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අතුෙකෝරල මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිෙග් ෙදොන් ෙහක්ටර් හයිජිනස් (පුත්තලම) 
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කුමාරසිරි, ජයසුන්දර මුදියන්ෙසේලාෙග් ආනන්ද (ෙමොණරාගල) 
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ග 
 ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ්  (රත්නපුරය) 
ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 
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ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජනවාරි 19  අභාවපාප්ත විය.] 
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් චන්ද රූපසිංහ (ෙකොළඹ) 
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

චන්දසිරි, ගජදීර විදාෙනආරච්චිෙග් බාන්ස් (මාතර) 
 චන්දෙසේන,  සමරෙකෝන් මුදියන්ෙසේලාෙග් (අනුරාධපුරය) 
 

ජ 
  

ජයෙකොඩි, ආරච්චිලාෙග් සිසිර (ගම්පහ) 
ජයතිලක, මලිත් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
ජයතිස්ස, අප්පුහාමිලාෙග් නලින්ද (කළුතර) 
ජයමහ, නලින්  බණ්ඩාර  (කුරුණෑගල) 
ජයරත්න, අනුර සිඩ්නි (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ජයරත්න, අනුරාධ ලංකා පදීප් (මහනුවර) 
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)  
ජයවර්ධන, ෙසේනාධීරෙග් ෙදොන් කවින්ද ෙහේෂාන් (ගම්පහ) 
ජයවර්ධන, ෙහේරත් මුදියන්ෙසේලාෙග් ලකී දිසානායක (මහනුවර) 
ජයවිකම, ගාමිණී  (කුරුණෑගල) 
ජයසූරිය, කරු (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ජයෙසේකර, දයාසිරි  (කුරුණෑගල) 
ජයෙසේකර, ෙපේමලාල් (රත්නපුරය) 
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල) 

 

ත 
 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
ෙතෞෆික්, මුහම්මදු ෂරීෆ ්(ජාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජනවාරි 22 දින සිට] 
 

ද 
 

ද ෙමල්, සිරිනාල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දසනායක, ෙදොන් ආතර් චාමර සම්පත් (බදුල්ල) [2015  සැප්තැම්බර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල) 

ද සිල්වා, නිෙලත්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල) 
ද සිල්වා, හර්ෂ (ෙකොළඹ) 
ද සිල්වා, හාදුවාෙමෙරඤ්ඤ පියල් නිශාන්ත (කළුතර) 
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර) 
දිනුෂාන්, ෙදනගම විතාරණෙග් චානක (හම්බන්ෙතොට) 
දිසානායක, අනුර කුමාර (ෙකොළඹ) 
දිසානායක, එරංජන් නවින් (නුවරඑළිය) 
දිසානායක, එස.් බී. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
දිසානායක, ඩී.ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර (දිගාමඩුල්ල) 
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර) 
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය) 
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල) 
දුෂ්මන්ත, ෙහේවා රාලලාෙග් සාරති (කෑගල්ල) 
ෙද්වානන්ද, ඩග්ලස් (යාපනය) 
ධර්මලිංගම්, සිද්ධාර්ථන් (යාපනය) 



(vii) 

 

න 
  

නවවි, ෙමොෙහොමඩ් හනීෆා ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
නානායක්කාර, මලිගස්ෙප ෙකොරෙල්ෙග් නලීන් මනුෂ (ගාල්ල) 
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය) 
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල) 
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 
 

ප 

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික උදිත ෙදද්දුව (මාතර) 
පතිරණ, රෙම්ෂ් චමින්ද ෙබන්ෙතොට (ගාල්ල) 
පරණවිතානෙග්, කරුණාරත්න (රත්නපුරය) 
පලනි, තිගම්බරම් (නුවරඑළිය) 
පියදාස, කළාඳුෙගොඩ කංකානම්ෙග් (නුවරඑළිය) 
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය) 
ෙපෙර්රා, අච්චිෙග් ෙදොන් විතාන ලක්ෂම්න් වසන්ත (මාතෙල්) 
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර) 
ෙපෙර්රා, කසෙදෝරුෙග් සුජිත් සංජය (කෑගල්ල) 
ෙපෙර්රා, කුරුගමෙග් සනත් නිශාන්ත (පුත්තලම) 
ෙපෙර්රා, ඩිලාන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම) 
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් ක්ෙෂේවියර් (කුරුණෑගල) 
පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)  
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, හිරුනිකා එරාංජලී (ෙකොළඹ) 
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස,  අඹතැන්න ෙද්වයලාෙග්  (කෑගල්ල) 
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙපේමරත්න, සුද්දච්චාරිෙග් (මාතර) 
 
  

බ 

බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රංග (පුත්තලම) 
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානි ඔෆීලියා (අනුරාධපුරය) 
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල) 
බණ්ඩාරිෙගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල) 
බසන්ායක, බසන්ායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල) 
බාලසූරිය, තාරක රමන්ය (කෑගල්ල) 

 

ම 

  

මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල) 
මන්සූර්, ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මුහම්මදු (දිගාමඩුල්ල) 
මයිල්වාගනම්, තිලකරාජා (නුවරඑළිය) 
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාබ් (ෙකොළඹ) 
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 
මහරූෆ්, ඉම්රාන් (තිකුණාමලය) 
මෙහේසව්රන් මහත්මිය,  විජයකලා (යාපනය)  
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) 
මායාදුන්ෙන්, සරත් චන්දසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015  සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස ්විය.] 
මාරපන, තිලක් ජනක (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මාරසිංහ, චන්දජිත් ආශුෙබෝධ (ජාතික ලැයිස්තුව) 
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය) 
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල) 
මුත්තු, සිවලිංගම් (නුවරඑළිය) 
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාතික ලැයිසත්ුව) 
මුහම්මදු, අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහම්මදු (තිකුණාමලය) 



(viii) 

 

ය 
යාපා,  අප්පුහාමිලාෙග් අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල) 
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිත්තම්බි (මඩකළපුව) 
 

ර 
 
රණතුංග, අර්ජුන (ගම්පහ) 
රණතුංග, පසන්න (ගම්පහ) 
රණවක, අච්චිෙග් පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ) 
රණවීර, බුලත්වැලෙග් පසන්න (ගම්පහ) 
රණසිංහ ආරච්චිෙග්, ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ  ( ෙපොෙළොන්නරුව) 
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රත්නායක, ආර්.එම්.සී.බී. (නුවරඑළිය) 
රත්නායක, සාගල ගෙජ්න්ද (මාතර) 
රත්නායක, වීරෙකෝන් බිමල් නිෙරෝෂන් (ජාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැම්බර් 14 වන දින සිට] 
රත්වත්ෙත්, ෙලොහාන් එවින්ද (මහනුවර) 
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය  (මහනුවර) 
රහුමාන්, ෙමොෙහොමඩ් මුජිබුර් (ෙකොළඹ) 
රාජකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගම්පහ) 
රාජපක්ෂ, චමල් ජයන්ත (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට) 
රාජපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල) 
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධාකිෂ්ණන්, ෙව්ලුසාමි (නුවරඑළිය) 
රාමනාදන්, අන්ගජන් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රංජන්  (ගම්පහ)  
රිෂාඩ්, අබ්දුල් (වන්නි) 
 

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය) 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය) 
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගම්පහ) 
විකමනායක, විදුර (කළුතර) 
විකමරත්න, ඉරාන් (ෙකොළඹ) 
විකමරත්න, ජයම්පති (ජාතික ලැයිස්තුව)   
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ) 
විජිත, ෙබ්රුෙගොඩ ආරච්චිෙග්  (ෙමොණරාගල) 
විෙජ්තුංග,  ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)  
විෙජ්පාල, ෙබෝපාෙගොඩ ෙහට්ටිආරච්චිෙග් (ගාල්ල) 
විෙජ්මාන්න මහත්මිය, තුසිතා (කෑගල්ල) 
විෙජ්මාන්න, ලක්ෂම්න් ආනන්ද (කළුතර) 
විෙජ්රත්න මහත්මිය, ජම්බුගහ පිටිෙය් ෙගදර ෙරෝහිණී කුමාරි (මාතෙල්) 
විජයවර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ) 
විෙජ්විකම මහත්මිය, රදම්පල ගමෙග් ශියානි (දිගාමඩුල්ල) 
විෙජ්සිරි, ෙලොකුගසේතොට විතාරණෙග් චමින්ද (බදුල්ල) 
විෙජ්ෙසේකර,  ආරච්චිෙග්  ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල  ෙපෙර්රා (ගම්පහ) 
විෙජ්ෙසේකර, කංචන ෙචෝදාත (මාතර) 
විතානෙග්, අංකුඹුර ආරච්චිෙග් ෙහේෂාන් විජය (රත්නපුරය) 
විදානගමෙග්, ෙත්නුක අමිත් (බදුල්ල)  
වියාෙල්න්දිරන්, සතාසිවම් (මඩකළපුව) 
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)  
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ) 
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට) 
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 



(ix) 

 

ස 
 

සමරවිකම, මලික් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරවීර, ජයන්ත (කළුතර) 
සමරවීර, මංගල  (මාතර) 
සමරවීර, රවින්ද (බදුල්ල) 
සමරසිංහ, මහින්ද(ජාතික ලැයිස්තුව) 
සමරසිංහ, සන්දිත් (කෑගල්ල) 
සම්බන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය) 
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතම් (යාපනය) 
සල්මන්, ෙමොෙහොමඩ් හෆීල් ෙමොෙහොමඩ් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සියඹලාපිටිය, බස්නායක රාලලාෙග් රංජිත් (කෑගල්ල) 
සිවෙමෝහන්, සිවපකාසම් (වන්නි) 
සිවශක්ති, අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු (වන්නි) 
සිහාබ්ඩීන්, අමිර් අලි ෙසයිඩ් මුහම්මඩ් (මඩකළපුව) 
සුමතිපාල, තිලංග (ජාතික ලැයිස්තුව) 
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබහම් (යාපනය) 
සුෙර්ස්, වඩිෙව්ලු (බදුල්ල) 
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන්  (රත්නපුරය) 
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂම්න් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැම්බර් 16 දින සිට] 
ෙසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩකළපුව) 
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාදිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්තරම් (යාපනය) 
ෙසේනානායක, වසන්ත නෙර්ෂ් පරාකම (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් චතුර සංදීප (ගම්පහ) 
ෙසේනාරත්න, නම්බුකාර හැළඹෙග් රාජිත හරිසච්න්ද (කළුතර) 
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය) 
ෙසොයිසා, විජිත් විජයමුණි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
 

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 
       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
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ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

අගාමාත්යතුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්ය -  ගරු  රනිල් විකමසිංහ මහතා    
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය සහ ඉඩම්  අමාත්ය - ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්ය -  ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
පවාහන හා සිවිල්  ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු නිමල් සිරිපාල  ද සිල්වා  මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්ය  - ගරු එස.් බී. දිසානායක මහතා 
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්ය - ගරු ඩබ්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්ය - ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා 
උසස ්අධ්යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා 
විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත්ය - ගරු  සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්ය - ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය  - ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
මුදල් අමාත්ය  - ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු  අමාත්ය  - ගරු එස්.බී. නාවින්න මහතා 
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු  රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා  
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ය - ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා 
කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා  
වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්ය - ගරු  විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා  
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  කබීර් හාෂීම්  මහතා 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්ය  - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
අධිකරණ  අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස  මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා 
කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්ය - ගරු  චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය 
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
බන්ධනාගාර පතිසංසක්රණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. සව්ාමිනාදන් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු අබ්දුල් හලීම්  මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා  
නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු සාගල  රත්නායක මහතා 
ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්ය භාෂා  අමාත්ය - ගරු මෙනෝ ගෙන්ෂන් මහතා 
කීඩා අමාත්ය - ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්ය - ගරු හරින් පනාන්දු මහතා   
පාථමික කර්මාන්ත අමාත්ය  - ගරු දයා ගමෙග් මහතා  
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්ය -  ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා 
සංවර්ධන උපාය මාර්ග හා ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ අමාත්ය - ගරු මලික් සමරවිකම මහතා 
විෙශේෂ කාර්යභාර අමාත්ය - (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන අමාත්ය - ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
 

 

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



(xii) 

 

රාජ්ය අමාත්යවරු 

ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ පතිසන්ධාන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා 
මහාමාර්ග රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා  
ඉඩම් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ටී.බී. ඒකනායක මහතා 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා 
මුදල් රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා 
කම්කරු හා වෘත්තීය සමිති සබඳතා රාජ්ය  අමාත්ය - ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා 
අධ්යාපන රාජ්ය ආමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධාකිෂ්ණන් මහතා 
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා 
ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා 
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  රුවන් විජයර්ධන මහතා 
පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබ්ුල්ලා මහතා 
 උසස ්අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා  
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා 
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය 
ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු  සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත  ෙසේනානායක මහතා 
කෘෂිකර්ම රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

 විද්යා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
රාජ්ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුසන්ත  පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගාමීය ආර්ථිකය පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - අමීර් අලි  සිහාබ්දින් මහතා 
මහානගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
නිවාස හා ඉදිකිරීම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
තැපැල්, තැපැල් ෙසේවා හා මුසල්ිම් ආගමික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඩුලිප්  විෙජ්ෙසේකර මහතා 
වැවිලි කර්මාන්ත  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
වරාය හා නාවික කටයුතු  නිෙයෝජ්ය  අමාත්ය - ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ආපදා කළමනාකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ඛනිජ ෙතල් සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය  - ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
රාජ්ය ව්යවසාය සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
සංචාරක සංවර්ධන හා කිසත්ියානි ආගමික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා  
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා    
කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.එම්.එම්. හරිස ්මහතා 
පාර්ලිෙම්න්තු පතිසංසක්රණ හා ජනමාධ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
සව්ෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු  නිමල් ලාන්සා  මහතා 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා 
අධිකරණ  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය හා බුද්ධ ශාසන  නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු එච්.ආර්. සාරති දුෂම්න්ත මහතා 
අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා සංසක්ෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා 
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා 



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා,  ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු කනක 
ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු  රවුෆ් හකීම් මහතා, 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,  ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, 
ගරු පාඨලී චම්පික මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු කබිර් හාෂිම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ 
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු චන්දිම 
වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා,  ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී 
චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා 
මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සභාපති), ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු පී. හැරිසන් 
මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහත, ගරු පාලිත රංෙග් බණ්ඩාර මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මහතා,  ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අලි සාහිර් මවුලානා ෙසයිඩ් 
මහතා,  ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්සව්රන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා , ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද 
ජයතිස්ස මහතා, ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු අයි. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා,  ගරු හිරුනිකා 
ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග 
මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර 
මහතා, ගරු රවීන්ද සමරවීර මහතා,  ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු අෙශෝක් 
අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා,  ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, 
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා, ගරු හර්ෂණ 
රාජකරුණා මහතා,  ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහර්ුෆ් මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මහතා. 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

 ගරු තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ආර්. එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා, ගරු 
ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (සභාපති), ගරු වජිර අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්ද 
මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු බිමල් 
රත්නායක මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ර ෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 
තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය, ගරු එස්. සිවෙමෝහන් 
මහතා 

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු (ආචාර්ය) සරත් 
අමුණුගම මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා,   ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා,  ගරු 
මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා,  ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. 
සුමන්තිරන් මහතා  

 
රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති),ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති 
මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න 
මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා,   ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,    ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි 
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය,  ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි 
මහතා 

 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා 
 

ආර්ථික සංවර්ධන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 
මහතා,  ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. 
ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා,  ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය  

 
ජාත්යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුෙන්ෂ ්ගන්කන්ද මහතා, ගරු අජිත් පී. 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා , ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,  ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,  ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත 
දිසානායක මහතා,  ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු පසන්න රණතුංග මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා 

 

තිරසර සංවර්ධනය සහ පරිසර සහ සව්ාභාවික සම්පත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා,  ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු මහින්ද යාපා 
අෙබ්වර්ධන මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් 
මහර්ූෆ ්මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු 
අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස ්
නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 



(xv) 

 

කාන්තා සහ සත්ී පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය (සභාපති), ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු සුෙම්ධා ජී. 
ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක 
මහතා, ගරු පවිතාෙද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා,  ගරු ව ඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ ්මහතා, ගරු එඩ්වඩ් 
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ෙරොෂාන් රණසිංහ 
මහතා, ගරු ශියානි වි ෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු 
බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා,  ගරු පසන්න රණවීර මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ශාන්ති 
ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය  

 
අධ්යාපනය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව  

ගරු වඩිෙව්ල් සුෙර්ෂ් මහතා (සභාපති), ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා,  ගරු සිරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු ක. තුෙරයිෙරත්නසිංහම් මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා,  ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු 
සුජිත් සන්ජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු මුහම්මදු ඊබාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු  
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන්  මහතා, ගරු චතුර සන්දීප ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා (සභාපති), ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඩග්ලස ්
ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු එම්.එස.් තව්ෆික් මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් 
සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, ගරු 
එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා,  ගරු (ෛවද්ය) කවින්ද ෙහේෂාන් 
ජයවර්ධන මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු 
මන්සූර් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

  
ෙසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධනය, සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, ගරු අනුරාධ 
ජයරත්න මහතා,  ගරු ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා,  ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු 
සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා,  ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු මයිල්වාගනම් 
තිලකරාජා මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු 
(ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 
පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු තාරානාත් බසන්ායක මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා, 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා, ගරු 
කනක ෙහේරත් මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, 
ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් 
මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා, 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් 
පනාන්දු මහතා,  ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු 
සිවශක්ති මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා, 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා 

   
ෛනතික කටයුතු (දුෂණ විෙරෝධී) සහ මාධ්ය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා (සභාපති), ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා 
මහතා, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා, ගරු තිලක් මාරපන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා,  ගරු ඩලස ්අලහප්ෙපරුම 
මහතා, ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු 
එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා,  ගරු මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති 
විකමරත්න මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා, ගරු 
එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි  මහතා 



(xvi) 

 

තරුණ, කීඩා, කලා සහ උරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික 
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා,  ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා, 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතම්බි 
ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු 
ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය, ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් 
රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 

 

ව්යාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ෙසය්යිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා  මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් 
මහතා, ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂම්න්ත මහතා, ගරු සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා,  ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා, 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා, ගරු අ ෙශෝක පියන්ත මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන් මහතා, ගරු පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා, 
ගරු චමින්ද විෙජ්සිරි මහතා, ගරු ෙහේෂාන් විතානෙග් මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ෙහේරත් මහතා 

 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් 
විකමරත්න මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,  ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු අජිත් 
මාන්නප්ෙපරුම මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා, ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා,   ගරු ඉම්රාන් 
මහරූෆ ්මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

නිෂප්ාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු ලක්ෂම්න් 
වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා, ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු (ෛවද්ය) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු එච්.ආර්. සාරතී 
දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා, ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා, ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එම්. 
පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීසව්රන් මහතා, ගරු සිසිර 
ජයෙකොඩි මහතා, ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා, ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,  ගරු සන්දිත් 
සමරසිංහ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 

 

අභ්යන්තර පරිපාලනය හා රාජ්ය කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (සභාපති),ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා, ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් 
කාසිම් මහතා, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා,   ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා, ගරු නිහාල් 
ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා, ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් 
මහතා, ගරු එස.් ශීතරන් මහතා, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සිසිර කුමාර අෙබ්ෙසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් 
අමරෙසේන මහතා, ගරු ෙව්ලුකුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු ශාන්ති ශීස්කන්දරාසා මහත්මිය 

 

පතිසන්ධානය හා උතුර හා නැ ෙඟනහිර නැවත ෙගොඩ නැඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා (සභාපති), ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා,  ගරු 
එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා, ගරු තිලක් මාරපන 
මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා,  ගරු ෙසය්යිඩ් අලි සාහීර් මවුලානා මහතා, ගරු විමලවීර 
දිසානායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ ්මහතා, ගරු අන්නාමෛලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා,  ගරු ඊ. සරවනපවන් 
මහතා, ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
ජයම්පති විකමරත්න මහතා, ගරු (ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 

 
 

 

 

 



(xvii) 

 

විෙශේෂ කාරක සභා 
 

විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් හට ඉදිරි මැතිවරණවලදී ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ සලසා දීෙම් සහ ඊට 
අනුෂංගික  කරුණු විමර්ශනය කර පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට  වාර්තා කිරීම පිණිස වූ විෙශේෂ කාරක සභාව 

 
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය (සභාපති),  ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ෛවද්ය) 

සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු ෆයිසාල් කාසීම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා, ගරු රන්ජන් 
රාමනායක මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා, 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල 
මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු නාලක පසාද් 
ෙකොෙලොන්ෙන මහතා, ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 

 
තිරසර සංවර්ධනය සඳහා වන එක්සත් ජාතීන්ෙග් 2030 න්යාය පතය පිළිබඳ  විෙශේෂ කාරක සභාව  
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා, ගරු වී. එස.් රාධකිෂ්නන් මහතා, ගරු නිෙරෝෂන් 
ෙපෙර්රා මහතා, ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය, ගරු අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ගරු 
බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහරූෆ් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා, 
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) නලින්ද ජයතිසස් මහතා, ගරු ෙරෝහිණී කුමාරි විෙජ්රත්න මහත්මිය, ගරු එස.් 
වියාෙල්න්දිරන් මහතා 



 

 



(xix) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

කථානායකතුමා - ගරු කරු ජයසූරිය   මහතා  
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු තිලංග සුමතිපාල   මහතා 
නිෙයෝජ්ය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන්  මහතා 
 

පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා  
කාර්ය මණ්ඩල පධානී සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා  
සහකාර මහ ෙල්කම්වරු  -  ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ටී.ෙක්. ජයතිලක මහතා 
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 
 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සලිනි නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  
පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය 
 

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය 

සහකාර අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  එස.්බී. කුඵගම්මන මහතා 
පධාන නිලධාරි - ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි - ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා  
 

 ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  
ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක -  
 

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන)  - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය 

ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි. 
ෙසේනාරත්න මහත්මිය, එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරිහු);  එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. 
විතානෙග් මහත්මිය,  ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය,  ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුදිගූ මහත්මිය,  ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. 
ෙදහිගහලන්ද මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය, ඒ.එස්. ධර්මවංශ මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන);  එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා  (පධාන නිලධාරි);  
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය, ආර්.පී.වයි.ටී. 
වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.එස.් සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිෙයෝවනී 
ෙමෙනවිය (පාර්ලි ෙම්න්තු නිලධාරි); ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති 
මහත්මිය, ඩී.බී. රනධීර මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී. නුවන් දුමින්ද මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය 
නිලධාරි) 

පවාහන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා ( ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන නිලධාරි); පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි); 
ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න මහතා ( පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු) 

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -   එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  එම්.ඒ. ජසම්ිනා මහත්මිය 

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

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු -  
ෙල්ඛන භාරකරු -  එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  

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



(xx) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංසක්ාරකවරු - එස.් චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය, සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා 
මහත්මිය 

සහකාර හැන්සාඩ්  සංසක්ාරකවරු - ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය, එස.්ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ටී.ආර්.එම්. 
අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මිය, එෆ.්එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, 
ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ෙක්.පී.එස.් ෙපෙර්රා මහත්මිය, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය 

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස ්මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,  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, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්
මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  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. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී මහත්මිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය,  එන්. ෙක්තිසව්රන් මහතා, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය, ටී.එන්. සමරසිංහ 
මහත්මිය, ජී.එන්. රත්නසීලි මහත්මිය, එච්.ආර්.යූ.එස.් නිවර්චනා මහත්මිය 

කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි 
මහත්මිය,  ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, සි. තුෂස්ාන්තිනි 
ෙමෙනවිය 

ෙජ්යෂඨ් සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි -  එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය, ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා, එම්.බී.වී.එන්.ටී. 
පනාන්දු මහත්මිය. 

සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු -  ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මහතා  

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක - ෙජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා 

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා,   
(පධාන නිලධාරි); සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, එච්.එම්.සී.එන්.ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය,  එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, 
පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එස.්ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා මහත්මිය,  
ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය,  ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන්  මහත්මිය (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු); එම්.ඒ.ෙක්.ඩී.සී. කුමාර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

සැපයුම්  හා ෙසේවා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය,     
ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා  (ෙජ්යෂඨ් සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් -   

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා  මහතා 



(xxi) 

 

 සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තන්තුව 
 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස.් ෙපෙර්රා මහතා  
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා  
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා  
 පරීක්ෂක (සිවිල්) -   සී. එස්. බාලසූරිය මහතා 
පරීක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස්. ඇල්විටිගල මහතා  
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා   
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරි (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
ෙජ්යෂඨ් කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා 
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා  

 

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  -  එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා. 
විධායක සූපෙව්දී-  සී.ආර්. සිල්වා මහතා  
විධායක  ගෘහ පාලක -  
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා  
සහකාර විධායක සූපෙව්දී -  යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා 
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා 
ෙජ්යෂඨ් ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා 
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ -  එච්.යූ. ෙපෙර්රා මහතා,  ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා,  බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ඩබ්.එස්.එස.් 

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා 
 උද්යාන අධීක්ෂක -   
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස.් පුෂ්පකුමාර මහතා,  එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බසන්ායක මහතා, 

එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා , ෙක්.එච්. යසපාල මහතා 
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා,  ෙජ්.ඒ.එන්.එස.් ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. 

ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස්. 
පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා, එස්.සී. ෙර්ණුකා මහත්මිය 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -      
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා., ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. 

නිසස්ංක මහතා 
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
ෙජ්යෂඨ් පධාන සූපෙව්දී - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා,  ෙක්.ඩී.යූ. ගුණරත්න මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -     ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා,  ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ මහතා,  ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා, 

එච්.ජී.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඩී. පියසිරි මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල් 
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා,   ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ෙජ්. නසීර්ඩීන් මහතා, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස ්මහත්මිය, 
ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු);  එස්.එල්. විකම මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන 
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා,  ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස ්මහත්මිය  (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු)  

කාරක සභා කාර්යාංශය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා (පධාන නිලධාරි);  
එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, 
ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස ්මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xxii) 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය,  ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා (නි ෙයෝජ්ය පධාන 
නිලධාරිහු); එම්.ෙක්.එස.්ඩී. අල්විස ් මහත්මිය, බී.ෙජ්. අබ්සිංහ මහත්මිය, ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන 
නිලධාරිහු);  ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා, ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා, එම්.ආර්.බි. ෙසේනාරත්න මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය, ෙක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර 
අධ්යක්ෂවරු-පරිපාලන); ෙක්.ටී. සී.ෙක්. පීරිස ් මහත්මිය (පධාන නිලධාරි); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු 
මහතා,  එච්.ආර්.සී. සිල්වා මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි);  ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා 
(සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ෙක්.ඩී.එස්. කුමාරසිරි මහතා, ආර්.එම්.ඩී.ෙක්. පියදර්ශනී ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු 
නිලධාරිහු) 

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  
නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 
සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. විෙජ්නායක ෙමෙනවිය, ජී. රත්නායක මහතා      
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        
කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  
ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය,  පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි 

මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

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

නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී. 
ෙපෙර්රා මහතා 

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙ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, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

පාර්ලිෙම්න්තු  කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා, 
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති 
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස ් මහතා, ඊ.ඒ. 
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මිය, ෙක්.එම්.පී.ජී.ෙක්. ෙසේනාරත්න 
මහත්මිය. 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා  

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා           

පද්ධති  විශේල්ෂක - සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -   

පද්ධති පාලක -  ඒ.එස.්ඩී.එම්. විකමරත්න මහතා  

ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා 

 පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

ෙවබ් සංසක්ාරක (සිංහල / ඉංගීසි) - යූ.එල්. ගීගනෙග් මහතා  

ෙවබ් සංසක්ාරක ( ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆාක් මහතා  

සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය 

සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිෙසේරා මහත්මිය 

 පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය. 

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  පී. ෙජහන්යා මහත්මිය,  ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස.් ෙසව්වන්දි මහත්මිය, 
එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා, ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා 

පරිගණක කියාකරුෙවෝ -  ෙක්.පී.පී.එස.් ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, 
එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
ෙජ්යෂඨ් තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආර්.එස්.ෙජ්. ෙසෝමරත්න මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්. සුරංග මහතා 
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 
அேசாக்க, பிாியந்த  ஆர்.டீ. ( த்தளம்) 
அைடக்கலநாதன்,  அ. (வன்னி) 
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா  (இரத்தின ாி) 
அப் ஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)  
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற) 
அேபசிங்க, அேசாக்   (கு நாகல்) 
அேபேசகர, சிசிர குமார  வ னி ெமண் ஸ் பிாியன்ஜித் ேஹமந்த ( த்தளம்) 
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற) 
அேபவர்தன, ல மன் யாப்பா (ேதசியப் பட் யல்) 
அேபவர்தன, வஜிர  (கா ) 
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்) 
அமர ங்க, ேஜான் எந்தனி எம்மா வல் (கம்பஹா) 
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
அ கம, சரத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
அ கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் ) 
அலகியவன்ன , லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)  
அ த்கமேக, அ த்கமேக ஆனந்த (கண் )  
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த மீதலாேவ (கண் ) 
அ விஹாேர, ரஞ்சித்,  (மாத்தைள) 
அ விஹாேர, வசந்த,  (மாத்தைள) 
அழஹப்ெப ம, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தைற) 

இ 

இந்திக, அ த்த ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான்  (கம்பஹா) 
இராமநாதன், அங்கஜன் (ேதசியப் பட் யல்)  
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)  

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

க 
கேணஷன், எம். (ெகா ம் ) 
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் ) 
கமேக, தி மதி அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்) 
கமேக, தயா (திகாம ல்ல) 
கமேக, ெதான் சந்திம (அ ராத ரம்) 
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ) 
க ணாதிலக, கயந்த (கா ) 
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் ) 
கலப்பத்தி ஆரச்சிேக, நிஹால் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
கன்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி) 
காாியவசம், அக்கில விராஜ்  (கு நாகல்) 
கிாிஎல்ல, ல மன் பண்டார (கண் ) 
கிேர , ெகாந்தகமேக ெமாஹான் லால்  (ெகா ம் ) 
குணேசகர, எட்வட் ெதஹிவல யனேக (கம்பஹா) 
குணேசகர, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக பத்ம உதய சாந்த (ெமானராகைல) 
குணவர்தன, எம்.ேக.ஏ. .எஸ். (ேதசியப் பட் யல்) [இறப் : 2016 சனவாி 19] 
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் ) 
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் ) 
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள) 
குமார்,  எம். ேவ  (கண் ) 
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா ) 
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குமாரசிறி, ஜயசுந்தர தியன்ேசலாேக ஆனந்த (ெமானராகைல) 
ெகாெலான்ேன, நாலக்க பிரசாத் (ெபாலன ைவ) 
ேகாடீஸ்வரன், க ந்திரன் (திகாம ல்ல) 

ச 

சந்திரசிறி, கஜதீர விதாென ஆரச்சிேக பான்ஸ் (மாத்தைற) 
சந்திரேசன, சமரேகான் தியன்ேசலாேக (அ ராத ரம்) 
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம்  (தி ேகாணமைல) 
சமரசிங்க, சந்தித் (ேககாைல) 
சமரசிங்க, மஹிந்த (ேதசியப் பட் யல்)  
சமரவிக்ரம, ம க் (ேதசியப் பட் யல்) 
சமர ர, மங்கள  (மாத்தைற) 
சமர ர, ர ந்திர (ப ைள) 
சமர ர, ஜயந்த (க த் ைற) 
சரவணபவன்,  ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சல்மான், ெமாெஹாமட் ஹபீல் ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்) 
சியம்பலாப்பிட் ய, பஸ்நாயக்க ராளலாேக ரஞ்ஜித்  (ேககாைல) 
சிவசக்தி, அண்ணாமைல நேடசு (வன்னி) 
சிவேமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)  
சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சிஹாப்தீன், அமீர் அ  ெசயிட் ஹம்மத் (மட்டக்களப் ) 
சுமதிபால, திலங்க (ேதசியப் பட் யல்) 
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாணம்) 
சுேரஷ், வ ேவ  (ப ைள) 
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
ெசயிட், அ  சாஹிர் ெமளலானா (மட்டக்களப் ) 
ெசெனவிரத்ன, ல மன் பிந்  ஜயதிலக (ப ைள)  [2015 ெசப்ெரம்பர் 16ஆம் திகதியி ந் ] 
ெசெனவிரத்ன, ேஜான்  (இரத்தின ாி) 
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்) 
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் ) 
ேசனாதிராசா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்) 
ேசனாநாயக்க, வசந்த நேரஷ் பராக்கிரம (ெபாலன ைவ) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலம்பேக சத் ர சந்தீப (கம்பஹா) 
ேசனாரத்ன, நம் கார ெஹலபேக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (க த் ைற) 
 ெசாய்சா, விஜித் விஜய னி (ேதசியப் பட் யல்) 

 

த 

தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
த சில்வா, அகம்ெபா  ெமாஹான் பிாியதர்ஷன  (கா ) 
த சில்வா, நிெலத்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள) 
த சில்வா, ஹர்ஷ  (ெகா ம் ) 
த சில்வா, ஹா வாெமெரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (க த் ைற) 
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித்  (இரத்தின ாி) 
த ெமல், சிறினால் (ேதசியப் பட் யல்) 
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)  
திசாநாயக்க, சா ந்த  (கு நாகல் ) 
திசாநாயக்க, மிந்த  (அ ராத ரம்) 
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த்  (கண் )  
திசாநாயக்க, டீ.ாீ. டப். விமல ர (திகாம ல்ல) 
திசாநாயக்க, ரகுமார் (அ ராத ரம்) 
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
திஸாநாயக்க, அ ர குமார  (ெகா ம் ) 
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா) 

ைரெரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (ேதசியப் பட் யல்) 
ஷ்மந்த, ேஹவா ராளலாேக சாரதி (ேககாைல) 

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
ெதளபீக், ஹம்ம  ஷாீப் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியி ந் ] 
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ந 
 

நவவி, ெமாெஹாமட் ஹனீபா ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்) 
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ  (கா ) 
நாணாயக்கார, வாசுேதவ  (இரத்தின ாி) 
நாவின்ன,  ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்) 
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி ஒபீ யா (அ ராத ரம்) 
பண்டார, ஆர்.பி. பா த  ரங்ேக ( த்தளம்)  
பண்டாரநாயக்க, இந்திக  (கு நாகல்) 
பண்டாாிெகாட, பந் ல லால் (கா ) 
பத்திரண, அகலங்க த்திக உதித்த ெதத் வ (மாத்தைற) 
பத்திரண, ரேமஷ் சமிந்த ெபந்ெதாட்ட  (கா ) 
பர்னாந் ,  அ ந்திக  ( த்தளம்) 
பர்னாந் ,  ேஜான்ஸ்ரன் ேசவியர் (கு நாகல்) 
பரணவித்தானேக, க ணாரத்ன  (இரத்தின ாி) 
பழனி, திகம்பரம் ( வெர யா) 
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க தியன்ேசலாேக ல்ஹான் தாராநாத்  (கு நாகல்) 
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (ேககாைல) 
பியதாச, கலாந் ெகாட கங்கானம்ேக ( வெர யா) 
பிரனாந் , ஹாீன்  (ப ைள)  
பிேரமசந்திர, தி மதி ஹி னிகா எராஞ்ஜ  (ெகா ம் ) 
பிேரமதாச, அபெதன்ன ேதவயலாேக (ேககாைல) 
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
பிேரமரத்ன, சுத்தச்சாாிேக (மாத்தைற) 
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில்  (ெகா ம் ) 

ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (தி ேகாணமைல) 
ெபர்னாந் ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 
ெபேரரா, அச்சிேக ெதான் வித்தான ல மன் வசந்த  (மாத்தைள) 
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த  (க த் ைற) 
ெபேரரா, கு கமேக சனத் நிசாந்த ( த்தளம்) 
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல) 
ெபேரரா, லான் (ேதசியப் பட் யல்) 
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட்  பிாியந்த  ( த்தளம்) 
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல) 
ெபான்ேசகா, கார்திேஹவா  சரத் சந்திரலால் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 ெபப்ரவாி 08ஆந் திகதியி ந் ]  
ெபௗ , ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) 
 

ம 
 

மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்) 
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல) 
மயில்வாகனம், திலகராஜா ( வெர யா) 
மாிக்கார், சயி ல்லா ஸ்தஜாப் (ெகா ம் ) 
மன்சூர், இப்ராஹிம் ஹம்ம  ஹம்ம  (திகாம ல்ல) 
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல) 
மாயா ன்ேன, சரத் சந்திரசிறி (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுேபாத (ேதசியப் பட் யல்) 
மாரபன, திலக் ஜனக (ேதசியப் பட் யல்) 
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)   

த் குமாரண, சரத் சந்திரசிறி  (அ ராத ரம்) 
த் , சிவ ங்கம் ( வெர யா) 

ெஹட் கமேக, நிசாந்த  (கா ) 
ஸ்தபா, ைபசர் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹம்ம , அப் ல்லாஹ் மஹ் ப் ஹம்ம  (தி ேகாணமைல) 
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  ய 
யாப்பா அப் ஹாமிலாேக, அ ர பிாியதர்ஷன  (கு நாகல்) 
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி   (மட்டக்களப் ) 
   
  

ர 

ரணசிங்க ஆரச்சிேக, ெறாஷான், அ த்த (ெபாலன ைவ) 
ரண ங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா) 
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக  (ெகா ம் ) 
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா) 
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா) 
ரத்நாயக்க, சாகள கேஜந்திர (மாத்தைற) 
ரத்நாயக்க, ரேகான் பிமல் நிேராஷன் (ேதசியப் பட் யல்) [2015 ெசப்ெரம்பர் 14ஆம் திகதியி ந் ] 
ரத்வத்ேத, ெலாஹான்  எவின்தர (கண் ) 
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (ேதசியப் பட் யல்) 
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )  
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி  ( வெர யா) 
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன்  (கம்பஹா) 
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா) 
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)  
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்) 
ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் ) 
ராஜபக் ஷ, சமல்  ஜயந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ாிஷாட், அப் ல் (வன்னி) 

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

வ 
வக்கும் ர, ஜானக  (இரத்தின ாி) 
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா) 
வன்னிஆரச்சி,  தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி) 
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் ) 
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற) 
விக்கிரமரத்ன, இரான்  (ெகா ம் ) 
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (ேதசியப் பட் யல்) 
வித்தானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி) 
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள) 
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் ) 
விஜித, ேப ெகாட ஆரச்சிேக (ெமானராகைல) 
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள) 
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேணெபால ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா) 
விேஜேசகர, கஞ்சன ேவாதாத (மாத்தைற) 
விேஜ ங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தின ாி) 
விேஜபால, ேபாபாெகாட ெஹட் ஆரச்சிேக (கா ) 
விேஜமான்ன, தி மதி சிதா (ேககாைல) 
விேஜமான்ன, ல மன் ஆனந்த (க த் ைற) 
விேஜரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேய ெகதர ேராஹினி குமாாி (மாத்தைள) 
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன்  (கம்பஹா) 
விேஜவிக்ரம, தி மதி ரதம்பல கமேக சிாியாணி  (திகாம ல்ல) 

ரக்ெகா , சந்திம (கா ) 
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் ) 

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 
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ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா) 
ஜயசூாிய, க  (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)  
ஜயேசகர, பிேரமலால்  (இரத்தின ாி) 
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா ஜீ. (ெமானராகைல) 
ஜயதிலக, ம த் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஜயதிஸ்ஸ, அப் ஹாமிலாேக நளிந்த (க த் ைற) 
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)  
ஜயரத்ன, அ ர சிட்னி (ெபாலன ைவ) 
ஜயரத்ன, அ ராத லங்கா பிரதீப் (கண் ) 
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)   
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா) 
ஜயவர்தன, ேஹரத் தியன்ேசலாேக லக்கீ திசாநாயக்க (கண் ) 
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (கு நாகல்) 
 

ஹ 

ஹக்கீம், அ. இப ல் ற ப் (கண் ) 
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ேதசியப் பட் யல்) 
ஹபீஸ், அப் ல் ர ப் அப் ல் (ேதசியப் பட் யல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா] 
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்) 
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட்  (திகாம ல்ல) 
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் ) 
ஹாசிம், ெமாெஹாமட், கபீர் ெமாெஹாமட் (ேககாைல) 
ஹிஸ் ல்லா, ஹம்மத்ெலப்ைப ஆ ம் ஹம்மத்  (ேதசியப் பட் யல்) 
ேஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)  
ேஹரத், கனக (ேககாைல) 
 
 

ஸ்ரீ 

ஸ்ரீேநசன், ஞான த்  (மட்டக்களப் ) 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, தி மதி சாந்தி (ேதசியப் பட் யல்) 
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு 
சனாதிபதி 

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க  
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்ச ம் காணி அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  
வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா 
ேபாக்குவரத்   மற் ம் சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க  
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன 
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்  
உயர் கல்வி மற் ம் ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம் - மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல 
அனர்த்த காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த 
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க  
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன  
நிதி அைமச்சர்  -  மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க  
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  எஸ்.பி. நாவின்ன  
ைகத்ெதாழில் மற் ம் வாணிப அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க  
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு  ரஞ்ஜித்  சியம்பலாப்பிட் ய  
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ அைமச்சர் - மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா 
கிராமியப் ெபா ளாதாரம் பற்றிய அைமச்சர் - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சா் - மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார 
நீதி அைமச்ச ம் த்தசாசன அைமச்ச ம் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ 

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற அைமச்சா் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ 
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க  

மைலநாட்  திய கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு பழனி திகம்பரம் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம் - மாண் மிகு கயந்த  

க ணாதிலக்க  
மகளிர் மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார  
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல 
கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் 
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் , னர்வாழ்வளிப் , மீள்கு ேயற்றம் மற் ம் இந் மத அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு .எம். 

சுவாமிநாதன் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்  
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா   
சட்ட ம் ஒ ங்கும் மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க 
ேதசிய சகவாழ் , கலந் ைரயாடல் மற் ம் அரசக ம ெமாழிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு  மேனா கேணசன் 
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்   
ஆரம்பக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு தயா கமேக 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா  
அபிவி த்தி உபாய ைறகள் மற் ம் சர்வேதச வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு ம க் சமரவிக்ரம 
விேசட பணிப்ெபா ப் கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு சரத் அ கம 
பிரேதச அபிவி த்தி அைமச்சர் - பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா 
 

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



(xxxii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

ேதசிய ஒ ைமப்பா  மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ   
ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா  
காணி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க  
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன 
நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன  
ெதாழில் மற் ம் ெதாழிற்சங்க உற கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ர ந்திர சம ர  
கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்  
திறன்கள் அபிவி த்தி மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார   
கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி    
ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா  
பா காப்  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு வன் விஜயவர்தன 

னர்வாழ்வளிப்  மற் ம் மீள்கு ேயற்ற இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்  
உயர் கல்வி இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ெமாஹான் லால் கிேர   
ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச  
சி வர் அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்  
சர்வேதச வர்த்தக இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க  
நீர்ப்பாசன மற் ம் நீர் வள ல காைமத் வ இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க    
கமத்ெதாழில் இராஜாங்க  அைமச்சர் - மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர  
நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 

பர்னாந் ள்ேள  
விஞ்ஞான, ெதாழில் ட்ப மற் ம் ஆராய்ச்சி  இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு  ல மன் ெசெனவிரத்ன 

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன 
ெபா  நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
கிராமிய ெபா ளாதார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன்  
மாநகர மற் ம் ேமல் மாகாண அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன  

டைமப்  மற் ம் நிர்மாணத் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
தபால், தபால் ேசைவகள் மற் ம் ஸ் ம் சமய அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ப் விேஜேசகர 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு லக்ஷமன் வசந்த ெபேரரா 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
பாரா மன்ற ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
உள்ளக அ வல்கள், வடேமல் அபிவி த்தி மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு  பா த்த ெதவரப்ெப ம 
ெவளிநாட்  ெதாழில்வாய்ப்  பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார 



(xxxiii) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்தன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான். 

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 
ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு 
றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க, மாண் மிகு  மேனா கேணசன், மாண் மிகு  
திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ. 

 

சைபக்கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாஸ, மாண் மிகு 
சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப். 

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய ( தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு 

ல மன் கிாிெயல்ல, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக, மாண் மிகு அ ர 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், 
மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, 
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, 
மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு பீ. 
ஹாிசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார, மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு 
சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அ  
ஸாஹிர் ெமளலானா ெசயிட், மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன்,  மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்,  மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக 

 

அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு 
தயாசிறி ஜயேசகர, மாண் மிகு ர ந்திர சமர ர, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, 
மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு 
ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. 
ேசனாதிராசா, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு 
அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக.  



(xxxiv) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு  ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார, 
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன். 

 
ெபா ம க்கு  

மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு  வஜிர அேபவர்தன, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் 
கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 

ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு க  ஜயசூாிய (தவிசாளர்) ,  மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு 

(கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ 
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ. ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் 
சித்தார்த்தன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

 

அரசாங்க நிதி பற்றிய கு  
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு 

டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு சுனில் 
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ல மன் 
ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதேரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்,  மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன, மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள் 
 

 ெபா ளாதார அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு திலக் மாரபன (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு  க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பந் ல 
குணவர்தன,  மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, 
மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேக.ேக. பியதாச, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு 

த்திக பத்திரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெமாஹமட் நவவி, மாண் மிகு 
எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு  ஹர்ஷன ராஜக ணா,  மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

சர்வேதச ெதாடர் கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர (தவிசாளர்), மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு 

அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, 
மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
அண்ணாமைல நேடசு சிவசக்தி, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் 
ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க, மாண் மிகு 
சமிந்த விேஜசிறி. 

 

வ வாதார அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் மற் ம் இயற்ைக வளங்கள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண் மிகு ப் விேஜேசகர, மாண் மிகு ல மன் வசந்த 

ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு லக்கீ ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு அப் ல்லாஹ் மஹ் ப், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ெஹக்ரர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, மாண் மிகு அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு க ந்திரன் 
ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில, மாண் மிகு  இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, 
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க.  



(xxxv) 

 

ெபண்கள் மற் ம் பால்நிைல பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சிதா விேஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) 

சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)(தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னிஆரச்சி, 
மாண் மிகு சிறிபால கமலத், மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ், மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு ெசயிட் அ  
சாஹிர் ெமளலானா, மாண் மிகு ேக. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு ெராசான் ரணசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி 
விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி னிகா பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு பந் ல 
லால் பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ர, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹிணி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு 
(தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா. 

 

கல்வி மற் ம் மனிதவள அபிவி த்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக்கு  
மாண் மிகு வ ேவல் சுேரஷ் (தவிசாளர்), மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு காமினி 

ெலாக்குேக, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு (ைவத்திய 
கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு 
(தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன, 
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி. 

 

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண் மிகு பா த ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு டக்ளஸ் 

ேதவானந்தா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு 
த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) 
ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன, மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல லால் 
பண்டாாிெகாட, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன் .  

 

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர, 

மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு ரஞ்சித் 
அ விஹாேர, மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, (மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் 
பதிரண), மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 

ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண் மிகு 

சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு ேஜ.சீ. 
அலவத் வல, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கனக ேஹரத், மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் 
நிர்மலநாதன், மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு 
ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்.  

 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு லீப் 

விேஜேசகர, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, 
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர, மாண் மிகு 
சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், 
மாண் மிகு ஹமட் நவவி, மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக. 

 

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம (தவிசாளர்), மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு 

நிமல் லான்சா, மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம, மாண் மிகு திலக் மாரபன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன், மாண் மிகு தி ம் அ கம, மாண் மிகு 
ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு 
அங்கஜன் இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு ேஹசான் விதானேக, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன், மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான், மாண் மிகு விேஜபால 
ெஹட் ஆரச்சி 
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இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சீ. பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு 

இந்திக பண்டாரநாயக்க, மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு 
ேக.ேக.பியதாஸ, மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு ாீ. ரன்ஜித் த 
ெசாய்சா, மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத, மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா 
பிேரமச்சந்திர, மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்.   

 
வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு நிஷாந்த 
த் ெஹட் கமேக, மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந் , மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ 
ஷ்மந்த, மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண, மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ, 

மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக, 
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த, மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு ேஹசான் 
விதானேக, மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத். 

 
வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சந்திம கமேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன,  மாண் மிகு நிமல் லான்சா, மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு சா ந்த 
திசாநாயக்க, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, 
மாண் மிகு ேராஹித்த அேபகுணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்,  மாண் மிகு 
(வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ, மாண் மிகு 
நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப், மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண் மிகு 
(ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்.   

 
உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு 
ல மன் வசந்த ெபேரரா, மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக, 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், மாண் மிகு சிறினால்  ெமல், மாண் மிகு ஜயந்த 
சமர ர, மாண் மிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணேசகர, மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு 
க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன், மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா , மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா, மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன, 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன், மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன. 

 
உள்ளக நி வாகம் மற் ம் அரச காைமத் வம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக (தவிசாளர்), மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன், மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க, 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன, 
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு 
ேத க விதானகமேக, மாண் மிகு சி. சிறீதரன், மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி, மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர, 
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன, மாண் மிகு ேவ  குமார், மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக, மாண் மிகு ேக. காதர் 
மஸ்தான், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 
நல் ணக்கம் மற் ம் வடக்ைக ம் கிழக்ைக ம் மீளக் கட் ெய ப் தல் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
திலக் மாரபன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக், மாண் மிகு ெசயிட் அ  ஸாஹிர் 
ெமௗலானா, மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப், மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன், 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான், மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு அங்கஜன் 
இராமநாதன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன, மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர.  
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விேசட கு க்கள் 
 

 ெவளிநா களி ள்ள இலங்ைகயர்க க்கு எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற் ம் 
அவற்றின் இைடேநர்விைளவான விடயங்கைள ஆராய்ந்  அறிக்ைகயி வதற்கான ெதாிகு  

 

மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல (தவிசாளர்), மாண் மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு லான் 
ெபேரரா, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந் ள்ேள, மாண் மிகு ைபஸால் காசிம், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல, 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல, மாண் மிகு சி. 
சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் 
ெகாெலான்ேன, மாண் மிகு சந்திம கமேக, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான், மாண் மிகு ஞான த்  ஸ்ரீேநசன் 

 
நீ த்  நிைலக்கக்கூ ய அபிவி த்திக்கான ஐக்கிய நா கள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ெதாிகு  

மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா, மாண் மிகு .எஸ். 
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா, மாண் மிகு வன் விேஜவர்தன, மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா 
ஜீ. ஜயேசன, மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப், 
மாண் மிகு த்திக பத்திரண, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன், 
மாண் மிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண் மிகு (தி மதி) ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன, மாண் மிகு ச. 
வியாேழந்திரன் 
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பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

பிரதான அ வலகத்தர் 
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம்  -   தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க  
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம்  - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல 
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம்  - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர,  தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக  
 

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் -  
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான் 

உள்ளகக் கணக்காய்  அ வலகம்  

உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) -  தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன   
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா  
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன  

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம் 
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர 
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்  
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் –  தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார 
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் -  

 

நி வாகத் திைணக்களம் 
பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க  
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, தி மதி 

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக, தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, 
தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி . ஏ.எஸ். 
தர்மவன்ச  (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)    

உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்);  ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர, (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ. 
குணேசன, தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர  அ வலகம் -  தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); 
ெசல்வி ஆர்.ஏ. .என். கிேயாவனீ (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. 
ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி, தி மதி பி. . ரணதீர (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர  உத்திேயாகத்தர்கள்);          
தி . .ஜி. வன் மிந்த (பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்) 

ேபாக்குவரத்  அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட ேபாக்குவரத்  அ வலர்),  தி . பீ. .என். ெபர்னாந்  
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்) 

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 
சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ,  தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா  
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       

தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  
ெமாழிெபயர்ப்பாளர் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன் 
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் -  தி . எஸ்.எல். தசநாயக்க 
பங்களா காைமயாளர் -  
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி 
ஆவணப்ப த்தல்  ேமற்பார்ைவயாளர்  -  தி . .பீ.ேக. த்பிட் ய 
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ஹன்சாட்  திைணக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி .ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ, தி மதி  சி.என். ெலாக்குெகா கார 
த சில்வா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  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.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி 
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக. 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி,  ெ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, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். 

ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - 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, தி மதி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார, தி மதி ாி.என். சமரசிங்க, தி மதி ஜி.என். 
ரத்னசீ , தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா 

கு  அறிக்ைகயாளர்கள் –  தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி,  தி மதி 
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, ெசல்வி சி. ஷ்சாந்தினி 

சிேரஷ்ட சூசிைக  உத்திேயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி, ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி 
எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந்  

சூசிைக உத்திேயாகத்தர் -  தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி 

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –   தி . ேஜ.எஸ். ரசூாிய 

 
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 . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத், தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவா 
ஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த 
சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி .எம். . அழகக்ேகான் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . என்.என். 
ேவெவல்வல (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.சி. ெபர்னாந் , தி மதி சி.எம். சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); 
தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

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

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -   

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

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

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா 
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இைணப் ப்  ெபாறியியலாளர்  திைணக்களம் 

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா  
பிரதி  இைணப் ப் ெபாறியியலாளர்  - தி . .எல். . அதிகாாி 
சிேரஷ்ட  பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன 
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  -  தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி. ரக்ேகான் 
பாிேசாதகர் (சிவில்)  -  தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய 
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்)  –  தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல 
உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்  - தி . எம்.எம். தர்மேசன 
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,      

தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்)  - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய 
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார  
 

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (உண  வழங்கல்,  பராமாிப் ச் ேசைவகள்)  - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா   
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர்  - தி . சி.ஆர். சில்வா 
நிைறேவற்    பராமாிப்பாளர் -   
பிரதி உண , பான காைமயாளர் -  தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ 
உதவி நிைறேவற் ச்  சைமயற்காரர்  -  தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்  
உதவி  பராமாிப்பாளர்  - தி . எம். . ெபேரரா 
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின். ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ 
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் -  தி . எச். . ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . 

டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

 பராமாிப்  ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,  தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என். 
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால 

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,  தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி,  
தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். 
ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ், தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 

ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . ேக. . . குணரத்ன 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. ரணசிங்க, தி . தி . .ேஜ.பீ. 
மஹவத்த, தி . எச்.பீ.ேஜ. ெபேரரா, தி . ேக. . பியசிறி 

 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில் 
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால,  தி . 
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ், 
தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எஸ்.எல். விக்கிரம (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,  தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்) 

கு  அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்);  தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா,  தி மதி 
வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்)  

ஆேலாசைனக் கு  அ வலகம் -  
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அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப் யற்சிகள் கு  அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி ஏ.சி.பீ. 
சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . .ஆர்.எஸ். ெபர்னாந்  (பிரதிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க, தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப் 
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி, தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன  
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்);  

ெபா ம க் கு  அ வலகம் - தி மதி  ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் , தி . ேக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் –  நிர்வாகம்); 
தி மதி ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (உதவிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்)     

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 
பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 
உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 
கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், 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,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  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, தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - 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,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன 

 

தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 
 

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

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

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
சிேரஷ்ட கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - தி . .  பண் த 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்  - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
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 
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - 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 
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

(Returned at the General Election, 17th August,2015) 
  

A  

 
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara) 
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam) 
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala) 
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List) 
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara) 
Abeywardana, Wajira (Galle) 
Adaikkalanathan, A. (Vanni) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma,Dullas  Daham Kumara (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara) 
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe  (Mahanuwara) 
Aluvihare, Ranjith (Matale) 
Aluvihare, Wasantha (Matale) 
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala) 
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Amunugama, Sarath (National List) 
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam) 
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam) 
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
 

B 
 
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle) 
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura) 
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam) 
Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle) 
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala) 
 
 

C 
 

Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura) 
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara) 
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa) 
 

D 
 

Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14th September, 2015] 
De Mel, Sirinal (National List) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Harsha (Colombo) 
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla) 
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla) 
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Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara) 
Dissanayake, S.B. (National List) 
Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura) 
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle) 

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 
 

F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016] 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 

 

Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota) 
Gamage, Daya (Digamadulla) 
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura) 
Gamage, Mrs. Anoma (National List) 
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, M. (Colombo) 
Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo) 
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha) 
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016] 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo) 
 
 

H 
 

Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016] 
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti, Sunil (National List) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Harrison, Pelisge (Anuradhapura) 
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara) 
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle) 
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) 

 
I 
 

Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha) 
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
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J 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa) 
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Premalal (Ratnapura) 
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala) 
Jayasuriya, Karu (National List) 
Jayathilake, Malith (National List) 
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara) 
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara) 
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha) 
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala) 
 
 

K 
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 
Karunatileka, Gayantha (Galle) 
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara) 
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, M. Velu (Mahanuwara) 
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) 
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala) 
 
 

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) 
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla) 
Marapana, Tilak Janaka (National List) 
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List) 
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015] 
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee) 
Musthapha, Faiszer (National List) 
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya) 
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya) 
 

N 
 

Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) 
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala) 
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni) 
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P 
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya) 
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle) 
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale) 
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 
Perera, Dilan (National List) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam) 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam) 
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya) 
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo) 
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathna, Suddachcharige (Matara) 
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee) 
 

R 
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (National List) 
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha) 
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranathunga, Arjuna (Gampaha) 
Ranathunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha) 
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List) 
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan  (National List) [From 14th September, 2015] 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara) 
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara) 
Rishad, Abdul (Vanni) 
 

S 
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) 
Samarasinghe, Mahinda (National List) 
Samarasinghe, Sandith (Kegalle) 
Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 
Samaraweera, Mangala (Matara) 
Samaraweera, Ravindra (Badulla) 
Samarawickrama, Malik (National List) 
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna) 
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa) 
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara) 
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha) 
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna) 
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Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015] 
Senewiratne, John (Ratnapura) 
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa) 
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa) 
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni) 
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni) 
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle) 
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa) 
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumathipala,  Thilanga (National List) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 
Swaminathan, D. M. (National List) 

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thowfeek, Mohammadu Shariff  (National List) [From 22nd January, 2016] 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

V 
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla) 
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 

W 
 

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura) 
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkodi, Chandima (Galle) 
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (Colombo) 
Wickramaratne, Jayampathi (National List) 
Wickremesinghe, Ranil (Colombo) 
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha) 
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle) 
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara) 
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle) 
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale) 
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijethunga, A. A. (Ratnapura) 
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura) 
 

Y 

Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
 

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 



 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

  

 



(li) 

 

DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Ranil Wickremesinghe 
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs and Minister of Lands – The Hon. John Amaratunga 
Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera 
Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Nimal Siripala De Silva 
Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. S.B. Dissanayake 
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera 
Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. W.D.J. Senewiratne 
Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. Rauff Hakeem 
Minister of Higher Education and Highways and the Leader of the House of Parliament – The Hon.  Lakshman Kiriella 
Minister of Disaster Management – The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 
Minister of Science, Technology and Research – The Hon. A.D. Susil Premajayantha 
Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Mahinda Samarasinghe 
Minister of Home Affairs – The Hon. Wajira Abeywardana 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake 
Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs – The Hon. S.B. Nawinne 
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Rishad Bathiudeen 
Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Patali Champika Ranawaka 
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Mahinda Amaraweera 
Minister of Plantation Industries – The Hon. Navin Dissanayake 
Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 
Minister of Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Wijith Wijayamuni Zoysa 
Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. P. Harrison 
Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Kabir Hashim 
Minister of Public Administration and Management – The Hon. R. M. Ranjith Madduma Bandara 
Minister of Justice and Minister of Buddhasasana – The Hon (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe 
Minister of Housing and Construction – The Hon. Sajith Premadasa 
Minister of Ports and Shipping – The Hon. Arjuna Ranatunga 
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development – The Hon. Palany Thigambaram 
Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief Government Whip – The Hon. Gayantha Karunatileka 
Minister of Women and Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara 
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale 
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam 
Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan 
Minister of Post, Postal Services and Muslim Affairs – The Hon. Abdul Haleem 
Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. Chandima Weerakkody 
Minister of Law and Order and Southern Development – The Hon. Sagala Ratnayaka 
Minister of National Co-existence, Dialogue and Official Languages – The Hon. Mano Ganesan 
Minister of Sports – The Hon. Dayasiri Jayasekara 
Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon. Harin Fernando 
Minister of Primary Industries – The Hon. Daya Gamage 
Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Faiszer Musthapha 
Minister of Development Strategies and International Trade – The Hon. Malik Samarawickrama 
Minister of Special Assignment - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Minister of Regional Development -  Field Marshal  Hon.Sarath Fonseka 
 

[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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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 
State Minister of Science, Technology and Research -  The Hon. Lakshman Senewiratne 

 
 

DEPUTY MINISTERS 
 
Deputy Minister of Sustainable Development and Wildlife – The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 
Deputy Minister of Public Administration and Management – The Hon. Susantha Punchinilame 
Deputy Minister of Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali Sihabdeen 
Deputy Minister of Megapolis and Western Development – The Hon. Lasantha Alagiyawanna 
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim 
Deputy Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs – The Hon. Duleep Wijesekera 
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Lakshman Wasantha Perera 
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Dunesh Gankanda 
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Harsha de Silva 
Deputy Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera 
Deputy Minister of Public Enterprise Development – The Hon. Eran Wickramaratne 
Deputy Minister of Social Empowerment and Welfare – The Hon. Ranjan Ramanayake 
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe 
Deputy Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs – The Hon. Arundika Fernando 
Deputy Minister of Telecommunication and Digital Infrastructure – The Hon.Tharanath Basnayaka 
Deputy Minister of Sports – The Hon. H. M. M. Harees 
Deputy Minister of Parliamentary Reforms and Mass Media – The Hon. Karunarathna Paranawithanage 
Deputy Minister of Home Affairs – The Hon. Nimal Lanza 
Deputy Minister of Mahaweli Development and Environment – The Hon. Anuradha Jayaratne 
Deputy Minister of Justice  and Deputy Minister of Buddha Sasana – The Hon. H.R. Sarathi Dushmantha 
Deputy Minister of Internal Affairs, Wayamba Development and Cultural Affairs - The Hon.Palitha 

Thewarapperuma 
Deputy Minister of Foreign Employment - The Hon.Manusha Nanayakkara 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Shehan 
Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mujibur Rahuman. 

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Ravi Karunanayake, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano 
Ganesan, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa. 

 

House Committee 
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon.Mahinda Amaraweera, The Hon.Palany Thigambaram, The 

Hon.Douglas Devananda, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. K.K.Piyadasa, 
The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.(Mrs.)Sriyani Wijewickrama, The Hon.Imran Maharoof. 

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan,The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon Thilanga Sumathipala, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 
Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Anura 
Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, 
The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. 
Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 
Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The 
Hon. Vijitha  Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon.S.B.Dissanayake, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The 
Hon. P. Harrison, The Hon.Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The 
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.Bandula Gunawardana, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The 
Hon.Ali Zahir Moulana Seyed, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. 
Shritharan, The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa, The Hon.(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I.Charles 
Nirmalanathan, The Hon.(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. 
Viyalanderan, The Hon.Prasanna Ranatunga, The Hon.Chandima Gamage. 

  

Committee on Public Enterprises  

The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon.Ravindra Samaraweera, The Hon.Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha 
Aluvihare, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Lakshman 
Senewiratne, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Weerakumara 
Dissanayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. S.Shritharan, The Hon. M.A.Sumanthiran, The Hon. 
Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.)Nalinda Jayathissa, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu 
Srineshan, The Hon.Abdullah Mahroof, The Hon.Mahindananda Aluthgamage. 
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Committee on Privileges 

The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. A.D. Susil Premajayantha, , The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. E. Saravanapavan. 

 
Committee on Public Petitions 

 The Hon.Sujeewa Senasinghe (Chairman), The Hon.Wajira Abeywardana, The Hon.Susantha Punchinilame, The 
Hon.Douglas Devananda, The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon.Nihal 
Galappaththi, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Kanaka Herath,  The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda 
Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. S.Sivamohan. 

 
Committee on High Posts 

The Hon.Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. 
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 
Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam 
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran. 

 
 
Committee on Public Finance 

The Hon. M.A. Sumanthiran (Chairman), The Hon.  Susantha Punchinilame, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The 
Hon. Douglas Devananda, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. 
Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, 
The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. 
Mayantha Dissanayake, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) 
Thusitha Wijemanna,The Hon. Wijepala Hettiarachchi. 

 
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES 

 

Sectoral Oversight Committee on Economic Development 
 
The Hon. Tilak Marapana(Chairman), The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

Arundika Fernando, The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. Nimal Lanza,The Hon. Bandula 
Gunawardane, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Edward Gunasekara, The 
Hon. J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. Buddhika 
Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mohamed Navavi, The Hon. S.M. 
Marikkar, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on International Relations 

The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon.  Indika  Bandaranayake, The Hon.  Dunesh  Gankanda, The Hon. 
Ajith P. Perera, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai 
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka 
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha 
Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri. 

 
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources 

The Hon. (Mrs.)Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Duleep Wijesekera , The  Hon.  Lakshman 
Wasantha Perera, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Douglas Devananda, 
The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena,  The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. 
Nihal Galappaththi, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector 
Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran 
Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda 
Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe. 
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Sectoral Oversight Committee on Women and Gender  

The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Dr) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.  Eran Wickramaratne, The Hon. 
Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi, The Hon.Siripala Gamlath, The Hon. Vadivel 
Suresh, The Hon. Edward Gunasekara, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana , The Hon. K. Thurairetnasingam, The 
Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmalee 
Kumarasingha, The Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna 
Ranaweera, The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development. 

The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. 
Gamini Lokuge, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The 
Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. 
(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. 
Wijepala Hettiarachchi. 

 
Sectoral Oversight Committee on National Security 

The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The 
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha  Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The 
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh 
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.) 
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.  

 
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment 

The Hon.Lucky Jayawardana (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.Duleep Wijesekera, The 
Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.H.L. Premalal Jayasekara The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Ranjith 
Aluvihare, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana, The 
Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon.Ajith Mannapperuma, The Hon.(Dr.) Nalinda 
Jayathissa, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, 
The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan. 

 
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 

The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Tharanath Basnayaka, The 
Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Edward Gunasekara, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon.J.C. 
Alawathuwala, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The Hon.Lakshman 
Ananda Wijemanne, The Hon.Kanaka Herath, ,The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.A. Aravindh Kumar, 
The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The 
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The 
Hon.M.H.M. Salman. 

 
Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 

The Hon.Vijitha Herath (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The Hon.Duleep 
Wijesekera, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.Ashok Abeysinghe, 
The Hon.Johnston Fernando, The Hon.J.M. Ananda Kumarasiri, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon. 
Sivasakthi Ananthan, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Janaka Wakkumbura, The Hon.S. 
Shritharan, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The 
Hon.Mohamed Navavi, The Hon.K. Kader Masthan, The Hon.Heshan Withanage. 

 
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) and Media  

The Hon.Ajith Mannapperuma (Chairman), The Hon.Ajith P. Perera, The Hon.Ranjan Ramanayake, The Hon.Nimal 
Lanza, The Hon.Palitha Tewarapperuma, The Hon.Tilak Marapana, The Hon.Vijitha  Herath, The Hon. Dullas 
Alahapperuma, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Dilum Amunugama, The Hon.Mohan 
Priyadarshana De Silva, The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.Angajan 
Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.Heshan Withanage, The Hon.S. Viyalanderan, 
The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The Hon.M.H.M. Salman, The Hon.Wijepala Hettiarachchi.  
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Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage 

The Hon.C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon.Lakshman  Senewiratne, The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon. 
Indika  Bandaranayake, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.K.K. 
Piyadasa, The Hon.A. A. Wijethunga, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.T. Ranjith De Zoysa, 
The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Lohan Ratwatte, The Hon.A. Aravindh Kumar, The Hon.Ashoka 
Priyantha, The Hon.(Mrs.) Geetha Samanmalee Kumarasingha, The Hon.( Mrs.) Hirunika Premachandra, The 
Hon.S. M. Marikkar, The Hon.Mujibur Rahuman, The Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.S. Viyalanderan. 

 

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce 

The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana (Chairman), The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Nishantha 
Muthuhettigamage, The Hon.Arundika Fernando, The Hon.H.M.M. Harees, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, 
The Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.S.C. Mutukumarana, , The Hon.K.K. Piyadasa, The Hon.Seeniththamby 
Yoheswaran, The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, 
The Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Piyal Nishantha De Silva, The Hon.Ishak Rahuman, The 
Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.Chaminda Wijesiri, The Hon.Heshan Withanage, The Hon.Indika Anuruddha 
Herath. 

 

Sectoral Oversight Committee on Energy 
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පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැේ විය.   

කථා ායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාෙ ාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப.  9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய] தமைமம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m. 
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
 

ලිපි මේඛ ාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 
ගරු මංගල ෙමරවීර මහතා (විමේශ කටයුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர - வவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 

ගරු කථානායකතුමනි, 1996 අංක 9 දරන තානාපති වරප්රසාාද 

පනතේ 4 වැනි වගන්තිය යටතේ විතේශ කටයුතු අමාතයවරයා 

විසින් සාාදනු ලදුව 2016 ඔක්තතෝබර් 5 දිනැති අංක 1987/23 දරන 

අතිවිතශේෂ ගැසාට් පත්රතේ  ප  කරනු ලැූ  නියමය මම දදිිපපේ 

කරමි.  

තමම නියමය ජාතයන්තර සාබතතා ිළිබබත ංංිකක අීකක්ෂ  

කාරක සාභාවට තයොමු ක  යුතු යැයි මම තයෝජනා කරමි.    
 
ප්රශ් ය විමෙ  ලදින්  ෙභා ෙේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
The List of Proposed Alteration in the Legends of Drafts Estimate - 

2017.-[The Hon. Ravi Karunanayake] 

 
ෙභාමේෙය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

රජමේ මුදේ පිළිබඳ කාරක ෙභාමේ 

වාර්තාව  
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 

 PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 
on Public Finance on the Resolution under Article 108(1) 
of the Constitution for the revision of salary for the 
Puisne Judges and Judges of the Court of Appeal, 
Notification under the Excise Ordinance, Order under  
the Sri  Lanka  Export  Development Act and   two 
Orders under Section 3 of Excise (Special Provisions) 
Act  referred to the said Committee. 

 
ෙභාමේෙය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

නිල වාර්තාව 

ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්්රික ෙමාජවාදී ජ රජ  ය  

අට ව  පාර්ලි  මේන්  තුව                - පළමුව  ෙභා වාරය 

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் சனநாயக சசாசலிசக் குடியரசின்  

எட்டாவது பாராளுமன்றம் - முதைாவது கூட்டத் வதாடர் 
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Speaker, might I also inform the House that this 
Committee was supposed to present to this House within 
four days of the presentation of the Budget our comments 
on the fiscal, financial and economic assumptions made 
by the Hon. Minister of Finance. We have not been able 
to keep to the time limit.  The Report is ready. 
Translations are being done, and we will be able to submit 
it to the House on the 22nd.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 Hon.  Finance Minister, do you have anything to say? 
 

ගරු රවි කරුණා ායක මහතා (මුදේ අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க - நிதி அமமச்சர்) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
Yes, Sir. That is perfectly understandable.  This is the 

first time they are doing it and there are certain 
rectifications that need to be done. There were some 
things wanted from our Ministry as well. So, I agree with 
that.  

Also, on the salaries of judges, I was just speaking to 
the Hon. Prime Minister, there are certain amendments 
that have to be brought in.  At what time has it to be 
brought in? Because there have been certain 
representations made with the intention that there will be 
reductions by the National Salaries and Cadre 
Commission. I just asked the Hon. Prime Minster also 
about it. He asked at what time we should intervene in 
that matter.  Since you brought this up, I thought- 

 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

These are Orders and Notification that have already 
been gazetted and before presentation, the Committee had 
to go through them and we did that yesterday, and we 
have approved them. I suppose the Minister will have to 
gazette any changes first, before it comes before our 
Committee.  

 

ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We will give the representations to the Prime Minister, 

so that he can bring it to Parliament.  
 

ගරු රනිේ වික්රමිංංහ මහතා (අ්ාමාතයතුමා ෙහ ජාතික 

ප්රතිප්තති හා රර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அமமச்சரும் சதசிய 

வகாள்மககள் மற்றும் வபாருளாதார அலுவல்கள் அமமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

I was with the Chief Justice yesterday. I was at the 
Junior National Law Conference and he pointed this out  
to me. Since these are matters which will come after this 
Debate is over, we can discuss them. I wanted to speak to 
the Chief Justice, but had to come here for  the  Sittings of 
the Constitutional Assembly. Maybe, we can talk this 
over, and we will come back. Anyway, we have to pass 
this after the Committee Stage.  

ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, do you mind if I just intervene in the matter? 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. Hon. Minister, you may go ahead.  
 

ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

This is supposed to be passed with the Budget at the 
Third Reading. -[Interruption.] So, we will bring the 
Gazette with the consultation of all concerned.  So, we 
can pass it when the Third Reading is taking place. 
 

ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

The Committee can examine it even without the 
matter being gazetted. That is possible, we can do that.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Okay. That is fine. Thank you.  

ඊ ඟට, නනතික කටයුතු (දූෂ  විතරෝීක) හා මාධ්ය ිළිබබත 

ංංිකක අීකක්ෂ  කාරක සාභාතේ වාර්තාව එම කාරක සාභාතේ 

සාභාපති, ගරු අජිේ මාන්නප්තපරුම මැතිතුමා විසින් ිළිබගැන්වීම. 

 
 

රංශික අධීක්ෂණ කාරක ෙභා වාර්තා 
 துமறசார் சமற்பார்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු අජි්ත මාන් ප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்வபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, නනතික කටයුතු (දූෂ  විතරෝීක) හා 

මාධ්ය ිළිබබත ංංිකක අීකක්ෂ  කාරක සාභාව තවත තයොමු කරන 

ලද “අධිකර  සාංවිධ්ාන පනත යටතේ නිතයෝග” සාේබන්ධ්තයන්, 
එම කාරක සාභාතේ වාර්තාව මම දදිිපපේ කරමි. 

 
ෙභාමේෙය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 
சபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
මප්තෙේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු මහින්ද ෙමරිංංහ මහතා (නිපුණතා ෙංවර්ධ  හා 

වෘ්තතීය පුහුණු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவிருத்தி 

மற்றும் வதாழில்பயிற்சி அமமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

Sir, I present a petition received from Mrs. I.K. 
Pubudu Kumuduni Perera, Bank of Ceylon, Metropolitan 
Branch, Colombo 01.  

3 4 
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ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ගාමිණී විජිේ විජයමුණි තසාොයිසාා මහතා - පැමි  නැත. 
 

ගරු එච්.රර්. ොරතී දුෂ්මන්ත මහතා (අධිකරණ නිමයෝජය 

අමාතයතුමා හා ුදේධ ශාෙ  නිමයෝජය අමාතයතුමා   
(மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த - நீதி பிரதி அமமச்சரும் 

புத்தசாசன பிரதி அமமச்சரும்) 

(The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha - Deputy Minister of 
Justice and Deputy Minister of Buddha Sasana) 

ගරු කථානායකතුමනි, අවිසා්සාාතේල්ල, මාතදොල, නිල්මිණි 

උයන, අංක 162/121/18 දරන සා්ථානතයහි පදිංචි 

ඩබ්ලිේ.එේ.වයි.එසා්.තක්. ජයවර්ධ්න මහතාතගන් ලැබුණු 

තපේසාමක් මම ිළිබගන්වමි. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලකී ජයවර්ධ්න මහතා  - පැමි  නැත. 
 

ගරු මේ. සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு சஜ.சீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ගරු කථානායකතුමනි, ිපදීගම, මඩිතියාව, "අමරවිලා" යන 

සා්ථානතයහි පදිංචි ඒ.ඒ.ඩී.සී. අමරසිංහ මහතාතගන් ලැබුණු 

තපේසාමක් මම ිළිබගන්වමි. 

 

ගරු අනුර ිංඩ්නි ජයර්ත  මහතා 
(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன) 

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 

ගරු කථානායකතුමනි, තපොතලොන්නරුව, තල්තපොත, බී.ඕ.පී. 

317,  අංක 233 දරන සා්ථානතයහි පදිංචි ටී.ජී. අමිේ තසාේනාරේන  

මහතාතගන් ලැබුණු තපේසාමක් මම ිළිබගන්වමි. 

 
ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සාතහන් තපේසාේ දහය 

ිළිබගන්වමි. 

(1)  ිළිබයන්දල, මාවිේතර, කනේත පාර, අංක 98/6 දරන 
සාථ්ානතයහි පදිංචි චාමර මේදුමකළුතේ මහතාතගන් 
ලැබුණු තපේසාම; 

(2)   ගිරාඳුරුතකෝට්තට්, මීගහතහේන, අංක 26 දරන සාථ්ානතයහි 
පදිංචි එච්.එේ. ංශා ලක්මාලි තහේරේ තමනවියතගන් 
ලැබුණු තපේසාම; 

(3)    බණ්ඩාරගම, අලුේගම, කැසාබ්ෑව පාර, "කැළුේ" අංක 241 
ඒ දරන සාථ්ානතයහි පදිංචි තේ.ඒ.ඩී. තමේපාල මහතාතගන් 
ලැබුණු තපේසාම; 

(4) කඩවත, රේමුතුගල, තනො: 490/ඒ/9 දරන සාථ්ානතයහි 
පදිංචි තක්. ජයතකොඩි මහතාතගන් ලැබුණු තපේසාම; 

(5)   තහොප්ටන්, බී තකොටසා, පර  තේ කර්මාන්තශාලාව යන 
සාථ්ානතයහි පදිංචි කරුපයියා තපොන්නානන්දන් 
මහතාතගන් ලැබුණු තපේසාම; 

(6)    තගෝනතපොල, බටහිර කුඹුක, 33 කණුව පාර යන 
සාථ්ානතයහි පදිංචි ංර්. අනුරසිිප මහතාතගන් ලැබුණු 
තපේසාම; 

(7)   තමොරටුව, දහ  දදිබැේද, එඩ්වඩ් පටුමග, අංක 13 දරන 
සාථ්ානතයහි පදිංචි ංර්.එසා.්එල්. කරඬුවාවල මහතාතගන් 
ලැබුණු තපේසාම; 

(8)    ත්රිකු ාමලය, ධ්ානයගම, අංක 09 දරන සාථ්ානතයහි පදිංචි 
ටී.ඒ. ජීවාංගනී මහේමියතගන් ලැබුණු තපේසාම; 

(9) ඇඹිලිිළටිය, නව නගරය තනො. ඊ- 3/644 දරන සාථ්ානතයහි 
පදිංචි ඩබ්ලිේ.තක්. බන්දුලරේන මහතාතගන් ලැබුණු 
තපේසාම; සාහ 

(10) පුණ්ඩළුඔය, කීනගහහින්න, වැවතහේන පාර, ''රසික'' යන 
සාථ්ානතයහි පදිංචි වජිර නිශාන්ත තහේවාමාන්නතේ 
මහතාතගන් ලැබුණු තපේසාම. 

 

ඉදිරිප්ත කර  ලද මප්තෙේ  මහජ  මප්තෙේ පිළිබඳ කාරක 
ෙභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝග කර   ලදී. 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் வபாதுமனுக் குழுவுக்குச் சாட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
 

ප්රශ් වලට වාිකක පිළිතුරු 
வினாக்களுக்கு வாய்மூை விமடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්න අංක 1-529/'16-(1), ගරු බුේධික පතිර  මහතා. 
 

ගරු ුදේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ගරු කථානායකතුමනි,  ිළිබතුරු තදන්න කල් ලබා ගන්තන් 

නැති තවයි කියලා හිතාතගන, මා තමම ප්රශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිමේන්තු 

ප්රතිෙංේකරණ හා ජ මාධය අමාතය ෙහ රණ්ු  පක්ෂමේ 

ප්රධා  ෙංවිධායකතුමා   
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரமமப்பு மற்றும் வவகுசன ஊடக அமமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்சகாைாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, ප්රාථමික කර්මාන්ත අමාතයතුමා 

තවනුතවන් මා එම ප්රශ්නයට ිළිබතුර දීම සාතහා සාතියක කාලයක් 

දල්ලා සිටිනවා. 

 
ප්රශ් ය මතු දි කදී ඉදිරිප්ත ිරීමමට නිමයෝග කර  ලදී. 
வினாமவ மற்வறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

මෙේවා නියුක්තයන්මේ භාර අරමුදේ ගිණුේ: මාතර 

දිේ්රික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்மக நிதியக் கணக்குகள் :மாத்தமற 

மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: MATARA DISTRICT 

      746/' 16 

2.  ගරු බිමේ ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
 අග්රාමාතයතුමා සාහ ජාතික ප්රතිපේති හා ංර්ිකක කටයුතු 

අමාතයතුමාතගන් ඇූ  ප්රශ්නය -(1):  

5 6 



පාර්ලිතේන්තුව 

(අ) 2013, 2014 සාහ 2015 වර්ෂවල මාතර දිසාත්්රික්කය තු , 

 (i) ලියාපදිංචිව තිූ  තසාේවා නියුක්තයන්තේ භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුේ සාංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ තසාේවා නියුක්තයන්තේ භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුේ සාංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව තවන් තවන් වශතයන් තකොපම ද 
යන්න එතුමා තමම සාභාවට දන්වන්තනහිද? 

(ං) 2013, 2014 සාහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ තසාේවා 
නියුක්තයන්තේ භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුේ සාංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයේ සාමාගේ; 

 (ii) අර්ධ් රාජය ංයතන;  

 (iii) තපෞේගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) තසාේවා අංශය; 

 අනුව සාහ එක් එක් වර්ෂය අනුව තවන් තවන් වශතයන් 
තකොපම ද යන්නේ එතුමා තමම සාභාවට දන්වන්තනහිද? 

(ඇ) තනො එතසාේ නේ, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அமமச்சரும், சதசிய வகாள்மககள் மற்றும் 

வபாருளாதார அலுவல்கள் அமமச்சருமானவமரக் சகட்ட வினா:  

 (அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் மாத்தமற 

மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு வசய்திருந்த ஊழியர் நம்பிக்மக நிதியக் 

(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்மக, 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு வசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 

கணக்குகளின் எண்ணிக்மக,  

 ஒவ்சவார் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தனித்தனிசய 

யாது என்பமத அவர் இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு வசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்மக,  
 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிைான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியார் துமற; 

 (iv) மகத்வதாழில்துமற; 

 (v) விவசாயத்துமற;  

 (vi) சசமவத் துமற; 

 இற்கு அமமய ஒவ்சவார் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனிசய யாது  என்பமத அவர் 

இச்சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 
 

asked  the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs : 

(a) Will he inform this House separately in relation to years 
2013, 2014 and 2015 - 

(i) the number of registered Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts; and  

(ii) the number of Employees’ Trust Fund (ETF) 
accounts registered anew; 

 in the District of Matara? 

(b) Will he also inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015, the number of Employees’ 
Trust Fund (ETF) accounts registered anew and by- 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector;  

 (v) the agricultural sector;  

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 

 

ගරු නිමරෝෂන් මපමර්රා මහතා (ජාතික ප්රතිප්තති හා 

රර්ිකක කටයුතු රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு நிசராஷன் வபசரரா - சதசிய வகாள்மககள் 

மற்றும் வபாருளாதார அலுவல்கள்  இராஜாங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සාහ ජාතික ප්රතිපේති 

හා ංර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා තවනුතවන් මා එම ප්රශ්නයට 

ිළිබතුර තදනවා. 

 

(අ)  

 

(ං) (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 

 තේ අයුිපන් වර්ගීකර ය කරනු තනොලැතබ්. 

(ඇ) අදා  තනොතේ. 

 

 
ඝාත ය වූ  අතුරුදහන් වූ  පහරදීමට ලක්වූ ෙහ 

අ්තඅඩංගුවට ග්ත මාධයමේදීන් : විේතර 
படுவகாமையான, காணாமற்சபான, தாக்கப்பட்ட 

மற்றும் மகதான ஊடகவியைாளர்கள்:விபரம் 
JOURNALISTS ASSASSINATED, DISAPPEARED, ASSAULTED 

AND TAKEN INTO CUSTODY: DETAILS 
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4. ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
නීතිය හා සාාමය සාහ දක්ෂි  සාංවර්ධ්න අමාතයතුමාතගන් 

ඇූ  ප්රශ්නය  -(1): 

(අ) (i) 2006 ජනවාිප සිට 2015 ජනවාිප දක්වා කාල 
සීමාව තු , ඝාතනය වූ, අතුරුදහන් වූ, පහරදීමට 
ලක්වූ සාහ අේ අඩංගුවට ගේ මාධ්යතේදීන්තේ 
නේ හා ඔවුන් එම සිදුවීේවලට ලක්වූ දින තවන් 
තවන් වශතයන් කවතර්ද; 

 (ii) එම කාල සීමාව තු  ප්රහාරයට ලක්වූ ජනමාධ්ය 
ංයතන හා එම ප්රහාර සිදු වූ දින කවතර්ද; 

     

වර්ෂය 

ලියා පදිංචිව තිූ  

සාාමාජික ගිණුේ 

සාංඛ්යාව 

අලුතින් ලියා පදිංචි වූ 

සාාමාජික ගිණුේ 

සාංඛ්යාව 

2013                58,709       14,657 

2014                56,984       15,102 

2015                54,042       13,083 
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 (iii) දහත සිදුවීේවලට අදා ව පැවැේතවන 
පරීක්ෂ වල ප්රගතිය එක් එක්  පරීක්ෂ ය අනුව 
තවන් තවන් වශතයන් කවතර්ද; 

 යන්න එතුමා තමම සාභාවට දන්වන්තනහිද? 

(ං) තනො එතසාේ නේ, ඒ මන්ද? 
 

சட்டமும் ஒழுங்கும்  மற்றும் வதற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சமரக் 

சகட்ட வினா:  

(அ) (i) 2006 ஜனவாி மாதம் வதாடக்கம் 2015 ஜனவாி 

மாதம் வமரயான காைப்பகுதியில் படுவகாமை 

வசய்யப்பட்ட, காணாமற்சபான, தாக்கப்பட்ட 

மற்றும் மகது வசய்யப்பட்ட 

ஊடகவியைாளர்களின் வபயர்கள் மற்றும் 

இவர்கள் சமற்படி சம்பவங்களுக்குள்ளான 

திகதிகள் வவவ்சவறாக யாமவ என்பமதயும்; 

 (ii) சமற்படி காைப்பகுதியில் 

தாக்குதல்களுக்குள்ளான ஊடக நிறுவனங்கள் 

மற்றும் அத்தாக்குதல்கள் நமடவபற்ற திகதிகள் 

யாமவ என்பமதயும்; 

 (iii) சமற்படி சம்பவங்கள் வதாடர்பாக 

நமடவபறுகின்ற விசாரமணகளின் 

முன்சனற்றம், ஒவ்வவாரு விசாரமணக்கமமய 

வவவ்சவறாக யாமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச் சமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்சறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of  Law and Order and Southern 

Development : 

(a) Will he inform this House- 

 (i) separately, the names of the journalists who were 
assassinated, disappeared, assaulted and the 
dates they were taken into custody during the 
period from January 2006 to January 2015; 

 (ii) the names of the media institutions that were 
attacked during the aforesaid period and the 
dates on which such attacks took place; and 

 (iii) the progress of the investigations that are being  
conducted with regard to the aforesaid  incidents 
separately? 

(b) If not, why? 

 
ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා (නීතිය හා ොමය ෙහ දක්ෂිණ 

ෙංවර්ධ  අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க - சட்டமும் ஒழுங்கும் மற்றும் 

வதற்கு அபிவிருத்தி அமமச்சர்) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්රශ්නයට ිළිබතුරු තදනවා.  

ගරු මන්ත්රීතුමා අහන්තන් ප ග ගිය රජය සාමතේ  මාධ්යතේදීන්ට සිදු 

වුණු හිිපහැර ගැනයි.  

(අ) (i) 2006 ජනවාිප සිට 2015 ජනවාිප දක්වා කාල 
සීමාව තු  ඝාතනය වූ, අතුරුදහන් වූ, පහර දීමට 
ලක් වූ සාහ අේ අඩංගුවට ගේ මාධ්යතේදීන්තේ 
නේ හා ඔවුන් එම සිදුවීේවලට ලක් වූ දින සාහ 
සිදුවීේවලට අදා ව පැවැේතවන පරීක්ෂ වල 
ප්රගතිය ඇමුණුේ තලසා දදිිපපේ කරමි. ඒ අනුව, 

  ඝාතනය වූ මාධ්යතේදීන් සාංඛ්යාව - 13  

  (ඇමුණුම - 01 බලන්න.) 

  අතුරුදහන් වූ මාධ්යතේදීන් සාංඛ්යාව - 01  

  (ඇමුණුම - 02 බලන්න.) 

  පහර දීමට ලක් වූ මාධ්යතේදීන් සාංඛ්යාව - 87 
(ඇමුණුම - 03 බලන්න.) 

  අේ අඩංගුවට ගේ මාධ්යතේදීන් සාංඛ්යාව - 20 
(ඇමුණුම - 04 බලන්න.) 

 (ii) එම කාල සීමාව තු  ප්රහාරයට ලක් වූ ජනමාධ්ය 
ංයතන සාංඛ්යාව 05ක් වන අතර, එම ජනමාධ්ය 
ංයතන, ඒවාට ප්රහාර සිදු වූ දින සාහ එම 
සිදුවීේවලට අදා ව පැවැේතවන පරීක්ෂ වල 
ප්රගතිය ඇමුණුම - 05 තලසා දදිිපපේ කරමි. 

 (iii) දහත සිදුවීේවලට අදා ව පැවැේතවන 
විමර්ශනයන්හි ප්රගතිය 01 සිට 05 දක්වා වූ 
ඇමුණුේවල දක්වා ඇත. 

  තේ රජය එන්න කලින් තේ තබො තහෝ නඩුවල 
තතොරතුරු මදි කියලා සී 03 අක්ෂරගත කර 
තිබු ා. විතශේෂතයන් තේ වනවිට නැවත 
තතොරතුරු තහොයලා, සාාක්ෂි නැවත තසාොයාතගන 
ගිහිල්ලා නඩු කිහිපයක පරීක්ෂ  කටයුතු 
කරතගන යනවා. සාාක්ෂි තබොතහොමයක් විනාශ 
කරලා තිබුතණ්. ඒ නිසාා එම කටයුේත කරන්න 
තබොතහොම අමාරු වු ා. මුල දතලා 
තගොඩනඟාතගන යන්න වු ා. ඒ තපොේ පේ 
තහොයන්න වු ා. නමුේ එම පරීක්ෂ  කීපයක් 
දැන් දදිිපයට කරතගන යනවා. අතනකුේ ඒවාතේ  
තතොරතුරු තිතබනවා. 

(ං) පැන තනොනඟී. 

ඇමුණුේ  ෙභාගත* කරමි. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්න අංක 5, ගරු උදය ප්රභාේ ගේමන්ිළල මහතා. 

 

ගරු උදය ප්රභා්ත ගේමන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්රශ්නය අහනවා. 

 
ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු කථානායකතුමනි,  මතේ ප්රශ්නතේ   අතුරු ප්රශ්න අහන්න 

මට අවසා්ථාව ලැබුතණ් නැහැ තන්. 

 
ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්නවලට ගරු ඇමතිතුමා ිළිබතුරු ලබා දුන්නා තන්. 
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—————— 
*  පුේතකාලමේ තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මට අතුරු ප්රශ්නයක් අහන්න දඩ ලබා තදන්න. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තහොතයි.  එතහනේ ඔබතුමා අතුරු ප්රශ්නය අහන්න. 
 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු අමාතයතුමනි, තමය බරපත  ප්රශ්නයක්. ප ග ගිය 

ජනාධිපතිවර තේ දීේ, මහා මැතිවර තේ දීේ සාමාජතේ  විශාල 

සාාකච්ඡාවක් මතු වු ා, මාධ්යතේදින් ඝාතනය, අතුරුදහන් කිරීම, 

පහර දීම, අේ අඩංගුවට ගැනීම ිළිබබතව. නමුේ ඒ සාංවාදයට සාහ 

ඒ සිදුවීේවල බරපත කමට සාාතප්ක්ෂව පරීක්ෂ  ක්රියාවලිතේ  

ප්රමාදයක් තිතබනවා කියා තපතනනවා. තමොකද, තේ වනතකොටේ 

ජනතාවට විශ්වාසායක් තහවුරු තවලා නැහැ, ඒවාට අදා  

චූදිතයන්ට විරුේධ්ව ිළයවර ගන්නවා කියා. විතශේෂතයන් රජතේ  

අමාතයවරු ප්රසිේධිතේ ම සාේබන්ධ් වු ා සාමහර පහර දීේවලට. ඒ 

අයට විරුේධ්ව ිළයවර ගේතා කියා තහවුරුවක් ලැබී නැහැ. ඒ 

අයට දඬුවේ කත ේ නැේනේ, දදිිපතේ දීේ ඕනෑම ංණ්ඩුවකට ඒ 

අවසා්ථා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වනවා. 
 

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කිේවා වාතේම තබොතහෝ සාාක්ෂි 

විනාශ කරලායි තිබුතණ්. තමතැන දීර්ඝ ලැයිසා්තුවක් තිතබනවා. 

අිළ ඒ ලැයිසා්තුව තල්ඛ්නගත ක ා, සාාක්ෂි නැවත තගොඩ නඟන්න 

පහ ග ඒවා, නඩුතේ profile එක, high-profile cases ංදිය අනුව. 

විතශේෂතයන් ලසාන්ත වික්රමතුංග නඩුව සාහ ප්රදීප් එක්නැලිතගොඩ 

නඩුව ිළිබබත පරීක්ෂ  තගොඩක් දුරට පවේවාතගන ඇවිේ ඒවා 

තහොත තැනක තිතබනවා. උසාාවිතේ  නඩු තිතබන හින්දා මට ඒවා 

ගැන තමතැන කරුණු කියන්න බැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා. නමුේ 

දැනට තිතබන ප්රමාදය වු ේ සිදු තවලා තිතබන්තන් සාාක්ෂි විනාශ 

කිරීම සාහ ඒවා නැවත තගොඩ නඟාතගන තසාොයාතගන එන්න 

තිතබන අමාරුව නිසාායි. එතහේ මම තේ ගරු සාභාතේදී කියනවා, 

ඒ පරීක්ෂ  ප්රමාද කිරීමක් තහෝ ලලිමෑිබ ගතියකින් පවේවාතගන 

යෑමක් තහෝ තනොවන බව. දතාම දක්ෂ කණ්ඩායේ ඒ පරීක්ෂ වල 

නියැළී කටයුතු කරමින් යනවා.  
 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඒවා විනාශ කර තිතබන්තන්, ූනනන්, 

කැරතපොේතන් තනොතවයි තන්. රජතේ  නිලධ්ාිපන් සාහ 

තේශපාලනඥයන් තමයි ඒවා විනාශ කරන්නට ඇේතේ.  
 

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
සාාක්ෂි විනාශ කරපු අයටේ එතරහිව අිළ නඩු පවරා තිතබනවා. 

ඒ තචෝදනාව ිළට ඇතැේ නිලධ්ාිපන් අද ිපමාන්ඩ් භාරතේ  සිටිනවා.  
 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, සාමහර චූදිතයන් 

තවනුතවන් නීති සාහය, නීති උපතදසා් ලබා තදන්තන් රජතේ  මුදල් 

වියදේ කරමිනුයි කියා.  

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මට එය පැහැදිලි නැහැ, ගරු මන්ත්රීතුමා.  
 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

එක්නැලිතගොඩ අතුරුදහන් වීතේ නඩුතේ චූදිතයන්ට නීති 

උපතදසා් සාැපයීතේදීේ වියදේ වන්තන් රජතේ  මුදල් බව ඔබතුමා 

දන්නවා.  
 

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
මා ඒ සාේබන්ධ්ව- 
 

ගරු රනිේ වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 

 ැඟී ිංටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අග්රාමාතයතුමා.  
 

ගරු රනිේ වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe )  

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඇේත වශතයන්ම තමය වැදගේ ප්රශ්නයක්. 

මම හිතන විධියට අදා  ංංිකක අීකක්ෂ  කාරක සාභාතේදී තේ 

ිළිබබතව සාාකච්ඡා කරලා, ඕනෑ තවලාවක ංප ග ප්රශ්නයක් තයොමු 

කරන්න පුළුවන්.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්න අංක 5-945/'16-(1), ගරු උදය ප්රභාේ ගේමන්ිළල 

මහතා. 
 

ගරු උදය ප්රභා්ත ගේමන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්රශ්නය අහනවා. 
 

ගරු මංගල ෙමරවීර මහතා  
(மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர) 

(The Hon. Mangala Samaraweera) 

Hon. Speaker, I ask for one week's time to answer this 
Question.  
 

ප්රශ් ය මතු දි කදී ඉදිරිප්ත ිරීමමට නිමයෝග කර  ලදී. 
வினாமவ மற்வறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්න අංක 6-534/'16-(1), ගරු බුේධික පතිර  මහතා. 
 

ගරු ුදේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ප්රශ්නය අහනවා. 
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාතයතුමා තවනුතවන් එම 

ප්රශ්නයට ිළිබතුර දීම සාතහා මා සාති තදකක කාලයක් දල්ලා 

සිටිනවා.  
 
ප්රශ් ය මතු දි කදී ඉදිරිප්ත ිරීමමට නිමයෝග කර  ලදී. 
வினாமவ மற்வறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

මෙේවා නියුක්තයන්මේ භාර අරමුදේ ගිණුේ : 

්රිකුණාණාමලය දිේ්රික්කය 
ஊழியர் நம்பிக்மக நிதியக் 

கணக்குகள் :திருசகாணமமை மாவட்டம் 
EMPLOYEES' TRUST FUND ACCOUNTS: KURUNEGALA 

DISTRICT  

770/’16 

7.  ගරු බිමේ ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Bimal Rathnayake) 
අග්රාමාතයතුමා සාහ ජාතික ප්රතිපේති හා ංර්ිකක කටයුතු 

අමාතයතුමාතගන් ඇූ  ප්රශ්නය- (1): 

(අ) 2013, 2014 සාහ 2015 වර්ෂවල ත්රිකු ාමලය දිසාත්්රික්කය 
තු , 

 (i) ලියාපදිංචිව තිූ  තසාේවා නියුක්තයන්තේ භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුේ සාංඛ්යාව; 

 (ii) අලුතින් ලියාපදිංචි වූ තසාේවා නියුක්තයන්තේ භාර 
අරමුදල් (ETF) ගිණුේ සාංඛ්යාව; 

 එක් එක් වර්ෂය අනුව තවන් තවන් වශතයන් තකොපම ද 
යන්න එතුමා තමම සාභාවට දන්වන්තන්ද? 

(ං) 2013, 2014 සාහ 2015 වර්ෂවල අලුතින් ලියාපදිංචි වූ තසාේවා 
නියුක්තයන්තේ භාර අරමුදල් (ETF) ගිණුේ සාංඛ්යාව,   

 (i) රජයට අයේ සාමාගේ; 

 (ii) අර්ධ් රාජය ංයතන;  

 (iii) තපෞේගලික අංශය;   

 (iv) කර්මාන්ත අංශය; 

 (v) කෘෂිකර්මාන්ත අංශය; 

 (vi) තසාේවා අංශය; 

 අනුව සාහ එක් එක් වර්ෂය අනුව තවන් තවන් වශතයන් 
තකොපම ද යන්නේ එතුමා තමම සාභාවට දන්වන්තන්ද? 

(ඇ) තනො එතසාේ නේ, ඒ මන්ද? 
 

பிரதம அமமச்சரும், சதசிய வகாள்மககள் மற்றும் 

வபாருளாதார அலுவல்கள் அமமச்சருமானவமரக் சகட்ட வினா:  

(அ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் 

திருசகாணமமை மாவட்டத்தில், 

 (i) பதிவு வசய்திருந்த ஊழியர் நம்பிக்மக நிதியக் 

(ETF) கணக்குகளின் எண்ணிக்மக; 

 (ii) புதிதாகப் பதிவு வசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) 

கணக்குகளின் எண்ணிக்மக; 

 ஒவ்சவார் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் தனித்தனிசய 

யாது என்பமத அவர்  இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) 2013, 2014 மற்றும் 2015ஆம் ஆண்டுகளில் புதிதாகப் 

பதிவு வசய்துள்ள ஊ.ந.நி. (ETF) கணக்குகளின் 

எண்ணிக்மக, 

 (i) அரசாங்கத்துக்கு உாித்தான கம்பனிகள்; 

 (ii) பகுதியளவிைான அரச நிறுவனங்கள்; 

 (iii) தனியார் துமற; 

 (iv) மகத்வதாழில்துமற; 

 (v) விவசாயத்துமற;  

 (vi) சசமவத் துமற; 

 இற்கு அமமய ஒவ்சவார் ஆண்டின் அடிப்பமடயில் 

தனித்தனிசய யாது  என்பமத அவர் இச்சமபக்கு 

அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்சறல், ஏன்? 

 

asked the Prime Minister and Minister of National 
Policies and Economic Affairs: 

(a) Will he inform this House separately in relation to years 
2013, 2014 and 2015 - 

 (i) the number of registered Employees’ Trust Fund 
(ETF) accounts; and 

 (ii) the number of Employees’ Trust Fund (ETF) 
accounts registered anew; 

 in the District of Trincomalee? 

(b) Will he also inform this House separately in relation to 
years 2013, 2014 and 2015, the number of Employees’ 
Trust Fund (ETF) accounts registered anew and by - 

 (i) State-owned companies; 

 (ii) semi-Government institutions; 

 (iii) the private sector; 

 (iv) the industrial sector; 

 (v) the agricultural sector; and 

 (vi) the service sector? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිමරෝෂන් මපමර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிசராஷன் வபசரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු කථානායකතුමනි, අග්රාමාතයතුමා සාහ ජාතික ප්රතිපේති 

හා ංර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා තවනුතවන් මා එම ප්රශ්නයට 

ිළිබතුර ලබා තදනවා.  

(අ) (i), (ii) 

 

(ං)    (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) 

 තේ අයුිපන් වර්ගීකර ය කරනු තනොලැතබ්. 

(ඇ) අදා  තනොතේ. 

වර්ෂය ලියාපදිංචිව තිූ  
සාාමාජික ගිණුේ 
සාංඛ්යාව 

අලුතතන් ලියාපදිංචි 
වූ සාාමාජික ගිණුේ 
සාංඛ්යාව 

2013  9,654 3,365 

2014 10,831 5,288 

2015 10,473 4,650 

13 14 



පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තදවන වටය. 

ප්රශ්න අංක 3-910/'16-(1), ගරු  ගනිල් හඳුතෙේති මහතා. 
 

ගරු නිහාේ ගලප්ප්තති  මහතා 
(மாண்புமிகு நிஹால் கைப்பத்தி) 

(The Hon. Nihal Galappaththi) 

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු  ගනිල් හඳුන්තනේති මන්ත්රීතුමා 

තවනුතවන් මා එම ප්රශ්නය අහනවා. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, බන්ධ්නාගාර ප්රතිසාංසා්කර , 

පුනරුේථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ංගමික කටයුතු 

අමාතයතුමා තවනුතවන් එම ප්රශන්යට ිළිබතුර දීම සාතහා මා සාති 

තදකක කාලයක් දල්ලා සිටිනවා.  
 

ප්රශ් ය මතු දි කදී ඉදිරිප්ත ිරීමමට නිමයෝග කර  ලදී. 
வினாமவ மற்வறாரு தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

 

විෙර්ජ  ප ්ත මකටුේපත  2017 
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூைம், 2017 

APPROPRIATION BILL, 2017 
 

කාරක ෙභාමේදී ෙලකා බල  ලදී. 

[කථා ායකතුමා මූලාෙ ාරූඪ විය.] 
குழுவில்  ஆராயப்பட்டது. 

[சபாநாயகர் அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்] 
Considered  in Committee.- [MR. SPEAKER in the Chair.] 

 

1 ව  වගන්තිය  ප ්ත මකටුේපමතහි මකොටෙක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 

1ஆம் வாசகம் சட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்கசவண்டுவமனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
 

2 ිංට 10 මතක් වගන්ති උපමේඛ  ෙලකා බැලීමමන් පසු 
ඉදිරිප්ත ිරීමමට නිමයෝග කර  ලදී. 

2ஆம் வாசகத்திலிருந்து 10ஆம் வாசகம் வமர சட்டமூைத்தின் 

பகுதியாக இருக்கசவண்டுவமனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

පළමුව  උපමේඛ ය  
මපොදු මෙේවාවන් ෙඳහා මගවිය යුතු මුදේ  

முதைாம் அட்டவமண  

வபாதுச் சசமவகளுக்குக் வகாடுக்கத்தக்க வதாமககள்  
FIRST SCHEDULE 

SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES 
 

1 ව  ශීර්ෂය.- අතිගරු ජ ාධිපති 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 1,951,499,000  
தமைப்பு 1.- அதிசமதகு சனாதிபதி 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மீண்டுவருஞ் 

வசைவு, ரூபா 1,951,499,000 

HEAD 01. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 1,951,499,000 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ප මුවන උපතල්ඛ්නය - ශීර්ෂ 1, 2 සාහ 4-13 දක්වා සාහ 16 -

25 දක්වා සාලකා බැලීම - පූ.භා.  10.00 සිට අ.භා. 12.30 දක්වා 

සාහ අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 6.30 දක්වා.  

ගරු අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා.  

 

[පූ.භා. 9.49] 
 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, "2017 විසාර්ජන පනේ තකටුේපතතහි 

කාරක සාභා අවසා්ථාතේ අද දින විවාදයට ගැතනන අමාතයාංශ හා 

ඒවා යටතේ ඇති අතනකුේ තදපාර්තතේන්තු හා ංයතනවලට 

අදා  අංක 1, 2 සාහ 4-13 දක්වා සාහ 16 -25 දරන වැය ශීර්ෂවලින් 

සාේප්රදායානුූලලව එක් එක් වැඩසාටහන්හි සියලුම පුනරාවර්තන 

වියදේ සාහ මූලධ්න වියදේ රුිළයල් 10කින් කපා හැිපය යුතුය"යි 

මම තයෝජනා කරමි. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, අද අිළ කාරක සාභා අවසා්ථාතේදී විවාදයට 

ගනු ලබන්තන් අතප් රතට් දතාම වැදගේ ංයතන 22ක් 

ිළිබබතවයි. විතශේෂතයන්ම, ජනවාිප මාසාතේ  8 තවනිදා ජනවරමට 

සාේබන්ධ් වූ ඒ ජනතාවතේ අතප්ක්ෂාවන් දටු තවන ංයතන 

ග නාවක් අද සාාකච්ඡාවට බඳුන් තවනවා. ඒ නිසාා ගරු 

සාභාපතිතුමනි, මා කැමැතියි තේ එක් එක් ංයතනය ිළිබබතවේ, 

විතශේෂතයන්ම අතිගරු ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ිළිබබතවේ කථා 

කරන්න. අතිගරු ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට එතුමාේ සාහභාගි තවයි 

කියලා මම හිතනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මතේ කථාව අවසාාන 

තවන්න කලින් ංතවොේ, එතුමාතේ වැය ශීර්ෂය ිළිබබතව එතුමා 

දන්න අවසා්ථාතේදීම කරුණු කිහිපයක් කියන්න මම අතප්ක්ෂා 

කරනවා.  

තකතසාේ වුවේ ගරු සාභාපතිතුමනි, දහනව වන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථාව හරහා අතප් රතට් රාජය ක්රියාවලියක් -තපොලීසිය සාහ 

අධිකර  ක්රියාවලිය- සා්වාීකනභාවයකට තගන ඒම ප්රධ්ාන 

අරමු ක් බවට පේ වු ා කියලා අිළ දන්නවා. අතප් රතට් රාජය 

පාලනය තකොමිෂන් සාභාවල ක්රියාකාිපේවයක් හරහා සාැලකිය යුතු 

සා්වාීකනේවයකට තගන ං හැකි තේවි කියා තේ  රතට් සිවිල් 

ජනතාවතගන් විශාලතම උනන්දුවක් සාහ මැදිහේවීමක් තිබු ා. 

නමුේ ගරු සාභාපතිතුමනි, තමය වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නයකින් 

පම ක් ක  හැකි තදයක් තනොතවයි කියලා අපට ඒ ිළිබබත 

නිශ්චිත අදහසාක් තිබු ා. තේ සාතහා වයවසා්ථාතවන් යේ 

බලපෑමක් සාාධ්නීය වශතයන් සිදු වූවේ, සාමාජතේ  සිදු වන පුළුල් 

පිපවර්තනයකින් තතොරව තේ ංයතන සා්වාීකන ක  හැකි තේවි 

කියලා අිළ කවදාවේ විශ්වාසා කත ේ නැහැ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, තේ ංයතනයන්තේ ක්රියාකාිපේවය තදසා 

බැලූ කල දැන් දතා තහොඳින් තපන්නුේ කරමින් තිතබනවා,  

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසාථ්ා සාංතශෝධ්නයට තපර තමම 

ංයතනයන්තේ ක්රියාකාිපේවය හා දහනව වන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නතයන් ප ග තමම ංයතනයන්තේ 

ක්රියාකාිපේවය ිළිබබතව ප්රාතයෝගිකව තවනසා් අේදැකීමක් අපට 

තපන්නුේ කර තිතබනවාද කියන එක. අද තේ රතට් පුරවැසියකුට 

දැතනනවාද, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව පේ කරන්න තපර 

තිබුණු රාජය තසාේවය හා එය ඇති වු ාට ප ගව රාජය තසාේවය 

ිළිබබත තවනසාක්? අද තේ රතට් තපොලිසා් තසාේවයට දැතනනවාද, 

සා්වාීකන තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාව ඇති තවන්න තපර තිබණු 

ක්රියාකාිපේවය හා තකොමිෂන් සාභාව තගොඩ නැවාවාට ප ගව 
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තපොලිසා් තසාේවතේ  ක්රියාකාිපේවය අතර තවනසාක්? ජනතාව 

එදිතනදා ප්රාතයෝගිකව අේවිඳින කරුණු හරහා, සිදුවීේ හරහා ඒක 

තපන්නුේ කරන්තන් නැහැ. ඒ නිසාා  තේ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නය හරහා රාජයයේ එක්ක තමන්තේ තිතබන සාේබන්ධ්ය 

වඩාේ සා්වාීකන, වඩාේ යහපේ, වඩාේ කාර්යක්ෂම කර ගැනීතේ 

අරමු ක්, අතප්ක්ෂාවක් ඇතිව ජනතාව දැන් වසාරකට ංසාන්න 

කාලයක් ගත කර තිතබනවා. තේ වසාර ඇතු ත නේ ඒ අරමුණු 

සාාර්ථක වු ාය කියලා තපන්නුේ කරලා නැහැ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, විතශේෂතයන්ම දහනව වන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නතේ  එක් වගන්තියක් ඇතු ේව තිතබනවා, 

වසාරක කාලයක් ඇතු ත තමම සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා විසින් 

වාර්තාවක් තේ පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ ක  යුතුය කියා.  ගරු 

සාභාපතිතුමනි, මම තයෝජනා කරනවා, -එය වඩාේ තලතහසියි.- 

අඩුම තරමින් ඊ ඟ වසාතර්දීවේ තමම සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා 

ිළිබබතව කාරක සාභා අවසා්ථාතේ විවාදය ගැනීමට තපර එම 

තකොමිෂන් සාභාවල වාර්තාවක් - 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් මාසා තුනකට වරක් ඒ වාර්තා දල්ලා 

තිතබනවා. මීට ප ගව ඒවා ලැතබනවා.  

 
ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අපට ලැබිලා නැහැ, ගරු සාභාපතිතුමනි.  

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තේ මාසා තුතන් වාර්තාව දතා දක්මනින් දදිිපපේ තේවි. 

 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ඒක තමයි තිතබන ප්රශ්නය. අද අිළ සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා 

ිළිබබතව විවාදය පවේවනවා. හැබැයි, ඒ තකොමිෂන් සාභාවල 

වාර්තා අිළ අතට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසාා වඩාේ තයෝගය වන්තන් 

එම තකොමිෂන් සාභාවල කාර්ය භාරය සාහ කරන ලද කාර්යන් 

ිළිබබතව සාමාතලෝචන වාර්තා කාරක සාභා අවසා්ථාතේ විවාදයට 

තපර තේ පාර්ලිතේන්තුවට ලබා තදනවා නේ එයින් අපට වඩාේ 

මඟ තපන්වීමක් සාහ උපතයෝගීතාවක් ලැතබ්වි කියලා අිළ කල්පනා 

කරනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, දැන් මා ඒ එක් එක් තකොමිෂන් සාභාව 

ිළිබබතව ඔබතුමාතේ අවධ්ානය තයොමු කරවන්නේ.  ඔබතුමා 

දන්නවා ඇති, නැවත පදිංචි කිරීතේ අමාතයාංශයට කුලී පදනම 

මත තගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ගැනීමට ගිය බව. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

නැවත පදිංචි කිරීතේ අමාතයාංශය ඔවුන්තේ තිතබන සියලු 

ංයතන එක තැනකට තේන්න ඕනෑ කියලා කල්පනා ක ා. 

හැබැයි, ඒ සාතහා ගන්නා ලද දඩ ප්රමා ය කිසිතසාේේම සියලු 

ංයතන එක තැනකට තගන ඒමට හැකි වන භූමි ප්රමා යක් 

තනොතවයි. සාමහර අයට තමන්තේ තේසා, පුටු විකු ලා එතැනට 

යන්න සිේධ් වු ා. දඩකඩ දතාමේ අඩු තැනකට ඒ අමාතයාංශය 

තගන ගියා.  

තේ අවසා්ථාතේදී තමම දූෂිත ගනු-තදනුවට මැදිහේ වීමට 

තනොහැකි බවට අමාතයාංශතේ  තල්කේට  ලිව තව දැනුේ දුන්නා, 

එම අමාතයාංශතේ  තජයෂ්ස සාහකාර තල්කේ ලංකා තසාේනාරේන, 

සාහකාර තල්කේ නිකිපකාන්ේ, ප්රධ්ාන ග කාධිකාිප වසාන්ත 

තපතර්රා යන නිලධ්ාිපන් දැනුේ දුන්නා, ඒ අයට තේ ගනුතදනුවට 

සාහාය විය තනොහැකි බව. 

 ග කාධිකාිපවරයා කිේවා, තේ මුදල් තදන්න  බැහැ කියා. 

දැන් ගරු සාභාපතිතුමනි, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව තමොකක්ද 

අතප්ක්ෂා කරන්තන්? ප ග ගිය කාලය පුරාවටම දකිනවා, දැන් තේ 

සිදු වී තිතබන වංචා, දූෂ  ිළිබබත විමර්ශන දියේ තවනතකොට, 

විශාල රාජය  නිලධ්ාිපන් ප්රමා යක් එම වංචා දූෂ වලට හවුල් 

වු ා යයි කියා තමම විමර්ශනය කරන ංයතනයට කැතවමින් 

තිතබන බව. රාජය නිලධ්ාිපන්තේ පැේතතන් එන තචෝදනාව තමයි 

ගරු සාභාපතිතුමනි, අපට ඒ තමොතහොතේ හිටපු තේශපාලන 

අධිකාිපය විසින් බලපෑේ ක  නිසාා එය අප සිදු කරනු ලැබුවා, අප 

එය දටු කත ේ නැේනේ අිළ තකොහාට තල්ලු කරලා දමනවා; අිළව 

මාරු කරලා දමනවා; අපට නියමිත ප්රතමෝෂන් එක ලැතබන්තන් 

නැහැ;  ඒ නිසාා තේශපාලන අධිකාිපතේ  දඬු අඬුවට අිළ හිර තවලා 

හිටියාය; ඒ තහේතුතකොටතගන අපට තේ  ක්රියාමාර්ග ගන්න සිේධ් 

වු ාය; රාජය නිලධ්ාිපන් වශතයන් අප ඒ කාර්යය තනොකර සිටියා 

නේ එදා අපට මීට වඩා අසීරුතාවකට මුහු  තදන්න තවනවාය 

කියන එක.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, සාමහර නිලධ්ාිපන් මා මු ගැහිලා කිේවා, 

සාමහර අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ීරර  ගන්නතකොට සාමහර වෘේීරය 

සාමිතිවල අය කඩු, තපොලු තියාතගන තදොතරන් එිබතේ  දන්නවා 

කියලා. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ඇතුත ේ භාණ්ඩාගාර නිතයෝජිතයා එම 

ීරර යට එතරහිව කටයුතු ක ා නේ ඔහුට වෘේීරය සාමිති හරහා 

තර්ජනය ක ා. තේ තේේවයම තේ මෑතකදී ංයුර්තේද සාංසා්ථාතේ 

ඇති වු ා. ඒ නිසාා සා්වාීකන රාජය තසාේවයක් තසාේ කටයුතු 

කරනතකොට ඒ රාජය නිලධ්ාිපන්තේ ංරක්ෂාව දතා වැදගේ වු ා.  

දැන් තමොකක්ද සිදු වී තිතබන්තන්? නැවත පදිංචි කිරීතේ 

අමාතයාංශයට කුලී පදනම යටතේ තේ තගොඩනැඟිල්ල 

ගන්නතකොට තජයෂ්ස සාහකාර තල්කේ එකඟ තවන්තන් නැහැ; 

සාහකාර තල්කේ එකඟ තවන්තන් නැහැ;  ප්රධ්ාන ග කාධිකාරී  

එකඟ තවන්තන් නැහැ. ඒකට එකඟ තනොවීම තහේතු තකොටතගන 

එවකට රාජය පිපපාලන තල්කේ දඩල්ලතේ මහතා ඔවුන්ට සා්ථාන 

මාරු වීමට කටයුතු තයොදන ලේතේ ඒ දූෂිත ගනු-තදනුවට 

නීතයනුූලලභාවය ලබා තදමින්. දතින් රාජය තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාවක් තමොකටද? රාජය නිලධ්ාිපන් මුදල් ගනු-තදනුවලදී නියමිත 

පිපදි කටයුතු කරනවා නේ ඔවුන් රැක ගැනීම රාජය තසාේවා 

තකොමිෂන් සාභාතේ කාර්ය භාරය තනොතවයිද? හැබැයි ඒ තවනුවට 

තමොකක්ද කත ේ? රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාතේ තල්කේවරයා 

තමම නිලධ්ාිපන් ටික මාරු ක ා. ඊට එතරහිව අනික් නිලධ්ාිපන් 

රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව තවත පැමිණිලි ක ද, දූෂිත ගනු-

තදනුවට එතරහි වූ නිලධ්ාිපන්තේ සා්ථාන මාරු අවලංගු තකොට 

අවංක  නිලධ්ාිපන් ංරක්ෂා කර ගැනීමට රාජය තසාේවා තකොමිසාම 

කටයුතු තනොකිරීතේ තහේතුතවන් රාජය තසාේවා තකොමිසාම 

ක්රියාේමක වන්තන් කවර අවශයතාවක් සාතහාද යන්න වඩාේ 

තහොඳින් ප්රදර්ශනය තවනවා. රාජය තසාේවා තකොමිසාම නිහ  

ිළිබතවතක් අනුගමනය කිරීතේ තහේතුතවන් එහි ප්රධ්ාන 

ග කාධිකාරී වසාන්ත තපතර්රා මහතාටේ, තරේෂ්සාධිකර තේ  

ිළහිට පැීරමට සිදු විය.  

තරේෂ්සාධිකර තේ  මැදිහේවීම මත ඔහුතේ සා්ථාන මාරුවීම 

අවලංගු විය. දූෂිත ගනු-තදනුවලට එතරහි වන නිලධ්ාිපන් ංරක්ෂා 

කිරීමට තනොහැකි සාහ දූෂිත ක්රියාවන්ට සාේබන්ධ් නිලධ්ාිපන්ට 

 එතරහිව විනය ක්රියාමාර්ග ගත තනොහැකි රාජය තසාේවා තකොමිසාම 

මහජන ධ්නතයන් වැටුප් ලබමින් නිලධ්ාිපන් කිහිප තපො කට 

රැකියා සාලසාා ඇති සා්ථානයක් තනොතේද?  

17 18 



පාර්ලිතේන්තුව 

තේක තන් සිේධ් තවලා තිතබන්තන්? ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ 

විතරක් තනොතවයි, මම තවේ උදාහර යක් කියන්නේ. කෘෂිකර්ම 

අමාතයාංශයට මාසික කුලිය රුිළයල් මිලියන 21ක 

තගොඩනැඟිල්ලක් තගන, එම තගොඩනැඟිල්ල භාවිත තනොතකොට 

මාසා 5ක කාලයක් සාතහා රුිළයල් මිලියන 21 බැගින් රුිළයල් 

මිලියන 105ක් තගවීතේ වවුචර් අේසාන් කිරීම දූෂිත ක්රියාවක් 

බැවින් ඊට එකඟතාව ප  තනොක  අමාතයාංශ අතිතර්ක තල්කේ 

රසිකා අතබ්ීකර මහේමිය සා්ථාන මාරු කිරීමට අමාතයාංශ තල්කේ 

කටයුතු ක ා. කල්පනා කරලා බලන්න ගරු සාභාපතිතුමනි, 

විතශේෂතයන්ම අතිතර්ක තල්කේතුමිය මහ ජනයාතේ මුදල් 

ංරක්ෂා කර ගැනීම පැේතතන් කටයුතු කරන විට ඇයට අේ වුණු 

දර ම තමොකක්ද? දතින් රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවක් 

තමොකටද අතප් රටට, එවැනි නිලධ්ාිපන් ංරක්ෂා කර ගැනීමට බැිප 

නේ?  

රාජය තසාේවා තකොමිසාම මර නින්තේ ප ග වු ා. දූෂිත ගනු-

තදනුවලට විරුේධ්ව කටයුතු කරන නිලධ්ාිපන්ට රැකවර ය 

සාැපයීමට රාජය තසාේවා තකොමිසාම අතපොතහොසාේ වු ා. පුවේ පේ 

මඟින් රාජය තසාේවතේ  දූෂිත නිලධ්ාිපන්තේ ක්රියාකාරකේ තමොන 

තරේ තහිබදරවු ක ද රාජය තසාේවා තකොමිසාම එය තමන්ට අදා  

තනොවන්නා තසාේ කටයුතු කිරීම තකතරේ හාසායජනකද කියලා අිළ 

අහන්නට කැමැතියි.  

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය තු , විශාල 

බලාතපොතරොේතු සාහිතව, රාජය තසාේවකයාතේ උසාසා්වීේ, මාරුවීේ, 

බතවා ගැනීේ ක්රියාවලිය දතාමේ සා්වාීකන ක්රියාවලියක් හරහා, 

ඔවුන්ට යිබ තකොන්ද ලබාදීතේ අරමු ක් හරහා එන සාංතශෝධ්න 

තිබු ා වු ේ, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව මුළුමනින්ම 

තමන්තේ කාර්ය භාරය අේ හැරලා තිතබනවා.  

ඒ විතරක් තනොතවයි. රාජය තසාේවා තකොමිසාතේ තල්කේ ගාමිණි 

තසානවිරේන මහේමයාට එතරහිව මූලය වංචා සාේබන්ධ්තයන් 

අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ 

පැමිණිල්ලක් තිතබනවා. මුලය අපරාධ් තකොට්සාසාය මඟින් 

සාංචාරක ප්රවර්ධ්න අධිකාිපතේ  සිදු වූ මූලය වංචා සාේබන්ධ්තයන් 

අේ අඩංගුවට තගන අධිකර ය නිතයෝග ලබා දුන් අති තර්ක 

තල්කේවරුන්, අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරුන් සාේබන්ධ්තයන් රාජය 

තසාේවා තකොමිසාම නිහ  ිළිබතවතක් අනුගමනය කරනවා. 

දැන් තමොකක්ද තේ තවන්තන්? රාජය තසාේවා තකොමිසාතේ 

තල්කේවරයාට එතරහිවේ මූලය අපරාධ් සාේබන්ධ්තයන් 

තචෝදනාවක් අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් 

සාභාතවන් එල්ල තවලා තිතබනවා.  දතින්, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාතවන් කුමක්ද බලාතපොතරොේතු තවන්තන්? එම නිසාා තේ 

තකොමිෂන් සාභාතේ කාර්ය භාරය කිසිතසාේේම සාෑහීමකට පේ විය 

තනොහැකි කාර්ය භාරයක් බවට පේ තවලා තිතබනවා, ගරු 

සාභාපතිතුමනි.  

මම තවේ කියන්නේ.  ගප්රසිේධ් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිේධිතේ දී 

එවකට රාජය ංරක්ෂක හා නාගිපක සාංවර්ධ්න අමාතයාංශතේ  

අතිතර්ක තල්කේ දමයන්ති ජයරේන මහේමිය, එම සාමාගම හරහා 

මාසිකව රුිළයල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් අල්ලසාක් වශතයන් ලබා ගේ 

බවට තතොරතුරු ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිේධිය විමර්ශනය ක  අල්ලසා ්

තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව හරහා අනාවර ය 

වූ බව වාර්තා තවලා තිබු ා. ඇය රාජය ංරක්ෂක හා නාගිපක 

සාංවර්ධ්න අමාතයාංශතේ  අතිතර්ක තල්කේවිපය හැටියට කටයුතු 

ක ා. එතසාේ අතිතර්ක තල්කේ විධියට කටයුතු කරන විට ඇය 

රුිළයල් ලක්ෂ 5ක මාසික දීමනාවක් ඇවන්ට් ගාර්ඩ් හරහා ලබා 

ගේ බව නිශ්චිත තලසා තහවුරු වී තිබු ා, අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව හමුතේ. හැබැයි, තකොතහොමද 

රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව කටයුතු කත ේ?  

ඒ වන විට රාජය පිපපාලන සාංචිතතේ  සිටි ඇය සා්වතේශ 

කටයුතු අමාතයාංශතේ  අතිතර්ක තල්කේ තනතුරට පේ තකොට 

නීතයනුූලල විරාම යැවීමකට එවකට සා්වතේශ කටයුතු 

ඇමතිතුමාේ මැදිහේ වු ා. එතුමිය නීතයනුූලලව විරාම ගියා. 

විරාම ගිහිල්ලා රට අේ හැරලා ගියා.  

රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාතේ කාර්ය භාරය තමොකක්ද? අද 

තමොකක්ද කියන්තන්? අධිකර යට ගිහින් දල්ලනවා, දමයන්ති 

ජයරේන මහේමිය ලංකාවට කැතවීම සාතහා red notice එකක් 

නිකුේ කරන්නය කියලා. අතේ දන්න කිිපල්ලි අේ හැරලා අද තේ 

තමොකක්ද කරන්තන්? 

 

ගරු වජිර අමේවර්ධ  මහතා (ේවමේශ කටයුතු 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு  வஜிர அசபவர்தன - உள்நாட்டலுவல்கள் 

அமமச்சர்) 

(The Hon. Wajira Abeywardana - Minister of Home Affairs) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා තපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. මා 

ඇමතිවරයා වු ාට ප ගව එතුමිය අතප් අමාතයාංශයට පැමිණි 

අවසා්ථාතේදී, ඇය pool එතක් දන්න තකොට මා එතුමිය අතිතර්ක 

තල්කේවිපයක් වශතයන් පේ ක ා. හැබැයි, මා දන්නා විධියට 

එතුමිය විරාම ගන්වලාේ නැහැ, එතුමියට තවම විරාම වැටුපක් 

තගවලාේ නැහැ.  

 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එතහම නැේනේ තහොතයි.  

 

ගරු වජිර අමේවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  வஜிர அசபவர்தன) 

(The Hon. Wajira Abeywardana) 
එතුමියතේ පැමිණීම සාහ ිළටවීම අතප් අමාතයාංශතේ  කිසිදු 

සාේබන්ධ්තාවකින් තතොරව තමයි සිදු වුතණ්. ඒ කියන අවසා්ථාතේදී 

එතුමියට කිසිම තචෝදනාවක් එල්ල තවලා තිබුතණ් නැහැ.  

 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ගරු ඇමතිතුමනි, මා දතා පැහැදිලිව ඔබතුමාට කියනවා, ඒ 

කියන අවසා්ථාතේදීේ එතුමියට තචෝදනාව එල්ල වී තිබුණු බව. තේ 

ංණ්ඩුව පේ වු ාට ප ගව වංචා දූෂ  ිළිබබත විශාල වශතයන් 

ංන්තදෝලනයකට තුඩු දුන් ප මුවැනිම ගනුතදනුව තමයි, ඇවන්ට් 

ගාර්ඩ් ගනු-තදනුව. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනුතදනුතේ එම නිලධ්ාිපන්තේ 

නාම තල්ඛ්න හා එයට සාේබන්ධ් වූ අය ිළිබබතව මාධ්ය හරහා 

ඕනෑ තරේ වාර්තා තවලා තිබු ා. කට උේතර ලබා ගැනීම සාතහා 

ඇය කැතවා තිබු ා. ඊට ප ගවයි ඔබතුමා කියූ පිපදිම, ඔබතුමා 

මු  ගැ ග ාට ප ගව, ඇය ඔබතුමාතේ අමාතයාංශතේ  අතිතර්ක 

තල්කේවිපය වශතයන් පේ වුතණ්. මා කියන්තන්, එතැන තමයි 

ප්රශ්නය තිතබන්තන් කියලායි.  

ඔබතුමා කිේවා තන්, පේවීම ිළිබබතව ඔබතුමාට වග කීමක් 

නැහැයි කියලා. හැබැයි තේ වගකීම අේ හැර තිතබන්තන් කවුද? 

රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවයි. රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව 

තේ සාතහා කටයුතු ක  යුතුව තිතබනවා. රාජය තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාව අඳුතර් අතපත ගාන, කාමරයකට තවලා සිටින සාභාවක් 

බවට පේ තවන්න බැහැ. එම තකොමිෂන් සාභාව සාමාජතේ  
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චලනයන් ිළිබබතව අවතබෝධ්තයන් සිටිය යුතුයි. තමොකද, තමන්ට 

පැවරී තිතබන්තන් තමොන ජන වරමද කියා රාජය තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාව තේරුේ ගත යුතුව තිතබනවා. ජන වරමක් තිතබන්තන් 

ංණ්ඩුවට පම ක් තනොතවයි. තමන්ට පැවරී තිතබන ජන වරතේ 

හරය එම තකොමිෂන් සාභාවේ තේරුේ ගත යුතුව තිතබනවා. 

දූෂිතයන්ට දඬුවේ දීම සාහ දූෂ  ව ක්වා ගැනීම කියන කාර ා ඒ 

ජන වරම ඇතුත ේ තිතබනවා. එම නිසාා රාජය තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාව තමන්තේ අ  පනේ සීමාව ඇතුත ේ කටයුතු කරනවා 

පම ක් තනොතවයි, තේ ජන වරතේ ගු   ගවතේ හඳුනා ගත යුතුව 

තිතබනවා. තමම කරුණුවලින් තපන්නුේ කරන්තන් රාජය තසාේවා 

තකොමිෂන් සාභාව එම ගු   ගවත හඳුනා තගන  නැති බවයි.  

මා තවේ කාර යක් කියන්නේ. සාංචාරක සාංවර්ධ්න හා 

ක්රිසා්තියානි ංගමික කටයුතු නිතයෝජය අමාතය ගරු අරුන්දික 

ප්රනාන්දු මැතිතුමාතේ අමාතයාංශයට ජීප් රථ තදකක් තගනාවා. 

එහි වටිනාකම රුිළයල් මිලියන පනසා්තදකයි - රුිළයල් 

5,20,00,000යි-. සාාමානයතයන් ඕනෑම රාජය ංයතනයක් වාහන 

මිලදී ගැනීතේදී භාවිත තනොකරන ලද වාහන මිලදී ගැනීම තමයි 

ප්රතිපේතිය වන්තන්. ඒ කියන්තන්, brand new වාහන  තගතනන්න 

ඕනෑ. හැබැයි තේ වාහන තදක බදු නිදහසා් බලපත්ර මත තවනේ 

පුේගලයින් විසින් තගන එන ලද ජීප් රථ තදකක්. ඒ ජීප් රථ තදක 

අමාතයාංශය විසින් මිලදී ගේතා. එතහම මිලදී ගන්න අයිතියක් 

අමාතයාංශයට නැහැ. අමාතයාංශය නියමිත ඒජන්තවරතයක් 

හරහා brand new වාහන ගන්න ඕනෑ. හැබැයි එතසාේ තනොතගන බදු 

නිදහසා් බලපත්ර හරහා තගන්වපු වාහන තදකක් තමම 

අමාතයාංශයට මිලදී ගේතා. එතැන වියදම රුිළයල් මිලියන 52යි -

රුිළයල් 5,20,00,000යි-. ඊ ඟට තමොකක්ද කත ේ? ඒ ංකාරයට 

වාහන තදකක් ගැනීමට කටයුතු කිරීතේදී, අදා  මිලදී ගැනීම             

දූෂිත අයුිපන් සිදු ක  බැවින්, ඊට මුදල් තගවීමට එකඟ තනොවූ 

ප්රධ්ාන ග කාධිකාිපවිපයට එම අමාතයාංශ තල්කේ විසින්    

සා්ථාන මාරුවීමක් දුන්නා. දැන් තමොකක්ද තේ කරන්තන්? 

ග කාධිකාිපතුමිය කියනවා, "තේකට මා අේසාන් කරන්තන් 

නැහැ. තේ මුදල් ලබා තදන්තන් නැහැ"යි කියලා. හැබැයි තමොකක්ද 

ක රන්තන්? එතුමිය සා්ථාන මාරු කරනවා. දැන් එතුමිය මාරු 

කරලා අවසාානයි. 

දැන් තමොකක්ද සිදු වී තිතබන්තන්? දූෂ යන්ට එතරහිව රාජය 

නිලධ්ාිපන් කටයුතු කිරීතේදී ඒ රාජය නිලධ්ාිපන් ංරක්ෂා කර 

ගැනීම ංණ්ඩුතේ සාහ රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාතේ කාර්ය 

භාරයක්. හැබැයි දැන් දතා තහොඳින් කරුණු තපන්නුේ කරමින් 

තිතබනවා, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව තහෝ ංණ්ඩුව තහෝ එම 

නිලධ්ාිපන් ංරක්ෂා කර ගන්න සාමේ නැති බව.  

දැන් මා අහන්තන් තේ කාර යයි, ගරු සාභාපතිතුමනි. 

ග කාධිකාිපවරතයක් නැවත තේ ීරර ය ගනියිද? 

ග කාධිකාිපවරතයක් දූෂිත වවුචරයකට නැවත අේසාන් තනොකර 

දඳීවිද? අමාතයාංශ අතිතර්ක තල්කේවරතයක් දූෂිත ගනු - තදනුවක් 

නැවත ප්රතික්තෂේප කරයිද? ප්රතික්තෂේප ක ාම ඇයට සා්ථාන මාරු 

තවන්න සිදු තවනවා නේ, ප්රතික්තෂේප ක ාම ඇය ඒ සාංචිතතයන් 

තල්ලු කරනවා නේ, ප්රතික්තෂේප ක ාම ඇයට තවනේ දඬුවේ ලබා 

තදනවා නේ තමොකක්ද තේ? ඒ නිසාා අද තමුන්නාන්තසාේලාතේ 

රාජය පාලනයේ, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාතේ ක්රියාවලියේ 

දූෂිතයන් ංරක්ෂා කිරීතේ, දූෂිතයන් දිිපගැන්වීතේ ක්රියාවලියක් 

බවට පේ වී තිතබනවා. ඒ නිසාා රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව තේ 

ිළිබබතව වැඩිතයන් සාැලකිල්ලට ලක් කරන්න ඕනෑ. අතප් රතට් 

රාජය තසාේවකයන්ට පැවරී තිතබන වගකීේ නිසි පිපදි දටු කිරීතේදී 

ඔවුන්තේ තගෞරවයේ, ඔවුන්තේ අභිමානයේ ංරක්ෂා කිරීතේ 

වගකීම රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවට තිතබනවා. එම වගකීම 

අේහැර තිතබන බවයි තමම කරුණු හරහා තපන්නුේ කරමින් 

තිතබන්තන්. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඊ ඟට මා ඔබතුමාතේ අවධ්ානය                 

තයොමු කරන්න කැමැතියි, ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන්                     

සාභාව තකතරහි. අූ දහසාකට අධික ිළිපසා් බලයක් සාහිත තපොලිසා ්

තදපාර්තතේන්තුතේ සාහකාර තපොලිසා් අධිකාිප තනතුිපන් දහ  

තනතුරු දරන නිලධ්ාිපන් ඇතුළු හාරදහසාකට අඩු ිළිපසාක් තමයි 

ජාතික තපොලිසා් තකොමිසාම යටතේ පාලනය වන්තන් ය. තපොලීසිතේ  

සියලුම නිලධ්ාිපන් ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාවට ඇතු ේ 

වන්තන් නැහැ. අතනක් නිලධ්ාිපන්තේ බතවා ගැනීේ, මාරු කිරීේ, 

උසාසා් කිරීේ තපොලිසා්පතිවරයාට පවරා තිතබන අතර, ජාතික 

තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාව සාෘජු තලසා වග කියන්තන් හාරදහසාකට 

ංසාන්න උසාසා් නිලධ්ාිපන්ට විතරයි. ජාතික තපොලිසා ් තකොමිසාම 

සාේබන්ධ්තයන් පවතින යථාර්ථයන් ද රාජය තසාේවා තකොමිසාමට 

තදවැනි වන්තන් නැහැ.  

තපොලිසා් තසාේවතේ  බතවා ගැනීේ, උසාසා් වීේ, විනය පරීක්ෂ  

ජාතික තපොලිසා් තකොමිසාම සාතුව පැවතියද, නීතිය හා සාාමය ිළිබබත 

අමාතයාංශතේ  නිර්තේශ මත එනේ, එම අමාතයවරයාතේ නිර්තේශ 

මත උසාසා්වීේ ලබා දීතේ නාම තල්ඛ්නයක් අමාතය මණ්ඩල 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම සාතහා තයොමු කර තිතබනවා. මා  ඟ 

තිතබනවා, ඒ නාමතල්ඛ්නය. අිළ එකක් ිළිබගන්නවා. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, ප ග ගිය කාලය පුරාවටම තේශපාලන මැදිහේවීේ 

සිදු වු ා නේ, වැඩිම මැදිහේ වීේ ප්රමා යක් හැම දාමේ සිදු 

වන්තන් තපොලීසියටයි. තපොලීසියට එතහම සිදු වන්තන් ඇයි? 

තේශපාලකයා කරන දූෂිත ක්රියාවන් සාතහා, අපරාධ් ක්රියාවන් සාතහා 

තමන්ම එතුමාට ඒ ප ාතේ තමන්තේ අධිකාිප බලය තහවුරු කර 

ගැනීම සාතහා තපොලීසිය වුවමනායි. ඒ නිසාා තේශපාලනය 

තහේතුතකොටතගන හැම දාමේ තපොලිසා් නිලධ්ාිපන්ට තේ විශාල 

බලපෑම සාහ අසාාධ්ාර ය සිදු වී තිතබනවා. 

ඒ නිසාා ලංකාතේ නව ංණ්ඩුවක් බලයට පේ වුණු සාෑම 

අවසා්ථාවකටම ප ගව අසාාධ්ාර යට ලක් වූ තපොලිසා් නිලධ්ාිපන්තේ 

දුක්ගැනවිලි දදිිපපේ කරන්න අවසා්ථාවක් දීලා, ඔවුන්ට 

සාාධ්ාර ය දටු කිරීම සාතහා ප්රයේන දරනවා. ඒ ිළිබබතව අතප් 

විතරෝධ්යක් නැහැ. තමොකද, තපොලීසිය විශාල පීඩනයකට 

ලක්වනවා, විශාල තර්ජනයකට ලක්වනවා, විශාල 

අසාාධ්ාර යකට ලක්වනවා කියලා අිළ දන්නවා. ඒ නිසාා පැවැති 

ංණ්ඩුවකින් තපොලිසා් නිලධ්ාිපන් අසාාධ්ාර යට, පීඩනයට ලක් 

වු ාට ප ගව, ඔවුන්ට සාාධ්ාර ය දටු කිරීම අලුේ ංණ්ඩුවක් 

බලයට පේ වු ාට පසා්තසාේ ඒක ඒ ංණ්ඩුතේ වගකීම. අිළ ඒක 

ිළිබගන්නවා. හැබැයි, ඒ ක්රමතේදය තමොකක්ද? අපට තිතබන 

ප්රශ්නය ඒකයි.  

දැන් ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාවක් තිතබනවා. තපොලිසා් 

නිලධ්ාිපතයකුට ප ග ගිය කාලතේ දී අසාාධ්ාර යක් සිදු වී තිතබනවා 

නේ, අයුක්තියක් සිදු වී තිතබනවා නේ, ඔහු ජාතික තපොලිසා ්

තකොමිසාමට අභියාචනයක් දදිිපපේ ක  යුතුව තිතබනවා. ඒ 

අභියාචනය විභාගයට ලක් කරලා, ඔහුට අසාාධ්ාර යක් තවලා 

තිතබනවාද, නැේද කියලා නිශ්චය තකොට ඔහුට සාාධ්ාර ය දටු 

කිරීතේ හැකියාව ජාතික තපොලිසා් තකොමිසාමට තිතබනවා. ඒ නිසාා, 

එතලසා අසාාධ්ාර යට ලක්වූවන් ිළිබබතව සාාධ්ාර ය දටු කිරීතේ 

වගකීම තිතබන්තන් ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාවටයි. ඒ සාතහා 

එක් එක් නිලධ්ාිපයා තවන තවනම ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන් 

සාභාවට අභියාචනයක් දදිිපපේ ක  යුතුයි. හැබැයි, ජාතික 

තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාව තවත අභියාචනයක් දදිිපපේ කරනවා 

තවනුවට සිේධ් වුතණ් තමොකක්ද? සිේධ් වුතණ්, සිිපතකොත 

මූලසා්ථානතේ  ිළහිටුවා තිතබන අසාාධ්ාර යට ලක් වූ තපොලිසා ් 

නිලධ්ාිපන්තේ පැමිණිලි විභාග කරන මධ්යසා්ථානයට පැමිණිලි 

ප්රමා යක් දදිිපපේ වීමයි. තමතතක් ජාතික තපොලිසා ් තකොමිෂන් 

සාභාවට දදිිපපේ වූ අභියාචනා දැන් සිිපතකොතට ලැතබන්තන් 

තකොතහොමද? තේකද තමුන්නාන්තසාේලාතේ රාජය තසාේවය පවිත්ර 

කිරීතේ වැඩ ිළිබතව ?  
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පාර්ලිතේන්තුව 

ඒ විතරක් තනොතවයි. ඒ පැමිණිලි  සාාකච්ඡාවට බඳුන් ක ා. 

සාාකච්ඡාවට බඳුන් කරලා, අසාාධ්ාර යට ලක්වූවන්තේ නාම 
තල්ඛ්නයක් හැදුවා. නේ 129ක් ඇතු ේ ඒ සාේපූර්  නාම 

තල්ඛ්නය මා  ඟ තිතබනවා. ඒ නාම  තල්ඛ්නතේ  සාතහන් සාමහර 
අය විරාම ගිහිල්ලා තිබු ා. ඒ අයතගන් සාමහරුන්ට උසාසා් වීේ 

ලබා තදන්න තයෝජනා කරලා තිබු ා. සාමහරුන්ට වැටුප් වර්ධ්ක 

ලබා තදන්න තයෝජනා කර තිබු ා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි,  ඒ කමිටුතවන් ක  නිර්තේශ කැබිනට් 

මණ්ඩලයට තයොමු ක ා. කැබිනට් මණ්ඩලතයන් තේ 
නිර්තේශවලට අනුමැතිය ලැබු ා. කැබිනට් මණ්ඩලතයන් 

අනුමැතිය ලැබු ාට පසා්තසාේ, ඒ අනුමැතිය සාහිතව 
තපොලිසා්පතිවරයා විසින් දැන් තේ නිර්තේශ  ජාතික තපොලිසා ්

තකොමිෂන් සාභාව තවත තයොමු කර තිතබනවා. තේ ක්රියාවලිය 

සාාධ්ාර  නැහැ. 
 

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඔබතුමාතේ අවසාර ඇතිව මම තේ තේ කියන්නේ. ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියපු ඒ ක්රියාවලිතේ  තදෝෂයක් තිබු ා. ඒක 

සිදු වුතණ්  එතහම තනොතවයි. තේශපාලන පිබ ගැනීේවලට 

ලක්වූවන් ඒ ිළිබබතව රාජය පිපපාලන හා ක මනාකර  

අමාතයාංශයට දන්වා තිබු ා.  ඒ තල්ඛ්නය ගැන තමයි,  ඊට 

පසා්තසාේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පේ කරන ලද ත්රිපුේගල 

කමිටුවක් විසින් කටයුතු කත ේ.  ඒතක් හිටිතේ  තජයෂ්ස නිතයෝජය 

තපොලිසා්පතිවරතයක්- 
 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මා  ඟ ඒ තල්ඛ්න තිතබනවා. 
 

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
නීතිය හා සාාමය සාහ දක්ෂි  සාංවර්ධ්න අමාතයාංශතයන් සාහ 

රාජය පිපපාලන හා ක මනාකර  අමාතයාංශතයන් පේකරන ලද 

අතිතර්ක තල්කේවරුන් තුන්තදතනක් තමයි ඒ කමිටුතේ කටයුතු 

කත ේ. තකොයි අවසා්ථාවකවේ එතැන තේශපාලන නිතයෝජිතයන්  

හිටිතේ  නැහැ.   
 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තේශපාලන නිතයෝජිතයන් හිටිතේ  නැහැ. නමුේ තේ සියලු 

අභියාචනා දසා්තසාල්ලාම ංතේ සිිපතකොතට. තමොකද, සිිපතකොත 

ප්රසිේධිතේ  කිේවා, අසාාධ්ාර යට ලක්වූ අයතේ තල්ඛ්න දදිිපපේ 

කරන්න කියලා. ඒ අනුව ගුරුවරුන්තේ තල්ඛ්නයක් දදිිපපේ 

වු ා. ඒ ගුරුවරුන් සාේබන්ධ් තල්ඛ්නයේ අමාතයාංශයට යැේවා. 

මම ඔබතුමා සාමඟ වාදයකට පැටතලන්න යන්තන් නැහැ. 

ඔබතුමාතේ ිළිබතුරු කථාතේදී ඒ කරුණු කියන්න.  
 

ගරු ොගල ර්ත ායක මහතා 
(மாண்புமிகு சாகை ரத்நாயக்க) 

(The Hon. Sagala Ratnayaka) 
ඒ අයතේ දුක්ගැනවිල්ලක් තිබු ා. 
 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

හිප. දුක්ගැනවිල්ලට කමිටුවක් පේ ක ා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ ලැයිසා්තුතේ 129තදතනකුතේ නේ 

තිබු ා. මා  ඟ ඒ ලැයිසා්තුව තිතබනවා. මම දතා වගකීතමන් 

කියනවා, සාමහර අය තේශපාලන පිබගැනීමට ලක්වූවන් 

තනොතවයි කියලා . ඒ සාමහර අය විනය විතරෝීක ක්රියාවලට හවුල් 

තවච්ච අය; උසාාවිතේ  නඩු තිතබන අය. මම ඕනෑ නේ ඔබතුමාට 

තේ තල්ඛ්නය තදන්නේ.  තේ එක් එක් නම තවන තවනම සාතහන් 

කිරීමට මට කාලය නැහැ. තේ සාමහර අය දූෂිත නිලධ්ාිපන්. තේ 

සාමහර අය තමුන්නාන්තසාේලාට දුක්ගැනවිලි දදිිපපේ කරලා 

තිතබනවා, පැවති ංණ්ඩුතවනුේ අනවශය තප්රොතමෝෂන් අරතගන -

ඒ කියන්තන් වැඩි තප්රොතමෝෂන් එකකුේ අරතගන- තේ 

ංණ්ඩුතවනුේ එකක් ගැනීමට. ඒ පැමිණිල්තල් ඇේත 

දුක්ගැනවිල්ල  තමයි  තප්රොතමෝෂන්  එකක් දීම. තේ වාතේ තේවල් 

තිතබනවා. මා තේවා දන්නා නිසාායි කියන්තන්. තේ 129 තදනා 

තවනුතවන් කැබිනට් මණ්ඩලතේ  අනුමැතිය ලබා තගන 

තිතබනවා. කැබිනට් මණ්ඩලතේ  අනුමැතිතයන් ප ගව 

තපොලිසා්පතිවරයා විසින් ඒ ලැයිසාත්ුව ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන් 

සාභාව තවත තයොමු ක ා. දැන් මම අහන්තන් තේ කාර යයි. 

ජාතික තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාව, ඔවුන් තවතට කැබිනට් 

මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද තල්ඛ්නයක් ංවාම,  ඒ තදසා 

බලන්තන් තකොතහොමද?   

තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාවට දුක්ගැනවිල්ලක් ලැබු ාම ඒක 

ගැන සාාධ්ාර ව බලලා, විභාගයට ලක් කරලා  ඒ තදසා බලන 

ංකාරයේ, කැබිනට් මණ්ඩලතේ  අනුමැතිය සාහිතව 

තපොලිසා්පතිවරයා විසින් තේ නේ 129 තයෝජනා ක ාට ප ගව, ඒ 

තදසා බලන ංකාරයේ තවනසා්. ඒ නිසාා තමය,  ගපුරුදු පිපදි 

තේශපාලන පිබගැනීේ කියන තල්බලයට මුවාවී නැවතේ කරන 

අසාාධ්ාර  ක්රියාවක්. මා නැවතේ කියනවා, හැම 

පාලකයන්තගන්ම හැම දාමේ තපොලීසිය අයුක්තියට 

අසාාධ්ාර යට ලක්වී තිතබනවා. ඒ නිසාා ඔවුන්ට සාාධ්ාර ය 

දටුවිය යුතුයි. හැබැයි, සාාධ්ාර ය දටුවීම සාතහා දතාම සාාධ්ාර  

ක්රමතේදයක් අිළ අනුගමනය ක  යුතුව තිතබනවා. නමුේ තේ 

ක්රමතේදය කිසිතසාේේම සාාධ්ාර  ක්රමතේදයක් තනොවන බව තමයි 

මා තපන්වා තදන්තන්.  ඒ නිසාා ජාතික තපොලිසා් තකොමිසාමට මා 

අවධ්ාර ය කරනවා,  තේ ිළිබබතව සාාධ්ාර ව කටයුතු කරන්න 

කියලා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, සාමාතවන්න, තේ පුේගලයන්තේ නේ 

ිළිබබතව මා තහිබදරවු කරන්තන් තේවා  දැන ගැනීම සාතහායි. 

එතහම නැතුව, ඒ නිලධ්ාිපන්ට තපෞේගලිකව අපහාසායක් කිරීමට 

තනොතවයි. සාමහර නිලධ්ාිපන් කවුද කියාවේ මා දන්තන් නැහැ. 

ඔවුන් සාමඟ මට තපෞේගලික තකෝපයක් නැහැ. නමුේ තේ 

ංයතන ශක්තිමේ කිරීතේ දිසාාතවන් කල්පනා කරන නිසාා මා තේ 

නේ සාතහන් කරන්නේ.  

ජාතික තපොලිසා් තකොමිසාතේ අධ්යක්ෂ සාමන් දිසාානායක 

කියන්තන්, ංරක්ෂක අමාතයාංශතේ  තජයෂ්ස අතිතර්ක තල්කේ 

වශතයන් සිට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිේධිය සාේබන්ධ්තයන් නීතිවිතරෝීක 

නිර්තේශ ලබා දුන් තකතනක්. ඔහු තමයි ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සිේධිය 

සාේබන්ධ්තයන් නීති විතරෝීක නිර්තේශ ලබා දුන්තන්. ඔහු දැන් 

තපොලිසා් තකොමිසාතේ අධ්යක්ෂවරතයක් වශතයන් පේතවලා. 

තකොතහොමද එතහම තවන්තන්? තේ තමයි ඇති තවලා තිතබන 

තේේවය.  

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය පනේ 

තකටුේපත සාේමත කිරීතේදී පාර්ලිතේන්තුතේදී ඇතිවුණු සාාකච්ඡා, 

රාජය තසාේවය සාහ තපොලිසා් තසාේවය සා්වාීකන කිරීතේදී ජනතාව තු  

තිබුණු අතප්ක්ෂා  දටුකරනවා තවනුවට, ඒ අතප්ක්ෂා  මුළුමනින්ම  

බිතවැටීතේ දිශාවට තමයි තේ තකොමිෂන් සාභාවල ක්රියාවලිය 

ිළිබබතේ, තමහි සිටින කණ්ඩායේ ිළිබබතවේ අපට හැ තඟමින් 

යන්තන්.  
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ඊ ඟට ගරු සාභාපතිතුමනි,  මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාව 

ිළිබබතව ඔබතුමාතේ අවධ්ානය තයොමු කරවන්න කැමැතියි. අතප් 

රතට් මානව හිමිකේ උල්ලංඝනයවීේ ිළිබබතව  ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාව විවිධ් නි ර්තේශ ලබාදී තිතබනවා. හැබැයි, 

එය ප්රමා වේ නැහැ. ඒ නිර්තේශ  කිසිතසාේේම බලයක් සාහිත 

නිර්තේශ බවට පේතවලා නැහැ. ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ 

තකොමිෂන් සාභාතවන් ලබා තදන නිර්තේශයක් තකොතැනකදී තහෝ 

රාජය ංයතනයකදී තහෝ බලවේ ලියවිල්ලක් හැටියට උපතයෝගි 

කර ගන්තන් නැහැ. මානව හිමිකේ පැමිණිලි කියන්තන්, යේ 

තදයක් සිදුවු ාට ප ග  මානව හිමිකේ තකොමිසාම හමුවට ගිහිල්ලා 

පැමිණිල්ලක් දදිිපපේ කරලා තමන්තේ සිත නිවා ගැනීම සාතහා 

කටයුතු කරන තදයක් වාතගයි.  අපට විශාල කරදරයක් වු ාම, 

අිළ ගිහිල්ලා පන්සාතල් තබෝධිපූජාවක් පවේවනවා වාතේ එකක්.  

කාතේ හිප මානව හිමිකේ උල්ලංඝනයක් වු ාට ප ගව, නිකේ 

ඔතහේ පැමිණිලි කරලා හිත හදා ගැනීතේ මධ්යසා්ථානයක් බවට    

දැන් මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාව පේවී තිතබනවා. එයින් ලබා 

තදන කිසිදු නිර්තේශයක් කවුරුවේ කිසිතසාේේ ඇගයීමකට භාජන 

කරන්තන් නැහැ.   

පාර්ලිතේන්තුතේ මහජන තපේසාේ ිළිබබත කාරක සාභාවට 

තපේසාේ දදිිපපේ කරපු තපේසාේකරුවන් දන්නවා. ඒ 

තපේසාේකරුවන් දදිිපපේ කරන තගොඩක් තපේසාේවල සාතහන් 

වන කාර ාවක් තමයි, "තේ ිළිබබතව මානව හිමිකේ 

තකොමිසාතමන්ද නිර්තේශයක් ලබාදී තිබියදී තමයි  මට තේ 

සාාධ්ාර ය දටු වී නැේතේ" කියන එක. ඒ නිසාා ශ්රී ලංකා මානව 

හිමිකේ තකොමිසාම සිත නිවන තැනක් බවට පම ක් පේවී 

තිතබනවා. එය කිසිතසාේේම අසාාධ්ාර යට ලක්වූ තැනැේතාතේ 

වුවමනාව දටු කරන මධ්යසා්ථානයක් බවට පේතවලා නැහැ.  

නමුේ, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාවට නියමිත 

කාර්යභාරයක් තිතබනවා. තේ රතට් ගේවල සිටින සාාමානය 

පුරවැසියන් තේ ිළිබබතව දැනුවේ කිරීතේ ඕනෑකම තිතබනවා.  

තමන්තේ හිමිකමක් උල්ලංඝනය වු ාට ප ගව, ඒ ිළිබබතව මානව 

හිමිකේ තකොමිසාමට පැමිණිලි කිරීමට හැකියාවක් තිතබනවාදැයි 

කියලාවේ සාාමානය මිනි ගන්ට අවතබෝධ්යක් නැහැ. 

සාමහර අයිීරන් උල්ලංඝනය වු ාම ඔවුන් හිතනවා, 

තේශපාලනඥයන්ට ඒක විසාතා තදන්න පුළුවන් කියලා. සාමහර 

අයිීරන් උල්ලංඝනය වු ාම ඔවුන් හිතනවා, තපොලීසියට ඒක 

විසාතා තදන්න පුළුවන් කියලා.  

සාමහර තැන්වල සාමහර සිේීකන් වු ාම ඔවුන් හිතනවා, ගතේ 

චණ්ඩියාට ඒක විසාතා තදන්න පුළුවන් කියලා. සාමහර ඒවා 

අධිකර යට  විසාතා තදන්න පුළුවන් කියලා ඔවුන් හිතනවා. 

හැබැයි, ඊට වඩා වැඩිතයන්  මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාව 

හමුවට යන්න පුරවැසියන්ට අවසාථ්ාව සාලසාා තදන්න ඕනෑ. ඒ නිසාා 

ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාව ඒ ිළිබබත මීට වඩා 

අවතබෝධ්යක් ජනතාවට  ලබා දීතේ ක්රියාදාමයකට අවීරර්  විය 

යුතුයි කියලා අිළ විශ්වාසා කරනවා. තමොකද, සාාමානය ගේවල 

දන්න පුරවැසියන්ට ඒ ිළිබබතව තිතබන්තන් දතාමේ අඩු 

අවතබෝධ්යක්.  

ඊ ඟට, විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව තකතරහි මා 

ඔබතුමාතේ අවධ්ානය  තයොමු කරවනවා.  ගරු සාභාපතිතුමනි, ප ග 

ගිය ජනාධිපතිවර තේ  සාහ මහ මැතිවර තේ  ප්රතිපේති ප්රකාශන 

අිළ අවුසා්සාලා බැලුතවොේ ඒ ප්රතිපේති ප්රකාශනවල විතශේෂතයන්ම 

සාාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු තේ තමයි, තේ රාජය මුදල් විග නය 

ිළිබබතව අිළ දක්වන දායකේවය සාහ අවධ්ානය ිළිබබත ප්රශ්නය. ඒ 

නිසාා විශාල සාාකච්ඡාවක් තගොඩ නැඟිලා තිබු ා, "අතප් රතට් 

විග නය පශ්චාේ මර  පරීක්ෂ යක් වතගයි" කියලා. සිදු වීම 

සිේධ් වු ාට ප ගව තහොයලා බලලා වාර්තාවක් දදිිපපේ කරනවා. 

සිදු වීම ව ක්වා ගැනීම සාතහා මැදිහේ වීමක් විග න 

තදපාර්තතේන්තුවට කිසිතසාේේම නැහැ.  ඒ නිසාා මැිපච්ච තේ 

ිළිබබතව විග නය කිරීමක් පම යි එහි සිේධ් තවන්තන් කියලා 

තලොකු තචෝදනාවක් තිබු ා.  

ප ග ගිය මැතිවර  ප්රකාශනවල තමුන්නාන්තසාේලා විසිනුේ 

ඇතු ේ කර තිබු ා, විග නය ශක්තිමේ කිරීම ිළිබබතව. ඒ 

සාතහා විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවක් සා්ථාිළත කිරීම තමයි 

වැදගේම කාර්ය භාරය බවට පේ වී තිබුතණ්. හැබැයි, අද සිේධ් 

තවලා තිතබන්තන් තමොකක්ද? ප ග ගිය තනොවැේබර් මාසාතේ  

විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව සා්ථාිළත ක ා. තවමේ ඒ 

තකොමිෂන් සාභාවට ක්රියාේමක වීමට අවශය පිපදි පනේ 

තකටුේපේ සාේමත තවලා නැහැ. දැන් පනතක් නැති තකොමිෂන් 

සාභාවක් තිතබනවා. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ංසාන්න වශතයන් ගේතතොේ විග න 

තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව සාතහා මාසායකට රුිළයල් මිලියන 2.5ක, -

ඒ කියන්තන් රුිළයල් ලක්ෂ 25ක- ිළිපවැයක් දරනවා. විග න 

තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව පවේවා තගන යෑම තවනුතවන්, මසාකට 

ංසාන්න වශතයන් රුිළයල් ලක්ෂ 25ක ිළිපවැයක් දරනවා. හැබැයි, 

දැන් සිේධ් තවලා තිතබන්තන් තමොකක්ද? මාසායකට රුිළයල් ලක්ෂ 

25ක ිළිපවැයක් දරමින්, මාසා ග නාවක් කිසිදු කාර්ය භාරයක් 

නැති විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවක් තිතබනවා. හිප නේ              

දැන් තමොකක්ද කරන්න තිතබන්තන්? හිප නේ, දැන් 

විග කාධිපතිතුමාට පැවරී තිතබනවා විග න තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාව විග නය කරන්න. ඔවුන්තේ මුදල්වලට තමොකක්ද සිදු වී 

තිතබන්තන්, මුදල්වලින් තගන තිතබන ප්රතිලලය තමොකක්ද කියලා 

විග නය කරන්න.  

ඇේතටම දැන් විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවට විග න 

විම ගමක් දදිිපපේ විය යුතුව තිතබනවා. ඒ තේේවයට පේ වී 

තිතබනවා. මා දන්නවා,  එහි  දතාමේ තජයෂ්ස, ඒ ක්තෂේත්රය 

ිළිබබතව අේ දැකීේ බහුල නිලධ්ාිපන් සිටින බව. ඔවුනුේ 

අපහ ගතාවකට මුහු  දී තිතබනවා. ඔවුන්ට නිකේ වාඩි තවලා 

දතලා පඩියක් ගන්න සිදු තවලා තිතබනවා.  සාමහර අය ඒකට 

කැමැේතතන් දන්නවා. හැබැයි, තබොතහොම තගෞරවයක් සාහිතව 

රාජය තසාේවයට එන නිලධ්ාිපන්, ිළං පඩි ගන්න කැමැති නැහැ. 

හැබැයි, අද විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාතේ නිලධ්ාිපන්ට ිළං පඩි 

ගන්න සිේධ් තවලා තිතබනවා. ඒක ඔවුන්තේ කැමැේත තනොතවයි. 

ඒක ඔවුන්තේ වෘේීරතේ  ගරුේවයටේ, ඔවුන් ිළිබබතව තිතබන 

අභිමානයටේ කරලා තිතබන මහා කැලලක්.   

තමුන්නාන්තසාේලා විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභා පනේ 

තකටුේපත සාේමත කර තදන්තන් නැේතේ ඇයි? කැබිනට් 

මණ්ඩලයට අවසා්ථා තදකකදී දදිිපපේ වු ා. ඒක සාරේ අමුණුගම 

ඇමතිතුමා ඇතුළු අමාතයවරු දන්න කමිටුවකට නැවත තයොමු 

ක ා.  

ඒ කමිටුතේ නිර්තේශ නැවත කැබිනට් මණ්ඩලයට ංවා. 

නැවත ඒක චිපත රේවේතේ මැතිතුමා දන්න කමිටුවට තයොමු 

ක ා. තමොකක්ද තේ සිදුතවමින් යන්තන්? තේ විග න තසාේවා 

තකොමිෂන් සාභා පනේ තක ටුේපත සාකසා් කරලා තිබුණු පනේ 

තකටුේපතක්. තේක තමුන්නාන්තසාේලාතේ දින 100 ංණ්ඩුව  

කාලතේ  සාේමත කරලා තදනවා කියලා කියපු පනේ  තකටුේපතක්. 

හැබැයි, දින 100 ඇතු ත සාේමත කර ගන්න බැිප ප්රශ්නයක් 

තිබු ා, අිළ ඒක ිළිබගන්නවා. තමොකද දහනව වන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය සාේමත කිරීතමන් ප ගව තමයි විග න 

තසාේවා තකොමිෂන් සාභා පනේ තකටුේපත සාේමත ක  යුතු 

වන්තන්. ඒ දින 100 ඇතු ත කර ගන්න බැිපවුණු  එක ගැන අපට 

අවතබෝධ්යක් තිතබනවා. නමුේ, දන් ප ගව තේ ගත වී තිතබන 
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පාර්ලිතේන්තුව 

කාලය සාාධ්ාර  කාලයක් තනොතවයි. ඇයි ඒ? ඇයි, 

තමුන්නාන්තසාේලා තේ පනේ තකටුේපත සාේමත කරන එක ප්රමාද 

කරන්තන්? විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභා පනේ තකටුේපත 

සාේමත තනොවීම තහේතුතකොටතගන, අද මුළුමනින්ම විග න 

ක්රියාවලිය අඩප  තවන තේේවයකට පේ තවලා තිතබනවා. 

තමහි ප්රධ්ාන අරමු  බවට පේ තවලා තිතබන්තන් තමොකක්ද? 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ප්රධ්ාන ගැටලු තදකක් ිළිබබතව තමතැන 

සාංවාදයක් මතු තවලා තිතබනවා. එකක් තමයි විග න තකොමිෂන් 

සාභාවට තකිබන්ම පාර්ලිතේන්තුතේ මුදල් තවන් ක  යුතුයි කියන 

තයෝජනාවක් තේ පනේ තකටුේපතට ඇතු ේ වී තිතබනවා. අිළ 

කියනවා, ඒක දතාමේ සාාධ්නීය තයෝජනාවක්ය කියලා. විග න 

තකොමිෂන් සාභාව සියල්ල විග නයට ලක් කිරීමට භාජන කරනවා 

නේ, ඔවුන්තේ සා්වාීකනේවය තහවුරු කරන්නේ ඕනෑකම 

තිතබනවා නේ, පාර්ලිතේන්තුතවන් තවන් කරන ලද මුදල්වලින් 

තමයි ඔවුන්තේ මූලයමය සාව්ාීකනේවය තහවුරු කරන්න 

පුළුවන්කම තිතබන්තන්. එතහම නැතුව, තමුන්නාන්තසාේලා දිගින් 

දිගටම කියනවා නේ විග න තකොමිෂන් සාභාව භාණ්ඩාගාරතයන් 

සාල්ලි දල්ලා ගත යුතුයි කියලා, භාණ්ඩාගාරයට අනියත බලයක් 

ලැතබනවා, විග න තකොමිෂන් සාභාව තමතහයවන්න. ඒ 

තකොතහොමද?  මුදල් ලබා දීම හරහා තහෝ, පහ ගකේ කප්පාදු කිරීම 

හරහා තහෝ විග න තකොමිෂන් සාභාව දුර්වල කිරීතේ හැකියාව 

තිතබනවා. ඒ නිසාා තේ පාර්ලිතේන්තුතේ මුදල් තවන් කිරීම සාතහා 

තමයි විග න තකොමිෂන් සාභාව දිගින් දිගටම ඒ පනේ තකටුේපත 

සාේමත කර තදන්න කියලා දල්ලා සිටින්තන්. තමුන්නාන්තසාේලා ඒ 

සාේබන්ධ්තයන් එකඟතාවක් නැති බව මා දන්නවා. 

මුදල් අමාතයාංශතයන් නිර්තේශ ලැබිලා තිතබන බව මා 

දන්නවා. මුදල් අමාතයාංශතේ  නිර්තේශවල තිතබනවා, "එයට 

එකඟතාවක් ප  කරන්තන් නැහැ, භාණ්ඩාගාරතයන් මුදල් ලබා 

ගත යුතුයි" කියලා. ඇයි ඒ? ගරු සාභාපතිතුමනි, වඩාේ තයෝගය 

වන්තන් විග න තකොමිෂන් සාභාවට ඍජුවම පාර්ලිතේන්තුතවන් 

මුදල් තවන් කිරීම තන්ද? ඒක තන් වඩාේ වැදගේකම තිතබන්තන්. 

හැබැයි, එතසාේ කරනවා තවනුවට භාණ්ඩාගාරතයන් මුදල් තවන් 

කිරීම ිළිබබත සාාකච්ඡාව ප්රධ්ාන ගැටලුවක් බවට පේ වී තිතබනවා.  

තදවන ගැටලුව බවට පේ වී තිතබන්තන්, අධිභාරය පැනවීතේ 

බලය පවරන්තන් කාටද කියන එකයි. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

අධිභාරය පැනවීතේ බලය කියන්තන්, යේ රාජය මුදල් 

අවභාවිතාවක් සිදු වූවා නේ එම අවභාවිතාව කරන ලද 

පුේගලයාතගන් අය කිරීතේ බලයයි. ඒ බලය ලබා තදන්න ඕනෑ. 

තමොකද රාජය මුදල් ිළිබබතව නිලධ්ාිපන්ට විශාල වගකීමක් 

තිතබනවා. ඒ නිලධ්ාිපන් රාජය මුදල් හැසිරවීතේදී යේ 

අවභාවිතාවක් කර තිතබනවා නේ, එම අවභාවිතතයන් මුදල් 

තයදවීම නැවත අය කිරීමට අවශය වන නීති ප්රතිපාදනයන් 

සාේපාදනය විය යුතුව තිතබනවා.  

දැනුේ ඒ අධිභාරය තිතබනවා. 1994 සිට තේ අධිභාරය 

තිතබනවා. තේ අධිභාරය තිතබන්තන් කා අතේද? අමාතයාංශ 

තල්කේවරයා අතේ. ප්රධ්ාන ග න් දීතේ නිලධ්ාිපයා අතේ. 

අමාතයාංශතේ  ප්රධ්ාන මූලය බලධ්ාිපයා අතේ අධිභාරය පැනවීතේ 

බලය තිතබනවා. ඒක තකොතහොමද සාාධ්ාර  තවන්තන්? ගරු 

සාභාපතිතුමනි, මා එක කාර යක් අහන්න කැමැතියි. රාජය 

පිපපාලන අමාතයතුමා තමතැන දන්නවා. ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

කියන්න, අමාතයාංශතේ  තල්කේවරයා අතේ තිතබන අධිභාරය 

පැනවීම හරහා රාජය මුදල් අවභාවිතා වීම තහේතුතකොටතගන 

කවතරකුතගන්, කවදාද මුදලක් අයකරතගන තිතබන්තන් කියලා. 

කවදාවේ අය කරතගන නැහැ. ඇයි? ගරු සාභාපතිතුමනි, ප්රධ්ාන 

ග න් දීතේ නිලධ්ාිපයා ඔහු නේ, මූලය ිළිබබත ප්රධ්ාන බලධ්ාිපයා 

ඔහු නේ, ඒ බලධ්ාිපයාට අධිභාරය පැනවීතේ බලය ලබාදීතමන් 

අවභාවිතාතේ තයදූ මුදල් අයකර ගැනීමට කිසිතසාේේම අවසා්ථාවක් 

ලැතබන්තන් නැහැ. ඒ සාතහා ක  යුේතේ කුමක්ද? ඒ සාතහා ක  

යුතු වන්තන්, අනිවාර්යතයන්ම එය සා්වාීකන ංයතනයක් තවත 

පැවරීමයි. 

තමන්න තේ කාර ය අද තමුන්නාන්තසාේලාතේ ඔය පනේ 

තකටුේපතේ ප්රධ්ාන ප්රශ්නයක් බවට පේ වී තිතබනවා. අිළ විශ්වාසා 

කරනවා, තමම අධිභාර පැනවීතේ බලය විග කාධිපතිවරයා 

හරහා තකොමිෂන් සාභාවට අභියාචනයක් දදිිපපේ තකොට විභාග 

ක  යුතු අවසා්ථාවක් බව. විග කාධිපතිවරයාට අවශය නේ 

විග න තකොමිසාතේ තජයෂ්ස සාාමාජිකතයකුතගන් සාැදුේලේ 

තුන්තදතනකුතගන් යුේ කමිටුවකින් තමය නැවත අභියාචනයට 

ලක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ පනේ තකටුේපතේ තිතබන බව 

මා දන්නවා. තමොකද, අධිභාරය පැනවීතමන් අසාාධ්ාර යක් සිදුවී 

තිතබනවා. එම නිසාා අධිභාර පැනවීතේ බලයේ තේ පනේ 

තකටුේපත සාේමත කිරීම සාතහා ප්රමාද කරමින් තිතබනවා. ඒ ප්රමාද 

කිරීම තහේතු තකොටතගන තමොකක්ද සිදුවී තිතබන්තන්? පර  පුරුදු 

පිපදිම යිබ-යිබේ අතප් රට රාජය මුදල් අවභාවිතාතේ තයදීම  ගලභ 

ද ගනක් බවට පේ වී තිතබනවා. තමුන්නාන්තසාේලා 2015 ජනවාිප 

මසා 8වැනිදාට තපර තදන ලද එකඟතාවට, ජනවාිප මාසාතේ  

8වැනිදා ජනතාව විසින් ලබාදුන් ජනවරමට මුළුමනින්ම පටහැනිව 

විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභා පනේ තකටුේපත සාේමත 

කිරීතමන් වැ  තකමින් වතට් යවනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයට 

තදවතාවක් දැේමා; අමුණුගම ඇමතිතුමා සිටින කමිටුවකට 

දැේමා; චිපත රේවේතේ මහේමයා සිටින කමිටුවකට දැේමා. ඒ 

විධියට කමිටු ගාතන් වතට් යවමින් තමොකක්ද සිදු තවමින් 

තිතබන්තන්? තේක 2003 දතලා සාාකච්ඡාවට බඳුන් තවමින් 

තිතබන පනේ තකටුේපතක්. තේක අලුේ පනේ තකටුේපතක් 

තනොතවයි. දින සියතේ  ංණ්ඩුව හදපු පනේ තකටුේපතක් 

තනොතවයි.  2003 සිට අවුරුදු 13ක් මුළුල්තල් සාාකච්ඡාවට බඳුන් 

තවමින් තිතබන පනේ තකටුේපතක්. තවමේ සාේමත කරගන්න 

බැිපතවලා තිතබන්තන් තවන තමොකුේ නිසාා තනොතවයි, 

තමුන්නාන්තසාේලා රාජය මුදල් විග නයට භය නිසායි. ඒක තමයි 

ඇේත අදහසා. රාජය මුදල් පිපහර ය කරන ංකාරය ිළිබබතව - 

රාජය මුදල් භාවිත කරන ංකාරය ිළිබබතව - විග නයට 

තමුන්නාන්තසාේලා භයයි. තමුන්නාන්තසාේලා ඒ විග නයට භය 

නැේනේ ජනවාිප මාසාතේ  මුල් සාතිතේ  තේ පනේ තකටුේපත 

පාර්ලිතේන්තුවට තේන්න පුළුවන්. තේ අය වැය කාලතේ  

පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ කරලා ජනවාිප මාසාතේ දී සාේමත 

කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි, තමුන්නාන්තසාේලා එය කල් දැමීතමන් 

තපන්නුේ කරන්තන්, රාජය මුදල් භාවිතාව ිළිබබත විග නයට 

තමුන්නාන්තසාේලා භයකින් දන්නවා කියන එකයි. ඒක තමයි 

ඒතකන් තපන්නුේ කරලා තිතබන්තන්, ගරු සාභාපතිතුමනි. 

ඊ ඟට,  අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් 

සාභාව තකතරහි මතේ විතශේෂ අවධ්ානය තයොමු කරනවා. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, මා නැවත කියන්තන්ේ;  තමුන්නාන්තසාේලාට 

නැවත මතක් කර තදන්තන්ේ තමුන්නාන්තසාේලාට ලබාදුන් 

ජනවරම ගැනයි. ලංකා දතිහාසාතේ  වංචාව, දූෂ ය ිළිබබතව 

වැඩිතයන්ම සාාකච්ඡාවට බඳුන් වූ මැතිවර ය තමයි 2015 

ජනවාිප මාසාතේ  8වැනිදා පැවැේවූ මැතිවර ය. වංචාවන් නතර 

කිරීමේ, නාසා්තිය නතර කිරීමේ, වංචනිකයන්ට දඬුවේ ලබා 

දීමේ, ඒ තේතපො  යිබ අේ පේ කර ගැනීමේ ිළිබබතව ජනතාවට 

විශාල බලාතපොතරොේතුවක් තිබු ා. ජනතාව තු  ඒ සාතහා විශාල 

බලාතපොතරොේතුවක් තිබු ා. දැන් තමොකක්ද සිදුවී තිතබන්තන්?  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ සාතහා ඇමතිවරයාට තහෝ තවනේ 

පුේගලයන්ට කරන්න තිතබන කාර්ය භාරය අවමයි කියලා මා 
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දන්නවා. හැබැයි, ඒ සාතහා බලවේ ංයතන තිතබනවා. ඒ 

තවනුතවන්ම ිළහිටුවන ලද මූලය අපරාධ් විමර්ශන තකොට්සාසාය 

තිතබනවා.  ඒ වාතේම අල්ලසා් තචෝදනාවන්ට ලක් වූවන් තගනගිය 

හැකි අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව 

තිතබනවා, අපරාධ් පරීක්ෂ  තදපාර්තතේන්තුව තිතබනවා.  

ඊ ඟට, මුදල් විශුේධිකර  පනත තිතබනවා, අල්ලසා් තහෝ 
දූෂ  තචෝදනා විමර්ශ  තකොමිෂන් සාභා පනත තිතබනවා, අපරාධ් 

පනත තිතබනවා. අපට ංයතන තිතබනවා;  නීති තිතබනවා. ඒ 

නිසාා තමතැන ංයතනවල අඩුවක් තහෝ නීතිවල අඩුවක් තහෝ 

නැහැ. ඒ නිසාා වංචනිකයන්ට දඬුවේ ලබා දීතේදීේ, එම තේතපො  

යිබ අේ පේ කර ගැනීතේදීේ අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට විතශේෂ කාර්ය භාරයක් පැවරී තිූ  බව 

මා දන්නවා. 

දතාම කාර්යක්ෂම නිලධ්ාිපවිපයක් අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපය 

හැටියට පේවු ා. ඒ තමයි දිල්රුක්ෂි ඩයසා් වික්රමසිංහ මහේමිය. 

මම දන්නවා, එතුමිය දතාමේම කාර්යක්ෂමයි. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

ඇය දතාමේ වැදගේ පරීක්ෂ  ග නාවක් දියේ කරමින් තිබු ා. 

ඇවන්ට් ගාර්ඩ් පරීක්ෂ ය සාර  පරීක්ෂ යක් තනොතවයි. එය, අවි 

ංයුධ් තිබුණු සාමාගේ, හිටපු ංරක්ෂක තල්කේවරයා, හිටපු 

නාවික හමුදාපතිවරු සාේබන්ධ් ගනු-තදනුතවක්. හිටපු නාවික 

හමුදාපති තසාෝමතිලක දිසාානායක මහේමයා, හිටපු නාවික 

හමුදාපති ජයනාේ තකො ඹතේ මහේමයා, හිටපු නාවික හමුදාපති 

ජයන්ත තපතර්රා මහතා, හිටපු ංරක්ෂක තල්කේ තගෝසාභය 

රාජපක්ෂ මහේමයා, ඒ වාතේම ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සාමාගම, නීති 

විතරෝීක ගිනිඅවි, මාධ්යවලට බලපෑේ කරලා මාධ්යවල එක 

ලිිළයක්වේ ප තවන්න තනොදී බලපෑේ කරන්න පුළුවන් 

ංයතනයක්; අමාතයවරුන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ංයතනයක්. තේ 

තරේ ප්රබල ංයතනයක් තමයි ඒක. ඒ ප්රබල වංචා දූෂ  ිළිබබත 

ගනු-තදනුව අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් 

සාභාව විසින් ක්රියාේමක ක ා. අිළ ඒකට සා්තුතිවන්ත තවන්න ඕනෑ 

නැේද? අිළ ඒකට තගෞරව කරන්න ඕනෑ නැේද? එවැනි ප්රබල 

හසා්තයන් ග නාවකින් සාමන්විත පරීක්ෂ යක් දියේ ක ා. ප ග 

ගිය මාර්තු මාසාතේ  පරීක්ෂ  කටයුතු අවසාන් ක ා. පරීක්ෂ  

කටයුතු අවසාන් කරලා, නැවත මාසා 5කට වැඩි කාලයක්  එම 

තකොමිෂන් සාභාව ඇතුත ේම කණ්ඩායමක් විසින් තේ ිළිබබතව  

සාාකච්ඡාවට බඳුන් ක ා. 

තමතහම නඩු පැවරීතේදී සිදු විය හැක්තක් තමොකක්ද, තමොන 

ංකාරතේ  තර්ක එයිද, තමොන ංකාරතේ  ප්රතිතර්ක එයිද, ඒවාට 

විසාඳුේ තමොනවාද කියා සාැලකිය යුතු කාලයක් තකොමිෂන් සාභාව 

තු  අධ්යයනයක් සිදු කර ඊට ප ගව තමයි, තමතහම නඩුව 

පැවරුතේ. නඩුව පවරනතකොට, රතට් ජනාධිපතිවරයාට ''තඩොං'' 

යන්තන් ඇයි? මම අහන්තන් එපම යි. ''තඩොං'' යන්න තහේතුව 

තමොකක්ද? අතප් රතට් නීතිය ක්රියාේමක තවන්න තදන්තන් නැහැ. 

කාටද? ධ්නවේ සාහ බලවේ අයට. ඒකයි තහේතුව. ඒ තගොල්ලන් 

ධ්නවේ; ඒ තගොල්ලන් බලවේ. තමොකක්ද, සිේධ් වුතණ්? අන්තිමට 

අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ අධ්යක්ෂ 

ජනරාල්විපයට තමන්තේ තනතුර දමා යන්න සිේධ් වු ා.  

මම ංණ්ඩුතවන් අහනවා, අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපය තවනුතවන් 

තපනී සිටිතේ  කවුද කියා. ංණ්ඩුතේ ඇමතිවරුන් කත ේ 

තමොකක්ද? අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් 

සාභාතේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපය පට්ට ගැහුවා. කැබිනට් මාධ්ය 

ප්රකාශකවරයා තමොකක්ද කත ේ? කැබිනට් මාධ්ය ප්රකාශකවරයා 

ගිණුමක් ිළිබබතව කිේවා. ඩුබායිවල තිතබන ගිණුමක් ිළිබබතව 

පරීක්ෂ  පවේවන්න දිල්රුක්ෂි මහේමිය ගියාය; ඇය තතොරතුරු 

ගන්නතකොටම මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාට දුරකථනතයන් කථා 

ක ාය කියා කිේවා.  

තමුන්නාන්තසාේලා ංරක්ෂා කත ේ කවුද? ඒ පරීක්ෂ  කරපු 

නිලධ්ාිපන්ද තමුන්නාන්තසාේලා ංරක්ෂා කත ේ? කැබිනට් මාධ්ය 

ප්රකාශකවරයා -රාජිත තසාේනාරේන මහේමයා- ංරක්ෂා කත ේ 

කවුද? තමතහමතන්, තචෝදනා කත ේ. ඇය දතා වගකීතමන් 

ප්රතික්තෂේප කර තිබු ා. ඇය විතරක්  තනොතවයි, -මහින්ද රාජපක්ෂ 

මහේමයාේ නිතේදනයක් නිකුේ ක ා,- "මම කවදාවේ වංචා, 

දූෂ  ිළිබබතව ජනාධිපතිවරයාතගන් අසාා නැහැ" කියා. මම 

දැක්කා, ඩිලාන් තපතර්රා රාජය අමාතයවරයාතේ ප්රකාශය. ඒ හැම 

තදනාම තගන ගිතේ  තකොතැනටද? දිල්රුක්ෂි ඩයසා් මහේමිය ගල් 

ගසාා මරා දැමිය යුතුයි කියන තචෝදනාවක් තමුන්නාන්තසාේලා 

දදිිපපේ ක ා. තමුන්නාන්තසාේලාතේ මාධ්ය ව ල්ල ඒ 

තවනුතවනුේ කටයුතු ක ා.  

වංචා, දූෂ වලට එතරහිව කටයුතු කරන නිලධ්ාිපන් ංරක්ෂා 

කර ගැනීම ංණ්ඩුතේ වගකීමක්. හැබැයි, එය වංචා, දූෂ වලට 

එතරහි ංණ්ඩුවක් තවන්න ඕනෑ. වංචා, දූෂ වල තයතදන 

ංණ්ඩුවක් වංචා, දූෂ වලට එතරහිව කටයුතු කරන නිලධ්ාිපන් 

ංරක්ෂා කර ගන්තන් නැහැ. තේකතන්, සිේධ් වුතණ්. මම 

අහනවා, ජනවාිප මාසාතේ  8 වැනි දා ලබා ගේ ජනවරමට වග 

කියන එක මන්ත්රීවරතයක් ඇයතේ ංරක්ෂාව තවනුතවන් තහෝ 

ඇයතේ වුවමනාව තවනුතවන් කටයුතු ක ාද කියා. 

තමුන්නාන්තසාේලා කටයුතු කත ේ නැහැ. තමුන්නාන්තසාේලා කවුද? 

තේ රතට් ජනවරමට වග කියන අයද? ඇයව දඬු ක තතේ ගහන්න 

කථා කරනතකොට, තමුන්නාන්තසාේලා කත ේ තමොකක්ද? කල්පනා 

කරලා බලන්න.  තමන්තේ තේශපාලන බලය තවනුතවන්, -අිළ 

දන්නවා, බලය තක්න්ද්ර  තදකක තිතබනවා.- තමම ගැටුම නිසාා 

තමන්ට බලය අහිමි තවයි කියා ඇති වූ බියජනක සිතුවිල්ල තහේතු 

තකොටතගන තමුන්නාන්තසාේලා තේවා ිළිබබතව කරුණු දදිිපපේ 

කත ේ නැහැ; ඇයතේ ංරක්ෂාව තවනුතවන් කවුරුවේ දදිිපපේ 

වුතණ් නැහැ. තමතැන් සිට අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාතවන් බලවේ, ධ්නවේ අයට එතරහිව ක්රියාේමක 

තවන්න පටන් ගන්තන් කවුද කියා මම අහනවා. එහි අධ්යක්ෂ 

ජනරාල්තුමියටේ තගදර යන්න සිේධ් තවනවා නේ, සාාමානය 

නිලධ්ාිපතයකුට සිේධ් තවන්තන් තමොකක්ද? තහට සිට ''ෆයිල්'' 

එකක් දිග හැතරයිද? ''ෆයිල්'' එක දිග හිපනතකොටම දන්නවා. 

තමොකක්ද? තේකට ංණ්ඩුතේ ප්රතිචාරය කුමක්ද, එය තහොතද, 

නැේද, ''ෆයිල්'' එක වහනවාද, එය පැේතකින් තබනවාද, දැක්තක් 

නැහැ වාතේ දන්නවාද කියා ඔවුන් හිතනවා. තේකයි, සිේධ් 

තවන්තන්. ඒ නිසාා තේක හුතදක් දිල්රුක්ෂි ඩයසා් මහේමියතේ 

ප්රශ්නයක් තනොතවයි. තමය වංචා තහෝ දූෂ වලට එතරහිව 

ක්රියාේමක වන අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් 

සාභාතේ සාේමත ක්රියාන්විතයම බිත වැට්ටවීතේ කුමන්ත්ර තේ  

ප්රතිලලයක්. තේ කුමන්ත්ර ය දියේ කත ේ කවුද? ප ග ගිය 

රාජපක්ෂ කල්ලිතේ  තහොරු කණ්ඩායම ගිහිල්ලා "ඝාතකාගාරය" 

කියා අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ 

තාප්තප් ගැහුවා. එම තකොමිෂන් සාභාතේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපයට 

"ඝාතන රැජින" කියා නමක් පටබැන්දා. එතතකොට කාතේ 

ප්රහාරයටද එතුමිය ලක්තවලා තිබුතණ්? වංචනිකයන්තේ, 

දූෂිතයන්තේ ප්රහාරයට ලක් තවලා තිබු ා, එම ංයතනය සාහ එම 

ංයතනතේ  නිලධ්ාිපන්.  

තමුන්නාන්තසාේලා කරන්න ඕනෑ තමොකක්ද? ඒ අය ංරක්ෂා 

කර ගන්න ඕනෑ. අද එම නිලධ්ාිපන් අකර්ම ය තවලා තිතබනවා. 

ඒ තගොල්ලන් බියට පේ තවලා තිතබනවා. "අිළට වැඩක් නැහැ" 

කියා ඒ තගොල්ලන් හිතනවා. "අිළ තමොනවා තහෝ කරතගන 

දන්නේ" කියා ඔවුන් හිතනවා. එතහම ංයතනයක් අකර්ම ය 
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තවන්තන් නැේද? රතට් දහ ම තැනින් ප්රහාරයක් එල්ල 

තවනතකොට, සාාමානය මන්ත්රීව රතයකු තහෝ ඇමතිවරතයකු ඒ 

තවනුතවන් -ංරක්ෂාව සාතහා- තපනී තනොසිටිනතකොට, ඒ අය 

තවේ තමම කටයුතු කරයිද? තමුන්නාන්තසාේලා තේ මුළු ක්රියාවලිය 

හරහා අල්ලසා් තහෝ දූෂ   තචෝදන විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව 

අකර්ම ය ක ා. අද කිසිම ''ෆයිල්'' එකක් එතැන දිග හැතරන්තන් 

නැහැ.  

ඇයි, ඒ? අමාතයවරු තුන්තදතනකුතේ පරීක්ෂ  අවසාන් 

තවලා තිබු ා. රාජිත තසාේනාරේන මහේමයා තකොතහොමද කථා 

කරන්තන් කියලා මට තේතරන්තන් නැහැ. අඩුම තරතේ රාජිත 

තසාේනාරේන මහේමයා එතහම කථා කරන එක ංචාර ධ්ර්මවලට - 

ethicsවලට - පටහැනියි. එතුමාට පරීක්ෂ යක් තිබියදී, එතුමා 

එතුමිය ගැන කථා කරන එක වැරැදියි.  එතුමා අල්ලසා ්තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට කැතවලා එතුමාතගන් ප්රශ්න 

තකොට තිබියදී, එතුමා සාේබන්ධ්තයන් අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ පරීක්ෂ යක් දියේ කරමින් තිබියදී, 

ඒ සාතහා අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපය හැටියට දිල්රුක්ෂි ඩයසා් මහේමිය කටයුතු 

කරමින් තිබියදී එතුමා ඇවිේ මාධ්ය සාාකච්ඡා තියන එක තමොන 

ංචාර ධ්ර්මවලට ද යටේ තවන්තන්? ඒ නිසාා අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපයේ, 

අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවේ 

දූෂිතයන්තේ ව ල්තල් තගොදුරක් බවට පේ වු ා.  

අද මුළුමනින්ම තමුන්නාන්තසාේලා අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව අකර්ම ය කරලා තිතබනවා. ඒ නිසාා 

තේ සා්වාීකන ංයතන ිළිබබතව ජනතාව තු  විශ්වාසායක් තගොඩ 

නැ තඟමින් තිබු ා නේ, ංතයේ කිසිතසාේේම යිබ තගොඩනැඟිය 

තනොහැකි තරතේ බාල්දුවීමකට, කඩා වැටීමකට, 

අකර්ම යවීමකට තමම ංයතනය පේවී තිතබනවා. ඒ නිසාා මම 

තේ අවසා්ථාතේදී තේ පාර්ලිතේන්තුතේේ, ගරු අගමැතිතුමාතේේ 

අවධ්ානය තයොමු කරවනවා තේ ිළිබබතව මීට වඩා විධිමේව හා 

ශක්තිමේව තේ කාර්ය ද ටු කරන්න කියලා.  

ඊ ඟට මම අවධ්ානය තයොමු කරනවා, ජනාධිපතිතුමාතේ වැය 

ශීර්ෂය ිළිබබතව. එහිදී ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලය ගැනේ කිව 

යුතුයි. ප ග ගිය රාජපක්ෂ සාමතේ දී ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලය 

තමයි දූෂිත තමතහයුේ කාර්යාලය බවට පේ තවලා තිබුතණ්. ඒක 

දූෂිත තමතහයුේ කාර්යාලයක්. සියලු දූෂ යන් තමතහයවීතේ 

මධ්යසා්ථානය බවට ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලයේ, අරලියගහ 

මන්දිරයේ පේවී තිබු ා. මා එයින් කීපයක් කියන්නේ. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලය සාතුව එහි 

තල්ඛ්නවලට අනුව වාහන 1,200කට ංසාන්න ප්රමා යක් තිබිලා 

තිතබනවා. වාහන 1,200ක් තමොකටද ජනාධිපති තල්කේ 

කාර්යාලයට? තේ වාහන තමයි අපරාධ් සාතහා උපතයෝගී කරතගන 

තිතබන්තන්. තේ වාහන තමයි විවිධ් ක්රියාමාර්ගවලට උපතයෝගී 

කරතගන තිතබන්තන්.  

දැන් තමොකක්ද තවලා තිතබන්තන්? ජනාධිපති තල්කේ 

කාර්යාලතේ  තිබුණු තවඩි තනොවදින වාහනයක් මඩකලපුතේ 

''ගරාේ'' එකකින් හේබ තවනවා. තවඩි තනොවදින විශාල මිල අධික 

රථයක් මඩකලපුතේ ටයර්වලට ''පැච්'' දමන බා ගන්නැතහේ 

තකතනකුතේ ''ගරාේ'' එකකින් හේබ තවනවා. මා දන්නා පිපදි 

ඊතේ ේ මහනුවර ප්රතේශතයන් එවැනි ජිප් රථයක් තසාොයාතගන 

තිතබනවා. තේ ඔක්තකෝම register කරලා තිතබන්තන් ජනාධිපති 

තල්කේ කාර්යාලතයන්. ජනාධිපති තල්කේවරයා විධියට ලලිේ 

වීරතුංග මහේමයාතේ නමට තමයි තේ සියල්ලම register කරලා 

තිතබන්තන්. තේ ඔක්තකෝම වාහන වරාතයන් නිදහසා් කරතගන 

තිතබන්තන් හිටපු ජනාධිපති තල්කේ ලලිේ වීරතුංග මහේමයා. 

වාහන 1,200ක් ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලයට පාවිච්චි කත ේ 

කුමන අරමුණු තවනුතවන්ද? ඒ නිසාා වර්තමාන ජනාධිපති තල්කේ 

කාර්යාලය තමතහයවන ජනාධිපතිතුමාට සාහ එහි තල්කේතුමාට 

විශාල වගකීමක් තිතබනවා, දැනට තමම වාහනවලින් තකොච්චර 

ප්රමා යක් තිතබනවා, අතුරුදන් වී තිතබන වාහන තමොනවාද, 

තමම වාහන උපතයෝගී කර ගේතේ කුමක් තවනුතවන්ද, තමම 

වාහන උපතයෝගී කරතගන කරන ලද අපරාධ්යන් කුමක්ද කියලා 

තේ රටට තහිබදරවු කිරීමට.  ජනාධිපති තල්කේතුමාට එම වගකීම 

තිතබනවා කියා මම විශ්වාසා කරනවා. [බාධ්ා කිරීමක්]  ගදු වෑන් 

එක්කම. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ වාතේම, මම තේ පාර්ලිතේන්තුතේදී 

ප්රශ්නයක් ඇහුවා. මට තහොතට මතකයි, පාර්ලිතේන්තුතේදී මා ඇූ  

ප්රශ්නය. ''හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාතේ 

තපෞේගලික කාර්ය මණ්ඩලය තකොච්චරද?'' කියලා අහන තකොට, 

දීපු ිළිබතුර අනුව, 1,100කට ංසාන්න ප්රමා යක තපෞේගලික 

කාර්ය මණ්ඩලයක් හිටියා.  

සාේබන්ීකකර  තල්කේවරු හිටියා, තල්කේවරු හිටියා, 

මහජන සාේබන්ධ්තා නිලධ්ාිපන් හිටියා, උපතේශකවරු හිටියා. 

විශාල ධ්නයක් තේවාට නාසා්ති වී තිතබනවා. ඒ තගවල්වල තැනින් 

තැන තවමේ වාහන හංගා තගන තිතබනවා කියලා මා දන්නවා. ඒ 

නිසාා, තේ තරේ කාර්ය මණ්ඩලයක් උපතයෝගී කර තගන, තේ 

රතට් මහ ජනයාතේ ධ්නයට කරන ලද විනාශය ිළිබබතව තේ රතට් 

ජනතාව දැනගන්නට ඕනෑකම තිතබනවා. ංණ්ඩු පැරදු ාම, 

තේශපාලන බලය නැති වු ාම තබොතහෝ අය උපතේශකතයෝ බවට 

පේ තවලා තිබු ා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, 2014 තනොවැේබර් සාහ තදසාැේබර් මාසා 

තදතක් ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලතේ  ංහාර වියදේ සාතහා 

රුිළයල් මිලියන 150ක්, -රුිළයල් තකෝටි 15ක්, රුිළයල් ලක්ෂ 

1,500ක්- තවන් කරලා තිතබනවා. එතහම තවන් කරලා 

තිතබන්තන්, අතප් රතට් ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලතේ  මාසා 

තදකක ංහාර වියදේ සාතහා. ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලය තමයි 

අරලියගහ මන්දිරයට වියදේ කරන්තන්. 2014 තනොවැේබර් සාහ 

තදසාැේබර් මාසා තදක ඇතු ත ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලතේ  

ංහාර වියදම රුිළයල් ලක්ෂ 1,500යි. තහොයලා බලන්න ඕනෑ 

නැතිද, ''කෑතේ තමොනවාද?'' කියලා. ඒ තවනුතවන් බිල් තගවලා 

තිතබනවා හිල්ටන් එකට යි, තසාන්සාාල් එකටයි, ගල්කිසා්සා 

තහෝටලයටයි. තේ තහෝටල් තුනට තමයි බිල් තගවලා තිතබන්තන්. 

තසාන්සාාල් එකට, හිල්ටන් තහෝටලයට, ගල්කිසා්සා තහෝටලයට 

2014 තනොවැේබර් සාහ තදසාැේබර් මාසාවලට රුිළයල් ලක්ෂ 

1,500ක බිල් තගවලා තිතබනවා. එතහනේ තේක තහොර ගුහාවක් 

තනොතවයිද?  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ''ජනාධිපති අරමුදල තමතහයවීම                   

සාතහා තිතබන නිර් ායක කවතර්ද?'' කියලා වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමාතගනුේ දැනගන්නට කැමැතියි. හිටපු අගමැතිතුමාට 

තබතහේ ගැනීම තවනුතවන් ජනාධිපති අරමුදලින් රුිළයල් ලක්ෂ 

219ක් වැය කරලා තිතබනවා. හිටපු ඇමති තකතහිබය 

රඹුක්වැල්ල මහේමයාට තබතහේ ගැනීම සාතහා ජනාධිපති 

අරමුදලින් රුිළයල් ලක්ෂ 109ක් වැය කරලා තිතබනවා. තජෝන් 

අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටේ මුදල් වැය කරලා තිතබනවා. 

හැිපසාන් ඇමතිතුමාටේ ඒ අරමුදලින් මුදල් වැය කරලා තිතබනවා. 

ඔබතුමන්ලා විපක්ෂතේ  හිටියේ, ංණ්ඩු පක්ෂතයන් තබතහේ 

ගන්න සාල්ලි දීලා තිතබනවා. තේවා කල්පනා කරලා බලන්න. 

[බාධ්ා කිරීමක්] දැන් තමොකක්ද සිේධ් වී තිතබන්තන්?  
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[ගරු අනුර දිසාානායක මහතා] 
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ගරු සාභාපතිතුමනි, ජනාධිපති අරමුදල ිළිබබතව ගේවල 

මිනි ගන් තු  විශ්වාසායක් තිබු ා. මා ඒකේ කියන්නට ඕනෑ. 

හදවේ සාැේකමක්  කර ගන්න ඕනෑ වු ාම ගරු සාභාපතිතුමනි, 

රුිළයල් එක්ලක්ෂ හැේතෑපන්දහසාකට ංසාන්න මුදලක් ජනාධිපති 

අරමුදලින් ලබා තදනවා. නමුේ, එය ලබා ගැනීම සාතහා විශාල 

තවතහසාක් දරනවා. ග්රාම නිලධ්ාිපතුමාතේ සාහතිකය ඕනෑ;නවදය 

නිලධ්ාිපන්තේ සාහතික ඕනෑ; අදා  operation එක කිරීම සාතහා 

දන්න තදොසා්තර මහේමයාතේ සාහතික ඕනෑ; ප්රාතේශීය 

තල්කේතුමාතේ සාහතික ඕනෑ. ඒ සාහතික ඔක්තකෝම එේවාට 

පසා්තසාේ, ඒ තරෝහලට රුිළයල් එක්ලක්ෂ හැේතෑපන්දහසාක් නිකුේ 

කරනවා. තේක තමයි ක්රමතේදය. ංසාන්න වශතයන් ගේතතොේ 

ගරු සාභාපතිතුමනි, සාාමානය ගැමිතයක් තමන්තේ හදවේ 

සාැේකමක්  කර ගැනීමට රුිළයල් එක්ලක්ෂ හැේතෑපන්දහසාක් 

ලබා ගැනීම තවනුතවන් විශාල තවතහසාක් දරනවා. 

හැබැයි, මම තේ කාර ය අහනවා. 2016 මාර්තු මාසාතේ  01 

වැනිදා රුිළයල් ලක්ෂ 25ක් තවන් කරලා තිතබනවා. 2016 මාර්තු 

මාසාතේ  04 වැනිදා රුිළයල් ලක්ෂ 75ක් තවන් කරලා තිතබනවා. ඒ 

කියන්තන්, ඒ දින තදකට රුිළයල් ලක්ෂ 100ක් තවන් කරලා 

තිතබනවා. මාර්තු මාසාතේ  01 වැනිදාේ, මාර්තු මාසාතේ  04 

වැනිදාේ ජනාධිපති අරමුදලින් තබතහේ ගැනීම තවනුතවන් 

රුිළයල් ලක්ෂ 100ක් තවන් කරලා තිතබනවා. ඒ, කාටද? අමාතය 

රාජිත තසාේනාරේන මහේමයාට. එතහම තකොතහොමද තවන්තන්? 

මම කියන්තන් තේකයි. තබතහේ ගන්න අමාරු තකතනකුට සාල්ලි 

තදන්න. ඒ ිළිබබතව විවාදයක් නැහැ. හැබැයි, එම නිර් ායකය 

තමොකක්ද? තමොකක්ද සාකසා් කරලා තිතබන නිර් ායකය? 

තමන්තේ සිතැඟිද නිර් ායකය? එතහම තකොතහොමද මුදල් තවන් 

කරන්තන්?  පතල් කපලා, කුඹුරු වගා කරලා, මුහුතේ මාළු 

අල්ලලා ජනාධිපති අරමුදලට සාල්ලි එන්තන් නැහැ. තේවා 

ජනතාවතේ සාල්ලි. තලොතරැයි හරහා වා තේම විවිධ් ංකාරතයන් 

උපයා ගන්න ධ්නතයන් තමයි එය සාමන්විත තවන්තන්. ඒක 

ජනතාවතේ භාරකාර අරමුදලක්. හැබැයි, ඒ අරමුදලින් 

තකොතහොමද හිතතන ංකාරයට මුදල් වියදේ කරන්තන්? ඒ නිසාා 

ජනාධිපති අරමුදල ිළිබබතව මම  ඔබතුමන්ලාතේ අවධ්ානයට 

තයොමු කරනවා.  

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! ගරු අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට 

තවන් කරපු කාලය තව විනාඩි තුනකින් අවසාන් තවනවා. 

 
ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මට ලැබී තිතබන කාලය මම එතුමාට ලබා තදනවා. 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නලින්ද ජයතිසා්සා මන්ත්රීතුමාතේ කාලතයන් තවලාව ලබා 

තදනවා. තව තකොච්චර තේලාවක් ඔබතුමාට අවශයද? 

 
ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

නලින්ද ජයතිසා්සා මන්ත්රීතුමාතේ තේලාව අවසාන් වන තුරු. 

තමොකද, තගොඩක් තේවල් කියන්න තිතබනවා, ගරු සාභාපතිතුමනි. 

වැදගේම ංයතන 22ක් ගැන කියන්න තිතබනවා.  

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මට විනාඩි 30ක් ලැබිලා තිතබනවා. ඒ විනාඩි 30ම මම 

එතුමාට ලබා තදනවා. 

 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මම විනාඩි 30ම ගන්තන් නැහැ. ජනාධිපති විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාව ගැන මම ඊ ඟට කියන්නේ. දැන් ජනාධිපති 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවක් ිළහිටුවලා තිතබනවා. ඒක දතා 

වැදගේ.  
 
[මමම අවේථාමේදී අතිගරු ජ ාධිපති වමත්රීපාල ිංරිමෙේ  

මැතිතුමා ෙභා ගර්භයට පැමිණිමේය.]  
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் சமதகு சனாதிபதி மமத்திாிபாை சிறிசசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத்துள் பிரசவசித்தார்.] 

[At this stage, His Excellency President  Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ  දතා වැදගේ 

විනි ගරුවරයන් දන්නවා. විනි ගරුවරයන්තගන් සාමන්විත 

තකොමිෂන් සාභාවක් තිතබනවා. එම තකොමිෂන් සාභාව මා දන්නා 

පිපදි තේ වන විට ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-තදනුව ිළිබබතව 

පරීක්ෂ තකොට වාර්තාවක් දදිිපපේ කර තිතබනවා. ප ග ගිය 

ජනාධිපතිවර තේ දී  දැන්වීේ ප  කිරීම ිළිබබතව අයිටීඑන් 

නාලිකාව විශාල තචෝදනාවකට ලක් තවලා තිබුණු බව අපට 

මතකයි.  තේ ිළිබබතව සාාක්ෂි ලබා  තදන්න හිටපු ජනාධිපතිතුමා 

අවසා්ථා ග නාවකදී ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව 

හමුවට ගියා මට මතකයි. එම විමර්ශනය ජනාධිපති විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාතවන් දියේ තවමින් තිබු ා.  

මීගමුතේ අතප් සාරේ ගු රේන හිටපු නිතයෝජය අමාතයවරයා 

සාේබන්ධ්ව විමර්ශනයක් ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් 

සාභාතවන් අවසාන් කරලා තිතබනවා. මා දන්නා පිපදි උතුරු මැද 

ප ාේ සාභාතවන් වතුර ෆිල්ටර තබදා දීම ිළිබබත ප්රශ්නයකට එම 

ප ාේ සාභාතේ හිටපු අමාතයවරු - වර්තමාන අමාතයවරු 

තනොතවයි - වග කිව යුතුයි කියන නිර්තේශයක් සාහිතව ජනාධිපති 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව පරීක්ෂ යක් දියේ කරලා තිතබනවා.  

තපොල් සාංවර්ධ්න හා ජනතා වතු සාංව ර්ධ්න අමාතයවරයා 

වශතයන් හිටපු ඒ.පී. ජගේ පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා ිළිබබතව  

ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතවන් පරීක්ෂ යක් 

දියේතවලා තිතබනවා. ඒ නිසාා අතප් රතට් වැදගේ ංයතනයක් 

හැටියට ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව ක්රියාේමක තවමින් 

තිතබනවා.  

මා දන්නවා, දැනටමේ පරීක්ෂ  ග නාවක් සිදු කරමින් 

පවතින බව. ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලතේ  වාහන පිපහර ය 

කිරීම ිළිබබතව පරීක්ෂ යක් දියේ තවමින් තිතබනවා. වැදගේ 

සිදුවීේ ග නාවක් ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව හමුතේ 

විභාගයට ලක් තවමින් තිතබනවා. මා දන්නා පිපදි සාමහර වාර්තා 
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පාර්ලිතේන්තුව 

අවසාන් තකොට ජනාධිපතිතුමාට තහෝ ජනාධිපති තල්කේ 

කාර්යාලයට ලබා දී තිතබනවා. ඇවන්ට් ගාර්ඩ් ගනු-තදනුව 

ිළිබබතවේ, අයිටීඑන් නාලිකාතේ දැන්වීේ ප  කිරීම ිළිබබතවේ, 

මීගමුතේ ගනු-තදනුව ිළිබබතවේ, තපොල් සාංවර්ධ්න හා ජනතා වතු 

සාංව ර්ධ්න අමාතයාංශතේ  සිදු වූ ගනු-තදනුව ිළිබබතවේ 

අවසාන්තකොට තිතබන ජනාධිපති විමර්ශන වාර්තා ිළිබබතව 

දදිිපතේ දී අනුගමනය කරන්න අතප්ක්ෂා කරන ක්රියා මාර්ග 

කවතර්ද කියලා අිළ දැනගන්න කැමැතියි. දතාම තජයෂ්ස, තහොත 

විනි ගරුවරුන් කණ්ඩායමක් තහොත සාාක්ෂි විභාගයක් සාහිතව තේ 

පරීක්ෂ  සිදු තවමින් තිතබන බව මා දන්නවා. අවාසානාවකට තේ 

ඇතුත ේ සිදු වන ක්රියාදාමය අද අතප් රතට් මාධ්යය හරහා වාර්තා 

තවන්තන් නැහැ, ගරු සාභාපතිතුමනි.  ඇතු ට ගිහිල්ලා එිබයට 

එන තකනා කියන තේ තමයි අද මාධ්යය හරහා වාර්තා තවන්තන්.  

අද එවැනි අලුේ සාේප්රදායක් හැදිලා තිතබනවා. අතප් රතට් 

තවනසා් සාේප්රදායක් තිබුතණ්. ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව 

ඇතුත ේ සිදු වන තේ තමයි වාර්තා විය යුතු තවන්තන්. අහපු ප්රශ්න 

තමොනවාද, විේතිකරුවා තදන ලද උේතර තමොනවාද කියන ඒවා 

තමයි වැදගේ තවන්තන්. හැබැයි, අද ඒ කිසිවක් වාර්තා තවන්තන් 

නැහැ. ඇතුත ේ තමොනවා වු ේ වැඩක් නැහැ, එිබයට ඇවිල්ලා 

මාධ්යවලට අදහසා් කීම තමයි අද සාේප්රදාය බවට පේ වී 

තිතබන්තන්. ඒ තවනුවට ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාතේ 

අභයන්තරතේ  සිදු වන ක්රියාවලිය ිළිබබතව මීට වඩා තහොත මාධ්ය 

වාර්තාකර යක් තගතනන්න කියලා මම මාධ්යවලිනුේ දල්ලා 

සිටිනවා. අතප් රතට් අපරාධ්, වංචා, දූෂ  ිළිබබතව තගොඩක් 

කරුණු තමම තකොමිෂන් සාභාව හමුතේ එිබදරවු තවමින් තිතබනවා. 

ඒ නිසාා එම තකොමිෂන් සාභාතවන් අනතුරුව දදිිපයට ගනු ලබන 

ක්රියා මාර්ග ිළිබබතව මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතගන් දැනගන්න 

කැමැතියි. 

 ගරු සාභාපතිතුමනි, ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය 

තිබු ා. ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය ිළිබබතව අප කාටේ 

අේදැකීේ තිතබනවා. අිළ දන්නවා ඒ ගැන. මා එතසාේ කියන්තන් 

තමොකක් නිසාාද? තමන්ට හික්මවා ගන්න බැිප අය හික්මවීතේ 

තමවලවක් බවට ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය තබොතහෝ දුරට පේ 

කරතගන තිබු ා. කවුරුන් තහෝ අමාතයවරයකු, මන්ත්රීවරයකු 

තමන්ට එකඟව කටයුතු කරන්තන් නැහැ වාතේ දැතනනවා නේ 

ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකතයන් පනිනවා. ඒ නිසාා කාලයක් 

මුළුල්තල්ම ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය උපතයෝගි කරතගන 

තිබුතණ්, තමන්ට එකඟ තනොවන, තමන්ට යටේ තනොවන, තමන් 

එක්ක සාේබන්ධ් තනොවන ිළිපසා තමල්ල කිරීතේ, හීලෑ කිරීතේ 

මධ්යසා්ථානයක් තලසායි. ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය එවැනි 

තේේවයකටයි පේ කරතගන තිබුතණ්. හැබැයි එහි දතාම වැදගේ 

නිලධ්ාිපන් සිටියා. ඒ වුවමනාවන්ට යටේ තනොවුණු, සාැබැවින්ම 

පරීක්ෂ  කරමින් ගිය නිලධ්ාිපන් සිටියා. ඒ නිලධ්ාිපන් සාැලකිය 

යුතු පරීක්ෂ  ග නාවක් අවසාන් කර තිතබනවා. ඒවා අතිපන් 

එකක් මා විතශේෂතයන් කියන්න කැමැතියි.  

බුේතල පාරක් හැදීම සාේබන්ධ්තයන් වන විශාල වංචාවක් 

ිළිබබත පරීක්ෂ ය ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය විසින් අවසාන් 

තකොට තිතබනවා. එහි ප්රධ්ාන චූදිතයා හැටියට මාර්ග සාංවර්ධ්න 

අධිකාිපතේ  හිටපු සාභාපති තප්රේමසිිප මහතාව නේ කර තිතබනවා. 

මා ඒ ගැන දන්නා නිසාායි තේ කියන්තන්. ජනාධිපතිතුමා දැන් තේ 

ගරු සාභාතේ සිටින නිසාාම මා ඒවාතයන් කීපයක් මතක් කරන්නේ. 

බුේතල-තමොනරාගල පාර පුනරුේථාපනය කිරීම සාේබන්ධ්තයන් 

මහා මාර්ග අමාතයාංශතේ  හිටපු තල්කේ තප්රේමසිිප මහතාට 

තචෝදනා එල්ල තවලා තිතබනවා. File අංකය, P14/320/2006. ඒ 

ිළිබබත පරීක්ෂ ය අවසාන් කර තිතබනවා. ඒ වාතේම, 

නිකවැරටිය මාගල්තල් වැව රක්ෂිතතේ  තහෝටලයක් දදි කිරීම 

ිළිබබතව හිටපු අමාතයවරයකුතේ මැදිහේ වීම සාහ ඔහුතේ 

තල්කේවරයාතේ ක්රියාකාිපේවය ිළිබබත පරීක්ෂ ය ජනාධිපති 

විමර්ශන ඒකකය විසින් අවසාන් කර තිතබනවා. ඔලුවිල් වරාතේ  

දඩේ අේ පේ කරගැනීතේ කාර්යතේ දී වන්දි මුදල් තගවීතේදී සිදුවූ 

වංචාව ිළිබබතව ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය පරීක්ෂ යක් දියේ 

කර තිබු ා; එම පරීක්ෂ ය අවසාන් කර තිතබනවා. 

වනාතවිල්ලුව ප්රතේශතේ  දඩේ තකොල්ලය ිළිබබත -ෆයිල් අංකය, 

P14/45/2011.- පරීක්ෂ ය කර තිතබනවා. ඒ යටතේ 

නිලධ්ාිපන්ට, තේශපාලනඥයන්ට තචෝදනා එල්ල තවලා 

තිතබනවා. ඊට අදා  පරීක්ෂ ය අවසාන් කර තිතබනවා, 

ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය. ඒ වාතේම, තිිබ  ගමතේ මහතා -

විනිශ්චයකාරවරයා- ිළිබබතව ෆයිල් අංක P14/92/2006 දරන 

පරීක්ෂ ය අවසාන් කර තිතබනවා. ඒ ංයතනය දහත කී 

ංකාරතයන් තමතහයවූවේ ඒ තු  සිටි යේ නිලධ්ාිපන් ිළිපසාක් 

වැදගේ විමර්ශනයන් සිදු තකොට ඒවාතයහි කටයුතු අවසාන් කර 

තිතබනවා. ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය වි ගරුවා 

හැිප මට්ටමට දැන් ඇවිේ තිතබනවා. නිලධ්ාිපන් තදතදතනකු අත 

ඒ ෆයිල් ඔක්තකෝම තිතබනවා. හැබැයි මහ ජනයාතේ ධ්නය 

වියදේ තකොට විශාල විමර්ශනයන් සිදු කර තිතබනවා. ඒ නිසාා 

තමකී විමර්ශනය ිළිබබතවේ, අවසාන් තකොට තිතබන විමර්ශනයන් 

ිළිබබතවේ දදිිපතේ දී ගනු ලබන ක්රියා මාර්ග කවතර්ද කියා මා 

දැනගන්න කැමැතියි.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මා අවධ්ානය තයොමු කරවනවා, අදට 

නියමිත අතනකුේ වැය ශීර්ෂ -විතශේෂතයන්, පාර්ලිතේන්තුව- 

ිළිබබතව. පාර්ලිතේන්තුතේ මහ තල්කේතුමාටේ තපොඩි අඩුවක් 

වාතේ දැතන්වි, ඒ ගැන කිේතේ නැේනේ. පාර්ලිතේන්තුතේ 

නවීකර  කටයුතු ිළිබබතව මීට වඩා වැඩි අවධ්ානයක් තයොමු ක  

යුතුය කියා මම හිතනවා. තමොකද, සාමහර කාර ා -ඔරතලෝ ග 

තවනසා් කිරීම, ඒවාතේ  තිබුණු ලක්ෂ - ිළිබබතව විශාල ප්රශ්න මතු 

තවලා තිතබනවා. මට දැනට තපතනන විධියට, තේ ශබ්ද විකාශන 

පේධ්තිය පවා  ගදු ගය කියා මම හිතන්තන් නැහැ. මා දන්තන් නැහැ 

තමහි තවේ වැඩ කටයුතු කරන්න තිතබනවාද කියා. ඊතේ  රවි 

කරු ානායක අමාතයතුමා ිළිබතුරු ලබා තදන විට ඒ ිළිබතුර 

අපට ඇහුතණ් නැහැ. ඒ නිසාා කීප අවසා්ථාවක්ම "ඇතහන්තන් 

නැහැ! ඇතහන්තන් නැහැ!" කියා කියන්න අපට සිදුවී තිතබනවා.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒකට තහේතුව තවලා තිබුතණ් එතුමා අත තිූ  

ෆයිල් එතකන් මයිතක්රෝතෆෝනය වැසී තිබීමයි. මා ඒ ගැන තසාොයා 

බැලුවා. එතුමා කථා කරේදී ෆයිල් එකට නමක්රතෆෝනය වැසිලායි 

තිබුතණ්. එය සාාමානයතයන් සිේධ් වන තදයක්. 
 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දසා්සාර නේ සාභාපතිතුමනි, නමක්රතෆෝනය වැහු ේ 

ඇතහනවා.  දැන් වැහුතනොේ ඇතහන්තන් නැහැ. ඒකයි තිතබන 

ප්රශ්නය.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

නැහැ,  එතහම තේේවයක් තිබුතණ් නැහැ.  
 

ගරු අනුර දිො ායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දසා්සාර නමක්රතෆෝනය වැහු ේ ඇතසාන තේේවයක් 

තිබු ා. මා තේ කියන්තන්, තිතබන එක තහොත නැහැ කියන එක 
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තනොතවයි. තාක්ෂ ය තවනසා් වු ාම අලුේ තාක්ෂ  තමවලේ 

එන්න ඕනෑ. ඒ ිළිබබත විතරෝධ්යක් නැඟීමක් තනොතවයි                         

මා කරන්තන්. ගරු සාභාපතිතුමනි, තේ පාර්ලිතේන්තුතේ 

නවීකර යන් සාේබන්ධ්තයන් තගන යන වැඩ ිළිබතව  ිළිබබතව 

ඔබතුමාතේ අවධ්ානය විතශේෂතයන් තයොමු කරන්න කියා දල්ලා 

සිටිමින් මම නතර තවනවා. තේ කාලය ලබා දීම ිළිබබතව 

ඔබතුමාට තබොතහොම සා්තුතියි.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මී ඟට, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා (උෙේ අධයාප                       

හා මහාමාර්ග අමාතයතුමා ෙහ පාර්ලිමේන්තුමේ 

ෙභා ායකතුමා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை - உயர்கல்வி மற்றும் 

வநடுஞ்சாமைகள் அமமச்சரும் பாராளுமன்றச் சமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප ගව කථා 

කරනවා. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එතහම නේ ගරු අගමැතිතුමා කථා කරනවාද, නැේනේ ප ගව 

කථා කරනවාද? 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
He will  speak later.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

එතහම නේ, ගරු තජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

12ක කාලයක් තිතබනවා. 

 
[පූ.භා. 10.45] 

 

ගරු මජෝන් අමරතුංග මහතා (ෙංචාරක ෙංවර්ධ  හා 

ක්රිේතියානි රගමික කටයුතු අමාතයතුමා ෙහ ඉඩේ 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க - சுற்றுைாத்துமற அபிவிருத்தி 

மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அமமச்சரும் காணி 

அமமச்சரும்)  

(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs and Minister 
of Lands) 
ගරු සාභාපතිතුමනි, ප මුතවන්ම මම අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට අලුතතන් පේ වුණු 

සාභාපතිවරයාට  ගබ ප්රාර්ථනා කරනවා. ඒ වාතේම තචෝදනා 

දදිිපපේ තනොවන විධියට සාාධ්ාර ව, අපක්ෂපාීරව කටයුතු 

කරන්න කියලා දල්ලීමක් කරනවා.  

තදවනුව, අතප් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාතේ රක්ෂ ය ිළිබබතව මම 

කියන්න කැමැතියි. රුිළයල් ලක්ෂ තදකක රක්ෂ ාවර යක් 

තමයි දැනට ලැතබන්තන්. ඒ මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ. වැඩි 

කිරීමක් තවලා තිතබනවාද කියලා මම දන්තන් නැහැ. නමුේ 

රුිළයල් ලක්ෂ පහ දක්වාවේ වැඩි කත ේ නැේනේ දැන් තිතබන 

'වැට්' එකේ එක්ක ංවර ය කරගන්න පුළුවන් ප්රමා ය 

තබොතහොම අල්පයි. ඒ සාතහා තමොකක් තහෝ වැඩ ිළිබතව ක් 

හදන්න ඕනෑ. ඒ වාතේම භාර්යාවන් තවනුතවනුේ රක්ෂ යේ 

ඇතු ේ කරන්න පුළුවන් නේ හුඟක් තහොතයි. තේ මන්ත්රීවරුන්ට 

වැඩ කරන්න පුළුවන් වන විධියට ඔවුන්තේ තසාෞඛ්ය තේේවය 

ංරක්ෂා කිරීම සාතහා යේ වැඩ ිළිබතව ක් අවශයයි කියන එකේ 

මම තේ අවසා්ථාතේදී මතක් කරන්න ඕනෑ.  

අතප් අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා තචෝදනාවක් ක ා, අතප් 

අමාතයාංශතේ  වාහන මිලදී ගැනීමක් සාේබන්ධ්තයන්. මම           

ඒ ගැන අතප් අමාතයාංශතේ  තල්කේතුමාතගනුේ, අතිතර්ක 

තල්කේතුමාතගනුේ ප්රශ්න ක ා. මුදල් අමාතයාංශතේ  අනුමැතිය 

අරතගන ඒ කටයුේත ක ා කියලායි ඒ අය කිේතේ. ඒකට මම 

සාේබන්ධ් නැහැ. [බාධ්ා කිරීමක්] මම දන්තන් නැහැ. ඒක මතේ 

වැඩක් තනොතවයි. නමුේ අතප් නිලධ්ාිප මහේවරු ඒ සාතහා 

අනුමැතිය අර තගන තිතබනවා.  

ඊ ඟට, 'රාවසා්තිය' ිළිබබතවේ කියන්න ඕනෑ. ඒක අතප් තේ 

පාර්ලිතේන්තුව සාතු වසා්තුවක්. දැන් ඒක තකෝ? දැන් ඒක ප ාේ 

සාභාතවන් අයිති කරතගන, අද අපට ඒ වටිනා සා්ථානය නැති 

තවලා තිතබනවා. ප ග ගිය ංණ්ඩුව කාලතේ දීේ මම ඒ 

සාේබන්ධ්තයන් දල්ලීමක් ක ා. ඒ තගොඩනැඟිල්ල ංප ග ගන්නවා 

නේ අතප් මන්ත්රීවරුන්ට විතේකාගාරයක් හැටියට තහෝ එතහම 

නැේනේ තවනේ කටයුතුවලට තහෝ පාවිච්චි කරන්න                

පුළුවන්. ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ තගොඩනැඟිල්ල ංප ග 

පාර්ලිතේන්තුවට ගන්න කියලා මම දල්ලීමක් කරනවා. 

'රාවසා්තිය' කියන්තන් පාර්ලිතේන්තුවට අයිති තගොඩනැඟිල්ලක්. 

අද බසා්නාහිර ප ාේ සාභාතවන් අලුේ තගොඩනැඟිලි ග නාවක් 

හදලා තිතබනවා.රාවසා්තිය අිළ නැවත ලබාගේතා නේ 

මන්ත්රීවරුන්තේ යහපත සාතහා වාතේම හුඟක් වැඩ කටයුතු සාතහා 

පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවනවා.  

ඊ ඟට, මුේටාසා්මහල් මන්දිරය ගැන කියන්න ඕනෑ. 

මුේටාසා්මහල් මන්දිරය කියන්තන් කථානායක නිල නිවසා. ඒක අද 

තිතබනවාද, නැේද කියලාවේ මම දන්තන් නැහැ. ඒක අරතගන 

පාර්ලිතේන්තුතේ නිල නිවාසායක් හැටියට වු ේ පාවිච්චි කරන්න 

පුළුවන්. විතේිකක කණ්ඩායේ ංවාම තහෝටල්වල නවාතැන් 

තදන්තන් නැතුව ඒවාතේ  දන්න අවසා්ථාව සාලසාා තදන්න පුළුවන්.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සාේබන්ධ්තයන් අිළ අවධ්ානය තයොමු 

ක ා. නමුේ ගරු අග්රාමාතයතුමාතගන් මට දැන ගන්න ලැබු ා, 

තකෞතුකාගාරයක් සාෑදීම සාතහා ඒක හමුදාවට තදන්න ීරර ය කර 

තිතබනවා කියලා. නැේනේ අිළ ඒක භාර ගන්න ූ දානේ තවලායි 

සිටිතේ .  

 

ගරු මජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
පාර්ලිතේන්තුතේ තේප  එතහම එක එක තැන්වලට තදන්න 

එපා. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

We have to take it up with the Hon. Prime Minister.  
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු මජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
පාර්ලිතේන්තුතේ භාරකාරයා හැටියට ඔබතුමා 

පාර්ලිතේන්තුතේ ඒ තේප  භාර අරතගන, මන්ත්රීවරුන්තේ යහපත 

සාතහා පාවිච්චි කරන්න සාලසා්වන්න කියලා මම ඔබතුමාතගන් 

දල්ලා සිටිනවා.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ ගැන මමේ තබොතහොම සාන්තතෝෂ වනවා. ඒක අපට ලබා 

තදනවා නේ, අිළේ ූ දානේ, ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න.  
 

ගරු මජෝන් අමරතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு சஜான் அமரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඊ ඟට, පාර්ලිතේන්තුතේ මන්ත්රීවරුන්තේ නිවාසා ිළිබබතවේ 

කියන්න ඕනෑ. ඒ සාතහා තමොකක්  තහෝ ීරර යක් තදන්න ඕනෑ. 

මන්ත්රීවරු රාිකයකට අද හිපහමන් නිවාසායක් නැහැ. ප ග ගිය 

කාලතේ ේ අිළ ඒ ගැන කල්පනා කරමින් සිටියා. දැන් ඒ නිල 

නිවාසා ංසාන්නතේ  තපෞේගලික අංශතයන් තට්ටු නිවාසා -flats- 

හදනවා. එවැනි තට්ටු තගොඩනැඟිල්ලක් තහෝ අරතගන තේ 

මන්ත්රීවරුන්ට ලබා තදනවා නේ වඩාේ තයෝගයයි. දැනට තිතබන 

නිවාසාවල තේේවය තබොතහොම අසාතුටුදායකයි. තබොතහොම 

අමාරුතවන් තමයි ඒ අය ඒ සා්ථානවල වාසාය කරන්තන්. මම ඊට 

වඩා කථා කරන්තන් නැහැ. ඔබතුමාට තබොතහොම සා්තුතියි. 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඒ ගැන රජතේ  අවධ්ානය තයොමු කරන බව මම සාතහන් 

කරන්න කැමැතියි.  

ගරු අග්රාමාතයතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.50] 
 

ගරු රනිේ වික්රමිංංහ මහතා (අ්ාමාතයතුමා ෙහ ජාතික 

ප්රතිප්තති හා රර්ිකක කටයුතු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அமமச்சரும் சதசிய 

வகாள்மககள் மற்றும் வபாருளாதார அலுவல்கள் அமமச்சரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අද තේ විවාදය ංරේභ කරන අවසා්ථාතේදී 

තහොතට කාලය තබදා දීලා තිතබන බව මම මුලින්ම කියන්න 

කැමැතියි. එක අමාතයාංශයකට ඕනෑවට වඩා වැඩි කාලයක් තවන් 

කරලා නැහැ. එංගලන්තය ංදී අතනක් රටවල යේ කිසි 

අමාතයාංශයක් තවනුතවන් පැය තදක තුනක කාලයක් තමයි 

තිතබන්තන්. දන්දියාතේ විතශේෂ එකක් තිතබනවා, Railway 

Budget කියලා. අතනක් ඒවා සාාමානය විධියට තමයි සාලකන්තන්.  

මම  තේ අවසා්ථාතේදී තයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි. 

අමාතයාංශවල සාහ අදා  තදපාර්තතේන්තුවල වාර්තා තිතබනවා. 

තේ පාර්ලිතේන්තුතේ ංංිකක අීකක්ෂ  කාරක සාභා තිතබනවා. ඒ 

කාරක සාභාවලටේ පුළුවන්, තේ කාලය වන විට ඒ ඒ 

තදපාර්තතේන්තු ගැන සාමාතලෝචන වාර්තා පාර්ලිතේන්තුවට ලබා 

තදන්න. එතතකොට අමාතයාංශතේ  වාර්තාවයි, කාරක සාභාතේ 

වාර්තාවයි තදකම තිතබනවා.  

තේ අතර පරසා්පර විතරෝීක බවක් තිතබනවා නේ, කරලා 

තිතබන්තන් තමොකක්ද කියලා ඇමතිවරයාට ඇවිල්ලා කරුණු 

කියන්න ඕනෑ. ඒ සාතහා තවන් කරලා තිතබන මුදල් තකොතහොමද 

වියදේ කත ේ කියලාේ ඒ අයට වාර්තා කරන්න පුළුවන්. නැේනේ 

තවන් කරන ලද මුදල් ලැබුතණ් නැේද, ප්රමාද වු ාද කියලාේ 

වාර්තා කරන්න පුළුවන්. ඒවා වැදගේ. ලබන අවුරුේතේදී අතප් 

නිල වාර්තා සාමඟ ඒ අදා  කාරක සාභාවනුේ ඒ වාර්තා අපට ලබා 

තදයි.   

අතප් අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා, "තේශපාලන පිබගැනීේ" 

ගැන කිේවා.  අිළ ඒක ප්රසිේධිතේ  කිේවා; ජනාධිපතිවර තේ දීේ 

කිේවා. එයට යේ කිසි ක්රමතේදයක් දැේමා. තමහි අවසාන් ීරර ය  

සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභාවටයි තිතබන්තන්. ඒ විතරක් තනොතවයි, 

යේ කිසි පුේගලතයක් රාජය කරුණු දදිිපපේ කරනවා නේ, ඔහුට 

එය කරන්න තදන්න තහොත නැහැ. තේශපාලන පිබගැනීේවලට 

ලක් වුණු අය, නැේනේ මීට කලින් ංණ්ඩුතේ උසාසා්වීේ තනොලැූ  

අය ඒ සියලුතදනාම තේ කාර ාවලට දදිිපපේ තවලා තිතබනවා. 

ඒවා තහොයා ගත යුතු වනවා. තේශපාලන පිබගැනීේ දැනට සිදු 

වුණු තදයක්. සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභාව ක්රියාේමක කරනවා නේ, 

අනාගතතේ  එවැනි තේ තවන්න බැහැ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, පාර්ලිතේන්තුව තවනුතවන් තේ ගැන 

සාතහන් කිරීම මතේ යුතුකමක් තවනවා. කෘෂිකර්ම අමාතයාංශතේ  

තගොඩනැඟිල්ලක් අද පාර්ලිතේන්තුවට තවන් කර තිතබනවා, 

කාරක සාභා කාර්යාල සාහ අදා  කාර්ය මණ්ඩලය තගනියන්න. 

තමතැනදී සිදු වුතණ්, කෘෂිකර්ම අමාතයාංශතේ  නිලධ්ාිපන් 

එතැනින් දවේ තවන්න කැමැති තනොවීමයි. ඒ අය 

තගොඩනැඟිල්ලක් තතෝරා ගේතා. නමුේ, ඒ තගොඩනැඟිල්ල තතෝරා 

ගේත අවසා්ථාතේදී එතැනට තගවිය යුතු කුලිය ගැන ප්රශ්නයක් 

තිබු ා. එතහේ හදිසිතේ  ගේතා නේ, ඒ ග න තගවන්න තිබු ා. 

දතින්, ඒ අනුව තමයි පාර්ලිතේන්තුතේදී ඒ ගැන ීරර ය කරලා 

අිළ එම මුදල් ප්රමා ය ලබා දුන්තන්. නමුේ, ඒ නිලධ්ාිපන් 

එතැනින් දවේ තනොවීතේ ප්රමාදයක් තවමේ තිතබනවා. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, මතේ තල්කේතුමාට කියලා එම නිලධ්ාිපන්තගන් 

වාර්තාවක් අරතගන ඒ ප්රමාදවීමට තහේතුව කුමක්ද කියලා බලන්න 

ඔබතුමාට භාර තදනවා. තමොකද, අතප් කාරක සාභා එකක්වේ 

ක්රියාේමක කරන්න බැහැ. එහි නිලධ්ාිපන් සා්වල්ප තදතනක් 

 එතැනින් ිළටව යන්න කැමැති නැහැ. නමුේ, තමය සිදු තවන්න 

වුවමනායි. මම නේ කියන්තන්, අිළ ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාට වැඩ 

කටයුතු කරන්න පහ ගකේ ලබා තදන්තන් නැේනේ, තේ 

පාර්ලිතේන්තුවට බලතල දීලා වැඩක් නැහැ කියලායි.  

මම ඊතේ  මැදිහේ වුතණ් නැහැ. මතේ මතය නේ, 

මන්ත්රීවරතයක් නිල වශතයන් පාර්ලිතේන්තුව තහෝ ංණ්ඩුව 

තවනුතවන් වැඩ කටයුේතක් කරනවා නේ, එතුමන්ලාට වාහන 

පහ ගකේ ලබා තදන්න ඕනෑ කියන එකයි. එතුමන්ලාට ඒ 

තවලාවට වාහනයක් ලබා තදනවාද,  නැේනේ එතුමාට වාහනයක් 

තදනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. අතප් උසාසා් නිලධ්ාිපන්ට වාහන 

බලපත්ර තදනවා. එතුමන්ලාටේ තමන්තේ වැඩ කටයුතු කරන්න 

නිල වාහන තිතබනවා. ඒක තේ පාර්ලිතේන්තුතේ මන්ත්රීවරුන්ටේ 

බලපානවා. එය මතේ මතයයි. තමයට තබොතහෝ අය එකඟ 

තවන්තන් නැහැ.  

අද ඇමතිවරුන්ට, මන්ත්රීතුමන්ලාට තගවන මුදල අඩුයි. ඒ 

මුදල වැඩි කරන්න ඕනෑ. නැේනේ, කටයුතු නිසියාකාරව 

කරතගන යන්න බැහැ. තේ කාර ය  සාතයයක්. මටේ ඒ ප්රශ්නය 

තිතබනවා. තගදර ගියාම භාර්යාවතේ පඩිය මට වඩා වැඩියි. අිළ ඒ 

තේේවයට පේතවලායි තිතබන්තන්.  මම නේ තකොතහොම තහෝ 

මට ලැතබන තේ මුදලින් ජීවේ තවන්නේ.  

අපට, පාර්ලිතේන්තුවට, තහොත කණ්ඩායමක් තතෝරා ගන්න 

වුවමනා නිසාා අිළ ඡන්ද ක්රමය තවනසා් කරනවා. ඒක තහොතයි. අද 

තපෞේගලික අංශතේ  වෘේීරය තේදීන්තේ ංදායේ දිහා බැලුවාම, 

ඇයි අද පාර්ලිතේන්තු මන්ත්රීවරුන් තමතැනට එන්තන්  කියන එක 
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බලන්න ඕනෑ. 1977 අිළ තේශපාලනයට එනතකොට අපට 

අවසා්ථාවක් තිබු ා, තපෞේගලික අංශයට යන්න වු ේ. නමුේ 

තවනේ ංදායේ මාර්ගයක් නැති තවලා ගියේ, තමතැනට එනවා 

කියලා අිළ ීරර ය ක ා. අද එතහම කාටවේ එන්න බැහැ. ඔවුන් 

තමන්තේ දරුවන් ගැන බලන්න තිතබනවා; නිවාසා  ගැන බලන්න 

තිතබනවා. ඒ නිසාා මම නේ තරතේ  කියා සිටින්තන්, තේ 

පාර්ලිතේන්තුව ශක්තිමේ කරනවා නේ අිළ මන්ත්රීතුමන්ලාතේ පඩි 

වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලායි. 

මට බැන්නාට කමක් නැහැ. දවසාක් විදුේ මාධ්යතේ  මාධ්ය 

තේදිතයක් මට කිේවා, "ඔබතුමන්ලා හිප ිළන්කාරතයෝ තන්.  තේ 

සියල්ලම ිළනට  තන් ගන්තන්" කියලා. මමේ කිේවා,"අිළ දැන් 

ිළනට තන් ගන්තන්" කියලා. විදුේ මාධ්යයේ එතහම තන්. ිළනටයි 

ඒ අයට බලපත්ර දීලා තිතබන්තන්. අතනක් රටවල  නාලිකා බලපත්ර 

තවන්තේසි කරනවා. අිළ ඒ අයට ිළනට දුන්නාට ප ගව, ඒ අය 

අතපන් අහනවා, අිළ ිළනට ගන්නවා තන්ද? කියලා. ඒකයි දැන් 

තවලා තිතබන්තන්. ඒ තගොල්ලන් ිළනට අරගන්නවා; අපට 

බණිනවා. දැන්, මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්තන් නැහැ.  

තවේ එක කාර යක් ගැන මම විතශේෂතයන්ම කියන්න 

කැමැතියි. තේ මන්ත්රීතුමන්ලාට වැඩ කටයුතු කරන්න මීට වඩා 

පහ ගකේ තදන්න ඕනෑ. මම එතුමන්ලාතේ වැටුප ගැන කියන්තන් 

නැහැ. මම කියන්තන්, නදනික දීමනාව තව රුිළයල් 2,500ක් 

තදන්න ඕනෑ කියලායි, තමහාට එන්න. අතනක් රටවල් ග නාවක 

මන්ත්රීවරුන්ට තකොට්සාසායක වැඩ කටයුතු කරන්න දීමනාවක් 

ලබා තදනවා. ඇතමිපකාතේ කාර්යාල තදකක් ලබා තදනවා. එකක් 

තවොෂින්ටන්වල, අතනක තමන්තේ ංසානතේ . දන්දියාතේේ 

එතහම කරනවා. ඇේත වශතයන්ම, ඒ රටවල මැති ඇමතිවරුන්ට 

ගුවන් යානාවලින් එන්න අවසා්ථා තදනවා. එතුමන්ලාට ගුවන් 

බලපත්ර තදනවා.  

මා හිතන්තන්, අතප් උතුතර් සාහ නැ තඟනහිර මන්ත්රීවරුන් ටේ 

ඒ ප්රතේශවල වැඩ කටයුතු කරන්න ඒ පහ ගකේ තදන්න ඕනෑය 

කියලායි. තේකටේ මට මාධ්යතයන් බණීවි. ඒකට කරන්න තදයක් 

නැහැ. මතේ තයෝජනාව නේ, තමන්තේ මැතිවර  තකොට්සාසාතේ  

වැඩ කටයුතු කරන්න හැම මන්ත්රීවරයකුටම රුිළයල් ලක්ෂයක් 

තදන්න කියන එකයි. කවුරුන් තහෝ එයට විරුේධ් නේ ඒ මුදල 

ගන්න එපා. [බාධ්ා කිරීමක්] මා ඒක දන්නවා. තේ  ඟදී 

මන්ත්රීවරතයක් ඇවිල්ලා මට කිේවා, යේකිසි පුේගලයකුට උදවු 

කරන්නය කියලා. මා කිේවා, ඒක කරන්න අමාරුයි කියලා. ඊට 

පසා්තසාේ කිේවා, "අතන් සාර්, තකොතහොම හිප කරලා තදන්න. තේ 

මනුෂයයා තමයි මතේ කාර්යාලය පවේවා තගන යන්න සාල්ලි 

තදන්තන්" කියලා. ඒ වාතේ තේේවයක් තිතබන්තන්. එක 

මන්ත්රීවරයකුට තනොතවයි, තබොතහෝතදනකුට එවැනි ප්රශ්න 

තිතබනවා.  

මන්ත්රීවරුන්ට තිතබන අමාරුකේ මා දන්නවා. මට ඒ 

අමාරුකේ තිබුතණ් නැහැ. අිළ තකො ඹ හිටිතේ . තකො ඹ දන්න 

තකොට යුතුකේ දෂ්ට කරන්න උේසාවවලට, එතහම නැේනේ ම  

තගවල්වලට වාහනතයන් යන එක විතරයි කත ේ. නමුේ තබොතහෝ 

අයට තේ ප්රශ්නය තිතබනවා. තේක ඇේතක්. තේවා ගැන හිතලා 

වැඩ කරන්තන් නැේනේ බලය දීලා වැඩක් නැහැ. තේ.ංර්. 

ජයවර්ධ්න මධ්යසාථ්ානය වැඩි දියුණු ක ාම පර්තේ ෂ  කටයුතු 

කරන්න අවශය නිලධ්ාිපන් අිළ තදමු. පාර්ලිතේන්තුවට ඒ වැඩ 

කටයුතු කරන්න දඩ තදන්තන් නැේනේ, ඒතකන් රටට වාසියක් 

තවන්තන් නැහැ; අවාසියක් තවන්තන්.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට තව කාර ා තදකයි කියන්න 

තිතබන්තන්.  

එක කාර යක් තිතබන්තන් විග කාධිපති ගැනයි. විග න 

තසාේවා පනේ තකටුේපත ඇති කත ේ එක්සාේ ජාතික පක්ෂතේ  
අිළයි. දැන් ඒකට අධිභාරය ගැන අලුේ තකොන්තේසියක් ඇතු ේ 

කරන්න තිතබනවා. අධිභාරය ගැන තකොන්තේසියක් ඇතු ේ 
කරනවාට පිපපාලන නිලධ්ාිපන් විරුේධ්යි. ඒකට තහේතුවක් 

තිතබනවා. අධිභාරය කියන්තන් විධ්ායක බලයක්. විධ්ායක බලය 
තිතබන්තන් විධ්ායකයට සාහ කැබිනට් මණ්ඩලයටයි. ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථාතේ 52 වයවසා්ථාව යටතේ අමාතයාංශවල 

තල්කේවරුන්ට තමතහයවීතේ බලය තිතබනවා. දඩ අයකරන එක 
උසාාවිතයන් කරන්තන් නැේනේ, අධිභාර දමන එක කරන්න 

තිතබන්තන් විධ්ායකයටයි. ඒ බලතල ශ්රී ලංකා තර්ගුවට 
තිතබනවා; සීමාසාහිත ගුවන් තතොටුප  හා ගුවන්තසාේවා (ශ්රී ලංකා) 

සාමාගමට තිතබනවා; තේශීය ංදායේ තදපාර්තතේන්තුවට 
තිතබනවා. ඒ බලතල, පිපපාලන විධ්ායක බලතල. දැන් තේ 

දල්ලන්තන් විධ්ායක බලතලයි.  

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතවන් විග කාධිපතිට කිසිම බලයක් 
දීලා නැහැ. ඒ බලය දීලා තිතබන්තන් පාර්ලිතේන්තුතවන්. 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවට විරුේධ්ව පාර්ලිතේන්තුවට නීතියක් 
සාේමත කර ගන්න බැහැ. එතහම නේ තුතනන් තදතක් බලයක් 

අවශය තවනවා. අිළ එතැනට යනවාද, නැේද? තේවා පත්රවල 
ප්රසිේධ් කරන එකේ වැරැදියි. තහොත තවලාවට පිපපාලන 

නිලධ්ාිපන්තේ සාංගමය ඒක කත ේ නැහැ. එතහම නේ අිළ තේ 

ප්රශ්නය තමතහයුේ කමිටුතේදී සාාකච්ඡා කරමු. විධ්ායකතයන් 
අයින් කරලා  තේ බලය තදනවාද කියලා එතැනින් ීරර යක් 

ගනිමු.එතතකොට විග කාධිපතිතේ කාර්ය භාරය සාේපූර් තයන්ම 
තවනසා් තවනවා. උදාහර යක් වශතයන්, අතප් විග න වැඩ 

කටයුතු කරන්න තවනම සාමාගමකට භාර දුන්තනොේ, ඒ සාමාගමට 
බැහැ, අතපන් දඩ ගහන්න. ඒ තගොල්තලෝ කිේවාට පසා්තසාේ ඒ 

නිර්තේශ මත තමන් අයිති සාංසා්ථාවට තහෝ සාමාගමට පුළුවන් 

තවනම දඩයක් ගහන්න. ඒ පුේගලයාට දඩ ගහන්න බැහැ. 
ඔබතුමන්ලා වාර්තාවක් තදන්න, වාර්තාව අනුව ීරර ය කරන්න 

පුළුවන් වැඩ කටයුතු සිදු වු ාද නැේද කියලා. ඒ ගැන 
අපක්ෂපාීරව කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, තව එක කාර යයි මට කියන්න 
තිතබන්තන්. දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නතයන් 

පසා්තසාේ, ප මුවැනි වතාවට අතප් ජනාධිපති නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

මැතිතුමා තමන්තේ ජනාධිපති ධුරතේ  බලතලවලින් තකොටසාක් 
දුන්නා. නමුේ බලතල අඩු වු ාට වැඩ කටයුතු අඩු තවලා නැහැ. 

ජනාධිපති තනතුරට අලුේ වග කීමක් තිතබනවා. ඒ තමයි, ජාතික 
සාමඟිය ඇති කිරීතේ වගකීම. හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ඒක කරන්න 

වුවමනා වු ේ යුේධ්ය තිතබන කාලතේ  ඒක කරන්න බැිප වු ා. 
නමුේ 2009න් ප ගව තේ රතට් ජාතික  සාමඟිය ඇති කරන්න ඒ 

තනතුර උපතයෝගී කර ගේතේ නැහැ. ප්රථම වතාවට අද ජාතික 

සාමඟිය ඇති තවලා තිතබනවා. ඒ තකොතරේද කියනවා නේ, මා 
හිතන විධියට ජනාධිපතිතුමා එතකොත ොසා් වතාවක් උතුරට 

ගිහිල්ලා තිතබනවා. සාමහර ප්රතේශවලට එතුමා එතකොත ොසා් 
වතාවක් ඇවිල්ලාම නැහැ. එවැනි තේේවයක් තිතබන්තන්.  

අද අිළ හැම තකනකුටම එකට වැඩ කරන්න  පුළුවන්. ශ්රී 
ලාංකීය අනනයතාව ඇති කරන්තන් ජනාධිපතිවරයායි. මා හිතන 

හැටියට ඒක ඩී.එසා්. තසාේනානායක මැතිතුමාතගන් පසා්තසාේ ගේ 
විිකෂ්ට ිළයවරක්. ශ්රී ලාංකීය අනනයතාව ඇති කරන්න තේ තනතුර 

අලුේ වග කීමක් බවට පේ තවලා තිතබනවා. අද සිංහල වු ේ, 

තදම  වු ේ, මුසා්ලිේ වු ේ එතහමයි. සිංහල තබෞේධ් කියලා 
කියන එක මට ංඩේබරයක්. ඒ වාතේම මා ශ්රී ලාංකිකතයක්. අද 

මට පුළුවන්, ක්රිසා්තියානි, දසා්ලාේ, හින්දු යන ඕනෑම ංගමකට 
අයේ ඕනෑම තකතනක් එක්ක වැඩ කටයුතු කරන්න. විපක්ෂයේ 

ඒක තපන්වනවා. අතප් විපක්ෂ නායකතුමාේ, ජනතා විමුක්ති 
තපරමුතණ් නායකතුමාේ එතහමයි. අද එතුමා වැදගේ කාර යක් 

කිේවා. 

41 42 



පාර්ලිතේන්තුව 

අතප් අලුේ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාව ජනමත විචාර යකින් 

සාේමත කරන්නය කියලා එතුමා කිේවා. ඒ කියන්තන්, “සිංහල 

මිනි ගන්තේ අනුමතිය ගන්න. අිළ බල කරන්තන් නැහැ”යි කියන 

එකයි.  තව තමොනවාද ඕනෑ? අද ජනතාව එකතු තවනවා. එදා 

එකතු වුතණ්, ක්රිකට් මැච් එකක් දිනුතවොේ, World Cup එක 
දිනුතවොේ විතරයි. හැම දාම එකතු තවනතකොට තේවා කඩාකප්පල් 

කරන්නේ අන්තවාදීන්  ක්රියා කරනවා. අන්න ඒ ගැන අිළ 

බලාගන්න ඕනෑ. අන්තවාදීන් දන්නවා. සිංහල තබෞේධ් 

අන්තවාදීන් දන්නවා. මුසා්ලිේ අන්තවාදීන් දන්නවා. ද්රවිඩ 

අන්තවාදීන් දන්නවා. ඒවාට දඩ තදන්න බැහැ.  
 

ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
 තරෝයල් එතකන්ද? 
 

ගරු රනිේ වික්රමිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

තරෝයල්  එතකන් තවන්න පුළුවන්. තකොතහන් තහෝ තවන්න 

පුළුවන්. අපට ප්රශ්නයක් නැහැ. තරෝයල් එතකන් තහොරා ංවා නේ 

ඒක එතහම කියන්න. [බාධ්ා කිරීමක්]  අිළ එතැනට යමු. අතප් 

දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මන්ත්රීතුමා ඒක කියපු එකට මා  හුඟක් 

කැමැතියි. තමොකද, අතප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාේ, හිටපු 

ජනාධිපතිතුමියේ තදතදනාම තේක තහ ා දකිනවාය කියා මා 

බලාතපොතරොේතු තවනවා. ඒ තදතදනාම ඒක කරන්න ඕනෑ. ඒ 
සාේබන්ධ්තයන් එක එක කථා තිතබනවා. තපොදු විපක්ෂයට ඩෑන් 
ප්රියසාාේතේ සාේබන්ධ්යක් තිබු ාය කියා කිේවා. මා දන්තන් නැහැ. 

ඒ තචෝදනාව මා කරන්තන් නැහැ. ඒ තචෝදනාව කරන තකොට ඒක 

නැහැයි කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒකයි තහොතම තේ. තමතැන තේ 

තසාල්ලම තගනයන්න තදන්න බැහැ. මාධ්යයේ ඒ ගැන දැනගන්න 

ඕනෑ.  තමන්ට අවශය නේ ඕනෑ තදයක් ප  කරන්න. තේවා 

උළුප්පා ප  කරලා තමන්තේ පුවේ පේවල අත විය වැඩි කර 

ගන්න පුළුවන්ය කියා හිතනවා නේ, අපට ඒ මාධ්යය ගැන තවනම 

බලන්න සිදු තවනවා.  

අපට එක යුකුමක් තිතබනවා. තේ රතට් ජාතික සාමඟිය 

ංරක්ෂා කරන්න ඕනෑම ිළයවරක් ගන්නවාය කියන එක අිළ 

කියන්න කැමැතියි. ජාතික සාමඟිය නැති කරන්න දඩ තදන්න 

බැහැ. අිළ ඒකට දඩ  තදන්තන් නැහැ. ඒකයි එදා රාත්රී 

ජනාධිපතිතුමාතේ ප්රධ්ානේවතයන් අිළ මු  ගැහුතණ්. නීතිය 

තුිබන් ක  යුතු වැඩ කටයුතු කරලා තිතබනවා. නීතිය ක්රියාේමක 

කරනවා. ඒක නැති කරන්න කාටවේ දඩ තදන්තන් නැහැ. තේ 

ජාතික සාමඟිය ඇති තවන්තන්, අවුරුදු 30කට, අවුරුදු 35කට 

ප ගවයි; රට තබදිලා, යුේධ් කරලා, ඒ සියල්ල අවසාන්  වු ාට 

ප ගවයි. එම නිසාා මා තේ සාභාවට කියනවා, අිළේ ඒ යුතුකම දෂ්ට 

කරනවාය කියන එක. ජාතික සාමඟිය නැති කරන්න ංප ග කටයුතු 

කරනවා නේ, අිළ භය නැතුව මාසාතයන් මාසාය පාර්ලිතේන්තුතේ 

තවනම විවාද පවේවමු. එතතකොට තේවා කරන්තන් කවුද කියන 

එක තහිබ කරන්න අපට පුළුවන් තවනවා. 

 

[மு.ப. 11.03] 
 

ගරු එේ. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
வகளரவ தவிசாளர் அவர்கசள, இன்மறய தினம் 

பாராளுமன்றம், சதசிய கல்வி ஆமணக்குழு, இைங்மக மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழு, வபாலிஸ் ஆமணக்குழு சபான்ற 

பல்சவறுபட்ட துமறகள் வதாடர்பான குழுநிமை விவாதத் திசை 

கைந்துவகாண்டு சபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமமக்கு நன்றிமயத் 

வதாிவித்துக்வகாள்கின்சறன். முக்கியமாக இந்த நாட்டிசை மனித 

உாிமமகள் மதிக்கப்படசவண்டும், வகளரவிக்கப்பட சவண்டும் 

என்பதற்காக, இந்த மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு 

உருவாக்கப்பட்டு மிகவும் வவளிப் பமடத் தன்மமயுடன் இயங்கிக் 

வகாண்டிருக்கின்றது. ஆனால், இவ்வாமணக்குழுவின் 

வசயற்பாடுகள் வடக்கு, கிழக்கிசை சாியான முமறயில், 

சநர்த்தியான பாமதயில் வகாண்டு வசல்ைப்படவில்மை என்ற 

குமறபாடு பரவைாகசவ இருக் கின்றது. குறிப்பாக, 

கிளிவநாச்சியிசைா, முல்மைத்தீவிசைா உள்ள ஒருவர், மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழுவில் ஒரு முமறப்பாட்மடச் 

வசய்யசவண்டுவமன்றால், அவர் யாழ்ப் பாணத்துக்கு அல்ைது 

வவுனியாவுக்குச் வசல்ைசவண்டிய நிமைக்குத் தள்ளப்படுகின்றார். 

இதன் சதமவ மன்னாாிலும் உள்ளது. எனினும், அங்கும்  அந்த 

அலுவைகம் இல்மை. யுத்தத் தாலும் பல்சவறுபட்ட 

வநருக்கடிகளாலும் மிகக் கூடியளவு பாதிக்கப்பட்ட  மன்னார், 

முல்மைத்தீவு, கிளிவநாச்சி மாவட் டங்களிசை இன்றும் நடக்கின்ற 

பல்சவறுபட்ட பிரச்சிமன கமளத் தீர்ப்பதற்கு அல்ைது அவற்மற 

எழுத்துமூைம் சமர்ப்பிப்பதற்கு இவ்வாமணக்குழுவின் ஓர் 

அலுவைகம் அங்கு இல்ைாமல் இருப்பது சவதமனயளிப்பதுடன், 

இது, ஒரு தனிமாவட்டத்தின் தனித்துவத்துக்குப் பாதகமானதாக 

இருக்கின்றது என்பமத நான் இந்த மன்றிசை பதிவு 

வசய்கின்சறன். ஆகசவ, தயவுவசய்து, இந்த மாவட்டங்களில் 

மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் அலுவைகங்கமளத் திறந்து 

வசயற்படுத்துங்கள்! என்று இந்த அரசாங்கத்மத நான் 

சகட்டுக்வகாள்ளுகின்சறன். 

சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்தச் சமபயிசை இருக்கிற 

வபாழுது ஒருசிை விடயங்கமளச் வசால்ைைாவமன நான் 

நிமனக்கின்சறன். நாங்கள் மனித உாிமமகளுடன் வதாடர்பு பட்ட 

விடயங்கள் பற்றி ஜனாதிபதி அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதிவிட்டு, 

அக்கடிதத்தின் பிரதிவயான்மற மனித உாிமமகள் 

ஆமணக்குழுவுக்கும் அனுப்புகிசறாம். அதமனவிட, பல்சவறு 

பட்ட விடயங்கமள மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு வுக்கு 

எழுத்துமூைமாக அனுப்புகிசறாம். ஆயினும், "உங்களுமடய 

கடிதம் கிமடத்திருக்கிறது" என்றுகூட, மனித உாிமமகள் 

ஆமணக்குழுவிலிருந்து ஒரு மக்கள் பிரதிநிதிக்குப் பதில் 

வருவதில்மை என்பமத நான் இந்தச் சமபயிசை கவமையுடன் 

பதிவுவசய்ய விரும்புகிசறன். ஆகசவ, ஒரு மாவட்டத்மதப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மக்கள் பிரதிநிதியின் - பாராளுமன்ற 

உறுப்பினாின் - எழுத்துமூைமான விடயங் களுக்குக்கூட, பதில் 

அளிக்க முற்படாத நிமையில்தான் இந்த நாட்டிசை மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் வசயற்பாடுகள் இருக்கின்றன. அது 

நம்பகத்தன்மம வகாண்டதா? என்பமத இந்த இடத்தில் நான் ஒரு 

சகள்வியாகக் சகட்கின்சறன். இதில் மாற்றம் வரசவண்டும் 

என்பமதசய நான் இங்கு முக்கியமான விடயமாகச் வசால்ை 

விரும்புகின்சறன்.  

இன்று பல்சவறுபட்ட பதிவுகள் அங்கு சமற்வகாள்ளப் 

பட்டிருக்கின்றன. யுத்தத்துக்குப் பிற்பாடு, கடந்த ஏழு 

ஆண்டுகளிலும் வடக்கு மாகாணத்தில் இடம்வபற்ற பல்சவறு 

பட்ட விடயங்கள் வதாடர்பில் மக்கள் தங்களுமடய 

முமறப்பாடுகமள யாழ்ப்பாணத்திலும் வவுனியாவிலும் உள்ள 

மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் அலுவைகங்களிசை பதிவு 

வசய்திருக்கிறார்கள். சமலும், மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் 

வசயற்பாடுகள் இருக்கின்றவபாழுசத, கிராம அலுவைர் 

பிாிவுகளுக்கூடாகச் வசய்யப்படும் முமறப்பாடு களின்  

பதிவுகமளயும் கிராம அலுவைர்கள் மனித உாிமமகள் 

ஆமணக்குழுவுக்கு வழங்குகிறார்கள். எனினும், மனித உாிமமகள் 

ஆமணக்குழுவிலிருந்து அதற்குச் சாியான பதில் மக்களுக்குக் 

கிமடப்பதில்மை என்ற குமறபாடு இருக்கின்றது. இந்த மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழுவால், எத்தமன சபருக்குத் தீர்வுகள் 

வபற்றுக்வகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன? இது ஒரு சகள்விக்குாிய 

விடயம்! ஆகசவ, மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு அதனுமடய 

நம்பகத்தன்மமமய சநர்த்தியான முமறயில் வவளிப் 

படுத்தசவண்டும்; இதற்கான மாற்றங்கள் வசய்யப்படசவண்டும் 

என்பமத நான் இந்தச் சமபயிசை முன்மவக்கின்சறன்.  
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இந்த நாட்டிசை கல்வி வதாடர்பாக சமற்வகாள்ளப் படுகின்ற 

ஆய்வுகமளத் சதசிய கல்வி ஆமணக்குழு ஜனாதிபதிக்குச் 

சமர்ப்பிக்கின்றது. கல்வி அமமச்சருக்கும் உயர்கல்வி 

அமமச்சருக்கும் அதனுமடய பல்சவறுபட்ட சகாாிக்மககமள 

கல்வி ஆமணக்குழு முன்மவக்கிறது. இந்த நாட்டிசை 

முன்பள்ளிகள் இருக்கின்றன. உைகத்திசை எந்த நாட்டிலும் 

முதைாவது கவனம் வசலுத்தப்படுவது முன்பள்ளிகள் 

வதாடர்பிைாகும். ஆனால், இைங்மகயில் மட்டும்தான் இந்த 

முன்பள்ளிகள் வதாடர்பில் கவனம் வசலுத்தப்படுவதில்மை. அமவ 

கவனத்தில் எடுக்கப்படுவதில்மை. நான் சமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களுக்கு வடக்கு மாகாணத்திசை சிவில் பாதுகாப்புப் 

பிாிவினால் -Civil Security Division -CSD- முன்பள்ளிகள் 

நடத்தப்படுகின்ற விடயம் வதாடர்பாகக் கடிதம் எழுதியிருந்சதன். 

ஆனால், இப்வபாழுதும் இராணுவம் அங்கு முன்பள்ளிகமள 

நடத்துகின்றது. இந்த நாட்டிசை முன்பள்ளிச் சிறார்களுமடய 

கல்வித் திட்டம் வதாடர்பாக சதசிய கல்வி ஆமணக்குழுவினால் 

ஏன், ஒரு திட்டத்மத வமரயறுக்க முடியவில்மை? இந்த நாட்டிசை 

அந்த முன்பள்ளிகளுக்கு ஏன்,  முன்னுாிமம வழங்கப்படவில்மை? 

இது மிகமிக முக்கிய மானது.  

யப்பான் நாட்மட எடுத்துக்வகாண்டால், அங்கு ஒரு 

முன்பள்ளியில் கல்வி கற்பிக்கின்ற ஆசிாியர் ஒருவர், கைாநிதிப் 

பட்டம் வபற்றிருக்கசவண்டும் என்ற நியதி இருக்கிறது. உைக 

நாடுகளில், - ஐசராப்பிய, அவமாிக்க நாடுகள் - முன்பள்ளி 

களுக்கான கல்விச் வசயற்பாடுகமள சமற்வகாள்கின்ற 

ஆசிாியர்கள் கல்வியிசை அதியுயர் தரத்திமனப் வபற்றவர்களாக 

இருக்கசவண்டும். ஆனால் இைங்மகயிசை, அவர் எதுவும் 

படிக்காமல் இருக்கைாம்; O/L வமர அவர் பாடசாமை 

வசன்றிருந்தால்கூட பரவாயில்மை; 8ஆம் வகுப்புச் சித்தி 

வபற்றிருந்தாலும் அவர் முன்பள்ளிகமள நடத்தைாம் என்ற 

விதிமுமற இருக்கின்றது. இதமன மாற்றியமமப்பதில் கவனம் 

வசலுத்துவசதாடு, முன்பள்ளிகள் - preschools இந்த நாட்டிசை 

முக்கியமான ஒரு விடயமாகவும் மாற்றப்பட சவண்டும். அவ்வாறு 

வசய்தால்தான்,  3 வயதுமடய குழந்மதகள் 5 வயதிசை 

பாடசாமைக்குச் வசல்லும்வமர அவர்களுக்கான கல்வியின் 

அடித்தளம் நன்றாக அமமயும். அவ்வாறிருந்தால், இந்த நாட்டிசை 

கல்வி சாியான ஓாிடத்மதப் பிடிக்கும். எனசவ, முன்பள்ளிகளின் 

கல்விநிமை வசப்பனிடப் பட சவண்டுவமன்பசத எனது மிகத் 

தாழ்மமயான சகாாிக்மகயாகும். 

இந்த முன்பள்ளிகளுமடய அதிகாரம் மாகாணங்களுக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மாகாணங்கள் அவற்றினுமடய 

நியதிச்சட்டங்களின் அடிப்பமடயில் இந்த முன்பள்ளிகமள 

நடத்தமுடியாமல் இருக்கின்றன. சிை இடங்களிசை அவற்மற மீறி, 

அவற்றின் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பால்தான் இந்த முன்பள்ளிகள் 

நடத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, வடக்கு மாகாணத்தில் 

இராணுவம் முன்பள்ளிகமள நடத்துகின்றது. இதுவதாடர்பாக 

நான் முன்னரும் பை தமடமவகள் வசால்லியுள்சளன். வடக்கு 

மாகாணத்திற்கும் அவர்களுக்கும் எந்தச் சம்பந்தமுமில்மை. 

ஆகசவ, இது மாற்றப்பட சவண்டும். இந்த நாட்டில் முன்பள்ளிச் 

சிறார்களுக்கான ஒரு கல்விக் வகாள்மகமய சதசிய கல்வி 

ஆமணக்குழு முன்மவக்க சவண்டும். அப்சபாதுதான் அதில் ஒரு 

நல்ை நிமைமய - நல்ை மாற்றத்மதக் வகாண்டுவரக்கூடியதாக 

இருக்கும்.  

சமலும், இந்த நாட்டின் நீதிபதிகள் சம்பந்தமான சிை 

விடயங்கமள நான் முன்மவக்க விரும்புகின்சறன். இந்த நாட்டிசை 

பை இைத்திரனியல் ஊடகங்கள் இருக்கின்றன, எழுத்து 

ஊடகங்கள் இருக்கின்றன, பை முகநூல்கள் இருக் கின்றன. 

இவற்றில் சிை நாட்டிசை இருக்கின்ற பை தமைவர்கமளக் 

வகாச்மசப்படுத்தியும் சகவைப்படுத்தியும் எழுதுகின்றன. 

அண்மமயில் யாழ்ப்பாணம் சமல்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு. 

இளஞ்வசழியன், கிளிவநாச்சி நீதிவான் திரு. ஆனந்தராஜா 

ஆகிசயாமர விமர்ச்சித்து  ஓர் இமணயத்தளம் மிகக் சகவைமாக 

எழுதியிருந்தது. ஆனால், இந்த நாட்டில் அந்த இமணயத்தளத்மதத் 

தமடவசய்வதற்கான எந்தக் காரணங்களும் இல்மைவயன்று 

வசால்வது எவ்வளவு நியாயமானது?  

சமதகு ஜனாதிபதி அவர்களுமடய முகநூமை ஒரு மாணவன் 

hack பண்ணியிருந்தான். அவமன சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் 

அமழத்து அவனுமடய முதுகிசை தட்டி அவனுமடய திறமமமயப் 

பாராட்டி அவனுக்குப் பாிசும் வழங்கியிருந்தார். ஜனாதிபதியின் 

இமணயத்தளத்துக்குப் பாதிப்பு ஏற்படுகின்றசபாது உடனடியாகக் 

கண்டுபிடிக்க முடிகின்றது; வபாலிஸ் மாஅதிபருக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படுகின்ற சபாது கண்டுபிடிக்க முடிகிறது. ஆனால், இந்த 

நாட்டில் நீதிபதிகளுக்கு ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றசபாது ஏன், 

அதமனத் தடுக்க முடியவில்மை? இந்த நிமைமம மிகப் 

பயங்கரமானது. நீதித்துமறயிலுள்ள நீதிபதிகமளக் சகவை 

மாகவும் கல்விமான்கமளக் சகவைமாகவும் நாட்டின் தமைவர் 

கமளக் சகவைமாகவும் இமணயத்தளங்களில் விமர்சிக்கின்ற 

சபாது, இந்த நாட்டிசை வளர்ந்துவருகின்ற சின்னஞ்சிறார்கள், 

இமளஞர் யுவதிகள் நிமனக்கிறார்கள், "எல்சைாருசம 

இப்படியானவர்கள்தான்" என்று. இதன்மூைம், "இந்த நாட்டிசை 

இருப்பவர்கள் யாரும் நல்ை மனிதர்களல்ைர்; நாங்களும் 

இசதசபான்று தவறான வழிக்குச் வசல்ைைாம்" என்ற  எண்ணம் 

அவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது. ஆகசவ, இதற்குாிய சாியான சட்டம், 

நீதி இந்த நாட்டிசை இருக்க சவண்டும். அமவ சமலிடத்திலிருந்து 

சாியானமுமறயில்  வகாண்டுவரப்பட சவண்டும். 

சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் அவருமடய முகநூமை 

ஊடுருவிய மாணவமன அமழத்துப் சபசிய விடயங்கள், 

அவருமடய குடும்பத்தினருடன் சபசிய விடயங்கள் எல்ைாம் 

சநற்மறய பத்திாிமககளில் பிரசுாிக்கப்பட்டிருந்தன. சமலும், 

ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்மனத் தாக்க வந்தவமரசய விடுதமை 

வசய்திருக்கின்றார். ஏமனய மகதிகள் இன்னமும் சிமறயிசை 

இருக்கிறார்கள். எனசவ, அதமனயும் கவனத்தில் எடுப்பார் என்று 

நான் நிமனக்கின்சறன். அத்துடன், இந்த நாட்டிசை சட்டம் 

எல்சைாருக்கும் சமமாக இருப்பதற்கு வழி வசய்ய 

சவண்டுவமன்றும் இந்த இடத்திசை சகட்டுக்வகாள்ள 

விரும்புகின்சறன்.   

முக்கியமாக, இைத்திரனியல் ஊடகங்கள் சிை இந்த நாட்டில் 

இடம்வபறும் வசயற்பாடுகமளக் சகவைமாகக் காட்டு கின்றன. 

அதிலும் சிை இைத்திரனியல் ஊடகங்கள் இைங்மக அரச 

பமடகளின்கீழ் இயங்குகின்ற உளவுத்துமறயினால்தான் 

நடத்தப்படுகின்றன. ஆனால், அதமனத் தமடவசய்யக்கூடிய 

வல்ைமமயும் உளவுத்துமறயிடம் இருக்கின்றது. எனசவ,  இந்த 

நாட்டின் உளவுத்துமறக்கு இவ்வாறான இமணயத் தளங்கமள 

அமடயாளம் கண்டு உாியவர்கள்மீது நடவடிக்மக எடுக்க 

வல்ைமம இல்மைவயன்றால், இவ்வளவு பமடப் பிாிவுகமளயும் 

இவ்வளவு உளவுத்துமறயினமரயும் மவத்திருந்து, அவற்றின் 

வசயற்பாடுகளுக்கு என்ன நியாயத் மதக் காண்பிக்க முடியும்? 

வகளரவ தவிசாளர் அவர்கசள, இன்று இதனால் 

பாதிக்கப்படுபவர்கள் நீதிபதிகளாகசவா, அரசியல் 

தமைவர்களாகசவா இருக்கைாம். ஆனால், நாமள சமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்கமளசயா ஒரு வகளரவ உறுப்பினமரசயா மிக 

சமாசமாகத் தாக்குகின்ற ஒரு விடயமாக இது மாறும் என்பமத 

நான் இந்த இடத்தில் வசால்லிக்வகாள்ள விரும்புகின்சறன்.  

உைகம் இன்று வளர்ந்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் இந்த 

சமபயிசை எல்சைாரும் சபசுகின்சறாம். தகவல் வதாழில் நுட்பத் 

துமறயில் - Information Technology இந்த நாடு வளர 

சவண்டுவமன்பதற்காகப் பை திட்டங்கமளப் பற்றிவயல்ைாம் 

நாங்கள் சபசுகின்சறாம். ஆனால், இவ்வாறு சபசும்சபாதுதான் 

இந்த நாட்டிசை எதிர்மமறயான விமளவுகளும் இடம்வபறு 

கின்றன. ஆகசவ, ஒரு நாடு வளர்கின்றவபாழுது - உைகத்தின் 

சபாக்குக்சகற்ப நாடு தன்மனத் தயார்ப்படுத்தும்சபாது  இந்த 

விடயங்களிலும் கவனம் வசலுத்த சவண்டும் என்பமத நான் இங்கு 

பதிவுவசய்ய விரும்புகின்சறன்.  
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அடுத்ததாக, கிராம அலுவைர் பிாிவு ாீதியாகவும் மாவட் 

டங்கள் ாீதியாகவும் மாகாணங்கள் ாீதியாகவும்  எல்மைகள் 

நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன. நாட்டிசை 331 பிரசதச வசயைாளர் 

பிாிவுகள் காணப்படுகின்றன; 336 உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் 

இருக்கின்றன. அந்த 331 பிரசதச வசயைாளர் பிாிவுகளிலும் சிை 

பிரசதச வசயைாளர் பிாிவுகளுக்கு உாிய பிரசதச சமபகள் 

இதுவமர உருவாக்கப்படவில்மை. கண்டாவமள, மடு, 

ஒட்டுசுட்டான், மருதங்சகணி ஆகிய பிரசதசங்களிலுள்ள பிரசதச 

வசயைகங்கள் கடந்த 20 - 25 வருடங்களுக்கும் சமைாக இயங்கி 

வருகின்றன. இவற்மறத் தனியான பிரசதச சமபகளாக 

ஆக்குமாறு பை தடமவகள் விண்ணப்பித்தும் இதுவமர எந்த 

நடவடிக்மகயும் எடுக்கப்படவில்மை. இது மிகமிக முக்கியமான 

விடயமாகும். அந்தச் வசயற்பாடானது இன்னமும் 

பின்தள்ளப்பட்டுக்வகாண்சட வருகின்றது. இதனால் அங்குள்ள 

மக்களுக்கு நிர்வாக ாீதியான பல்சவறு பிரச்சிமனகள் 

ஏற்படுகின்றன. தங்களுமடய சதமவகமள 

நிமறசவற்றிக்வகாள்வதற்கும் பை மமல்கள் தூரம் நடந்து வசல்ை 

சவண்டிய நிமை காணப்படுகின்றது.  

இதமனவிட கிளிவநாச்சி, முல்மைத்தீவு சபான்ற 

மாவட்டங்களில் அவசரமாக நகர சமபகள் உருவாக்கப்பட 

சவண்டும். இந்த மாவட்டங்களில் நகர சமபகள் இல்ைாத 

காரணத்தினால் அங்கு தீயமணப்புப் பமடப்பிாிவுகூட 

உருவாக்கப்படவில்மை. அதனால், தீயினால் அனர்த்தங்கள் 

ஏற்படுகின்றவபாழுது பாாிய அழிவுகமள அந்த மாவட்டங்கள் 

சந்திக்கின்றன. இன்மறய குழுநிமையில் எல்மை நிர்ணய 

ஆமணக்குழுவின் விடயங்களும் விவாதிக்கப்படுகின்றன. இந்த 

ஆமணக்குழுவினூடாக குறிப்பாக முல்மைத்தீவு, கிளிவநாச்சி 

ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான நகர சமபகள் உடனடியாக 

உருவாக்கப்பட சவண்டும்.  

சமலும், அப்பகுதிகளில் இரண்டு கி.மீ. சுற்றளவுள்ள 

இடங்களில் ஒரு கிராம அலுவைர் பிாிவு இருக்கின்ற 

அசதசநரத்தில், 6 கி.மீ. சுற்றளவுள்ள சிை இடங்களிலும் ஒரு கிராம 

அலுவைர் பிாிவுதான் இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிசை 

வபரும்பாைான கிராம அலுவைர் பிாிவுகள் இரண்டாக அல்ைது 

மூன்றாகப்  பிாிக்கப்படசவண்டிய சதமவ காணப்படுகின்றது. 200 

குடும்பங்களுக்கு ஒரு கிராம அலுவைர் பிாிவு என்று ஏற்வகனசவ 

ஒரு சட்டம் இருக்கின்றது. ஆனால் இங்சக 200 குடும்பங்கள் 

அல்ை, 2,000 குடும்பங்கள், அதுசபால் 28,000 சபாோ் வகாண்ட 

பிரசதசங்களில்கூட ஒரு கிராம அலுவைர்  பிாிவுதான் 

காணப்படுகின்றது. இந்த நிமைமம மாற்றப்பட சவண்டும். 

இவற்றுக்காகப் புதிய திட்டங்கள் வகுக்கப்பட சவண்டும். 

இவ்வாறு திட்டங்கள் வகாண்டுவரப்பட்டால்தான் மக்களுமடய 

சதமவகள் நிமறசவறும்; அவர்களுக்கான அடிப்பமட 

வசதிகமளப் வபறக்கூடியதாக இருக்கும். எனசவ, இந்த 

நிமைமமமய உருவாக்குவதற்கு முயற்சிக்க 

சவண்டுவமன்பமதயும் நான் இந்த இடத்தில் பதிவுவசய்ய 

விரும்புகின்சறன்.  

அடுத்ததாக, சதசிய வபாலிஸ் ஆமணக்குழு பற்றியும் குறிப்பிட 

சவண்டும். சதசிய வபாலிஸ் ஆமணக்குழு வினூடாகப் 

பல்சவறுபட்ட வபாறுப்புக்கள் வபாலிஸாருக்கு 

வழங்கப்படுகின்றன. 

 

 ගරු අ. අරවින්ේ කුණාමාර් මහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Aravindh Kumar, what is your point of Order?  

ගරු අ. අරවින්ේ කුණාමාර් මහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
வகௌரவ உறுப்பினாோ் அவர்கசள, நீங்கள் உங்களது 

உமரயிசை வசான்னீர்கள், இரண்டாயிரம் குடும்பங்களுக்கு ஒரு 

கிராம சசவகர் பிாிவு இருப்பதாக. அங்சக அசாதாரண 

சூழ்நிமைக்குப் பிறகு அவ்வாறானவதாரு நிமைமம 

ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், சூழ்நிமைகள் நன்றாக இருக்கும் 

நுவவரலியா மாவட்டத்திசை, வபாகவந்தைாமவ பிரசதசத்தில் 

10,000 குடும்பங்களுக்கு ஒசரவயாரு கிராம சசவகர்தான் 

இருக்கின்றாவரன்பமத நான் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட 

விரும்புகின்சறன். 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
That is not a point of Order. Hon. Shritharan, you may 

go ahead. 
 

ගරු එේ. ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு சி. சிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
வகௌரவ உறுப்பினாோ் அவர்கசள, உங்களுக்காகவும்தான் நான் 

கமதக்கின்சறன். இவ்வாறு 28,000 சபமரக் வகாண்ட 

பிாிவுகள்கூட இருக்கின்றன. வத்தமளயில், வவள்ளவத்மதயில் 

ஒரு கிராம அலுவைர் பிாிவின் கீழிருக்கின்ற குடும்பங் களுமடய 

எண்ணிக்மகமயப் பாருங்கள்! அசதசபால், நீங்கள் வசால்கின்ற 

நுவவரலியா மாவட்டத்தின் பல்சவறு இடங்களில் இவ்வாறு 

பத்தாயிரம் குடும்பங்களுக்கு ஒரு கிராம அலுவைர் பிாிவும் 

இருக்கின்றது. இந்த நிமை மாற்றப்பட சவண்டும். இந்த 

ஆமணக்குழுக்கள் தங்களுமடய சவகமான வசயற் பாட்டினூடாக 

எல்ைா மக்களுக்கும் சம உாிமம கிமடக்கக்கூடிய வமகயில் 

மாற்றங்கமளக் வகாண்டுவர சவண்டும்.  

வபாலிஸ் ஆமணக்குழுவினூடாகப் வபாலிஸாருக்குாிய 

அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றன. வபாலிஸார் தங்களு 

மடய நடவடிக்மககமள சமற்வகாள்வதற்கான ஆசைாச மனகள் 

வழங்கப்படுகின்றன. அண்மமயில் மாணிக்கமடு, 

மாயக்கல்லிமமையிசை ஒரு வபௌத்த பிக்குவின் வசயற் 

பாட்மடயும் அதற்குப் பிற்பாடு மட்டக்களப்பிசை அந்தப் பிக்கு 

ஒருவருமடய காணிமயப் பறிக்க எடுக்கின்ற முயற்சிகமளயும் 

பற்றிவயல்ைாம் நீங்கள் ஊடகங்களிசை - பத்திாிமககளிசை 

பார்த்திருப்பீர்கள். வபண் வபாலிமஸ ஒரு வபௌத்த துறவி 

அடித்துக் கமைக்கிறார்! அசதசபாை, வபாலிஸாமரத் தாக்குகிறார்! 

ஆனால், அந்த வபாலிஸாரால் அவமரக் மகதுவசய்ய முடியாமல் 

இருக்கிறது. இதற்கு ஜனாதிபதி கட்டமளயிட சவண்டுமா, 

அல்ைது பிரதமர் கட்டமளயிட சவண்டுமா? 

வபாலிஸாருக்குத்தான் அந்த அதிகாரம் இருக்கின்றசத! தம்மமத் 

தாக்க வருபவமர அவர்கள் மகது வசய்ய முடியும்.  

கிளிவநாச்சியில் ஒரு ஹர்த்தால் நமடவபற்றது. அது 

வதாடர்பாகப் வபாலிஸாசராடு சிை இமளஞர்கள் தர்க்கப் 

பட்டார்கள். அது மாமை சநரம்! அப்படி தர்க்கப்பட்டதற்காக 

சதடித்சதடி அவர்கமளக் மகது வசய்து பிடித்துச் வசன்றார்கள். 

ஆனால், அந்த வபௌத்த பிக்கு இதுவமர மகது 

வசய்யப்படவில்மை. இது என்ன நியாயம்? இந்த நாட்டிசை சட்டம் 

ஒருவருக்கு ஒரு மாதிாியும் இன்வனாருவருக்கு சவறு மாதிாியும் 

இருக்கக்கூடாது. எந்வதந்தப் பகுதிகளில் சட்டம் அதற்குாிய 

அதிகாரங்கமளக் மகயாளசவண்டுசமா, அந்தந்த இடங்களில் 

அமதக் மகயாண்டு நீதிமயயும் சமநிமைமயயும் சபணசவண்டும். 

அதமன இந்தப் வபாலிஸ் ஆமணக்குழு சாியாகச் 

வசய்யசவண்டும் என்பமத இந்த இடத்தில் பதிவுவசய்து, எனது 

உமரமய நிமறவுவசய்கின்சறன்.  

நன்றி. 
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ගරු අනුර ප්රියදර්ශ  යාපා මහතා (රපදා කළම ාකරණ 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா - அனர்த்த 

முகாமமத்துவ அமமச்சர்) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa - Minister of Disaster 
Management) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය විවාදතේ  කාරක සාභා 

අවසා්ථාතේදී වචන කිහිපයක් කථා කිරීමට අවසා්ථාව ලැබීම ගැන 

මම සාන්තතෝෂ තවනවා. විතශේෂතයන්ම වර්තමාන තේේවයන් 

අනුව දතාමේ වැදගේ අංශ ග නාවක වැය ශීර්ෂයන් ගැන විවාද 

කිරීමට තමයි අද දිනය තවන් කර තිතබන්තන්.  

මම එක කාර යක් කියන්නට කැමැතියි. එක කාලයක තේ 

රතට් සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා විධ්ායක බලතලවලින් ලේ කරනු 

ලැූ වා. දන් ප ගව ඒ තකොමිෂන් සාභාවල යේ යේ අසාාර්ථක 

භාවයන් තහෝ තවනේ කරුණු මත නැවත සාැරයක් ඒ තකොමිෂන් 

සාභා විධ්ායක බලයට යටේ කරනු ලැූ වා. නැවත වාරයක් 2015 

ජනවාිප 08තවනි දා අතිගරු නමත්රීපාල සිිපතසාේන මැතිතුමා බලයට 

පේවීතමන් ප ග අිළ සියලුතදනාම එකතුතවලා දහනව වන 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය තගනල්ලා තේ තකොමිෂන් සාභා 

ිළිබබතව ප්රතිපේතිමය ීරන්දුවක් ගේතා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අතප් රතට් තිතබන විධ්ායක ජනාධිපති 

ධුරතේ  බලය ඒක රාශී වීතේ ප්රමා ය ගැන විවිධ් අවසා්ථාවල, 

විවිධ් මැතිවර වල, විවිධ් මැතිවර  ප්රකාශනවල කරුණු දදිිපපේ 

වු ා. ඒ කරුණු දදිිපපේ වීමට ිළිබතුරක් තලසා සා්වාීකන තකොමිෂන් 

සාභා නැවත නිර්මා යවීම  තහොත තදයක් කියලා මම හිතනවා. 

නමුේ අද තේ කථාවලට ඇහුේ කන් තදන විට මට හිතු ා, තේ 

තකොමිෂන් සාභා ිළිබබතවේ යේ යේ මත තිතබන බව.  

මම හිතනවා සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ඇති විය යුේතේ අතප් 

රතට් විවිධ් ක්තෂේත්රයන්හි දීර්ඝ කාලීනව තිතබන නනතාවන් 

තහොතට අධ්යයනය කරලා ඒවා සාේබන්ධ්තයන් අවශය ිළිබයේ 

තයදීමට කියලා. එතහම නැතිව පිපපාලන කටයුතු සාතහා පම ක් 

තනොතවයි. ප ගගිය අවසා්ථාතේේ සිේධ් වුතණ් පිපපාලන කටයුතු 

තවනුතවන් පම ක් සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ක්රියා කරන්නට 

යාතමන් විවිධ් අංශවල ගැටුේ නිර්මා ය වීමයි.  

මම විශ්වාසා කරනවා,  අද සාව්ාීකන තකොමිෂන් සාභාවල 

පරමාර්ථය විය යුේතේ මූලික කටයුතුවලට බරපත  තලසා 

මැදිහේ තවනවාට වඩා ප්රතිපේතිමය වශතයන් කරුණු තගොනු 

කිරීමට ක්රියාේමක වීම කියලා. අද තකොමිෂන් සාභාවලට පේ වීේ 

කරන්තන් වයවසා්ථාදායක සාභාව හරහායි. එතසාේ පේ වන අය ඒ 

තකොමිෂන් සාභාවල අනාගතය නිර්මා ය කරන්නට පුළුවන් අය 

තවන්නට ඕනෑ.  

අිළ දන්නවා, තලෝකතේ  ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා දියුණු වන විට, 

ඒ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා දියුණු තවන්තන් බලතල තබදීතේ ක්රමය 

වඩා සාාර්ථක තලසා ජනතාවට තපනුත ොේ. විතශේෂතයන් 

වයවසා්ථාදායකයට තපනුත ොේ. ඒ බලතල තබදීම නිසි තලසා දටු 

තවන්තන් නැහැ කියලා තහෝ එතහම නැේනේ ඒ ක්රියාවලිය ගැටලු 

සාහගත බව වයවසා්ථාදායකයට තපනුතනොේ යේ දවසාක නැවත ඒ 

ිළිබබතව වයවසා්ථාදායකය ක්රියා කරයි කියන එකයි මතේ අදහසා. 

ඒ නිසාා  දදිිපයට යා හැකි වැඩ ිළිබතව ක් අපට අද අවශයයි. එම 

නිසාා පැහැදිලිවම සාව්ාීකන  තකොමිෂන් සාභාවන් ක්රියාේමක විය 

යුේතේ අතප් රතට් ඊ ඟ අනාගතය නිර්මා ය කරන විධියටයි.  

උදාහර යක් වශතයන් අතප් මන්ත්රීතුමන්ලා කිේවා, සාමහර 

ප්රතේශවල විශාල පුේගලයින් සාංඛ්යාවකට එක ග්රාම 

නිලධ්ාිපවරයායි දන්තන් කියලා. කවුද තේ ිළිබබතව පර්තේ ෂ  

පවේවන්තන්, කවුද තේ ිළිබබතව දේත එකතු කරන්තන්, කවුද 

තේ ිළිබබත අවසාන් ීරන්දුව තයෝජනා කරන්තන්? මම හිතන 

හැටියට ඒ සාතහා තමයි ප්රධ්ාන වශතයන් තේ තකොමිෂන් සාභා පේ 

කරලා තිතබන්තන්. ඒ නිසාා තේ සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභාවන්ට 

පර්තේ ෂ  අංශයන් තිබිය යුතුයි. ඒ පර්තේ ෂ  අංශයන් සාතහා 

පුේගලයන් තයොදා ගැනීම සාතහා අවශය වන ක්රමතේදයන් සාහ ඒ 

සාතහා අවශය  මුදල් අිළ ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාතේම ඒවා 

ක්රියාේමක කිරීම සාතහා වැඩ ිළිබතව ක් ඒ තකොමිෂන් සාභාවන් 

විසින් ක්රියාේමක ක  යුතුයි. තපොලිසා් තකොමිෂන් සාභාව, රාජය 

තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව, අධිකර  තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව වාතේ 

සාෑම තකොමිෂන් සාභාවකටම තේක අදා  විය යුතුයි කියන එකයි 

මතේ අදහසා තවලා තිතබන්තන්.  

එතහම වුත ොේ තමයි විධ්ායකය සාහ වයවසා්ථාදායකය තේ 

තකොමිෂන් සාභාවලින් බලාතපොතරොේතු වුණු අරමුණු දටු තවන 

තැනට පේ කර ගන්නට අපට පුළුවන් තවන්තන්. එතහම නැතිව 

නැවත වාරයක් හුදු මාරුවීේ සාහ උසාසා්වීේ තවනුතවන් පම ක් 

ක්රියාේමක තවන ංයතන බවට තේවා පේ වුත ොේ, පැහැදිලිවම 

ඒ තකොමිෂන් සාභාවලින් අතප්ක්ෂිත පරමාර්ථය, එතහම නැේනේ 

පාර්ලිතේන්තුව විසින් ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය මඟින් 

ලබා තදන ලද කාර්ය භාරය දටු කිරීමට තේවාට තනොහැකි 

තවනවා.  

 දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය යටතේ 

ජනාධිපතිවරයා  සාතුව තිූ  එක වැදගේ  බලයක් දවේ වුණු බව 

අිළ දන්නවා.  

ඒක තමයි, පාර්ලිතේන්තුව රැසා් කරලා අවුරුේදකට ප ගව එය 

වි ගරුවා හැරීතේ බලය. ඒ ඇරු ාම, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ  

බලතල තහෝ කාර්යයන් අඩුවීමක් සිදු තවලා නැහැ. එම නිසාා 

එතුමාට අද තලොකු වගකීමක් පැවරී තිතබනවා.  

විතශේෂතයන්ම තේ සියලුම ංයතන ක මනාකර ය කිරීමේ 

ඒවාතේ  සියලු වැඩ කටයුතු කිරීමේ එතුමාට පැවරී තිතබනවා. 

ජනාධිපති අරමුදල, ජනාධිපති පරීක්ෂ  තකොමිෂන් සාභාව, උපාය 

මාර්ගික වයවසාාය ක මනාකර  ංයතනය සාහ ජනාධිපතිතුමා 

යටතේ තිතබන සාමහර වැඩසාටහන්වලින් අද විතශේෂ වයාපෘති 

ක්රියාේමක තවනවා. එම නිසාා අද ජනාධිපතිතුමාතේ කාර්ය භාරය 

වඩා පු ළුල් තලසා සාහ තවනදා තනොතිබුණු ංකාරතේ  

සාේබන්ීකකර  කාර්යාවලියකට තයොමු  තවලා තිතබනවා. ඒ 

කාර්ය තවනුතවන් එතුමා සාෑතහන පම  මැදිහේවීමකින් ක්රියා 

කරනවා.  

 ගරු සාභාපතිතුමනි, අතප් රතට් ජනාධිපති ක්රමය නිර්මා ය 

වුතණ් තේ පාර්ලිතේන්තුව අසාමේ වුණු එක ක්රියාවක් කරන්නයි. 

1947න් ප ග ලංකා දතිහාසාය අරතගන බැලුතවොේ, 1970-77 

කියන කාල සීමාතවන් තමහා පැේතට වු ාට ප ගව රතට් 

සා්ථාවරභාවයක් නිර්මා ය කිරීමට පාර්ලිතේන්තුව අසාමේ වු ා. 

තමොකද, අතප් රතට් සා්ථාවරභාවයක් නිර්මා ය තනොවන 

පාර්ලිතේන්තුවක් විශාල ගැටුේකාරී සා්වරූපයන් ඇති  තකරුවා. 

අපට ජාතික ඒකාග්රතාවන් නිර්මා ය කරන්න බැිප වු ා; ජාීරන් 

අතර සාමගිය, සාමාදානය නිර්මා ය කරන්න බැිප වු ා; ජාීරන් 

අතර ගැටුේකාරී තේේවයන් සාමහන් කිරීම සාතහා වන වැඩ 

ිළිබතව වල් නිර්මා ය කරන්න බැිප වු ා. ඒ උඩ තමයි විධ්ායක 

ජනාධිපති ක්රමයක් නිර්මා ය වුතණ්. නමුේ, ඒ විධ්ායක 

ජනාධිපති ක්රමය නිර්මා ය වු ාට ප ගව එහි බලතල 

පුේගලතයක් වතට් ඒක රාික වු ා. තේ ඒක රාික වීම තවනුවට 

එක්තරා විධියකට තේවා පාර්ලිතේන්තුවට තහෝ තවනේ අංශවලට 

තගොනු කිරීතමන් ඒ හරහා ර තට් පිපපාලනය තගන යන්න ඒ 

ජනාධිපතිවරු කිසි තකතනක් කල්පනා කත ේ නැහැ. එම නිසාා 

නිවැරදි, ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයක් තගන යන්තන් තකොතහොමද 
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කියන එක ගැන අපට තලෝක දතිහාසාතයන් උගන්වන කරුණු 

රාිකයක් තිතබනවා. ඒ තගන යන අවසා්ථාතේදී ජාීරන් අතර 

එකමුතුකම ඇති කිරීම ප්රධ්ාන වැදගේකමක්. ඒක අද 

ජනාධිපතිතුමාතේ මූලික කාර්යක් හැටියට එකතු තවලා 

තිතබනවා.  එතුමාතේ කාර්ය භාරය තවනදාට වඩා - තවනේ 

අංශවලින් - පුළුල් තවලා තිතබන බව අප ිළිබගත යුතුයි. එම නිසාා 

ඒ පුළුල් තවලා තිතබන වැඩ  තකොටසා කරගැනීම සාතහා එතුමාට 

අවශය කරන සාහාය අප සියලුතදනාම ලබාදිය යුතුය කියන එකයි 

මතේ අදහසා.  

අද අතප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විතශේෂ වැඩ ිළිබතව වල් 

රැසාක් ංරේභ කර තිතබනවා. එතුමා වකුගඩු තරෝගය නිවාර ය 

සාතහා තලොකු වැඩ ිළිබතව ක් තගන යනවා. ලංකාතේ ප ාේ 

ග නාවක තහේතුව තසාොයාගත  තනොහැකි; හඳුනා ගත තනොහැකි 

වකුගඩු තරෝගයක් වයාප්ත තවමින් පවතින වන බව අප දන්නවා. 

තමම තරෝගය ඇතිවීමට තහේතු ිළිබබතව විවිධ් තර්ක තිතබනවා. 

නමුේ, තවමේ ඒ එක කාර යක්වේ තේ තරෝගයට තහේතුවන 

බවට තහවුරු  තවලා නැහැ. ඒ තවනුතවන් එතුමා තලොකු 

මහන්සියකින් වැඩ කරනවා. මම ජීවේ වන කුරු ෑගල 

දිසා්ත්රික්කතේ  යේ යේ ප්රතේශවලටේ දැන් තේ වකුගඩු තරෝගය 

පැතිිපලා තිතබනවා. කුරු ෑගල දිසා්ත්රික්කතේ  අන්තිම තක වතර් 

තිතබන කටුගේපල ංසානතේ ේ වකුගඩු තරෝගීන් කිහිපතදතනක් 

ගැන ඊතේ  තපතර්දා මට දැන ගන්න ලැබු ා. එයින් පැහැදිලි 

වන්තන් එම තරෝගය බසා්නාහිර ප ාත දක්වා වයාප්ත වීතේ 

බරපත  ප්රශ්නයක් තිතබන බවයි.  

ඊ ඟ කාර ය තමයි, මේද්රවය නිවාර ය. අතප් රතට් 

මේද්රවය නිවාර ය සාතහා  විවිධ් වැඩ ිළිබතව වල් තිතබනවා.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක් තිතබනවා.  

 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ  යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

තහොතයි, ගරු සාභාපතිතුමනි, 

මේද්රවය නිවාර ය ිළිබබත වැඩ කටයුේතේදී අතප් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විශාල වැඩ තකොටසාක් කරනවා. එතුමා අද 

ජාතයන්තරතේ  මේද්රවය නිවාර  වැඩ ිළිබතව ටේ සාහාය 

තදනවා. විතශේෂතයන්ම දුේ වැටි නිවාර ය  ිළිබබතව එතුමා විශාල 

දදිිපයට  යාමක් ගිහින් තිතබනවා. මේද්රවය නිවාර ය තහෝ දුේ 

පානය නැවැේවීම බලතයන් තහෝ නීතිතයන් කරන්න පුළුවන් 

තදයක් කියා අප කවුරුේ විශ්වාසා කරන්තන් නැහැ. තේ සාතහා යේ 

තප ඹවීමක් තිබිය යුතුයි; ංදර්ශයක් තිබිය යුතුයි. ඒ වාතේම ඒ 

තවනුතවන් අප යේ වැඩ ිළිබතව ක් ක්රියාේමක ක  යුතුයි. ඒ 

සාතහා එතුමා විශාල වැඩතකොටසාක් කරන්න යන බව අප දන්නවා. 

තමොකද, රටක් සාංවර්ධ්නය කරනවා නේ, රටක් දදිිපයට තගන 

යනවා නේ, හුඟක් දුරට තේ වාතේ ක්රියාවලින් ජනතාව මුදාගැනීම 

අවශයයි. අප දන්නවා, අද අතප් ගේබද ප්රතේශවල බීමේකම විශාල 

ප්රශ්නයක් බවට පේ තවලා  තිතබන බව. විතශේෂතයන් කඳුකර 

ප්රතේශවල බීමේකම විශාල තලසා වැඩි තවලා තිතබනවා. ඒ 

වාතේම උතුරු ප ාතේේ බීමේකම විශාල වශතයන් දකින්න 

තිතබනවා. තේ බීමේකම නැති කිරීම සාතහා වැඩ ිළිබතව වල් 

රාිකයක් නිර්මා ය කරන්න අපට සිදු තවනවා. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, තේ වැය ශීර්ෂය යටතේ ඒ සියල්ල සාතහා දඩ 

තිතබනවා.  

ඒ සාතහා අතප් සාහය ලබා තදන බව මතක් කරමින් මතේ 

කථාව අවසාන් කරනවා. තබොතහොම සා්තුතියි. 

 

[පූ.භා. 11.28] 
 

ගරු පාඨලී චේපික රණවක මහතා (මහා ගර හා 

බේ ාහිර ෙංවර්ධ  අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மாநகர மற்றும் சமல் 

மாகாண அபிவிருத்தி அமமச்சர்) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of 
Megapolis  and Western Development) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ප මුතවන්ම අතප් ගරු ලක්ෂ්මන් 

කිිපඇල්ල ඇමතිතුමාට මා සා්තුතිවන්ත තවනවා, මට තේ අවසා්ථාව 

ලබා දීම ගැන. අද දින කාරක සාභා  අවසා්ථාතේ  ජනාධිපතිතුමාතේ 

කාර්යාලයේ, අග්රාමාතයතුමාතේ කාර්යාලයේ, සාව්ාීකන 

තකොමිෂන් සාභා ඇතුළු ංයතන 22ක් සාේබන්ධ්තයන් සාාකච්ඡා  

තවන තේ අවසා්ථාතේදී මූලික කරුණු කිහිපයක් ිළිබබතව තේ ගරු 

සාභාතේ අවධ්ානය තයොමු කරන්නට කැමැතියි.  

තේ රතට් නාගරීකර  ක්රියාවලිය සාේබන්ධ්තයන් 1982දී ඇති 

කරගේ වැදගේ ප්රතිපේතියක් තමයි බේතරමුල්ල - තකෝට්තට් 

ප්රතේශය පිපපාලන නගරය හැටියට සාංවිධ්ානය කිරීම. එහි එක් 

ිළයවරක් හැටියටයි තේ පාර්ලිතේන්තුව තමතැන සා්ථාිළත කත ේ; ඒ 

වාතේම තවේ රාජය ංයතන ග නාවක් තේ ප්රතේශයට 

තගනාතේ. අද තේ ප්රතේශය නාගරීකර තයන්  වාතේම මාර්ග 

තදබදය සාහ දඩේ වටිනාකේ ිළිබබත තේේවයන්තගන්  ප්රබල 

තේේවයකට ඇවිේ තිතබනවා, ඒ නාගරීකර   සාේමතයන් 

අනුව. ඒ නිසාා අිළ දැන් තේ ප්රතේශය සාේබන්ධ්තයන් විතශේෂ 

සාැල ගමක් සාකසා් කර තිතබනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ ඒ 

නිල නිවාසාය සාහ කාර්යාලය දදි කරන්න විශාල වියදමක් දරා 

සාැල ගේ හදලා ඒ දඩම සාකසා් ක ා. නමුේ, ඒ වයාපෘතිය අේහැර 

දමනු ලැබුවා. ඒ විතරක් තනොතවයි. අද තේ ප්රතේශයට එන්න 

අපහ ග තවලා තිතබනවා, තිතබන මාර්ග තදබදයේ එක්ක.  

විතශේෂතයන්  තකොල්ලුිළටිය සිට පාර්ලිතේන්තුව දක්වා එන 

මාර්ගය තමයි රතට් ප්රධ්ාන මාර්ගය හැටියට හඳුනා තගන 

 තිතබන්තන්. නමුේ, එම මාර්ගතේ  ඒමට අද පැය එකයි කාලක්, 

පැය එකහමාරක් ගත වන තේේවයට පේ තවලා තිතබනවා. ඒ 

නිසාා අිළ දදිිප කාලතේ දී බේතරමුල්ල ප්රධ්ාන ප්රවාහන 

මධ්යසා්ථානයක් දදි කරන්නේ,  සාැහැල්ලු දුේිපය පේධ්තියක්   

අධිතේගී මාර්ග ජාලයට සාේබන්ධ් කරන්නේ කටයුතු කරනවා.  

මා හිතනවා, අතප් ගරු පාර්ලිතේන්තුව පටු වාද විවාදවලින් 

බැහැර තවලා ජනාධිපති කාර්යාලය, අග්රාමාතය කාර්යාලය, 

සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා කාර්යාල ංදී සියල්ලම තේ 

පාර්ලිතේන්තු පිපරය අවට ිළහිටුවීම සාතහා, -දැන් ඒ සාැල ගතේ 

වැඩ හුඟක් දුරට අවසාන්. ඒ සාතහා කමිටුවකුේ පේ තකොට 

තිතබනවා.- ඒ ක්රියාවලිය ක්රියාේමක කිරීම සාතහා අපට අවසාරය 

ලබා තේවි කියලා. "ඒකට විශාල වියදේ යනවා,  මාිබගා හදනවා,"   

වාතේ තචෝදනාවලින්  තව දුරටේ තේ රට දදිිපයට තගන යන්න 

බැහැ.  

තේ ප්රතේශය විධිමේ පිපපාලන නගරයක් බවට පේ කරලා 

තේ මාර්ග අසාහනය දුරු කරලා, කලාපකර  සාැලැසා්මට 

අනුූලලව ඒ කටයුතු සිදු ක  යුතු තවනවා. ඒ අනුව, තකො ඹ 

නගරය අවට ප්රතේශය ප්රධ්ාන වාණිජ මධ්යසා්ථානයක් හැටියටේ, 

පිපපාලන නගරය හැටියටේ  තගොඩ නැවාවාම  දැනට සා්වාීකන 

තකොමිෂන් සාභා ංදිතයහි තිතබන ප්රධ්ාන ප්රශ්න ග නාවකට 

විසාඳුේ ලැතබනවා.  තේ පාර්ලිතේන්තුව දතා උනන්දුතවන් තේ 

පනේ සාංතශෝධ්නය ක ාට, ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්න 

තගනාවාට, තවමේ ඒ අදා  තකොමිෂන් සාභාවලට අවශය කරන  

කාර්යාල පහ ගකේ, උපකර  පහ ගකේ වාතේම අතනකුේ 
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අ පනේවලින් ඒ ංයතන බලාේමක කිරීතේ වැඩ තකොටසා සිදු 

කර නැති බව කනගාටුතවන් වුවේ ප්රකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසාා 

ඒ කටයුතු විධිමේ කිරීමට දදිිප කාලතේ දී අප සියලු තදනාම 

කටයුතු ක  යුතු බව තේ අවසා්ථාතේ ප්රකාශ කරන්න ඕනෑ.  

විතශේෂතයන් අද අධිකර තේ  කාර ා කටයුතු ගැනේ 

තකටිතයන් කරුණු දැක්වීමක් කරන්න ඕනෑ. අධිකර ය සා්වාීකන 

විය යුතුයි කියන එක ිළිබබත විශාල මතයක් තේ සාමාජය තු  ඇති 

වු ා. ඒ අනුව,  ජනවාිප 08 වැනිදා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට 

පේ වු ාට ප ග සා්වාීකන අධිකර යක් ිළහිටුවීම සාතහා ප්රබල 

ිළයවර ග නාවක් ගනු ලැබුවා.  අද ඒ අධිකර තේ  සියලු පේවීේ, 

විතශේෂතයන් දහ  අධිකර වල පේවීේ,  ගදු ගකේ මත, කුසාලතාව 

මත, තජයෂ්සේවය මත, අේදැකීම මත සිදු කර තිතබනවා. ඒ ගැන 

කිසිම තකනකුට විවාදයක් නැහැ. නමුේ, අධිකර යක් සා්වාීකන වූ 

පමණින් යුක්තිය දටු තනොතවන බව ප ග ගිය කාලතේ  අප ලද 

අේදැකීේවලින් තපනී තගොසා් තිතබනවා. අධිකර යක් සා්වාීකන 

වන අතතර් අධිකර ය අපක්ෂපාීර විය යුතුයි, කාර්යක්ෂම විය 

යුතුයි. අධිකර තේ  යේ යේ  ීරන්දු, ීරර  අපක්ෂපාීර නැහැයි 

කියලා, එක් එක් සාැකකරුවන් සාතහා තවනසා් ංකාරතේ  ප්රමිීරන් 

ක්රියාේමක වනවා කියලා එිබයට  තපතනන්න තිතබනවා නේ ඒ 

අධිකර තේ  අපක්ෂපාීරේවය කඩ තවනවා. උදාහර යක් 

හැටියට රාජය තේතපො  අපහර ය ක ායි කියලා එක් ිළිපසාක්, 

එක් පුේගලයකු, තදතදනකු මාසා ග න්, අවුරුදු ග න් ිපමාන්ඩ් 

බන්ධ්නාගාරගත කරන  අධිකර ය ප්රතකෝටි ග නින් ධ්නය වංචා 

ක  අයට දතා තකටි කලක් ඇතු ත ඇප ලබා දීේ සිේධ් කරන 

තකොට ඒ අධිකර තේ  අපක්ෂපාීරේවය ිළිබබත පැහැදිලි 

ප්රශ්නාර්ථයක් අප තවත නැ තඟනවා. 

ඒ නිසාා අධිකර  තසාේවා තකොමිසාමටේ, අධිකර යටේ, 

පාර්ලිතේන්තුවටේ නීති සාකසා් කරන ප්රධ්ාන සා්ථාන වශතයන් 

අධිකර ය සා්වාීකන කරන අතතර් අධිකර තේ  අපක්ෂපාීරේවය 

සා්ථාවර කරන්නේ, අධිකර තේ  අපක්ෂපාීරේවය සාහතික 

කරන්නේ වග කීමක් තිතබනවා. ඒ වාතේම අධිකර තේ  

කාර්යක්ෂමතාවේ වැඩි ක  යුතුයි. ඇතැේ නඩු අවුරුදු ග න්, ඒ 

වාතේම දශක ග න් ඇදී යන තේේවයක් අපට තපතනන්න 

තිතබනවා.  

මට එක් කාර යක් මතක් වනවා. ප්රින්සා් ගු තසාේකර මැතිතුමා 

කියන්තන් පාර්ලිතේන්තුතේ සිටි තජයෂ්ස නායකතයක්. එතුමා 

1989දී ඇති වුණු සිදුවීේ නිසාා එංගලන්තයට පලා ගියා. ඒ 

අවසා්ථාතේදී එතුමා "තල්ක් හවුසා"් ංයතනයට විරුේධ්ව අපහාසා 

නඩුවක් පැවරුවා. ඒ අපහාසා නඩුව පැවරුතේ 1990 අවුරුේතේදීයි. 

තේ 2016 අවුරුේද. තේ නඩුවට දැනට අවුරුදු 26ක් ගත තවලා 

තිතබනවා. දැන් එතුමාතේ ජීවිතතේ  අවසාාන කාලය. නමුේ, ඒ 

නඩුව අවසාන් කරලා ීරන්දුව ක්රියාේමක කරලා යුක්තිය 

දෂ්ටවීමක් තවමේ සිදු තවලා නැහැ.  

රාජය තේප  අපහර ය සාහ අනිකුේ කාර ා සාේබන්ධ්තයන් 

ඒ වාතේ අවසා්ථා ග නාවක් අතප් රතට් දැක බලා ගන්න පුළුවන්. 

අපට දදිිපයට යන්න නේ, අධිකර ය පම ක්  තනොතවයි,          

නීතිපති තදපාර්තතේන්තුව, තපොලීසිය යන තේ හැම තැනකටම 

අපක්ෂපාීරේවයට අමතරව කාර්යක්ෂම නඩු විභාග ක්රමයක් 

අතයවශය තවලා තිතබනවා. විතශේෂතයන්ම දූෂ , වංචා ිළිබබත 

කාර ාවලදී දක්මනින් යුක්තිය දටු වීමක් සාමාජය තු  සිේධ් 

තනොවුත ොේ, ජනවාිප 8වැනි දා අපට ලැබුණු ඒ ජන වරමට 

පටහැනිව යෑමක් පම ක් තනොතවයි, ජනතාවතේ අභිලාෂයන්ට 

පටහැනිව යෑමකුේ වනවා. ජනතාවතේ අභිලාෂ දෂ්ට කරන්න 

නේ, විතශේෂ අධිකර  ක්රියාදාමක් තුිබන් තහෝ පවතින අධිකර  

ක්රියාදාමය තුිබන් තහෝ දක්මන් ක්රියාකාිපේවයක් මඟින් යුක්තිය 

දටු වීම අතයවශයයි.  

අිළ තමහිදී අවධ්ානය තයොමු කරන්න ඕනෑ තවේ කරු ක් 

තිතබනවා. තේ රට සාැලකිය යුතු කැරලි ප්රමා යකට මුහු  දුන් 

රටක්. තේ රට පරගැති ිළිපසා්වලට යටේ වූ අවසා්ථාවලදී කැරලි 

ග නාවක් සිේධ් වු ා. තබොතහෝ කැරලි ිළිබබතව හිපහමන් 

වාර්තා පවා නැහැ.  

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක කාලයක් 

තිතබනවා.  

 
ගරු පාඨලී චේපික රණවක  මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

1818දී කැරැල්ලක් ගැහුවා, 1848දී කැරැල්ලක් ගැහුවා කියලා 

පම යි අිළ දන්තන්. නමුේ, ඒ අතර තුර කාලතේ  දහතුන් වතාවක් 

එවැනි සාන්නේධ් නැඟිටීේ බ්රිතානයයට එතරහිව සිේධ් වු ා.         

ඒ වාතේම නිදහසින් පසා්තසාේ තල් බිතක්වේ තනොතසාොල්වා ගේතා 

කිේවාට උතුතර්ේ, දකුතණ්ේ විශාල වශතයන් තල් වැගිරීේ             

සිේධ් තවලා තිතබනවා. තේ තල් වැගිරීේවලට, තරු  

ක්රියාකාිපේවයන්ට එක් ප්රධ්ාන තහේතුවක් හැටියට තිතබන්තන් 

යුක්තිය දටු වන්තන් නැහැයි කියන එකයි. ඒ නිසාා අධිකර  

ක්රියාදාමය තුිබන් යුක්තිය දටු වන්තන් නැේනේ, 

අනිවාර්යතයන්ම තරු  සාහ අනිකුේ සාමාජ ඒක කැරැල්ලකට 

මුලාරේභය කර ගන්නා විේතිය තේ සියලු තදනාම වග කීතමන් 

වටහා ගත යුතුයි.  

අතප් රතට් සිදුවන අපරාධ් සාේබන්ධ්තයන් රාජය තනොවන 

සාංවිධ්ානයක් කරපු එක්තරා සාමීක්ෂ යකට අදා  සාංඛ්යා 

තල්ඛ්නයක් අනුව තපතනනවා, අපරාධ්වලින් සියයට 40කටයි  

නඩු පවරා තිතබන්තන් කියලා. එතලසා නඩු පැවරූ සිවිල් 

අපරාධ්වලිනුේ සියයට 96ක්ම අවසාානතේ  නිදහසා් තවලා 

තිතබනවා. එතහම නේ, තේ අධිකර  ක්රියාදාමතයහි 

කාර්යක්ෂමතාව, අපක්ෂපාීරේවය ිළිබබතව බරපත  ගැටලුවක් 

තිතබනවා. තේ තේේවය ජපානයේ එක්ක සාන්සාන්දනය කරන්න 

ඕනෑ. ජපානතේ  වාර්තා වුණු සාෑම සිවිල් අපරාධ්යකටම එතරහිව 

නඩු පවරා තිතබනවා. ඒ නඩුවල වරදකරු තලසා නේ ක  සාෑම 

තකනාටම වරදකාිපේවය ලබා දීලා තිතබනවා. ඒ නිසාා දතා අඩු 

අපරාධ් සාංයුතියක් තිතබන රටක් බවට ඒ රට පේ තවලා 

තිතබනවා. ඒක සාමාජ සාංහිඳියාවට පම ක් තනොතවයි, ංර්ිකක 

ගමනටේ අතයවශය කාර යක් බව අවධ්ාර ය කරන්න ඕනෑ.  

ඒ අනුව අධිකර තේ  සා්වාීකනේවය පම ක් තනොතවයි, 

අපක්ෂපාීරේවයේ, කාර්යක්ෂමතාවේ අතයවශය බව අවධ්ාර ය 

කරන්න ඕනෑ.  

අද කථා කරන මාතෘකාවට අදා  තනොවු ේ, නව ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථාවක් සාැකසීම සාතහා වුණු අනුකමිටු හයක වාර්තා අද 

නිකුේ වු ා. ඒවා ිළිබබතව තේ පාර්ලිතේන්තුව ලබන මාසාතේ  

වාද විවාද කරන්න නියමිතයි. ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවක් 

අනිවාර්යතයන්ම මහා සාේමතතයන් සාේමත කර ගත යුතුයි. 

1972දීේ, 1978දීේ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්න දදිිපපේ ක  

අදා  පාර්ශව්යන්වලට; පක්ෂවලට තුතනන් තදකක බලය තිබුණු 

නිසාා ඒ අයට ඒ වයවසා්ථාවන් සාේමත කර ගැනීතේ හැකියාව 

ලැබුතණ්. ඒ වාතේම ඒ කිසිවක් ජන මත විචාර යකට තුඩු 

දුන්තන් නැහැ. නමුේ, තේ පාර්ලිතේන්තුවට අිළ දදිිපපේ කර 

තිතබන තයෝජනාව අනුව ජන මත විචාර යක් ඒ සාේබන්ධ්තයන් 

පැවැේවිය යුතුයි. ඒ සාතහා මහා සාේමතයක් ඇති කර ගත යුතුයි. 

තමොකද, ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවක වගන්ති සියයක් හමාරක් 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තිතබනවා. ඔය වගන්ති සියයටම එකඟ වන්නේ පුළුවන්, එක 

වගන්තියකට හිප විරුේධ් නේ, මුළු ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවටම 

විරුේධ් වන්නේ පුළුවන්. ඒ නිසාා තේ සාේබන්ධ්තයන් විවෘත 

බහුතර සාේමුතියක් තනොතවයි, සාමසා්ත සාේමුතියක් ඇතුව නව 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවක් සාකසාා ගත යුතුයි. එතැනදි විතශේෂතයන්ම 

අිළ අතප් ප්රමුඛ්තා හඳුනා ගත යුතුයි.  

විතශේෂතයන්ම අතප් මැතිවර  ක්රමය තවනසා් කර ගැනීම 

ිළිබබතව දැතවන වුවමනාවක් තේ සාමාජතේ  තිතබනවා. ඒ දැතවන 

වුවමනාව අිළ විසින් සාංසිඳුවිය යුතුයි. ඒ වාතේම තමතැනදි අිළ 

අමතක කරන්න තහොත නැහැ, ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවක් මඟින් එක 

පැේතකින් රාජයතේ  සා්ථාවරේවයේ, අනික් පැේතතන් 

ජනතාවතේ ප්රජාතන්ත්රවාදයේ ංරක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියලා.  

1978 ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාව මඟින් ංර්ිකක සාංවර්ධ්නය ප්රමුඛ් 

කරගේ නිසාා ප්රජාතන්ත්රවාදය කිසියේ දුරකට තල්ලු කරලා දාලා 

රාජය සා්ථාවරේවය මුල්තැනට ගේතා.  රාජය සා්ථාවරේවය ංර්ිකක 

සා්ථාවරේවය තවන්න පුළුවන්; තේශපාලන සා්ථාවරේවය තවන්න 

පුළුවන්; ංරක්ෂක සා්ථාවරේවය තවන්න පුළුවන්. ඒ වාතේම අද 

තවනතකොට  ඒකට පිපසාර සා්ථාවරේවයේ එකතුතවලා තිතබන්න 

පුළුවන්. ඒ වාතේම අනික් පැේතට තර්කය තගොඩනැඟිලා 

තිතබනවා, හැකිතාක් දුරට ප්රජාතන්ත්රවාදය තදන්න ඕනෑ; 

හැකිතාක්දුරට පහ ට ප්රජාතන්ත්රවාදය තගනියන්න ඕනෑ කියලා.   

ඇතැේවිට ඒ මඟින් රාජය සා්ථාවරේවය අභිතයෝගයට 

ලක්තවන්න පුළුවන්. ඒ නිසාා රාජයතේ  සා්වභාවය ිළිබබත 

ප්රශ්නතේ දී රාජය හා ංගම අතර සාේබන්ධ්ය ිළිබබත තිතබන 

ප්රශ්නයවලදී, විධ්ායකය, වයවසා්ථාදායකය, හා අධිකර ය 

ිළිබබතව තිතබන ප්රශ්නවලදී සාහ මැතිවර  ක්රමය ිළිබබත තිතබන 

ප්රශ්නවලදී රාජය සා්ථාවරේවය කඩතනොවන ංකාරයට අිළ ක්රියා 

ක  යුතුයි. තමොකද, අිළ කැමැති වු ේ, අකමැති වු ේ අද 

තලෝකය ශීඝ්ර තවනසාකට ලක්තවමින් තිතබනවා. බටහිර තලෝකය 

අද ශීඝ්ර තවනසාකට ලක්තවමින් තිතබනවා. දශක හතරක් තුනක් 

තිසා්තසාේ තගනිච්ච නිදහසා් තවත තාම, තගෝලීයකර ය වැනි වදන් 

අද දතිහාසායට එකතුතවමින් තිතබනවා. ඒ තවනුවට ප්රබල 

ජාතිකේවය සාහ ංරක්ෂ වාදය තදසාට ගමන් කරන බව මහා 

බ්රිතානයතේ  පවේවපු ජනමතවිචාර තයනුේ, ඇතමිපකා එක්සාේ 

ජනපදතේ  පැවැේවූ ජනාධිපතිවර තයනුේ තපනී යනවා. ඒ 

වාතේම ලබන වසාතර් පවේවන්නට නියමිත ප්රංශ සාහ ජර්මන් 

ජනාධිපතිවර වලිනුේ සිේධ් වන්තන් නිදහසා් තවත තාමේ 

තගෝලීයකර යේ අවසාන් හුසා්ම තහළීම පම යි. ඒ නිසාා අිළ දැන් 

අලුේ තලෝක තේේවයට ගැලතපන විධියට අතප් වයවසා්ථාව 

සාැකසීම පම ක් තනොතවයි, අතප් සාමාජ ංර්ිකක උපාය 

මාර්ගයනුේ තවනසා් කරගත යුතු කාලය එ ඹිලා තිතබනවා. ඒ 

නිසාා තේ තවනසා්වීමට සාෑම සාමාජ කණ්ඩායමක්ම  ලඝු විය යුතුයි.    

උතුතර් ඇතැේ ිළිපසා් අීරතයට රට තගනියන්න උේසාාහ කරන 

බව අපට තපතනනවා. ඒ උේසාාහයන්ට ප්රතිචාර දැක්වීේ දකුත ේ 

ඇති තවන බව අපට තපතනනවා. නමුේ ඒ අීරතයට රට ඇ දතගන 

යාම ව ක්වා, රට අනාගතයට ප්රවිෂ්ට කරන්න නේ තේ නව 

තේේවයන් තු  සියලු තදනාට එකඟ තවන්න පුළුවන් වන 

ගරුේවතයන් දදිිපයට යන්න පුළුවන් වන වයවසා්ථාවක් මිසාක් 

ජනතාව තබදන, ජනතාව අසාහනයට පේ කරන, ජනතාවතේ 

සාංහිඳියාව නැති කරන කිසිම ක්රියාවලියකට තහෝ රාජය අසා්ථාවර 

කරන  ගළු කිසිම ක්රියාවලියකට දඩ තනොතැබිය යුතුයි කියන එක 

අවධ්ාර ය කරමින් මම නිහ  වනවා. තබොතහොම සා්තුතියි.  

[පූ.භා. 11.40] 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල මහතා (උෙේ අධයාප  හා 

මහාමාර්ග අමාතයතුමා ෙහ පාර්ලිමේන්තුමේ 

ෙභා ායකතුමා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை - உயர்கல்வி மற்றும் 

வநடுஞ்சாமைகள் அமமச்சரும் பாராளுமன்றச் சமப 

முதல்வரும்) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, අතප් ගරු අනුර දිසාානායක මන්ත්රිතුමා 

ජනාධිපති තකොමිෂන් සාභා වාර්තාවල තේේවය ගැන එතුමාතේ 

කථාතේදී සාතහන් තකරුවා. මම ප මුතවන්ම එතුමාට දන්වන්න 

කැමැතියි, වාර්තා හයක් තිතබන බව. මීගමු ීකවර වරාය සාංවර්ධ්න 

වයාපෘතිය ිළිබබත තපේසාම. එම වාර්තාව අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

   තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට හා නීතිපතිට භාරදීලා 

තිතබනවා. මහියංගනතේ  කඩ සියය තවත ත සාංකීර් ය 

සාේබන්ධ් තපේසාම අල්ලසා් තහෝ දූෂ     තචෝදනා විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාවට හා  විග කාධිපතිට භාරදීලා තිතබනවා. 

සා්වාීකන රූපවාහිනී තසාේවය ිළිබබත තපේසාම අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

   තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට  භාරදීලා තිතබනවා. සී/සා 

රක්නා ංරක්ෂක ලංකා  සාමාගම  -ඇවන් ට් ගාර්ඩ් සිේධිය - 

සාේබන්ධ් ප්රශ්නය, වැලිසාර තවඩි තබතහේ ගබඩාව, හලාවත සාහ 

කුරු ෑගල වැවිලි සාමාගේ සාේබන්ධ්ව ඒ වාර්තා තුනම සාති 

තදකකට උඩදී ලැබී ඇත. තේ ිළිබබතව තල්කේ කාර්යාලතේ  නීති 

අංශය මඟින් දදිිප සාතිතේ දී අවශය ංයතනවලට තයොමු කරනු 

ඇත.  

ජනාධිපති විමර්ශන ඒකකය ගැන එතුමා ප්රශ්න තකරුවා. 

ප ගගිය කාලතේ  වාර්තා අදා  ංයතනවලට යැවීමට කටයුතු 

කරනවා. 2015 ජනවාිප සිට තමම ඒකකය ක්රියාේමක කරලා 

නැහැ. නමුේ 2017 ජනවාිප සිට නව නිලධ්ාිපන් පේකර 

ක්රියාේමක කරන බව දන්වා සිටිනවා. ඒ වාතේම අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා කරපු කථාවක් ගැනේ එතුමා ප්රශ්නයක් නැගුවා. 

මම එතුමාට කියන්න කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිසිම 

දවසාක පරීක්ෂ යක් නවේවන්න කිේතේ නැහැ.  ඒ නිසාා තේ 

අවසා්ථාතේදී තේ සා්ථානතේ  සිටින සියලු නිලධ්ාිපන්ට රජය 

තවනුතවන්  දැනුේ තදන්න කැමැතියි,  තනොබියව ඒ පරීක්ෂ  ඒ 

ංකාරයටම කරතගන යන්න කියලා.  මන්ත්රීවරුන්තේ ප්රශ්න ගැන 

කථා කරනවා නේ අර රුිළයල් පහට මුේදරයක් දුන් අවසා්ථාතේදී 

මුේදර 7,000ක් දුන්නා. නමුේ ඒක රුිළයල් 10ට වැඩිතකරුවාට 

ප ගව 3,500ක් ක ා. තේ ගැන ඔබතුමාතේ  අවධ්ානය තයොමු 

කරන තලසා මන්ත්රීවරු තවනුතවන් දල්ලීමක් කරනවා. ඒ වාතේම 

මන්ත්රීවරතයකු තවනුතවන් රුිළයල් 17,250ක පාර්ලිතේන්තු 

ංරක්ෂක විදුලි පහනක් සාතහා විදුලිබල මණ්ඩලයට තගවනවා. 

එම මුදල මන්ත්රීවරුන්තේ දීමනාවලට එකතු කර තදන්න පුළුවන්ද 

කියන එක ගැන, ඔබතුමාතේ අවධ්ානයට තයොමු කරන්න 

කැමැතියි.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අද ඓතිහාසික දවසාක්. තමොකද, නව 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාව නිර්මා ය කිරීම සාතහා තගන යන 

කටයුේතේදී, අද උතේ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා මණ්ඩලයට අනු 

කමිටු ග නාව වාර්තා දදිිපපේ ක ා. එම වාර්තා සාැකසීතේදී 

පාර්ලිතේන්තුතේ දන්න සියලු තේශපාලන පක්ෂ ඊට සාේබන්ධ් 

වු ා. ඒකේ ඓතිහාසික සිේධියක්. තමොකද, මීට තපර අතප් රතට් 

වයවසා්ථා තදකක් නිර්මා ය වු ා, ගරු සාභාපතිතුමනි. ඒ එක 

අවසා්ථාවකදීවේ ද්රවිඩ කණ්ඩායම යේ යේ තහේූනන් නිසාා                

එම වයවසා්ථා නිර්මා ය කිරීමට සාේබන්ධ් වුතණ් නැහැ. තේ 

අවසා්ථාව ඓතිහාසිකයි. තමොකද, ද්රවිඩ කණ්ඩායම වාතේම 

පාර්ලිතේන්තුතේ දන්න සියලු පක්ෂ අද තේ ක්රියාදාමයට එක්කහු 

තවලා තිතබනවා. අිළ තමොකක්ද තමතැන කරන්තන්?  

55 56 

[ගරු පාසලී චේිළක ර වක මහතා] 



2016  තනොවැේබර් 19 

යුේධ්ය කාලතේ  මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තමයි 

දසා්තසාල්ලාම කිේතේ, "දහතුන්වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නය ප්රමා වේ නැහැ" කියලා. එතුමා කිේවා, "Thirteen 

Plus" කියලා. දහතුන්වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය 

ප්රමා වේ නැහැ; ප ාේ සාභා බලය තබදීම ප්රමා වේ නැහැ; ඒ 

නිසාා අිළ  "Thirteen Plus"වලට යන්න ඕනෑ කියලා තමයි, එතුමා 

කිේතේ. යුේධ්ය අවසාන් වු ායින් පසා්තසාේ එතුමාතගන් ඇහුවා, දැන් 

තකෝ  "Thirteen Plus" කියලා. එතතකොට එතුමා තමොකක්ද 

කිේතේ? "මට ඒක තදන්න බැහැ. පාර්ලිතේන්තු තේරීේ කාරක 

සාභාවක් හරහා ඒ "Plus" එක අිළ තහොයමු" කියලා. අද අිළ 

කරන්තන් ඒකයි. රතට් එකීයභාවය ංරක්ෂා කර තගන, අද තේරීේ 

කාරක සාභාවක් පේ කරලා, දහතුන්වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නයට වැඩි යේකිසි බලයක් ලබා දීම සාතහා අිළ කටයුතු 

කරනවා. අන්න ඒ නිසාා තේක ඓතිහාසික අවසා්ථාවක්.  

මම විතශේෂතයන්ම තේ කාර ය මතක් කරන්න කැමැතියි. 

අතප් අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා, රාජය මුදල් විග නයට 

දදිිපපේ ක  පනේ තකටුේපත ගැන. ඒක තගතනන්න, අිළ භයයි 

කිේවා. අිළ භය නැහැ. තමොකද, ඒ පනේ තකටුේපත සාකසා් කත ේ 

අිළ. ගරු සාභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති 2003 අතප් ංණ්ඩුව 

යටතේ රාජය මුදල් විග නය සාේබන්ධ්ව අිළ තකටුේපතක් සාකසා් 

ක  බව. ඒ පනත තකටුේපේ කර අවුරුදු ග නාවක් ගත තවලා 

තිතබනවා. ඒකට අවශය තවනසා්වීේ අිළ කරන්න ඕනෑ. අවශය 

තවනසා්වීේ කරලා, විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභා පනේ 

තකටුේපත දදිිපපේ කරනවායි කියන  එක මම තේ අවසා්ථාතේදී 

මතක් කරනවා. 

ඊ ඟට, ශ්රී ලංකා මානව හිමිකේ තකොමිෂන් සාභාව ගැන එතුමා 

කිේවා. ඇේත වශතයන්ම එතුමා කියපු තේ නිවැරදියි, ගරු 

සාභාපතිතුමනි. Human Rights Commission එතක් තයෝජනා 

ක්රියාේමක තවන්තන් නැහැ. ඒ අතප් වටිනා කාලය. අිළ 

තකොමිසාමක් හැදුවා. ඒක නිර්තේශ නිකුේ කරනවා. නමුේ, ඒ එක 

නිර්තේශයක්වේ ක්රියාේමක තවන්තන් නැහැ. මම හිතන්තන් මුළු 

පාර්ලිතේන්තුවම තේ සාේබන්ධ්ව ිළයවරක් ගත යුතුයි. නිර්තේශ 

ග නාවක් නිකුේ කර තිතබනවා. මහජන දිනයට අතප්  ඟටේ 

නිර්තේශ ඇතු ේ ලියුේ අරතගන එනවා. නමුේ, ඒ එක 

නිර්තේශයක්වේ ක්රියාේමක කරන්න අවසා්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ 

වාතේම එතුමා කිේවා, මැතිවර  ගැන. මම එතුමාට තේ 

කාර යේ කියන්න කැමැතියි. ප ග ගිය රජය කාලතේ  තකොට්සාසා 

නිර් ය කිරීතේදී -delimitation- මට අද වාතේ මතකයි මැතිවර  

තකොමසාාිපසා්වරයා ඇවිල්ලා කිේවා, "සීමා නිර් ය කිිපම 

සාේබන්ධ්තයන් ඇති තවලා තිතබන තේේවය මමවේ දන්තන් 

නැහැ" කියලා. අද එතුමාේ සාේබන්ධ් තවලා සීමා නිර් ය කිරීම 

අවසාන් කිරීමට කටයුතු කරනවා. තමොකද, අිළේ කැමැතියි 

මැතිවර යකට යන්න. ප ගගිය අවුරුේතේ අිළ ජාතික මැතිවර  

තදකක් දින්නා. ජනාධිපතිවර ය දින්නා; පාර්ලිතේන්තු මහ 

මැතිවර ය දින්නා. එම නිසාා, දදිිප මැතිවර ය ජයග්රහ ය කිරීම 

ගැන අපට ප්රශ්නයක් තවන්තන් නැහැ. නමුේ, අවශය විධියට සීමා 

නිර් ය කරලා, මැතිවර  පවේවන බව තේ අවසා්ථාතේදී මම 

මතක් කරනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා කිේවා, 

ලැබුණු ජනවරම අනුව අිළ දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නය සාේමත ක ාට, ිළහිටවපු එම ංයතන ක්රියාේමක 

තවන්තන් නැහැ කියලා. ඒක ඇේත. තමොකද, අවුරුදු ග නාවක් 

තේ රතට් ති බුතණ් මර්දනය. නිලධ්ාිපන් මර්දනයට  යටේ තවලායි 

හිටිතේ . ඔවුන්තේ මනසා විකෘති තවලා. ඔවුන්ට සා්වාීකනව හිතන්න 

බැිප තලසා මර්දනයක් තිබුතණ්.  

පාර්ලිතේන්තුව හැටියට අතප් වගකීම තමයි, දසා්තසාල්ලාම 

නීතිය හදන එක. අිළ නීති සාකසා් තකරුවා. දහනවවන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය හරහා අිළ ඒ නීති සාකසා් කරලා තිතබනවා. 

නිලධ්ාිපන්තේ යුතුකම තමයි, ඒ නීති පාවිච්චි කරලා ජනවරතේ 

අභිප්රායයන් ක්රියාේමක කිරීම. තේක අමාරු කාර්යයක්. තමොකද, 

අවුරුදු ග නාවක් මර්දනයක් යටතේ හිටපු නිසාා. තරෝමතේ  හිටපු 

වහලුන් වාතේ තේේවයකට ජනතාව පේතවලා සිටියා. ඒ 

කාලතේ  තරෝමතේ  හිටපු වහලුන් නිදහසා් ක ාට පසා්තසාේ සාමහර 

වහලුන් මාසා තුනක් පම  නිදහසා් පුේගලයන් හැටියට දතලා 

අන්තිමට තමන්තේ සා්වාමියාතේ ගාවට ඇවිල්ලා කිේවා ලු, "මට 

නිදහසා් ජීවිතයක් එපා. මම කැමැතියි, වහතලක් තවලාම දන්න" 

කියලා. තමොකද, ඔවුන්තේ ජීවිතය පුරුදු තවලා තිබුතණ් යේ කිසි 

අ ක් ක්රියාේමක කරන්නයි.  

අිළ පාර්ලිතේන්තුතේ වගකීම දෂ්ට තකරුවා, දහනව වන 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය හරහා. ජනාධිපතිතුමාතේ 

බලතල එතුමා පාර්ලිතේන්තුවට දුන්නා. තලෝකතේ  තකොතහේවේ 

තේ වාතේ සිදුවීමක් තවලා තිබුතණ් නැහැ. එතුමා මීට වඩා  

බලතල පාර්ලිතේන්තුවට තදන්න කැමැේතතනුයි හිටිතේ . 

තරේෂ්සාධිකර ය තමයි කිේතේ, තමච්චර තදන්න එපා කියලා. 

තරේෂ්සාධිකර යයි එතසාේ කිේතේ! තරේෂ්සාධිකර ය තමයි 

පාර්ලිතේන්තුතේ හදපු තකටුේපත සීමා තකරුතේ. බලය තබදීමට 

අිළ කැමැතියි. අිළ රතට් ජනතාවට බලය යනවාට කැමැතියි. මම 

හැම තැනකදීම  තේ කාර ය කියනවා. දසා්තසාල්ලාම බලය 

තබදීමක් දල්ලුතේ, ද්රවිඩ ජනතාව තනොතවයි. දසා්තසාල්ලාම බලය 

තබදීමක් දල්ලුතේ, උඩරට සිංහල ජනතාවයි. තඩොනතමෝර් 

සාාමිවරයා ලංකාවට ංවාම ඔවුන් තමයි ගිහිල්ලා කිේතේ, "අපට 

තවනම තෆඩරල් පාලනයක් ඕනෑ" කියලා.  

තසාෝල්බිප සාාමිවරයා ංවාමේ ඔවුන් තමයි දසා්තසාල්ලාම 

ගිහිල්ලා එතහම කිේතේ. නමුේ එදා තමොකක්ද වුතණ්? එදා ද්රවිඩ 

ජනතාව කිේවා, "අපට බලය තබදීමක් එපා" කියලා. ඔවුන් එතහම 

කිේවා. තසාෝල්බිප සාාමිවරයා දදිිපයට ගිහිල්ලා අතප් ද්රවිඩ 

නායකයන් කිේවා, "අපට බලය තබදීමක් එපා. අිළ තේ                         

ශ්රී ලංකාතේ තබොතහොම සාතුටිනුයි ජීවේ තවන්තන්" කියලා. තේක 

තවනසා් වන්තන් අපට නිදහසා ලැබු ායින් ප ගවයි. නිදහසා 

ලැබු ාට ප ගව බලයට පේ වුණු පක්ෂ ක්රියා කරපු ංකාරය 

දැකලායි Federal Party එක 1950 ග න්වල ංරේභ වුතණ්.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, තේ ජාතික ංණ්ඩුව හැදුතේ, නිදහසා 

ලැබුණු දවතසාේ දතලා අපට විසාතන්න බැිප වුණු ප්රශ්න විසාතන්නයි. 

නිදහසා ලැබු ාට පසා්තසාේ තේ ජාතික ප්රශ්නය අිළ විසාඳුවා නේ, අද 

තේ ප්රශ්නය විසාතන්න දතුරු තවන්තන් නැහැ. මට මතකයි, අිළ 

දසා්තකෝතල් යන කාලතේ  තමතුමන්ලා දල්ලුතේ භාෂා අයිතිය 

විතරයි; only Language Rights. ඒකටේ අිළ විරුේධ් වු ා. භාෂා 

අයිතියටේ විරුේධ් වු ා. ඊට පසා්තසාේ දල්ලීේ වැඩි වු ා. එම 

තේේවය මඟ හිපන්න තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, 

අගමැතිතුමායි ජනාධිපතිවර යට කලින් ප්රකාශයට පේ කත ේ, 

මැතිවර  ප්රතිලලවලින් ප මුවැනියට ංපු කණ්ඩායමයි, 

තදවැනියට ංපු කණ්ඩායමයි එකතු තවලා ජාතික ංණ්ඩුවක් 

හදමු කියලා.  

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, you have only one more minute. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නිදහසා ලැබුණු දා දතලා අපට විසාතන්න බැිප වුණු ප්රශ්න අතප් 

දරුවන්ට දතුරු තනොකර, අිළ දායාදයක් හැටියට නිදහසා්, නිවහල් 

ශ්රී ලංකාවක් අතප් දරුවන්ට ලබා තදමුය කියන ප්රාර්ථනාව මත 

තමයි තේ ජාතික ංණ්ඩුව හැදුතේ. සා්තුතියි. 

 
[மு.ப. 11.52] 

 

ගරු ඩේලේ මේවා න්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் சதவானந்தா) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
வகளரவ தவிசாளர் அவர்கசள, 2017ஆம் ஆண்டுக்குாிய வரவு 

வசைவுத் திட்டத்தின் இரண்டாவது வாசிப்பின்சபாது எனது 

கருத்துக்கமள முன்மவத்திருந்சதன். அந்த வமகயில், இதில் 

காணப்படுகின்ற எமது மக்களுக்குப் பயன்தரக்கூடிய விடயங்கமள 

நாம் வரசவற்றிருந்சதாம். அசதசவமள, எமது மக்களின் 

நைன்கருதி சமலும் சசர்க்க சவண்டிய விடயங்கள் குறித்தும் 

சதமவகள் குறித்தும் நாம் எமது கருத்துக்கமள 

முன்மவத்திருக்கின்சறாம். எமது இந்தக் கருத்துக்கமள அரசு ஏற்று 

அவற்மற நிமறசவற்ற முன்வருவமன நாம் நம்புகின்சறாம்.  

இன்மறய குழுநிமை விவாதத்தில் அதிசமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்கள், பிரதம அமமச்சர் அலுவைகம் உள்ளடங்கைாக 25 

நிறுவனங்கள் சார்ந்த விடயங்கள் வதாடர்பில் இங்கு 

விவாதிக்கப்படுகின்றது. இந்நிமையில், நான் ஆமணக்குழுக்கள் 

வதாடர்பில் குறிப்பாக, சதசிய வபாலிஸ் ஆமணக்குழு, இைஞ்சம் 

அல்ைது ஊழல்  பற்றிய விசாரமணகள் ஆமணக்குழு, இைங்மக 

மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு, சதர்தல்கள் ஆமணக்குழு, நீதிச் 

சசமவகள் ஆமணக்குழு, கணக்காய்வுச் சசமவகள் ஆமணக்குழு 

மற்றும் எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழு சபான்றமவ வதாடர்பில் 

சிை வபாதுவான கருத்துக்கமள முன்மவக்கைாவமன 

எதிர்பார்க்கின்சறன்.  

ஆமணக்குழுக்கமள நியமிக்கின்றசபாது மூவினங்கமளயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற விதத்தில் அவற்றின் 

உறுப்பினர்கமள நியமிக்கசவண்டுவமன்று நான் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் சகட்டுக்வகாள்ள விரும்புகின்சறன். அசதசபாை, 

அரச நிறுவனங்கள், அரச திமணக்களங்கள், அரச 

கூட்டுத்தாபனங்களில் நிர்வாகக் கட்டமமப்பிலும் 

மூவினங்கமளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய வமகயில் 

நியமனங்கள் வசய்யப்பட சவண்டுவமன்றும் உச்ச நீதிமன்றம், 

சமன்முமறயீட்டு நீதிமன்றம், மாகாண சமன்முமறயீட்டு 

நீதிமன்றம், சமல் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றிலும் மூவினங்கமளயும் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் நீதிபதிகமள நியமிக்க 

சவண்டுவமன்றும்  சகட்டுக்வகாள்கின்சறன்.  

அசதசவமள, வடக்கு, கிழக்கில் நீதிமன்ற வமாழியாகத் தமிழ் 

வமாழி இருப்பதால், அங்கிருந்து சமல் விசாரமணக்காக சமல் 

நீதிமன்றங்களுக்கு அனுப்பப்படும் வழக்குகள் 

காைதாமதமாகின்றன. ஏவனன்றால், தமிழ் வமாழியில் 

பாிச்சயமில்ைாதவர்கள் சமல் நீதிமன்றங்களில் இருப்பதனால் 

அந்த வழக்கு விசாரமணகளில் காைதாமதசமற்பட்டு வழக்காளிகள் 

பை இன்னல்களுக்கு உள்ளாகின்றனர். எனசவ, அந்த 

இடங்களிலும் இன விகிதாசார அடிப்பமடயில் மாத்திரமல்ைாது, 

சதமவகமளக் கருதியும் தமிழ் வமாழியில் பாிச்சயமுள்ளவர்கமள 

நியமிக்கசவண்டுவமன்றும் சகட்டுக்வகாள்கின்சறன்.  

 அடுத்து, சதசிய வபாலிஸ் ஆமணக்குழு வதாடர்பில் குறிப்பிட 

சவண்டும். சதசியப் வபாலிஸ் ஆமணக்குழுவவான்று 

ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நிமையில் நாடளாவிய ாீதியில் வபாலிசாாின் 

இடமாற்றங்கள் மற்றும் பதவியுயர்வுகள் என்பன இந்த 

ஆமணக்குழுமூைம்தான் சமற்வகாள்ளப்படுகின்றதா என்பது பற்றி 

ஒரு வதளிவற்ற நிமைமம காணப்படுகின்றது.  ஏவனனில், 

இவ்வாறான வசயற்பாடுகள் வதாடர்பில் பல்சவறு அரசியல் 

தமையீடுகள் இடம்வபறுவதாகக் கூறப்படுகின்றது. இது 

வதாடர்பில் உண்மம நிமைமம வதளிவுபடுத்தப்பட சவண்டும்.  

அசதசநரத்தில், நான் ஏற்வகனசவ வதாடர்ந்து வலியுறுத்தி 

வருவமதப்சபால் 13வது திருத்தச் சட்டத்மத முழுமமயாக 

நமடமுமறப்படுத்தி மாகாணப் வபாலிஸ் ஆமணக்குழுக்கமள 

அமமக்க நடவடிக்மக எடுக்கசவண்டும். அதனூடாக அந்தந்த 

மாவட்டங்களில் இன விகிதாசார அடிப்பமடயில் வபாலிஸ் 

சசமவக்கான ஆளணி உள்வாங்கப்பட்டுப் பணிகளில் 

அமர்த்தப்படுவதனூடாக அங்கு சட்டம் ஒழுங்மகப் சபணுவது 

இைகுவாக அமமயும். அத்துடன், சதசிய நல்லிணக்கத்மத 

வலுவுள்ளதாகக் கட்டிவயழுப்புவதற்கும் 

வதாழில்வாய்ப்பின்மமமய ஓரளவிற்குக் குமறப்பதற்கும் சமூக 

ஒழுக்கங்கமளப் சபணுவதற்கும் இயலுமாக அமமயும் 

என்பமதயும் இங்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சறன்.  

அந்தந்தப் பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மக்களின் வமாழிகளில் 

பணியாற்றக்கூடிய வபாலிஸ் உத்திசயாகத்தர்கள் 

அதிகமாசனாமரப் பணியில் அமர்த்துவது அவசியம் என்பமதயும் 

நான் வதாடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வருகின்சறன்.   

அடுத்து, இைஞ்சம் அல்ைது ஊழல் பற்றிய விசாரமணகள் 

ஆமணக்குழு வதாடர்பில் பார்க்கின்றசபாது, இதில் 

முன்மவக்கப்பட்டுள்ள பை முமறப்பாடுகள் குறித்த விசாரமண 

அறிக்மககள் இன்னமும் முடிவுறுத்தப்படவில்மை எனத் 

வதாியவருகின்றது. அசதசநரம், அறிக்மககள் சிை 

பூரணப்படுத்தப்பட்ட நிமையிலும் அமவ வதாடர்பான சமைதிக 

நடவடிக்மககள் தாமதமாகி வருவதாகவும் கூறப்படுகின்றது. இது 

வதாடர்பில் உண்மமநிமை வவளிப்படுத்தப்பட சவண்டும். 

சமலும், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சிகள், அரசியல் உள்சநாக்கங்கள் 

காரணமாகவும் குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்மவக்கப்படுகின்ற 

நிமைமமகள் காணப்படுகின்றன. இவ்வாறான 

வபாய்க்குற்றச்சாட்டுக்கள் முன்மவக்கப்படுகின்றசபாது குற்றம் 

சுமத்தப்படுகின்றவர் சமூகத்தின் தவறான கண்சணாட்டத்திற்கு 

ஆளாகசவண்டி ஏற்படுகின்றது. எனசவ, இவ்வாறு 

சுமத்தப்படுகின்ற வபாய்யான குற்றச்சாட்டுக்கள் வதாடர்பில் 

உாிய விசாரமணகள் துாிதமாக சமற்வகாள்ளப்பட்டு உண்மமகள் 

வவளிப்படுத்தப்பட சவண்டும் என்பதுடன், அக்குற்றச்சாட்டுப் 

வபாய்யானவதனக் காணப்பட்டால் அக்குற்றம் 

சாட்டப்பட்டவருக்கு நிவாரணங்கமள வழங்கவும் குற்றச்சாட்மடச் 

சுமத்தியவருக்வகதிராகச் சட்ட நடவடிக்மககமள 

சமற்வகாள்வதற்கும் நடவடிக்மககள் சதமவவயன்பமத நான் 

இங்கு வலியுறுத்திக் கூற விரும்புகின்சறன். அந்த வமகயில் 

இைஞ்ச ஊழல்கள் சட்டத்தில் வபாய்யான குற்றச்சாட்டுக்கள் 

சுமத்தியவருக்வகதிராக இருக்கும் சட்ட விதிகமளக் கண்டிப்பாக 

நமடமுமறப்படுத்த சவண்டும் என்றும் இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் 

சகட்டுக்வகாள்ள விரும்புகின்சறன்.  

சமலும், இைங்மகயில் நமடவபற்ற உள்நாட்டு யுத்தத்தில் 

ஆரம்பகாைம் முதல் இடம்வபற்ற மனித உாிமமகள் மீறல் 

வதாடர்பில் இைங்மக மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவில், 

ஆராயப்பட்டு உண்மமகள் வவளிப்படுத்தப்பட சவண்டுவமன்று 

நாம் வதாடர்ந்தும் வலியுறுத்தி வருகின்சறாம். அசதசநரம், 

அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குாிய நியாயமான 

இழப்பீடுகளும் வழங்கப்படசவண்டும்.  சமலும், வபாய்யான 

குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்படுகின்ற நிமையில் அது வதாடர்பில் 

உடனடியாக உாிய விசாரமணகள் சமற்வகாள்ளப்பட்டு 

உண்மமகள் வவளிப்படுத்தப்படுவதுடன் குற்றச்சாட்டுக்கள் 

வபாய்வயன நிரூபிக்கப்படும் பட்சத்தில் குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான 

நபருக்கு உாிய நிவாரணம் வழங்கவும் குற்றம் 

சுமத்தியவருக்வகதிராகச் சட்ட நடவடிக்மக எடுக்கவும் 

சவண்டியது அவசியம் என்பமதயும் நான் இங்கு வலியுறுத்திக் 

கூற விரும்புகின்சறன்.   
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இைங்மகயில் மனித உாிமம மீறல்கள் இன்றும் 

வதாடர்வதாகசவ சர்வசதச ாீதியில் பிரச்சாரங்கள் 

சமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதன் உண்மமத்தன்மம 

வவளிப்படுத்தப்பட சவண்டும். மனித உாிமமகள் வதாடர்பில் 

வபாலிஸாருக்குக் கிமடத்துள்ள முமறப்பாடுகமளவிடப் பத்து 

மடங்கு அதிகமான முமறப்பாடுகள் மனித உாிமமகள் 

ஆமணக்குழுவுக்குக் கிமடத்துள்ளதாகச் வசய்திகள் 

வதாிவிக்கின்றன. அவ்வாறு முமறப்பாடுகள் 

கிமடத்துள்ளவதனில், அமவ சம்பந்தமான விசாரமணகள் 

தற்வபாழுது எந்தளவில் உள்ளன என்பமதத் வதளிவுபடுத்த 

சவண்டும். கடந்த காைங்களில் வபாலிஸாருக்கு எதிராக 170 

முமறப்பாடுகள் கிமடத்துள்ளதாகத் வதாியவருகின்றது. இமவ 

பற்றிய தற்சபாமதய நிமை என்ன என்பமதயும் வவளிப்படுத்த 

சவண்டுவமன்று நான் சகட்டுக்வகாள்கின்சறன்.  

பயங்கரவாதத் தடுப்புப் பகுதியில் அதன் வகாள்ளளமவவிட 

அதிகமாசனார் அதாவது 200 அல்ைது 300 சதவீதமாசனார் தடுத்து 

மவக்கப்பட்டுள்ளதாக ஐக்கிய நாடுகள் சமபயின் சித்திரவமதக்கு 

எதிரான வசயற்குழுவின் 59வது மாநாட்டில் 

வதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அசதசநரம் முல்மைத்தீவிலும் 

மட்டக்களப்பிலும் உள்ள சித்திரவமதக் கூடங்கள் பற்றி இைங்மக 

அரசாங்கம் இன்னமும் விசாாிக்கவில்மை என்றும் இந்த 

மாநாட்டில் வதாிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விடயங்கள் வதாடர்பிலும் 

உண்மமயான நிமைமமகள் பகிரங்கப்படுத்தப்பட சவண்டும்.  

சமற்கூறிய சதசிய வபாலிஸ் ஆமணக்குழு மற்றும் இைஞ்சம் 

அல்ைது ஊழல் பற்றிய விசாரமண ஆமணக்குழுமவ மாகாண 

மட்டத்தில் விஸ்தாிப்பதனூடாக மக்களுக்கு இருக்கின்ற 

அவசளகாியங்கமளக் குமறக்கைாம் என்பமதயும் இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்தில் நான் கூறிக்வகாள்ள விரும்புகின்சறன். அசதசநரம் 

அரசியைமமப்பின் 19வது திருத்தத்தின்கீழ் வகாண்டுவரப்பட்டுள்ள 

புதிய கணக்காய்வுக் கட்டமளச் சட்டத்மதச் வசயற்படுத்த இந்த 

அரசு முன்வர சவண்டும் என்றும் சகட்டுக்வகாள்ள 

விரும்புகின்சறன்.  

அடுத்தது, எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழு ஒன்று 

உருவாக்கப்பட்டுள்ளசபாதிலும் அதனது வசயற்பாடுகள் எதுவும் 

முன்வனடுக்கப்படாத நிமைசய காணப்படுவதாகத் 

வதாியவருகின்றது. எனசவ, அதற்குாிய பணிகமள வகுத்து 

அளிப்பது அவசியமாகும். தற்சபாது எமது நாட்டில் எல்மை 

நிர்ணயங்கள் பைவும் பல்சவறு அமமச்சுக்களாலும் 

திமணக்களங்களாலும் சமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

குறிப்பாக கிராம சசமவயாளர் பிாிவுகளின் எல்மைகள் 

வபாதுநிர்வாக அமமச்சினாலும் உள்ளூராட்சிச் சமபகளின் 

எல்மைகள் உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சமப அமமச்சினாலும் 

வபாலிஸ் பிாிவுகளுக்கான எல்மைகள் வபாலிஸ் 

திமணக்களத்தினாலும் சமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 

இவ்வாறு பல்சவறு தரப்புகள் எல்மை நிோ்ர்ணயங்களில் 

ஈடுபடுகின்றவபாழுது வபாதுமக்கள் பாாிய சிரமங்களுக்கு 

உட்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களும் ஏராளமாகும். இவ்வாறான 

ஏற்பாடுகளால் பை குமறபாடுகள் நாட்டில் நிைவுகின்றன.  

குறிப்பாக கிராம சசமவயாளர் பிாிவுகமள 

எடுத்துக்வகாண்டால், வகாழும்பு மாவட்டத்மதப் வபாறுத்த 

வமரயில் பத்தாயிரத்துக்கும் சமற்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு பிாிவும் 

யாழ். மாவட்டத்மதப் வபாறுத்தவமரயில் இரண்டாயிரத்துக்கும் 

சமற்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு பிாிவும் அனுராதபுரம் மற்றும் குருநாகல் 

மாவட்டங்கமளப் வபாறுத்தவமரயில் ஐந்நூறுக்கும் குமறவான 

மக்களுக்கு ஒரு பிாிவுமாக இருப்பமதக் காணமுடிகின்றது. இந்த 

நிமை மாற்றப்பட்டு நாடளாவிய ாீதியில் வபாதுவான நியதி 

சபணப்பட சவண்டும் என்பமதயும் சகட்டுக் வகாள்ள 

விரும்புகின்சறன். எனசவ, இவ்வமனத்து எல்மை நிர்ணயச் 

வசயற்பாடுகமளயும் நிரந்தர எல்மை நிர்ணய 

ஆமணக்குழுவின்கீழ் வகாண்டு வருவதனூடாக அவற்றின் 

விமனத்திறன் அதிகாிக்கும். அசதசவமள சுயாதீனமானதாகவும் 

முரண்பாடுகள் அற்றதாகவும் அமவ இயங்க முடியும் என்றும் நான் 

நம்புகின்சறன்.  

இன்று குறித்த சிை உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் கமைக்கப்பட்டு 

நீண்ட காைங்களாகின்றன. இதனால் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அந்தச் 

சமபகளில் இல்ைாதபடியினால் பிரசதச மக்கள் பை 

அவசளகாியங்களுக்கு உட்பட்டு வருகின்றனர். எதிர்காைத்தில் 

உள்ளூராட்சி மன்றத் சதர்தல்கமள நடத்துவதற்குக் காைதாமதம் 

ஏற்படுமாக இருந்தால், விசசட சட்டங்கமள ஏற்படுத்தி, அல்ைது 

ஒரு விசசட ஏற்பாட்டின் அடிப்பமடயில், அந்தப் புதிய 

சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்ட வமகயில், ஏற்வகனசவ இருந்து 

கமைக்கப்பட்ட சமபகளுக்குத் சதர்தல் நடத்துகின்ற 

காைகட்டத்திற்கு இமடயில், தற்காலிகமாக ஒரு குறிப்பிட்ட காை 

அவகாசத்மத அவற்றுக்குக் வகாடுத்து, அந்தக் காைப் பகுதியில் 

மக்களுமடய பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு வழிவகுக்க சவண்டும் 

என்றும் சகட்டுக் வகாள்கின்சறன்.  

அடுத்ததாக, சதர்தல் ஆமணக்குழு தனது எதிர்காை இைக்குத் 

வதாடர்பான விடயங்கமள உள்ளடக்கிய நூல் ஒன்மறக் கடந்த 

16ஆம் திகதி வவளியிட்டமமயானது, மிகவும் வரசவற்கத்தக்க 

விடயமாகும். இந்தப் பணிமய சமற்வகாண்டமம வதாடர்பில் 

அதன் தமைவர் மஹிந்த சதசப்பிாிய உட்பட ஆமணக்குழுவின் 

அமனத்து அங்கத்தவர்களுக்கும் எனது நன்றிமயத் 

வதாிவித்துக்வகாள்கின்சறன். அசதசநரம், ஏமனய சுயாதீன 

ஆமணக்குழுக்களும் இவ்வாறான ஆக்கபூர்வமான முயற்சிகமள 

முன்வனடுக்க சவண்டுவமனக் சகட்டுக்வகாள்கின்சறன். சதர்தல் 

ஆமணக்குழுவினால் அதனது பணிகமள சமற்வகாள்வதற்கு 

நிதிவயாதுக்கீடுகள் சபாதியதாக இல்மைவயன்ற குற்றச்சாட்டுகள் 

முன்மவக்கப்படுகின்றன. இதமனயும் நிவர்த்தி வசய்ய இந்த அரசு 

முன்வரசவண்டுவமன்று சகட்டுக்வகாள்கின்சறன்.  

சமலும், மருத்துவத் சதமவக்காக ஜனாதிபதி நிதியத்திலிருந்து 

நாடளாவிய ாீதியில் சிறந்த சசமவகள் முன்வனடுக்கப்பட்டு 

வருகிறது. அசதசவமள வடக்கு, கிழக்கில் யுத்தத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களிடமிருந்து வருகின்ற விண்ணப்பங்களுக்கு 

கூடிய கவனம் வசலுத்தி, ஒரு விசசட ஏற்பாடாகக் கருதி, 

அவர்களுக்குக் கூடிய நிதியுதவிகமள வழங்கசவண்டுவமன்று 

சமதகு ஜனாதிபதி அவர்கமளக் சகட்டுக்வகாள்வசதாடு, இந்தச் 

சந்தர்ப்பத்மத வழங்கிய வகளரவ தவிசாளர் அவர்களுக்கு 

நன்றியும் கூறி, எனது உமரமய முடித்துக்வகாள்கின்சறன்.  

 
[අ.භා. 12.05] 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සාභා අවසා්ථාතේදී 

අද දිනතේ  සාාකච්ඡාවට ලක් කරන ජනාධිපතිතුමාතේ වැය 

ශීර්ෂය, අගමැතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂය හා සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා 

ඇතුළු වැය ශීර්ෂ 22ක් ගැන කථා කිරීමට මට විනාඩි දහයක 

වාතේ කාලයක් දීම ගැන ඔබතුමාට සා්තුතිවන්ත තවනවා.  අිළ 

වාතේ ප ගතප  මන්ත්රීවරුන්ට කථා කිරීම සාතහා විනාඩි හතරක-

පහක වාතේ කාලයක් තමයි හේබතවන්තන්. අද දිනතේ  

ජනාධිපතිතුමාේ තේ ගරු සාභාතේ සිටින එක මම හුඟක් අගය 

කරනවා. ගරු අගමැතිතුමාේ තේ සාභාතේ සිටියා නේ තහොතයි 

කියලා මම හිතනවා. නමුේ එතුමා කාර්යබහුල නිසාා සාමහර 

තේලාවට තේ සාභාවට එන්න නැතුව ඇති.  

තමම වැය ශීර්ෂවලට මුදල් වැඩි කිරීම ගැන මම වැඩිපුර කථා 

කරන්න යන්තන් නැහැ. ජනාධිපතිවරතයකු වු ාම, එතුමාතේ 

රාජකාිප හිපයාකාරව කරන්න මුදල් තිතබන්තන් ඕනෑ. ඒ වාතේම 

තමයි, අගමැතිවරතයකු වු ාම එතුමාතේ රාජකාිපය හිපයාකාරව 
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පාර්ලිතේන්තුව 

කරන්න මුදල් තිතබන්න ඕනෑ. නමුේ තපොඩ්ඩක් හිතට ිපතදන්තන්, 

තේ ංණ්ඩුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාතේ කාලතේ  

''ජනාධිපතිවරයා තමන්න තේ තරේ මුදල් ප්රමා යක් වියදේ 

කරනවා''  කියලා කියපු නිසාායි. ඒ නිසාා අිළ ංප ග ඒ තේේවයටම 

යන්න හදනවාද කියන එක  තමයි මට ප්රශ්න කරන්න තිතබන්තන්. 

නමුේ මට නියමිත  කාලය ගන්නවා, ඊට වඩා වැදගේ කාර ාවක් 

ගැන කථා කරන්න. ඒ කාර ාව තමයි තේ  රජය තගන යන 

ංර්ිකක ප්රතිපේතිය. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, තේ රජය තමොන වාතේ ංර්ිකක 

ප්රතිපේතියක්ද තගනයන්තන්? තමුන්නාන්තසාේලාේ දන්නා විධියට 

තේ රජය නිතයෝ ලිබරල් ප්රතිපේතියක් තමයි දදිිපයට තගන යන්න 

බලාතපොතරොේතු තවන්තන්. චමිිළක ර වක ඇමතිතුමා මීට 

දසා්සාරතවලා කථා කර කිේවා, "නිතයෝ ලිබරල් ප්රතිපේතිය තේ 

රටට ගැ තපන්තන් නැහැ" කියලා. තක්ේබ්රිේ විශව්විදයාලතේ  

දන්නවා, චෑන්ේ කියලා  තකොිපයානු ජාතික ංර්ිකක විදයාඥතයක්. 

එතුමා කියනවා, නිතයෝ ලිබරල් ප්රතිපේති මාලාව දදිිපයට තගන 

යනවා කියන්තන්, golden straitjacket එකක් දැේමා වාතේ, 

එතහම නැේනේ රේතරන් තතොණ්ඩුවක් දැේමා වාතේ තදයක්  

කියලා.  

තමම නයාතේ  තමොනවාද තිතබන කාර ා? එහි කාර ා 

දහයක් තිතබනවා. ඒ තමයි, තපෞේගලිකකර ය කරන්නය කියන 

එක. උේධ්මනය පුළුවන් තරේ අඩු කරන්න කියනවා. රාජය 

තසාේවය පුළුවන් තරේ අඩු කරන්න කියනවා. අය වැය පරතරය  අඩු 

කරන්න - "balance the Budget" - කියනවා, ගරු සාභාපතිතුමනි. 

"Liberalize trade" කියනවා. ඒ කියන්තන්, තවත ත ගිවි ගේ හරහා 

ංර්ිකක වර්ධ්නයක් ගන්න ඕනෑය කියනවා. ඊට අමතරව, 

deregulate foreign investment, deregulate capital markets, 

make the currency convertible, reduce corruption and 

privatize pensions වාතේ නයාය දහයක් තිතබනවා. තේවා තමයි 

දදිිපයට තගන යන්න ඕනෑ  කියලා තිතබන්තන්. හැබැයි, අද 

තමොකද තවලා තිතබන්තන්?  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අතනක් රටවල් තකොතහොමද සාංවර්ධ්නය 

තවලා තිතබන්තන් කියලා බැලුතවොේ තපතනනවා, තේ නිතයෝ 

ලිබරල් ංර්ිකක ක මනාකර ය හරහා තනොතවයි ඒ රටවල් 

සාංවර්ධ්නය තවලා තිතබන්තන් කියන එක. අිළ උදාහර යක් 

විධියට “තටොතයෝටා” තකොේපැනිය ගනිමු. තටොතයෝටා 

තකොේපැනියට අවුරුදු 25ක් යනතතක් ජපානතයන් ංර්ිකක 

සාහනයක් ලබා දුන්නා. තටොතයෝටා තකොේපැනිය 1958 වර්ෂතේ  

ප මුවැනි වතාවට ඇතමිපකාවට කාර් එකක් විකු න්න 

හදනතකොට, ඒක අසාාර්ථක වු ා. අවුරුදු 25ක් ජපාන රජතයන් 

තටොතයෝටා තකොේපැනියට සාහන  දීලාේ,  අවුරුදු 25කට ප ගව  

කාර් එකක් විකු න්න හදනතකොටත ්, ඒක කරන්න බැිප වු ා. ඒ 

නිසාා මම හිතන හැටියට තමම නයාය දදිිපයට තගන ගියා නේ, අද 

ජපානතේ  වාහන නිෂ්පාදනය කරන අංශයක් නැහැ; දකුණු 

තකොිපයාතේ shipbuilding අංශයක් නැහැ.  ඒ වාතේම, චීනතේ  

ංර්ිකක වර්ධ්නයක් බලාතපොතරොේතු තවන්නේ බැහැ.  

අතප් ගරු පාසලී චේිළක ර වක මැතිතුමා පැහැදිලි ක  

අන්දමටම ඇතමිපකාතේ තිබුණු ජනාධිපතිවර යේ, යුතරෝපා 

හවුතල් දන්නවාද, නැේද යන්න ීරර ය කිරීමට එංගලන්තතේ  

පැවැති ජනමත විචාර යේ දිහා බැලුවාම අපට තපනී යනවා, ඒ 

රටවල ජනතාවේ තේ නිතයෝ ලිබරල්වාදය ප්රතික්තෂේප කර තිතබන 

බව. තමොකද, තේ නිතයෝ ලිබරල්වාදතයන් සාාමානය ජනතාවට 

සාහනයක් හේබතවන්තන් නැහැ. ඇතමිපකාතේ පැවැති 

ජනාධිපතිවර  තයන් තඩොනල්ඩ් ට්රේප් ලැූ  ඡන්ද දිහා බැලුවේ, 

එංගලන්තතේ  පැවැති ජනමත විචාර ය දිහා බැලුවේ අපට එය 

තපනී යනවා. නාගිපක ප්රතේශවල අය විතරයි තේ ංර්ිකක 

ප්රතිපේතියට ඡන්දය තදන්තන්. ගේබද අයට තේ ංර්ිකක 

ප්රතිපේතිතයන් සාහනයක් හේබතවන්තන් නැහැ කියන එකයි 

ඒතකන් තපනී යන්තන්.    

අතප් අගමැතිතුමා කියනවා, TPP අේසාන් කරන්න කියලා.  

TPP අේසාන් කරන්න කියලා කිේවාට, එයින් සාහනයක් 

හේබතවන්තන් නැේනේ, අිළ තේ නයාය දදිිපයට තගන යන්තන් 

තමොකටද කියලා  මට තේරුේ ගන්න බැහැ, ගරු සාභාපතිතුමනි.  

ඒ වාතේම තේ ංර්ිකක සාැලැසා්ම තමොකක්ද? අිළ megapolis 

එකක් හදනවා කියලා කියනවා. Megapolis එකට අනුව දිසා්ත්රික්ක 

තුතන් ලක්ෂ 80ක් ජීවේ තවන්න ඕනෑලු. දතිිප දිසා්ත්රික්ක 22 තු  

ලක්ෂ 130යි ජීවේ තවන්තන්? එතතකොට අතප් කෘෂි කර්මයට 

තමොකද තවන්තන්? ඒ නිසාාද දන්තන් නැහැ, අක්කර 1,000ක් දීලා 

තගොවීන්ට සාහන තදන්න ඕනෑ කියලා තේ රජය කියන්තන්.  

ඇේත වශතයන්ම රටක ජනගහනතයන් සියයට 40ක් පම  

සිටින megapolis එකක් නැහැ කියලා මම විශ්වාසා කරනවා. 

සාමහර තවලාවට තටෝකිතයෝ, තයොතකෝහාමා, ඒ වාතේම කයිතරෝ, 

ඇතලක්සාැන්ඩ්රියා වාතේ  megapolis තිතබනවා. නමුේ, ඒ 

ප්රතේශවල ජනතාව දන්තන් ඔවුන්තේ භූතගෝලීය ිළහිටීම අනුවයි. 

එතහම නැතුව, රජතේ  ප්රතිපේතියක් දදිිපයට තගනිහිල්ලා 

තනොතවයි. ඒ නිසාා තේ වාතේ ප්රතිපේතියක් අතප් රටට 

ගැලතපන්තන් නැහැ කියලා මම විශ්වාසා කරනවා. ජාතික 

ංරක්ෂාව ිළිබබත වැදගේම හා මූලික තදයක් වන්තන්  ංහාර 

 ගරක්ෂිතතාව - food security - ංහාර  ගරක්ෂිතතාව ඇති කර 

ගන්න එක තමයි හුඟක්ම වැදගේ තවන්තන්. ඒක අපට 

තල්සිතයන්ම කර ගන්න පුළුවන්.  

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාතේ කාලතේ  අතප් වී 

නිෂ්පාදනය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් වු ා. ඒ වාතේම, බඩ දිපවා 

දල්ලුම සියයට 100ක්ම සාපුරා ගන්න අපට පුළුවන් වු ා. නමුේ, 

තමම රජතේ  ප්රතිපේතිය දිහා බැලුවාම ඔවුන් තමොකක්ද 

කියන්තන්? අක්කර 10,000ක වී වගාව නවේවලා, ඊට පසා්තසාේ  

ගර්කින් වවලා, එතහම නැේනේ ඕකිඩ් වවලා, ඒවා ිළට රට  

යවලා, ඒ මඟින් ංදායමක් ලබලා, ඒ මුදල්වලින් වී ගන්න කියන 

නයාය පත්රය ක්රියාේමක කරනවා නේ අපට දදිිපයට යන්න බැහැ. 

නමුේ,  මම තේ අය වැතේ  එක තහොත ලක්ෂ යක් දකිනවා. ඒ 

තමයි, තාක්ෂ ය තවනුතවන් තවන්ක  මුදල් ප්රමා ය විශාල 

තලසා වැඩිකර තිතබන එක. ඒක තහොත තදයක්. තාක්ෂ ය සාතහා 

වැඩි මුදල් ප්රමා යක් දැේමාට, ඒක තකොතහොමද කරන්තන් 

කියලාේ තේරුේ ගැනීතේ අවශයතාවක් තිතබනවා. උදාහර යක් 

තලසා වී නිෂ්පාදනය ගේතතොේ  අපට තපතනන තදයක් තමයි, 

නිෂ්පාදන වියදමින් සියයට 50ක්ම යන්තන් labour cost එකට. 

Labour cost ඒතකන් සියයට 50ක් පම  වැය තවන්තන් 

harvesting period එතක්දී. ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ නිසාා අපට 

තමොකක් තහෝ යන්ත්රයක් නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් වුත ොේ, 

අපට නිෂ්පාදන වියදම - cost of production - අඩු කරතගන යේ 

කිසි ංර්ිකක වර්ධ්න තේගයකට යන්න පුළුවන් කියලා මම 

විශ්වාසා කරනවා. 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් 

තිතබනවා. 
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ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, තේ රජය බලයට පේවු ාට පසා්තසාේ 

ක්රියාමාර්ග තුනක් ගේත නිසාා තමයි අිළ තේ තේේවයට වැටිලා 

දන්තන් කියන එකේ මට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්. ඒ 

තමොනවාද? මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තගන ං දැවැන්ත 

සාංවර්ධ්න කටයුතු සියල්ලම නැවැේතුවා. ඒ වාතේම, රජතේ  

තසාේවකයන්ට  රුිළයල් 10,000ක  දීමනාවක් දුන්නා.  ඒ මඟින් 

රජයට දරාගන්න බැිප වියදමක් කරන්න සිේධ් වු ා. ඒ නිසාා 

recurrent expenditure එක සාේපූර් තයන්ම වැඩි තවලා 

තිතබනවා. 

තේ රජය බදු ගහලා දැන් තමොකක්ද කියන්තන්? තේ රජය බදු 

ගහලා කියනවා,  ය බර නිසාා බදු ගැහුවා කියලා.  ය බර  නිසාා 
බදු ගහලා තිතබනවා නේ, දැන් ඒ  ය අඩුතවන්න ඕනෑ. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, අිළ 2015 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුතේ Annual Report 
එක බැලුතවොේ, ඒ අනුව තේ රජය තමයි වැඩිතයන්ම  ය 

අරතගන තිතබන්තන්. රුිළයල් මිලියන 1,200ක්  ය වශතයන් 

අරතගන තිතබනවා. ඒ වාතේම තවේ වැරදි ංර්ිකක 
ක මනාකර යක් හැටියට මම දකින්තන්, තපට්රල් මිල විශාල 

තලසා අඩු කිරීමයි.  තපට්රල් මිල විශාල වශතයන් අඩු කත ේ 
නැේනේ, තේ රජයට රුිළයල් බිලියන 2.5ක මුදලක් දතිිප කර 

ගන්න තිබු ා. අවුරුදු තදකකට රුිළයල් බිලියන 5ක් වාතේ 
මුදලක් දතිිප කරගන්න පුළුවන්කම තිබු ා. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව මිනිේතුවක කාලයක් 

තිතබනවා. 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

ඇේත වශතයන්ම ගරු මුදල් ඇමතිතුමා තමවර අය වැයට 

තහොත graph එකක් දාලා තිතබනවා, දදිිප අවුරුදු කිහිපතේ දී අිළ 

තකොපම   ය ප්රමා යක් තගවන්න ඕනෑද කියලා. 2019, 2020, 

2021, 2022 තවන තකොට එම ප්රමා ය රුිළයල් බිලියන 3 පැනලා 

තිතබනවා. රාජය ංයතන තපෞේගලීකර ය කරලා ඒ  ය 

තගවන්න බැිප තවනවා, ගරු සාභාපතිතුමනි. එතහම නේ තමොකක්ද 

අිළ කරන්න ඕනෑ? ඒකට අතප් නිෂ්පාදන වැඩි කරන්න අවශය 

 තවනවා. එතතකොට තමයි අපට ඒ  ය තගවන්න පුළුවන් 

තවන්තන්. ගරු සාභාපතිතුමනි, අිළ  යක් අරතගන කඩයක් 

හදනවා නේ, මුලින්ම foundation එක දාලා බිේති බැතතගන 

යනතකොට, ගිය වියදේ ප්රමා ය වැඩියි කියලා වහලය ගහන්න 

එපා කියනවා නේ, අපට ඒ  ය තගවන්න තකොතහොමටවේ බැිප 

තවනවා. අිළ කතඩ් හදන එක අවසාන් කරලා, බිසා්නසා්  එකක් 
පටන් ගේතාට පසා්තසාේ තමයි ඒ  ය තගවන්න පුළුවන් තවන්තන්. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, දැන් ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන්. 
 

ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා  
(மாண்புமிகு தாரக்க பாைசூாிய) 

(The Hon. Tharaka Balasuriya) 

මට තව විනාඩියක්,  ගරු සාභාපතිතුමනි.  

ඇේත වශතයන්ම තේ රජය අනුගමනය කරන වැරදි ංර්ිකක 
ක මනාකර ය නිසාා අිළ තේ තේේවයට වැටිලා තිතබනවා. ඒ 

නිසාා තමම නිතයෝ ලිබරල් ප්රතිපේති තවනසා් කරලා, රතට් හැම 

පැේතකටම සාංවර්ධ්නයක් යන ප්රතිපේති මාලාවක් දදිිපය ට 

තගනයන්න කියලා දල්ලා සිටිමින් මතේ වචන සා්වල්පය අවසාන් 
කරනවා.  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
The Hon. Rauff Hakeem, please. You have five 

minutes.  
 

[අ.භා. 12.15] 
 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා ( ගර ෙැලසුේ  හා ජල ෙේපාද  

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் 

நீர்வழங்கல் அமமச்சர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 

බිසා්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීේ. 

අද දින ගරු සාභාවට පැමි  සිටින ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික 

සාමාජවාදී ජනරජතේ  විධ්ායක ජනාධිපති නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

මැතිතුමාතගනුේ, ඒ වාතේම ගරු අග්රාමාතයතුමාතගනුේ, 

එතුමන්ලා යටතට අයේ වන අතනකුේ ංයතනවල වැය ශීර්ෂයන් 

ිළිබබතවේ සාාකච්ඡා කරන තේ අවසා්ථාතේදී එයට වචන 

සා්වල්පයක් එකතු කිරීමට අවසා්ථාව ලැබීම ිළිබබතව මා සාතුටු 

තවනවා. ගරු සාභාපතිතුමනි, අද උතේ ගරු අග්රාමාතයතුමාතේ 

කථාතේදී  අතප් රතට් විධ්ායක ජනාධිපති ධූරය තේ රතට් ජාතික 

සාමගිය ිළිබබත තක්න්ද්රසා්ථානයක් හැටියට එතුමා විග්රහ ක ා. ඒ 

වාතේම අපතේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා එහි සාංතක්තයක් 

හැටියටේ විග්රහ ක ා. ඒ වාතේම මීට තපර සිටි විධ්ායක 

ජනාධිපතිවරුන් සියලු තදනාටම වඩා එතුමන් විධ්ායක ජනාධිපති 

ධූරයට පේවීතේදී තේ රතට්  ගළු ජාීරන්තගන් විශාල ඡන්ද 

ප්රතිශතයක් ලැබු ා කියන එක ිළිබබතව කවුරුේ ංඩේබර විය 

යුතුයි.  එතුමන්තේ ංණ්ඩු කාලය තු  තේ රතට් ජාතික සාමගිය 

තගොඩනැඟීමට හැකි වාතාවර යක් ඇති තවලා තිබීම අිළ අගය 

කරන්නට ඕනෑ. විතශේෂතයන්ම අද උතේ ගරු අග්රාමාතයතුමාතේ 

කථාතේදී තේ රතට් මාධ්ය ක්රියා කරන ිළිබතවත ිළිබබතවේ යේ 

විතේචනයක් එල්ල වු ා.  

සාමහර තවලාවට අිළ හැම තදයක්ම අනුමත තනොක ේ, එක 

තදයක් මම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඊතේ  අතප් අධිකර  

අමාතයතුමා තේ සාභාතේදී  දතාමේම තහොත කථාවක් ක ා. එය 

හරවේ කථාවක්. විතශේෂතයන්ම ඊට තපර දින අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාතේ නිල නිවතසාේ රජතේ  මුල් තපත ේ අමාතයවරුේ, 

 ගළු ජන තකොටසා් නිතයෝජනය කරන පක්ෂ නායකයනුේ, අතප් 

ත්රිවිධ් හමුදාතේ ප්රධ්ානීන් සාහ බුේධි අංශතේ  ප්රධ්ානීන් කැතවලා 

ර තට් වර්තමාන තේේවය ිළිබබතව විග්රහයක් ක ා;  සාාකච්ඡාවක් 

ක ා. ගත යුතු ිළයවර ිළිබබතව සාාකච්ඡා ක ා. ඊට පසා්තසාේ අිළ ඒ 

ිළිබබතව ගන්නා ිළයවර සාේබන්ධ්තයන් ඊතේ  අතප් අධිකර  

අමාතයතුමා   තහොත විග්රහයක් ක ා. එතුමාතේ කථාතවන් තමන්ට 

වුවමනා තකොටසා් ටිකක් අරතගන අද මාධ්ය විශාල ශීර්ෂ පාස 

තයොදලා තිතබනවා.  

විතශේෂතයන්ම අතප් රටින් ISIS සාංවිධ්ානයට ගිය තිසා ්

තදතදතනකු ිළිබබත කථාව. ඒ තුිබන් දැන් තිතබන භීතිකාව තවේ 

වැඩි කිරීතේ ප්රව තාවක් තිතබනවා. ඇේත වශතයන්ම 

වගකීමකින් යුතු මාධ්ය තමන් උපුටා ගන්නා තකොටසා්වලට තදන 

ප්රසිේධිය, විතශේෂතයන්ම ශීර්ෂ පාස හැටියට තයොදා ගන්නා 

තකොටසා් දිහා බැලුවාම, ඒ ිළිබබතව අපට කනගාටුවක් ඇති 

තවනවා.  රතට් කලබල වැඩි කිරීතේ වුවමනාතවන්,- ඇේතටම 

එම තහොත කථාතේ යේ යේ තකොටසා්  ිළිබබතව අපටේ ප්රශ්න 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තිතබනවා. තමොකද, තේ ISIS සාංවිධ්ානයට එක් වුණු පවුල් 4ක 

සාාමාජිකයන් තිසා්තදතදනාතගන් විශාල ිළිපසාක් නැවත - [බාධ්ා 

කිරීමක්] පැමි  තිතබනවාය කියන එකේ කිව යුතුයි.  ඒ විතරක් 

තනොතවයි, තේක අවුරුේදකට විතර උඩදී තවච්ච සිදුවීමක්. අතප් 

ප්රාන්තතේ  අතනකුේ රටවල්වලේ තේ විධියට සිදු තවලා 

තිතබනවා. අතනක් කාර ය තමයි, අභයන්තරතයන් තේකට 

කිසිම තප ඹවීමක් තවලාේ නැහැ.  තවබ්අඩවි තුිබන් ංක්රම ය 

කර ගේත ිළිපසාක් එතහම ගියාට, ඒ ිළිබබතව සාමසා්ත මුසා්ලිේ 

ජනයා ිළිබබතවේ අනවශය භීතිකාවක් ඇති තවන ංකාරය ට 

මාධ්ය තමන්තේ වගකීම මඟහැරලා තේවාට ප්රසිේධියක් ලබාදීම 

ිළිබබතව අිළ කනගාටු විය යුතුයි.  

එතුමාතේ කථාතේදී තවේ කාර යක් ිළිබබතව කියලා 

තිබු ා. මුසා්ලිේ ජාතයන්තර පාසාල්වල සිටින විතේිකක ගුරුවරුන් 

තේ රට ත්රසා්තවාදයට තපො ඹවනවා කියන කථාවක් කියලා 

තිබු ා. ඒක තමොන තතොරතුරක් මත කිේවාද කියලා මම දන්තන් 

නැහැ. නමුේ, ඒකේ විකෘති කරලා ප  කරන්න දඩ තිතබනවා. 

තමොකද, එතහම තදයක් සිදු තවලා තිතබනවා නේ, අපට අයිතියක් 

තිතබනවා තනරපා දමන්න. එතහම නැේනේ visa තනොදී දන්න. ඒ 

තගොල්ලන් අල්ලලා නීතිය-  

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, your time is over.  

 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

තමහිදී මාධ්ය වගකීමකින් යුතුව තේ ගැන කටයුතු ක  
යුතුයි කියා මා අවධ්ාර තයන් කියනවා. තේ කාර ා 
දදිිපපේ කිරීමට මට අවසා්ථාව ලබාදීම ගැන ඔබතුමාට 
සා්තුතිවන්ත තවමින්, මතේ කථාව සාමාප්ත කරනවා. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු මහින්ද සාමරසිංහ අමාතයතුමා. 

 

[අ.භා. 12.21] 

 

ගරු මහින්ද ෙමරිංංහ මහතා (නිපුණතා ෙංවර්ධ  හා 
වෘ්තතීය පුහුණු අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவிருத்தி 

மற்றும் வதாழில்பயிற்சி அமமச்சர்) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඊතේ  අය වැය තදවන වර කියැවීතේ 

ඡන්දය පවේවන තකොට අිළ දැක්කා, නැවත වරක් තුතනන් 

තදකකට වඩා ඡන්ද ලබා තගන, ඒ තදවන වර කියැවීම සාේමත 

වු ාය කියා. ඒ වාතේම, තේ පාර්ලිතේන්තුතේ දතිහාසා ගත වන 

සිේධියක් වු ා. තදවැනි වතාවට අිළ දැක්කා, සියලුම  ගළු ජන 

තකොටසා් නිතයෝජනය කරන, තේ පාර්ලිතේන්තුතේ මන්ත්රීවරුන් 

ජනාධිපතිතුමාතේ, අගමැතිතුමාතේ සාේමුතිවාදී රජතයන් දදිිපපේ 

ක  තදවැනි අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා තදනවා. එය  ගවිතශේෂ 

ජයග්රහ යක් කියා මා දකිනවා. සාංහිඳියාව ගැන කථා කරන 

තකොට, තබදිලා තිබුණු රටක් නැවත වරක් අිළ එක් තසාේසාේ කරලා, 

රතට් ඒකීයභාවය ංරක්ෂා කිරීමට ප්රමුඛ්ේවය දීලා තේ යන 

ගමතන්දී, ද්රවිඩ, මුසා්ලිේ ජනතාව තවනුතවන් තේ පාර්ලිතේන්තුව 

නිතයෝජනය කරන සියලුම මන්ත්රීවරුන් තේ රජය තකතරහි  

විශ්වාසායය ප  කර තිතබනවා.  

ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන තකොට, 

විතශේෂතයන්ම තබොතහොම වැදගේ ංයතන ග නාවක් තේ වැය 

ශීර්ෂයට ඇතුළු තවන බව මා සාතහන් කරන්නට ඕනෑ.  මම තපොඩි 

අධ්යයනයක් කරලා බැලුවා, 2010 වර්ෂතේ  විතර දතලා 

ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂයට කුමන ංකාරතේ  මුදලක් 

පාර්ලිතේන්තුතවන් තවන් කරලා තිතබනවාද  කියලා. ඇේත 

වශතයන්ම, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ජනවාිප 

8වැනිදායින් පසා්තසාේ  රතට් ප්රධ්ානේවය භාර අරතගන එතුමාතේ 

අමාතයාංශය තමතහයවන්න පටන් ගේතාට ප ගව, තබොතහොම අඩු 

වියදමකින් තමයි එතුමාතේ කාර්ය භාරය කර තගන යන්තන් කියා 

අප දකිනවා. උදාහර යක් හැටියට ගේතාම, එතුමා මීට කලින් 

හිටිය අය වාතේ "රජතගදරට"  ගිතේ  නැහැ. එතුමා ඒක ප්රතික්තෂේප 

ක ා. එතුමා  අරලියගහ මන්දිරය භාර දුන්නා, අගමැතිවරයාට. 

තමවැනි තේවල් කලින් සිේධ් වුතණ් නැහැ.  

විතේශ ගමන් යන තකොට, එතුමා විශාල කණ්ඩායේ අරතගන 

යන ජනාධිපතිවරතයක් තනොතවයි කියා අිළ දකිනවා. එතුමා 

තබොතහොම සාරල ජීවිතයක් ගත කරන ජනාධිපතිවරතයක්.  ිළට රට 

සාංචාරයකට යන තකොට එතුමා කවුරු හිප කලින් යවලා 

කියන්තන්  නැහැ, ''මම දන්න තහෝටලතේ  තලොකුම කාමරය මට 

තවන් කරලා තදන්න''යි කියලා. එතුමා හැම තේලාතේම 

හිතන්තන්, ''නාසා්තිතයන් තතොරව, දූෂ තයන් තතොරව තමොන 

ංකාරතයන්ද රතට් සාංවර්ධ්නය දදිිපයට තගන යන්තන්'' කියන 

එකයි. ඒ වාතේම, යහපාලනයට, ප්රජාතන්ත්රවාදයට, අධිකර  

පේධ්තිතේ  සා්වාීකනේවයට වගවීම ිළිබබත විනිවිදභාවතයන්, 

සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභා තේ 

සියල්ලක්ම, වචනයට පම ක් සීමා කරන්තන් නැතිව ක්රියාවට 

නංවපු නායකතයක් කියන එක මම තේ අවසා්ථාතේදී තබොතහොම 

ංඩේබරතයන් සාතහන් කරන්නට කැමැතියි.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, දින සියතේ  පාලන කාලය තු දී ශ්රී ලංකා 

නිදහසා් පක්ෂතේ  බහුතරයකුයි තේ පාර්ලිතේන්තුතේ  තිබුතණ්. 

ප්රජාතන්ත්රවාදය තවදුරටේ ශක්තිමේ කිරීමක් හැටියට, දහනව වන 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ 

කරන්න එතුමා ඍජුව මැදිහේ තවලා, ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂයේ 

සාේබන්ධ් කර තගන, එක්සාේ ජාතික පක්ෂයේ සාේබන්ධ් කර 

තගන, පාර්ලිතේන්තුව නිතයෝජනය කරන තවනේ පක්ෂේ 

සාේබන්ධ් කර තගන  ගවිතශේෂ ජයග්රහ යක් ඒ අවසා්ථාතේදී 

ක ාය කියන එක මම පැහැදිලිව කියන්නට කැමැතියි. තමවැනි 

තේවල් කරන තකොට, ඇේත වශතයන්ම එතුමාට ලකුණු 

වැතටනවා. තේශීය වශතයන් පම ක් තනොතවයි, ජාතයන්තර 

වශතයනුේ එතුමාට විශාල වශතයන් ලකුණු වැතටනවා. 

ජාතයන්තරතයන් ලකුණු ලබා තදන්තන් ඔය තේදිකාවට 

ගිහිල්ලා කථා කරන කථාවලට තනොතවයි. එතලසා කරන කථා 

ඇේත වශතයන්ම ක්රියාවට නංවලා තිතබනවාද නැේද කියන එක 

බලලා තමයි ඒ ලකුණු ලබා තදන්තන්. ඒ නිසාා තමයි ඇේත 

වශතයන්ම එතුමාට ජාතයන්තර ිළිබගැනීම සාහ තේශීය ිළිබගැනීම 

ලැබිලා තිතබන්තන්.  

ඊතේ  මම එතුමාේ එක්ක අතප් දිසා්ත්රික්කතේ  සාංවර්ධ්න වැඩ 

කීපයකට සාහභාගි වු ා. අතප් දිසා්ත්රික්කයට පම ක් තනොතවයි, 

තවනේ දිසා්ත්රික්කවලටේ එතුමා ප්රථම වතාවට යනතකොට, ඇේත 

වශතයන් ප්රධ්ාන තේශපාලන පක්ෂ තදක නිතයෝජනය කරන සියලු 

තදනාම එතැනට ඇවිල්ලා එතුමාව ිළිබගන්න ංකාරය මම දැකලා 

තිතබනවා. තේ විධිතේ  තේේවයක් කලින් තිබුතණ් නැහැ.  එතුමා 

නිතයෝජනය කරන ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂතේ  මන්ත්රීවරු පම ක් 
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තනොතවයි, තවනේ පක්ෂවලට අයිති අයේ එතුමා  තවනුතවන් 

ඇේත වශතයන්ම banners ගහනවා; cut-outs ගහනවා; එතුමාව 

ිළිබගන්න එනවා. එතුමා අගමැතිතුමා සාමඟ සාේබන්ධ් තවලා තේ 

වාතේ තේශපාලන සා්ථාවර භාවයක් අද තේ රතට් සා්ථාිළත කර 

තිතබනවා. එම  තේශපාලන සා්ථාවර භාවතයන් තමයි ංර්ිකක 

සා්ථාවර භාවයක් ඇති තවන්තන්; ඒ තේශපාලන සා්ථාවර භාවතයන් 

තමයි සාමාජ සා්ථාවර භාවයක් ඇති තවන්තන්. ඒ තේශපාලන 

සා්ථාවර භාවය  විතේශ ංතයෝජනය තගන්වා ගන්න අවශයයි. 

ජාතයන්තරතේ  සාහතයෝගය ලබා ගන්න ඒ තේශපාලන සා්ථාවර 

භාවය අවශයයි. තේ සියල්ලක්ම කරන ජනාධිපතිවරතයක් හැටියට 

අිළ තබදීමකින් තතොරව එතුමාතේ නායකේවය ිළිබගන්න 

වුවමනායි, එතසාේ කටයුතු ක  යුතුයි කියන තේ මම විතශේෂතයන් 

තේ අවසා්ථාතේදී සාතහන් කරන්න කැමැතියි.  

එතුමාතේ ගමන දිහා වාතේම එතුමා ලබා තදන පැහැදිලි 

නායකේවය දිහා බැලුවාම තපතනනවා, එතුමාට විශාල 

ජාතයන්තර ිළිබගැනීමක් ඇති තවලා තිතබන බව. එතුමාට තවනේ 

රටවලින් ංරාධ්නා කරනවා අිළ දකිනවා. එතුමාට නායකේවය 

ගන්න කියලා කියනවා. මෑතකදී මේ ද්රවය නිවාර  වැඩ 

ිළිබතව කට රාජය නායකයන් තදතදනායි තතෝරා ගේතේ. එක් 

තකතනක් අතප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා. අනික් තකනා තමයි 

උරුගුවාතේ ජනාධිපතිවරයා.  

තලෝකය වතට් ගිහිල්ලා මේ ද්රවය නිවාර ය ිළිබබතව කථා 

කරන්න කියලා එතුමාට ංරාධ්නයක් ලැබිලා තිතබනවා. තේවා 

නිකේ ලැතබන තේවල් තනොතවයි. එම විෂයය ිළිබබත 

වුවමනාතවන්, හදවතින් ක්රියා කරන නායකතයක් අතප් රතට් 

දන්නවාය කියලා ලංකාතේ  තානාපති කාර්යාලවල තසාේවය කරන 

නිලධ්ාිපන් ඒ අයතේ අගනුවරවලට වාර්තා ක ාට පසා්තසාේ මතයක් 

ඇති තවනවා. ඒ මතය ඇේත වශතයන්ම රටට අේ වන විශාල 

වාසියක්. උදාහර යක් හැටියට ගේතතොේ මෑතකදී තමන් සාතු 

බලතල සා්තේච්ඡාතවන්ම තදන්න දදිිපපේ වුණු විධ්ායක 

ජනාධිපතිවරයා නැේනේ එතහම කටයුතු ක  නායකතයක් 

දන්නවා නේ ඒ  කවුද කියලා මට කියන්න. කිසිම තකතනක් ඒ 

කටයුේත කත ේ නැහැ. නමුේ අතප් වර්තමාන අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා ඒ කාර්යය දටු ක ා. එතුමාතේ අේසානින් කැබිනට් 

මණ්ඩලයට කැබිනට් පත්රිකාවක් දදිිපපේ කර කිේවා, මීට වඩා 

බලතල එතුමාතගන් අයින් කරන්න කියලා. හැබැයි, 

තරේෂ්සාධිකර යට යන අවසා්ථාතේදී, - 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක කාලයක් 

තිතබන්තන්. 
 

ගරු මහින්ද ෙමරිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

තරේෂ්සාධිකර යට ගිය අවසා්ථාතේදී තරේෂ්සාධිකර ය 

ීරන්දුවක් දුන්නා, "කැබිනට් මණ්ඩලය එතහම ීරර යක් ගේතේ 

ජනතාවතගන් පේ වුණු නායකතයක් නිසාා ජනමත විචාර යකින් 

තතොරව ඒ බලතල ගන්න බැහැ" කියලා. හැබැයි, එතුමා ඔප්පු 

ක ා එතුමාට බල තණ්හාවක් නැහැ කියන එක. එතුමා සාතු 

බලතල වැඩි කිරීම ිළිබබතව හැම තවලාතේම හිතන්තන් නැති 

නායකතයක් කියන එක එතුමා ඔප්පු කර තපන්නුවා. තේ නිසාා 

තමයි මම කලින් දතලාම කිේතේ ක්රියාතවන් තමයි ඇේත 

වශතයන්ම ඒ ිළිබගැනීම ලැතබන්තන් කියලා. අද කවුරු තමොනවා 

කිේවේ එතුමාතේ සාහ අගමැතිතුමාතේ ප්රදානේවතයන් සා්ථාිළත 

කරලා තිතබන තේ රජය තේ රතට් පැහැදිලි බහුතරය ිළිබගන්න 

රජයක්. ඒතක් කිසිම අඩුවක් නැහැ. ඒ සා්ථාවර භාවය මත අපට 

තලොකු ගමනක් දදිිපතේ දී යන්න පුළුවන් කියන එකේ තේ 

අවසා්ථාතේදී මතක් කරමින් මතේ වචන සාව්ල්පය තමතැනින් 

අවසාන් කරනවා. තබො තහොම සා්තුතියි. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

දිවා තභෝජනය සාතහා ගරු සාභාතේ කටයුතු පැය භාගයකට 

අේහිටුවනවා. 

 
රැේවීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අ්ත හිටුව  ලදින්                   

අ. භා. 1.00ට නිමයෝජය කථා ායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා]මේ ෙභාපති්තවමයන්  ැවත පව්තව  ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி. ப. 1.00 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் வதாடங்கிற்று. பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு திைங்க 

சுமதிபாை] தமைமம வகித்தார்கள்.    
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY SPEAKER [THE HON.THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමා.  

 
[අ.භා. 1.00] 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම තපෞේගලිකව සාතුටු තවනවා ඔබතුමා 

මුල ගතන් සිටින තවලාවක 2017 වර්ෂතේ  අය වැය සාේබන්ධ්තයන් 

මතේ ප මු අදහසා් දැක්වීම සිදු කරන්න අවසා්ථාව ලැබීම ිළිබබතව. 

විතශේෂතයන් අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අග්රාමාතයතුමාතේ 

කාර්යාලය ප්රමුඛ්ව තේ ර තට් වැදගේම ංයතන 22ක් ිළිබබතව 

සාාකච්ඡා වන අවසා්ථාවක් තමයි, තමය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අද 

උතේ දතලා තේ ගරු සාභාව නිතයෝජනය කරමින් සිටියා. මා ඒ 

ිළිබබතව එතුමාට තපෞේගලිකවේ සා්තුතිවන්ත තවනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අංක 1 සිට 25 දක්වා වූ වැය ශීර්ෂවලින් 

ංයතන තුනක් ිළිබබතව පම ක් මතේ කාලය තු  අදහසා ්

දක්වන්න මම බලාතපොතරොේතු තවනවා. ඒ, මැතිවර  තකොමිෂන් 

සාභාවට, සීමා නිර් ය කිරීතේ තකොමිෂන් සාභාවට සාහ අවසාාන 

වශතයන් ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට අදා වයි. ඒ මාතෘකාවට ප්රතේශ 

වන්න දසා්සාර තවලා අය වැය තදවන වර කියැවීතේ විවාදයට අපට 

සාහභාගි වීමට තනොහැකි වූ තහේතුවේ, ඊට අදා  කාර ා 

ිළිබබතවේ ඔබතුමාතගන් කරුණු පැහැදිලි කරවාගන්න මට විනාඩි 

කීපයක් අවශය තවනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, තුතනන් තදකක වැඩි ඡන්දතයන් අය වැය 

සාේමත වීමේ සාමඟ අය වැය ිළිබබතව විවිධ් අර්ථ කථන ජන 

මාධ්යවලින් ඊතේ  ප්රචාරය වනවා අිළ දැක්කා. දතාම උේදාමතයන් 

සාමහරුන් කථා කරනවා අිළ දැක්කා. 'අය වැය තුතනක් තදකක 

ඡන්දයකින් සාේමත වීම තේශපාලන සා්ථාවරභාවතේ  සාංතක්තයක්, 

ජාතික සාමඟිතේ  සාංතක්තයක්' ංදී වශතයන් විවිධ් නිර්වචන ගලා 

ංවා. ඒ දර්ශක රාිකය මැේතේ  දියවන්නාව ඇතුත ේ තුතනන් 

තදකක මුද්රාවක් අය වැය මත තැබුවේ දියවන්නාතවන් එිබතේ  

මතය අය වැය සාේබන්ධ්තයන් දහ ට අේ ඔසාවපු 162 තදනාතේ 

මතය තනොතවයි, ගරු සාභාපතිතුමනි. ඒ තදක අතර විශාල 

පරසා්පරයක් තිතබනවා. මා ඒ ගැන තගොඩක් කථා කරන්න 

බලාතපොතරොේතු වන්තන් නැහැ. එක් උපුටා දැක්වීමක් පම ක් 

කරන්න මම ඔබතුමාතගන් අවසාර දල්ලා සිටිනවා.  
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඡන්ද 162ක් අය වැයට පක්ෂව ලැබුණු 

තවලාතේ අය වැයට එතරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරපු, කතශේරුකාවක් 

සාහිත, විපක්ෂතේ  ජනතා නිතයෝජිතයකු විධියට උේදාමතයනුයි මා 

තේ කථා කරන්තන්. ඒකාබේධ් විපක්ෂයේ, ජනතා විමුක්ති 

තපරමු ේ තවත ඒ තගෞරවය තේ රතට් ජනතාව ලබා තදන්න 

මැිබ වන්තන් නැහැ කියා මම හිතනවා. අය වැය ඡන්ද  විමසීමට 

පැය 48කට දසා්සාර තවලා තමයි අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා තේ 

ගරු සාභාතේ මතු කරපු රුිළයල් ලක්ෂ 7 දීමනාව තපෞේගලිකව 

තචක් පේ විධියට මන්ත්රීවරුන්තේ අේවලට ලැබුතණ්. මම ඇසින් 

දුටුවා එක් මන්ත්රීවරයකුතේ අතට ලැබුණු රුිළයල් ලක්ෂ 5 තචක් 

පතක්. ඒ නිසාා අේ 162 දහ ට එසාවුණු ංකාරය ගැන අප 

උේදාමයට පේ විය යුතු නැහැ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අප තසාොයා බලන්න ඕනෑ එිබතේ  මතය 

තමොකක්ද කියා. තේ ංණ්ඩුව බලයට තගන එන්න විශාල 

වශතයන් මාධ්ය භාවිතතේ  තයදුණු, විශාල කැප කිරීමක් කරපු තේ 

රතට් ංර්ිකක විශාරදතයකු, විදයාර්ිකයකු, තේ ංණ්ඩුව බලයට පේ 

කරන්න විශාල කැප කිරීමක් කරපු ංචාර්යවරතයකු දදිිපපේ ක  

අදහසාක් පම ක් දර්ශකයක් තලසා උපුටා දක්වන්න මම 

බලාතපොතරොේතු තවනවා. ඒ, ංචාර්ය ලලිතසිිප ගු රුවන් 

මහතායි. එතුමා තේ රටට දතාම අවංකව ංදරය කරන, කිසිදු 

අවසා්ථාවක වංචනික ක්රියා සාේබන්ධ්තයන් තචෝදනාවක් තනොලැූ  

විේවතතකු, රාජය නිලධ්ාිපතයකු විධියට කටයුතු කරපු විශ්වවිදයාල 

ංචාර්යවරතයක්. එතුමා ඊතේ  රෑ මට එවපු තකටි පණිවුඩය 

එතුමාතේ අවසාරය ඇතිව මම ඔබතුමාට උපුටා දක්වනවා. එතුමා 

තමොකක්ද කියන්තන්? එතුමා කියනවා, “If any kind of garbage 

can be passed there with two-thirds majority, what hope can 

we have on such a Parliament that it will protect Sri Lanka’s 

national interests?” කියා.     

තේ, ංණ්ඩුව තවනුතවන් විශාල සාේමාදමක්, මතවාද 

එකතුවක් ක  විශ්වවිදයාල පේධ්තිතේ  දන්න බුේධිමතතකුතේ 

නිර්වචනයක්. අන්න ඒ දර්ශක දිහායි අිළ බලන්න ඕනෑ. මම 

ඔබතුමාට ංරේභතේ දී සාතහන් කරමින් හිටිතේ , අපට අදහසා් 

දක්වන්න අවසා්ථාව ලැබුතණ් නැති එක ගැනයි. තේ විවාදය වැය 

ශීර්ෂ කිහිපයකටම සාේබන්ධ් නිසාා ඒ ිළිබබතව ගැඹුිපන් කථා 

කරන්න මම බලාතපොතරොේතු තවනවා. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

ඔබතුමාේ ඒ ගැන දන්නවා. ඒ සාේබන්ධ්තයන් අිළ ඔබතුමා එක්ක 

සාාකච්ඡා වට කිහිපයක් පැවැේවූවා. අය වැය තදවන වර කියවීතේ 

විවාදතේ දී මට අමතරව තේ සාභාව නිතයෝජනය කරන තජයෂ්ස, 

අේ දැකීේ සාහිත මන්ත්රීවරු දහතුන් තදතනක් ඔවුන්තේ කාලය දන් 

තදන්න ීරර ය ක ා, ඒකාබේධ් විපක්ෂය තවනුතවන්. දහතුන් 

තදතනක්, ගරු සාභාපතිතුමනි. හිටපු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ 

මැතිතුමා දන් එක් තකතනක්. ඊට අමතරව 1983 වසාතර් සිට තේ 

පාර්ලිතේන්තුව නිතයෝජනය කරන ගාමිණී තලොකුතේ මන්ත්රීතුමා, 

මහින්ද යාපා අතබ්වර්ධ්න මන්ත්රීතුමා, ජනක බණ්ඩාර 

තතන්නතකෝන් මන්ත්රීතුමා, තකතහිබය රඹුක්වැල්ල මන්ත්රීතුමා, 

සාාලින්ද දිසාානායක මන්ත්රීතුමා, රංජිේ ද තසාොයිසාා මන්ත්රීතුමා, 

රතේෂ් පතිර  මන්ත්රීතුමා, ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමා, 

තජොන්සා්ටන් ප්රනාන්දු මන්ත්රීතුමා, කංචන විතේතසාේකර මන්ත්රීතුමා, 

එසා්.එේ. චන්ද්රතසාේන මන්ත්රීතුමා, එසා්.සී. මුතුකුමාර  මන්ත්රීතුමා 

යන දහතුන් තදනාම අය වැය තදවන වර කියවීතේ විවාදතේ දී 

අදහසා් දැක්වීතමන් සා්තේච්ඡාතවන් දවේ වු ා. ඇයි දවේ වුතණ්? 

කාලය ිළිබබතව අපට තිබුණු ප්රශ්නය නිසායි. තතවන වර කියවීතේ 

විවාදතේ දී ඒකට යේ උේතරයක් ලැබී තිබු ේ, කාලය තවන් 

කිරීතේ ගැටලුව නිසාා අිළ දැඩි පීඩාවකට, පීඩනයකට ලක් වු ා. 

අිළ -ඒකාබේධ් විපක්ෂය- විපක්ෂය නිතයෝජනය කරනවාද, නැේද 

කියන එක ිළිබබතව මීට මාසා කිහිපයකට තපර ඔබතුමාට 

ගැටලුවක් තිබු ා නේ, ඒ ගැටලුවට අද වටිනාකමක් තිතබන්න 

විධියක් නැහැ. ඒක අද දතාම පැහැදිලියි. නමුේ පනසා් එකක් වන 

ඒකාබේධ් විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරුන්තේ මතය නිවැරදිව සාමාජගත 

කරන්න තේ සාභාතේදී අවසා්ථාවක් ලැතබන්තන් නැහැ; 

ලැතබන්තන් මද වශතයන්. අද තේ පාර්ලිතේන්තුතේ, 

සාභානායකතුමාතේ කාර්යාලතේ , විපක්ෂ නායකතුමාතේ 

කාර්යාලතේ  වැය ශීර්ෂ ගැන කථා කරන නිසාා, ප ග ගිය 16 වනදා 

කාලය තබදා තිූ  ංකාරය ිළිබබතව මම ඔබතුමාට කියන්නේ. 

වා ගතේව නානායක්කාර මන්ත්රීතුමාට විතරක් විනාඩි 20ක් තවන් 

කරලා තිබු ා; තශහාන් තසාේමසිංහ මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 4යි;  ඩී.වී. 

චානක මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 4යි; රියානි විතේවික්රම මන්ත්රීතුමියට 

විනාඩි 5යි; නිතරෝෂන් තප්රේමරේන මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 4යි; 

තලොහාන් රේවේතේ මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 5යි; එසා්. එේ. 

චන්ද්රතසාේන මන්ත්රීතුමාට විනාඩි 5යි. අතප් මුළු කණ්ඩායමටම 

හේබ තවලා තිබුතණ් විනාඩි 60යි. නිල විපක්ෂය විධියට ජනතා 

විමුක්ති තපරමු ට, ටීඑන්ඒ එකට කිසි ප්රශ්නයක් නැහැ. ටීඑන්ඒ 

එතක් කිකකතයෝ ජාතික මට්ටතේ ගැටලු ගැන අවධ්ානයක් තයොමු 

තනොක ේ, ජනතා විමුක්ති තපරමුතණ් අතප් මිත්ර මන්ත්රීවරු ඒ 

කාලය නිවැරදිව ංතයෝජනය කරනවා. අිළ ඒ ගැන සා්තුතිවන්ත 

තවනවා. ඒ ගැන ඊර්ෂයාතවන් තනොතවයි මම තේ කථා කරන්තන්. 

නමුේ මන්ත්රීවරු පනසා් එ ක් තදතනක් සාතහා කාලය තවන් කිරීතේ 

තේ ිළිබතවත අප්රමාදව තවනසා් කිරීම සාතහා ඔබතුමාට කාලය 

එ ඹී තිතබනවා, ගරු සාභාපතිතුමනි. දැනට ඔබතුමා කාලය තවන් 

කරන්තන් එක්සාේ ජාතික පක්ෂයට සියයට 40යි, එක්සාේ ජනතා 

නිදහසා් සාන්ධ්ානයට සියයට 30යි, ITAK, JVP, EPDP එකට 

සියයට 30යි ංදී වශතයන්. තමතසාේ කාලය තවන් කිරීම ිළිබබතව 

ඔබතුමා සාමාතලෝචනයක් ක  යුතුයි කියන එකයි මාතේ අදහසා. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම  ඔබතුමාතගන් දල්ලීමක් කරන්න 

කැමැතියි. ගරු දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිතුමා මීට කලින් පැවැති 

පක්ෂ නායක රැසා්වීමකදී තමම දල්ලීම කර තිබු ා. ගරු 

සාභාපතිතුමනි, ඔබතුමා සාහ ගරු කථානායකතුමා, ගරු 

අගමැතිතුමා ඇතුළු සියලුම පක්ෂ නායකයන්තගන් මම දල්ලීමක් 

කරන්න කැමැතියි, කරු ාකර මීට තපර පාර්ලිතේන්තුතේ තිබුණු 

සාේප්රදාය අනුගමනය කරන්න කියලා. එහිදී, ංණ්ඩු පක්ෂයට 

කාලය තවන් තකරුතණ් සියයට 55යි; විපක්ෂයට සියයට 45යි. 

කාලය තවන් වුතණ් සියයට 55යි; සියයට 45යි!  ඒ 55න් එක්සාේ 

ජාතික පක්ෂයට සියයට 35ක් දීලා, ංණ්ඩුව නිතයෝජනය කරන 

එක්සාේ ජනතා නිදහසා් සාන්ධ්ාන කණ්ඩායමට සියයට 20ක් 

තදන්න. 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමනි, තේ  Committee 

Stage Discussion එතක්දී විපක්ෂයට සියයට 60ක් තිතබනවා. 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඒ, තේ විවාදතේ දීයි. මම තේ කියන්තන්- 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තදවැනි වර කියවීමද? 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මම ඔබතුමාට සා්තුතිවන්ත වනවා, ඔබතුමා තමහිදී තේ ප්රශ්නය 

විසාතයි කියලා.  
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ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
තදවැනි වර කියවීමද? 

 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු සාභාපතිතුමනි, තදවැනි වර කියවීතේ සාහ අතනකුේ 

සියලුම විවාදවලදී. මම තේ ගැන දතාමේ පැහැදිලිව අවංකවම 

ඔබතුමාට කිේවා, කාරක සාභා විවාදතේ දී පම ක් ඒ ප්රශ්නය 

විසාඳු ා කියලා. ඒ විසාඳුතණ්, අිළ විපක්ෂතේ  කියලා ිළිබගේත 

නිසාා. හැබැයි තේ ගැටලුවක්ව තිතබන්තන්, ඒ ිළිබගැනීම අතනක් 

අවසා්ථාවලදී තනොතදන එකයි. ගැටලුතේ පීතෘේවය එතැනයි 

තිතබන්තන්, ගරු සාභාපතිතුමනි. ඒ නිසාායි මම කියන්තන්, මීට 

තපර තේ පාර්ලිතේන්තුතේ තිබුණු සාේප්රදාය අනුව නේ විපක්ෂ 

නායක කාර්යාලය සාහ සාභානායක කාර්යාලය එකතු තවලා 

සියයට 55ක් ංණ්ඩුවට, සියයට 45ක් විපක්ෂයටය දීලායි තිබුතණ්. 

අිළ එතැනට යමු. ංණ්ඩු පක්ෂයට තවන් කරන සියයට 55න් 

එක්සාේ ජාතික පක්ෂයට සියයට 35ක්  දීලා, සියයට 20ක් එක්සාේ 

ජනතා නිදහසා් සාන්ධ්ානය නිතයෝජනය කරන ංණ්ඩුතේ අයට 

තදන්න ඕනෑ.  ටීඑන්ඒ සාංවිධ්ානය සාහ ජනතා විමුක්ති තපරමු ට 

දතිිප තවන සියයට 45න්, සියයට 25ක් දීලා දතිිප සියයට 20 අපට 

තදන්න කියලා අිළ තයෝජනා කරනවා. එතතකොට, නිල වශතයන් 

ිළිබගන්නා විපක්ෂතයන් සියයට 5යි අඩු තවන්තන්; එක්සාේ ජාතික 

පක්ෂතයන් සියයට 5යි අඩු තවන්තන්.  

මට තපතනන්තන් නැහැ, ඒක තලොකු අසාාධ්ාර යක් කියලා. 

එතතකොට, අපට ලැතබන කාලය සියයට 15යි කියන එක සියයට 

20 දක්වා වැඩි වනවා. එතසාේ කාලය තවන් කිරීතමන් තේ ගරු 

සාභාව නිතයෝජනය කරන තරු  මන්ත්රීවරුන්  රාිකයකට 

තමන්තේ හෘදය සාාක්ෂියට එකඟව ජනතාවතේ ප්රශ්න ගැන කථා 

බහ කරන්නේ, ඔබතුමාතේ සාහ පාර්ලිතේන්තුතේ අවධ්ානය තයොමු 

කරන්නේ අවසා්ථාවක් ලැතබනවා. තේ කාර ා ිළිබබතව 

ඔබතුමාතේ අවධ්ානය තයොමු කරන්න, ගරු සාභාපතිතුමනි. 

තමොකද, පාර්ලිතේන්තුව ගැන තිතබන උනන්දුව දැන් වැඩියි, 

පාර්ලිතේන්තුතේ ිළිපහීම වැඩිවීමට සාමාන්තරවම. මම දන්තන් 

නැහැ, තකොතහොමද ඒක විග්රහ කරන්තන් කියලා. තේශපාලනතේ  

සාහ පාර්ලිතේන්තුතේ  ිළිපහීම වැඩිවීමට සාමාන්තරවම තවන 

උනන්දුවකුේ වැඩි තවලා තිතබනවා. ඒ, ගරු සාභාතේ කටයුතු 

රූපවාහිනිතේ  සාජීවීව විකාශය වීම මත.  

මන්ත්රීවරුන් වර්ගීකර ය කරන; evaluate කරන සාමහර 

තවබ් අඩවි තිතබනවා.  ඒකාබේධ් විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරුන්ට තේ 

ගරු සාභාතේ කථා කිරීමට තකොයි තරේ කාලයක් තිබු ාද කියලා 

තේ evaluation එතක්දී ග න් ගන්තන් නැහැ. ප්රතිලල තල්ඛ්නය 

අනුව ඒකාබේධ් විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරු අතිබහුතරයක් දන්තන් 

වලිගය ප්රතේශතේ . ඒ නිසාා ඔවුන්ට අසාාධ්ාර යක් සිදු වනවා. ඒ 

නිසාා කරු ාකර තේ  ිළිබබතව ඔබතුමන්ලා සියලුතදනාතේම 

අවධ්ානය තයොමු කරන්න කියලා මම ප මුව දල්ලා සිටිනවා.  

අතප් කාර්යාල පහ ගකේ ගැනේ කියන්න ඕනෑ, ගරු 

සාභාපතිතුමනි. ඒකාබේධ් විපක්ෂය තවනුතවන් ඔබතුමන්ලා 

කාර්යාලයක් දීලා තිතබනවා. ඒකට තබොතහොම සා්තුතියි. හැබැයි, 

කිසිම තසාේවකතයක් නැහැ; කිසිම උපකර යක් නැහැ. 

පාර්ලිතේන්තුතේ තුන්වැනි මහතල් කාමරයක් අපට දීලා 

තිතබනවා. ගරු සාභාපතිතුමනි, අවම වශතයන් තුන් තදතනක්තගන් 

සාමන්විත කාර්ය මණ්ඩලයක් අිළ බලාතපොතරොේතු වනවා. 

පිපග කය තමතහයවන නිලධ්ාිපතයක්, කනිෂ්ස තසාේවකතයක්, 

කාර්යාල උපකර  ටිකක්, අඩුම තරතේ පෑනක්වේ අපට ලබා 

තදන්න කියලා කෘතතේදීේවතයන් යුතුව දල්ලා සිටිනවා.   

ගරු සාභාපතිතුමනි, අිළ ප මුතවනි මාසා හතේ ම රැසා ් වුතණ් 

restroom එතක්. අපට ඒ කාලතේ   Committee Room එකක් 

ගන්න දඩ දුන්තන් නැහැ. ප ගව ගරු කථානායකතුමාතේයි, 

ඔබතුමාතේයි මැදිහේවීතමන් ඒක අපට ලැබු ා. ඒ නිසාා, 

ඒකාබේධ් විපක්ෂයට අවශය කරන තමම ප්රාථමික අවශයතාවන් 

ටික ලබා දීමට පාර්ලිතේන්තුව, සාභානායක කාර්යාලය සාහ 

විපක්ෂ නායක කාර්යාලය එකතු වී ඔබතුමන්ලාේ එක්ක අේවැල් 

බැත ගනියි කියලා මම විශ්වාසා කරනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මතේ තදවැනි කාර ාව තයොමු තවන්තන් 

"මැතිවර  තකොමිසාම සාහ සීමා නිර්  තකොමිසාම" 

සාේබන්ධ්තයනුයි. ගරු සාභාපතිතුමනි, අද වන විට තේ රතට් ප ාේ 

පාලන මැතිවර  තනොතියා අවුරුේදකුේ මාසා 7ක් දක්ම තගොසා් 

තිතබනවා කියා අිළ දන්නවා.  

මැතිවර යක් නැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 

ජනාධිපතිවරයා තලසා දන්න කාලතේ  තේක වු ා නේ, අවුරුදු 

එකහමාරක් මැතිවර  තනොතියා හිටියා නේ, යුතරෝපීය සාංවිධ්ාන, 

එක්සාේ ජාීරන්තේ සාංවිධ්ානය කුමන ප්රකාශ නිකුේ කරයිද කියන 

කාර ය ගැන තමුන්නාන්තසාේලා මා සාමඟ එකඟ තවයි.  

අවසාන් වරට ප ාේ පාලන මැතිවර ය පැවැේවූතේ  2011 

මාර්තු මාසාතේ  19වැනි දා. දැනට තිතබන සාංඛ්යා තල්ඛ්නවල 

හැටියටේ, ඔබතුමන්ලා දදිිපපේ කරන ප්රකාශ දිහා බැලුවාමේ 

ලබන අවුරුේතේ මාර්තු මාසාතයන් දසා්සාරතවලාවේ 

මැතිවර යක් පවේවන්න ූ දානමක් නැහැ කියන එක අපට 

තපතනනවා. ඒ කියන්තන් වසාර තදකක්! ප ාේ පාලන 

ංයතනයක ධුර කාලය වසාර 4යි. එයින් හිප අඩක් මැතිවර යක් 

නැතිව, සාභාවක් නැතිව  තගොඩනැඟිලි විතරක් තිතබන ංයතන 

බවට පේ තවලා තිතබනවා, ගරු සාභාපතිතුමනි. සාභාවක් 

කියන්තන් සාභාවට නිතයෝජිතයන් ංවාමයි. නැේනේ තිතබන්තන් 

හිසා් සාැකිලි, තගොඩනැඟිලි, උපකර , ප්රාේධ්න භාණ්ඩ විතරයි.  

මන්ත්රීවරයකුතේ ධුර කාලය අවුරුදු තදකක්, -හිප අඩක්- ඒ 

ංකාරතයන් දවේ තකොට තැබීම කිසිම සාාධ්ාර  කාර ාවක් 

තනොතවයි. තමොකක්ද, තේකට තහේතුව? තමුන්නාන්තසාේලා, -වගකිව 

යුතු ඇමතිවරු සාහ තමහි විෂය භාර අමාතය ෆයිසාර් මුසා්තාපා  

මහතා - දිගින් දිගටම කිේතේ සීමා නිර් ය තකොමිෂන් සාභාතේ 

වැඩ කටයුතු දවර තවලා නැහැ, ඒ නිසාා අපට මැතිවර ය 

තියන්න බැහැ කියලායි. ඒක තමයි කිේතේ.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, අිළ තපොඩ්ඩක් දතිහාසාය තදසාට ගමන් 

කරලා බලමු. තමොකක්ද වුතණ්?  2012 ංරේභ වුණු සීමා නිර් ය 

ජයලේ රවි දිසාානායක තකොමිසාතේ කාලය  2015 ජනවාිප 08වැනි 

දා නව ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට ිළවිසීතමන් පසා්තසාේ  තවේ 

දීර්ඝ ක ා. එතතකොට විෂය භාර ඇමතිතුමා විධියට හිටිතේ  ගරු 

කරු ජයූ ිපය මැතිතුමා. ඒ තකොමිසාමට නැවත පැමිණිලි ගේතා; 

තයෝජනා ගේතා; සාංතශෝධ්න ගේතා. හැබැයි, පනතේ පැහැදිලිව 

තිතබේදී ඒ ගැන තනොසාැලකිලිමේව ඇමතිවරයාට තිතබන පුංචි 

වගන්ති කිහිපයක් උපතයෝගි කර තගන අතශෝක පීිපසා ්

මැතිතුමාතේ නායකේවතයන් නව සාමාතලෝචන කමිටුවක් පේ 

කරලා, තේශපාලන පක්ෂවල නිතයෝජිතයන් ඒකට සාේබන්ධ් 

ක ා. අතශෝක පීිපසා් මැතිතුමා ධුර කාලය පුරාවටම තජයෂ්ස 

වැදගේ නිලධ්ාිපතයක්. අිළ එතුමාට ගරු කරනවා.   

 ගරු සාභාපතිතුමනි,  විනාඩි 19ක අමතර කාලයක් තිතබනවා. 

එයින් විනාඩි 10කට වැඩි කාලයක් ගන්න මට පුළුවන්කම 

තිතබනවා. ඒ අපට තවන් ක  කාලය. එක් කිකකතයක් දැන් 

නැහැ.  

තේ අවසා්ථාතේ ෆයිසාර් මුසා්තාපා ඇමතිතුමා ගරු සාභා ගර්භයට 

දුව තගන එනවා. ඒක තබොතහොම වැදගේ. ගරු සාභාපතිතුමනි, දැන් 

73 74 



පාර්ලිතේන්තුව 

තේ වර්තමාන සීමා නිර් ය ඇතු ේ ගැසාට් නිතේදනය අතප් 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අේසාන් කත ේ ගිය අවුරුේතේ අතගෝසා්තු 

මාසාතේ  21වැනි දා. එතතකොට විෂය භාර ඇමතිතුමා  ඔබතුමා 

තනොතවයි, අමාතයතුමනි. ඒ  වර්තමාන කථානායක ගරු කරු 

ජයූ ිපයතුමායි.  අද වන විට ඒ සීමා නිර් ය කරනු ලැූ  

ංයතනවලින් 133ක කිසිදු තදෝෂයක් නැති බව තහවුරු තවලා 

තිතබනවා. මැතිවර  තකොමසාාිපසාත්ුමා මාධ්යයට ඇවිල්ලා කිේවා, 

සීමා නිර් ය සාමාතලෝචන කමිටුතේ සාභාපතිතුමා මාධ්යයට 

ඇවිල්ලා කිේවා,-[බාධ්ා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාතේ 

කථාතේදී පැහැදිලි කරන්න. මට දතාම තකටි තවලාවක් 

තිතබන්තන්. [බාධ්ා කිරීමක්] ඔබතුමාතේ තවලාතේ දී පැහැදිලි 

කරන්න. ගරු සාභාපතිතුමනි, එතුමාට කථා කරන්න තවලාවක් 

තිතබනවා. ප ාේ පාලන අමාතයාංශතේ  වැය ශීර්ෂය විවාද 

තවනවා තන්.  
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා (පළා්ත ෙභා හා පළා්ත පාල  

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா - மாகாண சமபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அமமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
මට පැහැදිලි කරන්න තපොඩි තවලාවක් තදන්න. 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ෆයිසාර් ඇමතිතුමා අඩු ග තන් ශීලාචාර තවන්න. මට කථා 

කරලා දවර කරන්න දඩ තදන්න. 
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ඔබතුමා වැරදි කරුණු කියන්තන්. 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

හිප. ඒ කරුණු වැරදි නේ වැරැේද  නිවැරදි කරන්න ඔබතුමාට 

අවසා්ථාව තිතබනවා තන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, කරු ාකරලා මතේ කාලය ගන්න එපාය 

කියලා තගෞරවතයන් දල්ලීමක් කරනවා.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Let him speak. 

 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මා වැදගේ විධියට තේ කථාව පවේවාතගන ංවා.  
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Sir, I seek a clarification on a legal issue. 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
You can do it later. Let him finish his submission. -

[Interruption.] 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

දදිිප දිනයකදී එතුමාතේ අමාතයාංශතේ  වැය ශීර්ෂය ගැන 

විවාදයට ගැතනනවා. [බාධ්ා කිරීමක්] තහොතයි. ඒකට උේතරය 

තදන්න. මතේ කාලය තදන්න බැහැ, ගරු සාභාපතිතුමනි. [බාධ්ා 

කිරීමක්] 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Order, please! - [Interruption.]    
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මතේ කාලය නේ තදන්න බැහැ, ගරු සාභාපතිතුමනි. 
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Chairman, can I have only two minutes? There 
is a legal matter. 
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! Will you listen to me please?  තේ 

මන්ත්රීතුමා කරන්තන් එතුමාට නියමිත කාලය තු  කරන 

කථාවක්. ගරු ඇමතිතුමනි, ංණ්ඩු පක්ෂතයන් කාලය අරතගන 

ඔබතුමා කථා කරන්න. එතතකොට ඔබතුමාට උේතර තදන්න 

පුළුවන්. [බාධ්ා කිරීමක්]  No, that is not a point of Order. 
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

මට යුතුකමක් තිතබනවා - [බාධ්ා කිරීමක්]   
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ඔබතුමාට යුතුකම තිතබනවා වාතේම අනිේ අයටේ අයිතියක් 

තිතබනවා. යුතුකම අයිතියට යට කරන්න බැහැ. [බාධ්ා කිරීමක්] 

කරු ාකර මට කථා කරන්න දඩ තදන්න. බලන්න, තමතරේ 

ශීලාචාරව තේ කථාව පවේවාතගන ංවා. කිසිම ප්රශ්නයක් 

තිබුතණ් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට ප්රශ්නයක් තිතබනවා 

නේ ඔබතුමා එය දදිිපපේ කරන්න. ඒ ගැන සාාකච්ඡා කරමු. කිසි 

ගැටලුවක් නැහැ. ගරු සාභාපතිතුමනි, මතේ කථාවට එතුමා බාධ්ා 

ක ා; අසාාධ්ාර  තලසා බාධ්ා ක ා.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

හැබැයි එතුමා එනතකොට ඔබතුමාේ කිේවා, - 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

මා තගෞරවතයන් එතුමා ිළිබගේතා තන්. දතින් ඒක 

වැරැේදක්ද?  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තහොතයි, තහොතයි. දතා තහොතයි. [බාධ්ා කිරීමක්]   

75 76 

[ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මහතා] 
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ගරු ලක්ෂ්මන් මෙම විර්ත  මහතා (විදයා  තාක්ෂණ හා 

පර්මේෂණ රාජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் வசவனவிரத்ன) - விஞ்ஞான, வதாழில் 

நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி இராஜாங்க அமமச்சர்) 

(The Hon. Lakshman  Senewiratne - State Minister of  
Science, Technology and Research) 
We can give him two minutes from our side. 
 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Let the Hon. Dullas Alahapperuma finish his 

submission. He is on his feet. 
 
ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, සාභා 133ක සීමා නීර් ය තවලා 

තිතබනවා. මිනින්තදෝරු තදපාර්තතේන්තුතේ සිතියේගත කිරීේ 

අවසාන් තවලා තිතබනවා. සීමා නීර් ය කිරීතේ සාමාතලෝචන 

කමිටුතේ සාභාපතිතුමා කියනවා, තේ මැතිවර  ඕනෑ තවලාවක 

පවේවන්න පුළුවන්ය, මැතිවර යට අදා  පුංචි පුංචි කාර ා 

ටිකක් සාේබන්ධ්තයන් පාර්ලිතේන්තුතේදී එකතු තවලා සාාමානය 

බහුතර ඡන්දයකින් ීරර ය කරන එක විතරයි කරන්න 

තිතබන්තන් කියලා. ඒක එක පැේතක්. අනික් පැේතතන්, සාභා 

366න් සාභා 58ක විතරයි සිතියේගත කිරීේ කරන්න දතුරු තවලා 

තිතබන්තන්. දැන් අිළ උම තේ තක වරට ඇවිල්ලායි තිතබන්තන්. 

අිළ tunnel එතක් තක වරට ඇවිල්ලායි තිතබන්තන්. ඒ නිසාා දැන් 

ංණ්ඩුවට වග කීමක් තිතබනවා. එක්තකෝ තේ සාභා 133 සාතහා 

මැතිවර  පවේවන්න පුළුවන්. ඒ සාතහා අිළ  පාර්ලිතේන්තුතේ 

එකතු තවලා කටයුතු කරමු. එයට තිතබන බාධ්ාව තමොකක්ද? 

තමුන්නාන්තසාේලා වංගු ගහන්න හදන්න එපා. මා කියන්තන් 

අර්ථයක් ඇතිවයි.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, සීමා නිර් ය සාමාතලෝචනය කිරීතේ 

කමිටුතේ ගරු සාභාපති, අතශෝක පීිපසා් මැතිතුමා, කතශේරුකාවක් 

සාහිත රජතේ  නිලධ්ාිපතයක් විධියට එතුමා ප ග ගිය 30වැනි දා 

පුවේ පේ සාේමුඛ් සාාකච්ඡාවකදී තමොකක්ද කියන්තන්? මා 

තනොතවයි තමතහම කියන්තන්. සීමා නිර් ය කමිටුතේ 

සාභාපතිතුමා ප්රධ්ාන කාර ා 5ක් කියනවා. එතුමා කියන්තන් 

තමොකක්ද?  "දැන් අිළ අතප් කාර්ය භාරය දෂ්ට කරලා දවරයි. 

මිනුේපති තදපාර්තතේන්තුතේ වැතඩ් විතරයි අතේ තිතබන්තන්. 

පිපවර්තන කටයුතු විතරයි දතුරු තවලා තිතබන්තන්. අතප් කාර්යය 

දවරයි. ඒ නිසාා අප දඩමීමා කරතගන කාටවේ කල් දැමීමක් 

කරන්න අවශය නැහැ"යි  කියලා එතුමා දතා පැහැදිලිව කියා 

තිතබනවා. එතුමා කියා තිතබනවා, අවුරුදු ග නාවක් තිසා්තසාේ 

පැවති එතුමන්ලාතේ  කාර්ය භාරය දැන් දවරයි කියලා. අිළ 

එතුමාට සා්තුතිවන්ත තවන්න ඕනෑ.  

ඊ ඟට එතුමා කියනවා, “අතප් කාලය තදසාැේබර් 31වැනි දා 

වන තතක් දීර්ඝ කරලා තිතබනවා. නමුේ අිළ එතහම දල්ලීමක් 

කරලා නැහැ”යි කියලා. ගරු සාභාපතිතුමනි, සීමා නිර් ය 

සාමාතලෝචනය කිරීතේ කමිටුතේ සාභාපතිතුමා කියනවා, “අිළ 

දල්ලීමක් කත ේ නැහැ. හැබැයි ඇමතිතුමා අතප් කාලය තදසාැේබර් 

31වැනි දා දක්වා දීර්ඝ කර තිතබනවා. තේ ගැන අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාේ අපට කථා කරලා ඇහුවා, කල් දල්ලුවාද නැේද 

කියලා. අිළ කල් දල්ලුතේ නැහැ”යි කියලා. ඒ එක  කාර යක්. 

ඊට අමතරව  එතුමා කියා තිතබනවා,  “තේ ක්රමය නිසාා ජනතා 

විමුක්ති තප රමු ට අසාාධ්ාර යක් තවනවා. සාමහර විට ඒ 

තගොල්ලන්තගන් කවුරුවේ තේතරන එකක් නැහැ”යි කියලා.  

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් තිතබනවා. 

 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මට විනාඩි 19ක් තවන් කරලා තිතබනවා.  

එක්තකෝ අිළ වහාම තේ සාංතශෝධ්න ටික කරලා, 

පාර්ලිතේන්තුතේ සාාමානය බහුතර ඡන්දයකින් සීමා නිර් ය 

අවසාන් වුණු තකොට්සාසාවල මැතිවර  පවේවමු. අිළ සියලුතදනාම 

ඒකට එකඟ තවමු. තේ නව මැතිවර  ක්රමය දතාම වැදගේ 

ක්රමයක්. අිළ ඒක තහ ා දකින්තන් නැහැ. තකොට්සාසා මැතිවර  

ක්රමය තවනුතවන් දිගින්-දිගටම තපනී සිටි මන්ත්රීවරතයක්, මම. 

දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිතුමාතේ සාභාපතිේවතයන් පැවති 

මැතිවර  ප්රතිසාංසා්කර  ිළිබබත විතශේෂ කාරක සාභාතේදී 

ප මුතමන්ම සාලකා බැලුතේ මතේ තයෝජනාවයි; මා විසින් 

දදිිපපේ ක  මැතිවර  ක්රමය ිළිබබතවයි. ඒකට එතරහිව 

තනොතවයි. නමුේ ඔබතුමන්ලා හිතනවා නේ තේ  මැතිවර  

පවේවන්න තව අවුරුේදක් යයි කියලා, එතහම නේ පැරණි 

මැතිවර  ක්රමය යටතේ මැතිවර ය පවේවමු. මැතිවර  

තකොමසාාිපසා්තුමා ගිය සාතිතේ  දවසාක මාධ්යයට කිේවා වාතේ මහ 

ජනතාවතේ සාර්ව ජන ඡන්දතේ  අයිතියට තේ විධියට ප්රහාර එල්ල 

කරන්න බැහැ. 

අතප් රතට් දතිහාසාය කළු ලප රාිකයකින් ිළිපලා තිතබනවා, 

ගරු ෆයිසාර් මුසා්තාපා ඇමතිතුමනි. මා නිතයෝජනය කරන පක්ෂය 

ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂයයි. එදා 1975දී පවේවන්නට ඕනෑ 

මැතිවර ය, නව ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවට මුවා තවලා 1977 වන 

තුරු කල් දැේමා. මතේ ජීවිත කාලතේ දී, එවකට 10තවනි 

පන්තිතේ  පාසාල් ිකෂයතයක් විධියට මා දැකපු ප මුතවනි වැරැේද 

ඒකයි. අවුරුදු 2කින් පාර්ලිතේන්තුතේ කාලය දීර්ඝ ක ා. ඒතක් 

ප්රති විපාකය ඒ ංණ්ඩුවට ුකක්ති විඳින්නට සිේධ් වු ා. මා 

දකිනවා, ඒක වැරැේදක් කියලා. ඒ, සිිපමාතවෝ බණ්ඩාරනායක 

මැතිනියතේ යුගතේ . 

ඊට පසා්තසාේ, තේ.ංර්. ජයවර්ධ්න ජනාධිපතිතුමාතේ යුගතේ  

ජනමත විචාර ය. 1977දී තේ රතට් තේශපාලන සිතියම 

හකු නවාය කියලා තපොතරොන්දුවක් දීලා, මහා මැතිවර යට 

ඇවිල්ලා තේශපාලන සිතියම හකු ලා දැේමා, ජනමත 

විචාර තයන්. අතප් ජීවිත කාලය තු දී ිකෂයයන් විධියට අිළ 

දැක්කා, ලාේපු - ක තගඩි මැතිවර ය. ඒ, අිළ දැකපු තදවන කළු 

ලපයයි. 

ඊ ඟට, යාපනතේ  සාංවර්ධ්න සාභා මැතිවර ය. යාපනතේ  

තරු යන්ට ballot එක ගැන තිබුණු විශ්වාසාය bullet එක දක්වා 

තවනසා් කත ේ යාපනතේ  සාංවර්ධ්න සාභා මැතිවර යයි. මැරතයෝ 

ගිහින් යාපනතේ  පුසා්තකාලය ගිනි තියපු දතිහාසාය 

තමුන්නාන්තසාේලා කවුරුේ දන්නා තදයක්. ඒක අලුේ තදයක් 

තනොතවයි. ඒ, අිළ දැකපු තුන්තවනි කළු ලපයයි.  

ඒ විතරක් තනොතවයි. ඊට ප ගව අිළ දැක්කා, මහර -ගරු අර්ජුන 

ර තුංග ඇමතිතුමාතේ  මැතිවර  තකොට්සාසායට අල්ලපු 

මැතිවර  තකොට්සාසාය- අතුරු මැතිවර ය. ප මුතවනි වර ඡන්ද 

ග න් කරන විට විජය කුමාරතුංග මහතා ජයග්රහ ය කරලා 

තිබු ා. ඊට පසා්තසාේ විදුලිය විසාන්ධි තවලා පැය එකහමාරකට 

ප ගව, Petromax එිබතයන් ඡන්ද ග න් කරන විට විජය 

කුමාරතුංග මහතා ඡන්ද 35කින් පරාජය තවලා තිබු ා. තේවා 

තේ.ංර්. ජයවර්ධ්න මැතිතුමාතේ කාලතේ  අතප් රතට් දතිහාසාතේ  

කළු ලප.  
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පාර්ලිතේන්තුව 

ඊ ඟ කළු ලපය, චන්ද්රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියතේ 

කාලතේ  වයඹ ප ාේ සාභා මැතිවර යයි. විවිධ් පක්ෂ නිතයෝජනය 

කරන වයඹ ප ාතේ මන්ත්රීවරුන් කිහිප තදතනක්ම තේ සාභාතේ 

දන්නවා. තමොන පක්ෂයද කියන එක තනොතවයි වැදගේ තවන්තන්. 

තේවා කළු ලප. තේ රතට් පාර්ලිතේන්තු ක්රමය ගැන තිබුණු 

විශ්වාසාය නැති ක  තේවල් තේවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, ඒ තරේණියටම තේක එකතු කරන්න එපා. 

ඒ තරේණිතේ  ඊ ඟ කළු ලපය විධියට තේක එකතු කරන්න එපා. 

ඒකයි අිළ කියන්තන්. ජයග්රාහකයා, පරාජිතයා කවුද කියන එක 

තනොතවයි වැදගේ තවන්තන්. ඒ නිසාා අිළ තේ ගැන දතාම 

පැහැදිලිව - 

      
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තමොකක්ද ඔබතුමාතේ point of Order එක? What is your 

point of Order? 

 
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

හැබැයි දහඅටවන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය 

තගනැවිේ ජනාධිපති ධුරය තුන් වරක් දැරීමට අවසා්ථාව ඇති කරපු 

එක ගැන ඔබතුමා කිේතේ නැහැ. ඒක විශාල කළු ලපයක්. [බාධ්ා 

කිරීමක්] සියයට 100ක් ඔබතුමාේ එක්ක එකඟ තවනවා. [බාධ්ා 

කිරීමක්]   

 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

අතන්! සාමා තවන්න. [බාධ්ා කිරීමක්] මා point of Order එකට 

දඩ දුන්නා තන්.  

 
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

 ඔබතුමා ඒකේ මතක් ක ා නේ තමයි තහොත. ඔබතුමා ඒක 

අමතක ක ා. 

 
ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මා තේ දල්ලීමක් කරන්තන්. ගරු ෆයිසාර් 

මුසා්තාපා අමාතයතුමාතේ අමාතයාංශතේ  වැය ශීර්ෂය ිළිබබතව 

විවාදයට ගන්නා දිනය වන විට ගරු ඇමතිතුමා තේ 

පාර්ලිතේන්තුවට තදන ප්රතිඥාව - 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමනි, විනාඩි 19න් ඔබතුමා 

විනාඩි 9ක් ගේතාය කියලායි කිේතේ.  

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, අිළට ඒ විනාඩි 19 තිතබනවා. ඒ විනාඩි 19 

ඕනෑම කිකකයකුට ගන්නට පුළුවන්. තව විනාඩි 5ක් විතර මට 

තදන්න. මා අවසාන් කරන්නේ.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

තහොතයි. 
 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, තේ මැතිවර ය පැවැේවීම ප ාේ සාහා 

හා ප ාේ පාලන අමාතයතුමාතේ අතේ තිතබන්තන්. තේ කළු 

ලපය දතිහාසායට එකතු කරන්නට තදන්න එපා. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මැතිවර  තියන්න ඕනෑ විධිය 1987 අංක 

24 දරන ප ාේ පාලන ංයතන ඡන්ද විමසීේ (සාංතශෝධ්න) 

පනතේ දතාම පැහැදිලිව සාතහන් තවනවා. ඒ අනුව ඡන්දය 

තියන්න ඕනෑ තකොතහොමද? අතප් ෆයිසාර් මුසා්තාපා ඇමතිතුමා මට 

වඩා තහොතට තේ ගැන දන්නවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, එම පනතේ 5. 25හි තමතසාේ සාතහන් 

තවනවා:  

 "ප ාේ පාලන ංයතනයක සාභිකයන් තතෝරා පේ කර ගැනීම 

සාේබන්ධ්තයන් වූ සාෑම මහා ඡන්ද විමසීමක් ම, තතෝරා පේකර ගනු ලැබිය 

යුතු සාභිකයන්තේ ධුර කාලය ංරේභවීමට නියමිතව ඇේතේ යේ දිනක ද 

ඒ දිනයට දහතින් වූ මාසා හයක කාල සීමාවක් ඇතු ත පවේවනු ලැබිය 

යුතු ය."  

එතහමයි පනතේ සාතහන් වන්තන්. එම නිසාා  සීමා නිර් යට 

මුවා තවලා තේ මැතිවර ය කල් දමන්තන් නැතිව, -ජයග්රාහකයා, 

පරාජිතයා කවුරු තහෝ තවන්න පුළුවන්-  තේ ීරන්දුව ගන්න. 

එතහම  නැේනේ ගරු සාභාපතිතුමනි, විසිවන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය තගනැේ, නව ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතවන් 

ප ගව,  තකොට්සාසා ක්රමතේ  මැතිවර යක් එනවා නේ, ප ාේ සාභා 

මැතිවර වලටේ තේ තර්කයම වලංගු තවයි, ප ාේ සාභා 

මැතිවර  තනොතියා දන්නේ තේ රතට්. තේ තර්කයම 

පාර්ලිතේන්තු මැතිවර යටේ වලංගු තවයි.  දැන් මට ඒ ගැන 

සාැකයකුේ තිතබනවා. ලබන අවුරුේතේ නැ  තඟනහිර, උතුරුමැද, 

සාබරගමුව කියන ප ාේ තුතන් මැතිවර  පවේවන්න නියමිතයි.  

ඊ ඟ ට, ප ාේ පාලන මැතිවර යේ තිතබනවා. මැතිවර  

තකොමිසාම ඒ තවනුතවන් භාණ්ඩාගාරතයන් වැය ඇසා්තතේන්තුවක් 

දල්ලනවා. කීයක්ද දල්ලන්තන්? ප ාේ සාභා මැතිවර  තුන 

තවනුතවන් රුිළයල් මිලියන 1,000ක් දල්ලනවා. ප ාේ පාලන 

මැතිවර ය තවනුතවන් රුිළයල් මිලියන 3,500ක් දල්ලනවා. 

හැබැයි, තමවර අය වැය ඇසාත්තේන්තුවල 58වැනි ිළටුතේ, 

මැතිවර  තකොමිෂන් සාභාව යටතේ තවන් කර තිතබන්තන් 

 රුිළයල් මිලියන 3,875යි. තේ අනුව අපට තේතරනවා, ප ාේ සාභා 

මැතිවර යක තසාේයාවක්වේ භාණ්ඩාගාරයට දැනිලා නැති බව; 

මුදල් ඇමතිතුමාට දැනිලා නැති බව. එම නිසාා අපට සාාධ්ාර  

සාැකයක් මතු තවනවා, ප ාේ සාභා මැතිවර යටේ අේ වන්තන් 

තේ දර මද කියලා. ඒ නිසාා  සීමා නිර්   තකොමිසාමක් යටතේ, 

අලුේ මැතිවර  ක්රමයටේ තේ ංකාරතේ ම තදයක් තවන්න දඩ 

තියන්න එපා.  මම නැවතේ කියනවා, අලුේ මැතිවර  ක්රමයට 

අප හදවතින්ම එකඟයි කියලා. ඒකට විතරෝධ්ය පෑමක් තනොතවයි 

තේ කරන්තන්. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්තසාේතේ 

අමාතයාංශතේ  වැය ශීර්ෂය ිළිබබතව කථා කරන අවසා්ථාතේදී 
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ඔබතුමා තේ ප්රශ්නය ිළිබබතව රටට නිවැරදි, නිශ්චිත ිළිබතුරක් 

තදයි කියලා අිළ විශ්වාසා කරනවා. සියලු කටයුතු නිමා තවලා 

තිතබන තේේවය යටතේ, තවදුරටේ තේ ප්රශ්නය දලාසා්ටික් වාතේ 

අදින්තන් නැතිව, රබර් කර ගන්තන් නැතිව නිශ්චිත ිළිබතුරක් 

තදන්න, මා මිත්ර ගරු ෆයිසාර් මුසා්තාපා ඇමතිතුමනි. මට දැන් 

හිතතන විධියට ඔබතුමාතගන් මැතිවර  ගන්න එක ''මක්කතමන් 

තබෝ ගහක් තේනවා'' වාතේ හිප අමාරු වැඩක්.  ඒ තකතසාේ තවතේ, 

ඔබතුමාතේ අමාතයාංශය ිළිබබත වැය ශීර්ෂය සාාකච්ඡා කරන 

දවතසාේ තේ  ප්රශ්නයට අවසාාන ිළිබතුර ලබාතදයි කියලා අිළ විශ්වාසා 

කරනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මතේ කථාතේ අවසාාන පිපච්තේදයට මා 

දැන් එන්නේ.  

 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා  
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha ) 

ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා 

"මක්කතමන් තබෝ ගහක් තේනවා වාතේ" කියලා සාතහන් 
කරන එක වැරැදියි.  

 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නැහැ, මම උදාහර යක් ඒ කිේතේ. ''කරන්න බැිප තදයක්'' 

කියන එක. 

 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

ලාංකීය චින්තනය අනුව රට යන තමොතහොතක එවැනි 
කථාවක් කීම තයෝගය නැහැ කියලා මා හිතනවා.  

 

ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

නැහැ, ඒක කිසිම ංකාරයක ිපදවීමක් තනොතවයි. ඔබතුමා 

මතේ තේශපාලන සා්ථාවරය දන්නවා තන්. මම කවදාවේ එතහම 

තේවල් කියන්තන් නැහැ. [බාධ්ා කිරීමක්]  ඔබතුමා එතහම හිතන්න 

එපා. ඒක තබොතහොම සාරල, ජනප්රිය, කාටේ තේතරන තහොත 

උදාහර යක්. [බාධ්ා කිරීමක්] ඇයි, තඩොනල්ඩ් ට්රේප් මහේමයාේ 

කිේතේ.  

අද දිනතේ  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂය ගැනේ 

සාාකච්ඡා තවන නිසාා අවසාාන වශතයන් මම තේ කාර යේ කිව 

යුතුයි. තේ තවලාතේ එතුමාතේ ගිණුමට තබොතහෝ තේවල් බැර 

තවමින් යනවා. ංබාධිත ර  විරු තවෝ ජනාධිපති තල්කේ 

කාර්යාලයට ංපු තවලාතේ, ඒ අයට පහර දුන්නාම, එතුමාට රටට 

විවෘතව කියන්න සිේධ් වු ා, "මම හිටියා නේ තේක වන්තන් 

නැහැ" කියලා. ඒ වචන කීපය අසා්තසාේ තිතබන තේ අප කියවා 

ගන්නවා; ඒ ප්රකාශය ඇතුත ේ තිතබන තේ අපට තපතනනවා; ඒ 

වගන්ති අතතර්, වචන අසා්තසාේ අපට දැතනන තේවල් තිතබනවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාට තව එක කාර ාවක් 

කියන්නේ. මාධ්ය නිදහසා ිළිබබතව කථා කරේදී, අද දවතසාේේ තේ 

ගරු සාභා තේදී ගරු අගමැතිතුමා දතා බරපත  ප්රහාරයක් එල්ල 

ක ා. තේ එතහම කරපු ප මුවැනි වතාව තනොතවයි.   

දැන් "සීඑසා්එන්" නාලිකාව තහනේ කර තිතබනවා. තේ 

සාභාතේදී තනොතයක් විට තනොතයක් ඇඟිලි දිගු කිරීේ කරලා, තේ 

සාතිය වන තකොට මිනිසා් ග ංදරය කරන තවේ නාලිකාවට අනතුරු 

ඇඟවීේ නිකුේ තවලා තිතබනවා. ඒ, තමයි "තදර " නාලිකාව. 

මතේ හිත මිත්ර, සාතහෝදර  ගරු කරු ාරේන පර විතාන 

නිතයෝජය ඇමතිතුමා තේ සාභාතේ දන්න තවලාතේ මට තේ 

කාර ය කියන්න සිේධ් තවලා තිතබනවා. තමොකක්ද දැන් තවලා 

තිතබන්තන්?  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් 2016.10.12 දින ශ්රී ලංකා පදනේ 

ංයතනතේ දී කරනු ලැූ  කථාවක් විකෘති ක ාය කියලා 

ජනමාධ්ය අමාතයාංශතේ  තල්කේතුමා ''තදර  ''ට ලිිළයක් 

එවනවා, වහාම අදා  සාංයුක්ත තැටි - DVD-  ටික තදන්න කියලා. 

ඒ අනුව, "තදර " නාලිකාව ඔක්තතෝබර් 2 6 වැනි දා ඒ අදා  

සියලු තතොරතුරු යවා තිතබනවා, පැහැදිලි කිරීමක් එක්ක. ඒ 

පැහැදිලි කිරීම තු  තිතබන්තන් තමොකක්ද? මා තේ ලිිළය 

හැන්සාාඩ් ගත කිරීම සාතහා ෙභාගත* කරනවා. 

ගරු සාභාපතිතුමනි, ජනාධිපති  මාධ්ය අංශතයන් නිකුේ කරපු 

නිතේදනතේ  4වැනි සාහ 5වැනි තේදවල සාතහන් කාර ා මා 

කියවන්නේ. එහි තමතසාේ සාතහන් වනවා: 

"යුද, ගුවන්, නාවික ත්රිවිධ් හමුදා සාාමාජිකයින් තේශපාලන අතතකොළු 

බවට පේ කර තනොගන්නා තලසා ද තමහිදී සියලු තදනාතගන් දල්ලා සිටි 

ජනාධිපතිතුමා සාැබෑ තලසාම රටට ංදරය කරන, ජාතික ංරක්ෂාවට ගරු 

කරන කිසිතවකුට එතසාේ ක  තනොහැකි බවද කියා සිටිතේ ය.''  

එතුමා හිප. 

''කිසිදු අවසා්ථාවක ංරක්ෂක අංශ දුර්වල කිරීමට සාහ ර විරුවන් 

අපකීර්තියට පේවන සිදුවීේ සාතහා දඩ තැබීමට තමා කටයුතු තනොක  

බවද පැවූ  ජනාධිපතිතුමා ප ග ගිය දිනවල හිටපු ංරක්ෂක තල්කේවරයා 

සාහ හිටපු නාවික හමුදාපතිවරු තිතදතනකු උසාාවියට තගන යාතේ සිදු 

වීමට ද රතට් ංරක්ෂක  අමාතයවරයා තලසා තමාට එකඟ විය තනොහැකි 

බව කියා සිටිතේ ය."  

තේ නිතේදනය එවා තිතබන්තන් ජනාධිපති මාධ්ය 

ඒකකතයන්. තේ "තදර  " නාලිකාතේ ප්රවෘේතියක් තනොතවයි. 

ගරු කරු ාරේන පර විතාන ඇමතිතුමා තේක දන්නවා. තේ 

තමයි, ජනාධිපති මාධ්ය ඒකකතයන් එවා තිතබන  ලියුම.  

නමුේ, මාධ්ය තල්කේතුමා ඒක පාර්ශ්වීය පරීක්ෂ යක් තියලා 

ලිිළයක් එවා තිතබනවා. ඒ ලිිළතේ  තමතසාේ සාතහන් තවනවා: 

"එබැවින් ඔබ විසින් සිදු කරන ලද එකී විකෘති කිරීමට අදා ව දදිිප ිළයවර 

ගැනීමට තපර ඔබතේ පාර්ශ්වතයන් දදිිපපේ කිරීමට තහේතු ඇේනේ තමම 

ලිිළතේ  දින සිට දින 07ක් ඇතු ත කරුණු දදිිපපේ කරන තලසා තමයින් 

ඔබට කාරුණිකව දන්වමි."  

තේ තමයි, "තදර " නාලිකාවට එල්ල තවලා තිතබන 

තර්ජනය. තේවා වැතටන්තන් කාතේ ගිණුමටද? වැතටන්තන්, 

2015 ජනවාිප 08වැනි දා ජනමාධ්ය නිදහසා සා්ථාපනය කරන්න 

කථා කරපු ජනාධිපතිතුමාතේ ගිණුමට. ඒ නිසාා තේ ිළිබබතව 

ඔබතුමන්ලාතේ අවධ්ානය තයොමු තවන්නට ඕනෑ.  

ඒ අතතර් මා තව විතශේෂ දල්ලීමක් කරනවා, සාේබන්ීකකර  

කමිටු සාභාපතිවරු පේ කිරීම සාේබන්ධ්ව. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

පාර්ලිතේන්තුවටයි මූලය පාලනය ිළිබබත බලය තිතබන්තන්. 

1976දී ගරු  එන්.එේ. තපතර්රා මැතිතුමා මුදල් ඇමතිතුමා වු ාට 

පසා්තසාේ තේ සාේබන්ීකකර  කමිටු ක්රමය ක්රියාේමක වු ා. එදා 
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—————— 
*  පුේතකාලමේ තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිතේන්තුව 

දතලා හැම දා ම ජනතා නිතයෝජිතයන් මූලය හැසිරවීතේ අයිතිය 

අතට ගේතා. ඒ අයිතිය පැවරුවා, හැම සාේබන්ීකකර  

කමිටුවකටම. නමුේ, දතිහාසාතේ  ප මු වතාවට ගරු 

සාභාපතිතුමනි, ප්රාතේශීය සාභාවකවේ නැති, ප ාේ සාභාතේේ 

නැති, පාර්ලිතේන්තුතේේ නැති අය පේ කරලා තිතබනවා 

සාේබන්ීකකර  කමිටුවල සාභාපතිවරු විධියට. තේක වැරදි 

ීරන්දුවක්. මට විශ්වාසායි, කවදා තහෝ දවසාක ගරු නමත්රීපාල 

සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා එතුමාතේ ඊ ඟ තපොත ලියන තකොට 

කියාවි, තමන්න තේ තතරපීම නිසාා මට තේ ීරන්දුව ගන්න සිේධ් 

වු ා කියලා. තේක වැරදි ීරන්දුවක්.  

පාර්ලිතේන්තුවට තිතබන මූලය පාලනය කිරීතේ අයිතිය ඇයි 

ජනතා නිතයෝජිතයන් තනොවන අයට පවරන්තන්? ඒක බරපත  

වැරැේදක්. ඒ වැරැේදේ නිවැරදි ක  යුතුයි කියලා තයෝජනා 

කරමින්, මට කාලය ලබා දීම ිළිබබතව තමුන්නාන්තසාේට සා්තුති 

තවමින් මා නිහ  තවනවා. තබොතහොම සා්තුතියි. 
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා  
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha ) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මුලින්ම මා ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම 

මන්ත්රීතුමා දදිිපපේ ක  කරුණුවල නනතික තේේවතේ  විකෘති 

කිරීමක් තිතබන බව  ප්රකාශ කරනවා. 
 

 ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Hon. Minister, do you want to speak or, are you on a 

clarification? 

 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I have been given four minutes by the Government 
side. So, can I have that time? ගරු ිපසාාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමනි, 
මට ඔබතුමාතගන් විනාඩි හතරක් ඕනෑ. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Hon. Risad Badhiutheen, then, you will not be able to 

speak for half an hour. 

 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

Hon. Chairman, this is a very important  matter. Can I 
clarify that? 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 
Yes, you may go ahead.  

  
ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

2012 අංක 22 දරන ප ාේ පාලන ංයතන ඡන්ද විමසීේ 

(සාංතශෝධ්න) පනත අනුව සීමා නිර්  කමිටුවක් ිළහිටුවා 

තිතබනවා. ඒ කමිටුව පටන් ගේතේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමාතේ කාලතේ දීයි. එතුමාතේ කාලතේ  පටන් ගේ 

ඒ කමිටුව අවුරුදු තුනක කාලයක් තිසා්තසාේ පවේවා  තගන ගියා. 

නමුේ, ඒ කමිටුතේ වාර්තාව භාර දුන්තන් 2015 අතගෝසා්තු මාසාතේ  

නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමාටයි. ඒ වාර්තාව භාර දුන්නාට 

පසා්තසාේ නනතික ප්රතිපාදන අනුව එය ගැසාට් ක  යුතුයි. එය 

ගැසාට් ක ාට පසා්තසාේ විශාල ජනතා විතරෝධ්තාවක් තිබු ා, තේ 

වාර්තාව සීතල කාමරයක සිට හදපු එකක්, තේක අදෘශයමාන 

හසා්තයක් මඟින් තමතහය වූ වාර්තාවක් කියලා. [බාධ්ා කිරීමක්]  

ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කථා ක ා තන්. 

දැන් මතේ අවසා්ථාව. මම නනතික තේේවයයි පැහැදිලි 

කරන්තන්. ගැසාට් ක ාට පසා්තසාේ තමයි ජනතාව දැනගන්තන් 

තේතක් සීමාව සාහ මායිේ. ඊට පසා්තසාේ තමයි ජනතාව සාහ 

තේශපාලන පක්ෂ තේ සාතහා විරුේධ් වුතණ්. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා මට උපතදසා් දුන්නා, පනතේ ප්රතිපාදන තිතබනවා, 

ඒ අනුව අභියාචනා ක්රියාදාමයකට යන්න කියලා. මම අතශෝක 

පීිපසා් මැතිතුමා සාභාපති හැටියට පේ කරලා සියලුම තේශපාලන 

පක්ෂ නිතයෝජනය කරන නිතයෝජිතයන්තගන් සාමන්විත කමිටුවක් 

පේ ක ා.  

ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාතේේ, මතේේ 

පක්ෂය නිතයෝජනය කරමින් සාාලිය මැතිතුමා ඒ කමිටුතේ 

දන්නවා. ඒ කමිටුතේ කර්තවයවලට මම ඇඟිලි ගැ ගතේ නැහැ. 

අතප් රතට් සාමහර අවසා්ථාවල කමිටු පේ කර තිබුණු බව අිළ 

දන්නවා. ඒ කමිටු සීමා වුතණ් අේසානට පම යි. අද වු ේ සීමා 

නිර් ය කමිටුව මට වාර්තාව භාර තදනවා නේ, මම මැතිවර ය 

පවේවන්න ලෑසා්තියි. අතශෝක පීිපසා් මැතිතුමා මට කිේවා, තේ 

කර්තවය කරන්න එතුමාට යේ කාල පිපච්තේදයක් අවශයයි 

කියලා. මට තහට එතුමා වාර්තාව දුන්තනොේ මම මැතිවර ය 

පවේවන්න ලෑසා්තියි. 

 
ගරු ඩලේ අලහප්මපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்வபரும) 

(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 

පේතරවල තනොතයක් තේවල් ප  වනවා? 

 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

පේතරවල තනොතයකුේ තේවල් ප  වනවා. අතශෝක පීිපසා් 

මැතිතුමා මට කියපු තේ තමයි මම කිේතේ. දැන් මතේ අවසා්ථාව 

තන්. අතශෝක පීිපසා් මැතිතුමා මට කිේවා, තේ සාතහා එතුමාට කාල 

පිපච්තේදයක් අවශයයි කියලා. මම ඒ කාල පිපච්තේදය දුන්නා. 

තහට-අනිේදා වු ේ එතුමා මට ඒ වාර්තාව දුන්නා නේ, මම 

මැතිවර ය පවේවන්න ලෑසා්තියි. කිසි විටක තේ ංණ්ඩුව 

මැතිවර යට භය නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කියන පිපදි 

ප්රජාතන්ත්රවාදය හකු ා දමන්න, වංගු දමන්න තේ ංණ්ඩුව ලෑසා්ති 

නැහැ. අිළ නියම අවසා්ථාවට නියම මැතිවර ය පවේවනවා. 

ඔබතුමා තේ කරුණු විකෘති කිරීම ගැන මම දතාමේ කනගාටු 

වනවා. ඒ වාතේම තමුන්නාන්තසාේ මතේ කර්තවය සාතහා 

"මක්කතමන් තබෝ ගහක් ගන්නවා වාතේ" කථාව කිේතේ මම 

මුසා්ලිේ ඇමතිවරතයකු නිසාායි. සිංහල ඇමතිවරතයකු 

සාේබන්ධ්තයන් නේ  ඔබතුමා තේ උදාහර ය ගන්තන් නැහැ. 

ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමනි,  තේ ංණ්ඩුව නිසි අවසා්ථාවට 

නිසි මැතිවර ය පවේවන්න ලෑසා්තියි කියන කාර ය 

තමුන්නාන්තසාේ දැනගන්න.  හැබැයි, තපර පේ තමයි මම අද 

තගවන්තන්. කලින් ංණ්ඩුව ඒ වාර්තාව හිපයාකාරව දදිිපපේ 

ක ා නේ, අද අපට තේ අභියාචනා ක්රියාදාමයට යන්න අවශය 

නැහැ. තමුන්නාන්තසාේ සාහ මම ඒ ංණ්ඩුතේ කරපු වැරැේද නිසාා 

තමයි අද අපට තේ අභියාචනා ක්රියාදාමයට යන්න සිදු තවලා 

තිතබන්තන්. ඒ ක්රියාදාමය මම හිපයාකාරව කරනවා.  
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[ගරු ඩලසා් අලහප්තපරුම මහතා] 
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තමුන්නාන්තසාේලා තමොනවා කිේවේ, මම ඒ බලපෑේවලට 

යටේ වන්තන් නැහැ. මට ප්රජාතන්ත්රවාදය ංරක්ෂා කිරීතේ 

වගකීම තිතබනවා;   ගළු ජාීරන්තේ අයිතිවාසිකේ ංරක්ෂා කිරීතේ 

වගකීම තිතබනවා. කලින් වාර්තාව හදලා තිතබන්තන් සාහමුලින්ම 

 ගළු ජාීරන්තේ නිතයෝජනය නැති කරන්නයි. ඒ නිසාා අිළ අද 

ලාංකික චින්තනතයන් රට තගන යනවා. ඒ වගකීම මම 

හිපයාකාරව දෂ්ට කරනවා. ඒ නිසාා තමොන බලපෑේ තිබු ේ, 

ප්රජාතන්ත්රවාදය ංරක්ෂා කරලා තමයි දදිිප මැතිවර ය 

පවේවන්තන් කියන එක මම තේ අවසා්ථාතේදී වග කීතමන් ප්රකාශ 

කරනවා.  සා්තුතියි. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු ඇමතිතුමනි,තකොයි කාලතේ ද මැතිවර ය පවේවන්තන්? 

 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I have given them time.   

මම එම කමිටුතේ වාර්තාව ලබා තදන්න තදසාැේබර් මාසාය වන 

තතක් කල් දීලා තිතබනවා. හැබැයි, ඒ වාර්තාව ලැබු ා නේ  මම 

තහට වු ේ මැතිවර ය පවේවන්න ලෑසා්තියි. ගරු සාභාපතිතුමනි, 

තමුන්නාන්තසාේ මැතිවර ය පවේවන්තන් කවදාද කියලා අහනවා 

වාතේම, තේ කමිටුවට තේ වාර්තාව දදිිපපේ කරන්න නිශ්චිත 

කාලයක් දුන්තන් නැේනේ, අිළ කරන්තන් රතට් තිතබන  ගළු 

ජාතික නිතයෝජනය සාහ නිසි නිතයෝජනය නැති කරලා 

ප්රජාතන්ත්රවාදයට කරන තලොකුම අතගෞරවය කියලා මම තේ 

අවසා්ථාතේදී ප්රකාශ කරනවා. ඒ වාතේම කුඩා පක්ෂ;  ගළු ජාීරන් 

ංරක්ෂා කිරීම මතේ යුතුකමක් හැටියට මම දකිනවා. 

 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

මී ඟට, ගරු නලින්ද ජයතිසා්සා මන්ත්රීතුමා. 
 

[අ.භා. 1.44] 
 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, කාරක සාභා අවසා්ථාතේ විවාදය ංරේභ 

කරමින් විපක්ෂය තවනුතවන් අතප් අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා 

දැක්වූ කරුණුවලට අමතරව කරුණු කීපයක් දදිිපපේ කරන්න මම 

කැමැතියි. ඊට කලින් ඩලසා් අලහප්තපරුම මන්ත්රීතුමා 

පාර්ලිතේන්තුතේ කිකක මන්ත්රීවරුන්ට කාලය තබදන විධිය 

ිළිබබතව යේ අවධ්ානයක් තයොමු ක ා.  අපට තවන් වන කාලය 

ිළිබබතව පක්ෂ නායක රැසා්වීේවලදී කථා බහ කරලා,  ඒ අනුව 

තමයි කාලය තවන් තවලා තිතබන්තන්. ඒ නිසාා තදම  ජාතික 

සාන්ධ්ානයට තහෝ ජනතා විමුක්ති තපරමු ට හිමිතවලා 

තිතබන්තන් තමන්ට හිමි විය යුතු කාලයයි.  

මම කියන්න කැමැතියි, එතුමා කිේවා දැන් පාර්ලිතේන්තුව 

ිළිබබතව වැඩි අවධ්ානයක් රතට් තයොමු තවලා තිතබනවාය, යේ යේ 

තවබ් අඩවි මඟින් තරේණිගත කිරීේ කරනවාය කියලා. ඇේතටම ඒ 

තරේණිගත කිරීේ සාහ තවන් තවන කාලය අතර සාේබන්ධ්යක් 

නැහැ. මෑතකදී www.manthri.lk කියන තවබ් අඩවිය මඟින් 

තරේණිගත කිරීමක් ක  බව තේ පාර්ලිතේන්තුව දන්නවා. ඒ 

තරේණිගත කිරීතේදී අංක එකට ගරු අනුර කුමාර දිසාානායක 

මන්ත්රීතුමාේ, තදවන සා්ථානයට ගරු   ගනිල් හඳුන්තනේති 

මන්ත්රීතුමාේ පේ වු ා. එහිදී කාලය සාේබන්ධ්තයන් තනොතවයි, 

සාලකා බලා තිනබන්තන්. තපේසාේ, පාර්ලිතේන්තුතේ ප්රශ්න 

දදිිපපේ කිරීම, සා්ථාවර නිතයෝග, විවාදවලට සාේබන්ධ්වීම ංදී 

සියලු කාර ා ගැනයි සාලකා බලා තිතබන්තන්. ඒ නිසාා ගරු අනුර 

කුමාර දිසාානායක මන්ත්රීතුමා අංක එක වීමේ, ගරු මහින්ද 

රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා අංක 162 වීමේ අතර තිතබන්තන් කාලය 

ිළිබබත  ප්රශ්නයක්ම තනොතවයි.  

 ගරු සාභාපතිතුමනි, අද දින කාරක සාභා අවසා්ථාතේ  වැය 

ශීර්ෂ දදිිපපේ කර තිතබන  ංයතන 25න්  දසා්තසාල්ලාම  ජාතික 

අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව තවත අවධ්ානය තයොමු කරන්න මම 

කැමැතියි. තේ අය වැතයනුේ, ඊට කලින් අය වැතයනුේ සාතහන් 

කරලා තිතබනවා, අධ්යාපනය අතප් රතට් සාංවර්ධ්න තේ  ප්රමුඛ් 

අංගයක් බවට පේ කරගන්නවා කියලා. නතවෝේපාදන 

ංර්ිකකයක් කරා ගමන් කරනවා නේ අධ්යාපනයට  ගවිතශේෂ 

සා්ථානයක් හිමිවිය යුතුයි. ප ග ගිය ංණ්ඩුවේ ංසියාතේ දැනුතේ 

තක්න්ද්රය බවට තේ රට පේ කරනවා කියලා තමයි කිේතේ. ඒ 

අනුව ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාමට විශාල කාර්ය භාරයක් 

පැවතරනවා.  
 

ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please!  තේ අවසා්ථාතේ දී  ගරු එඩ්වඩ් ගු තසාේකර 

මන්ත්රීතුමා මූලාසානයට පැමිත නවා ඇති. 

 
අ තුරුව ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා මූලාෙ මයන් ඉව්ත 

වුමයන්  ගරු  එඩ්වඩ් ගුණමෙේකර  මහතා මුලාෙ ාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு  எட்வட் குணசசகர 

அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 
Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 

THE HON. EDWARD GUNASEKARA  took the Chair. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, කථාව කරතගන යන්න. 

 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාතේ 

දැක්ම බවට පේතවලා තිතබන්තන් ශ්රී ලාංකික අනනයතාව 

 ගරක්ෂිත තකතරන්නා වූේ, සියලු අභිතයෝගයන්ට මුහු දීම සාතහා 

තයොදාගත හැකි බව හා සාාධ්ාර ේවය සාහතික තකතරන්නාවූේ 

පිපපූර්  අධ්යාපනයක් සාැමට ලබා තදන පෘතුල ජාතික ප්රතිපේති 

රාමුවක් සාකසා් කිරීමයි.   ඒ අනුව ඊට ගැලතපන ංකාරතේ  නව 

අධ්යාපන ප්රතිපේීරන් ිළිබබතව ජනාධිපතිට උපතදසා් සාැපයීම. 

නමුේ මෑත කාලතේ  සිදුවන අධ්යාපනතේ  තවනසා්කේ 

සාේබන්ධ්තයන්  තේ ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාම විසින් ලබාදී 

තිතබන්තන් කවර උපතදසා්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. අතප් 

රතට් තිතබන්තන් ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාම විසින් සාාකච්ඡා 

කරලා ගනු ලබන ප්රතිපේතිමය ීරන්දු අධ්යාපන අමාතයාංශයට 

තයොමු කිරීමද,  එතහම නැේනේ අධ්යාපන ඇමතිවරයා හා තවේ 

කිහිප තදතනක් ඔවුන්තේ සිතැඟියාවන් පිපදි හදන ප්රතිපේති 

තකොමිසාමට දදිිපපේ කිරීමද?  

එක වතාවක අධ්යාපන ඇමතිවරතයක් පේ වු ාම ඔහු 

තයෝජනාවක් දදිිපපේ කරනවා, "පර්ෂද පාසාල්" ිළිබබතව.  ඊ ඟට 

ංණ්ඩුව තවනසා් තවලා තවනේ අධ්යාපන ඇමතිවරයකු පේ 

වු ාම ඔහු තගතනනවා, "නතවෝදයා පාසාල්" ගැන තයෝජනාවක්. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තවේ ංණ්ඩුවක් ංතවොේ ඊ ඟට තගතනනවා, "ේවිීරයික පාසාල්" 

ිළිබබතව තයෝජනාවක්. ඒ "ේවිීරයික පාසාල්" ක්රියාේමක කරන 

අතර, සාමහර ප ාේ සාභා පාසාල්  "ද ගරු පාසාල්"  කියන 

වයාපෘතිය ක්රියාේමක කරනවා.  

මම අහන්තන් ගරු බන්දුල ගු වර්ධ්න මන්ත්රීතුමා  අධ්යාපන 

ඇමතිවරයා වශතයන් සිටි කාලතේ  "ේවිීරයික පාසාල්" සාංකල්පය 

තයෝජනා කරනතකොට, ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාතේ උපතදසා් 

අරතගන ද කත ේ? තේ ප්රාථමික පාසාල් 5,000ක්,  තවේ පාසාල් 

3,000කට ංසාන්න ප්රමා යක් සාේබන්ධ්ව තේ වර්ගීකර ය 

කරනතකොට තමොන තකොමිසාතමන්ද උපතදසා් ගේතේ? එතහම 

උපතදසා් දුන්නා නේ තේ අලුේ ඇමතිවරයා ංවාට ප ගව ඒ 

සාංකල්පය තවනසා් තවලා තකොතහොමද, " ඟම පාසාල තහොතම 

පාසාල" බවට පේතවන්තන්? මම අහන්තන් කවර සාමීක්ෂ යකින්, 

කවර අධ්යාපනඥයන්තේ උපතදසා් මත, තකොමිසාතේ කවර 

සාාකච්ඡාවක් තිබිලා ද "ේවිීරයික පාසාල" තවනසා් තවලා  ඟම 

පාසාල තහොතම පාසාල බවට පේතවන්තන්? එක එක ංණ්ඩු ංවාට 

පසා්තසාේ, අධ්යාපන ඇමතිවරු තවනසා් වු ාම, ප ාේ සාභාතේ 

ඇමතිවරු තවනසා් වු ාම එක එක සාංකල්ප ක්රියාේමක කරනවා. 

තේ රතට් පාසාල් 10,000ක් විතර තිතබනවා. ඒ පාසාල් තමයි 

ඒවාතේ  තගොදුරු බවට පේ තවන්තන්.  

ප ග ගිය ංණ්ඩුතේ අධ්යාපන ඇමති කිේවා, "උසාසා් තප  

හැදෑරීම සාතහා ගණිතය ඕනෑ නැහැ," කියලා. ඒ ීරර ය ගන්න 

උපතදසා් දීපු තකොමිසාතේ සාාමාජිකතයෝ කවුද? තේ ංණ්ඩුව බලයට 

ඇවිල්ලා අධ්යාපන ඇමතිවරතයක් පේ වු ාට පසා්තසාේ එතුමා 

කියනවා, "සාාමානය තප  විභාගයට වාඩි වන ඕනෑම තකතනක් 

උසාසා් තප ට තයොමු කරනවා" කියලා. මම අහන්තන්, තමොකක්ද 

ඒතක් තිතබන විදයාේමක පදනම? එම නිසාා ජාතික අධ්යාපන 

තකොමිසාම තමන්තේ කාර්ය භාරය කරනවාද කියලා සාාකච්ඡාවට 

ගන්න ඕනෑ. තමොකද, ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාමට විශාල කාර්ය 

භාරයක් පැවිපලා තිතබනවා. අධ්යාපනතේ  තවනසා්කේ තේ විධියට 

නිකේ කරන්න බැහැ. තලෝකතේ  ිළිබගේ නිර් ායකයන්ට 

අනුූලලව, අලුතතන් තහොයාගේ විදයාේමක ක්රමතේද පදනේ කර 

තගන තමයි තවනසා්කේ කරන්න ඕනෑ.  තමොකද, එම තවනසා්කේ 

විසින් ඇති කරන්නා වූ ප්රතිලල බලා ගන්න පුළුවන් තවන්තන් 

අවුරුදු 10ක්, 15ක් ගියාට පසා්තසාේයි. එතහම ංවාට ගියාට 

අධ්යාපනතේ  තවනසා්කේ කරන්න බැහැ.  

මම ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාතමන් අහනවා, අද ජාතික 

අධ්යාපන ංයතනතේ  වන තේවල් ිළිබබතව දන්නවාද කියලා. තේ 

ංණ්ඩුව ංවාට පසා්තසාේ ජාතික අධ්යාපන ංයතනතේ  පාලක 

සාභාවට අලුේ ිළිපසාක් පේ වු ා. ඔවුන් අධ්යාපන ප්රතිපේති සාකසා් 

කිරීම ිළිබබතව, වැඩමුළු රාිකයක් ක ා; සාේමන්ත්ර  පැවැේවූවා; 

සාාකච්ඡා වාර තගොඩක් තිබු ා. හැබැයි, සාාකච්ඡා යන තකොට 

තමොකද තවන්තන්? එකවරම ජයවර්ධ්නපුර විශ්වවිදයාලතේ  

මහාචාර්ය තසාතනවි එිළටවේත දල්ලා අසා්වනවා. ඊ ඟට, මුළු 

පාලක සාභාවම විසිතරනවා. මහාචාර්ය ජයතේව උයන්තගොඩ, 

ංචාර්ය නිර්මාල් රංජිේ තේවසිිප, මහාචාර්ය ජයතිලක වාතේ අය 

 පාලක සාභාතවන් විසි තවලා යනවා. එතැන තිබුණු ප්රශ්නයවේ අඩු 

ග තන් තකොමිෂන් සාභාව දන්නවාද? සාාකච්ඡා ක ාද? නැහැ. 

තමුන්නාන්තසාේලාතේ දැක්ම, තමතහවර හා දලක්ක ගැන කථා 

කරනතකොට මම අහන්තන්, තේ අධ්යාපන ප්රතිපේති සාකසා් කිරීම 

සාේබන්තයන් ජනාධිපතිවරයාට කවුද උපතදසා් දීලා තිතබන්තන්?  

තමුන්නාන්තසාේලාතේ ප්රතිපේති ක්රියාේමක කර ගන්න බැිප 

කාර ා තමොනවාද, අභිතයෝග තමොනවාද, බාධ්ක තමොනවාද, 

තේශපාලනඥයන්තේ අනවශය ඇඟිලි ගැසීේ තමොනවාද කියලා 

එිබයට එන්න ඕනෑ. නැේනේ, තකොමිසාමක් කියලා නේ කර  තගන 

ඒතකන් වරප්රසාාද ුකක්ති වින්දාට වැඩක් නැහැ. ජාතික අධ්යාපන 

තකොමිසාමට විශාල කාර්ය භාරයක් තිතබනවා. අතනක් තකොමිෂන් 

සාභා හා සාමාන කාර්ය භාරයක් තිතබනවා. රතට් අනාගතය 

හැදීතේදී තමන්තේ කාර්ය භාරය තේරුේ අරතගන, තමන්තේ 

වපසාිපය වැඩි කර ගැනීම සාතහා මීට වඩා අවධ්ානයක් තයොමු 

කරන්න. ඊට තිතබන බාධ්ක තමොනවාද කියන එක ිළිබබතවේ 

විටින් විට තේ පාර්ලිතේන්තුතේ අවධ්ානයට තයොමු කරන්න 

කියලාේ මා දල්ලනවා. 

අද ගරු අනුර දිසාානායක මන්ත්රීතුමාේ ජනාධිපති විමර්ශන 

තකොමිසාම ිළිබබතව එතුමාතේ කථාතේදී යේ අවධ්ානයක් තයොමු 

ක ා. ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාම ිළිබබතව අද රතට් 

ජනතාවතේ අවධ්ානයක් තිතබනවා. තමොකද, 2015 ජනවාිප 

මාසාතේ  ජන වරම ලබා ගැනීතේදී වංචා, දූෂ  ිළටු දැකීම කියන 

මතය දතා ප්රබල කාර්ය භාරයක් ක ා. ඒ නිසාා එයට ජන වරමක් 

සාහ ජන මතයක් තිතබනවා. දැන් ජනාධිපති විමර්ශන 

තකොමිසාතමන් විමර්ශනයක් ක ා. ගරු අනුර දිසාානායක 

මන්ත්රීතුමාට උේතර තදමින්, ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල ගරු ඇමතිතුමා 

විමර්ශනය කරපු සිදු වීේ හයක් ිළිබබතව කිේවා. එතුමා සාතහන් 

ක  ප මුවැනි එක තමයි, ලංකා ීකවර වරාය නීතිගත සාංසා්ථාතේ 

සිදු වූ අක්රමිකතා ිළිබබත විමර්ශනය දැන් අල්ලසා ් තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට භාර දීලා තිතබනවා කියලා. 

මම කැමැතියි ඒ ගැන ඊට වඩා අවධ්ානය තයොමු කරන්න.  

ලංකා ීකවර වරාය නීතිගත සාංසාථ්ාතේ හිටපු සාභාපති උපාලි 

ලියනතේ, නිතයෝජය සාාමානයාධිකාිප විධියට කටයුතු කරපු 

චන්දන පැල්ිළට, හිටපු සාාමානයාධිකාිප ිළයල් අතබ්තසාේකර, හිටපු 

ීකවර අමාතය සාරේ කුමාර ගු රේන, ඇමතිවරයාතේ තපෞේගලික 

තල්කේ උපුල් චමින්ද ංදී නිලධ්ාිපන් පසා්තදතනකු විසින් කරන 

ලද බරපත  වංචා පහක් ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාම 

අනාවර ය කර ගේතා. ඒ තමොනවාද? 

1. ලංකා ීකවර වරාය නීතිගත සාංසාථ්ාතේ මුදල් රුිළයල් 
8,950,000ක් තයොදවා ප්රසාේපාදන ක්රියාවලිතයන් බැහැරව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාතේ මැතිවර  
ප්රචාරක රැලියක් 2014 තදසාැේබර් 30වැනි දින මීගමුව 
නගරතේ දී පැවැේවීම; 

2. දහත සාංසාථ්ාතේ මුදල් රුිළයල් 175,000ක් වියදේ කර 
දහත මැතිවර  ප්රචාරක රැසාව්ීතේ භාවිතය සාතහා LED 
තිර සාහිත රූපවාහිනී යන්ත්ර තයොදා ගැනීම; 

3. දහත සාංසාථ්ාතේ මුදල් රුිළයල් 1,255,000ක් වියදේ කර 
කිසිදු ප්රසාේපාදන ක්රියාවලියකින් තතොරව මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාතේ ප්රචාරක කටයුතු සාතහා ටීෂර්ට් සාහ කැප් තතොප්ිළ 
නිෂප්ාදනය කිරීම; 

4. මීගමුව අධිකර ය දදිිපිළට ක පුව අසාල සාාදා තිූ  සාමරු 
ලලකය සාතහා දහත සාංසාථ්ාතේම මුදල් රුිළයල් 
1,848,000ක් තයදවීම. 

5. ප්රසාේපාදන ක්රියාවලිතයන් බැහැරව 2015 වර්ෂය සාතහා 
දහත සාංසාථ්ාතේම මුදල් රුිළයල් 1,090,000ක් වියදේ කර 
දිනතපොේ මුද්ර ය කිරීම. 

තමන්න ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාතමන් තහිබදරවු කර 

ගන්නා ලද කරුණු. ඒ තකොමිසාම 2015 තනොවැේබර් මාසාතේ  

06වැනි දා කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට තපේසාේ අංක PCI/52/2015 

යන ලිිළ ශීර්ෂය යටතේ ලිිළයක් යවමින් කියනවා, "ලංකා ීකවර 

වරාය නීතිගත සාංසා්ථාතේ ක්රියාකාිප අධ්යක්ෂවරයා තලසා කටයුතු 

කරපු චන්දන පැල්ිළට තමතහම දූෂ වලට සාේබන්ධ්යි" කියලා. 

තමොකද ලංකා ීකවර වරාය නීතිගත සාංසා්ථාතේ දූෂ වලට 

සාේබන්ධ් තවලා, ඔහු ඊ ඟට කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට අයිති 
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ලංකා තපොතහොර සාමාගතේ ක්රියාකාිප අධ්යක්ෂවරතයක් විධියට 

කටයුතු කරනවා. ඒ නිසාා ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාම 2015 

තනොවැේබර් 6වැනි දා කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට ලිිළයක් එවනවා, 

"ලංකා තපොතහොර සාමාගතේ වර්තමාන ක්රියාකාිප අධ්යක්ෂවරයා 

එවකට ීකවර සාංසා්ථාතේ සිටියදී සිදුවී තිතබන තේ සිදුවීේ පහකටම 

සාෘජුවම වග කිව යුතුය. ඒ සාතහා ලිිළ තගොනු නීතිපති 

තදපාර්තතේන්තුවට සාහ අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන 

තකොමිසාමට දදිිපපේ කර ඇත. ඒ නිසාා රජයට අනුබේධ් සීමාසාහිත 

ලංකා තපොතහොර සාමාගතේ ක්රියාකාරී අධ්යක්ෂ ධුරයට 

තචෝදනාලාභී තමවැනි පුේගලතයකු නු ගදු ග බැවින් වහාම ඔහු 

දවේ කරන්න." කියලා.  

ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාම කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයට 

ලිිළයක් දදිිපපේ කරලා තිතබනවා, 2015 තනොවැේබර් 06වැනි දා. 

දැන් වසාරක් ගත තවනවා. මම තේ ිළිබබතව පාර්ලිතේන්තුතේ 

මුලින්ම ප්රශ්නයක් දදිිපපේ ක ා. හැම මාසායකම පාර්ලිතේන්තුව 

රැසා්තවන ප මුවන සාතිතේ  බදාදා ඇමතිවරුන්තගන් සාභාව කල් 

තබන අවසා්ථාතේ ප්රශ්න අහන්න අපට අවසා්ථාවක් තිබු ා. 

2016 මාර්තු මාසාතේ  10වැනි දා මම තේ ප්රශ්නය ඇහුවා, 

කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමාතගන්. සීමාසාහිත ලංකා තපොතහොර සාමාගතේ 

ක්රියාකාරී අධ්යක්ෂවරුන් තලසා චන්දන පැල්ිළට තසාේවය 

කරන්තන්ද? එතහම නේ ඔහුතේ වැටුප්, දීමනා, වාහන කුලිය 

කීයද? 2015 තනොවැේබර් 06වැනි දා කෘෂිකර්ම අමාතයාංශතේ  

තල්කේ තලසා ජනාධිපති පරීක්ෂ  තකොමිසාම ලිිළයක් එවලා 

තිතබනවාද? ඒතක් තිතබන මූලය අවභාවිතයන් කවතර්ද? ඒ සාතහා 

ගේතු පරීක්ෂ යන් තමොනවාද? කියලා මම ප්රශ්නයක් ඇහුවා.  

ඒ තවලාතේ කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා මට එදා උතේ කථා කරලා 

කිේවා, "තේ ප්රශ්නයට උේතර තදන්න එන්න විධියක් නැහැ. 

අනුරාධ්පුරතේ  ජනාධිපතිතුමාේ එක්ක රැසා්වීමක දන්තන්. ඒ නිසාා 

බැිපද තේකට කල්ගන්න?" කියලා. මම කිේවා, "හිප කමක් නැහැ. 

ඊ ඟ සාතිතේ  ප්රශ්නයට උේතර තදන්න" කියලා. ඒ ප්රශ්නයට 

උේතරයක් ලැබුතණ් නැහැ. නමුේ කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා තේ 

ප්රශ්නයට එදාම උේතරයක් තදන්න නියමිතව තිබු ා. ඊ ඟට, මම 

තේ ප්රශ්නය දදිිපපේ ක ා, වාචික ිළිබතුරු අතප්ක්ෂා කරන 

ප්රශ්නයක් විධියට. දැන් ඒ ප්රශන්ය අවසා්ථා තදකකදී ඇවිල්ලා 

තිතබනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුේ ඒ ප්රශ්නයට උේතරයක් 

තදන්තන් නැහැ. තේක ''ෆයිල්සා්" තපර  තපර ා දන්න ඕනෑ 

කාර යක් තනොතවයි. තහොයන්න කල් ගන්න ඕනෑ කාර යක් 

 තනොතවයි. තමන්තේ අමාතයාංශය යටතේ තිතබන ලංකා 

තපොතහොර සාමාගතේ ක්රියාකාිප අධ්යක්ෂවරතයකුට ජනාධිපති 

විමර්ශන තකොමිසාතමන් තචෝදනා එල්ල තවලා තිතබේදී ''ඔහු දවේ 

කරන්න කියලා, ඔහු රජතේ  කිසිදු තනතුරකට  ගදු ග නැහැ'' කියලා, 

එතහම තිතබේදී දැන් තේ ප්රශ්නයට උේතර තනොදී මඟහිපනවා.  

ජනාධිපතිවරයා ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂතේ  සාභාපතිවරයා 

විධියට තිතබන ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාතේ නිර්තේශයක් ශ්රී 

ලංකා නිදහසා් පක්ෂතේ  මහතල්කේවරයා අමාතය ධුරය දරන 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය ක්රියාේමක කරන්තන් නැේනේ, තේ රතට් 

ජනතාව ජනාධිපති විමර්ශන තකොමිසාම දිහා කවර විශ්වාසායක් 

තබනවාද? ඒ ජනතාව තමොකක් හිප පැමිණිල්ලක් දදිිපපේ 

කරන්තන්, අඩු ග තන් එයින් නිවැරැදි විසාඳුමක් ලබා තදයි 

කියලා. තමතැන තේශපාලන ප්රශ්නයකුේ තිතබනවා තන්. 

ජනාධිපතිතුමා සාභාපතිේවය දරන පක්ෂතේ  මහතල්කේවරයාතේ  

අමාතයාංශය තේක ක්රියාේමක කරන්තන් නැතුවා විතරක් 

තනොතවයි, පාර්ලිතේන්තුතේ ප්රශ්නයක් ඇහුවාට පසා්තසාේ එය දිගින් 

දිගටම මඟහිපනවා නේ තමොකක්ද තේ යහ පාලනය? තමොකක්ද, 

වංචා - දූෂ වලට දඬුවේ කරනවා කියලා කියන්තන්? තේක 

තපොඩි එකක් තමයි. අපට තේතරනවා, තමොහු ංරක්ෂා කරන්තන් 

ඇයි කියලා. ඇයි? ප ග ගිය තවසාක් එකට -2015 තවසාක් මාසාතේ  

තවසාක් එකට- "මිහින්තලයට තවසාක්" කියලා වැඩසාටහනක් 

තිබු ා. ලංකා තපොතහොර සාමාගම රුිළයල් ලක්ෂ 20ක් දුන්නා. ඒ 

විතරක් තනොතවයි, තේ පුේගලයා මැදිහේ තවලා තවේ මුදල් 

ංධ්ාර දීලා තිතබනවා. දැනුේ තේ පුේගලයා ලංකා තපොතහොර 

සාමාගතේ නැති වු ේ, රාජය මුදල් අවභාවිත කරනවා. ඔහුට 

යන්න වාහනයක් ඕනෑ කියලා හයිබ්රිඩ් එකක් දල්ලුවා.  

කෘෂිකර්ම අමාතයාංශතයන් - ලංකා තපොතහොර සාමාගතමන් - 

තටන්ඩර් දාලා රුිළයල් 60,000ක මාසික කුලියට වාහනයක් 

ගේතා. ඒ විධියට ගේතේ ප්රියසා ් කාර් එකක්. ඒක තගනාවට 

පසා්තසාේ, ඒ වාහනය පදින්න බැහැ කියලා, නැවත තටන්ඩර් 

කරන්තන් නැතුව රුිළයල් 95,000ක මාසික කුලියට තවසාල් ජීප් 

රථයක් ගේතා. තමතහමයි හැසිතරන්තන්. ගියවර අය වැය 

විවාදතේ දී කෘෂිකර්ම අමාතයාංශය විවාද කරන අවසා්ථාතේ තේ 

කාර ය මතු ක ා. තේවාට ක්රියාමාර්ග ගන්න බැිප නේ, 

තකොතහොමද තේ විමර්ශන තකොමිෂන් සාභා ිළිබබතව ජනතාව 

විශ්වාසාය තියන්තන්. 

ඊට අමතරව ජනාධිපතිවරයාතේ වියදේ ිළිබබතව අවධ්ානය 

තයොමු කරන්න මම කැමැතියි. තේ තිතබන්තන් මම ප ග ගිය 

දවසාක අහපු ප්රශ්නයකට විතේශ කටයුතු නිතයෝජය අමාතයවරයා 

විසින් සාභාගත කරන ලද ිළිබතුර. 

2005 සිට 2015 දක්වා එක්සාේ ජාීරන්තේ මහා සාමුළුවට 

සාහභාගී වූ ශ්රී ලංකා නිතයෝජිත කණ්ඩායේ ිළිබබතව මම ප්රශ්නයක් 

ඇහුවා. මීට කලින් තේ සාේබන්ධ්ව දතා බරපත  විතේචන එල්ල 

තවලා තිබු ා. එක්සාේ ජාීරන්තේ මහා සාමුළුවට 2005 දී 

41තදතනක් ගිහිල්ලා තිතබනවා. ඔවුන්ට රුිළයල් මිලියන 27ක 

වියදමක් ගිහිල්ලා තිතබනවා. ඒ, චන්ද්රිකා කුමාරතුංග මැතිනියතේ 

කාලතේ . එතැන් සිට අරතගන බැලුවාම, 2006දී 71තදතනක්, 

2007දී 72තදතනක්, 2008දී 41තදතනක්, 2009දී 26තදතනක්, 

2010දී 105තදතනක්, 2011දී 98තදතනක්, 2012දී 16තදතනක්, 

2013දී 82තදතනක්, 2014දී 92තදතනක් සාහ 2015දී 44තදතනක් 

විධියට ඒ සාතහා සාහභාගි තවලා තිතබනවා. 2010දී 105තදතනක් 

යනතකොට, විතේශ කටයුතු අමාතයාංශතේ  නිලධ්ාිපන් 8තදනයි 

ගිහිල්ලා තිතබන්තන්. තවනේ නිතයෝජිතයන් 14ක් සාමඟ සාහභාගී 

වූ සාේපූර්  නිතයෝජිතයන් සාංඛ්යාව 40යි. තවනේ සාහභාගී වුවන් 

ග න 65යි.  

2010 අවුරුේතේ ඔවුන් සාතහා රුිළයල් මිලියන 129.8ක් වියදේ 

කරලා තිතබනවා. ඒ සාතහා සාේබන්ධ් වූ පාර්ලිතේන්තු 

මන්ත්රීවරුන්තේ නේ ටික තවනම තිතබනවා. 2011 අවුරුේතේ 

98තදතනක් සාහභාගී තවලා තිතබනවා. විතේශ කටයුතු 

අමාතයාංශතේ  නිලධ්ාිපන් 9යි, තවනේ පුේගලයින් 68යි. ඒ සාතහා 

රුිළයල් මිලියන 169.1ක් වියදේ තවලා තිතබනවා. එම වියදේ වැඩි 

නිසාා එවකට පැවැති  ංණ්ඩුවට බරපත  විතේචනයක් එල්ල 

වු ා. එම නිසාා දදිිපතේ දී තේ වියදේ මීට වඩා අඩුතවයි කියලා අිළ 

බලාතපොතරොේතු තවනවා. තමොකද, 2015දී 44තදතනක් සාහභාගි 

තවලා තිතබනවා. ඒ 44තදනා තවනුතවන් රුිළයල් මිලියන 90.3ක් 

වැය තවලා තිතබනවා.  

විතේශ කටයුතු අමාතයාංශතයන් තේ ිළිබතුර ලබාතදන 

තකොටම කිේවා, "විතේශ කටයුතු අමාතයාංශතේ  මැදිහේවීමට වඩා 

එවකට ජනාධිපති කාර්යාලතේ  මැදිහේ වීතමන් තමයි තේ තල්ඛ්න 

සාකසා් කිරීම සාහ වියදේ දැරීම කත ේ" කියලා. ඒ නිසාා එම සාංචාර 

සාතහා සාේබන්ධ් වුණු පුේගලයන් කවුද, ඔවුන්ට නිර්තේශ ලබා 

දුන්තන් කවුද කියන එක ිළිබබතව මීට වඩා විමර්ශන රටට 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තහිබදරේ කරන්න ඕනෑ. එතහම නැේනේ දදිිපතේ දී තේ පාතර්ම 

තමයි යන්න දඩකඩ තිතබන්තන්. 

 

ගරු (රචාර්ය  හර්ෂ ද ිංේවා මහතා  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 

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

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ තවලාතේ මම උේතර තදන තකොට 

ඔබතුමාට කිේවා, එම වියදේ අිළ විශාල තලසා කපලා තිතබන්තන් 

කියලා. ගිය සාැතර් ජනාධිපතිතුමා එක්ක යනතකොට එතුමාම කථා 

කරලා කිේවා "තේ list එක වැඩියි, කපන්න" කියලා. ඒ නිසාා අිළ 

ඊතේ  තපතර්දා BRICS summit එකට යනතකොට තබොතහොම අඩු 

ිළිපසාක් ගිතේ . ජනාධිපතිතුමායි, මමයි, තව නිලධ්ාිපන් හතර 

පසා්තදතනක් පම යි ගිතේ . ඒ නිසාා අිළ එම වියදේ අතිවිශාල තලසා 

අඩු කරලා තිතබන්තන් කියන එක විතේශ කටයුතු අමාතයාංශය 

තවනුතවන් මම වග කීතමන් යුතුව තමතැනදී සාතහන් කරනවා. 

තබොතහොම සා්තුතියි. 
 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

අිළ ඒ කටයුතු අගය කරනවා. ඒ කියන්තන් වියදේ අඩු කිරීම 

විසින්, ඊට තපර වැඩිතයන් වැය කරපු එක සාාධ්ාරණීකර ය 

තවන්තන් නැති නිසාා ඒවා අත හිපන්න බැහැ. එම නිසාා ඒ ිළිබබතව 

පරීක්ෂ  සාහ විමර්ශන කටයුතු කිරීම තමුන්නාන්තසාේලාතේ කාර්ය 

භාරයක්. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාඩි 3ක කාලයක් තිතබනවා. 

 

ගරු (වවදය   ලින්ද ජයතිේෙ මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 

(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 

මට ලැබී තිතබන තකටි කාලය තු  මම විතශේෂතයන්ම 

විග කාධිපති තදපාර්තතේන්තුව ිළිබබතවේ අවධ්ානය තයොමු 

කරන්න කැමැතියි. මම හිතන්තන් ප ග ගිය බැඳුේකර ගනුතදනුතේදී 

විග කාධිපතිවරයාතේ කාර්ය භාරය ිළිබබතව සාමාජතේ  දතා 

විශාල වශතයන් කථා බහට ලක් වු ා. ඒ තේලාතේ 

විග කාධිපතිවරයාට එල්ල වුණු බලපෑේ ිළිබබතවේ මාධ්යතයන් 

කථා බහට ලක් වු ා. තේ වනවිට විග කාධිපති 

තදපාර්තතේන්තුතේ කාර්ය භාරය පුළුල් තවලා තිතබනවා. ඔවුන් 

දැනටේ ංයතන 1,500ක් ිළිබබතව විග නය කරමින් දන්නවා. 

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නතයන් ඔවුන්ට ලැබුණු 

තවේ ංයතන 150ක් පම  තිතබනවා. ඒ නිසාා මම තේ සාභාතේ 

අවධ්ානය තයොමු කරන්න කැමැතියි, විග කාධිපති 

තදපාර්තතේන්තුතේ ධ්ාිපතාව පුළුල් කිරීම සාතහා මීට වඩා වැඩි 

අවධ්ානයක් තයොමු කරන්නය කියා.  

අතප් පාර්ලිතේන්තුතේ පුසා්තකාලය ගැනේ සාතහන් කරන්න 

ඕනෑ. පාර්ලිතේන්තු  පුසා්තකාලය තපරට වඩා දැන් වැඩිපුර පාවිච්චි 

කරනවාය කියන එක තමයි එහි සිටින තසාේවකයන් ප්රකාශයට පේ 

කත ේ. ඒ නිසාාම පුසා්තකාලතේ  තිතබන අඩු පාඩුකේ ිළිබබතවේ 

සාභාතේ අවධ්ානය තයොමු කරනවා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

දැනුේ පුසා්තකාලයට ගිහිල්ලා බැලුතවොේ අපට දැක ගන්න 

පුළුවන්, එහි පැරණි පුවේ පේ දමා තිතබන රාක්ක තදකක් අතර 

තතතමන බව. ඒවා, අතිශය වටිනා, ඓතිහාසික වැදගේකමක් 

සාහිත ලියකියවිලි. ඒවා නැවත සාංරක්ෂ ය කර ගන්න බැිප තවයි. 

එතසාේ අබලන් වී ඇති තැන් හදන එක මහ තලොකු තදයක් 

තනොතවයි. ඒ වාතේම ඔවුන්තේ තව දල්ලීමක් තිතබනවා. අිළට 

පුවේ පේ photocopy කරලා තදනතකොට, ඒවා bind කර තිතබන 

system එක අනුව පුවේ පේවල දාරය තකොටසා නැතුව තමයි 

photocopy එක ලැතබන්තන්. ඒ නිසාා අලුේ තාක්ෂ ය පාවිච්චි 

කරලා Documentation Section එකට අලුේ යන්ත්ර ලබා තදනවා 

නේ දැනට වඩා තහොතට එය කරන්න පුළුවන් කියන 

තයෝජනාවකුේ තිතබනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තබොතහෝ මන්ත්රීවරුන් පුවේ 

පේ, තපොත-පත පුසා්තකාලය තු  පිපහර ය කරනවා. ඒ වාතේම 

ඔවුන්ට යේ අවශයතාවක් ඇති වුත ොේ පුසා්තකාලය තු දී 

පිපග කයකට තයොමු තවන්න ක්රමයක් නැහැ. තැන් තැන්වල 

පිපග ක තිතබනවා. Cyber cafe එතක් තිතබනවා. තමතැන 

තිතබනවා. නමුේ පුසා්තකාලය තු දී අතයවශය කරු කට 

පිපග කයක් පාවිච්චි කරන්න විධියක් නැහැ. එතහම තේලාවට 

පාවිච්චි කරන්න තවන්තන්, එහි තසාේවකයන් දැනට පාවිච්චි කරන 

ඒවාමයි. ඒ නිසාා මන්ත්රීවරුන්තේ ප්රතයෝජනය සාතහා පිපග කයක්

- තදකක් එතැනට ලබා දුන්තනොේ තහොතයි කියාේ මම 

තයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි.  

අතනක් පැේතතන්, පුසා්තකාලයටේ වඩා මන්ත්රීවරුන් තමහි 

ංපන ශාලාව පාවිච්චි කරනවා. මම දන්නා ංකාරයට සාහ මට 

කියපු ංකාරයට මෑත අවුරුදු තිහක කාලය තු  ංපන ශාලා 

තදපාර්තතේන්තුතේ අභයන්තර උසාසා්වීේ ලබා දීලා නැහැ. ඒ නිසාා 

එහි තසාේවය කරන තසාේවකයන් තු  යේ අතෘප්තියක් තිතබනවා. 

ඔවුනුේ කැමැතියි, තමන්තේ තසාේවා කාලය ඇතු ත යේ 

උසාසා්වීමක් ලබාතගන, එම උසාසා්වීමට අදා  නිල ඇඳුම ඇදතගන 

එහි තසාේවය කරන්න. නමුේ එම උසාසා්වීේ ක්රමතේදය ප ග ගිය 

කාලය තු  හිපයාකාරව සාකසා් තවලා නැහැ කියා කියනවා. ඒ 

ිළිබබතවේ අවධ්ානය තයොමු කරන්නය කියා සාතහන් කරමින් මම 

නිහ  තවනවා. තබොතහොම සා්තුතියි. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබොතහොම සා්තුතියි.  

මී ඟට, ගරු ිපසාාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා.  
 

[பி.ப. 2.08] 
 

ගරු රිොඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன் - மகத்வதாழில் மற்றும் 

வாணிப அலுவல்கள் அமமச்சர்) 

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and 
Commerce) 
பிஸ்மில்ைாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்  

வகளரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கசள, இன்று 

சமதகு ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதம அமமச்சர் அலுவைகம் உட்பட 

முக்கியமான 25 விடயங்களுக்கான வரவு வசைவுத் திட்ட 

நிதிவயாதுக்கீடுகளின் மீது நமடவபறுகின்ற குழுநிமை 

விவாதத்திசை கைந்துவகாண்டு சபசுவதற்கு எனக்கு மிகக் குறுகிய 

சநரமாவது ஒதுக்கித் தந்தமமக்கு உங்களுக்கு நன்றிமயக் 

கூறிக்வகாள்கின்சறன். இந்த நாட்டில் நல்ைாட்சிமயக் வகாண்டு 

வருவதற்காகத் தனது உயிமரசய பணயம் மவத்துச் வசயற்பட்டு, 

இனங்களுக்கிமடசய நிைவிய  மிகவும் பயங்கரமான சூழமை 

மாற்றியமமத்து எல்சைாரும் ஒற்றுமமயாக, சமத்துவமாக 

வாழ்கின்ற ஒரு நல்ை நிமைமய ஏற்படுத்தியமமக்காக சமதகு 

ஜனாதிபதி அவர்களுக்கும் இந்த நாட்டு மக்கள் சார்பாக குறிப்பாக 

சிறுபான்மமச் சமூகம் சார்பாக நன்றிமயத் 

வதாிவித்துக்வகாள்கின்சறன். ஏமனய நாட்டு ஜனாதிபதிகசளாடு 
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அல்ைது தமைவர்கசளாடு ஒப்பிடுகின்றசபாது எங்களுமடய 

ஜனாதிபதி அவர்கள் சாதாரண ஓர் அமமச்சமரப்சபால், சிை 

இடங்களிசை அமதவிடக் குமறந்த பதவிநிமையில் 

உள்ளவமரப்சபால் மிகவும் வித்தியாசமாக, எளிமமயான 

முமறயில் நடந்து மற்றவர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக 

விளங்குவதனால், சர்வசதசத் தமைவர்கள் உட்பட ஊடகங்கள் 

எல்ைாம் அவமரப் பாராட்டுவமத அறிந்து நாங்கள் எல்சைாரும் 

வபருமமயமடகின்சறாம்.  

இன்று எங்களுமடய நாட்டிசை நல்ைாட்சியின்கீழ் கடந்த 

இரண்டு வருடங்களாக இனங்களுக்கிமடசய நல்லிணக்கம் நிைவி 

வந்தாலும், அண்மமக் காைமாக இனங்களுக்கிமடயிசை மீண்டும் 

கைவரத்மதத் தூண்டுவதற்கான அபாயகரமான பை நடவடிக்மகள் 

நாட்டில் மிக சமாசமாக இடம்வபற்றுக் வகாண்டிருக்கின்றன. 

வகளரவ அமமச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள் சநற்று இங்கு 

அழகான முமறயில் உமரயாற்றியிருந்தார். "யாராவது இந்த 

நாட்டிசை மதங்கமள இம்மசப்படுத்தினால், அல்ைது 

இனங்களுக்கிமடயிசை முறுகமை ஏற்படுத்தத் தூண்டினால், அவர் 

யார், எந்த இனத்மதச் சசர்ந்தவர், எந்த மதத்மதச் சசர்ந்தவர் என்று 

பார்க்காமல் அவருக்கு எதிராக உச்சபட்சத் தண்டமன 

வழங்கப்படும்" என்று அவர் கூறிய விடயம் இந்த நாட்டிசை 

இனவாதத்மத விமதக்கின்ற இனவாதிகளுக்கு ஒரு மருந்தாக 

இருப்பதுடன் இனவாதிகளுமடய உருவாக்கத்மதத் தடுத்து 

நிறுத்த சவண்டும் என்ற ஏக்கத்திலிருக்கின்ற வபரும்பாைான 

வபளத்த, கத்சதாலிக்க, இந்து, இஸ்ைாமிய மக்களுக்குப் வபரும் 

சந்சதாஷத்மதயும் நிம்மதிமயயும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. 

அமமச்சர் அவர்கள் உமரயாற்றியசபாது பை விடயங்கமளயும் 

சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். "எந்த இனத்மதச் சசர்ந்தவராக 

இருந்தாலும் குற்றமிமழத்த எல்சைாருக்கும் சமமான முமறயில் 

தண்டமன வழங்கப்படும். நல்ைாட்சி அரசாங்கத்தின் நல்ை 

தன்மமமய, ஜனாதிபதி அவர்களுமடய நல்ை தன்மமமய, பிரதம 

அமமச்சர் அவர்களுமடய நல்ை தன்மமமய சம்பந்தப்பட்டவர்கள் 

இயைாமமயாகப் பார்த்துவிடக்கூடாது" என்று கூறியமதயிட்டு 

நான் அமமச்சர் அவர்கமளப் பாராட்டுகின்சறன்.  

இன்று 'வபாதுபை சசனா' அமமப்பு தனது official website 

இசை ஒரு வசய்திமய வவளியிட்டிருக்கின்றது.  

" 'සිංහල ජාතිවාදීන් 5,000ක් නුවරට තගන යන්න පුළුවන් ද? 

එතහම තගනාතවොේ එතුමා තේශපාලනතයන් සාමු ගන්නවා' කියලා 

ිපසාාඩ් බදියුදීන් challenge කරනවා; අභිතයෝග කරනවා."   කියලා 

තබොදු බල තසාේනා සාංවිධ්ානතේ  තවබ් අඩවියක headline එකක් 

දාලා, නිකේ වැරදි මතයක්, වැරදි ප්රචාරයක් තගන යනවා. මම 

කවදාවේ, තකොතැනකදීවේ එතහම කියලා නැහැ. 5,000ක් 

තනොතවයි, 50,000ක් තගන ගියේ, ඒක මතේ වැඩ ිළිබතව ක් 

තනොතවයි. එතහම කත ොේ, හමුදාව, තපොලීසිය ඒ අයතේ 

රාජකාිපය දටු කරයි. මම තනොකියූ තේවල් කියලා, මිනි ගන් එකතු 

කිරීමට කරන කුමන්ත්ර යක්, ඒ.  මමේ කියන්තන්, ඒ වාතේ අයට 

දඬුවමක් තදන්න කියලායි. ඒ සාේබන්ධ්තයන් මම අද TRC එකටේ 

ලිිළයක් දදිිපපේ ක ා. ඇමතිවරතයක් වශතයන් මතේ වරප්රසාාද 

කඩ වී තිතබන නිසාා, කථානායකතුමාතගනුේ මම දල්ලීමක් 

කරනවා තේ සාේබන්ධ්ව පරීක්ෂ යක් කරලා, ඒකට අදා  තවබ් 

අඩවිය තහනේ කරන්න; ඒකට අදා  අයට උපිපම දඬුවමක් 

තදන්නය කියා.  

දසා්ලාේ ංගම කවදාවේ ISIS සාංවිධ්ානයට support කරන 

ංගමක් තනොතවයි කියලා මා කියන්නට කැමැතියි. ලංකාතේ 

දන්න මුසා්ලිේ සාමාජය තබෞේධ් ජනතාවේ එක්ක, හින්දු, 

කතතෝලික ජනතාවේ එක්ක, නිදහසා ලැබුණු දවතසාේ දතලා අද 

වනතුරු සාතහෝදරේවතයන් ජීවේ වන්නට ඕනෑය කියා හිතලා, 

එවැනි ංකාරයට ජීවේ වු ා. එල්ටීටීඊ සාංවිධ්ානය ලක්ෂයක 

ජනතාවේ එ වන අවසා්ථාතේවේ, කවදාවේ ංයුධ් අතට ගේතේ 

නැහැ. ංයුධ් ගැන අප තු  විශ්වාසායක් නැහැ.  

නැ තඟනහිර ප ාතේ, කාේතන්කුඩි මුසා්ලිේ පල්ලිතේ  ංගමික 

කටයුතු කරන තවලාතේ සිය ග නක් මුසා්ලිේ ජනතාව මරලා 

දැේමා. ඒ තේලාතේවේ ංයුධ් ගේතේ නැහැ. සාමහර තරු   මයි 

ඒ තවලාතේ තමන්ට තවච්ච අසාාධ්ාර යට, ප්රශ්නයට මුහු  

තදන්න හමුදාව, තපොලීසිය එක්ක එකතු තවලා, ංණ්ඩුතේ 

සාංවිධ්ානේ එක්ක එකතු තවලා කටයුතු කරලා ඇති. ඒ නිසාා, ISIS 

සාංවිධ්ානය එක්ක අතප් රතට් මුසා්ලිේ කිසිතවක් තහෝ දන්නවා 

නේ, එතහම නැේනේ අතප් සාමාජතේ  අය දන්නවා නේ, 

තේශපාලකයින් හැටියට, එතහම නැේනේ අතප් ජේමියතුල් 

උලමා මුසා්ලිේ සාංවිධ්ානය හැටියට, ලංකාවපුරා ජීවේ වන මුසා්ලිේ 

සාමාජය හැටියට ඒකට විරුේධ්ව සාටනක් තගන යන්නට අප 

ූ දානේ. ඒ සාතහා අපතේ සාේපූර්  සාහතයෝගය ලබා තදන්නට 

කැමැතියි.  

சநற்று நீதி அமமச்சர் அவர்கள் சபசியவபாழுது, 

இைங்மகமயச் சசர்ந்த நான்கு குடும்பங்கள் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். 

அமமப்சபாடு சசர்ந்திருப்பதாகக் குறிப்பிட்டார். அது இரண்டு 

வருடங்களுக்கு முன்னர் வவளியான வசய்தி என்பமதப் பின்னர் 

நான் சகள்விப்பட்சடன். அதன் உண்மமத் தன்மம பற்றி எனக்குத் 

வதாியாது. ஆனால், இந்த நாட்டிசை இருக்கின்ற 'ஜம்மியதுல் 

உைமா' சபான்ற எந்தவவாரு முஸ்லிம் அமமப்சபா, எந்தவவாரு 

முஸ்லிம் தனி நபசரா இந்த உைகத்தில் சர்வசதசப் பயங்கரவாத 

அமமப்பாகப் பார்க்கப்படுகின்ற ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். அமமப்புக்கு 

ஒருசபாதும் உடந்மதயாக இருக்கசவா, ஆதரவளிக்கசவா 

இல்மை. அசதசநரம் அவர்கள் அதற்கு ஒருசபாதும் 

ஆதரவாளர்களாக மாறமாட்டார்கள் என்ற உறுதிவமாழிமயயும் 

நான் தருகின்சறன்.   

இந்த நாட்டிசை அப்பாவிச் சமூகமாக வாழ்ந்து 

வகாண்டிருக்கின்ற இந்தச் சமுதாயத்தின்மீது அபாண்டங்கமளச் 

சுமத்துவதனூடாக - இல்ைாத வபால்ைாத பழிமயச் 

சுமத்துவதனூடாக, அந்தச் சமுதாயத்மதத் தூண்டி அவர்கமள 

வீண் பழிக்கு அமழக்கின்ற சிை சம்பவங்கள் அண்மமக் 

காைமாகத் வதாடர்ந்துவகாண்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு 

வதாடர்ந்துவந்த அநியாயத்மதக் கடந்தகாை அரசு தடுத்து 

நிறுத்தாத காரணத்தினால் அதன் விமளமவ அது அனுபவித்தது. 

ஆனால், இன்மறய ஜனாதிபதி அவர்கள்மீது எங்களுக்குப் பூரண 

நம்பிக்மக இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிசை இன்னுசமார் இரத்த 

ஆறு ஓடுவதற்கு அவர் ஒருசபாதுசம இடம் வகாடுக்கமாட்டார் 

என்பமத அவருமடய கடந்தகாை நடவடிக்மககளின்மூைம் 

நாங்கள் கண்டிருக்கின்சறாம்.  

இந்த நாடு எங்கள் எல்சைாருக்கும் வசாந்தமானது. 

எங்களுமடய இந்தத் தாய்நாட்மட நாங்கள் எல்சைாரும் 

மதிக்கின்சறாம். இந்த நாட்மடப் பாதுகாப்பது, 

இனங்களுக்கிமடயிசை ஒற்றுமமமய ஏற்படுத்துவது எங்கள் 

எல்சைாாினதும் கடமம. ஆகசவ, எங்களுக்கிமடயிசை 

சசகாதரத்துவத்மத ஏற்படுத்துவதற்காக நாங்கள் எல்சைாரும் 

ஒன்றுசசர்ந்து உமழக்க சவண்டுவமன்று நான் 

சகட்டுக்வகாள்கின்சறன். எதிர்காைத்திசை இந்த நாட்டில் 

இனவாதம், மதவாதம் தமைதூக்காத வமகயில் சமதகு ஜனாதிபதி 

அவர்களுமடய அண்மமக்காைச் வசயற்பாடுகள் எங்களுக்குப் 

வபரும் சந்சதாஷத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது என்ற நல்ை 

வசய்திமயயும் நான் இங்சக கூறிக்வகாள்ள விரும்புகின்சறன். 

அதற்காக ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு எங்களுமடய கட்சி பூரண 

ஒத்துமழப்மப வழங்கும். அசதசநரம் இங்கிருக்கின்ற அத்தமன 

அரசியல்வாதிகளும் கட்சி சபதங்களுக்கு அப்பால் ஜனாதிபதி 

அவர்களுக்கு ஒத்துமழப்பு வழங்க சவண்டும் என்று சகட்டு, 

அரசாங்கத்தின் திட்டங்கள் எல்ைாம் நல்ை முமறயிசை அமமய 

வாழ்த்துத் வதாிவித்து, விமடவபறுகின்சறன்.  நன்றி. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබොතහොම සා්තුතියි.  

මී ඟට, ගරු රංජිේ ද තසාොයිසාා මන්ත්රීතුමා.  

 

[අ.භා. 2.14] 

 

ගරු ටී. රංජි්ත ද මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த வசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අය වැය කාරක සාභා 

අවසා්ථාතේදී අද දවතසාේ ප මුතවන් සාාකච්ඡාවට ගැතනන විෂයන් 

සාේබන්ධ්ව අදහසා් දැක්වීමට අවසා්ථාවක් සාලසාාදීම ිළිබබතව 

ප මුතවන් ඔබතුමාට මාතේ සා්තුතිය ප්රකාශ කරනවා.  

අද දවතසාේ ''සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා'' ිළිබබතව සාාකච්ඡාවට 

ගැතනනවා.  මැතිවර  තකොමිසාම, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව, 

විග න තසාේවා තකොමිසාම, අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශනය 

කිරීතේ තකොමිෂන් සාභාව ංදී තමවැනි තකොමිෂන් සාභා ග නාවක් 

ිළිබබතව අද දවතසාේ සාාකච්ඡාවට ගැතනනවා. විතශේෂතයන්ම 

විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරතයක් හැටියට  මාතේ අවධ්ානය මැතිවර  

තකොමිෂන් සාභාව ිළිබබතව තයොමු කිරීතේදී තපනී යනවා, රජය 

පැේතතන් කුමන ංකාරතේ  ප්රකාශ ක ේ, තේ රතට් ජනතාවතේ 

මූලික ප්රජාතන්ත්රීය අයිතිවාසිකමක් වුණු ප ාේ පාලන 

මැතිවර ය දිගින් දිගටම කල් යාම තු  තේ රතට් ජනතාවට හුරු 

වුණු, තමන්තේ අයිතිවාසිකමක් වුණු ඡන්දය ප්රකාශ කිරීතේ 

අවසා්ථාව මඟහැරී යාම ඒ තරේ තහොත තදයක් තනොවන බව. තේ 

රතට් තේශපාලන දතිහාසාය තදසා විමර්ශනාේමකව බලන සියලු 

තදනාට එය එතසාේ තපතනනවා ඇති.    

විතශේෂතයන්ම ගේ මට්ටමින් තමන්තේ අවශයතා දෂ්ට කර 

ගැනීම සාතහා ප ාේ පාලන ංයතනවලට නිතයෝජිතයන් තතෝරා 

පේ කර ගැනීතේ අයිතිය තිතබන්න ඕනෑ. ප ග ගිය කාලතේ  එවකට 

සිටි විරුේධ් පක්ෂය පැේතතන් අපතේ රජයට තිබුණු තචෝදනාවක් 

තමයි, සීට්ටු ක්රමයට, කෑලි ක්රමයට ඡන්ද පවේවනවාය; එතසාේ 

ඡන්දය පැවැේවීම නිසාා තේ රතට් ජනතාවට ඡන්ද එපා තවලා 

තිතබනවාය කියන එක. හැබැයි, අද අපට අහන්න තවන්තන්, 

මැතිවර  තනොපැවැේවීම නිසාා මිනි ගන්ට ංණ්ඩුව එපා තවලා 

නැේද කියන එකයි.  

ංණ්ඩුව ිළිබබතව ප්රසාාදයක් තිතබනවාද, රජතේ  වැඩ ිළිබතව  

ිළිබබතව ප්රශංසාාවක් තිතබනවාද, නැේද කියා බලා ගන්න සාතහාම 

වන මිේම තමයි, මැතිවර ය. ප ාේ පාලන මැතිවර ය දිතනන් 

දින කල් යෑම තු  බරපත  වයාූලලතාවක් ඇති තවමින් 

පවතිනවා. මම පාර්ලිතේන්තුවට තේරී පේවීමට කලින් ප්රාතේශීය 

සාභාතේ සාභාපතිවරයකු හැටියට, ප ාේ සාභාතේ නිතයෝජිතවරයකු 

හැටියට දතලා තමයි පාර්ලිතේන්තුවට ංතේ. ප ාේ පාලන 

නිතයෝජිතවරයකු සාතුව ගේ මට්ටමින් දටු කිරීමට විශාල කාර්ය 

භාරයක් තිතබන බව අප දන්නවා.  එම ප ාේ පාලන නිතයෝජිතයා 

ශක්තිමේ වීම තු , ප ාේ පාලන ංයතනය ශක්තිමේ වීම තු  

ගම ශක්තිමේ තවනවා. ඒ වාතේම ප ාේ පාලන 

නිතයෝජිතේවයක් තිබීම තු  ඒ අදා  තේශපාලන පක්ෂයටේ 

තේශපාලන වශතයන් විශාල ශක්තියක් ලැතබනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ලබන අවුරුේතේ මාර්තු 

මාසාතේ  14 වැනි දාට, ප ාේ පාලන මැතිවර ය පැවැේ විය යුතු 

නියමිත දිනය දකුේ තවලා අවුරුදු තදකක් තවනවා. එතසාේ අවුරුදු 

තදකක් දක්ම යන තැන විෂය භාර ඇමතිවරයා ඇතැේ අවසා්ථාවල 

කිේවා, එය 2016 ජුනි මාසාතේ  පවේවනවාය; අතගෝසා්තුවල 

පවේවනවාය; තදසාැේබර්වල පවේවනවාය; ලබන අවුරුේතේ 

අතප්රේල්වල පවේවනවාය කියා.   

ප ගගිය දවසාක මුදල් රාජය ඇමතිතුමා මාධ්ය සාාකච්ඡාවකදී 

ප්රකාශ ක ා, "2017 තදසාැේබර් වන තුරු ප ාේ පාලන 

මැතිවර යක් නැවත පැවැේවිය තනොහැක. ඒ සාතහා කටයුතු ක  

තනොහැක" කියලා. රතට් ජනතාවතේ මූලික අයිතිවාසිකමක් තේ 

විධියට උල්ලංඝනය කරන්න තේ ංණ්ඩුවට තිතබන අයිතිය 

තමොකක්ද? අතප් ප්රජාතාන් ත්රික අයිතිවාසිකේ දිගින්-දිගට, දිගින්-

දිගට කල් දැේමා. එතසාේ කල් දැමීම තු  තේශපාලන පක්ෂවලටේ, 

රතට් සාාමානය ජනතාවටේ විශාල අගතියක් සිදු වු ාය කියන 

එක මා ප්රකාශ කරන්න ඕනෑ.  

ඒ විතරක් තනොතවයි. රජතේ  ප්රධ්ාන තපොතරොන්දුවක් වුතණ් 

නීතිය හා සාාමය, යහ පාලනය සා්ථාිළත කිරීම සාතහා සා්වාීකන 

තකොමිෂන් සාභා බලගන්වනවාය කියලායි. ප ග ගිය කාලතේ  

තිබු ාය කියන දූෂිත පාලනය ය ටතේ අවුරුේතදන් අවුරුේද 

මැතිවර  පැවැේවීමේ, යහ පාලනය යටතේ මැතිවර  

තනොපැවැේවීමේ කියන කාර ා තදක අිළ සාංසාන්දනය කරන්තන් 

තකොතහොමද? අිළ මැතිවර  තකොමිෂන් සාභාතේ සාභාපතිතුමා හමු 

තවන්න ගියා. එතුමා කියනවා, "මැතිවර  පවේවන්න පුළුවන්. 

හැබැයි, තේ මැතිවර  පනතේ හිල් 57ක් තිතබනවා. තේ හිල් 57 

වහලා තදන්න. ඒ හිල් ටික වහන එක මට කරන්න බැහැ. ඒක 

රජය පැේතතන් සිදු විය යුතු තදයක්. ඒක ඇමතිතුමාතේ 

පැේතතන් සිදු විය යුතු තදයක්"ය කියලා.  

අිළ දිගින්- දිගටම තේ සාේබන්ධ්ව ඇමතිතුමාතගන් ප්රශ්න 

කරනතකොට එතුමා විවිධ්ාකාරතේ  පරසා්පර ප්රකාශ තමයි දදිිපපේ 

කරන්තන්. ඒ නිසාා මැතිවර ය තකොයි කාලතේ  පවේවයිද කියන 

එක සාේබන්ධ්තයන් තවදුරටේ අපට හිතා ගන්න බැහැ. මා 

කියන්තන්, තමන් නිතයෝජනය කරන තේශපාලන පක්ෂයට  තහෝ 

කණ්ඩායමට ලැතබන ශක්තිය සාහ බලය ිළිබබතව තනොසිතා, රජය 

පැේතතන් රජ ය ජයග්රහ ය කරන්න තහෝ විරුේධ් පක්ෂය 

ජයග්රහ ය කරන්න තහෝ  මැතිවර ය පැවැේවීම තේ රතට් 

ප්රජාතන්ත්රවාදයට දතාම තයෝගය බවයි. එතහම තනොවන තාක් 

කල් ප්රජාතන්ත්රවාදයට බරපත  ප්රශ්නයක් ඇති වනවාය කියන 

එකයි අතප් හැඟීම.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මැතිවර ය කල් දමලා ලබන 

අවුරුේතේ මාර්තු මාසායට අවුරුදු තදකක් තවනවා. සාාමානයතයන් 

ප්රාතේශීය සාභා සාභිකතයකුතේ සාභික කාල සීමාව -ධුර කාලය- 

අවුරුදු හතරයි.  හිපයට ඒ කාල සීමාතවන් භාගයක් මැතිවර  

පවේවන්තන් නැතිව තේ ප ාේ පාලන ංයතන පවතිනවා. 

ඇේතටම ප ාේ පාලන ංයතනයක්, සාක්රීය, සාජීවි ප ාේ පාලන 

ංයතනයක් බවට පේ තවන්න නේ, ඒ තු  සාභාපතිවරතයක්, 

උපසාභාපතිවරතයක්, ංණ්ඩු පක්ෂ තේ  සාහ විපක්ෂතේ  මන්ත්රී 

මණ්ඩලයක් සිටිය යුතුයි.  

ප ගගිය කාල පිප ච්තේදතේ  ඇති වුණු මහා ගංවතුර, නාය යෑේ 

වැනි අවසා්ථාවලදී ප ාේ පාලන ංයතනවලට කරන්න තිතබන 

වගකීම ඒ අයට දෂ්ට කරන්න බැිප වු ා. මහජන නිතයෝජිතයකුට 

තිතබන වුවමනාව නිලධ්ාිපයකුට ඇති තවන්තන් නැහැ. ංණ්ඩුව 

පැේතතන් කියනවා, "නැහැ, නැහැ. ඔක්තකොම තිතබනවා. තේ 

ඔක්තකොම තකතරනවා"යි කියලා. හැබැයි ඒක තකතරනවාය 

කියලා කිේවාට, ංණ්ඩු පක්ෂතේ  තහෝ විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරයකුට 

පැවරී තිතබන කාර්ය භාරය තේ නිලධ්ාිපන් අතින් තකතරන්තන් 

නැහැ.  

ඇේතටම අද ගමකට ගිහිල්ලා බලන්න. ගතේ හතර මං 

හන්දිතේ  සාවි කරලා තිතබන වීික ලාේපුව ිළච්චිලා තිබු ේ වීික 

ලාේපුව සාවි කරන්තන් නැහැ. ඒවා මිලදී ගැනීේ සාතහා අවශය 
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ප්රතිපාදන  තල්කේවරුන්ට නැහැ. ප ගගිය කාලතේ  අිළ ජීවේ වන 

ප ාේවල විශාල නියඟයක් තිබු ා. මීට තපර ඒ සාභා ක්රියාේමක 

තවමින් තිබුණු කාලතේ  ඒ සාභා මඟින් ජලය ප්රවාහනය කරලා, 

මිනි ගන්ට පානීය ජලය තබදා දුන්නා.  

ප ගගිය කාලතේ  ජලය තබදා හැරීමක්වේ හිපයාකාරව සිදු 

වුතණ් නැහැ. හැබැයි රුිළයල් තකෝටි ග න් වියදේ කරලා රජය 

මඟින් ලබා දුන්නු ප්රවාහන බවුසාර් සියල්ල තිබියදීේ, ඒ කටයුතු 

හිපයාකාරව සිදු තකරුතණ් නැහැ. ඒ සාතහා ඇඟිල්ල දිේ කරලා 

වග කීමක් පවරන්න තහෝ වග කීමක් භාර ගන්න පුළුවන් 

තකතනක් ඒ සාභාවල තනොසිටීම තු  ප ාේ පාලන ංයතන 

සාේපුර් තයන්ම අක්රිය තවලා තිතබනවා. ඒ නිසාා අිළ 

විතශේෂතයන්ම රජතයන් දල්ලීමක් කරනවා, හැකි දක්මනින් 

ප ාේ පාලන මැතිවර ය පවේවන්නය කියලා. නීතිතේ  යේ යේ 

අඩුපාඩු තිතබනවා නේ ඒවා නිවැරැදි කරන්න. "ප ග ගිය ංණ්ඩුව 

කාලතේ  දදිිපපේ කරපු පනතේ අඩුපාඩු තිතබනවා. ඔබතුමන්ලා 

තමයි ඒකට වග කියන්න ඕනෑ"යි කියලා විපක්ෂය පැේතට අත 

දිේ කරන්තන් නැතිව, එහි තිතබන අඩුපාඩු දතා දක්මනින් 

නිවැරැදි කරලා වහාම ප ාේ පාලන මැතිවර ය පවේවන්න. ඒක 

රටට දතාම හිතකර තේේවයක්. ප ාේ පාලන ංයතන නැවත 

බලගැන්වීම තු  රතට් පහ ම තලතේ  දතලා ජන ජීවිත සාක්රිය වීම 

ංරේභ තකතරනවා.  

මැතිවර  තකොමිෂන් සාභාව පේ කිරීතේ අරමු  සාාක්ෂාේ 

තවන්න නේ මැතිවර  පැවැේවිය යුතුයි. මැතිවර  පවේවන්තන් 

නැතිව මැතිවර  තකොමිෂන් සාභාතවන් ඇති ලලය කුමක්ද කියන 

එක අපට ප්රශ්නයක්. ඒ තකොමිෂන් සාභාතේ නිලධ්ාිපන් නඩේතු 

කරන්න දතා විශාල මුදලක් වැය වනවා. එහි ප්රතිලලය ගන්න නේ 

මැතිවර  පැවැේවීතේ අවශයතාව තේ රතට් ජනතාවට තිතබන්න 

ඕනෑ. මැතිවර  පවේවන්න මැතිවර   තකොමිෂන් සාභාව අවශය 

වනවා මිසාක් මැතිවර  කල් දමන්න මැතිවර  තකොමිෂන් සාභාව 

අවශය නැහැයි කියන එකයි අතප් අදහසා, මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි.  

අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව 

ිළිබබතවේ අද සාාකච්ඡා කරනවා. අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව ප ග ගිය කාලතේ  ගේ ක්රියා මාර්ග 

ිළිබබතව යේ යේ ගැටලු සාහගත තේේවයන් තිතබනවා. 

"තහොරකේවලට, වංචාවලට, දූෂ වලට සාේබන්ධ් උදවියට 

සාහනයක් තදන්න. ඒ අය නිදහසා් කරන්න"යි කියලා මහජන 

නිතයෝජිතයන් හැටියට අපට කිසිම තවලාවක දල්ලීමක් කරන්න 

බැහැ.  වැරැදි වැඩ කර තිතබනවා නේ, වැරැදි කරපු අයට ඒ සාතහා 

දඬුවේ පැමි විය යුතුයි. හැබැයි එය කිරීතේදී නීතිය සාමාකාරව 

ක්රියාේමක විය යුතුයි; නීතිතේ  සාාධ්ාර ේවය හැම තකනාටම 

ලැබිය යුතුයි. නීතිතේ  ප්රතිමූර්තිය, නීතිතේ  සාංතක්තය, තරදි 

කඩකින් දෑසා බැතතගන, එක් අතක තුලාවේ, අතනක් අතින් 

කගපතේ තගන සිටින  ගිළිපසිදු කනයාවයි. ඒ සාංතක්තය මඟින් 

නීතිතේ  සාර්ව සාාධ්ාර ේවය අපට තපන්නුේ කරනවා. හැබැයි 

අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව ප ග ගිය 

කාල සීමාව තු  කටයුතු ක  ංකාරය ිළිබබතව අපට ගැටලු 

තිතබනවා.  

ංණ්ඩු පක්ෂතේ  සිටින විවිධ් මැති ඇමතිවරුන්ට එතරහිව 

විවිධ් අවසා්ථාවල අපට ලැබුණු තතොරතුරු මත ඒ අයතේ ක්රියා 

කලාපයන් ගැන තසාොයා බලන්න කියා මහජන නිතයෝජිතයන් 

හැටියට අිළ පැමිණිලි ග නාවක් එම තකොමිෂන් සාභාවට දදිිපපේ 

ක ා. හැබැයි ඒ පැමිණිලි සාේබන්ධ්තයන් තකතරන පරීක්ෂ වල 

තේේවය තමොකක්ද කියන එක ිළිබබතව අපට දැන ගන්නට නැහැ. 

රජය නිතයෝජනය කරන එක්තරා ඇමතිවරයකුට විරුේධ්ව අප 

පැමිණිලි ක ාට ප ගව පුවේ පේවලින් අපට දැනගන්න ලැබු ා, 

එතකොත ොසා් වතාවක්, දහතුන් වතාවක් පම  කැතතේවේ එතුමා 

අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව දදිිපයට 

යන්තන් නැතිව, තකොමිෂන් සාභාතේ ිළටුපසා තදොිපන් ගිහින් සාාක්ෂි 

දීලා ංවාය කියලා. මා දන්තන් නැහැ, ිළටුපසා තදොිපන් ගිහින් 

සාාක්ෂි දීලා ංතේ තමොකද කියලා. එතහම තනොකර, ංදර්ශවේ 

පුේගලයන් හැටියට, ංදර්ශවේ නායකයන් හැටියට යහ 

පාලනතේ  සාැබෑ අරුත රටට තපන්වීම සාතහා දහත කී කාර ා 

සාේබන්ධ්වේ දතා විනිවිදභාවයකින් යුක්තව කටයුතු තකතරනවා 

නේ තහොතයි. එතසාේ තනොවන නිසාා එම තකොමිෂන් සාභාතේ 

ක්රියාකාිපේවය ිළිබබතව බරපත  ගැටලු ග නාවක් අපට 

තිබු ා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ප ග ගිය කාලතේ  මා විසින්ම 

තේ ගරු සාභාතේදී සාභාගත කරනු ලැබුවා, එම තකොමිසාතේ හිටපු 

අධ්යක්ෂ ජනරාල්විපය දීලා තිබුණු දිවුරුේ ප්රකාශයක් ිළිබබත 

තතොරතුරු. අිළ ඇයට එතරහිවේ එම තකොමිසාමට පැමිණිලි 

කරන්න ීරන්දු කරලා, පැමිණිලි ක ා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ තකොමිෂන් සාභා ශක්තිමේ 

වීමට නේ, ඒවාතයහි නියම අරුත පැහැදිලි වීමට නේ ඒවාතේ  

තකතරන වැඩ කටයුතු ිළිබබතව සාෑහීමට පේ තවන්න තේ රටට, 

තලෝකයාට හැකියාවක් ලැතබන්න ඕනෑ. තකොතහොම නමුේ, ප ග 

ගිය කාල සීමාව තු  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් ගනු ලැූ  යේ 

යේ ක්රියා මාර්ග සාහ එතුමා විසින් කරන ලද ප්රකාශ ිළිබබතව 

විවිධ්ාකාරතේ  විතේචන, තදෝෂාතරෝප  යේ යේ අංශවලින් එල්ල 

තකරු ා. ඒ තකතසාේ නමුේ, තමම තකොමිෂන් සාභා පේ කිරීතේදී 

බලාතපොතරොේතු වූ ංකාරතේ  තදයක් තේ තකොමිෂන් සාභා තුිබන් 

සිේධ් වන්තන් නැේනේ, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් විසින් ගනු ලැූ  

එවැනි ීරර , ප්රකාශ සාහ ිළයවර ිළිබබතව අිළ ඇේතටම සාතුටු 

තවනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නීතිය අප කාටේ සාාධ්ාර  

විය යුතුයි. නීතිය දදිිපතේ  අප කවුරුේ සාමාන විය යුතුයි. බලය 

ඇති තකනාට එක් විධියකටේ, බලය නැති තකනාට තවේ 

විධියකටේ තේ තකොමිෂන් සාභාවල නීතිය ක්රියාේමක වනවා නේ 

යහ පාලනතේ  මූලික අරුත, ඒ ක්රමතේදය ඒ තකොමිෂන් සාභා 

තුිබන් තවදුරටේ ශක්තිමේ කරන්න පුළුවන් තේවිද කියන එක 

ිළිබබතව බරපත  ගැටලුවක් තිතබනවා. ඒ ගේ ීරන්දු ීරර , ක්රියා 

මාර්ග ිළිබබතව අප දිගින්- දිගට, දිගින්-දිගට සාාකච්ඡා කරන්තන් 

නැති වු ේ, තේ අවසා්ථාතේදී ඒ සාේබන්ධ්තයන් කරුණු දදිිපපේ 

කරන්න බලාතපොතරොේතු තනොවු ේ, එම තකොමිෂන් සාභා ගේ 

ඇතැේ ක්රියා මාර්ග ිළිබබතව බරපත  ංකාරතේ  ගැටලු රට 

දදිිපතේ , සාමාජය දදිිපතේ  තිතබනවා. ඒ ගේ ක්රියා මාර්ගවලින් 

රජයට තහොත නාමයට වඩා නරක නාමයක් ලැබු ාය කියන එක 

තමයි අතප් විශ්වාසාය.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව 

ඇතුළු සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ඇතැේ අවසා්ථාවලදී, ඇතැේ 

සා්ථානවල කටයුතු කරතගන යන ංකාරය ිළිබබතවේ මා කියන්න 

ඕනෑ. තේ කියන කාර ාවට සාේබන්ධ් ගරු අමාතයතුමන්ලාතේ 

නේ සාහ එතුමන්ලාතේ අමාතයාංශ ිළිබබතව කියන්න මා 

බලාතපොතරොේතු වන්තන් නැහැ. රාජය තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව 

සාමහර තැන්වල කරපු කටයුතු ිළිබබතව ගැටලු මතු තවලා 

තිතබනවා. සාමහර අමාතයාංශවල හිටපු තල්කේවරුන් තමන්ට 

වලංගු නැති වන තකොට, තමන් කියන තේට එකඟ තනොවන තකොට 

ඒ අය ඒ අමාතයාංශ තු ම අතිතර්ක තල්කේවරුන් හැටියට පේ 

කරලා, ඒ අය දණ්ඩනයට ලක් කරපු අවසා්ථා ගැන අපට 

දැනගන්නට තිතබනවා.  

සා්වාීකන රාජය තසාේවයක් ඇති කිරීම සාතහා ගන්නා වූ ක්රියා 

මාර්ග, ඒ සාේබන්ධ්ව රජය දීපු බලාතපොතරොේතු දහත කී ක්රියාවන් 

නිසාා තකොයි තරේ දුරට සාාක්ෂාේ තේවිද කියන එක අපට 
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගැටලුවක්. රතට් මහේ ංන්තදෝලනයට ලක් වූ ංසාන්නතම 

සිදුවීමක් තමයි, ජිනසිිප දඩල්ලතේ තල්කේතුමා සාේබන්ධ්තයන් වූ 

සිදුවීම.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රතට් මූලය පාලනය ිළිබබතව 

ප ග ගිය කාල පිපච්තේදය තු  මහේ ංන්තදෝලනාේමක 

ංකාරයට අදහසා්, උදහසා්, විතේචන -තබොතහොම කර්කශ විතේචන- 

දදිිපපේ වු ා. ඒ නිසාා ඒ කටයුතු වඩාේ නිවැරදි කිරීම සාතහා 

විග න තසාේවා තකොමිසාමක් පේ ක ා. විග න තසාේවා තකොමිසාම 

පේ කරපු ක්රියාදාමය තහොතයි. හැබැයි, විග න තසාේවා තකොමිසාම 

ශක්තිමේ වීම සාතහා, විග න තසාේවා පනේ තකටුේපත තේ 

පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ ක ාද? ඊට අදා  විග න තසාේවා පනේ 

තකටුේපත තේ පාර්ලිතේන්තුවට  තගනැල්ලා සාේමත කර ගේතාද? 

රාජය අරමුදල් ිළිබබතව වඩාේ විනිවිදභාවයකින් යුක්තව කටයුතු 

කිරීතේ අරමුණින් විග න තසාේවා තකොමිසාම පේ ක ා වාතේම, 

විග න තසාේවා පනේ තකටුේපතේ තේ පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ 

වු ා නේ තවේ තහොතයි. හැබැයි, අද තවනකල් විග න තසාේවා 

පනේ තකටුේපත පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ කත ේ නැහැ.  

එතතකොට රාජය අරමුදල් ිළිබබතව හිපයාකාරව විග නය 

කිරීතේ හැකියාව තිතබනවාද? එතසාේ විග නය තනොවීම තු  විවිධ් 

අක්රමිකතා, දූෂ , වංචා සිේධ් තවන්තන් නැහැ කියලා අපට 

කියන්න පුළුවන්ද? ංණ්ඩු පක්ෂතේ වේ, විරුේධ් පක්ෂතේ වේ 

රහේ වුණු, මාර්ග ලල අේපේ කර ගේත කිසිම පුේගලතයක් 

නැහැ. විවිධ් අයථා තේවල්, අවිධිමේ තේවල්, අක්රමවේ තේවල් සිදු 

තවන්න පුළුවන්. ඒ නිසාා සියයට සියයක් බැිප වු ේ, යේ 

පම කට තහෝ ඒවා වැ ැක්වීම සාතහා විධිමේ ක්රමතේදයක් 

අවශයයි. එතහම ක්රමතේදයක් අවශයයි කියන මතතේ  දතතගන 

විග න තසාේවා තකොමිසාම පේ ක ේ, තේ තවනකල් විග න 

තසාේවා පනේ තකටුේපත සාේමත කර ගැනීමට රජය අසාමේ වීම 

තු  ඒ ක්රියාදාමය ිළිබබදව අපට සාෑහීමකට පේ තවන්න බැිප 

මට්ටමක් ඇති තවලා තිතබනවාය කියන එක මතක් කරන්න ඕනෑ, 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිතබනවා. 
 

ගරු ටී. රංජි්ත ද මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த வசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බසා්නාහිර ප ාේ සාභාතේ ගරු 

ප්රධ්ාන ඇමතිතුමා ඇතුළු ප ාේ සාභාවල මහ ඇමතිවරුන් තලොකු 

දුක්ගැනවිල්ලක් ක ා, 2017 අය වැතයන් ප ාේ සාභාවලට තවන් 

කර  තිතබන ප්රතිපාදන ප්රමා ය කිසිතසාේේම ප්රමා වේ නැහැ 

කියලා. ප ාේ සාභාතේ දතලා ංපු මහජන නිතයෝජිතතයක් 

හැටියට මාේ ිළිබගන්නවා, ප ාේ සාභා ක්රමය තු  සාාමානය 

ජනතාවට විශාල තසාේවයක් සිදු වන බව. මහ ඇමතිතුමාට, 

ඇමතිවරතයකුට ගිහිල්ලා කියපු සාැණින් පාලමක්, පාරක්, 

තබෝක්කුවක්, ලයිට් කණුවක්, වීික ලාේපුවක් හදා ගැනීතේ 

හැකියාව තිතබනවා.  

අිළ අදේ ිළිබගන්නවා, අතප් රතට් තිතබන ප ාේ සාභා තුිබන් 

සාාමානය ජනතාවට විශාල තසාේවයක් සිදු වන බව. විරුේධ් පක්ෂතේ  

හිටියේ, ංණ්ඩුවට එතරහි මතයක හිටියේ, අිළ අදේ ප ාේ 

සාභාවල මහ ඇමතිවරුන්ට කථා කරලා  යේ යේ අවශයතා දෂ්ට 

කර ගන්නවා. තබොතහොම සාතහෝදරේවතයන් ඒ කටයුතු 

තකතරනවා. හැබැයි, මුදල් තකොමිසාම ඒ සාේබන්ධ්තයන් අවධ්ානය 

තයොමු තනොකර ප ාේ සාභාතේ මුදල් ප්රතිපාදන අඩු කිරීම, තේ 

රතට් සාංවර්ධ්නය, ගතේ සාංවර්ධ්නය තවේ අඩා  වීමට බලපාන 

බව අිළ කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසාා ඒ ිළිබබතව වහාම ගරු 

ජනාධිපතිතුමාතේේ, ගරු අගමැතිතුමාතේේ, ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමාතේේ අවධ්ානය තයොමු කරන්න කියලා මා දල්ලා 

සිටිනවා. 2016 වසාරට සාමගාමීව 2017 වර්ෂය තු  ප ාේ 

සාභාවලට ලබා තදන මුදල් ප්රතිශතය අඩු කිරීතමන් රතට් සාාමානය 

ජනතාවට තසාතක් තවන්තන් නැහැ.  

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් කථාව අවසාන් කරන්න. 

 

ගරු ටී. රංජි්ත ද මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த வசாய்சா) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ංණ්ඩුවට තහොතක් තනොවු ාට අපට කමක් නැහැ. හැබැයි, 

තේ රතට් සාාමානය ජනතාවට තහොතක් සිදු විය යුතුයි. කරුණු 

හුඟක් සාටහන් කර තගන ංවේ තවලාව සීමා තවලා නිසාා 

කියන්න අපහ ගයි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  අද දවතසාේ 

සාාකච්ඡා වන තේ විෂයයන් ිළිබබතව දදිිපපේ වූ සාාධ්නීය විතේචන 

ිළිබබතව අවධ්ානය තයොමු කරලා, සාාධ්ාර  ිළිබතුරු සාහිතව -මුදල් 

ඇමතිතුමා වාතේ තබොතහොම කර්කශ විධියට ෆ්ලැට් නයාතයන් 

ිළිබතුරු තදන්තන් නැතුව- සාාධ්ාර  වැඩ ිළිබතව ක් දදිිපපේ 

කරයි කියලා බලාතපොතරොේතුතවන් මම නිහ  තවනවා. 

තබොතහොම සා්තුතියි. 
 

 

[අ.භා. 2.31] 

 

ගරු ඒ.ඩී. සුිංේ මප්රේමජයන්ත මහතා (විදයා  තාක්ෂණ හා 

පර්මේෂණ අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு  ஏ.டி. சுசில் பிசரமஜயந்த - விஞ்ஞான, வதாழில் 

நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அமமச்சர்) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of  Science, 
Technology and Research) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ 

වැය ශීර්ෂය සාේබන්ධ්වේ, කිසිදු අමාතයාංශයක් තහෝ 

තදපාර්තතේන්තුවක් යට තට තනොගැතනන ංයතනවලට අදා  

අංක 4 -13 දක්වා සාහ 16-25 දක්වා වන වැය ශීර්ෂ සාේබන්ධ්ව ේ 

තමයි අද දින අය වැය කාරක සාභා අවසා්ථාතේදී අිළ තේ සාාකච්ඡා 

කරන්තන්. ඒ අතිපන්, ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව 

සාේබන්ධ්තයන් නවදය නලින්ද ජයතිසා්සා මන්ත්රීතුමාේ අදහසා් ප  

ක ා. ඒ සාේබන්ධ්තයන් මමේ යේ අදහසාක් ප්රකාශ කරන්න ඕනෑ. 

1980 දශකතේ දී ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාම ිළහිටවූතේ, එදා 

පාර්ලිතේන්තුතේ හිටපු අමාතයවරයකු වූ දිවංගත ලලිේ 

ඇතුලේමුදලි මැතිතුමායි. ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව 

ිළහිටවූතේ ජාතික අධ්යාපනය ිළිබබතව ජාතික ප්රතිපේති රාමුවක් 

සාකසා් කිරීම, ජාතයන්තර ප්රමිති අනුව එය යාවේකාලීන කිරීම, 

පර්තේ ෂ  හා සාංවර්ධ්න වැඩසාටහන් ක්රියාේමක කිරීම හා එයින් 

නිර්තේශ කරන ජාතික අධ්යාපන ප්රතිපේතිය අධ්යාපන 

අමාතයාංශය හරහා ක්රියාේමක කිරීම සාතහායි.  

හැබැයි, ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව තේ කාර්යභාරයට 

තකොයි තරේ දුරට සාේබන්ධ් තවලා තිතබනවාද කියන ප්රශ්නය 

තමයි අද වන විට මතු තවලා තිතබන්තන්. තබොතහෝ තවලාවට 

පාසාලට දරුවන් ඇතු ේ කිරීතේදී, පාසාල් වර්ගීකර ය කිරීතේදී, 

සාේපේ තබදා දීතේදී, අධ්යාපනතේ  ගු ාේමකභාවය ිළිබබත 

සාාකච්ඡා කිරීතේදී, ගුරුවරුන්තේ  ගදු ගකේ ීරන්දු කිරීතේදී,  විවිධ් 

99 100 

[ගරු ටී. රංජිේ ද තසාොයිසාා  මහතා] 
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කාල වකවානු  තු  විවිධ් ංකාරතේ  චක්රතල්ඛ් නිකුේ කරලා 

කටයුතු තකතරන බව අිළ දකිනවා. අධ්යාපන ඇමතිවරයා 

වශතයන් මාේ අවුරුදු පහක්  හිටියා. 

ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව වසාර හතරකට වතාවක් 

සිය වාර්තාවක් නිකුේ කරනවා. එහි යේ යේ නිර්තේශ තිතබනවා. 

ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාම බැඳී සිටින්තන්, සිය වාර්තාව අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාට දදිිපපේ කිරීමටයි. ඒ වාර්තාතේ තිතබන නිර්තේශ 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අමාතය මණ්ඩලයට දදිිපපේ කරලා, 

ඒ නිර්තේශ ක්රියාේමක කිරීම සාතහා අධ්යාපන විෂය භාර 

අමාතයවරයාට පවරනවා. ඒ නිසාා තමයි ඒක සා්වාීකන ංයතනයක් 

හැටියට තිතබන්තන්. අද එය සා්වාීකන ංයතනයක් විධියට තේ වැය 

ශීර්ෂවල තල්ඛ්නගත තවලා තිතබන්තන්ේ ඒ තහේතුව නිසාායි. 

ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව සාේබන්ධ් වන්තන් 

ඇමතිවරයාට තනොතවයි. ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව 

ජනාධිපතිතුමාටයි වගකියන්න ඕනෑ. ඒ තරේ භාරදූර කාර්යයක් 

තමයි ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාමට පවරලා තිතබන්තන්. ඒ 

වාතේම, එය සා්වාීකනයි. ඒ සා්වාීකනේවය රැක ගැනීම සාතහා තමයි 

ඒ ංකාරතයන් ඒ ංයතන බිහි කරලා තිතබන්තන්.  

ලලිේ ඇතු ේමුදලි මැතිතුමා තමම පනත දදිිපපේ කිරීතේදී 

එහි තිතබන භාරදූරභාවය, වගකීම යන සියල්ල පැහැදිලි කර දීලා 

තිතබන හැටි ඒ  හැන්සාාඩ් වාර්තාව කිතයේතවොේ වටහා ගත 

හැකියි. එතහම නේ, වයවසා්ථාදායකය අතප්ක්ෂා කරපු ඒ 

කාර්යභාරය  ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාතමන් තවනවාද කියන 

ප්රශ්නය තමයි තිතබන්තන්. ඒ නිසාා ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාම 

නිසියාකාරතයන් සිය කර්තවය දටු කරලා, ජනාධිපතිතුමාට ඒ 

වාර්තාව භාරදීලා, ඒ නිශ්චිත කාල සීමාව තු දී අදා  කාර්යයන් 

කිරීමට අධ්යාපන විෂය භාර අමාතයවරයාට පවරන්න කටයුතු 

කරනවා නේ, මුළු රතට්ම අධ්යාපනය ක්රියාේමක වන්තන් එක් 

ජාතික ප්රතිපේතියක් අනුවයි කියන කාර ය ජනතාවට ඒේතු 

ගන්වන්න පුළුවන්. ඒ කාර ය සිදු වන්න ඕනෑ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ මන්ත්රීතුමා කිේවා වාතේ 

එක එක කාලවල විවිධ් වයාපෘති තුිබන් පාසාල් විවිධ් නමින් 

හැඳින්වූවා. අදටේ ඒක ක්රියාේමක තවනවා. නමුේ ඒක එතහම 

තවන්න බැහැ. ඒ නිසාා, එක්තකෝ අධ්යාපන අමාතයාංශතේ  

තිතබන්න ඕනෑ,  Research and Development Unit එකක්.  

දතින්, ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාතමන් තේ කටයුතු තකොයිතරේ 

සාාර්ථකව ක්රියාේමක තවනවාද කියලා අිළ බලමු තකෝ. මට 

කියන්න බලන්න, කවදාද ඒ අය researches කරලා තිතබන්තන් 

කියලා? කවදාද, ඒ වාර්තා දදිිපපේ කරලා තිතබන්තන්? ඒ තේවල් 

කරන්න තමයි ජාතික අධ්යාපන තකොමිසාම තිතබන්තන්. ඒ කාර්ය 

මණ්ඩලය දන්තන් ඒකට.  

සාාමානයතයන් අධ්යාපනතේ  තප  තපොේ ලිවීම අවුරුදු අතටන් 

අටට තවනසා් තවනවා; යාවේකාලීන තවනවා. අද, London O/

Level විභාගයට තිතබන විෂය නිර්තේශ අනුව ලියන තප  

තපොතක් අරතගන බලන්න. ඒවා මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් 

තිබු ාට වඩා අද තවනසා්. ඒවාතේ  කරුණු දදිිපපේ කිරීම, 

සාැකැසා්ම යන තේ සියල්ල තවනසා්.  මම අවසා්ථා තදකකදී 

Cambridge විශ්වවිදයාලතේ  Testing and Evaluation Unit එකට 

ගිහිල්ලා, ඒ අයේ එක්ක සාාකච්ඡා කරලා, ඒ අය ලංකාවට 

කැතවාතගන ඇවිල්ලා, ජාතික අධ්යාපන ංයතනය සාහ විභාග 

තදපාර්තතේන්තුවේ එක්ක  වැඩසාටහනක් ංරේභ ක ා. නමුේ 

ඒක එතැනින්ම නැවතු ා. ඒක එතහම තවන්න බැහැ. අධ්යාපනය, 

ජාතයන්තර ප්රමිති අනුව තිතබන්න ඕනෑ.  අතප් O/Level 

සාහතිකයට, A/Level සාහතිකයට, උපාධියට ඒ තිතබන ිළිබගැනීම 

පවේවා ගන්න පුළුවන් වන්තන් අිළ තේ ප්රමිති පවේවා තගන 

යෑතමන් පම යි. මැදි ංදායේ ලබන රටක් හැටියට අතප් රතට් 

තදමේිළයන්, ජනතාව බලාතපොතරොේතු වන්තන්, අධ්යාපනතේ  

ගු ාේමකභාවයයි. ගු ාේමකභාවය කියනතකොට, හැම අතින්ම 

ගු ාේමකභාවය තිතබන්න ඕනෑ. එහිදී මූලික වශතයන් මානව 

සාේපත ගු ාේමකභාවතයන් යුතුව සාකසා් කර ගැනීම වැදගේ 

තවනවා.  

අද පුවේ පතක් ගේතතොේ  දකින්න ලැතබනවා, "අහවල් 

පාසාතල් ගුරුවරු නැහැ කියලා තදමේිළතයෝ උේතඝෝෂ යක" 

කියලා. තදමේිළතයෝ උේතඝෝෂ ය කරන තතක් දන්න ඕනෑ 

නැහැ, පාසාලට ගුරුවරු  ලබා තදන්න. Teacher deployment එක 

අවශයයි. නමුේ, අද ඒක සිදු තවනවාද කියන ප්රශ් ය තිතබනවා. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ නිසාා ජාතික අධ්යාපන 

තකොමිසාම සාෘජුවම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට වගකියන්න ඕනෑය 

කියන කාර යට මම තේ අවසාථ්ාතේදී ඔබතුමාතේ අවධ්ානය 

තයොමු කරවනවා. ඒ වාතේම, ජාතික අධ්යාපන තකොමිෂන් සාභාව 

සිය වාර්තාව වර්ෂ හතරකට වතාවක් "research and 

development"  include කරලා  භාර තදන්න ඕනෑ. එතතකොට 

තමයි ඒක ජාතික ප්රතිපේතියක් හැටියට එතැනින් එහාට 

ක්රියාේමක වන්තන්. ඒ ිළිබබතවේ මම අවධ්ානය තයොමු 

කරවනවා.  ඒකට තහේතුව තමයි, ඒ කාර ය තේ රතට් සාමසා්ත 

ජනතාවටම දතා වැදගේ එකක් වන නිසාා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ 

වැය ශීර්ෂය යටතේ ප්රධ්ාන කරුණු ග නාවක් තිතබනවා. මම 

තමහිදී ඒවා ගැනේ සාතහන් කරන්න ඕනෑ. 2017 වර්ෂය දිිබඳුකම 

ිළටුදැකීතේ වර්ෂය තලසා ප්රකාශයට පේ කර තිතබනවා. තේ 

සාංවර්ධ්න කාර්යයන් සාතහා අතප්ක්ෂිත මුදල රුිළයල් මිලියන 

12,000යි. ඒ රුිළයල් මිලියන 12,000න් වර්ෂය මුල සිටම 

ක්රියාේමක කිරීම සාතහා වැඩ සාටහන් සාේපාදනය තවලා 

තිතබනවා. දිිබඳුකම ිළටුදැකීතේ වයාපෘතිය කියන්තන් තමොකක්ද? 

ඒ වයාපෘතිය ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයට යටේ කර තිතබන්තන් ඇයි? 

එහි තිතබන්නා වූ වැදගේකම නිසාායි. අිළ දන්නවා, 2015 වර්ෂතේ  

එක්සාේ ජාීරන්තේ සාංවිධ්ානය 2030දී සාපුරා ගත යුතු දලක්ක 

17ක් ප්රකාශයට පේ කර තිතබන බව.  

එහි සාතහන් ප මුවැනි කාර ය තමයි දිලිඳුකම ිළටුදැකීම. 

හැබැයි, තේ අවුරුදු 15 තු  ඒ සාතහා දලක්කගත වැඩ ිළිබතව ක් 

අවශයයි. එහි වැදගේකම වටහා ගැනීම නිසාා තමයි, එය 

ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂයට ඇතු ේ කරලා, ජනාධිපති 

තල්කේ කාර්යාලය මඟින් ඒ වැඩ ිළිබතව  සාතහා වැඩ සාටහන් 

ක්රියාේමක කර තිතබන්තන්.  ඒ නිසාා මා හිතනවා, දැනට සාමාජ 

සාවිබල ගැන්වීේ හා  ගභසාාධ්න අමාතයාංශය යටතේ ක්රියාේමක වූ 

වැඩ සාටහන් ඒකාබේධ් කරලා, තේ තිරසාර දලක්කයන් සාපුරා 

ගැනීමේ එකවර ක්රියාේමක කර ගනිමින්, තේ වැඩ සාටහන් 

ක්රියාේමක කිරීම සාතහා මුදල් ප්රතිපාදන තවන් කර තිතබනවාය 

කියා. එහිදී මා විතශේෂතයන් අවධ්ානය තයොමු කරවනවා, අතප් 

රතට් දිිබඳුකම ිළටුදැකීතේ වගකීේ සාේභාරයක් තේ වයාපෘතියට 

යටේ තවලා තිතබනවාය කියන කාර ය ිළිබබතව.  

ඊ ඟට, සාංවර්ධ්න හා විතශේෂ වයාපෘති අංශය ගේතතොේ 

ංහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩ සාටහන ඒකට සාේබන්ධ්යි. පිපසාර 

සාංරක්ෂ  ජාතික වැඩ සාටහන, මේ ද්රවය නිවාර  ජාතික වැඩ 

සාටහන, වකුගඩු  තරෝග නිවාර  ජාතික වැඩ සාටහන, "දරුවන් 

 ගරකිමු" ජාතික වැඩ සාටහන කියන තේ වැඩ සාටහන් පහ තිරසාර 

සාංවර්ධ්න දලක්ක 17න් විෂයයන් පහකට වඩා අදා  තවනවා. 

තේ පහ හිපයට ගේතතොේ එක්සාේ ජාීරන්තේ සාංවිධ්ානය විසින් 

ප්රකාශයට පේ කර තිතබන තිරසාර සාංවර්ධ්න වැඩ  සාටහතන් 
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දලක්ක 17ට ඇතු ේ තවනවා. ඒ වාතේම තමහි සාතහන් තනොවූ 

තව කාර යක් මා තමහිදී සාතහන් ක  යුතුව තිතබනවා. 

අිළ දංග්රීසි භාෂාතවන් සාතහන් කර තිබුතණ් "Blue-Green 
Economy" කියලායි. ඇේත වශතයන්ම තමන්න තේක තමයි 

අවශයතාව. අද තලෝකතේ  සාෑම රටක්ම  ංහාර  ගරක්ෂිතතාව 
සාේබන්ධ්තයන් අංක එතක්  ප්රමුඛ්තාවක් තදනවා. අතප් රටටේ 

එවැනි වැඩ සාටහනක් අවශය තවනවා. ඒ ිළිබබතව වගකීමේ 

ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලය මඟින්  ක්රියාේමක කරන වැඩ 
සාටහනට ඇතු ේ කර තිතබනවා. ඒකට තහේතුව තේකයි. මුළු 

තලෝකතේ  සාෑම රටක්ම තවන් තවන් වශතයන් ංහාර නිෂ්පාදනය 
වැඩි කිරීම, ංහාර කල් තබා ගැනීම, නව තාක්ෂ ය හඳුන්වා දීම 

ංදී වශතයන් ංහාර  ගරක්ෂිතතා වැඩ සාටහනට ප්රමුඛ්තාව දී 
තිතබනවා. තමහිදී මුහුදේ, තගොඩබිමේ කියන තදකම එකට මු ග 

වුණු ංර්ිකකයක් කරා යන්න ඕනෑය කියන කාර ය තමයි "Blue
-Green Economy" කියන එතකන් අදහසා් වන්තන්. පිපසාර 

සාංරක්ෂ  ජාතික වැඩ සාටහන් ඒකට සාේබන්ධ්යි. ඒ සාතහා තේ 

වන විට 2016 - 2018  වැඩ සාටහන  ංරේභ තවලා තිතබනවා.  ඒ 
සාතහා පාසාල් දරුවන්, අදා  සියලු ංයතන සියල්ල සාේබන්ධ් කර 

තගන ඒ  වැඩ සාටහන් ක්රියාේමක තවනවා. තමොකද, ප මුවැනි 
එකට තදවැනි එක සාේබන්ධ්යි.   

ඊ ඟට, මේ ද්රවය නිවාර  ජාතික වැඩ සාටහනේ ඒ 
ංකාරතයන්මයි. ප්රධ්ාන වශතයන්  වැඩ සාටහන්  තුනක් 

ක්රියාේමක තවනවා. ඒවා තමයි ප්රතිපේති හා නීති සාේපාදන 

ක්රියාේමක කිරීතේ හා වැටලීේ සිදු කිරීම, ප්රතිකාර හා 
පුනරුේථාපනය, විතශේෂතයන් පාසාල් දූ දරුවන් හා තාරු ය මේ 

ද්රවය භාවිතයට හ ග වීම ව ක්වා ගැනීම. තේ වන විට දිසා්ත්රික් 
පදනමින් දැනුවේ කිරීතේ වැඩ සාටහන් රාිකයක් පවේවලා අවසාන් 

කර තිතබනවා.  

ඊ ඟට,  වකුගඩු තරෝග නිවාර  ජාතික වැඩ සාටහන. 

විතශේෂතයන් උතුර, උතුරු මැද වාතේම  දැන් වයඹටේ ඇවිල්ලා 

තිතබනවා. තවනේ ප්රතේශවලේ තිතබනවා. තමතැන තිතබන 
ප්රධ්ාන ප්රශ්නය මූලය හඳුනා තනොගැනීමයි. තේ වන විට විවිධ් 

ංයතන මඟින්, තලෝක තසාෞඛ්ය සාංවිධ්ානය මඟින් ඒ ිළිබබතව 
පර්තේ ෂ  පවේවා තගන යනවා. හැබැයි, තමන්න තේ තහේතු 

සාාධ්කය නිසාාය වකුගඩු තරෝගය ඇති වන්තන් කියලා තවම 
අවසාාන නිගමනයකට එ ඹිලා නැහැ. නමුේ අනුමාන වශතයන් 

රසාායනික තපොතහොර භාවිතය අවම කිරීම, ලව  සාහිත ජලය 

පානය කිරීම අවම කර ගැනීම, ිළිපසිදු ජලය භාවිතා කිරීමට 
අවසා්ථාව ලබා දීම සාහ තරෝගය වැ ඳුණු අයතේ තරෝග නිවාර ය 

සාහ වැ දීම වැ ැක්වීමට තගන ඇති වැඩසාටහන් තමහිදී 
විතශේෂතයන් වැදගේතවනවා.  

ඊ ඟ, වැඩසාටහන හැටියට දරුවන්   ගරකිමු වැඩ සාටහතනහි 

වැදගේකම අිළ කවුරුේ දැක්කා.  ප ගගිය  කාලය තු  අතප් රතට් 

සිදු වුණු විවධ් සිදුවීේ ිළිබබතව,  විශ්ෂතයන්ම  දරු දැිපයන්  

මේද්රවයවලට තප ඹීම, විවිධ්ාකාරතේ  අඩන්තේට්ටේවලට  ලක් 

වීේ ිළිබබතව  මාධ්ය මඟින් අනාවර ය  වු ා. එවැනි  සිදුවීේ 

ව ක්වා ගැනීම තමහිදී දතාම වැදගේ තවනවා. තේ  ප්රධ්ාන  

කරුණු සියල්ල  තිරසාාර සාංවර්ධ්න වැඩසාටහනට අදා යි. එහි  

තිතබන වැදගේකම නිසාා තමයි  ජනාධිපති කාර්යාලය මඟින් 

විතශේෂ   ජාතික වැඩසාටහන් හැටියට ඒවා   ක්රියාේමක කරන්තන්. 

ඒ  ිළිබබතව  ප්රතිපාදන තවන්  කර දී,  කාර්ය සාාධ්න බලකාය 

මඟින්  සාැල ගේ සාහගත වැඩ ිළිබතව ක් ක්රියාේමක තවන බව 

සාතහන් කරමින්  මතේ කථාව අවසාන් කරනවා. සා්තුතියි. 

[අ.භා. 2.43] 
 

ගරු උදය ප්රභා්ත ගේමන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு  உதய  பிரபாத்  கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූලාසානාරූඪ  ගරු මන්ත්රීතුමනි, වර්තමාන ංණ්ඩුතේ 

නායකයන්  විපක්ෂතේ  සිටින සාමතේ  දහඅටවන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා විනාශ ක ා; තේ 

නිසාා අද රට දැවැන්ත අර්බුදයකට ගිහින් තිතබනවාය කියමින්,  

තේ රතට් හැම විනාශයකටම මුල තේ  සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා 

සාේබන්ධ්තයන් තගනා දහඅටවන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නයයි කියා අනාගත සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ිළිබබත 

 ගන්දර වූ සිහිනයක් ජනතාවට විකුණුවා. ජනතාවට හිතතන්න 

පටන් ගේතා,  හිරු නැ  තඟන්තන්; තරු දිතලන්තන්; මල් 

ිළතපන්තන් සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා නිසාාය, තේක 

තනොතිබුත ොේ රට නතර  තවන්න දඩ තිතබනවාය කියලා.   

රට  විතරක්   තනොතවයි,  තලෝකයම නතර තවන්න  දඩ 

තිතබනවාය;  ඒ නිසාා වහාම සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ිළහිටුවීමට 

එන  අයට ජනවරම ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව ජනවරම   

ලබා දුන්නා.  තේ සා්වාධින   තකොමිෂන් සාභා ිළහිටුවීතේ කාර ය 

සාේබන්ධ්තයන් එදා විපක්ෂය තකොච්චර සාක්රියව කටයුතු ක ාද 

කියනවා නේ, තේක ජාතයන්තරයටේ අරතගන ගියා. එක්සාේ 

ජාීරන්තේ මානව හිමිකේ තකොමිසාතේ ශ්රී  ලංකාව සාේබන්ධ්තයන් 

ඇතමිපකාතේ අනුග්රහතයන් එන තයෝජනාවල  සා්වාීකන තකොමිෂන් 

සාභා තිබිය යුතුය කියන තකොටසා එකතු කරන්න ඇතමිපකාව  

අමතක කත ේ නැහැ.  

 මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට බරපත   ප්රශ්නයක් 

තිතබනවා. තේ සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා කියන්තන් තේචචර 

තහොත, රටක් කරතගන යාමට අතයවශය තදයක් නේ, හේ 

තදයියතන්!  ඇයි අපට  කිය  කියා දන්න කලින් ඒ තගොල්ලන් ඒක  

කර ගන්තන් නැේතේ? ඇතමිපකානු  ංණ්ඩුව ඇතමිපකාවටේ  

වඩා ලංකාවට ංදතර්ද? තඩොනල්ඩ් ට්රේප් මැතිතුමාව ඇතමිපකාතේ 

අලුේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට තතෝරාතගන දන්නවා. තනතුර 

භාර  ගේතායින් ප ගව,  එම ජනාධිපතිතුමා  ඇතමිපකාතේ අලුේ 

පේවීේ  6,000ක් කරනවා. ජනාධිපති ධූර කාලතේ  සිටිනතකොට 

තවේ පේවීේ 8,000ක් කරනවා. ජනාධිපතිවරයා පේවීේ 14,000 

ක් කරනවා. ඇතමිපකාතේ සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා  නැහැ.   

මූලාසානාරූ ගරු   මන්ත්රිතුමනි,  තේ සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා 

ිළහිටුවීම තුිබන් තලෝකය පුරා තුන්වන තලෝකතේ  රටවල  NGO  

ක්රියාකාිපන් පුරවමින් තුන්වන තලෝකතේ  රාජයයන් දුර්වල කිරීම 

තමයි ඇතමිපකාතේ උපාය තවලා තිතබන්තන්.  අන්න ඒ නිසායි,  

ඇතමිපකාවට තහොත නැති සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ලංකාව විසින් 

ක  යුතු යයි ඇතමිපකාව විසින් බල කරමින්  ජාතයන්තරතයන් 

තයෝජනා අරතගන එන්තන්. තකොතහොම නමුේ  දැන් අිළ සා්වාීකන 

තකොමිෂන් සාභා තගනැල්ලා තිතබනවා. දැන් තේතකන් තවන්තන් 

තමොකක්ද?  මුලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි  මතේ අදහසා නේ 

ජනතාව බලයක් තදන රාජය නායකයාතේ අත පය බඳින්තන්  

නැතිව  ජනවරම  ක්රියාේමක කිරීමට රාජය නායකයාට නිදහසා 

තිතබන්න ඕනෑ කියන එකයි. හැබැයි, රාජය නායකයා ඒ තදය 

හිපයට කරනවාද කියලා බලන්න අධිකර , මැතිවර , අල්ලසා ්

තහෝ දූෂ , විග න  කියන තමන්න තේ  ක්රියාවලින්  සා්වාීකන 

තවන්න ඕනෑ. රාජය යන්ත්ර ය තමතහයවීතේ බලය රාජය 

නායකයාට  තිතබන්න ඕනෑ, ඇතමිපකාතේ වාතේ.  හැබැයි එයා 

වැතඩ් හිපයට කරනවාද කියා බලන්න තිතබන අීකක්ෂ   

ංයතන ටික සා්වාීකන තවන්න ඕනෑ. තකොතහොම හිප දැන් අිළ 

හැිපලා බලන්න ඕනෑ, ජනාධිපතිවර තේ දී විකු පු සිහිනය  මහ 

තපොත ොතේ සාැබෑ තවලා තිතබනවාද  කියලා.   
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සා්වාීකන තකොමිෂන්  සාභා ිළහිටුවන්න ජන වරමක් ලබා ගේ 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  තේ  අවසාථ්ාතේ  ගරු සාභාතේ සිටීම ගැන 

අිළ සාන්තතෝෂ තවනවා. ඔක්තතෝබර් 12 වැනි දා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාට කියන්න සිේධ් වු ා, "අල්ලසා් තකොමිසාම, 

තපොලීසිය  වැඩ කරන්තන් තේශපාලන නයාය පත්රයකටයි.   ඔවුන් 

තේශපාලනතයන් සා්වාීකන තවලා නැහැ" කියලා.  මූලාසානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි,  එතහම නේ තේ  පාර්ලිතේන්තුවට විතරක් 

තනොතවයි එතුමාට ඒ ජනවරම  දුන්නු ජනතාවටේ පරම වූ 

අයිතියක්  තිතබනවා,  තේ  සා්වාීකන කර ගන්න පේ කර ගේතු 

ංයතන කාතේ තේශපාලන නයාය පත්රයකට අනුව කටයුතු 

කරනවාද කියලා දැනගන්න.  එතුමා නුදුරු අනාගතතේ දී තේක 

තහිබ කරයි කියලා අිළ හිතනවා. කාතේ නයාය පත්රයක්ද තේ? 

එතුමාතේ නයාය පත්රයක් නේ එතුමා එතහම කියන්තන් නැහැ තන්. 

ගරු අගමැතිතුමාතේ නයාය පත්රයක්ද, ගරු විපක්ෂ නායකතුමාතේ 

නයාය පත්රයක්ද එතහම නැේනේ ගරු විපක්ෂතේ  ප්රධ්ාන 

සාංවිධ්ායකතුමාතේ නයාය පත්රයක් අනුවද තේ ංයතන කටයුතු 

කරන්තන් කියලා දැන ගැනීතේ පරම අයිතියක් පාර්ලිතේන්තුවට 

ඇවිල්ලා දන්න අිළට වාතේම තේ රතට් එතුමාට ඡන්දය දුන්නු 

සාෑම ඡන්ද දායකතයකුටම තිතබනවා කියලා අිළ විශ්වාසා කරනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතප් යහ පාලන ක්රියාවලිතේ  

අතිශයින්ම වැදගේ තදයක් තමයි විග නය. සා්වාීකන විග න 

ක්රියාවලියක් දටු කර ගැනීතේ හැකියාව. ඒ නිසාා තමයි අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා 2015 තපබරවාිප 19තවනි දා, ''ජාතික විග න 

පනේ තකටුේපත පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ කරමි'' කියලා 

ප්රමුඛ්තා පදනමින් තමන්තේ දින 100 වැඩසාටහනට ඇතු ේ 

කත ේ. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දින 100 තනොතවයි දින 

500 ගත තවලේ තවම ජාතික විග න පනේ තකටුේපත තේ ගරු 

සාභාවට ඇවිල්ලා නැහැ. හදලා දවරයි. ඇවිල්ලා නැහැ තනොතවයි, 

තේන්න දඩ තදන්තන් නැහැ. තහේතුව තමොකක්ද කියලා දැන 

ගැනීමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා උේසාාහ ක  යුතුයි. මූලාසානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා ඇති 2015 තදසාැේබර් මාසාතේ  

ජාතික විග න තකොමිෂන් සාභාව පේ ක ා. අද 

තකොමසාාිපසා්වරුන්ට පඩි තගවනවා, කාර්යාල නඩේතු කරනවා, 

කාර්ය මණ්ඩල නඩේතු කරනවා. නමුේ ඒ අයට කරන්නට වැඩක් 

නැහැ. ඒ අයට වැඩ කිරීමට බලය ලබා තදන ජාතික විග න 

පනේ තකටුේපත පාර්ලිතේන්තුතවන් සාේමත කරතගන නැහැ. 

තකොතහන්ද තේක හිර වුතණ්?  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2016 මාර්තු මාසාතේ  24තවනි 

දා නීතිපතිවරයා තමන්තේ නිරීක්ෂ  ලබා තදනවා අගමැතිතුමාට. 

ඊ ඟට තේ විග න පනේ තකටුේපත අධ්යයනය කරන්නට 

පාර්ලිතේන්තුතේ අනු කාරක සාභාවක් පේ කරනවා. ඒ අනු කමිටුව 

තමන්තේ නිරීක්ෂ  දතාම දක්මනින් ලබා දුන්නා කියලායි අිළට 

දැන ගන්නට ලැබුතණ්. ඊට පසා්තසාේ ඊ ඟ ක්රියාවලිය දටු කරලා, 

පනේ තකටුේපත හදලා පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ කිරීම සාතහා, -

අපට ලැතබන තතොරතුරු අනුව- තේ අවුරුේතේ මැයි මාසාතේ  

අගමැති උපතේශක චිපත රේවේතේ මැතිතුමාට භාර තවනවා.  

විග න පනේ තකටුේපත අවසාාන වරට දැක ඇේතේ චිපත 

රේවේතේ මැතිතුමා  ඟය. ඊට ප ග තේක අතුරුදහන් වී ඇත. යහ 

පාලනය ිළිබබතව දිතනන් දින, දින වකවානු නියම කරමින් ජන 

වරමක් ලබා ගේත අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට වගකීමක් තිතබනවා 

අතුරුදහන් වූ තේ විග න පනේ තකටුේපත තසාොයාතගන තේ ගරු 

සාභාවට එවීමට. අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, තේ පාර්ලිතේන්තුව සාැදී 

පැහැදී සිටිනවා, තේක සාේමත කරන්නට. එතහම සාේමත කත ොේ 

තමයි සාැබෑ යහ පාලන ක්රියාවලිය සාේපූර්  තවන්තන්.  

අිළ තේ රතට් මහා තලොකුවට මහ බැංකු බැඳුේකර වංචාව ගැන 

කථා ක ා. ඒ ිළිබබතව රට බලාතපොතරොේතු තියාතගන හිටිතේ  

COPE එක ගැන. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුේ COPE 

එක කියන්තන් ''බුරන්නට පුළුවන් නමුේ හපා කන්නට බැිප 

බල්තලක්'' වාතේ. ඇයි අිළ එතහම කියන්තන්? COPE එකට 

දඬුවේ ලබා තදන්නට බැහැ, COPE එකට දඩයක් නියම 

කරන්ටන බැහැ. COPE එකට පුළුවන් වන්තන් නිර්තේශයක් 

ලබාදීම පම යි.  COPE එක දැන් නිර්තේශ ලබාදීලා දවරයි. ඒ 

ක්රියාවලිය දැන් එතැනින් නතර තවලා තිතබනවා. නමුේ ජාතික 

විග න පනේ තකටුේපත සාේමත කරලා තිබු ා නේ ජාතික 

විග න තකොමිසාමට හැකියාව තිතබනවා රජතේ  

නිලධ්ාිපතයකුතේ ීරන්දුවකින්, දූෂ යකින්, වංචාවකින් රටට 

හානියක් තවලා තිතබනවා නේ ඒ මුදල ග නය කරලා 

නිලධ්ාිපයාතගන් අය කරන්නට. තේ පනේ තකටුේපත සාේමත වී 

තිබු ා නේ බැඳුේකර මගඩිය හරහා බෑනා විසින් උපයන ලද 

රුිළයල් බිලියන ග නක අයුතු ලාභය මාමාතගන් අය කර 

ගැනීමට තහොතටම දඩ කඩ තිබු ා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රතට් 

ජනතාවට සාැකයක් ඇති තවලා තිතබනවා. විපක්ෂතේ  දන්න 

අිළවේ, රතට් දන්න ජනතාවේ ංණ්ඩුව ඇතුත ේ සිදු වන දූෂ  

ගැන දන්තන් නැහැ. ංණ්ඩුව තේ පනේ තකටුේපත දදිිපපේ 

කරන්නට තමතරේ භය, තේ පනේ තකටුේපත යටපේ කරමින් 

දන්තන් ංණ්ඩුතේ දූෂ  විග න නිලධ්ාරීන් අතින් එිබතේවිය 

කියන භතයන්ය කියන හැඟීමක්, අදහසාක් අද සාමාජගත තවලා 

තිතබනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පේ ක  විග කාධිපතිතුමා දතා 

තහොත කාර්ය භාරයක් කරනවා. එතුමා තමයි නිල වශතයන් රටට 

දසා්සාතල්ලාම කිේතේ මහ බැංකු බැඳුේකර සිේධිතයන් වංචාවක් 

සිදුතවලා තිතබනවා කියලා. 

එතතක් අප කිේව තේවල් තනොනිල මතයක්. එයට අවශය 

සාේභාවය, ිළිබගැනීම ලැබුතණ් විග කාධිපතිවරයාතේ ප්රකාශයන් 

සාමඟයි. ඒ නිලධ්ාිපයා වඩ වඩා ශක්තිමේ කරන්න අප කවුරු තහෝ 

භය වනවා නේ, අප අතින් තේ රාජයයට  බරපත  වැරැදි සිදු තවලා 

තිතබනවා කියන එකයි නිගමනය කරන්න සිේධ් තවන්තන්.  

 මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අප අවධ්ානය තයොමු ක  යුතු 

ඊ ඟ කාර ය තමයයි. ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාව අතප් සා්වාීකන 

තකොමිෂන් සාභාවලටේ සාාමාජිකයන් පේ කරන උේතරීතර 

ංයතනයයි. තේ ංයතනය කරන පේවීේ අද ංන්තදෝලනාේමක 

තවලා තිතබනවා. අද තේ පේවීේ සිේධ් තවන්තන් මුහු  බලලාද, 

නැේනේ තමන්තේ මන තදො  සාපුරන අයට පේවීේ ලබාතදනවාද 

කියන්න කවුරුවේ දන්තන් නැහැ. තමන් පේවීේ කරන ංකාරය 

ිළිබබත රීති හදලා, ඒ රීති ගැසාට් මඟින් ප්රසිේධ් කරලා, තේ ගරු 

සාභාවටේ එවීමට අතප් ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ 41උ. (3) අනු 

වයවසා්ථාව යටතේ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාව බැඳී සිටිනවා. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, නමුේ අද වන තුරු ඒ රීති ගැසාට් 

කරලාේ නැහැ; තේ ගරු සාභාවට එවලාේ නැහැ. එම නිසාා දතාම 

ංන්තදෝලනාේමක පේවීේ ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාතවන් සිේධ් 

තවලා තිතබනවා.  

අතප් ංණ්ඩුක්රම වයවසාථ්ාව අනුව කටයුතු කිරීමට තේ 

උේතරීතර ංයතනය අසාමේ වීතේ ප්රතිලලය තමයි නීතිය නවන 

තපොලිසා්පතිවරතයකුේ, නීතිය තකොේතු දමන  නීතිපතිවරතයකුේ 

තේ රටට පේවීම. නිශ්චිත රීතියක් නැති තැන, නිශ්චිත නීති රීති 

හදලා නැති තැන සාේප්රදාය තවලා තිබුතණ් තජයෂ්සතම 

නිලධ්ාිපයාට අදා  පේවීම ලබාදීමයි. තජයෂ්සතම නිලධ්ාිපයාට 

පේවීම තදන්න තනොහැකිතාවක් තිතබනවා නේ; විනය ප්රශ්න, 

අකාර්යක්ෂමතාව ිළිබබත ප්රශ්න, දූෂ , වංචා විමර්ශන සිදුවීේ 

වැනි කාර ා මත ඔහුට එම පේවීම ලබාදීමට තනොහැකි නේ, 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තජයෂ්සයාට එම තනතුර ලබාතනොතදන්තන් ඇයි කියා තහේතු 

දක්වලා, ඊ ඟට දන්න තකනාට එම පේවීම තදන්න පුළුවන්.  

අිළ තපොලිසා්පති තනතුර ගනිමු. තජයෂ්ස නිතයෝජය තපොලිසා්පති 

එසා්.එේ. වික්රමසිංහ මැතිතුමා තමයි තපොලිසා් තදපාර්තතේන්තුතේ 

තජයෂ්සතම නිලධ්ාිපයා. එතුමාට ඒ පදවිය තදන්න බැිප නේ, ඇයි 

එතුමාට තනොතදන්තන් කියන එක රටට කියලායි ඊ ඟ තජයෂ්සයා 

වන පූජිේ ජය ගන්දර මහතා තපොලිසා්පති තනතුරට පේ ක  යුතුව 

තිබුතණ්. හැබැයි, තමන්තේ අඩු පාඩුවක් හදාගන්න තහෝ අද 

වනතුරු තජයෂ්ස නිතයෝජය තපොලිසා්පති එසා්.එේ. වික්රමසිංහ 

මහේමයාට තේ තනතුර තනොලැබුතණ් ඇයි කියා එතුමා දන්තනේ 

නැහැ; රට දන්තනේ නැහැ. එතහම නේ මුහු  බලා, තමන්තේ 

මන තදො  සාපුරන අයට පේවීේ දීමක් සිේධ් තවනවාය කියා රතට් 

ජනතාවට සාැක කරන්න සිේධ් තවනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විරුේධ් පක්ෂතේ  

තේශපාලකතයක් නීතිතේ  රැහැනට හ ග කර ගන්න ඕනෑ වු ාම 

තපොලිසා්පතිතුමා නීතිය ඇතු ට නවන බව අද මුළු රටම දන්නවා. 

ඒ වාතේම ංණ්ඩුතේ තහන්චයිතයක් නීතිතයන් තබ්රාගන්න ඕනෑ 

නේ එතුමා නීතිය ිළටතට නවනවා. එතුමා එතහම කරන එක 

සාාධ්ාර යි. එතුමාටේ හිතතන්න පුළුවන්, "අතන්, තවන 

තකතනකුට යන්න ගිය තපොලිසා්පති ධුරය මට ලබාදීම නිසාා මමේ 

ක ගු  සාැලකිය යුතුය" කියා. නීතිපති ධුරය ගේතේ,  ඔය ප්රශ්න 

ඔය විධියටම තිතබනවා. තජයෂ්සේවය අනුව බැලුතවොේ, 

තජයෂ්සතම නිලධ්ාිපයා වී සිටිතේ  තසාොලිසිටර් ජනරාල්  ගහද 

ගේලේ මහතායි. එතහමයි කියා එතුමාට එම තනතුර තදන්න 

අවශය නැහැ. හැබැයි, එතුමාට ඒ තනතුර තනොදී තදවැනි තජයෂ්ස 

නිලධ්ාිපයාට එම තනතුර ලබාදීමට තහේතුව,  රීති තිබු ා නේ 

ලකුණු දුන්න ක්රමය රටම දන්නවා. රීති නැේනේ තජයෂ්සයාට 

ලබාතනොදීතේ තහේතුව රටේ, ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාව වග 

කියන තේ පාර්ලිතේන්තුවේ දැනගත යුතුයි. නමුේ, අද වනතුරු 

අප එය දන්තන් නැහැ. දැන් තමොකද වන්තන්? නීතිපතිතුමා 

තමන්ට තනොලැබිය යුතු තනතුරක් ලබාදීම ිළිබබතව ංණ්ඩුවට 

ක ගු  සාලකනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ ිළිබබත මටම තපෞේගලික 

අේදැකීේ තදකක් තිතබනවා. තේ ංණ්ඩුව බලයට පේ වු ාට 

ප ගව, ගරු විතේශ කටයුතු අමාතයතුමා 2015 ජනවාිප 14වැනි දා 

අපරාධ් පරීක්ෂ  තදපාර්තතේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ක ා. ඒක 

තමයි, හමුදා බලය තයොදා මැතිවර  ප්රතිලල තවනසා් කර ංණ්ඩු 

බලය බතලන් රතවා ගැනීතේ කුමන්ත්ර යක් ජනවාිප මාසාතේ  

8වැනි දා රාත්රිතේ  අරලියගහ මන්දිරතේ  තිබු ාය කියන එක. එහිදී 

මමේ සාැකකරුතවක් විධියට නේ ක ා. ජනවාිප මාසාතේ  21 

වැනිදා මතගන් තමයි දසා්සාර තවලාම ප්රශ්න කත ේ.  
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක කාලයක් 

තිතබනවා.  
 

ගරු උදය ප්රභා්ත ගේමන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

විතේශ කටයුතු ඇමතිතුමා තමන්තේ පැමිණිල්තල් සාතහන් 

කරනවා, තමය ජාතික ංරක්ෂාවට සාහ ප්රජාතන්ත්රවාදයට 

අතිශයින්ම වැදගේ කරු ක් බැවින්, හැකි දක්මනින් පරීක්ෂ  

පවේවන්න කියා. කාර ය අතිශයින් වැදගේ; පැමිණිලිකරු රතට් 

විතේශ ඇමතිවරයා, ංණ්ඩුතේ ප්රධ්ානිතයක්. අද වනතුරු ඒ 

පැමිණිල්ලට තවච්ච තදයක් නැහැ. මා නීතිය හා සාාමය ිළිබබත 

අමාතයතුමාතගන් පාර්ලිතේන්තුතේ තේ ිළිබබතව ප්රශ්න ක ා.  

එතුමා කිේවා, අිළ කඩිනමින් පරීක්ෂ  කරලා තපබරවාිප 

මාසාතේ ම නීතිපතිතුමාට යැේවා කියලා. නීතිපතිතුමා වසාර 

තදකකට ංසාන්න කාලයක් තමන්තේ උපතදසා් ලබා තනොතදමින් 

දන්නවා. හැබැයි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, සිල් බිත ගේ 

ඇමති තකනකුතේ තප ඹවීතමන් මට එතරහිව පැමිණිල්ලක් 

ක ාට පසා්තසාේ තපොලීසිතයන් ලිිළතගොනු ගියාම ශ්රී ලංකා 

දතිහාසාතේ  වාර්තාවක් තබමින්, පැය 24ක් ඇතු ත  නීතිපතිවරයා 

කාර්යක්ෂමව උපතදසා ලබා තදනවා, වහාම මාව අේඅඩංගුවට 

ගන්න කියලා. රක්ෂිත බන්ධ්නාගාරතේ දී මට හමු වු ා, නීතිපති 

උපතදසා් තනොලැබීම නිසාා සාමහර තකොටි සාැකකරුවන් වසාර 

දහයකට අධික කාලයක් රක්ෂිත බන්ධ්නාගාරතේ  දන්නවා. 

නීතිපතිවරයා සාමහර තැන්වලදි අතිශයින්ම අකාර්යක්ෂම 

තවනවා; සාමහර තැන්වලදි අසාාමානය තලසා කාර්යක්ෂම තවනවා. 

ඒ තමොකටද? ක  ගු  සාැලකීමට. ඒ නිසාා දහනව වන ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නතයන් ප ග නීතිපති, තපොලිසා්පතිතේ හැසිරීම 

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය  පැමිණීමට තපර ඒ 

තනතුරු දරපු අයතේ හැසිරීමේ එක්ක සාන්සාන්දනාේමකව 

බැලුතවොේ තේේවය නරක අතටයි හැිපලා තිතබන්තන්.   
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් අවසාන් කරන්න, ගරු මන්ත්රීතුමනි. 
 

ගරු උදය ප්රභා්ත ගේමන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

තහොතයි, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාේ තේ ගරු සාභාතේ දන්න නිසාා මා 

අවසාාන වශතයන් තව එක කාර යක් මතක් ක  යුතුයි. ප ග ගිය 

දිනවල "තදර " නාලිකාවට අපූරු ලිිළයක් ඇවිල්ලා  තිතබනවා, 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ඔක්තතෝබර් මාසාතේ  12වැනිදා ශ්රී ලංකා 

පදනේ ංයතනතේ  පැවැති උේසාවයකදී ක  කථාවක් 

සාේබන්ධ්තයන්. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එදින ක  

කථාතේ කාර ා විකෘති කර තිතබනවායි කියලා නිදහසාට කරුණු 

දක්වන තලසා පාර්ලිතේන්තු ප්රතිසාංසා්කර  හා ජනමාධ්ය 

අමාතයාංශතේ  තල්කේවරයා "තදර " නාලිකාවට නියම කර 

තිතබනවා. "තදර " නාලිකාව ිළිබතුරු විධියට කියන තේ 

අතිශයින්ම වැදගේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ටේ. ''තදර '' 

නාලිකාතවන් කියනවා, "අිළ විකෘති කර තිතබනවායි  කියන 

තකොටසා ඒ  ංකාරතයන්ම,  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ මාධ්ය 

අංශය විසින් තමම කාර ය සාේබන්ධ්තයන් නිකුේ කරපු මාධ්ය 

නිතේදනතේ  4වන තේදතේ  තිතබනවා" කියලා. මාධ්ය 

නාලිකාවකට ජනාධිපතිතුමා තේ කථාව විකෘති කිරීතේ දුෂ්ට 

තච්තනාවක් තිබු ාය කියමුතකෝ. ජනාධිපති මාධ්ය අංශතේ  

දන්තන් ජනාධිපතිතුමාට අතිශයින්ම හිතවේ එතුමාතේ නියමය 

අනුව කටයුතු කරන නිලධ්ාිපන්.   

අිළ දන්නවා, මාධ්ය කටයුතුවලදි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට 

තකතරේ වැඩි කාලයක් තවන් ක ේ, ප්රවෘේතිවලදී එතුමාතේ 

සාේපූර්  කථාව දදිිපපේ කරන්න බැහැ කියලා. අනිවාර්යතයන් 

සාංසා්කර ය ක  යුතුයි. හැබැයි, සාංසා්කර ය කරේදී හරයට 

හානියක් තවන්න බැහැ. ඒක අිළ හැතමෝම ිළිබගත යුතු 

කාර යක්. නමුේ,  මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපති 

මාධ්ය අංශය විසින් ජනාධිපතිතුමාතේ කථාව සාාරාංශ කරේදී, පද 

තයදූ විධියටමයි "තදර " නාලිකාවේ වචන පාවිච්චි කර 

තිතබන්තන්. නමුේ, "තදර " නාලිකාව තේ අවසා්ථාතේ 

107 108 

[ගරු උදය ප්රභාේ ගේමන්ිළල මහතා] 



2016  තනොවැේබර් 19 

ජනාධිපතිතුමාතේ කථාව විකෘති ක ායි කියලා තචෝදනා කරමින් 

නිදහසාට කරුණු විමසානවා. ලියුතේ සාතහන් දිනය 2016 

තනොවැේබර් 11. හැබැයි, ලිිළය ලැතබන්තන් තනොවැේබර් මාසාතේ  

17වැනිදා. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් අවසාන් කරන්න. 

 

ගරු උදය ප්රභා්ත ගේමන්පිල මහතා 
(மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ලිිළතේ  දින සිට දින 7ක් 

ඇතු ත නිදහසාට කරුණු දක්වන්න කියේදී, පැය 24ක්වේ දතිිප 

කර නැහැ. ලිිළය ලැබුතණ් 17වැනිදා නිසාා, එදින සිට දින 7ක් 

ඇතු ත කරුණු දක්වන්නේ කියලා නීති උපතදසා් මත ඒ අය දැනුේ 

තදනවා. තේ වන තකොට "සීඑසා්එන්" නාලිකාතේ  බලපත්රය 

අේහිටුවා තිතබනවා. ඒ වාතේම "හිරු" ටීවී නාලිකාවටේ තේ 

ංකාරතයන්ම තර්ජනය කරපු ලිිළයක් එවා තිතබනවා. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාතේ සිේධියක් සාේබන්ධ්තයන් මඩකලපුතේ සා්වාමීන් 

වහන්තසාේ නමකතේ හැසිරීම විකාශනය කිරීම සාේබන්ධ්තයන් තේ 

ංකාරතයන්ම තර්ජනය කරලා ජනමාධ්ය අමාතයාංශතේ  

තල්කේතුමා ලිිළයක් එේවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, එක්තරා වඳුතරකු රජතුමාතේ ඇ තේ 

මැසා්තසාෝ වහලා දඳිේදි රජතුමා මැසා්සාන්තගන් තබ්රා ගන්න 

කඩුතවන් තකටුවා ලු. හැබැයි, අවසාානතේ දී සිේධ් වුතණ් රජතුමා 

මිය යෑම පම යි. ඒ නිසාා තමවැනි නිලධ්ාිපන්තගන් ඔබතුමා 

ප්රතේශේ වන්න කියන එක සිහිපේ කරමින්, ලකුණු දමා ගැනීමට 

කෑ ගසාන මන්ත්රීවරුන්ට වැඩි වැඩිතයන් වරප්රසාාද දීමට ඔබතුමාට 

කාරුණික වන්න කියලාේ දල්ලා සිටිමින් මම නිහ  වනවා.  

සියලු තදනාටම තතරුවන් සාර යි. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබොතහොම සා්තුතියි. 

මී  ඟට, ගරු විතේපාල තහට්ටිංරච්චි මන්ත්රීතුමා. 
 

[අ.භා. 3.03] 

 

ගරු විමේපාල මහට්ටිරරච්ික මහතා 
(மாண்புமிகு விசஜபாை வஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින කාරක සාභා 

අවසා්ථාතේදී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අග්රාමාතය කාර්යාලය ප්රමුඛ් 

තකොමිෂන් සාභා සාහ අධිකර  ක්රියාවලිය සාේබන්ධ්තයන් වූ වැය 

ශීර්ෂ ිළිබබතවේ, තවේ වැය ශීර්ෂ කිහිපයක් ිළිබබතවේ කථා 

කරන්න අවසා්ථාව ලැබීම ිළිබබතව මම සාතුටු වනවා.  

මම තේ ිළිබබතව අදහසා ් දක්වන්න කලින් අතප් ගරු උදය 

ගේමන්ිළල මන්ත්රීතුමා මට ප්රථමතයන් කථා කරලා තබොතහෝ 
මැසිවිලි නැවාවා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එතුමන්ට 

ලේජාවක් තිතබනවා නේ, අධිකර  තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව වැනි 

සා්වාීකන  තකොමිෂන් සාභා ිළිබබතව අද එතුමාට කථා කරන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. විධ්ායක ජනාධිපති ක්රමය සින්නක්කරයට 

ලියා ගන්න කියලා දහඅටවන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නයට 
අත උසා්සාපු කණ්ඩායම අද ලේජා නැතිව තකොමිෂන් සාභා සා්ථාිළත 

කිරීම ිළිබබතව කථා කරනවා.  

ඒ විතරක් තනොතවයි. එතුමන්ලාතේ කාලය තු  තේවා නිකේ 

තබෝඩ් ලෑල්ලට පම ක් සීමා තවලායි තිබුතණ්. යේ යේ අඩු පාඩු 

තිබු ේ, අද සාාධ්ාර  සාහ යුක්තිසාහගත තලසා තේ ංයතන 

ක්රියාේමක කරන්න පුළුවන් නිදහසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාේ, 

ගරු අග්රාමාතයතුමාේ ලබා දීලා තිතබනවා. වර්තමානතේ  තපොදු 

වයාපාර ිළිබබත කාරක සාභාතේ -COPE එතක්- සාභාපති විධියට 

පේ තවලා දන්තන් කවුද? ජනතා විමුක්ති තපරමු  නිතයෝජනය 

කරන ගරු  ගනිල් හඳුන්තනේති මන්ත්රීවරයායි. අපට ඕනෑ විධියට 

තහොරකේ කරන්න, අපට ඕනෑ විධියට තක්කඩිකේ කරන්න, අපට 

ඕනෑ විධියට නීතිය පැේතකට දමා කටයුතු කරන්න ඕනෑ නේ, 

තේ කාරක සාභාතේ සාභාපති ධුරයට පේ කරන්න ඕනෑ තරේ අතප් 

පක්ෂය නිතයෝජනය කරන මන්ත්රීවරු සිටියා. ඊතේ  අය වැය 

තදවන වර කියවීම සාේමත කරන්න මන්ත්රීවරු 162කතේ ඡන්දය 

අපට ලැබු ා. ඒ සාතහාේ අිළ තුතනන් තදකක බලයක් ලබා 

ගේතා.  

තතොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකේ ිළිබබත පනත තේ 

වනතකොට සාේමත තවලා අවසාන්. අවුරුදු ග නාවකට තපර අද 

කථානායකතුමා වන ගරු කරු ජයූ ිපය මැතිතුමා හිටපු 

මන්ත්රීතුතමකු විධියට තපෞේගලික මන්ත්රීවරතයකු වශතයන් 

දදිිපපේ ක  ඒ තයෝජනාව එදා කුණු ූලඩයට දැේමා. ඒ විධියට 

වැඩ ක  අය තමයි අද සාාධ්ාර ේවය ිළිබබතව, යුක්තිය ිළිබබතව, 

ඒ එක්කම ප්රජාතන්ත්රවාදය ිළිබබතව කථා කරන්තන්. ඩලසා ්

අලහප්තපරුම මැතිතුමා කථා කරනවා, මාධ්ය නිදහසා ගැන. මට 

පුදුමයි.  

ඒ දවසා්වල "රාවය" පුවේ පතට එතුමා ලියූ ලිිළ මම බැලුවා. 

තමොන තරේ යුක්තිසාහගත තලසා, තමොන තරේ සාාධ්ාර  තලසා 

එතුමා කථා ක ාද? හැබැයි, ප්රගීේ එක්නැිබතගොඩ අරතගන 

යනතකොට; අතුරුදහන් කරන තකොට, ලසාන්ත වික්රමතුංග මහ 

පාතර් මරා දමන තකොට, අතප් ගේ ප්රතේශවල සිටි තපෝේදල 

ජයන්ත මහේතයාතේ අත පය කඩා දමන තකොට අද 

සාානුකේිළතව මාධ්යතේදින් ගැන හිතන, මාධ්ය ංයතන ිළිබබතව 

කිඹුල් කඳුළු තහලන අය වැඩ කත ේ තකොතහොමද කියලා අිළ 

බලන්න ඕනෑ, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 

 මම විතශේෂතයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂයේ, 

අග්රමාතය කාර්යාලය ිළිබබත වැය ශීර්ෂයේ සාේබන්ධ්තයන් කථා 

කරන්න ඕනෑ. තමොකද, එම වැය ශීර්ෂ තදකට තමපම  මුදල් 

ප්රමා යක් තවන් කත ේ ඇයි කියලා තමතුමන්ලා දැන් අහනවා. 

තදොඩේ තගොඩ බදාතගන සිටියා වාතේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 

රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා අනික් ංයතනවලට ශත පහක්වේ 

තදන්තන් නැතිව අය වැතයන් සියයට 62ක් තමන්ට තවන් කර 

ගේතා. අනික් ඒවාට දුන්තන් නිකේ නාමිකවයි.  

දැන් තමතැන කථා ක  ගරු රංජිේ ද තසාොයිසාා මන්ත්රීතුමා 

ප ාේ සාභාවලට සාල්ලි දීලා නැහැයි කියලා කිේවා. ප ාේ 

සාභාතේ බලය විමධ්යගත කිරීම හිපයටම ක්රියාේමක කරලා ප ාේ 

අධ්යාපන අමාතයාංශවලට  රුිළයල් මිලියන 200ක් දතිහාසාතේ  

ප මුතවනි වතාවට නිශ්චිතව ලබා දුන්නා කියලා මම දන්නවා. 

2016දී ප ාේ සාභාවකට අධ්යාපනය තවනුතවන් රුිළයල් මිලියන 

742ක් දුන්නා. ඒ අනුව අධ්යාපනය තවනුතවන් සියලුම ප ාේ 

සාභාවලට රුිළයල් මිලියන 5,200ක් දුන්නා. ඒ " ඟම පාසාල - 

තහොතම පාසාල" කිරීතේ වැඩ ිළිබතව  සාතහායි. දතිහාසාතේ  

කවදාවේ නැති විධියට එවැනි මුදල් සාේභාරයක් අධ්යාපනයට 

පම ක් තනොතවයි, අනික් ඒවාටේ දීලා තිතබනවා. ඒ අනුව ගිය 

අවුරුේතේ තසාෞන්දර්ය ඒකක, අවන් හල් සාතහා තදමහල්, 

තතමහල් තගොඩනැඟිලි පවා හැදු ා. වර්තමානතේ ේ එවැනි 

තගොඩනැඟිලි හැතදනවා. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තවනේ ප්රාථමික අධ්යාපන දතගනුේ මධ්යසා්ථාන හැතදනවා. 

ඒවා සාතහා තේ  අවුරුේතේ මුදල් දීලා, ලබන අවුරුේදටේ ඒ වාතේ 

තට්ටු තදතක් තුතන් තගොඩනැඟිලි හදන්න සාල්ලි තවන් කරන්තන් 

නැහැ. ඒවාට අවශය පහ ගකේ දීලා තිතබනවා. ලබන අවුරුේතේ 

බලලා,  අඩු පාඩුකේ තිතබනවා නේ අිළ ලැහැසා්තියි ඊ ඟ වතාතේ 

එනේ, 2018දී තවේ ඒ වාතේ මුදලක් තදන්න.  

තේවා ගැන එකින් එක කියන්න ගිතයොේ මට පුළුවන් 2011  

සිට දීපු  මුදල් තමොනවාද  කියා තේ ගරු සාභාවට කියන්න. ඒ 

තවනුතවන් කාලය ගත කරන්න මම ලැහැසා්ති නැහැ. ගරු  ගසිල් 

තප්රේමජයන්ත ඇමතිතුමා ප්රකාශ ක ා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ 

කටයුතු ිළිබබතව. එතුමා  ජනාධිපතිවරයා වශතයන් අද විශාල 

වගකීමක් අතට අරතගන තිතබනවා. අර කලින් ප්රකාශ ක ා වාතේ 

වකුගඩු තරෝගය, ඒ වාතේම  මා අපචාර, අපතයෝජනයන් ිළිබබතව 

නිතර කථා තවනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ රටට අලුේ සාංසා්කෘතියක්  

හඳුන්වා තදන්න අවශයයි. දහජරා තවච්ච, ගත ගහන ංර්ිකක 

ක්රමයක් එක්ක, ගත ගහන සාමාජ ක්රමයක් එක්ක  මේද්රවය සාහ කුඩු 

තුිබන් තේ රට විනාශ මුඛ්යට ගිහිල්ලා තිතබනවා. ඒක 

තගොඩගන්න බැහැ. ඒ මඩ තගොතහොරුතේ එිප එරී දන්නතකොට  

දතාමේ පැහැදිලි වැඩිළිබතව ක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

තපෞේගලිකව අීකක්ෂ ය කරනවා. ගාල්ල දිසා්ත්රික් 

සාේබන්ීකකර  කමිටුතේ සාම සාභාපති හැටියට  මම ඒ ිළිබබතව 

දන්නවා.  ංහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසාටහන, ඒ වාතේම ජාතික 

මේද්රවය නිවාර  වැඩ ිළිබතව , ඒ වාතේම පිපසාරය ිළිබබතව අද 

කටයුතු කරනවා.  

ප ග ගිය දවසා්වල හැමතැනම ඇ  තදො  තගොඩතවලා, කඳු නාය 

ගිහින් තනොතයක් තේවල් සිේධ් වු ා. ඒ තුිබන් ජනතාව අසීරුවට 

පේ වු ා. හදාගේ තගවල් හිටිගමන් නාය ගිහින් විනාශ වු ා. පසා ්

කැපීම, වැලි තගොඩ දැමීම සාහ ප්රවාහනය ිළිබබතව කථා කරනතකොට 

තබොතහෝ තදතනක් තදොසා් කිේවා. නමුේ අද එහි යේ තැනකට 

ඇවිල්ලා තිතබනවා.  

අද අතප් ගරු (නවදය) නලින්ද ජයතිසා්සා මැතිතුමා කිේවා, 

ජනාධිපතිවරුන් විතේශගතවීම ිළිබබතව. ඒ වාතේ අවසා්ථාවකට 

මටේ සාහභාගීවීමට පුළුවන්කම ලැබු ා. ගරු ගයන්ත 

කරු ාතිලක මැතිතුමා සාහ අිළ කිහිප තදතනක් තමයි ගිතේ . මැති 

ඇමතිවරුන් හැටියට හේ අට තදතනක් තමයි ගිතේ . අිළ එක්සාේ 

ජාීරන්තේ මහා සාමුළුවට ගියා. අිළ දැක්කා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

ගැන, ලංකාව ගැන ඔවුන්තේ තිබුණු ංදරය  සාහ තගෞරවය. එදා 

විමල් වීරවංශ මන්ත්රීතුමා එක්සාේ ජාීරන්තේ සාංවිධ්ානය  ඟ 

උේතඝෝෂ  කරලා, picket කරලා තනොතයක් විධිතේ  නාඩගේ 

නැටුවා. නමුේ අිළ දැක්කා බැන් කී මූන් වාතේ අය තේ රටට 

තකොච්චර ංදරයක් තිබු ාද කියලා. අපට තමොන ිළිබගැනීමක් 

තිබු ාද කියලා. 

තිරසාර සාංවර්ධ්නය ිළිබබතව අමාතයාංශයක් ක්රියාේමක 

කරන්නට තලෝකතේ  ප මු වතාවට අවසා්ථාවක්  ඟා කර ගේතේ 

අිළයි.  වැය ගැන කථා කරන නිසාායි මම තේවා ගැන කියන්තන්; 

වියදේ, දූෂ  ගැන කථා කරන නිසාායි කියන්තන්. අිළ සියලු තදනා 

එක ගුවන් යානතේ   තමයි ගිතේ .  එක තහෝටලතේ  තමයි නැවතිලා 

හිටිතේ . අිළ එකට ඇවිේතේ. මම දැක්කා, පැය භාගයක්වේ විතේක 

ගන්න කාලයක් තිබුතණ් නැති බව. ඒ අවශය කටයුතුවලට 

සාේබන්ධ් තවලා දින හතතරන් පතහන් අිළ ංවා. ඒ නිසාා තවනසාක් 

තිතබනවා. ඒ තවනසා අද තේරුේ ගන්න ඕනෑ.  

එදා හේබන්තතොට වරාය ගැන, ඒ එක්කම ක්රීඩාංග ය ගැන 

තනොතයක් තේවල් ප්රකාශ කරනතකොට තවන තකතනක් නේ  

තේවා මහින්ද රාජපක්ෂ හදපුවා, ඒ නිසාා හේබන්තතොටට තමොකුේ 

ඕනෑ නැහැ; ඕවා හරක් ගාල් බවට පේතේවි; ඕවා නිකේ වවුලන්, 

වඳුරන් නඟින, ිපලේ නඟින තේේවයට පේතවන්න ඕනෑ කියලා 

අේහිපයි. නමුේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාේ, ගරු අගමැතිතුමාේ 

ඒවා අේහැිපතේ  නැහැ. ලබන වසාතර් ජනාධිපති පදවිප්රාප්තියට 

අවුරුදු තදක සාේපූර්  තවනතකොට අිළ හේබන්තතොටින් තමයි තේ 

රතට්  අලුතින්  වැඩිළිබතව  පටන් ගන්තන් කියන එක දතාමේ 

පැහැදිලිව ප්රකාශ කරනවා.  යේ යේ ංතයෝජනයන්  නිසාා රතට් 

 ය බර වැඩි තවලා තිතබනවා. ඒවා නිකේ  ගදු අලියන් බවට 

පේතවලා තිතබේදී, ඒවා නැති කරන්න අිළ ලැහැසා්ති නැහැ. ඒවා 

විකු නවා කියලා දැන් තබොරුවට කියනවා;  තබොරු තචෝදනා 

කරලා තනොතයක් කටයුතු කරපු හැටි මම ප්රකාශ කරන්නේ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අිළ අක්කර 15,000ක 

ප්රමා යක නව කර්මාන්ත ඇති කරලා, නව නිපයුේ ඇති කරලා, 

තතල් ිළිපපහදු ඇති කරලා ඒ තුිබන් වරාය සාහ ගුවන්තතොටුතපො  

ප්රතයෝජනයට ගන්න පුළුවන් වන විධිතේ  වැඩ ිළිබතව ක් සාකසා් 

කරන්න සියලු  කටයුතු ූ දානේ කරලා දවරයි. නමුේ දැන් තවන 

කියන්න තදයක් නැති නිසාා කියනවා, අගමැති  තහොරාලු; රවි 

කරු ානායක තහොරාලු; අල්ලසා් තහෝ දූෂ    තචෝදනා විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාවට යනවාලු; තනොතයක් තේවල් කරනවාලු.  

තකෝප් එක  ගැන මාතේ මිත්ර ගරු උදය ප්රභාේ ගේමන්ිළල 

මන්ත්රීතුමනි, මතක තියා ගන්න. මමේ  ප ාේ අරමුදල් ිළිබබත 

ගිණුේ කාරක සාභාතේ සාභාපතිවරයා වශතයන් හිටියා. අවශය නේ 

ඒවාතේ  නිර්තේශ තදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අය කර ගන්න 

පුළුවන්. ඇයි, විග කාධිපතිට බලය නැේද? අය කර ගැනීතේ 

බලය තිතබනවා. ඒ සාතහා නි ර්තේශ නිකුේ කරලා ක්රියාේමක 

කරන්න පුළුවන්. අිළ ප ාේ සාභාවල කටයුතු කත ේ  ජාතික 

විග න පනත තිබිලා තනොතවයි. හැබැයි, අිළ ජාතික විග න 

පනේ තකටුේපත තහට අනිේදා තගතනනවා. තතොරතුරු 

දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම ිළිබබත පනේ තකටුේපත තගන ඒමට 

බය නැති තවච්ච අපට ජාතික විග න පනේ තකටුේපත තගන 

ඒම තමොන කේජක්ද කියලා ගරු උදය ප්රභාේ ගේමන්ිළල 

මන්ත්රීතුමාතගන් මම අහනවා. අිළ ඒවාට භය නැහැ. අිළ 

විනිවිදභාවතයනුයි කටයුතු කරන්තන්.   

මහින්දානන්ද අලුේගමතේ මන්ත්රීතුමා තමම අවසා්ථාතේදී ගරු 

සාභාතේ හිටියා නේ මම ඒ ගැන  කියනවා.  මට මතකයි,  එදා 

2004 තපරවාිප 12වැනි දා එතුමා මහ තලොකුවට ගියා, 

ඇමතිවරුන්ට එතරහිව අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාවට පැමිණිලි කරන්න. 2004.02.13 "ලක්බිම" 

පේතතර් ඒ සාේබන්ධ්ව ප  වූ විසා්තරය මා  ඟ තිතබනවා. එම 

ිළන්ූනතර් දන්නවා, ජනක බණ්ඩාර තතන්තකෝන් මන්ත්රීතුමාේ, 

මහින්දානන්ද අලුේගමතේ මන්ත්රීතුමාේ. එතුමන්ලා ගිහින් 

පැමිණිලි ක ා. තේ සිේධිය ගැන ගරු ටී. රංජිේ ද තසාොයිසාා 
මන්ත්රීතුමා 2016 අතප්රේල් 06වැනි දා තේ ගරු සාභාතේදී ප්රශ්න ක ා. 

එතුමාේ තේ තමොතහොතේ ගරු සාභාතේ හිටියා නේ තහොතයි. එතුමා 

නැඟූ ප්රශ්නයට ගරු (ංචාර්ය) විජයදාසා රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා 

2016.06.10වැනි දා තේ පාර්ලිතේන්තුතේදී ිළිබතුරු දුන්නා. 

2016.06.10 හැන්සාාඩ් වාර්තාව මා  ඟ තිතබනවා. එම හැන්සාාඩ් 

වාර්තාතේ ීරරු අංක 915හි සාතහන් පිපදි ගරු විජයදාසා රාජපක්ෂ 

ඇමතිතුමා තමතසාේ කියනවා: 

"2002 වර්ෂතේ  පැමිණිලි 4ක් තිතබනවා. ගරු රවි කරු ානායක 

මැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිිපඇල්ල මැතිතුමා, ගරු මහින්ද සාමරසිංහ 

මැතිතුමා සාහ ගරු තජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා සාේබන්ධ්ව. එම පැමිණිලි 4 

සාේබන්ධ් ලිිළතගොනු වසාා තිතබනවා. තතොරතුරු අවශය පිපදි දදිිපපේ 

තනොකිරීම නිසාා." 
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දැනුේ මාධ්ය සාංදර්ශනය පවේවමින් මහ තලොකුවට කයිවාරු 

ගහනවා. මා  ඟ තිතබනවා 2016.11.10 "මේබිම" පුවේ පත. එහි 

තමතසාේ ප  වී තිතබනවා: 

"යහපාලන ංණ්ඩුතේ 'TOP 10' තහිබ කිරීම අරඹයි 

ප මු තචෝදනාව මුදල් ඇමති රවිට"  

මහ තලොකුවට මාධ්ය සාංදර්ශන පවේවන්න, පේතර ිළටු 

සාරසාන්න 2004 කරපු තකංතගඩියක් නැහැ.  අදේ ඒ වාතේම රවි 

කරු ානායක ඇමතිතුමාට, අගමැතිතුමාට තබොරුවට තචෝදනා 

එල්ල කරනවා. තපෞේගලිකව තහෝ නඩුවක් පවරලා තේවාට 

විරුේධ්ව යන්න බැිප ඇයි? තකොමිෂන් සාභා ක්රියාේමක තවන්තන් 

නැේනේ, නීතිපති ක්රියාේමක තවන්තන් නැේනේ රතට් ජනතාව 

හැටියට  අධිකර යට යන්න පුළුවන් අවසා්ථාව තිතබනවා. නමුේ 

ඒවා කරන්තන් නැතුව, අද මඩ වයාපාර තගන යනවා. ඒවාට තහොත 

කතන් පහරක් ඊතේ  හේබ වු ා. ඒ අය වැය තදවැනි වර කියැවීතේ 

ඡන්දතේ දී. පක්ෂව ඡන්ද 162ක් ලැබිලා තුතනන් තදකක බලයකින් 

තදවැනි වර කියැවීම සාේමත වු ා. ඔබතුමන්ලා මතක තබා 

ගන්න, අිළ අවුරුදු තදකක් යන තකොට තේ ප්රමා ය වැඩි කර 

ගන්නවා. ඔබතුමන්ලා හැම දාම කථා කර කර දඳියි. මූලාසානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ කරුණුවලට අදා  පුවේ පේ වාර්තා සියල්ල 

මා ෙභාගත* කරනවා. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, දැන් කථාව අවසාන් කරන්න. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
එතුමාට තව විනාඩි තදකක් තදන්න. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක් ගාල්තලන්ම 

තදනවා. 

 

ගරු විමේපාල මහට්ටිරරච්ික මහතා 
(மாண்புமிகு விசஜபாை வஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තමතුමන්ලාට පැහැදිලිවම 

ප්රකාශ කරනවා, තේ වාතේ අසාතය, ජරාජීර්  තේවල් 

පාර්ලිතේන්තුවට තගතනන්න එපා කියලා. තගතනනවා නේ 

තකොන්දක් ඇතිව ිළිබගන්න පුළුවන් තේවල් තගතනන්න. 

ගේමන්ිළල මන්ත්රීතුමන්ලා වාතේ අය තේවාට අේ උදවු දීම ගැන 

අපට ලේජයි. මහ තලොකුවට කයිවාරු ගහලා, පැය තදක-තුන 

මාධ්ය සාංදර්ශන පවේවමින් නාඩගේ නැටුවාට  මතක තබා ගන්න, 

ගරු ජනාධිපතිතුමාතේේ අගමැතිතුමාතේේ  ගසාංතයෝගය කඩන්න 

බැහැ කියන එක. 

ජාතිවාදය ඇවිසා් ගවා. ජාතිවාදය අවුසා්සාලා දවර තවලා, තේ 

රතට් යේ තවනසාක් ඇති කරන්න බැලුවා. අිළේ එක්ක එකතු 

තවන්න, ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂතේ  මන්ත්රීවරු තහට එනවා කියලා  

කිේවා. ගරු නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමාේ එක්කයි ප ාේ 

සාභා සියල්තල්ම මහ ඇමතිවරු දන්තන්. තකොටින්ම කියනවා නේ, 

උතුරු ප ාතේ මහ ඇමතිේ දන්තන් නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

ජනාධිපතිතුමාේ එක්ක. 

මතක තබා ගන්න, ඔබතුමන්ලාතේ ඔය සිහින කවදාවේ සාැබෑ 

වන ඒවා තනොවන වග. තමවර ජාතිවාදයට තහොත පහරක් දුන්නා. 

සාේපන්දන් විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ද්රවිඩ සාන්ධ්ානය අය වැතේ  

ජයග්රහ ය තවනුතවන් අපේ එක්ක එක තකොඩියක් යටට 

ඇවිල්ලා දන්නවා; දතාමේ තහොත මූලය පාලනයක් එක්ක තේ රට 

තවේ අවුරුේදක් දදිිපයට තගන යන්න  2017 අය වැය සාේමත 

කර ගන්න අපට උදවු කරනවා. ඒ නිසාා මම දතාමේ පැහැදිලිව 

කියනවා, අිළ වැඩ පටන් ගේතා විතරයි. අිළ තගවුණු අවුරුේදක් 

වැනි තකටි කාලය තු  යේ යේ තේවල් ක ා; අඩු පාඩු තිබු ා. 

තකොමිෂන් සාභා පේ ක ා. තහට අනිේදා විග න තසාේවා 

තකොමිෂන් සාභා පනත තගතනනවා, ඔබතුමන්ලා භය තවන්න 

එපා. තව ඕනෑ තරේ නිර්තේශ ඇතු ේ කරලා 'තකෝප්' වාර්තා 

තගතනන්න. අිළ භය තවන්තන් නැහැ. අිළ ලෑසා්තියි. 

ජනාධිපතිතුමා කියලා තිතබනවා; අගමැතිතුමා කියලා තිතබනවා, 

"නීතයනුූලලව අවශය කටයුතු කරන්න" කියලා. අපට එතහම 

වහන්න, තහෝදන්න, රකින්න තකතනක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා 

තමන්තේ වර්ගයා රකින්තන් නැහැ. එතුමා තම වර්ගයා ිළිබබත, 

ජීවිතය ිළිබබත බලාතපොතරොේතු අත හැරලා, මර  සාහතිකය 

තගදර ලියා තබලයි පාරට බැසා්තසාේ. අගමැතිතුමාට රකින්න 

තකතනක් නැහැ. අගමැතිතුමාට පරපුරක් නැහැ. එතුමාට  එක එක 

නෑදෑතයෝ තනතුරුලට දමා ගන්න ඕනෑ නැහැ.  

අර්ජුන මතහේන්ද්රන්තේ සිේධියට රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමාට 

ඇඟිල්ල දිේ ක ා. හැබැයි, උදයංග වීරතුංගලාට තමොකද වුතණ්? 

එයාලා පේ ක ා කියලා අිළ මහින්ද රාජපක්ෂ තදසාට අත දිගු 

කත ේ නැහැ. ඒ වාතේම ඇතමිපකා එක්සාේ ජනපදතේ  තානාපති 

තලසා එදා ජාලිය වික්රමූ ිපයව පේ කත ේ කවුද කියලාේ අිළ 

දන්නවා. ඔහු පේ කත ේ මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා අිළ ඇඟිල්ල දිේ 

කත ේ නැහැ. ඒ නිසාා පේ ක  තකනා කවුද කියන එක තනොතවයි 

වැදගේ. යේ තදයක් සිදු වු ා නේ ඒ තේ ිළිබබතව සාාධ්ාර  සාහ 

යුක්ති සාහගතව බැලිය යුතුයි. තේ රතට් නීතිය ක්රියාේමක වනවා. 

නීතිතේ  ංධිපතය තිතබනවා. අධිකර  තසාේවාවට අවශය පහ ගකේ 

ටික අද හැතදනවා. අධිකර  තසාේවා තකොමිෂන් සාභාවට අවශය 

පහ ගකේ ටික තදනවා. ඒ විතරක් තනොතවයි, අවසාාන වශතයන් 

මම තේ කාර යේ කියන්න කැමැතියි.  

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ඔබතුමාතේ කථාව අවසාන් කරන්න.  

 
ගරු විමේපාල මහට්ටිරරච්ික මහතා 
(மாண்புமிகு விசஜபாை வஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

තැපැල් මුේදරය රුිළයල් 5ක්ව තිබුණු යුගතේ  මන්ත්රීවරතයකුට 

මුේදර ගාසා්තු තවනුතවන් කාර්තුවකට රුිළයල් 7,000ක් ලැබු ා. 

දැන් මුේදරය රුිළයල් 10ක් තවලා තිතබනවා. ඒ නිසාා ගරු 

කථානායකතුමාතේ අවධ්ානය තේ කරු  තකතරහි තයොමු කර, 

තමය හැම මන්ත්රීවරතයකුටම බලපාන ප්රශ්නයක් වන තහයින් ඒ 

මුදල වැඩි කරන්න අවශය කටයුතු කරන්න කියලා  මා දල්ලා  

සිටිනවා. 

රුිළයල් 17,250ක මුදලක් වියදේ කරලා මන්ත්රීවරුන්තේ 

තගවල් දදිිපතේ  flashlights සාවි කරලා තිතබනවා. තේ කාර යේ 

අරතගන ංණ්ඩුවට තදෝෂාතරෝප ය කරාවිද දන්තන් නැහැ. 
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—————— 
*  පුේතකාලමේ තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිතේන්තුව 

තේවා උදය ගේමන්ිළල මහේතයාතේ තගදරේ පාවිච්චි කරනවා. 

තේවා ලබා තදනවා තවනුවට ූ ර්ය බල ශක්තිතයන් ක්රියාේමක 

වන විදුලි පහන් පේධ්තියක් ලබා දුන්තනොේ මන්ත්රීවරුන්ට එයින් 

ලාභයක් තවනවා කියන එකේ මා විතශේෂතයන් මතක් කරන්න 

කැමැතියි.  

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් කථාව අවසාන් කරන්න. 

 
ගරු විමේපාල මහට්ටිරරච්ික මහතා 
(மாண்புமிகு விசஜபாை வஹட்டிஆரச்சி) 

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 

තබොතහෝ තේ  කථා කරන්න තිබු ා. ඒ සාතහා අවකාශ 

තනොලැබු ේ තේ කාර ාව පම ක් අවසාාන වශතයන් කියන්න 

කැමැතියි. අිළ නිරන්තරතයන් තේ ංණ්ඩුව ංරක්ෂා කරතගන 

දදිිපයට යනවා. ජනාධිපතිතුමාතේේ, අගමැතිතුමාතේේ 

 ගසාංතයෝගතයන් තේ යන ගමන නැති කරන්න කිසිතකතනකුට දඩ 

තදන්තන් නැහැ කියන එක මතක් කරමින් සියලුතදනාට 

සා්තුතිවන්ත තවමින් මතේ කථාව අවසාන් කරනවා. තබොතහොම 

සා්තුතියි. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබොතහොම සා්තුතියි.  

මී ඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අතබ්වර්ධ්න රාජය ඇමතිතුමා. 

ඊට ප්රථම ගරු බිමල් රේනායක මන්ත්රීතුමා මූලාසානය ගන්නවා 

ඇති. 
 
අ තුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණමෙේකර මහතා මූලාෙ මයන් ඉව්ත 

වුමයන්  ගරු බිමේ ර්ත ායක මහතා මූලාෙ ාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குணசசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க 

அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair 
and THE HON. BIMAL RATHNAYAKE took the Chair. 
 

[අ.භා. 3.18] 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අමේවර්ධ  මහතා (මුදේ රාජය  

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன்  யாப்பா  அசபவர்தன - நிதி 

இராஜாங்க அமமச்சர்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අද දින දතාමේම වැදගේ වැය 

ශීර්ෂ කිහිපයක් ගැන සාාකච්ඡා කරන අවසා්ථාවක්. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂය සාමඟම අංක2 සාහ 4 සිට 25 දක්වා 

-14,15 හැර- කිසිදු අමාතයාංශයකට  අයේ තනොවන වැය ශීර්ෂ 

රාිකයක් ගැන සාාකච්ඡා කරනවා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂය දතිහාසා තේ   සිට එනේ 

1978  සිට තේ දක්වා සාංසාන්දනය ක ාම අපට තපතනනවා, අතප් 

ජනාධිපතිතුමාට තවන් තවලා තිතබන වැය ශීර්ෂතේ  මිලියන 

6,455න්  ජනාධිපතිතුමාතේ කාර්යාලතේ  වියදම සාතහා සියයට 

11ක් පම යි භාවිත කත ේ කියන කාර ය. එතුමා විතශේෂතයන්ම 

ංදර්ශයක් ලබා දීලා තිතබනවා. එතුමාට තවන් කරපු මිලියන 

6,455න් ජනාධිපති කාර්යාලතේ  වියදේ සාතහා සියයට 11යි 

සාේපූර් තයන් වැය කරන්තන්. අතනක් සියයට 89ම තේ රතට් 

ප්රධ්ානම ක  යුතු කාර්යන් රාිකයක් සාතහා තේ වැය ශීර්ෂය තුිබන් 

තවන් තවලා තිතබනවා. 

තේ වැඩසාටහන් තුිබන් අද ජනාධිපති කාර්යාලය තමරට 

සාංවර්ධ්නතේ  ප්රධ්ානතම ංයතනයක් බවට  පේ තවලා තිතබනවා. 

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය තුිබන්, විධ්ායකය 

සාතු බලතල උසාාවි නිතයෝගයට අනුව කරන්න පුළුවන් උපිපම 

ප්රමා ය අඩු කරතගන ජනාධිපතිතුමා යටතේ ඇති ංයතන රතට් 

සාංවර්ධ්නයට තයොමු කිරීම සාතහා විශාල වැඩ ිළිබතව ක් තේ 

කාර්යාලය තු  ක්රියාේමක තවනවා. තේ වනවිට ජනාධිපති 

කාර්යාලය තේ සාංවර්ධ්නතේ  ප්රධ්ානතම ංයතනයක් වී තිතබනවා. 

පිපපාලන කටයුතුවලට අමතරව විශාල වයාපෘති රාිකයක් 

ජනාධිපති තල්කේ කාර්යාලය හරහා සිදු තවනවා. ප ග ගිය වසාර 

තදකක කාලයක් තේ වයාපෘති තුිබන් විශාල ප්රගතියක් ලබා 

තිතබනවා. 2016 වර්ෂය තු  ක්රියාේමක වුණු වයාපෘතින් 2017 

වර්ෂතේ දී දදිිපයට තගන යන්න අවශය කටයුතු කරලා තිතබනවා. 

විතශේෂතයන්ම වසා විතසාන් තතොර ගු ාේමක හා තපෝෂයදායී 

ංහාර නිෂ්පාදන වැඩසාටහන තමරට තගොවි ජනතාවට තයොමු 

කිරීතේ අරමුණින් ංහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසාටහන ජනාධිපති 

තල්කේ කාර්යාලය මඟින් ක්රියාේමක කරනවා.  

කෘෂි රසාායනික හා රසාායනික තපොතහොර භාවිතතයන් තතොරව 

ගු ාේමක ංහාර රටාවක් ජනතාවට හුරුපුරුදු කිරීතේ විතශේෂ  

වැඩසාටහනක් තමම කාර්යාලය තුිබන් ක්රියාේමක කරනවා. ඒකට 

ප ග ගිය කාලපිපච්තේදය ඇතුත ේ ජනාධිපතිතුමා ඍජු මැදිහේ 

වීමක් තවලා තිතබනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, රටක් සාංවර්ධ්නය කරා ගමන් 

කරන තකොට මුහු  තදන ප්රධ්ාන ගැටලු කිහිපයක් තිතබනවා. ඒ 

ගැටලු කිහිපය අනාගතයට උරුම කරන්න බැහැ. රටක 

ජනාධිපතිවරතයක්, අනාගතයට මුහු  තදන පාිපසාිපක ගැටලු 

අවම කරලා, අනාගතතේ දී සාමාජයක් මුහු  තදන්න පුළුවන් 

ප්රශ්න තේරුේ අරතගන වැඩ කිරීතේ වැඩ ිළිබතව කට "පුනරුදය" 

නමින් පිපසාර සාංරක්ෂ  වැඩසාටහනක් ක්රියාේමක කරනවා. තේ 

"පුනරුදය" වැඩසාටහන තුිබන් දිසා්ත්රික්ක මට්ටමින් පිපසාර සාමුළු 

පවේවලා පාසාල් දරුවන්තේ හා සිවිල් සාමාජවල අවධ්ානය 

තේකට තයොමු කරතගන 2017 වර්ෂතේ දී විතශේෂ වැඩිළිබතව ක් 

ංරේභ කරන්නට කටයුතු සාැල ගේ කර තිතබනවා.  

ඇ  තදො , ගංගා තපෝෂ ය කරන ප්රතේශ 3,000ක් තේ 

වැඩසාටහන යටතේ තතෝරාතගන තිතබනවා. ජනාධිපති 

කාර්යාලය යටතේ මූලික වශතයන් රතට් අනාගතයට බලපාන 

සාමාජයීය ප්රශ්න රාිකයක් තතෝරාතගන ඒ ප්රශ්නවලට මූලිකව 

මුහු  තදන වපසාිපයක් හදා තගන යනවා.  

විතශේෂතයන්ම තේ වන විට "පුනරුදය" වැඩසාටහන, 2014 

වර්ෂතේ දී කසා  ක මනාකාිපේව වැඩසාටහනට තවේ ශක්තියක් 

ලබා දී තිතබනවා. එම නිසාා තමම මුදල් වැය කිරීතේදී දතාමේ 

වැදගේ අංශ කිහිපයකට තේ කාර්යාලතේ  වැඩසාටහන්වලින් 

නායකේවය ලබා තදන බව අපට තපතනනවා. ශ්රී ලාංකීය 

සාංසා්කෘතිතයන් තපොතහොසාේ, ංගමානුූලල දිවි තපතවතක් තගවන 

ජාතියක් දශක ග නාවක් රටක් තලසා, ජාතියක් තලසා මුහු  

තදන බරපත  ගැටලුවක් තිතබනවා. එනේ, ජනගහනතයන් වැඩි 

ප්රතිශතයක් මේ ද්රවය භාවිතයට තයොමු වී තිබීමයි.  

ජනාධිපතිතුමාතේ මූලික කාර්යයක් වශතයන් ප ගගිය කාල 

පිපච්තේදතේ  ජනාධිපතිතුමා ක  සාෑම කථාවක් තුිබන්ම මේ ද්රවය 

ිළිබබතව විශාල අවධ්ානයක් තයොමු කර තිතබනවා. මේපැන් සාහ 
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මේ ද්රවය සාේබන්ධ්තයන් තේ රට දතාමේ අධික වියදමක් දරනවා. 

අඩු ංදායේලාභීන්තගන් තුතනන් එකක් මදයසාාර සාහ දුේවැටි 

සාතහා වියදේ කරනවා. තසාෞඛ්ය සාතහා තවන් කරන මුදලින් සියයට 

22කට වඩා වැඩි මුදලක්  මේපැන් හා දුේවැටි භාවිතතයන් ඇති 

වන තරෝග සාතහා වැය කරනවා. ඒ නිසාා තේ වැඩසාටහන දතාමේම 

වැදගේ. තේ කාර්යාලයට තවන්ක  මුදල් දතාමේම වැදගේ 

වැඩසාටහන් කිහිපයකට තයදතවනවා. "මතින් නිදහසා් රටක්" වැඩ 

ිළිබතව ට ජනාධිපතිතුමා දැඩි අවධ්ානයක් තයොමු කරලා තිබු ා. 

ප ග ගිය කාල පිපච්තේදතේ  එතුමා ක  ප්රකාශවලින් එය පැහැදිලි 

වු ා. එම වැඩසාටහන් එතුමාතේ තපෞේගලික අීකක්ෂ ය යටතේ 

ක්රියාේමක කරනවා. ජනාධිපතිතුමා මේ ද්රවයවලට එතරහිව මුළු 

තලෝකයාම අමතලා එක කථාවක් ක ා.  

ශ්රී ලංකාතේ අිළ මෑතක සිට මුහු  තදන ඊ ඟ ප්රධ්ානම 

ගැටලුව තමයි වකුගඩු තරෝගය. වගුගඩු තරෝගයට සාේබන්ධ් රජරට 

ප්රතේශතේ  තිබුණු යේ යේ ගැටලු ිළිබබතව තේ පාර්ලිතේන්තුතේදී 

විශාල වශතයන් සාාකච්ඡා වු ා. නමුේ ඒ සාතහා මූලයමය තවන් 

කිරීමක් සිදු වුතණ් නැහැ. වකුගඩු තරෝගතයන් තපත න පවුල්වල 

දරුවන්ට ිකෂයේව ලබාදීම, ජල තපර  උපකර  ලබාදීම වැනි 

විවිධ්  ගබසාාධ්න වැඩසාටහන් රාිකයක් තේ සාැල ගම යටතේ 

ක්රියාේමක තවනවා.  

2016 වර්ෂතේ දී ංරේභ කරලා, 2017 වර්ෂතේ දී ක්රියාේමක 

කරන වැඩසාටහන් ිළිබබතව තේ සාභාවට මා  ගළු හැඳින්වීමක් 

කරනවා. 2017 වර්ෂතේ දී නව ජාතික වැඩසාටහන් කිහිපයක් 

හඳුන්වා දීමට තමම කාර්යාලය කටයුතු කර තිතබනවා. එනේ, 

දිලිඳුකම ිළටු දැකීතේ උපාය මාර්ග ජාතික වැඩසාටහන,- 

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක 

කාලයක් තිතබනවා. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අමේවර්ධ  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன்  யாப்பா  அசபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දිලිඳුකම ිළටු දැකීම සාතහා තේ 

අවුරුේතේ තමම වැඩ ිළිබතව  ක්රියාේමක කරන්න ඕනෑය කියන 

එක තේ අය වැතේ  ප්රධ්ානම අංගයක් වු ා. ඒ නිසාා 

ජනාධිපතිතුමාතේ අදහසාක් අනුව තේ අය වැතයන් මතයක් 

දදිිපපේ ක ා, තේ වසාර "දිලිඳුකම ිළටු දැකීතේ වසාර" හැටියට නේ 

කරමුයි කියලා. එම නිසාා රුිළයල් මිලියන 6,455ක් වන තේ වැය 

ිකර්ෂතයන් රුිළයල් මිලියන 2,500ක් වැය තවන්තන් පිපසාර 

වැඩසාටහනටයි. රුිළයල් මිලියන 800ක් වැය තවන්තන් ජාතික 

කෘෂි වයාපාර සාභාව ජනාධිපති කාර්යාලයේ එක්ක එකතු තවලා ඒ 

මඟින් ක්රියාේමක කරන වැඩසාටහන්වල ටයි. 2015 වසාරට තපර 

ජනාධිපති කාර්යාලතේ  ගිවි ගේගත වුණු වාහන සාතහා 2014 වර්ෂය 

තු  රුිළයල් මිලියන 120ක් වැය කරනවා. ඒ වාතේම හිටපු 

ජනාධිපතිතුමන්ලා තවනුතවන් රුිළයල් මිලියන 42.3ක් තවන් 

කරලා තිතබනවා.  

2017 දිලිඳුකම ිළටු දැකීතේ උපාය මාර්ග වැඩසාටහතන් මාර්ග 

ංරක්ෂ  ජාතික වැඩසාටහන සාතහා රුිළයල් මිලියන 500ක් තවන් 

කරලා තිතබනවා. ජනාධිපති කාර්යාලතේ  සාාමානය පිපපාලනය 

සාතහා රුිළයල් මිලියන 2,061ක් තවන් කරන තකොට, විතශේෂ 

ංයතන සාතහා රුිළයල් මිලියන 1,100ක් තවන්කර තිතබනවා. මා 

තේ අවසා්ථාතේ තමන්න තේ කාර යේ මතක් කරනවා. අිළ 

දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය සාේමත කරන 

අවසා්ථාතේදී ංයතන කිහිපයක් සාථ්ාිළත ක ා. 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රාජය ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාතේ කථාව අවසාන් ක  

යුතුයි. ඔබතුමාට තවන් කර තිතබන කාලය අවසාානයි. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අමේවර්ධ  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன்  யாப்பா  அசபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

තහොතයි. ඒ ංයතනවල විශ්වාසාය තගොඩනැඟිය යුතුයි. 

තමොකද, තේ සාභාව තු  කථා කත ේ ඒ විශ්වාසාය 

තගොඩනැ තඟන්නයි. පාර්ලිතේන්තුතේ සාහ අනිකුේ 

අමාතයවරුන්තේ ංයතනවල විශ්වාසායක් තනොමැති නිසාා 

සා්වාීකනව ංයතනයක් ිළහිටුවන්න කියලා කිේවා. ඒ ංයතනය 

සා්වාීකන නේ, ඒ ංයතනයට සාහ ඒ ංයතනය ිළහිටු වන ලද 

පුේගලයන්ට අපහාසා තනොවන ංකාරයට තේ සා්වාීකන ංයතන 

ක්රියාේමක තවන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අතප් බලාතපොතරොේතුව. ඒ 

නිසාා ංයතනවලට බැණීම තනොතවයි ක  යුේතේ. ංයතන 

ක්රියාේමක කරන උදවිය කල්පනා කරන්න ඕනෑ, අතනක් 

පැේතට අත දිගු ක  තනොහැකි ංකාරයට තමන්තේ වගකීම දෂ්ට 

කරන්න. දදිිප අවුරුේතේදී තේ වැඩසාටහන් ක්රියාේමක කිරීතේ 

සාාර්ථකේවයක් ඇති තවයි කියා අිළ බලාතපොතරොේතු තවනවා. 

සා්තුතියි. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබොතහොම සා්තුතියි.  

මී ඟට, ගරු ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

15ක කාලයක් තවන්වී තිතබනවා. 

 

[අ.භා. 3.28] 
 

ගරු ප්රෙන්  රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විතශේෂතයන්ම ගරු 

ජනාධිපතිතුමාේ තේ සාභා ගැතබ් සිටින අවසා්ථාවක,  2017 අය 

වැය විවාදතේ  කාරක සාභා අවසා්ථාතේදී වැය ශීර්ෂ අංක එතක් සිට 

විසිපහ දක්වා වන ංයතන ිළිබබතව අදහසා් ප්රකාශ කරන්න මට 

අවසා්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට සා්තුතිවන්ත තවනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තේ අවසා්ථාතේ 2016 අය 

වැය විවාදතේ දී ගරු මන්ත්රීවරුන් තේ සාභා ගර්භය තු  කරපු කථා 

තකතරහි තේ සාභාතේ අවධ්ානය නැවත තයොමු කරනවා. එදා, තමම 

ංණ්ඩුතේ ප මුවැනි අය වැය විවාදය තමයි පැවැේවුතණ්. එම 

විවාදයට සාේබන්ධ් වූ ංණ්ඩු පක්ෂතේ  මැති-ඇමතිවරුන් හැතමෝම 

සාතහන් කත ේ, “සාරල ජනාධිපතිවරතයක්, සාරල අගමැතිවරතයක්, 

දූෂ තයන් තතොර ංණ්ඩුවක්” කියලායි. ඒ වාතේම, නාසා්තිය ිළටු 

දැක ජනතාවට සාහන තදන අය වැයක්  දදිිපපේ කරන්න කටයුතු 

කර තිතබනවාය කියන කරුණු-කාර ා එදා සාතහන් ක ා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ කථාවල ගැබ් වුණු තවේ 

තදයක් තමයි, ඊට තපර පැවැති ංණ්ඩුතේ හිටපු ගරු 

ජනාධිපතිවරයාට තවන් කර තිබුණු මුදල, ඒ ඒ ංයතනවලට, 

තදපාර්තතේන්තුවලට අදා ව ග නය කරලා, ඒ මුදල දවසා ්

365න් තබදලා, තහොරා කන්න තමච්චර මුදල් ප්රමා යක් නාසා්ති 

ක ාය කියපු එක. එතහම කියන්න තේ ංණ්ඩුව  එදා තලොකු 

උේසාාහයක තයදු ා. 2016 අය වැතේ දී ගරු ජනාධිපතිතුමාට 

දතා අඩු මුදලක් තවන් කරලා, සාරල ජනාධිපතිවරතයකු නිසාා 
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පාර්ලිතේන්තුව 

එතරේ මුදල් අවශය නැහැ, ඒ නිසාායි එම මුදල් ප්රමා ය අඩුතවලා 

තිතබන්තන් කියන කාර ාව රටට තපන්වූවා. එය තේ 

ජනාධිපතිතුමා තනොමඟ යැවීමක් කියලා මා හිතනවා. තමොකද, 

විධ්ායක ජනාධිපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කරනතකොට, එතුමාට 

කරන්න තිතබන කාර්යභාරය කරන්න මුදල් අවශයයි. මුදල් 

තනොමැතිව ඒ කාර්යභාරය කරන්න බැහැ. නමුේ තමම ංණ්ඩුතේ 

ප ග ගිය අය වැතේ දී ජනාධිපතිතුමාට දතාම අඩුතවන් තමයි මුදල් 

තවන් කර තිබුතණ්. ඒ නිසාා තේ අවුරුේතේ තහෝ ඒ මුදල වැඩිතයන් 

ලබා දීම ගැන අප සාන්තතෝෂ තවනවා.  

 ගසිල් තප්රේමජයන්ත මැතිතුමාේ පැහැදිලි ක  විධියට, විධ්ායක 
ජනාධිපතිවරයකු හැටියට තමතුමා ක  යුතු කාර්යභාරයට තේ 
මුදල අවශයයි. හැබැයි, අිළ කියන්න යන්තන් නැහැ, තමවර වැඩි 
කර තිතබන ග න තමච්චරයි,  ඒ මුදල දින 365න් තබදුවාම 
දවසාකට එන ග න තමච්චරයි,  ඒ මුදල තහොරා කන්න ගන්නවා 
කියලා. ජනාධිපතිවරයකු හැටියට කටයුතු කිරීමට එතුමාට එවැනි 
මුදල් ප්රමා යක් අවශය නිසාා අිළ එතහම කියන්තන් නැහැ. ඒ 
වාතේම, දූෂ ය හා නාසා්තිය ිළටු දකින්නේ කටයුතු කරනවා 
කියලාේ තමතුමන්ලා එදා කිේවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  අද තේ අය වැය සාේබන්ධ්ව 
මුදල් අමාතයාංශය TVවල advertisements  දමන්න පටන් තගන 
තිතබනවා. VAT එක සාාධ්ාරණීකර ය කරන්න එතසාේ කටයුතු 
කර තිතබනවා. තේවාට වැය වුණු මුදල් ප්රමා ය තකොපම ද 
කියලා අිළ දැනුවේ විය යුතුයි. අද ඒකට කියන්තන් තමොකක්ද? ප ග 
ගිය රජතයන් ගේත  ය ිළයවන්න අවශය නිසාා තමයි 
ජනතාවතගන් VAT  අය කරන්තන්  කියනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහ බැංකුතවන් ලබා ගේ 
වාර්තාවක් මා සාතුව තිතබනවා. එහි සාතහන් ංකාරයට 1977 
වර්ෂය තවනතකොට  ය බර ජාතික ංදායතමන් සියයට 68.6යි. 
1977 වර්ෂතේ  සිට 1994 වර්ෂය දක්වා වූ කාල වකවානුව රාජය 
ංයතන තපෞේගලීකර ය කරමින් තිබුණු කාලයක්. 1994 වර්ෂය 
තවනතකොට  ය බර ජාතික ංදායතමන් සියයට 95ක් දක්වා වැඩි 
තවලා තිබු ා. 2002 වර්ෂය තවනතකොට එය සියයට 100 පන්නා 
තිබු ා. 2002 වර්ෂතේ  සිට 2004 වර්ෂය තවනතකොට සියයට 
102යි. ඒ වකවානුවේ රාජය ංයතන තපෞේගලීකර ය කරමින් 
තිබුණු වකවානුවක්. හැබැයි, 2005 වර්ෂතේ  සිට 2015 වර්ෂය 
දක්වා කාලතේ  තපෞේගලීකර යට තිත තියලා තිබු ා. ඒ අනුව 
2015 වර්ෂතේ  ජනවාිප තවනතකොට  ය බර සියයට 70.7යි.  ය 
බර අඩුවීමක් අිළ එතැන දකිනවා. ඒ වාතේම, 2015 වර්ෂතේ  
ජනවාිප සිට තේ දක්වා විතේශ තවත ත තපොත න් පම ක් 
ඇතමිපකානු තඩොලර් මිලියන 3.6ක  ය ප්රමා යක් අරතගන 
තිතබනවා, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. 2014 වර්ෂය 
අවසාානතේ දී  ය ප්රමා ය බිලියන 7,391යි. 2015 වර්ෂය 
අවසාානතේ දී 8,503යි. 2016 වර්ෂතේ  ජුනි මාසාය තවනතකොට 
9,062යි.  එතහම නේ, තේ  ය බර  වැඩිවීමේ එක්ක, තේ  ය 
අරතගන තිතබන්තන් ප ග ගිය රජතයන් ගේත  ය තබ්රීමට 
තනොතවයි කියන එක සානාථ තවන්න ඕනෑ.   

 
ගරුරවිකරුණා ායකමහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාතේ point of Order එක 

තමොකක්ද? 

ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ප්රසාන්න ර තුංග මැතිතුමා 

තේ කථා කරන විෂය තමම වැය ශීර්ෂවලට අදා  තනොවු ේ, ඒ 

ගැන යමක් සාතහන් කරන්න ඕනෑ. තමතුමා තේ කියන තේවල් 

අමූලික අසාතය. අිළ ඊතේ  කිේවා, මහින්ද රාජපක්ෂතේ කාලතේ  

කරපු අනවශය වියදේවල ප්රතිවිපාකය තමයි 2015 වර්ෂතේ  අපට 

තගවන්න තිබුතණ් කියලා. [බාධ්ා කිරීමක්] ඒවා දැන දැනේ 

තමතසාේ තනොමඟ යන ප්රකාශ සිදු කරනවා.   [බාධ්ා කිරීමක්]  

ගරු මන්ත්රීතුමා, තේක ප ාේ සාභාව තනොතවයි. [බාධ්ා 

කිරීමක්] මම point of Order. එකක දන්තන්, ගරු මන්ත්රීතුමා. 

තේක ප ාේ සාභාවක් තනොතවයි.  මම වගකීමකින් කියනවා, 

කරු ාකරලා සාැබෑ තේේවය කථා කරන්න. අිළ ඊතේ  

තපන්නුවා,  මහින්ද රාජපක්ෂතේ 
 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තහොරකේ තකොතහොමද කියලා. ඒ නිසාා අපට ලැබිලා තිතබන 

ප්රතිවිපාකය තමොකක්ද කියලාේ තපන්නුවා.  

 

ගරු ප්රෙන්  රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

තමතුමා මහින්ද රාජපක්ෂතේ 

 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තහොරකේ ගැන කථා කරනවා. රවි කරු ානායක 
 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මහේමයාතේ තහොරකේ ගැන මහින්දානන්ද අලුේගමතේ 

මන්ත්රීතුමා කිේවා. ඒවා කියලා තිතබන්තන්. ඒවා ගැන අහගන්න. 

[බාධ්ා කිරීේ] කථා තනොකර තපොඩ්ඩක් දන්න. කියන තේ 

අහගන්න. [බාධ්ා කිරීේ] මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, [බාධ්ා 

කිරීේ] 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමාතේ කථාවට බාධ්ා කරන්න 

එපා. 
 

ගරු ප්රෙන්  රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

තහොරු කවුද කියන එක විග කාධිපතිතුමා පැහැදිලි කර දීලා 

තිතබනවා. ඒවා දදිිපතේ දී ගනීවි. "Top Ten" ගැන දදිිපතේ දී 

ඒකාබේධ් විපක්ෂය කරුණු දදිිපපේ කරනවා. එතතකොට ඒ ගැන 

කථා කරන්න. ඔබතුමන්ලා බලයට ංතේ තහොරකේ කරන්තන් 

නැහැයි කියලා තන්.   

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වියදේ අඩු කරනවා 

කියාතගනයි තේ ංණ්ඩුව බලයට ංතේ. එදා ජනාධිපතිතුමාතේ 
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[ගරු ප්රසාන්න ර තුංග  මහතා] 
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මූලිකේවතයන් විදුලිබල මණ්ඩලතේ  පේවීේ ලබාදීතේ උේසාවයට 

රුිළයල් ලක්ෂ 160ක් වියදේ කරන්න කටයුතු කරලා තිබු ා.  
  
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, point of Order. එක තමොකක්ද? 
 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගේපහ දිසා්ත්රික්කතේ  රුිළයල් මිලියන 65ක දඩේ ගනු-

තදනුවක් සාේබන්ධ්ව,- 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

That is not a point of Order. ගරු ප්රසාන්න ර තුංග 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 
 

ගරු ප්රෙන්  රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම හිතුතේ ිළසා්තසාෝ 
 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දන්තන් අංතගොඩ විතරයි කියලායි.  තවේ ිළසා්තසාෝ 
 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

දන්න බව දැනගේතේ දැන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,  ගරු ජනාධිපතිතුමා දන්න 

නිසාා මම තේ ගැනේ කියන්න ඕනෑ. අතප් ගරු උදය ගේමන්ිළල 

මන්ත්රීතුමා කිේවා වාතේ, විධ්ායක බලතල තිතබන 

ජනාධිපතිවරයකු හැටියට තමතුමාට තේ මුදල් ප්රතිපාදන අවශයයි 

කියන එක අිළ ිළිබගන්නවා.  

ප ග ගිය දවසා්වල තමතුමා ප්රකාශයක් ක ා, ංණ්ඩුව ංබාධිත 

ර විරුවන්ට පහරදීම සාේබන්ධ්ව. තමතුමා හිටියා නේ, ඒ පහරදීම 

සිේධ් තවන්න තදන්තන් නැහැයි කියලා තමතුමා කිේවා. තමතුමා 

ලංකාතේ හිටිතේ  නැේනේ, ඊ ඟට දන්තන් අගමැතිවරයා. එතහම 

නේ, ඒකට වගකියන්න ඕනෑ අගමැතිවරයාද කියන ගැටලුව අපට 

තිතබනවා. එයට උපතදසා් දුන්තන් අගමැතිවරයාද කියන ගැටලුව 

අපට තිතබනවා. තලෝකතේ  කිසිම රටක ංබාධිත පුේගලතයකුට 

පහරදීමක් සිේධ් කරන්තන් නැහැ. ඒක කත ේ තේ ංණ්ඩුතේ 

තපොලීසිය විතරයි.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ර  විරුවන් රැකීම, ඔවුන් 

ංරක්ෂා කිරීම, ඔවුන්තේ අනාගතය  ගරක්ෂිත කිරීම සියලුම 

රජයන්වල වගකීමක්. LTTE ත්රසා්තවාදීන් සාමඟ අවුරුදු 30ක් 

පැවැති යුේධ්ය අවසාන් කරලා, අේ පා අහිමි තවච්ච ඒ ර  විරුවන් 

තවනුතවන් අිළ විසින් ගත යුතු ිළයවර ගන්න ඕනෑ. ඒ ර විරුවන් 

තවනුතවන් මා තේ කරුණු ජනාධිපතිතුමාතේ අවධ්ානයට තයොමු 

කරවනවා. ර  විරුවන්ට ප ග ගිය කාලතේ දී සාලකපු තරේ 

තවනේ ංණ්ඩුවක් සාලකලා නැහැ.  
 

ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තේ අය වැතයන් දැන් රුිළයල් 3,500ක් වැඩි කරලා තිතබනවා. 

 

ගරු ප්රෙන්  රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 

ඒ වාතේම එල්ටීටීඊකාරයන්ටේ තගවනවා. [බාධ්ා කිරීේ] 

ප්රභාකරන් කියන මිනීමරුවාටේ,- [බාධ්ා කිරීේ]  ප ග ගිය දවසා්වල 

විතේශ ඇමතිවරයා පුවේ පේ සාාකච්ඡාවකදී කියලා        

තිතබනවා, අතුරුදහන්වූවන්තේ කාර්යාංශය ිළිබබතව. අිළ එදා 

පාර්ලිතේන්තුතේදී ඒක නවේවන්න උේසාාහ ගේතා. නමුේ අපට 

පුළුවන්කමක් ලැබුතණ් නැහැ. ඊට පසා්තසාේ විතේශ ඇමතිතුමා 

කියනවා, ඒක ජනාධිපතිවරයාතේ අේසානට තයොමු කරලා 

තිතබනවා කියලා. ජනාධිපතිතුමනි, ඒකට අේසාන් කත ොේ 

ඔබතුමා දතිහාසාගත තවනවා. දහතුන්වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ 

තිතබන ංකාරයට තපොලිසා් බලතල තදන්න, හිටපු ජනාධිපති 

තේ.ංර්. ජයවර්ධ්න මැතිතුමාවේ, ර සිංහ තප්රේමදාසා 

මැතිතුමාවේ, චන්ද්රිකා කුමාරතුංග මැතිනියවේ, මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාවේ, ඔබතුමාවේ අද වනතුරු අේසාන් කරලා නැහැ. 

ඔබතුමා තේ රටට ංදරය කරන නායකතයක්. ඒ නිසාා 

අතුරුදහන්වූවන්තේ කාර්යාංශය සාේබන්ධ්තයන් කටයුතු කරේදී, 

ඔබතුමා තේ  රට පාවා තදන මිනි ගන්තගන් තනොතවයි, තේ රටට 

ංදරය කරන මිනි ගන්තගන් උපතදසා්  ගන්න. එතහම උපතදසා් 

අරතගන තේ කාර්යාංශය සාේබන්ධ් ලියැවිල්ලට අේසාන් 

කරනවාද  නැේද කියන ීරන්දුව ගන්න. ඔබතුමා කවදා හිප තේ 

ලියැවිල්ලට අේසාන් කත ොේ, ර  විරුවන් දඩයේ කරපු, ර  

විරුවන් පාවාදීපු නායකයකු හැටියට ඔබතුමා දතිහාසාගත 

තවනවා. ඒ ''තබෝලය'' ඔබතුමාතේ තේසාය උඩට දාලායි 

තිතබන්තන්. ඒ ිළිබබතවේ ඔබතුමාතේ අවධ්ානය තයොමු කරන්න 

කියලා දල්ලීමක් කරනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තකොමිෂන් සාභා ිළිබබතව කථා 

කරන තකොට, තේ තකොමිෂන් සාභා සා්වාීකනද කියන එක අද අිළ 

හැතමෝටම තිතබන ගැටලුවක්. සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ිළිබබතව 

ජනාධිපතිතුමා කරපු ප්රකාශයකුේ මම දැක්කා.  මම නැවත නැවත 

කියන්න යන්තන් නැහැ, ඒ කරුණු  තේ සාභාතේ කියැවු  නිසාා. 

අද සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා ිළිබබතව එක එක අයතේ, එක එක 

මත තිතබනවා. සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභා හිපයට ක්රියාේමක 

තවනවා නේ, රටට තහොතක් සිේධ් තවන්න පුළුවන් කියන 

කාර ාව මම විශ්වාසා කරනවා.   

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වයවසා්ථාදායක සාභාතවන් තේ 

සා්වාීකන තකොමිෂන් සාභාවලට නිලධ්ාිපන් පේ කරන්තන් 

තකොතහොමද? වයවසා්ථාදායක සාභාතේ සිටින්තන් කවුද? 2015 

ජනවාිප 8වැනිදා ජනාධිපතිතුමා පේ කරන්න උදේ කරපු සියලුම 

තේශපාලන පක්ෂවල නිතයෝජිතයන්තේ කණ්ඩායමකුයි දන්තන්. 

සිවිල් සාමාජවලින් තුන්තදනයි දන්තන්. ඒ නිසාා තේ පේ කරන 

නිතයෝජිතයන්තගන් සාාධ්ාර යක් දටු තවයිද කියන ප්රශ්නය 

තිතබනවා.  

උදය ගේමන්ිළල මන්ත්රීතුමා කිේවා, සිල් බිතගේ  

ඇමතිවරතයක් ගැන. තපොලිසා්පතිවරයා පේ කරන තකොට, එතුමා 

එතැන යේ බලපෑමක් ඇති කරන්න දඩ තිබු ා. ඒ වාතේ කරුණු-

කාර ා ිළිබබතවේ ඔබතුමන්ලාතේ අවධ්ානය තයොමු තවන්නට 

ඕනෑ. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ වාතේම තමයි මැතිවර  
තකොමිෂන් සාභාව. මැතිවර  තකොමිසාම සාේබන්ධ්වේ අද එම 
තකොමිසාතේ  නිතයෝජිතයන් කියන කරුණු-කාර ා ිළිබබතව 
ඔබතුමන්ලාතේ අවධ්ානය තයොමු කරන්නට කැමැතියි.  මා  ඟ 
තිතබන තමම තල්ඛ්නතේ  සාතහන්ව තිතබනවා, ''මැතිවර  
තනොපවේවන සා්වාීකන මැතිවර  තකොමිසාමක්" කියලා.  
"තකොමිසාතේ සාාමාජිකයන් මැතිවර  තකොමිසාම සා්වාීකන....'' 
කියලා තිතබනවා.   ඒ කියන්තන්  සා්වාීකන මැතිවර  තකොමිසාතේ 
සාභාපතිතුමා සාහ  එහි නිතයෝජිතයන්ටේ තේ මැතිවර  තකොමිසාම 
සා්වාීකනද  කියන  එක ගැටලුවක් බව තමහි පැහැදිලි කර 

තිතබනවා.  තේ තල්ඛ්න මා ෙභාගත* කරනවා.  

මට ලැබී ඇති කාලය තකටි නිසාා මම දිගටම කථාව කර තගන 
යනවා, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. ඒ වාතේම, මුදල් 
තකොමිසාම සාේබන්ධ්වේ තමහි පැහැදිලි කරනවා. මුදල් තකොමිසාතේ 
වගකීම තමොකක්ද කියන එක ගැන. ''මුදල් තකොමිෂන් සාභාතේ 
නිර්තේශ හා උපතදසා් මත ප ාේ අවශයතා සාපුරාලීමට ප්රමා වේ 
අරමුදල් රජය විසින් වාර්ෂිකව ප ාේවලට තවන් කරනු ඇත. රජය 
මඟින් වාර්ෂිකව ප ාේවලට ප්රදානය කරනු ලබන අරමුදල් හා 
ඒවා තබදා තවන් කිරීම ිළිබබතව ප ාේ මූලයකර ය ිළිබබත 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් තකොමිෂන් සාභාව තවත තයොමු කරනු 
ලබන ඕනෑම තවනේ කරු ක් ිළිබබතව කටයුතු කිරීම'' කියලා 
තමහි තිතබනවා.  මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ මුදල් 
තකොමිසාම ක්රියාේමක තවන තකොට ප ාේ සාභාතේ අවශයතාව තේ 
මුදල් තකොමිසාම හරහා දටු තවලා තිතබනවාද කියන කාර ාව 
ගැටලුවක් බවට පේ තවලා තිතබනවා. තේ අය වැතයන් ප ග ගිය 
අවුරුේදට වඩා,  තේ අවුරුේතේ  ප ාේ සාභාවලට විශාල වශතයන් 
මුදල් අඩු කිරීමක් කරලා තිතබනවා. ''ප ාේ සාභාවලට බලය 
තදන්න ඕනෑ'' කියලා තේ ංණ්ඩුව කථා කරනවා.  2016 වර්ෂතේ  
දී බසා්නාහිර ප ාතේ  මූලධ්න වියදේ සාතහා රුිළයල් මිලියන 
4,100ක් ලබා දීලා තිබු ා. හැබැයි, 2017 වර්ෂය තවනුතවන්  
තවන් කර තිතබන මුදල  රුිළයල් මිලියන 1,646ක් දක්වා අඩු 
තවලා  තිතබනවා.  

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිතබනවා. 

 

ගරු ප්රෙන්  රණතුංග මහතා  
(மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga) 
මූලධ්න වියදේ කියන්තන්,  සාංවර්ධ්නය සාතහා තයොමු කරන 

මුදල්.  තේ මුදල් නැති වු ාම ප ාේ සාභා නැවත වතාවක් '' ගදු 

අලිතයක්'' බවට පේ තවනවා.  පුනරාවර්තන වියදමේ එතහමයි. 

2016 වර්ෂතේ  පුනරාවර්තන වියදේ තවනුතවන් රුිළයල් මිලියන 

21ක් තවන් කර තිබු ා. 2017 වර්ෂය තවනුතවන් තවන් කරන  

ප්රමා ය රුිළයල් මිලියන 14ක්  දක්වා අඩු තවලා තිතබනවා. 

නිලධ්ාිපන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන්කමක් ලැතබන්තන් නැහැ. ඒ 

නිසාා තමයි ප ාේ සාභාවලට '' ගදු අලිතයක්'' කියලා හංවඩුවක් 

ගහන්න පුළුවන්කම ලැතබන්තන්. ප ාේ සාභාවලින් විශාල කාර්ය 

භාරයක් තකතරනවා. ඒ නිසාා තේ මුදල් තකොමිසාම මැදිහේ තවලා 

ප ාේ සාභාවලට අවශය ප්රතිපාදන ලබා දීම සාදහා  ිළයවර 

ගන්නවාද කියන ගැටලුව තිතබනවා.  

අිළ වැදගේ තේශපාලන කාර ාවක් තමහිදී මතු කරනවා, 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. උතුතර් ප ාේ සාභාවට විතරක් 

සාේපූර්  මුදල් ලබා දීලා, අතනක් ප ාේ අතට්ම මුදල් අඩු කරලා 

තිතබනවා. ඒ වාතේම, ප ාේ පාලන ංයතන වි ගරුවා හැරලා 

ප ාේ පාලන දුර්වල කරලා තිතබනවා. ඒ වාතේම, ප ාේ සාභා 

තිතබන්තන් ජනධිපතිතුමා නිතයෝජනය කරන ශ්රී ලංකා නිදහසා් 

පක්ෂතේ  මහ ඇමතිවරුන් දන්න තැන. ඒ තැන තිතබන මුදල් ටික 

අඩු කිරීම හරහා ප ාේ සාභාවට මුදල් වැඩි කරන්න බැිප වු ාම,  

අපකීර්තියට පේ වන්තන් ජනාධිපතිතුමායි. ඒ නිසාා තේ මුදල් 

තවන් කිරීම ිළිබබතව ජනාධිපතිතුමාතේ අවධ්ානය තයොමු 

කරන්නට ඕනෑ.  

ඒතකන් පැහැදිලිවම තපතනනවා, ජනාධිපතිවරයා 

තනොදැනුවේවම තේ මුදල් ලබා දීම ිළිබබතව.  ප ගගිය දවසා්වල 

ප ාේ සාභාවල ප්රධ්ාන ඇමතිවරුන් ගිහිල්ලා ජනාධිපතිවරයා මු  

ගැහිලා තිතබනවා, මා දැක්කා. තේ අය වැතේ දී තදම  ජාතික 

සාන්ධ්ානතේ  මන්ත්රීවරු අය වැයට පක්ෂව අත ඔසාවන ඒක ගැන 

අපට ගැටලුවක් නැහැ,  ඔවුන්ට අවශය මුදල් ප්රමා ය ලැතබන 

අතර, ඔවුන්තේ අවශයතා තේ ංණ්ඩුතවන් තකතරන නිසාා. නමුේ 

ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂතේ  නායකේවය දරන ජනාධිපතිවරයා 

සිටින, එතුමාතේ නායකේවය යටතේ ප්රධ්ාන ඇමතිවරුන් සිටින 

ප ාේ සාභාවලටයි තේ තකනහිලිකම කරන්තන්. ංණ්ඩු පක්ෂතේ  

සිටින ඇමතිවරුන් තේ අය වැතේ දී තේකට පක්ෂව අත 

ඔසාවන්තන් තකොතහොමද කියන ගැටලුව අපට තිතබනවා. 

ඒ නිසාා ඇමතිවරු මැදිහේ තවලා තේ මුදල් ප්රමා ය වැඩි 

කරන්න කටයුතු කරයි කියලා අිළ විශ්වාසා කරනවා. මූලාසානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා හිසා වනමින් මට නියමිත කාලය 

අවසාන් බව අඟවනවා. එම නිසාා ඔබතුමාට ගරු කරමින් මා නිහ  

තවනවා. තබොතහොම සා්තුතියි.  

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තබොතහොම සා්තුතියි, ගරු මන්ත්රීතුමා.   

 
ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ගරු ප්රසාන්න ර තුංග 

මන්ත්රීතුමා අවසාාන වශතයන් කිේතේ මුදල් දීලා නැහැයි කියලයි. 

දතිහාසාතේ  ප මුවැනි වතාවටයි, 2015දී හා 2016දී සියයට 

සියයක් ප ාේ සාභාවලට මුදල් දුන්තන්. මහින්ද රාජපක්ෂ 

මැතිතුමාතේ කාලතේ  තමයි තේක සියයට 75ක් දක්වා අඩු 

කරන්න කටයුතු කත ේ. තමතුමන්ලා තේ  ිළිබබතව දැන දැන කථා 

කරනවාද, තනොදැන කථා කරනවාද කියන එකයි මට තිතබන 

ප්රශ්නය. ප මුවැනි වතාවට සියයට සියයක් ප ාේ සාභාවලට මුදල් 

දීලා තිතබනවා. තේකයි තවනසා. තමතැනට ඇවිල්ලා තනොදන්නා 

කරුණු ගැන අසාතය කථා කරනවා.  

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අය වැය විවාදය පැවැේතවන අවසා්ථාව නිසාා  ගරු මුදල් 

ඇමතිතුමාතේ මැදිහේවීම අගය කරනවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි,  

ලැතබන අවසා්ථාවකදී සාංඛ්යා තල්ඛ්න එක්ක  තතොරතුරු  දදිිපපේ 

කරනවා නේ වඩාේ තහොතයි. එතතකොට තේ සාභාතේ සාහ රතට් 

අවධ්ානයට එය ලක් කරන්න පුළුවන්. තේ සාේබන්ධ්තයන් 

ඔබතුමාතේ මැදිහේවීම අගය කරනවා.  
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[ගරු ප්රසාන්න ර තුංග මහතා] 

———————————- 
* ලියවිේල ඉදිරිප්ත ම ොකර  ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்மை. 

  Document not tendered. 
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ගරු රවි කරුණා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දදිිපපේ කරන ලද අය වැය 

තල්ඛ්නතේ  ඇමුණුේ 4හි ඒ විසාත්ර ඇතු ේ තකොට තිතබනවා. 

ප මුවැනි වතාවට ප ාේ සාභාවලට සියයට සියයක් මුදල් තවන් 

කරලා තිතබනවා. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තහොතයි, තබොතහොම සා්තුතියි.  

මී ඟට, ගරු ගාමිණී විජිේ විජයමුණි තසාොයිසාා ඇමතිතුමා. 

 

[අ.භා. 3.44] 
 

ගරු  ගාමිණී විජි්ත විජයමුණි මෙොයිො මහතා (වාරිමාර්ග 

හා ජලෙේප්ත කළම ාකරණ අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி வசாய்சா - நீர்ப்பாசன 

மற்றும் நீரக வளமூை முகாமமத்துவ அமமச்சர்) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අතප් ප්රසාන්න ර තුංග ගරු 

මන්ත්රීතුමා,  ඒ වාතේම බසා්නාහිර ප ාතේ හිටපු මහ ඇමතිතුමා 

කථා ක ාට ප ගව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සාතුටු තවනවා. මා 

එතුමාතේ ිළයා එක්ක තේ පාර්ලිතේන්තුව නිතයෝජනය ක ා. 

එතුමා තහොත  ශ්රී ලංකා නිදහසා් පාක්ෂිකතයක්. තමතුමාතේ ිළයායි, 

මමයි එකම දවතසාේ තේ පාර්ලිතේන්තුතේ තනොනවේවා කථා 

කරලා, ගරු මූලාසානතයන් ලද නිතයෝගය මත අප තදතදනා 

ඔසාවාතගන ගිහිල්ලා, අර දසාස්ාරහ තිතබන පඩිතපත ේ වාඩි 

තකතරේවා.  විපක්ෂතේ  සිටියදී ංණ්ඩු බලය ලබා ගැනීම සාතහා 

එතහම අරගල කරපු පවුලක පුරුකක් වශතයන් එතුමාව 

හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතුමා කවදාවේ ඍජුව තහෝ වක්රව පක්ෂය 

කඩන්න කටයුතු කත ේ  නැහැ. ඒ නිසාා මම ඒ ගැන ඊට වඩා කථා 

කරන්තන් නැහැ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ රතට් අහිංසාක දුප්පේ 

තදමවුිළයන්තේ දරුවන් ර විරුවන් විධියට තිසා්වසාරක් පුරා 

පැවැති යුේධ්තේ දී තමන්තේ ඇසා්, මසා්, දසා්, තල්, ඇට, නහර, ජිවිත 

පූජා කරලා තිතබනවා. ර විරුවන්තේ තබොතහෝ භාර්යාවන් 

වැන්දඹුවන් බවට පේ වු ා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ 

වාතේම තදමවුිළයන්ට දරුවන් අහිමි වු ා; දහසා් ග නක් 

ංබාධිතයන් බවට පේ වු ා. ඒ වාතේම නිවසා්නවල දහසා ්

ග නක් ංබාධිතයන් තසාේ ජීවේ තවනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තිසා්වසාරක් පුරා පැවැති 

යුේධ්තේ  උච්චතම අවසා්ථාතේ දී තේ රතට් වැඩ බලන ංරක්ෂක 

ඇමති ධුරතේ  සිටිතේ  නමත්රීපාල සිිපතසාේන වර්තමාන 

ජනාධිපතිතුමා කියන එක මම ප මුතවන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. 

අතප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සාරේ තෆොන්තසාේකා මැතිතුමා 

බන්ධ්නාගාර ගතතවලා සිටි කාලතේ දී මම පුනරුේථාපන හා 

බන්ධ්නාගාර ප්රතිසාංසා්කර  නිතයෝජය අමාතයවරයා විධියටයි 

කටයුතු කත ේ. ඒ කාලතේ දී අතප් රතට් එක්තකතනක් මතගන් දවසා 

ගාතණ් අහන්න වු ා,  අතප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂල්තුමාතේ සාැප සානීප 

තකොතහොමද කියලා. අධිකර තයන් නිතයෝග ලැබු ා, එතුමාට 

ඇතක් තදන්න කියලා. මම නිතයෝජය ඇමතිවරයා විධියට 

බන්ධ්නාගාර නිලධ්ාිපන්ට එදා කථා කරලා කිේවා, කරු ාකරලා 

තමුන්නාන්තසාේලා බිම වාඩි තවලා නැඟිටින්න කියලා. තමතුමා  

මරාතගන මැතරන ත්රසා්තවාදී ප්රහාරයකින් තමන්තේ  බඩවැල් ටික 

එිබයට එන තරතේ අනතුරකට ලක් වුණු,  තබොතහොම අමාරුතවන් 

තේ රට තවනුතවන් සාටන් කරපු යුද හමුදාතේ නායකයා; අ තදන 

නිලධ්ාිපයා. ඒ නිසාා තමතුමාට බිම නිදාගන්න තදන්න එපා,  

එතුමාට ඇතක්, පුටුවක්, තේසායක් තදන්න ඕනෑ කියලා.  

 ගරු මහින්ද සාමරසිංහ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාතේ ංසානතේ  

පාලිත තතවරප්තපරුම මන්ත්රීතුමා  හිර තගදර සිටින අවසා්ථාතේ දී,  

ඔහු තේශපාලන සිරකරුතවක් හැටියට ඔහුටේ  පුටුවක්, තේසායක්, 

තකො  ටිකක්, ඇතක් තදන්න අිළ එදා කටයුතු ක ා. අිළ 

සාාධ්ාර ය  දෂ්ට කරලා තිතබනවා. 1988, 1989 භිෂ  කාලතේ  

ංණ්ඩු බලය ගන්න ප්රසාන්න ර තුංග මැතිතුමාතේ ිළයා එක්ක 

අිළ එදා තේශපාලනය කත ේ තකොතහොමද? ඒ තේශපාලන 

සාටන්වලට නායක්තවය දුන්තන් නමත්රීපාල සිිපතසාේන වේමන් 

ජනාධිපතිතුමායි. ඒ වාතේම අිළ දන්නවා, අතප්  සාතහෝදර එසා්.බී. 

දිසාානායක මැතිතුමන්ලා සාහ අිළ එදා කරපු අරගල ගැන. ඒ නිසාා 

සාාමය තවනුතවන්, සාමෘේධිය තවනුතවන් හැමදාම තපනී හිටපු 

නායකතයක් නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාේ විශාල වැඩ තකොටසාක් ක  බව අිළ දන්නවා. අිළ 

ඒක නැහැයි කියන්තන් නැහැ. ඒ වැඩ තකොටසා ිළිබබතව තගෞරවය 

එතුමාට හිමි තවනවා. ඒක තවනම තදයක්. නමුේ එතුමාට බැිප 

වු ා,  යුේධ්තයන් ප ගව තේ රතට් සාංහිඳියාව ඇති කරන්න. තේ 

රතට් ජනතාව බලාතපොතරොේතු තවච්ච තේශපාලන, සාමාජ, 

ංර්ිකක පිපවර්තනය නිසි තලසා දෂ්ට කරන්න එතුමාට බැිප වු ා. 

යුේධ්තයන් පසා්තසාේ තේ රතට් සිංහල, තදම , මුසා්ලිේ ජනතාව 

සාමගිතයන්, සාාමතයන් ජීවේ වීතේ අවසා්ථාව උදාවන තතක් 

බලාතගන හිටියා. නමුේ ඒ අවසා්ථාව උදා වුතණ් නැහැ. ඒ 

අවසා්ථාව උදා තනොකත ේ ඇයි?  

අර ගේමන්ිළල මැතිතුමා කිේවා වාතේ එතුමා  ඟ තමෝඩ 

වඳුතරෝ ටිකක් හිටියා. එතුමා කිේවා, රේජුරුවන්තේ ඇ තේ මැසා්සාා 

වැහුවාම කඩුතවන් ගහනවා කියලා. ඒ තමෝඩ වඳුතරෝ ටික තමයි 

තේවා කත ේ. එක් තකතනක් තබ්රුවල ගිනි තියනවා. තව 

තකතනක් තව තැනක ගිනි තියනවා. තව හාමුදුරු නමක් තව 

තමොනවා තහෝ කරනවා. තේවාට රාජය අනුග්රහය ලැබු ා. බුේධ් 

ශාසානයට, බුදුරජා න් වහන්තසාේ තේශනා කරපු නිර්මල ධ්ර්මයට 

අතගෞරව වන ංකාරයට තේ රතට් සාමහර භික්ෂුන් වහන්තසාේලා 

හැ ගරු ා. ඒ නිසාා ජාතික සාමගිය නැති වු ා. ඒ ලබා ගේ තරේෂ්ස 

ජයග්රහ ය දදිිපයට තගනි යන්න  එදා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාට ශක්තිය ලබා දුන්තන් නැහැ. අන්න  ඒ තවලාතේ 

තමයි  අතප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා - නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

මැතිතුමා - බිේතියට තහේේතු කත ේ. එතුමාතේ දෑසාට කඳුළු 

නැවා ා. එතුමා බිේතියට තහේේතු ක ා ඒ ඇමති මණ්ඩලය. 

තමුන්නාන්තසාේලා ඒ ගැන දන්තන් නැහැ. තමුන්නාන්තසාේ ඒ 

කාලතේ  මහ ඇමති, ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමා. ඒ ඇමති 

මණ්ඩලය බිේතියට තහේේතු ක ා. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, බිේතියට තහේේතු ක ාම 

අඩුම ග තන් අේ තදක තහෝ දිග හිපනවා. එතහම දිග ඇිපල්ලක් 

තමයි  තේ දිග ඇරුතණ්. ඒ දිග ඇිපල්ල තල්සි නැහැ. ඒ දිග 

ඇිපල්ල මුළු ඡන්දවලින් සියයට 52.28ක්. නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

මැතිතුමාට ඡන්ද තකොපම  ප්රමා යක් ලැබු ාද? නමත්රීපාල 

සිිපතසාේන මැතිතුමාට 6,217,162ක් ඡන්ද ලබා දුන්නා. නමත්රීපාල 

සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමාට ඒ තරේ ප්රමා යක් ඡන්ද ලබා දුන්තන් 

තේ රට නිවැරැදි මාවතකට තයොමු කරන්නයි. තේ රතට් සාංහිඳියාව 

ඇති කරන්න;  තේ රතට් ප්රජාතන්ත්රවාදය ඇති කරන්න; මානව 

අයිතිවාසිකේ ංරක්ෂා කරන්න;  නිදහසා් ංයතන පවේවාතගන 

ගිහිල්ලා,-[බාධ්ා කිරීමක්] දැන් කිේවා, හිටපු PSOට 

තපොලිසා්පතිකම දුන්තන් නැහැ කියලා. හිප දුකින් කිේතේ.                    

කවුද එතහම කිේතේ? උදය ගේමන්ිළල මැතිතුමා. හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාතේ  PSO වික්රමසිංහ මහේමයාට තපොලිසා්පතිකම 

දුන්තන් නැහැ කියලා.  
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පාර්ලිතේන්තුව 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දතාම සාාධ්ාර  විධියට, 

දතාම නිහතමානීව වයවසා්ථාදායක සාභාවට අවශය පුේගලයා 

තතෝරන්න නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා අයිතිය ලබා දීලා 

තිතබනවා. මම තවේ කාර යක් කියන්නේ. ඇේත වශතයන්ම 

ගිය අවුරුේතේ ජනාධිපතිතුමා තවනුතවන් අඩු මුදලක් තමයි තවන් 

කත ේ. ගිය අවුරුේතේ තිබුණු ජනාධිපතිතුමාතේ කාර්යයන් 20ට 

අමතරව තව විතශේෂ වයාපෘති පහක් ංරේභ කරලා තිතබනවා. ඒ 

විතශේෂ වයාපෘති පහ තමොකක්ද? එකක්  තමයි, වකුගඩු තරෝගීන් 

සාතහා ඇති කර තිතබන වයාපෘතිය.  

ඒ වි තශේෂ වයාපෘති පහට තවනම මුදල් අවශයයි. මම මහ ඇමති 

කාලතේ   මට අරමුදල් පහක් තිබු ා. මහ ඇමතිතුමා හැටියට හිටපු 

අතප් ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ අරමුදල් 

පහ තමොනවාද? ග්රාමීය සාංචාරක අරමුදල තිබු ා; සාංසා්කෘතික 

අරමුදල තිබු ා; ප්රධ්ාන අමාතය අරමුදල තිබු ා.  නමයශීලී 

අරමුදල - "flexible fund"-  කියලා එකක් මමම හදා ගේතා, 

තේරු ාද?  

ග්රාමීය සාංචාරක අරමුදල කියන්තන් තමොකක්ද?  මහ ඇමති 

හැටියට දල්ලුවාම තදයක් තදන්න. තේ රතට් ජනතාව හැට 

තදලක්ෂයක් ඡන්දය දීලා, දිනුවාට පසා්තසාේ ඔක්තකොම 

ජනාධිපතිතුමාට තහේේතු වනවාතන්. එතහමතන් ක්රමය. එතහම 

තන්ද? බලය තිතබන තකොට එතහම තමයි. ඒ නිසාා හැතමෝම  

ජනාධිපතිතුමාව දල්ලනවා. තේරු ාද? තහොතරන් තපොඩි තපොඩි 

deal ගහනවා. ඒක තවනම තදයක්. තේරු ාද? එතහම තමයි.  

හැම තදනාම මුදල් දල්ලන තකොට ජනාධිපතිතුමා තවසා්සාන්තර 

වාතේ තදන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිතුමාට තවන් ක  මුදල් ප්රමා ය 

වැඩියක් නැහැ. මම නේ හිතන්තන් තේ තවන් කරපු මුදල් ප්රමා ය 

මදි කියලායි. අතප් ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමාේ ඒ කාර ය 

කිේවා. ඒ සාේබන්ධ්තයන් මම එතුමාට සා්තුතිවන්ත වනවා. 
 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාතයතුමා කතා කරන්න. 

 
 

ගරු  ගාමිණී විජි්ත විජයමුණි මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி வசாய்சா ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa )  
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ වයාපෘති ගැන මම 

කියන්න යන්තන් නැහැ. මට තිතබන ප්රශ්නය තේකයි.  නියම 

පිපසාරය බිහිවු ාට පසා්තසාේ නියම නායකයා බිහි තවනවා. ඒක 

තමයි ඇේත. තදවැනි රාජසිංහ රජතුමාතේ කාලතේ  තරොබට් 

තනොක්සා් තමොකක්ද කිේතේ කියලා අිළ දන්නවා. "මඩ තසාෝදා ගේ 

ක  තගොවියා රජකමට  ගදු ගයි" කියලා කිේවා. අතප් දතිහාසාතේ  

නේ මඩ තසාෝදා ගේ තගොවිතයක් රජ වුතණ්ම නැහැ. මම දන්නා 

විධියට තලෝක දතිහාසාතේ  දන්තන් සින්සිනාටසා් විතරයි. තමොකද, 

තරෝමය තේ වා තේ ංරාජිකතවලා, විනාශතවලා, කඩා වැටුණු 

තවලාතේ සින්සිනාටසා් රතට් රේජුරු තවෝ හැටියට පේ වු ා. ඔහු 

නවාලේ, උදැල්ලේ අරතගන ඇවිල්ලා, භාණ්ඩාගාරතේ  තියලා රට 

පාලනය ක ා; රට සාශ්රීක ක ා; රතට් ංරාජිකභාවය නැති ක ා; 

රතට් සාංහිඳියාව ඇති ක ා. නැවත සින්සිනාටසා් උදැල්ලයි, නගුලයි 

අරතගන තමන්තේ ගමට - තගොවි තපො ට - යනතකොට මුළු රටම 

ඔල්වරසාන් දුන්නා; හැඬුවා; හ ා වැ පු ා. මම විශ්වාසා කරනවා, 

නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා කියන්තන්ේ තල්සි පහ ග 

තකතනකු තනොතවයි කියා. මම සාතුටු තවනවා, අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා තේ අවසා්ථාතේදී තේ ගරු සාභාවට පැමි  සිටීම 

ගැන.  

නිකමට වාතේ මම බැලුවා, තමතුමාට සාමාන කරන්න පුළුවන් 

නායකයකු ගැන. තමතුමාට සාමාන කරන්න පුළුවන්ද, ඩ්ඩ්ලි 

තසාේනානායක මැතිතුමා, ඩී.එසා්. තසාේනානායක මැතිතුමා, 

සිිපමාතවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, තේ.ංර්. ජයවර්ධ්න 

මැතිතුමා, ංර්. තප්රේමදාසා මැතිතුමා, අතප් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමා? ඒ අය තරේෂ්ස නායකතයෝයි. ඒ අයතේ චිපත 

ලක්ෂ  තවනසා්. ඒ අයතේ වැඩ ිළිබතව  තවනසා්. හැබැයි, ඒ 

සියලු තදනා අතිපන් තමතුමාට සාමාන කරන්න පුළුවන් 

නායකතයක්, ශරීරතයනුේ, හැඩ රුවිනුේ තමතුමාට සාමානකමක් 

තිතබන එක නායකතයක් මම දැක්කා. ඒ නායකයා, 

එසා්.ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමායි. තබෝතල් අඩි 

කණ් ාඩි තදකක් දැේමා නේ හිපයටම බණ්ඩාරනායක ිළිබරුවට 

සාමාන තවනවා. නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා රවුේ 

කණ් ාඩි තදකක් දැේමා නේ එසා්.ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. බණ්ඩාර 

මැතිතුමාට සාමාන තවනවා. ඒ, රූපතයන් පම ක් තනොතවයි. වැඩ 

ිළිබතව  අතිනුේ එතහමයි. සාංහිඳියාව ඇති කරන්න, සාාමුහිකව 

වැඩ කරන්න, ප්රජාතන්ත්රවාදි බව රකින්න, මිතුරු සාතුරු 

ප්රතිවාදින්තේ සියලු තේ උතප්ක්ෂාසාහගතව විත දරාගන්න පුළුවන් 

නායකේවයක් එසා්.ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට 

තිබු ා. සාංහිඳියාව ඇති කරන්න, ජාතික ප්රශ්නය විසාතන්න තිබුණු 

මහවා අවසා්ථාව තමයි එදා එසා.්ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 

මැතිතුමාේ, තචල්වනායගේ මැතිතුමාේ ඇති කරගේ 

"බණ්ඩාරනායක-තචල්වනායගේ ගිවි ගම." එම ගිවි ගම ක්රියාේමක 

වු ා  නේ අද අිළ තිසා් අවුරුදු යුේධ්යකට තගොදුරු වන්තන් නැහැ; 

පැවැති තිසා් අවුරුදු යුේධ්තේ  ශාපතයන් අතප් රතට් ජීවිත, තේප  

විනාශ වන්තන් නැහැ. එතහම වු ා නේ අතප් රට මීට වඩා 

දදිිපයට ගිහින් තේ ංසියාකරතේ  දහ ටම ගිය රට බවට පේ 

තවනවා. තමතුමා තු  තිතබන, බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට සාමාන 

කරන්න පුළුවන් සාංහි ඳියාව ිළිබබත ංකල්ප අිළ දතාම අගය 

කරනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ රතට් ංණ්ඩු කරන්න 

දුන්තන් නැහැ ංර්. තප්රේමදාසා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට, සිිපමාතවෝ 

බණ්ඩාරනායක මැතිනියට, තේ.ංර්. ජයවර්ධ්න මැතිතුමාට. 

අවුරුේදට දවසා් 365යි; එසා්.ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක 

මැතිතුමාතේ පාලන කාලතේ  366ක්ම වර්ජන කියා අප අසාා 

තිතබනවා මට මතකයි. අදේ එතහමයි. වර්ජන කරනවා; 

තප පාිබ යනවා; ිළකටිං කරනවා. අිළ දල්ලන්තන් තමච්චරයි. ඒ 

වර්ජන, තප පාිබ, ිළකටිං අසා්තසාේ අතප් අහිංසාක ර  විරුවන් 

බිල්ලට තදන්න එපා. ජාතිතේ  නාමතයනුයි දල්ලන්තන්. ඒ 

අහිංසාක ර  විරුවන් තගන්වා පාතර් වාඩි කරවන්න එපා. 

ඔවුන්තගන් අයුතු ප්රතයෝජන ගන්න එපා.  

කරු ාකර ඒ අහිංසාක ර  විරුවන්ට දන්න තදන්න. ඒ  ර  

විරුවන්තේ අවශයතාව මහින්ද රාජපක්ෂ යුගතේ  දෂ්ට වුතණ් 

නැහැ. ඒ අවශයතාව දෂ්ට කරන්න නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

ජනාධිපතිතුමා මැදිහේ තවලා, එය දටු කර තිබියදීේ තමයි ඒ 

ප්රශ්නය ඇති කත ේ. තදයක් තදන තකොට තේලාසානින් මැදට 

පැනලා "ඔේ, ඔේ, මමේ ඔතැන සිටියා! මම තමයි ඕක කත ේ." 

කියන අය දන්නවා. අිළ ඔය තේශපාලනය ගතේදි කරමු. රතට් 

ජාතික තේශපාලනයට ඒ අහිංසාක ර  විරුවන් ලතාතගන, 

ගාවාතගන කරන තේ වැඩ ිළිබතව  අනුමත කරන්න අපට 

පුළුවන්කමක් නැහැ. අතන්, තේ නායකයාට තේ රට කරන්න 
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තදන්න. අප දල්ලන්තන් එයයි. අගමැතිතුමාටයි, 

ජනාධිපතිතුමාටයි අවුරුදු 5කට තන් බලය ගේතේ. තපොඩ්ඩක් 

දවසාන්න. විපක්ෂතේ ේ ටිකක් දන්න. අිළ හැතමෝම ංණ්ඩුතේ 

සිටියා.  

තමුන්නාන්තසාේලාේ, අිළේ දින 100 ංණ්ඩුතේදි තේ 

සාේමුතිවාදයට එකතු වු ා. තමතුමා අතප් පක්ෂතේ  සාභාපති 

වු ාට ප ගව ශ්රී ලංකා නිදහසා් පක්ෂතේ  සාේමුතිවාදි පිපවර්තන වැඩ 

ිළිබතව ට අිළ සාේබන්ධ් වු ා; එකතු වු ා. ඒ නිසාා අපට ඊර්ෂයා 

කරන්නේ එපා; ංණ්ඩුවට ඊර්ෂයා කරන්නේ එපා. තේ වැඩ ටික 

කරතගන යන්න දඩ තදන්න. පේ තන්! අග්රාමාතයතුමාේ අවුරුදු 

20ක් විතර විපක්ෂතේ  දතලායි බලයට ඇවිේ තිතබන්තන්. එතහම 

තන්ද මුදල් අමාතයතුමා? අතප් තේ ජනාධිපතිතුමා නේ ඇමතිකේ 

ක ා. තමතුමා අගමැතිකමයි බලාතපොතරොේතු වුතණ්. හේ 

ද ේතේ, තමතුමාට ජනාධිපතිකමයි දුන්තන්, රතට් ජනතාව. 

තමතුමාට ජනාධිපතිකම දුන්නා. ඒ නිසාා තේ ජනාධිපතිතුමාට තේ 

රට කරන්න තදන්න. අප විපක්ෂතයන් දල්ලන්තන්, අප 

විපක්ෂයට කියන්තන් 'අිළ ඔක්තකෝම එකතු තවලා තේ ජාතික 

ගැටලුව විසාතා අතප් අනාගත පරපුරට යුේධ්යක් ඇති තනොවන 

තැනට තේ රට පේ කිරීමට මැදිහේ තවමු. අිළ එයට දායකේවය 

තදමු' කියායි. දැන් තේ ගරු සාභාතේ සිටිනවා, ර තුංග පවුතල් 

දතාම තහොත තේශපාලනඥයන්. ඔබතුමන්ලාට දතිහාසාතේ  

දැවැන්ත කාර්ය භාරයක් පැවරී තිතබනවා. තේ අවසා්ථාව අපට 

ංතේ  ලැතබන්තන් නැහැ. තමය, තේ රතට් ප්රධ්ාන තේශපාලන 

පක්ෂ තදක එකතු තවලා තිතබන අවසා්ථාවක්. -ඒ ගැන මතක් 

කරන තකොටම අතප් දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිතුමාේ තේ ගරු 

සාභාවට එනවා.- තේ අවසා්ථාව අපට විරල අවසා්ථාවක්. තේ 

අවසා්ථාතේ නිසි ප්රතයෝජනය තගන අිළ තේ රට නිසි තැනට, නිසි 

තලසාට, නිසි මාවතකට තයොමු කරලා තේ රට ංසියාතේ තහොතම 

රටක් බවට පේ කරන්න කටයුතු කරමු.       

මට තව තදයක් ගැන කියන්න තිතබනවා. ප ගගිය දවසාව්ල මම 

ප්රවෘේති බැලුවා. අතප් ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා හිටියා, 'රාවය' 

පේ තතර්ට වසාර තිහක් ිළරීම නිමිේතතන් පැවැති උේසාවයට. 

එතැනදී අතප් වික්ටර් අයිවන් මහේමයා කිේවා, "2015 ජනවාිප 8 

වනදා සිදු වූ තේශපාලන පිපවර්තනතයන් ප ගව බලාතපොතරොේතු 

වුතණ් මුරුගසාන් වරුසාාවක්, නමුේ තපොද වැසා්සාක් තමයි වැසා්තසාේ" 

කියලා. එතතකොට අතප් ජනාධිපතිතුමා මුවගට සිනාවක් නඟලා 

කිේවා, "ඒක තපොද වැසා්සාක් තනොතවයි, මල් වැසා්සාක්" කියලා. ඒක 

"මල් වැසා්සාක්" වුතණ් තකොතහොමද?  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, විපක්ෂයට තුතනන් තදකක 

බලයක් තිතබේදී එතුමා දතා විශාල -දැවැන්ත- කාර්ය භාරයක් 

දෂ්ට ක ා.  අිළ එදා විපක්ෂතේ  වාඩි වු ා. නමුේ දින සියතේ  

ංණ්ඩුවට අිළ විතරක්  තනොතවයි එකතු වුතණ්. දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න 

මැතිතුමා, තිසා්සා විතාර  මැතිතුමා, වා ගතේව නානායක්කාර 

මැතිතුමා ඇතුළු විපක්ෂතේ  හිටපු අිළ ඔක්තකෝම වාතේ එදා 'දින 

සියතේ  විප්ලවයට' අත දසා් ගවා; අතුරු අය වැය සාේමත කරලා 

තහොත ප්රතේශයක් ලබා දුන්නා. තේ සාේමුතිවාදී ංණ්ඩුවට අිළ 

ඔක්තකෝම එකතු වු ා. නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා, 

අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මැතිතුමා ප්රමුඛ්  ගළුතරයක් සාමඟ 

එකතු වු ා.  

අිළ සා්තුතිවන්ත තවනවා, විපක්ෂතේ  දන්න දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න 

මන්ත්රීතුමාට, ප්රසාන්න ර තුංග මන්ත්රීතුමාට. අපට පුළුවන්කම 

ලැබු ා, දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය 

බලාේමක කරන්න. එදා මූලය බලතල තිබුතණ් කවුරුන් සාතුවද? 

තේ රතට් එක පවුලක් ජාතික ංදායතමන් සියයට 70ක් 

ක මනාකර ය ක ා. කැසිතනෝ තේසාතේ  තිතබන සාල්ලි 

තර්ක්කතයන් ගන්නවා වාතේ අතප් අමාතයාංශවලට ලැබුණු 

මුදලුේ -ඔක්තකෝම ටික- බැසිල් මහේමයා එකතු කර ගේතා. මට 

වාහන ගන්න සාල්ලි තවන් වු ාම, ඒවා තගනාතේ බැසිල් 

මහේමයා. අලි වැ ට ගහන්න මට සාල්ලි හේබ වු ාම, අලි වැට 

ගහන්තන් බැසිල් මහේමයා.  

අතප් ලසාන්ත අලගියවන්න නිතයෝජය ඇමතිතුමාේ දන්නවා; 

ඒ කාලතේ  එතුමාතේ උපතේශක. ඒ විධියට තේ රතට් තිබුණු 

සියලුම මුදල් ක මනාකර ය ක ා, පාලනය ක ා. විධ්ායක 

ජනාධිපතිවරයා හැටියට තමන් සාතුව තිබුණු මූලය පාලනය 

ිළිබබත බලය -තේ රතට් ජනතාවතේ මල්ලයි, තපට්ටියයි- 

පාර්ලිතේන්තුවට දුන්තන් නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා 

කියන එක මම මතක් කරනවා. මල්තල්, තපට්ටිතේ  අයිතිය ජනතා 

නිතයෝජිතයින්ට දුන්නා. රවි කරු ානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 

දතාම ංඩේබර ලීලාතවන් 'අය වැය' දදිිපපේ ක ා තන්ද? මම 

'අය වැය' ගැන කථා කරන්තන් නැහැ.  

ඊ ඟට, තව තදයක් ගැන කියන්න තිතබනවා. වික්ටර් අයිවන් 

මැතිතුමාතේ ප්රධ්ානේවතයන් පැවැති ඒ උේසාවයට ගිහිල්ලා 

ජනාධිපතිතුමා කරපු කථාව මම ඇහුවා. එසා්.ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. 

බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට අිළ කිේතේ, 'ංසියාතේ ිපදී සීනුව' 

කියා. අිළ තබොතහොම තගෞරවතයන්, තබොතහොම ංදරතයන් යුතුවයි 

එතහම කිේතේ. අටුවා, ටීකා-ටිප්පනි, ගැට පද, විවර , සාන්න, 

භාව ඔක්තකෝම ඇතුව, උක්ත-ංඛ්යාත, අක්ෂර විනයාසාය, මුල-

මැද-අග අන්තර් සාේබන්ධ්තාවය ඇතුව හිපයට ග පා නමත්රීපාල 

සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා තිතට කථා කරනවා. තකො  බලන්තන් 

නැහැ; screen බලන්තන් නැහැ. [බාධ්ා කිරීමක්] ඔේ. ඒවා නැහැ. 

ඒ ගැජට්-බැජට් තමොකුේ නැහැ. තිතට කථා කරනවා. [බාධ්ා 

කිරීමක්] ඔේ. තමොන ගැජට් එකක්වේ නැහැ. හිපයට කථා 

කරනවා. දතාම පැහැදිලි සා්වරතයන්, ජනතාවට කාවදින විධියට, 

හිපයට කථා කරනවා. ඒ නිසාා නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

ජනාධිපතිතුමා 'ංසියාතේ රන් සීනුව' හැටියට මම හඳුන්වනවා, 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි. හැබැයි, තමොනවා ක ේ අප තු  

කුහකකම තිතබනවා, විජය කුමාරයාතගන් බිහි වුණු නිසාාද කියලා 

මම දන්තන් නැහැ. ඊර්ෂයාව, තක්රෝධ්ය, නවරය අප තු  

තිතබනවා. මට බැිප නේ නුඹටේ බැහැ කියලා තමයි හිතන්තන්. 

තතොිළ නැතසාේවා! කියලා තමයි වැතඩ් පටන් ගන්තන්, මම 

රැතකේවා! කියලා තනොතවයි. තතොිළ නැතසාේවා! කියලායි වැතඩ් 

පටන් ගන්තන්. මට බැිප තේ කාටවේ කරන්න බැහැ කියලායි 

හිතන්තන්. 

අතප් ප ාතතේ විදුහල්පතිවරතයක් හිටියා. එතුමා කිේවා, 

"ඔේ. මම ගියාට ප ගව තේ දසා්තකෝතල් වැතහනවා" කියලා. මම 

ඇහුවා, "ඇයි විදුහල්පතිතුමනි, එතහම කියන්තන්?" කියලා. 

එතතකොට එතුමා කිේවා, "මතගන් ප ගව තේක කරන්න කවුරුවේ 

නැහැ තන්" කියලා. මම කිේවා, "එතහම කියන්න එපා. කවුරු හිප 

විදුහල්පති තකතනක් තයොදවලා තේ පාසාල අිළ තගනියන්න ඕනෑ. 

තමොකද, තේක ජාතික පාසාලක්" කියලා.  සාමහරු  විශ්වාසා 

කරනවා, සාමහර කුමාරවරු ඔටුණු පලතනකේ සිටිය යුතුයි කියලා. 

ඒක සාතයයි. එතතක්, තේ රට අරාජික තවලා, විනාශ තවලා, 

එකිතනකා ඇන තකොටා තගන, රතට් ජාතික සාමඟිය නැතිව, 

ංර්ිකකය කඩා වැටිලා මහා දැවැන්ත අර්බුදයක් දක්වා තමය 

ගමන් කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, එය එතසාේ තනොවිය යුතුයි. 

එතසාේ තනොවීමට නේ, අතිගරු නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා 

තගන යන වැඩ ිළිබතව  දදිිපයට තගන යන්න එතුමාට අවශය 

කාලය තදන්න ඕනෑ; ංිකර්වාදය තදන්න ඕනෑ. අිළ තේ රතට් 

සිංහල-තබෞේධ්, තදම , මුසා්ලිේ, බර්ගර්, මැතල් හැම ජාතියකින්ම 

දල්ලනවා, තේ රතට් සාංහිඳියාව ඇති කරන්න එකතු තවන්න 
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පාර්ලිතේන්තුව 

කියලා. එය ඇති කරන්න පුළුවන් වන්තන්, ප්රධ්ාන පක්ෂ තදක 

එකතු වු ාමයි. එදා, යුඑන්පී එක විරුේධ් තවනතකොට අිළ පටන් 

ගන්නවා, අිළ පටන් ගන්නතකොට යූඑන්පී එක විරුේධ් තවනවා. 

තේක තිබුතණ් තමතහම තන්. දැන්, ප්රධ්ාන පක්ෂ තදකම එකතු 

කරතගන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තේ අමාරු කාර්ය කරලා 

තිතබනවා.  

දැන් බලන්න, ඊ ඟ ංණ්ඩුව පේ වන විට තවන්තන් 

තමොකක්ද? ඒ ංණ්ඩුව පේ වන විටම තේශපාලන පිබගැනීේ සිදු 

කරනවා.  ශ්රී ලංකා නිදහසා ් පක්ෂයටේ තේශපාලන පිබගැනීේ 

තිබු ා. දැනුේ තේශපාලන පිබගැනීේ කරන්න හදනවා. 

තපොලීසියටේ තේශපාලන පිබගැනීේ. තේ රතට් ජනතාව ඇන 

තකොටා තගන, ගහතගන-මරාතගන, පක්ෂ පාට තේදතයන්, ජාති 

තේදතයන් තවන් තවලා, කුල තේදතයන් තවන් තවලා, තමවැනි 

හැම තදයකින්ම තවන් තවලා මහා විනාශයක් අනාදිමේ කාලයක් 

තිසා්තසාේ තේ රටට  ඟා තවලා තිබු ා. අද තේ ප්රධ්ාන පක්ෂ තදක 

අතර සාංහිඳියාවක් ඇති තවලා තිතබනවා. අද, ප්රධ්ාන පක්ෂ තදක 

එකට  එකතු තවලා තිතබනවා. අිළ ඒකාබේධ් විපක්ෂයට ංයාචනා 

කරන්තන්, අිළ තගෞරවතයන් ංරාධ්නා කරන්තන් -[බාධ්ා කිරීමක්] 

ඔේ. කලින් ගිවි ගේ ගැහුවා. ඒ වු ාට තේ මූලික කාර ාවන් 

තිතබනවා. අිළ කියනවා අර අමාතයාංශයයට, තේ අමාතයාංශයට 

ජාතික ප්රතිපේතියක් අවශයයි කියලා. එතහම නේ, තේ රට 

පාලනය කරන්න ජාතික ප්රතිපේතියක් අවශයයි. අද එවැනි ජාතික 

ප්රතිපේතියක් හදන වැඩ ිළිබතවත ේ එක් ිළයවරක් තලසා අතිගරු 

නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමා අප රතට් ප්රධ්ාන තේශපාලන 

පක්ෂ තදක එකතු කරලා තිතබනවා. දැන් මතේ ංසානය 

ගේතතොේ, රංජිේ මේදුම බණ්ඩාර මැතිතුමායි, මමයි නයයි-

තපො ඟයි වාතේයි. දැන්, එක තකතහල් තකොතට් නැඟලා දන්නවා. 

තේරු ාද? ඒ ගංවතුර නිසාා. තේරු ාද? දැන් තේ රතට් තිතබන 

අවශයතාව අනුව අපට එකට ගමන් කරන්න බැිප ඇයි? අපට එක්ව 

වැඩ කරන්න බැිප ඇයි?  අපට එක්ව සාංවර්ධ්නය තගන යන්න බැිප 

ඇයි, ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි. එතහම නේ, අිළ අතප් අනාගත 

පරපුරට දායාද කරන්න ඕනෑ නිර්මල ිළිපසිදු රටක්. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාතයතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක කාලයක් 

තිතබනවා. 
 

ගරු  ගාමිණී විජි්ත විජයමුණි මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி வசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 
ඇේත වශතයන්ම, තේ ඇති වූ සාංහිඳියාව තුිබන් සාේමුතිවාදී 

ංණ්ඩුව නියම කාලය අවසාන් වන තතක් තගනියන්න කියලා 

අතප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටේ, ගරු අග්රාමාතයතුමාටේ මම දතා 

කරු ාතවන් මතක් කරනවා. එහිදී රතට් අනාගත දලක්ක 

සාේපූර්  කර ගන්න ජාතික වගකීමක්, මහා දැවැන්ත කාර්ය 

භාරයක් ඔබ තදප තේ කර මත, උර මත පැටවිලා තිතබනවා. කර 

මත, උර මත පැටවිලා තිතබන ජාතික කාර්ය භාරය දෂ්ට කරන්න 

අවශය කාල වකවානු තේ කටයුේත සාේපූර්  කරන්න තේක 

ජාතියට, රටට භාර තදන්න ඔබතුමාට කටයුතු කරන්න හැකියාව 

ලැතබ්වා කියලාේ ප්රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි, අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, මම තමතහම කියනවාට ඔබතුමා මා ගැන 

තමොනවාවේ හිතන්න එපා. මට තලොකු සාැකයක්, බියක් තිතබනවා. 

තමොකද, එසා්.ඩබ්ලිේ.ංර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එදා විනාශ 

කත ේ, එතුමාව ඝාතනය කත ේ එතුමාතේ හතුතරෝ තනොතවයි. 

එතුමාතේ පක්ෂය; එතුමාතේ කණ්ඩායම විසිනුයි. තල්දූතේ 

තසාෝමාරාම, බුේධ් රක්ව ත, විමලා විජයවර්ධ්නලා ඒ තේවල් කත ේ. 

ඒ නිසාා එවැනි තේේවයක් මම ප්රාර්ථනා කරනවා- 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
උදා තනොතේවා! කියලා. 

 

ගරු  ගාමිණී විජි්ත විජයමුණි මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி வசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

ඔේ. උදා තනොතේවා! කියලා.  [බාධ්ා කිරීමක්]  ඔේ. සිඩ්නි 

තසාොයිසාලා හිටියා. ඒක නිසාා තේ රතට් එවැනි තේදවාචකයක් සිදු 

තනොතේවා කියලා මම ප්රාර්ථනා කරනවා. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාටේ, ගරු අගමැතිතුමාටේ, අතනකුේ 

සියලු තදනාටමේ ංයු වර් , සාැප, බල, ප්රඥාව ලැතබ්වා! කියලා 

මම ප්රාර්ථනා කරනවා.  

ඔබතුමා දීර්ඝ කාලයක් ජීවේ තවලා, සාේමුතිවාදය තු  තේ 

රතට් සාංහිඳියාව ඇති කරලා උතුතර්, දකුතණ්, නැ තඟනහිර, 

බසා්නාහිර තේ හැම තැනකම ඕනෑම පුරවැසියකුට ගිහිල්ලා ජීවේ 

තවන්න පුළුවන් පිපසාරය ඇති කරලා, සියලු ජාීරන්ට සාමාන 

අයිතිවාසිකේ ලබා දීමට ඔබතුමාට ශක්තිය, නධ්ර්යය, වාසානාව 

ලැතබන්න කියලා නැවත වරක් අිළ ප්රාර්ථනා කරනවා. 

ීරර ාේමක අවසා්ථාතේදී රට තවනුතවන් ීරර   ගන්න අතප් 

දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිතුමන්ලාටේ ංරාධ්නා කරමින් මතේ 

වචන සා්වල්පය අවසාන් කරනවා.  

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තවන් වී තිතබනවා. 
 

[අ.භා. 4.09] 
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 තබොතහොම සා්තුතියි, මට ංරාධ්නාවක් ක  නිසාා තේ 

අවසා්ථාතේ කථා කරන්න ලැබීමේ දතාම තහොතයි.  

විතශේෂතයන්ම ගරු ජනාධිපතිතුමා තේ පාර්ලිතේන්තු සාභා 

ගර්භතේ  සිටින අවසා්ථාතේදී, ජනාධිපතිතුමාතේ වැය ශීර්ෂය අතුළු 

වැය ශීර්ෂ රාිකයක් ිළිබබතව කථා කරන්නට ලැබීම දතාම 

වැදගේ. තමොකද, අතප් රතට් විධ්ායක ජනාධිපති ධුරතේ  බලය 

තවම පවතිනවා. එය හීන තවලා තිතබන බවට සාමහර අය තර්ක 

ක ේ, එක්සාේ ජාතික පක්ෂය හා හවුල් ංණ්ඩුව දවේ කරන්න 

හදපු ඒ සියලු බලතල ජනාධිපතිතුමාතගන් දවේ තවලා නැහැ. ඒ 

නිසාා විධ්ායක ජනාධිපති ධුරතේ  බලතල ක්රියාේමක කිරීම සාතහා 

තිතබන බරපත  වගකීම අිළ තේ අවසා්ථාතේ යිබේ අවධ්ානයට 

තයොමු කරනවා.  

අතප් රතට් එක වැදගේම කාර යක් තමයි ජනාධිපතිතුමා 

ත්රිවිධ් හමුදාංකවල ප්රධ්ාන අ  තදන නිලධ්ාිපයා වීම. ඒ නිසාා 

විතශේෂතයන් නමත්රීපාල සිිපතසාේන ජනාධිපතිතුමාට යේකිසි 

බැඳීමක් පවතිනවා. තමොකද, එතුමා දීර්ඝ කාලයක් යුේධ්ය 

ිළිබබතව ලැූ  අේදැකීේ සාේභාරයකින් යුක්තයි. ඒ නිසාා තේ රට 

තබ්රා ගන්න ගිය ගමන නිසාා අතප් රතට් ර  විරුවන්ට කිසිම 

දඬුවමක් අේ තනොවීමට කටයුතු කිරීම තේ රටම අතප්ක්ෂා කරන 

තදයක්. ජනාධිපතිතුමාතේ ප්රකාශවල ඒ ගැන සාතහන් වු ා 

වාතේම අිළ විශ්වාසා කරනවා, ඒ  ගවිතශේෂී බලය ක්රියාේමක කිරීම 

තුිබන් අතප් රට තබ්රා ගේ ර  විරුවන් සාැම තදනාම ංරක්ෂා 

කර ගනීවිය කියලා. ඔවුන් දිවි හිමිතයනුයි දිවි දුන්තන්. ඔවුන් 
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ංප ග හැිපලා බැලුතේ නැහැ, රට තබ්රා ගන්නවාද, තමාතේ 

ජීවිතය තබ්රා ගන්නවාද කියලා. ඒක ජනාධිපතිතුමා දන්නවා. 

තලෝකතේ  හැම රටකම යුේධ්යට ගිය ර  විරුවන්තගන් 

අඩුපාඩුකේ සිේධ් තවලා ඇති. ඒ අඩු පාඩුකේ සිදු වු ාට ඔවුන් 

තම රාජයයන් ංරක්ෂා කර තගන තිතබනවා. ඒ නිසාා තේ 

තවලාතේ මම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාතගන් දතා ඕනෑකමින් දල්ලා 

සිටිනවා, ර  විරුවන් කිසිවකු දඩයේ කිරීමට උේසාාහ දරන කිසි 

තදයකට දඩ ප්රසා්තාවක් තියන්න එපා කියලා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තදවනුව ඩලසා් අලහප්තපරුම 

අතප් සාංවිධ්ායකතුමා පැහැදිලිව සාතහන් ක  ංකාරයට ඒකාබේධ් 

විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරු 51 තදතනක් විරුේධ් පක්ෂතේ  දත තගන 

දන්නවා; ංණ්ඩුවට එතරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරනවා; ජනතාව 

තවනුතවන් කරුණු දදිිපපේ කරනවා. ඒ දදිිපපේ ක  සාමහර 

කරුණු නිසාා රජය යන්න ගිය වැරදි පාරවල යන්තන් නැතුව, 

කරන්න හදපු වැරදි තේවල්, මගඩි තේවල් කරන්තන් නැතුව ඒවා 

ඇනහිටවන්නට පුළුවන්කම ලැබු ා.  දැන් පාර්ලිතේන්තුව ගැන 

කථා කරන නිසාා ප්රශ්නයක් තිතබනවා. පාර්ලිතේන්තුව ඇතුත ේ 

ඒකාබේධ් විපක්ෂයට හිමි තැන ලබා දීලා නැහැ. ඒකාබේධ් 

විපක්ෂයට හිමි කාලය ලබා දීලා නැහැ. ඒකාබේධ් විපක්ෂතේ  

මන්ත්රී කණ්ඩායම තේ රතට් ජනතාව නිතයෝජනය කරන 

පාර්ලිතේන්තු තේදිකාතේ කටයුතු කිරී තේදී අතප් වරප්රසාාද යටපේ 

කර තිතබනවා. මම හිතන විධියට තලෝකතේ  පාර්ලිතේන්තුවලින් 

ශ්රී ලංකා පාර්ලිතේන්තුතේ විතරයි තමවැනි කණ්ඩායමකින් 

සාමන්විත විපක්ෂතේ  කණ්ඩායමකට තේ විධියට අයිතිවාසිකේ 

නැති තවලා තිතබන්තන්.  

අිළ ජනාධිපතිතුමාට තේක කියලා හිපයන්තන් නැහැ. 

ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිතේන්තුතේ බලය තිතබන තැනැේතා 

තනොතවයි. අද පාර්ලිතේන්තුව ගැන සාාකච්ඡා වන නිසාා 

පාර්ලිතේන්තුතේ ගරු කථානායකතුමා ඇතුළු නිලධ්ාිපන් තේවා 

ගැන සාැලකිල්ල දැක්වුතවොේ තමයි යහ පාලනය කියන 

වචනයටයි, ප්රජාතන්ත්රවාදය කියන වචනයටයි රට තු  යහපේ 

අදහසාක් ඇති වන්තන්. එතහම නැේනේ එය අබ්බගාත වූ 

ප්රජාතන්ත්රවාදයක්; අබ්බගාත වූ යහ පාලනයක් බවට පේ තවනවා. 

පාර්ලිතේන්තුව තු  හා රට තවනුතවන් අිළ වගකීතමන් අතප් 

කටයුතු  දෂ්ට  කර තිතබනවා.  [බාධ්ා කිරීමක්] කලින් කථාවල්  

වැඩක් නැහැ. තනොදන්න තේවල් ගැන කථා තනොකර දන්න තරමට 

තහොතයි.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා දන්න අවසා්ථාතේදී  මම  විතශේෂතයන් මතු 

කරන්නට කැමැතියි, අතප් ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ දහනව වන 

සාංතශෝධ්නය ගැන. ඔේ, අිළේ ඡන්දය දුන්නා, දහනව වන 

සාංතශෝධ්නය සාේමත කරන්න.  දහනව වන සාංතශෝධ්නතේ දී Audit 

Service Commission එකක් ගැන සාතහන් කර තිතබනවා.  The 
Audit Service Commission has not been appointed. But, it is 
a part of the Constitution. So, the Constitution is being 
violated by the Constitutional Council. If the Constitution 
provides for the appointment of an Audit Service 
Commission, why is it not being appointed? It is a violation 
of the Constitution.    

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, තේ ගැන ඔබතුමාතේ අවධ්ානය 

තයොමු කරන තලසා මම දල්ලනවා. තමොකද, ඔබතුමාට පම යි  

වයවසා්ථාතේ යේකිසි  පීල්ලක් පනිනවා නේ  මැදිහේ තවන  

වගන්තියක් තිතබන්තන්. ඒ වාතේම ජාතික විග න පනත 

දදිිපපේ කරන්තන් නැහැ. කාව තබ්රන්නද එම පනත දදිිපපේ 

තනොකරන්තන් කියා අිළ අහනවා. ජාතික විග න පනත දදිිපපේ 

කත ොේ Audit Service Commission එතක් සාභාපතිවරයා  

තවන්තන් මැතිවර  තකොමිසාතේ සාභාපතිවරයා  වු ා  වාතේම 

මැතිවර  තකොමසාාිපසා්වරයා හැටියට අන්තිමට හිටපු පුේගලයායි.   
The Auditor-General becomes the Chairman of the Audit 
Service Commission. That is what it states. I do not want to 
read the relevant Articles of the Constitution. But, it is very 
clear in Article 153 (A) and all the subparagraphs that are 
being violated today by the Constitutional Council. Who 
chairs the Constitutional Council? The Hon. Speaker chairs 
the Constitutional Council. Why is the Hon. Speaker 
violating the Constitution? This is my question before this 
House. 

 

අතිගරු වමත්රීපාල ිංරිමෙේ  මහතා (ජ ාධිපතිතුමා  

මහවැලි ෙංවර්ධ  හා පරිෙර අමාතයතුමා ෙහ රරක්ෂක 

අමාතයතුමා  
(சமதகு மமத்திாிபாை சிறிசசன - ஜனாதிபதியும் மகாவலி 

அபிவிருத்தி, சுற்றாடல் அமமச்சரும் பாதுகாப்பு அமமச்சரும்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister 
of Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 

ජනවාිප මාසායට කලින් පේ කරනවා.  
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු ජනාධිපතිතුමාට මම සා්තුතිවන්ත තවනවා, ජනවාිප 

මාසායට කලින් පේකරනවාය කියපු එක ගැන. නමුේ  ගරු 

ජනාධිපතිතුමනි, අවුරුදු එක හමාරක්, එතහම නැේනේ අවුරුදු 

තදකක් ගත තවනවා ඔබතුමා පේ තවලා. ජනවාිප මාසාය 

වනතකොට, දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය  

සාේමත කරලා  අවුරුදු  එක හමාරක් ගත තවනවා. අතප් අලුේ 

පාර්ලිතේන්තුවට අවුරුේදකුේ මාසා පහක් තවනවා. නමුේ  දහනව 

වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ සාතහන් තේ කටයුේත 

Constitutional Council එතකන් තවම දෂ්ට කරලා නැහැ.  

මම කැමැතියි, මහ තල්කේතුමා තමම අවසා්ථාතේදී තේ ගරු 

සාභාතේ හිටියා නේ. මහ තල්කේතුමන්ලා තමයි තේවාට වග 

කියන්න ඕනෑ. මහ තල්කේතුමන්ලාතගන් අිළ අහනවා, තකෝ  

Constitutional Council එතක් වාර්තාව කියලා.  It has to be 

submitted to Parliament. It has to be laid before Parliament.  

එක වතාවක් අිළ ඇහුවාම කිේවා, “We shall present.” කියලා. 
Where is that pledge that has been honoured before this 
House? It has not been honoured before this House. So, it 
has to be submitted to His Excellency the President and also 
a copy of that has to be given to Parliament to know what 
the Constitutional Council is doing. I mean, this is - 

  
ගරු සුජීව මෙේ ිංංහ මහතා (ජාතයන්තර මවමළඳ රාජය 

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ சசனசிங்க - சர்வசதச வர்த்தக இராஜாங்க  

அமமச்சர்) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - State Minister of 
International Trade) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු  ගජීව තසාේනසිංහ මහතා.  
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

My time should not be taken on this. තේක වැදගේ 

කාර ාවක්.  
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු සුජීව මෙේ ිංංහ මහතා  
(மாண்புமிகு சுஜீவ சசனசிங்க) 

(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
වැදගේ නිසාා තමයි කියන්තන්. ගරු දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න 

මන්ත්රීතුමනි, දහහේවන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය 

සාේමත කරලා තිබු ේ, ඔබතුමා ංණ්ඩුතේ දන්න කාලතේ දී  

කිසිම පේවීමක් තනොකර ඔබතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාතේ 

ිළටුපසා්තසාේ හිටියා.  දැන්  අවුරුේදක් ගත තවේදි අිළ තකොමිෂන් 8ක් 

පේ කර තිතයේදී දැන්  ඔබතුමා අහනවා, අතනක් තකොමිෂන් 

සාභාව පේ කත ේ නැේතේ ඇයි කියලා.  

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් තනොතවයි. දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න 

මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම රහසා් කියන්න වැඩිය කැමැති නැහැ. මම දන්නවා, මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහේමයා තහොතරන් හේබ තවච්ච අය කවුද කියලා.  ඒ 

නිසාා අහගන්න එපා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊ ඟ 

කාර ය තමයි, - [බාධ්ා කිරීමක්]  
 

ගරු (මහාචාර්ය  රශු මාරිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
හැමදාම මම නැගිට්තටොේ ඔබතුමා බාධ්ා කරනවා.  

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, තමොකක්ද, ඔබතුමාතේ point of Order 

එක? 

 

ගරු (මහාචාර්ය  රශු මාරිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
 ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාතේ 

සාාමාජිකතයක් විධියට දතතගන ඇයි ඒ වයවසා්ථා සාභාතේදී තේක 

කථා කර ගන්න බැිප වුතණ්?  

 
ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාතේදී කථා කර  ගන්න බැිප  වුතණ් 

ඇයි කියා දන්තන් නැේනේ අගමැතිතුමාතගන් අහන්න.  මතගන් 

අහන්න එපා. එතුමා තමයි ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාභාව තවනුතවන්  

Steering Committee  එතක් සාභාපති.  මම තනොතවයි.  

 
ගරු (මහාචාර්ය  රශු මාරිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
You are a Member. 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, I am a Member. You go and ask the Chairman 
whether I have raised it or not. Do not ask me. Do not 
waste the time of this House. He is just trying to create 
obstacles to my speech. That is all.   

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම ඡන්ද තකොමිසාම ගැන 
කිේවා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මැතිවර  තකොමසාාිපසා්ට 

වඩා බලතල එන නිසාායි වඩාේ සාව්ාීකන තවන්නට Commission 

එකක් හැදුතේ. නමුේ අද මැතිවර  තකොමිසාම තමොකක්ද කරලා 
තිතබන්තන්? It has become the biggest joke, I am sorry to 
say. But, I have to say this on behalf of the sovereign people 
of our country. Sovereignty lies in the people and not in a 
few individuals. You are not holding elections.                                   
- [Interruption.]  No, you are not holding elections. Why? 
You said over and over again, every three months, that the 
work of the Delimitation Commission will be over. But, it 

has been extended. Finally, අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් ඒක 

දවරයි. දැන් කියනවා, මිනින්තදෝරු සිතියම නැතිව මැතිවර ය 
පවේවන්නට බැහැයි කියලා. දැන් තලෝකතේ  හතට යන කාලයයි. 

GIS facility එක උපතයෝගී කරතගන  ගමානයකින් මායිේ ලකුණු 
කරන්නට පුළුවන්. කාව රවටන්නද තේ කථාන්දර කියන්තන්?  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, තේ රතට් ඡන්ද දායකතයෝ බලාතගන 
දන්නවා, ප ාේ පාලන මැතිවර ය පවේවා, ප ාේ පාලන 

ංයතනවලට නිතයෝජිතයන් පේ කරතගන, තමන් තගවන 

බදුවලින් එකතු වන මුදල් ිළිබතව කට සාංවර්ධ්නයට 
තයදතවනවාද, නිවැරැදිව වැඩ තකතරනවාද කියා බලා ගන්නට. 

ඒක තමයි නීතිය. ඒ කියන්තන් බදු තගවනවා නේ නිතයෝජනයක් 
අවශයයි කියන එතකන් තමයි මූල ධ්ර්මතේ  ප්රජාතන්ත්රවාදී රාමුව, 

-තේ රතට් සාහ තලෝකතේ , විතශේෂතයන් ඇතමිපකාතේ- වර්ධ්නය 
වීමට පටන් ගේතේ. අද මිනිසා් ග බදු තගවනවා, මැතිවර යක් 

නැතිව. පේ කරන නිතයෝජිතයින්, තකොමසාාිපසා්වරුන් වැනි අයට, 

කිසි තකතනකුතේ තහෝ කිසිම සාභාවක -council එකක- 
අවසාරයක් නැතිව, රුිළයල් ලක්ෂ ග න්, රුිළයල් තකෝටි ග න් 

මුදල් වියදේ කරන්නට බලය දීලා තිතබනවා. තේ 
ප්රජාතන්ත්රවාදයද? තේ යහ පාලනයද? තේ නාසා්තිය නවේවන 

හැටිද? තේ අක්රමිකතා නවේවන හැටිද? නැහැ. මූලාසානාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමනි, තේ කාර ය අවධ්ානයට තයොමු කරන්න කියලා මා 

විතශේෂතයන් දල්ලා සිටිනවා. අතනක් තකොමිෂන් සාභා ගැන 

කියන්නට තවලාවක් නැහැ. අතප් අතනක් මන්ත්රීතුමන්ලා ඒ ගැන 
සාතහන් ක ා.  

මා විතශේෂතයන් සාතහන් කරන්නට කැමැතියි, මැතිවර  
තකොමිසාම අද වන තුරු තේ ිළිබබතව පැහැදිලි ප්රතිඥාවක් රටට 

දීලා නැහැයි කියලා. මැතිවර  පවේවන්තන් නැති රටක 
ප්රජාතන්ත්රවාදය නැති බව තලොව ප්රජාතන්ත්රවාදී රටවල් සාාකච්ඡා 

තවනවා. අිළ දතාම ඕනෑකමින් දල්ලා සිටිනවා, දැන් සාේමත කර 

තිතබන, ක්රියාේමක වන නීතිය යටතේ 2017 වර්ෂය ංරේභතේ දී 
ප ාේ පාලන මැතිවර ය පවේවන්නය කියලා. ගරු 

ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපතිවර යට දදිිපපේ වන විටේ කිේවා මිර 
ඡන්ද ක්රමයකට රට පිපවර්තනය කරනවාය කියලා. එතහම නේ 

මිර ඡන්ද ක්රමය යටතේ ප මුතවනි ප ාේ පාලන මැතිවර ය 
පවේවන අවසා්ථාව තේ රතට් ජනතාවට ලබා තදන්න.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මා තව කාර යක් අහන්නට 
කැමැතියි. අතප් මහ තල්කේතුමා ඇතුළු නිලධ්ාරී මණ්ඩලයට අිළ 
ගරු කරනවා. අිළ එතුමන්ලාට සාහතයෝගය දක්වනවා. නමුේ 
එතුමන්ලාතගන් සිදු වන අඩු පාඩු ගැන කියන්නේ අිළ ප ගබට 
තවන්නට තහොත නැහැ. භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර නිකුතුව සාේබන්ධ්ව 
COPE වාර්තාවක් දදිිපපේ කරන්න සිදු වු තණ් තමොකද? රටකට 
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තිතබන්තන් එක මහ බැංකුවයි. මෑත කාලතේ  ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
ඇතුත ේ සිදු වුණු තලොකුම වංචාව තමයි භාණ්ඩාගාර බැඳුේකර 
වංචාව. වංචාතේ දතිිප තකොටසා තවම තසාොයලා නැහැ. ඒක තසාොයපු 
දවසාට තේතරයි අිළ දැක්තක් "only the tip of the iceberg" 
කියලා. මුහුද යට මීට වඩා තව විශාලයි. තේ වංචාව 
සාේබන්ධ්තයන් COPE එක වාර්තාවක් දදිිපපේ ක ා. අද වන තුරු 
ඒ COPE වාර්තාව පාර්ලිතේන්තුව මුද්ර ය කරලා නැහැ, 
මන්ත්රීවරුන්ට දැන ගන්නට. තේකට ිළිබතුරක් තදන්නට පුළුවන්ද? 
මුද්ර ාලයක් නැේද? සාල්ලි නැේද? තවනේ වාර්තා මුද්ර ය කර 
තදන්නා තසාේ COPE වාර්තාව මුද්ර ය කරලා මන්ත්රීතුමන්ලාතේ 
අතට එය ලබා දීලා නැේතේ ඇයි? තේකට ිළිබතුරක් තදන්න 
පුළුවන්ද? දැන් තමොනවා තහෝ තනොමඟ යන ිළිබතුරක් 
කථානායකතුමාට ලියලා තදයි. තේ වාර්තාව තේ ගරු සාභාතේ 
සිටින මන්ත්රීවරුන් 225තදනාටේ යටපේ කරන්තන් ඇයි? තේ 
බරපත  තේේවයට මහ තල්කේතුමාතේ කාර්යාලතේ  සිටින 
සියලු නිලධ්ාිපන් වග කියන්නට ඕනෑ. 

ඊතේ -තපතර්දා දවසාක "ලක්බිම" පත්රතේ  මුල් ිළටුතේ ප  
කරලා තිබු ා, -ඒක අිළ කවුරුේ දැක්කා- කථානායකතුමාතේ 
පුටුතේ දංජිතන්රු මහේමතයක් දත ගේතාය කියලා. එය අිළ 
දකින්තන් පත්රතයන්. කවුද වග කියන්නට ඕනෑ? කවුද තේවාට වග 
කියන්නට ඕනෑ? තේ, පාර්ලිතේන්තුව පිපවර්තනය තවන හැටි 
බලන්න. ඒවා තසාොයා බලන්නට වග කිව යුේතන් පේ කරලා 
තිතබනවා. තමවැනි තේේවයක් යටතේ පාර්ලිතේන්තුතේ කටයුතු 
හිපයාකාරව සිදු තවයි කියලා අපට බලාතපොතරොේතු තවන්න 
පුළුවන්ද ? තජයෂ්සතම මන්ත්රීවරතයක් හැටියට මා තබොතහොම 
කනගාටුතවන් යිබේ කියන්තන්, අලුේ මන්ත්රීවරුන්ට තමවැනි 
අයිතිවාසිකේ තනොමැති වී යෑතේ තසාෝදා පාළුවට පාර්ලිතේන්තුව 
පේ කරන්නට එපාය කියන කාර යයි. 

පාර්ලිතේන්තුව තු  අපට සාහාය වන පිපවර්තකයන්, හැන්සාාඩ් 
තදපාර්තතේන්තුතේ අය, විවිධ් කාර්යාංශවල අය, පුසා්තකාලතේ  
අය ඇතුළු සියලුතදනා තේ අමාරු තේේවයන් තු  දටු කර ඇති 
තමතහය අප අගය කරනවා. ඒ අයට සාමහර විට වාර්තා තදන්න 
තබොතහෝ අමාරු තේේවයන් තිතබනවා. අගමැතිතුමා දැන් කමිටු 
ග නාවක් පේ කර තිතබනවා. “Sectoral Oversight 
Committees will function. Sectoral Oversight Committees 
will solve, expedite, discuss issues and help us to have good 
governance” කියා අගමැතිතුමා අප ට තපොතරොන්දු වු ා. Now 
what has happened? මන්ත්රීවරතයකුට තමන්තේ ංසානතේ  
ප්රශ්නයක් අරතගන Sectoral Oversight Committee එකට යන්න 
තිබුණු අයිතියේ දැන් නැහැ. උපතේශක කාරක සාභා දැන් නැහැ, 
ගරු ජනාධිපතිතුමනි. ඔබතුමා තේ ගරු සාභා තේ දන්න නිසාායි මට 
"ජනාධිපතිතුමනි" කියා කියැතවන්තන්. තේක අපට විතරක් 
තනොතවයි, තේ පාර්ලිතේන්තුතේ සිටින මන්ත්රීවරුන් හැමතදනාටම 
නැති වුණු අයිතියක්. එම අවසා්ථාව නැති වන්තන් මන්ත්රීවරයාට 
තනොතවයි, මහ ජනයාටයි. ප්රශන්යක් දදිිපපේ කරන්න තිබුණු 
අයිතිය දැන් නැහැ. Sectoral Oversight Committees රැසා් 
තවනවා. සාමහර Sectoral Oversight Committeesවලට දඩ 
නැහැයි කියා තිතබනවා.  දැන් අවුරුේදක් තිසා්තසාේ දඩ තහොයනවා. 
Sectoral Oversight Committeesවලට අවුරුේදක් තිසා්තසාේ දඩ 
තහොයනවා. තේ සාභාතේ තේලාව මදි නිසාා, දසා්සාර මන්ත්රීවරුන් 
ඇමතිතුමන්ලා එක්ක උපතේශක කාරක සාභාතේදී කථා කරලා 
තමයි ප්රශ්න විසාතා  ගේතේ. තේ අයිතිවාසිකම යිබ ලබාතදන්න. 
සාභානායකතුමා නැඟිටලා දල්ලුතේ, රුිළයල් 100ක්, රුිළයල් 
500ක් වැඩි කරන්න කියන එකයි. ඊට වඩා වැදගේ අතප් 
අයිතිවාසිකේ අපට ලබාතදන්න.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 

 ැඟී ිංටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු සාභානායකතුමා.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

උපතේශක කාරක සාභා ඇති කිරීමට පාර්ලිතේන්තු කටයුතු 

ිළිබබත කාරක සාභා රැසා්වීතේදී අිළ කැමැේත ප  ක ා. ඒ සාතහා 

වැඩ ිළිබතව  හදා ගන්න ඕනෑ. We agreed to start the 

Consultative Committees. You know that.   

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Yes, but as we agreed, it has not been implemented. 
Those who are in charge should be responsible for 
implementing what we decide. Otherwise, the Hon. 
Members have no other platform or no other way of 
canvassing their issues which is a very - 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Things are happening. 
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You say so. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඊ ඟට තරේෂ්සාධිකර ය 

ගැන කියන්න ඕනෑ. අිළ කවුරුේ තරේෂ්සාධිකර යට ගරු 

කරනවා. තරේෂ්සාධිකර යට ගරු කරන්න අප බැඳී සිටිනවා. 

තමහිදී මා එක කාර යක් තකටිතයන් දදිිපපේ කරන්න 

කැමැතියි.  

Sir, I would like to quote from an article in "The 
Sunday Times"of 03rd July, 2016 written by Namini 
Wijedasa. It states,  

“Chief Justice K. Sripavan held that some events which took place 
in the award of the coal tender to Swiss Singapore Overseas 
Enterprises Pte. Ltd. ‘shocks the conscience of the Court’.” 

වැරැදි ක්රියාමාර්ගතේ  තටන්ඩරයක් ලබාදීම ගැන උසාාවිය 

තිගැසා්සිලා විමතියකට පේ වුණු බවයි ප්රකාශ කර තිතබන්තන්. 

තේ අවසා්ථාතේදී මා තමම ීරන්දුව සාේපූර් තයන් කියවන්න 

යන්තන් නැහැ. It further states,  

“ ‘Having given my anxious consideration to the contentions raised 
on behalf of the parties, I consider the act or decision made by the 
SCAPC was outside its jurisdiction and therefore becomes null and 
void  for all purposes’, Justice Sripavan asserts.”  

That is the Chief Justice of Sri Lanka. ංණ්ඩුව දැන් 
තමොකක්ද කර තිතබන්තන්? කැබිනට් මණ්ඩලය රැසා් තවලා, 

"නැහැ, තේක කරතගන යනවා"යි කියා ීරන්දු කර තිතබනවා. 
එතතකොට තරේෂ්සාධිකර යට තගෞරවයක් හිමි වන්තන් 

තකොතහොමද? තරේෂ්සාධිකර තේ  ීරර ය අනුගමනය ක ා 
වන්තන් තකොතහොමද? "තේ තේවල්වලට ඇඟිලි ගහන්තන් නැහැ, 

දූෂ ය නැහැ, නාසාත්ිය නැහැ, there is good governance" කියා 

ඔක්තකොම ගැන අද කථා තවනවා. This is a glaring example 
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පාර්ලිතේන්තුව 

where you have violated a decision of the Supreme Court. 
And you are not dealing with local companies; you are 
dealing with international companies. All over the world, this 
has gone as a violation of the Order of the Supreme Court. -

[Interruption.] මා තරේෂස්ාධිකර ය ගැනයි කථා කරන්තන්. ගරු 

 ගජීව තසාේනසිංහ රාජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිකේ කියවන්තන් 
නැතිව දතතගන තපොඩ්ඩක් අහතගන දන්න තකෝ. We know you 
have a brief. Everyone knows what your brief is. You do not 
have to expose yourself. -[Interruption.] 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කැබිනට් මණ්ඩලය තේ 
විධියට කටයුතු කිරීම තයෝගය නැහැ කියන එකයි මා කියන්තන්. 

අප තරේෂ්සාධිකර යට සාලකනවා නේ, තරේෂ්සාධිකර යට 
යේකිසි තගෞරවයක් තහෝ තිතබනවා නේ පාලන තන්ත්රය තගන 

යන තේ වැඩ ිළිබතව  දදිිපයට තගන යාම ගැන කල්පනා කර 

බැලිය යුතුයි.  
   

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තදකක කාලයක් 

තිතබනවා. 
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරේෂ්සාධිකර ය තදන ීරර ය එතසාේ අවලංගු බවට 
පිපවර්තනය තවනවා නේ, කිසිම රජතේ  නිලධ්ාිපතයකුට සා්වාීකනව 
තහෝ ඒ වෘේීරයමය විතශේෂඥයන්ට සා්වාීකනව කටයුතු කරලා 
ීරර යක් තදන්න බැිප තවනවා. ඒ, එක පැේතක්. අතනක් 
පැේතතන් තකෝටි ග නින් මහජන  මුදල් තේ තුිබන් අපතේ යන 
අසාාධ්ාර යට ලක් තවන බවයි අිළ කවුරුේ දන්තන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අිළ දතාම ඕනෑකමින් සාතහන් 
කරන්න ඕනෑ තව කාර යක් තිතබනවා. අද තකොමිෂන් රාිකයක් 
පේ කර තිතබනවා. තේ පේ කරපු තකොමිෂන් සාභාවල ක්රියාවලිය 
තකතසාේද දෂ්ට තවන්තන් කියන එක ගැන විශාල ප්රශ්න දිනපතා 
මතු තවනවා. FCID එක සාේබන්ධ් කාර ාව එක කාර ාවක්.   
FCID එක තේ තකොමිෂන් සාභාවලට තකිබන්ම අයිති නැති වු ාට, 
තපොලීසියට සාේබන්ධ් නීති යටතේ FCID එක ඇති ක ාට,  FCID 
එතකන් ගන්නා වාර්තා දදිිපපේ කරලා ඒවා ක්රියාේමක කරන්න 
උේසාාහ දරන ක්රියාවලිය ප්රජාතන්ත්රවාදීද?   FCID එකට අදා  
ගැසාට් එතක් ප්රජාතන්ත්රවාදී රටක තිබිය යුතු වගන්ති ඇතුළු කරලා 
තිතබනවා.  අග්රාමාතයතුමාතේ ප්රධ්ානේවතයන් ඇති වන කමිටුව 
මඟින් තදන උපතදසා් පිපදි යේ යේ ීරර  ක්රියාේමක ක  යුතුයි. 
එතතකොට අපරාධ්යක් තහෝ ඕනෑම තදයක් සාේබන්ධ්තයන් කරන 
පරීක්ෂ යක සා්වාීකනේවයක් තිතයන්තන් තකොතහොමද? ඒක 
තේශපාලන ක්රියා ීරර ය කරන තැනක් බවට පිපවර්තනය 
තවන්තන් නැේද? අගමැතිතුමා තකොච්චර සා්වාීකන වු ේ, 
ජනාධිපතිතුමා තකොච්චර සා්වාීකන වු ේ, තේ වාතේ ගැසාට් 
නිතේදනයක් යටතේ කටයුතු කරන තකොට තේ FCID එතක් 
ක්රියාමාර්ගතේ  වලංගු භාවයක් නැති, භයානක මර්දනකාරී 
යාන්ත්ර යක් බවට පේ තවලා තිතබන බව තමයි අද අපට 
කනගාටුතවන් සාතහන් කරන්න තවන්තන්.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මතේ කථාව අවසාන් කිරීමටයි 
බලාතපොතරොේතු වන්තන්. මා විශ්වාසා කරනවා, ජනාධිපතිතුමා 
අතප් රට ජිනීවා මානව හිමිකේ තකොමිසාම දදිිපතේ  මුහු  දුන්නු 
බරපත  අවාසිදායක තේේවය ිළිබබතව, අතප් රතට් අභයන්තරය 
ිළිබබතව, අතප් රතට් ංරක්ෂක තසාේනාංක ිළිබබතව, අතප් රතට් 
සියලු- [බාධ්ා කිරීේ] මට තවලාව තදනවා නේ මා කථා කරන්නේ. 
මට තවලාව නැහැ. ඒ තවනුතවන්- 

 ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා කථාව අවසාන් කරන්න. [බාධ්ා 

කිරීේ] එතුමාට බාධ්ා කරන්න එපා.  
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு  திசனஷ் குணவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

බාධ්ා කරන්න එපා. අපට කථා කරන්න තවලාව තදන්තන්ේ 

නැහැ. තේ ටික කියනතකොට ජනාධිපතිතුමා දන්න එක තහොතයි.   

අපට කථා කරන්න තවලාව තදන්තන්ේ නැහැ. අතප් මන්ත්රී 

කණ්ඩායතේ දල්ලීේ දෂ්ට කරන්තන්ේ නැහැ. පාර්ලිතේන්තු 

ප්රජාතන්ත්රවාදය තේක නේ, දැන් භයානක තේේවයකට 

පිපවර්තනය තවමින් දන්තන්. විපක්ෂතේ  තමවැනි අදහසා්  

මර්දනයකට පේ කරලා නේ ප්රජාතන්ත්රවාදය තගන යන්න 

බලාතපොතරොේතු වන්තන්, තේ රතට් ප්රජාතන්ත්රවාදය භයානක 

තර්ජනයකට ලක් තවනවා.  

මා විජයමුණි තසාොයිසාා ඇමතිතුමා කියාපු කථාව කියන්න 

යන්තන් නැහැ. මා හිතන්තන් නැහැ, අිළ කිසිවකු ප්රාර්ථනය 

කරනවා කියලා ජනාධිපතිතුමාට තහෝ කිසි තකනකුට  ජීවිතයට 

අනතුරක්  තවයි කියලා. නමුේ ජනාධිපතිතුමනි, ප්රජාතන්ත්රවාදය 

තේ විධියට මර්දනයට ලක් තවමින් ගිතයොේ හමුදා කුමන්ත්ර යක 

අනතුරු තවන්න පුළුවන් කියන එක මා ඔබතුමාට සාතහන් 

කරන්නට කැමැතියි. [බාධ්ා කිරීේ] 

 
ගරු  ගාමිණී විජි්ත විජයමුණි මෙොයිො මහතා 
(மாண்புமிகு காமினி விஜித் விஜயமுனி வசாய்சா) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  Zoysa) 

බ ලා මල්තලන් එිබයට පැන්නා. [බාධ්ා කිරීේ] 
  
 

ගරු අජි්ත පී. මපමර්රා මහතා (විදුලිබල හා පු ර්ජ නීය 
බලශක්ති නිමයෝජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு அஜித் பீ. வபசரரா - மின்வலு மற்றும் 

புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ඒවාට අිළ භය නැහැ. එන්න කියන්න.   [බාධ්ා කිරීේ] 
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ජයන්ත සාමරවීර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක 

කාලයක් තිතබනවා. [බාධ්ා කිරීේ] ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද 

තවන්න. [බාධ්ා කිරීේ] ගරු ජයන්ත සාමරවීර මන්ත්රීතුමා කථාව 

ංරේභ කරන්න. [බාධ්ා කිරීේ] ගරු මන්ත්රීතුමා කථා කරනවාද? 

[බාධ්ා කිරීේ] ඔබතුමා කථා කරනවාද? 

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

කවුද, මම ද? 
 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ, ඔබතුමා තමයි. [බාධ්ා කිරීේ]  

තේ අවසා්ථාතේදී ගරු එඩ්වඩ් ගු තසාේකර මන්ත්රීතුමා 

මූලාසානයට පැමිත නවා ඇත.     
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[ගරු දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මහතා] 
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අ තුරුව ගරු බිමේ ර්ත ායක මහතා මූලාෙ මයන් ඉව්ත 
වුමයන්  ගරු එඩ්වඩ් ගුණමෙේකර මහතා මුලාෙ ාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, மாண்புமிகு எட்வட் குணசசகர 
அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, and 
THE HON. EDWARD GUNASEKARA took the Chair. 

  
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා කථාව කර තගන යන්න. [බාධ්ා කිරීේ] 

කරු ාකරලා අනික් මන්ත්රීවරු නිශ්ශබ්ද වන්න. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට තකොපම  තවලාවක් 

තවන් තවලා තිතබනවාද? [බාධ්ා කිරීේ]  

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

විනාඩි 15යි. 

 

[අ.භා. 4.34] 

 
ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ වැදගේ වැය ශීර්ෂ 

ිළිබබතව අද  තේ ගරු සාභාතේ අදහසා් ප  කරන්න ලැබීම ගැන මා 

දතා සාතුටු වනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2015 වර්ෂතේ  ජනවාිප 8වැනි 

දා ගරු නමත්රීපාල සිිපතසාේන මැතිතුමා තේ රතට් ජනාධිපති 

වශතයන් බලයට පේ වු ා. එදා නමත්රීපාල සිිපතසාේන මැතිතුමාට 

ඡන්දය පාවිච්චි ක  ඡන්ද දායකයන් ප්රධ්ාන වශතයන්ම 

බලාතපොතරොේතු වුතණ්,  තේ රතට් ''යහ පාලනය'' ඇති තවයි 

කියලායි. අද වනතකොට  ඒ ජන වරම ප්රකාශ  තවලා අවුරුදු 

තදකකට වඩා වැඩි කාලයක් ගත තවලා තිතබනවා. මූලාසානාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒ ජන වරම ලබා දීපු ජනයාතේ 

බලාතපොතරොේතු, අභිලාෂ ඒ ංකාරතයන් දෂ්ට තවලා තිතබනවාද, 

නැේද කියන කාර ය බලන්න තිතබන දතාම වැදගේ විවාදය අද 

දින දදිිපපේ වන වැය ශීර්ෂ සාේබන්ධ් විවාදය කියලායි මම 

විශ්වාසා කරන්තන්.  

විතශේෂතයන්ම යහ පාලනයක් ඇති කරන්න නේ, සාැබෑ  යහ 

පාලනයක් නිර්මා ය වන්න නේ, රාජය මුදල්, රාජය සාේපේ, 

ජනතාවතේ අභිලාෂ අනුව, නිවැරදිව, කාර්යක්ෂමව සාහ ලලදායීව 

නිසි ංකාරතයන් තයදතවනවාද කියලා තසාොයා බැලීම දතාම 

වැදගේ. ඒ සාතහා තමයි ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ 148තවනි 

වයවසා්ථාව අනුව රාජය මුදල්වල වගකීම පාර්ලිතේන්තුවට පවරා 

තිතබන්තන්. රාජය මුදල්  නිසි පිපදි ජනතාවතේ අභිලාෂ 

තවනුතවන් කාර්යක්ෂමව හා ලලදායීව තයදතවනවාද කියා    

තසාොයා බැලීම සාතහා ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ 154වන 

වයවසා්ථාවට  අනුව විග කාධිපති තදපාර්තතේන්තුව ිළහිටුවලා, 

විග කාධිපතිවරයාතේ කාර්යය හා කර්තවය සාතහන් කර 

තිතබනවා. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථාතේ 154වන වයවසා්ථාව අනුව විග කාධිපතිවරයාට 

පැවරුණු කාර්යය හා කර්තවය  දෂ්ට කරන්න යෑතේදී  අද ගැටලු 

සාහගත තේේව  මතු තවලා තිතබනවා. දීර්ඝ කාලයක් තිසා්තසාේ තේ 

ගැටලු අේ විඳීතේ ප්රතිලලයක් හැටියට තමයි, 2002 සිට ජාතික 

විග න පනතක් ිළිබබත සාංවාදය තේ රතට්ේ, තේ උේතරීතර 

පාර්ලිතේන්තුතේේ ඇතිවන්න පටන් ගේතේ.  

ජාතයන්තර මට්ටතමන් විග ක ංයතන අතප් රතට් බිහි 

කිරීම සාතහාේ තේ පනතේ අවශයතාව පැන නැවා ා. තලෝකතේ  

පවතින වර්තමාන තේේවයට අනුව අතප් රතට් විග න කාර්යය  

යාවේකාලීන කරන්න ඕනෑ. ඒ වාතේම ප්රතිසාංවිධ්ානය කරන්න 

ඕනෑ. ඒ සාතහා වූ බලපෑමක ප්රතිලලයකුේ  විග න පනතක 

අවශයතාව තකතරහි බලපෑවා. තේ රතට් මුදල් නිසි පිපදි, ලලදායීව 

සාහ කාර්යක්ෂමව තයදතවනවාද කියලා තසාොයා බැලීමට,  

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ 154වන වයවසා්ථාතවන් ලබා දී තිතබන 

බලයට වඩා වැඩි බලයක් -බලසාේපන්න- විග කයන්ට ලබා 

ගැනීම සාතහා වන පනතක් තේ පාර්ලිතේන්තුව ලවා සාේමත 

කරලා, ඒ පනත අනුව ක්රියාේමක වීතේ අවශයතාව 2002 

අවුරුේතේ සිට පැන නැවා ා. 

තේ නිසාා තමයි 2002 සිට ජාතික විග න පනතක අවශයතාව  

විටින් විට පැන නැගුතණ්. තේ අවශයතාව පැන නගිනවා;  

අවධ්ාර ය තවනවා.   නමුේ ටිතකන් ටික හැමදාම තේ පනේ 

තකටුේපත තගන ඒම කල්ගියා, මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි.  

යහ පාලනයක් උදා කිරීතේ පරම පවිත්ර අකලංක 

තච්තනාතවන්  බලයට එනවා කියපු තමුන්නාන්තසාේලා, ගරු 

ජනාධිපති නමත්රීපාල සිිපතසාේන මැතිතුමාතේ "තවනසාකට 

එක්තවමු. නමත්රී පාලනයක්, 100දිනකින් අලුේ රටක්" කියන 

වැඩිළිබතවත ේ සාතහන් ක ා, 2015 මාර්තු මාසාතේ  19 තවනිදාට 

තපර ජාතික විග න පනේ තකටුේපත පාර්ලිතේන්තුවට 

තගනැල්ලා සාේමත කරන බව. දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නය ංවා. දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්නය 

තේ මුළු පාර්ලිතේන්තුවම ඒකමතිකව සාේමත ක ා. ඒ ප්රගතිශීලි 

තයෝජනාව මුළු පාර්ලිතේන්තුවම ිළිබගේතා. ඒ යහ පාලනය ඕනෑ 

නිසාායි.  තේ රතට් ජනයාතේ මුදල්   දූෂිතයන්තේ, වංචනිකයන්තේ 

අතට  ගිහිල්ලා තිතබනවා නේ, ඒවා  ගැන තසාොයා බලා  ඒ අය 

කවුරු වු ේ කමක් නැහැ ඔවුන්ට නිසි දඬුවේ දීමට ඕනෑ නිසාා 

තමයි දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා සාංතශෝධ්න පනේ 

තකටුේපත තගනැල්ලා පාර්ලිතේන්තුතේ සාේමත කරනු ලැබුතේ. 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, දහනව වන ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථා 

සාංතශෝධ්නය අනුව වඩාම වැදගේ තකොමිසාම වන්තන් තමොකක්ද? 

මුලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, වඩාම වැදගේ පනත වන්තන් 

කවර පනතක්ද?  ඒ අන්කිසිවක් තනොතවයි. අිළ නේ විශ්වාසා 

කරන්තන්,  වඩාම වැදගේ තකොමිසාම වන්තන් විග න තසාේවා 

තකොමිසාම හැර අන් කිසිවක් තනොවන බව. විග න තසාේවා 

තකොමිසාම පේ කරන්න ඕනෑ.  තමොකද, ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ  

154 වයවසා්ථාව අනුව විග න තදපාර්තතේන්තුතේ කාර්ය හිපහැටි 

දෂ්ට කරන්න බැිප නිසාා එහි ගැටලු මතුතවලා තිතබනවා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඕනෑම රජතේ  නිලධ්ාිපයකු 

කැතවා ප්රශ්න කරන්න විග කාධිපතිතුමාට පුළුවන් බව                  

අිළ දන්නවා. නමුේ තේ බලය එතහම තිබු ේ, 

විග කාධිපතිතුමාතේ කැතවීමට යේ නිලධ්ාිපතයක් ංතේ 

නැේනේ ඊට ප ගව කරන්න පුළුවන් ක්රියාමාර්ගයක් ිළිබබතව 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ නිසි පිපදි සාතහන් තවන්තන් නැති බව 

තමයි කියන්තන්. ඒ විතරක් තනොතවයි,  ඕනෑම රාජය ංයතනයක, 

ඕනෑම ගනුතදනුවක් සාේබන්ධ්තයන් ඕනෑම ලියවිල්ලක් කැතවා 

ගන්න විග කාධිපතිතුමාට පුළුවන්. නමුේ එතහම ඕනෑම 

ලියවිල්ලක් කැතවා ගැනීතේ බලය විග කාධිපතිතුමාට තිබු ාද? 

ඒක තනොදුන්තනොේ කරන්න පුළුවන් තදයක් ගැන නිසි පිපදි 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාතේ සාතහන් තනොවන බව තමයි කියන්තන්. 

ඒක එතහම වු ා.  
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පාර්ලිතේන්තුව 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, මහ බැංකුතේ බැඳුේකර ගනු-තදනුව 

ිළිබබත ප්රශ්නතේ දී විග කාධිපතිතුමා  මහ බැංකුතවන් ඇතැේ 

ලියවිලි දල්ලේදී, ඒ ලියවිලි තදන්න මැිබවු ා; ඒ ලියවිලි නිසි 

පිපදි තදන්න බැහැ කිේවා; ලියවිලි තදන්න බැඳිලා නැහැ කිේවා. 

තේ වාතේ ගැටලු ග නාවක් මතු වු ා. මීට තපරේ තේ වාතේ 

පූර්ව අේදැකීේ තිතබන නිසාා තමයි විග කාධිපතිතුමාතේ බලය 

නිසි පිපදි ක්රියාේමක කර ගැනීම සාතහා බලපැවැේතවන ජාතික 

විග න පනත අවශයයි කියන අවධ්ානය තයොමු වුතණ්.  ප ග ගිය 

කාලතේ  ඒක කර ගන්න බැිප වු ා. ඒ නිසාා තමයි 

තමුන්නාන්තසාේලා ජාතික විග න පනේ තකටුේපත  2015  මාර්තු 

19 තවනිදාට  තපර සාේමත කරලා තේ රතට් පාරදෘෂයභාවතයන් 

යුක්ත විග න ක්රියාවලියක් සිේධ් කරන්න ඕනෑ බව කිේතේ. දැන් 

2015 මාර්තු මාසාතේ  19 වැනිදාේ ප ගවු ා; 2016 මාර්තු 19 

තවනිදාේ ප ගවු ා;   2017 මාර්තු මාසාතේ  19 තවනිදාේ එනවා. 

ඒක තගතනනවාද? අපට තපතනන විධියට නේ එතහම තගතනන 

පාටක් නැහැ.  එතහම තගතනන පාටක් නැහැ කියලා අිළ 

කියන්තන් ඇයි? විග කාධිපති තදපාර්තතේන්තුතේ  විග කයන් 

සාහ ඊට අදා  වෘේතිකයන් තේ පනේ තකටුේපත හදලා නීති 

තකටුේපේ තදපාර්තතේන්තුවට යැේවා, ඒතක් තදෝෂ තිතබනවාද 

කියලා බලන්න. එතහම බලලා ඒක නීතිපතිතුමාට යැේවා, 

ංණ්ඩුක්රම වයවසා්ථාවට අනුූලලද අනනුූලලද කියලා බලන්න. 

නීතිපති තදපාර්තතේන්තුව තේ ගැන තසාොයා බලලා අගමැතිතුමාට 

තේ පනේ තකටුේපත එේවා, තේ පනේ තකටුේපත ංණ්ඩුක්රම 

වයවසා්ථාවට සාහ අතනකුේ අ පනේවලට අනුූලලයි;  

පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ කරන්න කියලා.   

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තමොකද, වුතණ්? 

අගමැතිතුමාට සාැබෑ යහ පාලනය තගතනන්න ඕනෑ නේ,  ඒ සාතහා 

දිිප තදන තේ වැදගේ පනේ තකටුේපත, යහ පාලනතේ  ප්රධ්ාන 

මූලධ්ර්මයක් වන  තේ පනේ තකටුේපත  කැබිනට් එකට දාලා 

අනුමත කරලා තේ පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ කිරීමයි කරන්න 

තිබුතණ්.  එතහම නේ  තේ පාර්ලිතේන්තුතේ කවුරුවේ ඒකට අත 

උසා්සාන්තන් නැතිව දන්තන් නැහැ.  

ඒක ඒ තරේ ප්රගතිශීලි පනේ තකටුේපතක්. මහා සාමාජපති 

සාංවිධ්ානයක්. රාජය මුදල් නිසි පිපදි ජනතා අභිලාෂවලට 

තයදතවනවාද කියලා තහොයලා බලන්න නධ්ර්ය තදන මහා පනේ 

තකටුේපතක්. තමොකද වුතණ්? අගමැතිතුමා ඒක කැබිනට් 

මණ්ඩලයට දදිිපපේ කත ේ නැහැ. පේ ක ා, කැබිනට් අනු කාරක 

සාභාවක්. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අමේවර්ධ  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன்  யாப்பா  அசபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 

 ැඟී ිංටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අතබ්වර්ධ්න රාජය අමාතයතුමා. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අමේවර්ධ  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன்  யாப்பா  அசபவர்தன) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ගරු මන්ත්රීතුමා, සාමා තවන්න. විග න තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාව පේ කරලායි තිතබන්තන්. පනේ තකටුේපත සාේමත කර 

ගැනීම සාතහා තගන ඒතේ ප්රමාදයක් තිතබන්තන්.  

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 
ඔබතුමාට සා්තුතියි. මතේ තවලාව මට තදන්න. මම ඒ ගැන 

කියන්නේ.  

එම පනේ තකටුේපතට අගමැතිතුමා තමොකක්ද කත ේ? 

කැබිනට් මණ්ඩලයට දදිිපපේ කරලා, ඒක අනුමත කර තගන 

පාර්ලිතේන්තුවට එේතේ නැහැ. එතහම කරන්තන් නැතුව එතුමා 

තමොකද කත ේ? මට මතක හැටියට සාරේ අමුණුගම ඇමතිතුමායි, 

අනුර ප්රියදර්ශන යාපා ඇමතිතුමායි, රවුෆ් හකීේ ඇමතිතුමායි, රවි 

කරු ානායක ඇමතිතුමයි ඇතුළු තවේ ඇමතිවරු කීපතදතනක් 

දාලා කැබිනට් අනු කමිටුවක් පේ ක ා. එතුමන්ලා අනු කමිටුතේදී 

පනේ තකටුේපත සාලකා බැලුවා. එතුමන්ලාට සාාධ්නීය තයෝජනා 

තිබු ා. විග කාධිපතිතුමා දල්ලුවා, පිපපාලන සා්වාීකනේවය. 

තමොකක්ද? කවුරු තහෝ රාජය මුදල් අවභාවිත කර තිතබනවා නේ, 

දූෂ යට ලක් කර තිතබනවා නේ, තහොරකේ කර තිතබනවා නේ, 

වංචා කර තිතබනවා නේ,  එතසාේ කරපු රාජය නිලධ්ාිපයාතගන් එම 

මුදල් නැවත අය කර ගැනීතේ අධිභාර බලය. ඒක තයෝජිත පනේ 

තකටුේපතට දැේමා. ංන්න ඒකට කැබිනට් අනු කමිටුව විරුේධ් 

වු ා. කැබිනට් අනු කමිටුව කිේවා, - [බාධ්ා කිරීේ] අතන් මට 

කථා කරන්න තදන්න. අහතගන දන්න තකෝ. මම තනිතයන් 

දන්තන්. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කැබිනට් අනු කමිටුව 

කිේවා, "ඒක සා්වාීකන සා්වාභාවික යුක්තියට පටහැනියි" කියලා. 

කැබිනට් අනු කමිටුව කිේවා, "පනේ තකටුේපතින් දල්ලා සිටින 

අධිභාරය පැන වීතේ බලය සා්වාභාවික නීතියට පටහැනියි" කියලා. 

හැබැයි, නීතිපතිතුමා කියනවා, "ඒක සා්වාභාවික නීතියට පටහැනි 

නැහැ. ඒක සා්වාභාවික නීතියට එකඟයි; යුක්ති යුක්තයි" කියලා. ඒ 

වාතේම තයෝජනා කර තිබු ා, "විග න අරමුදලක් හදන්න ඕනෑ" 

කියලා. කැබිනට් අනු කමිටුව කිේවා, "එතහම ඕනෑ නැහැ" 

කියලා. නීතිපතිතුමා ඒකට එකඟ වු ා. තේ විධියට කැබිනට් අනු 

කමිටුව දදිිපපේ ක  සාාධ්නීය තයෝජනා ිළිබතගන, ිළිබගත 

තනොහැකි තයෝජනා නිතෂේධ්නය කර නැවතේ නීති තකටුේපේ 

තදපාර්තතේන්තුතවන් සාකසා් කර, නීතිපතිතුමා අනුමත කරපු ඒ 

පනේ තකටුේපත අගමැතිතුමාට එේවා. දැන් අගමැතිතුමා 

තමොකක්ද කරන්න ඕනැ? තදවැනි වතාවටේ එතුමාට එේවා. දැන් 

තමොකක්ද කරන්න ඕනෑ? ගරු ජනාධිපතිතුමනි, එම පනේ 

තකටුේපත ඔබතුමාතේ මූලිකේවතයන් තිතබන කැබිනට් 

මණ්ඩලයට දදිිපපේ කරලා, කැබිනට් මණ්ඩලතයන් අනුමත 

කරලා, පාර්ලිතේන්තුවට දදිිපපේ ක ා නේ ඒ පනේ තකටුේපත 

සාේමත කරන්න අිළ කවුරුේ බැඳී දන්නවා; තේ උේතරීතර 

පාර්ලිතේන්තුව බැඳි දන්නවා. 

තේ පාර්ලිතේන්තුතේ කාටේ යහ පාලනය ඕනෑ. යහ පාලනය 

ඕනෑ නැති අයටේ, ඕනෑ නැහැ කියලා හිතන අයටේ ඒතකන් කර 

අිපන්න බැිප වනවා; මඟ හිපන්න බැිප වනවා. තමොකද, වුතණ්? 

අගමැතිතුමා තමොකක්ද කත ේ? එම පනේ තකටුේපත කැබිනට් 

මණ්ඩලයට දදිිපපේ ක ාද? පාර්ලිතේන්තුවට එේවාද? අතන්! 

නැහැ. අගමැතිතුමා එම පනේ තකටුේපත කැබිනට් මණ්ඩලයට 

දදිිපපේ කත ේ නැහැ. අගමැතිතුමා ඒක අධ්යයනය කරන්න චිපත 

රේවේතේ මහතාව පේ ක ා. පේ කරලා, දැන් තකොච්චර 

කාලයක් වනවාද? මාසා හයයි. දැන් තදවතාවක් නීති තකටුේපේ 

තදපාර්තතේන්තුව හදලා නීතිපතිතුමා අනුමත කරලා පනේ 

තකටුේපත අගමැතිතුමාට එේවා. ප මුවැනි සාැතර් එතුමා එම 

පනේ තකටුේපත කැබිනට් අනු කමිටුවකට දාලා ඒක 

නැවැේතුවා; එතැනදී බාධ්ා ක ා. තදවැනි සාැතර් නැවත වතාවක් 

අධ්යයනය කරන්න චිපත රේවේතේ මහේමයාට දැේමා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, කැබිනට් අනු කමිටුව විශ්වාසා 

නැහැ. කැබිනට් අනු කමිටුවට වැඩිය චිපත රේවේතේ මහතා 

තමයි විශ්වාසා කියලා ඒතකන් තපතනනවා. දැන් තමොකද 

කරන්තන්?  

143 144 

[ගරු ජයන්ත සාමරවීර මහතා] 
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ගරු ජනාධිපතිතුමනි, දැන් මාසා හයක් ගත තවලා. චිපත 

රේවේතේ මහේමයාතේ තගදර හමසා් තපට්ටිතේ  තිතබනවා, ඒ 

පනේ තකටුේපත. ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අතබ්වර්ධ්න රාජය 

ඇමතිතුමා කිේවා, විග න තසාේවා තකොමිෂන් සාභාව පේ ක ා 

කියලා. විග න තසාේවා තකොමිසාම පේ ක ාට වැඩක් නැහැ. ඔරුව 

නැතුව තකොල්ලෑව වැඩක් නැහැ. විග න තසාේවා තකොමිසාමට බලය 

පැවතරන්තන්, විග න තසාේවා පනත තිබ්තබොේ විතරයි. විග න 

තසාේවා පනත නැති විග න තසාේවා තකොමිසාතමන් වැඩක් නැහැ. එම 

නිසාා තේ පේ කර තිතබන විග න තසාේවා තකොමිසාම වයවසා්ථාවට 

පටහැනියි කියලා, ගරු දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මන්ත්රීතුමා කිේවා. 

තබොරැල්තල් කාර්යාලයකුේ අරතගන, මාසායකට රුිළයල් ලක්ෂ 

30-40ක් වියදේ කර කර, තබොරුවට විග න තසාේවා තකොමිෂන් 

සාභාවක් පේ කර තගන තියා තගන දන්නවා, විග න තසාේවා 

පනතක් නැතුව. 

විග න පනේ තකටුේපත තගතනන්තන් නැතුව ඒකට 

"තකෝඳුරු තතල් හේපට්ටයකුේ තවේ ටිකක් ඕනෑ"ය කිය කියා 

දන්නවා. 2002 දතන් තේ රතට් හැම අදුෂ්ට බලතේගයක්ම 

දල්ලන, හැම ප්රගතිශීලි බලතේගයක්ම දල්ලන, තහොරකමට, 

වංචාවට, නාසා්තියට විරුේධ් ජනතාව දල්ලන ඒ ප්රගතිශීලි පනේ 

තකටුේපත -විග න පනේ තකටුේපත- යහ පාලන ංණ්ඩුව තවම 

තගනාතේ නැහැ. මාර්තු 19වැනි දා තේනවා කියලා කිේවා. එතහම 

කියලා ඡන්ද ටික ගසාා කා ගේතා. යහ පාලනයට ඡන්ද ගසාා 

කන්න විතරයි, ඡන්ද pick-pocket ගහ ගන්න විතරයි විග න 

පනේ තකටුේපත තගතනනවා කියලා කිේතේ. ඒ පනේ තකටුේපත 

තගනාතේ නැහැ. 

 

ගරු මහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு வஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මට රීති ප්රශ්නයක් තිතබනවා. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු තහක්ටර් අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

අිළ කියනවා, වහාම දදිිපපේ කරන්න කියලා. තේ රතට් යහ 

පාලනය බලාතපොතරොේතු වුණු ජනතාවට වුතණ් තමොකක්ද? 

 

ගරු මහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு வஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි,-  

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

තහොරු, වංචාකාරතයෝ, දූෂිතතයෝ රකින්න ඕනෑ නිසාා තමයි තේ 

පනේ තකටුේපත තගන එන්තන් නැේතේ. 

 

ගරු මහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு வஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

තපොඩ්ඩක් අහතගන දන්න. [බාධ්ා කිරීමක්] අහතගන දන්න. 

[බාධ්ා කිරීමක්] රීති ප්රශ්නය තමොකක්ද කියලා අහතගන දන්න. 

[බාධ්ා කිරීේ] තමුන්නා න්තසාේට mike එක දීලා නැහැ. අහතගන 

දන්න. [බාධ්ා කිරීේ] 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Point of Order එකක් දදිිපපේ තවලා තිතබනවා, ගරු 

මන්ත්රීතුමනි. 

 

ගරු මහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு வஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අවුරුදු දහයක් තිසා්තසාේ 

තමතුමන්ලා බුදියාතගන දතලා, අිළ දැන් ංණ්ඩු කරන තකොට 

තමයි තමතැනට ඇවිල්ලා තබිපහන්  තදන්තන්. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් තනොතවයි. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, ඒක තමොකක්ද? අවුරුදු 

දහයක් බැිප තවච්ච හින්දා තමයි, යහ පාලනතේ  

තමුන්නාන්තසාේලාට ඒ පනේ තකටුේපත තගතනන්න කියලා 

අවසා්ථාව දුන්තන්. [බාධ්ා කිරීේ] තමුන්නාන්තසාේලා තකකර ගගා 

දන්නවා. [බාධ්ා කිරීේ] ඒ මහා ප්රගතිශීලි පනේ තකටුේපත -

මහජන මුදල් නිසි පිපදි ජනතාවතේ අවශයතාවන් තවනුතවන් 

තයදතවනවාද, නැේද කියලා තහොයලා බලන්න තිතබන ඒ මහා 

ප්රගතිශීලි පනේ තකටුේපත- දක්මනට තගතනන්න. [බාධ්ා කිරීේ]  

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ඔබතුමාතේ කථාව අවසාන් කරන්න. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, තේ පනේ තකටුේපත දක්මනට 

තගතනන්න. ඒක මුළු පාර්ලිතේන්තුවම සාේමත කරයි. එදාට 

බැඳුේකර වංචාකාරතයෝ, මහ තමො කාරතයෝ, මහ දවල් මහ 

බැංකුව බිතපු මහ මංතකොල්ලතේ  මහා තහොරු තේ රතට් ජනතාව 

හිපය ට තසාොයා ගනීවි. [බාධ්ා කිරීේ] ඔවුන්ව අල්ලා ගනීවි; දඬුවේ 

කරයි.  
 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාතේ කථාව අවසාන් කරන කාලය දැන් හුඟක් ගත 

තවලා. 

 

ගරු ජයන්ත ෙමරවීර මහතා 
(மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர,) 

(The Hon. Jayantha Samaraweera) 

අගමැතිතුමාටේ අධිභාර තගවන්න තේවි. තේ මහා පනේ 

තකටුේපත තගතනන්න කියලා දල්ලා සිටිමින් මතේ කථාව නතර 

කරනවා. තබොතහොම සා්තුතියි. 

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු රන්ජන් රාමනායක නිතයෝජය ඇමතිතුමා. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

[අ.භා. 4.50] 

 
ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා (ෙමාජ ෙවිබල ගැන්වීේ හා 

සුබොධ   නිමයෝජය අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க - சமூக வலுவூட்டல் மற்றும் 

நைன்புாி பிரதி அமமச்சர்) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social 
Empowerment and Welfare) 

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, 2017 අය වැය කාරක සාභා 

අවසා්ථාතේ අද දින වැය ශීර්ෂ ග නාවක් ිළිබබතව සාාකච්ඡා 

කරනවා. මතේ ප්රියතම මාතෘකාවක් වන අල්ලසා් තහෝ දූෂ  

තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාව ගැන කථා කරන්නට තපර 

තේ කාර ය මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.  

අතප් ජයන්ත සාමරවීර මන්ත්රීතුමා  
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

"වයාඝ්රා" අධිමාත්රාව  අරතගනද දන්තන් නැහැ. එතුමාතේ ගුරා 

තලසා- 

 
ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
තමතුමා ගන්තන් නැහැ. තමතුමාතේ තබොසා් තමයි ඒවා 

ගන්තන්.[බාධ්ා කිරීමක්] 

 
ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

අධිමාත්රාව ගන්න එපා. අධිමාත්රාව ගේතාම තේ විධියට 

තක්න්ති යනවා. මම ඔබතුමාට කියනවා, ගුරාතගන් උපතදසා් 

අරතගන අධිමාත්රාව ගන්න එපා කියලා. අන්න, දුවනවා. ගන්නවා 

නේ, නවදය උපතදසා් මත තපේතතන් භාගයක් ගන්න. එතතකොට 

වැඩිතයන් තක්න්ති යන්තන් නැහැ.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, අිළ තේ සාභාතේදී විපක්ෂතේ  

මන්ත්රීවරුන්තේ කථා ටික දිගටම අහතගන හිටියා. ඒ කථාවලින් 

කියවුතණ්, අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිසාමේ, තේ 

තහොරු අල්ලන වැඩ ිළිබතව ේ හිපයට සිදු වුතණ් නැහැ කියන 

එකයි. ඒක තමයි ඒකාබේධ් විපක්ෂතේ  මන්ත්රීවරුන්තේ මතය 

වුතණ්. නමුේ රතට් ජනතාවතේ මතය වුතණ් ඒක තනොතවයි.  

රතට් ජනතාව 2015 ජනවාිප 8වැනිදා ලක්ෂ හැටතදකහමාරක 

ඡන්ද සාංඛ්යාවක් දීලා අතිගරු නමත්රීපාල සිිපතසාේන 

ජනාධිපතිතුමාව පේ කර ගේතේ, ඒ තහොරුන්ව අල්ලන්නයි. එදා 

ඒ තේදිකාතේ ඒ ජයග්රහ යට උරදුන් සියලු තදනාම තපොතරොන්දු 

වුණු විධියට, තේදිකාතේ කියපු විධියට airports වහලා හිප, තේ 

දූෂිතතයෝ අල්ලනවා කියන තපොතරොන්දුව දුන් නිසාා තමයි අපට 

ජනතාව විශාල ඡන්ද සාංඛ්යාවක් දුන්තන්. නමුේ, ිළතපන තනළුමක් 

වාතේ තිබුණු ඒ පක්ෂතේ  ජාතික සාංවිධ්ායකවරයා -කැතවුේකරු- 

9වැනි දා උතේ පාන්දරම  සාාටකයේ නැතුව අමුතුම ඇඳුමක් 

දාතගන තමුන්තේ බිිපතේ එක්ක airport එතකන් පැනලා ගියා.  

අපට ඔහුව අල්ලා ගන්න බැිප වු ා. එතුමා නැවත ඇවිල්ලා 

තිතබනවා. එතුමා නැවත ඇවිල්ලා. අර මල් තපොට්ටුව ිළතපනවා 

කියමින්, අනාථ වූ ජී.එල්. පීිපසා ් මහේමයාේ එක්ක පක්ෂයක් 

ිළහිටුවාතගන තවේ විගඩමක් නටන්න හදනවා. තේවාට ජනතාව 

රැවතටන්තන් නැහැ.  

අද "Top Ten" කියමින් තහොරු අල්ලන සාංග්රාමතේ  නියමුවා 

තවලා තිතබන්තන් භයානක තසාොතරක්. කවුද? මහින්දානන්ද 

අලුේගමතේ 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මහේමයා. තසාොර කල්ලිතේ  නායකයා. ඒ කියන්තන්, 

මහින්දානන්ද අලුේගමතේ 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මහේමයා තහොරු අල්ලන්න ගිහිල්ලා දන්නවා. එතුමාතේම බිිපත 

තමයි කඩුතවල උසාාවිතේ  නඩුවක් පවරලා තිතබන්තන්, "මතේ 

මිනිහා තලෝක තහොතරක්" කියලා. අිළ තනතමයි කියලා 

තිතබන්තන්. අිළ මඩ ගහලා නැහැ. ඔහුට මඩ ගහලා තිතබන්තන් 

එතුමාතේම තනෝනා; ංශා අලුේගමතේ. එතුමියම තමයි "මතේ 

මිනිහා තහොරා" කියලා තගදරට තගනැල්ලා තමන්තේම සාැමියාතේ 

file එක මට දුන්තන්. දැන් එතුමා කියනවා,- [බාධ්ා කිරීමක්] 

 

ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
නාමල් කියනවා, "මාව අල්ලන්න එන්තන් මට වැඩිය 

තහොතරක්" කියලා. 

 

ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

"කට තබොරු කිේවේ දිව තබොරු කියන්තන් නැහැ," වාතේ 

නාමල් රාජපක්ෂ මහේමයා කියනවා, "මාව අල්ලන්න ඇවිල්ලා 

තිතබන්තන් මට වඩා තහොතරක්" කියලා. ඒ කියන්තන් එතුමා 

තනොකියා කියනවා, තමන් තහොතරක් කියලා. තවන කිසිම රටක 

දකින්තන් නැති තේවල් අද අිළ තමතහේ දකිනවා. අද අිළ දකිනවා, 

ක්රිෂ් ගනු-තදනුතේ ගුප්තා කියන මහේමයා නාමල් රාජපක්ෂ 

මහේමයාතේ 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

account එකට රුිළයල් තකෝටි 7ක්, ඒ කියන්තන් රුිළයල් ලක්ෂ 

700ක් දාපුවාම ඒක අතේ මාට්ටු තවලා - අහුතවලා-  එතුමා 
 
[මූලාෙ මේ අණ පරිදි ඉව්ත කර  ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තහොතරක් වු ාම, වාහතන් තිතබන hood rack එක ඇරතගන 

එතුමා එිබයට එනවා. ඒක ඇරතගන, කෑ ගහතගන මාධ්යතේදීන් 

දසා්සාරහට ඇවිල්ලා එතුමා මාධ්ය සාන්දර්ශන පවේවනවා. තේ 

වතේ තහොරු නිදහසා් තවලා එන එකම රටයි තලෝකතේ  

තිතබන්තන්. මතේ මාමා - විජය කුමාර තුංග මහේමයා - මාංචු 

දමාතගන "ජය අපටයි," චිත්රපටතේ  එන විධියට, තලොකු වීරකමක් 

ක ා වාතේ තහොතරක් නිදහසා් තවලා එනවා. 

දැන් තහොරු අල්ලන්තන් නැහැ කියනවා. තහොරුමයි 

කියන්තන්, තහොරු අල්ලන්තන් නැහැ කියලා. ජීවිත 

පිපතයාගතයන් තහොරු අල්ලන කණ්ඩායමට, ඒ කියන්තන් FCID 

එතක්, CID එතක් SIU එතක්, Commission to investigate 

Allegations of Bribery or Corruption  එතක් නිලධ්ාිපන්ට, 

බරපත  වංචා ිළිබබත විමර්ශනය කරන ජනාධිපති තකොමිසාතේ 
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නිලධ්ාිපන්ට කරන තලොකු අපකීර්තියක්, අනධ්ර්යයක් ඒක. ඒ අය 

ජීවිත පිපතයාගතයන් තමයි තේ පර්තේ ෂ  කරන්තන්; තේ 

investigations කරන්තන්. ඒතක් තසාේවය කරන ශානි අතබ්තසාේකර, 

රවි තසාතනවිරේන, රවි විදයාලංකාර ඇතුළු, තමකී තනොකී සියලුම 

නිලධ්ාිපන් තමන්තේ ජීවිත පිපතයාගතයනුයි ඒ investigations 

කරන්තන්. ඒ අය අනධ්ර්යයට පේ කරන්න එපා කියන පණිවුඩය 

මාධ්යතයනුයි, මන්ත්රීවරුන්තගනුයි, මැති ඇමතිවරුන්තගනුයි 

දල්ලා සිටිනවා. තේ රතට් එක ඇමතිවරතයක් සාතහන් කරලා 

තිබු ා, "මම FCID එකට ඕන විධියට වැඩ කරන්න දඩ 

තියන්තන් නැහැ" කියලා. ඒවා කියන එක තහොත මදි. එතහම 

කිේවාම අර තහොරු තවේ නධ්ර්යවේ තවනවා. මම කියන්තන් 

තේකයි. තහොරු අල්ලන්න තමයි රතට් ජනතාව අපව බලයට පේ 

කත ේ. තේ තහොරුම තමයි අද අපට චිපත සාහතික තදන්තන්. "අතන් 

තේ රජය ංවට පසා්තසාේ තහොරු අල්ලනවා, තේ ක්රියාවලිය තහොතට 

යනවා, තහොරු එක එකා අල්ලනවා" කියන සාහතිකය තහොරුන් 

විසින් ලබාතදයි කියලා අපට බලාතපොතරොේතු තවන්න පුළුවන්ද?  

1948 තේ රටට නිදහසා ලැබු ාට පසා්තසාේ හැම රජයක්ම, හැම 

ජනාධිපතිවරතයක්ම ප ග ගිය කාලතේ  ංතේ, "තහොරු අල්ලනවා, 

ඊට පසා්තසාේ තගෝල්තෆේසා් ිළට්ටනියට තගනැල්ලා දතහේ දතන් පට්ට 

ගහනවා" කියලායි. අපට මතකයි, පාසලී චේිළක ර වක 

අමාතයතුමා තමයි තේ කථාව කිේතේ. නමුේ, අවසාානතේ දී 

අල්ල සා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට 

අල්ලන්න පුළුවන් වුතණ් කාවද? අනුලා විදයාලතේ  

විදුහල්පතිනියව අේ අඩංගුවට ගේතා, දරුතවකු පාසාලට ඇතුළු 

කරගන්න අේමා තකතනකුයි, තාේතා තකතනකුයි පීිපසි ූලට්ටේ 

වගයක් අල්ලසාක් හැටියට දුන්නා කියලා. අිළ දන්න කියන විධියට 

ඔන්න ඔච්චරයි ඇල්ලුතේ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මහේමයාතේ ප ග ගිය රජය කාලතේ  

තකොතහොමද වුතණ්? අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන 

තකොමිෂන් සාභාතේ සාභාපතිවරයා හැටියට ජගේ බාලපටබැඳි 

මහේමයා සිටියා. එතුමා තමොනවාද කත ේ? තකොතරොල්ලා කාර් 

එකක් ගැනීම සාේබන්ධ්තයන් එතුමාටේ දූෂ  තචෝදනාවක් 

තිබු ා. කලුතර පැේතේ දන්න තරෝහිත අතබ්ගු වර්ධ්න 

මහේමයා වේකේ හැංගුවා, තහොරකේ ක ා කියන තචෝදනාවලට 

කැ  තතේවාම ප ග ගිය කාලතේ  එතුමා තමොකක්ද කිේතේ? ''අද මට 

 තයක් ගැහුවා'' කියනවා, ''අද මට කු කටුතවක් ගැහුවා'' 

කියනවා, ''අද මට තපො  තඟක් ගැහුවා'' කියනවා. එතහම කියමින් 

මඟ හැරපු කාලයක් තමයි තිබුතණ්. මූලාසානාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමනි, තේක අහතගන සිටින ජනතාවටයි මම කියන්තන්, 

සාමහර විට තලොකු casesවලින්, තලොකු තචෝදනාවලින් තහොරු 

අල්ලන්නට බැහැ. 

ඇතමිපකාතේ චිකාතගෝවල ඇල් කැතපෝන් කියා මහා මාෆියා 

leader තකතනක්, පාතාල නායකතයක් හිටියා. තේ කථාව කිේතේ, 

ගරු අජිේ පී. තපතර්රා මහේමයා. තමම පාතාල නායකයාතේ 

තහොරකේ, prostitution, ඔහු සිදු කර තිබුණු මිනී මැරුේ 

එකකටවේ සාාක්ෂි නැහැ. ඔහු ඇතමිපකාතේ හිටපු තහොතම highest

-paid lawyersලා අල්ලා සාාක්ෂි නැතුව තමයි, සියලුම මිනී මැරුේ 

කර තිබුතණ්. ඒ නිසාා ඔහුව අල්ලා ගන්න ඇතමිපකානු ංණ්ඩුවට 

බැිප වු ා. නමුේ එක්තරා තපොඩි tax වංචාවකට ඔහු හ ග වු ා. 

ඒක විතරයි අල්ලා ගන්න පුළුවන් වුතණ්. ඒ හරහා තමයි 

ඇතමිපකානු ංණ්ඩුව ඔහුව අල්ලාතගන සිරගත කත ේ. එතසාේ 

සිරගත ක  ඇල් කැතපෝන් අන්තිමට සිරගත වී සිටියදී මිය ගිතේ , 

ංතතිය හැදිලායි. එතසාේ ංතතිය හැදී මිය ගිතේ , tax වංචාව 

නිසාායි. නමුේ ඔහු මිනී මැරුේ රාිකයක් කර තිතබනවා, තහොරකේ 

රාිකයක් කර තිතබනවා. ඒ විධියට අපටේ සාමහර විට අල්ලා 

ගන්න පුළුවන් තවන්තන්, ගිය ංණ්ඩුතේ හිටපු මැති-ඇමතිවරුන් 

කරපු කැරේ තබෝඩ් වංචාවක් තවන්න පුළුවන්; බට වංචාවක් 

තවන්න පුළුවන්. එතහම නැේනේ තබෝඩ් ගහපු එකක් තවන්න 

පුළුවන්. අන්න ඒවාතයන් තමයි මුලක් අල්ලා ගන්තන්. තමොකද, 

තේ පාතාල නායකයන්, තේ මිනී මරුවන් සාාක්ෂි ඇතුව තනොතවයි, 

වැරදි කරන්තන්.  

වසීේ තාජුඩීන් කියන වයසා අවුරුදු තිසා් ග නක් වුණු රගර් 

ක්රීඩකයා මැරුතණ් දියවැඩියාව හැදිලා තනොතවයි කියන එක මුළු 

ලංකාතේම දන්නා ජනතාව දන්නා තදයක්තන්. ඔහු මිය ගිතේ , 

තකොතලසා්ටතරෝල් හැදී, heart attack හැදී තනොතවයි. ඔහු මැරූ බව 

කවුරුේ දන්නවා. එතැන ඝාතනයක් සිදු වු ා. නමුේ අිළට තවම 

එය ඔප්පු කර ගන්න බැහැ. එතසාේ ඔප්පු කරන්න බැිප තහේතුව 

තමොකක්ද? ප ග ගිය කාලතේ දී අිළ තේ වාතේම නඩුවක් විභාග 

ක ා. ඒ කවුරු ගැනද?  

තකොටතදණියාතේ තසාේයා සාතදේමි දැිපයතේ ඝාතනය ගැනයි 

එතසාේ සිදු කත ේ. එම දැිපයතේ මිනීමරුවා -තකොණ්ඩයා-  ගමාන 

තදකක් ඇතු ත අල්ලා ගැනීමට අපට පුළුවන් වු ා. එතසාේ පුළුවන් 

වුතණ්, සියලු වාර්තා ගැ පුණු නිසාායි. එම දැිපයතේ ශරීරය මත 

තරෝම ූලපයක් තිබු ා. ඒ නිසාා යේ යේ තදවල් මඟින් DNA 

වාර්තා ගැ පු ා. ඒ තුිබන් මිනී මරුවා හ ග වු ා. දැන් ජනතාව 

අතපන් අසානවා, එම දැිපය මැරූ තකොණ්ඩයා අල්ලා ගන්න 

පුළුවන් වු ා නේ, වසීේ තාජුඩීන්තේ මිනී මරුවා අල්ලාගන්න 

බැිප ඇයි? කියා. ඒකට උේතරය මම කියන්නේ. තේක රජයක 

වරදක් තනොතවයි. අන්න, ිපමාන්ඩ් බන්ධ්නාගාරගත කර සිටිනවා. 

කවුද? “මාතේ කිිපල්ලී”- අනුර තසාේනානායක. තේක වුතණ් 

තකොතහොමද කියා ඒ මනුසා්සායා දන්නවා; අිළේ දන්නවා. කවුද 

ගැහුතේ, තකොතහොමද තගන ගිතේ  කියා අපේ දන්නවා. 

Towersවලින්  location තසාොයා ගේ විධියට dialog phonesවලින්  

තකොතැනින්ද telephone call එක ගිතේ  කියා අප දන්නවා. තමොන 

Defender එතකන්ද දසා් ගතේ කියාේ අප දන්නවා. "සිිපලිය"ට 

අයිති Defender එක. ඒක දුන්තන් Sri Lanka Red Cross 

එතකන්. ෆීලික්සා් තපතර්රා හිටපු ඇමතිතුමා දසා්සාරහ ිළට ඒක 

දුන්තන්. මම ගිහිල්ලා ඒ සියලු තේවල් ඡායාරූප මඟින් තපන්වූවා. 

නමුේ ිපමාන්ඩ් බන්ධ්නාගාරතේ  සිටින කිරු පන OIC සාහ අනුර 

තසාේනානායක තේ ගැන කියන්තන් නැහැ. එතසාේ කියන්තන් නැති 

තහේතුව තමොකක්ද? ඒ අය විශාල මුදල් ප්රමා යකට විකිණිලා 

කියන තචෝදනාව මම තනොතවයි කියන්තන්, it is said. 

බණ්ඩාරනායක මහේමයා කිේවා වාතේ, “එතසාේ කියනු 

ලබනවා.”ඒ වාතේ තමයි ංරංචි වී තිතබන්තන්. ඔහු සිරගත තවලා 

දන්නවා, hospital එතක් දන්නවා. එතසාේ දඳිමින් කියන්තන් 

නැතුව දන්නවා. ඔහු මුදලට විකිණිලා. වසීේ තාජුඩීන්තේ මර ය 

සිේධ් වුතණ් තකොතහොමද කියා කවුරුේ දන්නවා. සා්වාීකන 

අධිකර  තකොමිසාම ිළහිතටේවාට ප ගව, සා්වාීකන තපොලිසා් 

තකොමිසාම ිළහිතටේවාට ප ගව අපට තේවාට ඇඟිලි ගහන්න බැහැ. 

නමුේ ඒ කාලතේ  තමොනවාද වුතණ්? ඒ කාලතේ  අධිකර ය තු  

තමොකක්ද වුතණ්?  

දැන් තමතැන හිටියා මම තේ තරේ කාලයක් ගරු කරපු අතප් 

දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න මැතිතුමා. එතුමා කිේතේ තමොනවාද? 

“දදිිපතේ දී හමුදා කුමන්ත්ර යක් එන්න දඩ තිතබනවා” කියා 

එතුමා කිේවා. ඒ කියපු කථාතවන් ප ගව මට එතුමා ගැන තිබුණු 

තගෞරවය එතහම ිළටින්ම නැති වු ා. මට එතුමා තපතනන්තන්, 

හිපයට "තසාෝමාරාම ගු වර්ධ්න" වාතගයි. දිතන්ෂ් ගු වර්ධ්න 

වාතේ තනොතවයි, තසාෝමාරාම ගු වර්ධ්න වාතගයි මට එතුමා 

තපතනන්තන්. නිකේ හිතන්න, එතුමා තමොන තරේ දුර්ජන, කැත 

කථාවක්ද ගරු ජනාධිපතිතුමා දදිිපතේ  තබා තගන කිේතේ කියා.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ අය 2015 ජනවාිප 08 

වැනි දා රාත්රිතේ දීේ ඔය තේ කරන්න උේසාාහ ක ා. අතප් ගරු 

ඇමතිතුමා රෑ ගිහිල්ලා ඒ වැතඩ් settle ක ා.  කරු ාරේන 

149 150 



පාර්ලිතේන්තුව 

හඟවේත, උදය තගොේමන්ිළල, තමොහාන් පීිපසා් කියන කට්ටියම 

එතැන හිටියා. දයා රේනායක කියන හිටපු හමුදාපතිවරයා 

කුරු ෑගලින් ඡන්දය දල්ලන්න නියමිත තවලා හිටිතේ . ඔහුේ 

ඒක ඇතුත ේ -අරලියගහ මන්දිරතේ - හිටියා. 

තේ තගොල්ලන් හමුදා කුමන්ත්ර යක් කරන්න තැන තැන plan 

කරමින් හිටියා. අතප් හමුදාතේ අය plan කරලා හිටියා. නමුේ අතප් 

ර  විරුතවෝ ඒකට අහු වුතණ් නැහැ. ඔය ංකාරතේ  

කුමන්ත්ර වලට අතප් බුේධිමේ ර  විරුතවෝ අහු තවන්තන්ේ 

නැහැ කියන එක මා තේ අවසාථ්ාතේදී කියනවා. තේ අය කුලප්පු 

කරන්න හැදුවාට, අතප් ර  විරුතවෝ තේවාට අහු තවන්තන් නැහැ. 

තේවා බංතකොතලොේ තේශපාලන තර්ක.  

මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, තේ අය තමච්චර කල් 

තහොරකේ කරලා, ජනවාිප අටවැනිදාට තපර තේ අයට උල්පතක් 

වාතේ මුදල් ගලා තගන ංවා. මීට කලින් කථා ක  හිටපු මහ 

ඇමතිතුමාටේ තචෝදනා තිතබනවා. මා  ඟ තිතබනවා, file එක. 

තේ file එතක් තිතබනවා එතුමන්ට තිතබන තචෝදනා. ඒ අනුව, 

එතුමා කප්පමක් හැටියට රුිළයල් මිලියන 1.5ක් අරතගන 

තිතබනවා. නිවාසා හා දදිකිරීතේ අමාතයාංශතයන් තගවල් 

තහොරකේ ක ාට සාහ තමුන්තේ බිිපතතේ නමට වාහනවලට 

දන්ධ්න ගේතාට, මට දසා්සාරලා කථා ක  ජයන්ත මන්ත්රීතුමාටේ 

තචෝදනා තිතබනවා. මුසාේමිල් මහේමයාටේ තචෝදනා තිතබනවා. 

ඒ නිසාා, ''තහොරු ඇල්ලුතේ නැහැ.'' කියන්තන් තකොතහොමද, 

තදයියතන්!  බැසිල් දන්තන් ඇප ිළට. සාර  ගු වර්ධ්න, ටිරාන් 

අලසා්, මහින්දානන්ද අලුේගමතේ, නාමල් රාජපක්ෂ, තයෝෂිත 

රාජපක්ෂ සියලු තදනාම ඇප ිළටයි දන්තන්. ඒ වාතේම, තපතර්දා 

ඇල්ලුවා මහ තහොතරක්, ජාලිය වික්රමූ ිපය කියන ඇතමිපකාතේ 

හිටපු තානාපති.  තහොරු අල්ලන්න, අල්ලන්න, එිබයට එන තහොරා 

ඇවිල්ලා කියනවා, ''තහොරු අල්ලන්තන් නැහැ'' කියලා. තහොරාව 

අල්ලලා තිතබනවා. තහොරා ිපමාන්ඩ් බන්ධ්නාගාර ගත තවලා 

එිබයට ඇවිල්ලා කියනවා, ''තකෝ, තහොරු ඇල්ලුවාද? ූන, ූන'' 

කියලා.  

හිතලා බලන්න, CSN නාලිකාතේ  රුිළයල් මිලියන 157ක් අහු 

වු ා. ඒකට අයිතිකාරතයක් නැහැ. අර, මාතර ''බ්රවුන්හිල් දඩම'' 

රුිළයල් තකෝටි ග නක් වටිනවා. මල්වාතන් බැසිල් රාජපක්ෂතේ 

දඩම. ඒක අහු තවලා රාජසාන්තක කරලා තිතබනවා. තඩ්සි 

ංච්චිතේ මැණික් මල්ල, දඩේ 16ක් තිතබනවා. තේ තසාේරම 

දැනතගන ලංකාතේ මාධ්යයයි, තේ තපොදු තහොර තපොල් විපක්ෂයයි 

කියනවා, ''තහොරු ඇල්ලුතේ නැහැ'' කියලා. තේ රතට් තිතබන පුදුම 

විහිළුවක් තේක.  

මම දකිනවා, බන්ධ්නාගාර ිපතයන් තේ සාභා ගැබට තහොතරක් 

එනවා.  ඇවිල්ලා කියනවා, ''තහොරු අල්ලන්තන් නැහැ'' කියලා. 

මම දැකලා තිතබනවා, මහින්දානන්ද අලුේගමතේ බන්ධ්නාගාර 

ිපතයන් බැහැලා එනවා. එතහම ඇවිල්ලා එයා අතපන් අහනවා, 

''තකෝ, තහොරු ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ඒ තේලාවට මට හිතතනවා, 

මතේ ඇසා්වල තදෝෂයක්ද කියලා. තහොරා මතගන් අහනවා, ''තහොරු 

ඇල්ලුවාද?'' කියලා. තේක තමයි ජනතාව අතරට යන්තන්. 

ඇේතටම, මට නේ නාලිකාවල ප්රශ්නයක් නැහැ; මම තනි 

මිනිතහක්; මට නැති තවන්න තදයක් නැහැ.  

ප ග ගිය දිනවල සාරේ නන්ද සිල්වා මහේතයලා අධිකර තේ  

තමොනවාද කත ේ? සාරේ නන්ද සිල්වා මහේතයා කිේවා, 

අධිකර ය ගැන. ''අධිකර යට අිළ බලපෑේ කරනවා''ය කිේවා. 

ප ග ගිය කාලතේ  සාරේ නන්ද සිල්වා මහේතයා දියවන්නාවට යාර 

කිහිපයකට දුිපන්, කලිසාම නැතිව, අඩනිරුවතින් හිටියා. එදා 

නිර්වසා්ත්රව හිටිය මනුසා්සායා තන්, අද අධිකර ය ගැන කථා 

කරන්තන්. එයාම  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා තපන්වලා 

කිේවා, ''හිර තගදර යන්න ඕනෑ තකනාව මම රජතගදර යැේවා'' 

කියලා. එතහම කිේවා තන්ද? ''මට සාමාතවන්න, සාමාතවන්න'' 

කියලා තුන්පාරක් කිේවා. අද ඒ මනුසා්සායා, මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාතේ තේදිකාතේ දන්නවා. මහින්ද රාජපක්ෂ 

හිටපු ජනාධිපතිතුමාටේ ලේජාවක් නැහැ, මිනිහාව තියාතගන 

දන්නවා. මිනිහාට මතක නැහැ ඒක කිේවා කියලා. මිනිහාේ බීලා 

දන්තන්.  

ඇේතටම අද තමතැන වයාඝ්රා ප්රශ්නයක් තමයි තිතබන්තන්. 

අතප් නැසීගිය අත ගායක තහන්ිප කල්තේරා මහේතයාතේ ගීතයක් 

තිතබනවා, 

''මිදුතල්  ගදු වැලි තලතේ  මිිපවැඩි සාඟලක සාලකුණු" කියා. මම 

කියනවා,  මිදුතල්  ගදු වැලි තලතේ  - වයාඝ්රතයකුතේ සාලකුණු...." 

කියලා. 

තහෝකන්දර තගදරක තමවැනි තේේවයක් අද ඇති තවලා 

තිතබනවා. තේ අය අද අධිමාත්රාවක් අරතගන තිතබනවා. 

ඇේතතන්ම ලංකාතේ ජනතාව අනුකේපා කරන්න ඕනෑ. අද තපොදු 

තහොර තපොල් විපක්ෂතේ  අය වයාඝ්රා අධිමාත්රාවක්  අරතගන 

තිතබනවා. ''තේක ඇතමිපකන් කුමන්ත්ර යක්'' කියලා තේ අය 

කියන එක ඇේත. තමොකද, වයාඝ්රා හදන්තන් ඇතමිපකාතේ. තේක 

ජාතයන්තර කුමන්ත්ර යක්.  

ඇේතටම තමතැන ජාතයන්තර කුමන්ත්ර යක් තිතබනවා. 

තමොකද, “වයාඝ්රා” තේශීය නිෂ්පාදනයක් තනොතවයි. ඒ හින්දා විමල් 

වීරවංශ මහේමයා කියන තේ සාේපූර්  ඇේත. තමතැන තලොකු 

ජාතයන්තර කුමන්ත්ර යක් තිතබනවා. තේ අය අධි මාත්රාව 

පාවිච්චි කරනවා. ඒ හින්දා තමයි තේ රජතයන් කරන තහොත 

තපතනන්තන් නැේතේ. අතප් වර්තමාන ගරු ජනාධිපතිතුමා ගේත 

risk එක, තේ ගේත අවදානම මම හිතන්තන් නැහැ, ලංකා 

තේශාපාලන දතිහාසාතේ  කවුරුවේ ගේතා කියලා. තවන කවුද ඒ 

risk එක ගේතේ? තමොකද, අතප් සාරේ තෆොන්තසාේකා මහේමයා 

2010දී ජනාධිපති අතප්ක්ෂකයා වශතයන් දදිිපපේ තවලා 

පැරදු ාම එතුමාට සිේධ් වුණු තේ නමත්රීපාල සිිපතසාේන මැතිතුමා 

ඇසා් තදකින්ම දැක්කා. තේ රට තවනසා් කරන්න, තේ තේශය 

තවනසා් කරන්න, ප්රජාතන්ත්රවාදය  ගරකින්න තමයි ලක්ෂ 

හැටතදකහමාරක ජනතාවක් ඡන්දය දීලා අපව පේ කරලා 

තිතබන්තන්. ඒ හින්දා අිළ තේ කියන තේවලට සාැතලන්තන් නැහැ. 

අිළ ජනතාවට ඒ බව තබොතහොම අවධ්ාර තයන් කියනවා.  

ඒ වාතේම, අිළ තහොරුන්තගන් චිපත සාහතික දල්ලන්තනේ 

නැහැ. තමොකද, තහොරුන්තේ චිපත සාහතික අපට වැඩක් නැති 

නිසාා. තහොරු තකොතහොමේ කියන්තන්, "තේ ංණ්ඩුව තහොරු 

අල්ලන්තන් නැහැ" කියන එක තමයි. ඒ හින්දා අිළ අතප් තේ 

ක්රියාදාමය දිගටම කරතගන යනවා. බරපත  වංචා දූෂ  විමර්ශන 

ජනාධිපති තකොමිසාම, FCID එක, CID එක, Commission to 

Investigate Allegations of Bribery or Corruption එක තේ 

සියලු ංයතන තවේ ශක්තිමේ කරලා අිළ දදිිපයට තගන යනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමා මාතරදී තබොතහොම පැහැදිලිව කිේවා, අතප් 

අය තහොරකමක් කත ොේ, අතනක් අයට වඩා දඬුවම වැඩියි 

කියලා. ප ග ගිය ංණ්ඩුව තේ තේ තේවල් ක ා කියමින් ඒවා 

compare කරමින් justify  කරන්න, යුක්ති සාහගත කරන්න අපට 

බැහැ. "ඒ කාලතේ  COPE එතක් files 34ක් හැංගුවා. ඒ හින්දා 

තේතක් file එක හංගන්න" කියලා අපට කියන්න බැහැ. COPE 

එතක් සාභාපති ධුරය ගැන කථා කරේදී ගරු අගමැතිතුමා මට 

දුරකථනතයන් කථා කරලා කිේතේ “රන්ජන්, COPE එතක් 
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සාභාපතිවරයා හැටියට  ගනිල් හඳුන්තනේති මැතිතුමා පේ 

කරගන්න” කියලායි. නමුේ, අද උතේ ගරු අනුර කුමාර 

දිසාානායක මහේමයා විනාඩි 50ක් තිසා්තසාේ කිේතේ “තේ රජතයන් 

වැඩක් තවන්තන් නැහැ; දූෂිතතයෝ අල්ලන්තන් නැහැ; තහොරු 

අල්ලන්තන් නැහැ” කියලායි. නමුේ, එතුමාතේ පක්ෂතේ  වසාන්ත 

සාමරසිංහ මහේමයා තමයි තහොරු අල්ලන්න වැඩිපුරම අල්ලසා් 

තහෝ දූෂ  තචෝදනා විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට යන්තන්. 

වසාන්ත සාමරසිංහ මහේමයා තමයි අල්ලසා් තහෝ දූෂ  තචෝදනා 

විමර්ශන තකොමිෂන් සාභාවට වැඩිපුරම files දීලා තිතබන්තන්. 

තහොරු අල්ලන්න එක්සාේ ජාතික පක්ෂතේ  වැඩිතයන්ම යන්තන් 

මමයි. ඒක මම ිළිබගන්නවා. නමුේ, "මමයි තේ තහොරාව 

ඇල්ලුතේ" කියලා මම ලකුණු දාගන්න යන්තන් නැහැ. සාමහර 

තහොරකේවලට මූලිකවම දායක තවලා සියලු තතොරතුරු දීලා 

තිතබන්තන් මමයි. නමුේ, මට ඒ ගැන එිබයට ඇවිල්ලා කියන්න 

බැහැ. එිබයට ඇවිල්ලා කියන්න බැිප, පරීක්ෂ වලට - 

investigationsවලට -  ඒක කරදරයක්, බාධ්ාවක් තවන නිසාායි. ඒ 

හින්දා මට ඒවා ගැන කියන්න විධියක් නැහැ. නමුේ සියලු තේ 

දවර තවලා, තහොරාව අල්ලලා  ිපමාන්ඩ් බන්ධ්නාගාරගත ක ාට 

පසා්තසාේ, අතප් හිතවේ තේවීපී එතක් මන්ත්රීවරු කියනවා, “අිළ තමයි 

තහොරාව ඇල්ලුතේ, ඔන්න එයා ඇප ිළට දන්තන්, අන්න 

බන්ධ්නාගාරගත වු ා” කියලා. ඊට පසා්තසාේ තේ සාභාවට ඇවිල්ලා 

කියනවා, “තේ රජතයන් කිසි තදයක් තවන්තන් නැහැ. මහා 

මුරුගසාං වර්ෂාවක් බලාතපොතරොේතු වු ා, නමුේ ංතේ තපොද 

වැසා්සාක් විතරයි. තේ ංණ්ඩුව වැඩක් නැහැ” කියලා. 

 
ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු නිතයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 4ක 

කාලයක් තිතබනවා. 

 

ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මම කියන්තන්, තේ තේේවය හෑල්ලුවට ලක් කරන්න එපා 

කියලායි. තමවැනි තේේවයක් මම දන්න තේශපාලන දතිහාසාතේ  

ලංකාතේ තමතතක් සිදු වී නැහැ. අද ංණ්ඩුව කරන්තන් පක්ෂ 

තදකක එකමුතුවක්. මූලාසානාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමනි, මම තේ 

ංණ්ඩුව දකින්තන්, සාැමියා සාහ බිිපත දමන ලද  joint account 

එකක් විධියටයි. තමොන ගිණුමක් කියලාද ඒකට කියන්තන්?  
 

ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
බේධ් ගිණුමක් කියලා. 

 

ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

බේධ් ගිණුමක් වාතගයි. තේ ංණ්ඩුව හිපයට බිිපත සාහ සාැමියා 

දාපු බේධ් ගිණුමක් වාතගයි. බිිපතටේ සාල්ලි තහොතරන් අදින්න 

බැහැ, සාැමියාටේ සාල්ලි තහොතරන් අදින්න බැහැ. සාැමියා සාල්ලි 

තවනම වියදේ කත ොේ බිිපත බණිනවා. Make-upවලට තහෝ 

තෂොිළන් යන්න බිිපත joint account එතකන් සාල්ලි ඇේතදොේ 

සාැමියා බණිනවා. සාැමියා තහොතරන් girlfriend තකනකුට සාල්ලි 

වියදේ කරන්න හැදුතවොේ බිිපත බණිනවා.  

මම හිතන්තන්, තේ ංණ්ඩුවේ ඒ වාතේ කියලායි. තමොකද, තේ 

ංණ්ඩුව පක්ෂ තදකක එකතුවක්. එක පක්ෂයක් අතින් වරදක් 

වුත ොේ, අතනක් පක්ෂය ඒක අතහිපන්තන් නැහැ. ඒතකන් 

benefit එක කාටද; ප්රතිලාභය කාටද; ප්රතිලලය කාටද? 

ජනතාවටයි. ඒ කාලතේ  එතහම වුතණ් නැහැ. ඒ කාලතේ  හිටපු 

මහින්ද රාජපක්ෂ කියන ඒකාධිපතියා "stand up," කිේතවොේ සිට 

ගේතා; "sit down," කිේතවොේ දත ගේතා;  "shut up," කියලා 

කිේතවොේ කට වහ ගේතා. වන් තෂොට් එතකන්ම දවරයි. දැන් ඒවා 

නැහැ.  

දැන් ඒවා කරන්න බැහැ. දැන් ලසා්සානට බලය තබදිලා 

තිතබනවා. සියලු තදනා එක විධියට බලය ුකක්ති විඳිනවා. 

කාටවේ තහොරකේ කරන්න බැහැ; ඕනෑවට වඩා උඩ පනින්න 

බැහැ; ඕනෑවට වඩා දදිතමන්න බැහැ. ග නකට දන්න තවනවා. 

ඒතක් ප්රතිලලය කාටද? ඒතක් ප්රතිලලය ලක්ෂ හැටතදකහමාරක් වූ 

තපොදු ජනතාවටයි. තමතහම ප්රජාතන්ත්රවාදයක් අිළ කවදාවේ 

දැක්තක් නැහැ. අිළ මාධ්ය ංයතන එකකටවේ පහර දීලා නැහැ. 

මම අද දැක්කා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහේතයා ඇවිල්ලා කියනවා, 

"තදර  මාධ්යයට තර්ජනය ක ා" කියලා. දැන් දිතන්ෂ් 

ගු වර්ධ්න මන්ත්රීතුමාේ කිේවා, "තදර  මාධ්ය ංයතනයට  

තර්ජනය ක ා" කියලා.  

"මාතර  ගනිල්" කියලා මම "තදර " මාධ්ය ංයතනයට 

තකෝල් එකක් දුන්නා කියලා එහි තසාේවය කරන ිකරාන් මාසා 

තදකක් අයින් කරලා තිබු ා. ඒ කා ලතේ  එතහමයි වැඩ කත ේ. 

"සියත" මාධ්ය ංයතනයට ගිනි තැබුවා, "සිරසා" මාධ්ය 

ංයතනයට ගිනි තැබුවා. මාධ්යතේදීන් කී තදතනක් මැරුවාද? දැන් 

කියනවා, මාධ්ය නිදහසා නැහැ කියලා. තේ අය කියනවා, "අද 

මාධ්ය නිදහසාක් නැහැ" කියලා.  

 

ගරු මූලාෙ ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! දැන් ගරු නිතයෝජය කථානායකතුමා 

මූලාසානයට පැමිත නවා ඇති. 
 
අ තුරුව ගරු එඩ්වඩ් ගුණමෙේකර මහතා මූලාෙ මයන් ඉව්ත 

වුමයන්  නිමයෝජය කථා ායකතුමා මූලාෙ ාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு எட்வட் குணசசகர அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்று அகைசவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  

தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. EDWARD GUNASEKARA left the Chair, 
and THE HON. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාතේ කථාව කරන්න, ගරු නිතයෝජය ඇමතිතුමා. 

 

ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

ගරු සාභාපතිතුමනි, මම නැවත නැවතේ කියන්තන්, අිළ තේ 

ංණ්ඩුව රැක ගත යුතුයි කියලායි. ප්රජාතන්ත්රවාදී, පක්ෂවල 

එකමුතුවක් තිතබන තමවැනි ංණ්ඩුවක්,  clean history එකක් 

තිතබන, තපර පැවැේම සාහ දතිහාසාය තහොත තදප ක් අගමැති හා 

ජනාධිපති තවලා සිටින අවසා්ථාවක් තමතතක් අපට ලැබිලා නැහැ. 

 ගජාත දතිහාසායක් තිතබන අගමැතිවරතයක්, ජනාධිපතිවරතයක් 

අපට මීට කලින් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසාා අිළ තදතගොල්ලන්ම එකතු 

තවලා තේ රජය සාාර්ථකව දදිිපයට තගන යන්න අපට 

සියලුතදනාතේම සාහතයෝගය අවශයයි. අතප් විජිේ විජයමුණි 

තසාොයිසාා ඇමතිතුමා වාතේම තවේ ඇමතිවරු ග නාවක් අතප් 

තපොදු විපක්ෂතේ  අයට ංරාධ්නා ක ා, තමුන්තේ වැරැදි 

පා තපෝච්චාර ය කරලා, ඒ වැරැදි හදාතගන අපට  සාහතයෝගය 

තදන්න එන්න කියලා. 
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පාර්ලිතේන්තුව 

තහොරකේ කරලා දන්න අය කරු ාකරලා ඒවා රාජය 

භාණ්ඩාගාරයට භාර දීලා, හිතර් ගිහිල්ලා, දඬුවේ විතලා එන්න 

කියලා කියනවා. ඇේතතන්ම ඒක තමයි තහොතම වැතඩ්. කරු ා 

අේමාන් වාතේ සාමූල ඝාතනය කරපු අයට, "අිළ ඒ නඩු අයින් 

කරන්නේ, එන්න" කියලා කිේවා වාතේ අිළ කියන්තන් නැහැ.  

තේ අවසා්ථාතේ අතප්  ගදර්ිකනී ප්රනාන්දුපුල්තල් රාජය 

අමාතයතුමියේ තේ සාභාතේ දන්නවා. එතුමියතේ සාැමියාතේ 

ඝාතනය සාේබන්ධ්තයන් ඒ හංගපු නඩුව පවා අද එිබයට ඇවිල්ලා 

තිතබනවා. දදිිපතේ දී තහිබදරවු තවයි, කවුද ඒ ඝාතනය කත ේ 

කියලාේ. ඒ ඝාතන හැංගු ා. ඒ කාල තේ  ඝාතන හැංගු ා. ප ග 

ගිය රජය කාලතේ  සිදු වුණු ඝාතනවලට තමොකක්ද වුතණ් කියලා 

අිළ දැක්කා. "හිරු" නාලිකාතේ අධිපතිවරයාතේ සාතහෝදරයා -

දුමින්ද සිල්වා මහේතයා- සාේබන්ධ්තයන් සිේධිය ගැන අිළ 

කවුරුේ දන්නවා. තිලංග  ගමතිපාල මහේතයා තේ සිේධිය ගැන 

තහොතටම දන්නවා. ගරු සාභාපතිතුමනි, ඔබතුමා තබොරැල්ල 

ංසානතේ  සාංවිධ්ායකවරයා හැටියට  එදින වුණු සිේධිය ගැන 

දන්නවා.  

 
ගරු ෙභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ගරු නිතයෝජය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාතේ කාලය අවසාන්. 

 
ගරු රන්ජන් රාම ායක මහතා  
(மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க) 

(The Hon. Ranjan Ramanayake) 

මට ඒ ගැන කථා කරන්න විනාඩියක් තදන්න.  

මහ පාතර් හතර තදතනක් ඝාතනය වු ා. විනාඩියක්වේ 

ිපමාන්ඩ් බන්ධ්නාගාරගත වුතණ් නැහැ. Air ambulance එකකින් 

තකොහාටද තගනිච්තච්? සිංගප්පූරුතේ Mount Elizabeth Hospital 

එකට තගනිච්චා. තේ ගැන කවුරුේ කථා කත ේ නැහැ. තමොකද, 

නාලිකාතේ විකාශන කාලය හේබ තවන්තන් නැහැ කියන බයට; 

නැවත බලයට එන එකක් නැහැයි කියන බයට; ඒවා නැති තවයි 

කියන බයට. අතප් තේවීපී එතක් නායකයන් පවා ඒ ගැන කථා 

කරන්තන් නැහැ. තමොකද, publicity එක නැති තවයි කියන බයට. 

මට නේ එතහම ප්රශ්නයක් නැහැ. තේ සියලු තේවල් සිදු වුතණ් ප ග 

ගිය ංණ්ඩුව යටතේයි. ජනතාව හිතුවා, "තේ අය කවදාවේ හිතර් 

යන්තන් නැහැ. නීතිය දෂ්ට තවන්තන් නැහැ" කියලා. ප ග ගිය 

ංණ්ඩුව යටතේ ඒ වැරැදිවලට එතරහිව නීතිය ක්රියාේමක වුතණ් 

නැහැ. නමුේ තේ ංණ්ඩුව ංවා විතරයි, ඒ අවශය තේවල් සිදු 

වු ා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, එක තදයක් කියලා මතේ කථාව 

නවේවන්න දඩ තදන්න. ඒ පැමිණිල්ල -ඒ complaint එක- දාපු 

හිරුණිකාට පවා තේ ංණ්ඩුතවන් අධිතචෝදනා 26ක් දානවා, 

Defender එකකින් තකනකු පැහැර ගේතා කියලා. එච්චර තහොත 

ංණ්ඩුවක් තේක. එතහමයි තේ ංණ්ඩුතේ හැටි! ප ග ගිය ංණ්ඩුව 

කාලතේ  තේ වාතේ තේවල් සිදු වු ාද? ප ග ගිය ංණ්ඩුතවන් තේ 

වාතේ තේවල් හැංගුවා.  

ගරු සාභාපතිතුමනි, මා කියන්තන් තමවැනි ප්රජාතන්ත්රවාදි 

ංණ්ඩුවක්, අධිකර යට ඇඟිලි ගහන්තන් නැති, සා්වාීකන 

තකොමිෂන් සාභා ිළහිටුවපු, ජනාධිපතිවරයාතේ බලය අයින් කරගේ 

තමවැනි ංණ්ඩුවක් අපට නැවත හේබ වන්තන් නැහැ කියායි. 'ඒ 

ංණ්ඩුව රැක ගනිමු' කියන පණිවුඩය තදමින් මම නවතිනවා. 

"1 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.1,951,499,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
1 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.1,751,180,000  
 

"1 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.1,751,180,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 

1 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
02 වන වැඩසාටහන.- සාංවර්ධ්න වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම,  

රු.2,750,000,000  
 

"1  වන ශීර්ෂතයහි 02 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.2,750,000,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 

1 වන ශීර්ෂතයහි 02 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී.  

  
2 ව  ශීර්ෂය.- අ්ාමාතය කාර්යාලය 

 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.770,471,000  

 

"2 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.770,471,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
2 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.484,800,000 
 

"2 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා                    
රු 484,800,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය"  යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
2 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
4 ව  ශීර්ෂය.- උපරිමාධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරු  

 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන 
වියදම, රු.100,443,000 

 
"4 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාතහා රු.100,443,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග                  
කරන ලදී.   
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01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම,  
රු.31,300,000 

 
"4 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 

රු.31,300,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
5 ව  ශීර්ෂය.- අමාතය මණ්ඩල කාර්යාලය  

 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.78,085,000 

 
"5 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම සාතහා 

රු.78,085,000ක  මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
5 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම,  

රු.12,200,000 
 

"5 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.12,200,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
5 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී. 
 

6 ව  ශීර්ෂය.- රාජය මෙේවා මකොමිෂන් ෙභාව 
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.188,713,000 

 

"6 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම සාතහා 
රු.188,713,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
6 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.254,200,000 
 

"6 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.254,200,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
6 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන  

ලදී.   
 

7 ව  ශීර්ෂය.- අධිකරණ මෙේවා මකොමිෂන් ෙභාව  
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.40,594,000 

 

"7 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම සාතහා 
රු.40,594,000ක  මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
7 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම,  
රු.7,700,000   

 

"7 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.7,700,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය"  යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
7 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 
 

8 ව  ශීර්ෂය.- ජාතික මපොලිේ මකොමිෂන් ෙභාව  
 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.71,896,000 
 

"8 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.71,896,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.1,530,000 
 

"8 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.1,530,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය"  යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
 

9 ව  ශීර්ෂය.- පරිපාල  අභියාච  විනිශ්චය අධිකාරිය   
 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.22,455,000 

 
"9 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාතහා රු.22,455,000ක  මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
9 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.850,000 
 

"9 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.850,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය"  යන ප්රශ්නය 
විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 

9 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන 
ලදී. 

 
10 ව  ශීර්ෂය.- අේලේ මහෝ දූෂණ මචෝද ා විමර්ශ  

මකොමිෂන් ෙභාව  
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.297,256,000 

 

"10 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.297,256,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 
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පාර්ලිතේන්තුව  

10 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.15,600,000 
 

"10 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.15,600,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
10 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
11 ව  ශීර්ෂය.- මුදේ මකොමිෂන් ෙභා කාර්යාලය  

  

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.44,086,000 

 

"11 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.44,086,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 

රු.102,900,000 
 

"11 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.102,900,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

 
12 ව  ශීර්ෂය.- ජාතික අධයාප  මකොමිෂන් ෙභාව  

 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.35,502,000 

 

"12 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.35,502,000ක  මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම,  

රු.4,150,000 
 

"12 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.4,150,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
13 ව  ශීර්ෂය.- ශ්රී ලංකා මා ව හිමිකේ මකොමිෂන් ෙභාව  

 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.186,046,000 

 

"13 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.186,046,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 
13 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී. 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න  වියදම, 
රු.6,100,000 

 

"13 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.6,100,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය. 

 

13 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
16 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුව 

 

01  වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,923,267,000 

 

"16 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.1,923,267,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 

16 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි  නිතයෝග කරන 
ලදී.  
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 
රු.130,800,000 

 

"16 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.130,800,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
16 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
17 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ ෙභා ායකතුමාමේ 

කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ  වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.34,978,000 

 

"17 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.34,978,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 

රු.1,300,000 
 

"17 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.1,300,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 

17 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
18 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ රණ්ු  පක්ෂමේ ප්රධා  

ෙංවිධායකතුමාමේ කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ  වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.40,643,000 

 

"18 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.40,643,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 

18 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
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01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 
රු.1,600,000 

 
"18 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 

රු.1,600,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
18 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 

19 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ  ායකතුමාමේ 

කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.79,588,000 

 
"19 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාතහා රු.79,588,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
19 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
 

01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 
රු.4,500,000 

 

"19 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.4,500,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
19 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
 

20 ව  ශීර්ෂය.- මැතිවරණ මකොමිෂන් ෙභාව 
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.4,473,446,000 

 

"20 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.4,473,446,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
20 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 

රු.56,500,000 
  
"20 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 

රු.56,500,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

  
20 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
 

21 ව  ශීර්ෂය.- විගණකාධිපති 
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.1,377,691,000 

 

"21 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.1,377,691,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 

21 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 
රු.106,800,000 

 

"21 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.106,800,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
21 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
22 ව  ශීර්ෂය.- පරිපාල  කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු 

මකොමොරිේතුමාමේ කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.20,146,000 

 

"22 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.20,146,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
22 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 

රු.800,000 
  

"22 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.800,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන ප්රශ්නය 
විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
22 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
23 ව  ශීර්ෂය.- විගණ  මෙේවා මකොමිෂන් ෙභාව 

 

01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු.52,234,000 

 

"23 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.52,234,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
23 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 

රු.2,800,000 
 

"23 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 
රු.2,800,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
23 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග 
කරන ලදී.  

 
24 ව  ශීර්ෂය.- ජාතික ප්රෙේපාද  මකොමිෂන් ෙභාව 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.43,562,000 
 

"24 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සාතහා රු.43,562,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
24 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  
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පාර්ලිතේන්තුව  

01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 
රු.6,500,000 

 
"24 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 

රු.6,500,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
24 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
25 ව  ශීර්ෂය.- සීමා නිර්ණය මකොමිෂන් ෙභාව 

 
01 වන වැඩසාටහන.- තමතහයුේ වැඩසාටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු.10,427,000 

 
"25 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සාතහා රු.10,427,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" 
යන ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
25 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසාටහන.-  තමතහයුේ වැඩසාටහන - මූලධ්න වියදම, 

රු.1,200,000 

 
"25 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම සාතහා 

රු.1,200,000ක මුදල උපතල්ඛ්නයට ඇතු ේ ක  යුතුය" යන 
ප්රශ්නය විමසාන ලදින් සාභා සාේමත විය.  

 
25 වන ශීර්ෂතයහි 01 වන වැඩසාටහන, මූලධ්න වියදම 

උපතල්ඛ්නතයහි තකොටසාක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිතයෝග කරන ලදී.  

 
“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,951,499,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 1,751,180,000 

 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,751,180,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 2,750,000,000 

 
“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 2,750,000,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 2.- பிரதம அமமச்சர் அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 770,471,000  
 

“தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 770,471,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 484,800,000 

 

“தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா  484,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 4.- உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 100,443,000  

 

“தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 100,443,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 31,300,000 
 

“தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 31,300,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 5.- அமமச்சரமவ அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 78,085,000 
 

“தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 78,085,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 12,200,000 
 

“தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 12,200,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமைப்பு 6.- அரசாங்க சசமவகள் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 188,713,000 
 

“தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 188,713,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 254,200,000 
 

“தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 254,200,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமண யின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 7.- நீதிச்சசமவகள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 40,594,000  

 

“தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 40,594,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 7,700,000 
 

“தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 7,700,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 8.- சதசிய வபாலிஸ் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 71,896,000  
 

“தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 71,896,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 1,530,000 
 

“தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 1,530,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமைப்பு 9.- நிருவாக சமன்முமறயீட்டு நியாயசமப 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 22,455,000  
 

“தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 22,455,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 850,000 
 

“தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 850,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 10.- இைஞ்சம் அல்ைது ஊழல்கள் பற்றிய 

சார்த்துதல்கமளப் புைனாய்வு வசய்வதற்கான ஆமணக்குழு 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 297,256,000 
 

“தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 297,256,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 15,600,000 
 

“தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 15,600,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 11.- நிதி ஆமணக்குழு அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 44,086,000  
 

“தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 44,086,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 102,900,000 
 

“தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 102,900,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமைப்பு 12.- சதசிய கல்வி ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 35,502,000  
 

“தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 35,502,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 4,150,000 
 

“தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 4,150,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 13.- இைங்மக மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 186,046,000 
  

“தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 186,046,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 6,100,000 
 

“தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான  

ரூபா 6,100,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 16.- பாராளுமன்றம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 1,923,267,000 
  

“தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,923,267,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 130,800,000 
 

“தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 130,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமைப்பு 17.- பாராளுமன்ற முதல்வாின் அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 34,978,000 

 

“தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 34,978,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 1,300,000 
 

“தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,300,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 18.- பாராளுமன்ற பிரதம அரசாங்க வகாறடாவின் 

அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 40,643,000 

 

“தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 40,643,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 1,600,000 
 

“தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,600,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 19.- பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்சித் தமைவர் அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 79,588,000 

 

“தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 79,588,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 4,500,000 
 

“தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 4,500,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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தமைப்பு 20.- சதர்தல்கள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 4,473,446,000 

 

“தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 4,473,446,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 56,500,000 
 

“தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 56,500,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 21.- கணக்காய்வாளர் அதிபதி 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 1,377,691,000  
 

“தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,377,691,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 106,800,000 

 

“தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 106,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 22.- நிருவாகத்துக்கான பாராளுமன்ற ஆமணயாளர் 

அலுவைகம் 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 20,146,000 
 

“தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 20,146,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 800,000 
 

“தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 
  

தமைப்பு 22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமைப்பு 23.- கணக்காய்வுச் சசமவகள் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 52,234,000 

 

“தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 52,234,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 2,800,000 
 

“தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 2,800,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 23, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச்வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 24.- சதசிய வகாள்வனவு ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 43,562,000 

 

“தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 43,562,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 6,500,000 
 

“தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா  6,500,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 24, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 25.- எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் வசைவு ரூபா 10,427,000 
 

“தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவுக்கான 

ரூபா 10,427,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- வசயல்முமறச் வசயற்பாடுகள் - மூைதனச் 

வசைவு ரூபா 1,200,000 
 

“தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவுக்கான 

ரூபா 1,200,000 அட்டவமணயிற் சசர்க்கப்படுமாக”  எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

  

தமைப்பு 25, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மூைதனச் வசைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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Question, "That the sum of Rs. 1,951,499,000, for Head 1, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs.1,751,180,000 

 
Question, "That the sum of  Rs.1,751,180,000, for Head 1, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,                    
Rs. 2,750,000,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,750,000,000, for Head 1, 

Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 

HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 770,471,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 770,471,000, for Head 2, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                         
Rs. 484,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 484,800,000, for Head 2, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 

HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 100,443,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 100,443,000, for Head 4, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 31,300,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 31,300,000, for Head 4, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  
Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

HEAD 5.- OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS  
 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 78,085,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 78,085,000, for Head 5, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

 

Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 12,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 12,200,000, for Head 5, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  

Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 

HEAD 6.- PUBLIC SERVICE COMMISSION    
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 188,713,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 188,713,000, for Head 6, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 254,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 254,200,000, for Head 6, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 40,594,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 40,594,000, for Head 7, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to. 

 

Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,                     
Rs. 7,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 7,700,000, for Head 7, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 7, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 

HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION   
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs. 71,896,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 71,896,000, for Head 8, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

171 172 



2016  තනොවැේබර් 19  

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 1,530,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,530,000, for Head 8, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                    
Rs. 22,455,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,455,000, for Head 9, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                         
Rs. 850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 9, Programme 01, 

Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF 
BRIBERY OR CORRUPTION  

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                   

Rs. 297,256,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 297,256,000, for Head 10, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 15,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 15,600,000, for Head 10, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION  

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 44,086,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 44,086,000, for Head 11, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure,                          
Rs. 102,900,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 102,900,000, for Head 11, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

HEAD 12.- NATIONAL EDUCATION COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 35,502,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 35,502,000, for Head 12, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 12, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 4,150,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 4,150,000, for Head 12, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 12, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 186,046,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 186,046,000, for Head 13, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 6,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 6,100,000, for Head 13, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 16.- PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                     
Rs 1,923,267,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 1,923,267,000, for Head 16, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 130,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 130,800,000, for Head 16, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 
PARLIAMENT 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                 
Rs. 34,978,000   

 
Question, "That the sum of  Rs. 34,978,000, for Head 17, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
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Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 1,300,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,300,000, for Head 17, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 
 

HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVT. WHIP OF  
PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  

Rs. 40,643,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 40,643,000, for Head 18, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 1,600,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,600,000, for Head 18, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
HEAD 19.- OFFICE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION OF  

PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 79,588,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 79,588,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                        
Rs. 4,500,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 4,500,000, for Head 19, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 
 

HEAD 20.- ELECTIONS COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                   
Rs. 4,473,446,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. . 4,473,446,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                       
Rs. 56,500,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 56,500,000, for Head 19, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 21.- AUDITOR GENERAL  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent Expenditure,                
Rs. 1,377,691,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,377,691,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,                      
Rs. 106,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 106,800,000, for Head 19, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 22. - OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER 
FOR ADMINISTRATION 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure                

Rs. 20,146,000 
 

  

Question, "That the sum of Rs. Rs. 20,146,000, for Head 22,  
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure                    
Rs. 800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 800,000 for Head 22,  Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 23. - AUDIT SERVICE COMMISSION 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure                   
Rs. 52,234,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 52,234,000, for Head 23,  

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 23, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure                       
Rs. 2,800,000 

  
Question, "That the sum of Rs. 2,800,000, for Head 23,  Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 23, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 24. - NATIONAL PROCUREMENT COMMISSION 
 

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure                  
Rs. 43,562,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 43,562,000, for Head 23, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 24, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
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Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure 
Rs.6,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs.6,500,000, for Head 24  Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
 
Head 24, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 
 

HEAD 25. - DELIMITATION COMMISSION  
 

Programme 01.  - Operational Activities - Recurrent Expenditure                  
Rs. 10,427,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 10,427,000, for Head 25, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 25, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 

 
Programme 01.  - Operational Activities - Capital Expenditure 

Rs.1,200,000 
 

Question, "That the sum of Rs.1,200,000, for Head 25,  Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

 
Head 25, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

"කාරක සාභාව ප්රගතිය වාර්තා ක  යුතු යයිද, නැවත රැසා්වීම 

සාතහා අවසාර ගත යුතුය" යි ද මම තයෝජනා කරනවා.  

 
ප්රශ් ය විමෙ  ලදින්  ෙභා ෙේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
අ. භා. 5.20ට පාර්ලිමේන්තුවට ප්රගතිය වාර්තා කරනු පිණිෙ 

ෙභාපතිතුමා මූලාෙ මයන් ඉව්ත විය. 
කාරක ෙභාව ප්රගතිය වාර්තා කරයි   ැවත රැේවීම 2016 

ම ොවැේබර් 21 ව  ෙඳුදා. 
 

பி.ப. 5.20க்கு குழுவின் பாிசீைமன பற்றி அறிவிக்கும் வபாருட்டு 

தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்திலிருந்து அகன்றார்கள்.  

குழுவினது பாிசீைமன அறிவிக்கப்பட்டது; மீோ்ண்டும் கூடுவது  

2016 நவம்பர் 21, திங்கட்கிழமம. 
 

At 5.20 p.m. the Chairman left the Chair to report Progress. 
Committee report Progress; to sit again on Monday,  21st 

November, 2016. 
 
 

කේතැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් ිරරිඇේල  මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move,  

"That Parliament do now adjourn." 

 
ප්රශ් ය ෙභාභිමුඛ කර  ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்வபற்றது. 

Question proposed. 

ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயக அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

සාභාව කල් තබන අවසා්ථාතේ තයෝජනාව, ගරු තමොතහොමඩ් 

නවවි මන්ත්රීතුමා. 

 
 

පු්තතලම මූලික මරෝහල මධයම රජය පවරා ගැනීම 
புத்தளம் ஆதார மவத்தியசாமைமய மத்திய அரசு 

வபாறுப்சபற்றல் 
 TAKEOVER OF PUTTALAM BASE HOSPITAL BY CENTRAL 

GOVERNMENT  
 

[5.21p.m.] 

 

ගරු මමොමහොමඩ්  වවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, thank you very much for giving me this 
opportunity to move the following Adjournment Motion:  

"Puttalam District has only one National Hospital based in Chilaw. 
The Puttalam Hospital, which is a Base Hospital, is functioning 
under the Provincial Council and is undergoing so many difficulties 
due to shortage of almost all facilities required for a hospital 
including doctors, nurses, other staff and many other physical 
resources. People in Puttalam residing at a radius of some 20 km are 
getting treatment from this hospital and, due to lack of said 
resources, are often transferred to the other hospitals in Chilaw. 

Therefore, considering the difficulties the people in Puttalam area 
have encountered in getting treatment to their illnesses and also in 
view of the lack of resources in the Puttalam Hospital as well as the 
vast area covered by this hospital in rendering its services to the 
public due to lack of other hospitals at its close proximity, the Hon. 
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine is requested 
to take necessary action to take over the Puttalam Base Hospital to 
the Central Government and provide it with all human and physical 
resources required to treat the vast number of patients seeking daily 
treatment from it." 

This is regarding the Base Hospital in the Puttalam 
Electorate. This particular hospital is a type A Base 
Hospital covering a vast area of a minimum radius of 20 
kilometres including places like Kalpitiya, 
Wanathawilluwa, a part of  Anamaduwa and the islands. 
This hospital renders its services to so many Army, Navy 
and Air Force camps and also cater to the needs of almost 
500,000 people and another 40,000 to 50,000 displaced 
people from Mannar. However, for the last so many 
years, patients coming to this hospital for treatment have 
been suffering due to a lot of shortcomings. There are 
four major hospitals 30 miles away from Puttalam in 
areas like Chilaw, Marawila, Kuliyapitiya and Negombo 
treating the people of those areas. But, this particular Base 
Hospital is the only hospital that covers this vast area.  

There are so many shortcomings in this hospital. We 
have been trying to address those shortcomings, but 
unfortunately we have not succeeded. In fact, there are 
only 65 doctors; that is 50 per cent of the requirement. 
The hospital should have 230 to 250 nurses, but only 140 
nurses are there; that is  50 per cent of the requirement. 
Whenever a new batch of nurses come, they stay there for 
a few months and get transferred to Kurunegala. Talking 
about the minor staff, it has become a major problem for 
us. Seventy five per cent of the minor staff employed at 
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the hospital are from Kurunegala. They come in the 
morning and by about 2.30 p.m. or 3.00 p.m., they go 
back.  Sometimes, in the night, even to transfer patients 
from the Puttalam Hospital to another hospital, we do not 
have minor staff. When we request for staff from the 
Provincial Council, they send people from Kurunegala 
and after a few months they go back. Therefore, this 
shortage of staff has been there right throughout and they 
are unable to treat or look after the patients because of 
this staff shortage.   

As you know, the kidney disease and other diseases 
are more common in our area. Very unfortunately, we do 
not have dialysis machines to treat those patients and we 
do not have a CT Scanner too. The adjoining hospitals are 
getting all those equipment, but we do not. I would also 
like to refer to the operating theatre there. For the last 15 
years, we have not had a good operating theatre. When I 
was the Provincial Minister of Health in the North-
Western Province, I was able to supply the hospital an 
operating theatre and even after 15 years, they are still 
managing  with that. Then, I will come on to the ICU. 
That too was started when I was the Provincial Minister 
of Health. I am sure the Director is here. To date, after 15 
years, only two patients can be treated in that unit as there 
are only two beds. But, we need more - at least 10 to 15 
beds. This too, we are unable to get. However much we 
tell the North-Western Provincial Council, we have not 
got anything from them.  

Therefore, I have a request. I would like to mention 
that our Electorate gave the maximum support to the 
present Government. At the Presidential Election, we won 
that Electorate by 35,000 votes and at the  the 
Parliamentary Election by 30,000 votes.  Our Electorate 
was mostly responsible for forming this Government by 
winning that District at both these elections. Now, the 
people are questioning us, “What is being done?" and we 
have to reply them.  

When the patients go to the Puttalam Base Hospital, 
they come back empty-handed. There are two maternity 
wards there, out of which the latest one was constructed 
when I was the Provincial Minister of Health. Six 
hundred births take place in this hospital per month. 
When you go there, you would see that three expectant 
mothers occupy one bed. This is the situation today in the 
Puttalam Base Hospital.   

 
ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Member, you have to wind up now.  

 
ගරු මමොමහොමඩ්  වවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Sir, just give me five more minutes, please.  

Then, I move on to the OPD where more than 750 
patients per day go for treatment; but they come back 
empty-handed. These are the things that are happening 
there. The Central Government is sending money to the 
North-Western Provincial Council, but unfortunately, 
after I left the Provincial Council, for the last 10 to 15 
years, nothing had been spent on this hospital and this has 
become a major issue.  

Therefore, I request the Hon. Minister of Health, 
Nutrition and Indigenous Medicine to take this hospital 
under the Central Government.  The Hon. Minister should 
not say, "No, we cannot". I want a team of officials from 
the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine of the Central Government to go into this 
matter. I am also prepared to help them. You cannot say 
that it cannot be taken over by the Central Government. 
We have to think of the people who are living there, the 
suffering they are undergoing and the number of deaths 
that have taken place.   

Sir, there is an accident ward and you would not 
believe, there is only one wheel chair. So, for them to get 
an x-ray, they have to wait for one patient to be taken in 
the only wheel chair and brought back. This is the 
situation there. So, I request the Hon. Minister not to give 
the answer, "We are not prepared to take over this 
hospital".  I request the Hon. Minister to send a team to 
go into the difficulties and the problems faced by the 
people there. I am prepared to help them. As a former 
Minister of Health of the North-Western Provincial 
Council,  I am proud to say that I did what I could. 

Once again, I want to mention that this Electorate 
gave the maximum support to form this Government by 
winning the Electorate by 35,000 votes at the Presidential 
Election and by 30,000 votes at the Parliamentary 
Election. Therefore, I beg of you to go into this matter, 
have an inquiry, and help us.  

 
ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
So, who is at fault? 

 
ගරු මමොමහොමඩ්  වවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

Definitely, I know that the North-Western Provincial 
Council will not help us. Whatever money that you send 
from here to the Provincial Council is made use of by 
them. There is a shortage of  50 per cent of doctors and 50 
per cent of nurses.  And 70 per cent of the minor staff is 
from Kurunegala. That is the position there. Therefore, 
once again, I request the Hon. Minister - in fact, he should 
have been here today - to take over this hospital. I would 
not take "No" for an answer. The minimum you can do is 
to send a team of officials there - I am prepared to help 
them - and please be good enough to take a decision only 
after that.  Please, do not say, “We are not going to take it 
over.” 

Thank you.  
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ගරු බන්දුල ලාේ බණ්ඩාරිමගොඩ මහතා 
(மாண்புமிகு பந்துை ைால் பண்டாாிவகாட) 

(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

ගරු නිතයෝජය කථානායකතුමනි, ගරු තමොතහොමඩ් නවවි 

මන්ත්රීතුමා විසින් සාභාව කල් තබන අවසා්ථාතේදී දදිිපපේ කරන 

ලද තයෝජනාව මා සා්ිකර කරනවා.  

 

[අ.භා. 5.29] 

 

ගරු (මහාචාර්ය  රශු මාරිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිතයෝජය කථානායකතුමනි, තසාෞඛ්ය ක්තෂේත්රය 

සාේබන්ධ්තයන් අිළ දදිිපතේ දී ක්රියාේමක කරන්න බලාතපොතරොේතු 

වන වැඩ ිළිබතව  තුිබන්, ගරු තමොතහොමඩ් නවවි මන්ත්රීතුමා 

විසින් සාභාව කල් තබන අවසා්ථාතේදී දදිිපපේ කරන ලද 

තයෝජනාතේ සාතහන් වුණු කරුණු ිළිබබතව තනොතයකුේ 

ක්රියාමාර්ග ගැනීමට බලාතපොතරොේතු තවනවා. ඒ වාතේම, ඒ 

සාේබන්ධ්තයන් කරුණු දැක්වීමට අවසා්ථාවක් ලැබීම ිළිබබතව මා 

සාතුටට පේ තවනවා.  

ගරු තමොතහොමඩ් නවවි මන්ත්රීතුමා සාතහන් ක  ප්රශ්නය 

පුේතලම දිසා්ත්රික්කතේ  විතරක් තිතබන එකක් තනොතවයි. 

නවදයවරුන්තේ හිඟයේ එක්ක ලංකාතේ තනොතයකුේ ප ාේවල 

ඒ ප්රශ්නය උේගත තවලා තිතබනවා. ප්රතිකාර ගන්න 

බලාතපො තරොේතුතවන් තරෝහල්වලට යන දුෂ්කර ප ාේවල 

තරෝගීන්ට නියමිත අයුිපන් ඒ තසාේවාව ලැතබන්තන් නැහැ. ඒක 

බරපත  ප්රශ්නයක්. ඒ බරපත  ප්රශ්නයට එක තහේතුවක් තමයි, 

තදොසා්තරවරුන්තේ හිඟය. නවදයවරු 17,000ක් පම  තමයි 

ලංකාතේ දන්තන්. නමුේ තලෝක තසාෞඛ්ය සාංවිධ්ානතේ  -WHO 

එතක්- නිර් ායක අනුව නවදයවරු 40,000ක් පම  ලංකාතේ 

සිටිය යුතුයි. අතප් රතට් නවදය විදයාලවලට ඇතු ේ තවන්තන් 

අවුරුේදකට 1,250ක පම  ිකෂය සාංඛ්යාවක් පම යි. දුෂ්කර 

ප ාේවල තරෝහල්වල තසාේවය කරන නවදයවරුන් ගේතාම, 

ඔවුන්තේ නේ විතරයි ඔවුන් තසාේවය කරන සා්ථානතේ  තිතබන්තන්. 

නියමිත තසාේවාව ලබා තදනවා තවනුවට ඔවුන ් දන්තන් තකො ඹ. 

ඒකට ප්රධ්ාන වශතයන් වගකිව යුතුයි, රජතේ  නවදය 

නිලධ්ාිපන්තේ සාංගමය. ඔවුන්තේ ඡන්ද පදනම හදා ගන්න ඒ අය 

ප්රතයෝජනයට අරතගන, එවැනි අඩු පාඩු තකතරහි ඔවුන්තේ ඇසා් 

තයොමු කරන්තන් නැතුව ක්රියා කරන ංකාරය අිළ දකිනවා.  

 
ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමනි, දැන් කථාව අවසාන් කරන්න. 

 
ගරු (මහාචාර්ය  රශු මාරිංංහ මහතා 
(மாண்புமிகு (சபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 
ගරු නිතයෝජය කථානායකතුමනි, විතශේෂතයන්ම තසාෞඛ්ය 

ක්තෂේත්රය වැඩිදියුණු කරන්න විශාල වැඩ ිළිබතව ක් ක්රියාේමක 

කරන්න වේමන් රජය බලාතපොතරොේතු තවනවා; විප්ලවීය 

තවනසාක් ඇති කරන්න අිළ බලාතපොතරොේතු තවනවා. ඒ යටතේ 

අිළ ක්රියාේමක කිරීමට බලාතපොතරොේතු වන එක තදයක් තමයි 

'තසාෞඛ්ය රක්ෂ  ක්රමය'.  ගරු නිතයෝජය කථානායකතුමනි, ඒ 

ගැන තපොඩ්ඩක් කථා කරන්න මම ඔබතුමාතගන් අවසාර 

දල්ලනවා. 'තසාෞඛ්ය රක්ෂ  ක්රමය' කියන්තන් දතාම තහොත 

තදයක්. ඒ හරහා අවුරුදු 5-19 දක්වා කාණ්ඩතේ  ප ගවන මිලියන 

4.5ක් වන පාසාල් දරුවන් සාතහා එක් අතයකුට රුිළයල් ලක්ෂ 

තදකක් බැගින් වටිනා රක්ෂ ාවර යක් ලැතබනවා.  

මතේ අේදැකීම අනුව  තබොතහෝ රටවල පාසාල් සි ගන් සාතහා 

රක්ෂ  ක්රමයක් තිතබනවා. දරුතවක් අසානීප වන විටම රක්ෂ  

ක්රමයක් තිතබන බව මතක් වු ාම බියක් ඇති තවන්තන් නැහැ. ඒ 

බිය නැති වීම තු , තදමේිළයන් තලොකු පීඩනයකින් නිදහසා් 

තවනවා. ඒ නිසාා අසානීප වුණු ගමන්  ඟම තිතබන 

ඩිසා්තපන්සාිපයකට ගිහිල්ලා,  ඟම දන්න තදොසා්තර මහේමයා හමු 

තවලා තබතහේ ටික ගන්න හැකියාව ලැතබනවා. ඒ 

රක්ෂ ාවර ය තුිබන් දරුවන්ට තසාෞඛ්ය ප්රතිලාභ ලැතබනවා 

වාතේම, ඒ දරුවන්තේ තදමේිළයන්ට මානසික ප්රතිලාභයකුේ 

ලැතබනවා. ඒ තදමේිළයන්ට තලොකු ශක්තියක් ලැ තබනවා. ඒ නිසාා 

තලඩ හැතදන එකේ අඩු තවනවා; මානසිකව තලඩ තවන්තන් 

නැහැ. ඒ හරහා ඒ සියලු කාර ාවලට විසාඳුේ ලබා ගත හැකි 

තවනවා.  

ගරු තමොතහොමඩ් නවවි මන්ත්රීතුමා ක  තයෝජනාව අනුව 

අනාගතතේ දී නවදය විදයාලවලට වැඩි වැඩිතයන් සි ගන් බතවා 

ගනිමින්, නවදය අධ්යාපනය වැඩිදියුණු කරමින්, රජතේ  නවදය 

අධ්යාපනය වාතේම තපෞේගලික නවදය අධ්යාපනයේ රජතේ  

ප්රතිපේතියක් හැටියට දදිිපයට තගන යමින් තේ ප්රශ්නය විසාතන්න 

අපට හැකියාව ලැතබයි කියලා මා ප්රාර්ථනා කරනවා.   

 

ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. A. Aravindh Kumar.  

You have to wind up within a few minutes because the 
Hon. Gayantha Karunatileka  has to  reply on behalf of 
the Minister. And before him, the Hon. Faiszer 
Musthapha will also speak a few words.  

 
[பி.ப. 5.32] 

 

ගරු අ. අරවින්ේ කුණාමාර් මහතා 
(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 

(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
வகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கசள, இந்த ஒத்திமவப்புப் 

பிசரரமணமய முன்மவத்த வகௌரவ உறுப்பினர் நவவி 

அவர்களுக்கும் எனக்குப் சபசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த பிரதிச் 

சபாநாயகர் அவர்களுக்கும் நன்றி வதாிவித்துக்வகாள்வசதாடு, 

இந்தப் பிசரரமண மீது எனது கருத்துக்கமளக் கூறக் கிமடத்த 

வாய்ப்மபயிட்டும் மகிழ்ச்சியமடகிசறன்.  

மவத்தியசாமைகளில் நிைவும் குமறபாடுகள் பற்றி நானும் 

ஒருசிை விடயங்கமள இங்சக சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்சறன். 

அவர் கூறியபடி அவருமடய பிரசதசத்திசை எவ்வாறான 

குமறபாடுகள் இருக்கின்றசதா, அதற்கு நிகரான குமறபாடுகள் 

மமையகத்திலும் இருக்கின்றன. முன்வபல்ைாம் 

சதாட்டப்புறங்களிசை மவத்தியசாமைகள் அல்ைது dispensary 

எனச் வசால்ைப்படும் மருத்துவ நிமையங்கள் சதாட்ட 

நிருவாகத்தின் கீழ்தான் நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தன. முன்பு அங்சக 

இருந்த ஒரு நிருவாக முமற இன்று மாறிப்சபாயிருக்கிறது. 

காரணம், பை மவத்தியசாமைகள் சதசிய 

மயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அரசாங்கத்தினால் அமவ 

வபாறுப்சபற்கப்பட்ட பின்பு நாங்கள் அமனவரும் 

மகிழ்ச்சியமடந்சதாம். சதாட்ட மக்களுக்கு இந்த 

மவத்தியசாமைகளினூடாக நல்ை சசமவகள் கிமடக்குவமன்ற ஓர் 

எதிர்பார்ப்பு எமக்கு இருந்தது. ஆனால், இன்று அந்த எதிர்பார்ப்பு 

தமைகீழாக மாறியிருக்கிறது. இவ்வாறு சதசியமயமாக்கப்பட்ட 

மவத்தியசாமைகள் பை இன்று மூடப்பட்டிருக்கின்றன. எவ்வித 

மவத்திய நடவடிக்மககளும் இல்ைாத ஒரு நிமைமம 

சதாட்டப்புறங்களில் காணப்படுகின்றது. முன்பு ஏசதா ஒரு 

வமகயிசை அவர்களுக்கு கிமடத்து வந்த அந்த சசமவ 
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පාර්ලිතේන්තුව  

இப்வபாழுது பை சதாட்டங்களிசை முற்றாக 

இமடநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது.  

அதற்குப் புறம்பாக இன்வனாரு வமகயான நிமைமமயும் 

காணப்படுகின்றது. ஒரு சிை மவத்தியசாமைகளிசை மவத்திய 

அதிகாாிகள் இருக்கின்றார்கள்; சசமவயாளர்கள் 

இருக்கின்றார்கள். ஆனால், அவர்கள் பகலில் தமது கடமம சநரம் 

முடிந்தபின் மவத்தியசாமைமய மூடிவிட்டுச் வசன்றுவிடுவார்கள்.  

சதாட்டப்புற மக்கள் காமை முதல் மாமை வமர சதாட்டங்களிசை 

சவமை வசய்துவிட்டு, அதன் பிறகுதான் தங்களது சநாய்களுக்காக 

மருத்துவமர நாடிச் வசல்ைசவண்டியிருக்கிறது. அதனால், 

அவர்கள் மவத்தியசாமைக்குச் வசல்கின்ற சநரத்தில் அது 

மூடப்பட்டிருக்கும். அரசாங்க மவத்தியசாமைகள் இயங்கும் 

காைவமரயமறக்குள் சதாட்டத் வதாழிைாளர்களால் வந்துசசர 

முடியாத நிமை காரணமாக மவத்தியசாமையின் சசமவகமள 

அவர்களால் வபற்றுக்வகாள்ள முடியாத அவைகரமான நிமைமம 

மமையகத்திசை காணப்படுகின்றது. இது ஒருபுறமிருக்க, இன்னும் 

பை இடங்களில் மவத்தியசாமைகள் இயங்கிக்வகாண்டிருந்தாலும் 

அங்கு மவத்தியர்கள் இல்மை. 

மமையகத்மதப் வபாறுத்தளவிசை அது மிகவும் 

புறந்தள்ளப்பட்ட, பின்தங்கிய ஒரு பிரசதசமாகும்.  அந்த வமகயில் 

அங்சக அதிக காைம் எந்த  மவத்தியர்களும் சசமவயில் 

இருப்பதில்மை. அவர்கள் சிறிது காைம் அங்சக 

சசமவயாற்றிவிட்டு அதன் பிறகு இடமாற்றத்மதப் 

வபற்றுக்வகாண்டு சவறு இடங்களுக்குச் வசன்றுவிடுவார்கள். 

அவர்களின் அந்த இடத்மதப்  பூர்த்தி வசய்வதற்கு சவறு எவரும் 

முன்வருவதில்மை. இவ்வாறான அவைகரமான நிமைமம 

சதாட்டப்புறங்களில் இருக்கின்றது. ஆகசவ, இதற்கு நாங்கள் 

முற்றுப்புள்ளி மவப்பதாயின், அதற்குாிய பாிகாரம் சதடசவண்டும். 

இந்த நாட்டிசை வாழும் அமனத்து மக்களுக்கும் சமமான 

சசமவகமள  சமற்வகாள்ள சவண்டிய பாாிய வபாறுப்பு சுகாதார 

அமமச்சுக்கு இருக்கின்றது. அந்த வமகயிசை, சதாட்டப்புற 

மக்கமள ஒதுக்கிவிட முடியாது. சதாட்டப்புற மக்களுக்கு மிக 

அதிகளவான சசமவகமள வழங்க சவண்டும். ஏவனனில், கடும் 

குளிாிலும் வவய்யிலிலும் மிகவும் கஷ்டமான நிமையில் வதாழில் 

வசய்பவர்கள்தான் அந்த மக்கள். ஆகசவ, அவர்களுக்கு அந்தச் 

சசமவ சபாய்ச் சசரும்வண்ணம் சுகாதார அமமச்சு தனது 

சசமவகமள விஸ்தாிக்க சவண்டுவமன்று சகட்டுக்வகாண்டு, 

விமடவபறுகின்சறன். நன்றி. வணக்கம்.  

 
[5.36p.m.] 
 

ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා (පළා්ත ෙභා හා පළා්ත පාල  

අමාතයතුමා  
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா - மாகாண சமபகள் மற்றும் 

உள்ளூராட்சி அமமச்சர்) 

(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 

Hon. Deputy Speaker, after listening to the Hon. 
Navavi, I thought I should say this.  I think, today,  at a 
time when we are dealing with devolution of power, 
taking a hospital from the periphery and giving it to the 
Centre is not a solution. He has done a great job as a 
Health Minister.   His Excellency Maithripala Sirisena's  
mandate is to serve the Centre and the periphery. So, I 
would invite the  Hon. Navavi to work together with the 
Health Ministry and  the Provincial Councils Ministry to 
take this hospital forward. I do not see taking the hospital  
back to the Centre as a solution as we have to develop the 
periphery as well as the Centre. 

Thank you, Sir.  

ගරු මමොමහොමඩ්  වවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

We must think of the suffering of the people. Please 
come there. You know the place. In fact, your father was 
responsible for putting up the Kuwait Hospital because of 

this problem. There is no excuse. Please give me a team. 
Let them come with me.  I will show them what we can 
do.   

 
ගරු ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා 
(மாண்புமிகு மபசர் முஸ்தபா) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

I will request the Hon. Minister to assist you in taking 
this hospital forward.  

 
ගරු මමොමහොමඩ්  වවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

When Hon. Fowzie was the Minister of Health -  

 
[අ.භා. 537] 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිමේන්තු 

ප්රතිෙංේකරණ හා ජ මාධය අමාතය ෙහ රණ්ු  පක්ෂමේ 

ප්රධා  ෙංවිධායකතුමා   
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிைக்க - பாராளுமன்ற 

மறுசீரமமப்பு மற்றும் வவகுசன ஊடக அமமச்சரும் அரசாங்கக் 

கட்சியின் முதற்சகாைாசானும்) 

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 

ගරු නිතයෝජය කථානායකතුමනි, අතප් ගරු තමොහමඩ් නවවි 

මන්ත්රීතුමා  පුේතලම තරෝහතල් තිතබන අඩු පාඩුකේ, තරෝහතලන් 

ප්රතිකාර ගන්නට එන තරෝගීන්ට මුහු පාන්නට සිදු වන ප්රශ්න 

අවතබෝධ් කරතගන, ප ාේ සාභාතේ තසාෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට  

තේ තරෝහල සාමඟ තිබුණු සාමීප සාේබන්ධ්තාව ගැනේ කල්පනා 

කරලා, දතාම තහොත අවතබෝධ්යකින්, තලොකු හැඟීමකින්, ඒ 

තරෝහතල් තේේවය ගැන තේ ගරු සාභාව දැනුවේ කරමින් අද දින 

සාභාව කල් තබන අවසා්ථාතේ තයෝජනාවක් දදිිපපේ කර 

තිතබනවා.  තසාෞඛ්ය ඇමතිතුමාට අද දින තේ අවසා්ථාවට සාහභාගි 

වීමට තනොහැකි නිසාා එතුමා තේ ිළිබතුර සාභාවට දැනුේ තදන්න 

කියලා මා දැනුවේ  ක ා. එතුමා තේ අවසා්ථාතේ ගරු සාභාතේ 

තනොසිටියේ,  තමම සාභාව කල් තබන අවසා්ථාතේ තයෝජනාව 

ිළිබබතව අධ්යයනය කරලා,  එතුමා ඒ ගැන  අවධ්ානය තයොමු කර 

තිතබනවා.  

පුේතලම තරෝහතල් සාේපේ හිඟකමේ, අවට තවනේ තරෝහල් 

තනොමැතිකමේ නිසාා විශාල බල ප්රතේශයකට තසාේවය සාලසාන 

තැනක් හැටියට තේ තරෝහතල් තිතබන වටිනාකම ගැනේ එතුමා 

සාතහන් කර තිතබනවා.  අද වන විට එම තරෝහතල් තිතබන මානව 

හා තභෞතික සාේපේවල අඩුපාඩුකේ ිළිබබතවේ එතුමා අවධ්ානය 

තයොමු කර තිතබනවා. තේ තරෝහල ප ාේ සාභා තරෝහලක් හැටියට 

තියන්තන් නැතිව මධ්යම රජය යටතට අර තගන මූලික තරෝහලක් 

හැටියට දිනපතා ප්රතිකාර ගන්න එන තරෝගීන්ට ප්රතයෝජනවේ 

තැනක් බවට පේ කරන්නය කියන දල්ලීම තමයි ගරු තමොහමඩ් 

නවවි මන්ත්රීතුමා සාතහන් කරන්තන්.  
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[ගරු අ. අරවින්ේ කුමාර් මහතා] 
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නමුේ  ප ාේ සාභා සාතහා තව තවේ බලය තබදා තදන්න ඕනෑ 

කියන මතතේ  තමයි තසාෞඛ්ය ඇමතිතුමා ප්රතිපේතිමය වශතයන් 

දන්තන්. ඒ නිසාා ප ාේ සාභාව සාතු තරෝහලක් මධ්යම රජයට පවරා 

ගැනීම ගැන එතුමාතේ කිසිම එකඟතාවක් නැති බවේ සාතහන් 

කරන්නය කියලා කිේවා. ඒ තකතසාේ තවතේ එතුමා මධ්යම රජතේ  

තසාෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට, ප ාේ සාභාව විසින් පාලනය කරන 

තේ තරෝහල සාේබන්ධ්තයන් ඇති සියලුම අඩුපාඩුකේ ගැන 

අවධ්ානය තයොමු කරලා, ඒ සාතහා අවශය සියලු පහ ගකේ මධ්යම 

රජතයන් ලබා තදන්නට පුළුවන්කම තිතබනවාය කියන එක ගැන 

සාභාව දැනුවේ කරන්නය කිේවා. මා නිතයෝජනය කරන  

ප්රතේශතේ  ඇල්ිළටිය තරෝහතල් පාලනය තිතබන්තන්ේ ප ාේ 

සාභාවටයි. නමුේ මා එහි අඩු පාඩු ිළිබබතව  තසාෞඛ්ය ඇමතිතුමාට 

කිේව ගමන්ම එතුමා  දිනයක් තයොදාතගන එහි ංවා.  සියලුම 

නවදයවරුන් කැතවලා; ප ාේ සාභාතේ නිලධ්ාිපන් කැ තවලා,  

අඩුපාඩුකේ සියල්ලටම සාවන් දුන්නා. ලබන අවුරුේතේ එම 

තරෝහලට තට්ටු හතක තගොඩනැඟිල්ලක් ලබා තදන්නේ, අතනකුේ  

අඩු පාඩුකේ සියල්ල සාේපූර්  කිරීමටේ  අවශය ිළයවර තගන 

තිතබනවා. ඒ නිසාා ප ාේ සාභාව මඟින්ද, මධ්යම රජය මඟින්ද 

පාලනය වන්තන් කියන එක අදා  වුතණ් නැහැ.  එතුමා ඒ ගැන 

පැහැදිලිවම කියන්න කිේවා.  ඔබතුමාට  අවශය නේ තසාෞඛ්ය 

ඇමතිතුමාේ එක්ක තේ ගැන  කථා කරලා,  දිනයක් තයොදාතගන 

එතුමාව එම  තරෝහලට එක්ක තගන යන්න කියලා මා තයෝජනා 

කරනවා. එතුමා අදා  නිලධ්ාිපනුේ එක්කයි එන්තන්. ප ාේ 

සාභාතේ නිලධ්ාිපනුේ එනවා. එතුමා තිතබන අඩුපාඩුකේ ිළිබබතව 

තසාොයා බලා,  තරෝගීන්තේ සාංඛ්යාව අනුව අවශය සියලු පහ ගකේ 

මධ්යම රජතයන් ලබා තදන්නට කටයුතු කරයි.  

තමවර අය වැතයන් තසාෞඛ්යයට විශාල මුදලක් තවන් කර 

තිතබනවා. ඒ වාතේම එම විෂය ගැන ප්රාතයෝගිකවේ ගරු 

ඇමතිතුමාට තහොත අවතබෝධ්යක්  තිතබනවා. ඒ නිසාා ඔබතුමාතේ 

ප්රශ්නයට ිළිබතුර හැටියට අඩු පාඩුකේ අතිපන් මානව හා තභෞතික 

සාේපේ ලබා දීම සාේබන්ධ්තයන් කිසිම ගැටලුවක් පැන නඟින්තන් 

නැහැ. ඒවා ලබා තදන්නට එතුමා එකඟතාව ප  කර තිතබනවා. 

හැබැයි, ප ාේ සාභාතේ පාලනය යටතේ තිතබන   තරෝහලක්,  

මධ්යම රජය යටතට ලබා ගැනීම ිළිබබතව ප්රතිපේතිමය වශතයන් 

එතුමා කිසි තලසාකින්වේ එකඟතාවක් නැහැ. රජතේ  ප්රතිපේතියේ 

ඒකයි. ඒ නිසාා- 

 
ගරු මමොමහොමඩ්  වවි මහතා 
(மாண்புமிகு முஹமட் நவவி) 

(The Hon. Mohamed Navavi) 

When His Excellency the President was the Minister 
of Health about three years ago, the Chilaw Hospital was 
taken over by the Central Government. Why can we not 
follow the same thing? 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
මම කිේතේ,  වර්තමාන තසාෞඛ්ය ඇමතිතුමා විසින් මට සාතහන් 

කරන්න කියපු ිළිබතුරයි.  

 

ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

නැවත ඒ බලය ගන්න ගිහිල්ලා තන් වරේදා ගේතේ. එතහම 

කරන්න තනොතවයි තන්, තේ රජය ංතේ.  
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண்புமிகு கயந்த  கருணாதிைக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ඕේ. ඒ නිසාා ඒ කාලතේ  තිබුණු ප්රතිපේතිවලට වඩා දැන් 

ප්රතිපේතිවල තවනසා්කමක් තිතබනවා. තවදුරටේ බලය විමධ්යගත 

කිරීම ගැන තමයි දැන් බලන්තන්. එතහම නේ මම හිතනවා, 

ඔබතුමාට තේ ිළිබතුර ගැන සාෑහීමට පේ තවන්න පුළුවන් කියලා.  

තේ තරෝහතල් අඩු පාඩුකේ සාේපූර්  කරලා දියුණු තරෝහලක් 

බවට පේ කිරීමට තසාෞඛ්ය ඇමතිතුමා අනිවාර්යතයන්ම කටයුතු 

කරන බව සාතහන් කරන්නය කියලා එතුමා මට පුන පුනා කිේවා.  

 

ගරු නිමයෝජය කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Navavi,  it was a  very genuine effort by you. 

You have been working wonderfully when you were the 
Provincial  Minister of Health. So, Parliament recognizes 
your emotional feelings. As the Hon. Gayantha  
Karunatileka said the Hon. Minister is very concerned 
about this. Therefore,  he will support you. He will make 
sure to come to your electorate and support the hospital.  

Thank you very much.  
 
ප්රශ් ය විමෙ  ලදින්  ෙභා ෙේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.45ට  2016 ම ොවැේබර් 
16 ව  දි  ෙභා ෙේමතිය අනුව  2016 ම ොවැේබර් මෙ 21 ව  
ෙඳුදා පූ. භා. 9.30 ව  මතක් කේ ගිමේය. 

அதன்படி பாராளுமன்றம் பி. ப. 5.45 மணிக்கு, அதனது 2016 

நவம்பர் 16ஆந் திகதிய தீர்மானத்துக்கிணங்க, 2016 நவம்பர் 21, 

திங்கட்கிழமம மு. ப. 9.30 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament Adjourned accordingly at 5.45 p.m. until  9.30  a.m.  on 
Monday, 21st November, 2016 pursuant to the Resolution of Parliament 
of 16th November, 2016.  
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ෙැ.යු. 
 
තමම වාර්තාතේ අවසාාන මුද්ර ය සාතහා ස්ාවකීය නිවැරදි ක  යුතු තැන් දක්වනු ිපසි මන්ත්රීන් මින් ිළටපතක් තගන නිවැරදි ක  යුතු 
ංකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු තකොට, ිළටපත ලැබී තදසාතියක් තනොදක්මවා හැන්ොඩ් සාංස්ාකාරක තවත ලැතබන තසාේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் வசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தமது பிரதியில் வதளிவாகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் சவண்டும். 
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හැන්ොඩ් වාර්තා මකොළඹ 5 ිරරුළප  මාවම්ත  

රජමේ ප්රවෘ්තති මදපාර්තමේන්තුමේ පිහිටි රජමේ ප්රකාශ  කාර්යාංශමයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

මමම හැන්ොඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk මවේ අඩවිමයන්  

බාගත කළ හැක. 
 
 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள வகாழும்பு 5, கிருைப்பமன மாவத்மதயிலுள்ள  

அரசாங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரசாங்க வவளியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் வசலுத்திப் வபற்றுக்வகாள்ளைாம். 

 

 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் வசய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලංකා රජතේ  මුද්ර  තදපාර්තතේන්තුතේ මුද්ර ය කරන ලදී. 
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