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ප්රශ්නනවල  වාිකක ිළිතුරරු 

නපෞද්ගලිකව දැනුම් දීනෙන් ඇසූ ප්රශ්නනය: 

 රක්ෂණ නිශයෝජිතයන්ට වැටුප් ක්රමයක් හා සමා  ආරක්ෂණ ක්රමයක් 
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 කෘෂිකර්ම අමාතයතුමාශ  ්රකා ය 

විෙර්ජන පනත් නකටුම්පත, 2022 – [අ වැනි නවන් කළ දිනය]: 
[ශීර්ෂය 1 (අතිගරු  නාධිපතිතුමා); ශීර්ෂය 2 (අග්රාමාතය කාර්යායය); ශීර්ෂ   – 11; ශීර්ෂය 13; ශීර්ෂ                   
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කල් තැබීනම් නයෝජනාව: 

 සේ්රදාිකක කර්මාන්තකරුවන්ශ  ගැටු  විසීමමට වැ  පිබඳශවළක්  

අන්තර්ගත ප්රධාාන කරුු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

 
ANNOUNCEMENTS: 
   Speech Made by Hon. Thisakutti Arachchi in Parliament on 20.11.2021 
   Rules Pertaining to Seating of Members during Committee Stage Discussion of Budget  
 
 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

QUESTION BY PRIVATE NOTICE: 
   A Salary Scheme and Social Security Scheme for Insurance Agents 
 
BAN ON GLYPHOSATE: 
   Statement by Minister of Agriculture 
 

APPROPRIATION BILL, 2022 - [Eighth Allotted Day]: 
Considered in Committee - [Head 1 (His Excellency the President); Head 2 (Office of the Prime Minister);   

   Heads  4-11; Head 13; Heads 16-22; Head 25] 
 

ADJOURNMENT MOTION: 
   Programme to Address Issues of Traditional Industrialists  
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அறிவிப்புக்கள்:  
     2021.11.20ஆம் திகதி மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்சி பாராளுமன்றத்தில் ஆற்றிய உகர  
     வரவு தசலவுத்திட்டக் குழுநிகல விவாதத்தின்தபாழுது உறுப்பினர்களின் இருக்கக ததாடர்பான விதிகள்  
வினாக்களுக்கு வாய்மூல விகடகள் 
தனி அறிவித்தல் மூல வினா: 
    காப்புறுதி முகவர்களுக்கான சம்பளத் திட்டமும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டமும் 
'கிகளபபாபசட்' மீதான தகட: 
    கமத்ததாைில் அகமச்சாினது கூற்று  
ஒதுக்கீட்டுச் சட்டமூலம், 2022 - [ஒதுக்கப்பட்ட எட்டாம் நாள்]: 

[தகலப்பு 1 (அதிபமதகு சனாதிபதி); தகலப்பு 2 (பிரதம அகமச்சர் அலுவலகம்); தகலப்புகள் 4-11; தகலப்பு 13; 

தகலப்புகள் 16-22; தகலப்பு 25] –  குழுவில் ஆராயப்பட்டது.    
ஒத்திகவப்புப் பிபரரகை: 
    பாரம்பாியக்  ககத்ததாைிலாளர்களின் பிரச்சிகனககளத் தீர்ப்பதற்கான பவகலத்திட்டம்   
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(2020 අශගෝස්තු 05වන දින පවත්වන යද මහ මැතිවරණශයන් ශත්ත පත් වූ) 

  

 

අ  
අඩ ක්කයනාදන්,  ශසල්වේ (වන්නි) 
අත්තනායක, අත්තනායක මුදියන්ශසේයාශ  කු ා න් ා තිස්ස ( ාතික යැිකස්තුව) 
අතාඋල්යා, අහමඩ් ශයබ්ශබ් මරික්කාර් (දිගාමඩුල්ය) 
අතුශකෝරළශ , කාරියවසේ චමින්ද සේපත් (ගාල්ය) 
අතුශකෝරය, අතුශකෝරායයාශ  පැයවත්ශත් කපිය නුවන් (ත්රිකුණාමයය) 
අතුශකෝරළ, අමරකීර්ති (ශපොශළොන්නරුව) 
අතුශකෝරය මහත්මිය, තයතා (රත්නපුරය)  
අප්පුහාමි, මාකාවිට ආරච්චිශ  ශදොන් ශහක්ටර් හිකජිනස් (පුත්තයම) 
අශබ්ගුණවර්ධන,  පහයශ  ශරෝහිත පියතිස්ස (කළුතර) 
අශබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර) 
අශබ්සිංහ, අශ ෝක (කුරුණෑගය) 
අමරශසේන, තුෂාර ඉඳුනිල්  (කුරුණෑගය) 
අමරවීර, මහින්ද (හේ න්ශතොට) 
අමරසූරිය ශමශනවිය, හරිනි ( ාතික යැිකස්තුව) 
අමුණුගම, දිු ේ න්රාජ්  ණ් ාර (මහනුවර) 
අරශෙශපොය මහත්මිය, වි යපාය ශ්රී නාරායන වාසය  ණ් ාරනායක ශමොශහොට්ටායයාශ  තාතා කුමාරි ( ාතික යැිකස්තුව) 
අයගියවන්න, යසන්ත අ. (ගේපහ) 
අයවතුවය, ශජ්.තා. (කුරුණෑගය) 
අයස්, ටිරාන් ( ාතික යැිකස්තුව) 
අයහප්ශපරුම,  යස්   (මාතර) 
අු ත්ගමශ , මහින්දානන්ද   (මහනුවර) 
අශ ෝක, ප්රියන්ත  (පුත්තයම) 

අහමඩ්, ශසේනුයාබ්දීන් නතාර් (ම කළපුව) 

ඉ 
ඉෂාක්, අබ්දුල් රහුමාන් (අනුරාධපුරය) 

උ 
     උඩුකුඹුර,  යූ. ශක්. න්මිත් (කුරුණෑගය) 

උදයකුමාර්, මිකල්වාගනේ (නුවරඑබඳය) 
උඳුශගො , රූපසිංහශ  ්රදීප් සමන් කුමාර (ශකොළෙ) 

එ 
එදිරිමාන්න, ආරච්චිශ  සිංජීව (කළුතර) 
එල්යාවය, අකිය (රත්නපුර) 
එල්යාවය, යලිත් (කළුතර) 
 
 

ක 
 

කශජ්න්ද්රන්, ශසල්වරාසා ( ාතික යැිකස්තුව) 
කබ්රාල්, අජිත් නිවාඩ් ( ාතික යැිකස්තුව) [2021 සැප්තැේ ර් 13 වන දින ඉල්යා අස්විය.] 
කශයික අරසන්, තවරා ා  ( ාතික යැිකස්තුව) 
කාරියවසේ, හපුතන්ත්රි ගමශ  සාගර ( ාතික යැිකස්තුව) 
කරුණාතියක, ගයන්ත (ගාල්ය) 
කරුණාකරේ, ශකෝවින්තන් (ම කළපුව) 
කවිරත්න මහත්මිය,  ේබුගහ පිටිශේශගදර ශරෝහිණී කුමාරි විශජ්රත්න (මාතශල්) 
කිරිඇල්ය, යක්ෂ්මන්  ණ් ාර (මහනුවර) 
කිරිඳිශගො , උදයන චාමින්ද (මහනුවර) 
කුමාරසිංහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී (ගාල්ය) 
කුමාරතුිංග, ශගවිඳු ( ාතික යැිකස්තුව) 
කුමාරසරි, ශක්.පී.එස්. (අනුරාධපුර) 
කුමාර්, අ. අරවින්ද් ( දුල්ය) 
කුමාර්, ශේු  (මහනුවර) 
ශකොඩිතුවක්කු, කරුණාදාස (මාතර) 
ශකෝට්ශට්ශගො , ඇන්. නායක  ණ් ාර (මාතශල්) 



viii 

ග 
ගුණවර්ධන, දිශන්ෂ් චන්ද්ර රූපසිංහ (ශකොළෙ) 
ගුණවර්ධන,  න්දුය (ශකොළෙ) 
ගුණවර්ධන, යදාමිණි නශරෝදම රූපසිංහ ( ාතික යැිකස්තුව) 
ගුණතියක, උදයකාන්ත (කෑගල්ය) 
ගශන්ෂන්, මශනෝ (ශකොළෙ) 
ගමයත්, සරිපාය (ශපොශළොන්නරුව) 
ගේමන්පිය, උදය ්රභාත් (ශකොළෙ) 
ගයප්පත්ති, උපුල් සිංජීව (හේ න්ශතොට) 
ගුණවර්ධන මහත්මිය, ශකෝකියා හර්ෂණී (ගේපහ) 
ශගො ශහේවා, නායක (ගේපහ) 
ගමශ  මහත්මිය,  යනා ( ාතික යැිකස්තුව) 
    

 ච 
චන්ද්රකාන්තන්, සවශන්සතුශරික  (ම කළපුව) 
චන්ද්රශසේන, එස්.එේ. (අනුරාධපුරය) 

ජ 
  

 යශකොඩි, ආරච්චියාශ  සසර (ගේපහ) 
 යතියක, විතාන පතිරණශ  මියාන් සජිත් (ගේපහ) 
 යමහ, නලින්   ණ් ාර  (කුරුණෑගය) 
 යරත්න, අනුරාධ   (මහනුවර) 
 යරත්න, පියිංකර (පුත්තයම)  
 යවර්ධන, ශසේනාධීරශ  ශදොන් කවින්ද ශහේෂාන් (ගේපහ) 
 යන්මන, චන්න න්දත් (අනුරාධපුර) 
 යශසේකර, දයාසරි  (කුරුණෑගය) 
 යශසේකර, හල්කරලිය ශල්කමයාශ  ශ්රේමයාල් (රත්නපුරය)  
 
 

ත 
තිලීපන්, කුයසිංහේ (වන්නි) 

තවුෆීක්, මුහශේදු ෂරිෆ් (ත්රිකුණාමයය) 

තිසකුට්ටි ආරච්චිශ , චමින්ද  ානක ( දුල්ය) 

ශතොන් මන්, ජීවන් (නුවරඑබඳය) 

ශතන්නශකෝන්,  නක  ණ් ාර (මාතශල්) 

ශතන්නශකෝන්, ්රමිත  ණ් ාර (මාතශල්) 
 

ද  
දසනායක, ශදොන් ආතර් චාමර සේපත් ( දුල්ය)  

ද සල්වා, අගේශපොඩි ශමොහාන් ප්රියදර් න (ගාල්ය) 

ද සල්වා ගිනිශ  මශහේන්ද්ර, හර්ෂ (ශකොළෙ) 

ද සල්වා,   නිමල් සරිපාය ( දුල්ය) 

ද සල්වා, එච්.එේ. පියල් නි ාන්ත (කළුතර) 

ද සල්වා, ෂාන් වි යයාල් (ගාල්ය) 

දිගේ රේ, පයනි (නුවරඑබඳය) 

දිනුෂාන්, ශදනගම විතාරණශ  චානක (හේ න්ශතොට) 

දිසානායක, අනුර කුමාර (ශකොළෙ) 

දිසානායක, එස්. බී. (නුවරඑබඳය)  

දිසානායක,   විමයවීර (දිගාමඩුල්ය) 

දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය) 

දිසානායක, ශරෝහණ (මාතශල්) 

දිසානායක මහත්මිය, විශජ්ශකෝන් මුදියන්ශසේයාශ  මිංජුයා විශජ්ශකෝන් ( ාතික යැිකස්තුව) 

දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් ( ාතික යැිකස්තුව) 

දුෂ්මන්ත, එච්. ආර්. සාරතී (කෑගල්ය) 

ශදනිපිටිය, න්දර් න ( දුල්ය) 

ශද්වානන්ද,   යස් (යාපනය) 

ශදො ිංශගො , ඉන්රු (ගාල්ය) 

ශදොයවත්ත, ශ්රේේනාත් තා. (ශකොළෙ) 
 



ix 

ධ 
 

 
 

ධර්මශසේන, විශජ්සිංහ ශහේරත් මුදියන්ශසේයාශ  (ශමොණරාගය) 
 

න 
නන්දශසේන. එච් (අනුරාධපුර) 
නවනන්ද, ගයාෂාන් (ශමොණරාගය) 

       නවරත්න, අසිංක සමිතජීව (කුරුණෑගය) 

නානායක්කාර, මලිගස්ශප ශකොරශල්ශ  නලීන් මනුෂ (ගාල්ය) 

නානායක්කාර, වාන්ශද්ව (රත්නපුරය) 

නිර්මයනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි) 

නි ාන්ත, සනත් (පුත්තයම) 

ශනල්සන්, ශහේවා ග මන් පත්තිනිශ  කිිංස් කුමාර් (ශපොශළොන්නරුව) 

ශනෝහරාදලිිංගේ, න්.(වන්නි) 

ප 

පතිරණ, අකයිංක බුද්ධික උදිත ශදද්දුව (මාතර) 

පතිරණ, රශේෂ්   (ගාල්ය) 

පස්කුවල්, අනුප පියුේ (කළුතර) 

පියතිස්ස, නිමල් (නුවරඑබඳය) 

පීරිස්, ගාමිණී යක්ෂ්මන් ( ාතික යැිකස්තුව) 

පුෂ්පකුමාර, අ.ප.  ගත් (ශමොණරාගය) 

ශපශර්රා, කසශදෝරුශ  න්ජිත් සිං ය (කෑගල්ය) 
ශපශර්රා, කැටශගො  ගමශ   යන්ත ( ාතික යැිකස්තුව) [2021 ජූලි 06 වන දින ඉල්යා අස් විය.] [2021 සැප්තැේ ර් 17 වන දින නැවත පත්විය.] 

ශපශර්රා, ශ ෝදියා දුශ  ඩියාන් ප්රියන් න් අන්ස්යේ ( දුල්ය) 

ශපශර්රා, නානායක්කාර වර්ණකුය පට ැඳිශ  නිශරෝෂන් අර්ඩ්ලි ප්රියන්ත (පුත්තයම) 

්රනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තයම) 

්රනාන්දු, කච්චකඩුශ  නලින් රුවන්ජීව (ගේපහ) 

්රනාන්දු, ශ ොන්ස්ටන්   (කුරුණෑගය) 

්රනාන්දු, නායක ජූඩ් හතන් ( ාතික යැිකස්තුව) 

්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය, පර්පචුවා න්දර්ශිම  (ගේපහ) 

ප්රි ාන්ති මහත්මිය, මුදිතා (රත්නපුර) 

ශ්රේම යන්ත්, අච්චිශ  ශදොන් න්සල් (ශකොළෙ) 

ශ්රේමදාස, සජිත් (ශකොළෙ) 

ශ්රේමරත්න, උද්දික (අනුරාධපුර) 

ශපොන්නේ යේ, ගශජ්න්තිරකුමාර් ගාිංශක්සර් (යාපනය) 

බ 
 

 ණ් ාර, රා පක්ෂ වාසය ශතන්නශකෝන් මුදියන්ශසේයාශ  රිංජිත් ( ාතික යැිකස්තුව) 

 ණ් ාර,  ාන්ත  (කුරුණෑගය) 

 දියුදීන්, අබ්දුල් රිෂාඩ් (වන්නි) 

 ායසූරිය, තාරක   (කෑගල්ය) 

ශබ්රුශගො , විජිත (ශමොණරාගය) 

ෙ 
 

මද්දුම  ණ් ාර, රත්නායක මුදියන්ශසේයාශ  ( ාතික යැිකස්තුව) 

මිංජුය, එල්.එච්. න්දත් (කෑගල්ය) 

මාකාර්, ඉේතියාස්  ාකීර් ( ාතික යැිකස්තුව) 

මාන්නප්ශපරුම, ඒ. අජිත් කුමාර (ගේපහ) [2021 අශ්රේල් 0ව වන දින සට] 

මායාදුන්න, චින්තක අමල් (පුත්තයම) 
  

මරික්කාර්,  එස්.එේ. (ශකොළෙ) 

මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි) 

මහරූෆ්, ඉේරාන් (ත්රිකුණාමයය) 

මුසේමිල්, ශමොශහොමඩ් ( ාතික යැිකස්තුව) 

මුෂාරෆ්, සෆියුල් මුතුනාබීන් ශමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ය) 
 



x 

ය 
යාපා, අනුර ප්රියදර් න (කුරුණෑගය) 
යාපා  ණ් ාර, වසන්ත  (මහනුවර) 

ය 
 
 

රතන හිමි, (පූ ය) අතුරලිශේ ( ාතික යැිකස්තුව) [2020 ශදසැේ ර් 1ව දින සට] 

රත්නශසේකර,  ස්නායක යසරත්නයාශ  ගුණපාය (කුරුණෑගය) 

රත්නායක, ආර්.එේ.තා.බී. (නුවරඑබඳය) 

රත්නායක, කුමාරසරි (ශමොණරාගය) 

රත්වත්ශත්, ශයොහාන්  (මහනුවර) 

රණතුිංග, ්රසන්න (ගේපහ) 

රණවක, අච්චිශ  පාඨලී චේපික (ශකොළෙ) 

රණවක, නිපුණ (මාතර) 

රණවීර, බුයත්වැයශ  ්රසන්න (ගේපහ) 

රණසිංහ ආරච්චිශ , ශරොෂාන් අනුරුද්ධ ( ශපොශළොන්නරුව) 

රඹුක්වැල්ය, ශකශහබඳය  (මහනුවර) 

රහීේ, අබ්දුල් අලි සබ්රි ශමොහමඩ් (පුත්තයම) 

රහුමාන්, ශමොශහොමඩ් මුජිබුර් (ශකොළෙ) 

රාඝවන්, න්ශර්න්ද්ර ( ාතික යැිකස්තුව) 

රා කරුණා, හර්ෂණ න්පුන් (ගේපහ) 

රා පක්ෂ,  ැසල් ශරෝහණ ( ාතික යැිකස්තුව) [2021 ජූලි 07 දින සට] 

රා පක්ෂ, අජිත් (හේ න්ශතොට) 

රා පක්ෂ, ගුණතියක (මහනුවර) 

රා පක්ෂ, චමල්   (හේ න්ශතොට) 

රා පක්ෂ, නාමල් (හේ න්ශතොට) 

රා පක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගය) 

රා පක්ෂ, රා පක්ෂ පතිරන්නැහැයාශ  උපුල් මශහේන්ද්ර (ගේපහ) 

රාපපක්ෂ, රා  මන්ත්රීයාශ  තියක් (දිගාමඩුල්ය) 

රා පක්ෂ, වි යදාස (ශකොළෙ) 

රා පක්ෂ,  ෂීන්ද්ර (ශමොණරාගය) 

රාසමාණික්කේ, සාණක්කියා රාහුල් රා පුත්තිරන් (ම කළපුව) 

රාධාක්රිෂ්ණන්, ශේු සාමි (නුවරඑබඳය) 

රාමනාදන්, අන්ග න් (යාපනය) 

රාමනායක,   අ.අ. රිං න් ලිශයෝ සල්ශවස්ටර්  (ගේපහ)  [2021  නවාරි 12 වන දින ශරේෂ්ඨාධිකරණ තීරණය අනුව මන්ත්රී රයරය අශහෝස විය.] 

රාශේෂ්වරන්, මරුදපාන්ඩි (නුවරඑබඳය) 

ල 
     යාන්සා, ඇන්ටනි නිමල් (ගේපහ)  

ලියනශ , උ ගම ලියනශ  වරුණ ප්රියන්ත (රත්නපුර)    

ශයොකුශ , ගාමිණී කුයවිං   (ශකොළෙ) 

ව 
වක්කුඹුර,  ානක (රත්නපුරය) 

වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිත්රා ශද්වි (රත්නපුරය) 

වශල්ශ ො , ගාමිණී (රත්නපුර) 

වික්රමනායක, විදුර (කළුතර) 

වික්රමරත්න, ඉරාන් ( ාතික යැිකස්තුව) 

වික්රමසිංහ මහත්මිය, රාජිකා (කෑගල්ය) 

වික්රමසිංහ, රනිල් ( ාතික යැිකස්තුව) [2021 ජුනි 1ව දින සට] 
විශජ්සරි, ශයොකුගස්ශතොට විතාරණශ  චමින්ද ( දුල්ය) 

විශජ්න්න්දර, විශජ්න්න්දර මුදියන්ශසේයාශ  ශරෝහණ  ිං ාර (අනුරාධපුර) 

විශජ්ශසේකර, කිංචන   (මාතර) 

වි ශන්ෂ්වරන්, කනකස ාපති විෂ්වලිිංගේ (යාපනය) 

විතාන, එේ. බ්ලිේ.ඩී. සහන් ්රදීප් (ගේපහ) 

විතානශ , අිංකුඹුර ආරච්චිශ  ශහේෂාන් වි ය (රත්නපුරය) 

විතානශ , මධුර (ශකොළෙ) 

විතාරණ, තිස්ස ( ාතික යැිකස්තුව) 

විදානගමශ , අමිත් ශත්නුක ( දුල්ය)  

වියාශල්න්දිරන්, සතාසවේ (ම කළපුව) 
වීරක්ශකොඩි, චන්දිම (ගාල්ය)  



xi 

වීරවිං , විමල් (ශකොළෙ) 

වීරසිංහ, ගමශ  හත්ශතොටුව වීරන්මන (මාතර) 

වීරසිංහ, ඩී. (දිගාමඩුල්ය) 

වීරසිංහ,  යන්ත ( ාතික යැිකස්තුව) 

වීරශසේකර, සරත් (ශකොළෙ) 

ශවදආරච්චි, දිලිප් (හේ න්ශතොට) 

ශවල්ගම, කුමාර (කළුතර) 
 

ෙ  
 

සමරවීර,  යන්ත  (කළුතර) 

සමරසිංහ, මහින්ද බුද්ධදාස (කළුතර) 
සේ න්දන්, රා වශරෝදයේ (ත්රිකුණාමයය) 

සබ්රි, ශමොශහොමඩ් උවිකස් ශමොශහොමඩ් අලි ( ාතික යැිකස්තුව) 

සද්ධාර්තන්, ධර්මලිිංගේ (යාපනය) 

සයෙයාපිටිය,  රිංජිත් (කෑගල්ය) 

සරිශසේන, ඩමත්රීපාය (ශපොශළොන්නරුව) 

න්මන්තිරන්, මතියාපරණන්  ඒබ්රහේ (යාපනය) 

න්මිත්රාරච්චි,  ගත් කුමාර (ශකොළෙ) 

න්ශර්ෂ්, වඩිශේු  ( දුල්ය) 

ශසශනවිරත්න, ශ ෝන්  (රත්නපුරය) 

ශසේනාරත්න, රාජිත   (කළුතර) 

ශසේමසිංහ, අසිංක ශ හාන් (අනුරාධපුරය) 
 

ශ් 
       ශ්රීතරන්, සවනානේ (යාපනය) 
   

හ 
  

හකීේ, අබ්දුල් රවුෆ් හි තුල් (මහනුවර) 

හතස්, හබීබ් ශමොහමඩ් ශමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ය) 
හෂිේ,  කබීර්    (කෑගල්ය) 
හාෂිේ, අබ්දුල් හලීේ ශමොහමඩ් (මහනුවර) 
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වාරිොර්ග අොතය   - ගරු  චමල් රා පක්ෂ මහතා 
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සමරවීර   මහතා 

වාහන නියාෙනය, බෙන යඅ ප්රවාහන නෙ වා හා දුම්රිය ෙැදිරි හා නෙෝ ර් යඅ කර්ොන්ත යාජය අොතය ෙහ ප්රජා නපොලිෙන නෙ වා යාජය 

අොතය  - ගරු  දිු ේ අමුණුගම මහතා 

නවයළ ොයක්ෂණ හා පහත් බිම් ොව ර්ධාන යාජය අොතය  - ගරු  ශමොහාන් ප්රියදර් න ද සල්වා මහතා   

දහම් පාෙැල්, ිළරිනවන් හා භික්ෂූ අධායාපන යාජය අොතය - ගරු විජිත ශබ්රුශගො  මහතා 

පළාත් ෙභා හා පළාත් පාලන ක ුතුර යාජය අොතය  -  ගරු ශරොෂාන් රණසිංහ මහතා 

ෙැණික් හා ෙනවර්ණාභයණ ර්රිත කර්ොන්ත යාජය අොතය - ගරු  ශයොහාන් රත්වත්ත මහතා 

උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්ිකරිෙන, කුරුඳු, කයාුදනැතල, ුදලත් ඇුරළු කුඩා වැවිලි නබෝග වගා ොවර්ධානය, ර්රිත කර්ොන්ත හා අපනයන 

ප්රවර්ධාන  යාජය අොතය - ගරු  ානක වක්කුඹුර මහතා 

ජාතික උරුෙ, ප්රාොාග කලා හා ග්රාමීය ය කලා ල්ල්ිළ ප්රවර්ධාන ක ුතුර යාජය අොතය - ගරු  විදුර වික්රමනායක මහතා 

ෙෙතද්ධි, ගතහ රර්ිකක, ක්ෂුද්ර ූලලය, ෙනවයා රැරීයා හා වයාපාය ොවර්ධාන යාජය අොතය - ගරු ශ හාන් ශසේමසිංහ මහතා 

ෙොගම් වුර ප්රතිොෙනකයණ, නත් හා යබර් වුර ර්රිත නභෝග වගා ෙහ කර්ොන්තශ්ාලා නවීකයණය හා නත් හා යබර් අපනයන 

ප්රවර්ධාන යාජය අොතය - ගරු කනක ශහේරත් මහතා 

ග්රාමීය ය හා ප්රානද්ීයය පාය ය ජල ෙම්පාදන වයාපතති ොවර්ධාන යාජය අොතය  -  ගරු  සනත් නි ාන්ත මහතා 

කලාපීය ෙහනයෝිකතා ක ුතුර යාජය අොතය  -  ගරු තාරක  ායසූරිය මහතා 

විසිුරරු ෙුමන්, ිකරිදිය ෙත්ෙය හා ඉෙනෙන් ඇති රීමේෙ, ධීවය වයාය ොවර්ධාන, බුදදින ධීවය ක ුතුර හා ෙත්ෙය අපනයන යාජය 

අොතය -  ගරු  කිංචන විශජ්ශසේකර මහතා 

ග්රාමීය ය නිවාෙ හා ඉදිරීමේම් හා නගොඩනැිකලි ද්රවය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන යාජය අොතය  -  ගරු  ඉන්දික අනුරුද්ධ ශහේරත් මහතා 

ෙහවැලි කලාප ර්රිත ඇලනේලි හා ජනාවාෙ නපොදු යතලතල පහුමකම් ොවර්ධාන යාජය අොතය  -  ගරු  සරිපාය ගමයත් මහතා 

ග්රාමීය ය කුරුරු හා ර්රිත වැේ, ජලාශ් හා වාර්ොර්ග ොවර්ධාන  යාජය අොතය  - ගරු  අනුරාධ  යරත්න මහතා 

පුමගාමීය  ග්රාමීය ය ප්රනද්ශ් ොවර්ධාන ෙහ ගතහා්රිත ෙත්ව පාලන හා ුමළු රර්ිකක නභෝග වගා ප්රවර්ධාන යාජය අොතය - ගරු එස්. 
වියාශල්න්ද්රන් මහතා 

ග්රාමීය ය හා පාෙල් ක්රීඩා යතලතල පහුමකම් ප්රවර්ධාන යාජය  අොතය  -  ගරු  ශත්නුක විදානගමශ  මහතා 

ගුවන් නෙ වා හා අපනයන කලාප ොවර්ධාන යාජය අොතය  -  ගරු  ඩී.වී. චානක මහතා 

නද්ීයය නවදකම් ප්රවර්ධාන, ග්රාමීය ය හා රුතර්නේද නයෝහල් ොවර්ධාන හා ප්රජා නෙෞඛ්ය යාජය අොතය  -  ගරු  සසර  යශකොඩි මහතා 

කාන්තා හා ළො ොවර්ධාන, නපය පාෙල් හා ප්රාඅිකක අධායාපන, පාෙල් යතලතල පහුමකම් හා අධායාපන නෙ වා යාජය අොතය  - ගරු 
පියල් නි ාන්ත ද සල්වා මහතා 

නේවැල්, ිළත්තල, ෙැතල, ලී බු  ෙහ ග්රාමීය ය කර්ොන්ත ප්රවර්ධාන යාජය අොතය - ගරු  ්රසන්න රණවීර මහතා 

පශු ෙම්පත්, නගොවිනපොළ ප්රවර්ධාන හා රීරි හා බිත්තය ර්රිත කර්ොන්ත යාජය අොතය - ගරු ඩී.බී. ශහේරත් මහතා 

නාගරික ොවර්ධාන, අපද්රවය බැහැයලීෙ හා ප්රජා පවිත්රතා ක ුතුර යාජය අොතය -  ගරු (ආචාර්ය) නායක ශගො ශහේවා මහතා 

ඖෂධා නිෂනපාදනය, ෙැපයීෙ හා නියාෙන යාජය අොතය - ගරු (මහාචාර්ය) චන්න  යන්මන මහතා 

වුර නිවාෙ හා ප්රජා යතලතල පහුමකම් යාජය අොතය - ගරු ජීවන් ශතොන් මන් මහතා 

කාබනික නපොනහොය නිෂනපාදන, ප්රවර්ධාන හා ෙැපුතම් නියාෙන ෙහ වී හා ධාානය, කාබනික රහාය, එළවුම, පලුරරු, ිකරිෙන, ූනනු හා 

අර්තාපල් වගා ප්රවර්ධාන, බීජ නිෂනපාදන උෙෙන තාක්ෂණික කතෂිකර්ෙ යාජය අොතය -  ගරු   ෂීන්ද්ර රා පක්ෂ මහතා 

නිපුණතා ොවර්ධාන, වතත්තීය අධායාපන, පර්න ෂණ හා නව නිපැුතම් යාජය අොතය - ගරු (ඩවදය) තාතා අරශෙශපොළ මහත්මිය 



xv 
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ගරු ශේු  කුමාර් මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු හර්ෂණ රා කරුණා මහතා, ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශජ්රත්න 
මහත්මිය, ගරු ශහේෂා විතානශ  මහතා, ගරු සිංජීව එදිරිමාන්න මහතා, ගරු ශකෝකියා ගුණවර්ධන මහත්මිය, ගරු ඉන්රු 
ශදො න්ශගො  මහතා, ගරු වසන්ත යාපා ණ් ාර මහතා, ගරු අජිත් රා පක්ෂ මහතා, ගරු සාණක්කියන් රා පුත්තිරන් 
රාසමාණික්කේ මහතා, ගරු වීරන්මන වීරසිංහ මහතා, ගරු ශ්රේේනාත් තා. ශදොයවත්ත මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය 
ශමශනවිය 

 

පාර්ලිනම්න්ුර කායක ෙභා 
 

නත්මේම් කායක ෙභාව   

ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සරිපාය ද සල්වා මහතා, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු 
ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා, ගරු   යස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු  යස් අයහප්ශපරුම මහතා, ගරු විමල් වීරවිං  මහතා, ගරු 
්රසන්න රණතුිංග මහතා, ගරු යක්ෂ්මන්  කිරිඇල්ය මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතියක මහතා, ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු 
විජිත ශහේරත් මහතා, ගරු ශසල්වේ අඩ ක්කයනාදන්  මහතා. 

 

පාර්ලිනම්න්ුර ක ුතුර ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු රිංජිත් සයෙයාපිටිය මහතා, ගරු අිංග න් රාමනාදන් මහතා, ගරු දිශන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  සජිත් ශ්රේමදාස මහතා, ගරු ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා, ගරු යක්ෂ්මන් කිරිඇල්ය මහතා, ගරු චමල් 
රා පක්ෂ මහතා, ගරු නිමල්  සරිපාය ද සල්වා  මහතා , ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් මහතා, ගරු   යස් ශද්වානන්දා මහතා, 
ගරු  යස් අයහප්ශපරුම මහතා, ගරු විමල් වීරවිං   මහතා,  ගරු  ැසල් ශරෝහණ රා පක්ෂ මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, 
ගරු වාන්ශද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු ්රසන්න රණතුිංග මහතා, ගරු එේ. යූ.එේ. අලි සබ්රි මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ 
මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතියක මහතා, ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ඩියාන්  ශපශර්රා  මහතා, 
ගරු රිසාඩ්  දියුදීන් මහතා, ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම  ණ් ාර මහතා, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා, ගරු ජී.ජී. 
ශපොන්නේ යේ මහතා, ගරු එේ.ඒ. න්මන්තිරන්  මහතා. 

 

ෙනඅාවය නිනයෝග ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු රිංජිත් සයෙයාපිටිය මහතා, ගරු අිංග න් රාමනාදන් මහතා, ගරු පවිත්රා ශද්වි 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත මහතා, ගරු ඩියාන් ශපශර්රා මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතා,  
ගරු මයන්ත  දිසානායක මහතා, ගරු  චාල්ස්  නිර්මයනාදන් මහතා, ගරු න්ජිත් ශපශර්රා මහතා, ගරු සාගර කාරියවසේ මහතා, 
ගරු (ආචාර්ය) න්ශර්න් රාඝවන් මහතා. 

 

ගතහය කායක ෙභාව  

ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු අරුන්දික ්රනාන්දු මහතා, ගරු නිමල් යාන්සා මහතා, ගරු කිංචන 
විශජ්ශසේකර මහතා, ගරු පියල් නි ාන්ත ද සල්වා මහතා, ගරු (ඩවදය) තාතා අරශපශපොය මහත්මිය, ගරු ශජ්.තා. අයවතුවය 
මහතා, ගරු (ශේ ර්) ්රදීප් උඳුශගො  මහතා, ගරු  ගත් කුමාර න්මිත්රාරච්චි මහතා, ගරු කිිංස් ශනල්සන් මහතා, ගරු මුදිතා 
ප්රි ාන්ති මහත්මිය, ගරු නලින් ්රනාන්දු මහතා, ගරු  අලි සබ්රි  රහීේ මහතා, ගරු මර් ාන් ෆලීල් මහතා, ගරු  යනා ගමශ  
මහත්මිය. 

 

රචාය ධාර්ෙ ෙහ වයප්රොද ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සබ්රි මහතා, ගරු විජිත ශබ්රුශගො  මහතා, ගරු කනක ශහේරත් මහතා, ගරු තාරක  ායසූරිය මහතා, ගරු 
අනුරාධ  යරත්න මහතා, ගරු කබීර් හෂීේ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) වි යදාස රා පක්ෂ මහතා, ගරු ජී.ජී.ශපොන්නේ යේ මහතා, 
ගරු අ.අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ශේු  කුමාර් මහතා, ගරු ශකෝකියා ගුණවර්ධන මහත්මිය, ගරු ්රමිත  ණ් ාර 
ශතන්නශකෝන් මහතා, ගරු ෂාන් වි යයාල් ද සල්වා මහතා, ගරු තා.වි. වි ශන්ෂ්වරන් මහතා, ගරු ශගවිඳු කුමාරතුිංග මහතා, 
ගරු (මහාචාර්ය) රිංජිත්  ණ් ාර මහතා. 

 

යජන  ිකුම් ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා (සභාපති), ගරු උදය ගේමන්පිය මහතා, ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු දයාසරි 
 යශසේකර මහතා, ගරු යසන්ත අයගියවන්න මහතා, ගරු (ඩවදය)  න්දර්ශිම  ්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය, ගරු ශ හාන් 
ශසේමසිංහ මහතා, ගරු ්රසන්න රණවීර මහතා, ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා, ගරු හරින් ්රනාන්දු මහතා, ගරු නිශරෝෂන් 
ශපශර්රා මහතා, ගරු ෆිකසාල් කාසේ මහතා, ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ශක්.කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු සවනානේ ශ්රීතරන් මහතා, ගරු (ඩවදය) උපුල් ගයප්පත්ති මහතා, ගරු බී.වික.ජී.රත්නශසේකර මහතා, ගරු 
වීරන්මන වීරසිංහ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රිංජිත්  ණ් ාර මහතා, ගරු ශමොශහොමඩ් මුසේමිල් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හරිනි 
අමරසූරිය ශමශනවිය. 

 

නපොදු වයාපාය ිළිතබද කායක ෙභාව  

ගරු (මහාචාර්ය) චරිත ශහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු මහින්දානන්ද අු ත්ගමශ  මහතා, ගරු ශරෝහිත 
අශබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරශසේකර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත මහතා, ගරු  යන්ත 
සමරවීර මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශහේරත් මහතා, ගරු ඩී.වී. චානක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) නායක ශගො ශහේවා මහතා, ගරු 
රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු පාඨලී චේපික රණවක මහතා, ගරු  ගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු 
(ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, ගරු නලින්  ණ් ාර  යමහ මහතා, ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් 
මහතා, ගරු ශ්රේේනාත් තා. ශදොයවත්ත මහතා, ගරු සාණක්කියන් රා පුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා, ගරු මධුර විතානශ  
මහතා. 



xvi 

යජන  මුදල් ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

ගරු අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය)  න්දුය ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ශකශහබඳය රඹුක්වැල්ය මහතා, ගරු 
(ආචාර්ය) සරත් වීරශසේකර මහතා, ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත මහතා, ගරු විදුර වික්රමනායක මහතා, ගරු ඩී.වී. චානක 
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) නායක ශගො ශහේවා මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා, ගරු ඩියාන් ශපශර්රා මහතා, ගරු කුමාර ශවල්ගම 
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා, ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු එේ.ඒ. න්මන්තිරන් මහතා, ගරු (ඩවදය) 
කවින්ද ශහේෂාන්  යවර්ධන මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ඉන්රු ශදො න්ශගො  මහතා, ගරු අනුප පස්කුවල් මහතා, 
ගරු නලින් ්රනාන්දු මහතා, ගරු එේ. බ්ලිේ.ඩී. සහන් ්රදීප් විතාන මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රිංජිත්  ණ් ාර මහතා  

 

ෙහජන නපත්ෙම් ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

ගරු ගාමිණී ශයොකුශ  මහතා (සභාපති), ගරු දයාසරි  යශසේකර මහතා, ගරු නිමල් යාන්සා මහතා, ගරු  ානක වක්කුඹුර මහතා, 
ගරු එස්. වියාශල්න්දිරන් මහතා, ගරු ශත්නුක විදානගමශ  මහතා, ගරු ජිවන් ශතොණ් මන් මහතා, ගරු ඉේතියාස්  ාකීර් 
මාකාර් මහතා, ගරු කුමාර ශවල්ගම මහතා, ගරු  ගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මහතා , ගරු මනූෂ 
නානායක්කාර මහතා, ගරු ශක්. කාදර් මස්තාන් මහතා, ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතා, ගරු 
මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු වරුණ ලියනශ  මහතා, ගරු  ගත් කුමාර න්මිත්රාරච්චි මහතා, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ 
මහත්මිය, ගරු කුයසිංහේ තිලීපන් මහතා, ගරු එස්.එේ.එේ. මුෂාරෆ් මහතා, ගරු නිපුණ රණවක මහතා, ගරු රාජිකා වික්රමසිංහ 
මහත්මිය.  

 

උෙෙන නිලතල ිළිතබඳ කායක ෙභාව  

 ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු චමල් රා පක්ෂ මහතා, ගරු නිමල් සරිපාය ද සල්වා මහතා, ගරු දිශන්ෂ් 
ගුණවර්ධන  මහතා, ගරු ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා, ගරු   යස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු (ආචාර්ය)  න්දුය ගුණවර්ධන 
මහතා, ගරු ශකශහබඳය රඹුක්වැල්ය මහතා, ගරු උදය  ගේමන්පිය මහතා, ගරු (ඩවදය) රශේෂ් පතිරණ මහතා, ගරු (ඩවදය) 
න්දර්ශිම  ්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය, ගරු විදුර වික්රමනායක මහතා, ගරු ශ ෝන් ශසශනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර ප්රියදර් න 
යාපා මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා, ගරු රිසාඩ්  දියුදීන් මහතා, ගරු තයතා අතුශකෝරය මහත්මිය, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් 
ශෆොන්ශසේකා මහතා, ගරු ධර්මලිිංගේ  සද්ධාර්ථන් මහතා. 

 

ෙම්බන්ධීකයණ කායක ෙභාව 
ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු රිංජිත් සයෙයාපිටිය මහතා, ගරු අිංග න් රාමනාදන් මහතා, ගරු මහින්ද 

රා පක්ෂ මහතා, ගරු චමල් රා පක්ෂ මහතා, ගරු නිමල් සරිපාය ද සල්වා මහතා, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු 

ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ගරු පවිත්රාශද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු   යස් 

ශද්වානන්දා මහතා, ගරු ගාමිණී ශයොකුශ  මහතා, ගරු (ආචාර්ය)  න්දුය ගුණවර්ධන මහතා, ගරු  නක  ණ් ාර 

ශතන්නශකෝන් මහතා, ගරු තා.බී.රත්නායක මහතා, ගරු ශකශහබඳය රඹුක්වැල්ය මහතා, ගරු  යස් අයහප්ශපරුම මහතා, ගරු 

විමල් වීරවිං  මහතා, ගරු  ැසල් ශරෝහණ රා පක්ෂ මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු එස්.එේ. චන්ද්රශසේන මහතා, ගරු 

මහින්දානන්ද අු ත්ගමශ  මහතා, ගරු වාන්ශද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු උදය ගේමන්පිය මහතා, ගරු (ඩවදය) රශේෂ් 

පතිරණ මහතා, ගරු ්රසන්න රණතුිංග මහතා, ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධන මහතා, ගරු නාමල් රා පක්ෂ මහතා, ගරු 

එේ.යූ.එේ. අලි සබ්රි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරශසේකර මහතා, ගරු තාරක  ායසූරිය මහතා, ගරු සජිත් ශ්රේමදාස මහතා, 

ගරු යක්ෂ්මන් කිරිඇල්ය මහතා, ගරු අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) 

චරිත ශහේරත් මහතා. 
 

පුමනපළ ෙන්ත්රීවයයන්නග් කායක ෙභාව  

ගරු ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා (සභාපති), ගරු යක්ෂ්මන් කිරිඇල්ය මහතා, ගරු න්. ශනෝගරාදලිිංගේ මහතා, ගරු ශසල්වරා ා 
කශජ්න්ද්රන් මහතා, ගරු කපිය අතුශකෝරය මහතා, ගරු එේ. උදයකුමාර් මහතා, ගරු සිංජීව එදිරිමාන්න මහතා, ගරු කරුණාදාස 
ශකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු නායක  ණ් ාර ශකෝට්ශට්ශගො  මහතා, ගරු (ශේ ර්) න්දර් න ශදනිපිටිය මහතා, ගරු 
 බ්ලිේ.එච්.එේ. ධර්මශසේන මහතා, ගරු කිිංස් ශනල්සන් මහතා, ගරු ශරෝහණ  ිං ාර මහතා, ගරු එස්.එේ.එේ. මුෂාරෆ් මහතා, 
ගරු කුමාරසරි රත්නායක මහතා, ගරු සාණක්කියන් රා පුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා, ගරු ඩී. වීරසිංහ මහතා, ගරු මිංජුයා 
දිසානායක මහත්මිය. 

 

වයවෙනඅාදායක ෙනඅාවය කායක ෙභාව  

ගරු රිංජිත් සයෙයාපිටිය මහතා (සභාපති), ගරු අන්ග න් රාමනාදන් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් මහතා, ගරු පවිත්රාශද්වි 
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු නාමල් රා පක්ෂ මහතා, ගරු ශමොශහොන් ප්රියදර් න ද සල්වා මහතා, ගරු සසර  යශකොඩි මහතා, 
ගරු (ඩවදය) රාජිත ශසේනාරත්න මහතා, ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතා, ගරු ශගෝවින්දන් කරුණාකරේ මහතා, ගරු ශහක්ටර් 
අප්පුහාමි මහතා, ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු හර්ෂණ රා කරුණා මහතා, ගරු ශ්රේේනාත් තා ශදොයවත්ත මහතා, ගරු මධුර 
විතානශ  මහතා, ගරු සාගර කාරියවසේ මහතා, ගරු ( නාධිපති ම තීන)  යන්ත වීරසිංහ මහතා.  

අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභා 
 

රයක්ෂක ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 
ගරු චමල් රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් 

ශෆොන්ශසේකා මහතා, ගරු ටිරාන් අයස් මහතා, ගරු (ශේ ර්) ්රදීප් උඳුශගො  මහතා.   

මුදල් ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු  ැසල් ශරෝහණ රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු  ශ හාන් ශසේමසිංහ මහතා, ගරු පාඨලී චේපික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
හර්ෂ ද සල්වා මහතා, ගරු  ගත් කුමාර න්මිත්රාරච්චි මහතා, ගරු එේ. බ්ලිේ.ඩී. සහන් ්රදීප් විතාන මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රිංජිත් 
 ණ් ාර මහතා. 



xvii 

ුදද්ධාශ්ාෙන, රගිකක හා ොෙනකතතික ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු මහින්ද රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු විදුර වික්රමනායක මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (පූ ය) අතුරලිශේ රතන 
හිමි, ගරු ශක්.පී.එස්. කුමාරසරි මහතා, ගරු එස්.එේ.එේ. මුෂාරෆ් මහතා, ගරු ශගවිඳු කුමාරතුිංග මහතා. 

නාගරික ොවර්ධාන හා නිවාෙ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු මහින්ද රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශහේරත් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) නායක ශගො ශහේවා මහතා,            
ගරු ජීවන් ශතොණ් මන් මහතා, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ශකෝකියා ගුණවර්ධන 
මහත්මිය, ගරු ්රමිත  ණ් ාර ශතන්නශකෝන් මහතා, ගරු ශ්රේේනාත් තා. ශදොයවත්ත මහතා. 

අධිකයණ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සබ්රි මහතා (සභාපති), ගරු (ඩවදය) න්දර්ශිම  ්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත 
මහතා, ගරු ජී.ජී. ශපොන්නේ යේ මහතා, ගරු අකිය එල්යාවය මහතා, ගරු තා.වී. වි ශන්ෂ්වරන් මහතා, ගරු සාගර කාරියවසේ 
මහතා. 

විනද්ශ් ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා (සභාපති), ගරු තාරක  ායසූරිය මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු (ඩවදය) කවින්ද 
ශහේෂාන්  යවර්ධන මහතා, ගරු ෂාණක්කියන් රා පුත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා, ගරු ගාමිණී වශල්ශ ො  මහතා,                   
ගරු (ආචාර්ය) න්ශර්න් රාඝවන් මහතා. 

යාජය නෙ වා, පළාත් ෙහා හා පළාත් පාලන ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු  නක  ණ් ාර ශතන්නශකෝන් මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරශසේකර මහතා, ගරු ශජ්.තා. අයවතුවය මහතා,            
ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා, ගරු නතාර් අහමඩ් මහතා, ගරු ෂාන් වි යයාල් ද සල්වා මහතා, ගරු න්දත් මිංජුය මහතා. 

අධායාපන ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත මහතා, ගරු විජිත ශබ්රුශගො  මහතා, ගරු පියල් 
නි ාන්ත ද සල්වා මහතා, ගරු (ඩවදය) තාතා අරශපශපොය මහත්මිය, ගරු චාල්ස් නිර්මයනාදන් මහතා, ගරු ඉන්රු 
ශදො න්ශගො  මහතා ගරු අනූප පස්කුවල් මහතා, ගරු යදාමිණී ගුණවර්ධන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය ශමශනවිය.  

නෙෞඛ්ය ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු ශකශහලිය රඹුක්වැල්ය මහතා (සභාපති), ගරු සසර  යශකොඩි මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) චන්න  යන්මන මහතා,                     
ගරු (ඩවදය) රාජිත ශසේනාරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීේ මහතා, ගරු ගයාෂාන් 
නවනන්ද මහතා, ගරු (ඩවදය) තියක් රා පක්ෂ මහතා. 

කම්කරු ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු නිමල් සරිපාය ද සල්වා මහතා (සභාපති), ගරු පියිංකර  යරත්න මහතා, ගරු ශ ෝන් ශසශනවිරත්න මහතා, ගරු  ගත් 
පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු වඩිශේල් න්ශර්ෂ් මහතා, ගරු ශේු  කුමාර් මහතා, ගරු ( නාධිපති ම තින)  යන්ත වීරසිංහ මහතා. 

පරිෙය ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (සභාපති), ගරු ඩමත්රීපාය සරිශසේන මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා, ගරු කිිංස් ශනල්සන් 
මහතා, ගරු වසන්ත යාපා ණ් ාර මහතා, ගරු මිංජුයා දිසානායක මහත්මිය. 

වනජීවි හා වන ොයක්ෂණ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු තා.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු විමයවීර දිසානායක මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතා, ගරු ශරෝහිණී කුමාරි 
විශජ්රත්න මහත්මිය, ගරු කපිය අතුශකෝරය මහතා, ගරු චාමර සේපත් දසනායක මහතා, ගරු කුමාරසරි රත්නායක මහතා.  

කතෂිකර්ෙ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු මහින්දානන්ද අු ත්ගමශ  මහතා (සභාපති), ගරු ශමොහාන් ප්රියදර් න ද සල්වා මහතා, ගරු එස්. වියාශල්න්දිරන් මහතා, ගරු 
ඩී.බී. ශහේරත් මහතා, ගරු  ෂීන්ද්ර රා පක්ෂ මහතා, ගරු සවනානේ ශ්රීතරන් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු උදයකාන්ත 
ගුණතියක මහතා, ගරු කුයසිංහේ තිලීපන් මහතා, ගරු උපුල් මශහේන්ද්ර රා පක්ෂ මහතා. 

වාරිොර්ග ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු චමල් රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු සරිපාය ගමයත් මහතා, ගරු අනුරාධ  යරත්න මහතා, ගරු ඩියාන් ශපශර්රා මහතා, 
ගරු ෆිකසාල් කාසේ මහතා, ගරු එේ.එස්. තේෆීක් මහතා, ගරු නායක  ණ් ාර ශකෝට්ශට්ශගො  මහතා, ගරු නිමල් පියතිස්ස 
මහතා.  

ඉඩම් ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 
ගරු එස්.එේ. චන්ද්රශසේන මහතා (සභාපති), ගරු ශරොෂාන් රණසිංහ මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතියක මහතා, ගරු ශසල්වේ 

අඩ ක්කයනාදන් මහතා, ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා, ගරු අසිංක නවරත්න මහතා, ගරු චින්තක අමල් මායාදුන්න මහතා. 

ධීවය ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු   යස් ශද්වානන්දා මහතා (සභාපති), ගරු කිංචන විශජ්ශසේකර මහතා, ගරු ඒ.එල්.එේ. අතාඋල්යා මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් 
මහතා, ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මහතා, ගරු කරුණාදාස ශකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු (ඩවදය) උපුල් ගයප්පත්ති මහතා. 



xviii 

වැවිලි ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු (ඩවදය) රශේෂ් පතිරණ මහතා (සභාපති), ගරු අරුන්දික ්රනාන්දු මහතා, ගරු  ානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු කනක ශහේරත් 
මහතා, ගරු පයනි දිගේ රේ මහතා, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු උදයන කිරිඳිශගො  මහතා, ගරු එේ. රාශේෂ්වරන් 
මහතා, ගරු වීරන්මන වීරසිංහ මහතා. 

ජල ෙම්පාදන ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු වාන්ශද්ව නානායක්කාර මහතා (සභාපති), ගරු සනත් නි ාන්ත මහතා, ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු  යරත්න  ශහේරත් මහතා, 
ගරු සේපත් අතුශකෝරය මහතා, ගරු  බ්ලිේ.එච්.එේ. ධර්මශසේන මහතා, ගරු රාජිකා වික්රමසිංහ මහත්මිය. 

විදුලිබල ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු ගාමිණී ශයොකුශ  මහතා (සභාපති), ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා, ගරු එච්.එේ.එේ. හතස් මහතා, ගරු සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා, 
ගරු අලි සබ්රි රහීේ මහතා, ගරු බී.වික.ජී. රත්නශසේකර මහතා, ගරු සමන්ප්රිය ශහේරත් මහතා. 

බලශ්ක්ති ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු උදය ගේමන්පිය මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මහතා, ගරු ගරු නලින්  ණ් ාර  යමහ මහතා, ගරු ශහේෂා 
විතානශ  මහතා, ගරු මුදිතා ප්රි ාන්ති මහත්මිය, ගරු ගුණතියක රා පක්ෂ මහතා. 

වයාය හා නාවික ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු ශරෝහිත අශබ්ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු  යන්ත සමරවීර මහතා, ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා, ගරු ශක්. කාදර් 
මස්තාන් මහතා, ගරු න්ජිත් ශපශර්රා මහතා, ගරු සවශන්සතුශරික චන්ද්රකාන්තන් මහතා, ගරු ඩී. වීරසිංහ මහතා. 

ෙහාොර්ග ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් යාන්සා මහතා, ගරු කබීර් හෂීේ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) වී. රාධක්රිෂ්ණන් 
මහතා,  ගරු අමරකීර්ති අතුශකෝරය මහතා, ගරු සිංජීව එදිරිමාන්න මහතා, ගරු එච්. නන්දශසේන මහතා. 

ප්රවාහන ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු පවිත්රාශද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු දිු ේ අමුණුගම මහතා, ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු කුමාර ශවල්ගම 
මහතා, ගරු අශ ෝක් අශබ්සිංහ මහතා, ගරු මධුර විතානශ  මහතා, ගරු ශමොහමඩ් මුසේමිල් මහතා. 

තරුණ හා ක්රීඩා ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු නාමල් රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ශත්නුක විදානගමශ  මහතා, ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා, ගරු හර්ෂණ රා කරුණා 
මහතා, ගරු යලිත් එල්යාවය මහතා, ගරු මියාන්  යතියක මහතා, ගරු අජිත් රා පක්ෂ මහතා. 

ොචායක ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු ්රසන්න රණතුිංග මහතා (සභාපති), ගරු ඩී.වී. චානක මහතා, ගරු එේ. උදයකුමාර් මහතා, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ 
මහත්මිය, ගරු (ශේ ර්) න්දර් න ශදනිපිටිය මහතා, ගරු නිපුණ රණවක මහතා, ගරු  යනා ගමශ  මහත්මිය. 

නවනළඳ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු (ආචාර්ය)  න්දුය ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු යසන්ත අයගියවන්න මහතා, ගරු ශරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු 
නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා, ගරු ධර්මලිිංගේ සද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු නලින් ්රනාන්දු මහතා, ගරු මර් ාන් ෆලීල් මහතා. 

කර්ොන්ත ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු විමල් වීරවිං  මහතා (සභාපති), ගරු දයාසරි  යශසේකර මහතා, ගරු ශයොහාන් රත්වත්ශත් මහතා, ගරු ්රසන්න රණවීර මහතා, 
ගරු රිසාඩ්  දියුදින් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) වි යදාස රා පක්ෂ මහතා, ගරු ශ්රේමයාල්  යශසේකර මහතා, ගරු චමින්ද විශජ්සරි 
මහතා, ගරු යූ.ශක්. න්මිත් උඩුකුඹුර මහතා. 

ජනොධාය ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු  යස් අයහප්ශපරුම මහතා (සභාපති), ගරු ඉේතියාස්  ාකීර් මාකාර් මහතා, ගරු  ාන්ත  ණ් ාර මහතා, ගරු මනූෂ 
නානායක්කර මහතා, ගරු උද්දික ශ්රේමරත්න මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) චරිත ශහේරත් මහතා. 

තාක්ෂණ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව  
ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු ඉේරාන් 

මහරූෆ් මහතා, ගරු යදාමිණී ගුණවර්ධන මහතා 

ෙහජන රයක්ෂක ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරශසේකර මහතා (සභාපති), ගරු තා.බී. රත්නායක මහතා, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු අකිය 
එල්යාවය මහතා, ගරු ්රමිත  ණ් ාර ශතන්නශකෝන් මහතා, ගරු ශරෝහණ  ණ් ාර මහතා 

රර්ිකක ප්රතිපත්ති හා ෙැලුමම් ්රියාත්ෙක රීමේනම් ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 

ගරු මහින්ද රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු  ැසල් ශරෝහණ රා පක්ෂ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) න්සල් ශ්රේම යන්ත මහතා, ගරු 
නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා. 



xix 

ොවර්ධාන ෙම්බන්ධීකයණ හා අධීක්ෂණ ක ුතුර ිළිතබඳ අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභාව 
ගරු නාමල් රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම  ණ් ාර මහතා, ගරු තයතා අතුශකෝරය මහත්මිය, ගරු ඉන්රු 

ශදො න්ශගො  මහතා, ගරු ඩී. වීරසිංහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) න්ශර්න් රාඝවන් මහතා. 
 

 

විනශ් ෂ කායක ෙභා 
 

 
 

ශ්රී ලාකාව ුරළ ෙනත්රී-පුරුෂ ෙොජභාවය ෙත පදනම් වී කයනු ලබන නවනෙනකම් ෙහ කාන්තාවන්නග් අයිතිවාසිකම් කඩවීම් ිළිතබඳව 
විනශ් ෂ අවධාානය නයොමු කයිකන්, ෙනත්රී-පුරුෂ ෙෙතාව ෙහ ෙොනාත්ෙතාව තහවුරු රීමේෙ  ෙහ ඒ ිළිතබඳව නෙොයා බලා සිය 
නිර්නද්ශ් පාර්ලිනම්න්ුරව  වාර්තා රීමේෙ ෙඳහා වූ විනශ් ෂ කායක ෙභාව 

 

ගරු (ඩවදය) න්දර්ශිම  ්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය (සභාපති), ගරු නිමල් සරිපාය ද සල්වා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්.පීරිස් 
මහතා, ගරු පවිත්රාශද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු පියල් නි ාන්ත ද සල්වා මහතා, ගරු (ඩවදය) තාතා අරශපශපොළ 
මහත්මිය, ගරු ඩියාන් ශපශර්රා මහතා, ගරු තයතා අතුශකෝරළ මහත්මිය, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, ගරු ශජ්.තා. 
අයවතුවය මහතා, ගරු ශිවනානේ ශ්රීතරන් මහතා, ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ශරෝහිණී කුමාරි විශජ්රත්න මහත්මිය, 
ගරු එේ. උදයකුමාර් මහතා, ගරු  ගත් කුමාර න්මිත්රාරච්චි මහතා, ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය,  ගරු ශකෝකියා 
ගුණවර්ධන මහත්මිය, ගරු මුදිතා ප්රි ාන්ති මහත්මිය, ගරු ශරෝහණ  ණ් ාර මහතා,  ගරු අලි සබ්රි රහීේ මහතා, ගරු එේ. 
රාශේෂ්වරන් මහතා, ගරු රාජිකා වික්රමසිංහ මහත්මිය, ගරු මිංජුයා දිසානායක මහත්මිය, ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය 
ශමශනවිය, ගරු  යනා ගමශ  මහත්මිය 

 

ෙැතිවයණ ඡන්ද විෙසීම් වුහන  හා ය ති මේතිවල ප්රතිොෙනකයණ හඳුනාගැය ෙ ත්, ඒ ෙම්බන්ධානයන් අවශ්ය ොනශ්ෝධාන ඉදිරිපත් 
රීමේෙ ත් වන විනශ් ෂ කායක ෙභාව 
ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු නිමල් සරිපාය ද සල්වා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ගරු 

පවිත්රාශද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු   යස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු විමල් වීරවිං  මහතා, ගරු  ැසල් ශරෝහණ 
රා පක්ෂ මහතා, ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සබ්රි මහතා, ගරු ජීවන් ශතොන් මන් මහතා, ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු අනුර 
දිසානායක මහතා, ගරු කබීර් හෂීේ මහතා, ගරු ආර්.එේ. රිංජිත් මද්දුම  ණ් ාර මහතා, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා, ගරු 
එේ.ඒ. න්මන්තිරන් මහතා, ගරු මධුර විතානශ  මහතා, ගරු සාගර කාරියවසේ මහතා. 

 

දැන  පවතින අොතයාාශ්යන්වි විෂය පඅය  නනොගැනනන යාජය රයතන විසින් පාර්ලිනම්න්ුරව  ිළිතගන්වනු ලබන විෂයයන් 
ෙම්බන්ධානයන් ෙලකා බැලීෙ ෙඳහා වූ විනශ් ෂ කායක ෙභාව 
ගරු මහින්ද රා පක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ශ ොන්ස්ටන් ්රනාන්දු මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස් මහතා, ගරු එේ.යූ.එේ. 

අලි සබ්රි මහතා, ගරු යක්ෂ්මන් කිරිඇල්ය මහතා, ගරු ශගෝවින්දන් කරුණාකරේ මහතා. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

පාර්ලිනම්න්ුරව 

කඅානායකුරො - ගරු මහින්ද යාපා අශබ්වර්ධන මහතා 

නිනයෝජය කඅානායක හා කායක ෙභාපතිුරො - ගරු රිංජිත් සයෙයාපිටිය මහතා 

නිනයෝජය  කායක ෙභාපතිුරො - ගරු අන්ග න් රාමනාදන් මහතා 
 

 

ප්රධාාන  නිලධාාරි  ෙණ්ඩලය 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ  ෙහ නල්කම් -  බ්ලිේ.බී.ඩී. දසනායක මහතා  

කාර්ය ෙණ්ඩල ප්රධාාය  ෙහ පාර්ලිනම්න්ුරනේ නිනයෝජය ෙහ නල්කම් -  ශක්.ඒ. ශරෝහණදීර මහත්මිය 

ෙහකාය ෙහ නල්කම්  -  ශක්.ඒ.ටී.ශක්.  යතියක මහතා 

 

පාර්ලිනම්න්ුරනේ ෙහ නල්කම්නග් කාර්යාලය 

 

පා.ෙ.නල්.නග්  ෙම්බන්ධීකයණ  නල්කම්  - සලිනි නිල්මල්ශගො  මහත්මිය 

ෙහකාය ප්රධාාන නිලධාාරි - ටී.එේ.එන්.පී. ශතන්නශකෝන් මහත්මිය 

පාර්ලිනම්න්ුර නිලධාාරි - ඊ.ශජ්.නානතියක මහතා, එස්.ආර්. බ්ලිේ.ගුණශසේකර ශමශනවිය 

 
අභයන්තය විගණන කාර්යාාශ්ය 

ප්රධාාන අභයන්තය විගණක -  බ්ලිේ.ශක්.ඩී.තා. විතාන මහතා 

ප්රධාාන නිලධාාරි -  ඩී.ආර්.එස්. ්රනාන්දු මහතා, ශක්. පී. චන්දන මහතා 

නිනයෝජය  ප්රධාාන නිලධාාරි - එච්.ආර්. ද ශසොිකසා මහත්මිය  
 

ොනව ෙම්පත් ොවර්ධාන කාර්යාාශ්ය 

ෙහකාය අධායක්ෂ පපරිපාලන    
ප්රධාාන නිලධාාරි - එේ. එන්. විතානශ  මහත්මිය 

පාර්ලිනම්න්ුර නිලධාාරිුද - බී. බ්ලිේ.ශක්.ශජ්. ශේයාරත්න මහත්මිය, ජී.ශක්.එස්.ප්රියදර් ම  මහත්මිය, තා.එස්.තා. ශෆොන්ශසේකා 
මහත්මිය 

 

නේත්රධාාරි නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

නේත්රධාාරි - නශර්න්ද්ර ්රනාන්දු මහතා  

නිනයෝජය නේත්රධාාරි  - කුෂාන් සේපත්  යරත්න මහතා  

ෙහකාය නේත්රධාාරි -  එන්.ඒ.එස්. කුශර් මහතා 

ඒ.ටී.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතා, ජී.එේ.ජී. ප්රියන්ත මහතා (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); එේ.ආර්.ඩී.ටී. තියකසරි මහතා (සහකාර 
්රධාන නියධාරි); යූ.ඩී.එේ.එේ. විශජ්සිංහ මහතා (පාර්ලිශේන්තු නියධාරි); ඒ.යූ. ශ්රේමචන්ද්ර මහතා (ශ යෂ්ඨ සහකාර 
පාර්ලිශේන්තු නියධාරි); එන්. ඒ. ධර්මදාස මහත්මිය (දුරකථන අධීක්ෂක)  

පරිපාලන නදපාර්තනම්න්ුරව 

අධායක්ෂ පපරිපාලන  - ජී. තච්චනරාණි ශමනවිය 

නිනයෝජය අධායක්ෂ පපරිපාලන  -  ඊ.ඩී.එස්.එේ. ්රනාන්දු මහත්මිය 

රයතන කාර්යාාශ්ය -   බ්ලිේ.පී.එල්.  යසිංහ මහතා (සහකාර අධයක්ෂ-පරිපායන);  බ්ලිේ. ඒ.ශක්.තා. උ ශපොය මහතා, එස්.පී. 
ගමශ  මහත්මිය (්රධාන නියධාරිහු); යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ශහේවාආරච්චි මහත්මිය, ජී.එන්.ඩී. තියකරත්න 
මහත්මිය, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා, (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); ඩී.එේ.ඩී. අයහශකෝන් මහත්මිය, ශක්.ඒ.එේ.ආර්.එස්. රු්රිග 
මහත්මිය, ඩී.ජී.එේ.එස්.එේ. ශදහිගහයන්ද මහතා (සහකාර ්රධාන නියධාරිහු); ඒ.එන්.ඩී. ගුණරත්න මහත්මිය, ශක්.අික.එේ. 
ශපශර්රා මහත්මිය,  බ්ලිේ.එස්.වික. ශසොිකසා මහත්මිය, ආර්.ආර්.ජී.ඩී .ශක්.  යතියක මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු); 
එච්.ඒ.ආර්.ආර්. ගුණශසේකර මහත්මිය,  බ්ලිේ.ආර්.ජී.එස්.  ාමලී මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු)  

ෙන්ත්රී නෙ වා කාර්යාාශ්ය - එේ.යූ.එේ. වාසක් මහතා (සහකාර අධයක්ෂ-පරිපායන); ඊ.ඩී.ශජ්. වික්රමසිංහ මහතා (්රධාන නියධාත)  
 බ්ලිේ.පී.ශජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ මහතා, පී. ඩි. එන්. ්රනාන්දු මහතා (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); ආර්.පී.වික.ටී. වරුසවිතාන 
මහත්මිය (සහකාර ්රධාන නියධාරි); ශක්.එස්. සල්වා මහතා (සහකාර පාර්ලිශේන්තු නියධාරි) 

විනද්ශ් ෙබඳතා හා ෙන්ධාාන ක ුතුර කාර්යාාශ්ය -  ජී.වී. අමා න්දන්ති මහත්මිය, ටී. බ්ලිේ.ඒ.  යරත්න මහත්මිය (ශ යෂ්ඨ සහකාර 
පාර්ලිශේන්තු සන්ධාන නියධාතහු); එච්.එන්.ඩී.ආර්.බී. නානායක්කාර මහතා (සහකාර පාර්ලිශේන්තු සන්ධාන නියධාරි) 

ප්රවාහන කාර්යාාශ්ය - එස්.බී. කු ළුගේමන මහතා (සහකාර අධයක්ෂ පරිපායන);  බ්ලිේ.ජී.එස්.  ාන්ත මහතා, එේ.ආර්.බී. 
ශසේනාරත්න මහතා, අික.තා.ශක්. රණසිංහ මහත්මිය, ඒ.ජී.ආර්.ශක්. අශබ්රත්න මහතා (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු), ආර්.පී.එච්. 
කුයරත්න මහතා (සහකාර පාර්ලිශේන්තු නියධාත) 



xxii 

නතොයුරරු දැනගැය නම් අයිතිවාසිකෙ ිළිතබඳ ඒකකය -  පී.ශක්.ඩී.එස්. බ්ලිේ.විශජ්ගුණවර්ධන මහතා (නිශයෝ ය ්රධාන 
නියධාත) ; ඩී.පී.ඒ.පී.එච්. කුයතුිංග මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරි) 

නජයෂනඨ ල ල නල්ඛ්කනයෝ -   එච්.පී.තා.එස්. තියකරත්න මහතා, ආර්.පී. රසක රා පක්ෂ මහතා 

ල ල නල්ඛ්කනයෝ -  පී.ඩී.එන්.පී. කුමාරි මහත්මිය, ඒ. රජිනිමායා මහත්මිය, ඩී. බ්ලිේ.බී.ඒ.  යනාථ මහත්මිය, පී. බ්ලිේ.තා. 
ප්රියදර් ම  මහත්මිය 

නජයෂනඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මම  ශද්වී මහත්මිය, එස්.එේ. නතාර් මහතා, එස්.එේ.ඒ.ශක්. කරුණාරත්න මහතා,  එේ.එේ. 
හලිේඩීන් මහතා. 

බාගලා කළෙනාකරු -   

නල්ඛ්න භායකරු -  ඊ.ශක්.ශක්.පී. පුෂ්පයාල් මහතා 

නජයෂනඨ නල්ඛ්න ෙැකසීනම් අධීක්ෂක -  එස්. වී. ශ ොකයශවය මහතා  
 
 

හැන්ෝ   නදපාර්තනම්න්ුරව 
 
 

හැන්ෝ   ොෙනකායක - තා.එන්. ශයොකුශකොඩිකාර ද සල්වා මහත්මිය  

නිනයෝජය හැන්ෝ  ොෙනකායකවරු - එස්.ශක්.එේ. බ්ලිේ. සමරශසේකර මහත්මිය, එේ.එස්.එේ. ලින්නාස් මහතා, එච්.ජී. පූජිකා 
ශමශනවිය  

ෙහකාය හැන්ෝ  ොෙනකායකවරු - ආර්.ඩී.පී. න්ජීවම  මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ශක්.ජී.එන්.පී. රශ ල් 
මහත්මිය,  ශක්.පී.එස්. ශපශර්රා මහත්මිය, ශක්.ඒ.ශජ්.එස්. ශපශර්රා මහත්මිය, ශක්.ඩී.එස්. කුයරත්න අු ත්ගමශ  මහත්මිය,    
ගීතානි වර්ණසූරිය ශමශනවිය, එච්.ජී. යක්ෂිත මහතා, පී.එේ.ජී.පී. ප්රියිංගිකා මහත්මිය, එේ.අික.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය 

නජයෂනඨ හැන්ෝ  වාර්තාකරුනවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, පී.වී.ටී.වී. ගමශ  අරුමාදුර මහත්මිය, එස්.එේ.ආර්.බී. පටලිය 
මහතා,  බ්ලිේ.ඒ.ඩී.පී. විශජ්ශකොණ්  මහත්මිය, එස්.එේ.ඒ. කුමුදිම  ශමශනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සල්වා මහත්මිය,  , 
ඊ.එච්. බ්ලිේ. ඉරිංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. චාන්දම  මහත්මිය, තා.ආර්. කරුණාරත්න 
ශමශනවිය, එේ.ටී.ඒ.ඩී. මිල්යගස්තැන්න මහතා, එච්.ජී.මිංජුය මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. ශහට්ටිශ  මහත්මිය, එේ.එේ.තා.ශක්. මාරසිංහ 
ශමශනවිය, එේ.පී. නිශරෝෂි සජීවම  මහත්මිය, ශක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  

හැන්ෝ  වාර්තාකරුනවෝ - ටී.යූ. වීරශසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ශමශනවිය, එන්. ශක්තිස්වරන් මහතා, එේ. පුෂ්පකුමාර 
මහත්මිය, ටී.එන්. සමරසිංහ මහත්මිය, ශක්.එේ.ඩී. යිංකා මහතා, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය,  ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ 
මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධේමිකා මහත්මිය, එේ.ඒ. ශ ස්මිනා මහත්මිය, ඒ. මිරුනාලිම  ශමශනවිය, එේ.බී.ටී.එන්. ප්රියදර් ම  
ශමශනවිය,  බ්ලිේ.ජී.පී.ආර්.සමන්මලී මහත්මිය, ආර්.එස්.අයහප්ශපරුම මහත්මිය, එච්.ජී. මධුකා ශිතාරි මහත්මිය.    

නජයෂනඨ කායක ෙභා වාර්තාකරුනවෝ - පී.ජී.ශක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ශජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, ආර්. එේ. දර්ශිකා 
සරිවර්ධන මහත්මිය 

කායක ෙභා වාර්තාකරුනවෝ - එස්. තුෂ්සාන්තිනි ශමශනවිය, ශජ්.ශක්.අික. නිල්මිනි මහත්මිය, එේ.ඒ.ශක්.එස්. සිංජීවම  මහත්මිය, 
ආර්.පී.ජී. කුමාරි ශමශනවිය, ටී.පී.ආර්.ටී. කුමාරි ශමශනවිය, එල්.පී. ව නේබි මහත්මිය,     ඩී. එස්. ශහේවාවිතාන මහත්මිය,  
එස්.එන්. කයවාන ශමශනවිය. 

නජයෂනඨ ුමිකගත රීමේනම් නිලධාාරිුද - එේ.එේ.එේ. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මශනෝරි ශමශනවිය, ශජ්. ශනෞෂාඩ් මහතා, 
එේ.බී.වී.එන්.ටී. ්රනාන්දු මහත්මිය, ඒ.එේ.තා.එේ. අදිකාරි මහතා  

පතලගත රීමේනම් අධීක්ෂක - ඒ.වී. ක ශගො ආරච්චි මහතා 
 

මුදල් හා ෙැපුතම් නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

අධායක්ෂ පමුදල්  -  ජී. සරත් කුමාර මහතා  

මුදල් හා ිකුම් කාර්යාාශ්ය - ශක්.ඒ. අික. ශසේනාරත්න මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපායන); එල්.බී.ආර්. පද්මසරි මහතා 
(්රධාන නියධාත); අික.ශක්. සමරශසේකර මහත්මිය, ඩී.තා.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු), 
එේ.ඒ.ශක්.ඩී.තා. කුමාර මහතා, ආර්.එේ.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය, එස්. එල්. වික්රම මහතා,  බ්ලිේ.ශක්.ඩී.එස්. කුමාරසරි 
මහතා, ටී.පී. ද ශකොස්තා මහත්මිය (සහකාර ්රධාන නියධාරිහු); එල්.ඩී.එච්. ශමොල්ලිශගො  මහත්මිය, එන්.ඩී.එච්.ඩී. ශපශර්රා 
මහතා,  බ්ලිේ. බ්ලිේ.එස්.ආර්.එේ.එච්. සමරනායක මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු) 

ෙැපුතම් හා නෙ වා කාර්යාාශ්ය - අනිල් ශහේවාවසේ මහතා, (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපායන);  එච්.එේ.තා.එන්.ශක්. ශහේරත් මහත්මිය 
(්රධාන නියධාරි); ශජ්.ඒ.ඩී.  යසිංහ මහත්මිය (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. තියකරත්න ශමශනවිය 
(සහකාර ්රධාන නියධාරි); එේ.ඊ.ශක්.ශක්.්රනාන්දු මහත්මිය, එල්.ඒ. රණවීර මහත්මිය, ඒ.අික.බී. වීරතුිංග මහත්මිය, 
ඩී.ආර්.ඒ.එේ.ඩී. ශසේවන්ති මහත්මිය, ටී.ජී.  ායසූරිය මහතා, ටී.එච්.එස්.යූ. තිරිමාන්න මහතා, ඩී.ඒ.එේ.  ද්ශදවිතාන මහතා 
(පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු) 

රහායපාන ිකුම් කාර්යාාශ්ය  - අික.එේ.ඒ.ශක්. ඉදිරිසිංහ මහතා (සහකාර පාර්ලිශේන්තු නියධාත) 
නජයෂනඨ ගබඩා නිලධාාරි - ශක්.ඩී. කපිය  මහතා  
භාය ගැය නම්  නිලධාාරි -   බී. ශක්. සේපත් මහතා  
ෙයප් -   එේ.ජී.එන්.ජී. ධර්මශසේන මහතා 
ගබඩා භායකරු පකාර්ිකක  -  එේ.පී. පී. ජී. සල්වා මහතා 
ිකල දී ගැය නම්  නිලධාාරි -  ඒ.ඊ.එස්.පී. ශපශර්රා මහතා 

ගබඩා භායකරු-  
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ෙම්බන්ධීකයණ  ඉාජිනන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා 

නිනයෝජය ෙම්බන්ධීකයණ ඉාජිනන්රු -  ශක්.ශක්.ඩී. හැන්නදි මහතා 

ප්රධාාන පමේක්ෂක පසිවිල්   -  තා. එස්.  ායසූරිය මහතා 

නජයෂනඨ ප්රධාාන පමේක්ෂක පවිදුලි  -  බ්ලිේ.ජී. බ්ලිේ.එේ.පී.පී.බී. වීරශකෝන් මහතා  

පමේක්ෂක පසිවිල්  - තා.යූ.ඩී. ගමශ  මහතා   

නජයෂනඨ පමේක්ෂක පවිදුලි  -  එස්. එස්. ඇල්විටිගය මහතා  

ෙහකාය ප්රධාාන නිලධාාරි - ඒ.එල්.ඒ.යූ. අමරසිංහ මහත්මිය    

නජයෂනඨ කාර්ිකක නිලධාාරි පවිදුලි  -  බ්ලිේ.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී. බ්ලිේ.ඒ.යූ.ශක්. දයාරත්න මහතා, පී.ආර්. කරුණාතියක මහතා , 

පී.ඒ.එස්. යලිත් කුමාර මහතා  

කාර්ිකක නිලධාාරි පවිදුලි  - එන්.ඩී.තා.ඩී. කන්නන්ගර මහතා, එන්.එේ.එස්.එස්. නවරත්න මහතා 

කාර්ිකක නිලධාාරි පසිවිල්  - එච්.ඩී.  යශකොඩි මහත්මිය 

 

රහායපාන ෙහ ගතහපාලන නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

 

අධායක්ෂ පරහායපාන ෙහ ගතහපාලන නෙ වා   - ආර්. එච්. එදිරිසිංහ මහතා 

විධාායක සූපනේදී - එල්.ශක්.තා.එස්. ග නායක මහතා 

විධාායක  ගතහ පාලක -  ඩී.ඩී.අික. තුෂාර මහතා 

රහායපාන කළෙනාකරු -  ශක්.එේ.එච්. නලින් ශරොඩ්රිගු මහතා,   

නිනයෝජය රහායපාන කළෙනාකරු -  

ෙහකාය විධාායක සූපනේදී -  ඩී.එේ.එේ.එේ.බී. උයපශන් මහතා 

ෙහකාය ගතහපාලක -  එේ.ඩී. ශපශර්රා මහතා 

නජයෂනඨ රපනශ්ාලා කළෙනාකරු -  

රපනශ්ාලා කළෙනාකරුනවෝ -  බ්ලිේ.එස්.එස්. ශපශර්රා මහතා, ශක්.ඒ.ඩී.ඒ. විශජ්සරි මහතා, ශක්.ඒ.ඒ.  යන්ත මහතා, එල්.පී. 
ශපශර්රා මහතා, එස්.තා. ශර්ණුකා මහත්මිය, එේ.ශක්.එන්. දමින්ද මහතා 

උදයාන අධීක්ෂක - ආර්.එේ.ශජ්. රා පක්ෂ මහතා 

නජයෂනඨ ගතහපාලක අධීක්ෂකවරු - එේ.ඩී.ඊ.එේ.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ශක්.එන්.  ස්නායක මහතා, එස්.ඩී. රත්නසරි මහතා 

ගතහපාලන අධීක්ෂකවරු -  ජී.ආර්.එස්.ශක්.ඩී. ගේයත් මහතා, බී.ඩී. පුෂ්පකුමාර මහතා 

රහායපාන අධීක්ෂකවරු - එේ.ජී.යූ.  යසරි මහතා, ශක්.එස්. න්මනවීර මහතා, එස්.ඒ.එන්. ශසේනාධීර මහතා, බී.එේ.තා. ශපශර්රා 
මහතා, ජී.ඩී. අනිල් මහතා,  බ්ලිේ.එන්.ආර්. විශජ්වර්ධන මහතා, ඩී.එච්.බී.බී. පත්මසරි මහතා, එන්. බ්ලිේ.එේ. ටියුරින් 
මහතා, එච්.ඩී.ටී. ප්රියන්ත මහතා, ඒ.ඩී.ඩී.එස්. ගුණශසේකර මහතා, එස්.ශජ්. ගමශ  මහතා, එච්.ආර්.ශක්.එස්.ශක්. පීරිස් මහතා 

මුළුතැන්නගයි ෙැපයීම් අධීක්ෂක -   ජී.ඒ. විශජ්සිංහ මහතා   

අාශ් භාය සූපනේදීුද - පී.ආර්. විශජ්සිංහ මහතා, බී.ටී.ආර්. ශහේවාමාන මහතා, ආර්.පී.හෑයෙශ  මහතා, 
එේ. බ්ලිේ. බ්ලිේ.එේ.පී.තා.තා. වල්ගම මහතා 

නජයෂනඨ ප්රධාාන සූපනේදී -   

ප්රධාාන සූපනේදීුද - ශජ්.එේ.ආර්. ශ්රේමයාල් මහතා, ශක්.ඩී. පියසරි මහතා,  ඩී.එච්.ඒ.ඒ. කුමාරසරි මහතා, එච්. විශජ්සරි මහතා,  
ඒ.ඒ.ඩී.න්රිංග මහතා, ශක්.වී.ඒ.  යවර්ධන මහතා,  බ්ලිේ.ආර්.ජී.ඒ.පී. පැට්රික් මහතා, ආර්.එේ.එේ. ශ්රීමාල් මහතා, ජී.එස්.පී. 
න්රවීර මහතා, බී.ඒ.පී. පුෂ්පකුමාර මහතා. 

නජයෂනඨ ෙහකාය පාර්ලිනම්න්ුර නිලධාාරි - එේ.එේ. ධර්මශසේන මහතා 
 

 

වයවෙනඅාදායක නෙ වා නදපාර්තනම්න්ුරව 
 

අධායක්ෂ පවයවෙනඅාදායක නෙ වා  - එච්. ඊ.  නකාන්ත සල්වා මහතා  

ෙභානල්ඛ්න කාර්යාාශ්ය - එේ.ශජ්. ශපශර්රා මහතා, එේ.එේ.එේ. මබ්රුක් මහතා (සහකාර අධයක්ෂවරු - පරිපායන); පී.එච්. 
කුමාරසිංහ මහතා, ශක්.ආර්. ශහේරත් මහතා (්රධාන නියධාරිහු);   වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ආර්.ඒ.ආර්.එල් රණවක 
මහතා (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); ඒ.තා.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (සහකාර ්රධාන නියධාරි); එච්.ඊ.තා. සල්වා මහත්මිය, 
යූ.පී.බී.එේ. උඳුශගො  මහතා, එන්.එන්. ශහට්ටිශ  මහත්මිය, ඊ.එච්.  යවීර ශමශනවිය, ශක්.ඩී.ජී.එේ. ක්රිසාන්ත මහතා, 
(පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු) 

 

පනත් නකටුම්පත් කාර්යාාශ්ය - ඩී.ඩී.යූ.ශක්. මුණසිංහ මහතා (සහකාර අධයක්ෂ- පරිපායන); ඒ.එස්. ද සල්වා මහතා (්රධාන 
නියධාත), ශජ්. නසර්ඩීන් මහතා, ශක්.තා.ශක්. පීරිස් මහත්මිය, ආර්.ඒ.ඩී.එන්. ගිශයෝවම  මහත්මිය  (සහකාර ්රධාන නියධාරිහු); 
ශජ්.ටී.එල්.පී. සමීර මහතා, ඩී.ආර්.ශක්. රණසිංහ ශමශනවිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු) 



xxiv 

කායක ෙභා කාර්යාාශ්ය - තා.අික. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපායන); එන්.එන්. ශේවැල්වය මහතා (්රධාන 
නියධාරි); ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය, ආර්.තා.වි යතියක මහතා,  බ්ලිේ.එේ.එල්.එේ. වීරසිංහ මහත්මිය (සහකාර ්රධාන  
නියධාරිහු);  ඊ.ඒ.එන්.එේ. එදිරිසිංහ මහත්මිය,  එච්.එන්. ්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු)   

යජන  ිකුම් ිළිතබඳ හා නපොදු වයාපාය ිළිතබඳ කායක ෙභා කාර්යාාශ්ය - එන්.එස්. වික්රමරත්න මහත්මිය,  ඒ.තා.පී. සූරියප්ශපරුම 
මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂවරු - පරිපායන); තා.එේ. බුයත්සිංහය මහත්මිය (්රධාන නියධාරි); බී.ශජ්. අශබ්සිංහ මහත්මිය, 
එස්.ඒ.එේ. ෂහීඩ් මහතා (නි ශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); ජී.ආර්.යූ. ගමශ  මහත්මිය,  බ්ලිේ.එල්.එස්.ඩී.ද අල්විස් මහත්මිය 
(සහකාර ්රධාන නියධාරිහු); ශක්.එේ.ජී. ශක්.  යවර්ධන මහතා, යූ.එේ.එස්. ්රභාෂිනි මහත්මිය, ශජ්.එේ.එස්. නිර්මාණි මහත්මිය, 
ජී.ශක්.තා. තියකරත්න ශමශනවිය, ආර්.තා. කුයතියක මහත්මිය, ජී.එේ.එච්.එස්. ගේයත් මහත්මිය, එච්.එේ.ඩී. යක්මාලි 
ශමශනවිය, එේ.එස්.  න්දුයශහේවා මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු) 

ෙහජන නපත්ෙම් ිළිතබඳ කායක ෙභා කාර්යාාශ්ය - ශක්.ටී.තා.ශක්. පීරිස් මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ-පරිපායන);  
එස්.ආර්.එේ.එච්.ජී. සමරදිවාකර ශමශනවිය (්රධාන නියධාරි);  එච්.ආර්.තා. සල්වා මහතා, එස්. බ්ලිේ.ටී.ආර්. ද සල්වා 
මහත්මිය (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු); ශක්.ටී.එල්.ඒ. චන්ද්රසරි මහතා (සහකාර ්රධාන නියධාත);  බී.එස්.රිංගිකා මහත්මිය,  
එච්.ජී.ශක්. බුද්ධිකා මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාරිහු) 

අොතයාාශ්යීය උපනද්ශ්ක කායක ෙභා කාර්යාාශ්ය- ඒ.ඒ.එස්.පී.ශපශර්රා මහතා (සහකාර අධයක්ෂ-පරිපායන); 
 බ්ලිේ. බ්ලිේ.එන්.එස්.තා. ්රනාන්දු මහතා (්රධාන නියධාත), තා.එේ. න් සිංහ මහත්මිය, එේ. ශක්. එස්. ඩී. අල්විස් මහත්මිය, 
ඩී.වී.ඕ. වීරශකෝන් මහත්මිය (නිශයෝ ය ්රධාන නියධාරිහු);  ආර්.එේ.ඩී.ශක්. ප්රියදර් ම  ශමශනවිය (සහකාර ්රධාන නියධාරි), 
ඩී.අික.ටී. සරත්චන්ද්ර ශමශනවිය (පාර්ලිශේන්තු නියධාත) 

පුෙනතකාලයාධිපති -  එස්.එල්. සයාත් අහමඩ් මහතා 

නිනයෝජය පුෙනතකාලයාධිපති - ශක්.ඩී.එස්. විශජ්නායක ශමශනවිය 

ෙහකාය පුෙනතකාලයාධිපති -   ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂනඨ ෙහකාය පුෙනතකාලයාධිපති 1 ශරේණිය -  බ්ලිේ.ඒ. ගුණරත්න මහතා      

කනිෂනඨ ෙහකාය පුෙනතකාලයාධිපති  -  එච්.ඒ.එස්.එස්. ශපශර්රා මහතා 

ප්රධාාන පර්න ෂණ නිලධාාරි - ජී. කුමානායක මහතා  

නජයෂනඨ පර්න ෂණ නිලධාාරිුද - එේ. අජිවඩීන් මහතා, ජී.ආර්.අශේෂා ශගො ගම මහත්මිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

[2020, ஓகஸ்ட் 05 தபாதுத் பதர்தலில் ததாிவுதசய்யப்பட்படார்] 

 அ 

அபசாக்க, பிாியந்த  (புத்தளம்) 

அகடக்கலநாதன்,  தசல்வம் (வன்னி) 

அத்தநாயக, அத்தநாயக்க முதியன்பசலாபக குடாபண்டா திஸ்ஸ (பதசியப் பட்டியல்) 

அத்துபகாரல, திருமதி தலதா  (இரத்தினபுாி) 

அதாஉல்லா, அஹமட் தலப்கப மாிக்கார் (திகாமடுல்ல) 

அதுபகாரல, அதுபகாராலலாபக தபலவத்பத கவில நுவன் (திருபகாைமகல) 

அதுபகாரல, அமரகீர்த்தி (தபாலனறுகவ) 

அதுபகாரலபக, காாியவசம் சமிந்த சம்பத் (காலி) 

அப்புஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிபக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)  

அபபகுைவர்தன, பஹலபக பராஹித்த பியதிஸ்ஸ (களுத்துகற) 

அபபசிங்க, அபசாக்   (குருநாகல்) 

அபபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தகற) 

அமரசூாிய, தசல்வி ஹாினி (பதசியப் பட்டியல்) 

அமரபசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாபக (குருநாகல்) 

அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்பதாட்கட) 

அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி) 

அரம்பபதபால, திருமதி விஜயபால ஸ்ரீ நாராயை வாசல பண்டாரநாயக தமாதஹாட்டாலலாபக சீதா குமாாி (பதசியப் 

பட்டியல்) 

அலகியவன்ன, லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 

அலவத்துவல, பஜ.சீ. (குருநாகல்) 

அலஸ், டிரான் (பதசியப் பட்டியல்) 

அலுத்கமபக, மஹிந்தானந்த (கண்டி)  

அைஹப்தபரும, டலஸ் (மாத்தகற) 

இ 

இராசமாைிக்கம், சாைக்கியன் ராகுல் ராஜபுத்திரன் (மட்டக்களப்பு) 

இராமநாதன், அங்கஜன் (யாழ்ப்பாைம்)  

இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)  

உ 

உதயகுமார், மயில்வாகனம் (நுவதரலியா)  

உடுகும்புர, யூ.பக. சுமித், (குருநாகல்) 

உந்துதகாட, ரூபசிங்கஹபக பிரதீப் சமன் குமார (தகாழும்பு) 

 

 

எ 

எதிாிமான்ன, ஆரச்சிபக சஞ்சீவ (களுத்துகற)  

எல்லாவல, அகில (இரத்தினபுாி) 

எல்லாவல, லலித் (களுத்துகற)  

க 

கபைஷன், மபனா (தகாழும்பு) 

கப்ரால், அஜித் நிவாட் (பதசியப் பட்டியல்) [2021 தசப்தரம்பர் 13ஆம் திகதி இராஜினாமா] 

கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (தகாழும்பு) 

கமபக, திருமதி டயனா (பதசியப் பட்டியல்) 

கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ) 

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

கலப்பத்தி, உபுல் சஞ்சீவ (அம்பாந்பதாட்கட) 
ககலயரசன், தவராஜா (பதசியப் பட்டியல்) 

கவிரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிபயதகதர பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன  (மாத்தகள) 

கபஜந்திரன், தசல்வராசா (பதசியப் பட்டியல்) 

காாியவசம், ஹபுதந்திாி கமபக சாகர (பதசியப் பட்டியல்) 

கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி) 
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கிாிந்திதகாட, உதயன சாமிந்த (கண்டி) 

குைதிலக்க, உதயகாந்த (பககாகல)  

குைவர்தன, திருமதி பகாகிலா ஹர்ஷைீ (கம்பஹா) 

குைவர்தன, திபனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு) 

குைவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு) 

குைவர்தன, யதாமிைீ நபராதம ரூபசிங்க (பதசியப் பட்டியல்) 

குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள) 

குமார்,  பவலு (கண்டி) 

குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) 

குமாரசிறி, பக.பீ.எஸ். (அனுராதபுரம்) 

குமாரதுங்க, தகவிந்து (பதசியப் பட்டியல்) 

தகாடபஹவா, நாலக (கம்பஹா) 

தகாடிதுவக்கு, கருைாதாஸ (மாத்தகற) 

பகாட்படதகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தகள) 

  

ச 

சந்திரகாந்தன், சிவபநசதுகற (மட்டக்களப்பு) 

சந்திரபசன, எஸ்.எம்.(அநுராதபுரம்) 

சப்ாி, தமாதஹாமட் உகவஸ் தமாதஹாமட் அலி (பதசியப் பட்டியல்) 

சம்பந்தன், இராஜவபராதயம்  (திருபகாைமகல) 

சமரசிங்க, மஹிந்த புத்ததாஸ (களுத்துகற)  

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

சியம்பலாப்பிட்டிய, ரஞ்ஜித்  (பககாகல) 

சிறிபசன, கமத்திாிபால (தபாலனறுகவ) 

சிறீதரன், சிவஞானம்  (யாழ்ப்பாைம்) 

சுமந்திரன், மதியாபரைம் ஆபிரகாம்  (யாழ்ப்பாைம்) 

சுமித்ராரச்சி, ஜகத் குமார (தகாழும்பு)  

சுபரஷ், வடிபவலு (பதுகள) 

தசதனவிரத்ன, பஜான்  (இரத்தினபுாி) 

பசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்) 

பசனாரத்ன, ராஜித (களுத்துகற) 
  

த 

த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாியதர்ஷன  (காலி) 

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

த சில்வா, கினிபக மபஹந்திர 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 (பதசியப் பட்டியல்) 

திசாநாயக்க, விமலவீர (திகாமடுல்ல) 

திசாநாயக்க, திருமதி விபஜபகான் முதியன்பசலாபக மஞ்சுலா விபஜபகான் (பதசியப் பட்டியல்)  

திசாநாயக்க, பறாஹை (மாத்தகள) 

திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி) 

தினுஷான், ததனகம வித்தாரனபக சானக (அம்பாந்பதாட்கட) 

திஸ்ஸகுட்டி, ஆரச்சிபக சமிந்த ஜானக (பதுகள) 

திஸாநாயக்க, அனுர குமார  (தகாழும்பு) 

துஷ்மந்த, எச்.ஆர்.சாரதீ (பககாகல) 

ததன்னக்பகான், பிரமித்த பண்டார (மாத்தகள)  

ததன்னக்பகான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள) 

ததனிபிடிய, சுதர்ஷன (பதுகள) 

பதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாைம்)  

ததாடங்தகாட, இசுரு (காலி) 

ததாண்டமான்,  ஜீவன் (நுவதரலியா) 

ததாலவத்த, பிபரம்நாத் சி. (தகாழும்பு) 

ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (திருபகாைமகல)  
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ந 

 

நந்தபசன, எச். (அனுராதபுரம்) 

நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (குருநாகல்) 

நவனந்த, கயாஷான் (தமானராககல) 

நஸீர், அஹமட் தசய்னுலாப்தீன் (மட்டக்களப்பு) 

நாைாயக்கார, மலிகஸ்தப பகாரபலபக நலின் மனுஷ  (காலி) 

நாைாயக்கார, வாசுபதவ  (இரத்தினபுாி) 

நிசாந்த, சனத்  (புத்தளம்) 

நிர்மலநாதன், இருதயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

தநல்சன், பஹவா கஜமன் பத்தினிபக கிங்ஸ் குமார் (தபாலனறுகவ) 

பநாகராதலிங்கம், சு. (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, சாந்த (குருநாகல்) 

பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ததன்னபகான் முதியன்பசலாபக ரஞ்சித் (பதசியப் பட்டியல்) 

பதியுதீன், அப்துல் ாிஷாட் (வன்னி) 

பதிரை, அகலங்க புத்திக உதித ததத்துவ (மாத்தகற) 

பதிரை, ரபமஷ் (காலி) 

பர்னாந்து,  அருந்திக  (புத்தளம்) 

பர்னாந்து, கச்சக்கடுபக நலின் ருவன்ஜீவ (கம்பஹா) 

பர்னாந்து, நாலக ஜூட் ஹாீன் (பதசியப் பட்டியல்) 

பர்னாந்து,  பஜான்ஸ்ரன் (குருநாகல்) 

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

பாலசூாிய, தாரக்க (பககாகல) 

பியதிஸ்ஸ, நிமல் (நுவதரலியா) 

பிாிஸாந்தி, திருமதி முதிதா (இரத்தினபுாி) 

பிபரமதாஸ, சஜித் (தகாழும்பு) 

பிபரமரத்ன, உத்திக (அனுராதபுரம்) 

பிபரமஜயந்த், அச்சிபக ததான் சுசில்  (தகாழும்பு) 

பீாிஸ், காமினி லக்ஷ்மன் (பதசியப் பட்டியல்) 

புஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (தமானராககல) 

தபர்னாந்துபுள்பள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 

தபபரரா, பபாதியாபதுபக டிலான் பிாியன்ஜன் அன்ஸ்லம் (பதுகள) 

தபபரரா, தகட்டதகாட கமபக ஜயந்த (பதசியப் பட்டியல்) [2021 ஜூகல 06ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2021 தசப்தரம்பர் 17ஆம் 

திகதி மீள் நியமனம்] 

தபபரரா, சகபதாருபக சுஜித் சஞ்ஜய (பககாகல) 

தபபரரா, நாைாயக்கார வர்ைகுல பட்டதபந்திபக நிபராஷன் அர்ட்லி பிாியந்த  (புத்தளம்) 

பபருதகாட, விஜித (தமானராககல) 

கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 

தபான்பசகா, சரத் (கம்பஹா)  

தபான்னம்பலம், கபஜந்திரகுமார் காங்பகசர் (யாழ்ப்பாைம்) 
 

ம 

 

மஞ்சுல, எல்.எச். சுதத் (பககாகல) 

மத்தும பண்டார, ரத்நாயக்க முதியன்பசலாபக ரஞ்சித் (பதசியப் பட்டியல்) 

மாிக்கார், எஸ்.எம். (தகாழும்பு) 

மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 

மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருபகாைமகல) 

மாக்கார், இம்தியாஸ் பாக்கிர் (பதசியப் பட்டியல்) 

மாயாதுன்ன, சிந்தக அமல் (புத்தளம்) 

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

முசம்மில், தமாதஹாமட் (பதசியப் பட்டியல்) 

முஸாரப், சபியுல் முதுநபீன் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 
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ய 

யாப்பா, அநுர பிாியதர்ஷன  (குருநாகல்) 

 யாப்பாபண்டார, வசந்த (கண்டி) 
 

ர 

ரைசிங்க, ஆரச்சிபக தராஷான் அநுருத்த  (தபாலனறுகவ) 

ரைதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரைவக்க, அச்சிபக பாட்டளி சம்பிக  (தகாழும்பு) 

ரைவக, நிபுை (மாத்தகற) 

ரைவீர, புளத்தவலபக பிரசன்ன (கம்பஹா) 

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

ரத்நாயக்க, குமாரசிறி (தமானராககல) 

ரத்வத்பத, தலாஹான்  (கண்டி) 

ரதன பதரர், வை. அத்துரலிபய (பதசியப் பட்டியல்) [2020 டிசம்பர் 18] 

ரத்னபசக்கர, பஸ்நாயக்க யசரத்னலாபக குைபால (குருநாகல்) 

ரஹீம், அப்துல் அலி சப்ாி தமாஹமட் (புத்தளம்) 

ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு) 

ராகவன், சுபரந்திர (பதசியப் பட்டியல்) 

ராதாகிருஷ்ைன், பவலுசாமி  (நுவதரலியா) 

ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்சன் லிபயா சில்தவஸ்டர் (கம்பஹா) [2021 சனவாி 12ஆந் பததிய பமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்ககமய 

உறுப்புாிகம வறிதானது] 

ராபமஷ்வரன், மருதபாண்டி (நுவதரலியா) 

ராஜகருைா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா) 

ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்பதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, குைதிலக (கண்டி) 

ராஜபக் ஷ, சமல் (அம்பாந்பதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (தமானராககல) 

ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்பதாட்கட)  

ராஜபக்ஷ, தபஸில் பராஹை (பதசியப் பட்டியல் [2021 ஜூகல 07ஆந் திகதியிலிருந்து] 

ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்) 

ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்தநதஹலாபக உபுல் மபஹந்திர (கம்பஹா) 

ராஜபக் ஷ, விஜயதாஸ (தகாழும்பு) 

ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாபக திலக் (திகாமடுல்ல) 
  

ல 

லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா) 

லியனபக, உடகம லியனபக வருை பிாியன்த (இரத்தினபுாி) 

தலாக்குபக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு) 

 

வ 

வக்கும்புர, ஜானக  (இரத்தினபுாி) 

வபலதபாட, காமினி (இரத்தினபுாி) 

வன்னிஆரச்சி,  திருமதி பவித்ராபதவி (இரத்தினபுாி) 

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

விக்கிரமசிங்ஹ, திருமதி ராஜிகா (பககாகல) 

விக்கிரமநாயக்க, விதுற (களுத்துகற) 

விக்ரமரத்ன, இரான் (பதசியப் பட்டியல்) 

விக்பனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் (யாழ்ப்பாைம்) 

விதாரை, திஸ்ஸ (பதசியப் பட்டியல்)  

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

விதானபக, அங்கும்பர ஆரச்சிபக பஹஷான் விஜய (இரத்தினபுாி) 

விதானகமபக, பதனுக அமித் (பதுகள) 

விதானபக, மதுர (தகாழும்பு) 

வியாபைந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு) 

விபஜசிங்ஹ, பஹரத் முதியன்பசலாபக, தர்மபசன (தமானராககல) 
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விபஜசிறி, தலாகுகஸ்ததாட்ட வித்தாரைபக சமிந்த (பதுகள) 

விபஜசுந்தர, விபஜசுந்தர முதியன்பசலாபக பராஹை பண்டார (அனுராதபுரம்) 

விபஜபசகர, கஞ்சன (மாத்தகற) 

வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி) 

வீரசிங்க, டீ. (திகாமடுல்ல) 

வீரசிங்க, ஜயந்த (பதசியப் பட்டியல்) 

வீரசிங்ஹ, கமபக ஹத்ததாடுவ வீரசுமன (மாத்தகற) 

வீரபசக்கர, சரத் (தகாழும்பு) 

வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு) 

தவதஆரச்சி,  திலிப் (அம்பாந்பதாட்கட) 

தவல்கம, குமார (களுத்துகற) 

 

ற 

றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிய (கண்டி) 

  

ஜ 

ஜயதகாடி, ஆரச்சிலாபக சிசிர (கம்பஹா) 

ஜயசுமன, சன்ன சுகத் (அனுராதபுரம்) 

ஜயபசகர, தயாசிறி (குருநாகல்)  

ஜயபசகர, ஹல்கந்தலிய பலகமலாபக பிபரமலால்  (இரத்தினபுாி) 

ஜயதிலக்க, விதான பதிரைபக மிலான் சஜித் (கம்பஹா) 

ஜயமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)  

ஜயரத்ன, அநுராத (கண்டி) 

ஜயரத்ன, பியங்கர (புத்தளம்)   

ஜயவர்தன, பசனாதீரபக ததான் கவிந்த பஹஷான் (கம்பஹா) 

  

ஹ 

ஹக்கீம், அப்துல் ரவூப் ஹிபதுல் (கண்டி) 

ஹாீஸ், ஹபீப் தமாஹமட் தமாஹமட்  (திகாமடுல்ல) 

ஹாஷிம், அப்துல் ஹலீம் தமாஹமட் (கண்டி) 

ஹாஷிம், கபீர் (பககாகல) 

பஹரத், எச்.எம். சமன்பிாிய (குருநாகல்) 

பஹரத், கனக (பககாகல) 

பஹரத், டி.பி. (குருநாகல்) 

பஹரத், ஜயரத்ன (குருநாகல்) 

பஹரத், ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாபக ததான்  இந்திக அநுருத்த (கம்பஹா) 

பஹரத், பஹரத் முதியன்பசலாபக சாித்த (பதசியப் பட்டியல்) 

பஹரத், பஹரத் முதியன்பசலாபக விஜித (கம்பஹா)   
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இலங்ககச் சனநாயக பசாசலிசக் குடியரசு 

சனாதிபதி 

பமதகு பகாட்டாபய 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  திபனஷ் குைவர்தன  

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்பகாலாசானும் - மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து  

தவளிநாட்டு  அகமச்சர் - மாண்புமிகு (பபராசிாியர்)  ஜீ.எல். பீாிஸ் 

பபாக்குவரத்து அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி  

கடற்தறாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா 

மின்சக்தி அகமச்சர் -  - மாண்புமிகு காமினி தலாக்குபக 

வர்த்தக அகமச்சர்  - மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன 

அரசாங்க பசகவகள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  ஜனக பண்டார ததன்னபகான்  

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 பராஹை ராஜபக்ஷ 

சுற்றாடல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர 

காைி அகமச்சர் - மாண்புமிகு  எஸ்.எம். சந்திரபசன  

கமத்ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக 

நீர் வைங்கல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு வாசுபதவ நாைாயக்கார 

வலுசக்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில  

தபருந்பதாட்ட அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரபமஷ் பதிரை  

சுற்றுலாத்துகற அகமச்சர்  - மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க  

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு பராஹித அபபகுைவர்தன 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சரும் அபிவிருத்தி ஒருங்கிகைப்பு பமற்பார்கவ அகமச்சரும் - மாண்புமிகு நாமல் 

ராஜபக்ஷ 

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

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர  
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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 பமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  (கலாநிதி)

சுசில்  பிபரமஜயந்த   

தவளிநாட்டுத் ததாைில்வாய்ப்பு பமம்பாடு 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 ஜயபசகர 

கூட்டுறவுச் பசகவகள், சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்பவார் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு லசந்த 

அலகியவன்ன  

ஆரம்ப சுகாதார பசகவகள், ததாற்று பநாய்கள் மற்றும் தகாவிட் பநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்பள 

ததன்கன, கித்துல் மற்றும் பகன தசய்கககள் பமம்பாடு 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 பவலி மற்றும் அகைிககள நிர்மாைித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் மீள் 

காடாக்கம், வனவள அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க 

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

இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர 

வாகன ஒழுங்குறுத்துகக, பபருந்துப் பபாக்குவரத்துச் பசகவகள் மற்றும் புககயிரதப் தபட்டிகள் மற்றும் பமாட்டார் வாகன ககத்ததாைில் 

இராஜாங்க அகமச்சரும்  சமூகப் தபாலிஸ் பசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சரும்  - மாண்புமிகு திலும் அமுணுகம 

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

அறதநறிப் பாடசாகலகள், பிாிபவனாக்கள் மற்றும் பிக்குமார் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு விஜித பபருதகாட 

மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தராஷான் ரைசிங்க 

இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரைங்கள் சார்ந்த ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்பத 

கரும்பு, பசாளம், மர முந்திாிகக, மிளகு, கறுவா, கராம்பு, தவற்றிகல உள்ளிட்ட சிறு தபருந்பதாட்டப் பயிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி மற்றும் 

அதுசார்ந்த ககத்ததாைில்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி பமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர 

பதசிய மரபுாிகமகள், அருங்ககலகள் மற்றும் கிராமியச் சிற்பக்ககலகள் பமம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

விதுற விக்கிரமநாயக்க 

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

கம்பனித் பதாட்டங்ககள மறுசீரகமத்தல், பதயிகல மற்றும் இறப்பர் பதாட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்தசய்கக, ததாைிற்சாகலககள 

நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் பதயிகல மற்றும் இறப்பர் ஏற்றுமதி பமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் -   மாண்புமிகு கனக பஹரத் 

கிராமிய மற்றும் பிரபதச 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 விபஜபசகர 

கிராமிய வீடகமப்பு மற்றும் நிர்மாைத்துகற மற்றும் கட்டிடப்தபாருள் ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு இந்திக அனுருத்த  
மகாவலி வலயங்ககள அண்டியுள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் குடியிருப்புகள் தபாது உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - 

மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்  

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

மாண்புமிகு  அனுராத ஜயரத்ன 

பின்தங்கிய கிராம பிரபதச அபிவிருத்தி, வீட்டு விலங்கின வளர்ப்பு மற்றும் சிறுதபாருளாதார பயிர்ச்தசய்கக பமம்பாட்டு  இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு ச. வியாபைந்திரன் 

 கிராமிய மற்றும் பாடசாகல விகளயாட்டு உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் பமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பதனுக 

விதானகமபக  

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

சுபதச கவத்திய முகறகளின் பமம்பாடு, கிராமிய மற்றும் ஆயுர்பவத கவத்தியசாகலகள் அபிவிருத்தி மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க 

அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி 

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக்கல்வி, பாடசாகலகள் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச்பசகவகள் 

இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா  

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

பிரசன்ன ரைவீர  

கால்நகட வளங்கள், பண்கைகள் பமம்பாடு, பால் மற்றும் முட்கட சார்ந்த ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  டி.பி. 

பஹரத் 

நகர அபிவிருத்தி, கைிவுப்தபாருள் அகற்றுகக மற்றும் சமுதாயத் துப்புரபவற்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

நாலக்க தகாடபஹவா 

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

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

பசதன பசகள உற்பத்தி பமம்பாடு மற்றும் விநிபயாக ஒழுங்குறுத்துகக மற்றும்  தநல், தானிய வகககள், பசதன உைவுகள், மரக்கறிகள், 

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

கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ  

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

 



xxxvii 

தவிசாளர் குைாம்  

 

மாண்புமிகு பவலு குமார், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா, மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி 

குமாாி விபஜரத்ன, மாண்புமிகு பஹசா விதானபக, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிலா 

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

சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி)ஹாினி அமரசூாிய.    
 

பாராளுமன்றக் குழுக்கள் 
ததாிவுக்குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு  திபனஷ் 

குைவர்தன, மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் 
அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல,  

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

அகடக்கலநாதன்.  

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு 

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

இராமநாதன், மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன, மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ, மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, 

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

(பபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு விமல் 

வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு வாசுபதவ 

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

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

தபபரரா, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு மபனா கபைசன், 

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

நிகலயியற் கட்டகளகள் பற்றிய குழு 

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

இராமநாதன், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த, மாண்புமிகு  

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

மாண்புமிகு சுஜித் தபபரரா, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன்.  

சகபக்குழு 

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

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

அரம்பபதபால, மாண்புமிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு (பமஜர்) 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 கமபக.   

ஒழுக்கவியல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிய குழு  

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு விஜித பபருதகாட, மாண்புமிகு கனக பஹரத், மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய, 

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

ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு பவலு குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிலா 

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

விக்பனஸ்வரன், மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார. 

அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிய குழு 

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

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

பர்னாந்துபுள்பள, மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, 

மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு அபசாக் 

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

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

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

அரசாங்க தபாறுப்புமுயற்சிகள் பற்றிய குழு 

மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக, 

மாண்புமிகு பராஹித அபபகுைவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த, 

மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத், மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக 

தகாடபஹவா, 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 பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு 

சாைக்கியன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு மதுர விதானபக.  

 



xxxviii 

அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு 

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

றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த, மாண்புமிகு விதுற 

விக்கிரமநாயக்க, மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவா, மாண்புமிகு விஜித பஹரத், 

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

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

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

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

 

தபாது மனுக்கள் பற்றிய  குழு   

மாண்புமிகு காமினி தலாக்குபக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயபசகர, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு ஜானக 

வக்கும்புர, மாண்புமிகு ச. வியாபைந்திரன், மாண்புமிகு பதனுக விதானகமபக, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், 

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

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

மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு வருை லியனபக, 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 அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன, மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு 

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

(கவத்திய கலாநிதி) ரபமஷ் பதிரை, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்பள, மாண்புமிகு 

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

பஹரத், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் 

தபான்பசகா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்.  

 

இகைப்புக் குழு 

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

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

மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன, மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு காமினி தலாக்குபக, 

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

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

தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரபசன, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த 

அலுத்கமபக, மாண்புமிகு வாசுபதவ நாைாயக்கார, மாண்புமிகு உதய கம்மன்பில, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) 

ரபமஷ் பதிரை, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு பராஹித அபபகுைவர்தன, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, 

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

சஜித் பிபரமதாஸ, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாபா, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) 

திஸ்ஸ விதாரை, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத்.   
 

பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு   

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

பநாகராதலிங்கம், மாண்புமிகு தசல்வராசா கபஜந்திரன், மாண்புமிகு கபில அதுபகாரல, மாண்புமிகு எம். உதயகுமார், 

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

மாண்புமிகு (பமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிய, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மபசன, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், 

மாண்புமிகு பராஹை 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 (பபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த 
சில்வா, மாண்புமிகு சிசிர ஜயதகாடி, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித பசனாரத்ன, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, 
மாண்புமிகு பகாவிந்தன் கருைாகரம், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு 

ஹர்ஷன ராஜகருைா, மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு மதுர விதானபக, மாண்புமிகு சாகர காாியவசம், 
மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி) ஜயந்த வீரசிங்க.  

 



xxxix 

அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழுக்கள் 

பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

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

மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா, மாண்புமிகு டிரான் அலஸ், மாண்புமிகு (பமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட.   
நிதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க, மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக 

ரைவக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. 

சஹன் பிரதீப் விதான, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார.   

புத்தசாசன, சமய மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

(வை. )  அத்துரலிபய ரதன பதரர், மாண்புமிகு பக.பி.எஸ். குமாரசிறி, மாண்புமிகு எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு 

தகவிந்து குமாரதுங்க. 

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

தகாடபஹவா, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு  மபனா கபைசன், மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிலா குைவர்தன, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னபகான், மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. 

ததாலவத்த.  

நீதி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த, மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு 
க.வி. விக்பனஸ்வரன், மாண்புமிகு சாகர காாியவசம்.  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

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

மாண்புமிகு காமினி வபலதபாட, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன். 
அரசாங்க பசகவகள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு ஜனக பண்டார ததன்னபகான் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர, மாண்புமிகு பஜ.சீ. 

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

மாண்புமிகு சுதத் மஞ்சுல. 

கல்வி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு  (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த,   மாண்புமிகு விஜித  பபருதகாட, 

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

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

மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிய. 

சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித பசனாரத்ன, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரை, மாண்புமிகு அப்துல் 

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

ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ், மாண்புமிகு பவலு குமார், மாண்புமிகு (சனாதிபதி 

சட்டத்தரைி)  ஜயந்த வீரசிங்க. 

சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

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

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன, மாண்புமிகு கபில அதுபகாரல, மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசனாயக, 

மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க. 

கமத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

வியாபைந்திரன்,  மாண்புமிகு டி.பீ.பஹரத், மாண்புமிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ,  மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், 

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

மபஹந்திர ராஜபக்ஷ. 
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நீர்ப்பாசன அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

தபபரரா, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு எம். எஸ். ததௌபீக், மாண்புமிகு நாலக பண்டார பகாட்படதகாட, 

மாண்புமிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ. 

காைி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

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

மாயாதுன்ன. 

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர,  மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா, 

மாண்புமிகு விஜித பஹரத், மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு கருைாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு 

(கவத்திய கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி. 

  தபருந்பதாட்ட அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

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

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

நீர்  வைங்கல் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

ஜயரத்ன பஹரத், மாண்புமிகு சம்பத் அதுபகாரல, மாண்புமிகு டப்ளியூ. எச்.எம். தர்மபசன, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா 

விக்கிரமசிங்ஹ. 

மின்சக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

சாரதீ துஷ்மந்த, மாண்புமிகு அலி சப்ாி ரஹீம், மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர, மாண்புமிகு சமன்பிாிய பஹரத். 

வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மாண்புமிகு பஹஷா விதானபக, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கற்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு பராஹித அபபகுைவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க, 

மாண்புமிகு பக. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சுஜித் தபபரரா, மாண்புமிகு சிவபநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு டீ. 

வீரசிங்க. 

தநடுஞ்சாகல அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

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

நந்தபசன. 

பபாக்குவரத்து அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

திசாநாயக்க, மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு அபசாக் அபபசிங்க, மாண்புமிகு மதுர விதானபக, மாண்புமிகு 

தமாஹமட் முஸம்மில். 

இகளஞர் மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு பதனுக விதானகமபக, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு 

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

சுற்றுலாத்துகற அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

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

(திருமதி) டயனா கமபக. 

வர்த்தக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்தன், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு 

மர்ஜான் பளீல். 

ககத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தயாசிறி ஜயபசகர, மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்பத, மாண்புமிகு 

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

ஜயபசக்கர, மாண்புமிகு சமிந்த விபஜசிறி, மாண்புமிகு யூ.பக. சுமித் உடுகும்புர. 
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தவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

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

மனுஷ நாைாயக்கார, மாண்புமிகு உத்திக பிபரமரத்ன, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) சாித்த பஹரத். 

ததாைில்நுட்பவியல் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  
மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜயந்த,  மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரை,  மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, 

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

மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு 

அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னபகான், மாண்புமிகு பராஹை பண்டார.   

தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் திட்டச் தசயற்படுத்துகக பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு (கலாநிதி)  சுசில் 

பிபரமஜயந்த, மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன 
 

அபிவிருத்திக் கூட்டிகைப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு அலுவல்கள் பற்றிய அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா 

அதுபகாரல, மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன் 

 

 

விபசட 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 பர்னாந்துபுள்பள (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு பியல் நிஷாந்த 

த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்பபதபால,  மாண்புமிகு டிலான் தபபரரா, மாண்புமிகு 

(திருமதி) தலதா அதுபகாரல, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு 

சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன, மாண்புமிகு எம். 

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

(திருமதி) பகாகிலா குைவர்தன, மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு பராஹை பண்டார, மாண்புமிகு 

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

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

 

பதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் பதர்தல் முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங்ககள அகடயாளங்காண்பதற்கும் 

பதகவயான திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு  திபனஷ் குைவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ,  

மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், 

மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  

மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு  மபனா கபைசன், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு மதுர விதானபக, மாண்புமிகு 

சாகர காாியவசம். 

 

தற்பபாதுள்ள அகமச்சுக்களின்கீழ் உள்வாங்கப்படாத அரச நிறுவனங்களால் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற 

விடயங்கள் ததாடர்பில் ஆராய்வதற்கான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (பபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு பகாவிந்தன் கருைாகரம்  

 
 

 

 

 

 





xliii 

பாராளுமன்றம் 

சபாநாயகர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன 

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 பக.ஏ. பராஹைதீர 

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

  

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம் 

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

உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்பகான் 

பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர் - திரு. ஈ.பஜ. ஞானதிலக்க, தசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள்யு. குைபசகர  
 

உள்ளகக் கைக்காய்வு அலுவலகம்  

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

பிரதான உத்திபயாகத்தர் - திரு. டி. ஆர். எஸ். பர்னாந்து, திரு பக. பி. சந்தன 

பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர் - திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா  
 

மனித வள அபிவிருத்தி  அலுவலகம்  

உதவிப் பைிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -    

பிரதான உத்திபயாகத்தர் - திருமதி எம்.என். விதானபக 

பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள் - திருமதி பி.டபிள்யு.பக.பஜ. பவலாரத்ன, திருமதி ஜீ.பக.எஸ். பிாியதர்ஷனி, திருமதி சீ.எஸ்.சீ. 

தபான்பசகா 

பகடக்கலச் பசவிதர் திகைக்களம் 
 

பகடக்கலச் பசவிதர் - திரு. நபரந்திர பர்னாந்து 

பிரதிப் பகடக்கலச் பசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன 

உதவிப் பகடக்கலச் பசவிதர் –  திரு. என்.ஏ.எஸ். குபர 

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

திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்); திரு. யு.டி.எம்.எம். விபஜசிங்ஹ (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்); திரு. ஏ.யு. 

பிபரமச்சந்திர (சிபரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்), திருமதி என். ஏ. தர்மதாஸ (ததாகலபபசிப் பாிவர்த்தகன 

பமற்பார்கவயாளர்) 
 

நிருவாகத் திகைக்களம் 

பைிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  தசல்வி ஜி. தட்சைராைி 

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

தாபன அலுவலகம் - திரு. டபிள்யு.பி.எல். ஜயசிங்ஹ (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. டபிள்யு.ஏ.பக.சி. உடதபால, திருமதி 

எஸ்.பி.கமபக (பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி யு.என்.பண்டித, திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. பஹவா ஆரச்சி, திருமதி ஜி.என்.டி. 

திலகரத்ன, திரு. எச்.யு.பீ. குமார (பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி. டி.எம்.டி. அைகபகான், திருமதி 

பக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிபகா, திரு. டி.ஜி.எம்.எஸ்.எம். ததஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி 

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

(பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குைபசகர, திருமதி டபிள்யு.ஆர்.ஜீ.எஸ். சாமலி (உதவிப் 

பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்) 

உறுப்பினர் பசகவகள் அலுவலகம் - ஜனாப் எம்.யு.எம். வாசிக் (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிருவாகம்); திரு. ஈ. டி. பஜ. 
விக்கிரமசிங்ஹ,(பிரதான உத்திபயாகத்தர்) ;  திரு. டபிள்யு.பீ.பஜ. புஷ்பகுமார பத்திரை, திரு. பி. டி. என். பர்னாந்து (பிரதிப் 

பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்); திரு. பக.எஸ். சில்வா 
(உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்) 

தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திரு. பீ.பக.டி.எஸ்.டபிள்யு. விபஜகுைவர்தன (பிரதிப் பிரதான 

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

உத்திபயாகத்தர்கள்)  திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாைாயக்கார (உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திபயாகத்தர்) 

பபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு. எஸ். பீ. குலுகம்மன (உதவிப் பைிப்பாளர் நிர்வாகம்); திரு. டபிள்யு.ஜீ.எஸ். சாந்த, திரு. 

எம்.ஆர்.பீ.பசனாரத்ன, திருமதி ஐ.சீ.பக. ரைசிங்ஹ, திரு. ஏ.ஜீ.ஆர்.பக. அபபரத்ன (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்); திரு. 

ஆர்.பி.எச். குலரத்ன (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்) 
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தகவலறிவதற்கான உாிகம பற்றிய அலகு -  திரு. பி. பக. டி. எஸ். டபிள்யு. விபஜகுைவர்வன,  பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்); 

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

சிபரஷ்ட 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, திருமதி  பீ. டபிள்யு. 

சீ.பிாியதர்ஷினி 

சிபரஷ்ட தமாைிதபயர்ப்பாளர்கள் - திருமதி ஏ. ருக்மைிபதவி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், திரு. எஸ்.எம்.ஏ.பக. கருைாரத்ன, ஜனாப் 

எம்.எம். ஹலீம்டீன் 

பங்களா முகாகமயாளர் -   

பதிபவடுகள் தபாறுப்பாளர் - திரு. ஈ.பக.பக.பீ. புஷ்பலால் 

ஆவைப்படுத்தல்  பமற்பார்கவயாளர்  -  திரு. எஸ்.வீ. தபாக்கலதவல  
 

ஹன்சாட்  திகைக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  திருமதி சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி எஸ்.பக.எம்.டபிள்யு. சமரபசகர,  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 பக.ஜி.என்.பீ. 

ரதபல், திருமதி பக.பீ.எஸ். தபபரரா, திருமதி பக.ஏ.பஜ.எஸ். தபபரரா, திருமதி பக.டி.எஸ்.குலரத்ன அளுத்கமபக, தசல்வி 

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

சிபரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி எச்.டி.எல்.எஸ். பீாிஸ், திருமதி பீ.வி.ாி.வி. கமபக அருமாதுர, திரு. 

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

சில்வா, 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, திருமதி டி.ஆர்.டி. தஹட்டிபக, தசல்வி எம்.எம்.சி.பக. 

மாரசிங்க, திருமதி எம்.பீ. நிபராஷி சஜீவனி, திருமதி பக.பீ. பத்மா 

ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி ாி.யு. வீரபசகர, தசல்வி ஜி.ஏ. ஹிருைி புன்சரா, திரு. என். பகதீஸ்வரன், திருமதி எம். 

புஷ்பகுமார, திருமதி ாி.என். சமரசிங்க,  திரு.பக. 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.  

சிபரஷ்ட குழு அறிக்ககயாளர் –  திருமதி பீ.ஜி.பக.என். மிஹிாி, திருமதி பஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, திருமதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன 

குழு அறிக்ககயாளர்கள் – தசல்வி எஸ். துஷ்சாந்தினி, திருமதி பஜ.பக.ஐ. நில்மினி, திருமதி எம்.ஏ.பக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, தசல்வி 

ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, தசல்வி ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, திருமதி எல்.பீ. வடனம்பி, திருமதி டீ.எஸ். பஹவாவிதான, தசல்வி எஸ்.என். 

கலவான. 

சிபரஷ்ட சூசிகக  உத்திபயாகத்தர்கள் -  ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், தசல்வி எஸ்.ஏ.டி. மபனாாி, ஜனாப் பஜ. தநளஷாட், திருமதி 

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

ஒலிப்பதிவு பமற்பார்கவயாளர் –   திரு. ஏ. வி. கக்தகாடஆரச்சி 
  

நிதி  மற்றும்  வைங்கல்கள் திகைக்களம் 

பைிப்பாளர் (நிதி )  -  திரு. ஜீ. சரத் குமார 

நிதி, கைக்குகள் அலுவலகம் - திருமதி பக.ஏ.ஐ. பசனாரத்ன, (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. எல். பீ. ஆர். பத்மசிறி 

(பிரதான உத்திபயாகத்தர்) திருமதி ஐ.பக.சமரபசகர,  திருமதி டி.சீ.எஸ். ரூபசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்), 

திரு. எம்.ஏ.பக.டி.சி. குமார, திருமதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, திரு. எஸ்.எல். விக்ரம, திரு. டபிள்யு.பக.டி.எஸ். குமாரசிறி, 

திருமதி ாி.பீ. த தகாஸ்தா (உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்),திருமதி எல். டி. எச். தமால்லிதகாட, திரு. என்.டி.எச்.டி. 

தபபரரா, திருமதி டபிள்யு.டபிள்யு.எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாயக்க (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்) 

வைங்கல், பசகவகள் அலுவலகம் - திரு. அனில் பஹவாவசம் (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி எச்.எம்.சி.என்.பக. 

பஹரத் (பிரதான உத்திபயாகத்தர்); திருமதி பஜ.ஏ.டி. ஜயசிங்க (பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்); தசல்வி ஏ.பீ.பக.பக.பீ. 

திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி எம்.ஈ.பக.பக. பர்னாந்து, திருமதி எல்.ஏ. ரைவீர, திருமதி ஏ.ஐ.பி. 

வீரதுங்க, திருமதி டி.ஆர்.ஏ.எம்.டி. தசவ்வந்தி, திரு. ாீ.ஜீ. பாலசூாிய, திரு. ாீ.எச்.என்.யு. திாிமான்ன, திரு. டி. ஏ. எம். 

பத்பதவிதான, (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்) 

உைவு வைங்கல் கைக்குகள் அலுவலகம் -  திரு. ஐ.எம்.ஏ.பக. இதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்)  

சிபரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திபயாகத்தர்  - திரு. பக.டி. கபில 

ஏற்கும் உத்திபயாகத்தர் - திரு. பீ. பக. சம்பத் 
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சிறாப்பர் –   திரு. எம்.ஜீ.என்.ஜீ. தர்மபசன 

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

தகாள்வனவு உத்திபயாகத்தர் - திரு. ஏ.ஈ.எஸ்.பீ. தபபரரா 

களஞ்சியக் காப்பாளர் -  

இகைப்புப்  தபாறியியலாளர்  திகைக்களம் 
 

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

பிரதி  இகைப்புப் தபாறியியலாளர்  - திரு. பக. பக.  டி. தஹன்னதி 

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

சிபரஷ்ட  பிரதம பாிபசாதகர் (மின்சாரம்)  -  திரு. டபிள்யு.ஜி.டபிள்யு.எம்.பீ.பீ.பி. வீரக்பகான் 

பாிபசாதகர் (சிவில்)  -  திரு. சீ. யு.பி. கமபக 

சிபரஷ்ட  பாிபசாதகர் (மின்சாரம்)  –  திரு. எஸ்.எஸ். எல்விடிகல 

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

சிபரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உத்திபயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) –  திரு. டபிள்யு.ஆர்.ஏ. த தமல், திரு. பீ.டபிள்யு.ஏ.யு.பக. தயாரத்ன,        

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

ததாைில்நுட்ப உத்திபயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்)  - திரு. என்.டி.சி. டி. கன்னங்கர, திரு. என். எம். எஸ். எஸ். நவரத்ன 

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

உைவு வைங்கல், வீடு  பராமாிப்புத் திகைக்களம் 
பைிப்பாளர் (உைவு வைங்கல், வீடு பராமாிப்புச் பசகவகள்)  - திரு. ஆர். எச். எதிாிசிங்ஹ 

நிகறபவற்றுச் சகமயற்காரர்  - திரு. எல். பக. சி.எஸ். கஜநாயக்க 

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

உைவு, பான முகாகமயாளர் -  திரு. பக.எம்.எச். நளின் தராட்றிபகா  

பிரதி உைவு, பான முகாகமயாளர் -   

உதவி நிகறபவற்றுச்  சகமயற்காரர்  -  திரு. டி. எம். எம். எம். பீ. உலபன 

உதவி வீடு பராமாிப்பாளர்  - திரு. எம்.டி. தபபரரா 

சிபரஷ்ட உைவுச்சாகல முகாகமயாளர் -  

உைவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் -  திரு. டபிள்யு. எஸ்.எஸ். தபபரரா, திரு. பக.ஏ.டி.ஏ. விபஜசிறி, திரு. பக.ஏ.ஏ. ஜயந்த,            

திரு. எல்.பீ. தபபரரா, திருமதி எஸ்.சீ. பரணுகா, திரு. எம்.பக.என். தமிந்த  

பூந்பதாட்ட பமற்பார்கவயாளர்  -   திரு. ஆர்.எம்.பஜ. ராஜபக்ஷ 

சிபரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு பமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருைாரத்ன, திரு. பக.என். பஸ்நாயக்க, திரு. எஸ்.டி. 

ரத்னசிறி 

வீடு பராமாிப்பு பமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. ஜீ.ஆர்.எஸ்.பக.டி. கம்லத், திரு. பீ.டி. புஷ்பகுமார   

உைவு, பான பமற்பார்கவயாளர்கள் – திரு. எம்.ஜி.யு. ஜயசிறி, திரு. பக.எஸ். சுமைவீர, திரு. எஸ்.ஏ.என். பசனாதீர, திரு. பி.எம்.சி. 

தபபரரா, 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. குைபசக்கர, திரு. எஸ்.பஜ. கமபக, திரு. எச்.ஆர்.பக.எஸ்.பக. பீாிஸ்  

சகமயலகற வைங்கல் பமற்பார்கவயாளர் -  திரு. ஜி.ஏ. விபஜசிங்க 

பிாிவுச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. பீ.ஆர். விபஜசிங்ஹ, திரு. பி.ாீ.ஆர். பஹவாமான, திரு. ஆர்.பி. தஹலம்பபக, திரு. எம்.டபிள்யு. 

டபிள்யு.எம்.பீ.சீ.சீ. வல்கம 

சிபரஷ்ட முன்னிகல சகமயற்காரர் -  

முன்னிகலச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. பஜ.எம்.ஆர். பிபரமலால், திரு. பக.டி. பியசிறி, திரு.டி.எச்.ஏ.ஏ. குமாரசிறி, திரு.எச். விபஜசிறி, 

திரு. ஏ.ஏ.டி. சுரங்க, திரு. பக.வீ.ஏ. ஜயவர்தன, திரு. டபிள்யு. ஆர். ஜீ.ஏ.பி. தபட்ாிக், திரு. ஆர். எம். எம். சிறிமல்,          திரு. ஜீ. 

எஸ். பி. சுரவீர, திரு. பீ. ஏ. பி. புஷ்பகுமார  

பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மபசன  

சட்டவாக்க பசகவகள் திகைக்களம் 
 

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

சகப ஆவை அலுவலகம் - திரு. எம்.பஜ. தபபரரா, ஜனாப். எம்.எம்.எம். மப்றூக் (உதவிப் பைிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திரு. பீ.எச். 

குமாரசிங்ஹ, திரு. பக.ஆர்.பஹரத் (பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி வீ.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரை, திரு. ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். 

ரைவக (பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்);  திருமதி ஏ.சி.எப். நுஸ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்); திருமதி எச்.ஈ.சி. 

சில்வா, திரு. யு.பீ.பி.எம். உந்துதகாட, திருமதி என்.என். தஹட்டிபக, தசல்வி ஈ.எச். ஜயவீர, திரு. பக.டி.ஜி.எம். கிாிஸாந்த 

(பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்) 
  

சட்டமூல அலுவலகம் - திரு. டி.டி.யு.பக.முனசிங்ஹ (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்);  திரு. ஏ. எஸ் த சில்வா (பிரதான 

உத்திபயாகத்தர்), ஜனாப் பஜ. நசீர்டீன், திருமதி பக.சீ.பக. பீாிஸ், திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என். ஜியாவனி (உதவிப் பிரதான 

உத்திபயாகத்தர்கள்); திரு. பஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர, தசல்வி டி.ஆர்.பக. ரைசிங்ஹ  (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்) 
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குழு அலுவலகம் - திருமதி சி.ஐ. திசாநாயக்க (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. என்.என். பவவல்வல (பிரதான 

உத்திபயாகத்தர்); திருமதி ஆர்.ஏ.என்.டி. அல்விஸ், திரு. ஆர்.சி.விஜயதிலக, திருமதி டபிள்யு.எம்.எல்.எம். வீரசிங்ஹ (உதவிப் 

பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி ஈ.ஏ.என்.எம். எதிாிசிங்ஹ, திருமதி எச்.என். பர்னாந்துபுள்பள (பாராளுமன்ற 

உத்திபயாகத்தர்கள்) 
  

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

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

பி.பஜ. அபபசிங்க, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); திருமதி ஜீ. ஆர். யு. கமபக, திருமதி 

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

பிரபாஷினி, திருமதி பஜ.எம்.எஸ். நிர்மாைி, தசல்வி ஜீ.பக.சி. திலகரத்ன, திருமதி ஆர்.சீ. குலதிலக்க, திருமதி. ஜீ. எம். எச். எஸ். 

கம்லத், தசல்வி எச்.எம்.டி. லக்மாலி, திருமதி எம்.என். பந்துல பஹவா (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்கள்)  
  

தபாதுமனுக் குழு அலுவலகம் - திருமதி பக. டி. சி. பக. பீாிஸ் (உதவிப் பைிப்பாளர் –  நிர்வாகம்); தசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜீ. 

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

உத்திபயாகத்தர்கள்); திரு. பக. ாீ. எல். ஏ. சந்திரசிறி, திருமதி பீ.எஸ்.ரங்கிகா  ( உதவிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்) ; திருமதி 

எச்.சி.பக. புத்திகா (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்) 
  

அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக்குழு அலுவலகம் - திரு. ஏ.ஏ.எஸ்.பீ. தபபரரா (உதவிப் பைிப்பாளர் (நிருவாகம்), திரு. 

டபிள்யு.டபிள்யு.என்.என்.சீ. பர்னாந்து (பிரதான உத்திபயாகத்தர்); திருமதி சி.எம். சுபசிங்ஹ, திருமதி எம். பக. எஸ். டி. அல்விஸ், 

திருமதி டி.வீ.ஓ. வீரபகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திபயாகத்தர்கள்); தசல்வி ஆர்.எம்.டி.பக. பிாியதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான 

உத்திபயாகத்தர்), தசல்வி டி. ஐ.ாி. சரத்சந்திர (பாராளுமன்ற உத்திபயாகத்தர்) 

நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸியாத் அஹமட் 

பிரதி  நூலகர்  - தசல்வி பக.டி.எஸ். விபஜநாயக்க 

உதவி நூலகர்  -  திரு. ஜி. ரத்நாயக்க 

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

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

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திபயாகத்தர்  - திரு. ஜி.குமாநாயக்க 

சிபரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திபயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன், திருமதி ஜீ.ஆர்.ஏ. தகாடகம, திருமதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

ஆராய்ச்சி உத்திபயாகத்தர்கள் –  திருமதி ஆர்.என்.எச். விபஜதிலக, திருமதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அபபபகான்,  திரு. வி. முரளிதாஸ் 
  

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

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

கருைாரத்ன  

சிபரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள்: திரு. பக.டி.ஆர். பத்மசிறி, திரு. ஏ. சரவைபவானந்தன், ஜனாப் ஏ.ஜி. தமாஹமட் 

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

குமாரசிறி, திரு. பீ. சாந்தகுமார்,  திரு. எஸ். ரபமஷ்குமார், திருமதி ஆர். வசந்தி தபபரரா, திரு. எம். அஜித்குமார், ஜனாப் 

எம்.எச்.எம். ராமிஸ் 

பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மபக,  திரு. ஈ.ஏ. அமரபசன, 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.பஜ. விக்ரமபக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுகஸன், ஜனாப் பி.எம். ரஸீல் 
 

  
தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவத் திகைக்களம் 

 

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

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

முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் – திரு. சி.பஜ. வில்பலாரஆரச்சி 

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. பிபரமச்சந்திர 

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

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

சிபரஷ்ட இகையத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எல். கீகனபக 

சிபரஷ்ட இகையத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) –  ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
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சிபரஷ்ட உதவி கைினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் –  திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குபர 

சிபரஷ்ட உதவி கருமபீட ஒருங்கிகைப்பாளர் –  திருமதி பீ.என்.எச். திபசரா 

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

சிபரஷ்ட கைினி இயக்குநர்கள் –  திருமதி பி. தஜகன்யா, திரு. பஜ.எஸ். தகாலம்பபக, திருமதி பக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, 

திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பியதுங்க, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிபரமசிறி, திரு. பக.பீ.பீ.எஸ். பராமவர்தன, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜயருக்சி, 

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

சிபரஷ்ட கைினித் ததாைில்நுட்பவியலாளர்கள் – திரு. ஜி.எம்.டி. தபபரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்யஜித்  

சிபரஷ்ட ததாைில்நுட்ப உதவியாளர்கள் –  திரு. வி.ஆர்.எஸ்.பஜ. பசாமரத்ன, திரு. டபிள்யு.எஸ். சுரங்க 

  

 

ததாடர்பாடல் திகைக்களம் 

 

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

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

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

ஊடக அலுவலக ஒருங்கிகைப்பாளர் (சிங்களம்) - திரு. எஸ்.ஏ.எஸ்.பக. 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) [Resigned on 13th September, 2021] 
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) 
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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) 
 
 



liii 

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) 
  
 

L 
 
Lanza, Antony Nimal (Gampaha) 
Liyanage, Udagama Liyanage Waruna Priyantha (Ratnapura) 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

 
M 
 

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) 
 

 

N 
 

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] [Reappointed on 17th                    
September, 2021] 
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Eardley Priyantha (Puttalam) 
Piyathissa, Nimal (Nuwara Eliya) 
Ponnambalam, Gajenthirakumar Gankesar (Jaffna) 
Premadasa, Sajith (Colombo) 



liv 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 
Premarathne, Uddika (Anuradhapura) 
Prishanthi, Mrs. Muditha (Ratnapura) 
Priyantha, Ashoka (Puttalam) 
Pushpakumara, A.P. Jagath (Moneragala)  

 
R 
 

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) 
 

S 
 
 

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) 



lv 

Thondaman, Jeevan (Nuwara Eliya)  
Thowfeek, Muhamedu Shariff (Trincomalee) 

 
U 
 

Udayakumar, Mailvaganam (Nuwara Eliya) 
Udukumbura, U.K. Sumith (Kurunegala) 
Undugoda, Rupasinghage Pradeep Saman Kumara (Colombo) 
 

 
 

V 
 

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) 
 

 
Y 

 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 
Yapabandara, Wasantha (Mahanuwara) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 
 

PRESIDENT 
 

HIS EXCELLENCY GOTABAYA RAJAPAKSA 
 

CABINET 
 

 

Prime Minister, Minister of Economic Policies and Plan Implementation, Minister of Buddhasasana, Religious 
and Cultural Affairs and Minister of Urban Development and Housing – The Hon. Mahinda Rajapaksa 

Minister of Irrigation – The Hon. Chamal Rajapaksa 

Minister of Labour – The Hon. Nimal Siripala de Silva 

Minister of Education and the Leader of the House of Parliament – The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Highways and Chief Government Whip – The Hon. Johnston Fernando 

Minister of Foreign – The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Transport – The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Fisheries – The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Power – The Hon. Gamini Lokuge 

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 

Minister of Public Security - The Hon. (Dr .) Sarath Weerasekera  
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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. (Dr.) Susil 
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පාර්ලිමේන්තුව 
பாராளுமன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                     
2021 ම ොවැේබර් 23 ව  අඟහරුවාදා 

2021 நவம்பர் 23, செவ்வாய்க்கிழமம 

Tuesday, 23rd  November, 2021 
———————————— 

 

පූ.භා. 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.   

කථා ායකතුමා [ගරු මහින්ද යාපා අමේවර්ධ  මහතා]                

මූලාස ාරූඪ විය. 

பாராளுமன்றம் மு.ப. 9.30 மணிக்குக் கூடியது.  

ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன] 

தமைமம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  

MR. SPEAKER [THE HON. MAHINDA YAPA 
ABEYWARDANA] in the Chair. 

  
 

නිමේද  
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 

2021.11.20 ව  දි  ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 

පාර්ලිමේන්තුමේදී කළ කථාව 
2021.11.20ஆம் திகதி மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி 

பாராளுமன்றத்தில்  ஆற்றிய உமர 
SPEECH  MADE BY HON. THISAKUTTI ARACHCHI IN 

PARLIAMENT ON 20.11.2021 

 
ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2021 නනොවැම්බර් 20 දින අය වැය නෙවැනි වර කියවීනම් 
විවාෙයට සහභාගි නවමින් පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රී ු ත සකසට්ටි  
ආරච්චි මහතා විසින් පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රී ු ත නරිණී ක ට්මා  
විනේරත්න මහත්මියනේ සහ පාර්ලිනම්න්තුනවන් පිටස්තර 
කාන්තාවකනේ නම් සඳහන් කරමින් නමම උත්තරීතර සභාවට 

අනුෞරවයක් වන අයු න්, විනශේෂනයන්ම කාන්තා පාර්ශ්වයට 
අපහාස කරමින් සිදු කරන ලෙ කථාව සම්බන්ධනයන් ෙ, ඊනේ දින, 
එනම් නනොවැම්බර් 22 දින උෙෑසන පාර්ලිනම්න්තුනේ කාන්තා 
මන්ත්රී සදසෙය විසින් මා හ වීනමන් අනතු තව ු ත නරිණී ක 
ට්මා  විනේරත්න මහත්මිය විසින් ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව සභා 
ුර්භනේදී මතු කරන ලෙ වරප්රසාෙ ප්රශ්නය ුැුර න් අධයයනය 
කර ඒ සම්බන්ධනයන් නමම ු ත සභානේ විනශේෂ අවධානය නයො 
කරවීමට කැමැත්නතමි. 

ු ත සකසට්ටි  ආරච්චි මහතා විසින් විනශේෂනයන්ම කාන්තා 
පාර්ශ්වයට අපහාස කරමින් නමම උත්තරීතර සභා ුර්භනේදී 
කරන ලෙ එම අ නශිභන කථාව පිළිබඳව මානේ කනුාටුව ප්රකාශ 
කරන අතරම, නමවැනි අනයිුය, අනශිභන වනන භාවිත කරමින් 
පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව තන්ට නමන්ම පිටස්තර පාර්ශව්යන්ට 
අපහාස කරමින් කරනු ලබන කථාවලින් වැළකී සි න නලස 
පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රී ු ත සකසට්ටි  ආරච්චි මහතාට ෙැ ල නලස 
අවවාෙ කරමි. 

තවෙ, නමවැනි තත්ත්වයන් ඉදි නේදී වළක්වා ුැනීම පිණිස 
නෙපාර්ශ්වනේම ප්රධාන සදවිධායකවරයන් විසින් තම පාර්ශ්වනේ 
මන්ත්රීවරයන් ෙැනුවත් කරන නමන් කා තණිකව ඉලාලා සි මි. 
දිගින් දිුටම නමවැනි තත්ත්වයන් පාර්ලිනම්න්තු සභා ුර්භනේදී 
පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවරයන් විසින් සිදු කරනු ලබන්නන් නම්, 
ස්ථාවර නිනයිුවලට අනුකූලව සභානේ විනය පවත්වානුන යාම 
සඳහා ෙැ ල ක්රියා මාර්ු අනුුමනය කිරීමට මට සිදුවන බව ෙ 
නමයින් අවධාරණය කරමි.  

 

II 
 

අය වැය කාරක සභා විවාදමේදී මන්ත්රීවරුන් අන්න් 

ගැනීම පිළිබඳ රීති 
வரவு செைவுத்திட்டக் குழுநிமை  விவாதத்தின் 

சபாழுது உறுப்பினர்களின் இருக்மக சதாடர்பான 

விதிகள்  
 RULES PERTAINING TO SEATING OF MEMBERS DURING 

COMMITTEE STAGE DISCUSSION OF BUDGET  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

2022 වර්ෂය සඳහා විසර්ජන පනත් නකටුම්පත සලකා බැලීම 

පිණිස කාරක සභා අවස්ථානේ විවාෙය අෙ දින ආරම්භ කිරීමට 

නියමිත බැවින් පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කාරක සභා අවස්ථානේ 

නිල වාර්තාව 

ශ්රී ලාකා රජාාතාන්්රික සමාජාවාදී ජා රජා  ය  
 වව  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 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

විවාෙනේදී පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවරයන් විසින් සභා ුර්භය තුළ 

අසුන් ුැනීම පිළිබඳ රීසක සම්බන්ධනයන් පසුගිය වසරවලදී නමන්ම 

නමම වසනර්දීෙ, සියලුම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවරයන්නේ ෙැන 

ුැනීම සහ අවධානය සඳහා මතු සඳහන් නිනේෙනය නමම ු ත 

සභාවට ඉදි පත් කිරීමට කැමැත්නතමි. 

සෑම මන්ත්රීවරනයට්ටම නවන් කරන ලෙ ආසනනේ සිට 

පමණක් පූර්ණ පාර්ලිනම්න්තු කාරක සභා අවස්ථානේ විවාෙනේදී 

කථා කළ යුතු බවට හත්වැනි පාර්ලිනම්න්තුනේදී හා අටවැනි 

පාර්ලිනම්න්තුනේදී ෙ, අවස්ථා තුනකදීම මානේ පූර්වුාමී 

කථානායකවරයන් විසින් අසුන් ුැනීම සම්බන්ධනයන් කරන ලෙ 

තීරණය තවදුරටත් තහවු ත කරමින් එම තීරණය නයිුය ප දි 

ඉදි යටත් එනලසින්ම අනුුමනය කළ යුතු බවට මම අවධාරණය 

කරමි. 

ඒ අනුව, 2021.11.08වන දින පැවැසක පාර්ලිනම්න්තු කටයුතු 

පිළිබෙ කාරක සභා රැස්වීනම්දී එළැඹි තීරණය අනුව ෙ අය වැය 

කාරක සභා අවස්ථානේදී රාජය අමාතයවරයාටනනිනයිජය 

අමාතයවරයාට, කැිනනටි අමාතයවරයා ආසන්නනේ අසුන්ුත 

හැකි වුවෙ, විවාෙනේදී කථා කිරීම නවන්කරන ලෙ අසුනන් සිට 

පමණක් සිදු කළ යුතු බව ෙ අවධාරණය කරමි. 

තවෙ, පූර්ණ පාර්ලි නම්න්තු කාරක සභා ක්රියා පිළිනවළ 

සම්බන්ධ පාර්ලිනම්න්තුනේ ස්ථාවර නිනයිු 93 සිට 99 ෙක්වා 

විධිවිධාන එනලසින්ම බලපැවැත්නවන බවෙ වැ ලදුරටත් සඳහන් 

කරමි. 

ලිපිනලාඛනාදිය පිළිුැන්වීම. ු ත අධයාපන අමාතයතුමා. 

 

 

ගරු තලතා අතුමකෝරල මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தைதா அதுபகாரை)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

 ු ත කථානායකතුමනි, ු ත නරිණී ක කවිරත්න මන්ත්රීතුමිය 

නම් නවලානේ ු ත සභානේ නැහැ. එතුමිය පැමිනණන්න තව 

නපොඩ්ඩක් ප්රමාෙ නවයි. එතුමිනේ වරප්රසාෙ ප්රශ්නය සම්බන්ධනයන් 

ඔබතුමා ෙැන් නිනේෙනයක් නිට්ත් කළා. නත්, නම් තත්ත්වය 

දිගින් දිුටම සකනබන නිසා පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව යන්නේ 

සදසෙනේ අපි, ඊනේ ඔබතුමා ණ ුැසී ඔබතුමානුන් ඉලාලා 

සි නේ, එතුමියට නවච්න ඒ හානියට අඩු ුණනන් ප්රකාශයක් නහි 

ඒ අොළ මන්ත්රීවරයා ලවා ලබා නෙන්න කියලා. නමොකෙ, නමය 

දිගින් දිුටම සිදු වනවා. මීට ඉස්නසලාලා කැිනනටි ඇමසකවරනයක් 

නම් ුැන කථා කළා. හැබැයි, එතුමිය නවනුනවන් කථා කළාට 

කිසිම පියවරක් ුැනුනේ නැහැ. එො මූලාසනනේ ණීටපු මන්ත්රීතුමා 

කියා සකබුනේ, එතුමාට එනහම නෙයක් ඇහුනේ නැහැ කියලා. ු ත 

කථානායකතුමනි, නම් වානේ නද්වලා හැම සකස්නසේම සිදු නවනවා. 

ඒ නිසා මම ඔබතුමානුන් ඉතා නුෞරවනයන් ඉලාලා සි නවා, නම් 

තත්ත්වය පාලනය කරන නලස.  

විනශේෂනයන්ම අොළ මන්ත්රීවරයානේ හැසිරීම පිළිබඳව අපි 

ඔක්නකිම ෙන්නවා. කාන්තා මන්ත්රීව යක් හැ යට එතුමිය පුදුම 

කැපවීනමන්, මහන්සිනයන් හා තනිව නබොනහොම නුෞරවාන්විතව 

ජීවත් වන නකනනක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමානුන් ඉලාලීමක් 

කරනවා, එතුමියනේ වරප්රසාෙ කඩවීම නවනුනවන් මීට වැ ල නෙයක් 

කර නෙන්න කියලා. 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ඒ සම්බන්ධව ආේඩු පාර්ශව්නේ ප්රධාන සදවිධායකතුමාට 

ෙැනුම් නෙන්නම්. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I rise to a point of Order. 

ු ත කථානායකතුමනි, එතුමා කළ කථාව ඔබතුමා නහළා ෙැක 

සකනබනවා. මම ඒ ුැන ඔබතුමාට ස්තුසකවන්ත වනවා. නත් 

ඔබතුමා, මන්ත්රීව තන් පාර්ලිනම්න්තුනේ කථා කරන ආකාරය 

පිළිබඳ නසොයා බැලීනම් වුකීම විපක්ෂනේ සහ ආේඩු පක්ෂනේ 

සදවිධායකව තන්ට පැව තවා. ඒක කරන්න අපට බැහැ. ඒක 

කරන්න ඕනෑ, මූලාසනනයන්. මූලාසනනයන් තමයි කියන්න 

ඕනෑ, “නම් වනන සුදුසුයි, නම් වනන නුසුදුසුයි” කියලා. මම 

ඔබතුමාට ඊනේත් කිේවා, ඒ අවස්ථානේ ු ත නලින් බේඩාර 

ජයමහ මන්ත්රීතුමා නැටලටලා “ඒ වනන වැරදියි. ඒවා හැන්සාඩ් 

වාර්තානවන් ඉවත් කරන්න” කියා පැවසූ බව.   

මූලාසනනේ ණීටපු මන්ත්රීතුමා කිේවා, ිකියපු නරක වනන මට 

ඇහුනේ නැහැ.ි කියලා.  මම ඔබතුමාට ඊනයත් නම්ක කිේවා. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, නත් ඒනකන් අෙහස් නවන්නන් නැහැ, 

තමන්නේ කේඩායනම් මන්ත්රීව ත පාලනය කිරීම 

පාර්ලිනම්න්තුවටම භාර නෙනවාය කියලා. සදවිධායකතුමා 

වශනයන්  ඔබතුමානේ කේඩායම හැසිරවීමට ඔබතුමාට යම් කිසි 

වුකීමක් සකනබනවා. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ු ත කථානායකතුමනි, පාර්ලිනම්න්තුනේ මූලාසනනේ සි න 

මන්ත්රීවරයා හැම සකස්නසේම ඉන්නවා නන්. එතුමාට තමයි වුකීම 
සකනබන්නන්. මම ඔබතුමාට ඊනේත් කිේවා. ඔබතුමා නහොෙට 
බලන්න බ්රිතානය පාර්ලිනම්න්තුව ුැන. කථානායකවරයාටත් 
නම්සයක් නැහැ; නිලධා න්ටත් නම්සයක් නැහැ. මම ඇහුවා, ඇයි, 
නම් නම්ස ොලා නැත්නත් කියලා. ඒ නුොලාලලන් කිේවා, 
ිමූලාසනනේ සි න නකනා සහ නිලධා න් A-Z කථාව අහනුන 
ඉන්නම ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි නම්ස ොලා නැත්නත්.ි කියලා.  

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒක හ . 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මම කියන්නන් නම්කයි. නිලධා න් කථාව අහනුන ඉඳලා, 

කථානායකතුමාට උපනෙස් නෙන්න ඕනෑ, ිනම් කථා හ , නම් කථා 

වැරදියිි කියලා. ඒක අෙ නවන්නන් නැහැ. මම ඔබතුමාට පක්ෂ 

නායක රැස්වීනම්දීත් කිේවා නන්, ඒක. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පැහැදිලිවම. ඔබතුමා කියන කාරණයට මම එකඟයි. නත් 

ආේඩු පක්ෂයටත්, වි තද්ධ පක්ෂයටත් සදවිධායකව තන් 

3 4 

[ු ත කථානායකතුමා] 
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වශනයන් නෙනෙනනක් පත් කරලා සකනබන්නන්, තමන්නේ 

පාර්ශ්වනේ මන්ත්රීව තන්නේ හැසිරීම පාලනය කර ුැනීම සඳහා. 

එනහම නැතුව මන්ත්රීව තන්නේ පැමි කම පිළිබඳව නසොයා බැලීමට 

විතරන් නනොනවයි. 
 

 

ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ු ත සකසට්ටි  ආරච්චි මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමා පැහැදිලි 

කිරීමක් කරනවා නම් නහොඳයි. 

 
ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  
ු ත කථානායකතුමනි, සමානවන්න. මම නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේදී අය වැය විවාෙනේදී කරපු කථානේ කාරණා 

කිණීපයක් ලා කරනුන විපක්ෂනේ අනේ මාතනලා දිස්ත්රික්කනේ 

මන්ත්රීතුමිය ඊනේ මනේ නම ප්රකාශ කරමින් කථා කළා.  

විපක්ෂනේ ඒ මන්ත්රීතුමියනුන් සහ නම් කෑ ුහන විපක්ෂනේ 

සදවිධායකතුමානුන් මම එක ප්රශ්නයයි අහන්නන්.    

මා කථානායකතුමාටත් කියන්නන් නම්කයි.  මම කියපු අසභය 

වනනය නමොකක්ෙ කියලා මට කියන්න. [බාධා කිරීම්] මට පැහැදිලි 
කරන්න නෙන්න, ු ත කථානායකතුමනි. මට නම් කාරණය 

පැහැදිලි කරන්න නෙන්න. [බාධා කිරීම්] මට නම් කාරණය පැහැදිලි 

කරන්න නෙන්න, ු ත කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්]  මට නම් 
කාරණය පැහැදිලි කරන්න නෙන්න.  මනේ කථානේදී - [බාධා 
කිරීම්]   මට නම් කාරණය නපොඩ්ඩක් පැහැෙලි කරන්න නෙන්න. 

ඔබතුමන්ලා කියන ඔක්නකොම මා අහනුන සි යා නන්. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමා අසකන් වැරැදි වනනයක් කියැවුණා නම්,  ඒකට 

සමානවන්න කියලා කිේවා නම් ඊට වඩා නහොඳයි. 

 

ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

ු ත කථානායකතුමනි, මනේ අසකන් කාන්තාවන්ට අපහාස 

වන විධිනේ වනනයක් ඇත්තටම පිට වුණා නම් තමයි මම සමාව 

ඉලාලන්න ඕනෑ. එනහම නම්, නපොනළේ බඩු විට්ණන නවනළන්නෙක් 

මා කියපු එළවලු විට්ණන විධිය මට අර්ථ කථනය කරලා නෙන්න. 

ඒක මා යහපත් සිසකන් කියපු නෙයක්. මම වලා නැහැ. ඒක අහපු 

මිනිසුන් වලා වුණාට මට කරන්න නෙයක් නැහැ, ු ත 

කථානායකතුමනි. මා කිේනේ යහපත් සිසකන්. [බාධා කිරීමක්]  
අහුන්න. මම කාන්තාවන් අපහසුතාවට පත් කනළේ නැහැ. 

කාන්තාවන් අපහසුතාවට පත් කර ුන්නන් කාන්තාවන් විසින්. 

මම බටු ුැන කිේවාම නකො නහොමෙ කාන්තාවන්ට අපහසු  

වන්නන්? මම වටිටක්කා ුැන කිේවාම, මම පනතිල ුැන කිේවාම 

නකො නහොමෙ කාන්තාවන්ට අපහසු  වන්නන්? මට නම්ක 

නත්නරන්නන් නැහැ. සමානවන්න, ු ත කථානායකතුමනි.  

මීට වඩා නද්වලා නම් පාර්ලිනම්න්තුව ඇතුනළේ සිද්ධ වුණා. 

රන්ජන් රාමනායක මහත්මයා ණී තණිකා නප්රේමනන්ර මැසකනියට 

අපහාසාත්මකව කථා කරනනකොට, රන්ජන් රාමනායක මහත්මයා 

එක්ක මාතනලා දිස්ත්රික්කය නිනයිජනය කරන මන්ත්රීතුමියනේ 

සම්බන්ධතාව පිළිබඳ හඬ පට එළියට එනනකොට නම් කාන්තාවන් 

නකොනහේෙ සි නේ? Frontside, backside ුැන  
 

[මූලාස මේ අණ පරිදි ඉවත් කර  ලදී.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

නකළින්ම කථා කළා. නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ පි පස්නසේ ඉඳනුන, 
මනේ frontside එකයි, backside එකයි මහත්තයාට විතරයි නෙන්නන් කිේවා 

[මූලාස මේ අණ පරිදි ඉවත් කර  ලදී.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ඒවා කියනනකොට කාන්තා අයිසකවාසිකම් නකොනහේෙ සකබුනේ? 
 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
( மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නහොඳයි, ු ත මන්ත්රීතුමා,- 
 
 

ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

නැහැ, නැහැ. ු ත කථානායකතුමනි, මට අසාධාරණයක් 
කරන්න එපා. නහේතුව, ඊනේ නරිණී ක ට්මා  විනේරත්න 
මන්ත්රීතුමියට  අවස්ථාව දීලා මම පාඩුනේ ණී යා. 

මට ඔබතුමා කිේවා අෙ අවසථ්ාව නෙනවා කියලා. ු ත 
කථානායකතුමනි, නම්  වැනඩ් අසාධාරණයි. මම මනේ කථාව තුළ 
උඩ ඉඳලා පහළට විපක්ෂයට පහර දුන්නා. ඒ වානේම ණීටපු 
ජනාධිපසක ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ කථාවක්  උපුටා 
අරනුන, 'ෙැන් සැපෙ, නපොලා සකනබනවාෙ, ලාභෙ' කියලා මම 
ඇහුනේ එතුමාට එනහම අහන්න අයිසකයක් සකනබන බව කියන්නයි. 
හැබැයි, විපක්ෂනේ ඒ මන්ත්රීව ය අනේ මන්ත්රීව තත් එක්ක ඒ 
කථාව කියලා සකබුණා ඊනේ. ෙැන් එළවලු කීයෙ, එළවලු ලාභෙ 
කියලා ඊනේ කියලා සකබුණා. ඒ නිසා මම එතුමියනේ නම පාවිච්චි 
කරලා ඇහුවා. ඔබතුමිය කියලා සකබුණා, නපොනළේ සකබුණු එළවලු 
ුැන කථාවක්. මම එළවලු ුැන කථා කළා  මිසක් කාන්තාවන් 
අපහසුතාවට පත් කරන කිසිම නෙයක් කිේනේ නැහැ. නැවත 
වතාවක් මම කියන්නන් නම්කයි. කියපු මම වලා නැහැ, අහපු ඔබ 
වලා වුණාට මට කරන්න නෙයක් නැහැ.  

මම සමාව ුන්නවා ජාසකනයන්ම. මම ජාසකනයන්ම සමාව 
ුන්නවා මට පැහැදිලිව -ඊනේ ශෂීන්ර රාජපක්ෂ රාජය ඇමසකතුමා 
කිේවා වානේ - ඔබතුමිය ශෂීන්ර රාජපක්ෂ රාජය ඇමසකතුමාට කළ 
නනිෙනාව, නපොනහොර සම්බන්ධව වදනාවක් වුණා කිේවා. ුණන් 
මිනුම් කිේවා.[බාධා කිරීම්] නපොඩ්ඩක් ඉන්න. ුණන් මිනුම් කිේවා. 
හැබැයි, ශෂීන්ර රාජපක්ෂ මැසකතුමා වරප්රසාෙ ප්රශ්නය ඉදි පත් 
කනළේ ුණන් මිනුම් සණීතව.   

 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ඇසක. 
 

 

ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

නපොඩ්ඩක් ඉන්න, ු ත කථානායකතුමනි. ුණන් මිනුම් 
සණීතව. [බාධා කිරීම්] නපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට ඉවර කරන්න 
නෙන්න. ශෂීන්ර රාජපක්ෂ මැසකතුමා ුණන් මිනුම් එක්ක ක තණු 
ඉදි පත් කළා වානේ ඔබතුමිය පැහැදිලිව මට කියන්න, ු ත 
තලතා මන්ත්රීතුමි, ඔබතුමියත් කියන්න කාන්තාවන් අපහසුතාවට 
පත් වන විධියට මම කියපු ප තෂ වනනය නමොකක්ෙ කියලා. 
ඔබනේ ක න් මට කියන්න. මම එොට පිළිුන්නම්.   
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නහොඳයි, ු ත මන්ත්රීතුමා.  [බාධා කිරීමක්] ඔේ කියන්න, ු ත 
රාජය ඇමසකතුමියනි. 

 

ගරු (වවදය) න්දර්ශිනී ර ාන්ුපුලල්මල් මහත්මිය (රාථමික 

මසෞඛ්ය මස වා  වසාගත මරෝග හා මකොවි්  මරෝග පාල  

කටයුතු රාජාය අමාතයතුමිය) 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்பள - ஆரம்ப சுகாதார பெமவகள், சதாற்று 

பநாய்கள் மற்றும் சகாவிட் பநாய்க் கட்டுப்பாட்டு அலுவல்கள் 
இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

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

ු ත කථානායකතුමනි, පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව යන්නේ 

සදසෙනේ සභාපසකතුමිය හැ යට මට වුකීමක් සකනබනවා, 

ඔබතුමා නුන් ඉලාලීමක් කරන්න. නම් සභා ුර්භනේ ඉන්නවා 

මන්ත්රීව ත 22ෙනෙනනක්. 

මන්ත්රීව තන් 22ෙනෙනාට අොළ ක තණු කාරණා මිස ඊට 

ප බාණීර කාන්තාවන්නේ සහ පු තෂයන්නේ නම් නම් සභාවට 

නේන්න එපා කියලා මම ඔබතන්නාන්නසේලානුන් නබොනහොම 

නුෞරවනයන් ඉලාලා සි නවා. නමොකෙ, නම් සභානේ උත්තරීතර 

බව රැනකන්නන් නම් 22ෙනෙනානේ හැසිරීම අනුවයි. අෙ රටම අපි 

දිහා බලානුන ඉන්නවා, ෙ තනවි බලානුන ඉන්නවා. නම් සභානේ 

කාන්තා මන්ත්රීව යන් 12නෙනායි ඉන්නන්. නබොනහොම අමා තනවන් 

අෙ අපි කාන්තාවන් නද්ශපාලනයට නේන්නන්. ඒ නිසා නම් සභානේ 

සි න මන්ත්රීව යන්ට වාකාරනයන් නහි එවැනි  අසභය 

ප්රකාශයක් කරනවා නම්, පක්ෂ, විපක්ෂ නදෙනයන් නතොරව අපි 

සම්පූර්ණනයන්ම එය නහළා ෙකිනවා. එයට වි තද්ධව කටයුතු 

කරන්න කියලා මම ඔබතන්නාන්නසේලානුන් නබොනහොම 

නුෞරවනයන් ඉලාලා සි නවා. 

 
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
  

ු ත කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිනයිු 77(1)ණී නමනසේ 

සඳහන් නවනවා: 

"යම් මන්ත්රීවරයට් මූලාසනනේ අධිකා ය නනොතැකීම නහි 

නිරන්තරනයන් ම ණීතාමතා ම නහි අනයාකාරනයන් පාර්ලිනම්න්තුනේ 

වැඩකටයුතුවලට බාධා කිරීම මගින් පාර්ලි නම්න්තුනේ රීසක අනිසි නලස 

භාවිතා කිරීනම් වරෙ කරනු ලැබූ විුස ම කථානායකවරයා විසින්, එම 

මන්ත්රීවරයා නම් කරනු ලැබූ කවර නහි අවස්ථාවකදී....ි  

මම ඒ ස්ථාවර නිනයිුය සම්පූර්ණනයන් කියවන්නන් නැහැ, 

ු ත කථානායකතුමනි. ඒ අනුව, එවැනි අවස්ථාවක මන්ත්රීවරයා 

සභානවන් ඉවත් කරන්නට පුළුවන්.  

එතුමා කියපු ඒ වනන තුන අපි ආනයත් කියන්නන් නැහැ. අපට 

කැතයි, ලේජයි, ණී කිතයි. ඕනෑම වනනයක යට අර්ථයක් ඇසකව 

කථා කරන්න පුළුවන්. ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඕනෑ නම් ආනේ 

ඒ වනන තුන කියන්න. ු ත කථානායකතුමනි, අපි බබාලා 

නනොනවයි නන්; පාර්ලිනම්න්තුනේ ඉන්න අපි බබාලා නනොනවයි. 

ු ත මන්ත්රීතුමා, ෙැන් ු ත කථානායකතුමාත් පිළිුත්තා ඔබතුමා 

වරෙක් කළා කියලා.  ු ත කථානායකතුමනි, ෙැන් සකසට්ටි  

ආරච්චි මන්ත්රීතුමා challenge කළා, එනහම ඔේපු කනළොත් මන්ත්රී 

ධුරනයන් අයින් නවනවා කියලා. ු ත මන්ත්රීතුමා, ෙැන් 

තන්නාන්නසේ නම් ු ත සභාවට නිු ත කරන්නන් නැසකව 

ක තණාකර යන්න නුෙර. [බාධා කිරීම්] යන්න නුෙර. 

ක තණාකර නම් සභානවන් යන්න. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අජිත් රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 කියන්න, ු ත අජිත් රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. ඒ අවස්ථානේ 

මූලාසනනේ සි නේ ඔබතුමා නන්.  [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු අජිත් රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

ු ත කථානායකතුමනි, ඊනේ දිනනේත්, අෙත් නම් සභානේදී 

මනේ නම විවිධ විධියට සඳහන් කරමින් කථා කරලා සකබුණා. 

[බාධා කිරීම්] 
ඒ නිසා මට වුකීමක් සකනබනවා, ඒ නවලානේ මා දුටු නද්, මට 

ඇණීච්න  නද් කියන්න. එය මනේ වුකීමක් හැ යට මා ෙකිනවා. 

ු ත කථානායකතුමනි, එො නම් විවාොත්මක - [න ිෂා කිරීම්] ු ත 
කථානායකතුමනි,- 

 

[මේ අවස්ථාමේදී මන්ත්රීවරු පිරිසක් සභා ගර්භය මැදට පැමිණ 
ම ෝෂා කරන් ට වූහ.]  

[இச்ெந்தர்ப்பத்தில் உறுப்பினர்கள் ெிைர் ெபாமண்டபத்தின் 

மத்திக்கு வந்து பகாஷசமழுப்பினார்கள்.] 

[At this stage, some Members walked into the Well of the House 
and created an uproar.] 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක තණාකර ු ත මන්ත්රීතුමන්ලා නමතැනින් යන්න. [න ිෂා 
කිරීම්]  ක තණාකර මන්ත්රීතුමන්ලා නෙපළ යන්න. [න ිෂා කිරීම්] 
ක තණාකර මන්ත්රීතුමන්ලා තමන්නේ ආසනවලට ගිණීන් 

ඉඳුන්න. [න ිෂා කිරීම්]  

 

ගරු චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விபஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක තණාකර මන්ත්රීතුමන්ලා තමන්නේ ආසනවලට ගිණීන් 

ඉඳුන්න.[බාධා කිරීම්] Point of Order එක ඉදි පත් කරන්න 

අවස්ථාව නෙන්න කලින් ඔබතුමන්ලා ආසනවලට යන්න. [බාධා 
කිරීම්] ක තණාකර යන්න. මන්ත්රීතුමන්ලා ක තණාකර 

ආසනවලට යන්න.[බාධා කිරීම්]  
 

ගරු මරෝහිණී කුමාරි විමේරත්  මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ු ත මන්ත්රීතුමිය, ඔබතුමියනේ point of Order එක ඉදි පත් 

කරන්න. [බාධා කිරීම්]  
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ගරු මරෝහිණී කුමාරි විමේරත්  මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ු ත කථානායකතුමනි, [බාධා කිරීම්] මම ණීතනවා, නමතැනදී 
නැවත වතාවක් මනේ වරප්රසාෙ අණීමිවීමක් සිද්ධ නවනවා කියලා. 

[බාධා කිරීම්] නේ පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව යන්නේ සදසෙනේ ු ත 
සභාපසකතුමියත් පිළිුන්නවා, නමය වනික්සකනයන් කාන්තාවන්ට 

කළ අපහාසයක් විධියට. [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

නමොකක්ෙ, අපහාසය? ඒක කියන්න. 
 

ගරු මරෝහිණී කුමාරි විමේරත්  මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

ු ත කථානායකතුමනි, ඔබතුමාත් පිළිුන්නවා, නම් තුළින් 

වනික්සකනයන් කාන්තා අපහාසයක් සිද්ධ නවනවා; ලිදගික 

ණීදසනයක් සිද්ධ නවනවා කියලා.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මම ෙැන් නිනයිුය දුන්නා.  ඒක නිසා නම්ක නමතැනින් 

අවසන් කරන්න.  

 

ගරු මරෝහිණී කුමාරි විමේරත්  මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன)  

(The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna)  

මම අවසන් කරනවා, ු ත කථානායකතුමනි.  

නමතුමා එම වාකයය නැවත වතාවක් කියන්න කිය කියා 

අභිනයිු කිරීම තුළ නැවත වතාවක් ඒ නද්මයි සිද්ධ නවන්නන්. 

ආේඩු පක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායකතුමනි, ඔබතුමාට දියණියක් 

ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] නපොඩ්ඩක් ඉන්න. මිනිත්තු පහක් - 

[බාධා කිරීම්] නපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා මිනිත්තු පහක් එතුමාට 
දුන්නා. ඒ වානේම ඒ නවලානේ මූලාසනනේ ණීටපු මන්ත්රීතුමා ඒ 

පිළිබඳව ෙැක්වූ ප්රසකනාරය පිළිබඳත් ුැටලුවක් සකනබනවා. ු ත 

කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිනයිු යටනත් ඔබතුමාට නම් 

පිළිබඳව මීට වඩා ෙැ ල තීන්දුවක් ුන්න හැකියාව සකනබනවා. 

නමොකෙ, මීට කලිනුත් මම තලතා අතුනකිරල මැසකනිය 

සම්බන්ධනයන් ුත් තීරණවලදී මට අවවාෙ කළා මිසක, නවන 

නෙයක් සිද්ධ වුනේ නැහැ. එො ඒවාට හ  තීන්දුවක් ුත්තා නම්, 

අෙ නම් නද් නවන්නන් නැහැ කියන එකත් මම කියන්න ඕනෑ.  

එතුමා මට තර්ජනය කරනවා, හඬ පටයක් ුැන කියලා. නම් 

විධියට අනේ කටවලා වහන්න,- [බාධා කිරීමක්] අපි ෙන්නවා, ෙැන් 
තාක්ෂණය දියුණුයි කියලා. ඒ නිසා ඕනෑම නෙයක් කරන්න 

පුළුවන්. ඒක නවනම කථාවක්. [බාධා කිරීමක්] ු ත 

කථානායකතුමනි, මම අවසාන වශනයන් කියන්නන් නම්කයි. නම් 

රනටි ජනාධිපසකතුමාට ඔය වාකයය නපන්වලා, එතුමානේ 

මැසකනියට නම්ක අහන්න සලස්වන්න, එතුමියට අහනුන ඉන්න 

පුළුවන්ෙ කියලා. ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාත් අම්මාටත්, ින ඳටත් 

නම්ක අහන්න සලස්වන්න, නවන්නන් නමොකක්ෙ බලන්න.  එම 

නිසා නම් සභානේ නුෞරවය රකින්න කියා මා නැවත වතාවක් 

ඉලාලා සි නවා, ු ත කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ, ු ත නමින්ෙ විනේසි  මන්ත්රීතුමා? 

ගරු චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விபஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මම නවන කාරණයක් කියන්නන්. ු ත කථානායකතුමනි, 
ඔබතුමානේ නිනේෙනය තුළ ඔබතුමා ඉතා වැෙුත් කාරණයක් 
ඉදි පත් කළා. ඒ පිළිබඳව අනේ සම්පූර්ණ නුෞරවය ඔබතුමාට ණීමි 
වනවා. ඔබතුමා උුත්, බුද්ධිමත්, ප ණත නායකනයක් හැ යට 
වානේම කථානායකවරයා හැ යට පිළිුත්තා, ඒක අසභය 
වාකයයක් බව. ඒ නිසා ඒ වුකීම ඔබතුමා ආේඩු පක්ෂයටත්, 
විපක්ෂයටත් පැව තවා.  

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙැන් ඇසක. ඔය කාරණය ඔතැනින් නතර කරන්න. 
 

ගරු චමින්ද වි මේසිරි මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விபஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

හැබැයි, ු ත කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඒ ුැන නසොයා 

බලලා, පරීක්ෂණ කරලා, ඒක වැරැදි නිසා තමයි, අසභයයි කියන 

කාරණය නත් තම් අරනුන යම් ෙඬුවමක් ඉදි නේදී නෙනවා කියන 

කාරණය ප්රකාශ කනළේ. ඒ මන්ත්රීවරයා නම් වැරැද්ෙ කළා කියන 

කාරණය ඔබතුමා ප්රකාශ කළාට පස්නසේ ආපසු එතුමාට නමොනවාෙ 

කියන්න සකනබන්නන්, ු ත කථානායකතුමනි?  

 
ගරු අජිත් රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Ajith Rajapakse)  

Sir, I rise to a point of Order.  

ු ත කථානායකතුමනි, දිගින් දිුටම මනේ නම සඳහන් වන 
නිසා මම නවනුනවනුත් යුක්සකයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ. ඒ වානේම 
මම එො ුත් ක්රියාමාර්ුය නමොකක්ෙ කියන එක ුැනත් මට 
කියන්න අවස්ථාව නෙන්න.  

ු ත කථානායකතුමනි, ඔබතුමා වා නේම මමත්, අනේ සභාපසක 
නාමාවලිනේ ඉන්න අනේ මන්ත්රීව ත සියලු නෙනාත් ෙන්නවා, නම් 
සභානේ මූලාසනනේ වා ල වන නකනාට නලොට් වුකීමක් පැවරී 
සකනබන බව. අපට සකනබන්නන් ඇස් නෙකයි, කන් නෙකයි. නම් ු ත 
සභානේ මන්ත්රීව ත 22ෙ නෙනනක් ඉන්නවා. සමහර විවාොත්මක 
අවස්ථාවලදී හැනමිම කථා කරනවා; හැනමිම mike එක 
ඉලාලනවා. එතනකොට අපට නිතර නපනනන නකනාට තමයි අනේ 
ඇහැ නයො වන්නන්, ු ත කථානායකතුමනි. එො ඔය සිද්ධිය සිදු 
වන  නවලානේදීත් විවාොත්මක අවස්ථාවක් මතු වුණා. ු ත නලින් 
බේඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමාත් ප්රශ්න මතු කළා. ඒ නවලානේ 
විවාොත්මක අවස්ථාවක් මතු වුණා. සමහර නවලාවට, සමහර 
මන්ත්රීව ත කියන නද්වලා හැම එකක්ම අපට ඇනහන්නන් නැහැ;  
මන්ත්රීව ත 22ෙ නෙනාම කියන ඒවා අපට ඇනහන්නන් නැහැ. මම, 
ඔය මූලාසනනේ වා ල වුණු හැම ෙවනසේම මට පුළුවන් උප ම 
විධියට මනේ වුකීම් ඉෂ්ට කරපු මන්ත්රීවරනයක්. මා විශ්වාස 
කරන හැ යට සභාපසක නාමාවලිනේ ඉන්න මන්ත්රීව තන්නුන් 
උප ම නසේවාවක් මූලාසනයට ඉෂ්ට කරපු මන්ත්රීවරයා මම 
නවන්න ඇසක.  මම කවොවත් නම් ු ත සභානේ කිසි නකනනට්ට 
අයුක්සකයක්, අසාධාරණයක් වන විධියට නපනී ඉඳලා නැහැ. 

මනේ නද්ශපාලන ජීවිතනේ කවොවත් අසාධාරණකමක් කර 
නැහැ. ඡන්ෙය ඉලාලන කාලනේවත් නබො ත කියා මන්ත්රී තනතු ත 
ුන්න කටයුතු කළ නකනනක් නනොනවයි මම. ඒ වානේම තව 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ු ත කථානායකතුමනි, අපි V8 
නුනියන්න නම් පාර්ලිනම්න්තුවට ඇවිලාලාත්  නැහැ. ඒ විධියට 
මන්ත්රීව තන්ට  නෙිෂානරිපණ කරනනකොට අපිට හ ම දුකයි. නම් 
නද් අපි ඉතාම සද්භාවනයන් කරන්නන්. එො මට ඇහුණු නද් තමයි  
කිේනේ. ඇහුනේ නැසක නද්වලා ිඇහුනේ නැහැි  කියන්න මට 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

අයිසකයක් සකනබන්න ඕනෑ. ඒ වානේම ු ත කථානායකතුමනි, මම 
ඔබතුමාට කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට, ලිපිනලාඛනාදිය පිළිුැන්වීම. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ක තණාකර, අපි ඔය ප්රශ්නය ුැන කථා නනොකර ඉිම.  
 

ගරු තිසකුට්ටි ආරච්චි මහතා 
(மாண்புமிகு திஸகுட்டி ஆரச்ெி)  

(The Hon. Thisakutti Arachchi)  

විනා ලයක් නෙන්න, ු ත කථානායකතුමනි. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ප්රශ්නය ඉවරයි. අපි නවනම අවස්ථාවක ුනි ඒක. [බාධා 
කිරීම්]  ලිපිනලාඛනාදිය පිළිුන්වන්න ඉඩ හ න්න. ඊට පසුව 
අවස්ථාව නෙන්නම්. [බාධා කිරීමක්] 

 

ලිපි මල්ඛ් ාදිය පිළිගැන්වීම 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා (අධයාප  අමාතය සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභා ායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமமச்ெரும் 

பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ු ත කථානායකතුමනි, රජනේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

පාර්ලිනම්න්තුවට ඉදි පත් කරන ලෙ වාර්තානේ පාර්ලිනම්න්තුනේ  

සභානායක කාර්යාලය සම්බන්ධ ක තණු පිළිබඳ පාර්ලිනම්න්තුනේ 

ස්ථාවර නිනයිු 119(4) ප්රකාරව නිරීක්ෂණ සහ ුනු ලැබූ 

ක්රියාමාර්ු පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදි පත් කරමි.  

නමම වාර්තාව රජනේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව නවත නයො 

කළ යුතුයැයි මම නයිජනා කරමි.    
 

රශ්් ය විමස  ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්්වමේ රධා  සාවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - சநடுஞ்ொமைகள் 

அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் முதற்பகாைாொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
ු ත කථානායකතුමනි, රජනේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

පාර්ලිනම්න්තුවට ඉදි පත් කරන ලෙ වාර්තානේ පාර්ලිනම්න්තුනේ 

ආේඩු පක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායක කාර්යාලය සම්බන්ධ ක තණු 

පිළිබඳ පාර්ලිනම්න්තුනේ ස්ථාවර නිනයිු 119(4) ප්රකාරව 

නිරීක්ෂණ සහ ුනු ලැබූ ක්රියාමාර්ු පිළිබඳ වාර්තාව මම ඉදි පත් 

කරමි.  

නමම වාර්තාව රජනේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව නවත 

නයො කළ යුතුයැයි මම නයිජනා කරමි.    
 
රශ්් ය විමස  ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
2020 වර්ෂය සඳහා නසෞඛය අමාතයාදශනේ වාර් කක කාර්ය සාධන 

වාර්තාව.- [නසෞඛය අමාතයතුමා නවනුවට ු ත නජොන්සට්න් ප්රනාන්දු 

මහතා] 

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

2022 නකටුම්පත් ඇස්තනම්න්තුවල පාඨ ආදිනයණී නයිජිත නවනස ්

කිරීම් ලැයිස්තුව.- [ෙලා අමාතයතුමා නවනුවට ු ත දිනන්ෂ් ුණණවර්ධන 

මහතා] 

 
සභාමේසය මත තිබිය යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 
ெபாபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු ුපමින්ද දිසා ායක මහතා (සූර්යබල  න්ළා හා ජාල විුපලි 

ජා   වයාපිති සාවර්ධ  රාජාය අමාතයතුමා)  
(மாண்புமிகு துமிந்த திொநாயக்க - சூாிய ெக்தி, காற்று மற்றும் 

நீர் மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்ட இராஜாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Duminda Dissanayake -State Minister of Solar 
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects 
Development) 
ු ත කථානායකතුමනි, විජිතපුර, උස්ුල හන්දිය, 4 කණුව, 

අදක 7නඒ ෙරන ලිපිනනයණී පදිදචි නක්.සී.ඒ. ජයලත් මහතානුන් 

ලැබුණු නපත්සමක් මම පිළිුන්වමි. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ු ත ඩී.වී. නානක මහතා - [සභා ුර්භය තුළ නැත.] 

ු ත සිසිර ජයනකො ල මහතා - [සභා ුර්භය තුළ නැත.] 

ු ත උපුලා මනහේන්ර රාජපක්ෂ මහතා - [සභා ුර්භය තුළ නැත.] 

 
ඉදිරිපත් කර  ලද මපත්සම මහජා  මපත්සේ පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිමයෝග කර  ලදී. 

ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுமவப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 
ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වාචික පිළිතු ත අනේක්ෂා කරන ප්රශ්න, ු ත නමො හමඩ් 

සම්මිලා මහතා.  
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[ු ත  අජිත් රාජපක්ෂ මහතා] 
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ගරු මහ ෂා විතා මේ මහතා 
(மாண்புமிகு பஹொ விதானபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 ු ත කථානායකතුමනි, ඔබතුමානුන් මම නුෞරවනයන් 

ඉලාලීමක් කරනවා. පාර්ලිනම්න්තුනේ මහ නලාකම්තුමාටත් ෙැනුම් 

දීලා මම ගිය සසකනේත් නම් ුැන කථා කළා. පාර්ලිනම්න්තුවට 

පැමිණි පළ ෙවනසේම ප්රශ්න 770ක් භාර දීපු මන්ත්රීවරනයක්, මම. 

නම් ෙක්වා පළ  ප්රශ්නය ඇහුනේ මම.  මහ නලාකම්තුමා එො 

කිේවා, මන්ත්රීවරනයට්ට සසකයකට වරක් ප්රශ්නයක් අහන්න 

අවස්ථාව ලැනබනවා කියලා. නත්, අය වැය පටන් ුත්තාට 

පස්නසේ මට එක ප්රශ්නයකට පමණයි අවස්ථාව ලැබුනේ. මනේ 

සනහිෙර නමොහමඩ් සම්මිලා මන්ත්රීතුමාත් එක්ක මනේ 

විනරිධතාවක් නැහැ. මම එතුමානේ නම කිේනේ, එතුමා නම් 

තුන්වැනි ප්රශ්නයයි අහන්නන්. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු මහ ෂා විතා මේ මහතා 
(மாண்புமிகு பஹொ விதானபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මා ළඟ ඒ ඒ ෙවස්වලට අොළ නයාය පර  ක සකනබනවා, ු ත 

කථානායකතුමනි. මට එක ප්රශ්නයක් අහන්න විතරයි අවස්ථාව 

දුන්නන්. මනේ ප්රශ්න තව 722ක් එකතුනවලා සකනබනවා. අපි හැම 

ෙවසකම ප්රශ්න 10ක් නුනැලාලා නෙනවා. අපි පාර්ලිනම්න්තුනේ 

ප්රශ්න අහන එක කරෙරයක් නම්, ඒවාට උත්තර නෙන්න බැ  නම්, 

අපි ප්රශ්න අහන එක නවත්වලා ොන්නම්. නමතැනදී අනුුමනය 

කරන මනේෙය ුැන අපට කියන්න. නමතැනදී ු ත 

කථානායකතුමා වැරැදි නැහැ කියලා මම ෙන්නවා. නිලධා න් 

තමයි නම් මනේෙය ුැන පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. නතිරලා, එක 

එක හැිමවලින් මන්ත්රීව තන්ට නබෙන්න එපා කියලා මම 

නුෞරවනයන් ඉලාලා සි නවා.    

 

ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ු ත කථානායකතුමනි, එතුමා මනේ නම සඳහන් කරපු නිසා 

නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න මටත් අයිසකයක් සකනබනවා. ගිය සසකනේ 

තමයි මට එක ප්රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව ලැබුනේ. ඊට පස්නසේ 

අවස්ථාව ලැනබන්නන් නම් සසකනේ. ු ත මන්ත්රීතුමනි, මාසයකට 

එක් අවස්ථාවක් නනොනවයි, සසකයකට එක් අවස්ථාවක් ලැනබනවා. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ගිය සසකනේ එක් අවස්ථාවක් 

දුන්නා.  

 

ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ු ත කථානායකතුමනි, මම තව කාරණයක් ඔබතුමානේ 

අවධානයට නයො කරනවා.  

ු ත සරත් න ොන්නසේකා මන්ත්රීතුමා නම් පාර්ලිනම්න්තුව 

අමතද්දී  ළු සත්තු වත්තම මතක් කළා. ඒවා සම්බන්ධනයන් 

විපක්ෂනේ මන්ත්රීව ත නිහඬව ඉන්නවා. අපි කියනවා, ක තණාකර 

ඒ විනයත් පවත්වා ුන්න කියලා. සත්තු වත්නත් ඉන්න සියලු 

සතුන්නේ නම් කියලා තමයි න ොන්නසේකා මන්ත්රීතුමා නම් ු ත 

සභානේ කථා කරන්නන්. ඉසකන් අඩුම ුණනන් ඒවාට වි තද්ධ 

නවන්න. විපක්ෂ නායකතුමා, වි තද්ධ පාර්ශ්වනේ ප්රධාන 

සදවිධායකතුමා නහි එතුමා පාලනය කරන්න කියලා අපි ඉලාලා 

සි නවා.   

 

ගරු තලතා අතුමකෝරල මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) தைதா அதுபகாரை)  

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 ු ත කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිනයිු 82 (1) යටනත් 

ක තණු සඳහන්ව සකබුණත්, නම් අොළ මන්ත්රීවරයා ඔබතුමානේ 

නිනයිුය පිළිුන්නන් නැහැ කියන එක කියැවුණා. ඒ නිසා මා 

ඔබතුමානුන් ඉලාලා සි න්නන්, ඒ සම්බන්ධනයන් ඔබතුමා 

නෙන්නා වූ තීරණය අපට නැවත වාරයක් නහට ෙවනසේත් ෙැනුම් 

නෙන්න කියලායි. එතුමා එක්නකි ඒ ප්රකාශය ුැන කනුාටුව 

ප්රකාශ කරන්න ඕනෑ; නම් ු ත සභානවන් සමාව ඉලාලන්න ඕනෑ. 

එනහම නැත්නම්, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධව තීරණයක් ුන්න ඕනෑ, 

ු ත කථානායකතුමනි. අපි ඒ සම්බන්ධනයන් අවසාන තීරණයක්  

බලානපොනරොත්තු නවනවා.  

අනේ පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව යන්නේ සදසෙනේ සභාපසකතුමිය 

වන ු ත සුෙර්ශිනී ප්රනාන්දුපුලානලා මැසකනියට මා ස්තුසකවන්ත 

නවනවා, මන්ත්රීව යක නවනුනවන් පක්ෂ විපක්ෂ නදෙනයන් 

නතොරව නපනී සිටීම සම්බන්ධනයන්. ඒ වානේම, සකසට්ටි  ආරච්චි 

මන්ත්රීවරයා ෙැනට නම් ු ත සභානේ නැසක, ණීටපු මන්ත්රීවරයට්නේ 

සහ මන්ත්රීව යකනේ  -රන්ජන් රාමනායක මැසකතුමානේ සහ 

ණී තනිකා නප්රේමනන්ර මැසකනියනේ - නම් සඳහන් කළා.  ඒවා 

නමතැනට අොළ නැහැ. ඒ නම් නෙක හැන්සාඩ් වාර්තානවන් ඉවත් 

කරන්න කියා මා ඉලාලා සි නවා.  
 
ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එනහම බැහැ.  [බාධා කිරීම්] 

 
රශ්් වලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்களுக்கு வாய்மூை விமடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 

බලශ්ක්ති අමාතයාාශ්යට වාහ  මිලදී ගැනීම  

විස්තර 

வலுெக்தி அமமச்சுக்குக் சகாள்வனவு செய்யப்பட்ட 

வாகனங்கள்: விபரம் 
PURCHASE OF VEHICLES FOR MINISTRY OF ENERGY: 

DETAILS  
      
     459/2020 

1.  ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

බලශක්සක අමාතයතුමානුන් ඇසූ ප්රශ්නය - (1): 

(අ) (i) ලීටර් 13,200ක ඉන්ධන ප්රවාහන ධා තාවකින් යුත් 
ටැදකි සණීත රථ 0ෙක් මිලදී ුැනීම සඳහා 2017 
වර්ෂනේදී අමාතයාදශය විසින් නටන්ඩර් කැඳවීමක් 
සිදු කරනු ලැබුනේෙ; 

 (ii) එනසේ නම්, එම නටන්ඩරය කැඳවනු ලැබුනේ 
කවු තන් විසින්ෙ; 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

 (iii) එම නටන්ඩරය එවකට අොළ අමාතයාදශ 
ප්රසම්පාෙන කමිටුව නවත නයො කරනු ලැබුනේෙ; 

 යන්න එතුමා නමම සභාවට ෙන්වන්නන්ෙ?  

(ආ) (i) එම රථ 0ෙ මිලදී ුැනීම සඳහා වැය කරන ලෙ ළු 
ෙල; 

 (ii) එක් රථයක් මිලදී ුැනීම සඳහා වැය කරන ලෙ 
ෙල; 

 (iii) එම රථ මිලදී ුන්නා අවසථ්ාව වනවිට එක් රථයක 
නවනළඳ නපොළ ව නාකම; 

  නකොපමණෙ යන්නත් එතුමා නමම සභාවට ෙන්වන්නන්ෙ? 

(ඇ) නනො එනසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 
 

வலுெக்தி அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

(அ) (i) 13,200 லீற்றர் எாிசபாருமள ஏற்றிச்செல்ைக் 

கூடியவாறான சகாள்ளளவுடன்கூடிய தாங்கி 

கமளக் சகாண்டமமந்த 05 வாகனங்கமளக் 

சகாள்வனவு செய்வதற்காக 2016ஆம் ஆண்டில் 

அமமச்ெினால் பகள்விப்பத்திரம் பகாரப் 

பட்டுள்ளதா; 

 (ii) ஆசமனில், பமற்படி பகள்விப்பத்திரத்மதக் 

பகாாியவர்கள் யார்; 

 (iii) பமற்படி பகள்விப்பத்திரம் அப்பபாமதய உாிய 

அமமச்ெின் சபறுமககள் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத் 

தப்பட்டுள்ளதா; 

 என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) பமற்படி 05 வாகனங்கமளயும் சகாள்வனவு 

செய்வதற்காகச் செைவிடப்பட்டுள்ள சமாத்தத் 

சதாமக; 

 (ii) ஒரு வாகனத்மதக் சகாள்வனவு  செய்வதற்காகச் 

செைவிடப்பட்டுள்ள சதாமக; 

 (iii) பமற்படி வாகனங்கள் சகாள்வனவு செய்யப் 

படும்பபாது வாகனசமான்றுக்கான ெந்மதப் 

சபறுமதி; 

 எவ்வளவு என்பமத அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

( இ) இன்பறல், ஏன்? 
 

 
asked the Minister of Energy: 

(a)  Will he inform this House - 

 (i)  whether there was an invitation for tenders by 
the Ministry in 2016 to purchase five vehicles 
with tanks having 13,200 litre fuel transport 
capacity ; 

 (ii)  if so, by whom tenders were invited; and 

 (iii)  whether that invitation for tenders was referred 
to the then relevant Ministry Procurement 
Committee? 

(b)  Will he also inform this House of - 

 (i)  the total amount spent on purchasing those five 
vehicles; 

 (ii)  the amount spent on purchasing one vehicle; and 

 (iii) the market value of one vehicle at the time those 
vehicles were purchased? 

(c)  If not, why? 
 

ගරු උදය ගේමන්පිල මහතා (බලශ්ක්ති අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பிை - வலுெக்தி அமமச்ெர்) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila - Minister of Energy) 

ු ත කථානායකතුමනි, එම ප්රශ්නයට පිළිතුර නමනසේයි. 

(අ)  (i) නැත. 

 (ii) ප්රසම්පාෙන අසි්තත්වය (Procuring Entity) වූ 
CPSTL ආයතනය විසින්. 

 (iii) අමාතයාදශනේ ප්රසම්පාෙන කමිටුවට නයො කළ 
යුතු මිලදී ුැනීමක් වුවත් එනසේ නයො කර 
නනොමැත. 

(ආ) (i)   තපියලා 99,188,ෙ87.00 + VAT   

 (ii)  තපියලා 19,837,717.20 + VAT   

 (iii) ෙළ වශනයන්  තපියලා මිලියන 20ක් පමණ විය. 

(ඇ) අොළ නනොනේ. 
 

ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ු ත ඇමසකතුමනි,  (අ) (iii)ට, එනම් ිඑම නටන්ඩරය එවකට 

අොළ අමාතයාදශ ප්රසම්පාෙන කමිටුව නවත නයො කරනු 

ලැබුනේෙ?ි කියන ප්රශ්නයට උත්තරය නැවත කියන්න පුළුවන්ෙ? 
 

ගරු උදය ගේමන්පිල මහතා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

අමාතයාදශනේ ප්රසම්පාෙන කමිටුවට නයො කළ යුතු මිලදී 

ුැනීමක් වුවත් එනසේ නයො කර නනොමැත. 
 

ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ු ත ඇමසකතුමනි, ඒවා යහ පාලන කාලනේ නන්ෙ අරනුන 

සකනබන්නන්? 
 

ගරු උදය ගේමන්පිල මහතා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ඔේ, අනිවාර්යනයන්ම. 
 

ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

මනේ පළවන අතු ත ප්රශ්නය නමයයි, ු ත කථානායකතුමනි.  

ු ත ඇමසකතුමනි, නලික නවනළඳ නපොනළේ බලශක්සක ඉලාලුම 
විශාල වශනයන් වැ ල වී සකනබන අවස්ථාවක්, නම්ක. ඒ වානේම 
ඉන්ධන මිල උච්නාවනනයත් සිද්ධ නවනවා. ඒ අතර අපට 
මාධයවලිනුත් ෙැනුන්නට ලැබුණා, ඉන්ධන මිල සූරයක් 
පිළිබඳව නැවත කථා නවලා සකබුණු බවක්. මම ඔබතුමානුන් 
අහන්න කැමැසකයි, නලික නවනළඳ නපොනළේ මිල උච්නාවනනයත් 
එක්ක ඉන්ධන මිල සූරයක් පිළිබඳව අමාතයාදශනේ අවධානය 
නයො නවලා සකනබනවාෙ කියලා. 

 

ගරු උදය ගේමන්පිල මහතා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 

ු ත කථානායකතුමනි, නලික නවනළඳ නපොනළේ මිල ඉහළ 

යෑමට අනුරූපීව අනේ මිල නවනස් කරන්නන් නැහැ කියන්නන් 

නමොකක්ෙ? ඒ මිල නවනනසේ පාඩුව ෙරන්නන් නවන කවු තත් 

15 16 

[ු ත නමොහමඩ් සම්මිලා  මහතා] 
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නනොනවයි, නම් රනටි බදු නුවන ජනතාව ම තමයි. කවු තවත් 

නුෙ න් නුනැලාලා ඒ පාඩුව පියවන්නන් නැහැ. නම් රනටි සි න 

සුපි  ධනපසකයන් ළඟ සකනබනවා, නතලා ලීටරයකට කිනලිමීටර 

3ක්, 4ක්; උප මය කිනලිමීටර ෙක් පමණක් යන වාහන.  

ඉසකන් ජීවිනත්ට වාහනයක් පාවිච්චි කරලා නැසක, සමහර විට 

සුපි  වාහනයක් ෙැකලා නැසක ඈත එපිට ුම්මානයක ුැමිනයට් 

කිනලිමීටර ුණනාවක් පයින් ගිණීන් කනඩන් බඩු ුන්න නකොට 

නුවන වැටි එනකන් ධනවතුන්නේ ඒ ඉන්ධන වියෙනම් -ඉන්ධන 

පි වැනේ- බර ඔවුන් ෙරනවා; ුනම් දුේපත් ජනතාව ඒ බර ෙරනවා. 

ඒක අසාධාරණයි. ඒ නිසා මනේ නයිජනාව වුනේ මිල 

ස්ථායීකරණ අරෙලක් පිණීටුවිය යුතුයි කියන එකයි. ඒක තමයි 

ඉන්ධන වියෙම ජීවන වියෙමට බරපතළ නලස බලපාන, නිෂ්පාෙන 

වියෙමට බලපාන ශ්රී ලදකාව වානේ රටකට ුැළනපන්නන්. ඒ අනුව 

ඉන්ධන ස්ථායීකරණ අරෙලක අවශයතාව ෙැකලා මම ඒ 

සම්බන්ධනයන් 2021 මාර්තු මාසනේ 1ෙවන ො අමාතය මේඩල 

පත්රිකාවක් ඉදි පත් කළා. තවමත් ඒකට අනුමැසකය ලැ න නැහැ. ඒ 

අතර, මිල සූරයකට යා යුතුයි කියා ශ්රී ලදකා මහ බැදට්ව නයිජනා 

කර සකනබනවා. ු ත කථානායකතුමනි, මනේ අෙහස නම්, මිල 

ස්ථායීකරණ අරෙල තමයි ලදකාවට වඩාත් ුැළනපන්නන් කියන 

එකයි. එය නනොකරනවා නම්, අඩුම වශනයන් මිල සූරය 

ක්රියාත්මක කිරීම නහි වහාම කළ යුතුයි. 

 

ගරු මමොහම්  මුසේමිල් මහතා 
(மாண்புமிகு சமாஹமட் முஸம்மில்)  

(The Hon. Mohamad Muzammil) 

ු ත කථානායකතුමනි. මනේ නෙවන අතු ත ප්රශ්නය නමයයි. 

ු ත ඇමසකතුමනි, නම් රනටි ුෑස් සම්පත සහ ස්වාභාවික ඛනිජ 

නතලා නිධි සකනබනවා කියලා අප ඉපනෙන්නත් කලින් ඉඳලා කථා 

නවලා සකනබනවා. ඉසකන් අනේ පරම්පරාවත් අහලා සකනබන්නන් 

ලදකානේ ුෑස්, ඛනිජ නතලා සකනබනවා කියලායි. නත් අනේ ඛනිජ 

නතලා සහ ුෑස් නිධිවලින් ුන්නා ඛනිජ නතලා නහි ුෑස් පාවිච්චි 

කරන්න අපට හැකි නවලා නැහැ. එන හැම ආේඩුවක්ම කිේවා 

අවශය කැ කම් සිදු කරලා රනටි ජනතාවනේ ප හරණය 

නවනුනවන් ඒවා ුන්නවා කියලා. මම ඔබතුමානුන් අහන්න 

කැමැසකයි, අනේ නම් ආයු කාලය ඇතුනළේවත් ඒ කැ කම් කරන්න 

පුළුවන් නවයි ෙ, එනහම නැත්නම් එය ඊළඟ පරම්පරාවකට ඉතු ත 

නවයි ෙ කියලා. 

 

ගරු උදය ගේමන්පිල මහතා  
(மாண்புமிகு உதய கம்மன்பிை) 

(The Hon. Udaya  Gammanpila) 
ු ත කථානායකතුමනි, 201ෙ දී අත්සන් කළ පැ ස් සම්සකය 

අනුව 20ෙ0න් පස්නසේ ලදකාව ඇතුළු නලිකනේ සාසකශය 

බහුතරයක් රටවලා නතලා භාවිතය අත් හැරීමට නියමිතයි. ඒ නිසා 

අනේ සකනබන නම් නතලා සහ ුෑස් සම්පත ඊළඟ පරම්පරාවට නුොඩ 

ොන්න ඉසක  කරන්න බැහැ. අපි වහාම එය කළ යුතුයි.  ඒ සඳහා 

අවශය මූලික නවන්නද්සි කිරීම් ලබන මාර්තු මාසනේ ආරම්භ 

කරන්න අපි බලානපොනරොත්තු නවනවා. ෙැනටමත් සමාුම් 

ුණනාවක් එම ුනේෂණ කටයුතු සඳහා ලදකාවට පැමිණ 

සකනබනවා. නත් අපි ප්රධාන අභිනයිු තුනක් ෙකිනවා, ු ත 

කථානායකතුමනි. පළවැනි එක තමයි, නලිකය ඛනිජ නතලා 

භාවිතනයන් ඉවත් වන අවස්ථාවක, ශ්රී ලදකාව ඛනිජ නතලා 

කර්මාන්තයට පැමිනණන නිසා ආනයිජකයන් නසොයා ුැනීනම් 

අභිනයිුය. නෙවැනි අභිනයිුය තමයි, නකොවිඩ් වසදුතය නිසා 

සමස්ත නලිකනේම අරෙලා ණීිමලා සකනබන නමොනහොතක තමයි 

අනේ ශ්රී ලදකාවට නඩොලර් ිනලියන ුණනක ෙැවැන්ත 

ආනයිජනයක් බලානපොනරොත්තුනවන් නලික නවනළඳ නපොළට 

යන්නන්. තුන්වැනි අභිනයිුය තමයි, ශ්රී ලදකාව ණය නරේණිුත 

කිරීම්වල ඉතාම පහළ මටිටමක සකනබන නිසා, ආනයිජකයන් 

ලදකාවට පැමි කමට ෙක්වන මැළිකම. ඒ වා නේම, New Fortress 
Energy සමාුම සමඟ ගිවිසුනමන් ුෑස් නවනළඳ නපොනළේ 

ඒකාධිකාරය එක් සමාුමකට යෑනමන් ලදකානේ නවනළඳ නපොළ 

ලදකානේ ුෑස්වලට අණීමිවීනම් අවොනමත් යම් බාධාවක් නවන්න 

පුළුවන්. අපි ඒ සම්බන්ධනයන් ෙැනටමත් ෙලා අමාතයාදශය සමඟ 

සාකච්ඡා කරමින් සි නවා.  
 

රජාය සතු අත්යන්ත්ර  මේෂ කර්මාන්ත මධයස්ථා   

විස්තර  
அரெ மகத்தறி சநெவுக் மகத்சதாழில் நிமையங்கள்: 

விபரம் 
GOVERNMENT-OWNED HANDLOOM TEXTILE CENTRES: 

DETAILS  
 

713/2020 

2.  ගරු මයන්ත දිසා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 
කර්මාන්ත අමාතයතුමානුන් ඇසූ ප්රශ්නය - (1): 

(අ) (i) නම් වන විට ශ්රී ලදකාව තුළ පිණීටා ඇසක රජය සතු 
අත්යන්ර  නේෂ කර්මාන්ත මධයසථ්ාන සදඛයාව 
නකොපමණෙ; 

 (ii) ඒවා පිණීටා ඇසක ප්රනද්ශ කවනර්ෙ; 

 (iii) නම් වන විට එම මධයසථ්ානවලින් නිෂප්ාෙනය 
කරනු ලබන නද්ශීය නරදිපිළි වර්ු කවනර්ෙ; 

 (iv) අත්යන්ර  නේෂ කර්මාන්තය සඳහා රජනයන් ලබා 
දී ඇසක සහන කවනර්ෙ; 

 යන්න එතුමා නමම සභාවට ෙන්වන්නන්ෙ? 

(ආ) (i) එම නිෂප්ාෙන විනද්ශ නවනළඳ නපොළට අ නලවි 
කරන්නන්ෙ; 

 (ii) එනසේ නම්, එම රටවලා කවනර්ෙ;    

 යන්නත් එතුමා නමම සභාවට ෙන්වන්නන්ෙ? 

(ඇ) නනොඑනසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 

 

 மகத்சதாழில் அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

(அ) (i) இன்றளவில் இைங்மகயில் அமமந்துள்ள அர 

ொங்கத்துக்குச் சொந்தமான மகத்தறி சநெவுக் 

மகத்சதாழில் நிமையங்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமன என்பமதயும்; 

 (ii) அமவ அமமந்துள்ள பிரபதெங்கள் யாமவ 

என்பமதயும்; 

 (iii) இன்றளவில் பமற்படி நிமையங்களின்மூைம் 

உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற உள்நாட்டு ஆமட 

வமககள் யாமவ என்பமதயும்; 

 (iv) மகத்தறி சநெவுக் மகத்சதாழிலுக்கு அரொங் 

கத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ள ெலுமககள் யாமவ 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) பமற்படி உற்பத்திகள் சவளிநாட்டுச் ெந்மதக்கு 

விற்கப்படுகின்றனவா என்பமதயும்; 

 (ii) ஆசமனில், அந்நாடுகள் யாமவ என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

asked the Minister of Industries: 

(a)  Will he inform the House - 

 (i)  the number of Government-owned handloom 
textile centres situated within Sri Lanka at 
present; 

 (ii)  the areas where they are situated; 

 (iii)  what local textiles are manufactured by these 
centres at present; and 

 (iv)  what concessions have been given by the 
Government for handloom textile industry? 

(b)  Will he also inform this House - 

 (i)  whether such products are sold at markets in 
foreign countries; and 

 (ii)  if so, what those countries are? 

(c)  If not, why? 
 
 

ගරු  දයාසිරි ජායමස කර මහතා (බතික්  අත්යන්ත්ර මරදි හා 

මේශීය ඇඟලුේ නිෂ්පාද  රාජාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயபெகர - பத்திக், மகத்தறி துணிகள் 

மற்றும் உள்நாட்டு ஆமட உற்பத்தி இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara - State Minister of Batik, 
Handloom and Local Apparel Products) 

ු ත කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත අමාතයතුමා නවනුනවන් මා 

එම ප්රශ්නයට පිළිතුර ලබා නෙනවා. 

(අ) (i) 602කි. 

 (ii) නම් සඳහා පිළිතුර පිටු ුණනාවක සඳහන් නවනවා. 
එක් එක් දිසත්්රික්කයට අොළව එම පිළිතුර මම 
සකස ් කර සකනබනවා. ඔබතුමාට මම එය ලබා 

නෙන්නම්.  එම සටහන මා සභාගත* කරනවා. 

 (iii)  

 

 

අදකය පළාත නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන නද්ශීය නරදිපිළි වර්ු 

01 වයඹ පළාත සා , සනරොම්, ලුදගි, ටසලා, බුතු තණු 

(carpets), නම්ස නරදි, ඇඳ ඇසක ලි, සකර නරදි, 

ඇඳුම් නරදි, තුවා, නකොටිට උර, අත්පිස්නා 

(serviettes), දූවිලි පිසින නරදි (dusters), අත් 

නලාන්සු, කවනි, ට්ඩා පුටුකවර (stool covers) 

02 ඌව පළාත සා  - වර්ණ සා  හා නරනයින් සා , සනරොම්, 

නම්ස නරදි, ඇඳ නරදි, නකොටිට උර, සකර නරදි, 

දූවිලි පිසින නරදි (dusters), තුවා, ලුදගි, සකර 

නරදි, ඇඳුම් නරදි, ටසලා, අත්පිස්නා 

 

03 

නැනඟනණීර 

පළාත 

සා , සනරොම්, නම්ස නරදි, ඇඳ නරදි, නකොටිට 

උර, සකර නරදි, දූවිලි පිසන නරදි (dusters), තුවා, 

ලුදගි, සකර නරදි, ඇඳුම් නරදි, ටසලා, අත්පිස්නා, 

පුටු නරදි ආවරණ (cushion covers), ිනත්සක 

සැරසිලි, පි මි අය සඳහා කමිස, කාන්තාවන් 

සඳහා ඇඳුම් 

 

 

(iv) ඔේ. 

  රාජය ආයතන සඳහා වන නරදිපිළි සහ ඇඟලුම් 
නිෂප්ාෙන අවශයතා පළාත් මටිටමින් නද්ශීය 
නිෂප්ාෙකයන් නවසකන් ලබා ුැනීමට අමාතය 
මේඩල සන්නද්ශයක් අනුමත කර ඇත. 

  අත්යන්ර නේෂ කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය සඳහා 
ආයතනයන්ණී පහසුකම් වැ ල දියුණු කිරීම හා 
නඩත්තු කටයුතු සඳහා වාර් කක සදවර්ධන 
සැලැසම් තුළින් පළාත් කර්මාන්ත 

අදකය පළාත නිෂ්පාෙනය කරනු ලබන නද්ශීය නරදිපිළි වර්ු 

04 උතු ත 

පළාත 

ඇඳ ඇසක ලි, වියන ලෙ සා , නකොටිට උර, 

නේටි , තුවා 

05 සබරුව 

පළාත 

සා , සනරොම්, ලුදගි, නම්ස නරදි, ඇඳ ඇසක ලි, 

සකර නරදි, ඇඳුම් නරදි, සර්වියටි, දූවිලිපිසින නරදි 

(dusters), ට්ඩා පුටු කවර (stool covers), 

කමිස, නෂිලා, සිවු ත නරදි 

06 උතු ත මැෙ 

පළාත 

සා , සනරොම්, නම්ස නරදි, ඇඳ ඇසක ලි, සකර 

නරදි, ඇඳුම් නරදි, තුවා නකොටිට උර, බුතු තණු 

(carpets) 

07 බස්නාණීර 

පළාත 

සා  (සාමානය කපු සා , මලාබාන ලෙ කපු 

සා , නරනයින් සා , මලා බාන ලෙ නරනයින් 

සා , නෂේඩඩ් කපු සා , නෂේඩඩ් නරනයින් සා , 

පලාලු සා , දුම්බර රටා මිර කපු සා ), ඇඳුම් 

නරදි (සුදු නරදි, නකොටු නරදි, තනි වර්ණ, දික් 

ඉ , හරස ්ඉ , නරනයින් නූලා භාවිතනයන්, සුදු 

කමිස නරදි), සනරොම් නරදි, සනරොම්, වූලා තුවා,න 

හනිනකොම් තුවා නරදි නරිලා සහ තුවා 

වශනයන්, අ නරදි, සුදු සකර නරදි, සකර නරදි 

(72ි, ෙ4ි), ලුදගි නරදි, ලුදගි, දූවිලිපිසින නරදි 

(dusters), 72ි පළල නරදි, සා  නරදි, ඇඳ නරදි 

(54",72",80",108" x 94") නරිලා සහ ඇඳ 

නරදි කටිටල, නම්ස නරදි (නකොටු, ශත පහ 

නමිස්තරය, ට්ට්ලා අ ල නමිස්තරය) සහ මසා 

නිම කළ නම්ස නරදි, සාටක (කපු, නරනයින්), 

බුතු තණු (carpets), ටසලා, දුම්බර නරදි, නම්ස 

ෙරනු (table mats), නරිහලා සඳහා අවශය වන 

විවිධ නරදි වර්ු නකොළ, නිලා සුදු නරදි, ජී.එස් 

තුවා, ශලයකර්ම ුවුම (surgeon frocks), 

අත්පිස්නා නරදි නරිලා සහ මසා නිමකළ 

අත්පිස්නා, ට්ර්තා, ට්ර්තා නරදි, කමිස, නකොටිට 

උර නරිලා සහ මසා නිම කළ නකොටිට උර, 

බෑේ සඳහා නරදි සහ නිම කළ බෑේ, පුටුනරදි 

ආවරණ (cushion covers) සහ මසා නිම කළ 

පුටු නරදි ආවරණ, ුවුම්, සාය 

08 ෙට්ණු 

පළාත 

සා  - කපු සා නනරනයොන් සහ කපු මිර සා  

(silk sarees) න ටයිඩයින මලාබාන නරදිපිළි, තුවා 

- හනි නකොම්ිනන වූලා තුවා සනරොම්, ඇඳුම් නරදි, 

ඇඳ නරදි හා නකොටිට උර, නම්ස නරදි, සකර නරදි, 

අත්පිස්නා, ටසලා, නක්ෂ්මන් 

09 මධයම 

පළාත 

සා , සනරොම්, ලුදගි, කමිස, හැටිට (blouses), 

ළමා ඇඳුම්, ඇඳ නරදි, සකර නරදි, ඇඳුම් නරදි, 

නම්ස නරදි, නකොටිට උර, පුටුනරදි ආවරණ 

(cushion covers), නලාන්සු, කවනි, නම්සෙරනු 

(table mats), අත්පිස්නා, තුවා, පාපිසි, ිනත්සක 

සැරසිලි 

19 20 

[ු ත මයන්ත දිසානායක  මහතා] 

—————— 
*  ුලස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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නෙපාර්තනම්න්තු නවත ප්රසකපාෙන යම් ප්රමාණයක් 
නවන් කරනු ලැනේ. 

  ඊට අමතරව 2021 වර්ෂනේ මධයම රජනේ නර්ීයය 
අමාතයාදශය වන බසකක්, අත්යන්ර නරදි හා නද්ශීය 
ඇඟලුම් නිෂප්ාෙන රාජය අමාතයාදශනේ ප්රසකපාෙන 
මත නපොදු පහසුකම් මධයසථ්ාන සදවර්ධනය සඳහා 
ප්රසකපාෙන ලබාදී ඇත.  

  පුහුණු කාලනයන් පසුව නරදි වියන්නන් නලස 
රැකියා අවසථ්ා ලබානෙන අතර පළාත් කර්මාන්ත 
නෙපාර්තනම්න්තුව විසින් නවනළඳ නපොළ මිල 
ුණන් අනුව සකස ් කරන ලෙ මිල අනුව කෑලි 
පෙනම මත නුවීම් කරනු ලැනේ. 

  පළාත් කර්මාන්ත නෙපාර්තනම්න්තු මටලන් එම 
නෙපාර්තනම්න්තු යටනත් නසේවය කරනු ලබන 
කාර්මිකාවන් සඳහා දෙනික ඉලක්ක පෙනම් කර 
ුනිමින් පැමි කනම් දීමනාවක් ලබාදීම. 

  නමම පැමි කනම් දීමනා සහ දෙනික ඉලක්ක 
පෙනම් කර ුනිමින් නුවනු ලබන දීමනා පළානත් 
ආේඩුකාරවරයානේ නිර්නද්ශ මත නුවනු ලබයි. 

(ආ)  (i), (ii) 

 ු ත මන්ත්රීතුමනි, ලක්සල ආයතනය පළ වතාවට 
පළනවනි කන්නටිනර් එක නහට ලදකානවන් පිටතට 
යවනවා.  අපි ඒක යවන්නන් ඇනම කාවට. නම් වන විට 
අපි රටවලා පහක් සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර සකනබනවා. ඒ 
අනුව, අපි විනශේෂ නද්ශීය නිෂප්ාෙන විධියට අත්යන්ර 
නරදිපිළිත් පිටරට යවන්න අවශය කරන කටයුතු නම් වැඩ 
පිළිනවළත් එක්ක සකස ්කරනවා. නම් රටවලා ෙැනට අනේ 
ලක්සල ආයතනය සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර සකනබනවා. 
විනශේෂනයන්ම ඇනම කා එක්සත් ජනපෙය, බ්රිතානයය, 
ජපානය, ඩුබායි රාජයය ඇතුළු තවත් රටවලා ුණනාවක් 
සමඟ අපි ෙැනට ගිවිසුම් අත්සන් කර සකනබනවා. ගිවිසුම් 
අත්සන් කර සකනබන රටවලා තමයි මම නම් කිේනේ.        

(ඇ) පැන නනොනඟී. 
 

 

ගරු මයන්ත දිසා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ස්තුසකයි, ු ත රාජය ඇමසකතුමනි. මනේ පළවැනි අතු ත 

ප්රශ්නය නමයයි.  

ු ත රාජය ඇමසකතුමනි, නඩොලර් ණීඟවීනම් ුැටලුවත්, රනටි 

පවසකන ආර්ිතක අර්බුෙයත් නිසා අරවය ලදකාවට නුන ඒම  

සඳහා සහ ඒවා නිෂ්පාෙන හැ යට නැවත පිටරට යැවීම  සඳහා වන 

වැඩ පි ළිනවනළේදි ඒ කර්මාන්තක තවන් නවනුනවන් විනශේෂ 

මනේෙයක් සකස් කර සකනබනවාෙ? ඒකටත් උත්තරයක් නෙන්න 

ඔබතුමා උත්සාහ කළා. ෙැනට සකනබන ආර්ිතක තත්ත්වයත් එක්ක, 

නඩොලර් ණීඟයත් එක්ක අපි නකොනහොමෙ ඒ කර්මාන්තය නේරා 

ුන්නන්? ඒවා import and export කිරීමට විනශේෂ වැඩ 

පිළිනවළක් සකනබනවාෙ? 
 

ගරු දයාසිරි ජායමස කර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயபெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
බදුවලට යටත්ව තමයි අපට ආනයනය කරන්න සිදු නවන්නන්. 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඒවා ආනයනය කරන්නන් නපෞද්ුලික ආයතන. 

නපෞද්ුලික ආයතන අරවය නුනැලාලා තමයි නිෂ්පාෙකයන් 

සියලුනෙනාට ඒවා නබො හ න්නන්. අපි බලානපොනරොත්තු නවනවා, 

ඒ සඳහා වැඩ පිළිනවළක් සකස් කරන්න. අනේ සළුසල ආයතනය 

මටලන් ඒ අරවය ආනයනය කරලා යම් අඩු මිලකට ඒවා ලබා 

නෙන්න පුළුවන් විධිනේ වැඩ පිළිනවළක් ුැන අපි ෙැනට සාකච්ඡා 

කරනුන යනවා. මම රාජය ඇමසකවරයා වශනයන් පත් 

නවනනකොට සළුසලත් ඉතාම නරක තත්ත්වයකයි සකබුනේ. අපි 

ෙැනට සසක නෙකකට කලින් ජාවත්නත් සළුසල නැවත මානුකූලව 

විවෘත කළා. අපි ඒකට අවශය භාේඩ  ක දීලා ඒ වැඩ පිළිනවළ 

පටන් ුන්නවා. අපි බලානපොනරොත්තු නවනවා, සළුසල මටලන් 

ලදකාවට අවශය නූලා ප්රමාණය නුන්වන්න. ඒ විතරක් නනොනවයි, 

ඩයි වර්ු නුන්වා ුන්නත් වැඩ පිළිනවළක් අපි සකස් කරනවා. 

විනශේෂ කැිනනටි පත්රිකාවක් නයො කර, ආේඩුනේ ආයතනයකින් 

නේනනකොට ඒවාට tax එකක් නැතුව නේන්න පුළුවන් වැඩ 

පිළිනවළක් ුැන අපි ෙැන් සාකච්ඡා කරනුන යනවා. ඒ විධියට 

නුනානවොත් මීට වඩා අඩු ෙලකට ඒ නද්වලා ලබා නෙන්න පුළුවන් 

නවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
 

ගරු මයන්ත දිසා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

ු ත කථානායකතුමනි, මනේ නෙවැනි අතු ත ප්රශ්නය නමයයි.  

  ු ත රාජය ඇමසකතුමනි, ඔබතුමා නම් අමාතයාදශය භාර නුන 

අවු තද්ෙක පමණ කාලයක සිට නම් වැඩ කටයුතු කරනවා. අපි 

ෙකිනවා, ඔබතුමා පාර්ලිනම්න්තුවට එනනකොට පවා ලස්සන බසකක් 

ඇඳුම් ඇඳනුන එන ආකාරය. මම ඒ ුැන ඔබතුමා සමඟ කථා 

කර සකනබනවා. නම් කර්මාන්තය සම්බන්ධනයන් ඔබතුමා හුණ දී 

සකනබන ුැටලු සහ ඒවාට පිළිතු ත නසවීනම්දී ඔබතුමාට ඇසක බාධා 

නමොනවාෙ කියා මම ෙැනුන්න කැමැසකයි. අපි කැමැසකයි, නම් 

වානේ නද්ශීය කර්මාන්තයක් දියුණු නවනවා ෙකින්න. අපි 

කැමැසකයි, ඒකට උෙවු කරන්න. ු ත රාජය ඇමසකතුමනි, නම් 

කටයුත්නත්දී middlemenලානුන් බාධා ඇසක නවනවාෙ? ඔබතුමා 

නම් අවු තද්ෙ තුළ නම් කර්මාන්තය සම්බන්ධනයන් හුණ දී 

සකනබන ුැටලු නමොනවාෙ කියාත් මම ෙැනුන්න කැමැසකයි.  
 

ගරු දයාසිරි ජායමස කර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயபெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔබතුමා නහොඳ ප්රශ්නයක් ඇහුනේ. නම් කර්මාන්තනේ අපට 

සකනබන ප්රධානම අර්බුෙය තමයි, අ රවයවල මිල අධිකභාවය.   

විනශේෂනයන්ම බසකක් කර්මාන්තයටත් ඒක බලපා සකනබනවා. 
ඒ වානේම අත්යන්ර නරදිපිළි කර්මාන්තයටත් ඒක බලපා 
සකනබනවා. එම නරදිපිළි විට්ණා ුැනීම පිළිබඳව ුත්තාම, 
විනශේෂනයන්ම බසකක් නිෂ්පාෙන ෙැන් විශාල වශනයන් මිලදී 
ුන්නවා. නේෂ කර්මාන්ත නෙපාර්තනම්න්තුව සකනබන්නන් පළාත් 
සභා යටනත්. අත්යන්ර නේෂ කර්ම ක්නෂේරනේ නිපෙවන නරදිපිළි 
විට්ණා ුැනීනම්දී යම් යම් අර්බුෙ -ුැටලු- මතු වී සකනබනවා. ු ත 
මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා ඒ ප්රශ්නය අහපු එක නහොඳයි. ු ත 
කථානායකතුමනි, සියලුම පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව තන්නුන් මම 
ඉලාලනවා, පුළුවන් තරම් අත්යන්ර නේෂ කර්ම ක්නෂේරනේ 
නිර්මාණය කරන නරදිපිළි ුන්න කියලා. ඕනෑ තරම් නරදිපිළි 
සකනබනවා. සුදු පා න් වුණත්, නහොඳට අිමන්න පුළුවන් ඇඳුම් 
සකනබනවා.  

 ඊළඟට අපි බලානපොනරොත්තු වනවා, අත්යන්ර නේෂ කර්ම 
ක්නෂේරනේ මහපු, වියපු නරදි ප්රනලිත කරන්න. නම් සුදු නරද්ෙ 
නවනුවට ලිනන් වානේ නරදි පිට ර න් නුන්වනවාට වඩා අපට 
නම්වා නද්ශීයව නිපෙවන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් සකනබනවා. මම 
ඔබතුමන්ලානුන් ඉලාලා සි නවා නම් වැඩ පිළිනවළ ආරම්භ 
කරන්න සහනයිුය ලබා නෙන්න කියලා. නද්ශීය නද්වලා ඇඳලා 
අපිම වැනඩ් පටන් ුත්තා නම්, ලදකාව පුරාම නමය ප්රනලිත 
කරන්න පුළුවන්. ප්රශ්නය නවලා සකනබන්නන්, අනේ කටි යත් 
අිමන්නන් පිට ර න් නේන සිලාක් වානේ කඩා හැනලන නරදි නන්. 
ඒවා නවනුවට ලදකානේ නිෂ්පාෙනය කරන - අත්යන්රවලින් 
නිෂ්පාෙනය කරන- ඇඳුම්, නැත්නම් ඒ නරදි නහි අපි භාවිත 

21 22 



පාර්ලිනම්න්තුව 

කරනවා නම් නමම කර්මාන්තය තවදුරටත් දියුණු කරන්න 
පුළුවන්. නමොකෙ, celebritiesලා වන ඔබතුමන්ලා නම්වා ඇන්ොම 
අනනක් කටි යත් ඇවිලාලා අතුාලා බලනවා, ිනම්වා ලදකානේෙ 
හෙන්නන්, නකොනහේෙ හෙන්නන්?ි කියලා. මම කියන්නන්, ඒ 
කටයුත්ත පාර්ලිනම්න්තුනේ ඉන්න මන්ත්රීව ත 22ෙනෙනානුන් 
පටන් ුනි කියලායි. අනේ මන්ත්රීව යන් නම් එම නරදිපිළි 
අිමනවා. අනේ නම් සුෙර්ශිනී ප්රනාන්දුපුලානලා මැසකනියත් ඒවා 
අිමනවා. ඒ වානේම අනේ නරිණී ක කවිරත්න මන්ත්රීතුමියත් 
අිමනවා, තලතා අතුනකිරල මන්ත්රීතුමියත් අිමනවා. මම නම් 
වශනයන් කියන්න අවශය නැහැ. පාර්ලිනම්න්තුව නිනයිජනය 
කරන අනේ මන්ත්රීතුමියන් 12නෙනාම අනේ ඒ නද්ශීය නරදිපිළි 
අිමනවා. ප්රශ්නය සකනබන්නන්, මන්ත්රීව ත අිමන්නන් නැසක එක. 
මන්ත්රීව තනුත් national dress එක අිමනනකොට, නද්ශීය අත්යන්ර 
 නරදිවලින් මහපුවා අිමනවා නම්, ඒක නම් කර්මාන්තයට නහොඳ 
ශක්සකයක් නවයි කියා මම ණීතනවා. එම නරදිපිළි විට්ණා ුැනීම 
සඳහා නමන්ම එම කර්මාන්තනේ ප්රවර්ධනයට එමටලන් 
වාතාවරණය සකස් නවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒවා නිකම් නෙනවාෙ? 
 

ගරු දයාසිරි ජායමස කර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயபெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
නිකම් නෙන්න පුළුවන් නම් ඉසකන්,- [බාධා කිරීම්] නිකම්ම 

තමයි ඉලාලන්නන්. නේනවා නන්ෙ? 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ප්රශ්න අදක 3 -840න2020- (1), ු ත ෂාණක්කියන් 

රාජපුත්සකරන් රාසමාණික්කම් මහතා - [සභා ුර්භය තුළ නැත.] 
 

මකොළඹ දිස්්රික්කමේ වතු ආරිතව මඩාගු වයාේතිය  

මැඩපැවැත්වීම 
சகாழும்பு மாவட்ட பொித் பதாட்டங்களில் சடங்கு 

பநாய் பரவல்: தடுத்தல் 
SPREAD OF DENGUE IN URBAN DWELLINGS OF COLOMBO 

DISTRICT: PREVENTION 
 

1647/2021 

4.  ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

නසෞඛය අමාතයතුමානුන් ඇසූ ප්රශ්නය - (1) : 

(අ) (i) 2020 වර්ෂනේදී නකොළඹ දිසත්්රික්කනේ වතු ආරිතව 
හඳුනාුත් නඩදුණ නරිගීන් සදඛයාව නකොපමණෙ;  

 (ii) එක් එක් ප්රානද්ශීය නලාකම් නකොටිඨාසය අනුව එම 
සදඛයාව නවන් නවන් වශනයන් නකොපමණෙ; 

 (iii) නකොළඹ දිසත්්රික්කනේ වතු ආරිතව පැසකනරමින් 
පවසකන නඩදුණ නරිුය මැඩපැවැත්වීම සඳහා නම් 
වනවිට නුන ඇසක විනශේෂ ක්රියා මාර්ු කවනර්ෙ; 

 යන්න එතුමා නමම සභාවට ෙන්වන්නන්ෙ? 

(ආ)  නනොඑනසේ නම්, ඒ මන්ෙ?  
  
சுகாதார அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

( அ) (i) சகாழும்பு மாவட்டத்தில் பொித் பதாட்டங்கமளச் 

ொர்ந்ததாக 2020ஆம் ஆண்டில் இனங் காணப் 

பட்ட சடங்கு பநாயாளர்களின் எண்ணிக்மக 

எத்தமனசயன்பமதயும்; 

 (ii) பமற்படி எண்ணிக்மக ஒவ்சவாரு பிரபதெ 

செயைகப் பிாிவுவாாியாக தனித்தனிபய 

எத்தமனசயன்பமதயும்; 

 (iii) சகாழும்பு மாவட்டத்தில் பொித் பதாட்டங் 

கமளச் ொர்ந்ததாகப் பரவிவரும் சடங்கு 

பநாமயக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இன்றளவில் 

பமற்சகாள்ளப்பட்டுள்ள விபெட நடவடிக் 

மககள் யாமவசயன்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்பறல், ஏன்? 

 
asked  the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of dengue patients identified in the 
urban dwellings of the Colombo District during 
the year 2020;  

 (ii) separately, the number according to each 
Divisional Secretary's Division; and 

 (iii) the special measures taken to prevent the spread 
of dengue disease in the urban dwellings of the 
Colombo District? 

(b)    If not, why?    

 
ගරු (වවදය) න්දර්ශිනී ර ාන්ුපුලල්මල්  මහත්මිය  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்பள) 

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

ු ත කථානායකතුමනි, නසෞඛය අමාතයතුමා නවනුනවන් මම 

එම ප්රශ්නයට පිළිතුර ලබා නෙනවා. 

(අ) (i) 2020 වර්ෂනේ නකොළඹ දිසත්්රික්කනේ වතු ආරිතව 
හඳුනා ුත් නඩදුණ නරිගීන් සදඛයාව 348කි. 

 (ii) නකොළඹ දිසත්්රික්කනේ එක් එක් ප්රානද්ශීය නලාකම් 
නකොටිඨාසය අනුව සදඛයාව පහත ෙැක්නේ.  

 

 ප්රානද්ශීය නලාකම් 

නකොටිඨාසය 

වතු ආරිතව හඳුනාුත් නඩදුණ 

නරිගීන් සදඛයාව (2020) 

නකොළඹ   45 

සකඹි ුස්යාය   24 

නෙණීවල   95 

නහිමාුම   00 

පාදුක්ක   01 

කඩුනවල   00 

නකොනළොන්නාව   30 

කැස්බෑව   00 

නකිටිනටි 130 

මහරුම   06 

නමොරටුව   02 

රත්මලාන   13 

සීතාවක   02 

එකතුව 348 

23 24 

[ු ත ෙයාසි  ජයනසේකර  මහතා] 
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(iii) * නරිගීන් වාර්තා වීම පිළිබඳ ෙත්ත පද්ධසක නිසකපතා 

විශන්ලාෂණය කර අවොනම් ප්රනද්ශ ඉලක්කනකොට 

මදු ත මර්ෙන වැඩසටහන් දියත් කිරීම. 

 * කීට විෙයා සමීක්ෂණ සිදුකර වසදුත තත්ත්වයන් 

පුනරිකථනය කිරීම සහ එය මැඩ පැවැත්වීම සඳහා 

පියවර ුැනීම. 

 * වසදුත තත්ත්වවලදී ධූමායනය කිරීම. 

 * නමිසම් වර්ෂාවට නපර ජනතා සහභාගිත්වය 

වැ ලනකොට මදු තවන් නබ  ිවන සථ්ාන ඉවත් කිරීම 

සඳහා නයො කිරීම. 

 * ප්රජා බලුැන්වීම, නරිුය වැළැක්වීම සහ නිසි 

ප්රසකකාර ලබා ුැනීම පිළිබඳ පණිවුඩ 

ඉනලක්නරොනික් සහ විෙයුත් මාධය ඔසන්සේ 

සමාජුත කිරීම සහ නසෞඛය දවෙය නිලධා  

මටිටමින්, සායන තුළින් නමන්ම ජදුම ප්රනාරක 

රථ මාර්ුනයන්ෙ ජනතාව ෙැනුවත් කිරීම. 

 * නලික මදු ත වැඩසටහන සහ නසෞඛය 

අමාතයාදශනේ නමනහයවීනමන් ක්රියාත්මක වන 

“නවොලාබැකියා” නිය වයාපෘසකය - Wolbachia 
Project - ක්රියාත්මක කිරීම. නුනේනුොඩ සහ 

නකොළඹ මහ නුර සභානේ මටිටක්ට්ලියනනමිෙර 

නසෞඛය දවෙය නිලධා  නකොටිඨාසය තුළ 

ප සරයට නවොලාබැකියා බැක්ටී යාව සණීත 

මදු තවන් ොහ න ලදී. නවොලාබැකියා ආසාදිත 

මදු තවන් තුළ නඩදුණ වයිරසය වර්ධනය වීම දුර්වල 

නේ. ඒ මටලන් නඩදුණ  වයිරසය මදු තවන් හරහා 

සම්නප්රේෂණය වීම පාලනය නේ.  

 

(ආ) පැන නනොනඟී. 
 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ු ත කථානායකතුමනි, මනේ පළවැනි අතු ත ප්රශ්නය නමයයි.  

ු ත රාජය ඇමසකතුමියනි, කානලිචිත ප්රශ්නයක් නිසා නම් 

සඳහා ඔබතුමියට හැකි ආකාරනයන් පිළිතුරක් ලබා නෙයි කියා මම 

ණීතනවා. ඔබතුමිය ෙන්නවා, නසෞඛය නසේවා අධයක්ෂ ජනරාලාතුමා 

නකොවිඩ් පාලනය සම්බන්ධනයන් පසුගිය සසකනේ යම් නීසක රීසක, 

අලුත් නරුණලාසි වුයක් හඳුන්වා දුන් බව. ළඟදී පැවැත්වූ T 20 

නලික ට්සලාන ක්රිකටි තරුාවලිනේදී පවා නරඹන්නන්ට ඒ තරු 

බලන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඊනේ-නපනර්ො බදේලානද්ශනේ 

සකබුණු පාකිස්තානය හා බදේලානද්ශය අතර T 20 තරු තුනම 

නරඹන්න ජනතාවට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ලදකානේ පසුගිය 

සිට්රාො පවත්වපු මණීන්ෙ රාජපක්ෂ ට්සලාන පාපන්දු 

තරුාවලිනේත් අවසාන තරුය නරඹන්නට ජනාතවට අවස්ථාව 

ලබා දුන්නා. නත්, බටණීර ඉන්දීය නකොනෙේ පිල සහ ශ්රී ලදකා පිල 

අතර අෙ ුාලානලා පවත්වන පළ නටස්ටි තරුය නරඹන්න 

ජනතාවට අවස්ථාවක් ලබා දීලා නැහැ. මම ණීතන විධියට එො 

අවසර දීපු එක නහොඳයි. නමොකෙ, ෙැන් නලිකනේ හැම රටක්ම 

නසෞඛය නීසක රීසකවලට අනුව ්රීඩා තරු නරඹන්න අවසර ලබා 

දීලා සකනබනවා. ඒ නිසා බටණීර ඉන්දීය නකොනෙේ පිල හා ශ්රී ලදකා 

පිල අතර ුාලානලා පැවැත්නවන තරුය සඳහා නරඹන්නන්ට 

අවස්ථාවක් ලබා නෙන්න බැ ෙ?  

ගරු (වවදය) න්දර්ශිනී ර ාන්ුපුලල්මල්  මහත්මිය  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்பள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
 ු ත මන්ත්රීතුමා, නසෞඛය නසේවා අධයක්ෂ ජනරාලාවරයානුන් 

අහලා ඒ ුැන මම උත්තරයක් නෙන්නම්. නමොකෙ, විනශේෂ නහේතු 

ුැන සඳහන් කරන්න මට නම් අවස්ථානේදී බැහැ. ඒ නිසා මම 

එතුමානුන් විමසා ක තණු කාරණා ඉදි පත් කරන්නම්. 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ු ත කථානායකතුමනි, නෙවන අතු ත ප්රශ්නය ු ත නේ.සී. 

අලවතුවල මන්ත්රීතුමා අහනවා. 

 

ගරු මේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு பஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

ු ත නසෞඛය රාජය ඇමසකතුමියනි, විනශේෂනයන්ම 

ඔබතුමියනුන් පැහැදිලි කර ුැනීමක් සඳහා සහ අවධානය නයො 

කරවීම සඳහා මා නම් අතු ත ප්රශ්නය අහනවා. ු ත ජිබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමානේ ප්රශ්නය සකනබන්නන්ත් නඩදුණ නරිුය 

සම්බන්ධනයන්. එක පැත්තකින්, මා ණීතනවා නකොවිඩ් - 19 

තත්ත්වය තුළ  නරිහලාවල සකබුණු කාර්ය බහුල තත්ත්වය නිසා 

නඩදුණ නරිුය සම්බන්ධනයන් අවධානය අඩු වුණාෙ  කියලා.  ඒක 

නකොළඹ විතරක් නනො නවයි, රට පුරාම වයාේතනවලා සකනබනවා. 

විනශේෂනයන්ම අනේ ප්රනද්ශය තුළ නුොවිතැන් කරන නුොවි මහත්ම 

මහත්මීන්ට, වුා  කරන අයට මී උණ හැදිලා ජීවිතක්ෂයට පත් 

නවනවා. ට් තණෑුල දිස්ත්රික්කනේ විතරක් නනොනවයි, ලදකාව 

පුරාම නුොවිතැන් කරන ප්රනද්ශවල නම් වනනකොට මී උණ නරිගීන් 

ප්රමාණය විශාල ව ශනයන් වැ ලනවලා සකනබනවා. නම් 

සම්බන්ධනයනුත් අවධානය  නයො කරන්න ඕනෑ.  ට්ුරරට 

බණීන්න කලින් ඔවුන්ට tablet එකක් නෙනවා. නකොවිඩ් - 19 

තත්ත්වය තුළ නම් සම්බන්ධ  කරන ෙැනුවත් කිරීම් ප්රමාණවත් 

නැසක නිසා නවන්න ඇසක, මී උණ හැදිලාත් විශාල ප්රමාණයක් 

ජීවිතක්ෂයට පත්නවලා සකනබනවා. නම් සම්බන්ධනයන් විනශේෂ වැඩ 

පිළිනවළක් ක්රියාත්මක කරනවාෙ කියලා මම ඔබතුමියනුන් ෙැන 

ුන්න කැමැසකයි. 

 
ගරු (වවදය) න්දර්ශිනී ර ාන්ුපුලල්මල්  මහත්මිය  
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி 

பர்னாந்துபுள்பள) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle) 
ු ත කථානායකතුමනි, මා ණීතන්නන් ු ත මන්ත්රීතුමා ඉතාම  

වැෙුත් ප්රශ්නයක් මතු කනළේ. මී උණත් විශාල මහජන නසෞඛය 

ප්රශ්නයක් නවලා සකනබනවා. නත් පසුගිය කාලනේ නකොවිඩ් 

නරිගීන් වැ ල වීම නහේතුනවන් නකොවිඩ්  සඳහා වැ ල අවධානයක් 

නයො කිරීම නිසා  නපො ල නපො ල අතපසුවීම් සිදු වුණත්, නසෞඛය 

දවෙය නිලධා න් හරහා විනශේෂනයන්ම ඒ නුොවි සවිධාන 

ෙැනුවත් කරලා, ට්ුරරට බණීන්න කලින් doxycycline ප්රසකකාරය 

ුත්නතොත්  මී උණ හැදීම වළක්වා ුන්න පුළුවන්. ඒ ුැන අනේ 

අවධානය නයො කරන්නම්.  

 
ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්න අදක ෙ -1830න2021- (2), ු ත නාමර සම්පත් ෙසනායක 

මහතා. - [සභා ුර්භය තුළ නැත.] 
 

නෙවන වටය.  

25 26 



පාර්ලිනම්න්තුව 

 අත්යන්ත්ර මේෂ කර්මාන්තය  ආමයෝජා  අවස්ථා 
மகத்தறி சநெவுக் மகத்சதாழில்: முதலீட்டு 

வாய்ப்புக்கள் 
HANDLOOM TEXTILE INDUSTRY: INVESTMENT 

OPPORTUNITIES 
 

840/2020 
 

3. ගරු බුේධික පතිරණ මහතා (ගරු ෂාණක්කියන් 
රාජාුලත්තිරන් රාසමාණික්කේ මහතා මවනුවට)  
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண - மாண்புமிகு ொணக்கியன் 

ராஜபுத்திரன் இராெமாணிக்கம் ொர்பாக) 

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. 
Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam)  

කර්මාන්ත අමාතයතුමානුන් ඇසූ ප්රශ්නය - (1):  

(අ) (i) මඩකළපුව දිසත්්රික්කය, අත්යන්ර නේෂ 
කර්මාන්තය සඳහා ප්රසිද්ධියක් උසුලන බවත්; 

  (ii) අත්යන්ර නේෂ කර්මාන්තය තුළින් වැ ල වශනයන් 
ආනයිජන අවසථ්ා ලබා ුත හැකි බවත්; 

 එතුමා ෙන්නන්ෙ? 

(ආ)  (i)  මඩකළපුව දිසත්්රික්කනේ අත්යන්ර නේෂ 
කර්මාන්තශාලා කිණීපයක් ඉදිකිරීමට පියවර 
ුන්නන්ෙ; 

 (ii) ඉහත අ(ii)ණී සඳහන් ආනයිජන අවසථ්ා සෘජුවම 
කර්මාන්තනේ නියැනලන්නන්ට ලබාදීමට පියවර 
ුන්නන්ෙ; 

 යන්න එතුමා නමම සභාවට ෙන්වන්නන්ෙ? 

(ඇ) නනො එනසේ නම්, ඒ මන්ෙ? 
 
 

மகத்சதாழில் அமமச்ெமரக் பகட்ட வினா: 

(அ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டம் மகத்தறி சநெவுக் மகத் 

சதாழிலுக்குப் பிரபல்யமானது என்பமதயும்; 

 (ii) மகத்தறி சநெவுக் மகத்சதாழிலின்மூைம் அதிக 

மான முதலீட்டு வாய்ப்புக்கமளப் சபற்றுக் 

சகாள்ள முடியும் என்பமதயும்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ெிை மகத்தறி 

சநெவுக் மகத்சதாழிற்ொமைகமள நிர்மாணிப் 

பதற்கு நடவடிக்மக பமற்சகாள்ளப்படுமா 

என்பமதயும்; 

 (ii) பமபை அ(ii)இல் குறிப்பிடப்பட்ட முதலீட்டு 

வாய்ப்புக்கமள பநரடியாக மகத்சதாழிலில் 

ஈடுபடுகின்றவர்களுக்குப் சபற்றுக்சகாடுப் 

பதற்கு நடவடிக்மக பமற்சகாள்ளப்படுமா 

என்பமதயும்; 

 அவர் இச்ெமபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்பறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Industries:  

(a) Is he aware that - 

 (i) the Batticaloa District is well known for 
handloom textile industry; and 

 (ii) more investment opportunities are available in 
the handloom textile industry? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether steps will be taken to establish some 
handloom textile factories in Batticaloa District; 
and 

 (ii) whether steps will be taken to provide aforesaid 
investment opportunities stated in (a)(ii) to the 
individuals who are directly involved in the 
industry? 

(c)   If not, why? 
 

ගරු දයාසිරි ජායමස කර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயபெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ු ත කථානායකතුමනි, කර්මාන්ත අමාතයතුමා නවනුනවන් මා 

එම ප්රශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාමේසය මත තබ  ලද පිළිතුර  
* ெபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட விமட: 

* Answer tabled: 
 

(අ) (i) ඔේ. 

 (ii) ඔේ. 

(ආ) (i) නැත. 

  නැ නඟනණීර පළාත් සභානේ කර්මාන්ත නෙපාර්තනම්න්තුව 
විසින් ෙැනට මඩකලපුව දිසත්්රික්කනේ නේෂ කර්මාන්ත 
පුහුණු මධයසථ්ාන 37ක් පවත්වානුන යනු ලබන අතර එම 
මධයසථ්ානවල සෑම වර්ෂයක් පාසාම නේෂ කර්මාන්ත 
පුහුණුව ලබන සදඛයාව 334කි. ෙැනට එම ප්රනද්ශනේ නේෂ 
කර්මාන්ත පුහුණු මධයසථ්ාන පවත්වානුන යන නත් 
අත්යන්ර නේෂ කර්මාන්තශාලා පවත්වානුන යාමක් 
නනොමැත. එනසේම රජය විසින් නමම ප්රනද්ශනේ අත්යන්ර 
නේෂ කර්මාන්තශාලා ආරම්භ කරන්නන් නැසක අතර, නව 
ආනයිජකයින් ඉදි පත් වීමට බලානපොනරොත්තු වන්නන් 
නම් නම් සඳහා අවශය සහාය ලබා දිය හැක. 

 (ii) පැන නනොනඟී. 

 

(ඇ) පැන නනොනඟී.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ප්රශ්න අදක ෙ -1830න2021- (2), ු ත නාමර සම්පත් ෙසනායක 

මහතා.  

 

ගරු බුේධික පතිරණ මහතා 
(மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண)  

(The Hon. Buddhika Pathirana)  

ු ත කථානායකතුමනි, ු ත නාමර සම්පත් ෙසනායක 

මන්ත්රීතුමා නවනුනවන් මා එම ප්රශන්ය අහනවා. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ු ත කථානායකතුමනි, රාජය නසේවා, පළාත් සභා හා පළාත් 

පාලන අමාතයතුමා නවනුනවන් මා එම ප්රශ්නයට පිළිතු ත ලබා දීම 

සඳහා සසක නෙකක කාලයක් ඉලාලා සි නවා.  
 

රශ්් ය මතු දි කදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිමයෝග කර  ලදී. 
வினாமவ மற்சறாரு தினத்திற் ெமர்ப்பிக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Question ordered to stand down. 
 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ු ත කථානායකතුමනි, මට රීසක ප්රශ්නයක් සකනබනවා. 

27 28 



2021  නනොවැම්බර්  23  

 මීට කලිනුත් අවස්ථා නෙකකදී මා නම් කාරණය ඔබතුමානේ 

අවධානයට නයො කළා, ස්ථාවර නිනයිු 3 (2) යටනත්. ු ත 

කථානායකතුමනි, නම් සභානේ ආසන පැනවීම ඔබතුමාට ව න් 

වර නවනස් කරන්න පුළුවන්. විනශේෂනයන්  ු ත පූජය අතුරලිනේ 

රතන ණීමි, ඒ වානේම ු ත අලි සේ  රහීම් කියන මන්ත්රීව තන් 

නෙනෙනා විපක්ෂනේ ඉදි  නපළ ආසනවල  ඉන්නන්.  

එතුමන්ලා හැම ොමත් ආේඩුවට ඡන්ෙය නෙනවා; ආේඩුවත් 

එක්ක කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා  මම ණීතන හැ යට නම් ආසන 

පනවන විධිය වැරදියි, ු ත කථානායකතුමනි. විපක්ෂනේ ඉදි  

නපළ ආේඩු පක්ෂනේ නිනයිජිතයන් නෙනෙනනක් ඉන්නවා කියන 

එක හ යට ඔත්තුකාරනයි නෙන්නනක් ඉන්නවා වානේ. ඔබතුමාට 

මීට කලින් අවස්ථා නෙකක  මම නම් ක තණ මතක් කළා.  

අතුරලිනේ රතන ණීමියන්ට ඉදි  නපළ අසුනක් ඕනෑ නම් ආේඩු 

පක්ෂනයන් දුන්නාට අපට ප්රශ්නයක් නැහැ. අලි සේ  රහීම්  

මන්ත්රීතුමා හැම ොමත් ආේඩුවත් එක්ක ඉන්නන්. නම්ක 

ඔබතුමානුන් දිගින් දිුටම ඇහුවාට විසඳුමක් නැහැ. ක තණාකර 

නම් ප්රශ්නය විසඳලා නෙන්න, ු ත කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඒක පක්ෂවල තීරණයක්. ඒක අොළ 

පක්ෂවලින් ුත්ත තීරණයක්. ඒකට අපට මැදිහත් නවන්න 

පුළුවන්කමක් නැහැ. 
 

ගරු දයාසිරි ජායමස කර මහතා  
(மாண்புமிகு தயாெிறி ஜயபெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 

Sir, I rise to a point of Order.  

අනේ නලින් බේඩාර මැසකතුමා සම්ප්රොය  කිනයේනවොත් 

නහොඳයි.   ඕනෑම පක්ෂයක පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීවරනයක් ඒ 

පක්ෂනයන් එනවා නම්, සාමානයනයන් ඉදි  නපළ ආසනයක් නෙන 

එක තමයි සාමානය සම්ප්රොය. එතුමා විපක්ෂනේ ඉඳලා ආේඩුවට 

සහනයිුය නෙනවාෙ, නැද්ෙ කියන එක ඒ නුොලාලන්නේ 

නපෞද්ුලික තීරණයක්. නත් ඔබතුමාට අයිසකයක් නැහැ, ඒ 

නුොලාලන් ආේඩුවට සහාය නෙන ණීන්ො නම් පැත්තට තලාලු 

කරන්න, ු ත මන්ත්රීතුමනි.   ඔබතුමා වුණත් නහට සමගි ජන 

බලනේුනයන් අයින් නවලා නපෞද්ුලිකව නවනම 

පාර්ලිනම්න්තුවට ආනවොත්  ඔබතුමාටත් ඉදි  නපළ අසුනක් 

සකනයයි. ඔබතුමාට අයිසකයක් සකනබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිනම්න්තු 

සම්ප්රොය නහොිමන් කියවලා ආනවොත් ඒ ප්රශ්නයට පිළිතුරක් නසොයා 

ුන්න පුළුවන් නවයි.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

What is your point of Order?  

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු ත කථානායකතුමනි, කලකට නපර ස්ලිම් මන්ත්රීව ත 

කිණීපනෙනනක් ආේඩුවට සහනයිුය දුන්නා. මම ඔබතුමානුන් 

ඉලාලීමක් කළා, ඒ අය ආේඩු පක්ෂනේ නුොඩට ොන්න කියලා. 

විපක්ෂනේ, අනේ නුොඩට නනොනවයි. ඔබතුමා ඒ අනුව ඒ 

නුොලාලන් වා ල නකනරේවා, ආේඩු පක්ෂනේ මන්ත්රීව තන් එක්ක. 

ඉසකන්, නම් නෙපළ ඉන්නන් අනේ විපක්ෂනේ නුොනඩ්. එනහම 

ඉන්න බැහැ. ඔබතුමා ස්ලිම් මන්ත්රීව ත සියලුනෙනාම ආේඩු 

පක්ෂනේ නුොඩට ෙැම්නම්. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඒක ඒ පක්ෂවලින් ුත්ත තීරණයක්.  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක වැරදියි. පළවැනි නේළිනේ ඉන්න බැහැ.  
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ු ත කථානායකතුමනි, නම් සම්ප්රොය තීරණය කරන්නන්                     

ු ත කථානායකතුමා විසින්. නම් සම්ප්රොය පිළිබඳ ක තණු      

ඉදි පත් කරන්න පුළුවන්. නත් ු ත කථානායකතුමනි,  

මන්ත්රීවරනයට්නේ ආසනය සම්බන්ධ තීරණය ුන්නන් ඔබතුමා. 

ඒක තමයි  පාර්ලිනම්න්තු ඉසකහාසය පුරා සිද්ධ නවලා සකනබන 

සම්ප්රොය. අවු තදු 70කට වැ ලයි ෙැන් ඒකට.  ඒක නනොෙැන 

නනොනවයි නම් කථා කරන්නන්. ඒ වානේම ඒ ුැන නනොෙැන කථා 

කිරීනමන් රට රවටිටන්න පුළුවන්, රට රවටිටපු කානලා අමතක 

නිසා. නම් කථා කරන අයම නම් පැත්නත් ඉඳනුන ආේඩු කරපු 

කාලනේ, වි තද්ධ පක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායකතුමා අෙ මම ඉන්න 

තනතුනර් ඉන්නනකොට ටීඑන්ඒ එනක් සුළු මන්ත්රී සදඛයානවන් 

විපක්ෂ නායක පත් කළා. ඒ මන්ත්රීව තන්ට ලා ආසන දීලා අනේ 

ණීටපු අමාතයව ත පවා නෙවැනි ආසන නේළිනයන් එහාට තලාලු 

කළා.  

එතුමන්ලාත් හැම ොම ඡන්ෙය දුන්නන් ආේඩුව එක්ක. එො 

නැටලටලා වනනයක්වත් කිේවාෙ ඒක සම්ප්රොය විනරිධියි කියලා? 

ු ත කථානායකතුමනි, අපි එො විපක්ෂ නායක ධුරය නවනස ්

කරන්න කියලා කිේවා. නත් අපි කවොවත් ඒක සම්ප්රොය 

විනරිධියි කියලා කිේනේ නැහැ. එවකට  ණීටපු කථානායකතුමා 

තීරණය කරලා, ඒ නවලානේ ඒ පැත්තට විපක්ෂ නායකකම දීලා, 

ලා පුටු නේළිය දුන්නා. ඒක හ යි කියලා ු ත ලක්ෂ්මන් 

කි ඇලාල මැසකතුමා නැටලටලා කථා කළා, සභානායක හැ යට. 

නත්, එතුමන්ලාත් හැම ොම ඡන්ෙය දුන්නන් ආේඩුව එක්ක. 

එනහම නම්, එො කියන්න සකබුණානන් ගිණීලාලා ආේඩුව පැත්නත් 

ඉඳුන්න කියලා. 

 

ගරු මහින්දා න්ද අලුත්ගමමේ මහතා (කිෂිකර්ම 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக - கமத்சதாழில் 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of  
Agriculture) 

ලදකානේ පළනවනි වතාවට ආේඩුවයි, විපක්ෂයයි - [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

"ඉදල, ඉදල, ඉදලි කියන කථාවට  ඒවා කරන්නන්. 

කිසිම සාධාරණත්වයක්, සතයයක්, පෙනමක්, නජයෂ්ඨත්වයක් 

නහි පාර්ලිනම්න්තු සම්ප්රොයක් ු ත කරලා නනොනවයි නම් 

29 30 



පාර්ලිනම්න්තුව 

හැසිනරන්නන්. හැම ොම උනද්ට කථානායකතුමාට නමොකක් හ  

කරෙරයක්, ප්රශ්නයක් ඉදි පත් කරනවා. ඒ වානේ කනුාටුොයක 

තත්ත්වයට ලදකා පාර්ලිනම්න්තුව පත් කරන්න එපා. 

විනශේෂනයන්ම වි තද්ධ පාර්ශ්වනේ ප්රධාන සදවිධායකතුමානුන් 

මම ඉලාලා සි නවා එනහම හැසිනරන්න එපා කියලා.  

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නබොනහොම ස්තුසකයි. ඔබතුමා සතයය ප්රකාශ කළා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 

ගරු රසන්  රණතුාග මහතා (සාචාරක අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க - சுற்றுைாத்துமற அமமச்ெர்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of  Tourism) 
2015දී ජනාධිපසකවරණනයන් පසන්සේ - [බාධා කිරීමක්] අපට 

බහුතරය සකිනයදී අුමැසකකම දුන්නන් රනිලා විමසිදහ 

මහත්තයාට. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, I rise to a point of Order. මනේ නම සඳහන් කළා, ු ත 

කථානායකතුමනි.  

ු ත කථානායකතුමනි, මම කථා කනළේ වර්තමාන 

පාර්ලිනම්න්තුනේ ඔබතුමා ආරම්භ කළ සම්ප්රොය ුැන. ස්ලිම් 

මන්ත්රීව ත  අනපන් අයින් වුණාම ඔබතුමා එතුමන්ලා  අනේ 

නුොනඩ් සකේනේ නැහැ, ආේඩුනේ නුොඩට ෙැම්මා. අපි කියන්නන් 

නමතුමන්ලාත් ආේඩුනේ නුොඩට ොන්න කියලා. එච්නරයි. 
 

ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ු ත ඉම්රාන් මහරූ ් මන්ත්රීතුමාට ප්රකාශයක් කරන්න 

සකනබනවා ලු. 

 

ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා 
(மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப்) 

(The Hon. Imran Maharoof) 
நன்றி, சகௌரவ ெபாநாயகர் அவர்கபள! இன்று 

எங்களுமடய கிண்ணியாப் பிரபதெத்திபை குறிஞ்ொக்பகணி 

என்ற இடத்திபை ஓர் அனர்த்தம் நமடசபற்றிருக்கின்றது. 

குறிஞ்ொக்பகணிப் பாைம் இந்த அரொங்கத்தினால் மீள 

அமமக்கப்பட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற ெந்தர்ப்பத்திபை, அதற்குப் 

பதிைாக அங்கு தற்காலிக ஏற்பாடாகச் செய்யப்பட்ட 

படகுப்பாமதசயான்று விபத்துக்குள்ளாகியதால், இதுவமர 06 

பபாோ்வமர இறந்திருப்பதாகத் தகவல் கிமடத்திருக்கிறது. 

இவர்களில் கூடுதைானவர்கள் பாடொமை செல்கின்ற ெிறிய 

மாணவ, மாணவிகள்! இன்று இது பாாியசதாரு பிரச்ெிமன 

யாகக் காணப்படுகின்றது.   

இதற்கு முன்னர் இந்தக் குறிஞ்ொக்பகணிப் பாைம் 

சதாடர்பில் நான் இங்கிருக்கின்ற எங்களுமடய சகௌரவ  

சநடுஞ்ொமைகள் அமமச்ெர் அவர்களிடம் ஒரு பகள்விமய 

எழுப்பியிருந்பதன். அதாவது, இந்தப் பாைத்மத மீள 

நிர்மாணிப்பதற்கு முன்னர் இதற்கான பதிற்பாமதசயான்மற 

நிர்மாணிக்கபவண்டிய கட்டாயம் இருக்கின்றது. அமத 

நிர்மாணிக்காமல் எப்படி நீங்கள் இந்த விடயத்மத 

ஆரம்பிக்கின்றீர்கள்? என்று பகட்ட ெந்தர்ப்பத்திபை, இோ்வ் 

விடயத்துக்குப் சபாறுப்பான இராஜாங்க அமமச்ெர் அவர்கள் 

அமத நக்கைாக எடுத்துக்சகாண்டார். ஆனால், இன்று பை 

உயிர்கள் காவுசகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கான 

தற்காலிக மாற்றுப் பாமதக்கு என்ன நடந்தது? இன்று 

அனர்த்தத்மத ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற இந்தப் படகுப்பாமத 

யாருமடய அனுமதியுடன் இயங்கியது? இது ெட்டப்படி 

இயங்கியதா அல்ைது ெட்டவிபராதமாக இயங்கியதா? இதற்கு 

யார் சபாறுப்புக்கூற பவண்டும்? RDA சபாறுப்புக்கூற 

பவண்டுமா அல்ைது கிண்ணியா நகர ெமப சபாறுப்புக்கூற 

பவண்டுமா? என்பது சதாடர்பில் கவனம்செலுத்தி, உாிய 

நடவடிக்மக எடுக்க ஆவன செய்யபவண்டுசமனக் பகட்டுக் 

சகாள்கின்பறன்.   

 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 
 

 ැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ු ත රවු ් හකීම් මන්ත්රීතුමානේ ප්රශන්ය නමොකක්ෙ? 

 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

මම මහාමාර්ු අමාතයතුමාට ස්තුසකවන්ත නවනවා, නම් 

ස්ථානනේ පාලම සෑදීමට ප්රසකපාෙන නවන් කිරීම පිළිබඳව. ෙැන් 

සකනබන ප්රශ්නය නම්කයි. ඔබතුමන්ලානේ මාර්ු සදවර්ධන 

අධිකා ය ෙලා අය නනොකර මගී ප්රවාහනය සඳහා ferry service 

එකක් ොන්න ලැහැස්සක කරලා, ලබන මාසනේ ඉඳලා ඒක 

ක්රියාත්මක කරන්නට උත්සාහයක් සකබුණා.  

නත් ඒ අතරතුරදී ප්රවාහනය කරන්න ලබා දුන් නම් ferry 

එකට කිසිම අනුමැසකයක් නැහැ. මාර්ු සදවර්ධන අධිකා නේ 

අනුමැසකයකින් නතොරව, මගී ප්රවාහනය සඳහා නමවැනි ප්රමිසකනයන් 

අඩු ferry එකකට ඉඩකඩ ලබාදීම තුළ තමයි, නම් නේෙවානකය 

සිදු නවලා සකනබන්නන්. ු ත කථානායකතුමනි, ක තණාකර 

ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව නපොඩ්ඩක් නහොයා බලලා, අවශය කටයුතු 

කරන්න කියලා මම ඉලාලා සි නවා. නම් වානේම සිද්ධියක් 

එක්ෙහස් නවසිය අනූ ුණන්වල  මූතූර්වලත් සිද්ධ වුණා. ඒ 

සිද්ධිනේදී 1ෙ0නෙනනට් මැ තම් කෑවා. ට් තඤ්ඤදනක්ණි කියන 

ප්රනද්ශනේ ඉඳලා නප ය කින්නියා කියන ප්රනද්ශයට 

කිනලිමීටරයක වානේ දුරක් හුෙ හරස් කරලා යා යුතුයි. නම්කට 

ඔබතුමන්ලා නහොඳ පියවරක් අරනුන සකිනයදීත්, අවාසනාවට 

වානේ මාර්ු සදවර්ධන අධිකා නේ අනුමැසකයකින් නතොරව මගී 

ප්රවාහනයට නමවැනි ප්රමිසකනයන් නතොර  ferry එකකට  අනුමැසකය 

ලබා දුන්නන් නකොනහොමෙ කියන එක අපට ප්රශ්නයක්. 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ස්ථාවර නිනයිු 27(2) යටනත් ප්රශ්නය, ු ත සජිත් නප්රේමොස 

මැසකතුමා. නක නයන් ඉදි පත් කරන්න, ු ත විපක්ෂ 

නායකතුමනි. 
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[ු ත  දිනන්ෂ් ුණණවර්ධන  මහතා] 
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ගරු සජිත් මර මදාස මහතා (විරුේධ පාර්ශ්්වමේ 

 ායකතුමා)  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa -Leader of the Opposition) 
ු ත කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිනයිු 27(2) යටනත් මනේ 

ප්රශ්නය ඉදි පත් කිරීමට නපර නම් කාරණය කියන්න මට සුළු 

නවලාවක් ලබා නෙන්න, අෙ පාන්ෙර සිදු වූ සිද්ධිය පිළිබඳව 

කියන්න. කින්නියා සහ ට් තඤ්ඤදනක්ණි අතර පා තවක් නපරළීම 

නිසා 7නෙනනක් මිය නුොස් සකනබනවා. 11නෙනනක් නරිහලාුත 

නවලා සි නවා.  තුන්නෙනනක් අතු තෙහන් නවලා සකනබනවා.  නම් 

සිද්ධිය අෙ උනද් 7.30ට පමණ තමයි සිද්ධ නවලා සකනබන්නන්.  

විනශේෂනයන්ම අනේ ු ත නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු ඇමසකතුමාට 
මම මතක් කරන්න කැමැසකයි, පසුගිය අනප්රේලා මාසනේ 11වැනි ො 
ු ත නිමලා ලාන්සා රාජය ඇමසකතුමා ගිණීලාලා නම් ප්රනද් ශනේ 
පාලමක් ඉදිකිරීම සඳහා ලා ුලා සකයලා, ඒ වැඩ කටයුතු 
ක්රියාත්මක කරන්න උත්සාහ ෙැ තවත්, ඒ වැඩ කටයුතු අඩාළ 
නවලා සකනබනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමානේ අවධානය නයො 
කරලා, ආරම්භ කරන්නට නයදුණු ඒ කටයුත්ත කලා යවන්නන් 
නැතුව ඉක්මනින්  කරන්නට කටයුතු කරන්න කියලා මම 
ඉලාලීමක් කරනවා. 

එම පා තනේ 20නෙනනක් ණී යා කියන ආරදචිය තමයි අපට 
ලැබුනේ. රාජය මැදිහත්වීනමන් විපතට පත්වුණු ඒ පවුලාවලට 
උප ම සහන  ක, වන්දි  ක ලබා නෙන්න  කියලා මා ඉලාලීමක් 
කරනවා. ඒ වානේම, ඒ පා තව ක්රියාත්මක කරපු ආකාරය ුැනත්, 
එණී නීතයනුකූලභාවය පිළිබඳවත් නිසි, විධිමත් පරීක්ෂණයක් 
පවත්වන්න කියන නයිජනාවත් මම නම් සභාවට ඉදි පත් 
කරනවා. එම සිදුවීනමන් විපතට පත් පවුලාවල සියලු නෙනාට නම් 
ු ත සභානේත්, අප සියලු නෙනානේත් බලවත් කනුාටුව සහ 
නශිකය නම් අවස්ථානේ ප්රකාශ කරනවා. 

 
මපෞේගලිකව දැනුේ දීමමන් ඇසූ රශ්් ය 

தனி அறிவித்தல் மூை வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

රක්ෂණ නිමයෝජිතයන්ට  වැටුේ ක්රමයක් 
සහ සමාජා ආරක්ෂණ ක්රමයක් 

காப்புறுதி முகவர்களுக்கான  ெம்பளத் திட்டமும்  

ெமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டம்  
SALARY SCHEME   AND  SOCIAL SECURITY SCHEME  FOR 

INSURANCE AGENTS  
 

ගරු සජිත් මර මදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ු ත කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිනයිු 27 (2) යටනත් මම 

පහත සඳහන් ප්රශ්නය ඉදි පත් කරනවා. 

ු ත කථානායකතුමනි, රක්ෂණ කර්මාන්තය තුළ නසේවය 
සපයනු ලබන ප්රධානතම කේඩායම වන්නන් රක්ෂණ ඔේපු 
අනළවි කිරීම තුළින් රක්ෂණ සමාුම් සඳහා නව ආනයිජන 
රැනුන එන රක්ෂණ නිනයිජිතයන්ය. රක්ෂණ සමාුම් විසින් 
රක්ෂණ නිනයිජිතයන් ිස්වාධීන නකොන්රාත්ක තවන්ි නලස අර්ථ 
ුන්වා සැලකීම තුළින් ඔවුන් නසේවක අයිසකවාසිකම් සහ වරප්රසාෙ 
අණීමි පි සක් බවට පත් කර සකනබනවා. නම් වනවිට රක්ෂණ 
කර්මාන්තනේ නියැලී සි න්නන් 4ෙ,000ක් පමණ පි සක් වුවෙ, 
නම් වනවිට ලක්ෂ නෙකකට ආසන්න පුහුණු රක්ෂණ 
නිනයිජිතයන් පි සක් රැකියානවන් ඉවත්වීමට ෙ නමය ප්රධාන 
නහේතුවක් වී සකනබනවා. නමම ක්නෂේරය තුළ නියැලී සි න රක්ෂණ 
නිනයිජිතයන් හා ඒ වානේ කිණීප ුණණයක් වන ඔවුන්නුන් 

යැනපන්නන්නේ ආරක්ෂාව හා සුබසාධනය ඔවුන්නේ රැකියාවට 
නීසකමය පිළිුැනීමක් නනොමැසකවීම තුළ ුැටලු සහුත වී 
සකනබනවා.  

ඒ අනුව නමය ජාසකක වැෙුත්කමකින් යුතු ුැටලුවක් 
වශනයන් සලකා පහත සඳහන් ප්රශ්නවලට නිශ්චිත පිළිතු ත හා 
පැහැදිලි කිරීම් රජනයන් බලනපොනරොත්තු නවනවා. 

 

(1) ජීවිත රක්ෂණ නිනයිජිතයින් සඳහා සි්තර මූලික වැටුපක් 
ණීමි නනොවන නත්, 2000 අදක 43 ෙරන රක්ෂණ 
කර්මාන්තය විධිමත් කිරීනම් පනත පෙනම් කරනුනම 
අනනක් සමහර රක්ෂණ නිනයිජිතයන් සඳහා මූලික වැටුේ 
ලබා නෙනවා. නමනසේ එකම පනතක් පෙනම් කරනුන 
එකම කාර්යය කරන නෙපි සකට නෙයාකාරයකට 
සලකන්නන් නකනසේෙ? ජීවිත රක්ෂණ නිනයිජිතයින් 
සඳහා ෙ මූලික වැටුේ ණීමි කර දීමට රජය පියවර ුන්නන්ෙ? 
එනසේ නම්, එම පියවර නමොනවාෙ?  

(2) නසේවක අර්ථසාධක අරෙලා පනනත් ිරක් කත වෘත්තීන්ි 
යන නකොටසට ිරක්ෂණ නිනයිජිතයන්ි යන්න ෙ ඇතුළත් 
වන නසේ සදනශිධනය කිරීමට රජය කටයුතු කරන්නන්ෙ? ඒ 
සඳහා නම් වනවිට නුන ඇසක ක්රියාමාර්ු කවනර්ෙ? නමම 
නීසක පාර්ලිනම්න්තුව නවත නුන ඒමට කටයුතු කරන්නන් 
කවොෙ? 

(3)   නමම රක්ෂණ නිනයිජිතයන්ට නසේවක අර්ථසාධක 
අරෙලා ණීමිකම - EPF - නහ  ි නසේවා නියුක්සකකයන්නේ 
භාරකාර අරෙල - ETF -, පා නති කක ණීමිකම, කාර්මික 
ආරාවුලා පනත යටනත් වන ආරක්ෂාව, කාලීනව රනටි සිදු 
වන වැටුේ වැ ලවීම් ණීමිකම, අය වැය සහන නහ  ිකම්ක ත 
විනිශන්ය සභා මටලන් ලබා නෙනු ලබන සහන ලබා ුැනීමට 
ණීමිකම නනොමැසක බව රජය ෙන්නන්ෙ? සෑම 
නසේවකනයට්ටම ණීමි විය යුතු ඉහත ණීමිකම් රක්ෂණ 
නිනයිජිතයන් සඳහා ෙ ලබා දීමට නිසි මනේෙයක් සකස ්
කිරීමට රජය කටයුතු කරන්නන්ෙ? එනසේ නම්, එම 
මනේෙය ට්මක්ෙ? 

(4)   නමමටලන් EPF සහ ETF අරෙලා සඳහා ොයකත්වය 
සපයන සාමාජිකයන් සදඛයාව එකවර 4ෙ,000කට වැ ල 
පි සකනුන් වැ ලකර ුැනීම තුළින් එම අරෙල වර්ධනය 
කර ුැනීමට හැකියාව පවසකන අතර, එමටලන් සිදු කරන 
ආනයිජන මටලන් ොයකයන්ට වැ ල වාසි අත්කර දිය හැකි 
බව රජය නනොෙන්නන්ෙ? ඒ පිළිබඳව රජය අධයයනයක් 
කර සකනේෙ? 

(5) රනටි ආර්ිතකයට ෙක්වන ොයකත්වය සහ කර්මාන්තයක් 
නලස රක්ෂණ කර්මාන්තයට ෙක්වන ොයකත්වය 
සැලකිලාලට නුන නමම පි ස සඳහා ප්රමාණවත් සහ සි්තර 
සමාජ ආරක්ෂණ  නයිජනා මයක රැකවරණය ලබා 
දීම ජාසකක අවශයතාවක් බව රජය පිළිුන්නන්ෙ? එනසේ නම් 
නම් සම්බන්ධ ප්රසකපත්සකමය තීරණයක් නුන නීසක 
සම්පාෙනය සඳහා නමම පාර්ලිනම්න්තුවට  ඉදි පත් 
කිරීමට ප්රමාෙ වන්නන් මන්ෙ? 

 මම ු ත අමාතයතුමානුන් අවසාන වශනයන් ඉලාලීමක් 
කරනවා. ශ්රී ලදකානේ නමම ජීවිත රක්ෂණ කර්මාන්තය තුළ 
නසේවය කරන 4ෙ,000කට වැ ල නිලධා න්නේ නසේවක සුබසාධනය 
හා ආරක්ෂාව පිණිස පිණීටුවා ුත් සදුමයක් සකනබනවා, ිජීවිත 
රක්ෂණ නිනයිජිතයන්නේ සදුමයි නමින්. අනේ ු ත කම්ක ත 
අමාතයතුමා වතාවන් කීපයකදී නම් කේඩායම් හනවලා සකනබන 
බව මම ෙන්නවා. නැවත වරක් නම් සදුමනේ සාමාජිකයන් හා 
නිනයිජිත පි ස් හනවලා, නම් අයනේ ඉලාලීම් කාල වකවානු 
සණීතව ඉෂ්ට කරන්න කටයුතු කරන්න කියන කා තණික 
ඉලාලීමත් මම නම් අවස්ථානේදී ඉදි පත් කරනවා, ු ත 
ඇමසකතුමනි. 

ස්තුසකයි. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (කේකරු අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நிமல் ெிறிபாை த ெில்வா - சதாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Labour) 

ු ත කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිනයිු 27(2) යටනත් නම් 

ප්රශ්නය ඇසීම පිළිබඳව මම පළනවන්ම ු ත විපක්ෂ 

නායකතුමාට ස්තුසකවන්ත වනවා. නමොකෙ, නම් පිළිබඳව මමත්, 

මනේ අමාතයාදශයත් මාස හයක් සකස්නසේ ුන්නා ලෙ සාධනීය 

ක්රියාමාර්ු පිළිබඳව  ජනතාව ෙැනුවත් කිරීමට අවස්ථාවක් මට 

ඔබතුමා  ලබා දුන්නා.  

විනශේෂනයන් නම් රක්ෂණ නිනයිජිතයන් අත න් ජීවිත 

රක්ෂණ නිනයිජිතයන් සඳහා සි්තර වැටුපක් ණීමි නනොවන බව 

ඔබතුමා පිළිනුන සකනබනවා. එයට ප්රධාන නහේතුව තමයි, රක්ෂණ 

ආයතන විසින් ජීවිත රක්ෂණ නිනයිජිතයන් ිස්වාධීන 

ගිවිසුම්ක තවන්ි - independent contractors - නලස සලකා 

කටයුතු කිරීම. ඒ අනුව ජීවිත රක්ෂණ නිනයිජිතයන්හට මූලික 

වැටුපක් නුවීම නවනුවට නකොමිස් පෙනම මත නුවීම් සිදු කරන 

බව නිරීක්ෂණය නවනවා. එම නිසා අපට Wages Board එක 

යටනත් නහි නවනත් මයක් යටනත් නහි ඔවුන්ට වැටුපක් නියම 

කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඔවුන් උපයන නකොමිස් ෙලින් තමයි 

ඔවුන් ජීවත් වන්නන්. එම නිසා ඒ වයුහය නමොන ආකාරනයන් නහි 

නවනස් කර, ඔවුන් ිනසේවකයන්ි බවට ප වර්තනය කරන්න අපිට 

පුළුවන්ෙ කියන කාරණය පිළිබඳව නීසකමය ුැටලුවක් සකනබනවා. 

2000 අදක 43 ෙරන රක්ෂණ කර්මාන්තය විධිමත් කිරීනම් පනත 

යටනත් සඳහන් කර ඇසක වුන්සකවලින් පැන නටලන දනසකක 

අවණීරතා නහේතුනවන් කම්ක ත නෙපාර්තනම්න්තුවට නම් පිළිබඳව 

ඍජුව මැදිහත් වීමට බාධාවක්  සකනබනවා. එම තත්ත්වය පිළිබඳව 

මනේ අවධානය නයො කිරීනමන් අනතු තව, අුසකයට පත් වී ඇසක 

ජීවිත රක්ෂණ නිනයිජිතයන් අවස්ථා නෙකකදී -2021 ජූලි 21වන 

දින හා 2021 ඔක්නතිබර් 2ෙ වන දින- අප අමාතයාදශයට කැඳවා 

ඔවුන් සමඟ දීර් ව  සාකච්ඡා කළා.  ඒ සාකච්ඡා සඳහා රක්ෂණ 

ක්නෂේරනේ නියුතු සමාුම් එක්ව පිණීටුවා ුත් සදුමයට ආරාධනා 

කළත්, ඔවුන් එයට සහභාගි නනොවූ බැවින්, සාකච්ඡා මාර්ුනයන් 

නෙපාර්ශ්වයට පිළිුත හැකි ස්ිතරසාර විසඳුමකට එළනඹන්න බැ  

වුණා. නමොකෙ, රක්ෂණ සමාුම්වල හාම්පුතුන් නම් සාකච්ඡා 

සඳහා ඒමට අදිමදි කරනවා. මම අවසාන වශනයන් නහට දිනය 

දීලා සකනබනවා; ඒ රක්ෂණ සමාුම්වල හාම්පුතුන්ට පැමිණ නම් 

ප්රශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට, ඒ පිළිබඳව යම් එකඟතාවක් 

ඇසක කර ුැනීමට පුළුවන්ෙ කියා බලන්න. ඒ අවස්ථාව අපි ඔවුන්ට 

ලබා දිය යුතුයි.  

ු ත විපක්ෂ නායකතුමනි, නම් පිළිබඳව අපට නීසකමය ප්රශ්න 

කිණීපයට්ත් සකනබනවා. නම් කාරණය පිළිබඳව රක්ෂණ 

නිනයිජිතයන් කම්ක ත නෙපාර්තනම්න්තුවට පැමිණිලාලක් කළා. ඒ 

පැමිණිලාල කම්ක ත නෙපාර්තනම්න්තුනවන් විභාු කර, තීන්දුවක් 

නුන සකනබනවා නම් රක්ෂණ නිනයිජිතයන්ටත් EPF, ETF 

නුවන්න ඕනෑය කියලා. අප නෙන ලෙ ඒ තීන්දුව, රක්ෂණ සමාුම් 

ණීමික තවන් විසින් නරේෂ්ඨාධිකරණනේ නඩු අදක 

SCSPLA/408/2019 යටනත් අභිනයිුයට ලක් කර සකනබනවා.  

නම් අර්ථ නිරූපණය අනුව ඔවුන් නසේවකයන් හැ යට සලකා 

ඔවුන්නුන් නසේවක අර්ථසාධක අරෙලා එකතු කර ුන්න 

පුළුවන්ෙ, බැ ෙ කියන කාරණය ෙැන් නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදි නේ 

සකනබනවා. ඔබතුමා ෙන්නවා, නමය නරේෂ්ඨාධිකරණය හනේ 

විනිශ්නයට භාජන නවමින් පවසකන ක තණක් බව. අපි ඒ නඩුනේ 

ප්රසකලලයක් බලානපොනරොත්තුනවන් ඉන්නවා. නත්, 

නරේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබානෙන තීන්දුව අපට අනික් පැත්තට 

හරවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අවශය නීසක රීසක සම්පාෙනය කිරීනම්දී 

නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ කවු තත් එකතුනවලා ඒකට සහනයිුය 

දුන්නනොත්,  එම නිනයිජිතයන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම සඳහා 

අවශය නීසක ඇතුළත් Bill එකක් - legislation එකක් - නේන්න 

මම සූොනම්. එනහම නැත්නම්, EPF, ETF පිළිබඳ අණ 

පනත්වලට අවශය සදනශිධන නුන ඒමට මම සූොනම් බවත් 

ප්රකාශ කරන්න කැමැසකයි.   

ජීවිත රක්ෂණ නිනයිජිතයන්නේ නම් ප්රශ්නය පිළිබඳව මනේ 

අමාතයාදශය ඉතාම නමයශීලිභාවයකින් යුතුව කටයුතු කරනුන 

යනවා. නත්, පවසකන නීසක රාව තුළ, රක්ෂණ නසේවාව පිළිබඳව 

නීසකයක් සකනබනවා, ඒ වානේම අපි ලබා දුන් තීන්දුව අභිනයිුයට 

ලක් කරලා නරේෂ්ඨාධිකරණය ඉදි නේ නඩුවක් විභාු නවනවා. 

අපි ඒ නෙක විසඳාුන්න ඕනෑ. ඒ නෙක විසඳා ුත්තාට පස්නසේ 

අවශය නීසක සම්පාෙනය කළ යුතුයි. ුෘහ නසේවිකාවන්ටත් EPF, 

ETF සකබුනේ නැහැනන්. ඒ සම්බන්ධනයන් වන පනත මම ෙැන් 

නුනැලාලා සකනබනවා. එම නිසා, ු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

මැසකතුමානේ රජය කම්ක ත ජනතාවනේ සුබසාධනය සඳහා ුත 

යුතු පියවර අනිවාර්යනයන්ම ුන්නවා. ඒ සඳහා 

තන්නාන්නසේලානේ සහනයිුයත් අපට නනොපැකිළව ලබා 

නෙන්න කියා ඉලාලා සි නවා.  

ස්තුසකයි.  

 
ගරු සජිත් මර මදාස මහතා  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ු ත කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශනයන්ම නම් සභාව තුළ 

නබොනහි නෙනනට්ට අහන්න ලැනබන්නන් විපක්ෂය විසින් රජය 
පිළිබඳව කරනු ලබන විනේනන. නත්, ු ත නිමලා සි පාල ෙ 
සිලාවා ඇමසකතුමා මම අහපු ප්රශන්යට නිසියාකාරනයන්, ඉතාම 
පැහැදිලිව, වැලා වටාරම් නෙොඩවන්නන් නැතුව මිනිසුන්නේ 
පැත්නතන් නබොනහොම සාධනීය පිළිතුරක් ලබා දීම පිළිබඳව මම 
එතුමාට ස්තුසකවන්ත නවනවා. ඒක දුර්ලභ නෙයක්. මනේ යුතුකම 
තමයි, වැරැදි විනේනනය කරනවා වානේම, නහොඳ නද්ට ස්තුසකය 
ප්රකාශ කිරීම. එම නිසා නම් අවස්ථානේ ු ත නිමලා සි පාල ෙ 
සිලාවා ඇමසකතුමා ලබා දුන් හරාත්මක, ධනාත්මක, ුණණාත්මක, 
ප්රුසකශීලි පිළිතුර නවනුනවන් නැවත වතාවක් එතුමාට මනේ හෙ 
පි  ස්තුසකය පුෙ කරනවා. 

 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයාදශ නිනේෙන, ු ත කෘ කකර්ම අමාතයතුමා. 

 
 

ේලයිමෆොමසට් තහ ම  කිෂිකර්ම 

අමාතයතුමාමේ රකාශ්ය 
'கிமளபபாபெட்' மீதான தமட: கமத்சதாழில் 

அமமச்ொினது கூற்று  
BAN ON GLYPHOSATE: STATEMENT BY 

MINISTER OF AGRICULTURE 
 

 

ගරු මහින්දා න්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ු ත කථානායකතුමනි, ප සර ණීතකාමී කෘ ක කර්මාන්තයක් 

සඳහා නම් රජය තීරණයක් අරනුන සකනබනවා. එනසේ තීරණයක් 

නුන සකිනයදී ඊනේ ෙවනසේ පළිනබිධ නාශක නරජිස්රාර්වරයා 

විසින් ේලයින ොනසටි තහනම ඉවත් කරමින් ුැසටි පරයක් 

නිට්ත් කරලා සකනබනවා. 

35 36 
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නම්ක සම්පූර්ණනයන්ම නීසකවිනරිධී ක්රියාවක්. ඒ නිසා  එම 

පුද්ුලයා එම තනතුනරන් ඉවත් කරන්න ඊනේ දිනනේදීම අපි 

උපනෙස් දුන්නා. ඒ වානේම ේලයින ොනසටි තහනම නැවත 

පනවන්න අවශය උපනෙස් දුන්නා. ඒ පුද්ුලයා විසින් මීට කලිනුත් 

රසායනික සමාුමකට අවශය ප දි පළිනබිධ නාශක නුන්වන්න 

කටයුතු කිරීම නිසා ඔහුට වි තද්ධව විනය පරීක්ෂණයක් 

පැවැත්නවනවා. රජය නම් තීන්දුව ුනිද්දී අපට අමාතයාදශය 

වශනයන් නලොට් අභිනයිුයක් සකනබනවා.  රසායනික නපොනහොර 

සමාුම්, රසායනික නපොනහොර ආනයනක තවන් අනේ 

අමාතයාදශනේ, නෙපාර්තනම්න්තුනේ නිලධා න් එක්ක පසුගිය 

කාලය පුරාම කටයුතු කරලා සකනබනවා. මීට කලිනුත්, 

පළිනබිධනාශක නුන්වීනම් කටයුතුවලදී කැිනනටි පත්රිකාවක් 

ඉදි පත් කිරීනම් දී නම් පුද්ුලයා විසින් එක් සමාුමකට පක්ෂව 

කැිනනටි මේඩලයට නයිජනා එවලා සකබුණා. නෙවැනි වරත් ඒ 

විධියටම එවලා සකබුණා. ඒ නිසා ඔහුට වි තද්ධව ෙැනටමත් විනය 

පරීක්ෂණයක් පැවැත්නවනවා. ඒ නිසා පළිනබිධ නාශක 

නරජිස්රාර්වරයා එම තනතුනරන් ඉවත් කරන්න අවශය උපනෙස ්

අපි ලබා දුන්නා. අවසාන වශනයන්, ේලයින ොනසටි තහනම නම් 

රනටි ඉදි යටත් ක්රියාත්මක වන බව මම සඳහන් කරන්න කැමසකයි.  

ස්තුසකයි. 
 
 

විසර්ජා  ප ත් මකටුේපත  2022 
ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டமூைம், 2022 

APPROPRIATION BILL, 2022 
 
 

 

කාරක සභාමවහිදි  සලකා බල  ලදී.  
[ගරු කථා ායකතුමා මූලාස ාරූඪ විය.] 
 

குழுவில் ஆராயப்பட்டது.  

[மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்.] 
 

Considered in Committee. - 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 

 

1 ව  වගන්තිය  ප ත් මකටුේපමතහි මකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිමයෝග කර  ලදී. 

1ஆம் வாெகம்  ெட்டமூைத்தின் பகுதியாக இருக்க பவண்டு 

சமனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා (අධයාප  අමාතය සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභා ායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமமச்ெரும் 

பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ු ත සභාපසකතුමනි, ු ත ෙලා අමාතයවරයා නවනුනවන් මම, 1 

වන උපනලාඛනය, 2 වන උපනලාඛනය සහ 3 වන උපනලාඛනය 

සලකා බලන නතක් 2 වන වුන්සකනේ සිට 10 වැනි වුන්සකය 

ෙක්වා සලකා බැලීම කලා තැිනය යුතුයි නයිජනා කර සි නවා.  

 
2  සිට 10  මතක්  වගන්ති  උපමල්ඛ්  සලකා බැලීමමන් පන් 

ඉදිරිපත් කිරීමට නිමයෝග කර  ලදී. 

2ஆம் வாெகத்திலிருந்து 10ஆம் வாெகம் வமர அட்டவமணகள் 

பாிெீலிக்கப்படும்வமர ஒத்திமவக்கப்பட பவண்டுசமனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

පළමුව  උපමල්ඛ් ය  

 මපොුප මස වාවන් සඳහා මගවිය යුතු මුදල් 
முதைாம் அட்டவமண 

சபாதுச் பெமவகளுக்குக் சகாடுக்கத்தக்க 

சதாமககள் 
FIRST SCHEDULE 

SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES  
 

1 ව  ශීර්ෂය.- අතිගරු ජා ාධිපති 
 

 01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 2,309,980,000 

 

தமைப்பு 1.- அதிபமதகு ெனாதிபதி 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 2,309,980,000 

 
HEAD 1. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT  

Programme 01. - Operational Activities - Recurrent Expenditure,  
Rs. 2,309,980,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ශීර්ෂ අදක 1 සහ 2, 4 සිට 11 ෙක්වා,  13,17 සිට 2ෙ ෙක්වා 

වැය ශීර්ෂ අෙ දින සාකච්ඡාවට ුැනනනවා. අසකු ත 

ජනාධිපසකතුමා, අග්රාමාතය කාර්යාලය, උප මාධිකරණවල 

විනිශ්නයකාරව ත, අමාතය මේඩල කාර්යාලය, රාජය නසේවා 

නකොමිෂන් සභා කාර්යාලය, අධිකරණ නසේවා නකොමිෂන් සභාව, 

ජාසකක නපොලිස් නකොමිෂන් සභාව, ප පාලන අභියානන විනිශ්නය 

අධිකා ය, අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් 

සභාව, ෙලා  නකොමිෂන් සභා කාර්යාලය, ශ්රී ලදකා මානව ණීමිකම් 

නකොමිෂන් සභාව, පාර්ලිනම්න්තුව, පාර්ලිනම්න්තුනේ 

සභානායකතුමානේ කාර්යාලය,  

පාර්ලිනම්න්තුනේ ආේඩු පක්ෂනේ  ප්රධාන සදවිධායකතුමානේ 

කාර්යාලය, පාර්ලිනම්න්තුනේ විපක්ෂ නායකතුමානේ කාර්යාලය, 

මැසකවරණ නකොමිෂන් සභාව, ජාසකක විුණන කාර්යාලය, 

ප පාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිනම්න්තු නකොමසා ස් කාර්යාලය, 

සීමා නිර්ණය නකොමිෂන් සභාව යන ආයතන අෙ දින සාකච්ඡාවට 

භාජන කරනු ලබනවා. විවාෙය නපරව ත 10.00 සිට පස්ව ත ෙ.00 

ෙක්වා පැවැත්නවනවා.  

කපා හැරීනම් නයිජනාව, ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල 

මන්ත්රීතුමා. 

 
[පූ.භා. 10.44] 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු ත සභාපසකතුමනි, ි2022 විසර්ජන පනත් නකටුම්පනතණී 

කාරක සභා අවස්ථානේදී අෙ දින, එනම් 2021.11.23 වන 

අඟහ තවාො විවාෙයට ුැනනන අමාතයාදශ හා ඒවා යටනත් ඇසක 

අනනට්ත් නෙපාර්තනම්න්තු හා ආයතනවලින් අොළ අදක 1, 2, 4, 

ෙ, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22 සහ 2ෙ ෙරන 

වැය ශීර්ෂවලින් සම්ප්රොයානුකූලව එක් එක් වැඩසටහනන් සියලු 

පුනරාවර්තන වියෙම් හා මූලධන වියෙම්  තපියලා 10කින් කපා 

හැ ය යුතුයි යි මම නයිජනා කරමි. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ු ත සභාපසකතුමනි, අෙ පළවැනි ෙවනසේ සාකච්ඡාවට භාජන 

කරන්නන් ස්වාධීන යැයි කියාුන්නා ආයතන. උොහරණයක් 

වශනයන් උප මාධිකරණවල විනිශ්නයකාරව ත, රාජය නසේවා 

නකොමිෂන් සභා කාර්යාලය, අධිකරණ නසේවා නකොමිෂන් සභාව, 

ජාසකක නපොලිස් නකොමිෂන් සභාව, ප පාලන අභියානන විනිශ්නය 

අධිකා ය, අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් 

සභාව, ෙලා නකොමිෂන් සභා කාර්යාලය, ශ්රී ලදකා මානව ණීමිකම් 

නකොමිෂන් සභාව, මැසකවරණ නකොමිෂන් සභාව, ජාසකක විුණන 

කාර්යාලය වැනි ආයතන ස්වාධීනයි කියා තමයි කියන්නන්. නත්, 

ඇත්තවශනයන්ම ෙැන් නම් ආයතන ස්වාධීන නැහැ, ු ත 

සභාපසකතුමනි. නමොකෙ, විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

යටනත් නම් ආයතන සියලාලම විධායකය යටතට පත් කර 

සකනබනවා. 201ෙදී අනේ රජය බලයට පත් වුණායින් පසු අපි 

ජනතාවට දුන් නපොනරොන්දුව අනුව ෙහනව වන ආේඩුම 

වයවස්ථා සදනශිධනය නුනැලාලා නම් ආයතන සියලාලම 

ස්වාධීන කළා. විධායකයට බලයක් සකබුනේ නැහැ, නම් ආයතන 

පාලනය කරන්න. උොහරණයක් වශනයන්, ෙහනව වන ආේඩුම 

වයවස්ථා සදනශිධනය සකනබනනකොට පත්වීමක්, උසස්වීමක් 

සම්බන්ධනයන් නම් උත්තරීතර ආයතනවලට ජනාධිපසකතුමා 

නමක් නයිජනා කළාම ඒ නම ප්රසකක්නෂේප කරන්න ස්වාධීන 

නකොමිෂන් සභාවලට බලය සකබුණා. එනහම ප්රසකක්නෂේප කරලා 

ජනාධිපසකතුමාට කියනවා නවන නමක් එවන්න කියලා. නත්, අෙ 

ඒ බලය නැහැ. අෙ නම් ආයතනවල පත්වීම්, උසස්වීම් ආදී සියලු 

නද් කරන්නන් විධායක ජනාධිපසකතුමා. ඒ නිසා අෙ නම් ආයතනවල 

ස්වාධීනත්වය නැසකනවලා සකනබනවා.  

නම් ආයතනවල ඉන්නන් ඉතාම නහොඳ, උුත්, බුද්ධිමත් අය. 

නත් නීසකනයන් ස්වාධීනත්වය නැත්නම් ඔවුන්ට වැඩ කරන්න 

අමා තයි. නන්ද්රිකා බේඩාරනායක ට්මාරතුදු මැසකනිය තමයි  

ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා සදකලාපය ඉස්නසලාලාම නුන ආනේ. 

එතුමියනේ ආේඩුවට එො බහුතරය නැසක වනනකොට ජනතා 

වික්සක නපරණ තමයි කිේනේ ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා ඇසක 

කරන්න කියලා. ඒක නහොඳ නයිජනාවක්. මම ස්තුසකවන්ත 

නවනවා, ජනතා වික්සක නපරණට, එො ඒ නයිජනාව ඉදි පත් 

කිරීම ුැන. එතුමිය ඒක පිළිනුන ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා ඇසක 

කළා. නත් ඊට පස්නසේ බලයට පත් නවච්න ආේඩු ඒ ස්වාධීන 

නකොමිෂන් සභා ඔක්නකිම අනහිසි කළා. ෙහඅටවන ආේඩුම 

වයවස්ථා සදනශිධනය නුන ආවා. ඒ නකොමිෂන් සභා අනහිසි 

කළා. පසුව අපි ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනයන් 

එම නකොමිෂන් සභා නැවත වරක් පත් කළා. ආනයත් විසිවන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනයන් ඒවා අනහිසි කළා.  

ු ත සභාපසකතුමනි, ු ත අුමැසකතුමාත් නම් ු ත සභානේ 

ඉන්න නවලානේ මම නම් කාරණය කියනවා. රනටි ස්වාධීන 

අධිකරණයක් නැසක වුණාම ආනයිජකනයි එන්නන් නැහැ. 

නමතැන සකනබන ප්රශ්නය ඒකයි. ආනයිජකනයි එන්නන් නැහැ, 

ස්වාධීන අධිකරණයක් නැසක වුණාම. උොහරණයක් වශනයන්, 

ආනයිජකනයට් සහ ආේඩුව අතර ප්රශ්නයක් ඇසක වුණා කිය. 

ආනයිජකයාට විශ්වාසයක් නැහැ, ආනයිජකයාට පක්ෂව 

තීන්දුවක් ලැනේ ෙ කියලා. අෙ එක්සත් ජාතීන්නේ මානව ණීමිකම් 

කවුන්සලය පවා විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නහළා 

ෙැක සකනබනවා. ඉසකන් නම්ක අනේ රටට විශාල අපකීර්සකයක්. 

අධිකරණය, නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුව ආදිනයණී නහොඳ නිලධා න් 

ඉන්නන්. හැබැයි, ඒ අයට අවශය නිෙහස නෙන්න ඕනෑ, වැඩ 

කරන්න.  

මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, 201ෙ දී අනේ ආේඩුව බලයට 

පත් වුණාට පස්නසේ අධිකරණනේ සමහර විනිශ්නයකාරව තන් වැඩ 

කරපු හැ . ඒ කාලනේ ණීටපු අග්ර විනිශ්නයකාරතුමා නමොහාන් 

පී ස් මහත්මයා. එතුමා දමත්රීපාල සි නසේන මැසකතුමා හ නවලා 

කිේවා, ිමම ඔබතුමාට ඕනෑ නඩු තීන්දුවක් නෙන්නම්; මාව          

අයින් කරන්න එපාි කියලා. බලන්න! ණීටපු ජනාධිපසකතුමා  

වරකානපොලදී ඒ පිළිබඳව කියලා සකනබනවා. The article titled 

"President reveals why he removed Mohan Peiris" in the 

"Daily Mirror" online edition of 17th  February, 2017 
reported, I quote:  

 "President Maithripala Sirisena revealed, yesterday, that the 
first action he took using his executive powers was to remove 
former chief justice Mohan Peiris, when he came and begged 
him......"  

Begged him! 

 "......not to remove him from his post..." 
 

Mr. Peiris also said, "I will give any judgment you 

want".  ඉසකන් බලන්න! ෙැන් දමත්රීපාල සි නසේන මැසකතුමා 

ඉන්නන් ඔබතුමන්ලානේ පැත්නත්. නම්නකන් ුමය නවන්නන් 

එතුමා අග්ර විනිශ්නයකාරතුමා කාලනේ දුන් සියලු තීන්දු ආේඩුව 

කියන විධියට දීලා සකනබන බව නන්. 

නරේෂ්ඨාධිකරණනේ ෙැන් ඉන්න විනිශ්නයකාරව ත නම්ක ුැන 

ණීතන්න ඕනෑ. නම් වානේ උත්තරීතර පුද්ුලනයක් නමනහම 

කිේවාම මට විශාල ලේජාවක් ඇසක වුණා. මමත් නීසකඥ 

මහත්මනයක්; මනේ භාර්යාවත් නීසකඥ මහත්මියක්; අනේ ෙ තනවි 

නෙනෙනාත් නීසකඥ මහත්ව ත. අපටත්, අනේ පක්ෂයටත් අවශය, 

ස්වාධීන අධිකරණයක්; ආේඩුවට ආවඩන අධිකරණයක් 

නනොනවයි. ඒකයි අපි ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය නුන ආනේ.  

ු ත සභාපසකතුමනි. විනිශ්නයකාරව ත හැම ොම අධිකරණනේ 

ස්වාධීනත්වය නවනුනවන් සටන් කළා. මම ඒ අයට ස්තුසකවන්ත 

නවනවා. මට මතකයි, අපි 1970 ුණන්වල නීසක විෙයාලනේ ණීටපු 

කාලය. ු ත අුමැසකතුමනි, ඔබතුමාටත් මතක ඇසක. ඒ කාලනේ 

සකබුණු ආේඩුව අධිකරණය පාලනය කරන්න හැදුවා. නත්, 

එවකට අග්ර විනිශ්නයකාරවරයා වූ වික්ටර් නතන්නනකින් 

මැසකතුමා ඒකට වි තද්ධව නැඟී සි යා; එතුමා ආේඩු බලයට යට 

වුනේ නැහැ. අපි අෙත් එතුමා සිණීපත් කරනවා. ඒ වානේම, 1977 

දී නකොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා බේඩාරනායක මැසකනියනේ 

ප්රජා අයිසකය නැසක කරන්න යනනකොට උසාවි ගියා. ඒ නකොමිසනම් 

සි  දවෙයලිදුම්, විමලරත්න, පර්සි නකොලින් නතිනම ආදි අය 

කිේවා, ඒ නකොමිසම බේඩාරනායක මැසකනියනේ ප්රජා අයිසකය 

අනහිසි කරන එක නීසක විනරිධියි කියලා. එතුමන්ලා නරේෂ්ඨ 

නඩුකාරව ත. පසුව පාර්ලිනම්න්තුවට නීසක නුනැලාලා ඒක නවනස් 

කළා. නත්, එො බය නැසකව තීන්දුවක් දුන්නා. අන්න ඒක තමයි 

අපි අධිකරණනයන් බලානපොනරොත්තු වන්නන්. ඉසකහාසයට එක් 

වන්නන් ආේඩුවලට ආවඩන අය නනොනවයි; ආේඩු එක්ක 

හැේනපන අයයි. නීසක විනරිධි වැඩවලට වි තද්ධව හැේනපන අය 

තමයි ඉසකහාසයට එකතු නවන්නන්. නීසක විනරිධි වැඩවලදී අහක 

බලානුන ඉන්න කටි ය යන්නන් ඉසකහාසනේ ට්ණු බක්කියට.  

ු ත සභාපසකතුමනි, ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය ක්රියාත්මක වූ කාලනේ අධිකරණයට ස්වාධීනත්වයක් 

සකබුණා. ු ත දමත්රීපාල සි නසේන ජනාධිපසකතුමා එො 

පාර්ලිනම්න්තුව විසු තවා හැ යා. අපි එතුමාට කිේවා, ිඔබතුමාට 

බලයක් නැහැ නම්ක කරන්නි කියලා. එතුමා මා එක්කත් අමනාප 

වුණා. ජනාධිපසක නලාකම් කාර්යාලනේ සකබුණු සාකච්ඡාවකදී මම 

එතුමාට කිේවා, ිඔබතුමා නම් වැනඩ් කරන්න එපා. නමය කරන්න 

බැහැි කියලා. එතුමා කිේවා, ිමට බලය සකනබනවාි කියලා. 
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නමොකක්ෙ වුනේ? නරේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. නරේෂ්ඨාධිකරණනේ ඒ 

විනිශ්නයකාරව ත එො බය නැසකව තීන්දුව දුන්නා. නලින් නපනර්රා 

අග්ර විනිශ්නයකාරතුමා, ්රියන්ත ජයවර්ධන මැසකතුමා, ප්රසන්න 

ජයවර්ධන මැසකතුමා, සිසිර ෙ ආබෲ මැසකතුමා, විජිත් මලලානුොඩ 

මැසකතුමා, බුවනනක අළුවිහානර් මැසකතුමා, ර්දු ප්රනාන්දු මැසකතුමා 

භය නැසකව කිේවා, දමත්රීපාල සි නසේන ජනාධිපසකතුමානේ තීන්දුව 

වැරැදියි කියලා. අපට ඕනෑ ඒ වානේ නිවැරැදි තීන්දු නෙන අය. 

හැබැයි, ඒ අය ඒ තීන්දුව දුන්නන් ඒ අයට එො නිෙහස සකබුණු නිසා. 

ජනාධිපසකතුමාට ඕනෑ විධියට පත් කරන්නයි, අයින් කරන්නයි 

ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය යටනත් බැහැ. අනේ 

රනටි අධිකරණනේ නහොඳ විනිශ්නයකාරව ත ඉන්නන්. අග්ර 

විනිශ්නයකාරතුමා, නරේෂ්ඨාධිකරණනේ විනිශ්නයකාරව ත, 

නීසකපසකවරයා ආදි අය ඉතා නහොඳ, උුත්, බුද්ධිමත් අය. නත් ඒ 

අයට නිෙහස නෙන්න ඕනෑ. නීසකනයන් නිෙහස නෙන්න ඕනෑ, 

නිෙහනසේ වැඩ කරන්න.  

මම ෙැක්කා, අනේ සමගි ජන බලනේුනේ විනරිධතා වයාපාර 

තහනම් කරන්න යනනකොට පහළ අධිකරණවල 

විනිශ්නයකාරව තන් බය නැසකව ආේඩුවට වි තද්ධව තීන්දුව දුන් 

ආකාරය. අපි ඒවාට ු ත කරනවා. අනේ අභිප්රායයත් එයයි. අෙත් 

මම කනුාටු නවනවා, විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

නකොනහොම අනුමත කළාෙ කියලා ණීනතන නකොට. විසිවන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනයන් නමොකක්ෙ කනළේ? බලතල 

නබො ුැනීම - separation of powers - අවශයයි. අපි නීසක 

විෙයාලනේ ඉනුන ුත් කාලනේ අපට separation of powers ුැන 

ඉුැන්නුවා. අපට ඉුැන්වූනේ ලලිත් ඇතුලත්ෙලි වානේ අය; 

විශාරෙනයි. අධිකරණයයි, වයවස්ථාොයකයයි, විධායකයයි ුත් 

විට, එක ආයතනයක් අනනක් ආයතනයට යටත් නැහැ, ු ත 

සභාපසකතුමනි. සමාන්තරව යන්නන්; they run parallel. නත්, අෙ 

ඒ තත්ත්වය සකනබනවාෙ? අෙ ඒක නැහැ. එක්සත් ජාතීන්නේ 

සදවිධානනේ මානව ණීමිකම් කවුන්සලනයන් පැහැදිලිව කියා 

සකනබනවා, අෙ ශ්රී ලදකානේ බලතල නබො ුැනීමක් -separation of 

powers - නැහැ කියලා.  

මම රජයට කියනවා, අලුත් ආේඩුම වයවස්ථාවක් හෙනවා 

නම් ස්වාධීන නකොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනත්වය එමටලන් නැවත 

ඇසක කරන්න කියලා. අෙ අලුත් ආේඩුම වයවසථ්ාවක් ුැන 

කථා නවනවා. ඒ හෙනවා කියන වයවස්ථාව අපි ෙැකලාත් නැහැ. 

අප ෙන්නා කාලයක ඉඳලා ආේඩුම වයවස්ථා හැදුනේ 

පාර්ලිනම්න්තු නත්රීම් කාරක සභාවකින්. මට මතකයි, නසිලාබ  

සාමිවරයා ලදකාවට ආවාම සියලු නද්ශපාලන පක්ෂ, ඒ කාලනේ 

ණීටපු සියලු පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව ත වයවස්ථාව හෙපු බව. එනහම 

තමයි කරන්න ඕනෑ. එො බේඩාරනායක මැසකනිය නව රඟහලට 

සියලු නද්ශපාලන පක්ෂ කැඳවලා තීරණයක් ුත්තා. නේ.ආර්. 

ජයවර්ධන මැසකතුමාත් වයවස්ථා නකටුම්පතක් හෙලා විනශේෂ 

කාරක සභාවකට ඉදි පත් කළා. අෙ නම් ආේඩුව වයවස්ථාවක් 

හෙනවා. පාර්ලිනම්න්තුව ඒ ුැන කිසිම නෙයක් ෙන්නන් නැහැ. 

ජනාධිපසකතුමානේ නඩු කථා කරපු නීසකඥ මහත්ව තන් පි සක් 

නුන්වලා වයවස්ථාවක් හෙන්න කියනවා. ඒක හ ෙ? මම අෙ 

අනාවැකියක් කියන්නම්. නම් විධියට වයවස්ථාව හැදුනවොත්, ඒකත් 

reverse කරුන්න සිද්ධ නවනවා. ඒක reverse කරුන්න සිද්ධ 

නවනවා. මම ෙැක්කා, කෘ කකර්ම ඇමසකතුමා ඊනේ රෑ ුහපු ුැසටි 

එකක් අෙ reverse කරනවා. ආේඩුවක් නැහැ, නම් රනටි. අනේ 

විපක්ෂ නායකතුමා ඊනේ කිේවා වානේ ආේඩුනේ ස්නායු පද්ධසකය 

විනාශ නවලා. ආේඩුනේ ස්නායු පද්ධසකය විනාශ නවලා! එම නිසා 

අපි කියනවා, වයවස්ථාවක් හෙනවා නම්, පාර්ලිනම්න්තුනේ ආේඩු 

පක්ෂනේ සහ විපක්ෂනේ මන්ත්රීව තන් විශ්වාසයට ුන්න කියලා; 

අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඔබතුමා ෙන්නවාෙ, ඔය 

නීසකඥ කේඩායම අපට ලියුමක් එවූ බව? ජනාධිපසකතුමානේ නඩු 

කථා කරපු ඒ නීසකඥ මහත්ව ත අපට ලියුමක් එේවා, අනේ අෙහස ්

ඉදි පත් කරන්න කියලා. ඒ අස්නසේ පණිවුඩයට්ත් සකබුණා. 

නමොකක්ෙ, ඒ පණිවුඩය? ඒ තමයි, ෙහතුන්වන ආේඩුම 

වයවස්ථා සදනශිධනය හැර ඕනෑ නෙයක් ුැන කථා කරන්න 

කියන එක. පළාත් සභා ඡන්ෙය පවත්වනවා කියලා ෙැන් 

ප්රසිද්ධිනේ කියනවා. නත් අපට පණිවුඩයක් එේවා, “You can 

discuss anything other than the Thirteenth Amendment” 

කියලා. ඉසකන් නමනහම වයවස්ථා හෙන්න පුළුවන්ෙ? මම රජයට 

කියනවා, පාර්ලිනම්න්තුව විශ්වාසයට අරනුන විනශේෂ කාරක 

සභාවක් හරහා වයවස්ථාව සකස් කරන්න කියලා.  

පාස්ට් ඉ තදින ප්රහාරය ුැනත් මම කියන්න ඕනෑ. කාදිනලා 

ණීමිපාණන් වහන්නසේ හැම ොම කියනවා, ජනාධිපසක නකොමිසනම් 

නිර්නද්ශ ක්රියාත්මක නවලා නැහැ කියලා. එතුමා එය හැම ොම -

ඊනේත් කිේවා, නපනර්ොත් කිේවා.- කියනවා නන්. මම රජනයන් 

ප්රශ්නයක් අහනවා. ු ත අුමැසකතුමාත් නේ නවලානේ සභානේ 

ඉන්න එක නහොඳයි.  

ජනාධිපසක නකොමිෂන් සභානේ තීන්දුව නවනස් කරන්න ු ත 

නමලා රාජපක්ෂ ඇමසකතුමානේ ප්රධානත්වනයන් Cabinet 

Subcommittee එකක් පත් කළා. ඒ Cabinet Subcommittee 

එනක් වාර්තාව අපට නෙන්න කියලායි අපි ඉලාලන්නන්, ු ත 

අුමැසකතුමනි. ු ත නමලා රාජපක්ෂ ඇමසකතුමානේ 

ප්රධානත්වනයන් Cabinet Subcommittee එකක් පත්කළා, පාසට්් 

ප්රහාරය සම්බන්ධනයන් නසොයන්න පත් කළ ජනාධිපසක නකොමිෂන් 

සභා වාර්තාව අධයයනය කරලා නිරීක්ෂණ නෙන්න කියලා. අපට 

එණී පිටපතක් නෙන්න පුළුවන්ෙ, ු ත අුමැසකතුමනි?  

 

ගරු මහින්ද රාජාපක්ෂ මහතා (අග්රාමාතය  ආර්ිකක 

රතිපත්ති හා සැලන්ේ ්රියාත්මක කිරීමේ අමාතය  

බුේධශ්ාස   ආගමික හා සාස්කිතික කටයුතු අමාතය සහ 

 ාගරික සාවර්ධ  හා නිවාස අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதம அமமச்ெரும் 

சபாருளாதாரக் சகாள்மககள் மற்றும் திட்டச் செயற் 

படுத்துமக அமமச்ெரும் புத்தொென, ெமய மற்றும் கைாொர 

அலுவல்கள் அமமச்ெரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 

அமமச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of 
Economic Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and Minister 
of Urban Development and Housing) 

සකනබනවා නම් නෙන්නම්.  

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු ත අුමැසකතුමනි, සකනබනවා. මම නම් ුැන 

පාර්ලිනම්න්තුනවන් වාචික පිළිතු ත අනේක්ෂා කරන ප්රශ්නයක් 

අහන්න හැදුවා. අනේ පාර්ලිනම්න්තුනේ staff එක නපන්වා දීලා 

සකබුණා, විපක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායකට ප්රශ්න අහන්න බැහැ 

කියලා. අලුත් ස්ථාවර නිනයිුවල ඒක සකනබනවා. පාස්ට් ප්රහාරය 

සම්බන්ධනයන් නසොයන්න පත් කළ ජනාධිපසක නකොමිෂන් සභානේ 

වාර්තාව ුැන නිරීක්ෂණය කිරීමට නමලා රාජපක්ෂ ඇමසකතුමානේ 

ප්රධානත්වනයන් පත් කරපු Cabinet Subcommittee වාර්තාව 

නෙන්න ඔබතුමා නපොනරොන්දු වුණා. 

 

 

ගරු මහින්ද රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

සකනබන්න එපා යැ, නෙන්න. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

වාර්තාවක් සකනබනවා. ජනාධිපසකතුමානේ නීසක උපනද්ශක TV 

එනක් interview එකකට ණී යා. එතැනදී නරිහණදීර මැසකතුමා 

පිළිුත්තා, එනහම එකක් සකනබනවා කියලා. අපට ආරදචියි, 

ජනාධිපසක නකොමිෂන් සභා වාර්තානේ නිර්නද්ශ නවනස් කරලා 

අලුත් නිර්නද්ශ දීලා සකනබනවා කියලා. අපට ඒක ආරදචියි. නඩු 

ෙමන විධිය බැලුවාම ඒක නපනනනවා. නතිර-නතිරා නඩු ොනවා. 

එනහම පුළුවන්ෙ? ජනාධිපසක නකොමිෂන් සභානවන් කියලා 

සකනබනවා, නමන්න නම් අයට නඩු ෙමන්න කියලා. එනහම 

කරන්නන් නැතුව නමලා රාජපක්ෂ නකොමි නේ නිර්නද්ශ අනුව 

නතිරා ුත් අයට නඩු ෙමනවා. 

ඊළඟට, නිලන්ත ජයවර්ධන කියන එක බලන්න. එතුමාටයි 
නම් නතොරතු ත ඉස්නසලාලාම ආනේ. පාස්ට් ප්රහාරය සිදු නවන්න 
ෙවස් ෙහයකට කලින් නතොරතුර ආවා. එනහම නතොරතු ත ලැිනලාත් 
ප්රහාරය වළක්වා ුන්න බැ  වුණු එක ණීතාුන්න පුළුවන්ෙ? එතුමා 
කියනවා, ජනාධිපසකතුමාට කිේනේ නැහැ කියලා. අපි ඒක 
පිළිුනි නකි. ජනාධිපසකතුමාට නනොෙැන්වීම වරෙක් නනොනවයිෙ, 
ු ත අුමැසකතුමනි? නිලන්ත ජයවර්ධන ඒ පිළිබඳව 
ජනාධිපසකතුමාට නනොෙන්වා සිටීම ෙේඩ නීසක සදග්රහය යටතට 
ුැනනන වරෙක්. ඉස්නසලාලාම නඩු ොන්න ඕනෑ ඔහුට. එවකට 
ජනාධිපසකතුමා තමයි ආරක්ෂ ඇමසක; නීසකය හා සාමය ඇමසක. 
ජනාධිපසකතුමාට නනොෙන්වා සිටීම නිසා ඔහු තමයි පළවැනි 
විත්සකකාරයා නවන්න ඕනෑ. නත් අෙ ඔහු නිෙහස් කරලා. ඒ නඩුව 
ඇෙ වැනටනවා. ඉස්නසලාලාම නතොරතු ත ආපු නකනාට නඩු ොන්න 
ඕනෑ. ඔහු ජනාධිපසකතුමාට කිේනේ නැහැ කියන්නන්, ඒකත් 
බරපතළ වරෙක්. ඔහු නකොනහොමෙ සාක් කකාරනයක් කරන්නන්? නම් 
නඩුව විසි කරන්න හෙපු නෙයක්. ආේඩුවට ඕනෑ නම් නඩුව විසි 
නවනවා ෙකින්න.  

අෙ නම් නඩුනේ සාක් ක විමසීම පටන් ුන්නවා කියලා ආරදචියි. 
අධිකරණයට බලය සකනබනවා, විත්සකක තවන් නම් කරන්න. 
අධිකරණයට ඕනෑ නම් පුළුවන් නිලන්ත ජයවර්ධන 
විත්සකකාරනයක් කරන්න. අෙ ඔහු සාක් කකාරනයක් කරලා. ු ත 
සභාපසකතුමනි, ඔහු කිේවා නන් ජනාධිපසකතුමාට කිේනේ නැහැ 
කියලා. ඔහුනුන් දුරකථනය ඉලාලුවා. ඔබතුමා ෙන්නවාෙ, ඒ 
මාසනේම ඔහුනේ දුරකථන පණිවුඩ erase කරලා සකබුණා කියලා. 
ඒ ඔක්නකිම පණිවුඩ erase කරලා. ඒකම ඇසක නන්.  එනහම 
erase කරන්නන් හදුන්න නෙයක් සකනබන නිසා නන්. අපි 
අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. එකයි අපි 
ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනානේ. 
ඉසකහාසයට එක් වන්නන් හ  නද් කරන අය. ආේඩුවට ආවඩන 
අය ඉසකහාසනේ ට්ණු බක්කිනේ තමයි සටහන් නවන්නන්.   

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ඔබතුමාට තව විනා ල නෙකක කාලයක් සකනබන්නන්. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු ත සභාපසකතුමනි, මම විපක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායක නන්. 

මම ුන්නවා, ඕනෑ නවලාවක්. 

හැම සකස්නසේම අපි වැ ලනයන් නබො ුන්නවා නන්.  

ු ත සභාපසකතුමනි, ෙැන් කාර්ය සාධක බලකායන් පත් 

කරනවා. ු ත අුමැසකතුමනි, ඇත්ත වශනයන්ම එය ඇමසකව තන්ට 

නිග්රහයක් නන්. සෑම අමාතයාදශයකටම කාර්ය සාධක බලකායක් 

පත් කර සකනබනවා. අධයාපනයට එනහම කාරය සාධක බලකායක් 

පත් කර සකනබනවා; නසෞඛයයට පත් කර සකනබනවා; කෘ කකර්මයට 

පත් කර සකනබනවා;  අධිකරණයට පත් කර සකනබනවා. ඒ කාර්ය 

සාධක බලකාය වැඩ කරන්නනත් ජනාධිපසකතුමා එක්ක. 

එතනකොට කැිනනටි මේඩලයට නමොකක්ෙ සකනබන වැනඩ්? 

කැිනනටි ඇමසකව තන් නෙනක් නකොළයට ොලා නන්. කැිනනටි 

මේඩලනේ ඇමසකව ත බලය පාවිච්චි කරලා වැඩ කරනවාට අපි 

කැමැසකයි; අපිත් ආසයි. නමොකෙ, ඔවුන් ෙන්නවා නමොකක්ෙ 

නවන්නන් කියලා. නත් අෙ කැිනනටි ඇමසකව ත ෙන්නන් නැහැ, 

නමොකක්ෙ නවන්නන් කියලා. Task Force එක වැඩ කරන්නන් 
ජනාධිපසකතුමාත් එක්ක. නමොකක්ෙ නම්? කැිනනටි මේඩලය 

විශ්වාස කරන්නන් නැහැ, පාර්ලිනම්න්තුව විශ්වාස කරන්නන් 

නැහැ.  නම් විධියට රටක් පාලනය කරන්න පුළුවන්ෙ, ු ත 

සභාපසකතුමනි?  

ඊළඟ එක තමයි, ිඑක රටක්- එක නීසකයක්ි සඳහා වූ කාර්ය 

සාධක බලකාය. නම් රනටි නීසකය අවු තදු ෙහස් ුණනක් සකිනලා 

සකනයනවා. උඩරට සිදහල නීසකය දුටුුැණු රජතුමානේ කාලනේ 

ඉඳන් සකනබන්නන්. නරිම-ලන්නද්සි නීසකය, පෘතුගීසි 

ඕලන්ෙක්කාරයන්නේ කාලනේ ඉඳන් ආපු නීසකය. නත්සව ලනමයි 

නීසකය අවු තදු 1,ෙ00ක් පරණයි. ස්ලිම් නීසකය අවු තදු හත් අට 

සියයක් පරණයි. නම්වා අනහිසි කරන්න පුළුවන්ෙ? අලුත් නීසක 

නපොදුනේ හෙන්න පුළුවන්. නත්, නපෞරාණික නීසක එනහම අනහිසි 

කරන්න බැහැ. එනහම  හැදුවත් ඒකට අධිකරණනයන් 

අනුමැසකයක් ලැනබන්නන් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. 

ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි කියලා කාර්ය සාධක බලකායක් පත් 

කනළේ රට ගිනි තබන්න; ජාසකවාෙය අවුස්සලා රට ගිනි සකයන්න. 

නමොකෙ, ආේඩුවට ජාසකවාෙය හැර අෙ නවන කිසිම නෙයක් නැහැ, 

අෙ ඉස්සරහාට යන්න. ජාසකවාෙය විතරයි නම් අයට සකනබන එකම 

තු තම්පුව.  

අවසාන වශනයන්  Public Service Commission එක ුැන 
කථා කරන්න මම කැමැසකයි. අනේ රාජය ප පාලන ඇමසකතුමා 

සභානේ ඉන්නවාෙ? අෙ Office of the Public Service 
Commissionණී වැය ශීර්ෂයත් සාකච්ඡා කරනවා නන්ෙ? නමොකෙ, 

මට SMS පණිවුඩ ුණනාවක් ආවා. ු ත සභාපසකතුමනි, අෙ 

උපාධිධා න් කම්ක තවන් හැ යට වැඩ කරනවා; so many 

graduates are working as labourers. - [බාධා කිරීමක්]  හ , 

හ . But, there is a balance.  ඔවුන් අනපන් ඉලාලීමක් කර 

සකනබනවා,  ඒ අයට උසස්වීම් ලබා නෙන්න කියලා. නම් ුැන ු ත 

අුමැසකතුමානේ අවධානය මා නයො කරවනවා. උපාධිධා නයක් 

වුණාම කම්ක තනවක් විධියට වැඩ කරන්න අකැමැසකයි නන්. 

ඔබතුමන්ලා ඒක පිළිුන්න ඕනෑ. 
 

ගරු මහින්ද රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

ඒ අය කවු තවත් කම් තවන් විධියට වැඩ කරන්නන් නැහැ. 
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නත්, එනහම පි සක් ඉන්නවා. ඒ අය අපිට නිරන්තරනයන්ම 

කථා කරනවා.  

 රනටි වර්තමාන තත්ත්වය ුැන රජය නමොකක්ෙ කියන්නන්? 

මම කථාව අවසන් කරන්න කලින් ක තණු නෙකක් කියන්න ඕනෑ. 

අපි, ෙලා ඇමසකතුමා සභාවට එනතු ත බලානුන ණී යා. එතුමා 

පළ ෙවනසේ ඇවිලාලා විනා ල 4ක්, ෙක් ඉඳලා ගියා. ඊනේත් ආවා. 

හැබැයි, අපි අහපු ප්රධාන ප්රශ්න නෙකට උත්තර දුන්නන් නැහැ. අපි 

ඇහුනේ සරල ප්රශ්න නෙකක්. එකක් තමයි, නඩොලර් ණීඟයට විසඳුම 

නමොකක්ෙ කියන එක; what is the solution for this dollar 
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crisis? ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඊළඟ එක, ණය නුවන්නන් 

නකොනහොමෙ කියන එක. අපි අවු තද්ෙකට ඇනම කන් නඩොලර් 

මිලියන 7,ෙ00ක් නුවන්න ඕනෑ. ඒ ප්රශ්න නෙකට උත්තර නැහැ. 

කවු තවත් ඒවාට උත්තර දුන්නන් නැහැ. ළු රටම බලානුන 

ඉන්නවා, නමොකක්ෙ කියන්නන් කියලා.  

යහ පාලන ආේඩුනේ නමොන අඩු පාඩු සකබුණත්  අන්සකම ෙවස 

වනනතක් මිනිස්සු නහොඳට කාලා  නලා ණී යා, ු ත සභාපසකතුමනි. 

එය, කාටවත් නැහැ කියන්න බැහැ. අපි අතයවශය භාේඩ මිල 

පාලනය කළා. එනහම ප්රශ්නයක් සකබුනේ නැහැ.  පාස්ට් ප්රහාරය 

නිසා,  රටට ආරක්ෂාවක් නැහැ කියපු නිසා, මිනිස්සු කම්පනයට 

පත් වුණා. නත්, මිනිසුන්ට ප්රශන් සකබුනේ නැහැ. ඕනෑ තරම් 

නඩොලර් සකබුණා. ෙැන් පැය 24න් නකොනහොමෙ නඩොලර් නැසක 

නවන්නන්? [බාධා කිරීමක්] 

මම ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, අනේ රජය බලයට පත් වූ පසු 

අපි නකිේ එනක් සභාපසක ධුරය නේවීපී එකට දුන් බව. අපි අනේ 

පක්ෂනේ මන්ත්රීවරනයක් ඒ කමිටුවට පත් කර ුත්නත් නැහැ. අපි 

ඒනක් සභාපසක ධුරය නේවීපී එකට දුන්නන් වැරදි නහොයන්න. [බාධා 
කිරීම්] නේවීපී එකට දුන්නන් වැරදි නහොයන්න. අපි අනේ ආේඩුනේ 

වැරදි හදුන්න ගිනේ නැහැ. අපට ඕනෑ නම් අනේ මන්ත්රීවරනයට්ට 

ඒ කමිටුනේ සභාපසක ධුරය දීලා ඒවා හදුන්න සකබුණා. නත්, අපි 

එනහම කනළේ නැහැ. අපි නකිේ එනක් සභාපසක ධුරය විපක්ෂයට 

දුන්නා. කලින් ආේඩුවලදීත් අපි නජයරාේ ප්රනාන්දුපුලානලා 

මහත්මයාට එම ධුරය ලබා දී සකනබනවා.  

අෙ නම් රට හුණපා සකනබන ප්රශ්නවලට විසඳුම් නැහැ නන්? 

අපි ෙලා ඇමසකතුමානුන් ප්රශ්න ඇහුවාම එතුමා ඊනේ නමොකක්ෙ 

කිේනේ? ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා තමයි උතුරට නර්ලා පාර 

හැදුනේ කියා කිේවා. අුමැසකතුමනි, ඒක ඔබතුමා 201ෙ වසරට 

කලින් කරපු එකක්. ඒවා තමයි එතුමා කිේනේ. බුදුහාදු තනවොත් 

නද්ශනා කර සකනබන විධියට අපි වර්තමානනේ ජීවත් නවන්න ඕනෑ. 

කාලීන ප්රශ්නවලට උත්තර නෙන්න ඕනෑ. අතීතය වැඩක් නැහැ, 

අනාුතය වැඩක් නැහැ. වර්තමාන ප්රශ්නවලට ආේඩුව උත්තර 

දුන්නන් නැහැ.  

ස්තුසකයි, ු ත සභාපසකතුමනි. 

 

 

[පූ.භා. 11.09] 

 
ගරු මහින්ද රාජාපක්ෂ මහතා (අග්රාමාතය  ආර්ිකක 

රතිපත්ති හා සැලන්ේ ්රියාත්මක කිරීමේ අමාතය  

බුේධශ්ාස   ආගමික හා සාස්කිතික කටයුතු අමාතය සහ 

 ාගරික සාවර්ධ  හා නිවාස අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதம அமமச்ெரும் 

சபாருளாதாரக் சகாள்மககள் மற்றும் திட்டச் செயற்படுத்துமக 

அமமச்ெரும் புத்தொென, ெமய மற்றும் கைாொர அலுவல்கள் 

அமமச்ெரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமமப்பு 

அமமச்ெரும்) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of 
Economic Policies and Plan Implementation, Minister of 
Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs and Minister 
of Urban Development and Housing) 

ු ත සභාපසකතුමනි, ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමානේ 

හරවත්, සාරවත් කථාව අහලා එක පැත්තකින් අපට ණීනා යනවා. 

නමොකෙ, එතුමාට ඉසකහාසය අමතක නවලා සකනබන නිසා. නමොකෙ, 

එතුමාත් ණී නේ අනේ පැත්නත්.  

ඒ නකනසේ නවතත්, නකොවිඩ් වසදුතය හනේ රජයක් නලස 

අපි මූලිකත්වය ුත්නත් ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නයි. ජනතාවනේ 

ආරක්ෂාව නවනුනවන් ුන්න ඕනෑ හැම තීරණයක්ම අපි නිසි 

නවලාවට ුත්තා කියලා අපි තන්නාන්නසේලාට මතක් කරන්න 

ඕනෑ. ු ත සභාපසකතුමනි, මම නම් නද්වලා කියන්නන් එම කටයුතු 

කළමනාකරණය කරන්න අග්රාමාතය කාර්යාලය කළ කාර්ය 

භාරය සිණීපත් කරන්නයි. නකොවිඩ් වසදුතය ආරම්භනේදී අනේ 

රජය අතයවශය නසේවා කටයුතු සඳහා ජනාධිපසක කාර්ය සාධක 

බලකායක් පත් කළා. එම ජනාධිපසක කාර්ය සාධක බලකාය 

අග්රාමාතය කාර්යාලනේ සිට අපනේ අධීක්ෂණය යටනත් කටයුතු 

කළා. ජනතාවනේ අතයවශය නසේවා ඉටු කිරීමටත්, ජනතාවනේ 

ුැටලු විසඳීමටත් ෙවනසේ පැය 24 පුරාම අග්රාමාතය කාර්යාලය 

කටයුතු කළ බව අපි තන්නාන්නසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වානේම අපි පක්ෂ නායකයන් සමඟ අෙහස් හුවමා ත කර ුත්තා. 

ජනතාවනේ අතයවශය නසේවා සහ නසෞඛය පහසුකම් ලබා දීමට 

කටයුතු කිරීමට අපි හැම අවස්ථාවකම මැදිහත් වුණා. දවෙයව ත 

හා ආරක්ෂක හොව ඒ නවනුනවන් තමන්නේ යුතුකම් ඉටු කළා. 

ු ත සභාපසකතුමනි, නකොවිඩ් වසදුතය නිසා ඇසක වූ ආර්ිතක 

අවපාතය තදින්ම රටට බලපා සකනබන බව අපි ෙන්නවා. වයාපාර 

නබොනහොමයක් කඩා වැ ලා සකනබනවා. නම් අවස්ථානේ රජය 

සැලසුම් කරන්නන් නකොවිඩ් වසදුතනයන් වැටුණු ආර්ිතකය 

නුොඩ නඟන්නයි. ඒ අනුව තමයි ෙලා ඇමසකතුමා නක  කාලීන 

සහ දිුණ කාලීන සැලසුම් ඇතුළත් අය වැයක් නමවර ඉදි පත් 

කනළේ. ජනතාවනේ පැත්නතන් සිදු වන ආර්ිතක සහ සමාජයීය 

සදවර්ධනයක් රටට අවශයයි. නම් අසී ත අවස්ථානේදී ඒ අයට 

නැටල න්න පුළුවන් ආර්ිතකයක් නුොඩ නඟන එක තමයි අනේ 

බලානපොනරොත්තුව.  

ු ත සභාපසකතුමනි, 2019දී අපි භාර ුත්නත් කඩා වැටුණු 

ආර්ිතකයක්. ඒක මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ ආර්ිතකය ඔසවා 

තැ නනම් අනේක්ෂාව නමවර අය වැය නයිජනාවල සකනබනවා. 

සුපු තදු ප දි තමතමන්නේ නද්ශපාලනය නවනුනවන් නමවරත් වාෙ 

විවාෙ කරනවා අපි ෙැක්කා. වි තද්ධ පක්ෂය ඉදි පත් කරන යම් 

සාධනීය අෙහස්වලට අපි සවන් නෙනවා. ඔබතුමන්ලා සාධනීය 

අෙහස් ඉදි පත් කනළොත්, අපි ඒවාට සවන් නෙන්න සූොනම්. අපි 

නම් නවලානේ රනටි අනාුතය නවනුනවන් සාමූණීකව තීන්දු තීරණ 

ුත යුතුයි. ජනතාව නවනුනවන් ඒ යුතුකම ඉටු කරන්න නම් 

උත්තරීතර පාර්ලිනම්න්තුනේ සියලු මන්ත්රීව තන්ට හැකියාව 

සකනබනවා.  

ු ත සභාපසකතුමනි, නව වයාපාර ලියාපදිදචි කරන 

වයවසායකයන්නුන් 2022 වසර සඳහා කිසිදු ලියාපදිදචි 

ුාස්තුවක් අපි අය කරන්නන් නැහැ. අනේ රනටි ත තණ 

ත තණියන්ට මම ආරාධනා කරනවා, නව වයාපා ක අෙහස්වලින් 

රනටි ආර්ිතක සදවර්ධනය නුොඩ නඟන්න එකතු නවන්න කියලා.  

ඒ වානේම විනද්ශ විනිමය රටට නුන ඒමටත් ොයක නවන්න කියා 

මා ඉලාලා සි නවා.  

ු ත සභාපසකතුමනි, අපි ජනතාවට නපොනරොන්දුවක් දුන්නනොත්, 

ඒ නපොනරොන්දුව ඉටු කළ යුතුයි. වසර 2ෙකට ආසන්න කාලයක් 

සකස්නසේ නනොවිසඳී සකබුණු ුණ ත-විදුහලාපසක වැටුේ විෂමතාව 

විසඳන්න අපි කටයුතු කරමින් සි නවා. නමවර අය වැනයන් 

අධයාපනය නවනුනවන් වැ ලම ෙලා ප්රමාණයක් අපි නවන් කර 

සකනබනවා. අපි නම් හැම නෙයම කරන්නන් රනටි අනාුතය 

නවනුනවන්. අභිනයිු හනේ රට නුොඩ නැඟීමට අප ෙරන 

නවනහසට සියලුනෙනානේ සහාය ලබා නෙනු ඇතැයි මා විශ්වාස 

කරනවා. 

ු ත සභාපසකතුමනි, විපක්ෂය ඉදි පත් කළ නයිජනා, 

විනේනන අපි ඉතා සාවධානව අහනුන සි යා. සමහර විනේනන 

අසාධාරණයි. සමහර විනේනනවල සාධාරණත්වයක් සකනබනවා 

නම්, අපි ඒ විනේනන පිළිනුන, ඒවා නිවැරැදි කර ුන්න ඕනෑම 

නවලාවක සූොනම් බව නම් අවස්ථානේදී මා මතක් කරනවා.  
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පාර්ලිනම්න්තුව 

 ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමා ආේඩුම වයවස්ථාව 

ුැනත් කථා කළා. අපි ෙැන් ඒ සඳහා නකටුම්පතක් සකස් කරනුන 

යනවා. එය පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව ත නවත ඉදි පත් කර  

සාකච්ඡාවට භාජන කරන බවත් නම් අවස්ථානේදී මා මතක් 

කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව රහසිුතව කිසි නෙයක් කරන්නන් 

නැහැයි කියන එකත් තන්නාන්නසේලාට මා මතක් කරනවා. මම 

මීට වඩා කථා කරන්නන් නැහැ. අනික් මන්ත්රීව තන්ටත් කාලය 

ලබා නෙමින් මා නිහඬ නවනවා. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු ත අුමැසකතුමනි, ඔබතුමා විනශේෂ කාරක සභාවක් පත් 

කරනවාෙ? 

 

ගරු මහින්ද රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

තවම නැහැ. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

The next speaker is the Hon. Sivagnanam Shritharan.  

 
 

 [மு.ப. 11.15] 

 

ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ தவிொளர் அவர்கபள, 2022ஆம் ஆண்டுக்கான 

வரவு செைவுத்திட்டம் சதாடர்பான குழுநிமை விவாதத்திபை 

எனக்கும் பபெச் ெந்தர்ப்பமளித்தமமக்காக நன்றி. ஜனாதிபதி 

மற்றும் பிரதம அமமச்ொின்கீழ் வரும் விடயங்கள் மற்றும் 

ஆமணக்குழுக்கள் சதாடர்பிபை இன்று முக்கியமாக இங்பக 

பபெப்படுகின்றது. சகௌரவ பிரதமர் அவர்களும் அருகிபை 

மூத்த அமமச்ெர் சகௌரவ திபனஷ் குணவர்தன அவர்களும் 

ஏமனய மூத்த அமமச்ெர்களும் ெமபயிபை இருக்கின்ற இந்தச் 

ெந்தர்ப்பத்தில் நான் மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்மத 

அவர்களுமடய கவனத்திற்குக் சகாண்டுவர விரும்புகின்பறன்.  

இந்த நாட்டிபை தமிழர்கள் வாழ்ந்த பிரபதெங்களிலும், 

அவர்கள் வாழுகின்ற பிரபதெங்களிலும் யுத்த காைத்திபை 

அவர்களுக்காகத் தங்களுமடய உயிர்கமளத் தியாகம் செய்த 

தங்கள் பிள்மளகமள, மாவீரர்கமள அவர்கள் நிமனவு 

கூர்ந்துவிடுவார்கள் என்று, அந்த ஞாபகார்த்த விழாமவத் 

தடுப்பதற்காக இப்சபாழுது இைங்மகயினுமடய சபாலிொரும் 

- இந்தப் சபாலிஸ் ஆமணக்குழுவிற்குக் கீபழ வருகின்ற 

சபாலிொரும் - இராணுவத்தினரும் ஒவ்சவாரு துயிலும் 

இல்ைங்களுக்கு முன்பாகவும் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 

ஒவ்சவாரு முமறயும் இந்தக் காைம் வருகின்றசபாழுது இந்த 

நாட்டில் ஏன் இவ்வாறு இராணுவத்மதக் குவித்து, சபாலி 

ொமரக் குவித்து, துயிலுமில்ைங்கமள நீங்கள் மமறக் 

கின்றீர்கள்? இவ்வாறு செய்வதன்மூைம் கைாொர ாீதியாக, 

பண்பாட்டு ாீதியாகத் தமிழர்கள் தம்முமடய மனங்களிபை 

நிமனத்துக்சகாண்டிருக்கின்ற தங்கள் வீரப் புதல்வர்கமள 

மறக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் வருமா அல்ைது ெிங்கள மக்கள் 

இதமன விரும்புகின்றார்களா?  

சகௌரவ பிரதமர் அவர்கபள, 2016, 2017, 2018, 2019ஆம் 

ஆண்டுகளில்கூட இந்த மாவீரர் தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது. 

இந்த நாட்டினுமடய சகௌரவ ஜனாதிபதி பகாட்டாபய 

ராஜபக்ஷ அவர்கள் 2019ஆம் ஆண்டிபை ஜனாதிபதியாகப் 

பதவிபயற்ற பின்னரும் 2019ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் 

மாவீரர் தினத்மத மக்கள் மிக அமமதியான முமறயிபை 

தங்களுமடய பிள்மளகளுக்காக விளக்பகற்றி அனுஷ்டித் 

தார்கள். அப்சபாழுது எந்தவிதமான இமடஞ்ெலும் இந்த 

நாட்டிபை  இடம்சபற்றிருக்கவில்மை. தற்சபாழுது இங்பக பை 

அமமச்ெர்கள் விழாக்கமள நடாத்துகின்றார்கள்; விமள 

யாட்டுப் பபாட்டிகள் நமடசபறுகின்றன; இவ்வாறான 

நிகழ்வுகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு எந்தவிதத்திலும் ‘சகாவிட்’ 

சதாற்று தமடயாக இல்மை. ஆனால், துயிலும் இல்ைங் 

களுக்குள் மட்டும்தான் ‘சகாவிட்’ வரும் என அந்த இடங்களில்  

இராணுவத்மத நிமறத்து, சபாலிஸாமர நிமறத்து, ஓர் 

அச்சுறுத்தமை உண்டுபண்ணுகின்ற ஒரு சூழ்நிமையில், 

இன்று யுத்தப் பிரபதெங்கள் பபான்று வடக்கு, கிழக்குப் 

பிரபதெங்கள் காணப்படுகின்றன. தயவுசெய்து இந்த 

நிமைமமமய மாற்றுங்கள்! முதலில் ஒரு புாிதல் பவண்டும், 

புாிந்துணர்வு பவண்டும்.  

இந்த நாட்டிபை ஓர் இணக்கப்பாடு பவண்டும், இணக்க 

அரெியல் பவண்டுசமன்றால் நீங்கள் மக்களுமடய மனங்கமள 

சவல்ைத் தயாராகபவண்டும். தமிழர்களாகிய நாங்கள் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்பறாம். எங்களுமடய மக்கள் 

தங்களுமடய பிள்மளகமள இழந்திருக்கின்றார்கள். ஆகபவ, 

அவர்கள் தங்களுமடய பிள்மளகளின் நிமனவுகளில் இருந்து 

மீண்டுவருவதற்கான ஒரு வடிகாைாகவிருக்கின்ற இந்த 

வணக்க நிகழ்வுகமளத் தடுப்பதன்மூைம் நீங்கள் எதமன 

அமடயப்பபாகின்றீர்கள்? அன்புக்குாிய ெிங்கள மக்கள்கூட 

இதமன எதிர்க்கவில்மைபய! கடந்த 2016, 2017, 2018, 

2019ஆம் ஆண்டுகளிபை, இவ்வாறு தமிழ் மக்கள் துயிலும் 

இல்ைங்களுக்குப் பபாகக்கூடாது, மாவீரர் தினத்மத 

நடாத்தக்கூடாது என்று எந்த ஒரு ெிங்களப் பிரபதெத்திலும் 

ெிங்கள மக்கள் யாரும் ஊர்வைம்கூட நடத்தவில்மைபய! 

ஆகபவ, இந்த நாட்டிபை தற்பபாது அரொங்கத்திபை 

இருக்கின்ற ஜனாதிபதியிலிருந்து அமமச்ெர்கள் வமர 

எல்பைாரும் தங்களுமடய அரெியல் பதமவக்காகத்தான் 

இதமனச் செய்கின்றார்கள் என்ற விடயம் இப்சபாழுது 

துைாம்பரமாகத் சதாிகின்றது. ஆகபவ, இந்த நிமையிலிருந்து 

மாறுங்கள்!  

அங்கு எத்தமனபயா துயிலும் இல்ைங்கள் இருக்கின்றன. 

சகௌரவ பிரதம அமமச்ெர் அவர்கபள, உங்களுக்கு வெதி 

கிமடத்தால் வந்து பாருங்கள்! சகாடிகாமம் துயிலும் 

இல்ைத்திபை ஆயிரக்கணக்கான மாவீரர்கள் புமதக்கப் 

பட்டிருக்கிறார்கள். அபதபபான்று, முள்ளியவமள துயிலும் 

இல்ைத்தில் புமதக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; எல்ைங்குளம் 

துயிலும் இல்ைத்தில் புமதக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 

அங்சகல்ைாம் இராணுவத்தினர் முகாம் அமமத்து, 

தங்களுமடய ெப்பாத்துக் கால்கபளாடு அதற்கு பமைால் 

நடந்துசெல்கிறார்கள், football விமளயாடுகிறார்கள். 

உங்களுமடய குழந்மதசயான்று அல்ைது உங்களுமடய 

ெிங்களப் பமட வீரசராருவர் புமதக்கப்பட்ட இடத்திபை 

இராணுவத்மதச் பெர்ந்த தமிழர் ஒருவர் இவ்வாறு நடந்தால் 

உங்களுமடய இதயம் - மனம் -  என்ன பாடுபடும்? என்பமத 

நீங்கள் இந்த நாட்டினுமடய தமைவராக, ஒரு தந்மதயாக, 

இந்த நாட்மடச் ெீரமமக்க நிமனக்கின்ற ஒரு மனிதனாகச் 

ெிந்தித்துப் பாருங்கள்! இங்கு வாழுகின்ற ஏமனய 

பிரமஜகளும் உங்கமளப் பபான்றவர்கள்தான் என்பமத 

நீங்கள் ஏற்றுக்சகாண்டால், இந்த நாட்டில் நல்லிணக்கத்மத 
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மிக இைகுவாக ஏற்படுத்தைாம்; அமமதிமயக்கூட மிகச் 

சுமுகமாக ஏற்படுத்தைாம்; இந்த நாட்டின் சபாருளாதாரத்மதக் 

கூடக் கட்டிசயழுப்ப முடியும். ஆகபவதான், நான் இந்த 

இடத்திபை இந்த விடயத்மதப் பதிவுசெய்கிபறன்.  

சகௌரவ பிரதம அமமச்ெர் அவர்கபள, இன்று காமையில் 

கூட இரண்டு சபாலிஸார் - SI விக்கிரமசூாிய என்ற ஒருவரும் 

இன்னுசமாருவரும் - தங்கமளப் பபாக்குவரத்துப் சபாலிஸார் 

என அறிமுகஞ்செய்து, என்னுமடய காாியாையத்துக்குள் 

நுமழந்து, என்னுமடய சபயமரயும் எனது சமய்ப் பாதுகாவ 

ைாின் சபயமரயும் பகட்டிருக்கிறார்கள். இந்தக் காை 

கட்டத்தில் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் ஏன் நடக்கின்றன?  

கடந்த 3 நாட்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றக் கட்டமளசயன்று 

கூறிப் சபாலிஸாாினால் இது சதாடர்பில் எனக்கு அறிவித்த 

சைான்று சகாண்டுவந்து தரப்பட்டது. ஆனால், நீதிமன்றம் 

கட்டமள பிறப்பிக்கவில்மை. ஏசனன்றால், பநற்று 

பருத்தித்துமற, ொவகச்பொி, மல்ைாகம் நீதிமன்றங்கள் அதமன 

நிராகாித்திருக்கின்றன. நீதிமன்றம் கட்டமள பிறப்பிக் 

காமபைபய, நீதிமன்றம் அறிவிக்காமபைபய சபாலிஸார் 

‘நீதிமன்றக் கட்டமள’ என்கிறார்கள். அதற்கு ஒரு வாக்கு 

மூைமும் சபற்று, மகசயழுத்தும் வாங்கினார்கள். இது மிக 

பமாெமான செயைாகும். இந்த நாட்டிபை ெிை நடவடிக்மககள் 

பாதகமான சூழமை பநாக்கிப் பபாய்க்சகாண்டிருக்கிறன. 

தயவுசெய்து, அமதப் பற்றிச் ெிந்தியுங்கள்! நீங்கள் இந்த 

நாட்டிபை அமமதிமயயும் ெமாதானத்மதயும் மக்களின் 

நிம்மதியான வாழ்மவயும் கட்டிசயழுப்ப பவண்டுமானால், 

இந்த நாட்மட அமமதிப் பூங்காவாக மாற்றபவண்டுமானால், 

இழந்தவர்கமள நிமனவுகூர்வதில், அதிலும் குறிப்பாகத் 

தங்களுமடய பிள்மளகமள, மாவீரர்கமள நிமனவுகூர்வதற்கு  

எந்தபவார் இமடயூறுமில்மை என்பமத அறிவியுங்கள்! அது 

இந்த நாட்டுக்கு மிகப் சபாருத்தமானதாக அமமயும்.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

Order, please! The Hon. Weerasumana Weerasinghe 
will now take the Chair.  

 
අ තුරුව ගරු කථා ායකතුමා මූලාස මයන් ඉවත් වූමයන්  ගරු 

වීරන්ම  වීරසිාහ මහතා මූලාස ාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரெிங்ஹ அவர்கள் 

தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 

 

ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, இந்த 

நாட்டில் எத்தமனபயா ஆமணக்குழுக்கள் இருக்கின்றன. 

இங்பக சகௌரவ நிதி அமமச்ெர் அவர்களும் இருக்கின்றார். 

நீங்கள் இந்த ஆமணக்குழுக்களுக்காகச் செைவிடுகின்ற நிதி 

எவ்வளவு? இதனால் என்ன இைாபம் இருக்கிறது? இந்த 

ஆமணக்குழுக்களால் இந்த நாடு என்ன இைாபத்மத அமடந் 

திருக்கின்றது? என்ன முன்பனற்றம் அமடந்திருக்கின்றது? 

இந்த ஆமணக்குழுக்கள் இந்த நாட்மடக் கட்டிசயழுப்பி 

யிருக்கிறதா?  தயவுசெய்து ெிந்தித்துப் பாருங்கள்! இது நீங்கள் 

ெிந்திக்க பவண்டிய பநரம்.  

பநற்றுக்கூட, நிதி அமமச்ெர் சகௌரவ சபஸில் ராஜபக்ஷ 

அவர்கள் குறிப்பிட்டார், சகௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

ஜனாதிபதியாக இருந்தசபாழுது, வடக்கு மாகாணத்துக்குப் 

புமகயிரத பெமவமயச் செய்பதாம்; மின்ொரத்மதப் சபற்றுத் 

தந்பதாம்; 24 மணித்தியாைங்களிபை அமதச் செய்பதாம் - 

இமதச் செய்பதாம் என்று. நான் அதமன ஏற்றுக் 

சகாள்கிபறன். ஆனால், 30 ஆண்டுகளுக்கு பமைாக நாங்கள் 

மின்ொரம் இல்ைாமல் இருந்தமத நீங்கள் ஏற்றுக் 

சகாள்கிறீர்கள்தாபன! நாங்கள் சபாருளாதாரத் தமடக்குள் 

வாழ்ந்பதாம். யார் இந்தப் சபாருளாதாரத் தமடமய 

விதித்தார்கள்? பனங்களிசகாண்டு எங்களுமடய துணிகமளத் 

துமவத்பதாம். அங்கு ெீசமந்து வரவில்மை, உணவுப் 

சபாருட்கள் வரவில்மை, மின்ொரம் இருக்கவில்மை, 

புமகயிரதம் வரவில்மை, எாிசபாருட்கள் வரவில்மை, 

பெமளகள் வரவில்மை. இவ்வளவு சநருக்கடிக்குள்ளும் 5 

இைட்ெம் மக்கள் அந்த மண்ணிபை வாழ்ந்தார்கள்தாபன! 

எப்படி வாழ்ந்தார்கள்? அவர்கள் மின்ொரம் இல்ைாமல், 

புமகயிரத வெதிகள் இல்ைாமல் இருந்தார்கள். ஆனால், 

நிம்மதியாக இருந்தார்கள். இன்று, புமகயிரதச் பெமவ 

இருக்கின்றது; மின்ொர வெதி இருக்கின்றது; இன்னும், நீங்கள் 

சொல்கின்ற அத்தமன வெதிகளும் ஏற்படுத்தப் 

பட்டிருக்கின்றன. ஆனால், மக்களுக்கு நிம்மதி இல்மை. அந்த 

மக்களால் நிம்மதியாக வாழ முடியவில்மை. ஏசனன்றால், 

அவர்கமளச் சுற்றி இராணுவத்தினரும் சபாலிஸாரும் 

குவிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இைங்மகயிபைபய 2 

இைட்ெத்துக்கு பமற்பட்ட இராணுவம் மற்றும் ஏமனய 

பமடகள் குவிக்கப்பட்ட மாகாணங்களாக வடக்கு, கிழக்கு 

மாகாணங்கள் காணப்படுகின்றன. அதனால்தான் நாங்கள் 

இதமனக் குறிப்பிடுகின்பறாம்.  

நீங்கள் இந்த நாட்டில் அமமதி வரபவண்டுசமன்று 

விரும்பவில்மையா? ெமாதானம் பவண்டுசமன்று விரும்ப 

வில்மையா? இந்த நாட்டிபை உள்ள மக்கள் ஒற்றுமமயாக 

வாழபவண்டுசமன்று விரும்பவில்மையா? நீங்கள் அவற்மற 

விரும்புகின்றவர்கள் என்றால், ஏன் விதண்டாவாதமாக இந்த 

விடயங்கமள முன்மவக்கின்றீர்கள்? நான் உங்களிடம்  

திரும்பத் திரும்பச் சொல்வது, ெிங்கள மக்கள் மிக மிக 

அருமமயானவர்கள். அவர்கள் யாரும் இதமன எதிர்க்க 

வில்மை. ெிங்கள மக்களுமடய அரெியல் பவறு; ெிங்களத் 

தமைவர்களின் அரெியல் பவறு. அது இங்கு சதளிவாகத் 

சதாிகிறது. இனவாதத்மதத் தூண்டி, இனவாத அரெியலுக் 

கூடாகத்தான் இந்த நாட்டிபை நீங்கள் பகாபைாச்ெ 

பவண்டுசமன்று நிமனத்தால் அது எந்தக் காைத்திலுபம 

நமடசபறப்பபாவதில்மை. ஆகபவ, இந்த நாட்டிபை 

அமமதிமயக் கட்டிவளர்க்க, நல்லிணக்கத்மத ஏற்படுத்த, 

முதலிபை இனவாத ாீதியான கருத்துக்கமளக் கூறுவமத 

நிறுத்திக்சகாள்ளுங்கள்! நல்சைண்ணத்மதக் சகாண்டு 

வாருங்கள்! அந்த மக்களுமடய இழந்த உறவுகமள 

நிமனவுகூர அவர்களுக்குச் ெந்தர்ப்பத்மதக் சகாடுங்கள்!    

நான் நிமனக்கின்பறன், சகௌரவ பிரதமர் மஹிந்த 

ராஜபக்ஷ அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்தசபாழுது இவ் 

வாறான துயிலுமில்ைங்களுக்குச் செல்கின்ற ெந்தர்ப்பம் 

தமடப்பட்டிருந்தது என்று. ஆனால், இந்த நாட்டிபை 

மமத்திாிபாை ெிறிபென அவர்கள் ஜனாதிபதியாக இருந்த 

சபாழுது 2016ஆம், 2017ஆம், 2018ஆம் ஆண்டுகளில் அதற்கு 

அனுமதியளிக்கப்பட்டது. பகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

ஜனாதிபதியாக வந்தசபாழுது, 2019ஆம் ஆண்டிலும் 

அனுமதிக்கப்பட்டது. யாரும் தடுக்கவில்மை; எந்தவித 

இமடயூறுகளும் இருக்கவில்மை; மக்கள் யாரும் நாட்டுக்கு 

விபராதமாகச் செயற்படவில்மை; அங்கு விடுதமைப் புலிகள் 

மீளக் கட்டிசயழுப்பப்படவில்மை. ஆனால், இன்று என்ன 

நடக்கிறது? நீங்கள் ஏன் இதமனத் தடுக்கிறீர்கள்? 
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இறந்துபபான அந்த ஆத்மாக்களின் புமதகுழிகளின்மீது 

உங்களுமடய இராணுவம் ெப்பாத்துக் கால்களால் மிதிக்கும் 

வமர இந்த நாட்டிபை அமமதியும் ெமாதானமும் ஏற்படப் 

பபாவதில்மை; நல்லிணக்கம் ஏற்படப்பபாவதில்மை; நல்ை 

எண்ணங்கள் உருவாகப்பபாவதில்மை.  

பநற்று முன்தினம்கூட யாழ்ப்பாணத்துக்கும் 

கிளிசநாச்ெிக்கும் ஞானொர பதரருமடய ‘ஒபர நாடு, ஒபர 

ெட்டம்’ என்ற ஜனாதிபதி செயைணி சென்றிருக்கின்றது. 

நீதிமன்றத்மத அவமதித்ததற்காகச் ெிமறயிபை இருந்து 

சபாதுமன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு சவளியிபை வந்த ஒருவர், 

இன்று சமாட்டந்தமைக்கும் முழங்காலுக்கும் முடிச்சுப் 

பபாடுகின்றார். “மாவீரர் துயிலுமில்ைங்களுக்குச் செல்ை 

பவண்டும் என்று நீங்கள் பகட்கிறீர்கள். ஆனால், 

பபாமதவஸ்துகளுக்கு எதிராக ஏன் நீங்கள் பபெவில்மை?” 

என்று அவர் பகட்கிறார். நாங்கள் எத்தமனபயா தடமவ 

பபெியிருக்கின்பறாம். சகௌரவ பிரதம அமமச்ெர் அவர்கபள, 

சகௌரவ நிதியமமச்ெர் அவர்கபள, நீங்கள் ெற்றுச் ெிந்தித்துப் 

பாருங்கள்! 2009ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னர்  வடக்கிபை 

யாராவது பபாமதவஸ்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்களா? 

யாராவது பபாமதவஸ்து உட்சகாண்டதாக நீங்கள் அறிந்திருக் 

கிறீர்களா? ‘கஞ்ொ’ என்கின்ற சொல் வடக்கு, கிழக்கிபை 

2009க்கு முன்னர் இருந்திருக்கிறதா? இமத யார் 

சகாண்டுவந்தார்கள்? இது யாரால் நமடசபறுகின்றது? 

இராணுவம், சபாலிஸ், கடற்பமட, விமானப்பமட என 

இவ்வளவு பமடகளிருக்கின்றபபாது, எவ்வாறு அங்கு 

பபாமதப்சபாருட்கள் வந்து பொோ்கின்றன? இதற்கான காரணம் 

என்ன? ஆகபவ, ஓர் இனம் எவ்வாறு அழிக்கப்படுகிறது 

என்பமதப் பாருங்கள்! அமதக் சகாண்டுவந்தவர்கபள 

இன்சனாரு வமகயாகச் சொல்கிறார்கள், தமிழ் அரெியல் 

வாதிகள் இதமனக் பகட்பதில்மைசயன்று. நாங்கள் 

எத்தமனபயா தடமவ உங்களிடம் இந்த விடயங்கமள 

முன்மவத்திருக்கிபறாம். எத்தமனபயா தடமவ இபத 

பாராளுமன்றத்தில் பபெியிருக்கிபறாம். நாங்கள் இந்தப் 

பபாமதக்கு எதிரானவர்கள்; பபாமதவஸ்துப் பாவமனக்கு 

எதிரானவர்கள். இதமன எந்தக் காைத்திலும் ஏற்றுக் 

சகாள்ளாதவர்கள். விடுதமைப் புலிகளுமடய ஆட்ெியிபை 

அந்த மண் இருந்தசபாழுது, யாராவது ஒரு நபர் பபாமத 

வஸ்துக்கு அடிமமயாக இருந்தார் என்று நீங்கள் 

பகள்விப்பட்டிருக்கின்றீர்களா? அல்ைது ‘கஞ்ொ’ என்கின்ற 

பபாமதப்சபாருள் அங்கு வந்ததாக நீங்கள் பகள்விப்பட்டிருக் 

கிறீர்களா?   
 

ගරු ඩේලස් මේවා න්දා මහතා (ධීවර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா - கடற்சறாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
 

 ැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
நீங்கள் சகாஞ்ெம் அமமதியாக இருங்கள்! நாங்கள் பபெிய 

பிறகு நீங்கள் பபசுங்கள்!  

ஆகபவ, இவ்வளவு விடயங்களும் நடந்த இந்த நாட்டிபை 

இப்சபாழுது மட்டும் ஏன் பபாமதவஸ்து பற்றிப் 

பபசுகிறீர்கள்? இந்தப் பபாமதவஸ்மத யார் சகாண்டு 

வருகிறார்கள்?  

சகௌரவ பிரதம அமமச்ெர் அவர்கபள, சகௌரவ 

நிதியமமச்ெர் அவர்கபள, இந்த நாடு ஒரு பநாோ்மமயான, 

நியாயமான, நிம்மதியான நாடாக இருக்கபவண்டும் 

என்பமதத்தான் நாங்களும் விரும்புகின்பறாம். இந்த 

நாட்டுக்குள்பள அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டு, நாங்களும் ஒரு 

பதெிய இனமாக, எங்களுமடய கைாொர, பண்பாட்டு 

அமடயாளங்கபளாடு உங்கபளாடு பொோ்ந்து வாழ 

விருப்பத்பதாடு இன்றும் இருக்கிபறாம். நாங்கள் பிாிவிமன 

வாதிகள் அல்ை. நாங்கள் பிாிவிமனகளுக்காக எப்சபாழுதும் 

தூண்டப்பட்டவர்களும் அல்ைர். பிாிவிமனக் பகாாிக்மக 

சகாண்டுவரப்பட்டதற்குக் காரணபம உங்களுமடய 

பக்கத்திலிருந்துதான் எழுந்தது. அறவழிப் பபாராட்டங்கமள 

நீங்கள் நிராகாித்ததால், உண்மமகமள நீங்கள் மமறத்ததால், 

உண்மமயான உாிமமப் பபாராட்டங்கள் நிராகாிக்கப் 

பட்டதால், தமிழர்கள் ஆயுதம் ஏந்தபவண்டி வந்தது. 

உங்களுக்கு அருகிபையிருந்து துள்ளுகிறவர்கள்கூட ஆயுதந் 

தூக்கித்தான் அரெியலுக்கு வந்தார்கள். ஆகபவ, அதற்கான 

காரணங்கமள நீங்கள் புாிந்துசகாள்ளபவண்டும். [இமடயீடு]  

இந்த அரெியல் ாீதியான பயணங்களுக்சகல்ைாம் நாங்கள் 

எங்களுமடய காரணங்கமளச் ொியான முமறயிபை 

பநாோ்மமயாகச் சொல்கின்பறாம். [இமடயீடு] ெிைர் இந்த 

மண்ணிபை தங்களுமடய அரெியல் இைாபங்களுக்காகத்தான் 

இதமனக் சகாண்டுசெல்கின்றார்கள். சகௌரவ பிரதம 

அமமச்ெர் அவர்களும் இங்கிருக்கின்றார். சகௌரவ 

நிதியமமச்ெர் சபஸில் ராஜபக்ஷ அவர்களும் இங்கிருக் 

கின்றார். [இமடயீடு]  ஆகபவ, இந்த ஆமணக்குழுக்களுக் 

கூடாக அல்ைது பிரதம அமமச்ெருக்குாிய அதிகாரங் 

களுக்கூடாக இந்த நாட்டிபை செய்ய பவண்டிய விடயங்கமள 

அமமதியான முமறயிலும் நியாயமாகவும் நாங்கள் சொல்ை 

விரும்புகிபறாம். இந்த மண்ணிபை நியாயம் கிமடக்க 

பவண்டும். எமது மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்கின்ற சூழல் 

உருவாகபவண்டும்.  [இமடயீடு] 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! 
 

ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  

அது இல்ைாதவமரக்கும் ஒரு நியாயம் கிமடக்கப் 

பபாவதில்மை என்பமதத்தான் இந்த இடத்திபை நாங்கள் 

வலியுறுத்துகிபறாம். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, நான் 

பகட்பது என்னசவன்றால், பிரதம அமமச்ெருக்குக் கீபழ 

யிருக்கின்ற இந்தளவு விடயங்கமளயும் நீதியான முமறயிபை, 

நியாயமான முமறயிபை நமடமுமறப்படுத்துங்கள் என்பமதத் 

தான். அப்சபாழுதுதான் இந்த நாட்டிபை அமமதியும் 

ெமாதானமும் ஏற்படும். இந்த நாட்டுக்கு ஒரு சகௌரவம் 

ஏற்படும். இந்த நாட்டுக்கான ஒரு நிமையான அபிவிருத்தி 

ஏற்படும்.   

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම්ක කාරක සභා 
අවස්ථාවක්. ඇමසකතුමාට යම් කිසි නනිෙනාවක් එලාල කළාම 
ඇමසකතුමා නැටලටලා ඒකට පිළිතු ත නෙනවා.  කාරක සභා රීසක 
තමයි නමතැනට බලපාන්නන්. ඔබතුමා mike එක දුන්නන් නැහැ. 
ඇමසකතුමාට ු ත මන්ත්රීතුමා බරපතළ නනිෙනාවක් කරන්නන්. 
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ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත සභානායකතුමනි, එතුමා mike එක ඉලාලුනේ නැහැ. 
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උතු ත පළාත නිනයිජනය කරන ඇමසකවරයාට බරපතළ 

නනිෙනාවක් නම් කරන්නන්.  
 

ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

Mike එක නෙන්න. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

You have to give the mike. This is the Committee 
Stage. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත ඩේලස් නද්වානන්ො ඇමසකතුමා. 

 

ගරු ඩේලස් මේවා න්දා මහතා 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா)  
(The Hon. Douglas Devananda) 
நீங்கள் இங்கு பை விடயங்கமளப் பற்றிச் சொன்னீர்கள். 

ஆனால், ஒன்மற ஏற்றுக்சகாண்டிருக்கிறீர்கள். அதாவது, 

முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுமடய 

காைத்தில் ‘வடக்கின் வெந்தம்’, ‘கிழக்கின் உதயம்’ பபான்ற 

அபிவிருத்தி பவமைத்திட்டங்கமள எங்களுமடய இன்மறய 

நிதி அமமச்ெர் அவர்கள் முன்வந்து செய்தசதன்று 

சொன்னீர்கள். அதற்கு முன்னர் ஏன் செய்யவில்மை? அதற்கு 

நீங்கள் விடவில்மை! நீங்கள் அங்கு தமடகமளத்தான் 

ஏற்படுத்திக்சகாண்டிருந்தீர்கள். பிரபாகரன் பபாமதவஸ்து 

வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டது உங்களுக்குத் சதாியாமல் 

இருக்கைாம் அல்ைது நீங்கள் அமத மமறக்கைாம். சபாய்யான 

விடயங்கமளச் ெமபயில் கூறபவண்டாம்.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Sivagnanam Shritharan, please continue with 
your speech. 
 

ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

தயவுசெய்து என்னுமடய பநரத்தில் என்மனப் பபெவிடுங்கள்! 

நான் அரொங்கத்திற்கு வக்காைத்து வாங்குகின்ற மகயாள் 

அல்ை. என்னுமடய பதவிகளுக்காக அரொங்கத்திற்குக் 

கால்கழுவிப் பிமழப்பதற்காக நான் இங்கு வரவில்மை. அது 

யுத்தம் நமடசபற்றுக்சகாண்டிருந்த காைகட்டமாக இருந்தது. 

இன விடுதமைக்காக ஓாினம் பபாராடிக்சகாண்டிருந்தது. அந்த 

யுத்தம் நடந்தசபாழுது அரொங்கம்தான் திட்டமிட்டுப் 

சபாருளாதாரத் தமடகமள விதித்திருந்தது. ஆகபவ, 

தயவுசெய்து இந்த இடத்திபை அதுெம்பந்தமாகப் பபசுவதற்கு 

அனுமதிக்க பவண்டும்.  

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Hon. Sivagnanam Shritharan, please wind up now. 

 
ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, நான் 

என்னுமடய பநரத்தில்தான் பபெிக்சகாண்டிருக்கின்பறன். 

[இமடயீடு] அந்தக் காைகட்டங்கமள நீங்கள் புாிந்துசகாள்ள 

பவண்டும். சவறுமபன வாயால் கத்திக்சகாண்டு அல்ைது கவெ 

வாகனங்களில் பாதுகாப்பாகப் பயணம் செய்துசகாண்டு 

இருந்தவர்கள் அல்ை, தமிழர்கள். [இமடயீடு] அவர்கள் 

தாங்கள் வாழுகின்ற நிைத்தில் தங்கள் உாிமமக்காகப் பபாராடி 

யிருந்தார்கள். தங்கள் உாிமமக்காகப் பபாராடிய அவர்களு 

மடய அந்தப் பபாராட்ட காைத்திபை நீங்கள்தான் - 

அரொங்கம்தான் திட்டமிட்டுப் சபாருட்கமள அனுப்பவில்மை; 

நீங்கள்தான் தடுத்திருந்தீர்கள்! [இமடயீடு] ஆகபவதான் நான் 

இந்த இடத்திபை அதமனப் பதிவுசெய்கின்பறன்.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! Hon. Sivagnanam Shritharan, please 
wind up now. 

 

ගරු සිවඥා ේ ශ්රීතරන් මහතා 
(மாண்புமிகு ெிவஞானம் ெிறீதரன்)   

(The Hon. Sivagnanam Shritharan)  
மிக முக்கியமாகத் தமிழர்கள் சபாருளாதார ாீதியாக, 

அரெியல் ாீதியாக நசுக்கப்பட்ட காைம் பபாய், இப்சபாழுது 

கூட நாங்கள் பகட்பது, தமிழர்களும் நீங்களும் நியாயமாக, 

சகௌரவமாக இந்த நாட்டில் வாழபவண்டுமானால் ஒரு தீர்மவ 

முன்மவயுங்கள், நியாயமாக நடவுங்கள் என்பமதத்தான். 

[இமடயீடு] 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

எனக்குத் தரப்பட்டது சகாஞ்ெ பநரம்தான். அந்த பநரத்தில் 

என்மனப் பபசுவதற்கு அனுமதியுங்கள்! [இமடயீடு] அதமன 

விடுத்து, மற்றவர் பகட்பதற்சகல்ைாம் பநரம் சகாடுத்தால் 

என்னால் எவ்வாறு பபெமுடியும்? இந்த ஆமணக்குழுக் 

களினாலும் ொி, பிரதம அமமச்ெருக்குக்கீழ் வருகின்ற 

நிறுவனங்களினாலும்ொி, இந்த நாட்டிபை மிக பமாெமாகப் 

பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றவர்கள் தமிழர்கள் என்பமதயும் நான் 

இந்த இடத்திபை குறிப்பிட விரும்புகின்பறன்.  

 
ගරු කුලසිාහේ තිලීපන් මහතා 
(மாண்புமிகு குைெிங்கம் திலீபன்)  

(The Hon. Kulasingam Dhileeban)  

Sir, I rise to a point of Order. 

 இனவாதம் பற்றிப் பபசுகின்ற ெிறீதரன் அவர்கள், 

மமையக மக்கமள ‘வடக்கத்மதயார்’ என்று பபெியமத 

மறுக்கபவண்டாம்.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ු ත මණීන්ොනන්ෙ අලුත්ුමනේ ඇමසකතුමා. ඔබතුමාට විනා ල 

12ක කාලයක් සකනබනවා.   
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පාර්ලිනම්න්තුව 

[පූ.භා. 11.31] 

 

ගරු මහින්දා න්ද අලුත්ගමමේ මහතා (කිෂිකර්ම 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக - கமத்சதாழில் 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Agriculture) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අසකු ත ජනාධිපසක, අග්රාමාතය 
කාර්යාලය ඇතුළු ආයතන 2ෙක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව විවාෙ කරන 
නම් නමොනහොනත්, මට ලැ න ඇසක කාලය සීමිත නිසා, අසකු ත 
ජනාධිපසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව සහ එතුමානේ වැඩ 
පිළිනවළ පිළිබඳව මනේ අවධානය නයො කරනවා. නම් විවාෙනේදී 
ු ත අග්රාමාතයතුමා පිළිබඳව  දිගින් දිුටම ප්රසාෙය පළ වුණා.  
සියලුනෙනාම එතුමා කරන වැඩ පිළිනවළ පැහැදිලි කළා. අසකු ත 
ජනාධිපසකතුමාට විවිධ නනිෙනා එලාල කළ නිසා, නුවී ගිය වසර 
නෙකක කාලය තුළ එතුමා කළ කටයුතු පිළිබඳව මට ලැ න ඇසක 
කාලය තුළ අෙහස් ප්රකාශ කරන්න මම බලානපොනරොත්තු නවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, 2019 නනොවැම්බර් මාසනේ 
1ෙනවනි ො අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා නම් රනටි 
ජනාධිපසක ධුරයට පත් නවනනකොට එතුමාට සකබුණු 
බලානපොනරොත්තුව තමයි, පි සිදු රාජය පාලනයක් සහ ආෙර්ශවත් 
වැඩ පිළිනවළක් නුන යාම. ඒ තමයි එතුමානේ වැඩ පිළිනවළ. 
ණීටපු ජනාධිපසක ු ත දමත්රීපාල සි නසේන මැසකතුමා එතුමානේ 
පළවන වසනර් වැය කළ ෙල  තපියලා ිනලියන 3.07යි. වත්මන් 
ජනාධිපසක අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා එතුමානේ 
පළවන වසනර් වැය කළ කනළේ  තපියලා ිනලියන 1.3යි. ජනාධිපසක 
නලාකම් කාර්යාලනයන්, ජනාධිපසකවරයාට නවන් කරලා සකනබන 
ෙලින්  තපියලා ිනලියන 1.7ක ෙලක් නම් රනටි ජනතාව 
නවනුනවන් එතුමා ඉසක  කර සකනබනවා. මම ඒකයි කිේනේ නම්ක 
ආෙර්ශවත් රාජය පාලනයක් කියලා. 

ණීටපු ජනාධිපසකවරයා වාහන 200ක් පාවිච්චි කළා. නත් 
වත්මන් ජනාධිපසකවරයා පාවිච්චි කරන්නන් වාහන 10යි. ඒ 
වානේම වත්මන් ජනාධිපසකවරයා ජනාධිපසක නලාකම් කාර්යාලය 
පාවිච්චි කරලා නැහැ, ජනාධිපසක මන්දිරය පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒ 
විතරක් නනොනවයි, එතුමා නපෞද්ුලික වාහන නෙකක් ප හරණය 
කරනවා. ඒ ප හරණය කරන වාහන නෙකට ඉන්ධන ුහන්නන් 
එතුමානේ නපෞද්ුලික සලාලිවලින්. මම ඒ කාරණය 
පාර්ලිනම්න්තුනේදී වුකීමකින් කියනවා.  

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලානේ අවු තදු පනහේ ආේඩුනේ 

කැිනනටි මේඩලය 48යි, වත්මන් ජනාධිපසකතුමානේ ආේඩුනේ 

කැිනනටි මේඩලය 30යි. ඔබතුමන්ලානේ ආේඩුනේ එක 

අමාතයවරනයට්ට වාහන 10, 1ෙ, 20 ලබා දීලා සකබුණා. මම 

කියන්නම්, එවකට මහා මාර්ු ඇමසකවරයා දිස්ත්රික්කවලට නබෙපු 

වාහන ුණන. මම කියන්නම්, නලාකම්ලාට සකබුණු වාහන ුණන. 

අෙ කැිනනටි ඇමසකවරනයට්ට දීලා සකනබන්නන් වාහන 3යි. එවකට 

සි  එක ඇමසකවරනයට්ට ආරක්ෂාවට 1ෙනෙනනක්, 20නෙනනක් 

ණී යා. අෙ ඇමසකවරනයට්ට ආරක්ෂාවට ඉන්නන් 4නෙනායි, 

නැත්නම් ෙනෙනායි. ඒක තමයි ආෙර්ශවත් රාජය පාලනය.  අසකු ත 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජනාධිපසකනවලා අෙට අවු තදු 2යි. 

ු ත පාඨලී නම්පික රණවක මැසකතුමනි, ආේඩුනේ කිසිම 

ඇමසකවරනයට්ට එක වාහනයක් ුන්න එතුමා අවසර දීලා නැහැ. 

ඔබතුමන්ලානේ අවු තදු ෙ තුළ ඇමසකව ත ුත්ත අලුත් වාහන  ක 

බලන්න. වත්මන් ජනාධිපසකතුමා කිසිම නකනනට්ට එක 

වාහනයක්වත් ුන්න අවසර දීලා නැහැ. 

නම් වසර නෙකක කාලනේ මාස 24න් මාස 20ක් එතුමාට ුත 

කරන්න සිදු වුනේ නකොවිඩ් - 19 පාලනයත් එක්කයි. 

ඔබතුමන්ලාට මතකයි නන්, එතුමා නනොවැම්බර් 1ෙ වන ො 

ජයග්රහණය කළා. ීනනනේ පළවන නකොවිඩ් ආසාදිතයා 

නෙසැම්බර් මාසනේ මැෙ හඳුනා ුන්නවා. 2020 මාර්තු මාසනේ 

අනේ රනටි පළවන නකොවිඩ් ආසාදිතයා හඳුනා ුන්නවා. ඒ 

වනනකොට මාස 4යි එතුමාට රාජය පාලනය කරන්න පුළුවන් 

වුනේ.  එතුමාට නම් නකොවිඩ්  වසදුතය මර්ෙනයට ප්රඛස්ථානය 

නෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා රට හෙන එක පැත්තක තබා රනටි 

මිනිසුන් ජීවත් කිරීනම් වුකීම භාර ුැනීමට වත්මන් 

ජනාධිපසකතුමා ප්රඛ ආේඩුවට සිදු වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නකොවිඩ්  වසදුතය පාලනය 

කරන්න එතුමා සෑම සසකයකම සිට්රාො ෙවස්වල රැස්වීමක් 

පවත්වා රාජය නායකයන්ට කථා කරලා, විවිධ පාර්ශ්වවලට කථා 

කරලා ෙලා නසොයානුන තමයි නම් රනටි ජනතාවට 

එන්නත්කරණය සිදු කනළේ. අෙ නමතැන ඉන්න වැ ල පි සක් ජීවත් 

වන්නන් එතුමාට පින් සිද්ධ නවන්නයි. එතුමා ලබා දීපු එන්නත 

ුහනුන තමයි නමතුමන්ලා අෙ එතුමාට නෙොස් කියන්නන්. අෙ 

අනේ රනටි ජනුහනය මිලියන 22යි. නසෞඛය අමාත යාදශය 

නිර්නද්ශ කරන්නන් වයස අවු තදු 17ට වැ ල අයට නම් නකොවිඩ් - 19 

එන්නත නෙන්න කියලායි. රනටි ජනුහනනයන් මිලියන 1ෙ.8කට 

නකොවිඩ් එන්නනත් පළ මාරාව දීලා සකනබනවා. ඒ කියන්නන්, 

සියයට 98කට පළ එන්නත දීලා සකනබනවා. එන්නනත් නෙවැනි 

මාරාව දීලා සකනබනවා, මිලියන 13.7කට. ඒ කියන්නන්, සියයට 

84කට නෙවන එන්නත දීලා සකනබනවා. මතක තබා ුන්න, 

ආසියානු කලාපනේ නකොවිඩ් එන්නත් නෙකම සියයට 84කට දීපු 

රටක් සකනබනවා නම් ඒ අනේ රටයි කියලා. ආසියානු කලා පනේ 

නවනත් එවැනි රටක් සකනබනවා නම් කියන්න. ඒ විතරක් 

නනොනවයි, නම් වන විට 112,000කට තුන්වන එන්නතත් ලබාදීලා 

ඉවරයි.  නම් වසදුතය නැවතත් පැසකනරයි කියන අභිනයිුය 

ෙැනුත් නිසා නම් වනනකොට ුාලාල, හම්බන්නතොට, මාතර, 

අනුරාධපුරය යන දිස්ත්රික්ක සියලානලාත්, බස්නාණීර පළානත්ත් 

අවු තදු 70ට වැ ල සියලුනෙනාට තුන්වන එන්නත - booster dose 

එක - ලබානෙන්න කියලා අසකු ත ජනාධිපසකතුමා උපනෙස් දීලා 

සකනබනවා. ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ ණීටපු ජනාධිපසකතුමා කිසිම 

රාජය නායකයට්ට විසඳන්න බැ  වුණු යුද්ධය අවසන් කළා 

වානේම නම් රනටි මිනිසුන් ජීවත් කරවීම සඳහා නකොවිඩ් - 19 

වසදුතය පාලනය කරන්න රාජපක්ෂව ත කටයුතු කළාය කියන 

කාරණය තන්නාන්නසේලා අමතක කරන්න එපා.  

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමන්ලානේ කාලනේ සියලුම ආයතන 

විට්ණන්න සැලසුම් කළා. විවිධ රාජය ආයතන එක්කත්, නලික 

බැදට්ව එක්කත් කථා කරනුන නම් ආයතන විට්ණන්න කටයුතු 

කළා. ඔබතුමන්ලානේ කාලනේ පාඩු ලැබූ ආයතන අෙ ලාභ ලබන 

ආයතන බවට පත් කරලා සකනබනවා.  ජනතා වතු සදවර්ධන 

මේඩලය මනේ අමාත යාදශය යටනත් සකනබන්නන්. 

තන්නාන්නසේලා ඒක විට්ණුවා. තුටිටු නෙකට ඉඩම්  ක 

විට්ණලා, ෙලු  ක විට්ණලා, ස්නටි ත විට්ණලා කරන්න ඕනෑ 

තක්ක ල නහොරකම් ඔක්නකොම කළා. නම් ආයතනය මට භාර දීලා 

අවු තද්ෙයි නවන්නන්. ඔබතුමන්ලානේ කාලනේ නම් ආයතනය 

 තපියලා මිලියන 780ක පාඩුවක් ලැබුවා. අෙ ජනවසනම් පාඩුව 

 තපියලා මිලියන 82යි. ඒකටත් නහේතුව  තපියලා 1,000 ෙක්වා ප ල 

වැ ල කිරීමයි. එනහම නැත්නම් ජනවසම අෙ ලාභ ලබන 

ආයතනයක්. නෙසැම්බර් 31 වනනකොට අපි ජනවසම ලාභ ලබන 

ආයතනයක් බවට පත් කරනවා. අනේ අමාතයාදශය යටනත් 

සකනබන මිලානකි ආයතනය ඔබතුමන්ලා අපිට භාර නෙනනකොට 

පාඩුව  තපියලා මිලියන 42යි. නත් අෙ එම ආයතනය  තපියලා 

මිලියන 711ක ලාභයක් ලබනවා.  

අවු තදු නෙකකට අපි  තපියලා ිනලියනයක් ලාභ ලබා 

සකනබනවා. ඒ, ජනාධිපසකතුමා එම ආයතනවලට නිවැරැදි 

පුද්ුලයන් පත් කරපු නිසායි. නිවැරැදි පුද්ුලයන් ඒ තැන්වලට 

පත් කරලා ඒ පාඩු ලැබු ආයතන ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් 

කරන්න එතුමා කටයුතු කළා.  
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ඒ විතරක් නනොනවයි, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි. නම් රනටි 

වැ ලම අවධානය නයො නවච්න මත් ට්ඩු සහ පාතාලය සම්බන්ධ 

සදඛයා නලාඛන මා ළඟ සකනබනවා. ඔබතුමන්ලා 201ෙ, 2017, 

2017, 2018 අවු තදුවල අලාලලා සකනබන වැ ලම  මත්ට්ඩු  quantity 

එක තමයි  කිනලිග්රෑම් 730.  නත්, 2019දී අපි ආවාට පසු 2020 

වර්ෂය තුළ මත්ට්ඩු විතරක් කිනලිග්රෑම් 2,732ක් නපොලීසිය විසින් 

අත් අඩදුණවට අරනුන සකනබනවා. ඔබතුමන්ලානේ ආේඩුව 

අවු තදු 4කදී අලාලාුත්ත ප්රමාණය වනේ පස් ුණණයක මත්ට්ඩු අපි 

එක අවු තද්ෙකදී අලාලලා සකනබනවා. අෙ මත්ට්ඩු සම්පූර්ණනයන් 

පාලනය කරන්න කටයුතු කර සකනබනවා. අෙ ඒවා ුැන කථා 

කරන්නන් නැහැ, නම්නක් ඉන්න අයනේ කනටි නමොනවා හැදිලාෙ 

මම ෙන්නන් නැහැ, නම් නහොඳ ුැන කථා කරන්නන් නැහැ. 

අනාුතනේ ඉපනෙන්න ඉන්න ෙ තවන් නවනුනවන් මත්ට්ඩු 

පාලනය කරන්න වත්මන් ජනාධිපසකතුමා කටයුතු කරනවා. ඒවා 

ුැන නමතුමන්ලා කථා කරන්නන් නැහැ.  

එවකට නපොලීසිය භාරව ණීටපු ඇමසකවරයා කවුෙ? ණීටපු 

අුමැසකතුමානේ පක්ෂනේ සාුල මහත්මයා. එතුමා නමොකෙ කනළේ? 

එවකට ණීටපු පාතාලයට උෙවු කනළේ කවුෙ? සාුල රත්නායක 

තමයි පාතාලයත් එක්ක ුනු නෙනු කනළේ; පාතාලය රැක්නක්. 

පාතාලයට ආයුධ නෙන්න සියලු කටයුතු කනළේ කවුෙ? සාුල 

රත්නායක ණීටපු නපොලීසිය භාර ඇමසකවරයා. ණීටපු  නපොලීසිය භාර 

ඇමසක පාතාලය නමනහයවනනකොට පාතාලය සුනු විසුනු කනළේ 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමායි කියන එක තන්නාන්නසේලා 

අමතක කරන්න එපා. නවනො අපි රාත්රියට රූපවාණීනිය 

බලනනකොට ෙකිනවා, වෑන්වලින් ඇවිත් නව ල සකයපු හැ ; 

බස්වලින් ඇවිත් නව ල සකයපු හැ . අඩු ුණනන් සසකයකට ෙවස් 

නෙක තුනක් අපි ෙකිනවා, පාතාලය විසින් මිනිසුන් මර්ෙනය කරන 

ආකාරය.  අෙ එනහම නෙයක් ඔබ ෙකිනවාෙ? අෙ පාතාලය 

ෙකිනවාෙ? අෙ පාතාලනේ සියලු අය ර න් පැනලා ගිණීලාලා. 

පසුගිය ආේඩුව කාලනේ ඇමසකව ත තමයි  පාතාලය රැක්නක්. 

ඔබතුමන්ලානේ ආේඩුනේ ඇමසකව ත එක්ක පාතාලය ුනුනෙනු 

කළා. අෙ පාතාලය සම්පූර්ණනයන් නැසක කරන්න වත්මන් 

ජනාධිපසකතුමා කටයුතු කර සකනබන බව අමතක කරන්න එපා.  

 ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමා, අධිකරණය ුැන කථා කළා. 

ඔබතුමන්ලා අධිකරණය ුැන අපට කියන්න එපා. ඔබතුමන්ලා 

අධිකරණය සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැ  අපට නහොඳට මතකයි. 

තන්නාන්නසේලා රාත්රී නෙොළහට උසාවි ඇරලායි අනේ ු ත 

අුමැසකතුමානේ -නම් රනටි යුද්ධය අවසන් කරපු නායකයානේ- 

ආෙර කය ෙ තනවි  ක කඩුනවල අධිකරණයට නුන ගිනේ. රාත්රී 

නෙොළහට කඩුනවල අධිකරණය ඇරලා -උසාවිය ඇරලා- නඩු 

අහලා ඒ අය  මාන්ඩ් නකනරේවා.  ඔබතුමන්ලා රාත්රී නෙොළහට 

අරලියුහ මන්දිරනේ නවනම හ වුණා මතක ඇසක. අරලියුහ 

මන්දිරනේ හනවලා  නඩු ොන්න  යිලා හැදුවා. රන්ජන් 

රාමනායක කියන අණීදසක මනුස්සයාව පාවිච්චි කරලා 

විනිසු තව තන්ට කථා කරලා නඩු ෙැම්මා.  තන්නාන්නසේලා මට 

වි තද්ධවත්  විනශේෂ අධිකරණනේ නඩුවක් ෙැම්මා. අෙත් මම ඒ 

නඩුවට නපනී ණී නවා. කැරම් නබිඩ් නුනාවා කියලායි මට නඩු 

ෙැම්නම්. මම නුනාපු නකනහලා මලා කැරම් නබිඩ් එකක් නැහැ. 

කැරම් නබිඩ්  නුනානේ නවන අමාතයාදශයකින්. කැරම් නබිඩ්  

ුැන කථා කනළේ නවන අමාතයාදශයකින්. මණීන්ොනන්ෙ 

අලුත්ුමනේට වි තද්ධව විනශේෂ අධිකරණනේ නඩු ෙැම්නම් නවන 

නමොට්ත් ණීන්ො නනොනවයි, නකිේ එනක්දී බැඳුම්කර වදනාව එළියට 

ුත්ත නිසායි. නකිේ කමිටුවට ණීටපු මහ බැදට් අධිපසක එන්නන් 

නැසකව ඉන්නනකොට මම තමයි නුන්වා ුත්නත්. එවකට 

කථානායක ක ත ජයසූ ය මැසකතුමා අෙ සුදු නරදි ඇඳනුන කථා 

කරනවා. සුනිලා හඳුන්නනත්සක මන්ත්රීතුමා අෙ නම් ු ත සභානේ 

ණී යා නම් කියාවි.  සුනිලා හඳුන්නනත්සක මහත්මයාට කිේවා, මහ 

බැදට්නේ අධිපසක නකිේ කමිටුවට නුන්වන්න එපා කියලා. මම 

තමයි එො නකිේ එකට මහ බැදට් අධිපසක නුන්නුනේ. ඒ නිසා 

මනුන් පළිුන්න මට වි තද්ධව විනශේෂ අධිකරණනේ නඩුවක් 

ෙැම්මා.  

අපට ලේජයි, නරදි ඇඳනුන පාර්ලිනම්න්තුනේ ඉන්න. අපි 

පසුගිය ආේඩුනේ මැසක ඇමසකව තන්ට වි තද්ධව පැමිණිලි 14ක් 

ෙැම්මා. 
 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත ඇමසකතුමනි, ඔබතුමාට තව විනා ල නෙකක කාලයක් 

සකනබනවා.  
 
 

ගරු මහින්දා න්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ු ත නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු 

ඇමසකතුමා මට තව නේලාව නෙන්නම් කිේවා. 

අපි ිTop Ten"  කියලා පැමිණිලි ුණනාවක් ෙැම්මා. 

තන්නාන්නසේලා මතක සකයා ුන්න, නම් ආේඩුව ඇවිලාලා 

අවු තදු නෙකයි, අෙ නවනකම් තන්නාන්නසේලා එක්නකනනට්වත් 

කටඋත්තර ුන්නවත් නුන්වා නුන නැහැ. අපටත් සකබුණා, 

අුමැසකතුමාට කියලා අරලියුහ මන්දිරනේ රැස්වීමක් සකයලා, 

නීසකපසක නුනැලාලා, නපොලිස්පසක නුනැලාලා තන්නාන්නසේලාට 

වි තද්ධව නඩු ොන්න කියන්න.  නත්, අපි එනහම කනළේ නැහැ. 

ඒක මතක සකයා ුන්න. 

මා ළඟ ෙැන් සකනබනවා, ි යිලාි එකක්. මම නහට ගිණීන් 

කටඋත්තර දුන්නනොත් තන්නාන්නසේලානේ ඉදි  නපළ නකනනක් 

ඇප නැසකව ණීර නුෙර යනවා. තනියම  නනොනවයි, පවුල පි න් ණීර 

නුෙර යනවා. නත්, අපි පළිුන්නන් නැහැ. රනිලා විමසිදහ 

මහත්මයාත් නම් ු ත සභානේ ඉන්නවා. මට ඕනෑ නම් තව එක 

කටඋත්තරයක් නෙන්න පුළුවන්, එතුමාට වි තද්ධව. මාව  ාතනය 

කරන්න කියලා රන්ජන් රාමනායක මහත්මයා දුරකථනනයන් 

එතුමා  එක්ක කථා කරනවා. ඒ පිළිබඳව මම කටඋත්තර 

දුන්නනොත් ඒක ණීටපු අුමැසකතුමාට නහොඳ නැහැ. මම එතැනට 

යන්නන් නැහැ. නමොනවා වුණත් එතුමා නම් රනටි ණීටපු 

අුමැසකවරනයක්.  ඒ නුෞරවය ණීන්ො මම එනහම කරන්නන් 

නැහැ. ම ට ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ අුමැසකතුමා කිේවා, ිඔන්න 

ඕක අමතක කරලා ොන්න මහීි  කියලා. ඒ නිසා මම ඒනකන් 

එහාට ඒ කාරණාව අරනුන ගිනේ නැහැ. එනහම තමයි අපි. අපි 

පළිුන්නන් නැහැ; ෙඩුවම් නෙන්න කියන්නන් නැහැ. නීසකය 

සාධාරණව ක්රියාත්මක නවයි කියන එක කියනවා. හැබැයි, 

තන්නාන්නසේලා ණීතනවා එතනකොට අපි නපුදසකනයි කියලා. 

නම්වාට පරීක්ෂණ සකේනේ නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා ණීතනවා අපි 

නපුදසකනයි කියලා. හැබැයි, නම් පරීක්ෂණ සාධාරණ විධියට, 

ප්රජාතන්රවාදී විධියට පැවැත්නවමින් යනවා. මතක සකයා ුන්න, 

ඒවා නැවසකලා නනොනවයි. ජනාධිපසකතුමා ඒවාට බලපෑම් 

කරන්නන් නැහැ. අනේ අුමැසකතුමාට ගිණීන් නම්ක කිේවාම එතුමා 

කියනවා, ිඅනන් නම් ඒ නුොලාලන් පළිඅරනුන නමොකෙ වුනේ? ඒ 

නුොලාලන්ට නුෙර යන්න වුණා නන්. නම් පළිුැනීම නවත්ති 

කියලා.   

අනේ අුමැසකතුමා අපට කියන්නන් එනහමයි. ජනාධිපසකතුමාට 

කිේවාම එතුමාත් ඒකම තමයි අපට කියන්නන්. අපි නීසකපසක 

කැඳවලා නඩු ොන්න කිේනේ නැහැ; නපොලිස්පසක නුනැලාලා නීසකය 

නමන්න කිේනේ නැහැ; අධිකරණ විනිසු තව ත නුනැලාලා 

අධිකරණ තීන්දු ලියන්න කිේනේ නැහැ; රාත්රී 12ට අධිකරණ  
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පාර්ලිනම්න්තුව 

විවෘත කනළේ නැහැ. අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය ඉහළින්ම 

පවත්වානුන යන්න වත්මන් ජනාධිපසකතුමා කටයුතු කර 

සකනබනවා කියා අපි කියන්න ඕනෑ. 

අෙ සමහර අය ජනාධිපසකතුමා ුැන විවිධ විනේනන කරනවා. 

ජනාධිපසකතුමා පිස්නසක්  කියනවා. නමොන තරම් අවාසනාවන්ත 

තත්ත්වයක් ෙ? මට පුළුවන්, වත්මන් විපක්ෂ නායකතුමා ුැන 

නුොඩක් නද්වලා කියන්න. මට පුළුවන්, එතුමානේ නපෞද්ුලික 

ජීවිතය ුැන නුොඩක් නද්වලා කථා කරන්න. නත්, අපි එතැනට 

වැනටන්න නහොඳ නැහැ.  

අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා කියන්නන්, නම් 

රනටි පහළ වුණු නුෞරවනීය රාජය නායකනයක්. ු ත මණීන්ෙ 

රාජපක්ෂ මැසකතුමාට පස්නසේ පහළ නවච්න ඒ වානේ එකම රාජය 

නායකයා. අෙ ඔබතුමන්ලාට ඇටලලාලක් දිුණ කරලා කියන්න බැහැ, 

ශත ෙක වදනාවක් නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා කළා කියලා.  ඒ 

වානේ නුෞරවනීය නායකනයට්ට, රට නවනුනවන් නහොඳ ප්රසකපත්සක 

හෙපු නායකනයට්ට වි තද්ධව නම්  පාර්ලිනම්න්තුනේ ඉන්න සමහ ත 

ඒ විධියට කථා කරන එක ුැන මම කනුාටු නවනවා. එතුමානේ  

අවදකකම ුැන මා නම් අවස්ථානේ කියන්න ඕනෑ. 

අෙ පාරවලා දිනේ උද්න ිෂණ සකනබනවා. නත්, එො අපි 

උද්න ිෂණ කරනනකොට නමොකෙ කනළේ? අපට කිතුලා ඇට ොලා 

ුැහුවා.  අනේ කදනන මන්ත්රීතුමා, නසේමසිදහ මන්ත්රීතුමා, -අපි- 

එනනකොට කිතුලා ඇට ොලා ුැහුනේ. අපට ුඳ ුහන වතුර ොලා 

ුැහුනේ.  බැටන් නපොලුවලින් ුැහුනේ.   බන්දුල මහත්මයලා 

කඩුනවල උසාවියට අරනුන ගියා.  අනේ ආේඩුවට අෙට අවු තදු 

2යි. නකොවිඩ් -19 වසදුතය සකනබන නවලානේ උෙන ිෂණ විශාල 

ප්රමාණයක් සකබුණා. අනේ ආේඩුව  ඒ අයට එක බැටන් 

නපොලාලකින් ුහලා සකනබනවාෙ? එක කඳුළු ුෑස් බවුසරයක් 

ුහලා සකනබනවාෙ? එක වතුර බවුසරයක් ුහලා සකනයනවාෙ? ු ත 

නම්පික මන්ත්රීතුමනි, එනහම ුහලා සකනයනවා නම් මට කියන්න. 

නැහැ, එනහම ුහලා නැහැ. එනහම තමයි නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

මැසකතුමා. නුොඩක් අය ණීතුවා, නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා 

බලයට අවාම එතුමා මිනිසුන්ට ුහයි, මිනිසුන්ට බණියි, එතුමා 

ෙරෙඬු පාලකනයක් කියලා. එනහම පාලකනයක් නනොනවයි, 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා. එතුමාට ඕනෑ නම්, නබොනහි නද් 

කරන්න සකබුණා. එතුමාට අෙත් කරන්න නබොනහි නද් සකනයනවා. 

හැබැයි, එතුමා එනහම නද්ශපාලන පළිුැනීම් කරන්නන් නැහැ;  

එතුමා උද්න ිෂණවලට ුහන්නන් නැහැ; එතුමා වතුර බවුසර් 

ුහන්නන් නැහැ. එතුමා මිනිසුන්ට ප්රජාතන්රවාදීව කටයුතු 

කරන්න අවශය ප සරය හෙලා සකනබනවා. එො තන්නාන්නසේලා 

උනද්  ිෂණ කරපු නවලානේ ආේඩුවට සකබුණා ඕනෑ නම් 

තන්නාන්නසේලානේ බස්වල ආපු අයට ඇන් ජන් පරීක්ෂණ 

 කක් කරන්න. එනහම කළා නම්, එක්නකනනක්වත් එන්නන් 

නැහැ. අනේ ආේඩුව එනහමවත් කනළේ නැහැ. අඩු ුණනන් නීසකය 

ඇතු නළේවත් නමොනවත් කනළේ නැහැ. එනහම තමයි අනේ ආේඩුව. 

නම් රනටි ජනාධිපසකවරයා එවැනි   නායකනයක්. තන්නාන්නසේලා 

ඒක අමතක කරන්න එපා.   

අපි  ඩීසලා බලාුාර මත රැිමච්න රටක්. ණීටපු ජනාධිපසක ු ත 

මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා එො නනොනරොච්නනිනලා බලාුාරය 

හෙලා,  තපියලා ිනලියන ුණන් අෙ රටට ඉතු ත කරලා සකනයනවා. 

අපි පසුගිය අවු තදු පහ තුළ දිුටම ඩීසලා බලාුාර මත රැඳුණා. 

විදුලිබල හා බලශක්සක අමාතයාදශනේ unsolicited proposals සිය 

ුණන් සකනයනවා, අධික මිලට ුන්න. හැබැයි සියයට 70ක් 

පුනර්ජනනීය බල ශක්සකය නම් රනටි ස්ථාපිත කරන්න තීන්දු කරපු 

එකම රාජය නායකයා තමයි, අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපසකතුමා. ඒක අමතක කරන්න එපා. එතුමාට සකබුණා, ඩීසලා 

බලාුාරවලින් කටයුතු කරනුන යන්න; ඒ නකොමිස්  ක එන 

විධියටම කටයුතු කරනුන යන්න. නත් එනහම කනළේ නැහැ. 

නම් රනටි අපිට නිකම් හම්බ වුනේ අේවයි, වැස්සයි විතරයි.  

ජලනයන්,  අේනවන් සහ සුළටලන් අපට ප්රනයිජන ුන්න ඕනෑ 

නම්, අනේ රනටි සකනයන සම්පත් අපි ප්රනයිජනයට ුන්න ඕනෑ 

කියලා, සියයට 70ක් ෙක්වා පුනර්ජනනීය බල ශක්සකය වැ ල කිරීම 

සඳහා කටයුතු කරන්න නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා කථා 

කළා. අෙ නම්වා ුැන කථා කරන්නන් නැහැ. අෙ නුොඩක් අයනේ 

කනටි පිටිටු. විපක්ෂය ෙන්නවා නම්වා ුැන. තන්නාන්නසේලා 

ෙැනනුන අෙ කථා නනොකර ඉන්නවා. 

එතුමා ප සර ණීතකාමී කෘ ක කර්මාන්තයට යන්න තීන්දු කළා.  

නුොඩක් අය නම්ක නතර කරන්න හැදුවා. ඒ ඇයි කියා මට 

නත්නරන්නන් නැහැ. අනුරාධපුරනේ නුොවිනයි එො වට්ුඩුව 

එලාලානුන, පාරට බැහැලා කිේවා, වුාවලට රසායනික 

නපොනහොර එපා කියලා. හැබැයි, වට්ුඩුව එලාලානුන ආපු ඒ 

නුොවිනයි අෙ කියනවා, ිඅපට රසායනික නපොනහොර නෙන්නි 

කියලා. ු ත අුමැසකතුමනි, නමොකක්ෙ අපි නම් සම්බන්ධනයන් 

කරන්නන්?  නම්ක   නම් රනටි මිනිසුන්ට වස විනසන් නතොර ආහාර 

නේලක් ලබා නෙන්න නහොඳ, අවදක නච්තනානවන්  ජනාධිපසකතුමා 

ුත්ත තීන්දුවක්.  යැපුම් ආනයන ආර්ිතකනයන් මිදිලා, නිෂ්පාෙන 

ආර්ිතකයකට යන්න  කෘ කකර්ම ඇමසකවරයා හැ යට අෙ මම 

කටයුතු කරනවා. ඊළඟ වසර හතර තුළ අපි අල, ලූනු, මි ස ්

නේන්නන් නැහැ;  අපි  නජ නේන්නන් නැහැ. අපි ඒකට  වැඩ 

පිළිනවළක් හෙලා ඉවරයි. ඔබතුමන්ලා එන්න, නාවලපි යට. වර්ු 

අ ල 1ෙ0,000ක මි ස්  නජ ුම්මානය මම හෙලා සකනයනවා. රටට 

අවශය  නජ ඔක්නකොම මම නාවලපි නේ හෙනවා. අපි ෙුරලානලා, 

දිුන්පතන ුනම් රටට අවශය ලූනු   නජ ඔක්නකොම හෙනවා; අපි 

නුවරඑළිනේ සියලු අල  නජ  ක හෙනවා.   නජ ආනයනය 

නවත්වනවා. අපි අල, ලූනු, මි ස ්ආනයනය නවත්වන්න, කි පි  

ආනයනය නවත්වන්න අවශය පියවර අරනුන ඉවරයි. 

ජනාධිපසකතුමාට සකබුණා, පිටර න් බඩු  ක නුනැලාලා, 

ෙලාලිලා  ක නපිෂණය කරන්න. හැබැයි එතුමානේ සදකලාපය 

යැපුම් ආනයන ආර්ිතකනයන් මිදිලා නිෂ්පාෙන ආර්ිතකයක් කරා 

යෑමයි.  

අනේ මණීන්ෙ රාජපක්ෂ ණීටපු ජනාධිපසකතුමානේ කාලානුරූප 

වැඩ පිළිනවළ ඉදි යට නුන යමින් ු ත මහාමාර්ු ඇමසකතුමා 

මාර්ු කිනලිමීටර් ලක්ෂයක කාපටි ඇසකරීනම් වයාපෘසකය 

ක්රියාත්මක කරනුන යනවා. ඒ නිසා අෙ ලදකානේ හැම ුමකම 

නහොඳ පාරවලා හැදිලා. අ නේ ුම්වල මිනිසුන්ට කඩා ුත් නත් ෙලු 

 ක සාධාරණ මිලකට විට්ණාුන්න බැ ව සි නේ. ෙලු නලො ය ඒ 

ුම්වලට යන්නන් නැසක නිසා ෙලු  ක කනර් තබානුන එන්නන්. 

පැටවුම් ට්ලිය ගියාම, ෙලුවලට හම්බ නවන ෙල කීයෙ? නත් අෙ 

අනේ ුනම් නත් වත්තට යන පාර කාපටි කරලා. අෙ ෙලු නලො ය 

නත් වත්තටම යනවා; ෙලුවලට නහොඳ මිලක් හම්බ නවනවා. අෙ 

කිනලිමීටර් ලක්ෂ ුණනින් පාරවලා හෙනවා.  

"එක ුමකට එක නිවසක්ි වැඩසටහන යටනත් අෙ වනනකොට 

 නුවලා 1ෙ,000ක් හෙලා ඉවරයි. තන්නාන්නසේලානේ වත්මන් 

විපක්ෂ නායකතුමා වන සජිත් නප්රේමොස මහත්මයාට නිවාස 

ඇමසකවරයා හැ යට ඒ අවු තදු පහටම හෙන්න පුළුවන් වුනේ 

නුවලා 7,220 යි. ඒනකනුත් නබොනහි ඒවාට තන්නාන්නසේලා 

දුන්නන් ආධාර. නනොමිනලා හො දුන්නන් නුවලා 2,700යි. නත් 

නම්පික රණවක මැසකතුමනි, මතක තබාුන්න, වත්මන් අග්රාමාතය 

ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ, අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපසකතුමානේ නායකත්වනයන් යුත් නම් ආේඩුව අවු තදු 

59 60 

[ු ත මණීන්ොනන්ෙ අලුත්ුමනේ  මහතා] 
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නෙකක් ඇතුළත නුවලා 1ෙ,000ක් හැදූ බව. තන්නාන්නසේලාට 

ඒවා අමතකයි. ඒ විතරක් නනොනවයි, ිසැමට ජලයි වැඩසටහන 

යටනත් හැම නිවසකටම ජලය නෙන්න අපි කටයුතු කරනුන 

යනවා. තන්නාන්නසේලානේ ආේඩුවට එවැනි වැඩ පිළිනවළක් 

සකබුණාෙ? අෙ හැම නුෙරකටම ජලය ලබා නෙන වැඩ පිළිනවළ 

හෙලා ඒ සියලු කටයුතු කරනුන යනවා. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත අමාතයතුමා, නියමිත කාලය අවසානයි.  

 
ගරු මහින්දා න්ද අලුත්ගමමේ මහතා  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

කාලය නැසක නිසා, අවසාන වශනයන් මම නම් කාරණය 

පමණක් කියන්නම්, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි. පාස්ට් 

ඉ තදින ප්රහාරය සම්බන්ධනයන් එතුමා ුත් තීන්දුව, ජාසකක 

ආරක්ෂාවට ලා තැන නෙමින් එතුමා ුත් තීන්දුව ඉතාම වැෙුත්. 

අධිකරණ ක්නෂේරනේ නේුවත් ප්රසකසදස්කරණ, දූෂණයට සකත, 

ජනතාවට වු කියන වයවස්ථා ප්රසකසදස්කරණයක්, රජනේ බදු 

ප්රසකපත්සකය ඇතුළු කාරණාවලට අොළ කටයුතු ුණනාවක් එතුමා  

නම් කාලය තුළ ඉෂ්ට සිද්ධ කර සකනබනවා. අප පත් කරුත් 

වත්මන් ජනාධිපසකතුමා සාම්ප්රොයික නද්ශපාලනනයන් මිදුණු 

ප්රසකපත්සකු තක නද්ශපාලන නායකනයක්. ඒ නිසා ජනතාවට වාසි 

නුන නෙන නද් නනොනවයි, ර ටට නහොඳ  නද්යි එතුමා ක්රියාත්මක කර 

සකනබන්නන්. එතුමා නම් වසර නෙකක කාලය තුළ ුත් ක්රියා මාර්ු 

පිළිබඳ අනේ ප්රශදසාව එතුමාට පුෙ කරමින් මම නිහඬ නවනවා.  

ස්තුසකයි. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත රනිලා විමසිදහ මැසකතුමා. ඔබතුමාට විනා ල 13ක 

කාලයක් සකනබනවා. 
 

 

 

[පූ.භා. 11.49] 

 
ගරු රනිල් වික්රමසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, පළනවන්ම, මා ුැනත්, ඒ 

වානේම මා අුමැසක කාලනේදී නපොලීසිය භාර ඇමසකව තන් වූ 

සාුල රත්නායක මැසකතුමා සහ රදජිත් මද්දුම බේඩාර මන්ත්රීතුමා 

සම්බන්ධවත් සකනබන නනිෙනා ඔක්නකිම මම ප්රසකක්නෂේප 

කරනවා.  

මම අෙ ආනේ එක වැය ශීර්ෂයක් ුැන කථා කරන්න. ඒ, 

පාර්ලිනම්න්තුනේ වැය ශීර්ෂය. අපි අනනක් කාරණා ුැන මීට පසුව 

එන අවස්ථාවලදී සාකච්ඡා කර. පාර්ලිනම්න්තුව ුැන කථා 

කරද්දී පළනවන්ම කිව යුතු කාරණයක් සකනබනවා. නකොවිඩ් 

වසදුතය මැෙ පාර්ලිනම්න්තුව පවත්වානුන යෑමට ුන්නා 

උත්සාහය ුැන අපි පාර්ලිනම්න්තුනේ මහ නලාකම්තුමාටත්, නම් 

කාර්ය මේඩලයටත්, ඒ වානේම නපොලීසියටත් ස්තුසකවන්ත 

නවන්න ඕනෑ.  

අෙ උනද් විනශේෂනයන්ම කාන්තා මන්ත්රීතුමියන් ුැන ප්රශ්නයක් 

පැන නැඟුණා. මම ු ත කථානායකතුමාට නයිජනා කරන්න 

කැමැසකයි, කාන්තා මන්ත්රීව යන්ට යම්කිසි අපහාසයක්, නැත්නම් 

ණී හැරයක් සිදු වුනණොත්, ඒ කාරණය නම් සභාව තුළ සාකච්ඡාවට 

ුැනීනම් අයිසකය පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව යන්නේ සදසෙයට ලබා 

නෙ කියලා. නවනත් මාර්ුවලට යන්නන් නැතුව, සභාපසකතුමිය 

ඇතුළු එම සදසෙය නම් සභාව ඇතුනළේ ප්රසිද්ධිනේ, එනහම 

නැත්නම් කථානායකතුමා ණුැසී සාකච්ඡා කළා නම් ඒ 

කටයුත්ත වඩා නලනහසියි කියා මම ණීතනවා. නම් සැනර්ත් 

ක්රියාත්මක වන පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව යන්නේ සදසෙනේ 

සභාපසකතුමියටත් මම විනශේෂනයන්ම ප්රශදසා කරන්න ඕනෑ. 

නම් රනටි පාර්ලිනම්න්තුවට තමයි නීසක සෑදීමත්, ෙලා 

නයෙවීමත් කරන්න සකනබන්නන්; විධායකය පාලනය කරන්නත් 

සකනබන්නන්. ආේඩුම වයවස්ථානේ 7ෙ වන වයවස්ථානේ 

සකනබනවා, නීසක පැනවීනම් බලය ුැන. 148 වන වයවස්ථානේ 

සකනබනවා, ෙලා බලතල. 43 වන වයවස්ථානේ සකනබනවා 

කැිනනටි එක තමයි ජනරජය පාලනය කරන්නන් කියලා. එම 43 

වන වයවස්ථානේ සකනබනවා, කැිනනටි මේඩලනේ බලතල ුැන. 

විනශේෂනයන්ම 1ෙ4උ - ඉදග්රීසි ප වර්තනනේ 1ෙ4G - වයවස්ථානේ 

විනශේෂනයන්ම සඳහන් කර සකනබනවා, I වන ලැයිස්තුව හැර 

අනනක් හැම එකක්ම මධයම ආේඩුව යටනත් සිදු වන්නන් කියලා. 

ඊට අමතරව, එයින් පිටට යන්නන් 33 වයවස්ථානේ සඳහන් කර 

සකනබන ජනාධිපසකවරයාට සකනබන බලතල විතරයි. ඒවා සීමාසණීත 

බලතල. එනහම නම් නම් සියලාලම පාලනය කරන්නට සිදු 

වන්නන් කැිනනටි මේඩලයට. ඇත්ත වශනයන්ම, කැිනනටි 

මේඩලය පාලනය කරන්නන් පාර්ලිනම්න්තුව. අන්න එතැනයි අෙ 

ප්රශ්නය ඇසක නවලා සකනබන්නන්. විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය ක්රියාත්මක නවලා අවු තද්ෙකට පසුව අපි ෙකිනවා, 

පාර්ලිනම්න්තුනේ නම් බලතල ක්රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව නැසක 

නවලා සකනබන බව. එො සි නේ, පාර්ලිනම්න්තුව නතිරන 

අුමැසකවරනයක්; අුමැසකවරයා නතිරන කැිනනටි මේඩලයක්. ඒ 

කැිනනටි මේඩලය සමඟ ජනාධිපසකතුමා ක්රියා කිරීමයි එො කනළේ.  

මම උොහරණ නෙකක් නෙන්නම්. එකක්, පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය 

පිළිබඳ ජනාධිපසක පරීක්ෂණ නකොමිෂන් සභානේ වාර්තාව. එණී එක 

නකොටසක් නම් සභාවට දීලා සකනබනවා. අනනක් ඒවා නෙන්න බැහැ 

කියනවා. නම් ු ත සභාවට අයිසකයක් සකනබනවා, සම්පූර්ණ 

නකොමිෂන් සභා වාර්තා  ක අර ු න්න; ඕනෑ අයට කියවන්න 

නෙන්න. ඒවා ලබා නනොනෙන නිසා තමයි රනටි විශාල උද්න ිෂණ 

පැවැත්නවන්නන්.  

එක එක අදශවලින් කියනවා, ිනම්ක සිදු වුණා, අරක සිදු 

වුණා.ි කියලා. ඒ නකොමිෂන් සභා වාර්තාව ලබා  නෙන්න. නමොකෙ, 

ඒ නකොමිසම පත්  කරන්න ඉසන්සලාලා නම් ු ත සභානේ අපි 

විනශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. එම කාරක සභාව ඒ ුැන 

නසොයා බැලුවා. එම කාරක සභාව ඒ ුැන වාර්තාවක් දුන්නා. ඒ 

එක්කම, නම් නකොමිසම පත් කරන්න කිේවා. එනහත් අෙ කියනවා, 

නම් අයට එය විශ්වාස කරන්න බැහැ කියලා. මම අුමැසකතුමාට 

කියනවා, නම් ුැන නසොයා බලන්න කියලා. රජනේ නීසකඥව තන්ට 

ඒ වාර්තාව බලන්න පුළුවන් නම්, ඇයි පක්ෂ නායකයන්ට 

බලන්න බැ ? මම අුමැසකවරයා හැ යට සි යදී නම් ඔක්නකොම 

ෙැනනුන ණී යා.  එම නකොමිසමට කැඳවූ මන්ත්රීව ත ණී යා. ඒ 

නිසා එම සම්පූර්ණ වාර්තාව නෙන්න. මම ණීතන විධියට එණී 

volumes 23ක් සකනබනවා. ඒවා කියවන්න යයි අවු තද්ෙක්වත්. 

එනහත් ඒ වාර්තාව නම් සභාවට දුන්නාට පස්නසේ ඒ කටයුත්ත 

එතැනින් ඉවරයි. ඒ නකොමිෂන් සභා වාර්තාව නම් ු ත සභාවට 

නෙන්න සකනබන එකක්.  

නෙවනුව, මම New Fortress Energy ගිවිසුම ුැන කියන්න 

ඕනෑ. සමහ ත ඒ ගිවිසුමට පක්ෂයි; සමහ ත වි තද්ධයි. මනේ 

ප්රශ්නය ඒක නනොනවයි. අපට අයිසකයක් සකනබනවා, ඇත්ත 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

වශනයන්ම ඒ ගිවිසුනමන් ක තණු ලබා ුන්න; නතොරතු ත ලබා 

ුන්න. එණී ොලා සකනබන වුන්සක අනුව, නතොරතු ත නෙන එක 

නවත්වා සකනබන්නන්. එනහම නම්, ඒක අනේ වරප්රසාෙ කඩ 

කිරීමක්. ඒ ප්රශ්නය මතු කර සකනබනවා. සුමන්සකරන් මන්ත්රීතුමානේ 

පැමි කනමන් පසුව පක්ෂ නායකයන් සමඟ කථා කරලා, ඊළඟ 

පියවර ුන්න ඕනෑ.  

නම් ආේඩු මය යටනත් අෙ කැිනනටි මේඩලය සකනබනවා; 

ඇමසකව ත යටනත් අමාතයාදශ නලාකම්ව ත ඉන්නවා; ඒ අය යටනත් 

අනික් සදස්ථා, ආයතන සකනබනවා. එනහම නම් ඒ හැම නකනාම 

ඇමසකවරනයට්ට නැත්නම් කැිනනටි මේඩලයට වු කියන්න 

ඕනෑ. ඒනකන් පිට නකොමිෂන් සභා කීපයක් සකනබනවා. අෙ එය සිදු 

නවන්නන් නැහැ. අෙ ඇත්ත වශනයන්ම ඉන්නවා, ඇමසකව තන්ට 

වු කියන්නන් නැසක කේඩායමක්. කැිනනටි මේඩලයට වු 

කියන්නන් නැත්නම්, පාර්ලිනම්න්තුවට වු කියන්නන්ත් නැහැ. 

හැම නකනාම පාර්ලිනම්න්තුවට වු කියන්න ඕනෑ. ඒක නවනත් 

නීසකයකින් ඉවත් කර සකනබනවා. අන්න ඒකයි සිදු නවලා 

සකනබන්නන්. 

ජනාධිපසක වැය ශීර්ෂය අෙ සලකා බැලීමට ුන්නා නිසා, 

ජනාධිපසක කාර්ය සාධක බලකායන් ුැනත් විනශේෂනයන් කියන්න 

ඕනෑ. එවැනි කාර්ය සාධක බලකායන් ුණනාවක් පත් කර 

සකනබනවා. මීට ඉස්නසලාලා ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමා ඒ 

ුැන සඳහන් කළා. ෙැන් ඒවා පත් කරන්නන් නකොනහන්ෙ? ඒවා 

පත් කරන්නන් ආේඩුම වයවස්ථානේ 33 වැනි වයවස්ථාව 

යටනත්. ආේඩුම වයවස්ථානේ 33 (ඌ) යටනත් නමනසේ සඳහන් 

නවනවා: 

"ආේඩුම වයවස්ථානේ නහි නවනත් යම් ලිිතත නීසකයක නහි 

විධිවිධානවලට පටහැනි නනොවන්නා වූ ෙ ජාතයන්තර නීසකය, නා ර වා ර 

නහි භාවිතය අනුව ඉටු කිරීමට ඔහුට නියමිතව නහි බලය ලැ න ඇත්තා වූ 

ෙ සියලු ක්රියා හා නද් කිරීමට බලය ඇත්නත් ය.ි 

නම් යටනත් පත් කරනවා නම් බලකායයන්. ඇත්ත වශනයන්ම 

රනටි නීසකය අනුව, ඕනෑ එකක් ුැන නහොයා බලා ජනාධිපසකතුමාට 

වාර්තා කරන්න නම් අනේ රනටි සකනබනවා, විනශේෂ ජනාධිපසක 

පරීක්ෂණ නකොමිෂන් සභා පනත. ඒ යටනත් ඕනෑම නකොමිසමක් 

පත් කරන්න පුළුවන්; අවු තද්ෙක් නෙකක් ක්රියාත්මක කරන්න 

පුළුවන්; ඕනෑම උපනෙසක් ලබා නෙන්න පුළුවන්. එනහම නම්, නම් 

අයට අයිසකය නැහැ, ඒ යටනත් ක්රියා කරන්න. ක්රියාත්මක කරනවා 

නම් ක්රියාත්මක කරන්න නවන්නන් විනශේෂනයන්ම ආේඩුම 

වයවස්ථානේ 41 වයවස්ථාව යටනත්. ආේඩුම වයවස්ථානේ 41 

වයවස්ථාව යටනත් සකනබන්නන් ජනාධිපසකවරයානේ කාර්ය 

මේඩලය ුැන. කාර්ය මේඩලයක් හැ යටයි ක්රියා කරන්න 

සකනබන්නන්.  

ආේඩුම වයවස්ථානේ 41 (1) යටනත් නමනසේ සඳහන් වනවා: 

"ජනාධිපසක ධුරනේ බලතල, කාර්ය සහ කර්තවය ක්රියාත්මක කිරීනම් ලා 

සහ ඉටු කිරීනම් ලා තමාට සහාය දීම පිණිස තම මතය අනුව, අවශය වන 

නලාකම්වරයන් පත් කිරීමට ෙ, අමාතය මේඩලනේ අෙහස් විමසා, නවනත් 

නිලධරයන් සහ කාර්ය මේඩලය පත් කිරීමට ෙ, ඔවුන්නේ නසේවා 

නියමයන් සහ නකොන්නද්සි නිශ්නය කිරීමට ෙ, ජනාධිපසකවරයාට බලය 

ඇත්නත් ය.ි 

එක රටක්, එක නීසකයක් සඳහා වූ ජනාධිපසක කාර්ය සාධක 

බලකාය ුැන කියනවා නම්, එම බලකාය පත් කරන නකොට 

ඇමසකව ත ෙැනනුන ණී නේ නැහැ. අධිකරණ ඇමසකතුමා ඒ ුැන 

ප්රශ්නයක් මතු කළා. ඊට පස්නසේ තව ුැසටි එකකින් ඒක 

සදනශිධනය කළා. ඒ ුැනත් කැිනනටි මේඩලය එක්ක සාකච්ඡා 

කරලා නැහැ.  

දමත්රීපාල සි නසේන මැසකතුමා ජනාධිපසකවරයා නලස ඉන්න 

නකොට කැිනනටි මේඩලයට පත්රිකාවක් ෙමපු බව මම ෙන්නවා. 

නමණීදී එනහම කිසිම පත්රිකාවක් නැහැ; සාකච්ඡා කරලා නැහැ. 

එනහම නම් නම් සියලාලම නීසක විනරිධියි. නම් අය නවනුනවන් 

සතයක් වියෙම් කරන්න බැහැ, ජනාධිපසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය 

යටනත්. එනහම කනළොත් ඒ වියෙම් කරන නිලධා යාට වි තද්ධව 

ෙඬුවම් කරන්න පුළුවන්. නම්වා ක්රියාත්මක කරන්න බැහැ. 

නමොකෙ, කැිනනටි මේඩලය එක්ක සාකච්ඡා කරලා නැහැ. ඒකට 

නහොඳ උොහරණයක් තමයි, ිඑක රටක් - එක නීසකයක්ි යටනත් 

ඇසක කරපු නම් වැඩසටහන. නම් ආකාරයට පාලනය නුන යෑම 

නිසා පාර්ලිනම්න්තුවට විශාල ප්රශ්නයක් ඇසක නවලා සකනබනවා. 

අපි බලානපොනරොත්තු වන්නන් කැිනනටි මේඩලය 

පාර්ලිනම්න්තුවට වු කියන එකයි. නත් ඒක අෙ සිදු නවන්නන් 

නැහැ නන්.  

විනශේෂනයන්ම අෙ නම් රනටි විශාල ආර්ිතක අර්බුෙයක් 

සකනබනවා. ඒ ුැන කැිනනටි මේඩලනේ අෙහස් සකනබනවා; 

පාර්ලිනම්න්තුනේ අෙහස් සකනබනවා. එනහත්, තුන් නෙනනට්නේ 

මතය උඩ පමණක් කටයුතු කරනුන යනවාෙ? නම් රනටි 

අනාුතය පුද්ුලයන් තුන් නෙනනට්ට බාර නෙනවාෙ? නම් 

තත්ත්වය නැසක කරන්න. කැිනනටි මේඩලය එය බාර ුන්න. 

කැිනනටි මේඩලයට බලතල සකනබනවා නම් අපට පුළුවන් 

කැිනනටි මේඩලයට වි තද්ධව විශ්වාස භදු නයිජනාවක් 

නුනනන්න. ඒක සිදු වන්නන් නැහැ.  

අෙ නවලා සකනබන්නන් නමොකක්ෙ? මහ බැදට් අධිපසක ඉන්නන් 

කැිනනටි මේඩලයට වඩා ඉහළින්.  අන්න ඒකයි අෙ සිදු නවලා 

සකනබන්නන්. කැිනනටි මේඩලනයන් නැසකව නම් තීරණ ුන්නන් 

නකොනහොමෙ?  මම අහන්නන් නම්කයි. ෙලා ඇමසකතුමාට පුළුවන්ෙ,  

නම් රනටි සකනබන ආර්ිතක තත්ත්වය ුැන සම්පූර්ණ  විස්තරයක් 

කරන්න? අපි සියලුනෙනාම ජාතයන්තර මූලය අරෙනලා 

සාමාජිකනයි. We became a member of the International 
Monetary Fund under the Articles of Agreement adopted by 
the United Nations Monetary and Financial Conference at 

Bretton Woods in 1944.  එයට අනුව, IMF එනක් වුකීම 

නමොකක්ෙ? Article I of the Articles of Agreement states, I 
quote: 

“To promote international monetary cooperation through a 
permanent institution …”  

එනහම නම් අපට IMF එකට යන්න වැඩක් නැහැ. අපි ෙැන් 

ගිණීන් ඉවරයි. ඒක ඇතුනළේ තමයි අපි ඉන්නන්.  

ජාතයන්තර මූලය අරෙලා ගිවිසුනම් 4වන වුන්සකනේ, Section 1. 

General obligations of members යටනත් අෙහස් හුවමා තවක් 

සකනබනවා. It states, I quote: 

“… principal objective is the continuing development of the orderly 
underlying conditions that are necessary for financial and economic 
stability, …" 

".... to assure orderly exchange arrangements and to promote a 
stable system of exchange rates, …”  

"(i) endeavour to direct its economic and financial policies toward 
the objective of fostering orderly economic growth with reasonable 
price stability, with due regard to its circumstances;”  

ආර්ිතකනේ ස්ථාවරභාවයක් ඇසක කරන්න, ස්ථාවර විනද්ශ 

විනිමය  තත්ත්වයක් ඇසක කරන්න තමයි අපි එකඟ නවලා 

63 64 

[ු ත  රනිලා විමසිදහ  මහතා] 
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සකනබන්නන්. ඒ සඳහා එම ගිවිසුනම් 4නවනි වුන්සකනේ 3වන උප 

වුන්සකය යටනත් අෙහස් හුවමා තවක් කරුන්න සකනබනවා. 

අපි නම් විනද්ශ විනිමය සම්බන්ධනයන්  ුන්න යන පියවර 

නමොකක්ෙ? ෙැනටමත් බැදට්ව කියනවා,  නඩොලරනේ අුය  තපියලා 

202යි කියලා. නත් ඇත්තටම අපි ෙන්නවා, නඩොලරය  තපියලා 

240යි කියලා. ෙලා අමාතයාදශය ඒ සඳහා නමොකක්ෙ නයිජනා 

කරන්නන්?  රාජය මූලය කළමනාකරණ (වුකීම) පනත යටනත් 

නම් සභාවට ඒ ුැන ක තණු ඉදි පත් කරන්න ු ත ඇමසකතුමාට 

පුළුවන්ෙ?  නෙසැම්බර් මාසනේ IMF එක  සහ රජය ඇසක කර ුත් 

ගිවිසුනම් 4නවනි වුන්සකය යටනත් අෙහස් හුවමා තවක් සිදු 

නවනවා. ඒ අෙහස් හුවමා තනේදී සිදුවුනේ නමොකක්ෙ කියා අපිට 

කියන්න පුළුවන්ෙ? ඒ පිළිබඳව පාර්ලිනම්න්තුව ෙැන ුන්න ඕනෑ. 

පාර්ලිනම්න්තුවට අයිසකයක් සකනබනවා, විනශේෂනයන්ම විනද්ශ 

විනිමය හුවමා ත අනුපාතය - exchange rate එක - ුැන අහන්න. 

ඒ සම්බන්ධනයන් පාර්ලිනම්න්තුව ෙැනුවත් කරන්න පුළුවන්ෙ?  

රාජය මූලය කමිටුව ෙැනුවත් කරන්න පුළුවන්ෙ?  මම කියනවා,  ඒ 

නතොරතු ත අපිට නෙන්න කියලා. එතනකොට, IMF එනක් අෙහසුත්, 

ආේඩුනේ අෙහසුත්, එකඟ වුණු කාරණාත්; එකඟ නනොවුණු 

කාරණාත් එතැන සකනබයි.  නම් සියලාලම ප්රසිද්ධිනේ නෙන්න. නම් 

ගිවිසුම යටනත්ත්,  වයවස්ථාව යටනත්ත්  අපට එය ලබා නෙන්න 

යුතුකමක් සකනබනවා. මම ඉස්නසලාලාම කියන්නන්,  අපට ඒක 

ලබා නෙන්න කියලායි. නමොකෙ ඒක අපට වැෙුත් කාරණයක්. 

නම්ක හදුන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳව ුන්නා පියවර ට්මක්ෙ කියලා 

අපට  නම් සභානේ කථා කරන්න සකනබනවා.  ෙලා ඇමසකතුමා නම් 

ු ත සභානේ ඉඳලා ගියා.  ුන්න යන පියවර නමොකක්ෙ කියලා 

එතුමා අපට කියන්න ඕනෑ. නමොකක්ෙ IMF එකත් එක්ක කරපු නම් 

සාකච්ඡාව?  නම් රනටි  විනද්ශ විනිමය පාලනය කරන්නන් 

නකොනහොමෙ? ඒ පිළිබඳව ස්ථාවරභාවයක් ඇසක කරුන්නන් 

නකොනහොමෙ? නඩොලරය අෙ  තපියලා 240ට ඉහළ ගිණීලාලා 

සකනබනවා. ඒක පාලනය කනළේ නැත්නම් අපි ඉවරයි. IMF එකට 

ගිණීන් තමයි ඒක කරන්න නවන්නන්. නවනත් නයිජනා සකනබනවා 

නම් කියන්න. වැෙුත්ම ප්රශ්නය නම්කයි. අෙ මිනිසුන් නම් රට දිහා 

බලන්නන්, ිකිසිම උපනෙසක් නෙන්න බැ වුණාි යයි කියන 

අෙහසින්; ිනම්ක විසඳන්න බැ  වුණාි යයි කියන අෙහසින්. 

ආේඩු පක්ෂය පැත්නත්  වුණත්, නම් පැත්නත් වුණත්  කියන්නන් 

ඒකයි.  

අුමැසකතුමා කියනවා තාේපවල පින්තූර ඇඳපු අය ෙැන් රට 
යන්න හෙනවා කියලා. ඇයි ඔවුන් රට යන්නන්? ඔවුන්ට ආේඩුව 
නකනරණී විශ්වාසයක් නැහැ. නම් පාර්ලිනම්න්තුවට නවනත් 
ආේඩුවක්  පත් කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයට්ත් නැහැ. 
අන්න ඒකයි,  ඔවුන් රට යන්නන්. ඒකයි අපිට සකනබන ප්රශ්නය. 
විනශේෂනයන්ම නම් ආර්ිතක ප්රශ්නවලින් නද්ශපාලන පිපිරීමක් ඇසක 
නවන්න පුළුවන්. එතැන තමයි අපි සියලුනෙනාම ණීරනවන්න 
යන්නන්. ඒ නිසා පළනවන්ම ු ත ෙලා ඇමසකතුමාට අපි 
කියනවා, IMF එකත්  සමඟ ඇසක කරුත් ගිවිසුනම් 4නවනි 
වුන්සකය යටනත් සකනබන අෙහස් හුවමා තනේ සියලුම විස්තර 
පාර්ලිනම්න්තුවට නෙන්න කියලා. එතැන ඉඳන් විවෘතව අපි කථා 
කර.  සභාව කලා තබන අවසථ්ානේ නයිජනාවක් නුනැලාලා,  
අෙහස් හුවමා ත කර ුනි. අපි බල,  ඉදි යට යන්න පුළුවන්ෙ 
කියලා.  මම විනශේෂනයන්ම නයිජනා කරන්නන් ඒකයි. 

ස්තුසකයි. 

 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ු ත මණීන්ෙ සමරසිදහ මැසකතුමා.  ඔබතුමාට විනා ල 10ක 

කාලයක් සකනබනවා. 

[අ.භා. 12.02] 

 

ගරු මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ெமரெிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ප්රථමනයන්ම ු ත 

ජනාධිපසකතුමාටත්, ු ත අුමැසකතුමාටත් නම් අවස්ථානේ දී මනේ 

ප්රශදසාව පුෙ කරනවා.  

අසකු ත ජනාධිපසකතුමා අවු තදු නෙකක කාලයක් නම් රජයට 

නායකත්වය ලබා දීලා නනොනයට්ත් අභිනයිු මැද්නද්, 

නනොනයට්ත් ප්රශ්න මැද්නද් නම් රට පාලනය කළා. නම් රට තුළ 

ඇසක වුණු ප්රශ්නවලට පමණක් නනොනවයි, ජාතයන්තරනයන් ආපු 

ප්රශ්නවලටත් හුණ දීලා නම් රට පාලනය කරමින් රටට විශාල 

වැඩ නකොටසක් කරන්නත් එතුමා සමත් වුණා. අුමැසකතුමා ුැන 

කථා කළත්, නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා ුැන කථා 

කළත්, මම විනශේෂනයන්ම නම් පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. මම ු ත 

මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ කැිනනටි මේඩල නෙකක නසේවය 

කරපු නකනනක්. 2007 ඉඳලා 201ෙ ෙක්වා මම එතුමා යටනත් 

කැිනනටි ඇමසකකම් කිණීපයක් ෙැ තවා.  ඒ වානේම, යුද්ධනයන් 

පසුව මානව ණීමිකම් පිළිබඳ එතුමානේ විනශේෂ නිනයිජිතයා 

හැ යටත් මාව පත් කළා. ඇත්ත වශනයන්ම ඒ කාලනේ දීත් 

එතුමානේ උපනෙස් ලබානුන, මඟනපන්වීම් ලබානුන 

ජාතයන්තරනයන් ආපු ප්රශ්නවලට පිළිතු ත සපයන්න මට 

අවස්ථාව ලැබුණාය කියන එකත් මම නම් අවස්ථානේ මතක් 

කරන්න කැමැසකයි. 

 යුද්ධය කාලනේ මම ු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා 

සමඟත් නබොනහොම කිටිටුනවන් කටයුතු කළා. ු ත මණීන්ෙ 

රාජපක්ෂ මැසකතුමා, මානුෂීය ආධාර පිළිබඳව උපනද්ශන කමිටුනේ 

සභාපසකවරයා හැ යටත් මාව පත් කළා. මම ඒ කාලනේ මාසයකට 

නෙවතාවක් ආරක්ෂක අමාතයාදශයට ගිණීලාලා නුිඨාභය 

රාජපක්ෂ මැසකතුමා සමඟත්, ඒ කාලනේ ජනාධිපසකතුමානේ ප්රධාන 

උපනද්ශක හැ යට කටයුතු කළ බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමා 

සමඟත් සාකච්ඡා කළා. අපි එක පැත්තක නතිරාුත් 

තානාපසකව ත වා ල කරවනවා, ඒ වානේම අපි එක්සත් ජාතීන්නේ 

සදවිධානනේ නන්වාසික නිනයිජිතව ත සියලුනෙනාම නුන්වා 

ුන්නවා, ජාතයන්තර රතු ට් තස සදවිධානනේ නිනයිජිතයින් 

නුන්වා ුන්නවා, තව පැත්තකින් අපි දිසාපසකව ත, ත්රිවිධ හොව 

නිනයිජනය කරන නිලධා න් වනේ රජනේ නිලධා න් ඒකට වා ල 

කර ුන්නවා. අපි අවු තදු නෙකහමාරක් සකස්නසේ මාස නෙකකට 

වතාවක් මානුෂීය ආධාර ලබා දීම සඳහා ප්රසකපත්සකමය තීරණ 

ුත්නත් ඒ කමිටුව හරහායි. බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමා තමයි 

එදිනනො මානුෂීය ආධාර ලබා දීනම් වැඩ පිළිනවළ 

සම්පූර්ණනයන්ම නමනහයවූනේ. මම මනේ ඇස් නෙනකන්ම 

ෙැක්කා, ඒ නෙපළ වැඩ කනළේ නකොනහොමෙ කියලා. ඒ කාලනේ ු ත 

මණීන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා නබොනහොම පැහැදිලි 

නායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඒ නායකත්වය සකබුනේ නැත්නම් 

අපට කවොවත් ඒ ෙ තණු රස්තවාෙය නැසක කරලා නම් රටට සාමය 

උො කරුන්න අවස්ථාවක් ලැනබන්නන් නැහැ. 

ෙැන් නනොනයට්ත් අය නකොවිඩ් වසදුතය ුැන කථා කරනවා. 

නකොවිඩ් නනොනවයි, එො එලාටීටීඊ සදවිධානය නැසක කනළේ 

නැත්නම්; ප්රභාකරන්ව නැසක කනළේ නැත්නම්,  අෙ නම් රට නබදිලා. 

ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා තමයි ඒ සඳහා අනේ ත්රිවිධ 

හොපසකව තන්ට, ඒ වීර නසබළුන්ට නායකත්වය දුන්නන්. අසකු ත 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා තමයි එදිනනො කටයුතු 

සම්බන්ධීකරණය කනළේ. ඉසකන්, ඒ නෙපළ නම් රටට විශාල 

නසේවයක් කර සකනබනවා. අෙ අපට සාමය ලැ න සකනබන්නන් ඒ 

නෙපළනේ විශාල කැපවීම නිසාය කියන එක නම් අවස්ථානේ මම 

කෘතනේදීව සිණීපත් කරන්න කැමැසකයි. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා ළඟදී  එක්සත් ජාතීන්නේ 

සදවිධානයට ගිණීලාලා ප්රකාශයක් කළා, එතුමා සමඟ සාකච්ඡා 

කිරීමට ජාතයන්තරනේ සි න ශ්රී ලදකා ඩයස්නපිරාවලට අත දිුණ 

කරනවා කියලා. එම ප්රකාශය කරන අවස්ථානේ එතුමා කිේනේ 

නැහැ, තහනම් කරපු සදවිධානවල ඩයස්නපිරාව හනවන්නන් 

නැහැ කියලා. එනහම නැත්නම්, තහනම් නනොකරපු සදවිධානවල 

ඩයස්නපිරාවල අය විතරයි හනවන්නන් කියලා එතුමා කිේනේ 

නැහැ. සමස්තයක් හැ යට ඩයස්නපිරාව සමඟ සාකච්ඡා කරන්න 

සූොනම් කියලා තමයි එතුමා කිේනේ. ඇත්ත වශනයන්ම අපි ඒක 

තව දුරටත් විග්රහ කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. අපි ජාතයන්තරනේ 

කාටෙ කථා කරන්න ඕනෑ කියන එකයි බලන්න ඕනෑ. නමොකෙ, අෙ 

අපි ඩයස්නපිරාව ුැන කථා කරනනකොට නෙමළ ඩයස්නපිරාව 

ුැන  විතරක් නනොනවයි නම් කථා කරන්නන්. සිදහල, ස්ලිම් 

ඩයස්නපිරා සකනබනවා. විනශේෂනයන්ම බටණීර රටවල සි න විශාල 

වයාපා කනයි හැ යට, නැත්නම් නලොට් නලොට් රැකියා කරන අය 

හැ යට ඔවුන් විශාල ෙලක් හම්බ කරනවා. 

නම් අය තවම ශ්රී ලදකාව දිහා බලන්නන් තමන්නේ රට 

හැ යටයි; මේ ිනම හැ යටයි. අපි ඒ අය  සම්බන්ධ කර ුන්න 

ඕනෑ. ඒ වානේම අපට අයහපත් නද්වලා, අණීතකර නද්වලා කරනවා 

කියන ඒ සදවිධානත් එක්ක කථා කළාට ප්රශ්නයක් නැහැ. කථා 

කනළේ නැත්නම් අපි ෙන්නන් නකොනහොමෙ, ඒ නුොලාලන්නේ මතය 

නමොකක්ෙ කියලා? නමොකෙ, ඒ නුොලාලනුත් ශ්රී ලාදකිකනයි. ඒ 

අයත් එක්ක අපි යම් කිසි මටිටමක කථාවක් කරන්නන්. ඒ සඳහා 

අපි පසුිනමක් සකස් කරලා සාකච්ඡාවක් කරන එක නහොඳ 

පණිවුඩයක් කියන එක මම විනශේෂනයන්ම මතක් කරන්න 

කැමැසකයි.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල 

මන්ත්රීතුමානේ කථාව අහනුන ණී යා. එතුමා එක්සත් ජාතීන්නේ 

මානව ණීමිකම් කවුන්සලය ුැන කථා කළා. මානව ණීමිකම් 

කවුන්සලය ඉතාම වැෙුත් ස්ථානයක්. මානව ණීමිකම් 

කවුන්සලනේ නවන්නන් නමොකක්ෙ කියන එක පිළිබඳ අපි නිතර 

නිතර පසුවිපරම් කරන්න ඕනෑ. අපි නනොනයට්ත් අවස්ථාවලදී 

මානව ණීමිකම් කවුන්සලනේ කටයුතුවලදී ජය අරනුන සකනබනවා. 

ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජනාධිපසකතුමා වශනයන් සි යදී  

ශ්රී ලදකාවට එනරණීව නුනා නයිජනාවක් අපි පරාජයට පත් කළා. 

හැබැයි, පසුගිය වකවානුවල අපි අන්ත පරාජයන්ටත් ලක් වුණා.  

මානව ණීමිකම් මහ නකොමසා ස ් කියන හැම නෙයක්ම ඇත්ත 

කියලා ණීතන්නත් අපට බැහැ. නමොකෙ, ඒ අයටත් නනොනයට්ත් 

තැන්වලින් එන විවිධ පණිවුඩ, එනහමත් නැත්නම් නතොරතු ත අනුව 

තමයි සමහර නවලාවලදී ඒ ප්රකාශ නිට්ත් කරනවා අපි ෙැක 

සකනබන්නන්. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනා ල නෙකක කාලයක් 

පමණයි සකනබන්නන්. 
 

ගරු මහින්ද සමරසිාහ මහතා 
(மாண்புமிகு மஹிந்த ெமரெிங்ஹ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මට තවත් විනා ල ෙක් නෙන්න 

පුළුවන් කියා කිේවා.  

අපි මානව ණීමිකම් කවුන්සලය ුැන කථා කරනනකොට, 

එක්සත් ජාතීන්නේ මානව ණීමිකම් කවුන්සලනේ සාමාජික රටවලා 

47 පිළිබඳ අනේ විනශේෂ අවධානයක් නයො කරන්න ඕනෑ. කවු තන් 

නහි අපට වි තද්ධව නයිජනාවක් නේනවා නම්, නම් රටවලා අපට -

ශ්රී ලදකාවට- වි තද්ධයි කියලා ණීතන්න නහොඳ නැහැ. නම්, අනේ 

මිරනයි. නම් අය, නයිජනාවක් නුනාවා කියලා ලදකාවට ආධාර 

නනොකර ඉන්නන් නැහැ. සමහර රටවලා ආනයිජකනයි හරහා, 

ඍජු විනද්ශ ආධාර හරහා තවමත් ලදකාවට විශාල ෙලක් ලබා 

නෙන්න කටයුතු කරනවා. ඇනම කාව ුත්තාම, අනේ සමස්ත 

අපනයනනයන් සියයට 2ෙක් යවන්නන් ඇනම කාවට. අපි 

යුනරිපා සදුමයට විශාල ප්රමාණයක් අපනයනය කරනවා. අපට 

GSP Plus සහනය දීලා සකනබන නිසා එය පෙනම් කරනුන 

market access එකක් ලැිනලා සකනබනවා. ඉසකන් නම් රටවලා තරහා 

කර ුන්න නහොඳ නැහැ. නම් රටවලා එක්ක නහොඳ සුහෙතාවක් 

නුොඩ නඟන්න අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ අය අපට වි තද්ධව 

නයිජනාවක් නේනවා නම්, අපි ඒ අයට නෙොර වහන්න නහොඳ 

නැහැ. අපි ඒ අයත් එක්ක එක දිුටම කථා කරනුන ගිණීලාලා 

ලදකානේ කරන වැඩ නකොටස නිවැරදිව වාර්තා කරන්න ඕනෑ. ඒ 

වානේම අපට තවත් නබොනහි නද්වලා කරන්න සකනබනවා. අපි ෙැන් 

ඒවා කරනුන යනවා.  

ෙලා අමාතය ු ත බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ කථානේදී 

ඊනේ එතුමා නපන්නුම් කර දුන්නා, ු ත මණීන්ෙ රාජපක්ෂ 

මැසකතුමා ජනාධිපසක වශනයන් කටයුතු කරන කාලනේදී උතු ත-

නැනඟනණීර නකොච්නර සදවර්ධනයක් කළා ෙ කියලා. අපි තවමත් 

ඒ සදවර්ධන කටයුතු කරනුන යනවා.  

ඒ වානේම ස්වාධීන නකොමිෂන් කිණීපයක් පත් කර සකනබනවා. 

ආේඩුම වයවස්ථාව සදනශිධනය කරන්න නකොමිසමක් - 

Commission of Inquiry - පත් කර සකනබනවා. Office for 

Reparations කියලා එකක් සකනබනවා. Office on Missing 

Persons කියලා එකක් සකනබනවා. ෙැන් නම්වානේ කටයුතු 

කරනුන යනවා. නම්වානේ ප්රුසකය නියමිත නවලාවට වාර්තා කර 

මීට වඩා තවත් ප්රුසකයක් අපට නපන්නුම් කරන්න පුළුවන් නම්, 

මම ණීතන්නන් හුඟක් දුරට නම් ප්රශ්න නිරාකරණය කර ුන්න 

අපට පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මට අවසාන වශනයන් නෙයක් 

කියන්න ඕනෑ. නම්ක නපෞද්ුලික ප්රකාශයක්. අසකු ත නුිඨාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා මනුන් ඉලාලීමක් කළා, ඇනම කානේ 

තානාපසක හැ යට වැඩ භාර ුන්න කියලා. මම ඒ ඉලාලීම භාර 

ුත්තා. මම තවත් ෙවස් නෙකකින්, තුනකින් පාර්ලිනම්න්තුනවන් 

ඉවත් නවලා  29 නවනිො නවනනකොට ඇනම කාව බලා පිටත් 

නවන්න බලානපොනරොත්තු නවනවා. විනශේෂනයන්ම ෙැනට 

මාසයකට පමණ ඉහත දී එක්සත් ජාතීන්නේ සදවිධානනේ සකබුණු 

ඡන්ෙයකදී ඇනම කාව විශාල ජයග්රහණයක් ලබානුන මානව 

ණීමිකම් කවුන්සලනේ සාමාජිකනයක් හැ යට පත් වුණා.  

ඒ අය ලබන අවු තද්නද් ජනවා  පළනවනිො සාමාජිකත්වය 

භාර ුන්නවා. මානව ණීමිකම් කවුන්සලයට ශ්රී ලදකා කේඩායනම් 

නායකයා හැ යට ගිණීලාලා ලැබූ මනේ අවු තදු 10ක 

අත්ෙැකීම්වලින් මට කියන්න පුළුවන්, එතැනට ගියාම ඇනම කාව 

තමයි නායකත්වය ුන්නන් කියලා. ඒ නිසා ඇනම කාව එක්ක 

අනේ සුහෙතාව, සම්බන්ධතාව වැ ලදියුණු කිරීම අතයවශය 

කාරණයක් හැ යටයි ඇත්ත වශනයන්ම මම ෙකින්නන්. ආර්ිතක 

වශනයන් පමණක් නනොනවයි, නද්ශපාලන වශනයනුත් අපි මීට වඩා 

නහොඳ සම්බන්ධතාවක් නුොඩ නඟන්න ඕනෑ කියන මතනේ තමයි 

අසකු ත ජනාධිපසකතුමාත් ඉන්නන්. ඉසකන් නම් කටයුත්ත කරන්න 

තමයි මම යන්නන්. මා නමවරත් නම් පාර්ලිනම්න්තුවට පත් කළ 

කළුතර දිස්ත්රික්කනේ ජනතාවට නම් අවස්ථානේදී මනේ ස්තුසකය පුෙ 

කරන්න ඕනෑ. මම අවු තදු 27ක් එක දිුටම -නනොකඩවා- නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේ නසේවය කර තමයි නම් ඉවත් වන්නන් කියන එක 

මම නම් අවස්ථානේදී මතක් කරන්න ඕනෑ. මනේ නද්ශපාලන 
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ජීවිතය අවු තදු 33ක්. අවු තදු 7ක් මම පළාත් සභානේ 

ඇමසකවරනයට් හැ යට කටයුතු කළා. අවු තදු 27ක් මම නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේ ඉඳලා සකනබනවා. එම කාලය තුළ මම නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේ ආේඩු පක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායක ධුරයත්, 

විපක්ෂනේ ප්රධාන සදවිධායක ධුරයත් නහොබවා සකනබනවා. ඒ 

කාලය තුළදී මම නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ විනශේෂ කාරක සභා 

ුණනාවකට නායකත්වය ලබා දී සකනබනවා. එය මම විනශේෂනයන් 

සඳහන් කරන්න කැමැසකයි. මම  නම් අත්ෙැකීම් ඉදි යට තවත් 

වර්ධනය කර ුන්නවා. මම නද්ශපාලනනයන් ඉවත් වන්නන් 

නැහැ. මම යන්නන් අසකු ත ජනාධිපසකතුමානේ ඉලාලීමක් මත රටට 

නසේවයක් කරන්නයි. එණී සිට රටට නසේවය කරන ුමන් නැවත 

වරක්  මේ ිනමට පැමිණ ඉදි යටත් නද්ශපාලනය කරමින් කළුතර 

දිස්ත්රික්කනේ ජනතාවට නායකත්වය ලබා නෙන්න මම සූොනමින් 

ඉන්නවා කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මනේ වනන ස්වලාපය 

අවසන් කරනවා.  

ස්තුසකයි. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත (ආනාර්ය) හ නි අමරසූ ය මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට විනා ල 

18ක කාලයක් සකනබනවා.  

 

[අ.භා.12.14] 

 

ගරු (ආචාර්ය) හරිනි අමරසූරිය මමම විය 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) (செல்வி) ஹாினி அமரசூாிய)  

(The Hon. (Dr.) (Ms.)  Harini Amarasuriya) 
ස්තුසකයි, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි.  

අෙ අපි කථා කරනන් න් රනටි ප්රජාතන්රවාදී වයුහයට 

අතයවශය, අනිවාර්යනයන්ම එම ක්රියාවලියට වැෙුත් ආයතන 

කිණීපයක් පිළිබඳවයි. විධායකය, අධිකරණය සහ වයවස්ථාොයකය 

කියන්නන් ඇත්ත වශනයන්ම නම් ප්රජාතන්රවාදී මනේෙය තුළ 

අතයවශය ට්ලුනු 3ක්. හැබැයි, නම් වනනකොට නම් ට්ලුනු 3 

පිළිබඳවත්, සමස්ත නද්ශපාලනය පිළිබඳවත් ජනතාව අතර 

ඇසකනවලා සකනබන්නන් පුදුමාකාර අප්රසාෙයක්. විනශේෂනයන්ම 

වයවස්ථාොයකය ුැන කථා කරනනකොට පාර්ලිනම්න්තුනේ සි න 

22ෙනෙනාටම නහණ ුහන්න කියලා තමයි අෙ ජනතාව කියන්නන්. 

ප්රජාතන්රවාදී සදස්කෘසකයක නද්ශපාලනය සහ නද්ශපාලනඥයන් 

ුැන නමපමණ අවිශ්වාසයක් සහ පිළිට්ලක් ඇසක වන එක 

අසකශයින්ම භයානක කාරණයක්. නම් පිළිබඳව අපි බැරෑ තම් නලස 

සිසකය යුතුයි. විනශේෂනයන්ම නමයට පාෙක වන ප්රධාන නහේතුවක් 

වන්නන් පාර්ලිනම්න්තුව තුළ අපි  හැසිනරන විධියත්, අපි 

එකිනනකාට සලකන විධියත්, නුෞරව කරන විධියත්. ඒ නද්වලා 

ුැන නම් වනනකොට ජනතාව නබොනහි අප්රසාෙනයන් සි න්නන්. 

සමාජ මාධය නෙස බලනනකොට, සමාජ මාධයනේ කියන නද්වලා 

නෙස බලනනකොට ඒ පිළිට්ල නකොච්නර දුරට ගිණීලාලාෙ කියන එක 

අපට නත් තම් ුන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතීන් විසින් නනොවැම්බර් 

මාසනේ 2ෙ නවනිො සිට කාන්තාවන්ට එනරණී ප්රනේඩත්වය 

පිටුෙැකීම පිළිබඳ දින 17ක වැඩ පිළිනවළක් ක්රියාත්මක කරනවා. 

ඒකට අනේ කාන්තා සදසෙනේ සි න සියලු මන්ත්රීව යන් 

සම්බන්ධයි කියා මා සිතනවා. විවිධ අවස්ථාවලදී කාන්තාවන්ට 

එනරණී ප්රනේඩත්වය පිළිබඳව කථා කරන්න අපට ආරාධනා ලැ න 

සකනබනවා. අවාසනාවකට නහේතු නවලා සකනබන්නන් එම 

ප්රනේඩත්වය පිළිබඳ අපට නම් පාර්ලිනම්න්තුනේදීත් කථා කරන්න 

සිදුවීමයි. නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ සි න මන්ත්රීව යන් 12නෙනාටත් 

එවැනි ප්රනේඩත්වයකට -විනශේෂනයන් වාචිකව- හුණ නෙන්න සිදු 

නවලා සක නම පිළිබඳව නම් කාලනේ කථා කරන්න සිද්ධ වීම 

අවාසනාවක් කියලා මා සිතනවා.      

නමතැනදී මම එක පුද්ුලනයක් ුැන නනොනවයි කථා 

කරන්නන්. සමස්තයක් හැ යට ුත්තාම, අනේ නම් පාර්ලිනම්න්තුව 

තුළම අපි ෙකිනවා,  කාන්තාවන්ට ඉතාම පහත් විධියට, ණීදසාකා  

විධියට කථා කරන භාෂාවත්, පාවිච්චි කරන වනනත්. 

අවාසනාවකට නම්ක ඒ විධියට වනන පාවිච්චි වන පළවන 

වතාවත්  අවසාන වතාවත් නනොනවයි. අපට එය පිළිුන්න 

නවනවා.  විනශේෂනයන්ම අනේ රනටි පාර්ලිනම්න්තුනේ සහ 

නද්ශපාලනය තුළ කාන්තා සහභාගිත්වය ඉතාම අඩු බව 

ජාතයන්තර මටිටමිනුත් කථා කරන අවස්ථාවක නමවැනි සිද්ධි 

පාර්ලිනම්න්තුව තුළ සිද්ධ නවනනකොට නද්ශපාලනය ුැන සකනබන 

පිළිට්ළ එන්න එන්න වැ ල නවන එක තමයි සිද්ධ නවන්නන්. 

නමතැනදී මම එක මන්ත්රීවරනයට්ට විතරක් නනොනවයි, ඒ 

නනිෙනාව කරන්නන්. එතුමාට අනුබල නෙන, එතුමාට අනුමත 

කරන, එතුමාට අත්පු ල ුහන අපි කවු ත වුණත් ඒ  සියලුනෙනාම 

ඒ වුකීම භාර ුන්න ඕනෑ. ඒ නම් පාර්ලිනම්න්තුව තුළ ඇසක 

නවලා සකනබන සදස්කෘසකය. ඒ සදස්කෘසකය තමයි අනේ ජනතාව 

ෙැන් පිළිට්ලා කරන්නන්; ප්රසකක්නෂේප කරන්නන්. ඒ පණිවුඩයට අපි 

ඇහුම්කන් නෙන්නන් නැත්නම්, ඒ ප්රසකක්නෂේප කිරීමට ඇහුම්කන් 

නෙන්නන් නැත්නම්, ජනතාව විසින් නම් සදස්කෘසකයට කරන ඒ 

විනේනන, නම් නද්ශපාලන සදස්කෘසකයට කරන විනේනනය සහ ඒ 

පිළිබඳ ඔවුන්නේ සකනබන පිළිට්ළ අපි නත් තම් ුන්නන් නැත්නම්, 

අපි ඒක නවනස් කරන්නන් නැත්නම්  ඇත්තටම නමොකක්ෙ ඇසක 

වැනඩ්? නම් අවස්ථානේ අපි නම් ුැන ෙරන වුකීම නමොකක්ෙ 

කියලා මම ණීතන හැ යට අපි 22ෙනෙනාම ණීතන්න ඕනෑ. මම 

ඇත්තටම ස්තුසකවන්ත නවනවා, කාන්තා සදසෙනේ සභාපසක ු ත  

සුෙර්ශනී ප්රනාන්දුපුලානලා මැසකනියට. එතුමිය ඉතාම අමා ත 

නමොනහොතක වුණත්, අපි නවනුනවන් සහ නම් රනටි සමස්ත 

කාන්තාවන් නවනුනවන් නපනී සිටීම ුැන මම එතුමියට 

ස්තුසකවන්ත නවනවා. නත් නමය අපි, මන්ත්රීව යන් 12නෙනානේ 

ප්රශ්නයක් විතරක් නනොනවයි. නම්ක නම් මන්ත්රීව ත 22ෙනෙනානේම 

ප්රශ්නයක්.  වනනයකින්වත්, බැලාමකින්වත් එවැනි හැසිරීම් 

අනුමත කරනවා නම්, ඒකට අපි 22ෙනෙනාම වුකියන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් නවලානේ මම ණීතන 

හැ යට අපි පිළිබඳවත්, අපි ෙරන වරප්රසාෙ පිළිබඳවත් ජනතාව 

අතර විශාල කම්පනයක් සකනබනවා; පිළිට්ළක් සකනබනවා. මම 

නපො ල උොහරණයක් ුන්නම්. ඊනේ ඡන්ෙය ඉවර නවලා අපි 

එළියට යනනකොට වාහන තෙබෙයත් එක්ක එතැන ඇසක නවනවා 

නපො ල කලබල ස්වභාවයක්. නත් එතැනදී වුණත්, නම් 

පාර්ලිනම්න්තු ප රය ඇතුනළේ වුණත් අපි වාහනය එළියට 

ුන්නනකොට සමහර මන්ත්රීව තන්නේ වාහන පාර්ලිනම්න්තුනේ අර 

තණනකොළ උ ලන් ගිණීලාලා තමයි අනික් වාහනය පසු කරනුන 

යන්නන්. නැත්නම් lane එනක් වැරදි පැත්නතන් ඇවිලාලා 

ඉස්සරහට ොන්න හෙනවා. නම්ක ඇතුනළේවත් අපට සදවරව 

යම්කිසි විධියක  නීසකයක් පිළිපදින්න බැ  නම් එළිනේ 

නකොනහොමෙ?  

ඒ වනේම නමතැන  වරප්රසාෙ ුැන කථා කරනනකොට, අපි 

ජනතාවට වඩා විනශේෂයි, අපි ජනතාවට වඩා උ ලන් ඉන්නන් කියන 

පණිවුඩය යන එක තමයි හ ම භයානක. ඒක ප්රජාතන්රවාදී 

සමාජයක් තුළ නකොනහොමටවත් පිළිුන්න පුළුවන් නෙයක් 

නනොනවයි. නත් අඩු තරමින් අපට රනටි නීසකයට ු ත කරන්න 

බැ  නම් ඇසක වැනඩ් නමොකක්ෙ? පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව තන් 

කියන්නන් රනටි නීසකයට උ ලන් ඉන්න අය නනොනවයි. අපිත් නම් 

රනටි නීසකයට අවනත නවන්න ඕනෑ. හැබැයි, නීසකය කඩ කරලා ඒ 

නවනුනවන් නීසකය ක්රියාත්මක කරනනකොට නමොනම ආේඩුවක් 

වුණත් ඒක පළිුැනීමක් හැ යට අර්ථ කථනය කරනවා නම්, 
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නකොනහොමෙ ඒක අපි අනුමත කරන්නන්? ඕනෑ නකනනක්, කවු ත 

වුණත්, නමොන ආේඩුවක්, නමොන නද්ශපාලන පක්ෂයක් 

නිනයිජනය කළත් පළව අපි රනටි නීසකයට ු ත කරන්න ඕනෑ. 

ිඑක රටක් - එක නීසකයක්ි කියන එක යටනත් අපි සියලුනෙනාටම 

බලපාන නීසකයක් සකනබනවා. ඒකට අපි ු ත කරන්නන් නැත්නම්,   

කවු ත හ  ඒ නීසකය කඩ කරනවා නම්, ඒ නවනුනවන් ක්රියාත්මක 

නවන්නට රනටි අධිකරණ පද්ධසකයක් සකනබනවා. අධිකරණ 

පද්ධසකය ක්රියාත්මක නවනනකොට නකොනහොමෙ ඒක  පළිුැනීමක් 

නවන්නන්? අපි ඒක පළි ුැනීමක් හැ යට අර්ථ කථනය කරනවා 

නම්, ඒක අසකශයින්ම භයානකයි. ඒ හරහා අපි  නෙන පණිවිඩය 

නමොකක්ෙ? අපි නමොකක්ෙ ඒනකන් සන්නිනේෙනය කරන්නන්?   

පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රීව තන්ට, ආේඩුවත් එක්ක සම්බන්ධ  

කවු තවත් අධිකරණය ඉස්සරහට නේන්න බැහැ,  ඔවුන් නීසකය කඩ 

කළත් ඔවුන්ට නනිෙනා කරන්න බැහැ, ඔවුන්ට නමොකක් හ  

investigation එකක් කරන්න බැහැ, ඒක පළිුැනීමක් නවනවා 

කියලා අපි කියනවා. එනහම නවන්නන් නකොනහොමෙ?  නමොකෙ, නම් 

රනටි පාර්ලිනම්න්තුවටවත්, ආේඩුවටත් සම්බන්ධ නැසක මිනිස්සු 

වැරදි කරනනකොට ඒ නුොලාලන්ට ඒ excuse එක නැහැ නන්. ඒ 

නුොලාලන්ට කියන්න බැහැ නන්, ිනපොලීසිය අනපන් පළිුන්නවාි  

ිආේඩුව අනපන් පළිුන්නවාි කියලා. එතනකොට, නම් 

22ෙනෙනාට විතරක් ඒක පළිුැනීමක් නවන්නන් නකොනහොමෙ ?  

අපි කවු ත වුණත් නමොකක් හ  වැරැද්ෙක් කනළොත්, ඒක 

අධිකරණය ඉදි නේ පරීක්ෂා විය යුතුයි. ඊට පස්නසේ,  අනේ වරෙක් 

නැත්නම් අධිකරණනයන් අප නිෙහස් කරයි. අඩු ුණනන් ඒ 

ක්රියාවලියවත් සිද්ධ නවන්න ඕනෑ. ඒ ක්රියාවලියට අපි බාධා 

කරනවා නම්, ඒ ක්රියාවලියට යන්න නෙන එකත් පළිුැනීමක් 

හැ යට ෙකිනවා නම්  නමොකක් ෙ ඇසක වැනඩ්? ිඑක රටක් - එක 

නීසකයක්ි ුැන කථා කරන්න ඉස්නසලාලා, අපි සියලුනෙනාම නම් 

වරප්රසාෙ කියන එක නත් තම් අරනුන සකනබන විධිය ුැන නැවත 

වතාවක් ණීතන්න ඕනෑ. අපට වරප්රසාෙ සකනබනවා  කියන්නන්, අපි 

ජනතාවට වඩා ඉහළින් ඉන්නවා කියන එක නනොනවයි. ඒනකන් 

කියන්නන් ජනතාවනුන් ඈත්නවලා නවනම නකොටිඨාසයක් 

හැ යට ඉන්නවා කියන එක  නනොනවයි. විනශේෂනයන්ම නම් රනටි 

සකනබන නීසකය අනේ රනටි වාසය කරන සියලුනෙනාටම එක නසේ 

බලපානවා කියන එක අපි ලින්ම පිළිුන්න ඕනෑ.  

  නම් විවාෙයට අොළව මට තව කියන්න ඕනෑ නෙයක් 

සකනබනවා. අනේ රනටි ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා කිණීපයක් 

සකනබනවා. අනේ ආේඩුම වයවස්ථාව තුළත් ඒ පිළිබඳව සඳහන් 

නවනවා. නම් ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා පත් වුණු ඉසකහාසය පිළිබඳව 

මීට කලිනුත් නම් ු ත සභානේදී අපි කථා නවලා සකනබනවා. ඒ 

ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා අසකශයින්ම වැෙුත් නවනවා, අනේ 

ප්රජාතන්රවාදී ක්රියාවලිය, ප්රජාතන්රවාෙය රැක ුැනීම සහ යම්කිසි 

විධියකට නැවත වතාවක් ජනතාව තුළ අනේ නද්ශපාලනය සහ 

රජය ුැන යම්කිසි විශ්වාසයක් ඇසක කරන්න. නත්, ෙැන් ඒවා 

පිළිබඳව විශාල ප්රශ්න රාශියක් මතුනවලා සකනබනවා. ඒවානේ 

ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව, ඒවාට මිනිස්සු පත් කරන ක්රියාවලිය 

පිළිබඳව, ඒවාට ක්රියාත්මකවීමට සකනබන නිෙහස පිළිබඳව ප්රශ්න 

රාශියක් නම් වන විට පැන නැටලලා සකනබනවා. විනශේෂනයන්ම නම් 

වන විට අනේ රනටි මානව ණීමිකම් නකොමිසමට සභාපසක නකනනක් 

නැහැ. මම ණීතන විධියට මාසයකට අධික කාලයක් ුත නවලාත්, 

තවම එම සභාපසක ධුරය පුරවලා නැහැ. ණීටපු සභාපසක resign 

නවලා, ඔහුනේ කාලය අවසන් කරලා සකනබනවා. නත්, තවමත් 

අලුත් නකනනක් පත් කරලා නැහැ. නම්ක ඉතාම වැෙුත් ස්වාධීන 

නකොමිෂන් සභාවක්. මානව ණීමිකම් නකොමිෂන් සභාව කියන්නන් 

නම් රටට විතරක් බලපාන නෙයක් නනොනවයි. නම් රනටි මානව 

ණීමිකම් සදස්කෘසකය සහ මානව ණීමිකම් රැක ුැනීනම් ක්රියාවලිය 

පිළිබඳ ජාතයන්තරය වුණත් විමසුනමන් ඉන්නන්, අනේ මානව 

ණීමිකම් නකොමිසම ක්රියාත්මක නවන විධිය ුැන. මානව ණීමිකම් 

නකොමිසනම් සභාපසක ධුරය තවම පුරවලා නැහැ කියන්නන්, මම 

ණීතන විධියට බරපතළ වැරැද්ෙක්.  මම ඉතාම ඕනෑකමින් ඉලාලා 

සි නවා, එම සභාපසක ධුරය පුරවනනකොට ඉතා කලාපනාකාරීව 

සුදුසු නකනනක් පත් කරන්න කියලා. ජනාධිපසකතුමාට තමයි ඒ 

පත් කිරීනම් බලය සකනබන්නන්. එම නිසා නම් තනතුරට පත් කිරීම 

ඉතාම  කලාපනාකාරීව කරන නලස මා ඉලාලා සි නවා. නමොකෙ, 

නමම නකොමිසම හෑලාලුවට ලක් නවන විධියට නහි එම 

නකොමිසනම් සකනබන බලතල යම්කිසි විධියකට compromise 

නවන විධියට ඒ පත්වීම සිද්ධ නනොවිය යුතුයි. ඉස්සරහට අපට 

මානව ණීමිකම් සම්බන්ධනයන් විශාල අභිනයිුවලට හුණ 

නෙන්න සිද්ධ නවන බව අපි ෙන්නවා. ඒක අනේ ඉසකහාසය පුරාම 

අපට සිද්ධ නවන නෙයක්. එවැනි අවස්ථාවලදී මානව ණීමිකම් 

නකොමිසනම් සභාපසක ධුරය කියන්නන් අසකශයින්ම වැෙුත් 

තනතුරක්. එම තනතුරට ඇත්තටම කානුන්වත් නනිෙනා ලබන්න 

බැ , සුදුසු පුද්ුලනයක් පත් විය යුතුයි කියන එක මම අවධාරණය 

කරනවා.  

ඒ වානේම, අනේ සකනබන ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා ෙැන් 

නවනනකොට ඇත්ත වශනයන්ම නද්ශපාලනඥයන්නේ යාලුවන්ට 

යම්කිසි තයාු පි නමනවා වානේ නෙයක් විධියටයි අපට 

නේන්නන්. තමන්නේ ණීතවතුන් විවිධ තනතු තවලට පත් කිරීම 

නද්ශපාලනඥයන්නේ patronage system එක තවත් පුළුලා කරන 

එකක් බවට පත් නවලා සකනබනවා. මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමනි, ඒ තුළින් නම් ස්වාධීන නකොමිෂන් සභාවල  ස්වාධීන 

බවත්, ඒ නිලධා න්ට ක්රියාත්මක වීනම්දී සකනබන නිෙහසත් ඉතාම 

බැරෑ තම් නලස දුර්වල නවනවා. ඒ නිසා ස්වාධීන නකොමිෂන් 

සභාවල වැෙුත්කම නැවත වතාවක් අපි සිණීපත් කළ යුතුයි.  

විනශේෂනයන්ම අපි ප්රජාතන්රවාෙය ුැන කථා කරනනකොට 

අපිට කියන්න පුළුවන්, ිඔේ, ෙැන් අපිට අරුළ කරන්න නිෙහස 

සකනබනවා. අපිට ස්රයික් කරන්න නිෙහස සකනබනවා. අපිට 

කවු තවත් ඇවිලාලා ුහන්නන් නැහැ. කවු තවත් බවුසර්වලින් වතුර  

නුනැලාලා  ුහන්නන් නැහැි කියලා. එනහම තමයි ඒක විය 

යුත්නත්. ඒක එනහම නවන්නන් නැත්නම් ඒක තමයි ප්රශ්නය. ඒ 

ුැන අපි වැ ලනයන් කියන්න ඕනෑත් නැහැ, ඒක මහ නලොට් 

නෙයක් නවන්න ඕනෑත් නැහැ. ප්රජාතන්රවාදි රටක වෘත්තීය 

අයිසකවාසිකම් නවනුනවන්, ජනතා අරුළ නවනුනවන් පාරට 

බණීන්න අයිසකයක් සකනබනවා. වතුර පාරවලාවලට යට නනොවී 

ඉන්න අයිසකයක් සකනබනවා. නපොලිස් බැට නනොකා ඉන්න අයිසකයක් 

සකනබනවා. ඒක වරප්රසාෙයක් නනොනවයි; ඒක අයිසකයක්. ඒක 

තහවු ත කිරීම ඕනෑම රජයක, ඕනෑම ආේඩුවක වුකීමක් 

නවනවා. එය එනසේ නනොවනවා නම් තමයි ප්රශ්නය. එනසේ නවනවා 

නම්, ඒක තමයි සාමානය තත්ත්වය. අසාමානය තත්ත්වය 

කියන්නන්, ප්රජාතන්ර විනරිධී විධියට නද්වලා සිද්ධ නවන එක. 

එම නිසා අපිට සකනබන ප්රජාතන්රවාදී අවකාශය ුැන 

ණීතනනකොට, අනේ ප්රජාතන්රවාෙය රැකුන්නා සදස්කෘසකයත්, 

අනේ ප්රජාතන්රවාෙය ආරක්ෂා වන ආයතනවල ස්වාධීනත්වයත්, 

නිෙහසත් ුැන තමයි, අපට විනශේෂනයන්ම කථා කරන්න 

සකනබන්නන්. එණීදී පාර්ලිනම්න්තුනේ අපි 22ෙනෙනා නම් ු ත 

සභානේ හැසිනරන විධිය තුළින් ජනතාව තුළ ප්රජාතන්රවාෙය 

නකනරණී ඇසක කරන කලකිරීම ප්රජාතන්රවාෙයට එනරණීව කරන 

විශාලම අභිනයිුය නවන්න පුළුවන්.  

ස්තුසකයි.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දිවා ආහාර විනේකය සඳහා පස්ව ත 1.00 ෙක්වා සභානේ 

කටයුතු තාවකාලිකව අත්ණීටුවනවා. 
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රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුව  ලදින්  අ.භා. 
1.00ට නිමයෝජාය කාරක සභාපතිතුමාමේ [ගරු අාගජාන් රාම ාදන් 
මහතා] සභාපතිත්වමයන්  ැවත පවත්ව  ලදී. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.00 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் சதாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு  அங்கஜன் இராமநாதன்] தமைமம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, 

DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair.  
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana. 
 
 
[අ.භා. 1.00] 
 

ගරු මරෝහිත අමේගුණවර්ධ  මහතා (වරාය හා  ාවික 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன - துமறமுகங்கள் 

மற்றும் கப்பற்றுமற அமமச்ெர்) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana - Minister of Ports 
and Shipping) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අය වැය විවාෙනේ කාරක සභා 

අවස්ථානේදී අෙ කථා කරන වැය ශීර්ෂ අත න් අසකු ත 

ජනාධිපසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන්න මම 

බලානපොනරොත්තු නවනවා.  මීට වසර නෙකකට නපර අසකු ත 

ජනාධිපසක නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා හැටනව ලක්ෂයක 

ජනතා වරමින් නම් රනටි ජනාධිපසක ධුරයට පත් වුණා.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, නම් රනටි ණීටපු විධායක 

ජනාධිපසකව ත ුත්තාම, පළ විධායක ජනාධිපසක 

නේ.ආර්.ජයවර්ධන මැසකතුමා. ඊට පසු ණී යා ආර්. නප්රේමොස 

ජනාධිපසකතුමා,  ඩී. න. විනේතුදු ජනාධිපසකතුමා, නන්ද්රිකා 

බේඩාරනායක ට්මාරතුදු ජනාධිපසකතුමිය, මණීන්ෙ රාජපක්ෂ 

ජනාධිපසකතුමා, දමත්රීපාල සි නසේන ජනාධිපසකතුමා. නම් කියන 

සියලු ජනාධිපසකව ත එක්ක සදසන්ෙනාත්මකව බැලීනම්දී, වත්මන් 

ජනාධිපසකතුමා නද්ශපාලන ධාරාවක -ප්රානද්ශීය සභාවකවත්- ණීටපු 

නැසක නකනනක්  වුණත් එතුමා නම් රනටි නව නවනසක් ඇසක කරපු 

නායකනයක්. එය ලින්ම ඔේපු කනළේ, එතුමානේ නද්ශපාලන 

නේදිකානේ. එතුමා එො ජනාධිපසක අනේක්ෂකයා හැ යට කටයුතු 

කරද්දී තමන්නේ ප්රසකවාදී අනේක්ෂකයානේ නම එකම නද්ශපාලන 

නේදිකාවකවත් කිේනේ නැහැ. ඒක ඉතාම නහොඳ, වැෙුත් 

ුණණාදුයක්. නමොකෙ, අපි පු තදු නවලා සකනබන්නන් හැම 

නවලානේම ප්රසකවි තද්ධ නකනාට මඩ ුහන්න, නනොනයට්ත් නද්වලා 

කියන්න. ඒ සම්ප්රොනයන් ඉවත් නවලා අසකු ත ජනාධිපසක 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා නව සම්ප්රොයක් කරා, නව 

නද්ශපාලන ප්රවාහයකට නම් රට අරනුන ගියාය කියන එක අපි 

පිළිුන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි එතුමාට ජනතා ආශිර්වාෙය 

ලැබුනේ. ඒ ලැබුණු ජනතා ආශිර්වාෙයත් එක්ක එතුමා බලයට 

ආවට පස්නසේ නමොකක්ෙ කළ නවනස? එතුමාට ඕනෑ කර සකබුණා, 

ජනතාවට අලුත් නෙයක්, අලුත් නද්ශපාලන වැඩ පිළිනවළක් 

නපන්වන්න.  

 ඡන්ෙයක් අවසාන වුණාට පසන්සේ ඒ පත් නවන රාජය 

නායකයානේ ඡායාරූපයක් - photo එකක් - රාජය ආයතනවල 

එලාලන පු තද්ෙක් ඉසකහාසනේ ඉඳලාම සකබුණා. නුිඨාභය 

රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජනාධිපසක වුණු ුමන් කිේවා, රාජය ලාදඡනය 

විතරක් රාජය ආයතනනේ තබන්න. මනේ ඡායාරූපයක් - photo 
එකක් - එලාලන්න එපා කියලා. රාජය නායකනයක් හැ යට එතුමා 

නහොඳ පණිවුඩයක් ලබා දුන්නන්. නමොකෙ, සමහර නවලාවට ආේඩු 

මා ත වුණාට පස්නසේ ණීටපු රාජය නායකයානේ photo එක ුලවලා 

නපො ල කරලා, අලුත් රාජය නායකයානේ photo එක එලාලනවා. 

අන්න! ුැටුමක ල. නත්, ෙැන් එනහම නෙයක් නැහැ. නම්වා 

සාමානය ජනතාව අුය කළ යුතු නද්වලා.  එතුමා ජනාධිපසක 

ධුරයට පත්වන විට  ජනාධිපසක නලාකම් කාර්යාලනේ වාහන 928ක් 

සකබුණා.  

ඒ වාහන 928න් සෑනහන ප්රමාණයක් නවනත් අමාතයාදශවලට 

ලබා දීලා එතුමානේ ජනාධිපසක නලාකම් කාර්යාලය තුළ ෙැනට 

පාවිච්චි කරන්නන් වාහන 387යි. ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා ජනාධිපසක කාර්යාලනේ 

සකනබන වාහන ෙ42ක් ස්නේච්ඡානවන් අනනට්ත් ආයතනවලට 

ලබා දීලා සකනබනවා. නම්වා අුය කළ යුතු නද්වලා. ඊළඟට, තවත් 

කාරණයක් සකනබනවා. ඒ නමොකක්ෙ? එතුමා නිල නිවාසයක් 

පාවිච්චි කරන්නන් නැහැ. ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, එතුමාට 

ජනාධිපසක මන්දිරය සකනබනවා. නත් එතුමා ජනාධිපසක මන්දිරයට 

ගිනේ නැහැ. නුනේනුොඩ පැටල වත්නත් සකනබන එතුමානේ නිවස 

ඉතාම ට්ඩා නිවසක්. එතැන තමයි එතුමා ඉන්නන්.  

මම නම් නවලානේ තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මම නම් 

කාටවත් දවර කරනවා නහි කාටවත් ද්නේෂසහුත නලස කථා 

කරනවා නනොනවයි. ු ත සකස්ස අත්තනායක මන්ත්රීතුමාත් නම් 

නවලානේ සභානේ ඉන්නවා.  මනේ නපෞද්ුලික අෙහස මම 

කියන්න ඕනෑ. ු ත දමත්රීපාල සි නසේන මැසකතුමා නිල නිවාසය 

සකිනයදීත් තවත් නිල නිවාස නෙකක් එකතු කරලා නිල නිවාසයක් 

හැදුවා. මම ඒකට වි තද්ධ ඇයි? නේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතානුන් 

පටන් අරනුන, ණීටපු ජනාධිපසකව ත සියලු නෙනාම සකනබන නිල 

නිවාසයට අමතරව නිල නිවාස හැදුවා නම් අවසානනේ නමොකක්ෙ 

නවන්නන්? ජනාධිපසකව ත සියයක් ණී යා නම් රනටි නිල නිවාස 

සියයක් සකනබනවා. ඒ කියන්නන් සකනබන නිල නිවාසවලට 

අමතරව.  එන එන ජනාධිපසක කියයි ිනැහැ, මම නවනම එකක් 

හෙනවා. මට ඒනක් ඉන්න ඕනෑි කියලා. එනහම කියලා නවනම 

නිල නිවාසයක් හෙනවා. නම් සම්ප්රොය සාධාරණෙ, අසාධාරණෙ 

කියන එක ජනතාව තමයි තීන්දු කරන්න ඕනෑ. නුිඨාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා ඒ සම්ප්රොයට සකත තැබුවා. එතුමා 

නබොනහොම සරලව ඒ වුකීම ඉටු කළා.  

  "නසෞභාුයනේ ෙැක්මි ප්රසකපත්සක ප්රකාශය තුළිනුත් එතුමා 

තමන් කවුෙ කියන එක නබොනහොම පැහැදිලිව නපන්නුවා. එතුමාට 

ලැබුනේ  නබොනහොම අභිනයිුාත්මක කාලයක්. එතුමා අනේ ණීටපු 

ජනාධිපසකව ත සියලු නෙනාටම වඩා වැ ල අභිනයිුයක් භාර ුත්තු 

ජනාධිපසකවරනයක්. නුිලීය වසදුතයකට හුණ දීලා, ආර්ිතක 

වශනයන් වැටුණු රටක් නුොඩුන්නන් නකොනහොමෙ කියන 

අභිනයිුයට එතුමාට හුණ නෙන්න සිදු වුණා. ු ත නිනයිජය 

සභාපසකතුමනි, අනේ රට ආර්ිතක වශනයන් වැටුණා කියන්නන් 

ඇයි? පාස්ට් ප්රහාරය සිද්ධ නවලා,  201ෙ - 2019 ආේඩුව 

ආර්ිතකය විනාශ කරලායි අපට රට භාර දුන්නන්. එනලස භාර 

දුන්නන් අදශභාුය හැදිච්න නරිගිනයක්. ආර්ිතකය paralyze 

නවලා සකබුනේ. අදශභාුය හැදිච්න - paralyze වුණු - 

නරිගිනයට්ට නකොවිඩ් හැදුනණොත් නකොනහොම නවයිෙ? නත්, 

අදශභාුය හැදිච්න නකනාට නන් ෙැන් නකොවිඩ් හැදුනේ. ඒකනන් 

ආර්ිතකය ුැන කථා කරන්න නවන්නන්. නවන රටවල ට නකොවිඩ් 

හැදීම, ශක්සකමත් නකනනට්ට නකොවිඩ් හැදුණා වානේ. 

අෙ අනේ ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමා කථා කළා, 

අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය ුැන. ෙහනව වන ආේඩුම 

වයවස්ථා සදනශිධනයත් එක්ක අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය ඇසක 

වුණා කිේවා. ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ිෙහනව වන 

ආේඩුම වයවස්ථා සද නශිධනය තුළ අධිකරණනේ සව්ාධීනත්වය 

සකබුණා. විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනයන් පස්නසේ 

අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය නැහැි කියා එතුමා කිේවා. එතුමා නම් 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

නවලානේ සභානේ නනොසි යත් මම එතුමාට නම් කාරණය කියන්න 

කැමැසකයි.  ෙහනව වන ආේඩුව වයවස්ථා සදනශිධනය තුළ 

අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය සකිනලාත් කටයුතු සිදු වුනේ 

නකොනහොමෙ? අපි ුනි, පාර්ලිනම්න්තුනේ ණීටපු මන්ත්රී දුමින්ෙ 

සිලාවා මහත්මයා සම්බන්ධ කාරණය. ු ත නිනයිජය 

සභාපසකතුමනි, එතුමා සම්බන්ධ නඩුව අධිකරණනේ විභාු වන 

අවස්ථානේදී නම් සභාව නිනයිජනය කරපු ණීටපු නිනයිජය 

ඇමසකවරනයක් නමොනවාෙ කනළේ? ශානි අනේනසේකර කියන 

නිලධා යා සහ රන්ජන් රාමනායක කියන ණීටපු නිනයිජය 

ඇමසකවරයානේ කථාවල හඬ පට අපි ඇහුවා; ඒ සදවාෙවලට 

ඇහුම්කන් දුන්නා. ඊට පස්නසේ අපට අහන්න ලැබුනේ නමොකක්ෙ? 

ඒ, ණීටපු නිනයිජය ඇමසකවරයා අධිකරණනේ ඉන්න නඩුකාරතුමිය 

එක්ක ඒ නඩුව ුැන කථා කරන ආකාරයයි. කථා කරලා කියනවා, 

ිමනේ පැතුමත්, ඔනේ පැතුමත් -එකම පැතුම- දුමින්ෙ සිලාවා ණීනර් 

යවන එකි කියලා. නමනහම නවන්නන් ෙහනව වන ආේඩුව 

වයවස්ථා සදනශිධනය සකිනයදී නන්ෙ? ෙහනව වන ආේඩුව 

වයවස්ථා සදනශිධනනයන් අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය ඇසක වුණා 

කියපු කි ඇලාල මන්ත්රීතුමානුනුයි මම නම් කාරණය අහන්නන්. ඒ 

විධියට නිනයිජය ඇමසකවරනයක් ඒ නඩුව සම්බන්ධනයන් 

නඩුකාරතුමියට කථා කරනවා නම්, ඒ නඩුව නමනහයවන නපොලිස් 

නිලධා යා ඒක පාර්ශ්විකව තමන්නේ නච්තනානවන්ම ඒ නඩුවට 

අොළ පුද්ුලයා ණීනර් යවන්න පුළුවන් අවශයතාව ඉටු කරනවා 

නම්, ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය තුළ 

අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වයක් සකිනලාෙ? නැහැ, ු ත නිනයිජය 

සභාපසකතුමනි. නම්වා, නම් විතරයි. නම්වා, නම්වලට විතරක් සීමා 

කරුත්ත ඒවා. ෙහනව වන ආේඩුව වයවස්ථා සදනශිධනය 

කියලා පාර්ලිනම්න්තුව ඇතුනළේ ලියවිලාලක් හොුන්න එක 

නනොනවයි අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වයට නහේතු වන්නන්, ු ත 

නිනයිජය සභාපසකතුමනි. ඒ කාල වකවානුව තුළ තමයි වර්තමාන 

ෙලා අමාතය, ු ත බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමාව කඩුනවල 

උසාවියට නුන යන්නන්. නහේමපාල මනහස්රාත්තුමා රාත්රී 8.30 

නවන කලා කඩුනවල මනහස්රාත් අධිකරණය විවෘත කරනුන 

ණී යා. 

අධිකරණය විවෘත කරනුන සි ද්දී එො අපි ගියා බැසිලා 
රාජපක්ෂ මැසකතුමා එක්ක, ඒ උසාවියට. ු ත නිනයිජය 
සභාපසකතුමනි, උසාවියට ගිණීන් ඉන්න නකොට, ඔබතුමා ඔය 
ආසනනේ ඉන්නවා වානේ එතුමා තමානේ ආසනනේ ඉඳනුන 
නඩුව ඇහුවා. අනේ නීසකඥව ත නපනී සි යා. ඒ අතනර් අපට 
ඇහුණා, නඩුකාරතුමානේ කාමරය ඇතුනළේ සකනබන telephone 
එක නාෙ නවනවා. අනන්, එතනකොට නඩුව භානුට අහමින් ණීටපු 
නහේමපාල නඩුකාර උන්නාන්නසේ දිේවා, කාමරයට. දුවලා ගිණීන් 
telephone call එකට ඇහුම් කන් දීලා ඇවිත් කිේවා, 
ිබන්ධනාුාරුත කරනවාි කියලා. අන්න ස්වාධීනත්වය! එනහම 
ස්වාධීනත්වයක් නකොනහේෙ සකනබන්නන්?  

අෙ අපි අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය ඇසක කරලා සකනබනවා. 
අසකු ත ජනාධිපසකතුමා කැිනනටි මේඩලනේදීත් අපට නබොනහොම 
පැහැදිලිව කියන්නන්, ිඅධිකරණය ස්වාධීන විය යුතුයිි කියලායි. 
එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අප අනේ වුකීම රට නවනුනවන් ඉටු 
කරනවා. නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා, නම් රට නම් වැටී 
සකනබන තත්ත්වනයන් අනිවාර්යනයන් නුොඩ ුන්නා නායකයා බව 
මතක් කරමින්, ඔබතුමාට නබනහවින් ස්තුසකවන්ත නවමින් මම 
නිහඬ නවනවා, ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි. 

 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Tissa Attanayake. You have 17 

minutes.  

[අ.භා. 1.09] 

 

ගරු තිස්ස අත්ත ායක මහතා  
(மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)  

(The Hon. Tissa Attanayake)   

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අසකු ත ජනාධිපසක, අග්රාමාතය 

කාර්යාලය, උප මාධිකරණවල විනිශ්නයකාරව ත, ජාසකක 

විුණන කාර්යාලය ඇතුළු වැය ශීර්ෂ ුණනාවක් පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරන නම් නවලානේ ඉතාම වැෙුත් කාරණා කීපයක් 

ඉදි පත් කරන්න මම බලානපොනරොත්තු නවනවා. විනශේෂනයන්ම 

වැය ශීර්ෂ සාකච්ඡා කරන අවස්ථාව ඉතාම වැෙුත් අවස්ථාවක්. 

නම් තීරණාත්මක අවස්ථානේ නමම වැය ශීර්ෂවලට නවන් කර 

සකනබන ෙලාවලින් ඒ අොළ කටයුතු නම් රනටි ක්රියාත්මක කිරීම 

හරහා අප යම් ප්රසකලලයක් ලබානුන සකනබනවාෙ යන්න 

සමානලිනනය කරන්න නම් සාකච්ඡාව නහොඳ අවකාශයක් 

සපයනවා කියා මා ණීතනවා. 

නම් අවස්ථානේ මම විනශේෂනයන්ම කියන්න ඕනෑ කාරණා 

කීපයක් සකනබනවා. ජනාධිපසකතුමා ප්රඛ නම් ආේඩුව පත් නවලා 

ෙැන් අවු තදු නෙකකට ආසන්න කාලයක් ුත නවලා සකනබනවා. 

ජනාධිපසක පෙවිප්රාේසකනේ අවු තදු නෙක සැමරීමත් ඊනේ නපනර්ො 

සිදු වුණා.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, එො නම් රනටි ජනතාව මූලික 

වශනයන් බලානපොනරොත්තු වුනේ නමොනවාෙ? ජනතාව 

බලානපොනරොත්තු වූ මූලික කාරණා කීපයක් සකබුණා. එකක් තමයි, 

රනටි ජාසකක ආරක්ෂාව. විනශේෂනයන්ම රනටි ජාසකක ආරක්ෂාව 

හීන වීම පිළිබඳව, ඡන්ෙ පැවැසක කාල සීමාව තුළ විශාල ප්රනාරයක් 

රට තුළ නුනිච්නා. නෙවැනි එක, රනටි ස්ථාවරත්වය. ඒ කියන්නන්, 

නද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය. නද්ශපාලන ස්ථාවරත්වය පිළිබඳව 

නබොනහි නද්වලා එො නද්ශපාලන නේදිකානේ කථා කළා. තුන්වැනි 

එක, රනටි කාර්යක්ෂමතාව. ඒක නිසා තමයි ඒකට වනනයක් 

නයදුනේ, ජනාධිපසකවරණය system change එකක් කරන්න 

අවස්ථාවක් කර ුන්නවා කියලා. නත්, නම් කාරණා 

සම්බන්ධනයන් නම් රනටි ජනතාවට යම් තරමින් නහි සෑහීමකට 

පත් නවන්න පුළුවන් ප වර්තනයක් අෙ රට තුළ සිදු නවලා 

සකනබනවාෙ, නැද්ෙ කියලා අපි නැවත හැ ලා බලන්න ඕනෑ. 

විනශේෂනයන්ම ිනසෞභාුයනේ ෙැක්මි ප්රසකපත්සක ප්රකාශනේ 

සකනබන නයිජනා මැකී යන ෙර්ශනයක් බවට අෙ පත් නවලා 

සකනබනවා කියා මම ණීතනවා. ඒ දුන් නපොනරොන්දු කඩානුන 

වැ ලා. ඒ වානේම, නම් කාල සීමාව තුළ නපොදු මහ ජනතාවනේ 

විශ්වාසය ිනඳ වැ ලා. මම ඒ කියපු මූලික කාරණා තුනනන් 

එකක්වත් සාර්ථකව ක්රියාත්මක කරන්න තරම් හැකියාවක් නම් 

කාල සීමානේ ලැිනලා නැහැ. විනශේෂනයන්ම නම්කට අොළ 

නවනවා, බැඳුම්කර ුනුනෙනුව පිළිබඳව නද්ශපාලන නේදිකානේදී 

කරපු කථාත්. බැඳුම්කර ුනුනෙනුව, එවකට පැවැසක යහ පාලන 

ආේඩුවට වි තද්ධව ෙැ ල නලස නෙිෂානරිපණ එලාල කරපු 

ුනුනෙනුවක්. ඒක වදනාවක්, දූෂණයක්, නහොරකමක් යැයි ප්රකාශ 

කරමින් එො ජනතාවට කිේනේ, "බැඳුම්කර ුනුනෙනුනේ නහො ත 

 ක අලාලා නීසකය ක්රියාත්මක කරනවාි කියලායි. එනහම තමයි 

කිේනේ. නත් නමොකක්ෙ වුනේ? බැඳුම්කර ුනුනෙනුව පිළිබඳව 

විමර්ශනය කරලා, බැඳුම්කරයට අොළව සිදු වුණු වදනාව ිනලියන 

12ක්, 13ක් කියලා තමයි තක්නසේ ත කරලා සකබුනේ. ඒ තක්නසේ ත 

කළ ෙල බැඳුම්කර ුනුනෙනුවට සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්නුන් 

අයුතු ඉපැයීම් කියන නනිෙනාව යටනත් තහනම් කර තබා ුන්න 

මහ බැදට්වට පුළුවන්කම ලැබුණා; ඒ විධියට ිනලියන 12ක් විතර 

තහනම් කර සකයා ුන්න පුළුවන් වුණා. ෙලා ඇමසකතුමා නමවර 

අය වැය ඉදි පත් කරමින් කිේවා, ඒ බැඳුම්කර ුනුනෙනුනවන් 

අයුතු ඉපැයීම් යටනත් රඳවා තබානුන සකනබන ෙලින්  තපියලා 

ිනලියන 8.ෙක් අය වැය ණීඟය පියවා ුන්න නයොොුන්න, එනහම 
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නැත්නම් භාේඩාුාරය නවත මා ත කරන්න ක්රියා කරනවා කියලා. 

ෙැන් ඒ කටයුත්ත එනහම සිදු වන නකොට අපි අහන ප්රශ්නය 

නම්කයි. පසු ගිය කාලනේ නම් ආේඩුවටත් නනිෙනාවක් එලාල 

වුණා නන්. පසු ගිය ආේඩුව කාලනේ එම ආේඩුවට බැඳුම්කර 

ුනුනෙනුව පිළිබඳ නනිෙනාව එලාල වුණා වානේම, නම් 

ආේඩුවටත් එලාල වූ බරපතළම නනිෙනාව තමයි, සීනි බදු වදනාව. 

නම් වදනාව නිසා  තපියලා ිනලියන 1ෙ.9ක අලාභයක් රජයට සිදු 

වුණා කියලා ෙැන් බරපතළ නලස නනිෙනා කරනවා.  

බැඳුම්කර ුනුනෙනුව නිසා සිදු වූ අලාභය පිළිබඳව නනිෙනා 

කරන නකොට, බැඳුම්කර ුනුනෙනුවට සම්බන්ධ පාර්ශ්වවලින් 

 තපියලා ිනලියන 13ක් පමණ රඳවා තබා ුන්න පුළුවන්කම 

ලැබුණා. හැබැයි සීනි බදු වදනාව පිළිබඳ නනිෙනාව එලාල වුණාම, 

එයින් රජයට කරපු පාඩුව වන  තපියලා ිනලියන 1ෙ.9ක ෙල සීනි 

ආනයනය කළ අොළ පාර්ශව්යන්නුන් අරනුන රඳවා තබා 

ුන්න කිසිම පියවරක් අරනුන නැහැ. ඒ තුළින් නම් රනටි 

ජනතාවට ශුද්ධ පාඩුවක් සිදු නවලා සකනබනවා.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, බලන්න අෙ රනටි තත්ත්වය. 

රනටි ආර්ිතක තත්ත්වය පිළිබඳව ජාතයන්තරය ඉදි නේ සිදු වන 

කථා බහ, අප ඉතාම හෑලාලු වන ආකාරනේ කථා බහක්. ඊනේ 

නපනර්ො පුවත් පතක සකනබනවා මම ෙැක්කා, ජාතයන්තර ණය 

නරේණිුත කිරීම පිළිබඳ ෆිච් ආයතනය නිට්ත් කළ වාර්තාවක්. 

නමොකක්ෙ, එම වාර්තානේ කියන්නන්? ණය නරේණිුත කිරීම අනුව 

ශ්රී ලදකාව “B” මටිටනම් සිට “CCC” මටිටමට ොලා සකනබනවා. ඒ 

කියන්නන්, අපි තව එක මටිටමක් පහළට වැටුනණොත්, ජාතයන්තර 

ණය නරේණිුත කිරීම සම්බන්ධනයන් වන ෆිච් ආයතනය නිට්ත් 

කළ වාර්තාව අනුව රට බදනකොනලොත් තත්ත්වයට වැටීම සිදු 

නවනවා. නම්ක ඉතාම නරක තත්ත්වයක්. එතනකොට අපි තලාලු 

නවලා සකනබන්නන් නකොතැනටෙ? රට ඉස්සරහට යෑමකට 

නනොනවයි, රට බරපතළ කඩා වැටීමකට තලාලු නවනවා. රට 

ජාතයන්තරය ඉදි නේ හෑලාලු නවනවා. නම්ක තමයි ඇත්ත 

තත්ත්වය. ඒ නිසා අපට නමොකක්ෙ සකනබන අනතුර? බරපතළම 

අනතුර තමයි විනද්ශ ප්රාේධන නවනළඳ නපොළට ප්රනේශ වීනම්දී 

අපට බ රපතළ පාඩු සිදු වීම. ෙලා ඇමසකතුමා අය වැය කථානේදී 

කිේවා, අනේ ණය නුවීනම් අනුපාතය ෙළ නද්ශීය නිෂ්පාෙනනයන් 

සියයට 11ෙත් ඉක්මවා යනවා කියලා. නම්ක නහොඳ තත්ත්වයක් 

නනොනවයි. ඉසකන් නම්වා පාලනය කිරීමට පසු ගිය අය වැය තුළින් 

නහි ආේඩුනේ ක්රියාකා ත්වය තුළින් ෙක්වා සකනබන ප්රසකනාරය 

 ට්මක්ෙ? නමතැන තමයි ප්රශ්නය සකනබන්නන්. අපි වුකීමක් 

නනොමැසකව, ඒ වානේම වු වීමක් නනොමැසකව විවිධාකාරනේ 

පියවරවලට ගිණීන් සකනබනවා. ඒ නිසා නමයින් ප්රෙර්ශනය වන්නන් 

ඉතාම නරක තත්ත්වයක් බව අපි කියන්න ඕනෑ.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, නම් රජය බලයට එන්න පසුගිය 

කාල සීමානේ පාස්ට් ඉ ො නබිම්බ ප්රහාර සිදුවීම පාවිච්චි කනළේ 

නකොනහොමෙ? එො ඒ අය කිේවා, ිජාසකක ආරක්ෂානේ නලොට් 

ණීඩැසක් සකබුණා. එම ප්රහාරය එො යහ පාලන ආේඩුවට වළක්වා 

ුන්න හැකියාව සකබුණා. හැබැයි ඒක වළක්වා ුන්න ක්රියා කනළේ 

නැහැ. අනාුතනේදී එවැනි නද් සිදු නනොනවන්න ක්රියා කරනවා. 

පාස්ට් ඉ ො  නබිම්බ ප්රහාරයට සම්බන්ධ වූවන්ට නිසි ෙඬුවම් 

නෙන්න අවශය පියවර ුන්නවාි කියලා. හැබැයි, වත්මන් ආේඩුව 

ඒ පිළිබඳව ුත් පියවර සම්බන්ධනයන් අෙ සකනබන කථා බහ 

ට්මක්ෙ? ඒ පිළිබඳ අෙ සකනබන කථා බහ ඉතාම නරකයි. ඇයි ඒ? ඒ 

සිද්ධිය පිළිබඳව ුත් ක්රියා මාර්ු ුැන අප නනොනවයි, මැලාකම් 

රදජිත් කාදිනලාතුමා කරන ප්රකාශ දිහා බලන්න. උන්වහන්නසේ 

ඊනේ නපනර්ො මාධයයකට ප්රකාශයක් කර සකබුණා, පාස්ට් ඉ ො 

ප්රහාරය ආුමික උන්මාෙය නිසා සිදු කළ එකක් නනොව, බලය 

අලාලා ුැනීම නවනුනවන් සහ බලය ආරක්ෂා කරුැනීම 

නවනුනවන් ුත් උත්සාහයක් කියලා. ආේඩුව පැත්නතන් 

ුත්තාම, ඒක බරපතළ නනිෙනාවක්. ඒ විතරක් නනොනවයි. 

විරාමික නීසකපසක ෙේපුල ෙ ලිනේරා මහත්මයානේ ප්රකාශය නුන 

බලන්න. ඒ ප්රකාශය හරහාත් කියැනවන්නන් ඉතාම නරක 

පණිවුඩයක්. ඒ ප්රහාරය ුැන නසොයන්න පාර්ලිනම්න්තුනේ විනශේෂ 

කාරක සභාවක් පත් කළා; ජනාධිපසක පරීක්ෂණ නකොමිෂන් 

සභාවක් පත් කළා; අපරාධ පරීක්ෂණ නෙපාර්තනම්න්තුව 

පරීක්ෂණ කළා. ඒවායින් නහළි නවච්න කාරණා පෙනම් කරනුන 

නියම වුකිව යුත්තන් සම්බන්ධනයන් ක්රියා කරන්න ආේඩුව 

ප්රමාෙ වන්නන් ඇයි කියා අපි  ආේඩුනවන් ප්රශ්න කරනවා.   

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි. නම් වැය ශීර්ෂ ුැන කථා කරන 

නකොට අපට කියන්න කාරණා කිණීපයක් සකනබනවා. නම් කාල 

සීමානේ රනටි ඇත්තටම ඇසක නවලා සකනබන තත්ත්වය නමොකක්ෙ? 

විශ්වාසය කඩ වීමක්ෙ? එනහම නැත්නම් විශ්වාසය තහවු ත 

වීමක්ෙ? මහ ජනතාව බලානපොනරොත්තු වුණු පළවැනි නද් තමයි 

නම් රනටි කාර්යක්ෂමතාව වැ ල කිරීම. කාර්යක්ෂමතාව වැ ල 

කරලා මහ ජනතාව නවනුනවන් යහපත් රාජය තන්රයක් නුොඩ 

නැඟීම සඳහා ආේඩුව උපාය මාර්ගිකව පියවර ුත්නත් නැහැ. ඒ 

නවනුවට කනළේ නමොකක්ෙ? සිවිලා පාලනය ශක්සකමත් කිරීම 

නවනුවට කනළේ, සිවිලා පාලනය තුළ තවදුරටත් හො පාලනයක් 

ඇසක කරන ස්වරූපය නපන්වමින් විරාමික හො නිලධා න් රාජය 

ප්රධානින් හැ යට පත් කිරීමයි. මම විශ්වාස කරනවා, ජනතාවනේ 

බලානපොනරොත්තු ිනඳ ෙමන්නන් නැසකව, යුද්ධනයන් පසුව 

ප්රජාතන්රවාදී සිවිලා පාලනය ශක්සකමත් කරන වැඩ පිළිනවළකට 

අවතීර්ණ නවන්න හැකියාව සකබුණා කියලා. හැබැයි, අවාසනාවට 

වානේ එවැනි තැනකට ආේඩුව ගිනේ නැහැ.  

රාජය ආයතන 30කට, 40කට පත් කරලා සකනබන්නන් හො 

නිලධා න්. ඒ වානේම රාජය ආයතන ුණනාවක පාලනනේ 

බලධා න් නවලා සකනබන්නන් ඔවුන්. නම් කාල සීමාව තුළ සිවිලා 

පාලනය පිළිබඳ සකනබන විශ්වාසය කඩා වැටී සකනබනවා. නම් 

තුළින් අපි බලානපොනරොත්තු වුණු අනේක්ෂාව ඉටු වී සකනබනවාෙ? 

විනශේෂනයන්ම යුද්ධනයන් පස්නසේ ජාතයන්තරයත් 

බලානපොනරොත්තු වුණා, අනේ සිවිලා පාලනයත්, ප්රජාතන්රවාෙයත් 

ශක්සකමත් කරයි කියලා. නත් පසුගිය කාලය තුළ ඒ කිසිවක් සිදු 

නනොවී රට ආපස්සට යන්නට පටන්නුන සකනබන බව මම 

කියන්න ඕනෑ.  

ු ත නි නයිජය සභාපසකතුමනි, ෙැන් නව ආේඩුම 

වයවස්ථාවක් පිළිබඳව කථා කරනවා. ඇත්තටම ෙැන් රනටි මූලික 

ප්රශ්නය ආේඩුම වයවස්ථාව නනොනවයි. රනටි මිනිසුන්ට 

අවශයනවලා සකනබන්නන්, නකොවිඩ් - 19 වසදුතනයන් පස්නසේ වැටී 

සකනබන රට යළි නුොඩුන්න නේුවත් ක්රියාොමයකට අවතීර්ණ 

නවන්නයි. මිනිසුන්ට ෙරා ුන්න බැ   මටිටමකට ජීවන බර 

වැ ලනවලා සකනබනවා. කන නබොන නද්වලා නසොයා ුන්න බැ  

තත්ත්වයකට පත්නවලා සකනබනවා. රැකියා, ආොයම් මාර්ු ිනඳ 

වැටී සකනබනවා. අනේ අපනයන ආොයම අඩුනවලා සකනබනවා. 

නඩොලර් ණීඟය නිසා ළු ආර්ිතකයම කඩානුන වැනටන 

තත්ත්වයට පත්නවලා සකනබනවා. ඒවාට තමයි අපි විසඳුම් 

නසොයන්න ඕනෑ. නම් අවස්ථානේ දී ඒ නවනුවට අලුත් ආේඩුම 

වයවස්ථාවක් ුැන කථා කිරීම පවා හාසයජනක කාරණයක් 

කියලා මා ණීතනවා. ආේඩුම වයවස්ථා සකස් කළ යුතු 

අවස්ථාවන් සකනබනවා. ආේඩුම වයවස්ථානේ ඇසක කළ යුතු 

නවනස්කම් ුැන අපි කථා කළ යුතු අවස්ථාවන් සකනබනවා. ෙැන් 

නම් අලුත් ආේඩුම වයවස්ථාව නුනනන්න හෙන්නන් 

නකොනහොමෙ? පාර්ලිනම්න්තු සම්ප්රොයට පයින් ුහලා. 

සාමානයනයන් නමවැනි සදනශිධන නුනනනවා නම්, අලුත් 

ආේඩුම වයවස්ථාවක් නුනනනවා නම්, එනසේ කළ යුත්නත් 

නපර සකනබන ආේඩුම වයවස්ථාවට සමුාමීව එණී සකනබන 

ප්රසකපාෙනවලට අනුවයි. එණී සකනබන වුන්සකවලට අනුව තමයි 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ක්රියා කරන්න ඕනෑ. පාර්ලිනම්න්තුව තුළ මහජන නිනයිජිත 

සහායක් ලබා ුන්නන් නැතුව, බාණීර පාර්ශ්වයන් හරහා 

ආේඩුම වයවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කිරීම හරහා 

නම් රනටි මූලික ප්රජාතන්රවාදී අයිතීන්වලට යම් බාධාවක් සිදු 

වනවා. තමන්නේ ණීත මිතුරන් හරහා ආේඩුම වයවස්ථාවක් 

සම්පාෙනය කරමින්, නමය තමයි රනටි ආේඩුම වයවස්ථාව 

කියලා,  බලහත්කාරනයන් රට තුළට එය ඔේබවන්න උත්සාහ 

කරනවා නම් ඒක කවොවත් සාර්ථක වන නෙයක් නනොනවයි. 

විනශේෂනයන්ම මහජන නිනයිජිතයන් හරහා එවැනි ප්රනේශයක් 

ඇසක කර ුන්නන් නැතුව,  නමවැනි ආේඩුම වයවස්ථාවකට 

මූලික තැන දීලා ක්රියා කරනවා නම්, එයින් අපට පැහැදිලි වන 

එකම කාරණය තමයි, ප්රජාතන්රවාදී පාලනයකට යළි වතාවක් 

ණීස ඔසවන්න ඉඩ නෙන්නන් නැතුව ඒ සඳහා නවනත් ුජ මිතු ත 

ක්රියාොමයකට අවතීර්ණ නවන්න උත්සාහ කරනවා කියන එක. 

 ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, නම් ආේඩුව එනනකොට 

මිනිස්සු විශ්වාස කළා, යම් ආකාරයක විද්වත් පාලනයක් ඇසක 

කරයි කියලා. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇසක, ිවියත් මඟි, ිඑළියි 

වැනි නබොනහි සදවිධාන හොනුන රට පුරා ගිණීන්, නපර ආේඩුව 

ක්රියාත්මක කරපු නද්වලාවලට එහා ගිය විද්වත් තාක්ෂණික රාජය 

පාලනයක් ඇසක කරනවා කිේවා. ිනසෞභාුයනේ ෙැක්මි ප්රසකපත්සක 

ප්රකාශනේ සකනබන්නන් නමොකක්ෙ? ඒනක් සකනබනවා, තාක්ෂණික 

රාජය පාලනයක් ඇසක කරනවාය කියලා. අෙ නකි නම් නිර්වනනය? 

අමාතයාදශ නබදීනම් සිට විෂයයන් නබදීම ෙක්වා අෙ ුැටලු සහුත 

තත්ත්වයක් ඇසකනවලා සකනබනවා. පසුගිය ෙවස්වල මම කමිටුවකට 

සහභාගි වුණා. ඒ කමිටුනේ සි   ඇමසකතුමා ෙන්නන් නැහැ, තමන්ට 

සකනබන විෂයයන් තවත් නකනට්ට සකනබනවාය කියලා. නමය 

විෙයාත්මක නබදීමක්ෙ? තාක්ෂණික රාජය පාලනයක්ෙ නම් 

සකනබන්නන්? ෙැන් නමය මහජන විනේනනයට ලක්නවන්න 

පටන්නුන සකනබනවා. ජනතාව විශ්වාස කනළේ, ිනසෞභාුයනේ 

ෙැක්මි ප්රසකපත්සක ප්රකාශයට අනුව විද්වත් පාලනයක්, තාක්ෂණික 

රාජය පාලනයක් ඇසකනවයි කියලායි. කලින් සිදු වුණු අඩුපාඩු 

හොනුන, ඒ නවනුවට නම් රනටි ජනතාවට තවත් කාර්යක්ෂම 

නසේවයක් ිවියත් මඟි හරහා, ිඑළියි හරහා කරන්න  රනටි 

ජනතාවට නපොනරොන්දු වුණත්, එනහම සිදුනවලා නැහැ. අවු තදු 

නෙකක් ඇතුළත නම් නද්වලා එනහම පි න්ම කඩා වැ ලා සකනබන 

බව තමයි අපට නපනනන්නන්.  

මා ණීතන විධියට, රාජය ආයතන ුණනාවකට වියත් මන  

නිලධා න් පත් කළා.  ඒ අය සභාපසකව තන් වශනයන් පත් කළා, 

අධයක්ෂ මේඩල සාමාජිකයින් වශනයන් පත් කළා. ඒවානේ 

ප්රසකලල නකි?  ඒවානේ ප්රසකලල නැහැ. ඒවා තවදුරටත් 

බදනකොනලොත් වුණු රාජය ආයතන බවට පත්නවලා සකනබනවා. අපි 

අහනවා, නම්වා ුැන කිසියම් ආකාරයක විමර්ශනයක් කරලා 

සකනබනවාෙ කියලා. නම්වා සම්බන්ධනයන් කිසිම විමර්ශනයක් 

කරලා නැහැ. එනහම නම්, නම් වසර නෙකක කාලය ඇතුළත අපි 

නම් සාකච්ඡා කරන විෂයයන් සම්බන්ධනයන් කිසියම් 

තක්නසේ තවකට ඇවිලාලා,  ඒවා සාධනීයයි කියන්න පුළුවන්කමක් 

නැහැ.  

ඊළඟට, විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය බලන්න. 

විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනනනනකොට 

ඔබතුමන්ලා පාර්ලිනම්න්තුවට ඇවිලාලා නමොකක්ෙ කිේනේ? 

විසිවන ආේඩුම ව යවස්ථා සදනශිධනය හරහා නම් රනටි අසීමිත 

බලතල ජනාධිපසකවරයාට පවරා ුනිමින්, රට සමෘද්ධිමත් 

නද්ශයක් කරා නමනහයවන්න නායකත්වය නෙනවාය කියලා 

කිේවා. නත් නම් විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

ජනතා අනේක්ෂාවක් නනොනවයි. 

එය ජන වරමට ප බාණීරව, පාර්ලිනම්න්තුනේ ඔළු නු ල ුණන 

වැ ල කර ුනිමින් සම්මත කර ුත්තා. ෙැන් විසිවන ආේඩුම 

ව යවස්ථා සදනශිධනය හරහා බලානපොනරොත්තු වුණු අනේක්ෂා 

ඉෂ්ට වීමක් සකනබනවාෙ?  විනශේෂනයන්ම  විසිවන ආේඩුම 

ව යවස්ථා සදනශිධනය හරහා මූලය වුකීම පිළිබඳව බරපතළ 

ප්රශ්නයක් මතු නවලා සකනබනවා.   

තව ක තණක් ුැන මම කියන්න ඕනෑ.  ිනකොවිඩ් - 19 ඉටුකම 

නසෞඛය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරෙලි කියලා  එකක්  ඇසක කළා. 

නම් 'ඉටුකම' අරෙනලා මූලය විනය, වුකීම, පාර්ලිනම්න්තුවට 

සකනබන බැඳීම යන නමොට්ත් සකනබනවාෙ?  පුවත් පතක නම් ුැන 

සඳහන් නවලා සකනබනවා මම ෙැක්කා.  තපියලා ිනලියන 1.7ක්  

'ඉටුකම' අරෙලට ලැබුණා කියලා එණී සඳහන් නවලා සකබුණා. 

ඒවා වියෙම් කිරීම පිළිබඳව පාර්ලිනම්න්තුව වු කියන්න ඕනෑ 

නැද්ෙ? ජනාධිපසක නලාකම් කාර්යාලනයන් නම් අරෙල හැදුවා 

නම්;  එණී සි න්නන්  ආේඩුනේ නිලධා න් නම්, රජනේ මූලය 

නරුණලාසිවලට අනුව ක්රියා කරන්න ඕනෑ. නත් අවාසනාවකට 

එනසේ සිදුනවලා නැහැ. නම් ුනුනෙනු  පාර්ලිනම්න්තුවට ඉදි පත් 

නනොකිරීම  බරපතළ වරෙක් හැ යට අපි ෙකිනවා.  නම් වරෙ 

පමණක් නනොනවයි. නම් ආකාරනේ කාරණා ුණනාවක් 

සකනබනවා.  

 ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, මැසකවරණ නකොමිසම ුැනත් 

මම වනනයක් කථා කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම ලදකානේ  මැසකවරණ 

නකොමිසම පිළිබඳ අෙහස වසර ුණනාවක සිට ඇවිත් සකනබනවා. 

මැසකවරණ දූෂණ පාලනය නවන්න නම් නකොමිෂන් සභාවල 

ක්රියාකා ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය කර ුන්න ඕනෑ.  අනේ 

මැසකවරණ නකොමිසමට සකනබන බලතල මදි කියලා මම විශ්වාස 

කරනවා. නම්ක ඉන්දියානේ මැසකවරණ නකොමිසමට සමානව 

ක්රියාත්මක නවන්න ඕනෑ.  මැසකවරණ සමය තුළ මැසකවරණ  දූෂණ 

නනොමැසක, නිෙහස් හා සාධාරණ මැසකවරණයකට පාර කපන 

තත්ත්වයක් ඇසක කරන්න ඕනෑ. නමොකෙ, බාණීර පාර්ශ්වවලින්  

මැසකවරණයට  කිසියම් ආකාරයක බලපෑමක්  සිදු නනොවන 

ආකාරයට කටයුතු කරන්න  ඕනෑ.  ඒකට නමොකක්ෙ කරන්න 

සකනබන්නන්? නද්ශපාලන වශනයන් යම්, යම් ක්රියාවන් පාලනය 

කිරීනම් බලය ඔවුන්ට සකනබන්න ඕනෑ. මාධය නවන්න පුළුවන්; 

රාජය තන්රනේ මැදිහත්වීම් නවන්න පුළුවන්; බාණීර බලපෑම් 

නවන්න පුළුවන්, නම් ට්මන ආකාරනේ මැදිහත්වීමක් සිදු වුණත් 

එය වළක්වා ස්වාධීන මැසකවරණයක් තහවු ත කිරීනම් බලය 

මැසකවරණ නකොමිසමට සකනබන්න ඕනෑ. 

 නද්ශපාලන පක්ෂ මැසකවරණවල දී  විවිධ ප්රසකපත්සක ප්රකාශන 

ඉදි පත් කරනවා. එම ප්රසකපත්සක ප්රකාශන පිළිබඳව යම් ආකාරයක 

සමා නලිනනයක් කරමින්, ඒවා පිළිබඳව මැසකවරණ නකොමිසනම් 

නිර්නද්ශ ලබා නෙන්න පුළුවන් නවන්න ඕනෑ. නැත්නම් සුරදුනා 

කථා වානේ නලොට් නපොත් ලියලා මහ ජනතාවට ඉදි පත් කරනවා. 

හැබැයි, ඒවා එකක්වත් ප්රානයිගිකව ක්රියාත්මක කරන්නන් නැහැ. 

එනහම වුණාම, මැසකවරණ ප්රකාශයකින් ඉදි පත් කරපු කාරණා 

ආේඩුවක් හැ යට ඉෂ්ට කරලා නැහැ කියලා,  තමන්ට  

සාධාරණය ඉෂ්ට කර ුැනීම නවනුනවන් ඡන්ෙ ොයකයාට 

අධිකරණයට යන්න බලයක් සකනබන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් 

මම මතක් කරන්න කැමැසකයි.  

  ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අවසාන වශනයන්, ජාසකක 

විුණන කාර්යාලනයන් ඉටු කරන නසේවාව ුැනත් මම නපොඩ්ඩක් 

කථා කරන්න ඕනෑ. නම්ක ඉතාම වැෙුත්. විුණකාධිපසක කාර්ය 

භාරය අපි ඉතාම ඉහළින් අුය කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, 

විුණකාධිපසකතුමා තමන්නේ  කාර්ය භාරය ඉතාම විශිෂ්ට නලස 

ඉටු කළත්, එතුමන්ලා ඉදි පත් කරන සමහර කාරණා පිළිබඳව 

ුන්නා ඊළඟ පියවර පැහැදිලි නැහැ. මම රජනේ ගිණුම් පිළිබඳ 

කාරක සභානේ සාමාජිකයක්. එතැනදී විුණන නිලධා න්  රාජය 

79 80 

[ු ත  සකස්ස අත්තනායක  මහතා] 
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ආයතන, නෙපාර්තනම්න්තු ුැන නබොනහි ක තණු කාරණා ඉදි පත් 

කරනවා. හැබැයි, අවාසනාවට එයින් එහාට ඇසක වන තත්ත්වය 

ුැන ඉතාම කනුාටුයි. නම් සම්බන්ධනයන්  යම් පෙනමක් ඇසක 

කරලා, වදනා කරන, දූෂණ කරන අයට නීසකය ක්රියාත්මක කරන්න 

කියලා ඉලාලා සි මින්, මනේ කථාව අවසන් කරනවා.   

ස්තුසකයි. 
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Next, the Hon. Kanchana Wijesekera.  You have 

seven minutes.  

 

[අ.භා. 1.27] 
 

ගරු  කාච  විමේමස කර මහතා (විසිතුරු මන්න්  මිරිදිය 

මත්සය හා ඉස්සන් ඇති කිරීම  ධීවර වරාය සාවර්ධ   

බහුදි  ධීවර කටයුතු හා මත්සය අප ය  රාජාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர - அைங்கார மீன்கள், நன்னீர் 

மீன்கள், இறால்கமள வளர்த்தல், கடற்சறாழில் துமறமுகங்கள் 

அபிவிருத்தி, பைநாள் கடற்சறாழில் அலுவல்கள் மற்றும் மீன் 

ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - State Minister of 
Ornamental Fish, Inland Fish and Prawn Farming, Fishery 
Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish 
Exports) 
ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, මට නම් අවස්ථාව ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුසකවන්ත නවනවා. මට නක  කාලයක් ලැ න 

සකනබන නිසා අනේ මන්ත්රීව තන් කථා කරපු කාරණා පිළිබඳව මම 

දීර්  වශනයන් ක තණු පැහැදිලි කරන්න යන්නන් නැහැ. ු ත 

නිනයිජය සභාපසකතුමනි,  මට නපර කථා කළ ු ත සකස්ස 

අත්තනායක මන්ත්රීතුමානේ කථාවට මම ඇහුම්කන් දුන්නා. එතුමා 

සඳහන් කළා, නීසකනේ සාධාරණත්වයක් නැහැ කියලා. ඒ වානේම  

අධිකරණයට හා අනනට්ත් නකොමිෂන් සභාවලට අෙ නද්ශපාලන 

වශනයන් සකනබන බලපෑම පිළිබඳව එතුමා  සඳහන් කළා. මම 

එතුමාට මතක් කරනවා, එතුමා අවු තදු පහක් විපක්ෂනේ සි  

කාලනේ,  201ෙ බලයට පත් නවච්න කේඩායම -අෙ එතුමා 

නිනයිජනය කරන කේඩායම- එො එතුමා බන්ධනාුාරුත කනළේ 

නද්ශපාලන පළිුැනීම්වලට ලක් කරලායි.  අෙ එවැනි තත්ත්වයක් 

නැහැ. එතුමාට මතක ඇසක, එතුමා අෙ නිනයිජනය කරන 

කේඩායනම් පි ස එො එතුමාට කූට නලාඛන නිර්මාණය කළා 

කියලා නඩු ෙැම්මා.  එතුමා ඇෙනුන ගිණීන් අවු තද්ෙකට වැ ල 

කාලයක් රක් කත බන්ධනාුාරුත කළා. එතුමා විතරක් නනොනවයි, 

එො විපක්ෂය නිනයිජනය කළ අෙ ආේඩුව නිනයිජනය කරන 

බහුතර මන්ත්රීව තන්ට ඒ ක්රියාොමයට හුණ නෙන්න  සිද්ධ වුණා. 

ඔබතුමන්ලා නමොන විධියට කිේවත් අෙ අනේ අසකු ත 

ජනාධිපසකතුමානේ නායකත්වය තුළ එනහම තත්ත්වයක් නැහැ.   

ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල ණීටපු ඇමසකතුමා කිේවා, අෙ නම් 

නකොමිෂන් සභා ස්වාධීන නැහැ කියලා. අපට මතකයි, එො 

ස්වාධීනයි කියා ඔබතුමන්ලා නම් කළ නකොමිෂන් සභා හැසි තණු 

ආකාරය. ඔබතුමන්ලාට අවශය පි ස් ඒවාට පත් කර ුත්තා. 

අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභාවට 

දිලා තක් ක ඩයස් විමසිදහ මහත්මිය පත් කර ුත්තා. එො රන්ජන් 

රාමනායකනේ හඬ පට එළියට නනොඑන්න අෙටත් ජනතාවට 

අවනබිධයක් නැසක නවනවා, ඒ ස්වාධීන යැයි කියපු නකොමිෂන් 

සභා පිළිබඳව. එො රන්ජන් රාමනායක අලාලස් නහි දූෂණ 

නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභානේ අධයක්ෂ ජනරාලාව ය 

එක්ක, නඩු අහපු විනිශ්නයකාරව ත එක්ක ුනුනෙනු කළ ආකාරය 

අපි ෙැනුත්තා. ඔබතුමන්ලා එො ස්වාධීනයි කියපු ආයතනවලට 

නද්ශපාලන නිනයිජිතයන් පත් කර නුන දුමින්ෙ සිලාවානේ 

නඩුව, බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ නඩුව, අනේ ඇමසකව තන්ට 

වි තද්ධව සකබුණු අනනට්ත් නනිෙනා සම්බන්ධව බලපෑම් කරන්න 

උත්සාහ කළා. අරලියුහ මන්දිරය එො නම් ස්වාධීන නකොමිෂන් 

සභාවලට පත්කළ නිනයිජිතයන්නේ හවීම් මධයස්ථානය කර 

ුත්තා. අනුර ට්මාර දිසානායක මහත්මයා දූෂණ විනරිධී 

නපරනේ සභාපසකවරයා බවට පත් කරලා, ජනතා වික්සක 

නපරණත් ඒකට සම්බන්ධ කර ුත්තා. එො පාර්ලිනම්න්තුනේ 

නිල වශනයන් සි  විපක්ෂය වූ TNA එකත් ඒකට සම්බන්ධ කර 

ුත්තා. එො ශ්රී ලදකා නිෙහස් පක්ෂය, එක්සත් ජාසකක පක්ෂය 

ඇතුළු ඒ හතරනුොලාලම එකට එකතුනවලා තමයි නම් රනටි 

නීසකනේ ආධිපතයය ිනඳීම සඳහා ඒ කටයුත්ත කනළේ. 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අෙ නම් සභානේදී නබොනහි 

නෙනනට් ජනාධිපසකතුමානේ පත් කිරීම් පිළිබඳව කථා කළා. 

විපක්ෂනේ මන්ත්රීව තන්ට අපි අභිනයිු කරනවා, ඔබතුමන්ලා 

පුළුවන් නම් කියන්න, එතුමා බලයට පත් වුණාට පස්නසේ 

අධිකරණයට පත් කර සකනබන මනහස්රාත්ව ත, නවනත් 

විනිසු තවන් අතරට සුදුසුකම් නැසක කිසිවට් නහි පත් කර 

සකනබනවාෙ කියලා. සුදුසුකම් අනුව, එතුමන්ලානේ අත්ෙැකීම් 

අනුව, නජයෂ්ඨත්වය අනුව තමයි එතුමා නම් සියලු පත්වීම් කනළේ. 

ඒ කාරණය අපි ඉතාම වුකීනමන් නම් ු ත සභාවට මතක් 

කරනවා. අපි විපක්ෂනේ මන්ත්රීව තන්ට අභිනයිු කරනවා, 

නීසකපසකවරයා, නරේෂ්ඨාධිකරණයට පත් කළ විනිසු තවන්, එනහමත් 

නැත්නම් නවනත් අධිකරණවලට පත් කළ විනිසු තවන් අතර  

නජයෂ්ඨත්වනයන් නතොර, පි න් පත් කළ නකනනට් ඉන්නවා 

කියලා පුළුවන් නම් නපන්වන්න කියලා. එතුමන්ලාට එනහම 

නපන්වන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නත්, නබො තවට නනිෙනා 

කරන්න නම් පාර්ලිනම්න්තුව පාවිච්චි කරනවා.  

අෙ ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමා කිේවා එතුමන්ලානේ 

උද්න ිෂණයක් නවනුනවන් භය නැසකව විනිශ්නයකාරව ත 

කිණීපනෙනනට් තීන්දු දුන්නා කියලා. එතනකොට එතුමන්ලාට 

වි තද්ධව තීන්දු දුන් විනිශ්නයකාරව ත භය නවලාෙ ඒ තීන්දු 

දුන්නන්? ඒක අධිකරණයට කළ අපහාසයක් නනොනවයිෙ? 

නඩුකාරව ත කිණීප නෙනනක් එතුමන්ලාට පක්ෂව තීන්දුව දුන්නාම 

ඒ අය භය නැහැ. එතනකොට අනනක් අය භය නවලාෙ ඉන්නන්? 

එවැනි නද්වලට නම් පාර්ලිනම්න්තුව පාවිච්චි කරන්න එපා. ු ත 

ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මැසකතුමා නීසකඥනයක්, එතුමා නීසකඥ 

වෘත්සකනේ ඉඳනුනත් අෙ අධිකරණය හෑලාලු නවන ආකාරයට 

කථා කරනවා.  

 ු ත ලක්ෂ්මන් කි ඇලාල මන්ත්රීතුමා තවදුරටත් කිේවා, 

එතුමන්ලානේ කාලනේ පත් කළ නකොමිෂන් සභා ුැන. ු ත 

නිනයිජය සභාපසකතුමනි, බැඳුම්කර වදනාව වූ අවස්ථානේ 

එතුමන්ලා ඒක වහුන්න නමොකක්ෙ කනළේ? ඒක ුැන නහොයන්න 

ජනාධිපසක නකොමිසමක් පත් කළාෙ? ඒක COPE එකට නුනාවාෙ? 

නැහැ. එතුමන්ලා පත් කළා, පි පන කමිටුව. ‘පි පන’ කියන්නන් 

කවුෙ? එතුමන්ලානේ කෘතයාධිකා  මේඩලනේ ණීටපු 

නීසකඥවරනයක්; සාමාජිකනයක්. එතුමානේ සභාපසකත්වනයන් 

කමිටුවක් පත් කරලා බැඳුම්කර වදනාවක් සිද්ධ  නවලා නැහැ 

කිේවා. අෙ පාර්ලිනම්න්තුනේ නැසක සුජීව නසේනසිදහ ලවා එො නපොත් 

ලිනයේවා. නම්, ඒ අය එො කළ නද්වලා.  

එො COPE එනක් සභාපසකවරයා හැ යට  ලේ ුණණනසේකර 

මැසකතුමා වාර්තාව එළිෙක්වන්න හෙනනකොට, ඊට පැය 24කට 

ඉස්නසලාලා එවක ජනාධිපසක වූ දමත්රීපාල සි නසේන මැසකතුමා 

ලවා පාර්ලිනම්න්තුව විසිනරේවා. අන්න, ඔබතුමන්ලා කටයුතු කළ 

ආකාරය. අෙ කියනවා, COPE එනක් සභාපසක ධුරය එතුමන්ලා 
විපක්ෂනේ සුනිලා හඳුන්නනත්සක මහත්මයාට දුන්නා ලු. අපි 

ෙන්නවානන්, ජනතා වික්සක නපරණයි, TNA එකයි එො 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ආේඩුව නවනුනවන් කළ කාර්ය භාරය. එතුමන්ලා එො විපක්ෂය 

නිනයිජනය කනළේ නැහැ. එතුමන්ලා විපක්ෂනේ ඉඳනුන ආේඩුව 

නිනයිජනය කළා. එො COPE එක නිනයිජනය කළ 

සාමාජිකයන්ට ඉලාලා අස්නවන්න කියා අලුත් සාමාජිකයන් පත් 

කරලා, ඒ සාමාජිකයන් ලවා footnotes ෙම්මලා සියලාල යටපත් 

කළා.  

ෙැන් එතුමන්ලා පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය ුැනත් කථා කරනවා, 
හ යට නිකම් පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය අනේ ආේඩුව කළා වානේ. 
පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය ුැන ඔබතුමන්ලා නමොකක්ෙ කනළේ? ණීටපු 
අුමැසකතුමාත් ඒක ුැන කිේවා. එතුමා නමොකක්ෙ කිේනේ? පාස්ට් 
ඉ ො ප්රහාරය වුණාට පස්නසේ නමොකක්ෙ පළනවන්ම කනළේ? 
පරීක්ෂණ පවත්වන්න පාර්ලිනම්න්තු නිනයිජිතයන් පත් කළා. ඒ 
කාරක සභානේ සාමාජිකයන් විධියට නනොණී නේ නපොදු ජන 
නපරනේ මන්ත්රීව ත විතරයි. එක්සත් ජාසකක පක්ෂය, TNA එක, 
නේවීපී එක නිනයිජනය කරන මන්ත්රීව ත හත් නෙනනට් 
සාමාජිකයන් විධියට නම්කරනුන විනශේෂ කාරක සභාවක් පත් 
කළා. විනශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරනුන මාස තුනක් නම්ක 
කලා ඇද්ො; හුඟක් නද්වලා යට ුැහුවා. අන්සකමට වාර්තාවක් 
දුන්නා. ඒ වාර්තානේ නකොනහේවත් මහ නමොළකාරනයක් ුැන 
කියනවාෙ? ෙැන් එතුමන්ලා කියනවා, දමත්රීපාල සි නසේන 
මැසකතුමායි, රනිලා විමසිදහ අුමැසකතුමායි විතරයි ඒ ුැන 
ෙැනුවත් කර සකබුනේ, අපි ෙන්නන් නැහැ කියලා. නම්, පාස්ට් ඉ ො 
ප්රහාරය ුැන වාර්තා වූ නෙයක්.  

රාජය බුද්ධි නසේවානේ අධයක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා 
2018.0ෙ.19නවනි දින -පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය නවන්න මාස 11කට 
නපර- රහසය වාර්තාවක් එවනවා. ඒක කාටෙ එවන්නන්?  රදජිත් 
මද්දුම බේඩාර මහත්මයාට. එතුමා තමයි එවකට රාජය ප පාලන 
හා කළමනාකරණ සහ නීසකය හා සාමය පිළිබඳ  අමාතයතුමා. ු ත 
නිනයිජය සභාපසකතුමනි, මම එම රහසය වාර්තාව සභාගත* 
කරනවා. 

එම වාර්තානවන් නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා කියනවා, 
“ජාසකක තේණීද් ජමාත් සදවිධානනේ නායක Mohammed 
Cassim Mohammed Sahran යන අය විසින් පවත්වානුන යනු 
ලබන ASSHEIKH ZAHRAN HASHIM  - .... නමැසක සමාජ 
ජාල ගිණුම හරහා 2018.0ෙ.17 දින ජිහාද් සම්බන්ධව වී ලනයි 
පටයක් නිට්ත් කරමින් නිනතුමා ඉස්ලාමය නලොව පුරා වයාේත 
කරමින් අනයාුමිකයන්ට එනරණීව යුද්ධයක් සිදුකළ බවත්, එම 
යුද්ධය ජිහාෙය නලස අර්ථ ෙක්වන බවත්, වර්තමානනේ නමරට 
සි න උලමාව තන් නමම ජිහාෙය නනොෙන්නා බවටත් සඳහන්ව 
ඇත.” කියලා. 

ඔබතුමන්ලා අෙ උනද් කිේවා, “නිලන්ත ජයවර්ධන නමොකටෙ 
සාක් කකාරනයක් කරලා සකනයන්නන්, එතුමා විත්සකක තනවට් 
කරන්න” කියලා. නිලන්ත ජයවර්ධන මහත්මයා එම වාර්තානවන් 
නමොනවාෙ නිර්නද්ශ කරන්නන්? එතුමා නමොකක්ෙ කියලා 
සකනයන්නන්? “නමම අන්තවාදී නද්ශකයා විසින් 2017 වර්ෂනේ සිට 
IS සදවිධානනේ මතවාෙය සාධාර කකරණය කරමින් 
අනයාුමිකයන්  ාතනය කරමින් ඉස්ලාම් රාජයයක් ඇසක කළ යුතු 
බවට ප්රනාරණයන් සිදු කිරීමත්, 2017.03.10 දින කාත්තන්ට් ල 
ප්රනද්ශනේදී ජාසකක තේණීද් ජමාත් සදවිධානනේ පි සක් විසින් 
ඉස්සකහාද් අහ්ලූලා සුන්තුලා වලා ජමාත් සදවිධානනේ පි සකට 
පහරදීනම් සිද්ධියට අොළව -ප්ර ධාන සැකක ත- අධිකරණය මඟ 
හ මින් සැඟව සි මින් යම් කලහකාරී ක්රියාවක් සඳහා ස්ලිම් 
ත තණයන් නපළඹවීනම් අෙහසින් නමවැනි ප්රනාරණයන් සිදු කිරීමත් 

සැලකිලාලට නුන නමොහු නපොලීසිනේ විනශේෂ අදශයක් හරහා 
අත්අඩදුණවට නුන සමාජුත කිරීම සඳහා කටයුතු කිරීම 
අතයවශය බව නිරීක්ෂණය නේ.” කියලා එම වාර්තානේ සඳහන් 
නවනවා. 

රදජිත් මද්දුම බේඩාර මැසකතුමාට නම් නිරීක්ෂණය නෙන්නන් 
පාස්ට් ප්රහාරයට අවු තද්ෙකට ඉස්නසලාලා, ු ත නි නයිජය 
සභාපසකතුමනි. පාර්ලිනම්න්තුව පාවිච්චි කරලා ඔබතුමන්ලා පාස්ට් 
ප්රහාරය ුැන අසතය ප්රනාර කරන්න එපා. පාස්ට් ප්රහාරය පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලා එළිනේ කථා නනොකරන්නන් ඇයි? අපි ඔබතුමන්ලාට 
අභිනයිු කරනවා, පුළුවන් නම් අපිත් එක්ක සදවාෙයකට එන්න 
කියලා. ෙැන් පාස්ට් ප්රහාරය පිළිබඳව නිවැරැදි වාර්තා ඉදි පත් කර 
සකනබනවා. පාස්ට් ඉ තදින ප්රහාරය සම්බන්ධනයන් නසොයා බලා 
විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ නකොමිෂන් සභානේ වාර්තාව අෙ 
වනවිට සභාුත කර සකනබනවා. ජනාධිපසකතුමා ඒක ඉදි පත් කර 
සකනබනවා. ඒ නවනුනවන් අපි විවාෙයක් පවත්ව. ඔබතුමන්ලා 
එළියට ඇවිත් කථා කරන්න.  ඒකට පාර්ලිනම්න්තු මන්ත්රී වරප්රසාෙ 
පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මම ඉලාලා සි නවා. ු ත නිනයිජය 
සභාපසකතුමනි, අසකු ත ජනාධිපසකතුමා ප්රනාරය කරලා ආනේ 
නැහැ, “මම ගිණීලාලා මි හානන් ඉඳලා රාජය පාලනය කරනවා” 
කියලා. එතුමා කිේනේ නැහැ, “මම වාහන තුනනන් යන 
ජනාධිපසකවරයා නවනවා” කියලා. නත්, එතුමා ක්රියානවන් ඒ 
සියලු නද්ම සරලව නපන්වූවා. නම් රනටි සකනබන වියෙම් කේපාදු 
කරමින් එතුමා කටයුතු කළා. එතුමානේ වැය ශීර්ෂයට නවන් කර 
සකනයන්නන් සියයට 1.3යි. ඉසකහාසනේ ජනාධිපසකවරයට්ට නවන් වූ 
අඩුම ෙල නමවර නවන් කර සකනයනවා. අුමැසකවරායත්, 
ජනාධිපසකවරයාත් තමන්නේ වියෙම් කේපාදු කරනුන, නම් රනටි 
ජනතාව නවනුනවන් විශාල වැඩ පිළිනවළක් ක්රියාත්මක කරනවා. 
ඒ පිළිබඳව අපි එතුමන්ලාට ස්තුසකවන්ත වන්න ඕනෑ. එන්නත් 
ලබා දීම නවන්න පුළුවන්, නම් රනටි ආර්ිතකය හෙන වැඩ පිළිනවළ 
නවන්න පුළුවන්, එතුමන්ලා ුන්න ප්රනේශයට අනේ ස්තුසකය පළ 
කරමින්, මට නම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාටත් 
ස්තුසකවන්ත නවමින් මා නිහඬ නවනවා, ු ත නිනයිජය 
සභාපසකතුමනි. 

 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You 
have 12 minutes.  

 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

I have 15 minutes, Sir.  
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
I am sorry. Due to the delay in time earlier, it has been 

reduced to 12 minutes.  

 
[1.37 p.m.] 
 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Chairman, thank you very much for 
giving me this opportunity to make some intervention on 
the Votes belonging to institutions coming under the 
Executive President of this country. 

 First of all, let me reply to the issue raised by the 
Hon. Kanchana Wijesekara. පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය ුැන 
විවාෙයකට ලැහැස්සක නවන්න, ඒ විස්තර  ක අරනුන එන්න 
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[ු ත කදනන විනේනසේකර  මහතා] 

—————— 
*  ුලස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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කියලා එතුමා අපට කිේවා. ඊට කලින්, ක තණාකර අපට ඒ 
සකනබන නවළුම් 22 භාර නෙන්න. ඒක කිනයේවාට පසු  අපට ඕනෑ 
තරම් විවාෙ කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අපට වුවමනා නවලා 
සකනබන්නන්. ඒ නවළුම් 22  ලැබුණා නම් අපටත් ඒ විවාෙයට එන්න 
පුළුවන්. 

 

 

ගරු කාච  විමේමස කර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Hon. Deputy Chairman, - 
 

 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. State Minister Kanchana Wijesekera. 
 
 

ගරු කාච  විමේමස කර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Hon. Member, I am not disturbing you.  විපක්ෂය 
නිනයිජනය කරන ඔබතුමන්ලානේ මන්ත්රීව ත වි න් විට 

පාර්ලිනම්න්තු වරප්රසාෙවලට යට නවලා, ඔවුන් ෙන්නා ක තණු 

කියලා, නමම ු ත සභාවට අසතය නතොරතු ත ඉදි පත් කරනවා. 

අපි ඉලාලා සි න්නන්, අපි ෙන්නා ක තණු කියන්නම්, ඔබතුමන්ලා 

ෙන්නා ක තණුත් කියන්න කියලායි. ලැිනලා සකනබන නතොරතු තත් 

එක්ක ඔබතුමන්ලා පිටතදී අපිත් එක්ක විවාෙයකට එන්න. ඒකට 

ඕනෑම රූපවාණීනී නාළිකාවක් නතිරා ුන්න. හැබැයි, 

ඔබතුමන්ලානේ මන්ත රීව ත එන්නන් නැහැ. හ න් ප්රනාන්දු, මනූෂ 

මන්ත්රීතුමන්ලා ඒකට බයයි. එතුමන්ලා එන්නන් නැහැ. 

පාර්ලිනම්න්තුව ඇතුනළේ ඉඳනුන කෑ ුැහුවාට එතුමන්ලා එළියට 

ගිණීලාලා නම්ක ුැන කථා කරන්නන් නැහැ. 

 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ු ත රාජය ඇමසකතුමා, අපි කියන්නන් නවන නමොට්ත් 

නනොනවයි. අපිත් ඒකට ලැහැස්සකයි. ඒ නවළුම්  ක අපට ලබා 

දුන්නා නම්, අපට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලායි මම කියන්නන්. 

ප්රනේශයක් හැ යට ලින්ම මනේ කථානේ නම් නකොටසට මම 

අවධානය නයො කරනවා. විනශේෂනයන්ම, the Bar Association 
of Sri Lanka - 

 
ගරු කාච  විමේමස කර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. State Minister, what is your point of Order?  

 
ගරු කාච  විමේමස කර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Hon. Member, may I ask you a question? I am not 
going to disturb you. You were a part of the Select 
Committee that was appointed by the Parliament to look 
into the Easter attacks. What were your observations? 
What was the conclusion that you came to? Did you           
find a - 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Hon. Deputy Chairman, it is good that he raised this 
question. What we found was that there were serious 
shortcomings in the way the country’s entire intelligent 
infrastructure operated. There had been various problems. 
That is the very reason why this whole thing got so 
messed up. There were so many agencies, so many 
people sending notes to different - 

 

ගරු කාච  විමේමස කර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Hon. Member, I tabled a letter which was written to 
your former Minister in charge of the police force. It had 
been communicated to him by the Chief of State 
Intelligence Service that this was going to happen in 
2018, one year before the Easter Attacks, but you all 
failed to take action on that.  

 

ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

Not only that, letters sent to the Attorney General’s 
Department had not been looked into for more than 10, 
15 months. That is a fact which we discovered. Anyway, 
let us not go into all those horrible details.  

Now, let me move on to this point. One of the 
institutions that comes under the President is the Human 
Rights Commission of Sri Lanka. This is a very important 
Commission. Already, the Chairman of the Commission 
had resigned and the Bar Association of Sri Lanka has 
written to the President asking him to appoint a 
distinguished person to this office, saying that the person 
should be one who is distinguished in the field of Human 
Rights and law and be acceptable to a wider cross section 
of the Sri Lankan community. That is a very important 
matter, Sir, because I already know that two names have 
been sent and both of them, I am sure, are not people who 
have achieved some eminence in the field of law or know 
sufficient enough to  be holding that office. That is an 
important issue. Then, also the normal practice is to see 
that the ethnic diversity in this country is reflected in the 
entire Commission, but there is no Muslim who is part of 
this Commission, as of now. Therefore, that practice 
which has been there previously has also got to be taken 
into account and I am told that the Hon. Douglas 
Devananda had raised that issue at the meeting of the 
Parliamentary Council. The Human Rights Commission 
is not a place for you to appoint your  political cronies 
and people who will be your sycophants, trying to come 
and take on your own political ideology or carry on your 
own agenda. The Human Rights Commission has to be a 
very independent Commission. And this move will also 
have serious international ramifications. We already have 
several problems. In fact, we have had very distinguished 
people holding office as its Chairperson: O.S.M. 
Seneviratne, retired Supreme Court Judge, Faisz 
Musthapha, prominent senior lawyer, Radhika 
Coomaraswamy, Justice Pathmanathan Ramanathan, 
Justice Ananda Coomaraswamy, Justice Priyantha Perera 
and finally, Prof. Deepika Udagama. Those were very 
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distinguished people regarding whom we  have had no 
problems at all. I have no issues with Dr. Jagath 
Balasuriya but he was a Member of Parliament 
representing a political party. That is not the way to adorn 
an important independent Commission. Of course, he has 
now resigned. He is a very distinguished politician; he is 
not a controversial politician and I have my respect for 
him. In fact, because of the conduct of the former 
Commissioners, our Human Rights Commission has been 
rated as an “A” status Human Rights Commission by 
rating agencies like the Global Alliance of National 
Human Rights Institutions. So, for an important 
institution like that, you should not be appointing political 
cronies. Please see to it that this again will not become a 
tool in the hands of very divisive and partisan people 
holding positions in such Commissions.  

Coming to the other issue, the President had recently 
appointed a Task Force again. This President is quite 
famous for appointing commissions and task forces, 
publishing gazettes and then reversing them. So, this has 
become a practice.  For the last two years, we have seen 
this drama being enacted. On this issue of “One country, 
one law” and the Task Force appointed on that, I would 
like to advert to certain issues and then refer to certain 
controversies regarding that. I have spoken about this 
earlier too. Regarding the chairmanship of this Task 
Force, there is a serious problem. In this regard, what we 
must understand is this. I believe that in the past, in 1956, 
when the Sinhala Only Act was enacted, when the 
swabhasha problem was raised and that entire issue was 
taken up to virtually deprive or punish one community, 
the Tamil community, the whole problem burst into a 
different dimension. Today, what do we see? එක රටක්-

එක නීසකයක් කියන වානවන් ඇසක කර සකනබන නම් නකොමිසම 

පිළිබඳව විශාල ආන්නෙිලනයක් රට තුළ සකනබනවා.   නම්නක් 

ඇත්ත පරමාර්ථය නමොකක්ෙ කියලා අපි නසොයා බැලිය යුතුයි. 

නම්ක ස්වභාෂා වයාපාරය වානේම, නම් රනටි විශාල ප්රශ්නයකට 

ල පිනරන තවත් වෑයමක් කියලා නම් රට තුළ ආන්නෙිලනාත්මක 

තත්ත්වයක් සකනබන බව මා කියා සි ය යුතුයි. ඒකට මම නම් 

කාරණා  කත් නපන්නුම් කළ යුතුයි. 

ඉදග්රීසි බස පිළිබඳව 19ෙ7දී ඇසක වුණු ප්රශ්නනේදී, ඒ තුළින් 

නවනත් ආකාරයකින් රවිඩ ජනතාවනේ භාෂා අයිසකය උදුරා 

ුැනීනම් උත්සාහයක් පැවතුණා. ඒ වානේම තමයි ෙැන් ස්ලිම් 

ජනතාව ඉලක්ක කරනුන “One country, one law” කියන 

වානවන් කරන නම් කටයුත්ත. නම් කටයුත්නත් ඇත්ත පරමාර්ථය 

ට්මක්ෙ? සමහ ත නම්ක නත් තම් අරනුන සකනබන්නන් නීසකය 

කාටත් සමානව බලපැවැත්විය යුතුයි කියන සදකලාපයක් ලට 

සකයානුන තමයි නම්ක කරන්න යන්නන් කියලා. එනහම 

නනොනවයි. එනහම යම් අසමානතාවක් සකනබන බව වදනනිකව 

නපන්නුම් කරමින් කරන  වයාපාරයක් හැ යටයි නම්ක මම 

ෙකින්නන්. නමොකෙ, කවු තත් පිළිුන්නවා, රනටි කාටත් සමානව 

බලපවත්වන නීසක පද්ධසකයක් සකිනය යුතුයි කියලා. එනහම නීසක 

පද්ධසකයක් නම් රනටි නැතුවෙ  අපි ෙැන් ජීවත් නවන්නන්?  

අනේ ආේඩුම වයවස්ථානේ කියලා සකනබන්නන් නමොකක්ෙ? 

ආේඩුම වයාවස්ථාව පටන් ුන්නනකොටම සකනබනවා, ිස්වස්සකි 

කියා. ඊළඟට, ි...නිෙහස, සමානාත්මතාව, යුක්සකය මූලික මානව 

අයිසකවාසිකම් හා අධිකරණනේ ස්වාධීනත්වය සකල ජනතාවට 

සහසකක කරන්නාවූත් ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජයක් බවට ශ්රී 

ලදකාව පත් කිරීම සඳහා....ි යනුනවන් සඳහන් නවනවා. නැවතත්, 

ි...ශ්රී ලදකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජනේ උත්තරීතර නීසකය 

නලස නම් ආේඩුම වයවසථ්ාව නමයින් සම්මත නකොට 

පනවම්හ.ි යනුනවන් සඳහන් නවනවා. නම් තුළින් නමොකක්ෙ  

ුමය නවන්නන්? රනටි උත්තරීතර නීසකය අනේ ආේඩුම 

වයවස්ථාව බව නම් තුළින් ඉතා පැහැදිලියි. ඒක කාටත් නපොදුයි; 

කාටත් සමානයි.  

ඒ වානේම තමයි පුරවැසිභාවය ුැන කියන කථාව. 

පුරවැසිභාවය ුැන කියන කථාව බලන්න. ආේඩුම 

වයවස්ථානේ  නම් විධියට සඳහන් නවනවා: ි...ඒ තැනැත්තා සියලු 

කාර්ය සඳහා 'ශ්රී ලදකානේ පුරවැසිනයක්' යනුනවන් පමණක් 

විස්තර කරනු ලබන්නන් ය. (3) පුරවැසි තත්ත්වය අත්කර ුනු 

ලැබූ ආකාරය, එනම්, පරම්පරානවන් ෙ, නැතනහොත් ලියාපදිදචි 

වීනමන් ෙ යනු සලකා කවර වූ නහි කාර්යයක් සඳහා ශ්රී ලදකානේ 

පුරවැසියන් නවනසසා නනොෙැක්විය යුත්නත් ය.ි කියලා.     Every 
citizen is equal. That is what the Constitution says. So, 
what is this whole issue of "One country, one law"? 

 
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ු ත රවු ් හකීම් මන්ත්රීතුමාට  

තව විනා ල නෙකක් ලබා නෙන්න. 

 
ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා  
(மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

අනේ ෙේඩ නීසක සදග්රහය 1883 වර්ෂනේ සාෙන ලද්ෙක්. ඒ 

වානේම අපරාධ නඩු විධාන සදග්රහය 1898; සිවිලා නඩු විධාන 

සදග්රහය 1889; සාක් ක ආඥාපනත 189ෙ. ඒ වානේ  නම් රනටි විවිධ 

නීසක සකනබනවා. අනේ සිවිලා නීසකය තුළ නරිම ලන්නද්සි නීසකය 

සකනබනවා. අනේ නීසක පද්ධසකය තුළ නරිම ලන්නද්සි නීසකය යටනත් 

පවත්වන සදකලාප සකබුණා. ඇත්තටම ෙට්ණු අ්රිකාවට සහ ශ්රී 

ලදකාවට විතරයි ඒවා බලපාන්නන්. නනෙර්ලන්තනේ පවා ෙැන් 

නරිම ලන්නද්සි නීසකය නැහැ. ඒ විධියට විනද්ශකයන්නේ නීසකය 

තමයි වැ ලනයන්ම අපි ළඟ සකනබන්නන්; ඉදග්රීසි නීසකය. අනේ 

සකනබන ෙේඩ නීසක සදග්රහය, අපරාධ නඩු විධාන සදග්රහය, සිවිලා 

නඩු විධාන සදග්රහය වැනි හැම නීසකයකම විනද්ශ නීසකවලින් උපුටා 

ුත් නකොටස් තමයි සකනබන්නන්. නත් එක ජන නකොටසකනේ 

නපෞද්ුලික නීසක පිළිබඳව සකනබන නනොනයක් ප්රශ්න අරනුන 

ජනතාව අතර අවශය නැසක ට්තුහලයක් ඇසක කිරීනම්, විරසකයක් 

ඇසක කිරීනම්, ඒ අයිසකවාසිකම් උදුරා ුැනීනම් උත්සාහනයන් නිතර 

නිතරම දවරය, නිධය වැපිනරන කථා කියන ණීමිනමක් 

සභාපසකත්වයට පත් කරලා කරන්න යන නම් වයායාමය, 19ෙ7දී 

සිදු වූ නද් වානේ ස්ලිම් ජනතාවනුන් පළිුන්න කරන වෑයමක් 

හැ යටයි අපි ෙකින්නන් කියන කාරණය සඳහන් කරමින්, මට නම් 

ක තණු කිණීපය ඉදි පත් කිරීමට අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව 

ඔබතුමාටත් ස්තුසකවන්ත නවමින් මා නවසකනවා, ු ත නි නයිජය 

සභාපසකතුමනි. 
 

 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Douglas Devananda. 

You have nine minutes.  
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ගරු ඩේලස් මේවා න්දා මහතා (ධීවර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா - கடற்சறாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries) 
சகௌரவ பிரதித் தவிொளர் அவர்கபள, உைகளாவிய 

ாீதியில் மனித குைபம இன்று சகாபரானா எனும் சகாடிய 

சதாற்று பநாயின் ெவாமைச் ெந்தித்து வருகிறது. இந்த 

இடர்காைத்மத எதிர்சகாள்ளபவண்டிய சூழலில் இருந்து எமது 

இைங்மகத் தீவும் விடுபட்டுவிட முடியாது. உைக வல்ைரசுகபள 

இன்று சபாருளாதார சநருக்கடிக்குள் அகப்பட்டிருக்கும் 

இவ்பவமளயில், வளர்முக நாடாகிய இைங்மகத் தீவு மட்டும் 

எம்மாத்திரம்! இன்மறய சூழலில் இன்சனாரு தரப்பினர் இங்கு 

ஆட்ெிபீடத்தில் இருந்திருந்தால் எமது நாடு இன்னும் மிக 

பமாெமான சபாருளாதார சநருக்கடிக்குள் ெிக்குண்டு 

பபாயிருக்கும். ஆனாலும், வல்ைமம சபாருந்திய ஆட்ெி 

சயான்று - உறுதியான தமைமமத்துவமாக ஜனாதிபதியும், 

ெிறந்த ஆளுமமமிக்க வழிகாட்டியாகப் பிரதமரும், 

ஆபராக்கியமான திட்டமிடல் அனுபவமிக்க ஒரு நிதி 

அமமச்ெரும், அவர்களுக்குப் பக்கத் துமணயாக நாமும் - 

இன்று ஆட்ெிபீடத்தில் இருப்பதால் இைங்மகத் தீவு இன்மறய 

இடர் காைத்திலும் முடிந்தளவு பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றது.  

இன்மறய சூழ்நிமையில் எமது அரொங்கத்தால் முன்மவக் 

கப்பட்டிருக்கும் வரவு செைவுத்திட்டமானது முன்பனற்ற 

கரமானது என்பமத நான் கூறிமவக்க விரும்புகின்பறன். 

இத்தமகய சூழலிலிருந்து ஒளிமயமான ஒரு சூழமை பநாக்கி 

இைங்மகத் தீமவ ஜனாதிபதி அவர்கள் தமைமமதாங்கி 

வழிநடத்திச் செல்வார் என்ற நம்பிக்மக எமக்குண்டு. 

எத்தமகய தமடகமளயும் ெவால்கமளயும் அரெியற் குழப்பங் 

கமளயும் எதிர்சகாண்டு அழகிய எங்கள் இைங்மகத் தீவில் 

ெமூகப் சபாருளாதார அபிவிருத்திமயக் கட்டிசயழுப்ப எமது 

ஆட்ெி திடெங்கற்பம் பூண்டுள்ளது. ெகை இன, மத, ெமூக 

மக்களும் ொிநிகர் ெமன் என்ற ெமத்துவச் ெிந்தமனமய 

நமடமுமறப்படுத்தபவ "ஒபர நாடு, ஒபர ெட்டம்" என்ற 

திட்டத்மத ஜனாதிபதி அவர்கள் பிரகடனம் செய்திருக்கிறார். 

"மருண்டவன் கண்ணுக்கு இருண்டசதல்ைாம் பபய்" 

என்பார்கள். அவ்வாறான நிமை மாறி, பரந்த சவளிச்ெம்கூட 

மருண்டவன் கண்ணுக்குப் பபயாகத் சதாியும் காைமாக இது 

மாறிப்பபாயிருக்கிறது. காட்ெிகமள நிறம் மாற்றிக் காட்டும் 

அரெியற் கண்ணாடிகமளக் கழற்றிவிட்டு, நிஜங்கமள 

நிஜங்களாகபவ பார்ப்பதற்குச் ெகை அரெியற் கட்ெிகளும் 

முன்வரபவண்டும். ஆகபவ, "ஒபர நாடு, ஒபர ெட்டம்" என்ற 

திட்டத்தின்கீழ் ெகை மக்களும் அரெியல், ெமூக, சபாருளாதார 

ெமத்துவத்மதப் பூரணமாக அனுபவிக்கும் காைத்மத நாம் 

உருவாக்குபவாம். சவறும் அரெியல் புரளிகளுக்கும் சவற்று 

அரெியற் கூச்ெல்களுக்கும் எல்ைாக் காைத்திலும் எல்ைா 

மக்களும் ஏமாந்துபபாய்விடமாட்டார்கள். ஆகபவ,  இன, மத, 

கட்ெி பபதங்களின்றிச் ெகை மக்கமளயும் வழிநடத்தச் ெகை 

கட்ெிகளும் முன்வர பவண்டும்.  

எமது பதெத்தின் மக்களது ஆபராக்கியமான வாழ்க்மகமய 

முன்மவத்து பமன்மமதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்கள் எடுத்து 

வருகின்ற முயற்ெிகமள ஒரு மக்கள்பநய பநாக்கமுமட 

யனவாகபவ நான் பார்க்கின்பறன். இரொயன உரம் மற்றும் 

விவொய உள்ளீடுகள், சுத்தமற்ற குடிநீர் என்பவற்றின் 

காரணமாக எமது நாட்டில் ஒரு வருடத்தில் சுமார் 10,000க்கும் 

அதிகமான மரணங்கள் ஏற்படுவதாகவும், 125,000க்கும் 

அதிகமானவர்கள் ெிறுநீரக பநாயாளர்களாக மாறிவருவ 

தாகவும் தகவல்கள் சதாிவிக்கின்றன. இத்தமகய பநாய்களற்ற 

ெமூகத்மத உருவாக்குவதற்கு ஒரு பக்கத்தில் இந்த இயற்மக 

உரப் பயன்பாடு வழிவகுப்பதுடன், மறுபக்கத்தில் அதிகள 

விைான அந்தியச் செைாவணிமய மீதப்படுத்துவதற்கும் 

எம்மால் இயலுமாகின்றது. இத்தமகய முயற்ெிகள் பதெிய 

உற்பத்திமய ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் வழிவகுக்கின்றன என்ப 

மதயும் நாம் உணர்ந்துசகாள்ள பவண்டும். அபத பநரத்தில், 

“அமனவருக்கும் சுத்தமான குடிநீர்” என்ற திட்டத்தின் 

முன்சனடுப்புகளும் பநாயற்ற நாடாக இைங்மக யிமன மாற்ற 

வழிவகுக்கும்.  

இந்த வரவு செைவுத்திட்டத்திபை நிை பவளாண்மமக்குப் 

பபாதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இது 

விமதத்த நிைத்மத உழுது, ஊருக்கும் பபருக்கும் படம் காட்டும் 

பதர்தல் நடாகமல்ை. உமழக்கும் உழவர்கள் சதாழுதுண்டு 

வாழாமல், உழுதுண்டு வாழும் வாழ்வியல் உாிமமக்காகபவ 

அந்த நிதிசயாதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதுபபால், 

நீர் பவளாண்மமக்குப் பபாதிய நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது. இது, படகுச் ெவாாி செய்து படம் காட்டி 

அரெியல் பிமழப்பு நடத்துவதற்காக அல்ை. நீர் வளங்கள் 

அமனத்மதயும் தம் வாழ்வின் நைனுக்காக, நாட்டின் 

முன்பனற்றத்திற்காக எமது மக்கள் பயன்படுத்திப் பயனுற 

பவண்டும் என்பதற்காகபவ அந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப் 

பட்டிருக்கின்றது.  

சகௌரவ பிரதித் தவிொளர் அவர்கபள, அரெியலில் 

மட்டுமன்றி அபிவிருத்தியிலும் ெமத்துவம் பகட்டுத்தான் நாம் 

அன்று உாிமமப் பபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்பதாம். அந்த 

வமகயில், எமது உாிமமப் பபாராட்ட வழிமுமறமய மாற்றி, 

பதெிய நல்லிணக்கப் பாமதயில் பயணிக்கத் சதாடங்கி 

யிருந்தாலும் அபிவிருத்தியில் ெமத்துவம் என்ற எமது 

எண்ணங்களும் ஈபடறிபய வருகின்றது. யுத்தம் நடந்து முடிந்த 

காைத்தில் இன்மறய பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 

அன்று ஜனாதிபதியாக இருந்தபபாதும் இன்மறய நிதிய 

மமச்ெர் பெில் ராஜபக்ஷ அவர்கள் அன்று சபாருளாதார 

அபிவிருத்தி அமமச்ெராக இருந்தபபாதும் ‘வடக்கின் வெந்தம்’ 

என்றும் ‘கிழக்கின் உதயம்’ என்றும் தமிழ்பபசும் மக்களுக்கு 

அபிவிருத்தியில் ெமவுாிமம வழங்கப்பட்டமத நான் இங்கு 

நிமனவுபடுத்த விரும்புகிபறன். 

அதுமட்டுமன்றி, பதமவக்பகற்ற நிதி ஒதுக்கீடு என்ற 

வமகயில், ஏமனய எட்டு மாகாணங்கமளயும்விட வட 

மாகாணெமபக்கு அதிகமான நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தமதயும் 

நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிபறன். ஆனாலும், 

“ஆடத்சதாியாதவன் அரங்கு பகாணல்” என்ற மாதிாி, வட 

மாகாணெமபயின் ஆளுமமயற்ற தமைமமகளால் அது 

வடக்கு மக்களின் வாய்க்கு எட்டாமற்பபானமதயும் நாம் 

மறந்துவிடக்கூடாது.  

பதெிய உற்பத்திகமள அதிகாிக்கக்கூடிய அமனத்து 

வழிகமளயும் பமற்சகாள்வதற்கும் அந்த உற்பத்திகமளத் 

தரமான உற்பத்திகளாக பமற்சகாள்வதற்கும் நாம் முன்வர 

பவண்டும். குறிப்பாக, எமக்குப் பபாதியளவில் தரமான 

வளங்கள் உள்ளன. அவற்றின் பயன்பாட்மட வளமாக்கிக் 

சகாள்வதற்கான உமழப்பிருந்தால் இந்த நாடு அமனத்து 

விதமாகவும் தன்னிமறவு காணும் என்பமதத் சதாிவித்துக் 

சகாண்டு, விமடசபறுகிபறன். 

மத்தியில் கூட்டாட்ெி! மாநிைத்தில் சுயாட்ெி! என்ற 

எங்களுமடய தாரக மந்திரம் சதாடரும் என்பமதயும் கூறிக் 

சகாள்கின்பறன்.  
  

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Mujibur Rahuman. You 

have 14 minutes.  
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පාර්ලිනම්න්තුව 

[අ.භා. 1.ෙෙ] 

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අෙ දින 2022 අය වැය කාරක 

සභා අවස්ථානේ ජනාධිපසක, අග්රාමාතය වැය ශීර්ෂ වානේම ස්වාධීන 

නකොමිෂන් සභා කිණීපයක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳවත් අපි කථා කරනවා. 

මට නම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ලින්ම ඔබතුමාට ස්තුසකවන්ත 

වනවා.  

 ණීටපු නරේෂ්ඨාධිකරණ විනිසු තව යක් වන ඊවා වනසුන්ෙර 

මහත්මිය 2014 ජූලි මාසනේ 07 වැනි දින ිනද්ශයි පුවත් පත 

සමඟ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවක දී නමනහම කියලා සකනබනවා.  

"ෙවසක් හැන්ෙෑවක ජනාධිපසකතුමා මට දුරකථනනයන් කථා 

කළා. කථා කරලා කීවා ඊවා, අෙ හවස ඔයා වැඩ ඇ ලා යන ුමන් 

නමනහ එනවෙ කියලා. මම ඇහුවා ඇයි සර් කියලා. නෑ නෑ ඉසකන් 

එන්නනකො කියලා සර් කීවා. මම කීවා එනහනම් සර් මට නේලාවක් 

නෙන්න කියලා. නෑ නෑ නේලාවක් අවශය නෑ ඔයා වැඩ ඇ ලා එන 

ුමන් එන්නනකො කියලා ජනාධිපසකතුමා උත්තර දුන්නා. 

මම කීවා හ  සර් මම 4.30ට නමනහන් එන්නම් කියලා. මම 

4.4ෙ නවද්දි අරලිය ුහ මන්දිරයට ගියා. ගිණීන් ඉන්නවා ඉන්නවා 

ජනාධිපසකතුමා නෑ. ඊට ඉස්ස න් ෙවනස නකොනහනෙි රටක ඉඳන් 

තමා එතුමා ඇවිත් සකනයන්නන්. මම ඉසකන් නත් එනහමත්  නලා 

වා ලනවලා ඉද්දි ජනාධිපසකතුමා ලණී ලණීනේ ප ලනපළ බැහැලා 

ආවා. ඇවිත් අයිනයි සමානවන්න ඊවා ඇත්තටම මට නහොඳටම 

නින්ෙ ගියා කියලා සුපු තදු මිරශීලීත්වනයන්ම කථ ාා කළා.  

ඊවා.... නම් ....නම් .... කියලා නෙතුන් පාරක් කියලා මම ඔයාව 

නරේෂ්ඨාධිකරණ විනිසු තව යක් නලස ොනවා, ඔයා කැමසකයි නන්ෙ 

කියලා මනුන් එක්වරම ඇහුවා. ඒ නවලානේ මනේ ණීත මට කීවා 

ඊවා ඔයාට හැමොම ඕනෑ වුනේ විනිසු තව යක් නවන්න. ෙැන් නම් 

නකනනක් ඔයානේ ඉස්සරහ ඉඳලා කියනවා ඔයාට විනිසු තව යක් 

නවන්න කියලා. මම කලාපනා කළා මම හා කියනවෙ බෑ කියනවෙ 

කියලා. මට ණීතුණා මනේ හීනයක් සැබෑ නවන්න යන්නන කියලා. 

නවන නකනනක් නෙයක් ඇහුවනම් මම කියන්නන් මම නහට මනේ 

මහත්තයානුන් අහලා උත්තරයක් නෙන්නම් කියලා. මම 

සාමානයනයන් ඕනෑ නෙයක් 'අේපච්චිනුන්' අහනවා. 

ඒත් මට ඒ නවලානේ ණීතුණා මනුන් නම් ප්රශ්නයකට 

උත්තරයක් ඉලාලන්නන් රනටි නායකයා. ඒ වනේම මනේ 

මිරනයක්. එතුමා මනුන් නමනහම අහන්නන් නමොකක් නහි 

නහේතුවක් නිසානන් කියලා. මම කීවා 'හ  සර් මම කැමසකයි' 

කියලා.ි 

ඔන්න, එතුමිය කියපු කථාව. 

ඒ ණීටපු නරේෂ්ඨාධිකරණ විනිසු තව ය තමයි ෙැන් අලාලස් නහි 

දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභානේ සභාපසකනවලා 

ඉන්නන්. එම නකොමිෂන් සභාව නම් ු ත සභානේ ඉන්න ආේඩුනේ 

මැසක ඇමසකව තන් නබොනහි නෙනනට්නේ නඩු 4ෙක් අෙ වනනකොට 

ඉලාලා අස් කරනුන සකනබනවා. ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ඒ 

හැම නඩුවක්ම නම් රනටි දූෂණ, වදනා සම්බන්ධනයන් කටයුතු 

කරන්න  පිණීටුවා සකනබන අලාලස ් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන 

නකොමිසම විසින් පවරපු නඩු. නමතුමිය එණී සභාපසක වුණාට පස්නසේ 

නඩු 4ෙක් ඉලාලා අස් කරනුන සකනබනවා.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අපි පසු ගිය ො -මීට මාසයකට 

කලින්- නතොරතු ත ෙැනුැනීනම් අයිසකවාසිකම පිළිබඳ පනත 

ය ටනත් අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිසම ඉලාලා 

අස් කර ුත් ඒ නඩුවල විස්තර  ක ඉලාලුවා. කියන්න ලේජයි, 

මාසයක් වනවා, තවම ඒ විසත්ර  ක අපට පාර්ලිනම්න්තු 

මන්ත්රීව ත හැ යට ලබා දුන්නන් නැහැ. එනහමයි අෙ අලාලස් නහි 

දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිසනම් සභාපසකතුමිය ඇතුළු 

කේඩායම වැඩ කරන්නන්. එනහම නම් අපි එතුමියනුන් 

අහනවා,  මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා සලකපු එකට කළුණණ -

කෘතුණණ- සලකන්නෙ, ආේඩුනේ මැසක-ඇමසකව තන්නේ නඩු  ක 

ඉලාලා අස් කර ුන්නන් කියලා?  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, නරේෂ්ඨාධිකරණනේ 

විනිශ්නයකාරව යක් වශනයන් සි  එතුමිය අණීදසක මිනිසුන්නේ 

බදු ෙලින් ප ලයක් ලබමින්, අෙ නම් විධියට නද්ශපාලනඥයන්නේ 

වුවමනා එපාකම්  ඉෂ්ට කිරීම ුැන එතුමිය ලේජා නවන්න ඕනෑ. 

අෙ ග්රාම  නිලධා යාට, විදුහලාපසකතුමාට,  නපොලීසිනේ ඉන්න 

රාළහාමිට ෙමන නඩු ඉලාලා අස් කර ුන්නවාෙ? ඒ, එක 

නඩුවක්වත් තාක්ෂණික ක තණු කියා ඉලාලා අස් කරනුන නැහැ. 

නත් නද්ශපාලන නායකයන්ට ොපු හැම නඩුවක්ම තාක්ෂණික 

කාරණා කියා ඉලාලා අස් කරනුන සකනබනවා. ඒ නඩු නැවත 

ෙමන්න පුළුවන්. තාක්ෂණික කාරණා කියා නමතුමන්ලා 

කියන්නන් නම් නකොමිසනම් තුන් නෙනාම අත්සන් කරන්න ඕනෑ 

නිසායි. නත් එක් නකනනක් අත්සන් කරලා තමයි නඩුව ොලා 

සකනබන්නන්. එනහම නම් නෙවියනන්! නඩු ඉලාලා අස් කර ුත්තා 

නම් තුන් නෙනාම අත්සන් කරන නඩුව ෙමන්න නකි. ඇයි, නඩු 

නනොො ඉන්නන්? අපට තවම ඒ සම්බන්ධනයන් නතොරතු ත ලබා 

දුන්නන් නැහැ. අපි නතොරතු ත ෙැනුැනීනම් අයිසකවාසිකම පිළිබඳ 

පනත යටනත් නම් නඩුවල විස්තර  ක ඉලාලුවා. ඒ නුොලාලන්ට ඒ 

 ක තවම නෙන්න බැ  වුණා, ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි. ෙැන් 

මාසයක කාලයක් ුතනවලා සකනබනවා. ඒ  කත් හදුානුන 

ඉන්නවා. 

 නමොන ආේඩුව සකබුණත්, නම් නකොමිෂන් සභා  ක ස්වාධීනව 

වැඩ කරන්න ඕනෑ, ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි.  ෙහනව වන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය යටනත්, ජනාධිපසකතුමාට 

සකබුණු බලතල කේපාදු කර, පාර්ලිනම්න්තුනේ ආේඩුම 

වයවස්ථා සභාවට නිලධා න් පත් කිරීනම් බලය ලබා දුන්නන් 

ඒකයි. නත් නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා -නීසකනේ ආධිපතයය 

හෙන්න ආපු එක්නකනා, නම් රනටි ස්වාධීන අධිකරණයක් හෙන්න 

ආපු එක්නකනා- නමොකක්ෙ කනළේ? විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනනයන් ඒ සියලු නද්වලා කේපාදු කර ෙැම්මා. 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා  (කර්මාන්ත අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ - மகத்சதாழில் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
What is your point of Order, Hon. Minister? 

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ු ත ජිබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමානුන් මම නම් කාරණය අහන්න කැමැසකයි. ණීටපු 

අග්රාමාතයතුමා නම් පාර්ලිනම්න්තුනේදී පිළිුත්තා දිලා තක් ක ඩයස ්

මැසකනිය එතුමානේ නපෞද්ුලික ණීතවසකයක් කියලා. එතුමානේ 

පවුනලා අයත් එක්ක හැම මාසයකටම එක වතාවක් දිවා නභිජන 

සදග්රහයකට සහභාගි නවනවා කියලා. එතනකොට,- [බාධා කිරීමක්] 
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ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
It is not a point of Order.  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ු ත විමලා වීරවදශ ඇමසකතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්නන්, 

අනේ ආේඩුවක් සකබුණත්, නකොයි ආේඩුවක් සකබුණත් නම් රනටි 

ස්වාධීන අධිකරණ,  ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා ක්රියාත්මක නවන්න 

ඕනෑ කියායි. ඒකට නමොන නායකයා ඇටලලි ුැහුවත් මම වි තද්ධයි. 

ඒකයි මනේ ස්ථාවරය. ඒකයි මම ඔබතුමන්ලාට කියන්නන්. 

ඔබතුමන්ලානේ නායකයා ආනේ නම් රනටි නීසකනේ ආධිපතය 

හෙනවා කියලායි; ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා ඇසක කරනවා කියලායි. 

අන්සකමට විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනැලාලා 

නකොමිෂන් සභාවලට නිලධා න් පත් කිරීනම් බලය එතුමා අතට 

ුත්තා. ණීටපු ජනාධිපසකතුමා නරේෂ්ඨාධිකරණනේ විනිසු තව යක් 

නලස ඊවා වනසුන්ෙර මහත්මිය -එතුමානේ ණීතවසකය, නීසක 

විෙයාලනේ ණීතවසකය - පත් කළා. වර්තමාන ජනාධිපසකතුමා එතුමිය 

අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභානේ සභාපසක 

හැ යට පත් කළා. එම නිසා තමයි අෙ නඩු 4ෙක් ඉලාලා අස්කර 

ුන්න පුළුවන් වුනේ. ු ත ඇමසකතුමනි, ඒකයි අපි කියන්නන්.   

අපි ෙැක්කා මණීන්ොනන්ෙ අලුත්ුමනේ ඇමසකතුමා කියනවා 

නද්ශපාලන පළිුැනීම් කරන්නන් නැහැ, ඒ නිසා එතුමන්ලා ෙමපු 

ඒ නඩු  කට නමොට්ත් කරන්නන් නැහැ කියලා. එනහම කියන්න 

එපා. නද්ශපාලන පළිුැනීම් කියලා එකක් නැහැ.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, නම් රනටි නද්ශපාලන 

නායකනයි නහොරකම් කරනවා නම්, වදනා කරනවා නම්, නම් රනටි 

ජනතාවනේ ෙලා අවභාවිත කරනවා නම් නකොයි පැත්නත් ණී යත් 

ඒවාට ෙඬුවම් නෙන්න ඕනෑ. ඒ නවනුනවන් තමයි අපි නපනී 

සි න්නන්. ඒක පළිුැනීමක් නනොනවයි. ඒ නිසා පළිුැනීම් කියලා 

නහොරකම් ලඝු කරන්න යන්න එපා. ිපළිුැනීම්ි කියන එකත් 

එක්ක ජනතාවනේ ෙලා අවභාවිත කිරීමට එනරණීව කටයුතු කිරීම 

සමාන කරන්න එපා. කවු ත නහි නහොරකම් කරලා සකනබනවා නම්, 

වදනා සිද්ධ නවලා සකනබනවා නම් ඒකට අධිකරණනයන් තීන්දු 

නෙයි. කවුෙ නිවැරැදි -නිර්නෙිෂ- කියලා අධිකරණනයන් තීන්දු 

නෙයි. එනහම නැසකව ෙමපු නඩු ඉලාලා අස් කර ුන්න එක ුැන නම් 

රනටි නිෙහස් අධිකරණයකට, නිෙහස් නකොමිෂන් සභාවකට, 

ස්වාධීනව වැඩ කරන සභාවකට එකඟ නවන්න බැහැ. ඒකට 

ප්රසකවි තද්ධයි.  

ඊළඟට මානව ණීමිකම් නකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව අපි බල. 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, මානව ණීමිකම් නකොමිෂන් සභාව  

කියන්නන්, නම් රනටි ප්රසකරූපය. ඒ වානේම තමයි ආේඩුවට 

වි තද්ධව එන නනිෙනා රාශියක් එන්නන් මානව ණීමිකම් නකොමිෂන් 

සභාවට. නත් ඔබතුමන්ලා, ඔබතුමන්ලානේ ආේඩුනේ රාජය 

ඇමසකවරනයට්නේ පියා වන ජුත්  බාලසූ ය මැසකතුමා  මානව 

ණීමිකම් නකොමිසනම් සභාපසක හැ යට පත් කළා. එතුමා ආේඩුවට 

වි තද්ධව එන නනිෙනා විභාු කරයිෙ? එතැනට කවු තවත් 

යන්නන්ත් නැහැ. එනහම කරන්න එපා. ෙැන් එතුමා ඉලාලා 

අස්නවලා සකනබනවා. එම නිසා අලුත් නකනනක් පත් කරන්න 

යනවා. ඒ අලුත් නකනාත් ජනාධිපසකතුමානේ යාළුනවක් කියලා 

අපට ආරදචියි. එනහම කරන්න එපා. එනහම කනළොත් නම් රනටි 

සකනබන නුෞරවය, නම් රනටි මානව ණීමිකම් පිළිබඳ නලිකයා අපි 

දිහා බලන විධිය -ඒ සියලු නද්වලා- නවනස් නවනවා. එම නිසා නම් 

නකොමිෂන් සභා  කට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න ඉඩ නෙන්න; ඒකට 

අවශය ප සරය හෙන්න;   ආේඩු මා ත වුණත්, අපි බලයට ආවත් 

ඒවාට ඇටලලි නනොුහන විධියට නීසක - රීසක නේන්න. ඒ විධියට නීසක 

- රීසක නුනැලාලා නම් රනටි ජනතාව නවනුනවන් ස්වාධීනව වැඩ 

කිරීනම් බලය නුොඩ නඟන එක තමයි ඔබතුමන්ලානේ කර්තවය 

විය යුත්නත්. නත්, ඔබතුමන්ලා ඒ කර්තවය කරන්නන් නැසකව 

හැම නකොමිසමක්ම අෙ ජනාධිපසකතුමානේ කට්ලාවලට, එතුමානේ 

සපත්තුවලට යටපත් කර සකනබනවා.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ජනාධිපසකතුමා ෙැන් අලුත් 

අේඩුම වයවස්ථාවක් හෙනවා. එතුමා නේ ිනසෞභාුයනේ 

ෙැක්මි ප්රසකපත්සක ප්රකාශනනේ 9වැනි පිටුනේ නමනසේ සඳහන් 

නවනවා: 

"... නව වයවස්ථාවක් හඳුන්වා දීමට අප කටයුතු කරන්නන. 

මහජනතාවනේ නමන් ම විවිධ නද්ශපාලන සහ බහුජන සදවිධානවල 

නයිජනා ලබා නුන නව වයවසථ්ාව ිනණී කිරීම සඳහා පාර්ලිනම්න්තුනේ 

සියලු ම පක්ෂ  නිනයිජනය කරන නත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට 

කටයුතු නයොෙනු ලැනේි  

නම්කට තමයි එතුමා ජනවරම ුත්නත්. නත් නකොනහොමෙ 

ආේඩුම වයවස්ථාව හෙන්න යන්නන්? පසුගිය කාලනේ 

එතුමානේ නඩු කථා කරපු නීසකඥව ත  ක ොලා එතුමා 

වයවස්ථාවක් හෙනවා. එතැන ආේඩුම වයවස්ථාව පිළිබඳව 

ෙැනුවත්  විශාරෙ අය කවු තවත්  නැහැ. පසුගිය කාලනේ එතුමාට 

නඩු  කක් සකබුණා. ඒක අපි ඔක්නකිම ෙන්නවා නන්. ඒ නඩු කථා 

කරපු ලදකානේ ප්රවීණ නීසකඥව ත  කක් ණී යා. අන්න, ඒ 

නීසකඥව ත  ක එකතු කරලා නම් රනටි ආේඩුම වයවස්ථාව 

හෙන්න කමිටුවක් පත් කරලා සකනබනවා. එනහම පුළුවන්ෙ 

ආේඩුම වයවස්ථාවක් හෙන්න? එනහමනම්, එතුමානේ 

ජනවරමට හාත්පසින්ම නවනස ් විධියට තමයි එතුමා වැඩ 

කරන්නන්. 

ප්රසකපත්සක ප්රකාශනනේ සකනබන්නන්, පාර්ලිනම්න්තුව 

නිනයිජනය කරන සියලු නද්ශපාලන පක්ෂවලින් සමන්විත 

කමිටුවක් හෙනවා කියලා. එතුමා ඒක කරන්නන් නැහැ. එතුමා 

ඒක කරන්නන් නැතුව නවන නෙයක් කරනවා. ඒ විධියට නවන 

නෙයක් කරන්න ගිණීලාලා -කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කරන්න 

ගිණීලාලා- නලොට් අවුලක් ඇසක කළා. අන්සකමට අධිකරණ 

ඇමසකතුමා ගිණීලාලා ිමම ඉලාලා අස්නවනවාි  කියපු ුමන්, ඒක 

නපොඩ්ඩක් reverse එකට ගියා. ඒකනන් ඇත්ත කථාව. එතුමා 

ඉලාලා අස්නවනවා කියපු ුමන් නපොඩ්ඩක් reverse එකට ගියා. 

ඒක නපො ල reverse එකක්. ඒ ණීන්ො අධිකරණ ඇමසකතුමාටත් තව 

නකොච්නර කාලයක් නම් ආේඩුව ඇතුනළේ ඉන්න පුළුවන් නවයිෙ 

කියලා අපි ෙන්නන්ත් නැහැ. නමොකෙ, ජනාධිපසකතුමා වැඩ 

කරන්නන්, කැිනනටි මේඩලනයන් අහලාවත්, අුමැසකතුමානුන් 

අහලාවත් නනොනවයි. ජනාධිපසකතුමානේ නලිකනේ ඉන්නවා 

එතුමා එක්ක ඉන්න උෙවිය  කක්. අන්න ඒ උෙවියත් එක්කයි 

ජනාධිපසකතුමා වැඩ කරන්නන්. ඒවා කැිනනටි මේඩලය ෙන්නන්ත් 

නැහැ. අධිකරණ ඇමසකතුමානේ විෂය ක්නෂේරයට ලබා දුන් පත්වීම් 

පිළිබඳව අධිකරණ ඇමසකතුමා ෙන්නන්ත් නැහැ, කැිනනටි 

මේඩලය ෙන්නන්ත් නැහැ. එතුමා හැම අමාතයාදශයකටම නම් 

වානේ කාර්ය සාධක බලකායක් පත් කරලා සකනබනවා. කවු තවත් 

ෙන්නන් නැහැ. ඒක තමයි මම කිේනේ, අෙ යන්නන් නවන තැනකට 

කියලා. 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, තව විනශේෂ කාරණයක් 
සකනබනවා. පා නභිගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකා නේ ණීටපු විධායක 
අධයක්ෂ තුෂාන් ුණණවර්ධන මහත්මයා සමාජ මාධය හරහා විශාල 
නහළිෙරේවක් කළා. අපි ෙන්නවා, තුෂාන් ුණණවර්ධන මහත්මයාට 
එතැනින් යන්න සිද්ධ වුණු බව. එතුමා සුදු ලූනු වදනාව ඇලාලුවා; 
සීනි වදනාව ඇලාලුවා; නම් රනටි නහොරකම් කිණීපයක් ඇලාලුවා. 
ජනාධිපසකතුමා තමයි එතුමා පත් කනළේ. ජනාධිපසකතුමා පත් කළත්, 
වැඩ කරන්න ගියාම එතුමාට වැඩ කරන්න දුන්නන් නැහැ. ඒ නිසා 
එතුමා අයින්නවලා ගියා. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

LP gasවල සදයුසකය නවනස් කරලා සකනබනවා කියලා අෙ 

එතුමා කියනවා. නප්රොනේන්  සකනබන්න ඕනෑ සියයට 20යි,  

ිනයුනටින්  සකනබන්න ඕනෑ සියයට 80යි. ඒක තමයි කිනලිග්රෑම් 

12.ෙක ුෑස් සිලින්ඩරයක සකනබන්න ඕනෑ සදයුසකය. අෙ 

නවනනකොට ඒ සදයුසකය නවනස් කරලා ඒවා සියයට ෙ0 බැගින් 

ොලා සකනබනවා.  නප්රොනේන් සියයට ෙ0ක් සහ  ිනයුනටින්  සියයට 

ෙ0ක් ොලා සකනබනවා, ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි. එනසේ ෙැමීම 

තුළින් නම් රනටි පා නභිගිකයා සූරා කනවා කියලා එතුමා කියලා 

සකනබනවා. එතනකොට, ුෑස් එක ඉක්මනට ඉවර නවනවා කියලා 

එතුමා කියනවා. අපි ුෑස් එක මාසයක් පාවිච්චි කළා නම්, ෙැන් 

පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දින 20යි. නමතැන විශාල 

නකොලාලකෑමක් සිද්ධ නවනවා. ඒකටත් වඩා බරපතළ නෙයක් 

සකනබනවා. එතුමා කියන විධියට ඒ බරපතළ නද් තමයි, නප්රොනේන් 

වැ ල නිසා ුෑස් ලීක් නවලා නබිම්බයක් වානේ පිපිනරන්න පුළුවන් 

කියන එක.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ුෑස් ලීක් නවලා ඊනේ නපනර්ො 

Racecourse එනක් පිපිරීමක් සිදු වුණා. ඒ වානේම, වැලිුම 

පිපිරීමක් සිදු වුණා. නම් ෙවස ් නක්ම ුෑස් ටැදකි පිපි තණු බව අපට 

මාධය තුළින් අහන්න ලැබුණා. ඒ වානේම එතුමා කියනවා, ිමම 

ජනාධිපසකතුමාට නම් වදනාව ුැන ෙන්වා සකනබනවාි කියලා. මම ඒ 

ලිපිය සභාගත* කරනවා. 

ඒ විතරක් නනොනවයි. ුෑස් සිලින්ඩර පිපිනරන්න පුළුවන් 

කියලා එතුමා බන්දුල ුණණවර්ධන ඇමසකතුමාටයි, රාජය 

ඇමසකතුමාටයි ජූලි මාසනේ 7වැනි ො ලිපියකින් ෙන්වා සකනබනවා. 

එතුමා නම් භයානක අනතුර ුැන කියලා සකනබනවා. ු ත 

නිනයිජය සභාපසකතුමනි, එනහම නම් අෙ පිපිනරන නබිම්බයක් 

එක්කයි හැම නුෙරකම ඉන්න අයට ජීවත් නවන්න නවලා 

සකනබන්නන්. ඒ ව නා මිනිස් ජීවිතවල  වුකීම භාර ුන්නන් 

කවුෙ? 
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up. 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

මම කථාව අවසාන කරන්නම්, ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි. 

තුෂාන් ුණණවර්ධන මැසකතුමා කියනවා, නම් වදනාව ුැන e-
mail  හරහා ජනාධිපසකතුමාට කියා සකනබනවා කියලා. ඒ වානේම 
බන්දුල ුණණවර්ධන ඇමසකතුමාටත් ෙන්වා සකනබනවා කියලා එතුමා 
කියනවා. එනහම නම්, ුෑස ් සිලින්ඩර පිපි ලා මැනරන හැම 
ජීවිතයකම වුකීම තන්නාන්නසේලා භාර ුන්න ඕනෑය කියන 
එක කියමින් මනේ වනන ස්වලාපය අවසන් කරනවා.  

නබොනහොම ස්තුසකයි. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

 ැඟී සිටිමේය. 
எழுந்தார். 

rose. 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Yes, Hon. Wimal Weerawansa? 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා 
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, ු ත ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා 

ඊවා වනසුන්ෙර මැසකනිය ඉලක්ක කරනුන යම් කිසි විනේනනයක් 

එලාල කළා. ඔබතුමා පිළිුන්න, ු ත නේ.ආර්. ජයවර්ධන 

ජනාධිපසකතුමා, එතුමානේ නද්ශපාලන කටයුතුවල ණීටපු නකනනක් 

තමයි නරේෂ්ඨාධිකරණනේ අග්රවිනිශ්නයකාරවරයා වශනයන් පත් 

කනළේ කියලා. [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. මට මනේ පැහැදිලි 
කිරීම කරන්න ඉඩ නෙන්න. 

නත්, එතුමා අුවිනිසු ත තනතුර භාර ුත්තාට පස්නසේ 

ජයවර්ධන ජනාධිපසකතුමා කියන හැම එකටම එකඟනවලා නැහැ. 

සමහර විට ඒවාට වි තද්ධව තීන්දු දීලා සකනබනවා. ඒ නිසා යම් කිසි 

නකනනක්,- 
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Thank you, Hon. Wimal Weerawansa. Next, the Hon. 

Mahinda Amaraweera. You have seven minutes. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, මට රජය නවනුනවන් නම්ක 

පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාව නෙන්න. කාරක සභා අවස්ථානේ ඒ 

සඳහා අවසර සකනබනවා. කාරක සභා අවස්ථානේ අපට ඒ අවස්ථාව 

සකනබනවා. 
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Johnston Fernando, what is your point of Order? 
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston Fernando) 
ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, කාරක සභා අවස්ථානේ 

ඇමසකවරනයට්ට පැහැදිලි කිරීම් කරන්න අවස්ථාව සකනබනවා. 
ඒක තමයි කාරක සභා අවස්ථාව කියන්නන්. එම නිසා විමලා 
වීරවදශ ඇමසකතුමාට එතුමානේ පැහැදිලි කිරීමට ඉඩ නෙන්න 
කියලා මම ඉලාලීමක් කරනවා. 

 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Wimal Weerawansa. 
 

ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ු ත ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමාත් එක්ක 
විවාෙයකට යන්න නනොනවයි හෙන්නන්. මම නත් තම් කර දීමක් නම් 
කරන්නන්. නේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපසකතුමා එතුමානේ 

95 96 

[ු ත ජිබුර් රහුමාන්  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ම ොකර  ලදී. 
*  ஆவணம் ெமர்ப்பிக்கப்படவில்மை. 

*  Document not tendered. 
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නද්ශපාලන කටයුතුවල ණීටපු නකනනක් අග්රවිනිශනයකාරවරයා 
වශනයන් පත් කළා. හැබැයි, ඒ ආේඩුනේ ුමනට වි තද්ධව එතුමා 
තීන්දු දීලා සකනබනවා. 

ඒ පත් කරන නකනාට යම්කිසි ණීතවත්කමක් සකනබන්න 
පුළුවන්. තනතු තවලට තරහකාරයන් පත් කරන්නන් නැහැ. ඒ 
ණීතවත්කම සකබූ පමණින් අෙහස ්නවන්නන් නැහැ, ඒ අය ඒ පත්වීම 
දීපු ආේඩුනේ හ  නහි වැරැදි හැම නෙයක්ම අනුමත කරනවා 
කියලා. එනහම නෙයක් එණීදී බලානපොනරොත්තු නවන්න බැහැ. 
අනනක, ඊවා වනසුන්ෙර විනිශ්නයකාරතුමිය කියන්නන් ඉතා 
කීර්සකමත් විනිශ්නයකාරතුමියක්. ඒ නිසා නම් ු ත සභානවන් 
එළිනේ ඉන්න අය ඉලක්ක කරනුන නනිෙනා එලාල කරන නකොට 
ක තණාකර සාධාරණ නවන්න කියලා මම ඔබතුමානුන් ඉලාලා 
සි නවා.  

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, මම ු ත ඇමසකතුමාටත් කලින් 

කිේනේ, නම් ස්වාධීන- 
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Let us not make this a debate, Hon. Member.  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 
No, not a debate.  I am explaining. - [Interruption.]  
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 

We have already discussed this and there was an 
answer given by the Minister.- [Interruption.]  

 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

I have the right. - [Interruption.] He expressed his 
view. Now, it is my turn. Please, allow me.  

 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
You have already made -[Interruption} 
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

No, you cannot say that. Then, how come he spoke?  
 

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Actually, the Hon. Minister answered that.  
 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Give me a minute. I have to explain.  

ු ත නිනයිජය සභාපසකතුමනි, අපි කිේනේ නම් රනටි එො ඉඳන්, 
එනම් නේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයානේ ඉඳන්, සි මානවි 
බේඩාරනායක මහත්මියනේ ඉඳන්, ආර්. නප්රේමොස මහත්මයානේ 
ඉඳන්-  

ගරු නිමයෝජාය සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you cannot turn this into a debate. 

Thank you.    

The next speaker is the Hon. Mahinda Amaraweera, 
you have seven minutes.    

Order, please! Before he starts, the Hon. (Mrs.) 
Kokila Gunawardene will take the Chair. 

 

අ තුරුව ගරු නිමයෝජාය කාරක සභාපතිතුමා මූලාස මයන් 
ඉවත් වූමයන්  ගරු මකෝකිලා ගුණවර්ධ  මහත්මිය මූලාස ාරූඪ 
විය.  

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிைா 

குணவர்தன அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 

left the Chair, and  THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE 
took the Chair. 

 

 

[අ.භා. 2.12] 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (පරිසර අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர - சுற்றாடல் அமமச்ெர்) 

(The Hon. Mahinda Amaraweera -  Minister of  
Environment) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, ු ත ජිබුර් රහුමාන් 

මන්ත්රීතුමා අෙ නම් විවාෙයට සම්බන්ධ වූ නවලානේ රජයට 

නනිෙනා ුණනාවක්  එලාල කළා, විවිධ පත් කිරීම් සම්බන්ධව. ඒ 

පත් කිරීම් සම්බන්ධ අතීතය ුැන කථා කරන්න ගිනයොත්, හැමොම 

වානේ නමවැනි පත්වීම් සිදු කර සකනබන බව අපට පිළිුන්න 

නවනවා. නේ.ආර්. ජයවර්ධන මැසකතුමානේ ඉඳලාම නම් 

ආකාරනයන් පත් කිරීම් රාශියක් සිදු කර සකනබනවා. නත්, අපට 

වැෙුත් වන්නන් පත් කිරීම් නනොනවයි, සාධාරණව ක්රියාත්මක වීම්.   

රජනේ නවන්න පුළුවන්, වි තද්ධ පක්ෂනේ නවන්න පුළුවන්, 

නද්ශපාලන අධිකා නේ නවන්න පුළුවන්, නිලධා න් නවන්න 

පුළුවන්, වැරැද්ෙක් සිද්ධ කරනවා නම් අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා 

විමර්ශන නකොමිෂන් සභාව නවන්න පුළුවන්, අනනක් නකොමිෂන් 

සභා නවන්නත් පුළුවන්, ඒ සියලාලට මැදිහත් නවලා ෙඬුවම් ලබා 

දීම ස්වාධීනව කරයි කියලා අපි බලානපොනරොත්තු නවනවා; අපට ඒ 

පිළිබඳ විශ්වාසයක් සකනබනවා. අලාලස් නකොමිසනම් ෙැන් ඉන්න 

සභාපසකතුමිය නවන්න පුළුවන්, ඒ වානේම අනනක් සාමාජිකයන් 

නවන්න පුළුවන් ඒ අයනුන් නම් රනටි ජනතාව බලානපොනරොත්තු 

වන්නන් වදනාවට, දූෂණයට වි තද්ධව පියවර ුැනීම. ඒකට ආේඩු 

පක්ෂනේ ෙ, වි තද්ධ පක්ෂනේ ෙ කියන ප්රශ්නය ඇසක වන්නන් නැහැ. 

එතුමියට වුණත් ඒ කටයුතුවලට බාධාවක් නැහැ, ජනාධිපසකතුමා 

නිර්නද්ශ කරලා පත් කළාට. ජනාධිපසකතුමා නහො තන්, 

වදනාක තවන් නිෙහස් කරන්න කියලා කිසිම නවලාවක ඉලාලීමක් 

කරන්නන් නැසක බව මම ෙන්නවා. ඒ ස්වාධීනත්වය එතුමා ලබා 

නෙනවා. ඒ වානේම එතුමා එය ආෙර්ශනයන්ම නපන්නුම් කරනවා. 

එතුමාට නමොන තරම් නනිෙනා එලාල වුණත්, වදනාව, දූෂණය 

එතුමාට, එතුමානේ න තයට අොළ වන්නන් නැහැ කියන කාරණය 

අපට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්.  

වර්තමාන ජනාධිපසක නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමාට  බලය 

ලැනබන නකොට නවන කිසිම රාජය නායකනයට්ට නනොලැබුණු 

තතත්වයක් තමයි රනටි ඇසක වුනේ. පසුගිය අවු තදු නෙනකන් 

වැ ලම කාලයක් රට වහලා සකබුනේ. රට විතරක් නනොනවයි, 

97 98 



පාර්ලිනම්න්තුව 

නලිකයම වහලා සකබුනේ. නම් නකොනරිනා වසදුතය නිසා අනේ 

රනටි ජනතාව විශාල නලස පීඩාවට පත් වුණා. අනේ රනටි 

ප්රශ්නයක් වුණා නම් අපට නවනත් රටකින් උෙේ ුන්න සකබුණා. 

නත් ඒ රටවලත් නම් තත්ත්වයම ඇසක වුණා. ඒ නිසා අෙ වන විට 

භාේඩ මිල ඉහළ යෑම, භාේඩ නුන ඒමට සකනබන සීමා ආදි 

සියලාල රජනේ කටයුතුවලට බාධාවක් නවලා සකනබනවා.  

අපි නම් වන විට විනද්ශ විනිමය පිළිබඳ විශාල ප්රශ්නයකට 

හුණ නෙනවා. අපි ඒක අවදකව පිළිුන්න ඕනෑ. ශ්රී ලදකා ෙ, 

යූඑන්පී ෙ, නපොනහොටිටුව ෙ, සමටල ජන බලනේුය ෙ කියලා 

නනොනවයි, නම් රනටි අපි හැනමිටම නම් ආර්ිතක අර්බුෙයට හුණ 

නෙන්න ෙැන් සිදු නවලා සකනබනවා; නම් නඩොලර් ණීඟයට හුණ 

නෙන්න සිදු නවලා සකනබනවා. ඒ ප්රශ්නය විසඳුනේ නැත්නම් එණී 

ප්රසකවිපාකය එන්නන් ජනතාවට. ලබන අවු තද්ෙ වන විට, 2023 

වන විට නම් අර්බුෙනයන් නුොඩ එන්න අපි සාමූණීක ප්රයත්නයක් 

ෙරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අපි ජාතයන්තර බැඳීම් ඇසක කරනුන සියලු 

පාර්ශ්ව එකතු නවලා එකට ණී නයොත් නම් රට නුොඩ ුන්න 

අපහසුතාවක් නැහැ කියන එකත් මා සඳහන් කරන්න කැමැසකයි.  

ජනාධිපසකතුමා, නම් සකනබන වසදුතනයන් මිදීම සඳහා 

එන්නත්කරණය ප්රඛ කාර්ය බවට නම් වන විට පත් කරනුන 

සකනබනවා. අෙ වන විට පළ එන්නත දීලා, නෙවන එන්නත දීලා, 

තුන්වන එන්නතත් -බූස්ටර් එන්නතත්- ලබා නෙන තැනට ඇවිත් 

සකනබනවා.  

ඒ සඳහා අසකවිශාල ෙලක් වැය කරන්න රජයට සිදු නවලා 

සකනබනවා. ෙලා ණීඟය සකබුණත්, නමොන ප්රශ්න සකබුණත් ඒ එන්නත් 

නුන්වන එක කිසිම ආකාරයකින් නතර කරලා නැහැ. එක 

පැත්තකින්, නඩොලර් ණීඟ නවන්න ඒකත් එක නහේතුවක් නවන්න 

පුළුවන්. ඒ නමොන තත්ත්වයක් තුළ වුණත්, අඩු පාඩුවක් නනොවන 

විධියට එන්නත්කරණ වැඩ පිළිනවළ දියත් කරලා, සදනාරක 

වයාපාරය නවනුනවන් රට විවෘත කරලා, විනද්ශ රටවල නසේවයට 

යන අය පිටත් කරලා ඒ විනද්ශ විනිමය නම් රටට නුන්වානුන 

රට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම තමයි එතුමානේ වුකීම බවට පත් 

නවලා සකනබන්නන්. එතුමා ඒ වුකීම ඉෂ්ට කරමින් යනවා. ඒ 

වානේම තමයි, එතුමා රාජය නායකයා විධියට ආෙර්ශයක් දීලා 

තමයි  ජනාධිපසක ධුරනේ වැඩ පටන්ුත්නත්. එතුමාට ලැබුණු 

වාහන, එතුමාට ලැබුණු නිල නිවාස, කාර්ය මේඩල ආදි සියලාල 

අවම කරමින් රාජය නායකයා විධියට එතුමා නලොට් ආෙර්ශයක් 

දීලා සකනබනවා.  

එතුමා නම් වන විට කළ කාර්යයන් කිණීපයක් කියන්න මා 

කැමැසකයි. එකක් තමයි, පුනර්ජනනීය බලශක්සකය වර්ධනය 

කිරීනම් වැඩ පිළිනවළ. නම් ුැන නබොනහි රටවලා කථා කළා; 

ලදකානේත් විවිධ අවස්ථාවල කථා කළා. නත් එය ක්රියාත්මක 

වුනේ නැහැ.  හෙන්න නියමිතව සකබුණු ුලා අඟු ත බලාුාරය පවා 

ෙැනටමත් නතර කර සකනබනවා. තවත් ුලා අඟු ත බලාුාර නම් 

රනටි හෙන්නන් නැහැ. වර්ෂා ජලනයන් ජල විදුලිය ලබා ුැනීමටත්, 

ඊට අසකනර්කව සුළද බලනයන්, සූර්ය බලනයන් විදුලිය ලබා 

ුැනීමටත් ප්රඛතාව ලබා නෙන වැඩ පිළිනවළක් සකස ් කර 

සකනබනවා. අප මීට පසුව විදුලිය ලබා ුන්නන් ඒ ආකාරයට. ඒ 

සඳහා අවශය ෙලා ප්රසකපාෙන නවන් කරලා, ඒ සඳහා නවනම රාජය 

අමාතයාදශයක් නිර්මාණය කරලා එය ප්රඛතම කාර්යයක් බවට 

පත් කර සකනබනවා. ප සරය ආරක්ෂා කර ුැනීම සඳහා එතුමානේ 

කැපවීම පිළිබඳව ප සර අමාතයවරයා විධියට මම ප්රශදසා 

කරන්නට කැමැසකයි.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, අසකු ත ජනාධිපසකතුමානේ 

රජය ුත් තවත් පියවරක් තමයි මහ බැදට් බැඳුම්කර වදනාවට 

සම්බන්ධ  වූ පර්නපචුවලා නරෂරීස් සමාුනම් ෙලා අත් පත් කර 

ුැනීනම් වැඩ පිළිනවළ. ඒ පිළිබඳව අය වැය කථානේදීම ු ත ෙලා 

ඇමසකතුමා ප්රකාශ කළා. ඒ පිළිබඳ අනේ විශාල ඇුැයීමක් 

සකනබනවා. ඒ මහ බැදට් බැඳුම්කර සිදුවීම ඇසක වූ නවලානේ මම 

තමයි අලාලස් නකොමිසමට ගිණීන් පැමිණිලි කනළේ; ඒක රටට 

නහළිෙරේ කනළේ. ඊළඟට ඒ කාරණය COPE එකට ආවා. ඒ ුැන 

නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ කථා කළා. ඊට අොළ කටයුතු දිගින් දිුටම 

නුන ගියා. එණී ප්රසකලලයක් විධියට ඒ ෙලා අය කරුන්න ුත් 

ක්රියා මාර්ුය පිළිබඳව අසකු ත ජනාධිපසකතුමාටත්, ු ත ෙලා 

ඇමසකතුමාටත් අපනේ ප්රශදසාව පළ කරනවා. එම ුනුනෙනුනේ මහ 

නමොළක ත නවච්න, ප්රධාන ූදදිතයා නවච්න අර්ජුන් මනහේන්රන් නම් 

රටට නුන ඒනම් වැඩ පි ළිනවළ නතර කරනවා කියලා සමහ ත 

කිේවත්, අපි එය නතර කරන්නන් නැහැ. ඔහු අනිවාර්යනයන් නම් 

රටට නුන ඒම ෙක්වා ම කටයුතු කරන්න අසකු ත ජනාධිපසකතුමා 

අධිෂ්ඨාන කරනුන ඉන්නවා. හැබැයි, ඒකට සහනයිුය 

ලබානෙන්න පුළුවන් නකනනක් තමයි, රනිලා විමසිදහ මැසකතුමා. 

එතුමා ෙන්නවා අර්ජුන් මනහේන්රන් ඉන්නන් නකොනහේෙ කියලා. ඒ 

නතොරතුර ලබා දුන්නනොත්, අනිවාර්යනයන් ඔහු නම් රටට 

නුනැලාලා ඔහුටත් ෙඬුවම් ලබා දීනම් වැඩ පිළිනවළ ක්රියාත්මක 

කරනවා කියන එකත් මා නම් අවස්ථානේ සඳහන් කරන්න 

කැමැසකයි. මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, මට නියමිත කාලය 

අවසාන වන නම් නවලානේ දිගින් දිුටම කථා කරමින් මම 

ඔබතුමියට කරෙරයක් කරන්නන් නැහැ.  

මා අවසාන වශනයනුත් කියන්නන් නමයයි. අපට විනේනන 

සකනබනවා. අනේ යම් යම් අඩු පාඩු සකනබනවා. ජනාධිපසකතුමා 

බලයට පත් වී ෙැනට අවු තදු 2ක් ුතනවලා සකනබනවා. ආපස්සට 

හැරී බලා නම් අවු තදු නෙකක කාලය තුළ අත් හැ තණු නද්වලා, අඩු 

පාඩු නවච්න නද්වලා පිළිබඳව නසොයා බලා නිවැරැදි ුමනක් යන්න 

කාලය සකනබනවා. ශ්රී ලදකා නිෙහස් පක්ෂය විධියට අපි නම් රට 

ප්රපාතයට යන්න කිසිනසේත් ඉඩ නෙන්නන් නැහැ; ඒ වානේම රට 

ආපස්සට යන්න ඉඩ නෙන්නන්ත් නැහැ. වරෙක් සිදු නවනවා නම්, 

ඒක නපන්වා නෙන්නත් අපි පසුබට වන්නන් නැහැ. අසකු ත 

ජනාධිපසකතුමා නකනරණී විශ්වාසය තබානුන නම් රජයට එකතු 

වුණා වානේම අපි එතුමාට සහනයිුය ලබා දුන්නා. නම් රට 

ඉදි යට නුන යන්නත් අපි එතුමාට ශක්සකය ලබා නෙනවා කියන 

කාරණයත් සහසකක කරමින් මා නිහඬ නවනවා.  

ස්තුසකයි.  
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත හර්ෂණ රාජක තණා මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

පහනළොවක කාලයක් සකනබනවා.  
 
 

[අ.භා. 2.20] 
 

ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට 

නබොනහොම ස්තුසකයි.  

ඉතා වැෙුත් විවාෙයක් පැවැත්නවන නම් නමොනහොනත් වනන 

ස්වලාපයක් කථා කරන්නට හැකිවීම පිළිබඳව මම සතුටු නවනවා.  

ඔබතුමන්ලා ෙන්නවා,  අපි විධායක ජනාධිපසක මය හඳුන්වා 

දුන්නාට පසු 1977 සිට, නේ.ආර්. ජයවර්ධන මැසකතුමානේ පාලන 

කාලනේ සිට නම් විධායක ජනාධිපසක මනේ බලතල පිළිබඳව 

විශාල විනේනනයක් සකබුණු බව. විධායක ජනාධිපසක මය 

පිළිබඳව කථා කරන නකොට අපි විනශේෂනයන්ම කියන්න ඕනෑ 

99 100 

[ු ත  මණීන්ෙ අමරවීර  මහතා] 
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කාරණයක් සකනබනවා. අනේ යහ පාලන රජය කාලනේ 

පාර්ලිනම්න්තුනේ අපි සියලු  නෙනා පානහේ එකතු නවලා විධායක 

ජනාධිපසක මනේ පවසකන බලතල අඩු කිරීමට ෙහනව වන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනාවා.      

අනේ අමාතයව තන් කිණීප නෙනනට්ම කිේවා, නේ.ආර්. 

ජයවර්ධන මැසකතුමානේ කාලනේ නමනහමයි පත්වීම්  දුන්නන්,  ඒ 

කාලනේ එනහමයි කනළේ  කියලා. අපි රටක් හැ යට, ජාසකයක් 

හැ යට කාලයත් එක්ක නවනස් නවලා සකනයනවා. 1977දී  යම් 

වැරැද්ෙක් සිදු නවලා සකනබනවා නම්,  2021දීත් ඒ වැරැද්ෙ කරන්න 

ඕනෑ කියන නීසකයක් නැහැ. ඒ ණීන්ොම තමයි අපි නම් ආේඩුම 

වයවස්ථාව විසි වතාවක්ම නවනස් කනළේ. නත් විධායක 

ජනාධිපසක මනේ ඒ බලතල අඩු කළ යුතුයි කියන සම්මත 

පිළිුැනීමක් සකනබනවා. ඒ සම්මත පිළිුැනීමත් එක්ක තමයි  

පසුගිය අවු තදු පහ, හනේ අපි නම් රනටි කටයුතු කනළේ. නත් අෙ 

ඉතාම කනුාටුයි කියන්න, ිඑක රටක් - එක නීසකයක්ි  වානේ 

නද්වලා මවලා ජනතාව රවටිටලා අනේ විධායක ජනාධිපසක මයට 

ෙැවැන්ත බලයක් ලබා දුන්නා. ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනනයන් පසු  විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

නුනැලාලා විධායක ජනාධිපසක මය ඉතා  ශක්සකමත් කර ුත්තා. 

ඒ නිසා ස්වාධීන නකොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනත්වය 

සම්පූර්ණනයන්ම නකනලසුනා.  අෙ ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා කියන  

නද් සකනබන්නන් නමට පමණයි. ඇත්තටම විධායකය තමන්ට ඕනෑ 

විධියට තමයි නම් ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා සම්පූර්ණනයන්ම 

නමනහයවන්නන්.  

නත් අපි පසුගිය කානලා ආේඩුම වයවස්ථා සභාව හෙලා,  

කථානායකතුමානේ ප්රධානත්වනයන් අනේ ආේඩු පක්ෂය, 

විපක්ෂය නම් සියලාලම එකතු නවලා පාර්ලිනම්න්තුව තුළින් තමයි 

ඒ ආයතනවලට නිනයිජිතයන් පත් කනළේ. නත් අෙ එවැනි 

තත්ත්වයක් උොනවලා නැහැ.  පාර්ලිනම්න්තුව නිකම් seal  එකක් 

බවට පත් නවලා සකනබනවා. අෙ නම් කටයුත්ත  නකනරන්නන් 

තනිකරම විධායකයට අවශය  විධියට. අන්න ඒක තමයි නමතැන 

සකනබන ප්රධාන ුැටලුව.  

මා මිර ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමානේ කථානේ දී ප්රකාශ කළා, 

අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ නකොමිෂන් 

සභානේ නලොට් ුැටලුවක් සකනබනවාය කියන කාරණය.  අලාලස ්

නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ නකොමිෂන් සභානේ 

සකනබන නලොට්ම ුැටලුව තමයි පසුගිය කාල සීමාව තුළ, ඒ 

කියන්නන්, පසු ගිය අවු තදු එකහමාර  නෙක තුළ නම් ආේඩුනේ 

මැසක ඇමසකව තන්නේ නඩු හතළිස් පහකට ආසන්න සදඛයාවක් 

ඉලාලා අස ් කරනුන සක නම.  එතනකොට නම් ස්වාධීන ආයතනය, 

අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ නකොමිෂන් 

සභාව සකනබන්නන් අලාලස් නනිෙනාවලට ලක්නවච්න අයනේ නඩු   

විභාු කරලා ෙඬුවම් කරන්න ෙ,  එනහම නැත්නම් ඒවා ඉලාලා අස ්

කර ුන්නෙ කියන සැකය රටක් හැ යට ජනතාවට සකනබනවා. 

අන්න ඒ ුැටලුවට අපි හුණ නෙන්න ඕනෑ. ඒ ුැටලුවට ප්රධානම 

නහේතුවක්  තමයි,  විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනයත් 

එක්ක විධායකයට සකබුණු බලතල වැ ලවීම  නිසා ඒ ස්වාධීන 

ආයතනනේ සකනබන ස්වාධීනත්වය අඩුවීම. ඒක පිළිුත යුතුයි. නම් 

නඩු ඉලාලා අස් කර ුන්නන් යම් තාක්ෂණික - technical - නෙිෂ 

නිසා නම්, ඒ තාක්ෂණික නෙිෂ නිවැරදි කරලා නැවත නඩු 

පවරන්න ඕනෑ. නත් ඒ නඩු පැවරීනම් ප්රමාෙයක් සකනබන බව අපි 

ෙකිනවා; රනටි ජනතාව ෙකිනවා.  ඇත්තටම  නම් තත්ත්වය අලාලස ්

නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශනය කිරීම සඳහා වූ නකොමිෂන් සභානේ 

පමණක් නනොනවයි අෙ ඇසක නවලා සකනබන්නන්. නම් තත්ත්වය 

අනනක්  ස්වාධීන නකොමිෂන් සභාවලත් අපි ෙැකලා සකනබනවා.   

ආේඩු පක්ෂනේ මැසක ඇමසකව ත ප්රසිද්ධිනේ මාධය ඉස්සරහා 

ජාසකක නපොලිස් නකොමිෂන් සභාව විනේනනය කරනවා, මට ඕනෑ 

නපොලිස් ස්ථානාධිපසකතුමා ුන්න බැ  වුණා කියලා. එනහම 

නැත්නම් තවත් අය නනිෙනා කරනවා, මට ඕනෑ නපොලිස් 

ස්ථානාධිපසකතුමා නනොනවයි, අනනක් ඇමසකට ඕනෑ නපොලිස් 

ස්ථානාධිපසකතුමා තමයි මනේ බල ප්රනද්ශයට ුත්නත් කියලා. ඒ, 

ස්වාධීනත්වයත්  නකනලසිලා සකනබනවා. එම සව්ාධීන ආයතන,  

එම ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා විනාශ නවලා සකනබනවා. නම් 

ආකාරයට ඉතාම ුැටලුසහුත තත්ත්වයකට නම් රට පත් නවලා 

සකනබනවා.  අනනට්ත්  ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා ුත්තත් එනහමයි.  

භයානකම කාරණාව තමයි නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුවට ඇසක 

නවලා සකනබන තත්ත්වය. ඔබතුමා ෙන්නවා, නඩු ුණනාවක් 

නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුනවන් අධිකරණයට නයො කරලා සකනබන 

බව.  නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුනවන් අධිකරණයට නයො කරපු 

නඩු, නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුවම ඉලාලා අස ් කර ුන්න 

තත්ත්වයට අෙ පත් නවලා සකනබනවා.  එො නීසකපසකතුමා තමයි අෙ 

අග්රවිනිශ්නයකාරතුමා. එතනකොට, එො අග්රවිනිශ්නයකාරතුමා 

අනුමැසකය ලබා දුන් ඒ නඩු  ක  නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුනවන් අෙ 

ඉලාලා අස් කර ුන්නවා. 

එතනකොට  නම්ක ුැටලු සහුත තත්ත්වයක් නනොනවයි ෙ? 

එවැනි ප්රශ්නයක් සකනබනනකොට, අෙ රනටි ඇසක නවලා සකනබන නම් 

ප්රජාතන්රවාෙනේ ුැටලුසහුත  තත්ත්වය නෙස ජාතයන්තරයත් 

බලානුන ඉන්නවා. ෙැන් GSP Plus සහනාධාරය අපට අණීමිවීනම් 

ප්රධානම නහේතුව ඒ කාරණාව තමයි. එතනකොට ජාතයන්තර 

වශනයන් අපට යම් යම් ුැටලු  තත්ත්වයක් ඇසක වුනණොත්, ඒකට 

නම් ආේඩුව වු කියන්න ඕනෑ. තන්නාන්නසේලා ුත්ත තීන්දු 

තීරණ නිසා තමයි අෙ ජාතයන්තරය අනේ රටට ඇටලලි ුහන්නන්. 

ජාතයන්තරයට ඇටලලි ුහන්න පුළුවන් විධියට තීන්දු තීරණ 

අරනුන, ජාතයන්තරය ඇටලලි ුහනවා කියලා කෑ ුහලා 

අනුකම්පාව ලබා ුත්තාට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි 

තත්ත්වයක් උො නනොවන ආකාරයට අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 

ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනේ යම් අඩු පාඩුවක් 

සකබුණා නම්, ඒවානේ නිවැරදි කිරීම්, සදනශිධනය කිරීම් කළ 

යුතුයි කියලා මම නපෞද්ුලිකව විශ්වාස කරනවා. නත්, ෙහනව 

වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනේ  යම් යම් නවනස් කිරීම් 

සිදු කරනවා කියන්නන්, ආපහු පිටුපස්සට ගිණීන් ඒක 

සම්පූර්ණනයන්ම නැසක කරන එක  නනොනවයි. ෙහනව වන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනේ සකබුණු ඒ වැරදි නිවැරදි 

කිරීමට කටයුතු කළා නම්,  යම් අඩු පාඩුවක් සකිනලා  ඒවා නිවැරදි 

කරන්න කටයුතු කළා නම්, අපි විපක්ෂයක් හැ යට  ඒකට 

සම්පූර්ණ සහනයිුය නෙනවා. නත්, ඒක නනොනවයි අෙ සිද්ධ 

නවලා සකනබන්නන්. අෙ සම්පුර්ණනයන්ම එක පුද්ුලනයට්ට ඕනෑ 

විධියට තමයි නම් කටයුතු  කරන්නන්. හැබැයි, ිඑක රටක්-එක 

නීසකයක්ි ලු. නම්නක් ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි නැහැ. ඇත්තටම 

ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි කියන වනන ෙැන් දූෂණය කරලා 

සකනබන්නන්. ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි කියලා නෙයක් ෙැන් නැහැ. 

ඇමසකතුමනි, ෙැන්  ිඑක රටයි-නීසක හැටයි.ි එක රටයි, නීසක හැටයි. 

ඒක තමයි නවලා සකනබන්නන්. තන්නාන්නසේලාට එක නීසකයක්; 

විපක්ෂයට තව නීසකයක්.  

පසුගිය කාලනේ අපි නකොළඹ විනරිධතාවක් සූොනම් කර 
සකිනයදී ඒකට නසෞඛය නීසක රීසක ොලා, නපොලීසිය නයොෙවලා ඒකට  
කරන්න ඕනෑ බලපෑම් සියලාලම කළා. පාස්ට් ප්රහාරය එලාල 
කළාට පසු දිනනේ ලදකාව පුරාම  barriers ොලා සකබුණා. අපි ඒක 
ෙැක්කා නන්. ඒ වන විට අනුරාධපුරයට 2,000කට එන්න කියලා 
උපන්දින සාෙයක් පවත්වා සකබුණා.  ඊළඟ ෙවනසේ ෙවලා කෑමටත් 
එනහමයි. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඒකට ගියාෙ  නැද්ෙ  මම 
ෙන්නන් නැහැ.  සමහරවිට ඔබතුමාට ආරාධනාවක් ලැනබන්නත් 
නැසකව ඇසක. ඊළඟ ෙවනසේත් 2,000කට ෙවලා කෑම දීලා සකබුණා. මා 
මිර නාමලා රාජපක්ෂ මැසකතුමා නප්රේක්ෂකයන් තුන්ොහක්, 
හාරොහක්, පන්ොහක් නුන්වලා  'අුමැසක මණීන්ෙ රාජපක්ෂ 
ට්සලානය'  නමින් පාපන්දු තරඟාවලියක් පැවැත්වූවා. එනහම නම් 
ඒකටත් අවසරයක් නැහැ, - 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

ගරු  ාමල් රාජාපක්ෂ මහතා (තරුණ හා ක්රීඩා අමාතය  

සාවර්ධ  සේබන්ධීකරණ සහ අධීක්ෂණ අමාතය සහ 

ඩිජිටල් තාක්ෂණ හා වයවසාය සාවර්ධ  රාජාය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ - இமளஞர் மற்றும் 

விமளயாட்டுத்துமற அமமச்ெரும் அபிவிருத்தி ஒருங்கிமணப்பு 

பமற்பார்மவ அமமச்ெரும் டிஜிட்டல் சதாழில்நுட்பம் மற்றும் 

சதாழில்முயற்ெி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமமச்ெரும்) 

(The Hon. Namal Rajapaksa - Minister of Youth and Sports, 
Minister of Development Coordination and Monitoring and 
State Minister of Digital Technology and Enterprise 
Development) 

Madam, I rise to a point of Order.  මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමියනි,  එතුමා මනේ නම සඳහන් කළා.  

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ෙැන් ඔබතුමා නසෞඛය අමාතයාදශනයන් 

ඉලාලීමක් කරනවා ෙ, cricket matchesවලටයි, ්රීඩා තරුවලටයි 

නසනඟ එන එක නවත්වන්න කියලා? [බාධා කිරීමක්] - නැහැ, 

ඔබතුමා ඉලාලීමක් කරනවාෙ  නැද්ෙ කියලා විතරක් කියන්නන 

නකි. ෙැන් ඔබතුමා ඒක නන් සඳහන් කනළේ. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මම කථා කරන්නන්, ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි ුැන. 
 

ගරු  ාමල් රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, මම ු ත මන්ත්රීතුමානුන් 

ඇහුනේ, ්රීඩා තරු නරඹන්න නප්රේක්ෂකයන්ට අවසර නෙන එකට 

වි තද්ධ ෙ  නැද්ෙ කියලායි. වි තද්ධ ෙ  නැද්ෙ  කියන්න. ඔේ ෙ, 

නැද්ෙ?  
 

ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ෙැන් නකො න්ම කිේනවොසකන්, නම් පාර්ලිනම්න්තුනේත් 

සකනබන්නන් නීසක නෙකක්. ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි කියන එක 

ඉස්නසලාලාම නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ ඇසක කරන්න. නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේත් එක නීසකයක් නැහැ.  නම් පාර්ලිනම්න්තුනේත් 

ආේඩු පක්ෂනේ අයට එක නීසකයක්; විපක්ෂනේ මට එක නීසකයක්. 

නමතැන දී ඉතා පැහැදිලිව මම කියන්නන් නමයයි. ිඑක රටක්-එක 

නීසකයක්ි සකනබනවා නම්, අනේ විපක්ෂය සම්බන්ධනයන් කටයුතු 

කරන ආකාරයටම  ආේඩු පක්ෂනයන් සදවිධානය කරන නද්වලා 

සම්බන්ධනයනුත්  ඒ විධියටම ක්රියාත්මක  නවන්න ඕනෑ.  ඒක 

්රීඩා උත්සවයක් ෙ, කන න නපරහැරක් ෙ, birthday party එකක් ෙ 

කියන එක අපට අොළ නැහැ. ඒකයි මම කියන්නන්. 
 

ගරු  ාමල් රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 
ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම ඔබතුමානුන් ප්රශ්නයක් ඇහුවා. සරල 

ප්රශ්නයක් ඇහුනේ. ඔේ ෙ, නැද්ෙ කියලා කියන්න නකි. 

ඔබතුමන්ලා උනද්  ිෂණ කරනවා.   ්රීඩා තරුවලට නසනඟ එන 

එකට ඔබතුමන්ලා ඉ සියා කරන්න එපා. නමොකෙ, 

උද්න ිෂණයයි, ්රීඩා තරුයි කියන්නන් නෙකක්. නම් නෙක 

පටලවා ුන්න එපා.  
 

ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 
ු ත ඇමසකතුමනි, කන න නපරහැරක් ෙ, ්රීඩා උත්සවයක් ෙ, 

උද්න ිෂණයක් ෙ කියන ප්රශ්නය නනොනවයි නමතැන සකනබන්නන්.  

ජනතාව එකතු නවනවා ෙ නැද්ෙ කියන ප්රශ්නයයි නමතැන 

සකනබන්නන්. එතනකොට, නසෞඛය නසේවා අධයක්ෂ ජනරාලා  

කියනවා එවැනි අවසරයක් ලබා දීලා නැහැ කියලා. අපි එවැනි 

නෙයක් කළා නම්, නපොලීසිනයන් අප අත්අඩදුණවට ුන්නවා. ඊට 

පස්නසේ නඩු ොනවා. එත නකොට අපට උසාවි යන්න නවනවා. නත් 

ඔබතුමන්ලාට එනහම නවන්නන් නැසක ප්රශ්නයක් තමයි අපට 

සකනබන්නන්. ඒක නිසා ක තණාකරලා නම්ක විවාෙයක් කර ුන්න 

එපා. 

 
ගරු  ාමල් රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, එතුමා සම්පූර්ණනයන්ම ු ත 

සභාව නනොමඟ යවනවා. ක්රිකටි තරුාවලියකට නවන්න පුළුවන්, 

football match එකකට නවන්න පුළුවන්, vaccine doses 
නෙකම ුහපු, fully vaccinated නකනනට්ට තමයි, පිටිටනියකට 
එන්න අවසර නෙන්නන්. එතුමන්ලා මිනිස්සු නුනැලාලා නබොන්න 

දීලා උද්න ිෂණය කරනනකොට vaccines ුහපු අය පමණක් 

නේන්නන් නැහැ. ක තණාකරලා සභාව නනොමඟ යවන්න එපා, 

ජනතාව නනොමඟ යවන්න එපා. නමොකෙ, ්රීඩා තරුාවලියක් 

බලන්න නසනඟට එන්න අවසර දීලා සකනබන්නන් vaccine doses 
නෙකම ුත්, fully vaccinated අයට පමණයි. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ු ත ඇමසකතුමනි, මමත් ්රීඩා කරපු, ්රීඩාවට ආසා කරන 

පුද්ුලනයක් කියලා ඔබතුමාත් ෙන්නවා. ඒ ුැන විවාෙයක් නැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] නත්, නමතැන අවසර ලබා දීලා සකනබන්නන් 
්රීඩාව පවත්වන්න. නත්, ඒකට නප්රේක්ෂකයන්ට -  

spectatorsලාට - ඒමට අවස්ථාවක්- [බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, නම් මන්ත්රීතුමාට කථා කරන්න 

ඉඩ හ න්න. 

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

අමේ ඇමසකතුමානේ නම සඳහන් කරපු නිසා තමයි අවස්ථාව 

නෙන්න  වුනේ. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

නම සඳහන් කළාට විසි පාරක් නම සඳහන් කළාෙ? එක පාරක් 

නම සඳහන් කරන්න ඇසක. ඒක හ , කමක් නැහැ.  

එණීදී අවසර ලබාදී සකනබන්නන් ්රීඩාව පවත්වන්න. හ ෙ? එම 

නිසා එතැන ්රීඩා තරුය පවත්වන්න පුළුවන්. නත්, ්රීඩා 

තරුය පවත්වනවා කියලා නප්රේක්ෂකයන් ෙහස් ුණනක් නේන්න 

බැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු විමල් වීරවාශ් මහතා   
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa ) 

I rise to a point of Order. 

103 104 



2021  නනොවැම්බර්  23  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, එතුමා ණීතානුන ඉන්නන් 

කට කැනපන්න  නලා නුනාවාම fully vaccinated කියලා. එනහම 

vaccines නෙන්නන් නැහැ. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
That is not a point of Order. 
 

ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ෙැන් නමනහම නෙයට්ත් සකනබනවා නන්. නමතැන ආේඩුව 

විනේනනය කරලා, ජනාධිපසක විනේනනය කරලා, නබො තවට මාධය 

සාකච්ඡා පවත්වලා, “නබො ත නටික්” නුොඩක් ොලා- [බාධා 
කිරීමක්]  

 

ගරු  ාමල් රාජාපක්ෂ මහතා  
(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Namal Rajapaksa) 

ු ත හර්ෂණ රාජක තණා මන්ත්රීතුමනි, ක්රිකටි තරුාවලිවලටත් 
සියයට 3ෙක් fully vaccinated අයට එන්න නසෞඛය අමාතයාදශය 
අවසර දීලා සකනබනවා. [බාධා කිරීමක්]  ඔබතුමා ප්රශ්නයක් අහපු 
නිසායි උත්තරය දුන්නන්. නැත්නම් ඔබතුමාට පේ වැනඩ්. ඔබතුමා 
නනොමඟ ගිණීලාලා සකනබන්නන්. 

 

ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, ක තණාකරලා නමතැනදි  

අසාධාරණයක්  කරන්න එපා. නම් රනටි ජනතාව නම්ක බලානුන 

ණී යාම නත්නරයි, “එක රටක්-එක නීසකයක්” නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේත් නැහැ කියන එක. හ ෙ? ඒක නම් 

පාර්ලිනම්න්තුනේත් නැහැ. තන්නාන්නසේලාට එක නීසකයක්, අපට 

තව නීසකයක්. එතනකොට අණීදසක අනේ මිනිස්සුන්ට නමොන එක 

රටක් - එක නීසකයක්ෙ? ඒකයි මම කිේනේ, ආේඩු පක්ෂයට එක 

නීසකයක්, අනනක් අයට තව නීසකයක් කියලා. නම්ක තමයි 

යථාර්ථය. නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ නවන නද්ම තමයි, 

පාර්ලිනම්න්තුනවන් පිටතත් නවන්නන්. විපක්ෂය යම් 

විනරිධතාවක් කළා නම්, ඒවාට බාධා එලාල කළා නම්, ඒ 

නහේතුවම බලපානවා, ආේඩු පක්ෂනයන් සදවිධානය කරන 

නද්වලටත්. ඒ නිසා මම නමතැනදි කියන්නන්, ආේඩු පක්ෂනයන් 

සදවිධානය කරන නද්වලට එනහම නෙයක් නැහැ කියලායි. ඒක 

තමයි අෙ අනේ රනටි ආේඩුම වයවස්ථාවටත් නවලා සකනබන්නන්.  

මම කථා කරමින් ණී නේ නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුව, අලාලස ්

නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභාව පිළිබඳවයි.   අපට 

පැහැදිලිවම ෙකින්න ලැනබනවා, ආේඩු පක්ෂයට ණීතවත් මැසක-

ඇමසකව තන්නේ නඩු, ආේඩු පක්ෂයට ණීතවත් පුද්ුලයන්නේ නඩු 

ඉලාලා අස් කරනුන සකනබන බව. ඒ වානේම වයාපා කයන්නේ 

නඩු ඉලාලා අස් කරනුන සකනබනවා. එතනකොට, එතැන ුැටලුවක් 

සකනබනවා නන්. තාක්ෂණික නහේතු මත නම් නම් නඩු ඉලාලා අස ්

කරනුන සකනබන්නන්, ඒ තාක්ෂණික නෙිෂ නිවැරැදි කරලා නැවත 

නඩු පවරන්න පුළුවන්. නත්, ඒ නඩු නැවත පවරන්නන් නැසක 

ප්රමාෙයක් සකනබනවා. එනහම නවන්නන් නද්ශපාලන නහේතු නිසාය 

කියන සැකය නම් රනටි ජනතාවට, අපට සකනබනවා. ඒ ුැන 

විවාෙයක් නැහැ. ඒකට ප්රධානම නහේතුව නමොකක්ෙ? අෙ ඒ ස්වාධීන 

යැයි කියන ආයතන පත් කිරීනම් ඉඳලාම ස්වාධීනත්වය දූෂණය 

නවලා සකනබනවා. එො පාර්ලිනම්න්තුනේ ආේඩුම වයවස්ථා 

සභාවක් සකබුණා. ආේඩුම වයවස්ථා සභානවන් තමයි ඒ කටයුතු 

කනළේ. ස්වාධීන නකොමිෂන් සභාවලට සාමාජිකයන් පත් කනළේ ඒ 

ආේඩුම වයවස්ථා සභානවන්. හැබැයි, අෙ එනහම නෙයක් 

නවන්නන් නැහැ.  

මීට  ක නවලාවකට කලින් ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමාත් 

කිේනේ, නකිලා එකක් දීලා එන්න කියලා, වැඩ ඇ ලා එන ුමන් 

එන්න පුළුවන්ෙ කියලා අහලා, ඒ ආවාම නත් එකක් එනහම  නලා 

පත්වීමක් නෙනවා කියලායි. ඔන්න ඔනහොම තමයි අෙ පත්වීම් ලබා 

නෙන්නන්. ඒ කටයුත්නත් ුැටලු තත්ත්වයක් සකනබනවා. හැබැයි, 

නමතැන භයානක නෙයක් සකනබනවා. අපි තන්නාන්නසේලා නම් 

ුැන විවාෙ  කරයි. නත්, GSP Plus සහනාධාරය නම් නහේතු නිසා 
නැසක වුනණොත්- [බාධා කිරීමක්] මට නාමලා රාජපක්ෂ ඇමසකතුමා 
විනා ල තුනක් ලබානෙයි, බාධා කළාට.  

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට අමතර මිනිත්තුවක කාලයක් ලබා දීලා සකනබනවා, 

ු ත මන්ත්රීතුමනි. ඒ අමතර කාලයත් ෙැන් අවසානයි. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

නම් ුැටලු  නිසා අනේ රනටි ජනතාවට නමොකක්ෙ නවලා 

සකනබන්නන්? නම් ක තමය තන්නාන්නසේලා නුවනවා නම් කමක් 

නැහැ. නම් ක තමය නුවන්නන් නම් රනටි මිලියන 22ක ජනතාව 

නන්. අන්න ඒක නන් ුැටලුව. අෙ ඇසක නවලා සකනබන තත්ත්වය 

ඒක නන්. අෙ ජනතාව ජීවත් නවන්න බැ  තත්ත්වයකට පත් නවලා 

සකනබනවා. GSP Plus සහනාධාරයත් නැසක නවලා 

කර්මාන්තශාලා  ක වැසී නුන ගිනයොත් නමොකක්ෙ නවන්නන්? 

එතනකොට නම් රනටි ජනතාවට තන්නාන්නසේලානේ නුවලාවලෙ 

රැකියාව කරන්න නවන්නන්? අෙ ජනතාවට ජීවත් නවන්න විධියක් 

නැහැ. කෑම  ක කන්න, එළවලු  කක් ුන්න විධියක් නැහැ.. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත එම්.යූ.එම්. අලි සේ  මැසකතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු හතක 

කාලයක් සකනබනවා.   

 
 

[අ.භා. 2.37] 

 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා (අධිකරණ අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி - நீதி அமமச்ெர்) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry - Minister of Justice) 

මූලාසනා තඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, අසකු ත ජනාධිපසකතුමානේ 

සහ ු ත අුමැසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධනයන් කථා 

කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ුැන ඔබතුමියට  ස්තුසකවන්ත නවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, විනශේෂනයන්ම මම නම් 

කාරණය කියන්න ඕනෑ. පසුගිය කාලය තුළ නරේෂ්ඨාධිකරණයට 

සහ අභියානනාධිකරණයට කරපු පත්කිරීම් සියලාලක්ම ු ත 

අග්රවිනිශ්නයකාරතුමා සහ නීසකපසකතුමා විසින් recommend කරපු 

අයනුන් නතිරා නුන ඒ  ක්නෂේරය තුළ ඉන්න අයනුන් ට්සලතා 

පූර්ණ අය තමයි පත් කර සකනබන්නන්. පසුගිය ආේඩුව පූර්ණ 

කාලීනව දූෂණ මර්ෙන කමිටුවක් කියලා එකක් ොනුන ඒකට 

නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුනේ පුද්ුලයනුත් සම්බන්ධ කරනුන 

කවොවත් නනොසකබුණු විධියට නතිරලා, නේරලා, නපරළා 

මිනිසුන්ට නඩු ෙැම්මා. ඊට ුැළනපන විධියට අලුසකන් උසාවි 

හැදුවා; නීසක සදනශිධනය කළා. ඒ  නඩු ොනනකොට ොන්නන් 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

නඩුනේ සකනබන  ක තණු මත නනොනවයි, පුද්ුලානුබද්ධව. ඒ නඩු, 

ඒ කාලනේ ඇහුවත් නිෙහස් නවනවා; ඊට පසුව වුණත් නිෙහස් 

නවනවා.  

පසුගිය ආේඩුව කාලනේ ජනාධිපසකතුමා පත් වීමට නපරම 

නජොන්ස්ටන් ඇමසකතුමානේ නඩුව ට් තණෑුලදී දිනනන් දිනම 

ඇහුවා. අහලා, එතුමා නිනෙොස්නකොට නිෙහස් කළා. ඒකට 

කවු තවත් බලපෑම් කළාෙ? ඊට පසන්සේ ුාමි ක නසනරත් මහත්තයා 

ඇතුළු තවත් කිණීප නෙනනට්ට වි තද්ධව විනශේෂ අධිකරණනේ ෙැමූ 

පළවැනි නඩුව සකබුණා. මම ඒකට නපනී සි යා. ෙවස් ෙ8ක් ඒ 

නඩුව ඇහුවා. එතුමා සියලු නනිෙනාවලින් නිනෙොස්නකොට නිෙහස් 

කළා. ඒ, පසුගිය ආේඩුව කාලනේ. නද්ශපාලන නහේතු මත නබො ත 

නඩු ොනනකොට අනිවාර්යනයන්ම නිෙහස් නවනවා තමයි.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, ඇත්ත වශනයන්ම ඒ කිසිම 

නඩුවක නනිෙනාවක් නැහැ. වදනාවක් වුණා කියලා නකොනහේවත් 

සාකච්ඡා නවන්නන්ත් නැහැ. එකක, ලිත ුැහුවා කියලා සකනබනවා. 

තව එකක, දුේපත් මිනිසුන්ට ෂීටි නබදුවා කියලා සකනබනවා. තවත් 

එකක, ප්රානද්ශීය සභාවලට බට දුන්නා කියලා සකනබනවා. තවත් 

එකක, සිලා නරදි නබදුවා කියලා කියනවා. හැම නඩුවකම 

කියනවා, නඩු ොලා නනිෙනාවට ලක් කරපු පුද්ුලයන් 

 තපියලක්වත් අයුතු නලස පාවිච්චි කරලා නැහැ කියලා. නීසකඥයට් 

වශනයන් මට කියන්න පුළුවන්, එවැනි නඩු ඇහුවත් 

අනිවාර්යනයන් සියයට 99ක්ම නිනෙොස්නකොට නිෙහස් නවන එක 

තමයි නවන්නන් කියලා. නීසකපසකතුමා බලනවා ඇසක, හැම ොම නඩු 

ොලා පරදිනවා නන්ෙ කියලා. ඒ ුැන කලාපනා කරලා බලලා 

සමහර නඩු නිෙහස් කරනවා ඇසක. ඒවාට අනේ කිසිම සම්බන්ධයක් 

නැහැ. ඒවාට අපි කිසිම විධියකට මැදිහත් නවලාත් නැහැ.   

 
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

Madam Presiding Member, I rise to a point of Order. 
 
ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

කිසිම point of Order එකක් නැහැ. නිෙහස් කරන්න දීපු order 

එකකට අපි කිසිම ආකාරයකට මැදිහත් නවලාත් නැහැ.  

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත හර්ෂණ රාජක තණා මහතා. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා 
(மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ු ත ඇමසකතුමනි, උසාවිනයන් නිෙහස් කරනවා නම්, ඒක 

නවනම කථාවක්. 

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ඒක point of Order එකක් නනොනවයි. ු ත ඇමසකතුමා කථා 

කරන්න. 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජනාධිපසක ධුරය භාර ුත්නත් 

2019 නනොවැම්බර් මාසනේ. ඒ නවනනකොටත් ලදකාව අභිනයිු 

රැසකට හුණ දී අවසන්. මණීන්ෙ රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමානේ 

කාලය තුළ යුද්ධය මැෙ සියයට 7.2ක සාමානයයක පැවැසක 

ආර්ිතක නේුය, යහ පාලන කාලය අවසන් වන විට සියයට 

2.4කට කඩා වැටුණා. ඒ කාලනේදී යුද්ධයක් පැවැසකනේත් නැහැ.  

ඒ කාලය තුළ රට ආර්ිතකමය වශනයන් වැටුණා පමණක් 

නනොනවයි, බුද්ධි අදශ විසින් 97 වතාවක් ෙැනුම් දී සකිනයදීත් 

වළක්වා ුත යුතුව සකබූ පාස්ට් ප්රහාරය වළක්වා ුැනීමට 

අනපොනහොසත් වීම නහේතු නකොටනුන රට විශාල අර්බුෙයකට ඇෙ 

ෙැණා. ආනයිජන නැවතුණා. මිනිසුන්නේ සිත් තුළ සකබුණු 

බලානපොනරොත්තු කඩා වැටුණා. ජනතාව අතර සකබුණු සාමයට, 

සදණීිමයාවට ම ත පහරක් වැදුණා. විනද්ශ සදනාරකයන්නේ 

පැමි කම ශීඝ්ර නලස පහළ වැටුණා. නුොවි ජනතාවට තමන්නේ 

නිෂ්පාෙන සඳහා සහසකක මිලක් නනොසක නම නහේතු නකොටනුන 

ඔවුන් ආර්ිතක වශනයන් වානේම විශාල වශනයන් මානසිකව ිනඳ 

වැටුණා. ඒ කාලනේ නුොවීන් තම ණය නුවා ුත නනොහැකි 

තත්ත්වයකට පත් වුණා.  ඒ නිසා තමයි අසකු ත ජනාධිපසකතුමා 

රජය භාරනුන නක  කාලයක් තුළ ජාසකක ආරක්ෂාවට 

ප්රඛත්වයක් ලබා දීලා, බුද්ධි  අදශ ශක්සකමත් කරලා, ජාසකක 

ආරක්ෂාව සම්බන්ධනයන් කළ හැකි සියලාල ඉටු කිරීම සඳහා 

අවශය සැලසුම් ඉදි පත් කරලා,  ඒ කටයුතු  ශක්සකමත්ව ඉදි යට 

නුන යෑම සඳහා අවශය යාන්රණය මහ නපොනළොනේ යථාර්ථයක් 

බවට පත් කරලා සකනබන්නන්. 

කඩා වැටුණු ආර්ිතකය නුොඩනැදවීම සඳහා නපෞද්ුලික 

අදශය හවුලා නකොටනුන ආනයිජන පුළුලා කිරීමට, නිෂ්පාෙන 

ආර්ිතකය වැ ලදියුණු කි මට, නපෞද්ුලික අදශය දි මත් වන 

ආකාරනේ වැඩසටහන් දියත් කර ුැනීමට වැඩසටහන් රාශියක් 

දියත් කර සකනබනවා. උොහරණයක් නලස වැටි බද්ෙ අඩු කළා. 

ආොයම් බද්ෙත් අඩුනකොට සකනබනවා. විදුලි සදනද්ශ බද්ෙ අඩු කළා. 

ඒ සියලානලන්ම බලානපොනරොත්තු වුනේ, Madam Chairperson, 
to give an impetus to a struggling and sluggish economy 
and to promote investment. 

 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Minister, you have two more minutes. 
 
 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

How many minutes? 
 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Two more minutes. 

 
ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

Altogether, how many minutes have been allotted to 
me? 

107 108 

[ු ත  එම්.යූ.එම්. අලි සේ   මහතා] 
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ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Seven minutes for you. 
 

ගරු එේ.යූ.එේ. අලි සේරි මහතා  
(மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி ெப்ாி) 

(The Hon. M.U.M. Ali Sabry) 

I am just starting my speech. - [Interruption] 
Anyway, I will continue. 

එවන් වකවානුවක තමයි වත්මන් ජනාධිපසකතුමානේ ධුර 

කාලනේ මාස තුනක් යන විට අපි කවු තත් බලානපොනරොත්තු 

නනොවූ, අප කිසිනවට්ට පාලනය කරුත නනොහැකි වූ නලිකනේ 

සුපි  බලවතුන් පවා ෙණ ුැස්සූ නකොනරිනා උවදුරට මේිනම 

භාජන  වුනේ. නකොනරිනා නහේතු නකොටනුන ශ්රී ලදකාවට 

ලැනබන නද්ශීය ආොයම් නමන්ම විනද්ශීය විනිමය ෙ කඩා වැටුණු 

බව අපි හැනමිම ෙන්නා කාරණයක්. 

අනේ රනටි ුණවන් නතොටුපළවලා වසා ෙමන විට, විනද්ශ 

සදනාරකයන්නේ පැමි කම සියයට 100ක් නැසක නවලා ගියා. ඒ 

නහේතුව නිසා විතරක් 2020 වසනර්දී ආර්ිතකයට විනද්ශ විනිමය 

නලස වූ පාඩුව ඇනම කානු නඩොලර් ිනලියන හතරකට ආසන්නයි. 

රට අභයන්තරනේ ආොයම, රට වසන විට - lockdown කරන විට 

- මමනයන් අඩු වන බව අපි සියලුනෙනාම ෙන්නවා. රනටි 

විනද්ශ විනිමය ආරක්ෂා කර ුැනීම සඳහා ආනයනය සීමා කරන 

විට ඒ හා සානේක්ෂව නර්ුණව හරහා ලැනබන ආොයම ෙ අඩු වන 

බව අප වටහා ුත යුතුයි. ඒ හා සමුාමීව බදු ආොයනම් අඩු වීමක් 

නමන්ම, සුරාබදු ආොයනම් අඩු වීමක් ෙ පැහැදිලිවම ෙැක ුන්නට 

හැකියි. එවන් අභිනයිුාත්මක ප සරයක් තුළ විවිධ ක්නෂේරවල 

අප ඇසක කරනුන ඇසක ප්රුසකය නෙස සහ ුන්නා ලෙ තීන්දු තීරණ 

පිළිබඳව මැදිහත් සිසකන්, උපහාස, අපහාස ඉවත් නකොට සාධනීය 

නලස සලකා බලන විට ප්රානයිගිකව මිමිනේ පවසකන තත්ත්වය 

තුළ අපට සෑහීමකට පත් විය හැකි බව සාධාරණ මිනිසට්නේ 

නකිණනයන්, පක්ෂ පාට නදෙ යකින් නතොරව රට ුැන ණීතන ඕනෑ 

නකනනට්ට නපනනනු ඇසක. ඒ සම්බන්ධනයන් මා නතිරාුත් 

ක්නෂේර කිණීපයක අපි ඇසක කරනුන ඇසක ප්රමිසකය හා ලබා දී ඇසක 

ප්රඛතාව පිළිබඳව වනන කිණීපයක් සඳහන් කළ යුතු වනවා.  

එක පැත්තකින් රාජය ආොයම නද්ශීය හා විනද්ශීය වශනයන් 

කඩා වැනටද්දී, විනද්ශීය බලවතුන්නේ ආර්ිතකය පවා ෙැ ල නලස 

පීඩාවට ලක් නවද්දී,  වියෙම වැ ලවීනම් අසකවිශාල අභිනයිුයකට 

අනේ රටට හුණ නෙන්න සිදු වුණා. නකොවිඩ් තත්ත්වය මධයනේ 

ආර්ිතකය කඩා නනොවැටී රැකනුන රාජය නසේවයට එක දිනක් නහි 

වැටුේ නිසි නවලාවට නනොනුවා නනොසිට, නසෞඛයය නෂේරයට හා 

එන්නත්කරණයට ආනයිජනය කිරීම නිසා ආොයම අඩු නවද්දි, 

වියෙම වැ ල වීනම් ප්රවණතාවක් ඇසක බව අප වටහා ුත යුතුව 

සකනබනවා. ට්මන පක්ෂයක් බලනේ සි යෙ රාජය පාලනය හා 

කළමනාකරණය යන්නනන් අෙහස් කරන්නන් රජයට හා 

භාේඩාුාරයට ලැනබන ආොයම කළමනාකරණය කර ුැනීම 

සඳහා, එය වියෙමට ුළපා ුැනීම සඳහා කටයුතු කිරීමයි. එම නිසා 

නක  කාලීනව ලාභ ප්රනයිජන බලානපොනරොත්තු වී ුැල ය 

අමන්ොනන්ෙයට ලක් කරන්නට, සටන් පාඨ නුොඩනඟන්නට 

නනොව, නක කාලීන, ජන්රිය නලොසින්ජර් නබදීනම් රාජය 

කළමනාකරණය නවනුවට දීර්  කාලීනව රට සදවර්ධනයට නයො 

කරන වැඩ පිළිනවළකට නයො කිරීමට පක්ෂ විපක්ෂ අපි 

සියලුනෙනාම එක්විය යුතු කාලය පැමිණ සකනබන බව මා ප්රකාශ 

කරනවා.  

අසකු ත ජනාධිපසකතුමානේ ප්රසකපත්සක ප්රකාශය තුළ නමන්ම 

ක්රියානවන්ෙ අධයාපනය සඳහා විනශේෂ ප්රඛතාවක් ලබා දී 

සකනබනවා. අධයාපනය තුළින් පමණක් රටට දීර්  කාලීන, 

සකරසාර සදවර්ධනයකට හා අභිවෘද්ධියට මඟ පාෙන බව 

වටහානුන සකනබනවා. ඒ සඳහා ෙැවැන්ත ආනයිජන සිදු 

කරමින් සකනබනවා. වසර 28ක් පුරා විසඳන්නට බැ  නවච්න 

ුණ ත වැටුේ විෂමතාව ඉවත් කිරීම සඳහා අභිනයිු මැෙ 

ජනාධිපසකතුමා, අුමැසකතුමා සහ ෙලා ඇමසකතුමා ප්රඛ රජය 

මිලියන සකස්ොහක ෙලක් අය වැනයන් නවන් කර සකනබනවා. 

නම් අභිනයිුාත්මක කාලය තුළ තමන් ුැන පමණක් 

සිතන්නන් නැතුව, දීර්  කාලීනව රනටි ස්ථායිතාව හා වර්ධනය 

පිළිබඳ  සිතා බලා, නමම අවස්ථාව ප්රනයිජනයට අරනුන 

අධයාපන ක්නෂේරනේ විශාල නපරළියක් සහ විේලවයක් ඇසක 

කිරීමට අප වුබලා ුත යුතු වනවා. 

ශ්රී ලදකාව තුළ සකනබන, මා නපර සඳහන් කළ ආර්ිතක 

අභිනයිු තුළ වුවෙ, අසකු ත ජනාධිපසකතුමා සහ අුමැසකතුමා 

ජනතාවනේ නසෞඛයයට ලා තැන ලබා දුන්නා. ව න් වර නවනස ්

වන, ව න් වර තීව්ර වන, ව න් වර ස්වරූපය නවනස් කරන  තදු ත 

වයිරසනේ අභිනයිු මැෙ රට ආරක්ෂා කර ුැනීම සඳහා සහ 

ජනතාවනේ ජීවිත ආරක්ෂා කර ුැනීම සඳහා නසෞඛයය අදශයට 

අසකවිශාල ආනයිජනයක් කිරීමට රජය කටයුතු කර සකනබනවා.  

නම් වනනකොට එන්නත්කරණය අසකන් අපි දියුණු රටවලා හා 

සමානව නහි ඊට වඩා ඔේබට ගිණීන් සකනබනවා. Booster shot 

එකට්ත් ලබා නෙන තත්ත්වයට අපි පත් නවලා සකනබනවා. ඒ 

පිළිබඳව අපි රටක් වශනයන් ආඩම්බර විය යුතුයි. විවිධ රටවලින් 

අපට උකහාුත හැකි අත්ෙැකීම් හා පාඩම්වලින් රාජය අදශනේ 

දූෂණය හා නාස්සකය අඩුනකොට, කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැදවීම 

සඳහා ඇසක නහොඳම නමවලමක් නලස තාක්ෂණය හඳුනාුත 

හැකියි. 

ඉසකහාසනේ නපර නනොවූ විරූ නලස ජනාධිපසකතුමා 

නපෞද්ුලිකවම  ලජිටලාකරණය සඳහා විශාල ොයකත්වයක් හා 

උනන්දුවක් ෙක්වන බව පැහැදිලිවම නපනනන්නට සකනබනවා. 

අන්තර්ජාල පහසුකම් ලදකාව පුරා තීව්රනකොට පාසලා අධයාපනය 

සඳහා අභිනයිුාත්මක කාලයක් තුළ එය සම්බන්ධ කර ුැනීම, 

රාජය ආයතන  ලජි ටලාකරණයට ලක්නකොට නසේවා සැපයීම වඩාත් 

කාර්යක්ෂම කිරීම, ශ්රී ලදකා නර්ුණව, බැදට් ජාල, ඉඩම් ලියාපදිදචි 

කිරීනම් කාර්යාලය, සමාුම් මැදුර, දිස්සකක් නලාකම් කාර්යාල 

ඇතුළු අධිකරණ පද්ධසකය ම මනයන්  ලජිටලාකරණය කිරීම 

සඳහා නපර නනොවූ විරූ නලස විශාල ප්රයත්නයක් ෙරන බව සහ ඒ 

සඳහා ආනයිජනය කරන බව ඉතා ආඩම්බරනයන් කියන්නට 

පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, කාල නේලාව නැසක නිසා 

මනේ කථානේ ඉසක  නකොටස සභාගත* කරනවා.  

ඇනම කානේ ණීටපු ජනාධිපසක හැරී ටෲමන් මහතා කළ 

ප්රකාශයකින් මම මනේ කථාව අවසන් කරනවා.  

“Let us keep our eyes on the issues and work for the 
things we all believe in. Let each of us put our country 
ahead of our party, and ahead of our own personal 
interests”. එනම්, ිඅප ප්රානයිගිකව හුණ නෙන සැබෑ 
අභිනයිුවලට නනත් නයො කර. අපි විශ්වාස කරන ෙර්ශනය 
නවනුනවන් නපනී සි . අප අපනේ පක්ෂයට නපර රට ුැන 
ණීත. අප අපනේ ආත්ම ලාභය හා අනේක්ෂාවන්ට නපර රනටි 
නපොදු යහපතට ප්රඛත්වය නෙ.ි  

නබොනහොම ස්තුසකයි. 
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—————— 
* කථාව අවසා මේ පළ කර ඇත. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පාර්ලිනම්න්තුව 

සභාමේසය මත තබ  ලද කථාමේ ඉතිරි මකොටස  
ெபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்ெிய பகுதி:: 

Rest of the speech tabled: 

විවිධ රටවලා තම ඉසකහාසය තුළ නමවැනි අභිනයිුාත්මක තත්ත්වලවලට 

හුණ දී සකනබන බව ඉසකහාසය අධයයනය කරන විට නහොිමන් පැහැදිලියි. 

ඇනම කාව 1930දී විශාල ආර්ිතක අවපාතයකට ලක් වුණා. ළු නලිකයම 

නෙවන නලික යුද්ධනයන් පසුව ආර්ිතකව කඩා වැටුණා. 1998 වර්ෂනේ එවකට 

Tiger Economies නලස වි තොවලිය ලබා සකබූ මැනලාසියා ව, තායිවානය ඇතුළු 

සම්පූර්ණ ආසියානු කඳවුරට අයත් රටවලා සියලාලක්ම කඩා වැටුණා. 

නකො යාව 1998 වර්ෂනේ ආර්ිතක අවපාතයට ලක් වී සම්පූර්ණනයන්ම 

බදනකොනලොත්භාවනේ අභිඛයට පැමිණුණා.  

නකනසේ නවතත්, එකී රාජයයන්ණී සියලුනෙනා පුරවැසියන් නලස එක්සත්ව 

එක්සිත්ව තම තමන්නේ යුතුකම් ඉටු කරමින් ෙැ ල කැපවීනමන් කටයුතු කරමින් 

ආත්මාර්ථය ඉවත්නකොට පරාර්ථකාමී නලස රට නෙස බලා කටයුතු කිරීම 

නහේතුනකොට නුන ඔවුන්ට ඉතා නක  කලකින් යළිත් එම ආර්ිතක 

අවපාතනයන් නුොඩ ඒමට හැකියාව ලැබුණා. 

එම නිසා අපි සියලුනෙනාම නම් අවස්ථානේදී පක්ෂ පාට නදෙවලින් 

නතොරව, පෙනම් විරණීත නනිෙනා හා ප්රසකනනිෙනාවලින් ඉවත් වී හුදු පුස ්සටන් 

පාඨ හා ුැල ය පිනවන ඉලාලීම් නවනුවට දීර්  කාලීනව රට සදවර්ධනයට 

නයො කළ හැකි නයිජනා හා විනේනන ඉදි පත් කළ යුතු කාලය එළැඹී ඇසක 

බව මම අවදකව විශ්වාස කරනවා. 

 
 

[2.47 p.m.] 

 

ගරු ජී.ජී. මපොන් ේබලේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. சபான்னம்பைம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Madam Chairperson, I wish to make a few comments 
with regard to four Commissions: the National Police 
Commission, the Delimitation Commission, the Human 
Rights Commission of Sri Lanka and the Election 
Commission.  

Madam, we are aware that the Delimitation 
Commission has suggested and is, in fact, about to take 
steps to annex an area which comprises 600 families in 
the Kebithigollewa Divisional Secretary's Division and an 
area which comprises 430 families from the Padaviya 
Divisional Secretary's Division, a total of 1,030 families 
from the North-Central Province, with the Vavuniya 
North Pradeshiya Sabha Division. These are all Sinhalese 
families. If this decision or the idea by the Delimitation 
Commission goes ahead, it will entirely change the 
demography of the Vavuniya North Pradeshiya Sabha 
Division. I think that is not a thing which ought to be 
done. I have raised this matter several times before. My 
Colleagues have also raised it. In fact, we have asked for 
an appointment to meet the Hon. Namal Rajapaksa with 
regard to this issue. That decision must be stopped 
immediately. Nothing must be done to change the 
demography of areas, Madam. I think that is something 
that the Delimitation Commission must keep in mind. In 
fact, one of the most important aspects that they must 
address themselves to is the fact that they must try and 
maintain demographies, especially considering the 
sensitive nature of the North and the East.  

A similar situation took place in 2017 where 1,600 
families from the Anuradhapura District were annexed to 

the Vavuniya North and as a result, five new Sinhalese 
Pradeshiya Sabha Members, till then never electable, got 
elected. So, I think it is very obvious. This happened also 
during the previous Government. We are not just blaming 
this Government, but what I am saying is that that sort of 
change in demographies is unacceptable. We hope that at 
least this Government brings in certain policies to 
maintain the status quo.  

The second matter is with regard to the Human Rights 
Commission and the National Police Commission. 
Madam, you are aware of Sri Lanka’s track record with 
regard to the police. Sri Lanka, I think, is number two in 
the world with regard to complaints of torture and such is 
the horrendous nature in which, unfortunately, the police 
conduct investigations. That is not something which is to 
be proud of. Because of the rampant nature of the way in 
which these investigations take place and the police act, 
what happens is, victims go and make complaints to the 
Human Rights Commission because obviously, when you 
go and make such complaints to the police itself, they do 
not accept those. So, when we go to the Human Rights 
Commission - I have personally experienced this - or 
when several victims whom we have directed to go to the 
Human Rights Commission to make complaints go there, 
the Commission is very reluctant to take such complaints 
and investigate.   

It is only under extreme pressure, where the victims 
have some sort of political overtones, that the 
Commission eventually agrees to take down a complaint, 
but once the complaints are taken down, nothing happens. 
A good example is the previous HQI of the Jaffna Police 
Station. He is notorious not only for violations under the 
Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment Act, but also for 
being so corrupt. There had been numerous complaints 
that had been made, but no actions were taken. On the 
contrary, he has, in fact, as of last month, got a 
promotion. That is the rather appalling state with regard 
to the complaints the Human Rights Commission 
receives.   

With regard to policing, we have - I do not know 
whether I can use the term “honourable” - anyway, the 
Hon. Minister of Public Security. There was an incident 
that took place to my Colleague, the Hon. Selvarajah 
Kajendren, who is an Hon. Member of this Parliament. 
The Hon. Selvarajah Kajendren wanted to pay his 
respects to a former member of the LTTE, but was not 
making it out to be an LTTE issue or did not try to 
encourage people to gather. He wanted to pay respects. 
He has been doing that repeatedly every year and 
likewise, he went alone. The OIC turned up there with a 
phone in one hand - this arrest came on the media -  
talking to the Minister concerned where the Hon. 
Selvarajah Kajendren was openly told - it can be heard 
through media video footages - that it was illegal for him 
to pay his respect when the Government has, in fact, 
announced that everyone can pay their respect provided 
that it is not to encourage the LTTE's identity. When the 
Hon. Selvarajah Kajendren went there, there were no 
banners or anything else and there was no fanfare. He 
was only going to light a lamp, where you had the OIC 
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talking to the Minister concerned and telling the Hon. 
Kajendren that he would be arrested if he lights a lamp. 
The Hon. Kajendren was subsequently arrested. There 
was no court order, he was arrested and at the time of 
arrest, the media covered it, where the OIC said that it 
was because he was purporting to remember an LTTE 
cadre. He was taken to the police station after the arrest, 
statements were recorded and ultimately, the Hon. 
Kajendren was released on police bail, not for trying to 
commemorate a fallen LTTE cadre, but because 
apparently, he had violated COVID rules. This is a blatant 
act where the OIC of that area should have been 
investigated by the National Police Commission and 
punished! It is an Hon. Member who had been treated in 
this way. He was manhandled and the OIC should have 
been punished, but to date, no action has been taken. This 
is what is happening to an Hon. Member of Parliament. 
You can just imagine what the situation is with regard to 
the thousands and thousands of victims who make 
complaints with absolutely no recourse to justice.  

Finally, Madam, I wish to make a few comments with 
regard to the Election Commission. During the course of 
the previous Government, the Constitutional Council was 
apparently neutral. I said “apparently” because the chief 
Opposition party at that time was part of the Government 
and likewise, even the JVP, we all know, was very close 
to the Government. Definitely the chief Opposition party 
was part of the Government. There can be no doubt about 
that.     

So, when you look at the composition of the previous 
Constitutional Council, of course, you would realize that 
it was completely lopsided. One has to call into question 
those appointments since the Council was not appointed 
as it was supposed to be appointed under the Seventeenth 
Amendment, which would have definitely made it 
independent. There were certain Amendments that were 
made under the Nineteenth Amendment, but even though 
it could have been independent, certainly the political 
realities of Parliament were such that I do not know 
whether it could be called “independent”. But anyway, 
the Election Commission was appointed by that 
Constitutional Council and one of the Commissioners of 
the Election Commission made it a point to take up a 
public position that called for boycotting an election. 
Boycotting a particular election must be completely 
disregarded and the people must, in fact, go and exercise 
their franchise. I think it was completely wrong for a 
member of the Election Commission to make that call 
because if a citizen wants to boycott an election, if he 
feels that he wants to protest at a certain election or does 
not feel that any of the options in that election are 
desirable, then he must be able to take up a political 
position as such. In India, for example, when you go to 
the elections, there is one option which says “none of the 
above”. Unless you have some way in which you can 
clearly state that you do not want to be a party to this sort 
of election process, boycotting is not an illegal position.  

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member you have two more minutes.  

ගරු ජී.ජී. මපොන් ේබලේ මහතා 
(மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. சபான்னம்பைம்)  

(The Hon. G.G. Ponnambalam)  

Yes, I am winding up Madam.  

It is, in fact, a highly democratic act to call for a 
boycott and exercise a boycott. When there was a public 
call for a boycott like what our party did during the last 
Presidential Election, for a Commissioner to sit in that 
office and contradict that position, I think, is completely 
wrong. So, once the Election Commission must ideally 
encourage people to vote, if there is a position that is 
being taken by any political movement, party or an 
activism which says that a boycott must be called for, 
then I think the Election Commission must be silent on 
the question of a boycott and must explain it to the people 
that that is also an option.  

So, these are some of the things, I think, the 
Government must take into consideration in the course of 
this Budget, in allocating funds and maybe, in bringing 
amendments to the relevant Acts, but the way in which 
the Human Rights Commission has been acting and the 
National Police Commission’s total inaction with regard 
to complaints of police brutality and torture are also 
things that must be addressed. Those are matters that go 
to the very fundamental nature of the citizen's security. 

Thank you.  
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Thank you.  ු ත සාුර කා යවසම් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 7ක කාලයක් සකනබනවා. 

 

 

[අ.භා.3.00] 

 

ගරු සාගර කාරියවසේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொகர காாியவெம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුව 

සම්බන්ධනයනුත්, අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන 

නකොමිෂන් සභාව සම්බන්ධනයනුත් විපක්ෂය නම් ු ත සභානේ 

කථා කරනවා අපි අහනුන සි යා. මමත් නීසකපසක 

නෙපාර්තනම්න්තුනේ ණීටපු රජනේ අධිනීසකඥවරනයක්. වසර 7ක් 

එණී නසේවය කරලා සකනබනවා. ඇත්තටම නීසකපසක 

නෙපාර්තනම්න්තුව කියන්නන්, අධිකරණය කියන්නන්, අපි 

නබොනහොම ු ත කරන, නබොනහිනෙනා ආෙරය කරන ආයතන 

නෙකක්.  නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුනේ නුෞරවය නකනලසුනේ, 

නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුව දූෂණය කනළේ කවුෙ කියන ප්රශ්නයට 

උත්තර නෙන්න ඕනෑ විපක්ෂයයි.  

අපි ෙන්නවා, පසුගිය යහ පාලන ආේඩුව කාලනේ ණීටපු 

නසොලිසිටර් ජනරාලා සුහෙ ුම්ලත් මැසකතුමා  අරලියුහ මන්දිරයට 

කැඳවලා, වි තද්ධවාදීන්ට නබො ත නඩු පවරන්න එතුමාට බලපෑම් 

කනළේ නකොනහොමෙ කියලා. ඒ විතරක් නනොනවයි. නීසකපසක 

නෙපාර්තනම්න්තුනේ ණීටපු අසකනර්ක නසොලිසිටර් ජනරාලාව යක් 

වන දිලා තක් ක ඩයස් විමසිදහ මහත්මියටත් බලපෑම් කළා. 

එතුමිය බලපෑමට ලක් කනළේ නකොනහොමෙ කියලා එතුමිය නම් රනටි 

ජනතාවට කියනවා අපි ෙැක්කා. අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

විමර්ශන නකොමිෂන් සභාව තුළින් නබො ත නඩු පවරා 

වි තද්ධවාදීන්ට අඩන්නත්ටිටම් කරන්න, ඔවුන් මැඩලන්න, නබො ත 

නඩු පවරන්න කියලා අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන 

නකොමිෂන් සභාව නමනහය වූනේ නකොනහොමෙ කියලා එතුමිය 

කිේවා. නම්වාට ඕනෑ කරන පිළිතු ත යහ පාලන රජය කාලනේම 

නම් රනටි ජනතාවට ලැබුණා. පසුගිය කාලනේ පැවරූ නඩු 

එකක්වත් ඇත්ත නඩු නනොනවයි; සාධාරණ නඩු නනොනවයි. 

තමන්නේ වි තද්ධවාදීන් මැඩලන්න ඕනෑ නිසා නබො ත නඩු 

නිර්මාණය කරලා කටයුතු කළා.  නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුවට 

බලපෑම් කරලා, අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් 

සභාවට බලපෑම් කරලා වි තද්ධවාදීන්ට එනරණීව නබො ත නඩු 

නුොනු නකනරේවා. ඒනක් නපරහැර යන්න පටන් ුත්නත්, 

කසකාරයන් ගිනේ යහ පාලන ආේඩු පාලන කාලනේදීමයි.  

ු ත නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු ඇමසකතුමාට වි තද්ධව පවරපු නබො ත 

නඩුව  තන්නාන්නසේලාට මතක ඇසක. තන්නාන්නසේලානේ 

ආේඩුව පැවැසක කාලනේදීමයි නඩුව ඇහුනේ. ඒ නඩුනේ තීරණය 

නමොකක්ෙ? නිනෙොස් නකොට නිෙහස් කළා. ඒ වානේම 

තන්නාන්නසේලානේ පාලන කාලනේ තව නබො ත නඩුවක් 

පැව තවා, ණීටපු ජනාධිපසක කාර්ය මේඩල ප්රධානී ුාමි ක නසනරත් 

මහතාට වි තද්ධව. තන්නාන්නසේලානේ කාලනේදීමයි ඒ නඩුවත් 

ඇහුනේ. ඒ නඩුනේ තීරණය නමොකක්ෙ? නිනෙොස් නකොට නිෙහස් 

කළා. ෙැන් නම් සිද්ධ නවමින් යන්නන්, එො සිද්ධ වූ වැරැද්ෙ නිවැරදි 

කිරීමයි. නමණීදී කිසිම වරෙක් නවන්නන් නැහැයි කියන එක අපි 

ඉතා විශ්වසනීයත්වනයන් කියනවා. තන්නාන්නසේලා නඩු 

පැව තනේ නකොනහොමෙ කියලා නම් රනටි ජනතාවට තවම මතකයි. 

රාත්රී 12.00 වන කලා උසාවි විවෘත කරලා තබා ුත්තා. අපට 

මතකයි, ු ත බැසිලා රාජපක්ෂ ඇමසකතුමා නකොනහොමෙ අත් 

අඩදුණවට ුත්නත් කියලා. අපට මතකයි, තන්නාන්නසේලා මහ 

නලොට්වට ිදූෂණ, වදනාි කියමින් පවරපු නඩු නමොනවාෙ කියලා. 

ලිත් වුයක් අච්චු ුැහුවාය කියලා නඩුවක් පැව තවා. ප්රානද්ශීය 

සභාවලට ුැලාවනයිස් බට නබදුවාය කියලා නඩුවක් පැව තවා. 

සමෘද්ධිලාභින්ට  තපියලා 2,ෙ00ක් වැනි ෙලක් නුේවාය කියලා 

නඩුවක් පැව තවා. නමන්න නම්වා තමයි පවරපු නඩු. නමවැනි 

නබො ත නඩු පැව තවාම ඒ නනිෙනාවලින් නිෙහස් කරන්නන් නැතුව, 

ඒ නනිෙනාවලින් නිනෙොස් කරන්නන් නැතුව, නම් රනටි අධිකරණ, 

නම් රනටි අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිසම නවන 

නමොනවා කරන්නෙ කියන ප්රශ්නය තන්නාන්නසේලා 

තන්නාන්නසේලානුන්ම අහුන්න ඕනෑ. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු නෙකක කාලයක් 

සකනබනවා. 
 

ගරු සාගර කාරියවසේ මහතා 
(மாண்புமிகு ொகர காாியவெம்)  

(The Hon. Sagara Kariyawasam) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමියනි, කථා කරන්න කාලය මදි.  

ඒ විතරක් නනොනවයි. නම් ු ත සභානේදී ඊවා වනසුන්ෙර 

මහත්මිය සම්බන්ධනයන් යම් කාරණයක් කිේවා. එය ඉතාම 

කනුාටුොයකයි. 

 ඊවා වනසුන්ෙර මහත්මිය කියන්නන්, අනේ අුමැසක මණීන්ෙ 
රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ batchmate නකනනක් බව අපි ෙන්නවා. 

හැබැයි, එතුමිය විතරක් නනොනවයි, දින පනස්නෙනක් ආේඩුනේ 

එතුමාට වි තද්ධව තීන්දුව දීපු ණීටපු අුවිනිසු ත නලින් නපනර්රා 

මහත්මයා, ඒ වානේම ණීටපු අුවිනිසු ත නක්. ශ්රී පවන් මහත්මයා 

යන සියලුනෙනා මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ සමකාලීනනයි. 

ඔබතුමන්ලානේ නායකතුමාට ඒ වානේ සමකාලීනනයි නැසක වීම  

ුැන අපි කනුාටු නවනවා. නත් ඒකට කරන්න නෙයක් නැහැ. 

නත් එනහමයි කියලා නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුනේ ණීටපු ඉතාම 

අවදක, ඒ වානේම නරේෂ්ඨාධිකරණනේ ණීටපු ඉතාම අවදක 

විනිසු තව යකට, පාර්ලිනම්න්තු වරප්රසාෙවලට වා නවලා නම් 

විධියට අපහාස කරන්න එපා කියන ඉලාලීම මම 

තන්නාන්නසේලානුන් කරනවා. 

නම් රනටි නීසකය විනාශ කනළේ, නම් රනටි නීසකය වලා වැද්දුනේ, 

නම් රනටි නීසකය නැසක කනළේ තන්නාන්නසේලානේ ආේඩුව මිසක් 

නවන කවු තවත් නනොනවයි. අෙ නම් සිදු නවමින් පවසකන්නන්, ඒ 

කාලනේ සිදු කරපු වැරැද්ෙ නිවැරැදි කිරීම මිසක් වැරැදි නෙයක් 

කිරීම නනොනවයි.  ඒක නහොඳට නත් තම් ුන්න. තන්නාන්නසේලා 

වැරැදි විධියට නඩු ෙැම්මා නම්, වැරැදි කළා නම්, නබො ත නඩු 

පැටලුවා නම්, ඒ නඩුවලින් අනිවාර්යනයන් ඒ පුද්ුලයන් නිෙහස් 

නවන්න ඕනෑ. ඒ නිෙහස් වීනම් කාර්යය තමයි අෙ සිදු නවන්නන්. 

නම්ක නම් රනටි ජනතාව නත් තම් අරනුන සකනබනවා. නත් 

විපක්ෂනේ ඉන්න තන්නාන්නසේලාට ඒක නත් තම් ුන්න තරම් 

බුද්ධියක් නැසක වීම ුැන අපි කනුාටු නවනවා.  නම් රනටි නරේෂ්ඨ 

ආයතන වන, නම් රනටි මිනිස්සු ු ත කරන ආයතන වන නීසකපසක 

නෙපාර්තනම්න්තුවට, අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන 

නකොමිෂන් සභාවට සහ අධිකරණ පද්ධසකයට අපහාස කරන්න 

එපා කියන නුෞරවනීය ඉලාලීම මම තන්නාන්නසේලානුන් 

කරනවා.  

නබොනහොම ස්තුසකයි. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමිය 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත මයන්ත දිසානායක මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

ෙහයක කාලයක් සකනබනවා.  

Order, please! නම් අවස්ථානේදී ු ත අජිත් රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමා මූලාසනයට පැමිනණනවා ඇසක.  
 
අ තුරුව ගරු මකෝකිලා ගුණවර්ධ  මහත්මිය මූලාස මයන් 

ඉවත් වුමයන්  ගරු අජිත් රාජාපක්ෂ මහතා මූලාස ාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிைா குணவர்தன அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ 

அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. (MRS.) KOKILA GUNAWARDENE left the 
Chair and THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 

 

 

[අ.භා.3.07] 
 

ගරු මයන්ත දිසා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් නවලාව ලබා දුන්නාට 

නබොනහොම ස්තුසකයි.  

අසකු ත ජනාධිපසක නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා බලයට 
ඇවිලාලා අවු තදු නෙකක කාලයක් ුතනවලා සකනබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් රනටි ජනතාව විශාල 
බලානපොනරොත්තුවකින් තමයි නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමාට 
ඡන්ෙය ලබා දුන්නන්. අවු තදු නෙකක් ුතනවලා එතුමානේ නෙවැනි 
පෙවි ප්රාේසකය සමරන අවස්ථානේ හැටනව ලක්ෂය ඇතුළු නම් රනටි 
ජනතාවට නමොකක්ෙ සිද්ධ නවලා සකනබන්නන් කියන එක  
නපන්වන කාටූන් එකක් ෙැන් මා අනත් සකනබනවා.  
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[ු ත සාුර කා යවසම්  මහතා] 
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නම් කාටූනනයන් නපන්වන්නන්, ජනාධිපසකතුමා නෙවැනි පෙවි 

ප්රාේසකය සමරන අවස්ථානේ එතුමා නක්ක් එනක් සකනබන 

ඉ පන්ෙම්වලට පිඹින විට ු ත අග්රාමාතය, මණීන්ෙ රාජපක්ෂ 

මැසකතුමා බලානුන සි න අයු ත සහ රනටි ඉන්න ජනතාවනේ 

ඔළුව ගිනි අරනුන එළියට දුවන ආකාරය.  මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමානේ අවසරය ප දි මම නමය සභාගත 

කරනවා.* 

නම් ආේඩුව බලයට පත් නවලා අවු තදු නෙකක් ුතනවලා 

සකනබනවා. ඔබතුමන්ලා ප්රකාශ කළා,  ඉතා ඉක්මනින් නම් රනටි 

හ ත කෘ කකර්ම යුුයක් ආරම්භ කරනවා කියලා. අපිත් බලානුන 

ණී යා, නමොන ආකාරයටෙ ඒ හ ත කෘ කකර්මය ආරම්භ කරන්නන් 

කියලා. අය වැනයන්  තපියලා මිලියන 4,000ක් නවන් කරලා 

සකනබනවා, හ ත කෘ කකර්මයට. ඒ ෙලාවලට නමොකක්ෙ නවන්නන් 

කියන එක අපි නම් අවසථ්ානේදී GR ආේඩුනවන්-  Reverse Gear 

ආේඩුනවන් - අහන්න ඕනෑ. නමොකෙ, ඊනේ රාත්රිනේත් ුැසටි 

එකක් ුහලා, ඒ ුැසටි එක අෙ නවනනකොට  reverse කරනුන 

සකනබනවා. ඒකට වුකිව යුතු නිලධා න් අස ් කරන්න ආේඩුව 

පියවර නුන සකනබන බවක් අපට ෙැන ුන්න ලැබුණා.   

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අපි බලන්න ඕනෑ නම් රනටි 

ජනතාවට අෙ ඇත්තටම හුණ නෙන්න නවලා සකනබන තත්ත්වය 

නමොකක්ෙ කියලා.  එළවලු ුන්න, මාසනේ අන්සකම නවනනකොට 

එන ිනලා  ක නුවන්න අෙ ලැනබන ප ලය මදි. ජීවත් නවන්න ඒ 

ලැනබන ෙලා මදි. විරැකියාව සියයට ෙ.7ෙක්වා වැ ල නවලා 

සකනබනවා. උද්ධමනය දිහා බලනනකොට අපිත් කලාපනා කරනවා, 

නකොනහොමෙ අපි ඒක calculate කරන්නන් කියලා. නමොකෙ, ෙවසින් 

ෙවස උද්ධමනය නවනස් නවනවා.  

ඒ වානේම රජයට එකතු වන බදු ප්රමාණය සියයට 9.2කින් 

පහළ බැහැලා සකනබනවා. ඒ වානේම රාජය ණය ප්රමාණය 2020 

නවනනකොට සියයට 111 ෙක්වා විතර වැ ල නවලා සකනබනවා. ඒ 

වානේම නඩොලර් ිනලියන 47.7ක්  අපට නුවන්න සකනබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, එන අවු තද්නද් නඩොලර් ිනලියන 

ෙක පමණ ණය අප නුවිය යුතු වනවා. අපි නකොනහොමෙ නම් ණය 

නුවන්න යන්නන්? අපි නම් ණය නුේනේ නැත්නම් නම් රටට 

නමොකක්ෙ නවන්නන් කියන එකත් නම් අවස්ථානේ අපි කලාපනා 

කරන්න ඕනෑ. 

අපට විනද්ශවලින් ලැනබන ආධාර සියයට ෙ0කට වැ ලය අඩු 

නවලා සකනබනවා. ඒ වානේම,  Moody’s නරේණිුත ආයතනනේ 

ratings Caa2 ෙක්වා අඩු කරලා සකනබනවා. S&P නරේණිුත 

ආයතනනේ ratings  CCC plus ෙක්වා අඩු කරලා සකනබනවා. අය 

වැනයන් පසුව අනිවාර්යනයන්ම නුවිය යුතු බදු වැ ල නවනවා. ඒ 

වානේම  bank charges අනිවාර්යනයන්ම වැ ල නවනවාය කියන 

එකත් නම් අවස්ථානේ කනුාටුනවන් වුණත් නම් සභාවට ෙැනුම් 

නෙන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම පසුගිය නසනසුරාො වන 

විට සකබුණු සීනි මිල සහ එළවලු මිල පිළිබඳ සටහනක් සකස ්

කරනුන ආවා.  අෙ නවනනකොට සීනි මිලත් වැ ල නවලා සකනබනවා. 

අපි සීනි වදනාවට වි තද්ධව පැමිණිලාලක් කළා, සමගි ජන 

බලනේුය හැ යට. ඒකටත් තවම නවච්න නෙයක් නැහැ කියන එක 

කනුාටුනවන් වුණත් නම් ු ත සභාවට කියන්න නවනවා. බඩු මිල 

දිහා බැලුවාම, අෙ වනවිට කැරටි කි නලි එකක්  තපියලා 480යි. 

ලීක්ස් කිනලි එකක්  තපියලා 700යි. නබිදචි කිනලි එකක්  තපියලා 

480යි. බේඩක්කා කිනලි එකක්  තපියලා 480යි. මාළු මි ස ්

කි නලි එකක්  තපියලා 700යි. නුවරඑළිනේ ආර්ිතක මධයස්ථානය 

නම් වන විට වහලා. ඒක කවො අ නවාෙ කියන එක පිළිබඳවත් 

ආරදචියක් නැහැ. හාලා මිල බැලුවාම  තපියලා 98ට සකබුණු නාඩු 

සහලා කිනලි එකක්  නම් වනවිට  තපියලා 140ක් ෙක්වා වැ ල 

නවලා. වයාපා කයන් L/C ඇරුන්න බැ තව ඉන්නන්.  පිටරට 

යන්න නඩොලර් ඉලාලනනකොට බැදට්වලින් නඩොලර් ලැනබන්නන් 

නැහැ. ඉතා නරක, අමා ත තත්ත්වයකට ලබන අවු තද්නද් නම් 

රනටි ජනතාවට හුණ නෙන්න නවනවාය කියන එක අපට 

කියන්න නවනවා.  

නම්කට විසඳුම නමොකක්ෙ? අපට අවශයයි ආර්ිතක රාජය 

තාන්ත්රිකභාවයක්. - economic diplomacy -  විනද්ශ රටවලා 

එක්ක කථා කරලා අපට අවශය ෙලා ලබා ුන්න ඕනෑ. අවශය 

නම් IMF එකත් එක්ක කථා කරන්න පුළුවන්. මම ෙන්නවා ඒ 

ුැන කැිනනටි මේඩලනේ පැවැසක සාකච්ඡාවකදී, කැිනනට 

මේඩලනේ බහුතරයක් IMF එකත් එක්ක කථා කිරීමට වි තද්ධ වූ 

බව. නත්, අපි රටක් හැ යට අනාුතයට හුණ නෙන්න නම් 

අපට අනිවාර්යනයන් IMF එකත් එක්ක කථා කරන්න සිදු නවනවා 

කියන එක රජයට අවධාරණය කරන්න මා කැමැසකයි. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, තවමත් නම් රනටි මිනිස්සු 

කියනවා ිසර් න ේලාි කියලා. හැබැයි, ආේඩුනේ සමහර මැසක 

ඇමසකව ත කියනවා නකොනරිනා වසදුතය නිසා තමයි ලදකාවට 

නම් තත්ත්වය ඇසක නවලා සකනබන්නන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම කැමැසකයි අනනට්ත් 

රටවල තත්ත්වය නපන්වා නෙන්න. ඉන්දියාව ුත්නතොත්, නම් 

නකොනරිනා කාලය තුළ ඉන්දියානේ විනද්ශ සදචිත වැ ල නවලා 

සකනබනවා. නකොනරිනා වසදුත තත්ත්වය ආරම්භ වන නකොට 

ඉන්දියානේ විනද්ශ සදචිත සකබුනේ නඩොලර් ිනලියන 437යි. එය 

නඩොලර් ිනලියන 741ක් ෙක්වා වැ ල නවලා සකනබනවා. නකොනරිනා 

වසදුතය ආරම්භනේදී බදේලානද්ශයට විනද්ශ සදචිත නලස 

සකබුනේ නඩොලර් ිනලියන 32යි. ෙැන් ඒ ප්රමාණය නඩොලර් ිනලියන 

47 ෙක්වා වැ ල නවලා සකනබනවා. ඒ වානේම තමයි සිදුේපූ තවත්. 

හැබැයි, ලදකානේ තත්ත්වය නමොකක්ෙ? අපට විනද්ශ සදචිත නලස 

නඩොලර් ිනලියන 7.9ක් සකබුණා. ෙැන් වන නකොට නඩොලර් ිනලියන 

1.ෙක් වානේ තමයි අනේ ආේඩුවට, මහ බැදට්වට ඉසක  නවලා 

සකනබන්නන්.  

'Yugadanavi Agreement' එක තවමත් පාර්ලිනම්න්තුවට 

ඉදි පත් කරලා නැහැ. එම නිසා මම ආේඩුනේ මැසක 

ඇමසකව තන්නුන් අහන්න කැමැසකයි, ඒ Agreement එක 

පාර්ලිනම්න්තුවට ඉදි පත් කරලා නම් රනටි ජනතාවට නහළිෙරවු 

කරන්නන් කවොෙ කියලා. ෙැන් හැමොම වානේ ෙලා අච්චු 

ුහනවා. ෙැන් වන නකොට  තපියලා නකි  290,000කට වැ ල 

ප්රමාණයක ෙලා රජය අච්චු ුහලා සකනබනවා.  

නම් රනටි උද්ධමනය පිළිබඳව කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 

උද්ධමනය ෙවසින් ෙවස වැ ල නවනවා. මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමනි, ඒ වානේම තමයි ෙ රතාව දිහා බැලුවත්. නලික 

බැදට් වාර්තාව අනුව නම් රනටි ෙ රතානවන් නපනළන පි ස ලක්ෂ 

ෙකින් වැ ල නවලා සකනබනවා. නම්වාට විසඳුම් නසොයන්න රටක් 

හැ යට අප එකතු නවන්න ඕනෑ කියන එක තමයි මා නිතරම 

ප්රකාශ කරන්නන්. මම ඒ මතනේ ඉන්නවා. රටක් හැ යට අපි 

නුොඩ නැ නඟන්න ඕනෑ. එනහම නනොවුනණොත් නම් රනටි අනාුතය 

බාර ුන්න ඉන්න ඊළඟ පරපුරට නමොකක්ෙ නවන්නන් කියන 

ප්රශ්නය නම් අවස්ථානේදී මා අහනවා.  

117 118 

—————— 
*  ුලස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*    நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිනම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අනේ නායක ු ත සජිත් 

නප්රේමොස මැසකතුමා GSP Plus පිළිබඳව ප්රකාශ කළා. එතුමා කිේවා, 

යුනරිපා හවුනලා නිනයිජිතයන් හ වූ අවසථ්ානේ, ලදකාවට GSP 

Plus සහනය අනිවාර්යනයන් දිුටම ලබා නෙන්න, ඒක අණීමි 

කරන්න එපා කියලා එතුමා ප්රකාශ කළ බව. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් නවනවා. 

 
ගරු මයන්ත දිසා ායක මහතා 
(மாண்புமிகு மயந்த திொநாயக்க) 

(The Hon. Mayantha Dissanayake) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, කථා කරන්න තව නුොඩක් 

කාරණා සකබුණත් මා ළඟ සකනබන අනනක් කාටූන් නෙකත් නපන්වා 

නක නයන් ක තණු ඉදි පත් කරලා මනේ කථාව අවසන් කරන්න 

මා කැමැසකයි. Budget එක ඉදි පත් කරන්න ඉස්නසලාලා -නම් 

කාටූන් එනක් ෙැක්නවන ප දි- නම් රනටි ජනතාව බලානපොනරොත්තු 

වුනේ බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමා ඇවිලාලා නහොඳ අය වැයක් 

ඉදි පත් කරලා නම් රනටි ජනතාවට සහන ලබා නෙයි කියලායි. 

රනටි ජනතාව බලානුන ණී යා නහොඳ කෑම නේලක් හම්බ නවයි 

කියලා. නත් නමොකක්ෙ වුනේ? ඒ සියලු නද්වලා රනටි ජනතාවට 

අණීමි වුණා. ක තණු කියන්න කාලය මදි නිසා මම අනනක් කාටූන් 

එකත් නපන්වන්නම්. නමයින් නපන්වන්නන් ලදකානේ ජනතාව මහ 

හුනද් ගිනලන ආකාරය. ෙලා අමාතයතුමානේ උත්තරයත් නම් 

කාටූන් එනකන් නපන්නුම් නකනරන බව මා නම් අවස්ථානේ 

සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමානේ අවසරය ප දි මම ෙැන් නම් ද්රිත කාටූන් තුන 

සභාගත* කරනවා.  

නබොනහොම ස්තුසකයි.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත ප්රමිත බේඩාර නතන්නනකින් මන්ත්රීතුමා, ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 7ක කාලයක් සකනබනවා. 

 

[අ.භා.3.17] 

 

ගරු රමිත බණ්ඩාර මතන් මකෝන් මහතා 
(மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார சதன்னபகான்)  

(The Hon. Premitha Bandara Tennakoon) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඉතාම වැෙුත් වැය ශීර්ෂ 

කීපයක් යටනත් අෙහස් ෙක්වන්න අවස්ථාව ලැ නම සම්බන්ධනයන් 

මම සතුටු නවනවා. මම සාමානයනයන් පාර්ලිනම්න්තුනේ කථාවක් 

කරද්දී හැම සකස්නසේම උත්සාහ ුන්නවා, අනාුතවාදීව කථා 

කරන්න. නත් අෙ විපක්ෂනේ කථා ඇහුවාම, අනාුතවාදීව කථා 

කරනවාට වඩා පසුගිය කාලනේ එතුමන්ලා ආේඩු කරපු ආකාරය 

පිළිබඳව චුටිටක් මතක් කරලා දීම නහොඳයි කියලා මම කලාපනා 

කළා. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, 201ෙ මහ මැසකවරණනේදී 

එතුමන්ලානේ ප්රධාන සටන් පාඨය වුනේ, ිදූෂණනයන් නතොර 

රටක්ි කියන එකයි. එතුමන්ලා වැ ලනයන්ම මාකටි කනළේ 

ිදූෂණනයන්, නහොරකමින් නතොර රටක්ි කියන සටන් පාඨය. 

හැබැයි බලයට ඇවිත් මාස තුනක් යන්න කලින් නම් රනටි 

ඉසකහාසනේ නවච්න නලොට්ම නහොරකම, නලොට්ම වදනාව කරන්න 

නම් විපක්ෂනේ අය එො සමත් වුණා.  

ඊළඟට, එො එතුමන්ලා මාකටි කළා, ප්රජාතන්රවාෙය. 

එතුමන්ලා නේදිකාවල ිප්රජාතන්රවාෙයි කියන වනනය පටිට 

පතු ත ුැහුවා. හැබැයි එතුමන්ලා ඊට පස්නසේ පාර්ලිනම්න්තු 

ප්රජාතන්රවාෙය සම්පූර්ණනයන් නැසක කළා; විනාශ කළා. පසුගිය 

ආේඩුව කාලනේ පාර්ලිනම්න්තුනේ ආේඩු පක්ෂනේයි, 

විපක්ෂනේයි නෙනක්ම අයිසකය එතුමන්ලා ලබා ුත්තා. ආේඩු 

පක්ෂනේ තනතු තයි, විපක්ෂනේ තනතු තයි එතුමන්ලා එකතු 

නවලා නබො ුත්තා. විපක්ෂ නායක තනතුර නෙමළ ජාසකක 

සන්ධානයට ලබා දුන්නා. වි තද්ධ පාර්ශ්වනේ ප්රධාන සදවිධායක 

තනතුර ජනතා වික්සක නපරණට ලබා දුන්නා. නම් පාර්ලිනම්න්තු 

ප්රජාතන්රවාෙය තුළ ඒකාබද්ධ විපක්ෂනේ අපට අඩුම තරමින් 

අනේ රැස්වීමක් පවත්වන්න කමිටු කාමරයක්වත් පසු ගිය පාලන 

කාලනේ ලබා දුන්නන් නැහැ.  

එො එතුමන්ලා ස්වාධීන මැසකවරණ නකොමිසමත් මාකටි කළා. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, හැබැයි මැසකවරණ සිසකයම 

අට්ළන්න කරන්න පුළුවන් හැම කටයුත්තක්ම පසු ගිය ආේඩුව 

කාලනේ එතුමන්ලා කළා. මැසකවරණ පවත්වන්නන් නැසකව කලා 

ෙමන්න කටයුතු කළා. තුනනන් නෙක ඇසකව පනත් නකටුම්පත් 

සම්මත කරුන්න නහලිනකොේටරනයන් මන්ත්රීව තන් 

නුන්වනතු ත, ඡන්ෙය ුන්න එක ණීටපු කථානායකතුමා ප්රමාෙ 

කළා. ඒ වානේම, පළාත් සභා මැසකවරණය පැවැත්වීම සඳහා 

එවකට ණීටපු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ඇමසකවරයා -මම නම 

කියන්නන් නැහැ- ඉදි පත් කරපු පනත් නකටුම්පතට එතුමාම 

වි තද්ධ වුණා, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි. එය ඉසකහාසනේ 

පළවැනි වතාවට නවච්න නෙයක්.   

ඊට පස්නසේ, එතුමන්ලා මාකටි කළා, ස්වාධීන අධිකරණය. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට මා අතුනවන් ඒ ුැන 

මතක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. විනිසු තව තන්ට දුරකථනවලින් කථා 

කරලා, කාටෙ නඩු ොන්නන්, කවුෙ ණීර කරන්නන්, ඇප නෙන්න 

එපා ආදි බලපෑම් නම් ු ත සභාව නිනයිජනය කළ මන්ත්රීව ත එො 

එළිපිට ලේජාවක්, ණී කිතක් නැසකව කළා. මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමනි, එනහම කථා කළා විතරක් නනොනවයි, ඒ කථා ප ුත 

කරලා - record  - නුෙරත් තබාුත්තා.  

ඒ වානේම, එො එතුමන්ලා නපොලිස් නකොමිසම මාකටි කළා. 

නපොලිස් නකොමිසම මාකටි කළාට, එතුමන්ලාට ණීතුණු ණීතුණු 

විධියට නපොලිස් නිලධා න් මා ත කරපු විධිය නකොමිෂන් සභානේ 

වාර්තාවල සඳහන්ව සකනබනවා. එො නපොලිස්පසකතුමා ප්රසිද්ධිනේ 

මාධය ඉස්සරහා නීසකය නමන හැ  මාධයයට කියපු හැ  අෙත් 

අපට මතක් නවනවා.  

එතුමන්ලා වැ ලනයන්ම මාකටි කරපු තවත් එකක් තමයි, යහ 

පාලන මූලධර්ම. ස්වාධීන නපොලිස ්නකොමිසම, ස්වාධීන අධිකරණ 

නකොමිසම ආදි නකොමිෂන් සභා එතුමන්ලා නලිකයට නපනනන්න 

නබොනහොම ලස්සනට මාකටි කළා. හැබැයි ආේඩුම වයවස්ථාව 

සකිනයදී, එයට පටහැනිව, එයට වි තද්ධව එතුමන්ලා අරලිය ුහ 

මන්දිරනේ අටවා ුත්තා, ිදූෂණ විනරිධී කමිටුවි නමින් 

කමිටුවක්. එණීදී එතුමන්ලානේ පක්ෂ නිනයිජනය කරපු සියලු අය 

එකතු නවලා කාටෙ නඩු ොන්නන්, කවුෙ ණීනර් ොන්නන්, කාටෙ ඇප 

නෙන්නන්, කවුෙ FCID එකට නුන්වන්නන් කියලා තීන්දු කළා.  

119 120 

[ු ත මයන්ත දිසානායක  මහතා] 

—————— 
*  ුලස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ිස්ථාවර රටක්ි කියන 

කාරණය එතුමන්ලා එො මාකටි කළා. ස්ථාවර රටක් කියන එක 

මාකටි කරලා, ඉන් පස්නසේ අන්තවාදී රස්තවාදී කේඩායම් නම් රට 

තුළ ක්රියාත්මක වනතු ත බකන්නිලානුන ණී යා; නබිම්බ 

පුපුරනකලා බලා සි යා; මිනිසුන් මැනරනකලා බලා සි යා. ඒ නිසා 

ආරක්ෂාව කඩානුන වැටුණා; ආර්ිතකය කඩානුන වැටුණා. ළු 

නලිකයම නවසක් සමරද්දී 2019 වර්ෂනේ අනේ ලදකාවට නවසක් 

සමරන්න ලැබුනේ නැහැ.  නකොවිඩ්-19 වදසුතය නිසා නනොනවයි. 

එනහම වු  නේ, අන්තවාදී රස්තවාදී වසදුතය නිසා සහ  

එතුමන්ලානේ පාලනනේ සකබුණු දුර්වලකම් නිසා බව අපි මතක් 

කරන්න ඕනෑ. 

ඒ යුුනේ  අපට ඇසළ නපරහැර පවත්වන්න අවස්ථාව 

හම්බවුනේ නැහැ, නපොනසොන් උත්සවය සමරන්න අවස්ථාව 

හම්බවුනේ නැහැ, කනතිලික ජනතාවට ඉ ො පලාලි යන්න 

හම්බවුනේ නැහැ, ස්ලිම් ජනතාවට සිට්රාො පලාලි යන්න 

හම්බවුනේ නැහැ කියන එකත් මම  එතුමන්ලාට මතක් කරන්න 

ඕනෑ. ළු නලිකයම ඉදි යට දුවද්දී, අන්තවාදී රස්තවාෙය නිසා  ඒ 

නේලානේ අනේ රට lockdown කරන්න සිද්ධ වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපසකතුමා භාර ුත්නත් අන්න එනහම රටක් කියන එක අපි 

අමතක නනොකළ යුතුයි. අෙ නවනනකොට නුිලීය වසදුතයක් 

සකිනයදීත් එතුමා රට හ  මාර්ුයට ුනිමින් ඉන්නවා. එතුමාට 

අවශය ශක්සකය අපි නෙන්න ඕනෑ. නම් නුිලීය වසදුතයට රට 

හුණ නෙන විධිය ුැන අපි සතුටු නවන්න ඕනෑ. ඒ වානේම 

එන්නත්කරණය සම්බන්ධනයන්  රට ලබානුන සකනබන ප්රුසකය 

සම්බන්ධවත් අපි සතුටු නවන්න ඕනෑය කියන කාරණයත් මතක් 

කරමින් මනේ වනන ස්වලාපය අවසන් කරනවා.  

නබොනහොම ස්තුසකයි. 

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත නේලු ට්මාර් මන්ත්රීතුමා. ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට 

මිනිත්තු ෙහයක කාලයක් නවන් කර සකනබනවා. 

 

[අ.භා.3.23] 

 

ගරු මේලු කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு பவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

ස්තුසකයි, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි.  

2022 අය වැය විවාෙනේ කාරක සභා අවස්ථානේ  ජනාධිපසක, 

අග්රාමාතය කාර්යාලය ඇතුළු ස්වාධීන නකොමිෂන් සභාවල වැය 

ශීර්ෂ  පිළිබඳව විවාෙ කරන නම් අවස්ථානේ, විනශේෂනයන්ම මම 

නම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.  ජනාධිපසක වැය ශීර්ෂයට අොළ 

ප්රසකපාෙන අඩු කරලා, ජනාධිපසකතුමා ආෙර්ශයක් ලබා දීලා 

සකනබනවා. එතුමානේ ඒ ක්රියාව අපි අුය කරනවා. ඒ වානේම  

අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු රජනේ සි න අමාතයව තන් කේඩායම 

එයින් ආෙර්ශයක් ලබා ුත්තාෙ කියන ප්රශ්නය අපට නඟන්නට  

නවනවා. එතුමා ක්රියාත්මක කළ වැඩසටහන්වලින් එකම සාර්ථක 

වැඩසටහන විධියට අපට කියන්නට පුළුවන් වන්නන්,  එතුමානේ 

වැය ශීර්ෂයට අොළ ඒ වියෙම අඩු කරුත් එක ුැනයි.  

ජනාධිපසකතුමා දිගින් දිුටම කථා කරන්නන් විේලවීය 

නවනසක් නම් රට තුළට නුනනන එක ුැන. ජනාධිපසකතුමා 

විේලවීය නවනස්කම් කිණීපයක් නුනනන්න උත්සාහ කළා, අපි 

ෙැක්කා.  මිල පාලනය පිළිබඳව විේලවීය නවනසක් නුනාවා. ඒ 

මිල පාලනය පිළිබඳ  විේලවීය නවනසට අෙ නමොකක්ෙ සිද්ධ නවලා 

සකනබන්නන් කියන එක රනටි ජනතාව ෙන්නවා.  රසායනික 

නපොනහොර නතර කරලා හ ත කෘ කකර්මයක් ඇසක කරන විේලවීය 

නවනසක් නුනාවා. ඒනකන් අෙ රනටි කෘ කකර්මාන්තයට, නුොවි 

මහත්ව තන්ට නමොනවාෙ නවලා සකනබන්නන් කියන එක රනටි 

ජනතාව ෙන්නවා. ෙැන් එතුමා තවත් බරපතළ කාරණයක් අතට 

අරනුන සකනබනවා. 'එක රටක් - එක  නීසකයක්' කියන විේලවීය 

නවනස ඇසක කරන්නට හෙනවා.  ඒ වානේම, අලුත් වයවස්ථාවක් 

හෙලා, අලුත් ඡන්ෙ මයක් ඇසක කරනවා කියනවා. මම ලින් 

කියපු මිල පාලනයට වානේම, කෘ කකර්මයට අොළ නපොනහොර 

සම්බන්ධනයන් එක රැයින් ුැසටි ුැහුවා.  නැවත ුැසටි කිණීපයක් 

ුහලා  කලින් ඒවා ඉවත්කර ුත්තා.  

අලුත් වයවස්ථාවක් නුනනන එක වානේම, අලුත් ඡන්ෙ 

මයක් නුනනන එක ඒ තරම් නලාසි නෙයක් නනොනවයි, ඉතාම 

බරපතළ නෙයක්. ඒ නිසා රටට අලුසකන් වයවස්ථාවක් 

නුනනනනකොට, අලුත් ඡන්ෙ මයක් නුනනනනකොට සකනබන 

බරපතළකම ුැන අපි විනශේෂනයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ.  

අපි ෙන්නවා, නම් රට තුළ ජනවාර්ගික ප්රශ්නයක් සකනබන බව. 

2009 නවනනකොට නම් රට නෙකට නබදී සකබුණාය කියන එක අපි 

පිළිුන්නට ඕනෑ. උතුරයි, ෙට්ණයි අතර සම්බන්ධයක් සකබුනේ 

නැහැ. ඒ ප්රශ්නය අවසන් කරලා ෙට්ණ සහ උතුර යාබෙ කරන්නට  

මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා එො ජනාධිපසකවරයා වශනයන් 

නද්ශපාලන නායකත්වය ලබා නෙනනකොට, නජනරලා සරත් 

න ොන්නසේකා මැසකතුමා හො නායකත්වය ලබා දුන්නා.  ඒ නිසා 

රනටි මිමිය එකතු වුණා. මිමිය එකතු කිරීනම්දී ඒ රජය සාර්ථක 

වුණා. ඒ වුණාට රට තුළ සි න  කඳුකර ෙමිළ ජනතාව ඇතුළු 

උතුනර් සහ ෙට්නේ සි න සිදහල-ෙමිළ-ස්ලිම් ජනතාවනේ, 

කනතිලික ජනතාවනේ ණීත් එකතු කරන්නට, එනහම නැත්නම් ශ්රී 

ලාදකිකයන් හැ යට එක ධජයක් යටතට නුනනන්නට අසමත් 

වුණා.  ඒක කරුන්න බැ  වුණා. පසුගිය යහපාලන රජය  

කාලනේදීත් ර ට තුළ ජාතීන් අතර එකතුභාවයක් ඇසක කරලා,  ශ්රී 

ලාදකිකයන් හැ යට එක්සත්වීනම් පෙනම හෙන්නට උත්සාහ 

කළා.  

ඒ පෙනම හොනුන යන නකොට, ඒ පෙනම කඩා ෙමලා, ජාතීන් 

අතර විරසකයක් ඇසක කරලා, ආුම් අතර ුැටුමක් ඇසක කරලා, 

නම් රට තුළ සි න ජාතීන් අතර  ඇවිනළන තත්ත්වයක් ඇසක කරපු 

අය එක්ක තමයි අෙ ිඑක රටක්-එක නීසකයක්ි කියන බල ඇණිය 

හෙලා සකනබන්නන් කියන කාරණය අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. නම් 

රනටි සි න සනහිෙර සිදහල ජනතාව ඇතුළු රවිඩ, ස්ලිම් 

ජනතාව නම් කාරණය සම්පූර්ණනයන් නහළා ෙකින බව අපි 

කියන්න ඕනෑ.  

පාර්ලිනම්න්තුවට අමතරව නවනත් කේඩායමක් නයොොනුන 

වයවස්ථාවක් හොනුන යෑම නකොයි තරම් යුක්සක සහුතෙ කියන 

එක අපි ණීතන්නට ඕනෑ.  මම කලිනුත් කියපු ආකාරයට ජාතීන් 

අතර සකනබන ප්රශ්න, ජාතීන් අතර සකනබන අවනබිධයක් නැසකකම 

කියන නම් තත්ත්වය නැසක කරනුන නම් රට එක්නසේසත් කරලා, 

අපි  ශ්රී ලාදකිකයන් කියන තැනට අනේ රට නුන එන්න ඕනෑ. 

දිගින් දිුටම බලය පාවිච්චි කරලා, වයවස්ථාවක් හෙලා නම් තුළට 

 දුවා ුන්නට උත්සාහ කිරීම කරන්න බැ  නෙයක් බව අපි 

කියන්න ඕනෑ.  

අපි නම් වයවසථ්ාව සමඟ අලුත් ඡන්ෙ මයක් ුැන කථා 

කරනවා. මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් අලුත් ඡන්ෙ මය 

පිළිබඳව කථා කරනනකොට විධායක ජනාධිපසක මයට නමොකෙ 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

නවන්න යන්නන්, පාර්ලිනම්න්තුවට සකනබන බලතලවලට නමොකෙ 

නවන්න යන්නන් කියන එක අපි ෙැනුන්න ඕනෑ. නම් ක තණු 

නෙක පෙනම් කරනුන අපි අලුත් ඡන්ෙ මයක් පිළිබඳව කථා 

කරන්න ඕනෑ.  නම් පාර්ලිනම්න්තුනේ  Electoral Reforms සඳහා 

Select Committee එකක් පත් කර සකනබනවා. නත් 

පාර්ලිනම්න්තුවට පි න් ඉඳනුන වයවස්ථාව හෙන කේඩායම 

නවනම නයිජනා ලබා ුන්නවා. ඒ නිසා අපට නම් රජනේ වැඩ 

කටයුතු පිළිබඳව විශ්වාසයක් තබා ුන්න බැ  තත්ත්වයක් තමයි 

අෙ වනනකොට උොනවලා සකනබන්නන්.  

ෙැන් නම් රනටි ආර්ිතක, සමාජ, නද්ශපාලන ප්රශ්න ඇසක වීමට 
නහේතුව 1978 ඉදි පත් කරපු Proportional Representation - PR 

System එක  කියලා  කථාවක් හෙන්න බලනවා.  ඒ නවනුවට අලුත් 
මයක් හැ යට ෙැන් පැරැණි නක්වල මය නුනනන්න                
බලනවා. එනහම නැත්නම් ිMixed-Member Proportional 

Representation" කියන මිර මයක් නුනනන්න බලනවා.  
පසුගිය කාලනේ පළාත් පාලන ආයතනවලට මිර මයක් 
නුනාවා. ඒ නුනාපු මිර මනයන් පත්වන සභික සදඛයාව 
නෙුණණ වුණා. ඒ නිසා සාමානයනයන් සකබුණු ලලොයීතාවත් ලබා 
ුන්න බැ , ස්ථාවරභාවය නැසක කර ුත්ත තත්ත්වයක් තමයි අෙ 
වනනකොට ඒ සභාවල ඇසකනවලා සකනබන්නන්, මූලාසනාරූඪ ු ත 
මන්ත්රීතුමනි. අලුත් ඡන්ෙ මයක් හෙනවා නම් නම් රනටි සි න 
සියලු ජාතීන්ට වානේම මත ප්රකාශ කරන අයටත් ඒකට 
අවකාශයක් සකනබන මයක් ඉදි පත් කරන්න ඕනෑ.  

නම් ඡන්ෙ මය පිළිබඳව කථා කරන නකොට මම නම් 
කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. නලික ප්රසිද්ධ හාවර්ඩ් විශ්වවිෙයාලනේ 
සමාජ, නද්ශපාලනය පිළිබඳ මහානාර්යව යක වන පිපා නනො ස ්
මහත්මිය මෑතකදී පරීක්ෂණයක් කරලා සකනබනවා. පිපා නනො ස ්
මහානාර්යව ය එතුමියනේ වනනනයන්ම නමනහම සඳහන් 
කරනවා: 

".... 'kinder and more gentle' to the demands of marginalized 
minority representation". 

එතුමිය ප්රජාතන්රවාදී රටවලා 3ෙක ඡන්ෙ මය පිළිබඳව සිදු 

කළ surveysවලින් suggest කරනවා, ethnic minorities are less 

satisfied with democracy and fairness of the election 

outcome in majoritarian system. ඒ කියන්නන්, ප්රධාන පක්ෂවල 

නැත්නම් ප්රධාන බලනේුවල ප්රධානත්වනයන් නක්වල මයට 

වඩා ුැුර ත මයකට යනනකොට,  නම් marginalized minorities 

නිනයිජනය කරන ජනතාවට satisfaction එකක් ලබා නෙන්න 

බැහැ කියන එකයි. අෙ වනනකොට විවිධ මත ෙරන පක්ෂ විශාල 

ුණනාවක් නම් පාර්ලිනම්න්තුව තුළ සි න බව අපි ෙන්නවා. විවිධ 

මත ෙරන පක්ෂ ඉන්නවා. ආේඩු පක්ෂනේත් ඉන්නවා, 

විපක්ෂනේත් එවැනි පක්ෂ විශාල සදඛයාවක් සකනබන බව අපි 

ෙකිනවා. 

ජාසකක නිෙහස් නපරණ, නකොමියුනිස්ටි පක්ෂය, පිවිතු ත නහළ 
උ තමය, මහජන එක්සත් නපරණ ආදී වශනයන් ඒවා කියානුන 
යන්න පුළුවන්. ඒ වානේම TNA එක,  ACMC එක,  SLMC එක,  
TPA එක  සකනබනවා. නම් ඔක්නකිම විවිධ මත ෙරන සුළු           
ජන නකොටිඨාස නිනයිජනය කරන පක්ෂ. නම් සැමටම 
පාර්ලිනම්න්තුවට ඇවිලාලා තමන්නේ මතය ප්රකාශ කරන්න 
අවස්ථාව ලැ න සකනබන්නන් සමානුපාසකක මය නිසායි.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නවන් වූ කාලය අවසන් නවනවා. 

එම නිසා ඔබතුමානේ කථාව අවසන් කරන්න. 

ගරු මේලු කුමාර් මහතා  
(மாண்புமிகு பவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මනේ කථාව අවසන් කරන්න 

මට තව විනා ලයක කාලයක්  නෙන්න.  

විවිධ මත ෙරන නකොටිඨාස ඔක්නකිම අයින් නවලා, නහේදිලා 

ගිණීලාලා ප්රධාන පක්ෂ විතරක් නමතැනට ඇවිලාලා විධායක 

බලතල සකයානුන ක්රියා කරනවා. ඒ වානේම “එක රටක් - එක 

නීසකයක්” කියලා කමිටුවකට සභාපසකවරනයට්ත් ෙමා නුන 

නැවතත් නම් රට තුළ අසමටලය ඇසක කරමින්, නුොඩ නඟන්න බැ  

තත්ත්වයකට නම් රට පත්  කරනවාය කියන එක කනුාටුනවන් 

වුණත් අපට කියන්න නවනවා. තවත් එක කාරණයක් කියලා 

මනේ කථාව අවසන් කරන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අෙ රනටි ආර්ිතක තත්ත්වය 

එක වනනයකින් කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. පසුගිය කාලනේ 

ේනලාන් යක්  තපියලා 1ෙයි. අෙ උණුවතුර වීදු තවත්  තපියලා 1ෙක් 

වන තත්ත්වයට නම් රට පත් නවලා සකනබනවා කියමින් මනේ 

කථාව අවසන් කරනවා.  

ස්තුසකයි. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත අජිත් මාන්නේනප තම මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

10ක කාලයක් සකනබනවා. 

 

 

[අ.භා.3.34] 

 

ගරු අජිත් මාන් ේමපරුම මහතා 
(மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்சபரும) 

(The Hon. Ajith Mannapperuma) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නබොනහොම ස්තුසකයි. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් රට අෙ සියලු 

ක්නෂේරවලින් කඩා නුන වැ ලා සකනබනවා. ඉසකහාසනේ ප්රථම 

වතාවට තමයි නමනහම වුනේ. නමනතක් කලා ආේඩු කරපු 

නද්ශපාලන පක්ෂ කඩා නුන වැටුණා මිසක්, නද්ශපාලන පක්ෂ 

පි හුණා මිසක් රටක් පි හුනේ නැහැ. නත්, නුිඨාභය 

රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා නමනතක් රට පාලනය කරපු අවු තදු 

නෙක දිහා බැලුවාම ආේඩුව විතරක් නනොනවයි, රටත් විනාශ 

නවලා සකනබනවා. එතුමාට 79 ලක්ෂයක් ඡන්ෙය දුන්නන් නුොඩක් 

බලානපොනරොත්තු තබානුනයි. එතුමානේ ජයග්රහණනයන් ඉපිල 

ගිය අය කි බත් කෑවා; නැටුවා; සින්දු කිේවා. ඒ විතරක් 

නනොනවයි. ත තණ ත තණියන් තාේපවල චිර පවා ඇන්ො. ඒ 

විධියට චිර ඇඳපු ත තණ ත තණියන් ණීතුවා, ඔවුන් තෙ කර නුන 

සකබුණු සිතුවිලි චිරවලට නැඟුවාම හ  කියලා. නත්, අෙ ඔවුන් 

රට ුැන කලකි ලා; පාලනය ුැන කලකි ලා; රටත් අත්හැර ෙමා 

යන තත්ත්වයට පත් නවලා පාසන්පිටි නපිලිනම් ඉන්න පටන් 

අරනුන සකනබනවා. නම් ර න් නකොනහොම හ  පැන ුන්න ඕනෑය 

කියන මතය ඔවුන්ට ඇවිලාලා සකනබනවා. නමන්න, අවු තදු නෙකක 

ප්රුසකය!  

නම් රට නුොඩ නඟන්න බැ  ඇයි? ඒකට නහේතුව විධියට අපි 

ෙකින නද් නම්කයි. අපි විතරක් නනොනවයි, නම් රනටි සියලු  

ජනතාව එය ෙකිනවා. ඒ, රාජය වදනාව. මම හැම 

නද්ශපාලනඥනයට්ටම නෙොස් කියන්නන් නැහැ. සමහර 

නද්ශපාලනඥයන්, එනසේ නැත්නම් නද්ශපාලන හේහරණ අරනුන 

සි න රාජය නිලධා න් සහ බලවත් පුද්ුලයන් දිුට හරහට 

123 124 

[ු ත නේලු ට්මාර්  මහතා] 



2021  නනොවැම්බර්  23  

ජනතා ෙලා මදනකොලාල කනවා. නකොවිඩ් වසදුතය සකබුණත්, 

වැක්සින් එනකනුත් ඔවුන් නහොරකම් කරනවා. මිනිස්සුන්ට කන්න, 

නබොන්න නැසක නවලානේ නකොවිඩ් වසදුතය නවනුනවන් 

ඇම්ිනයුලන්ස්  නුනැලාලා ඒනකනුත් නහොරකම් කරනවා. රට 

නකොච්නර වැටුණත්, නහොරකම් කරන මිනිසුන්ට  ඉවක් බවක් 

නැහැ. ඇත්ත වශනයන්ම අලාලස් ුැනීනමන්, නකොමිස් ුැනීනමන්, 

රාජය නිලධා න්ට බලපෑම් කරලා දූෂණ, වදනා කිරීනමන් තමයි 

නම් රට වැ ලා සකනබන්නන්. නම්වාට වැට බැිමය හැකි නම්, නම් රට 

නුොඩ නඟන්න පුළුවන්. නම් රනටි නවන නමොට්ත් ප්රශ්න නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අලි සේ  ඇමසකතුමා නුොඩක් 

නද්වලා කථා කළා. හැබැයි, ඒ නමොට්ත් ඕනෑ නැහැ. නම් රනටි 

වදනාවට, දූෂණයට වැට බිමන්න පුළුවන් නම්, -විනශේෂනයන්ම නම් 

පාර්ලිනම්න්තුව තුළ ඉන්න අයනුන්ම ඒවාට වැට බිමන්න පුළුවන් 

නම්- නම් රට නුොඩ නඟන්න ඒ නහොඳටම ඇසක කියලා මම 

ණීතනවා. ඒ  ක නත් තම් අරනුන තමයි එො රාජපක්ෂ ආේඩුව 

නුනාපු ෙහඅටවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය ඉවත් 

කරලා යහ පාලන ආේඩුව විසින් ෙහනව වන ආේඩුම 

වයවස්ථා සදනශිධනය නම් රටට හඳුන්වා දුන්නන්. ඒ තුළින් නම් 

රනටි ප්රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. වදනාව, දූෂණය, නකොමිස ්ුැණීලාල 

නතර කනළොත් නම් රට නුොඩ ුන්න පුළුවන් නිසා තමයි රාජය 

නිලධා න්ට ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි 

නිර්මාණය කරලා දුන්නන්. එො මහ බැදට්  නකොලාලය සිද්ධ වුණු 

නවලානේ අුමැසකවරයා නුනැලාලා ප්රශ්න කරන්න නීසකපසක 

නෙපාර්තනම්න්තුවට, නසොලිසිටර් නජනරාලාව තන්ට නකොන්ෙ පණ 

සකබුණා. එො ෙලා ඇමසකවරයානුන් ප්රශ්න කිරීමට නීසකපසක 

නෙපාර්තනම්න්තුනේ නිලධා න්ට ශක්සකය සකබුණා. 

ජනාධිපසකතුමානේ ප්රධාන නිලධා යා අත්අඩදුණවට ුන්න අලාලස ්

නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභානේ නිලධා න්ට 

ශක්සකය සකබුණා. එම නිසා යම් ප්රමාණයකින් නහි නම් රනටි වදනා, 

දූෂණ කරන්න රාජය නිලධා න්, නද්ශපාලනඥයන් බය වුණා. 

නත්, මීටත් වඩා නහො ත අලාලන්න ඕනෑ, නමතැනිනුත් එහාට 

යන්න ඕනෑ කියලා තමයි 79 ලක්ෂයක් ඔබතුමන්ලාට ඡන්ෙය 

දුන්නන්. අන්සකමට නමොනවාෙ වුනේ?  ඒ සියලු නද් කඩාකේපලා 

කළා. ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනයන් නුනා, 

රාජය නිලධා න් ශක්සකමත් කරලා, වදනාවට, අලාලසට, දූෂණයට 

වැට බිමන වැඩ පිළිනවළ ඉවත් කළා.  

හැබැයි, ඒනක් සකනබන අඩු පාඩු හැදුවාට ප්රශ්නයක් නැහැ. 

නමොකෙ, ඒනක්ත් අඩුපාඩු සකබුණානන්. නත්, ඒක නනොනවයි 

කනළේ. ඒක අනහිසි කරලා ෙැම්මා. විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය නුනැලාලා ඒක අනහිසි කරලා ෙැම්මා. එතනකොට 

අර බුද්ධිමතුන්ට, රට හෙන්න නිවහලාව, නිෙහනසේ තීරණ ුත් 

පුද්ුලයන්ට නමොකෙ වුනේ? ඒ මිනිස්සු නන්නත්තාරනවලා ගියා, 

නැවතත් නද්ශපාලන අතනකොළු බවට පත් වුණා. නම් රට 

හෙනනකොට, එක් අනයට්ට සෑම ක්නෂේරයක් සම්බන්ධනයන්ම 

ෙැනුමක් නැහැ. ඒ නිසා හැනමිම එකතු නවන්න ඕනෑ.  

කෘ කකර්මය, ආර්ිතකය ඇතුළු නම් රනටි සකනබන හැම නෙයක් 

පිළිබඳව, හැම ක්නෂේරයක් පිළිබඳව ෙැනුමක් සකනබන එක 

පුද්ුලනයක් නැහැ. අෙ හැම නකනනක්ම ජනාධිපසකතුමාත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරන්න යන්න භයයි. ෙැන් කියනවා, රසායනික 

නපොනහොර ුැන කිේනවොත් කෘ කකර්ම අමාතයාදශනේ 

නලාකම්වරයාවත් එළවනවා කියලා. ඒ කියන්නන් ජනාධිපසකතුමාත් 

එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, හැබැයි, “රසායනික නපොනහොර” 

තමයි තහනම් වනනය. නර් ලනයි එනක් යන “ඔේ, නැහැ, බැහැ” 

නසලාලනම් වානේ තහනම් වනනයක් සකනබනවා. එතුමාත් එක්ක 

සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්, නත් තහනම් වනනයක් සකනබනවා. 

එතනකොට උුත්, බුද්ධිමත් නිලධා නයක් තම අෙහස ් ප්රකාශ 

කරන්නන් නකොනහොමෙ? ඒක නන්ෙ  අෙ නම් රටට නවලා 

සකනබන්නන්? කාටවත් කථා කරන්න බැහැ. නුොවිනයි 

උද්න ිෂණ කරනවා, ුණ තව ත උද්න ිෂණ කරනවා, රාජය 

නසේවකනයි කෑ ුහනවා, “අපට ප ල මදි, ජීවත් නවන්න විධියක් 

නැහැ” කියලා. හැබැයි, ඒ ුැන කථා කළත් ඒවා කනකට ුන්නන් 

නැසක එක නන්ෙ සකනබන ප්රශ්නය? රැස්වීමට ආවත් රසායනික 

නපොනහොර ුැන කථා කරනවා නම්, රස්සාවත් නැහැ, නුෙර යන්න 

නවනවා. ඒ විධියට රටක් පාලනය කරන්න බැහැ. 

අපි ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය තුළින් 

ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා නුනැලාලා නම් රනටි වදනාවට, දූෂණයට, 

අලාලසට වැට බිමන්න කටයුතු කළා. අපි අලාලස් නහි දූෂණ 

නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභාව නුනාවා, ජාසකක නපොලිස් 

නකොමිෂන් සභාව නුනාවා, ශ්රී ලදකා මානව ණීමිකම් නකොමිෂන් 

සභාව නුනාවා. නම් වානේ නකොමිෂන් සභා ුණනාවක් 

නුනැලාලා වදනා, දූෂණ කරන සියලුනෙනානුන් තරාසකරමක් 

නනොමැසකව ප්රශ්න කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇසක කළා. 

නකො න්ම කියනවා නම්, එො නපොලිස්පසකවරයා පත් කරන්න 

ජනාධිපසකවරයාට බැහැ. ඒ සඳහා ජාසකක නපොලිස් නකොමිෂන් 

සභාව සකබුණා. අධිකරණ නසේවා නකොමිෂන් සභානේ සාමාජිකයන් 

පත් කරන්න ජනාධිපසකවරයාට බැහැ. ඒ වානේම එතුමාට 

නීසකපසකවරයා පත් කරන්නත් බැහැ. අුවිනිසු තවරයා පත් කරන්න 

ජනාධිපසකතුමාටවත්, නවනත් කිසිම ප්රබල නකනනට්ටවත් බැහැ. 

සර්ව පාක් කක ආේඩුම වයවස්ථා සභාවට තමයි ඒ තනතුර 

සඳහා නකනනක් පත් කරන්න පුළුවන්කම සකබුනේ. නත්, 

විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනැලාලා ආේඩුම 

වයවස්ථා සභාව අනහිසි කළා. විනශේෂනයන්ම   අෙ ඒ සභාව 

විධායක ජනාධිපසකතුමා කරන නද් හ යි කියන්න ුහන සීලා 

එකක් වුණා මිසක්,  සාකච්ඡා කරන්න, නිෙහනසේ තීරණ ුන්න, ඒ 

පුද්ුලයා හ ෙ වැරදිෙ කියන්න, ඒ ුැන අෙහස ් නෙන්න,  

විනරිධයක් ප්රකාශ කරන්න නනොහැකිනවලා සකනබනවා. ඒ 

නහේතුනවන් රටක් හැනෙයි කියලා සකබුණු බලානපොනරොත්තුව අෙ 

නැසකනවලා සකනබනවා. ආේඩුවක් විනාශ වුනණොත්, ඊට පස්නසේ 

ඒක ඉවරයි. ඊළඟට තව ආේඩුවක් පත් නවනවා. හැබැයි, රට 

විනාශ නවද්දි නමොකක්ෙ නවන්නන්? අපි තව රටක් නේන්නෙ? ඒ 

ණීන්ො තමයි, අෙ සියලුනෙනා නම් රට හැර ෙමා යන්න උත්සාහ 

කරන්නන්. විනශේෂනයන්ම විසිවන ආේඩුම වයවසථ්ා 

සදනශිධනය නුනැලාලා නැවතත් ජනතා ෙලා මදනකොලාල 

කෑනම් පාරාදීසයක් බවට ශ්රී ලදකාව පත් කළා. ඒක තමයි කනළේ. 

එම නිසා අෙ අපි ෙකින විධියට ආර්ිතක ප්රශ්න ඇතුළු නම් රනටි 

සකනබන සියලු ප්රශ්නවලට නහේතුව, සියලු ස්වාධීන නකොමිෂන් සභා 

අනහිසි කරපු එකයි. 

ඒ වානේම මම තව කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. අපි නම් රට 

නුොඩ නඟන්න නම් පළනවන්ම මහා ප මාණනේ අලාලස්, වදනා 

සහ දූෂණ නැසක කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා නීසක නුනාවා. 19ෙ4දී නම් 

රටට අලාලස් නීසකය හඳුන්වා දුන්නා. 198ෙදී අයථා නලස වත්කම් 

ඉපැයීමට වි තද්ධව නීසක හඳුන්වා දුන්නා. 1994දී දූෂණ සහ වදනා 

සඳහා නීසක හඳුන්වා දුන්නා. 1994න් පස්නසේ ඒවානේ කිසිම 

සදනශිධනයක් වුනේ නැහැ. නත්, අනේ යහ පාලන ආේඩුව 

කාලනේ අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභානේ 

අධයක්ෂ ජනරාලා වශනයන් සි  ජනාධිපසක නීසකඥ සරත් 

ජයමාන්න මහත්මයා IT ම වානේ එක එක අලුත් මවලින් 

නහො ත අලාලන්න නීසක හෙලා අලුත් නකටුම්පතක් සකස් කළා. එම 

නකටුම්පත අවු තදු එකහමාරක් සකස්නසේ සකනබන්නන් නකොනහේෙ? ඒ 

නකටුම්පත තවමත් නීසක නකටුම්පත් සම්පාෙකතුමිය ළඟ ණීරනවලා 

සකනබනවා. ඒක අරනුන අලුත් නීසක හෙන්නන් නැසකව තවමත් යලා 

පැන ගිය නීසක ක්රියාත්මක කරනවා. 

අලි සේ  මැසකතුමා කිේවා, විනශේෂනයන්ම නඩුවල සකනබන 

ප්රශ්න නිසා නඩු ුණනාවක් අහක ගියා කියලා. නම් රජනේ සි න 

ප්රබල පුද්ුලනයි, ඇමසකව ත ුණනාවක් ඊනේ-නපනර්ො නඩුවලින් 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

නිනෙොස්නකොට නිෙහස් වුණා. එනසේ නිනෙොස්නකොට නිෙහස් වුනේ  

තාක්ෂණික නෙිෂයක් නිසා මිස, ඒ නඩු අහලා නනොනවයි; සාක් ක 

නැසක නිසා නනොනවයි. සාක් ක නෙන්න සියලු නද් සම්පූර්ණ නවලා 

සකිනයදී නකොමසා ස්ව ත තුන්නෙනනක් අත්සන් කනළේ නැහැ කියලා 

තමයි එනහම වුනේ. මම අලි සේ  මැසකතුමාට අභිනයිු කරනවා, 

තන් නිවැරදි නම් ඒ නඩු  ක නැවත පවරන්න කියලා. 

නැවත ඒ නඩු  ක පවරලා, පුළුවන් නම් ඒ නඩු අහලා ඒ 

නුොලාලන් නිනෙොස් නකොට නිෙහස් කරන්න. නඩුවක් අහන්නන් 

නැසකව තන්නේ නුිල බාලයන්  ක, තන්නේ ණීතවතුන්  ක 

නිෙහස් කරන එක නනොනවයි, හ .  නීසකපසකවරනයක් නඩු ෙැම්මා 

නම්, ඒ නීසකපසකවරයාත් නීසකය ෙන්නන් නැසකව ෙ ඒ නඩු ෙැම්නම්?  

ඊළඟට ආපු නීසකපසකවරයාත් රජනේ නිලධා නයක්. ඊළඟ 

නීසකපසකවරයා ඇවිලාලා කියනවා, නම්නක් technical faults 

සකනබනවා,  ඒ නිසා නම්ක කරන්න බැහැ  කියලා. නම් ආේඩුව 

බලයට ඇවිලාලා නඩු  සකස් ුණනක් අයින් කළා. -රජනේ ඉන්න 

වු කිවයුතු පුද්ුලයන් නිනෙොස්නකොට නිෙහස් කළා. ඒ නිසා මම 

අලි සේ  ඇමසකතුමාට කියනවා, පුළුවන් නම් නම් technical faults 

හ ුස්සලා නැවත නඩු පැවරීම් කටයුතු කරලා, ඒ නඩු අහලා, 

සාක් ක විමසලා අොළ විනිසු තව තන් ලවා ඔවුන් නිනෙොස ් නකොට 

නිෙහස් කරන්න කියලා. ු ත අමාතයතුමාට පුළුවන් නම් ඒ වුකීම 

භාර ුන්න.  
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත ඩී.වී.නානක රාජය අමාතයතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 11ක 

කාලයක් සකනබනවා.  

 
 

[අ.භා. 3.44] 
 

ගරු ඩී.වී. චා ක මහතා (ගුවන් මස වා හා අප ය  කලාප 

සාවර්ධ  රාජාය අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு டி.வி. ொனக - விமானச் பெமவகள் மற்றும் 

ஏற்றுமதி வையங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமமச்ெர்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Aviation and 
Export Zones Development) 
මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් නමොනහොත අනේ රනටි 

විශාල අභිනයිු සකනබන  නමොනහොතක්. අනේ ඉසකහාසනේ අභිනයිු 

සකනබන සෑම අවස්ථාවකදීම රනටි වාසනාවකට නහොඳ නායකයන් 

හම්බ නවලා සකනබනවා. අනේ රනටි ඉසකහාසනේ සකබුණු විශාල 

අභිනයිුයක් තමයි රනටි විශාල යුද්ධයක් සකබුණු එක. 

රණවි තවන් 30,000කනේ ජීවිතය නැසක නවච්න, 70,000ක් තුවාල 

නවච්න යුද්ධයක් සකබුණා. හැබැයි, එො අනේ වාසනාවට මණීන්ෙ 

රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජනාධිපසකතුමා බවට පත් වුණා. එතුමා එො 

ජනාධිපසක බවට පත් නවලා ආර්ිතක අභිනයිු මැෙ රනටි සකබුණු 

යුද්ධය ජයග්රහණය කළා. එො ආරක්ෂක නලාකම්තුමා වශනයන් 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා එතුමාට සහනයිුය ලබා දුන්නා. 

ඒ වානේම, ලදකාවට විතරක් නනොනවයි ළු නලිකයටම 

අභිනයිුයක් නවච්න නම් නමොනහොනත් අෙ නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

මැසකතුමා නම් රනටි ජනාධිපසකතුමා බවට පත් නවලා සකනබනවා. ඒ 

වානේම,  මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා අග්රාමාතයතුමා බවට පත් 

නවලා සකනබනවා. විනශේෂනයන්ම නම්ක නලිකයටම අභිනයිුයක් 

සකනබන නමොනහොතක්. අෙ නලිකනේම ආර්ිතකය කඩානුන 

වැනටන නමොනහොතක්. නලිකයම නලඩ ිනනයන් නපනළන 

නමොනහොතක තමයි අෙ අපි නම් අභිනයිුවලට ලක් නවලා 

සකනබන්නන්. හැබැයි, නම් අභිනයිුවලට ලක් නවන්න කලින් 

තමයි රනටි නායකතුමා තීරණය කනළේ, ජනතාවනේ ප  තෙ 

කරනවා නවනුවට නායකයන්නේ ප  තෙ කර ුන්න ඕනෑ කියලා. 

විනශේෂනයන්ම එතුමා පත් නවලා ලින්ම කිේනේ,  තමන්නේ 

න ොනටි එකවත් අමාතයව තන්නේ න ොනටි එකවත් කාර්යාලවල 

ුහන්න එපා  කියලායි. අවු තදු තුනක් යනනතක් රාජය 

නිලධා න්ට, ඇමසකව තන්ට වාහන නුනනන්න එපා  කිේවා. ඒ 

නවනුවට එතුමා කනළේ,  එතුමාට නවන් නවලා සකබුණු, ඒ වානේම 

ජනාධිපසක කාර්යාලයට නවන් නවලා සකබුණු වාහන 340ක් රාජය 

ආයතනවලට ලබා නෙන්න කටයුතු කළ එක. ආෙර්ශයක් ලබා 

දීලා තමයි වැඩ ආරම්භ කනළේ. යහ පාලන ආේඩුව  කාලනේ 

අවු තද්ෙකට  තපියලා නකි  ෙ00ක වාහන නුනැත් සකබුණා.  ඒ 

යුුය අවසන් කරලා තමයි අෙ නම් ආේඩුව බලයට පත් වුනේ. 

එක පැත්තකින් අනේ ආේඩුනේ නායකයන් ප  තෙ කර ුන්න 

ුමන් අනනක් පැත්නතන් ජනතාවට විශාල බදු සහන ලබා නෙන්න 

පටන් ුත්තා.  

එො යහ පාලන ආේඩුව සක ිනයදී රනටි වයාපාර විනාශ නවලා, 
රට විනාශ නවලා රට ආර්ිතක පැත්නතන් වැ ලා සකබුණා.  පාස්ට් 
ප්රහාරයත් එක්ක සදනාරක කර්මාන්තය සම්පූර්ණනයන් කඩානුන 
වැ ලා සකබුණා.  අපි නමොකක්ෙ  කනළේ? පළනවන්ම  අපි බදු 
අයින් කරන්න පටන් ුත්තා. VAT එක සියයට 1ෙ ඉඳන් 8 ෙක්වා 
අඩු කරලා නැවත වතාවක් වයාපාර නැගිටිටවන්න කටයුතු 
කරන්න පටන් ුත්තා. ඒ  කාලනේ රටට free Wi-Fi නෙනවා 
කියලා ත තණ-ත තණියන් රවටිටලා, අන්සකමට සියයට 30ක 
බද්ෙක් නතොරතු ත තාක්ෂණයට ක්නෂේරයට - IT - පනවා සකබුණා. 
හැබැයි, අනේ ආේඩුව බලයට පත් වුණු ුමන් සියයට 2ෙක් ඒ 
බදුවලින් අයින් කරලා නතොරතු ත තාක්ෂණයට ඒ අවශය මාර්ුය 
හෙලා දුන්නා. අපට මතකයි පන්සනලා පිද කැනටිට පවා බදු ුහන 
ආේඩුවක් තමයි සකබුනේ. සකස්ස පන්සනලා පිද කැටය පවා සීලා 
සකයපු ආේඩුවක් සකබුනේ.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අනේ ආේඩුව පන්සලාවලට, 
පූජනීය ස්ථානවලට සකබුණු බදු සම්පූර්ණනයන්ම අයින් කරලා 
ෙැම්මා. උද්න ිෂණවලට ුහන යුුය නවනුවට, ඔවුන්ට 
ඇහුම්කන් දීලා ඔවුන්නේ ප්රශ්න විසඳන යුුයක් අපි ආරම්භ කළා. 
අෙ විනශේෂනයන්ම ජනාධිපසක නලාකම් කාර්යාලය ඉස්සරහා හෙලා 
සකනබනවා උද්න ිෂකයන්ට ගිණීලාලා  උද්න ිෂණය කරන්න 
පුළුවන් තැනක්. ජනාධිපසකතුමා නපෞද්ුලිකවම එතැනට ඇවිලාලා 
ප්රශ්න විසඳන යුුයක් ආරම්භ වුණා.  

අෙ ුණ තව තන්නේ ප්රශ්නය විසඳුණා; උපාධිධා න්නේ ප්රශ්නය 
විසඳුණා; රැකියා ලක්ෂයක් දුන්නා. කවොවත් රජනේ රැකියාවක් 
ුැන හීනයක්වත් නනොෙැකපු අයට තමයි අෙ රජනේ රැකියා ලබා 
නෙන්න කටයුතු කනළේ. අනික් පැත්නතන් විශාල සදවර්ධනයකට 
රට අරනුන යන්න කටයුතු කළා. නකොනරිනා මැෙ තමයි අපි නම් 
සියලාලම කරන්නන්. කවොවත් vaccines නුන්වන්න නවයි 
කියලා අපි ණීතුනේ නැහැ. කවොවත් PCR Tests කරන්න labs 
ොන්න නවයි කියලා අපි ණීතුනේ නැහැ. කවොවත් වසදුත නරිු 
සඳහා රට වනටිම නරිහලා හෙන්න නවයි කියලා අපි ණීතුනේ නැහැ. 
හැබැයි, එනහම නවලාත් සදවර්ධනය නැවතුනේ නැහැ.  

අනික් පැත්නතන් මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමා රට පුරා නුවලා 

 ක හොනුන යනවා, ඉන්දික අනු තද්ධ මැසකතුමා සමඟ එකතු 

නවලා. රට පුරාම නුවලා  ක ආධාර දීලා  හොනුන යනවා. නම් 

වානේ සදවර්ධනයකට තමයි රට අරනුන ගිනේ. රනටි නමනහම 

තත්ත්වයක් සකිනලාත් අෙ ඒ නද්වලා කර නුන යනවා.  

හැබැයි, අනේ විපක්ෂනේ අජිත් මාන්නේනප තම මන්ත්රීතුමා 

කථා කරලා කිේවා, ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය නුනානේ නහොරකම් නවත්වන්නයි, රනටි නීසකය 

ස්වාධීන කරන්නයි කියලා. ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය සකබුණු කාලනේ නීසකය ස්වාධීන වුණාෙ? රනටි 

නහොරකම් නැසක වුණාෙ? ලදකා ඉසකහාසනේ නලොට්ම නහොරකම 

වුනේ නමොන කාලනේෙ? ඒක වුනේ ඔය ෙහනව වන ආේඩුම 
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වයවස්ථා සදනශිධනය සකනයද්දීම, යහ පාලන ආේඩුව සකනයද්දී. 

රන්ජන් රාමනායකලා විනිසු තවන්ට ඍජුව කථා කරලා තීන්දු 

නවනස් කරන්න කටයුතු කනළේ නමොන කාලනේෙ? ඒ ඔය ෙහනව 

වන ආේඩුම වයවස්ථා සද නශිධනය සකබුණු කාලනේ. FCID 

එකට කථා කරලා හැම සසකයකම රාජපක්ෂවරනයක් අත්අඩදුණවට 

ුන්න කියලා කිේනේ ඔය ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය සකනබන කාලනේ තමයි. ඔය ෙහනව වන 

සදනශිධනය සකනබද්දීම තමයි, නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු අමාතයතුමා 

අලාලනුන ගිණීලාලා නෙපාරක් ණීර නුෙර ෙැම්නම්. මැම්පත් නවනස ්

කරලා, තමන්ට ඕනෑ විධිනේ නිලධා න් ෙමලා, FCID එක ොලා 

භය කරලා  තමයි අමාතයව ත ණීනර් ෙැම්නම්. අෙ ඒ නුොලාලන් 

නිෙහස් වුණා. අෙ ඒ අමාතයව ත නඩුවලින් නිෙහස් නවනනකොට 

අහනවා,  ආේඩු බලය ආවාම ෙ නිෙහස් නවන්නන් කියලා. නැහැ, 

ආේඩු බලය ආවාම නනොනවයි නිෙහස් වන්නන්. අපි විපක්ෂනේ 

ඉන්ෙැද්දී තමයි නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු අමාතයතුමා නිනෙොස් නකොට 

නිෙහස් කරනු ලැබුනේ. ුාමි ක නසනරත් නලාකම්තුමා නිනෙොස් 

නකොට නිෙහස් වුනේ අපි විපක්ෂනේ ඉන්ෙැද්දී. නබො ත නඩු 

හෙනනකොට, නබො ත සාක් ක හෙනනකොට අන්සකමට ඒවා එළියට 

එනවා. ඒවා එළියට එන එක නවත්වන්න බැහැ.  ඒවා එළියට 

එනනකොට කියනවා, ආේඩු බලයට ආවාම නම්වා සිදු නවනවා 

කියලා. එො සිදු වුනේ නද්ශපාලන පළිුැනීම් විතරයි. නද්ශපාලන 

පළිුැනීම් විතරයි එො නම් රට තුළ ක්රියාත්මක වුනේ. අෙ අපි 

ෙකිනවා, රට පුරා නැවත පිිනදීමක් ඇසකනවන්න පටන්නුන 

සකනබන බව. හැබැයි, අපි ෙකිනවා යහ පාලන ආේඩුනේ ණීටපු අය 

රට නැටල න්න පාර කපන එක ණීතා මතා අහුරන්න උප ම 

උත්සාහයක් ුන්නවා කියලා.  

අපි ෙන්නවා, රනටි නඩොලර් පිළිබඳ ප්රශ්නයක් ඇසක නවලා 

සකනබන බව. සදනාරක වයාපාරය කඩා වැටීමත්  එක්ක නඩොලර් 

පිළිබඳ ප්රශ්නයක් ඇසකනවලා සකනබනවා. විනශේෂනයන්ම අෙ අනේ 

රට නලිකය ඉදි නේ ප්රසිද්ධ නවලා සකනබන්නන් ආුන්තුක 

සත්කාරවලට. ඒක නැසක කරන්න විපක්ෂය ණීතා මතා කටයුතු 

කරන බව අපට නපනී යනවා. සැේතැම්බර් මාසය වනනකොට රනටි 

ජනතාවනුන් සියයට 70කට vaccines දීලා අපි රට අ නවා 

කියලා නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජුනි මාසනේ කියනනකොට, 

විපක්ෂය නමොකක්ෙ කනළේ?   විපක්ෂ නායකතුමා හ  නම් කරන්න 

සකබුනේ, රට ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ, රට අ න්න ඕනෑ කියලා 

රනටි ජනාධිපසකතුමාට එතුමානේ සහාය නෙන එකයි. හැබැයි 

ඇත්තටම නමොකෙ වුනේ? එතුමන්ලා ණීතා මතාම මිනිස්සු පාරට 

බස්සන්න පටන්ුත්තා. ලින්ම නුොවි ජනතාව පාරට බැස්සුවා. 

ඊට පස්නසේ ධීවර ජනතාව පාරට බැස්සුවා. හැබැයි, නම් නුොඩක් 

උද්න ිෂණවල ණීටපු හුණු  ක බැලුවාම, නුොවි ජනතාව කියලා 

ඉන්නන්ත් එකම කේඩායම, ධීවර ජනතාව කියලා ඉන්නන්ත් 

එකම කේඩායම, නවන නවන උද්න ිෂණවල ඉන්නන්ත් එකම 

කේඩායම තමයි. නම්වා ණීතා මතා කළ නද්වලා.  සියයට 70කට  

නවලාවට vaccines වැදුණාම, රනටි එන්නත්කරණය අවසන් 

වුණාම, නම් රට විවෘත කරන්න හැකියාව සකනබනවා  කියලා 

විපක්ෂය නහොඳටම ෙැනනුන ණී යා.  

අනේ රදජිත් මද්දුම බේඩාර මන්ත්රීතුමා නම් ු ත සභානේ සි න 

නමොනහොනත්, අෙ නීසකය ුැන නබොනහි කථා කළ නිසා මම 

ඔබතුමානේ ප්රකාශයක් පිළිබඳව  සඳහන් කරන්නත් කැමැසකයි.   

ඔබතුමා කිේවා, ඒ ෙවස්වල නපොලිස්පසකතුමා, නිනයිජය 

නපොලිස්පසකතුමන්ලා ණී නේ සි නකොනත් කියලා. මම ණීතන 

හැ යට වැරදිලා කියැවුනේ. ඒ ෙවස්වල එනහම තමයි නන්ෙ 

ණී නේ ු ත මන්ත්රීතුමා? ඒ ෙවස්වල ඒ අය සි නකොනත් සකයානුන 

තමයි තීන්දු ුත්නත්. අන්සකමට ණීටපු නපොලිස් නිලධා න්ට 

බන්ධනාුාරුත නවන්න වුණා. හැබැයි, අෙ ඒ කේඩායම 

ඇවිලාලා තමයි නීසකනේ ආධිපතය, නීසකනේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව 

කථා කරන්නන්. නපොලීසිය භාරව ණීටපු ඇමසකතුමා කියනවා නම් 

සි නකොනත් ඉඳලා තීරණ ුත්නත් කියලා, නපොලීසිය භාර ණීටපු 

ඇමසකතුමා කියනවා නම් නපොලිසප්සක, නිනයිජය නපොලිස්පසකව ත 

ණී නේ සි නකොනත් කියලා, නම් නඩු ොලා සකනබන්නන් 

නකොනහොමෙ? නම් නඩු හැදුනේ සි නකොනත් කියන එක තමයි නම් 

ණීටපු අමාතයතුමන්ලා පිළිනුන සකනබන්නන්. ඔබතුමන්ලානේ 

උද්න ිෂණ නවත්වනනකොට ඔබතුමන්ලාට  දුණා.  නෙනනකොට 

නමොකෙ වුනේ? රනටි උසාවිවලින් නිනයිු කිණීපයක් 

ලැනබනනකොටම අමතක වුණා තමන් කරපු නද්වලා එළියට එනවා 

නන්ෙ කියලා. අන්සකමට පාර්ලිනම්න්තුනේදී තමන්නේ ක න් 

එළියට පැන්නා, ඒ අය සි නකොනත් සකයානුන තමයි නඩු ෙැම්නම් 

කියලා.  එනහම නම්, නම් එක නඩුවකින් නෙකකින් නනොනවයි, නම් 

නඩු සියලාලන්නුන්ම නිනෙොස්නකොට නිෙහස් නවන්න ඕනෑ. 

සි නකොනත්දී නකොනහොමෙ නඩු හෙන්නන්? සි නකොනත් නකොනහොමෙ 

නපොලිස්පසක ඉන්නන්? සි නකොනත් නකොනහොමෙ නිනයිජය 

නපොලිස්පසකව ත ඉන්නන්? ඒ වානේ නඩු හෙලා විනාශ කරපු 

යුුයක් තමයි ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනනයන් 

ඇසක වුනේ. ඒ නිසා තමයි අපි විසිවන ආේඩුම වයවසථ්ා 

සදනශිධනය නුනැලාලා නැවතත් ස්වාධීන රටක්, ජනතාවට 

ඉන්න ණීනතන රටක් හෙන්න කටයුතු කනළේ.  

නබොනහොම ස්තුසකයි. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත  නාලාස් නිර්මලනාෙන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට මිනිත්තු 

12ක කාලයක් සකනබනවා. 
 

 

[பி.ப. 3.54] 
 

ගරු චාල්ස් නිර්මල ාදන් මහතා 
(மாண்புமிகு ொள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள! 

2022ஆம் ஆண்டுக்கான வரவு செைவுத்திட்ட முன்சமாழிவு 

களில் பாதுகாப்பு அமமச்சுக்கு 373.05 பில்லியன் ரூபாயும், 

சபாது மக்கள் பாதுகாப்பு அமமச்சுக்கு 106.56 பில்லியன் 

ரூபாயுசமன சமாத்தம் 479.61 பில்லியன் ரூபாய் 

ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது வரவு செைவுத்திட்டத்தின் 

சமாத்தச் செைவினத்தில் கிட்டத்தட்ட 19.14 ெதவீதமாகும். 

அதாவது, சமாத்தச் செைவினத்தின் ஐந்தில் ஒரு பங்காகும். 

ஒரு ெிறிய நாடான இைங்மக தனது சமாத்தச் செைவினத்தில் 

ஐந்தில் ஒரு பங்மகத் சதாடர்ச்ெியாகப் பாதுகாப்புக்கு 

ஒதுக்குமாக இருந்தால், இந்த நாட்டினுமடய சபாருளா 

தாரத்மத மீட்சடடுக்கபவா அல்ைது இந்த நாட்டு மக்களுமடய 

வறுமமமயப் பபாக்கபவா யாராலும் முடியாது என்பமத நான் 

இந்தச் ெமபயில் கூறிக்சகாள்ள விரும்புகின்பறன்.  

பநற்மறய தினம் சகௌரவ அமமச்ெர் ெமல் ராஜபக்ஷ 

அவர்கள் ஒரு கருத்மதத் சதாிவித்திருந்தார். அதாவது,  ஆட்ெி 

மாற்றம் நமடசபற்றாலும், சபாருளாதாரக் சகாள்மகயில் 

மாற்றம் ஏற்படாத வமகயில் நாட்டுக்சகன  ஒரு நிமையான 

சபாருளாதாரக் சகாள்மக வகுக்கப்பட பவண்டும் என்றார். 

உதாரணமாக, இந்தியாவில் அப்படியான ஒரு சபாருளாதாரக் 

சகாள்மக இருக்கின்றது. எமது நாட்டில் அரொங்கம் 

மாறுகின்றபபாது, சபாருளாதாரக் சகாள்மகயும் மாறுகின்ற 

காரணத்தால், நாட்டின் சபாருளாதாரமானது அதைபாதாளத் 

துக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. எனபவ, சபாருளாதார 

நிபுணர்களால் ஒரு நிமையான சபாருளாதாரக் சகாள்மக 

வகுக்கப்படல் பவண்டும்.  
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இன்று ொதாரண மக்கள் தங்களுமடய வாழ்க்மகமயக் 

சகாண்டுசெல்ை முடியாத ஒரு சூழ்நிமையில் இருக்கின் 

றார்கள். எனினும், அந்த மக்களுமடய நாளாந்தச் செைமவக் 

குமறக்கும் வமகயில், அத்தியாவெியப் சபாருட்களின் விமைக் 

குமறப்பு ெம்பந்தமான எந்தவித முன்சமாழிவும் இந்த வரவு 

செைவுத்திட்டத்தில் முன்சமாழியப்படவில்மை என்பமத நான் 

இங்கு கூறிக்சகாள்ள விரும்புகின்பறன். ஆகபவ, நாடு 

சபாருளாதார ாீதியில் பின்னமடமவச் ெந்தித்திருக்கின்ற 

இவ்பவமளயில், நீங்கள் இந்த வரவு செைவுத்திட்டத்தின் 

சமாத்தச் செைவினத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்மகப் பாதுகாப்புக்கு 

ஒதுக்கி, எந்த நாட்டுடன் பபார் செய்யப் பபாகிறீர்கள்?  

இந்தியாவுடன் பபார் செய்யப் பபாகிறீர்களா? ெீனாவுடன் 

பபார் செய்யப் பபாகிறீர்களா? அல்ைது அசமாிக்காவுடன் 

பபார் செய்யப் பபாகிறீர்களா? என நான் அரொங்கத்திடம் 

பகட்டுக்சகாள்ள விரும்புகின்பறன்.  

அடுத்து, இன்மறய குழுநிமை விவாதத்தில் மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழு சதாடர்பாக நான் ஒரு ெிை 

கருத்துக்கமளக் கூற விரும்புகின்பறன். இைங்மகயானது 

மனித உாிமம விடயத்தில் மிகபமாெமான நிமையில் 

இருக்கின்றது. ஒரு மனிதனுக்குாிய உாிமமகமள நிமைநாட்ட 

முடியாமல், சதாடர்ச்ெியாக இந்த அரொங்கம் இருந்துசகாண்டு 

இருக்கின்றது. அண்மமயில் கனடாவிலிருந்து என்னுமடய 

நண்பர் ஒருவர் வந்திருந்தார். அவர் தங்கியிருந்த பிரபதெத்தில் 

இருந்த இராணுவப் புைனாய்வாளர்கள் அவாிடம் சென்று, 

"ஏன் நீங்கள் இங்கு வந்தீர்கள்? எதற்காக வந்தீர்கள்"? என்று 

வினவியபதாடு, தங்களுமடய அலுவைகத்துக்கு வரபவண்டும் 

என்றும் சொல்லிவிட்டுச் சென்றிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு 

வஞ்ெிக்கின்ற செயற்பாடு கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு 

நமடசபற்றது.  

நான் ‘சகாவிட்’ சதாற்றுக் காரணமாக மவத்தியொமையில் 

அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தசபாழுது, அவர் எனக்குத் சதாமைபபெி 

அமழப்மப எடுத்து, "ொவகச்பொிப் பிரபதெத்திலிருக்கின்ற 

கச்ொய் இராணுவ முகாமமச் பெர்ந்த இராணுவப் புைனாய் 

வாளர்கள் சதாடர்ச்ெியாக என்மன விரட்டுகிறார்கள். நான் 

இைங்மகயிலிருந்து பபாகவா? இந்த நாட்டில் எனக்கு இருக்க 

முடியாதா?" என்று என்னிடம் பகட்டார். அதற்கு நான், “நீங்கள் 

யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் 

அலுவைகத்துக்குச் சென்று இதுசதாடர்பில் முமறயிடுங்கள்!” 

என்று கூறிபனன். அதற்கு அவர், “மனித உாிமமகள் ஆமணக் 

குழுவில் முமறப்பாடு செய்தவர்களுக்கு நீதி கிமடக்கப் 

சபற்றிருக்கிறதா"? என்று என்னிடம் திருப்பிக் பகட்டார். அவர் 

அப்படிக் பகட்பதில் நியாயம் இருக்கிறது.  

இன்மறக்கு மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு எப்படி 

இயங்குகின்றது? குறிப்பாக, மன்னார் மாவட்டத்தில் மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் அலுவைகம் இயங்குவதற்கு 

UNHCR இனுமடய நிதி உதவிமயப் சபற்றும்கூட, அங்கு 

பணிபுாிந்தவர்களுக்கு ெம்பளம் வழங்கப்படவில்மை. பமலும், 

அங்கு தகுதியான ெட்டத்தரணிகள் இல்மை.  

அந்த அலுவைகத்துக்கு மக்கள் முமறப்பாடு செய்வதற்குச் 

சென்றால், அங்கிருக்கின்ற அதிகாாிகள், “நீங்கள் வவுனியா 

வுக்குச் சென்று முமறப்பாடு செய்யுங்கள்!” என்று 

சொல்கின்றார்கள். பநற்று ஒரு தரப்பினர் வவுனியாவிலுள்ள 

மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் அலுவைகத்துக்கு 

முமறப்பாடு செய்வதற்காகச் சென்றிருந்தார்கள். அப்பபாது,  

“யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்துதான் அரெ அதிகாாி இங்கு வர 

பவண்டும். ஆமகயால், அவர் வருகின்ற நாமளப் பார்த்து 

வாருங்கள்!” என்று அங்கிருந்தவர்களால் கூறப்பட்டிருக்கிறது. 

இவ்வாறு ஒரு நபர் மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவுக்குச் 

சென்று முமறப்பாடு செய்யமுடியாத ஒரு சூழ்நிமை 

எங்களுமடய பிரபதெத்தில் இருக்கின்றது என்பமத 

தயவுசெய்து அரொங்கம் புாிந்துசகாள்ள பவண்டும். வவுனியா, 

மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களிலுள்ள இவ்வலுவைகத்தின் 

நிமைமம இவ்வாறு இருக்க, முல்மைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள 

அலுவைகமானது இயங்குகிறதா? இல்மையா? என்று அங்கு 

பணிபுாிகின்றவர்களுக்பக ெந்பதகமாக இருக்கின்றது. அது 

மக்கள்  முமறப்பாடு செய்யக்கூடிய அலுவைகமா? என்பது 

பகள்விக்குறியாக இருக்கின்றது.  

மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இைங்மக கடற்பமடயினரால் 

எமது மீனவர்கள் தாக்கப்பட்டார்கள். அது சதாடர்பில் 

அவர்கள் மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழுவில் முமறப்பாடு 

செய்தார்கள். அதற்கு அந்த ஆமணக்குழுவினால் என்ன 

பதிமை வழங்க முடிந்தது? ஒன்றுபமயில்மை. அங்கு 

தகுதியான அதிகாாிகள் இல்ைாத காரணத்தினால், மக்கள் 

செய்கின்ற முமறப்பாட்மட எழுதி தமைமமயகத்துக்கு 

அனுப்புகின்றார்கள். அதனுடன், அந்தப் பிரச்ெிமன 

முடிந்துவிடுகின்றது. மனித உாிமம மீறப்படுகின்றபபாது, 

தங்களுக்கு நீதி கிமடக்கும் என்ற நம்பிக்மகயுடன் மக்கள் 

அங்கு சென்று முமறப்பாடு செல்கின்றார்கள். ஆனால், அங்கு 

அந்த நிமைமம இல்மை. குறிப்பாக, வவுனியா, முல்மைத்தீவு, 

மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற மனித 

உாிமமகள் ஆமணக்குழுவின் அலுவைகங்கள் ஒழுங்காக 

இயங்குவதில்மை.  யாழ்ப்பாண அலுவைகத்திலுள்ள அதிகாாி 

தான் இங்குள்ள செயற்பாடுகமளயும் கவனிக்கபவண்டி 

இருக்கின்றது.  

எங்களுமடய பிரபதெங்களில் மனித உாிமம மீறல் 

ெம்பவங்கள் நிமறயபவ நமடசபறுகின்றன. எனினும், 

எங்களுமடய மாவட்டங்களிலுள்ள மனித உாிமமகள் 

ஆமணக்குழு அலுவைகங்கள் அெமந்தப் பபாக்குடனும் 

மக்களின் நம்பிக்மகமய இழந்த நிமையிலும் இயங்கிக் 

சகாண்டிருக்கின்றன. எனபவ, அவற்மறப் பைப்படுத்த 

பவண்டுசமன நான் அரொங்கத்மதக் பகட்டுக்சகாள்ள 

விரும்புகின்பறன். மக்கள் அங்கு சென்று ஒரு முமறப் 

பாட்மடச் செய்தால், அதற்குாிய நீதிமயப் சபற்றுக்சகாடுக்க 

பவண்டும் அல்ைது அம்முமறப்பாட்டுடன் சதாடர்புமடய 

விடயங்கமள அவர்களுக்குத் சதளிவுபடுத்த பவண்டும். 

எனினும், அதற்குத் தகுதியான அதிகாாிகள் அங்கு இல்மை. 

தகுதியான அதிகாாிகள் இருந்தால், அவர்கள் முமறப் 

பாடுகமள உாிய முமறயில் விொாிப்பார்கள். அப்பபாது 

அரொங்கத்துக்குச் ொர்பானவர்களுக்கு எதிராகவும் முமறப் 

பாடுகள் வரும். அதன் காரணமாகத்தான், நீங்கள் அந்தப் 

பிரபதெங்களுக்குத் தகுதியான அதிகாாிகமள நியமிப்பதில்மை 

என்பமத நான் இங்பக குற்றச்ொட்டாக முன்மவக்க 

விரும்புகின்பறன்.  

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

சபாலிஸ், இராணுவம், கடற்பமட பபான்ற பமடத்தரப் 

புக்களால் பமற்சகாள்ளப்படுகின்ற மனித உாிமம மீறல் 

செயற்பாடுகள் சதாடர்பில் - நான் முன்பு நடந்த விடயங் 

கமளக் குறிப்பிடவில்மை. - மனித உாிமமகள் ஆமணக் 

குழுவில் முமறப்பாடு செய்தால், எந்தவித நீதியும் கிமடப்ப 

தில்மை. அப்படியான ஒரு சூழ்நிமைதான் இன்று 

இருக்கின்றது என்பமதயும் நான் இங்கு கூறிக்சகாள்ள 

விரும்புகின்பறன். 

இன்று காமை சகௌரவ கடற்சறாழில் அமமச்ெர் டக்ளஸ் 

பதவானந்தா அவர்கள், தமிழீழ விடுதமைப் புலிகள் 

இயக்கத்தின் தமைவர் பபாமதவஸ்து வியாபாரத்தில் 
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ஈடுபட்டிருந்ததாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார். இது மனபவதமன 

அளிக்கின்ற ஒரு விடயமாகும். தமிழீழ விடுதமைப் புலிகளால் 

பபாாில் சவல்ைமுடியவில்மை என்றாலும், அவர்களுமடய 

ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு என்பன பற்றி உைகத்தில் இருக்கின்ற 

யாவருக்கும் சதாியும்! தற்பபாது பாதுகாப்பு அமமச்ெின் 

செயைாளராக இருக்கின்ற கமல் குணரத்ன அவர்கள் 

விடுதமைப் புலிகளுமடய ஒழுக்கம், கட்டுப்பாடு என்பன 

சதாடர்பாக அவர் எழுதிய புத்தகத்தில்கூட குறிப்பிட்டிருக் 

கின்றார் என்பமதயும் நான் இந்த பநரத்தில் கூறிக்சகாள்ள 

விரும்புகிபறன். ஆகபவ, தயவுசெய்து பிமழயான தகவமைச் 

ெமபயில் சொல்லி, உண்மமயான விடயத்மத மமறப்பதற்கு 

முயற்ெி செய்யபவண்டாம். இதற்கு என்னுமடய கண்டனத் 

மதத் சதாிவித்து விமடசபறுகின்பறன்.    

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නබොනහොම ස්තුසකයි, ු ත මන්ත්රීතුමා. මීළඟට, ු ත  සාඩ් 

බදියුදීන් මන්ත්රීතුමා කථා කරන්න. ඔබතුමාට විනා ල 3ක කාලයක් 

සකනබනවා.  
 

 
[பி.ப. 4.06] 
 

ගරු රිසා්  බදියුදීන් මහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 
பிஸ்மில்ைாஹிர்  ரஹ்மானிர்  ரஹீம். 

சகௌரவ தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கபள, இன்று 

இந்த நாட்டிபை கிட்டத்தட்ட ஓாிைட்ெம் மக்கள் வாழ்கின்ற 

கிண்ணியாப் பிரபதெத்திபை சபாியபதார் அனர்த்தம் ஏற்பட்டு, 

இதுவமர 06 பபாோ் மரணித்திருப்பதாக நாங்கள் அறிகிபறாம். 

அதிபை 8 வயது மற்றும் 6 வயதுமடய ஒபர குடும்பத்மதச் 

பொோ்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் உட்பட நான்கு மாணவர்களும் 

வயது வந்த இருவரும் உள்ளடங்கு கின்றார்கள்.  

தற்சபாழுது, வீதி அபிவிருத்திக்குப் சபாறுப்பான 

அமமச்ெர் சகௌரவ பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து அவர்கள் 

இங்கிருக்கின்றார்.  சகௌரவ அமமச்ெர் அவர்கபள, அண்மம 

யிபை பை பில்லியன்கள் செைவில் சகாழும்பிபை ஒரு சபாிய 

bridgeஇமன நீங்கள் அமமத்திருக்கின்றீர்கள். அபதபபான்று 

நீங்கள் குறிஞ்ொக்பகணிப் பாைத்மதயும் புனரமமக்க  எடுத்த 

முயற்ெிக்கு நன்றி சொல்கின்பறன். 27,000 குடும்பங்கள் 

வாழுகின்ற ஒரு பிரபதெத்மதயும் 3,000 குடும்பங்கள் 

வாழுகின்ற இன்சனாரு பிரபதெத்மதயும் இமணக்கின்ற 

இப்பாைத்மதப் புனரமமப்பதாக இருந்தால் alternative 

arrangementஆக byroad ஒன்மற அல்ைது small ferry service 

ஒன்மற அல்ைது ஏதாவசதாரு ொத்தியமான - feasibility - 

மாற்று ஏற்பாட்மடச் செய்துவிட்டுத்தான் மீளமமக்க 

பவண்டும். அதுதான் வழமம! இரண்டு பிரபதெங்களிலுமுள்ள 

11 பாடாெமைகளுக்குச் செல்கின்ற மாணவர்கள் உட்பட ஒரு 

நாமளக்கு கிட்டத்தட்ட 8,000 பபாோ் இப்பாைத்மதப் 

பயன்படுத்துகின்றார்கள். அவ்வாறு alternative arrangement 

ஒன்மறச் செய்திருந்தால், இந்த உயிர் இழப்புக்கமளத் 

தவிர்த்திருக்கைாம்! எனபவ, தயவுசெய்து நீங்கள் வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரெமபயிடம் அல்ைது அங்பகயிருக்கின்ற 

அதிகாாிகளிடம் யார் இதற்குப் சபாறுப்பு? எவ்வாறு இந்த 

அனர்த்தம் நடந்தது? என்பன சதாடர்பில் விொாிக்க 

பவண்டும். இன்று அநியாயமாகப் பை உயிர்கள் இழக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. எனக்கும் பிள்மளகள் இருக்கின்றார்கள்; 

உங்களுக்கும் பிள்மளகள் இருக்கின்றார்கள். ஒரு பிள்மளமய 

இழந்தால், எவ்வளவு பவதமனயாக இருக்கும் என்பது 

உங்களுக்கும் சதாியும்! எனபவ, உடனடியாக இதற்கான 

alternative arrangement ஒன்மறச் செய்யபவண்டும். இந்தப் 

பாைத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் மந்தமாக நமடசபறுகின்றன. 

எனபவ, விமரவாக அந்தப் பாைத்மத நிர்மாணிப்பதற்காகத் 

பதமவயான நிதிமய ஒதுக்கீடு செய்யபவண்டும் எனவும் இந்த 

அனர்த்தத்துக்குக் காரணமானவர்களுக்கு - அவர்கள் அதிகாாி 

களாக இருந்தால் என்ன, அரெியல்வாதிகளாக இருந்தால் 

என்ன - எதிராக நடவடிக்மக எடுக்க பவண்டு சமன்றும் நான் 

உங்களிடத்திபை அன்பாக பவண்டிக் சகாள்கின்பறன்.   

அடுத்து, இன்மறய தினம் நமடசபறுகின்ற ெனாதிபதியின் 

நிதி ஒதுக்கீடு சதாடர்பான குழுநிமை விவாதத்தில் நான் ஒரு 

விடயத்மதச் சொல்ை விரும்புகிபறன். இனங்களுக்கிமடயிபை 

நல்லுறமவ ஏற்படுத்துவதனூடாகத்தான் எங்களால் இந்த 

நாட்மட அபிவிருத்தி செய்யைாம். ெிங்கப்பூராக இருக்கைாம், 

மபைெியாவாக இருக்கைாம். அந்த நாடுகளில்  ெட்டங்கள் 

ஒழுங்காக நமடமுமறப்படுத்தப்படுவதனாலும் இனங்களுக் 

கிமடபய நல்லுறவு பபணப்படுவதனாலும் மதங்களுக்கு உாிய 

மாியாமத வழங்கப்படுவதனாலும்தான் இன்று அமவ 

சபாருளாதாரத்திபை வளர்ந்திருக்கின்றன.   

எமக்குத் பதமவயான எல்ைா வளங்களும் இந்த நாட்டிபை 

இருக்கின்றன. இன்றிருக்கின்ற ஒபரசயாரு பிரச்ெிமன 

இனங்களுக்கிமடபயயுள்ள முரண்பாடுதான்! இதுதான் 30 

வருட யுத்தத்துக்கும் காரணமாக அமமந்தது. யுத்தம் முடிந்து 

10 வருடங்களில் முஸ்லிம் ெமூகத்மதச் பெர்ந்த ெஹ்ரான் என்ற 

கயவன் பாாியசதாரு பயங்கரவாதத் தாக்குதமை இந்த 

நாட்டிபை பமற்சகாண்டான். அந்தத் தாக்குதல் ெம்பந்தமாக 

ஆராய்வதற்சகன அப்பபாது ெனாதிபதியாக இருந்த 

மமத்திாிபாை ெிறிபென அவர்கள் ஓர் ஆமணக்குழுமவ 

நியமித்திருந்தார். பயங்கரவாதிகள் 10 காரணங்கமளச் 

சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று அந்த ஆமணக்குழுவின் 

அறிக்மகயிபை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்தக் காரணங் 

கமள ஏற்றுக்சகாண்டு, அவர்கள் பமற்சகாண்ட தாக்குதமை 

நான் நியாயப்படுத்தவில்மை. ெஹ்ரான் உட்பட அந்த 8 பபரும் 

பயங்கரவாதிகள்! அதற்கு உதவி செய்தவர்கள் அத்தமன 

பபரும் பயங்கரவாதிகள்! எனபவ, அவர்கள் அத்தமன 

பபருக்கும் தண்டமன வழங்க பவண்டுசமன்றுதான் நான் 

சொல்கின்பறன். அந்தப் பத்துக் காரணங்களில் முதைாவது 

"defaming and scolding Allah" - "அல்ைாஹ்மவ ஏெியதனால்" 

என்றும் மூன்றாவது  "Gnanasara Himi claiming that Allah 

will be reborn" என்றும் சொல்ைப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு 

உள்ளடங்குகின்ற ஒருவமர,  இந்த நாட்டினுமடய ெனாதிபதி 

அவர்கள் “ஒபர  நாடு, ஒபர ெட்டம்” என்ற ெனாதிபதி 

செயைணியின் தமைவராக நியமித்திருக்கின்றார். தயவுசெய்து, 

அந்தச் செயைணியின் தமைவர் பதவியிலிருந்து அவமர நீக்கி, 

ஒரு ெிறந்த  மதகுருமவ அல்ைது ெிறந்த அறிவாளிமய அல்ைது 

புத்திஜீவிமய நியமியுங்கள்! என்று மிகத் தாழ்மமயாகக் 

பகட்டுக்சகாள்கின்பறன். இந்த நாட்டின் சபாருளாதாரமானது 

இன ஒற்றுமம, இன ஐக்கியத்தில் தங்கியுள்ளது. “ஒபர நாடு, 

ஒபர ெட்டம்” நாட்டுக்குத் பதமவ! அமத நல்ைவர்கமளக் 

சகாண்டு செய்வியுங்கள் என்று அன்பாகக்பகட்டு, விமடசபறு 

கின்பறன்.  

 
ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනා ල 

12ක කාලයක් සකනබනවා. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

[අ.භා. 4.10] 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා (මහාමාර්ග අමාතය සහ 

ආණ්ඩු පාර්ශ්්වමේ රධා  සාවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து - சநடுஞ்ொமைகள் 

அமமச்ெரும் அரொங்கக் கட்ெியின் முதற்பகாைாொனும்) 

(The Hon. Johnston  Fernando - Minister of Highways and 
Chief  Government Whip) 
මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ු ත දිනන්ෂ් ුණණවර්ධන 

ඇමසකතුමාට විනා ල කීයක් නවන් කරලා සකනබනවා ෙ? 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත දිනන්ෂ් ුණණවර්ධන ඇමසකතුමාට විනා ල 13යි. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මට විනා ල කීයෙ? 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට විනා ල 12යි. 
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

එතනකොට, විපක්ෂයට? 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත නලින් බේඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමාට විනා ල 1ෙක් 

සකනබනවා. 
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

විනා ල 40ක් සකනබනවා නන්.   එකතුව හ ෙ මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමනි? 

 

ගරු රිසා්  බදියුදීන් මහතා  
(மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்) 

(The Hon. Rishad  Bathiudeen) 

ු ත ඇමසකතුමා, මා ඔබතුමානුන් උත්තරයක් බලානපොනරොත්තු 

නවනවා.  
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම ඉස්නසලාලාම ු ත  සාඩ් 

බදියුදීන් ණීටපු ඇමසකතුමා අර පාලම සම්බන්ධව මතු කරපු 

ප්රශ්නයට පිළිතුරක් නෙන්නම්. එතුමා වානේම රවු ් හකීම් 

මන්ත්රීතුමාත්, ත්රිට්ණාමලය දිසත්්රික්කනේ අනේ ු ත ඉම්රාන් 

මහරූ ් ත තණ මන්ත්රීතුමාත්, ු ත විපක්ෂ නායකතුමාත් අෙ  කථා 

කරමින් කිේවා, කින්නියා  පාලම් පා තව නපරළීනමන් හයනෙනනට් 

විතර මිය ගිණීන් සකනබනවා කියලා. ඒ සම්බන්ධව අපනේ බලවත් 

කනුාටුව අපි නම් නවලානේ  ප්රකාශ කරනවා.  

මට ෙැනුණු නද් තමයි, නම් ප්රශ්නයත් අනේ පිටට, ආේඩුව 

පැත්තට ෙමන්න හෙන බව. ඒ පාලමට ලා ුලා සකයලා සකනබනවා, 

යහ පාලන ආේඩුව. ඇස්තනම්න්තු කරන්නන් නැසකව, නටන්ඩර් 

කැඳවන්නන් නැසකව, කිසිම නෙයක් කරන්නන් නැසකව ලා ුලා 

සකයලා සකබුණා. අනේ රජය ආවාට පස්නසේ ඇස්තනම්න්තු කරලා, 

නටන්ඩර් කැඳවලා ඒ පාලනම් නකොටසක් ඒ ප්රනද්ශනේ ජනතාවනේ 

පාවිච්චිය සඳහා ඉක්මනින්  හෙලා නෙන්න කටයුතු කළා. අසකු ත 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමානේ ිනසෞභාුයනේ ෙැක්මි 

ප්රසකපත්සක ප්රකාශනනේ සඳහන් මාර්ු කිනලිමීටර් ලක්ෂනේ 

වැඩසටහන සහ පාලම් හැදීනම් වැඩසටහන අනුව අපි කටයුතු 

කළා. ජූලි මාසනේ 09වැනි ො ු ත ඉම්රාන් මහරූ ් මන්ත්රීතුමා ඒ 

සම්බන්ධ  ප්රශ්නයක් අහලාත් සකබුණා.  

ෙැන් එතැන සකනබන ප්රශ්නය නම්කයි. ඒ පාලම හෙද්දී ඒ 

ජනතාවට පාවිච්චි කරන්න අතු ත මාර්ුයක් ලබා දීලා සකබුණා. 

හැබැයි, ඒ මාර්ුය කිනලිමීටර් තුනක් දුරයි. ඒ ජනතාව ඒක 

පාවිච්චි කරන්න කැමැසක නැහැ. ඒක තමයි මට ලැබුණු නතොරතුර. 

ඒ ferry service එක ොලා සකනබන්නන් නුර සභානවන්. ඒ  

අනුමැසකය සණීත ඔක්නකිම විස්තර මම නුනාවා. නමණී සඳහන් 

නවනවා, "Naleem, Chairman, Urban Council Kinniya" 

යනුනවන්. මා ණීතන විධියට ඒ නුර සභානේ බලය සකනබන්නන් 

ිසජබිට; ප්රා නද්ශීය සභාව අයිසක නවන්නන් Muslim Congress 
එකට. ඒ නුොලාලන් තමයි ඒ ferry service එකට අවසර දීලා 
සකනබන්නන්. ඒ ණීන්ො ඒ පාලම් පා ත නසේවයට අපි අවසර ලබා 

දුන්නා කියලා මතයක් හෙන්න එපා. Local Government 
එනකන්, එනහම නැත්නම් ඒ පළාත් පාලන ආයතනවලින් තමයි ඒ 

අවසරය ලබා දීලා සකනබන්නන්. මට ෙැනුන්න ලැිනලා සකනබන 

විධියට ඒ ෙ තවන් පා තනවන් අරනුන යනනකොට life jackets 
ොනුන නැහැ. මම නිනයිජය නපොලිස්පසකතුමානුන් ඇහුවා. මම 

නපොලිස්පසකතුමාටත් කථා කළා. මම කිේවා, ඒකට වු කිවයුතු 

අයට වි තද්ධව නීසකය ක්රියාත්මක කරන්න කියලා. ඒ  ferry 
service එක කරපු අය ෙැන් පැනලා ගිණීන් ලු. මම කිේවා, රනටි 

නීසකය අනුව ඔවුන්ට වි තද්ධව කටයුතු කළ යුතුයි කියලා. එය 

මිනීමැ තමක්. ඒ ෙ තවන් life jackets ොන්නන් නැසකව අරනුන 
ගිය ණීන්ොයි ඒ සිදුවීම නවලා සකනබන්නන්. ඒ නිසා නමතැනදී 

රජයට ඇටලලාල දිුණ කරන්න හෙන්න එපා. නම් වානේ සිදුවීම්වලින් 

නද්ශපාලනය කරන්න හෙන්න එපා. මම ඉතාම නුෞරවනයන් ඒ 

ඉලාලීම කරනවා. 

නම් සිද්ධිය නද්ශපාලනයට හරවා ුන්න එපා. එනසේ කිරීම අපි 

නහළා ෙකිනවා.  

එො සකබුනේ තන්නාන්නසේලානේ ආේඩුව. 201ෙ වර්ෂනේදී 

නැනුනණීර පළානත් තන්නාන්නසේලා වැ ලනයන්ම උෙවු කනළේ ඒ 

ජනාධිපසකතුමායි, ආේඩුවයි පත් කර ුන්න. නත් 

තන්නාන්නසේලාට බැ  වුණා, ඒ පාලම් හෙන්න. ු ත ඉම්රාන් 

මහරූ ් මන්ත්රීතුමා අපට ස්තුසක කරලාත් සකනබනවා. අපි නහොඳ 

නෙයක් කනළේ. ලක්ෂයක් පමණ ජනතාවට සහ තන්නාන්නසේලාට 

සැලට්නේ නැහැ, පසුගිය ආේඩුව. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය? 

ිඋතු ත වසන්තයි යටනත් ු ත බැසිලා රාජපක්ෂ මැසකතුමා, 

මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ නායකත්වය යටනත් එො ෙැවැන්ත 

නසේවයක් කළා; පාලම් ුණනාවක් හැදුවා. නම් පාලමත් ප්රානද්ශීය 

සභාවට අයත් වන එකක්. අපි එය හෙන්න නටන්ඩර් කරලා දීලා 

සකනබනවා. නමණීදී රජය පැත්නතන් වැරැද්ෙක් නවලා නැහැ. 

හැබැයි, අපි ඒ සිදුවීම ුැන කනුාටු නවනවා; ඒ මිය ගිය 

ෙ තවන්නේ සහ මිය ගිය නසසු අයනේ පවුලාවල සියලුනෙනාට අනේ 

කනුාටුව ප්රකාශ කරනවා. ඔබතුමා නැටලටලා කථා කළත්, මා 

නැටලටලා කථා කළත්, සජිත් නප්රේමොස මහත්මයා නැටලටලා කථා 

කළත්, ඒ මිය ගිය ෙ තවන්ට, නෙමේපියන්ට පණ එන්නන් නැහැ.  

මම ආේඩුකාරතුමියට කථා කරලා කිේවා, නම් ුැන වහාම 

පරීක්ෂණයක් කරලා, ඒකට අවසර දුන්නන් නකොනහොමෙ, එණී 
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නීතයනුකූලභාවය නමොකක්ෙ කියා නසොයා බලන්න කියලා. කවු ත 

නහි වැරැද්ෙක් කරලා සකනබනවා නම් -ඒ අනේ නකනනට් නවන්න 

පුළුවන්; ප්රානද්ශීය සභාව නවන්න පුළුවන්- ඔවුන්ට වි තද්ධව 

අනිවාර්යනයන් නීසකය ක්රියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම නම්ක 

මිනී මැ තමක් හැ යටයි මා නම් ෙකින්නන්. මම නම් ුැන නහට 

උනද් කථා කරන්නයි ණී නේ. නත් ු ත  සාඩ් බදියුදීන් 

මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා අහපු ණීන්ොයි මම නම් නවලානේ ඒ ුැන 

කිේනේ. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අෙ වැය ශීර්ෂ ුණනාවක් 

පිළිබඳ සලකා බැලීම කරනවා. අසකු ත ජනාධිපසකතුමානුන් පටන් 

ුත්තාම අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභාව, 

මැසකවරණ නකොමිෂන් සභාව ආදී වශනයන් වැය ශීර්ෂ 

නබොනහොමයක් අෙ සලකා බැනලනවා. මට නවලාව නැසක නිසා ඒ 

ඔක්නකොම ුැන කියන්න යන්නන් නැහැ.  

අපි ෙැක්කා, විපක්ෂනේ හුඟක් අය අසකු ත ජනාධිපසකතුමාට 

ඇටලලාල දිුණ කරන්න හෙපු ආකාරය. අසකු ත ජනාධිපසකතුමා  

අධිකරණයට ඇටලලි ුහන, අලාලස් නකොමිසමට ඇටලලි ුහන, 

නීසකපසක නෙපාර්තනම්න්තුවට ඇටලලි ුහන,  බලය අනිසි නලස 

පාවිච්චි කරන නායකනයක් කියලා ඒත්තු ුන්වන විධියට තමයි 

විපක්ෂනේ හුඟක් අය කථා කනළේ. මනුන් පසුව කථා කරන 

නලින් බේඩාර මන්ත්රීතුමාත් ඒකම කියයි. ඒක තමයි ඇත්ත 

තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්] ු ත නලින් බේඩාර මන්ත්රීතුමනි, 

ඔබතුමාත් ඒ ුැන කථා කරනවා නන්ෙ? ඔබතුමා මනේ යාළුවා.  

පසුගිය අවු තදු එකහමාර දිහා බැලුවාම නපනනනවා, 

නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා කියන්නන් ඉතාම විනයු තක 

නායකනයක් බව. කාටවත් එතුමාට වි තද්ධව ඇටලලාල දිුණ කරන්න 

බැහැ. එතුමා කිේනේ නැහැ, 'මම සරල නායකනයක් නවලා නම් රට 

පාලනය කරනවා' කියලා. නත් එතුමා ඉතාම සරල නායකනයට් 

හැ යට නම් රට පාලනය කරනවා. දූෂණයට නැවතීනම් සකත 

තබනවා කියලා එතුමා කිේවා. ඇයි, එනහම කිේනේ? එනහම 

කිේනේ, ගිය අවු තදු පනහේදී පළ ෙවස් සියනයන් අලුත් රටක් 

හෙනවා කියපු යහ පාලන නඩය මහ බැදට්ව නහොරා කාපු ණීන්ො. 

එො ණීටපු නායකයන් නම් රනටි පුරවැසිභාවයවත් නැසක නකනනට්ට 

මහ බැදට්නේ අධිපසකකම දුන්නා. ඔහු නහොරකම් කරද්දී ඒ 

නවනුනවන් කනඩ් ගිය අය තමයි අෙ උනද් ඉඳලා නම් ු ත සභානේ 

විපක්ෂය නවනුනවන් කථා කනළේ. 

නම්වා අලුත් නද්වලා නනොනවයි. එතුමන්ලා ඉන්නන් නිදි නපසක 

ුහලා ඇහැ ඇ තණා වානේ. හ යට නිදි නපත්ත ුහලා ඇහැ 

ඇ තණා වානේ! එතුමන්ලාට අමතක නවලා, රාජපක්ෂ පරද්ෙන්න 

ඉන්න එකම නායකයා සජිත් නප්රේමොස කියලා එතුමා  රට වනටි 

නුනිච්න හැ . ිසජිත් නප්රේමොස මහත්මයාට විතරයි රාජපක්ෂ 

මහත්මයා පරද්ෙන්න පුළුවන්ි කියලා, එතුමා  රට වනටි නුනියලා 

එතුමාට අනේක්ෂකත්වය අරනුන දුන්නා. අන්සකමට ඡන්ෙ ලක්ෂ 

1ෙකින් පැරදුණා. එතුමා කියපු නද්වලා තන්නාන්නසේලාට මතකයි 

නන්. නබොත්තම ඔබපු ුමන් midwife එවනවා කිේවා. එතුමා 

ජනාධිපසක වුණා නම් නබොත්තම ඔබලා තමයි අය වැයත් ඉදි පත් 

කරන්නන්. ෙැනුත් හුඟක් අය බලානපො නරොත්තු නවනවා සජිත් 

නප්රේමොස මහත්මයා බලයට නුනනන්න. විපක්ෂනේ එක 

මන්ත්රීවරනයට් කියනවා මම ෙැක්කා, ිඅපි අනිවාර්යනයන්ම සජිත් 

නප්රේමොස මහත්මයා ජනාධිපසක කරනවාි කියලා.  
 

 

ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
හීනනන්. 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි නම් හ  කැමැසකයි, සජිත් නප්රේමොස මහත්මයා විපක්ෂ 

නායක හැ යට ඉන්න එක ුැන. අපි විනශේෂනයන්ම සලකලා 

එතුමාට  යිසර් එන්නතම දුන්නා. ඒ, එතුමා අපට ඕනෑ නිසා; 

එතුමා රැකුන්න ඕනෑ නිසා. එතුමා ඡන්ෙ කිණීපයක් පරාෙයි. 

රනිලා විමසිදහ මහත්මයා පටන්ුත්තා වානේ තමයි. පටන් 

ුැන්මම, පරාජය! නම් නකොවිඩ් - 19 වසදුතය සකබුනේ නැත්නම් 

තන්නාන්නසේලා පළාත් සභා ඡන්ෙයත් පරාෙයි. ඒ ණීන්ො 

තන්නාන්නසේලා සතුටු නවන්න ඕනෑ, නකොවිඩ් - 19 වසදුතය 

සකනබන එක ුැන. ඡන්ෙය පැවැත්වූවා නම් තන්නාන්නසේලාට 

අන්ත පරාජයක් ලැනබනවා. ඡන්ෙයකට ගියා නම් ඔය කයිවා ත 

ුහන්න හම්බ නවන්නන් නැහැ.  

මම නම් කාරණයත් මතක් කරනවා. නුිඨාභය රාජපක්ෂ 

ජනාධිපසකතුමා කියන්නන්, වැෙුත් නායකනයක්; සරල 

නායකනයක්; දූෂණනයන් නතොරව නම් රට පාලනය කරන 

නායකනයක්. එතුමා ඒක ඔේපු කරලා සකනබනවා. ඒ වානේම, 

එතුමා ප්රජාතන්රවාෙයට ඉතාම ු ත කරන නායකනයක්. නත්, 

එතුමාට නමොන තරම් අපහාස කරනවාෙ, නමොන තරම් නින්ො 

කරනවාෙ? එතුමානේ වැඩ පිළිනවළට නින්ො අපහාස කරමින් 

නමොන තරම් නම් පහර නෙනවාෙ? එතුමානේ නම නමොකක්ෙ කියලා 

අවු තදු එකහමාරක් ගියාට පස්නසේ තමයි සමහර මන්ත්රීව තන්ට 

මතක් වුනේ. බදුලාල දිස්ත්රික්කනයන් ඡන්ෙය ඉලාලන්නන් නැසකව 

පැනලා ආපු, තාත්තා කියද්දීත් නැටිට කට්ලා නෙක අස්නසේ 

ුහනුන  
[මූලාස මේ අණ පරිදි ඉවත් කර  ලදී.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මිනිසුන් මැනරනකලා බලානුන ණීටපු සමහර මන්ත්රීව ත අෙ 

ඇවිලාලා කියනවා, ිනන්ෙනසේන නුිඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාි 

කියලා.  

එතුමන්ලා පාස්ට් ඉ ො ප්රහාරය ුැනත් කථා කරනවා. පාස්ට් 

ඉ ො ප්රහාරය ුැන කට උත්තර ුන්න හෙන නකොට නහොඳ 

නවලාවට ඒ මන්ත්රීතුමා බය නවලා නරිහලට ගිනේ. එනහම ගිනේ 

නැත්නම් එතුමානේ පපුනේ  නලනඩ් අහු නවන්නන්ත් නැහැ. අපි 

සතුටු නවනවා, එනහම හ  එතුමානේ පපුනේ  නලනඩ් අහු නවලා 

ඔපනර්ෂන් එකක් කරලා  ජීවත්ව ඉන්න එක ුැන. බැ  නවලාවත් 

එතුමාට පපුනේ අමා තව හැදිලා මැ තණා නම් කියාවි, නුිඨාභය 

රාජපක්ෂ මහත්මයා එතුමා  ාතනය කළා කියලා. 

තන්නාන්නසේලානේ නක තවාවලා මිනිස්සු ෙන්නවා.  

තන්නාන්නසේලා අෙ කථා කරනවා, අධිකරණනේ 

ස්වාධීනත්වය ුැන, අලාලස් නකොමිසනම් ස්වාධීනත්වය ුැන. 

තන්නාන්නසේලාට අතීතය මතකෙ? තන්නාන්නසේලා මට 

විතරක් නඩු 10ක් ෙැම්මා. අෙ ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා කියනවා, 

නම් කාලනේ නඩු 4ෙක් ඉලාලා අසක්ර ුත්තා කියලා. ඒ කාලනේ 

තන්නාන්නසේලා නඩු ෙැම්නම්, අඩුම ුානන් නකොමිසනම් ඉන්න 

තුන්නෙනාවත් අත්සන් කරන්නන් නැසකව. ණීතු මනාපයට, 

පළිුැනීනම් නච්තනානවන්, ඉක්මනින් පැමිණිලි හෙමින්, සාක් ක 

සකස් කරමින් තමයි තන්නාන්නසේලා නඩු ෙැම්නම්. 

තන්නාන්නසේලාට ඒවා අමතක නවලා. වැඩ බැ  ටාසන්ලා  ක 

රට හෙන්න බැ  තැන, නහොරකනම් යන ුමන්, ජනතාවනේ මතය 

නවන තැනකට නුන යන්න අසතය නඩු ෙැම්මා. ඒක තමයි 

තන්නාන්නසේලා කනළේ.  

රටක් දිනවපු නායකයාට, මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමාට 

ුහන්න පුළුවන් තරම් මඩ ුහලා, එතුමානේ ෙ තවන් ණීනර් ෙමලා, 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

සනහිෙරයන් ණීනර් ෙමලා පළිුත්තා. අෙ ඉන්න -වර්තමාන- 

ජනාධිපසකතුමාත් ණීනර් ෙමන්න හෙපු අය තමයි තන්නාන්නසේලා. 

නම් ු ත සභානේ  ෙැන් ඉන්න නෙන්නා, තුන්නෙනා නනොනවයි, ඒ.  

ඉන්නවා එනහම කරපු නවන පි සක්. නම්පික රණවක, රාජිත 

නසේනාරත්න, අනුර දිසානායක ඇතුළු අය තමයි එො ණීටපු ඒ 

කේඩායම. තමන්නේ නායකයා මරපු පක්ෂය එක්කයි කටයුතු 

කනළේ. එො අරලියුහ මන්දිරයට ඉස්සරහ නෙොනරන් තමයි ගිනේ. 

එො විපක්ෂයක් සකබුනේ නැහැ. එො අය වැයක් ආවාම විපක්ෂයත් 

එකයි, ආේඩුවත් එකයි. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපට ඒවා අමතක 

නවලා නැහැ, මහත්තනයි. තන්නාන්නසේලා ෙැන් ණීතානුන 

ඉන්නන්, කෑ ුැසුවාම, උද්න ිෂණයක් කළාම ආේඩු බලය හම්බ 

නවයි කියලා. ඒකට හුඟක් කලා ඉන්න නවනවා, 

තන්නාන්නසේලාට.  

 
ගරු මන්ත්රීවරමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
හීනනන් පුළුවන්.  

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඒකට තන්නාන්නසේලාට හුඟක් කලා ඉන්න නවනවා. නම් 
රනටි ජනතාව කවොවත් අමතක කරන්නන් නැහැ, 
තන්නාන්නසේලා කරපු නද්වලා. නකොවිඩ් - 19 අර්බුෙය එනනකොට 
නම් රනටි මිනිසුන් මැනරනකලා ආසානවන් ණීටපු විපක්ෂයක් 
සකනබන්නන්. තන්නාන්නසේලා ඒකට ආසානවන් සි නේ. පුළුවන් 
තරම් බැලුනේ මිනිසුන් මැනරන්න ඉඩ හ න්නයි. එන්නත 
නුනැලාලා ුහන නකොට තන්නාන්නසේලා කිේවා, ිඑන්නත 
නුනැලාලා නම් ලදකාව පරීක්ෂණාුාරයක් කරන්න එපාි කියලා. 
ඒක තන්නාන්නසේලාට මතකෙ? [බාධා කිරීමක්] තන්නාන්නසේ 
කිේනේ නැතත්, තන්නාන්නසේනේ නායකනයි එනහම කිේවා. 
ිඑන්නත නුනැලාලා නම් ලදකාව පරීක්ෂණාුාරයක් කරන්න 
එපාි කිේවා; ිමිනිස්සු මැනරන්න ඉඩ අ න්න එපාි කිේවා. නත් 
නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා එන්නත්කරණය අසකන් 
නලිකනේ පළනවනි රටවලා ෙහය අතරට අනේ ලදකාව නුන 
ආවා. විපක්ෂනේ අය නේවා, ආේඩු පක්ෂනේ අය නේවා, රාජය 
නිලධා යා නේවා, දුේපත් නුොවියා නේවා නම් රනටි හැම 
නකනනට්නේම ජීවිත නේරා දුන්නන් නුිඨාභය රාජපක්ෂ 
ජනාධිපසකතුමායි කියන එක ඉසකහාස ුතවන බව මම 
තන්නාන්නසේලාට කියන්න කැමැසකයි. 

එතුමා නුන්වපු vaccine ලබානුන, රජනයන් නෙන vaccine 
ලබානුන, තන්නාන්නසේලා එතුමාට මඩ ුහයි. 
තන්නාන්නසේලා හැම නවලානේම කනළේ නකොවිඩ් වසදුතය 
පතු තවන්න කටයුතු කරපු එකයි. පුළුවන් තරම් උද්න ිෂණ  
කළා;  මිනිසුන්  පාරට නුනාවා. අෙ මනනි ුනන්ෂන්ට නකොවිඩ් - 
19 ආසාෙනය නවලා.  එතුමා මනේ මිරයා. තන්නානසේලා 
බලන්නන් මළ මිනී තුළින් හ  බලය ලබා ුන්නයි. නම් රනටි 
ජනතාව ඒක ෙන්නවා.  අනේ ජනාධිපසකතුමා, අනේ අුමැසකතුමා 
ඇතුළු කැිනනටි මේඩලය, අනේ මන්ත්රීව තන් කවු තවත් 
තන්නාන්නසේලානේ තුටිටු නෙනක් මන්ත්රීව තන් වානේ කටයුතු 
කරන්නන් නැහැ. රන්ජන් රාමනායකට නමොන තරම් බලයක් 
ලැිනලා සකබුණාෙ නම් රනටි විනිශන්යකාරව තන්ට කථා කරන්න? 
අනනක් අය නකොනහොම කථා කරන්න ඇද්ෙ? එළියට ආනේ 
රන්ජන්නේ හඬපට  විතරයි. මන්ත්රීව තන් ණීනර් ෙමන්න, 
එලාලුම්ුස් යවන්න විනිශ්නයකාරව තන්ට දුරකථන ඇමතුම් ලබා 
දුන්න තන්නාන්නසේලා  අෙ ස්වාධීන අධිකරණයක් ුැන කථා 
කරන එක විණීළුවක්. තන්නානසේලාට අයිසකයක් නැහැ  ඒ ුැන 
කථා කරන්න. 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත ඇමසකතුමනි, ඔබතුමාට තව මිනිත්තු තුනක කාලයක් 

සකනබනවා. 
 
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නහොඳයි.   

අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභානවන් 

නඩු 4ෙක් ඉලාලා අස් කර ුත්තා.  ෙැන් එණී සි න සභාපසකතුමියට 

ිවනහන් ඔනරිි තර්ජනය කරනවා. ජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා 

කරන්නන් තර්ජනයක්. ඒක තමයි ආේඩු බලය සකනයද්දීත් කනළේ.   

ිඉලාලා අස් කර ුත්නතොත්  අපි බලාුන්නම්ි කියලා තර්ජනය 

කරනවා.  මනූෂ නානායක්කාර මන්ත්රීතුමා කියනවා, ිඉන්න අනේ 

කාලය එනකලාි කියලා. නම් හෙන්නන් රාජය නිලධා න් භය 

කරන්න; නකොමිෂන් සභාවල ස්වාධීනව කටයුතු කරන අය භය 

කරන්න. ඒක තමයි කරන්නන්. තන්නා න්නසේලා ණීතන්න එපා, 

නම් රනටි මිනිස්සු නමිඩයි කියලා. නම් රනටි ජනතාව බුද්ධිමත්. 

තන්නාන්නසේලා අනිසි නලස තර්ජනය කරනවා.  

අපි තන්නාන්නසේලාට නම් කාරණයත් මතක් කරන්න 

කැමැසකයි. අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා කිසිම 

නෙයක් අනවශය නලස පාලනය කරන්න යන්නන් නැහැ.  

ඊළඟට කියනවා, විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

නුනාපු නිසා තමයි නම් ප්රශ්න ඔක්නකිම කියලා. ෙහනව වන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නකොනහොමෙ? වජිර අනේවර්ධන 

නමොනවාෙ කියන්නන්? වජිර අනේවර්ධන කිේවා, සි නසේන 

ජනාධිපසකතුමානේ නරදි  ක ුලවන්න තමයි ෙහනව වන 

ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනානේ කියලා.  ඒ වී ලනයි 

එක බැලුවාෙ? අනේ ුයන්ත ක තණාසකලක මන්ත්රීතුමා ඒ ුැන 

ෙන්නවා. වජිර අනේවර්ධන එනහම කිේවා. ඒ වානේ නද්වලා 

කරන්න තමයි ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

නුනානේ. ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය 

නුනානේ නවන නමොනවාටවත් නනොනවයි, රාජපක්ෂලාට නැවත 

ඡන්ෙය ඉලාලන්න බැ  නවන්නයි.  තන්නාන්නසේලා කටයුතු 

නක තනේ, රාජපක්ෂලා ඉවර කරන්න. නම් රනටි ජනතාවට ඒවා 

අමතක නවලා නැහැ. 

ඒ කාලනේ අුමැසක නකොනහේෙ ඉන්නන් කියලා ෙන්නන්ත් 

නැහැ. ජනාධිපසකට බලයක් සකනබනවාෙ කියලා ෙන්නන්ත් නැහැ. ඒ 

නිසා නන් පාස්ට් ප්රහාරය සිද්ධ වුනේ. රනිලා විමසිදහ මහත්මයා 

සාක් ක නෙන නකොට නමොනවාෙ කිේනේ? එතුමා කිේවා, “මා 

ආරක්ෂක කවුන්සිලයට නුන්නුනේ නැහැ” කියලා. එනහම නම් 

නකොනහේෙ බලයක් සකබුනේ? අුමැසකතුමාට ආරක්ෂක 

කවුන්සිලයට එන්න බැ  නම්, ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනනයන් නමොකක්ෙ ඇසක වුණු ප්රසකලලය?  ඒක නිසා තමයි 

විසිවන ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධනය නුනැලාලා ඒක 

නවනස් කනළේ. තන්නාන්නසේලා ෙහනව වන ආේඩුම වයවස්ථා 

සදනශිධනය නුනැලාලා කනළේ නමොකක්ෙ? ඒනකන් නම් රනටි 

ආරක්ෂාව නැසක වීම විතරක් නනොනවයි, මිනිස්සු මැනරන්නත් 

කටයුතු සිද්ධ වුණා. ඒනකන් රටක් පාලනය කරුන්න බැ  වුණා. 

ආර්ිතකය වැටුණා, රනටි ප පාලනය වැටුණා.  

තන්නාන්නසේලා අෙ රාජය නසේවකයන් ුැන කථා කරනවා.  

සිලා නරදි නබදුවා කියලා ලලිත් වීරතුදු මැසකතුමා ණීනර් ෙැම්මා. 

එනහම නන්ෙ? ලලිත් වීරතුදු මැසකතුමා ජනාධිපසක නලාකම් 
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[ු ත නජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු  මහතා] 
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කාර්යාලනේ වැටුේ ුන්නන් නැසකව වැඩ කරනවා. පී. න. ජයසුන්ෙර 

මහත්මයාත් එනහමයි. ඔවුන් ෙක්ෂ නිලධා න්. රාජය නිලධා න්ට 

තන්නාන්නසේලා සලකපු හැ  අතුනවන් කියන්න නෙයක් නැහැ . 

ඒ අය FCID එකට නුනාවා, CID එකට නුනාවා, අලාලස් නහි 
දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිෂන් සභාවට නුනාවා.  

තන්නාන්නසේලාට මතකෙ?  රාජය නිලධා න්ට නම්වා අමතක 

නවලා නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, නම් වැය ශිර්ෂය ුැන කථා 
කරන අවස්ථානේ මම  නම් කාරණයත් මතක් කරන්න කැමැසකයි. 
අසකු ත ජනාධිපසකතුමා සරල නායකනයක්. එතුමා වැඩට එන්නන් 
නුෙර ඉඳලා. එතුමා ජනාධිපසක මන්දිරය පාවිච්චි කරන්නන් නැහැ. 
ඒකටත් සමහ ත  කැමසක නැහැ. සමහ ත කියනවා, ජනාධිපසක 
මන්දිරයට යන්න කියලා.  තන්නාන්නසේලාට අපි මතක් කරනවා, 
නම් රනටි ඒකාධිපසකනයක් බලානපොනරොත්තු නවන්න එපා   කියලා.  

මම නම් කාරණයත් කියලා මනේ කථාව අවසන් කරන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි.  ඒ කාලනේ කිේවා, නුිඨාභය 
රාජපක්ෂ මිනිස්සු මරලා නමි තන්ට නෙනවා කියලා. නුෙර නමි ත 
ඉන්නවා  කිේවා. අන්සකමට රාජිත, නමිරා කිුරලා වුණා. කිුරලා 
නපන්වලා තමයි ඡන්ෙ ුන්න හැදුනේ. නුිඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයා නරේෂ්ඨ නායකනයක්; වැෙුත් නායකනයක්. දූෂණනයන් 
නතොරව නම් රට පාලනය කරන නායකයා හැ යට, නම් system 
එක නවනස් කරපු නායකයා  හැ යට නුිඨාභය රාජපක්ෂ 
මහත්මයා ඉසකහාස ුත නවනවාය කියන එක මතක් කරමින් මනේ 
වනන ස්වලාපය අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මී ළඟට, ු ත නලින් බේඩාර ජයමහ මැසකතුමා. ඔබතුමාට 

මිනිත්තු 1ෙක කාලයක් සකනබනවා. 
 
 

[අ.භා. 4.27] 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි,  ු ත ඇමසකතුමා කින්නියා 

පාලම ුැන සඳහන් කරපු නිසා මම ඒ ුැන නපො ල කාරණයක් 

කියන්න ඕනෑ. ු ත මහාමාර්ු ඇමසකතුමනි, අපට නමතැන 

ප්රශ්නයක් සකනබනවා. එතැන ඉදිනවන්නන්, මීටර් 170ක්  විතර දිු 

පාලමක්. සාමානයනයන් පාලමක් ඉදිනවද්දී කිනලිමීටර් තුනක 

විතර bypass එකක් ොන්නන් නැහැ.  ඇස්තනම්න්තු කිරීනම් දී ඒ 

සඳහා විකලාප මාර්ුයක් හැදුනේ නැත්නත් ඇයි?  

 නුොඩක් නවලාවට construct කිරීනම් පහසුවත් එක්ක 
contractor හෙන්න ඕනෑ, bypass එකක්. ඉදිකිරීම් ආරම්භ 
කරලාත් ඇයි bypass එකක් හැදුනේ නැත්නත්? අපි ෙන්නන් නැහැ 
නම්ක ඇස්තනම්න්තුවට ඇතුළත් වුණාෙ නැද්ෙ කියලා. අන්න 
එතැන තමයි ුැටලුව සකනබන්නන්. නමොකෙ නම්ක විශාල 
ජනතාවක් පාවිච්චි කරන පාරක් නිසා, ඒ පාර සඳහා විකලාපයක් 
සකනබන්න ඕනෑ. කිනලිමීටර් තුනහමාරක් කියන්නන් විකලාපයක් 
නනොනවයි. එම නිසා, ඒ ප්රශ්නය අපට ඔබතුමානුන් අහන්න 
වනවා. එයට ඔබතුමා ඉදි  කාලනේ දී නහි පිළිතුර ලබා නෙන්න. 
ඒක තමයි ජනතාව ප්රශ්න කරන්නන්. නම් වානේ විශාල ඉදිකිරීමක් 
කරද්දී, ඒ වානේ අපහසු විකලාපයක් දුන්නන් නමොකෙ කියන 
ප්රශ්නය අපි අහනවා.  

කින්නියා පාලම් පා තනේ අනතුර ුැන අපි කනුාටු වනවා. ඒ 
මැ තණු අයනේ පවුලාවලට අනේ සමගි ජන බලනේුනේ කනුාටුව 
ප්රකාශ කරනවා. ු ත ඇමසකතුමනි, එය සමගි ජන බලනේුයට 

බලය සකනබන නුර සභාවක්ෙ, ප්රානද්ශීය සභාවක්ෙ කියලා 
ඔබතුමා ඇහුවා. අනේ සමගි ජන බලනේුයට කිසිම නුර 
සභාවක නහි ප්රානද්ශීය සභාවක බලය නැහැ.  එවකට අනේ සමගි 
ජන බලනේුය ඡන්ෙයට ඉදි පත් වුනේ නැහැ. නකනසේ නවතත්, ඒ 
සිදුවීම ුැන අපි කනුාටු වනවා.  ඒ නකනසේ නවතත්, 
තන්නාන්නසේලාට උෙවු කරපු තවුෆික් මන්ත්රීතුමානේ නුෙ රට 
ප්රහාරයක් එලාල නවලා සකනබනවා. ඒ ජනතාව තවුෆික් 
මන්ත්රීතුමානේ නිවසට පහර දුන්නන් නමොකෙ කියලා ප්රශ්නයක් 
සකනබනවා. ඒකත් නසොයා බලන්න නවයි. එතුමාට ඇටලලාල දික් 
වුනේ නමොකෙ, නම් විකලාප මාර්ුනේ නහි නම් ඉදි කිරීමට 
එතුමානේ යම්කිසි සම්බන්ධයක් සකනබනවාෙ කියන කාරණය 
නහොයලා බලන්න නවයි. මීට වඩා මම ඒ ුැන කියන්නන් නැහැ. 

විනශේෂනයන්ම අෙ සාකච්ඡාවට ුැනනන වැය ශීර්ෂ අත න්, 

ජනාධිපසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය ුැන කථා කරද්දී, එතුමා යටනත් 

සකනබන - 
 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නලින් බේඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි,  ඔබතුමා මනේ නහොඳ 

මිරයා. - [බාධා කිරීමක්] අනේ නවලානවන් ුන්නම්.  ඔබතුමාට 

මම කියන්න කැමැසකයි, නම්ක නද්ශපාලනයට හරවා ුන්න එපා 

කියලා. නම් පානර් bypass එක ොන්න සකනබන්නන් කිනලිමීටර් 

තුනහමාර නම්, ොන්න නවනවා නන්. කලපුවනන් සකනබන්නන්.  ඒ 

නිසා කිනලිමීටර් තුනහමාරක bypass එකක් ොලා සකනබනවා. 
ජනතාව ඒක පාවිච්චි කරලා නැහැ. එතනකොට ඔබතුමන්ලානේ 

පක්ෂය නුර සභානේ නැත්නම්, අපි කිය ඒක UNP නුර 

සභාව කියලා. ඔබතුමන්ලාත් ණී නේ UNP එනක් නන්.  UNP 

නුර සභානවන් තමයි, තන්නාන්නසේලා එක්ක  අර මහ 

බැදට්නවන් නහොරකම් කරපු - 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා මනේ නවලාව ුන්නවා. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නැහැ, නැහැ.  ඔබතුමා නම්ක ඇෙ ුත්තා.  අපරානද්, 

ජනාධිපසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය ුැන කථා කළා නම් ඉවරයි නන්.  

ු ත මන්ත්රීතුමනි,  නම්ක අනේ නුොඩට ොන්න හෙන්න එපා 

කියලා අපි පැහැදිලිව කියනවා. මම ඔබතුමාට කිේවා. අණීදසක 

ළමයින් තමයි ඒ මැ ලා සකනබන්නන්. ඒ නම් රනටි ෙ තනවි. ඒ නිසා 

නම්ක තුටිටු නෙනක් නද්ශපාලනයට ඇෙ ුන්න එපා. ඔබතුමා තුටිටු 

නෙනක් නද්ශපාලනය කරන්නන් නැහැ. UNP නුර සභාව 

වැරැද්ෙක් කනළේ, නීසකය ක්රියාත්මක කරන්න  කියලා, අපි 

කියන්නන් නැහැ නන්. මම කිේනේ, නම් permit එක දීලා 
සකනබන්නන් කින්නියා නුර සභානවන් කියන එකයි.  එම ලිපිය 

මම සභාගත* කරනවා.  

ඒ ලිපිය නෙමළ භාෂනවන් සකනබන්නන්. මම සිදහල භාෂාවටත් එය 

ප වර්තනය කළා. ු ත නලින් බේඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි, මම 

ඒ ලිපිනේ පිටපතක් ඔබතුමාටත් එවන්නම්. ඒ අවසරය දීලා 

සකනබන්නන්, නුර සභානවන්. Life jackets ොනුන ගියා නම් 
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—————— 
*  ුලස්තකාලමේ තබා ඇත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පාර්ලිනම්න්තුව 

නම්ක නවන්නන් නැහැ. කවු ත නක තවත් වැරැද්ෙ එකයි. ආේඩුව 

කළත්, ප්රානද්ශීය සභාව කළත්, වැරදි නම් වැරදියි. එම ප්රානද්ශීය 

සභානේ බලය සකනබන්නන් UNP එකටෙ, නපොනහොටිටුවටෙ - 

ආේඩුවටෙ - කියලා නැහැ. කවු ත වැරැද්ෙ කළත්, වැරදියි. හැබැයි, 

ක තණාකරලා අමාතයාදශයට ඇටලලාල දික් කරන්න එපා. අනේ 

අමාතයාදශනයන් වරෙක් කරලා නැහැ. වරෙක් කරලා සකනබනවා 

නම්, මම සමාව ුන්න සූොනම්. අපි එනහම වරෙක් කරලා නැහැ. 

අපි කරලා සකනබන්නන්, තන්නාන්නසේලානේ ආේඩුනවන් හෙන්න 

බැ  වුණු පාරවලා  කයි, පාලම්  කයි හෙන එක විතරයි. ඒ නිසා 

ක තණාකරලා නනොෙැන කථා කරන්න එපා. ඔබතුමා නම් ක තණු 

නනොෙැන, ඔබතුමාට කවු ත නහි ලබා දුන් නතොරතුරක්  අනුව නන් 

කථා කරන්නන්. ඒක මම ෙන්නවා. නැත්නම් ඔබතුමා ඔනහොම 

කථා කරන්නන් නැහැ. මම ඔබතුමාට නම් ලිපිය එවන්නම්. ඒ ුැන 

නහොයලා බලන්න. අමාතයාදශය කිසිනසේත්ම වරෙක් කරලා නැහැ. 

Ferry service එක දීලා, ඒ නුර සභාව තමයි මට නපනනන 
විධියට වරෙ කරලා සකනබන්නන්. කවු ත කළත්, එය වැරැද්ෙක් නම්  

ඒ අයට වි තද්ධව නීසකය ක්රියාත්මක කළ යුතුයි. 

 
 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඇත්තටම මට නම් නතොරතු ත දුන්නන් නවන කවු තවත් 

නනොනවයි, අනේ ඉම්රාන් මහ ත ් මන්ත්රීතුමා. නම් කාරණය 

සම්බන්ධනයන් ඔබතුමානුන් මීට කලින් ප්රශ්න කළා. නම් bypass 

එක ුැන මම ඇහුවා.  මම ඊට වඩා නම් කාරණය ඇෙනුන 

යන්නන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ජනාධිපසකතුමානේ වැය ශීර්ෂය 

පිළිබඳව කථා කරද්දී, විනශේෂනයන්ම නම් කාරණයත් කියන්න 

ඕනෑ. ජනාධිපසකතුමා යටනත් නකොමිෂන් සභා ුණනාවක් 

සකනබනවා. එතුමා යටනත් ඇසක නපොලිස් නකොමිසම ුැන මම 

විනශේෂනයන් කථා කරන්නම ඕනෑ. නමොකෙ,  අපිත් නපොලිස් 

නකොමිසම එක්ක කටයුතු කළා. අනේ කාලනේ නපොලිස් 

නකොමිසමක් සකබුණා.  මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අෙ නපොලිස ්

නකොමිසම පැමිණිලි විභාු කරන තැනට වැ ලා. නපොලීසිනේ 

සකනබනවා නන්  සුළු පැමිණිලි අදශයක්.  අන්න ඒ,  සුළු පැමිණිලි 

අදශනේ රාජකා ය තමයි අෙ නපොලිස් නකොමිසම කරන්නන්. අනේ 

කාලනේ මා තවීම් කනළේ, උසස්වීම් කනළේ, නපොලිස් 

ස්ථානාධිපසකව ත පත් කරනනකොට ඒ සඳහා නිර්නද්ශ ලබා දුන්නන්, 

ඒ සෑම නෙයක්ම කනළේ නපොලිස් නකොමිසනමන්. හැබැයි අෙ නපොලිස ්

නකොමිසම නිකම්ම ආයතනයක් විතරයි. ඒක පැමිණිලි භාර ුන්න, 

දුක් ුන්නා රාළනේ රාජකා ය කරන තැනට පත් නවලා 

සකනබනවා.  

නම් මෑතක ASP පත්වීම් 22ෙක් දුන්නා. එතැන සුදුසුකම් නැසක 
අය ඉන්නවා. 12ෙකට ආසන්න ප්රමාණයක් දූෂණ නනිෙනා සකනබන 

අය.  ප්රධාන නපොලිස ් පරීක්ෂක තනතුනර් confirm වුනේ නැසක 

නිලධා නයක් එතැන ඉන්නවා. එම තනතුනර් confirm වුනේ 

නැසක නිලධා නයක් ASP තනතුරක් ලබා නුන  සකනබනවා. SIS 
එනක් ණීටපු නිලධා න් 1ෙ නෙනනට්  ASP තනතුර සඳහා 

interview එකට යද්දී SIS භාර ප්රධාන නිලධා යා බලපෑම් කරලා 

සකනබනවා. නම්වා කියන්නන් නවන කවු තවත් නනොනවයි. ඒ 

අසාධාරණයට ලක් වූ නිලධා න්. ඒ අය අෙ නඩුවක් පවරා 

සකනබනවා.  නද්ශපාලන තක්නසේ තව මත තමයි අෙ නපොලිස ්

නකොමිසම, එනහම නැත්නම් නපොලීසිය ක්රියාත්මක නවන්නන් 

කියන කාරණය මා නබොනහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. 

ගරු දිලුේ අමුණුගම මහතා 
(மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம) 

(The Hon. Dilum Amunugama) 

ු ත මන්ත්රීතුමනි, පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනෑ. නම් සියලු 

පත්කිරීම් කනළේ, රාජය නසේවා නකොමිෂන් සභානවන්, නපොලිස් 

නකොමිසනමන් නනොකිේවාට. විශාල පි සක් අසමත් කරලා 

සකනබනවා. දිගින් දිුටම දීර්  කාලයක් ඒ අයනේ සුදුසුකම් 

සියලාල පරීක්ෂා කරලා ලට්ණු වැ ලම අයට විතරයි පත්වීම් ලබා 

දුන්නන්. ඒවා ඒ කාලනේ කරපු හැ  මම කියන්න යන්නන් නැහැ. 

නත්, රාජය නසේවා නකොමිසනමන් දිගින් දිුටම අපට ඉලාලන්න 

වුණා, පරක්ට් කරන්නන් නැතුව නම් පත්වීම්  ක නෙන්න කියලා. 

ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. 

 
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම නම් ුැන එතුමා එක්ක 

වාෙ කරලා වැඩක් නැහැ. අෙ නද්ශපාලන තක්නසේ තවක් ුැන 

කියන්නන් නවන කවු තවත් නනොනවයි,   ජුත් ට්මාර මන්ත්රීතුමා. 

එතුමා පැහැදිලිවම කිේවා, OIC පත්වීම නෙනනකොට පළානත් 

මන්ත්රීවරයානේ ලියුම ඕනෑ කියලා. එතුමා ඒ ුැන ුාමි ක 

නලොට්නේ මහත්මයා එක්ක රේඩු කළා. ඒ නිසා අපි නනොනවයි 

ඒක කියන්නන්. අෙ OIC පත්වීම ුන්න පළානත් මන්ත්රීනේ ලියුම 

ඕනෑ. SP පත්වීම ුන්න දිස්ත්රික් නායකයානේ නහි නවනත් 

නකනනට්නේ ලියුම ඕනෑ. අෙ ඒ තත්ත්වයට නපොලිස් නකොමිසම 

බාලාදු නවලා සකනබන බව මා කියන්න ඕනෑ.  

ශ්රී ලදකා ආනයිජන මේඩලය අෙ පත්නවලා සකනබන 

තත්ත්වය ුැනත් විනශේෂනයන්ම මම කනුාටු නවනවා. නමොකෙ, 

මම අොළ අමාතයාදශය භාරව ණීටපු නිනයිජය ඇමසකවරනයක්. අෙ 

ශ්රී ලදකා ආනයිජන මේඩලනේ යූනියන්වල ඉන්න අයත්, උසස් 

තනතු තවල ඉන්න අයත් ඇතුළු සියලුනෙනා -සියයට 9ෙක් විතර- 

ලිපියක් අත්සන් කරලා සකනබනවා, සභාපසකවරයා සහ DG අයින් 

කරන්න කියලා. නමොකෙ, ඔවුන් අත්තනනිමසකකව කටයුතු කරන 

නිසා. අපි ෙන්නවා, ඒ සභාපසකවරයා ජනාධිපසකතුමානේ ුජ 

මිතුනරක් කියලා. ඒකට කමක් නැහැ. ුජ මිතුරා හ  කමක් නැහැ, 

රාජකා ය හ යට කරනවා නම්. මෑතකදී පත්වීම් 9ක් දුන්නා, 

 තපියලා ලක්ෂ 10කට ආසන්න වැටුේ සණීත.  ඒ වානේම නිනයිජය 

අධයක්ෂ ජනරාලාව ත නෙනෙනනක් ුත්තා. එක්නකනනට්නේ වැටුප 

 තපියලා හත්ලක්ෂ අනූොහයි. ඒ වානේම විධායක අධයක්ෂව ත 

කිණීප නෙනනක් ුත්තා. ඒ එක්නකනනට්නේ වැටුප  තපියලා 

හත්ලක්ෂ සකස්ොහක් විතර නවනවා. නම් විධියට එතුමා අනවශය 

පත්වීම් නවයක් කළා. නකිේ එනක්දී නම් ුැන වාර්තා වුණා. ඒ 

පත්වීම් සියලාල තමන්ට ඕනෑ ණීතවතුන් ුන්න කරපු පත්කිරීම්. ඒ 

වානේම DG නකනනක් ඉන්නවා, එතුමාත් ඒකටම හ  යන DG 

නකනනක්. ු ත ෙලා ඇමසකතුමනි, ශ්රී ලදකා ආනයිජන 

මේඩලනේ සියලුනෙනා එකතු නවලා කවොවත් නම් විධියට 

ඔබතුමන්ලාට නපත්සමක් ඉදි පත් කරලා නැහැ. නම් අනේ අය 

නනොනවයි. එතැන ඉන්න සියලු යූනියන්වල අය, උසස් තනතු ත 

ෙරන සියලු  නිලධා න් -සියයට 9ෙක්-  නම්කට අත්සන් කරලා 

කියනවා, සභාපසකවරයා සහ DG අයින් කරන්න කියලා. ඊනේ ු ත 

ජනාධිපසකතුමා නපොනහොර සදස්ථාවක සභාපසකවරයට් අයින් කළා. 

ඒ, ඔවුන් නතොරතු ත -ෙත්ත- හ යට ෙන්නන් නැහැ කියලා. 

නතොරතු ත -ෙත්ත- ෙන්නන් නැහැ කියලා ඔබතුමන්ලා සභාපසකව ත 

අයින් කරනවා. ඔබතුමන්ලා නම් විධියට නම් ආයතනයත් 

අකර්මණය කරලා සකනබන්නන්. ඒ අනුව, නිලධා න් 1,300ක් 

අකර්මණය කරලා සකනබනවා. ඒ සියලුනෙනා එකඟ නවනවා, නම් 

සභාපසකවරයා සහ DG අයින් කරන්න. ඒ නිසා ඒක කරන්න 

කටයුතු කරන්න. මා පැහැදිලිවම කියනවා, ශ්රී ලදකා ආනයිජන 

මේඩලය අෙ ඉබාුානත් යන්නන් කියලා. ඒනක් ඉන්නන් 'සජබ' 
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නිනයිජනය කරන අය නනොනවයි. ඒනක් අසක බහුතරයක්  

යූනියන්වල අය කියනවා නම්, උසස් නිලධා න් කියනවා නම්, ඒ 

අයට ඒ ආයතනනේ රාජකා  කරන්න වටපිටාවක් නැහැ කියලා, 

ඒ අොළ අය අයින් කරන්න කටයුතු කනළේ නැත්නම් ඒ ආයතය 

විනාශ නවනවා.  

ඊළඟට, මම අලාලස් නහි දූෂණ නනිෙනා විමර්ශන නකොමිසම 

ුැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. මම ෙන්නා විධියට අෙ ඒ නකොමිසම හුදු 

ආයතනයක් විතරයි. ඔබතුමන්ලාත් ෙන්නවා, නබොනහොම ප්රසිද්ධ 

පැන්නඩිරා පත්රිකා සිද්ධිය ුැන. ජනාධිපසකතුමා කිේවා, මාසයක් 

ඇතුළත ඒ ුැන පරීක්ෂණ කරන්න කියලා. ෙැන් පැන්නඩිරා 

සිද්ධියට මාස නෙකක් ුතනවලා. තවම වාර්තාව නැහැ. ඒක නම් 

මහ ඈතක සිදුවීමක් නනොනවයි නන්. අපට මතක සකනබන ඊනේ-

නපනර්ො නවච්න සිදුවීමක් නන්. ඒ නිසා අෙ අලාලස් නහි දූෂණ 

නනිෙනා විමර්ශන නකොමිසම ආේඩුනේ එක්තරා ආයතනයක 

නකොන්රාත්තුවක් ඉටු කරන තැනක් බවට පත්නවලා සකනබනවා. 

මා ණීතන විධියට නඩු හතළිස ් ුණනක් ඉලාලා අස්කරනුන 

සකනබනවා. ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය.  

අෙ ආරක්ෂක අමාතයාදශනේ වැය ශීර්ෂය විවාෙ නනොකළත්, 

නම් අවස්ථානේදී හො ුැනත් මම කථා කරන්න ඕනෑ. අෙ හො 

කඳවු තවලින් අසකබහුතරයකට නිශ්චිත කෑම නේල ලැනබන්නන් 

නැහැ, ු ත ෙලා ඇමසකතුමනි. අපි ෙන්නවා, සාමානයනයන් 

සසකයකට ෙවස් තුනක් ට්ට්ළු මස්, මාළු නම් තලපත් මාළු ෙවසක්, 

එනහම නැත්නම් නවනත් මස ්වර්ුයක් නෙනවා. මම නම් නිශ්චිතව 

නෙන විධිය නනොනවයි කිේනේ. ඒ විධියට නෙනවා. හැබැයි, මාස 

නෙකක් යනකලා නුොඩක් කඳවු තවලට ට්ට්ළු මස් ලැිනලා නැහැ. 

ිනත්තරයක්, එනහම නැත්නම් කරවල කෑලාලක් තමයි ලැිනලා 

සකනබන්නන්. ඒ නහේතුනවන් අෙ යුෙ නසබළුන්ට බරපතළ ප්රශ්නයක් 

ඇසක නවලා සකනබනවා. නමොකෙ, යුෙ නසබළුන්ට උද්න ිෂණ 

කරන්න බැහැ. අනේ රට ආරක්ෂා කරන ආරක්ෂක අමාතයාදශයට 

විශාල ෙලක් නවන් කරලා සකබුණත්, ඒ අයනේ බත් පතට -කෑම 

නේලට- අවශය ආහාර  ක ලැනබන්නන් නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත 

තත්ත්වය. ඒ නිසා නම් ුැන ඔබතුමන්ලා නහොයා බලන්න. රනටි 

ආරක්ෂාව සපයන ආරක්ෂක හොව කලකිනරනවා නම්, ඔවුන් 

ඉන්නන් කනුාටුනවන් නම්, ඒක රටකට නහොඳ නෙයක් නනනවයි. 

විනශේෂනයන්ම ආරක්ෂක අමාතයාදශනේ නලාකම් තනතුර ෙරපු 

 නුිඨාභය රාජපක්ෂ මැසකතුමා ජනාධිපසක පුටුනේ ඉන්න නවලාවක 

නමනහම සිද්ධවන එක ඒ තරම් නහොඳ නෙයක් නනොනවයි කියන 

එක මා පැහැදිලිවම කියනවා. 

ඒ විතරක් නනොනවයි. නම් නපොනහොර ප්රශ්නයට නකොවිඩ් - 19 

බලපෑවාෙ කියලා මා ඔබතුමන්ලානුන් අහනවා. නකොවිඩ් - 19 

වසදුතයයි, නපොනහොර ප්රශ්නයයි අතර සම්බන්ධතාවක් 

සකනබනවාෙ? කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ. ඒ නිසා නපොනහොර 

ප්රශ්නය ඇසක කරලා නුොවියා අෙ වළ පලාලට යවා සකනබන්නන්, අෙ 

පා නභිගිකයාට එළවලු  කක් ුන්න බැ  තැනට, හාලා කිනලිව 

 තපියලා 140කට ුන්න සිද්ධ වන තැනට පත් කර සකනබන්නන් 

නවන කවු තවත් නනොනවයි, ඔබතුමන්ලා. නමය ජනාධිපසකතුමා 

සියයට 100ක් වු කිව යුතු කාරණයක්. එතුමා  නිට්ත් කළ 

“නසෞභාුයනේ ෙැක්ම” ප්රසකපත්සක ප්රකාශනනේ පවා සඳහන් 

වන්නන්, කාබනික කෘ කකර්මයට ළඟා වීම අවු තදු 10කින් 

ක්රියාත්මක කරන බවයි. නත් ෙැන් අවු තදු නෙකකින් නනොනවයි, 

අවු තද්ෙකින් නනොනවයි, overnight. රෑ නවලා පසුව ො 

එළිවනනකොට මහ කන්නය සියයට 100ක් කාබනික වුාවට නයො 

කරන්න එතුමා ුත් ඒ තීන්දුව නිසා තමයි නම් තත්ත්වය ඇසක 

වුනේ. ඒ නිසා පැහැදිලිවම නම් තත්ත්වයට එතුමා වු කියන්න 

ඕනෑ.  

අපි ෙැක්කා, ඊනේ ුැසටි නිනේෙනයක් reverse කරනවා. ඒ 

අනුව, පලිනබිධනාශක නරජිස්රාර් අස ් කළා. ෙැන් එක දිුට 

ුැසටි නිනේෙන reverse නවනවා. නම් ප්රශ්න නිලධා න් පිටම 

ෙමලා හ  යනවාෙ? ඊනේ ජනාධිපසකතුමා සමඟ කළ සාකච්ඡානේ 

අමාතයාදශ නලාකම්ව ත, රාජය ඇමසකතුමා, කැිනනටි ඇමසකතුමා,   

පී. න. ජයසුන්ෙර මහත්මයාත් සි යා. ඒ සියලුනෙනා එකතුනවලා 

ුත්ත තීන්දුවක් එො රාත්රිනේ සිට ක්රියාත්මක නවද්දී, ඒ ුැසටි 

නිනේෙනය පහුවො reverse වනනකොට ඒ නිලධා යා එළියට 

විසිනවනවා නම්, -එළියට ෙමනවා නම්- කවුෙ  නම් ආේඩුව 

කරන්නන්? ඒ පිළිබඳ අපට බරපතළ ප්රශ්නයක් සකනබනවා. ඒක 

හ යට වමට සිේනලා   ෙමලා ෙට්ණට හරවනවා වානේයි. ආේඩුව 

කරන තරමක් කරන්නන්, වමට සිේනලා ෙමලා ෙට්ණට හරවන 

එකයි. ු ත නමලා රාජපක්ෂ ඇමසකතුමනි, නම් සියලාලක්ම නම් 

රජය ුන්නා වැරදි තීන්දු තීරණයි කියලා අපට නපනනනවා. 

නුොවියට් විධියට ඔබතුමාත් ඒ ුැන නහොඳට ෙන්නවා. ඔබතුමා 

නකනසලා වුා කරනවා. නම් වැනඩ් නම් විධියට කරන්න බැහැයි 

කියලා අපි හැම ොම කිේවා. ඔබතුමන්ලාත් කිේවා. අපි ෙන්නවා, 

ඔබතුමන්ලා ඒ ුැන එළිනේ නනොකිේවාට ඇතුනළදී කිේවා කියලා. 

හැබැයි, නම්  කටයුතු කරලා අෙ නුොවියා අමා තනේ ෙමලා 

සකනබනවා. ෙැන්වත් ඒක පිළිුන්නන් නැහැ නන්.  

මා නිනයිජනය කරන ිනදගි ය ආසනනේ නුොවිනපොළකට 

ජනාධිපසකතුමා ආවා. ෙැන් ගිණීන් බලන්න, ඒ නුොවිනපොනළේ 

තත්ත්වය නමොකක්ෙ කියලා. එො  නුොවිනපොළට එන නතක් 

සන්ෙර්ශන පවත්වමින් සි යා. ෙැන් නුොවිනපොළ අකර්මණයයි. 

කාබනික වුාව නහොඳයි. ඒ සඳහා විශාල පි වැයක් ෙරන්න 

නවනවා; විශාල කාලයක් ුතනවනවා. නත්, ෙැන් ඒක 

ක්රියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා. එො අපි ජනාධිපසකතුමාට 

කිේවා, කාබනික නුොවිනපොළවලට විතරක් නනොනවයි, ට්ුරරටත් 

යන්න කියලා. සසකයකින් එන්නම්  කිේවා. ෙැන් ජනාධිපසකතුමා 

ට්ුරරකට එක්කනුන යන්න නකනනක් නැහැ. ඒ නිසා 

නුොවියානේ ප්රශ්නය ෙැන ුන්න නකනනක් නැහැ; ප්රශ්නය 

කියන්න නකනනක් නැහැ. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මම නිවැරැදි කිරීමක් කරන්න 

ඕනෑ. අපි ගිනේ Facebook එනකන් ඒ සදවිධායකතුමා ුැන 

ෙැකලායි. ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා සදවිධායක නවන්න 

ඉස්නසලාලා ඔබතුමානේ පක්ෂනේ සදවිධායකතුමා එතුමා කිය ලා 

ඔබතුමා ෙන්නවා. ජනාධිපසකතුමා ගිනේ එතුමා දධර්යවත් 

කරන්න සහ ඒ ුැන නසොයා බලන්න. ඒ නිසා ඒක අලාලානුන 

මඩ ුහන්න එපා.  

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

නැහැ, මඩ ුහන්නන් නැහැ. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

පක්ෂ නෙකක් නනොනවයි නන්, මන්ත්රීතුමනි. හැම නද්ම 

නද්ශපාලනයට හරවා ුන්න එපා. 'වහ' නවනුනවන්ම නපනී 

සි න්න එපා. 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අපි කාබනික වුාවට වි තද්ධ 

නැහැ. ු ත ඇමසකතුමනි, ක ලුනේ නෂලාටන් මහත්මයානේ පුතා 

ුැන ඔබතුමාත් ෙන්නවා. ඔහු මනේ මිරයා. ඔහුත් කාබනික වුාව 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

කරනවා. ඔබතුමා ඇවිලාලා බලන්න. හැබැයි, ඒ පි වැය නුොවියාට 

ෙරන්න බැහැ. නකොළඹ හනත් නනිනලාට ඒ ෙලට එළවලු ුන්න 

පුළුවන් වුණාට, අනික් අයට ුන්න බැහැ. කාබනික වුාවට යම් 

ඉඩක් සකනබනවා. ඒ නිසා ඒක කරන්න ඕනෑ විධියක් සකනබනවා. ඒ 

විධියට ක්රියාත්මක නනොකර - 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.  

ු ත නලින් බේඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමා වි තද්ධෙ  

ජනාධිපසකතුමා ගිය එකට? 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මා වි තද්ධ නැහැ. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

නකළින් කියන්න. 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මා වි තද්ධ නැහැ. මා ඔබතුමාට කිේවා නන්. ඔබතුමා කිේවා 

නන්, සසකයකින් ට්ුරරටත් එනවා කියලා. අපි කියන්නන්, කාබනික 

නුොවිනපොළට ගියා වානේම ට්ුරරටත් එන්න කියලායි. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

අපි ගියා. ඔබතුමා ෙැක්නක් නැද්ෙ? සාමානය විධියට වී වුා 

කරන ට්ුර තවලට ගියා; කාබනික නපොනහොර නයොො වුා කරන  

ට්ුර තවලට ගියා. මමත් ගියා.  

 
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමන්ලා නකොයි ට්ුරරටෙ ගිනේ  කියන්න. 

 
ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ඔබතුමා එන්නනකි, මා නපන්වන්නම්. අපි නෙනෙනා යනකි.  

 
ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ු ත ඇමසකතුමනි, මමත් එතැන සි යා නන්. ට්ුර තවලට ගිනේ 

නැහැ. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ළු ට් තණෑුල දිස්ත්රික්ක නේම ට්ුර ත  ක වුා කරලා ඉවරයි. 

තන්නාන්නසේ ඉන්නන් නකොනහේෙ?  

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ඔබතුමා මට දිගින් දිුටම බාධා කරන්න එපා. ට්ුරනර්, 

නුොවියානේ ප්රශ්නය පැහැදිලිවම හඳුනා ුත්තා නම් අනේ ු ත 

ජනාධිපසකතුමා නම් තත්ත්වයට පත් නවන්නන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා 

ුැසටි නිනේෙන reverse කරනවා; අරවා reverse කරනවා; නම්වා 

reverse කරනවා.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත නලින් බේඩාර ජයමහ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට නවන් 

කර සකනබන කාලය 4.40ට අවසන් නවනවා. ආේඩු පක්ෂනේ 

ප්රධාන සදවිධායකතුමා පාවිච්චි කළ නවලාවත් එක්ක ඔබතුමාට 

තවත් විනා ල නෙකක් ලැනබනවා. 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මට තව විනා ල 4ක් සකනබන්න ඕනෑ. මා නවලාව mark 

කරනුන ඉන්නන්.  

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නහොඳයි, ඔබතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මට තව ප්රශ්නයක් සකනබනවා. 

ු ත ඇමසකතුමනි, ඔබතුමන්ලා නමොනවා reverse කළත්, නමන්න 

නම් පත්රිකානේ සඳහන් 2019.04.21 දිනය ඔබතුමන්ලාට කවොවත් 

reverse කරන්න බැහැ. මම නම් දිනය ලියලා සකනබන නම්  

නකොනළේ නපොඩ්ඩක් වනටිටම නපන්වන්නම්. නමන්න නම්ක 

reverse කරන්න පුළුවන්ෙ? නම් දිනනේ   වූ සිදුවීම  reverse 

කරන්න පුළුවන්ෙ? නම් සිදුවීමට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න 

පුළුවන්ෙ ඔබතුමන්ලාට? [බාධා කිරීම්] නම්ක කවොවත් 

ඔබතුමන්ලාට කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක නහොඳට මතක 
සකයා ුන්න. ඔබතුමන්ලාට අනනක් සෑම ප්රශ්නයක්ම විසඳන්න 

පුළුවන් නවයි. හැබැයි, කවොවත් පාස්ට් ප්රහාරයට වුකිව යුත්තන්

-[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

Sir, I rise to a point of Order.   

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අනේ නවලානවන් නම් නවලාව 

ුන්න. නපොලීසිය භාරව ණීටපු ඇමසක කියනවා-,[බාධා කිරීම්]  
නපොලීසිය භාරව ණීටපු ඇමසකතුමා කියනවා, නපොලිස්පසක ණී නේ 

සි නකොත කියලා. තන්නාන්නසේ ඕක -,[බාධා කිරීම්]   
 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, එතුමන්ලාට අමතක නවලා 

සකනබනවා, ෙවස් ෙ2ක් අර නකළවනර් ඉඳනුන ඉන්න දමත්රීපාල 

සි නසේන මැසකතුමා එක්ක ආේඩුව කළා කියලා. ඒ ෙවස ් ෙ2න් 

පස්නසේ රනටි ආරක්ෂාව සම්බන්ධ  වුකීම සකබුනේ නවන කාටවත් 

නනොනවයි.  

147 148 

[ු ත නලින් බේඩාර ජයමහ  මහතා] 
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ගරු කාච  විමේමස කර මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order.   

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අෙ ෙවලා අපි සභාුත කළා, 

එතුමානේ ණීටපු ඇමසකතුමාට, රදජිත් මද්දුම බේඩාරට යවපු ෙැනුම් 

දීම. නමතුමා ණීටපු නිනයිජය ඇමසක. [බාධා කිරීම්] නපොලීසිය භාර 
නිනයිජය ඇමසක. [බාධා කිරීම්] පාස්ට් ප්රහාරය පිළිබඳ ෙැනුවත් 
කරලා නැද්ෙ?  

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ෙවස් ෙ2  ආේඩුව එනනකොට, 

සහරාන්ට වි තද්ධව රතු වනරන්තු නිට්ත් කරලා, සහරාන් ලුහු 

බිමන්න අවශය කටයුතු  රස්ත විමර්ශන නකොටිඨාසනේ DIG 

නාලක සිලාවා  කර කර ණී නේ. ඊට පස්නසේ තමයි නාමලා ට්මාර 

සදෙර්ශනය ොලා, සි නසේන මැසකතුමාත් රවටිටලා, ඒ ෙවස් ෙ2 

ඇමසකකම්, අුමැසකකම් කනළේ. ෙවස් ෙ2දී රනටි නීසකය වලා වැදුණා. 

ෙවස් ෙ2න් පස්නසේ නාමලා ට්මාර රදුනය ොලා [බාධා කිරීම්]  
නාමලා ට්මාර රදුනය ොලා නාලක සිලාවා අත්අඩදුණවට ුත්නත් 

නැත්නම්   පාස්ට් ප්රහාරයක් සිද්ධ නවන්නන් නැහැ කියලා මම 

හැමොම කියනවා. ඒ නිසා නම්වාට අපිට ඇටලලාල දික් කරන්න 

එපා. ඔබතුමන්ලා සාධාරණය ඉෂට් කරන්න. අන්න පියතුමන්ලා 

CID එක ළඟ රස්සකයාදු නවනවා. ණීදසනයට පත් වුණු වින්දිතයන්ට 

තමයි අෙ ඔබතුමන්ලා ෙඬුවම් නෙන්නන්.   ඒ වින්දිතයන්ට ෙඬුවම් 

නෙන එකට අපි හැමොමත් වි තද්ධයි කියන එක  පැහැදිලිවම 

කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාස්ට් ප්රහාරයට වුකිව යුතු සි නසේන  
 
[මූලාස මේ අණ පරිදි ඉවත් කර  ලදී.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

මැසකතුමා එක්ක ආේඩු කරපු, ෙවස් ෙ2 දීු කාපු අය තමයි 

පාස්ට් ප්රහාරයට වුකිව යුත්නත් කියන එක පැහැදිලිවම කියනවා, 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි. ඒ නිසා අපට ඇටලලාල දික් 

කරන්න එන්න එපා.  
 

ගරු යූ.මක්. න්මිත් උඩුකුඹුර මහතා 
(மாண்புமிகு யூ.பக. சுமித் உடுகும்புர)  

(The Hon. U.K. Sumith Udukumbura) 

කසිේපු නපරලා අහුනවලා -[බාධා කිරීම්]  

 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි,  එතුමන්ලා  කියනවා නන්, 

[බාධා කිරීම්]  අපි ෙන්නවා කවුෙ ඔය බුරන්නන් කියලා. අනේ 
කාලනේ පාස්ට් නකොමිෂන්, අනද මනද නනොනවයි. ෙැන් නම් 

කාලනේ නවන  නහොරකම් ුැන ක්රියාත්මක නවන්න. ෙැන් අලාලස්, 

දූෂණ ුැන කිේවා නන්.  

ට් තණෑුල මධයම නවනළඳ නපොළ නකොන්රාත්තුවදී  තපියලා 

නකි  28ක අත යට ුනුනෙනුවක්.  COPA කමිටුනේදී නහළි නවයි.  

අපි නනොනවයි නම්වා කියන්නන්.  
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

Order, please! ෙැන් ු ත කථානායකතුමා මූලාසනයට  

පැමිනණනවා ඇසක.  

අ තුරුව අජිත් රාජාපක්ෂ මහතා මූලාස මයන් ඉවත් වූමයන්  
ගරු කථා ායකතුමා මූලාස ාරූඪ විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் தமைமம 

வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. AJITH RAJAPAKSE left the Chair and  
THE HON. SPEAKER took the Chair. 

  

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ු ත සභාපසකතුමනි, අවසරයි.   

නම්වා අපි නනොනවයි කියන්නන්. නම් COPA කමිටුනේදී නහළි 
නවච්න ඒවා. ෙැන් ඔබතුමන්ලා ෙඬුවම් කරන්නනකි. නම් අනශික් 
අනේසිදහ මැසකතුමානේ නුරාධිපසකෙ ෙන්නන් නැහැ. මම ෙන්නන් 
නැහැ, නම් නුරාධිපසකනේ අයිසකකාරයා කවුෙ කියලා. ඒ නිසා 
පැහැදිලිවම ඔබතුමන්ලානේ නකොමිෂන් සභාවලින් නහි 
නමොනකන් නහි නම් ෙැන් නවන නහොරකම් ුැන නසොයා බලන්න.   
COPA කමිටුනේදී නහළි වුණු නම් නහොරකම්වලට ෙඬුවම් කරන්න 
කියලා පැහැදිලිව කියනවා. ු ත සභාපසකතුමනි, මට බාධා කරන්න 
එපා කියන්න. ෙැන් හතර වතාවක්, පස් වතාවක් බාධා කළා. 
අවසාන විනා ල නෙක සකනබන්නන්. බාධා කරන්න එපා, ු ත 
සභාපසකතුමනි. 

 

ගරු මජාොන්ස්ටන් ර ාන්ුප මහතා   
(மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து) 

(The Hon. Johnston  Fernando) 

ු ත සභාපසකතුමනි, එතුමා පත්තර පිටුවක් නුනැලාලා 

ට් තණෑුල නුර සභාව ුැන කිේවා. COPA  එනක් ඉන්නන් අපි 

පත් කළ සභාපසක නකනනක්. කවු ත නහි වැරැදි කරලා සකනබනවා 

නම් ඒ ුැන නහොයන එක නහොඳයි. ඒ පත්තනර් සකනබනවාෙ වැරදියි 

කියලා නුර සභාව?   කියවන්න බලන්න. කියවන්න බලන්න. 

[බාධා කිරීම්] ඉතු ත  කත් කියන්න. [බාධා කිරීම්] නිකම් නබො ත 
කියන්න එපා.  
 

ගරු  ලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ු ත සභාපසකතුමනි, නම් ඔබතුමන්ලනේ ආේඩුව. අනේ 

නනොනවයි ආේඩුව.  නකි  28ක අත යට ුනුනෙනුවක්. ඒ නිසා 

අත යට ුනුනෙනුව කනළේ කවුෙ කියලා මම නනොනවයි නහොයන්න 

ඕනෑ.[බාධා කිරීම්] අත යට ුනුනෙනුව මම නනොනවයි නහොයන්න 
ඕනෑ. අපට ආේඩුවක් ආනවොත් අපි ඒක නහොයා ුන්නම්. ඒ නිසා 

ෙැන් ඔබතුමන්ලා කරන්න.  [බාධා කිරීම්] ෙැන් ඔබතුමන්ලා 
කිේවා අපට බලයක් නැහැ කියලා. අපට බලයක් සකනබනවාෙ 

නැද්ෙ කියලා  නහොයන්න ඡන්ෙයක් සකයන්න. හ  සරලයි. හ  

සරලයි.  බලයක් සකනබනවාෙ, නැද්ෙ කියලා බලන්න ඡන්ෙයක් 

සකයන්න. ඡන්ෙ සිසකයම අට්ළලා, ප්රානද්ශීය සභා කලා ෙමලා, 

පළාත් සභා අට්ළලා බලයක් සකනබනවාෙ, නැද්ෙ කියලා 

නහොයන්න බැහැ. බලයක් සකනබනවාෙ, නැද්ෙ කියලා නපන්වන්න 

පුළුවන් නම් ඡන්ෙයක් සකයලා නපන්වන්න කියලා ඉලාලා සි මින්, 

මනේ කථාව අවසන් කරනවා.  

ඔබතුමාට නබොනහොම ස්තුසකයි, ු ත සභාපසකතුමනි. 

 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண்புமிகு தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Chairman) 

ු ත මන්ත්රීතුමා, වයවස්ථානුකූලව ඡන්ෙයක් සකයන්න නිමිත 

නවලාවක් සකනබනවා, ඒ කාලයට සකයයි.   

මීළඟට, ු ත දිනන්ෂ් ුණණවර්ධන ඇමසකතුමා. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

[අ.භා. 4.47] 

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා (අධයාප  අමාතය සහ 

පාර්ලිමේන්තුමේ සභා ායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன - கல்வி அமமச்ெரும் 

பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Education and 
the Leader of the House of Parliament) 

ු ත සභාපසකතුමනි, අනේ රනටි ජනතාවනුන් විශිෂ්ට ජන 

වරමක් ලැබූ නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමානේ පාලන 

සමනේ එතුමා ජනතාවට නපොනරොන්දු වුණු නාස්සකය නැවැත්වීනම් 

ආෙර්ශය ජනාධිපසක කාර්යාලනයන් හා එතුමානේ කටයුතුවලින්ම 

ආරම්භ කරලා සකනබනවා. ඒ ුැන මම දීර් ව විස්තර කරන්නට 

අවශය නැහැ. 2019 වර්ෂයට සානේක්ෂව 2022 වර්ෂනේදී 

ජනාධිපසකවරයානේ වියෙම් සියයට 81කින් අඩු කරලා සකනබනවා. 

ආෙර්ශය  එතුමා නපන්වලා සකනබනවා, ජාසකයටම.   අෙ අපි ඒ 

වාර්තා ඉදි පත් කරලා සකනබනවා. කාර්යාලනේ වාහන භාවිතය 

928 සිට 387 ෙක්වා අඩු කරලා සකනබනවා. ුණන් ණීලවු 

නනොනත්නරන නපො ල ළමයි නනොනවයි පාර්ලිනම්න්තුනේ විපක්ෂනේ 

ඉන්නන්. නහොඳට නත්නරනවා නම් ුණන්ණීලවු. ජනාධිපසකතුමා ඒ 

නපන්වා සකනබන ඒ ආෙර්ශය නබොනහොම කටුක ක්රියාමාර්ුයක්, 

නලාසි පහසු නෙයක් නනොනවයි. නමොකෙ, හැම ජනාධිපසකවරනයක්ම 

නම් විධියට හැසිරී  නැසක නිසා. නත්, එතුමා අලුත් ප ච්නේෙයක් 

අනේ රටට ආරම්භ කළා. ඒ වැෙුත් ප ච්නේෙනේ අදක එක තමයි, 

නකොවිඩ් අර්බුෙය. එයට හුණ දුන්නා. ඒකට සියලුනෙනානේ 

සහනයිුය ුත්තා. වි තද්ධ පක්ෂයටත් එන්න කිේවා. 

එතුමන්ලාටත් කථා කළා ජනාධිපසකතුමා. තමන්නේ විපක්ෂය 

කියලා සැලට්නේ නැහැ. නත්, විපක්ෂයට ඕනෑ නවලා සකබුනේ 

අපි කරන කරන වැඩ කටයුතු නහළා ෙකිමින්, අඩපණ කිරීනම් 

ක්රියාමාර්ුයයි. අෙත් නයනෙන්නන් ඒනක්යි.  

මට නපර කථා කළ මන්ත්රීතුමා සඳහන් කළා අපි ඡන්ෙය 

සකයන්නන් නැහැ කියලා. ඡන්ෙය සකයන්නන් නැත්නත් ඇයි කියලා 

කන්නා ලයක් ඉස්සරහාට ගිණීන් බැලුවා නම් නපනනයි. නම් අය 

පළාත් සභා ඡන්ෙය නනොසකයන්න නීසක සම්මත කරන්නට අත 

උස්සලා, ලේජා නැසකව අෙ කථා කරනවා පළාත් සභා ඡන්ෙය 

සකයන්න කියලා. ු ත සභාපසකතුමනි, ඔබතුමාත් එො 

පාර්ලිනම්න්තුනේ ණී යා. එතුමන්ලා නමොකක්ෙ එො රාත්රිනේ කනළේ? 

අග්රවිනිශ්නයකාරතුමා  අෙ නම්ක අහනුන ඉන්නවා ඇසක. 

අග්රවිනිශ්නයකාරතුමා තීන්දුව එේවා, තුනනන් නෙකක  සම්මතයක් 

නැත්නම් නම් පනත  ක්රියාත්මක නවන්නන් නැහැ කියලා. එො 

එනහම වුණා නම්   මැසකවරණය  සකයන්න නවනවා.  නමොකක්ෙ 

එතුමන්ලා කනළේ? තුනනන් නෙකක් නහොයානුන ආවා. ුණවන් 

නතොටුනපොනළේ  වාහනයට්ත් නවත්වානුන ණී යා මන්ත්රීව තන් 

නෙන්නනක් එනකම්. නම්වා කියන්න කාලය ුන්න ව න්නන් 

නැහැ. නත් අපි ඉසකහාසය මතක් කරන්න ඕනෑ. අනේ 

ජනාධිපසකතුමා එනහම ඡන්ෙය බලානුන හැසි තනේ නැහැ. 

පාර්ලිනම්න්තුනේ ඡන්ෙවලදී අනේ මන්ත්රීතුමන්ලාට  තමන්නේ 

ඡන්ෙය නිෙහනසේ පාවිච්චි කරන්න  පුළුවන්කම සකනබනවා. කවුෙ 

එො  ඒ පනතට උෙවු කනළේ? ඔය යහ පාලනය නනොනේෙ? යහ 

පාලනනේ හවුලාකාර TNA එක  නනොනවයිෙ පක්ෂව අත ඉස්සුනේ? 

යහ පාලනනේ හවුලාකාර ජනතා වික්සක නපරණ නනොනවයිෙ අත 

උස්සලා යම්තම් වැනටන් එහාට 1ෙ0 පැන්නනේනේ?  1ෙ0 

පැන්නනේනේ එනහමයි. 

ඉසකන් ු ත සභාපසකතුමනි, අපි වැ ල ඈත ක තණු මතක් 

කරන්න යන්නන් නැහැ. නත් නම්ක කියන්නට ඕනෑ. එතුමා  

ආනයිජන කටයුතු පිළිබඳ ණීටපු නිනයිජය අමාතය  කියලා කිේවා. 

ශ්රී ලදකානේ නලොට්ම විණීළුව බවට පත් වුණා ට්ලියාපි නේ 

Volkswagen factory එක. නම්, Volkswagen factory  එනක් 

අයිසකකාරනයි. Volkswagen හෙනවා කිේවා. එතැන ෙහස් ුණන් 

රස්සාව කරනවා,  ආනයිජනවා නුනාවා කියලා ුස ්  ක 

ඔක්නකොම කපා හැ යා ඒ  ව නා මිමි භාුනේ සකබුණු. ඉසකන් ඊට 

වඩා ආනයිජන ුැන කථා කරන්න එතුමන්ලාට අයිසකයක් 

සකනබනවාෙ කියලා ඕනෑම කාරණයක් සාධාරණව කලාපනා කරන  

අයට නපනනනවා.  

ු ත සභාපසකතුමනි, ඒ වානේම ු ත ජනාධිපසකතුමාට හැකි 

වුණා නම් කාල ප ච්නේෙනේ සෑම රටකම විශ්වාසය දිනා ුන්න. 

නකොවිඩ් වසදුත නවලානේ අප ඒ අර්බුෙයට පත් කරන්න පුළුවන් 

කියලා විපක්ෂය ණීතුවා. නැහැ. ීනනය, ඉන්දියාව, ඇනම කා 

එක්සත් ජනපෙය,  තසියාව, ජපානය ඒ වානේම එක්සත් ජනපෙ  

ඇනම කානවන් එහා යුනරිපා රටවලා අපට සහනයිුය දුන්නා; 

විශ්වාස කළා. සාර්ථක වැඩ පිළිනවළක් නමණී ක්රියාත්මකව 

සකනබන බව අනේ  සදවිධායකතුමා කිේවා. ඊට අසකනර්කව වැෙුත් 

නවනසකට හුණ දුන්නා. නතොරතු ත තාක්ෂණනේ virtual email 

සදකලාපය ක්රියාත්මක කරන වැඩ පිළිනවළක් එතුමා ආරම්භ 

කළා. යන්න එන්න අමා තකම් සකනබනනකොට, ුමන් කරන්න ඒ 

නිලධා න්ට බැ  නවනනකොට, වයාපාර කරන්න බැ  නවනනකොට, 

අලුත් යුුයට අනේ ආර්ිතකය ුැඩුැස්වූවා. නම්කවත් අුය 

කරන්නට සූොනම් නැසක වි තද්ධ පක්ෂයක් අෙ  විනේනනය පමණයි   

කරන්නන්.  

ු ත සභාපසකතුමනි, මා යළිත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, අනේ 

ෙලා ඇමසකතුමා ඉසකහාසනේ අධයාපනයට නවන් නවච්න විශාලතම 

ෙලක් -සියයට හතහමාර ඉක්මවලා ගිණීලාලා- නම් අය වැය 

නලාඛනය තුළින් නවන් කරලා දුන් බව.  ජනාධිපසකතුමා ුණ ත-

විදුහලාපසක වැටුේ විෂමතා අර්බුෙය විසඳීම සඳහා අනේ අමාතය 

මේඩලයට පැහැදිලි මඟ නපන්වීමක් කළා. අපට අවු තදු 2ෙක් 

විසඳන්න බැ  නවච්න නම්  ප්රශන්ය විසඳීම සඳහා අධයාපනය 

නවනුනවන් ඓසකහාසික පියවරක් ජනාධිපසකතුමා ුත්තා. ු ත 

සභාපසකතුමනි, එතුමා උපාධිධා න් ෙ2,000කට රැකියා දුන්නා. 

එතැනදී පක්ෂ බැලුවාෙ, කාටෙ වැඩ කනළේ කියලා බැලුවාෙ,  පන්සක 

සකබුනේ නකොතැනෙ කියලා නහොයලා බැලුවාෙ? එනහම බැලුනේ 

නැහැ. සියලු උපාධිධා න් ඉලාලුම් කළා නම්, ඒ අයට රැකියාව 

දුන්නා.   ඒ සියලුනෙනාට රාජය නසේවනේ ස්ිතරත්වය ලබා නෙන්න 

නහට අනිද්ො අනේ අමාතය මේඩලයට ඒ අනුකාරක සභානේ 

වාර්තාව නේනවා. නම් කටයුත්ත හමාර කරන්න ජනාධිපසකතුමා 

අපට මඟ නපන්වූවා.   අනේ රනටි රාජය නසේවය එනසේ ශක්සකමත්ව 

ස්ිතර කරනනකොට අනේ අලුත් පරම්පරාවට කටයුතු කළ හැකි අදශ 

රාශියකට ආර්ිතකනේ අලුත් නෙොරටු විවෘත නවනවා.  

ු ත සභාපසකතුමනි, මට තව විනා ල කිණීපයක් සකනයන නිසා 

මම ඉතා ඕනෑකමින් නම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ. අනපන් ප්රශ්න 

කළා. මම පාර්ලිනම්න්තුනේ කටයුතු කරන සභානායක කාර්යාලය 

නවනුනවන් යමක් කියන්න බලානපොනරොත්තු වුණා. මම ඒ ක තණු 

ඇතුළත් නලාඛන  ක සභාගත* කරනවා.  

2020දී අපි පනත් 9ක් ඉදි පත් කර සකනබනවා. 2021දී පනත් 

28ක් පාර්ලිනම්න්තුවට ඉදි පත් කර සකනබනවා. නව වන  

පාර්ලිනම්න්තුනේ 2020, 2021 වසරවලට වාචික පිළිතු ත 

අනේක්ෂානවන් ප්රශ්න 840ක් ඉදි පත් වුණා. ඒවානයන් 731කටම 

ආේඩුව පිළිතුර දීලා සකනබනවා. වුකීමකින් නතොරව, හ  
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——————- 
* කථාව අවසා මේ පළ කර ඇත. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 
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නතොරතු ත නැසක, විනේනනය පමණක් කරුත්ත හැසිරීමකට 

විපක්ෂය පත් නවලා සකනබන්නන්, ඒ අයට නවන කිසිම අලුත් මඟක් 

කලාපනා කරන්නට බැ වීම නිසායි. ු ත සභාපසකතුමනි, ඔබතුමා 

එකඟ නවලා, ප්රශ්න 40යි, ෙ0යි, ෙ0යි  වශනයන් ෙවස ් තුනක් 

ප්රශ්නවලට දුන්නන් ලදකා පාර්ලිනම්න්තු ඉසකහාසනේ නම් ආේඩුව 

අග්රාමාතය, මණීන්ෙ රාජපක්ෂ මැසකතුමානේ නායකත්වනයන්. අපි 

ඒක පාර්ලිනම්න්තුව හැ යට මතක් කරනවා. ඒවා සිද්ධ වු ණු නද්. 

එනහම සිදු වුණා කියලාවත් කියන්න හැකියාවක් නැසක වි තද්ධ 

පක්ෂයක් නම්ක.  

අපි කියනවා, අනේ රනටි ඡන්ෙ නීසකය පිළිබඳ විනශේෂ  කාරක 

සභාවක් පත් කරනවා කියලා  ජනාධිපසකතුමා පාර්ලිනම්න්තුව 

විවෘත කරන ෙවනසේ නපොනරොන්දු වුණු බව. අපි එය  පත් කළා.   

ෙැන් විවිධ නද්ශපාලන පක්ෂ, රනටි විවිධ ජන නකොටිඨාසවලින් 

සාක් ක, නයිජනා සටහන් කරනුන යනවා, ඡන්ෙ මනේ 

නවනසක් ඕනෑ කියලා. අනේ ආේඩුව කාලනේ ඡන්ෙ මය 

නවනස් කරන්න, පළවැනි පනත නේන්න ආරම්භ කළා. 

පළවැනි පනසකන් ඡන්ෙ නකොටිඨාස පළාත් පාලනයට දුන්නන් 

අනේ ආේඩුව. ඒක පස්නසේ නවනස් කළා. නත් ඒ නවනස් කරපු 

නද්, අුාධයක් ඇසක කරයි කියන එක ඒ පාර්ශ්වනේ පිළිුැනීම 

නිසාම, නිවැරදි කිරීමකට නයනෙන්න කියලා කමිටුව ඉදි නේ අෙ 

සාක් ක ඉදි පත් නවනවා.   ඡන්ෙ නීසකය නවනස් කිරීනම් ප්රසකඥාව 

ජනතාව දුන් ප්රසකඥාවක්. සෑම නද්ශපාලන පක්ෂයක්ම මැසකවරණ 

කාලනේ නපොනරොන්දු වුණා, නම් ඡන්ෙ මය අනහිසි කරලා, මිර 

ඡන්ෙ මයක් ඇසක කරනවා කියලා. විපක්ෂනේ ඉන්න අයත්, 

ආේඩුනේ ඉන්න අයත්. ඒ කර්තවය ඉෂ්ට කරන්න ජනාධිපසකතුමා 

ඒ මඟනපන්වීම කළා.  

නව ආේඩුම වයවස්ථාවක් ුැන ඇහුවා. ු ත සභාපසකතුමනි, 

ජනාධිපසකතුමා  රට භාර ුන්නනකොට 19 වතාවක් අනේ ආේඩුම 

වයවස්ථාව සදනශිධනය කරලා. සමහර වතාවල ලදකා ආේඩු 

මනේ ක්රියාත්මක නනොකරපු සදනශිධනත් සකනබනවා. කියවා 

බලන්න. ක්රියාත්මක නනොකරපු ආේඩුම වයවස්ථා සදනශිධන 

සකනයනවා. එනහමනම් නම් රනටි අලුත් ආේඩු මයක් ඇසක කිරීම 

සඳහා එතුමාට ලැබුණු ජන වරම තුළින් ස්ථාවර කමිටුවක් පත් 

කරලා, ඒ කමිටුව මටලන් ඒ නකටුම්පත ලබානුන,  

පාර්ලිනම්න්තුනේ මන්ත්රීව තන්ට ෙ ඒ ුැන අෙහස් ෙක්වන්න 

අවස්ථාවක් ලැනබන ෙවස වැ ල දුරස්ථ නනොනවයි  කියලා අපි  ඉතා 

ඕනෑකමින් නම් අවස්ථානේ සඳහන් කරනවා.  

අෙ   විනශේෂ නකොමිෂන් සභා රාශියක කටයුතු නම් වැය ශීර්ෂය 

යටනත්ම අනුමත කරදීම සඳහා වූ ක්රියා මාර්ුයට සහනයිුය 

නෙන්න කියන එක නම් අවස්ථානේදී ඉලාලා සි නවා.  මනේ කථාව 

නවත්වන්න නපර මීට නමොනහොතකට කලින් -පැය එකහමාරකට 

කලින්- නලිකනේ නිට්ත් වූ ප්රවෘත්සකනයණී අන්සකම වාකය 

කියවන්න කැමැසකයි: “The overall performance of Sri Lanka 

has improved to 87 out of 165 countries in 2021.” In 2020, 

we were at the 94th position and we have now moved up to 

87. So, amidst the COVID -19 situation and the non-

cooperation of the Opposition - I have to say this as the 

Leader of the House - we are moving forward. So, please 

join us for the sake of the country. Support us, be realistic 

and do not follow these petty policies that you - the 

Opposition- have adopted.    

ු ත සභාපසකතුමනි, ඒ බවත් සඳහන් කරමින්, නම් කාරක සභා 

අවස්ථානේදී ඡන්ෙයක් නනොමැසකව නම් වැය ශීර්ෂ සම්මත කර නෙන 

නලස ු ත ෙලා ඇමසකතුමා නවනුනවන් මා යළිත් ඉලාලා සි නවා.  

සභාමේසය මත තබ  ලද කථාමේ ඉතිරි මකොටස  
ெபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமரயின் எஞ்ெிய பகுதி: 

Rest of the speech tabled: 
 

නමම වසනර්  සිට සභාව  කලා තබන අවස්ථාේ ප්රශ්න ඇසීමට  අවස්ථා  

නෙකක් ලබා දී ඇත.  ඒ යටනත් ආේඩු පක්ෂනයන් ප්රශ්න  21ක් ෙ,  

විපක්ෂනයන්  ප්රශ්න 21ක් ෙ නම් වන විට අසා සකනබනවා. 

සභාව කලා තබන අවස්ථානේ නයිජනා  80ක් 2020 හා 2021 අවු තදුවල  

විවාෙයට නුන සකනබනවා.  

27(2) යටනත් 2020දී ප්රශ්න 34ක් ෙ, 2021 ප්රශ්න ෙ1ක් ෙ  ඉදි පත් කිරීමට  

අවස්ථාව ලබා දී සකනබනවා. නමයින් ප්රශන් 30කට  හා 47කට  පිළිතු ත දී 

සකනබනවා. 

රාජය ආයතනවල ප්රුසකය ෙැක්නවන COPE හා  COPA  වාර්තා  ඇතුළුව  

2021දී 43ෙක් ෙ, 2020දී 249ක් ෙ  ඉදි පත් කර සකනබනවා.  

අමාතයාදශ උපනද්ශක කාරක සභා 2020 සහ 2021දී 88ක් පවත්වා  

සකනබනවා. 

කිසිදු අමාතයාදශයක්  යටතට  නනොුැනනන  ආයතන සම්බන්ධනයන්  

කටයුතු කිරීම සඳහා  විනශේෂ  උපනද්ශක කාරක සභාවක් පත් කිරීම මටලන් 

එම  ආයතනවල ෙ පාර්ලිනම්න්තු අධීක්ෂණය  වඩාත් විධිමත් කිරීම අපි  

සිදු කළා. 

ස්ත්රී පු තෂ සමතාව හා සමානාත්මතාවය තහවු ත කිරීමට හා ඒ පිළිබඳව  

නසොයා බලා නිර්නද්ශ පාර්ලිනම්න්තුවට  වාර්තා කිරීම සඳහා වූ  විනශේෂ  

කාරක සභාව ස්ථාපිත කිරීම ුැන  මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මහජනතාව හවීම සඳහා ු ත මන්ත්රීව තන්ට  පාර්ලිනම්න්තුව තුළ කාමර 

නවන් කිරීමට අපි කටයුතු කළා. 

රාජය ගිණුම්  පිළිබඳ කාරක සභානේ රැස්වීම් 33ක් ෙ,  නපොදු වයාපාර 

පිළිබඳ කාරක සභානේ රැස්වීම් 37ක් ෙ,  රාජය ෙලා පිළිබඳ  කාරක 

සභානේ  රැස්වීම් 37ක් ෙ 2020, 2021 වර්ෂයන්ණී  පවත්වා සකනබනවා. 
 

“1 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 2,309,980,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

1 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 378,820,000  

“1 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා                   
 ත. 378,820,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

1 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

 

02 වන වැඩසටහන.- සදවර්ධන වැඩසටහන -  මූලධන වියෙම,  

 ත. 100,000,000  

“1 වන ශීර්ෂනයණී 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා             
 ත. 100,000,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  1 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

‘ 

 

 

2 ව  ශීර්ෂය.- අග්රාමාතය කාර්යාලය   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 1,172,4ෙ0,000 

“2 වන ශීර්ෂනයණී 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම සඳහා 
 ත. 1,172,4ෙ0,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

  2 වන ශීර්ෂනයණී 01වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන -  මූලධන වියෙම,  

 ත. 219,ෙ00,000 

“2 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා             
 ත. 219,ෙ00,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 2 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

4 ව  ශීර්ෂය.- උපරිමාධිකරණවල විනිශ්්චයකාරවරු   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 301,900,000 

“4 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 301,900,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  4 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,               
 ත. 12,300,000 

“4 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා              
 ත. 12,300,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  4 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

5 ව  ශීර්ෂය.- අමාතය මණ්ඩල කාර්යාලය   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 177,1ෙ0,000 

“5 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 177,1ෙ0,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 5 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 27,300,000 

“5 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා              
 ත. 27,300,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 5 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

      

6 ව  ශීර්ෂය.- රාජාය මස වා මකොමිෂන් සභා කාර්යාලය   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 2ෙ7,0ෙ3,000 

“6 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 2ෙ7,0ෙ3,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 6 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 12,000,000 

“6 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා            
 ත. 12,000,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 6 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී.   

 

7 ව  ශීර්ෂය.- අධිකරණ මස වා මකොමිෂන් සභාව   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 109,922,000 

“7 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 109,922,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 7 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,            
 ත. 1,4ෙ0,000 

“7 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා              
 ත. 1,4ෙ0,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 7 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

8 ව  ශීර්ෂය.- ජාාතික මපොලිස් මකොමිෂන් සභාව   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 134,700,000 

“8 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 134,700,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 8 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,               
 ත. 4,710,000 

“8 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා               
 ත. 4,710,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 8 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී.      
 

9 ව  ශීර්ෂය.- පරිපාල  අභියාච  විනිශ්්චය අධිකාරිය  
  

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 31,1ෙෙ,000 

“9 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 31,1ෙෙ,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

9 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,                

 ත. 200,000 

“9 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා            
 ත. 200,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 9 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී.      
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10 ව  ශීර්ෂය.- අල්ලස් මහෝ දූෂණ මචෝද ා විමර්ශ්  

මකොමිෂන් සභාව 
   

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. ෙ34,40ෙ,000 

“10 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. ෙ34,40ෙ,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 10 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,             
 ත. ෙ2,ෙ00,000 

“10 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා              
 ත. ෙ2,ෙ00,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 10 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී.
     

11 ව  ශීර්ෂය.- මුදල් මකොමිෂන් සභා කාර්යාලය  
  

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 94,717,000 

“11 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 94,717,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 11 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 4,700,000 

“11 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා  ත. 
4,700,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

11 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 
     

13 ව  ශීර්ෂය.- ශ්රී ලාකා මා ව හිමිකේ මකොමිෂන් සභාව   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 221,274,000 

“13 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 221,274,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

13 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 2,700,000 

“13 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා   ත. 
2,700,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 13 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

16 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුව   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 2,931,8ෙ0,000 

“16 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 2,931,8ෙ0,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

16 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 19ෙ,200,000 

“16 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා  
 ත. 19ෙ,200,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 16 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

       

17 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ සභා ායකතුමාමේ 

කාර්යාලය   

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. ෙ9,100,000 

“17 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. ෙ9,100,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  17 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 1,2ෙ0,000 

“17 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා  
 ත. 1,2ෙ0,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

17 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

18 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ ආණ්ඩු පක්ෂමේ රධා  

සාවිධායකතුමාමේ කාර්යාලය   

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 137,100,000 

“18 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 137,100,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

18 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 1,800,000 

“18 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා           
 ත. 1,800,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  18 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී. 
     

19 ව  ශීර්ෂය.- පාර්ලිමේන්තුමේ විපක්ෂ  ායකතුමාමේ 

කාර්යාලය 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 1ෙ4,880,000 

“19 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 1ෙ4,880,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
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පාර්ලිනම්න්තුව  

19 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  
 ත. 17,800,000  

“19 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා  ත. 
17,800,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

19 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී.  

 

20 ව  ශීර්ෂය.- මැතිවරණ මකොමිෂන් සභාව   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 870,700,000 

 

“20 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 870,700,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

20 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  

 ත. 107,000,000 
“20 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා  ත. 

107,000,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

20 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන 
ලදී.   

21 ව  ශීර්ෂය.- ජාාතික විගණ  කාර්යාලය   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 1,9ෙ9,200,000 

“21 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 1,9ෙ9,200,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

21 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  
 ත. 39,000,000 

“21 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා  ත. 
39,000,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 21 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී.
     

22 ව  ශීර්ෂය.- පරිපාල  කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු 

මකොමසාරිස් කාර්යාලය 
 
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 2ෙ,830,000 

“22 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 2ෙ,830,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

22 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  
 ත. 200,000 

“22 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා             
 ත. 200,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුයි යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 22 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

25 ව  ශීර්ෂය.- සීමා නිර්ණය මකොමිෂන් සභාව   
 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියෙම, 
 ත. 12,070,000 

“25 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
සඳහා  ත. 12,070,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

25 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

01 වන වැඩසටහන.- නමනහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියෙම,  
 ත. 12ෙ,000 

“25 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම සඳහා   ත. 
12ෙ,000ක ෙල උපනලාඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන ප්රශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 25 වන ශීර්ෂනයණී 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියෙම 
උපනලාඛනනයණී නකොටසක් හැ යට සකිනය යුතුයයි නිනයිු කරන ලදී. 

 

 
 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 2,309,980,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 378,820,000 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 378,820,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02.- அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 100,000,000 

“தமைப்பு 1, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 100,000,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 1, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 02, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 2.- பிரதம அமமச்ெர் அலுவைகம் 
 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 1,172,450,000 

“தமைப்பு 2, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 1,172,450,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 2, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 219,500,000 

“தமைப்பு 2, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 219,500,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 2, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 4.- உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 301,900,000 

“தமைப்பு 4, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 301,900,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
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தமைப்பு 4, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 12,300,000 

“தமைப்பு 4, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 12,300,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 4, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 5.- அமமச்ெரமவ அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 177,150,000 

“தமைப்பு 5, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 177,150,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 5, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 26,300,000 

“தமைப்பு 5, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 26,300,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 5, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 6.- அரொங்க பெமவகள் ஆமணக்குழு அலுவைகம் 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 256,053,000 

“தமைப்பு 6, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 256,053,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 6, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 12,000,000 

“தமைப்பு 6, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான  

ரூபாய் 12,000,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 6, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 7.- நீதிச்பெமவகள் ஆமணக்குழு 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 109,922,000 

“தமைப்பு 7, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 109,922,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 7, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 1,450,000 

“தமைப்பு 7, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான  

ரூபாய் 1,450,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 7, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமைப்பு 8.- பதெிய சபாலிஸ் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 134,600,000 

“தமைப்பு 8, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 134,600,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 8, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 4,710,000 

“தமைப்பு 8, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 4,710,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 8, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 9.- நிருவாக பமன்முமறயீட்டு நியாயெமப 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 31,155,000 

“தமைப்பு 9, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 31,155,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 9, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 200,000 

“தமைப்பு 9, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 200,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 9, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 10.- இைஞ்ெம் அல்ைது ஊழல்கள் பற்றிய 

ொர்த்துதல்கமளப் புைனாய்வு செய்வதற்கான ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 534,405,000 

“தமைப்பு 10, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 534,405,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 10, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 52,500,000 

“தமைப்பு 10, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 52,500,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 10, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமைப்பு 11.- நிதி ஆமணக்குழு அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 94,616,000 

“தமைப்பு 11, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 94,616,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 11, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
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நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 4,700,000 

“தமைப்பு 11, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 4,700,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 11, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

 

தமைப்பு 13.- இைங்மக மனித உாிமமகள் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 221,264,000 

“தமைப்பு 13, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 221,264,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 13, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 2,600,000 

“தமைப்பு 13, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான  

ரூபாய் 2,600,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 13, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 16.- பாராளுமன்றம் 
 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 2,931,850,000 

“தமைப்பு 16, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 2,931,850,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 16, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 195,200,000 

“தமைப்பு 16, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 195,200,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 16, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 17.- பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வாின் அலுவைகம் 
 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 59,100,000 

“தமைப்பு 17, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 59,100,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 17, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 1,250,000 

“தமைப்பு 17, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 1,250,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 17, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

தமைப்பு 18.- பாராளுமன்ற அரொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்பகாைாொனின் அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 137,100,000 

“தமைப்பு 18, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 137,100,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 18, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 1,800,000 

“தமைப்பு 18, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 1,800,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 18, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 19.- பாராளுமன்ற எதிர்க்கட்ெித் தமைவர் அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 154,880,000 

“தமைப்பு 19, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 154,880,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 19, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 17,800,000 

“தமைப்பு 19, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 17,800,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 19, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 20.- பதாோ்தல்கள் ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 860,600,000 

“தமைப்பு 20, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 860,600,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 20, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 107,000,000 

“தமைப்பு 20, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 107,000,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 20, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

தமைப்பு 21.- பதெிய கணக்காய்வு அலுவைகம் 
 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 1,959,200,000 

“தமைப்பு 21, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 1,959,200,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 
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தமைப்பு 21, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 39,000,000 

“தமைப்பு 21, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 39,000,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 21, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 22.- நிருவாகத்திற்கான பாராளுமன்ற ஆமணயாளர் 

அலுவைகம் 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 25,830,000 

“தமைப்பு 22, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 25,830,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 22, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 200,000 

“தமைப்பு 22, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 200,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 22, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

தமைப்பு 25.- எல்மை நிர்ணய ஆமணக்குழு 
 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம்  01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  

மீண்டுவருஞ் செைவு ரூபாய் 12,070,000 

“தமைப்பு 25, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவுக்கான 

ரூபாய் 12,070,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் 

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 25, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மீண்டுவருஞ் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 

நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01.- செயல்முமறச் செயற்பாடுகள் -  மூைதனச் 

செைவு ரூபாய் 125,000 

“தமைப்பு 25, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவுக்கான 

ரூபாய் 125,000 அட்டவமணயிற் பெர்க்கப்படுமாக” எனும் வினா 

விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

தமைப்பு 25, நிகழ்ச்ெித்திட்டம் 01, மூைதனச் செைவு 

அட்டவமணயின் பகுதியாக இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Question, "That the sum of Rs. 2,309,980,000, for Head 1, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01. - Operational Activities - Capital Expenditure,            
Rs. 378,820,000 

Question, "That the sum of Rs. 378,820,000, for Head 1, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 
Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure,            

Rs. 100,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 100,000,000, for Head 1, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 1,172,450,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,172,450,000, for Head 2, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 219,500,000 

 Question, "That the sum of  Rs. 219,500,000, for Head 2,  

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" 
put and agreed to.  

Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 
HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 301,900,000 

Question, "That the sum of Rs. 301,900,000, for Head 4, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 12,300,000 

Question, "That the sum of  Rs. 12,300,000, for Head 4, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 
 

HEAD 5.-  OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 177,150,000 

Question, "That the sum of Rs. 177,150,000, for Head 5, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 26,300,000 

Question, "That the sum of  Rs. 26,300,000, for Head 5, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

 

HEAD 6.- OFFICE OF THE PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,            
Rs. 256,053,000 

Question, "That the sum of Rs. 256,053,000, for Head 6, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 12,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 12,000,000, for Head 6, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 
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HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 109,922,000 

Question, "That the sum of Rs. 109,922,000, for Head 7, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,450,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,450,000, for Head 7, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 7, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 134,600,000 

Question, "That the sum of Rs. 134,600,000, for Head 8, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 4,710,000 

Question, "That the sum of Rs. 4,710,000, for Head 8, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 31,155,000 

Question, "That the sum of Rs. 31,155,000, for Head 9, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to. 

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 200,000 

Question, "That the sum of  Rs. 200,000, for Head 9, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

 

HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF 
BRIBERY OR CORRUPTION   

 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 534,405,000 

Question, "That the sum of Rs. 534,405,000, for Head 10, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              
Rs. 52,500,000 

Question, "That the sum of Rs. 52,500,000, for Head 10, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 94,616,000 

Question, "That the sum of Rs. 94,616,000, for Head 11, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 4,700,000 

Question, "That the sum of Rs. 4,700,000, for Head 11, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI LANKA 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 221,264,000 

Question, "That the sum of Rs. 221,264,000, for Head 13, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 2,600,000 

Question, "That the sum of Rs. 2,600,000, for Head 13, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

HEAD 16.- PARLIAMENT 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 2,931,850,000 

Question, "That the sum of Rs. 2,931,850,000, for Head 16, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 195,200,000 

Question, "That the sum of  Rs. 195,200,000, for Head 16, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 
PARLIAMENT 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 59,100,000 

Question, "That the sum of Rs. 59,100,000, for Head 17, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 1,250,000 

Question, "That the sum of Rs. 1,250,000, for Head 17, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 
HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVT. WHIP OF 

PARLIAMENT 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 137,100,000 
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Question, "That the sum of Rs. 137,100,000, for Head 18, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 1,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,800,000, for Head 18, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 
 

HEAD 19.- OFFICE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION OF 
PARLIAMENT 

 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 154,880,000 

Question, "That the sum of Rs. 154,880,000, for Head 19, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             
Rs. 17,800,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 17,800,000, for Head 19, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

HEAD 20.- ELECTION COMMISSION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 860,600,000 

Question, "That the sum of Rs. 860,600,000, for Head 20, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 20, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 107,000,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 107,000,000, for Head 20, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 20, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 
 

HEAD 21.- NATIONAL AUDIT OFFICE 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 1,959,200,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 1,959,200,000, for Head 21, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 21, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 39,000,000 

Question, "That the sum of Rs. 39,000,000, for Head 21, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 21, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

HEAD 22.- OFFICE OF THE PARLIAMENTARY COMMISSIONER 
FOR ADMINISTRATION 

 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,         
Rs. 25,830,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 25,830,000, for Head 22, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,             

Rs. 200,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 200,000, for Head 22, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 
 

HEAD 25.- DELIMITATION COMMISSION 
 

Programme 01.-  Operational Activities - Recurrent Expenditure,        
Rs. 12,070,000 

Question, "That the sum of Rs. 12,070,000, for Head 25, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

Head 25, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure,              

Rs. 125,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 125,000, for Head 25, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

Head 25, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule. 

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

"කාරක සභාව ප්රුසකය වාර්තා කළ යුතු යයිෙ, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ුත යුතුයි යි ෙ මම නයිජනා කරනවා. 
 
රශ්් ය විමස  ලදින්  සභා සේමත විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
අ.භා. 4.58ට පාර්ලිමේන්තුවට රගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාස මයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව රගතිය වාර්තා කරයි   ැවත රැස්වීම 2021 

ම ොවැේබර් 24 ව  බදාදා. 
 

பி.ப. 4.58 மணிக்கு, குழுவின் பாிெீைமன பற்றி அறிவிக்கும் 

சபாருட்டு தவிொளர் அவர்கள் அக்கிராெனத்தினின்று அகன்றார்கள். 

குழுவினது பாிெீைமன அறிவிக்கப்பட்டது;  மீண்டும் கூடுவது 

2021 நவம்பர் 24, புதன்கிழமம. 
 

At 4.58 p.m., the Chairman left the Chair to report Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Wednesday, 24th 

November, 2021.  
 
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශීර්ෂ අදක 1, ශීර්ෂ අදක 2 සහ 4 සිට 11 ෙක්වා ෙ, ශීර්ෂ අදක 

13, 17 සිට 22 ෙක්වා හා ශීර්ෂ අදක 2ෙ සදනශිධන රණීතව කාරක 

සභානේ දී සම්මත වූ බව නමම සභාවට ෙන්වනු කැමැත්නතමි. 

සභාව කලාතැ නම, ු ත සභානායකතුමා. 
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පාර්ලිනම්න්තුව  

කල්තැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 

 

ගරු දිමන්ෂ් ගුණවර්ධ  මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ු ත කථානායකතුමනි, ිපාර්ලිනම්න්තුව ෙැන් කලා තැිනය 

යුතුයි යි මා නයිජනා කරනවා. 
 
රශ්් ය සභාභිමුඛ් කර  ලදී. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 

 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාව කලාතබන අවසථ්ානේ නයිජනාව, ු ත ුණණසකලක 

රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා. 

 
සාේරදායික කර්මාන්තකරුවන්මේ ගැටලු විසීමමට 

වැඩ පිළිමවළක් 
பாரம்பாியக்  மகத்சதாழிைாளர்களின் 

பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கான பவமைத்திட்டம்      
PROGRAMME TO ADDRESS ISSUES OF TRADITIONAL 

INDUSTRIALISTS 

 

[අ.භා. 4.ෙ9] 
 

ගරු ගුණතිලක රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிைக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

ු ත කථානායකතුමනි, අෙ දින සභාව කලාතබන අවස්ථානේ 

මා පහත සඳහන් නයිජනාව ඉදි පත් කරනවා: 

"ශ්රී ලදකානේ ජන ජීවිතය තුළ අතීතනේ සිටම පැවතනුන එන නද්ශීය 

කර්මාන්ත රාශියක් ඇත. එම කර්මාන්තක තවන් නෙස බලන විට 

වර්තමානනේ ඔවුන් මහත් වූ ුැටලු රාශියකට මැදිහත් වී ඇත. 

නමම කර්මාන්ත අතර මැ  භාේඩ කර්මාන්තය, රන්- දී කර්මාන්තය, 

පිත්තල කර්මාන්තය, නේවැලා කර්මාන්තය ආදි කර්මාන්ත විනශේෂනයන් 

සැලකිලාලට ුත හැක. නමම කර්මාන්ත ආරිත නිෂ්පාෙනයන්ණීදී 

අරවයවල පවසකන අධික මිල, පවසකන ආර්ිතක තත්ත්වය මත 

කර්මාන්තක තවන්නේ ලාභය අඩුවීම හා නිසි නවනළඳ නපොළක් නනොමැසක 

වීම වැනි ක තණු මත කර්මාන්තක තවන් නමම කර්මාන්තවලින් ඉවත්ව 

යෑනම් තත්ත්වයක් පැන නැගී ඇසක අතර, නම් කර්මාන්ත සඳහා නව 

කර්මාන්තක තවන් නයොවීමට මැළිකමක් ෙ ෙක්වයි.  

එමනිසා නමම සම්ප්රොයික කර්මාන්තවල නිරතවූවන් හුණ නෙන ුැටලු 

නිරාකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිනවළක් සකස් කළ යුතු යැයි මම 

නම් ු ත සභාවට නයිජනා කරමි.ි 

ු ත කථානායකතුමනි, මහනුවර දිස්ත්රික්කනේ පවුලා 

1ෙ,000කට අධික පි සක් පාරම්ප ක තඹ සහ  දී කර්මාන්තනයන් 

ජීවත් නවනවා. ඒ අයට කණනකොකා හඬන්න පටන් ුත්නත් 

නන්ද්රිකා මැසකනියනේ කාලනේ ඉන්දියාවත් එක්ක අත්සන් කළ 

සේටා ගිවිසුම නිසායි. නම් කර්මාන්තය සඳහා අබලි රවය තමයි 

නුොඩක් නයොොුත්නත්. ඒවා ඉන්දියාවට යැවීම නිසා නම් 

කර්මාන්තය ඇෙ වැටුණා. ඒ වානේම, පසුගිය යහ පාලන ආේඩුව 

කාලනේ එවකට අමාතය,  සාඩ් බදියුදීන් මැසකතුමා කිසිම නටන්ඩර් 

ප පා යකින් නතොරව තඹ විකි කම නිසා තඹ කර්මාන්තනේ 

නියැලී සි  ජනතාව කබනලන් ලිපට වැටුණා.  

රටට නහොඳ ආොයමක් නුනාපු තඹ සහ රන්  දී කර්මාන්ත 

ඉදි යට රැකනුන යන්න රජනේ අවධානය නයො කරන්න කියා 

මම ඉතා නුෞරවනයන් ඉලාලා සි නවා. විනශේෂනයන් මහනුවර 

දිස්ත්රික්කනේ,-  
 

ගරු කථා ායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! නම් අවස්ථානේදී කවු තන් නහි ු ත 

මන්ත්රීවරනයක් මූලාසනය සඳහා ු ත වීරසුමන වීරසිදහ 

මන්ත්රීතුමානේ නම නයිජනා කරන්න. 
 

ගරු රසන්  රණවීර මහතා (මේවැල්  පිත්තල  මැටි  ලී 

බඩු සහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත රවර්ධ  රාජාය අමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

மட்பாண்டங்கள், மரப்சபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் 

மகத்சதாழில் பமம்பாட்டு இராஜாங்க அமமச்ெர்)  

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

ු ත කථානායකතුමනි, ිු ත වීරසුමන වීරසිදහ මන්ත්රීතුමා 

ෙැන් මූලාසනය ුත යුතුයි යි මම නයිජනා කරනවා. 
 

ගරු උුලල් මමහ න්ද්ර රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு உபுல் மபஹந்திர ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  
 

විසින් ස්ිකර කර  ලදී 
ஆபமாதித்தார். 

Seconded. 
 
අ තුරුව ගරු කථා ායකතුමා මූලාස මයන් ඉවත් වූමයන්  ගරු 

වීරන්ම  වීරසිාහ මහතා මූලාස ාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராெனத் 

தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு வீரசுமன வீரெிங்ஹ அவர்கள் 

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

WEERASUMANA WEERASINGHE took the Chair. 
  
ගරු ගුණතිලක රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு குணதிைக ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Gunathilaka Rajapaksha) 

මහනුවර දිස්ත්රික්කනේ, උඩුනුවර මැසකවරණ නකොටිඨාසනේ 

නම් කර්මාන්ත ශාලා විශාල වශනයන් අෙ ෙක්නට ලැනබනවා. 

මහනුවර සිට නකොළඹ ෙක්වා  එන විට හවන පිළිමතලාව නුරය 

දියුණුනවන් දියුණුවට පත්නවලා සකනබන්නන් නම් කර්මාන්තය 

නිසායි. නත් අෙ නම් කර්මාන්තය කරනුන යෑමට අපහසුවක් 

සකනබන නිසා අපි රජනයන් ඉලාලීමක් කරනවා. එො නම්වා 

ෙෑත්වලින් කරපු කර්මාන්ත. ඒ යුුය අවසන් කරලා, අෙ 

මැ කන්වලින් ඒ කර්මාන්ත කරන යුුයකට ඇවිලාලා සකනබනවා. ඒ 

අණීදසක මිනිස්සු නවනුනවන් සහන මිලකට අ රවය නෙනවා 

වානේම, ඒ අයට පුළුවන් උප ම අන්ෙමින් සහන මයක් යටනත් 

ණය ලබා නෙන්නත් කටයුතු කරන්න කියලා  මම නම් ු ත 

සභානවන් ඉතා නුෞරවනයන් ඉලාලා සි නවා.  

සදනාරක වයාපාරය ඇෙ වැටීම නිසාත් එම කර්මාන්තයට මහත් 
පාඩුවක්  වුණා. ඒ සියලු නද්වලා නිරාකරණය කරනුන ඒ අය 
නවනුනවන් යම් වැඩ පිළිනවළක් සකස් කර නෙන නලසත් නමම 
ු ත සභානවන් ඉලාලා සි මින් මනේ කථාව අවසන් කරනවා.   
ස්තුසකයි. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නයිජනාව ස්ිතර කිරීම, ු ත උපුලා මනහේන්ර රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ල නෙකක කාලයක් සකනබනවා.  
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ගරු උුලල් මමහ න්ද්ර රාජාපක්ෂ මහතා 
(மாண்புமிகு உபுல் மபஹந்திர ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අ නේ ු ත ුණණසකලක 
රාජපක්ෂ මැසකතුමා අෙ දින සභාව කලා තබන අවස්ථානේ ඉදි පත් 
කනළේ   ඉතාම වි නශේෂ නයිජනාවක්. ඒ නයිජනාව මම ස්ිතර 
කරනවා. මම ුම්පහ දිස්ත්රික්කනේ මන්ත්රීවරයට් වශනයන් නම් 
පාරම්ප ක කර්මාන්ත සම්බන්ධනයන් ඇත්තටම නලොට් 
ළැදියාවකින් කටයුතු කරන නකනනක්. අපි නම් අවස්ථානේ 
ජනාධිපසකතුමානේ වැඩ පිළිනවළ අුය කරන්න ඕනෑ. එතුමා ිුම 
සමඟ පිළිසඳරි වානේ වැඩසටහන්වලදී හඳුනා ුත්තා, නම් රනටි 
සකනබන පාරම්ප ක කර්මාන්ත නමොනවාෙ කියලා. ුම්පහ 
දිස්ත්රික්කනේ ු ත ප්රසන්න රණවීර මැසකතුමා නමණී විෂයභාර රාජය 
අමාතයවරයා හැ යට පත් කර සකනබනවා. එතුමා නලොට් 
උනන්දුවක් ෙක්වනවා, නම් කාරණා  ඉෂ්ට කරන්න. අපි හඳුනා 
ුන්න ඕනෑ, අනේ නම් පාරම්ප ක කර්මාන්තක තවන් කියන්නන් 
කවුෙ කියලා.   ඒවා අනේ උ තම. අනේ ජන උ තම  අපි රැක ුන්න 
ඕනෑ. නම් කර්මාන්ත පරම්පරාුතව පවත්වානුන යන කර්මාන්ත. 
නම් කර්මාන්තවල නයනෙන අය කාටවත් අත නනොපා ජීවත් වනවා. 
ඒ නිසා ඔවුන්ට සකනබන ුැටලු අපි නහොිමන් හඳුනා ුන්න ඕනෑ. 

ු ත රාජය ඇමසකතුමා නම් ු ත සභානේ ඉන්න නවලානේ මම 
එතුමානුන් ඉලාලීමක් කරනවා. ු ත රාජය ඇමසකතුමනි, අනේ නම් 
කර්මාන්තක තවන් හුණ නෙන ුැටලු ුණනාවක් සකනබනවා. 
ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ ුැටලු නහොිමන් හඳුනා ුන්න 
ඕනෑ. එක ුැටලුවක් තමයි, ඔවුන්ට අවශය අ රවය සපයා 
ුැනීනම්දී ඔවුන් හුණ පාන කාරණා.  නම් සම්බන්ධනයන් සකනබන 
නීසක රීසක නවනස් කරන්න ඕනෑ.  කැ කම් වානේ කටයුතුවලට 
බලපර ලබා ුැනීනම්දී විවිධ ුැටලුවලට ඔවුන්ට හුණ නෙන්න 
සිදුවනවා. නම් පවසකන නීසක රීසක නිසා ඔවුන් නිරන්ත රනයන් යම් 
යම් පීඩාවලට ලක් වනවා. ඒ නිසා නම් කර්මාන්තක තවන් 
හඳුනානුන, ඔවුන්ට අවශය අ රවය  ක -නේවැලා නේවා, බට 
නේවා, මැ  නේවා-  පහසුනවන් සපයා ුන්න අවශය කටයුතු සකස ්
කරන්න ඕනෑ.  කනුාටුවට ක තණ නමයයි. 1978දී ආර්ිතක 
නවනස් වීමත් එක්ක අනේ සදස්කෘසකය, අනේ ජන සමාජනේ සකනබන 
අනේකම් සියලාල විනාශ වුණා. අෙ වනනකොට නම් 
කර්මාන්තවලටත් කණ නකොකා හඬමින් සකනබන කාලයක් 
සකනබන්නන්.  

යහ පාලන ආේඩු කාලනේත් නම් රටට අය වැය කිණීපයක් 
ඉදි පත් කළා. ඒවා  සුවිනශේෂී අය වැය විධියට ඒ කාලනේ කථා 
කළා. ඒ ඉදි පත් කළ අය වැය නලාඛනවලින් නම් 
කර්මාන්තක තවන් නවනුනවන් කළ නද්වලා නමොනවාෙ? එො 
වීලාබැරැක්කය නම් රටට නුනනන්න පුළුවන් වුණත්, යකඩ  ක 
නුනනන්න බැහැ. ඒකට බදු වදිනවා. තහඩුව නුනනන්න බැහැ, 
නරිෙ නුනනන්න බැහැ, බදු වදිනවා. හඳුන්කූ ත නම් රටට 
නුනනන්න පුළුවන්. හැබැයි, හඳුන්කූර හෙන්න අවශය ඉරටු සහ 
අ රවය  ක නුනනන්න බැහැ, බදු වදිනවා. ඒ නිසා නද්ශීය 
කර්මාන්තක තවන් පහළටම ඇෙ වැටුණා. ඔවුන් නම් ජන 
සමාජනේ අතර මද නවච්න පුද්ුලයන් වුණා. ඒ නිසා අපි ු ත රාජය 
ඇමසකතුමාට නම් අවස්ථානේදී නයිජනා තරනවා, ඒ අණීදසක 
පාරම්ප ක කර්මාන්තක තවන්  ක රැක ුන්න නම් ඔවුන්ට 
නීසකමය වශනයන් රැකවරණය ලබා දීලා, ඔවුන්ට අවශය අ රවය 
 ක  ලබා නෙන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඒවා අනේ ජන 
උ තමයන් නිසා එම කර්මාන්තක තවන් රැකීම අනේ වුකීමක් බව 
මම නම් අවස්ථානේදී මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

ස්තුසකයි.  
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
 ු ත සුෙත් මදජුල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ල නෙකක 

කාලයක් සකනබනවා. 

[අ.භා. ෙ.07] 
 

ගරු න්දත් මාජුල මහතා 
(மாண்புமிகுசுதத்மஞ்சுை)  

(The Hon. Sudath Manjula) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අෙ මහනුවර දිස්ත්රික් 
පාර්ලිනම්න්තු  මන්ත්රී අනේ ණීතවත් ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ 
මන්ත්රීතුමා ඉතා කානලිචිත නයිජනාවක් නම් ු ත සභාවට 
ඉදි පත් කළා. කෑුලාල දිසත්්රික්කය නිනයිජනය කරන 
මන්ත්රීවරයට් හැ යට මම, අනේ විෂය භාර රාජය අමාතය ු ත 
ප්රසන්න රණවීර මැසකතුමාත් නම් ු ත සභානේ ඉන්න නවලානේ  නම් 
නයිජනාවට තවත් එකතුවක් කළ යුතුයි කියා අෙහස් කරනවා. 

ඇත්තටම අනේ ු ත මන්ත්රීතුමා කියපු ආකාරයට අෙ නම් 
සකනබන්නන්, අනේ නද්ශීය කර්මාන්ත, නද්ශීය හස්ත කර්මාන්ත  
අභාවයට යමින් සකනබන යුුයක්. විවෘත ආර්ිතකනේ අනිටු 
විපාකත් එක්ක අනේකම ම මනයන් අනපන් ඈත් වන 
නවලාවක්. එම නිසා ු ත රාජය අමාතයතුමනි, නම් ුැන විනශේෂ 
අවධානයක් නයො කළ යුතු නවනවා. අනේ රනටි අපනයන 
නවළඳනපොළට යන බුලත්  ක ුබඩා කරන්න හෙන බට කූඩ 
නිර්මාණය කරන්නන් මනේ මැසකවරණ නකොටිඨාසනේ -
 තවන්වැලාල මැසකවරණ නකොටිඨාසනේ- මහකන්ෙ, වලාුම්පත, 
නලනුල කියන ග්රාම නිලධා  වසම්වල. ඒ ග්රාම නිලධා  වසම්වල 
පාරම්ප කව නම් කටයුතු කරනුන යනවා. නේවැලා ආරිත 
නිෂ්පාෙන වැ ල ප්රමාණයක් නිපෙනවන්නන්ත් තුන් නකිරළනේ, 
 තවන්වැලාල, ය යන්නතොට, ෙැරණියුල ප්රනද්ශවල. ඒ වානේම, 
කෑුලාල දිස්ත්රික්කනේ නමොලනුොඩ ප්රනද්ශය මැ  කර්මාන්තය 
අසකන් නබොනහොම ප්රනලිත ප්රනද්ශයක්. ු ත රාජය අමාතයතුමනි, ඒ 
අයට සකනබන ප්රධානම ුැටලුව තමයි අ රවය හා ප්රවාහනය 
පිළිබඳව සකනබන දනසකක ුැටලු.  බට ලී  ක මහකන්ෙ 
ප්රනද්ශයට නේන්න සකනබන්නන් කිනලිමීටර ුණනක් දුර ඉඳලායි. 
බට කර්මාන්තයට අවශය බට ලී සකනබන කැලෑව සකනබන්නන් 
 කක් බැහැ න්. ඒ බට  ක ප්රවාහනය කරනනකොට ඒ අණීදසක 
නිෂ්පාෙකයාට දනසකක ුැටලු විශාල ප්රමාණයකට -නීසකමය 
බාධාවලට- හුණ නෙන්න සිද්ධ නවනවා. 

නේවැලා කර්මාන්තයත් -නේවැලාවලින් තනන ලෙ ුෘහ භාේඩ 
ආදී විවිධ නිෂ්පාෙන- අෙ අභාවයට යමින් සකනබනවා. නම් 
ආකාරයට අපනයන නවළඳනපොළට යන විවිධ නිෂ්පාෙනවලට 
අොළ කර්මාන්ත අෙ පාරම්ප කව පසුබෑමකට ලක් නවලා 
සකනබන්නන්, එම භාේඩ නිෂ්පාෙනය කරන්න අවශය අරවය 
ප්රවාහනය කිරීම පිළිබඳව සකනබන ප්රශ්න නිසායි. ඒ වානේම රන්, 
 දී,  පිත්තල නිෂ්පාෙනය සඳහාත් අවශය  අරවය පිළිබඳව 
බරපතළ අර්බුෙයකට අෙ  හුණ දීලා සකනබනවා.  එම නිසා ු ත 
රාජය අමාතයතුමනි, නම් පාරම්ප ක නිෂ්පාෙකයා, අනේකම, අනේ 
උ තමය ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිනවළක් සහ ඔවුන්නේ 
නිෂ්පාෙනයට අවශය අරවය ප්රවාහනයට සහ පහසු මිලට ලබා 
ුැනීනම් වැඩ පිළිනවළක් ක්රියාත්මක කරන්න  කියන නයිජනාව 
කරමින්, අෙ  නම් නයිජනාව නම් ු ත සභාවට ඉදි පත් කිරීම 
පිළිබඳව ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමාට ස්තුසකවන්ත 
නවමින් මනේ කථාව අවසන් කරනවා. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත නේ.සී. අලවතුවල මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ල ෙක 

කාලයක් සකනබනවා. 
 

[අ.භා. ෙ.09] 
 

ගරු මේ.සී. අලවතුවල මහතා 
(மாண்புமிகு பஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමා නුනනන ලෙ නයිජනාව ඉතාම කානලිචිත සහ 
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පාර්ලිනම්න්තුව 

වැෙුත් නයිජනාවක්. අනේ රනටි මැ , රන්,  දී, පිත්තල, නේවැලා 

ආදී පාරම්ප ක කර්මාන්ත ුණනාවක් සකනබනවා. නම් 

කර්මාන්තක තවන් ඉසකහාසනේ සිට දීර්  කාලයක් නම් කාර්යය 

කරනුන ඇවිත් සකනබනවා. නත්, වර්තමානනේ ඒ අය    

අභිනයිු ුණනාවකට හුණ දී සි නවා. නම් අභිනයිු හනේ 

නම් කර්මාන්ත ඉදි යට නුන එන්න ඔවුන්ට සහාය ලැබුණාෙ 

කියන ප්රශ්නය සකනබනවා. උොහරණයක් වශනයන් අපි මැ  

කර්මාන්තය ුනි. මැ  කර්මාන්තනයන් අෙ නලිකනේ නිර්මාණ 

ුණනාවක් ිනණී නවනවා.  මැ  කර්මාන්තයට නහොඳ නවනළඳ 

නපොළක් සකනබනවා. එමටලන් විශාල ෙලක් උපයන්නත් අවස්ථාව 

ලැ න සකනබනවා. නත්, අනේ නම් පාරම්ප ක කර්මාන්තක තවාට 

ඒ සඳහා  අවස්ථාවක් සකනබනවාෙ?  ඔවුන්ට පාරම්ප ක ෙැනුම 

සකනබනවා; නහොඳ නිර්මාණ කිරීනම් හැකියාව සකනබනවා. නත් 

ඒවාට සැබෑ ව නාකමක් ලබා ුැනීම සඳහා ඒ අයට අවශය 

පහසුකම් ලබා දීලා සකනබනවාෙ?  රන් කර්මාන්තය ුත්තත් අෙ ඒ 

නිෂ්පාෙනවලට නලිකනේ විශාල ඉලාලුමක් සකනබනවා.  

අනේ රනටි සදනාරක වයාපාරය වර්තමාන නකොවිඩ් වසදුත 

තත්ත්වයත් එක්ක නම් වන විට යම්කිසි පසුබෑමකට ලක් නවලා 

සකබුණත්, 2018 වර්ෂය වන විට නලිකනේ නහොඳම සදනාරක 

ුමනාන්තය බවට පත්වීම ෙක්වා අනේ රට ඉදි යට  ආවා.  එනහම 

නම් නලිකනේ අෙ සකනබන ප්රවණතා  හනේ, නම් නිර්මාණවලට,  

නිෂ්පාෙනවලට, නිර්මාණශීලිත්වයට, ඒ ෙැනුමට  අනේ පාරම්ප ක 

ෙැනුමත් එකතු කරලා නම් කර්මාන්තක තවන්ට සහාය ලබා 

දුන්නනොත් අපට පුළුවන්  සදනාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ 

නහොඳ නවනළඳ නපොළක් ලදකාව තුළත් ඇසක කරුන්න. ෙැනටමත් 

යම් ප්රමාණයකට එය සිද්ධ නවනවා. නත් ඒක තවත් ඉදි යට 

නුන නුොස් නහොඳ ආොයමක් ලබා ුන්න පුළුවන් වැඩ පිළිනවළක්  

ක්රියාත්මක කරන්න අවස්ථාව සකනබනවා. නම් සම්බන්ධ  

අමාතයාදශයට්ත් සකනබන නිසා ු ත රාජය ඇමසකතුමාට පුළුවන් ඒ 

වැඩ පිළිනවළ ක්රියාත්මක කරන්න. ඒ වානේම එතුමා සෑනහන 

උනන්දුවක් ෙක්වනවා මැ  කර්මාන්තය ඇතුළු නම් අනනට්ත් 

කර්මාන්තවලට නහොඳ නවළඳනපොළක් ඇසක කිරීමට සහ ඒ 

සම්බන්ධනයන් සකනබන ුැටලුවලට විසඳුම් ලබා නෙන්න.  

ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, නමය අනේ රටට නහොඳ ආොයම් 

මාර්ුයක්,  නහොඳ රැකියා අවස්ථා ුණනාවක් ිනණී කරන්න පුළුවන් 

ව නා අවස්ථාවක් කියලා. විනශේෂනයන්ම මැ , රත්රන් ආදි 

කර්මාන්ත ක්නෂේරවලින් අෙ නලිකනේ නකි පසකයන් බවට පත් 

වුණු අය සි න බව,  විශාල වශනයන් ෙලා උපයන නලොට් 

ආයතන පිණීටුවා සකනබන බව අපි ෙන්නවා. එවැනි තත්ත්වයක් 

හනේ එම කර්මාන්ත සම්බන්ධනයන් පාරම්ප ක ෙැනුම සකනබන 

අනේ රනටි උෙවියනේ ෙක්ෂකම් ඉස්සරහට අරනුන ඒ අයට අවශය 

පහහසුකම්  ක ලබා නෙන්න ඕනෑ.  විනශේෂනයන්ම ඒ අයට අ 

රවය පිළිබඳ ප්රශ්න ුණනාවක් සකනබනවා. ඒවා විසඳාුන්න සහාය 

ලබා දීලා, ඒ අයට නවනළඳ නපොළ සම්බන්ධ කරන්න අපට පුළුවන් 

වුනණොත් ඒ මටලන් අනේ රටට නලොට් ආොයමක් උපයන්න පුළුවන්. 

අපට නඩොලර් නැසක ප්රශ්නය සකනබන නම් නවලානේ නමය නඩොලර් 

උපයන මාර්ුයක් බවට පත් කරුන්න පුළුවන් කියන කාරණය 

මා කියනවා.  

ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමා නුනැවිත් සකනබන නම් 

නයිජනාව වැෙුත් නයිජනාවක්. නම් වකවානුනේ ඒ 

කර්මාන්තක තවන්ට සකනබන ප්රශ්නවලට විසඳුම් ලබා දීලා, ඒ 

කර්මාන්තවලින් අනේ රටට ආොයම් මාර්ු කරුන්න පුළුවන් වැඩ 

පිළිනවළක් සැකසීම සඳහා අවශය කටයුතු කරන්න කියා ඉලාලා 

සි මින්, මට කථා කරන්න කාලය ලබා දීම පිළිබඳව මූලාසනාරූඪ 

ු ත මන්ත්රීතුමාටත් ස්තුසකවන්ත නවමින් මනේ වනන ස්වලාපය 

අවසන් කරනවා. 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත වසන්ත යාපාබේඩාර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ල 

තුනක කාලයක් සකනබනවා. 

 

[අ.භා. ෙ.13] 
 

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ මන්ත්රීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුසකයි, අෙ   

සභාව කලා තබන අවස්ථානේ නමම නයිජනාව නුනාවාට. 

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, ඇත්තටම නම්ක කාලීන 
මාතෘකාවක්. මහනුවර දිස්ත්රික්කනේ එවැනි පාරම්ප ක ුම්මාන 
ුණනාවක් සකනබනවා. ඇත්ත වශනයන්, පිළිමතලාව කියන 
නුරය නිර්මාණය වන්නන්ම පාරම්ප ක කර්මාන්ත සණීත 
ුම්මානවලින්. පසුගිය කාල වකවානුව තුළ පිත්තල කර්මාන්තය 
ආරිත නිෂ්පාෙන අනළවි කිරීම තුළින් එම ජනතාව අසකවිශාල 
ආොයමක් ලබාුත්තා. නත් අෙ පණුව, ෙැලිවල, ු යානපොළ, 
කි වවුල, ුඩලානෙණිය, හෑපාන, පලානලානවල ආදි ප්රනද්ශවල 
පිත්තල කර්මාන්තක තවන් විශාල පි සක් අතරමද නවලා ඉන්නවා 
කියලා කිේනවොත්, ඒක නිවැරැදියි, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි. 
එම නිසා ඒ කර්මාන්තය කඩා වැටීමට ඉඩ හැරීම අනේ 
පරම්පරානේ වුකීම් පැහැර හැරීමක් කියලායි මම නම් විශ්වාස 
කරන්නන්.  

එම කර්මාන්තය කඩා වැටීමට ප්රධාන නහේතුවක් සකනබනවා. 
සාමානයනයන් පසුගිය කාලනේ පිත්තල අ රවය කිනලිග්රෑමයක් 
 තපියලා 4ෙ0කට  අනළවි වුනේ. නත්, නම් වන නකොට එම අ 
රවය කිනලිග්රෑමයක මිල  තපියලා 700 ෙක්වා ඉහළ ගිණීන් 
සකනබනවා. ඒ වානේම, කාබයිටි කිනලිග්රෑම් 100ක බැරලා එකක් 
 තපියලා 20,000කට තමයි පසුගිය කාලනේ මිල දී ුත්නත්. 
කාබයිටි කියන්නන්, පිත්තල කර්මාන්තක තවන්ට අතයවශය අ 
රවයයක්. ඒවා නම් වනනකොට  තපියලා 70,000කටයි අනළවි 
නවන්නන්. ඒ වානේම, පසුගිය කාලනේ ග්රයින්ඩර ුලා කෑලාලක් 
 තපියලා 1ෙ0කට අනළවි වුනේ. ෙැන් ඒ මිල  තපියලා 3ෙ0 ෙක්වා 
ඉහළ ගිණීන් සකනබනවා. නම් විධියට පිත්තල කර්මාන්තය ආරිත 
අ රවයවල මිල ුණන් අසකවිශාල වශනයන් ඉහළ යෑම මහනුවර 
දිස්ත්රික්කනේ පිළිමතලානේ ෙවුලුල, පණුව ප්රනද්ශවල සි න 
අනේ පිත්තල කර්මාන්තක තවන්ට ෙ තණු නලස බලපා සකනබනවා. 
එම නිසා ඒ අය විශාල වශනයන් නුොඩනැටලලි ඉදි කරන තැන්වල 
නපෙනර් තවන්, අත් උෙේක තවන් වශනයන් විතැන් නවලා සි නවා. 
ඒ නහේතුනවන් විනද්ශ ආොයම් විශාල ප්රමාණයක් අනේ රටට අණීමි 
නවනවා. 

විෂයය භාර අනේ ු ත රාජය අමාතයතුමා නම් නවලානේ ු ත 
සභානේ ඉන්නවා. ු ත රාජය අමාතයතුමනි, මම ඔබතුමානුන් 
ඉලාලා සි නවා, පහසු මිලකට අ රවය ලබා දීම සඳහා 
ක තණාකර ක්රියාකාරීව මැදිහත් නවන්න කියලා. ඔබතුමාට එය 
කරන්න පුළුවන්. ඒ වානේම, ඒ සම්බන්ධනයන් පනවා සකනබන බදු 
ඉවත් කරලා එම අ රවය පහසුනවන් මිලදී ුන්න ඔවුන්ට  
අවස්ථාවක් හෙලා නෙන්න. එනහම නැසක වුනණොත්, ෙවුලුල, 
හන්නෙස්ස, පණුව, පිළිමතලාව කියන ප්රනද්ශවල ෙැවැන්ත 
වයාපා කයන්නේ, එනහම නැත්නම් නිෂ්පාෙකයන්නේ, ඒ 
සාම්ප්රොයික කර්මාන්තක තවන්නේ කඩා වැ මත් එක්කම 
ආර්ිතකයත් කඩානුන වැනටිවි. 

ු ත රාජය අමාතයතුමනි, නතලානෙණිය මැසකවරණ බල 
ප්රනද්ශය ුත්නතොත්, එණී මහරනවල කියන ප්රනද්ශය මැ  
කර්මාන්තයට ඉතාම ජන්රිය ප්රනද්ශයක්. ඒ ප්රනද්ශය මැ  
කර්මාන්තය නකනරන ප්රනද්ශයක්. නත් ු ත රාජය අමාතයතුමනි, 
ඔවුන්ට නව ශිලාප මවල අවශයතාව සකනබනවා. අෙ නලිකනේ 
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මැ  කර්මාන්තය ක්රියාත්මක නවන්නන් සාම්ප්රොයික මැ  
කර්මාන්තය කරපු ආකාරයට නනොනවයි කියලා ඔබතුමා ෙන්නවා. 
ඒ සඳහා වන උපකරණ සකනබනවා.   ු ත රාජය අමාතයතුමනි, ඒ 
අයට සකනබන නපොදු ුැටලුවක් තමයි නවනළඳ නපොළ නනොමැසක වීම 
කියන ුැටලුව. 

කූරුල ප්රනද්ශය නබර, ෙවුලා කර්මාන්තයට ප්රසිද්ධයි. උඩුනුවර 
මැසකවරණ බල ප්රනද්ශනේ තමයි ඒ ුම් පිණීටා සකනබන්නන්. 
ඇම්බැක්ක, ලී කැටයම් කලාවට ප්රසිද්ධයි. එම කර්මාන්තවලට 
ත තණ ත තණියන් ආකර්ෂණය නනොවීම එම කර්මාන්තනේ කඩා 
වැටීමට ප්රබල නහේතුවක් නවලා සකනබනවා. එම නිසා මම ඔබතුමාට 
නයිජනාවක් කරන්න කැමැසකයි, ු ත රාජය අමාතයතුමනි. ඒ 
වානේම, මම ඔබතුමාට උෙේවට්ත් කරනවා. ුන්නනි තව 
ප්රනද්ශයත්,  නමොරුහල ප්රනද්ශයත්, හන්නෙස්ස ප්රනද්ශයත්, 
Bogambara Prison එක සකනබන ප්රනද්ශයත් ආරිතව නවනළඳ 
නපොළක් හෙලා, එම කර්මාන්තක තවන්ට මහනුවර දිස්ත්රික්කය තුළ 
නපොදු තැනක් හො දීලා, ඒ අයනේ ආොයම් වැ ල කරුන්න පහසු 
ප්රනද්ශයක් හ ුස්වා නෙන්න අපි සූොනම්. මහනුවර දිස්ත්රික් 
සම්බන්ධීකරණ කමිටුනේ සභාපසකවරයා වශනයන් මට පුළුවන් ඒ 
සම්බන්ධීකරණ කටයුත්ත කරලා නෙන්න. ු ත ුණණසකලක 
රාජපක්ෂ මැසකතුමා ඉදි පත් කරපු නම් නයිජනාවට පණක් ලබා 
නෙමින්, නමය හුදු කථා බහක් නනොකර, ඒ නවනුනවන් ප්රානයිගික 
වැඩ පිළිනවළක් හෙලා මහනුවර දිස්ත්රික්කනේ සි න නම් 
කර්මාන්තක තවන් නේරාුන්න ඔබතුමා කටයුතු කරාවි කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. ු ත රාජය අමාතයතුමනි, ඒ සඳහා උත්සාහයක් 
ුන්න කියන ඉලාලීම මම ඔබතුමානුන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මට නම් කාලය ලබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුසකයි. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත නප්රේම්නාත් සී. නෙොලවත්ත මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනා ල 

නෙකක කාලයක් සකනබනවා. 
 

 

[අ.භා. ෙ.17] 
 

ගරු මර ේ ාත් සී. මදොලවත්ත මහතා 
(மாண்புமிகு பிபரம்நாத் ெி. சதாைவத்த)  

(The Hon. Premnath C. Dolawatte)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, මට නම් අවස්ථාව ලබා 

දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුසකයි.  

අපි නම් කාලය තුළ වැ ලපුර කථා කරනවා, ස්වනද්ශිකත්වය 

සම්බන්ධනයන්. ඒ වානේම අනේ රනටි අවශයතා අනුව අනේ 

නිෂ්පාෙන දියුණු කරලා අනේ නිෂ්පාෙකයන් ඉදි යට නුන ඒම 

ුැන අප නවනොට වඩා කථා කරන යුුයක් නම් සකනබන්නන්. අෙ  

සභාව කලා තබන අවස්ථානේ නයිජනාව වශනයන් ු ත ුණණසකලක 

රාජපක්ෂ මැසකතුමා ඉතා කානලිචිත නයිජනාවක් තමයි 

නුනැලාලා සකනබන්නන්. නමණීදී මම විනශේෂනයන්ම සතුටු වන 

කාරණයක් සකනබනවා. ඒ තමයි, ු ත ප්රසන්න රණවීර රාජය 

අමාතයතුමා නම් ුැන සවිඤ්ඤාණකව ණීතන්න පුළුවන් රාජය 

අමතයවරනයක් වීම. එතුමාට භාර දුන් කාර්යය නම් වන විටත් 

එතුමා නහොිමන් කරනුන යනවා. ස්වනද්ශිකත්වය ලා කරුත් 

අනේ නිර්මාණවලට විශාල අභිවෘද්ධිමත් කාලයක් උො කර මින් 

සකනබන අවස්ථාවක නම් ප්රශ්නය ආේඩු පාර්ශ්වනයන්ම කථා 

කරන්න පටන් ුත් එක සුවිශාල ජයග්රහණයක්. එවැනි ස්වයද 

විනේනනයක් සකනබන්න ඕනෑ, ඒ කර්මාන්ත ුැන කථා කරලා, 

ඒවානේ ප්රශ්න නමොනවාෙ කියලා හඳුනානුන ඒවාට අවශය උත්තර 

නෙන්න නම්.  

ු ත රාජය අමාතයතුමනි, නකොළඹ දිස්ත්රික්කනේ රනාල 
ුත්තාම, එණී මැ  කර්මාන්තය නකනරනවා. නමොරටුව ුත්තාම, 

එණී ෙැව කර්මාන්තය නකනරනවා. අතු තගි ය ආදි ප්රනද්ශවල 
වානන් කර්මාන්තයට අොළ නිෂ්පාෙන නකනරනවා. නම් සියලු 
නද්වලා ුත්තාම, නපොදුනේ අනේ මන්ත්රීව තන් කථා කරපු ප්රශ්න 
එක්ක බැලුවාම අපට නපනනනවා, නම්  කියන නීතයනුකූල රාව 
තුළ අපට විශාල ුැටලුවක් සකනබන බව. අපි එක පැත්තකින් 
කියනවා, අනේ ස්ව නද්ශික කර්මාන්තක තවන් ප්රවර්ධනය කරන්න 
ඕනෑ, ඒ අයට අත ණීත නෙන්න ඕනෑ කියලා. හැබැයි ු ත රාජය 
අමාතයතුමනි, සියලු අණ පනත්, රීසක යනාදී හැම නෙයක්ම 
නිර්මාණය නවලා සකනබන්නන් ඒ අය කරන කටයුතු සදනකිනනය 
කරලා, හට්ළවන්නයි. 

අසකු ත නුිඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපසකතුමා කියනවා අපි 
ෙැක්කා, හට් ත කර්මාන්තය සඳහා රා  කක් ලබාුන්න කිතුලක් 
මැෙුන්න ඉඩ නෙන්න කියලා. එවැනි තීරණයක් ුත්තා. ඒවා 
ඉතාම නහොඳ නද්වලා. ු ත රාජය අමාතයතුමනි, ඔබතුමා තවත් 
ඉස්සරහට ගිණීන් නම් වානේ ප්රශ්නසහුත තැන්වලට ඍජුව 
මැදිහත් නවලා කටයුතු කරන්න.  

අනේ ඇලුමිනියම් කර්මාන්තනේ නියැළී ඉන්න අය මට 
විනශේෂනයන්ම කියපු කාරණයක් සකනබනවා. ඒ අය ශ්රී ලදකා 
නටලිනකොම් සමාුනමන් පුදචි කූ ත වුයක් ුන්නවා. ඒවා ලබා 
නෙන ක්රියා පිළිනවනත් යම් නෙිෂයක් ඇසක නවලා සකනබනවා. අෙ 
වනනකොට ඒ කර්මාන්තක තවන්ට තාච්චි  ක හො ුන්න බැ  
නවලා සකනබනවා. ඒ වානේම, එම අ රවයවල විශාල ණීඟයක් 
සකනබනවා. ු ත රාජය අමාතයතුමනි, නම්වාට ඔබතුමා මැදිහත් 
නවලා ඒ අයට අවශය සියලු නද් ලබා නෙන්න කියා මා ඉලාලා 
සි නවා.  

අෙ අනේ නද්ශීය කර්මාන්ත කඩා වැනටන්න ප්රධාන වශනයන්ම 

බලපා සකනබන්නන් නවනළඳ නපොළක් නනොමැසක වීමයි. ඒ සඳහා 

අවශය නවනළඳ නපොළ නිර්මාණය කරුැනීනම් විශාල වුකීමක් 

අපට සකනබනවා. අපි අනවශය භාේඩ පවා පිට ර න් නුන්වනවා. 

අපි අහලා සකනබනවා, අන්සකනම්දී නිදියන පැදුරත් පිට ර න්ම 

නුනනනවා කියලා. අපි ඒ තත්ත්වයට පත් නවලා සකනබනවා.  

ු ත රාජය අමාතයතුමනි, නම් කාරණා සම්බන්ධනයන් 

ඔබතුමානේ අවධානය නයො කරයි කියා මම බලානපොනරොත්තු 

නවනවා. ඔබතුමා ඒ සඳහා පූර්ණ මැදිහත්වීමක් කරයි කියලාත් 

මම විශ්වාස කරනවා.  

නබනහොම ස්තුසකයි. 
 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ු ත දිතා ්රිශාන්සක මන්ත්රීතුමිය. ඔබතුමියට විනා ල නෙකක 

කාලයක් සකනබනවා.  

 
[අ.භා. ෙ.19] 
 

ගරු මුදිතා ප්රිශ්ාන්ති මහත්මිය 
(மாண்புமிகு (திருமதி) முதிதா பிாிஸான்தி)  

(The Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi)  

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, අෙ ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ 

මන්ත්රීතුමා විසින් ඉදි පත් කරන ලෙ නයිජනාව ඉතාම කානලිචිත 

මාතෘකාවක් යටනත්  නුන එන ලෙ වැෙුත් නයිජනාවක්.  

ශ්රී ලදකානේ ජන ජීවිතය තුළ අතීතනේ පටන් පාරම්ප ක නලස 
පැවත එන නද්ශීය කර්මාන්තය අෙ අරාජික තත්ත්වයට පත් නවලා 
සකනබනවා. නමම කර්මාන්ත අතර මැ  කර්මාන්තය, රන්  දී 
කර්මාන්තය, පිත්තල කර්මාන්තය, නේවැලා කර්මාන්තය, පන් 
කර්මාන්තය ආදී කර්මාන්ත විනශේෂනයන් සැලකිලාලට ුත හැකියි. 
නම් කර්මාන්ත ආරිතව ජීවත් වන විශාල ජනතාවක් අප රට තුළ 
ඉන්නවා. නත්, ඔවුන්ට නබොනහි ප්රශ්න  ුැටලු සකනබනවා. ඒ 
ආරිත නිෂ්පාෙනනේදී අ රවයවල ණීඟකමක් සකනබනවා. ඒ 
වානේම අ රවයවල මිල අධිකයි. නවනත් ප්රනද්ශවලින් අ රවය 
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පාර්ලිනම්න්තුව  

නුන්වන්න සිදු වී සකනබනවා. ඒවාට යන වියෙම ඉතා වැ ලයි. ඒ 
වානේම පවසකන ආර්ිතක තත්ත්වය මත නිෂ්පාෙකයන්නේ ලාභය 
අඩු නවලා සකනබනවා. නිසි නවනළඳ නපොළක් නනොමැසක වීම නිසා 
එම කර්මාන්තක තවන් එම කර්මාන්තවලින් ඉවත් වන 
තත්ත්වයක් පැන නැඟී සකනබනවා. ඒ වානේම නව 
කර්මාන්තක තවන් නමම කර්මාන්තවලට නයො වීනම් මැළිකමක් 
ෙ ෙක්වනවා.  

එම සාම්ප්රොයික කර්මාන්තවල නිරත වූවන් හුණ නෙන 
ුැටලු නිරාකරණය කිරීම සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිනවළක් නයොෙන්න 
කියා මම ු ත ඇමසකතුමානුන් ඉලාලා සි නවා. අනේ රජය මැ  
කර්මාන්තය ඇතුළු ග්රාමීය කර්මාන්ත නවනුනවන් කටයුතු කිරීම 
සඳහා රාජය ඇමසකවරයට් පත් කර සකනබනවා. අපි ඒ ුැන සතුටු 
නවනවා. කලින් කර්මාන්ත අමාතයාදශය සකබුණත්, නම් වානේ 
කර්මාන්තවලට වැ ල සැලකිලාලක් ෙැක්වූනේ නැහැ. ජාසකක ශිලාප 
සභාව, ජාසකක නමිස්තර මධයසථ්ානය වානේ ආයතන මූලික 
නවලා තමයි එම කර්මාන්ත සම්බන්ධනයන් ඒ ෙවස්වල ක්රියා 
කනළේ. නත්, ෙැන් අපට එම කර්මාන්තවලට නවන් වූ රාජය 
අමාතයවරනයක් සි නවා. ඉසකන් ඒක අපට නලොට් පහසුවක් නවලා 
සකනබනවා. අපි ඒ ුැන සතුටු නවනවා. ඉදි  අනාුතනේ දී 
නද්ශීයත්වයට ලා තැන දී එතුමා කටයුතු කරයි කියා මම විශ්වාස 
කරනවා.   

නද්ශීය නද්වලාවලට පයින් ුහලා, ඒවා පහත් කරලා අෙ අපි 
දුක් විිමනවා. මැ  පිඟන් නවනුවට ේලාස් ක්, ඇලුමිනියම් භාජන 
පාවිච්චි කරලා මිනිස්සු අෙ නවද්දී නික තනේ නලඩ නවලා 
ඉන්නවා. අවසාන වශනයන්, මම ු ත ඇමසකතුමානුන් ඉලාලා 
සි නවා, අනේ රනටි නම් කර්මාන්තය දියුණු කරන්නට ලබා දිය 
හැකි සියලු පහසුකම් ලබා නෙන්න කියලා.  

ස්තුසකයි, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි.   
 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට පිළිතු ත කථාව, ු ත ප්රසන්න රණවීර රාජය 

අමාතයතුමා. ඔබතුමාට විනා ල අටක කාලයක් සකනබනවා.  
 

 

[අ.භා. ෙ.22] 
 

ගරු රසන්  රණවීර මහතා (මේවැල්  පිත්තල  මැටි  ලී 

බඩු සහ ග්රාමීය ය කර්මාන්ත රවර්ධ  රාජාය අමාතයතුමා)   
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணவீர - பிரம்புகள், பித்தமள, 

மட்பாண்டங்கள், மரப்சபாருட்கள் மற்றும் கிராமியக் 

மகத்சதாழில் பமம்பாட்டு இராஜாங்க அமமச்ெர்)  

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

මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, සාම්ප්රොයික කර්මාන්ත 

පිළිබඳව සභාව කලා තබන අවසථ්ානේ නයිජනාවක් නුන ඒම 

පිළිබඳව ු ත ුණණසකලක රාජපක්ෂ මැසකතුමාට මම නබනහවින්ම 

ස්තුසකවන්ත නවනවා. පසුගිය ඉසකහාසය පුරා  නම්  සාම්ප්රොයික 

කර්මාන්ත පිළිබඳව,  එම කර්මාන්තවල නයනෙන අනේ රනටි 

ජනතාව  නකනරණී අවධානය නයො නවලා සකබුනේ නැහැ. නත්,  

එම ජන නකොටස් පිළිබඳව,  අවධානයට ලක් නනොවුණු එම පි ස 

පිළිබඳව නසොයා බලා කටයුතු කිරීනම් වුකීම අසකු ත 

ජනාධිපසකතුමා මාහට පැව තවා. සද මිත්තා නතරණිය නම් රටට 

වැඩම කිරීමත් එක්ක,  අවු තදු 2,300කට වැ ල නප්රෞඪ ඉසකහාසයක් 

සකනබන අනේ රනටි එො පටන් පැවත එන නම්  සාම්ප්රොයික 

කර්මාන්ත පිළිබඳව නසොයා බලා කටයුතු කිරීනම් ඒ අභිනයිුය 

එතුමා මට භාර දුන්නා.   ඊට පසු මම නම් ක්නෂේරය පිළිබඳව සි න 

ආනාර්යව ත, මහානාර්යව ත, ඒ වානේම නිපුණතාව, ෙක්ෂතාව 

සකනබන පි ස් සමඟ සාකච්ඡා කර බැලුවා. ඒ වානේම එම 

කර්මාන්තවල නිරත අයනේ ජීවන තත්ත්වය උසස් මටිටමට නුන 

එන්නන් නකොනහොමෙ කියන කාරණය පිළිබඳවත් අපි නසොයා 

බැලුවා. එණීදී මූලික කාරණා කිණීපයක් අපි ෙැක්කා. පසුගිය 

කාලනේ ඔවුන් නකනරණී අවධානය නයො නනොවුණු නිසාම ඔවුන්ට 

ඇසක වූ ුැටලු රාශියක් මනේ නිරීක්ෂණයට ලක්වුණා. 

නිෂ්පාෙනවල  ුණණාත්මකභාවය සහ නිමාව පහළ මටිටමක 

පැවැතීම, නවීන තාක්ෂණය භාවිත නනොකිරීම, අරවය ුැටලු, 

ආකලාපමය ුැටලු, නව යන්රසූර භාවිත නනොකිරීම,  පුහුණු රමය 

ලබා නනොුැනීම කියන කාරණා පිළිබඳව අපි අවධානය නයො 

කළා.  නම් මූලික ුැටලු විසඳා  නද්ශීය සහ විනද්ශීය නවනළඳ නපොළ 

ජයුත හැකි උසස් නිමාවක්, කලා පැවැත්මක් සණීත ුණණාත්මක 

බවින් යුතු ප සර ණීතකාමී භාේඩ ඔවුන් ලවා නකනසේ නිර්මාණය 

කර ුත යුතු ෙ යන්න නකනරණී අනේ අවධානය නයො කළා. අපි ඒ 

සඳහා අවශය ක්රියා මාර්ු ුත්තා. අපි නම් වනනකොට ඒ අරවය 

පිළිබඳ ුැටලු විසඳන්න අවශය පියවර  අරනුන සකනබනවා. අපි 

පන්නතො  න් පන් වවන්න පටන් ුත්තා.  ය යන්නතො න් නේවැලා,  

නපොනළොන්න තනවන් හණ,  හම්බන්නතො න් කළුවර ආදී වශනයන්  

වුා කරන්න පටන් ුත්තා.  

අනේ සනහිෙර මන්ත්රීතුමන්ලා කථා කරද්දී කිේවා, පසුගිය 

කාලනේ තඹ පිත්තල සියලාලක්ම  අපනයනය කළා කියලා. 

කර්මාන්ත අමාතය ු ත විමලා වීරවදශ මැසකතුමා සමඟ අපි 

සාකච්ඡා කරලා,  එතුමානේ උපනෙස් මත ඒ සියලු අබලි රවය  

අපනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට කැිනනටි පත්රිකාවක් ෙැම්මා. ඒ 

අනුව,  කර්මාන්තක තවන්ට අවශය අරවය  ක ලබා දීමට අපි 

කටයුතු කරමින් සි නවා. නත්, අනේ සනහිෙර මන්ත්රීතුමන්ලා 

කිේවා වානේ යම් ුැටලුවක් පවසකනවා. ඒ තමයි, අබලි රවය 

අපනයනය කිරීම තහනම් කළත් නර්ුණව සම්බන්ධ කර නුන 

නහොර රහනසේ export කරන කේඩායම් තවදුරටත් නම් රට තුළ 

ක්රියාත්මක නවන එක. නම් ජාවාරමට අපි සකත තැිනය යුතුයි. 

අමාතයාදශය විධියට අපට පමණක් නම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. 

නම් කර්මාන්තක තවන් දි ුැන්වීම සඳහා අනනට්ත් ආයතනවල 

සහනයිුය, ශක්සකය අප ලබාුත යුතුයි. ඒ වානේම අපි  ප සර 

අමාතයතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා  මැ  කර්මාන්තයට මාසයකට 

අවශය අරවය වශනයන් මැ  කියුේ 0ෙක් බැගින් ලබා නෙන්න 

කටයුතු කරලා සකනබනවා. ජාසකක ශිලාප සභානේ හැඳුනුම්පත 

සකනබන අයට ඒවා ලබා දීමට කටයුතු කළා.    

නමනතක් කලා නම් විෂයයන් පිළිබඳව ජනතාව තුළ සකබුනේ 

ඉතා අඩු මටිටමක ආකලාපයක්. එක එක්නකනා එක එක 

නකිණවලින් තමයි නම්වා දිහා බැලුනේ. ඒ නිසා අපට ජනතාව 

තුළ නම්වා සම්බන්ධනයන් ආකලාපමය නවනසක් ඇසක කිරීනම් 

අවශයතාව සකබුණා. නම්  පිළිබඳව ජනතාව තුළ  ධනාත්මක 

චින්තනයක් ඇසක කිරීම සඳහා,  නලික නවනළඳ නපොළට නව 

නිර්මාණ සැපයීම සඳහා, අුය එකතු කිරීනම් වැඩ පිළිනවළ, 

අනළවිකරණය, ආොයම් වියෙම් ප පාලනය පිළිබඳ පුහුණු 

පාඨමාලා විශාල ප්රමාණයක් ඇසක කිරීම අපි සිද්ධ  කළා. ඒ වානේම 

පසුගිය වර්ෂය තුළ සෑම ුම්මානයකටම මිලියන ෙක -ලක්ෂ ෙ0ක- 

ෙලක් වියෙම් කරමින් ුම්මාන සියයකට අවශය  ය තල 

පහසුකම්  සපයා දීලා, අවශය  යන්ර සූර  ක ලබා දීමටත් අපි 

කටයුතු කරලා සකනබනවා.  ඒ මටලන්  ඔවුන් තුළ ආකලාපමය 

නවනසක් ඇසක කරනවා නසේම, නහොඳ අනලවිකරණයක්, 

marketing mix එකක් අපි බලානපොනරොත්තු වුණා. ඒ තුළ 

නිෂ්පාෙනය, මිල, ුණණාත්මකභාවය සහ ඇසු තම කියන නකොටස් 

හතරම  සකනබනවා. ඒක නැතුව නම් වැනඩ් කරන්න බැහැ. 

ඇසු තම්කරණය විනශේෂයි. නම් ක තණු හතර තුළ සාම්ප්රොයික 

භාේඩ විතරක් නනොනවයි, -[බාධා කිරීමක්] ු ත මන්ත්රීතුමා, 
ඕනෑම ප්රශ්නයක් සකනබනවා නම්, අහන්න. 
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ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ු ත රාජය ඇමසකතුමනි, ප්රධානම ප්රශ්නය තමයි අරවය සඳහා 
සකනබන ුැටලුව. ඒ වානේම  ඒවානේ මිල ඉතාම අධික නලස ඉහළ 
ගිණීලාලා සකනබනවා. විනශේෂනයන්ම පිත්තල කර්මාන්තනේ 
අරවයවල. ඒ නිසා නම්වාට පනවා සකනබන බදු අඩු කරලා හ  
කමක් නැහැ, අපට අරවය පහසු මිලට ුන්න පුළුවන් මයක් 
හෙලා නෙන්න ඔබතුමාට පුළුවන්ෙ? 
 

ගරු රසන්  රණවීර මහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

ු ත මන්ත්රීතුමා, නමනතක් කලා අබලි රවය විධියට පිත්තල සහ 
යකඩ ඔක්නකිම අපි ඉන්දියාවට  පැනටේවා. අපි ඒක තහනම් 
කළා. ඔබතුමා කියපු කාරණය ුැන අපි ඉදි නේදී කථා කරලා 
බල. නම් අ රවයවලට  පනවා සකනබන බදු සම්බන්ධව ෙලා 
අමාතයාදශයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා බල.  ඔබතුමාත් ෙන්නවා, 
මහනුවර ප්රනද්ශනේ පිළිමතලානේ පිත්තලවලින් විසිතු ත 
සාම්ප්රොයික නිර්මාණ සිදු කළා.  නත් ුම්පහ දිස්ත්රික්කනේ 
කි බත්නුොඩ, මහර ආසනවල නවළඳනපොළ ආර්ිතකයත් එක්ක 
යන නිෂ්පාෙන තමයි සිදු වුනේ. සරනන් ත, padlocks වානේ ඒවා 
හෙන කර්මාන්තය කි බත්නුොඩ ප්රනද්ශනේ සිදු වුණා. ඒවා විශාල 
නලස ආනයනය කනළේ පිටර න්. ආනයන ආනද්ශක භාේඩ  
නිෂ්පාෙනය කිරීනම් හැකියාව අපට ඇසක වුණා.  නත් සදනාරක 
වයාපාරනේ කඩා වැටීමත් සමඟම  විසිතු ත භාේඩ 
කර්මාන්තනේත් ුැටලු මතු වුණා. ඒ නිසා පිත්තල කර්මාන්තනේ 
නයදී සි න ජනතාවටත් ුැටලු ඇසක නවලා සකනබනවා.  නවස් 
හුණු සෑදීනම් කර්මාන්තනේ නයදුණු ජනතාවටත් ුැටලු ඇසක 
නවලා සකනබනවා. ලී කැටයම් කර්මාන්තනේ නයදුණු ජනතාවටත් 
ුැටලු ඇසක නවලා සකනබනවා. නත් ඉදි නේදී නම් කර්මාන්තවල  
නහොඳ ප්රවණතාවක්  ඇසක නේවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.  
සාම්ප්රොයික කර්මාන්ත  අපි නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ 
කරලා කටයුතු කළ යුතුයි.  අනේ සම්ප්රොය, අනේ උ තමය ආරක්ෂා  
කර ුනිමින් නලික නවනළඳ නපොළ ජය ුන්නන් නකනසේ ෙ කියන 
කාරණය ුැනත්  අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි  නිෂ්පාෙනය, 
මිල, ුණණාත්මකභාවය සහ ඇසු තම කියන නකොටස්  හතනර් 
quality එක වැ ල  කරන්න ඕනෑ කියලා අපි කිේනේ.  පි වැය අඩු 
කරලා, භාේඩවල ුණණාත්මකභාවය වැ ල කරලා, ඇසු තනම් 
ආකර්ෂ කයභාවය වැ ල කිරීම තුළින් අනළවිය වැ ල කර ුන්න 
පුළුවන්.  ඊනේ, www.lakshilpa.com කියන website එක open 
කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.   ලජිටලා තාක්ෂණ හා වයවසාය 
සදවර්ධන රාජය අමාතය ු ත නාමලා රාජපක්ෂ මැසකතුමා, ඒ 
වානේම ු ත විමලා වීරවදශ ඇමසකතුමා, ු ත ඩලස ්අලහේනප තම 
ඇමසකතුමා ඒ අවස්ථාවට සහභාගි වුණා.   

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ු ත රාජය ඇමසකතුමනි. ඔබතුමාට තව විනා ලයක් පමණයි 

සකනබන්නන්. කථාව අවසන් කරන්න. 
 

ගරු රසන්  රණවීර මහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

මට තව විනා ලයක් නෙන්න, මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි.    

ඒ online marketing - e-marketing -  හරහා අනේ  

කර්මාන්තක තවන්නේ නිෂ්පාෙන ධා තාව ඉහළ නදවන්න  අපට 

පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ු ත මන්ත්රීතුමනි, සමහර භාේඩ 

සකනබනවා, ඒවානේ මිල ුණනය කරන්න බැහැ. ඔවුන්නේ  

නිර්මාණවලට ව නාකමක් නෙන්න බැහැ. ඒ ව නාකම ඔවුන්ට 

නෙන්න නවන්නන් auction මයට.  නමොකෙ, ෙක්ෂ 

නිර්මාණක තවන්නේ අසක ෙැවැන්ත නිර්මාණ සකනබනවා.  ඒවා 

auction මයට වුණත් ඇණවුම් කරන්න පුළුවන් නවන විධියට 

තමයි අපි ඒ වැඩකටයුතු කරනුන යන්නන්. මූලාසනාරූඪ ු ත 

මන්ත්රීතුමනි, නලික ආර්ිතක අභිනයිු හනේ අනේ ඉලක්ක 

සපුරා ුන්න නම්, අපි නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක යා යුතු නවනවා. 

අෙ නලිකයම ඇටලලි තුඩකට ුන්නට හැකි නවලා සකනබන 

නමොනහොතක,  නවීන තාක්ෂණය උපනයිගි කර ුනිමින් ජනතාවට 

නම් සම්බන්ධ සකනබන ුැටලුවලට විසඳුම් ලබා නෙමින්, අනේ 

සම්ප්රොය රකිමින් අපි නව  උත්පාෙන ආර්ිතකයක්  වර්ධනය කිරීම 

සඳහා අවශය පියවර ඉදි නේ දී ුන්න බව ප්රකාශ කරනවා. 

ඉදි නේදීත් ුම් මටිටමින්, ිනම් මටිටමින් ජනතාව අතරට 
ගිණීලාලා ඔබතුමන්ලා ඉදි පත් කරපු ක තණු අනනට්ත් අමාතයාදශ 
එක්කත් සාකච්ඡා කරලා, අවශය පහසුකම්  ක සපයා දීලා 
ඔවුන්නේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න පුළුවන් කියන මටිටමක 
අපි ඉන්නවා. නමොකෙ, උපාධියක් සකබුණත් අෙ මාසිකව උප ම 
 තපියලා 40,000යි, ෙ0,000යි ුන්න පුළුවන්. හැබැයි, නම් අයට 
තාක්ෂණය සමඟ සාම්ප්රොයික නද්වලා ලබා දුන්නනොත්, ඊටත් වඩා 
ඔවුන්නේ ආර්ිතකය ශක්සකමත් කිරීනම් හැකියාවක් ලැනබයි කියන 
විශ්වාසය අප තුළ සකනබනවා. නමවර අය වැනයනුත් අපි විශාල 
ෙලා ප්රමාණයක් නවන් කනළේ ග්රාමීය ආර්ිතකය ශක්සකමත් 
කරන්නයි. ඒ නිසා අනේ රනටි ජනතාවනේ ජීවන තත්ත්වය උසස ්
කරන්න අනේ අමාතයාදශනයන් කළ හැකි උප ම නද් කරන්න අපි 
බලානපොනරොත්තු නවනවා. 
 

ගරු වසන්ත යාපාබණ්ඩාර මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ු ත රාජය අමාතයතුමනි, පුළුවන් නම් ුන්නනි තව, 

නබිුම්බර වානේ තැන්වල හෙන්න යන නවනළඳ නපොළවල 

අනළවි මධයස්ථාන පහසුකම් ලබා නෙන්න. 
 

ගරු රසන්  රණවීර මහතා  
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணவீர)  

(The Hon. Prasanna Ranaweera) 

නම් වසරට අපට සකබුණු ෙලා ඉවරයි. ලබන වසනර් 
ප්රසකපාෙනවලින් අපි ඒ අවශය කටයුතු කරන්නම්. ඔබතුමා නිතර 
නිතර මට කථා කරනවා. නම් සම්බන්ධනයන් උනන්දුවක් සකනබන 
අනේ සනහිෙර මන්ත්රීව ත ඔක්නකිම ආවා, මාත් එක්ක සාකච්ඡා 
කරලා ඒ ුම්වලට වැඩ කරන්න. නම් අවු තද්නද් අපි ුම් 100ක ඒ 
වැඩ කටයුතු කළා. ඉදි  වර්ෂනේදී ඒ ප්රවර්ධන කටයුතු අපි 
අනිවාර්යනයන්ම කරනවා.  

ස්තුසකයි. 

 

ගරු මූලාස ාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

නබොනහොම ස්තුසකයි, ු ත රාජය අමාතයතුමනි.  
 
 

එකල්හි මේලාව අ.භා. 5.30 වූමයන් මූලාස ාරූඪ ගරු 
මන්ත්රීතුමා විසින් රශ්් ය ම ොවිමසා පාර්ලිමේන්තුව කල් තබ  ලදී. 
පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව  2021 ම ොවැේබර් 20 ව  දි  

සභා සේමතිය අනුව  2021 ම ොවැේබර් 24 ව  බදාදා පූ.භා. 9.30 
ව  මතක් කල් ගිමේ ය. 

 

அப்சபாழுது, பி.ப. 5.30 மணியாகிவிடபவ, மாண்புமிகு 

தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள் வினா விடுக்காமபைபய 

பாராளுமன்றத்மத ஒத்திமவத்தார். 

அதன்படி பாராளுமன்றம், அதனது 2021 நவம்பர் 20ஆம் 

திகதிய தீர்மானத்திற்கிணங்க, 2021 நவம்பர் 24, புதன்கிழமம 

மு.ப. 9.30 மணிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 
 

It being 5.30 p.m., THE HON. PRESIDING MEMBER 
adjourned Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 9.30 a.m. on 
Wednesday, 24th November, 2021, pursuant to the Resolution of 
Parliament of 20th November, 2021.  
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සැ.යු. 
 
නමම වාර්තානේ අවසාන රණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් ෙක්වනු  සි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් නුන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එණී පැහැදිලිව ලට්ණු නකොට, පිටපත ලැ න නෙසසකයක් නනොඉක්මවා හැන්සා්  සදස්කාරක නවත ලැනබන නසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் செய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தமது பிரதியில் சதளிவாகக் குறித்து அதமனப் பிமழ 

திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்ொட் பதிப்பாெிாியருக்கு அனுப்புதல் பவண்டும். 
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හැන්සා්  වාර්තා මකොළඹ 5 කිරුළප  මාවමත්  

රජාමේ රවිත්ති මදපාර්තමේන්තුමේ පිහිටි රජාමේ රකාශ්  කාර්යාාශ්මයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

මමම හැන්සා්  වාර්තාව  www.parliament.lk මවේ අඩවිමයන්  

බාගත කළ හැක. 
 
 
 
 
 

ஹன்ொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள சகாழும்பு 5, கிருைப்பமன மாவத்மதயிலுள்ள  

அரொங்க தகவல் திமணக்களத்தின் அரொங்க சவளியீடுகள் அலுவைகத்தில்   

பணம் செலுத்திப் சபற்றுக்சகாள்ளைாம். 

 

 

இந்த ஹன்ொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமணயத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும். 
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ශ්රී ලදකා රජනේ රණ නෙපාර්තනම්න්තුනේ රණය කරන ලදී. 
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