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ජනාධිපතිතුමාගෙන් ලත් සංගේශ :  
     මහජන ආරක්ෂක ප්රකශ න  

 
නිගේදන: 
මශනව හිමිකම් සංවිධශන  (සංස්ථශගත කිරීශම්) පනත් 

ශකටුම්පත: ශරේෂධ්ශධිකරේශත රණරේ  
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ශපොදු වයශපශර පිබඳ ක කශරක සවශව: සශමශකයක   

ආශේ  කිරීම 
පශර්ලිශම්න්තු කටයුතු පිබඳ ක කශරක සවශව: 

සශමශකයක න් නම් කිරීම 

අන්තර්ෙත ප්රධාාන කුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 
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சனாதிபதியிடமிருந்து வந்த தசய்திகள்: 

     தபாதுசனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 
 
அறிவிப்புக்கள்: 

மனித உாிகமகள் அகமப்பு (கூட்டிகைத்தல்) சட்டமூலம்: 

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு 

சபாநாயகரது சான்றுகர 
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ආොමික හා විොමික (සංගශෝධාන) පනත් ගකටුම්පත: 
පළමුවන වර කි වන ලදී  
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පාර්ලිගම්න්තු මන්ත්රීවුණ 
(2020 අශගෝස්තු 05වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරේශ න් ශත්රී පත් වූ) 

  

 

අ  
අඩෛක්කලනශදන්,  ශසල්වම් (වන්නි) 
අත්තනශ ක, අත්තනශ ක මුදි න්ශසේලශශේ  ෛශ න්ෛශ තිස්ස (ජශතික ලැයිස්තුව) 
අතශඋල්ලශ, අහමඩ් ශලබ්ශබ් මරික්කශර් (දිගශමඩුල්ල) 
අතුශකෝරළශේ, කශරි වසම් චමින්ද සම්පත් (ගශල්ල) 
අතුශකෝරල, අතුශකෝරශලලශශේ පැලවත්ශත් කපිල නුවන් (ත්රි ේශමල ) 
අතුශකෝරළ, අමරකීර්ති (ශපොශළොන්නරුව) 
අතුශකෝරල මහත්මි , තලතශ (රත්නපුර )  
අප්පුහශමි, මශකශවිට ආරච්චිශේ ශදොන් ශහක්ටර් හයිකයනස් (පුත්තලම) 
අශබ්ගුේවර්ධන,  පහලශේ ශරෝහිත පි තිස්ස (කළුතර) 
අශබ්වර්ධන, මහින්ද  ශපශ (මශතර) 
අශබ්සංහ, අශ ෝක ( රුේෑගල) 
අමරශසේන, තුෂශර ඉඳුනිල්  ( රුේෑගල) 
අමරවීර, මහින්ද (හම් න්ශතොට) 
අමරසූරි  ශමශනවි , හරිනි (ජශතික ලැයිස්තුව) 
අමුණුගම, දිලුම් සුරශජ්  ණ්ෛශර (මහනුවර) 
අරශෙශපොල මහත්මි , විජ පශල ශ්රී නශරශ න වශසල  ණ්ෛශරනශ ක ශමොශහොටාටශලලශශේ තාතශ  මශරි (ජශතික ලැයිස්තුව) 
අලගි වන්න, ලසන්ත අ. (ගම්පහ) 
අලවතුවල, ශජ්.තා. ( රුේෑගල) 
අලස්, ටිරශන් (ජශතික ලැයිස්තුව) 
අලහප්ශපරුම, ෛලස්   (මශතර) 
අලුත්ගමශේ, මහින්දශනන්ද   (මහනුවර) 
අශ ෝක, ප්රි න්ත  (පුත්තලම) 

අහමඩ්, ශසේනුලශබ්දීන් නතාර් (මෛකළපුව) 

ඉ 
ඉෂශක්, අබ්දුල් රහුමශන් (අනුරශධපුර ) 
 

උ 
     උඩු ඹුර,  යූ. ශක්. සුමිත් ( රුේෑගල) 

උද  මශර්, මයිල්වශගනම් (නුවරඑබඳ ) 
උඳුශගොෛ, රූපසංහශේ ප්රදීප් සමන්  මශර (ශකොළෙ) 

එ 
එදිරිමශන්න, ආරච්චිශේ සංජීව (කළුතර) 
එල්ලශවල, අකිල (රත්නපුර) 
එල්ලශවල, ලලිත් (කළුතර) 
 
 

ක 
කශජ්න්ද්රන්, ශසල්වරශසශ (ජශතික ලැයිස්තුව) 
කබ්රශල්, අකයත් නිවශඩ් (ජශතික ලැයිස්තුව) 
කශලයි අරසන්, තවරශජශ  (ජශතික ලැයිස්තුව) 
කශරි වසම්, හපුතන්ත්රි ගමශේ සශගර (ජශතික ලැයිස්තුව) 
කරුේශතිලක, ග න්ත (ගශල්ල) 
කරුේශකරම්, ශකෝවින්තන් (මෛකළපුව) 
කවිරත්න මහත්මි , ජම්බුගහ පිටිශතශගදර ශරෝහිණී  මශරි විශජ්රත්න (මශතශල්) 
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන්  ණ්ෛශර (මහනුවර) 
කිරිඳිශගොෛ, උද න චශමින්ද (මහනුවර) 
 මශරසංහ මහත්මි , ගීතශ සමන්මලී (ගශල්ල) 
 මශරතුංග, ශගවිඳු (ජශතික ලැයිස්තුව) 
 මශරසරි, ශක්.පී.එස්. (අනුරශධපුර) 
 මශර්, අ. අරවින්ේ ( දුල්ල) 
 මශර්, ශේලු (මහනුවර) 
ශකොඩිතුවක් , කරුේශදශස (මශතර) 
ශකෝටාශටාශගොෛ, ඇන්. නශලක  ණ්ෛශර (මශතශල්) 
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ෙ 
ගුේවර්ධන, දිශන්ෂ් චන්ද්ර රූපසංහ (ශකොළෙ) 
ගුේවර්ධන,  න්දුල (ශකොළෙ) 
ගුේවර්ධන,  දශමිණි නශරෝදම රූපසංහ (ජශතික ලැයිස්තුව) 
ගුේතිලක, උද කශන්ත (කෑගල්ල) 
ගශන්ෂන්, මශනෝ (ශකොළෙ) 
ගමලත්, සරිපශල (ශපොශළොන්නරුව) 
ගම්මන්පිල, උද  ප්රවශත් (ශකොළෙ) 
ගලප්පත්ති, උපුල් සංජීව (හම් න්ශතොට) 
ගුේවර්ධන මහත්මි , ශකෝකිලශ හර්ෂණී (ගම්පහ) 
ශගොෛශහේවශ, නශලක (ගම්පහ) 
ගමශේ මහත්මි , ෛ නශ (ජශතික ලැයිස්තුව) 
  

   

 ච 
චන්ද්රකශන්තන්, සවශන්සතුශරයි  (මෛකළපුව) 
චන්ද්රශසේන, එස්.එම්. (අනුරශධපුර ) 
 

ජ 
  

ජ ශකොඩි, ආරච්චිලශශේ සසර (ගම්පහ) 
ජ තිලක, විතශන පතිරේශේ මිලශන් සකයත් (ගම්පහ) 
ජ මහ, නලින්   ණ්ෛශර  ( රුේෑගල) 
ජ රත්න, අනුරශධ   (මහනුවර) 
ජ රත්න, පි ංකර (පුත්තලම)  
ජ වර්ධන, ශසේනශධීරශේ ශදොන් කවින්ද ශහේෂශන් (ගම්පහ) 
ජ සුමන, චන්න සුදත් (අනුරශධපුර) 
ජ ශසේකර, ද ශසරි  ( රුේෑගල) 
ජ ශසේකර, හල්කකලි  ශල්කමලශශේ ශප්රේමලශල් (රත්නපුර )  
 
 

ත 
තිලීපන්,  ලසංහම් (වන්නි) 

තවුෆීක්, මුහශම්දු ෂරිෆ් (ත්රි ේශමල ) 

තිස ටාටි ආරච්චිශේ, චමින්ද ජශනක ( දුල්ල) 

ශතොන්ෛමන්, ජීවන් (නුවරඑබඳ ) 

ශතන්නශකෝන්, ජනක  ණ්ෛශර (මශතශල්) 

ශතන්නශකෝන්, ප්රමිත  ණ්ෛශර (මශතශල්) 
 

ද  
දසනශ ක, ශදොන් ආතර් චශමර සම්පත් ( දුල්ල)  

ද සල්වශ, අගම්ශපොඩි ශමොහශන් ප්රි දර් න (ගශල්ල) 

ද සල්වශ ගිනිශේ මශහේන්ද්ර, හර්ෂ (ශකොළෙ) 

ද සල්වශ,   නිමල් සරිපශල ( දුල්ල) 

ද සල්වශ, එච්.එම්. පි ල් නි ශන්ත (කළුතර) 

ද සල්වශ, ෂශන් විජ ලශල් (ගශල්ල) 

දිගම් රම්, පලනි (නුවරඑබඳ ) 

දිනුෂශන්, ශදනගම විතශරේශේ චශනක (හම් න්ශතොට) 

දිසශනශ ක, අනුර  මශර (ශකොළෙ) 

දිසශනශ ක, එස්. බී. (නුවරඑබඳ )  

දිසශනශ ක,   විමලවීර (දිගශමඩුල්ල) 

දිසශනශ ක, දුමින්ද (අනුරශධපුර ) 

දිසශනශ ක, ශරෝහේ (මශතශල්) 

දිසශනශ ක මහත්මි , විශජ්ශකෝන් මුදි න්ශසේලශශේ මංජුලශ විශජ්ශකෝන් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

දිසශනශ ක, ම න්ත  ස්වන්ත් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

දුෂ්මන්ත, එච්. ආර්. සශරරණ (කෑගල්ල) 

ශදනිපිටි , සුදර් න ( දුල්ල) 

ශේවශනන්ද, ෛේලස් ( ශපන ) 

ශදොෛංශගොෛ, ඉසුරු (ගශල්ල) 

ශදොලවත්ත, ශප්රේම්නශත් තා. (ශකොළෙ) 
 



ix 

ධ 
 

 

ධර්මශසේන, විශජ්සංහ ශහේරත් මුදි න්ශසේලශශේ (ශමොේරශගල) 
 

න 
නන්දශසේන. එච් (අනුරශධපුර) 
නවනන්ද, ග ශෂශන් (ශමොේරශගල) 

       නවරත්න, අසංක සමිතජීව ( රුේෑගල) 

නශනශ ක්කශර, මලිගස්ශප ශකොරශල්ශේ නලීන් මනුෂ (ගශල්ල) 

නශනශ ක්කශර, වශසුශේව (රත්නපුර ) 

නිර්මලනශදන්, ඉරුද නශදන් චශල්ස් (වන්නි) 

නි ශන්ත, සනත් (පුත්තලම) 

ශනල්සන්, ශහේවශ ගජමන් පත්තිනිශේ කිංස්  මශර් (ශපොශළොන්නරුව) 

ශනෝහරශදලිංගම්, සු.(වන්නි) 
  

ප 

පතිරේ, අකලංක බුේධික උදිත ශදේදුව (මශතර) 

පතිරේ, රශම්ෂ්   (ගශල්ල) 

පස් වල්, අනුප පියුම් (කළුතර) 

පි තිස්ස, නිමල් (නුවරඑබඳ ) 

පීරිස්, ගශමිණී ලක්ෂ්මන් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

පුෂ්ප මශර, අ.ප. ජගත් (ශමොේරශගල) 

ශපශර්රශ, කසශදෝරුශේ සුකයත් සංජ  (කෑගල්ල) 
ශපශර්රශ, කැටශගොෛ ගමශේ ජ න්ත (ජශතික ලැයිස්තුව) [2021 ජූලි 06 වන දින ඉල්ලශ අස් වි .] 

ශපශර්රශ, ශ ෝදි ශ දුශේ ඩිලශන් ප්රි න්ජන් අන්ස්ලම් ( දුල්ල) 

ශපශර්රශ, නශනශ ක්කශර වර්ේ ල පට ැඳිශේ නිශරෝෂන් අර්ඩ්ලි ප්රි න්ත (පුත්තලම) 

ප්රනශන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම) 

ප්රනශන්දු, කච්චකඩුශේ නලින් රුවන්ජීව (ගම්පහ) 

ප්රනශන්දු, ශජොන්ස්ටන්   ( රුේෑගල) 

ප්රනශන්දු, නශලක ජූඩ් හරීන් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

ප්රනශන්දුපුල්ශල් මහත්මි , පර්පචුවශ සුදර්ශිනී (ගම්පහ) 

ප්රි ශන්ති මහත්මි , මුදිතශ (රත්නපුර) 

ශප්රේමජ න්ත්, අච්චිශේ ශදොන් සුසල් (ශකොළෙ) 

ශප්රේමදශස, සකයත් (ශකොළෙ) 

ශප්රේමරත්න, උේදික (අනුරශධපුර) 

ශපොන්නම් ලම්, ගශජ්න්තිර මශර් ගශංශක්සර් ( ශපන ) 
 

බ 
 

 ණ්ෛශර, රශජපක්ෂ වශසල ශතන්නශකෝන් මුදි න්ශසේලශශේ රංකයත් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

 ණ්ෛශර,  ශන්ත  ( රුේෑගල) 

 දියුදීන්, අබ්දුල් රිෂශඩ් (වන්නි) 

 ශලසූරි , තශරක   (කෑගල්ල) 

ශබ්රුශගොෛ, විකයත (ශමොේරශගල) 
 

ම 
 

මේදුම  ණ්ෛශර, රත්නශ ක මුදි න්ශසේලශශේ (ජශතික ලැයිස්තුව) 

මංජුල, එල්.එච්. සුදත් (කෑගල්ල) 

මශකශර්, ඉම්ති ශස්  ශකීර් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

මශන්නප්ශපරුම, ඒ. අකයත්  මශර (ගම්පහ) [2021 අශප්රේල් 0ව වන දින සට] 

මශ ශදුන්න, චින්තක අමල් (පුත්තලම) 
  

මරික්කශර්,  එස්.එම්. (ශකොළෙ) 

මස්තශන්, කශදර් කශදර් (වන්නි) 

මහරූෆ්, ඉම්රශන් (ත්රි ේශමල ) 

මුසම්මිල්, ශමොශහොමඩ් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

මුෂශරෆ්, සෆියුල් මුතුනශබීන් ශමොහමඩ් (දිගශමඩුල්ල) 
 



x 

ය 
 ශපශ, අනුර ප්රි දර් න ( රුේෑගල) 
 ශපශ  ණ්ෛශර, වසන්ත  (මහනුවර) 

ර 
 
 

රතන හිමි, (පූජය) අතුරලිශත (ජශතික ලැයිස්තුව) [2020 ශදසැම් ර් 1ව දින සට] 

රත්නශසේකර,  ස්නශ ක  සරත්නලශශේ ගුේපශල ( රුේෑගල) 

රත්නශ ක, ආර්.එම්.තා.බී. (නුවරඑබඳ ) 

රත්නශ ක,  මශරසරි (ශමොේරශගල) 

රත්වත්ශත්, ශලොහශන්  (මහනුවර) 

රේතුංග, ප්රසන්න (ගම්පහ) 

රේවක, අච්චිශේ පශධලී චම්පික (ශකොළෙ) 

රේවක, නිපුේ (මශතර) 

රේවීර, බුලත්වැලශේ ප්රසන්න (ගම්පහ) 

රේසංහ ආරච්චිශේ, ශරොෂශන් අනුරුේධ ( ශපොශළොන්නරුව) 

රඹුක්වැල්ල, ශකශහබඳ   (මහනුවර) 

රහීම්, අබ්දුල් අලි සබ්රි ශමොහමඩ් (පුත්තලම) 

රහුමශන්, ශමොශහොමඩ් මුකයබුර් (ශකොළෙ) 

රශඝවන්, සුශර්න්ද්ර (ජශතික ලැයිස්තුව) 
රශජකරුේශ, හර්ෂේ සුපුන් (ගම්පහ) 

රශජපක්ෂ,  ැසල් ශරෝහේ (ජශතික ලැයිස්තුව) [2021 ජූලි 07 දින සට] 
රශජපක්ෂ, අකයත් (හම් න්ශතොට) 

රශජපක්ෂ, ගුේතිලක (මහනුවර) 

රශජපක්ෂ, චමල්   (හම් න්ශතොට) 

රශජපක්ෂ, නශමල් (හම් න්ශතොට) 

රශජපක්ෂ, මහින්ද ( රුේෑගල) 

රශජපක්ෂ, රශජපක්ෂ පතිරන්නැහැලශශේ උපුල් මශහේන්ද්ර (ගම්පහ) 

රශපපක්ෂ, රශජ මන්ත්රීලශශේ තිලක් (දිගශමඩුල්ල) 

රශජපක්ෂ, විජ දශස (ශකොළෙ) 

රශජපක්ෂ,  ෂීන්ද්ර (ශමොේරශගල) 

රශසමශණික්කම්, සශේක්කි ශ රශහුල් රශජපුත්තිරන් (මෛකළපුව) 

රශධශක්රිෂ්ේන්, ශේලුසශමි (නුවරඑබඳ ) 

රශමනශදන්, අන්ගජන් ( ශපන ) 

රශමනශ ක,   අ.අ. රංජන් ලිශ ෝ සල්ශවස්ටර්  (ගම්පහ)  [2021 ජනවශරි 12 වන දින ශරේෂ්ධශධිකරේ රණරේ  අනුව මන්ත්රී රයර  අශහෝස වි .] 

රශශම්ෂ්වරන්, මරුදපශන්ඩි (නුවරඑබඳ ) 
 

ල 
     ලශන්සශ, ඇන්ටනි නිමල් (ගම්පහ)  

ලි නශේ, උෛගම ලි නශේ වරුේ ප්රි න්ත (රත්නපුර)    

ශලො ශේ, ගශමිණී  ලවං   (ශකොළෙ) 
  

ව 
වක් ඹුර, ජශනක (රත්නපුර ) 

වන්නිආරච්චි මහත්මි , පවිත්රශ ශේවි (රත්නපුර ) 

වශල්ශ ොෛ, ගශමිණී (රත්නපුර) 

වික්රමනශ ක, විදුර (කළුතර) 

වික්රමරත්න, ඉරශන් (ජශතික ලැයිස්තුව) 

වික්රමසංහ මහත්මි , රශකයකශ (කෑගල්ල) 

වික්රමසංහ, රනිල් (ජශතික ලැයිස්තුව) [2021 ජුනි 1ව දින සට] 
විශජ්සරි, ශලො ගස්ශතොට විතශරේශේ චමින්ද ( දුල්ල) 

විශජ්සුන්දර, විශජ්සුන්දර මුදි න්ශසේලශශේ ශරෝහේ  ංෛශර (අනුරශධපුර) 

විශජ්ශසේකර, කංචන   (මශතර) 

විේශන්ෂ්වරන්, කනකස ශපති විෂ්වලිංගම් ( ශපන ) 

විතශන, එම්.ෛබ්ලිේ.ඩී. සහන් ප්රදීප් (ගම්පහ) 

විතශනශේ, අං ඹුර ආරච්චිශේ ශහේෂශන් විජ  (රත්නපුර ) 

විතශනශේ, මධුර (ශකොළෙ) 

විතශරේ, තිස්ස (ජශතික ලැයිස්තුව) 

විදශනගමශේ, අමිත් ශත්නුක ( දුල්ල)  

වි ශශල්න්දිරන්, සතශසවම් (මෛකළපුව) 



xi 

වීරක්ශකොඩි, චන්දිම (ගශල්ල)  

වීරවං , විමල් (ශකොළෙ) 

වීරසංහ, ගමශේ හත්ශතොටුව වීරසුමන (මශතර) 

වීරසංහ, ඩී. (දිගශමඩුල්ල) 

වීරසංහ, ජ න්ත (ජශතික ලැයිස්තුව) 

වීරශසේකර, සරත් (ශකොළෙ) 

ශවදආරච්චි, දිලිප් (හම් න්ශතොට) 

ශවල්ගම,  මශර (කළුතර) 
 

ස  
සමරවීර, ජ න්ත  (කළුතර) 

සමරසංහ, මහින්ද බුේධදශස (කළුතර) 
සම් න්දන්, රශජවශරෝද ම් (ත්රි ේශමල ) 

සබ්රි, ශමොශහොමඩ් උවයිස් ශමොශහොමඩ් අලි (ජශතික ලැයිස්තුව) 

සේධශර්තන්, ධර්මලිංගම් ( ශපන ) 

ස ෙලශපිටි ,  රංකයත් (කෑගල්ල) 

සරිශසේන, ඩමත්රීපශල (ශපොශළොන්නරුව) 

සුමන්තිරන්, මති ශපරේන්  ඒබ්රහම් ( ශපන ) 

සුමිත්රශරච්චි, ජගත්  මශර (ශකොළෙ) 

සුශර්ෂ්, වඩිශේලු ( දුල්ල) 

ශසශනවිරත්න, ශජෝන්  (රත්නපුර ) 

ශසේනශරත්න, රශකයත   (කළුතර) 

ශසේමසංහ, අසංක ශ හශන් (අනුරශධපුර ) 

 

ශ 
       ශ්රීතරන්, සවනශනම් ( ශපන ) 
   

 

හ  
හකීම්, අබ්දුල් රවුෆ් හි තුල් (මහනුවර) 

හරීස්, හබීබ් ශමොහමඩ් ශමොහමඩ් (දිගශමඩුල්ල) 
හෂිම්,  කබීර්    (කෑගල්ල) 

හශෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ශමොහමඩ් (මහනුවර) 

ශහේරත්, හිටිහශමි අප්පුහශමිලශශේ ශදොන් ඉන්දික, අනුරුේධ  (ගම්පහ) 

ශහේරත්, ශහේරත් මුදි න්ශසේලශශේ විකයත (ගම්පහ) 

ශහේරත්, කනක (කෑගල්ල)  

ශහේරත්,  ඩී.බී. ( රුේෑගල)   

ශහේරත්, එච්.එම්. සමන්ප්රි  ( රුේෑගල)   

ශහේරත්, ශහේරත් මුදි න්ශසේලශශේ චරිත (ජශතික ලැයිස්තුව) 
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සංවර්ධාන  රාජය අමාතය - ගරු  විමලවීර දිසශනශ ක මහතශ 

ගුදම් පහුමකම්,  බහාුමම් අංෙන,  වරාය සැපයුම් පහුමකම් හා ගබෝට්ටු හා නැේ කර්මාන්ත සංවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු ජ න්ත 
සමරවීර   මහතශ 

වාහන නියාමනය,  බසක රඅ ප්රවාහන ගස වා හා දුම්රිය මැි රි හා ගමෝටර් රඅ කර්මාන්ත රාජය අමාතය සහ ප්රජා ගප ලිසක ගස වා රාජය 
අමාතය  - ගරු  දිලුම් අමුණුගම මහතශ 

ගවරළ සංරක්ෂණ හා පහත් බිම් සංව ර්ධාන රාජය අමාතය  - ගරු  ශමොහශන් ප්රි දර් න ද සල්වශ මහතශ   

දහම් පාසැල්,  පිරිගවන් හා භික්ෂූ අධායාපන රාජය අමාතය - ගරු විකයත ශබ්රුශගොෛ මහතශ 
පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජය අමාතය  -  ගරු ශරොෂශන් රේසංහ මහතශ 

මැණික් හා සකවර්ණාභරණ ආ්රිත කර්මාන්ත රාජය අමාතය සහ බන්ධානාොර කළමනාකරණ හා ිරරකුණවන් ුනනුණත්අාපන කටයුතු 
රාජය අමාතය - ගරු  ශලොහශන් රත්වත්ත මහතශ 

උක්,  බඩඉරිඟු,  කජු,  ෙම්මිරිසක,  කුුණඳු,  කරාුදනැතල,  ුදලත් ඟතුළු කුඩා වැවිලි ගබෝෙ වො සංවර්ධානය,  ආ්රිත කර්මාන්ත හා අපනයන 
ප්රවර්ධාන  රාජය අමාතය - ගරු ජශනක වක් ඹුර මහතශ 

ජාතික උුණම,  ප්රාසාංෙ කලා හා ග්රාමීය ය කලා ල්ල්පි ප්රවර්ධාන කටයුතු රාජය අමාතය - ගරු  විදුර වික්රමනශ ක මහතශ 

සමතේධි,  ෙතහ ආර්ිකක,  ක්ෂුද්ර ූලලය,  සකවයං රැරීයා හා වයාපාර සංවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු ශ හශන් ශසේමසංහ මහතශ 
සමාෙම් වතු ප්රතිසංසකකරණ,  ගත් හා රබර් වතු ආ්රිත ගභෝෙ වො සහ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා ගත් හා රබර් අපනයන 

ප්රවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු කනක ශහේරත් මහතශ 
ග්රාමීය ය හා ප්රාගේීයය පාය ය ජල සම්පාදන වයාපතති සංවර්ධාන රාජය අමාතය  -  ගරු  සනත් නි ශන්ත මහතශ 

කලාපීය සහගයෝගිතා කටයුතු රාජය අමාතය  -  ගරු තශරක  ශලසූරි  මහතශ 

විිරතුුණ මුමන්,  මිරිි ය මත්සය හා ඉසකසන් ඟති රීමේම,  ධීවර වරාය සංවර්ධාන,  බුදි න ධීවර කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජය 
අමාතය -  ගරු  කංචන විශජ්ශසේකර මහතශ 

ග්රාමීය ය නිවාස හා ඉි රීමේම් හා ගෙ ඩනැගිලි ද්රවය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අමාතය  -  ගරු  ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත් මහතශ 

මහවැලි කලාප ආ්රිත ඟලගේලි හා ජනාවාස ගප දු යතලතල පහුමකම් සංවර්ධාන රාජය අමාතය  -  ගරු  සරිපශල ගමලත් මහතශ 

ග්රාමීය ය කුරුුණ හා ආ්රිත වැේ,  ජලාශ හා වාර්මාර්ෙ සංවර්ධාන  රාජය අමාතය  - ගරු  අනුරශධ ජ රත්න මහතශ 

පුමොමීය  ග්රාමීය ය ප්රගේශ සංවර්ධාන සහ ෙතහා්රිත සත්ව පාලන හා ුමළු ආර්ිකක ගභෝෙ වො ප්රවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු එස.් 
වි ශශල්න්ද්රන් මහතශ 

ග්රාමීය ය හා පාසල් ක්රීඩා යතලතල පහුමකම් ප්රවර්ධාන රාජය  අමාතය  -  ගරු  ශත්නුක විදශනගමශේ මහතශ 

ගුවන් ගස වා හා අපනයන කලාප සංවර්ධාන රාජය අමාතය  -  ගරු  ඩී.වී. චශනක මහතශ 

ගේීයය ගවදකම් ප්රවර්ධාන,  ග්රාමීය ය හා ආයුර්ගේද ගරෝහල් සංවර්ධාන හා ප්රජා ගසෞඛ්ය රාජය අමාතය  -  ගරු  සසර ජ ශකොඩි මහතශ 

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධාන,  ගපර පාසල් හා ප්රාඅමික අධායාපන,  පාසල් යතලතල පහුමකම් හා අධායාපන ගස වා රාජය අමාතය  - ගරු 
පි ල් නි ශන්ත ද සල්වශ මහතශ 

ගේවැල්,  පිත්තල,  මැතල,  ලී බු  සහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත ප්රවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු  ප්රසන්න රේවීර මහතශ 

පශු සම්පත්,  ගෙ විගප ළ ප්රවර්ධාන හා රීරි හා බිත්තර ආ්රිත කර්මාන්ත රාජය අමාතය - ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මහතශ 

නාෙරික සංවර්ධාන,  අපද්රවය බැහැරලීම හා ප්රජා පවිත්රතා කටයුතු රාජය අමාතය -  ගරු (ආචශර් ) නශලක ශගොෛශහේවශ මහතශ 

ඖෂධා නිෂකපාදනය,  සැපයීම හා නියාමන රාජය අමාතය - ගරු (මහශචශර් ) චන්න ජ සුමන මහතශ 

වතු නිවාස හා ප්රජා යතලතල පහුමකම් රාජය අමාතය - ගරු ජීවන් ශතොන්ෛමන් මහතශ 

කාබනික ගප ගහ ර නිෂකපාදන,  ප්රවර්ධාන හා සැපයුම් නියාමන සහ වී හා ධාානය,  කාබනික ආහාර,  එළවුම,  පලතුුණ,  මිරිසක,  ූනු  හා 
අර්තාපල් වො ප්රවර්ධාන,  ීජජ නිෂකපාදන උසසක තාක්ෂණික කතෂිකර්ම රාජය අමාතය -  ගරු   ෂීන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ 

නිුනණතා සංවර්ධාන,  වතත්තීය අධායාපන,  පර්ගේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජය අමාතය - ගරු (ඩවදය) තාතශ අරශෙශපොළ මහත්මි  

මුදල් හා ප්රාග්ධනධාන ගවගළඳගප ළ  සහ රාජය වයවසාය ප්රතිසංසකකරණ රාජය අමාතය - ගරු  අකයත් නිවශඩ් කබ්රශල් මහතශ  



xv 

සභාපති නාමාවලිය 
 

ගරු ශේලු  මශර් මහතශ, ගරු ම න්ත දිසශනශ ක මහතශ, ගරු හර්ෂේ රශජකරුේශ මහතශ, ගරු ශරෝහිණී  මශරි විශජ්රත්න 
මහත්මි , ගරු ශහේෂශ විතශනශේ මහතශ, ගරු සංජීව එදිරිමශන්න මහතශ, ගරු ශකෝකිලශ ගුේවර්ධන මහත්මි , ගරු ඉසුරු 
ශදොෛන්ශගොෛ මහතශ, ගරු වසන්ත  ශපශ ණ්ෛශර මහතශ, ගරු අකයත් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු සශේක්කි න් රශජපුත්තිරන් 
රශසමශණික්කම් මහතශ, ගරු වීරසුමන වීරසංහ මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා. ශදොලවත්ත මහතශ, ගරු (ආචශර් ) හරිනි අමරසූරි  
ශමශනවි  

 

පාර්ලිගම්න්තු කාරක සභා 
 

ගත්මේම් කාරක සභාව   

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්වශ මහතශ, ගරු දිශන්ෂ් ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු 
ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු ෛේලස් ශේවශනන්දශ මහතශ, ගරු ෛලස් අලහප්ශපරුම මහතශ, ගරු විමල් වීරවං  මහතශ, ගරු 
ප්රසන්න රේතුංග මහතශ, ගරු ලක්ෂ්මන්  කිරිඇල්ල මහතශ, ගරු ග න්ත කරුේශතිලක මහතශ, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතශ, ගරු 
විකයත ශහේරත් මහතශ, ගරු ශසල්වම් අඩෛක්කලනශදන්  මහතශ. 

 

පාර්ලිගම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු රංකයත් ස ෙලශපිටි  මහතශ, ගරු අංගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු දිශන්ෂ ්
ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු  සකයත් ශප්රේමදශස මහතශ, ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතශ, ගරු චමල් 
රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු නිමල්  සරිපශල ද සල්වශ  මහතශ , ගරු (මහශචශර් ) ජී.එල්.පීරිස් මහතශ, ගරු ෛේලස් ශේවශනන්දශ මහතශ, 
ගරු ෛලස් අලහප්ශපරුම මහතශ, ගරු විමල් වීරවං   මහතශ,  ගරු  ැසල් ශරෝහේ රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ, 
ගරු වශසුශේව නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු ප්රසන්න රේතුංග මහතශ, ගරු එම්. යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතශ, ගරු මහින්ද සමරසංහ 
මහතශ, ගරු ග න්ත කරුේශතිලක මහතශ, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතශ, ගරු අනුර දිසශනශ ක මහතශ, ගරු ඩිලශන්  ශපශර්රශ  මහතශ, 
ගරු රිසශඩ්  දියුදීන් මහතශ, ගරු ආර්.එම්. රංකයත් මේදුම  ණ්ෛශර මහතශ, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතශ, ගරු ජී.ජී. 
ශපොන්නම් ලම් මහතශ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන්  මහතශ. 

 

සකඅාවර නිගයෝෙ පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු රංකයත් ස ෙලශපිටි  මහතශ, ගරු අංගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු පවිත්රශ ශේවි 
වන්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත් මහතශ, ගරු ඩිලශන් ශපශර්රශ මහතශ, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ,  ගරු 
ම න්ත  දිසශනශ ක මහතශ, ගරු  චශල්ස්  නිර්මලනශදන් මහතශ, ගරු සුකයත් ශපශර්රශ මහතශ, ගරු සශගර කශරි වසම් මහතශ, ගරු 
(ආචශර් ) සුශර්න් රශඝවන් මහතශ. 

 

ෙතහය කාරක සභාව  

ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු අරුන්දික ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු නිමල් ලශන්සශ මහතශ, ගරු කංචන 
විශජ්ශසේකර මහතශ, ගරු පි ල් නි ශන්ත ද සල්වශ මහතශ, ගරු (ඩවදය) තාතශ අරශපශපොල මහත්මි , ගරු ශජ්.තා. අලවතුවල 
මහතශ, ගරු (ශම්ජර්) ප්රදීප් උඳුශගොෛ මහතශ, ගරු ජගත්  මශර සුමිත්රශරච්චි මහතශ, ගරු කිංස් ශනල්සන් මහතශ, ගරු මුදිතශ 
ප්රි ශන්ති මහත්මි , ගරු නලින් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු  අලි සබ්රි  රහීම් මහතශ, ගරු මර්ජශන් ෆලීල් මහතශ, ගරු ෛ නශ ගමශේ 
මහත්මි . 

 

ආචාර ධාර්ම සහ වරප්රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතශ, ගරු විකයත ශබ්රුශගොෛ මහතශ, ගරු කනක ශහේරත් මහතශ, ගරු තශරක  ශලසූරි  මහතශ, ගරු 
අනුරශධ ජ රත්න මහතශ, ගරු කබීර් හෂීම් මහතශ, ගරු (ආචශර් ) විජ දශස රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ජී.ජී.ශපොන්නම් ලම් මහතශ, 
ගරු අ.අරවින්ේ  මශර් මහතශ, ගරු ශේලු  මශර් මහතශ, ගරු ශකෝකිලශ ගුේවර්ධන මහත්මි , ගරු ප්රමිත  ණ්ෛශර 
ශතන්නශකෝන් මහතශ, ගරු ෂශන් විජ ලශල් ද සල්වශ මහතශ, ගරු තා.වි. විේශන්ෂ්වරන් මහතශ, ගරු ශගවිඳු  මශරතුංග මහතශ, 
ගරු (මහශචශර් ) රංකයත්  ණ්ෛශර මහතශ. 

 

රජගේ ගිුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු (මහශචශර් ) තිස්ස විතශරේ මහතශ (සවශපති), ගරු උද  ගම්මන්පිල මහතශ, ගරු දුමින්ද දිසශනශ ක මහතශ, ගරු ද ශසරි 
ජ ශසේකර මහතශ, ගරු ලසන්ත අලගි වන්න මහතශ, ගරු (ඩවදය)  සුදර්ශිනී ප්රනශන්දුපුල්ශල් මහත්මි , ගරු ශ හශන් ශසේමසංහ 
මහතශ, ගරු ප්රසන්න රේවීර මහතශ, ගරු තිස්ස අත්තනශ ක මහතශ, ගරු හරින් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රශ මහතශ, 
ගරු ෆයිසශල් කශසම් මහතශ, ගරු අශ ෝක් අශබ්සංහ මහතශ, ගරු බුේධික පතිරේ මහතශ, ගරු ශක්.කශදර් මස්තශන් මහතශ, ගරු 
සවනශනම් ශ්රීතරන් මහතශ, ගරු (ඩවදය) උපුල් ගලප්පත්ති මහතශ, ගරු බී.වයි.ජී.රත්නශසේකර මහතශ, ගරු වීරසුමන වීරසංහ 
මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) රංකයත්  ණ්ෛශර මහතශ, ගරු ශමොශහොමඩ් මුසම්මිල් මහතශ, ගරු (ආචශර් ) හරිනි අමරසූරි  ශමශනවි . 

 

ගප දු වයාපාර පිළිබද කාරක සභාව  

ගරු (මහශචශර් ) චරිත ශහේරත් මහතශ (සවශපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ, ගරු මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මහතශ, ගරු ශරෝහිත 
අශබ්ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු (ආචශර් ) සරත් වීරශසේකර මහතශ, ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු ජ න්ත සමරවීර මහතශ, 
ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතශ, ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත් මහතශ, ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ, ගරු (ආචශර් ) නශලක ශගොෛශහේවශ 
මහතශ, ගරු අකයත්  නිවශඩ් කබ්රශල් මහතශ, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතශ, ගරු අනුර දිසශනශ ක මහතශ, ගරු පශධලී චම්පික රේවක 
මහතශ, ගරු ජගත් පුෂ්ප මශර මහතශ, ගරු (ආචශර් ) හර්ෂ ද සල්වශ මහතශ, ගරු ඉරශන් වික්රමරත්න මහතශ, ගරු නලින්  ණ්ෛශර 
ජ මහ මහතශ, ගරු එස්.එම්. මරික්කශර් මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා. ශදොලවත්ත මහතශ, ගරු සශේක්කි න් රශජපුත්තිරන් 
රශසමශණික්කම් මහතශ, ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ. 



xvi 

රජගේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු අනුර ප්රි දර් න  ශපශ මහතශ (සවශපති), ගරු (ආචශර් )  න්දුල ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු ශකශහබඳ  රඹුක්වැල්ල මහතශ, ගරු 
(ආචශර් ) සරත් වීරශසේකර මහතශ, ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු විදුර වික්රමනශ ක මහතශ, ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ, ගරු 
(ආචශර් ) නශලක ශගොෛශහේවශ මහතශ, ගරු විකයත ශහේරත් මහතශ, ගරු ඩිලශන් ශපශර්රශ මහතශ, ගරු  මශර ශවල්ගම මහතශ, ගරු 
(ආචශර් ) හර්ෂ ද සල්වශ මහතශ, ගරු මනූෂ නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතශ, ගරු (ඩවදය) කවින්ද 
ශහේෂශන් ජ වර්ධන මහතශ, ගරු මුකයබුර් රහුමශන් මහතශ, ගරු ඉසුරු ශදොෛන්ශගොෛ මහතශ, ගරු අනුප පස් වල් මහතශ, ගරු 
නලින් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු එම්.ෛබ්ලිේ.ඩී. සහන් ප්රදීප් විතශන මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) රංකයත්  ණ්ෛශර මහතශ  

 

මහජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ගශමිණී ශලො ශේ මහතශ (සවශපති), ගරු ද ශසරි ජ ශසේකර මහතශ, ගරු නිමල් ලශන්සශ මහතශ, ගරු ජශනක වක් ඹුර මහතශ, 
ගරු එස්. වි ශශල්න්දිරන් මහතශ, ගරු ශත්නුක විදශනගමශේ මහතශ, ගරු කයවන් ශතොණ්ෛමන් මහතශ, ගරු ඉම්ති ශස්  ශකීර් 
මශකශර් මහතශ, ගරු  මශර ශවල්ගම මහතශ, ගරු ජගත් පුෂ්ප මශර මහතශ, ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මහතශ , ගරු මනූෂ 
නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු ශක්. කශදර් මස්තශන් මහතශ, ගරු අශ ෝක ප්රි න්ත මහතශ, ගරු තුෂශර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතශ, ගරු 
මුකයබුර් රහුමශන් මහතශ, ගරු වරුේ ලි නශේ මහතශ, ගරු ජගත්  මශර සුමිත්රශරච්චි මහතශ, ගරු ගීතශ සමන්මලී  මශරසංහ 
මහත්මි , ගරු  ලසංහම් තිලීපන් මහතශ, ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂශරෆ් මහතශ, ගරු නිපුේ රේවක මහතශ, ගරු රශකයකශ වික්රමසංහ 
මහත්මි .  

 

උසසක නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

 ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්වශ මහතශ, ගරු දිශන්ෂ් 
ගුේවර්ධන  මහතශ, ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු ෛේලස් ශේවශනන්දශ මහතශ, ගරු (ආචශර් )  න්දුල ගුේවර්ධන 
මහතශ, ගරු ශකශහබඳ  රඹුක්වැල්ල මහතශ, ගරු උද   ගම්මන්පිල මහතශ, ගරු (ඩවදය) රශම්ෂ් පතිරේ මහතශ, ගරු (ඩවදය) 
සුදර්ශිනී ප්රනශන්දුපුල්ශල් මහත්මි , ගරු විදුර වික්රමනශ ක මහතශ, ගරු ශජෝන් ශසශනවිරත්න මහතශ, ගරු අනුර ප්රි දර් න  ශපශ 
මහතශ, ගරු විකයත ශහේරත් මහතශ, ගරු රිසශඩ්  දියුදීන් මහතශ, ගරු තලතශ අතුශකෝරල මහත්මි , ෆීල්ඩ් මශර්ෂල් ගරු සරත් 
ශෆොන්ශසේකශ මහතශ, ගරු ධර්මලිංගම්  සේධශර්ථන් මහතශ. 

 

සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු රංකයත් ස ෙලශපිටි  මහතශ, ගරු අංගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු මහින්ද 

රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්වශ මහතශ, ගරු දිශන්ෂ් ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු 

ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) ජී.එල්. පීරිස් මහතශ, ගරු පවිත්රශශේවි වන්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු ෛේලස් 

ශේවශනන්දශ මහතශ, ගරු ගශමිණී ශලො ශේ මහතශ, ගරු (ආචශර් )  න්දුල ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු ජනක  ණ්ෛශර 

ශතන්නශකෝන් මහතශ, ගරු තා.බී.රත්නශ ක මහතශ, ගරු ශකශහබඳ  රඹුක්වැල්ල මහතශ, ගරු ෛලස් අලහප්ශපරුම මහතශ, ගරු 

විමල් වීරවං  මහතශ, ගරු  ැසල් ශරෝහේ රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ, ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන මහතශ, ගරු 

මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මහතශ, ගරු වශසුශේව නශනශ ක්කශර මහතශ, ගරු උද  ගම්මන්පිල මහතශ, ගරු (ඩවදය) රශම්ෂ් 

පතිරේ මහතශ, ගරු ප්රසන්න රේතුංග මහතශ, ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු 

එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතශ, ගරු (ආචශර් ) සරත් වීරශසේකර මහතශ, ගරු තශරක  ශලසූරි  මහතශ, ගරු සකයත් ශප්රේමදශස මහතශ, 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතශ, ගරු අනුර ප්රි දර් න  ශපශ මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) තිස්ස විතශරේ මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) 

චරිත ශහේරත් මහතශ. 
 

පුමගපළ මන්ත්රීවරයන්ගග්ධන කාරක සභාව  

ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්දු මහතශ (සවශපති), ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතශ, ගරු සු. ශනෝගරශදලිංගම් මහතශ, ගරු ශසල්වරශජශ 
කශජ්න්ද්රන් මහතශ, ගරු කපිල අතුශකෝරල මහතශ, ගරු එම්. උද  මශර් මහතශ, ගරු සංජීව එදිරිමශන්න මහතශ, ගරු කරුේශදශස 
ශකොඩිතුවක්  මහතශ, ගරු නශලක  ණ්ෛශර ශකෝටාශටාශගොෛ මහතශ, ගරු (ශම්ජර්) සුදර් න ශදනිපිටි  මහතශ, ගරු 
ෛබ්ලිේ.එච්.එම්. ධර්මශසේන මහතශ, ගරු කිංස් ශනල්සන් මහතශ, ගරු ශරෝහේ  ංෛශර මහතශ, ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂශරෆ් මහතශ, 
ගරු  මශරසරි රත්නශ ක මහතශ, ගරු සශේක්කි න් රශජපුත්තිරන් රශසමශණික්කම් මහතශ, ගරු ඩී. වීරසංහ මහතශ, ගරු මංජුලශ 
දිසශනශ ක මහත්මි . 

 

වයවසකඅාදායක සකඅාවර කාරක සභාව  

ගරු රංකයත් ස ෙලශපිටි  මහතශ (සවශපති), ගරු අන්ගජන් රශමනශදන් මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) ජී.එල්.පීරිස් මහතශ, ගරු පවිත්රශශේවි 
වන්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ශමොශහොන් ප්රි දර් න ද සල්වශ මහතශ, ගරු සසර ජ ශකොඩි මහතශ, 
ගරු (ඩවදය) රශකයත ශසේනශරත්න මහතශ, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ, ගරු ශගෝවින්දන් කරුේශකරම් මහතශ, ගරු ශහක්ටර් 
අප්පුහශමි මහතශ, ගරු ඉම්රශන් මහරූෆ් මහතශ, ගරු හර්ෂේ රශජකරුේශ මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා ශදොලවත්ත මහතශ, ගරු මධුර 
විතශනශේ මහතශ, ගරු සශගර කශරි වසම් මහතශ, ගරු (ජනශධිපති නීරණන) ජ න්ත වීරසංහ මහතශ. 

 

අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභා 
 

ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ (සවශපති), ගරු අනුර ප්රි දර් න  ශපශ මහතශ, ගරු අනුර දිසශනශ ක මහතශ, ගරු ෆීල්ඩ් මශර්ෂල් සරත් 

ශෆොන්ශසේකශ මහතශ, ගරු ටිරශන් අලස් මහතශ, ගරු (ශම්ජර්) ප්රදීප් උඳුශගොෛ මහතශ.   

මුදල් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 

ගරු  ැසල් ශරෝහේ රශජපක්ෂ මහතශ (සවශපති), ගරු  ශ හශන් ශසේමසංහ මහතශ, ගරු අකයත් නිවශඩ් කබ්රශල් මහතශ, ගරු පශධලී 

චම්පික රේවක මහතශ, ගරු (ආචශර් ) හර්ෂ ද සල්වශ මහතශ, ගරු ජගත්  මශර සුමිත්රශරච්චි මහතශ, ගරු එම්.ෛබ්ලිේ.ඩී. සහන් 

ප්රදීප් විතශන මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) රංකයත්  ණ්ෛශර මහතශ. 



xvii 

ුදේධාශාසන,  ආෙමික හා සංසකකතතික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ මහතශ (සවශපති), ගරු විදුර වික්රමනශ ක මහතශ, ගරු බුේධික පතිරේ මහතශ, ගරු (පූජය) අතුරලිශත රතන 

හිමි, ගරු ශක්.පී.එස්.  මශරසරි මහතශ, ගරු එස්.එම්.එම්. මුෂශරෆ් මහතශ, ගරු ශගවිඳු  මශරතුංග මහතශ. 

නාෙරික සංවර්ධාන හා නිවාස කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද රශජපක්ෂ මහතශ (සවශපති), ගරු ඉන්දික අනුරුේධ ශහේරත් මහතශ, ගරු (ආචශර් ) නශලක ශගොෛශහේවශ මහතශ,            

ගරු ජීවන් ශතොණ්ෛමන් මහතශ, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතශ, ගරු මුකයබුර් රහුමශන් මහතශ, ගරු ශකෝකිලශ ගුේවර්ධන 
මහත්මි , ගරු ප්රමිත  ණ්ෛශර ශතන්නශකෝන් මහතශ, ගරු ශප්රේම්නශත් තා. ශදොලවත්ත මහතශ. 

අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මහතශ (සවශපති), ගරු (ඩවදය) සුදර්ශිනී ප්රනශන්දුපුල්ශල් මහත්මි , ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ,             

ගරු ජී.ජී. ශපොන්නම් ලම් මහතශ, ගරු අකිල එල්ලශවල මහතශ, ගරු තා.වී. විේශන්ෂ්වරන් මහතශ, ගරු සශගර කශරි වසම් මහතශ. 

විගේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු (මහශචශර් ) ජී.එල්. පීරිස් මහතශ (සවශපති), ගරු තශරක  ශලසූරි  මහතශ, ගරු මහින්ද සමරසංහ මහතශ, ගරු (ඩවදය) කවින්ද 

ශහේෂශන් ජ වර්ධන මහතශ, ගරු සශේක්කි න් රශජපුත්තිරන් රශසමශණික්කම් මහතශ, ගරු ගශමිණී වශල්ශ ොෛ මහතශ,                   
ගරු (ආචශර් ) සුශර්න් රශඝවන් මහතශ. 

රාජය ගස වා,  පළාත් සහා හා පළාත් පාලන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ජනක  ණ්ෛශර ශතන්නශකෝන් මහතශ (සවශපති), ගරු (ආචශර් ) සරත් වීරශසේකර මහතශ, ගරු ශජ්.තා. අලවතුවල මහතශ,            

ගරු අශ ෝක ප්රි න්ත මහතශ, ගරු නතාර් අහමඩ් මහතශ, ගරු ෂශන් විජ ලශල් ද සල්වශ මහතශ, ගරු සුදත් මංජුල මහතශ. 

අධායාපන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු දිශන්ෂ් ගුේවර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු විකයත ශබ්රුශගොෛ මහතශ, ගරු පි ල් නි ශන්ත ද 

සල්වශ මහතශ, ගරු (ඩවදය) තාතශ අරශපශපොල මහත්මි , ගරු චශල්ස් නිර්මලනශදන් මහතශ, ගරු ඉසුරු ශදොෛන්ශගොෛ මහතශ 
ගරු අනූප පස් වල් මහතශ, ගරු  දශමිණී ගුේවර්ධන මහතශ, ගරු (ආචශර් ) හරිනි අමරසූරි  ශමශනවි .  

ගසෞඛ්ය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ශකශහලි  රඹුක්වැල්ල මහතශ (සවශපති), ගරු සසර ජ ශකොඩි මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) චන්න ජ සුමන මහතශ,                     

ගරු (ඩවදය) රශකයත ශසේනශරත්න මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) තිස්ස විතශරේ මහතශ, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතශ, ගරු ග ශෂශන් 
නවනන්ද මහතශ, ගරු (ඩවදය) තිලක් රශජපක්ෂ මහතශ. 

කම්කුණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්වශ මහතශ (සවශපති), ගරු පි ංකර ජ රත්න මහතශ, ගරු ශජෝන් ශසශනවිරත්න මහතශ, ගරු ජගත් 

පුෂ්ප මශර මහතශ, ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මහතශ, ගරු ශේලු  මශර් මහතශ, ගරු (ජනශධිපති නීතින) ජ න්ත වීරසංහ මහතශ. 

පරිසර කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතශ (සවශපති), ගරු ඩමත්රීපශල සරිශසේන මහතශ, ගරු අකයත් මශන්නප්ශපරුම මහතශ, ගරු කිංස් ශනල්සන් 

මහතශ, ගරු වසන්ත  ශපශ ණ්ෛශර මහතශ, ගරු මංජුලශ දිසශනශ ක මහත්මි . 

වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු තා.බී. රත්නශ ක මහතශ (සවශපති), ගරු විමලවීර දිසශනශ ක මහතශ, ගරු තුෂශර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතශ, ගරු ශරෝහිණී  මශරි 

විශජ්රත්න මහත්මි , ගරු කපිල අතුශකෝරල මහතශ, ගරු චශමර සම්පත් දසනශ ක මහතශ, ගරු  මශරසරි රත්නශ ක මහතශ.  

කතෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු මහින්දශනන්ද අලුත්ගමශේ මහතශ (සවශපති), ගරු ශමොහශන් ප්රි දර් න ද සල්වශ මහතශ, ගරු එස්. වි ශශල්න්දිරන් මහතශ, ගරු 

ඩී.බී. ශහේරත් මහතශ, ගරු  ෂීන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු සවනශනම් ශ්රීතරන් මහතශ, ගරු ඉෂශක් රහුමශන් මහතශ, ගරු උද කශන්ත 
ගුේතිලක මහතශ, ගරු  ලසංහම් තිලීපන් මහතශ, ගරු උපුල් මශහේන්ද්ර රශජපක්ෂ මහතශ. 

වාරිමාර්ෙ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු චමල් රශජපක්ෂ මහතශ (සවශපති), ගරු සරිපශල ගමලත් මහතශ, ගරු අනුරශධ ජ රත්න මහතශ, ගරු ඩිලශන් ශපශර්රශ මහතශ, 

ගරු ෆයිසශල් කශසම් මහතශ, ගරු එම්.එස්. තේෆීක් මහතශ, ගරු නශලක  ණ්ෛශර ශකෝටාශටාශගොෛ මහතශ, ගරු නිමල් පි තිස්ස 
මහතශ.  

ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු එස්.එම්. චන්ද්රශසේන මහතශ (සවශපති), ගරු ශරොෂශන් රේසංහ මහතශ, ගරු ග න්ත කරුේශතිලක මහතශ, ගරු ශසල්වම් 

අඩෛක්කලනශදන් මහතශ, ගරු තිස ටාටි ආරච්චි මහතශ, ගරු අසංක නවරත්න මහතශ, ගරු චින්තක අමල් මශ ශදුන්න මහතශ. 

ධීවර කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ෛේලස් ශේවශනන්දශ මහතශ (සවශපති), ගරු කංචන විශජ්ශසේකර මහතශ, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතශඋල්ලශ මහතශ, ගරු විකයත ශහේරත් 

මහතශ, ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මහතශ, ගරු කරුේශදශස ශකොඩිතුවක්  මහතශ, ගරු (ඩවදය) උපුල් ගලප්පත්ති මහතශ. 

වැවිලි කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු (ඩවදය) රශම්ෂ් පතිරේ මහතශ (සවශපති), ගරු අරුන්දික ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු ජශනක වක් ඹුර මහතශ, ගරු කනක ශහේරත් 

මහතශ, ගරු පලනි දිගම් රම් මහතශ, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි මහතශ, ගරු උද න කිරිඳිශගොෛ මහතශ, ගරු එම්. රශශම්ෂ්වරන් 
මහතශ, ගරු වීරසුමන වීරසංහ මහතශ. 

ජල සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු වශසුශේව නශනශ ක්කශර මහතශ (සවශපති), ගරු සනත් නි ශන්ත මහතශ, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතශ, ගරු ජ රත්න  ශහේරත් මහතශ, 

ගරු සම්පත් අතුශකෝරල මහතශ, ගරු ෛබ්ලිේ.එච්.එම්. ධර්මශසේන මහතශ, ගරු රශකයකශ වික්රමසංහ මහත්මි . 



xviii 

විදුලිබල කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ගශමිණී ශලො ශේ මහතශ (සවශපති), ගරු දුමින්ද දිසශනශ ක මහතශ, ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතශ, ගරු සශරරණ දුෂ්මන්ත මහතශ, 

ගරු අලි සබ්රි රහීම් මහතශ, ගරු බී.වයි.ජී. රත්නශසේකර මහතශ, ගරු සමන්ප්රි  ශහේරත් මහතශ. 

බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු උද  ගම්මන්පිල මහතශ (සවශපති), ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතශ, ගරු ගරු නලින්  ණ්ෛශර ජ මහ මහතශ, ගරු ශහේෂශ 

විතශනශේ මහතශ, ගරු මුදිතශ ප්රි ශන්ති මහත්මි , ගරු ගුේතිලක රශජපක්ෂ මහතශ. 

වරාය හා නාවික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුේවර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු ජ න්ත සමරවීර මහතශ, ගරු තිස්ස අත්තනශ ක මහතශ, ගරු ශක්. කශදර් 

මස්තශන් මහතශ, ගරු සුකයත් ශපශර්රශ මහතශ, ගරු සවශන්සතුශරයි චන්ද්රකශන්තන් මහතශ, ගරු ඩී. වීරසංහ මහතශ. 

මහාමාර්ෙ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ශජොන්ස්ටන් ප්රනශන්දු මහතශ (සවශපති), ගරු නිමල් ලශන්සශ මහතශ, ගරු කබීර් හෂීම් මහතශ, ගරු (ආචශර් ) වී. රශධක්රිෂ්ේන් 

මහතශ,  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරල මහතශ, ගරු සංජීව එදිරිමශන්න මහතශ, ගරු එච්. නන්දශසේන මහතශ. 

ප්රවාහන කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු පවිත්රශශේවි වන්නිආරච්චි මහත්මි  (සවශපති), ගරු දිලුම් අමුණුගම මහතශ, ගරු එස්.බී. දිසශනශ ක මහතශ, ගරු  මශර ශවල්ගම 

මහතශ, ගරු අශ ෝක් අශබ්සංහ මහතශ, ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ, ගරු ශමොහමඩ් මුසම්මිල් මහතශ. 

තුණණ හා ක්රීඩා කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු නශමල් රශජපක්ෂ මහතශ (සවශපති), ගරු ශත්නුක විදශනගමශේ මහතශ, ගරු එස්.එම්. මරික්කශර් මහතශ, ගරු හර්ෂේ රශජකරුේශ 

මහතශ, ගරු ලලිත් එල්ලශවල මහතශ, ගරු මිලශන් ජ තිලක මහතශ, ගරු අකයත් රශජපක්ෂ මහතශ. 

සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ප්රසන්න රේතුංග මහතශ (සවශපති), ගරු ඩී.වී. චශනක මහතශ, ගරු එම්. උද  මශර් මහතශ, ගරු ගීතශ සමන්මලී  මශරසංහ 

මහත්මි , ගරු (ශම්ජර්) සුදර් න ශදනිපිටි  මහතශ, ගරු නිපුේ රේවක මහතශ, ගරු ෛ නශ ගමශේ මහත්මි . 

ගවගළඳ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු (ආචශර් )  න්දුල ගුේවර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු ලසන්ත අලගි වන්න මහතශ, ගරු ශරෝහේ දිසශනශ ක මහතශ, ගරු 

නිශරෝෂන් ශපශර්රශ මහතශ, ගරු ධර්මලිංගම් සේධශර්ථන් මහතශ, ගරු නලින් ප්රනශන්දු මහතශ, ගරු මර්ජශන් ෆලීල් මහතශ. 

කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු විමල් වීරවං  මහතශ (සවශපති), ගරු ද ශසරි ජ ශසේකර මහතශ, ගරු ශලොහශන් රත්වත්ශත් මහතශ, ගරු ප්රසන්න රේවීර මහතශ, 

ගරු රිසශඩ්  දියුදින් මහතශ, ගරු (ආචශර් ) විජ දශස රශජපක්ෂ මහතශ, ගරු ශප්රේමලශල් ජ ශසේකර මහතශ, ගරු චමින්ද විශජ්සරි 
මහතශ, ගරු යූ.ශක්. සුමිත් උඩු ඹුර මහතශ. 

ජනමාධාය කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව 
ගරු ෛලස් අලහප්ශපරුම මහතශ (සවශපති), ගරු ඉම්ති ශස්  ශකීර් මශකශර් මහතශ, ගරු  ශන්ත  ණ්ෛශර මහතශ, ගරු මනූෂ 

නශනශ ක්කර මහතශ, ගරු උේදික ශප්රේමරත්න මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) චරිත ශහේරත් මහතශ. 

තාක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව  
ගරු සුසල් ශප්රේමජ න්ත මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) තිස්ස විතශරේ මහතශ, ගරු ම න්ත දිසශනශ ක මහතශ, ගරු ඉම්රශන් මහරූෆ ්

මහතශ, ගරු  දශමිණී ගුේවර්ධන මහතශ 

මහජන ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභාව  
ගරු තා.බී. රත්නශ ක මහතශ, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහශමි මහතශ, ගරු අකිල එල්ලශවල මහතශ, ගරු ප්රමිත  ණ්ෛශර ශතන්නශකෝන් 

මහතශ, ගරු ශරෝහේ  ණ්ෛශර මහතශ 
 

විගශ ෂ කාරක සභා 
 

 

ශ්රී ලංකාව තුළ සකත්රී-ුනුණෂ සමාජභාවය මත පදනම් වී කරු  ලබන ගවනසකකම් සහ කාන්තාවන්ගග්ධන අයිතිවාිරකම් කඩවීම් පිළිබඳව 
විගශ ෂ අවධාානය ගය මු කරමින්,  සකත්රී-ුනුණෂ සමතාව සහ සමානාත්මතාව තහවුුණ රීමේමට සහ ඒ පිළිබඳව ගස යා බලා ිරය 
නිර්ගේශ පාර්ලිගම්න්තුවට වාර්තා රීමේම සඳහා වූ විගශ ෂ කාරක සභාව 

 

ගරු (ඩවදය) සුදර්ශිනී ප්රනශන්දුපුල්ශල් මහත්මි  (සවශපති), ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්වශ මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) ජී.එල්.පීරිස් 
මහතශ, ගරු පවිත්රශශේවි වන්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු පි ල් නි ශන්ත ද සල්වශ මහතශ, ගරු (ඩවදය) තාතශ අරශපශපොළ 
මහත්මි , ගරු ඩිලශන් ශපශර්රශ මහතශ, ගරු තලතශ අතුශකෝරළ මහත්මි , ගරු ඉරශන් වික්රමරත්න මහතශ, ගරු ශජ්.තා. 
අලවතුවල මහතශ, ගරු ශිවනශනම් ශ්රීතරන් මහතශ, ගරු ඉම්රශන් මහරූෆ් මහතශ, ගරු ශරෝහිණී  මශරි විශජ්රත්න මහත්මි , 
ගරු එම්. උද  මශර් මහතශ, ගරු ජගත්  මශර සුමිත්රශරච්චි මහතශ, ගරු ගීතශ සමන්මලී  මශරසංහ මහත්මි ,  ගරු ශකෝකිලශ 
ගුේවර්ධන මහත්මි , ගරු මුදිතශ ප්රි ශන්ති මහත්මි , ගරු ශරෝහේ  ණ්ෛශර මහතශ,  ගරු අලි සබ්රි රහීම් මහතශ, ගරු එම්. 
රශශම්ෂ්වරන් මහතශ, ගරු රශකයකශ වික්රමසංහ මහත්මි , ගරු මංජුලශ දිසශනශ ක මහත්මි , ගරු (ආචශර් ) හරිනි අමරසූරි  
ශමශනවි , ගරු ෛ නශ ගමශේ මහත්මි  

මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම් වුහගේ හා ය ති මේතිවල ප්රතිසංසකකරණ හඳුනාෙැය මටත්,  ඒ සම්බන්ධාගයන් අවශය සංගශෝධාන ඉි රිපත් 
රීමේමටත් වන විගශ ෂ කාරක සභාව 
ගරු දිශන්ෂ් ගුේවර්ධන මහතශ (සවශපති), ගරු නිමල් සරිපශල ද සල්වශ මහතශ, ගරු (මහශචශර් ) ජී.එල්. පීරිස් මහතශ, ගරු 

පවිත්රශශේවි වන්නිආරච්චි මහත්මි , ගරු ෛේලස් ශේවශනන්දශ මහතශ, ගරු විමල් වීරවං  මහතශ, ගරු එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි 
මහතශ, ගරු ජීවන් ශතොන්ෛමන් මහතශ, ගරු අනුර දිසශනශ ක මහතශ, ගරු කබීර් හෂීම් මහතශ, ගරු ආර්.එම්. රංකයත් මේදුම 
 ණ්ෛශර මහතශ, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතශ, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතශ, ගරු මධුර විතශනශේ මහතශ, ගරු සශගර 
කශරි වසම් මහතශ. 

 



xix 

 

පාර්ලිගම්න්තුව 

කඅානායකතුමා - ගරු මහින්ද  ශපශ අශබ්වර්ධන මහතශ 

නිගයෝජය කඅානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු රංකයත් ස ෙලශපිටි  මහතශ 

නිගයෝජය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු අන්ගජන් රශමනශදන් මහතශ 
 

 

ප්රධාාන  නිලධාාරි  මණ්ඩලය 

පාර්ලිගම්න්තුගේ  මහ ගල්කම් - ෛබ්ලිේ.බී.ඩී. දසනශ ක මහතශ  

කාර්ය මණ්ඩල ප්රධාාය  සහ පාර්ලිගම්න්තුගේ නිගයෝජය මහ ගල්කම් -  ශක්.ඒ. ශරෝහේදීර මහත්මි  

සහකාර මහ ගල්කම්  -  ශක්.ඒ.ටී.ශක්. ජ තිලක මහතශ 
 
 

පාර්ලිගම්න්තුගේ මහ ගල්කම්ගග්ධන කාර්යාලය 

 

පා.ම.ගල්.ගග්ධන  සම්බන්ධීකරණ  ගල්කම්  - සලිනි නිල්මල්ශගොෛ මහත්මි  
සහකාර ප්රධාාන නිලධාාරි - ටී.එම්.එන්.පී. ශතන්නශකෝන් මහත්මි  

පාර්ලිගම්න්තු නිලධාාරි - ඊ.ශජ්.නශනතිලක මහතශ, එස්.ආර්.ෛබ්ලිේ.ගුේශසේකර ශමශනවි  

 
අභයන්තර විෙණන කාර්යාංශය 

ප්රධාාන අභයන්තර විෙණක - ෛබ්ලිේ.ශක්.ඩී.තා. විතශන මහතශ 
ප්රධාාන නිලධාාරි -  ඊ.ඩී.ශජ්. වික්රමසංහ මහතශ 
නිගයෝජය  ප්රධාාන නිලධාාරි - එච්.ආර්. ද ශසොයිසශ මහත්මි   
 

මානව සම්පත් සංවර්ධාන කාර්යාංශය 

සහකාර අධායක්ෂ (පරිපාලන) - ඊ.ඩී.එස.්එම්. ප්රනශන්දු මහත්මි  
ප්රධාාන නිලධාාරි - එම්. එන්. විතශනශේ මහත්මි  

පාර්ලිගම්න්තු නිලධාාරිුද - බී.ෛබ්ලිේ.ශක්.ශජ්. ශේලශරත්න මහත්මි , ජී.ශක්.එස්.ප්රි දර් නී මහත්මි , තා.එස්.තා. ශෆොන්ශසේකශ 
මහත්මි  

 

ගේත්රධාාරි ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

ගේත්රධාාරි - නශර්න්ද්ර ප්රනශන්දු මහතශ  

නිගයෝජය ගේත්රධාාරි  -  ෂශන් සම්පත් ජ රත්න මහතශ  

සහකාර ගේත්රධාාරි -  එන්.ඒ.එස්.  ශර් මහතශ 

ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප මශර මහතශ, ජී.එම්.ජී. ප්රි න්ත මහතශ (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)  එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසරි මහතශ (සහකශර 
ප්රධශන නිලධශරි)  යූ.ඩී.එම්.එම්. විශජ්සංහ මහතශ (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරි)  ඒ.යූ. ශප්රේමචන්ද්ර මහතශ (ශජයෂ්ධ සහකශර 
පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරි)  ආර්.එල්.එස්. මංගල මහතශ (දුරකථන අධීක්ෂක)  

 

පරිපාලන ගදපාර්තගම්න්තුව 

අධායක්ෂ (පරිපාලන) -  

නිගයෝජය අධායක්ෂ (පරිපාලන) -  ජී. තච්චනරශණි ශමනවි  

ආයතන කාර්යාංශය -  ෛබ්ලිේ.පී.එල්. ජ සංහ මහතශ (සහකශර අධයක්ෂ-පරිපශලන)  ශක්.ටී. තා. ශක්. පීරිස් මහත්මි , ෛබ්ලිේ. 
ඒ.ශක්.තා. උෛශපොල මහතශ  (ප්රධශන නිලධශරිහු)  යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මි , එච්.ඒ.ටී.ඩී. ශහේවශආරච්චි මහත්මි , ජී.එන්.ඩී. 
තිලකරත්න මහත්මි , එච්.යූ.පී.  මශර මහතශ, (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)  ඩී.එම්.ඩී. අලහශකෝන් මහත්මි , 
ශක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්. රුද්රිගූ ම මහත්මි , ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ශදහිගහලන්ද මහතශ (සහකශර ප්රධශන නිලධශරිහු)  ඒ.එන්.ඩී. ගුේරත්න 
මහත්මි , ශක්.අයි.එම්. ශපශර්රශ මහත්මි , ෛබ්ලිේ.එස්.වයි. ශසොයිසශ මහත්මි , ආර්.ආර්.ජී.ඩී .ශක්. ජ තිලක මහත්මි  
(පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු)  එච්.ඒ.ආර්.ආර්. ගුේශසේකර මහත්මි , ෛබ්ලිේ.ආර්.ජී.එස්.  ශමලී මහත්මි  (සහකශර පශර්ලිශම්න්තු 
නිලධශරිහු)  

මන්ත්රී ගස වා කාර්යාංශය - එම්.යූ.එම්. වශසක් මහතශ (සහකශර අධයක්ෂ-පරිපශලන)  ඩී.ආර්.එස්. ප්රනශන්දු මහතශ (ප්රධශන නිලධශරී)  
ෛබ්ලිේ.පී.ශජ්. පුෂ්ප මශර පතිරේ මහතශ, පී. ඩි. එන්. ප්රනශන්දු මහතශ (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)  ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතශන 
මහත්මි  (සහකශර ප්රධශන නිලධශරි)  ශක්.එස්. සල්වශ මහතශ (සහකශර පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරි) 

විගේශ සබඳතා හා සන්ධාාන කටයුතු කාර්යාංශය -  ජී.වී. අමශ සුදන්ති මහත්මි , ටී.ෛබ්ලිේ.ඒ. ජ රත්න මහත්මි  (ශජයෂ්ධ සහකශර 
පශර්ලිශම්න්තු සන්ධශන නිලධශරීහු); එච්.එන්.ඩී.ආර්.බී. නශනශ ක්කශර මහතශ (සහකශර පශර්ලිශම්න්තු සන්ධශන නිලධශරි) 

ප්රවාහන කාර්යාංශය - ශක්.ටී.එල්.ඒ. චන්ද්රසරි මහතශ (සහකශර ප්රධශන නිලධශරි)  ෛබ්ලිේ.ජී.එස්.  ශන්ත මහතශ, එම්.ආර්.බී. 
ශසේනශරත්න මහතශ, අයි.තා.ශක්. රේසංහ මහත්මි ,ඒ.ජී.ආර්.ශක්. අශබ්රත්න මහතශ (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු), ආර්.පී.එච්. 
 ලරත්න මහතශ (සහකශර පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරී) 



xx 

ගත රතුුණ දැනෙැය ගම් අයිතිවාිරකම පිළිබඳ ඒකකය -  පී.ශක්.ඩී.එස.්ෛබ්ලිේ.විශජ්ගුේවර්ධන මහතශ (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරී) ; 
ඩී.පී.ඒ.පී.එච්.  ලතුංග මහත්මි  (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරි) 

ගජයෂකඨ ල ල ගල්ඛ්කගයෝ -   එච්.පී.තා.එස.් තිලකරත්න මහතශ, ආර්.පී. රසක රශජපක්ෂ මහතශ 

ල ල ගල්ඛ්කගයෝ -  පී.ඩී.එන්.පී.  මශරි මහත්මි , ඒ. රකයනිමශලශ මහත්මි , ඩී.ෛබ්ලිේ.බී.ඒ. ජ නශථ මහත්මි .  

ගජයෂකඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ශේවී මහත්මි , එස.්එම්. නතාර් මහතශ, එස.්එම්.ඒ.ශක්. කරුේශරත්න මහතශ,  එම්.එම්. 
හලිම්ඩීන් මහතශ. 

බංෙලා කළමනාකුණ -   

ගල්ඛ්න භාරකුණ -  ඊ.ශක්.ශක්.පී. පුෂ්පලශල් මහතශ 

ගජයෂකඨ ගල්ඛ්න සැකසීගම් අධීක්ෂක -  එස.් වී. ශ ොකලශවල මහතශ  
 

 

හැන්සා්   ගදපාර්තගම්න්තුව 
 
 

හැන්සා්   සංසකකාරක - තා.එන්. ශලො ශකොඩිකශර ද සල්වශ මහත්මි   

නිගයෝජය හැන්සා්  සංසකකාරකවුණ - එස.්ශක්.එම්.ෛබ්ලිේ. සමරශසේකර මහත්මි , එම්.එස.්එම්. ලින්නශස ් මහතශ, එච්.ජී. පූකයකශ 
ශමශනවි   

සහකාර හැන්සා්  සංසකකාරකවුණ - ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී මහත්මි , ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසංහ මහත්මි , ශක්.ජී.එන්.පී. රශ ල් 
මහත්මි ,  ශක්.පී.එස්. ශපශර්රශ මහත්මි , ශක්.ඒ.ශජ්.එස්. ශපශර්රශ මහත්මි , ශක්.ඩී.එස්.  ලරත්න අලුත්ගමශේ මහත්මි ,    
ගීතශනි වර්ේසූරි  ශමශනවි , එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතශ, පී.එම්.ජී.පී. ප්රි ංගිකශ මහත්මි  

ගජයෂකඨ හැන්සා්  වාර්තාකුණගවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මි , පී.වී.ටී.වී. ගමශේ අරුමශදුර මහත්මි , එස්.එම්.ආර්.බී. පටලි  
මහතශ, ෛබ්ලිේ.ඒ.ඩී.පී. විශජ්ශකොණ්ෛ මහත්මි , එස්.එම්.ඒ.  මුදිනී ශමශනවි , එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සල්වශ මහත්මි ,  එම්.අයි.එස්. 
නිෂ්රශ මහත්මි , ඊ.එච්.ෛබ්ලිේ. ඉරංගිකශ මහත්මි , ටී.ටී.  මශනශ ක මහත්මි , එච්.ආර්.පී. චශන්දනී මහත්මි , තා.ආර්. 
කරුේශරත්න ශමශනවි , එම්.ටී.ඒ.ඩී. මිල්ලගස්තැන්න මහතශ, එච්.ජී.මංජුල මහතශ. 

හැන්සා්  වාර්තාකුණගවෝ -  ඩී.ආර්.ඩී. ශහටාටිශේ මහත්මි , එම්.එම්.තා.ශක්. මශරසංහ ශමශනවි , එම්.පී. නිශරෝෂි සජීවනී මහත්මි , 
ශක්.පී. පත්මශ මහත්මි , ටී.යූ. වීරශසේකර මහත්මි , ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරශ ශමශනවි , එන්. ශක්තිස්වරන් මහතශ, එම්. 
පුෂ්ප මශර මහත්මි , ටී.එන්. සමරසංහ මහත්මි , ශක්.එම්.ඩී. ලංකශ මහතශ, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනශ මහත්මි ,  ඊ.වී.ටී.ආර්. 
එදිරිසංහ මහත්මි , ඉඳුනිල් ධම්මිකශ මහත්මි , එම්.ඒ. ශජස්මිනශ මහත්මි , ඒ. මිරුනශලිනී ශමශනවි , එම්.බී.ටී.එන්. 
ප්රි දර් නී ශමශනවි , ෛබ්ලිේ.ජී.පී.ආර්.සමන්මලී මහත්මි , ආර්.එස්.අලහප්ශපරුම මහත්මි , එච්.ජී. මධුකශ ශිතශරි මහත්මි .    

ගජයෂකඨ කාරක සභා වාර්තාකුණගවෝ - පී.ජී.ශක්.එන්. මිහිරි මහත්මි , ශජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකශ මහත්මි . 

කාරක සභා වාර්තාකුණගවෝ - ආර්. එම්. දර්ශිකශ සරිවර්ධන මහත්මි , එස්. තුෂ්සශන්තිනි ශමශනවි , ශජ්.ශක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මි , 
එම්.ඒ.ශක්.එස්. සංජීවනී මහත්මි , ආර්.පී.ජී.  මශරි ශමශනවි , ටී.පී.ආර්.ටී.  මශරි ශමශනවි , එල්.පී. වෛනම්බි මහත්මි ,     
ඩී. එස්. ශහේවශවිතශන මහත්මි ,  එස්.එන්. කලවශන ශමශනවි . 

ගජයෂකඨ ුමගතෙත රීමේගම් නිලධාාරිුද - එම්.එම්.එම්. නසශර් මහතශ, එස්.ඒ.ඩී. මශනෝරි ශමශනවි , ශජ්. ශනෞෂශඩ් මහතශ, 
එම්.බී.වී.එන්.ටී. ප්රනශන්දු මහත්මි , ඒ.එම්.තා.එම්. අදිකශරි මහතශ  

පතලෙත රීමේගම් අධීක්ෂක - ශජ්.එස්. වීරසූරි  මහතශ 

 
 

මුදල් හා සැපයුම් ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

අධායක්ෂ (මුදල්) -    

මුදල් හා ගිුම් කාර්යාංශය - ශක්.ඒ. අයි. ශසේනශරත්න මහත්මි , ඩී.ඩී.යූ.ශක්.මුේසංහ මහතශ, (සහකශර අධයක්ෂවරු - පරිපශලන)  
අයි.ශක්. සමරශසේකර මහත්මි , ඩී.තා.එස්. රූපසංහ මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු), එම්.ඒ.ශක්.ඩී.තා.  මශර මහතශ, 
ආර්.එම්.එස්. සමන්කයකශ මහත්මි , එස්. එල්. වික්රම මහතශ, ෛබ්ලිේ.ශක්.ඩී.එස්.  මශරසරි මහතශ, ටී.පී. ද ශකොස්තශ             
මහත්මි  (සහකශර ප්රධශන නිලධශරිහු)  එල්.ඩී.එච්. ශමොල්ලිශගොෛ මහත්මි , එන්.ඩී.එච්.ඩී. ශපශර්රශ මහතශ, 
ෛබ්ලිේ.ෛබ්ලිේ.එස්.ආර්.එම්.එච්. සමරනශ ක ශමශනවි  (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු) 

සැපයුම් හා ගස වා කාර්යාංශය - අනිල් ශහේවශවසම් මහතශ, (සහකශර අධයක්ෂ - පරිපශලන)   එච්.එම්.තා.එන්.ශක්. ශහේරත් මහත්මි  
(ප්රධශන නිලධශරි)  එල්.බී.ආර්. පේමසරි මහතශ, ශජ්.ඒ.ඩී. ජ සංහ මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)  ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. 
තිලකරත්න ශමශනවි  (සහකශර ප්රධශන නිලධශරි)  එම්.ඊ.ශක්.ශක්.ප්රනශන්දු මහත්මි , එල්.ඒ. රේවීර මහත්මි , ඒ.අයි.බී. 
වීරතුංග ශමශනවි , ඩී.ආර්.ඒ.එම්.ඩී. ශසේවන්ති මහත්මි , ටී.ජී.  ශලසූරි  මහතශ, ටී.එච්.එස්.යූ. තිරිමශන්න මහතශ 
(පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු) 

ආහාරපාන ගිුම් කාර්යාංශය  - අයි.එම්.ඒ.ශක්. ඉදිරිසංහ මහතශ (සහකශර පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරී) 

ගජයෂකඨ ෙබඩා නිලධාාරි - ශක්.ඩී. කපිල  මහතශ  

භාර ෙැය ගම්  නිලධාාරි -   බී. ශක්. සම්පත් මහතශ  

සරප් -   එම්.ජී.එන්.ජී. ධර්මශසේන මහතශ 

ෙබඩා භාරකුණ (කාර්මික) -  එම්.පී. පී. ජී. සල්වශ මහතශ 

මිල  ජ ෙැය ගම්  නිලධාාරි -  ඒ.ඊ.එස්.පී. ශපශර්රශ මහතශ 

ෙබඩා භාරකුණ-  



xxi 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිගන්ුණ ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

 

සම්බන්ධීකරණ  ඉංජිගන්ුණ -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකශරි මහතශ 

නිගයෝජය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිගන්ුණ -    

ප්රධාාන පමේක්ෂක (ිරවිල්)  -  තා. එස්.  ශලසූරි  මහතශ 

ගජයෂකඨ ප්රධාාන පමේක්ෂක (විදුලි) - ෛබ්ලිේ.ජී.ෛබ්ලිේ.එම්.පී.පී.බී. වීරශකෝන් මහතශ  

පමේක්ෂක (ිරවිල්) -    

ගජයෂකඨ පමේක්ෂක (විදුලි) -  එස.් එස.් ඇල්විටිගල මහතශ  

සහකාර ප්රධාාන නිලධාාරි - ඒ.එල්.ඒ.යූ. අමරසංහ මහත්මි     

ගජයෂකඨ කාර්මික නිලධාාරි (විදුලි) - ෛබ්ලිේ.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතශ, පී.ෛබ්ලිේ.ඒ.යූ.ශක්. ද ශරත්න මහතශ, පී.ආර්. කරුේශතිලක මහතශ , 

පී.ඒ.එස්. ලලිත්  මශර මහතශ  

කාර්මික නිලධාාරි (ිරවිල්) - එච්.ඩී. ජ ශකොඩි මහත්මි  

 

ආහාරපාන සහ ෙතහපාලන ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

අධායක්ෂ (ආහාරපාන සහ ෙතහපාලන ගස වා)  -  
විධාායක සූපගේ ජ-  ශක්.ඩී.එස.් පැශරෝනි ස ්මහතශ  
විධාායක  ෙතහ පාලක -  ඩී.ඩී.අයි. තුෂශර මහතශ 
ආහාරපාන කළමනාකුණ -  ශක්.එම්.එච්. නලින් ශරොඩ්රිගු මහතශ,   
නිගයෝජය ආහාරපාන කළමනාකුණ -  ෛබ්ලිේ.එම්.ආර්. කයශන්න්ද්රසංහ මහතශ  
සහකාර විධාායක සූපගේ ජ -  ෛබ්ලිේ.ඩී.ශජ්.ඩී. වික්රමසංහ මහතශ 
සහකාර ෙතහපාලක -  එම්.ඩී. ශපශර්රශ මහතශ 
ගජයෂකඨ ආපනශාලා කළමනාකුණ -  

ආපනශාලා කළමනාකුණගවෝ - ෛබ්ලිේ.එස්.එස්. ශපශර්රශ මහතශ, ශක්.ඒ.ඩී.ඒ. විශජ්සරි මහතශ, ශක්.ඒ.ඒ. ජ න්ත මහතශ, එල්.පී. 
ශපශර්රශ මහතශ, එම්.පී.එන්. චන්ද්රසරි මහතශ, එස්.තා. ශර්ණුකශ මහත්මි , එම්.ශක්.එන්. දමින්ද මහතශ 

උදයාන අධීක්ෂක - ආර්.එම්.ශජ්. රශජපක්ෂ මහතශ 

ගජයෂකඨ ෙතහපාලක අධීක්ෂකවුණ - එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුේශරත්න මහතශ, ශක්.එන්.  ස්නශ ක මහතශ.  

ෙතහපාලන අධීක්ෂකවුණ - එස්.ඩී. රත්නසරි මහතශ, ජී.ආර්.එස්.ශක්.ඩී. ගම්ලත් මහතශ 

ආහාරපාන අධීක්ෂකවුණ - එම්.ජී.යූ. ජ සරි මහතශ, ශක්.එස්. සුමනවීර මහතශ, එස්.ඒ.එන්. ශසේනශධීර මහතශ, බී.එම්.තා. ශපශර්රශ 
මහතශ, ජී.ඩී. අනිල් මහතශ, ෛබ්ලිේ.එන්.ආර්. විශජ්වර්ධන මහතශ, ඩී.එච්.බී.බී. පත්මසරි මහතශ, එන්.ෛබ්ලිේ.එම්. ටියුරින් මහතශ, 
එච්.ඩී.ටී. ප්රි න්ත මහතශ, ඒ.ඩී.ඩී.එස්. ගුේශසේකර මහතශ, එස්.ශජ්. ගමශේ මහතශ, එච්.ආර්.ශක්.එස්.ශක්. පීරිස් මහතශ 

මුළුතැන්ගෙයි සැපයීම් අධීක්ෂක -   ජී.ඒ. විශජ්සංහ මහතශ   

අංශ භාර සූපගේ ජුද - එල්.ශක්.තා.එස්. ගජනශ ක මහතශ, ඩී.එම්.එම්.එම්.බී.උලපශන් මහතශ, පී.ආර්. විශජ්සංහ මහතශ, බී.ටී.ආර්. 
ශහේවශමශන මහතශ,  

ගජයෂකඨ ප්රධාාන සූපගේ ජ -   

ප්රධාාන සූපගේ ජුද - ශජ්.එම්.ආර්. ශප්රේමලශල් මහතශ, ශක්.ඩී. පි සරි මහතශ,  ඩී.එච්.ඒ.ඒ.  මශරසරි මහතශ, එච්. විශජ්සරි මහතශ, 
එම්.ෛබ්ලිේ.එම්.ජී.ඩී.තා. වල්ගම මහතශ, ආර්.පී.හෑලෙශේ මහතශ, ඒ.ඒ.ඩී.සුරංග මහතශ, ශක්.වී.ඒ. ජ වර්ධන මහතශ. 

ගජයෂකඨ සහකාර පාර්ලිගම්න්තු නිලධාාරි - එම්.එම්. ධර්මශසේන මහතශ 
 

 

වයවසකඅාදායක ගස වා ගදපාර්තගම්න්තුව 
අධායක්ෂ (වයවසකඅාදායක ගස වා) - එච්. ඊ. ජනකශන්ත සල්වශ මහතශ  

සභාගල්ඛ්න කාර්යාංශය - එම්.ශජ්. ශපශර්රශ මහතශ (සහකශර අධයක්ෂ - පරිපශලන)  පී.එච්.  මශරසංහ මහතශ, ශක්.ආර්. ශහේරත් 
මහතශ (ප්රධශන නිලධශරිහු)    වී.පී.ජී.එස්. විදශනපතිරේ මහත්මි , ආර්.ඒ.ආර්.එල් රේවක මහතශ (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)  
ඒ.තා.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මි  (සහකශර ප්රධශන නිලධශරි)  එච්.ඊ.තා. සල්වශ මහත්මි , යූ.පී.බී.එම්. උඳුශගොෛ මහතශ, එන්.එන්. 
ශහටාටිශේ මහත්මි , ඊ.එච්. ජ වීර ශමශනවි , ශක්.ඩී.ජී.එම්. ක්රිෂශන්ත මහතශ, (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු) 

පනත් ගකටුම්පත් කාර්යාංශය - එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතශ (සහකශර අධයක්ෂ- පරිපශලන)  ශක්. පී. චන්දන මහතශ (ප්රධශන 
නිලධශරී), ශජ්. නසර්ඩීන් මහතශ, ශක්.තා.ශක්. පීරිස් මහත්මි , ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිශ ෝවනී මහත්මි   (සහකශර ප්රධශන නිලධශරිහු)  
ශජ්.ටී.එල්.පී. සමීර මහතශ, ඩී.ආර්.ශක්. රේසංහ ශමශනවි  (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු) 

කාරක සභා කාර්යාංශය - තා.අයි. දිසශනශ ක මහත්මි  (සහකශර අධයක්ෂ - පරිපශලන)  එන්.එන්. ශේවැල්වල මහතශ, එස්.පී ගමශේ 
මහත්මි , (ප්රධශන නිලධශරිහු)  ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස් මහත්මි , ආර්.තා.විජ තිලක මහතශ, ෛබ්ලිේ.එම්.එල්.එම්. වීරසංහ 
මහත්මි  (සහකශර ප්රධශන  නිලධශරිහු)   ඊ.ඒ.එන්.එම්. එදිරිසංහ මහත්මි ,  එච්.එන්. ප්රනශන්දුපුල්ශල් මහත්මි  (පශර්ලිශම්න්තු 
නිලධශරිහු)   

රජගේ ගිුම් පිළිබඳ හා ගප දු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. වික්රමරත්න මහත්මි ,  ඒ.තා.පී. සූරි ප්ශපරුම 
මහත්මි  (සහකශර අධයක්ෂවරු - පරිපශලන)  තා.එම්. බුලත්සංහල මහත්මි  (ප්රධශන නිලධශරි)  ඒ.එස් ද සල්වශ මහතශ, බී.ශජ්. 
අශබ්සංහ මහත්මි  (නි ශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)  එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතශ, ෛබ්ලිේ.එල්.එස්.ඩී.ද අල්විස් මහත්මි  (සහකශර 
ප්රධශන නිලධශරිහු)  ශක්.එම්.ජී. ශක්. ජ වර්ධන මහතශ, යූ.එම්.එස්. ප්රවශෂිනි මහත්මි , ශජ්.එම්.එස්. නිර්මශණි මහත්මි , 
ජී.ශක්.තා. තිලකරත්න ශමශනවි , ආර්.තා.  ලතිලක මහත්මි , එච්.එම්.ඩී. ලක්මශලි ශමශනවි , එම්.එස්.  න්දුලශහේවශ 
මහත්මි  (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරිහු) 



xxii 

මහජන ගපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එස්.බී.  ලුගම්මන මහතශ (සහකශර අධයක්ෂ-පරිපශලන)   එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. 
සමරදිවශකර ශමශනවි  (ප්රධශන නිලධශරි)   එච්.ආර්.තා. සල්වශ මහතශ, එස්.ෛබ්ලිේ.ටී.ආර්. ද සල්වශ මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රධශන 
නිලධශරිහු)    බී.එස්.රංගිකශ මහත්මි , ජී.එම්.එච්.එස්. ගම්ලත් මහත්මි , එච්.ජී.ශක්. බුේධිකශ මහත්මි  (පශර්ලිශම්න්තු 
නිලධශරිහු) 

අමාතයාංශයීය උපගේශක කාරක සභා කාර්යාංශය- ඒ.ඒ.එස්.පී.ශපශර්රශ මහතශ (සහකශර අධයක්ෂ-පරිපශලන)  
ෛබ්ලිේ.ෛබ්ලිේ.එන්.එස්.තා. ප්රනශන්දු මහතශ (ප්රධශන නිලධශරී), තා.එම්. සු සංහ මහත්මි , එම්. ශක්. එස්. තා. අල්විස් මහත්මි , 
ඩී.වී.ඕ. වීරශකෝන් මහත්මි  (නිශ ෝජය ප්රධශන නිලධශරිහු)   ආර්.එම්.ඩී.ශක්. ප්රි දර් නී ශමශනවි  (සහකශර ප්රධශන නිලධශරි), 
තා.අයි.ටී. සරත්චන්ද්ර ශමශනවි  (පශර්ලිශම්න්තු නිලධශරී) 

ුනසකතකාලයාධිපති -  එස්.එල්. ස ශත් අහමඩ් මහතශ 

නිගයෝජය ුනසකතකාලයාධිපති - ශක්.ඩී.එස්. විශජ්නශ ක ශමශනවි  

සහකාර ුනසකතකාලයාධිපති -   ජී. රත්නශ ක මහතශ      

කනිෂකඨ සහකාර ුනසකතකාලයාධිපති 1 ශරේණි  - ෛබ්ලිේ.ඒ. ගුේරත්න මහතශ      

කනිෂකඨ සහකාර ුනසකතකාලයාධිපති  -  එච්.ඒ.එස්.එස්. ශපශර්රශ මහතශ 

ප්රධාාන පර්ගේෂණ නිලධාාරි - ජී.  මශනශ ක මහතශ  

ගජයෂකඨ පර්ගේෂණ නිලධාාරිුද - එම්. අකයවඩීන් මහතශ, ජී.ආර්.අශතෂශ ශගොෛගම මහත්මි , පී.එල්.ටී. එරන්දරණ මහත්මි  

පර්ගේෂණ නිලධාාරි -   ආර්.එන්.එච්. විශජ්තිලක මහත්මි , එච්.පී.ඒ.එස.් අශබ්ශකෝන් මහත්මි , වි. මුරලිදශස ්මහතශ 

ප්රධාාන පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තක - ෛබ්ලිේ.එම්.යූ.  ණ්ෛශර මහතශ  

නිගයෝජය ප්රධාාන පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තකගයෝ - අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ් ශර් මහතශ, ශජ්.ඒ.එස්.පී. ශපශර්රශ මහතශ, තා.ශජ්. 
කරුේශරත්න මහතශ,  

ගජයෂකඨ පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තකගයෝ - ශක්.ඩී.ආර්. පේමසරි මහතශ, ඒ. සරවන වශනන්දන් මහතශ, ඒ.ජී. ශමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතශ, ජී.එෆ්.බී. සුශර්ෂ්වරන් මහතශ, එන්.බී.තා.ශජ්. නිස්සංග මහත්මි , එච්.වී.එස්. හීන්ශදනි  මහත්මි , පී.එල්.පී.එල්. 
 මශරසරි මහතශ, පී.  ශන්ත මශර් මහතශ, එස්. රශම්ෂ් මශර් මහතශ, ආර්. වසන්ති ශපශර්රශ මහත්මි , එම්. අකයත් මශර් මහතශ,  
එම්.එච්.එම්. රශමිස් මහතශ  

පාර්ලිගම්න්තු කඅා පරිවර්තකගයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මශේ මහතශ, ඊ.ඒ. අමරශසේන මහතශ, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනශ ක මහතශ, 
ඒ.එල්.ඒ.ඩී. තියුමිණී මහත්මි , එම්.ඉශසඩ්.එම්. අස්කශ මහතශ, ඒ.ආර්. තිරු මශර් මහත්මි , එම්.අයි.එම්. ෆශස මහතශ, එන්.ශජ්. 
වික්රමශේ මහතශ, පී.එම්.ඒ. හුශසේන් මහතශ, බී.එම්. රතාල් මහතශ 

 

 
 

 

ගත රතුුණ පේධාති හා කළමනාකරණ ගදපාර්තගම්න්තුව 

අධායක්ෂ (ගත රතුුණ පේධාති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.තා. ශපශර්රශ මහතශ  

පේධාති ඉංජිගන්ුණ - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතශ           

පේධාති  විශකගල්ෂක - තා.ශජ්. විල්ශලෝරආරච්චි මහතශ 

සන්නිගේදන / ආරක්ෂක ඉංජිගන්ුණ - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතශ  

පේධාති සැලුමම්කුණ -  එම්.එන්.තා.වික්රමසංහ මහතශ 

පේධාති පාලක -  ඒ.එස්.ඩී.එම්. වික්රමරත්න මහතශ  

ගවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුේශතිලක මහතශ  

දත්ත පදනම් පාලක - එන්.එම්.පී.යූ. ශප්රේමචන්ද්ර මහතශ 

ගජයෂකඨ පරිෙණක වැඩසටහන් සම්පාදක - ඩී. පණ්ඩිත මහතශ, පී.එම්.එම්. චන්දිමශ ශමශනවි  

පරිෙණක වැඩසටහන් සම්පාදක - එස්.ඒ.ඒ.බි.අතුශකෝරල මහත්මි  

ගජයෂකඨ ගවබ් සංසකකාරක (ිරංහල / ඉංග්රීිර) - යූ.එල්. ගීගනශේ මහතශ  

ගජයෂකඨ ගවබ් සංසකකාරක ( ඉංග්රීිර/ ගදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂි ෆශක් මහතශ  

ගජයෂකඨ සහකාර පරිෙණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී.  ශර් මහත්මි  

ගජයෂකඨ සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එන්.එච්.  තිශසේරශ මහත්මි  

පාර්ලිගම්න්තු නිලධාාරි - ෛබ්ලිේ.වී.ආර්.වික්රමරත්න මහතශ. 

ගජයෂකඨ පරිෙණක ්රියාකුණගවෝ - පී. ශජහන් ශ මහත්මි , ශජ්.එස.් ශකොළෙශේ මහතශ, ශක්.ජී.එස.් ශසේවන්දි මහත්මි ,  
ෛබ්ලිේ.එච්.යූ.ඩී. පි තුංග මහතශ, එන්.ඩී.ඩී.පී. ශප්රේමසරි මහතශ, ශක්.පී.පී.එස් . ශරෝමවර්ධන මහතශ, ෛබ්ලිේ.ඩී.ඒ. ජ රුක්ෂි 
මහත්මි , එල්.ජී. ආශික් අලි මහතශ, ඒ.ආර්.එම්. රිකශස් අලි මහතශ, ඒ.එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතශ  

ගජයෂකඨ පරිෙණක තාක්ෂණගේ ජ - ජී.එම්.ටී. ශපශර්රශ මහතශ, එච්.එස.් සතයකයත් මහතශ  

ගජයෂකඨ තාක්ෂණ සහකාර - වී.ආර්.එස.්ශජ්. ශසෝමරත්න මහතශ, ෛබ්ලිේ.එස.් සුරංග මහතශ 
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සන්නිගේදන ගදපාර්තගම්න්තුව 
 

මහජන ගස වා නිලධාාරි  - වයි.එල්.ආර්. නූටශන් මහත්මි  

මාධාය නිලධාාරි (නිශකචල සහ වීඩිගයෝ ඡායාූපප) - යූ.ජී.එන්. දුමින්ද මහතශ 

මහජන ගස වා කාර්යාල සම්බන්ධීකාරක  -  එස.්ශජ ප්රකශ  ්මහතශ (ශදමළ) 

මාධාය කාර්යාල සම්බන්ධීකාරක  - එස්.ඒ.එස්.ශක්.සල්වශ මහතශ (සංහල) 
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

[2020, ஓகஸ்ட் 05 தபாதுத் வதர்தலில் ததாிவுதசய்யப்பட்வடார்] 

 அ 

அவசாக்க, பிாியந்த  (புத்தளம்) 

அகடக்கலநாதன்,  தசல்வம் (வன்னி) 

அத்தநாயக, அத்தநாயக்க முதியன்வசலாவக குடாபண்டா திஸ்ஸ (வதசியப் பட்டியல்) 

அத்துவகாரல, திருமதி தலதா  (இரத்தினபுாி) 

அதாஉல்லா, அஹமட் தலப்கப மாிக்கார் (திகாமடுல்ல) 

அதுவகாரல, அதுவகாராலலாவக தபலவத்வத கவில நுவன் (திருவகாைமகல) 

அதுவகாரல, அமரகீர்த்தி (தபாலனறுகவ) 

அதுவகாரலவக, காாியவசம் சமிந்த சம்பத் (காலி) 

அப்புஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிவக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)  

அவபகுைவர்தன, பஹலவக வராஹித்த பியதிஸ்ஸ (களுத்துகற) 

அவபசிங்க, அவசாக்   (குருநாகல்) 

அவபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தகற) 

அமரசூாிய, தசல்வி ஹாினி (வதசியப் பட்டியல்) 

அமரவசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாவக (குருநாகல்) 

அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்வதாட்கட) 

அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி) 

அரம்வபதபால, திருமதி விஜயபால ஸ்ரீ நாராயை வாசல பண்டாரநாயக தமாதஹாட்டாலலாவக சீதா குமாாி (வதசியப் 

பட்டியல்) 

அலகியவன்ன, லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 

அலவத்துவல, வஜ.சீ. (குருநாகல்) 

அலஸ், டிரான் (வதசியப் பட்டியல்) 

அலுத்கமவக, மஹிந்தானந்த (கண்டி)  

அைஹப்தபரும, டலஸ் (மாத்தகற) 

இ 

இராசமாைிக்கம், சாைக்கியன் ராகுல் ராஜபுத்திரன் (மட்டக்களப்பு) 

இராமநாதன், அங்கஜன் (யாழ்ப்பாைம்)  

இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)  

உ 

உதயகுமார், மயில்வாகனம் (நுவதரலியா)  

உடுகும்புர, யூ.வக. சுமித், (குருநாகல்) 

உந்துதகாட, ரூபசிங்கஹவக பிரதீப் சமன் குமார (தகாழும்பு) 

 

 

எ 

எதிாிமான்ன, ஆரச்சிவக சஞ்சீவ (களுத்துகற)  

எல்லாவல, அகில (இரத்தினபுாி) 

எல்லாவல, லலித் (களுத்துகற)  

க 

கவைஷன், மவனா (தகாழும்பு) 

கப்ரால், அஜித் நிவாட் (வதசியப் பட்டியல்) 

கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (தகாழும்பு) 

கமவக, திருமதி டயனா (வதசியப் பட்டியல்) 

கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ) 

கருைாகரம், வகாவிந்தன் (மட்டக்களப்பு) 
கருைாதிலக, கயந்த (காலி) 

கலப்பத்தி, உபுல் சஞ்சீவ (அம்பாந்வதாட்கட) 
ககலயரசன், தவராஜா (வதசியப் பட்டியல்) 

கவிரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிவயதகதர வராஹினி குமாாி விவஜரத்ன  (மாத்தகள) 

கவஜந்திரன், தசல்வராசா (வதசியப் பட்டியல்) 

காாியவசம், ஹபுதந்திாி கமவக சாகர (வதசியப் பட்டியல்) 

கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி) 



xxviii 

கிாிந்திதகாட, உதயன சாமிந்த (கண்டி) 

குைதிலக்க, உதயகாந்த (வககாகல)  

குைவர்தன, திருமதி வகாகிலா ஹர்ஷைீ (கம்பஹா) 

குைவர்தன, திவனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு) 

குைவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு) 

குைவர்தன, யதாமிைீ நவராதம ரூபசிங்க (வதசியப் பட்டியல்) 

குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள) 

குமார்,  வவலு (கண்டி) 

குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) 

குமாரசிறி, வக.பீ.எஸ். (அனுராதபுரம்) 

குமாரதுங்க, தகவிந்து (வதசியப் பட்டியல்) 

தகாடவஹவா, நாலக (கம்பஹா) 

தகாடிதுவக்கு, கருைாதாஸ (மாத்தகற) 

வகாட்வடதகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தகள) 

  

ச 

சந்திரகாந்தன், சிவவநசதுகற (மட்டக்களப்பு) 

சந்திரவசன, எஸ்.எம்.(அநுராதபுரம்) 

சப்ாி, தமாதஹாமட் உகவஸ் தமாதஹாமட் அலி (வதசியப் பட்டியல்) 

சம்பந்தன், இராஜவவராதயம்  (திருவகாைமகல) 

சமரசிங்க, மஹிந்த புத்ததாஸ (களுத்துகற)  

சமரவீர, ஜயந்த (களுத்துகற)  
சித்தார்த்தன், தருமலிங்கம் (யாழ்ப்பாைம்) 

சியம்பலாப்பிட்டிய, ரஞ்ஜித்  (வககாகல) 

சிறிவசன, கமத்திாிபால (தபாலனறுகவ) 

சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாைம்) 

சுமந்திரன், மதியாபரைம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாைம்) 

சுமித்ராரச்சி, ஜகத் குமார (தகாழும்பு)  

சுவரஷ், வடிவவலு (பதுகள) 

தசதனவிரத்ன, வஜான்  (இரத்தினபுாி) 

வசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்) 

வசனாரத்ன, ராஜித (களுத்துகற) 
  

த 

த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாியதர்ஷன  (காலி) 

த சில்வா, எச்.எம். பியல் நிஷாந்த (களுத்துகற) 

த சில்வா, கினிவக மவஹந்திர ஹர்ஷ  (தகாழும்பு) 

த சில்வா, சான் விஜயலால் (காலி) 

த சில்வா, நிமல் சிறிபால (பதுகள)  

தசநாயக்க, ததான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (பதுகள) 
திகம்பரம், பைனி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (நுவதரலியா)  

திசாநாயக்க, துமிந்த  (அனுராதபுரம்) 

திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வந்த் (வதசியப் பட்டியல்) 

திசாநாயக்க, விமலவீர (திகாமடுல்ல) 

திசாநாயக்க, திருமதி விவஜவகான் முதியன்வசலாவக மஞ்சுலா விவஜவகான் (வதசியப் பட்டியல்)  

திசாநாயக்க, வறாஹை (மாத்தகள) 

திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி) 

தினுஷான், ததனகம வித்தாரனவக சானக (அம்பாந்வதாட்கட) 

திஸ்ஸகுட்டி, ஆரச்சிவக சமிந்த ஜானக (பதுகள) 

திஸாநாயக்க, அனுர குமார  (தகாழும்பு) 

துஷ்மந்த, எச்.ஆர்.சாரதீ (வககாகல) 

ததன்னக்வகான், பிரமித்த பண்டார (மாத்தகள)  

ததன்னக்வகான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள) 

ததனிபிடிய, சுதர்ஷன (பதுகள) 

வதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாைம்)  

ததாடங்தகாட, இசுரு (காலி) 

ததாண்டமான்,  ஜீவன் (நுவதரலியா) 

ததாலவத்த, பிவரம்நாத் சி. (தகாழும்பு) 

ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (திருவகாைமகல)  
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ந 

 

நந்தவசன, எச். (அனுராதபுரம்) 

நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (குருநாகல்) 

நவனந்த, கயாஷான் (தமானராககல) 

நஸீர், அஹமட் தசய்னுலாப்தீன் (மட்டக்களப்பு) 

நாைாயக்கார, மலிகஸ்தப வகாரவலவக நலின் மனுஷ  (காலி) 

நாைாயக்கார, வாசுவதவ  (இரத்தினபுாி) 

நிசாந்த, சனத்  (புத்தளம்) 

நிர்மலநாதன், இருதயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

தநல்சன், வஹவா கஜமன் பத்தினிவக கிங்ஸ் குமார் (தபாலனறுகவ) 

வநாகராதலிங்கம், சு. (வன்னி) 
 

ப 
  

பண்டார, சாந்த (குருநாகல்) 

பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ததன்னவகான் முதியன்வசலாவக ரஞ்சித் (வதசியப் பட்டியல்) 

பதியுதீன், அப்துல் ாிஷாட் (வன்னி) 

பதிரை, அகலங்க புத்திக உதித ததத்துவ (மாத்தகற) 

பதிரை, ரவமஷ் (காலி) 

பர்னாந்து,  அருந்திக  (புத்தளம்) 

பர்னாந்து, கச்சக்கடுவக நலின் ருவன்ஜீவ (கம்பஹா) 

பர்னாந்து, நாலக ஜூட் ஹாீன் (வதசியப் பட்டியல்) 

பர்னாந்து,  வஜான்ஸ்ரன் (குருநாகல்) 

பளீல், தமாஹமட் மர்ஜான் அஸ்மி (வதசியப் பட்டியல்) 
பஸ்குவல், அனுப பியும் (களுத்துகற)  

பாலசூாிய, தாரக்க (வககாகல) 

பியதிஸ்ஸ, நிமல் (நுவதரலியா) 

பிாிஸாந்தி, திருமதி முதிதா (இரத்தினபுாி) 

பிவரமதாஸ, சஜித் (தகாழும்பு) 

பிவரமரத்ன, உத்திக (அனுராதபுரம்) 

பிவரமஜயந்த், அச்சிவக ததான் சுசில்  (தகாழும்பு) 

பீாிஸ், காமினி லக்ஷ்மன் (வதசியப் பட்டியல்) 

புஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (தமானராககல) 

தபர்னாந்துபுள்வள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 

தபவரரா, வபாதியாபதுவக டிலான் பிாியன்ஜன் அன்ஸ்லம் (பதுகள) 

தபவரரா, தகட்டதகாட கமவக ஜயந்த (வதசியப் பட்டியல்) [2021 ஜூகல 06ஆந் திகதி இராஜினாமா] 

தபவரரா, சகவதாருவக சுஜித் சஞ்ஜய (வககாகல) 

தபவரரா, நாைாயக்கார வர்ைகுல பட்டதபந்திவக நிவராஷன் அர்ட்லி பிாியந்த  (புத்தளம்) 

வபருதகாட, விஜித (தமானராககல) 

கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 

தபான்வசகா, சரத் (கம்பஹா)  

தபான்னம்பலம், கவஜந்திரகுமார் காங்வகசர் (யாழ்ப்பாைம்) 
 

ம 

 

மஞ்சுல, எல்.எச். சுதத் (வககாகல) 

மத்தும பண்டார, ரத்நாயக்க முதியன்வசலாவக ரஞ்சித் (வதசியப் பட்டியல்) 

மாிக்கார், எஸ்.எம். (தகாழும்பு) 

மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 

மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருவகாைமகல) 

மாக்கார், இம்தியாஸ் பாக்கிர் (வதசியப் பட்டியல்) 

மாயாதுன்ன, சிந்தக அமல் (புத்தளம்) 

மான்னப்தபரும, அ. அஜித் குமார (கம்பஹா) [2021 ஏப்பிரல் 08ஆம் திகதியிலிருந்து] 

முசம்மில், தமாதஹாமட் (வதசியப் பட்டியல்) 

முஸாரப், சபியுல் முதுநபீன் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 
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ய 

யாப்பா, அநுர பிாியதர்ஷன  (குருநாகல்) 

 யாப்பாபண்டார, வசந்த (கண்டி) 
 

ர 

ரைசிங்க, ஆரச்சிவக தராஷான் அநுருத்த  (தபாலனறுகவ) 

ரைதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரைவக்க, அச்சிவக பாட்டளி சம்பிக  (தகாழும்பு) 

ரைவக, நிபுை (மாத்தகற) 

ரைவீர, புளத்தவலவக பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. (நுவதரலியா) 

ரத்நாயக்க, குமாரசிறி (தமானராககல) 

ரத்வத்வத, தலாஹான்  (கண்டி) 

ரதன வதரர், வை. அத்துரலிவய (வதசியப் பட்டியல்) [2020 டிசம்பர் 18] 

ரத்னவசக்கர, பஸ்நாயக்க யசரத்னலாவக குைபால (குருநாகல்) 

ரஹீம், அப்துல் அலி சப்ாி தமாஹமட் (புத்தளம்) 

ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு) 

ராகவன், சுவரந்திர (வதசியப் பட்டியல்) 

ராதாகிருஷ்ைன், வவலுசாமி  (நுவதரலியா) 

ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்சன் லிவயா சில்தவஸ்டர் (கம்பஹா) [2021 சனவாி 12ஆந் வததிய வமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்ககமய 

உறுப்புாிகம வறிதானது] 

ராவமஷ்வரன், மருதபாண்டி (நுவதரலியா) 

ராஜகருைா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா) 

ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்வதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, குைதிலக (கண்டி) 

ராஜபக் ஷ, சமல் (அம்பாந்வதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (தமானராககல) 

ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்வதாட்கட)  

ராஜபக்ஷ, தபஸில் வராஹை (வதசியப் பட்டியல் [2021 ஜூகல 07ஆந் திகதியிலிருந்து] 

ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்) 

ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்தநதஹலாவக உபுல் மவஹந்திர (கம்பஹா) 

ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (தகாழும்பு) 

ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாவக திலக் (திகாமடுல்ல) 
  

ல 

லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா) 

லியனவக, உடகம லியனவக வருை பிாியன்த (இரத்தினபுாி) 

தலாக்குவக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு) 

 

வ 

வக்கும்புர, ஜானக  (இரத்தினபுாி) 

வவலதபாட, காமினி (இரத்தினபுாி) 

வன்னிஆரச்சி,  திருமதி பவித்ராவதவி (இரத்தினபுாி) 

விக்கிரமசிங்ஹ, ரைில் (வதசியப் பட்டியல் [2021 ஜுன்  18ஆந் திகதியிலிருந்து] 

விக்கிரமசிங்ஹ, திருமதி ராஜிகா (வககாகல) 

விக்கிரமநாயக்க, விதுற (களுத்துகற) 

விக்ரமரத்ன, இரான் (வதசியப் பட்டியல்) 

விக்வனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் (யாழ்ப்பாைம்) 

விதாரை, திஸ்ஸ (வதசியப் பட்டியல்)  

விதான, எம்.டபிள்யு.டீ.சஹன் பிரதீப் (கம்பஹா) 

விதானவக, அங்கும்பர ஆரச்சிவக வஹஷான் விஜய (இரத்தினபுாி) 

விதானகமவக, வதனுக அமித் (பதுகள) 

விதானவக, மதுர (தகாழும்பு) 

வியாவைந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு) 

விவஜசிங்ஹ, வஹரத் முதியன்வசலாவக, தர்மவசன (தமானராககல) 
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விவஜசிறி, தலாகுகஸ்ததாட்ட வித்தாரைவக சமிந்த (பதுகள) 

விவஜசுந்தர, விவஜசுந்தர முதியன்வசலாவக வராஹை பண்டார (அனுராதபுரம்) 

விவஜவசகர, கஞ்சன (மாத்தகற) 

வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி) 

வீரசிங்க, டீ. (திகாமடுல்ல) 

வீரசிங்க, ஜயந்த (வதசியப் பட்டியல்) 

வீரசிங்ஹ, கமவக ஹத்ததாடுவ வீரசுமன (மாத்தகற) 

வீரவசக்கர, சரத் (தகாழும்பு) 

வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு) 

தவதஆரச்சி,  திலிப் (அம்பாந்வதாட்கட) 

தவல்கம, குமார (களுத்துகற) 

 

ற 

றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிய (கண்டி) 

  

ஜ 

ஜயதகாடி, ஆரச்சிலாவக சிசிர (கம்பஹா) 

ஜயசுமன, சன்ன சுகத் (அனுராதபுரம்) 

ஜயவசகர, தயாசிறி (குருநாகல்)  

ஜயவசகர, ஹல்கந்தலிய வலகமலாவக பிவரமலால்  (இரத்தினபுாி) 

ஜயதிலக்க, விதான பதிரைவக மிலான் சஜித் (கம்பஹா) 

ஜயமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)  

ஜயரத்ன, அநுராத (கண்டி) 

ஜயரத்ன, பியங்கர (புத்தளம்)   

ஜயவர்தன, வசனாதீரவக ததான் கவிந்த வஹஷான் (கம்பஹா) 

  

ஹ 

ஹக்கீம், அப்துல் ரவூப் ஹிபதுல் (கண்டி) 

ஹாீஸ், ஹபீப் தமாஹமட் தமாஹமட்  (திகாமடுல்ல) 

ஹாஷிம், அப்துல் ஹலீம் தமாஹமட் (கண்டி) 

ஹாஷிம், கபீர் (வககாகல) 

வஹரத், எச்.எம். சமன்பிாிய (குருநாகல்) 

வஹரத், கனக (வககாகல) 

வஹரத், டி.பி. (குருநாகல்) 

வஹரத், ஜயரத்ன (குருநாகல்) 

வஹரத், ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாவக ததான்  இந்திக அநுருத்த (கம்பஹா) 

வஹரத், வஹரத் முதியன்வசலாவக சாித்த (வதசியப் பட்டியல்) 

வஹரத், வஹரத் முதியன்வசலாவக விஜித (கம்பஹா)   
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இலங்ககச் சனநாயக வசாசலிசக் குடியரசு 

சனாதிபதி 

வமதகு வகாட்டாபய ராஜபக்ஷ  

அகமச்சரகவ  

 

பிரதம அகமச்சரும் தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துகக அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார 

அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சரும் - மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

நீர்ப்பாசன அகமச்சர்  - மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ 

ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா 

கல்வி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும் - மாண்புமிகு  திவனஷ் குைவர்தன  

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்வகாலாசானும் - மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு (வபராசிாியர்)  ஜீ.எல். பீாிஸ் 

வபாக்குவரத்து அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி  

கடற்தறாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா 

மின்சக்தி அகமச்சர் -  - மாண்புமிகு காமினி தலாக்குவக 

வர்த்தக அகமச்சர்  - மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன 

அரசாங்க வசகவகள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னவகான்  

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு  சீ.பி. ரத்நாயக்க 

சுகாதார அகமச்சர் - மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல 

தவகுசன ஊடக அகமச்சர் - மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும  

ககத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ  

நிதி அகமச்சர் - மாண்புமிகு தபஸில் வராஹை ராஜபக்ஷ 

சுற்றாடல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர 

காைி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரவசன  

கமத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமவக 

நீர் வைங்கல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு வாசுவதவ நாைாயக்கார 

வலுசக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில  

தபருந்வதாட்ட அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரவமஷ் பதிரை  

சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்  - மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க  

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு வராஹித அவபகுைவர்தன 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சரும் அபிவிருத்தி ஒருங்கிகைப்பு வமற்பார்கவ அகமச்சரும் - மாண்புமிகு நாமல் 

ராஜபக்ஷ 

நீதி அகமச்சர் - மாண்புமிகு எம்.யு.எம். அலி சப்ாி   

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர  
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இராஜாங்க அகமச்சர்கள் 
 
 

அரச பாதுகாப்பு மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ இராஜாங்க அகமச்சரும் உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு 

சமல் ராஜபக்ஷ 

டிஜிட்டல் ததாைில்நுட்பம் மற்றும் ததாைில்முயற்சி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்- மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ 

கல்விச்  சீர்திருத்தங்கள், திறந்த பல்ககலக்கைகங்கள் மற்றும் ததாகலக்கல்வி வமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  சுசில்  

பிவரமஜயந்த   

தவளிநாட்டுத் ததாைில்வாய்ப்பு வமம்பாடு மற்றும் சந்கதப் பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன 

சூாிய சக்தி, காற்று மற்றும் நீர் மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க 

பத்திக், ககத்தறித் துைிகள் மற்றும் உள்நாட்டு ஆகட உற்பத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயவசகர 

கூட்டுறவுச் வசகவகள், சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்வவார் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு லசந்த 

அலகியவன்ன  

ஆரம்ப சுகாதார வசகவகள், ததாற்று வநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் வநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்வள 

ததன்கன, கித்துல் மற்றும் பகன தசய்கககள் வமம்பாடு மற்றும் அகவ சார்ந்த தபாறிமுகற பண்டங்களின் உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி 

பல்வககப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து 

கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏகனய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு நிமல் லான்சா 

வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு, , யாகன வவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாைித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் 

காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க 

களஞ்சிய வசதிகள், தகாள்கலன் முகனயங்கள், துகறமுக வைங்கல் வசதிகள் மற்றும் இயந்திரப் படகுகள், கப்பற்தறாைில் அபிவிருத்தி 

இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர 

வாகன ஒழுங்குறுத்துகக, வபருந்துப் வபாக்குவரத்துச் வசகவகள் மற்றும் புககயிரதப் தபட்டிகள் மற்றும் வமாட்டார் வாகன ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சரும்  சமூகப் தபாலிஸ் வசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சரும்  - மாண்புமிகு திலும் அமுணுகம 

ககரவயாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் தாழ்நில அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 

அறதநறிப் பாடசாகலகள், பிாிவவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விஜித வபருதகாட 

மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தராஷான் ரைசிங்க 

இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரைங்கள் சார்ந்த ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சரும் சிகறச்சாகலகள் முகாகமத்துவம் மற்றும் 

சிகறக்ககதிகள்  புனர்வாழ்வளிப்பு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்வத 

கரும்பு, வசாளம், மர முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட சிறு தபருந்வதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி வமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர 

வதசிய மரபுாிகமகள், அருங்ககலகள் மற்றும் கிராமியச் சிற்பக்ககலகள் வமம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

விதுற விக்கிரமநாயக்க 

சமுர்த்தி, உள்ளக தபாருளாதார, நுண்நிதிய, சுயததாைில், ததாைில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க 

கம்பனித் வதாட்டங்ககள மறுசீரகமத்தல், வதயிகல மற்றும் இறப்பர் வதாட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ததாைிற்சாகலககள 

நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் வதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி வமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் -   மாண்புமிகு கனக வஹரத் 

கிராமிய மற்றும் பிரவதச நீர்க் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி  இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த  

பிராந்திய உறவு நடவடிக்கககள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிய 

அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்ககள வளர்த்தல், கடற்தறாைில் துகறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பலநாள் கடற்தறாைில் 

அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர 

கிராமிய வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாைத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு இந்திக 

அனுருத்த  
மகாவலி வலயங்ககள அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகைிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபாது உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்  

கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்வதக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - 

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன 

பின்தங்கிய கிராம பிரவதச அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக வமம்பாட்டு  இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு ச. வியாவைந்திரன் 

 கிராமிய மற்றும் பாடசாகல விகளயாட்டு உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் வமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு வதனுக 

விதானகமவக  

விமானச் வசகவகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு டி.வி.சானக  

சுவதச கவத்திய முகறகளின் வமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்வவத கவத்தியசாகலகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி 

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, கல்விச் வசகவகள் மற்றும் பாடசாகலகள் உட்கட்டகமப்பு 

வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா  

பிரம்புகள், பித்தகள, மட்பாண்டங்கள், மரப்தபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் ககத்ததாைில் வமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

பிரசன்ன ரைவீர  

கால்நகட வளங்கள், பண்கைகள் வமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்கட சார்ந்த ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  டி.பி. வஹரத் 

நகர அபிவிருத்தி, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும் சமுதாயத் தூய்கமப்படுத்தல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு நாலக்க 

தகாடவஹவா 

ஔடத உற்பத்திகள், வைங்குகககள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகக இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன 

வதாட்ட வீடகமப்பு மற்றும் சமுதாய உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான்  

வசதன பசகள உற்பத்தி வமம்பாடு மற்றும் விநிவயாக ஒழுங்குபடுத்துகக மற்றும் தானிய வகககள், வசதன உைவுகள், மரக்கறிகள், 

பைவகககள், மிளகாய், தவங்காயம் மற்றும் உருகளக்கிைங்குச் தசய்கக வமம்பாட்டு, விகத உற்பத்திகள் மற்றும் உயர் ததாைில்நுட்ப 

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ  

திறன்கள் அபிவிருத்தி, ததாைில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்க இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) சீதா அரம்வபதபால  

நிதி, மூலதனச் சந்கத மற்றும் அரச  ததாைில்முயற்சி மறுசீரகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்  
 

 



xxxv 

தவிசாளர் குைாம்  
 

மாண்புமிகு வவலு குமார், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா, மாண்புமிகு (திருமதி) வராஹினி 

குமாாி விவஜரத்ன, மாண்புமிகு வஹசா விதானவக, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு (திருமதி) வகாகிலா 

குைவர்தன, மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, 

மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி)ஹாினி அமரசூாிய.    
 

பாராளுமன்றக் குழுக்கள் 
ததாிவுக்குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு  திவனஷ் 

குைவர்தன, மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் 
அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல,  

மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க, மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம், மாண்புமிகு விஜித வஹரத், மாண்புமிகு தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன்.  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு திவனஷ் குைவர்தன, மாண்புமிகு சஜித் பிவரமதாஸ, மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு 

(வபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் 

வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு தபஸில் வராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு வாசுவதவ 

நாைாயக்கார, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, 

மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க, மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு  டிலான்  

தபவரரா, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு மவனா கவைசன், 

மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 

நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிவரமஜயந்த, மாண்புமிகு  

டிலான்  தபவரரா, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 

மாண்புமிகு சுஜித் தபவரரா, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுவரன் ராகவன்.  

சகபக்குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, 

மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா 

அரம்வபதபால, மாண்புமிகு வஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு (வமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட, மாண்புமிகு ஜகத் குமார 

சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல், மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமவக.   

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு விஜித வபருதகாட, மாண்புமிகு கனக வஹரத், மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, 

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு 

ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு வவலு குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) வகாகிலா 

குைவர்தன, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னவகான், மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா, மாண்புமிகு க.வி. 

விக்வனஸ்வரன், மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரை (தவிசாளர்), மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாயக்க, 

மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயவசகர, மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்வள, மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, 

மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிவராஷன் தபவரரா, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு அவசாக் 

அவபசிங்க, மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன்,  மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி, மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னவசக்கர, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு 

(வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில், மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய.  

அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சாித்த வஹரத் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமவக, 

மாண்புமிகு வராஹித அவபகுைவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர, மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிவரமஜயந்த, 

மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த வஹரத், மாண்புமிகு 

டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடவஹவா, மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால், மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், 

மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு 

எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், 

மாண்புமிகு மதுர விதானவக.  



xxxvi 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய 

றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர, மாண்புமிகு சுசில் பிவரமஜயந்த, மாண்புமிகு விதுற 

விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடவஹவா, மாண்புமிகு விஜித வஹரத், 

மாண்புமிகு டிலான்  தபவரரா, மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு மனுஷ 

நாைாயக்கார, மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த வஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு 

முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

தபாது மனுக்கள் பற்றிய  குழு   

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குவக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயவசகர, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு ஜானக 

வக்கும்புர, மாண்புமிகு ச. வியாவைந்திரன், மாண்புமிகு வதனுக விதானகமவக, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், 

மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு திலிப் 

தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு மனுஷ நாைாயக்கார, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு அவசாக்க பிாியந்த,  

மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரவசன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு வருை லியனவக, மாண்புமிகு 

ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு 

எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு நிபுை ரைவக, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ,  

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு 

 மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு திவனஷ் குைவர்தன, மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா, மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) ரவமஷ் பதிரை, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்வள, மாண்புமிகு 

விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு வஜான் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு விஜித 

வஹரத், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுவகாரல, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் 

தபான்வசகா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்.  

இகைப்புக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு திவனஷ் குைவர்தன, மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா, மாண்புமிகு காமினி தலாக்குவக, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன, மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னவகான், மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, 

மாண்புமிகு தகதஹலிய றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு 

தபஸில் வராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரவசன, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த 

அலுத்கமவக, மாண்புமிகு வாசுவதவ நாைாயக்கார, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) 

ரவமஷ் பதிரை, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு வராஹித அவபகுைவர்தன, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசக்கர, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண்புமிகு 

சஜித் பிவரமதாஸ, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) 

திஸ்ஸ விதாரை, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சாித்த வஹரத்.   

பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு   

மாண்புமிகு மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு சு. 

வநாகராதலிங்கம், மாண்புமிகு தசல்வராசா கவஜந்திரன், மாண்புமிகு கபில அதுவகாரல, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், 

மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு கருைாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு நாலக பண்டார வகாட்வடதகாட, 

மாண்புமிகு (வமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மவசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், 

மாண்புமிகு வராஹை பண்டார, மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க, மாண்புமிகு 

சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க. 
 

சட்டவாக்க நிகலயியற் குழு    
மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிடிய (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த 
சில்வா, மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித வசனாரத்ன, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, 

மாண்புமிகு வகாவிந்தன் கருைாகரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு 

ஹர்ஷன ராஜகருைா, மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு மதுர விதானவக, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், 

மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி) ஜயந்த வீரசிங்க.  
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அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழுக்கள் 

பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு தபஸில் வராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, பீல்ட் 

மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்வசகா, மாண்புமிகு டிரான் அலஸ், மாண்புமிகு (வமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட.   
நிதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தபஸில் வராஹை ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தசஹான் வசமசிங்க, மாண்புமிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால், 

மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, 

மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார.   

புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை, மாண்புமிகு 

(வை. )  அத்துரலிவய ரதன வதரர், மாண்புமிகு வக.பி.எஸ். குமாரசிறி, மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு 

தகவிந்து குமாரதுங்க. 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த வஹரத், மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக்க 

தகாடவஹவா, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு  மவனா கவைசன், மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், 

மாண்புமிகு (திருமதி) வகாகிலா குைவர்தன, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னவகான், மாண்புமிகு பிவரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த.  

நீதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்வள, 

மாண்புமிகு சுசில் பிவரமஜயந்த, மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு க.வி. 

விக்வனஸ்வரன், மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்.  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு  (வபராசிாியர்)  ஜீ.எல். பீாிஸ் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, மாண்புமிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த வஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், 

மாண்புமிகு காமினி வவலதபாட, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுவரன் ராகவன். 
அரசாங்க வசகவகள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ஜனக பண்டார ததன்னவகான் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரவசகர, மாண்புமிகு வஜ.சீ. 

அலவத்துவல,  மாண்புமிகு அவசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு நஸீர் அஹமட்,  மாண்புமிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா, 

மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல. 

கல்வி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு திவனஷ் குைவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சுசில் பிவரமஜயந்த, மாண்புமிகு விஜித வபருதகாட, மாண்புமிகு 

பியல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்வபதபால, மாண்புமிகு சாள்ஸ் 

நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு யதாமிைீ குைவர்தன, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய. 

சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன, 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித வசனாரத்ன, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரை, மாண்புமிகு அப்துல் 

ஹலீம், மாண்புமிகு கயாஷான் நவனந்த, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ. 

ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண்புமிகு வஜான் தசனவிரத்ன, 

மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு வடிவவல் சுவரஷ், மாண்புமிகு வவலு குமார், மாண்புமிகு (சனாதிபதி 

சட்டத்தரைி)  ஜயந்த வீரசிங்க. 

சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிவசன, மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும, 

மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு வசந்த யாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாயக. 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சீ.பீ. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க , மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரவசன, 

மாண்புமிகு (திருமதி) வராஹினி குமாாி விவஜரத்ன, மாண்புமிகு கபில அதுவகாரல, மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக, 

மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க. 

கமத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமவக (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண்புமிகு ச. 

வியாவைந்திரன்,  மாண்புமிகு டி.பீ.வஹரத், மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ,  மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், 

மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண்புமிகு உதயகாந்த குைதிலக்க, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு உபுல் 

மவஹந்திர ராஜபக்ஷ. 
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நீர்ப்பாசன அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிறிபால கமலத், மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு டிலான் 

தபவரரா, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு எம். எஸ். ததௌபீக், மாண்புமிகு நாலக பண்டார வகாட்வடதகாட, 

மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ. 

காைி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரவசன  (தவிசாளர்), தகளரவ தராசான் ரைசிங்க, மாண்புமிகு கயந்த கருைாதிலக்க, மாண்புமிகு 

தசல்வம் அகடக்கலநாதன், மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி, மாண்புமிகு அசங்க நவரத்ன, மாண்புமிகு சிந்தக அமல் 

மாயாதுன்ன. 

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஞ்சன விவஜவசகர,  மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா, 

மாண்புமிகு விஜித வஹரத், மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு கருைாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி. 

  தபருந்வதாட்ட அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரவமஷ் பதிரை (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அருந்திக தபர்ைாந்து, மாண்புமிகு ஜானக 

வக்கும்புர, மாண்புமிகு கனக வஹரத், மாண்புமிகு பைனி திகாம்பரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு 

உதயன கிாிந்திதகாட, மாண்புமிகு எம். ராவமஷ்வரன், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ. 

நீர்வைங்கல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தகளரவ வாசுவதவ நாைாயக்கார (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த, மாண்புமிகு ரஊப் ஹகீம், மாண்புமிகு 

ஜயரத்ன வஹரத், மாண்புமிகு சம்பத் அதுவகாரல, மாண்புமிகு டப்ளியூ. எச்.எம். தர்மவசன, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா 

விக்கிரமசிங்ஹ. 

மின்சக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குவக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு துமிந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண்புமிகு 

சாரதீ துஷ்மந்த, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னவசக்கர, மாண்புமிகு சமன்பிாிய வஹரத். 

வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, 

மாண்புமிகு வஹஷா விதானவக, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கற்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு வராஹித அவபகுைவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, 

மாண்புமிகு வக. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சுஜித் தபவரரா, மாண்புமிகு சிவவநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு டீ. 

வீரசிங்க. 

தநடுஞ்சாகல அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு வஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து (தவிசாளர்), மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) 

வீ. இராதாகிருஷ்ைன்,  மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுவகாரள, மாண்புமிகு சஞ்சீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு எச். 

நந்தவசன. 

வபாக்குவரத்து அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு  திலும் அமுணுகம, மாண்புமிகு எஸ். பீ. 

திசாநாயக்க, மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு அவசாக் அவபசிங்க, மாண்புமிகு மதுர விதானவக, மாண்புமிகு 

தமாஹமட் முஸம்மில். 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு வதனுக விதானகமவக, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு 

ஹர்ஷன ராஜகருைா, மாண்புமிகு லலித் எல்லாவல, மாண்புமிகு மிலான் ஜயதிலக்க, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ. 

சுற்றுலாத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு டி.வி. சானக, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், மாண்புமிகு (திருமதி) 

கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (வமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு நிபுை ரைவக, மாண்புமிகு 

(திருமதி) டயனா கமவக. 

வர்த்தக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு  பந்துல குைவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லசந்த அைகியவன்ன, மாண்புமிகு வறாஹை திஸாநாயக்க, 

மாண்புமிகு நிவராஷன் தபவரரா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்தன், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு 

மர்ஜான் பளீல். 

ககத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயவசகர, மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்வத, மாண்புமிகு 

பிரசன்ன ரைவீர, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு பிவரமலால் 

ஜயவசக்கர, மாண்புமிகு சமிந்த விவஜசிறி, மாண்புமிகு யூ.வக. சுமித் உடுகும்புர. 



xxxix 

தவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டலஸ் அலகப்தபரும (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு சாந்த பண்டார, மாண்புமிகு 

மனுஷ நாைாயக்கார, மாண்புமிகு உத்திக பிவரமரத்ன, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) சாித்த வஹரத். 

ததாைில்நுட்பவியல் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு  
மாண்புமிகு சுசில் பிவரமஜயந்த,  மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரை,  மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு 

இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு யதாமிைீ குைவர்தன.  
தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு பற்றிய அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார 

ததன்னவகான், மாண்புமிகு வராஹை பண்டார.   

 

விவசட குழுக்கள் 
 

இலங்ககயில் பாலின அடிப்பகடயிலான பாகுபாடுகள் மற்றும் தபண்களின் உாிகம மீறல்கள் குறித்துச் சிறப்புக் கவனம் 

தசலுத்துவதன்மூலம் பாலின ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்கத உறுதி தசய்தல் பற்றி ஆராய்ந்து அதன் விதப்புகரககளப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்வள (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த 

த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்வபதபால,  மாண்புமிகு டிலான் தபவரரா, மாண்புமிகு 

(திருமதி) தலதா அதுவகாரல, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு வஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு 

சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு (திருமதி) வராஹினி குமாாி விவஜரத்ன, மாண்புமிகு எம். 

உதயகுமார், மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு 

(திருமதி) வகாகிலா குைவர்தன, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு வராஹை பண்டார, மாண்புமிகு 

அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு எம். ராவமஷ்வரன், மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ, மாண்புமிகு (திருமதி) 

மஞ்சுலா திசாநாயக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய, மாண்புமிகு (திருமதி) டயனா கமவக.   

 

வதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் வதர்தல் முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங்ககள அகடயாளங்காண்பதற்கும் 

வதகவயான திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு  திவனஷ் குைவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு (வபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராவதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் வதவானந்தா, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு கபீர் 

ஹஷீம், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு  மவனா கவைசன், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 

மாண்புமிகு மதுர விதானவக, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம். 
 

 

 

 

 

 





xli 

பாராளுமன்றம் 

சபாநாயகர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அவபவர்தன 

பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் - மாண்புமிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபிட்டிய 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
  

 

பிரதான அலுவலகத்தர் 

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம்  -   திரு. டபிள்யு. பி. டி. தசநாயக்க  

பதவியைித் தகலகம அதிகாாியும் பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாளர் நாயகமும்  - திருமதி வக.ஏ. வராஹைதீர 

உதவிச் தசயலாளர் நாயகம்  - திரு. வக.ஏ.ாி.வக. ஜயதிலக  

  

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம் 

பா.தச.நா. இகைப்புச் தசயலாளர் -  திருமதி சலினி நில்மல்தகாட 

உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்வகான் 

பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர் - திரு. ஈ.வஜ. ஞானதிலக்க, தசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள்யு. குைவசகர  

 

உள்ளகக் கைக்காய்வு அலுவலகம்  

பிரதான உள்ளகக் கைக்காய்வாளர் -  திரு. டபிள்யு.வக.டி.சி. விதான  

பிரதான உத்திவயாகத்தர் - திரு. ஈ.டி.வஜ. விக்ரமசிங்க   

பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர் - திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா  
 

 

மனித வள அபிவிருத்தி  அலுவலகம்  

உதவிப் பைிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  திருமதி ஈ.டி.எஸ்.எம். பர்னாந்து  

பிரதான உத்திவயாகத்தர் - திருமதி எம்.என். விதானவக 

பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள் - திருமதி பி.டபிள்யு.வக.வஜ. வவலாரத்ன, திருமதி ஜீ.வக.எஸ். பிாியதர்ஷனி, திருமதி சீ.எஸ்.சீ. 

தபான்வசகா 
 
  

பகடக்கலச் வசவிதர் திகைக்களம் 

பகடக்கலச் வசவிதர் - திரு. நவரந்திர பர்னாந்து 

பிரதிப் பகடக்கலச் வசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

உதவிப் பகடக்கலச் வசவிதர் –  திரு. என்.ஏ.எஸ். குவர 

திரு. ஏ.ாி.எஸ். புஷ்பகுமார, திரு. ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.டி.ாி. திலகசிறி 

(உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திரு. யு.டி.எம்.எம். விவஜசிங்ஹ (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்); திரு. ஏ.யு. பிவரமச்சந்திர 

(சிவரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்); திரு. ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (ததாகலவபசிப் பாிவர்த்தகன 

வமற்பார்கவயாளர் )  

  

நிருவாகத் திகைக்களம் 

பைிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -   

பிரதிப் பைிப்பாளர் (நிருவாகம் ) -  தசல்வி ஜி. தட்சைராைி 

தாபன அலுவலகம் - திரு. டபிள்யு.பி.எல். ஜயசிங்ஹ (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி வக.ாி.சி.வக.பீாிஸ், திரு. 

டபிள்யு.ஏ.வக.சி. உடதபால (பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி யு.என்.பண்டித, திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. வஹவா ஆரச்சி, திருமதி 

ஜி.என்.டி. திலகரத்ன, திரு. எச்.யு.பீ. குமார (பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி. டி.எம்.டி. அைகவகான், திருமதி 
வக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிவகா, திரு. டி.ஜி.எம்.எஸ்.எம். ததஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி 

ஏ.என்.டி. குைரத்ன, திருமதி வக.ஐ.எம். தபவரரா, திருமதி டபிள்யு. எஸ். கவ. தசாய்சா,  திருமதி ஆர்.ஆர்.பி.டி.வக. ஜயதிலக 

(பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குைவசகர, திருமதி டபிள்யு.ஆர்.ஜீ.எஸ். சாமலி (உதவிப் 

பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்) 

உறுப்பினர் வசகவகள் அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.யு.எம். வாசிக் (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. டி.ஆர்.எஸ். பர்னாந்து 
(பிரதான உத்திவயாகத்தர்) ;  திரு. டபிள்யு.பீ.வஜ. புஷ்பகுமார பத்திரை, திரு. பி. டி. என். பர்னாந்து (பிரதிப் பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திரு. வக.எஸ். சில்வா (உதவிப் 
பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்) 

தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திரு. பீ.வக.டி.எஸ்.டபிள்யு. விவஜகுைவர்தன (பிரதிப் பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்), திருமதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி,  திருமதி ாி.டபிள்யு.ஏ. ஜயரத்ன (சிவரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்கு மரபு 

உத்திவயாகத்தர்கள்)  திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாைாயக்கார (உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திவயாகத்தர்) 



xlii 

வபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு. வக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திரு. டபிள்யு.ஜீ.எஸ். சாந்த, திரு. 

எம்.ஆர்.பீ.வசனாரத்ன, திருமதி ஐ.சீ.வக. ரைசிங்ஹ, திரு. ஏ.ஜீ.ஆர்.வக. அவபரத்ன (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்); திரு. 

ஆர்.பி.எச். குலரத்ன (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்) 

தகவலறிவதற்கான உாிகம பற்றிய அலகு -  திரு. பி. வக. டி. எஸ். டபிள்யு. விவஜகுைவர்வன,  பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்); 

திருமதி டி.பீ.ஏ.பீ.எச். குலதுங்க (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்) 

சிவரஷ்ட சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திரு. எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, திரு. ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 

சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திருமதி பீ.டி.என்.பீ. குமாாி, திருமதி ஏ. ரஜனிமாலா, திருமதி டி.டபிள்யு.பீ.ஏ. ஜயநாத 

சிவரஷ்ட தமாைிதபயர்ப்பாளர்கள் - திருமதி ஏ. ருக்மைிவதவி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், திரு. எஸ்.எம்.ஏ.வக. கருைாரத்ன, ஜனாப் 

எம்.எம். ஹலீம்டீன் 

பங்களா முகாகமயாளர் -   

பதிவவடுகள் தபாறுப்பாளர் - திரு. ஈ.வக.வக.பீ. புஷ்பலால் 

ஆவைப்படுத்தல்  வமற்பார்கவயாளர்  -  திரு. எஸ்.வீ. தபாக்கலதவல  
 

ஹன்சாட்  திகைக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  திருமதி சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி எஸ்.வக.எம்.டபிள்யு. சமரவசகர,  ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். லின்னாஸ், தசல்வி எச்.ஜி. 

பூஜிகா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  திருமதி ஆர்.டி.பீ. சுஜீவனி,  திருமதி  டி.பி.ஏ.என்.என். வீரசிங்ஹ, திருமதி வக.ஜி.என்.பீ. 

ரதபல், திருமதி வக.பீ.எஸ். தபவரரா, திருமதி வக.ஏ.வஜ.எஸ். தபவரரா, திருமதி வக.டி.எஸ்.குலரத்ன அளுத்கமவக, தசல்வி 

கீதானி வர்ைசூாிய, திரு. எச்.ஜி. லக்ஷித, திருமதி, பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா.  

சிவரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி எச்.டி.எல்.எஸ். பீாிஸ், திருமதி பீ.வி.ாி.வி. கமவக அருமாதுர, திரு. 

எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்டலிய, திருமதி டபிள்யு.ஏ.டி.பீ. விவஜதகாண்டா, தசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. குமுதினி, திருமதி எவ்.எச்.ஏ.என். 

சில்வா, திருமதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, திருமதி ஈ.எச். டபிள்யு. இரங்கிகா, திருமதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, திருமதி எச்.ஆர்.பீ. 

சாந்தனி, தசல்வி சி.ஆர். கருைாரத்ன, திரு. எம்.ாி.ஏ.டி. மில்லகஸ்ததன்ன, திரு. எச்.ஜி. மஞ்சுல. 

ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி டி.ஆர்.டி. தஹட்டிவக, தசல்வி எம்.எம்.சி.வக. மாரசிங்க, திருமதி எம்.பீ. நிவராஷி சஜீவனி, 

திருமதி வக.பீ. பத்மா, திருமதி ாி.யு. வீரவசகர, தசல்வி ஜி.ஏ. ஹிருைி புன்சரா, திரு. என். வகதீஸ்வரன், திருமதி எம். 

புஷ்பகுமார, திருமதி ாி.என். சமரசிங்க,  திரு. வக.எம்.டி. லங்கா, திருமதி எச்.ஆர்.யு.எஸ். நிவர்ச்சனா, திருமதி ஈ.வி.ாி.ஆர். 

எதிாிசிங்க, திருமதி இந்துனில் தம்மிகா, திருமதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா, தசல்வி ஏ. மிருைாளினி. தசல்வி எம்.பி.ாி.என். 
பிாியதர்ஷனி, திருமதி டப்ளியூ.ஜீ.பீ.ஆர். சமன்மலீ, திருமதி ஆர்.எஸ். அலஹப்தபரும, திருமதி எச்.ஜீ.மதுகா சிதாாி.  

சிவரஷ்ட குழு அறிக்ககயாளர் –  திருமதி பீ.ஜி.வக.என். மிஹிாி, திருமதி வஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா 

குழு அறிக்ககயாளர்கள் –  திருமதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, தசல்வி எஸ். துஷ்சாந்தினி, திருமதி வஜ.வக.ஐ. நில்மினி, 

திருமதி எம்.ஏ.வக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, தசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, தசல்வி ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, திருமதி எல்.பீ. வடனம்பி, திருமதி 

டீ.எஸ். வஹவாவிதான, தசல்வி எஸ்.என். கலவான. 

சிவரஷ்ட சூசிகக  உத்திவயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், தசல்வி எஸ்.ஏ.டி. மவனாாி, ஜனாப் வஜ. தநளஷாட், திருமதி 

எம்.பி.வி.என்.ாி. பர்னாந்து, திரு. ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி. 

ஒலிப்பதிவு வமற்பார்கவயாளர் –   திரு. வஜ.எஸ். வீரசூாிய 
  

நிதி  மற்றும்  வைங்கல்கள் திகைக்களம் 

பைிப்பாளர் (நிதி )  -  

நிதி, கைக்குகள் அலுவலகம் - திருமதி வக.ஏ.ஐ. வசனாரத்ன, திரு. டி.டி.யு.வக. முனசிங்ஹ (உதவிப் பைிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); 

திருமதி ஐ.வக.சமரவசகர,  திருமதி டி.சீ.எஸ். ரூபசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்), திரு. எம்.ஏ.வக.டி.சி. குமார, 

திருமதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, திரு. எஸ்.எல். விக்ரம, திரு. டபிள்யு.வக.டி.எஸ். குமாரசிறி, திருமதி ாி.பீ. த தகாஸ்தா 

(உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்), திருமதி எல்.டி.எச். தமால்லிதகாட, திரு. என்.டி.எச்.டி. தபவரரா, தசல்வி 

டபிள்யு.டபிள்யு.எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாயக்க (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்) 

வைங்கல், வசகவகள் அலுவலகம் - திரு. அனில் வஹவாவசம் (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி எச்.எம்.சி.என்.வக. 

வஹரத் (பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திரு. எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, திருமதி வஜ.ஏ.டி. ஜயசிங்க (பிரதிப் பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்கள்); தசல்வி ஏ.பீ.வக.வக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி எம்.ஈ.வக.வக. 

பர்னாந்து, திருமதி எல்.ஏ. ரைவீர, தசல்வி ஏ.ஐ.பி. வீரதுங்க, திருமதி டி.ஆர்.ஏ.எம்.டி. தசவ்வந்தி, திரு. ாீ.ஜீ. பாலசூாிய, திரு. 

ாீ.எச்.என்.யு. திாிமான்ன (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்) 
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உைவு வைங்கல் கைக்குகள் அலுவலகம் -  திரு. ஐ.எம்.ஏ.வக. இதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்)  

சிவரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திவயாகத்தர்  - திரு. வக.டி. கபில 

ஏற்கும் உத்திவயாகத்தர் - திரு. பீ. வக. சம்பத் 

சிறாப்பர் –   திரு. எம்.ஜீ.என்.ஜீ. தர்மவசன 

களஞ்சியப் தபாறுப்பாளர் (ததாைில்நுட்பம்)  - திரு. எம்.பீ.பீ. ஜீ. சில்வா  

தகாள்வனவு உத்திவயாகத்தர் - திரு. ஏ.ஈ.எஸ்.பீ. தபவரரா 

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

இகைப்புப்  தபாறியியலாளர்  திகைக்களம்  

இகைப்புப் தபாறியியலாளர்  -  திரு. டி.எல்.டி. அதிகாாி 

பிரதி  இகைப்புப் தபாறியியலாளர்  -  

பிரதம பாிவசாதகர் (சிவில்) -  திரு. சி.எஸ். பாலசூாிய 

சிவரஷ்ட  பிரதம பாிவசாதகர் (மின்சாரம்)  -  திரு. டபிள்யு.ஜி.டபிள்யு.எம்.பீ.பீ.பி. வீரக்வகான் 

பாிவசாதகர் (சிவில்)  -   

சிவரஷ்ட  பாிவசாதகர் (மின்சாரம்)  –  திரு. எஸ்.எஸ். எல்விடிகல 

உதவி பிரதான உத்திவயாகத்தர்  - திருமதி ஏ.எல்.ஏ.யு. அமரசிங்க 

சிவரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உத்திவயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  திரு. டபிள்யு.ஆர்.ஏ. த தமல், திரு. பீ.டபிள்யு.ஏ.யு.வக. தயாரத்ன,        

திரு. பீ.ஆர். கருைாதிலக, திரு. பீ.ஏ.எஸ். லலித் குமார  

ததாைில்நுட்ப உத்திவயாகத்தர் (சிவில்)  - திருமதி எச்.டி. ஜயதகாடி 
 

உைவு வைங்கல், வீடு  பராமாிப்புத் திகைக்களம் 

பைிப்பாளர் (உைவு வைங்கல், வீடு பராமாிப்புச் வசகவகள்)  -  

நிகறவவற்றுச் சகமயற்காரர்  - திரு. வக.டி.எஸ். பட்வரானியஸ் 

நிகறவவற்று  வீடு பராமாிப்பாளர் -  திரு. டி.டி.ஐ. துஷார 

உைவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. வக.எம்.எச். நளின் தராட்றிவகா,   

பிரதி உைவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. டபிள்யு.எம்.ஆர். ஜிவனந்திரசிங்ஹ  

உதவி நிகறவவற்றுச்  சகமயற்காரர்  -  திரு. டபிள்யு.டி. வஜ.டி. விக்கிரமசிங்க  

உதவி வீடு பராமாிப்பாளர்  - திரு. எம்.டி. தபவரரா 

சிவரஷ்ட உைவுச்சாகல முகாகமயாளர் -  

உைவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் -  திரு. டபிள்யு. எஸ்.எஸ். தபவரரா, திரு. வக.ஏ.டி.ஏ. விவஜசிறி, திரு. வக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, திரு. 

எல்.பீ. தபவரரா, எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, திருமதி எஸ்.சீ. வரணுகா, திரு. எம்.வக.என். தமிந்த  

பூந்வதாட்ட வமற்பார்கவயாளர்  -   திரு. ஆர்.எம்.வஜ. ராஜபக்ஷ 

சிவரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு வமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருைாரத்ன, திரு. வக.என். பஸ்நாயக்க  

வீடு பராமாிப்பு வமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எஸ்.டி. ரத்னசிறி, திரு. ஜீ.ஆர்.எஸ்.வக.டி. கம்லத்   

உைவு, பான வமற்பார்கவயாளர்கள் – திரு. எம்.ஜி.யு. ஜயசிறி, திரு. வக.எஸ். சுமைவீர, திரு. எஸ்.ஏ.என். வசனாதீர, திரு. 

பி.எம்.சி. தபவரரா, திரு. ஜீ.டி. அனில், திரு. டபிள்யூ.என்.ஆர். விஜயவர்தன, திரு. டி.எச்.பி.பி. பத்மசிறி, திரு. என்.டபிள்யு.எம். 

டியுாின், திரு. எச்.டி.ாீ. பிாியந்த, திரு. ஏ.டி.டி.எஸ். குைவசக்கர, திரு. எஸ்.வஜ. கமவக, திரு. எச்.ஆர்.வக.எஸ்.வக. பீாிஸ்  

சகமயலகற வைங்கல் வமற்பார்கவயாளர் -  திரு. ஜி.ஏ. விவஜசிங்க 

பிாிவுச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. எல்.வக.சீ.எஸ். கஜநாயக்க, திரு.டி.எம்.எம்.பி. உலபன, திரு. பீ.ஆர். விவஜசிங்ஹ, திரு. பி.ாீ.ஆர். 

வஹவாமான,  
சிவரஷ்ட முன்னிகல சகமயற்காரர் -  

முன்னிகலச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. வஜ.எம்.ஆர். பிவரமலால், திரு. வக.டி. பியசிறி, திரு.டி.எச்.ஏ.ஏ. குமாரசிறி, திரு.எச். விவஜசிறி, 

திரு. எம்.டபிள்யு.எம்.பீ.சீ.சீ. வல்கம, திரு. ஆர்.பீ. தஹலம்பவக, திரு. ஏ.ஏ.டி. சுரங்க, திரு. வக.வீ.ஏ. ஜயவர்தன  

பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மவசன  
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சட்டவாக்க வசகவகள் திகைக்களம் 

 

பைிப்பாளர் (சட்டவாக்க வசகவகள்)  - திரு. எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா  

சகப ஆவை அலுவலகம் - திரு. எம்.வஜ. தபவரரா (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. பீ.எச். குமாரசிங்ஹ, திரு. 

வக.ஆர்.வஹரத் (பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி வீ.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரை, திரு. ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரைவக (பிரதிப் 

பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்);  திருமதி ஏ.சி.எப். நுஸ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திருமதி எச்.ஈ.சி. சில்வா,                  

திரு. யு.பீ.பி.எம். உந்துதகாட, திருமதி என்.என். தஹட்டிவக, தசல்வி ஈ.எச். ஜயவீர, திரு. வக.டி.ஜி.எம். கிாிஷாந்த 

(பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்) 
  

சட்டமூல அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப்றூக் (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்);  திரு. வக.பீ. சந்தன (பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்), ஜனாப் வஜ. நசீர்டீன், திருமதி வக.சீ.வக. பீாிஸ், திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என். ஜியாவனி (உதவிப் பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்கள்); திரு. வஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர, தசல்வி டி.ஆர்.வக. ரைசிங்ஹ  (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்) 
  

குழு அலுவலகம் - திருமதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. என்.என். வவவல்வல, திருமதி எஸ்.பீ. கமவக  

(பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.ஏ.என்.டி. அல்விஸ், திரு. ஆர்.சி.விஜயதிலக, திருமதி டபிள்யு.எம்.எல்.எம். 

வீரசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி ஈ.ஏ.என்.எம். எதிாிசிங்ஹ, திருமதி எச்.என். பர்னாந்துபுள்வள 

(பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்) 
  

அரசாங்கக் கைக்குகள் மற்றும் அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் குழு அலுவலகம் - திருமதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, திருமதி 

ஏ.சி.பீ. சூாியப்தபரும (உதவிப் பைிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திருமதி சி.எம். புலத்சிங்ஹல (பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திரு. 

ஏ.எஸ். த சில்வா, திருமதி பி.வஜ. அவபசிங்க, (பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், திருமதி 

டபிள்யு. எல். எஸ். டி. த அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); திரு. வக.எம்.ஜீ.வக. ஜயவர்தன, திருமதி யு.எம்.எஸ். 

பிரபாஷினி, திருமதி வஜ.எம்.எஸ். நிர்மாைி, தசல்வி ஜீ.வக.சி. திலகரத்ன, திருமதி ஆர்.சீ. குலதிலக்க, தசல்வி எச்.எம்.டி. 

லக்மாலி, திருமதி எம்.என். பந்துல வஹவா (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்கள்)  
  

தபாதுமனுக் குழு அலுவலகம் - திரு. எஸ்.பி. குலுகம்மன (உதவிப் பைிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜீ. 

சமரதிவாகர (பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திரு. எச்.ஆர்.சி.சில்வா, திருமதி எஸ்.டபிள்யு.ாி.ஆர். த சில்வா (பிரதிப் பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்கள்); திருமதி பீ.எஸ்.ரங்கிகா, திருமதி ஜீ.எம்.எச்.எஸ். கம்லத், திருமதி எச்.சி.வக. புத்திகா (பாராளுமன்ற 

உத்திவயாகத்தர்கள்) 
  

அகமச்சுசார் ஆவலாசகனக்குழு அலுவலகம் - திரு. ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. தபவரரா (உதவிப் பைிப்பாளர் (நிருவாகம்), திரு. 

டபிள்யு.டபிள்யு.என்.என்.சீ. பர்னாந்து (பிரதான உத்திவயாகத்தர்); திருமதி சி.எம். சுபசிங்ஹ, திருமதி எம். வக. எஸ். சீ. அல்விஸ், 

திருமதி டி.வீ.ஓ. வீரவகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திவயாகத்தர்கள்); தசல்வி ஆர்.எம்.டி.வக. பிாியதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான 

உத்திவயாகத்தர்), தசல்வி சீ.ஐ.ாி. சரத்சந்திர (பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர்) 

நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸியாத் அஹமட் 

பிரதி  நூலகர்  - தசல்வி வக.டி.எஸ். விவஜநாயக்க 

உதவி நூலகர்  -  திரு. ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர் தரம் I  -  திரு. டபிள்யு.ஏ. குைரத்ன  

கனிஷ்ட  உதவி நூலகர்  -  திரு. எச்.ஏ.எஸ்.எஸ். தபவரரா  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திவயாகத்தர்  - திரு. ஜி.குமாநாயக்க 

சிவரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திவயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன், திருமதி ஜீ.ஆர்.ஏ. தகாடகம, திருமதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

ஆராய்ச்சி உத்திவயாகத்தர்கள் –  திருமதி ஆர்.என்.எச். விவஜதிலக, திருமதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அவபவகான்,  திரு. வி. முரளிதாஸ் 
  

பாராளுமன்ற பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர் - திரு. டபிள்யு.எம்.யு. பண்டார 
  

பாராளுமன்ற பிரதிப் பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர்கள் -  ஜனாப் ஐ.எல். அப்துல் ஜப்பார்,  திரு. வஜ.ஏ.எஸ்.பீ. தபவரரா, திரு. சி.வஜ. 

கருைாரத்ன  

சிவரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள்: திரு. வக.டி.ஆர். பத்மசிறி, திரு. ஏ. சரவைபவானந்தன், ஜனாப் ஏ.ஜி. தமாஹமட் 

பிக்ாி, திரு. ஜி.எப்.பி. சுவரஷ்வரன், திருமதி என்.பி.சி.வஜ. நிசங்கா, திருமதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ததனிய,  திரு. பீ.எல்.பீ.எல். 

குமாரசிறி, திரு. பீ. சாந்தகுமார்,  திரு. எஸ். ரவமஷ்குமார், திருமதி ஆர். வசந்தி தபவரரா, திரு. எம். அஜித்குமார், ஜனாப் 

எம்.எச்.எம். ராமிஸ் 

பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மவக,  திரு. ஈ.ஏ. அமரவசன, திரு. ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, 

திருமதி ஏ.எல்.ஏ.டி. தியுமினி, ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, திருமதி ஏ.ஆர். திருக்குமார், ஜனாப் எம்.ஐ.எம். பாஸி, திரு. 

என்.வஜ. விக்ரமவக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுகஸன், ஜனாப் பி.எம். ரஸீல் 
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தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவத் திகைக்களம் 

 

பைிப்பாளர் (தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவம்) -  திரு. எச்.எம்.சி.  தபவரரா 

முகறகமப் தபாறியியலாளர் – திரு. என்.பி.யு. நவகமுவ 

முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் – திரு. சி.வஜ. வில்வலாரஆரச்சி 

ததாடர்பாடல் / பாதுகாப்பு தபாறியியலாளர் -  திரு. ஜி.என். லக்மஹல்  

முகறகம வடிவகமப்பாளர்  –  திரு. எம்.என்.சீ. விக்கிரமசிங்க  

முகறகமக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. ஏ.எஸ்.டி.எம். விக்கிரமரத்ன 

இகையத்தள, வகலயகமப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.ஜி.எல்.எஸ். கருைாதிலக்க 

தரவுத்தளக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.எம்.பீ.யு. பிவரமச்சந்திர 

சிவரஷ்ட கைினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  - திரு. டி.  பண்டித, தசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 

கைினி  தசயற்றிட்ட  வகரவாளர்கள்  –  திருமதி எஸ்.ஏ.ஏ.பி. அதுவகாரல 

சிவரஷ்ட இகையத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எல். கீகனவக 

சிவரஷ்ட இகையத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) –  ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 

சிவரஷ்ட உதவி கைினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் –  திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குவர 

சிவரஷ்ட உதவி கருமபீட ஒருங்கிகைப்பாளர் –  திருமதி பீ.என்.எச். திவசரா 

பாராளுமன்ற உத்திவயாகத்தர் –  திரு. டபிள்யு.வீ.ஆர். விக்ரமரத்ன  

சிவரஷ்ட கைினி இயக்குநர்கள் –  திருமதி பி. தஜகன்யா, திரு. வஜ.எஸ். தகாலம்பவக, திருமதி வக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, 

திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பியதுங்க, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிவரமசிறி, திரு. வக.பீ.பீ.எஸ். வராமவர்தன, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜயருக்சி, 

ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அலி, ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அலி,  ஜனாப் ஏ.எம்.தபளஸுல் அமீன் 

சிவரஷ்ட கைினித் ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் – திரு. ஜி.எம்.டி. தபவரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்யஜித்  

சிவரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உதவியாளர்கள் –  திரு. வி.ஆர்.எஸ்.வஜ. வசாமரத்ன, திரு. டபிள்யு.எஸ். சுரங்க 

  

 

ததாடர்பாடல் திகைக்களம் 

 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலர் – திருமதி கவ.எல்.ஆர். நூட்டான் 

ஊடக அலுவலர் (நிைற்படம் மற்றும் வீடிவயா  படப்பிடிப்பு) - திரு. யு.ஜி.என். துமிந்த 

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகைப்பாளர் (சிங்களம்) -  

தபாதுமக்கள் தவளித்ததாடர்பு அலுவலக ஒருங்கிகைப்பாளர் (தமிழ்) - திரு. எஸ். தஜயபிரகாஷ் 

ஊடக அலுவலக ஒருங்கிகைப்பாளர் (சிங்களம்) - திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.வக. சில்வா  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
(Returned at the General Election, 05th August, 2020) 

 
A 

 

Abegunawardhana, Rohitha Piyathissa Pahalage (Kalutara) 
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala) 
Abeywardana, Yapa Mahinda (Matara) 
Adaikkalanathan, Selvam (Vanni) 
Ahamed, Zenulabdeen Naseer (Batticaloa) 
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha) 
Alahapperuma, Dullas (Matara) 
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala) 
Alles, Tiran (National List)  
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 
Amarasena, Thushara Indunil (Kurunegala) 
Amarasuriya, Miss Harini (National List) 
Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara) 
Appuhamy, Makevita Arachchige Don Hector Haijinas (Puttalam) 
Arambepola, Mrs. Wijayapala Sri Narayana Wasala Bandaranayake Mohottalalage Seetha Kumari (National List) 
Athaullah, Ahmad Lebbe Marikkar (Digamadulla) 
Athukorala, Amarakeerthi (Polonnaruwa) 
Athukorala, Palawaththe Athukoralalage Kapila Nuwan (Trincomalee) 
Athukorala, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 
Athukoralage, Kariyawasam Chaminda Sampath (Galle) 
Attanayake, Attanayake Mudiyanselage Kudabanda Tissa (National List) 
 

B 
Balasuriya, Tharaka (Kegalle) 
Bandara, Rajapakshe Wasala Tennakoon Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Bandara, Shantha (Kurunegala) 
Bathiudeen, Abdul Rishad (Vanni) 
Berugoda, Vijitha (Moneragala) 
 

C 
Cabraal, Ajith Nivard (National List) 
Chandrasena, S.M. (Anuradhapura) 
Cumaratunga, Gevindu (National List) 
 

D 
Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) 
Denipitiya, Sudarshana (Badulla) 
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle) 
De Silva, Ginige Mahendra Harsha (Colombo) 
De Silva, H.M. Piyal Nishantha (Kalutara) 
De Silva, Nimal Siripala (Badulla) 
De Silva, Shan Vijayalal (Galle) 
Devananda, Douglas (Jaffna) 
Dharmasena, Wijesingha Herath Mudiyanselage (Moneragala) 
Dhileeban, Kulasingam (Vanni) 
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota) 
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo) 
Dissanayaka, Rohana (Matale) 
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (National List) 
Dissanayake, S.B. (Nuwara Eliya) 
Dissanayake, Mrs. Wijekoon Mudiyanselage Manjula Wijekoon (National List) 
Dissanayake, Wimalaweera (Digamadulla) 
Dodangoda, Isuru (Galle) 
Dolawatte, Premnath C. (Colombo) 
Dushmantha, H.R. Sarathi (Kegalle) 



l 

E 
 

Edirimanna, Arachchige Sanjeeva (Kalutara)  
Ellawala, Akila (Ratnapura) 
Ellawala, Lalith (Kalutara) 

 
F 

 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 
Faleel, Mohamed Marjan Azmi (National List) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Johnston (Kurunegala) 
Fernanado, Kachchakaduge Nalin Ruwanjiwa (Gampaha) 
Fernando, Nalaka Jude Hareen (National List) 
Fernandopulle, Mrs. Perpetua Sudarshini (Gampaha) 
Fonseka, Sarath (Gampaha) 

 
 

G 
 
Galappaththi, Upul Sanjeewa (Hambantota) 
Gamage, Mrs. Diana (National List) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo) 
Ganesan, Mano (Colombo) 
Godahewa, Nalaka (Gampaha) 
Gunathilaka, Udayakantha (Kegalle) 
Gunawardana, Bandula (Colombo) 
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasingha (Colombo) 
Gunawardena, Yadamini Narodama Rupasinghe (National List) 
Gunawardene, Mrs. Kokila Harshani (Gampaha) 
 
 

H 
 

Hakeem, Abdul Rauff Hibathul (Mahanuwara) 
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 
Hashim, Kabir (Kegalle) 
Hasim, Abdul Haleem Mohomed (Mahanuwara) 
Herath, D.B. (Kurunegala) 
Herath, Herath Mudiyanselage Charitha (National List) 
Herath, Herath Mudiyanselage Vijitha (Gampaha) 
Herath, Hitihami Appuhamilage Don Indika Anuruddha (Gampaha) 
Herath, H.M. Samanpriya (Kurunegala) 
Herath, Jayarathna (Kurunegala) 
Herath, Kanaka (Kegalle) 
 

I 
 

Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura) 
 
 

J 
 
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha) 
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala) 
Jayaratne, Anuradha (Mahanuwara) 
Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 
Jayasekara, Halkandaliya Lekamalage Premalal (Ratnapura) 
Jayasumana, Channa Sudath (Anuradhapura) 
Jayathilake, Withana Pathiranage Milan Sajith (Gampaha) 
Jayawardhana, Senadheerage Don Kavinda Heshan (Gampaha) 
 
 



li 

K 
 
Kajendren, Selvarajah (National List) 
Kalai Arasan, Thavaraja (National List)  
Kariyawasam, Haputhanthri Gamage Sagara (National List) 
Karunakaram, Govinthan (Batticaloa)  
Karunatilleka, Gayantha (Galle) 
Kavirathna, Mrs. Jambugaha Pitiyegedara Rohini Kumari Wijerathna (Matale) 
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 
Kirindigoda, Udayana Chaminda (Mahanuwara) 
Kodithuwakku, Karunadasa (Matara) 
Kottegoda, N. Nalaka Bandara (Matale) 
Kumar, A. Aravindh (Badulla) 
Kumar, Velu (Mahanuwara) 
Kumarasinghe, Mrs. Geetha Samanmale (Galle) 
Kumarasiri, K.P.S. (Anuradhapura) 
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Lanza, Antony Nimal (Gampaha) 
Liyanage, Udagama Liyanage Waruna Priyantha (Ratnapura) 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
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Madduma Bandara, Ratnayake Mudiyanselage Ranjith (National List) 
Maharoof, Imran (Trincomalee) 
Manjula, L.H. Sudath (Kegalle) 
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha) [from 08th April, 2021] 
Marikkar, S.M. (Colombo) 
Markar, Imthiaz Bakeer (National List) 
Masthan, Kader Kader (Vanni) 
Mayadunna, Chinthaka Amal (Puttalam) 
Muszhaaraff, Safiul Muthunabeen Mohamed (Digamadulla) 
Muzammil, Mohomad (National List) 
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Nanayakkara, Maligaspe Koralege Nalin Manusha (Galle) 
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)  
Nandasena, H. (Anuradhapura) 
Navarathna, Asanka Samithajeewa (Kurunegala) 
Nawananda, Gayashan (Moneragala) 
Nelson, Hewa Gajaman Paththinige Kins Kumar (Polonnaruwa) 
Nirmalanathan, Iruthayanathan Charles (Vanni) 
Nishantha, Sanath (Puttalam) 
Noharathalingam, S. (Vanni) 
 

P 
 
Pasqual, Anupa Pium (Kalutara) 
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara) 
Pathirana, Ramesh (Galle) 

Peiris, Gamini Lakshman (National List) 
Perera, Bodiyabaduge Dilan Priyanjan Anslem (Badulla) 
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle) 
Perera, Ketagoda Gamage Jayantha (National List)  [Resigned on 06th July, 2021] 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Eardley Priyantha (Puttalam) 
Piyathissa, Nimal (Nuwara Eliya) 
Ponnambalam, Gajenthirakumar Gankesar (Jaffna) 
Premadasa, Sajith (Colombo) 
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Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathne, Uddika (Anuradhapura) 
Prishanthi, Mrs. Muditha (Ratnapura) 
Priyantha, Ashoka (Puttalam) 
Pushpakumara, A.P. Jagath (Moneragala)  
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Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya) 
Raghavan, Surendra (National List) 
Raheem, Abdul Ali Sabri Mohamed (Puttalam) 
Rahuman, Mohomed Mujibur (Colombo) 
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha) 
Rajapaksa, Basil Rohana (National List) [From 07th July, 2021] 
Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala) 
Rajapaksa, Namal (Hambantota) 
Rajapaksa, Shasheendra (Moneragala) 
Rajapakse, Ajith (Hambantota) 
Rajapaksha, Gunathilaka (Mahanuwara) 
Rajapaksha, Rajapaksha Pathirannehelage Upul Mahendra (Gampaha) 
Rajapakshe, Raja Manthreelage Thilak (Digamadulla) 
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 
Ramanathan, Angajan (Jaffna) 
Ramanayake, A.A. Ranjan Leo Sylvester (Gampaha) [Membership terminated according to Supreme Court Decision of 12th January, 2021]  

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 
Rameshwaran, Marudapandy (Nuwara Eliya) 
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 
Ranatunga, Prasanna (Gampaha) 
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo) 
Ranawaka, Nipuna (Matara) 
Ranaweera, Bulathwalage Prasanna (Gampaha) 
Rasamanickam, Shanakiyan Rahul Rajaputhiran (Batticaloa) 
Rathana Thero, Ven.Athuraliya (National List) [From 18th December, 2020] 
Rathnasekara, Basnayaka Yasarathnalage Gunapala (Kurunegala) 
Rathnayaka, Kumarasiri (Moneragala) 
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 
Rathwaththe, Lohan (Mahanuwara) 
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Sabry, Mohomed Uwais Mohomed Ali (National List) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Jayantha (Kalutara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Santhirakanthan, Sivanesathurai (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senarathne, Rajitha (Kalutara) 

Seneviratne, John (Ratnapura) 

Shritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sirisena, Maithreepala (Polonnaruwa) 

Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna) 
Sumithraarachchi, Jagath Kumara (Colombo) 
Suresh, Vadivel (Badulla) 

 
T 

 
Tennakoon, Premitha Bandara (Matale) 
Thennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thigambaram, Palani (Nuwara Eliya) 
Thisakutti Arachchige, Chaminda Janaka (Badulla) 
Thondaman, Jeevan (Nuwara Eliya)  
Thowfeek, Muhamedu Shariff (Trincomalee) 
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Udayakumar, Mailvaganam (Nuwara Eliya) 
Udukumbura, U.K. Sumith (Kurunegala) 
Undugoda, Rupasinghage Pradeep Saman Kumara (Colombo) 
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Vidanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 
Vitarana, Tissa (National List) 
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa) 
 

W 
 
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Waleboda, Gamini (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Pavithradevi (Ratnapura) 
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 
Weerakkody, Chandima (Galle) 
Weerasekera, Sarath (Colombo) 
Weerasingha, D. (Digamadulla) 
Weerasinghe, Gamage Haththotuwa Weerasumana (Matara) 
Weerasinghe, Jayantha (National List)  
Weerawansa, Wimal (Colombo) 
Welgama, Kumara (Kalutara) 
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 
Wickramaratne, Eran (National List) 
Wickramasinghe, Mrs. Rajika (Kegalle) 
Wickremasinghe, Ranil (National List) [From 18th  June, 2021] 
Wigneswaran, Canagasabapathy Viswalingam (Jaffna) 
Wijesekera, Kanchana (Matara) 
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla) 
Wijesundara, Wijesundara Mudiyanselage Rohana Bandara (Anuradhapura) 
Withana, M.W.D. Sahan Pradeep (Gampaha) 
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Vijaya (Ratnapura) 
Withanage, Madhura (Colombo) 
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Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yapabandara, Wasantha (Mahanuwara) 
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Minister of Fisheries – The Hon. Douglas Devananda 
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Minister of Trade – The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana 

Minister of Public Services, Provincial Councils and Local Government – The Hon. Janaka Bandara Thennakoon 

Minister of Wildlife and Forest Conservation – The Hon. C.B. Rathnayake 

Minister of Health – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Mass Media – The Hon. Dullas Alahapperuma 

Minister of Industries – The Hon. Wimal Weerawansa 

Minister of Finance – The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 

Minister of Environment – The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Lands – The Hon. S.M. Chandrasena 

Minister of Agriculture – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Water Supply – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Energy – The Hon. Udaya Gammanpila 

Minister of Plantation – The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 

Minister of Tourism – The Hon. Prasanna Ranatunga 

Minister of Ports and Shipping – The Hon. Rohitha Abegunawardhana 

Minister of Youth and Sports and Minister of Development Coordination and Monitoring – The Hon. Namal 
Rajapaksa 

Minister of Justice – The Hon. M.U.M. Ali Sabry 
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STATE MINISTERS 
 

 

State Minister of National Security and Disaster Management and State Minister of Home Affairs – The Hon. 
Chamal Rajapaksa 

State Minister of Digital Technology and Enterprise Development -The Hon. Namal Rajapaksa 
State Minister of Education Reforms, Open Universities and Distance Learning Promotion – The Hon. Susil 

Premajayantha 
State Minister of Foreign Employment Promotion and Market Diversification – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Solar Power, Wind and Hydro Power Generation Projects Development – The Hon. Duminda 

Dissanayake 
State Minister of Batik, Handloom and Local Apparel Products –The Hon. Dayasiri Jayasekara 
State Minister of Co-operative Services, Marketing Development and Consumer Protection – The Hon. Lasantha 

Alagiyawanna 
State Minister of Primary Health  Care, Epidemics and Covid Disease Control – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini 

Fernandopulle 
State Minister of Coconut, Kithul and Palmyrah Cultivation Promotion and Related Industrial Product 

Manufacturing and Export Diversification - The Hon. Arundika Fernando 
State Minister of Rural Roads and Other Infrastructure – The Hon. Nimal Lanza 
State Minister of Wildlife Protection, Adoption of Safety Measures Including the Construction of Electrical Fences 

and Trenches and Reforestation and Forest Resource Development – The Hon. Wimalaweera Dissanayake 
State Minister of Warehouse Facilities, Container Yards, Port Supply Facilities and Boats and Shipping Industry 

Development – The Hon. Jayantha Samaraweera 
State Minister of Vehicle Regulation, Bus Transport Services and Train Compartments and Motor Car Industry 

and State Minister of Community Police Services  – The Hon. Dilum Amunugama 
State Minister of Coast Conservation and Low-lying Lands Development  – The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 
State Minister of Dhamma Schools, Pirivenas and Bhikkhu Education - The Hon. Vijitha Berugoda 
State Minister of Provincial Councils and Local Government – The Hon. Roshan Ranasinghe 
State Minister of Gem and Jewellery Related Industries and State Minister  of  Prison Management and Prisoners’ 

Rehabilitation – The Hon. Lohan Rathwaththe 
State Minister of Development of Minor Crops Including Sugarcane, Maize, Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, 

Betel Related Industries and Export Promotion – The Hon. Janaka Wakkumbura 
State Minister of National Heritage, Performing Arts and Rural Arts Promotion – The Hon. Vidura Wickramanayaka 
State Minister of Samurdhi, Household Economy, Micro Finance, Self-employment and Business Development - 

The Hon. Shehan Semasinghe 
State Minister of Company Estate Reforms, Tea and Rubber Estates  Related Crops Cultivation and Factories 

Modernization and Tea and Rubber Export Promotion - The Hon. Kanaka Herath 
State Minister of Rural and Divisional Drinking Water Supply Projects Development – The Hon. Sanath Nishantha 
State Minister of Regional Co-operation – The Hon. Tharaka Balasuriya 
State Minister of Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery Harbour Development, Multiday 

Fishing Activities and Fish Exports – The Hon. Kanchana Wijesekera 
State Minister of Rural Housing and Construction and Building Material Industries – The Hon. Indika Anuruddha 

Herath 
State Minister of Canals and Common Infrastructure Development in Settlements in Mahaweli Zones – 

The Hon. Siripala Gamalath 
State Minister of Tanks, Reservoirs and Irrigation Development Related to Rural Paddy Fields – 

The Hon. Anuradha Jayaratne 
State Minister of Backward Rural Areas Development and Promotion of Domestic Animal Husbandry and Minor 

Economic Crop Cultivation - The Hon. S. Viyalanderan 

State Minister of Rural and School Sports Infrastructure Improvement – The Hon. Thenuka Vidanagamage 
State Minister of Aviation and Export Zones Development – The Hon. D.V. Chanaka 

State Minister of Indigenous Medicine Promotion, Rural and Ayurvedic Hospitals Development and Community 
Health – The Hon. Sisira Jayakody 

State Minister of Women and Child Development, Preschools and Primary Education, School Infrastructure and 
Education Services – The Hon. Piyal Nishantha De Silva 

State Minister of Rattan, Brass, Pottery, Furniture and Rural Industrial Promotion – The Hon. Prasanna 
Ranaweera 

State Minister of Livestock, Farm Promotion and Dairy and Egg Related Industries – The Hon. D.B. Herath 

State Minister of Urban Development, Waste Disposal and Community Cleanliness – The Hon. (Dr.) Nalaka 
Godahewa 

State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals – The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana 

State Minister of Estate Housing and Community Infrastructure – The Hon. Jeevan Thondaman 

State Minister of Promoting the Production and Regulating the Supply of Organic Fertilizer and Paddy and 
Grains, Organic Foods, Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation Promoting, Seed Production 
and Advanced Technology Agriculture – The Hon. Shasheendra Rajapaksa 

State Minister of Skills Development, Vocational Education, Research and Innovation – The Hon. (Dr.) (Mrs.) 
Seetha Arambepola  

State Minister of Money and Capital Market and State Enterprise Reforms – The Hon. Ajith Nivard Cabraal 
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The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. Isuru Dodangoda, The Hon. Wasantha Yapabandara, The Hon. Ajith Rajapakse, The Hon. 
Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. Weerasumana Weerasinghe,  The Hon. Premnath C. Dolawatte, 
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The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Dinesh Gunawardena, 
The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal 
Weerawansa, The Hon. Prasanna Ranatunga, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The 
Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Selvam Addaikkalanathan 
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The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan Ramanathan, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. 
Douglas Devananda, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Basil Rohana 
Rajapaksa, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Prasanna Ranatunga, The 
Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. Rauff 
Hakeem, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. R.M. 
Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. G.G. Ponnambalam, The Hon. M.A. Sumanthiran  

 

COMMITTEE ON STANDING ORDERS 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan  Ramanathan, 
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 
Chandima Weerakkody, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Sujith 
Perera, The Hon. Sagara Kariyawasam, The Hon. (Dr.) Suren Raghavan  

 

HOUSE COMMITTEE 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. 
Kanchana Wijesekera, The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. 
J.C. Alawathuwala, The Hon. (Major) Pradeep Undugoda, The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. 
Kins Nelson, The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Nalin Fernando, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. 
Marjan Faleel, The Hon. (Mrs.) Diana Gamage 

 

COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES 

The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. Kanaka Herath, The Hon. Tharaka Balasuriya, The 
Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. G.G. 
Ponnambalam, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Velu Kumar, The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene, The 
Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Shan Vijayalal De Silva, The Hon. C.V. Wigneswaran, The Hon. 
Gevindu Cumaratunga, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 

 

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana (Chairman), The Hon. Udaya Gammanpila, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. 
Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 
Shehan Semasinghe, The Hon. Prasanna Ranaweera, The Hon. Tissa Attanayake,  The Hon. Harin Fernando, The 
Hon. Niroshan Perera, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Buddhika Pathirana, The 
Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. (Dr.) Upul Galappaththi, The Hon. B.Y.G. 
Rathnasekara, The Hon. Weerasumana Weerasinghe, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara, The Hon. Mohomad 
Muzammil, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya  

 

COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES 

The Hon. (Prof.) Charitha Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. 
Jayantha Samaraweera, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Indika Anuruddha Herath, The Hon. D.V. 
Chanaka, The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa, The Hon. Ajith Nivard Cabraal, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. 
Anura Dissanayaka, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Jagath Pushpakumara, The Hon. (Dr.) Harsha 
de Silva, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. 
Premnath C. Dolawatte, The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. Madhura Withanage.  
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Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Jagath Pushpakumara, The Hon. Dilip 
Wedaarachchi, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Ashoka Priyantha, The 
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LIAISON COMMITTEE 
 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana (Chairman), The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Angajan 

Ramanathan, The Hon. Mahinda Rajapaksa, The Hon. Chamal Rajapaksa, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The 
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Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Harsha de Silva, The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. 
M.W.D. Sahan Pradeep Withana, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 
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Ministerial Consultative Committee on Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. 

(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. K.P.S. Kumarasiri, The Hon. S.M.M. Muszhaaraff, The Hon. Gevindu 
Cumaratunga 

Ministerial Consultative Committee on Urban Development and Housing 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. Indika Anuruddha Herath, The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa, The 

Hon. Jeevan Thondaman, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. (Mrs.) Kokila 
Gunawardene, The Hon. Premitha Bandara Tennakoon, The Hon. Premnath C. Dolawatte 

Ministerial Consultative Committee on Justice 
The Hon. M.U.M. Ali Sabry (Chairman), The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Susil 

Premajayantha, The Hon. G.G. Ponnambalam, The Hon. Akila Ellawala, The Hon. C.V. Wigneswaran, The Hon. 
Sagara Kariyawasam  

Ministerial Consultative Committee on Foreign 
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Tharaka Balasuriya, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. 

(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana, The Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam, The Hon. Gamini 
Waleboda, The Hon. (Dr.) Suren Raghavan 

Ministerial Consultative Committee on Public Services, Provincial Councils and Local Government 
The Hon. Janaka Bandara Thennakoon (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera, The Hon. J.C. Alawathuwala, 

The Hon. Ashoka Priyantha, The Hon. Naseer Ahamed, The Hon. Shan Vijayalal De Silva, The Hon. Sudath 
Manjula 

Ministerial Consultative Committee on Education 
The Hon. Dinesh Gunawardena  (Chairman), The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. Piyal 

Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Isuru 
Dodangoda, The Hon. Anupa Pasqual, The Hon. Yadamini Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya 

Ministerial Consultative Committee on Health 
The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Sisira Jayakody, The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana, The 

Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayashan 
Nawananda, The Hon. (Dr.) Thilak Rajapakshe 

Ministerial Consultative Committee on Labour 
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. John Seneviratne, The Hon. 

Jagath Pushpakumara, The Hon. Vadivel Suresh, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Jayantha Weerasinghe, PC 

Ministerial Consultative Committee on Environment 
The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Maithreepala Sirisena, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. 

Kins Nelson, The Hon. Wasantha Yapabandara, The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 

Ministerial Consultative Committee on Wildlife and Forest Conservation 
The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Wimalaweera Dissanayake, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, 

The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna, The Hon. Kapila Athukorala, The Hon. Chamara Sampath Dasanayake, 
The Hon. Kumarasiri Rathnayaka 

Ministerial Consultative Committee on Agriculture 
The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. S. Viyalanderan, 

The Hon. D.B. Herath, The Hon. Shasheendra Rajapaksa, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Ishak 
Rahuman, The Hon. Udayakantha Gunathilaka, The Hon. Kulasingam Dhileeban, The Hon. Upul Mahendra 
Rajapaksha 

Ministerial Consultative Committee on Irrigation 
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Dilan 

Perera, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda, The Hon. Nimal 
Piyathissa 

Ministerial Consultative Committee on Lands 
The Hon. S.M. Chandrasena (Chairman), The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Gayantha Karunatilleka, The Hon. 

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Thisakutti Arachchi, The Hon. Asanka Navarathna, The Hon. Chinthaka Amal 
Mayadunna  

Ministerial Consultative Committee on Fisheries 
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Kanchana Wijesekera, The Hon. A.L.M. Athaullah, The Hon. 

Vijitha Herath, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Karunadasa Kodithuwakku, The Hon. (Dr.) Upul 
Galappaththi 

Ministerial Consultative Committee on Plantation 
The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana (Chairman), The Hon. Arundika Fernando, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. 

Kanaka Herath, The Hon. Palani Thigambaram, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Udayana Kirindigoda, The 
Hon. M. Rameshwaran, The Hon. Weerasumana Weerasinghe 
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Ministerial Consultative Committee on Water Supply 
The Hon. Vasudeva Nanayakkara (Chairman), The Hon. Sanath Nishantha, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. 

Jayarathna Herath, The Hon. Sampath Athukorala, The Hon. W.H.M. Dharmasena, The Hon. (Mrs.) Rajika 
Wickramasinghe 

Ministerial Consultative Committee on Power 
The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Sarathi 

Dushmantha, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. B.Y.G. Rathnasekara, The Hon. Samanpriya Herath 

Ministerial Consultative Committee on Energy 
The Hon. Udaya Gammanpila (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The 

Hon. Hesha Withanage, The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. Gunathilaka Rajapaksha 
Ministerial Consultative Committee on Ports and Shipping 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana (Chairman), The Hon. Jayantha Samaraweera, The Hon. Tissa Attanayake, The 

Hon. K. Kader Masthan, The Hon. Sujith Perera, The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan, The Hon. D. 
Weerasingha 

Ministerial Consultative Committee on Highways 
The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) V. 

Radhakrishnan, The Hon. Amarakeerthi Athukorala, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The Hon. H. Nandasena 
Ministerial Consultative Committee on Transport 
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. S.B. Dissanayake, 

The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Madhura Withanage, The Hon. Mohomad 
Muzammil  

Ministerial Consultative Committee on Youth and Sports 
The Hon. Namal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. 

Harshana Rajakaruna, The Hon. Lalith Ellawala, The Hon. Milan Jayathilake, The Hon. Ajith Rajapakse 

Ministerial Consultative Committee on Tourism 
The Hon. Prasanna Ranatunga (Chairman), The Hon. D.V. Chanaka, The Hon. M. Udayakumar, The Hon. (Mrs.) Geetha 

Samanmale Kumarasinghe, The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya, The Hon. Nipuna Ranawaka, The Hon. (Mrs.) 
Diana Gamage 

Ministerial Consultative Committee on Trade 
The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Rohana Dissanayaka, 

The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. Nalin Fernanado, The Hon. Marjan 
Faleel 

Ministerial Consultative Committee on Industries 
The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lohan Rathwaththe, The Hon. 

Prasanna Ranaweera, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Premalal 
Jayasekara, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. U.K. Sumith Udukumbura 

Ministerial Consultative Committee on Mass Media 
The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. 

Manusha Nanayakkara, The Hon. Uddika Premarathne, The Hon. (Prof.) Charitha Herath    
 

Ministerial Consultative Committee on Technology 
The Hon. Susil Premajayantha, The Hon. Tissa Vitarana, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. Imran Maharoof, 

The Hon. Yadamini Gunawardena 
 

Ministerial Consultative Committee on Public Security 
The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Akila Ellawala, The Hon. Premitha Bandara 

Tennakoon, The Hon. Rohana Bandara 

SELECT COMMITTEES 
 

Select Committee to Look into and Report to Parliament Its Recommendations to Ensure Gender Equity and 
Equality with Special Emphasis on Looking into Gender Based Discriminations and Violations of Women’s 
Rights in Sri Lanka 

 

The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. (Prof.) G.L. 
Peiris, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) 
Seetha Arambepola, The Hon. Dilan Perera, The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala, The Hon. Eran Wickramaratne, 
The Hon. J.C. Alawathuwala, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Imran Maharoof, The Hon. (Mrs.) Rohini 
Kumari Wijerathna, The Hon. M. Udayakumar, The Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. (Mrs.) Geetha 
Smanmale Kumarasinghe, The Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene, The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi, The Hon. 
Rohana Bandara, The Hon. Ali Sabri Raheem, The Hon. M. Rameshwaran, The Hon. (Mrs.) Rajika 
Wickramasinghe, The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya, The Hon. (Mrs.) 
Diana Gamage 

Select Committee to Identify Appropriate Reforms of the Election Laws and the Electoral System and to 
Recommend Necessary Amendments 
The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi 

Wanniarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The 
Hon. Jeevan Thondaman, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma 
Bandara, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Madhura Withanage, The Hon. Sagara 
Kariyawasam 
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PARLIAMENT 
THE SPEAKER -  The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Angajan Ramanathan 

  
  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

CHIEF OF STAFF AND DEPUTY SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT- Mrs. K.A. Rohanadeera 

ASSISTANT SECRETARY - GENERAL - Mr. K.A.T.K. Jayathilake 

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 

 CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP - Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon 

PARLIAMENTARY OFFICERS - Mr. E.J. Gnanathilake, Miss S.R.W. Gunasekara  

  

INTERNAL AUDIT OFFICE 

CHIEF INTERNAL AUDITOR – Mr. W.K.D.C. Withana 

PRINCIPAL OFFICER - Mr. E.D.J. Wickramasinghe 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICERS -  Mrs. H.R. de Zoysa 

  
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OFFICE 

 

ASSISTANT DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mrs. E.D.S.M. Fernando 

PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Withanage 

PARLIAMENTARY OFFICERS - Mrs. B.W.K.J . Welarathne, Mrs. G.K.S. Pr iyadarshani, Mrs. C.S.C. Fonseka  

  
    

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS - Mr. N.A.S. Cooray 

Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, (Deputy Principal Officers); Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Assistant Principal Officer); Mr. U.D.M.M. 
Wijesinghe (Parliamentary Officer); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer); Mr. R.L.S. Mangala (Telephone Supervisor)  

  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) -   Miss. G. Thatchanarany 

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mr. W.P.L. Jayasinghe, (Assistant Director - Administration); Mrs. K.T.C.K. Peiris, Mr. W.A.K.C. Udapola 
(Principal Officers); Mrs. U.N. Panditha, Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mrs. G.N.D. Thilakarathna, Mr. H.U.P. Kumara (Deputy Principal 
Officers); Mrs. D.M.D. Alahakone, Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Assistant Principal Officers); Mrs. A.N.D. 
Gunarathna, Mrs. K.I.M. Perera, Mrs. W.S.Y. Zoysa, Mrs. R.R.G.D.K. Jayathilaka (Parliamentary Officers); Mrs. H.A.R.R. Gunasekara, Mrs. 
W.R.G.S. Shamalee (Assistant Parliamentary Officers) 

MEMBERS’ SERVICES OFFICE -  Mr. M.U.M. Vasik (Assistant Director- Administration); Mr. D. R. S. Fernando  (Principal Officer);  Mr. W.P.J. 
Pushpakumara Pathirana, Mr. P. D. N. Fernando (Deputy Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane (Assistant Principal Officer); Mr. K.S. 
Silva (Assistant Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE –  Mrs. G.V. Ama Sudanthi, Mrs. T.W.A. Jayaratne (Senior Parliamentary Protocol 
Officers); Mr. H.N.D.R.B. Nanayakkara (Assistant Parliamentary Protocol Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Assistant Principal Officer); Mr. W.G.S. Shantha, Mr. M.R.B. Senaratne, Mrs. I.C.K. 
Ranasinghe, Mr. A.G.R.K. Abeyratne (Parliamentary Officers); Mr. R.P.H. Kularatne (Assistant Parliamentary Officer) 

RIGHT TO INFORMATION UNIT - Mr. P. K. D. S. W. Wijegunawardena (Deputy Pr incipal Officer ); Mrs. D.P.A.P.H. Kulathunga 
(Parliamentary Officer) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mr. R.P. Rasika Rajapaksha   

STENOGRAPHERS - Mrs. P.D.N.P. Kumari, Mrs. A. Rajanimala, Mrs. D.W.B.A. Jayanatha 

SENIOR TRANSLATORS - Mrs. A. Rukmanidevi, Mr. S.M. Nazir , Mr . S.M.A.K. Karunaratne, Mr . M.M. Halimdeen   

BUNGALOW MANAGER -    

RECORD KEEPER - Mr. E.K.K.P. Pushpalal 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –  Mr. S.V. Bokalawela  
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HANSARD DEPARTMENT 

 

EDITOR OF HANSARD – Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD  –  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera,  Mr. M.S.M. Linnas, Miss H.G. Pujika  

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD - Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.P.S. Perera,        
Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage,  Miss Geethani Warnasuriya,  Mr. H.G. Lakshitha, Mrs. P.M.G.P. Priyangika 

SENIOR HANSARD REPORTERS – Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, 
Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake,     Mrs. H.R.P. Chandani, Miss 
C.R. Karunaratna, Mr. M.T.A.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula 

HANSARD REPORTERS – Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Mrs. M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma,                           
Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni Punsara, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara, Mrs. T.N. Samarasinghe,  Mr. K.M.D. Lanka, 
Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. M.A. Jesmina, Miss A. Mirunalini, Miss M.B.T.N. 
Priyadarshani, Mrs. W.G.P.R. Samanmali,  Mrs. R.S. Alahapperuma, Mrs. H.G. Maduka Shithari 

SENIOR COMMITTEE REPORTERS - Mrs. P.G.K.N. Mihir i, Mrs. J .A.T. Samanthika  

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. R.M. Darshika Siriwardena, Miss S. Thushanthini, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A.K.S. Sanjeewani,              
Miss. R.P.G. Kumari, Miss T.P.R.T. Kumari, Mrs. L.P.Wadanambi, Mrs. D.S. Hewavithana, Miss S.N. Kalawana  

SENIOR INDEXING OFFICERS  – Mr. M.M.M. Nasaar, Miss S.A.D. Manori, Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –   Mr. J.S. Weerasooriya 
  

 

 

 

 

  

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 
DIRECTOR (FINANCE) –  

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE – Mrs. K.A.I. Senarathna, Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Assistant Directors - Administration);  Mrs. I.K. 
Samarasekera, Mrs. D.C.S. Rupasinghe (Deputy Principal Officers); Mr. M.A.K.D.C. Kumara, Mrs. R.M.S. Samanjika,   Mr. S.L. Wickrema, Mr. 
W.K.D.S. Kumarasiri, Mrs. T.P. de Costa (Assistant Principal Officers); Mrs. L.D.H. Molligoda,   Mr. N. D. H. D. Perera, Miss W.W.S.R.M.H. 
Samaranayake (Parliamentary Officers) 

SUPPLIES AND SERVICES OFFICE – Mr. Anil Hewawasam (Assistant Director - Administration); Mrs. H.M.C.N.K. Herath, (Principal Officer); 
Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mrs. J.A.D. Jayasinghe (Deputy Principal Officers); Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Assistant Principal Officer);            
Mrs. M.E.K.K. Fernando, Mrs. L.A. Ranaweera, Miss A.I.B. Weeratunga, Mrs. D.R.A.M.D. Sewwanthi, Mr. T.G. Balasuriya, Mr. T. H. S. U. 
Thirimanna (Parliamentary Officers)  

CATERING ACCOUNTS OFFICE –  Mr. I.M.A.K. Idirisinghe (Assistant Parliamentary Officer) 

SENIOR STORES OFFICER – Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER –   Mr. B. K. Sampath 

SHROFF – Mr. M.G.N.G. Dharmasena 

STOREKEEPER (TECHNICAL) -  Mr. M.P.P. G. Silva 

PURCHASING OFFICER – Mr. A.E.S.P. Perera 

STOREKEEPER –   

  

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

 

CO-ORDINATING ENGINEER – Mr. D.L.D. Adikari 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER –  

CHIEF INSPECTOR (CIVIL) – Mr. C.S. Balasooriya 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (CIVIL) –   

SENIOR IINSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER – Mrs. A.L.A.U. Amarasinghe 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.A.S. Lalith 
Kumara  

TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mrs. H.D. Jayakody 
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

 DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - 

EXECUTIVE CHEF - Mr. K.D.S. Patroneous 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. D.D.I. Thushara 

F & B MANAGER -   Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo,  

DEPUTY F & B MANAGER -  Mr. W.M.R. Jinendrasinghe  

SOUS CHEF - Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe 

ASSISTANT HOUSEKEEPER - Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGER -  

RESTAURANT MANAGERS - Mr. W.S.S. Perera,  Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. L.P. Perera, Mr. M.P.N. Chandrasiri, 
Mrs. S.C. Renuka, Mr. M. K. N. Daminda 

GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.M.J. Rajapaksha 

SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISORS - Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake 

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. S.D. Rathnasiri, Mr. G.R.S.K.D. Gamlath 

F & B SUPERVISORS - Mr. M.G.U. Jayasir i, Mr . K.S. Sumanaweera, Mr . S.A.N. Senadhira, Mr. B.M.C. Perera, Mr . G.D. Anil, Mr. W. N. R. 
Wijewardena, Mr. D. H. B. B. Pathamasiri, Mr. N. W. M. Turin, Mr. H. D. T. Priyantha, Mr. A.D.D.S. Gunasekara, Mr. S.J. Gamage, Mr. 
H.R.K.S.K.Peiris 

KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR - Mr. G.A. Wijesinghe 

CHEF-DE-PARTIE -   Mr. L.K.C.S. Gajanayake, Mr. D.M.M.B. Ulapane, Mr. P.R. Wijesinghe, Mr. B.T.R. Hewamana  

SENIOR LEADING COOK -  

LEADING COOKS - Mr. J.M.R. Premalal, Mr. K.D. Piyasiri, Mr. D.H.A.A. Kumarasiri, Mr. H. Wijesiri, Mr. M.W.M.P.C.C. Walgama, Mr. R.P. 
Helambage, Mr. A.A.D. Suranga, Mr. K.V.A. Jayawardene 

PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. M.M. Dharmasena 
 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. H.E. Janakantha Silva 

TABLE OFFICE -  Mr. M.J. Perera (Assistant Director - Administration);  Mr. P.H. Kumarasinghe,  Mr. K.R. Herath (Principal Officers); 
Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, Mr. R.A.R.L. Ranawaka (Deputy Principal Officers); Mrs. A.C.F. Nusrath (Assistant Principal Officer); Mrs. 
H.E.C. Silva, Mr. U.P.B.M. Undugoda, Mrs. N.N. Hettige, Miss E.H. Jayaweera, Mr. K.D.G.M. Krishantha (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Mr. M. M. M. Mabrook (Assistant Director - Administration);  Mr. K. P. Chandana (Principal Officer);  Mr. J. Naseerdeen, Mrs. 
K.C.K. Peiris, Mrs. R.A.D.N. Geyowanee (Assistant Principal Officers); Mr. J.T.L.P. Sameera,  Miss. D.R.K. Ranasinghe (Parliamentary Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake (Assistant Director- Administration); Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage  (Principal Officers); 
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Mrs. J.M.S. Nirmani, Miss G.K.C. Thilakarathna, Mrs. R.C. Kulathilaka,  Miss. H.M.D. Lakmali , Mrs. M. S. Bandulahewa (Parliamentary 

Officers)  

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE -  Mr . S.B. Kulugammana (Assistant Director  - Administration); Miss. S.R.M.H.G. 
Samaradiwakara (Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mrs. S.W.T.R. de Silva (Deputy Principal Officers); Mrs. B.S. Rangika, Mrs. G.M.H.S. 
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MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  Mr. A.A.S.P. Perera (Assistant Director - Administration); Mr. W.W.N.N.C. 
Fernando (Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. M. K. S. C. Alwis, Mrs. D.V.O. Weerakoon (Deputy Principal Officers);  Miss. 
R.M.D.K. Priyadarshani (Assistant Principal Officer); Miss C.I.T. Sarathchandra (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed  

DEPUTY LIBRARIAN -  Miss. K.D.S. Wijenayake 

ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. G. Ratnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mr. W.A. Gunarathna 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. H.A.S.S. Perera  

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen, Mrs. G.R.A. Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi  

RESEARCH OFFICERS - Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera, Mr. C.J. Karunaratne 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi, Mr. G.F.B. 
Sureshwaran, Mrs. N.B.C.J. Nissanga, Mrs. H.V.S. Heendeniya, Mr. P.L.P.L. Kumarasiri, Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. 
Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar, Mr. M.H.M. Ramis 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mr. E.A. Amarasena, Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake, Mrs. A.L.A.D. 
Thiumini, Mr. M.Z.M. Azka, Mrs. A.R.Thirukumar, Mr. M.I.M. Fazi, Mr. N.J. Wickramage, Mr. P.M.A. Hussain, Mr. B.M. Razeel  
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DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
  

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. C.J. Willoraarachchi 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 
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SYSTEMS ADMINISTRATOR - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr. N.G.L.S. Karunathilaka  

DATA BASE ADMINISTRATOR-  Mr . N.M.P.U. Premachandra 

SENIOR COMPUTER PROGRAMMERS- Mr. D. Panditha, Miss P.M.M. Chandima  
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පූ.භා. 10.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   
කථානායකතුමා [ගරු මහින්ද යාපා අමේවර්ධන මහතා] 

මූලාසනාරූඪ විය. 
பாராளுமன்றம் மு.ப. 10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன] 

தமைமம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 10.00 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

 

ජනාධිපතිතුමාමගන් ලත් සන්මේශ 
ெனாதிபதியிடமிருந்து வந்த செய்திகள் 

MESSAGES FROM THE PRESIDENT 
 

මහජන ආරක්ෂක ප්රකාශනය 
சபாதுெனப் பாதுகாப்புப் பிரகடனம் 

PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පහත දැක්වෙන සන්වේශ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවගන් මා වෙත 

ලැබී තිවෙනො. 

 

නිල වාර්තාව 
ශ්රී ලාකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවා ජ ජනරජ  ය  

නවවන පාර්ලි  මේන්  තුව                - පළමුවැනි සභා වාරය 

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் ெனநாயக பொெலிெக் குடியரெின்  

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றம் - முதைாவது கூட்டத் சதாடர் 

PARLIAMENTARY DEBATES  
OFFICIAL REPORT 

THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA  

NINTH PARLIAMENT  - FIRST SESSION 

285 වන කාණ්ඩය                                         சதாகுதி  285                            VOLUME  285 
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නිමේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
මානව හිමිකේ සාවිධානය (සාසථ්ාගත කිරීමේ) 
පනත් මකටුේපත: මරේෂ්ධාධිකරේමත රණරේය 
மனித உாிமமகள் அமமப்பு (கூட்டிமணத்தல்) 

ெட்டமூைம்: உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு  
HUMAN RIGHTS ORGANIZATION (INCORPORATION) BILL: 

DETERMINATION OF THE SUPREME COURT 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  21212  ෙයෙසථාාෙ අුවෙ 

වරේෂ්ඨථධාධිණය හ හවේව  අයෝවහයගහල ලක් ණයන ලද ාමානෙ 

හිමිණේ සංවිධානහ 1සංසථාාගත කිරීවේ ා නමැති වපෞේගලිණ 

මන්ත්රී පන ක වණම්ේපත සේෙන්ධවහන් වරේෂ්ඨථධාධිණය ව  

තීය හ මා වෙත ලැබී ඇති ෙෙ පාර්ලිවේන්තුෙල දැන්වීමල 

ණැමැ කවතමි.  

පන ක වණම්ේපත වරේෂ්ඨථධාධිණය හ වින්න් පරීක්ෂ්ඨා ණයප පන ක 

වණම්ේපවතහි 6 ෙගන්තිහ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  6612  

ෙයෙසථාාෙල අනුවූලල ෙන ෙෙ කප පන ක වණම්ේපවතහි 6 

ෙගන්තිහ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  ,ප   සහ 2112  ෙයෙසථාාෙලල 

අනුවූලල ෙන ෙෙ ක වරේෂ්ඨථධාධිණය හ වින්න් තීය හ ණය ඇත. 

එෙැවින්ප පන ක වණම්ේපත ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  4  

ෙයෙසථාාව  11  අුවෙයෙසථාාව  විධිවිධාන හලව ක විවශේෂ්ඨ 

ෙහුතය ඡන්දහකින් සේමත වණොල ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  4, 

ෙයෙසථාාව  ියහමිත ්රණාය ජනතාෙ වින්න් ජනමත විාාය හණ ී 

අුවමත ණළ යුතු ෙෙ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  21,11  ෙයෙසථාාෙ 

්රණායෙ වරේෂ්ඨථධාධිණය හ වින්න් තීය හ ණය ඇත. 

වරේෂ්ඨථධාධිණය ව  තීය හ අද න න ණාර්හ සලහන් දැක්වෙන 

ියල ොර්තාව  වේද්ර හ ණළ යුතු හැි  මම ියවහයග ණයමි.  
 
මරේෂධ්ාධිකරේමත රණරේය : 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: 

Determination of the Supreme Court: 
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කථානායකතුමාමේ සහතිකය 
ெபாநாயகரது ொன்றுமர 

SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශ්රී ලංණා ්රජාතාන්්රිණ සමාජොී ජනයජව  ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙසථාාව  6  ෙයෙසථාාව  විධිවිධාන ්රණායෙප 1012 අවගයසථතු 

1, න න මවින්න් ා102  වණොවයයනා වෙයසථ වයයගහ 1වණොවිඩ් - 
2   1තාෙණාලිණ විධිවිධාන ා නමැති පන ක වණම්ේපවතහි 

සහතිණහ සලහන් ණයන ලද ෙෙ දන්ෙුව ණැමැ කවතමි. 

 

III 
 

මපොදු වයාපාර ළිබඳබක කාරක සභාව: සාමාකයකය  
ආමේශ කිරීම  

அரொங்க சபாறுப்புமுயற்ெிகள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர் பதிலீடு 
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES: SUBSTITUTION OF 

MEMBER  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රී ගරු න ම්ේ අවේගමගම මහතා වපො ව ෙයාපාය 

පිළිෙඳ ණායණ සභාව  සාමාජිණ කෙවහන් ඉල්ලා අසථවීම 

වහේතුවෙන් ඇති වූ පුයප්පාඩුෙ සඳහා පාර්ලිවේන්තුව  සථාාෙය 

ියවහයග 2161,  හි විධිවිධාන ්රණායෙප 1012 සැප්තැේෙර් 01 න න 

ව කරීේ ණායණ සභාෙ වින්න් පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රී ගරු මරය 

විතානවේ මහතා එම ණායණ සභාව  වසේෙහ කිරීම පිණිස නේ 

ණයන ලද ෙෙ දන්ෙුව ණැමැ කවතමි. 

IV 
පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ළිබඳබක කාරක සභාව: 

සාමාකයකයන් නේ කිරීම 
பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு: 

உறுப்பினர்கள் நியமனம்  
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS: NOMINATION 

OF MEMBERS 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පාර්ලිවේන්තුව  සථාාෙය ියවහයග 225හි විධිවිධාන සහ 1012 

අවගයසථතු 26 න න පාර්ලිවේන්තුෙ වින්න් සේමත ණයන ලද 

වහයජනාෙ ්රණායෙප 1012 සැප්තැේෙර් 01 න න ව කරීේ ණායණ 

සභාෙ වින්න්ප පාර්ලිවේන්තු ණලයුතු පිළිෙඳ ණායණ සභාව  වසේෙහ 
කිරීම පිණිස මතු සඳහන් මන්ත්රීෙයහන් ද නේ ණයන ලද ෙෙ 

දන්ෙුව ණැමැ කවතමි. 
 

ගරු ෙැන්ල් වයයහ  යාජපක්ෂ්ඨ මහතා 

ගරු ජී.ජී. වපොන්නේෙලේ මහතා 

 
 

ලිළි මේඛනාදිය ළිබඳගැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

1979 අංණ 62 දයන අතයාෙශය මහජන වසේො පනව ක 1 ෙගන්තිහ 

්රණායෙ ජනාධිපතිෙයහා වෙත පැෙරී ඇති ෙලතල අුවෙප 1012 අවගයසථතු 

,0 න නැති අංණ 11 ,/  දයන අති විවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රව  හා එහි 

උපවල්ඛනවහහි පළ ණයමින් ණයන ලද ්රණාශනහ.- [අග්රාමාතයප ආර්ිකණ 

්රතිප කති හා සැලුමේ ්රිහා කමණ කිරීවේ අමාතයප ුදේධශාසනප ආගමිණ හා 

සංසථණෘතිණ ණලයුතු අමාතය සහ නාගිකණ සංෙර්ධන හා ියොස 

අමාතයතුමා වෙුවෙල ගරු වජොන්සථලන් ්රනාන් ව මහතා  

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු මජොන්සට්න් ප්රනාන්දු මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 
ආණ්ඩු පාර්ශව්මත ප්රධාන සාවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு ப ான்ஸ்டன் பர்னாந்து - சநடுஞ்ொமைகள் 

அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் முதற்பகாைாொனும்) 

(The Hon. Johnston Fernando - Minister of Highways and 
Chief Government Whip) 
ගරු ණාානාහණතුමියප වේදල් අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මම 

පහත සඳහන් ියවහයග ඉන ිකප ක ණයමි. 

(i) 2017 අංණ 1  දයන වේශීහ ආදාහේ පනව ක 2   ෙන 
ෙගන්තිහ හලව ක පැෙරුේ මිල ියවහයග සේෙන්ධවහන් 
වේදල් අමාතයතුමා වින්න් සාදන ල වෙප 1012 මාර්තු 01  

 (ii)  2017 අංණ 1  දයන වේශීහ ආදාහේ පනව ක 2   ෙන 
ෙගන්තිහ හලව ක ආදාහේ ෙේවදන් ියදහසථ ෙන වතොයතුරු 
තාක්ෂ්ඨ හ සහ සඵල වසේො ියහම ණයමින් වේදල් 
අමාතයතුමා වින්න් සාදන ල වෙප 1012 ුනිය 1  න නැති අංණ 
11, /6 දයන අතිවිවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රව  පළ ණයන ලද 
ියවහයගහ; 

(iii)  2002 අංණ 2  දයන එණතු ණළ අගහ මත ෙ ව පනව ක 65 

ෙන ෙගන්තිහ හලව ක එණතු ණළ අගහ මත ෙේවදන් 
ියදහසථ ෙන වතොයතුරු තාක්ෂ්ඨ හ සහ සඵල වසේො ියහම 
ණයමින් වේදල්  අමාතයතුමා වින්න් සාදන ල වෙප 1012 ුනිය 
1  න නැති අංණ 11, /6 දයන අතිවිවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රව  පළ 
ණයන ලද ියවහයගහ;  සහ 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

(iv)  2006 අංණ 22 දයන වේදල් පනව ක 4 ෙන ෙගන්තිහ සමඟ 

කිහවිහ යුතු එකී පනව ක 611  ෙන ෙගන්තිහ හලව ක වලලි 
නාලයප ිතත්රපල සහ ොණිජ ෙැසසලහන් ෙ ව සේෙන්ධවහන් 
වේදල් අමාතයතුමා වින්න් සාදන ල වෙප 1012 මැි  20 න නැති 
අංණ 1116/1 දයන අතිවිවශේෂ්ඨ ගැසට් පත්රව  පළ ණයන ලද 
ියවහයගහ. 

වමම ියවහයග යජව  වේදල් පිළිෙඳ ණායණ සභාෙ වෙත වහොවේ 

ණළ යුතුහැි  මම වහයජනා ණයමි.    

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 
2020 අංණ 6 දයන විසර්ජන පනව ක 612  ෙගන්තිහ හලව ක 1012.06.11 

න්ල 1012.06.1  දක්ො ජාතිණ අහෙැහ වදපාර්තවේන්තුව  ෙැහ ශීර්ෂ්ඨ අංණ 

1 0 හලව ක පිකපූයණ සහාහ වසේො සහ හන න් අෙශයතා ෙගකීේ ෙයාපෘතිහ 

මඟින් න් ව ණයන ලද පිකපූයණ වෙන්කිරීේ පිළිෙඳ සලහන.- [වේදල් 

අමාතයතුමා වෙුවෙල ගරු වජොන්සථලන් ්රනාන් ව මහතා  

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

 
රජමත මුදේ ළිබඳබක කාරක සභාමේ වාර්තාව 

அரொங்க நிதி பற்றிய குழுவின் அறிக்மக 
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශන යාපා මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா)  

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)  
Hon. Speaker, I present the Report of the Committee 

on Public Finance on - 

(i) The Finance Bill; 

(ii) Order under the Excise (Special Provisions) Act, No. 13 
of 1989; 

(iii) Regulations under the Foreign Exchange Act, No. 12 of 
2017; and 

(iv) Regulations under the Import and Export (Control) Act, 
No. 1 of 1969 

which were referred to the Committee. 
 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කරන ල ජ. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமையிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

 
මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (පරිසර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of  Environment) 
ගරු ණාානාහණතුමියප වෙලිඅ කතප ෙලයක්වගොසප ාාන්දනා 

හන ලිපිනවහහි පන ංිත වක්.පී. යංජි ක මහතාවගන් ලැුදගම 

වප කසමක් මම පිළිගන්ෙමි. 

ගරු වාසුමේව නානායක්කාර මහතා (ජල සේපාදන 
අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு வாசுபதவ நாணாயக்கார - நீர் வழங்கல் 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගරු ණාානාහණතුමියප මම පහත සඳහන් වප කසේ පහ 

පිළිගන්ෙමි. 

(1) කිිකෙ කවගොසප වයයහල පායප කිංසථවුඩ් උදයානහප අංණ    
දයන සථාානවහහි පන ංිත ජහන්ත නානාහක්ණාය 
මහතාවගන් ලැුදගම වප කසම; 

(2) ඔට්ලමාෙඩිප ණාෙ කතවේවන්ප ණසදාන් නගයහප ොණවන්ික 
පාය හන සථාානවහහි පන ංිත එේ.එච්. වසි හ ව උමර් 
මහතාවගන් ලැුදගම වප කසම; 

(3) වේරුෙලප වේල්ලපිටිහප ණරු ාය කන පායප අංණ 65 දයන 
සථාානවහහි පන ංිත එේ.පී. ද න්ල්ො මහතාවගන් ලැුදගම 
වප කසම; 

(4) පට්ටිහාෙ කතප උස වෙොණලෙලප අංණ 2/, දයන සථාානවහහි 
පන ංිත සේලි .ඒ.පී.සී. වීයන්ංහ මහ කමිහවගන් ලැුදගම 
වප කසම; සහ 

(5) ඇතුල්වණයට්වට්ප අලවක්ෂ්ඨථෙය පායප පළවේෙන පම්මගප අංණ 
 6/2 දයන සථාානවහහි පන ංිත ෙි .අි . ධනෙර්ධන 
මහතාවගන් ලැුදගම වප කසම. 

 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරමසේකර මහතා (මහජන ආරක්ෂක 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர - சபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அமமச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
ගරු ණාානාහණතුමියප වහයමාගමප මහණම්ොනප ියහඳගල 

පායප අංණ  /5 දයන සථාානවහහි පන ංිත එසථ.ඒ. ාන්ද්රකීර්ති න්ල්ො 

මහතාවගන් ලැුදගම වප කසමක් මම පිළිගන්ෙමි. 

 
ගරු නිමරෝෂන් මපමර්රා මහතා  
(மாண்புமிகு நிபராஷன் சபபரரா) 

(The Hon. Niroshan Perera) 

ගරු ණාානාහණතුමියප හලාෙතප මි ක්කුලමප වණොයහා මාෙත 

හන ලිපිනවහහි පන ංිත ඔගසථටින් ්රනාන් ව මහතාවගන් ලැුදගම 

වප කසමක් මම පිළිගන්ෙමි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අජි ක මාන්නප්වපරුම මහතා - [සභා ගර්භහ තුළ නැත.  
 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද මපත්සේ  මහජන මපත්සේ ළිබඳබක කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝග කරන  ල ජ. 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமைப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டமையிடப்பட்டது. 

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

 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021 සැප්තැේෙර් 01ෙන න න පැෙැති පාර්ලිවේන්තු ණලයුතු 

පිළිෙඳ ණායණ සභා රැසථවීවේී තීය හ ණළ පිකන  අද න නල ියහමිත 

ොිතණ පිළිතුරු අවප්ක්ෂ්ඨා ණයන ්රශථන වෙන ක න නහණල වහොවේ 

ණයුව ලැවේ. 
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1012 සැප්තැේෙර් 06  

පනත් මකටුේපත් ළිබඳගැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூைங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

ආගාමික හා විගාමික (සාමශෝධන) පනත් මකටුේපත  
குடிவருபவார், குடியகல்பவார் (திருத்தம்) ெட்டமூைம் 

IMMIGRANTS AND EMIGRANTS (AMENDMENT) BILL  

"1,52 ෙන අධිණායහ වූ  ආගාමිණ හා විගාමිණ පනත සංවශයධනහ 

කිරීම සඳහා වූ පන ක වණම්ේපතකි.ා 

 
 
 

ළිබඳගන්වන ලේමේ අග්රාමාතය  ආර්ිකක ප්රතිපත්ති හා සැලසුේ 
ක්රියාත්මක කිරීමේ අමාතය  ුදේධශාසන  ආගමික හා සාසක්තතික 
කටයුතු අමාතය සහ නාගරික සාවර්ධන හා නිවාස අමාතයතුමා 
මවනුවට ගරු දිමන්ෂ ්ගුේවර්ධන මහතා විසිනි. 

2021 සැප්තැේබර් 21වන අඟහරුවාදා මදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රේය කළ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන ල ජ.  

 
பிரதம அமமச்ெரும் சபாருைாதாரக் சகாள்மககள் மற்றும் திட்டச் 

செயற்படுத்துமக அமமச்ெரும் புத்தொென, ெமய மற்றும் கைாொர 

அலுவல்கள் அமமச்ெரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 

அமமச்ெருமானவர் ொர்பாக மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன 

அவர்கைால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 செப்சரம்பர் 21, செவ்வாய்க்கிழமம இரண்டாம் முமற 

மதிப்பிடப்பட பவண்டுசமனவும் அச்ெிடப்பட பவண்டுசமனவும் 

கட்டமையிடப்பட்டது. 

 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena, on behalf of the Prime 
Minister, Minister of Economic Policies and Plan Implementation, 
Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and Minister 
of Urban Development and Housing;  

to be read a Second time upon Tuesday, 21st September, 2021 and 
to be printed. 

 

 
පාරිමභෝගික කටයුතු ළිබඳබක අධිකාරිය (සාමශෝධන) 

පනත් මකටුේපත 

பாவமனயாைர் அலுவல்கள் அதிகாரெமப (திருத்தம்) 

ெட்டமூைம் 
CONSUMER AFFAIRS AUTHORITY (AMENDMENT) BILL 

 
"100, අංණ   දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත 

සංවශයධනහ කිරීම සඳහා වූ පන ක වණම්ේපතකි.ා 

 
 
ළිබඳගන්වන ලේමේ මව මළක අමාතයතුමා මවනුවට ගරු දිමන්ෂ ්

ගුේවර්ධන මහතා විසිනි. 

2021 සැප්තැේබර් 21වන අඟහරුවාදා මදවන වර කියවිය යුතුයයි 
ද  එය මුද්රේය කළ යුතුයයි ද නිමයෝග කරන ල ජ.  

 
வர்த்தக அமமச்ெர் ொர்பாக மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன 

அவர்கைால் ெமர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2021 செப்சரம்பர் 21, செவ்வாய்க்கிழமம இரண்டாம் முமற 

மதிப்பிடப்பட பவண்டுசமனவும் அச்ெிடப்பட பவண்டுசமனவும் 

கட்டமையிடப்பட்டது. 

 

Presented by the Hon. Dinesh Gunawardena, on behalf of the 
Minister of Trade;  

to be read a Second time upon Tuesday, 21st September, 2021 and 
to be printed. 

 

පාර්ලිමේන්තුමේ කටයුතු 
பாராளுமன்ற அலுவல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 
ගරු දිමන්ෂ ් ගුේවර්ධන මහතා (අධයාපන අමාතය සහ 
පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமமச்ெரும் 

பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ගරු ණාානාහණතුමියප මා පහත සඳහන් වහයජනාෙ ඉන ිකප ක 

ණයනො: 

 
"නයාහ පත්රව  ්රධාන ණලයුතුෙල අංණ 2 දයන විෂ්ඨහහ පිළිෙඳ ෙැස 

අද න න රැසථවීවේී පාර්ලිවේන්තුව  සථාාෙය ියවහයග 16හි 

විධිවිධානහන්වගන් ියදහසථ විහ යුතු හ.ා  

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟලප   වහයජනා පිළිෙඳ දැුවේ ීම සහ ියහමිත ණලයුතු. 

 

 
මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත: මයෝජනාව 
சபாதுமக்கள் பாதுகாப்புக் கட்டமைச் ெட்டம்: 

பிபரரமண 
PUBLIC SECURITY ORDINANCE: RESOLUTION 

 

[පූ.භා. 20.2,  
 

ගරු දිමන්ෂ ්ගුේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ණාානාහණතුමියප අග්රාමාතයතුමාප ආර්ිකණ ්රතිප කති හා 

සැලුමේ ්රිහා කමණ කිරීවේ අමාතයතුමාප ුදේධශාසනප ආගමිණ හා 

සංසථණෘතිණ ණලයුතු අමාතයතුමා සහ නාගිකණ සංෙර්ධන හා 

ියොස අමාතයතුමා වෙුවවෙන් මා පහත සඳහන් වහයජනාෙ 

ඉන ිකප ක ණයනො: 

 "2 5  අංණ 4 දයන  පනතින් දප ජාතිණ යාජය සභාව  2 64 අංණ 6 

දයන පනතින් සහ 2 44 අංණ 14 දයන පනතින් ද සංවශයධිත 1 0 

අධිණායහ වූ  මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව ක 1 ෙගන්තිහ හලව ක 

ජනාධිපතිෙයහා වින්න් ඉහත කී ආඥාපනව ක II වණොලවසේ 5 ෙගන්තිව  

විධිවිධාන ්රණායෙ සණසථ ණයන ලද අතයෙශය ආහාය සැපීමම සඳහා ෙන 

හන න්නීති වයගුලාන් 1012 අවගයසථතු ,0  න න න්ල ශ්රී ලංණාෙ වේල්ල්වල්ම 

්රිහා කමණ ණයමින් ණයන ලද ්රණාශනහ  අුවමත ණළ යුතු හ.ා  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වින්න් මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා පනත 

හලව ක ණයුව ලැබූ ්රණාශනහ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාෙල අුවෙ 

පාර්ලිවේන්තුෙ වෙත දන්ො තිවෙන අතය එහ ගරු 

ණාානාහණතුමා වින්න් ියව දනහ ණයුව ලැුදො. ඒ සඳහා ෙන 

විොදව ී යජහ වෙුවවෙන් ගරු මහින්දානන්ද අම් කගමවේ 

මැතිතුමා ්රාමවහන්ම ණාා ණයනො. වීප සහල්ප සීිය ඇතුල් යවට් 

ජනතාෙල අතයෙශය ආහාය වතොග ෙංාා සහගතෙ සඟො තො 

ගැනීම ෙැිය ෙයපතළ ත ක කෙහක් යවට් මතුවී තිුදගම ියසා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා වින්න් මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා පනත හලව ක ණයුව 

ලැබූ ්රණාශනහ ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාෙ ්රණායෙ පාර්ලිවේන්තුෙල 

13 14 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

දන්ො අුවමැතිහ සඳහා ඉන ිකප ක වණොල තිවෙනො. වේ ෙයපතළ 

අෙසථාාව ී වමයල ජනතාෙවේ ආයක්ෂ්ඨාෙ සඳහා න්හම්වදනා ඊල 

සහවහයගහ දක්ෙන්න කිහා මා ඉල්ලා න්ටිනො.  

ගරු ණාානාහණතුමියප අවප් යවට් උපන් ෙෙ සඳහන් වූ 

ත්රසථතොන වහකු නෙසීලන්තව ී ණයන ලද ඒ ණනගාම්දාහණ 

ණෲයතය ්රිහාෙ අපි වහළා දකින ෙෙ කප නෙසීලන්ත යජහ හා 

ජනතාෙ සමඟ ඒ වශයණහ වෙදා ගන්නා ෙෙ ක මා සඳහන් ණයන්න 

ණැමැතිි . එෙැිය ්රිහාෙලල ඉස වනොතැය හ යුතු අතයප 

ත්රසථතොදව  දරුගමණම හුනනාවගන ණලයුතු කිරීවේ ෙැදග කණම 

ජාතයන්තයහ තුළ අද මතු වී තිවෙන ෙෙ ක මා වේ අෙසථාාව  

්රණාශ ණයන්න ණැමැතිි .  

ගරු මහින්දානන්ද අම් කගමවේ අමාතයතුමා යජහ වෙුවවෙන් 

ආයේභණ ණාාෙ ණයනො ඇති.  

සථතුතිි . 

 
ප්රශන්ය සභාිමමුඛ කරන ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 
 
 

[පූ.භා. 20.26  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා (කතෂිකර්ම 
අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக - கமத்சதாழில் 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

ගරු ණාානාහණතුමියප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වින්න් මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක අවගයසථතු මස ,0ෙන න න හන න් 

නීතිහ ගැසට් කිරීමල ණලයුතු ණළා. ගරු ණාානාහණතුමියප 

ඔෙතුමා දන්නොප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හන න් නීතිහ ගැසට් ණය 

න න 2 ක් ඇතුළත එහ පාර්ලිවේන්තුව  සේමත ණළ යුතු ෙෙ. ඒ 

ආඥාපනත හලව ක ණයුව ලැබූ ්රණාශනව  හේ හේ අඩු පාඩු 

තිවෙනො නේ ඒො ඉෙ ක ණයන්න පාර්ලිවේන්තුෙල පුල්ෙන්. ඒ 

ොවේම එහල සංවශයධන වගවනන්න පාර්ලිවේන්තුෙල අි තිහ 
තිවෙනො. මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක ජනාධිපතිතුමා 

ණයුව ලැබූ ්රණාශනහල  ෙලහ තිවෙන්වන් න න 2 ි . න න 2 ණල 

පුමෙ වමහ ීර්ඝ කිරීවේ ෙලහ තිවෙන්වන් පාර්ලිවේන්තුෙල. 

පාර්ලිවේන්තුෙ අද වමහ සේමත ණළාල පුමෙ තමි  ගරු 

ණාානාහණතුමියප වමහ ෙලා කමණ ෙන්වන්. හන න් නීතිහ අෙශය 

නැහැ කිහලා වේ යවට් පාර්ලිවේන්තුෙ ියවහයජනහ ණයන මහජන 

ියවහයජිතවහය හිතනො නේප වේ පාර්ලිවේන්තුෙ තුළී වේ 

ආඥාපනත හලව ක ෙන වහයජනාෙ අපල සේමත වනොණය ඉන්න 

පුල්ෙන්. 

ගරු ණාානාහණතුමියප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක හන න් නීති වයගුලාන් පනෙන්න 

මූලිණම ණාය හ වමහි . යවට් ආහාය ුමයක්ෂිතභාෙහ වෙුවවෙන්ප 

පාිකවභයගිණහා වෙුවවෙන් තමි  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හන න් නීති 

වයගුලාන් ගැසට් ණයන්න ණලයුතු ණවළේ. හන න් නීති වයගුලාන් 

ගැසට් ණළ පළවේෙැිය ෙතා ෙ වමහ වනොවෙි . යවට් 

ජනාධිපතිෙයහාල අෙශය නේ නනමම අෙසථාාෙණ මහජන ුමෙ 

න්ේධිහ වෙුවවෙන් හන න් නීති වයගුලාන් ගැසට් ණයන්න පුල්ෙන්. 

මල මතණි ප ලක්ෂ්ඨථමන් කිිකඇල්ල මන්ත්රීතුමන්ලා වේ ආණ්ඩුෙ 

පැෙැති පුමගිහ ණාලව  ෙැල්ලේපිටිව  කුගම ණන්ද ණසාවගන 

ෙැවලනවණොල ක එතුමන්ලා හන න් නීතිහ වගනා ෙෙ. ගරු 

ණාානාහණතුමියප ඒ කිහන්වන් ෙැල්ලේපිටිහ කුගම ණන්ද ියසා ක 

හන න් නීතිහ වගනැල්ලා තිවෙනො. එදා පැෙැති ඒ අර්ුදදහ 

සමාහණල ප ක ණයන්න එදා හිලපු ජනාධිපතිතුමා හන න් නීතිහ 

පිළිෙඳ වහයජනාෙ පාර්ලිවේන්තුෙල වගනාො. එම ියසා මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක ජනාධිපතිෙයහාල විවිධ 

අෙසථාාෙලී මහ ජනතාෙ වෙුවවෙන් හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ 

කිරීවේ හැකිහාෙ තිවෙනො.  

ගරු ණාානාහණතුමියප හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ කිරීම පිළිෙඳෙ 

අද විවිධ අර්ා ණාන ඉන ිකප ක ණයනො. අල් ජසීයා ්රෙෘ කතිප බීබීසී 

්රෙෘ කතිප වලයණ ්රෙෘ කති ෙැම්ොම අපල වපවනනොප වේ 

්රෙෘ කතිෙල කිහන්වන් ශ්රී ලංණාව  විශාල ආහාය හිඟහක් 

පෙතිනොප ඒ ආහාය හිඟහ මැස පෙ කො ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුෙ 

හන න් නීතිහ වේනො කිහලා ෙෙ. එවහම කිහලාප සවතොස 

ඉසථසයහා ෙඩු ගන්න වපයලිවේ න්ටින කිහිපවදවනකු වපන්ෙනො.  

මම වේලින්ම වමහ කිහන්න නනම. There is not any 
shortage of food in this country; අවප් යවට් කින් ව ආහාය 
හිඟහක් නැහැ. දැන් ඇති වෙලා තිවෙන්වන් ආහාය හිඟහක් 

වනොවෙි ප ආහාය මාෆිහාෙක්. ඒ ොන වදණ පලලො ගන්න එපා. 

ආහාය මාෆිහාෙ පාලනහ ණය ගැනීම සඳහා තමි  අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා ගැසට් ියව දනහ ියකු ක ණය තිවෙන්වන්. වේ 

යවට් ආණ්ඩුෙලප ජනාධිපතිතුමාල ෙගකීමක් තිවෙනොප යවට් 

ජනතාෙල අෙශය ආහාය ටිණ ලො වදන්න. වේ යවට් ආහාය 

හිඟහක් නැහැි  කිහලා ණෘෂිණර්ම ඇමතිෙයහා හැටිහල මම 

උ කතය වදන්න ණැමැතිි . පුමගිහ හල සහ මහ ණන්න වදණ 

ග කවතො කප අපි වහක්වලහාය ලක්ෂ්ඨ 4ක් ෙගා ණය තිවෙනො. ඒ 

තුළින් වී වමට්රික්වලොන් මිලිහන 5.,ක් අපි ියෂ්ඨථපාදනහ ණය 

තිවෙනො. ඒ ්රමා හ 2.6න් වෙදා හාල් ෙෙල පිකෙර්තනහ 

ණළාම හාල් වමට්රික්වලොන් ,.1ක් අප ළඟ තිවෙනො. අවප් යවට් 

කින්වසේ ක හාල් හිඟහක් නැහැ; අවප් යවට් වී හිඟහක්  නැහැ. ඒ 

ියසා මිියුමන්ල ණන්න වදන්න කින්ම ්රශථනහක් නැහැ. දැන් අපි 

හන න් නීතිහ ෙලා කමණ ණයලා තිවෙනො. ආර්ිකණ මධයසථාාන 

න්හල්ල මවේ හලව ක තිවෙන්වන්. ගරු ණාානාහණතුමියප අවප් 

හැම ආර්ිකණ මධයසථාානහණලම දෙසණල එළෙම් වමට්රික්වලොන් 

ලක්ෂ්ඨ 15ක්ප ,0ක් එනො. අපි හැම වගොවිවහකුලම තමන්වේ 

ියෂ්ඨථපාදන අවළවි ණය ගැනීමල හැකිහාෙ සණසථ ණයලා තිවෙනො. 

ඒ ියෂ්ඨථපාදන පාිකවභයගිණහාල වෙීවේ හන්ත්ර හක් අපි ්රාවේශීහ 

වල්ණේෙරු හයහා සණසථ ණය තිවෙනො. ඒ ොවේම  කින් ව එළෙම් 

හිඟහක්ප කින් ව වී හිඟහක්ප කින් ව ආහාය හිඟහක් නැති ෙෙ අපි 

කිහන්න නනම. ඒණ ආණ්ඩුෙ හැටිහල අපි ෙගකීවමන් කිහනො.  ඒ 

ියසා වේො ෙැයන හල අර්ාණානහ ණයන්න එපා.  

ඊළඟලප විපක්ෂ්ඨහ කිහනො යජහ මිලිලිකණය හල එන්නම් 

හදන්වන්. ජනාධිපතිතුමා හන න් නීතිහ දමලා හවේදාණය හ 

ණයන්න හදනොම්. තවේන්නාන්වසේලාල කිහන්න නනමප යවට් 
වණොවිඩ් ෙසංගතහ පැන නැඟිලා තිවෙන ව ලාෙණප 

වණොවිඩ්ෙලින් මිියුමන්  මිහ හන ව ලාෙණප සමාජව  වණොවිඩ් 

ෙයාප්තිහක් තිවෙන ව ලාෙණ තවේන්නාන්වසේලා -විපක්ෂ්ඨහ- 

මැන හ ක වෙලා උේවඝයෂ්ඨ  4 6ක් සංවිධානහ ණළ ෙෙ. 

තවේන්නාන්වසේලා සංවිධානහ ණළ ඒ උේවඝයෂ්ඨ  4 6ල මිියුමන් 

206ප000ක් පායල දැේමා. තවේන්නාන්වසේලා ණළ එණ 

උේවඝයෂ්ඨ හක්ෙ ක මර්දනහ ණයන්න වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමාවේ ෙලතල පාවිච්ිත ණයලා එණ ෙතුය ෙවුසයහක්ෙ ක  

පාවිච්ිත ණවළේ නැහැ; එක්වණවනකුලෙ ක ෙැලන් වපොල්ල ඉසථුමව  

නැහැ; මිියුමන් ෙලහ කණායවහන් වගියහින් හිවර් දැේවේ නැහැ. 

හන න් නීතිහ පාවිච්ිත ණයලා එතුමාල ඒ න්හල්ල මර්දනහ කිරීමල 

හැකිහාෙ තිුද ා. ඒ උේවඝයෂ්ඨ  න්හල්ල නෙ කෙන්න එතුමාල 

හැකිහාෙ තිුද ා. ඒ උේවඝයෂ්ඨ ෙලල ්රහාය එල්ල ණයන්න 
තිුද ා. නෙසීලන්තව  නේ ගේමිිකසථ ගහනො අපි දැක්ණා. අපි 

එදා විපක්ෂ්ඨව  ඉන්නවණොල තවේන්නාන්වසේලාවේ අගමැතිතුමා - 
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යියල් වික්රමන්ංහ මැතිතුමා - අපල ගැහුව  වමොනොද? කිතුල් ඇල 

දමලා තමි  අපල ගැහු ව . අවප් වයයහිත අවේගු ෙර්ධන 

ඇමතිතුමාල මතණ ඇතිප පාර්ලිවේන්තුෙ ඉසථසයහන  අපල කිතුල් 

ඇල දාලා ගැහුෙ ෙෙ. අපි ෙැෙල පැනලා නාලා තමි  වේරුවණ්. 

එවහම තමි  තවේන්නාන්වසේලා ෙලහ පාවිච්ිත ණවළේ. අපි  ආණ්ඩුෙ 

හැටිහල ඔෙතුමන්ලාල වේලින්ම කිහන්න නනමප වේ වහයජනාෙ 

ඉන ිකප ක ණයන්වන් සැෙැවින්ම මහ ජනතාෙ වෙුවවෙන් කිහන 

එණ.  

මම දැන් කිහන්නේ මා ෆිහාෙ වමොණක්ද කිහලා. ගරු 

ණාානාහණතුමියප මීල සති වදණණල වපය අවප් යවට් හාල් මිල 

කීහද? අවප් යවට් නාඩු සහල් කිවලය එණක් රුපිහල් 215ි ප සේො 

කිවලය එණක් රුපිහල් 250ි ප කීික සේො කිවලය එණක් රුපිහල් 

115ි . යජව  සහතිණ මිල කීහද? නාඩු සහල් කිවලය එණක් 

රුපිහල්  6ි ප සේො කිවලය එණක් රුපිහල්  4ි ප කීික සේො 

කිවලය එණක් රුපිහල්   ි . ඒණ තමි  සහතිණ මිල. වී සඳහා 

පාලන මිල කීහද? වී කිවලය එණක් සඳහා රුපිහල් 50ි ප 51ි ප 

55ි . ගරු ණාානාහණතුමියප ඔෙතුමාල කිහන්න  නනමප එවහම 

මිල ති ය හී වී මාෆිහාෙ වින්න් වමොණක්ද ණවළේ කිහලා.  ඒ අහ 
වගොවිහාවගන් වී කිවලය එණ රුපිහල් 60ල අයවගන හාල් මිල ෙැඩි 

ණළා නේ අපි සතුම්ි . එතවණොල වගොවිහාල වේදලක් හනො. නවේ ක 

එවහම ණවළේ නැහැ. වී කිවලය එණක් වගොවිහාවගන් ග කව ක 

රුපිහල් 55ල. නාඩු වී කිවලයෙ 55ල අයවගන නාඩු සහල් කිවලයෙ 

215ල වික්ණා. රුපිහල් 60ල සේො වී කිවලයෙ අයවගන රුපිහල් 

250ල සේො සහල් කිවලයෙ වික්ණා. රුපිහල් 60ලප 65ල කීික 

සේො වී කිවලයෙ අයවගන රුපිහල් 115ල කීික සේො සහල් 

කිවලයෙක් වික්ණා. ඔෙතුමන්ලා වහොඳල මතණ තිහා ගන්නප  සහල් 

වමයල් හිමිවහක් -ඒ මහ කෙරු-එණ ණන්නහණල රුපිහල් ය ලිහන 

50ණ ලාභහක් ලෙන ෙෙ.  එණ ණන්නහණල රුපිහල් ය ලිහන 50ක් 

ලාභ ලෙනො. රුපිහල් 55ල වී  කිවලය එණක් අයවගනප ්රොහනහ 

ඇතුල් ියෂ්ඨථපාදන විහදේ දයලාප හාල් ෙෙල පිකෙර්තනහ වු ාල 

පසථවසේ මිල කීහද කිහලා තවේන්නාන්වසේලා ග න් හදලා ෙලන්න. 

හාල් කිවලයෙණ යජව  සහතිණ මිල රුපිහල්  6 නේප රුපිහල් 

215ල විකු නවණොල ආණ්ඩුෙ වමොණක්ද ණයන්න නනම? අපි 
පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහල අදාළ පනව ක ියවහයග 

්රිහා කමණ ණයන්න නනම. ගරු ණාානාහණතුමියප පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත දැන් මා ළඟ තිවෙනො. වේ පනත 

හදලා තිවෙන්වන් ක මාෆිහා එණණ. දැන් ෙැඩි මිලල හාල් වික්ණාම 

අපි වමොණද ණයන්වන්? අපි ඒ අහ අල්ලලා දස ගහනො. දසහ 

කීහද? රුපිහල් 1ප500ි . දසහ රුපිහල් 1ප500ි ! රුපිහල් 1ප500ක් 

දස ගහපුොම වමයවල් අි තිණායහා ඒ දසහ වගෙනො. ඒ ියසා අපි 

ඉසථවසල්ලාම ණවළේප ඒ පනත සංවශයධනහ කිරීමි .  

අද ගරු න වන්ෂ්ඨථ ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකහ 1සංවශයධන  පන ක වණම්ේපත පාර්ලිවේන්තුෙල 

ඉන ිකප ක ණළා. වේ පන ක වණම්ේපත අපල ඉක්මනල සේමත ණය 

වදන්න. වේ වගන එන සංවශයධන අුවෙප ෙැඩි මිලල සහල් 

විකු න න්හම් වමයල් හිමිහන්ල රුපිහල් ලක්ෂ්ඨව  න්ල ලක්ෂ්ඨ 

විසථස දක්ො දස ගහනො. ඒ ොවේම එෙැිය අහ මාස හහක් න්යගත 

ණයන්න පුල්ෙන්. ගරු ණාානාහණතුමියප වේ නීති හදන්වන් 

නැතුෙ අපල මිල පාලනහ ණයන්න ෙැහැ. හන න් නීතිහ 

වගවනන්වන් නැතුෙ වේ පන ක වණම්ේපත පාර්ලිවේන්තුව  

සේමත ණයලාප අෙශය නීති රීති වගවනන්න අපි පුමගිහ මාසව ම 

උ කසාහ ණළා. වේ සංවශයධන නීතිපතිතුමා වෙත වහොවේ ණයලාප 

එතැියන් ණැය නට් මණ්සලල ඇවිල්ලාප පාර්ලිවේන්තුෙල ඉන ිකප ක 

ණයලා සේමත ණය ගන්න ගරු ණාානාහණතුමියප අඩුම ග වන් 

මාස තුනක් හනො. එතවණොල වේ ණන්නහ ඉෙයි . ඒ ියසා මම 

තවේන්නාන්වසේලාවගන් අහනොප හතය පසථ වදවනක් එක්ණහු 

වෙලා වගන හන මාෆිහාෙ තෙ ක ඉන ිකහල වගන හන්න අපි ඉස 

වදනොද  නැේද කිහලා. ෙලන්නප අද අපි වගොවිහාල වපොවහොය 

සහනාධාය වදනො. අද අපි වගොවිහාල වීෙලල සහතිණ මිලක් ීලා 

තිවෙනො. නවේ කප තවේන්නාන්වසේලා කිහන්වන් වමොනොද? 

මා මිත්ර ගරු හර්ෂ්ඨ ද න්ල්ො මහ කතවහයප ඔෙතුමන්ලාවේ 

ආණ්ඩුෙ ණාලව  වී කිවලයෙණ මිල කීහද? ඒ ණාලව  වී 

කිවලයෙණ මිල රුපිහල් ,0ි . එදා වගොවිහාල වී ටිණ විකු ා ගන්න 

ෙැික වු ා. එදා තවේන්නාන්වසේලා වපොවහොය සහනාධායහ ණැපුො. 

වගොවිහාල වී ටිණ විකු ා ගන්න ෙැික වු ා.  

 
ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අද වපොවහොය නැහැ. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

තවේන්නාන්වසේල වපොවහොය නැහැ.  වපොවහොය නැ කනේ එන්නප 

අපි වපොවහොය වදන්නේ. තවේන්නාන්වසේල වෙොවහොම සතුම් ඇති. 

මම දැක්ණා තවේන්නාන්වසේලාවේ මන්ත්රීෙයවහක් කිහලා තිුද ාප 

ාඅවප් ආණ්ඩුෙක් හලව ක නැෙත යසාහියණ වපොවහොය ආනහනහ 

ණයනොා කිහලා. අවන්ප ොසනාෙන්! වමවහම පිේපි විපක්ෂ්ඨහක්! 

වේ යවට් මිියුමන්ල ෙස ණන්න වදන්න හදනො තමන්ල ඡන්ද 

ගන්න. පක්ෂ්ඨව  මහ වල්ණේෙයහා ක ඔල්ෙ ෙනනො. ඊළඟ 

ෙතාව  ෙලහල එන්න වදනො නේ තවේන්නාන්වසේලා යවට් 
මිියුමන්ල ෙස වහය ණන්න වදනො.  ඔෙතුමන්ලා වහොඳල මතණ 

තිහා ගන්නප යසාහියණ වපොවහොයප ෙල් නාශණ භාවිතහ ියසා 

අුවයාධපුයහප වපොවළොන්නරුෙප ෙ වල්ල ොවේ න සථ්රික්ණෙල 

ජනතාෙ ෙකුගඩු ආසාන තහන් වෙලා කිහලා වලයණ වසෞඛය 

සංවිධානහ වින්න් ණය තිවෙන පර්ව ෂ්ඨ  මඟින් වසොහා වගන 

තිවෙන ෙෙ. මම අද ඒ න්හම් වතොයතුරු පාර්ලිවේන්තුව  සභාගත 

ණයන්නේ.  වේ ෙල් නාශණප ණෘමි නාශණ භාවිතහ පිළිණා ඇතුල් 

වයයග ග නාෙණල වහේතු වී තිවෙන ෙෙ වලයණ වසෞඛය 

සංවිධානහ ලංණාව  ණයන ලද ියරීක්ෂ්ඨ  තුළින් වහළි වී 

තිවෙනො. හැෙැි ප  තවේන්නාන්වසේලා මාධය හවේෙක් පෙ කො 

කිහනොප ාඅවප් ආණ්ඩුෙක් හලව ක නැෙත යසාහියණ වපොවහොය 

වගවනනොා කිහලා.  තවේන්නාන්වසේලා ොවේ පිේපි විපක්ෂ්ඨහක්. 

තවේන්නාන්වසේලාවේ ආණ්ඩුෙක් හලව ක යසාහියණ වපොවහොය 

වගවනන්න තවේන්නාන්වසේලා ආණ්ඩුෙක් හදන්න එපා හැ. 

තවේන්නාන්වසේලා වණොවහද ආණ්ඩු හදන්වන්? නාහණවහය කී 

වදවනක් ඉන්නොද? වහල අියේදා වෙනවණොල සජෙ   

වල්ණේතුමාවේ වල්ණේ රයහ ගැලවෙනො. වමොණදප යියල් 

වික්රමන්ංහ මහ කමහා තමි  දැන් එක්ස ක ජාතිණ පක්ෂ්ඨව  

නාහණහා.  යියල් වික්රමන්ංහ මහ කමහා ඩිජිලල් තාක්ෂ්ඨ හ ඔසථවසේ  

ණාා ණළා දැක්ණා වන්. එතුමා වණොවහොමද යල හදන්වන්? එතුමා 

යල හදපු හැටි අපල මතණි  වන්. අපි දැක්ණා වන් එතුමා යල හදපු 

හැටි. මහ ෙැංකුව  ඒ වේෙල් වෙනවණොල එදා ණැය නට් 

මණ්සලව  න්ටි න්හම්වදනාම ණල ෙහවගන හිටිහා. එතවණොල 

වණොවහද වේ වගොල්ලන් හිටිව ?  දැන් කිහනොප යල හදන්න 

අපිල වදන්න කිහලා. වේ ණට්ටිහ අවුරු ව පහක් යල හැ වො වන්. 

[ොධා කිරීමක්  හිකප හික.  සහයාන් ගහනවණොල තවේන්නාන්වසේ 

වන්ප වපොලීන්හ භාය ඇමති ෙශවහන් හිටිව .  

 
ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම වනොවෙි  හිටිව . 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වණොච්ාය නැහැි  කි ෙ කප ඔෙතුමා තමි  වපොලීන්හ භාය 

ඇමතිෙයහා ෙශවහන් හිටිව . [ොධා කිරීමක්  තවේන්නාන්වසේලා 

කින් වදහක් දන්වන් නැහැ! 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ණාානාහණතුමියප මම ණාවේෙ ක නම කි ව  නැහැ.  

වතොප්පිහ හික නේ දමා ගන්න කිහන්න. සහයාන්ලාවේ වේදල් ටිණ 

එනවණොල  ඔක්වණොම අමතණි . 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

රීති ්රශථනහ වමොණක්දප ගරු යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමා?  

 
ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ණාානාහණතුමියප වමතුමා කිහන්වන් අසතයහක්. මම 

හිටිව  ඊල ඉසථවසල්ලා. තවේන්නාන්වසේලාප- [ොධා කිරීමක්  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ණාය හ ඔෙතුමාවේ ණාාව ී ියෙැරැන  ණයන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ණාානාහණතුමියප සහයාන්වේ න්ේධිහ සේෙන්ධවහන් 

වපොලිසථපතිතුමා යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමාල ඉන ිකප ක ණළ 

ලිපිහ මම සභාගත* ණයනො. මම ඔෙතුමාල ඒ ලිපිහ ඉන ිකප ක 
ණයනො.   

 
ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි ණාවගන්ෙ ක වේදල් ග කව ක නැහැ.  

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ඔෙතුමා වේදල් ග කව ක නැ කනේ ණලෙල වෙන්න එපා.  වේදල් 

ග කතා නේ විතයක් ණාා ණයන්න. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමියප ඊළඟ ණාාෙ 

තිවෙන්වන් ඔෙතුමාලි . ඔෙතුමාවේ ණාාව  ී පිළිතුරු වදන්න.  

 

ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ණාානාහණතුමියප සහයාන්ලා වනොවෙි ප ඒණ ණවුද ණවළේ 

කිහලා දන්නො. අන්නප ණාන නල්තුමා කිහනො ණවුද ඒණ ණවළේ 

කිහලා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔෙතුමාවේ ණාාව  ී පිළිතුරු වදන්න පුල්ෙන්. [ොධා 

කිරීමක්   

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
 තවේන්නාන්වසේලා කිහන විධිහල ඒණ ක ණවළේ අපි වන්; අපි 

තමි  සහයාන්ලා අල්ලාවගන වෙයේෙ ගැහුව .  

තවේන්නාන්වසේලාවේ ඔහ පක්ෂ්ඨහල විහදේ ණයන්වන් ණවුද? 

තවේන්නාන්වසේලාවේ ණාර්හ මණ්සලහල පඩි වගෙන්වන් ණවුද? 

ිකසාඩ් ෙන යුීන්. [ොධා කිරීමක්  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු ියමල් ලාන්සා යාජය අමාතයතුමියප රීති ්රශථනහක්ද?  

 

ගරු නිමේ ලාන්සා මහතා (ග්රාමීය ය මාර්ග හා අවමශේෂ 
යටිතල පහසුකේ රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் ைான்ொ - கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏமனய 

உட்கட்டமமப்பு வெதிகள் இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and 
Other Infrastructure)   
ගරු ණාානාහණතුමියප යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමා 

අවප් ණවතයලිණ සභාව  ්රධාියහා ෙන ණාන නල් හිමිපා න් ගැන 

කි ො. ගරු මන්ත්රීතුමියප දැන් වමොණක්ද ඔෙතුමා කිහන්වන් 

ණාන නල් හිමිපා න් කි ො කිහලා? [ොධා කිරීමක්   නැහැප ඒණ 

තමි  අහන්වන්. ඔෙතුමා දැන් ණාන නල් හිමිපා න්වේ නම 

කි ො වන්? 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු යාජය ඇමතිතුමියප ඔෙතුමා ඒොල පැලවලන්න එපා. 

එතැන රීති ්රශථනහක් නැහැ.  

ගරු මහින්දානන්ද අම් කගමවේ අමාතයතුමියප ඔෙතුමා ණාා 

ණයන්න.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
ගරු ණාානාහණතුමියප වමතුමන්ලා ෙලාවගන ඉන්නො 

ආණ්ඩුෙක් හදන්න. වමතුමන්ලා ෙලාවගන ඉන්නො මිියසථුම 

පායල දාලා ආණ්ඩුෙක් හදන්න. [ොධා කිරීමක්  තවේන්නාන්වසේලා 

හිතාවගන ඉන්නොද වේ යවට් මිියසථුම තවේන්නාන්වසේලාල 

ආණ්ඩුෙක් හදන්න වදි  කිහලා? ලක්ෂ්ඨථමන් කිිකඇල්ල 

මන්ත්රීතුමාවගන් අහන්නප ඒ ණාල ව  ජනෙසම ව ක දල් කිවලය 

එණක් විකුගමව  කීහල ද කිහලා. ව ක දල් කිවලය එණ  වන්වන් 

කීහල ද කිහලා අහන්නවණය. අවප් ෙැවිලි ඇමතිතුමා ක වේ 

වෙලාව  සභාව  ඉන්නො. වේණ අහගන්නවණය. දල් කිවලය 

එවණන් රුපිහල් ,0ක් ග කතා. ලජ්ජි  වන්. දල් කිවලය එවණන් 

රුපිහල් ,0ක් වණොමිෂ්ඨන් ගහනවණොල තෙ ක වමොන ණාාද? නනම 

නේ මම එකින් එණ කිහන්නේ. වේහු  ෙලලා කිහන්නේ.                 

නේ එක්ණ කිහන්නේප පැටිකිිකහ ක එක්ණ. ජනතාෙ 

තවේන්නාන්වසේලාල ෙලහ වදි  කිහලා හිතනොද? 

තවේන්නාන්වසේලාල ෙලහ ීලා අවුරු ව 5ක් ආණ්ඩුෙ ණළා වන්. ඒ 

ආණ්ඩුෙ ෙලහල ප ක වෙලා මාස 6ක්ෙ ක ගත වුවණ් නැහැප 

වමොණක්ද ණවළේ? අවුරු ව ග නක් තිසථවසේ පටි තද වෙලාප ෙසෙල් 

හැකිළිලා වන් තිුදවණ්. මාස හවහන් මහ ෙැංකුෙ වණොල්ල ණමො. 

19 20 

———————————- 
* ලියවිේල ඉදිරිපත් මනොකරන ල ජ. 
*  ஆவணம் ெமர்ப்பிக்கப்படவில்மை. 

*  Document not tendered. 
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මාස 6න් ඒ වේදල්ෙලල ගැහුව . ඔහ හැම වණවනක්ම අර්ුනන් 

ඇවලයන්හසථවගන් වේදල් අයවගන තමි  ඡන්දහ ණවළේ.  ණවුරු හික 

අත උසථසලා කිහන්න ෙලන්න ානැහැා කිහලා. [ොධා කිරීමක්  ආප 

ඔෙතුමා නැේද? එවහම නේ වසොලර් වෙන්න ඇති වදන්න 

ඇ කව ක. ඔෙතුමා වසොලර් මාරු ණයන්න  ඇති.   

 
ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
වනොවයොච්වායවල්ප- [ොධා කිරීමක්  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 
  තවේන්නාන්වසේලාල පුමගිහ අවුරු ව පවහේ ෙලහ තිුද ා වන්? 

[ොධා කිරීමක්  වමොනො අහන්නද? තවේන්නාන්වසේලා ඒ අවුරු ව 

පවහේ වමොනොද ණවළේ? තවේන්නාන්වසේලා මාෙ හිවර් දැේමා. මල 

නඩු දැේමා. ඒ ඔක්වණයම ණළා. ඒ අවුරු ව පවහේ වමොනොද ණවළේ?  

මහ කතවහයප මතණ තිහා ගන්නප ඔහ හැම වණවනක්ම අර්ුනන් 

ඇවලයන්හසථවගන් වේදල් අයවගන ඡන්ද ණලයුතු ණළා. ඒ ියසා 

තවේන්නාන්වසේලාල හිව ක අමාරුෙක් ඇති. ඒණ සාධාය ි .  

ගරු ණාානාහණතුමියප අපි  වේ නීති වගනාව  වෙන වදහණල 

වනොවෙි . මම උදාහය හක්  වන්නා වී මිල ගැන. අද අපි වී සඳහා 

සහතිණ මිලක් ගැසට් ණය තිවෙනො. ඒ වී වමයල් හිමිවහය 

ඇවිල්ලා අපි එක්ණ මාධය හවේෙක් පෙ කො කි ොප ාඅපි ආවහ ක 

ෙැඩි මිලල වී ගන්වන් නැහැප අපල නාඩු රුපිහල්  4 දක්ො ෙැඩි 

ණයලා වදන්නා කිහලා. අපි නාඩු හාල් කිවලයෙ රුපිහල්  4 දක්ො 

ෙැඩි ණයලා  වන්නා. අපි කි ොප කීික සේො මිල තෙ වපොඩ්සක්-  

[ොධා කිරීමක්  
 

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Yes, Hon. Member? Are you raising a point of Order? 
 

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

No, not a point of Order. I just want a clarification. 
 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එවහම නේ අෙසථාාෙ වදන්න ෙැහැ.  
 

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, I want a clarification.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Please take that up in your speech. 
 

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Hon. Minister, if you give way, I am asking a 
question. Will you clarify it?  

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Please do not take my time. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you have an opportunity to speak. You 
are due to speak.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ණාානාහණතුමියප එතුමා ෙලාවගන ඉන්වන් සේපන්දන් 

මන්ත්රීතුමාල අඩිහ වදන්වන් වණොි  වෙලාව ද කිහලා. ෙහසණ 

සේපන්දන් මහ කමහාල ණයදය ණයන්වන් නැතුෙ ඉන්න. අවන්! 

ෙැඩිහිටිවහකු ොවේප තා කතා වණවනකු ොවේ ඉන්න සේපන්දන් 

මහ කමහාල ෙද වදන්වන් නැතුෙ ඉඳගන්න. [ොධා කිරීමක්  

ඔෙතුමා සේපන්දන් මහ කමහාල ෙද වදන්වන් නැතුෙ 

ඉඳගන්නවණය. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Member, you will get the opportunity to speak 
for ten minutes. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ණාානාහණතුමියප මම කිහමින් න්ටිව ප- [ොධා කිරීමක්  

ගරු මන්ත්රීතුමියප ඒණ ඔෙතුමාවේ ණාාව ී කිහන්න. Hon. 
Member, you have time alloted to speak. So, why do you 
not take that up in your time?    ඔෙතුමාල වෙලාෙ වෙන් ණය 

තිවෙනො වන්.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sumanthiran, please take your opportunity. ගරු 
ඇමතිතුමියප ඔෙතුමා ණාාෙ ණයවගන හන්න. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමියප Bond scam එවණන් ඔෙතුමන්ලාල  වන්වන් 
නැහැවන්?  [ොධා කිරීමක්  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමියප ඔෙතුමා ඒොල පැ ලවලන්වන් නැතුෙ ණාාෙ 

ණයවගන හන්න. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ණාානාහණතුමියප මම මාතෘණාෙල එන්නේ.  

මම කිහාවගන ආව  වේණි . න්හම් වී වමයල් හිමිහන් 

ණැඳෙලා අපි ණාා ණළා. එතවණොලප ාඅපි ෙැඩි මිලල වී ගන්වන් 

නැහැප සහතිණ මිලල ගන්නොා කිහලා ඒ අහ කි ො. ගරු 

ණාානාහණතුමියප නවේ ක අද නැෙත ක අය විධිහලම ණලයුතු 

21 22 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

ණයනො. වේ යවට් ඉන්වන් ෙ ක ණන මිියසථුම; අපි ෙ ක ණන 

මිියසථුම. හාල් කිවලයෙණ මිල රුපිහල් 215 දක්ො ඉහළ හන 

වණොලප කීික සේො කිවලයෙණ මිල රුපිහල් 115 දක්ො ඉහළ හන 

වණොලප සේො කිවලයෙණ මිල රුපිහල් 250 දක්ො ඉහළ හන 

වණොල තවේන්නාන්වසේලාල ඒ මිලල අයවගන ණන්න පුල්ෙන්ද? 

 තවේන්නාන්වසේලාල නේ ණන්න පුල්ෙන් ඇති. නවේ ක වේ යවට් 

 වප්ප ක මිියහාල ඒ මිලල අයවගන ණන්න ෙැහැප ගරු 

ණාානාහණතුමිය. වගොවිහාල සාධාය  මිලක් ලැුද ාල අපල 

්රශථනහක් නැහැ. හැෙැි ප අද වගොවිහාල ක සාධාය  මිලක් නැහැප 

පාිකවභයගිණහාල ක සාධාය  මිලක් නැහැ. මහා පිකමා  

ෙයාපාිකණහන් කිහිපවදවනකු එණතු වෙලා තමි  වේ ණලයු කත 

ණයන්වන්.  

  ඊළඟලප තවේන්නාන්වසේලා කිහන සීිය ්රශථනහ ගියවේ. 

තවේන්නාන්වසේලා පුම ගිහ ණාලව  කි ොප ාආණ්ඩුෙ තමන්වේ 

ගජ මිතුයන්ල සීිය වගන්ෙන්න ීලා වණයටි ග න් වහොයණේ 

ණළාා කිහලා. දැන් ගජ මිතුයන්වේ ඒො අල්ලන වණොල වමොණක්ද 

කිහන්වන්? තවේන්නාන්වසේලා කි ො විල්මා සමාගම තමි  සීිය 

හංගාවගන ඉන්වන් කිහලා. විල්මා සමාගම සතුෙ තිවෙනොල ෙසා 

සීිය වතොග තිවෙනොප අවනක් අහ ළඟ. විල්මා සමාගම ළඟ 

තිය ලා අල්ලපු ්රමා හ ොවේ හතයගු හක් තිවෙනොප අවනක් 

අහ ළඟ. අපි ෙලාවපොවයො කතු වු ාප සීිය සඳහාප-  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඇමතිතුමියප ඔෙතුමාල තෙ මිිය කතුෙණ ණාලහක් පම ි  

තිවෙන්වන්. 

 

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 ගරු ණාානාහණතුමියප ආණ්ඩු පාර්ශථෙව  ්රධාන 

සංවිධාහණතුමාවගන් මල තෙ විනාඩි 5ණ ණාලහක් ලැවෙනො. 

සීිය සඳහා සහතිණ මිලක් තිුද ා. සීියෙලල තිුදගම ෙේද අපි 

ශත 15 දක්ො අඩු ණළා. පාිකවභයගිණහාල සාධාය  මිලල සීිය 

ලො වදන්න අපල අෙශය වු ා. ඔෙතුමා දන්නොප සීිය 

ආනහනණරුෙන්ල අපි මාස තුනණ credit එණක් ලො  වන් ෙෙ. 
සීිය රුපිහල් 40 ග වන් වගවනන වණොල ඒ අහ ඒ සඳහා වසොලර් 

වගෙන්වන් මාස තුනකින්. වසොලර් එවක් අගහ ෙැඩි වුගම ියසා 

ඔවුන්ල හේ වේදලක් පාඩු වෙලා තිවෙනො. 

එම ියසා තමි  සීිය කිවලයෙණ මිල රුපිහල් 2,0 දක්ො ඉහළ 

ගිහින් තිවෙන්වන්. රුපිහල් 115 ග වන් සීිය වගනාව . ආණ්ඩුෙ 

අද සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 215 දක්ො අඩු ණයලා තිවෙනො. ඒ 

ොවේමප අපි වෙවළඳ වපොවළේ වේ ෙන විල සහල් කිවලයෙ රුපිහල් 

 4ලප රුපිහල් 20,ල සහ රුපිහල් 215ල -කීික සේො- ලො වදන්න 

ණලයුතු ණයලා තිවෙනො. [ොධා කිරීේ  ෙලන්න වණය ඉතින්! 

යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමියප ඒ මිලල වදනොල 

ඔෙතුමන්ලා ණැමැති නැහැ; ඒණ සාධාය ි . ඔෙතුමන්ලා හිනා 

වෙන්වන්ප- [ොධා කිරීමක්  හික හික. අපල වපොඩ්සක් අෙසථාාෙ 

වදන්නවණය. තෙම හන න් නීතිහ පාවිච්ිත ණවළේ නැහැ. අද 

පාර්ලිවේන්තුව ී මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක ෙන 

වහයජනාෙ අුවමත ණයලා වදන්නවණය. තෙම අලිහා වහොඬහ 

ඉසථුමො විතයි . අලිහාවේ ඉතිික ඒො තෙම ඉසථුමව  නැහැ. 

වපොඩ්සක් ඉන්නවණය. අපි තෙම මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත 

හලව ක ෙන වහයජනාෙ අුවමත ණය වදන්න කි ො විතයි . අපි 

වේ වහයජනාෙ ඉන ිකප ක ණයලා අුවමැතිහ ඉල්ලන්වන් මහ 

ජනතාෙ වේ ුමෙ න්ේධිහ වෙුවවෙන්. වේ යවට් මහ ජනතාෙල 

අෙශය ආහාය ද්රෙය සාධාය  මිලල ලො වදන්නි  අපි වේ 

වහයජනාෙ අුවමත ණයොගන්න හන්වන්. ඒ ියසා ඔෙතුමන්ලා 

න්හම්වදනාවගන් අපි වෙොවහොම වගෞයෙ වහන් ඉල්ලා න්ටිනොප 

වේ ෙැස පිළිවෙළල සහවහයගහ වදන්න කිහලා. වේ යවට් හතය-

පසථවදවනකුල සීිය මිල තීන් ව ණයන්න පුල්ෙන් නේප හතය-

පසථවදවනකුල වී මිල තීන් ව ණයන්න පුල්ෙන් නේප ය  කතය මිල 

කිහිප වදවනකුල තීන් ව ණයන්න පුල්ෙන් නේප වේ යවට් කුකුල් මසථ 

මිල කිහිප වදවනකුල තීන් ව ණයන්න පුල්ෙන් නේ ආණ්ඩුෙක් 

වමොණලද? ඒ ියසා අපි ඔෙතුමන්ලාල කිහනොප අපි මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක වහයජනාෙ වගනාව  වෙන ක කින්ම 

වදහණල වනොවෙි ප වේ යවට් පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීමල 

ෙෙ. ඔෙතුමන්ලා හිතනො ඇතිප ආණ්ඩුෙ මිලිලරීණය හ ණයන්න 

හදනොප හවේදා ෙලහ වහොදෙන්න හදනො කිහලා. නවේ ක එවහම 

ණයනො නේ අපි තවේන්නාන්වසේලාවේ උේවඝයෂ්ඨ  4  ල කුඩු 

වෙන්න ගහලා! අපි ඔෙතුමන්ලාල ෙැලි ඇලහණප අෙමල් 

වර්ගමෙණ තයේ ණයදයහක් ණවළේ නැහැ. ඒණ වහොඳල මතණ තො 

ගන්න. ඔෙතුමන්ලා හිතුව ප ාවගයධාභහ මහ කමහා ආොම 

ඉෙයි .  වෙන්න වදි ා කිහලා. නවේ ක මතණ තො ගන්නප ආණ්ඩුෙ 

ෙලහල ඇවිල්ලා අවුරු ව එණහමායක් වෙලා ක ඉතිහාසව  

පළවේෙන ෙතාෙලප එණ උේවඝයෂ්ඨ හණල වහය ජල ්රහායහක් ෙ ක 

එල්ල ණවළේ නැති ෙෙ. නෙසීලන්තව  ගැහුව ප ගේමිිකසථ කුඩු. 

තවේන්නාන්වසේලා දැන් කිහනොප සහයාන් වනොවෙි  අපිි  

ගැහුව ප-  [ොධා කිරීමක්   දැන් නෙසීලන්තව  න්ේධිහක් වෙලා 

වන්. වහල-අියේදා විපක්ෂ්ඨ නාහණතුමා ්රණාශහක් ණයි ප ඒණ ක 

වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ මහ කමහාවේ සැලැසථමක් කිහලා 

ණාන නල්තුමා කි ො කිහලා. තවේන්නාන්වසේලා මතණ තො ගන්නප 

පාසථකු ්රහායව  පළවේෙැිය ූදන තහන් ඉන්වන් අ කඅසංගුව  ෙෙ. 

තවේන්නාන්වසේලාවේ පක්ෂ්ඨහල සල්ලි වදන ිකසාඩ් ෙන යුීන් 

මැතිතුමා ඇතුල් පිිකසප ඒ වගොල්ලන් තමි  ඒණ වමවහහෙලා 

තිවෙන්වන්. ඒ වගොල්ලන් තමි  ඒණල සල්ලි ීලා තිවෙන්වන්. අද 

පැහැන ලිෙම ඔප්පු වෙලා තිවෙනො. එණන්හ ග නක් වනොවෙි ප 

තුන්න්හ ග නක් අද අ ක අසංගුව  ඉන්නො. එදා ණාන නල් 

හිමිපා න් ෙහන්වසේල අපි කි ොප පාසථකු ්රහායහල සේෙන්ධ 

න්හම්වදනාල වදන්න පුල්ෙන් උපිකම දඬුෙම වදනො කිහලා.  

ගරු ණාානාහණතුමියප අෙසාන ෙශවහන්ප අපි 

පාර්ලිවේන්තුව  න්හම් ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාවගන් ඉල්ලීමක් 

ණයනො. අපි වේ වහයජනාෙ වගනාව  පා ිකවභයගිණහා ගැන 

හිතලාි . ඒ ියසා අපි කින්වසේ ක වේ ෙලතල අනෙශය විධිහල 

පාවිච්ිත ණයන්වන් නැහැ. ඒ ෙෙ ඔෙතුමන්ලාල අ කදැකීවමන්ම 

කිහන්න පුල්ෙන්. අවුරු ව එණහමායණ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවේ 

පාලන ණාලහ  තුළ ඒ ෙෙ අ කදැකීවමන් කිහන්න ඔෙතුමන්ලාල 

පුල්ෙන්. අපි ෙලහ හිකහල පාවිච්ිත ණයනො නේ වමවහමද 

ණයන්වන්?  

ඔෙතුමන්ලාවේ ආණ්ඩුෙ ණාලව  අප ිකමාන්ඩ් ණයපු හැටි 

ෙලන්න. එදා මම මහුවෙය ඉඳලාප පා ගමන ගිහින් ආො. මම 

වගදය ඇවිල්ලාප දෙසථ පහණල පුමෙ ියදා ග කතා. රෑ CID එවණන් 

ඇවිල්ලා මල වණොළහක් ීලා කි ොප වහල උවේල CID එණල 

එන්න කිහලා. මම එවහේ ගිහ ගමන් දෙසථ 2 ණල ඇතුළල දැේමා. 

නවේ ක අපල තෙම ෙැික වු ාප අපි තවේන්නාන්වසේලාල එල්ල ණයපු 

"Top 10" වායදනාෙලල අදාළ පරීක්ෂ්ඨ  පෙ කො දඬුෙේ වදන්න. 

අපි අයලිහගහ මන්න යහල නීතිපති වගන්ෙනොද? වපොලිසථපති 

වගන්ෙනොද? නැහැ. තවේන්නාන්වසේලා තෙම ඒ පරීක්ෂ්ඨ ෙලල 

ආොද? අපි නීතිහ සාධාය ෙ ්රිහා කමණ ණයනො. එදා "Top 10" 

කිහලා අපි වායදනා ණයපු අහල විරුේධ පරීක්ෂ්ඨ  හිකහල ණළා 

නේප ඒ ආණ්ඩුව  ණැය නට් ඇමතිණේ ග ක පිිකසක් සමඟ 

25වදවනක් විතය අද න්ය භායව . අපි ෙලහ අනෙශය වලස 

පාවිච්ිත ණයලා නැහැ; පාවිච්ිත ණයන්වන් ක නැහැ. එම ියසා වේ 

යවට් ජීෙ ක ෙන මිලිහන 11ක් වූ සමසථත මිියුමන් වෙුවවෙන්ප 

පාිකවභයගිණහන් වෙුවවෙන් ග ක වේ තීන් වව ී තවේන්නාන්වසේලා 

ඔක්වණොම අප ක එක්ණ එණල ඉන්න කිහන ඉල්ලීම ණයමින් මම 

ියහඬ වෙනො. වෙොවහොම සථතුතිි .  

23 24 

[ගරු මහින්දානන්ද අම් කගමවේ මහතා  
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ගරු ආර්.එේ. රාකයත් මේදුම බණ්ඩාර මහතා  
(மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ் ித் மத்தும பண்டார) 

(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 

ගරු ණාානාහණතුමියප ීර්ඝ ණාලහණල පසථවසේ වේ යවට් හන න් 

නීතිහ පැනවීම සේෙන්ධවහන් ෙන වහයජනාෙ පිළිෙඳ විොදහ 

පැෙැ කවෙන වේ වෙලාව  මා වේලින්ම කිහන්න නනම ණාය හක් 

තිවෙනො. වේ යවට් ඉතිහාසහ වදස ෙැම්ොමප හන න් නීතිහ පනො 

තිවෙන්වන්ප එක්වණය ණලෙලහක් තිවෙන වෙලාෙණ. එවහම 
නැ කනේ ණැයලි-වණයලාහල තිවෙන වෙලාෙණ. එවහම ක 

නැ කනේ යුේධහක් තිවෙන වෙලාෙණ.  වේ යවට් ඉතිහාසව  ්රාම 

ෙයලප ආණ්ඩුෙණල ෙඩු මිල පාලනහ ණයන්න ෙැික වීම ියසා හන න් 

නීතිහ පැනවීමල ණලයුතු ණය තිවෙනො. අපි ඒ පිළිෙඳ අපවේ 

විවයයධහ පළ ණයනො. මම තවේන්නාන්වසේලාවගන් අහන්වන්ප 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත තිය හීප එහි අෙශය 

නීති ්රතිපාදන තිය හී හන න් නීතිහ වගවනන්වන් ඇි  කිහලාි . අද 

හන න් නීතිහ වගවනන්වන් වේ යවට් වණොවිඩ්-2  ෙසංගතහ 

පාලනහල ෙ කප ෙඩු මිල පාලනහල ෙ ක වනොවෙි ප වේ යවට් 

ජනතාෙ පාලනහ ණයන්නි ; ආණ්ඩුෙල එන විවයයධහ ෙළක්ො 

ගන්නි ; වේ ආණ්ඩුෙල විරුේධෙ උේවඝයෂ්ඨ  එණන්හ ග නක් 

ණය තිවෙන ත ක කෙහක් හලව ක එළිහල ෙහින ජනතාෙ මර්දනහ 

ණයන්නි . ඒණල තමි  අද හන න් නීතිහ වගවනන්වන්.  

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ තමි  ෙඩු මිල පාලනහ 

ණයන්වන්. අපි අහනොප ඉසථසය ප ක ණය තිවෙන ආහාය 

වණොමසාිකසථෙරුන් ණවුද කිහලා? ශ්රීම ක ඔලිෙර් ගු තිලණ මහතාප 

බ්රැඩ්මන් වීයවණයන් මහතා ආී ෙශවහන් වේ යවට් න්විල් වසේෙව  

න්ටි අහ තමි  එදා ප ක ණය තිුදවණ්. ඒ අහ තමි  අ  පන ක ගැන 

දන්වන්; නීති රීති ගැන දන්වන්; AR ගැන දන්වන්; FR ගැන 

දන්වන්. එම ියසා තමි  එදා ඒ අහ ප ක ණය තිුදවණ්. ඔවුන් ෙඩු 

මිල පාලනහ ණය තිවෙනො. අද ඒ සඳහා ණවුද ප ක ණයන්වන්? 

හවේදාව  හිලපු ියලධාිකන්. අපි හවේදාෙල විරුේධ නැහැ. අපි 

හවේදාව  අහල ගරු ණයනො. හවේදාව  අහල ණයන්න පුල්ෙන් 

යුේධ ණයන එණි . මම අහනොප න්විල් පිකපාලන වසේෙව  

ියලධාිකවහකු ණයන වේෙල් හවේදාව  ියලධාිකන් ණයන්වන් 

වණොවහොමද කිහලා.  

ජනාධිපතිතුමා හන න් නීති වයගුලාන් ්රිහා කමණ ණයන ෙෙ 

දන්ෙමින් ියකු ක ණයන ලද ගැසට් ියව දනව  සඳහන් ණය 

තිවෙන්වන් වමොණක්ද? ඒවණන් ණයන්වන් ෙඩු මිල පාලනහ කිරීම 

ම්! තවේන්නාන්වසේලා ෙඩු මිල පාලනහ ණයන්වන් වණොවහොමද? 

අවප් හහ පාලන අණ්ඩුෙ ණාලව   සීියෙලල රුපිහල් 50ණ ෙේදක් 

පනෙලාප සීිය කිවලයෙක් රුපිහල්  5ල  වන්නා. වේ සීිය ඔක්වණොම 

වගනැල්ලා තිවෙන්වන් කිවලයෙ රුපිහල් 65ල. තවේන්නාන්වසේලා 

වමොනොද ණවළේ? සීිය මිල අඩු ණයන්න කිහලා තවේන්නාන්වසේලා 

ගැසට් එණක් ගැහුො. සීිය මිල අඩු ණයන්න කිහලා රුපිහල් 50 
ෙේද සත 15 ණළා. ඒවණන් සීිය මිල අඩු වු ාද? 

පාිකවභයගිණහන්ල ඒ සහනහ ලැුද ාද  ගරු ණාානාහණතුමිය? 

පාික වභයගිණහන්ල ඒ සහනහ ලැුදවණ් නැහැ. වමොනොද ණවළේ? 

ඒණ වේ යවට් වේණ ජාොයමක් ණය ග කතා. අපි රුපිහල්  5ල ලො 

 වන් සීිය කිවලයෙ දැන් රුපිහල් 110ි . සත 15 ෙේදල වේ යලල 

සීිය කිවලය 600ප000ක් වගනැල්ලා තිවෙන්න නනම. මහ ෙැංකු 

ොර්තාෙ අුවෙප ගිහ අවුරුේවේ ඔක්වතයෙර් මාසව  ඉඳලා 

වදසැේෙර් මාසහ ෙනවණොල සීිය වලොන් 166ප121ක් වගනැල්ලා 

තිවෙනො. වේ අවුරුේවේ සීිය වලොන්  66ප000ක් වගනැල්ලා 

තිවෙනො. ඒොවහන් ආණ්ඩුෙල අහිමි වෙච්ා ෙේද විතයක් 

රුපිහල් ය ලිහන ,5ක්; රුපිහල් වණයටි ,ප500ක්. වේ වේදලින් වේ 

යවට් වගොවීන් න්හම්වදනාල - ප000ප000ණල- වපොවහොය 

සහනාධායහ වදන්න තිුද ා. ෆි සර් එන්නතණ මිල වසොලර් 5ි . 

ආණ්ඩුෙල අහිමි වෙච්ා වේදලින් ලංණාව  අවුරු ව 21න් ඉහළ 

න්හම්වදනාල ෆි සර් එන්න ක මාත්රා වදණම වදන්න පුල්ෙන්ණම 

තිුද ා. වේවණන් වහොයණේ ණයලා තිවෙන්වන් ණවුද? පුම ගිහ 

අවුරුේවේ ඔක්වතයෙර් මාසව  ගැසට් එණක් ගැහුො. සැප්තැේෙර් 

මාසව  ඉඳලා විල්මා වණොේපැියහ -ෂ්ඨැන්ග්රි-ලා එවක් සභාපතිවේ 

වණොේපැියහ- සීිය වලොන් 60ප000ක් වගනැල්ලා තිුද ා. 

සැප්තැේෙර් මාසව  වගනාපු ඒොල ක ඔක්වතයෙර් මාසව  ෙ ව 

ියදහස  වන්නා.  ෂ්ඨැන්ග්රි-ලා එවක් තමි  ශ්රී ලංණා වපො වජන 

වපයවේවණ් රැසථවීේ ඔක්වණොම තිුදවණ්. අපි දන්නා වේෙල් තෙ 

තිවෙනො. වසොලර් මාරු ණයපු ඒො ගැනප ඡන්ද අයවේදලල වසොලර් 

මාරු ණයලා රුපිහල් ෙෙල ප ක ණයපු ඒො ගැන අපි දන්නො. 

වේොල උදවු ණයන්නද වේ සහන  වන්වන් කිහන්න අපි දන්වන් 

නැහැ. ණවුද වේ ෙැඩිවහන් සීිය වගනැල්ලා තිවෙන්වන්? ඔහ 

ෂ්ඨැන්ග්රි-ලා එවක් සභාපතිවේ විල්මා  වණොේපැියහ තමි  වේ 

සීියෙලින් ෙැඩි ්රමා හක් වගනැල්ලා තිවෙන්වන්. ෙැඩිවහන්ම 

සීිය වගනැල්ලා තිවෙන්වන් ඒ වගොල්ලන්. වදවිහවන්! තුන් හතය 

වදවනකුල ය ලිහන ,5ක් වහොහන්නද තවේන්නාන්වසේලාවේ 

ආණ්ඩුෙ ප ක ණවළේ? වේ සහනහ මිියුමන්ල ලැුද ාද? නැහැප 

මිියුමන්ල වේ සහනහ ලැුදවණ් නැහැ. වේ වගොල්ල න් පුමගිහ 

ඔක්වතයෙර් මාසව  ඉඳලා සීිය වලොන් 600ප000ක් වගනැල්ලා 

තිවෙනො. ලංණාව   සීිය ියෂ්ඨථපාදනහ වලොන් 60ප600ි . එදා ඉඳලා 

වේ වෙනවණොල වෙවළඳ වපොවළේ තිවෙන්න නනමප සීිය වලොන් 

හ කලක්ෂ්ඨ හැලදහසක්. සාමානයවහන් ලංණාව  සීිය පිකවභයජනහ 

අවුරුේදණල වලොන් හහලක්ෂ්ඨහක් පම  ෙනො. මාසහණල සීිය 

වලොන් පනසථදහසි . වේ මාස 20ලම සීිය වලොන් පන්ලක්ෂ්ඨහක් 

පිකවභයජනහ ණළ කප  තෙ ක සීිය වලොන් වදලක්ෂ්ඨ පනසථ දහසක් 

විතය වෙවළඳ වපොවළේ තිවෙන්නල නනම.  තවේන්නාන්වසේලා අපල 

කි ොප අවප් ණාලව  යහසථ ඔ කතු වසේෙහ ගන්න වදහක් නැහැ 

කිහලා.  දැන් යහසථ ඔ කතු වසේෙහල වේො වසොහා ගන්න ෙැික ඇි ? 

යාජය ුදේධි අංශහ - SIS - වේො වසොහන්වන් නැහැ. ඇි ? වේො 

ආණ්ඩුව  මිත්රහන්වේ සීිය; ආණ්ඩුෙ වේන්න වේදල් විහදේ ණයපු 

අහවේ සීිය. වමවහම ද වේ යල හදන්වන්? වහොයණේ ණයලාප 

වහොයණේ ණයලා සල්ලි වගොස ගහලා මැතිෙය හල වේදල් 

වසොහන්නි  හදන්වන්.  

ඒ විතයක් වනොවෙි ප පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ 

පනත හලව ක ෙැඩි වතොග තිවෙනො නේප අල්ලන්න ක පුල්ෙන්.  

ඒ ක නීතිහක් නැහැ කිහනො.  

2003 අංණ   දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ 

පනව ක 54 ෙගන්තිහ හලව ක වමවසේ සඳහන්ෙ තිවෙනො: 

"... තහනමල වගන යඳො තො ගුව ලැබූ හේ භාණ්සහක් අධිණය හල 

ඉන ිකප ක ණළ යුතු අතයප ඒ සාදන්නා වහය වෙවළන්දා ෙයදණරු ණයුව ලැබූ 

විල ඒ භාණ්සහ යාජයසන්තණ ණය අධිණය හ වින්න් තීය හ ණයුව ලෙන 

හේ ආණායහකින් ෙැහැය ණළ යුතු අතය ඉන් උපලේධ ෙන වේදල් 

අධිණාිකව  අයවේදලල ෙැය ණළ යුතු හ.ා   

නවේ ක තවේන්නාන්වසේලා වමොණක්ද ණයන්වන්? වේ පනත 

අුවෙ අල්ලන භාණ්ස යාජසන්තණ ණයලාප අධිණය හල ඉන ිකප ක 

ණයලාප  අධිණාිකහල ඒ වේදල් ෙැය ණයන්න නනම. තවේන්නාන්වසේලා 

වමොනොද ණයන්වන්? ඒො විකු ලා වගයලහන්ලප 

තවේන්නාන්වසේලාවේ ගජ මිතුයන්ල ආපුම සල්ලි ටිණ වදනො. 

වේණල ද ආණ්ඩුෙක් තිවෙන්වන්? වේණලද නීතිහ තිවෙන්වන්? 

මම හිතන්වන් මන්ත්රීෙරු පො වේො දන්වන් නැතුෙ ඇති. දැන් 

ඔෙතුමන්ලා තීය හ ණයලා තිවෙන්වන් නීතිහ ්රිහා කමණ 

ණයන්වන් නැතුෙප ඒ හංගාවගන ඉන්න ෙඩු ටිණ විකු ා ආපුම 

තවේන්නාන්වසේලාවේ ගජ මිතුයන්ල සල්ලි වදන්නි . වමවහම දප 

වේ යල පාලනහ ණයන්වන්? වේණල තමි  කිහන්වන් 

තවේන්නාන්වසේලා වේ යල විනාශ ණයනො කිහලා.  වේ සේෙන්ධෙ 

අවප් සමඟි ජන ෙලව ගහ අල්ලසථ වහය දූෂ්ඨ  වායදනා විමර්ශන 

වණොමිසමල පැමිණිල්ලක් දාලා තිවෙනො. ණරු ාණය වේ 

පැමිණිලි විභාග ණයන්න කිහා අපි ඉල්ලා න්ටිනො.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ඒ විතයක් වනොවෙි ප හාල් ගැන ක කි ො. අවප් මහින්දානන්ද 

අම් කගමවේ ඇමතිතුමා  මහ වලොකුෙල වේ ගැන කි ො. නවේ ක 

දැන් කීහලද වී විකු න්වන්? තෙම ක ණමව කී වී විකු න්වන් 

රුපිහල්  ,ප   ල. නවේ ක රුපිහල් 60ලප 60ල ගන්නො කිහනො.  

අද හාල් මිල අහස උසල නැඟලා. අවප් ගරු හර්ෂ්ඨ ද න්ල්ො 

මැතිතුමාවේ ාශක්ති  සහල් ෙයාපෘතිහා හලව ක  රුපිහල් 65ප 40ප 

 0ල තමි  හාල් තිුදවණ්. කීික සේො කිවලයෙක් රුපිහල් 210ලි  

තිුදවණ්. අද එහි මිල වදගු හක් වෙලා තිවෙනො. ෙඩු මිල අහස 

උසල ඉහළ නැග තිවෙන්වන්. ජනතාෙල ජීෙ ක වෙන්න ෙැික 

ත ක කෙහක් ඇති ණයලා තවේන්නාන්වසේලා වමතැනල ඇවි ක 

ණි ොරු ක ගහනො. එණ එණ අහ වහොයණේ ණයපු හැටි අහගන්න 

නනම නේ අපි ඒ විසථතය කිහන්නේ. අපල විරුේධෙ වායදනා 

ඉන ිකප ක ණයනො. අපි වෙොවහොම පිිකන් වෙ ණලයුතු ණයපු අහප ගරු 

ණාානාහණතුමිය. අපි දන්නොප  වේ අහ වනොවයොච්වායවලන් 

ගහපු ගැහිලි ගැන. ඒො ගැන ණරුගම න ග හැයගන්න නනම නේප 

වමතැනල ඇවිල්ලා අසතය වේෙල් කිහන්න.  

අපි තවේන්නාන්වසේලාල කිහනොප වේ සීිය ෙ ව ෙංාාෙ ෙහාම 

නෙ කෙන්න කිහලා. අද වලයණ වෙවළඳ වපොවළේ සීිය වලොන් 

එණක් වසොලර්  45ි . එතවණොල සීිය කිවලය එණක් රුපිහල් 200ල 

අඩුවෙන් ලංණාෙල වගවනන්න පුල්ෙන්. ඒො තමි  දැන් වේ 

කිවලයෙ රුපිහල් 2,0ල විකු න්න හදන්වන්. වමවහම වහොයණේ 

කිරීමක්! මහ දෙල් මංවණොල්ලණමමක් වේ ණයන්වන්. මම අහනොප 

සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 2,0ල තිවෙන්වන් වණොවහේද කිහලා. 

සවතොස ආහතන ළඟ වපයළිේ තිවෙනොප එච්ායි . පිල හැම 

තැනම සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 240ි ප 100ි . ඒ විතයක් වනොවෙි . 

සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 1,0ල විකු ේී කප ඊව -වපවර්දා සීිය 

ආනහනණරුෙන්ල තෙ ක ොන්හක් ලො  වන්නා. ෙයාව  සීිය 

ණන්වට්නර් 600ක් තිවෙනො. වේ ණන්වට්නර් 600ම ෙයාහ 

ෙේවදන් ියදහසථ ණළා; ෙයාහ ්රමාද ගාසථතු ියදහසථ ණළා. 

වමවහමදප ණලයුතු ණයන්වන්? ෙලන්නප ආණ්ඩුෙ අද වහොයණේ 

ණයන්න ඉස හැය තිවෙනො. අද සීිය මිල අහස උසල ඉහළ නැඟ 

තිවෙනො. එවහම තිවහේන  ගැසට් ියකු ක ණයනො.  

ඇි  වේ හන න් නීතිහ පනෙන්වන්? වෙන වමොණක්ෙ ක ියසා 

වනොවෙි ප හන න් නීතිහ පනෙන්වන් වේ යවට් අද න් වෙන 

උේවඝයෂ්ඨ ප ආණ්ඩු විවයයධී රැල්ල ෙළක්ෙන්නි . ආණ්ඩු විවයයධී 

රැල්ල ෙළක්ෙන්වන් වණොවහොමද? හන න් නීති වයගුලාන් හලව ක 

ියකු ක ණය ඇති වමම ගැසට් පත්රව  පැහැන ලිෙ සඳහන් ණය 

තිවෙනොප සාමානය ෙැස ණයන න නහණ වහය හේ වණොලසණ ෙැස 

කිරීමල තමන්ල ියහමිත ණාල සීමාෙ තුළ ෙැස කිරීම ්රතික්වෂ්ඨේප 

ණළවහො ක ඒණල විරුේධෙ ණලයුතු ණයන ආණායහ සහ ියොඩු 

න නෙල ෙැස කිරීේ පැහැය හැිකවහො ක ණලයුතු ණයන ආණායහ 

පිළිෙඳෙ. ඒ ොවේම විවයයධතා දක්ෙන අහ අ කඅසංගුෙල ගන්න 

කිහා ක එහි සඳහන් ණය තිවෙනො. ඒ කිහන්වන්ප වණොවිඩ් 

ෙසංගතහ අෙසන් වු ාම තවේන්නාන්වසේලාල විරුේධෙ එන 

විවයයධතා රැල්ල පාලනහ ණයගන්න ෙැික වෙනො. ඒණල තමි  

තවේන්නාන්වසේලා අද වේ හන න් නීති වයගුලාන් වගනැල්ලාප ඒ අුවෙ  

ණලයුතු ණයන්න ලැහැසථති වෙන්වන්. වණොවිඩ්-2  ෙසංගතහ පලන් 

වගන දැන් අවුරු ව එණහමායක් පම  වෙනො. වේ වයගුලාන් 

ව ලාසියන් වගවනන්න තිුද ා වන්.  ආණ්ඩු විවයයධහ ෙළක්ො 

ගන්නි  අද වේ ණලයුතු ණයන්වන්.  

ඒ විතයක් වනොවෙි . ඇි ප හවේදාව  ියලධාිකන් වේ හැම 

එණණලම ප ක ණයන්වන්? මම ඉසථවසල්ලා ක වේ ගැන කි ො. අපි 

හවේදාෙල වදොසථ කිහන්වන් නැහැ. නවේ කප වේ යවට් පිකපාලන 

වසේෙව  ියලධාිකන් නැේද? ඊව  අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ 

ජනයාල් න සාපතිල ියවහයග ියකු ක ණළා. වේ යල පාලනහ 

වෙන්වන් වමවහමද කිහලාි  මම අහන්වන්. හවේදාව  විරාමිණ 

වේජර් ජනයාල්ෙයවහක් න සාපතිෙරුන්ල ියවහයග ලො වදනො. 

හවේදා පාලනහක් ගැන මීල ෙැඩිහ කිහන්වන් වමොණක්ද?  වේ යලල 

හවේදා පාලනහක් වේන්න නනමහ කිහලා අපි කිහන්වන් නැහැ. මම 

අහන්වන් වේණි . පිකපාලන වසේෙව  න්ටි වහොඳ විරාමිණ 

ියලධාිකන් වේ යවට් ඉන්නො. ඒ ොවේම තෙම වසේෙව  වහී 

න්ටින පිකපාලන වසේෙව  ියලධාිකන් ඉන්නො. තවේන්නාන්වසේලා 

වණයණල ක වතලහ ොවේ හවේදාව  ණවුරු වහය වේ 

තනතුරුෙලල ප ක  ණයලා  ඒ ණලයු කත ණයනො.  

දැන් තවේන්නාන්වසේලා හාල් ගැන කි ො. අවප් යවට් න්ටින 

්රධාන හාල් වමයල්ණරුෙන් ණවුද? ලංණාව  විශාලම හාල් 

වමයල්ණරුෙන් වදවදවනක් ඉන්නොප වේ පාර්ලිවේන්තුෙ 

ඇතුවළේ. අවනක් ්රධානම වණනා පාර්ලිවේන්තුෙ ඇතුවළේ න්ටින 

මන්ත්රීෙයවහකුවේ සවහයදයවහක්. ඔහු ක ආණ්ඩුෙ ක එක්ණ 

ඉන්වන්. ඇි ප දැන් ඒො අල්ලන්න ෙැික? ඒ වගොල්ලන්වේ හාල් 

වමයල්ෙලප ගෙසාෙල වී හංගා වගන ඉන්නො. ඇි ප 

තවේන්නාන්වසේලාල ඒො අල්ලන්න ෙැික? වමතැනලම ඇවිල්ලා 

කිහනො ඒ අහ රුපිහල් මිලිහන 50ක් ලාභ ලෙනො කිහලා. 
ඉතින් ඇි ප ඒ වතොග අල්ලන්න ෙැික? කුසා හාල් 

වමයල්ණරුවෙකුවේ ගෙසාෙණ වී වගයිය 100ක්ප ,00ක් තිුද ාම 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකවහන් ගිහිල්ලා ඒණ 

අල්ලනො. එවහමද ණලයුතු ණයන්වන්? තවේන්නාන්වසේලාල 

තිවෙන්වන් ඒ හාල් මාෆිහාෙ පාලනහ ණයන්න ෙැිකණමදප එවහම 

නැ කනේ වේවණන් තවේන්නාන්වසේලාල ක කුට්ටිහක් එනොද 

කිහලා අපල ෙලන්න වෙනො. වමොණදප වේ පාර්ලිවේන්තුෙ 

ඇතුවළේ ඉන්න අහල අි ති හාල් වමයල් තමි  ෙැඩි ෙශවහන්ම 

තිවෙන්වන්. අපි යවට් ජනතාෙල කිහනොප ආණ්ඩුෙ වේ ත ක කෙහ 

පාලනහ ණය ගන්න ෙැික ත ක කෙහණල ප කවෙලා න්ටින ෙෙ. හාල් 

මිල පාලනහ ණයන්න ෙැික නේප සීිය මිල පාලනහ ණයන්න ෙැික 

නේප අවනකු ක ෙඩු භාණ්සෙල මිල පාලනහ ණයන්න ෙැික නේප 

අය විමල් වීයෙංශ ඇමතිතුමා කි ො ොවේ  ආණ්ඩුෙක් වමොණලද 

කිහලා අපි ක අහනො. තවේන්නාන්වසේලා අද පාලනහ ණයන්වන් 

විරුේධ පක්ෂ්ඨහ විතයි . තවේන්නාන්වසේලා අද අෙලාද ණයන්වන් 

විරුේධ පක්ෂ්ඨහල. ආණ්ඩුව  ගජ මිතුයන් ටිණ සීිය ෙයාපාය ව  

ියහැලිලා ඒවණන් න්හහල න්හහක් ලාභ ලොවගන අහිංසණ 

මිියුමන් තළා වපළේන ප පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ 

පනත හලව ක ඒො ෙළක්ෙන්න නීතිවහන් ්රතිපාදන තිවහේන  ක 

තවේන්නාන්වසේලා ඒො ්රිහා කමණ වනොණය ෙැඩි මිලල සීිය ටිණ 

විකු ා ගන්න ඔවුන්ල අෙසථාාෙ වදනො. ඒ ියසා ගුවවදුවෙි ප 

වෙවළඳාමි ප ෙ ව ියදහසි  ඔක්වණයම ආණ්ඩුෙ ක එක්ණ හවුවල් 

ණයන එණක් කිහලා මම ආණ්ඩුෙල වායදනා ණයනො. 

ඊළඟලප පාසථකු ්රහායව  ්රධානීන් ගැන ක කි ො. දැන් 

ණාන නල්තුමා වෙොවහොම ලසථසනල කිහනොප වේ තුළ ඉන්වන් 

ණවුද කිහලා. හිලපු නීතිපතිෙයහා කිහනොප වේණ මහ 

කුමන්ත්ර හක් කිහලා. ඇි ප වේ කුමන්ත්ර  වහළි 

වනොණයන්වන්? ඇි ප  ඒ වි කතිණරුෙන්ල නඩු වනොදමන්වන්? 

තෙම අල්ලාවගන ඉන්වන් හිලපු වපොලිසථපතිතුමාි ප හිලපු 

ආයක්ෂ්ඨණ වල්ණේතුමාි  විතයි . තෙ විශාල පිිකසක් ඉන්නො. 

ඇි  ඒ වගොල්ලන් අල්ලන්වන් නැ කව ක?  වණොමිෂ්ඨන් ොර්තා 

තිය හී පාර්ලිවේන්තු ණමිම්ෙක් ප ක ණයලා නැෙත ඒ ගැන 

වහොහන්වන් ඇි ? වේණද නීතිහ? වේණද නීතිව  සාධාය  කෙහ? 

වේ වෙලාව  හන න් නීති වයගුලාන් පනෙන්වන් ෙඩු මිල 

පාලනහලෙ කප හාල්ප සීිය මිල පාලනහලෙ කප වණොවිඩ් 

පාලනහලෙ ක වනොවෙි . ආණ්ඩුෙල එන විවයයධහප ආණ්ඩුෙල 

එන ජනතා උේවඝයෂ්ඨ  ෙළක්ෙන්නි  තවේන්නාන්වසේලා හන න් 

නීතිහ වගවනන්වන්. විරුේධ පක්ෂ්ඨහ විධිහල අපි වේණල විරුේධ 

වෙනො.  
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[ගරු ආර්.එේ. යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මහතා  
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දශණ ග නක් වේ යවට් ජනතාෙ පිනවූප ජනතාෙල වින්දනහ 

ලො  වන් ාජිප්සීසථා සංගීත ණණ්සාහවේ නාහණප ්රවී  ගාහණ 

ුමියල් වපවර්යා මහතා වණොවිඩ් ෙසංගතහ ියසා අද අෙසන් ගමන් 

ගිහින් තිවෙනො. වේ යවට් විපක්ෂ්ඨහ විධිහලප සමඟි ජන ෙලව ගහ 

විධිහල එතුමාවේ අභාෙහ වෙුවවෙන් අපි ණනගාම්ෙ ්රණාශ ණයන 

අතයප එතුමාල වමොක්ුමෙ ්රාර්ානා ණයනො. වෙොවහොම සථතුතිි .  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ලසන්ත අලගිහෙන්න යාජය ඇමතිතුමා - [සභා ගර්භහ තුළ 
නැත.  

ගරු මහින්ද අමයවීය අමාතයතුමා. 

 
[පූ.භා. 20.5,  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (පරිසර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Environment) 
ගරු ණාානාහණතුමියප වේ ෙැදග ක විොදව ී අදහසථ 

කිහිපහක් දැක්වීමල අෙසථාාෙ ලැබීම පිළිෙඳෙ මම සතුම් වෙනො. 

හන න් නීති ත ක කෙහක් පිළිෙඳෙ ගැසට් පත්රහක් ියකු ක වුගම ෙහාමප 

හන න් නීතිහ පැවන ව  ෙෘ කතීහ සමිති මර්දනහ ණයන්නප 

උේවඝයෂ්ඨ  පාලනහ ණයන්නප හවේදාෙ වහොදෙලා මර්දනහක් ඇති 

ණයන්න කිහලා විපක්ෂ්ඨහ කප විවිධ පාර්ශථෙ ක වායදනා එල්ල 

ණයන්න ග කතා. නවේ ක හන න් නීතිහ පැනවීම පිළිෙඳ තීය හ 

ජනාධිපතිතුමා වින්න් තියෙම ග කත තීය හක් වනොවෙි . ෙිකන් 

ෙය භාණ්ස මිල ඉහළ හමම පිළිෙඳෙ සහ යවට් ඇති වී තිවෙන 

ත ක කෙහ පිළිෙඳ විවිධ පාර්ශථෙෙල අදහසථ ඉන ිකප ක  වු ා. යවට් 

හැම වණවනක්ම -පාිකවභයගිණහන්ප යවට් ෙඩු මිලී ගන්න අහප 
අහිංසණ මිියුමන්- ජනාධිපතිතුමාල කි ව  තිවෙන නීති මන  නේ 

නීති පනෙලා වහය අපල සහනහක් ලො වදන්න කිහලාි .  අවප් 

ජනතාෙල සහනහක් ලැවෙන්වන් නැහැප ෙයාපාිකණ මාෆිහාෙ 

ජනතාෙ සූයාවගන ණනොප ජනතාෙල සහන මිලල ලො  වදන්න 

තිවෙන වේෙල් පො ලො වදන්වන් නැහැ කිහලා විවිධ 

අෙසථාාෙලී මත ඉන ිකප ක වු ා. සීිය කිවලයෙකින් අහ ණයන ෙේද 

ශත 15 දක්ො අඩු ණවළේ ක සීිය අඩු මිලල ලො ීවේ 

ෙලාවපොවයො කතුවෙන්. නවේ කප ඒණ ණවළේ නැහැ. එවහම වනොණය 

සීිය අනෙශය ්රමා හක් වේ යලල වගනැල්ලා සීිය කිවලය එණක් 

රුපිහල් 100ල එහාි න් විකු න්න පලන් ග කතා. ෙැිකම තැන 

ජනාධිපතිතුමාල තීන් ව ණයන්න න්ේධ වු ාප ජනතාෙ ගැන 

ෙලනොදප ෙයාපාිකණහා ගැන ෙලනොද කිහලා. ඒ අුවෙි  හන න් 

නීතිහ පනෙලා සඟොවගන න්ටින අතයෙශය භාණ්ස වසොහා ගන්න 

ණලයුතු ණවළේ. පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ ගැසට් 

පත්රහක් මඟින් වේල් අෙසථාාව ී ෙයාපාිකණහන්වගන් ඉල්ලා 

න්ටිහාප තමන් ගෙසා ණය ග කත සහල් ්රමා හ එළිදක්ෙන්නප 

තමන් සතුෙ තිවෙන සීිය වතොග ්රමා හ එළිදක්ෙන්නප තමන් 

සතුෙ තිවෙන අතයෙශය භාණ්ස ්රමා හ කිහන්න කිහලා. 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ ගැසට් පත්රහක් මඟින් 

ෙයාපාිකණහන් සතුෙ තිවෙන වතොග එළිදක්ෙන්න කිහලා 

ෙයාපාිකණහන්වගන් ඉල්ලා න්ටිහාල පුමප  ඒ වතොග තිුදගම අහ තම 

තමන් සතුෙ තිවෙන ්රමා හ ඉන ිකප ක ණළා. නවේ කප ආණ්ඩුෙල 

ව කරු ා ප ඒ කිහන ්රමා  අසතයි ප ඒ කිහන ්රමා ෙලල ෙැඩි 

්රමා  සඟොවගන න්ටිනො කිහලා. සමහය අහ හිතා මතාමප කින් ව 

ආණායහණ දැුවේීමක් වනොණය ගෙසාෙල භාණ්ස යඳොවගන 

න්ටින ෙෙ ොර්තා වු ා. ඒ ියසා තමි  හන න් නීති වයගුලාන් 

පනෙලාප සීිය ගෙසා ෙලලලාප නැවති  කි ෙ සීිය දැන් විකු න්න 

පලන් අයවගන තිවෙන්වන්. ඒ සේෙන්ධවහුව ක වායදනාෙක් 

තිවෙනො. සවතොස හයහා එක් අවහකුල සීිය කිවලය එණි  

වදන්වන්ප ඒණ ්රමා ෙ ක නැහැ කිහලා. එතැන ්රශථනහක් 

තිවෙනො තමි . වපයලිේෙල ඉන්න න් වවීම ුම වුම වදහක් 

වනොවෙි . අපි වේ ගැන ලසන්ත අලගිහෙන්න යාජය 
ඇමතිතුමාවගුව ක විමසීමක් ණළා. පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකවහුව ක විමසීමක් ණළා. ලෙන සතිව  ඉඳලා  සවතොසප 

සවේපණාය ජාලහප ුමපිික වෙවළඳ සැල් හා ගේ මට්ලමින් තිවෙන 

වෙවළඳ සැල් හයහා ඒ සීිය  අඩු මිලල ලො ීවේ ෙැස පිළිවෙළ 

්රිහා කමණ ණයන්න සැලැසථමක් හදලා තිවෙනො. ඒ විතයක් 

වනොවෙි ප සවතොස මඟින් pack එණක් විධිහල ෙඩු ටිණක් 

වගෙල්ෙලල වගියහිල්ලා වදන ෙැස පිළිවෙළකු ක ්රිහා කමණ 

ණයලා තිවෙනො.  

ගරු ණාානාහණතුමියප යජහක් විධිහල අපි වමවතක් ණලක් 

වෙවළඳ ්රජාෙ ආයක්ෂ්ඨා ණයවගනප වපෞේගලිණ අංශහ වණවයහි ක 

විශථොසහ තොවගන ණලයුතු ණළා. නවේ ක දැන් අපල ෙැලවහන 

වේ තමි ප වපෞේගලිණ අංශහම විශථොස ණයලා වේ යවට් භාණ්ස 

මිල පාලනහ ණයන්නෙ කප ජනතාෙල සහන වදන්නෙ ක 

පුල්ෙන්ණමක් ලැවෙන්වන් නැහැි  කිහන එණ. ඒ ියසා අපි ෙහාම 

යාජය අංශහ ශක්තිම ක ණයන්න නනම. පිලවණොම්වෙන් ෙඩු 

අයවගන විකු න මට්ලමල වනොවෙි ප යටින් ෙඩු වගවනන 

මට්ලමල අවප් සවතොස ප ක ණයන්න ෙනො. අවප් ආහාය 

වදපාර්තවේන්තුෙල වතොග රැසථ ණය ගන්න ෙනො. හේ 

ත ක කෙහක් ඇති වුව ො ක මිියුමන්ල හිඟහක් ඇති වනොෙන 

ආණායහල පිකවභයජන භාණ්ස ටිණ ලො ීවේ ෙැස පිළිවෙළක් 

යජහ සතුෙ තිවෙන්න නනම. වේ පිළිෙඳෙ ණැය නට් මණ්සලව ී ක 

අපි ෙිකන් ෙය සාණච්ඡා ණළා. යජහ සතුෙ භාණ්ස ්රමා හක් 

තිවෙනො නේ වපෞේගලිණ ෙයාපාිකණහන්ල හිතුමව ක භාණ්ස මිල 

පාලනහ ණයන්න පුල්ෙන්ණමක් ලැවෙන්වන් නැහැ. අපි ළඟ 

සහල් වතොගහක් තිවෙන්න නනම. සීිය වතොගහක් තිවෙන්න නනම. 

අතයෙශය භාණ්ස වේන්න ෙැස පිළිවෙළක් තිහා ග කතාම 

පාිකවභයගිණ ජනතාෙ වේයා ගැනීවේ හැකිහාෙ යජහල තිවෙනො. 

නැ කනේ වේ වෙළඳ මාෆිහාෙ ඉන ිකව ී වු  ක භාණ්ස හිඟහක් 

ඇති ණයන්නප ඒ ොවේ වේෙල්ෙලල ්රව ශ වෙන්න ඉස 

තිවෙනො. ඒ පිළිෙඳෙ අපි සැලකිලිම ක වෙන්න නනමහ කිහන 

ණාය හ මා වේ වෙලාව  අෙධාය හ ණයන්න ණැමැතිි .  

අද යවට් තිවෙන ත ක කෙහ සහ අපි වේ වගන හන ෙැස 

පිළිවෙළ න්හම්වදනා ෙලහා වගන තිවෙන්න නනම. අවප් යවට් 

වසොලර් ්රශථනහක් තිවෙනො. විවේශ විියමහ ්රශථනහක් 

තිවෙනො. ඒණල වහේතු තිවෙනො. අපල විවේශ විියමහ එන්න 

තිුද  න්හම් මාර්ග අද ඇහිිකලා තිවෙන්වන්. අවප් සංාායණ 

ක්වෂ්ඨේත්රහ අද සේපූර් වහන් ණසා ෙැටිලාප නැ කතල නැති වෙලා. 

අවප් යටින් විවේශ යලෙල වසේෙහල ගිහ අහවගන් එන්න තිුදගම 

සල්ලි ටිණ ලැවෙන්වන් නැහැ. ඒ ආදාහේ මාර්ගහ සේපූර් වහන්  

නැති වෙලා ගිහින් තිවෙනො. ඒ ියසා අපල විවේශ විියමහ 

්රශථනහක් තිවෙන ෙෙ ඇ කත. ඒ ොවේම අපල න්ේධ වු ාප විවේශ 

විියමහ විශාල ්රමා හක් ෙැහ ණයලා වසෞඛය අංශෙලල අෙශය 

වේෙල් වේන්න. වේ ෙන විල එන්න ක කිරීම අතින් වලයණව  

පළවේ තැනල ආපු යල ෙෙල අපි ප ක වෙලා තිවෙනො. වේ එන්න ක 

ලැවෙන්වන් ියණේ වනොවෙි . ඒොල වසොලර්ෙලින් වගෙන්න 

වෙලා තිවෙනො. අවප් විවේශ විියමහ ෙැහ ණයලා තමි  ඒො 

වේන්න වෙලා තිවෙන්වන්. ඒ ියසා තමි  විවේශ විියමහ 

්රශථනහණල අද අපි වේහු  වදන්වන්. වේ වෙලාව  යවට් න්හම් 

අංශ වේ පිළිෙඳෙ අෙධානහ වහොවේ ණයන්න නනම. නවේ කප වේ 

ෙසංගත ත ක කෙහ මැේවේ වු  ක සමහය ූලල වෙවළඳ ෙයාපාය 

තෙම ක ්රිහා කමණ ෙනො. ධෂ්ඨධ සහ ඒ ආරිත උපණය  

වගන්වීවේ ණණ්සාහේ අවප් වයයගී ජනතාෙ වේළා ණයලා විශාල 

ලාභහක් ලො ගියමින් ජනතාෙ පීසනහල ප ක ණය තිවෙන ෙෙ 

අපල දැන ගන්න ලැබී තිවෙනො. 

Oximeters පිළිෙඳ න ගින් න ගල ණාා වු ා. ත ක කෙවහන් ොල 

oximeters විශාල ්රමා හක් අද යලල වගනැල්ලා තිවෙනො. 

ඒො විවිධ මිල ග න්ෙලල විකු න්න පලන් අයවගන තිවෙනො. 

අවප් ජනතාෙවේ  වණ විකු ාවගන ණන ත ක කෙහලප අසය ණම 

විකු ාවගන ණන ත ක කෙහල වේ ධෂ්ඨධ මාෆිහාෙ අද ප ක වෙලා 

තිවෙනො.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

සමහය ධෂ්ඨධ ෙර්ග ඉතා ඉහළ මිලණල විකු න්න පලන් 

අයවගන තිවෙනො. වණොවිඩ්-2  ෙසංගතහ ියසා න්හම් 

පාර්ශථෙෙලල ඒණ දැවනන්න පලන් ග කතා. ඒණ දැුවවණ් නැති 

ණණ්සාහේ තමි ප masks හදන ණට්ටිහප sanitizers හදන ණට්ටිහප  

ධෂ්ඨධ මාෆිහාව  ණට්ටිහ. ඒ වගොල්ලන් තමි  වේොි න් ොන් 

ග කව ක.  අියන් විධිහල වයයගීන්ල අෙශය වේෙල් වගන්ෙන 

අෙසථාාව  එවහම ොන් ගන්න ගමන්ප වයයගීන් පීසනහල ප ක 

ණයලා ඉතා අසාධාය  විධිහල වේදල් අහණයන්න ක ණලයුතු 

ණයනො නේප අියොර්හවහන්ම අපි ඒොල මැන හ ක වෙන්න නනම. 

දැන් කි ොප පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනතින් හුඟක් 

වේෙල් ණයන්න පුල්ෙන් කිහලා.  මා දන්නා තයමල පාිකවභයගිණ 
ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනතින් න්හම් වේෙල්ෙලල විසුනේ 

වදන්න පුල්ෙන්ණමක් නැහැ. ඒවණන් අහ ණයන දස වේදල ඉතා 

සීමිති . ඒ ියසා අද ඒවක් ක්රමව ද අම්තින් සණසථ වෙන්න නනම. 

ඒණ ්රමා ෙ ක නැති ියසා තමි  නීතිරීති වෙනසථ ණයලා 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනතල සංවශයධනහක් 

වගන ඒම සඳහා ණැය නට් මණ්සලහල වහයජනාෙ ඉන ිකප ක 

වු ාමප අපි ඒණමතිණෙ අුවමත ණයලා ඒ වහයජනාෙ 

නීතිපතිෙයහාල හෙලා තිවෙන්වන්. ගරු ෙන් වල ගු ෙර්ධන 

ඇමතිතුමා කප ගරු ලසන්ත අලගිහෙන්න යාජය ඇමතිතුමා ක ඒ 

සේෙන්ධවහන් විශාල මහන්න්හක් දයා ඉතා ණඩිනමින් ඒ               

පන ක වණම්ේපත පාර්ලිවේන්තුෙල වගනැ ක තිවෙනො. 

පාර්ලිවේන්තුවෙන් අපි ඉතා ඉක්මියන් ඒ පන ක වණම්ේපත 
සේමත ණය  වන්නාමප වෙොවහය වේෙල් අපල පාලනහණල 

වගවනන්න පුල්ෙන්. ඒ ආණායහල මිස වෙන කින්ම ආණායහකින් 

වේො පාලනහ ණයන්න ෙැහැ. හිතක් පපුෙක් නැති වෙවළඳ 

්රජාෙක් න්ටින යලණ ඒ ආණායවහන් තමි  අපි උ කතය වදන්න 

නනම. එවසේ නැ කනේ අපල අහිංසණ මිියසථුම වේයා ගන්න ෙැහැ.  

අද පෙතින ත ක කෙහ ියසා අපි දන්නො ඇති-නැති පයතයහ 

ෙැඩිවීවගන හන ෙෙ. වෙවළඳ මාෆිහාෙ හයහා එණ ණණ්සාහමක් 

න්හම් ධනසථණන්ධහ රැසථ ණයවගන හනො. ආදාහේ අඩු අහවේප 

එන වනදා කුලී ෙැස ණයගන්න අහවේ  වප්ප ක මට්ලම ෙැඩි වෙනො. 

දැන් හන න් නීතිහ ක පනො තිවෙනො. ඒවණුව ක ඒ අහලි  ෙලපමම 

තිවෙන්වන්. යජව  වසේෙණහන් වගදය හිටිහ ක හේ ආණායහකින් 

ඒ අහ ක ෙැම්පක් ලෙනො. වෙවළඳ ෙයාපාිකණහන්ප ඉහළ මට්ලවේ 

අහප භාණ්ස වගන්ෙන අහප ධෂ්ඨධ වගන්ෙන ණණ්සාහේ ලාභ 

ලොවගන හනො. නවේ කප එන වනදා කුලී ෙැස ණයපු මුවසථසහාප 

සථෙහං රැකිහාෙක් ණයපු මුවසථසහාප කුසා ෙයාපායහක් ණයපු   

මුවසථසහාප ජංගම වෙවළඳාවේ වහ වගම  මුවසථසහා සහ පන ණ 

වෙවළඳාවේ වහ වගම අහ අද අසය  වෙලා ඉන්නො.   

වපෞේගලිණ අංශව  රැකිහා ණයපු අහප සංාායණ ෙයාපායව  

න්ටි අහ න්හම්වදනා අද පීසාෙල ප ක වෙලා තිවෙනො. ඒ ියසා අපි 

වේ ඇති-නැති පයතයහ අඩු ණය ගන්න නේප වෙවළඳ මාෆිහාෙ -
අනෙශය විධිහල හේෙ ණයගන්න එණ- ජනතාෙ පීසාෙල ප ක ණයන 

එණ අියොර්වහන්ම නතය ණයන්න නනම. ෙලන්න ඔක්න්මීලයහ 

කීහලද  වන්වන් කිහලා?  දැන් ොල ෙර්ගව  විවිධ ඒො වගනැල්ලා 

තිවෙනො. දැන් ඇන්ටිජන් ණට්ලල පිලවණොම්ව  pavement එවක් 

විකු න මට්ලමල ප කවෙලා තිවෙනො අපි දැක්ණා. වේො 

වණොවහොමද එන්වන්? එක්වණය අවප් වර්ගුෙ හයහා වේො ෙැරැන  

විධිහල එනොදප වෙන ක ආණායහකින් එනොද? වේො පිළිෙඳ 

වසොහා ෙලන්න ෙැස පිළිවෙළක් සණසථ ණළ යුතුෙ තිවෙනො. අපි 

ඒ පිළිෙඳෙ සාණච්ඡා ණයමින් තිවෙනො. වේ වෙනස ඇති ණවළේ 

නැ කනේප වේ ත ක කෙවහන් ජනතාෙ වේදා ග කව ක නැ කනේ එහි 

අියන් ්රතිඵලහ ක ජනතාෙලමි  ලැවෙන්වන්.  

අෙසාන ෙශවහන් මා වේ ණාය ාෙ ක කිහන්න නනමප ගරු 

ණාානාහණතුමිය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හන න් නීතිහ පනෙන්න 

ග ක තීන් වෙ පාිකවභයගිණ ජනතාෙප අහිංසණ ජනතාෙ වෙුවවෙන් 

ග ක තීන් වෙක් විධිහලි  අපි දකින්වන්. ඒ තීන් වෙ හයහා ජනතාෙල 

සාධාය  මිලල භාණ්ස ටිණ ලො වදන ෙැස පිළිවෙළ න හ ක 

ණයන්න අදාළ අංශ න්හම් අමාතයාංශ සමඟ එණතු වෙලා ණලයුතු 

ණයි  කිහන විශථොසහ තෙමින් මා ියහඬ වෙනො.  

සථතුතිි . 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran. You 
have 15 minutes. 

 
[11.05 a.m.] 
 

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

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Thank you, Hon. Speaker, for the opportunity to 
participate in this Debate.  

When the Hon. Minister of Agriculture spoke first, I 
only wanted to seek a clarification from him. In 
Parliamentary Debates that must be permitted. If the 
Minister gives way, I can ask him a question and he will 
answer. The Chair does not have to stop me from 
speaking. You do not have to interrupt only when you 
have a point of Order. The Rules of Debate permit any 
Member to stand up and ask for a clarification if the 
Member who is on his feet allows it, gives way, then, that 
clarification must be made. That is how debate and 
discussion must take place.  

 
ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

If he gives way. 
 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He initially gave way.  

We have got so used to the abuse of point of Order, 
that now everyone in this House thinks that that is the 
only way one can stand up and ask for a clarification. 
That is what has happened. Responsibly, a Minister 
should give way, listen and if he does not want to answer, 
he can say, “No, I am not answering it now”.  

But, I sought a clarification with regard to an 
important issue. The issue is this. We all know how the 
state of Emergency is brought into operation: you have to 
bring Part II of the Public Security Ordinance into 
operation. Section 2 of the Public Security Ordinance 
states that. So, all these days, we have had the practice, a 
salutary practice of, by one Gazette the President 
promulgating a state of Emergency by bringing into 
operation Part II of the Public Security Ordinance. Full 
stop; that is it! You announce to the country that you 
have brought the state of Emergency into operation. But, 
that is not how this Gazette reads. The Order made by the 
President here is very different to how it had been done in 
this country hitherto. This starts with Section 5. This 
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Gazette states “under Section 5”, which incidentally 
appears in Part II. So, without bringing Part II into 
operation, you cannot make Orders under Section 5. But 
here it states, “Under Section 5 in Part II, I will act under 
the Public Security Ordinance for the maintenance of 
supplies and services essential to the life of the 
community”. So, naturally, a suspicion arises as to why a 
state of Emergency was brought into operation in this 
insidious way. It is clouded; people are not told that the 
country is under Emergency. Prior to that, the President 
made a statement - there was a media release - saying that 
“I am going to declare essential services.” We all knew 
that if you are to declare essential services like that, one 
of the ways in which you can do that is to bring 
Emergency into operation. So, it should have been 
upfront. He should have told the country, “I am declaring 
an Emergency” and then made the Emergency 
Regulations under Section 5. We never have a declaration 
of Emergency talking about Section 5. But, this has. So, 
that is what has given rise to this suspicion as to whether 
there is another sinister motive. I am not saying that the 
Government’s motive is not about essential services or 
food supplies. That is a concern. We too have that 
concern whether it warrants the declaration of a state of 
Emergency, we differ, but that concern remains.  

But, the suspicion is whether there is another sinister 
motive; that by bringing a state of Emergency into 
operation, now you can make Emergency Regulations 
which impinge, restrict the operation of various 
fundamental rights that the citizens of this country have, 
namely, mainly the freedom of expression, the freedom of 
publication and the freedom of association. I am saying 
all of this with a history that we have gone through. 
Whenever Emergency has been in operation, this country 
has had its share of emergency rule, which was not very 
good. From 1971 onwards, we had Emergency rule till 
almost the General Election in 1977 and thereafter, also in 
the '80s. In 1983, a state of Emergency was declared and 
the Hon. Vasudeva Nanayakkara was unfairly sought 
after and arrested for something that the UNP did. So, 
how the state of Emergency was abused we all know. 
Even during the war-well, the state of Emergency may 
have been necessary for you-but how it was abused, 
everyone knows. During 1988-89, a state of Emergency 
may have been necessary, but how it was used and 
abused, we all know. 

Now, showing the country this apparent food shortage 
and price hike, you are bringing into operation a state of 
Emergency, but not telling the country that you are 
bringing the state of Emergency into operation. That is 
the simple clarification I sought from the Hon. Minister, 
whether the Emergency Regulations which will be made 
under this state of Emergency will strictly be confined to 
essential services and food supplies and not to the other 
side because the Public Security Ordinance also talks 
about national security and public order and whether they 
will not impinge on the fundamental rights of freedom of 
expression, freedom of association, freedom of 
publication et cetera. That is the only clarification I 
wanted to ask, a simple clarification. Is any Minister in 
the Cabinet able to give that assurance to the country 
today, because the President says that he is declaring a 

state of Emergency only for essential services to be 
maintained and for food supplies? He says that. It is first 
time ever such an Emergency, such a declaration has 
been made. So, if you want this House to vote for it, if 
you want this House to approve the state of Emergency, 
give this House and this country your assurance that the 
Emergency Regulations that will be made under this will 
only be confined to essential services and food supplies 
and not impinge on any of the fundamental rights of our 
citizens. That is all that we are asking. We will see 
whether any responsible Minister is willing to give that 
assurance today.  

Even with regard to the essential services - I did 
concede that that is a matter of concern. Prices going up 
is a matter of great concern to us - whether at this 
particular point in time it warrants a declaration of the 
state of Emergency is the question. We do not agree 
because you have various other laws that can deal with 
the situation. Even the Public Security Ordinance itself 
can deal with this situation.  

Section 17 in Part III of the Public Security Ordinance 
provides for the declaration of essential services, but it 
makes a reservation that it cannot apply to trade union 
actions, that it cannot suppress legitimate trade union 
actions. It has that safeguard, but you do not want to use 
that, you do not want to invoke Section 17 which appears 
in Part III of the Public Security Ordinance. You are 
bringing into operation the entirety of Part II which 
places the country under Emergency rule. Now, is that 
warranted? No, certainly not warranted when you have 
other provisions of law. It is not only that, not only 
Section 17. In fact, Section 12 has already been utilized 
month-to-month where the President calls out the armed 
forces to assist the police in maintaining law and order. 
That appears in Part III. You have not brought in the 
Emergency rule. You are using what appears under 
Section 12 in Part III to do that. You could have used 
Section 17 without placing the country under Emergency 
rule.  

Then, you have the Consumer Affairs Authority Act, 
a new Act which was enacted in 2003 and which 
consolidated various concerns that were in various 
different Acts like the Control of Prices Act and so on 
and so forth. That has the power with regard to pricing. 
Sections 10 and 11 deal with pricing, Sections 15 and 16 
deal with traders refusing to sell and Section 17 deals 
with the issue of hoarding. All of that is there in the 
ordinary laws. You can use it.  

I concede that the penalties prescribed are low and 
may not mean anything. So, I agree that you must 
increase them and you have already placed a Bill in 
Parliament. That is the way to do it, not to give the 
Executive President the sole power to rule by Executive 
fiat. He will make Regulations tomorrow after this 
Parliament, perhaps, approves this with the larger 
numbers that you have. He can make another Regulation 
with regard to freedom of speech; he can make another 
Regulation with regard to freedom of assembly or of 
publication. Why should we give him all of that power? 
We are the Legislature, we are the ones vested with the 
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legislation-making powers. We have something called 
"separation of powers". Under Emergency, you hand that 
over to the President to make rules, but we have not 
reached that emergency, certainly not with regard to food 
supply, certainly not with regard to essential services 
because we have other laws to deal with that. And, as I 
said, the way this has been done creates this great 
suspicion, a legitimate suspicion that you want to keep the 
country in the dark on the issue that the country is now 
under Emergency rule and when you want it for political 
expediency, the President will use it. This House does not 
review Emergency Regulations. That is not the function 
of this House. This House only has to extend the state of 
Emergency from month-to-month. So, this is a great 
danger and that is why we oppose it.  

I want to say a few words in Tamil as well, Sir. 
இன்மறக்கு இந்தப் பாராளுமன்றத்திபை அவெரகாை நிமைமம 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டமத ஆதாிக்குமாறு, அதற்கு இணங்கு மாறு 

பகாாிக்மக விடப்படுகின்றது. உணவு விநிபயாகம், விமைவாெி 

அதிகாிப்பு என்பமவ சதாடர்பாக எங்களுக்கும் மிகுந்த காிெமன 

இருக்கின்றது. ஆனால், அவெரகாை நிமைமமமயப் 

பிரகடனப்படுத்தித்தான் விமைவாெிமயக் கட்டுப்படுத்த முடியுமா? 

என்ற பகள்விமயக் பகட்டால், அதற்கு “இல்மை” என்ற 

பதிமைத்தான் சொல்ை முடியுபம தவிர, பவறு பதில் கிமடயாது.  

ஏசனன்றால், உணவுப் சபாருட்கமைப் பதுக்கி மவத்தல், 

விமைவாெிமய அதிகாித்தல், உணவுப் சபாருட்கள் இருந்தும் 

அவற்மற விற்க மறுத்தல் அல்ைது விற்பமன செய்வமதத் தடுத்தல் 

பபான்ற நடவடிக்மககமை பவறு ொதாரண ெட்டங்கைின்கீழ் 

தடுக்க முடியும். அதற்கான ெட்டப் பிாிவுகமை நான் ஏற்கனபவ 

சொல்லியிருக்கிபறன். அதற்கான ெட்ட திட்டங்கள் எமது  

நாட்டிபை ஏற்கனபவ அமுலில் இருக்கின்றன. அத்தியாவெிய 

பெமவயாக ஏதாவசதாரு பெமவமயப் பிரகடனப்படுத்த 

பவண்டுமாகவிருந்தால், அதற்சகன்று ஒரு ெட்டபம இருக்கின்றது. 

அதன்கீழாக அச்பெமவமயப் பிரகடனப் படுத்தைாம். நாமைய 

தினம்  அவ்வாறான பிரகடனசமான்று பாராளுமன்றத்திற்குக் 

சகாண்டுவரப்படவிருக்கின்றது. சபாது மக்கள் பாதுகாப்புக் 

கட்டமைச் ெட்டத்தின்கீபழபய - 17வது பிாிவு, பாகம் 3 இல் - 

அதற்கான இடமிருக்கின்றது. பாகம் 2ஐ நமடமுமறக்குக் 

சகாண்டுவருகின்றபபாதுதான் நாடு அவெரகாை நிமைக்குள்பை 

தள்ைப்படுகின்றது. அப்படிச் செய்யாமல் அதற்கு அடுத்த 

பாகத்திபை இதற்சகன்று விபெஷ மாகக் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற 

அதிகாரத்மத  னாதிபதி அவர்கள் உபபயாகித்திருக்கைாம். 

நாட்மட அவெரகாை சூழலுக்குள்பை சகாண்டுவருவதற்கான 

உண்மமயான பநாக்கம் என்னசவன்றால்,  இப்படியான ஓர் 

அவெரகாை நிமைமயப் பிரகடனப்படுத்திவிட்டால், அதன்கீழ் 

அவெர காைச் ெட்ட விதிகமை  னாதிபதி  அவர்கைால் 

இரபவாடிர வாகக் சகாண்டுவர முடியும்.  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Sumanthiran, your time is over.  
 
ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

I am winding up, Sir.  

அமத இந்தப் பாராளுமன்றம் பகள்விக்குட்படுத்த முடியாது. 

அது சதாடர்பில் இந்தப் பாராளுமன்றத்திற்குக் சகாடுக்கப் 

பட்டிருக்கின்ற கடமம, மாதத்திற்கு மாதம் அவெரகாை நிமைமய 

நீடிப்பமத அனுமதிப்பதா, இல்மையா? என்ற ஒரு தீர்மானத்மத 

பமற்சகாள்வது மட்டும்தான். குறித்த  வர்த்தமானிப் பிரசுரத்திபை 

இமதச் சொல்லியிருக்கின்ற விதத்திபை ஒரு கபடமான எண்ணம் 

இருக்கிறது என்பது எங்களுக்குத் சதைிவாகத் சதாிகிறது. 

நாட்டிபை விமைவாெி உயர்மவக் கட்டுப்படுத்த பவண்டும். 

ஆனால், இமத இப்படியாகச் செய்வமத நாங்கள் வன்மமயாகக் 

கண்டிக் கின்பறாம்; இதமன எதிர்க்கின்பறாம். நன்றி. 

 
[පූ.භා. 22.12  
 

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (සමුපකාර මසේවා  
අමළවි සාවර්ධන හා පාරිමභෝගික ආරක්ෂේ රාජය 
අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன - கூட்டுறவுச் பெமவகள், 

ெந்மதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்பவார் பாதுகாப்பு 

இரா ாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - State Minister of Co-
operative Services, Marketing Development and Consumer 
Protection) 
ගරු ණාානාහණතුමියප පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීම 

වෙුවවෙන් ණාවලයිතතෙ ගත යුතු වේ ්රිහා මාර්ගහ ගැනීම 

පිළිෙඳෙ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාල වෙවළඳ අමාතය ගරු ෙන් වල 

ගු ෙර්ධන මැතිතුමාවේ කප යාජය අමාතයෙයහා විධිහල මවේ ක -

අප න්හම්වදනාවේ-  වගෞයෙහ මා වේලින්ම පුද ණයන්න නනම. මීල 

අදාළ ගැසට් ියව දනහ පළ කිරීවමන් අනතුරුෙ වේ යල තුළ විවිධ 

මතප විවිධ මතොද ඇති වෙලා තිවෙනො. ඒ සමම මතොදහණලම 

ඇහුේණන් වදන්න අපි ණැමැතිි .  

අවප් යවට් යුේධහක් පැෙැති යුග තිුද ා. ඉතිහාසව  

වණොලයාෙ ෙසංගතහ ෙැිය විවිධ ෙසංගත පැෙැති යුග තිුද ා. වේ 

තිවෙන්වන් කප යලක් විධිහල අප වෙවහවින්ම අෙධානහ වහොවේ 

ණළ යුතුප ජනතාෙවේ ජීවිත පිළිෙඳ ්රශථනහක්ප ගැලම්ෙක් ඇති 

වෙලා තිවෙන ොතාෙය හක්; යුගහක්. අවප් යල පම ක් 

වනොවෙි ප ්රාම ෙතාෙල වේල් වලයණහම එණ හා සමාන 

්රශථනහණලප අයෝවහයගහණල දැන් වේහු  වදමින් තිවෙනො. අද 

වලයණව ම ියෂ්ඨථපාදනහ අඩු වෙලාප නැ  ගමනාගමනහ ඇ  

හිලලාප නැ  ගාසථතු න්හහල ,00කින් පම  ඉහළ ගිහිල්ලාප වලයණ 

වෙවළඳ වපොවළේ අතයෙශය භාණ්ස ග නාෙණම මිල න්හහල 

,00කින්ප  00කින් ඉහළ ගිහිල්ලා. වමෙැිය ත ක කෙහණල තමි  

අද අවප් යල ක වේහු  පා තිවෙන්වන්. අවප් යවට් පුම ගිහ ෙසවර් 

පළවේෙැිය වරේණිහල ඇතුළ ක වූ දරුවෙය අවුරු ව 1කින් පාසල් 

ගිහින් නැහැ. අවපොස 1සාමානය වපළ ප අවපොස 1උසසථ වපළ  

විභාගෙලල ොඩි ෙන දරුවෙය තම පාසවල් සාමානය වපළ 

පන්තිව  ඉවගන වගන නැහැ; උසසථ වපළ පන්තිව  ඉවගන 

වගන නැහැ. වේ ොවේ වේෙල් ඉතිහාසව  න්ේධ වුවණ් නැහැ. 

වමෙැිය පිකසයහක් වේ යල තුළ තිවෙන අෙසථාාෙණ ක හේ කින් 

සීමිත පිිකසණවේ අෙශයතා මත අසාධාය  වලස ෙඩු මිල ෙැඩි 

කිරීේෙලල පුම ගිහ ණාල සීමාව  න්ල ම අවප් යල වේහු   වන්නා. ඒ 

සේෙන්ධවහන් පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ විධිහල ගත 

හැකිප ගත යුතු න්හම් ්රිහා මාර්ගප උපිකම ්රිහා මාර්ග අපි ග කතා. 

අපි ඒ ෙෙ ෙගකීමක් ඇතිෙ සඳහන් ණයන්න නනම.  

මම උදාහය හක් හැටිහල කිහන්නේප මමතණී ගමසථ 

සේෙන්ධවහන් අප ග ක ්රිහා මාර්ගහ. ලිවරො සමාගම ලීලර් 24 

ගමසථ න්ලින්සයහ හුනන්ො  වන්නා. අපි කි ොප ඒණ වෙවළඳ 

වපොවළන් ඉෙ ක ණය ගන්න කිහලා. අපි විවිධ ගැසට් ියව දන  

ියකු ක ණළා. ෙැිකම තැන අපි වමොණක්ද ණවළේ? පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහප පනත ්රණායෙ වායදනා 6ක් හලව ක 

මීල මාස එණහමායණල ණලින් මාළිගාණන්ද මවහසථත්රා ක 

අධිණය ව  ඒ අහල විරුේධෙ නඩු පැෙැරුො. ඒණ තමි  වේ 

නීතිහ අුවෙ ගන්න තිවෙන උපිකම ්රිහා මාර්ගහ. නවේ ක 

වමොණක්ද  ්රතිඵලහ? ඒ නඩුෙ ඇසීම ඔක්වතයෙර් මාසහ දක්ො 

ණල් තැුදො. එහ අධිණය ව  ෙයදක් වනොවෙි . ඒ වෙලාව  

ජනතාෙ වේහු  ී න්ටි ්රශථනහල විසුනමක් ීවේ සේ වච්තනාෙ 

ඇතිෙ පෙතින නීතිහල අුවෙ ගත හැකි උපිකම ්රිහා මාර්ගහ වලස 
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තමි  පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ විධිහල අපි 

අධිණය ව  පිහිල පතා ගිව . උසාවිහ ීපු තීන් වෙ තමි  මා 

ණලින් කි ව . වේ දෙසථෙල අවප් නඩු 6ප000ක් විතය තිවෙනොප 

උසාවිෙලල ඉන ිකප ක ණයන්න පුල්ෙන්ණමක් නැතිෙ. සහල් 

සේෙන්ධ නඩු 2ප500ක් විතය තිවෙනො. සීිය සේෙන්ධ නඩු 

2ප000ක් විතය තිවෙනො. අධිණය හලෙ ක ණරුගම ඉන ිකප ක 

ණයන්න ොතාෙය හක් අද අපල නැහැ. ඒණ අධිණය ව  ෙයදක් 

වනොවෙි . ඒණ අද  යල තුළ සාමානයවහන් න්ේධ ෙන වදහක්. 

100, අවුරුේවේ ඉඳන් වේ දක්ො පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ නඩු ,5ප000ක් විතය පෙයා තිවෙනො. එණම එණ 

අෙසථාාෙණ පම ි  2  4ී මීගවේෙ අධිණය හ මඟින් මාස තුනණ 

න්ය දඬුෙමක් -පැරැණි පනත හලව ක- ලො ී තිවෙන්වන්. ඒ 

ොවේමප සමාගේ කිහිපහණල රුපිහල් ලක්ෂ්ඨහප වදණ හනාී 

ෙශවහන් දස ගහලා තිවෙනො. අවනක් සමම දසහක්ම රුපිහල් 

1ප500ි ප රුපිහල් ,ප000ි ප රුපිහල් 20ප000ි . වේණ තමි  

ත ක කෙහ. පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීම වෙුවවෙන් පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහල ්රිහා කමණ විහ හැකි නීති තිවෙනො 

තමි . පනත කිහෙන විල ෙැලූ ෙැල්මල නීති තිවෙන ෙෙප වේ වේ 

දඬුෙේ ියහම ණළ හැකි ෙෙ වපවනනො. නවේ කප වේො ්රිහාෙල 

නැංවීවේී අපි අද ්රශථනහණල  වේහු  පා තිවෙනො.  

තෙ ක ඉහළ වපවළේ සමාගේ කිහිපහණල අදාළෙ මිල ්රිහාෙලිහ 

පිළිෙඳෙ වරේෂ්ඨථධාධිණය ව  නඩු කිහිපහක් තිවෙනො. ඒ ොවේම 

ඇපැල් උසාවිව  නඩු කිහිපහක්ම තිවෙනො. ඒ නඩු ඉන ිකහල 

වගන හන්න ෙැික ත ක කෙහක් අද ඇති වෙලා තිවෙනො. 

විවශේෂ්ඨවහන්ම පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීම වෙුවවෙන් 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහල ගත හැකි නීතිමහ ්රිහා 

මාර්ග උපිකම ආණායවහන් ්රිහා කමණ ණයලා එහි ්රතිඵලහක් 

ලොවගන පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න පුල්ෙන්ණමක් නැති 

වීම ියසා තමි  අතිගරු ජනාධිපතිතුමාල න්ේධ වුවණ්ප වේ 

පාර්ලිවේන්තුවෙන්ම හදලා ීපු නීතිහ අුවෙ වමවසේ ්රිහා ණයන්න. 

විවශේෂ්ඨවහන්ම මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා පනත 2 5 ී වගනා 

එණක්. එක්ස ක ජාතිණ පක්ෂ්ඨ ආණ්ඩුෙ 2 64 ෙර්ෂ්ඨව ී එම පනත 

තෙ ක ශක්තිම ක ණළා. ඒ ොවේමප 2 44 ෙර්ෂ්ඨව ී ක එහ තෙ ක 

ශක්තිම ක ණළා. එවසේ ශක්තිම ක ණයලා ජනාධිපතිෙයහාල ෙලහ 

 වන්නා යවට් වමෙැිය ත ක කෙහක් ආවෙො කප වමන්න වේ 

ආණායහල ණලයුතු ණයන්න කිහලා. ඉතින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

ඒ අුවෙ තමි  ්රිහා ණවළේ. එතුමා ඒණ ණළා මිස වෙන ක වදහක් 

ණවළේ නැහැ. වේ පාර්ලිවේන්තුවෙන් අපි සාදා ී තිවෙන නීති රීති 

අුවෙ පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීම වෙුවවෙන් අෙශය තීන් ව 

තීය  ග කතා. වේ තීන් ව තීය  ග කතාල පසථවසේ දැන් වමොණක්ද 

න්ේධ වෙලා තිවෙන්වන්? කිවලයෙක් රුපිහල් 1 0ලප රුපිහල් 

1,0ල තිුදගම සීිය අද පිලවණොම්ව  -සීමාෙක් ඇතිෙ වහය- රුපිහල් 
226 වතොග මිලල වදනො. පාිකවභයගිණහාල ගන්න පුල්ෙන් 

රුපිහල් 211ල. කිවලයෙණ මිල රුපිහල් 250ක්ප රුපිහල් 100ක් 
දක්ො ඉහළ ගිහ හාල් ටිණ අද රුපිහල්  5ලප රුපිහල්  4ල වෙවළඳ 

වපොවළේ වදන්න සූදානේ මට්ලමක් තිවෙනො. එවහම නේප අද අපි 

ණයන්න නනම වමොණක්ද? වේ මිල වමතැියන් පහළල ගන්න 

පුල්ෙන් තෙ ක ක්රම තිවෙනො නේප ණරු ාණය ඔෙතුමන්ලා 

වහයජනා ණයන්න. අපි සූදානේප ියහතමානී වෙලා වේ මිල 

වමතැියන් පහළල වගන ඒම වෙුවවෙන් ඔෙතුමන්ලාවේ අදහසථ 

හා වහයජනා සැලකිල්ලල ගන්න. වමොණදප වමහිී අපි දකින්වන් 

නැති ඒො ක තිවෙන්න පුල්ෙන්. අපි කිහන්වන් නැහැප ාඅපි න්හල්ල 

ද කා කිහලා. පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ ්රිහා කමණ 

ණය නැති නීති තිවෙනො නේප අපල ඒො වපන්ො වදන්න. අපි 

ඒො පිළිගන්නේ. ඒ ොවේම කිවලයෙක් රුපිහල් 1 0ල තිුදගම සීිය  

රුපිහල් 211ල අඩු වෙලා තිවෙන තැියන් තෙ ක පහළල අයවගන 

ජනතාෙල තෙ වයල ක සහන වදන්න පුල්ෙන් වහයජනා 

ඔෙතුමන්ලාල තිවෙනො නේප ඔෙතුමන්ලාවේ ඒ අදහසථ හා 

වහයජනා පිළිගන්න අපි සූදානේ. ඒණ තමි  විහ යු කව ක. නවේ කප 

රුපිහල් 1 0ල තිුදගම සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 211ල ගන්න 

ජනතාෙල පුල්ෙන් වු ාම විපක්ෂ්ඨහ දැන් කිහන්වන් වමොණක්ද? 

ාවේ ක්රමහ ෙැරැන ි . වේවක් වමන්න වේ වේ අඩු පාඩුණේ 

තිවෙනො. වේවක් ෙංාා න්ේධ වෙලා තිවෙනො. වේවක් 

වහොයණේ න්ේධ වෙලා තිවෙනො. වේණ ඒ ෙයාපාිකණහන්ල ලො 

වදන තෙ ක සහනහන්ා හනාන  ණාා තමි  අද අපල අහන්න 

දකින්න ලැවෙන්වන්. අපි ගන්නා වේ තීය ෙලල අදාළෙ ක අඩු 

පාඩු තිවෙනො නේප අපල වපන්ො වදන්න.  

යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මැතිතුමා කි ොප ෙයාව  තිවෙන සීිය 

ණන්වට්නර් හහන්හහල ක ෙයාහ හා නාවිණ ඇමතිතුමා ෙ ව සහන 

 වන්නාහ කිහලා. ඔ ප  වන්නා. ඒ සහන  වන්වන් වමොණලද? ඒ සීිය 

ටිණ සවතොසල ගන්නි  එම සහනහ  වන්වන්. එවහම නැතිෙප ඒ 

මිියුමන්ල ගන්න වනොවෙි . ඉතින් එතුමන්ලා දන්වන් නැතිෙ වේ 

ොවේ ණරුගම කි ොම යවට් ජනතාෙ හිතනොප ඒණ ඇ කත 

කිහලා. ෙයාව  තිවෙන සීිය ටිණ  ඒ ෙයාපාිකණහන්ල වදන්න  

වනොවෙි  වයයහිත අවේගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා ඒ ෙ ව සහනහ 

 වන්වන්.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 
take the Chair.  

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනමයන් ඉවත් වූමයන්  

නිමයෝජය කථානායකතුමා [ගරු රාකයත් සියලලාළිටිය මහතා] 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு ரன் ித் ெியம்பைாபிட்டிய] தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
SPEAKER [THE HON. RANJITH SIYAMBALAPITIYA] took the 
Chair. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප එතුමා ඒ ෙ ව සහන  වන්වන් 

එෙැිය පයමාර්ාහක් ඇතිෙි . අපි ෙගකීවමන් වේ ණාය ා 

කිහන්වන්. වෙවළඳ වපොවළේ තෙම මිල ියෙැයන  වෙලා නැහැ. අපි 

එහ පිළිගන්නො. නවේ ක ලෙන න්කුයාදා වෙන්න ණලින් 

පාිකවභයගිණ ජනතාෙල වේ යවට් සමම වෙවළඳ සැලකින්ම සීිය 

සහ සහල් -කිවලය වදණ තුනක් පම ක් ගන්න වනොවෙි -  අෙශය 

්රමා හල ලොගන්න පුල්ෙන් ත ක කෙහ අපි ඇති ණයනො. වේ 

ගැසට් ියව දනහ හයහා ලො ීපු ෙලතල අුවෙ අපි ඒ 

ොතාෙය හ සණසථ ණයන ෙෙ මම ඉතා ෙගකීවමන් යුතුෙ වේ 

අෙසථාාව ී මම සඳහන් ණයනො.  

 සීිය සඳහා වූ ෙේද සත වින්පහ දක්ො අඩු ණයපු එණ ගැන ක 

දැන් ණාා ණයනො. න්හම්වදනාවේ මතහ වෙලා තිවෙන්වන් සීිය 

සඳහා සත වින්පහ දක්ො ෙේද අඩු ණවළේ වේ අෙසථාාව  පම ි  

කිහන එණි . වේ වෙලාව  විතයක් වනොවෙි  සත වින්පහ දක්ො 

ෙේද අඩු ණවළේ. ඉතිහාසහ අයවගන ෙැම්වෙො කප සීිය සඳහා 

අවුරුේදණල වදපායක් විතය ෙ ව සහන ීලා තිවෙනො; ෙ ව අඩු ණය 

තිවෙනො. 1004ී සීියෙලල රුපිහල් 2 ණ ෙේදක් පැවන ො. 

100 ී රුපිහල් 26ණ ෙේදක් පැවන ො. 1006ී රුපිහල් 10ණ 

ෙේදක් පැවන ො. 1022ී සීියෙලල රුපිහල් ,0ණ ෙේදක් 

පැවන ො. 102 ී රුපිහල් 15ණ ෙේදක් පැවන ො. 102 ී 

නැෙත රුපිහල් ,,ණ ෙේදක් පැවන ො. 1024ී නැෙත සීිය සඳහා 

රුපිහල් ,0ණ ෙේදක් පැවන ො. 1026ී ඒ ෙේද සත 15ණල අඩු 

ණළා. නැෙත 1026ී එහ රුපිහල් 1ක් දක්ො ෙැඩි ණළා. 1026ී එම 

ෙේද රුපිහල් 2,ක් දක්ො ෙැඩි ණළා. 1026ී රුපිහල් ,2ක් දක්ො 

ෙැඩි ණළා. 1026ී සතහක්ෙ ක ගන්වන් නැතුෙ ඒ ෙේද ඉෙ ක ණළා. 

1024ී නැෙත රුපිහල් ,1ණ ෙේදක් පැවන ො. 1010ී ඒණ 

රුපිහල් 50ක් දක්ො ෙැඩි ණළා. 1010ී ඒ ෙේද නැෙත සත 15ක් 

ණළා.  
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සීිය සඳහා විතයක් වනොවෙි ප සමම භාණ්සහණලම ඒ විධිහල 

වෙවළඳ ෙ ව පනෙනො. ඇි ප එවහම ෙ ව පනෙන්වන්? වේශීහ 

ණර්මාන්ත ආයක්ෂ්ඨා කිරීම එහි එණ අයවේ ක්. අවනක් අයවේ  

තමි  ආනහන අවධර්හෙ ක ණයවීම. එෙැිය පයමාර්ා ඇතිෙ තමි  

එෙැිය ආණායවහන් තීන් වප තීය  ගන්වන්. දැන් වේ වෙලාව  ඇි  

අපි වේ තීන් වෙ ග කව ක? සීියප පිකප්පුප සැමන් සඳහා අධිණ මිලක් 

තිුද ා. සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 2 5ි . අපි ෙේද අඩු ණයලා කි ොප 

සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 45ල විකු න්න කිහලා. නවේ ක ඒ මිලල 

වික්වක් නැහැ. ඒණ ඇ කතප අපි පිළිගන්නො.  නවේ ක වමොණක්ද න් ව 

වුවණ්? ෙේද තිුද ා නේ රුපිහල් 250ලප 255ල විකිව න්න 

තිුදගම සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 205ලප 220ල වෙවළඳ වපොළ තුළ 

තිුද ා. හැෙැි  ආණ්ඩුව  ෙලාවපොවයො කතුෙ න්හහල න්හහක්ම 

ඉම් ණය ගන්න පුල්ෙන්ණමක් ලැුදවණ් නැහැ. ඒණ සමම ෙේදක් 

තුළින්ම න් ව වෙන වදහක්. ඒණ වේ සීිය ෙේද ියසා  විතයක් න් වෙන 

වදහක් වනොවෙි . සීිය ෙේද තිුද ා නේ රුපිහල් 255ක්ප 260ක් 

වෙන්න තිුදගම  සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 205ලප 220ලප 225ල 

වෙවළඳ වපොවළේ තිුද ා. සීිය කිවලයෙක් රුපිහල් 45ල විකු න්න 

කිහේී ඒ මිලල විකිගමව  නැති එණල විරුේධෙ අපි නඩු 

ග නාෙක් පැෙරුො. යජහ රුපිහල්   .65 ෙැගින් සීිය 

වමට්රික්වලොන් ලක්ෂ්ඨ වදණක් වගනාො. ඒ වමට්රික්වලොන් ලක්ෂ්ඨ 

වදණ රුපිහල්   .65න් ෙැඩි ණයලාප යජව  පාඩුෙ අපල ග නහ 

ණයන්න පුල්ෙන්. නවේ ක ඒණ වනොවෙි  ඇ කත ත ක කෙහ. ඒවණන් 

න්හහල 65ක්ප 60ක් පාිකවභයගිණහාල ගිහාප න්හහල ,0ක් විතය 

පාිකවභයගිණහාල ගිව  නැහැ. හේ පිිකසක් ලාභහක් ලැුදො. අපි 

ඒණ පිළිගන්නො. නැහැි  කිහන්න ෙැහැ. හේ පිිකසක් ලාභහක් 

ලැුදො. නවේ ක සැෙම වලස ණාලෙ ක සහන ලොීවේ අයවේණින් වේ 

ෙේද අඩු ණළා වනොවෙි . පාිකවභයගිණහාල සැෙම වලස සහනහක් 

ලො ීවේ අයවේ  ඇතිෙි  අපි වමම ෙැස පිළිවෙළ ්රිහා කමණ 

ණවළේ. හැෙැි ප වේණ ්රිහා කමණ වනොවීම ියසා අපි ියණේ හිටිහාද? 

නැහැ. 100, ෙර්ෂ්ඨවහන් පසථවසේ පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ පනතල එණම සංවශයධනහක්ෙ ක වගනැල්ලා තිුදවණ් 

නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ හ 

වෙුවවෙන් වෙනමම යාජය අමාතයාංශහක් සථාාපිත ණවළේප  යවට් 

පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ හ පිළිෙඳ දැෙැන්ත ්රශථනහක් තිවෙන 

ියසාි . අද HS Codes 7ප500ණ පම  භාණ්ස ලංණාෙල 

ආනහනහ ණයනො. අපි ඒොි න් 2ප100ණ විතයි  

ගු ා කමණභාෙහ ෙලලා ගන්වන්. HS Codes 6ප000ණ පම  

භාණ්සෙල කින් ව වදහක් ෙලන්වන් නැතිෙ තමි  යල ඇතුළල 

ගන්වන්. වමෙැිය අොසනාෙන්ත ත ක කෙහණ තමි  පාිකවභයගිණ 

ආයක්ෂ්ඨ හ තිවෙන්වන්. එම ියසා තමි  පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ  

යාජය අමාතයාංශහක් වෙනමම ඇති ණයන්න ණලයුතු ණවළේ.  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප අද අපි ්රාම ෙතාෙල 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනව ක තිවෙන 

අඩුපාඩුණේ ියෙැයන  ණය ගන්න ණලයුතු ණය තිවෙනො. අපි ියණේ 

හිටිව  නැහැ. අපි මාස තුනක් ඇතුළත ඒ සමසථත පනත 

සංවශයධනහ කිරී වේ ණලයුතු ණළා. එම පනව ක සංවශයධන 

ණලයුතු ණයලාප මාසහණල ණලින් එහ අමාතය මණ්සලහල 

ඉන ිකප ක ණළා. ඊල පසථවසේ අමාතය මණ්සලහ කි ොප ාවේ පනත 

සේපූර් වහන් සංවශයධනහ ණය අුවමත ණයගැනීවේ ්රිහාෙලිහ 

ණයනවණොල වනොෙැේෙර් මාසහ විතය වෙි . එවතක් ඉන්වන් 

නැතිෙප එහි දස වේදල් ෙැඩිවීම පිළිෙඳ වණොලස විතයක් ණඩිනමින් 

අයවගන වේ නීතිහ හදන්නා කිහලා. ඒ අුවෙ අමාතය මණ්සලහ 

එහ අුවමත ණළාල පසථවසේ  මාසහක් ඇතුළත  මමප අවප් 

අමාතයාංශව  වල්ණේතුමා ඇතුල් ියලධාිකන් වින්න් සණසථ ණයන 

ලද  පනව ක එම සංවශයධනහ ගරු වෙවළඳ අමාතයතුමාවේ ක 

පූර්  අුවග්රහහ මත අද පළවේෙන ෙය කිහැවීම සඳහා 

පාර්ලිවේන්තුෙල ඉන ිකප ක ණළා. ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප 

වමම සංවශයධනවහන් පසථවසේ න්ේධ වෙන්වන් වේණි . 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ වින්න් හේ භාණ්සහක් 

සේෙන්ධවහන් පාලන මිලක් පනෙලා තිය හී එහ ්රිහා කමණ 

වනොවුව ො ක දැනල තිවෙන නීතිහ වේණි . ඒ මිලල විකුගමව  

නැ කනේ තිය ෙයාපායහක් නේ දසහ රුපිහල් 2ප000ණල වනොඅඩු 

සහ රුපිහල් 20ප000 වනොෙැඩි විහ යුතුි .  වේ රුපිහල් 2ප000ණල 

වනොඅඩු සහ 20ප000ණල වනොෙැඩි දසහ වේ සංවශයධනහ තුළින් 

අපි 200ප000ණල වනොඅඩු සහ රුපිහල් 500ප000ණල වනොෙැඩි දස 

වේදලක් ෙෙල ප ක ණයනො. ඒ ොවේමප වදෙැිය ෙතාෙල ඒ ෙයදලම 

ඒ හිමිණරු හුම වුව ො කප රුපිහල් 1ප000ණල වනොඅඩු සහ රුපිහල් 

10ප000ණල වනොෙැඩි ෙශවහන් තමි  දසහ තිුදවණ්. අද 

පාර්ලිවේන්තුෙල පළවේෙන ෙය කිහැවීම සඳහා ඉන ිකප ක ණයපු 

සංවශයධන පන ක වණම්ේපත තුළින් එහ රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 1ණල 

වනොඅඩු සහ රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 20ණල වනොෙැඩි හුවවෙන් ෙැඩි 

වෙනො. දැන් තිවෙන පනත අුවෙ සමාගමක් වහය හවුල් 

ෙයාපායහක් නේ දසහ තිවෙන්වන් රුපිහල් 20ප000ණල වනොඅඩු 

සහ 200ප000ණල වනොෙැඩි හුවවෙුවි . වේණ ක රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 

5ණල වනොඅඩු සහ රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 50ණල වනොෙැඩි හුවවෙන් ෙැඩි 

වෙනො. ඒ ොවේම වදෙැිය ෙතාෙල ක එෙැිය ෙයදණල හුම 

වුව ො කප රුපිහල් 10ප000 වනොඅඩු සහ රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 1ණල 

වනොෙැඩි හුවවෙුවි  දසහ තිුදවණ්. වමහ රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 20ණල 

වනොඅඩු සහ ලක්ෂ්ඨ 200ණල වනොෙැඩි හුවවෙන්  ෙැඩි ණය අපි 

එහ ක සංවශයධනහ  ණය තිවෙනො.  

 

ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ඔෙතුමාල  තෙ විනාඩි වදණණ  ණාලහක් තිවෙනො. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මල තෙ විනාඩි 5ණ ණාලහක් ලැවෙනොප ගරු ියවහයජ ය 

ණාානාහණතුමිය.  

දැන් ඒ න්හම් ණලයුතු  අපි ණය තිවෙනො. 100, න්ල වේ 

වේෙල් න් ව වුවණ්  නැහැ. අපි ක ඒ ණාලව  ඉඳලා ආණ්ඩුෙල 

හිටිහා.  එහි ෙගකීම අපි ක භාය ගන්න නනම. 100, ෙර්ෂ්ඨව  ඉඳන් 

ෙැඩිම ණාලහක් ආණ්ඩු ණවළේ අපි. අපි ියහතමානීෙ පිළිගත යුතුි ප  

අපි ඒො ණයලා තිුදවණ් නැහැ කිහන එණ. අපි ඒො ණවළේ නැහැ 

කිහලා හඬ හඬා ඉන්න එණ වනොවෙි  ණයන්න නනම. අපි දැන්ෙ ක 

වේො ණයන්න නනම. ගරු සභානාහණතුමාවගුව ක අපි ඉල්ලීමක් 

ණයනොප ණරු ාණය ලෙන සතිව  නැෙත පාර්ලිවේන්තුෙ 

ණැඳෙලා වේ සංවශයධන සේමත ණය ීලා අපිල ඒ නීති හදාගන්න 

අෙසථාාෙ සලසා වදන්න කිහලා. එතවණොලප  වමම දසහ ඉහළ 

නැංවීම තුළින්  අධිණය මහ ්රිහාමාර්ග ගියමින්ප  වමම ණාර්හ 

භායහ ණයන්න අපිල අියොර්වහන්ම පුල්ෙන්ණම ලැවෙනො.  

ෙර්තමානව  අල්ලලා තිවෙන සීිය වතොග නැෙත ඒ අහලම 

වදනොහ කිහනො. ඒණ සේපූර් වහන්ම අසතයහක්. රුපිහල් 

45ල වගනාපු  සීිය දැන් රුපිහල් 226ලප 211ල වදනො ම්. ඒණ 

ඇ කත. එවහම වදනො. වේ මිල ග න් තීය හ ණවළේ ඇි ? අවප් 

යවට් දැන් ඇති වෙලා තිවෙන විියමහ ්රශථනහල විසුනමක් විධිහල 

අපි ජනොික මාසව  න්ල ුමවඛයපවභයගී භාණ්ස වගන්වීම 

නැෙැ කවූො. දැන් ොහන වගවනන්වන් නැහැ.  ඒ ොවේම  තෙ ක 

ග කත තීය  තිවෙනො.  විවශේෂ්ඨවහන්ම  සීියෙලල මාස 6ණල 

පසථවසේ තමි  වේදල් වගවීම න් ව ණයන්වන්.  CIF value එණ අුවෙ 
සීිය තිුදවණ් රුපිහල්  6ණලි . ඒ වෙලාව  වසොලයව  අගහ 

රුපිහල් 2 6ි . මහ ෙැංකුෙ වසොලර් එණණ ෙටිනාණම රුපිහල් 

10,ක් විධිහල ්රණාශහල ප ක ණළ කප අපි එහි ්රාවහයගිණ ත ක කෙහ 

කිහන්න නනම. මීල මාස හහණල ණලින් වගනාපු සීිය සඳහා 

වසොලර් වගෙන වණොලප ෙැංකුෙලින් වසොලර් ගන්න න් ව වෙලා 

තිවෙන්වන් රුපිහල් 11 ල; රුපිහල් 1,0ල. ඒ වෙුවවෙන් ණයන්න 

අෙශය ණලයුතු දැන් යජහ ණයලා තිවෙනො. ෙැංකුෙලල ණයන්න 

ෙැහැ කිහපු එණ අද යජහ ණයලා තිවෙනො. [ොධා කිරීමක්  
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ඇ කතප ඒ සඳහා අෙශය ණලයුතු ණයි . ඒ ණලයු කත වෙවළඳ 

වපොවළේ න් ව වු ා. අපි ුම ව සීිය කිවලය එණණ උපිකම වතොග මිල 

රුපිහල් 226ක් ෙෙල තීය හ ණළා. අවප් අෙසාන ඉලක්ණහ වුවණ් 

වමොණක්ද?  

අවප් ගරු ජානණ ෙක්කුඹුය යාජය අමාතයතුමාවේ සහ ගරු 

අමාතයතුමාවේ මඟ වපන්වීම හලව ක සීිය ියෂ්ඨථපාදනහ ෙැඩි 

ණයන්න අෙශය ණලයුතු ණයනො. අද අවප් යවට් සීිය කිවලයෙක් 

ියෂ්ඨථපාදනහ ණයන්න රුපිහල් 2 0ක් විතය ෙැහ ෙනො. සීිය ටිණ 

වෙවළඳ වපොළල දාලාප අඩු මිලණල ඒො ලො  වන්වනො ක අපල 

වේශීහ ියෂ්ඨථපාදනහ ෙැඩි ණයන්න පුල්ෙන්ණමක් ලැවෙන්වන් 

නැහැ. දැන් වේශීහ ියෂ්ඨථපාදනහ ෙැඩිවෙලා තිවෙනො. සීිය සඟො 

වගන න්ටි ෙයාපාිකණහන්වේ සීිය කිවලය එණණල රුපිහල් 211ක් 

වහය රුපිහල් 226ක් වදනො කිහලා තෙම වමොනම ආණායහණෙ ක 

තීන් වෙක්ප තීය හක් අයවගන නැහැ. වේ ග කත සීිය වේලින්ම 

සවේපණාය සමිතිෙලලප සවතොසල වෙදා හැිකහා. සවේපණායව  

වෙනමම ගිගමමක් හැ වො; සවතොවසේ වෙනමම ගිගමමක් හැ වො; 

supermarkets ජාලහල වපවර්දා සීිය ලො වදන්න ණලයුතු ණළා; 

යස ණැවිලි ියෂ්ඨථපාදණහන්ල සීිය ලො වදන්න ණලයුතු ණළා. අද 

ඉඳලා න සථ්රික් වල්ණේතුමන්ලා වින්න් ඒ ්රවේශෙල ඉන්න වතොග 

වෙ වළන්දන්ල ආහාය වණොමසාිකසථෙයහා හල ව ක සීිය ියකු ක 

කිරීමල ණලයුතු ණයලා තිවෙනො. ඒ සීිය විකු ලා ලැවෙන සල්ලි 

වෙනමම ගිගමමණල දමාවගන තො ගන්නො. ඊල පසථවසේ සීිය 

ආනහනණරුෙන් වින්න් අයෝහාානහක් ඉන ිකප ක ණයන්න නනමප 

තමන්වේ සීියෙලල ෙන්න හක් ලො වදන්න කිහලා. ඒ ෙන්න හ 
වගෙනොද නැේදප ෙන්න හ වණොච්ායද කිහන එණ තීය හ 

ණයන්වන් ඉන් පුමෙි . ගෙසාෙල තිවෙන සීිය අයවගන ෙැඩි 

වේදලණල විකු ා ඒ මිියුමන්ල සල්ලි වදනො කිහන ණාාෙ 

වනොවෙි  ්රාවහයගිණෙ න් ව ෙන්වන් කිහන ණාය හ මම ෙග 

කීමක් ඇතිෙ ්රණාශ ණයන්න නනම. ඒ ණලයු කත එවහම වනොවෙි  

න් ව ෙන්වන්. තෙම කින් ව ආනහනණරුවෙකුල සත පහක් සල්ලි 

ෙශවහන් ීලා නැහැ. සල්ලි ීම තීය හ කිරීවේ ක්රමව දහක් 

තිවෙනො.  

අවප් යවට් භාණ්ස හිඟහක් ොවේම භාණ්සෙල අධිණ මිලක් 

තිවෙනො නේ පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකව  ලිහාපන ංිත 

ණය නැති ගෙසාෙල විතයක් වනොවෙි ප නනමම ගෙසාෙණ තිවෙන 

වතොග පාලන මිලල වහය ආනහියණ මිලල ඒ අහල සාධාය  

ෙන්න හක් වගෙලා අයවගනප සාධාය  මිලණල පාිකවභයගිණ 

ජනතාෙල ලො ීමල අෙශය ණලයුතු කිරීවේ ෙගකීම අතයෙශය 
වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල්තුමාල ලො ීමල වේ ෙනවණොල 

ණලයුතු ණයලා තිවෙනො. වේ පිළිෙඳ ඔෙතුමන්ලා වේ අදහසථ හා 

වහයජනා ක ඉන ිකප ක ණයන්න. වේල් පාර්ලිවේන්තුෙම ඒ සීිය වතොග 

යාජසන්තණ ණයන්න කිහනො නේප අපි ඒො යාජසන්තණ ණයවේ. 

වේ පාර්ලිවේන්තුව ී ඔෙතුමන්ලා වහයජනාෙක් වගනැල්ලාප 

ණයන්න නනම ඒණි . ඒ ගැන කින්ම ගැලම්ෙක් නැහැ. අපල 

ණාවේෙ ක ්රශථනහක් නැහැ. ෙසා ්රජාතන්ත්රොීෙ ඒ ්රිහාමාර්ග 

ග කව ක ණවුරුෙ ක තළා වපළන්න වනොවෙි ප පාිකවභයගිණහා 

ආයක්ෂ්ඨා ණයන්නි . පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීම වෙුවවෙන් 

ෙසා සාධාය ෙප ්රජාතන්ත්රොීෙ වේ ණලයුතු ණයපු ියසා තමි  

සාධාය  මිලක් වගෙලා ඒ සීිය ටිණ අපි ගන්න ණලයුතු ණ වළේ. ඒ 
වෙුවවෙන් අපි උපිකම ෙශවහන් උ කසාහ ණළා. සීිය 

ආනහනණරුෙන් සමඟ අපි සාණච්ඡා ෙල ,0ක් විතය පැෙැ කවූො. 

අපි සාධාය  විසුනේ ලො  වන්නා. මිල ෙැඩි ණයන්වන් ඇි  කිහලා 

අපි ඒ අහවගන් ඇහුො. ආනහනණරුෙන් කි ොප අද වසොලයහල 

සාවප්ක්ෂ්ඨෙ රුපිහවල් අගහ 10,ි ප මාස හහකින් වසොලයහල 
සාවප්ක්ෂ්ඨෙ රුපිහවල් අගහ 1 0ක්ප 150ක් වෙි  කිහලා. ඒ සීිය 

ටිණ ආණ්ඩුෙල වදන්නප වසොලයහක් සඳහා ෙැඩි වෙන වේදල් ටිණ 

වගෙන්න ආණ්ඩුෙ භාය ගන්නේ කිහලා ඒ සීිය භාය ග කතා. 

ආනහනණරුෙන් වදවදවනකු ලියුේ  වන්නා. අියක් න්හම්වදනා 

විරුේධ වෙලාප ඒ විධිහල ණලයුතු ණළා. ආනහනණරුෙන් අතය 

ඉන්න ුමල් පිිකසක් වින්න් සාධාය  ෙයාපාිකණහන් තළා වපළාප 

අසාධාය  විධිහල ණලයුතු කිරීවේ ්රතිඵලහක් විධිහල තමි  අද 

වේ ්රශථනහ ඇතිවෙලා තිවෙන්වන්. අඩු ග නල වගනාපු සීිය 

රුපිහල් 1,0ලප රුපිහල් 1 0ල වෙවළඳ වපොළ තුළ විකු නො 

නේ වේ යවට් ජනතාෙල ආණ්ඩුෙක් නනම නැහැ; 

ජනාධිපතිෙයවහක් නනම නැහැ. එම ියසා වේ තීන් වෙ ග කව ක 

නැ කනේප ජනතාෙ වෙුවවෙන් සැෙම ෙගකීමක් ඉම් ණළා  කිහලා 

වමොනම ආණායහණලෙ ක කිහන්න පුල්ෙන්ණමක් නැහැ. අවප් අඩු 

පාඩුණේ තිවෙනො නේප ණරු ාණය වපන්ො වදන්න. ඒ ොවේම 

ඔෙතුමන්ලාවේ වහයජනා තිවෙනො නේප ණරු ාණය ඉන ිකප ක 

ණයන්න. අද අෙශය වෙන්වන් ජනතාෙල ෙැඩි ෙැඩිවහන් සහන 

වදන ක්රමව ද. එෙැිය ක්රමව ද ඉන ිකප ක ණයන්වන් ණවුදප ඒ සමම 

ක්රමව දහක්ම ියහතමාියෙ පිළිවගන ණලයුතු ණයන්න අපි 

සූදානේ කිහන එණ ක වේ අෙසථාාව ී සඳහන් ණයන්න ණැමැතිි .  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කප වෙවළඳ අමාතයාංශහ කප අවප් 

අමාතයාංශහ ඇතුල් අවප් යජහ ක පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීවේ 

ෙගකීවමන් වමොනම ආණායහණලෙ ක ඉෙ ක වෙන්වන් නැතුෙ එම 

ෙගකීම අෙංණෙ ඉම් ණයනොහ කිහන ණාය හ ක ඉතාම 

ෙගකීවමන් යුතුෙ සඳහන් ණයන්න නනම. අපි හැම දාම වමෙැිය 

ක්රම තුළින් මිල පාලනහ ණයන්න ෙලාවපොවයො කතු වෙන්වන් 

නැහැ. ඒණ වනොවෙි  විහ යුතු වදහ. අපි මිල පාලනවහන් අි න් 

වෙලා වෙවළඳ වපොළ තුළ පෙතින ඉල්ම්ම හා සැපයුම මත 

භාණ්ස ුමලෙ ණයලා ජනතාෙල අෙශය ව ලාෙල අෙශය භාණ්ස 

ලො ගැනීවේ මට්ලමල වේ වෙවළඳ වපොළ ප ක කිරීම තමි  අවප් 

අෙසාන ඉලක්ණහප අයවේ  ෙෙල ප ක වෙලා තිවෙන්වන්. එම 

ඉලක්ණහ ණයා ගමන් කිරීමල අපි අියොර්හවහන්ම ණලයුතු 

ණයනොහ කිහන එණ ක සඳහන් ණයමින් මා ියහඬ වෙනො. 

සථතුතිි .  

 
ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

 ගරු අුවය න සානාහණ මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමියප 

ඔෙතුමාල විනාඩි දහහණ ණාලහක් තිවෙනො. 

 
[පූ.භා. 22. 6  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප සවේපණාය වසේොප අවළවි 

සංෙර්ධන හා පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ  යාජය අමාතයතුමා ඉතාම 

අසීරු ත  තීරුෙණ ්රව ශවමන් ෙැට් ණළ ෙෙ තමි  අපල වපනී 

ගිව . ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප වණොවහොම වු  කප 

භාණ්ස මිල ඉහළ හමම සාධණ ග නාෙණ ්රතිඵලහක්. න ගු 

ණාලහක් තිසථවසේ අුවගමනහ ණයමින් තිවෙන ආර්ිකණ ්රතිප කතිහ 

වමහි පදනම හදනො. ඒප පළවේ ණාය හ. ඊළඟලප විවශේෂ්ඨවහන්ම 

මමත ණාලව  ආර්ිකණහ වේහු  ී තිවෙන තීව්ර අර්ුදදහ වමම 

ගැලම්ෙ ියර්මා හ ණයනො. තුන්ෙුවෙප තවේන්නාන්වසේලා විටින් 

විල ගුව ලෙන ්රතිප කතිමහ තීන් ව වමම අර්ුදදහ තීව්ර ණය 

තිවෙනො. හතයෙුවෙප වේණ ඇතුවළේ ඉන්නා ජාොයේණාය කුසා 

ණණ්සාහමණවේ මැන හ කවීම වමම අර්ුදදහ තීව්ර ණය තිවෙනො.  

ජනාධිපතිෙයහා සහ ආණ්ඩුෙ වින්න් වමම පෙතින ත ක කෙහ 

පාලනහ කිරීම සඳහා වගන තිවෙන්වන් කුමන ්රිහා මාර්ගහක්ද? 

ජනාධිපතිෙයහා මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව ක II වණොලස 
්රිහා කමණ ණය තිවෙනො. ගරු ලසන්ත අලගිහෙන්න 

පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ  යාජය අමාතයතුමා කිහනොප ඔ ප ඒණ 

ඉතිහාසව  පාර්ලිවේන්තුවෙන් සේමත ණය ී  තිවෙන නීතිහක් 

කිහලා. හැෙැි ප ඉතිහාසහ පුයාෙලම තවේන්නාන්වසේලා ක-අපි ක ඒ 
නීතිහල විරුේධෙ ණාා ණළ මිියසථුම. එතුමාල ඒණ ක මතණ ඇති. 
එම ියසා ණන්න හිතු ාමප ණෙයවගොහා ක තලවගොහා වෙන නයාහ 

ඒ තයේ වහොඳ නැහැ කිහා මම හිතනො. ලසන්ත අලගිහෙන්න 

යාජය ඇමතිතුමියප විවශේෂ්ඨවහන්ම ඔෙතුමාල.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප වේ යල වගොසනැගීම සඳහා 

වේ යවට් පාලනහල පාර්ලිවේන්තුව  තුවනන් වදණණ ෙහුතය 

ෙලහක් ඉල්ම්ො. ජනතාෙ ඒණ  වන්නා. අෙසානව ී කි ොප ඒ 

තුවනන් වදණණ ෙලහ ්රමා ෙ ක නැහැප වින්ෙන සංවශයධනවහන් 

අධිණ ෙලහක් නනම  කිහලා. ඒණ ක සේමත ණය  වන්නා. දැන් 

කිහනොප ඒො ක මන ප හන න් නීතිහ ක නනම කිහලා. ෙලහ! ෙලහ! 

ෙලහ!  මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව ක II වණොලන්න් වේ ෙනවිල 
්රිහා කමණ ණය තිවෙන්වන් පාිකවභයගිණ භාණ්ස සහ වසේො 

පිළිෙඳෙ ෙන වයගුලාන් පම ි . හැෙැි ප අපි වේ වදොයම්ෙ විෙෘත 

ණය  වන්නාම නනමම වයගුලාන්හක් පැනවීවේ ෙලහ මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව ක II වණොලස ්රිහා කමණ කිරීම හයහා 
ජනාධිපතිෙයහාල ලැවෙනො. ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාාව  255.1,  

අුව ෙයෙසථාාෙ අුවෙප ්රිහා කමණ ෙන නනමම නීතිහක් 

අ කහිම්ෙන්නප සංවශයධනහ ණයන්නප එම නීතිහ ඉක්මො හන 

වයගුලාන් හයහා නීති පැනවීවේ ෙලහ ජනාධිපතිෙයහාල වදනො. 

දැනල ගැසට් ණයලා තිවෙන්වන් වේ වණොලස තමි . හැෙැි ප අද 

වේ වහයජනාෙ සේමත කිරීවමන් පුමෙ එම ෙලහ පාර්ලිවේන්තුෙ 

වින්න් ලො වදනො. එතුමා ඒ ෙලහ අයවගන තිවෙනො. න න 

දහහණල ණලින් පාර්ලිවේන්තුවෙන් අහනොප ඒ ෙලහ ග කතාල 

ණමක් නැේද කිහලා. ඒණවන් අද  වේ වහයජනාෙක් විධිහල 

ඇවිල්ලා තිවෙන්වන්.  

මහින්දානන්ද අම් කගමවේ ඇමතිතුමා කි ො තෙම ෙලහ 

ග කව ක නැහැ කිහලා. ෙලහ අයවගනි  තිවෙන්වන්. පුමගිහ 

අවගයසථතු මාසව  ,0ෙැිය දා වේ ෙලහ ග කතා. අද 

පාර්ලිවේන්තුෙල වේ වහයජනාෙ ඉන ිකප ක ණයලා අසා තිවෙනොප 

තෙ මාසහණල මම වේ ෙලහ ග කතාල ණමක් නැේද කිහලා. ඒණ 

තමි  අහලා තිවෙන්වන්. වේ ෙලහ ියසා මිියුමන්වේ ියදහසල 

්රශථනහක් ඇති වෙනො. ජනාධිපතිෙයහාල වයගුලාන් පැනවීවේ 

ෙලහක් තිවෙනො. ෙවයන්තුෙක් වනොමැතිෙ අ කඅසංගුෙල ගන්නප 

අධිණය හල ඉන ිකප ක වනොණය ීර්ඝ ණාලහක් යඳො ගන්නප 

විවශේෂ්ඨවහන්ම ග කවතො ක විවශේෂ්ඨ අධිණය හක් අෙශය නේ 

පිහිම්ෙන්නප නනමම තැනණල වසයන න් ෙවයන්තුෙක් නැතුෙ ණසා 

පියන්නප පරීක්ෂ්ඨා ණයන්නප ඉසේ හැය නනමම වේපළක් පෙයා 

ගන්න ෙලහ තිවෙනො. තෙම එතැනල අත තිහලා නැහැ. මහජන 

උේවඝයෂ්ඨ  මැස පැෙැ කවීම සඳහා න්හම් නීති ඉක්මො හන 

වයගුලාන් පැනවීවේ ෙලහක් තිවෙනො. දැන් සීිය මිල තීය හ 

ණයන්න කප හාල් මිල තීය හ ණයන්න ක ඒ ෙලහ නනමද? සීියප 

හාල් ඇතුල් පාිකවභයගිණ භාණ්සෙල මිල තීය හ කිරීම සඳහා ඒ 

ෙලහ අෙශයද? නැහැ. දැනලම ක එතුමා මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා 

පනව ක 21ෙන ෙගන්තිහ ්රිහා කමණ ණය තිවෙනො. ඒ අුවෙප 

න්හම් න සථ්රික්ණෙල ආයක්ෂ්ඨාෙ සඳහා හවේදාෙ ණැඳො තිවෙනො. 

එවලස ණැඳො තිවෙන්වන් මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා පනව ක 21 

ෙන ෙගන්තිහ අුවෙි . එතුමාල නනම නේ හන න් නීති ත ක කෙහක් 

්රණාශහල ප ක වනොවණොල වේ භාණ්ස පිළිෙඳෙ ක මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා පනව ක 26ෙන ෙගන්තිහ අුවෙ ්රිහා කමණ ෙන්න 

පුල්ෙන්.  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප ජනාධිපතිෙයහා වින්න් 

අවගයසථතු මාසව  ,0ෙන දා වමම හන න් ත ක කෙහ ්රණාශහල ප ක 

ණළාල පුම අවගයසථතු මාසව  ,0ෙන දාම භාණ්ස හා වසේො ෙර්ග 

21ක් අතයෙශය වසේො ෙෙල ප ක ණයනො. ඒණ ණවළේ හන න් 

නීතිවහන්ද? නැහැ. දැන් ජනතාෙ අතය මතහක් හදනොප හන න් 

නීතිවහන් තමි  වසේො 21ක් අතයෙශය වසේො ෙෙල ප ක ණවළේ 

කිහලා. නවේ කප එවහම නැහැ. එහ ණයලා තිවෙන්වන් 2 6  අංණ 

62 දයන අතයෙශය මහජන වසේො පනව ක වදෙන ෙගන්තිහ 

්රණායෙි . එවහමනේප අතයෙශය වේෙල් ණයන්න එතුමා 

උපවහයගි ණය වගන තිවෙන්වන් හන න් නීතිහ වනොවෙි . 2 6  

අංණ 62 දයන අතයෙශය මහජන වසේො පනව ක වදෙන ෙගන්තිහ 

තමි  එතුමා උපවහයගි ණය වගන තිවෙන්වන්.  

ඊල පුම සීිය සහ සහල්ෙලල උපිකම න්ල්ලය මිලක් තීය හ 

ණයනො. එහ තීය හ ණවළේ වමොණකින්ද? ඒණ තීය හ ණවළේ 

හන න් නීතිවහන් වනොවෙි . ඒණ ණවළේප 100, අංණ   දයන 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනව ක 1015  ෙගන්තිහ 

අුවෙ. එවහමනේප එම වසේො අතයෙශය වසේො ෙෙල ප ක ණවළේ ක 

වේ පනො ගන්නා ලද විවශේෂ්ඨ ෙලවහන් වනොවෙි . අතයෙශය 

භාණ්සෙල උපිකම මිල තීය හ ණවළේ ක පාිකවභයගිණ අධිණාිකහ 

පිළිෙඳ පනත හලව කි . 

ඊළඟල ගිහිල්ලා ගෙසා ෙැලම්ො. ෙැලම්ව  ණවුද? 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහි . එම ගෙසාෙලල සීල් 

තැුදව  ණවුද? පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහි . නවේ කප 

අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල්ෙයහාල ඒ හතුරු භාය 
 වන්නා. ඒණ වෙනම වදහක්. එතවණොලප වේ  වේල් ්රිහාෙලිහම 

හන න් නීතිහ වින්න් ණයන ලේදක් වනොවෙි .  

දැන් සවේපණාය වසේොප අවළවි සංෙර්ධන හා පාිකවභයගිණ 

ආයක්ෂ්ඨ  යාජය අමාතය ලසන්ත අලගිහෙන්න මැතිතුමා 
කිහනොප වේ නීතිහ ප  මන  කිහලා. ප  මන  නේ ශක්තිම ක 

ණයන්න. පාිකවභයගිණහන් ආයක්ෂ්ඨා ණය ගැනීම වෙුවවෙන් 

තවේන්නාන්වසේලා පාර්ලිවේන්තුෙල නීතිහක් වේන්න සූදානේ 

නේප ඒ නීතිහල සහාහ වදන්න අපි ලැහැසථතිි . හැෙැි ප එහ ණළ 

යුතු ෙන්වන් පාිකවභයගිණහන් ආයක්ෂ්ඨා ණය ගැනීවේ වේොවෙන් 

වනොවෙි . වමොණදප දැනල සමහය වසේො අතයෙශය වසේො ෙෙල 

ප ක ණය තිවෙන්වන් 2 6  අංණ 62 දයන අතයෙශය මහජන වසේො 

පනතින්ප උපිකම මිල තීය හ ණය තිවෙන්වන් පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනතින්ප ඒ ොවේම ෙැලලීේ ණය 

තිවෙන්වන් ක පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනතින්. 

එවහම නේප හන න් නීතිවහන් ණවළේ වමොණක්ද? ඒවණන් ණවළේ 

තමන්වේ අතල ෙලහල ග ක එණි . ඒ  ඇි ? වේ වේෙල් සඳහා ඒ 

ෙලහ අෙශය නැහැ. දැනල තවේන්නාන්වසේලා ග ක ්රිහාමාර්ගෙලල 

ඒ ෙලහ අෙශය නැහැ. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

ගරු මන්ත්රීතුමියප මල විනාඩිහක් වදන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

වෙලාෙ වදන්න ෙැහැප මල විනාඩි 20ි  තිවෙන්වන්. ඔෙතුමා 

ීර්ඝ ණාාෙක් ණළා වන්. 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

සීල් තැබීම ණවළේ පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ 

පනත හලව ක. නවේ කප ඒ වී ටිණ අයවගන  වන්වන්-  [ොධා කිරීමක්  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම දන්නොප ඔෙතුමා කිහන්වන් වමොණක්ද කිහලා.  සීල් 

තැුදව  පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ. හැෙැි ප ඒ සීිය 

ටිණ අයවගන වෙවළඳ වපොළල ියකු ක ණයන්වන් අතයෙශය වසේො 

වණොමසාිකසථ. ඒණ වන් ණාාෙ. 

ඊළඟලප නඩු ්රිහා මාර්ගෙලල හනො. ගරු ියවහයජය 

ණාානාහණතුමියප යුක්ති සහගත නීති යාවේෙණල හල ක පාලියණ 

ක්රමව දහ ඒණි . ඒණ වනොෙන්වන් වණොවහොමද? ගරු ියවහයජය 
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ණාානාහණතුමියප වණවනකු මිනී මයනෙ ාා අපි දැක්ණා කිහලා 

දැන් ණාල වහය කිහන්න පුල්ෙන්. හැෙැි ප අධිණය වහන් ඔහු 

ියදහස ලෙනො. එම ියසා හන න් නීතිහ වගනැල්ලා වෙඩි තො 

මයවේ කිහනො. ඒණ හිකද? ෙැලූ ෙැල්මලම ඒ වෙඩි තො මැරීම -ඒ 

ඝාතනහ- න් ව වී තිවෙන ෙෙ ඇ කත. හැෙැි ප නීතිව  යුක්තිව  

මූලධර්ම වණොවහේද තිවෙන්වන්? ඒ මූලධර්ම උල්ලංඝනහ ණය 

තිවෙනො. එම ියසා තමි  කිහන්වන් තවේන්නාන්වසේලා අනීතිණ 

ෙලහක් අ ක ප ක ණය වගන තිවෙනො  කිහලා.  

වේ වෙවළන්දන්  අපි ණවුරු ක දන්නා වේදලාලිලා වන්? වේප 
තවේන්නාන්වසේලා වනොදන්නා අහද? ජනාධිපතිෙය  සමව  ණයල 

අත දමාවගන ෂ්ඨැන්ග්රි-ලා වහයලලව  එණ වේසහණ ොඩිවෙලා 

ණාපු බීපු ණට්ටිහ තමි  වේ. තවේන්නාන්වසේලා අපල කිහනො 'මාය 

ජාොයේණායවහය' ටිණක් ඉන්නො කිහලා.   ජනාධිපති වල්ණේ 

ණාර්හාලහල ගිහින් ෙලන්නප සමහය දෙසථෙලල ඒ 

ජාොයේණායවහය ටිණ එණ වේසව  ඉන්නො. අපල ඇවි ක 

කිහනොප ාවේ ජාොයේණායවහය මැඬ පෙ කෙන්නප සේලිවේ හාල් 

අල්ලන්නප ියවහයජය ඇමතිතුමාවේ 'ියපුන හාල්' අල්ලන්නප 

ලේගල සංවිධාහණ ලක්ෂ්ඨථමන් ෙසන්ත වපවර්යාවේ හාල් 

අල්ලන්න අපි නීති වේනොා කිහලා. ඒො අපි පිළිගන්න නනමද? 

තවේන්නාන්වසේලා එණ වේවසේ ෙවට් ොඩි වෙලා ණන වෙොන අහ. 

අපල ඇවි ක කිහනොප ාඒ වගොල්ලන් පාලනහ කිරීම සඳහා තමි  

නීති වගවනන්වන්ා කිහලා. ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප ඒ 

වගොල්ලන් පාලනහ කිරීම සඳහා වනොවෙි  වේ නීති වගවනන්වන්. 

පාිකවභයගිණ ජනතාෙල සාධාය  මිලණල භාණ්ස හා වසේො මිලී 

ගැනීවේ අෙසථාාෙ අපි ියර්මා හ ණයන්න නනම. ඒ පිළිෙඳ 

විොදහක් නැහැ. හැෙැි ප එහ ණළ යුතු ෙන්වන්  පෙතින සාමානය 

නීතිහ හලව කි .  අද ජනාධිපතිෙයහා ණල්පනා ණයනො. ඒණ 

ව කරුේ ගන්න. එතුමාල සාමානය නීතිහ අුවෙ වේණ ණයන්න 

ෙැහැ. සාමානය නීතිහ ්රමා ෙ ක නැහැ.   දැන් තවේන්නාන්වසේලා 

කි ො වේ හන න් නීතිහ පාර්ලිවේන්තුව  සේමත ණයන්න කිහලා. 
හැෙැි ප වේණ ්රිහා කමණ වීම හයහා වමොණක්ද වෙන්වන්? 

පාර්ලිවේන්තුව  වමවතක් සේමතවණොල තිවෙන න්හම් නීතිෙලින්  

ෙැසක් නැතිෙ හනො. ඒ නීති අ කහිම්වීවේ ෙලහ ජනාධිපතිෙයහාල 

ලැවෙනො. ඒ නීති සංවශයධනහ කිරීවේ ෙලහ ජනාධිපතිෙයහාල 

ලැවෙනො. ඒ නීති ඉක්මො හමින් නෙ නීති පැනවීවේ ෙලහ 

ජනාධිපතිෙයහාල ලැවෙනො. එතවණොල පාර්ලිවේන්තුෙ 

වමොණලද?  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප අද විධාහණ ෙලහ 

තිවෙනො. දැන් ඊල අමතයෙ තිවෙන නීති ඉක්මො හන පන ක 

වණම්ේප ක සේමත ණයවගන නීති සේමත ණය ගැනීවේප නීති 

සැීවේ ෙලහක් කින් ව පරීක්ෂ්ඨාෙණල භාජන වනොවණොල 

ජනාධිපතිෙයහාල වදනො. සාමාන යවහන් පාර්ලිවේන්තුව  පන ක 

වණම්ේපතක් සේමත වීමල වපය අපල වරේෂ්ඨථධාධිණය හල ගිහින් 

ඒ පන ක වණම්ේපත  ෙග විභාගහල ලක් ණයන්න පුල්ෙන්. හැෙැි ප 

හන න් නීති වයගුලාන් හයහා පනෙන නීති කින්ෙක් අධිණය ව ී 

විොදහල ලක් ණයන්න ෙැහැ. වේ හයහා විවශේෂ්ඨ අධිණය  

පේධතිහක් වු  ක පිහිම්වීවේ ෙලහ වදනො. ඒ ියසා විධාහණහප 

ෙයෙසථාාදාහණහප අධිණය හ කිහන න්හම් ෙලහ  තිය වණවනක් 

අතල අ කප ක ණය ගැනීම සඳහා තමි  වේ නීති සේපාදනහ 

ණයන්වන්. ඒ පිළිෙඳ අවප් විවයයධතාෙ ්රණාශ ණයමින් මම නතය 

වෙනො.  

ඔෙතුමාල වෙොවහොම සථතුතිි .  

 
 

ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟලප ගරු වයයහිත අවේගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා. ඔෙතුමාල 

විනාඩි 26ණ ණාලහක් තිවෙනො. 

[පූ.භා.22.54    
 

ගරු මරෝහිත අමේගුේවර්ධන මහතා (වරාය හා නාවික 
අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுமற அமமச்ெர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප විවශේෂ්ඨවහන් දැනල පෙතින 

වණොවිඩ් - 2  ෙසංගතහ සමඟ උේගත වී තිවෙන හන න් ත ක කෙහ 

වහේතුවණොල වගන මහ ජනතාෙවේ ආයක්ෂ්ඨාෙ සහ යවට් හාා 

පැෙැ කම ුමයක්ෂිත කිරීවේ අයවේණින් සහ මහ ජනතාෙල 

අතයෙශය ආහාය ද්රෙය සහ වසේො සැපීමවේ ණලයුතු 

අෙහියතාෙකින් වතොයෙ ඉන ිකහල පෙ කොවගන හමම සඳහා අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාල මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව ක  0 ෙන 

අධිණාිකහ හලව ක පැෙරී ඇති ෙලතල ්රණායෙ හන න් නීතිහ 

්රණාශහල ප ක කිරීම සේෙන්ධවහන් අද විොද ණයනො.  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප වේ විොදහ ආයේභ 

කිරීවේී විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයමින් ණිකණ මැතිතුමන්ලා 

තුන්වදවනක් ණාා ණළා. අපි ණැමතිි ප ඔවුන්වේ සාධාය  

ණරුගමෙලල ඇහුේණන් වදන්න. අපි ෙගකීමකින් ජනතාෙ 

ආයක්ෂ්ඨා ණයන යජහක්. ඔෙතුමා කප අපි කප වේල් යල ක දන්න විධිහල 

අපි වගයලීහ ෙසංගතහණල  වේහු  වදනො. ඒ තමි  වණොවිඩ් 

ෙසංගතහ. වණොවිඩ් ෙසංගතහල වේහු  වදන අෙසථාාව ී යවට් 

ජනතාෙ ඉතා අපහුමතාෙල ප ක වෙලා න්ටිනො.  ජනතාෙ මය  

ය වහන් ජීෙ ක වෙන්වන්.  

අපි ක සමඟ පාර්ලිවේන්තුව  න්ටි හිලපු වේදල් අමාතයෙයහකු 

ෙන මංගල සමයවීය මැතිතුමා වේ අෙසථාාෙ ෙන විල අවපන් 

සවේවගන තිවෙනො. අපි වේ ව ලාව  එතුමා න්හිප ක ණයමින් 

එතුමා වෙුවවෙන් අවප් වශයණහ ්රණාශ ණය න්ටිනො. ඒ ොවේම 

හැම  වණවනක්ම හුසථම ගන්න අමාරු වෙි ද කිහා න්තමින්ප 

ජීවිතහ ඉල්ලමින් ජීෙ ක වෙන ව ලාෙක් තමි  වේ. එෙැිය 

අෙසථාාෙණ ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප මිියුමන්ල 

අතයෙශය භාණ්ස ටිණ වගදයල අෙශය ව ලාෙල ගන්න ෙැික නේප 

ඒණල ෙැඩි මිලක් ියහම ණයමින් වෙවළඳ මාෆිහාෙක් ඇති වෙනො 

නේප ඊල විරුේධෙ ්රිහා කිරීම යජව  ෙගකීමක්. ඒණ අවප් 

ෙගකීමක්. වණොවිඩ් වයයගහ ෙැලුනනාම වගදය න්ල ්රතිණාය ගන්න 
ක්රමව දහ අපි ඔවුන්ල කිහනො. වගදය ව ක ටිණක් හදාවගන 

වෙොන්න ගන්න සීිය කිවලය එණල රුපිහල් 200ක්ප 220ක්ප 210ක් 

ෙැඩි ණයලා වෙවළඳ මාෆිහාෙ යජ ණයෙනො නේප හාල් මාෆිහාෙ 

යජ ණයෙනො නේ ඊල විරුේධෙ තීන් වෙක් ගැනීම යජව  ෙගකීමප 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමිය. අපි ඒණ ඉම් ණයනො. ඒණ ඉම් 

ණයන්න අපි භහ වෙන්වන් ක නැහැ. ඒ තීන් වප තීය  ගන්න අපි 

භහ වෙන්වන් ක නැහැ.  

වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා ජනාධිපති ණයෙන්න වේ යවට් 

ජනතාෙවගන් 6  ලක්ෂ්ඨහක් ඡන්දහ ලො  වන්නා. ඒ ඡන්දහ ලො 

 වන් ජනතාෙ විතයක් වනොවෙි ප යවට් සමසථත ජනතාෙම ආයක්ෂ්ඨා 

කිරීම අවප් ෙගකීම. ඒ ෙගකීම අපි ඉම් ණළ යුතු ෙනොප ගරු 

ියවහයජය ණාානාහණතුමිය. වේ විොදව ී විපක්ෂ්ඨව  පළවේ 

ණිකණහාවේ ණාාෙ මම අහවගන හිටිහා. එතුමා කි ොප හවේදා 

පාලනහක් ගැන.  වමොණක්ද වේ කිහන හවේදා පාලනහ?  ඔෙතුමාල 

මතණ ඇතිප වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා ෙලහල ප ක වුගම 

ජනාධිපතිෙය ව ී විපක්ෂ්ඨව  හැම ව න ණාව ම ඇුමගම වේෙල් 

වමොනොද කිහලා. ාහවේදා පාලනහක්ාප ායවට් මිලිලිකණය හක්ාප 

ාහවේදා පාලනහණල නතු ණයලාප තමන්ල ියදහවසේ ණාා ණයන්න 

අි තිහ නැති කිරීමා කිහන ණාය ා තමි  ව න ණාව  ඔවුන්වේ 

සලන් පාධ ෙෙල ප ක වුවණ්. වේො තමි  ඒ ව න ණාෙල කි ව .  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප ඒ විතයක් වනොවෙි ප 

ඔෙතුමාල මතණ ඇති එදා ඒ අහ කි ොප ුම ව ෙමන් සංසථණෘතිහ 

නැෙත ඒමක් ගැන. මවේ මිත්ර ගරු ඉේතිහාසථ ොකීර් මාණාර් 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

මන්ත්රීතුමියප ුම ව ෙමන් සංසථණෘතිහක් ගැන එදා කි ො. ාුම ව 

ෙමන්ෙලින් ඇවිල්ලා මිියුමන් අයවගන ගිහිල්ලා මයා දමනොා 

කි ො. වේ පාර්ලිවේන්තුව  දැන් විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන 

පුමගිහ ආණ්ඩුව  හිලපු වසෞඛය ඇමතිෙයහා ඒ මැතිෙය  ණාල 

සීමාව  'කිඹුල් ණාාෙක්' තියගත ණළා. ුම ව ෙමන් එවණන් අයවගන 

ගිහිල්ලාප කිඹුලන්ල ණන්න දානො කිහන  ණාාෙක් වෙොරු රැවුල් 

දාපු මිියසථුම වගනැල්ලා තියගත ණළා. ඊල පසථවසේ වපන්ුවොප 

අයවගන ගිහින් දාන ෙැෙ. වමො යාගල පැ කව ක ෙැෙණල දානො; 

ඒවක් ඉන්න කිඹුල්ම් ණනො කි ො. මම වේ කිහන්වන්ප ඒ අහවේ 

ඉතිහාසහ. අපි ඒො මතක් ණය ගන්න නනම. හැෙැි ප ඒ අහ කි ෙ 

ුම ව ෙමන් සංසථණෘතිහ වෙුවෙල අද ්රිහා කමණ වෙන්වන් වමොණක්ද? 

එදා කි ොප ාුම ව ෙමන්ෙලින් අයවගන හනොා කිහලා. අද ුම ව ෙමන් 

එනො. ඒ වමොණලද? එන්නත ලො වනොග කතුප අවුරු ව 60ල ෙැඩිප 

ඇවින න්න ෙැිකප අහිංසණ අේමා වණවනක්ප තා කතා වණවනක් 

ඉන්නො නේප එවහම නැ කනේ ෙවහයෙෘේධ වණවනක් ඉන්නො 

නේ අන්න ඒ අහල එන්නත ලො වදන්න අද වගදයල ුම ව ෙමන් 

එණක් එනො. ඒණල නාහණ කෙහ  වන්වන් වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ 

ජනාධිපතිතුමාි . ෙලන්නප ඒ අහ කිහපු ුම ව ෙමන් සංසථණෘතිහ අද 

වෙනසථ වෙලා තිවෙන විධිහ. එදා ුම ව ෙමන් සංසථණෘතිහක් ගැන 

ණාා ණයලාප වණොයවහේ කිඹුල්ම් දකින ක්රමව දහ හදලා මිියුමන්ල 

ය හක් ඇති ණයෙන්න ණලයුතු ණළා. නවේ ක ගරු ියවහයජය 

ණාානාහණතුමියප අද වමොණක්ද න්ේධ වුවණ්?  

ඊළඟලප මිලිලිකණය හක් ගැන ණාා ණළා. පුමගිහ න නෙල 

අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල්ෙයහකු ප ක ණළා. ඒප වේජර් 

වජනයාල් ියවුන්හැල්ල මහ කමහා. එතුමා ප ක ණළාල පසථවසේ දැන් 

කිහනොප මිලිලිකණය හ ම්; හවේදාණය හ ම්. හිලපු යුද 

හවේදාපතිෙයහකු ෙන ගරු සය ක වෆොන්වසේණා මන්ත්රීතුමා ගරු 

සභාව  ඉන්නො. ගරු මන්ත්රීතුමියප මම ඔෙතුමාලි  වේ මතක් 

ණයන්වන්. විරාමිණ වේජර් වජනයාල්ෙයවහක් අතයෙශය වසේො 

වණොමසාිකසථ වලස ප ක කිරීම ෙැරැන ි  කිහලා දැන් යංජි ක මේ වම 

ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමා කිහනො. එදා -100 - ඔෙතුමන්ලා වේ යල 

වේයා ගන්න ඉසථවසල්ලා එල්ටීටීඊ ත්රසථතොන න් මාවිල්ආරු 

වසොවයො ෙ ෙැහුො. ඒ අෙල තිවෙන්වන් වගොවි ජනපද. වසොවයො ෙ 

ෙහපු ියසා ඒ වගොවි ජනපදෙල ජීෙ ක වුගම මිියුමන්ලප වගොවිතැන 

ණය ගන්න විධිහක් නැති වු ා; වෙොන්න ෙතුය ටිණක් නැති වු ා. 

මාවිල්ආරු වසොවයො ෙ ෙැහුොමප වසොවයො ෙ අිකන්න කිහලා එදා 

න්ටි ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා ියවහයගහ 

 වන්වන් ණාලද? ගරු සය ක වෆොන්වසේණා මන්ත්රීතුමියප ඒ ියවහයගහ 

 වන්වන් එදා යුද හවේදාපතිෙයහා වලස න්ටි තවේන්නාන්වසේල; ශ්රී 

ලංණා යුද හවේදාෙල. හැෙැි ප එදා මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා 

මාවිල්ආරු වසොවයො ෙ අිකන්න ඔෙතුමාල භාය වනොී ොිකමාර්ග 

වදපාර්තවේන්තුෙල භාය  වන්නා නේ වමොනො ව විද? අපි 

වමවහම හිතවේ. වසොවයො ව  අි තිහ තිවෙන්වන්ප ොිකමාර්ග 

වදපාර්තවේන්තුෙල. ඒ ියසා ොිකමාර්ග වදපාර්තවේන්තුෙල භාය 

වදනො මාවිල්ආරු වසොවයො ෙ අිකන්න කිහලා. එතවණොල 

ොිකමාර්ග වදපාර්තවේන්තුවෙන් හනො මාවිල්ආරු වසොවයො ෙ 

අිකන්න. වමොණද වෙන්වන්? එල්ටීටීඊ එවණන් ඒ ඔක්වණයලම 

වෙඩි තිහලා මයා දමනො. යවට් ආපදා ත ක කෙහක් ඇති වෙච්ා 

වෙලාෙල එහි ෙගකීම භාය වදන්න නනම ඒ ෙගකීම ඉම් ණයන්න 

පුල්ෙන් අහල. ඒ ණලයු කත ්රිහා කමණ ණයෙන්න පුල්ෙන් අහලි  

භාය වදන්න නනම. අද වමොණක්ද න්ේධ වෙලා තිවෙන්වන්? යවට් 

ආපදා ත ක කෙහක් තිවෙනො. වේ ආපදා ත ක කෙහ තුළ වෙොවහොම 

පැහැන ලිෙ අපිල තීන් ව-තීය  ගන්න තිවෙනො. අපි ඒ තීන් ව-තීය  

ගන්න නනමප ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමිය. 

දැන් අපි දකිනොප වේ යවට් සීිය ටිණ හංගලා ෙැඩි මිලල 

විකු න්න ණලයුතු ණයන ආණායහ. ඒ ොවේම හාල් ටිණ ෙැඩි 

මිලල විකු නො; කිික පිටි ටිණ ෙැඩි මිලල විකු නො; වෙවළඳ 

වපොළ තුළ න්වමන්ති අඩුෙක් ඇති ණය තිවෙනො. නවේ කප න්වමන්ති 

තිවෙනො. මම ෙයාහ හා නාවිණ ඇමතිෙයහා. අය silosෙල 

න්වමන්ති ඇති තයේ තිවෙනො. නවේ ක  ණයන්වන් වමොණක්ද? 

න්වමන්ති මාෆිහාෙක් ඇති ණයලා වෙවළඳ වපොළ තුළ න්වමන්ති 

ඉල්ම්ම ෙැඩි ණයලා ෙැඩි මිලල විකු න්න හදනො. ඒ ොවේම 

ගමසථ මාෆිහාෙකු ක ඇති ණය තිවෙනො. වේොල තීන් ව-තීය  

ගන්න නනම. ගරු ලසන්ත අලගිහෙන්න යාජය ඇමතිෙයහා 

පැහැන ලි වලස වපන්ුවොප අධිණය හල ගිහාල පසථවසේ 

අධිණය වහන් න් ව ෙන වේ. අධිණය ව  නඩු විශාල ග නක් 

තිවෙනො. ඒ ියසා ඒො  න න ියහමහක් නැතිෙ ණල් හනො.  ඒො 

විභාග වෙනවණොල වණොවිඩ් - 2  ෙසංගතහල වගො වරු වෙලා 

ජනතාෙවගන් භාගහක් මැිකලා. ණන්න නැතිෙ ඉතුරු ටිණ මැිකලා. 

ඒ ටිණ ෙනතුරු අපිල ෙලා න්ටින්න පුල්ෙන්දප ගරු ියවහයජය 

ණාානාහණතුමිය. එවහම ෙලාවගන ඉන්න ෙැහැ. ඒ ියසා අපි 

තීන් ව ගන්න නනම. 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප දැන් විපක්ෂ්ඨව  ඇතැේ අහ 

කිහනොප හන න් නීතිහල වේො වෙලා අ කඅසංගුෙල ගැනීේප යජහ 

විව ානහ ණයන අහ ෙවයන්තුෙක් නැතිෙ අ කඅසංගුෙල ගැනීේප 

යඳො තො ගැනීේ න් ව ණයනො  කිහලා. වේ න්හල්ල   ණාා 

ණයනො. ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප වේ යවට් ඉතිහාසහක් 

තිවෙනො. එහ ණාලෙ ක ෙළලන්න ෙැහැ. පළිගන්න නනම නේ 

හන න් නීතිහක් නනමද? පළිගන්න නනම නේප භාෂ්ඨ ව  ියදහස 

නැති ණයන්න නනම නේප අ කඅසංගුෙල ගන්න නනම නේ හන න් 

නීතිහක් නනමද? ඒණ කිහලා  වන්වන් ණවුද? හහ පාලන ආණ්ඩුෙි  

ඒණ කිහලා  වන්වන්. හහ පාලන ආණ්ඩුෙ තමි  කිහලා  වන්වන් 

ඒොල හන න් නීතිහක් නනම නැහැ කිහලා. පළිගන්න නනම 

මිියහාවගන් පළිගන්න ක්රමහ හිකහලම කිහලා  වන්වන් 1025 

ජනොික 04ෙන දා හදපු හහ පාලන ආණ්ඩුෙි . අද ඒ ගැන ණරුගම 

දක්ෙන ඔක්වණයම ඒ ආණ්ඩුෙ හදාපු අහ. වමොණදප ඒ අහල සැණහ 

තිවෙනො. ඒ අහ එවහම ණළ ියසා සැණහ තිවෙනො.  ඒ ියසා 

ෙහක් ඇති වී තිවෙනොප එවහම වදහක් වෙි  කිහලා.  අතිගරු 

ජනාධිපති වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාෙ කප ගරු මහින්ද 

යාජපක්ෂ්ඨ අගමැතිතුමාෙ කප අවප් යජහෙ ක වේ හන න් නීතිහ එෙැිය  

ආණායහල පාවිච්ිත ණයන්වන් නැහැ කිහලා අපි ෙගකීවමන් 

කිහනො. විවශේෂ්ඨවහන් අතයෙශය වසේො හිකහාණායෙ පෙ කො 

වගන හායුතු ත ක කෙහක් තුළප හිකහාණායෙ යවට් මිියුමන්ප 

පාිකවභයගිණහන් ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න මිසක්ප භාෂ්ඨ ව  ියදහසලප 

ෙෘ කතීහ සමිතිෙල ියදහසල ොධා ණයන්නප ඒ කින්ම වදහණල 

වමහ පාවිච්ිත ණයන්වන් නැහැ.  එවහම පාවිච්ිත ණයන්න අෙශය 

නැහැ. එවහම පාවිච්ිත ණයන්න අෙශය නේප පුමගිහ දෙසථෙල 

එවහම ණයන්න තිුද ා.  පුමගිහ දෙසථෙල වණොවිඩ් - 2  ෙසංගතහ 

තිය හී ක පාය පුයා ඇති තයේ වපළපාලි තිුද ා. ඒවණන් 

වමොණක්ද වුවණ්? ගුරුෙරු  00ණල වේ ෙන විල වණොවිඩ් වයයගහ 

වෙයවෙලා තිවෙනො. වි වහල්පතිෙරු ඇතුල් ගුරුෙරු 15වදවනක් 

අප අතිකන් සවේවගන තිවෙනො. වේොල  නීතිහ ්රිහා කමණ 

ණයන්න ෙැිකද? හන න් නීතිහ පාවිච්ිත ණයමින් කින්වසේ කම 

වේශපාලන දසහේ ණයන්න අපි ලැහැසථති වෙන්වන් නැහැ කිහා 

වෙොවහොම පැහැන ලිෙ කිහනො. වේශපාලන දසහේ ණයන්න 

ලැහැසථති වු ා නේප අපිල ආණ්ඩු ණයන්න වෙලාෙක් නැහැ. අපිල 

ආණ්ඩු ණයන්න තිවෙනො.  වේශපාලන දසහේ ණයන්න නනම 

නැහැ. වේශපාලන ෙශවහන් දසහේ ණයන්න ග කතා නේප 

තවේන්නාන්වසේලාවේ කී වදවනක් අද වේ වෙනවණොල ූලඩුව  

ූලරු ටිණ ග න් ණයනොද දන්වන් නැහැ. පුමගිහ ආණ්ඩුෙ 

වේශපාලන දසහේ ණයපු විධිහ තවේන්නාන්වසේලා හැම වණවනක්ම 

දන්නො. 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප ඇි  වේ හන න් නීතිහ 

පනෙන්වන් කිහලා එේ.ඒ. ුමමන්තියන් මන්ත්රීතුමා කිහනො මම 

අහවගන හිටිහා. යුේධහක් තිුද ා නේප ත්රසථතොදහ තිුද ා නේ 

වමහ පැවන ොල ණමක් නැහැ කිහලා එතුමා කිහනො. ගරු 

ියවහයජය ණාානාහණතුමියප ත්රසථතොදහල ෙසා මහා භහානණ 

වදහක් වණොවිඩ් - 2  ෙසංගතහ කිහන්වන්. ඒණ ත්රසථතොදහල ෙසා 

භහානණි . වේ යවට් ත්රසථතොදහ තිුදවණ් උතුයප නැවඟනහිය 
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පළා කෙල විතයි . ත්රසථතොන හා අපල වපුව ා. ත්රසථතොන හා ගැන 

වතොයතුරු ගන්න පුල්ෙන් වු ා. ත්රසථතොන හා වසොහා ගන්න ුදේධි 

අංශ වමවහහෙන්න පුල්ෙන්ණමක් තිුද ා. හැෙැි ප අපල වණොවිඩ් -

2  ෙසංගතහ සේෙන්ධවහන්  එවහම ණයන්න ෙැහැප ගරු 

ියවහයජය ණාානාහණතුමිය. වණොවිඩ් -2  ෙසංගතහ ඊල ෙසා 

ෙයපතළි . 

පාර්ලිවේන්තුෙ ඇතුවළේ වේ සභා ගැෙ තුළ ණාා ණයන 

අපවගන් කී වදවනකුල වණොවිඩ්-2  ෙි යසහ ආසාදනහ වී 

තිවෙනො ද කිහලා අපි දන්වන් නැහැ. PCR පරීක්ෂ්ඨ හක් 

ණවළො ක විතයි  අපල වණොවිඩ් ආසාදනහ වී තිවෙන ෙෙ දැන ගත 

හැකි ෙන්වන්. අපල වණොවිඩ් තිවෙන ෙෙ  දන්වන් නැතිෙ න්ටින 

විල අපි වේ වයයගහ කී වදවනකුල නේ වෙදනොද? 

 
ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු අමාතයතුමියප ඔෙතුමාල තෙ ක විනාඩි 1ි  තිවෙන්වන්. 

 
ගරු මරෝහිත අමේගුේවර්ධන මහතා 
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 
ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප මල තෙ ක විනාඩි 5ණ 

ණාලහක් ලො වදන්න.  

වේ වණොවිඩ් ත ක කෙහ  ියසා යවට් ජනතාෙ අසය  වෙලා 
න්ටින විලප අතයෙශය භාණ්සෙල මිල මාෆිහාෙණල ඔවුන් හල 

වෙනො නේප ඒණ යුේධහණල ෙසා භහානණි . එණ පැ කතකින්ප 

වණොවිඩ් ෙසංගතහ ියසා මිියසථුම මය ෙව  ජීෙ ක වෙනො. ගරු 

ියවහයජය ණාානාහණතුමියප තමන්ල හේෙ වෙන වේදලින් ඒ 

අහිංසණ මිියසථුම ජීෙ ක වෙනො. තවේන්නාන්වසේවේ න සථ්රික්ණව  ක 

එන වනදා කීහක් හික වහොහාවගන ජීෙ ක වෙන මිියසථුම ඉන්නො. 

මාල් ටිණක් විකු ා ගන්නා මුවසථසහාලප පුංිත ණසහක් ණයන 

මුවසථසහාලප එළෙම් ටිණක් විකු න මුවසථසහාලප කුලී ෙැසක් 

ණයන මුවසථසහාල හේෙ වෙන වසොච්ාේ වේදලින් සීිය කිවලය 

එණණල රුපිහල් 200ක් ෙැඩිවහන් වගෙන්න වෙනො නේප හාල් 

කිවලය එණණල රුපිහල් 40ක් ෙැඩිවහන් වගෙන්න වෙනො නේප 

කිහිප තැනකින් ඒ ොවේ ත ක කෙහක් ඇති ණයනො නේ ඒ 

මාෆිහාෙ නෙ කෙන්න නනම. ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප 

ඉතිහාසව  කිහමනක් තිවෙනො ායුේවදල නැති ණඩුෙ වණොසථ 

වණොලන්න ද?ා කිහලා. අපි තීන් ව ගන්න ෙහ වෙන්න නනම නැහැ. 

අප තීන් ව ගන්වන් ජනතාෙ වෙුවවෙන්. ජනතාෙ වෙුවවෙන් තීන් ව 

ගන්න අපි ලැහැසථතිි ප ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමිය.   

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප ගරු අුවය කුමාය න සානාහණ 

මන්ත්රීතුමා ණාා ණයනො මම අහවගන හිටිහා. එතුමා කි ොප 

ාඅපල තුවනන් වදණණ ෙලහක්  වන්නාා කිහලා. ඔ ප  වන්නා තමි . 

අුවය කුමාය න සානාහණ මන්ත්රීතුමා වනොවෙි  ඒ ෙලහ  වන්වන්ප 

වේ යවට් මහ ජනතාෙ. ගරු තිසථස අ කතනාහණ මන්ත්රීතුමියප වේ 

ආණ්ඩුෙල ඒ ෙලහ  වන්වන් වේ යවට් මහ ජනතාෙ. 

තවේන්නාන්වසේලා විපක්ෂ්ඨව  ණාර්හ භායහ ණළා. 

තවේන්නාන්වසේලා වමොනො කි ෙ කප ණන් පැවළන්න ව න ණාෙල 

ණම  ගසමින් ාවගයධාභහ ෙැරැන ි ප මිලිලිකණය හ වෙි ප අවයවහම 

වෙි  වමවහම වෙි ා  කි ෙ ක හැලනෙ ලක්ෂ්ඨහක් ජනතාෙ අපල 

ඡන්දහ  වන්නා. ඒ ඡන්දහ  වන්වන් අුවය කුමාය න සානාහණ 

වනොවෙි  වන්ප ගරු වජොන්සථලන් ්රනාන් ව ඇමතිතුමිය? හැලනෙ 

ලක්ෂ්ඨහක් ජනතාෙ ඡන්දහ වදමින් අපල තුවනන් වදණණ ෙලහක් 

වදන විලම එතුමන්ලාවේ මන්ත්රී ආසන හහ තුනල අඩු ණළා. 

එතුමන්ලාල වේො මතක් වෙන්න එපාහැ. එතුමන්ලාල ණලින් 

පාර්ලිවේන්තුව  මන්ත්රීෙරු හහවදවනක් න්ටිහා. ජනතාෙ ඒ 

හහවදනා තුන්වදනා දක්ො අඩු ණළා. ඒ විතයක් ද? ඊළඟල කි ොප 

වින්ෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාා සංවශයධනහ සේමත ණයලා 

ඉල්ම්ොම ඒණ ක ණළා කිහලා. ඒණ සේමත වුවණ් වණොවහොමද? 

ජනතාෙ අපල  වන්නාප තුවනන් වදණණ ෙලහක්. ඒ තුවනන් වදවක් 

ෙලහ පාවිච්ිත ණයලා අපි වින්ෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාා 

සංවශයධනහ සේමත ණයග කතාප අෙශය  විධිහල.  

ඊළඟල එතුමා තෙ ක වහොඳ ණාාෙක් කි ො. වමොණක්ද 

කි ව ? වේ හන න් නීති ෙලහ පාවිච්ිත ණයලා ෙවයන්තු නැතිෙ අ ක 

අසංගුෙල ගැනීම ආන හ ණයන්න පුල්ෙන් කි ො. ඒ න්හල්ල කිහලා 

කි ොප විවශේෂ්ඨ අධිණය හක් වු  ක පිහිම්ෙන්න පුල්ෙන් කිහලා. 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප 1025ී හහ පාලන ආණ්ඩුෙ 

හන න් නීතිහ නැතිෙ ක විවශේෂ්ඨ අධිණය හක් පිහිම්වූො. ඒ විවශේෂ්ඨ 

අධිණය හ පිහිම්ෙන්න ණලයුතු ණයපු ණමිම්ව  එක් 

සාමාජිණවහක් තමි  අුවය කුමාය න සානාහණ මන්ත්රීතුමා. ඉතින් 

එදා එවහම ණවළේ හන න් නීතිහ තිය ලා ද? හන න් නීතිහ පාවිච්ිත 

ණයලා ද වමත්රීපාල න්ිකවසේන හිලපු ජනාධිපතිතුමා එදා ඒණ 

ණවළේ? ඒ ියසා ෙැරැන  වණය වහන් ෙලන්න එපා. හැමදාම පාල 

ණණ් ාඩිවහන් ෙලා ණයන හැමවේම විව ානහ ණයන 

වේශපාලන මාතෘණාෙණ වනොවෙි  අපි ජීෙ ක වෙන්න නනම.  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප අවප් ජීවිත විශථොස නැහැ 

කිහන එණ අපි හැවමයම හිතන්න නනම ණාලහක් දැන් ඇවිල්ලා. 

අවප් ජීවිත විශථොස නැහැ කිහන එණ වේ වණොවිඩ් ෙසංගත 

ත ක කෙහ තුළ ව කවයනො. අපි පිකසථසේ වෙනො. වේල්  යවට්ම 

පුයෙැන්හන් පිකසථසේ විහ යුතුි . හැෙැි ප වණොවිඩ් ෙසංගතහ අපල 

වහොඳ පාසමක් උගන්ො තිවෙනො. ඒ තමි ප අවප් ජීවිතහ වණොි  

වෙලාව  අෙසන් වෙි ද කිහා ියශථිතත නැහැ කිහන එණ. අපල 

උවේ ඉඳන් හෙසථ ෙනණල්ම අහන්න ලැවෙනොප අහෙල් වණනා 

නැති වු ාප අහෙල් වණනා නැති වු ා කිහලා. වණොවිඩ් මායහාල 

ෙහසථ වේදහක් නැහැ; ආගේ වේදහක් නැහැ; ෙ ක වපොවහොස කණේ 

ගැන තැකීමක් නැහැ; වේශපාලන නාහණ කෙහක් ගැන තැකීමක් 

නැහැ. හැම වණවන කුලම වණොවිඩ් ියසා මය හ අ ක වෙන්න 

පුල්ෙන්. එවහම නේප අප වමොණක්ද ණළ යුතු ෙන්වන්? ආණ්ඩුව  

වෙන්න පුල්ෙන්ප විපක්ෂ්ඨව  වෙන්න පුල්ෙන්ප මහජන 

ියවහයජිතහන් හැටිහල යවට් ජනතාෙ ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න අප ෙැස 

ණළ යුතු වෙනො.  යවට් ජනතාෙ ආයක්ෂ්ඨා කිරීවේ ෙගකීවේ එක් 

වණොලසක් තමි  අපි වේ ්රිහා කමණ ණයන්වන්. එවහම ණයන්න 

ෙැික නේප ආණ්ඩු වමොණලද? වේ විධිහල සීිය ටිණ නනම නනම 

ග නල විකු න්නි ප හාල් ටිණ නනම නනම ග නල 

විකු න්නි ප වෙවළන්දාල නනම නනම ග නල මිල තීන් ව 

ණයන්නි  පුල්ෙන් නේ ආණ්ඩුෙක් වමොණලද? ආණ්ඩුෙක් නැතිෙ 

යල ඉන ිකහල හන්න වදන්න ෙැහැ. ආණ්ඩුව  ෙගකීම ඉම් ණයන්න 

අපි ලැහැසථතිි . ඒ ෙගකීම ඉම් ණයන්න තමි  අපි ලැහැසථති වෙලා 

ඉන්වන්. මම අහවගන හිටිහාප අවප් යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය 

මැතිතුමා පාසථකු ්රහායහ සේෙන්ධවහන් කිහනො. මම වහොඳ 

උදාහය හක් කිහන්නේ ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමිය. මීල 

න න වදණණල තුනණල වපය නෙසීලන්තව ී ISIS සංවිධානහල 

සේෙන්ධ වුගම ශ්රී ලාංකිණ වේසථලිේ ජාතිණවහක් හහ වදවනකුල 

පිහිවහන් ඇන්නා. ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප හහ 

වදවනකුල පිහිවහන් අියනවණොලප ත කපය ,0ක් හනවණොල ඒ 

යවට් වපොලීන්හ ඔහුල වෙඩි තිහලා මයනො. වමොණක්ද එතැන 

තිවෙන වෙනස? ඔවුන්වේ යවට් ුදේධි වසේොෙප ුදේධි අංශහ. ඔවුන් 

1026 ඉඳන් වමොහු ගැන ඉතා විමන්ල්වලන් හිටිව . ඔහු ගැන 

වස ොප ඔහු ගැන ෙලාවගන හිටිහා. ඒ විධිහල ත කපය ,0ක් 

හනවණොල ඔහුල වෙඩි තිේවේ නැ කනේ ඔහු අතින් විනාශ ෙන 

ජීවිත ්රමා හ ඊල ෙසා ෙැඩිි .  එදාප පාසථකු න නව  ්රහායහක් 

න් වවෙන ෙෙල 1025ී යල භාය ග කත ආණ්ඩුව  හිටිහ නාහණහන් 

න්හම්වදනා ුදේධි අංශ වින්න් දැුවෙ ක ණයලා තිුද ා. ගරු 

ියවහයජය ණාානාහණතුමියප වණොවහොම දැුවෙ ක ණළ ක ඒණ 

නෙ කෙන්නල පුල්ෙන්ණමක් තිුද ාද? දැන් ලජ්ජා නැතිෙ පාසථකු 

්රහායහ ගැන ණාා ණයනො. ුදේධි අංශ මර්දනහ ණයලාප ුදේධි අංශ 

විනාශ ණයලාප ්රිවිධ හවේදාෙ වණවයහි වෙයවහන් ෙලපු 

ආණ්ඩුෙක් තිුද ා නේප ඒ 1025 ආණ්ඩුෙි . නෙසීලන්තව  
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ඝාතණහා ත කපය ,0න් මයනො. හැෙැි ප වේ යවට් නාහණවහය 

අඩුම තයමින් එදා වෙයේෙහ ප කතු වුගම තැනලෙ ක ගිව  නැහැ; 

වෙයේෙහ ප කතු වුගම තැනල එණ නාහණවහක් ගිව  නැහැ. අද 

පාසථකු ්රහායහ ගැන ණාා ණයන අහල අපල කිහන්න තිවෙන්වන් 

ඒණි .  

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහප ගරු ලසන්න අලගිහෙන්න යාජය ඇමතිතුමාප ගරු 

ෙන් වල ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා සහ සවතොස එණතු වෙලා ෙයාහල 

ආපු සීිය වතොග සේෙන්ධෙ ආනහනණරුෙන් සමඟ සාණච්ඡා 

ණයලා මල ලිපිහක් එ ො. ඔවුන් වින්න් ලංණාෙල ආනහනහ ණයන 

ලද සීිය ්රමා  යජහල ලො වදනො නේප ෙයාහ ගාසථතු ියදහසථ 

ණයන්න කිහලා. මම නැෙත ලිපිහක් ලි ො. වමොනොද මම ඒ 

ලිපිව  ලි ව ? මම ලි ො ගාසථතු ියදහසථ ණයන්නේප ෙැහැි  එණ 

සීිය ඇලහක්ෙ ක එළිහල හන්න ෙැහැප ඒො න්හල්ලම සවතොස සහ 

සවේපණාය හයහා ඉතාම අඩු වේදලණල ජනතාෙල ලො වදන්න නනම 

කිහලා. ඒණ ෙැයන ද? යංජි ක මේ වම ෙණ්සාය මන්ත්රීතුමා කිහන්වන් 

රුපිහල් 1,0ලම සීිය ණන්නප මම ණයලා තිවෙන ඒ වේ ෙැයන ි  
කිහලා. මම ෙයාහ ඇමති විධිහල පාඩුෙ ගන්නො. ඇි  ඒ පාඩුෙ 

ලො ගන්වන්? ඒ ජනතාෙ වෙුවවෙන්. ජනතාෙ වෙුවවෙන් තමි  

අපි ඒ ෙයාහ ගාසථතුෙ ියදහසථ ණවළේ ගරු ියවහයජය 

ණාානාහණතුමිය. ඒණ ෙැයන ි  ම්. වේ වගොල්ලන්ල නනම ෙඩු මිල 

ෙැඩි වෙන්න. මිල ෙැඩි වෙච්ා තයමල තමි  ඒ වගොල්ලන්ල ොන්. 

සීිය මිල ෙැඩි  වෙන්න නනමප හාල් මිල ෙැඩි  වෙන්න නනමප පිටි මිල 

ෙැඩි වෙන්න නනමප න්වමන්ති නැති වෙන්න නනම. එතවණොල තමි  

එතුමන්ලාල ව න ණාෙක් හැවදන්වන් ගරු ියවහයජය 

ණාානාහණතුමිය. ඒ ව න ණාෙ උස තමි  යඟන්න පුල්ෙන් 

වෙන්වන්. ඒ ොවේමප වේ ෙසංගතවහන් මිියසථුම මැවයන්න නනැ. 

මැවයන තයමල තමි  ඒ වගොල්ලන්ල ොන්. නවේ ක මතක් ණයන්න 

නනම ඔහ ණාා ණයන අහ ක මැවයනොහ කිහන එණ. අපි ණාල ක 

වපො වි  වේණ. වමෙැිය ණාය ා සේෙන්ධෙ වේශපාලන ෙශවහන් 

ොන් ගන්න ණාා ණයන එණ ඉතාම අවසයෙනි . ඔෙතුමන්ලා අද 

අපල වහොඳ වහයජනා ඉන ිකප ක ණයනො නේප අපි ඇහුේණන් 

වදන්නේ. හැෙැි ප වේශපාලන ෙශවහන් වමෙැිය තීන් ව ගන්න 

එපා. යජහක් හැටිහල අපි වෙොවහොම ෙගකීවමන් කිහනොප අපි 

කින්වසේ කම කින් වණනකුවගන් පළි ගන්නෙ කප භාෂ්ඨ ව  ියදහස 

අහිමි ණයන්නෙ කප ණාා කිරීවේ අි තිහ අහිමි ණයන්නෙ කප මානෙ 

හිමිණේ උල්ලංඝනහ ණයන්නෙ ක -වේ කින් වදහක් ණයන්න- හන න් 

නීතිහ පාවිච්ිත ණයන්න ෙලාවපොවයො කතු වෙන්වන් නැහැ කිහලා. 

ඒො ණයනො නේ අපල අවුරු ව වදණක් තිුද ා. අපල අෙශය 
ෙන්වන් වේ යල වණොවයයනා ෙසංගතවහන් වේයාවගනප වේ යවට් 

මිියුමන්ල අතයෙශය භාණ්ස ියහම මිලල ගන්න පුල්ෙන් යලක් 

ියර්මා හ ණය ීමි  කිහන එණ ්රණාශ ණයමින්ප මම ියහඬ 

වෙනො. සථතුතිි . 

 
ගරු මරෝහිණී  මාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමිහප වණටිවහන් කිහන්න. 

 
ගරු මරෝහිණී  මාරි විමේරත්න මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ගරු ඇමතිතුමියප ඔෙතුමා ්රණාශහක් ණළා පුමගිහ 

උේවඝයෂ්ඨ  වෙලාව  ගුරුෙරුන්  00ක් වණොවිඩ් ආසාන තහන් 

ෙෙල ප ක වු ාප 15වදවනකු- [ොධා කිරීමක්  

ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

එතැන රීති ්රශථනහක් නැහැප ගරු මන්ත්රීතුමිහිය.  

ගරු ඉයාන් වික්රමය කන මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 20ණ 

ණාලහක් තිවෙනො.   

 
[අ.භා. 21.10  

 
ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු ියවහයජය ණාානාහණතුමියප වේ අෙසථාාව  මම 

ණනගාම්වෙන් මතක් ණයනො මංගල සමයවීය මැතිතුමා. එතුමා 

අද අප අතවර් නැහැ. ඒ ොවේම අද දැනගන්න ලැුද ා ්රවී  

ණලාණරුප ාජිප්සීසථා සංගීත ණණ්සාහවේ නාහණ ුමියල් වපවර්යා 

මැතිතුමාවේ ජීවිතහ ක අහිමි වුගම ෙෙ. ුමියල් වපවර්යා මැතිතුමා 

වේල් යලම එණතු ණයන්න ඔහුවේ ණලා හැකිහාවෙන් වලොකු 

ෙමහමක් දැරුො. ඒ ොවේම මල මතක් වෙනොප මම පළවේ ෙතාෙල 

ඡන්දහ ඉල්ලන්න හනවණොල පිහල් වපවර්යා සවහයදයහා කප 

ුමියම් ක මා පිළිග කත හැටි. මම ්රාර්ානා ණයනොප ුමියල් 

සමාදානව  සැතවප්ො  කිහලා.  

අද පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ  යාජය ඇමතිතුමාවේ ණාාෙ ක මම 

අහවගන හිටිහා. ාගහ දන්නා අහල වණොළ ණසාපාන්න එපාා 

කිහලා කිහන්න නනම.  සාර්ාණ අනාගතහණල ෙර්තමානහ සණසථ 

ණයන්න තමි  අපි ඉතිහාසවහන් පාසේ ඉවගන ගන්වන්. නවේ ක 

වගෙන හැම වමොවහොතණම තහවුරු ණයමින් ඉන්වන් අපි 

ඉතිහාසවහන් පාසේ ඉවගන වගන නැති ෙෙි . වලයණව  මිියසථ 

සංහතිහම දරුගම ෙසංගතහණල වේහු  ීලා තිවෙනො.  ශිෂ්ඨථල 

සේපන්න සමම යලක්ම විදයාෙ තාක්ෂ්ඨ හ ණැටිණය ග ක මානෙ 

දැුවම ඔසථවසේ ෙසංගතහ පාලනහ ණය ගන්නප ෙසංගතහ මඬින්න 

ක්රමව ද වසොහමින් අ කහදා ෙලමින් ඉන්නො. නවේ ක 

අොසනාෙණල අවප් යවට් වමොණක්ද වෙන්වන්? ෙසංගතහ 

මර්දනහ කිරීම වෙුවෙල මිියුමන් මර්දනහ ණයන  නීති තමි  

අුවමත ණයවගන තිවෙන්වන්. වේ අවුරු ව එණහමායල ෙසංගතහල 

අදාළෙ කින්ම පනතක් වගනැල්ලා නැහැ. මිියසථ ඉතිහාසව  

ෙසංගත මර්දනහ ණයලා ජීවිත රැණ වගන තිවෙනො.  ෙසංගතහල 

එවයහිෙ සලන් ණයලා මිසක් අ පන ක වගනැල්ලා මිියුමන් 

මර්දනහ ණයලා වේ ත ක කෙහ වෙනසථ ණයන්නල ෙැහැ. අපල 

ෙසංගතහ සමඟ ජීවිතහක් නැහැ. ඒ ියසා අවප් ්රවේඛ කෙහ 

ලැවෙන්න නනමප ෙසංගතහ මැඬීමල. ඊල වගයලීහ මට්ලමින් න යුගම 

විදයාවෙන් පිළිහමක් ලැවෙනතුරු අවප් ජනතාෙවේ ජීවිත අපි 

ආයක්ෂ්ඨා ණළ යුතුි . ඒණ තමි  ආණ්ඩුව  ණාර්හ භායහ විහ 

යු කව ක. ඒ වෙුවවෙන් ියන් ණලල ියන් තීන් ව තීය  වනොවගන 

වමොණලද වේ මර්දන අ පන ක වේන්වන්? දෙසණල මිහ හන 

100වදනාවගන් එක්වණවනක් වහය අඩු ණය ගන්න හන න් 

නීතිවහන් පුල්ෙන්ද? ජනාධිපතිතුමා ඇතුල් ආණ්ඩුෙල අපි වේ 

ගැන කිහනො.  ඔෙතුමන්ලා වේ ණයන්වන් දරුගම වසල්ලමක්. 

ණරු ාණය ජනතාෙවේ ජීවිත එක්ණ වසල්ලේ ණයන්න එපා. 

ජනතාෙ වනොමඟ හෙමින් වේ ණයන්වන් මායාන්තිණ වසල්ලමක්.  

ජනාධිපතිෙයහා මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත පනව ක II 

වණොලවසේ 5 ෙගන්තිහ ෙලා කමණවණොල හන න් නීතිහ ්රණාශහල 

ප ක ණයනො. හන න් නීතිහ පැනවීවේ ගැසට් එවක් කිහනොප 

ාඅතයෙශය සැපීමේ හා වසේො පෙ කොවගන හමම සඳහා වමවසේ  

අෙසථාාුවූලල කිරීමා කිහලා. අතයෙශය සැපීමේ හා වසේො 

පෙ කොවගන හමම හා හන න් නීතිහ අතය  තිවෙන සේෙන්ධහ 

වමොණක්ද? හිකහල අල වහොන ි ප වෙයල්ට් ඇ ි  එණල දානො 

ොවේ ෙැසක් තමි  වේණ. වේ වෙනවණොල වසෞඛය වසේොප ෙයාහප 

ඛියජ වතල්ප වර්ගු ඇතුල් ආහතන හා ක්වෂ්ඨේත්ර 21ක් අතයෙශය 

51 52 

[ගරු වයයහිත අවේගු ෙර්ධන මහතා  
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වසේො ෙෙල ප ක කිරීම තෙ වයල ක ීර්ඝ ණයමින්  

ජනාධිපතිෙයහාවේ උපවදසථ මත ජනාධිපති වල්ණේ ගැසට් 

ියව දනහක් ියකු ක ණළා. ජනාධිපති වල්ණේ ගැසට් ියව දනහ 

ියකු ක ණවළේ  2 6  අංණ 62 දයන අතයෙශය මහජන වසේො පනත 

අුවෙි . 

ඒ ොවේමප ආණ්ඩුව  ගජමිතුරු ෙයාපාිකණ ජාොයම වින්න් 

අතයෙශය සීියප සහල් ඇතුල් අවනකු ක ආහාය ද්රෙයෙල මිල ඉහළ 

දමා තිවෙනො. ජනතාෙ අතිකන් ෙයපතළ විවයයධහක් ඇති වෙලා 

තිවෙනොප ඒොව  මිල ඉහළ හමම ගැන. ඒ විවයයධහ ියසා තමි  

ආණ්ඩුෙ වේ මිල පාලනහ ණයන්නල ෙමහේ ණයන්වන්. එහ න් ව 

ණයන්වන් 100, අංණ   දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ පනව ක 1015  ෙගන්තිහ අුවෙි . වේ සඳහා වහොදා 

ග කව ක 100, අංණ   දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ 

පනති . වේණල හන න් නීතිහක් අදාළ නැහැ.  

ඊළඟලප ආණ්ඩුෙ පුමගිහ න න කිහිපව ී සඟො ග ක භාණ්ස 

වතොග ෙලලන ෙෙක් වපන්ුවො. අම් ක අතයෙශය වසේො 

වණොමසාිකසථ ජනයාල්  පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකව  

ියලධාිකන් සමඟ ගිහිල්ලා ඒොල සීල් තෙලා තිවෙනො. ඉතින් 

වමොණලද හන න් නීතිහ? වමොණක්ද  වේ ණයන වෙොරුෙ? අතයෙශය 

වසේො ගැසට් ණවළේප මිල පාලනහ ණවළේප ෙැලලීේ ණවළේ වෙන ක 

පන ක හයහා නේප වමොණලදප මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව ක 

පසථෙන ෙගන්තිහ ෙලා කමණ ණයන්න අසීමිත ෙලහක් ගන්වන්? 

වමොන ණාර්හ සාර්ාණ ණය ගන්නද ඒ අසීමිත ෙලහ? වේ හින න් නීති 

වයගුලාන් හයහා ජනාධිපතිල ෙලහ තිවෙනොප ජනතාෙවේ න්විල් 

ියදහස අවහයන් ණයන්න.  හන න් නීතිහ පාවිච්ිත ණයලා වනොවහකු ක 

වේෙල් ණයන්න පුල්ෙන්. අ කඅසංගුෙල ගන්න පුල්ෙන්; යඳොවගන 

තිහන්නල පුල්ෙන්; නීතිහ අ කහිම්ෙන්න පුල්ෙන්; අධිණය  

ියවහයග වනොමැතිෙ නනමම සථාානහණල ්රව ශ වෙන්න පුල්ෙන්; 

වේපළ පෙයා ගන්න පුල්ෙන්. එෙැිය වනොවහකු ක ෙලතල 

තිවෙනො.  

දැන් කිහන්න ෙලන්නප වේ දරුගම ෙසංගතහ සහ වේ 

වෙලාව  හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ ණයවගන ජනාධිපතිතුමා අ කණය 

ගන්නා ෙලහ අතය ඇති සේෙන්ධහ වමොණක්ද කිහලා. එවහම 

සේෙන්ධහක් නැහැ. වේ ෙසංගතහල සහ වේ අර්ුදදහල වේහු  ීම 

සඳහා වේල් යලම ෙලවේල් ගන්ෙන්න වේ අණ්ඩුෙල අෙශයි  කිහලා 

 අපි හිතවේ. එවහම නේ ණයන්නල තිුදවණ්ප හන න් නීතිහ පැනවීම 

වනොවෙි ප යවට් හන න් ත ක කෙහක් ්රණාශ කිරීමි . 1005 අංණ 2, 

දයන ශ්රී ලංණා ෙයසන ණළමනාණය  පනත හලව ක එහ ණයන්න 

තිුද ා. 

I also remember and for the students of history, I 
would like to say that Adolf Hitler came in with a small 
vote. Then, in 1933, he got the Enabling Act passed and 
bypassed Parliament after that. Thereafter, he became a 
law unto himself. No President should be given more 
powers than are needed at a particular point in time to 
execute his responsibility. 

2005 අංණ 2, දයන ශ්රී ලංණා ෙයසන ණළමනාණය  පනත 

යවට් ෙ කමන් අර්ුදදහල වේහු  ීමල අතයෙශයප ෙැදග ක සහ 

තීය ා කමණ පනතක්. අද ෙන විල දෙසණල වදසීහ ග නක් මිහ 

හනො. වේ පනත ්රිහා කමණ ණළා නේප ඒ සභාෙ හැ වො නේ 

වමොණද වෙන්වන්? එම පනව ක 22ෙැිය ෙගන්තිහ අුවෙ ෙයසන 

ත ක කෙහක් ්රණාශහල ප ක ණයන්න අෙසථාාෙ තිුද ා. ඊළඟලප 

ෙයසන ණළමනාණය හ සඳහා වූ ජාතිණ සභාෙ පිහිම්ෙන්න 

හැකිහාෙ තිුද ා. එහි සභාපති ජනාධිපතිතුමාප උප සභාපති 

අගමැතිතුමා. වේදල් ඇමතිතුමාවේ න්ල විෂ්ඨහහ අුවෙ අමාතයෙරුන් 

10ක් පම  එම ණමිම්ෙල ප ක ණයන්න පුල්ෙන්. විපක්ෂ්ඨ නාහණ 

ඇතුල් විපක්ෂ්ඨව  මන්ත්රීෙරුන් පසථවදවනක්ප ඒ ොවේම පළා ක 

සභා න්හල්වල් ්රධාන ඇමතිෙරුන් ඊල ප ක ණයන්න තිුද ා. දැන් 

පළා ක සභා නැති ියසා ආණ්ඩුණායෙරුන් වහය ප ක ණයන්න 

තිුද ා. වේණ තමි  ණන ම හන්ත්ර හ. ෙයසනහල සේෙන්ධ  වේදල් 

හැන්යවීම පො න් ව වෙන්වන් වමම ණමිම්ෙ හයහාි . නවේ කප දැන් 

ආණ්ඩුෙල ණාා අහන්න න් ව වෙලා තිවෙනො. ධෂ්ඨධ වගන්වීවේ 

ඉඳලා ඇන්ටිජන් පරීක්ෂ්ඨ  කිරීම දක්ොම ආණ්ඩුෙල  දැන් ණාා 

අහන්න න් වවෙලා තිවෙනො. ධෂ්ඨධ ියහාමන අධිණාිකව  ද කත 

මණලා තිවෙනො කිහලා වායදනා තිවෙනො. න්හම්වදනාල 

එණතුවෙලා වමම ෙසංගතවහන් යල වේයාගන්න ෙැික ඇි ? 

දැන් ෙලන්නප ාවගොසවෙදා තිහිකහා අුවෙ තමි  ආණ්ඩුෙ ෙැස 

ණයන්වන්. වලවඩ් වමොණක් වු  ක එණම වෙවහත වදන්වන්. 

වණොි  ්රශථනහ ආෙ ක ජනාධිපති ණාර්හ සාධණ ෙලණාහක් 

පිහිම්ෙනො. ඒ වණොවයයනාප ණාෙියණ වපොවහොයප ආර්ිකණහ 

වගොසනඟන්න විතයක් වනොවෙි . පුයාවිදයා සථාාන ආයක්ෂ්ඨා 

ණයන්න ක ජනාධිපති ණාර්හ සාධණ ෙලණාහක් පිහිම්ෙනො. 

සවහයදයවහක් වදවදවනක් දානොප ඥාති පුවතක් දානොප විරාමිණ 

හවේදා ියලධාිකන් කිහිපවදවනක් දානොප තෙ ක ණවුරුන් වහය 

කිහිපවදවනක් ඒ තැන්ෙලල දානො. ණාර්හ සාධණ ෙලණාහ 

කිහලා කීහක් නේ පිහිවල ොද? හැෙැි ප එණකින්ෙ ක ෙැසක් 

වු ාද කිහලා අහන්න වෙනො. සාණච්ඡා පෙ කෙනොප සන්දර්ශන 

පෙ කෙනොප ඒො ගැන පේවපයික ගහනො. නවේ කප ඒ එණකින්ෙ ක 

ෙැසක් වෙලා තිවෙනොද? හැෙැි ප ඒ වණොි  එණල ක ණාර්හ සධණ 

ෙලණා දැමීම ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් ණයන්න නනම. වගයධාභහ 

යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා විතයක් වනොවෙි ප වේ යවට් ජනාධිපති 

ෙශවහන් ප ක වෙන්වන්. අනාගතව  තෙ ක ජනාධිපතිෙරු 

ප කවෙනො. ඒණ ියසා වේණ නයණ පූර්ොදර්ශහක් වෙනො. 

්රජාතන්ත්රොී ආහතනප හන්ත්ර  තිය හීප ණාර්හ භාය ියලධාිකන්ප 

විවශේෂ්ඨඥහන් පැ කතණල දාලාප අහන්න් වගනැවි ක සවිණයන ණාර්හ 

සාධණ ෙලණාෙලින් ෙැසක් නැහැ. අගමැති ්රවේඛ ණැය නට් 

මණ්සලහක් ඉන්නො. යාජය අමාතයෙරු ඉන්නො. යාජය ආහතන 

පේධතිහක් තිවෙනො. වේ න්හල්ල අතාර්කිණ ණයන ණලයු කතක් 

තමි  වේ න හ ක ණයලා තිවෙන්වන්. ්රජාතන්ත්රොී ආහතනප 

හන්ත්ර  අ්රිහ ණයලා සීමිත ුනන්ලාෙක් තීන් ව තීය  ගන්න එණ 

ුම වුම නැහැ. අදාළ විවශේෂ්ඨඥහන් පැ කතණල දාන්න එපා. විෂ්ඨහ 

ගැන කින්ම අෙවෙයධහක් නැති පිිකසථ විධාන වදනො. වමම 

ෙසංගතහ අෙසථාාව  තමි  අපල වේණ ෙැඩිවහන්ම 

වපවනන්වන්. 

දැන් ෙලන්නප වගොවඩ් වෙදණේ ියසා න් වවෙලා තිවෙන වේ. 

වෙවළඳ වපොළ හුමරුෙන්න ෙැහැ. ජාොයේණරුෙන්ප ඔවුන්ල 

අෙශය විධිහල සැපීමේ ණයවගන හනො. ආණ්ඩුෙ වෙොරු පුයසායේ 

වදොසෙනො. අවප් ජනතාෙ supermarketsෙල කුගම ෙක්කිෙලින් 

ආහාය එණතු ණයනො. ඒණල ආණ්ඩුෙක් නනමද කිහන ්රශථනහ 

අහන්න වෙනො. අපි කිහනොප වෙොරුෙ නතය ණයලා වගදය 

හන්න කිහලා. එවහම නැ කනේප ආපු යලෙලල ආපහු හන්න. අපල 

තිවෙන්වන් එණම යලි . අවප් ජනතාෙ සමඟ එණතුවෙලා අවප් 

යල වගොසනඟවේ. සථතුතිි . 

 
ගරු නිමයෝජය කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதிச் ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Order, please! න ො ආහාය විව ණහ සඳහා පසථෙරු 2.,0 ෙන 

වතක් සභාව  ණලයුතු තාෙණාලිණෙ අ ක හිම්ෙනො. 

 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්  අ.භා. 

1.30ට නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමාමේ [ගරු අාගජන් රාමනාදන් 
මහතා] සභාපතිත්වමයන් නැවත පවත්වන ල ජ. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் சதாடங்கிற்று. குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்க ன் இராமநாதன்] தமைமம வகித்தார்கள். 

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Douglas Devananda, please. You have eight 

minutes.  
 
[பி.ப. 1.30] 

 

ගරු ඩේලස ්මේවානන්දා මහතා (ධීවර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டக்ைஸ் பதவானந்தா - கடற்சறாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
நன்றி, சகௌரவ குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கபை!  

இன்மறய தினம் அத்தியாவெிய உணவுப் சபாருட்கள் 

வழங்கல் சதாடர்பிைான அவெரகாை நிமைப் பிரகடனம் 

சதாடர்பில் எனது கருத்துக்கமையும் இங்கு பதிவுசெய்து சகாள்ை 

விரும்புகின்பறன். அவெியகாைத் திட்டமா? அவெரகாைச் ெட்டமா? 

எது குறித்து முதலில் பபெ பவண்டும்? அவெியகாைத் திட்டத்மத 

முதலில் எண்ணிப் பாருங்கள்! அதன்பின் அவெரகாைச் ெட்டம் 

குறித்து பயாெிப்பபாம்! 

“ொண் ஏற முழம் ெறுக்கும்” என்பார்கள். எமது நாட்மடப் 

சபாறுத்தவமரயில், ொண் ஏற முயற்ெிக்கின்றபபாபத முழம் 

ெறுக்குகின்ற நிமைமமமயபய காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. 

‘சகாவிட்-19’ சகாபரானா அனர்த்தமானது, நாட்டில் நாைாந்தம் 

200க்கும் பமற்பட்ட மரணங்கமையும், 3,000ஐத் தாண்டிய 

எண்ணிக்மகயிைான சதாற்றாைர்கமையும் தந்து சகாண்டிருக் 

கிறது. எமது நாடு கடந்த காைங்கைில் ஆயுதம் ஏந்திய 

வன்முமறகளுக்கு முகம்சகாடுத்துள்ைது. இன்று எமது நாடு மிக 

பமாெமானசதாரு சமௌன வன்முமறக்கு முகங்சகாடுத்து 

நிற்கின்றது. சமௌனமாகபவ வருகின்ற பநாய், சமௌனமாகபவ 

பபாகின்ற மக்கள் என, ஒருவருமடய உடமைத் தூக்கிச் 

செல்வதற்குக்கூட யாரும் முன்வராத ஓர் அபாக்கியமான சூழ்நிமை 

உருவாகியிருக்கின்றது. இத்தமகய மிமக அனர்த்த நிமைமமமயக் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டுவருவதற்சகன நாட்மட முடக்குமாறு 

சுகாதாரத் தரப்பினர் பகாாிவருகின்றனர். மறுபக்கத்தில் நாட்மட 

முடக்கிமவப்பதன்மூைம் சபாருைாதார ாீதியாகப் பாாிய 

பின்னமடமவ நாடு எதிர்சகாள்கிறது எனப் சபாருைாதார 

வல்லுனர்கள் கூறிவருகின்றனர். சபாதுமக்கள் தமது அன்றாட 

அத்தியாவெியத் பதமவகளுக்காக அல்ைலுறும் நிமைமம 

நீடிக்கின்றது.  

கடந்த வருடம் டிெம்பர் மாத இறுதியில் அரொங்கத்தின் 

சமாத்தக் கடன் சதாமக 15.1 டிாில்லியனாக இருந்த நிமையில், 

இவ்வருட  ுன் மாத இறுதியில் அது 1.4 டிாில்லியனால் 

அதிகாித்து, 16.5 டிாில்லியனாக ஏற்றம் கண்டிருப்பதாக மத்திய 

வங்கி அறிவித்திருக்கின்றது. இத்தமகய சூழலில், “மத்தைத்திற்கு 

இரண்டு பக்கமும் அடி” என்ற நிமைபய நமது நாட்டுக்கும் 

ஏற்பட்டுள்ைது. இந்த இரண்டு பக்க அடிகைிலிருந்தும் மக்கமைக் 

காப்பாற்றபவ அரசு பல்பவறு உடனடி ஏற்பாடுகமை 

முன்சனடுக்க ஆரம்பித்துள்ைது. ஆனால், “உரலுக்கு ஒரு பக்கம் 

இடி” என்பதுபபால், எதிர்த்தரப்புக்கள் தங்கைது சுயைாப 

அரெியலுக்கான தருணத்மதபய பதடிக்சகாண்டிருக்கின்றன. 

மக்கைின் அவைங்கமை அரெியைாக்குவதும், அரெியைால் மக்கமை 

அவைங்களுக்கு உள்ைாக்குவதும் எனக்குப் பிடித்தமானமவ 

அல்ை.  

‘சகாவிட்-19’ என்ற சகாடிய சகாபரானா சதாற்று இன்று 

மனித குைத்திற்பக ெவால் விட்டுக்சகாண்டு இருக்கின்றது. 

இத்தமகய சகாடிய பநாயின் ெவாமை எதிர்சகாள்ை உைக 

நாடுகள் எங்கும் இன, மத, சமாழி மற்றும் அரெியல் பபதங்கைின்றி 

உறுதிசகாண்டுள்ைார்கள். அதுபபால், இைங்மகத் தீவிலும் 

சகாடிய பநாயின் அவைங்கைில் அரெியல் நடத்தாமல் ெகை 

தரப்பினரும் ஒன்றுபட்டு உமழக்க முன்வரபவண்டும். வல்ைரசுகள் 

மற்றும் வைர்ச்ெியமடந்த நாடுகள்கூட சகாடிய சகாபரானா 

பநாயின் தாக்கத்மத எதிர் சகாள்ை முடியாமல் 

திண்டாடிக்சகாண்டிருக்கின்ற நிமையில், வைர்ந்துவரும் நாடான 

இைங்மகத் தீவு எம்மாத்திரம் என்பமத நாம் எண்ணிப் 

பர்க்கபவண்டும். உைக நாடுகைின் ெனத்சதாமக விகிதாொரங் 

களுடன் ஒப்பிடுமகயில், இைங்மகத் தீவில் சகாபரானா 

சதாற்றும் அதனால் ஏற்படு கின்ற மரணங்களும் குமறந்தைவு 

என்பற ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அதற்குக் காரணம், இந்த 

ஆட்ெியின் விமனத்திறன் மிக்க நிர்வாகம் என்பற கூறபவண்டும். 

விமனத்திறனற்ற ஆட்ெிசயான்று இங்கு இருந்திருந்தால், 

இன்மறய அவைங்கமைவிடவும் அதிகைவு அவைங்கமைபய 

இைங்மகத் தீவு எதிர்சகாண்டிருக்கும்.  

இன்று உைக நாடுகைின் சபாருைாதார வீழ்ச்ெிக்கும் எமது 

நாட்டின் விமைவாெி உயர்வுக்கும் சகாடிய பநாயின் தாக்கபம 

பிரதான காரணமாகும். நாம் இத்தமகய சூழலிலிருந்து மீண்சடழ 

பவண்டும்; பதெிய சபாருைாதார அபிவிருத்தித் திட்டங்கமை 

முன்சனடுக்க பவண்டும். நாட்டு மக்கைின் நைன்கருதி நாட்மட 

முடக்கிமவப்பது இந்த அரெின் கடமமப் பாடாகும். அபதெமயம், 

நாட்டு மக்கைின் நாைாந்த மற்றும் அத்தியாவெியத் 

பதமவகளுக்குக் குந்தகம் ஏற்படுத்துவதற்கு எதிரான நடவடிக் 

மககமை எடுப்பதும் இந்த அரெின் கடமமயாகும். 

1953ஆம் ஆண்டில் அாிெியின் விமையில் அதிகாிப்பு 

ஏற்பட்டமதத் சதாடர்ந்து நாட்டில் ஏற்பட்ட அமமதி 

யின்மமயின்பபாபத இந்தச் சுதந்திர இைங்மகயில் முதன்முதலில் 

அவெரகாைச் ெட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது. இன்று எமது மக்கள் 

இந்த  மிமக அனர்த்த காைத்தில் தத்தைித்துக் சகாண்டிருக்கின்ற 

நிமையில், அத்தியாவெியப் சபாருட்கள் பபாதுமான வமரயில் 

உள்நாட்டில் இருக்கின்ற நிமையிலும், கறுப்புச் ெந்மத 

வாய்ப்புகமை விாிவுபடுத்துகின்ற  பநாக்கில் ெீனி உள்ைிட்ட 

அத்தியாவெியப் சபாருட்கமைப் பதுக்கி மவத்திருக்கின்ற 

நிமையில் மீை இச்ெட்டத்மத அமுல்படுத்த பவண்டிய நிமைக்கு 

அரொங்கம் தள்ைப்பட்டிருக்கின்றது. “மரத்திலிருந்து விழுந்தவமன 

மாபடறி மிதிப்பது” பபான்ற  நிமைமமகமைத் சதாடரவிடக் 

கூடாது என்பதில் நாம் அவதானமாக இருக்க பவண்டும்.  

ெீனிப் பிரச்ெிமனமய எடுத்துக்சகாண்டால், எமது நாட்டு 

மக்கைின் ெீனிப் பாவமனயானது வருடத்திற்கு 500 இைட்ெம் 

சமற்றிக் சதான் எனக் கூறப்படுகின்றநிமையில், கடந்த பம மாதம் 

22ஆம் திகதி ெீனி இறக்குமதிக்கான அனுமதிப் பத்திரங்கமை 

அரொங்கம் தற்காலிகமாக இமடநிறுத்திய பபாது, 25 ெத வர்த்தக 

வாிவிதிப்பில் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 600 இைட்ெம் சதான் ெீனி 

எமது நாட்டில் மகயிருப்பில் இருந்ததாகத் சதாியவருகின்றது. 

அதாவது, அடுத்த வருடம் பம மாதம் வமரக்கும் பபாதுமான ெீனி 

இருக்கின்றது. இத்தமகய சதாரு நிமையில்தான் எமது மக்கள்  

ஒரு கிபைாகிராம் ெீனிக்கு 250 ரூபாய் வமரயில் விமை சகாடுக்க 

பவண்டியசதாரு துர்ப்பாக்கிய நிமை பவண்டுசமன்பற 

உருவாக்கப் பட்டிருந்தது. பதுக்கல் செயற்பாடுகமைத் 

சதாடரவிடாமல் அவற்மறக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் சகாண்டுவர 

பவண்டியதன் அவெியம் உணரப்பட்பட அவெரகாை நிமைமம 

பிரகடனப் படுத்தப்பட்டு, அதன்கீழ் அத்தியாவெிய பெமவகள் 

ஆமணயாைரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ைார். தற்பபாது அாிெி மற்றும் 

ெீனிக்கான அதிகூடிய ெில்ைமற விமை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு 

விபெட வர்த்தமானியும் சவைியிடப்பட்டுள்ைது. 

சபாதுவாக எமது நாடானது மிக அதிகமான பநாயாைி கமை 

ஒபர ெமயத்தில் மவத்து பராமாிக்கக்கூடிய சுகாதார பெமவகள் 

சகாண்ட நாடல்ை என்பது யாவரும் அறிந்த விடயம். எமது நாடு 

மட்டுமல்ை, உைகின் பல்பவறு நாடுகளும் இத்தமகய 

நிமைமமயிபைபய இருந்துவருகின்றன. இத்தமகய நிமையில் 

பபாதிய சபௌதிக வைங்கள் மற்றும் மனித வைங்கமை ஏமனய 

துமறகைிலிருந்து  ஈட்டிக்சகாள்வது பபரபாய நிமைமமகமைத் 

தவிர்த்துக்சகாள்வதற்கு சபரும் துமணயாக அமமயும்.  

நன்றி.  

55 56 
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ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Waruna Liyanage. You have five 

minutes.  
 

[අ.භා. 2.,4  
 

ගරු වරුේ ලියනමේ මහතා  
(மாண்புமிகு வருண லியனபக) 
(The Hon. Waruna Liyanage) 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප ඉතාම ෙැදග ක 

වහයජනාෙක් සේමත ණයන අද දෙවසේ ණාා ණයන්න ලැබීම ගැන 

මා සතුම් වෙනො. මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක ෙන 

වහයජනාෙ ගැනි  අද අපි සාණච්ඡා ණයන්වන්. 100, අංණ 0  දයන 

පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත සේෙන්ධවහුව ක 

වෙොවහය අහ ණාා ණළා. අපි දන්නොප අද අවප් යවට් පාිකවභයගිණ 

ජනතාෙ විශාල අසය භාෙහණල ප කවෙලා න්ටින ෙෙ. අද ෙන විල 

පාිකවභයගිණහන් විශාල අසාධාය හණල ලක්වෙලා තිවෙනො. 

එම ියසාප මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක වහයජනාෙක් 

ඉන ිකප ක ණයනොල ෙසා පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ 

පනත වෙනසථ ණයලාප ජනතාෙල ජීෙ ක වීවේ අි තිහ ලො වදන්න 

ෙැසසලහනක් ්රිහා කමණ කිරීම ඉතාම ෙැදග ක කිහලා අපි විශථොස 

ණයනො. 100, අංණ 0  දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ පනත වෙනසථ කිරීම සඳහා ගරු ලසන්ත අලගිහෙන්න 

යාජය ඇමතිතුමා දස වේදල් ගාසථතු සංවශයධනහක් ඉන ිකප ක ණළා. 

රුපිහල් දසදහසක්ෙ තිුදගම දස වේදල රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ දහහ දක්ො කප 

රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ විසථස දක්ො ක සංවශයධනහ කිරීම ගැන අපි ඉතාම 

සන්වතයෂ්ඨ වෙනො. පාිකවභයගිණහා ආයක්ෂ්ඨා කිරීම සඳහා ණයන 

ණලයුතුෙලී අපි අවප් පක්ෂ්ඨව  න්හම්වදනාවේම අුවමැතිහ ලො 

වදනො. නවේ ක වේ හන න් නීතිහ පැනවීම තුළ ආයක්ෂ්ඨාෙ 

සේෙන්ධවහන් අපල ගැලම්ෙක් තිවෙනො. පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත සංවශයධනහ ණයේී මහජන ආයක්ෂ්ඨණ 

ආඥාපනත අෙශය ෙන්වන් නැහැ. පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ පනව ක 25ප 26ප 26 ෙගන්තිෙලින් පාිකවභයගිණහා 

ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න පුල්ෙන් වනොවහකු ක ණාය ා ඉන ිකප ක ණයලා 

තිවෙනො. ඒ අුවෙ ඇමතිෙයහාල පුල්ෙන් නඩු පෙයන්නප ඒො 

වෙනසථ ණයන්නප ඒ විධිවිධාන ්රිහා කමණ ණයන්න. ඒ පනතින් ඒ 
න්හම් වේෙල් ්රිහා කමණ ණයන්න අෙසථාාෙ ලො ීලා තිවෙනො. 

නවේ ක වේ ණාලහ තුළ ඒො ්රිහා කමණ වෙනො අපි දැක්වක් නැහැ. 

ඒ විධිවිධාන ්රිහා කමණ වෙන්වන් නැහැ කිහන අදහස ඇතිෙ 

ජනාධිපතිතුමා මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක වහයජනා  

්රිහා කමණ ණයනො  කිහලා අපි විශථොස ණයනො. ඉතිහාසහ 

ෙැම්ොම හන න් නීතිහ වගනාපු අෙසථාාෙලී -හැම තිසථවසේම- යවට් 

ජනතාෙ අසීරුතාෙල ප ක වු ාහ කිහලා අපි විශථොස ණයනො.  

ව ක වගොවිහාල න් වෙන අසාධ ාාය හ ක එක්ණ අනාගතව ී 

ව ක වගොවිහා පායල එන එණ නෙ කෙන්නද මහජන ආයක්ෂ්ඨණ 

ආඥාපනත හලව ක වහයජනාෙ වගවනන්වන් කිහලා අපල 

සැණහක් තිවෙනො. අද වී වගොවිහා අසාධාය හල ලක් වෙලා 

තිවෙනො. ඒ වහේතුවෙන් වී වගොවිහා පායල ෙහින එණ 

නෙ කෙන්නද වේ ණලයුතු ණයන්වන් කිහලා අපල හි වතනො. ඒ 

ොවේම ගුරුෙරු පායල ෙහින එණ මර්දනහ ණයන්නද මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක වහයජනාෙ වගවනන්වන් කිහලා 

අපල ගැලම්ෙක් තිවෙනො.  

ගරු ලසන්ත අලගිහෙන්න යාජය ඇමතිතුමා අපල වහයජනා 

ඉන ිකප ක ණයන්න කි ො. ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨවහන් කි ොප අපල ක 

වහයජනා ඉන ිකප ක ණයන්න කිහලා. අපි වහයජනා ණයන්වන් 

වේණි . අපි දකිනොප අද ඉන කිරීේ ක්වෂ්ඨේත්රහ විශාල ෙශවහන් ණසා 

ෙැටිලා තිවෙන ෙෙ. ඉන කිරීේ ක්වෂ්ඨේත්රහ ග කතාම අද න්වමන්තිෙලල 

විතයි  පාලන මිලක් තිවෙන්වන්. ණේය ෙලල ක පාලන මිලක් ලො 

වදන්න නනම කිහලා අපි හිතනො. වමොණදප මාස හහක් ඇතුළත 

ණේය  වලොන් එණණ මිල රුපිහල් ලක්ෂ්ඨහණල ෙසා -උපිකම මිලණල

- ඉහළ ගිහිල්ලා තිවෙනො. ඒ ියසා ඉන කිරීේ ක්වෂ්ඨේත්රව  අද ගැලම් 

යාශිහක් ඇති වෙලා තිවෙනො. අද වණොන්ත්රා කණරුෙන් ගිවිුමේ 

අ කසන් ණයන්වන් නැති තැනල ණලයුතු න් වවෙලා තිවෙනො. ඒ 

ොවේම තමි  ලි ල්. එදා රුපිහල් හහන්හහල ගන්න තිුදගම අඩි 

වදණි  වදවක් ලි ල් එණක් අද රුපිහල් එක්දහසථ හහන්හහල තමි  

වෙවළඳ වපොවළේ තිවෙන්වන්. රුපිහල් එක්දහසථ හහන්හහල ලො 

වදන්න තමි  ්රිහා ණයන්වන්ප වයොවසල් සමාගම කප ලංණා ලි ල් 

සමාගම කප මැක් ලි ල් සමාගම ක. අි තිණරුෙන් වදවදවනකු 

විතයි  වේ ක්වෂ්ඨේත්රහ තුළ ්රිහා කමණ වෙන්වන්. තවේන්නාන්වසේලා 

දන්නොප චීනවහන් රුපිහල් වදන්හහල වගනැල්ලාප ලංණාව  ෙේද 

රුපිහල් වදන්හහක් වගෙලාප වෙවළඳාේ ණයන පුේගලහන් රුපිහල් 

වදන්හහක් තිහාවගන තමි  එදා රුපිහල් හහන්හහල ඒ ලි ල් 
එණක් ලො  වන්වන්.  

ගරු යාජය ඇමතිතුමියප ඒ ියසා අපි වහයජනා ණයන්වන්ප 

ලි ල් ොවේම හණස සේෙන්ධවහුව ක ඔෙතුමාල හේකින් 

සාධාය හක් ඉම් ණයන්න පුල්ෙන් නේ වහොඳි  කිහලාි . වේ 

වහයජනා ්රිහා කමණ ණයනො නේ අපි ඉතාම සන්වතයෂ්ඨ වෙනො.  

අපි හිතනොප ඔෙතුමා ඒ ගැන අෙධානහ වහොවේ ණයලා ණලයුතු 

ණයි  කිහලා. ශ්රී ලංණා ියදහසථ පක්ෂ්ඨව  ඇමතිෙයවහකු විධිහල 

වේ ගැන ්රිහා කිරීම සේෙන්ධවහන් අපි ඔෙතුමාල සථතුතිෙන්ත 

වෙනො. තෙ ක ණරුගම යාශිහක් කිහන්න තිවෙනො. නවේ ක 

කිහන්න අෙසථාාෙක් නැහැප ගරු යාජය ඇමතිතුමිය.  වේ අෙසථාාෙ 

ලො ීම ගැන ඔෙතුමාල සථතුතිෙන්ත වෙමින්ප මා ියහඬ වෙනොප 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමිය. 

 
ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara. 

You have ten minutes.   

 
[අ.භා. 2. ,  
 

ගරු වාසුමේව නානායක්කාර මහතා (ජල සේපාදන 
අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு வாசுபதவ நாணாயக்கார - நீர் வழங்கல் 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water 
Supply) 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප  හන න් නීතිහ ්රණාශහල 

ප ක කිරීම සේෙන්ධවහන් අපි අද ණාා ණයන්වන් වෙොවහය 

ණලණල පුමෙි . හීන් නීතිහ ්රණාශහල ප ක ණයන්න හදන්වන් 

ඇි ප සාමානය නීතිහ අුවෙ ණලයුතු ණයන්න ෙැික ඇි  කිහන 

්රශථනහ තමි  විපක්ෂ්ඨව  තවේන්නාන්වසේලා අහන්වන්. සාමානය 

නීතිහ අුවෙ ණලයුතු ණවළො කප උසාවි ග වන් හන්න නනම; නඩු 

තීන් ව හයහා හන්න නනම. අපි වහොඳලම දන්නොප එවහම 

ණයනවණොල වහොඳල ගාසථතු අහ ණයන නීතිඥහන් අල්ලලාප 

අයෝහාානාධිණය හලප වරේෂ්ඨථධාධිණය හල හන ෙෙ.  එතවණොල  

වේ ණලයුතු අතයමඟ ඇ  හිලෙනො. ඇ  හිලෙලාප එණ පිල එණ 

නීති තර්ණ වගවනනො. ඒ ියසා වන් ඒ දෙසථෙල මිියසථුම කි ව ප 

ානඩු හන්වනය ෙැනවසන්වනයා කිහලා. අපල ආණ්ඩුෙක් හැටිහල 

නඩු කිහමින් ඉන්න පුල්ෙන්. අන්තිමල මිියුමන්ල සීිය ගන්න 

වෙන්වන් රුපිහල් වදන්හ ග න්ෙලල; හාල් ගන්න වෙන්වන් 

රුපිහල් එණන්හ ග න්ෙලල. එවහම ත ක කෙහක් තුළ හන න් නීතිහ 

පුර්  ෙලැති හන න් නීතිහක් වලස වගවනන්නි  අපි වමම 

වහයජනාෙ වගනාව . අවප් ුමමන්තියන් මන්ත්රීතුමා ඇහුොප ාහන න් 

නීතිහ ්රණාශහල ප ක කිරීම ියසා නීතිහ අෙභාවිත වෙන්වන් නැහැ 

කිහලා  වපොවයොන් ව වෙන ඇමතිතුමා ණවුද?ා කිහලා. ඒණල වෙන 

ණාවේෙ ක වපොවයොන් වෙක් නනමද? හන න් නීතිහ ්රණාශ කිරීවේී ම 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිහා තිවෙනොප ාවෙන ක කින්ම ණරු ක් 

ියසා වෙුවවෙන් වනොවෙි ප අතයෙශය ආහාය ද්රෙය  සැඟවීම 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ෙැළැක්වීමල කප ඒ වතොග වෙවළඳ වපොළල වගන ඒම සඳහා ක 

තමි  අපි හැම වේම ණයන්වන්ා කිහලා.  

අවප් න වන්ෂ්ඨථ ගු ෙර්ධන සභානාහණතුමාවේ පිහා ෙන පිලිප් 

ගු ෙර්ධන මැතිතුමා එක්දහසථ නෙන්හ හැලග න්ෙල ණයපු 

ණාාෙක් තිවෙනො. මම ණැමැතිි   එහ වමම ගරු සභාෙල 

ඉන ිකප ක ණයන්න. එතුමා ඒ ණාලව  ඇ කතලම හිටිව  හන න් නීතිහ 

පනෙන ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨව  වනොවෙි . එතුමා ඒ වෙලාව   හිටිව  

විපක්ෂ්ඨව . එතුමා වජ්ආර්ල වමවලස කිහා තිවෙනො. ාIn 1956, I 
did not hesitate to support the Emergency. I only request the 
Government to see that the interests of the people are 
safeguarded, if necessary, by making use of Emergency 
powers. Emergency laws and regulations are also a part of 

the democratic process..." ඒණ තමි  එහි තිවෙන main point 

එණ. And he continued to say, "....and the missionary of 

democratic government." හන න් නීතිහ ක ්රජාතන්ත්රොදව ම 

වණොලසක් තමි . විපක්ෂ්ඨහ අද වමම ගරු සභාව   හන න් නීතිහ 

ගැන ණාා ණවළේ ්රජාතන්ත්රොදහල ොහියෙ තිවෙන වදහක් 

හැටිහලි . හන න් නීතිහ කිහන්වන් ්රජාතන්ත්රොී ආණ්ඩු පාලන 

හන්ත්රව ම වණොලසක්. අන්තිමල ඒණ ක පාර්ලිවේන්තුවෙන් 

සේමත ණයන්න නනම වන්. පාර්ලිවේන්තුෙ සේමත වනොණවළො කප 

එම හන න් නීතිහ ෙලංගු නැහැ. ඒණ මාසවහන් මාසහල සේමත 

ණයන්න ක නනම. ඒ වෙලාව  තමි  වජ්ආර් ාOh!" කිහලා කි ව . 

"Oh!" කිහලා කි ව  හන න් නීතිහ ්රජාතන්ත්රොදව  වණොලසක්දප 

වමපම  ණල් අපි හිතුව  හන න් නීතිහ ්රජාතන්ත්රොදහල විරුේධි  

කිහන මතහ තුළ හිඳිමින්. එතවණොල පිලිප් කි ොප ාYes. If you 
do not know, learn it now. In times of grave crises, it is 
necessary to use Emergency powers."   

Is this not a grave crisis?  මම අහනොප අද වේ තිවහන්වන් 

grave crisis එණක් වනොවෙි  ද කිහලා. වේ තයේ ෙැඩි 

ග න්ෙලල භාණ්ස මිල ඉහළ හේන ප භාණ්ස වතොග සඟො තිය හීප  

ජාොයේණරුෙන් ඒොි න් වණයටිප ්රවණයටි ග න් වේදල් උපහේීප  

සහල් වමයල්හිමිහන් එණ ණන්නහකින් රුපිහල් ය ලිහන 50ක් 

තයේ ලාභහක් උපේදෙේී  යවට් ජනතාෙල වේණල වේහු  වදන්න 

ෙැිකෙ අවහේියහණල ප ක වී තිබීම grave crisis එණක් වනොවෙි ද? 

එම ියසා මා හිතනොප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා වින්න් අෙශයම 

වෙලාෙණ තමි  හන න් නීතිහ පැනවීම සේෙන්ධ වහයජනාෙ 

වගනැවි ක තිවෙන්වන්. එහ අුවමත කිරීමල වහය වනොකිරීමල 

ෙලහ තිවෙන්වන් වමම ගරු සභාෙලි  කිහලා අපි ණවුරු ක පිළිගත 

යුතුි . වේ සේෙන්ධවහන් අෙසාන ෙලහ තිවෙන්වන් 

පාර්ලිවේන්තුෙල. ගරු අුවය කුමාය න සානාහණ මැතිතුමා කි ොප 

වේවණන් පාර්ලිවේන්තුව  ෙලහ නැති ණයනො  කිහලා. හන න් 

නීතිහ පාර්ලිවේන්තුෙල හල ක. එම ියසා වමහ පාර්ලිවේන්තුෙල 

පිලසථතයප ්රජාතන්ත්රොදහල පලහැිය එණක් කිහලා කිහන එණ 

ෙැයන ි .  

අවනණප වේ වෙුවවෙන් අපි හැම දාම වේ විධිහල අඬ අඬා 

ඉඳලා ෙැසක් නැහැ. වතොග වෙවළඳාම ආණ්ඩුෙ අතල ගන්න නනම. 

ියෂ්ඨථපාදන අවළවිහ ආණ්ඩුෙ මැන හ කවෙලා ණලින් න් ව ණළා ොවේ 

ණයන්න නනම. ියෂ්ඨථපාදන අවළවිහප වතොග වෙවළඳාමප වතොග වෙදා 

හැරීම යජහ තයගණාරීෙ ඉන ිකප කවෙලා ්රිහා කමණ ණයනො නේප 

වේ හන න් නීතිහ න හා ෙලමින් ඉන්න නනම නැහැ. අවප් ආණ්ඩුෙ 

ඉන ික ණාලව ී හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ ණයලාප මහ ජනහාල 

වුෙමනා සහන ලො ීලාප වහොය වේදලාලිලාවේ වතොග ඔක්වණයම 

එළිහල ඇදලා අ යවගනප වේ යවට් සාධාය  මිලණල ඒො 

විකු න්න නනමහ කිහා මම  කිහනො.  එතවණොල විපක්ෂ්ඨව  අහ 
කිහනොප ාඔෙතුමන්ලාවේ හාල්වෙය වන් ඒවගොල්ලන්ා කිහලා. 

හාල්වෙය වු  ක අන්තිමල ණයන්වන් වේ යලල විපතක් නේ එදාල 

ණඩුෙ ඔසෙන්න පුල්ෙන්ප හි හ තිවෙන ගරු වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමා ොවේ පාලණවහක් ඉන්න එණ වහොඳ නැේද? ඒණ තමි  

ියහම පාලණහාවේ ගතිහ. තමාවේ මිතුයාල විරුේධෙ ක ෙැරැන  

වදහණී ණඩුෙ ඔසෙන්න එතුමාල පුල්ෙන්.  

චීනහ උදාහය හණල ගන්න. චීනව  ය ලිහනහණල ෙැඩි 

විශාල ජනගහනහක් ඉන්නො.  එවහ ක චීනව  ආහාය පාන ොවේ 

වේෙල් සැපවහන ආණායහ  ෙලන්න. යජව  මැන හ ක වීවමන් 

තමි  ඒ ණලයුතු න් ව ණයන්වන්. යජහ මිියුමන්වේ ියෂ්ඨථපාදන මිලී 

ගන්නො;   ඒ ියෂ්ඨථපාදන වෙදා හිකන්න ක මැන හ ක ෙනො. වෙවළඳ 

වපොළකු ක තිවෙනො. නවේ ක ඒ වෙවළඳ වපොළ යාජයව  මැන හ ක 
වීමල හල ක. යාජයහ මූලිණ ෙශවහන්ම ජනතාෙවේ අතයෙශය 

වේෙල් වෙදා හැරීම හුමරුෙනො; වෙවළඳ වපොළ ියහාමනහ 

ණයනො. එවසේ ණයමින් තමි  වෙවළඳ වපොළල පෙතින්න ඉස ීලා 

තිවෙන්වන්. චීනව  වණොමියුියසථට් පක්ෂ්ඨව  න්හ ෙසයණ 

සංෙ කසයහ වෙුවවෙන් ියකු ක ණළ ලිපි වල්ඛන කීපහක් තිුද ා. 

ඒ ලිපි වල්ඛන ඔෙතුමන්ලා කිවහ වෙො ක වහොඳි . අපි අඬ අඬා 

ඉන්න නනම නැහැ. අපි දැන් සමාජොදව  මාෙත ණයා හන ගමනල 

අෙතීර්  වෙන්න නනම. ඒණි  අද තිවෙන අෙශයතාෙ.  

මල ලැබී තිවෙන ඉතුරු වෙලාෙ තුළී වණටිවහන් මම වේ 

ණාය හ ක කිහන්න නනම. ජනතා විවයයධහ ෙැළැක්වීමලි  වේ 

හන න් නීතිහ පැනවීම සේෙන්ධ වහයජනාෙ වගනාව  කිහලා 

විපක්ෂ්ඨහ කිහනො. ඔෙතුමන්ලා තමි  එවහම කි ව ප මම 

වනොවෙි . එවහනේ අපි හිකවන්. අපි ෙැවඩ් ණයලා තිවෙනො.  

ඔෙතුමන්ලා කිහන විධිහල ජනතා විවයයධහක් ඇති වී තිවෙන්වන් 

හන න් නීතිහ වගනාපු නැති ියසාි .  ජනතාෙවේ විවයයධහ මඟ 

හිකන්න තමි  වේ හන න් නීතිහ වගනාව  කිහලා විපක්ෂ්ඨහ 

පැ කවතන් කි ො. ගරු අුවය න සානාහණ මන්ත්රීතුමියප එවහනේ 

ඔෙතුමා පිළිගන්නොප ජනතාෙ  ඉල්ලා තිවෙන්වන් හන න් නීතිහි  

කිහන එණ; උසාවි නඩු මඟින් වනොගිහින් වණළින්ම හවේදා ෙලහ 

දාලා වේ වහොය ජාොයේණායහන්වේ වතොග එළිහල ඇදලා ගන්න 

එණි  කිහන එණ.  

උසාවි ගාවන් අපිල හන්න න් ව ෙන අෙසථාා තිවෙනො. උසාවි 

හයහා සමම වදහක්ම වෙන්න නනම. ගරු අුවය න සානාහණ 

මැතිතුමා කි ව   නීතිහ පන්ඳලීම උසාවිව  ෙැසක්ප උසාවිහ තමි  

සාධාය  නඩු තීන් වෙ ලො වදන්වන් කිහලා. ඒ ගැන නේ මල 

වලොකු සැණහක් තිවෙනො. ඒ වණවසේ වෙත කප වේ නීති යාවේෙ 

තුළ එවහම කිහලා තිවෙනොවන්. නවේ කප හන න් ත ක කෙහක් තුළ 

ඒවණන් මිී ්රිහා ණයන්න මාෙතක් නැ කනේ ඒ යලෙල් අනාාි . 

යුේධහ වෙලාව  ඇති වුගම ත ක කෙහ අපි දැක්ණා. ඒ ොවේම 

විශාල විපතක් වෙච්ා වෙලාෙණ අපිල හන න් නීතිහ පනෙන්න න් ව 

ෙනො. වමොණදප ඒ වෙලාෙල නීතිහි ප උසාවිහි ප ක්රමහි ප ණාර්හ 

ක්රමහි  පිළිෙඳෙ සැලකීමකින් ඉන්න ෙැහැ. ණාර්හ ක්රමහ අුවෙ 

ෙැම්වෙො කප පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ  පනව කප පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකව  තිවෙන ක්රම හයහා ඇවිල්ලාප අන්තිමල අපි 

උසාවිව  නඩු ණලයුතුෙල හිය වෙනො. අපි ණවුරු ක ඒ ගැන 

දන්නො. නවේ ක මම දැන් ඒ ගැන ෙැඩිපුය ණාා ණයන්වන් නැහැ.  

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප වේණල කිහන්වන් 

ාවෙවළඳ ත්රසථතොදහා කිහාි .  වේ ාවෙවළඳ ත්රසථතොදහා මර්දනහ 

ණයන්න හන න් නීතිහ අතයෙශය ෙෙ මා ඉතා දැඩිෙ කිහා න්ටිනො. 

අපල වමෙැිය හන න් නීතිහක් නැෙත නැෙත ක අෙශය වනොවෙන්න 

නේ යවට් වතොග වෙළඳාම සඳහා කප යවට් ජනතාෙ අතය අතයෙශය 

ෙඩු  වෙදා හැරීම සඳහා කප වෙවළඳ වපොළ ියහාමනහ කිරීම 

සඳහා ක යජව  මැන හ ක වීමක් තිය හ යුතුි . 

අෙසාන ෙශවහන් මම කිහනොප මවේ පිහා මල කි ෙ 

කිහමනක්. ාවදවිහන්ල වපොඩි ෙැරැීමක් වු ා. වෙවළන්වදකු කප 

වහොවයකු ක කිහන වදන්වනකු මැ ොා කිහලා මවේ පිහා කි ො. 

මවේ පිහා ක වෙවළන්වදක්. එම ියසා එතුමා ඒ ගැන වහොඳලම 

දන්නො. සථතුතිි . 
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ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. S.M. Marikkar. You have nine 

minutes.  

 
[අ.භා. 2.5,  
 

ගරු එස.්එේ. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප වණොවයයනා වයයගවහන් 

මිහ ගිහ ශ්රී ලාංකීහ ගීත ණලාව  වසොුනරු ආඥාදාහණවහකු වූ 

ුමියල් වපවර්යා මැතිතුමාල කප ආණ්ඩුෙ ියල ෙශවහන් දැුවේ  වන් 

එම වයයගවහන් මිහ ගිහ 20ප2 0 වදනාල කප යජහ ියල ෙශවහන් 

දැුවේ වනො වන්ප ඒ මිහ ගිහ න්හම් වදනාල ක වේලින්ම මම ියෙන් ුමෙ 

සහ වමොක් ුමෙ ්රාර්ානා ණයනො.  හන න් නීතිහ පිළිෙඳෙ ණාා 

ණයන්න ණලින් වමහි තියහ පිම්පස තිවෙන ණාාෙ ගැන ක මම 

වපොඩ්සක් කිහන්න නනම. 

අවප් යලල වණොවයයනා ආ ගමන් වේ ආණ්ඩුෙ ගජ මිතුයන්ල 

ොන් ලො ීලා ලංණාව  ාඇන්ටිජන් මමන්ා වණවනක්ෙ හැ වො. වේ 

ාඇන්ටිජන් මමන්ා තමි  bodykits, Rapid Antigen Test kits, 

ඔක්වණයම වේන්වන්. වේ ගජ මිතුයාල තෙ ෙය්රසාද ලො වදන්න 

ගිහ මාසව  26ෙන දා ජාතිණ ධෂ්ඨධ ියහාමන අධිණාිකවහන් තෙ 

tax waiver එණක් ලො වදනො. ඒ අදාළ  ලියුවේ වමවසේ සඳහන් 

ෙනො:ාApproval for Waiver of Pharmaceuticals Registration 

- Ivermectin Tablets USP 12mg (Iverotal)". ගරු ියවහයජය 

ණායණ සභාපතිතුමියප මම ඒ ලියුම  සභාගත* ණයනො. 

වේවණන් සහන වදන්වන් වමොනොලද? ඒප ෙම් පගම වයයගහල 

ලො වදන වෙවහත වගන්වීම සඳහාි . ඒ වෙවහත වගන්ෙන්න 

ඒජන්ත වණවනක් ලංණාව  ඉඳිේීප ාඇන්ටිජන් මමන්ා ල tax 

waiver එණක් ීලා ආව  වේනො. ඊළඟලප වේ ආණ්ඩුෙ 

වණොවයයනාෙලින් ණයන ධෂ්ඨධ මාෆිහාෙ පිළිෙඳෙ වෙදය 

ජහරුෙන් ෙණ්සාය මැතිතුමා සහ අවනක් අහ ණරුගම වහළිදය  

ණයේීප ාඇන්ටිජන් මමන්ා වේ උකුසථසා  සීිය වහොහාවගන හනො. 

සීිය කිවලයෙක් රුපිහල් 45 ග වන් වගනැල්ලා ගෙසාෙල හංගලා 

තිය ලාප ඒො වෙළඳ වපොවළේ රුපිහල් 1 0 වෙනතුරු ඉහළ හන්න 

ඉස හැය ආණ්ඩුෙ ෙලාවගන හිටිහා. එවහම තිය හී පුමගිහ න නෙල 

එක්ෙයම සීිය වහොහාවගන උකුසථසා හනො. පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකහ වනොවෙි  ඉසථවසල්ලා ඒණල ගිව . උකුසථසා 

තමි  ගිව . උකුසථසා ගිහිල්ලා ාඇන්ටිජන් මමන්ා සේෙන්ධෙ 

සමාජව  එන අෙධානහ අියක් පැ කතල හයෙන්න ඔන්න සීිය 

ගැන වහළිදය  ණළා. ඊළඟලප පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ ක එණතු වෙලා දැේමා ජෙියණාෙක්. ඒ ජෙියණාෙල අුවෙ 

ගිහිල්ලා තමි  ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප සීිය 

අල්ලන්න තීය හ ණවළේ. වේොව  අල්ලන්න වදහක් නැහැ. වේ 

අල්ලලා තිවෙන්වන් bonded warehousesෙල තිුදගම සීිය. වේො 

ගැන අවගයසථතු ,2ෙන දා ක පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහල දැුවේ ීලාි  තිවෙන්වන්. Sri Lanka Customs 

එවණුව ක දැුවේ ීලාි  තිවෙන්වන්. වේො වහොවයන් හංගාවගන 

ඉඳලා ඇල්ම්ො නේ නඩු දමන්න. දැන් වේ ණයන්වන් වමොණක්ද? 

වේණ මාය යාජ සන්තණ කිරීමක් වන්ප ගරු ියවහයජය ණායණ 

සභාපතිතුමිය. වමොණදප සල්ලි ීලාි  ගන්වන්. අවප් පාිකවභයගිණ 

ආයක්ෂ්ඨ  යාජය ඇමතිතුමා කි ොප තෙම වේ සීිය ගැන තීය හක් 

අයවගන නැහැි  කිහලා. එතුමා කි ො ෙැරැන ි .  අතයෙශය වසේො 

වණොමසාිකසථ ජනයාල්ෙයහා වපොලිසථපතිලප න සාපතිෙරුන්ල 

1012.0 .02ෙන දා  ලියුමක් හෙනො. එහි තිවෙනොප  වීප සහල්ප 

සීිය ඇතුල් අතයෙශය ආහාය වතොග මිලී වගන ජනතාෙල 

සාධාය  මිලල ලොීමල ණලයුතු ණයන්න කිහලා. එම ලිපිහ ක 

වේ අෙසථාාව ී මම සභාගත* ණයනො. 

වේ ලිපිවහන් ණරුගම වදණක් මතු වෙනො. එණක් තමි ප වේ 

ලියුම ෙැරැක්ණණය හප මිලිලිකණය හ ඔප්පු වෙන ලියුමක්.  

ඒණල වහේතුෙ වමොණක්ද? තමාල ෙසා ඉහළින් එන ියලධාිකන්ල 

ියවහයග වදන ත ක කෙහල අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල් 

වලස ප ක වී න්ටින වේ වේජර් ජනයාල්ෙයහා ප කවෙලා තිවෙනො.  

අවනණප වණොවහේද සල්ලි ීලා අයවගන යාජ සන්තණ ණයන්වන්? 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප වේ ආණ්ඩුව  ඉන්න 

මන්ත්රීෙරුන්ල අපි කිහනොප අපිල අසතය කිහන්න නේ ලැහැසථති 

වෙන්න එපා කිහලා. 

ඊළඟලප වේ සීිය අල්ලා වගන තිවෙන්වන් වණොවහොමද? ඒප 

හන න් නීතිහ හලව ක ද? නැහැප පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාික පනත අුවෙි  ඒො අල්ලාවගන තිවෙන්වන්. ඒ ණලයුතු 

සඳහා වේ පනව ක තිවෙන ෙලතල නනම තයේ ඇති. 100, අංණ   

දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත කප 1005 අංණ 

2, දයන ශ්රී ලංණා ෙයසන ණළමනාණය  පනත ක වහොඳලම ඇතිප 

වේ වෙළඳ මාෆිහාෙ පාලනහ ණයන්නල. වේ ආණ්ඩුෙ කි ව  නේ 

Oracle databaseෙලින්ප artificial intelligence දාලා යල පාලනහ 

ණයනො කිහලාි .  නවේ කප වේ සීිය ජාොයේණායවහය ටිණ අල්ලා 

ගන්න ෙැහැ. අද ජනාධිපතිෙයහා හා වේ ආණ්ඩුෙ තෙම ආපදා 

ත ක කෙහක් ්රණාශහල ප ක ණය නැහැ. 

ගරු ඇමතිතුමා ක සභාව  ඉන්න වේ වෙලාව  වේ සීිය 

මාෆිහාෙ ගැන මම තෙ ණාය හක් කිහන්න නනම.  සීිය කිවලයෙ 

රුපිහල් 110ක් දක්ො ඉහළ හන වෙලාව  යජහල අහ ක සීිය 

සමාගේෙලල ෙයාහ ගාසථතු තිුදවණ් නැහැ. ඔවුන්ල වේ උේධමනහ 

ෙලපාන්වන් නැහැ; වසොලයව  අගහ ඉහළ හාම ෙලපාන්වන් 

නැහැ. නවේ කප සීිය කිවලයෙ රුපිහල් 265ල සීිය වික්ණා. ඊළඟලප 

රුපිහල් 24 .22ල විකුගමො. එවහම නේප යජහල ඒණ පාලනහ 

ණයන්න තිුද ා වන්. යාජය ආහතන පාලනහ ණය ගන්න ෙැරුෙ 

වමතැන ෙි ලා ගහන්න එන ණට්ටිහල අපි වේො ගැන මතක් 

ණයන්න නනම.  

 දැන් වේ හන න් නීති වයගුලාන් වේන්වන් භාණ්ස හා වසේො 

ණළමනාණය හ ණයන්න කිහලාි . නවේ කප වේො වේන්වන් 

වමොණලද? අද ආණ්ඩුෙ අනා වගනප නාවගන ඉන්න විධිහල 

සමාජහ තුළ විශාල විවයයධහක් මතු වෙලා තිවෙනො. මාධයෙලල 

ඒො ොර්තා ණයන්න වෙලා තිවෙනො. ඒ ොවේම සමාජ 

මාධයෙල වේ ආණ්ඩුෙල විරුේධෙ විශාල රැල්ලක් ියර්මා හ 

වෙමින් පෙතිනො. ඒ විතයක් වනොවෙි ප ෙෘ කතීහ 

අි තිොන්ණේෙලල ගරු වනොණයන වේ ආණ්ඩුෙල විරුේධෙ 

අනාගතව ී උේවඝයෂ්ඨ ප ෙැස ෙර්ජන ඇතිවීමල ියහමිති . ඒ 

ියසා මාධය පාලනහ ණයන්නප සමාජ මාධය ්රිහාණාරීන් දඬු ණවඳේ 

ගහන්නප උේවඝයෂ්ඨ  ෙැස ෙර්ජන ෙැරැක්ණහණල සීමා ණයලා 

්රජාතන්ත්රොදහ දසහේ කිරීම සඳහාි  වේ හන න් නීතිහ වේන්වන්. 

එම ියසා හැම න සථ්රික්ණහණලම හවේදාෙ වහොදො අද ෙන වණොල ක 

ියල වනොෙන මට්ලමින් ඒො ්රිහා කමණ ණයමින් පෙතිනො.  ඒ 

ොවේම දැන් වෙොවහය අමාතයාංශෙලල ක හවේදා ියලධාිකන් 

වහොදො වේ හන්වන් ්රජාතන්ත්ර විවයයධී ගමනක් ෙෙ අපි ඉතා 

පැහැන ලිෙ කිහන්න නනම. ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප 

වේ ණලයු කත ණයන්න වේ ආණ්ඩුෙල  ව කවයන්වන් නැ කනේ වේ 
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—————— 
*  පුසත්කාලමත තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 

—————— 
*  පුසත්කාලමත තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

පිළිෙඳ දැුවම තිවෙන විවශේෂ්ඨඥ ණණ්සාහමක් වතයයා වගන  

ණයන්න නනම. ගරු මහාාාර්හ තිසථස විතාය  මැතිතුමා වේ 

වෙලාව  ගරු සභාව  ඉන්නො. එතුමා අද ලංණාව  න්ටින ෙි යසථ 

වයයග පිළිෙඳ වජයෂ්ඨථධතම විවශේෂ්ඨඥෙයවහක්. නවේ කප වේ 

ණලයුතුෙලල එතුමා සේෙන්ධ ණය ගන්වන් නැහැ. ආණ්ඩුෙ 
ඇතුවළේ න්ටින විෂ්ඨහාුවෙේධ වජයෂ්ඨථධතමහා වේොල සේෙන්ධ ණය 

ගන්වන් නැ කනේප අවනක් අහ වේ සඳහා සේෙන්ධ ණය ගියි ද?  

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ 

කිරීම හයහා වෙන්වන් වමොණක්ද? වලයණහ හවේව  අවප් යල 

පිළිෙඳ ෙැරැන  ිතත්රහක් මැවෙන එණි  වෙන්වන්. වලයණව  අවනක් 

යලෙල් අද ොර්තා ණයනොප ආහාය පාලනහ කිරීමල හන න් නීතිහ 

පනෙන යලක් ෙෙල අද අවප් යල ප ක වී තිවෙන ෙෙ. එෙැිය 

ත ක කෙහක් හලව ක හේ ණාලහණී අවප් යවට් වණොවයයනා 

ෙසංගතහ පාලනහ වු  කප අවප් යල සේෙන්ධවහන් ණල් ිතත්රහක් 

ඇඳී තිවෙන ියසා පිල යලෙල සංාායණහන් අවප් යලල 

පැමිව ි ද? අද ෙන විල අවප් යලල වසොලර් එන ආදාහේ මාර්ග 

හතවයන් වදණක් ෙැසී තිවෙනො. ඉතිික ආදාහේ මාර්ග වදවණුව ක 

භාගහක් අද ෙැහී වගන ගිහින් තිවෙනො. වණොවයයනා ෙසංගතහ 

පාලනහ වු  කප වේ ගන්නා දසේෙය තීය  ියසාප එවහම 

නැ කනේ එණ ්රශථනහක් විසඳන්න ගන්නා උ කතයවහන් තෙ ්රශථන 

හතයක්ප පහක් මතු ෙන ියසා අද වලයණහ ඉන ිකව  අවප් යල 

වණොන් වීම පම ක් වනොවෙි ප ආර්ිකණ ෙශවහන් කුඩුපට්ලේ ෙන 

යාජයහක් ෙෙල ද අද අවප් යල ප ක වෙමින් තිවෙනො.  

 
ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes. 
 
ගරු එස.්එේ. මරික්කාර් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප වේ ණාය හ ක කිහලා 

මම ණාාෙ අෙසන් ණයන්නේ. 

 දැන් අජි ක ියොඩ් ණේයාල් මැතිතුමා මහ ෙැංකුව  හිලපු සහ 

දැනල ඉන්න අධිපතිෙරුන්ල විරාම ෙැම්ප් වදන්න කිහා වහයජනා 

ණය තිවෙනො. ාමහ ෙැංකු වහොරු අල්ලනො. අර්ුනන මවහේන්ද්රන් 

දඬු ණ වඳේ ගහනො. ඔහු වලයණව  වණොවහේ වහය ඉන්නා තැනකින් 

රැවගන එනොා කිහලා ඔෙතුමන්ලා කි ො. නවේ කප දැන් ණේයාල් 

මැතිතුමා ජනාධිපතිෙයහාවේ විරාම ෙැම්ප ොවේ 25 ගු හණ 

විරාම ෙැම්පණල එතුමාම වහයජනාෙක් ඉන ිකප ක ණයලාප  එතුමාම 

අුවමත ණයො වගන තිවෙනො. එවහම නේප දැන් අර්ුනන 

මවහේන්ද්රන්ල ක විරාම ෙැම්ප් වගෙන ආණ්ඩුෙක් තමි  වේ 

ආණ්ඩුෙ. මහ ෙැංකු වහොරු අල්ලනො වෙුවෙල වහොයාල විරාම 

ෙැම්ප් වගෙන ආණ්ඩුෙක් ෙෙල වේ වේශ වද්රයහි ආණ්ඩුෙ ප ක 

වෙලා තිවෙනො කිහන එණ අපි පැහැන ලිෙ කිහන්න නනම.  

ඒ ොවේමප දැන් වමච්ාය ආර්ිකණ අර්ුදදහක් තිය හී කප මහ 

ෙැංකුෙල වසොලයහ පාලනහ ණයගන්න ෙැිකෙ තිය හී කප ොහන 

ආනහනහ තහනේ ණය තිය හී ක මහ ෙැංකුව  ෙර්තමාන 

අධිපතිෙයහා ලංණාව  වෙවළඳ වපොවළන් අධිණ මිල ග නණල 

ුමවඛයපවභයගී ොහනහක් ගන්නා ත ක කෙහල ප ක වෙලා 

තිවෙනො. අද ආණ්ඩුෙල වේො පාලනහ ණයන්න ෙැහැ. අද 

අගමැතිතුමා ියහඬෙ ෙලාවගන ඉන්නොප 'නනම නේ නා ගියන්ප 

ෙැික නේ පලහන්' කිහලා තමන්වේ මල්ලිල කිහනො ොවේ 

අදහන්න්. ඒ ොවේම අගමැතිතුමා පිම්පන්න් ගිහ ණණ්සාහමල 

ව කවයන්වන් නැහැප ාදැන් අපි වමොණක්ද ණයන්වන්ා කිහලා. ඒ 

ොවේමප ණම් සූප්පු ණයන ණණ්සාහම වේ කින්ම වදහක් ව කරුේ 

ගත වනොහැකිෙ විදයා කමණ අෙවෙයධහකින් වතොයෙ තෙම ක 

ණවඩ් හමින් න්ටිනො. වේ න්හල්ල අෙසානව ී යල මහා 

අගාධහණල හමින් පෙතිනො. හන න් නීතිහ වනොවෙි ප වමොන නීතිහ 

වගනාෙ ක වේ යවට් ්රජාතන්ත්රොී අි තිොන්ණේ වෙුවවෙන්ප 

නීතිව  ආධිපතයහ වෙුවවෙන් නනමම ණැප කිරීමක් ණයන්න 

විපක්ෂ්ඨහ විධිහල අප ලැහැසථතිි  කිහන එණ මම පැහැන ලිෙ 

කිහන්න නනම.  

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප මල වේ අෙසථාාෙ ලො 

 වන්නාල ඔෙතුමාල වෙොවහොම සථතුතිි . 

 
ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana. You have five 

minutes.  

  
[අ.භා. 1.02  

 

ගරු (මහාචාර්ය) තිසස් විතාරේ මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)  

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)  

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමාවගන් අෙසයි . වේ 

අෙසථාාව ී වණොවිඩ් ගැන ෙැඩි ෙශවහන් ණල්පනා ණළාල, 

ෙසගින්න, ආහාය හිඟහ, මන්ද වපයෂ්ඨ හ ඊල ෙසා දරුගම වසෞඛය 

්රශථනහක් කිහලා තමි  මා හිතන්වන්. වේ ෙන වණොල අවුරු ව 

පහල අඩු ළමි න් අතිකන් න්හහල 24ණල මන්ද වපයෂ්ඨ හ තිවෙන 

ෙෙ මම දන්නො. ඒ කිහන්වන්, ළමි  පසථවදවනකු ග කවතො ක, 

එක් වණවනකු මන්ද වපයෂ්ඨ වහන් වපවළනො. ඒ ොවේ 

ත ක කෙහක් තමි  තිවෙන්වන්. වපයෂ්ඨ හ පැ කවතන් ෙැම්ොම 

දිකද්රතාව  වර්ඛාෙල ක පහළ ආදාහේ ලෙන අහ තමි  න්හහල 

60ක් ම ඉන්වන්. වේ ොවේ ත ක කෙහක් තිය හී තමි  අපල හේ 

වදහක් ණයන්න න් ව වෙලා තිවෙන්වන්, ෙසගින්වන් ඉන්න අහල 

ණමම ලො වදන්න. ඒ ණලයු කත කිරීවේී සමහය අහ ණයන වේෙල් 

ගැන කිහන්න ණනගාම්ි . නෙ ලිෙයල් අදහසථ ඇති ඒ අහ 

ෙලන්වන් වේදල් හේෙ ණයගන්න පම ි .  

සාමානයවහන් මම හන න් නීතිහ පනෙනොල විරුේධි . ලංණා 

සමසමාජ පක්ෂ්ඨහ ග කතාමප 2 ,5 න්ල වේ දක්ො අවප් ීර්ඝ 

ඉතිහාසව  හන න් නීතිහ පැනවූ ණාලෙල වෙන කින්ම පක්ෂ්ඨහණල 

ෙසා අපි  වක් විඳලා තිවෙනො. නවේ කප වේ මතු වී තිවෙන 

ත ක කෙහ වහේතුවණොල වගන වේ අෙසථාාව   හන න් නීතිහ අෙශය 

වෙනොමි  කිහා මම කිහනො. එහ ්රිහා කම කිරීමල අප සහාහ 

වදන ගමන්ප එහ ෙැරැන හල පාවිච්ිත කිරීමල ණාලෙ ක ඉස වදන්න 

එපා කිහලා මම ඉතාම නනමණමින් ජනාධිපතිතුමාවගන් ඉල්ලා  

න්ටිනො.  තෙ ක වනොවහකු ක වේෙල් කිහන්න තිුද  කප මල ලැබී 

තිවෙන්වන් වණටි ණාලහක් පම ි .  

අප ඉන ික ණාලව ී ණලයුතු ණයන්න නනමප අවප් ෙගාෙන් ෙැඩි 

න යුගම කිරීමල සහ අතයමැන හන්වේ ගසාණමම නතය කිරීමලි . මා 

උතුරු මැද පළාව ක ආණ්ඩුණායෙයහා හැටිහල මාස තුනක් ෙැස 

ණයේීප ඒ පළාව ක වගොවීන් අතය මන්ද වපයෂ්ඨ හ තිවෙන්වන් 

ඇි  කිහා වසොහා ෙැම්ො. එවිල එම පළාව ක වනොවහකු ක ්රශථන 

තිවෙන ෙෙ මල වපනී ගිහා. ඒ පළාව ක  වප්ප ක වගොවීන්  හ 

ෙිකන් එිකලා ඉන්වන්. අතයමැන හන්වේ ගසා ණමම ියසා ඒ 

වගොල්ලන්වේ ෙගාෙලින් ලැවෙන අසථෙැන්නල ියන් ආදාහමක් 

ලැවෙන්වන් නැහැ. ඔවුන් ලෙන ආදාහම මන ප අවනකු ක 

අතයමැන හන්වේ ගසා ණමම වහේතුවෙන් අහස උසල ෙඩු මිල ෙැඩි 

ණයන ්රිහාදාමහල වේහු  වදන්න. ඉතින්ප මන්ද වපයෂ්ඨ හ ඇති 

වීම පු වමහක්ද? වමන්න වේ ආණායව  ත ක කෙහක් අවප් යවට් 

තිවෙන ියසා අප න්හම්වදනා ජනතාෙවේ කුසගින්න ියො දැමීමල 

උපිකම වලස ණලයුතු ණයන්න නනම. ඒණ අවප් පළවේෙැිය යුතුණම 
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හැටිහල සලණන්න නනම. ඒ ෙෙ සලණා ියන් ෙැස පිළිවෙළක් 

හිකහාණායෙ ්රිහා කමණ ණයන්න නනම.  

මල වපය ණාා ණළ ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨව  මැති ඇමතිෙරුන්වේ 

ණාාෙලින් වපනී ගිහාප වේ ොවේ ්රශථනහක් ක්ෂ්ඨණිණෙ විසඳීමල 

තිවෙන ොධණ වමොනොද කිහලා. ඉතින්ප එෙැිය ත ක කෙහක් 

තිය හීප අපල වණොපම  අප්රිහ වු  ක හන න් නීතිහ වහය පාවිච්ිත 

ණයමින් අපි ඉන ික ණාලව ී අවප් යවට් ජනතාෙවේ කුසගින්න 

ියො දැමීම ණළ යුතුි . ඒ ්රශථනහ විසඳාවගන එතැියන් එහාල 

තමි  අවප් යලල සංෙර්ධනහ ණයා ගමන් කිරීමල පුල්ෙන් ෙන්වන්; 

යල න යුගම ණයන්න පුල්ෙන් ෙන්වන්. එහ කිරීවේී අද වේ 

පාර්ලිවේන්තුව  අපි අනෙශය භහක් ඇති ණය ගන්වන් නැතිෙප 

අපල ඒො පාලනහ ණයන්න පුල්ෙන් කිහා හිතාවගන ජනතාෙ 

වෙුවවෙන් එක්ෙ ණලයුතු ණයවේ කිහා ඉල්ලමින් මවේ ොන 

සථෙල්පහ අෙසන් ණයනො.  

සථතුතිි .  

 

ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Rauff Hakeem. You have seven 

minutes. 
 
[2.07 p.m.] 

 
ගරු රවුෆ ්හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Bismillahir Rahmanir Raheem.  
Hon. Deputy Chairman of Committees, the attempt to 

use the Public Security Ordinance to declare an 
Emergency and to bring it under Part II of the Public 
Security Ordinance is indeed an attempt to cover up the 
misdeeds of the Government. It is nothing but that 
because there are available opportunities through other 
legislation to control this situation of shortage of essential 
goods in the market.  

If there is hoarding, it can be controlled through the 
Consumer Affairs Authority Act. Also, there are other 
provisions. Particularly, we have been demanding that the 
National Council for Disaster Management be established 
to include the Opposition in deliberations of this nature 
and to see whether it is absolutely essential for us to be 
resorting to such a draconian move to control the rising 
prices of essential goods in this country. Therefore, it is 
nothing, but an attempt to bring more and more 
repression, more and more authoritarian governance and 
not to look at the consumers’ benefit. If it is the 
consumers’ benefit, you have brought about so many 
gazettes in the past in that regard. None of those gazettes 
were able to bring the prices down.    

You are now blaming the middlemen and the mill 
owners for  hoarding. What is basically happening is that 
you are arbitrarily determining something and imposing 
prices against the market forces. If that is to be done, you 
should  look at other options. Why are you trying to do 
this? Obviously, because of the foreign exchange crisis 
that you have brought the country into. In the past, if it 
was such a situation, the CWE would be asked to import 

goods. Now, you are unable to import goods and compete 
in the market. So, you are trying to cover up your 
inefficient economic management through which you 
have plunged the country into such a terrible situation 
and finally, internationally too, we are becoming a 
laughing stock. After having declared a state of 
Emergency to control food prices, what did the 
international media say? “Sri Lanka is moving towards a 
Lebanon situation". There is a serious food crisis in 
Lebanon and almost 80 per cent of the people are 
virtually going towards poverty. Such a situation is going 
to befall Sri Lanka is the assumption by the international 
media today. An unnecessary, uncalled-for and 
unwarranted nationwide state of Emergency has been 
declared for a different surreptitious purpose: to muzzle 
the Opposition and to stop protests. If you wanted to 
control this situation, you could have always brought Part 
III of the Public Security Ordinance into operation; you 
could have used Section 17, which is there specifically 
for that purpose. So, why was Part III not brought into 
operation? Why is such a broad provision like Part II 
being promulgated in this manner? This is nothing, but an 
effort to try and continue with this militarization.  

You are now staging various dramas with the officials 
of the Consumer Affairs Authority, the Army and the 
Police going and surrounding stores and everyday, there 
is a dramatic act being displayed for the people to think 
that the Government is catching hoarders. Some of those 
are bonded stores. Then, see how you have issued the 
pricing for the essential goods. You say that Nadu rice 
will be sold at Rs. 98. But, from where could the common 
people buy these rice stocks? See the number of queues 
that is there in front of the CWE outlets all over the 
country. You are basically creating a black market in the 
country. You go and see how many people could avail 
themselves of this facility, buy these goods at those retail 
prices? It is said that once all these hoarded stocks are 
discovered, they would be issued to the people. I heard 
some of the Ministers saying that there are enough sugar 
stocks up to March, next year. I beg to differ, Sir. The 
stocks that are there are going to deplete very soon and 
you will be compelled to import sugar. When you import 
sugar, if you are able to control prices in the way that you 
have envisaged, I would very much be surprised.  

This is nothing, but a very surreptitious attempt to 
impose a dictatorial and a draconian method of 
controlling public dissent in the country. This is nothing, 
but an effort to do so and therefore, it is our wish that this 
type of short-term methods should be avoided and you 
must resort to a permanent solution. The permanent 
solution is to go to the lender of last resort, to seek IMF 
assistance to get out of the balance of payments crisis that 
you have got into. A serious situation has developed. So, 
your monetary policies have to change and you need to 
stop printing money to control this problem. Instead of 
taking the country further into the problem by increasing 
inflation and printing money, you have to go to the lender 
of last resort. That is nothing, but to ask the IMF for a 
bailout. That is the only solution to control this problem 
and not to resort to such draconian methods.  

Thank you.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Janaka Wakkumbura. You have seven 

minutes.  
 
[අ.භා. 1.2   

 

ගරු ජානක වක් ඹුර මහතා (උක්  බඩඉරිඟු  කජු  
ගේමිරිස ්  රුඳු  කරාුදනැටි  ුදලත් ඇතුළු  ඩා වැවිලි 
මබෝග වගා සාවර්ධනය  ආශ්රිත කර්මාන්ත හා අපනයන 
ප්රවර්ධන  රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர - கரும்பு, பொைம், மர 

முந்திாிமக, மிைகு, கறுவா, கராம்பு, சவற்றிமை உள்ைிட்ட 

ெிறு சபருந்பதாட்டப் பயிர்ச்செய்மக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுொர்ந்த மகத்சதாழில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி பமம்பாட்டு 

இரா ாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Janaka Wakkumbura -State Minister of  
Development of Minor Crops including Sugarcane, Maize, 
Cashew, Pepper, Cinnamon, Cloves, Betel Related 
Industries and Export Promotion) 
ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

වින්න් වේ යවට් පාිකවභයගිණ ජනතාෙල සහනහක් ලො වදන්න 

තමි  වේ ගැසට් ියව දනහ ියකු ක ණවළේ. ඒණල ්රධානතම 

වහේතුෙ වුවණ් වේ යවට් ජනතාෙවේ අතයෙශය භාණ්සහක් වුගම 

සීිය අධිණ මිලණල විකු න්නල පලන් ගැනීමි . වේණ වුවණ් 

අවගයසථතු මාසහ තුළ. අවගයසථතු මාසහල ණලින් ජූලි මාසව  සීිය 

කිවලයෙක් රුපිහල්  2,5ණල සාමානය වෙවළඳ වපොවළේ වික්ණා. 

අව්රේල් මාසව  20වෙිය දා න්ල අවගයසථතු මාසව  අෙසානහ 

දක්ො අපි සවතොස සහ සවේපණාය වෙවළඳ සැල්ෙලින් රුපිහල් 

225ණල ලංණා සීිය සමාගම සපහන සීිය ලො  වන්නා. ඒ සමඟම 

අවගයසථතු මාසහ තුළ සීිය ආනහනණරුවෙය කප අවනකු ක අහ ක 

සීිය මිල ෙැඩි ණයන්න පලන් ග කතා. ලංණාව  සීිය 

ණර්මාන්තශාලා හතය සීිය වලන්සර් ණළාමප ඒ වලන්සය ක ෙැඩි 

මිලණල ගන්නො.   වලන්සයහක් දැේමාම ඒ වලන්සයහ අඩු 

ණයන්න අපල ෙැහැ. අෙම මිල රුපිහල් 210ි  කිහලා අපි අෙම 

මිලක් දාලා තිුද ා. හැෙැි ප අෙසාන ණාලහ වෙනවණොල සීිය 

කිවලයෙ රුපිහල් 240ල ක වලන්සයවහන් ගන්නො. අපි පසථවසේ 

තමි  දැනග කව ක වේ විධිහල ගන්වන් මිල ෙැඩි ණය ගන්න 

වුෙමනා ියසා කිහලා.  ඒ ියසා අපි වලන්සර් අෙලංගු ණළා. 

වලන්සර් අෙලංගු ණයලා අපි සවතොසල සහ සවේපණාය සමිතිහල 

සීිය  වන්නා පාිකවභයගිණහාල අඩුෙල වදන්න කිහලා. වේ යල 

lockdown ණළ වෙලාව ප ියවයයධාහන ඇඳිික නීතිහ පැනවූ 
වෙලාව  සවතොස සහ සවේපණාය වෙවළඳ සැල් විතයි  ඇයලා 

තිුදවණ්. ඒොව  න ග වපයලිේ හැ ව ා. වසෞඛය අංශෙලින් 

කිහනොප එම වෙවළඳ සැල් ඇතුළල හන්න පුල්ෙන් දහවදවනකුල 

පම ි  කිහලා. ඒණ ියසා තමි  ්රශථනහ ඇති වුවණ්. අවප් යවට් 

වසෙ ගල සීිය ණර්මාන්තශාලාෙල සාමානයවහන් සීිය 

කිවලයෙක් ියෂ්ඨථපාදනහ ණයන්න රුපිහල් 215ක් හනො. එවහම 

වු  ක අපි අදල ක රුපිහල් 210ල යජව  ආහතනෙලල සීිය 

වදනො. පැල්ෙ කත සීිය ණර්මාන්තශාලාෙල සීිය කිවලයෙක් 

ියෂ්ඨථපාදනහ ණයන්න ඊල ක ෙසා වේදලක් ෙැහ වෙනො. අපල වේ 

විධිහල පාඩුෙල සීිය ලො වදන්න න්ේධ වුවණ් වණොවහොමද? 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප මම 102  අෙසාන 

ණාලව  යාජය ඇමතිෙයහා හැටිහල ප කවෙනවණොල අවප් සීිය 

ණර්මාන්තශාලා න්හල්ලම එතවනයල් ලීලයහක් වික්වක් රුපිහල් 

1 0ල.  සීිය ණර්මාන්තවහන් පාඩුි . ඒ ියසා උක් වගොවිහා උක් 

ෙගා ණයන්වන් නැතිෙ වණවසල් ෙගා ණයන්න පලන් ග කතා. අපි 

ආණ්ඩුෙ ගන්නවණොල ලංණාව  සීිය ියෂ්ඨථපාදනහ තිුදවණ් 

වමට්රික්වලොන්  5ප000ණල ක අඩු ්රමා හක්.  ඒණල වහේතුෙ 

102 න් පුමෙ -මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමාවේ යුගවහන් පුමෙ-උක් 

වගොවිහාල සත පහක්ෙ ක උක් වමට්රික්වලොන් එණණල ෙැඩි ණවළේ 

නැහැ. අපි එතවනයල් ආනහනහ නැෙැ කවූො. අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාල කිහලා වේ යලල එතවනයල් වේන එණ 

නෙ කෙලා ලංණා සීිය සමාගවේ කප ගල්ඔහ සීිය සමාගවේ ක 

එතවනයල් ලීලයහණ මිල රුපිහල් 500ක් ණළාප ෙැඩිපුය 120ක් අහ 

ණයලා. හැෙැි ප එතවනයල් මිල ෙැඩි ණළා කිහලා  අවනකු ක බීම 

ෙර්ගෙල මිල ෙැඩි ණවළේ නැහැ. වේ යවට් අයක්කු ියෂ්ඨථපාදනහ 

ණයන මහා පිකමා  ියෂ්ඨථපාදණවහය හතය පසථ වදවනකුල ගිහ වේදල 

ෙන රුපිහල් මිලිහන ,ප160 -ලක්ෂ්ඨ ,1ප600- වේ යවට් ආණ්ඩුෙල 

අපි අයවගන  වන්නා. වේ විධිහල මහා පිකමා  ෙයාපාිකණහන් 

කිහිප වදවනකු අතල ගිහ වේදල ආණ්ඩුෙල අයවගනප වේ යවට් 

ජනතාෙල සීිය අඩුෙල වදන්න අපල පුල්ෙන්ණමක් ලැුද ා.  

ඒ වේදල ඒ විධිහල පාවිච්ිත ණයනො ොවේමප මම උක් 

ණර්මාන්තහ වෙුවවෙන්ප උක් වගොවිහන් වෙුවවෙන් 

වමට්රික්වලොන් එණණල වගෙන වේදල රුපිහල් 650කින් ෙැඩි ණයලා 

 වන්නා. අවුරු ව පහණල පසථවසේ උක් වමට්රික්වලොන් එණණල වගෙන 

මිල රුපිහල් 650කින් ෙැඩි ණයලා වගොවිහාල සහනහක් ලො 

 වන්නා. අවප් උක් ණර්මාන්තහ න යුගම ණයන්න නේ වේ තිවෙන 

භූමි ්රමා හ තුළින් ෙැඩි අසථෙැන්නක් ලො ගන්න නනම. අපි ඒ 

සඳහා අෙශය ණලයුතු ණළා. ජලහ ලො වදන්න විතයක් අපි 

මිලිහන 400ක් ෙැහ ණළා. අපි උසථ ය ේෙලල ක ජලහ ලො  වන්නා. 

අෙශය වපොවහොය ්රමා හ ලො  වන්නා. පුමගිහ ණාලව  

පැල්ෙ කත සීිය සමාගම හලව ක ෙගා ණළ වහක්වලහාය එණකින් 

සාමානයවහන් උක් වලොන්  2ණ අසථෙැන්නක් තමි  ලො වගන 

තිුදවණ්. නවේ කප අපි පැල්ෙ කත සමාගම හලව ක වහක්වලහාය 

එණකින් වලොන් 60ණ අසථෙැන්නක් ලො ග කතා.  වසෙනගල සීිය 

සමාගම හලව ක පුමගිහ ණාලව  වහක්වලහාය එණකින් වලොන් 

42ණ අසථෙැන්නක් තමි  ලො වගන තිුදවණ්. අද වහක්වලහාය 

එණකින් වලොන්  2ණ අසථෙැන්නක් ලො ගන්නො. ඒවණන් 

වගොවිහාල ෙැඩි වේදලක් ලැුද ා.  

 
ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, you have one more minute.  

 
ගරු ජානක වක් ඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප වපොඩි පැහැන ලි කිරීමක් 

ණයන්න තිවෙන ියසා මල තෙ විනාඩි වදණණ ණාලහක් ලො 

වදන්න. 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප 1026ල ඉසථවසල්ලා 

වගොවිවහය අවප් සමාගමල මිලිහන  6 ක්  හ වෙලා තිුද ා. ඒ 

 හ වේදල අපි ණපා හැිකහා. ඒ කිහන්වන්ප ලක්ෂ්ඨ  ප000 ග නණ 

 හ ණපා හැය තිවෙනො. ඊළඟලප උක් ෆැක්ලිකෙල ෙැස ණයන 

වසේෙණහන්ල 1010 අවුරුේවේ වෙයනසථ එණක්  වන්නා. ඒ සඳහා 

මිලිහන 10 ක් ෙැහ වු ා. වසේෙණහන් 1ප,00ක් මම සථිකය ණයලා 

 වන්නා. ඒ ොවේම ජලහ ගන්න වපොකුගම ,4ක් හදා  වන්නා. 
අක්ණය 20ප000ණ අම්තින් උක් ෙගා ණයන්න අෙශය ණලයුතු 

සණසථ ණය  වන්නා. ඒ තුළින් ඉතිහාසව  ෙැඩිම සීිය ියෂ්ඨථපාදනහ 

1012 අවුරුේවේ වණවයන ෙෙ මම ඔෙතුමාල කිහනො. වේ ෙසවර් 

සීිය වමට්රික්වලොන්  0ප000ක් වේ යල තුළ ියෂ්ඨථපාදනහ ණයන්න අපි 

ෙලාවපොවයො කතු ෙනො. සීිය ණර්මාන්තහ න යුගම ණයන්න අපි 

වලොකු ෙැස පිළිවෙළක් වගන වගොසථ තිවෙනො. සාමානයවහන් 

උක් ගහණ පුරුක් 20ක් හල ගන්නො නේප තෙ පුරුක්  ක් ෙැඩි 

ණයන්න වමොනොද ණයන්න නනම කිහලා වසොහා ෙලා ඒ අෙශය 

ණලයු කත අපි ණළා. මහ වපොළවෙන් ෙැඩි ඵලදාෙක් ගන්න අෙශය 

ණලයුතු අපි ණළා. ඒ එක්ණම මිලිහන 400ණ ෙටිනාණමක් ඇති 

හන්ත්ර-සූත්ර අපි අම්තින් අයවගන  වන්නා.  
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වසෙනගල සීිය ණර්මාන්තශාලාෙ සේෙන්ධවහන් දහා ගමවේ 

මැතිතුමා එක්ණ අපල නඩුෙක් තිුද ා. 1001ී රුපිහල් මිලිහන 

550ණල ඒ ණර්මාන්තශාලාෙ විකුගමො. වසෙනගල ණර්මාන්ත 

ශාලාව  සීියප එතවනයල් තිුද ා. ඒ ොවේම සමාගමල අහ ක 

ලංණා ෙැංකු ගිගමවේ තිුද ා රුපිහල් මිලිහන 560ක්. එදා 

වසෙනගල ණර්මාන්තශාලාව  සීිය ියෂ්ඨථපාදනහ නතය ණයලා 

තමි  ඒ පාඩුෙ ණවළේ. අධිණය ව  පැෙැති ඒ නඩුවෙන් පුමගිහ 

මාසව  අපි ජහග්රහ හ ණළා. ොහන 20 ක් නැෙත ෙයක් 

වසෙනගල සීිය සමාගමල අි ති ණයලා  වන්නා. මිලිහන 500ණල 

ෙසා ෙටිනාණමක් සතු ොහන වතොගහක් 1001 ඉඳලා වේ දක්ො 

වගොස ගසා තිුද ා. එහ අපයාධහක්. ණන්තවල් සීිය සමාගම 

ෙහලා ඔක්වතයෙර් මස 02ෙන දාල අවුරු ව 14ක් ෙනො. දැන් 

ණන්තවල් සීිය සමාගම මවේ හලව ක තිවෙන්වන්. ණන්තවල් සීිය 

සමාගමල අහ ක අක්ණය 12ප000ක් ණැවල්ල ගිහින් තිවෙනො. අපි 

ඒවක් මැුවේ ණලයුතු ණයන්න හො තිවෙනො. වේ අවුරුේද තුළ 

එහි ණර්මාන්තශාලා හදන ෙැවඩ් පලන් ගන්නො. ඒ අක්ණය 

12ප000 අපි ෙෙනො.  

 

ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. State Minister, please wind up now. 
 
ගරු ජානක වක් ඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு  ானக வக்கும்புர) 

(The  Hon. Janaka Wakkumbura) 

ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප මල තෙ විනාඩිහක් 

වදන්න. 

වසෙනගල කප පැල්ෙ කව ක ක අද ියෂ්ඨථපාදන ධාිකතාෙ ෙැඩිි . අපි 

වමෙය උක් ෙැඩි ්රමා හක් අරයනො. ඒ ියසා ය කනපුය 

න සථ්රික්ණහල කප වමොනයාගල න සථ්රික්ණහල කප ෙ වල්ල 

න සථ්රික්ණහල ක මැන  වෙන්න ව ලිඔහ නෙ සීිය 

ණර්මාන්තශාලාෙක් ලෙන අවුරුේවේ වපෙයොික මාසහල 

ඉසථවසල්ලා අපි පලන් ගන්නො. ඒ සඳහා වූ ණැය නට් ප්රිණාෙ 

ලෙන සතිව  අපි ණැය නට් මණ්සලහල ඉන ිකප ක ණයනො. තෙ 

සීිය ණර්මාන්තශාලා තුනක් වේ යවට් හදලා අපල අෙශය සීිය 

්රමා වහන් අඩුම ග වන් න්හහල 50ක් වේ යල තුළ ියෂ්ඨථපාදනහ 

ණයන්න අපි ෙලාවපොවයො කතු ෙනො. ලංණාව  හදන සීිය වමොනම 

වහේතුෙක් ියසාෙ ක නැෙත ෙයක් ශත පහකින්ෙ ක ෙැඩි ණයන්න 

වනොවදන ෙෙ මම ියහත ෙශවහන්ම කිහනො. අපි වේ ෙයාපෘතිහ 

සමඟ මිල තෙ අඩු ණයලා වේ යවට් ජනතාෙල සීිය ලො වදන්න 

ෙලාවපොවයො කතු ෙනො.  

සීිය ණර්මාන්තහ නඟා න්ම්වීම වෙුවවෙන් අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා විශාල ෙැස වණොලසක් ඉම් ණය තිවෙනො. ඒ 

සේෙන්ධෙ එතුමාල කප එහල සහාහ ලො ීම පිළිෙඳෙ 

අගමැතිතුමාල කප වේදල් ඇමතිතුමාල කප විෂ්ඨහ භාය ගරු යවේෂ්ඨථ 

පතිය  ඇමතිතුමාල ක මවේ සථතුතිහ පුද ණයනො. අවප් වෙවළඳ 

අමාතය ගරු ෙන් වල ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා කප සවේපණාය වසේොප 

අවළවි සංෙර්ධන හා පාිකවභයගිණ ආයක්ෂ්ඨ  යාජය අමාතය ගරු 

ලසන්ත අලගිහෙන්න මැතිතුමා ක මිල පාලනහ ණයන්න වලොකු 

ෙැස පිළිවෙළක් ්රිහා කමණ ණළා. ඒ ියසා යජහ පැ කවතන් වලොකු 

මැන හ කවීමක් කිරීම ියසාප අද ෙනවිල සීිය අඩු මිලල ලො වදන්න 

අපල පුල්ෙන් වු ා. ගරු ියවහයජය ණායණ සභාපතිතුමියප මම 

නනමම වණවනකුල කිහනොප ජානණ ෙක්කුඹුය ෙන මම ශත 

පහකින් වහය ණාල හික හල වෙලා තිවෙනො කිහලා ඔප්පු 

වුව ො කප වේ පාර්ලිවේන්තුවෙන් ඉෙ ක වෙලා මම වගදය හන 

ෙෙ. සීිය ණර්මාන්තහ න යුගම ණයන්න ඉන ිකහල ක ණලයුතු ණයන 

ෙෙ ්රණාශ ණයමින් මා ියහඬ වෙනො .  

සථතුතිි . 

ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman. You 

have 12 minutes.   

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna to the Chair?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරමසේකර මහතා (මහජන ආරක්ෂක 
අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர - சபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அமமச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
Sir, I propose that the Hon. (Mrs.) Rohini Kumari 

Wijerathna do now take the Chair.  
 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිමයෝජය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනමයන් 

ඉවත් වූමයන්  ගරු මරෝහිණී  මාරි විමේරත්න මහත්මිය 
මූලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு மாண்புமிகு குழுக்கைின் பிரதித் தவிொைர் அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி 

குமாாி விப ரத்ன அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள். 
 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
left the Chair, and  THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI 
WIJERATHNA took the Chair. 

 
[අ.භා. 1.15  

 

ගරු මුකයුදර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு மு ிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප විවශේෂ්ඨවහන්ම වේ යල තුළ 

හන න් නීතිහ ්රණාශහල ප ක ණයප හන න් නීති වයගුලාන් 

පාර්ලිවේන්තුෙ තුළ සේේත ණය ගැනීම සඳහා අද පෙ කෙන වමම 

විොදහල සේෙන්ධවීමල මාහල අෙසථාාෙ ලැබීම ගැන සතුම් 

වෙනො.  

අද ෙනවිල හන න් නීතිහ ්රණාශහල ප ක ණය තිවෙනො. 

වමතැනී මම විවශේෂ්ඨවහන් වදහක් සඳහන් ණයන්න ණැමැතිි . වේ 

ආණ්ඩුව  න්ටින අවප් ෙන් වල ගු ෙර්ධන වෙවළඳ ඇමතිතුමා 

1010 මැි  මාසව   එවණොවළොසථ ෙැිය න න ාන නමි ා පුෙ ක පතල 

සේවේඛ සාණච්ඡාෙක් ලො ී තිවෙනො. එම සේවේඛ සාණච්ඡාව ී 

එතුමා ්රණාශ ණය තිවෙනොප ාඅපල හන න් නීතිහ හලව ක යල 

පාලනහ ණයන්න අෙශයතාෙක් නැහැා කිහලා. ණවුද වමවසේ කිහා 

තිවෙන්වන්? වේ ආණ්ඩුව  ණැය නට් ඇමතිෙයවහක්. එදා මාධය 

්රණාශණ හැටිහල ණලයුතු ණළ අද න්ටින වෙවළඳ ඇමතිතුමා තමි  

ඒ ්රණාශහ ණය තිවෙන්වන්.  

අද අපල නේ වපවනන්වන්ප ආණ්ඩුෙ හැම තිසථවසේම නැහැි  

කිහන වේෙල් තමි  ණයන්වන් කිහන ණාය හි . 1010 මැි  

එවණොවළොසථ ෙැිය න නැති ාන නමි ා පුෙ ක පතල ෙන් වල 

ගු ෙර්ධන ඇමතිතුමා කිහා තිවෙනොප හන න් නීතිහ වගවනන්වන් 

නැහැ කිහලා. නවේ ක ඒණ කිහලා අවුරුේදක් ගත වෙනවණොල 

තවේන්නාන්වසේලා හන න් නීතිහ වගනැවි ක තිවෙනො. ඒ තුළින් 

අපිල වපනී හනොප ණයන්වන් නැහැි  කිහන හැම වේම තමි  දැන් 

වෙන්වන් කිහන එණ.  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

අපි දැක්ණා ඊව -වපවර්දා වෙනවණොල වේ යවට් විවේශ 

සංිතතහ වසොලර් ය ලිහන 1. ණල අඩු වෙලා තිවෙන ෙෙ. මහ 

ෙැංකුෙ කිහනොප අද වෙනවණොල වසොලර් එණණ ෙටිනාණම 

රුපිහල් 101ි  කිහලා . නවේ ක රුපිහල් 101ල වණොවහේෙ ක වසොලර්  
විකු න්වන් නැහැ. අද ොණිජ ෙැංකුෙල වසොලර් එණණ ෙටිනාණම 

රුපිහල් 1,2ි . ඒණ තමි  හාාර්ාහ. එතවණොල මහ ෙැංකුෙ එණක් 

කිහනො. යවට් ොණිජ ෙැංකුෙලින් වසොලර් එණණ ෙටිනාණම 

ඇහුොම රුපිහල් 1,2ි  කිහනො. රුපිහල් 101ල වණොවහේෙ ක 

වසොලර් නැහැ. එවහම නේ වමොණක්ද වේ ණයන විහිල්ෙ? 

ඒවණන්ම වපනී හනොප වේ ආණ්ඩුෙ ඒ හාාර්ාහ අෙවෙයධ 

ණයවගන නැහැ කිහන එණ. එතැියන් පො ජනතාෙ යෙලනො. මහ 

ෙැංකුෙ කිහනොප වසොලර් එණණ ෙටිනාණම රුපිහල් 101ි  කිහලා. 

නවේ ක වෙවළඳ ෙයාපාිකණවහය LCs විෙෘත ණයන්න ගිහාමප 

වසොලර් පිල යලල හෙන්න ගිහාමප වසොලර් එණණ ෙටිනාණම 

රුපිහල් 1,0ල පෙතින්වන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප හන න් නීතිහ ්රණාශහල ප ක 

ණවළේ වමොණලද?  වලයණ ෙසංගතහක් පෙතින ෙෙ මීල අවුරු ව 

එණහමායණල පම  ණලින්ප එනේ 1010 මාර්තු මාසව ී වලයණ 

වසෞඛය සංවිධානහ වින්න් ්රණාශහල ප ක ණළා. එවසේ ්රණාශහල 

ප ක ණය අද ෙනවිල අවුරු ව එණහමායක් ගත වී තිවෙනො. නවේ ක 

ෙසංගත වයයග සේෙන්ධවහන් තෙම ක වේ යල තුළ  ්රිහා කමණ 

ණයන්වන් 24 6 අංණ , දයන ියවයයධාහන හා වයයග ෙැළැක්වීවේ 

ආඥාපනති . ආණ්ඩුෙ ගත වුගම අවුරු ව එණහමාය තුළී වණොවිඩ් 

ෙසංගතහ පාලනහ කිරීම සඳහා අම්තින් එණ නීතිහක්ෙ ක 

වගනාව  නැහැ. 24 6ී බ්රිතානයහන් වින්න් වේ යල පාලනහ 

ණයන විල ෙසංගත වයයග පාලනහ සේෙන්ධවහන් තිුදගම නීතිහ 

තමි  තෙම වේ යවට් තිවෙන්වන්. වණොවිඩ් ෙසංගතහ පලන් වගන 

අවුරු ව එණහමායක් ගත වෙලා තිවෙනො. එවහම නේ වණොවිඩ් 

පාලනහ සේෙන්ධවහන් නීති වගවනන්න තිුද ා; ෙසංගත 

පාලනහ පිළිෙඳ නීති වගවනන්න තිුද ා. ඒ එණ නීතිහක්ෙ ක 

ආණ්ඩුෙ වගනාව  නැහැ. ආණ්ඩුෙ වෙන වෙන නීති වගනාො. 

Port City එණල අදාළ පන ක වණම්ේපත සේමත ණයගන්න 
ණලයුතු ණළා. පිල යලෙල තිවෙන වහොය සල්ලි ටිණප ණල් සල්ලි 

ටිණ ුම ව ණයන පන ක වණම්ේපත  වහල වදෙැියෙය කිහවීමල 

ඉන ිකප ක ණයනො. ඒො ඔක්වණයම ආණ්ඩුෙ හන න්ව  වගනාො. 

නවේ ක වේ යවට් ජනතාෙ වේහු  වදනප දෙසණල 100ක් මැවයන 

ෙසංගතහ පාලනහ කිරීම සේෙන්ධවහන් පන ක වණම්ේපතක් 

වගවනන්න වහය පෙතින ආඥාපනත අම් ක ණයන්න කින්ම 

නීතිහක් වගවනන්න වුෙමනාෙක් තිුදවණ් නැහැ. ආණ්ඩුෙ 

පිම්පසල වෙලා න්ටිහා.  

දැන් වමොණක්ද වෙලා තිවෙන්වන්? දැන් කිහනොප ෙඩු මිල 

ඉහළ හනො කිහලා. දැන් කිහනොප භාණ්ස හංගා වගන ඉන්නො 

කිහලා. හාල් හංගා වගන ඉන්නො ම්; සීිය හංගා වගන ඉන්නො 

ම්. එණ එණ වේෙල් හංගා වගන ඉන්නො කිහලා දැන් කිහනො. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අපි ආණ්ඩුෙල කිහනොප වේ 

වහොයා වපොලිසථ වසල්ලම ණයන්න එපා කිහලා. අපි ඉසථවණයවල් 

හන ණාලව  ණළ වසල්ලම ොවේ වේ ණයන්වන් වහොයා වපොලිසථ 

වසල්ලම.  

ආණ්ඩුෙ ඔක්වණොම වේන්න ඉස අිකනො. සීිය ෙේද ශත 15ල 

අඩු ණළා. හාල් මිල පාලනහ ණයන්න ගැසට් 20ක් විතය ගැහුො. ඒ 

එණ ගැසට් එණක්ෙ ක ්රිහා කමණ ණයන්න ෙැික වු ා. අන්තිමල 

සඩ්ලි න්ිකවසේන කිහපු ග නල තමි  ආණ්ඩුෙ හාල් විකුගමව . 

දෙන්න් දෙස ආණ්ඩුෙල ජනතාෙවගන් විවයයධතා එල්ල 

වෙනවණොලප ආණ්ඩුෙ එණපායලම හන න් නීතිහ ්රණාශහල ප ක 

ණයලා විවයයධහ මර්දනහ ණයන්න ෙලනො. වහොයල හංගවගන 

ඉන්න ෙඩු තිවෙනො නේප ෙැඩි මිලල භාණ්ස විකු නො නේප 

ඒො අල්ලන්න නනම තයේ පන ක තිවෙනො. 2 6  අතයෙශය 

මහජන වසේො පනත තිවෙනො. ඊළඟලප පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත තිවෙනො. ඒො මඟින් වේො පාලනහ 

ණයන්න පුල්ෙන්. අද ක ගිහිල්ලා පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ පනත හලව ක තමි  ෙැලලීේ ණයන්වන්. පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත හලව ක තමි  ගෙසා සීල් 

තෙන්වන්. ඒ ියසා ඒො ණයන්න හන න් නීතිහ නනම නැහැ.  

අද වේ හන න් නීතිහ වගනාව  වමොණලද? ඒණ තමි  තිවෙන 
ගැලම්ෙ. හන න් නීතිහ වගනාව ප යල තමන්වේ පාලනවහන් දෙස 

ග වන් ගිලිහී වගන හන ියසා. ආණ්ඩු විවයයධහ ෙැඩි වෙනො. 

සමාජ මාධයෙල ආණ්ඩුෙල විවයයධහ එල්ල ණයන ්රාාය ෙැඩි 

වෙනො. වදොසථතයෙරු එළිහල ඇවිල්ලා ආණ්ඩුව  වහොයණේ ගැන 

කිහනො. අන්න! වේ ටිණ ආණ්ඩුෙල ඉෙසා ගන්න ෙැහැ. ඒ ියසා 

දැන් ආණ්ඩුෙල නනම වේො මර්දනහ ණයන්න. වෙදය ජහරුෙන් 

ෙණ්සාය මැතිතුමා වසෞඛය අංශව  න් වෙන ගුවවදුවප දූෂ්ඨ ප ෙංාා 

වහළි ණළාමප  ්රණාශහක් ගන්න නනමප CID එණල එන්න කිහලා 

එතුමාල කි ව  ඒණ තමි . තරු  සමාජ මාධය ්රිහාණරුෙකු ෙන 
වෂ්ඨහාන් මාලණ මහතා පාසථකු ඉරුන න වෙයේෙ ්රහායහල වගො වරු 

වූ අහල සාධාය  කෙහ වෙන්න නනම කිහලා ්රණාශ ණළාම ඒ 

තරු හා දෙසථ පහක් CID එණල වගනැල්ලා statements ග කතා. 

පුමගිහ ණාලව  වජනයාල් ශ්රීම ක වජයන් වණොතලාෙල ජාතිණ 

ආයක්ෂ්ඨණ විශථෙවිදයාලහ පන ක වණම්ේපත වගවනනවණොල ඊල 

විරුේධෙ විශාල උේවඝයෂ්ඨ හක් ණයපු අන්තර් විශථෙවිදයාල ශිෂ්ඨය 

ෙල මණ්සලව  ශිෂ්ඨය ්රිහාණාරීන් තෙම අ කඅසංගුව  තො වගන 

න්ටිනොප ියදහසථ ණයන්වන් නැහැප ඇප වදන්වන් නැහැ. ඇි  ඒ? 

වේණ තමි  මර්දනහ. වමන්න වේ මර්දනහ ණයන්න තමි  

ජනාධිපතිතුමාල හන න් නීතිහ වුෙමනා වෙලා තිවෙන්වන්. එවහම 

නැතිෙ වණොවිඩ්-2  මර්දනහ ණයන්න වනොවෙි ප ණල් 

ණසණායවහය අල්ලන්න වනොවෙි . ණල් ණසණායවහය අල්ලන්න 

පුල්ෙන් පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත හලව ක. ණල් 

ණස ණායවහය එම පනත හලව ක අල්ලන්න පුල්ෙන්ප 2 6  
අතයෙශය මහජන වසේො පනත හලව ක අල්ලන්න පුල්ෙන්. ඒණල 

යවට් සාමානය නීති නනම තයේ තිවෙනො. ෙැඩි මිලල භාණ්ස 

විකු නො නේප භාණ්ස යඳො වගන තිවෙනො නේප ඒො 

අල්ලන්න පුල්ෙන් නීති නනම තයේ තිවෙේී වේ උ කසාහ 

ණයන්වන් වෙන ගමනක් හන්නි ප මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිහිය. හන න් නීතිහ වේන්වන් ජනතාෙ මර්දනහ ණයන්න 

කිහලා අපි කි ව  ඒ ියසාි .  

  වේ ආණ්ඩුෙ ෙලහල ප කවෙලා අද වෙනවණොල අවුරු ව 

එණහමායක් ගත වී තිවෙනො.  ඒ අවුරු ව එණහමාය තුළී ආණ්ඩුෙ 

වමොණක්ද ණයලා තිවෙන්වන්?  ණයපු එණ වදහක් අපල කිහන්න. 
වේ ආණ්ඩුෙ වේ අවුරු ව  එණහමාය තුළී එණ වදහක් හිකහල 

ණයලා තිවෙනො. ඒ තමි ප  යවට් රුපිහල් ය ලිහන 2ප150ණ වේදල් 

අච්චු ගහලා තිවෙන එණ. අපල නේ වපවනන්වන් තීන්ත ටිණ 

ඉෙය ෙනතුරු වේදල් අච්චු ගහි  කිහලා. වේණ නේ නෙතින පාලක් 

නැහැ. වමොණදප ආණ්ඩුෙල විණල්ප නැහැප වෙන ක ෙැස පිළිවෙළක් 

නැහැ. හැම ෙැස පිළිවෙළක්ම ගිලිහී ගිහින් තිවෙන්වන්. අද විවේශ 

වේදල් සංිතතව  වසොලර් ටිණ තමි  විහදේ ණයවගන හන්වන්. 

වණොි  තයේ අසීරුතාෙල ලක් වෙලාද කි වෙො කප අන්තිමල අපල 

පිම්පන්න් හිලපු ෙංේලාවේශවහුව ක වසොලර් මිලිහන 150ක් ගන්න 
ත ක කෙහල ආණ්ඩුෙ ප ක වෙලා තිවෙනො. ඒ පිළිෙඳ ොර්තාෙකු ක 

තිේො. ෙංේලාවේශවහන්  හ ග ක වලයණව  පළවේෙැිය යල අපි. 

ෙංේලාවේශහ ගැන අපි ණාා ණයමින් හිටිව  අපල ෙසා ඈත 

පිම්පස තිවෙන යලක් හැටිහලි . නවේ කප ඔෙතුමන්ලා ෙලහ 

ගන්නවණොල කි ව ප 'අපල ආර්ිකණහ හදන්න පුල්ෙන්ප අපි ක 

එක්ණ මහතිර් වමොවහොමඩ් ඉන්නොප අපි ක එක්ණ ලී ක්ොන් යූ ලා 

ඉන්නොප ඒ ියසා අපිල කින් ්රශථනහක් නැහැප අපිල යල භාය 

වදන්නප අපි යල හදලා වපන්ෙන්නේ' කිහලාි . අද අපිල හදලා 

වපන්ෙන තයම වප්නො. මම ඒණ තමි  කි ව  එණ වදහි  

හිකහල ණවළේ කිහලා. සල්ලි අච්චු ගහන එණ විතයි  හිකහල ණයලා 

තිවෙන්වන්. වෙන වදහක් නැහැප හැම පැ කවතන්ම ණසා ෙැටීේ 

තමි  ඇති වෙලා තිවෙන්වන්.  
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අද වණොවිඩ් මර්දනහ ගැන ණාා ණයනො. විවශේෂ්ඨවහන්ම අද 

PCR පරීක්ෂ්ඨ  ටිණ අඩු ණය තිවෙනො. අද දෙසණල පන්දහසණල 

ආසන්න වයයගීන් සංඛයාෙක් හවේ වෙනො. දෙසණල 100ණල ෙසා 

වයයගීන් සංඛයාෙක්  අප අතිකන් විවහය වීවගන හනො. අද අපි ක 

එක්ණ හිලපු ණලාණරුෙන්ප වේශපාලන නාහණහන්ප යලල ෙැසක් 

ණයන්න පුල්ෙන් මිියසථුම න්හම්වදනාප ෙයාපාිකණහන්ප මාධය 

ආහතනෙල හිමිණරුෙන්ප ෙැසක් ණයපු උදවිහ වණොවිඩ් ෙසංගතහල 

වගො වරු වෙලා අප අතිකන් සවේවගන වගොසථ තිවෙනො.  

අද වේ යල ඉතාම අවිියශථිතත ත ක කෙහණල ප ක ණය 

තිවෙනො. එවහම අවිියශථිතත ත ක කෙහණල වගනාපු 

තවේන්නාන්වසේලා අද වේ යල තෙ ක විනාශහ ණයා ඇදවගන හන්න 

හදනො. විවශේෂ්ඨවහන්ම පුමගිහ ණාලව  Al Jazeera එවණන්ප 

BBC එවණන්ප ඉන්න හාව  හින් ව පුෙ ක පවතන් -ඒ න්හම් 

ජාතයන්තය මාධයෙලින්- අපි දැක්ණා අතයෙශය භාණ්ස ෙර්ග 

ලොගැනීම සඳහා වේ යවට් වනොවහකු ක වපයළිේ ඇති වෙලා 

තිවෙන ආණායහ. විවශේෂ්ඨවහන්ම ජනාධිපතිතුමා වින්න් යල තුළ 

හන න් නීතිහ ්රණාශහල ප ක ණළාල පසථවසේ තමි  අපි ඒ හැම 

වපයළිමක්ම දැක්වක්. යවට් භාණ්ස හිඟහක් ඇති වු ාහ කිහන 

්රාායහ ගිහා.  භාණ්ස හිඟහක් තිවෙනොහ කිහන ඒ ්රාායහ 

තෙම ක තිවෙනො. තෙම ඒ වපයළිේ තිවෙනො. ණාලද කිහන්න 

පුල්ෙන්ප සීිය වපයළිම නැහැි  කිහලා? ණාලද කිහන්න පුල්ෙන්ප 

කිික පිටි වපයළිම නැහැි  කිහලා? ණාලද කිහන්න පුල්ෙන්ප හාල් 

වපයළිම නැහැි  කිහලා? ඒ වපයළිේ ටිණ තෙම තිවෙනො. ඒ 

ොවේම ගමසථ වපයළිම ක තිවෙනො. ඒො තෙම තිවෙනො. ඒ 
වපයළිේ නැතිවෙලා නැහැ. අන්න ඒ වපයළිේ තිවෙන ියසා තමි  

ජාතයන්තය මාධය වලයණහලම වපන්ුවව ප අද වේ යල අතයෙශය 

ආහාය ෙර්ගෙල හිඟහක් තිවෙන යලක් වෙලා කිහලා. ඇි ප අපි 

එතැනල ගිව ? තවේන්නාන්වසේලාවේ ෙැරැන  ණළමනාණාික කෙහ 

ියසාප තවේන්නාන්වසේලා අෙශය වෙලාෙල ියන් තීන් ව ග කව ක නැති 

ියසා තමි  එවහම වුවණ්. ණල් ණසණාය වේදලාලිලා ටිණ           

පාලනහ ණයන්න තවේන්නාන්වසේලාල ෙැික වු ා. ඒණ            

ණයන්න තවේන්නාන්වසේලා අවපොවහොස ක වු ා. ඒ ියසා 

තවේන්නාන්වසේලාවේ හිත මිත්රහන්ලප තවේන්නාන්වසේලා ක එක්ණ 

ගුව වදුව ණයපු උදවිහලප පුමගිහ ඡන්දව ී තවේන්නාන්වසේලා ක 

එක්ණ වෙවළඳ ෙයාපාය ණයපු උදවිහල ජනතාෙ රායාවගන ණන්න 

තවේන්නාන්වසේලා ඉස ීලා තිුද ා. අන්න ඒවක් ්රතිඵලහක් 

විධිහල තමි  අද වේ තයේ දරුගම ෙයසනහණල යල තල්ම් ණයලා 

තිවෙන්වන්ප මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහිය.  

හන න් නීතිහ පනෙලා ආණ්ඩුෙ වමොණක්ද වේ ණයන්න 

හන්වන්? අද වේ ආණ්ඩුව  ජනප්රිහභාෙහ අඩු වෙමින් හනො. 

ආණ්ඩුෙ ක එක්ණ හිලපු උදවිහ අද වේ ආණ්ඩුෙ වෙුවවෙන් ණාා 

ණයන්වන් නැහැප ඒ අහ ආණ්ඩුෙ ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න ඉසථසයහල 

එන්වන් නැහැ. ඒ ියසා අද ජනාධිපතිතුමාල නනමවෙලා තිවෙනොප 

ජනාධිපතිතුමාවේ වල්ණේ ණාර්හාලව  ඉඳවගන අම් ක නීති හදලා 

යල පාලනහ ණයන්න. වේ ආණ්ඩුෙල විරුේධෙ නැවඟන විවයයධහප 

ණාා කිරීවේ ියදහසප උේවඝයෂ්ඨ හ කිරීවේ ියදහසප තමන්වේ 

අදහසථ ලිවීවේ ියදහසප ඒ න්හම් ියදහසථ ්රිහාමාර්ග මර්දනහ ණයලා 

ජනාධිපති ණාර්හාලහ තුළ ඉඳවගන අම් ක නීති හදලා යවට් 

පාලනහ වගනහන්න තමි  එතුමා හන න් නීතිහ හයහා විශාල 

ෙලහක් ලො ග කව ක. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අපි නැෙත ෙතාෙක් අුනරු 

යුගහණල හන වපය ියමිති පහළ වෙලා තිවෙනො. ඒ වපය ියමිති 

එක්ණ අපල අද කිහන්න න් වවෙලා තිවෙනොප අද යවට් තිවෙන 

ආර්ිකණ ත ක කෙහ ක එක්ණප සමාජීමහ ත ක කෙහ ක එක්ණප 

වේශපාලන ෙලපිලාෙ ක එක්ණ වේ ආණ්ඩුෙල වේ විධිහල තෙ ක 

ඉසථසයහල හන්න වනොහැකි ෙෙ. ඒ ියසා වේ ආණ්ඩුෙල විරුේධෙ 

නැඟී න්ටින ජනතා ෙලව ග ක එක්ණ එණතුවෙලා අපි ෙැස 

ණයනොහ කිහන ණාය හ මතක් ණයමින්ප මවේ ණාාෙ අෙසන් 

ණයනො.  

සථතුතිි . 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු විජිත වේරුවගොස යාජය අමාතයතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 

6ණ ණාලහක් තිවෙනො. 

 

 

[අ.භා. 1.,6  

       
ගරු විකයත මේරුමගොඩ මහතා (දහේ පාසැේ   ළිරිමවන් හා 
ිමක්ෂූ අධයාපන රාජය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு வி ித பபருசகாட - அறசநறிப் பாடொமைகள், 

பிாிபவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இரா ாங்க 

அமமச்ெர்)  

(The Hon. Vijitha Berugoda -State Minister of Dhamma 
Schools, Pirivenas  and Bhikkhu Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අතයෙශය ආහාය ද්රෙය 

හිඟහකින් වතොයෙ සැපීමමල කප ආහාය සැඟවීම ෙැළැක්වීම 

සඳහා ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගැසට් මඟින් ්රණාශහල ප ක ණළ 

හන න් නීති වයගුලාන් සේමත කිරීම සේෙන්ධවහන් අද දෙවසේ 

පැෙැ කවෙන විොදව ී අදහසථ දැක්වීමල අෙසථාාෙ ලොීම 

පිළිෙඳෙ ඔෙතුමිහල සථතුතිෙන්ත වෙනො. 

අද වණොවිඩ් ෙසංගතහ වේල් වලයණහම වෙළා ගියේී ශ්රී 

ලංණාෙල ක ඒවණන් මිවදන්න ෙැික වුගම ෙෙ අපි දන්නො. 

ෙර්තමානව  අපල විශාල අයෝවහයග ග නාෙණල වේහු  වදන්න 

න්ේධවෙලා තිවෙනො. ඒ අයෝවහයග තමි ප මිියසථ ජීවිත වේයා 

ගැනීමප ඒ ොවේම පුයෙැන්හන්ල ජීෙ ක වීම සඳහා අෙශය ද්රෙය 

සැපීමම සහ සාමානය අයුිකන් යාජය පාලනහ ණයවගන හමම. 

වමහිී අපි  එණ ණාය හක් දැක්ණා. ජනතාෙල අතයෙශය ආහාය 

ද්රෙයප අතයෙශය ධෂ්ඨධප ඒ න්හම් ම වේෙල් සාධාය  විධිහල ලො 

වදන්න තමි  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කප වේ ආණ්ඩුෙ ක උ කසාහ 

ණවළේ. හැෙැි ප ෙයාපාිකණ ක්වෂ්ඨේත්රව  න්ටින සමහය අහ අධිණ 

ලාභහක් ලෙමින්ප පාිකවභයගිණ ජනතාෙ ගසා ණමින් තමන්වේ 

මඩිහ තය ණයගන්න උ කසාහ ගන්නා ෙෙ ක අපි දන්නො. එහ 

ෙැළැක්වීම සඳහා පෙතින නීති රීති ්රමා ෙ ක නැති ියසාප අෙශය 

නීති රීති සණසථ  ණළ යුතු වෙනො. 

ඉතිහාසව  වේ යල විවිධ අෙදානේ ත ක කෙෙලල වේහු   වන් 

ෙෙ අපි දන්නො. තරු  නැඟිටීේ අෙසථාා වදණණී වු ා. තිසථ 

අවුරු ව සාහන්ණ යුේධහක් තිුද ා. තෙ පැ කතකින් ුමනාමි 

ෙයසනහ ආො. ඒ හැම අෙසථාාෙණීම වේ යල වේයා ගැනීමල 

එෙණල හිලපු පාලණහන් සම ක වු ා. එම ියසා අපි වේ 

අයෝවහයගහ ක ජහග්රහ හ ණයන්න නනම. වේ අයෝවහයගහල 

සාර්ාණෙ වේහු  ීලාප වණොවිඩ් ෙසංගතහ පයාජහ ණයලා වේ යවට් 

ජන ජීවිත ුමයක්ෂිත ණයන්නි  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කප වේ 

ආණ්ඩුෙ ක උ කසාහ ණයන්වන්. ඒ සඳහා පෙතින නීති රීති 

්රමා ෙ ක නැතිනේ අම්තින් නීති රීති වේන්න අෙශය වෙනො. 

අම්තින් නීති රීති වගවනන්වන් කප මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත 

හලව ක හන න් නීති වයගුලාන් පනෙන්වන් ක වේ යවට් ජනතාෙ 

ජීෙ ක ණයෙන්නි ප වේ යවට් සාමානය ජනතාෙ -පාිකවභයගිණහන්- 

ුමල්තයහක් ෙන ෙයාපාිකණ මාෆිහාවෙන් ආයක්ෂ්ඨා ණය ගන්නි . 

විවශේෂ්ඨවහන් වේ හන න් නීති වයගුලාන් පැවන ව  එම ියසාි . 

ජනාධිපතිතුමා ගැසට් පත්රහක් මඟින් එහ ්රණාශහල ප ක ණළාම 

න න 2 ණල තමි  ්රිහා කමණ වෙන්වන්. හැෙැි ප එහ නීතිහක් 

ෙෙල ප කවෙන්න පාර්ලිවේන්තුව  අපි න්හම්වදනාම එණඟතාෙ 

පළ ණයන්න නනම. එවහම වුව ො ක තමි  වේණ නීතිහක් ෙෙල 

ප ක වෙන්වන්. වේ යවට් ජන ජීවිතහ ුමයක්ෂිත ණයන්න නේ 

පාිකවභයගිණ භාණ්ස හා වසේො සාධාය  මිලණල ලො ගැනීවේ 

අෙණාශහ යජහක් විධිහල සේපූර්  ණයන්න නනම. එම ියසා තමි  

වේ නීති රීති ්රිහා කමණ ණයන්නල අෙශය පුමය ම සණසථ 

ණයන්වන්. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

අපි දන්නොප අවප් යවට් වෙවළඳ වපොළ තුළ සීිය මිල රුපිහල් 

120ප රුපිහල් 110 දක්ො ඉහළ ගිහ ෙෙ. එහ පාලනහ කිරීම සඳහා 

වේ ෙන විල අෙශය ණලයුතු ණය තිවෙනො. දැන් සවතොසප 

සවේපණාය ආහතනප Budget Shops, Food Cityෙලින් ුම ව සීිය 

කිවලයග්රමේ එණක් රුපිහල් 215ණල කප   වඹුරු සීිය කිවලයග්රමේ 

එණක් රුපිහල් 214ණල ක ලො ගැනීමල හැකිහාෙ තිවෙනො.  සීිය 

මිල පාලනහ කිරීම සඳහා තමි ප නීතයුවූලල වනොෙන විධිහල 

වතොග රැසථ ණයපුප ඒ ොවේම ලිහාපන ංිත වනොණළ වතොග ගෙසා 

ෙලලන්න පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ ණලයුතු ණවළේ. ඒ 

ොවේම අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථෙයවහක් ප ක ණයලා අදාළ 

නීතිමහ පුමය ම හැ වොල පසථවසේ තමි  එම ෙැලලීේ තෙ තෙ ක ෙැඩි 

වුවණ්. වේ යවට් මහ ජනතාෙප විවශේෂ්ඨවහන් ජනමාධය -ාවදය ා 

නාළිණාෙප ාහිරුා නාළිණාෙ සහ අවනකු ක වපෞේගලිණ මාධය-  

ුදේධි අංශ වේ සඳහා අෙශය වතොයතුරු සපහා  වන්නා. වේ 

වෙනවණොල ඒ න්හම් ගෙසා ෙලලාප ඒොව  තිුදගම වතොග මිලී 

වගන ඒො ජනතාෙල සාධාය  මිලණල වෙදා ීමල අෙශය ණලයුතු 

ණයමින් තිවෙනො. එම ියසා හන න් නීති ත ක කෙහක් ්රණාශ 

ණයන්වන්ප වණොවිඩ් ෙසංගතහල වේහු  ීලා වේ යවට් ජනතාෙ 

ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න කප ඔවුන්වේ ජන ජීවිතහ ුමයක්ෂිත ණයන්න කප 

අතයෙශය ආහාය ද්රෙය සාධාය  මිලණල ලො ීමල ක ෙෙ 

විවශේෂ්ඨවහන් වේ වමොවහොව ක අපි න්හිප ක ණයන්න නනම. ඒ 

ොවේම වේ අයෝවහයගහ ජහ වගන වේ යවට් ජනතාෙල තමන්වේ 

ජීවිත ුමයක්ෂිත ණය ගැනීමල අෙශය අෙණාශහ ියර්මා හ 

ණයනොහ කිහන ණාය හ ක සඳහන් ණයන්න නනම.   සථතුතිි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වහක්ලර් අප්පුහාමි මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 4ණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 

[අ.භා. 1. ,  

 
ගරු මහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண்புமிகு சஹக்டர் அப்புஹாமி)  

(The Hon. Hector Appuhamy) 

සථතුතිි ප මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහිය.  

විවශේෂ්ඨවහන් මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක හන න් 

නීතිහ සේේත ණයගන්න පාර්ලිවේන්තුෙ තුළ සාණච්ඡා ණයන වේ 

වමොවහොව ක මම පළවේවෙන්ම කිෙ යුතු ණාය හක් තිවෙනො. 

ගරු ජානණ ෙක්කුඹුය යාජය අමාතයතුමා සීිය සමීම ගැනි ප සීිය 

ණර්මාන්තශාලාෙ ගැනි  ණාා ණළා. එතුමාල අපි සථතුතිෙන්ත 

වෙනො. වමොණදප එතුමාවේ අමාතයාංශහ හයහා එතුමා උ කසාහ 

ණයනොප වේ යලල අෙශය සීිය ටිණ සපහන්න කප 

ජාොයේණායහන්වගන් වේ යල වේයා ගැනීමල ක.  හැෙැි ප එතුමා 

ඒ විධිහල ආයක්ෂ්ඨා ණය ගන්න හනවණොල වේදල් අමාතයාංශව  

ජාොයේණාය ආර්ිකණ ඔසථතාර්ලා සීිය එක්ණ ාවේේා ගහනො.  ඒ 

ාවේේා එක්ණ තමි  අවප් වේ සමහය අෙංණ ඇමතිෙරුන්ල සහ 

මන්ත්රීෙරුන්ල ඉසථසයහල හන්න වෙලා තිවෙන්වන්.  ආණ්ඩුව  

ඉන්නප ගවමන් පාර්ලිවේන්තුෙල ආපු අහිංසණ මන්ත්රීෙරු ටිණ 

තමි  වේ ියසා තැවළන්වන්. හැෙැි ප ඒ මන්ත්රීෙරු වනොදන්නො 

වු ාලප ආණ්ඩුව  ඉහළ ඉන්න අහ ෙල ණයවගන ඉන්න 

ජාොයේණාය ණණ්සාහේ තමි  එතුමන්ලා තළන්වන්ප එතුමන්ලාල 

ගමල හන්න ෙැික තැනල ප ක ණය තිවෙන්වන්. තවේන්නාන්වසේලා 

ඒ ගැන විවශේෂ්ඨ අෙධානවහන් ඉන්න කිහා මම ඉල්ලා න්ටිනො. 

අද වේ හන න් නීතිහ පනෙන්න හදන වහේතුෙ වමොණක්ද? 

ආණ්ඩුෙල විරුේධෙ ණැයලි ගහන්වන් වේ යවට් ජනතාෙ සහ වේ 

යවට් ෙයාපාිකණහන්ද? හන න් නීතිහ පනෙන්න හදන්වන් ඒ ියසාද? 

සාමානයවහන් හන න් නීතිහ පනෙන්න නේ යවට් හේකින් 

වණොලසක් ආණ්ඩුෙල විරුේධෙප යලල විරුේධෙ ණැයලි ගහන 

ෙැසසලහනක් තිවෙන්න නනම. අද ණැයලි ගහන එණක්ද වේ 

තිවෙන්වන්? ආණ්ඩුව  තිවෙන අසම කභාෙහ ියසාප වපොවහොට්ම්ෙ 

පක්ෂ්ඨව  ආණ්ඩුෙ රුපිහල ොල් ව ණයපු ියසා සහ අද 

ෙයාපාිකණහන්ල ෙයාපාය ණයවගන හන්න ෙැික ියසා තමි  

භාණ්සෙල මිල ඉහළ හන්වන්.  අද මිල ඉහළ ගිහිල්ලා නැ කව ක 

වමොන භාණ්ෙලද කිහන්න? හාල් ටිණප සීිය ටිණප වපොල් ටිණප 

පිකප්පු ටිණ විතයක් වනොවෙි ප ම්ගම ඇවට් ඉඳලාම අද මිල ඉහළ 

ගිහිල්ලා තිවෙන්වන්. අද ෙැන්කිළි වපයච්ිතව  පො මිල ඉහළ 

ගිහිල්ලාි  තිවෙන්වන්. අද ෙැන්කිළිහක් හදාගන්න ෙැහැ. අවප් 

මිියුමන්ල ෙැන්කිළිව  ණයන්න නනම වේ ණයන්න ණැලහල හන්න 

වෙලාි  තිවෙන්වන්. එෙැිය ත ක කෙහක් තමි  තවේන්නාන්වසේලා 

උදා ණයලා තිවෙන්වන්. අද වගහක් හදාගන්න න්වමන්ති 

වණොට්ලහක් ගන්න නැහැ; ෙැන්කිළිහක් හදාගන්න න්වමන්ති 

වණොට්ලහක් ගන්න නැහැ; අද වගදය ෙහිකන් ණයගන්න විධිහක් 

නැහැ; ොහනහක්ප වමයලර් සි ණල් එණක්ප ඒොල අෙශය අමතය 

වණොලසථ ටිණ -වේ න්හම් වේ- ගන්න ෙැහැ. වමෙැිය ත ක කෙහක් 

අද යවට් තිවෙන්වන්. වේ යවට් එෙැිය ත ක කෙහක් තිය හී තමි  

අද වේ හන න් නීතිහ පනොප ජනතාෙවේ වෙල්ල මිිකණලා යල 

පාලනහ ණයන්න හදන්වන්. 

අද ෙලන්නප වෙවහ ක ටිණල වමොණක්ද වෙලා තිවෙන්වන් 

කිහලා. ඒ ොවේම අද Antigen Tests, PCR tests ගැන ෙලන්න. 

අද වේ යවට් ෙසංගතහ ක තිවෙන වෙලාව  ජනතාෙ ඒවණන් 

වේවයන්න උ කසාහ ණයන හැම වමොවහොතණම ජනතාෙ 

අපහුමතාෙල ප ක වෙනො. වමොණදප අහස උසල මිල ඉහළ ගිහ 

පරීක්ෂ්ඨ  තමි  ජනතාෙල ණයගන්න  න්ේධ වෙලා තිවෙන්වන්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අද සීිය මාෆිහාෙ ගැන ණාා 

ණයනො. ඔෙතුමිහ ක දන්නොප ආණ්ඩුව  න්හම්වදනා ක දන්නොප 

වේ ආණ්ඩුෙ සීිය ෙේද රුපිහල් 50 ඉඳලා ශත 15 දක්ො අඩු ණළ 

ෙෙ. මතණ තිහාගන්නප විල්මා සමාගම කිහන්වන් වෙන ණවුරුෙ ක  

වනොවෙි ප වේදල් අමාතයාංශව  එණ වණොලසක් ෙෙ. සීිය ෙේද ශත 

15ල අඩු ණයේී විල්මා සමාගමල කි ොප ාදැන් ඔන්න සීිය ටිණ 

අයවගන එන්නප මඟ තිහා ගන්නප අපි එතැනල ආොල පසථවසේ  

ෙේද අඩු ණයලා වදන්නේා කිහලා. ඊළඟ  ල ෙේද අඩු ණයලා 

 වන්නා. ෙංාාෙ වණොපම ද? රුපිහල් ය ලිහන ,5ණල ෙැඩිි . වේණ 

තමි  ඉතිහාසව  වලොකුම වේදල් ෙංාාෙ. වේ ෙංාාව  සල්ලි ටිණ 

ගිව  ණාලද? ඔෙතුමන්ලා වේයා ගන්න හදන්වන් විල්මා 

සමාගවේප වහොය ජාොයේණාය ණණ්සාහවේ ෙංාා ටිණ. වේ ෙංාාෙ 

ණවළේ අහිංසණප  වප්ප ක මිියුමන්වේ දහන හ ණුනල් උයා ගියමිුවි . 

එම ියසා  ජනතාෙල ණන්න නැතුෙ ඉේී ජාොයේණරුෙන් ණන 

එණ නතය ණයන්න කිහාි  අපි කිහන්වන්. 

වේ සීිය ජාොයම ණයන වෙලාව  වමොණක්ද ණවළේ? සීිය ෙේද 

ශත 15ල අඩු ණළ ගමන්  සීිය ටිණ වගනැල්ලාප වේ යවට් න්ටින 

සීිය වගන්ෙන අවනක් ෙයාපාිකණහන්ල  වන්නා. ලංණාව  හිලපු 

සීිය වගන්ෙන අවනක් සාමානය  ෙයාපාිකණහාල වමොණද වුවණ්? 

ඒ අහ වගන්වූ සීිය ටිණ ඒ අහවේ ගුදේෙල තිුද ා.  ඒ අහ ෙැඩි 

වේදලල ෙ ව වගෙලාි  ඒ සීිය වගනැල්ලා තිුදවණ්. ඒවගොල්ලන්ල 

අඩු මිලල සීිය වදන්න වු ා. එම ියසා ඒවගොල්ලන්ල පාඩු වු ා. 

සවතොස ෙැඩිවහන් සීිය ග කතා. එම ියසා සවතොසල පාඩු වු ා.   

විල්මා සමාගම වේ ජාොයවේ සේපූර්  ලාභහ ග කතා. ඒණල 

සේෙන්ධ ආර්ිකණ ඔසථතාර්ලාල ක එක්ණි  ඒ  ලාභහ ගිව . එම 

ියසා තවේන්නාන්වසේලා වේ වපනී න්ටින්වන්ප ගවේ ගිහිල්ලා හැම 

දාම ෙැගමේ අහන්වන් ඒ ආර්ිකණ ඔසථතාර්ලා ඉහළින් ඉඳන් ණයන 

වේෙල්ෙලලි  කිහන එණ අපි මතක් ණයන්න නනම. භාණ්සෙල 

මිල අඩු ණයලා වදන්න ෙැික නේ වමොණලද වමවහම ආණ්ඩුෙක්? 

විමල් වීයෙංශ ඇමතිතුමා නණ තමි  පුමගිහ ණාලව  න ගින් න ගලම 

කි ව . ෙඩු මිල අඩු ණයලා වදන්න ෙැික නේ වමොනොලද 

ආණ්ඩුෙක්? එවහම නේ යල ණයන්න ආණ්ඩුෙක් ෙැසක් නැහැ 
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වන්. ජනාධිපතිතුමා විතයක් හිටිහා නේ ඇති වන්. වේ 

පාර්ලිවේන්තුෙ ෙැසකු ක නැහැ වන්.  

දැන් හාල් වමයල් සේෙන්ධ ත ක කෙහ වමොණක්ද? ආණ්ඩුෙ 

දැන් ගිහිල්ලා හාල් වමයල් හිමිහන් එක්ණ සාණච්ඡා ණයනො. 

පුල්ෙන් නේ තවේන්නාන්වසේලාවේ ඇමතිෙරුන්වේ වමයල්ෙලින් 

හාල් ටිණ මිල අඩු ණයලා වගනැල්ලා වදන්න. පුල්ෙන් නේ 

අල්ලලා වගනැල්ලා වදන්න. අල්ලන්න ෙැහැ.  සීිය ටිණ ක 

ඇල්ම්ො ද? නැහැ. සන්දර්ශනහක් විතයි  ණවළේ. මහ වලොකුෙල 

පිිකෙය අයවගන ගිහිල්ලාප හවේදාෙල හල ක ණයලා ොවේ ගිහිල්ලා  

කි ොප ාඔහවගොල්ලන්වේ සීිය ටිණ සවතොසල වදන්න. අපි සල්ලි 

වදන්නේා කිහලා. කිවලයෙක් රුපිහල් 45ල වදන්න තිවෙන සීිය 

ටිණල සවතොවසන් කිවලයෙණල රුපිහල් 210ක්ප 215ක් අයවගන  

ෙයාපාිකණහාල වදනො. හන න් නීතිහ පැනවීවේ වහයජනාෙක් 

පාර්ලිවේන්තුෙල වගනැල්ලාප එහ වේල් වලයණහලම ්රණාශ ණයලාප 

අවප් යවට් ණන්න නැති ත ක කෙහක් උදා වෙලා තිවෙනොප ණන්න 

ටිණ වදන්න නේ හන න් නීතිහ පනෙලාප තුෙක්කුෙ වෙල්ලල තිහලාප 

ෙයාපාිකණහාවගන් උ වයාවගන මිියුමන්ල ණන්න වදන්න නනම 

කිහලා මතහක් වගොසනඟලාප  අපල හිනාවෙන්න වලයණහලම ඉස 

සලසථෙලාද වේ යල ණයන්න හදන්වන්? අපි කිහන්වන් වමන්න වේ 

ගැන තවේන්නාන්වසේලා වහොඳ අෙවෙයධවහන් ඉන්න කිහාි .  

අද දෙවසේ ක මායවිල සවතොස කීික සේො කිවලය එණ රුපිහල් 

120ල විකු නො. ඒ මිලල කීික සේො ග කතු ය ල මවේ 

 වයණානහල එො තිවෙනො. ඒ ය ල දැන් මා ළඟ තිවෙනො. අද ක 

ඒ මිලල කීික සේො විකු නො. සවතොස තමි  විකු න්වන්. 

සවතොස ණාවේද? ආණ්ඩුව  වන්. එවහම නේ මතණ තිහාගන්නප 

වේ ජාොයම හැම තැනණම න්ේධ ෙන ෙෙ.   

අපි අෙධාය හ ණය කිහනොප දැන් වේ ණයන්න හදන වේ 

ගැන වහොඳින් හිතා ෙලන්න කිහලා. වේණල තමි  ඔෙතුමන්ලා 

හැලනෙ ලක්ෂ්ඨහණ ජනතාෙවේ ඡන්දහ ලොග කව ක. වේණල තමි  

තුවනන් වදවක් ෙලහ ඉල්ම්ව . වේණල තමි  වින්ෙන ආණ්ඩුක්රම 

ෙයෙසථාා සංවශයධනහ සේමත ණයලා ඉල්ම්ව . ඇි  ඒ? තමාල 

ෙැස ෙැහැ කිහලා දන්නා ියසාි . ෙැස ෙැික වු ාම ණයන්න නනම 

වමොණක්ද? ෙැස ෙැික වු ාම තුෙක්කුෙ වෙල්ලල තිහලා තමි  ෙැස 

ණයන්න පුල්ෙන්. තුෙක්කුෙ වෙල්ලල තිහලා තමි  ආණ්ඩුෙල 

වේරී ඉන්න පුල්ෙන්. ඒණලි ප වේ හන න් නීතිහ දැේවේ. වේණ 

අසථවසේ තිවෙන්වන් මර්දනහ.  

්රශථන එේී වේ යවට් ජනතාෙ ඉන ික ණාලහ තුළ පායල ෙැහැලා 

තමන්වේ අි තිොන්ණේ ඉල්ලන වණොලප ාණන්න ටිණ ීපල්ලාප 

වෙොන්න ටිණ ීපල්ලාා කිහලා ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලන වණොල 

වමොණද වෙන්වන්? ඔෙතුමන්ලාල මතණ ඇති ජනතාෙ එදා ෙතුය 

ඉල්ලපු වෙලාව ප වතල් ඉල්ලපු වෙලාව  වෙඩි තිහපු විධිහ. 

අන්න එතැනල තමි  නැෙත ෙතාෙක් එන්වන්. ණම ගහලාප ණම 

ගහලා මිියුමන් යෙලලා ඡන්ද ටිණ අයවගනප නැෙත ෙතාෙක් 

ෙලහල ආො. අය විධිහලම මිියුමන්වේ වෙල්ල මිිකණාප 

මිියුමන්වේ ඔල්ෙල තුෙක්කුෙ තිහලාප ුම ව ෙමන් එවණන් අයවගන 

ගිහින් හිය ණයන්නප ඒ න්හම් වේ ණයන්න තමි  වේ හන න් නීතිහ 

වගනැල්ලා තිවෙන්වන්.  

වේ ගරු සභාව ී අමාතයෙයවහක් හමක් පිළිග කතා. ඒ 

අමාතයෙයහා වමොණක්ද කි ව ? එතුමා කි ොප ාුම ව ෙමන් එවණන් 

එදා ණයපු වේ වනොවෙි  අද ණයන්වන්. එදා ණවළේ වහොවයන් 

උසථසන් ගිහ එණ. අද ණයන්වන් ුම ව ෙමන් එවණන් ෙහසණ අහ 

වගියහලා vaccines ගහන එණා කිහලා. ඒ කිහන්වන් වේ 

ආණ්ඩුෙ පිළිවගන ඉෙයි ප එදා ුම ව ෙමන් එවණන් ගැහුව  වෙන ක 

වේමක් කිහලා. එවහම නේප ඒ ුම ව ෙමන් එවණන් ණළ වේ එතුමා ම 

පිළිගන්නො. ඒ කිහන්වන් ආණ්ඩුෙ පිළිවගන තිවෙනොප එදා ුම ව 

ෙමන් එවණන් මිියුමන් අයවගන ගිහින් අතුරුදහන් ණළාප අද ුම ව 

ෙමන් එවණන් මිියුමන් අයවගන ගිහිල්ලා vaccines ගහනො 

කිහලා. අපල ෙහප හන න් නීතිහ පාවිච්ිත ණයලා vaccines ගහලාම 

'වේම' වදි ද කිහලාි . ඒ ියසා අපි ජනතාෙල කිහනොප සූදානමින් 

ඉන්න කිහලා. වමොණදප පය  ණාලව  න්ේධ වෙච්ා න් වවීේෙල 

අෙතාය ටිණ නැෙත න වනන් න න ඔෙතුමන්ලා වෙත එනො. ඒ 

ෙෙ ක න්හිප ක ණයවගන ඉන්න. ඒ පය  ණයපු වේෙල් ටිණ 

ණයන්න තවේන්නාන්වසේලා හැලනෙ ලක්ෂ්ඨහක් ආණ්ඩුෙල ෙලහ 

 වන්නා. ඒ ෙලහ  වන්ුව තවේන්නාන්වසේලාල අද ගවේ කිහන්වන් 

වමොනොද කිහලා අවප් ගේෙල ඉන්න න්හම් මන්ත්රීතුමන්ලා 

දන්නො. ඒ ියසා ාආණ්ඩුෙ ියවහයජනහ ණයනප ගේෙල මන්ත්රීෙරු 

ප ා කිහලා තමි  අපල කිහන්න තිවෙන්වන්. අපි කිහනොප 

ජනතාෙ වෙුවවෙන් නනමම වදහණල වේහු  වදන්න අප ජනතාෙ 

සමඟ එණ වපොකුයල න්ටින ෙෙ. වෙොවහොම සථතුතිි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ාාමය සේප ක දසනාහණ මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 

6ක් තිවෙනො.  

 

[අ.භා. 1.51  
 

ගරු චාමර සේපත් දසනායක මහතා 
(மாண்புமிகு ொமர ெம்பத் தெநாயக்க) 

(The Hon. Chamara Sampath Dasanayake)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප මවේ පාර්ලිවේන්තු 

ජීවිතව  හන න් නීතිහ පිළිෙඳ විොදහණී ණාා ණයන්න මල ලැුදගම 

පළවේෙන අෙසථාාෙ තමි ප වේණ. හැෙැි ප අපි පුංිත ණාලව  ඉඳන් 

-2 4, ෙර්ෂ්ඨව  ඉඳන්- වේ යවට් අවුරු ව පහප හහප හතප අල ආී 

ෙශවහන් එණ න ගලම හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ වු ා.  

හන න් නීතිහ පනෙන්න පලන් ග කව ක අද එහා පැ කව ක න්ටින 

අහවේ පක්ෂ්ඨහණ අප්පච්ිතලාි . ඒප අද වමවලොෙ නැති එවලොෙ ගිහ 

අහ. ඒ අප්පච්ිතලා කීපවදනා හන න් නීතිහ පනොවගන අවුරු ව 

ග නක් වේ යල ණයවගන ආො. 2 44ප 2 4  ණාලව  යන්ජන් 

විවජ්ය කන මහ කමහලා එණ න ගල අවුරු ව තුනහතය හන න් නීතිහ 

්රිහා කමණ ණළා. මිියුමන් මයන්නප තරු හන් මයන්නප 

තරු හන් ගංගාෙල පා ණයන්නප ලහර් උස හෙන්න හන න් නීතිහ 

පනෙන්න වේ පාර්ලිවේන්තුෙ පාවිච්ිත ණළා. ඒ ොවේමප ද්රවිස-

ඊළාේ යුේධහ වේල් ණයවගන ෙර්ෂ්ඨ 2 4, න්ල 100  ෙනණල් 

රැසථවීේ න නෙල වේ පාර්ලිවේන්තුව  ියකු ක වූ හැන්සාඩ් ොර්තා 

අයවගන ෙැම්වෙො ක දකින්න ලැවෙන්වන්ප ාහන න් නීතිහ මසකින් 

ීර්ඝ ණළාප මසකින් ීර්ඝ ණළාා කිහලාි . ඒ ණාලව  

රූපොහිියව  හා ගුෙන් වි වලිව  ්රෙෘ කතිෙලින් අහන්න ලැුදවණ්ප 

ාහන න් නීතිහ මසකින් ීර්ඝ ණළාා කිහලාි . මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිහියප හැෙැි ප අද අපි වේ පාර්ලිවේන්තුව ී හන න් නීති 

වයගුලාන් පිළිෙඳ වහයජනාෙ අුවමත ණයන්වන් ඇි ? වේශපාලන 

ියදහන්න් පුමෙ වේ යලප වේ වලයණහ වෙන ක ණෙදාණෙ ක වේහු  

 වන්වන් නැති භහානණ ෙයසනහණලප එනේ වණොවයයනා 

ෙයසනහල වේහු  වදන අෙසථාාෙණ වේ යවට් තිවෙන ගැලම් 

විසඳීමල තමි  අද අපි හන න් නීති වයගුලාන් ්රිහා කමණ කිරීම 

පිළිෙඳ වහයජනාෙ අුවමත ණයන්න ණලයුතු ණයන්වන්.  ණාල  

වු  ක කිහන්න පුල්ෙන්ප වනොවහක් ෙඩුෙල මිල ගැන. සමහය 

මන්ත්රීතුමන්ලා වේ දෙසථෙල ෙැන්කිළි වපයච්ිතහ ගැන 

පාර්ලිවේන්තුව ී ණාා ණයනො. ඒ මන්ත්රීතුමන්ලා ෙැන්කිළි 

වපයච්ිතහ ගැන වනොවෙි  ණාා ණයන්න නනම.  

වලයණව  අවප් යලල ෙසා න යුගම යලෙල ජනතාෙ අද ෙසල 

ව ලක්ෙ ක ණන්න ෙැික ත ක කෙහණල ප ක වෙලා ඉන්වන්. ඒ 

යලෙල් අද වණොවයයනා ෙයසනහ හවේව  ද  ගහලා තිවෙනො. 

අපල ඒ ණාය හ පිළිගන්න වෙනො. නසථවේලිහාව  එණ 

්රාන්තහණ වණොවයයනා වයයගීන් වදවදවනකුප තුන් වදනකු හුම 

වෙච්ා වෙලාව  වේල් නසථවේලිහාෙම lock down ණළා. ඒ 

අෙසථාාව ී lockdown එණ ඉෙ ක ණයන්න කිහා ජනතාෙ වීන  
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ෙැහැලා උේවඝයෂ්ඨ  ණළා; උපොස ණළා; යණ්ඩු ණළා; ආණ්ඩුෙ 

එක්ණප හවේදාෙ එක්ණප වපොලීන්හ එක්ණ ගැම්ේ ඇති ණය ග කතා. 

හැෙැි ප ලංණාෙල එවහම ත ක කෙහක් උදා වුවණ් නැහැ. අපි යලක් 

හැටිහල තෙම ක වණොවිඩ් ෙසංගතහ පාලනහ ණයවගන හනො. 

ජනතාෙවගන් අවුරු ව 60ල ෙැඩි අහල පළවේ එන්න ක මාත්රාෙ ලො 

 වන්නා; වදෙැිය මාත්රාෙ ක ලො  වන්නා. අවුරු ව ,0ල ෙැඩි අහල 

පළවේෙැිය මාත්රාෙ ලො  වන්නා. දැන් න්හහල 60ණල ෙැඩි පිිකසණල 

වදෙැිය මාත්රාෙ ලො ී තිවෙනො. ඊව  වපවර්දා ෙහස අවුරු ව 24ල 

ෙැඩි අහල පළවේෙැිය මාත්රාෙ ලො වදන්න පලන් ග කතා. ෙහස 

අවුරු ව 24ල ෙැඩි අහල වදෙැිය මාත්රාෙ ක ලො වදන්න අපි ණලයුතු 

ණයනො. එවහම ෙැම්ොමප වලයණව  වේ ෙයසනහ තිවෙන 

යලෙල් අතිකන් එන්න කණය හ අතින් ඉන ිකහල ගිහ හේ යලක් 

ඇවතො කප ඒ ශ්රී ලංණාෙි  කිහා අපිල සතුටින් කිහන්න පුල්ෙන්.  

අද හන න් නීති වයගුලාන් ්රිහා කමණ කිරීවේ වහයජනාෙ අපි 

අුවමත ණයන්වන් කුමණලද? යලක් නීති සේපාදනහ ණයන්වන් 

නයණක් ණයන්න නේ වේ පාර්ලිවේන්තුව  ඉන්න මන්ත්රීෙරුන් 

ණවුරු ක අද දෙවසේ වේ වහයජනාෙ වෙුවවෙන් ඡන්දහ ලො වනොී 

ඉන්න නනම. හැෙැි ප 2 44 - 2 4  ණාලව  මිනී මයන්න එහ 

සේමත ණළ හැටි විරුේධ පක්ෂ්ඨව  අුවය කුමාය න සානාහණ 

මහ කමහාවේ ණාාව ී කිහැවුවණ් නැහැ. අද එතුමා වෙතින් ඒ 

ගැන කිහැවුවණ් නැති එණ ගැන මම ණනගාම් වෙනො. එතුමා 

වනොකි ොල අපල ඒො අමතණ නැහැ. වමොණදප අපි ඒ යුගව  

හිලපු අහ. ඒ යුගහ ගැන අද අුවය න සානාහණ මන්ත්රීතුමාවේ 

ණාාව ී කිහැවුවණ් නැහැ.  

අද හන න් නීතිහ පනෙන්වන් ඇි ? වේ ොවේ ෙයසනහක් 

වෙලාව  වේ යවට් මිියුමන්ල ණන්න ව ලක් වදන්නප යවට් 

මිියුමන්වේ හහපතල හන න් නීතිහ පනෙනො නේ ඒ හන න් නීතිහල 

වේ වෙලාව ප වේ පාර්ලිවේන්තුව ී විරුේධ වෙන්වන් වමොන 

මන්ත්රීෙයහාද? එදා වේ ොවේ ණාය ා වෙුවවෙන්  වනොවෙි  වේ 

පාර්ලිවේන්තුව  හන න් නීතිහ සේමත ණවළේ. පුම ගිහ ණාලව  වේ 

යවට් හන න් නීතිහ සේමත ණවළේ මිියුමන් මයන්න. නවේ ක අද වේ 

වහයජනාෙ අුවමත ණයන්වන් එවහම වදහණල වනොවෙි . දැන් වේ 
යවට් යුේධහක් නැහැ. දැන් තිවෙන්වන් වේශපාලන යුේධහක්. ෙඩු 

මිල ෙැඩි ෙන වණොලප න්වමන්ති මිටිහ හංගන වණොලප සීිය මිල 

ඉහළ හන වණොලප හාල් කිවලයෙණ මිල ඉහළ හන වණොල සතුම් 

වෙන්න එපා. වණොවයයනා ෙයසනහ අසථවසේ වේශපාලන ොන් ලො 

ගැනීම තමි  හැම වදනාවේම ෙලාවපොවයො කතුෙ වෙලා 

තිවෙන්වන්. වේ වෙලාව  අප වදවගොල්ලන්ම ණයන්න නනම 

වේශපාලනහ වනොවෙි . ජනතාෙල ෙැස ණයන එණි  අපි ණයන්න 

නනම. හහප ක වදහල -වහොඳ වදහල- ාවහොඳි ා කිහන්නප නයණ 

වදහල ානයණි ා කිහන්න. නවේ කප අද විපක්ෂ්ඨහ ණයන්වන් ඒණ 

වනොවෙි . අද ෙැන්කිළි වපයච්ිතහ ගැනප න්වමන්ති මිටිහ ගැන ණාා 

ණයන එණ වනොණළ යුතුි . ඒො ගැන ණාා ණයන්න තෙ ණල් 

තිවෙනො; තෙ අවුරු ව හතයක් තිවෙනො. පාර්ලිවේන්තු 

මැතිෙය හක් එනවණොල තමි  ඒ ොවේ අඩු පාඩු ගැන ණාා 

ණයන්න නනම. වේ යවට් ජනතාෙ වෙුවවෙන්ප වේ යල අද වේහු  ී 

තිවෙන වේ ෙයසනහ මර්දනහ කිරීම වෙුවවෙන් ණාා ණයමින් 

යවට් තිවෙන ගැලම්ෙලල විසුනේ වසොහමින් අපි වේ යල ඉසථසයහල 

වගන හන්න නනම. වේ යවට් ජනතාෙ අප 115 වදනා 

පාර්ලිවේන්තුෙල එො තිවෙන්වන්ප වහොඳ වදහල අත ඔසෙන්න 

මිසක් නයණ වදහණල අත ඔසෙන්න වනොවෙි .  

වේ වෙලාව  හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ කිරීම තුළින් වේ යවට් 

ජනතාෙල හහපතක් වෙනො නේ ඒ හහපත වෙුවවෙන් අ ක 

වදණම ඔසො හන න් නීති වයගුලාන් පිළිෙඳ වහයජනාෙ අුවමත 

ණයන්න අපි සූදානේ. වමොණදප අද හන න් නීතිහ සේමත ණයන්වන් 

වේ යවට් අහහපත වෙුවවෙන් වනොවෙි . 2 4, ඉඳලා 100  

යුේධහ අෙසන් ෙනතුරු වේ යවට් හන න් නීතිහල අත එසවූව  

වමොණලද? වදවගොල්ලක් අතය ගහ ගහන්නි ප ජාතීන් ෙශවහන් 

ගහ ගන්නි ප එවහම නැ කනේ එණම ජාතිහ ියවහයජනහ ණයන 

අවි ග ක ණණ්සාහේ මර්දනහ ණයන්නි  වමවතක් ණල් හන න් 

නීතිහල පක්ෂ්ඨෙ අත ඔසො තිවෙන්වන්. එවහම වදහණල 

වනොවෙි  අද දෙවසේ හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ කිරීම පිළිෙඳ 

වහයජනාෙල පක්ෂ්ඨෙ අප අත ඔසෙන්වන්. වණොවයයනා ෙයසනහ 

මැේවේ වේ යවට් තිවෙන ්රශථනෙලල -ගැලම්ෙලල- වේහු  වදන්න 

පුල්ෙන් ෙන විධිහල ආණ්ඩුෙ ශක්තිම ක ණයන නීති සේපාදනහ 

ණයලා යල ඉන ිකහල වගන හන්න පුල්ෙන් ෙැස පිළිවෙළක් හදන්න 

හන ගමනක් වෙුවවෙන් හන න් නීතිහ ්රිහා කමණ කිරීම පිළිෙඳ 

වහයජනාෙල ඡන්දහ වදන්න තමි  අප අද වේ විොදහල සහභාගි 

වෙලා ඉන්වන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අතිගරු ජනාධිපතිතුමාවේ  

ෙැස පිළිවෙළ තුළ  අද න න ඉන ිකප ක ණය තිවෙන වමම  හන න් නීති 

වයගුලාන්  සේමත ණය ගියමින් වේ යවට් ජනතාෙල තිවෙන ්රශථන 

ගැලම් විසඳාවගන වහොඳ හහප ක ගමනක් හන්න ශක්තිහ ලැවේො 

කිහා ්රාර්ානා ණයමින් මම ියහඬ ෙනො. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සය ක වීයවසේණය අමාතයතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 4ණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 

[අ.භා. ,.00  
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරමසේකර මහතා (මහජන ආරක්ෂක 
අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர - சபாதுமக்கள் 

பாதுகாப்பு அமமச்ெர்)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera - Minister of Public 
Security)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අතයෙශය ආහාය සැපීමම  

සඳහා ෙන  හන න් නීති වයගුලාන් පැනවීම සේෙන්ධවහන් තමි  අද 

විොද ණයන්වන්.  අපි දන්නොප මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත 

හලව ක ජනතාෙවේ ුමෙ න්ේධිහ උවදසා හන න් නීති වයගුලාන් 

ඉන ිකප ක ණයන්න පුල්ෙන් ෙෙ. නවේ ක දැන් ඇි  වේ හන න් 

අෙසථාාෙක්? ඇි ප වේ හන න් නීති? ජාතිණ ආයක්ෂ්ඨාව  ්රධාන 

අංගහක් තමි  ආහාය ුමයක්ෂිතභාෙහ - food security.   

ඉතිහාසව  අවප් යල වපයන ග ධානයාගායහ හැටිහල තමි  

හැඳින්වූව . අපි ණෘෂිණාර්මිණ යලක්. අපි වලයණ යුේධ වදණණ 

අ කදැකීේ විඳලා තිවෙනො. ණැයලි වදණණ අ කදැකීේ විඳලා 

තිවෙනො. අවුරු ව තිහණ ත්රසථතොදහණල වේහු   වන්නා. නවේ ක 

අවප් යවට් කින්ම ආහාය හිඟහක් තිුදවණ් නැහැ. අවප් යවට් කින් 

වණවනක් ෙසගින්වන් මැිකලා නැහැ. 2 66ල පළවේෙ හේ හේ 

 වෂ්ඨථණයතා  තිුද  කප ජනතාෙ ෙෙන්න පලන් ග කතා. ණෘෂිණර්මහල 

වේල් තැන  වන්නා. නවේ ක 2 66න් පුමෙ කින්ම පාලනහකින් වතොය 

විෙෘත ආර්ිකණ ්රතිප කතිහක් වගන ගිහ ියසා අවප් වේශීහ 

ආර්ිකණහ සේපූර් වහන්ම ණසා ෙැම් ා. වේශීහ ියෂ්ඨථපාදනහ 

ණසා ෙැම් ා. යවට් ෙෙන්න පුල්ෙන් වෙයග පො පිලයටින් වේන්න 

පලන් ග කතා. එළෙම්ප පලතුරු පො පිලයටින් වේන්න පලන් 

ග කතා. ඒ ියසා අවප් විවේශ විියමහ ක නැති වු ා. වේශීහ 

වගොවිහාල පහය ෙැ ව ාප ඔහු අනාා වු ා. වෙොවහය විේෙතුන් 

පෙසනොප 2 66ල වපය තිුදගම ත ක කෙහ න ගලම තිුද ා නේප අද 

වෙනවණොල වෙොවහය ආහායෙලින් අපි සථෙහංවපයෂිත වෙලා 

කිහලා. නවේ ක විෙෘත ආර්ිකණව  අහහප ක ්රතිඵල අපල ෙැඩිහ 

වනොව කරුවණ් අපි විවේශ විියමහ වහොඳින් උපහා ග ක ියසාි . 

විවේශ රැකිහා ියයුක්තිණහන්වගන් විශාල ්රමා හක් වසොලර් 

උපහා ග කතා. සංාායණ ෙයාපායවහන්ප අපනහන ක්වෂ්ඨේත්රවහන් 

සමවහන විවේශ විියමහක් අපි උපහා ග කතා. නවේ ක 1010 මාර්තු 

මාසව  ඇති වූ වණොවිඩ් ෙසංගතහ ියසා වේල් වලයණහම පීසාෙල 

79 80 

[ගරු ාාමය සේප ක දසනාහණ මහතා  
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ප ක වු ා. ඒ ියසා ආනහන මත යඳා න්ටින ආර්ිකණව  

ෙයපතළණම යලල ෙැලවහන්න පලන් ග කතා. විවේශ රැකිහා ණළ 

දහසථ ග නක් අවප් යලල නැෙත ෙයක් ආො. සංාායණ ෙයාපායහ 

සේපූර් වහන්ම අසාළ වු ා. අපනහනහ ක සේපූර් වහන් අසාළ 

වු ා. ඒ ියසා විවේශ විියමහි ප ආර්ිකණහි  ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න 

යජහල විශාල වෙවහසක් දයන්න න්ේධ වු ා. යල ෙැහුවෙො ක එණ 

දෙසණල රුපිහල් ය ලිහන 25ක්  අපල අහිමි වෙනො. අවප් යවට් 

න නණ දළ වේශීහ ියෂ්ඨථපාදනහ රුපිහල් ය ලිහන  2ි . ඒවණන් 

ය ලිහන 25ක් අහිමි වෙනො කිහන්වන් අවප් යලල විශාල 

්රශථනහක්. ඒ ොවේමප අවප් යවට් ුමල් සහ මධය පිකමා  

ෙයාපාිකණවහය විශාල පිිකසක් ඉන්නො. වදියණ ව තන උපහන 

විශාල පිිකසක් ඉන්නො. ණසල විකු නප සථවීප් ටිණට් විකු න අහ 

ොවේම ්රිවයයද යා ිකහ වයන් විශාල පිිකසක් ඉන්නො. ඒ අහල අපි 

සහන ලො න හ යුතුි . වණොවිඩ් මර්දනහල සහ ජනතාෙල සහන 

ලො වදන්න යජහ රුපිහල් ය ලිහන 600ක් වේ අවුරුේවේ දැනල 

විහදේ ණයලා තිවෙනො. පුමගිහ ෙසවර් ආදාහම වූව  රුපිහල් 

ය ලිහන 2ප,40ි . ඒ කිහන්වන් න්හහල 50ක් අපි විහදේ ණයලා 

තිවෙන්වන් වේ ොවේ සහන ලො වදන්න සහ වණොවිඩ් මර්දනහල.  

යවට් ජනතාෙවේ ආයක්ෂ්ඨාෙ වෙුවවෙන් යජහ ඒ පිහෙය ගන්නො.   

වේ යජහ ෙලහල ආ ෙහාම වේශීහ වගොවිහා න ිකම ක ණයන්න 

පිලයටින් එළෙම්ප පලතුරු වේන එණ සේපූර් වහන්ම 

නැෙැ කතුො. ඒ තුළින් වසොලර් මිලිහන ග නක් අපල ඉතිික 

ණයන්න ක පුල්ෙන් වු ා. නවේ ක ආහාය ෙර්ග න්හල්ලම වේශීහෙ 

ියෂ්ඨථපාදනහ ණයන්න ෙැහැ. සමහය ආහාය ෙර්ගෙල ියෂ්ඨථපාදනහ මන  

ියසා පිලයටින් වේන්න නනම. අන්න ඒ ියසා ඒො ආනහනහ 

ණයන්න වපෞේගලිණ වෙළඳ ෙයාපාිකණහන්ල භාය  වන්නා. අන්න ඒ 

අහ තමි  ණල  වම් ණල ෙළ ඉහ ගන්නො ොවේ ඉතාම කුහණ 

වලසප ඉතාම  වෂ්ඨථල වලස ්රිහා ණයන්වන්. එවසේ ණලයුතු ණයපු ියසා 

තමි  අද වේ ත ක කෙහ උදා වෙලා තිවෙන්වන්. වේ ොවේ 

හන න්නීති වයගුලාන් පනෙන්න අෙශයතාෙක් උදාවෙලා තිවෙන්වන් 

ඒණි . යවට් ෙසංගතහක් පෙතින වේ ොවේ අෙසථාාෙණ භාණ්ස 

ෙයාජ වලස ගෙසා ණයලාප ණෘ්රිම හිඟහක් මො පාලා මිල 

නංෙනො නේප ඒණ ඉතාම අශිෂ්ඨථල ්රිහාෙක්. සීිය සඳහා වූ ෙේද ශත 

වින්පහල අඩු ණය තිය හී කප සීිය රුපිහල් 1,0ල විකු නො නේප 

ඒණ ක ඉතාම අශිෂ්ඨථල ්රිහාෙක්. ජනතාෙවේ ුමෙ න්ේධිහ සඳහා යජහ 

මැන හ ක වුවණ් අන්න ඒ ියසාි .  ්රජාතන්ත්රොී යලණ ධනපතිහන් 

යවට්  වප්ප ක මිියුමන්වේ අතයෙශය ද්රෙය ණෘ්රිම හිඟහණල ලක් 

ණයමින් ජනතාෙ තළා වපළනො නේප යජහල පුල්ෙන් මැන හ ක 

වෙන්න. ඒ ොවේමප හන න්නීතිහ වනොවෙි ප නනමම නීතිහක් 

පාවිච්ිත ණයලා යවට් ජනතාෙ ආයක්ෂ්ඨා ණය ගැනීවේ ෙගකීම යජහල 

තිවෙනො.  

එවහම නේ යවට් ෙසංගතහක් තිය හී කප යල මූලය අර්ුදදහණ 

තිය හී ක මහ පිකමා  ෙයාපාිකණහන් ජනතාෙ සූයාණමමල සූදානේ 

වෙනො නේප එහ ෙැළැක්වීමල යජහ මැන හ ක ෙන්වන් නැ කනේ 

ඒණ ජාතිණ අපයාධහක්. ඒො ෙැළැක්වීමල මහජන ආයක්ෂ්ඨණ 

ආඥාපනත හලව ක ජනාධිපතිතුමාල ්රතිපාදන තිවෙනො. වේො 

ජනාධිපතිතුමා හදපු නීති වනොවෙි . වේො පාර්ලිවේන්තුව  

සේමත වුගම නීති. ායුේවදල නැති ණඩුෙ වණොසථ වණොලන්නද?ා 

කිහලා ජනෙහයක් තිවෙනො. ඒ අුවෙ සමාජ ුමෙසාධනහල වහොදා 

වනොගන්නා මහජන ආයක්ෂ්ඨණ වයගුලාන් අපි වහොදා ගන්වන් 

ණෙදාද? එම ියසා තමි  අපි වේ විධිහල හන න් නීතිහ පැවන ව . 

සීියප සහල් ොවේ අතයෙශය ආහාය වතොග සඟෙනො නේප අධිණ 

මිල ග න්ෙලල අවළවි ණයනො නේප වෙදා හැරීම අසප  

ණයනො නේප ලාභහ පුමපසම හරා හන ෙයාපාිකණ මාෆිහාෙ පක්ෂ්ඨ

-පාල වනොෙලා මර්දනහ ණයන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ග ක 

තීය හල අපි ගරු ණයනො. හන න් නීති වයගුලාන් තිවෙන්වන් 

එෙැිය අෙසථාාෙලී යජහල මැන හ ක වෙන්නි . ඒ අුවෙ අතයෙශය 

ආහාය සේෙන්ධ ෙලහල ක අධයක්ෂ්ඨ ජනයාල් වණවනකු ප ක ණය 

තිවෙනො. ලිහාපන ංිත වනොණළප ෙයාජ වලස සඟො තිවෙන භාණ්ස 

වසොහා ගැනීවේ වමවහයුමණ ඔහු වහවදනො. ඒ සේෙන්ධවහන් 

ියවහයග ියකු ක ණයනො. ඒො යාජ සන්තණ ණයන්න පුල්ෙන්.  

ආනහන මිල පදනේ ණයවගන සහතිණ මිල තීය හ ණයන්න 

පුල්ෙන්. වේ න්හල්ලම ණයන්වන් යවට් ජනතාෙ වෙුවවෙන්. 

ජනතාෙ එහ අගහ ණයනො. නවේ ක එහ අගහ ණයන්වන් නැ කව ක 

අවප් විපක්ෂ්ඨව  මන්ත්රීෙරුන් පම ි . ඔවුන් ෙලා න්ටින්වන් වේ 

යල අයාජිණ වෙනණේ. ඔවුන් ෙලා න්ටින්වන් වේ යවට් ආහාය 

හිඟහක් ඇති වෙනණේ. ඔවුන් ෙලා න්ටින්වන් වේ යවට් ජනතාෙ 

මහ පායල ඇද ෙැවලනණේ සහ වණොවිඩ් මය  සංඛයාෙ ෙැඩි 

වෙනණේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අද විපක්ෂ්ඨහ ණයන්වන් 

යජහ සමඟ එණතු වෙලා වණොවිඩ් ෙි යසහ විනාශ කිරීමල ණලයුතු 

ණයන එණ වනොවෙි . ෙි යසහ සමඟ එණතු වෙලා යජහ විනාශ 

කිරීම තමි  ඔවුන්වේ සේපූර්  ෙලාවපොවයො කතුෙ. ඒණ තමි  

තිවෙන අොසනාෙන්ත ත ක කෙහ. වලයණව  වමොන යලණෙ ක වේ 

ොවේ වේශපාලනඥහන් ඉන්නො කිහලා මම හිතන්වන්       

නැහැ. වේ ෙසංගත ණාලව  එක්ලක්ෂ්ඨ හහදහසක් මිියුමන් 

උේවඝයෂ්ඨ ෙලල පායල ග කතා. ඒ ොවේම වයයග ියොය හල 

කින්ම සහාහක්  වන්වන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප 

ගුරු ෙර්ජනහ ියසා අද යවට් දරුෙන් විශාල ්රමා හක් අතයමං 

වෙලාප අනාා වෙලා න්ටිනො. ඔන්ලි න් ක්රමහල ඉවගන ගන්න ක 

ෙැික ියසා දරුෙන් වේයණ්ඩු වෙලා වෙන ක වෙන ක අනෙශය 

වේෙල්ෙලල ක වහොවේ වෙනො. ෙර්ජනව  වහවදන ගුරු 

මමණිෙරුන්ලප ගුරු පිහෙරුන්ල මම ඉතා වගෞයෙවහන් වේ වේ 

කිහනො . අපි ත්රසථතොදහ විනාශ ණවළේ එි න් න්විල් ජනතාෙ 

ඝාතනහ වෙන ියසාි . ත්රසථතොදහ ඇති වෙන්න ෙලපම වහේතුෙ 

සාධාය  වු  කප අසාධාය  වු  ක ත්රසථතොදහ සාධායීකණය හ 

ණයන්න ෙැික එි න් අහිංසණහන් මැවයන ියසාි . ඒ ොවේමප 

තමි  ගුරු ෙර්ජනහල ෙලපම වහේතුෙ සාධාය  වු  කප අසාධාය  

වු  ක අපි ගුරු ෙර්ජනහ සාධායීකණය හ ණයන්වන් නැහැ. 

වමොණදප ඒවණන් වෙන්වන් අහිංසණ දරුෙන් පීසාෙල ප කවීමි ; 

අහිංසණ දරුෙන්වේ අනාගතහ අුනරුවීමි . එම ියසා මම 

ගුරුෙරුන්වගන් ඉතා වගෞයෙවහන් ඉල්ලා න්ටිනොප යවට් දරුෙන් 

ගැන හිතාප ඔවුන්වේ වදමවුපිහන් ගැන හිතා උගන්ෙන්න පලන් 

ගන්න කිහලා. ගුරුෙරුියප හැකි තාක්  වයල ඔෙලාවේ ්රශථනහ 

විසඳන්න අපි උ කසාහ ණයනො.  

සථතුතිි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු වජ්.සී. අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 

එවණොළහණ ණාලහක් තිවෙනො. 

 
 

[අ.භා. ,.06  
 

ගරු මේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு ப .ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප ඉතාම අොසනාෙන්ත 

ණාලහක් වේ පෙතින්වන්. වණොවයයනා උෙ වය ියසා අොසනාෙන්ත 

වලස දැවහන් සවේ ග ක ජීවිත සංඛයාෙ 20ප0 0ණල ෙැඩිි . ඒ 

ොවේම අවප් අසහාහ ගාහණ ුමියල් වපවර්යා මහ කමහා ක අද  

දැවහන් සවේ ග කතා. වේ අෙසථාාව ී ඒ න්හම්වදනා වෙුවවෙන් 

අවප් වශයණහ ්රණාශ ණයනො.  

විවශේෂ්ඨවහන්ම අද යල තුළ ඉතාම භහංණය ත ක කෙහක් ඇති 

ණය තිවෙනො. වණොවයයනා ෙසංගතහ ග කතාමප අවප් යල 

වලයණව  නයණම තැනණල ඇවිල්ලා තිවෙනො. වේ හැම 

වදහක්ම පාලනහ කිරීමල යජහ අසම ක වෙලා තිවෙනො. වෙන 

වමොන ණාය හණල ක ෙසාප වණොවයයනා පාලනව ී ගන්නා ෙැයන  

81 82 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

තීන් ව තීය  ියසාප විවශේෂ්ඨවහන්ම විවශේෂ්ඨඥහන්වේ උපවදසථ හා 

වලයණ වසෞඛය සංවිධානව  ියර් ාහණ අුවෙ ණලයුතු වනොකිරීම 

ියසා අද යවට් ජනතාෙල ජීවිතෙලින් ෙන්න  වගෙන්න න්ේධ වෙලා 

තිවෙනො. ඒණල වහොඳම උදාහය හ තමි  අද මැවයන වගොසක් 

වදවනකුවේ ෙහසථ සීමාෙ 60ල ෙැඩි වීම. වලයණ වසෞඛය 

සංවිධානහ කප ඒ ොවේම විවශේෂ්ඨඥෙරුන් පො කි ව  එන්න ක 

කිරීවේී ෙහස අවුරු ව 60ල ෙැඩි අහල ්රවේඛතාෙ වදන්න කිහන 

එණි . එවහම වනොණළ ියසා තමි  ෙහස අවුරු ව 60ල ෙැඩි අවප් 

වජයෂ්ඨථධ පුයෙැන්හන්ල ඉතා අොසනාෙන්ත වලස දැවහන් සවේ 

ගන්න න්ේධ වෙලා තිවෙන්වන්. වමොණදප අද මිහ හන අහ අතිකන් 

න්හහල 40ක්ප 45ක් පම  ෙහස අවුරු ව 60ල ෙැඩි අහ. එවහම නේ 

ඒ මය ෙල ෙගකීම ඒ තීන් ව - තීය  ග කත අහ භාය ගන්න නනම. 

එෙැිය අොසනාෙන්ත ත ක කෙහක් තිවෙන්වන්. එෙැිය ත ක කෙහක් 

තුළ අද අපි වේ විොදහ පෙ කෙන්වන්ප හන න් නීති වයගුලාන් යල තුළ 

්රිහා කමණ කිරීම පාර්ලිවේන්තුෙ තුළින් අුවමත ණය ගන්නි . 

ජනාධිපතිතුමා වේ ෙනවණොල හන න් නීති වයගුලාන් පනො 

තිවෙනො. ඇි ප වේ වෙලාව  හන න් නීති වයගුලාන් පනෙන්වන්? 

හන න් නීති වයගුලාන් පනෙන එණද වේ වෙලාව  ණයන්න අෙශය 

ෙන්වන්? ඇ කතලම වේ ෙන විල භාණ්ස සේෙන්ධවහන් ජනතාෙල 

තිවෙන ්රශථනහ ෙලන්න. තුන් ව ලක් ණාලා හිලපු ජනතාෙල අද 

එණ ව ලක් ණන්න ෙැික ත ක කෙහක් උේගත වෙලා තිවෙනො. 

එෙැිය අොසනාෙන්ත ත ක කෙහක් අද තිවෙන්වන්. එතවණොලප වේ 

මන්ත්රීතුමා කිහනො ොවේ හන න් නීතිහ ණන්නද? වේ ෙනවණොල 

භාණ්ස ගෙසා ණයලා තිවෙන වතොග ගෙසා සේෙන්ධෙ යජහ 

්රිහා කමණ ණයලා තිවෙන සන්දර්ශන ්රිහාෙලිහ ණයලා 

තිවෙන්වන්ප 100, අංණ 0  දයන පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකහ පනත හලව කි . එම පනත හලව ක ඒ න්හම් වේෙල් 

්රිහා කමණ ණයන්න හැකිහාෙ තිවෙේී හන න් නීති වයගුලාන් 

පනෙමින් යවට් ජනතාෙල වපන්ෙන්න හදනොප ඔෙවේ අෙශයතාෙ 

ඉෂ්ඨථල ණයලා වදන්න අපි නනම නීතිහක් ්රිහා කමණ ණයන්න 

ලැහැසථතිි  කිහලා. නවේ ක ඒණද සැෙම වුෙමනාෙ?  

ආණ්ඩුෙල යවට් ජනතාෙල සහනදාි  විධිහල භාණ්ස ලො 

වදන්න වුෙමනාෙ තිුද ා නේප මීල ණලින් පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත හලව ක ඒ ෙැස පිළිවෙළ ්රිහා කමණ 

ණයන්න තිුද ා. 1010 ඔක්වතයෙර් මාසව  සීිය වගවනනවණොලප 

සීිය සඳහා රුපිහල් පනහල තිුදගම ෙේද සත වින්පහල පහළ 

ෙසථසනවණොලප ඒ ොන්හ යවට් ජනතාෙල හන්වන් නැහැ කිහලා අපි 

කි ො. නවේ ක ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨව  අහ ඒොල ඇහුේණන්  වන්නාද? 

එවහම වදහක් වෙන්වන් නැහැි  කි ො. අන්තිමල යවට් ජනතාෙල 

වමොණක්ද වුවණ්? රුපිහල් 45ල විකු න්න වගනාපු සීිය රුපිහල් 

1 0ල ණන්න වු ා. ඒණ තමි  ඇ කත. පුමගිහ මාසෙල වේ යවට් 

ජනතාෙල රුපිහල් වදන්හදහහලප රුපිහල් වදන්හහතළිහල -

ඉතිහාසව  ෙැඩිම මිලල- සීිය ණන්න වු ා; වපයලිේෙල ඉන්න න් ව 

වු ා. වණොවයයනා ෙසංගත ත ක කෙහ තුළ යවට් ජනතාෙ 

වපයලිේෙල තිහලාප වණොවයයනා ෙයාප්ත ණයන වපයලිේ යුගහක් 

තවේන්නාන්වසේලා ඇති ණළා. ඒ ගැන ලජ්ජා වෙන්න නනම. ලජ්ජා 

වෙන්න නනම. මා පැහැන ලිෙම කිහනොප ජනතාෙ ජීෙ ක ණයෙන්න 

වේ යජහල කින්ම වුෙමනාෙක් තිුදවණ් නැහැ කිහලා. ජනතාෙ 

ජීෙ ක ණයෙන්න වුෙමනාෙක් තිුද ා නේප වේ යජහ වේ විධිහල 

වනොවෙි  වේ ෙසංගතහල වේහු  වදන්වන්. වේ ෙසංගතහල වේහු  

ීම සඳහා ෙන ක්රමව දහක් තිවෙනො. වේ ෙසංගතහ ආයේභ 

ෙනො ක එක්ණමප 100  ුමනාමි ෙයසනහ වෙලාව ී වගනාපු 1005 

අංණ 2, දයන ෙයසන ණළමනාණය  පනත අුවෙ ණලයුතු 

ණයන්න තිුද ා. වණයප ඒ අුවෙ ණලයුතු ණළාද? ඒ ගැන ණාා 

ණයවනේ නැහැ. ජනාධිපතිතුමා කප අගමැතිෙයහා කප අමාතයෙරු 

විසථසකු කප විපක්ෂ්ඨ නාහණෙයහා කප විපක්ෂ්ඨව  මන්ත්රීතුමන්ලා ක 

එණතු වෙලා ඒ න්හම්වදනාවේ අදහසථ - උදහසථ අයවගන වේ 

ත ක කෙහ ණළමනාණය හ ණයලා ෙසංගතහ සමනහ ණයන්න 

අෙශය ෙැස පිළිවෙළ එම පනත තුළ තිවෙනො. වණයප වේ 

වෙනණල් ඒ පනත ්රිහා කමණ ණයන්න අදහසක් නැහැ. ඇි  ඒ? 

ඇි ප ඒ පනත ්රිහා කමණ ණයන්වන් නැ කව ක? ඒණ ්රිහා කමණ 

ණවළො ක වේ ණයන මගඩි ටිණ ණයන්න හේෙ වෙන්වන් නැහැ. 

වණොවයයනා ෙසංගතහ අසථවසේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂ්ඨ  ණට්ලල 

වගවනන එවණන් -හැම වදහකින්ම- විශාල ෙංාාෙක් න් ව 

වෙනොහ කිහන එණ තමි  යවට් ජනතාෙවේ මතහ. වේ ්රශථන 

එණණලෙ ක වේහු  වදන්න වෙන්වන් නැහැප 1005 අංණ 2, දයන 

ෙයසන ණළමනාණය  පනත ්රිහා කමණ ණළා නේ. එවහම ණළා 

නේප වේ පාර්ලිවේන්තුෙ ියවහයජනහ ණයන න්හම් පක්ෂ්ඨෙල 

සහවහයගහ ලො ගියමින් ඉතාම ලසථසනල වේ ෙැස පිළිවෙළ 

්රිහා කමණ ණයන්න තිුද ා. නවේ ක ඒ සහවහයගහ ලො ගන්න 

ණලයුතු ණයන්වන් නැහැ. ඒණල වහේතුෙ වමොණක්ද?  

සීිය සේෙන්ධ ්රශථනව ී අපි දැක්ණාප තමන්වේ ගජ මිතුයන්ල 

යවට් ජනතාෙ ගසා ණාලා හික හේෙ ණයන්න ඉස ීලා තිුදගම 

ආණායහ. එවහම ණයලා අද වමොණක්ද ණයන්වන්? පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ ක එක්ණ ගිහිල්ලා වේ වේෙල් අල්ලනො 

කිහලා සන්දර්ශන දමාවගන අද වමොණක්ද ණයන්වන්? යජහ වින්න් 

ඒො මිලී ගන්නො. ඒො මිලී ගන්න වේ ොවේ හන න් නීති 

වයගුලාන් පනෙන්න නනමද? අඩු ග වන් ඒො යාජ සන්තණ 

ණයන්වන් ක නැහැප මිලී ගන්නො. එවහම නේප වමොණලද වේ 

හන න් නීති වයගුලාන් වගවනන්වන්? අද එතුමන්ලා දන්නොප වේ 

ෙසංගතහ හේතාක්  වයණල වහය සමනහ වුව ො ක තමන්ල ෙන 

අසාධාය හ වෙුවවෙන් හැම අංශහකින්ම යවට් ජනතාෙ පායල 

ෙහින ෙෙ. ආණ්ඩුෙ වේ ලැහැසථති ෙන්වන් ඒණ මර්දනහ 

ණයන්නි . එවහම නේප හන න් නීති වයගුලාන් වගනැල්ලා 

තිවෙන්වන් වෙන වමොණණලෙ ක වනොවෙි ප තමන් ආයක්ෂ්ඨා 

වෙන්නි ; වණොවයයනා ්රශථනහ මත යවට් ජනතාෙවේ ආහාය 

්රශථනහ විසඳන්නෙ කප වෙන ක ්රශථන විසඳන්නෙ ක වනොවෙි . 

එතුමන්ලාල අද ගමල හන්න ෙැිකෙ ඉන්නො. ඒ  ියසා තමි  අද 

වේ හන න් නීති වයගුලාන් වගනැල්ලා තිවෙන්වන් කිහන එණ අපි 

ණනගාම්වෙන් වු  ක කිහන්න නනම.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අද ආණ්ඩුෙ ණයන වේ 

්රිහාෙලිහ තුළ යවට් ජනතාෙ පම ක් වනොවෙි ප අප ක 

අපහාසහණල ලක්වෙලා තිවෙනො. අද අවප් යවට් වපයලිේ 

යුගහක් ියර්මා හ වී තිවෙන ෙෙ වලයණ මාධය තුළ ක 

වපන්ෙනො. මිියසථුම භාණ්ස නැතිෙ වපයලිේෙල ඉන්නො. අද සීිය 

නැහැ. අද ෙනවණොල හාල්ෙලල ගැසට් 20ක්ප 25ක් ියකු ක ණය 

තිවෙනො. නවේ කප ඒ මිලල ගන්න අද වණොවහේෙ ක හාල් නැහැ. 

සවතොසල ගිහාම සවතොවසන් වදන්වන් කිවලය එණි . සමහය 

සවතොස ශාඛාෙල භාණ්ස නැහැ. අද සවේපණාය සමිතිෙල ක වේ 

ආණ්ඩුෙ ියකු ක ණය තිවෙන ගැසට්ෙලල අදාළ මිලල ගන්න 

භාණ්ස නැහැ. අද ආණ්ඩුෙල වේ වේෙල් ්රිහා කමණ ණය ගන්න 

ෙැික වීම ියසාප පාලනහ ණය ගන්න ෙැික වීම ියසා  යවට් ජනතාෙල 

වේොල ෙන්න  වගෙන්න න් වවෙලා තිවෙනො.  

පුමගිහ ජනාධිපතිෙය වහන් පුම පැෙැති පාර්ලිවේන්තු 

මැතිෙය ව ී තවේන්නාන්වසේලා තුවනන් වදණණ ෙලහක් 

ඉල්ම්ො. වේ යවට් ජනතාෙ තුවනන් වදණණල ආසන්න ෙලහක් 

තවේන්නාන්වසේලාල ලො  වන්නා.   තවේන්නාන්වසේලා ණණ්සාහමක් 

එණතු ණය වගන තුවනන් වදණණ ෙලහක් හදා වගන තිවෙනො. 

ඊල පසථවසේ තවේන්නාන්වසේලාවේ ෙලහ තෙ ක ෙැඩි ණය ගන්නප 

ඒණාධිපති ෙලහක් ණයා හන්න වින්ෙන ආණ්ඩුක්රම ෙයෙසථාා 

සංවශයධනහ වගනාො. දැන් වේොවහන් යවට් ජනතාෙල 

වමොණක්ද වෙලා තිවෙන්වන්? වේොවහන් ජනතාෙල න් ව වූ එණ 

වසේෙහක් කිහන්න. දැන් ආපහු තවේන්නාන්වසේලා හන න් නීති 

වයගුලාන් ක වගනැල්ලා වමොණක්ද ණයන්වන්? තවේන්නාන්වසේලාල 

ෙලහ තය ණය ගැනීවේ පිසථුමෙක් තිවෙනො. ඒ පිසථුමෙ තමි  වේ 

තුළින් ඉම් ණය ගන්වන්. ඒවණන් යවට් ජනතාෙල ඇති ෙැසක් 

නැහැ.  

83 84 

[ගරු වජ්.සී. අලෙතුෙල මහතා  



1012 සැප්තැේෙර් 06  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අද ්රිහා කමණ ණයන්න 

හදන්වන් යවට් ජනතාෙ මර්දනහ කිරීමක් ෙෙ වේ වෙලාව  අපි 

පැහැන ලිෙ කිහන්න නනම. අනාගතව ී වේ වණොවයයනා ත ක කෙහ 

ියම ව වගන එේන  යවට් ජනතාෙවේ ්රශථන ඉසථමතු ෙනවණොල ඒ 

්රශථනෙලල විසුනේ වදන්න ෙැික ියසා ඒො පාලනහ ණයන්නප න්විල් 

අි තීන් නැති ණයන්න තමි  අද වේ හන න් නීති වයගුලාන් පනෙලා 

තිවෙන්වන්. එවහම නැතිෙ ජනතාෙල සහන ලො වදන ෙැස 

පිළිවෙළණල වනොවෙි ප වේ හන න් නීති වයගුලාන් පනෙලා 

තිවෙන්වන් කිහන එණ පැහැන ලිෙම අපි යජහල කිහන්න නනම. එම 

ියසා අපි යජහල කිහනොප වේ ක්රම තුළින් යවට් ජනතාෙ මර්දනහ 

ණයන්න සූදානේ වුව ො කප විපක්ෂ්ඨහ හැටිහල අපි ජනතාෙවේ 

පැ කව ක න්ටිමින් ජනතාෙවේ අි තීන් ආයක්ෂ්ඨා ණයන්න 

න විහිමිවහන් ණැපවෙලා ෙැස ණයන ෙෙ. ඒ ොවේම යජහ වගන 

හන වේ ෙැස පිළිවෙළ ියසා යවට් ජනතාෙවේ ජීවිත තෙතෙ ක 

අනායක්ෂිත ණය තිවෙන ෙෙ ක මම සඳහන් ණයනො. 

තවේන්නාන්වසේලා එදා කි ව ප ජාතිණ ආයක්ෂ්ඨාෙ ඇති ණයලා යවට් 

ජනතාෙල ආයක්ෂ්ඨාෙ ලො වදන්න වපොවයොන් ව වෙනො කිහලාි . 

ෙර්තමාන යජහ කින් වණවනකුල ආයක්ෂ්ඨාෙ නැති තැනක් ෙෙල අද 

වේ යල ප ක ණය තිවෙනො. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප  වේ 

යජහ එෙැිය අොසනාෙන්ත යුගහක් අද ඇති ණය තිවෙනොහ 

කිහන එණ ක මතක් ණයනො. මල වේ වෙලාෙ ලො ීම ගැන 

ඔෙතුමිහල සථතුතිෙන්ත වෙමින් මවේ ොන සථෙල්පහ අෙසන් 

ණයනො. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු ජග ක පුෂ්ඨථපකුමාය මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි හතණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 
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ගරු ජගත් පුෂ්ප මාර මහතා 
(மாண்புமிகு  கத் புஷ்பகுமார) 

(The Hon. Jagath Pushpakumara)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප වණොවයයනා ෙසංගතහ 

පැතිරීම ෙැළැක්වීම සඳහා යජහ කින් වදහක් ණයලා නැහැි  කිහලා 

මල ණලින් ණාා ණළ අලෙතුෙල මන්ත්රීතුමා කි ො. එතුමාවේ ඒ 

ණාාෙ ගැන මම ණනගාම් වෙනො. එතුමා ඒ කිහපු ණරු  ගැන 

මම සඳහනක් ණයන්න නනම. වණොවයයනා ෙසංගතහ පැතිරීම 

ෙැළැක්වීම සඳහා යජහ ඉම් ණයපු ණාය ා එකින් එණ ගැන 

තවේන්නාන්වසේලා ණල්පනා ණයලා ෙලන්න. වයයගීන් හුනනා 

ගැනීමප ආරිතහන් ියවයයධාහනහ කිරීමප ියවයයධාහනහ ණයපු 

හැම පවුලණලම රුපිහල් 20ප000ණ ෙඩු මල්ලක් ලො ීම වේ යජහ 

වින්න් ණයනො. ඒ ොවේම වේ වයයගහල අෙශය ්රතිණාය ලො ීම 

සඳහා වණොි  තයේ වේදලක් යජහ ෙැහ ණයනොද? ඊල අමතයෙ වේ 

වයයගවහන් ආයක්ෂ්ඨා වීම සඳහා උපිකම දැුවෙ ක කිරීේ ද යජහ 

වින්න් ණයුව ලෙනො. 'තමන්වේ ආයක්ෂ්ඨාෙ තමන් සපහා ගන්න 

නනම' කිහලා කිහමනක් තිවෙනො. නවේ ක අවප් ජනාධිපතිතුමා 

වණොවිඩ්ෙලින් ආයක්ෂ්ඨා වීම තමන්වේ ෙගකීමක් වලස භාය ගත 

යුතුි  කිහන නයාව  ඉන්වන් නැතිෙ ඒ ෙගකීම යජහ වින්න් 

අයවගන ණලයුතු ණයනොහ කිහන එණ මම වේ අෙසථාාව ී 

විවශේෂ්ඨවහන් මතක් ණයන්න නනම. ෙගකීේ ඉම් කිරීමල ජනතාෙ 

වපලරවීමල තවේන්නාන්වසේලා ක ණලයුතු ණයන්න නනම. යවට් 

ජනතාෙවගන්  න්හහල 51ක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාල  ඡන්දහ ීලා 

එතුමා ප ක ණය ගන්නවණොලප න්හහල  4ක් ඊල විරුේධ වු ා. ඒ 

ජනතාෙ ක වේ වයයගහල වගො වරු වෙනො. ඒ ියසා උේවඝයෂ්ඨ  

ණයලාප වපළපාළි හෙලා ජනතාෙ අතය වයයගහ පැතියවීමල 

අුවෙල  වන් තවේන්නාන්වසේලා ක වේ සේෙන්ධෙ ෙගකීම දයාගත 

යුතුි  කිහන එණ මම වේ අෙසථාාව  මතක් ණයනො.  

අද අ පන ක ගැන ණාා ණයනො. මහජන ආයක්ෂ්ඨණ 

ආඥාපනත හලව ක හන න් නීතිහ ගැන ණාා ණයනො. වමහිී ආපදා 

ණළමනාණය  පනත හලව ක ණලයුතු ණයන්න කිහනො.  2 44ප 

2 4  ෙණොුවව  හන න් නීතිහ නැතිෙ අපයාධ නීතිහ හලව ක 

ණලයුතු ණයන්න කිහලා ණවුරුෙ ක කි ව  නැහැ. එදා ුම ව 

ෙමන්ෙලින් උසථසපු ආණායහ තවේන්නාන්වසේලාල මතණ ඇති. 

2 44ප 2 4 ී වදපැ කවතන්ම ණළ වසල්ලේ ියසා තරු  

තරුණිහන් 66ප000ක් අතුරුදහන් වු ා කිහන එණ විවශේෂ්ඨවහන් 

මතක් ණයන්න නනම. ොර්ගිණ යුේධහ න් වවූ ණාලව  යුේධහ 

උ කසන්න වෙනවණොල  ායටින් ණමල්ලක් ීලා වහය ණමක් නැහැ 

ජීවිත ටිණ වේයා ගන්නා කිහලා අවප් සමහය පිිකසථ කි ෙ ෙෙ මල 

මතණි . එවහම කිහපු අහ හිටිහා.  

දැන් ෙලන්නප සීිය මිල හිතුමව ක ෙැඩි ණළා. ගමසථ හිඟහක් 

ඇති වු ා. වපයලිේ ඇති ණළා.  වේ ෙයසන අෙසථාාව  අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා වමෙැිය තීය හක් අයවගන වහය සහන සැලසීමල 

ණලයුතු කිරීම සේෙන්ධෙ ජනතාෙ එතුමාල සථතුතිහ පළ ණයන ෙෙ 

මම විවශේෂ්ඨවහන් මතක් ණයනො.  

අද විශථෙවිදයාල ටිණ පෙ කොවගන හන්න ෙැහැ. අද අධයාපන 

ණලයුතු ක්රමවහන් ණල් හනො. අවප් ණිකණාාාර්හතුමිහප 

මන්ත්රීතුමිහප අවප් ආාාර්හතුමිහ වේ ගරු සභාව  න්ටිනො.  අද 

අධයාපනහ ණසාණප්පල් වෙලා තිවෙන ෙෙ ඔෙතුමිහ දන්නො. 

විභාග ටිණ පෙ කොගන්න විධිහක් නැහැ. උසසථ වපළ සම ක වෙලා 

විශථෙවිදයාලෙලල ඇතුළ ක වීමල පිිකසක් ෙලාවගන ඉන්නො.  

උසසථ වපළ විභාගහ ණල් ගිහින් තිවෙනො. ියණරුවණ් තරු  

ජීවිතෙල අවුරු ව වදණක් ගත වෙලා තිවෙනො. ඒ ියසා තමි   

යජහ ජනතාෙ දැුවෙ ක ණයමින් වේ ෙයසනවහන් පුල්ෙන් තයේ 

වේයා ගැනීමල උ කසාහ ණයන්වන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාප ගරු 

අගමැතිතුමා ඇතුල් යජහ ජනතාෙ ආයක්ෂ්ඨා ණය ගැනීම සඳහා  

අෙශය හැම පිහෙයක්ම අයවගනප අෙශය ආණායහල ණලයුතු 

ණයලාප ජනතාෙ වෙුවවෙන් සමම සහනහක්ම ලො වදනො.  

වණොවිඩ් ෙයසනහ ියසා අපල අද සංාායණ ෙයාපායවහන් 

ලැවෙන ආදාහම අහිමි වී තිවෙනො. විවේශ රැකිහාෙලින් 

ව්රේෂ්ඨ හ ෙන වේදල් ටිණ අපල අහිමි වී තිවෙනො. අපල අපනහන 

ආදාහේ නැති වී තිවෙනො. එවසේ තිය හී අද ාොික වසෞභාගයාා 

ෙැසසලහන හලව ක විශාල ොික මාර්ග සංෙර්ධනහක් න් ව වෙනො. 

මාර්ග ලක්ෂ්ඨහක් සංෙර්ධනහ කිරීවේ ණර්තෙය අද යල පුයා 

්රිහා කමණ වෙනො. අඩු ුම වුමණේ ලද අහල රැකිහා ලක්ෂ්ඨහක් ලො 

ීවේ ෙැසසලහන හලව ක වණොලසණල රැකිහා ලො ී තිවෙනො. ඒ 

ොවේම ාදැහක් නගන න්හක් නගයා ෙයාපෘතිහ ෙැිය දැෙැන්ත 

සංෙර්ධන ණලයුතු යාශිහක් අද ්රිහා කමණ ණයවගන හනො. අද 

සමහය අහ වමතැනල ඇවි ක ණාා ණයන්වන් වණොවහොමද? කින්ම 

වදහක් වෙන්වන් නැහැප යජහ කින්ම වදහක් ණයන්වන් නැහැ 

කිහලාි  කිහන්වන්. වේො වදස විෙෘත මනසකින් ෙලන්න කිහලා 

මම තවේන්නාන්වසේලා කිහනො.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප පුමගිහ ණාලහ තුළ මිායා 

මත ගැන අහලා අපල ණනක් ඇවහන්න නැති වු ා. ඒ ගැන වේ 

සභාව  ණාා ණයන්න පලන් ග කතා; මාධයෙල ණාා ණයන්න 

පලන් ග කතා. අවප් විපක්ෂ්ඨව  ්රධාන සංවිධාහණ ලක්ෂ්ඨථමන් 

කිිකඇල්ල මැතිතුමා වේ ගැන දන්නො ඇති.  ඔෙතුමා එදා අවප් 

පක්ෂ්ඨව  ඉන්න ණාලව  පාර්ලිවේන්තුව  පුම්ෙල  ඌරු වතල් 

ගාන මට්ලමල ණලයුතු ණළප ණනයාෙන් ලො නාෙන ත ක කෙහල 

ණලයුතු ණළප මිායා මත අදහපු අහ අද ඒො ගැන ණාා ණයනො 

කිහන එණ මම මතක් ණයන්න නනම. එදා තවේන්නාන්වසේලා 

විපක්ෂ්ඨව  න්ටිව . ඒ ණාලව  හන න් නීතිහ ීර්ඝ ණළ ෙෙ අපල 

මතණි . 2  6 ොවේ ණාලව  අපල හවේදා ණඳවුරු අහිමි වු ාප 

අලිමංණසල ්රහාය එල්ල වු ා. එවහම න් වවීමක් වෙලා ඊල             

පුමෙ දා තවේන්නාන්වසේලා පාර්ලිවේන්තු එනවණොල වලොකු 

සන්වතයෂ්ඨහකින් තමි  හිටිව . එදා තවේන්නාන්වසේලාවේ වේහුගම 

අපල මතණි ප තවේන්නාන්වසේලා ණමගහපු හැටි මතණි ප 

තවේන්නාන්වසේලාල තිුදගම ප්රීතිහ අපල මතණි ප 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

තවේන්නාන්වසේලාල තිුදගම වජොලිහ අපල මතණි . එදා විපක්ෂ්ඨව  

න්ටි තවේන්නාන්වසේලාල යල විනාශ වු  කප යුේධවහන් 

වසොල්දා වවෙය මිහ ගිහ කප - එවහම න්ේධිහක් වු ාම - වජොලිහක් 

තිුද ා. ඒවක් අවනක් පැ කත අද තිවෙන්වන්. වණොවයයනා 

ෙයසනවහන් අහිංසණ ජිවිත අහිමි වෙනවණොලප වණොවයයනා 

වයයගීන් සංඛයාෙ ෙැඩි වෙනවණොල ඒොව  ග න් වලොතරැි ව  

්රතිඵල කිහනා ොවේ තවේන්නාන්වසේලා කිහන්න සූදානේ 

වෙනො. වමොන ෙයසන ත ක කෙහණල ප ක වු  ක යල ආයක්ෂ්ඨා ණය 

ගන්නප ජනතාෙල අෙශය සමම සහනහක්ම ලො වදන්න අතිගරු 

වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා කප ගරු අග්රාමාතයතුමා ඇතුල් 

අමාතය මණ්සලහ කප අවප් ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨව  ණණ්සාහම ක 

සේපූර්  ශක්තිහ වහොදලා ණලයුතු ණයනො කිහන එණ මම  

කිහනො. වේ ෙයසනහ ජහ ගන්න නේ විපක්ෂ්ඨහප ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨහ 

කිහලා අපල වෙවදන්නල ෙැහැ. මංගල සමයවීය මැතිතුමා අවප් 

පක්ෂ්ඨව  හිලපු ඇමතිෙයවහක්. ඒ ොවේමප එතුමා එක්ස ක ජාතිණ 

පක්ෂ්ඨහල ගිහිල්ලා හහ පාලන ආණ්ඩුව  ක ඇමතිෙයහකු හැටිහල 

ණලයුතු ණළා. වි.ජ.වේ. වලොකුෙණ්සාය මැතිතුමා කිහන්වන් 

පාර්ලිවේන්තුෙ ියවහයජනහ ණළ ණාානාහණෙයවහක්. වේ 

ෙසංගතහ  ියසා අද ඒ අහ අපල අහිමි වෙලා.  වේ ෙසංගතහ 

සමසථත ජනතාෙලම ෙලපාන ණාය හක් ියසා ආණ්ඩුව දප 

විපක්ෂ්ඨව ද කිහන එණ පවසණ දා ුදේධිම කෙ ණල්පනා ණයලාප 

ෙැයන ම වසොහ වසොහා ඉන්වන් නැතිෙප අඩු පාඩුම වසොහ වසොහා 

ඉන්වන් නැතිෙප අඩු පාඩු තිවෙනො නේ ඒො වපන්ො ීලා වේ 

ෙයසනහ තුයන් ණයන්නල අපි න්හම්වදනාම අ කෙැල් ෙැඳ ගියවේ 

කිහා මා වහයජනා ණයනො. තවේන්නාන්වසේලා න්හම්        

වදනාල කප තවේන්නාසථවසේලාවේ දරුෙන්ල කප තවේන්නාන්වසේලාවේ 

වදමාපිහන්ල කප තවේන්නාන්වසේලාවේ ඥාති හිතෙතුන්ල ක වේ 

වයයගහ ෙැල වඳන්න පුල්ෙන්. එම ියසා න්හම්වදනා අ කෙැල් 

ෙැඳවගන වණොවයයනා ෙයසනහ අෙසන් ණයන්න අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමාල සහාහ ලො වදන්න කිහා ඉල්ලා න්ටිමින් මම 

ියහඬ වෙනො. වෙොවහොම සථතුතිි . 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේික ඇමතිතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 4ණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 
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ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා (අධිකරේ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி - நீதி அமமச்ெர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 

වින්න් ්රණාශහල ප ක ණය ඇතිප හන න් නීති හ හලව ක වූ අතයෙශය 

වසේො ්රණාශ කිරීම සඳහා වූ ණරුගම පිළිෙඳෙ සේපූර් වහන්මප 

කුසලතාවෙන් වතොයෙ වේ ගරු සභාව ී වායදනා එල්ල කිරීම 

ගැන මම පු වම වෙනො. එතුමන්ලා කිහන ආණායහලප වේ 

වහයජනාෙ උපවහයගි ණයවගන ජනතාෙවේ අි තිොන්ණේ හලප ක 

ණයන්න උ කසාහ ණයනො. එවහම වදහක් වේවක් තිවෙනොද? 

මම වේලින්ම විපක්ෂ්ඨව  ගරු මන්ත්රීතුමන්ලාවගන් ඉල්ලා න්ටිනො 

වේ වහයජනාෙ හිකහල කිහෙන්න කිහලා. වමොණක්ද අතිගරු 

ජනාධිපතිතුමා වේවණන් ණයලා තිවෙන්වන්?  

"ජනාධිපති වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ ෙන මම 2 5  අංණ 4 දයන  

පනතින් දප ජාතිණ යාජය සභාව  2 64 අංණ 6 දයන පනතින් සහ 

2 44 අංණ 14 දයන පනතින් ද සංවශයධිත 1 0 අධිණායහ වූ  

මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනව කප  1 ෙගන්තිහ හලව ක මා වෙත 

පැෙරී ඇති ෙලතල ්රණායෙ එකී ආඥාපනව ක II වණොලවසේ 

විධිවිධාන ෙලා කමණ ණයමින් එහි 5 ෙගන්තිව  විධිවිධාන ්රණායෙ 

සණසථ ණයන ලද අතයෙශය ආහාය සැපීමම සඳහා ෙන හන න් නීති 

වයගුලාන්  ශ්රී ලංණාෙ වේල්ල්වල්ම ්රණාශහල ප ක ණයනොා කිහලා 

තමි  එහි සඳහන් ෙන්වන්.  වේණ ඔෙතුමන්ලා වගනාපු පනතක්.  

වේණ සීමා වෙන්වන් එණම වදහණල විතයි .  ඒ අතයෙශය 

ආහාය වෙදාීමලි . ඒණ ණයන්න එපා කිහලාද කිහන්වන්? අපල 

කිහනො වසොලයහ පාලනහ ණයන්න ම්ප මිියුමන්ල පඩි ෙැඩි 

ණයලා වදන්න ම්ප අවුරු ව 14ක් තිසථවසේ විසඳා ගන්න ෙැික වුගම ගුරු 

්රශථනහ ෙහාම විසඳන්න ම්ප එන්න ක කිරීමක් සේපූර් වහන්ම 

ණයන්න ම්ප එන්න ක කිරීම ව ලාසියන් ණයන්න ම්ප රුපිහල් 

5ප000ක් වදනො වෙුවෙල රුපිහල් 10ප000ක් වදන්න ම්ප රුපිහල 

අෙපාත වෙන එණ ක නෙ කෙන්න ම්. වණොවහොමද මූලාසනාරූඪ 

ගරු මන්ත්රීතුමිහිය ඒො ණයන්වන්? ඇ කත ෙශවහන්ම තිවෙන 

ෙයපතළ ත ක කෙහ උස අපි අවනක් යලෙල න්ේධවෙලා තිවෙන 

ආණායහල පක්ෂ්ඨ - විපක්ෂ්ඨ වේදහකින් වතොයෙ වේ ෙයසනවහන් 

යල ආයක්ෂ්ඨා ණය ගැනීම සඳහා එණතු වෙන්න නනම.  

අපි න්හම්වදනාම දන්නො යජහණල ආදාහේ ලැවෙන 

ක්රමව දහක් තිවෙන ෙෙ. වමොණක්ද ඒ ක්රමව දහ? ජාතයන්තය 

ෙශවහන් අපල ආදාහේ ලැවෙනප forex ලැවෙන ්රධාන ක්රම ,ක් 

තිවෙනො. එණක් තමි  පිල යලෙලින් touristsල ාා එන එණ. 

1024ී අපල ඒ හයහා ය ලිහන 5ක් හේෙ වු ා. අද වෙනවණොල ඒ 

ආදාහම ය න් වෙල ෙැහැලා තිවෙනො. විපක්ෂ්ඨහ පාලනහ ග කතා 

කිහලා වේණ වෙනසථ වෙනොද? ඒණ අවප් පාලනවහන් වතොය 

වදහක්. අවනක් එණ තමි  foreign remittances. විවශේෂ්ඨවහන්ම 

මැද වපයන ගින් තමි  ඒ වේදල් එන්න නනම. නවේ කප විවේශ වේදල් 

ලැබීේෙල හේකින් අඩුෙක් තිවෙනො. ඒ ියසා ක හේ පීසනහක් 

තිවෙනො.  

ඊළඟලප අපි භාණ්ස export ණයන්න නනම. එවහම තමි  අවප් 

forex ආයක්ෂ්ඨා ණය ගන්න අපල පුල්ෙන් වෙන්වන්. අවප් exports 

ෙැඩි වෙලා තිවෙනො. ඒණ අපල පාලනහ ණයන්න පුල්ෙන් 

ණාය හක්. Foreign remittances අපල පාලනහ ණයන්න ෙැහැ. 

ඒො එන විධිහල ලො ගන්න නනම. ලංණාෙල touristsලා වගන්න 

ගන්න එපාප සංාායණ ෙයාපායහල යල අිකන්න එපා කිහලා 

ඔෙතුමන්ලාම කිහනො. වේ පෙතින ්රාවහයගිණ ත ක කෙහ 

ඔෙතුමන්ලා පිළිගන්න නනම.  වේශීහ ෙශ වහන් අපල අදාහේ 

ලැවෙන මාර්ග කීපහක් තිවෙනො. ්රධාන ආදාහේ මාර්ග තුනක් 

තිවෙනො. ඒ වමොනොද? එණක් තමි ප ුමයාෙ ව වණොමසාිකසථ හයහා 

ලැවෙන ෙ ව වේදල්. ඒ ෙ ව වේදල් අද අඩු වෙලා තිවෙනො. ඊළඟලප 

ආදාහේ ෙ ව වණොමසාිකසථ හයහා ලැවෙන ආදාහේ ෙ ව. යල lock 

down ණයනවණොල ඒ ආදාහම ක අඩු ෙනො. ඊළඟලප Sri Lanka 

Customs එවණන් ලැවෙන ආදාහම. ඒණ ක අඩු ෙනො. පිල යටින් 
භාණ්ස වගන්වීම නෙ කෙනවණොල එි න් ලැුදගම ආදාහම ක අඩු 

ෙනො. ඔෙතුන්ලාවේ යජහක් ෙලව  න්ටිහ කප වෙන යජහක් 

න්ටිහ ක වේ පෙතින ත ක කෙහ මත යජහ විශාල පීසනහණල ලක් 

ෙනො. ඒණ අපි න්හම්වදනා පිළිගන්න නනම. වේ න්හල්ල දැණ දැණ 

ඔෙතුමන්ලා කිහනොප ාඅවුරු ව 16ක් තිසථවසේ විසඳන්න ෙැික වු  

්රශථනහක් පැහ 1 ක් තුළ විසඳා වදන්නා කිහලා. ගුරුෙරුන්වේ 

ෙැම්ප් ්රශථනහ විසවදනොල ණවුද අණැමැති? අපි න්හම්වදනාම වේ 

යවට් ගුරුෙරුන්ල ආදයහ ණයනො. අපි න්හම්වදනාම වේ 

ත ක කෙව  ඉන්වන් ගුරුෙරු ියසා සහ විවශේෂ්ඨවහන්ම ියදහසථ 

අධයාපනහ ියසා. නවේ කප වේ වෙලාව  අවප් යවට් දරුෙන් විශාල 

පීසනහණල ලක් වෙලාි  න්ටින්වන්. අවුරු ව එණහමායක් තිසථවසේ 

පාසල් ෙහලා; දරුවෙය වගෙල්ෙල. ඔවුන්වේ අධයාපනහ ණසා 

ෙැටී තිවෙනො. මල ක දරුවෙය තුන් වදවනක් ඉන්නො. දරුවෙය 

ඉතා වලොකු පීසනහණල ලක් වෙලා තමි  වගෙල්ෙල ඉන්වන්. 

අොසනාෙණල ොවේ ඔවුන්ල අධයාපනහ ලො  වන් online 

ක්රමවහුව ක ගුරුෙරු අද ඉෙ ක වෙලා ඉන්වන්. එහ සාධාය ද? 

එහ ෙෘ කතීහ සමිති ්රිහා මාර්ගහක් වලස සලණා ණලයුතු ණයන්න 
එපා. විපක්ෂ්ඨහ හැටිහල ඔෙතුමන්ලා ඒ ණාය ා අයවගන ආණ්ඩුෙ 

අපහුමතාෙල ලක් කිරීමල ක උ කසාහ ණයන්න එපා. වේණ ජාතිණ 

්රශථනහක් හැටිහල සලණාප එණල එණතු වෙලා වේ ්රශථනහල 

විසුනේ වදන්න උ කසාහ ණයන්න කිහලා මා ඉල්ලනො. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප මම එතුමන්ලාවගන් ඉල්ලා 

න්ටිනොප ණරු ාණය වේ ියවහයගහ කිහො ෙලන්න කිහලා. එහි 

පළවේ වණොලවසේ තිවෙන්වන් වමොණක්ද? අතයෙශය ආහාය වතොග 

හංගා තිවෙනො නේප වතොග අියන් වලස සඟො විකු න්වන් 

නැතුෙ වහය මාර්ණට් එණල දාන්වන් නැතුෙ තිහාවගන ඉන්නො 

නේ වමොනොද ණයන්න කිහන්වන්?  ගිහිල්ලා ඒ තැන් පරීක්ෂ්ඨා ණය 
ෙලලාප අතයෙශය ආහාය වතොග තමන්වේ භායහල අයවගන 

සාධාය  මිලණල ජනතාෙල ලො වදන්න ණලයුතු ණයන්න කිහලා 

තමි  කිහන්වන්. විකු ලා වදන්න කිහලා තමි  කිහන්වන්. 

වේවක් අන්තිම ්රතිලායෝහා ණවුද? වේ සේපූර්  ක්රමව දව  

අෙසාන ්රතිලායෝහා වේ යවට් අහිංසණ ජනතාෙ. වේ වෙලාව  

ජාොයේණාය වෙළුනන්වේ ූලල උපක්රමෙලින් ජනතාෙ ආයක්ෂ්ඨා 

ණයමින් සීියප හාල් ඇතුල් අතයෙශය න්හම් වේ ඔවුන්ල සාධාය  

මිලල ලො ීමලි  ණලයුතු ණයන්වන්. ඔවුන් ෙලන්වන් ණාල 

වමොනො වු  ක ණමක් නැහැ ෙැඩිම ලාභහක් උපහා ගන්වන් 

වණොවහමද කිහලාි . ඒවණන් ජනතාෙ ආයක්ෂ්ඨා ණය ගියමින්ප වේ 

යවට්  වගී  වප්ප ක ජනතාෙල අතයෙශය ආහාය වෙදා ීවේ එණම 

ක්රමව දහ තමි  වේ ියවහයගෙල තිවෙන්වන්. ඉතින්ප වේ 

වහයජනාෙ උපවහයගි ණයවගන වෙන ක අි තිොන්ණේ පාලනහ 

ණයනො කිහලා වණොවහොමද කිහන්වන්? එහ සේපූර්   

අසතයහක්; සේපූර්  වේළාෙක්; ෙැයන  ණරුගම දැක්වීමක්. එවහම 

ණයන්න වහොඳ නැහැ. 

ඊළඟල අවපන් ්රශථන ණළාප ඇි  වේ ණලයු කත පාිකවභයගිණ 

ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත හලව ක - Consumer Affairs 

Authority Act, No. 09 of 2003 - ණයන්න ෙැිකද කිහලා. ඒවණන් 

ණයන්න පුල්ෙන්ප පාලන මිලක් ියහම ණයන එණ. ඒණ අපි ණයලා 

තිවෙනො. පාලන මිලක් ියහම ණළාල පසථවසේ ඒ පාලන මිලල 

ෙැඩිවහන් අවළවි ණය ෙයදක් ණයනො නේ අපල පුල්ෙන් උසාවිහල 

දැුවේ වදන්න.  උසාවිවහන් නඩු අහලා දසහක් අහ කිරීම ෙැිය හේ 

දඬුෙමක් ඔවුන්ල ියහම ණයන්න පුල්ෙන්. නවේ කප භූමිව  තිවෙන 

්රශථනහල ඒණ විසුනමක්ද? නීතිහල විරුේධෙ ණලයුතු කිරීම ියසා ඒ 

වගොල්ලන්ල නඩු දැමීම ුම වුමි . නවේ ක දැනල භූමිව  තිවෙන 

්රශථනහ තමි ප වේ අොසනාෙන්ත ණාල පිකච්වදදහ තුළ කින්ම 

ොධාෙකින් වහය අණයතැේෙහකින් වතොයෙ අතයෙශය භාණ්ස 

ෙර්ග ටිණ වෙදා හිකන එණ. වේ ්රශථනහල පාිකවභයගිණ ණලයුතු 

පිළිෙඳ අධිණාිකහ පනත හලව ක විතයක් ණලයුතු ණය විසුනේ 

වදන්න ෙැහැ. ඒ ියසා තමි  වේ ෙලතල- 
 

ගරු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

Hon. Minister, can I ask a small question? 
 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
Yes. 
 

ගරු කබීර් හෂීේ මහතා 
(மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம்) 

(The Hon. Kabir Hashim) 

ගරු ඇමතිතුමියප ඔෙතුමා කිහන්වන් වේ න්හල්ල ණයන්වන් 

මිල පාලනහ ණයලා ජනතාෙල සහන වදන්න කිහලා වන්. 

පැල්ෙ කත සීිය සමාගම යජහල අි ති ආහතනහක්. ඒ වගොවල් ලය 

රුපිහල් 240ල සීිය විකු නො. එවහම නේ ඉසථවසල්ලා ෙලලන්න 

නනම ඒ ආහතනහ වන්. ඒණ සමාගම ණයන්වන් ආණ්ඩුවෙන් වන්. 

ඔෙතුමන්ලා වමොණක්ද ණයන්වන්? වමොනොද වේ ණාා 

ණයන්වන්?  
 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 
ඒ ණාාෙ සේපූර්   අසතයහක්.  

ඒ ෙයාපෘතිහ භාය ඇමතිතුමා ඒණල සේපූර් වහන්ම උ කතය 

 වන්නා. ඇ කත ෙශවහන්ම අවප් පිිකෙැහ රුපිහල් 2,0ි ප 2 0ි . 

නවේ කප අපි ලො වදන්වන් රුපිහල් 210ල. ඒණ තමි  ඇ කත. 

අොසනාෙණල ොවේ එහ වේ යවට් සේපූර්  පිකවභයජනවහන් 

න්හහල 24ි ප හිලපු අමාතයතුමිය. ඒ ියසා වනොදැන ණාා ණයන්න 

එපා. න්හහල 41ක් අපි සීිය ආනහනහ ණයනො. ආනහන 

ජාොයේණරුෙන් වේ අෙසථාාවෙන් ්රවහයජන ගන්නො. ඊල 

විරුේධෙ අපි ණාා ණයලා ති වෙනො. [ොධා කිරීමක්   

වේ ඔෙතුමන්ලා වගනාපු පනත! යුේධහල නැති ණඩුෙ වණොසථ 

වණොලන්නලද කිහලා අපි අහනො. ඒ ියසා තමි  අපි වේ 

වහයජනාෙ ඉන ිකප ක ණයන්වන්. වමතැන අන්තිම ්රතිලායෝහා වේ 

යවට් ජනතාෙ. ඒ ජනතාෙල ඒ ්රතිලාභහ සලසන්න හදනවණොල 

ණාලණණ්ණි සතුලක් ලෙන්න එපාප අපල උද  ණයන්න කිහා 

ඉල්ලා න්ටිමින් මා ියහඬ වෙනො. 

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු කිංසථ වනල්සන් මන්ත්රීතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි හතයණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 

 

[අ.භා. ,.,5  
 

ගරු කිාස ්මනේසන් මහතා 
(மாண்புமிகு கிங்ஸ் சநல்ென்) 

(The Hon. Kins Nelson) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අද මහජන ආයක්ෂ්ඨණ 

ආඥාපනත හලව ක ඉන ිකප ක ණය තිවෙන වහයජනාෙ ගැන අපි 

ණාා ණයනො. පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ අධිණාික හ පනත 

සේෙන්ධෙ ක වගොසක් අහ අදහසථ ඉන ිකප ක ණළා. වේ ණාය ා 

ගැන ණාා ණයන්න ලැබීම පිළිෙඳෙ මම මම සතුම් වෙනො. 

විවශේෂ්ඨවහන්ම ආණ්ඩු පක්ෂ්ඨව  කප විපක්ෂ්ඨව  ක අපි න්හම් 

වදනාවේ ෙලාවපොවයො කතුෙප අයවේ  සහ පැතුම තමි  වේ යවට් 

 වක් විඳින ජනතාෙල ොවේම යවට් ජනතාෙල සහන ලොීම. 

විවශේෂ්ඨවහන්ම පාිකවභයගිණහාල සහන ලොීම ගැන තමි  ආණ්ඩු 

පාර්ශථෙවහන් ණාා ණයපු මැති-ඇමතිෙරුප මන්ත්රීෙරු ඇතුල් වේ 

න්හම්වදනා ණාා ණවළේ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප ගේෙල න්ටින අහිංසණ 

වගොවි ජනතාෙ ොවේමප යවට් ෙයාපාිකණහන් හයහා තමි  වේ 

පාිකවභයගිණහන්ල හේ හේ සහන ලො වදන්නද ණලයුතු 

ණයන්වන්. විවශේෂ්ඨවහන්ම වගොවි ජනතාෙ ගැන ණාා ණවළො කප අද 

වගොවිහාල වී ටිණ විකු ා ගන්න ෙැික ත ක කෙහක් උදා වෙලා 

තිවෙනො.   පුමගිහ ණාලව  ගේෙල හිලපු කුසා ෙයාපාිකණවහයප වී 

එණතු ණයන ෙයාපාිකණවහය  ගෙසා ණයපු වී වපොලීන්වහන් පැනලා 

සේපූර් වහන්ම අ කඅසංගුෙල අයග කතා. ඒ ියසා අද මහා 

පිකමා ව  ෙයාපාිකණවහය ක වගොවිහාවේ වී ටිණ ගන්වන් නැහැ. 

කුසා ෙයාපාිකණහන්ල ක ඒ වී ටිණ ගන්න ෙැික ත ක කෙහක් ඇති 

ණයලා තිවෙනො. ඒ ියසා අද නාඩු වී කිවලයෙක් රුපිහල්  4ක් 

ෙෙල ප ක වෙලා තිවෙනො. ඒ රුපිහල් 60ල විකු පු වී. ඒ ියසා 

අද වගොවිහා වී ටිණ වෙවළඳ වපොළල වදන්වන් නැතිෙ   වගදයම  

ගෙසා ණයන ත ක කෙහක් උදාවෙලා තිවෙනො. දැන් වී කිවලය 

පහක් විකු න්න නනම සීිය කිවලයෙක් ගන්න.   

විවශේෂ්ඨවහන්ම මම කිහන්න ණැමැතිි  වපොවළොන්නරු 

න සථ්රික්ණහ ගැන. පයාක්රම සවේද්රහ කිහන්වන් අවප් උරුමහ. 

පයාක්රම සවේද්රහ කිහන්වන් වපොවළොන්නරු න සථ්රික්ණව  

ජනතාෙවේ හදෙත. පුමගිහ  දෙසථෙල ඒවක් ඇවින න මංතීරුෙක් 

දමන්න වපොවළොන්නරු න සථ්රික්ණහ ියවහයජනහ මන්ත්රීෙරුප 

ඇමතිෙරු න්හම්වදනා වෙොවහොම වුෙමනාවෙන් ණලයුතු ණළා. 

ඇවින න මංතීරු යවට් ඇති වෙන්න නනමප ගේ න යුගම වෙන්න නනමප 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

නගය අලංණාය වෙන්න නනමප යලක් විධිහල අපි වලයණහ ක එක්ණ 

හැප්වපන්න නේ  ඉසථසයහල හන්න නනම. හැෙැි ප වේණද ඒණල 

වෙලාෙ? ඊව  මම දැක්ණාප වේ ෙන විල ෙැව  යළපනාව  ගල් 

ටිණ මීලර් 200ක් 100ක් ඉසථසයහාල අයන් දමා තිවෙනො. වේො 

නැෙත පිළිසණය ණයන්න නනම. 2 64 ුමළි ුමළඟල ඔහ ෙැෙ 

සේපූර් වහන්ම විනාශ වු ා. එදා ොිකමාර්ග යාජය ඇමතිෙයහා 

විධිහල හිලපු මවේ පිහාප න ෙංගත වජ්.ආර්. ජහෙර්ධන මැතිතුමාවේ 

ආණ්ඩුෙ ණාලව  ඒ ගල් ටිණ දමලාප ඒ යළපනාෙ වෙොවහොම 
ශක්තිම කෙ හැ වො. දැන් ඒණ හදලා අවුරු ව  0ක් වෙනො. දැන් 

අවුරු ව  0ණල පසථවසේ තමි  ඒ යළපනාව  ගල් ටිණ අි න් ණයලා 

ඇවින න මංතීරුෙක් දමන්න හැ වව . හැෙැි ප එවහම වනොවෙි  

වේණ ණයන්න තිුදවණ්. යළපනාෙ ශක්තිම ක ණයලා මංතීරුෙක් 

දමන්න තිුද ා. එවහම වනොණළ ියසා තමි  ්රවේශව  න්ටින 

අවප් සථොමීන් ෙහන්වසේලාප වගොවි සංවිධානෙල  නාහණහන් ඒණල 

විරුේධ වුවණ්. ඒ අහ ක එක්ණ සාණච්ඡා ණයන්වන් නැතිෙප වගොවි 

සංවිධානෙල අහ ක එක්ණ සාණච්ඡා ණයන්වන් නැතිෙ තමි  වේ 

ණලයු කත ණයන්න හැ වව . විවශේෂ්ඨවහන්ම වසොවළොසථමසථාානව  

නාහණ සථොමීන් ෙහන්වසේලා ක එක්ණ වේ පිළිෙඳ සාණච්ඡා 

ණයන්න නනම. වමොණදප ඓතිහාන්ණ උරුමහක් තිවෙන සථාානහක් 

වේණ; වලයණ උරුමහක් තිවෙන තැනක්. මහා පයාක්රමොහු 

යජතුමා හදපු ෙැෙ. වේ ෙන විල ොිකමාර්ග වදපාර්තවේන්තුවෙන් ඒ 

ගල් ටිණ ඉෙ ක ණය දමා තිවෙනො. ගරු ඇමතිතුමියප ඔෙතුමා 
වේණල මැන හ ක වෙලා වේ ගල් ටිණ නැෙත ක තිුදගම විධිහල 

දමන්න කිහලා මම කිහනො. වමොණදප ඔක්වතයේෙර් මාසහප 

වනොෙැේෙර් මාසහ වෙනවණොල දැඩි ුමළඟ ක එක්ණ ඉන ිකව ී ෙැන් 

ණාලහ එනො. දැන් වේ වෙනවණොල ක ෙැව  ෙතුය මට්ලම ෙැඩි 

වෙලා තිවෙනො. ඒ ියසා වේ bund එණල වලොකු අෙදානමක් 

තිවෙනො. ඒ ියසා වේ සේෙන්ධවහන් විවශේෂ්ඨ අෙධානහක් වහොවේ 

ණයන්න කිහා ඉල්ලා න්ටිමින්ප මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප 

මල ණාා ණයන්න අෙසථාාෙ ලො ීම පිළිෙඳෙ ඔෙතුමිහල ක 

සථතුතිෙන්ත වෙමින් මා නෙතිනො.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ණංාන විවජ්වසේණය යාජය අමාතයතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 

20ණ ණාලහක් තිවෙනො.  

ඊල වපයප ණවුරුන් වහය ගරු මන්ත්රීෙයවහක් මූලාසනහ සඳහා 

ගරු වණයකිලා ගු ෙර්ධන මන්ත්රීතුමිහවේ නම වහයජනා ණයන්න.  

 
ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එේ. පීරිස ්මහතා (විමේශ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்)  ீ.எல். பீாிஸ் - சவைிநாட்டு 

அலுவல்கள் அமமச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of Foreign) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප ාගරු වණයකිලා ගු ෙර්ධන 

මන්ත්රීතුමිහ දැන් මූලාසනහ ගත යුතුහා ි  මා වහයජනා ණයනො.  

 
ප්රශන්ය විමසන ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ைப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු මරෝහිණී  මාරි විමේරත්න මහත්මිය 

මූලාසනමයන් ඉවත් වූමයන්  ගරු මකෝකිලා ගුේවර්ධන මහත්මිය 
මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விப ரத்ன 

அவர்கள் அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு (திருமதி) 

பகாகிைா குணவர்தன அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) ROHINI KUMARI WIJERATHNA 
left the Chair, and THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE took 
the Chair. 

[අ.භා. ,.,   
 

ගරු කාචන විමේමසේකර මහතා (විසිතුරු මසුන්  මිරිදිය 
මත්සය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම  ධීවර වරාය සාවර්ධන  
බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජය 
අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விப பெகர - அைங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்கமை வைர்த்தல், கடற்சறாழில் 

துமறமுகங்கள் அபிவிருத்தி, பைநாள் கடற்சறாழில் 

அலுவல்கள் மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இரா ாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 
සථතුතිි ප මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහිය. මහජන ජීවිතහල 

අතයෙශය සැපීමේ හා වසේො පෙ කොවගන හමවේ අයවේ  ක 

සහිතෙ මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක ගරු සභාෙල 

ඉන ිකප ක ණය තිවෙන වහයජනාෙ පිළිෙඳ විොදහ පැෙැ කවෙන වේ 

වමොවහොව ක මා පළවේවෙන්ම සඳහන් ණළ යුතු ණාය හක් 

තිවෙනො. මාතය න සථ්රික්ණහ වෙුවවෙන් වේ ගරු සභාෙ  

ියවහයජනහ ණළප මවේ පිහා සමඟ එණම ණාල ෙණොුවෙ තුළ 

පාර්ලිවේන්තුෙල පිවින්ප හිලපු අමාතය ගරු මංගල සමයවීය 

මැතිතුමා ද ඇතුල්ෙ වණොවිඩ් ෙසංගත ත ක කෙහ ියසා තමන්වේ 

ජීවිත අහිමි වෙච්ා න්හම් වදනාවේ පවුල්ෙල සාමාජිණහන් වෙත 

අපවේ  වශයණහ පළ ණයන්න මා වමහ අෙසථාාෙ ණයගන්නො.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අද දෙස පුයා කප ඒ ොවේම 

පුම ගිහ න න කිහිපහ තුළ ක විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන අවප් 

මහජන ියවහයජිතහන් විවශේෂ්ඨවහන්ම ජනමාධය තුළිුව කප සමාජ 

මාධය තුළිුව ක වේ යවට් මතහක් ියර්මා හ ණයන්න උ කසාහ 

ණළාප අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අවගයසථතු මාසව  ,0ෙන දා 

්රණාශහල ප ක ණයපු ගැසට් ියව දන මඟින් එණ පැ කතකින් යලල 

හන න් නීතිහ දාලා වේ යල මිලිලරීණය හ කිරීම සඳහාප ඒණාධිපති 

පාලනහක් සඳහා අෙශය පිඹුරුප ක සණසථ ණයග කතා කිහලා. 

හැෙැි ප ගරු අධිණය  ඇමතිතුමා වේ ගරු සභාෙල පැහැන ලිෙම 

කි ොප එම ගැසට් ියව දන මඟින් ඉන ිකප ක ණය තිවෙන ණාය ා 

වමොනොද කිහලා. මල වපය ණාා ණයපු ගරු කිංසථ වනල්සන් 

මන්ත්රීතුමාවගන් විපක්ෂ්ඨව  මන්ත්රීෙරුන් අහනො නේ වහොඳි ප 

මිලිලරීණය හ ණයන්නප එවහම ක නැ කනේ අියන් ෙලහක් 

පාවිච්ිත ණයන්න හවේදාපතිෙයහාල අවේතු ෙලහක් ලො ීලා 

තිවෙනො ද කිහලා. එවිල ඒ ්රශථනහල උ කතයහ ගරු කිංසථ 

වනල්සන් මන්ත්රීතුමාවගන් අහ ගන්න පුල්ෙන් වෙි  කිහා මම 

හිතනො. වමොණදප එතුමාවේ පවුවල් ඥාතිහා; ඥාති සවහයදයහා 

තමි  වේ යවට් හවේදාපතිෙයහා හැටිහල ණලයුතු ණයන්වන්.  

වේ ගැසට් ියව දන මඟින් ලො වගන තිවෙන ෙලහ 

වමොණක්ද? අපල මතණි  පුම ගිහ අවුරු ව වදණ තුළම වණොවිඩ් 

ෙසංගතහ ක එක්ණ ජීෙ ක ෙන්න අපල න් ව වූ ෙෙ. වමහ අවප් යලල 

විතයක් ෙලපාන ත ක කෙහක් වනොවෙි . වමහ අද වලයණව  හැම 

යලණලම ෙලපා තිවෙන ත ක කෙහක්. වේණ ලංණාෙල විතයක් 

ුමවිවශේෂීෙ ඇති වෙච්ා න් වවීමක් වලස අයවගන සමහරු ණාා 

ණයනො. අපි ඔෙතුමන්ලාල කිහනොප වේ ෙසංගතහ පාලනහ 

ණයලා සාර්ාණ වූ යලක් වලයණව  වණොවහේ වහය තිවෙනොද කිහා 

විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන මහජන ියවහයජිතහන් හැටිහල 

ඔෙතුමන්ලාල පුල්ෙන් නේ වපන්ෙන වලස. විවිධ යලෙල් විවිධ 

උපක්රම පාවිච්ිත ණයමින් වණොවයයනා ෙසංගතහ පාලනහ ණයමින් 

න්ටිනො. සමහය යලෙල් තම යල ෙසාවගන න්ටිමින් වණොවයයනා 

ෙසංගතහ පාලනහ ණයවගන තිවෙනො. සමහය යලෙල් යල විෙෘත 

ණයවගන එන්න කණය හ මඟින් එහ පාලනහ ණයවගන 

තිවෙනො. සමහය යලෙල් වෙන ක විවිධ විණල්ප පාවිච්ිත ණය 

තිවෙනො. වේ වලයණව  කින්ම යලක් නැහැප වේ ක්රමහල 

සාර්ාණෙ වේහු   වන්නා කිහන. ඔෙතුමන්ලා ණාා ණයමින් එණ 

වෙලාෙණ කි ොප ාආණ්ඩුෙ එන්න කණය හ ණයන ව ගහ අඩුි . 
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ආණ්ඩුෙ ඒණල ්රව ශ වුවණ් හිකම වහමින්ා කිහලා. වේ යල 

එන්න කණය හ ඉතාම ව ගවහන් ණයවගන හන යලක් ෙෙ 

වලයණ වසෞඛය සංවිධානහ පො පිළිවගන තිවෙනො. නවේ ක 

එන්න කණය හ කිහන එවණන්ම පම ක් වේ වයයගහ පාලනහ 

ණයන්න ෙැහැ කිහන එණ අවනකු ක යලෙලින් ලැවෙන 

වතොයතුරුෙලින් අපල දැනගන්න පුල්ෙන්. අද ඊරාහලහප 

ඇවමිකණාෙ ෙැිය යලෙල් න හා ෙලන්න. ඒ යලෙල ජනතාෙවගන් 

ෙහස අවුරු ව 21න් ඉහළ අහ පො එන්න කණය හල ලක් ණය 

තිවෙනො. නවේ ක අද ඒ යලෙල වදියණෙ ොර්තා ෙන වයයගීන් 

සංඛයාෙ ෙැඩි වෙලා තිවෙනො. නවේ ක ඒ යලෙල් වමහල 

හැසගැහිලා තිවෙනො. ඒ යලෙල වේ ොවේ විපක්ෂ්ඨහක් නැති එණ 

තමි  එණම වෙනස වී තිවෙන්වන්. වලයණව  විවිධ යලෙල් දැන් 

විෙෘත ණයවගන හනො.  

අද ලංණාව  ත ක කෙහ වමොණක්ද? දැන් ලංණාව  පැෙැ කවෙන 

්රිණට් තයගාෙලිහ අයවගන ෙලන්න. ඊව  ලංණාව  ්රිණට් 

තයගහ පැෙැ කවූව  වසනඟ නැතිෙි . අපි ෙසථනාහිය පළාව ක 

න්හහල  0ණල ෙැඩි පිිකසක් එන්න කණය හල ලක් ණය තිවෙනො. 

ඒ කිහන්වන්ප ෙසථනාහිය පළාව කප එන්න ක ණළ යුතු පිිකවසන් -

අවුරු ව ,0ල ෙැඩි පිිකවසන්- න්හහල  0ණල ෙසා පිිකසක් 

එන්න කණය හල ලක් ණය තිවෙනො. එංගලන්තව  

වණොවහොමද? එංගලන්තහ සහ ඉන්න හාෙ අතය cricket match එණ 

ගහන වණොල 50ප000ණල ෙැඩි නයරන්නන් පිිකසක් න්ටිහා. ඒ අහ 

වේහුගම ආෙය ෙ ක  පැළඳවගන වනොවෙි  න්ටිව . එංගලන්තහ 

තම ජනතාෙ එන්න කණය හල ලක් ණය වදියණ ණලයුතු 

ණයවගන හනො; වයයගීුව ක ොර්තා වෙනො. ඊව  

වනදර්ලන්තව  පැෙැති Formula 1 race එණ වගන ෙලන්න. 
වදියණෙ මය  සංඛයාෙ 2ප000ක් විතය ොර්තා ෙන ඒ යල විෙෘත 

ණයලා ඒ ණලයුතු ණයවගන හනො. අපි ක වේ ත ක කෙහ 

ණළමනාණය හ ණයගන්න නනම.  

 ඔෙතුමන්ලා දැන් කිහන්වන් වමොණක්ද? පුම ගිහ ණාලහ පුයා 

කි ොප ාභාණ්ස මිල ෙැඩි වෙලා තිවෙනො. එහ පාලනහ ණය 

ගන්වන් නැහැා කිහලා. ාවේණ පාලනහ ණයන්න ආණ්ඩුෙල 

පුල්ෙන් ණමක් නැේද?ා කිහලා ක ඇහුො. අද ඇවිල්ලා උගන්ෙන්න 

හදනොප පාලනහ ණයන්න පුල්ෙන් වණොවහොමද කිහලා. 

ඔෙතුමන්ලා අපල උගන්ෙන්න එන්න නනම නැහැ. වේ යවට් 

තිවෙන නීතිප අ පන කෙලින් ුම වුමම පනත වතයයා වගන ඒ 

ණලයු කත කිරීවේ ෙගකීම ආණ්ඩුෙක් හැටිහල අපි භාය අයවගනි  

තිවෙන්වන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ ණලයු කත තමි  ණයලා 

තිවෙන්වන්. මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව කප ඔෙතුමන්ලා 

කිහන්න හදන  උේවඝයෂ්ඨ  මර්දනහ කිරීමප නැ කනේ ණාා 

කිරීවේ අි තිහ මැස පැෙැ කවීම වණොවහේ හික තැනණ සඳහන් ණයලා 

තිවෙනොද කිහලා වපන්ෙන්න කිහලා අපි කිහනො. මහජන 

ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක වමොනොද කිහලා තිවෙන්වන්? 

ෙයාහ අධිණාිකහ වින්න් පෙ කොවගන හන ණලයුතු පෙ කොවගන 

හන්න ඉස සලසා ීලා තිවෙනො. වපවරයලිහේ  ියෂ්ඨථපාදනහ 

සඳහාප ඒ ොවේම භාණ්ස ්රොහනහ සඳහා ොවේමප ශ්රී ලංණා 

 වේිකහ වදපාර්තවේන්තුෙ ඇතුල් මගී ්රොහන ආහතන  ෙලල න්හම් 

න සථ්රික් වල්ණේ ණාර්හාලප ්රාවේශීහ වල්ණේ ණාර්හාලප පළා ක 

පාලන ආහතනෙලලප ශ්රී ලංණා මහ ෙැංකුෙ ඇතුල් ෙැංකු 

ආහතනෙලලප සවතොස ඇතුල් පාිකවභයගිණ වසේො සපහන 

ආහතනෙලල වසේො අඛණ්සෙ පෙ කොවගන හමමල අෙසථාාෙ ලො 

ීලා තිවෙනො. වේ පනත තුළ වණොතැනණෙ ක ජනතාෙවේ 

අි තිොන්ණේ උල්ලංඝනහ වෙලා නැහැ. වමහ ජනතාෙවේ 

අි තිොන්ණේ ආයක්ෂ්ඨා ෙන පනතක්. ඒ හලව ක වහයජනාෙක් වේ 

පාර්ලිවේන්තුෙල ඉන ිකප ක ණයලා තිවෙනො. ඒණල ණවුරු හික 

විරුේධ වෙනො නේ අපල ෙලාගන්න පුල්ෙන්ප ජනතාෙවේ 

අි තීන් උල්ලංඝනහ කිරීම සඳහා ඉන ිකප ක වෙන්වන් ණවුද කිහලා. 

වේ සභාව  ඡන්දහ පැෙැ කවෙනවණොල අපල ෙලන්න පුල්ෙන්ප 

ජනතාෙවේ අි තීන් වෙුවවෙන් වපනී ඉන්න ණණ්සාහම ණවුදප 

ජනතාෙවේ අි තීන් උල්ලංඝනහ කිරීම සඳහා වපනී ඉන්න 

ණණ්සාහම ණවුද කිහලා. ඔෙතුමන්ලා පුමගිහ ණාලව  කිහපුප 

මාෆිහාෙලල අෙශය විධිහල යල පාලනහ ණයන්න ඡන්දහ ලො 

වදන්වන් ණවුද කිහන එණ අද වේ පාර්ලිවේන්තුව  පෙ කෙන 

ඡන්දවහන් අපල ෙලාගන්න පුල්ෙන්ණම තිවෙනො.  

ඔෙතුමන්ලා එණ වෙලාෙණ වායදනා ණයනොප ආණ්ඩුව  

ඉන්න ෙයාපාිකණවහය තමි  වෙවළඳ ෙයාපාය ණයන්වන් කිහලා. 

ඒ ෙයාපාිකණහන්වේ භාණ්ස වතොග පාිකවභයගිණ ණලයුතු පිළිෙඳ 

අධිණාිකවහන් ගිහිල්ලාප අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථෙයහා 

ගිහිල්ලා ජනතාෙල ියකු ක ණයන්න හනවණොල කිහනොප ාඅන්න 

ෙැයන ි ප මර්දනණාරී ත ක කෙහක් තමි  වේ ්රිහා කමණ ණයන්වන්.ා 

කිහලා. ා ඒ භාණ්ස යාජ සන්තණ ණයන්වන් නැ කව ක ඇි ා 

කිහලා අහනො. ඔෙතුමන්ලා වේ පන ක පිළිෙඳෙ වහොඳ 

අෙවෙයධවහන් ණලයුතු ණයන්න. වේ පාර්ලිවේන්තුෙ ියවහයජනහ 

ණයනප නීතිඥෙරු හැටිහල ණලයුතු ණයනප වේ පිළිෙඳෙ දැුවම 

තිවෙන පිිකසථ ඉන්නො. එතුමන්ලා ඒො වනොදැුවෙ කෙ ඉන්නො 

වනොවෙි . නවේ ක ජනතාෙ වනොමඟ හැවීම සඳහා වේ 

පාර්ලිවේන්තුෙ පාවිච්ිත ණයන්න උ කසාහ ණයනො. දැන් වේ 

පාර්ලිවේන්තුෙල ඔෙතුමන්ලා ඇවිල්ලා එණ එණ සමාගේෙල නේ 

කිහනො. ඒ සමාගේෙල ණට්ටිහ වමන්න වේ ඇමතිෙයහා              

එක්ණ සේෙන්ධි  කිහනො. පුල්ෙන් නේ ඔෙතුමන්ලා 

පාර්ලිවේන්තුවෙන් එළිහල ගිහිල්ලා ඒණ කිහන්න. එණ 

මන්ත්රීෙයවහක් පාර්ලිවේන්තුවෙන් එළිහල ගිහිල්ලා සමාගමණ 

නමක් කිහලාප වමන්න වමවහම ෙංාාෙක් ණයලා තිවෙනොප 

වමන්න වේ විධිහල ආණ්ඩුව  ගුවවදුවෙක් ණයනොප වමන්න 

වේ ඇමතිෙරු එක්ණ ගුවවදුව ණයනො කිහලා කිහන්න. 

ඔෙතුමන්ලා ණෙදාෙ ක එවහම කිහන්වන් නැහැ. පාර්ලිවේන්තුව  

මන්ත්රී ෙය්රසාදෙලල හලවෙලාප ජනතාෙ වනොමඟ හැවීම සඳහා 

වේ පාර්ලිවේන්තුෙ පාවිච්ිත ණයනො. ඒණ ණයන්න එපා කිහලා 

අපි ඔෙතුමන්ලාවගන් ඉල්ලීමක් ණයනො. වේ ඉන ිකප ක ණයලා 

තිවෙන ෙැස පිළිවෙළ තුළ ඔෙතුමන්ලාල හේ කින් ය හක් ඇති 

වෙලා ඇති දැන්. එවහම ය හක් ඇති වෙන එණ සාධාය ි . අද 

ජනාධිපතිතුමා කප අග්රාමාතයතුමා කප අවප් ආණ්ඩුෙ ක වේ ෙැස 

පිළිවෙළ ණයවගන හන වණොල ඔෙතුමන්ලාල වපවනනොප වේ 

ආණ්ඩුෙල තිවෙන ජනතාෙවේ ආණර්ෂ්ඨ හ තෙ තෙ ක ෙැඩි 

වෙනො කිහන එණ. ඒණ ෙැළැක්වීම සඳහා හේ හේ ්රිහාමාර්ග 

ගන්න තමි  ඔෙතුමන්ලා වේ පාර්ලිවේන්තුෙ පාවිච්ිත ණයන්න 

උ කසාහ ගන්වන්.  

ඔෙතුමන්ලා පුමගිහ ණාලව  එන්න කණය  ෙැස පිළිවෙළ 

ගැන කි ො. එණ වදහක් මතණ තො ගන්න. මා දැක්ණාප පුමගිහ 

දෙසථෙල විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන පිිකසථ අහලා තිවෙනොප 

හේෙන්වතොල න සථ්රික්ණව  ෙහස අවුරු ව විසථසල ෙැඩි පිිකසල 

ෆි සර් එන්නත ගහන්වන් ඇි  කිහලා. මන්නායම න සථ්රික්ණව  

ජනතාෙල ෆි සර් එන්නත වේලින්ම ලො වදන වණොල ඔෙතුමන්ලා 

ණවුරුෙ ක ඇහුොදප ඇි  මන්නායම න සථ්රික්ණව  ජනතාෙල 

ෆි සර් එන්නත  ගහන්වන්  කිහලා? පු කතලම න සථ්රික්ණව  

ජනතාෙල ෆි සර් එන්නත ලො වදනවණොලප පු කතලම 

න සථ්රික්ණව  ජනතාෙල වණොවහොමද ෆි සර් එන්නත ලො  වන්වන් 

කිහලා ඔෙතුමන්ලා ණවුරුෙ ක ඇහුොද? විපක්ෂ්ඨ නාහණෙයහා 

ගිහිල්ලා එන්නත ලො ගන්නවණොල ඇහුොදප වණොවහොමද එන්නත 

ලො ග කව ක කිහලා? නැහැ. හේෙන්වතොල ජනතාෙල ගහනවණොල 

තමි  ඔෙතුමන්ලාල අමාරුෙ තිවෙන්වන්. මහුවෙය න සථ්රික්ණහල 

සථපුට්ියක් එන්නතප වමොසර්නා එන්නත ලො  වන්වන් හේ කින් 

ක්රමව දහණල. ඒ ක්රමව දෙලල එන්න ක ලො වදනවණොල 

ඔෙතුමන්ලා අයෝවහයග ණවළේ නැහැ. හැෙැි ප හේෙන්වතොල 

න සථ්රික්ණව  ජනතාෙල එන්නත ලො වදනවණොල විතයි  

ඔෙතුමන්ලාල ගැලම්ෙ තිවෙන්වන්. හේෙන්වතොල විතයක් 

වනොවෙි ප වේ යවට් න්හම්  පුයෙැන්හන් වෙුවවෙන් ඒ ලැවෙන 

එන්න ක ලො ීවේ ෙැස පිළිවෙළ අද ආණ්ඩුෙ ියෙැයන ෙ ණයවගන 

හනො. ෙසථනාහිය පළාව ක අපි ීලා තිුදගම ඉලක්ණහ අුවෙප 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කප වසෞඛය අමාතයාංශහ ක ීලා තිුදගම 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ඉලක්ණහ අුවෙ එදා දෙවසේ අවුරු ව හැලල ෙැඩි පුයෙැන්හන් 

න්හම්වදනා එන්න කණය හ ණයලා තිුද ා නේප වේ ත ක කෙහ 

උදා වෙන්වන් ක නැහැ. වෙොවහය වදවනක් එන්නත ලො ගැනීම 

්රතික්වෂ්ඨේප ණළා. අපල මතණි ප විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන 

මන්ත්රීෙරු පො එන්නත ්රතික්වෂ්ඨේප ණළා. එන්නවතන් වහොඳ 

්රතිඵලහක් ලැවෙන්වන් නැහැ කිහලා සමහරු කි ො. සමාජව  

විවිධ මත පළ ණළා. වේ එන්නත ියසා වෙන ක වයයගාොධ ඇති 

වෙි  කිහලා හිතුො. ඔෙතුමන්ලා එෙැිය මත පළ ණයන්න උ කසාහ 

ණළා. ඒ ියසා අපි ඔෙතුමන්ලාවගන් ඉල්ලීමක් ණයනොප අද 

ඉන ිකප ක ණයලා තිවෙන වේ වහයජනාෙ තුළ ජනතාෙවේ 

අි තිොන්ණේ උ වයා ගැනීම වෙුවවෙන් වණොවහේෙ ක සඳහනක් 

ණයලා නැහැ. ජනතාෙල තිවෙන අි තිොන්ණේ ලො ීම තහවුරු 

කිරීම වෙුවවෙන් යජහ වින්න් ග කත තෙ ක පිහෙයක් හැටිහල තමි  

අද වේ වහයජනාෙ පාර්ලිවේන්තුෙල ඉන ිකප ක ණයලා තිවෙන්වන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප පුමගිහ ණාලහ පුයාෙලම 

එතුමන්ලා  වෙොවහය වෙලාෙල භාණ්ස මිල ගැන ණාා ණළා; 

ආර්ිකණහ ගැන ණාා ණළා. එතුමන්ලා අපල යජහ භාය වදනවණොල 

තිුදගම ආර්ිකණ ත ක කෙහ පිළිෙඳෙ මහ ෙැංකු ොර්තාෙල වතොයතුරු 

තිවෙනො.  

විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන මන්ත්රීෙරුන් සීිය වපයලිේ ගැන 

ණාා ණළා; ගමසථ වපයලිේ ගැන ණාා ණළා; වතල් වපයලිේ ගැන 

ණාා ණළා. වේ කුලප්පු ණයන්වන් ණවුද? වතල් හිඟහක් ඇති 

වෙනො කිහලා විපක්ෂ්ඨහ ියවහයජනහ ණයන ෙෘ කතීහ සමිති 

නාහණහන් මාධයහල ගිහිල්ලා කිහනො.  වේ අෙසථාාව   ජනතාෙ 
වපොළරො ගැනීම සඳහා විපක්ෂ්ඨහ විවිධ වේෙල් කිහනො. සීිය 

හිඟහක් තිවෙනො කිහලා ජනතාෙල කිහනො. නවේ ක 

තවේන්නාන්වසේලාල මතණ ඇතිප පුමගිහ අවුරු ව 5 තුළ වේ යවට් 

ෙසංගතහක් වනොතිුදගම ෙෙ. හහ පාලන ආණ්ඩුෙ තිුදගම ණාලව  

වලයණ ෙසංගතහක් තිුදවණ් නැහැ. යවට් එෙැිය අර්ුදදහක් 

තිුදවණ් නැති වෙලාෙණ තවේන්නාන්වසේලාල වතල් ඇ වුේ 

ණයගන්න ෙැික වු ා; ගමසථ ටිණ ලො වදන්න ෙැික වු ා. 

තවේන්නාන්වසේලාල මතණ ඇතිප ඒ දෙසථෙල තවේන්නාන්වසේලා වේ 

යවට් ආර්ිකණහ ණළමනාණය හ ණයපු ආණායවහන් අර්ුදද 

ග නාෙක් තිුදගම ෙෙ. නවේ ක දැන් තිවෙන වගයලීහ ෙසංගතහ ක 

එක්ණ  වේ වලයණව ම තිවෙන ියෂ්ඨථපාදන ්රිහාෙලිහ ණසාවගන 

ෙැටිලා තිවෙනො; වෙදා හැරීවේ ්රිහාෙලිහ ණසාවගන ෙැටිලා 

තිවෙනො. අපල වපවනනොප අවප් යලල පැමි ව න නැ ප ගුෙන් 

හානාප සීමා වෙලා තිවෙන ෙෙ. අවප් යවට් සහ වලයණව ම ගුෙන් 

ගමන් ොය සීමා වෙලා තිවෙන පුමය මක් තුළ ක වගයධාභහ 

යාජපක්ෂ්ඨ ගරු ජනාධිපතිතුමාවේ සහ මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ ගරු 

අග්රාමාතයතුමාවේ නාහණ කෙවහන් අද අවප් යල කප ජනතාෙ ක 

ආයක්ෂ්ඨා ණය ගියමින්ප ආර්ිකණහ ක ණළමනාණය හ ණයවගනප අද 

අවප් යල ුමෙොී න සාෙණල ගමන් ණයන ෙෙ අපල වපවනනො. 

ඊළඟ අහ ෙැහ ඉන ිකප ක කිරීම තුළින් පුමගිහ ණාලව  වේ යවට් 

ජනතාෙල අහිමි වුගම ජීෙවනයපාහ ෙැසසලහන් සංෙර්ධනහ ණයලාප 

ශක්තිම ක ණයලා වේ යවට් ණසා වගන ෙැටිලා තිවෙන යාජය 

වසේෙහ ශක්තිම ක ණයන්න අපි ෙලාවපොවයො කතු වෙනො. 

තවේන්නාන්වසේලා අපල ආණ්ඩුෙ භාය වදනවණොල යාජය සංසථාාප 

ආහතන ආී න්හල්ලම වපෞේගලීණය හ කිරීම සඳහා පිඹුරුප ක 

හදලාි  තිුදවණ්. තවේන්නාන්වසේලා වේ යවට් විවිධ 

ෙයාපාිකණහන්ල ෙ ව සහන ීලාප වෙන ක සහන ලො ීලා 

ආනහනහ මත හැවපන ආර්ිකණහක් ියර්මා හ ණයලා තිුද ා.  ඒ 

ආනහන මත හැපුගම ආර්ිකණවහන් ියෂ්ඨථපාදන ආර්ිකණහක් වෙත 

ගිහිල්ලා අපනහන වෙවළඳ වපොළ ඉලක්ණ ණයවගන ආර්ිකණහ 

ශක්තිම ක කිරීවේ ්රිහාෙලිහල අපි අද පැමි  තිවෙනො.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අෙසාන ෙශවහන් මම වේ 

ණාය හ ක කිහන්න ණැමැතිි .  අපි පුමගිහ ණාලව ප එනේ  මීල 

මාස 6ණල පම   වපය  වේ යලල අනෙශයප වතොග ෙශවහන් 

වගවනන ම කසය ණයෙලප උේෙලණස ොවේ ද්රෙයෙල ෙ ව ෙැඩි 

ණළ ෙෙ ඔෙතුමිහල ක මතණ ඇති. ඒොව  ෙ ව ෙැඩි ණයලා හහ 

මාසහණල පසථවසේ ඒ ෙ ව ීර්ඝ කිරීම ණයන වණොල ක  

තවේන්නාන්වසේලා මාධයහල ගිහිල්ලා කි ොප ාවමන්න අම්තින් ෙ ව 

පනෙලා තිවෙනොා කිහලා. ඒ වෙලාව  තවේන්නාන්වසේලා 

කි ොප ාෙැඩිවහන් ප ව පනෙලා තිවෙනොා කිහලා. දැන් වේ 

භාණ්ස අඩු මිලල ජනතාෙල ලො වදන්න හදනවණොල කප 

සීියෙලලප සැමන්ෙලලප පිකප්පුෙලල ෙ ව සහන ලො ී 

තිවෙනවණොල ක විපක්ෂ්ඨවහන් කිහනොප ආණ්ඩුෙ ෙංාාෙක් 

ණයන්න උ කසාහ ණයනො  කිහලා.  එෙැිය ණලයුතු ණයන්න එපා.  

වේ යවට් ජනතාෙ එන්න ක කිරීවේ ්රිහාෙලිහල කප   යල විෙෘත 

ණයවගන ආර්ිකණහ ශක්තිම ක කිරීවේ ්රිහාෙලිහල ක  

තවේන්නාන්වසේලාවේ සහවහයගහ අපල ලො වදන්න. අද  

පැෙැ කවෙන ඡන්ද විමසීවේ ීප වේ යවට් ජනතාෙවේ 

අි තිොන්ණේ උල්ලංඝනහ කිරීම සඳහා දප ඒ අි තීන් ආයක්ෂ්ඨා 

කිරීම සඳහා ද තවේන්නාන්වසේලා ණලයුතු ණයන්වන් කිහන එණ  

අද අපල  ෙලාගන්න පුල්ෙන් කිහන ණාය හ ක මතක් ණයමින් මා 

ියහඬ වෙනො.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉන්න ණ අුවරුේධ වහේය ක යාජය අමාතයතුමා. ඔෙතුමාල 

විනාඩි 20ණ ණාලහක් තිවෙනො.  

 
[අ.භා. ,.5,  
 

ගරු ඉන්දික අනුරුේධ මහේරත් මහතා (ග්රාමීය ය නිවාස හා 
ඉදිකිරීේ හා මගොඩනැගිලි ද්රවය කර්මාන්ත ප්රවර්ධන රාජය 
අමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத் - கிராமிய வீடமமப்பு 

மற்றும் நிர்மாணத்துமற மற்றும் கட்டிடப்சபாருள் 

மகத்சதாழில் இரா ாங்க அமமச்ெர்)  
(The Hon. Indika Anuruddha Herath - State Minister of 
Rural Housing and Construction and Building Material 
Industries) 
වේලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අතයෙශය ආහාය සැපීමම 

සඳහා ෙන හන න් නීති වයගුලාන් සේෙන්ධවහන් විොද ණයන වේ 

අෙසථාාව  වේ ණාය හ ක මම පැහැන ලිෙම කිහන්න නනම.  

යජහක් විධිහල ජනතාෙවේ ජීෙ කවීවේ අි තිහ වෙුවවෙන්  කුමන 

වහයජනාෙක් වගනාෙ කප ඒ නනමම වහයජනාෙක් ජනතා විවයයධී 

කිහලා වපන්ෙන එණ විපක්ෂ්ඨහ ණලාෙක් ණයවගන තිවෙනො.  

එම ියසා අපි පැහැන ලිෙම කිහනොප අපි වේ වහයජනා 

වගවනන්වන් ඔෙතුමන්ලා වේ සහවහයගහ ෙලාවගන වනොවෙි  

කිහන එණ.   තුවනන් වදණණ ෙලහ ක තිවෙන වේ ආණ්ඩුෙ 

වමොන වහයජනාෙ වගනාෙ කප ඔෙතුමන්ලාවේ පුරුේදප සහ ෙැස 

පිළිවෙළ අුවෙ ඔෙතුමන්ලා  හිතාවගන ඉන්නොප ඒණ අපල 

්රාවහයගිණෙ ණයන්න ෙැහැ කිහලා. වේ ණාලහ තුළ අපි ණයපු 

වේෙල් ගැන කිහනො නේප වේ වහයජනා වගවනන්න ක ඉසථසය 

යජහ භායග කත වෙලාව  ඉඳලා අපි ජනතාොීෙ ෙැස ණලයුතු ණය 

තිවෙනො.  ඔෙතුමන්ලා ඒණ මතණ තිහාගන්න. අපි වණොවිඩ් - 2  

ෙයසනව ී ග කත හැම තීන් ව තීය හක් තුළින්ම ජනතාෙල 

සහනහක් ලො වදන්නප  එවහම නැ කනේ ෙලාවපොවයො කතු වූ 

ඉලක්ණෙලල ජනතාෙ වගනහන්න අද වෙේී අපල පුල්ෙන්ණම 

ලැය ලා ති වෙනො.  

ඒණල වහොඳම උදාහය හ තමි  අද ෙනවණොල වේ ණයන 

එන්න කණය හ. තවේන්නාන්වසේලා ගැන ෙලාවපොවයො කතුවෙන් 

නේ අපි  වේ වහයජනා වගවනන්වන් නැහැ කිහන ණාය හ අපි 

පැහැන ලිෙම කිහන්න නනම. වේණ ජනාධිපතිතුමාවේ අයවේ . 

ජනාධිපතිතුමාල ෙලහ ලො  වන්වන් ඇි ? ජනාධිපතිතුමාල 

ොවේම අගමැතිතුමාල වේ ආණ්ඩුෙ -වේ පාර්ලිවේන්තුෙ- භාය 

95 96 

[ගරු ණංාන විවජ්වසේණය මහතා  



1012 සැප්තැේෙර් 06  

ීලාප ජනතාෙ ෙලාවගන ඉන්වන් එතුමන්ලා වේ යලල අෙශය 

වෙනසථණේ ණයි  කිහලාි . වමොණදප 1025 ඉඳලා වේ යල වමොන 

තයේ දැෙැන්ත විධිහණල ණසාවගන ෙැම් ාද කිහලා අපි දැක්ණා. 

ඒ ණාය හ  ඔෙතුමිහ ක මතක් ණයලා ෙලන්නප මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිහිය. 1005ී ගරු මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා වේ යජහ 

භාය  ගන්න වෙලාව  -1005 ඉඳලා 102  ෙනතුරු- දළ ජාතිණ 

ියෂ්ඨථපාදනහ පැෙතුවණ් ඇවමිකණාුව වසොලර් ය ලිහන 10 මට්ලමල. 

ඒ ්රමා හ අපි ඇවමිකණාුව වසොලර් ය ලිහන 6  ෙනතුරු ෙැඩි 

ණළා. අපි ඇවමිකණාුව වසොලර් ය ලිහන 6 ල ෙැඩි ණයපු දළ ජාතිණ 

ියෂ්ඨථපාදනහ තවේන්නාන්වසේලා අවුරු ව පහක් පාලනහ ණයලාප  ෙැඩි 

ණවළේ ඇවමිකණාුව වසොලර් ය ලිහන  කින් විතයි . ඒ ියසා ාගහපු 

පදහකු ක නැහැ -  වෙවර් පල්ෙකු ක නැහැා කිහන ණාාෙ තමි  

අපල වේ අෙසථාාව ී මතක් වෙන්වන්. අතයෙශය වසේො  

වෙුවවෙන් වේ වගනාපු වහයජනාෙ ඒණාධිපතිොදහක්ප 

මිලිලිකණය හක්ප එවහම ක නැ කනේ වේ වගනැල්ලා තිවෙන්වන් 

මර්දනහ ණයන්න අෙශය වහයජනාෙක් කිහලා සමහරු කිහනො. 

අවප් අධිණය  ඇමතිතුමා කප අවනකු ක මන්ත්රීෙරු ක වේ පිළිෙඳෙ 

ණරුගම පැහැන ලිෙ ්රණාශ ණළා. වේවක් එවහම වදහක් නැහැ. හාල් 

ටිණප සීිය ටිණ ගන්න ෙැික අහිංසණ මිියසථුම පිකවභයජනහ ණයන 

අතයෙශය භාණ්ස හංගාවගන ඉන්න ූලල වෙවළන්දන් වෙුවවෙන්ප  

එවහම නැ කනේ ඒ වෙවළන්දන්වේ ූලල ෙයාපාය වෙුවවෙන් ෙැල 

ෙැඳීමක් ණයන්නප ඒො අ කප ක ණයවගන අහිංසණ මිියසථුමන්ල ලො 

වදන්නි  අපි වේ ණලයුතු ණයන්වන්. මතක් ණයලා ෙලන්නප වේ 

ණලයු කත අපි එදා ක ණළා.  

ජනතාෙ ගැන හිතලාප වසෙ ගල සීිය ණර්මාන්ත ශාලාෙප 

පැල්ෙ කත සීිය ණර්මාන්ත ශාලාෙ  ගරු මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා 

1022ී යජහල අ කප ක ණයවගන න යුගම ණයන්න ෙැස ණලයුතු 

ණළා. මතක් ණයලා ෙලන්නප තවේන්නාන්වසේලාවේ ගජ මිතුරු 

ෙලණාහ 102  ුනිය මාසව  04ෙැිය දා අපි විපක්ෂ්ඨව  න්ටිහී 

පාර්ලිවේන්තුෙල පනතක් වගනැල්ලාප එම පනත තුළින් 

වසෙ ගල සීිය ණර්මාන්ත ශාලාෙ කප පැල්ෙ කත සීිය ණර්මාන්ත 

ශාලාෙ ක පෙයා ීවේ   වහයජනාෙක් පාර්ලිවේන්තුෙල වගනාො. 

දහා ගමවේ හිලපු ඇමතිෙයහා එදා පාර්ලිවේන්තුව ී කි ොප ාමම 

වේණ ෙලාවපොවයො කතු වෙච්ා වදහක්. මම වේණ මිලිහන 500ල 

ග කත වදහක්. මිලිහන 500 මවේ බූදලහක්. වේණ මවේ වදහක්. 

මම garment factories දැේමා. මම තෙ තෙ වේෙල් ණළාා 
කිහලා. එදා ඒ ගැන ඔහ ණවුරුෙ ක ණාා ණ වළේ නැහැ. දහා ගමවේ 

හිලපු ඇමතිෙයහා 102  පාර්ලිවේන්තුෙල වහයජනාෙක් 

වගනැල්ලාප වසෙ ගල සීිය ණර්මාන්තශාලාෙ කප පැල්ෙ කත සීිය 

ණර්මාන්තශාලාෙ ක ලො ගන්න ණලයුතු ණයනවණොල වේ ඉන ික 

වපළ හිලපු න්හම්වදනා ඒ ෙයාපාය ඒ අහල අි ති ණය ගන්න අත 

එසවූො. අද ණවුරුෙ ක ඒ ගැන ණාා ණයන්වන් නැහැ. ඔහ වගොසක් 

උන්දැලා එවහම තමි . වගොසක් උන්දැලා එදා හිලපු ණැය නට් 

ඇමතිෙරුන්ල හලවෙලා හිටිව . එක් එක්වණනා ණැය නට් 

ඇමතිෙරුන්ල ෙලා ගන්න භාය ීලා තිුද ා. 'ුමෙපතිල' භාය ීලා 

තිුද ා  එණ වණොලසක් ෙලා ගන්න. එතුමා වමොණද ණවළේ? එතුමා 

ෙහුජාතිණ සමාගේප එවහම නැ කනේ ධෂ්ඨධ සමාගේ එක්ණ 

එණතුවෙලාප ෙැඩි ග නල වේ යලල වෙවහ ක වගනැල්ලාප වේ 

යවට් ඉන්න මිියසථුම අන්ත අසය  ණළා.  

ඊළඟලප ගුෙන් වතොම්වපොළ භායෙ හිලපු ඇමතිෙරු වමොනොද 

ණවළේ? එදා ආනහනහ ණයපුප එවහම නැ කනේ ඇ වුේ ණයපු 

ගුෙන් හානා වගන ඒම අවහයන් ණළා. එදා වේදල් ඇමතිෙරු වමොණද 

ණවළේ? එදා වේදල් ඇමතිෙරු අපි ෙලාවගන න්ටිහී එණ එණ 

මන්ත්රීෙරුන් භායවගන ඒවගොල්ලන් නස කතු ණළා. එවහම 

නස කතු ණයලාප ඒවගොල්ලන්ල අයක්කු වණොේපැිය අයවගන 

 වන්නා; වෙන ක ෙයාපාය අයවගන  වන්නා; වෙන ක ෙයාපාය 

ණයන්න ඉසණස හැ වො. ඒ ියසා තමි  60ප 60 ෙතාෙක් ඒ ආහතන 

භාය ්රධානීන් වේ ඇමතිෙරුන්ල ො වේම මන්ත්රීෙරුන්ල ණාා 

ණවළේ.  වේ වෙලාව  හන න් නීතිහ සේමත ණයන්න හදන්වන් වේ 

පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රීෙරුන්ලෙ කප ඇමතිෙරුන්ලෙ ක සහන ලො 

ගන්න වනොවෙි . වේ වෙලාව  හන න් නීතිහ සේමත ණයවගන වේ 

ණලයුතු ණයන්න හදන්වන් එදා ඔෙතුමන්ලා වේ ආණ්ඩුව  

ඉඳවගන ආයක්ෂ්ඨාවෙලාප ෙයාපාය ණයලාප ූලල ෙයාපාය කිරීමල  

වේ ආණ්ඩුව  මැති-ඇමතිෙරුන්ෙ ක ඉලක්ණ ණයවගන ආපු 

මිියුමන්ල ෙැල ෙැඳීමක් ණයන්නි . ඒ ණලයු කත තමි  ගරු 

වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ ජනාධිපතිතුමා ො වේම ගරු අගමැතිතුමා 

වින්න්  ණයලා තිවෙන්වන්. ඒණ යවට් නාහණ කෙහ ග කත අහවේ 

ෙගකීම. එදා තවේන්නාන්වසේලා ඒ ෙයාපාිකණහන්වේ පදහල 

නැම්ො. එදා ෙයාපාිකණහන්වගන් තවේන්නාන්වසේලා නස කතු වු ා. 

එදා ඒ ෙයාපාිකණහන්වගන් ගතමනාෙ ග කතා. අවන්! සමාජොදහ 

ගැන ණාා ණයනො. ජනතා විවේක්ති වපයවේ  ක ඊබ්රහිේ 

මහ කතහලාවගන් නස කතු වු ා. දැන් වේ වමොණක්ද ණයන්න 

හදන්වන්? වේ මාසව  2,ප 2  ෙනවණොල ජිනීො මානෙ හිමිණේ 

වණොමිසම රැසථ ෙනො. ජිනීො මානෙ හිමිණේ වණොමිසමල 

කිහන්නි  හදන්වන්ප ාවේ හන්වන් මිලිලිකණය හණලප වේ 

හන්වන් ඒණාධිපතිොදහණලා කිහලා. මම පාර්ලිවේන්තුව  

මන්ත්රීෙයහකු විධිහල ෙගකීවමන් කිහනොප මම නේ ඒ 

ඒණාධිපතිොදහල ණැමැතිි  කිහලා. වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ 

මැතිතුමාවේ ඒණාධිපතිොදහල මම වපෞේගලිණෙ ණැමැතිි . එදා ඒ 

අුවෙ යල පාලනහ ණයලා තමි  දළ ජාතිණ ියෂ්ඨථපාදනහ ෙැඩි 

ණවළේ; මිියුමන්ල නනම ණයන සේප ක  වන්වන්; මහා මාර්ග හදලා 

 වන්වන්; වී ගෙසා හදලා  වන්වන්; ආර්ිකණහ ෙැඩි න යුගම ණවළේ. 

හැෙැි ප තවේන්නාන්වසේලා වේ යල ගැන ෙලහිය ඒජන්තහන් 

හවේෙල ගිහිල්ලා උ කතය ෙඳිනො. තවේන්නාන්වසේලා වේ යවට් 

ඉන්න අහිංසණ මිියුමන්ල උ කතය ෙඳින්න කින්ම වෙලාෙණ 

ලැහැසථති නැහැ. අවුරු ව පහක් ෙලහිය ඒජන්තහන් පිවන ො 

මිසක්ප ඒ අවුරු ව පහ තුළ වේ යවට් මිියුමන් පිවන ව  නැහැ. මම 

ෙගකීවමන් වේ ණාය හ කිහන්වන්.  තවේන්නාන්වසේලා එදා ක 
වගයධාභහ මහ කමහා ඒණාධිපතිහකු විධිහල දැක්ණා. අද දකින 

එණ ගැන ක අපි පු වම වෙන්වන් නැහැ.  

වගයධාභහ යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා වේ ණයන ෙයාපායහල 

තවේන්නාන්වසේලා අකුල් වහළනො නේ අපල ඒ ගැන පු වම 

වෙන්න වදහක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප අපි 

පැහැන ලිෙම කිහනොප වේ වෙලාව  ජනතාෙ වෙුවවෙන් තමි  

වේ හැම තීන් වෙක්ම අයවගන තිවෙන්වන් කිහලා. ජනතාෙ 

වෙුවවෙන් තමි  වේ තීන් ව - තීය  අයවගන ්රිහා කමණ 

වෙන්වන්. ජනතාෙල තමි  වේවණන් වසතක් ශාන්තිහක් 

වෙන්වන්. වේ ගන්නා තීන් වෙලින් විපක්ෂ්ඨහල ඇඩ්රසථ නැතුෙ 

හනො කිහන එණ වපවනනො. වමොණදප අද ක සීිය 100ල ගිහා නේ  

තවේන්නාන්වසේලා තම් මය මය කිහනොප අන්න සීිය ග න් 

කිහලා; අන්න හාල් ග න් කිහලා; අන්න වපයලිේ කිහලා. අද 

වපයලිේ නැහැ. අද මිියුමන්ල නනම විධිහල ෙඩු වේට්ම් ටිණ හේෙ 

වෙනො. මිියුමන්ල නනම විධිහල ඒ පහුමණේ ටිණ හේෙ වෙනො. 

මිියුමන්වේ ජීවිත ආයක්ෂ්ඨා වෙලා තිවෙනො. මිියුමන්ල vaccines 

ීලා තිවෙනො. ඒ ියසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කප ගරු 

අගමැතිතුමා කප පාර්ලිවේන්තුෙ කප වේ යජහ ක ජනතාෙ වේයා 

ගැනීම සඳහා අෙශය න්හම් ණලයුතු ණයමින් ඉන්නො. වහොරුන් 

විධිහල ණලයුතු ණයපු අහල අියක් අහ වහොරු විධිහල වපුව ාල 

ජනතාෙ ගැන හිතලා සැෙම වලස ණලයුතු ණයන්වන් ණවුද කිහන 

එණ ජනතාෙල පැහැන ලිෙම වපවනනො ෙෙ කිහමින් න්හම්වදනාල 

සථතුතිෙන්ත වෙමින් මා ියහඬ ෙනො.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ාාල්සථ ියර්මලනාදන් මැතිතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි 5ණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 
 

ගරු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு ொள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 

මල විනාඩි 20ක් තිුද ා වන්ප මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමිහිය. 
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්ත්රීතුමියප ඔෙතුමාල මිිය කතු 4ණ ණාලහක් ලො 

වදනො. 

 
[பி.ப. 4.01] 

 
ගරු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு ொள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபை! 

கடந்த ஓகஸ்ட் மாதம் 31ஆம் திகதி நாட்டினுமடய  னாதிபதி 

அவர்கைால் இைங்மகயில் அவெரகாை நிமை பிரகடனப்படுத்தப் 

பட்டமதயடுத்து, அதற்கு இைங்மகப் பாராளுமன்றத்தின் 

அனுமதிமயப் சபறுவதற்காக அது சதாடர்பான பிபரரமண 

இன்று அரொங்கத்தினால் முன்சமாழியப்பட்டிருக்கின்றது. நாட்டு 

மக்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விமையில் ெீனிமயயும் 

அாிெிமயயும் வழங்குவதற்காகத்தான் இந்த அவெரகாை நிமை 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்ற சதானியில் 

அமமச்ெர்களும் அரெ தரப்புப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் 

பபெினார்கள்; அப்படித்தான் அவர்களுமடய கருத்துக்கள் 

அமமந்திருந்தன. நான் ஒரு விடயத்மதக் கூற விரும்புகின்பறன். 

உைகத்தில் எல்ைா நாடுகைிலும் சகாவிட் சதாற்று 

பரவியிருக்கின்றபபாது, எந்த நாடு அாிெி விமைக்கும் ெீனி 

விமைக்குமாக அவெரகாை நிமைமயப் பிரகடனப்படுத்தி 

மக்களுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விமையில் அவற்மற வழங்க 

நடவடிக்மக எடுத்துள்ைசதன்பமதக் சகௌரவ அமமச்ெர்களும் 

அரெ தரப்புப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சதைிவுபடுத்த 

பவண்டுசமன்று பகட்டுக்சகாள்கின்பறன்.  மூன்றிலிரண்டு 

சபரும்பான்மமயுடன் சதாிவு செய்யப்பட்ட இந்தப் புதிய 

அரொங்கம், 20ஆவது திருத்தச் ெட்டத்மத நிமறபவற்றியது. 

அதனூடாக நிமறபவற்றதிகாரம்சகாண்ட  னாதிபதிக்கு, 

பமைதிகமாக அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டன. அப்படி 

அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் பிற்பாடு, இன்று இந்த நாட்டில் 

மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விமையில் ெீனிமயயும் அாிெிமயயும் 

மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக இந்த அவெரகாை நிமை 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.   

சகௌரவ பிரதமர் அவர்கள் இந்தச் ெமபயிலிருக்கின்றபபாது 

நான் ஒரு விடயத்மதக் அவருமடய கவனத்துக்குக் சகாண்டுவர 

விரும்புகின்பறன். இந்த நாட்டில் தற்சபாழுது அாிெி, ெீனி 

மாத்திரமல்ை, பை தரப்பட்ட சபாருட்கள் நாளுக்சகாரு விமையில் 

இருப்பதால் அவற்மறக் சகாள்வனவு செய்ய முடியாமல் மக்கள் 

அந்தாித்துக்சகாண்டிருக்கின்றார்கள். தற்சபாழுது ‘ெசதாெ’வில் 

ஒரு கிபைாகிராம் ெீனி 125 ரூபாய்க்கு வழங்கப்பட்டாலும், 2-3 

மணித்தியாைங்கள் வாிமெயில் நின்றுதான் அதமனப் 

சபற்றுக்சகாள்ை பவண்டிய சூழ்நிமை இருக்கின்றது.  அபதபபால், 

நாட்டில் 'என்கர்'  பபான்ற பால்மாவுக்குத் தட்டுப்பாடு நிைவுவதன் 

காரணத்தினால் மக்கள் மிகவும் ெிரமப்பட்டுக்சகாண்டிருக் 

கின்றார்கள். குறிப்பாக, குழந்மதகளுக்குப் பால் சகாடுக்கின்ற 

தாய்மார்கள் மிகவும் ெிரமப்படுகின்றார்கள். அபதபபால்,  

கம்பியின் விமை, ெீசமந்தின் விமை, gasஇன் விமை, பபக்காி 

உணவுப் சபாருட்கைின் விமை நாளுக்குநாள் அதிகாித்துக் 

சகாண்டு செல்கின்றன. ஒரு நாமைக்கு ஒரு விமை 

சொல்கின்றார்கள்; அடுத்தநாள் பவசறாரு விமை 

சொல்கின்றார்கள். இப்படியான சூழ்நிமைமய இந்த அரொங்கம் 

தற்சபாழுது எதிர்பநாக்கியிருக்கின்றது.  இதற்கு இந்த சகாவிட் 

சதாற்றும் ஒரு காரணமாக இருக்கைாம்! நாட்டினுமடய 

சபாருைாதாரக் சகாள்மகயில் திருத்தங்கள் ஏற்படுத்தப் 

படாமமபய இதற்கு மிகவும் பிரதானமான காரணம் என்பமத நான் 

சகௌரவ பிரதமர் அவர்களுமடய கவனத்துக்குக் சகாண்டுவர 

விரும்புகின்பறன். சபரும்பாைான உைக நாடுகைில் சகாவிட் 

சதாற்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அந்த நாடுகள் சபாருைாதார 

ாீதியாகப் பின்னமடமவச் ெந்தித்திருக்கின்றன. ஆனால், இைங் 

மகயில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற சபாருைாதாரப் பின்னமடவுக்குக் 

சகாவிட் சதாற்று முழுமமயான காரணம் அல்ை என்பமத நான் 

இங்கு கூற விரும்புகின்பறன். அந்த வமகயில், எமது 

நாட்டினுமடய சபாருைாதாரக் சகாள்மகயில் திருத்தங்கமையும்  

மாற்றங்கமையும் ஏற்படுத்தபவண்டிய அவெியம் உணரப் 

பட்டிருக்கின்றன என்பமத நான் தங்களுக்குத் சதைிவுபடுத்த 

விரும்புகின்பறன். 

சகௌரவ பிரதம அமமச்ெர் அவர்கபை, முல்மைத்தீவு 

மாவட்டத்தில் தற்சபாழுது விவொயிகளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற 

பிரச்ெிமன சதாடர்பாக நான் தங்களுமடய கவனத்துக்குக் 

சகாண்டுவர விரும்புகின்பறன். முல்மைத்தீவு மாவட்டத்தினுமடய 

கமரதுமறப்பற்றுப் பிரபதெ செயைகப் பிாிவுக்குட்பட்ட 

தண்ணிமுறிப்பு என்ற கிராமத்தில் குருந்தூர் குைத்துக்குக் கீழ் 170 

ஏக்கர் வயல் நிைங்கள் இருக்கின்றன. 1921ஆம் ஆண்டு அந்த 

வயல் நிைங்கள் வன இைாகாத் திமணக்கைத்துக்கு gazette 

பண்ணப்பட்டிருந்தது. மக்கள் சதாடர்ச்ெியாக அந்த நிைங்கைில் 

சநற் செய்மக செய்ததன் காரணமாக 1972ஆம் ஆண்டு 

அரொங்கத்தினால் அவர்களுக்கு permit வழங்கப்பட்டிருந்தது. 

ஆனால், தற்சபாழுது அந்தக் குருந்தூர் மமைமயச் சூழவிருக்கின்ற 

குருந்தூர்க் குைத்தின் கீழ் வருகின்ற, தண்ணிமுறிப்புக் கிராம 

மக்கள் விவொயம் செய்துசகாண்டிருந்த 170 ஏக்கர் நிைத்திமனயும் 

வன இைாகாத் திமணக்கைம் தங்களுமடய கட்டுப்பாட்டின்கீழ்க் 

சகாண்டுவருவதற்கான முயற்ெியிமன பமற்சகாள்கின்றது. அந்த 

நிைங்கைில் அந்த மக்கள் சதாடர்ச்ெியாக விவொயத்தில் 

ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். கடந்த வாரங்கூட அந்த நிைங்கைில் 

பயிர் செய்திருக்கின்றார்கள். அதற்கான முழுமமயான பதிவுகள் 

கமநை பெமவத் திமணக்கைத்தில் இருக்கின்றன. அந்த மக்களுக்கு 

அந்த நிைங்கமைவிட பவறு எந்த நிைங்களும் இல்மை. அந்த 170 

ஏக்கர் அைவுமடய அந்த நிைத்தில் விமையும் சநல்மைக் 

சகாள்வனவு செய்வதற்சகன 1960ஆம் ஆண்டைவில் கட்டப்பட்ட 

சநற்கைஞ்ெியொமைகூடப் பழுதமடந்த நிமையில் இருக்கின்றது. 

ஆனால், தற்சபாழுது வன இைாகாத் திமணக்கைம் அந்த 

நிைங்கமைச் சுவீகாிப்பதற்கான நடவடிக்மககமை பமற் 

சகாள்கின்றது.  

குறிப்பாக, பதெிய மரபுாிமமகள் இரா ாங்க அமமச்ெர் 

சகௌரவ விதுற விக்கிரமநாயக்க அவர்களுமடய அமமச்ெின்கீழ் 

வருகின்ற சதால்சபாருள் திமணக்கைத்தினூடாக அந்தக் குருந்தூர் 

மமைமயச் சுற்றியிருக்கின்ற 400 ஏக்கர் நிைங்கமைச் 

சுவீகாிக்கின்ற செயற்பாடுகள் இடம்சபற்றிருந்தன. அவருமடய 

கவனத்திற்குக் சகாண்டுவரப்பட்டதன் பிற்பாடு அந்த விடயம் 

தாமதப்படுத்தப்பட்டு, தற்சபாழுது வன இைாகாத் 

திமணக்கைத்தின்மூைமாக அந்தச் செயற்பாட்மட அரொங்கம் 

முன்சனடுத்து வருகின்றது. இபதபநரத்தில், இந்தக் காணியில் 

வயல் செய்த மக்களுக்கு - 1921ஆம் ஆண்டு gazette 

பண்ணப்பட்டதன் அடிப்பமடயில், 1972ஆம் ஆண்டில்  

அரொங்கபம அனுமதிப்பத்திரங்கமை வழங்கியிருந்தது. ஆனால், 

இன்று அந்த மக்கள் வீதியில் விடப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 

உண்மமயில் அந்த விவொயிகள் தங்களுமடய சதாழிமைச் செய்ய 

முடியாத சூழ்நிமையில் ஒரு பட்டினி வாழ்க்மகமய எதிர்பநாக்கும் 

சூழ்நிமை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. இபதபநரத்தில் வவுனியா, 

முல்மைத்தீவு மாவட்டங்கைில் 2010க்குப் பிறகு குடிபயற்றப்பட்ட 

மக்களுக்குத் திவுலுஓயாத் திட்டத்தினூடாக 10,148 ஏக்கர் 

நிைங்கமை வழங்குவதற்காகக் கிட்டத்தட்ட 6,000 ஏக்கர் 

காடுகமைத் துப்புரவாக்குகின்ற செயற்பாடு முன்சனடுக் 

கப்படுகின்றது. தமிழ் மக்களுமடய காணிகள் பறிக்கப்படுகின்றது; 

ெிங்கை மக்களுக்குக் காணிகள் வழங்குவதற்காகக் காடுகள் 

அழிக்கப்படுகின்றது. இதுதான் அங்கிருக்கின்ற நிமைப்பாடாக 

இருக்கின்றது என்பமத நான் சகௌரவ பிரதம அமமச்ெர் 

அவர்களுக்குத் சதாிவிக்க விரும்புகின்பறன். அந்த வமகயில், 

சகௌரவ அமமச்ெர் அவர்கபை, இந்த விடயங்கள் சதடர்பாகக் 

கவனத்தில் எடுக்கபவண்டும். ஏசனன்று சொன்னால், இந்தப் 

பிரச்ெிமனயானது நீண்டகாைமாக இருந்துவருகின்றது. 
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நீண்டகாைமாக ஏபதா ஒரு திமணக்கைத்தின் கீழாக இவ்வாறாகக் 

காணி சுவீகாிப்பு நடவடிக்மககள் பமற்சகாள்ைப்பட்டு 

வருகின்றன. மகாவலி அபிவிருத்தித் திமணக்கைமாக இருக்கைாம் 

அல்ைது சதால்சபாருட் திமணக்கைமாக இருக்கைாம் அல்ைது வன 

இைகாத் திமணக்கைமாக இருக்கைாம் அல்ைது வன ெீவராெிகள் 

திமணக்கைமாக இருக்கைாம், இவ்வாறான திமணக்கைங்கைில் 

ஏதாவது ஒரு திமணக்கைத்தின் மூைமாகத் தமிழர்களுமடய 

நிைங்கமை எப்படிக் மகப்பற்றுவது என்கின்ற திட்டங்கமை 

அவர்கள் வகுத்துச் செயற்படுகின்றார்கள். 

எங்களுமடய மக்கள் 1972ஆம் ஆண்டு அரொங்கத்தினால் 

அனுதிப்பத்திரம் வழங்கப்பட்ட தங்களுமடய காணிகைில் வயல் 

செய்துசகாண்டிருக்கின்ற நிமையில், தற்சபாழுது வன இைாகாத் 

திமணக்கைம் அதற்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல் 

செய்திருக்கின்றது. அபதபநரத்தில், அங்கு குடிபயற்றப்பட்ட 

ெிங்கை மக்களுக்கு வயல் நிைங்கமை வழங்குவதற்காக, 

திவுலுஓயாத் திட்டத்தில் காடுகமை அழிப்பதற்கு நடவடிக்மக 

முன்சனடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நாட்டினுமடய  னாதிபதி 

கூறியிருந்தார், “ஒபர நாடு, ஒபர ெட்டம்” என்று. ஆனால், நான் 

பமற்சொன்ன செயற்பாடுகள் “ஒபர நாடு, ஒபர ெட்டமா?” அல்ைது 

“இரண்டு நாடு, இரண்டு ெட்டமா?” என்பமதத் 

சதைிவுபடுத்துகின்றது என்பமத அரொங்கம் புாிந்துசகாள்ை 

பவண்டும். இப்படியான சூழ்நிமையில்தான் இன்மறக்கு எமது 

மக்கள் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்றார்கள். 

  
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please wind up. 

 
ගරු චාේස ්නිර්මලනාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு ொள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප මල තෙ ුමල් ව ලාෙක් 

වදන්න. 

மக்கள் இன்மறக்கு அத்தியாவெியப் சபாருட்கமைக்கூடக் 

சகாள்வனவு செய்ய முடியாது மிகவும் ஓர் அந்தாித்த நிமையில் 

காணப்படுகின்றார்கள். குறிப்பாக, தற்பபாது சகாபரானா 

நிவாரணமாக மக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற 2,000 ரூபாய் 

சகாடுப்பனவானது, “பகாப்மபயில் ொப்பாடு இருக்கும், ஆனால் 

எடுத்து வாயில் மவக்க முடியாது”என்ற மாதிாியான 

செயற்பாடாகத்தான் இருக்கின்றது. அதாவது, கிராம பெவகர் 

ஊடாக 2,000 ரூபாய் காசு வழங்கப்படுகின்றது என்று 

பகள்விப்பட்டு மக்கள் அங்கு சென்றால், 5 பபருக்குக் 

சகாடுப்பார்கள் ஏமனயவர்கள் காசு இல்மை என்று திருப்பி 

அனுப்பப்படுவார்கள். இதுதான் தற்பபாமதய நிமைப்பாடாக 

இருக்கின்றது. எனபவ, தயவுசெய்து மக்கமை பமலும் பமலும் ஓர் 

இக்கட்டான சூழ்நிமைக்குக் சகாண்டுசெல்ை பவண்டாம் என்று 

பகட்டு, எனது உமரமய நிமறவுசெய்கின்பறன். நன்றி. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඉෂ්ඨාක් යහුමාන් මන්ත්රීතුමා. ගරු මන්ත්රීතුමියප ඔෙතුමාල 

විනාඩි පහණ ණාලහක් තිවෙනො. 
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ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
(மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான்)   

(The Hon. Ishak Rahuman) 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහිය, මම පළවේවෙන්ම අවප් 

හිතෙ ක මිත්රවහකු වූ මංගල සමයවීය හිලපු වේදල් ඇමතිතුමාවේ ක, 

ඒ ොවේම ුමියල් වපවර්යා මහ කමහාවේ ක අභාෙහන් පිළිෙඳ 

මවේ වශයණහ ්රණාශ ණයනො. ඔෙතුමන්ලා හැම වණවනකුම 

දන්නො, වණොවයයනා ෙසංගතහ ගැන. අපි එදා එල්ටීටීඊ යුේධහල 

සහ ජනතා විවේක්ති වපයවේ   ණළ යුේධහල විරුේධෙ තමි  

මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥාපනත හලව ක වේ ොවේ  හන න් නීතිහ 

ඉන ිකප ක ණවළේ. හැෙැි , ඊල ක ෙසා විශාල යුේධහක් තමි  දැන් 

තිවෙන්වන්. වේණ ලංණාෙල විතයක් වනොවෙි , සමසථත 

වලයණහලම ඇති වෙලා තිවෙන යුේධහක්. වේ යුේධව  පැමිණි 

පළවේෙැිය රැල්ල, වදෙැිය රැල්ල, තුන්ෙැිය රැල්ල ලංණාෙ ඇතුල් 

වලයණහම ජහ ග කතා. දැන් හතයෙැිය රැල්ල තිවෙන්වන්. දැන් 

ෙනවිල වේ ෙසංගතහ පැතිරීම ෙැළැක්වීමල අෙශය vaccines ලො 

වදමින් ඉන ිකහල ගමන් ණයන ව ලාෙණ තමි  වමම ආඥාපනත 

හයහා හන න් නීති වයගුලාන් ඉන ිකප ක ණය තිවෙන්වන්. යවට් දැනල 

පෙතින ත ක කෙහ පාවිච්ිත ණයලා ලංණාව  ඉන්නා ෙයාපාිකණහන් 

විශාල ෙශවහන් ලාභ ්රවහයජන ගන්න ණලයුතු ණයන එණ සමසථත 

යලක් විධිහල ග කතාමප ඉතාම ණනගාම්දාහණ ත ක කෙහක්.  

ඔෙතුමන්ලා දන්නොප සීියප කිික පිටිප ගමසථ මිල ඉහළ ගිහ ෙෙ. 

ඒ ොවේම තෙ ක උදාහය හක් ග කවතො කප න්වමන්ති රුපිහල් 

 00ල තිුදවණ්. රුපිහල්  00ල තිුදගම න්වමන්ති වණොට්ලහණ මිල 

black market එණ තුළ 2ප,50 දක්ො ඉහළ ගිහින් තිවෙනො. ඒ 

ොවේම රුපිහල් එක්ලක්ෂ්ඨ හැලදහසල තිුදගම ණේය  වමට්රික්වලොන් 

එණණ අද මිල වදලක්ෂ්ඨ තිසථදහස දක්ො ඉහළ ගිහින් තිවෙනො. 

එක්වණය වේ ලාභහ යවට් න්ටින සාමානයප අහිංසණ ජනතාෙල 

හන්න නනම; පාිකවභයගිණහාල හන්න නනම. නවේ ක වේො 

තියණයම හන්වන් ණල් ණසණායහාල.  

මම ක ෙයාපාිකණවහක් ියසා වේො ගැන කිහන්වන්. වේ යජහ 

හලව ක වීෙලල රුපිහල් 50ණප සේොෙලල රුපිහල් 55ණ සහ 

නාඩුෙලල රුපිහල් 50ණ සහතිණ මිලක් තිුද ා. නවේ ක 

ෙයාපාිකණවහය වමොනොද ණවළේ? හාල් කි වලය එණකින් රුපිහල් 

 0ණප 50ණ ලාභහක් ගන්න නනම  කිහලා කීික සේො වී කිවලය 

එණක් රුපිහල් 65ල ග කතා; සේො කිවලය එණක් රුපිහල් 60ලප 

65ල ග කතා. නාඩු රුපිහල් 60ල ග කතා. එවහම අයවගන 

තමන්වේ ආදාහම රුපිහල් 20කින්ප 25කින් - [ොධා කිරීමක්  

ෙයාපාිකණවහය රුපිහල් 15ප 50 දක්ො ඒ ලාභහ ඔසොගන්න 

ණලයුතු ණළා.  

වේ ව ලාව ී වේ යජහ ග ක වේ තීන් වෙ ියෙැයන ි  කිහා මා 

කිහනො. ගරු අග්රාමාතයතුමියප වේදල් විෂ්ඨහ භාය ඇමතිතුමියප මම  

තවේන්නාන්වසේලාවගන් තෙ වදහක් ඉල්ලනො. අුවයාධපුයප 

වපොවළොන්නරුෙප හේෙන්වතොල හා අේපාය න සථ්රික්ණෙල 

වගොවිතැන් ණලයුතු ණයන වගොවීන්වේ වී ටිණෙ කප ඔවුන්වේ 

වගෙල්ෙල තො ගන්න ෙැික විධිහල වේ දෙසථෙල ියලධාිකන් 

ගිහිල්ලා ඒො අ කප ක ණය  ගන්නො; සීල් ණයනො. ඒණ ෙහාම 

නෙ කෙන්න. ඒ අහ අවුරු ව ග නක් ෙයාපාිකණහන් ෙශවහන් 

ණලයුතු ණයනප ජීවිතව  ඉන ිකහල හන්න පුල්ෙන් අහ. ඒ අහ 

ඔෙවගන් ඉල්ලීමක් ණයනො. ඒ අහල වේ ෙතාව  වහය සහනහක් 

වදන්න. සීිය ොවේ වනොවෙි ප පිටි ොවේ වනොවෙි ප ණේය  ොවේ 

වනොවෙි ප වී වගොවිතැන කිහන්වන් ඒ අහ හැම දාම ණළ වදහ. ඒ 

ියසා අද ඔෙවගන් ඉල්ලීමක් ණයනොප ඒ සීල් ණළ හැම 

ගෙසාෙක්ම නැෙත විෙෘත ණය වදන්න කිහලා. අද ෙනවිල හාල් 

ෙැඩි වේදලල විකු න්වන් නැහැ. මම ඒ ගැන වහොඳින් දන්නා 

ියසාි  කිහන්වන්. රුපිහල් 205ලප 200ල ෙසා හාල් මිල ඉහළ 

හන්වන් නැහැ. භහ වෙන්න එපා. ලංණාෙම අද භහ වෙලා 

ඉන්වන්. එදා රුපිහල් 1ප500ක් ෙශවහන් ගහපු දසහ අද වණයටිහ 

දක්ො ඉහළ ගිහිල්ලා තිවෙනො. අද උවේ ඉඳලා මම වෙවළඳ 

වපොළෙලින් ඒ සේෙන්ධෙ විමුමො. ඔෙතුමන්ලා කිහපු මිලල 

තමි  හාල් වදන්වන්. න්කුයාදා වෙනවණොල ගරු ඇමතිතුමා කිහපු 

විධිහල ියහම මිලල හාල් වදි .  
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පාර්ලිවේන්තුෙ 

මම තවේන්නාන්වසේලාවගන් තෙ ඉල්ලීමක් ණයනො. තෙම සීිය 

හිඟහක් තිවෙනො. ගරු වේදල් ඇමතිතුමියප ඔෙ දන්නොප අද ණල් 

ණසණායහා ණේය  මිල වදලක්ෂ්ඨ තිසථදහස දක්ො ඉහළ දමා තිවෙන 

ෙෙ. අද cement bag එණණ මිල 2ප,50ප 2ප 00 දක්ො ඉහළ ගිහින් 

තිවෙනො. වණොේපැියෙලින් වදන්වන් රුපිහල්  00ලප  20ල. 

හැෙැි ප වේ ඔක්වණයම ණයන්වන් ණල් ණසණායහා. ඔවුන් 

වේවණන් වපොඩි ණාලහණල මහ ූදන් එණක් ගන්නො.   

මල වලොකු විශථොසහක් තිවෙනොප ඔෙතුමා ඉතා ඉක්මියන් 

වේණල විසුනමක් වදි  කිහලා. ඔෙතුමාල පුල්ෙන් ියසා තමි  වේ 

අමාරු වෙලාව ීප වලයණහ විනාශ වෙච්ා වෙලාව ී වේදල් 

අමාතයාංශහ අතල අයවගන ියෙැයන ෙ ණලයුතු ණයන්වන්.  යවට් 

ජනතාෙ ඔෙතුමා ගැන මහ ක විශථොසහක් තොවගන ඉන්නො.  

නැෙත ොයහක්  යල වගොස අයවගන ඉන ිකව ී වලයණව  න යුගම 

යලක් විධිහල ලංණාෙ අයවගන හන්න පුල්ෙන් දක්ෂ්ඨ වේදල් 

ඇමතිෙයවහක් ියසා තමි  ගරු අග්රාමාතයතුමාප ගරු 

ජනාධිපතිතුමා ඔෙතුමාල වේ ණලයුතු භායීලා තිවෙන්වන්.  

සථතුතිි . 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නලින් ෙණ්සාය ජහමහ මැතිතුමා. ඔෙතුමාල විනාඩි  ණ 

ණාලහක් තිවෙනො. 
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමිහියප විවශේෂ්ඨවහන්ම කිහන්න 

නනමප ගරු ජනාධිපතිතුමා හන න් නීතිහ පනො තිවෙන ෙෙ. වමතැන 

ඉන්නො අවප් ෆීල්ඩ් මාර්ෂ්ඨල් ගරු සය ක වෆොන්වසේණා මැතිතුමා. 

අපි වමච්ාය ණල් අහලා තිුදවණ් හන න් නීතිහ වගනාව  යුේධහක් 

පෙතින ව ලාෙණ නැ කනේ ණලවණයලාහලහක් පෙතින සමහණප 

භීෂ්ඨ  සමහණ කිහලාි . හැෙැි ප අද හන න් නීතිහ වගනැල්ලා 

තිවෙන්වන් භාණ්ස මිල පාලනහ ණයන්නි . මල මතණි ප ගිහ 

අවුරුේවේ වනොෙැේෙර් මාසව  ගරු ජනාධිපතිතුමා ජාතිහ 

අමතලා කි ොප සීිය  රුපිහල් 45ල වදනො කිහලා. ඒ ොවේමප 

රුපිහල් 200ල සැමන් වදනො කි ො. පිකප්පු රුපිහල් 60ලප 65ල 

වදනො කි ො. හැෙැි ප ඒ කිහපු  එණක්ෙ ක ්රිහා කමණ වුවණ් 

නැහැ. එතුමා සීිය රුපිහල් 45ල වදනො කි ව  සීියෙලල තිබූ 

රුපිහල් 50 ෙේද ශත වින්පහල අඩු ණයලා. ගිහ අවුරුේවේ අෙසාන 

මාස වදවක් සහ වේ අවුරුේවේ වේල් ණාර්තු වදවක් වමට්රික්වලොන් 

හහලක්ෂ්ඨ අසූදහසක් පම  යලල සීිය වගනැල්ලා තිවෙනො. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! වේ අෙසථාාව ී ගරු ණාානාහණතුමා 

මූලාසනහල පැමිව නො ඇත. 

 

 අනතුරුව ගරු මකෝකිලා ගුේවර්ධන මහත්මිය මූලාසනමයන් 
ඉවත් වූමයන්  ගරු කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிைா குணவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் 

தமைமம வகித்தார்கள்.    

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA  GUNAWARDENE left the 
Chair, and  THE HON. SPEAKER took the Chair. 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ණාානාහණතුමියප අවප් සීිය අෙශයතාෙල ෙසා ෙැඩි සීිය 

්රමා හක් දැන් තිවෙනො. වේ අවුරුේදම සීිය පිකවභයජනහ 

ණළ කප තෙ සීිය වමට්රික්වලොන් 40ප000ක් අවප් යලල  වගනැල්ලා 

තිවෙනො.   තෙ වමට්රික්වලොන් 60ප000ක් යවට් ියෂ්ඨථපාදනහ ණයලා 

තිවෙනො.   මහ ෙැංකුෙ පැහැන ලිෙම කිහලා තිවෙනොප වගනා 

සමසථත සීිය ්රමා ව  සීිය කිවලයෙණ සාමානය මිල රුපිහල් 

65.2 ි  කිහලා. රුපිහල් 65.2 ල වගනා සීිය තමි  රුපිහල් 45ල 

වදන්නේ කිහලා එදා ජනාධිපතිතුමා කි ව . හැෙැි ප 

ජනාධිපතිතුමාවේ ඒ ොනහ සතිහණල වදණණල ෙසා එහාල 

්රිහා කමණ වුවණ් නැහැ. එතැියන් එහාල වේණ පාලනවහන් ගිලිහී 

ගිහිල්ලා ඒ පාලනහ අන්තිමල හන න් නීතිහ වේන තැනලම ප ක 

වු ා. සීිය කිවලයෙක් රුපිහල් 110ලප 1 0ල ගිහා.  අපල වේ 

ත ක කෙහ පාලනහ ණයන්න ෙැික වුවණ් ඇි ?  

ගරු අගමැතිතුමියප අවප් ණාලව  Cost of Living 

Committee එණක් තිුදගම ෙෙ අපල මතණි . වේ Cost of Living 

Committee එවණන් තමි  එදා අතයෙශය පාිකවභයගිණ භාණ්ස 

මිල පාලනහ ණවළේ. එදා සැපයුම සහ ඉල්ම්ම මත පදනේ වෙලා 

වෙවළඳ වපොළ හිකහල ණළමනාණය හ ණළා. ඒ හයහා තමි  එදා 

අවනකු ක න්හම් භාණ්සෙල මිල පාලනහ ණවළේ. අපල මතණි ප 

එදා ඔෙතුමා ජනාධිපතිෙය  ව න ණාව ී කි ොප වෙොේෙි  ලූුව 

මිල ෙැඩිි  කිහලා. ඒ ොවේ අෙසථාාෙණී වහය වදණණී හේ හේ 

භාණ්ස මිල ෙැඩි වු ාල ීර්ඝ ණාලීනෙ කින්ම භාණ්සහණ මිලක් 

ෙැඩි වෙලා තිුදවණ් නැහැ. හැෙැි ප අද ීර්ඝ ණාලීනෙ සීිය මිල 

පාලනහ ණයන්න ෙැිකෙ ගිහ තැන යජහල න්ේධ වෙලා තිවෙනොප 

හන න් නීතිහ වේන්න. අපි 'ුමභ සහ හස' ණාාෙ අසා තිවෙනො. එම 

ණාාව ී වදොයම්පාලවහක් යජ වු ා. එම ණාාෙ ගැන වසොහා 

ෙැම්ොම අපල දැන ගන්න ලැබී තිවෙනොප අඩුම ග වන් 

එතුමාවේ ණාලව ීෙ ක ෙඩු මිල සේෙන්ධෙ වේ ොවේ 

ත ක කෙහක් උදා වුවණ් නැහැි  කිහලා.  

දැන් ඔෙතුමන්ලා කිහන්වන් වමොණක්ද? සීිය යාජ සන්තණ 

ණයනො ම්. වමොණක්ද  යාජ සන්තණ ණයනො කිහන්වන්?  පුමගිහ 

ණාලව  ණහ යාජ සන්තණ ණළා. ණහ යාජ සන්තණ ණයලා ණහ 

ටිණ ගිිය තැුදො. අන්නප හිකහල යාජ සන්තණ කිරීමක්. යාජ 

සන්තණ ණළාම එක්වණය යජහ සතු ෙන්න නනමප එවහම නැ කනේ 

යජහ ඒ භාණ්සහ විනාශ ණයන්න නනම. ඒ වදවණන් එණක් 

වෙන්න නනම. දැන් ඔෙතුමන්ලා සීියෙලල වමොණක්ද ණයන්වන්? 

ඔෙතුමන්ලා  සීිය යාජ සන්තණ ණයනො කිහලාප නැෙත ඒ සීිය 

කිවලයෙ රුපිහල් 215ණලප 2,0ණල ොවේ වේදලණල මිලී වගන   

වෙවළඳ වපොළල වේදා හිකනො. දැන් වමොණක්ද වෙන්වන්? වේො 

එද ාා කිවලයෙක් රුපිහල් 65.2 ල වගනා සීිය. වේ විධිහල ණලයුතු 

ණළාම සීිය ආනහනණරුෙන්ල ඉන ිකහල ගෙසා පහුමණේ 

පෙ කොවගන හන්න නනම නැහැ. එක්වණය ඒ වගොල්ලන්වේ 

භාණ්ස හේ විධිහණල විනාශ වෙලා තිවෙනො නේ - සීිය 

න හවෙලා තිවෙනො නේ- ණල් ඉකු කවෙලා තිවෙනො නේප ඒො ක 

ආණ්ඩුෙලම පෙයන්න පුල්ෙන්. ්රොහන විහදමකු ක නැහැ. 

කිවලයෙක් රුපිහල් 65.2 ල වගනා සීිය වතොගහ ඒ විධිහලම 

ආණ්ඩුෙල භාය වදනො. වේණදප වේ ආණ්ඩුව  ්රිහා මාර්ගහ?  

ඔෙතුමන්ලා අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල්ෙයවහකු 

ප ක ණළා. වේ ෙනවණොල එතුමා ියවහයගහක් ීලා තිවෙනො. 

එතුමා ඒ ියවහයගහ ීලා තිවෙන්වන් ණාලද? න්හම්  

න සාපතිෙරුන්ල. ඒප අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල්තුමා 

තමි  ියවුන්හැල්ල මහ කමහා. එතුමා ලො  වන් ියවහයගහ 

සේපූර් වහන් කිහෙන්න ගිවහො ක මල ණාා ණයන්න තිවෙන 

වෙලාෙ අෙසන් වෙනො. එම ියසා මම එම ලිපිව  අෙසාන 

ොණයහ පම ක් කිහෙනො. එතුමා වමවහම කිහනො: 
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 "... නීතයුවූලල වනොෙන වලස රැසථ ණය වගන ඇති වීප සහල්ප සීිය ඇතුල් 

අතයෙශය ආහාය වතොග මිලී වගන ජනතාෙල සාධාය  මිලල ලො ීමල 

ණලයුතු ණයන වලස කප එක් එක් න සථ්රික්ණව  අෙශය මැන හ කවීේ න් ව ණය 

මා වෙත ියයන්තයවහන් ොර්තා ණයන වලස ක වමි න් ියවහයග ණයමි.ා  

වේ ියවහයගහ ණයන්වන් ණවුද? විරාමිණ වේජර් 

වජනයාල්තුමකු ෙන ියවුන්හැල්ල මහතා අතයෙශය වසේො 

වණොමසාිකසථ ජනයාල් විධිහල වේ ියවහයගහ ියකු ක ණයන්වන් 

න සාපතිතුමන්ලාලි . අවන්! අවප් න සාපතිතුමන්ලාල ක ියවහයග 

වදන ියලධාිකහකු විධිහල තමි  දැන් එතුමා ණලයුතු ණයන්වන්. 

අපල ආයංිති ප න සාපතිතුමන්ලා වේ ලියුම අයවගන ගුලි ණයලා 

විනාශ ණයා ම්. සමහරු වේ වණොළහ toilet paper එණක් විධිහල ක 

පාවිච්ිත ණළා ම්. මම වේ ලිපිහ සභාගත* ණයනො.  

වේ තමි  අතයෙශය වසේො වණොමසාිකසථ ජනයාල් වින්න් ියකු ක 

ණළ ියවහයගහ. වේ ලිපිවහන් ීලා තිවෙන්වන් ියවහයගහක්. අද 

යාජය පිකපාලන වසේෙව  ියලධාිකන්ල වෙලා තිවෙන වින්නැහිහල 

වේණ වහොඳ උදාහය හක්.  

මල මතණි ප ජූලි මාසව  12වෙිය දා අවප් මහින්දානන්ද 

අම් කගමවේ මැතිතුමා හේ ්රණාශහක් ණළා. එතුමා කි ොප ාවී මිල 

පාලනහ ණය ගන්න ෙැික නේප වමොනොලද ණෘෂිණර්ම 

ඇමතිෙයවහක්ා කිහලා. එතුමා කි ොප ාහාල් මිල පාලනහ ණය 

ගන්න ෙැික නේප වමොනොලද පාිකවභයගිණ වසේො ඇමතිෙයවහක්.  

ඒ ණලයුතු වදනොප වී වේදලාලිලාලි ප හාල් වේදලාලිලාලි ා කිහලා. 

එතවණොල එදා එතුමා කි ොප ාඅපල ෙලතල තිවෙනො. අපල 

පුල්ෙන්ප වේො පාලනහ ණය ගන්න. අපි පාලනහ ණයලා 

වපන්ෙන්නේා කිහලා.  

එතුමා කි ොප ානාඩු සහල් රුපිහල් 200ල අඩුවෙන් වදනොප  

කීික සේොප සේො රුපිහල් 50 කප 60 ක අතය ග නකින් අඩු 

වෙන ොප සතිහක් ඇතුළත වමහ ්රිහා කමණ ණයනොප නැ කනේ 

වේ ඇමතිණම සඩ්ලි මහ කමහලාල වදනොා කිහලා. හැෙැි ප 

වමොණද වුවණ්? දැන් සතිහක් වනොවෙි ප සති හහක් ගිහිල්ලා 

තිවෙනො.  එතුමන්ලාල එාථණ ්රිහා කමණ ණය ගන්න ෙැරුෙ ගිහා. 

ඒ ියසා වමතැන වලොකු ්රශථනහක් තිවෙනොප ගරු අගමැතිතුමිය. 

වමතැන වලොකු ්රශථනහක්  තිවෙනො. අද වෙවළද වපොවළේ භාණ්ස 

හිඟහක් තිවෙනො; ධෂ්ඨධ හිඟහක් තිවෙනො. වේ දැන් 

ඔෙතුමන්ලාවේ පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රීෙයවහක් මල කි ොප 

Metformin SR 500mg කිහන වෙවහත නැහැ කිහලා. මම ඒ 

මන්ත්රීෙයහාවේ නම කිහන්වන් නැහැ. ඔෙතුමන්ලාවේ පැ කව ක 

පාර්ලිවේන්තු මන්ත්රීෙයවහක් කි ව . ාඅවන්! මන්ත්රීතුමා වේ ගැන 

ණාා ණයන්නා කිහලා මල කි ො. දැන් යවට් සීිය ගැන ණාා 

ණයනො. හැෙැි ප යවට් ජනතාෙවේ රුධියව  සීිය මට්ලම පාලනහ 

කිරීමල වදන Metformin SR 500mg වප කත නැහැ. ඔන්න 

ඔෙතුමන්ලාවේ මන්ත්රීෙරු අපල කිහන ණතාන්දවර්!  වේ 

ආණ්ඩුව   ෙැරැන  ආර්ිකණ ණළමනාණය හ හයහා අද භාණ්ස 

හිඟහක් ඇති වෙලා තිවෙනො. අද ණහල වෙොන්නි  න් ව වෙලා 

තිවෙන්වන්. කිිකපිටි නැහැ. දරුවෙකු ල කිික ටිණක් වදන්න විධිහක් 

නැහැ. ඒ ියසා වේ ඇ කත හංගලා ණලයුතු ණයන්න ෙැහැ. ආනහන 

අපනහන තහංිත දමලාප විලංගු දමලා වේ ණලයුතු ණයන්න ෙැහැ.  

විහට්නාමහ ෙැිය යලෙල් ොමාංශිණ යලෙල්. හැෙැි ප ආනහන 

අපනහන  තහංිත දමලා නැහැ. ඒවගොල්ලන් ආනහන අපනහන 

සීමා විෙෘත ණයලා ණලයුතු ණයවගන හනො.  

අද  නැ  ගාසථතු වණොපම  ෙැඩි වෙලා තිවෙනොද ෙලන්න. 

අවප් යටින් ඇවමිකණා එක්ස ක ජනපදහල වනොවහක් ද්රෙය හෙනො. 

අවප් ්රවේශවහන් වණොහු හා ආරිත ියෂ්ඨථපාදන හෙනො. අඩි  0 

ණන්වට්නර් වපට්ටිහණල වෙනදා අහ ණළ  ග න අද වදගු හක් 

වෙලා. ණන්වට්නර් වපට්ටිහක් ඇවමිකණාෙල හෙන්න වසොලර් 

21ප000ක් විතය හනො.  වදගු හක් වෙලාප රුපිහල් ලක්ෂ්ඨ 15ක්  

වෙලා තිවෙනො. ඒණල වහේතුෙප ආනහන අපනහන තහංිත හයහා 

ය වට් ඇති වෙලා තිවෙන අසමතුලිතතාෙි .  

අද ණෘෂිණර්ම ක්වෂ්ඨේත්රව  විශාල ්රශථනහක් ඇති වී තිවෙන ෙෙ 

අපි කිහන්න නනම. ෙස ඉිකඟු ග කවතො කප  අවප් ්රවේශෙල එහ 

ස කෙ ආහායහක් විධිහල ක විශාල ෙශවහන් පාවිච්ිත ණයනො. 

්රිවපයෂ්ඨ සණසථ කිරීමල ක පාවිච්ිත ණයනො. ගරු අගමැතිතුමියප 

පුමගිහ ෙසවර් ෙස ඉිකඟු බීජ වමට්රික්වලොන් 2ප100ක් වමයලල 

වගනැවි ක තිවෙනො. ඒ හයහා ෙස ඉිකඟු වමට්රික්වලොන්  

 10ප000ක් ආසන්න ෙශවහන් ියෂ්ඨථපාදනහ ණයලා තිවෙනො .   

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්ත්රීතුමියප ඔෙතුමාල ලැබී තිවෙන ණාලහ අෙසානි . 

  
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார  யமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ණාානාහණතුමියප මල තෙ විනාඩිහක් වදන්න.   

ගරු අගමැතිතුමියප ගරු වේදල් ඇමතිතුමියප අපි විශථොස ණයන 

විධිහල වේ ෙසවර් ෙස ඉිකඟු බීජ වමට්රික්වලොන් 500ි  වේ යලල 

ආනහනහ  ණයන්වන්. ඒ හයහා ියෂ්ඨථපාදනහ ෙන ෙස ඉිකඟු 

්රමා හ වමට්රික්වලොන් ලක්ෂ්ඨ වදණ දක්ො පහළල ෙහිනො. ඒ 

වෙන වමොකු ක ියසා වනොවෙි ප ෙල්නාශණ ්රශථනහ ියසාි . 

ෙල්නාශණ නැති ියසා වගොවිහා අද ණාෂිණර්ම වහන් ඈ කවෙමින් 

හනො. ඔෙතුමන්ලා අද වගොවිහාල කුල්වගඩි ්රහායහක් එල්ල 

ණයලාි  තිවෙන්වන්. 

අවප් ආණ්ඩුෙක් ආොම ෙල්නාශණප ණෘමිනාශණ වදනො 

කිහලා වජ්.සී. අලෙතුෙල මැතිතුමා  කි ොමප මහින්දානන්ද 

අම් කගමවේ මැතිතුමා අපල ාපිේපි විපක්ෂ්ඨහා කි ො. පිේපි 

ආණ්ෙක් වනොවෙි  අපි හදන්වන්. අපි හදන්වන් වගොවිහා යජ 

ණයනප පාිකවභයගිණහා ශක්තිම ක ණයනප ආයක්ෂ්ඨා ණයන 

ආණ්ඩුෙක්. වේ ණලයුතු ණළමනාණ හ ණයන ආණ්ඩුෙක්. ඒ 

ියසා තමි  අපි වපොවහොය ටිණ වදන්වන්. හැෙැි ප ඒවණන් අපි 

කිහන්වන් නැහැප අපි ණාෙියණ ෙගාෙ න ිකම ක ණයන්වන් නැහැ 

කිහලා. ඒවණන් අපි කිහන්වන්  නැහැප ණාෙියණ ෙගාෙල අපි 

ක්රමිණෙ හන්වන් නැහැ කිහලා. අපි ක්රමිණෙප ෙසය ග නාෙක් 

ඇතුළත ීර්ඝ ණාලීනප මැන  ණාලීනප වණටි ණාලීන සැලුමේ එක්ණ 

ඉන ිකහල හනො. වේ ආණ්ඩුෙ අද ණලයුතු ණයමින් හන්වන් ෙැයන  

මාර්ගහණ කිහලා අපි පැහැන ලිෙම කිහනො.  

විවශේෂ්ඨවහන් වණොවිඩ් ගැන ණාා ණයේී අපි කිහන වේෙල් 

අහන්න වුෙමනා නැහැ. විවශේෂ්ඨඥ වෙදය සංගමහප GMOA එණප 

වලයණ වසෞඛය සංවිධානව  විවශේෂ්ඨඥ ණමිම්ෙප නීලිණා මලවිවේ 

වෙදයාාාර්හතුමිහ ඇතුල් ණණ්සාහම කිහන වේ අහන්න. ඒ 

ණලයුතුෙලල අප සේෙන්ධ ණය ගන්න. අවප් විපක්ෂ්ඨ නාහණතුමා 

වේ ණාය හ න ගින් න ගලම කි ො. එතුමා  සේෙන්ධ ණය ගන්න. 

වේ ව ලාව  අපල පක්ෂ්ඨ වේශපාලනහක් වනොවෙි  අෙශය 

ෙන්වන්ප යල.  අපල ආණ්ඩු ණයන්න ක යල තිවෙන්න නනම. ඊළඟල 

ආණ්ඩුෙක් ගන්න ක යලක් තිවෙන්න නනම.  

සථතුතිි ප ගරු ණාානාහණතුමිය. 
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—————— 
*  පුසත්කාලමත තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ைது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිවේන්තුෙ 

[අ.භා.  .16  

 
ගරු මප්රේේනාත් සී. මදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் ெி. சதாைவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු ණාානාහණතුමියප වේ යවට් දැවෙන ්රශථනහක් තිවෙන 

ව ලාෙණ යවට් මිියුමන් වෙුවවෙන් වපනී ඉන්වන් ණවුදප 

ණල්ණසණායහන් වෙුවවෙන් වපනී ඉන්වන් ණවුද කිහලා අද 

පැහැන ලිෙ වපවනන ත ක කෙහක් ියර්මා හ වෙලා තිවෙනො. 

දැන් විපක්ෂ්ඨහ න ගින් න ගලම කිහන්වන්ප ාඅපි ආණ්ඩුෙ ක එක්ණ 

එණතු වෙන්න ණැමැතිි ප ආණ්ඩුෙල අත වදන්න ණැමැතිි ප 

ආණ්ඩුෙල එණතු වෙන්න ණැමැතිි ා කිහලාි .  

හැෙැි ප වණොවිඩ් මර්දන එන්නත ියන් පිකන  ගහගන්න කිහලා 

තවේන්නාන්වසේලා මීල ෙැඩිහ ්රෙර්ධනහ ණළා නේප ියහමිත 

ව ලාෙල වේ එන්නත ගහග කතා නේප එන්නත ියන් පිකන  

ගහගන්න කිහලා තවේන්නාන්වසේලාවේ පාක්ෂිණහන්ල කි ො නේප 

තවේන්නාන්වසේලාවේ හිලපු ඇමතිෙයහකු ෙන මංගල සමයවීය 

මහ කමහාල සහ ගාහණ ුමියල් වපවර්යා මහ කමහාල ඒ 

අොසනාෙන්ත ඉය ම අ ක වනොවීමල ඉස තිුද ා කිහා මල 

හැඟීමක් තිවෙනො.  

ගරු ණාානාහණතුමියප අද එතුමන්ලා වෙොරුෙල අත වදන්න 

උ කසාහ ණළාල අපි දන්නො විපක්ෂ්ඨහ සතුම් වෙන්වන් 

වණොවහොමද කිහලා. හෙසල රූපොහිියව  ්රෙෘ කතිෙලින් වණොවිඩ් 

ියසා කී වදවනක් මැරු ාදප කීවදවනක් අම්තින් වණොවිඩ් වයයගීන් 

ෙෙල ප ක වු ාද කිහලා දැන ගැනීවේ ඒ කුිකරු ආශාෙ ඒ අහල 

තිවෙනො. අවනක් පැ කවතන් කිහනො අපි ආණ්ඩුෙල අත 

වදන්නේප  ප  වදන්නේ කිහලා. තවේන්නාන්වසේලා වේ ආණ්ඩුෙල 

සහවහයගහ  වන්න කප වනො වන්න ක අපි වේ උඩුගේ ෙලා හන ගමන 

හන ෙෙ   අපි පැහැන ලිෙම කිහන්න නනම.  

තවේන්නාන්වසේලාවේ පාලන ණාලව  දශණහණල ෙැඩි 

ණාලහක් මාසවහන් මාසහල හන න් නීතිහ සේමත ණය ග කතා 

ඡන්දහ අයවගන. මහින්ද යාජපක්ෂ්ඨ මැතිතුමා යුේධහ අෙසන් 

කිරීවමන් පුම ඇති වුගම ඒ සාමණාමී ත ක කෙහ තුළි  මාසවහන් 

මාසහ හන න් නීතිහ සේමත ණය ගැනීවේ අෙශයතාෙ අෙසන් වුවණ්. 

ඒණ මතණ තිහා ගන්න . 

දැන් මිලිලිකණය හක් ගැන ණාා ණයනො. වණොවහේද 

මිලිලිකණය හක් තිවෙන්වන්? අද තිවෙන්වන් ශ්රී ලංණා වපො වජන 

වපයවේ  සහ අවප් න්හම් පක්ෂ්ඨ එණතුවෙලා හදපු ආණ්ඩුෙක්. 

ජනාධිපතිතුමා ආයක්ෂ්ඨණ අංශව  හිලපු ියසා එතුමාල විශථොස 

කිහිප වදවනකු තනතුරුෙලල ප ක ණයලා තිවෙනො. හැෙැි ප වේ 

යවට් මිලිලිකණය හක් නැහැ. අවප් ඒ සභාපතිෙරු අවප් ආණ්ඩුෙ 

නැති වුව ො ක වගදය හනො. ඒ ියසා ෙයේදා ගන්න එපා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද න න ෙැස ණලයුතු අෙසන් ෙනතුරු ණාලහ ලො ගැනීමල 

සභාෙ එණඟද? 

 
ගරු මන්ත්රීවරු  
(மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள்) 

(Hon. Members) 

Aye. 
 
ගරු මප්රේේනාත් සී. මදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் ெி. சதாைவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

සථතුතිි ප ගරු ණාානාහණතුමිය. 

එම ියසා ණරු ාණය ඔෙතුමන්ලා ෙයේදා ගන්න එපා. වේ 

තිවෙන්වන් අවප් ආණ්ඩුෙක්ප ජනතාෙ ප ක ණළ ආණ්ඩුෙක්. 

ජනතාෙ ප ක ණළ වේ ආණ්ඩුෙල මිලිලිකණය  වල්ෙලහ ගහන්න 

එන්න එපා. තවේන්නාන්වසේලාවේ ආණ්ඩුෙ ප ක වු ාම 

තවේන්නාන්වසේලා ණවළේ වමොණක්ද? අවප් යුද හවේදාව ප අවප් 

නාවිණ හවේදාව  සහ අවප් වපොලීන්ව  ුදේධි අංශෙල අෙශයතාෙප 

ෙැදග කණම දන්වන් නැතිෙ ඒ අහ ිකමාන්ඩ් ණළා. ඒ අහ 

වගියහිල්ලා හිය ණළා. අපි ආණ්ඩුෙක් හැටිහල පැහැන ලිෙම ඒ 

අහවේ අෙශයතාෙප ඒ අහ වණොතැනද තිහන්න නනම කිහන එණ 

දන්නො. එම ියසා අෙශය වේෙලල ඒ අහ වහොදා ගන්නො. 

ආණ්ඩුෙ වහොඳ ෙැසක් ණළාම ක කිහනොප ාඒ හවේදාෙප 

හවේදාව  අහ වහොදෙන්න වහොඳි ා කිහලා. මතණ තිහා ගන්නප 

වේණ අවප් ආණ්ඩුවෙන් ග කත තීය හක් ෙෙ. එන්න ක ලො ීමල 

හවේදාෙ වහොදා ගන්නො නේ ඒණ අවප් ආණ්ඩුෙප ණැය නට් 

මණ්සලහ වේශපාලන ෙශවහන් ග කත තීන් වෙක්. ඒ ියසා තමි  

වේ විධිහල ණලයුතු ණයන්වන්. තවේන්නාන්වසේලා එදා කි ො අපි 

හවේදාෙ පාවර් ඇවිේදෙනො කිහලා. අපි එදා කප අද ක දන්නො යවට් 

සංෙර්ධනහ සඳහා හවේදාව  දාහණ කෙහ ලො ගන්න නනම කිහලා. 

සමහය වෙලාෙල අද හවේදාෙ පුයන් කුඹුරු අසථෙේදනො. අවප් 

හවේදාෙල සමහය අෙශයතා වෙුවවෙන් අපි ඒ ණලයුතු ණයන්වන්. 

ඒණ අවප් වේශපාලන තීන් වෙක් මිසක් මිලිලිකණය හක් 

වනොවෙි  කිහන එණ පැහැන ලිෙ කිහන්න නනම. අපි 

මිලිලිකණය හ ණළා නේප අපල මර්දනහ ණයන්න නනම වෙලා 

තිුද ා නේ අය තිහපු උේවඝයෂ්ඨ  තිහන්න වදනොද? සමහය 

වෙලාෙල උේවඝයෂ්ඨ ණරුෙන් ිකමාන්ඩ් ණළාමප ආණ්ඩුෙ ඇතුවළේ 

හිටිහ ක ඒණ ෙැරැන ි  කිහලා අපි කි ො. අවප් ආණ්ඩුෙ එවහම 

ආණ්ඩුෙක්. ඒ විධිහල ්රජාතන්ත්රොදහල ඉස ීපු ියසා අද 

වෙනවණොල මහා වණොවිඩ් වපොකුයක් ියර්මා හ වෙලා තිවෙනො. 

තවේන්නාන්වසේලා ඒ ගැන ඉතාම සතුම්වෙලා තිවෙනො.  

ගරු ණාානාහණතුමියප වේ තීය හ ගන්න තිුදවණ් මීල 

ඉසථවසල්ලා. අපි ණාෙියණ වපොවහොය වගනාපු වෙලාව ප 

වපොවහොය ටිණ හංගලා වපොවහොය මාෆිහාෙක් වපන්වූො. වේ ොවේ 

තීය හක් මීල ඉසථවසල්ලා ග කතා නේ ඔහ කිහන වපොවහොය 

මාෆිහාෙල ඉස ලැවෙන්වන් නැහැප එවහම මාෆිහාෙක් ඇති 

වෙන්වන් ක නැහැ. අද විපක්ෂ්ඨහ වේ උ කසාහ ණයන්වන් 

වමොනොලද? විපක්ෂ්ඨහ භහවෙලා තිවෙන්වන් ඒ අහල සලන් පාධ 

නැතිවෙන ියසාි . ඊළඟ ුමමාන වදවක්න ප  ාසීිය මිල ෙැඩිි ප සීිය 

නැහැප පිටි නැහැප පිටි මිල ෙැඩිි ප ගමසථ නැහැප ගමසථ මිල ෙැඩිි ා 

කිහන එතුමන්ලාවේ සලන් පාල න්හල්ල විනාශ වෙනොප නැති 

භංගසථාාන වෙනො. ඒ ියසා එතුමන්ලා භහවෙලා තිවෙනොප වේ 

වේන ජනතාොී තීය හල.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔෙතුමාල ියහමිත ණාලහ අෙසානි ප ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු මප්රේේනාත් සී. මදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் ெி. சதாைவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

ගරු ණාානාහණතුමියප ණාාෙ අෙසන් ණයන්න මල තෙ 

විනාඩිහක් වදන්න. 

ගරු අගමැතිතුමා සභාව  න්ටින වෙලාව  අවප් ආණ්ඩුවෙන් 

සහ ණැය නට් මණ්සලවහන් මම ඉල්ලීමක් ණයනො.  ගරු 

ණාානාහණතුමියප ලීන්ං සමාගේ සහ  හ වදන සමාගේෙලිුව ක 

ජනතාෙ වපළනො; ජනතාෙවගන් වේදල් ගන්නො.  ොහනෙලල 

ලීන්ං වදනප වේදල්  හල වදන ඒ ආහතනෙලල ක අපි moratorium 

එණක් වගනාො. නවේ ක අවප් ඒ වහයජනාෙ ්රිහා කමණ වෙන්වන් 
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නැහැ. එෙැිය ආහතන සේෙන්ධෙ ක වමෙැිය නීති වගනැල්ලා 

ඉන ිකව ී අපි ජනතාෙල සහන වදනො. තෙ ටිණක් දෙසථ ගිහාල 

පසථවසේ විපක්ෂ්ඨහල සලන් පාධ නැති ණයලා තමි  අවප් ආණ්ඩුෙ 

පසථස ෙලන්වන් කිහලා මම කිහන්න ණැමැතිි .  

සථතූතිි . 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අද න න නයාහ පත්රව  විෂ්ඨහ අංණ 2ප මහජන ආයක්ෂ්ඨණ 

ආඥාපනත හලව ක වූ වහයජනාෙල සභාෙ එණඟද? 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇේල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

විරුේධි . We call for a Division. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වෙ වේ සීුවෙ නාද ණයන්න. 
 
මබඳුේ සීනුව නාද වී අවසන් වුේාට පසු -  
பிாிவுமணி ஒலித்து ஓய்ந்த பின் - 
 At the conclusion of the division bell - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! ණරු ාණය ගරු මන්ත්රීතුමන්ලා න්හම්වදනා 

ොඩි වෙලා ියශථශේද ෙන්න.  

දැන් ඡන්දහ ්රණාශ කිරීවේ අෙසථාාෙ. 
 

(මේ අවසථ්ාමේ ජ ඡන්දය  ජම ආරේභ මකරිණි.)  
(இச்ெந்தர்ப்பத்தில் வாக்சகடுப்பு ஆரம்பமானது.) 

(At this stage, the Voting commenced.) 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් ගරු මන්ත්රීෙරු න්හම්වදනා තමන්වේ නම ියෙැරැන ෙ 

ලකුගම වෙලා තිවෙනොද කිහා ඩිජිලල් පුෙරුෙ පරීක්ෂ්ඨා ණය 

ෙලන්න. තම නම ියෙැරැන ෙ ලකුගම වෙලා නැ කනේප ණරු ාණය 

නැඟිලලා කිහන්න.  

පළවේෙ ආණ්ඩුෙ පාර්ශථෙව  නම සඳහන් වෙලා නැති 

මන්ත්රීෙරුන් න්ටිනො නේ නැඟිටින්න. ආණ්ඩුෙ පාර්ශථෙව  ණෙය 

වහය ගරු මන්ත්රීෙයහකුවේ නම සඳහන් වෙලා නැ කනේ කිහන්න. 

එෙැිය කින්ෙකු නැති ෙෙි  වපවනන්වන්. එවසේ නේප විරුේධ 

පාර්ශථෙව  නම සඳහන් වෙලා නැති මන්ත්රීෙරුන් න්ටිනො නේ 

නැඟිටින්න. එවහම වණවනකු ක නැති ෙෙි  වපවනන්වන්. 
 
ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමමන් පසුව -  
வாக்சகடுப்பின் பின் -  
On conclusion of the Voting - 

 
(මේ අවස්ථාමේ පහත සකහන් නේ සභා ගර්භමත ඇති ඩිකයටේ 

පුවරුමේ ප්රදර්ශනය මකරිණි.) 
(இவ்பவமையில், கீழ்வரும் சபயர்கள் ெபாமண்டபத்திலுள்ை 

டி ிற்றல் திமரயில் காண்பிக்கப்பட்டன.) 
(At this stage, the following names appeared on the digital screen in 

the Chamber.) 

විදුත් ඡන්ද විමසීම අනුව පහත දැක්මවන පරිදි - පක්ෂව 132: 
විරුේධව 51 යනුමවන් මබදුමණ්ය. 

இைத்திரனியல் வாக்சகடுப்பு முமறக்கிணங்க பாராளுமன்றம் 

பிாிந்தது: ொர்பாக 132; எதிராக 51. 

According to Electronic Voting, Parliament divided: Ayes 132: 
Noes 51 
 

G 001. Maithreepala Sirisena    Yes 

G 002. G.L. Peiris     Yes 

G 003. Nimal Siripala de Silva    Yes 

G 005. Johnston Fernando    Yes 

G 006. Dinesh Gunawardana    Yes 

G 007. Mahinda Rajapaksa    Yes 

G 009. Basil Rajapaksa    Yes 

G 010. Pavithradevi Wanniarachchi   Yes 

G 011. Douglas Devananda    Yes 

G 012. Gamini Lokuge    Yes 

G 014. Janaka Bandara Tennakoon   Yes 

G 016. Keheliya Rambukwella    Yes 

G 019. Mahinda Amaraweera    Yes 

G 020. Vasudeva Nanayakkara    Yes 

G 021. Ranjith Siyambalapitiya   Yes 

G 022. S.M. Chandrasena   Yes 

G 023. Mahindananda Aluthgamage   Yes 

G 024. Udaya Gammanpila    Yes 

G 025. Ramesh Pathirana    Yes 

G 027. Namal Rajapaksa    Yes 

G 028. Rohitha Abeygunawardana   Yes 

G 029. Ali Sabry     Yes 

G 030. Sarath Weerasekara    Yes 

G 031. Susil Premajayanth    Yes 

G 032. Piyankara Jayaratne    Yes 

G 033. Duminda Dissanayake    Yes 

G 034. Dayasiri Jayasekara    Yes 

G 035. Lasantha Alagiyawanna    Yes 

G 036. Sudarshini Fernandopulle   Yes 

G 038. Nimal Lanza     Yes 

G 039. Wimalaweera Dissanayaka   Yes 

G 040. Jayantha Samaraweera    Yes 

G 041. Angajan Ramamathan    Yes 

G 042. Dilum Amunugama    Yes 

G 043. Mohan Priyadarshana    Yes 

G 044. Vijitha Berugoda    Yes 

G 045. Roshan Ranasinghe    Yes 

G 047. Janaka Wakkumbura    Yes 

G 048. Vidura Wickramanayaka   Yes 

G 049. Shehan Semasinghe    Yes 

G 050. Kanaka Herath     Yes 

G 051. Sanath Nishantha    Yes 

G 053. Kanchana Wijesekara    Yes 

G 054. Indika Anuruddha    Yes 

G 055. Siripala Gamalath    Yes 

G 056. Anuradha Jayaratne    Yes 

G 058. Thenuka Vidanagamage    Yes 
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G 060. Sisira Jayakody    Yes 

G 061. Piyal Nishantha De Silva   Yes 

G 062. Prasanna Ranaweera    Yes 

G 063. D.B. Herath     Yes 

G 064. Nalaka Godahewa    Yes 

G 065. Channa Jayasumana    Yes 

G 067. Shasheendra Rajapaksa    Yes 

G 068. Seetha Arambepola    Yes 

G 069. Ajith Nivard Cabraal    Yes 

G 070. Mahinda Samarasinghe    Yes 

G 072. W.D.J. Senewiratne    Yes 

G 073. Anura Priyadharshana Yapa   Yes 

G 075. Tissa Vitharana    Yes 

G 076. Dilan Perera     Yes 

G 077. Jagath Pushpakumara    Yes 

G 078. Jayarathna Herath    Yes 

G 080. Chandima Weerakkody    Yes 

G 081. Rohana Dissanayaka    Yes 

G 082. Premalal Jayasekera    Yes 

G 083. Shantha Bandara    Yes 

G 084. Sarathie Dusmantha    Yes 

G 085. K. Kadder Masthan    Yes 

G 087. Mohamed Musammil    Yes 

G 088. Tiran Alles     Yes 

G 089. A. Aravindh Kumar    Yes 

G 090. Amarakeerthi Athukorala   Yes 

G 092. Sampath Athukorala    Yes 

G 093. Thisakutti Arachchi    Yes 

G 094. U.K. Sumith Udukumbura   Yes 

G 095. Pradeep Undugoda    Yes 

G 096. Sanjeewa Edirimanna    Yes 

G 097. Akila Ellawala     Yes 

G 098. Lalith Ellawala     Yes 

G 099. Udayana Chaminda Kiringoda   Yes 

G 100. Jagath Kumara     Yes 

G 101. Geetha Kumarasinghe    Yes 

G 102. K.P.S. Kumarasiri    Yes 

G 103. Karunadasa Kodithuwakku   Yes 

G 104. Nalaka Bandara Kottegoda   Yes 

G 105. Upul Galappaththi    Yes 

G 106. Udayakantha Gunathilaka   Yes 

G 107. Kokila Gunawardene    Yes 

G 108. S. Chadrakanthan    Yes 

G 109. Milan Jayathilake   Yes 

G 110. Kulasinghsm Thileepan   Yes 

G 111. Pramitha Bandara Tennakoon   Yes 

G 112. Shan Vijayalal de Silva    Yes 

G 113. Chamara Sampath Dasanayake   Yes 

G 114. Sudarshana Denipitiya    Yes 

G 115. Isuru Dodangoda    Yes 

G 116. Sagara Kariyawasam    Yes 

O 002. Rajitha Senaratne   No 

O 003. Imthiaz Bakeer Markar   No 

O 004. Tissa Attanayake    No 

O 005. Rauff Hakeem    No 

O 006. Gayantha Karunatileka    No 

O 007. Lakshman Kiriella   No 

O 008. Sajith Premadasa    No 

O 009. Kumara Welgama    No 

O 010. Patali Champika Ranawaka   No 

O 012. Mano Ganesan    No 

O 015. A. Adaikkalanthan    No 

O 016. Anura Dissanayake    No 

O 021. Kabir Hashim     No 

O 022. Thalatha Atukorala    No 

O 025. Sarath Fonseka     No 

O 026. Harsha De Silva    No 

O 028. R.M. Ranjith Madduma Bandara  No 

O 030. Niroshan Perera    No 

O 031. Eran Wickramarathne    No 

O 032. J.C. Alawathuwala    No 

O 035. Vijitha Herath     No 

O 036. Harini Amarasuriya    No 

O 037. Selwarasa Gajenthiran    No 

O 039. S. Shritharan     No 

O 040. M.A. Sumanthiran    No 

O 041. Vadivel Suresh     No 

O 042. Ashok Abeysinghe    No 

O 043. Ajith Mannapperuma    No 

O 044. Buddhika Pathirana    No 

O 046. Nalin Bandara Jayamaha   No 

O 047. Hector Appuhamy    No 

O 048. Thushara Indunil Amarasena   No 

O 049. Velu Kumar     No 

O 050. Kavinda Heshan Jayawardana  No 

O 051. Mayantha Dissanayake    No 

O 052. Sujith Sanjaya Perera    No 

O 053. S.M. Marikkar     No 

O 054. Imran Maharoof    No 

O 055. Mujibur Rahuman    No 

O 056. Harshana Rajakaruna    No 

O 058. I. Charles Nirmalanathan   No 

O 059. S. R. Rasamanikkam    No 

O 060. Thavaraja Kalai Arasan    No 

O 061. Rohini Kumari Wijerathne   No 

O 062. Chaminda Wijesiri    No 

O 063. Hesha Withanage    No 

O 064. Waruna Liyanage    No 

O 065. M. Udayakumar    No 

O 066. W.H.M. Dharmasena    No 

O 067. Kins Nelson     No 

O 068. Rohana Bandara    No 

O 078. Ishak Rahuman    Yes 

O 080. Muszhaaraff Muthunabeen   Yes 

O 081. Premanath C. Dolawaththa   Yes 

O 082. H.Nandasena     Yes 
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O 083. Gayashan Nawananda    Yes 

O 085. Anupa Pasqual     Yes 

O 086. Nimal Piyatissa    Yes 

O 087. Muditha Prishanthi    Yes 

O 088. Uddika Premaratne    Yes 

O 089. Nalin Fernando    Yes 

O 090. Sudath Manjula    Yes 

O 091. Chinthaka Mayadunna    Yes 

O 092. Wasantha Yapa Bandara   Yes 

O 093. Nipuna Ranawaka    Yes 

O 094. B.Y.G. Rathnasekara    Yes 

O 095. Kumarasiri Ratnayaka    Yes 

O 096. Ajith Rajapaksa    Yes 

O 097. Gunathilaka Rajapaksa    Yes 

O 098. Thilak Rajapaksa    Yes 

O 099. Upul Mahendra Rajapaksa   Yes 

O 100. M. Rameshwaran    Yes 

O 101. Gamini Waleboda    Yes 

O 102. Rajika Wickramasinghe    Yes 

O 103. Sahan Pradeep Withana    Yes 

O 104. Madura Withanage    Yes 

O 106. Weerasumana Weerasinghe   Yes 

O 107. Samanpriya Herath    Yes 

O 109. Yadamini Gunawardena    Yes 

O 110. Manjula Dissanayake    Yes 

O 111. Ranjith Bandara    Yes 

O 112. Surendra Raghavan    Yes 

O 113. Jayantha Weerasinghe    Yes 

O 114. Charitha Herath    Yes 

O 115. Marjan Falee     Yes 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ අුවෙප අද න න මහජන ආයක්ෂ්ඨණ ආඥා පනත හලව ක වූ 

වහයජනාෙල පක්ෂ්ඨෙ ඡන්ද 2,1කු කප විපක්ෂ්ඨෙ ඡන්ද 52කු ක ලැබී 

තිවෙනො.  

වේ අුවෙ වහයජනාෙ සේමත වූ ෙෙ ්රණාශ ණයමි. 

 
 

කේතැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 
එකේහි මේලාව අ. භා. 4.30 පසු කර තිුදමේන් ගරු 

කථානායකතුමා විසින් ප්රශන්ය මනොවිමසා පාර්ලිමේන්තුව කේ තබන 
ල ජ. 
පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව  අ. භා. 4.45ට 2021 සැප්තැේබර් 

07 වන අඟහරුවාදා පූ. භා. 10.00 වන මතක් කේ ගිමතය. 
 

அப்சபாழுது பநரம் பி.ப. 4.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டமமயால் 

மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் வினா விடுக்காமபைபய 

பாராளுமன்றத்மத ஒத்திமவத்தார். 

இதன்படி, பி.ப. 4.45 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2021 செப்சரம்பர் 

07, செவ்வாய்க்கிழமம மு.ப.10.00 மணி வமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

And it being past 4.30 p.m., THE HON. SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put.  

Parliament adjourned accordingly at 4.45 p.m. until 10.00 a.m. on 
Tuesday, 07th September, 2021.    
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සැ.යු. 
 
වමම ොර්තාව  අෙසාන වේද්ර හ සඳහා සථෙකීහ ණාාෙල ියෙැයන  ණළ යුතු තැන් දක්ෙුව ිකන් මන්ත්රීන් මින් පිලපතක් වගන 

 ියෙැයන  ණළ යුතු ආණායහ එහි පැහැන ලිෙ ලකුගම වණොලප පිලපත ලැබී වදසතිහක් වනොඉක්මො  
හැන්සාඩ් සංසථණායණ වෙත ලැවෙන වසේ එවිහ යුතුහ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தமது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் செய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமை தமது பிரதியில் சதைிவாகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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මිල  ජ ගත හැක. 
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ஹன்ொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமை சகாழும்பு 5, கிருைப்பமன மாவத்மதயிலுள்ை  

அரொங்க தகவல் திமணக்கைத்தின் அரொங்க சவைியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் செலுத்திப் சபற்றுக்சகாள்ைைாம். 
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பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். 
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