෙබොෙහොම බැබෙලන යුගය ෙවන්ෙන්.
ෙමොකද, අද අෙප් රෙට් අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා, කාපට් මාර්ග හදලා,
ගම් ඇතුළට යන මාර්ගත් ෙබොෙහෝ විට ෙකොන්කීට් කරලා තිෙබන
යුගයක්. ඒ නිසා වාහන පහසුෙවන් ගමන් කිරීෙම් හැකියාව අද
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. පාර ෙහොඳ වුණාම අධික ෙව්ගෙයන් යනවා.
ඊට පස්ෙසේ පාලනයක් නැතිකම නිසා රිය අනතුරු සිද්ධ ෙවනවා.
ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය පාලනය කරන්නට නීති-රීති හදනවා
වාෙග්ම, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනවලින් බලාෙපොෙරොත්තු වන සුදුසුකම්
රියැදුරන් විසින් සපුරනවා වාෙග්ම, ඒ අය යම් කිසි කාල සීමාවකට
වරක් පුහුණුවක් දීලා ඔවුන්ෙග් මනස සකස් කිරීමක් කළ යුතුයි.
ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවල ෙයෙදන රියැදුරන්ෙග් මනස කාලයකට
සැරයක් හදන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, කලක් යන ෙකොට කරුණු
අමතක ෙවනවා. ඒක අෙප් මිනිස්සුන්ට වන ෙදයක්. ඒ නිසා
අවුරුදු ෙදක තුනකට සැරයක්වත් දවස් කිහිපයක වැඩමුළුවක්
තියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය කරා යන්න,
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්නට, ඒ රැකවරණය ලබා
ෙදන්නට හැකි වන ආකාරයට ඒ රියැදුරන්ෙග් මනස සකස්
කරන්නට
ඕනෑ.
රියැදුරාට
විතරක්
ෙනොෙවයි,
ෙකොන්ෙදොස්තරවරයාටත් සහෙයෝගය ෙදන අෙනක් අයටත් ඒ
පුහුණුව, ඒ දැනුම ලබා දීෙම් කටයුත්ත කරනවා නම් ෙහොඳයි
කියන එකයි මෙග් ෙයෝජනාව.
දුම්රිය ගැන කථා කරන ෙකොට, දුම්රිය හරස් මාර්ග තිෙබන
ස්ථාන තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට ඒ වාෙග් තැන්වල රිය අනතුරු
සිද්ධ ෙවනවා. කාෙග් වැරැද්ෙදන් වුණත් රිය අනතුරක් වුණාට
පස්ෙසේ එය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ෙලෙහසි පහසු කටයුත්තක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරනවා දුම්රිය හරස්
මාර්ග තිෙබන ස්ථානවලට ගුවන් පාලම් ෙයොදලා රිය අනතුරු
පුළුවන් තරම් අවම කර ගැනීමට කටයුතු කරන්නය කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය දවසක මට එක දුප්පත් ළමෙයක්
කථා කළා. මට දිනය හරියට මතක නැහැ. Season tickets ෙදන
ෙවලාෙව් ඒ ළමයාට season ticket එක ගන්න බැරි වුණාලු. ඒ දින
පමාණය පහු වුණාට පස්ෙසේ -මට මතක විධියට සතියක විතර
කාල සීමාවක්- ඒ දරුවාට season ticket එක ගන්න බැරි වුණා.
Season ticket එක ෙදන කාල සීමාව හරියටම නිශ්චිත
ෙනොකරනවා නම් ෙහොඳයි. අෙප් රෙට් දරුෙවෝ ෙපෞද්ගලික
වාහනවලින් ගමන් කරන්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් තවම
ඈත එපිට ගම්වල දරුෙවෝ වැඩි පිරිසක් බස් රථවලින් තමයි
අධ ාපනය ලබන්න පාසලට යන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ආර්ථික
හැකියාව අඩු පවුල්වල සියලු දරුෙවෝ ෙපොදු පවාහන ෙසේවය
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විධියට ලංගම බස් රථ පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා බස් රථවල
season tickets ලබා දීෙම් කාලය සම්බන්ධෙයන් ලිහිල්
ෙකොන්ෙද්සි අනුගමනය කරන්නය කියන ෙයෝජනාවත් කරනවා.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් රියැදුෙරකුට
වැඩ කළ යුතු නිශ්චිත පැය ගණනක් නියම කළ යුතුයි. ෙබොෙහෝ
ෙවලාවට රියැදුරන්ෙග් අධික මහන්සිය, නින්ද යෑම වැනි කරුණු
නිසා රිය අනතුරු විශාල වශෙයන් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා මම
කිව්ව පමිති අෙප් රෙට් ඇති කරන්නට ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත්
මාර්ගෙය් ගමන් කරන ජනතාවට විශාල සහනයක් ලැෙබයි.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොදු පවාහන ෙසේවාව
ගැන කථා කරන්න මට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ෙදන්න.

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

විනාඩියක් ෙදන්නම්.

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி)

யாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

අපි ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන් ගැන කථා කරන ෙකොට
කාන්තාවන් ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් කාන්තාෙවෝ
ෙබොෙහෝ විට ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන්වල ගමන් කරනවා;
රැකියාවලට යනවිට ෙබොෙහෝ විට ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන්වල
ගමන් කරනවා.
මා ළඟ තිෙබනවා, 2011 ජූලි 24 වැනි දා "Sunday Observer"
පුවත් පෙත් පළ වුණු පර්ෙය්ෂණයක වාර්තාවක්. එහි සඳහන්
වනවා, ෙපොදු පවාහන ෙසේවාවන්වල ගමන් කරන කාන්තාවන්
අතවරයන්ට, හිංසනයන්ට ලක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අෙප්
රෙට් හිංසනයට, අතවරයට ලක්වන සෑම කාන්තාවන් හතර
ෙදෙනකුෙගන් එක් ෙකෙනකු ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් ගමන්
කරන අය විධියට තමයි එහි සඳහන් ෙවන්ෙන්. එහි ෙම් ආකාරයට
සඳහන් වී තිෙබනවා. I quote:
“A research indicated that one in every four women is being
subjected to harassment daily when using public transport.”

ෙම් research එෙක්දී නිලංකා කියන කාන්තාවක් -ඇය
stenographer ෙකෙනක්- interview කර තිෙබනවා. එහි ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
“Nilanka said that male passengers harassed her by pushing and
pulling and sometimes even touching sensitive parts of her body.”

ෙබොෙහෝ විට බස් රථවල ගමන් කරන හැම කාන්තාවක්ම ෙම්
අත් දැකීම ලබලා ඇති. නමුත් රාජකාරියට යන අවස්ථාවකදී ෙහෝ
හදිසි ගමනක් යන අවස්ථාවකදී අෙප් කාන්තාෙවෝ තමන්ට
ෙමෙහම ෙදයක් වුණාය කියලා ෙපොලීසියකට ගිහින් නීතිෙය්
රැකවරණය ලබා ගන්න එතැන රස්තියාදු ෙවන්න යන්ෙන් නැහැ.
ඒ නිසා ෙම්වාෙය් වාර්තාකරණෙය්ත් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම නීතිෙයන් ලබා ගන්න තිෙබන සහන ලබා ගැනීෙම් අඩු
පාඩුවකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු පවාහන
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ෙසේවාවන්වල රාජකාරිෙය් ෙයෙදන ෙසේවකෙයෝ, රියැදුරන් හා
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් ඇතුළු ඒ පිරිසට ෙම් ගැනත් දැනුමක් ලබා
ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ මඟින් කාන්තාවන්ෙග් රැකවරණය, අයිතිය
ආරක්ෂා කරන්නට පුළුවන්.
විෙශේෂෙයන් අපි අහලා තිෙබනවා, රියැදුරන් හා
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙගන් පවා ඒ වාෙග් harassments වන
අවස්ථා. ඒ නිසා කාන්තාවන්ෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්න
පුළුවන් ආකාරයට අෙප් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය සකස් විය යුතුයි
කියන කාරණය සඳහන් කරමින් මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ
ෙවනවා.
[අ.භා. 5.08]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, මා පළමුෙවන්ම ගරු
පවාහන ඇමතිතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට රියැදුරු බලපත ලබා ගැනීම සඳහා
වූ ෛවද සහතික ලබා ගැනීෙම් දැඩි අපහසුතාවකට පත් වුණු
ෙවලාවක අපි ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළාම ඒක
මාසයකින් සකස් කරනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා, අද ඒ
ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට කිරීම ගැන. ඒ සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ස්තුතියත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
එතුමාට පුද කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය
දිහා බැලුවාම, ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර ඇති නිෙයෝග දිහා
බැලුවාම ඇත්තටම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, රිය අනතුරු
කියන ෙද් අද ෙම් රෙට් ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන
එක ගරු ඇමතිතුමාට දැනිලා තිෙබනවා. ඒක දැනිලා, එතුමාෙග්
මට්ටෙමන් කරන්න පුළුවන් ෙද් කරන්න උත්සාහ කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් නිෙයෝග දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා,
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට මගී පවාහන රථයක රියැදුෙරකුට
වයස සීමාවක් දීලා තිෙබන බව; වයස අවුරුදු 69 දක්වා ඔහුට රිය
පදවන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක තව අඩු කළා නම් ෙහොඳයි.
නමුත් වයස සීමාවකට පැමිණීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ
වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම්ෙක් අඩුවක් දකිනවා. ඔබතුමාෙග්
අවධානය ඒ සඳහා ෙයොමු කර වනවා. වයස අවුරුදු 18ක් වන
පුද්ගලයකුට සැහැල්ලු වාහන සඳහා licence එකක් අරෙගන
අවුරුදු ෙදකක් ඉඳලා බර වාහන licence එකක් ගන්න පුළුවන්.
මගී පවාහන රථයක් පදවන්නට තවත් අවුරුදු ෙදකක් තියා
ගන්ෙන් ඇයි කියන පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, ඔබතුමා
බර වාහනවලට ෙදන licence එක බාල එකක්ද? බර වාහනවලට
ෙදන licence එෙකන් ඒ වගකීම එකවර ගන්න බැරිව තව අවුරුදු
ෙදකක් තියා ෙගන ඉන්න හදන්ෙන් ඇයි? ඒ කියන්ෙන්, ෙකෙනක්
බර වාහන licence එක අරෙගන ඒක පැත්තකට දාලා අවුරුදු
ෙදකක් ෙවනත් රස්සාවක් කර කර ඉඳලා ඊට පස්ෙසේ ඇවිල්ලා
අයදුම් කළාමත් ඒක ෙදන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් අවුරුදු ෙදක
රස්තියාදු කරන්ෙන් නැතිව එකපාර සියලු බර වාහනවලට ඒ
රියදුරු බලපතය ලබා දීමට කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි.
ෙමොකද, ඔබතුමා මගී පවාහන වාහනවලට ෙම් නිෙයෝග ෙගන එන
විට, ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම අනතුරුවලට ලක් වන්ෙන්
ෙමෝටර්සයිකල්. ෙදවනුව ෙලොරි රථ. ෙතවනුව තමයි මගී පවාහන
රථ අනතුරුවලට ලක් වන්ෙන්. එම නිසා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු
කරනවා නම් ෙහොඳයි.
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ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි දකිනවා,
ෙම් licence එකක් ෙදන්න රුපියල් 2,000ක් අය කරනවා. දැනට
මගී පවාහන ෙසේවාෙව් රියදුරන් 50,000කට අධික සංඛ ාවක්
සිටිනවා. ඒ කියන්ෙන් රජය ෙම් බලපත නිකුත් කිරිෙමන්
වර්ෂයකට රුපියල් මිලියන 100ක් උපයා ගන්නවා. ඒ අනුව
රුපියල් ෙකෝටි 10 බැගින් අවුරුදු හතෙරන් හතර උපයා ගන්නට
ඔබතුමන්ලා යම් කටයුත්තක් කරලා තිෙබනවා.
අපි දැක්කා, මීට ෙපරත් වගාව ගැන කථා කරලා, ෙගොවියා
ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑය කියලා සීනි ටිකට, පරිප්පු ටිකට, ලූනු
ෙගඩියට බදු ගැහුවා. ෙගොවියාව ආරක්ෂා කරලාත් නැහැ,
අන්තිමට ෙවච්ච ෙදයකුත් නැහැ. අද එළවලු market එෙක්
එළවලු මිල තිබුණාටත් වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම්
ෙගොවියාව ආරක්ෂා කරලාත් නැහැ. ෙගොවියා ගැන කථා කිරීම
කිඹුල් කඳුළු ෙහළීමක් විධියට තමයි අපි දැක්ෙක්. රියදුෙරකුෙගන්
රුපියල් 2,000ක් අය කරන එකත් ඒ වාෙග් ෙදයක්ද? ඔබතුමා
තරහා ගන්න එපා-

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

මම විනාඩියක් ගන්නම්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එතෙකොට මෙග් කාලෙයන් විනාඩියක් අඩු ෙවනවා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

අවුරුදු හතරකට පස්ෙසේ ඔහු ෙකොෙහොමත් ගිහින් රියදුරු
බලපතය අලුත් කරන්නට ඕනෑ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඊට අමතරව තව රුපියල් 2,000කුත් අය කරනවා, ෙම්
බලපතය ගන්නට.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒ මුලදී විතරයි. ඉන් පසුව ඕනෑ නැහැ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නැහැ, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. එක පාරද රුපියල් 2,000
ෙගවන්න ඕනෑ? අවුරුදු හතෙරන් හතරට ඔහුට licence එක අලුත්
කිරීෙම් ගාස්තුවට අමතරව රුපියල් 2,000 ගණෙන් ෙගවන්න
ෙවනවා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

අවුරුදු හතෙරන් හතර ඔහු ෙකොෙහොමත් licence එක අලුත්
කරන්න ඕනෑ ෙන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

අලුත් කරන විට ෙගවන ගණන ගැනයි මම කියන්ෙන්.
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)
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අවුරුද්දකට එන මගීන් සංඛ ාව බැලුවාම, ඔබතුමාෙග් ගම්පහ
දුම්රිය ෙපොළට දවසකට එන මගීන් සංඛ ාවට වඩා අඩුයි.

(The Hon. Kumara Welgama)

අලුත් කරන විට ෙගවන ගණන පරණ ගණනමයි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒ රුපියල් 2,000 ආෙයත් ෙගවන්න ඕනෑ?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙකොෙහොමත් ඔය රුපියල් 2,000 ෙගවන්න ෙවනවා, licence
එක අලුත් කරන විට.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

නමුත් ගරු ඇමතිතුමා, එක පාරක් සල්ලි ෙගවන්න ඕනෑ
licence අලුත් කිරීම නිසා. ඉන් පසුව ෙම් බලපතය ගැනීම නිසා
තව රුපියල් 2,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ. එක පාරද රුපියල් 2,000
ෙගවන්න ඕනෑ?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

එක පාරයි රුපියල් 2,000 ෙගවන්න ඕනෑ. ඉන් පසුව අවුරුදු
හතෙරන් හතරට normal විධියට licence එක අලුත් ෙවනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එතෙකොට නැවත රුපියල් 2,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ නැහැ?

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

නැහැ, නැහැ.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙම් සල්ලි එකතු කර ගැනීම පිළිබඳව අපට ෙපොඩි පශ්නයක්
තිෙබනවා. ඒවා ඔබතුමාට හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැහැ,
භාණ්ඩාගාරයටයි යනවා ඇත්ෙත්. සල්ලි එකතු කර ගැනීම ගැන
බැලුවාම, අපට ෙප්නවා අද ආණ්ඩුව අපහසුතාවට පත් ෙවලා
තිෙබන බව. ෙම් රටට අවුරුද්දකට ෙගවන්න තිෙබන සම්පූර්ණ
ණය පමාණය රුපියල් බිලියන 1,162යි. නමුත් රෙට් සමස්ත
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,137යි. ඒ කියන්ෙන් ආණ්ඩුවට රෙට්
ආදායමින් ෙම් ණය ටික ෙගවා ගන්නට බැහැ. ෙගොවියා ගැන දුක්
ෙවලා, කෘෂිකර්මය නංවන්නට ඕනෑය කියලා, ෙගොවියා රැක
ගන්නට ඕනෑය කියලා පරිප්පුවලට, සීනිවලට, ලූනු ෙගඩියට බදු
ගැහුවා. ෙගොවියාව රැක්ෙක්ත් නැහැ, බඩු මිලත් වැඩි වුණා.
අන්තිමට කෙළේ, රජය කියාත්මක කළ අසාර්ථක ව ාපෘතිවලට
ගත්ත ණය සහ ෙපොලිය ෙගවීමයි.
ඔබතුමා සද්භාවෙයන් ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය හැදුවාට, ෙම්
ගන්න සල්ලි ටික යන්ෙන් භාණ්ඩාගාරයටයි. ෙම් සල්ලි ටිකත් අර
කළ අසාර්ථක ව ාපාර, ඒ කියන්ෙන් අවශ නැති ෙවලාවට හදපු
හම්බන්ෙතොට වරාය සහ මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ගත්ත
ණය සහ ෙපොලීවලට ෙගවනවා. හම්බන්ෙතොට වරායට එන නැව්
පමාණය එන්න එන්න අඩු ෙවනවා. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට

ගරු ඇමතිතුමනි, ගම්පහ දුම්රිය ෙපොළට දවසකට මගීන්
40,000ක් පමණ එනවා. නමුත් මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළට පසු
ගිය අවුරුද්ද පුරාවටම මගීන් 40,000ක් ඇවිල්ලා නැහැ. අන්න ඒ
වාෙග් අසාර්ථක ව ාපෘති කරලා ඒවාෙය් ණය ෙගවන්නට,
ඒවාෙය් ෙපොලිය ෙගවන්නට ආණ්ඩුවට සල්ලි නැති නිසා අද ඒ
බර අහිංසක රියදුරා පිට පටවලා තිෙබනවා. ෙම්කත්, රිය අනතුරු
නැති කරනවාය කියලා පකාශ කරලා කිඹුල් කඳුළු ෙහළලා
කරන්න යන කාර්යයක්ද කියලා විෙශේෂෙයන්ම අපට පශ්නයක්
ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා රථ වාහන නිසා ෙම් රජය
අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 11,600ක මුදලක් උපයනවා කියලා.
ආණ්ඩුව බදු ගන්නවා, බලපත ගාස්තු ගන්නවා. ආණ්ඩුව ඒ
විධියට අවුරුද්දකට රුපියල් ෙකෝටි 11,600කට වඩා මුදලක්
උපයනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම් රජය රථ වාහන ක්ෙෂේතය තුළින්
දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 32කට වැඩි ආදායමක් උපයා ගන්නවා,
බදු අය කිරීම සහ බලපත ගාස්තු මත. එෙහම නම්, ෙමපමණ
සල්ලි කන්දරාවක් ෙසොයාෙගන ෙම් රිය අනතුරු අඩු කරන්නට
ගත්ත කියා මාර්ග ෙමොනවාද?
ගරු ඇමතිතුමා පකාශ කළා පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් රිය
අනතුරු නිසා මරණ 2,340ක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව. ඒ කියන්ෙන්
ෙම් රෙට් දවසකට රිය අනතුරු නිසා හය ෙදෙනකුට වැඩි
පුද්ගලයින් සංඛ ාවක් මිය යනවා. රිය අනතුරු නිසා දවසකට හය
ෙදෙනකුට වැඩි පුද්ගලයින් සංඛ ාවක් මිය යන විට ආණ්ඩුව
වාහන නිසා දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 32ක් හම්බ කරනවා. නමුත්
ෙම් වාහන පද්ධතිය නිසා දවසකට හය ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසක්
මිය යනවා. එෙහම නම්, ආණ්ඩුවට සාධාරණ ෙහේතුවක්
තිෙබනවා, රියැදුරාෙගන් අර රුපියල් 2,000 ෙනොෙගන සිටීමට.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අෙප් ගම්පහ බස් ඩිෙපෝවට දැන්
ගිහිල්ලා බලන්න. ඔබතුමා එය අධීක්ෂණය කරන්න. මාස පහක
පඩි ගත්ෙත් නැති අය ඉන්නවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් රජෙය් පඩි
භාගය ඒ අයට ෙදනවා. ඉතිරි පඩි භාගය ෙදන්ෙන් නැහැ. පඩිය
ලැෙබන්ෙන් නැතිව ඒ රියැදුරන්ෙග් පවුල්වල පශ්න. ඒ රියැදුරන්ට
පඩි නැතිව තිෙයද්දීත් අර කියපු රුපියල් 2,000 එක පාරක් ෙහෝ
ෙගවන්න දැන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා
ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වන්න. වාහන පද්ධතිය හින්දා
රජය දැනට රුපියල් ෙකෝටි 32ක් දවසකට ෙසොයනවා නම්, ඒ
මුදලින් රජය කරපු කටයුතු ගැන විෙශේෂෙයන් සිතන්න කියන එක
මා කියනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහොඳට අවධානය ෙයොමු කරලා සංඛ ා
ෙල්ඛන දිහා බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, රෙට් රිය අනතුරුවලින්
වැඩිෙයන්ම ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් යතුරුපැදිවල
ගිය අය සහ පයින් ගිය අයයි කියලා. රිය අනතුරු නිසා මැරුණු
සංඛ ාෙවන් භාගයකට වඩා එවැනි අයයි. ඒ වාෙග්ම, රෙට් රිය
අනතුරුවලින් වැඩිපුරම මිනිසුන් ජීවිතක්ෂයට පත් වන වාහන
ෙදක තමයි, යතුරුපැදිය සහ ෙලොරි රථය. යතුරුපැදි නිසා සහ
ෙලොරි රථ නිසා තමයි මිනිසුන් වැඩිපුරම ජීවිතක්ෂයට පත්
වන්ෙන්. සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව, ඊටත් පස්ෙසේ තමයි බස් රථ නිසා
මිය යෑම් වාර්තා වන්ෙන්. හැන්දෑෙව් 6.00 සහ රාති 8.00 දක්වා
තමයි මරණීය රිය අනතුරු වැඩිෙයන්ම සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මරණීය රිය අනතුරු සිදුවීම් වැඩිෙයන්ම ෙවලා තිෙබන්ෙන් මා
නිෙයෝජනය කරන ගම්පහ ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසෙය්යි. ඊළඟට රිය
අනතුරු මරණ වැඩිෙයන් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කැලණිය
ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසෙය්යි. ෙමයට විෙශේෂම ෙහේතුව ෙවලා
තිෙබන්ෙන් මාර්ග නීති ෙනොපිළිපැදීම සහ ෙනොසැලකිලිමත්ව රිය
ධාවනය කරවීමයි. ගරු ඇමතිතුමනි, එෙහම නම්, ඔබතුමා
දන්නවා පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා. ඒකට ඔබතුමාට හැකි
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(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

ආකාරෙයන් ඔබතුමා උත්තරයක් ෙසොයා තිෙබනවා. දක්ෂ
ඇමතිවරයකු වශෙයන් ඔබතුමා ඒ උත්තරය ෙපන්වා තිෙබනවා.
නමුත් රජයත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, ෙනොසැලකිලිමත් විධියට
රිය පදවන පුද්ගලයන් පාලනය කරන්ෙන් කවුද? ෙම් රෙට්
ෙපොලිස් ෙසේවෙය් තිෙබන Traffic Branch එකයි එය කරන්ෙන්. ඒ
ෙපොඩි කණ්ඩායම තමයි රිය අනතුරුවලින් මිය යෑම්
වළක්වාගන්න, ඒ සියලු ෙද් කරන්න ඉන්ෙන්. ඒ අයට නිසි
වටිනාකමක් ෙදන්න ඕනෑ. ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් තිෙබන රථ
වාහන අංශය කියන ෙපොඩි ෙකොටස මඟින් 2013 වර්ෂෙය්දී රජයට
ෙසොයා දීලා තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි 177ක්. ශී ලංකා ෙපොලීසිය
ෙනොව ෙපොලීසිෙය් තිෙබන රථ වාහන අංශය දඩ ගහලා විතරක්
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් රජයට එක්කාසු කර දීලා තිෙබනවා රුපියල්
ෙකෝටි 177ක්. ඒ අනුව දවසකට ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් ෙම් ෙපොඩි
unit එක ෙසොයා දී තිෙබනවා රුපියල් ලක්ෂ 50ක්. නමුත් ඒකට
දක්වන සැලකිල්ල ෙමොකක්ද? අද ෙපොලිස් රථ වාහන අංශය සඳහා
යම් මුදලක් ෙදනවාද? SSP මහත්මයාට සල්ලි ෙදනවා
ෙපොලීසිවලට ෙබදන්න කියලා. ඔන්න එතෙකොට කියනවා,
ෙමතැනට ජනාධිපතිතුමා ආවා කියලා; අතැනට අහවල් ඇමතිතුමා
ආවා කියලා. ඊට පස්ෙසේ police strength එක ඒ තැන්වලට
දමනවා. ෙපොලිස් රථ වාහන අංශයට කුඩම්මාෙග් සැලකිලියි හම්බ
ෙවන්ෙන්. අඩු ගණෙන් Police motorcycle එකකට ෙපටල් ටිකක්
ගහගන්න Traffic Branch එකට සල්ලි නැති වන අවස්ථා
තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි. මා විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා තවත් කාරණයක්
ෙකෙරහි. තැපැල් කන්ෙතෝරුවලටත් ෙපොලිස් රථ වාහන අංශය
උපයා ෙදනවා මාසයකට රුපියල් මිලියන 9.33ක්. ඒ කියන්ෙන්,
දඩය ෙගවන ෙකොට සියයට 10ක් අය කිරීම නිසා දවසකට රුපියල්
ලක්ෂ 100කට ආසන්න සංඛ ාවක් තැපැල් කන්ෙතෝරුවලට
ෙසොයා ෙදනවා කියන එකයි. රිය අනතුරු සංඛ ාව අඩු කරන්න,
ඒවාෙයන් වන මරණ සංඛ ාව අඩු කරන්න ඔබතුමා ෙමෙසේ
උත්සාහයක ෙයෙදනවා ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් දරන උත්සාහය
වාෙග්ම රජය අවධානය ෙයොමු කළ යුතු තවත් ෙදයක් තිෙබනවා.
ෙපොලිස් රථ වාහන අංශය මඟින් රජය දවසකට රුපියල් ෙකෝටි
32ක් උපයා ගන්න ෙකොට රිය අනතුරු සහ ඒවාෙයන් සිදු වන
මරණ සංඛ ාව අඩු කිරීම සඳහා එම අංශය ශක්තිමත් කරන්නත්
රජය කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ කාරණය රජෙය් අවධානයට ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ කියලා මම කියනවා. එෙහම බැරි ෙවන්න බැහැ.
මාසයකට ෙපොලීසිය ෙනොව ෙපොලීසිෙය් තිෙබන රථ වාහන අංශය
කියන කුඩා unit එක රුපියල් ෙකෝටි 16ක් රජයට ෙසොයා ෙදනවා.
එෙහම නම් රජයටත් වගකීමක් තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමෙසේ මහන්සි වනවා වාෙග්
රජයත් මහන්සි වන්න ඕනෑ, ෙපොලිස් රථ වාහන අංශය ශී ලංකා
රථ වාහන ෙපොලීසිය නමින් ෙවනම ආයතනයක් හැටියට ස්ථාපිත
කරන්න. එය ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විධියට ස්ථාපිත
කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අර කාකි ඇඳුම ඇඳෙගන
උෙද් ඉඳලා හැන්දෑ වන කල් අව්ෙව් හිටෙගන ඉන්න බැහැ. ඒ
අයට සුදුසු ඇඳුමක් සකස් කර දීලා ෙවනම ෙපොලීසියක් ස්ථාපිත
කිරීමට රජය මැදිහත් වන්න ඕනෑ කියන එක මා විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරනවා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒකට විකල්ප ෙයෝජනාවක් ෙදන්න.

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඒක තමයි මා කිව්ෙව්. Traffic Branch එකක් ෙපොලීසියට
අවශ නැහැ. ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය් branch එකක් කරන්න එපා
ෙපොලිස් රථ වාහන අංශය. රථ වාහන ෙපොලීසිය කියලා ෙවනම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් - department එකක්- නිර්මාණය කරන්න
ඕනෑ. එය රජයට, කුමන ෙහෝ අමාත ාංශයකට ඍජුව වග කියන
ෙපොලීසියක් බවට පත් වන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙම්කට තිෙබන
විකල්පය. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් උත්සාහය ෙහොඳයි.
ගරු නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමනි, රථ වාහන හැසිරවීම
පිළිබඳව ඉෙගන ෙගන එන්න, රිය අනතුරු අඩු රටවලට ගිහිල්ලා
ඒවාෙය් කියා දාම පිළිබඳව ඉෙගන ෙගන එන්න Traffic Branch
එෙක් සිටින අය විෙද්ශ රටවලට යනවා සමහර ෙවලාවට අපි
දකිනවා. නමුත් ඔවුන් ඒ ශිෂ ත්ව හදාරලා ලංකාවට ආවාම
සමහර ෙවලාවට Traffic Branch එෙක් මාසයක්වත් ඉන්ෙන්
නැහැ. ඔවුන් අපරාධ අංශයට ෙහෝ සුළු පැමිණිලි අංශයට ෙහෝ
යනවා. එතෙකොට ඔහු හැදෑරූ ශිෂ ත්වෙයන් ෙම් රටට සිදු වන
ෙසේවය ෙමොකක්ද?

නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙම් කියන ෙපොලීසිය ගරු ඇමතිතුමනි, සංවෘත ෙසේවයක්
සපයන ෙපොලීසියක් ෙවන්නට ඕනෑ. දවසකට මිනිසුන් හයකට
වැඩිය මැෙරනවා, රිය අනතුරුවලින්. මාසයකට රුපියල් ෙකෝටි
16කට වඩා ෙහොයා ෙදන ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය්, රථවාහන
ෙකොට්ඨාසය සඳහා ෙවනම ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ස්ථාපිත කිරීමට
ෙනොහැකියාවක් තිෙබන්නට බැහැ. නමුත් අද අපි දකිනවා, රජය
අනවශ සංවර්ධනවලට ගිහිල්ලා, ෙම් අවස්ථාවට අවශ නැති
සංවර්ධනවලට ගිහිල්ලා, වැඩි ගණනට බඩු අරෙගන,
අකාර්යක්ෂමතා ඇති machinery අරෙගන ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල්
විදුලි බලාගාර හදලා, ණය අරෙගන මත්තල ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ
හදලා, රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් අපට ෙගවන්නට ෙවලා තිෙබන
බව, ෙම්වායින්
සංවර්ධනයක් ෙවලා නැතුව. වාහනවලින්
දවසකට රුපියල් ෙකෝටි 32ක් ෙහොයා ගත්තාට, ෙම්වා රෙට්
ජනතාවෙග් යහපත සඳහා වියදම් කරන්නට බැරි තත්ත්වයකට
රජය පත් ෙවලා තිෙබනවා, කරන ලද අදූරදර්ශී ආෙයෝජන නිසා
කියන එක විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.
දැන් බලන්න, සමහරු බීමත්ව රිය පදවා ෙගන යනවා. බීමත්
රියැදුරාව ෙපොලීසිය ෙකොෙහොමද, හඳුනා ගන්ෙන්? පාෙර් ඉන්න
ෙපොලිස් නිලධාරියා ඔහු ළඟට ගිහින් කට ඉඹින්න ඕනෑ. එෙහම
කරන්ෙන් නැතිව එය බලන්න ඒ සඳහා අලුත් උපකරණ
තිෙබනවා ෙන්. ෙම් වාහනවලින් ෙමච්චර සල්ලි හම්බ කරනවා
නම් ඇයි, ෙපොලීසිවලට ඒ උපකරණ අරන් ෙදන්න බැරි?
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අද බලන්න, ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව ගැන.
බලන්න, අද රෙට් තිෙබන තත්ත්වය. අද ෙපොලිස් නිලධාරියාව
ගණන් ගන්ෙන් නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

බැලුම පුම්බන්න ෙදනවා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඉස්සර ෙවලා ළඟට ගිහින් මුහුණ ඉඹලා තමයි
පුම්බන්න එක්ක යන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා බලා ගන්ෙන් කට
ඊට පස්ෙසේ තමයි බැලුම පුම්බන්න අරෙගන යන්ෙන්.
ඔෙහොම තමයි තත්ත්වය. මම කියන්ෙන් ඒ අංශ දියුණු
නැති බව.
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බැලුම
ඉඹලා.
ඔන්න
කරලා

ගරු පවාහන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සද්භාවෙයන් තමයි ෙම්
කටයුතු කරන්න උත්සාහෙය් ෙයෙදන්ෙන්. අද වාහනයක් පාෙර්
යන ෙකොට, GPS එකට අනුව ෙපන්වනවා, වාහනය යන speed
එක, එය ෙකොයි පාෙර්ද යන්ෙන්, ෙකොයි පාෙර්ද යා යුතු කියලා. ඒ
system එක බස්වලට සවි කරන්න අපට බැරිද? ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් ෙවනම හදලා, එහි ෙකොම්පියුටරයක් මඟින්
ඒවා monitor කරලා, දඩ ෙකොළය ෙකළින්ම බස් අයිතිකාරයාට
යවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා දැකලා ඇති, මහනුවර පාෙර් යන
ෙකොට, ගාලු පාෙර් යන ෙකොට, මීගමුව පාෙර් යන ෙකොට අද බස්
ෙකොෙහොමද යන්ෙන් කියලා. ෙපොලිස් නිලධාරින් පාර මඟ ෙතොෙට්
නවත්වලා ඒ වැරදි පාලනය කරන්නට අපට බැහැ. අද ෙමච්චර
දියුණු සමාජයක් තිෙයද්දී, දියුණු තාක්ෂණයක් ෙම් රෙට්
කියාත්මක ෙවද්දී, ඇයි ෙම් තාක්ෂණය ෙම් වාහන පද්ධතියට
එකතු කර ගන්න අෙපොෙහොසත් ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන
පශ්නයක් තිෙබනවා.
අපි දැක්කා ෙන්, ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුට ෙවච්ච ෙද්.
නිෙයෝජ ඇමති ෙකෙනකුට දඩ ෙකොළයක් දුන්නා කියලා ඔහු
ජීවිත කාලය තුළදීම හම්බ කර ගත්ත ධනෙයන් ගත්ත කාර් එකත්
ඉවරයි; ගිනි තිබ්බා. ඒ නිෙයෝජ ඇමතිවරයාට දඩ ෙකොළයක්
දුන්නා කියල!

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඒක finance කරපු car එකක්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

මම විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එදා ෙම් රෙට්
අගමැතිවරයා වශෙයන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙපොලිස් නිලධාරියාට,
ෙදපයින් සිට ෙගන තීරණ ගන්න පුළුවන් නිලධාරිෙයකු විධියට
නිදහස ලබා දීම ගැන. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක කිරීම තුළ ෙපොලිස්
නිලධාරියාට වාෙග්ම සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙදපයින් නැඟී
සිටෙගන තමන්ෙග් දැනුම මත, තමන්ෙග් බුද්ධිය මත නිදහස්
ෙසේවයක් ලබා ෙදන්නට පුළුවන් වාතාවරණයක් රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා එදා අගමැතිවරයා වශෙයන් ලබා දුන්නා. නමුත් ෙම්
රජය බලයට පැමිණියාට පස්ෙසේ දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ඒ නිදහස අවලංගු කරලා, ෙපොලිස්
නිලධාරියාෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ඉන්න සමස්ත රාජ
ෙසේවකයාවම, බලය තිෙබන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අතෙකොළු
බවට පත් කරලා, බලය තිෙබන ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් රූකඩ
බවට පත් කරලා, අද සමස්ත රාජ ෙසේවයම ෙද්ශපාලන ෙව්දිකා
මත රූකඩ බවට පත් කරලා තිබීම ගැන කනගාටු ෙවනවා.
ෙම් පශ්නය දිහා සද්භාවෙයන් බලන ඇමතිවරෙයක් ඔබතුමා.
ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ඇමතිවරයන්ට යට ෙවන්ෙන් නැතිව
තමන්ෙග් නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ලබා දීමට
කටයුතු කරන්න කියන එකත් මම ඔබතුමාට විෙශේෂෙයන්ම
කියනවා.
ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, මම ගරු පවාහන
කරවනවා,
ඔබතුමා
අමාත තුමාෙග්
අවධානය
ෙයොමු
සද්භාවෙයන් කරන ෙම් කියාවලිය, රිය අනතුරුවලින් සිදුවන
මරණ සංඛ ාව අඩු කරන්න දියත් කරනා ෙම් කියාවලියට
විෙශේෂෙයන් මැදිහත් ෙවලා සිටින්ෙන් ෙපොලීසිෙය් Traffic
Branch එක බව. මම අහලා තිෙබනවා, ෙම් නිලධාරින් පාෙර්
ඉන්න ෙකොට දූවිලි හින්දා, දුම් හින්දා ''ෙලඩ්'', ''සල්ෆර්'' වාෙග්
ෙද්වල් පපු කුහරවලට ගිහිල්ලා ෙම් අයට ෙලඩ ෙරෝග හැෙදන
බව. ඒ අයට mask වගයක් ෙගනැත් ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු
ෙවලා තිබුණත් තවමත් ඒවා ලැබිලා නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙසේවෙය් ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමට
නම් -

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ඊට පස්ෙසේ, අමාරුෙවන් ෙහොයා ගත්ත රස්සාවත් දාලා ඔහුට
ෙගදර යන්න සිද්ධ වුණා. ඇයි ඒ? නිෙයෝජ ඇමතිවරයාට දඩ
ෙකොළයක් දුන්නා කියලා. ඉතින් ෙම්ක ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්,
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවක කම්පියුටරයකින් ඒ වරද සඳහන්
කරලා දඩ ෙකොළය ඒ අදාළ නිෙයෝජ අමාත වරයාෙග් ෙගදරට
ඇරියා නම්. එෙහම නම් ෙමෙහම ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරියාව අල්ලා
ගන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ඔහු දැන් ඇෙමරිකාවට යන්න හදන්ෙන්.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මම කියනවා, විෙශේෂෙයන් ෙම් අය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ
කියලා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථාව අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මට විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න නම් එම ආරක්ෂාව ලබා දීමට
ඔබතුමා මැදිහත් ෙවන්න වුවමනා කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් දරුවන්ට නීතිය
උගන්වන්න ෙවනවා. කුඩා දරුවාට පයින් යන හැටි උගන්වන්න
ෙවනවා; බයිසිකලයක් පැද ෙගන පාෙර් යන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක උගන්වන්න ෙවනවා. පාසෙල් ඉහළ පන්තියට යන
විට ෙම් රෙට් සාමාන නීති පද්ධතිය දරුවන්ට උගන්වන්න
විෂයයක් වශෙයන් එය පාසල් අධ ාපනයට ඇතුළත් කළ යුතුයි
කියන එක මා අවසාන වශෙයන් කියනවා.
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

තවදුරටත් අසාර්ථක ව ාපාර කරමින් සංවර්ධනය කියා මාධ
ඔස්ෙසේ සංදර්ශන පවත්වන්ෙන් නැතුව ෙම් රෙට් අහිංසක
ජනතාවෙග් මුදල් ෙමවැනි කියාදාමවලට ෙයොදවා ගන්න. ඔබතුමා
යටෙත් තිෙබන ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙලොකු
ලාභයක් ලබනවා, එෙකන් භාගයක් ෙහෝ ලබා දී ඔබතුමා ගන්නා
උත්සාහය සාර්ථක කර ගන්න, ෙම් රෙට් වැඩිම මරණ සංඛ ාවක්
සිදු කරන රථවාහන අනතුරු අඩු කර ගන්න කටයුතු කරන්නය
කියා ඉල්ලමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.26]

ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමෝටර් වාහන පනත
යටෙත් නිෙයෝග ෙදකක් විවාදයට ගැෙනන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉතා
වටිනා අදහස්, ෙයෝජනා රාශියකට අපට සවන් ෙදන්න පුළුවන්කම
ලැබුණා. අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කරුණු කාරණා
ගණනාවක් සඳහන් කළා. එතුමාට ෙමතැනදී අමතක වුණ
ෙද්වලුත් තිබුණා. හිටපු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ඒ කාලෙය්
රාජ ෙසේවය හකුලා දමන්න කටයුතු කළා; විශාම වැටුප අෙහෝසි
කරන්න කටයුතු කළා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එතුමා කිව්වා, ෙපොලිස් ෙසේවයට
ෙබොෙහොම ෙගෞරවයක් ෙදන්න කටයුතු කළාය කියා. ඒ වුණාට
අපට අමතක කරන්න බැහැ, මිෙල්නියම් සිටි බුද්ධි ෙසේවාව පාවලා
දීෙම් කටයුත්තක එතුමා ෙයදුණු බව. ෙම් රෙට් තස්තවාදය
ෙවනුෙවන් ජීවිතය පූජා කරමින් තස්තවාදය අවසන් කරන්න
කටයුතු කළ බුද්ධි ෙසේවා නිලධාරින් පිළිබඳව ෙහළිදරවු කරලා ඒ
අය රට හැර යන තත්ත්වයකට පත් කළා. ඒ මිෙල්නියම් සිටි පාවා
දීම තුළ සමහරු ඝාතනය වුණා. එවැනි කරුණු කාරණා ෙම් රෙට්
ජනතාවට අමතක නැහැ.
ඒ වාෙග්ම එතුමා පවාහන අමාත ාංශය විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝටර්
රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කාර්යක්ෂම පවාහන ෙසේවාවක්
සඳහා ගත යුතු කියා මාර්ගත් සඳහන් කළා. එතුමා විතරක්
ෙනොෙවයි. විපක්ෂෙය් සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු කරුණු
කාරණා ගණනාවක් සඳහන් කළා. අමාත තුමා දවස පුරා
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ රැඳී සිටිමින් සමහර කරුණු කාරණා නිවැරදි
කරන්නටත් සමහර කරුණු කාරණාවලට එකඟතාව පළ
කරන්නටත් ෙබොෙහොම නිහතමානී වුණා. අෙප් පවාහන
අමාත තුමා පවාහන ක්ෙෂේතය ඉස්සරහට ෙගන යන්න උනන්දු
වීම පිළිබඳව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
රටක සංවර්ධනය ගැන කථා කරන විට ආර්ථික සංවර්ධනය
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒක පුද්ගල ආදායම විතරක් ෙනොෙවයි, ආර්ථික
වර්ධනය විතරක් ෙනොෙවයි, කාර්යක්ෂම පවාහන ෙසේවාවක් රටක
පැවතීමත් ඒ රෙට් සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන දර්ශකයක් විධියට
අපට දකින්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම් රෙට් පවාහනය
පිළිබඳව කථා කරන විට ඒ පවාහන ක්ෙෂේතෙය් කඩා වැටීම්,
නැගිටීම්, සංවර්ධනාත්මක අංශ පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව ෙහොඳට
දන්නවා.
ෙම් රෙට් සමාජ ආර්ථික පරිවර්තනයක් ඇති කළ
බණ්ඩාරනායක යුගය ගැනත් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමා තමයි, ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙමෙහවරක් කරන්න ෙපෞද්ගලික අංශය සතුව තිබුණු
පවාහන ෙසේවය 1956 දී ජනසතු කෙළේ. රාජ පාලකෙයක් විධියට
ජනතාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ජනතාව ආරක්ෂා කර
ගත්ෙතොත් කාර්යක්ෂම පවාහන ෙසේවාවක් ලබා දුන්ෙනොත් තමයි,
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අමාත වරයාටත් ඒෙක් ෙගෞරවය හිමි වන්ෙන්. පවාහන
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන අඩුපාඩු නිසා, නීතිරීතිවල අඩුලුහුඬුකම් නිසා
අනතුරු වැඩි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම මඟීන්ෙග් අනාරක්ෂිත බව වැඩි
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පවාහන වියදම් වැඩි ෙවනවා. නාස්තිය වැඩි
ෙවනවා. ආර්ථිකයට බරපතළ විධියට බලපාන කරුණු කාරණා
පිළිබඳව අපට ෙම් ෙවලාෙව් කථා කරන්න සිද්ධ ෙවනවා.
රියැදුෙරක් විධියට බර වාහන රියැදුරු බලපතයක් ගත්තත්,
ඔහුට අවුරුදු ෙදකක රිය පැදවීෙම් පළපුරුද්දක් තිෙබන්න ඕනෑය
කියලා එතුමා සඳහන් කළා. සමහර අය ඉන්නවා licence එක
අරෙගන අවුරුදු පහක් ගියත් පළපුරුද්ද නැහැ, licence එක
විතරයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම අය වාහන පදවන්න ගියාම මාර්ගවල
අනතුරු සිද්ධ ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ඇත්තටම අපට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්;
එකඟ ෙවන්න පුළුවන්. අවුරුදු 23දී ෙම් අවශ මූලික ෙකොන්ෙද්සි
සම්පූර්ණ කෙළොත්, රියැදුරකු ෙලස කටයුතු කරන්න -මගී
පවාහනයට පිවිෙසන්න- ඒ සහතිකය ඔහුට ලැෙබනවා. ඒක
වැදගත්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද සිදු වන අනතුරු
සංඛ ාව දිහා බැලුවාම අප වැනි රටකට ෙම් තත්ත්වය දරා ගන්න
අපහසුයි කියලා ෙපෙනනවා. අනතුරු 39,801ක් සිදු වීම අප වැනි
රටකට බරපතළ කාරණයක්. හැබැයි, මීට කලින් ෙම් විධියට
අනතුරු සිදු වුෙණ් නැහැ. ෙම් අනතුරු සිදු ෙවන්න පධාන
කාරණයක් තමයි, ෙම් රෙට් නවීන මාර්ග පද්ධතියක් සකස්
කරෙගන යෑම. අතීතෙය් කරත්ත ගමන් කළ යුගයක් තිබුණා;
තවලම් ගමන් කළ යුගයක් තිබුණා. ෙබොෙහෝ අය ගමන් කෙළේ
පයින්. ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කරලා දැනට අවුරුදු දහයකට ෙපර
සිට තමයි, ෙම් මාර්ග පද්ධතිය නවීකරණය කරන්න කටයුතු
කෙළේ.
ෙමොනරාගල
දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය
කරන
මන්තීවරෙයක් විධිය මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, මීට
අවුරුදු 10කට ෙපර කාලෙය් අපට කාපට් කළ පාරක් දකින්න
ලැබුෙණ් නැති බව. අෙප් දිස්තික්කය තුළ කාපට් කළ පාරක් ෙලස
මුලින්ම දකින්න ලැබුෙණ් මාතර-කාරතිව් මාර්ගයයි. ඒ කාපට්
මාර්ගය ආරම්භ කළාට පසුව ෙමොනරාගල දිස්තික්කය වැළඳ
ගන්නා පධාන මාර්ග කාපට් ෙවලා තිබුණා. අද ෙම් රෙට් සෑම
පළාතක්ම ආවරණය වන මාර්ග පද්ධතියක් නිර්මාණය කර
තිෙබනවා. අද අධිෙව්ගී මාර්ග නිර්මාණය කර තිෙබනවා.
ෙම් මාර්ග සංවර්ධනයත් එක්කම පවාහන පද්ධතිෙය්
දියුණුවක් ඇති වුණා. වාහන සංඛ ාව වැඩි වුණා. ෙපෞද්ගලික බස්
රථ, three-wheeler, වෑන් රථ, maxi truck වැනි විවිධ වර්ගෙය්
වාහන අද ෙම් රෙට් පවාහන ක්ෙෂේතයට එකතු ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් නිසා අනතුරු සංඛ ාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එක අතකින්
රට ආර්ථික වශෙයන් දියුණු ෙවන ෙකොට, පවාහන අංශය දියුණු
ෙවන ෙකොට, මාර්ග පද්ධතිය දියුණු ෙවන ෙකොට ෙමවැනි අනතුරු
ඇති වන්න තිෙබන ඉඩකඩ වැඩියි. එම නිසා තමයි, අද
ෙපොලීසියට සුවිෙශේෂ කාර්ය භාරයක් පැවරිලා තිෙබන්ෙන්. හැම
වංගුවකම, කිෙලෝමීටර් ෙදක, තුන වැනි ආසන්න දුරවල රැඳී
සිටිමින් ෙපොලීසිය අද විශාල කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනවා. ෙම්
නිසා අද රථ වාහන අනතුරු සංඛ ාව අවම ෙවලා තිෙබන බවට
අප තුළ විශ්වාසයක් තිෙබනවා. හැබැයි, නීති රීතිවලින් විතරක්
ෙම් අනතුරු වළක්වා ගන්නට අපට බැරි ෙවයි.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනා
කීපයකුත් ඉදිරිපත් කළා. පාසල් යන දරුවන්ට ෙම් පිළිබඳ
දැනුමක් ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, අවුරුදු 18 සම්පුර්ණ කරන විටම ඒ
අයට රියැදුරු බලපතය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම රියැදුෙරකුට අවශ චර්යා ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා
ෙදන්න, ඒ අයෙග් ආකල්ප සංවර්ධනය කරන්න, ජීවිතවල
වටිනාකම පිළිබඳ දැනුම ෙම් අයෙග් සිත්වලට ඇතුළු කරන්න
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. එවැනි ආකල්පමය පරිවර්තනයක් තුළින්
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මිනිස් ජීවිතවල වටිනාකම අවෙබෝධ කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි
කියා අෙප් විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර ඇති
ෙමෝටර් වාහන පනත යටෙත් වූ ෙම් නිෙයෝග ෙබොෙහොම වැදගත්
ෙවනවා. ඒ නිෙයෝග අතර තිබුණා, මාර්ග පාවිච්චි කිරීෙම්දී ඒ
මාර්ගවල තත්ත්වයට අනුව වාහනවල බර තීරණය කළ යුතුයි
කියලා. ඒක වැදගත් ෙවනවා. සමහර මාර්ගවල බෑවුම් වැඩියි;
වංගු වැඩියි. විෙශේෂෙයන්ම බදුල්ල වැනි පෙද්ශවල - කඳුකරෙය් මාර්ගවල බෑවුම් වැඩියි. ෙමවැනි මාර්ගවල වාහනයට ඔෙරොත්ත
ෙනොෙදන බරක් පටවාෙගන ගිෙයොත් සමහර ෙවලාවට තිරිංග
පෑගුවාට ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ; වාහනය හසුරුවා ගන්න බැරි
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමවැනි නීති-රීති පද්ධතියක් අවශ යි. ෙමහිදී
රටක ෙවෙසන ජනතාවෙග් දැනුවත්කම වැදගත් ෙවනවා;
ආකල්පවල ෙවනසක් ඇති කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම නීති
රීති පද්ධතියක් අවශ ෙවනවා. කාලයක් ගිහින් ෙහෝ අෙප් ගරු
ඇමතිතුමා ෙම් කාරණා ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරෙගන, අධ යනය
කර ෙමවැනි නීති-රීති පද්ධතියක් සකස් කිරීම ෙබොෙහොම වැදගත්
ෙවනවා.
අද පවාහන ක්ෙෂේතය දියුණු වීම තුළින් රෙට් ආර්ථිකයට
විශාල ශක්තියක් එකතු ෙවනවා. සමහර ගාමීය දුෂ්කර පෙද්ශ අද
ෙබොෙහොම නවීන පහසුකම් සහිත නගර බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම්වා මහින්ද චින්තන වැඩ පිළිෙවළ අනුව සිදු වන
කියාදාම බව අපට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, අෙප් ගම්වල
සිටින ජනතාවෙග් කෘෂි නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙගන ඒමට
නම් පවාහනය කාර්යක්ෂම ෙවන්න ඕනෑ. දැනට අප ෙබොෙහෝ විට
ෙලොරි රථ සහ ෙපෞද්ගලික වාහන තමයි, භාණ්ඩ පවාහනයට
ෙයොදා ගන්ෙන්. ඇත්තටම අෙප් දුම්රිය මාර්ග දියුණු කර ගත යුතු
ෙවනවා. ඉංගීසි ජාතිකයන් ෙම් රටට වතු වගාව හඳුන්වා දීලා,
කඳුකරය ආශිතව සහ නගර ආශිතව දුම්රිය මාර්ග සකස් කර
පවාහනය සඳහා දුම්රිය එකතු කළා.
අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගැන.
එතුමා අලුත් ෙලෝකයට, අලුත් ශිෂ්ටාචාරයට ගැළෙපන විධියට
අධිෙව්ගී මාර්ග සකස් කළා; ගුවන් පාලම් සකස් කළා. දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය ඒ වාෙග්ම කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගය වාෙග්
අධිෙව්ගී මාර්ග තුළින් අෙප් ජනතාවෙග් කාලය ඉතුරු ෙවනවා;
වාහනවල ඉන්ධන ඉතුරු ෙවනවා; පරිසරය දූෂණය වීම අවම
ෙවනවා. ඒ වාෙග් පතිලාභ අෙප් ජනතාවට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම්
දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය දීර්ඝ කරයි කියලා. දැනටම සැලසුමක්
තිෙබනවා, මාතර දක්වා තිෙබන දුම්රිය මාර්ගය හම්බන්ෙතොට
දක්වා ෙගන ඒමට. ඒ දුම්රිය මාර්ගය හම්බන්ෙතොට, ෙමොනරාගල
පැත්ෙතන් මඩකලපුව දක්වා ගිෙයොත් ඒ පවාහන ක්ෙෂේතෙය්
දියුණුවත් සමඟ අෙප් ගාමීය ජනතාවෙග් නිෂ්පාදනවලට ඉහළ
වටිනාකමක් ලැෙබනවා. නිෂ්පාදනවලට ඉහළ වටිනාකමක්
ලැෙබනවා විතරක් ෙනොෙවයි, නිෂ්පාදනවල වියදම අඩු කර
ගන්න, ඵලදායීතාවක් ලැෙබන විධියට නිෂ්පාදන කටයුතුවල
ෙයෙදන්න අවශ අමුදව අඩු වියදමකින් කාර්යක්ෂම පවාහනය
කර ගන්න අපට හැකියාව ලැෙබනවා. අෙප් වර්තමාන
අමාත තුමා -කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා- ෙබොෙහොම පිය මනාප
අමාත වරෙයක්. එතුමාට ඒ ශක්තිය තිෙබනවා. අපි දැක්කා, පසු
ගිය කාලවල සමහර පෙද්ශවල යම් යම් පශ්න ඇති වුණාම එතුමා
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් විධියට ඒ ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා ඒ
පශ්න විසඳපු ආකාරය.
වර්තමාන දියුණුවත් එක්ක අෙප් රෙට් ජනගහනයටත් වඩා
වැඩි පමාණයක් ජංගම දුරකථන පාවිච්චි කරනවා. වාහනයක
ගමන් කරන ෙකොට සමහර ෙවලාවට රියදුරාත් ජංගම දුරකථනය
පාවිච්චි කරනවා. සමහර අවස්ථාවලදී අපට වුණත් ඒක කරන්න
සිදු ෙවනවා. ඒකට නීති-රීති ෙගන ඒම ෙබොෙහොම වැදගත් ෙවනවා.
එතුමා ඒ සම්බන්ධවත් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒක
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ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ඵලදායි, සාධනීය නිෙයෝග
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර ඒවාට අනුමැතිය ලබා ෙගන
කියාත්මක කිරීම ෙබොෙහොම වැදගත් ෙවනවා.
අද ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය යටෙත් ධාවනය වන බස්
රථ පමාණවත් නැහැ. ගාමීය පෙද්ශවල බස් රථ ෙබොෙහොම අඩුයි.
ඒ නිසා පාසල් දරුවන්ට සමහර ෙවලාවට නියමිත ෙවලාවට
පාසලට යන්න අපහසු ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙබොෙහොම පැරැණි බස් පාවිච්චි කිරීමයි. අපට සතුටුදායක
ආරංචියක් අද ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, අලුතින් බස් රථ
2,200ක් ලබා ෙදනවා කියලා. ඌව පළාතට මුල්ම බස් රථ ටික
ලබා ෙදනවා නම් ඒක අපි ෙලොකු ෙගෞරවයක් විධියට හිතනවා.
ෙමොකද, ඌව පළාෙත් තමයි 1818 දී අධිරාජ වාදින්ට විරුද්ධව
නිදහස් සටන ආරම්භ කෙළේ. එදා ඉංගීසි අධිරාජ වාදයට විරුද්ධව
සටන් කර ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දණිස් හිරිවට්ටපු සටනට ඉදිරිපත්
වුෙණ්, ඒ සටන ෙමෙහයවූෙව් පහළ ඌව සහ ඌෙව් ජනතාවයි. ඒ
ෙවනුෙවන් කරන ෙගෞරවයක් හැටියට ඔබතුමා මුල්ම බස් රථ
ටික ඒ පළාතට ලබා ෙදයි කියලා අපට විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
ඒත් එක්කම අපි තව ෙයෝජනා කිහිපයක් ඔබතුමාට ඉදිරිපත්
කරන්නට කැමැතියි. ෙමොනරාගල-ෙකොළඹ, බිබිල-ෙකොළඹ,
මහියංගණය-ෙකොළඹ මාර්ගවල අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී ෙබෝඩ් එක
ගහ ගත්තු බස්වල මගීන් ගමන් කරනවා. ඒ බස් රථවල පහසුකම්
නැහැ. සමහර ෙවලාවට මගීන් හිටෙගන යනවා. බාල අය, මහලු
අය, පුංචි දරුවන් හිටෙගන යනවා. පැය හතරක්, පහක් එක දිගට
හිටෙගන යන්න අපහසුයි. ඒ අපහසුව මඟ හැරවීමට නීති සකස්
කෙළොත් ෙහොඳයි. ඒ අර්ධ සුෙඛෝපෙභෝගී ෙල්බලයට මුවා ෙවලා
මගීන්ෙගන් මුදල් අය කළත් ඒ මගීන්ට පහසුකම් ෙනොෙදන
තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අලුතින් ලබා
ෙදන බස් රථවලින් දුර ගමන් ෙසේවා ආරම්භ කෙළොත් මහජන
නිෙයෝජිතයන් වන අපටත් අඩු වියදමකින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්න පුළුවන්ය කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ෙමොකද අද
අෙප් ගරු ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මන්තීතුමාත් බණ්ඩාරෙවල ඉඳලා
බස් රථෙයන් තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. නවීන පහසුකම් සහිත
බස් රථවලින් අපට එන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා නම් ඒක
ඉතිරියක්. අෙනක් පැත්ෙතන් මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට
ආදර්ශයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙකොෙහොම
වුණත් පවාහන ෙසේවය පිළිබඳව නිවැරැදි තීන්දු, තීරණ ගැනීම
වැදගත් ෙවනවා.
ගරු අමාත තුමාට, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමාට, ෙමෝටර් රථ
පවාහන ෙකොමසාරිස්තුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාට ෙම් කාර්යය කර
ෙගන යාමට හැකියාව තිෙබනවාය කියන විශ්වාසයක් රෙට්
ජනතාව තුළ තිෙබනවා; අප තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් නීති-රීති
තුළින් කාර්යක්ෂම පවාහන පද්ධතියක් ආරම්භ කරන්නටත්,
අනතුරු අවම කරන්නටත් හැකි ෙවයි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.41]
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(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත්
කරන අවස්ථාෙව් මමත් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට
කල්පනා කරනවා. ෙම් නිෙයෝග පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කරුණු ෙම්
ගරු සභාව තුළ ඉදිරිපත් ෙකරුණා. ඒ නිසා පවාහන
අමාත තුමාෙග් අවධානය සඳහා මම ෙවනත් කරුණු කිහිපයක්
මතු කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, පවාහන ක්ෙෂේතයට විතරක් ෙනොෙවයි
අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලටත් ෙපොදුෙව් බලපාන ගැටලු ගණනාවක්
රක්ෂණය පිළිබඳ නීති පද්ධතිෙය් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ
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සඳහා කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතුය කියා අප විශ්වාස කරනවා.
රක්ෂණය පිළිබඳව නීති-රීති ෙවනස් කිරීෙම් අවශ තාවක් අද පැන
නැඟිලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රක්ෂණය වී තිෙබන ෙකෙනක්
මැරුෙණොත්, ආබාධිත වුෙණොත් ඔහුට ෙදන වන්දිය පිළිබඳව
තීරණය කරන්ෙන් රක්ෂණ සමාගමයි. ඒ පිළිබඳ නිවැරදි
නිර්ණායකයක් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත ෙවනුෙවන්
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙගවන්ෙන් රුපියල් 50,000, 75,000, 100,000
වාෙග් මුදලක්. ඊට පස්ෙසේ අධිකරණයට ගියත් මිනිස්සුන්ෙග්
තරාතිරම අනුව තමයි ඒක තීරණය කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම
රථවාහන අනතුරු සම්බන්ධෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවනත්
කාරණා සම්බන්ධෙයනුත් ෙපොදුෙව් රක්ෂණය පිළිබඳව ෙම්
පශ්නය තිෙබනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ
අවධානයට ඒකත් ෙයොමු
කරනවා. එයට අදාළව නීතිෙය්
සංෙශෝධනයක් විය යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රක්ෂණ
සමාගම්වලට තීරණ ගැනීම සඳහා අධිකාරිමය බලයක් හදලා දීලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන් පකාශයට පත් කරනවා, අපට සියයට
60ක්, 70ක් ලාභයි කියලා. ෙමය බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක්.
ඇත්තටම එවැනි පශ්නවලට මුහුණ ෙදන අය තමයි ෙම් ගැන
දන්ෙන්. ෙපොදුෙව් බලෙව්ගයක් විධියට, ෙම් රෙට් පශ්නයක් විධියට
මතු ෙනොවුණාට අද ඒක බරපතළ පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා.
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ෙහොඳයි. මම කියන්ෙන් ඒක නරක නැහැයි කියන එකයි.
ෙපොලීසිෙයන් ඉන්ෙන් අනතුරක් විය හැකි තැන්වලයි. අනතුරක්
විය හැකි තැන්වල ෙපොලීසිය හැංගිලා ඉන්න ෙකොට රියදුරන් ලයිට්
ගහනවා. එතෙකොට අෙනක් රියදුරන් ෙව්ගය පාලනය කර ෙගන
යනවා. ඒක ෙහොඳයි.
නමුත් ෙපොලීසියට අද targets දීලා තිෙබනවා, ෙමච්චර දඩ
මුදල් ෙහොයන්න කියලා; ආදායම් ෙහොයන්න කියලා. ෙපොලීසියට
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා ෙහොරා ෙපොලිස් ෙසල්ලම කරන්න.
කැමැත්ෙතන් කරනවාද, අකැමැත්ෙතන් කරනවාද කියන එක
ෙවන කාරණයක්. ඔවුන් අකැමැත්ෙතනුයි කරන්ෙන්. අපරාධයක්,
අනතුරක් නිවාරණය කිරීම සඳහා තමයි වැඩි පෙව්ශය ගන්න
ඕනෑ. ඒ සඳහා තාක්ෂණික කම, විද ත් කම, අලුත් කම පාවිච්චි
කරන්න අවධානය ෙයොමු කරන එක තමයි වඩා ෙහොඳ. අනතුරක්
වුණාට පස්ෙසේ දඩය ගහන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්.

ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව විමර්ශනය
කිරීමට පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කර තිබුණා. මම පළමුෙවන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට
පැමිණි කාලෙය් ඒකට සම්බන්ධ වුණා. ඒ කාරක සභාෙව්
අවධානයට ලක් වුණු, සාකච්ඡා වුණු කරුණු ගණනාවක්
සැලකිල්ලට අරෙගන නීතිෙය් සංෙශෝධන ගණනාවක් සිද්ධ
ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. අෙප් රෙට්
ෙරෝගවලින් වැඩි පමාණයක් -සියයට 60ක්, 65ක්- නිවාරණය කර
ගන්න පුළුවන් ෙරෝග. එතෙකොට අපි වැඩි ඉඩක් හදන්න ඕනෑ, ඒ
සඳහා සැලසුම් සකස් කරලා පතිපාදන ෙවන් කරන්න ඕනෑ ෙරෝග
නිවාරණය සඳහායි. අපරාධත් එෙහමයි. රිය අනතුරුත් එෙහමයි.
දැන් ෙමතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනයත් ඒ අනතුරු
නිවාරණය කියන පැත්ත ගැන කල්පනා කරලා තමයි ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්.

ඊළඟට මා තවත් කරුණක් ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී
පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න මා කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම දැනට
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පාසල් පවාහන ෙසේවාවක් කියාත්මක වනවා.
ගාල්ල නගරය ගත්ෙතොත්, මට මතකයි මා ගාලු ෙකොටුෙව්
වගකීම දරන ෙවලාෙව් ගාල්ල නගරයට වෑන් රථ විතරක් 700කට
එහා පමාණයක් ආවා. ඒක ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමාත්
දන්නවා. අද ගාල්ල නගරයට විතරක් ෙනොෙවයි ඕනෑම
නගරයකට ඒක බරපතළ පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පශ්නය
එන්ෙන් ඇයි? ෙම් ෙපොදු පවාහන ෙසේවෙය් තිෙබන දුබලතා නිසායි
එවැනි පවාහන ෙසේවයක් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ෙම්
ෙපෞද්ගලික පවාහන ෙසේවය සඳහා, විෙශේෂෙයන් පාසල් පවාහන
ෙසේවය සඳහා අලුතින් නීති - රීති සකස් කරනවා කියන කථාවක්
දැන් තිෙබනවා. එය නියාමනය කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවාද,
ඒකට ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද කියන එක ෙම් ගරු සභාෙව්දී දැන
ගන්න කැමැතියි. ඊළඟට ඔවුන්ෙග් රථ වාහන නැවැත්වීම සඳහා
ස්ථාන -රථ ගාල්- ෙනොමැති වීම; ඒ සඳහා සැලැස්මක්
ෙනොමැතිකම තවත් අතුරු පශ්න ගණනාවකට ෙහේතු ෙවලා
තිෙබනවා. ඔබ අමාත ාංශෙය් විෂයයට ෙමය අදාළ කරුණක්. ඒ
පිළිබඳව විස්තරාත්මකව කථා කරන්න අපට උපෙද්ශක කාරක
සභාව පැවැත්ෙවන අවස්ථාවල පුළුවන් ෙව්වි. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව
සැලැකිල්ලක් දක්වන්න ඕනෑ.

විෙශේෂෙයන්ම අද රජෙය් තිෙබන ආදායම් පිළිබඳ පශ්නය නිසා
ෙම් කටයුතුවලට ෙපොලීසිය මැදිහත් වීෙම්දී ෙම් සමාජය ඉදිරිෙය්
පශ්නයක් අහන්න තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලාෙගනුත් පශ්නයක්
අහන්න තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ෙමෙහයවන්ෙන් අපරාධ, රථවාහන
අනතුරු නිවාරණය කිරීමටද, ඒවා වැළැක්වීමටද, එෙහම නැත්නම්
අනතුර ෙවන්න ඇරලා කීයක් හරි ෙසොයා ගන්නද? දැන් අලුත්
ෙහොරා ෙපොලිස් ෙසල්ලමක් තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. මමත්
ඒකට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ෙපොලීසිය පාරවල්වල ෙපෙනන්ෙන්
නැති තැනක හැංගිලා ඉන්නවා. හැංගිලා ඉඳලා ඩබල් ඉර කැපුවාට
පස්ෙසේ අල්ලනවා. නමුත් අද ෙලෝකෙය් අෙනකුත් රටවලුත්
කරනවා වාෙග් අපරාධයක්; අනතුරක් ෙවන්න තිෙබන තැන
ෙව්ලාසනින් දැනුවත් කිරීමයි කරන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
ෙකෙරන්න ඕනෑ. වැෙඩ් වුණාට පස්ෙසේ අල්ලන එක ෙනොෙවයි
ෙවන්න ඕනෑ, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්]
ගරු අස්වර් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පනින්ෙන් නැතිව ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න. ඔබතුමාට ෙත්රුෙණ් නැහැ. වැෙඩ් ෙත්රුෙණ් නැහැ. මම
කියන ඒවා ෙත්ෙරන අයට ෙත්ෙරනවා. ඩබල් ඉර තිෙබන බව
ෙව්ලාසනින් ෙපන්වන එක, අඩු ෙව්ගයකින් යන්න ඕනෑ කියලා
ෙපන්වන එක තමයි ෙවන්න ඕනෑ. වැෙඩ් වුණාට පස්ෙසේ අල්ලන
එක ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, දැන් රථවාහන රියදුරන් ඒ
වැෙඩ් කරනවා. ෙපොලීසිය ඒ වැෙඩ් කරන්ෙන් නැහැ, රියදුරන්
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. රියදුරන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඉස්සරහ
ෙපොලීසිෙයන් ඉන්නවා කියලා ෙපන්වන්න ලයිට් ගහනවා. ඒක

ඊළඟට දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන අපි කථා කරනවා.
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හදලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ඉක්මනට
එන්නෙන්? ඒ නිසා මිනිස්සු ෙපොළඹවන්න ඕනෑ වැඩිපුර ඒෙක
එන්නෙන්? දැන් ගාල්ල සිට ෙකොළඹට අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන්
රුපියල් 420කට එන්න පුළුවන්. යම් මට්ටමක බස් රථ ෙසේවාවක්
-සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙසේවාවක්- ඒ සඳහා ෙයොදවා තිෙබනවා.
හැබැයි "A/C නැති, සාමාන ෙල්ලන්ඩ් බස් එකකට, එෙහම
නැත්නම් ගාලු පාෙර් යන සාමාන A/C බස් එකකට අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි" කියලා අපි
අමාත ාංශෙයන්, එෙහම නැත්නම් නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවාම, "ඒ
වාහන ෙහොඳ තත්ත්වෙය් නැහැ, ෙහොඳ තත්ත්වෙය් තිෙබන්ෙන් අර
ෙලොකු බස් පමණයි" කියලා කියනවා. නමුත් එවැනි වාහන
අධ ාපන චාරිකා, කාර්යාල ෙසේවාවන් ඇතුළු විවිධ ෙසේවාවන්
සඳහා අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යනවා අපට ෙපෙනනවා. එෙහනම්
සාමාන මගියකුට අඩු වියදමකින් ෙකොළඹට එන්න ඉඩ කඩ
හදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?
මට මතක විධියට ගාල්ෙල් සිට
සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ 30ක් විතර තමයි දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් එන්ෙන්. හැබැයි, A/C නැති, සාමාන බස් රථ ඊට වඩා
විශාල පමාණයක් සාමාන ගාල්ල - මාතර පාෙර් එනවා. ඒවාට
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය භාවිත කරලා, ෙව්ගෙයන් ඇවිල්ලා, ඉක්මනට
ඇවිල්ලා ඒ තුළින් රටට ඵලදායිතාවක් ලබා ගන්න ඔබතුමන්ලා
අෙප්ක්ෂා කරනවා නම්, ඒකට තිෙබන ඉඩකඩ ෙම් තුළින්
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ඇහිෙරනවා. සාමාන මිනිෙහකුට ෙම් පාෙර් ඒ ගණනට එන්න
බැහැ. ෛදනිකව වැඩට එන ෙකනකු වුෙණොත් ඒක ඉතා අපහසු
තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, මා මීට කලිනුත් ෙම්
කාරණය මතු කළා. පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට ලංගම
බස්වල යන්න pass එකක් දීලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ගාල්ෙල්
ඉඳලා, මාතර ඉඳලා එද්දී දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් ඒ අයට
එන්න අවස්ථාවක් හදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? කමෙව්දයක් හදන්ෙන්
නැත්ෙත් ඇයි? කාර්යාල ෙසේවයක් විධියට හදලා ෙපෞද්ගලික
වාහනයක් මඟින් ෙහෝ ඒ අවස්ථාව සලසා ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්
ඇයි? මා ෙම් කාරණය ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයටත්
ෙයොමු කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ශී ලංකා ගමනා ගමන
මණ්ඩලයට ෙවන් කරන මුදලින් -ෙවනත් මුදලක් ෙනොෙවයි, එම
මුදලම ෙවන් කරලා- ඇයි දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙයන් එන්න
අවස්ථාව හදන්ෙන් නැත්ෙත්? අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත
කරලා, අමාත ාංශ හරහා මුදල් ෙවන් කරලා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගයක් හදලා තිෙබනවා. හැබැයි, පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකෙයෝ
සාමාන ගාලු පාෙර් එනවා. ඇයි, ෙමච්චර ළඟ පාරක් තිබියදී ඒ
සරල ෙද් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? අතිෙර්ක මුදලක් යන්ෙන් නැහැ. මා
ෙම් කාරණය මීට කලිනුත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කළා. නමුත් තවම සිදු වුෙණ් නැහැ. අපි පැය එකහමාරින් එන
ෙකොට, ඒ අය පැය තුනක්, තුනහමාරක් එනවා. ෙම් ගැන කල්පනා
කරන්න. ඒ කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පවාහනය ගැන
කථා කරද්දී ඔබතුමාත්, මමත් ජීවත් වන ගාල්ල නගරෙය් තිෙබන
විෙශේෂ පශ්නයක් ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. දැන් අපි පාරවල්
හදනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග හදනවා; carpeted පාරවල් හදනවා;
මාර්ග නීති ඒවා ෙම්වා හදනවා. ඔක්ෙකෝම කරන අතෙර් ෙම්
තිෙබන පාරවල්වලට ෙවන ෙද් ෙමොකක්ද? ගාල්ල නගරෙය්
සාමාන ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකමක් විධියට භාවිත කරන පාරට,
-විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න ෙවලාෙව් මා ෙම්
කාරණය මතු කරනවා- තිෙබන පාරට අද බාධාවක් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. මෙග් කථාව අවස්ථාෙව්දී වග කීමකින් යුතුව මා ඒ
කාරණය මතු කරනවා.
ගාල්ෙල්, ඉහළ ඩික්සන් පාර සම්බන්ධ ඒ කාරණය ගැන මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ෙම් පාරවල් ඔක්ෙකොම හදන
අතෙර් ගාල්ල නගරෙය් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? තිෙබන
පාරක් වසා දමා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්දී දකුණු පළාත්
ආණ්ඩුකාරතුමියෙග් මැදිහත් වීෙමන් ගාල්ෙල්, ඉහළ ඩික්සන් පාර
වහලා ෙග්ට්ටුවක් දමා තිෙබනවා. ෙපොෙහොය දිනවලදී ඒ පන්සලට
2,000ක, 3,000ක ජනතාවක් එනවා. ඒ පෙද්ශෙය් නිවැසියන්
විශාල පමාණයක් ඉන්නවා. ෙකොෙහොමද එවැනි පාරක් වහන්ෙන්?
ඒ වාෙග්ම කාලයක් තිස්ෙසේ ඒ පාෙර් අනික් පැත්ෙත්ත් ෙග්ට්ටුවක්
දමා තිෙබනවා. ෙම් පාර ෙමොකක්ද? ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, ෙම් පාර 1712 දී හදපු, අවුරුදු තුන්සිය ගණනක්
පැරණි පාරක්. ෙම් පාර 1968 දී ගාලු නාගරික සැලසුෙම් පිඹුරු
පත්වල පවා තිෙබනවා. වරිපනම් දීපු පාරක්. විදුලිය, ජලය,
දුරකථන පද්ධති දීපු පාරක්. නිවාස සැලසුම් අනුමත කරලා
ජනතාව පදිංචි කරවපු පාරක්. දැන් ආණ්ඩුකාරවරිය ෙම් පාර
වහන්න තීරණය කර තිෙබනවා.
අපි හිතනවා, ඒක ආණ්ඩුකාරතුමියෙග් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක්
ෙනොෙවයි කියා. එතුමිය සති අන්ත පුවත් පතකට කියා තිෙබනවා,
"ෙම් ඉඩම් හරි වටිනවා, ෙම්ක අපරාධයක්. ෙම් ඉඩම් ඉදිරිෙය්දී
සමාජෙය් සංවර්ධන ව ාපෘතිවලට ෙයොදා ගන්න ඕනෑ ඉඩම්. ඒ
නිසා ෙම් ඉඩම් අපි ගන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි ගාල්ෙල් වටිනාම
තැන" කියා. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? එක පැත්තකින් බලන
ෙකොට ඒක තමයි ෙම් රජෙය් පතිපත්තිය. වටිනාම තැන් තිෙබනවා
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නම් ඒවාෙය් ඉන්න මිනිස්සු, මිනිස්සු විධියට සලකන්ෙන් නැතිව
ඔවුන් පිටමං කරන එක තමයි පතිපත්තිය. අද ෙකොළඹ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්ත් ඒකයි. දැන් ගාල්ෙල් ෙවන්න යන්ෙනත් ඒකයි. ඒ
නිසා අපි ෙම් මාර්ග පද්ධති හදලා, අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා
ජනතාවට ඉක්මන් ෙසේවයක් ෙදන්න කථා කරන ෙවලාෙව් ෙම්
රෙට් පධාන විධායකයක් මැදිහත් ෙවලා ගාල්ල ඉහළ ඩික්සන්
පාර වහනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ඉන්න ෙකෙනක්
විධියට මම ඔබතුමාෙගනුත් ඉල්ලනවා, ෙම් පශ්නයට මැදිහත්
ෙවන්නය කියා.
දැන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 2014.05.02වැනි දා වීදි ලාම්පු
විසන්ධි කළා. 2014.05.16වැනි දා ෙග්ට්ටුවක් දමනවාය කිව්වා.
ඊළඟට නාගරික ෙකොමසාරිස්ට නිෙයෝග කළා, වරිපනම්
ෙල්ඛනෙයන් නම ඉවත් කරන්නය කියා. ෙකොෙහොමද ෙම්වා
කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. මානව අයිතිවාසිකම්
තිෙබනවා. ජලනල පද්ධතිය ඉවත් කරන්නය කියා පළාෙත්
විධායකෙයන් ජලාපවහන මණ්ඩලයට දැනුම් දුන්නා. විදුලි
ෙපෞද්ගලික සමාගමට දැනුම් දී තිෙබනවා, වහාම විදුලිය සැපයීම
ඉවත් කරන්නය කියා. ෙටලිෙකොම් සමාගමට දැනුම් දී තිෙබනවා,
වහාම දුරකථන පද්ධතිය ඉවත් කරන්නය කියා. 2014.06.03 දින
දරන ආණ්ඩුකාර ෙල්කම් විසින් අත්සන් කර යවා තිෙබන ඒ
ලියුම මම සභාගත* කරනවා.
ෙම් විධියට දිගින් දිගටම බලපෑම් කරනවා. ඒ වාෙග්ම,
ෙපොෙහොය දිනෙය්දී තමන්ෙග් ආගමික වතාවත් ඉටු කරන්න
පන්සලට යන මිනිස්සුන්ට එන්න තිෙබන ඉඩ කඩ නැති කර
තිෙබනවා. ජනතා විෙරෝධය නිසා එක ෙග්ට්ටුවක් දමන එක
නතර කර තිෙබනවා. නමුත් පරණ ෙග්ට්ටුව එෙහමම තිෙබනවා.
ඒ මදිවාට තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කරලා
දැන් පුරසාරම්
ෙදොඩවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ජනතාව විසින් ගාල්ල නගර
සභාවට පත් කරපු ගාල්ල නගර සභාෙව් නාගරික මන්තීවරුන්ට
ෙම්කට විරුද්ධව නගර සභාවට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට
පවා අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ.
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය හදා අපි පුරසරම් ෙදොඩවනෙකොට
ගාල්ල නගරෙය් ඉහළම ස්ථානයක තිෙබන, අවුරුදු 300ක්
පැරණි පාර වහන්න පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය අත්තෙනෝමතිකව
තීරණ අරෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙලොකු සංවර්ධනයක් ගැන
කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව් මම විෙශේෂෙයන් ඉල්ලනවා, ෙම්
අත්තෙනෝමතික විධායක බලය පාවිච්චි කිරීම ගැන වහාම
විරුද්ධ ෙවන්නය, එෙහම ෙනොවුෙණොත් ඒවාට වග කියන්න
ෙව්විය කියා. එෙසේ කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.53]

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 කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ජනතාවෙග්ත්,
විෙද්ශවලින් පැමිණිලා ෙම් රෙට් මාර්ගවල ගමන් කරන
ජනතාවෙග්ත් ආරක්ෂාව සහ හිතසුව පිණිස අත වශ වූ ඉතාම
——————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

123
[ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා]

වැදගත් නිෙයෝග ෙදකක් අද දවෙසේ ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ පිළිබඳව මම ඉතා සතුටු වනවා. එයින්
එක් නිෙයෝගයක් 2014 අංක 03 දරන "ෙමෝටර් වාහන" (මගී ෙසේවා
රියදුරු බලපත) නිෙයෝග යනුෙවන් හඳුන්වනවා. ෙම් නිෙයෝග
2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි පළමුවැනි දා සිට කියාත්මක කරන්නත්
අවශ කටයුතු කරනවා.
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් "මහින්ද
චින්තන ඉදිරි දැක්ම" වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අද ෙම් රෙට් සමස්ත
ජනතාවෙග් ආරක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න අවශ
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අපි විෙශේෂෙයන්
ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් මාර්ග ආරක්ෂණ කමිටු
පිහිටුවලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරනවා.
පවාහන අමාත තුමා වශෙයන් ගරු කුමාර ෙවල්ගම මැතිතුමා
වග කීමකින් යුතුව, යම් කිසි දුර දැක්මක් ඇතුව සහ තමන්ෙග්
පාෙයෝගික අත් දැකීම් අනුව පවාහන ක්ෙෂේතයට සුවිෙශේෂී
කියාකාරී වැඩ පිළිෙවළක් එකතු කරන්න අවශ කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය තුළ පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්
අප ලද අත් දැකීම්වලින් අපට ඒ බව තහවුරු වනවා. ෙලෝකය
ෙව්ගෙයන් ගමනක් යන ෙමොෙහොතක දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික පවාහන ෛවද
ආයතනය ආදී සියලු ආයතන එකට එකතු කර ෙගන, ෙලෝකයත්
එක්ක එකතු වන්න පුළුවන් වන විධියට තාක්ෂණෙය් අලුත්
අත්දැකීම් පවාහනයට ලබා ගනිමින් ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු කිරීම
පිළිබඳව මම ඉතාම සතුටු වනවා. ඒ අනුව පාෙයෝගික
ඇමතිවරයකු වශෙයන් අපි එතුමා දකිනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, බස් ගිනි තියන්න කටයුතු
කරපු අය, මහජන ෙසේවයක් වශෙයන් තිෙබන රාජ පවාහන
ෙසේවය ඈවර කරන්න කටයුතු කරපු අය අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළ පවාහන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම ආදරයකින්
කථා කරනවා අපි දැක්කා. එදා ෙව්රහැර වාෙග් තැන් විකුණලා
ශීලංගම විනාශ කරන්න කටයුතු කරපු අය තමයි අද ඒ විධියට
කථා කෙළේ. රාජ පවාහන ෙසේවය ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරන්න
උත්සාහ කරපු ෙද්ශපාලකයන් අද ෙම් විධියට කථා කරනවා. ඒ
වාෙග්ම අම්බලන්ෙගොඩ, කතරගම වාෙග් තැන්වල බස් ගිනි තියපු
අය, ඩිෙපෝ ගිනි තියපු අද ෙම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ආදරයකින්
කථා කළා. රාජ පවාහන ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරමින් අද ඔවුන් කථා කළා. ඒක ඉතා වැදගත් ෙදයක්.
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ලංකා ෙපොලීසිය කියා කරන ආකාරය පිළිබඳව සතුටු වන්න
පුළුවන් තැනක අපි ඉන්නවා. පුංචි පුංචි වැරදි අතෙළොස්සකෙගන් දශම ගණනකින්, අංශු මාතයකින්- වන්න පුළුවන්. ඒක හැම
ක්ෙෂේතයකම සිද්ධ වනවා.
විෙශේෂෙයන් ශී ලංකාෙව් සිදුවන මාර්ග අනතුරු සංඛ ාව
බැලුවාම අද ෙගනාපු ෙම් නිෙයෝග ඉතා වැදගත් කියලා මම
හිතනවා. 2013 අවුරුද්ෙද් ශී ලංකාෙව් මාර්ග අනතුරු සංඛ ාව
39,801ක්. එයින් බරපතළ අනතුරු සංඛ ාව 6,938ක්. මාර්ග
අනතුරුවලින් තුවාල ලැබූ සංඛ ාව 2,182ක්. මිය ගිය සංඛ ාව
2,340ක්. සමහර අනතුරු පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙම් දත්තවලට
ඇතුළත් වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, සමහර අනතුරු පිළිබඳව තම
තමන් විසින්ම සමතයකට පත් කර ෙගන ඒ කට්ටිය නිහඬ වන
නිසා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, අද රට වෙට් යනෙකොට ෙම්
රෙට් මහාමාර්ග පද්ධතිය ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් සංවර්ධනය වන
බව අපි දකිනවා. විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්
මාර්ග කාපට් වනවා; අධිෙව්ගී මාර්ග නිර්මාණය වනවා. මාර්ග
පද්ධතිය සංවර්ධනය ෙවන්න ෙවන්න වාහන විශාල සංඛ ාවකුත්
එයට ඇතුළත් වනවා. ඉතාම අලංකාර මාර්ග ෙම් රෙට් තිෙබනවා.
අපි දකිනවා මාර්ගවල තිෙබන sign boards වාෙග් ෙද්වල්.
ෙබොෙහොම අලංකාර මාර්ග, sign boards වාෙග් ෙද්වල් අද මුළු
රෙට්ම දකින්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට අද අපට මාර්ගයක
ෙව්ගෙයන් යන්න බැහැ. ෙමොකද, කම්කරුෙවෝ ෙබොෙහෝ තැන්වල
මාර්ග ඉදි කිරීෙම් කටයුතුවල නිරතව සිටින නිසා.

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මහතා

(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்)

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

Sir, I rise to a point of Order.
දැන් අෙප් අජිත් කුමාර මැතිතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමග
යවන අයුරින් ආණ්ඩුකාරතුමියට ෙචෝදනා කළා, Dickson Road
එක වහලා ෙග්ට්ටුවක් දාලා තිෙබනවා කියලා. එෙහම ෙග්ට්ටුවක්
දාලාත් නැහැ. ආණ්ඩුකාරතුමිය ඒ බව අපට දැනුම් දුන්නා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
කළ කථාෙව්දී ෙපොලීසිය ගැන කියනවා අපට ඇහුණා. ගරු
නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙම්ක "ෙත් ෙකෝප්පෙය් කිඹුලා
දකිනවා වාෙග් ෙදයක්." ෙපොලීසියට ෙචෝදනා කිරීම හැම දාම
ඔවුන්ෙග් න ාය පතෙය් ෙකොටසක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන කියාදාමෙය් එක වැඩ පිළිෙවළක් තමයි,
රජයට ෙචෝදනා කරන්න ඕනෑ වුණාම ෙපොලීසියට ෙචෝදනා කිරීම.
හැබැයි, අපි දකින විධියට ශී ලංකාෙව් ෙපොලීසිය ගත්තාම ඉතා වග
කීමකින් කටයුතු කරන ෙපොලීසියක්. සමහර තැන්වලදී අඩුපාඩු
සිද්ධෙවන්න පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෛවද
ක්ෙෂේතෙය් ෙවන්න පුළුවන්, නීතිඥ ක්ෙෂේතෙය් ෙවන්න පුළුවන්,
ෙවනත් ක්ෙෂේතයක ෙවන්න පුළුවන් ඒ ඕනෑම ක්ෙෂේතයක
අතෙළොස්සකෙග් -දශම ගණනකෙග්- යම් යම් අඩු පාඩුකම්
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ නිසා සමස්තයක් වශෙයන් ඒ ආයතනයම
නිර්දය ෙලස විෙව්චනය කිරීම අපි ඒ තරම් පිළිගන්ෙන් නැහැ. අපි
ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. අද විපක්ෂෙය් න ාය පතෙය්
ෙකොටසක් තමයි ෙපොලීසිය විෙව්චනය කිරීම. අද ෙලෝකෙය්
අෙනකුත් රටවල ෙපොලීසි දිහා බැලුවාම සමස්තයක් වශෙයන් ශී

මහාමාර්ග ඇමතිවරයා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
සුවිෙශේෂී
කාර්ය
භාරයක්
කරනවා,
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. අද මහාමාර්ග පද්ධතිය පමණක් ෙනොෙවයි,
සමස්ත පවාහන පද්ධතියම සංවර්ධනය වනවා. ෙම් රටට අලුතින්
ඉඩම් ෙකොටසක් එකතු කෙළේ කවුද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. අද
ෙකොළඹින් අක්කර 600ක ඉඩමක් ලංකාවට එකතු වනවා. හැම
දාම ඛාදනය වුණාය, ෙසෝදා පාළුවට ලක් වුණාය කියන ෙම් රට
ෙගොඩ නැඟුෙව් කවුද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. වී නිෂ්පාදනය
බැලුවත්, එළවලු නිෂ්පාදනය බැලුවත්, කිරි නිෂ්පාදනය බැලුවත්,
කෘෂිකර්මෙය් වැඩිම ඉලක්කගත සංවර්ධනයක් ෙපන්නුම් කෙළේ
කවුද? අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. ලක්ෂ 50ක් ඉක්මවා ගිය වාහන
සංඛ ාවක් පසු ගිය අවුරුදු කීපෙය් සිට ෙම් රෙට් අපි පාවිච්චි
කරනවා. ලක්ෂ 207ක පමණ ජනගහනයක් ඉන්න අෙප් රෙට්
ලක්ෂ 50කට වැඩි වාහන සංඛ ාවක් තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්
ඒක වැදගත්.
අද ලංගම ගැන කථා කරනවා. අද ලංගමට අලුතින් බස් රථ
ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ලංගමට සුෙඛෝපෙභෝගී බස්

125

2014 ජූලි 08

රථ ෙගනැල්ලා, ලංගමෙය් තත්ත්වය දියුණු කරන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා. මලකඩ කාපු, දිරාගිය බස් රථ ෙවනුවට quality
එෙකන් උසස් සුෙඛෝපෙභෝගී බස් රථ ෙගෙනන්න අද ශී ලංගම
කටයුතු කර තිෙබනවා.
දුම්රිය බැලුවත් එෙහමයි. දුම්රිය මාර්ග කිෙලෝමීටර් 1,420ක්
ෙම් රෙට් දැනට තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් එයින් කිෙලෝමීටර්
700ක විතර තමයි දුම්රිය වැඩ කෙළේ. යාපනයට යන්න විධියක්
තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් සැප්තැම්බර් මාසය වන ෙකොට
යාපනයට දුම්රිය යනවා. කන්කසන්තුෙර්ට දුම්රිය යනවා. ඒ
වාෙග්ම අලුතින් දුම්රිය ෙගෙනනවා. ෙව්ගෙයන් යන්න පුළුවන්
විධියට දුම්රිය මාර්ග සකස් කරන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
කටයුතු කළා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, විපක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන
නායකෙයෝ මාර්ග නීති කඩ කරන ආකාරය අපි දකිනවා. ඒ අත්
දැකීමක් මම කියන්නම්. එක අවස්ථාවක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයකු මෙග් වාහනය පසු කර ෙගන ඉදිරියට ගියා. ඔහු
දකුණට signal එක දැම්මා. සමහර විට රියදුරු මහත්මයා වාහනය
පදවන්න ඇති. දකුණට signal දැම්මා, ගරු නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි. දකුණට signal දාලා එක පාරටම වමට
හැෙරව්වා. අද විපක්ෂෙය් මන්තීවරු එෙහම තමයි. හයිෙයන් කෑ
ගහනවා. දකුණට signal එක දමනවා. පහුව දා ආණ්ඩුවට එකතු
ෙවලා. පහුව දා වමට ඇවිල්ලා; පහුව දා අෙප් රජයත් එක්ක එකතු
ෙවලා.
සමහර වාහනවල
"No hand signal" කියලා ගහලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් "අතින් සංඥා කරන්ෙන් නැහැ" කියන
එක. හැබැයි, ඒ වාහනෙය් signal පද්ධතිෙය් එක light එකක්වත්
නැහැ. Signal lights නැහැ. එෙහම තමයි විපක්ෂෙය් සමහර
මන්තීවරුත් කටයුතු කරන්ෙන්. අද විපක්ෂය ඒ වාෙග් කටයුතු
කරන ආකාරය ෙපෙනනවා. ඔවුන්ෙග් ව ායාමය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, ඔවුන්ෙග් වුවමනාව ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙද්ශපාලන
න ාය පතයක් අනුව ෙම් රජයට මඩ ගැහීෙම් ව ාපෘති හැම
ෙවලාෙව්ම කියාත්මක කරන්නයි.
අජිත් කුමාර මන්තීතුමා රක්ෂණය ගැන කථා කළා. රක්ෂණය
ගැන අපි නිරන්තරෙයන් කල්පනා කරනවා. අද ෙම් රෙට් රක්ෂණ
සමාගම් තිෙබනවා. රක්ෂණ සමාගම් අතෙර් තරගකාරි තත්ත්වයක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා රක්ෂණ සමාගම්වලට අද සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා, රක්ෂණෙය් වැඩි පතිලාභ ජනතාවට ලබා ෙදන්න. මම
හිතනවා එය රජයක වග කීම වන්න ඕනෑය කියලා. මූල
පහසුකම් ලබා දීලා ෙනොෙයක් ආයතන හරහා ඒ රක්ෂණෙය් වැඩි
පතිලාභයක් අවසානෙය්දී ජනතාවට ලබා දීමට තමයි අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
අද පාසල් වෑන් රථ ගැන කථා ෙකරුණා. අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා නිරන්තරෙයන් කියන කථාවක් තමයි ෙම් රෙට්
කිසියම් වෘත්තියක් කරන ෙකෙනකු පාරට දමන්න කටයුතු
කරන්ෙන් නැහැයි කියන කාරණය. අෙප් රජය එෙහම කටයුතු
කරන්ෙන් නැහැ. අපි ඒ කාරණය පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. පාසල්
වාහන තුළින් ෙම් රෙට් ශිෂ ශිෂ ාවන් සහ ගුරුවරු පාසල්
පද්ධතියට ෙගනයන කියාදාමයට යම් කිසි ගුණාත්මකභාවයක් quality එකක් - එක්කහු කරන්න අද අපි කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ඒ කාරණය අජිත් කුමාර මන්තීතුමාට අපි කියන්න
ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව ගුණාත්මක තත්ත්වයක් ඇති කරලා, පහසුකම්
ලබා දීෙම් කමෙව්දයක්, වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කිරීම අද පධාන
වුවමනාවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එම නිසා ෙම්වා ෙද්ශපාලන
වශෙයන් විෙව්චනය කරන කාරණාවන් බවට පත් කර ගන්නට
සමහර අය උත්සාහ කරනවා. නමුත් ෙම් හැම කාරණයකටම
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අවශ නීති-රීති, අණපනත් කියාත්මක කිරීෙමන් අවසාන
පතිලාභය
ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. ෙම් රෙට්
ජනතාවට පතිලාභ ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ තමයි අප කියාත්මක
කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, එක දවසක් එක්තරා
මන්තීවරයකු GPS එක ගැන - Global Positioning System එක
ගැන- කථා කළා මට මතකයි. ෙම් GPS එෙකන් යම් බස් රථයක්
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඒ බස් රථය යන්ෙන් ෙකොයි පාෙර්ද
කියන එක ගැන; ඒ බස් රථය යන මාර්ගය - navigation එකදැන ගැනීෙම් හැකියාව ලැෙබන නිසා, ඒ තාක්ෂණෙයන් අෙප් රට
අද ෙබොෙහොම ඉස්සරහට ෙගන එන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.
තාක්ෂණය උපරිම ෙලස පවාහනයට ෙයොදා ගන්නට අවශ වැඩ
පිළිෙවළ අද පවාහන අමාත ාංශය කියාත්මක කර තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් නිෙයෝගෙයන් දැන් දුම්රිය ගැනත් පරීක්ෂා
කරනවා. උතුරු පළාෙත්, උතුරු මැද පළාෙත් කැළෑබද පෙද්ශවල
දුම්රිය ධාවනය කරනෙකොට, සමහරවිට වන අලින් ඉන්නවා. එම
නිසා දුම්රියට කැමරා සවි කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.
ඒකත් ෙකෙරන්ෙන් තාක්ෂණෙයන්. මිනිස්සු පමණක් ෙනොෙවයි.
සතුන් පවා ෙබ්රා ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් අද
පවාහන
අමාත ාංශෙයන් කියාත්මක කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි,
මා ෙම් කාරණයත්
කියන්න ඕනෑ. පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා අමාත තුමා අෙප් ගරු
සී.බී. රත්නායක මැතිතුමායි. පළාත් සභාත් එක්ක සුහදව,
සමගිෙයන් පවාහන කටයුතු කරන්න, ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා
ගන්න අවශ වැඩ පිළිෙවළ ගරු ඇමතිතුමා කියාත්මක කර
තිෙබනවා. පිට රටින් වාහන ෙගන්වන ෙපෞද්ගලික අංශයක් ඇති
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් ආකාරයට සෑම අංශයකින්ම,
මඟී ජනතාවට තමන්ෙග් ගමනාන්තය දක්වා ෙලෙහසිෙයන්;
පහසුෙවන් සහ
ෙව්ගෙයන් ඒ ගමන යන්නට අවශ වැඩ
පිළිෙවළ ගරු පවාහන අමාත තුමා අද ෙම් රජය යටෙත්
කියාත්මක කර තිෙබනවා. ඒකයි සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
පැහැදිලි තත්ත්වය. එම නිසා මඟී ජනතාවෙග් අවශ තාවන්
ඉෂ්ට කරන්නට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කර තිෙබනවා.
පිට රටින් වාහන ෙගන්වන අය දැන් roadshow වාෙග් ෙද්වල්
පවත්වනවා. ජනතාව දැනුවත් කිරීමට, පාසල් ශිෂ යන් දැනුවත්
කිරීමට කටයුතු කරනවා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන්
ෙපොලීසියට ෙචෝදනා කළා. පාසල් යන දරුෙවෝ දැනුවත් කරන්න,
ගමක් ගමක් ගාෙන් ගිහින් සෑම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම,
සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම ගිහින් ඒ කටයුතු
කරන්න ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් අනුයුක්ත කර
තිෙබනවා.
ෙපොලීසිය ඒ අංශෙයන් ෙමොන තරම් නම් කටයුතු කරනවා ද?
විවෘත
ස්ථානවලට
ගිහින්,
පාසල්වලට
ගිහින්,
නාට්යානුසාරෙයන් රඟ දැක්වීම් ආදී ෙද්වලින් ඒ වාෙග්ම ෙද්ශන
පවත්වමින් ජනතාව සහ පාසල් සිසුන් දැනුවත් කිරීමට ෙපොලීසිය
උත්සාහ දරනවා. එක පැත්තකින් යුද්ධය ජයග්රහණය කරන්නට
ඔවුන් කටයුතු කළා. තවත් පැත්තකින් මඟීන්ෙග් ආරක්ෂාව
සඳහා ද කටයුතු කිරීම වැදගත් ෙවනවා.
මීට වසර කිහිපකට ඉස්ෙසල්ලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින්
මාර්ග ආරක්ෂණ කමිටුවක් පිහිෙටව්වා. පී. දයාරත්න ඇමතිතුමා
එහි සභාපතිවරයා හැටියට පත් කළා. ඒ මාර්ග ආරක්ෂණ කමිටුව
හරහා එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙලෝකෙය් මඟී ජනතාවෙග්
මාර්ග ආරක්ෂණය සඳහා ඉදිරි අවුරුදු 10 තුළ කියාත්මක කරන
වැඩ පිළිෙවළ අද ලංකාෙව්දී
කියාත්මක කරන්න අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා. අෙප් දැක්ම, තවත් අවුරුදු
25ක් ඉදිරියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්නයි. උත්තල
දර්පණ සවි කිරීෙම් මාර්ග ආරක්ෂණ වැඩ පිළිෙවළ ෙකොච්චර
ලස්සනට
සකස්
කර
තිෙබනවාද?
ගරු
නිෙයෝජ
කථානායකතුමනි, අප ඒවා ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියන්න
ඕනෑ.
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පාසල් දරුවන්ට ලබා ෙදන ෙපර ෙගවුම් කාඩ් පත - pre-paid
cards, නව තාක්ෂණික හැඳුනුම් පත්, රියැදුරු බලපතය යන ෙම්වා
ගරු ඇමතිතුමා ෙගනා වැඩ පිළිෙවළවල්. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේදී
අවුරුදු 23 යි අවුරුදු 65 යි කියන්ෙන් අෙප් ජීවිත දිහා බැලුවාම
ඉතා ෙහොඳින් වගකීමක් අරෙගන කටයුතු කරන්න පුළුවන්
අවධියයි. යම් කිසි විනයක්, ශික්ෂණයක් ඇතිව කටයුතු කරන්න
පුළුවන් අවධියයි. ෙම් රෙට් විධායක නිලධාරිෙයකු තවත්
අවස්ථාවකදී රියැදුරකු බවට පත් ෙවනවා. සාමාන රියැදුරන්ෙග්
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් අයෙග්ත් මානසික සහ ශාරීරික
සමබරතාවය ගැන සලකා බලා, ඔවුන්ට අසනීප තත්ත්වයන්
තිෙබනවාද කියා ෙසොයා බලා, blood group එක පවා බලා
කටයුතු කරන්නට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා.
ඒ ආකාරයට පරිසර හිතකාමී පවාහන පද්ධතියක් Environmentally Sustainable Transport - ෙසේවාවක් ඇති කිරීම
සඳහා කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් "Drivegreen", "Laugfs
Eco" වැනි ෙකොම්පැනි ඇති කර, පරිසරය පිරිසිදු කරන්න, පවාහන
අමාත ාංශයත් පරිසර අමාත ාංශයත් ඒකාබද්ධව අද වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කර තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම එකට එකතු
ෙවලා සමගාමී වැඩ පිළිෙවළක් අද ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න
අවශ කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කියන්න ඕනෑ, EST
සහ BAQ - Better Air Quality - ගැන. ෙම් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී
ෙලෝකෙය් රටවල් ෙබොෙහොමයක් -රටවල් 100කට වැඩි පමාණයක්
- ලංකාවට පැමිෙණනවා. පවාහනෙය් අලුත් යුගයක් නිර්මාණය
කිරීම සඳහා ගරු අමාත තුමා ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා,
ඔවුන්ෙග් අත් දැකීම් ලබා ෙගන, ජාත න්තර පමිතියත් සමඟ යන
සමගාමී වැඩ පිළිෙවළක් සඳහා අවශ කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
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අපි දකිනවා, අද අලුත් තාක්ෂණය නිසා විෙශේෂෙයන්ම ජංගම
දුරකථන නිසා සිදු වන රිය අනතුරු පිළිබඳව. එක් අවස්ථාවකදී
ජංගම දුරකථනයක් පාවිච්චි කරමින් රිය පැදවීම නිසා
බණ්ඩාරෙවලදී රිය අනතුරක් සිද්ධ වුණා. එෙහම නම් තාක්ෂණය
පෙයෝජනයට ගන්න ගමන්ම තවත් පැත්තකින් එය යහපත් ෙද්
සඳහා ෙයොදා ගැනීමට අවශ වැඩ පිළිෙවළවල්, නීති රීති ලංගම
ෙවනුෙවන් ෙගෙනන්න ඕනෑ. ලංගම කියන්ෙන් එක්තරා
අවස්ථාවක එහි ෙසේවකයන්ට පඩි ෙගවා ගන්න බැරිව තිබුණු
ආයතනයක්, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. එම නිසා ලංගම
ඈවර කරන්න ගියා. පඩි ෙගවා ගන්න බැරිව තිබුණු ලංගම නැවත
ශක්තිමත් කරන්න ගරු ඇමතිතුමා උත්සාහ ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ශී
ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලුතින් දුම්රිය මැදිරි, දුම්රිය
එන්ජින් ෙගනාවා. අද අපි දකිනවා, German Technical Training
Institute එෙකන් එන අය බඳවා ගන්නා බව. ඒ වාෙග්ම අපි
දැක්කා, පසු ගිය දවසක 19,000ක් - [බාධා කිරීමක්]
ඊෙය්-ෙපෙර්දා ෙර්ල් පීලි පැනීම නිසා සිදු වූ දුම්රිය අනතුර
සම්බන්ධෙයන් විෙව්චනය කරනවා අද උෙද් මා අහෙගන සිටියා.
අපි කියන්න ඕනෑ, අපට අද ෙර්ල් පීලි ෙතොගයක් -stock එකක්තිෙබන බව. ගරු ඇමතිතුමා අද උෙද් ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. බම්බලපිටිය, ෙකොල්ලුපිටිය පෙද්ශෙය්
දුම්රිය මාර්ගෙය්, මහව, අනුරාධපුරය, ඕමන්ෙත් දක්වා දුම්රිය
මාර්ගෙය්, ඒ වාෙග්ම හලාවත දක්වා දුම්රිය මාර්ගෙය්
අලුත්වැඩියාවන් ඉක්මන් කරන්න කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු
ඇමතිතුමා දුම්රිය සංඥා පද්ධතිය ශක්තිමත් කරන්න අවශ
කටයුතු ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා කරලා
තිෙබනවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි. ෙම්
රෙට් ගාමීය මාර්ග පද්ධතිය බලන්න. එක පැත්තකින් කැට ගල්
අතුරා පාරවල් හදනවා. තව පැත්තකින් ෙකොන්කීට් දමා පාරවල්
හදනවා. තව පැත්තකින් නගරය යා කරනවා. අද ගෙම් ඉන්න
ෙකනකුට ෙගදරින් එළියට බැස්සාම ෙකොළඹට ඇවිල්ලා,
යාපනයට, නාගදීපයට පැය කිහිපයකින් යන්න පුළුවන්. අපි
දන්නවා, ගාල්ල පෙද්ශෙය්, මාතර පෙද්ශෙය් සිටින අෙප්
මන්තීතුමන්ලාට ඒ කාලෙය් ගාල්ෙල් ඉඳලා, මාතර ඉඳලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පැය 4ක් පමණ ගත වුණු බව. නමුත් අද
ෙගදරින් උෙද් කෑම ටික කාලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා, සවසට
ෙගදර යන මන්තීවරු ඉන්නවා. මන්තීවරුන් පමණක් ෙනොෙවයි,
රාජ ෙසේවකයිනුත් ඉන්නවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පවාහන ෙසෞඛ මධ ස්ථාන - health
centres - පිහිටුවා තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් වන ෙකොට
දිස්තික්ක 25න් දිස්තික්ක 21ක පවාහන ෙසෞඛ මධ ස්ථාන
පිහිටුවා තිෙබනවා. අවසාන වශෙයන් විවෘත කෙළේ කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය් health centre එකයි. තවත් දිස්තික්ක තුනක
පමණයි පවාහන ෙසෞඛ මධ ස්ථාන පිහිටුවන්න තිෙබන්ෙන්.
මාසයකට 45,000ක් විතර රියැදුරු බලපත නිකුත් කරනවා.
ඔවුන්ට ඒ සඳහා නව තාක්ෂණය භාවිත කරන්න හැකියාව ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් සමහරවිට ෙමෝටර් රථ පවාහන
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ළඟට ඇවිල්ලා ෙපොඩි අත්සනක් ෙයොදලා
රියැදුරු බලපතයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. සමහර විට
ඒක ව ාජ බලපතයක් වන්නට පුළුවන්. එෙහම ෙද්වල් තිබුණා. ඒ
තුළින් අනතුරු සිදු වුණු, ෙනොෙයක් වද හිංසාවලට ලක් වුණු
අවස්ථා තිෙබනවා. එතැන යම් කිසි දූෂණයක් සිදු වුණා. හැබැයි,
ෙම් රජය බලයට පත් වුණාට පසුව ඒ කටයුත්ත ඉතාම විධිමත්
කළා. මා හිතන විධියට ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ඉතාම වගකීමකින් කටයුතු කරන, එයින් ජයගහණ ලබා ගන්නා
ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.

1993 වසෙර්දී 25,000ක් පමණ ෙසේවක සංඛ ාවක් ශී ලංකා
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටියා. එදා දුම්රිය කීයද ධාවනය
කෙළේ? අද දවසකට දුම්රිය 355ක්, 360ක් පමණ ධාවනය කරනවා.
375,000ක් පමණ මඟී ජනතාවක් අද දුම්රිෙය් ගමන් කරනවා. ඒ
වාෙග්ම අද මඟී ජනතාව කිෙලෝමීටර 30,000ක් පමණ දුර
පමාණයක් ගමන් කරනවා. ලංගම බස් රථ 5,800ක් ධාවනය
කරමින් කිෙලෝමීටර් ලක්ෂ 10ක පමණ දුර පමාණයක් අද මඟී
ජනතාව අරෙගන යනවා. අද මඟී පවාහනෙයන් සියයට 6.6ක්,
සියයට 6.7ක් පමණ දුම්රිෙයන් ඒ අවශ තාව ඉෂ්ට කරනවා. අද ශී
ලංගම බස් රථ 5,500ක්, 5,800ක් පමණ තබා ෙගන සියයට 24ක්,
සියයට 25ක් පමණ මඟී පවාහන ෙසේවාව ඉෂ්ට කරනවා. ෙම් රෙට්
පාරට බහින හැම මඟියකුටම ෙබොෙහොම ඉක්මනින් තමන්ෙග්
ගමනාන්තයට යෑම සඳහා අවශ කටයුතු කරන්න තමයි අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.

එහි ආදායම ගැන කථා කළා. ආදායම් අවශ යි. ආදායමට
වඩා පාෙයෝගික බව දකින්නට ඕනෑ කියලා මා හිතනවා. ගරු
අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, රජය ෙම් රථ වාහන
ක්ෙෂේතය තුළින් ෙකෝටි ගණනක් ආදායම් ලබනවා කියලා.
රජයක් ඉදිරියට යනෙකොට ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් අවශ යි. රෙට්
පවාහන කටයුතු ශක්තිමත් කරන්නට ෙම් වැඩ පිළිෙවළවල්
අවශ යි. මා හිතන විධියට ආදායමට වඩා පාෙයෝගික බව
තිෙබන්නට ඕනෑ. අවුරුදු හතෙරන් හතරට රියැදුරු බලපතය
අලුත් කරන්නට පුළුවන් නම්, රියැදුරන්ෙග් ශාරීරික ෙයෝග තාව,
මානසික ෙයෝග තාව, මානසික ඒකාගතාව යන ෙම් කරුණු ගැන
ෙසොයා බලන්නට පුළුවන් නම් එහි වාසිය ලැෙබන්ෙන් කාටද?
අවසානෙය් දී එයින් පාසල් දරුවන් ආරක්ෂා ෙවනවා, මගී
ජනතාව ආරක්ෂා ෙවනවා. ෙම් කරුණු කාරණා මත තමයි ෙමය
පදනම් වන්ෙන් ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් රාජ අංශය හා ෙපෞද්ගලික අංශය
එකතු ෙවලා මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම තුළ අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරනවා.
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මා ළඟ තිෙබනවා, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු අනතුරු සංඛ ාව
පිළිබඳ ෙල්ඛනයක්. 2012 වර්ෂෙය් දී මාරක රිය අනතුරු 2317ක්
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 2013 දී මාරක රිය අනතුරු 2190ක්,
2014 .01.01 සිට 2014.04.30 දක්වා මාරක රිය අනතුරු 718ක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, ෙමම
ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.

නිෙයෝජ කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට් පවාහන
ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරි ගමනට ෙම් අලුත් නිෙයෝග ෙබොෙහොම ෙල්සියක්
ෙවනවා, පහසුවක් ෙවනවා කියන එක. ඒ වාෙග්ම අද අපි සිටින
තැනට වඩා ෙලෝකයත් එක්ක හරි හරියට ෙව්ගෙයන් යන ගමනක්
බවට පත් කරන්නට ජාත න්තර මට්ටෙම් නීති-රීති ෙමතැනට
ෙගනැල්ලා ෙම් රෙට් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම, මගී ජනතාව
ආරක්ෂා කිරීම, මගී ජනතාවෙග් ෙල්සිය, පහසුව තමයි ෙම්ෙකන්
සිදු කරන්ෙන් කියන එකත් පකාශ කරමින්, ෙම් ෙගනා
නිෙයෝගවලට සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය පකාශ කිරීම පිළිබඳව
මෙග් ෙගෞරව පූර්වක ස්තුතිය පළ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මන්තීතුමා.
ෙම් අවස්ථාෙව් කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ශියානි
විෙජ්විකම මහත්මියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

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

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

අනතුරුව නිෙයෝජ
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி)
யாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

I
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

වන සතුන්ෙගන් කෘෂි කාර්මික කටයුතුවලට සිදුවන
හානි

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

வனவிலங்குகளினால் பயிர்ச்ெசய்ைகக்கு ஏற்ப ம்

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

Sir, on behalf of the Hon. Minister of Transport, I
move,

பாதிப்
HARM CAUSED BY WILD ANIMALS TO AGRICULTURE

“That the Regulations made by the Minister of Transport under
Section 237 of the Motor Traffic Act (Chapter 203) , read with
Section 128 A and published in the Gazette Extraordinary No.
1848/29 of 06th February 2014, which were presented on
17.06.2014, be approved."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"වන සත්ව හානි මහනුවර දිස්තික්කය ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවකම
දැවැන්ත අර්බුදයක් බවට පත් වී ඇති අතර, එම තත්ත්වය කමෙයන්
වර්ධනය ෙවමින් පවතී. ෙම් නිසා කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට දැඩි ෙලස
හානි සිදුවී ඇති අතර, සාමාන ජනජීවිතයටද පශ්න රාශියක් ඇති වී ඇත.
පාරිසරික සමබරතාවය ගිලිහීම නිසා ඌරන්, රිළවුන්, වැනි සතුන්
ශීඝෙයන් වැඩි ෙවමින් පවතී. ෙමම බැරෑරුම් තත්ත්වය අවෙබෝධ කරෙගන
විෙශේෂඥ කමිටුවක් පත් කර ෙමම අර්බුදයට ෙහේතු කාරණා ෙසොයා එය
විසඳීමට ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන ෙලස ෙමම ගරු
සභාවට ෙයෝජනා කරමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව විධියට ලංකාෙව් මා නිෙයෝජනය කරන
මහනුවර දිස්තික්කය ඇතුළුව බදුල්ල, මාතෙල් වැනි දිස්තික්ක
කිහිපයක තිෙබන දැවැන්ත අර්බුදයක් වන, - අපි ෙම්ක පශ්නයක්
ෙනොෙවයි, අර්බුදයක් විධියට හඳුනා ගන්නට සූදානම්. - වන සත්ව
හානි පිළිබඳව කථා කරන්නට කැමැතියි. ෙම් වන සත්ව හානි
නිසා විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පැතිවල ෙකෙරන සුළු අපනයන ෙබෝග
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වගාව සහ අෙනකුත් ෙගවතු වගාව ඇතුළු කෘෂිකාර්මික
කටයුතුවලට දැවැන්ත තර්ජනයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවාය
කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ඒ
වාෙග්ම වන සතුන්ෙගන් විෙශේෂෙයන්ම ඌරන් වැනි සතුන්,
රිළවුන් වැනි සතුන්ෙගන් ජනතාවට සිදුවන අනතුරු -සපා කෑම්,
පහර දීම් වැනි ෙද්- දිෙනන් දින වැඩි වනවාය කියන කාරණයත්
ෙම් අවස්ථාෙව් දී පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. ඌරා කියන සතා
ඉතාමත් හානියක් කරන සෙතක් විධියට හඳුන්වන්නට ඕනෑ.
ෙමොකද, ඌරුගහනය වැඩි වීෙම් පශ්නය නිසා අපට සුළු අපනයන
ෙබෝග වගාව වන්නට පුළුවන්, ෙපොල් වගාව වන්නට පුළුවන්,
එළවලු වගාව වන්නට පුළුවන්, වී වගාව වන්නට පුළුවන්, ෙම්
කිසිම වගාවක් කරෙගන යාමට ෙනොහැකි විශාල ගැටලුවක් ඇති වී
තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් දී පැහැදිලිවම
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
සාමාන ෙයන් ඌෙරක් කුඹුරකට ආෙවොත් ඒ ඌරට හැකියාව
තිෙබනවා සම්පූර්ණ කුඹුරම එක රැයකින් විනාශ කරලා දාන්න.
මිනිෙසක් මාස ගණනක් මහන්සි ෙවලා කරපු කුඹුර එක රැයකින්
විනාශ ෙවනවා. මම නිෙයෝජනය කරන හාරිස්පත්තුව ආසනෙය්
මඩෙදණිය ගම්මානෙය් මනුස්සෙයකුෙග් අක්කර කාලක විතර
මාළු මිරිස් වගාවක් බලන්න මම ළඟදී ගියා. ඒක එක රැයකින්
සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කර දාලා තිෙබනවා. ෙමය දැවැන්ත
පශ්නයක් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
ඌරු ගහනය වැඩි වුෙණ් ෙකොෙහොමද? අපි ජනතාවෙගන්
අහලා, ෙනොෙයකුත් අයෙගන් අහලා දැනගත් කරුණු අනුව
සාමාන ෙයන් ඌරාෙග් ව ාප්ත වීම -වැඩි වීම- පාලනය ෙවන්ෙන්
නරියාෙගන්. ෙමොකද නරියා ඌරු පැටව් ආහාරයට ගැනීම තුළින්
ඌරු ගහනය වැඩි වීම ස්වාභාවිකවම පාලනය ෙවනවා. හැබැයි
පසු ගිය කාලෙය් කුඹුරු වගාව සඳහා, ෙනොෙයකුත් වගාවන් සඳහා
කෘමිනාශක සහ වල්නාශක භාවිත කිරීම තුළින් කක්කුට්ටන් වැනි
කුඩා සත්වයන් මිය යන්න පටන් ගත්තා. නරියන් ඒ සතුන්
ආහාරයට ගැනීම නිසා අෙප් පෙද්ශවලින් නරියන් වඳ වීෙගන
යනවා. ගරු අමාත තුමනි, එතෙකොට ඌරන් ෙබෝ වීම පාලනය
වීම සම්පූර්ණෙයන්ම පාෙහේ නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඌරා
අවුරුද්දකට ෙදවරක් පමණ පැටව් දානවා. පැටව් දාන ෙකොට
පැටව් 10ක්, 15ක් විතර දානවා. ඒ විධියට පැටව් ෙබෝ වීම එන්න
එන්න ෙදගුණ ෙතගුණ ෙවලා දැන් ඒක අති දැවැන්ත පශ්නයක්
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. සාමාන දහවල් ෙවලාවටත් බල්ෙලෝ
වාෙග් පාරවල් අයිෙන් ඉන්න තත්ත්වයට අද ඌරන් ගහනය වැඩි
ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ.
අපි ෙම් කාරණය ගැන පසු ගිය කාලෙය් දිගින් දිගටම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කළා. අවුරුදු ෙදක තුනක් තිස්ෙසේ කථා
කරනවා. හැබැයි, අපට කිසිම විසඳුමක් ලැබී නැහැ. අපි අපට හැකි
අයුරින් ෙනොෙයකුත් විසඳුම්වලට යන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි
ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කර අපට කිසිම විසඳුමක් ලැබී නැහැයි
කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව් කනගාටුෙවන් වුණත් පකාශ
කරන්න ඕනෑ.
අද අෙප් ආණ්ඩුෙවන් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම යටෙත් දිවි
නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ මඟින් අපි අති දැවැන්ත වැඩ ෙකොටසක්
කරෙගන යනවා. හැබැයි නිවැරදිව ෙනොකෙළොත් ඒ කිසි ෙදයක්
පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙපොල් පැළ දහස් ගණන් ෙබදුවාට
වැඩක් නැහැ, ෙමොකද ෙපොල් පැළ 1,000ක් ෙබදුවාට පස්ෙසේ
500කට වැඩි පමාණයක් ඌරා විනාශ කරලා දානවා නම් ඒවාෙය්
ඵලදායිතාව පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා.
අෙනක් සතා තමයි රිළවා. කැලෑ එළි කිරීම නිසා ෙවන්න
පුළුවන්, ෙනොෙයකුත් කාරණා නිසා අද රිළවුන්ෙග් ගහනයත්
ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා ගම්මානවලට විශාල වශෙයන් ඇවිල්ලා ජන
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ජීවිතෙය් ෙනොෙයකුත් සාමාන කටයුතුවලට හානි කරනවා
වාෙග්ම, සුළු අපනයන ෙභෝගවලටත්, කෘෂි කර්මාන්ත
කටයුතුවලටත් විශාල වශෙයන් හානි කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, සාමාන ෙයන් අෙප් පෙද්ශවල ෙපොල් පළදාව
ශීඝෙයන් පහළට ගිහින් තිෙබනවා. ඒකට පධාන ෙහේතුව තමයි
රිළවා ගිහින් කුරුම්බැට්ටිය කාලෙය්ම ඒවා ඔක්ෙකෝම කඩලා බිම
දැමීම. ඒක නිසා අද ෙපොල් ඵලදාව විශාල වශෙයන් අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රිළවුන්ෙග් පශ්නය නිසා සාදික්කා වැනි සුළු
අපනයන ෙභෝග සම්පූර්ණෙයන් හානි ෙවලා තිෙබනවා වාෙග්ම
ජන ජීවිතයටත් බලපෑම් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ෙග් ඇතුළට
ඇවිල්ලා බත් මුට්ටිය පවා අරෙගන යනවා. ඒක දැවැන්ත
පශ්නයක්.
අද තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය්
වාෙග්ම ෙතත් කලාපෙය් තිෙබන අෙනක් දිස්තික්කවලත් ෙම්
පශ්නය ඇති කියලා මම හිතනවා. පුරන් කුඹුරු වැඩි වීම නිසා; ඒ
කියන්ෙන් වී වගා ෙනොකරන කුඹුරු පමාණය වැඩි වීම නිසා
ඒවාෙය් කැලෑ ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ තුළ තවත්
ෙනොෙයකුත් සත්තු විශාල වශෙයන් ෙබෝ ෙවලා තිෙබනවා.
රාජධානි මාරු වීම නිසා තමයි අපි උඩරට ෙතත් කලාපෙය් වී වගා
කෙළේ. රාජධානි මාරුෙවලා ඇවිල්ලා උඩරට රාජධානියට සීමා
වුණාම ඒ පෙද්ශවල ඵලදාව අඩු වුණත් වී වගා කරන්න පටන්
ගත්තා. අක්කරයකින් වී බුසල් 50ක්, 60ක් විතර තමයි අපි උපරිම
වශෙයන් ගන්ෙන්. හැබැයි වියළි කලාපෙය් කුඹුරු අක්කරයකින්
වී බුසල් 100කට වැඩිෙයන් ගන්නවා. රාජධානි මාරු ෙවලා
ඇවිල්ලා උඩරටට සීමා වුණු නිසා තමයි අපි ෙතත් කලාපෙය් වී
වගා කරන්න පටන් ගත්ෙත්. නමුත් 1948 නිදහසින් පසුවත්, ඒ
වාෙග්ම එල්ටීටීඊ සංවිධානෙයන් වියළි කලාපෙය් ෙනොෙයකුත්
කුඹුරු ඉඩම් නිදහස් කර ගැනීෙමන් පසුවත් අපි තව දුරටත් උඩරට
ෙතත් කලාපෙය් වී වගා කරනවා නම් ඒක විහිළුවක්. ෙමොකද, කිසි
විෙටකත් ෙතත් කලාපෙය් කුඹුරකින් ආර්ථික ලාභයක් ගන්න
බැහැ.
අවුරුදු 50ක්, 60ක්, 100ක් තිස්ෙසේ වැඩිහිටි අය ෙම්ක
කරෙගන ආවත් අද තරුණ උදවිය කවුරුවත් කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, අපි ගණන් හදලා බැලුවාම පවාහනය, ශමය, අනන්
මනන් කිසිවක් නැතුව ෙතත් කලාපෙය් අක්කරයක් වගා කරන්න
රුපියල් 35,000ක් විතර වියදම් ෙවනවා. හැබැයි අස්වැන්න
විධියට ගන්ෙන් උපරිම වශෙයන් වී බුසල් 50යි, 60යි. වියළි
කාලගුණය, ඒ වාෙග්ම දැඩි වර්ෂාව වැනි ෙනොෙයකුත් පශ්න නිසා
අපි උඩරට ෙතත් කලාපෙය් වී අස්වැන්ෙන් සාමාන ගත්ෙතොත්
අනිවාර්යෙයන්ම කුඹුරු අක්කරයකින් උපරිම වශෙයන්
ලැෙබන්ෙන් වී බුසල් 25යි. රුපියල් 35.000ක් වියදම් කරලා
අන්තිමට ආර්ථික ලාභය - හාල් කිෙලෝ එකක ගණනත් එක්ක
බැලුෙවොත් - රුපියල් 20,000ක් විතර ෙවනවා. ඒක නිසා අෙප්
කුඹුරු ඔක්ෙකෝම දැන් කැලෑ ෙවලා. ඒවාෙය් දැන් ඌෙරෝ,
ඉත්තෑෙවෝ, මුෙවෝ, ෙමොනරු ඉන්නවා. මම ජීවිෙත්ට දැකලා
නැහැ, නුවර මුෙවෝ, ෙමොනරු ඉන්නවා. අපි අහලා තිෙබනවා,
කැලෑ වැඩි වන ෙකොට වන සත්තු ඉෙවන් වාෙග් ඒ පැතිවලට එන
බව. උදාහරණයක් විධියට ෙහෝටර්න්තැන්ෙන් ඉන්න දිවිෙයෝ
කාලයකට නුවර නගරෙය් මාළිගාවට උඩින් තිෙබන උඩවත්ත
කැෙල්ට එනවා. ඒ එන්ෙන් ඉව කරලා කැලෑ ෙහොය ෙහොයා.
නාගරික පෙද්ශ හරහා පවා කැලෑ ෙහොය ෙහොයා උන් එනවා. ඒ
නිසා තමයි ෙමොනරු, මුෙවෝ වාෙග් වන සත්තු අද අෙප් ගම්වලට
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ෙපොඩි කාෙල් දඬු
ෙල්ෙනක් දකිනවා කියන්ෙන් විෙශේෂ ෙදයක්. අෙප් අම්මලා
තාත්තලා දඬු ෙල්ෙනක් දැක්කාම, "අන්න පුෙත් දඬු ෙල්ෙනක්"
කියලා ෙපන්වනවා. අද දඬු ෙල්ෙනෝ වැහි වැහැලා. කිසි ෙදයක්
කර ගන්න විධියක් නැහැ. ෙම්ක දැවැන්ත අර්බුදයක්. ෙම්ක
තවදුරටත් කථා කර කර සිටිය යුතු පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා
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ෙම් ෙගෞරවනීය සභාව තුළදී අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙම්කට විද්වත්
කමිටුවක්, ජාතික කමිටුවක් පත් කරන්නය කියලායි. මා ෙම්
මිනිසුන්ෙගන් අහ ගත්ත කරුණු කීපයක් පමණයි, ජනතා
නිෙයෝජිතෙයක් විධියට ඇවිල්ලා කිව්ෙව්. ජනතාව මුහුණ ෙදන
ෙම් දැවැන්ත පශ්නයට ෙහේතුව ෙමොකක්ද, ෙම්ක නතර කර ගන්න
නම් ෙමොකක්ද කළ යුත්ෙත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් සමහර සත්තු ෙබෝ
ෙවන්න ෙහේතු වන පුරන් කුඹුරුවලට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන
කාරණා සම්බන්ධව කමිටුව මඟින් ෙසොයා බලලා, නිර්ෙද්ශ
අරෙගන කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන්නය කියලා මා ෙම්
ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර
මන්තීතුමා.

ගරු (ෛවද ) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)ேராஹண ஷ்பகுமார)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමියනි, අද දිනෙය් ගරු එරික්
පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා විසින් ඉතාමත් කාෙලෝචිත
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දුෂ්කර
පළාත්වල ජීවත් වන ජනතාවට ෙලොකු අභිෙයෝගයක් වූ
පශ්නයකට පිළිතුරක් ෙහොයන්න එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාවාය
කියා මා විශ්වාස කරනවා.
එතුමා සඳහන් කළා වාෙග් අපි ෙපොඩි කාෙල් වඳුෙරක්,
රිළෙවක්, දඬු ෙල්ෙනක්, ෙමොනෙරක් බලන්න එක්ෙකෝ
සත්ෙවෝද ානයකට
යන්න
ඕනෑ.
එෙහම
නැත්නම්
වෙනෝද ානයකට යන්න ඕනෑ. එෙහම කාලයක් තිබුණා. නමුත්
අද ෙම් සත්තු නගරය ආකමණය කරන්න පටන් ෙගන තිෙබන
නිසා ෙමයින් ජන ජීවිතයට ෙලොකු බලපෑමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කරන්න ඕනෑ, මා ජීවත් වන
බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය්, ඇල්ල පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
කරදෙගොල්ල වාෙග් පෙද්ශවල ජනතාවට අද ෙමය ඉතාමත්
හිරිහැරකාරී තත්ත්වයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබන බව. ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන හරහා අපි හැම ෙගදරකටම ඇට වර්ග ලබා දීලා ඒ
තුළින් ඔවුන්ට ෙපෝෂ දායී ආහාර ෙව්ලක් හදා ගන්න, වස විෂ
නැති ආහාර ෙව්ලක් හදා ගන්න වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර දුන්නා.
අපි ගම්වලට ගිහින් එහි පගතිය ජනතාවෙගන් විමසන ෙකොට
ඔවුන් අපට කියනවා, "අපි ෙම්ක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
රිළවුන්ෙගන් අපට ෙභෝග ටික ආරක්ෂා කර ගන්න විධියක් නැහැ,
ඒ නිසා ෙම්ක අපිට ෙලොකු ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා"යි කියලා.
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය දන්නවා, අෙප්
පළාත්වලට ආෙව්ණික රිළවු වර්ග ඉන්න බව. ඒ පෙද්ශෙය් මුලින්
හිටිෙය් ෙපොඩ්ඩක් කළු පාටට හුරු රිළවු ෙබොෙහොම සුළුතරයක්. අද
බලන ෙකොට ෙනොෙයක් වර්ගවල රිළවු ඒ පෙද්ශෙය් විශාල
වශෙයන් ඉන්නවා. ඒ කියන්ෙන්, රිළවු වර්ග දැන් ආකමණය
කරලා තිෙබනවා. ආකමණික රිළවු වර්ග දැන් විශාල වශෙයන්
දකින්න ලැෙබනවා. ෙමොවුන් ෙකොච්චර ජන ජීවිතයට කිට්ටු ෙවලා
තිෙබනවාද කියලා බැලුෙවොත් - ඔබතුමිය විශ්වාස කරන එකක්
නැහැ - උන් උළු ෙසවිලි කර තිෙබන ෙගවල්වලට ඇවිල්ලා උළු
ටික ගලවලා කුස්සියට බැහැලා බත් මුට්ටිය අරෙගන ගිහින් බත්
ටික කාලා මුට්ටිය ආපහු කුස්සිෙය් ෙගනැල්ලා තබන බව. ඒ
තරමට ඔවුන් ෙම් සමාජයට අනුගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ එක්කම,
විෙශේෂෙයන්ම කියනවා නම් අද දරුෙවකුට මිදුලක ෙසල්ලම්
කරන්න විධියක් නැහැ. අද, රිලවු හපා කාලා දරුවන් කිහිප
ෙදෙනකුම ෙරෝහල්ගත කරන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, අෙප්
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ආර්ථිකය නංවන්නට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
සංකල්ප ෙම් රෙට් කියාත්මක වන අතරතුර අපට ෙම් වන සතුන්
හරහා විශාල පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙගොවිෙයෝ අපට
කියනවා, "අපට එළවලුවක් වගා කරෙගන කන්න විධියක් නැහැ,
වී ටික හදාෙගන කන්න විධියක් නැහැ"යි කියලා.
අපිට ෙමොනෙරක් බලන්න ඕනෑ වුණාම එක්ෙකෝ කතරගම
ෙද්වාලයට යන්න ඕනෑ එෙහම නැත්නම් සත්ෙවෝද ානයට
යන්න ඕනෑ. අද ඌව පළාෙත්ත්, බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙය්ත්
ෙමොනරු ඉන්නවා. ෙම් ෙමොනරු එක දවසින් වී පෑල් තුන හතර
කනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙබෝංචි ඇට පැළෙවන්න දැම්මාම
සම්පූර්ණෙයන් යායම හාරලා කනවා. ඒ නිසා ෙම්ක ආර්ථිකයට
සහ වගාෙවන් ජීවත් වන ජනතාවට විශාල අභිෙයෝගයක් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් පෙද්ශවල ජනතාව අපට ඇවිත් කියනවා, "අෙන්
සර්, ෙම් රිලවු අෙප් උළු කැට ටික කඩලා තිෙබන්ෙන්. අපිව
වැස්සට ෙතෙමනවා. අපට දරුෙවෝත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න විධියක්
නැහැ" කියලා. ෙම් වන සතුන් නිසා විශාල වශෙයන් ජනතාව
පාෙයෝගික ගැටලුවලට මුහුණ පා සිටිනවා.
මම කියන්නට කැමැතියි, -ෙමතුමා කිව්වා වාෙග්- ෙපොල්
සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා අෙප් පෙද්ශයට
ෙපොල් පැළ 20,000කට වැඩි පමාණයක් ලබා දුන් බව. ඒ ටික
විනාශ ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. හැදිලා තිෙබන ෙපොල් ගස්වල
කුරුම්බැට්ටි ටික රිලවු කන විට අපි ෙකොෙහොමද ජනතාවට
රුපියල් 10ට, 15ට ෙපොල් ෙදන්ෙන්? එම නිසා ෙම් පශ්නය ජන
ජීවිතයට ෙකළින්ම බලපානවා වාෙග්ම ෙම් සතුන් විසින් අපට
ආර්ථික වශෙයන් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙම්
පශ්නයට විසඳුමක් ෙලස අපි බදුල්ල දිස්තික්කෙය් - ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා හරහා මුදල් ෙවන් කරලා - සිටින
රිලවු අරෙගන ගිහින් ෙවනත් තැන්වලට දමන්න කටයුතු කළා.
නමුත් ෙම් වන විට අපට ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. අපි
ෙතෝරා ගත් තැන්වලට දැන් ෙම් සතුන් ෙගන යන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ. එම නිසා ඒක දැන් අපට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා. එම නිසා අපි ඉල්ලීමක් කළා, අපට වායු රයිෆල් වාෙග්
ෙද්වල් ෙදන්න, ෙම් සතුන් භය කරලා ෙම් පෙද්ශවලින් පලවා
හරින්නට කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කියලා. ඒ
එක්කම අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත් ෙයෝජනාවක් කළා. ගරු
ඇමතිතුමනි, මා දකින විධියට තව ටික කාලයක් යන විට
අලින්ෙග් පශ්නයට වඩා බරපතළ විධියට ඔබතුමාට ෙම්
රිලවුන්ෙග් පශ්නයට මැදිහත්වන්නට ෙවයි. ඒ තරමටම දැන් ෙම්
පශ්නය ඔඩු දුවලා තිෙබනවා. කැලෑ එළි ෙවන විට, කැලෑවල
සතුන්ට කන්න ෙද්වල් නැති වන විට සතුන් ගම්මානවලට එනවා.
ඒ නිසා අපි ඒ දවස්වල ෙයෝජනාවක් කළා. අඹ ගස්, ෙකොස් ගස්,
ෙදල් ගස් කැලෑවල තිබුෙණොත් තමයි, ගෙම් තිෙබන අඹ ගහ,
ෙකොස් ගහ රැක ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
මම හිතනවා, තව ටික කාලයක් යන විට දැනට ෙගදර සුරතලා
ෙවලා ඉන්න බල්ලා ෙවනුවට ෙගවල්වල ෙපොඩි දරුවන්ෙග්
සුරතලා බවට රිලවුන් සහ වඳුරන් පත් ෙවන්නට පුළුවන්ය කියලා.
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා ෙගන එන ලද ෙමම
ෙයෝජනාව මා හිතන විධියට කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්. ෙම්ක එක
පළාතකට විතරක් ෙනොෙවයි, ජන ජීවිතයට සහ ඔවුන්ෙග්
ආර්ථිකයට ෙකළින්ම බලපාන කාරණාවක්. ෙමම ෙයෝජනාව
ෙගන ඒම පිළිබඳව එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මන්තීතුමා ෙගන එන ලද ෙම් ෙයෝජනාව තුළ, එතුමා

135

136

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

දැක්වූ කරුණුවල අන්තර්ගත වුෙණ් ෙගොවියාෙග් ෙව්දනාව.
පාෙයෝගිකව ගෙම් ජීවත් වන ෙකෙනක් හැටියට උඩරට ෙගොවීන්
මුහුණ ෙදන සුවිෙශේෂී පශ්නයක් පිළිබඳව එතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු වුණා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව කියවු විට
මට එතරම් බරක් ෙනොදැනුනත්, ඔබතුමා කළ කථාව ඇහැව්වාට
පසුව උඩරට ෙගොවියන් මුහුණ ෙදන පශ්නයට පහත රට
ෙගොවිෙයෝත් අඩු වැඩි වශෙයන් මුහුණ දීලා තිෙබනවාය කියන
කාරණය මා මතක් කරන්නට කැමැතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, මා
ජීවත් වන්ෙන් කළුතර දිස්තික්කෙය්. කළුතර දිස්තික්කෙය්ත්
අගලවත්ත, බුලත්සිංහල, මතුගම, බණ්ඩාරගම සහ ෙහොරණ කියන
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස ආශිතව ජීවත් වන ෙගොවීනුත් අද ෙමම
පශ්නයට මුහුණ දී සිටිනවා.
එක අතකින් වල් ඌරුගහනය ඉතා ශීඝෙයන් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් පෙද්ශවල අත් හැර දැමූ රබර් වතු තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අත් හැර දැමූ කුඹුරු අතිවිශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ
පළාත්වල ෙම් සත්ත්ව ගහනය වර්ධනය වීමට අවශ කරන
පරිසරය සකස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියපු
ආකාරයටම ඌරු ගහනෙය් අසීමිත වර්ධනයක් තිෙබනවා, ගරු
මන්තීතුමනි. ඌරන් මැරීම නීති විෙරෝධියි. ඌරන් මරන අයත්
ඉන්නවා. නමුත් මරන්ෙන් සුළු පමාණයක්. වර්ධනය ඊට වඩා
ෙගොඩක් වැඩියි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා (වනජීවී
සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත තුමා)

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி
வனசீவராசிகள் வளப் ேப ைக அைமச்சர்)

த ெசாய்சா -

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

නීති විෙරෝධි නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න ෙකෝ.
අපට එය දැනගත්ෙතොත් ෙල්සියි.
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන්
කළ පරිදි ඊළඟ පශ්නය තමයි රිළා ගහනෙය් වැඩි වීම. අෙප් පහත
රට -විෙශේෂෙයන් කළුතර දිස්තික්කෙය්- පෙද්ශ ගණනාවක රිළා
ගහනය පිළිබඳ පශ්නය ඒ මට්ටමටම තිෙබනවා. උඩ රට
පෙද්ශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි ඒ පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ගරු
මන්තීතුමන්ලා උඩ රට පෙද්ශෙය් අත් දැකීම් තිෙබන අය වශෙයන්
එෙසේ සඳහන් කළත් පහත රට පෙද්ශෙය්ත් ඒ විධියටම ඒ පශ්නය
තිෙබනවා. මා හිතන විධියට ෙම් තත්ත්වයම තිෙබනවා
රත්නපුරෙය්; ෙම් තත්ත්වයම තිෙබනවා ගාල්ෙල්; ෙම් තත්ත්වයම
තිෙබනවා කළුතර.

තමයි සලකන්ෙන්. අපි ෙමොනරුන්ට හානි කරන්ෙන්ම නැහැ.
සතුන් දඩයම් කරන ෙකෙනක්වත් සාමාන ෙයන් ෙමොනෙරකු
දඩයම් කරන්ෙන් නැහැ. අද දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වැට
ෙදපස ෙමොනරු ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, බණ්ඩාරගම ආසනෙය්
මිල්ලනිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ ෙමොනරු විශාල
පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් පෙද්ශවලත්
ෙමොනරගහනය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීවරුනි,
ඔබතුමන්ලා පුදුමයට පත් ෙව්වි මා ෙම් කියන කාරණයට. මමත්
ෙගොවිෙයක්. මෙග් පියා රජෙය් රැකියාවක් කරන ගමන් ආසාවට
තමන්ෙග් උරුමය වශෙයන් ෙගොවිතැන් කරපු ෙකෙනක්. මමත්
ඇත්ත වශෙයන් ෙද්ශපාලනයට ආවාට පස්ෙසේ ෙගොවිතැන්
කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවලා අද යම් මට්ටමකට ෙගොවිතැන් කටයුතු
කරන ෙකෙනක්. මටත් ඒ පශ්නය තිෙබනවා. අපි ෙපොල් වගා
කරන්න ගියාම අපට ෙපොල් පැළ ටික ෙනොමිලෙය් හම්බ ෙවනවා.
හැබැයි ඒ ෙපොල් පැළ ආරක්ෂා කරගන්න ෙවනම දැල් කූඩුවක්
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙපොල් පැළය ෙනොමිලෙය් හම්බ වුණාට
රුපියල් 300ක් විතර යනවා දැල් කූඩුව හදලා ස්ථානගත කරන්න.
දැල් කූඩුව උඩින් පැනලා ඌරා ෙපොල් පැළය කනවා. ඒක තමයි
පාෙයෝගික තත්ත්වය. ඒ මට්ටමට අෙප් පෙද්ශවල ෙම් පශ්නය
තිෙබනවා. දුප්පත් ෙගොවීන්ට ඒ කටයුත්ත කරගන්න, ඒ වියදම
දරන්න අමාරුයි. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ෙබොෙහෝ පැළ, ෙබොෙහෝ
බීජ හානියට පත් ෙවනවා ගරු මන්තීතුමනි. ඉතා කුඩා බිම්
පමාණයකයි අෙප් පෙද්ශවල ජනතාව වගා කරන්ෙන්. මහා
පරිමාණ වගාකරුවන් අඩුයි. එවැනි වගා හානියක් වුණාම විශාල
පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු ෛවද ාචාර්ය
ෙරෝහණ පුෂ්පකුමාර මන්තීතුමා සඳහන් කළා රිළවුන් අල්ලා
ෙවනත් පෙද්ශවලට අරෙගන ගියා කියලා. ඇත්ත වශෙයන්
රිළවුන් ඇල්ලීම ලාෙහන් ෙගම්බන් අල්ලනවා වාෙග් වැඩක්. රිළා
ගහනෙය් පමාණයටත්, උන් ෙබෝ වන ෙව්ගයටත් අනුව බැලුවාම
උන් අල්ලාෙගන යන එක ඒ පශ්නය අවසන් කරන්න පුළුවන්
විසඳුමක් ෙනොෙවයි. මෙග් අදහස නම් ඒකයි. ෙම් පශ්නය ෙපොදුෙව්
රෙට් තිෙබන පශ්නයක්. ෙම් පශ්නෙය් ස්වභාවය ගැන මම මීට
වඩා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙමවැනි පශ්න මතු වූ විට ෙලෝකෙය්
විවිධ විසඳුම් ෙසොයාෙගන තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. අපිකානු
මහාද්වීපෙය් ඇතැම් රටවල අලින්ෙග් ගහනය වැඩි වූ විට -ඒ
භූමියට ඒ වනාන්තරයට දරන්න බැරි තරම් අලින්ෙග් ගහනය වැඩි
වූ විට- එය සීමා කිරීම සඳහා, අලින්ෙග් උපත් සංඛ ාව සීමා කිරීම
සඳහා ගත් පියවර ඇතැම් විට ඒ වැඩි අලි පමාණය මරා දැමීම
දක්වාම ඉදිරියට ගියා. මා ෙම් කියන්ෙන් ලංකාෙව් අලි මරන්න
කියන එක ෙනොෙවයි. ලංකාෙව් මරන්න තරම් අලි නැහැ. මා අලි
මරනවාට විරුද්ධයි. අලි අල්ලනවාටත් විරුද්ධයි. මා ෙම්
කියන්ෙන්, ෙලෝකෙය් එවැනි උදාහරණ තිෙබන බවයි.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒක ඇත්ත.

ගරු මන්තීවරෙයක්

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(An Hon. Member)

(The Hon. Ajith P. Perera)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

ෙතත් කලාපෙය්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔව්, ෙතත් කලාපෙය්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොනර ගහනය ගත්තත්
එෙහමයි. අපි ෙමොනරා ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය සතකු වශෙයන්

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වල් ඌරු ගහනය, රිළා
ගහනය, වඳුරු ගහනය -අෙප් පෙද්ශවල වඳුෙරෝ
විශාල
පමාණයක් ඉන්නවා- සහ ෙමොනරගහනය ඉතාම ශීඝෙයන් වැඩි
වනවා. ඉත්තෑවන් පිළිබඳ පශ්නයත් තිෙබනවා. නමුත් ඒ
ෙකොතරම්ද කියන එක මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමම සතුන්ෙගන්
වගාවන්ට සිදු වන හානිය වැළැක්වීම සඳහා පළමුව කළ යුතු
වන්ෙන් උන්ෙග් උපත් පමාණය පාලනය කිරීමයි. දැනට සිටින
සතුන් මරන එකට මම විරුද්ධයි. ෙමවැනි සතුන් අල්ලා ගිහින්
දමන්න ෙවනත් තැනක් නැහැ. නමුත් ෙම් පශ්නයට දිගු කාලීන
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විසඳුමක් වශෙයන් ෙමම සතුන්ෙග් උපත් පමාණය පාලනය
කිරීමට ජීව විද ාත්මක කම සහ විධි තිෙබන බව නම් මට
විශ්වාසයි.
උපත කියන එක ඕනෑම සතකුෙග් යම්කිසි
කියාවලියක්. අපි මිනිසුන්ෙග් උපත් පාලන පිළිබඳ යම් උපකම
ෙයොදනවා. ඒ වාෙග්ම බල්ලන්, බළලුන්ෙග් උපත් පාලන පිළිබඳ
යම් උපකම ෙයොදනවා. අයාෙල් යන සුනඛයන්ෙග් ගහනය අඩු
කිරීමට අපි සුනඛයන් අල්ලා මරන්ෙන් නැහැ. සුනඛයා අල්ලලා,
සුනඛයන්ෙග් ෙබෝවීම වැළැක්වීමට අවශ ශල කර්මය කරනවා.
මම එම ක්ෙෂේතෙය් විෙශේෂඥෙයක් ෙනොවුණත් සමහර ෙහෝෙමෝන
මඟින්, සමහර ජීව විද ාත්මක උපකම මඟින් සමහර සත්වගහන
පාලනය කිරීමටත්, ඔවුන්ෙග් වර්ධනය පාලනය කරන්නටත්
පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
මෙග් හිතවත් එරික් වීරවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා, වල්
ඌරුගහනය වර්ධනය වීමට ෙහේතුව නරින් අඩු වීම කියලා.
ඇත්ත. නරින්ෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. එතුමා කිව්ව කාරණය හරි.
මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ නිගමනය සත යද කියලා. නමුත් එරික්
වීරවර්ධන මන්තීතුමා කියන ඒ කරුණ සත නම්, නරින්ෙගන්
වගාවට හානියක් ෙනොවන නිසා අපට නරින්ෙග් ගහනය වැඩි
කරන්නට පුළුවන්. එතුමා කියන කාරණය සත නම්, ඒ පිළිබඳව
ජීව විද ාත්මක පිළිගැනීමක් තිෙබනවා නම් එක සෙතක් මඟින්
අෙනක් සතා පාලනය කිරීම වැනි උපකම -ෙම්වා අලුත් ෙද්වල්
ෙනොෙවයි- පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ගැඹුරු පර්ෙය්ෂණ
තුළ ෙම් පිළිබඳව සුදුසු ආෙයෝජනයක් කරන්න වටිනවා ගරු
ඇමතිතුමනි.
මෙග් විශ්වාසය නම් සෑම දවසකම රාතිය ගතෙවලා උදෑසන
වන ෙකොට රුපියල් මිලියන ගණනක වගා හානි කරන බවයි. අද
රාතිෙය් ෙම් රට පුරා වන සතුන් විසින් හානියට පත් කරන වගාවල
වටිනාකම මිලියන ගණනක් කියන එක මට විශ්වාසයි. එක
දිනයක ෙහෝ දින කීපයකින් අෙප් පෙද්ශවල අක්කර ගණනකට
සතුන් හානි කරනවා. ෙලොකු වතු යායවල් තිෙබනවා; අතහැරපු
කුඹුරු තිෙබනවා. ඒ නිසා එය පාලනය කරන්න අමාරුයි.
ඒ වාෙග්ම එරික් වීරවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළා, උඩරට
පෙද්ශෙය් කුඹුරු ඵලදායී ෙනොවන බව; පුරුද්දට බලා ගන්නා බව.
ඇත්ත. අෙප් පහත රට පෙද්ශවල, ෙතත් කලාපෙය් අෙප්
දිස්තික්කවල කුඹුරුවල තත්ත්වයත් ඒකමයි.
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කුඹුරු ඉඩම් කළමනාකරණය
පිළිබඳව කාලයකට කලින් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. එතුමා
කිව්ෙව් නැහැ, පහත රට තිෙබන කුඹුරු සම්පූර්ණෙයන් ෙගොඩ
කරන්න කියලා. එතුමා කිව්ෙව් කළමනාකරණය පිළිබඳ
කාරණයයි. නමුත් අදටත් ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාෙග් කථාෙව්
කිව්ව අෙනක් ෙද්වල් අතර, "එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල්
විකමසිංහ කුඹුරු ෙගොඩ කරන්න කිව්වා" කියලා කියා ෙගන කියා.
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා කිව්ව කථාව මම අකුෙරන් අකුර
කියවලා තිෙබනවා ඒ කියපු අවස්ථාෙව්ම, ඒ පිළිබඳව විෙව්චන
ආපු ෙවලාෙව්ම. එතුමා කිව්ෙව් බස්නාහිර පළාෙත් තිෙබන කුඹුරු
ඉඩම් කළමනාකරණය පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම අද අතහැර
දමලා තිෙබන කුඹුරුවල තමයි විශාල විධියට ෙම් වන සතුන්
ෙබෝවීම සිද්ධ වන්ෙන්. ඒවාට පෙව්ශ වන්න අද සාමාන
මිනිසුන්ට හැකියාවක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් කුඹුරු පාෙයෝගිකව
භාවිත කිරීමට ඉඩ ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපි දන්නවා, ෙම් කුඹුරුවල
වගා කරන්නට පුළුවන් ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒ වගා සඳහා අවසර
ඉල්ලූ විට පවා අතිශය පසුගාමී ස්ථාවරයක් තමයි ඒ පෙද්ශවල
බලධාරින්ෙගන් ලැෙබන්ෙන්. මම ෙම් පාෙයෝගික අත් දැකීම්
තුළින් කියන්ෙන්. මටත් ෙම් අත් දැකීම් තිෙබනවා.
අවුරුදු විසිපහක් පමණ වගා කිරීම අත්හැර දැමූ එක්තරා
කුඹුරු ඉඩමක කුරුඳු වගා කිරීම සඳහා මම අවසර ඉල්ලුවා. මට
කිව්වා, "කුරුඳු වගා කරන්න බැහැ, කුරුඳු ස්ථීර ෙභෝගයක්.
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හැබැයි ෙකෙසල් වගා කරන්න පුළුවන්, එළවලු වගා කරන්න
පුළුවන්" කියලා. නමුත් පාෙයෝගිකව ඒ භූමියට ගැළෙපන්ෙන්, ඒ
ෙතත් බිමට ගැළෙපන්ෙන්, ඒ ඕවිටි බිමට ගැළෙපන්ෙන් කුරුඳු
වගාවයි. කුරුඳු ස්ථීර ෙභෝගයක්. ඒ නිසා ඒ අවසරය ලැබුෙණ්
නැහැ. නීතිය ගරු කරන පුරවැසිෙයක් හැටියට, අවදානමක් ගන්න
බැරි නිසා මම ෙවන අතක් බලා ගත්තා. ෙමවැනි ආකල්පමය
පශ්නත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශෙය් අක්කර ගණනාවක් පාළු
පෙද්ශයක් විධියට තව අවුරුදු ගණනාවක් තිෙයයි. ඒ පෙද්ශෙය්
සත්වගහනයත් වැඩි ෙවයි.
එරික් වීරවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නිරීක්ෂණය ඉතා වැදගත්. ෙම්
ෙයෝජනාෙවන් ඔබතුමා පාෙයෝගිකව දැක්ක
සාමාන
මිනිසුන්ෙග් ඇෙහන් ෙපෙනන කාරණාෙව් තිෙබන බරපතළකම
නම් ඉතා විෙශේෂයි. ෙම් ෙයෝජනාව ඉතා වැදගත් ෙයෝජනාවක්;
සාමාන ෙයන් අවධානයට ලක් ෙනොවන ෙයෝජනාවක්; ගම්වල
ජීවත් වන, ෙගොවිතැන් කරන ෙනොකරන හැෙමෝම දන්නා ෙදයක්;
විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් නැති ෙදයක්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කාර්ය ශූර ඇමතිවරෙයක්. හැම
දාම ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන් අලින් ගැන; අලින්ෙගන් සිදු වන
හානි ගැන. ඒක අලි පශ්නයක්; දැවැන්ත පශ්නයක්. හැබැයි, අලි
පශ්නයක් වන අලි පශ්නයට වඩා අලි පශ්නයක් තමයි ෙම් කියන
අෙනකුත් වන සතුන්ෙගන් ෙභෝගවලට වන හානිය. ෙම් පශ්නය
විසඳුෙව් නැත්නම් ෙම්ක මහා අලිම අලි පශ්නයක් බවට පත්
ෙවනවා. ෙම් පශ්නය විසඳුෙවොත් ඔබතුමා මහා පුණ කර්මයක්
කර ගන්නවා. ෙම් පශ්නය කථා කරන්න බැරි, හඬක් නඟන්න
බැරි, අහිංසක මිනිසුන්ෙග් හදවෙත් තිෙබන දැවැන්තම පශ්නයක්.
විද ාත්මක කමෙව්දයක් මඟින් වන සතුන්ෙග් ගහණය
කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ. බස්නාහිර පළාෙත් සිටින වන
සතුන් විනාශ කරන්න, කළුතර දිස්තික්කෙය් සිටින වල් ඌරන්,
ඉත්තෑවන්, රිළවුන් සහ වඳුරන් මරා දමන්න කියනවා ෙනොෙවයි.
ෙකටි කාලීන සහ දිගුකාලීන විසඳුම් සඳහා ඔවුන්ව පාලනය
කරන්න, කළමනාකරණය කරන්න විද ාත්මක කමෙව්දයක්
සඳහා අවශ ආෙයෝජනය කරන්න ෙවනම ආයතනයක් ෙහෝ
කණ්ඩායමක් පිහිටුවන්න. ඒක මහා පුණ කර්මයක්. ඉතාම
වැදගත් ෙදයක්. අද දින එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව ෙම් රෙට් කෘෂි කාර්මික සංවර්ධනය සහ
ආර්ථික සංවර්ධනය උෙදසා වූ වැදගත්ම ෙයෝජනාවක් බව පකාශ
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

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

பிரதி

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මන්තීතුමා ෙගනා වැදගත් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන්
මාතෙල් දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් වශෙයන්
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට කෘෂි කාර්මික වශෙයන්
විශාල ශක්තියක් ලබා ෙදන දිස්තික්කයක මන්තීවරෙයක්
වශෙයන් වචන ස්වල්පයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන
මම සතුටු ෙවනවා.
මට ෙපර කථා කළ ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා,
ගරු ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මන්තීතුමා ඒ වාෙග්ම අජිත් පී.
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා සඳහන් කළා. මා
ඒ කාරණා පිළිබඳව නැවතත් කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම්
පිළිබඳව කථා කරන්න ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා තිෙබනවා.
අෙප් ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මැතිතුමාෙගන්
කරන ලද ඉල්ලීමක් අනුව, අෙප් දිස්තික්කෙය් තිෙබන අලි
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පශ්නවලට උත්තරයක් ෙදන්න, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය
අය වැෙයන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර අලි වැටවල් ගහලා අෙප්
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කළා. ඒ කටයුතු දැන් යම්
ආකාරයකින් ෙකරීෙගන යනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා අලි ෙදතුන් ෙදෙනක් මෙග්
පෙද්ශය කිට්ටුවටත් ආවා. මම ඔබතුමාත් සමඟ ෙම් පශ්නය ගැන
සාකච්ඡා කළා. ඔබතුමාට විශාල පශ්නයක් හැටියට වාහන
පශ්නයක් තිෙබන බව දැන ගන්න ලැබුණා. ඒ වාහන සංඛ ාවත්
ඔබතුමාට ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණොත් ෙම් පශ්නයට අපට තවත්
ඉතාම සතුටුදායක විසඳුමක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ෙවයි. ගරු
වයි.ජී. පද්මසිරි නිෙයෝජ ඇමතිතුමාත් ෙම් ෙවලාෙව් මම මතක්
කරනවා. එතුමා ගරු ඇමතිතුමාට ෙලොකු හයියක් ලබා ෙදනවා.
මීට අවුරුදු 10කට විතර කලින් අපි හිතුවා අනාගතෙය්දී
ෙකොන්කීට්වලින් ඒ සතුන් හදලා රෙට් ජනතාවට දරුවන්ට
ෙපන්වන්න ෙවයි කියා. නමුත් වන ගහණය අඩු වන විට නැවත
සත්ව ගහණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ ඔක්ෙකොටමත් වඩා මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නිෂ්පාදනය
කරන එළවලු, වී හා කෘෂි කාර්මික සුළු අපනයන ෙභෝගවලට රිළව්
ගහණෙයන් යම්කිසි ආකාරයක හානියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ෛජව විවිධත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීමත් අෙප් වගකීමක්.
ෙම් රෙට් පරිසර පද්ධතීන් ෙදස බැලුවාම මාතෙල්
දිස්තික්කෙය් රිවර්ස්ටන්, දුම්බර කලාප සුවිෙශේෂී පරිසර කලාප.
ගරු ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම වුවමනාෙවන් ෙම්වා ආරක්ෂා කර
ගැනීම සඳහා සෑම ක්ෙෂේතයක් ඔස්ෙසේම ෙබොෙහොම කියාකාරීව
කටයුතු කිරීම අප සියලු ෙදනාෙග් සතුටට ෙහේතු ෙවනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා සහ එරික් වීරවර්ධන
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මම අත්දැකපු එක ෙදයක් තිෙබනවා.
මාතෙල් යටවත්ත පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගොවීන් සහ
පෙද්ශවාසීන් සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා රිළවුන් අල්ලා ෙගන කූඩු
කරලා වස්ගමුවට ගිහින් දැමුවා. උන් නැවත ආෙව් නැහැ. නමුත්
නුවර වාෙග් තැනකින් රිළවුන් අල්ලා ෙගනැල්ලා අෙප් පෙද්ශයට
අතහැර තිෙබනවා අප දැක්කා. අප ගිහින් ෙවනත් කලාපයකට
දැමුවා. ෙවනත් කලාපයක සතුන් ෙගනැල්ලා අෙප් කලාපයට
දමා තිෙබනවා. ඒ පශ්නය පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන
ආයතන විසින්, කාර්ය මණ්ඩල විසින් මුළු රෙට්ම යම්කිසි වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කළ යුතුයි. නුවර රිළව් ෙමහාට ෙගනැවිත්
දමන්නත් ෙමෙහේ රිළව් වස්ගමුවට ෙගන ගිහින් දමන්නත් කටයුතු
කරනවාට වඩා ෙම් පෙද්ශ සිතියම්ගත කරලා ඒ ස්ථානයට ෙගන
ගිහින් දැම්ෙමොත් මම හිතන හැටියට ෙම් සතුන් පාලනයට අමතරව
ෙම් පශ්නයට ෙලොකු විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම වායු රයිෆල් වැනි
ෙද්වල් සත්වයාට හානියක් ෙනොකර භාවිත කරන්න ඕනෑ. වායු
රයිෆල් ෙදන්න අප ෙම් අවුරුද්ෙද් මුදලකුත් ෙවන් කර තිබුණා.
රිළවුන් අල්ලන්නත් අප මුදල් ෙවන් කළා. ඒ කටයුත්තත්
කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම්දී විෙශේෂෙයන්ම අපට
නව තාක්ෂණික කමෙව්ද උපෙයෝගි කර ගන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට
ෙම් සඳහා අප කාලයක් ෙදන්න ඕනෑ. කියන්න ෙබොෙහෝ කරුණු
කාරණා තිබුණත්, මට ලැබී තිෙබන කාලය සීමිත නිසා කථාව
ෙකටි කරන්න සිදු ෙවනවා. පරිසරයත්, ෛජව විවිධත්වයත් ගැන
අපට කථා කරන්න ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්
දුම්බර කඳුවැටිය, රිවර්ස්ටන් වැනි ස්ථාන ෙම් රෙට් තිෙබන
සුවිෙශේෂී පරිසර කලාප ෙවනවා. ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම
පරිසරයක්ම, කාලගුණයක්ම ඒ දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා. විනාඩි
කීපයකදී ෙම් හැම කලාපයක්ම පසු කරන්න අපට පුළුවන්. ගරු
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ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා පසු ගිය කාලෙය් ෙම් කටයුතු ෙවනුෙවන්
මාතෙල් දිස්තික්කෙය් නිරන්තරෙයන් ඇවිද තිෙබනවා. ඒ ගැන
මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඔබතුමාට කථා කරන්න
කාලය ෙදමින්, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා ෙගනාපු
ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියන ෙගෞරවණීය ඉල්ලීම
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
අමාත තුමා)

මහතා

(කෘෂිකර්ම

නිෙයෝජ

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

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මන්තීතුමා අද ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. එය අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට, ෙගොවි
ජනතාවට ෙබෙහවින් බලපාන වැදගත් ෙයෝජනාවක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමිය ෙම් අවස්ථාෙව්
මූලාසනෙය් ෙනොසිටියා නම් ඔබතුමියත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්
සාකච්ඡාවට, සංවාදයට සහභාගී ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
ෙම් ෙයෝජනාව හරහා ඉතාම හරවත් සාකච්ඡාවක් අපට
අසන්න ලැබුණා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව දිස්තික්ක ගණනාවකම
ෙගොවි ජනතාවෙග් අෙඳෝනා, මැසිවිලි, විවිධ ෙයෝජනා අෙප්
කෘෂිකර්ම අමාත ාංශයට ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය වසෙර්
පැවැත්වූ "දැයට කිරුළ" ජාතික වැඩසටහන යටෙත් වසම්
මට්ටෙම් ජංගම ෙසේවා පැවැත්වුණු අවස්ථාෙව් ගම් ගණනාවකින්ම
ෙගොවි සංවිධාන සහ ෙගොවි මහත්වරුන්ෙගන් ෙපෞද්ගලිකවත් ෙම්
ඉල්ලීම ආවා, වන සතුන්ෙගන් වන ෙම් උවදුරට යම්කිසි විසඳුමක්
ඕනෑය කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම සතුන් වර්ග කීපයක් ගැනම ෙමහිදී සඳහන්
වුණා. මා නැවත කිව්ෙවොත්, වන අලි, වල් ඌරන්, ඉත්තෑවන්,
ෙමොනරුන්, රිළවුන්, වඳුරන්, දඬු ෙල්නුන්, මුවන්, මීමින්නන් වැනි
සතුන් ගැනයි වැඩිපුර ෙමතුමන්ලා කිව්ෙව්. සමහර පෙද්ශවල දඬු
ෙල්නුන් වැඩි වශෙයන් ඉන්නවා. ෙම් සතුන්ෙගන් අද කෘෂි
ෙබෝගවලට වාෙග්ම වැවිලි ආර්ථිකයටත් බලපෑම් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ෙපොල් වගාව සම්බන්ධවත්
කියැවුණා. ඒ විධියටම රබර් වගාවටත් යම් යම් සතුන්ෙගන්
බලපෑම් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. රබර් පැළ ඉත්තෑවන්ෙගන් ෙබ්රා
ගන්න ෙබොෙහොම අමාරුයි. ඒ නිසා රබර් වවන අය ෙම්
ඉත්තෑවන්ෙගන් වන උවදුර පිළිබඳව කථා කරනවා.
ඌරන්ෙගන් ෙත් වගාවට හානි ෙවනවා. ඌරන් රාති කාලෙය්
ගිහින් ෙනොෙයකුත් ෙපරළි කරනවා ෙන්. එතෙකොට ෙත් පැළ
ඔක්ෙකොම විනාශ ෙවනවා. ෙම් විධියට බැලුවාම පධාන වැවිලි
තුනටත්, අනිකුත් කෘෂි ෙබෝගවලටත් වන සතුන්ෙගන් වන උවදුර
එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට පධාන ෙහේතුවක්
හැටියට අප දකිනවා මානව කියාකාරීත්වය. මානව සංවර්ධනෙය්
විවිධ සංවර්ධන ෙහේතුන්ම ආපසු අපට බලපා තිෙබනවා. ෛජව
විවිධත්වය විනාශ කරමින් කරන කියා නිසාත්, සත්ත්ව වර්ධනය
වැඩි වීමත් නිසා අද ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කැලෑ
තුළ සතුන්ට තිබුණු ඉඩ කඩ අඩු වීම නිසාත් ෙම් සතුන් අද පුළුවන්
තරම් ගම්වලට, නගරවලට
පැමිෙණන්න පටන් අරෙගන
තිෙබනවා. ඒකයි නගරාශිත පෙද්ශවලත් අද වඳුරන් දකින්න
ලැෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පදිංචි රුවන්වැල්ල
පෙද්ශයටත් පථම වතාවට ෙමොනරුන් රංචුවක් ඇවිත් සිටිනවා.
ෙම් සතුන් ෙකොෙහන් ආවාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. ෙමොනෙරක්
අප නිවස අසළටත් ඇවිත් ගිහින් තිෙබනවා. මා ඒ ෙවලාෙව්
නිවෙසේ සිටිෙය් නැහැ. ඒ පෙද්ශවල සමහර අය ෙමොනරුන් දැක
නැති නිසා උන් දකින්න ආසයි. නමුත් ෙමොනරාෙගන් වන හානිය
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අතර ෙනොකියැවුණු එක
පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක දැයට කිරුළ වැඩසටහනින් තමයි
හඳුනා ගත්ෙත්. ෙම් පෙද්ශෙය් කැලෑ වැදුණු ගව රංචු සිටිනවා.
හීලෑ ෙවලා සිටි ෙම් ගවයින් අවුරුදු 10ක්, 12ක් තිස්ෙසේ කැලෑවලට
ෙවලා ඉඳලා දැන් කුළු හරකුන් බවට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්
සතුන් කුඹුරුවලටත්, අනිකුත් ෙගොවි බිම්වලටත් විශාල හානියක්
කරන බවට ෙගොවි මහත්වරුන්ෙගන් පැමිණිලි ලැබී තිෙබනවා.
ෙම් තත්ත්වය ගැන බලන්න කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය මඟින්
කමිටුවක් පත් කළා. ෙම් පිළිබඳව අපි යම් කිසි ෙයෝජනා මාලාවක්
සකස් කරලා තිෙබනවා. අෙප් අතිෙර්ක ෙල්කම් ආචාර්ය නිමල්
දිසානායක මහත්මයාෙග් පධානත්වෙයන් 2013.10.22වැනි දා
තමයි ෙම් කමිටුව රැස් වුෙණ්. එහිදී යම් ෙයෝජනා කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් අපට තනිවම ෙම් ෙයෝජනා
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
වනජීවි සම්පත් සංරක්ෂණ අමාත ාංශය, පරිසර හා පුනර්ජනනීය
බලශක්ති අමාත ාංශය, රාජ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන
අමාත ාංශය, කෘෂිකර්ම අමාත ාංශය වාෙග් විවිධ අංශ කිහිපයක්
එකතු ෙවලා යම් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක් හදන්න ඕනෑය කියන
අදහෙසේ අපි ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම එම කමිටු වාර්තාව තුළ
පතිපත්ති තීරණවලට එළැඹීම පිළිබඳ ෙයෝජනා කිහිපයක්ම
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කටයුත්ෙත්දී පජා සහභාගිත්වය ලබා
ගැනීම පිළිබඳව, ෙගොවි ජනතාවටත්, වන සතුන්ටත් ඒ අවශ
පහසුකම් සැලෙසන යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ
පිළිබඳව, ජීව විද ාත්මක කම පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව කරුණු
ගණනාවක් ගැන අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු නිෙයෝජ ඇමතිතුමනි. ඊ ළඟට ගරු
විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා අමාත තුමා.

විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළ යුතුව තිෙබනවා, එක කාරණයක්.
ඒක සමහර පළාත්වල පවතින සාම්පදායික විශ්වාසයක් ෙවන්න
පුළුවන්. මීට අවුරුදු අටකට, දහයකට ෙපර සබරගමුව පළාෙත්
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය් මම
ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශෙය් කරපු සංචාරයකදී ෙගොවි රැස්වීමකදී මුණ
ගැහුණා ඉතාම පළපුරුදු ෙගොවි මහත්මියක්. ඒ අවස්ථාෙව්ත් ෙම්
වන සත්ව පශ්නය පිළිබඳව කථා කළා. එතැනදී එතුමිය නැඟිටලා
කිව්වා, "මෙග් පියාත් ෙගොවිෙයක්. මම කරන්ෙන්ත් ෙගොවිතැන.
නමුත් මෙග් ෙගොවි ෙපොළට කිසි දවසක වන සතුන්ෙගන් හානියක්
ෙවලා නැහැ,
කෘමීන්ෙගන්වත් හානියක් ෙවලා නැහැ. ඒකට
ෙහේතුව, මම ෙකම් කම භාවිතා කරනවා" කියලා. මම ඒක පළමුව
අහන ෙකොට විශ්වාස කෙළේ නැහැ. නමුත් එතුමියෙග් කථාෙවන්
පසු එතැන හිටපු කිසිම ෙකෙනක් ඒ මතය බිඳින්නවත්, ඒ මතයට
කිසිම බාධාවක් ෙවන විධියටවත් කථා කෙළේ නැහැ. එතැනදී මමත්
ජීවිතෙය් පථම වතාවට වටහා ගත්තා, අෙප් පාරම්පරිකව තිෙබන
ෙද්වල්වල, යම් කිසි වටිනාකම්වල හරයක් තිෙබන බව. ඒ නිසා, ඒ
ෙකම් කම පාවිච්චි කරමිනුත් වන සත්ව උවදුරුවලින් වගාව ෙබ්රා
ගන්නා පාරම්පරික ෙගොවි ජනතාව තැනින් තැන ඉන්න බව අපි
අමතක ෙනොකළ යුතුව තිෙබනවා. ෙකෙසේ වුවත්, අපි ෙම් පශ්නයට
මුහුණ දිය යුතුව තිෙබනවා. ඒෙකන් අපට මඟ හරින්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ෙම් පශ්නය සම්බන්ධෙයන් කටයතු
කරන්න අපි පමාද ෙවලා තිෙබනවා.

ෙම් පශ්නෙය්දී අපි දකින ෙදයක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, අෙප් භූමිය තුළ ෛජව විවිධත්වෙය්
සමතුලිතභාවය දැවැන්ත විධියට බිඳ වැටිලා තිෙබනවා. ඒ
සමතුලිතභාවය බිඳ වැටීම නිසා අපි පශ්න රාශියකට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. වන සතුන්ෙගන් සිදුවන හානි පිළිබඳ අපි ෙබොෙහොම
බරපතළ විධියට කථා කළා. අෙප් වයි.ජී. පද්මසිරි නිෙයෝජ
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් අපි ළඟ ෙකම් කම තිබුණා. ඊටත් වඩා
අපි ළඟ තිබුණා, ෙලොකු සම්මතයන්. පරණ මිනිස්සු ගහක ඵල
ෙනළන ෙකොට ඔක්ෙකෝම කඩා ෙගන කෑෙව් නැහැ. ඒෙකන්
ෙකොටසක් ඉතුරු කළා, සත්තුන්ට කන්න. කුඹුරු කපන ෙකොට
කුඹුෙර් ෙකොටසක් -ලියැද්දක්- ඉතුරු කළා, ගිරවුන්ට, සත්තුන්ට
කන්න. ඒ වාෙග්ම, අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙම් සත්තු
ෙගොවිතැන් කරලා කන්න පුළුවන් අය ෙනොෙවයි කියන එක.
කවුරු හරි හිතනවා නම් ෙම් සත්තුන්ටත් ෙගොවි තැන් කරලා
කන්න පුළුවන් කියලා ඒක අෙප් සත්වයන්ෙග් පැවැත්මට ෙහොඳ
ෙදයක් ෙනොෙවයි. අපි ෙගොවිතැන් කරන ෙදයින් ෙකොටසක්
ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුයි. එෙහම පංගු ෙප්රු කමයක් තිබුණා. ඒ
පංගුව හරියට ෙබදා හදා ෙගන, භූමිය හරියට ෙබදා හදාෙගන,
භූමිය කළමනාකරණය කර ෙගන ජීවත් වීෙම් රටාවක් අෙප්
පැරැන්නන් අතර, පැරණි
රජදරුවන් අතර තිබුණා.මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කුළු වැව් හදන්න
කටයුතු කිරීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ෙහේන් ෙගොවිතැන ගැනත් එතුමා
උනන්දුවක් දක්වනවා. 1977 දී ෙහේන් ෙගොවිතැන තහනම් කළා.
අපට දැන් ඒ ඵල විපාක භුක්ති විඳින්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සභාව තුළදී
කෙළේ ඉතාම වැදගත් කාර්යභාරයක්. එතුමා ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කිරීමත් එක්කම, අෙප් ෙම් අමාත ාංශ කිහිපය එකතු
ෙවලා, අෙප් රෙට් ෙගන යන ෙම් ආර්ථික සංවර්ධනයට හා
කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතයට බලපාන ෙම් වැදගත් ෙයෝජනාව ඉදිරියට
ෙගන ගිහිල්ලා ඉක්මන් සහ දීර්ඝ කාලීනව බලපවත්වන ෙහොඳ
වැඩ පිළිෙවළක් අපට හදා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස
කරනවා. ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න අවශ සහාය ලබා ෙදන්න
අපි සූදානම් කියන එකත් මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa

මූලාසනාරූඪ
තිෙබනවාද?

ගරු

මන්තීතුමියනි,

මට

විනාඩි

කීයක්

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ
අෙප් තරුණ මන්තීවරයාෙග් පියාත් මාත් එක්ක එකට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටියා. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, එතුමා ඉතාම
කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබීම ගැන. ෙම් ෙයෝජනාව
පිළිබඳව අෙප් පක්ෂපාතීභාවය සහ ෙගෞරවය ඔබට හිමි ෙවනවා.

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "ඔක්ෙකොම කුණු ෙබ්රුවල්
ෙබොක්කට" කිව්වා වාෙග් සතුන් නිසා ඇතිවන කරදර ටික අෙප්
පැත්තට දමලා තිෙබනවා. වන සත්ව සහ වෘක්ෂලතා ආඥාපනත
යටෙත් වනජීවී සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට සියලු සතුන් අයිති
වුණත්, අෙප් බල පෙද්ශය හැටියට අපට හිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙම් ලංකා භූමිෙයන් දහහතෙරන් එකයි. සංවර්ධිත කලාප, වන
සංරක්ෂකෙග් කලාප අපට හිමිකමක් නැහැ. මහ සයුෙර්ත් අපට
අයිති ෙකොටස් තිෙබනවා.
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පවතින ආහාර හා ජල සුලබතාව වාෙග්ම සතුන් විසිරී ඇති
භුමි පමාණය වැනි කරුණු සැලකිල්ලට ගත්තාම ඒවා ඔවුන්ෙග්
ෙබෝවීමට ෙහේතු ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අෙප් ගරු එරික්
පසන්න වීරවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් විෙලෝපීයන්
නැති වීමත් ෙම් පශ්නයට එක ෙහේතුවක්. ඒ කියන්ෙන් ෙම් සතුන්
ෙගොදුරු බවට පත් කර ගන්නා සතුන් නැති වීම. අද එක
පැත්තකින් ආදිවාසීන්ට දඩමස් කෑම, සතුන් මැරීම, සිහින්
දඩයමක් කර ගැනීම තහනම් කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ
වාෙග්ම ඒ කාලෙය් -අපි කුඩා කාලෙය්- ගමින් ගමට ගිය
අහිකුණ්ඨික ජනතාව රිළවුන් වැනි සතුන් අල්ලා ෙගන කෑවා.
කැලෑ පමාණය අඩු වුණු නිසා අද උකුස්සන්ෙග් ගහණය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නරින්ෙග් ෙබෝවීෙම් පමාණය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඒ කාලෙය් දැඩි ශුෂ්ක කාලගුණික
තත්ත්වයන් තුළ රිළවුන්ට ආහාර නැතිවීම වැනි කරුණු සිදු වුණා.
නමුත් දැන් ආහාර ෙබොෙහොම සුලබයි.
ඊළඟ පශ්නය තමයි ෙම් සතුන්ෙග් රුචිකත්වය අපි ෙවනස් කර
තිෙබන එක. අද ෙම් රෙට් ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සු ඇවිදින්න යනවා.
යාපනෙය් යනවා; අනුරාධපුරෙය් යනවා; ෙපොෙළොන්නරුෙව්
යනවා. අද මිනිස්සු නිදහෙසේ ඇවිදිනවා. ඒ ඇවිදිනෙකොට
ඒෙගොල්ෙලෝ ෙගන යන ආහාර පාන ඉතිරි වුණාම, ඒවා
සම්පූර්ණෙයන්ම දමන්ෙන් සතුන්ට කන්නයි. ඒ නිසා ඒ සතුන්
මිනිසාෙග් ආහාරවලට පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. මිනිසාෙග්
ආහාරවලට ඒ සතුන් රුචිකත්වයක් දක්වනවා. ඒ නිසා මිනිස්
වාසයට ගම් වැදීමට සහ මිනිසුන් ආකමණය කිරීමට ඒ සතුන්
දැන් පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා අෙප් නරක පුරුදු නිසා
සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල්. අපි කෑම කාලා ඉතිරි ටික සතුන්ට දමනවා.
අද අපි දහඅට වංගුෙවන් ගියත් ඒ තත්ත්වය ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
ෙබරගල පාෙර් ගියත් ඒ තත්ත්වය ෙපෙනන්න තිෙබනවා.
අනුරාධපුරෙය් ගියත් එෙහමයි. ෙපොෙළොන්නරුෙව් ගියත් එෙහමයි.
අපි ඇති කර ෙගන තිෙබන වැරදි පුරුදුත්, අෙප් නරක සිරිත්
විරිතුත් ෙම් සතුන්ෙග් ෙබෝවීමට මහත් පිටුවහලක් ලැබී තිෙබනවා.
අෙප් වන සත්ව සහ වෘක්ෂලතා ආඥාපනතට අනුව ඌරන්
රිළවුන් වැනි සතුන් ආරක්ෂිත සතුන් ඝනයට වැෙටන්ෙන් නැහැ.
ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ඔවුන් අෙප් ආරක්ෂක සතුන් ෙනොෙවයි.
නමුත් සමහර වනජීවී නිලධාරින් ෙගවල්වලට පැනලා වල්
ඌරුමස් හට්ටි උස්සා ෙගන යනවා අපි දකිනවා. ඒක වැරදි වැඩක්.
ඒක අපට අයිති ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම් සතුන් පළිෙබෝධ pest - ෙලස සලකා කටයුතු කිරීමට ෙගොවි ජනතාවට හැකියාව
තිෙබනවා. ඒක ඉතා පැහැදිලියි. ඒ කියන්ෙන්, අපි ෙම් සතුන්
පළිෙබෝධ හැටියට කල්පනා කරලා ගන්නා කියා මාර්ගය කුමක්ද,
එය ගැනීෙම් කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඒ අයිතිවාසිකම ෙගොවි
ජනතාවට තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙගොවි ජනතාවට ඒ සඳහා
කියාත්මක වීෙම් කිසිම බාධාවක් නැහැ. අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන්
උපෙදස් ෙදන්න පුළුවන්; මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සතුන්
ඇල්ලීෙම් කමෙව්ද, පතිෂ්ඨාපනය කළ යුතු ආකාරය වැනි
කරුණුවලටත් ෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්.
අපි එවැනි මැදිහත්වීම් කරනවා. එවැනි උපෙදස් ෙදනවා. අපට කූඩු
ලබා ෙදන්න පුළුවන්. අෙප් හැකියාෙව් හැටියට අවශ එවැනි
උපකරණ සපයනවා. ෙම් පිළිබඳව මහජන පැමිණිලි ආවාම අපි
සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ගැන කටයුතු කරනවා. ඒවා තමයි අපට
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල්.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම, ෙමොනරුන්,
උකුස්සන්, දඬුෙල්නුන් වැනි සත්තු ඉන්නවා. මට අෙප් ගරු
පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා ලිපියක් එව්වා, මත්තල ගුවන්
ෙතොටුෙපොළට එන ෙමොනරුන් අල්ලන්න කියලා. ඇත්තටම පසු
ගිය කාලෙය් ෙමොනරුන් එෙහම එළියට එන්න පධාන ෙහේතුවක්
තිබුණා. ඒ තමයි යුද්ධය පැවතීම. යුද්ධය පැවතුණු නිසා
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ෙමොනරුන් අෙප් පළාත්වලට ආවා. ඌව පළාතට, කෑගල්ල
දිස්තික්කයට එෙහම ආවා. ඒ ආවාම ඒ පැති සරුසාර නිසා ඔවුන්
ඒ පැත්ෙත් නවතින්න පටන් ගත්තා. ෙම් සතුන්ට විශාල ඉල්ලුමක්
තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල සුරතලයට ඇති කරන්න සහ
විවිධ වෙනෝද ානවලට. විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. හැබැයි අද
සතුන්, ෙම් ෛජව විවිධත්වය විශාල ජාන මං ෙකොල්ලයක්,
විශාල ජාවාරමක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක සිදු වී
තිෙබන්ෙන් රාජ මැදිහත් වීමකින් ෙතොරව, පුද්ගල මැදිහත්
වීෙමන්. ඒ බරපතළ ජාන මං ෙකොල්ලය නවත්වා ඒ ෙවනුවට ෙම්
තුළින් ෙම් රෙට් ජාතික ආදායමට යම් කිසි මැදිහත් වීමක් කරන්න
පුළුවන්. ෙමොකද, අෙප් රට ජාන මධ ස්ථානයක්. අපි දන්නවා,
වල්ලාපට්ට, ෙකොතලහිඹුටු වාෙග්ම අලින්, කැස්බෑවන් වාෙග්
විවිධ සතුන් පවා විකිෙණනවා. ෙම්ක අසත ක් ෙනොෙවයි. හූනන්,
කටුස්සන්, ෙගෝනුස්සන් ෙම් සියලු සතුන් විකිෙණනවා. මා ගියා
ජර්මනිෙය් නිව්ෙරම්බර්ග් නුවර පැවැති සතුන්ෙග් පදර්ශනය
බලන්න. මා දැක්කා ෙම් සතුන් ඔක්ෙකෝම විකුණන්න ඉන්නවා.
සුරතල් මසුන් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් රෙට් සත්තුත් හිටියා.
ෙම්වාෙය් සැබෑ වටිනාකම අපි දන්ෙන් නැහැ. සැබෑ ආදායම
ලබන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ෙම් රෙට් ජනතාවට භාණ්ඩාගාරෙයන්
ලැබිය යුතුයි. ෙමොකද, ෙම් රට ජාන මධ ස්ථානයක්. සිලාවතුරට
ගියාම සිලාවතුර මුතු මාළිගාව තිෙබනවා. සුදු ජාතිකයින්ෙග්
ආණ්ඩු කාලෙය් මුතු ෙවළඳාම ෙකරුණා. එතෙකොට ෙඩල්ෆ්
දිවයිනට අශ්වෙයෝ ෙගනැල්ලා විකුණුවා. අශ්වයින් එතැන ෙබෝ
කළා. අශ්ව ගාල තිෙබනවා, කිෙලෝ මීටර් ගණනක් දුරට. ඒ නිසා
ෙම් ෛජව විවිධත්වෙය් ෙපොෙහොසත්කම, ෙමහි වටිනාකම, ෙමහි
තිෙබන අගය එකතු කළ යුතුයි රාජ යට සහ රාජ
භාණ්ඩාගාරයට. එතෙකොට ෙම් සඳහා වනජීවී හා වෘක්ෂලතා
ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් යම් යම් සංෙශෝධන කාලානුරූපීව කිරීෙම්
වගකීම අපට පැවෙරනවා. අපි එවැනි ෙයෝජනා පිළිබඳ සැලකිලි
දක්වා අපි ඒ සංෙශෝධන කරන්න විවිධ අධ යන සහ විවිධ කටයුතු
කරමින් අවශ කියා මාර්ග ගනිමින් පවතිනවා.
මා තව කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් පුංචි රටට
ෙව්යාෙග්, කුහුඹුවාෙග් ඉඳලා ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙලොකුම ක්ෂීරපායී
සතුන් ෙදෙදනා වන නිල් තල්මසා සහ වන අලියා ලැබීම අපට
සම්පතක්. ෙම් සතුන් ඔක්ෙකෝම අපට ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප්
නීතිඥතුමා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමා දන්නවා ඇති
තායිලන්තය, ෙකොරියාව වාෙග් විවිධ රටවලට ගියාම අපට ෙග්
කුරුල්ලකුවත් දකින්න නැති බව. ෙමොකද හම්බ ෙවන හැම සතාම
අල්ලා ෙගන කාලා. හැබැයි ඉතින් ෙබෞද්ධයින් හැටියට අපි සතුටු
ෙවන්න ඕනෑ පව, පින ගැන තිෙබන ගැඹුරු අවෙබෝධය නිසා,
කර්මය විශ්වාස කරන නිසා අෙප් මිනිස්සු බඩගින්ෙන් හිටියත්
එවැනි තත්ත්වයකට ෙපළෙඹන්ෙන් නැති වීම ගැන. ෙම්කත් එක
කාරණාවක්.
බලන්න, අෙප් ආදිවාසින් විතරක් ෙනොෙවයි, අහිගුණ්ඨික අය
ගැන. ඒ අය ගමින් ගමට ආවා ඒ කාලෙය්. වාඩි හදා ගත්තා;
රිළවුන් මරාෙගන කෑවා. හැබැයි, දැන් අෙප් රෙට් ආරක්ෂිත
ගණයට අයත් ෙවලා ඉන්නවා කළු වඳුරා. ඉස්සර දකුණු පළාෙත්
දිගටම හිටියා. අද කළු වඳුරා සම්පූර්ණෙයන්ම වඳ වීෙම්
තර්ජනයට ලක් වුණු සතකු බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද කළු
වඳුරා අවිස්සාෙව්ල්ල පෙද්ශයට පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා.
සමහර කුලක වඳවීෙම් තර්ජනයට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ඔවුන් පිළිබඳව විෙශේෂ ආරක්ෂාව සැලසිය යුතුයි. අපි දැක
තිෙබනවා කළු වඳුරන් විදුලි රැහැන්වලින් මාරු වන ෙකොට ඔවුන්ට
විදුලිය වැදිලා බිමට වැටිලා මැරී සිටි අවස්ථා; එෙහම නැත්නම්
හානි ෙවලා ෙගනාපු අවස්ථා. ෙලෝකෙය් ෙවනත් රටවල ඔවුන්ට
ගමන් කරන්න යම් යම් කමෙව්ද හදලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට පාර
හරහා ගමන් කරන්න, විදුලි සැර ෙනොවදින විධියට කම්බි මතින්
ගමන් කරන්න මාර්ග සකස් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය
ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන් කරන්න ඕනෑ ෙදයක්.
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අපි දන්නවා, ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙගොවි ජනතාවට විශාල
පාඩුවක් සිදු වන බව. ෙම් පාඩුව රෙට් නිෂ්පාදනයට ෙලොකු
බලපෑමක් වනවා. ඒක මා පිළිගන්නවා. අනාදිමත් කාලයක්
තිස්ෙසේ සිදු වූ දැවැන්ත පරිසර විනාශෙය්, ඒ කියාදාමෙය් අනිටු
පතිඵල අද අපට ලැෙබමින් පවතිනවා. ඒ නිසා ෙම් පංගුව ෙබදා
හදා ෙගන පරිසරයත් එක්ක එකට අනුගත ෙවලා අපි ජීවත්
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එකට යස පාඩම් අෙප් ඉතිහාසෙය්
තිබිලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ පාඩම් අපි නැවත අධ යනය කරලා,
අෙප් ෙහේන් ෙගොවිතැන නැවත ස්ථාපිත කරලා වනාන්තරය අවට
තිෙබන ලැව් ගිනි සහ කැලෑ ගිනි වැළැක්වීමට කටයුතු කළ යුතුයි.
වන වියන ආරක්ෂා කිරීමට වන වියනට සමාන්තරව ලැව් ගිනි
වැළැක්වීමට වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් භූමිය තුළ රබර්
වගා කිරීම, ඒ තුළ කුඩා සතුන්ට වාසස්ථාන නිර්මාණය කිරීම වැනි
කරුණු අපට කියාත්මක කරන්න ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම්ක වන ජීවී සම්පත් සංරක්ෂණ
අමාත ාංශෙය් විතරක් වගකීමක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා කී
ආකාරයට අමාත ාංශ සියල්ෙල්ම අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා,
කමිටුවක් මඟින් ෙම් කරුණු විමසා බලා යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා.
ඌරන් පිළිබඳව තිබුණු නීති දැන් අපි ලිහිල් කර තිෙබනවා.
මට මතකයි 2001-2004 කාලෙය්දී රුක්මන් ෙසේනානායක
මැතිතුමා පාරිසරික ඇමතිතුමා වශෙයන් ඉන්නෙකොට ඒ
කාලෙය්දීත් මම ෙම් ගැන කිව්වා. ආදිවාසීන් ඇෙරන්න අනික්
හැෙමෝම දඩමස් කනවා. පහුගිය කාලෙය් යාල වෙනෝද ානය
ඇතුෙළේ තිෙබන සතුන් බීමට ගන්නා වතුරට වස මිශ කරලා
තිබුණා. කතරගම පැත්ෙත් යන අය දඩ මස් කන්නම තමයි
යන්ෙන්. අෙප් දිස්තික්කයට ෙමය ෙලොකු පශ්නයක්. ෙම් නිසා
සතුන් විශාල වශෙයන් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා. අද දඩ මස් කන්න
බැරි ආදිවාසීන්ට විතරයි. නමුත් ඔවුන්ට දුන්ෙනන් ඒ සිහින්
දඩයම් කර ගැනීමට අවශ නීතිමය අවස්ථාව තිෙබනවා. ඔවුන්
වනාන්තරයට ගිහිල්ලා පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වන ෙකොටසක්.
ඊෙය්-ෙපෙර්දා මා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය් පැණි කඩන්න
කැෙල්ට ගිය පිරිසකට වන ජීවි නිලධාරින් ගහලා තිෙබනවා.
කරාඬුගල කියන්ෙන් මා නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය් තිෙබන
ෙබොෙහොම දුෂ්කර ගම්මානයක්. මෙග් අමාත ාංශෙය් නිලධාරින් ඒ
අයට ෙහොඳටම ගහලා තිෙබනවා. ඒ අය ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා,
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි කරලා තිබුණා. පසුව ඒක සමථයකට පත්
කළා. ගහලා පැණි ටික උදුරාෙගන තිබුණා. ඒ නිසා අරලු, බුළු,
ෙනල්ලි, බිං ෙකොෙහොඹ වැනි ෙබෙහත් දව එකතු කිරීමට, පැණි
ලබා ගැනීමට, ආදිවාසීන්ට අවශ යම් සිහින් දඩයමක් කර
ගැනීමට අවශ
වට පිටාව සකස් කළ යුතු ෙවනවා. අපි ෙම්
ආහාර රටාව ෙවනස් කෙළොත්, ෙම් චකය ෙවනස් කෙළොත් ඒක
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවනවා.
ෙමහිදී හරක් ගැනත් පශ්නයක් මතු වුණා. වෙනෝද ානය තුළ
හරක් ලක්ෂ ගණනක් ඉන්නවා. හරකා මළ මූතා පහ කළාම
අලියා ඒ වතුර ෙබොන්ෙනත් නැහැ, ඒ තණෙකොළ කන්ෙනත්
නැහැ. අලින් ගම් වදින්න පධාන ෙහේතුවත් ඒකයි. අලින්ට තණ
බිම් ෙවන් කරන්න ඕනෑ. තණ බිම් ෙවන් කළාම මිනිස්සු ඒ තණ

146

බිම් ඒකාධිකාරයක් බවට පත් කර ගන්නවා. තණ බිම් ෙවන්
කරලා දුන්නාම ඒවාට යන්ෙන් cowboysලා ෙන්. පිට රට
ඉන්නවා වාෙග් අෙපත් cowboysලා ඉන්නවා. ඒ අය ටී 56
තුවක්කු අරෙගන, මඩු ගහ ෙගන, ෙගවල් හදා ෙගන ඊට පසුව ඒ
ඉඩම් අයිති කර ගන්නවා. ඒ නිසා ෙපොදු තෘණ භූමි ඇති කිරීම
සහ ඒවා ආරක්ෂා කිරීම අෙප් වගකීමක් ෙවනවා.
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ සැවැත්නුවර ෙජ්තවනාරාමෙය්
ජීවමානව වැඩ සිටි කාලෙය්දී
බිම්බිසාර රජ්ජුරුෙවො හිටියා;
අෙන්පිඬු සිටාෙණෝ හිටියා; විශාඛාව හිටියා. නමුත්
ෙජ්තවනාරාමයට අල්ලපු ඉඩෙම් තිබුෙණ් චුන්ද සූකරෙග් ඌරු
ෙකොටුව. ඒෙක් හැමදාම ඌෙරො මැරුවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට
ඒ ශබ්දය ඇහුණා. නමුත් ඒෙකන් ධර්මයට හානියක් වුෙණ් නැහැ.
උන් වහන්ෙසේ කවදාවත් ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. දවසක්
ආනන්ද හාමුදුරුෙවෝ උන්වහන්ෙසේට කිව්වා, "ස්වාමීනි අදත් ෙම්
පාපතරයා ඌෙරක් මරනවා" කියා. එතෙකොට බුදුරජාණන්
වහන්ෙසේ වදාළා, "නැහැ, ඒ ඌෙරක් මරනවා ෙනොෙවයි, චුන්ද
සූකර පණ අදිනවා" කියලා. ඒ නිසා ඒ කර්ම චකයට, ඒ ජීවන
චකයට ඉඩ දීම අප කාෙග්ත් වගකීමක්. ෙමවැනි ෙද්වල්වලට වන
දැවැන්ත මැදිහත් වීම් තුළින් අපට ෙපෙනනවා, අද අෙප් රෙට්
මතවාද ෙගොඩ නඟා තිෙබනවාය කියන එක. ඒ මතවාද තුළ
ෙබෞද්ධ සහ අනිකුත් ආගමික මතවාදයන් යටපත් ෙවමින් අලුත්
ෙද්වල් මතු ෙවමින් පවතිනවා. ෙම්වා ෙම් කථාවට අවශ යි කියා
මා හිතන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්ක තමයි ෙමතැනදී ගන්න තිෙබන
පධාන මාතෘකාව හැටියට මට ෙපෙනන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
ස්වාභාවික චකයට නතු ෙවලා කටයුතු කෙළොත් අපට ෙම්ක
විසඳා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි.
මම මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
ෙම් පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ අෙප් ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
මන්තීතුමාට, ෙරෝහණ
දිසානායක නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට,
වයි.ජී. පද්මසිරි නිෙයෝජ ඇමතිතුමාට, ෛවද ෙරෝහණ
පුෂ්පකුමාර මන්තීතුමාට ෙමන්ම, මූලාසනෙය් සිටින ගරු ශියානි
විෙජ්විකම මන්තීතුමියට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ ගරු
මන්තීතුමිය අෙප් අල්ලපු දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අෙප්
අසල්වැසිෙයක්. එතුමිය මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව්දී කථා
කරන්නට ලැබීමත් භාග යක් හැටියට මා සලකනවා. අපි එකතු
ෙවලා යම් කමෙව්දයක් හදන්නට ඕනෑ. පාරිසරික ඇගැයීමක්
ඇතිව ෙම් සියලු කටයුතු කිරීම වැදගත්ය කියා මා කල්පනා
කරනවා. ෙම් සඳහා විසඳුමක් ලබා ගැනීමට ඔබතුමන්ලා දක්වන
උනන්දුව පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය පළ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

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

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ.භා. 7.15ට, 2014
බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

ජූලි 09 වන

அதன்ப பி.ப. 7.15 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2014
தன்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

ைல 09,

Adjourned accordingly at 7.15 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
09th July, 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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පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙය් අධිකාරී ෙවත සෑම වර්ෂයකම ෙනොවැම්බර්
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නියමිත දිෙනන් පසුව එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්.
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