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පාර්ලිප්ම්න්තු මන්ත්රීවරු 
(2020 අශගෝ ථ්තුම 05ව්න දින පව් පව්න ලා මාතහ මාතැිරව් ණශ ් ශ පරී ප ප  ප) 

  

 

අ  
අඩෛ සකාලනාා්,  ශ්ල්ව්ේ (ව්්නි) 
අ පතනා කා, අ පතනා කා මුදි ්ශ ේ්ලාශ  කුෛා්්ෛා ිර ථ්් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
අතාඋල්ලා, අහමාතඩ් ශලබ්ශබ් මාතරි සකාාක (දිගාමාතඩුල්ල) 
අතුමශකාෝ වශ , කාාරි ව්්ේ චමි්ා ්ේප ප (ගාල්ල) 
අතුමශකාෝ ල, අතුමශකාෝ ාලලාශ  පැලව් පශ ප කාපිල නුව්් (ත්රිකුණාමාතල ) 
අතුමශකාෝ ව, අමාත කීකිර (ශපොශවෝනරුව්) 
අතුමශකාෝ ල මාතහ පමි , තලතා (  පනවත  )  
අප්වතහාමි, මාතාකාාිධට ආ ච්චිශ  ශාෝ ශහ සටක හයිිකන ථ් (වත පතලමාත) 
අශබ්ගුණව්කධාන,  පහලශ  ශ ෝහිත පි ිර ථ්් (කාළුත ) 
අශබ්ව්කධාන, මාතහි්ා  ාපා (මාතාත ) 
අශබ්ද්වහ, අශ ෝකා (කුරුණෑගල) 
අමාත ශ ේ්න, තුමෂා  ඉඳුනිල්  (කුරුණෑගල) 
අමාත වී , මාතහි්ා (හේ්්ශතොට) 
අමාත සූරි  ශමාතශනිධ , හරිනි (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
අමුණුගමාත, දිලුේ සු ාජ් ්ණ්ෛා  (මාතහනුව් ) 
අ ශෙශපොල මාතහ පමි , ිධා පාල ශ්රී නා ා න ව්ා්ල ්ණ්ෛා නා කා ශමාතොශහොටාටාලලාශ  තාතා කුමාතාරි (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
අලගි ව්්න, ල්්ත අ. (ගේපහ) 
අලව්තුමව්ල, ශජ්.තා. (කුරුණෑගල) 
අල ථ්, ටි ා් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
අලහප්ශපරුමාත, ෛල ථ්   (මාතාත ) 
අලු පගමාතශ , මාතහි්ාාන්ා   (මාතහනුව් ) 
අශ ෝකා, ප්රි ්ත  (වත පතලමාත) 

අහමාතඩ්, ශ ේ්නුලාබ්දී් නතාක (මාතෛකාවවතව්) 

ඉ 
ඉෂා ස, අබ්දුල්  හුමාතා් (අනු ාධාවත  ) 

උ 
     උඩුකුඹු ,  යූ. ශ ස. සුමි ප (කුරුණෑගල) 

උා කුමාතාක, මාතයිල්ව්ාගනේ (නුව් එළි ) 
උඳුශගොෛ, රූපද්වහශ  ප්රදීප් ්මාත් කුමාතා  (ශකාොවෙ) 

ර 
එදිරිමාතා්න, ආ ච්චිශ  ්වජීව් (කාළුත ) 
එල්ලාව්ල, අකිල (  පනවත ) 
එල්ලාව්ල, ලලි ප (කාළුත ) 
 
 

කා 
 

කාශජ්්ද්ර්, ශ්ල්ව් ා්ා (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
කාබ් ාල්, අික ප නිව්ාඩ් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) [2021 ්ැප්තැේ්ක 13 ව්න දින ඉල්ලා අ ථ්ිධ .] 
කාශලයි අ ්්, තව් ාාා  (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
කාාරි ව්්ේ, හවතත්ත්රි ගමාතශ  ්ාග  (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
කාරුණාිරලකා, ග ්ත (ගාල්ල) 
කාරුණාකා ේ, ශකාෝිධ්ත් (මාතෛකාවවතව්) 
කාිධ  පන මාතහ පමි , ාේබුගහ පිටිශේශගා  ශ ෝහිණී කුමාතාරි ිධශජ්  පන (මාතාතශල්) 
කිරිඇල්ල, ල සෂථමාත් ්ණ්ෛා  (මාතහනුව් ) 
කිරිඳිශගොෛ, උා න චාමි්ා (මාතහනුව් ) 
කුමාතාක, අ. අ ිධ්ධි (්දුල්ල) 
කුමාතාක, ශේලු (මාතහනුව් ) 
කුමාතා , ව්ාධිදුව්ශ  මාතවජු ලලි ප ව්කණ (කාළුත ) [2021 ශනොව්ැේ්ක 30 ව්න දින ද්ට] 
කුමාතා තුමවග, ශගිධඳු (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
කුමාතා ද්වහ මාතහ පමි , ගීතා ්මාත්මාතලී (ගාල්ල) 
කුමාතා ද්රි, ශ ස.පී.එ ථ්. (අනු ාධාවත ) 
ශකාොඩිතුමව් සකු, කාරුණාාා් (මාතාත ) 
ශකාෝටාශටාශගොෛ, ඇ්. නාලකා ්ණ්ෛා  (මාතාතශල්) 



viii 

ග 
ගුණව්කධාන, දිශ්ෂථ ච්ද්ර රූපද්වහ (ශකාොවෙ) 
ගුණව්කධාන, ්්දුල (ශකාොවෙ) 
ගුණව්කධාන,  ාාමිණි නශ ෝාමාත රූපද්වහ (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
ගුණිරලකා, උා කාා්ත (කාෑගල්ල) 
ගශ්ෂ්, මාතශනෝ (ශකාොවෙ) 
ගමාතල ප, ද්රිපාල (ශපොශවෝනරුව්) 
ගේමාත්පිල, උා  ප්රාා ප (ශකාොවෙ) 
ගලප්ප පිර, උවතල් ්වජීව් (හේ්්ශතොට) 
ගුණව්කධාන මාතහ පමි , ශකාෝකිලා හකෂණී (ගේපහ) 
ශගොෛශහේව්ා, නාලකා (ගේපහ) 
ගමාතශ  මාතහ පමි , ෛ නා (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
    

 ච 
ච්ද්රකාා්ත්, ද්ව්ශ්්තුමශ යි  (මාතෛකාවවතව්) 
ච්ද්රශ ේ්න, එ ථ්.එේ. (අනු ාධාවත  ) 

ජ 
  

ා ශකාොඩි, ආ ච්චිලාශ  ද්ද්  (ගේපහ) 
ා ිරලකා, ිධතාන පිර ණශ  මිලා් ්ික ප (ගේපහ) 
ා මාතහ, නලි්  ්ණ්ෛා   (කුරුණෑගල) 
ා   පන, අනු ාධා (මාතහනුව් ) 
ා   පන, පි වකා  (වත පතලමාත)  
ා ව්කධාන, ශ ේ්නාධී ශ  ශාෝ කාිධ්ා ශහේෂා් (ගේපහ) 
ා සුමාතන, ච්න සුා ප (අනු ාධාවත ) 
ා ශ ේ්කා , ා ාද්රි  (කුරුණෑගල) 
ා ශ ේ්කා , හල්කාඳලි  ශල්කාමාතලාශ  ශප්රේමාතලාල් (  පනවත  )  
 
 

: 
ිරලීප්, කුලද්වහේ (ව්්නි) 

තවුෆී ස, මුහශේදු ෂරිෆථ (ත්රිකුණාමාතල ) 

ිර්කුටාටි ආ ච්චිශ , චමි්ා ාානකා (්දුල්ල) 

ශතෝෛමාත්, ජීව්් (නුව් එළි ) 

ශත්නශකාෝ්, ානකා ්ණ්ෛා  (මාතාතශල්) 

ශත්නශකාෝ්, ප්රමිත ්ණ්ෛා  (මාතාතශල්) 
 

ද  
ා්නා කා, ශාෝ ආතක චාමාත  ්ේප ප (්දුල්ල)  

ා ද්ල්ව්ා, අගේශපොඩි ශමාතොහා් ප්රි ාක න (ගාල්ල) 

ා ද්ල්ව්ා ගිනිශ  මාතශහේ්ද්ර, හකෂ (ශකාොවෙ) 

ා ද්ල්ව්ා,   නිමාතල් ද්රිපාල (්දුල්ල) 

ා ද්ල්ව්ා, එච්.එේ. පි ල් නි ා්ත (කාළුත ) 

ා ද්ල්ව්ා, ෂා් ිධා ලාල් (ගාල්ල) 

දිගේ් ේ, පලනි (නුව් එළි ) 

දිනුෂා්, ශානගමාත ිධතා ණශ  චානකා (හේ්්ශතොට) 

දි්ානා කා, අනු  කුමාතා  (ශකාොවෙ) 

දි්ානා කා, එ ථ්. බී. (නුව් එළි )  

දි්ානා කා,   ිධමාතලවී  (දිගාමාතඩුල්ල) 

දි්ානා කා, දුමි්ා (අනු ාධාවත  ) 

දි්ානා කා, ශ ෝහණ (මාතාතශල්) 

දි්ානා කා මාතහ පමි , ිධශජ්ශකාෝ් මුදි ්ශ ේ්ලාශ  මාතවජුලා ිධශජ්ශකාෝ් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

දි්ානා කා, මාත ්ත  ථ්ව්් ප (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

දුෂථමාත්ත, එච්. ආක. ්ා තී (කාෑගල්ල) 

ශානිපිටි , සුාක න (්දුල්ල) 

ශධිව්ාන්ා, ෛ ල්ථ ( ාපන ) 

ශාොෛවශගොෛ, ඉසුරු (ගාල්ල) 

ශාොලව් පත, ශප්රේේනා ප තා. (ශකාොවෙ) 
 



ix 

 
ධා 

 

 

ධාකමාතශ ේ්න, ිධශජ්ද්වහ ශහේ  ප මුදි ්ශ ේ්ලාශ  (ශමාතොණ ාගල) 
 

න 
න්ාශ ේ්න. එච් (අනු ාධාවත ) 
නව්න්ා, ග ාෂා් (ශමාතොණ ාගල) 

       නව්  පන, අ්වකා ්මිතජීව් (කුරුණෑගල) 

නානා  සකාා , මාතලිග ථ්ශප ශකාො ශල්ශ  නලී් මාතනුෂ (ගාල්ල) 

නානා  සකාා , ව්ාසුශධිව් (  පනවත  ) 

නිකමාතලනාා්, ඉරුා නාා් චාල් ථ් (ව්්නි) 

නි ා්ත, ්න ප (වත පතලමාත) 

ශනල්්්, ශහේව්ා ගාමාත් ප පිරනිශ  කිව ථ් කුමාතාක (ශපොශවෝනරුව්) 

ශනෝහ ාාලිවගේ, සු.(ව්්නි) 

ප 

පිර ණ, අකාලවකා බුධිධිකා උදිත ශාධිදුව් (මාතාත ) 

පිර ණ,  ශේෂථ   (ගාල්ල) 

ප ථ්කුව්ල්, අනුප පියුේ (කාළුත ) 

පි ිර ථ්්, නිමාතල් (නුව් එළි ) 

පීරි ථ්, ගාමිණී ල සෂථමාත් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

වතෂථපකුමාතා , අ.ප. ාග ප (ශමාතොණ ාගල) 

ශපශක ා, කා්ශාෝරුශ  සුික ප ්වා  (කාෑගල්ල) 
ශපශක ා, කාැටශගොෛ ගමාතශ  ා ්ත (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) [2021 ජූලි 06 ව්න දින ඉල්ලා අ්ථ ිධ .] [2021 ්ැප්තැේ්ක 17 ව්න දින නැව්ත ප පිධ .] 

ශපශක ා, ශ්ෝදි ා්දුශ  ඩිලා් ප්රි ්ා් අ් ථ්ලේ (්දුල්ල) 

ශපශක ා, නානා  සකාා  ව්කණකුල පට්ැඳිශ  නිශ ෝෂ් අකඩ්ලි ප්රි ්ත (වත පතලමාත) 

ප්රනා්දු, අරු්දිකා (වත පතලමාත) 

ප්රනා්දු, කාච්චකාඩුශ  නලි් රුව්්ජීව් (ගේපහ) 

ප්රනා්දු, ශාෝ ථ්ට්   (කුරුණෑගල) 

ප්රනා්දු, නාලකා ජූඩ් හරී් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

ප්රනා්දුවතල්ශල් මාතහ පමි , පකපචුව්ා සුාකශිනී (ගේපහ) 

ප්රි ා්ිර මාතහ පමි , මුදිතා (  පනවත ) 

ශප්රේමාතා ් ප, අච්චිශ  ශාෝ සුද්ල් (ශකාොවෙ) 

ශප්රේමාතාා්, ්ික ප (ශකාොවෙ) 

ශප්රේමාත  පන, උධිදිකා (අනු ාධාවත ) 

ශපෝනේ්ලේ, ගශජ්්ිර කුමාතාක ගාවශ ස්ක ( ාපන ) 

බ 
්ණ්ෛා ,  ාාප සෂ ව්ා්ල ශත්නශකාෝ් මුදි ්ශ ේ්ලාශ   වික ප (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

්ණ්ෛා ,  ා්ත  (කුරුණෑගල) 

්දියුදී්, අබ්දුල් රිෂාඩ් (ව්්නි) 

්ාලසූරි , තා කා   (කාෑගල්ල) 

ශබ්රුශගොෛ, ිධිකත (ශමාතොණ ාගල) 

ම 

මාතධිදුමාත ්ණ්ෛා ,   පනා කා මුදි ්ශ ේ්ලාශ  (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

මාතවජුල, එල්.එච්. සුා ප (කාෑගල්ල) 

මාතාකාාක, ඉේිර ා ථ් ්ාකීක (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

මාතා්නප්ශපරුමාත, ඒ. අික ප කුමාතා  (ගේපහ) [2021 අශප්රේල් 0ව ව්න දින ද්ට] 

මාතා ාදු්න, චි්තකා අමාතල් (වත පතලමාත) 
  

මාතරි සකාාක,  එ ථ්.එේ. (ශකාොවෙ) 

මාත ථ්තා්, කාාාක කාාාක (ව්්නි) 

මාතහරූෆථ, ඉේ ා් (ත්රිකුණාමාතල ) 

මු්ේමිල්, ශමාතොශහොමාතඩ් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

මුෂා ෆථ, ්ෆියුල් මුතුමනාබී් ශමාතොහමාතඩ් (දිගාමාතඩුල්ල) 
 



x 

ය 
 ාපා, අනු  ප්රි ාක න (කුරුණෑගල) 
 ාපා ්ණ්ෛා , ව්්්ත  (මාතහනුව් ) 

ර 
 
 

 තන හිමි, (පූාය) අතුම ලිශේ (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) [2020 ශා්ැේ්ක 1ව දින ද්ට] 

  පනශ ේ්කා , ් ථ්නා කා  ්  පනලාශ  ගුණපාල (කුරුණෑගල) 

  පනා කා, ආක.එේ.තා.බී. (නුව් එළි ) 

  පනා කා, කුමාතා ද්රි (ශමාතොණ ාගල) 

  පව් පශ ප, ශලොහා්  (මාතහනුව් ) 

 ණතුමවග, ප්ර්්න (ගේපහ) 

 ණව්කා, අච්චිශ  පාඨලී චේපිකා (ශකාොවෙ) 

 ණව්කා, නිවතණ (මාතාත ) 

 ණවී , බුල පව්ැලශ  ප්ර්්න (ගේපහ) 

 ණද්වහ ආ ච්චිශ , ශ ොෂා් අනුරුධිධා ( ශපොශවෝනරුව්) 

 ඹු සව්ැල්ල, ශකාශහළි   (මාතහනුව් ) 

 හීේ, අබ්දුල් අලි ්බ්රි ශමාතොහමාතඩ් (වත පතලමාත) 

 හුමාතා්, ශමාතොශහොමාතඩ් මුිකබුක (ශකාොවෙ) 

 ාඝව්්, සුශක්ද්ර (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

 ාාකාරුණා, හකෂණ සුවත් (ගේපහ) 

 ාාප සෂ, ්ැද්ල් ශ ෝහණ (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) [2021 ජූලි 07 දින ද්ට] 

 ාාප සෂ, අික ප (හේ්්ශතොට) 

 ාාප සෂ, ගුණිරලකා (මාතහනුව් ) 

 ාාප සෂ, චමාතල්   (හේ්්ශතොට) 

 ාාප සෂ, නාමාතල් (හේ්්ශතොට) 

 ාාප සෂ, මාතහි්ා (කුරුණෑගල) 

 ාාප සෂ,  ාාප සෂ පිර ්නැහැලාශ  උවතල් මාතශහේ්ද්ර (ගේපහ) 

 ාපප සෂ,  ාා මාත්ත්රීලාශ  ිරල ස (දිගාමාතඩුල්ල) 

 ාාප සෂ, ිධා ාා් (ශකාොවෙ) 

 ාාප සෂ,  ෂී්ද්ර (ශමාතොණ ාගල) 

 ා්මාතාණි සකාේ, ්ාණ සකි ා  ාහුල්  ාාවත පිර ් (මාතෛකාවවතව්) 

 ාධාාක්රිෂථණ්, ශේලු්ාමි (නුව් එළි ) 

 ාමාතනාා්, අ්ගා් ( ාපන ) 

 ාමාතනා කා,   අ.අ.  වා් ලිශ ෝ ද්ල්ශව් ථ්ටක  (ගේපහ)  [2021 ානව්ාරි 12 ව්න දින ශරේෂථඨාධිකා ණ තී ණ  අනුව් මාත්ත්රී රය   අශහෝද් ිධ .] 

 ාශේෂථව් ්, මාතරුාපා්ඩි (නුව් එළි ) 

ල 
     ලා්්ා, ඇ්ටනි නිමාතල් (ගේපහ)  

ලි නශ , උෛගමාත ලි නශ  ව්රුණ ප්රි ්ත (  පනවත )    

ශලොකුශ , ගාමිණී කුලව්ව   (ශකාොවෙ) 

ව 
ව් සකුඹු , ාානකා (  පනවත  ) 

ව්්නිආ ච්චි මාතහ පමි , පිධත්රා ශධිිධ (  පනවත  ) 

ව්ශල්ශ්ොෛ, ගාමිණී (  පනවත ) 

ිධක්රමාතනා කා, ිධදු  (කාළුත ) 

ිධක්රමාත  පන, ඉ ා් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

ිධක්රමාතද්වහ මාතහ පමි ,  ාිකකාා (කාෑගල්ල) 

ිධක්රමාතද්වහ,  නිල් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) [2021 ජුනි 1ව දින ද්ට] 
ිධශජ්ද්රි, ශලොකුග ථ්ශතොට ිධතා ණශ  චමි්ා (්දුල්ල) 

ිධශජ්සු්ා , ිධශජ්සු්ා  මුදි ්ශ ේ්ලාශ  ශ ෝහණ ්වෛා  (අනු ාධාවත ) 

ිධශජ්ශ ේ්කා , කාවචන   (මාතාත ) 

ිධ ශ්ෂථව් ්, කානකා්්ාපිර ිධෂථව්ලිවගේ ( ාපන ) 

ිධතාන, එේ.ෛබ්ලිේ.ඩී. ්හ් ප්රදීප් (ගේපහ) 

ිධතානශ , අවකුඹු  ආ ච්චිශ  ශහේෂා් ිධා  (  පනවත  ) 

ිධතානශ , මාතධු  (ශකාොවෙ) 

ිධතා ණ, ිර්ථ් (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

ිධාානගමාතශ , අමි ප ශ පනුකා (්දුල්ල)  

ිධ ාශල්්දි ්, ්තාද්ව්ේ (මාතෛකාවවතව්) 



xi 

වී  සශකාොඩි, ච්දිමාත (ගාල්ල)  

වී ව්ව , ිධමාතල් (ශකාොවෙ) 

වී ද්වහ, ගමාතශ  හ පශතොටුව් වී සුමාතන (මාතාත ) 

වී ද්වහ, ඩී. (දිගාමාතඩුල්ල) 

වී ද්වහ, ා ්ත (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

වී ශ ේ්කා , ්  ප (ශකාොවෙ) 

ශව්ාආ ච්චි, දිලිප් (හේ්්ශතොට) 

ශව්ල්ගමාත, කුමාතා  (කාළුත ) 
 

ස  
 
 

්මාත වී , ා ්ත  (කාළුත ) 

්මාත ද්වහ, මාතහි්ා බුධිධාාා් (කාළුත ) [2021 ශනොව්ැේ්ක 25 දින ඉල්ලා අ ථ්ිධ .] 
්ේ්්ා්,  ාාව්ශ ෝා ේ (ත්රිකුණාමාතල ) 

්බ්රි, ශමාතොශහොමාතඩ් උව්යි ථ් ශමාතොශහොමාතඩ් අලි (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

ද්ධිධාාකත්, ධාකමාතලිවගේ ( ාපන ) 

ද් ෙලාපිටි ,   වික ප (කාෑගල්ල) 

ද්රිශ ේ්න, ඩමාතත්රීපාල (ශපොශවෝනරුව්) 

සුමාත්ිර ්, මාතිර ාප ණ්  ඒබ්රහේ ( ාපන ) 

සුමිත්රාආ ච්චි, ාග ප කුමාතා  (ශකාොවෙ) 

සුශකෂථ, ව්ඩිශේලු (්දුල්ල) 

ශ්ශනිධ  පන, ශාෝ්  (  පනවත  ) 

ශ ේ්නා  පන,  ාිකත (කාළුත ) 

ශ ේ්මාතද්වහ, අ්වකා ශ හා් (අනු ාධාවත  ) 
 

ශ 
 

       ශ්රීත ්, ද්ව්නානේ ( ාපන ) 
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ශහේ  ප, ශහේ  ප මුදි ්ශ ේ්ලාශ  ිධිකත (ගේපහ) 

ශහේ  ප, කානකා (කාෑගල්ල)  

ශහේ  ප,  ඩී.බී. (කුරුණෑගල)   

ශහේ  ප, එච්.එේ. ්මාත්ප්රි  (කුරුණෑගල)   

ශහේ  ප, ශහේ  ප මුදි ්ශ ේ්ලාශ  චරිත (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 

ශහේ  ප, ා   පන (කුරුණෑගල) 
  

ෆ 
 

ෆයි්ාල්, ශමාතොහමාතඩ් කාාද්ේ ශමාතොහමාතඩ් (දිගාමාතඩුල්ල) 

ෆලීල්, ශමාතොශහොමාතඩ් මාතකාා් අ ථ්මි (ාාිරකා ලැයි ථ්තුමව්) 
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ප්වප්ළඳ රාජය අමා:ය - ගරු අශ ෝකා ප්රි ්ත මාතහතා 

වතු නිවාස හා රජා යතල:ල පහසුකම් රාජය අමා:ය - ගරු ඒ. අ ිධ්ධි කුමාතාක මාතහතා 

සාස්කතතික හා රාසාාග කලා රාජය අමා:ය - ගරු ගීතා ්මාත්මාතලී කුමාතා ද්වහ මාතහ පමි  

සුළු අපනයන වැවිලි ප්භ ග සාවර්ධාන රාජය අමා:ය - ගරු කාපිල  අතුම ශකාෝ ල මාතහතා 

ප්සෞඛ්ය  රාජය අමා:ය - ගරු (ඩව්ාය) ග ාෂා් නව්න්ා මාතහතා 

සමූපකාර ප්සේවා, අප්ළවි සාවර්ධාන හා පාරිප්භ ගික ඥරක්ෂණ රාජය අමා:ය - බී.ව්යි.ජී.   පනශ ේ්කා  මාතහතා  

්සස් අධායාපන රාජය අමා:ය - ගරු (ආචාක ) සුශක්  ාඝව්් මාතහතා 

රවාහන රාජය අමා:ය - ගරු ෛ නා ගමාතශ  මාතහ පමි   

ග්රාමීය ය මාර්ග සාවර්ධාන රාජය අමා:ය -  ගරු ද්ව්ශ්්තුමශ යි ච්ද්රකාා්ත් මාතහතා 

ප්ේෂ කර්මාන්: හා ප්්ධශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රවර්ධාන රාජය අමා:ය - ගරු එ ථ්.එේ.එේ. මුෂා ෆථ මාතහතා. 
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සභාපති නාමාවලිය 
 

 
  

ගරු ශේලු කුමාතාක මාතහතා, ගරු මාත ්ත දි්ානා කා මාතහතා, ගරු හකෂණ  ාාකාරුණා මාතහතා, ගරු ශ ෝහිණී කුමාතාරි ිධශජ්  පන 
මාතහ පමි , ගරු ශහේෂා ිධතානශ  මාතහතා, ගරු ්වජීව් එදිරිමාතා්න මාතහතා, ගරු ශකාෝකිලා ගුණව්කධාන මාතහ පමි , ගරු ශප්රේේනා ප තා. 
ශාොලව් පත මාතහතා, ගරු ව්්්ත  ාපා්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු අික ප  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු ෂාණ සකි ්  ාාවත පිර ් 
 ා්මාතාණි සකාේ මාතහතා, ගරු වී සුමාතන වී ද්වහ මාතහතා, ගරු (ආචාක ) හරිනි අමාත සූරි  ශමාතශනිධ  

 
 

පාර්ලිප්ම්න්තු කාරක සභා 
 

ප්ත්මේම් කාරක සභාව     

ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු නිමාතල් ද්රිපාල ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු දිශ්ෂථ ගුණව්කධාන මාතහතා,                           
ගරු ශාෝ ථ්ට් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු ෛ ල්ථ ශධිව්ාන්ාා මාතහතා, ගරු ෛල්ථ අලහප්ශපරුමාත මාතහතා, ගරු ප්ර්්න  ණතුමවග 
මාතහතා, ගරු ල සෂථමාත්  කිරිඇල්ල මාතහතා, ගරු ග ්ත කාරුණාිරලකා මාතහතා, ගරු  වුෆථ හකීේ මාතහතා, ගරු ිධිකත ශහේ  ප මාතහතා, 
ගරු ිධමාතල් වී ව්ව  මාතහතා, ගරු ශ්ල්ව්ේ අඩෛ සකාලනාා්  මාතහතා 

  

පාර්ලිප්ම්න්තු කටුතතු පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු  වික ප ද් ෙලාපිටි  මාතහතා, ගරු අවගා්  ාමාතනාා් මාතහතා, ගරු චමාතල් 
 ාාප සෂ මාතහතා, ගරු නිමාතල්  ද්රිපාල ා ද්ල්ව්ා  මාතහතා , ගරු දිශ්ෂථ ගුණව්කධාන මාතහතා, ගරු ශාෝ ථ්ට් ප්රනා්දු මාතහතා,                 
ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්.පීරි ථ් මාතහතා, ගරු ෛ ල ථ් ශධිව්ාන්ාා මාතහතා, ගරු ෛල ථ් අලහප්ශපරුමාත මාතහතා, ගරු ්ැද්ල් ශ ෝහණ 
 ාාප සෂ මාතහතා, ගරු මාතහි්ා අමාත වී  මාතහතා, ගරු ව්ාසුශධිව් නානා  සකාා  මාතහතා, ගරු ප්ර්්න  ණතුමවග මාතහතා, ගරු 
එේ.යූ.එේ. අලි ්බ්රි මාතහතා, ගරු  ්ික ප ශප්රේමාතාා් මාතහතා, ගරු ල සෂථමාත් කිරිඇල්ල මාතහතා, ගරු ග ්ත කාරුණාිරලකා මාතහතා, 
ගරු  වුෆථ හකීේ මාතහතා, ගරු අනු  දි්ානා කා මාතහතා, ගරු ඩිලා්  ශපශක ා  මාතහතා, ගරු රි්ාඩ් ්දියුදී් මාතහතා, ගරු ිධමාතල් 
වී ව්ව  මාතහතා, ගරු ආක.එේ.  වික ප මාතධිදුමාත ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු මාතශනෝ ගශ්්් මාතහතා, ගරු ජී.ජී. ශපෝනේ්ලේ මාතහතා, 
ගරු එේ.ඒ. සුමාත්ිර ්  මාතහතා 

  

ස්ථමිාවර නිප්ය ග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු  වික ප ද් ෙලාපිටි  මාතහතා, ගරු අවගා්  ාමාතනාා් මාතහතා, ගරු පිධත්රා ශධිිධ 
ව්්නිආ ච්චි මාතහ පමි , ගරු (ආචාක ) සුද්ල් ශප්රේමාතා ්ත මාතහතා, ගරු ඩිලා් ශපශක ා මාතහතා, ගරු ච්දිමාත වී  සශකාොඩි මාතහතා,  
ගරු මාත ්ත  දි්ානා කා මාතහතා, ගරු  චාල් ථ්  නිකමාතලනාා් මාතහතා, ගරු ශ ස. සුික ප ්වා  ශපශක ා මාතහතා, ගරු ්ාග  
කාාරි ව්්ේ මාතහතා, ගරු (ආචාක ) සුශක්  ාඝව්් මාතහතා 

 

ගතහය කාරක සභාව  

ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු නිමාතල් ලා්්ා මාතහතා, ගරු කාවචන ිධශජ්ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු පි ල් නි ා්ත ා 
ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) තාතා අ ශපශපොල මාතහ පමි , ගරු (ආචාක ) වී.  ාධාාක්රිෂථණ් මාතහතා, ගරු ශජ්.තා. අලව්තුමව්ල 
මාතහතා, ගරු චාල් ථ් නිකමාතලනාා් මාතහතා, ගරු (ශේාක) ප්රදීප් උඳුශගොෛ මාතහතා, ගරු ාග ප කුමාතා  සුමිත්රාආ ච්චි මාතහතා, ගරු කිව ථ් 
ශනල්්් මාතහතා, ගරු මුදිතා ප්රි ා්ිර මාතහ පමි , ගරු නලි් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු මාතධු  ිධතානශ  මාතහතා, ගරු මාතකාා් ෆලීල් 
මාතහතා  

   

ඥචාර ධාර්ම සහ වරරසාද පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු තා කා ්ාලසූරි  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු එේ.යූ.එේ. අලි ්බ්රි මාතහතා, ගරු ිධිකත ශබ්රුශගොෛ මාතහතා, ගරු කානකා ශහේ  ප මාතහතා,  
ගරු අනු ාධා ා   පන මාතහතා, ගරු කාබීක හෂීේ මාතහතා, ගරු ආක.එේ.  වික ප මාතධිදුමාත ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු (ආචාක ) ිධා ාා් 
 ාාප සෂ මාතහතා, ගරු තලතා අතුමශකාෝ ල මාතහ පමි , ගරු ජී.ජී.ශපෝනේ්ලේ මාතහතා, ගරු ශේලු කුමාතාක මාතහතා, ගරු ශකාෝකිලා 
ගුණව්කධාන මාතහ පමි , ගරු ප්රමිත ්ණ්ෛා  ශත්නශකාෝ් මාතහතා, ගරු ෂා් ිධා ලාල් ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු ශගිධඳු කුමාතා තුමවග 
මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක )  වික ප ්ණ්ෛා  මාතහතා 

  

රජප්  ගිුම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු (මාතහාචාක ) ිර්ථ් ිධතා ණ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු දුමි්ා දි්ානා කා මාතහතා, ගරු ා ාද්රි ා ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු ල්්ත 
අලගි ව්්න මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) සුාකශිනී ප්රනා්දුවතල්ශල් මාතහ පමි , ගරු ශ හා් ශ ේ්මාතද්වහ මාතහතා, ගරු ප්ර්්න  ණවී  
මාතහතා, ගරු ිර්ථ් අ පතනා කා මාතහතා, ගරු හරි් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු උා  ගේමාත්පිල මාතහතා, ගරු නිශ ෝෂ් ශපශක ා 
මාතහතා, ගරු අශ ෝ ස අශබ්ද්වහ මාතහතා, ගරු බුධිධිකා පිර ණ මාතහතා, ගරු ශ ස. කාාාක මාත ථ්තා් මාතහතා, ගරු ශමාතොශහොමාතඩ් මු්ේමිල් 
මාතහතා, ගරු ද්ව්නානේ ශ්රීත ් මාතහතා, ගරු ශහේෂා ිධතානශ  මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) උවතල් ගලප්ප පිර මාතහතා, ගරු බී.ව්යි.ජී. 
  පනශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු වී සුමාතන වී ද්වහ මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක )  වික ප ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු (ආචාක ) හරිනි අමාත සූරි  
ශමාතශනිධ  

 

ප්පොුල වයාපාර පිළිබද කාරක සභාව  

ගරු (මාතහාචාක ) චරිත ශහේ  ප මාතහතා (්ාාපිර), ගරු මාතහි්ා අමාත වී  මාතහතා, ගරු මාතහි්ාාන්ා අලු පගමාතශ  මාතහතා, ගරු ශ ෝහිත 
අශබ්ගුණව්කධාන මාතහතා, ගරු (ආචාක ) ්  ප වී ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු ා ්ත ්මාත වී  මාතහතා, ගරු ඉ්දිකා අනුරුධිධා ශහේ  ප 
මාතහතා, ගරු ඩී.වී. චානකා මාතහතා, ගරු (ආචාක ) නාලකා ශගොෛශහේව්ා මාතහතා, ගරු  වුෆථ හකීේ මාතහතා, ගරු (ආචාක ) සුද්ල් 
ශප්රේමාතා ්ත මාතහතා, ගරු අනු  දි්ානා කා මාතහතා, ගරු පාඨලී චේපිකා  ණව්කා මාතහතා, ගරු ාග ප වතෂථපකුමාතා  මාතහතා,                      



xvi 

ගරු (ආචාක ) හකෂ ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු ඉ ා් ිධක්රමාත  පන මාතහතා, ගරු නලි් ්ණ්ෛා  ා මාතහ මාතහතා, ගරු එ ථ්.එේ. 
මාතරි සකාාක මාතහතා, ගරු ශප්රේේනා ප තා. ශාොලව් පත මාතහතා, ගරු ෂාණ සකි ්  ාාවත පිර ්  ා්මාතාණි සකාේ මාතහතා, ගරු මාතධු  
ිධතානශ  මාතහතා, ගරු ්ාග  කාාරි ව්්ේ මාතහතා  

 

රජප්  ුතදල් 1 පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු අනු  ප්රි ාක න  ාපා මාතහතා (්ාාපිර), ගරු (ආචාක ) ්්දුල ගුණව්කධාන මාතහතා, ගරු (ආචාක ) ්  ප වී ශ ේ්කා  මාතහතා, 
ගරු ිධදු  ිධක්රමාතනා කා මාතහතා, ගරු කාවචන ිධශජ්ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු ඉ්දිකා අනුරුධිධා ශහේ  ප මාතහතා, ගරු (ආචාක ) නාලකා 
ශගොෛශහේව්ා මාතහතා, ගරු ිධිකත ශහේ  ප මාතහතා, ගරු ඩිලා් ශපශක ා මාතහතා, ගරු කුමාතා  ශව්ල්ගමාත මාතහතා, ගරු (ආචාක ) හකෂ ා 
ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු මාතනූෂ නානා  සකාා  මාතහතා, ගරු එේ.ඒ. සුමාත්ිර ් මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) කාිධ්ා ශහේෂා් ා ව්කධාන 
මාතහතා, ගරු මුිකබුක  හුමාතා් මාතහතා, ගරු ප්රමිත ්ණ්ෛා  ශත්නශකාෝ් මාතහතා, ගරු ඉසුරු ශාොෛ්ශගොෛ මාතහතා, ගරු අනුප 
ප ථ්කුව්ල් මාතහතා, ගරු නලි් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක )  වික ප ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු (ආචාක ) සුශක්  ාඝව්් මාතහතා  

  

මහජන ප්පත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ාග ප වතෂථපකුමාතා  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ගාමිණී ශලොකුශ  මාතහතා, ගරු ා ාද්රි ා ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු නිමාතල් ලා්්ා මාතහතා, 
ගරු ාානකා ව් සකුඹු  මාතහතා, ගරු  එ ථ්. ිධ ාශල්්ද්ර් මාතහතා, ගරු ශ පනුකා ිධාානගමාතශ  මාතහතා, ගරු ිකව්් ශතොණ්ෛමාත් 
මාතහතා, ගරු ඉේිර ා ථ් ්ාකීක මාතාකාාක මාතහතා, ගරු දිලිප් ශව්ාආ ච්චි මාතහතා , ගරු මාතනූෂ නානා  සකාා  මාතහතා, ගරු ශ ස. කාාාක 
මාත ථ්තා් මාතහතා, ගරු අශ ෝකා ප්රි ්ත මාතහතා, ගරු ද්ව්නානේ ශ්රීත ් මාතහතා, ගරු තුමෂා  ඉඳුනිල් අමාත ශ ේ්න මාතහතා, ගරු මුිකබුක 
 හුමාතා් මාතහතා, ගරු ශ ෝහිණී කුමාතාරි ිධශජ්  පන මාතහ පමි , ගරු ව්රුණ ලි නශ  මාතහතා, ගරු ාග ප කුමාතා  සුමිත්රාආ ච්චි 
මාතහතා, ගරු ගීතා ්මාත්මාතලී කුමාතා ද්වහ මාතහ පමි , ගරු කුලද්වහේ ිරලීප් මාතහතා, ගරු නිවතණ  ණව්කා මාතහතා, ගරු  ාිකකාා 
ිධක්රමාතද්වහ මාතහ පමි  

 

්සස් නිල:ල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු චමාතල්  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු නිමාතල් ද්රිපාල ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු දිශ්ෂථ 
ගුණව්කධාන  මාතහතා, ගරු ශාෝ ථ්ට් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු ෛ ල්ථ ශධිව්ාන්ාා මාතහතා, ගරු (ආචාක ) ්්දුල ගුණව්කධාන 
මාතහතා, ගරු ශකාශහළි   ඹු සව්ැල්ල මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය)  ශේෂථ පිර ණ මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) සුාකශිනී ප්රනා්දුවතල්ශල් 
මාතහ පමි , ගරු ිධදු  ිධක්රමාතනා කා මාතහතා, ගරු ශාෝ් ශ්ශනිධ  පන මාතහතා, ගරු අනු  ප්රි ාක න  ාපා මාතහතා, ගරු ිධිකත 
ශහේ  ප මාතහතා, ගරු රි්ාඩ් ්දියුදී් මාතහතා, ගරු තලතා අතුමශකාෝ ල මාතහ පමි , ෆීල්ඩ් මාතාකෂල් ගරු ්  ප ශෆෝශ ේ්කාා මාතහතා, 
ගරු උා   ගේමාත්පිල මාතහතා, ගරු ධාකමාතලිවගේ  ද්ධිධාාකා් මාතහතා. 

 
 

සම්බන්ධීකරණ කාරක සභාව 

ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු  වික ප ද් ෙලාපිටි  මාතහතා, ගරු අවගා්  ාමාතනාා් මාතහතා, ගරු මාතහි්ා 
 ාාප සෂ මාතහතා, ගරු චමාතල්  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු නිමාතල් ද්රිපාල ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු දිශ්ෂථ ගුණව්කධාන මාතහතා,                        
ගරු ශාෝ ථ්ට් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්. පීරි ථ් මාතහතා, ගරු පිධත්රාශධිිධ ව්්නිආ ච්චි මාතහ පමි , ගරු ෛ ල ථ් 
ශධිව්ාන්ාා මාතහතා, ගරු ගාමිණී ශලොකුශ  මාතහතා, ගරු (ආචාක ) ්්දුල ගුණව්කධාන මාතහතා, ගරු ානකා ්ණ්ෛා  
ශත්නශකාෝ් මාතහතා, ගරු තා.බී.  පනා කා මාතහතා, ගරු ශකාශහළි   ඹු සව්ැල්ල මාතහතා, ගරු ෛල්ථ අලහප්ශපරුමාත මාතහතා,                
ගරු ්ැද්ල් ශ ෝහණ  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු මාතහි්ා අමාත වී  මාතහතා, ගරු එ ථ්.එේ. ච්ද්රශ ේ්න මාතහතා, ගරු මාතහි්ාාන්ා 
අලු පගමාතශ  මාතහතා, ගරු ව්ාසුශධිව් නානා  සකාා  මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය)  ශේෂථ පිර ණ මාතහතා, ගරු ප්ර්්න  ණතුමවග මාතහතා, 
ගරු ශ ෝහිත අශබ්ගුණව්කධාන මාතහතා, ගරු නාමාතල්  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු එේ.යූ.එේ. අලි ්බ්රි මාතහතා, ගරු (ආචාක ) ්  ප 
වී ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු තා කා ්ාලසූරි  මාතහතා, ගරු ්ික ප ශප්රේමාතාා් මාතහතා, ගරු ල සෂථමාත් කිරිඇල්ල මාතහතා, ගරු අනු  
ප්රි ාක න  ාපා මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ිර්ථ් ිධතා ණ මාතහතා, ගරු ිධමාතල් වී ව්ව  මාතහතා, ගරු උා   ගේමාත්පිල මාතහතා,                
ගරු (මාතහාචාක ) චරිත ශහේ  ප මාතහතා. 

 
 

පසුප්පළ මන්ත්රීවරයන්ප්ක කාරක සභාව  

ගරු ශාෝ ථ්ට් ප්රනා්දු මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ල සෂථමාත් කිරිඇල්ල මාතහතා, ගරු සු. ශනෝග ාාලිවගේ මාතහතා, ගරු ශ්ල්ව් ාාා 
කාශජ්්ද්ර් මාතහතා, ගරු ව්රුණ ලි නශ  මාතහතා, ගරු කාපිල අතුමශකාෝ ල මාතහතා, ගරු එේ. උා කුමාතාක මාතහතා, ගරු ්වජීව් 
එදිරිමාතා්න මාතහතා, ගරු කාරුණාාා් ශකාොඩිතුමව් සකු මාතහතා, ගරු නාලකා ්ණ්ෛා  ශකාෝටාශටාශගොෛ මාතහතා, ගරු (ශේාක) සුාක න 
ශානිපිටි  මාතහතා, ගරු ෛබ්ලිේ.එච්.එේ. ධාකමාතශ ේ්න මාතහතා, ගරු කිව ථ් ශනල්්් මාතහතා, ගරු ශ ෝහණ ්ණ්ෛා  මාතහතා,                
ගරු කුමාතා ද්රි   පනා කා මාතහතා, ගරු ෂාණ සකි ්  ාාවත පිර ්  ා්මාතාණි සකාේ මාතහතා, ගරු ඩී. වී ද්වහ මාතහතා, ගරු මාතවජුලා 
දි්ානා කා මාතහ පමි  

 
 

වයවස්ථමිාදායක සථ්මිාවර කාරක සභාව  

ගරු  වික ප ද් ෙලාපිටි  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු අ්ගා්  ාමාතනාා් මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්.පීරි ථ් මාතහතා, ගරු පිධත්රාශධිිධ 
ව්්නිආ ච්චි මාතහ පමි , ගරු නාමාතල්  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු ශමාතොහා් ප්රි ාක න ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු ද්ද්  ා ශකාොඩි මාතහතා, 
ගරු (ඩව්ාය)  ාිකත ශ ේ්නා  පන මාතහතා, ගරු ච්දිමාත වී  සශකාොඩි මාතහතා, ගරු ශගෝිධ්ා් කාරුණාකා ේ මාතහතා, ගරු ශහ සටක 
අප්වතහාමි මාතහතා, ගරු ඉේ ා් මාතහරූෆථ මාතහතා, ගරු හකෂණ  ාාකාරුණා මාතහතා, ගරු ශප්රේේනා ප තා ශාොලව් පත මාතහතා, ගරු මාතධු  
ිධතානශ  මාතහතා, ගරු ්ාග  කාාරි ව්්ේ මාතහතා, ගරු (ානාධිපිර නීතීන) ා ්ත වී ද්වහ මාතහතා 

 



xvii 

අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභා 
  

  

ඥරක්ෂක කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 

ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්. පීරි ථ් මාතහතා, ගරු අනු  ප්රි ාක න  ාපා මාතහතා, ගරු අනු  දි්ානා කා මාතහතා, ගරු ෆීල්ඩ් මාතාකෂල් ්  ප 
ශෆෝශ ේ්කාා මාතහතා, ගරු ටි ා් අල ථ් මාතහතා, ගරු (ශේාක) ප්රදීප් උඳුශගොෛ මාතහතා 

  

ුතදල් 1 කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු එේ.යූ.එේ. අලි ්බ්රි මාතහතා (්ාාපිර), ගරු පාඨලී චේපිකා  ණව්කා මාතහතා, ගරු (ආචාක ) හකෂ ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු ාග ප 

කුමාතා  සුමිත්රාආ ච්චි මාතහතා, ගරු එේ.ෛබ්ලිේ.ඩී. ්හ් ප්රදීප් ිධතාන මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක )  වික ප ්ණ්ෛා  මාතහතා 
  
 

බු්ධධාශාසන, ඥගිකක හා සාසක්තතික කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 

ගරු මාතහි්ා  ාාප සෂ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ගීතා ්මාත්මාතලී කුමාතා ද්වහ මාතහ පමි , ගරු ග ්ත කාරුණාිරලකා මාතහතා, ගරු බුධිධිකා 
පිර ණ මාතහතා, ගරු (පූාය) අතුම ලිශේ  තන හිමි, ගරු ශ ස.පී.එ ථ්. කුමාතා ද්රි මාතහතා, ගරු ශගිධඳු කුමාතා තුමවග මාතහතා. 

  
 

නාගරික සාවර්ධාන හා නිවාස කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 

ගරු මාතහි්ා  ාාප සෂ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ශලොහා්   පව් පශ ප මාතහතා, ගරු ඉ්දිකා අනුරුධිධා ශහේ  ප මාතහතා,              ගරු 
(ආචාක ) නාලකා ශගොෛශහේව්ා මාතහතා, ගරු ජීව්් ශතොණ්ෛමාත් මාතහතා, ගරු මාතශනෝ ගශ්්් මාතහතා, ගරු මුිකබුක  හුමාතා් 
මාතහතා, ගරු ශකාෝකිලා ගුණව්කධාන මාතහ පමි , ගරු ප්රමිත ්ණ්ෛා  ශත්නශකාෝ් මාතහතා, ගරු ශප්රේේනා ප තා. ශාොලව් පත මාතහතා 

  

 

විප්්ධශ කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 

ගරු ( මාතහාචාක ) ජී.එල්. පීරි ථ් මාතහතා (්ාාපිර), ගරු තා කා ්ාලසූරි  මාතහතා, ගරු පි වකා  ා   පන මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) කාිධ්ා 
ශහේෂා් ා ව්කධාන මාතහතා, ගරු ෂාණ සකි ්  ාාවත පිර ්  ා්මාතාණි සකාේ මාතහතා, ගරු ගාමිණී ව්ශල්ශ්ොෛ මාතහතා,                      
ගරු (ආචාක ) සුශක්   ාඝව්් මාතහතා 

  

 
 

අධායාපන කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 

ගරු (ඩව්ාය)  ශේෂථ පිර ණ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු පි ල් නි ා්ත ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) තාතා අ ශපශපොල මාතහ පමි , 
ගරු (ආචාක ) සුශක්  ාඝව්් මාතහතා, ගරු ා ්ත කාැටශගොෛ මාතහතා, ගරු චාල් ථ් නිකමාතලනාා් මාතහතා, ගරු අනුප ප ථ්කුව්ල් 
මාතහතා, ගරු  ාාමිණී ගුණව්කධාන මාතහතා, ගරු (ආචාක ) හරිනි අමාත සූරි  ශමාතශනිධ  

  

 

ප්සෞඛ්ය කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  

ගරු (මාතහාචාක ) ච්න ා සුමාතන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ද්ද්  ා ශකාොඩි මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) ග ාෂා් නව්න්ා මාතහතා, ගරු 
(ඩව්ාය)  ාිකත ශ ේ්නා  පන මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ිර්ථ් ිධතා ණ මාතහතා, ගරු අබ්දුල් හලීේ මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) ිරල ස 
 ාාප සෂ මාතහතා 

  

කම්කරු කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ිධදු  ිධක්රමාතනා කා මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ශාෝ් ශ්ශනිධ  පන මාතහතා, ගරු ාග ප වතෂථපකුමාතා  මාතහතා, ගරු ව්ඩිශේල් සුශකෂථ 

මාතහතා, ගරු ශේලු කුමාතාක මාතහතා, ගරු (ානාධිපිර නීිරන) ා ්ත වී ද්වහ මාතහතා 
  

පරිසර කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු නතාක අහමාතඩ් මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ඩමාතත්රීපාල ද්රිශ ේ්න මාතහතා, ගරු අික ප මාතා්නප්ශපරුමාත මාතහතා, ගරු තුමෂා  ඉඳුනිල් 

අමාත ශ ේ්න මාතහතා,  ගරු ව්්්ත  ාපා්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු මාතවජුලා දි්ානා කා මාතහ පමි  
  

වනජීවී හා වන සම්පත් සාරක්ෂණ කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ිධමාතලවී  දි්ානා කා මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ශ ෝහිණී කුමාතාරි ිධශජ්  පන මාතහ පමි , ගරු කාපිල අතුමශකාෝ ල මාතහතා, ගරු චාමාත  

්ේප ප ා්නා කා මාතහතා, ගරු කිව ථ් ශනල්්් මාතහතා, ගරු කුමාතා ද්රි   පනා කා මාතහතා 
  

 

කතෂිකර්ම කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  
ගරු ාානකා ව් සකුඹු  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ඩී.බී. ශහේ  ප මාතහතා, ගරු  ා්ත ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු ශ ස. කාාාක මාත ථ්තා් මාතහතා, 

ගරු ආක.එේ.  වික ප මාතධිදුමාත ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු ද්ව්නානේ ශ්රීත ් මාතහතා, ගරු උා කාා්ත ගුණිරලකා මාතහතා, ගරු කුලද්වහේ 
ිරලීප් මාතහතා, ගරු උවතල් මාතශහේ්ද්ර  ාාප සෂ මාතහතා 

  

වාරිමාර්ග කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  
ගරු ාානකා ව් සකුඹු  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ද්රිපාල ගමාතල ප මාතහතා, ගරු අනු ාධා ා   පන මාතහතා, ගරු ඩිලා් ශපශක ා මාතහතා, 

ගරු නාලකා ්ණ්ෛා  ශකාෝටාශටාශගොෛ මාතහතා, ගරු ෛබ්ලිේ.එච්.එේ. ධාකමාතශ ේ්න මාතහතා, ගරු නිමාතල් පි ිර ථ්් මාතහතා,                         
ගරු ශ ෝහණ ්ණ්ෛා  මාතහතා   

  

ධීවර කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  

ගරු ෛ ල්ථ ශධිව්ාන්ාා මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ඩී.වී. චානකා මාතහතා, ගරු ඒ.එල්.එේ. අතාඋල්ලා මාතහතා, ගරු ිධිකත ශහේ  ප මාතහතා, 
ගරු දිලිප් ශව්ාආ ච්චි මාතහතා, ගරු කාරුණාාා් ශකාොඩිතුමව් සකු මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) උවතල් ගලප්ප පිර මාතහතා 

  

ජල සම්පාදන කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ශමාතොහා් ප්රි ාක න ා ද්ල්ව්ා  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ්න ප නි ා්ත මාතහතා, ගරු  වුෆථ හකීේ මාතහතා, ගරු ා   පන ශහේ  ප 

මාතහතා, ගරු ශහ සටක අප්වතහාමි මාතහතා, ගරු ්ේප ප අතුමශකාෝ ල මාතහතා, ගරු  ාිකකාා ිධක්රමාතද්වහ මාතහ පමි  
  



xviii 

විුලලිබල කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු කාවචන ිධශජ්ශ ේ්කා  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු කාබීක හෂීේ මාතහතා, ගරු ්ා තී දුෂථමාත්ත මාතහතා,  ගරු ශ ස.  සුික ප ්වා  ශපශක ා 

මාතහතා, ගරු බී.ව්යි.ජී.   පනශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු ්මාත්ප්රි  ශහේ  ප මාතහතා 
  

බලශක්ති කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව   

ගරු කාවචන ිධ ශජ්ශ්ේකා  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ච්දිමාත වී  සශකාොඩි මාතහතා, ගරු නලි් ්ණ්ෛා  ා මාතහ මාතහතා, ගරු ා ්ත 
කාැටශගොෛ මාතහතා, ගරු ශහේෂා ිධතානශ  මාතහතා, ගරු ගුණිරලකා  ාාප සෂ මාතහතා 

  

වරාය හා නාවික කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ප්රමිත ්ණ්ෛා  ශත්නශකාෝ් මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ිර ථ්් අ පතනා කා මාතහතා, ගරු හරි් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු ශ ස. කාාාක 

මාත ථ්තා් මාතහතා, ගරු ද්ව්ශ්්තුමශ යි ච්ද්රකාා්ත් මාතහතා, ගරු ඩී. වී ද්වහ මාතහතා 
  

මහාමාර්ග කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  
ගරු කානකා ශහේ  ප මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ද්ව්ශ්්තුමශ යි ච්ද්රකාා්ත් මාතහතා, ගරු කාබීක හෂීේ මාතහතා, ගරු (ආචාක ) වී. 

 ාධාාක්රිෂථණ් මාතහතා, ගරු අමාත කීකිර අතුමශකාෝ ව මාතහතා, ගරු ්වජීව් එදිරිමාතා්න මාතහතා, ගරු එච්. න්ාශ ේ්න මාතහතා  
  

රවාහන කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු දිලුේ අමුණුගමාත මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ෛ නා ගමාතශ  මාතහ පමි , ගරු එ ථ්.බී. දි්ානා කා මාතහතා, ගරු කුමාතා  ශව්ල්ගමාත මාතහතා, 

ගරු අශ ෝ ස අශබ්ද්වහ මාතහතා, ගරු ශමාතොහමාතඩ් මු්ේමිල් මාතහතා, ගරු මාතධු  ිධතානශ  මාතහතා 
     

:රුණ හා ක්රීඩා කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ශ පනුකා ිධාානගමාතශ  මාතහතා (්ාාපිර), ගරු එ ථ්. ිධ ාශල්්ද්ර් මාතහතා, ගරු එ ථ්.එේ. මාතරි සකාාක මාතහතා, ගරු හකෂණ 

 ාාකාරුණා මාතහතා, ගරු ලලි ප එල්ලාව්ල මාතහතා, ගරු මිලා් ා ිරලකා මාතහතා, ගරු අික ප  ාාප සෂ මාතහතා 
  

සාචාරක කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ප්ර්්න  ණතුමවග මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ඩී.වී. චානකා මාතහතා, ගරු නිශ ෝෂ් ශපශක ා මාතහතා, ගරු එේ. උා කුමාතාක මාතහතා, ගරු 

ගීතා ්මාත්මාතලී කුමාතා ද්වහ මාතහ පමි , ගරු (ශේාක) සුාක න ශානිපිටි  මාතහතා, ගරු නිවතණ  ණව්කා මාතහතා 
  

ප්වප්ළඳ කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු ශ හා් ශ ේ්මාතද්වහ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු අශ ෝකා ප්රි ්ත මාතහතා, ගරු ශ ෝහණ දි්ානා කා මාතහතා, ගරු බුධිධිකා පිර ණ 

මාතහතා, ගරු ධාකමාතලිවගේ ද්ධිධාාකා් මාතහතා, ගරු නලි් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු මාතකාා් ෆලීල් මාතහතා 
  

කර්මාන්: කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  
ගරු දිලුේ අමුණුගමාත මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ශලොහා්   පව් පශ ප මාතහතා, ගරු ප්ර්්න  ණවී  මාතහතා, ගරු එ ථ්.එේ.එේ. මුෂා ෆථ 

මාතහතා, ගරු රි්ාඩ් ්දියුදී් මාතහතා, ගරු ශප්රේමාතලාල් ා ශ ේ්කා  මාතහතා, ගරු චමි්ා ිධ ශජ්ද්රි මාතහතා, ගරු යූ.ශ ස. සුමි ප උඩුකුඹු  
මාතහතා, ගරු ලලි ප ව්කණ කුමාතා  මාතහතා 

  

ජනමාධාය කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු (ආචාක ) නාලකා ශගොෛශහේව්ා මාතහතා, ගරු ඉේිර ා ථ් ්ාකීක මාතාකාාක මාතහතා, ගරු  ා්ත ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු මාතනූෂ 

නානා  සකාා  මාතහතා, ගරු උධිදිකා ශප්රේමාත  පන මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) චරිත ශහේ  ප මාතහතා 
  

මහජන ඥරක්ෂක කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව  
ගරු ප්ර්්න  ණතුමවග මාතහතා (්ාාපිර), ගරු තා.බී.   පනා කා මාතහතා, ගරු නලි් ්ණ්ෛා  ා මාතහ මාතහතා, ගරු මුිකබුක  හුමාතා් 

මාතහතා, ගරු අකිල එල්ලාව්ල මාතහතා,  ගරු ප්රමිත ්ණ්ෛා  ශත්නශකාෝ් මාතහතා 
  

ඥර්ථික රතිපත්ති හා සැලසුම් ්රියාත්මක රීමේප්ම් කටුතතු පිළිබඳ අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභාව 
ගරු මාතහි්ා  ාාප සෂ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු එේ.යූ.එේ. අලි ්බ්රි මාතහතා, ගරු (ආචාක ) සුද්ල් ශප්රේමාතා ්ත මාතහතා, ගරු නිශ ෝෂ් 

ශපශක ා මාතහතා, ගරු ඉ ා් ිධක්රමාත  පන මාතහතා, ගරු එේ.ෛබ්ලිේ.ඩී. ්හ් ප්රදීප් ිධතාන මාතහතා 
  

  
 



xix 

විප්ශේෂ කාරක සභා 
 

 
 

ශ්රී ලාකාව තුළ ස්ත්රී-පුරුෂ සමාජභාවය ම: පදනම් වී කරනු ලබන ප්වනස්කම් සහ කාන්:ාවන්ප්ක අයිතිවාසිකම් කඩවීම් පිළිබඳව 
විප්ශේෂ අවධාානය ප්යොුත කරිකන්, ස්ත්රී-පුරුෂ සම:ාව සහ සමානාත්ම:ාව :හවුරු රීමේමට සහ ඒ පිළිබඳව ප්සොයා බලා සිය 
නිර්ප්්ධශ පාර්ලිප්ම්න්තුවට වාර්:ා රීමේම සඳහා වූ විප්ශේෂ කාරක සභාව 

 

ගරු (ඩව්ාය) සුාකශිනී ප්රනා්දුවතල්ශල් මාතහ පමි  (්ාාපිර), ගරු නිමාතල් ද්රිපාල ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්.පීරි ථ් 
මාතහතා, ගරු පිධත්රාශධිිධ ව්්නිආ ච්චි මාතහ පමි , ගරු පි ල් නි ා්ත ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු (ඩව්ාය) තාතා අ ශපශපොව 
මාතහ පමි , ගරු ඩිලා් ශපශක ා මාතහතා, ගරු තලතා අතුමශකාෝ ව මාතහ පමි , ගරු ඉ ා් ිධක්රමාත  පන මාතහතා, ගරු ශජ්.තා. 
අලව්තුමව්ල මාතහතා, ගරු ශිව්නානේ ශ්රීත ් මාතහතා, ගරු ඉේ ා් මාතහරූෆථ මාතහතා, ගරු ශ ෝහිණී කුමාතාරි ිධශජ්  පන මාතහ පමි , 
ගරු එේ. උා කුමාතාක මාතහතා, ගරු ාග ප කුමාතා  සුමිත්රා ච්චි මාතහතා, ගරු ගීතා ්මාත්මාතලී කුමාතා ද්වහ මාතහ පමි ,  ගරු ශකාෝකිලා 
ගුණව්කධාන මාතහ පමි , ගරු මුදිතා ප්රි ා්ිර මාතහ පමි , ගරු ශ ෝහණ ්ණ්ෛා  මාතහතා,  ගරු අලි ්බ්රි  හීේ මාතහතා, ගරු එේ. 
 ාශේෂථව් ් මාතහතා, ගරු  ාිකකාා ිධක්රමාතද්වහ මාතහ පමි , ගරු මාතවජුලා දි්ානා කා මාතහ පමි , ගරු (ආචාක ) හරිනි අමාත සූරි  
ශමාතශනිධ , ගරු ෛ නා ගමාතශ  මාතහ පමි  

 

මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම් වුහප්  හා නීති මේතිවල රතිසාස්කරණ හුනනාගැනීමටත්, ඒ සම්බන්ධාප්යන් අවශය සාප්ශ ධාන ඉිරරිපත් 
රීමේමටත් වන විප්ශේෂ කාරක සභාව 
ගරු දිශ්ෂථ ගුණව්කධාන මාතහතා (්ාාපිර), ගරු නිමාතල් ද්රිපාල ා ද්ල්ව්ා මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්. පීරි ථ් මාතහතා, ගරු 

පිධත්රාශධිිධ ව්්නිආ ච්චි මාතහ පමි , ගරු ෛ ල ථ් ශධිව්ාන්ාා මාතහතා, ගරු ්ැද්ල් ශ ෝහණ  ාාප සෂ මාතහතා, ගරු එේ.යූ.එේ. 
අලි ්බ්රි මාතහතා, ගරු ජීව්් ශතෝෛමාත් මාතහතා, ගරු  වුෆථ හකීේ මාතහතා, ගරු අනු  දි්ානා කා මාතහතා, ගරු ිධමාතල් වී ව්ව  
මාතහතා, ගරු කාබීක හෂීේ මාතහතා, ගරු ආක.එේ.  වික ප මාතධිදුමාත ්ණ්ෛා  මාතහතා, ගරු මාතශනෝ ගශ්්් මාතහතා, ගරු එේ.ඒ. 
සුමාත්ිර ් මාතහතා, ගරු මාතධු  ිධතානශ  මාතහතා, ගරු ්ාග  කාාරි ව්්ේ මාතහතා. 

 

දැනට පවතින අමා:යාාශයන්ි  විෂය පථමියට ප්නොගැප්නන රාජය ඥය:න විසින් පාර්ලිප්ම්න්තුවට පිළිගන්වනු ලබන විෂයයන් 
සම්බන්ධාප්යන් සලකා බැලීම සඳහා වූ විප්ශේෂ කාරක සභාව 
ගරු මාතහි්ා  ාාප සෂ මාතහතා (්ාාපිර), ගරු ශාෝ ථ්ට් ප්රනා්දු මාතහතා, ගරු (මාතහාචාක ) ජී.එල්. පීරි ථ් මාතහතා, ගරු එේ.යූ.එේ. 

අලි ්බ්රි මාතහතා, ගරු ල සෂථමාත් කිරිඇල්ල මාතහතා, ගරු ශගෝිධ්ා් කාරුණාකා ේ මාතහතා. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxi 

පාර්ලිප්ම්න්තුව 

කථමිානායකතුමා - ගරු මාතහි්ා  ාපා අශබ්ව්කධාන මාතහතා 

නිප්ය ජය කථමිානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු  වික ප ද් ෙලාපිටි  මාතහතා 

නිප්ය ජය  කාරක සභාපතිතුමා - ගරු අ්ගා්  ාමාතනාා් මාතහතා 
 

 

රධාාන  නිලධාාරි  මණ්ඩලය 

පාර්ලිප්ම්න්තුප්ේ  මහ ප්ල් 1කම් - ෛබ්ලිේ.බී.ඩී. ා්නා කා මාතහතා  

කාර්ය මණ්ඩල රධාානී සහ පාර්ලිප්ම්න්තුප්ේ නිප්ය ජය මහ ප්ල් 1කම් -  ශ ස.ඒ. ශ ෝහණදී  මාතහ පමි  

සහකාර මහ ප්ල් 1කම්  -  ශ ස.ඒ.ටී.ශ ස. ා ිරලකා මාතහතා 
 

පාර්ලිප්ම්න්තුප්ේ මහ ප්ල් 1කම්ප්ක කාර්යාලය 

 

පා.ම.ප්ල් 1.ප්ක  සම්බන්ධීකරණ  ප්ල් 1කම්  - ්ලිනි නිල්මාතල්ශගොෛ මාතහ පමි  

සහකාර රධාාන නිලධාාරිු - ටී.එේ.එ්.පී. ශත්නශකාෝ් මාතහ පමි , ඊ.ශජ්.නානිරලකා මාතහතා, එ ථ්.ආක.ෛබ්ලිේ.ගුණශ ේ්කා  
ශමාතශනිධ  

 

අභයන්:ර විගණන කාර්යාාශය 

රධාාන අභයන්:ර විගණක - ෛබ්ලිේ.ශ ස.ඩී.තා. ිධතාන මාතහතා 

රධාාන නිලධාාරි -  ඩී.ආක.එ ථ්. ප්රනා්දු මාතහතා 

නිප්ය ජය  රධාාන නිලධාාරිු - එච්. ආක. තා. ද්ල්ව්ා මාතහතා, එච්.ආක. ා ශ්ොයි්ා මාතහ පමි   
 

ප්ේත්රධාාරි ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 
 

ප්ේත්රධාාරි - නශක්ද්ර ප්රනා්දු මාතහතා  

නිප්ය ජය ප්ේත්රධාාරි  - කුෂා් ්ේප ප ා   පන මාතහතා  

සහකාර ප්ේත්රධාාරි -  එ්.ඒ.එ ථ්. කුශක මාතහතා 

ඒ.ටී.එ ථ්. වතෂථපකුමාතා  මාතහතා, ජී.එේ.ජී. ප්රි ්ත මාතහතා (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  එේ.ආක.ඩී.ටී. ිරලකාද්රි මාතහතා (්හකාා  
ප්රධාාන නිලධාාරි)  යූ.ඩී.එේ.එේ. ිධශජ්ද්වහ මාතහතා (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරි)  එ්. ඒ. ධාකමාතාා් මාතහ පමි  (දු කාාන අධී සෂකා)  

පරිපාලන ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 

අධායක්ෂ පපරිපාලන  - ජී. තච්චන ාණි ශමාතනිධ  

නිප්ය ජය අධායක්ෂ පපරිපාලන  -  ඊ.ඩී.එ ථ්.එේ. ප්රනා්දු මාතහ පමි  

ඥය:න කාර්යාාශය -  ෛබ්ලිේ.පී.එල්. ා ද්වහ මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂ-පරිපාලන)  ෛබ්ලිේ. ඒ.ශ ස.තා. උෛශපොල මාතහතා, එ ථ්.පී. 
ගමාතශ  මාතහ පමි  (ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  , එච්.ඒ.ටී.ඩී. ශහේව්ාආ ච්චි මාතහ පමි , ජී.එ්.ඩී. ිරලකා  පන මාතහ පමි , එච්.යූ.පී. කුමාතා  
මාතහතා, ඩී.එේ.ඩී. අලහශකාෝ් මාතහ පමි  (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  ශ ස.ඒ.එේ.ආක.එ ථ්. රු්රිගූ ම මාතහ පමි , ශ ස.අයි.එේ. 
ශපශක ා මාතහ පමි , ඒ.එ්.ඩී.ගුණ  පන මාතහ පමි , ෛබ්ලිේ.එ ථ්.ව්යි. ශ්ොයි්ා මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරිහු)   
ආක.ආක.ජී.ඩී .ශ ස. ා ිරලකා මාතහ පමි  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරි)  එච්.ඒ.ආක.ආක. ගුණශ ේ්කා  මාතහ පමි , ෛබ්ලිේ.ආක.ජී.එ ථ්. 
 ාමාතලී මාතහ පමි  (්හකාා  පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු)  

මන්ත්රී ප්සේවා කාර්යාාශය - එේ.යූ.එේ. ව්ාද් ස මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂ-පරිපාලන)  ඊ.ඩී.ශජ්. ිධක්රමාතද්වහ මාතහතා (ප්රධාාන නිලධාාරී)  
ෛබ්ලිේ.පී.ශජ්. වතෂථපකුමාතා  පිර ණ මාතහතා, පී. ඩි. එ්. ප්රනා්දු මාතහතා (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  ආක.පී.ව්යි.ටී. ව්රු්ිධතාන 
මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරි)  ශ ස.එ ථ්. ද්ල්ව්ා මාතහතා (ශායෂථඨ ්හකාා  පාකලිශේ්තුම නිලධාාරි) 

මානව සම්පත් සාවර්ධාන කාර්යාාශය - එේ. එ්. ිධතානශ  මාතහ පමි  (ප්රධාාන නිලධාාරි);  පී.ශ ස.ඩී.එ ථ්.ෛබ්ලිේ.ිධශජ්ගුණව්කධාන 
මාතහතා (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරී); බී.ෛබ්ලිේ.ශ ස.ශජ්. ශේලා  පන මාතහ පමි , ජී. ශ ස. එ ථ්. ප්රි ාක නී මාතහ පමි  (්හකාා  
ප්රධාාන නිලධාාරිහු)   තා.එ ථ්.තා. ශෆෝශ ේ්කාා මාතහ පමි  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරි) 

විප්්ධශ සබඳ:ා හා සන්ධාාන කටුතතු කාර්යාාශය -  ජී.වී. අමාතා සුා්ිර මාතහ පමි , ටී.ෛබ්ලිේ.ඒ. ා   පන මාතහ පමි  (ශායෂථඨ ්හකාා  
පාකලිශේ්තුම ්්ධාාන නිලධාාරීහු); එච්.එ්.ඩී.ආක.බී. නානා  සකාා  මාතහතා (්හකාා  පාකලිශේ්තුම ්්ධාාන නිලධාාරි) 

රවාහන කාර්යාාශය - එ ථ්.බී. කු ළුගේමාතන මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂ පරිපාලන)  එච්.එේ.එල්.ඒ. ්මාත නා කා මාතහතා (ප්රව්ාහන 
නිලධාාරී)  අයි.තා.ශ ස.  ණද්වහ මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරී), ෛබ්ලිේ.ජී.එ ථ්.  ා්ත මාතහතා, එේ.ආක.බී. ශ ේ්නා  පන 
මාතහතා, ඒ.ජී.ආක.ශ ස. අශබ්  පන මාතහතා (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු), ආක.පී.එච්. කුල  පන මාතහතා (්හකාා  පාකලිශේ්තුම 
නිලධාාරි) 

ප්:ොරතුරු දැනගැනීප්ම් අයිතිවාසිකම පිළිබඳ ඒකකය - ඩී.පී.ඒ.පී.එච්. කුලතුමවග මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරි) 

ප්ජයෂ්ඨ ල ල ප්ල් 1ඛ්කප්ය  -  එච්.පී.තා.එ ථ්. ිරලකා  පන මාතහතා, ආක.පී.  ද්කා  ාාප සෂ මාතහතා 

ල ල ප්ල් 1ඛ්කප්ය  - පී.ඩී.එ්.පී. කුමාතාරි මාතහ පමි , ඒ.  ිකනිමාතාලා මාතහ පමි , ඩී.ෛබ්ලිේ.බී.ඒ. ා නාා මාතහ පමි , පී.ෛබ්ලිේ.තා. 
ප්රි ාක නී මාතහ පමි  



xxii 

ප්ජයෂ්ඨ භාෂා පරිවර්:ක - ඒ. රු සමාතනී ශධිවී මාතහ පමි , එ ථ්.එේ. නතාක මාතහතා, එ ථ්.එේ.ඒ.ශ ස. කාරුණා  පන මාතහතා,  එේ.එේ. 
හලිේඩී් මාතහතා. 

බාගලා කළමනාකරු -   

ප්ල් 1ඛ්න භාරකරු -  ඊ.ශ ස.ශ ස.පී. වතෂථපලාල් මාතහතා 

ප්ජයෂ්ඨ ප්ල් 1ඛ්න සැකසීප්ම් අධීක්ෂක -  එ ථ්. වී. ශ්ොකාලශව්ල මාතහතා  
 

 

හැන්සාඩ්  ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 
 

 

හැන්සාඩ්  සාස්කාරක - තා.එ්. ශලොකුශකාොඩිකාා  ා ද්ල්ව්ා මාතහ පමි   

නිප්ය ජය හැන්සාඩ් සාස්කාරකවරු - එ ථ්.ශ ස.එේ.ෛබ්ලිේ. ්මාත ශ ේ්කා  මාතහ පමි , එේ.එ ථ්.එේ. ලි්නා ථ් මාතහතා, එච්.ජී. පූිකකාා 
ශමාතශනිධ   

සහකාර හැන්සාඩ් සාස්කාරකවරු - ආක.ඩී.පී. සුජීව්නී මාතහ පමි , ඩී.පී.ඒ.එ්.එ්. වී ද්වහ මාතහ පමි , ශ ස.ජී.එ්.පී.  ශ්ල් 
මාතහ පමි ,  ශ ස.පී.එ ථ්. ශපශක ා මාතහ පමි , ශ ස.ඒ.ශජ්.එ ථ්. ශපශක ා මාතහ පමි , ශ ස.ඩී.එ ථ්. කුල  පන අලු පගමාතශ  මාතහ පමි ,    
ගීතානි ව්කණසූරි  ශමාතශනිධ , එච්.ජී. ල සෂිත මාතහතා, පී.එේ.ජී.පී. ප්රි වගිකාා මාතහ පමි , එේ.අයි.එ ථ්. නිෂථ ා මාතහ පමි  

ප්ජයෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්:ාකරුප්ව  - එච්.ඩී.එල්.එ ථ්. පීරි ථ් මාතහ පමි , පී.වී.ටී.වී. ගමාතශ  අරුමාතාදු  මාතහ පමි , එ ථ්.එේ.ආක.බී. පටලි  
මාතහතා, ෛබ්ලිේ.ඒ.ඩී.පී. ිධශජ්ශකාොණ්ෛ මාතහ පමි , එ ථ්.එේ.ඒ. කුමුදිනී ශමාතශනිධ , එෆථ.එච්.ඒ.එ්. ද්ල්ව්ා මාතහ පමි ,  
ඊ.එච්.ෛබ්ලිේ. ඉ වගිකාා මාතහ පමි , ටී.ටී. කුමාතානා කා මාතහ පමි , එච්.ආක.පී. චා්ානී මාතහ පමි , තා.ආක. කාරුණා  පන 
ශමාතශනිධ , එේ.ටී.ඒ.ඩී. මිල්ලග ථ්තැ්න මාතහතා, එච්.ජී.මාතවජුල මාතහතා, ඩී.ආක.ඩී. ශහටාටිශ  මාතහ පමි , එේ.එේ.තා.ශ ස. මාතා ද්වහ 
ශමාතශනිධ , එේ.පී. නිශ ෝෂි ්ජීව්නී මාතහ පමි , ශ ස.පී. ප පමාතා මාතහ පමි ,  

හැන්සාඩ් වාර්:ාකරුප්ව  - ටී.යූ. වී ශ ේ්කා  මාතහ පමි , ජී.ඒ. හිරුණි වත්් ා ශමාතශනිධ , එ්. ශ සිර ථ්ව් ් මාතහතා, එේ. වතෂථපකුමාතා  
මාතහ පමි , ටී.එ්. ්මාත ද්වහ මාතහ පමි , ශ ස.එේ.ඩී. ලවකාා මාතහතා, එච්.ආක.යූ.එ ථ්. නිව්කචනා මාතහ පමි ,  ඊ.වී.ටී.ආක. එදිරිද්වහ 
මාතහ පමි , ඉඳුනිල් ධාේමිකාා මාතහ පමි , එේ.ඒ. ශා ථ්මිනා මාතහ පමි , ඒ. මිරුනාලිනී ශමාතශනිධ , එේ.බී.ටී.එ්. ප්රි ාක නී 
ශමාතශනිධ , ෛබ්ලිේ.ජී.පී.ආක.්මාත්මාතලී මාතහ පමි , ආක.එ ථ්.අලහප්ශපරුමාත මාතහ පමි , එච්.ජී. මාතධුකාා ශිතාරි මාතහ පමි .    

ප්ජයෂ්ඨ කාරක සභා වාර්:ාකරුප්ව  - පී.ජී.ශ ස.එ්. මිහිරි මාතහ පමි , ශජ්.ඒ.ටී. ්මාත්ිරකාා මාතහ පමි  

කාරක සභා වාර්:ාකරුප්ව  - එ ථ්. තුමෂථ්ා්ිරනි ශමාතශනිධ , ශජ්.ශ ස.අයි. නිල්මිනි මාතහ පමි , එේ.ඒ.ශ ස.එ ථ්. ්වජීව්නී මාතහ පමි , 
ආක.පී.ජී. කුමාතාරි ශමාතශනිධ , ටී.පී.ආක.ටී. කුමාතාරි ශමාතශනිධ , එල්.පී. ව්ෛනේබි මාතහ පමි , ඩී.එ ථ්. ශහේව්ාිධතාන මාතහ පමි ,  
එ ථ්.එ්. කාලව්ාන ශමාතශනිධ . 

ප්ජයෂ්ඨ සුගතග: රීමේප්ම් නිලධාාරිු - එේ.එේ.එේ. න්ාක මාතහතා, එ ථ්.ඒ.ඩී. මාතශනෝරි ශමාතශනිධ , ශජ්. ශනෞෂාඩ් මාතහතා, 
එේ.බී.වී.එ්.ටී. ප්රනා්දු මාතහ පමි , ඒ.එේ.තා.එේ. අදිකාාරි මාතහතා  

පතලග: රීමේප්ම් අධීක්ෂක - ඒ.වී. කා ශගොෛආ ච්චි මාතහතා 
 

ුතදල් 1 හා සැපුතම් ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 
 

අධායක්ෂ පුතදල් 1  -  ජී. ්  ප කුමාතා  මාතහතා  

ුතදල් 1 හා ගිුම් කාර්යාාශය - ශ ස.ඒ. අයි. ශ ේ්නා  පන මාතහ පමි  (්හකාා  අධාය සෂ - පරිපාලන)  එල්.බී.ආක. පධිමාතද්රි මාතහතා 
(ප්රධාාන නිලධාාරී);  ඩී.තා.එ ථ්. රූපද්වහ මාතහ පමි  (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරි), ආක. ඒ. එ්. ඩී. අල්ිධ ථ් මාතහ පමි , 
එේ.ඒ.ශ ස.ඩී.තා. කුමාතා  මාතහතා, ආක.එේ.එ ථ්. ්මාත්ිකකාා මාතහ පමි , එ ථ්. එල්. ිධක්රමාත මාතහතා, ෛබ්ලිේ.ශ ස.ඩී.එ ථ්. කුමාතා ද්රි 
මාතහතා, ටී.පී. ා ශකාො ථ්තා මාතහ පමි , එල්.ඩී.එච්. ශමාතොල්ලිශගොෛ මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  එ්.ඩී.එච්.ඩී. ශපශක ා 
මාතහතා, ෛබ්ලිේ.ෛබ්ලිේ.එ ථ්.ආක.එේ.එච්. ්මාත නා කා මාතහ පමි  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු) 

සැපුතම් හා ප්සේවා කාර්යාාශය -  එ්. එ්. ශේව්ැල්ව්ල මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂ - පරිපාලන) එච්.එේ.තා.එ්.ශ ස. ශහේ  ප 
මාතහ පමි  (ප්රධාාන නිලධාාරි)  ඒ.පී.ශ ස.ශ ස.පී. ිරලකා  පන ශමාතශනිධ , එේ.ඊ.ශ ස.ශ ස. ප්රනා්දු මාතහ පමි , ඊ.ඒ.එ්.එේ. 
එදිරිද්වහ මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  එල්.ඒ.  ණවී  මාතහ පමි , ඒ.අයි.බී. වී තුමවග මාතහ පමි , ඩී.ආක.ඒ.එේ.ඩී. 
ශ්ේව්්ිර මාතහ පමි , ටී.ජී. ්ාලසූරි  මාතහතා, ටී.එච්.එ ථ්.යූ. ිරරිමාතා්න මාතහතා, ඩී.ඒ.එේ. ්ධිශාිධතාන මාතහතා (පාකලිශේ්තුම 
නිලධාාරිහු) 

ඥහාරපාන ගිුම් කාර්යාාශය  - අයි.එේ.ඒ.ශ ස. ඉදිරිද්වහ මාතහතා (්හකාා  පාකලිශේ්තුම නිලධාාරී) 

ප්ජයෂ්ඨ ගබඩා නිලධාාරි - ශ ස.ඩී. කාපිල  මාතහතා  

භාර ගැනීප්ම්  නිලධාාරි -   බී. ශ ස. ්ේප ප මාතහතා  

සරේ -   එේ.ජී.එ්.ජී. ධාකමාතශ ේ්න මාතහතා 

ගබඩා භාරකරු පකාර්ිකක  -  එේ.පී. පී. ජී. ද්ල්ව්ා මාතහතා 

ිකල මේ ගැනීප්ම්  නිලධාාරි -  ඒ.ඊ.එ ථ්.පී. ශපශක ා මාතහතා 

ගබඩා භාරකරු-  



xxiii 

සම්බන්ධීකරණ ඉාජිප්න්රු ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 
 

 

 

 

 

සම්බන්ධීකරණ  ඉාජිප්න්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාාරි මාතහතා 

නිප්ය ජය සම්බන්ධීකරණ ඉාජිප්න්රු -  ශ ස.ශ ස.ඩී. හැ්නදි මාතහතා 

ප්ජයෂ්ඨ රධාාන පමේක්ෂක පවිුලලි  - ෛබ්ලිේ.ජී.ෛබ්ලිේ.එේ.පී.පී.බී. වී ශකාෝ් මාතහතා  

රධාාන පමේක්ෂක පසිවිල් 1   -  තා. එ ථ්. ්ාලසූරි  මාතහතා 

ප්ජයෂ්ඨ පමේක්ෂක පවිුලලි  -  එ ථ්. එ ථ්. ඇල්ිධටිගල මාතහතා  

පමේක්ෂක පසිවිල් 1  - තා.යූ.බී. ගමාතශ  මාතහතා   

සහකාර රධාාන නිලධාාරි - ඒ.එල්.ඒ.යූ. අමාත ද්වහ මාතහ පමි     

ප්ජයෂ්ඨ කාර්ිකක නිලධාාරි පවිුලලි  - ෛබ්ලිේ.ආක.ඒ. ා මාතැල් මාතහතා, පී.ෛබ්ලිේ.ඒ.යූ.ශ ස. ා ා  පන මාතහතා, පී.ආක. කාරුණාිරලකා මාතහතා , 

පී.ඒ.එ ථ්. ලලි ප කුමාතා  මාතහතා  

කාර්ිකක නිලධාාරි පවිුලලි  - එ්.ඩී.තා.ඩී. කා්න්ග  මාතහතා, එ්.එේ.එ ථ්.එ ථ්. නව්  පන මාතහතා 

කාර්ිකක නිලධාාරි පසිවිල් 1  - එච්.ඩී. ා ශකාොඩි මාතහ පමි , පී. ආක. ිධක්රමාතා ච්චි මාතහතා 

 

ඥහාරපාන සහ ගතහපාලන ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 
 

 

අධායක්ෂ පඥහාරපාන සහ ගතහපාලන ප්සේවා   - ආක. එච්. එදිරිද්වහ මාතහතා 

විධාායක සූපප්ේමේ - එල්.ශ ස.තා.එ ථ්. ගානා කා මාතහතා 

විධාායක  ගතහ පාලක -  ඩී.ඩී.අයි. තුමෂා  මාතහතා 

ඥහාරපාන කළමනාකරු -  ශ ස.එේ.එච්. නලි් ශ ොඩ්රිගු මාතහතා,   

නිප්ය ජය ඥහාරපාන කළමනාකරු -  ෛබ්ලිේ. එ ථ්. එ ථ්. ශපශක ා මාතහතා 

සහකාර විධාායක සූපප්ේමේ -  ඩී.එේ.එේ.එේ.බී. උලපශ් මාතහතා 

සහකාර ගතහපාලක -  එේ.ඩී. ශපශක ා මාතහතා 

ඥපනශාලා කළමනාකරුප්ව  - ශ ස.ඒ.ඩී.ඒ. ිධශජ්ද්රි මාතහතා, ශ ස.ඒ.ඒ. ා ්ත මාතහතා, එල්.පී. ශපශක ා මාතහතා, එේ.ශ ස.එ්. 
ාමි්ා මාතහතා, ශ ස.එ ථ්. සුමාතනවී  මාතහතා,  එේ.ජී.යූ. ා ද්රි මාතහතා, එ ථ්.ඒ.එ්. ශ ේ්නාධී  මාතහතා 

්දයාන අධීක්ෂක - ආක.එේ.ශජ්.  ාාප සෂ මාතහතා 

ප්ජයෂ්ඨ ගතහපාලක අධීක්ෂකවරු - එේ.ඩී.ඊ.එේ.එ්. කාරුණා  පන මාතහතා, ශ ස.එ්. ් ථ්නා කා මාතහතා, එ ථ්.ඩී.   පනද්රි මාතහතා 

ගතහපාලන අධීක්ෂකවරු -  ජී.ආක.එ ථ්.ශ ස.ඩී. ගේල ප මාතහතා, බී.ඩී. වතෂථපකුමාතා  මාතහතා 

ඥහාරපාන අධීක්ෂකවරු - බී.එේ.තා. ශපශක ා මාතහතා, ජී.ඩී. අනිල් මාතහතා, ෛබ්ලිේ.එ්.ආක. ිධශජ්ව්කධාන මාතහතා, ඩී.එච්.බී.බී. 
ප පමාතද්රි මාතහතා, එ්.ෛබ්ලිේ.එේ. ටියුරි් මාතහතා, එච්.ඩී.ටී. ප්රි ්ත මාතහතා, ඒ.ඩී.ඩී.එ ථ්. ගුණශ ේ්කා  මාතහතා, එ ථ්.ශජ්. ගමාතශ  
මාතහතා, එච්.ආක.ශ ස.එ ථ්.ශ ස. පීරි ථ් මාතහතා, ෛබ්ලිේ.ඩී.එ ථ්.ආක. කුමාතා  මාතහතා, ශජ්.ඒ.එ ථ්.ශ ස. ා ශකාොඩි මාතහතා, ඩී.එ ථ්. 
ශ ෝහණ මාතහතා, යූ.ඒ.ඩී. නි ා්ත මාතහතා 

ුතළු:ැන්ප්ගයි සැප උම් අධීක්ෂක -   ජී.ඒ. ිධශජ්ද්වහ මාතහතා   

අාශ භාර සූපප්ේමේු - පී.ආක. ිධශජ්ද්වහ මාතහතා, බී.ටී.ආක. ශහේව්ාමාතාන මාතහතා, ආක.පී.හෑලෙශ  මාතහතා, 
එේ.ෛබ්ලිේ.ෛබ්ලිේ.එේ.පී.තා.තා. ව්ල්ගමාත මාතහතා 

රධාාන සූපප්ේමේු - ශජ්.එේ.ආක. ශප්රේමාතලාල් මාතහතා, ශ ස.ඩී. පි ද්රි මාතහතා, එච්. ිධශජ්ද්රි මාතහතා,  ඒ.ඒ.ඩී.සු වග මාතහතා, ශ ස.වී.ඒ. 
ා ව්කධාන මාතහතා, ෛබ්ලිේ.ආක.ජී.ඒ.පී. පැට්රි ස මාතහතා, ආක.එේ.එේ. ශ්රීමාතාල් මාතහතා, ජී.එ ථ්.පී. සු වී  මාතහතා, බී.ඒ.පී. වතෂථපකුමාතා  
මාතහතා, ඩී.ඒ.ඒ. අමාත තුමවග මාතහතා 

ප්ජයෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිප්ම්න්තු නිලධාාරි - එේ.එේ. ධාකමාතශ ේ්න මාතහතා 
 

 

වයවසථ්මිාදායක ප්සේවා ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව 
 

අධායක්ෂ පවයවස්ථමිාදායක ප්සේවා  - එච්. ඊ. ානකාා්ත ද්ල්ව්ා මාතහතා  

සභාප්ල් 1ඛ්න කාර්යාාශය - එේ.ශජ්. ශපශක ා මාතහතා, එේ.එේ.එේ. මාතබ්රු ස මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂව්රු - පරිපාලන)  පී.එච්. 
කුමාතා ද්වහ මාතහතා, ශ ස.ආක. ශහේ  ප මාතහතා (ප්රධාාන නිලධාාරිහු)    වී.පී.ජී.එ ථ්. ිධාානපිර ණ මාතහ පමි , ආක.ඒ.ආක.එල්  ණව්කා 
මාතහතා (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  ඒ.තා.එෆථ. නූෂථ  ප මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරි)  එච්.ඊ.තා. ද්ල්ව්ා මාතහ පමි , 
යූ.පී.බී.එේ. උඳුශගොෛ මාතහතා, එ්.එ්. ශහටාටිශ  මාතහ පමි , ඊ.එච්. ා වී  ශමාතශනිධ , ශ ස.ඩී.ජී.එේ. ක්රි්ා්ත මාතහතා, 
(පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු) 

 

පනත් ප්කටුම්පත් කාර්යාාශය - ඩී.ඩී.යූ.ශ ස. මුණද්වහ මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂ- පරිපාලන)  ඒ.එ ථ්. ා ද්ල්ව්ා මාතහතා (ප්රධාාන 
නිලධාාරී), ශජ්. නද්කඩී් මාතහතා (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරී),  ශ ස.තා.ශ ස. පීරි ථ් මාතහ පමි , ආක.ඒ.ඩී.එ්. ගිශ ෝව්නී මාතහ පමි   
(්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  ශජ්.ටී.එල්.පී. ්ීර  මාතහතා, ඩී.ආක.ශ ස.  ණද්වහ ශමාතශනිධ  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු) 



xxiv 

 

කාරක සභා කාර්යාාශය - තා.අයි. දි්ානා කා මාතහ පමි , (්හකාා  අධාය සෂ-පරිපාලන)   ශ ස.පී. ච්ාන මාතහතා (ප්රධාාන නිලධාාරී)  යූ. 
එ්. පණ්ඩිත මාතහ පමි  (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරී)  ආක.තා.ිධා ිරලකා මාතහතා, ඩී.ජී.එේ.එ ථ්.එේ. ශාහිගහල්ා මාතහතා 
ෛබ්ලිේ.එේ.එල්.එේ. වී ද්වහ මාතහ පමි   (්හකාා  ප්රධාාන  නිලධාාරිහු)  එච්.එ්. ප්රනා්දුවතල්ශල් මාතහ පමි  (පාකලිශේ්තුම 
නිලධාාරි)   

 

රජප්  ගිුම් පිළිබඳ හා ප්පොුල වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාාශය - එ්.එ ථ්. ිධක්රමාත  පන මාතහ පමි ,  ඒ.තා.පී. සූරි ප්ශපරුමාත 
මාතහ පමි  (්හකාා  අධාය සෂව්රු - පරිපාලන)  තා.එේ. බුල පද්වහල මාතහ පමි , තා. එේ. සු්ද්වහ මාතහ පමි  (ප්රධාාන නිලධාාරීහු)  
බී.ශජ්. අශබ්ද්වහ මාතහ පමි , එ ථ්.ඒ.එේ. ෂහීඩ් මාතහතා (නි ශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  ජී.ආක.යූ. ගමාතශ  මාතහ පමි , 
ෛබ්ලිේ.එල්.එ ථ්.ඩී.ා අල්ිධ ථ් මාතහ පමි , ශ ස.එේ.ජී. ශ ස. ා ව්කධාන මාතහතා, යූ.එේ.එ ථ්. ප්රාාෂිනි මාතහ පමි  (්හකාා  ප්රධාාන 
නිලධාාරිහු)  ශජ්.එේ.එ ථ්. නිකමාතාණි මාතහ පමි , ජී.ශ ස.තා. ිරලකා  පන ශමාතශනිධ , ආක.තා. කුලිරලකා මාතහ පමි , ජී.එේ.එච්.එ ථ්. 
ගේල ප මාතහ පමි , එච්.එේ.ඩී. ල සමාතාලි ශමාතශනිධ , එේ.එ ථ්. ්්දුලශහේව්ා මාතහ පමි  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු) 

 

මහජන ප්පත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාාශය - ශ ස.ටී.තා.ශ ස. පීරි ථ් මාතහ පමි  (්හකාා  අධාය සෂ-පරිපාලන)   
එ ථ්.ආක.එේ.එච්.ජී. ්මාත දිව්ාකා  ශමාතශනිධ  (ප්රධාාන නිලධාාරී) එ ථ්.ෛබ්ලිේ.ටී.ආක. ා ද්ල්ව්ා මාතහ පමි , ශජ්. ඒ. ඩී. ා ද්වහ 
මාතහ පමි  (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)  ශ ස.ටී.එල්.ඒ. ච්ද්රද්රි මාතහතා (්හකාා  ප්රධාාන නිලධාාරී);  බී.එ ථ්. වගිකාා මාතහ පමි ,  
එච්.ජී.ශ ස. බුධිධිකාා මාතහ පමි  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරිහු) 

 

අමා:යාාශ උය ්පප්්ධශක කාරක සභා කාර්යාාශය - ඒ.ඒ.එ ථ්.පී.ශපශක ා මාතහතා (්හකාා  අධාය සෂ-පරිපාලන)  
ෛබ්ලිේ.ෛබ්ලිේ.එ්.එ ථ්.තා. ප්රනා්දු මාතහතා  (ප්රධාාන නිලධාාරී)  එේ. ශ ස. එ ථ්. ඩී. අල්ිධ ථ් මාතහ පමි , අයි.ශ ස. ්මාත ශ ේ්කා  
මාතහ පමි , ඩී.වී.ඕ. වී ශකාෝ් මාතහ පමි  (නිශ ෝාය ප්රධාාන නිලධාාරිහු)   ආක.එේ.ඩී.ශ ස. ප්රි ාක නී ශමාතශනිධ  (්හකාා  ප්රධාාන 
නිලධාාරි)  ඩී.අයි.ටී. ්  පච්ද්ර ශමාතශනිධ  (පාකලිශේ්තුම නිලධාාරී) 

 

පුස්:කාලයාධිපති -  එ ථ්.එල්. ද් ා ප අහමාතඩ් මාතහතා 

නිප්ය ජය පුස්:කාලයාධිපති - ශ ස.ඩී.එ ථ්. ිධශජ්නා කා ශමාතශනිධ  

සහකාර පුස්:කාලයාධිපති -   ජී.   පනා කා මාතහතා      

කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්:කාලයාධිපති 1 ශරේණි  - ෛබ්ලිේ.ඒ. ගුණ  පන මාතහතා      

කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්:කාලයාධිපති  -  එච්.ඒ.එ ථ්.එ ථ්. ශපශක ා මාතහතා 

රධාාන පර්ප් ෂණ නිලධාාරි - ජී. කුමාතානා කා මාතහතා  

ප්ජයෂ්ඨ පර්ප් ෂණ නිලධාාරිු - එේ. අිකව්ඩී් මාතහතා, ජී.ආක.අශේෂා ශගොෛගමාත මාතහ පමි , පී.එල්.ටී. එ ්ාතී මාතහ පමි  

පර්ප් ෂණ නිලධාාරි -   ආක.එ්.එච්. ිධශජ්ිරලකා මාතහ පමි , එච්.පී.ඒ.එ ථ්. අශබ්ශකාෝ් මාතහ පමි , ිධ. මු ලිාා ථ් මාතහතා 

රධාාන පාර්ලිප්ම්න්තු කථමිා පරිවර්:ක - ෛබ්ලිේ.එේ.යූ. ්ණ්ෛා  මාතහතා  

නිප්ය ජය රධාාන පාර්ලිප්ම්න්තු කථමිා පරිවර්:කප්ය  - ශජ්.ඒ.එ ථ්.පී. ශපශක ා මාතහතා, තා.ශජ්. කාරුණා  පන මාතහතා  

ප්ජයෂ්ඨ පාර්ලිප්ම්න්තු කථමිා පරිවර්:කප්ය  - ශ ස.ඩී.ආක. පධිමාතද්රි මාතහතා, ඒ. ් ව්න්ව්ාන්ා් මාතහතා, ඒ.ජී. ශමාතොහමාතඩ් ෆි සරි 
මාතහතා, ජී.එෆථ.බී. සුශකෂථව් ් මාතහතා, එ්.බී.තා.ශජ්. නි ථ්්වග මාතහ පමි , එච්.වී.එ ථ්. හී්ශානි  මාතහ පමි , පී.එල්.පී.එල්. 
කුමාතා ද්රි මාතහතා, පී.  ා්තකුමාතාක මාතහතා, එ ථ්.  ශේෂථකුමාතාක මාතහතා, ආක. ව්්්ිර ශපශක ා මාතහ පමි , එේ. අික පකුමාතාක මාතහතා,  
එේ.එච්.එේ.  ාමි ථ් මාතහතා, ඒ.එල්.ඒ.ඩී. ිරයුමිණී මාතහ පමි , ඊ.ඒ. අමාත ශ ේ්න මාතහතා, ඊ.එේ.එ්.එ ථ්.එේ. ඒකානා කා මාතහතා  

පාර්ලිප්ම්න්තු කථමිා පරිවර්:කප්ය  - ඩී.ඩී.වී.එ්. ධාේමාතශ  මාතහතා, එේ.ඉශ්ඩ්.එේ. අ ථ්කාා මාතහතා,  එේ.අයි.එේ. ෆාද් මාතහතා, 
එ්.ශජ්. ිධක්රමාතශ  මාතහතා, පී.එේ.ඒ. හුශ ේ්් මාතහතා, බී.එේ.  තාල් මාතහතා, එ ථ්. ප්රදීප් මාතහතා 

 
 

ප්:ොරතුරු ප්ධධාති හා කළමනාකරණ ප්දපාර්:ප්ම්න්තුව  

අධායක්ෂ පප්:ොරතුරු ප්ධධාති හා කළමනාකරණ  - එච්.එේ.තා. ශපශක ා මාතහතා  

ප්ධධාති ඉාජිප්න්රු - එ්.බී.යූ. නව්ගමුව් මාතහතා           

ප්ධධාති  විශ්ප්ල් 1ෂක - තා.ශජ්. ිධල්ශලෝ ආ ච්චි මාතහතා 

සන්නිප්ේදන / ඥරක්ෂක ඉාජිප්න්රු - ජී. එ්. ල සමාතහල් මාතහතා  

ප්ධධාති සැලසුම්කරු -  එේ.එ්.තා.ිධක්රමාතද්වහ මාතහතා 

ප්ධධාති පාලක -  ඒ.එ ථ්.ඩී.එේ. ිධක්රමාත  පන මාතහතා  

ප්වබ් අඩවි ජාල පාලක - එ්.ජී.එල්.එ ථ්. කාරුණාිරලකා මාතහතා  
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දත්: පදනම් පාලක - එ්.එේ.පී.යූ. ශප්රේමාතච්ද්ර මාතහතා 

ප්ජයෂ්ඨ පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - ඩී. පණ්ඩිත මාතහතා, පී.එේ.එේ. ච්දිමාතා ශමාතශනිධ  

පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - එ ථ්.ඒ.ඒ.බි.අතුමශකාෝ ල මාතහ පමි  

ප්ජයෂ්ඨ ප්වබ් සාස්කාරක පසිාහල / ඉාග්රීසි  - යූ.එල්. ගීගනශ  මාතහතා  

ප්ජයෂ්ඨ ප්වබ් සාස්කාරක ප ඉාග්රීසි/ ප්දමළ  - එේ.එ්.එේ. ෂි ෆා ස මාතහතා  

ප්ජයෂ්ඨ සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුශක මාතහ පමි  

ප්ජයෂ්ඨ සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී.එ්.එච්.  ිරශ ේ් ා මාතහ පමි  

සහකාර රධාාන නිලධාාරි - ෛබ්ලිේ.වී.ආක.ිධක්රමාත  පන මාතහතා. 

ප්ජයෂ්ඨ පරිගණක ්රියාකරුප්ව  - පී. ශාහ් ා මාතහ පමි , ශජ්.එ ථ්. ශකාොවෙශ  මාතහතා, ශ ස.ජී.එ ථ්. ශ්ේව්්දි මාතහ පමි ,  
ෛබ්ලිේ.එච්.යූ.ඩී. පි තුමවග මාතහතා, එ්.ඩී.ඩී.පී. ශප්රේමාතද්රි මාතහතා, ශ ස.පී.පී.එ ථ් . ශ ෝමාතව්කධාන මාතහතා, ෛබ්ලිේ.ඩී.ඒ. ා රු සෂි 
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பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 

[2020, ஓகஸ்ட் 05 தபாதுத் பதர்தலில் ததாிவுதசய்ைப்பட்படார்] 

 அ 

அபசாக்க, பிாிைந்த  (புத்தளம்) 

அகடக்கலநாதன்,  தசல்வம் (வன்னி) 

அத்தநாைக, அத்தநாைக்க முதிைன்பசலாபக குடாபண்டா திஸ்ஸ (பதசிைப் பட்டிைல்) 

அத்துபகாரல, திருமதி தலதா  (இரத்தினபுாி) 

அதாஉல்லா, அஹமட் தலப்கப மாிக்கார் (திகாமடுல்ல) 

அதுபகாரல, அதுபகாராலலாபக தபலவத்பத கவில நுவன் (திருபகாைமகல) 

அதுபகாரல, அமரகீர்த்தி (தபாலனறுகவ) 

அதுபகாரலபக, காாிைவசம் சமிந்த சம்பத் (காலி) 

அப்புஹாமி,  மாக்காவிட்ட ஆரச்சிபக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)  

அபபகுைவர்தன, பஹலபக பராஹித்த பிைதிஸ்ஸ (களுத்துகற) 

அபபசிங்க, அபசாக்   (குருநாகல்) 

அபபவர்தன, மஹிந்த ைாப்பா (மாத்தகற) 

அமரசூாிை, தசல்வி ஹாினி (பதசிைப் பட்டிைல்) 

அமரபசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாபக (குருநாகல்) 

அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்பதாட்கட) 

அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி) 

அரம்பபதபால, திருமதி விஜைபால ஸ்ரீ நாராைை வாசல பண்டாரநாைக தமாதஹாட்டாலலாபக சீதா குமாாி (பதசிைப் 

பட்டிைல்) 

அலகிைவன்ன, லசந்த,  அ. (கம்பஹா) 

அலவத்துவல, பஜ.சீ. (குருநாகல்) 

அலஸ், டிரான் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

அலுத்கமபக, மஹிந்தானந்த (கண்டி)  

அைஹப்தபரும, டலஸ் (மாத்தகற) 

இ 

இராசமாைிக்கம், சாைக்கிைன் ராகுல் ராஜபுத்திரன் (மட்டக்களப்பு) 

இராமநாதன், அங்கஜன் (ைாழ்ப்பாைம்)  

இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)  

உ 

உதைகுமார், மைில்வாகனம் (நுவதரலிைா)  

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 (பதசிைப் பட்டிைல்) [2021 தசப்தரம்பர் 13ஆம் திகதி இராஜினாமா] 

கம்மன்பில, உதை பிரபாத் (தகாழும்பு) 

கமபக, திருமதி டைனா (பதசிைப் பட்டிைல்) 

கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ) 

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

கலப்பத்தி, உபுல் சஞ்சீவ (அம்பாந்பதாட்கட) 
ககலைரசன், தவராஜா (பதசிைப் பட்டிைல்) 

கவிரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிபைதகதர பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன  (மாத்தகள) 

கபஜந்திரன், தசல்வராசா (பதசிைப் பட்டிைல்) 

காாிைவசம், ஹபுதந்திாி கமபக சாகர (பதசிைப் பட்டிைல்) 

கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி) 

கிாிந்திதகாட, உதைன சாமிந்த (கண்டி) 



xxx 

குைதிலக்க, உதைகாந்த (பககாகல)  

குைவர்தன, திருமதி பகாகிலா ஹர்ஷைீ (கம்பஹா) 

குைவர்தன, திபனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு) 

குைவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு) 

குைவர்தன, ைதாமிைீ நபராதம ரூபசிங்க (பதசிைப் பட்டிைல்) 

குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள) 

குமார்,  பவலு (கண்டி) 

குமார, வாத்துவபக மஞ்சு லலித் வர்ை (களுத்துகற) [2021 நவம்பர் 30  ஆந் திகதிைிலிருந்து] 

குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) 

குமாரசிறி, பக.பீ.எஸ். (அனுராதபுரம்) 

குமாரதுங்க, தகவிந்து (பதசிைப் பட்டிைல்) 

தகாடபஹவா, நாலக (கம்பஹா) 

தகாடிதுவக்கு, கருைாதாஸ (மாத்தகற) 

பகாட்படதகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தகள) 

   

ச 

சந்திரகாந்தன், சிவபநசதுகற (மட்டக்களப்பு) 

சந்திரபசன, எஸ்.எம்.(அநுராதபுரம்) 

சப்ாி, தமாதஹாமட் உகவஸ் தமாதஹாமட் அலி (பதசிைப் பட்டிைல்) 

சம்பந்தன், இராஜவபராதைம்  (திருபகாைமகல) 

சமரசிங்க, மஹிந்த புத்ததாஸ (களுத்துகற) [2021 நவம்பர் 25  ஆந் திகதி  இராஜினாமா] 

சமரவீர, ஜைந்த (களுத்துகற)  
சித்தார்த்தன், தருமலிங்கம் (ைாழ்ப்பாைம்) 

சிைம்பலாப்பிட்டிை, ரஞ்ஜித்  (பககாகல) 

சிறிபசன, கமத்திாிபால (தபாலனறுகவ) 

சிறீதரன், சிவஞானம்  (ைாழ்ப்பாைம்) 

சுமந்திரன், மதிைாபரைம் ஆபிரகாம்  (ைாழ்ப்பாைம்) 

சுமித்ராரச்சி, ஜகத் குமார (தகாழும்பு)  

சுபரஷ், வடிபவலு (பதுகள) 

தசதனவிரத்ன, பஜான்  (இரத்தினபுாி) 

பசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்) 

பசனாரத்ன, ராஜித (களுத்துகற) 
  

த 

த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாிைதர்ஷன  (காலி) 

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

த சில்வா, கினிபக மபஹந்திர ஹர்ஷ  (தகாழும்பு) 

த சில்வா, சான் விஜைலால் (காலி) 

த சில்வா, நிமல் சிறிபால (பதுகள)  

தசநாைக்க, ததான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (பதுகள) 
திகம்பரம், பைனி. (நுவதரலிைா)  

திசாநாைக்க, எஸ்.பி. (நுவதரலிைா)  

திசாநாைக்க, துமிந்த  (அனுராதபுரம்) 

திசாநாைக்க, மைந்த ைஸ்வந்த் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

திசாநாைக்க, விமலவீர (திகாமடுல்ல) 

திசாநாைக்க, திருமதி விபஜபகான் முதிைன்பசலாபக மஞ்சுலா விபஜபகான் (பதசிைப் பட்டிைல்)  

திசாநாைக்க, பறாஹை (மாத்தகள) 

திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி) 

தினுஷான், ததனகம வித்தாரனபக சானக (அம்பாந்பதாட்கட) 

திஸ்ஸகுட்டி, ஆரச்சிபக சமிந்த ஜானக (பதுகள) 

திஸாநாைக்க, அனுர குமார  (தகாழும்பு) 

துஷ்மந்த, எச்.ஆர்.சாரதீ (பககாகல) 

ததன்னக்பகான், பிரமித்த பண்டார (மாத்தகள)  

ததன்னக்பகான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள) 

ததனிபிடிை, சுதர்ஷன (பதுகள) 

பதவானந்தா, டக்ளஸ் (ைாழ்ப்பாைம்)  

ததாடங்தகாட, இசுரு (காலி) 

ததாண்டமான்,  ஜீவன் (நுவதரலிைா) 

ததாலவத்த, பிபரம்நாத் சி. (தகாழும்பு) 

ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (திருபகாைமகல)  
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ந 

 

நந்தபசன, எச். (அனுராதபுரம்) 

நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (குருநாகல்) 

நவனந்த, கைாஷான் (தமானராககல) 

நஸீர், அஹமட் தசய்னுலாப்தீன் (மட்டக்களப்பு) 

நாைாைக்கார, மலிகஸ்தப பகாரபலபக நலின் மனுஷ  (காலி) 

நாைாைக்கார, வாசுபதவ  (இரத்தினபுாி) 

நிசாந்த, சனத்  (புத்தளம்) 

நிர்மலநாதன், இருதைநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி) 

தநல்சன், பஹவா கஜமன் பத்தினிபக கிங்ஸ் குமார் (தபாலனறுகவ) 

பநாகராதலிங்கம், சு. (வன்னி) 

ப 
  

பண்டார, சாந்த (குருநாகல்) 

பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ததன்னபகான் முதிைன்பசலாபக ரஞ்சித் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

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 (பதசிைப் பட்டிைல்) 

பர்னாந்து,  பஜான்ஸ்ரன் (குருநாகல்) 

பளீல், தமாஹமட் மர்ஜான் அஸ்மி (பதசிைப் பட்டிைல்) 
பஸ்குவல், அனுப பியும் (களுத்துகற)  

பாலசூாிை, தாரக்க (பககாகல) 

பிைதிஸ்ஸ, நிமல் (நுவதரலிைா) 

பிாிஸாந்தி, திருமதி முதிதா (இரத்தினபுாி) 

பிபரமதாஸ, சஜித் (தகாழும்பு) 

பிபரமரத்ன, உத்திக (அனுராதபுரம்) 

பிபரமஜைந்த், அச்சிபக ததான் சுசில்  (தகாழும்பு) 

பீாிஸ், காமினி லக்ஷ்மன் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

புஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (தமானராககல) 

தபர்னாந்துபுள்பள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா) 

தபபரரா, பபாதிைாபதுபக டிலான் பிாிைன்ஜன் அன்ஸ்லம் (பதுகள) 

தபபரரா, தகட்டதகாட கமபக ஜைந்த (பதசிைப் பட்டிைல்) [2021 ஜூகல 06ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2021 தசப்தரம்பர் 17ஆம் 

திகதி மீள் நிைமனம்] 

தபபரரா, சகபதாருபக சுஜித் சஞ்ஜை (பககாகல) 

தபபரரா, நாைாைக்கார வர்ைகுல பட்டதபந்திபக நிபராஷன் அர்ட்லி பிாிைந்த  (புத்தளம்) 

பபருதகாட, விஜித (தமானராககல) 

கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 

தபான்பசகா, சரத் (கம்பஹா)  

தபான்னம்பலம், கபஜந்திரகுமார் காங்பகசர் (ைாழ்ப்பாைம்) 
 

ம 

 

மஞ்சுல, எல்.எச். சுதத் (பககாகல) 

மத்தும பண்டார, ரத்நாைக்க முதிைன்பசலாபக ரஞ்சித் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

மாிக்கார், எஸ்.எம். (தகாழும்பு) 

மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி) 

மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருபகாைமகல) 

மாக்கார், இம்திைாஸ் பாக்கிர் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

மாைாதுன்ன, சிந்தக அமல் (புத்தளம்) 

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

முசம்மில், தமாதஹாமட் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

முஸாரப், சபியுல் முதுநபீன் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல) 
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ை 

ைாப்பா, அநுர பிாிைதர்ஷன  (குருநாகல்) 

 ைாப்பாபண்டார, வசந்த (கண்டி) 
 

ர 

ரைசிங்க, ஆரச்சிபக தராஷான் அநுருத்த  (தபாலனறுகவ) 

ரைதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரைவக்க, அச்சிபக பாட்டளி சம்பிக  (தகாழும்பு) 

ரைவக, நிபுை (மாத்தகற) 

ரைவீர, புளத்தவலபக பிரசன்ன (கம்பஹா) 

ரத்நாைக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. (நுவதரலிைா) 

ரத்நாைக்க, குமாரசிறி (தமானராககல) 

ரத்வத்பத, தலாஹான்  (கண்டி) 

ரதன பதரர், வை. அத்துரலிபை (பதசிைப் பட்டிைல்) [2020 டிசம்பர் 18] 

ரத்னபசக்கர, பஸ்நாைக்க ைசரத்னலாபக குைபால (குருநாகல்) 

ரஹீம், அப்துல் அலி சப்ாி தமாஹமட் (புத்தளம்) 

ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு) 

ராகவன், சுபரந்திர (பதசிைப் பட்டிைல்) 

ராதாகிருஷ்ைன், பவலுசாமி  (நுவதரலிைா) 

ராமநாைக்க, அ.அ. ரஞ்சன் லிபைா சில்தவஸ்டர் (கம்பஹா) [2021 சனவாி 12ஆந் பததிை பமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்ககமை 

உறுப்புாிகம வறிதானது] 

ராபமஷ்வரன், மருதபாண்டி (நுவதரலிைா) 

ராஜகருைா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா) 

ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்பதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, குைதிலக (கண்டி) 

ராஜபக் ஷ, சமல் (அம்பாந்பதாட்கட) 

ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (தமானராககல) 

ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்பதாட்கட)  

ராஜபக்ஷ, தபஸில் பராஹை (பதசிைப் பட்டிைல் [2021 ஜூகல 07ஆந் திகதிைிலிருந்து] 

ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்) 

ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்தநதஹலாபக உபுல் மபஹந்திர (கம்பஹா) 

ராஜபக் ஷ, விஜைதாஸ (தகாழும்பு) 

ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாபக திலக் (திகாமடுல்ல) 
  

ல 

லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா) 

லிைனபக, உடகம லிைனபக வருை பிாிைன்த (இரத்தினபுாி) 

தலாக்குபக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு) 

 

வ 

வக்கும்புர, ஜானக  (இரத்தினபுாி) 

வபலதபாட, காமினி (இரத்தினபுாி) 

வன்னிஆரச்சி,  திருமதி பவித்ராபதவி (இரத்தினபுாி) 

விக்கிரமசிங்ஹ, ரைில் (பதசிைப் பட்டிைல் [2021 ஜுன்  18ஆந் திகதிைிலிருந்து] 

விக்கிரமசிங்ஹ, திருமதி ராஜிகா (பககாகல) 

விக்கிரமநாைக்க, விதுற (களுத்துகற) 

விக்ரமரத்ன, இரான் (பதசிைப் பட்டிைல்) 

விக்பனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வலிங்கம் (ைாழ்ப்பாைம்) 

விதாரை, திஸ்ஸ (பதசிைப் பட்டிைல்)  

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

விதானபக, அங்கும்பர ஆரச்சிபக பஹஷான் விஜை (இரத்தினபுாி) 

விதானகமபக, பதனுக அமித் (பதுகள) 

விதானபக, மதுர (தகாழும்பு) 

விைாபைந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு) 

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

விபஜசுந்தர, விபஜசுந்தர முதிைன்பசலாபக பராஹை பண்டார (அனுராதபுரம்) 

விபஜபசகர, கஞ்சன (மாத்தகற) 

வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி) 

வீரசிங்க, டீ. (திகாமடுல்ல) 

வீரசிங்க, ஜைந்த (பதசிைப் பட்டிைல்) 

வீரசிங்ஹ, கமபக ஹத்ததாடுவ வீரசுமன (மாத்தகற) 

வீரபசக்கர, சரத் (தகாழும்பு) 

வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு) 

தவதஆரச்சி,  திலிப் (அம்பாந்பதாட்கட) 

தவல்கம, குமார (களுத்துகற) 

 

ற 

றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிை (கண்டி) 

  

ஜ 

ஜைதகாடி, ஆரச்சிலாபக சிசிர (கம்பஹா) 

ஜைசுமன, சன்ன சுகத் (அனுராதபுரம்) 

ஜைபசகர, தைாசிறி (குருநாகல்)  

ஜைபசகர, ஹல்கந்தலிை பலகமலாபக பிபரமலால்  (இரத்தினபுாி) 

ஜைதிலக்க, விதான பதிரைபக மிலான் சஜித் (கம்பஹா) 

ஜைமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)  

ஜைரத்ன, அநுராத (கண்டி) 

ஜைரத்ன, பிைங்கர (புத்தளம்)   

ஜைவர்தன, 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. சமன்பிாிை (குருநாகல்) 

பஹரத், கனக (பககாகல) 

பஹரத், டி.பி. (குருநாகல்) 

பஹரத், ஜைரத்ன (குருநாகல்) 

பஹரத், ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாபக ததான்  இந்திக அநுருத்த (கம்பஹா) 

பஹரத், பஹரத் முதிைன்பசலாபக சாித்த (பதசிைப் பட்டிைல்) 

பஹரத், பஹரத் முதிைன்பசலாபக விஜித (கம்பஹா)   
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இலங்ககச் சனநாைக பசாசலிசக் குடிைரசு 

சனாதிபதி 

பமதகு பகாட்டாபை ராஜபக்ஷ  

 

அகமச்சரகவ  
 

 
பிரதம அகமச்சரும் தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் திட்டச் தசைற்படுத்துகக அகமச்சரும் புத்தசாசன, சமை மற்றும் 

கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சரும் நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அகமச்சரும் - மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ 

அரச பசகவ, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும் - 

மாண்புமிகு  திபனஷ் குைவர்தன  

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

கடற்தறாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா    

கல்வி அகமச்சரும் தபருந்பதாட்டக் ககத்ததாைில் அகமச்சரும்  - மாண்புமிகு  ரபமஷ் பத்திரை  
 

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அகமச்சரும் சுற்றுலாத்துகற அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சிைின் முதற்பகாலாசானும் - 

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க  
 

நிதி அகமச்சர் - மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி   

பபாக்குவரத்து அகமச்சரும் ககத்ததாைில் அகமச்சரும் - மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம  

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனவளங்கள் பாதுகாப்பு  அகமச்சர் - மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாைக்க -  

நீர் வைங்கல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு தமாஹான் பிாிைதர்ஷன த  சில்வா 

கமத்ததாைில் அகமச்சரும் நீர்பாசன அகமச்சரும் -  மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர -  

ததாைில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு விதுர விக்ரமநாைக்க  

வர்த்தக அகமச்சரும் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி அகமச்சரும் - மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க   

தநடுஞ்சாகலகள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு கனக பஹரத்  

வலுசக்தி அகமச்சரும் மின்சக்தி அகமச்சரும்  - மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர 

இகளஞர் விவகார மற்றும்  விகளைாட்டுத்துகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு பதனுக விதானகமபக   

ஊடக அகமச்சர் - மாண்புமிகு  (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவ 

சுகாதார அகமச்சர் - மாண்புமிகு சன்ன ஜைசுமன  

சுற்றாடல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு நசீர் அஹமட்   

துகறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு பிரமித பண்டார ததன்னபகான்   
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இராஜாங்க அகமச்சர்கள் 
 

 
 
 

பாதுகாப்பு  இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ஜீ.எல்.பீாிஸ்  

தபருந்பதாட்ட இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து  

இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரைங்கள் சார்ந்த  ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சரும்  நகர அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சரும் - 

 மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்பத 

நீர் வைங்கல் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த  

தவளிநாட்டு  அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிை 

வீடகமப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத் 

மகாவலி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிறிபால கம்லத்  

நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  அனுராத ஜைரத்ன 

இகளஞர் விவகார மற்றும்  விகளைாட்டுத்துகற இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு ச. விைாபைந்திரன் 

சுற்றுலாத்துகற  இராஜாங்க அகமச்சரும் கடற்தறாைில் இராஜாங்க அகமச்சரும் - மாண்புமிகு டி.வி.சானக  

சுபதச கவத்திை இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு சிசிர ஜைதகாடி 

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

கல்விச்பசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பிமல் நிஷாந்த த சில்வா 

ககத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர  

கால்நகடவள இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு  டீ.பீ. பஹரத் 

கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்பபதபால  

மாகாை சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பராஹன திசாநாைக்க  

பசதனப் பசகள உற்பத்தி பமம்பாடு மற்றும் உைர் ததாைில்நுட்ப கமத்ததாைில் இராஜாங்க அகமச்சர்- மாண்புமிகு சாந்த 

பண்டார 

கிராமிை தபாருளாதார பைிர்தசய்கக மற்றும் பமம்பாட்டு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு பக. காதர் மஸ்தான்  

வர்த்தக இராஜாங்க அகமச்சர் - - மாண்புமிகு அபசாக பிாிைந்த 

பதாட்ட வீடகமப்பு மற்றும் சமுதாை உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு அ. அரவிந்த்குமார்  

கலாசார மற்றும் அருங்ககலகள் இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலி குமாரசிங்க  

சிறு ஏற்றுமதி தபருந்பதாட்டப் பைிர்ச்தசய்கக அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் -  மாண்புமிகு கபில அதுபகாரல 

சுகாதார இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) கைாஷான் நவனந்த  

கூட்டுறவுச் பசகவகள் சந்கதப்படுத்தல்  அபிவிருத்தி மற்றும் நுகர்பவார் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு 

பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர   

உைர் கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன் 

பபாக்குவரத்து இராஜாங்க அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) டைனா கமபக 

கிராமிை வீதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர்  - மாண்புமிகு சிவபநசதுகற சந்திரகாந்தன்  

புடகவக் ககத்ததாைில் மற்றும் உள்நாட்டு ஆகடகள் உற்பத்திகள் பமம்பாட்டு  இராஜாங்க அகமச்சர்  - மாண்புமிகு 

 எஸ்.எம். எம். முஸ்ஸாரப் 
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தவிசாளர் குைாம்   

  

மாண்புமிகு பவலு குமார், மாண்புமிகு மைந்த திசாநாைக்க, மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருைா, மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி 

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

குைவர்தன, மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு வசந்த ைாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ, 

மாண்புமிகு சாைக்கிைன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) 

ஹாினி அமரசூாிை.    
 

 

பாராளுமன்றக் குழுக்கள் 
 

ததாிவுக்குழு  
 

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

குைவர்தன, மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு டலஸ் 
அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல,  மாண்புமிகு கைந்த கருைாதிலக்க, 

மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம், மாண்புமிகு விஜித பஹரத், மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு தசல்வம் 

அகடக்கலநாதன்.  
 

 

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிை குழு 
 

மாண்புமிகு மஹிந்த ைாப்பா அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சிைம்பலாபிடிை, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

இராமநாதன், மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு திபனஷ் குைவர்தன, 

மாண்புமிகு பஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, 

மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  மஹிந்த அமரவீர, 

மாண்புமிகு வாசுபதவ நாைாைக்கார, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு 

சஜித் பிபரமதாஸ, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு கைந்த கருைாதிலக்க, மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், 

மாண்புமிகு அநுர திஸாநாைக்க, மாண்புமிகு  டிலான்  தபபரரா, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு விமல் 

வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு மபனா கபைசன், மாண்புமிகு ஜீ.ஜீ. 

தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன். 
 

நிகலைிைற் கட்டகளகள் பற்றிை குழு  
 

மாண்புமிகு மஹிந்த ைாப்பா அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சிைம்பலாபிடிை, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

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

டிலான்  தபபரரா, மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு மைந்த திசாநாைக்க, மாண்புமிகு  சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 

மாண்புமிகு பக.சுஜித் சஞ்ஜை தபபரரா, மாண்புமிகு சாகர காாிைவசம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன்.  

சகபக்குழு  
 

மாண்புமிகு மஹிந்த ைாப்பா அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர, 

மாண்புமிகு பிைல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) (திருமதி) சீதா அரம்பபதபால, மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ைன்,  மாண்புமிகு பஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு  சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு 

(பமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட, மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு (திருமதி) 

முதிதா பிாிஸான்தி, மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு மதுர விதானபக, மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல். 
 

ஒழுக்கவிைல் மற்றும் சிறப்புாிகமகள் பற்றிை குழு  

மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிை (தவிசாளர்), மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு விஜித பபருதகாட, மாண்புமிகு கனக 

பஹரத், மாண்புமிகு அனுராத ஜைரத்ன, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜைதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல, மாண்புமிகு 

ஜீ.ஜீ. தபான்னம்பலம், மாண்புமிகு பவலு குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) பகாகிலா குைவர்தன, மாண்புமிகு பிரமித்த 

பண்டார ததன்னபகான், மாண்புமிகு ஷான் விஜைலால் த சில்வா, மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க, மாண்புமிகு 

(பபராசிாிைர்) ரஞ்சித் பண்டார,. 
 

அரசாங்க கைக்குகள் பற்றிை குழு  

மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) திஸ்ஸ விதாரை (தவிசாளர்), மாண்புமிகு துமிந்த  திசாநாைக்க, மாண்புமிகு தைாசிறி ஜைபசகர, 

மாண்புமிகு லசந்த அலகிைவன்ன, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்பள, மாண்புமிகு 

தசஹான் பசமசிங்க, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர, மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாைக்க, மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு உதை கம்மன்பில, மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா, மாண்புமிகு அபசாக் அபபசிங்க, மாண்புமிகு புத்திக 

பத்திரை, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில், மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், 

மாண்புமிகு பஹசா விதானபக, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) உபுல் கலப்பத்தி, மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர, 

மாண்புமிகு வீரசுமன வீரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ரஞ்சித் பண்டார. மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி 

அமரசூாிை.   

அரசாங்க தபாறுப்புமுைற்சிகள் பற்றிை குழு 

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

மாண்புமிகு பராஹித அபபகுைவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் வீரபசகர, மாண்புமிகு ஜைந்த சமரவீர, மாண்புமிகு 

இந்திக அநுருத்த பஹரத், மாண்புமிகு டி.வி.சானக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவா, மாண்புமிகு றவுப் 
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ஹகீம், மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் பிபரமஜைந்த, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாைக்க, மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக 

ரைவக்க, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, 

மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜைமஹ, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு பிபரம்நாத் சி. ததாலவத்த, மாண்புமிகு 

சாைக்கிைன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு மதுர விதானபக, மாண்புமிகு சாகர காாிைவசம். 
 

அரசாங்க நிதி பற்றிை குழு  
 

மாண்புமிகு அநுர பிாிைதர்ஷன ைாபா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் 

வீரபசகர, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாைக்க, மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த பஹரத், 

மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவா, மாண்புமிகு விஜித பஹரத், மாண்புமிகு டிலான் தபபரரா, மாண்புமிகு குமார 

தவல்கம, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு மனுஷ நாைாைக்கார, மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், 

மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) கவிந்த பஹஷான் ஜைவர்தன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு பிரமித்த 

பண்டார ததன்னபகான், மாண்புமிகு இசுரு ததாடன்தகாட, மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ரஞ்சித் பண்டார, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன். 

தபாது மனுக்கள் பற்றிை  குழு   
 

மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார (தவிசாளர்), மாண்புமிகு காமினி தலாக்குபக, மாண்புமிகு தைாசிறி ஜைபசகர, மாண்புமிகு நிமல் 

லான்சா, மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர, மாண்புமிகு ச. விைாபைந்திரன், மாண்புமிகு பதனுக விதானகமபக, மாண்புமிகு 

ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு இம்திைாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு மனுஷ 

நாைாைக்கார, மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு அபசாக்க பிாிைந்த, மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், 

மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபசன, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி 

விபஜரத்ன, மாண்புமிகு வருை லிைனபக, மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ 

குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன்,  மாண்புமிகு நிபுை ரைவக, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ  

உைர் பதவிகள் பற்றிை குழு 
 

 மாண்புமிகு மஹிந்த ைாப்பா அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

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

(கலாநிதி) பந்துல குைவர்தன, மாண்புமிகு தகதஹலிை றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) ரபமஷ் பதிரை, 

மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்துபுள்பள, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாைக்க, மாண்புமிகு 

பஜான் தசனவிரத்ன, மாண்புமிகு அநுர பிாிைதர்ஷன ைாபா, மாண்புமிகு விஜித பஹரத், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், 

மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுபகாரல, பீல்ட் மார்ஷல் மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா, மாண்புமிகு உதை கம்மன்பில, 

மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன்.  

இகைப்புக் குழு 
 

மாண்புமிகு மஹிந்த ைாப்பா அபபவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரன்ஜித் சிைம்பலாபிடிை, மாண்புமிகு அங்கஜன் 

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

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

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

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

மாண்புமிகு தகதஹலிை றம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு டலஸ் அைஹப்தபரும, மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை ராஜபக்ஷ, 

மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர, மாண்புமிகு எஸ்.எம். சந்திரபசன, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக, மாண்புமிகு 

வாசுபதவ நாைாைக்கார, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) ரபமஷ் பதிரை, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க, மாண்புமிகு 

பராஹித அபபகுைவர்தன, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத் 

வீரபசக்கர, மாண்புமிகு தாரக பாலசூாிை, மாண்புமிகு சஜித் பிபரமதாஸ, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு 

அநுர பிாிைதர்ஷன ைாபா, மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) திஸ்ஸ விதாரை, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு உதை 

கம்மன்பில,  மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) சாித்த பஹரத்.   

பின்வாிகச உறுப்பினர் குழு   
 

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

பநாகராதலிங்கம், மாண்புமிகு தசல்வராசா கபஜந்திரன், மாண்புமிகு வருை லிைனபக, மாண்புமிகு கபில அதுபகாரல, 

மாண்புமிகு எம். உதைகுமார், மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு கருைாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு 

நாலக பண்டார பகாட்படதகாட, மாண்புமிகு (பமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிை, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மபசன, 

மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன், மாண்புமிகு பராஹை பண்டார, மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாைக்க, மாண்புமிகு 

சாைக்கிைன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாைக்க. 
  

சட்டவாக்க நிகலைிைற் குழு   
மாண்புமிகு ரன்ஜித் சிைம்பலாபிடிை (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், 

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு தமாஹான் பிாிைதர்ஷன த 
சில்வா, மாண்புமிகு சிசிர ஜைதகாடி, மாண்புமிகு (கவத்திை 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 காாிைவசம், 
மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி) ஜைந்த வீரசிங்க.  
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அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழுக்கள் 
  

  

பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ஜீ.எல்.பீாிஸ், மாண்புமிகு அநுர பிாிைதர்ஷன ைாபா, மாண்புமிகு அநுர திஸாநாைக்க, பீல்ட் மார்ஷல் 

மாண்புமிகு சரத் தபான்பசகா, மாண்புமிகு டிரான் அலஸ், மாண்புமிகு (பமஜர்) பிரதீப் உந்துதகாட.   
  

நிதி அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரைவக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, 

மாண்புமிகு ஜகத் குமார சுமித்ராரச்சி, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. சஹன் பிரதீப் விதான, மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) 

ரஞ்சித் பண்டார.   
  

புத்தசாசன, சமை மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலி குமாரசிங்க, மாண்புமிகு கைந்த கருைாதிலக்க,  

மாண்புமிகு புத்திக பத்திரை, மாண்புமிகு (வை.) அத்துரலிபை ரதன பதரர், மாண்புமிகு பக.பி.எஸ். குமாரசிறி, 

மாண்புமிகு தகவிந்து குமாரதுங்க. 
  

நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடகமப்பு அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்பத, 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.  

தவளிநாட்டு அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு 

மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ஜீ.எல். பீாிஸ் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிை, மாண்புமிகு பிைங்கர ஜைரத்ன,  

மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) கவிந்த பஹஷான் ஜைவர்தன, மாண்புமிகு சாைக்கிைன் ராஜபுத்திரன் இராசமாைிக்கம், 

மாண்புமிகு காமினி வபலதபாட, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுபரன் ராகவன். 

கல்வி அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு ரபமஷ் பத்திரை (தவிசாளர்),  மாண்புமிகு பிைல் நிஷாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) (திருமதி) சீதா 

அரம்பபதபால, மாண்புமிகு சுபரன் ராகவன், மாண்புமிகு ஜைந்த தகட்டதகாட, மாண்புமிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், 

மாண்புமிகு அனுப பஸ்குவல், மாண்புமிகு ைதாமிைீ குைவர்தன, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிை. 

சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) சன்ன ஜைசுமன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிசிர ஜைதகாடி, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) 

கைாஷான் நவனந்த, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) ராஜித பசனாரத்ன, மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) திஸ்ஸ விதாரை, 

மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம், மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ. 

ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு விதுர விக்ரமநாைக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பஜான் தசனவிரத்ன, மாண்புமிகு ஜகத் புஷ்பகுமார, மாண்புமிகு 

வடிபவல் சுபரஷ், மாண்புமிகு பவலு குமார், மாண்புமிகு (சனாதிபதி சட்டத்தரைி)  ஜைந்த வீரசிங்க. 

சுற்றாடல் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு நசீர் அஹமட் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கமத்திாிபால சிறிபசன, மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும, மாண்புமிகு 

துஷார இந்துனில் அமரபசன, மாண்புமிகு வசந்த ைாப்பாபண்டார, மாண்புமிகு (திருமதி) மஞ்சுலா திசாநாைக்க. 

வனசீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாைக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (திருமதி) பராஹினி குமாாி விபஜரத்ன, மாண்புமிகு கபில 

அதுபகாரல, மாண்புமிகு சாமர சம்பத் தசநாைக்க, மாண்புமிகு கிங்ஸ் தநல்சன்,  மாண்புமிகு குமாரசிறி ரத்னாைக்க. 
 

கமத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்பர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு டீ.பீ.பஹரத், மாண்புமிகு சாந்த பண்டார, மாண்புமிகு பக. காதர் 

மஸ்தான், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார, மாண்புமிகு சிவஞானம் சிறீதரன், மாண்புமிகு உதைகாந்த 

குைதிலக்க, மாண்புமிகு குலசிங்கம் திலீபன், மாண்புமிகு உபுல் மபஹந்திர ராஜபக்ஷ. 

நீர்ப்பாசன அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிறிபால கமலத், மாண்புமிகு அநுராத ஜைரத்ன, மாண்புமிகு டிலான் 

தபபரரா, மாண்புமிகு நாலக பண்டார பகாட்படதகாட, மாண்புமிகு டப்ளியூ.எச்.எம். தர்மபசன,  மாண்புமிகு நிமல் 

பிைதிஸ்ஸ, மாண்புமிகு பராஹை பண்டார. 

கடற்தறாைில் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு டி.வி. சானக,  மாண்புமிகு ஏ. எல். எம். அதாஉல்லா, மாண்புமிகு 

விஜித பஹரத், மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி, மாண்புமிகு கருைாதாஸ தகாடிதுவக்கு, மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) 

உபுல் கலப்பத்தி. 
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நீர்  வைங்கல் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு தமாஹான் பிாிைதர்ஷன த சில்வா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சனத் நிசாந்த, மாண்புமிகு றவூப் ஹகீம், மாண்புமிகு 

ஜைரத்ன பஹரத், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு சம்பத் அதுபகாரல, மாண்புமிகு (திருமதி) ராஜிகா 

விக்கிரமசிங்ஹ. 

மின்சக்தி அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சு சார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு சாரதீ துஷ்மந்த, மாண்புமிகு பக. சுஜித் 

சஞ்ஜை தபபரரா, மாண்புமிகு பீ.கவ.ஜீ. ரத்னபசக்கர, மாண்புமிகு சமன்பிாிை பஹரத். 

வலுசக்தி அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு கஞ்சன விபஜபசகர (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சந்திம வீரக்தகாடி, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜைமஹ, 

மாண்புமிகு ஜைந்த தகட்டதகாட, மாண்புமிகு பஹஷா விதானபக, மாண்புமிகு குைதிலக ராஜபக்ஷ 

துகறமுகங்கள் மற்றும் கற்பற்றுகற அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு பிரமித பண்டார ததன்னபகான் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு திஸ்ஸ அத்தநாைக்க, மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து, 

மாண்புமிகு கா. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு சிவபநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு டீ. வீரசிங்க. 

தநடுஞ்சாகலகள் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு கனக பஹரத் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சிவபநசதுகர சந்திரகாந்தன், மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு 

(கலாநிதி) வீ. இராதாகிருஷ்ைன்,  மாண்புமிகு அமரகீர்த்தி அதுபகாரல, மாண்புமிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன, மாண்புமிகு 

எச். நந்தபசன. 

பபாக்குவரத்து அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு  திளும் அமுணுகம, (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (திருமதி) டைனா கமபக, மாண்புமிகு எஸ். பீ. திசாநாைக்க, 

மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு அபசாக் அபபசிங்க, மாண்புமிகு தமாஹமட் முஸம்மில், மாண்புமிகு மதுர 

விதானபக. 

இகளஞர் மற்றும் விகளைாட்டுத்துகற அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு பதனுக விதானகமபக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ச. விைாபைந்திரன், மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு 

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

சுற்றுலாத்துகற அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு டி.வி. சானக, மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா, மாண்புமிகு எம். 

உதைகுமார், மாண்புமிகு (திருமதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ, மாண்புமிகு (பமஜர்) சுதர்ஷன ததனிபிடிை, மாண்புமிகு 

நிபுை ரைவக. 

வர்த்தக அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு தசஹான் பசமசிங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அபசாக பிாிைந்த, மாண்புமிகு பறாஹை திஸாநாைக்க, மாண்புமிகு 

புத்திக பத்திரை, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன், மாண்புமிகு நலின் பர்னாந்து, மாண்புமிகு மர்ஜான் பளீல். 
 

ககத்ததாைில் அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு திளும் அமுணுகம (தவிசாளர்), மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்பத, மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைவீர, மாண்புமிகு 

எஸ்.எம்.எம். முஸ்ஸாரப், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு பிபரமலால் ஜைபசக்கர, மாண்புமிகு சமிந்த 

விபஜசிறி, மாண்புமிகு யூ.பக. சுமித் உடுகும்புர, மாண்புமிகு லலித் வர்ை குமார. 

தவகுசன ஊடக அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  

மாண்புமிகு (கலாநிதி) நாலக தகாடபஹவ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இம்திைாஸ் பாகிர் மாகார், மாண்புமிகு சாந்த பண்டார, 

மாண்புமிகு மனுஷ நாைாைக்கார, மாண்புமிகு உத்திக பிபரமரத்ன, மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) சாித்த பஹரத். 

தபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு  
மாண்புமிகு பிரசன்ன ரைதுங்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாைக்க, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜைமஹ, மாண்புமிகு 

முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு அகில எல்லாவல, மாண்புமிகு பிரமித்த பண்டார ததன்னபகான்.  

தபாருளாதாரக் தகாள்கககள் மற்றும் திட்டச் தசைற்படுத்துகக அலுவல்கள் பற்றிை அகமச்சுசார் ஆபலாசகனக் குழு   

மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சுசில் 

பிபரமஜைந்த, மாண்புமிகு நிபராஷன் தபபரரா, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு எம். டப்ளியு. டீ. 

சஹன் பிரதீப் விதான.  
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விபசட குழுக்கள் 
 

 

இலங்ககைில் பாலின அடிப்பகடைிலான பாகுபாடுகள் மற்றும் தபண்களின் உாிகம மீறல்கள் குறித்துச் சிறப்புக் கவனம் 

தசலுத்துவதன்மூலம் பாலின ஒப்புரவு மற்றும் சமத்துவத்கத உறுதி தசய்தல் பற்றி ஆராய்ந்து அதன் விதப்புகரககளப் 

பாராளுமன்றத்திற்கு அறிக்ககைிடுவதற்கான ததாிகுழு 

மாண்புமிகு (கவத்திை கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்பள (தவிசாளர்), மாண்புமிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, 

மாண்புமிகு (பபராசிாிைர்) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு பிைல் நிஷாந்த 

த சில்வா, மாண்புமிகு (கவத்திை 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. 

உதைகுமார், 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 திசாநாைக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) (தசல்வி) ஹாினி அமரசூாிை, மாண்புமிகு (திருமதி) டைனா கமபக.   

 

பதர்தல் சட்டங்கள் மற்றும் பதர்தல் முகறகம ததாடர்பாகப் தபாருத்தமான சீர்திருத்தங்ககள அகடைாளங்காண்பதற்கும் 

பதகவைான திருத்தங்ககளப் பாிந்துகரப்பதற்குமான ததாிகுழு 

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

மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் பதவானந்தா, மாண்புமிகு தபஸில் பராஹை 

ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு எம்.யூ.எம். அலி சப்ாி, மாண்புமிகு ஜீவன் ததாண்டமான், மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு 

அநுர திஸாநாைக்க, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ, மாண்புமிகு கபீர் ஹஷீம், மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத்தும 

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

காாிைவசம். 

 

தற்பபாதுள்ள அகமச்சுக்களின்கீழ் உள்வாங்கப்படாத அரச நிறுவனங்களால் பாராளுமன்றத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற 

விடைங்கள் ததாடர்பில் ஆராய்வதற்கான ததாிகுழு 

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

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

சபாநாைகர் - மாண்புமிகு  மஹிந்த ைாப்பா அபபவர்தன 

பிரதிச் சபாநாைகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் - மாண்புமிகு ரன்ஜித் சிைம்பலாபிட்டிை 

குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
  
 

பிரதான அலுவலகத்தர் 
 

பாராளுமன்றச் தசைலாளர் நாைகம்  -   திரு. டபிள்யு. பி. டி. தசநாைக்க  

பதவிைைித் தகலகம அதிகாாியும் பாராளுமன்ற பிரதிச் தசைலாளர் நாைகமும்  - திருமதி பக.ஏ. பராஹைதீர 

உதவிச் தசைலாளர் நாைகம்  - திரு. பக.ஏ.ாி.பக. ஜைதிலக  

  

 

பாராளுமன்றச் தசைலாளர் நாைகத்தின் அலுவலகம் 

 

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

உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்பகான்,திரு. ஈ.பஜ. ஞானதிலக்க, தசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள்யு. 

குைபசகர  
 

 

உள்ளகக் கைக்காய்வு அலுவலகம்  

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

பிரதான உத்திபைாகத்தர் - திரு. டி. ஆர். எஸ். பர்னாந்து 

பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள் - திரு. எச். ஆர். சீ. சில்வா, திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா  

 
 

பகடக்கலச் பசவிதர் திகைக்களம் 
 

பகடக்கலச் பசவிதர் - திரு. நபரந்திர பர்னாந்து 

பிரதிப் பகடக்கலச் பசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜைரத்ன 

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

திரு. ஏ.ாி.எஸ். புஷ்பகுமார, திரு. ஜி.எம்.ஜி. பிாிைந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.டி.ாி.                       

திலகசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திரு. யு.டி.எம்.எம். விபஜசிங்ஹ (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்); திருமதி என். 

ஏ. தர்மதாஸ (ததாகலபபசிப் பாிவர்த்தகன பமற்பார்கவைாளர்) 
 
 

நிருவாகத் திகைக்களம் 

பைிப்பாளர் (நிருவாகம்)  -  தசல்வி ஜி. தட்சைராைி 

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

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

எஸ்.பி.கமபக (பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. பஹவா ஆரச்சி, திருமதி ஜி.என்.டி. திலகரத்ன, திரு. எச்.யு.பீ. 

குமார, திருமதி. டி.எம்.டி. அைகபகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி பக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிபகா, திருமதி 

பக.ஐ.எம். தபபரரா, திருமதி ஏ.என்.டி. குைரத்ன, திருமதி டபிள்யு. எஸ். கவ. தசாய்சா (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); 
திருமதி ஆர்.ஆர்.பி.டி.பக. ஜைதிலக (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்); திருமதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குைபசகர, திருமதி 

டபிள்யு.ஆர்.ஜீ.எஸ். சாமலி (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்கள்) 

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

உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திரு. பக.எஸ். சில்வா (சிபரஷ்ட 

உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்) 

மனிதவள அபிவிருத்தி அலுவலகம் - திருமதி எம். என். விதானபக (பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திரு. பி. பக. டி. எல். டபிள்யு 

விபஜகுைவர்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்), திருமதி பி. டபிள்யு. பக. பஜ. பவலாரத்ன, திருமதி ஜீ. பக. எஸ். 

பிாிைதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி சீ. எஸ். சீ. தபான்பசகா (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்) 

தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திருமதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி,  திருமதி ாி.டபிள்யு.ஏ. ஜைரத்ன 

(சிபரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்கு மரபு உத்திபைாகத்தர்கள்)  திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாைாைக்கார (சிபரஷ்ட உதவிப் 

பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திபைாகத்தர்) 
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பபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு.எஸ். பீ. குலுகம்மன (உதவிப் பைிப்பாளர் நிர்வாகம்); திரு. எச். எம். எல். ஏ. சமரநாைக்க 

(பபாக்குவரத்து உத்திபைாகத்தர்); திருமதி ஐ. சீ. பக. ரைசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்) திரு. டபிள்யு.ஜீ.எஸ். சாந்த, 

திரு. எம்.ஆர்.பீ.பசனாரத்ன, திரு. ஏ.ஜீ.ஆர்.பக. அபபரத்ன (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்கள்); திரு. ஆர்.பி.எச். குலரத்ன 

(உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்) 

தகவலறிவதற்கான உாிகம பற்றிை அலகு -  திருமதி டி.பீ.ஏ.பீ.எச். குலதுங்க (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்) 

சிபரஷ்ட சுருக்தகழுத்தாளர்கள் -  திரு. எச்.பி.சீ.எஸ். திலகரத்ன, திரு. ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ 

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

சீ.பிாிைதர்ஷினி 

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

எம்.எம். ஹலீம்டீன் 

பங்களா முகாகமைாளர் -   

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

ஆவைப்படுத்தல்  பமற்பார்கவைாளர்  -  திரு. எஸ்.வீ. தபாக்கலதவல  

 

 

ஹன்சாட்  திகைக்களம் 

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிைர்  -  திருமதி சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா 

ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாிைர்கள் - திருமதி எஸ்.பக.எம்.டபிள்யு. சமரபசகர,  ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். லின்னாஸ், தசல்வி எச்.ஜி. 

பூஜிகா  

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாிைர்கள் -  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 வர்ைசூாிை, திரு. எச்.ஜி. லக்ஷித, திருமதி, பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாிைங்கிகா, திருமதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா.  

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

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

சில்வா, திருமதி ஈ.எச். டபிள்யு. இரங்கிகா, திருமதி ாி.ாி. குமாநாைக்க, 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 அறிக்ககைாளர்கள் - 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. 
பிாிைதர்ஷனி, திருமதி டப்ளியூ.ஜீ.பீ.ஆர். சமன்மலீ, திருமதி ஆர்.எஸ். அலஹப்தபரும, திருமதி எச்.ஜீ.மதுகா சிதாாி.  

சிபரஷ்ட குழு அறிக்ககைாளர் – திருமதி பீ.ஜி.பக.என். மிஹிாி, திருமதி பஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா 

குழு அறிக்ககைாளர்கள் –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  உத்திபைாகத்தர்கள் -  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 பமற்பார்கவைாளர் –  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 உத்திபைாகத்தர்) திருமதி டி.சீ.எஸ். ரூபசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்), திருமதி ஆர். ஏ. எம். டி. அல்விஸ், 

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, திருமதி எல். டி. எச். தமால்லிதகாட (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்), திரு. என்.டி.எச்.டி. 

தபபரரா, திருமதி டபிள்யு.டபிள்யு.எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாைக்க (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்கள்) 

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

பஹரத் (பிரதான உத்திபைாகத்தர்); தசல்வி ஏ.பீ.பக.பக.பீ. திலகரத்ன, திருமதி எம்.ஈ.பக.பக. பர்னாந்து, திருமதி ஈ.ஏ.என்.எம். 

எதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி எல்.ஏ. ரைவீர, திருமதி ஏ.ஐ.பி. வீரதுங்க, திருமதி 

டி.ஆர்.ஏ.எம்.டி. தசவ்வந்தி, திரு. ாீ.ஜீ. பாலசூாிை, திரு. ாீ.எச்.என்.யு. திாிமான்ன, திரு. டி. ஏ. எம். பத்பதவிதான (பாராளுமன்ற 
உத்திபைாகத்தர்கள்) 
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உைவு வைங்கல் கைக்குகள் அலுவலகம் -  திரு. ஐ.எம்.ஏ.பக. இதிாிசிங்ஹ (உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்)  

சிபரஷ்ட  களஞ்சிை உத்திபைாகத்தர்  - திரு. பக.டி. கபில 

ஏற்கும் உத்திபைாகத்தர் - திரு. பீ. பக. சம்பத் 

சிறாப்பர் –  திரு. எம்.ஜீ.என்.ஜீ. தர்மபசன 

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

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

களஞ்சிைக் காப்பாளர் -  

 

இகைப்புப்  தபாறிைிைலாளர்  திகைக்களம் 
 

இகைப்புப் தபாறிைிைலாளர்  -  திரு. டி.எல்.டி. அதிகாாி 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ததாைில்நுட்ப உத்திபைாகத்தர்கள் (சிவில்)  - திருமதி எச்.டி. ஜைதகாடி, திரு. பீ. ஆர். விக்கிரமஆரச்சி 
 

 

 

 

 

உைவு வைங்கல், வீடு  பராமாிப்புத் திகைக்களம் 

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

நிகறபவற்றுச் சகமைற்காரர்  - திரு. எல். பக. சி.எஸ். கஜநாைக்க 

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

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

பிரதி உைவு, பான முகாகமைாளர் -  திரு. டபிள்யு. எஸ். எஸ். தபபரரா 

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

உதவி வீடு பராமாிப்பாளர்  - திரு. எம்.டி. தபபரரா 

உைவுச்சாகல முகாகமைாளர்கள் -  திரு. பக.ஏ.டி.ஏ. விபஜசிறி, திரு. பக.ஏ.ஏ. ஜைந்த,  திரு. எல்.பீ. தபபரரா, திரு. எம்.பக.என். 

தமிந்த, திரு. பக. எஸ்.சுமைவீர, திரு. எம். ஜீ. யு. ஜைசிறி, திரு. எஸ். ஏ. என்.  பசனாதீர  

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

சிபரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு பமற்பார்கவைாளர்கள் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருைாரத்ன, திரு. பக.என். பஸ்நாைக்க, திரு. எஸ்.டி. 

ரத்னசிறி 

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

உைவு, பான பமற்பார்கவைாளர்கள் – திரு. பி.எம்.சி. தபபரரா, திரு. ஜீ.டி. அனில், திரு. டபிள்யூ.என்.ஆர். விஜைவர்தன, திரு. 

டி.எச்.பி.பி. பத்மசிறி, திரு. என்.டபிள்யு.எம். டியுாின், திரு. எச்.டி.ாீ. பிாிைந்த, திரு. ஏ.டி.டி.எஸ். குைபசக்கர, திரு. எஸ்.பஜ. கமபக, 

திரு. எச்.ஆர்.பக.எஸ்.பக. பீாிஸ், திரு. டபிள்யு. டி. எஸ்.ஆர். குமார, திரு. பஜ.ஏ. எஸ். பக. தஜைதகாடி, திரு. டி. எஸ். பறாஹன, 

திரு. யு. ஏ. டி. நிஷாந்த 

சகமைலகற வைங்கல் பமற்பார்கவைாளர் -  திரு. ஜி.ஏ. விபஜசிங்க 

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

டபிள்யு.எம்.பீ.சீ.சீ. வல்கம 

முன்னிகலச் சகமைற்காரர்கள் - திரு. பஜ.எம்.ஆர். பிபரமலால், திரு. பக.டி. பிைசிறி, திரு.எச். விபஜசிறி, திரு. ஏ.ஏ.டி. சுரங்க, திரு. 

பக.வீ.ஏ. ஜைவர்தன, திரு. டபிள்யு. ஆர். ஜீ.ஏ.பி. தபட்ாிக், திரு. ஆர். எம். எம். சிறிமல்,   திரு. ஜீ. எஸ். பி. சுரவீர, திரு. பீ. ஏ. பி. 

புஷ்பகுமார, திரு. டி. ஏ. ஏ. அமரதுங்க 

சிபரஷ்ட உதவிப்  பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மபசன 
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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 உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி வீ.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரை, திரு. 

ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரைவக (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்);  திருமதி ஏ.சி.எப். நுஸ்ரத் (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்); 

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

கிாிஸாந்த (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்கள்) 
  

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

உத்திபைாகத்தர்); ஜனாப் பஜ. நசீர்டீன் (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திருமதி பக.சீ.பக. பீாிஸ், திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என். 

ஜிைாவனி (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திரு. பஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர, தசல்வி டி.ஆர்.பக. ரைசிங்ஹ  (பாராளுமன்ற 

உத்திபைாகத்தர்கள்) 
  

குழு அலுவலகம் - திருமதி சீ.ஐ. திசாநாைக்க (உதவிப் பைிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. பக. பி. சந்தன (பிரதான உத்திபைாகத்தர்); 

திருமதி யு. என். பண்டித (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திரு.ஆர்.சி.விஜைதிலக, திரு. டி. ஜீ. எம். எஸ். எம். ததஹிகஹலந்த, 

திருமதி டபிள்யு. எம். எல். எம். வீரசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி எச்.என். பர்னாந்துபுள்பள 

(பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்) 
  

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

ஏ.சீ.பீ. சூாிைப்தபரும (உதவிப் பைிப்பாளர்கள் - நிருவாகம்); திருமதி சி.எம். புலத்சிங்ஹல, திருமதி சீ.எம். சுபசிங்க (பிரதான 

உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி பி.பஜ. அபபசிங்க, ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); திருமதி ஜீ. 

ஆர். யு. கமபக, திருமதி டபிள்யு. எல். எஸ். டி. த அல்விஸ், திரு. பக.எம்.ஜீ.பக. ஜைவர்தன, திருமதி யு.எம்.எஸ். பிரபாஷினி 

(உதவிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); 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 

உத்திபைாகத்தர்கள்)  
  

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

சமரதிவாகர (பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திருமதி எஸ்.டபிள்யு.ாி.ஆர். த சில்வா, திருமதி பஜ. ஏ. டி. ஜைசிங்ஹ  (பிரதிப் பிரதான 

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

எச்.சி.பக. புத்திகா (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்கள்) 
  

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

டபிள்யு.டபிள்யு.என்.என்.சீ. பர்னாந்து (பிரதான உத்திபைாகத்தர்); திருமதி எம். பக. எஸ். டி. அல்விஸ், திருமதி. ஐ. பக. 

சமரபசக்கர, திருமதி டி.வீ.ஓ. வீரபகான் (பிரதிப் பிரதான உத்திபைாகத்தர்கள்); தசல்வி ஆர்.எம்.டி.பக. பிாிைதர்ஷனி (உதவிப் 

பிரதான உத்திபைாகத்தர்), தசல்வி டி. ஐ.ாி. சரத்சந்திர (பாராளுமன்ற உத்திபைாகத்தர்) 
 

நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸிைாத் அஹமட் 

பிரதி  நூலகர்  - தசல்வி பக.டி.எஸ். விபஜநாைக்க 

உதவி நூலகர்  -  திரு. ஜி. ரத்நாைக்க 

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

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

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திபைாகத்தர்  - திரு. ஜி.குமாநாைக்க 

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

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

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

பாராளுமன்ற பிரதிப் பிரதம உகரதபைர்ப்பாளர்கள் -  திரு. பஜ.ஏ.எஸ்.பீ. தபபரரா, திரு. சி.பஜ. கருைாரத்ன  

சிபரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபைர்ப்பாளர்கள்: 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. ஹீந்ததனிை,  திரு. பீ.எல்.பீ.எல். 

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

எம்.எச்.எம். ராமிஸ்,  திருமதி ஏ.எல்.ஏ.டி. தியுமினி, திரு. ஈ.ஏ. அமரபசன, திரு. ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாைக்க 

பாராளுமன்ற உகரதபைர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மபக,  ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, ஜனாப் எம்.ஐ.எம். பாஸி,  

திரு. என்.பஜ. விக்ரமபக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுகஸன், ஜனாப் பி.எம். ரஸீல், திரு. எஸ். பிரதீப் 
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தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவத் திகைக்களம் 

 

 

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

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

முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் – திரு. சி.பஜ. வில்பலாரஆரச்சி 

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

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

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

இகைைத்தள, வகலைகமப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் –  திரு. என்.ஜி.எல்.எஸ். கருைாதிலக்க 

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

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

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

சிபரஷ்ட இகைைத்தளப் பதிப்பாசிாிைர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எல். கீகனபக 

சிபரஷ்ட இகைைத்தளப் பதிப்பாசிாிைர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) –  ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 

சிபரஷ்ட உதவி கைினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் –  திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குபர 

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

உதவிப் பிரதான   உத்திபைாகத்தர் –  திரு. டபிள்யு.வீ.ஆர். விக்ரமரத்ன  

சிபரஷ்ட கைினி இைக்குநர்கள் –  திருமதி பி. தஜகன்ைா, திரு. பஜ.எஸ். தகாலம்பபக, திருமதி பக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, 

திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பிைதுங்க, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிபரமசிறி, திரு. பக.பீ.பீ.எஸ். பராமவர்தன, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜைருக்சி, 

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

சிபரஷ்ட கைினித் ததாைில்நுட்பவிைலாளர்கள் – திரு. ஜி.எம்.டி. தபபரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்ைஜித்  

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

  

 

ததாடர்பாடல் திகைக்களம் 

 

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

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

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

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) 
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Weerasinghe, PC 

 

 
 

MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES 
  

Ministerial Consultative Committee on Defence 
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Field 

Marshal Sarath Fonseka, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Major) Pradeep Undugoda 

Ministerial Consultative Committee on Finance 
The Hon. M.U.M. Ali Sabry (Chairman), The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Harsha de Silva, The 

Hon. Jagath Kumara Sumithraarachchi, The Hon. M.W.D. Sahan Pradeep Withana, The Hon. (Prof.) Ranjith Bandara 

Ministerial Consultative Committee on Buddhasasana, Religious and Cultural Affairs 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe, The Hon. Gayantha 

Karunatilleka, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. K.P.S. Kumarasiri, 
The Hon. Gevindu Cumaratunga 

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

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

Ministerial Consultative Committee on Foreign Affairs  
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Tharaka Balasuriya, The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. (Dr.) 

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

Ministerial Consultative Committee on Education 
The Hon. Ramesh Pathirana (Chairman), The Hon. Piyal Nishantha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola, 

The Hon. (Dr.) Suren Raghavan, The Hon. Jayantha Ketagoda, The Hon. Charles Nirmalanathan, The Hon. Anupa 
Pasqual, The Hon. Yadamini Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Ms.) Harini Amarasuriya 

Ministerial Consultative Committee on Health 
The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana (Chairman), The Hon. Sisira Jayakody, The Hon. (Dr.) Gayashan Nawananda, The 

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

Ministerial Consultative Committee on Labour 
The Hon. Vidura Wickramanayaka (Chairman), The Hon. John Seneviratne, The Hon. Jagath Pushpakumara, The Hon. 

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

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

Thushara Indunil Amarasena, The Hon. Wasantha Yapabandara, The Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake 
 
 

Ministerial Consultative Committee on Wildlife and Forest  Resources Conservation 
The Hon. Wimalaweera Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna, The Hon. Kapila 

Athukorala, The Hon. Chamara Sampath Dasanayake, The Hon. Kins Nelson, The Hon. Kumarasiri Rathnayaka  
 

Ministerial Consultative Committee on Agriculture 
The Hon. Janaka Wakkumbura (Chairman), The Hon. D.B. Herath, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. K. Kader 

Masthan, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sivagnanam Shritharan, The Hon. Udayakantha 
Gunathilaka, The Hon. Kulasingam Dhileeban, The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha   

 

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

Perera, The Hon. Nalaka Bandara Kottegoda, The Hon. W.H.M. Dharmasena, The Hon. Nimal Piyathissa, The Hon. 
Rohana Bandara  
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Ministerial Consultative Committee on Fisheries 
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. D.V. Chanaka, The Hon. A.L.M. Athaullah, The Hon. Vijitha 

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

Ministerial Consultative Committee on Water Supply 

The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva (Chairman), The Hon. Sanath Nishantha, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. 
Jayarathna Herath, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Sampath Athukorala, The Hon. (Mrs.) Rajika 
Wickramasinghe 

 

Ministerial Consultative Committee on Power 

The Hon. Kanchana Wijesekera (Chairman), The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Sarathi Dushmantha, The Hon. K. Sujith 
Sanjaya Perera, The Hon. B.Y.G. Rathnasekara, The Hon. Samanpriya Herath 

 

Ministerial Consultative Committee on Energy 

The Hon. Kanchana Wijesekera (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The 
Hon. Jayantha Ketagoda, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. Gunathilaka Rajapaksha 

 

Ministerial Consultative Committee on Ports and Shipping 
The Hon. Premitha Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Harin Fernando, The Hon. K. 

Kader Masthan, The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan, The Hon. D. Weerasingha 

 

Ministerial Consultative Committee on Highways 

The Hon. Kanaka Herath (Chairman), The Hon. Sivanesathurai Santhirakanthan, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. 
(Dr.) V. Radhakrishnan, The Hon. Amarakeerthi Athukorala, The Hon. Sanjeeva Edirimanna, The Hon. H. Nandasena 

 

Ministerial Consultative Committee on Transport 

The Hon. Dilum Amunugama (Chairman), The Hon. (Mrs.) Diana Gamage, The Hon. S.B. Dissanayake, The Hon. 
Kumara Welgama, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Mohomad Muzammil, The Hon. Madhura Withanage 

 

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

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

Ministerial Consultative Committee on Tourism 
The Hon. Prasanna Ranatunga (Chairman), The Hon. D.V. Chanaka, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. M. 

Udayakumar, The Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe, The Hon. (Major) Sudarshana Denipitiya, The Hon. 
Nipuna Ranawaka 

 

Ministerial Consultative Committee on Trade 
The Hon. Shehan Semasinghe (Chairman), The Hon. Ashoka Priyantha, The Hon. Rohana Dissanayaka, The Hon. 

Buddhika Pathirana, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. Nalin Fernanado, The Hon. Marjan Faleel 
 

Ministerial Consultative Committee on Industries 
The Hon. Dilum Amunugama (Chairman), The Hon. Lohan Rathwaththe, The Hon. Prasanna Ranaweera, The Hon. 

S.M.M. Muszhaaraff, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Chaminda Wijesiri, The 
Hon. U.K. Sumith Udukumbura, The Hon. Lalith Varna Kumara  

Ministerial Consultative Committee on Mass Media 
The Hon. (Dr.) Nalaka Godahewa (Chairman), The Hon. Imthiaz Bakeer Markar, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. 

Manusha Nanayakkara, The Hon. Uddika Premarathne, The Hon. (Prof.) Charitha Herath    
  
 
Ministerial Consultative Committee on Public Security 
The Hon. Prasanna Ranatunga (Chairman), The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The Hon. 

Mujibur Rahuman, The Hon. Akila Ellawala, The Hon. Premitha Bandara Tennakoon 
  

 

Ministerial Consultative Committee on Economic Policies and Plan Implementation 
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. M.U.M. Ali Sabry, The Hon. (Dr.) Susil Premajayantha, The Hon. 

Niroshan Perera, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. W.M.D. Sahan Pradeep Withana 
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SELECT COMMITTEES 

 
 

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

 

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

 

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

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. 
M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Jeevan Thondaman, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. 
Wimal Weerawansa, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Mano Ganesan, 
The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Madhura Withanage, The Hon. Sagara Kariyawasam 

 

Select Committee to Consider the Government Business Presented to Parliament by the Public Institutions that 
Do Not Come under the Purview of the Existing Ministries  
The Hon. Mahinda Rajapaksa (Chairman), The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. 

M.U.M. Ali Sabry, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Govindan Karunakaram 
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PARLIAMENT 
THE SPEAKER -  The Hon. Mahinda Yapa Abeywardana 

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

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Angajan Ramanathan 

  
  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

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

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

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

 

 

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
 

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

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICERS - Mrs. T.M.N.P. Tennakoon, Mr. E.J. Gnanathilake, Miss S.R.W. Gunasekara  

  

 

INTERNAL AUDIT OFFICE 
 

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

PRINCIPAL OFFICER -  Mr. D.R.S. Fernando  

DEPUTY PRINCIPAL OFFICERS -  Mr. H. R. C. Silva, Mrs. H.R. de Zoysa 

   

    

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 

 SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

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

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

Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, (Deputy Principal Officers); Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Assistant Principal Officer); Mr. U.D.M.M. 
Wijesinghe (Parliamentary Officer); Mrs. N.A. Dharmadasa (Telephone Supervisor) 

  
ADMINISTRATION DEPARTMENT 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Miss. G. Thatchanarany 

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

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

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

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT OFFICE – Mrs. M. N. Withanage (Principal Officer); Mr. P. K. D. S. W. Wijegunawardena (Deputy 
Principal Officer); Mrs. B.W.K.J. Welarathne, Mrs. G.K.S. Priyadarshani, (Assistant Principal Officers); Mrs. C.S.C. Fonseka (Parliamentary 
Officer) 

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

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

RIGHT TO INFORMATION UNIT - Mrs. D.P.A.P.H. Kulathunga (Assistant Pr incipal Officer ) 

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

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

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

BUNGALOW MANAGER -    

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

RECORDING SUPERVISOR –    Mr. A. V. Kaggodaarachchi 
  

 

 

 

 

  

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 
 

DIRECTOR (FINANCE) –  Mr. G. Sarath Kumara 

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

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

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

SENIOR STORES OFFICER – Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER –   Mr. B. K. Sampath 

SHROFF – Mr. M.G.N.G. Dharmasena 

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

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

STOREKEEPER –   

  

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

 

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

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER –   Mr. K. K. D. Hannadi 

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

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

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

INSPECTOR (CIVIL) –   Mr. C. U. B. Gamage 

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

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

TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. N.D.C.D. Kannangara, Mr. N.M.S.S. Nawarathne 
TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mrs. H.D. Jayakody, Mr. P. R. Wickramaarachchi 
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

 

 DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) -  Mr. R. H. Edirisinghe 

EXECUTIVE CHEF -   Mr. L.K.C.S. Gajanayake 

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

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

DEPUTY F & B MANAGER -   Mr. W. S. S. Perara 

SOUS CHEF - Mr. D.M.M.M.B. Ulapane 

ASSISTANT HOUSEKEEPER - Mr. M.D. Perera  

RESTAURANT MANAGERS -  Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. L.P. Perera,  Mr. M. K. N. Daminda, Mr. K.S. Sumanaweera, Mr. 
M.G.U. Jayasiri, Mr. S.A.N. Senadheera 

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

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

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

F & B SUPERVISORS - Mr. B.M.C. Perera, Mr. G.D. Anil, Mr. W. N. R. Wijewardena, Mr. D. H. B. B. Pathamasiri, Mr. N. W. M. Turin, Mr. H. 
D. T. Priyantha, Mr. A.D.D.S. Gunasekara, Mr. S.J. Gamage, Mr. H.R.K.S.K.Peiris, Mr. W.D.S.R.Kumara, Mr. J.A.S.K. Jayakody, Mr. D.S. 
Rohana, Mr. U.A.D. Nishantha 

KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR - Mr. G.A. Wijesinghe 

CHEF-DE-PARTIE -   Mr. P.R. Wijesinghe, Mr. B.T.R. Hewamana , Mr. R.P. Helambage, Mr. M.W.W.M.P.C.C. Walgama,  

LEADING COOKS - Mr. J.M.R. Premalal, Mr. K.D. Piyasiri, Mr. H. Wijesiri, Mr. A.A.D. Suranga, Mr. K.V.A. Jayawardene, Mr. W.R.G.A.P. 
Patrick, Mr. R.M.M. Srimal, Mr. G.S.P. Suraweera, Mr. B.A.P. Pushpakumara, Mr. D.A.A.Amarathunga 

SENIOR ASSISTANT  PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. M.M. Dharmasena 
 
 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
 

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

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

BILLS OFFICE -  Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Assistant Director - Administration);  Mr. A.S. De Silva (Principal Officer);  Mr. J. Naseerdeen 
(Deputy Principal Officer);  Mrs. K.C.K. Peiris, Mrs. R.A.D.N. Geyowanee (Assistant Principal Officers); Mr. J.T.L.P. Sameera,  Miss. D.R.K. 
Ranasinghe (Parliamentary Officers) 

COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake,  (Assistant Director - Administration); Mr. K. P. Chandana (Principal Officer); Mrs. U. N. Panditha 
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පූ.භා.් 10.00ට් පාර්ලිමේන්තුව් රැස්් විය.් ්  

කථානායකතුමා් [ගරු් මහින්ද් යාපා් අමේවර්ධන් මහතා]් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් 

මූලාසනාරූඪ් විය. 
 

பாராளுமன்றம் மு.ப.10.00 மணிக்குக் கூடியது.  

ெபாநாயகர் அவர்கள் [மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அபபவர்தன] 

தமைமம வகித்தார்கள். 
 

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

ABEYWARDANA] in the Chair. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අප රට තුළ දැනට පවතින අර්බුද තත්ත්වයට පාර්ලිමේන්තුව 

තුළින් මෙටි ොලීන සහ දීර්ඝ ොලීන විසඳුේ මසවීම සඳහා 2022 

අමරේල් 0 0 0 0ස සහ 0ද නයනයන්දීදී පැවැති පාර්ලිමේන්තු විවාදවීදී 

විවිධ උත්සාහයන් ගනු ීැබුවද0 ඒ සේබන්ධමයන් සාධනීය 

විසඳුමක් ෙරා එළැඹීමට මනොහැකි වූ බව ෙනගාටුමවන් වුවද 

සඳහන් කිරීමට ෙැමැත්මතමි. 

මෙමසේ වුවද0 මේ පිළිබඳව යේ සාධනීය ඉනයරි පියවරක් ගැනීමේ 

අවශ්යතාව මපරදැරි ෙරමගන නවවැි  පාර්ලිමේන්තුව ි මය නනය 

ෙරනු ීබන මේශ්පාීන පක්ෂවී නායෙයන් සහ පාර්ලිමේන්තු 

ෙටයුතු පිළිබඳ ොරෙ සභාමේ සාමාජිෙ මන්ත්රීවරයන්ම  

සහභාගිත්වමයන් 2022 අමරේල් 0 0  සහ 0ය යන නයනවීදී මාම  

රධානත්වමයන් වැිදුරරටත් සාේඡාා ෙරන ීද බව සඳහන් ෙරනු 

ෙැමැත්මතමි. 

ඒ අනුව0 එකී පක්ෂ නායෙයන් සහ පාර්ලිමේන්තු ෙටයුතු 

පිළිබඳ ොරෙ සභාමේ සාමාජිෙ මන්ත්රීවරයන් සම   ඊමේ0 එනේ 

2022 අමරේල් 0 වයවැි  නයන නැවත වරක් පාර්ලිමේන්තුමේදී ස්සව වී 

මමම අර්බුද තත්ත්වය පිළිබඳව වැිද ුරරටත් සාේඡාා කිරීමට මා 

විසින් ෙටයුතු ෙරන ීදී. 

එදීදී දැනට සාමානය නනතාව අතර පවතින මමම 

මනොසන්සුන් තත්ත්වයට දීර්ඝොලීන විසඳුමක් වශ්මයන් නව 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාවක් සේපාදනය කිරීමටත්0 මෙටි ොලීන 

මමන්ම වහාම එළඹිය යුතු විසඳුමක් මීස පසුගිය ොීය පුරාවට 

පසුබෑමට ීක් වූ පාර්ලිමේන්තුමේ බීය ශ්ක්තිමත් කිරීමේ 

ොලීන අවශ්යතාව පදනේ ෙරමගන විසිඑක්වැි  ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාා සශමශ් ධනය පාර්ලිමේන්තුව විසින් යාා පරිනය සේමත 

ෙරගනු ීැබීමට පියවර ගත යුතු බවටත් පක්ෂ නායෙයන් 

ගණනාවක් අදහසව පළ ෙරන ීද බවත් මමදීදී සඳහන් ෙරමි. 

මමම අර්බුද තත්ත්වය තුළ මහනනතාව අමේක්ෂා ෙරන 

අභිීාෂ ඉටු ෙළ හැකි ඇතැේ සාධනීය මය නනා ගණනාවක් 

පිළිබඳවද මමදීදී අවධානය මයොමු විය. [බාධා කිරීේ] Order, 

please! ෙරුණාෙර ඉඳගන්න. 
 

ගරු් හරින්් රනාන්ු ් මහතා්  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

අපි ආණ්ඩුව පිළිගන්මන් නැහැමන්0 ගරු ොානායෙතුමි . 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අමාතයවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් 

විගණොධිපතිවරයාම  අධීක්ෂණයට යටත් කිරීම සඳහා 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව සහ ඊට අදාළ නීති සශමශ් ධනය කිරීම0 

විගණොධිපතිවරයාට මේශ්පාීන පක්ෂ විගණනය කිරීමට හැකි 

වන පරිනය අදාළ සශමශ් ධන සිුර කිරීම0 රානය මෙොන්්ාත් සඳහා 

ීශසු ෙැඳවීමකින් මතොරව භාණ්ඩ හා මසේවා ීබා ගැනීම තහනේ 

කිරීම සහ රනමේ මෙොන්්ාත් ෙටයුතුවීදී විි විදභාවය තහවුරු 

කිරීම සඳහා අවශ්ය සශමශ් ධන සිුර කිරීම0 මේශ්පාීනයයන් සහ 

ඔවුන්ම  යාතීන් මහ  රානය මසේවෙයන් විසින් අනීතිෙව උපයන 

ීද විමේශ් බැශකු මහ  මූීය ආයතනවී තැන්පත් ෙර ඇති බවට 

නිල් වාර්තාව 

ශ්රී් ලාකා් රජාාතාන්්රික් සමාජාවා ජ් ජානජා් ් ය්  

නවවන් පාර්ලි් ් මේන්් ් තුව් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් ් -් මදවැනි  ් සභා් වාය 

அதிகார அறிக்மக 

இைங்மகச் ெனநாயக பொெலிெக் குடியரெின்  
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පාර්ලිමේන්තුව 

මහළිවන වත්ෙේ රනයට පවරා ගත හැකි වන පරිනය අදාළ අණ 

පනත් සශමශ් ධනය කිරීම0 ේවිත්ව පුරවැසියන් පාර්ලිමේන්තු 

මන්ත්රී රයරයට මහ  නනාධිපති රයරයට මත රාපත් ෙර ගනු ීැබීම 

නුසුුරසු බවට අවශ්ය නීති සේපාදනය කිරීම යනාදී මය නනා ස්සක් 

පිළිබඳව සාේඡාා වූ බව මමම සභාමේ අවධානයට මයොමු ෙරවමි. 

ඒ අනුව රට තුළ දැනට පවතින අර්බුද තත්ත්වය සමනය 

කිරීමේ යේකිසි පරිශ්රමයක් වශ්මයන් මහ නනතාව අමේක්ෂා ෙරන 

යහපැවැත්මට රමුතත්වය මදන විි විදභාවමයන් යුතු0 ූෂෂණමයන් 

මතොර ොර්යක්ෂම පාීන තන්්යක් ඇති කිරීමේ අවශෙ අරමුණ 

මපරදැරි ෙරමගන මේ සේබන්ධමයන් පාර්ලිමේන්තුමේ ඍජු 

මැනයහත්වීම මත ඉනයරි ෙටයුතු ෙිදනමින් සිුර කිරීම සඳහා මමම 

පාර්ලිමේන්තුව ි මය නනය ෙරන සියලු පක්ෂ නායෙයන් ඇතුළු 

සමසවත පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ම  සරිය දායෙත්වය සහ 

උපරිම සහමය ගය පක්ෂ0 විපක්ෂ මේදයකින් මතොරව අපම  

මාතෘ භූමිමේ අනාගතය මවනුමවන් අවශ්ය ෙටයුතු මමතැන් පටන් 

සිුර කිරීමට වගබීා ගන්නා මමන් වයවසවාාදායෙමේ 

ොානායෙවරයා වශ්මයන් මම ඉතාම මගෞරවමයන් යුතුව ඉල් 0ීා 

සිටිමි. 
 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

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

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ීක්ෂවමන් කිරිඇල් 0ී මන්ත්රීතුමි 0 අපි මේ මූලිෙ ෙටයුතු 

ටිෙ අවසන් ෙරීා ොා ෙරමු ද? 
 

ගරු් හරින්් රනාන්ු ් මහතා්  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

බැහැ0 බැහැ. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එමහම නේ කියන්න.  
 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු ොානායෙතුමි 0 ඊමේ පැවති පක්ෂ නායෙ ස්සවවීමේදී 

ගත්ත තීරණය මනොමවයි ඔබතුමා දැන් රොශ්යට පත් මෙරුමේ. 
ඔබතුමා ඊමේ පක්ෂ නායෙ ස්සවවීමේදී කිේවා0 විසිවන ආණ්ඩුක්රම 
වයවසවාා සශමශ් ධනය අමහ සි ෙරනවා කියීා.  

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

එ ව්  ෙටයුත්ත තමයි මම දැන් කිේමේ. 
 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නැහැ0 නැහැ. ඔබතුමා දැන් එමහම කිේමේ නැහැ.   
 

ගරු් හරින්් රනාන්ු ් මහතා්  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ආමයත් කියවන්න0 ගරු ොානායෙතුමි . 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඔබතුමා ඊමේ මපොමරොන්ුර වුණා0 
විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය අමහ සි ෙරනවා0 ඒ 
වාම ම දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනයට 
සශමශ් ධන මගමනනවා  කියීා. ඊමේ නනාධිපතිතුමා ෙළ 
ොාමවන් මපමනනවා0 විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අසාර්ාෙයි 
කියීා. අපි ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා0 ඒ සශමශ් ධන මගමනනමෙොට 
විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අමහ සි ෙරන්න සශමශ් ධන 
මගමනන්න කියීා. මමොෙද0 ඊමේ නනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා0 
එතුමා ි සායි මේ රශ්වන ඇති වුමණ් කියීා.  

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා් (ාජාය් පරිපාලන ් ස්වමශ ් 

කටයුතු ් පළාත්් සභා් හා් පළාත්් පාලන් අමාතය් සහ් 

පාර්ලිමේන්තුමේ් සභානායකතුමා) 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன - அரெ பெமவ, 

உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண ெமபகள் மற்றும் உள்ளூராட்ெி 

அமமச்ெரும் பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வரும்)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Public 
Administration, Home Affairs, Provincial Councils and 
Local Government and the Leader of the House of 
Parliament) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 දැන් ගරු අගමැතිතුමාම  රොශ්යට 

ඉඩ මදන්න කියීා මා ඉල් 0ීා සිටිනවා0 අපි ෙලින් දැනුේ දීීා 

තිමබන ි සා. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

සභාමේ එෙ ත්වය ඇතිව0 ගරු අගමැතිතුමාම  රොශ්ය.     

 
ට් තුළ් පවතින් වත්මන්් අර්බුදය් ජාය් 

ගැනීමට් සැලසුේ:් ගරු් අග්රාමාතයතුමාම ් 

රකා ය 
 தற்பபாது நாட்டில் நிைவும்  சநருக்கடிமய 

சவற்றிசகாள்வதற்கான திட்டங்கள்: பிரதம 

அமமச்ொினது கூற்று 
PLANS TO OVERCOME THE PRESENT CRISIS  IN 

THE COUNTRY: STATEMENT BY HON. PRIME 
MINISTER  

 
ගරු් මහින්ද් ාජාපක්ෂ් මහතා් (අග්රාමාතය ් රර්ිකක් 

රතිපත්ති් හා් සැලසුේ් ්රියාත්මක් කිමේමේ් අමාතය ් 

බුශධ ාසන ් රගමික් හා් සාස්කෘතික් කටයුතු් අමාතය් සහ් 

නාගරික් සාවර්ධන් හා් නිවාස් 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) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ වන විට රට මුහුණ පා ඇති 

අභිමය ග  පිළිබඳව මේ ගරු සභාමේ සිටින මන්ත්රීවරුන්ට මහොඳ 

අවමබ ධයක් තිමබනවා. අමේ රමේ ඉතිහාසය පුරා නයගු ොලීනව 

මුහුණ ුරන් ආර්ථිෙ අභිමය ගය මේ වන විට ඉතා ුරෂවෙර තැනෙට 

පත්ව තිමබනවා.  

3 4 

[ගරු ොානායෙතුමා] 



2022  අමරේල් 0  19  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ආණ්ඩුවක් ෙවදාවත් ෙැමැත්මතන් 
තමන්ම  නනතාව ුරෂවෙරතාවට පත් ෙරන්මන් නැහැ. එමහත් අද 
රමේ නනතාව ුරෂවෙරතා රාශියෙට මුහුණ මදමින් සිටින බව අපි 
පිළිගත යුතුයි. විුරලි ෙේපාුරව0 ඉන්ධන දී ය හා ගෑසව අර්බුදය 
පමණයි අපට මපමනන ුරෂවෙරතා. මේ ි සා ඇති වුණු තවත් 
මනොමයක් ුරෂවෙරතාවීටත් නනතාව අද මුහුණ මදන බව මා 
දන්නවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ අප මගවමින් සිටින්මන් මේ 
අර්බුදමයන් මගොඩ එන්න රටක් මීස අපි හැමමදනාම එක්ව 
ෙටයුතු ෙළ යුතු මමොමහොතක්. මේශ්පාීි ෙ වශ්මයන් මබොර 
නයමේ මාළු බාන්න මමය අවසවාාවක් මනොමේ කියීායි මා විශ්වවාස 
ෙරන්මන්. අප හැමමදනාම ගැන නනතාව බීා සිටිනවා. ෙවුද0 
අවශෙව රටට ආදරය ෙරන්මන් කියීායි ඔවුන් බීාමගන 
ඉන්මන්. ඒ ි සා රනයක් මීස අපට තිමබන -[බාධා කිරීේ] ඒෙ 
නනතාව තීන්ුර ෙරයි.  රනයක් මීස අපට තිමබන වග කීමමන් 
මිමදන්න බැහැ. ඒ වාම ම0 මේ අර්බුදමයන් මගොඩ එන්න අපට 
තිමබන සැීසුේ එකින් එෙ ඉනයරිපත් කිරීම අවශ්යයි.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මේශ්පාීි ෙ වශ්මයන් අපට තිමබන 

මතමේද විසඳාගන්න ෙලින් රට මුහුණ දී තිමබන අභිමය ගමයන් 

රට මුදා ගන්නයි අපි රමුතත්වය නයය යුත්මත්. ඒ ි සා0  රට 

මගොඩන න්න එක්වන්නැයි විරුේධ පක්ෂයටත් කිසිුර මේදයකින් 

මතොරව රනයක් විධියට අප ආරාධනා ෙමළේ අවශෙ ම්ඡතනාමවන්. 

ඒ ආරාධනය අදටත් වීශගු බව මා ඔබට සිදීපත් ෙරනවා. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 රමේ පවතින අර්බුදය නය ගැනීමට 

නේ0 ඒ සඳහා ආර්ථිෙ ෙළමනාෙරණය ඉතා වැදගත්. ඒ 

මවනුමවන් නනතාවම  මමන්ම මේ උත්තරීතර සභාමේ පක්ෂ0 

විපක්ෂ මේදයකින් මතොරව ඇගයීමට ීක් වන ආර්ථිෙ 

ෙළමනාෙරණ ක්මෂේ්මේ නාතයන්තර අත්දැකීේ සදීත ආර්ථිෙ 

විමශ්ේෂයයන් තිමදමනකු පත්ව සිටිනවා. මහ බැශකුව ඇතුළු මූීය 

පරිපාීනය මවනුමවන් ඒ සේබන්ධව නාතයන්තරව පිළිගත් 

පුේගීමයක් පත් ෙරන්න අප ෙටයුතු ෙළා. ඒ විතරක් මනොමවයි. 

නාතයන්තර මූීය අරමුදී0 මී ෙ බැශකුව0 ආසියානු සශවර්ධන 

බැශකුව ඇතුළු විවිධ නාතයන්තර ආයතන සම  අපි දැනටමත් 

සාේඡාා ආරේභ ෙර තිමබනවා. ඔවුන්මගන් අපට ඒ සඳහා 

යහපත් රතිාාර ීැමබමින් තිමබනවා. ඒ වාම ම අමේ මි් රටවල් 0 

මේ මමොමහොමත් අප සම  එෙතුව මේ ආර්ථිෙ අර්බුදය 

ෙළමනාෙරණය ෙර ගැනීමට අවශ්ය සහාය ීබා මදමින් සිටිනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මුදල් 0 අමාතයතුමා0 මුදල් 0 

අමාතයාශශ්මේ මල් 0ෙේතුමා0 මහ බැශකු අධිපතිතුමා මේ 

මමොමහොමත්ත් දැිද ෙැපවීමකින් යුතුව ඔවුන්ම  වගකීම සහ 

යුතුෙම රට මවනුමවන් ඉටු ෙරමින් සිටිනවා. එමහත් මමවැි  

අවසවාාවෙ අප වඩාත් ෙල් 0පනා ෙළ යුතු වන්මන්0 මෙටි ොලීනව 

තත්ත්වය ෙළමනාෙරණය ෙර ගන්නවා වාම ම නයගු ොලීනව 

මමවැි  අර්බුද  නැවත රට තුළ ඇති මනොවීමට වග බීා ගැනීමේ 

සවථිර අිදතාීමක් දැමීමටයි.  

විමර ධතාවට එහා ගිය මැනයහත්වීමක් ඊට අවශ්ය බව මා ෙලින් 

සිදීපත් ෙමළේ ඒ ි සායි.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඇතිමවීා තිමබන අර්බුදයට විසඳුේ 

අප මසවිය යුත්මත් සාේඡාා මාර්ගමයන්. අද ගාලු මුවමදොර 

වි මර ධතාමේ ි රත ෙණ්ඩායේවීටත් සාේඡාාවෙට එන්නැයි 

මා මීට මපර ආරාධනා ෙළා. ඔවුන්ම  වටිනා අදහසව අරමගන 

ෙළ යුතු මැනයහත්වීම ෙරන්න අප ඉනයරිපත් වූ බව සිදීපත් ෙළ 

යුතුයි.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 දීර්ඝ ොලීන විුරලි ෙේපාුරවීට එක් 

මහේතුවක් වූමේ ි සි ෙීට විුරලි බීාගාර ඉනයමනොවීමයි. 

පුනර්නනනීය බීශ්ක්තිය පිළිබඳව තැබූ ඉනයරි පියවර ඇතැේ පිරිසව 

දීතාමතාම ම  හැරියා. දැන් ඒ වරද අතීතයට පවරා ඵීක් නැහැ. 

අපි ඒ මවනුමවන් ගත යුතු රියාමාර්ග ගි මින් සිටිනවා. 

බීාගාරවීට අවශ්ය ඉන්ධන දී ය පියවමින් සිටින ි සාත් මේ 

වන විට මධයම ෙඳුෙරයට වැසි ඇද හැමළන ි සාත් මේ රශ්වනය 

ඉතා ඉක්මි න් විසඳන්න අපට පුළුවන් මවයි. දවසින් මදමෙන් 

මේ රශ්වනය අවසන් මවනවා කියනවාට වඩා0 අපට හැකි 

ආසන්නම තැි න් අපි විසඳුම මදනවා කියන එෙ වැදගත්. 

මිි ත්තුමවන් මිි ත්තුව හරි අපි විුරලි ෙේපාුරව අඩු ෙරනවා. ඒ 

වාම ම ඉනයරි සති කිදීපය තුළ ඉන්ධන හා ගෑසව දී ය පාීනය 

ෙරන්න අවශ්ය පියවර මගන තිමබන බව අතිගරු නනාධිපතිතුමා 

ඊමේ  නනතාව හමුමේ රොශ් ෙළා. ඉන්ධන ීැමබන බවට 

විශ්වවාසයක් තිමබන ි සා ඉන්ධන දී යක් එනවාය කියීා 

සැෙයක් තියා ගන්න එපා. 

එනයමනදා වැඩ ෙරන ජීවිතමේ පැය කිදීපයක් මප ලිේවී 

ඉන්න ගියාම ඇති වන මේදනාව දන්න ි සා මේ තත්ත්වය ම  

හැරීමට අවශ්ය බව අපි පිළිගන්නවා. විසිහතර පැමයන් විසඳුමක් 

මනොීැබුණත්0 අපි ඔබ තව මබො  මහ  ෙල් 0 මප ලිේවී මනොතියන 

බව මතෙ තබාගන්න.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ආර්ථිෙ අර්බුදයට විසඳුේ මසොයනවිට 

ඒ සඳහා අමේ රමේ ආර්ථිෙ0 මේශ්පාීි ෙ හා සමානයීය 

සවාාවරත්වයත් ඉතා වැදගත්. ඒ සඳහා ගත හැකි ෙිදනේ හා 

රාමය ගිෙ විසඳුම මීස ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනයක් ඇති 

විය යුතු යැයි මා විශ්වවාස ෙරනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඒ ආරේභෙ පියවරක් මීස දහනව 

වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය අතයවශ්ය හා ොලීන 

සශමශ් ධන සදීතව රනාතන්්වාදීව බීාත්මෙ කිරීම මෙටි 

ොලීනව ගත හැකි ොමී චිතම විසඳුම බවයි මම  විශ්වවාසය.  

[බාධා කිරීමක්] බීය ම නවා මමතැනට. 

 
ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

අහගන්නමෙ  මපොඩ්ඩක්.  

 
ගරු් මහින්ද් ාජාපක්ෂ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ) 

(The Hon. Mahinda Rajapaksa) 

අහගන්නමෙ . අහගන්නමෙ . බීය ඔබතුමන්ීාට මදනවා 

කියීා කිේවාමත් ෙැමති නැහැ.   

ඒ ඔසවමසේ යමින් අතිගරු නනාධිපතිතුමාම ද ආශිර්වාදය ඇතිව 

පුළුල් 0 නව ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනයක් දක්වා අප ගමන් 

ෙළ යුතු මවනවා. ඒ මවනුමවන් අප ගන්නා වෑයමට පක්ෂ0 

විපක්ෂ මේදයකින් මතොරව ඔබ සැමම  සහායත්0 නනතා 

ආශිර්වාදයත් ීැමබනු ඇතැයි මා අමේක්ෂා ෙරනවා.  

සවතුතියි.  
 

 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා් (විරුශධ් පාර් ්වම ් 

නායකතුමා)්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ - எதிர்க்கட்ெி முதல்வர்) 

(The Hon. Sajith Premadasa - Leader of the Opposition) 
ගරු ොානායෙතුමි 0 - 

5 6 



පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් නිල් වික්රමිංාහ් මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
Sir, I rise toa point of Order.  

 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
No, no. I want to speak first.  

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ.0 විපක්ෂනායෙතුමා 
 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ොානායෙතුමි 0 වි මශ්ේෂමයන්ම ඔබතුමා ගරු 

අග්රාමාතයතුමාම  රොශ්යට ඉඩ රසවාාව ීබා ුරන්නා මසේම මම 

ඔබතුමාමගන් මබොමහොම ොරුණිෙව ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා0 එම 

ොරණයට රතිාාර දක්වන්න මටත් අවසවාාව ීබා මදන්න කියීා.  

ගරු අගමැතිතුමා දැන් රොශ් ෙළා0 උේගතමවීා තිමබන මේ 

රශ්වනය පිළිබඳව ගරු සභාමේ සියලු මදනාටම මහොඳ අවමබ ධයක් 

තිමබනවා කියීා. මම එතුමාට කියන්න ෙැමතියි0 අපි මේ 

අ වමබ ධය ීබා ගත්මත් මීට අවුරුුර මදෙහමාරෙට මපරදී බව. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මමතුමන්ීා මේ රමේ මෙ ටිපතියන්ට0 

රභූ පන්තියට රුපියල් 0 ිලලියන හයසියයෙ බුර සහන ීබා දීීා0 

මේ රමේ රානය ආදායම දළ මේීයය ි ෂවපානයතමයන් සියයට 

මදෙත්0 සියයට හතරත් අතර රමාණයකින් දීතා මතාම අඩු 

ෙරගත්තා.  මේ මහේතු ි සා මී ෙමේ මශ්රේණිගත ආයතන වන 

Fitch, Moody’s and Standard & Poor’s කියන ආයතන අමේ 

රමේ මශ්රේණිය පහත මහළනවාය කියන ඒ සියලු ෙරුණු ොරණා 

මේ ගරු සභාමේදී අපි ඉනයරිපත් ෙරනමෙොට අපිට විදීළු තහළු 

ෙළා; මා දනා ෙළා; ාරිත ඝාතනය ෙළා. ඒ මශ්රේණිගත කිරීේ 

පහත වැටීම ි සා අමේ රටට නාතයන්තර මවමළඳ මපොළින් 

මඩොීර් ණය0 refinancing loans අදීමි වනවාය කියා අපි 

කියනමෙොට0 මේ ගරු සභාමේ රතිපක්ෂ ෙණ්ඩායම -ආණ්ඩු 

ෙණ්ඩායම- බහුභූත මදොඩවනමෙොට ඒ අවමබ ධය ීැබුමණ් නැේද 

කියා මම අහන්න ෙැමතියි. Refinancing loans ීැබුණා නේ අපිට 

පුළුවන්0 ණය මසේවාෙරණය ෙරන්න.  

Capital එෙ මගවන්නත් පුළුවන්; interest එෙ මගවන්නත් 
පුළුවන්. නමුත් මේ රමේ සාර්ව ආර්ථිෙ ෙළමනාෙරණය ිලන්ුරවට 
බසවසීා0 දැන් කියනවා ඔක්මෙ ම වුමණ් පී.බී. නයසුන්දර දීන්දා 
ලු; ීක්ෂවමන් දීන්දා ලු; ෙබ්රාල් 0 දීන්දා ලු; ආටිගී දීන්දා ලු. අද  
ෙවුරුත් නැහැ0 උත්තර මදන්න. ෙවුරුත් නැහැ0 උත්තර මදන්න. 
උත්තර මදන්න තරේ මෙොන්දකුත් නැහැ; ෙමශ්ේරුවකුත් නැහැ. 
Refinancing loans අපට නැවත වරක් රටක් හැටියට ගන්න 
පුළුවන් මවනමෙොට0 අපට පුළුවන් ණය මසේවාෙරණය ෙරන්න. 
රානය ණය රමාණය දළ මේීයය ි ෂවපානයතමේ රතිශ්තයක් හැටියට 
වව9ක් වුණාට0 ඒෙ මනොමවයි රශ්වනය. නපානමේ එම රතිශ්තය 
2 0ක් බව මම  මතක් ෙරන්න ෙැමැතියි. ණය ගන්න එෙ ගැන 
කිසි රශ්වනයක් නැහැ. හැබැයි0 ණය අරමගන ඒවා මයදවිය යුත්මත් 
රටට රතිීාභ ීැමබන0 ආදායම ීැමබන0 නනතාවට ශ්ක්තිය 
ීැමබන වයාපෘති මවනුමවන්. [බාධා කිරීේ] ගරු 
ොානායෙතුමි 0 අද - [බාධා කිරීේ]  

 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමන්ීා. [බාධා කිරීේ] Order, 

please!  

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අද මමොෙක්ද0 සිේධ මවීා තිමබන්මන්? [බාධා කිරීේ] අද 

සිේධ මවීා තිමබන්මන් මමොෙක්ද? [බාධා කිරීේ] අද මතල් 0 ටිෙ 

මගන්න ගන්න තිමබන සල් 0ලි0 මබමහත් ටිෙ මගන්න ගන්න 

තිමබන සල් 0ලි0 ආහාර මගන්න ගන්න තිමබන සල් 0ලි0 මර හල් 0 

උපෙරණ මගමනන්න තිමබන සල් 0ලි0 අමු ද්රවය මගන්න ගන්න 

තිමබන සල් 0ලි - [බාධා කිරීේ] අමේ Reserves ටිෙ පාවි්ඡචි ෙළා - 

[බාධා කිරීේ] මපොලිය මගවන්න.  

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරුණාෙර ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමන්ීා.  

 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තවම ඉමගන මගන නැහැ. තවම දීවල් 0ලු  

 
[මූලාසනම ් අණ් පරිදි් ඉවත්් කන් ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාම . [බාධා කිරීේ] තවම [බාධා කිරීේ] අහමගන ඉන්න බැරිද? 

[බාධා කිරීේ] අහමගන ඉන්න බැරිද? ඉමගන ගන්න0 පාඩේ ටිෙක් 

ෙරුණාෙරීා. ගරු ොානායෙතුමි 0 ගරු අග්රාමාතයතුමා 

කියනවා0 මබොර නයමේ මාළු බාන්න එපා කියීා. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 පින් මාළු වමළේ ඉඳමගන මබොර නයමේ 

මාළු බෑමේ අපි මනොමවයි0 ආණ්ඩුවයි කියන එෙ මම කියන්න 

ෙැමැතියි. [බාධා කිරීේ] ඒෙයි0 ඇත්ත ොාව.[බාධා කිරීේ] 

 

ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ීජ්නයි! [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ොානායෙතුමි 0 දැන් කියනවා0 හැමම ටම අවමබ ධ 

ෙර ගන්න ලු. ඔේ. අපි අවමබ ධ ෙර ගත්තා. අපි අවමබ ධ 

ෙරමගන අවුරුුර කිදීපයෙට මපර කිේවා0 debt standstill  

එෙෙට යන්න0 debt moratorium එෙෙට යන්න0- [බාධා 
කිරීමක්] Bridge financing ෙරන්න0 [බාධා කිරීේ] bilateral 

සාේඡාා පවත්වීා0- 

 

ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මත්මරන්මන් නැහැ. 
 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Bilateral කියන්මන් මමොෙක්ද කියීා ොක්ෙන්ට 

මත්මරන්මන් නැහැ. Bilateral කියන්මන් ේවීපාර්ශ්වවීය කියන එෙ. 

[බාධා කිරීේ]  ඒවා මත්මරන්මන් නැහැ [බාධා කිරීමක්] 
මත්මරන්මන් නැහැ [බාධා කිරීමක්] Multilateral කියන්මන් 

බහුපාර්ශ්වවීය කියන එෙ. මේවා   අහමගන0 ඉමගනගන්න. 
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ේවීපාර්ශ්වවීය bridge financingවීට ආණ්ඩුව ගිදීල් 0ීා 

තිමබනවාද? නපානය එක්ෙ ොා ෙළාද? චීනය එක්ෙ ොා 

ෙළාද? ඉන්නයයාව එක්ෙ ොා ෙළාද? [බාධා කිරීේ] මේ අමරේල් 0 

මාසමේ මගවන්න තිමබන loans ටිෙ මගවා ගන්න බැරුව අද 

ආණ්ඩුව අපි ෙරන්න එපා කියපු තැනට ගිදීන් තිමබනවා. 

මමොෙක්ද ඒ? අද ආණ්ඩුව disorderly default එෙෙට ගිදීල් 0ීා 

තිමබනවා. Disorderly default කියන්මන් මමොෙක්ද කියීා 

ඔබතුමන්ීා දන්නවාද?  

 
ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 

අහීාවත් නැතිව ඇති. 

 
ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
එමහම එෙක් ගැන අහීා තිමබනවාද?  [බාධා කිරීේ] 

මමොළයක් ති මබනවාද? [බාධා කිරීේ] ගරු ොානායෙතුමි 0 

පැහැනයලිවම  මේ ආණ්ඩුව -මේ රනය- දීතා මතාම මේ රට වේටීා 

තිමබනවා. මේෙ මපොිද වරදක් මනොමවයි. දීතාමතාම ෙරපු0 මේ 

රමේ නනතාව ීක්ෂ 220ම ෙනත්තට  යවන්න ෙරපු සාපරාධී 

රියාවක් හැටියටයි අපි එය දකින්මන්.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 අපට මබොමහොම සතුටුයි. ගරු 

අග්රාමාතයතුමා ොා ෙරනවා0  මූීය ෙළමනාෙරණය ගැන.  

ගරු අගමැතිතුමා කියනවා0 දැන් නාතයන්තර ආයතනවලින් 

යහපත් රතිාාරයක් ීැමබනවා ලු.  

 
ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
උගන්ඩාමවන්. 

 
ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු අග්රාමාතයතුමාමගන් මම අහන්න ෙැමැතියි0  

නාතයන්තරයත් එක්ෙ ෙරන මේ ගනුමදනුව වසර මදෙෙට මපර 

ෙමළේ නැත්මත් ඇයි කියීා.  මෙ ටිපතියන්ට රුපියල් 0 ිලලියන 

ස00ෙ බුර සහන ීබා දීීා රානය ආදායම  අඩු ෙර ගත්මත් ඇයි? 

ඇයි ඒ අපරාධය ෙමළේ? ඒ අපරාධය ෙළ ි සා තමයි අද ගෑසව 

මප ලිේ0 මතල් 0 මප ලිේ0 කිරි පිටි මප ලිේ0 භූමි මතල් 0 මප ලිේ0 

ඩීසල් 0 මප ලිේ0 හාල් 0 මප ලිේ තිමබන්මන්. අද මබමහත් ටිෙ 

නැහැ; උපෙරණ නැහැ. අද ආණ්ඩුව ෙරන්මන් මබමහත් ටිෙ 

ම න්න මී ෙය වමේ දී මමන් යන එෙ. අද අපි ෙරන්මන්0 

"විපක්ෂමයන් හුසවමක්" වැඩසටහන තුළින් මර හල් 0වීට අවශ්ය 

උපෙරණ ටිෙ ීබා දීම. එතුමන්ීා ෙරන්න ඕනෑ මේ අපි බීයක් 

නැතිව ෙරනවා. ඒෙයි අපි ෙරන්මන්. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 දැන් මේ සභාමේදී කිේවා විසඳුේ 

අවශ්යයි කියීා. ඔේ0 විසඳුේ අවශ්යයි. අපි මේ උත්තරීතර 

සභාමේදී පියවර 9ක් ගැන ොා ෙළා. අදටත් පත් ෙරීා 

තිමබනවාද නාතයන්තර  මේටමේ financial advisersීා? අදටත් 

පත් ෙරීා තිමබනවාද නාතයන්තර මේටමේ legal advisersීා?  

අදටත්0 තමන්ම  ණය රතිවයුහගතෙරණය ෙරන්න0 ණය 

ි වාඩුවක් ීබා ගන්න0 ණය haircut එෙක් ගන්න International 

Sovereign Bond holdersීා එක්ෙ සාේඡාා ආරේභ ෙරීා 

තිමබනවාද? Haircut එෙක් කියන්මන් මෙොණ්ඩය ෙැපීම 

මනොමවයි. [බාධා කිරීේ] අර "ෙපුටු ොක් ොක්" වාම  මනොමවයි. 

ණය haircut එෙක් තුළින් අපට පුළුවන්0 ොා ෙරීා0 සාේඡාා 

ෙරීා රමාණාත්මෙව ණයයි0 මපොලියයි අඩු ෙර ගන්න. ඒ 

ෙටයුතු ආරේභ ෙර තිමබනවාද? අමේ nine-point Plan එමක්දී 

මේ ඔක්මෙොම ඉනයරිපත් ෙළා. අදටත් මේ අය - financial 

advisersීා - පත් ෙරමගන නැහැ. 

අද මිි සවසු නැත්තටම නැති මවීා. කුඩා හා මධය පරිමාණමේ 

ෙර්මාන්තෙරුවන් අනාා මවීා. අද මේ රමේ ධීවරයා0 

ෙේෙරුවා0 මගොවියා අනාා මවීා. මගොවියාට ආත්ම 

අභිමානමයන් යුතුව ජීවත් මවන්න තිබුණු එෙ ීජ්නා නැති විධියට 

නැති ෙළා. මපොමහොර ටිෙ නැති ෙළා; රසායන ද්රවය ටිෙ  නැති 

ෙළා; වල් 0 නාශ්ෙ0 ෙෘමිනාශ්ෙ නැති ෙළා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම තව ොරණයක්  කියන්න 

ෙැමැතියි. තම තමන්ට ඕනෑ විධියට0 විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය ඉවත් ෙරීා දහනවන වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය නැවත මගන එන එෙ ගැන අපි සෑහීමෙට පත් 

මවන්මන් නැහැ. විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අි වාර්යමයන්ම 

අමහ සි ෙරන්න ඕනෑ. ි ෙේ සිල් 0ීර විසඳුේ මගමනන්න එපා. 

මබොරුවට බටර්0 මානරින් ගාන්න එන්න එපා. අපිව ි ෙේ 

අන්දවන්න එන්න එපා. මේ ඇන්දවීම නතර ෙරන්න. ඇත්ත ොා 

ෙරන්න. රටට ඇත්ත කියන්න.  

ගරු අග්රාමාතයතුමා අද රොශ්යක් ෙළා. අපට ෙරුණාෙර 

කියන්න0 ෙවදාද ගෑසව මප ලිම ඉවර මවන්මන්? ෙවදාද මතල් 0  

මප ලිම ඉවර මවන්මන්? ෙවදාද ඩීසල් 0 ටිෙ ීැමබන්මන්? ෙවදාද 

මපට්රල් 0 ටිෙ ීැමබන්මන්? ෙවදාද භූමිමතල් 0 ටිෙ ීැමබන්මන්? 

ෙවදාද මේ රමේ අේමීාට කිරි පිටි මප ලිේ නැතිව කිරි පිටි ීබා 

මදන්න ෙටයුතු ෙරන්මන්? 

  ගරු ොානායෙතුමි 0 දැන් coal නැේ ඇවිල් 0ීා තිමබනවා. 

බීශ්ක්ති උත්පාදනයට මමොෙක්ද මදන විසඳුම? ඒ නැේවී 

තිමබන ගල් 0 අඟුරු ටිෙ  ි දහසව ෙරගන්න බැරි ඇයි? මමොෙක්ද 

මහේතුව? දැන් ඔබතුමන්ීා කියනවා0 සශචිතවී තිබුණා ලු0 මඩොීර් 

ිලලියන ව.දක්. ඒ0 වැිද ොීයක් මනොමවයි0 මාස කිදීපයෙට මපර. 

මෙොමහේටද ඒ මඩොීර් ිලලියන ව.ද ගිමේ? අශෙ ගණිත ජිල් 0මාර්ේ 

එෙක් ෙළා මන්ද?  අර0 යුවාන් ීැබුණු එෙ මවනුවට මඩොීර් 

ීැබුණාය කියා මබොරු කියීා රට ඇන්ුරවා මන්ද?  

රට ස්වැේටුවා මන්ද? මේවාද මදන විසඳුේ? ෙරුණාෙර නයන 

වෙවානු සදීතව කියන්න0  මේ රමේ මිි සවසු මරණ මශාෙයට 

මගන යන වැඩසටහන මේ ආණ්ඩුව  නතර ෙරන්මන් ෙවදාද 

කියීා. පැහැනයලිව කියන්න. ි ෙේ මමතැනට ඇවිල් 0ීා කියන්න 

එපා0 මහට අි ේදා මවනමෙොට මප ලිේ අඩු මවනවාය කියීා. 

දැන් මප ලිේ වැිදයි. දැන් මිි සවසු මහ පාමර්. මිි සුන්ට ෙන්න 

නැහැ;  ජීවත් මවන්න විධියක් නැහැ. නමුත්0 මේ රමේ පාීෙමය  

-රානපක්ෂ ආණ්ඩුව- මේ රට වනසනවා.  ඒ ි සා මතෙ තියා 

ගන්න0 නන අරගළමේ හඬ මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ස්ේ පිළිස්ේ මදන 

ගමන අපි ආරේභ ෙරනවා කියීා. අි වාර්යමයන්ම  

නනාධිපතිවරයා ඉවත් මවන්න ඕනෑ; මේ ආණ්ඩුව ඉවත් මවන්න 

ඕනෑ. සතයය මත්රුේ මගන0 යාාර්ාය අවමබ ධ ෙර මගන 

රගතිීයලී ෙණ්ඩායමක් විපක්ෂයත් සම  අද අත්වැල් 0 බැඳ ගත්තා; 

අමේ පාර්ශ්වවය ඉන්න පැත්මත් වාිද වුණා. අපි ඔවුන්ට සුබ 

පතනවා. නමුත්0 අපි තවම අවමබ ධතාවීට ඇවිල් 0ීා නැහැ. 

[බාධා කිරීේ] නමුත්0 අපි  ඒ සියලුමදනාත් සම  රගතිීයලීව 

සාේඡාා ෙර0 නන අරගළමේ මයමදන0 මහ පාමර් ුරක් විඳින ඒ 

නනතාවට විසඳුේ ීබා මදන්න අි වාර්යමයන්ම ෙටයුතු ෙරනවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු අගමැතිතුමි 0 අවසාන වශ්මයන්0 නැවත වරක් මම මේ 

ොරණය අහනවා. ෙවදාද ඩීසල් 0 මප ලිම ඉවර මවන්මන්? ෙවදාද 

මපට්රල් 0 මප ලිම ඉවර මවන්මන්? ෙවදාද කිරි පිටි මප ලිම ඉවර 

මවන්මන්? ෙවදාද භූමි මතල් 0 මප ලිම ඉවර මවන්මන්? ෙවදාද 

ගෑසව මප ලිම ඉවර මවන්මන්? ෙවදාද ෙර්මාන්තශ්ාීා වැමහන 

එෙ නතර මවන්මන්? ගරු අග්රාමාතයතුමි 0 ෙරුණාෙර මේ 

රශ්වනවීට අපට උත්තර මදන්න. මේවාට උත්තර මදන්න. 

නන අරගළමේ මයමදන ඒ වීමර දාර තරුණයන්0 අමේ “Z” 

පරේපරාව ඇතුළු මේ රමේ සිවිල් 0 රනාව බීාමගන ඉන්නවා 

ඔබතුමා මේ රශ්වනවීට උත්තර ීබා මදන මතක්. මම ගරු 

ොානායෙතුමාමගන් ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා0 මේ අහපු රශ්වනවීට 

උත්තර මදන මීස ගරු අග්රාමාතයතුමාට ෙරුණාෙර උපමදසව 

මදන්න කියීා.  

 

සවතුතියි.  

 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ි මේදන ඇතුළු මූලිෙ ෙටයුතු ටිෙ අවසන් ෙරීා ඉඳිමු0 

ගරු මන්ත්රීතුමා.  

 
නිමේදන 

அறிவிப்புக்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
වයවස්ථාදායක් ස්ථාව් කාක් සභාව:් අතිමර්ක් 

සාමාජිකයන්  
ெட்டவாக்க நிமையியற் குழு: பமைதிக 

உறுப்பினர்கள் 
LEGISLATIVE STANDING COMMITTEE: ADDITIONAL 

MEMBERS  

 
ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

"අධිෙරණයට අපහාස කිරීමේ" පනත් මෙටුේපත සීො 

බැලීම පිණිස වව3(2) සවාාවර ි මය ගය රොරව0 වයවසවාාදායෙ 

සවාාවර ොරෙ සභාවට මතු පළ වන මන්ත්රීවරයන් අතිමර්ෙ 

සාමාජිෙයන් වශ්මයන් මවිසින් නේ ෙරන ීද බව දන්වනු 

ෙැමැත්මතමි. 

 ගරු රසන්න රණතුශග මහතා 

 ගරු විුරර වික්රමනායෙ මහතා 

 ගරු මශ්හාන් මසේමසිශහ මහතා 

 ගරු ඉේතියාසව බාකීර් මාොර් මහතා 

 ගරු ිදීාන් මපමර්රා මහතා 

 ගරු තීතා අතුමෙ රී මහත්මිය 

 ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 

 ගරු උදයන කිරිඳිමගොඩ මහතා 

II 
 

පාර්ලිමේන්තුමේ් සභානායක් සහ් රණ්ඩු් පාර් ්වම ් 

රධාන් සාවිධායක 
பாராளுமன்றச் ெமப முதல்வர் மற்றும் அரொங்கக் 

கட்ெியின் முதற்பகாைாொன்  
LEADER OF THE HOUSE OF PARLIAMENT AND THE CHIEF 

GOVERNMENT WHIP  
 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

නවවැි  පාර්ලිමේන්තුමේ මදවැි  සභාවාරය සඳහා 2022 
අමරේල් 0 වය නයන සිට බීපැවැත්මවන පරිනය සභානායෙ රයරයට 
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ගරු නයමන්ෂව ගුණවර්ධන මහතා ද0 ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වවමේ රධාන සශවිධායෙ රයරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ගරු 
රසන්න රණතුශග මහතා ද පත් ෙරනු ීැබ ඇති බව දන්වනු 
ෙැමැත්මතමි. 

 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා0 ෙරුණාෙර මේ මූලිෙ ෙටයුතු ටිෙ අවසන් 

ෙරන්න ඉඩ මදන්න. ඊට පසවමසේ ොා ෙරන්න. 

 

පිළිගන්වන් ලද් වාර්තා 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்மககள் 

REPORTS PRESENTED 
 

ශ්රී්  ාකයිංාහාාම් විහාසථ්් කාර්යය් සාධක් 

සාවිධානය් (සාසථ්ාගත් කිමේමේ)් පනත්් මකටුේපත 
ஸ்ரீ ொக்கியெிங்காராம விகாரஸ்த கார்யொதக 

ெங்விதான (கூட்டிமணத்தல்) ெட்டமூைம் 
SRI SHAKYASINHARAMA VIHARASTHA KARYASADHAKA 

SANVIDANAYA (INCORPORATION)  BILL 
 
 

ගරු් වසන්ත් යාපාබණ්ඩා් මහතා 
(மாண்புமிகு வெந்த யாப்பாபண்டார)  

(The Hon. Wasantha Yapabandara) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 වයවසවාාදායෙ සවාාවර ොරෙ 
සභාමේ සභාපතිතුමා මවනුමවන් මම0 "ශ්රී ශ්ාෙයසිශහාරාම 
විහාරසවා ොර්යය සාධෙ සශවිධානය (සශසවාාගත කිරීමේ) පනත් 
මෙටුේපත" පිළිබඳ වයවසවාාදායෙ සවාාවර ොරෙ සභාමේ 
වාර්තාව සහ එදී ොර්යය සටහන් ඉනයරිපත් ෙරමි. 

 

"වාර්තාව 

'ශ්රී ශ්ාෙයසිශහාරාම විහාරසවා ොර්යය සාධෙ සශවිධානය (සශසවාාගත 
කිරීමේ)' නමැති පනත් මෙටුේපත නීති මෙටුේපත් සේපාදෙ සහ නීතිපති 
විසින් ෙරන ීද සශමශ් ධන සදීතව ොරෙ සභාව සීො බැලූ අතර0 මමයට 
අමුණා ඇති පුනර් මුද්රණමේ දැක්මවන යමා ක්ත සශමශ් ධන සදීතව පනත් 
මෙටුේපතට එෙ  වී ඇත." 

 

පනත්් මකටුේපත් වයවස්ථාදායක් ස්ථාව් කාක් සභාව් විිංන්් 
වාර්තා් කන් ලද් පරිදි් 2022් අමරේල් 20වන් බදාදා් සලකා් බල ල් ලැමේ.්  

ெட்டமூைம், ெட்டவாக்க நிமையியற் குழுவினால் அறிக்மக 

செய்யப்பட்டவாறு, 2022 ஏப்பிரல் 20, புதன்கிழமம பாிெீலிக்கப் 

படவிருக்கிறது. 

Bill, as reported by Legislative Standing Committee, to be 
considered upon Wednesday, 20th April, 2022. 
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[ගරු  සජිත් මරේමදාස  මහතා] 



2022  අමරේල් 0  19  

මපත්සේ 
மனுக்கள் 
PETITIONS 

 
 

 
ගරු් ඩලස්් අලහප්මපරුම් මහතා්  
(மாண்புமிகு டைஸ் அழஹப்சபரும) 

(The Hon. Dullas Alahapperuma) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඌරුමබොක්ෙ0 පහළ කීරිපිටිය0 උඩහ 

අශගහවත්ත යන ලිපිනමේ පනයශචි ඩබ්ලිේ.ඩබ්ලිේ. මරේමදාස 

මහතාමගන් ීැබුණු මපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 
ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් 0 වීරවශශ් මැතිතුමා0 ඔබතුමා ම  මපත්සම ඉනයරිපත් 

ෙරන්න. 

 
ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම රීති රශ්වනය මතු ෙරපු ොරණය 

මුලින් කියීා ඊට පසුව මපත්සම ඉනයරිපත් ෙරන්නේ. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
එමහම ෙරන්න බැහැ.  

 
ගරු් වාසුමශව් නානායක්කා් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு வாசுபதவ நாணாயக்கார) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

බැහැ කියන්මන් මෙොමහොමද?  
 

 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

දැන් මේ "බැහැ" කියන්මන්0 ඔබතුමා ද ොානායෙවරයා? 

[බාධා කිරීේ] ගරු ොානායෙතුමි 0- [බාධා කිරීේ] ගරු 

ොානායෙතුමි 0- [බාධා කිරීේ] 

 
ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාම  ොාවට අවසවාාව මදන්නේ. 

[බාධා කිරීේ]   
 

 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ෙෑ ගහන්න0 ෙෑ ගහන්න. [බාධා කිරීේ]   

 
ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමන්ීා. [බාධා කිරීේ]  ගරු 

විමල් 0 වීරවශශ් මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාම  ොාවට අවසවාාව 

මදන්නේ. ඊට මපර මපත්සම ඉනයරිපත් ෙරන්න. [බාධා කිරීේ]   

ගරු් නිල් වික්රමිංාහ් මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
 

නැඟී් ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රි ල් 0 වික්රමසිශහ මැතිතුමාටත් ඊළ ට අවසවාාව 

මදන්නේ. 
 
 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 අපි පාර්ලිමේන්තුමේ සවවාධීන 
ෙණ්ඩායමක් හැටියට ෙටයුතු ෙරන මන්ත්රීවරුන් ද0මදමනකුට 
වැිද ෙණ්ඩායමක්. අපි ආණ්ඩු පක්ෂමේ අගතිගාමී ගමනට එෙ  
මවීාත් නැහැ.  ඒ වාම ම0 මේ රමේ මේ තිමබන බැරෑරුේ 
තත්ත්වය මනොතො ෙටයුතු ෙරන විරුේධ පක්ෂමේ ඊි යා 
රියාදාමය එක්ෙත් අමේ සේබන්ධයක් නැහැ. [බාධා කිරීේ] ඒ 
ි සා ඒ බව ෙරුණාෙර මේ මදමගොල් 0ීන්ම මත්රුේ ගන්නා එෙ 
මහොඳයි. මේ මදපාර්ශ්වවමේම තෙතීරුෙමට එමරදීව යන මැනය 
මාවතෙ තමයි අමේ ගමන තිමබන්මන්. මම ඒ බව අවධාරණය 
ෙරනවා. 

 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාම  ොාව ි සවෙීශෙව ෙරන්න0 මේ 

හනයසවසිමේ ුරවන්මන් නැතිව. [බාධා කිරීේ] 
 

 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒ ි සා ෙවුරුත් ොම වත් සාක්කුවට0 ඔමඩොක්කුවට අපව දා 

ගන්න ෙීබී මවන්න එපා කියීා මම මබොමහොම වුවමනාමවන් 

ඉල් 0ීනවා. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මබොස්ල් 0ී එලියේ මපමදස0 අශෙ 
බී/3/ව2 දරන සවාානමේ පනයශචි ඒ.ඒ.ටී.එන්. ගල් 0ීැහැර 
මහත්මියමගන් ීැබුණු මපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. [බාධා කිරීේ] 

ගරු ොානායෙතුමි 0 විරුේධ පක්ෂමේ ඉන්න මේ තෙතීරු  
 
[මූලාසනම ් අණ් පරිදි් ඉවත්් කන් ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 

මන්ත්රීතුමන්ීාම  ෙටවල් 0 වහන්න. [බාධා කිරීේ] 
 
 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු අමශ් ක් අමබ්සිශහ මන්ත්රීතුමා0 මපත්සම ඉනයරිපත් 

ෙරන්න. 
 

 
 

ගරු් අම ෝක්් අමේිංාහ් මහතා්  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 වැල් 0ීව0 හඳමාගම යන ලිපිනමයදී 

පනයශචි ඩබ්ලිේ. වීරසිශහ මහතාමගන් ීැබුණු මපත්සමක් මම 

පිළිගන්වමි. 
 

13 14 



පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් සේපත්් අතුමකෝල් මහතා 
(மாண்புமிகு ெம்பத் அதுபகாரை)  

(The Hon. Sampath Athukorala) 

ගරු ොානායෙතුමි , තල් 0ගසවවී, මහොරන්ගල් 0ී, 

"සිරිපැරකුේ" යන ලිපිනමයදී පනයශචි එසව.එේ. විතානා්ඡචි 

මහතාමගන් ීැබුණු මපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 
 
ඉදිරිපත්් කන් ලද් මපත්සේ් මහජාන් මපත්සේ් පිළිබඳ් කාක් 

සභාවට් පැවරිය් යුතු් යයි් නිමයෝග් කන් ල ජ. 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்ட மனுக்கமளப் சபாதுமனுக் குழுவுக்குச் ொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

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

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු රි ල් 0 වික්රමසිශහ මැතිතුමි 0 දැන් ඔබතුමා ොා ෙරන්න. 
 

ගරු් නිල් වික්රමිංාහ් මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
ගරු ොානායෙතුමි 0 මම ඉසවමසල් 0ීාත් ොා ෙරන්න 

නැගිේටා. නමුත්0 මම ඒ අවසවාාව ුරන්නා. [බාධා කිරීේ]  
ඉසවමසල් 0ීාම අපි ටිෙක් සන්සුන් මවමු ද? [බාධා කිරීේ] 
මදපැත්මත්ම මන්ත්රීවරු සන්සුන් මවන්න. [බාධා කිරීේ]  රට අප 
නයහා බීාමගන ඉන්නවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 අද මේශ්පාීන වශ්මයන් වැදගත් 

නයනයක්. මමොෙද0 ආණ්ඩුමේ මෙොටසක් ඇවිල් 0ීා විපක්ෂමේ වාිද 

මවීා ඉන්නවා. 
 

ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
මහොරට. 
 

ගරු් නිල් වික්රමිංාහ් මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
එතුමන්ීාම  අදහසව අමේ අදහසවවීට සමාන මනොමවන්න 

පුළුවන්. මම දන්මන් නැහැ0 මම  අදහසව පිළිගන්මන් මවන ෙවුද 

කියීා. [බාධා කිරීේ] මෙමසේ නමුත්0 මමතුමන්ීා ආණ්ඩුව 

පැත්මත් ඉඳන් මේ පැත්තට පැමිණියා. එමහම නේ0 අපට 

මමතුමන්ීා එක්ෙ වැඩ ෙරන්න සිුර මවනවා. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 අප මමතැන ෙටයුතු ෙරන ආොරය 

නයහා රට බීාමගන ඉන්නවා. පසුගිය සතිමේ ස්සවවීේ නයනවී වාම  

අපි ආපසු ෙටයුතු ෙමළොත්0 මමතැනටයි ෙණ්ඩායම එන්මන්; 

මවන මෙොමහේටවත් මනොමවයි. අපට මේෙ "විනයබා මෙොල් 0ීය" 

ොාමේ රන මාළිගාව වාම  හැම දාම ආරක්ෂා ෙරන්න බැහැ. 

අපට පාර්ලිමේන්තුව ආරක්ෂා ෙරන්න පුළුවන් වන්මන්0 අමේ 

රියාමවන් පමණයි. අගමැතිතුමාට මම කියන්න ෙැමැතියි0 මේ 

රමේ පවතින තත්ත්වය අනුව විපක්ෂය තමන්ම  වගකීම අත් 

හරින්මන් නැති බව.  

ඇත්තටම මට මමන්න මේ ොරණය ගැන ෙනගාටුයි. අලුත් 

ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පත් ෙර තිමබනවා. නමුත්0 අද ඇමතිවරු 

හතරමදමනක් මමතැන නැහැ.  

ඉතින්0 පළමුවැි  දවමසේම ඇමතිවරු හතර මදමනක් ඇවිත් 

නැත්නේ0 ඊට පසවමසේ කීමදමනක් ඒවිද? එෙ ඇමතිවරමයක් 

මවොෂින්ටන් නුවර ඉන්නවා. අපි ඒෙ පිළිගන්නවා. අපි 

පාර්ලිමේන්තුවට ගරු ෙරනවා නේ0 විපක්ෂයට තැනක් තිමබනවා 

නේ0 ෙරුණාෙර ඇමතිවරු මමතැනට පැමිණිීා රශ්වනවීට 

පිළිතුරු මදන්න කියීා මම කියන්න ෙැමැතියි. [බාධා කිරීේ] 
ෙවුද0 ඒ?  

ගරු ොානායෙතුමි 0 අද අපි මුහුණ මදන්මන් හු ක් අමාරු 

ොීයෙට. මම එෙ මදයක් කියන්න ෙැමැතියි. ඉනයරියට යන්න 

යන්න මේ තත්ත්වය තවත් දරුණු මවනවා; the worst is yet to 

come. ෙවුරු ආවත්0 මමතුමා IMF එමෙන් වාර්තා මගනාවත්0 

එතැනට තමයි යන්න තිමබන්මන්. එතමෙොට0 මේ සභාව හැටියට 

අපි  රියා ෙරන්මන් මෙොමහොමද කියීා අපි තීරණය ෙරන්න 

ඕනෑ. අපි මීට මපර ආණ්ඩුවට මේවා කිේවා.  නමුත්0 ආණ්ඩුව ඒ 

එෙක්වත් ෙමළේ නැහැ. හැබැයි0 දැන් තිමබන තත්ත්වයට අපි 

මුහුණ මදන්න ඕනෑ. දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය ඉනයරිපත් ෙරපු අගමැතිවරයා හැටියට නැවතත් එය 

මේ රට හමුමේ තබන්න මම හු ක් ෙැමැතියි. මම  එෙම 

ඉල් 0ලීමයි තිමබන්මන්. ෙරුණාෙර විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය පුළුවන් තරේ ඉක්මනට "The Respect" එෙට 

යවන්න. එතමෙොට0 අපි දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය රියාත්මෙ ෙරමු. ඒවා ෙරන්න වුවමනායි. මමොෙද0 

නනාධිපතිතුමාට නන වරම ීැබුමණ් දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාා සශමශ් ධනය යටමත්යි. එතුමාට විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාා සශමශ් ධනය යටමත් රියා ෙරන්න නන වරමක් නැහැ; 

අයිතියක් නැහැ. දැන් අපි ඒෙ ඉනයරියට අරමගන යමු.  

මම තව එෙ ොරණයක් කියන්න ෙැමැතියි. දැන් තිමබන 

මප ලිේ එෙක්වත්  ඉවර මවන්මන් නැහැ. අපි මෙොමහොමද සහන 

මදන්මන් කියීා මසොයා බීා මේ අය වැය සශමශ් ධනය ෙරන්න 

ඕනෑ.  විමශ්ේෂමයන්ම අපි ඒ එක්ෙම ආර්ථිෙ ෙළමනාෙරණයක් 

ගැනත් කියනවා.  මපොුර වයාපාර පිළිබඳ  ොරෙ සභාමේ සභාපති 

ාරිත මහේරත් මන්ත්රීතුමා එදා කිේවා0 ඔක්මෙ ම පාීනය ෙළා 

කියීා.  ඔක්මෙ ම පාීනය ෙළා නේ මෙොමහොමද ශ්රීීන්ෙන් 

එයාර්ීයින්සව එෙට තවත් ගුවන් යානා 2 ක් මගමනන්මන්? 

එතුමා අපට කිේවා0 එම සමාගම පාඩු ීබන ආයතනයක් කියීා. 

එතුමා කිේවා0 එම ආයතනය විකුණන්න ඕනෑ කියීා. නමුත් 

තවත් මන්ත්රීවරමයක් කියනවා0  පාඩු ීබන්මන් නැහැ කියීා.  

එමහම නේ0 ඊට ඉසවමසල් 0ීා ීශො බැශකුමවන් ගත් ණය මුදී 

මගවන්න කියන්න මෙ . එම ි සා අපි එම ෙටයුතු සිුර කිරීම 

නවත්වන්න ඕනෑ.  මූීය පාීනය පාර්ලිමේන්තුව අතට ගන්න 

ඕනෑ. ඒ සඳහා මම මෙටුේපතක් ඉනයරිපත් ෙරනවා. එදී රධාන 

ෙරුණු ගැන මම කියන්න ෙැමැතියි. 

ොරෙ සභාවීට තිමබන බීතී වැිද ෙරන්න අවශ්ය 

මවනවා. ඒ වාම ම0 දැනට ෙරනු ීබන රා ධන වියදේ සියල් 0ීම 

නවත්වන්න අපට යුතුෙමක් තිමබනවා. විමශ්ේෂමයන්ම අලුත් 

වයාපෘති සඳහා මයොදනු ීබන රා ධන වියදේ. එය මේ සභාවට 

තීරණය ෙරන්න පුළුවන්. 

ඒ වාම ම0 මේ රමේ ඉඩේ ඇතුළු රනමේ අමනකුත් මේමපොළ 

විකුණන එෙ දැන් නවත්වීා0 මේ මේවල් 0 ගැන ඉසවමසල් 0ීාම 

පාර්ලිමේන්තුවට දැනුේ මදන්න. පාර්ලිමේන්තුවට දැනුේ 

මදන්මන් නැතිව මේවා ෙරන්න එපා. අගමැතිතුමාමගන් මම 

විමශ්ේෂමයන්ම ඉල් 0ීා සිටිනවා0 අමග සවතු මාසය මවනෙේ මේ 

රමේ ආහාර0 මබමහත්0 මපොමහොර සහ ඉන්ධන සේබන්ධමයන් 

තත්ත්වය මමොෙක්ද කියීා මේ සතිමේ දීම පැහැනයලි කිරීමක් 

ෙරන්න කියීා. ඒ එක්ෙම අලුතින් ෙමිටු කීපයක් පත් ෙරන්න. 

රමේ ආදායේ වැිද ෙරන  ක්රම හා විධි - ways and means -  

පිළිබඳ මසොයා බීන්න ෙමිටුවක් පත් ෙරන්න. මේ රමේ බැශකු 

සහ මූීය සමාගේ ෙඩා වැමටන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා banking 

and financial services පිළිබඳ ෙමිටුවක් පත් ෙරන්න. ඒ 

වාම ම0 ආර්ථිෙය සවාාවර කිරීම සේබන්ධමයන් ආණ්ඩුමේ වැඩ 
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ෙටයුතු ගැන වාර්තා ෙරන ෙමිටුවක් පත් ෙරන්න. මම නැවතත් 

ඉල් 0ීා සිටිනවා0 ආශශිෙ අධීක්ෂණ ොරෙ සභා 20 ආපහු පත් 

ෙරන්න කියීා. ඒ වාම ම පාර්ලිමේන්තුමේ අනුමැතිය නැතිව 

මහ බැශකුව මුදල් 0 මුද්රණය ෙරන එෙ තහනේ ෙරන්න. 

පාර්ලිමේන්තුමේ අය වැය ොර්යාීයක් ආරේභ ෙරන්න. අපට 

වි  මශ්ේෂ ොරෙ සභා මදෙක් ඕනෑ. ගරු ොානායෙතුමි 0 ඔබතුමා 

එෙක් ගැන ොා ෙළා. අද මේ ඇතිමවීා තිමබන තත්ත්වයට වග 

කියන්න ඕනෑ ෙවුද? රුපියී පා ෙමළේ ෙවුද? මේ රට 

බශමෙොමීොත්භාවයට මගි ්ඡම්ඡ ෙවුද? මම කියපු මේවල් 0 අපට 

පාර්ලිමේන්තුමේදී මය නනා හැටියට ඉනයරිපත් ෙරන්න පුළුවන්. 

ඒත් මම කියන්මන් මේ සේබන්ධමයන් නීතියක් ම න්න කියීායි. 

ඒ නීති නයහා බීන්න0 පාර්ලිමේන්තුමේ බීතී වැිද ෙරන්න 

මවනම  විමශ්ේෂ ොරෙ සභාවක් පත් ෙරන්න.  නවසීීන්තමේ0 

ෙැන ඩාමේ0 දකුණු අප්රිොමේ0 තුර්කිමේ නීතිත්0 විමශ්ේෂමයන්ම 

එක්සත් රානධාි මේ ක්රමමේද සියල් 0ීත් මමතැනට මගනැල් 0ීා අපි 

රියා ෙරන්න ඕනෑ.  

අපි මතෙ තියා ගන්න ඕනෑ0 මමතැන සිටින අපි නයහා මුළු රටම 

බීාමගන සිටින බව. අපි මේ ෙමිටු ක්රමය මගනාමවොත් මේ 

මන්ත්රීවරු සියලු මදනාම එෙට එෙතු ෙරනවා. ඒ ෙමිටුවීට 

විමශ්ේෂයයන් විතරක් මනොමවයි0 එතැන ඉන්න  තරුණ 

නායෙයන්ම  ි මය ජිතයන්ටත්  සහභාගි මවන්න කියන්න අපට 

පුළුවන්. අපි ඒ මගොල් 0ීන් මමතැනට එෙතු ෙර ගන්න ඕනෑ. අමේ 

වැස්ේදක් ි සා0 අමේ අඩු පාඩු ි සා තමයි ඒ මගොල් 0ීන් එතැන ෙෑ 

ගහන්මන්. ඒ ෙෑ ගහන්මන් නනාධිපතිතුමාට විතරක් මනොමවයි0  

22 මදනාටම තමයි ෙෑ ගහන්මන්. එමහම නේ0 ඒ අයට මමතැනට 

එන්න කියනවාද0  ඒ ක්රමමේදය කුමක්ද කියීා අපි තීරණය ෙරමු.  

අද තරුණ තරුණියන් මග ල් 0ම ේසව පිේටි යට ඇවිල් 0ීා 

තිමබනවා. මමතැනදී අමේ එෙ යුතුෙමක් තිමබනවා. මේ තරුණ 

තරුණියන් අතීතමේදී වාම  අවි ආයුධ අතට ගත්මත් නැහැ; 

ෙැරලි ගැහුමේ නැහැ. ඔවුන් සාමොමීව කියනවා0 අපට 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමවන් විසඳුමක් ඕනෑ කියීා. ඔවුන් මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට කියනවා0 ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමවන් මේ මේවල් 0 

ඉෂවට ෙරන්න කියීා. මේ සභාමේ අපි සියලුමදනාම ඒ තරුණ 

තරුණියන්ම  හඬට ඇහුේෙන් මදන්න ඕනෑ. අපි ඔවුන්ම  ඒ හඬ 

අගය ෙළ යුතුයි. මේෙ  ඒ මගොල් 0ීන්ම  අනාගතය. අමේ 

අනාගතය දැන් ඉවරයි. ඒ මගොල් 0ීන්ට අයිතියක් තිමබනවා0 

මමතැනට එන්න. ඔවුන්ම  අදහසව අරගන්න. මම ආණ්ඩුවට 

කියනවා0 මේ රශ්වනය අපට විතරක් ොා ෙරීා විසඳන්න බැරි 

බව. ෙරුණාෙර ඒ තරුණ තරුණියන්ම  හඬට0 රමේ පීඩනයට 

පත් මවීා සිටින නනතාවම  හඬට ඇහුේෙන් දීීා මේශ්පාීන 

විසඳුමක් ීබා ගන්න කියීා මම ඔබ සියලු මදනාටම කියනවා. 

සවතුතියි. 

 
ගරු් මමත්රීපාල් ිංරිමසේන් මහතා 
(மாண்புமிகு மமத்திாிபாை ெிறிபென)  

(The Hon. Maithreepala Sirisena) 
ගරු ොානායෙතුමි 0 ශ්රී ීශො ි දහසව පක්ෂමේ අපටත්0 ඒ 

වාම ම මේ පාර්ලිමේන්තුවටත් අද ඉතාම වැදගත් දවසක්.  ශ්රී 

ීශො ි දහසව පක්ෂමේ මන්ත්රී ෙණ්ඩායම සහ පක්ෂ වවෙ 

එෙමුතුවත්0 ශ්රී ීශො මපොුරනන මපරමුමණ් -මපොමහොේටුව 

පක්ෂමේ- සිටි මන්ත්රීවරුන් ගණනාවකුත් ඇතුළුව අපි ද0මදමනක් 

අද විපක්ෂමේ වාිද වුණා. අපි විපක්ෂමේ වාිද වුමණ්0 

විමශ්ේෂමයන්ම අද ර මේ මතු මවීා තිමබන ආර්ථිෙ අර්බුදය0 

සමාන අර්බුදය හා එයින් පැන නැඟුණු මේශ්පාීන අර්බුදය යනාදී 

ෙරුණු ගණනාවක් ි සායි. අද රමේ නනතාව විශ්ාී පිරිසක් 

බඩගින්මන් ඉන්නවා. මප ලිේ ගැන මම අමුතුමවන් කියන්න 

වුවමනා නැහැ.  ආණ්ඩුව අලුත් ඇමති මණ්ඩීයක් පත් ෙළා 

කියීා මේ රශ්වනවීට විසඳුමක් ීැමබයි කියීා අපි දීතන්මන් 

නැහැ. ගරු රි ල් 0 වික්රමසිශහ මැතිතුමාත් සඳහන් ෙළා වාම 0 මේ 

රශ්වනවීට රධාන වශ්මයන්ම අපි සියලුමදනා එෙතුමවීා 

විසඳුමක් මසවිය යුතු මවනවා. විමශ්ේෂමයන්ම අද නනතාව හඬ 

න න්මන්0 "ආණ්ඩුමේ සියලුමදනාම ඉවත් විය යුතුයි. අලුත් 

ආණ්ඩුවක් පිදීටු විය යුතුයි" කියීායි. ඒ තුළ මේ රශ්වනවීට 

විසඳුේ ීබාගන්න පුළුවන්ෙම තිමබනවා. මේ මවීාමේ ශ්රී ීශො 

ි දහසව පක්ෂය විධියට මා රොශ් ෙරනවා0 අපි ද0මදනා ඇවිල් 0ීා 

විපක්ෂමේ වාිද වුමණ් විපක්ෂ නායෙතුමාම  ෙණ්ඩායමක් 

විධියට මනොමවයි කියීා. අපි විපක්ෂය තුළත් ෙටයුතු ෙරන්මන් 

සවවාධීන ෙණ්ඩායමක් විධියටයි. ඒෙ මම පැහැනයලිව කියන්න 

ඕනෑ.  

අද රමේ ඇතිමවීා තිමබන මේ අර්බුදය0 නනතාවම  

ආමේගීයලීභාවය0 මෙ පය  දවසින්-දවස වැිද මවනවා. මේ 

මමොමහොත විට රධාන මාර්ග ගණනාවක් හරසව ෙරීා  කියීා 

social mediaවලින්   අපි දැන ගත්තා. එයින් මපනී යනවා0 අලුත් 

ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පත් කිරීමමන් මේ විමර ධතා වයාපාරය 

අවසන් වන්මන් නැහැ කියීා. ඒ විමර ධතා වයාපාරමේ ඉන්න 

තරුණයන් රමුත අමනකුත් සියලුමදනාට අපි සුබ පතනවා0  

ආශිර්වාද ෙරනවා. ඒ වාම ම ඔවුන්  මගන යන ඒ සටන ඉතාම 

සාධාරණයි කියීා අපි දීතනවා.  

 අද මගොවීන්ට තිමබන රශ්වනය බීන්න. සෑම රමේශ්යෙම 

මගොවීන්ට අද වතුර ීැබී තිමබනවා. නමුත් මපොමහොර0 

ෙෘමිනාශ්ෙ0 වල් 0නාශ්ෙ නැති ි සා ඔවුන් මගොවිතැන් ෙරන්මන් 

නැහැ. පසු ගිය නයනවී මප ලිේවී දීටපු පසවමදමනකු මිය ගියා. 

මිි සවසු මහ පාමර් මැරිීා වැමටනවා. එවැි  තත්ත්වයක් 

තිමබන්මන්. ඒ වාම ම ආහාර දී ය ි සා ුරගී නනතාව මගවල් 0වී 

මැමරන තත්ත්වයට පත් මවීා තිමබනවා. මේ තත්ත්වයන්ට වහ 

වහා විසඳුේ මසවීමට තිමබන එෙම ආයතනය තමයි 

පාර්ලිමේන්තුව. ඒ ි සා මේ තිමබන රශ්වන විසීමම සඳහා 

පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපි සුුරසු වැඩ පිළිමවළෙට යා යුතුයි. අවුරුුර 

මදෙෙට වැිද ොීයක් තිසවමසේ ආණ්ඩුව විසින් ෙරන ීද සියලු 

ෙටයුතු අසාර්ාෙ මවීා තිමබනවා. ඒ අසාර්ාෙ වීම තුළ නනතාව 

කියන්මන් ආණ්ඩුව සේපූර්ණමයන්ම ඉවත් විය යුතුයි කියීා. ශ්රී 

ීශො ි දහසව පක්ෂමේ මතයත් එයයි. ඒ ි සා මේ ෙටයුතුවීදී 

අපි විමශ්ේෂමයන්ම රමේ නනතාව මවනුමවන්  මපනී සිටිමින්0 රට 

මගොඩ ගැනීම සඳහා අවශ්ය වැඩ පිළිමවළක් සෙසව ෙරමින්0  ඒ 

සඳහා සහමය ගිතාවක් ඇති ෙර ගත යුතු මවනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ශ්රී ීශො ි දහසව පක්ෂමේ අපි 

පැහැනයලිව කියනවා විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය 

අමහ සි ෙළ යුතුයි කියීා. ඒ වාම ම මාම  ආණ්ඩුව විසින් මගන 

එන ීද දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය සශමශ් ධන 

සදීතව නැවත සේමත ෙළ යුතුයි කියීා මා කියනවා. පසුගිය 

ොීමේ0 විමශ්ේෂමයන්ම අපි දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය මගනාපු මවීාමේත්0 ඊට පසුවත් යහ පාීන 

ආණ්ඩුවට -අපට- සම්ඡාල් 0 ෙළා. ඒ තුළින් අපි ඇති ෙර ගත්මත් 

රමේ රනාතන්්වාදය තහවුරු කිරීම0 මූලිෙ  මිි සව අයිතිවාසිෙේ 

ශ්ක්තිමත් කිරීම සහ සවවාධීන මෙොමිෂන් සභා සවාාපිත කිරීම 

තුළින් ඉතාම අපක්ෂපාතී0 සවවාධීන රානය මසේවයක් සහ රමේ 

පරිපාීනය0 මූීය පාීනය සෙසව ෙර ගැනීම. නමුත් එම 

මෙොමිෂන් සභා අමහ සි ෙළා. ගරු ොානායෙතුමි 0 ඔබතුමා 

දන්නවා0 විගණොධිපතිතුමා පසුගිය නයනවී මාධයවීට 

රොශ්යක් ෙළා0 රධාන වශ්මයන්ම අපි ඇති ෙළ මෙොමිෂන් 

සභාවලින් විගණන මෙොමිසම අමහ සි කිරීම තුළින් රානය 

මසේවමේ වාම ම අමනක් අශශ්වී වශාා0 ූෂෂණ නැති ෙරන්න බැරි 

මවීා තිමබනවාය කියීා. ඒ ි සා රධාන වශ්මයන්ම වශාාව0 

ූෂෂණය0 මහොරෙම0 නාසවතිය සිුර මනොවන පාීනයක් මේ රටට 

අවශ්යයි.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ඒ වාම ම මේ රමේ නනතාවම  ුරක් සුසුේවීට අපි 

සියලුමදනාම එෙතු විය යුතුයි. අපට දවසෙට telephone calls 

ගණනාවක් එනවා ආහාර ඉල් 0ීී ් ා; ෙෑම ඉල් 0ීීා. "අපි ෙන්න 

නැතිව ඉන්මන්0 අපට වතුර ටිෙක්වත් නැහැ" කියීා ඔවුන් 

කියනවා. මේ තිමබන තත්ත්වයන් විසඳන්නට ආණ්ඩුව වහ වහා 

රියාත්මෙ විය යුතුයි. ඒ වාම ම නනතාවම  විමර ධය0 මප ලිේ 

තත්ත්වය වාම ම බඩගින්න0 ුරගීභාවය0 මීඩ මර ග0 ඖෂධ 

නැතිවීම ි සා ඇති වී තිමබන බරපතළ තත්ත්වය වහ වහා අප 

විසඳිය යුතු මවනවා. එමහම නැති වුමණොත් මේ රමේ එෙ නයගට 

මරණ සිය ගණනක් වුණත් සිේධ මවන්න පුළුවන්. මූලිෙ 

වශ්මයන්ම ඒ මීඩ මර ග තත්ත්වයන්ට අවශ්ය මබමහත් නැතිෙම 

ි සා මේ වන විටත් අදීශසෙ මර ගීන් මිය ගිදීන් තිමබනවා. ඒ 

ි සා වහාම ඖෂධ ීබා ගැනීමේ වැඩ පිළිමවළක් රනය රියාත්මෙ 

ෙළ යුතුයි. ආහාර දී මයන් මපමළන ුරගී නනතාවට ආහාර ීබා 

නයය යුතුයි.  අද බඩු මිළ විශ්ාී මීස ඉහළ මගොසව තිමබනවා. එය 

සාමානය ුරගී නනතා වට පමණක් මනොමවයි0 මධයම පාන්තිෙ 

නනතාවටත් උහුීාගන්න පුළුවන්ෙමක් නැහැ.  

අද මුළු මී ෙයම බීාමගන ඉන්නවා0 ීශොමේ සිුර වන්මන් 

කුමක්ද කියීා. විමශ්ේෂමයන්ම රානය පාීනමේ   තිමබන බරපතළ 

නුසුුරසුෙේ0 ුරර්වීතා ි සා මේ තත්ත්වය රට තුළ ඇති වුණා. 

මපොමහොර පිළිබඳ රශ්වනය ආණ්ඩුව විසින්ම ඇති ෙර ගත් මදයක්. 

පළමුමවන්ම ඒ ි සා තමයි මේ රමේ අර්බුදොරී තත්ත්වයක් ඇති 

මවීා නනතාව පාරට බැසවමසේ. ඒ වාම ම විුරලිය0 ගෑසව0 මබමහත් 

මනොමැතිවීම යන ෙරුණු ොරණා මහේතුමවන් නනතාව දැිද 

මෙ පයෙට පත්ව සිටින බව පැහැනයලිව අපි මත්රුේ ගතයුතුයි. 

මබොමහ  මවීාවට මේ ගරු සභාව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂය 

හැසිමරන්මන් රමේ එවැි  රශ්වනයක් නැති ආොරයටයි. මේ සභාව 

ඇතුළට ආපුවාම සශතයාත්මෙව මපොමහොේටුමේ0 නැත්නේ ශ්රී 

ීශො මපොුරනන මපරමුමණ් සශතයාව ඉහළ ි සා එතුමන්ීා 

දීතනවා0 රමේ අමනක් රමේශ්ත් මේ වාම  තමයි කියීා. 

විමශ්ේෂමයන්ම අපි සෑම මෙමනක්ම මේ තිමබන රශ්වන මත්රුේ 

අරමගන පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඉතා ි හතමානීව0 විනයගරුෙව 

ෙටයුතු ෙරමින් පාර්ලිමේන්තුව තුළින් මේ රශ්වන විසඳා ගැනීමට 

රියා ෙළ යුතුයි. ඒ වාම ම නනතාවම  ඉල් 0ලීම මේ ආණ්ඩුමේ 

සියලුමදනා ඉවත්ව යා යුතුයි0 නව ආණ්ඩුවක් පිදීටුවිය යුතුයි 

කියන එෙයි. ඒ සටන් පාඨයටත්0 ඒ විමර ධතාෙරුවන්ටත් අමේ 

ආශිර්වාදය එක්ෙරමින් මම නවතිනවා.  

 

සවතුතියි. 

 

ගරු් අ ල් දිසානායක් මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 - 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීතුමා0 මපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු ාරිත මහේරත් 

මැතිතුමාම  පැහැනයලි කිරීමක් තිමබනවා.  

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චරිත් මහේත්් මහතා 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ொித்த பஹரத்)  

(The Hon. (Prof.) Charitha Herath) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 ගරු රි ල් 0 වික්රමසිශහ මැතිතුමා 

ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය සේබන්ධව COPE ෙමිටුව සහ මම  

නම සේබන්ධ ෙරීා රොශ්යක් ෙළා. ඒ ගැන යේ අදහසක් 

ඉනයරිපත් ෙළ යුතුයි. එතුමා රොශ් ෙළ ආොරමයන් අපි COPE 

ෙමිටුවට  ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය ෙැඳවීා ඒ අයම  වැය 

තත්ත්වය පිළිබඳ බරපතළ සාේඡාාවක් ෙරීා තිමබනවා. ඒ 

පිළිබඳ මේ ගරු සභාවටත් අපි දැනුේ දීීා තිමබනවා. නමුත් දැන් 

මේ නයනවී ආරශචියක් තිමබනවා0 නැවත flights 2වක් ගැනීම 

සඳහා ඒ අය ඉනයරිපත් මවනවා කියීා. මේ පිළිබඳව 

විගණොධිපතිතුමාත්0 මමත් අද උදෑසන ොා ෙළා. ඒ අනුව අපි 

මහට ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය COPE එෙට ෙැඳවන්න තීරණය 

ෙරීා තිමබනවා0 මේ පිළිබඳ විසවතර ීබා ගැනීමට. ඊට පසුව මේ 

ගරු සභාවට ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ීබා මදන බව මම රොශ් 

ෙරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මමොෙක්ද0 ගරු හරින් රනාන්ුර මන්ත්රීතුමා? 

 

ගරු හරින්් රනාන්ු ් මහතා්  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 එක්තරා ොරණයක් පිළිබඳ මේ 

මමොමහොමත් ගරු සභාමේ අවධානය මයොමු ෙරවන්න මා ෙැමතියි. 

මේ අවසවාාමේ සරත් වීරමසේෙර මැතිතුමාත් මේ ගරු සභාමේ 

ඉන්නවා. ීශොමේ ඉන්න රධාන මාධයමේනයමයක් වන රශග 

ශ්රීීාල් 0 කියන මෙනා වාහනයෙ පින්රයරයක් සම  මේ විධිමේ 

පුවතක් පළ ෙර තිමබනවා: "This is the Toyota Land Cruiser 

V8 that was used by Zahran Hashim of NTJ who led the 
Easter Sunday bombings. Reports that Rear Admiral Sarath 
is using this. Can a court production be used by a 

politician?" ගරු ොානායෙතුමි 0 මම සරත් වීරමසේෙර 

මැතිතුමා ඉන්න ි සා කියන්මන්. එතුමාටත් මේෙ මහොඳ නැහැ. 

අි ේදාට මේ පාර්ලිමේන්තුවට අවුරුුර තුනක් සේපූර්ණ මවනවා.  

සහරාන්ම  වාහනය ඔබතුමා පාේ්ඡචි ෙළාය කියන එෙට මේ 

මවීාමේ උත්තරයක් මදන්න කියීා මම ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා. 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු සරත් වීරමසේෙර මැතිතුමි 0 ඔබතුමා උත්තර මදනවාද?  

 

ගරු් (රචාර්ය)් සත්් වීමසේක් මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 ගරු හරින් රනාන්ුර මන්ත්රීතුමා ඒ 

රශ්වනය ඇහුවාට එතුමාට සවතුතිවන්ත මවනවා. අද උමේ මට මේ 

ආරශචිය ආවාම මම මහනන ආරක්ෂෙ අමාතයාශශ්මේ 

මල් 0ෙේතුමාමගන් මේ ගැන ඇහුවා. එතුමා කිේවා0 මේෙ 

රානසන්තෙ ෙරපු වාහනයක්. මේෙ මපොලීසියට දීීා -  [බාධා 
කිරීේ] මපොලීසිය විසින්  විමශ්ේෂ ොර්ය බීොයට attach ෙරීා 

තිමබන්මන් කියීා. මේෙ මට attach ෙරීා නැහැ. මම එය 

පාවි්ඡචි ෙරීාත් නැහැ.  
 

ගරු හරින්් රනාන්ු ් මහතා්  
(மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து) 

(The Hon. Harin Fernando) 

ඔබතුමා මේ වාහනය පාවි්ඡචි ෙළාද?[බාධා කිරීමක්]  
 

ගරු් (රචාර්ය)් සත්් වීමසේක් මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர)  

(The Hon.(Dr.) Sarath Weerasekera) 

මල් 0ෙේතුමා විසින් සවථිර ෙළා මන්. [බාධා කිරීේ] ඒෙයි මම 

කියන්මන්. මම පාවි්ඡචි ෙරීා නැහැ. මේෙ STF එෙට attach 

ෙරීා තිමබන්මන්. මහොඳයි0 ඒ රශ්වනය අහපු එෙ. 
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ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මහොඳයි.[බාධා කිරීමක්] ගරු මනුෂ නානායක්ොර මන්ත්රීතුමා0 

ඉක්මනට කියන්න. 
 

ගරු් මනූෂ් නානායක්කා් මහතා්  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 පාසවකු රහාරයට සේබන්ධ සහරාන් 

පාවි්ඡචි ෙළ වාහනය දැන් පාවි්ඡචි ෙරනවා කියනවා.  එමහම 

පාවි්ඡචි ෙරනවා නේ මමොෙක්ද මේ මවීා තිමබන්මන්?  ඒ 

කියන්මන් නඩු භාණ්ඩයක් වන සහරාන් හෂීේ පාවි්ඡචි ෙළ 

වාහනය දීටපු මහනන ආරක්ෂෙ අමාතයතුමා පාවි්ඡචි ෙරීා 

තිමබනවා නේ රශ්වනයක් තිමබනවා.  

මම අහන ොරණාව මේෙයි0 ගරු ොානායෙතුමි . මවනදාට 

මේ සභාමේ වාිද මවීා ඉන්න මනොන්සවටන් රනාන්ුර මැතිතුමා අද 

නැහැ මන්. මෙ 0 එතුමා නැේද? මනොන්සවටන් රනාන්ුර දීටපු 

ඇමතිතුමා කිේවා0 මදන ඕනෑ ෙැිලනේ පත්රිොවක් බීන්මන්ත් 

නැතිව ඒ මවනුමවන් අත්මදෙම උසවසනවා කියීා. දැන් පත්මවීා 

ඉන්න අමේ ආරයි ෙ ෙැිලනේ මණ්ඩීමේ අය අත් මදෙ විතරක් 

මනොමවයි ෙකුල් 0 මදෙත් උසවසයි0 මදන ඕනෑම එෙෙට. මේ 

ෙැිලනේ මණ්ඩීය අපි පිළිගන්මන් නැහැ. ඒෙයි අපට කියන්න 

ඕනෑ. 
 

ගරු් අ ල් දිසානායක් මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 අගමැතිතුමා ෙරුණු කීපයක් වාම ම 

මය නනාවකුත් ඉනයරිපත් ෙළා. ඒ ගැන කියන්න ෙලින් මපොලීසිය 

භාර දීටපු ඇමතිතුමා නඩු භාණ්ඩයක් වන වාහනයක් පාවි්ඡචි 

ෙමළේ මෙොමහොමද කියන ගැටලුවත් මට තිමබනවා.  සහරාන්ට  

නඩුවක් තිමබනවා. ඒ ි සා ඔහු පාවි්ඡචි ෙරපු වාහනය නඩු 

භාණ්ඩයක් මවන්න ඕනෑ. ආරක්ෂෙ අමාතයාශශ්ය0- [බාධා කිරීේ]  
ඒෙ මවනම මදයක්. එම ි සා ඒ ගැන පසුව ොා ෙරමු0 ගරු 

ොානායෙතුමි .  

දැන් මම කියන්න හදන්මන් මේෙයි. ගරු අගමැතිතුමා ෙරපු 

රොශ්ය ගත්මතොත්0- 
 

ගරු් (රචාර්ය)් සත්් වීමසේක් මහතා 
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ெரத் வீரபெகர)  

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera) 

ගරු ොානායෙතුමි 0- 
 

ගරු් අ ල් දිසානායක් මහතා 
(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayaka) 

මම ොා ෙරීා අවසන් වුණාට පසුව ඔබතුමා උත්තරයක් 

ීබා   මදන්න0 සරත් වීරමසේෙර මැතිතුමා. [බාධා කිරීේ]   

ගරු ොානායෙතුමි 0 ගරු අගමැතිතුමා ඉනයරිපත් ෙළ 

රොශ්ය අනුව0 ඇත්තටම රට ෙට සවවාභාවිෙ වයසනයක් ආවාම 

අපි ොම ත් වගකීම තමයි0 ඊට මුහුණ දීීා රට මගොඩ ගැනීම. 

හැබැයි0 මේ අර්බුදය ි ර්මාණය වුමණ් සවවාභාවිෙ වයසනයක් 

මහේතු මෙොටමගන මනොමවයි. මේ අර්බුදය තමුන්නාන්මසේීා විසින් 

ි ර්මාණය ෙරන ීද අර්බුදයක්. මේ අර්බුදමේ ි ර්මාපෙයන් 

තමුන්නාන්මසේීා. ඒ ි ර්මාපෙයන් වන තමුන්නාන්මසේීා එක්ෙ 

මේ අර්බුදය විසීමම සඳහා මය නනා කිරීම කිසිම ඵීක් නැහැ. 

ඔබතුමාට මතෙ ඇති0 මපොමහොර රශ්වනය මතු ව න මෙොට 

පාර්ලිමේන්තුමේදී මෙෝඡාර මේ මපොමහොර රශ්වනය පිළිබඳව ොා 

ෙළාද කියීා ගරු ොානායෙතුමි . ඒ මවීාමේ ෙෘෂිෙර්ම 

අමාතයවරයා කිේවා0 විවිධ සමාගේවලින් සල් 0ලි අරමගන තමයි ඒ 

පිළිබඳව එමහම ොා ෙරන්මන්  කියීා. මගොවි නනතාව පාරට 

බැහැීා ෙෑ ගැහුවා. මගොවි නනතාව පාරට බැහැීා ෙෑ 

ගහන මෙොට කිේවා0 එෙ එෙ මේශ්පාීන වයාපාර මගොවි නනතාව 

අවුසවසීා තමයි මේ වැමඩ් ෙරන්මන්  කියීා.  

පසුගිය මාර්තු මාසමේ නනාධිපතිවරයා නයසාපතිවරු ෙැ  මඳේවා. 

නයසාපතිවරු ෙැඳවපු මවීාමේ නනාධිපතිවරයා කිේමේ මමොෙක්ද? 

ඒ නයසාපතිවරුන්ට කිේවා0  මේ මපොමහොර පිළිබඳ තීන්ුරව 

කිසිමසේත්ම මවනසව ෙරන්මන් නැහැ කියීා. ඊමේ නනාධිපතිවරයා 

කියනවා0  ඒෙ එතුමාම  වැස්ේදක්  කියීා. නනාධිපතිවරයා 

වැස්ේදක් මත්රුේ ගන්න ඕනෑ රටට මාරාන්තිෙ විනාශ්යක් 

ෙරීාද? ආහාර දී යක් ඇති ෙරීා0 ෙෘෂි ිලේ විනාශ්යට පත් 

ෙරීා0 මගොවි නනතාව අසීරුවට පත් ෙරීා0 හාල් 0 මිී අධිෙ මීස 

ඉහළ දමීා ඊට  පසුව කියනවා0  ඒෙ අමේ වැස්ේදක් කියීා. 

ඔබතුමන්ීා මේ ොරණය ගැන දීතන්න. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ ොරණය පාමර් යනමෙොට ඩබල් 0 

ඉරක් ෙැමපනවා වාම  මහ  පි න් මහ දනමෙොට පි ානක් 

ිල  මඳනවා වාම  මදයක් මනොමවයි. මේ රමේ සමසවත ෙෘෂි 

ආර්ථිෙය ිලඳ වේටීා0 මගොවි නනතාවම  ජීවිත විනාශ් ෙරීා0 

මගොවි ිලේ විශ්ාී රමාණයක් පාඩුවට ීක් ෙරීා0 ඊට පසුව0 "මම 

වැස්ේදක් ෙළා"  කියනවා නේ ඒෙ මාරාන්තිෙ වැස්ේදක්. ඒ ි සා   

ෙළ යුතු වන්මන් එවැි  වැස්නය තීන්ුරවීට අනුබී දීපු නායෙයා 

ඉවත් වීම විතරයි.  

ඒ විතරක්  මනොමවයි0 ගරු ොානායෙතුමි . එතුමා විසින් ගනු 

ීැබූ ආර්ථිෙ තීන්ුර වශ්මයන් විශ්ාී මීස -මහා පරිමාණ මීස- 

මුදල් 0 අ්ඡචු ගහනමෙොට මේ පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරු මෙෝඡාර 

කිේවාද0 මමමීස මුදල් 0 අ්ඡචු ගැසීම වැස්නයයි. මේ තුළින් නයගින් 

නයගටම අර්බුදයක් ි ර්මාණය වනවා. උේධමනය ඉහළ යනවා  

කියීා? මමොෙක්ද0 දීටපු මුදල් 0 රානය අමාතය ෙබ්රාල් 0 කිේමේ? 

මුදල් 0 අ්ඡචු ගැහුවාට0 උේධමනය ඉසවසරහට යන්මන් නැහැ කිේවා. 

ඒ විතරක් මනොමවයි0 නව ආර්ථිෙ නයායක් අනුව තමයි මුදල් 0 අ්ඡචු 

ගහන්මන් කිේවා. ඒෙ නූතන මූීය නයාය කිේවා.  මුදල් 0 අ්ඡචු 

ගහීා මවමළඳ මපොළට දමන්න0 දමන්න ි ෂවපාදනය වැිද 

මවනවා. ි ෂවපාදනය ඉනයරියට මගන ඒම සඳහා තමයි මේ 

ක්රමම පාය  අනුගමනය ෙරන්මන් කිේවා. නමුත් මමොෙක්ද 

වුමණ්? අන්තිමට අද කියන්මන් මමොෙක්ද? වර්තමාන මහ බැශකු 

අධිපතිවරයා කියනවා මුදල් 0 අ්ඡචු ගැසීම මමම උේධමනයට 

මහේතුවක් කියීා. එමහම නේ මේ භාණ්ඩ මිී ඉහළ යෑම මේ රමේ 

සවවාභාවිෙ වයසනයක්ද? මුදල් 0 අමාතයවරයාත්0 නනාධිපතිවරයාත් 

විමශ්ේෂමයන්ම මහ බැශකුවට මදන ීද ි මය ග මහේතු මෙොට 

තමයි0 මේ අර්බුදය ි ර්මාණය වුමණ්.   භාණ්ඩ මිී ඉහළ යෑම0 

අධිෙ මීස උේධමනයක් ි ර්මාණය වීම තමුන්නාන්මසේීා විසින් 

ඇති ෙරන ීද අර්බුදයක්.  

ඒ විතරක් මනොමවයි0 අමේ රශ්වනය තමයි මේ මඩොීර් අර්බුදය. 

මේවා ි ෙේ සිුර මව්ඡා මේවල් 0 මනොමවයි0 ගරු ොානායෙතුමි . 

ඔබතුමාට මතෙ ඇති0 මඩොීරය රුපියල් 0 203ෙ බීහත්ොර මීස 

රඳවා ගන්න ෙබ්රාල් 0 මමොන තරේ පේමප රි ගැහුවාද කියීා. මහ 

බැශකුමේ තිබුණු විශ්ාී මුදල් 0 සශචිත රමාණයක් මඩොීරය රුපියල් 0 

203ෙ රඳවා ගැනීම සඳහා මවමළඳ මපොළට ි කුත් ෙළා. ආර්ථිෙ 

විමශ්ේෂයයන් කියනවා ඒ සඳහා මඩොීර් ිලලියන පහමාරක් -මහ 

බැශකුමේ සල් 0ලි- මවමළඳ මපොළට දැේමා කියීා. එමහම  දමීා0 

දමීා ෙමළේ මමොෙක්ද? මහ බැශකුමේ විමදසව සශචිත ිලන්ුරවටම 

දීන්ුරවා.  මහ බැශකුමේ මඩොීර් සශචිත ිලන්ුරවට දීන්දීා මඩොීරය 

අත්හැරියා. මමොෙක්ද මේ ෙමළේ? මේෙ හරියට ෙබ්රාල් 0 සරම 

ඇදමගන ඔළුමවන් දීට ගත්තා වාම  වැඩක්. මමමහම මවන්මන් 

මෙොමහොමද? මඩොීර් සශචිතය පතුීටම දීන්දීා0 ිලන්ුරවට 
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පාර්ලිමේන්තුව 

දීන්දීා මඩොීරය අත හැරියා. ඒ ි සා අද මමොෙක්ද සිේධ මවීා 

තිමබන්මන්? අද මඩොීරය රුපියල් 0 3ද0යි. ෙළු ෙමඩ්0 එළිමේ 

ද 0යි. මමොෙක්ද0 ගරු ොානායෙතුමි  සිේධ වුමණ්? සවවාභාවිෙ 

වයසනද මේවා? මේ පාර්ලිමේන්තුමේදී මෙෝඡාර කිේවාද මේ 

වැමඩ් ෙරන්න එපා කියීා. හැබැයි මමොෙක්ද ෙමළේ? 

තමුන්නාන්මසේීා උේධ්ඡා මීස හැසිරුණා. මේවාට 

තමුන්නාන්මසේීා මබොරු පේමප රි නයාය ඉනයරිපත් ෙළා.  

ඒ විතරක්ද? විමදසවගත ශ්රමිෙයන්ම  මුදල් 00 ති  ඒෙෙයක් 

හැටියට අපට ීැමබන රධාන මුදල් 0  මඩොීර් ිලලියන 2.යක්0 

පහුගිය ජුි  මාසමේ සිට මේ මපබරවාරි මවනමෙොට අපට අදීමි 

මවීා තිමබනවා. ආසන්න වශ්මයන් ගත්මතොත් දැන් මවනමෙොට 

මඩොීර් ිලලියන 3.2ක්. විමදසව සශචිතවලින් මඩොීර් ිලලියන 

පහමාරක්0 විමදසවගත ශ්රමිෙයන්ම  මඩොීර් ිලලියන තුනහමාරෙට 

විතර ආසන්න රමාණයක් කියන මේ ඔක්මෙ ම එෙතු ෙළාම 

මඩොීර් ිලලියන නවයක් තමුන්නාන්මසේීා අදීමි ෙරීා 

තිමබනවා. මේ ි සා තමයි මතල් 0 මගමනන්න සල් 0ලි නැතුව 

යන්මන්; මේ ි සා තමයි ගෑසව මගමනන්න සල් 0ලි නැතුව යන්මන්; 

මේ ි සා තමයි ඩීසල් 0 බීාගාර වහන්න සිේධ මවන්මන්; මේ ි සා 

තමයි පිරිපහුර වහන්න සිේධ මවන්මන්; මේ ි සා තමයි නනතාවට 

මප ලිේවී ඉන්න සිේධ මවන්මන්.  

නනතාව මමොෙක්ද ෙමළේ? තමන්ම  ආර්ථිෙ රශ්වන පාරට 

බැහැීා කිේවා. පන්දේ පත්තු ෙරමගන කිේවා; ඉටිපන්දේ දල් 0වා 

මගන කිේවා; උේමඝ ෂණය ෙරීා කිේවා. තමුන්නාන්මසේීා 

මමොෙක්ද කිේමේ? මමොෙක්ද  කිේමේ? අඩුම තරමින් ඒවාට ඇහුේ 

ෙන් ුරන්මන් නැහැ. නනතාවම  බඩගින්න පිළිබඳ රශ්වනය පාරට 

අරමගන එනමෙොට0 ීයිේ නැතුව දරුවාට දහනයය දමනවා0 

ි දාගන්න බැරිව ඉන්නවා කියන රශ්වනය පාරට අරමගන 

එනමෙොට ඇහුේෙන් ුරන්මන් නැහැ. ත්රීවීල් 0 එෙ පැය හතරක් 

මප ලිමේ ඉන්නවා. පැය හතරක් මප ලිමේ ඉඳීා මපට්රල් 0 

ගහමගන පැය මදෙක් හයර් ුරවන්න සිේධ වුණා. මීොරියට ඩීසල් 0 

ගහන්න පැය අටක් මප ලිමේ ඉන්න ඕනෑ. පැය අටක් මප ලිමේ 

ඉඳීා ඩීසල් 0 ගහමගන පැය මදෙක් හයර් ුරවන්න සිේධ වුණා. 

මිි සුන්ම  ඒ මේදනාව කිේවා. ඒ මේදනාව  කියනමෙොට 

තමුන්නාන්මසේීා මමොෙක්ද කිේමේ?  අපට ඇති තරේ සල් 0ලි 

තිමබනවා කියීා මනොන්සවටන් ඇමතිතුමා කිේවා. කිේමේ නැේද?  

අපට අර්බුදයක් නැහැ  කිේවා.  ඇති තරේ සල් 0ලි තිමබනවා කිේවා. 

එමහම මන්0 කිේමේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට. පසවමසේ පත් වුණු දීටපු 

බීශ්ක්ති ඇමති ගාමිණී මීොකුම  මහත්මයා කිේමේ මමොෙක්ද? 

"ඇති තරේ මතල් 0 තිමබනවා0 බවුසර් යනවා. Filling stationsවී 

ටැශකි පිරිීා බවුසර් ආපහු හරවීා එනවා" කියීා ඔහු කිේවා. 

අ හරු මී මෙද මේවා වුමණ්? මමොෙක්ද මේ කිේමේ?  ආණ්ඩුව 

මේ කිසි මේෙට ි සි පිළිතුරු ුරන්මන් නැහැ. දීටපු මුදල් 0 අමාතය 

බැසිල් 0 රානපක්ෂ මහත්මයා ඉන්නයයාමේ ඉඳීා එනමෙොට Airport 

එමක්නය මාධයමේනයන් ඇහුවා0 "මේ ආර්ථිෙ අර්බුදය ගැන 

තමුන්නාන්මසේ මමොෙද කියන්මන්?" කියීා.   "වැිදුරර දීතන්න 

එපා" කියීා එතුමා කිේවා. මමොෙද0 එතුමා  ඉන්මන් ෂැන්ග්රි-ීා 

මහ ටීමේ. එතුමාට electricity තිමබනවා0 ආහාර තිමබනවා0 

සුපිරි මිීදී ගැනීේ ෙරන්න පුළුවන්. එතුමන්ීා ෂැන්ග්රි-ීා 

මහ ටීමේ ඉඳමගන කියනවා0 මේ අර්බුදය ගැන වැිදුරර දීතන්න 

එපා කියීා. හැබැයි ඈත ගේමානවී මගොවි අේමීා තාත්තීාම  

දරුවන්ට ආහාර මේීක් නැහැ. තමන්ම  වී ටිෙට සාධාරණ 

මිීක් නැහැ. තමන්ම  මගොවිතැන ෙරගන්න විධියක් නැහැ. 

දරුවන්ට පාසල් 0 යන්න විධියක්  නැහැ. විභාගය ලියන දරුවන්ට 

පාඩේ ෙරන්න විධියක් නැහැ. කිරි පිටි ඉල් 0ීන දරුවන්ට කිරි පිටි 

උගුරක් මදන්න විධියක් නැහැ. ඔවුන් මේ  අමඳ නාව න ේනය මුදල් 0 

ඇමති ෂැන්ග්රි-ීා මහ ටීමේ ඉඳමගන කියනවා0 "වැිදය දීතන්න 

එපා" කියීා. මේවා ආණ්ඩුද? ඒ ි සා මේ ආණ්ඩුව ඉතා මහොඳින් 

දැන් ඔේපු ෙරීා හමාරයි0 තවුරරටත් මේ රමේ ආර්ථිෙය 

මමමහයවන්න මහ  මේ රමේ නනතාවම  ුරක් ගැනවිලිවීට 

සාධාරණ විසඳුමක් මදන්න මහ  සමත් මනොවන බව. අවසානමේ 

තමයි නනතාව පාරට බැහැීා කිේමේ0 "නනාධිපතිවරයා මගදර 

යන්න. ආණ්ඩුව මගදර  යන්න" කියීා. ඉසවමසල් 0ීාම ඒෙ 

කියාමගන නනතාව පාරට බැසවමසේ නැහැ. ඉසවමසල් 0ීා නනතාව 

පාරට බැසවමසේ මතල් 0 ඉල් 0ීාමගන0 ගෑසව ඉල් 0ීාමගන. ඊළ ට 

පාරට බැසවමසේ විුරලිය ඉල් 0ීාමගන. ඊළ ට පාරට බැසවමසේ කිරි පිටි 

ඉල් 0ීාමගන. ඊළ ට පාරට බැසවමසේ මපොමහොර ඉල් 0ීාමගන. 

හැබැයි අද නනතාව පාරට බදීන්මන් මමොෙක් ඉල් 0ීාමගනද? අද 

ඔවුන් පාරට බදීන්මන් ආණ්ඩුවට යන්න කියීා කියන්න. ඒ ි සා 

අගමැතිතුමා ඉනයරිපත් ෙරන කිසි මය නනාවක් ඵී සදීත 

මය නනාවක් බවට පත් මවන්මන් නැහැ. මේ ආණ්ඩුවත්0 මේ 

නනාධිපතිවරයාත් මේ විධියටම තියාමගන ගන්නා ීද සියලු 

විසඳුේ අසාර්ාෙයි.   

ඊමේ අලුත් ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් නයවුරුේ ුරන්නා; අලුත් 
අමාතය මණ්ඩීයක් පත් ෙළා. රෑ අලුත් අමාතය මණ්ඩීයක් පත් 
මවීා සවස  ට news එෙක් එනවා අලුත් අමාතය මණ්ඩීය පත් 
වුණා කියීා. නැවත රෑ ව2ටත් news එෙක් එනවා. ඒ news 
එමෙන් කියනවා0 "ඩීසල් 0 රුපියල් 0 වව3කින් වැිද මවීා තිමබනවා. 
මපට්රල් 0 රුපියල් 0 යදකින් වැිද මවීා තිමබනවා" කියීා. ඉතින් 
නනතාව මේ ආණ්ඩුව පිළිගන්නවාද? අද ගාල් 0මල් 0 මාර්ග හරසව 
ෙරීා බසව නතර ෙරීා තිමබනවා. නගර ගණනාවෙ අද මාර්ග 
හරසව ෙරීා බසව  නතර ෙරීා තිමබනවා. නනතාව මේ ආණ්ඩුව 
පිළිගන්නවාද?  දැන් තිමබන අර්බුදය මමොෙක්ද? දැන් මමතැන 
තිමබන අර්බුදය තමුන්නාන්මසේීාට මන්ත්රී ආසන වව3ක් 
තිමබනවාද0 වවදක් තිමබනවාද කියන රශ්වනය මනොමවයි. 
තමුන්නාන්මසේීා  ඔළුමගිද මාරු ෙරීා මමොන විධියට 
ආණ්ඩුවක් හැුරවත්0 පාර්ලිමේන්තුමේ බහුතරය තියා ගත්තත්0 
විධායෙ බීය තියා ගත්තත්0 - මමොනවා ෙළත්- මේ පාීනය 
මෙමරදී නනතාව විශ්වවාසය තියන්මන් නැහැ. මමවැි  අර්බුදයෙදී 
නනතාව විශ්වවාස ෙරන්මන් නැති නායෙමයකුට0 නනතාව විශ්වවාස 
ෙරන්මන් නැති පාීෙමයකුට ඒමෙන්  මගොඩ එන්න බැහැ. මේ 
අර්බුදමයන් මගොඩ ඒම සඳහා අවශ්ය අි වාර්ය සාධෙය තමයි 
නනතාව විශ්වවාස ෙරන නව පාීනයක්  ිලදී කිරීම. මමොෙද0 මේ 
අර්බුදය පාීනය කිරීම නනතාවත්0 රානය යන්්ණයත් යන 
සියල් 0ී ඒොබේධ ෙර ගි මින් තමයි ෙළ යුතු වන්මන්. ඒ ි සා 
ගරු ොානායෙතුමි 0 අගමැතිතුමා විසින් ෙරන ීද මය නනා 
සියල් 0ීක්ම ඵී රදීත මය නනා. ගරු අගමැතිතුමි 0 පුළුවන් නේ 
දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය නැවත 
මගමනන්න. විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය 
මගමනනමෙොට මම ඔබතුමාට කිේවා0 -අලි සබ්රි මැතිතුමාත් ඒ 
මවීාමේ දීටියා.- මේෙ මගමනන්මන් පිටිපසවමසේ ඉඳන් පිදීමයන් 
අි න්න කියීා. ගරු අගමැතිතුමි 0  ඔබතුමාට දැන් මහ  ඒෙ 
මත්රිීා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා  සශමශ් ධනය යළි 
මගමනන්න කියීා මය නනා ෙර තිමබනවා. ඒ පිළිබඳව 
ඔබතුමාට සවතුති මවමින් මම නතර මවනවා.  

සවතුතියි. 

 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මට ොරණයක් කියන්න තිමබනවා.  

මපොිද මවීාවක් මදන්න.  

දැන් ටිෙෙට ෙලින් සහරාන් හෂීේම  ජිේ එෙ ගැන ොා 

ෙළා. ගරු ොානායෙතුමි 0 අපි ඇත්තටම ෙලින් දැනමගන 

දීටිමේ සහරාන් හෂීේට පිද මගේවා කියන එෙ විතරයි. අපි 

දැනමගන දීටිමේ නැහැ V8 අරමගන ුරන්නා කියීා.  
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[ගරු  අනුර නයසානායෙ  මහතා] 
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ගරු ොානායෙතුමි 0 අපි දන්නවා ඊමේ අලුත් විුරලිබී හා 

බීශ්ක්ති ඇමතිවරමයක් පත් වුණ බව. අද උමේ මපට්රල් 0 සහ 

ඩීසල් 0 මිී රුපියල් 0 එෙසිය ගණනකින්  වැිද වුණා. රුපියල් 0 

ව0000ෙට ඔක්මේන් 92 මපට්රල් 0 ලීටර් 2.9යි වනයන්මන්. අපට 

මතෙයි0 අමේ ආණ්ඩුව ොීමේ මතල් 0 මිී රුපියල් 0 මදෙකින් වැිද 

වුණාම මමතුමන්ීා බයිසිෙීමයන් පාර්ලිමේන්තු ආවා. ගරු 

ොානායෙතුමි 0 දැන් අපි එතුමන්ීාට කියනවා අපට 

බයිසිෙීමයන් යන්නත් බැහැ0 අපට එන්න මවන්මන් පසවස 

පැත්තට මර්සර් හයි ෙරමගන තල් 0ලු ෙරමගන තමයි කියීා.  

විමල් 0 වීරවශශ් මැතිතුමා ඊමේ මපමර්දා කිේවා0 එතුමන්ීාම  

මන්ත්රීවරු ඩැහැ ගන්න මගවල් 0වීට ගියා කියීා; ඇමතිෙේ 

ුරන්නා0 මුදල් 0 ගනුමදනු වුණා කියීා. ඒ ගැන අපට පැහැනයලි 

මතොරතුරු තිමබනවා0 ගරු ොානායෙතුමි . ඊමේ පත් වුණු 

සමහර රානය ඇමතිවරුන්ට මඩොීර් මිලියන 2ක් දීීා0 ඇමතිෙේ 

දීීා තමයි ආණ්ඩුව මබ්රා ගන්න ෙටයුතු ෙරමින් ඉන්මන්. [බාධා 
කිරීේ] අද මබමහත් ගන්න සල් 0ලි නැහැ.  මර හල් 0වී දවසෙට 

 0ෙට වැිද පිරිසක් මබමහත් නැතිව මැමරනවා. ඒවා මිනී මැරුේ. 

[බාධා කිරීේ] ඒ වාම  මිනී මැරුේ ෙරන ආණ්ඩුවක් තමයි මේ 

ඉන්මන්.  රමේ නනතාව මරීා- [බාධා කිරීේ] මේ ආණ්ඩුව 

මබමහත් ටිෙ ම න්න මඩොීර් වියදේ ෙරන්මන් නැහැ. තමන්ම  

බීය ස්ෙ ගන්න මඩොීර් මිලියන මදෙ ගණමන් වියදේ ෙරීා 

තිමබනවා. අපට මතොරතුරු තිමබනවා පසවමදමනකුට මඩොීර් 

මිලියන මදෙ ගණමන් දීීා0 ඇමතිෙේ දීීා තමයි ආණ්ඩුව 

ස්ෙමගන තිමබන්මන් කියීා. අපට ඉනයරිමේදී ඒ නේ එක්ෙ 

කියන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීේ] ඒ ි සා අපි රමේ නනතාවට 

කියනවා0 මබමහත් ම න්මන් නැතිව අමේ අේමීා තාත්තීාව0 

වැිදදීටියන්ව ඝාතනය ෙළ ආණ්ඩුවට විරුේධව0 ආණ්ඩුව මගදර 

යවන්න ඒෙ රාශි මවන්න කියීා. "මග ඨා මග  මහ ේ" විතරක් 

මනොමවයි0 මේ සමසවත ආණ්ඩුවම මගදර යා යුතුයි කියීා මම භය 

නැතිව කියනවා. [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

විුරලිබී හා බීශ්ක්ති ඇමතිතුමා උත්තර මදනවා. 

ඔබතුමන්ීා ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න. 
 

ගරු් ් කාචන් විමේමසේක් මහතා් (් බල ක්ති් අමාතය් සහ් 

විු ලිබල් අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர - வலுெக்தி அமமச்ெரும் 

மின்ெக்தி அமமச்ெரும்)  

(The Hon. Kanchana Wijesekera - Minister of Energy and 
Minister of Power) 
ගරු ොානායෙතුමි 0  ඊමේ රාත්රිමේදී ීශො ති න මතල් 0 

නීතිගත සශසවාාව විසින් මතල් 0 මිී ඉහළ දැමීම ි සා මේ සභාමේ 
වාම ම අද දවස පුරා විවිධ සවාානවී යේ රශ්වනොරි තත්ත්වයක් 
ඇති මවීා තිමබනවා. අපි විමශ්ේෂමයන්ම මේ රමේ නනතාව 
දැනුවත් ෙළ යුතුයි0 අපට මමය කිරීමට සිුර වුණු මහේතුව ගැන.  
ඊ මේ රාත්රී ොීමේ මම අමාතයවරයා හැටියට වැඩ ෙටයුතු 
ආරේභ ෙරීා පළමුමවි  ොරණය හැටියට මේ ෙටයුත්ත සිුර 
කිරීම අපට ගැටලුොරී තත්ත්වයක්. [බාධා කිරීේ] 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරුණාෙරීා ඔබතුමන්ීා ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න.  
 

ගරු් කාචන් විමේමසේක් මහතා 
(மாண்புமிகு கஞ்ென விபஜபெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ගරු ොානායෙතුමි 0  පසුගිය දවසවවී රියාත්මෙ වුණු මිී 

අනුව ති න මතල් 0 නීතිගත සශසවාාමේ මදි ෙ පාඩුව ඊමේ රාත්රිය 

වන විට රුපියල් 0 මිලියන ව0සව3ක්. ඒ කියන්මන්0 රුපියල් 0 ිලලියන 

ව.සෙ මදි ෙ පාඩුවෙට තමයි ති න මතල් 0 නීතිගත සශසවාාව 

මතල් 0 අමළවිය සිුර ෙරන්මන්. මිී වැිද ෙළා වුණත්0 තවමත් අපට 

රුපියල් 0 මිලියන 32දෙ පාඩුවක් තිමබනවා. විමශ්ේෂමයන්ම ඩීසල් 0 

සහ භූමිමතල් 0 මිී විශ්ාී වශ්මයන් වැිද ෙරන්න එපා කියීා 

අතිගරු නනාධිපතිතුමාත් අපට උපමදසව ුරන්නා. අපි පිළිගන්නවා 

මේ වැිද කිරීම තුළින් මබොමහ  මදමනක් අසාධාරණයට ීක් 

මවනවා කියීා. මේ ි සා අද මබොමහ  මදමනකුට තමන්ම  ජීවන 

ෙටයුතු ෙර ගැනීමට මනොහැකි තත්ත්වයක් ඇති මවීා තිමබනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 අපි මේ තීන්ුර-තීරණ මනොගත්මතොත් 
මමොෙක්ද මවන්මන්? විමශ්ේෂමයන්ම මී ෙ මවමළඳ මපොමළේ 
මබොරමතල් 0 බැරීයෙ මිීත්0 මඩොීරයෙට මගවන මිීත් 
සශසන්දනය ෙරීා බැලුවාම මේ මිී වැිද කිරීම ෙරන්න සිුර 
මවනවා. ඒ වාම ම මේ රමේ අතණ්ඩ විුරලිබී සැපයුමක් 
පවත්වාමගන යාම සඳහා ඉනයරිමේදී අපි යේ වැඩ පිළිමවළක් 
රියාත්මෙ ෙරනවා නේ0 දැන් පවතින පැය තුමන් විුරලි ෙේපාුරව 
ඒ ආොරමයන්ම මහ  පවත්වාමගන යන්න නේ අපි නයගින් නයගටම 
මතල් 0 ඇණවුේ ෙළ යුතුයි. මතල් 0 ඇණවුේ කිරීම සඳහා අපට මුදල් 0 
තිිලය යුතුයි. ති න මතල් 0 නීතිගත සශසවාාවට මුදල් 0 ීබා ගැනීම 
සඳහා අපට අෙමැත්මතන් වුණත් මේ පියවර ගන්න සිුර  වුණා. අපි 
රනයක් හැටියට වි මශ්ේෂයක් ෙරනවා. ධීවර ක්මෂේ්ය මවන්න 
පුළුවන්0 රවාහන ක්මෂේ්ය මවන්න පුළුවන්0 ඉනයරිමේදී අපි ඒ අයට 
යේ සහන ීබා මදන්න බීා මපොමරොත්තු මවනවා. ඒ අදාළ 
අමාතයවරුන් සම  සාේඡාා ෙරීා යේ කිසි සහනයක් ීබා 
මදන්න පුළුවන් නේ ඔවුන්ම  ඒ ක්මෂේ්වීට සහනයක් ීබා 
මදන්න ෙටයුතු ෙරන්න කියීා අතිගරු නනාධිපතිතුමා අපට 
උපමදසව දීීා තිමබනවා. 

මම විමශ්ේෂමයන්ම මේ රමේ නනතාවමගන් ඉල් 0ලිමක් 

ෙරනවා. ඒ වාම ම මේ පාර්ලිමේන්තුව ි මය නනය ෙරන සියලු 

මදනාටම මම මේ ොරණය කියන්න ෙැමැතියි. මේ පුටුවට එන 

හැම ඇමතිවරමයකුටම ඒ තීරණය ගන්න මවනවා. මමය අද මම 

පමණක් ගන්නා තීරණයක්  මනොමවයි. විපක්ෂමේ ඉන්න ෙවුරු 

හරි මෙමනක් මහට දවමසේ මේ පුටුමේ වාිද වුමණොත්0 ඒ 

පුේගීයාටත් මේ තීන්ුරව ගන්න මවනවා. මතල් 0 මිී අඩු ෙරන්න 

පුළුවන්0 මීට වඩා අඩු මුදීෙට මතල් 0 මගමනන්න පුළුවන්0 මේ 

ක්රමමේදය නයගින් නයගටම පවත්වාමගන යන්න පුළුවන් ෙවුරු හරි 

මෙමනකු ඉන්නවා නේ ඕනෑම අවසවාාවෙ ඒ සඳහා අවසවාාව 

මදන්න මම ෙැමැතියි.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම මේ ොරණයත් මතක් ෙළ යුතුයි.  

මගවල් 0වී ෙසිේපු හදනවා වාම  මතල් 0 හදන්න පුළුවන්ෙමක් 

නැහැ. අපි මතල් 0 ආනයනය ෙළ යුතුයි. මතල් 0 ආනයනය ෙරන්න 

අපට විවිධ රටවල් 0 එක්ෙ ගනුමදනු ෙරන්න සිුර මවනවා. ඒ සඳහා 

අවශ්ය මුදල් 0 මසොයා ගත යුතුයි. ඔබතුමන්ීා පසුගිය ොීමේ   

පාර්ලිමේන්තුමේදී නයගින් නයගටම මා දනා එල් 0ී ෙළා0 විුරලිය 

නැතිවීම පිළිබඳව; පැය ව2ක්0 ව3ක් විුරලිය ෙේපාුර කිරීම පිළිබඳව. 

ඉනයරිමේදී ීැමබන වර්ෂාපතනයත් එක්ෙ එම බීාගාරවීට  

අවශ්ය ති න මතල් 0 සැපයුේ ෙරීා  විුරලි බීය උත්පාදනය ෙරීා 

අතණ්ඩව මේ රමේ නනතාවට විුරලිය සපයන්න අපි 

බීාමපොමරොත්තු මවනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0   ගරු අනුර නයසානායෙ මැතිතුමාත් 

සඳහන් ෙළා0 විවිධ අමළවි සැල් 0වීට මබදා හරිනු ීැබූ රමාණයන් 

පිළිබඳව. 

පසුගිය මාසමේ අමළවි සැමීන් අමළවි සැීට මදි ෙව 
මතල් 0 ි කුත් ෙරපු ක්රමමේදය පිළිබඳ සේපූර්ණ වාර්තාවක් 
පාර්ලිමේන්තුමේ සභාගත ෙරන්න මම බීාමපොමරොත්තු මවනවා. 
ඒ පිළිබඳව මටත් බරපතළ ගැටලුවක් තිමබනවා. ආණ්ඩුව 
ි මය නනය ෙරන මන්ත්රීවරුන් හැටියට පසුගිය දවසව හතමර් 

25 26 



පාර්ලිමේන්තුව 

විමශ්ේෂමයන්ම අමරේල් 0 වද මවි දාත් අපි මෙොමළොන්නාව0 
මුතුරානමවී කියන මතල් 0 ගබඩා සශකීර්ණවීට ගිදීල් 0ීා මතල් 0 
මබදා හැරීමේ රියාවලිය පිළිබඳව යේ අධයයනයක් ෙළා. අපිත් 
පිළිගන්නවා0 යේ යේ තැන්වීට0 අමළවිසැල් 0වීට  නයන ව0ක්0 
ව2ක් තිසවමසේ මතල් 0 මබදා හැර තිබුමණ් නැහැ කියීා. ඒ ි සා මේ 
මබදා හැරීමේ ක්රමමේදය සේබන්ධමයන් සමහර මේීාවට 
මේශ්පාීනයයන්ට ඇඟිල් 0ී නයගු මවනවා. නමුත්0 මේ තීන්ුර තීරණ 
ගැනීමේදී0 ඒවා රියාත්මෙ කිරීමේදී සමහර ආයතනවලින් අඩුපාඩු 
සිේධ මවනවා. ඒවා ි වැරනය කිරීම සඳහාත් අපි ෙටයුතු ෙළ යුතුයි. 
මතල් 0 රවාහනය ෙරන බවුසර්වී ෙටයුතු ෙරන පිරිස පසුගිය නයන 
තුමන්0 විමශ්ේෂමයන්ම අලුත් අවුරුේදට ි වාඩු මගොසව තිබුණු ි සා 
මතල් 0 මබදා හැරීමේ යේ අඩුවක් තිබුණා. නමුත්0 බවුසර්  සදකින් 
ඊමේ දවමසේ පමණක් ඩීසල් 0 මමට්රික් මටොන් ද003දක්0 මපට්රල් 0 
මමට්රික් මටොන් ද0වද ක්0 සුපර් ඩීසල් 0 මමට්රික්  මටොන් ව33ක්0 
භූමිමතල් 0 මමට්රික් මටොන් 20 ක් මීස සමසවත වශ්මයන් මතල් 0 
මමට්රික් මටොන් වව0 දදක් රවාහනය ෙළා. සාමානයමයන් අමේ 
මදි ෙ අවශ්යතාව මතල් 0 මමට්රික් මටොන් ස0000ත්0 ද0000ත් අතර 
රමාණයක්. නමුත්0 ඉන් එහාට ගිදීල් 0ීා අපි ඊමේ දවමසේ මතල් 0 
ි කුත් ෙර තිමබනවා. අද දවමසේත් ඒ විධියට මතල් 0 ි කුත් කිරීමේ 
ෙටයුත්ත ෙරනවා. ඒ වාම ම මම වගකීමමන් කියනවා0 මතල් 0 
මබදා හැරීමේ ෙටයුත්ත ි සියාොරව ෙරන්න අපි ඉනයරිමේදීත් 
ෙටයුතු ෙරන බව. දී යකින් මතොරව මතල් 0 ීබා දීම අමේ 
රමුතතාවක්. ඒ වාම ම මිී අඩු ෙරන්න පුළුවන් හැම 
අවසවාාවෙදීම අපි මිී අඩු ෙරන්නත් ෙටයුතු ෙරනවා.  IOC 
සමාගමත් එක්ෙ අපි ඊමේ සාේඡාා ෙළා. ඒ අනුව අපි 
එෙ තාවෙට ආවා0 අපි මදමගොල් 0ීන්ම එෙම මිී සූ්යක් -මිී 
සැීසුමක්- මත ඉනයරිමේදී ෙටයුතු ෙරන්න ඕනෑ කියීා. ඒ ි සා 
අපි මය නනා ෙරනවා0 ඉනයරිමේදී මිී සූ්යක් අනුව මේ ෙටයුත්ත 
රියාත්මෙ විය යුතුයි කියීා. ඒ ආොරයට අපි සියලු ෙටයුතු 
ෙරනවා0 ගරු ොානායෙතුමි .  

 

ගරු් නිමල් ලාන්සා් මහතා්  
(மாண்புமிகு நிமல் ைான்ொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

 ගරු ි මල් 0 ීාන්සා මන්ත්රීතුමි 0 ඔබතුමාම  රීති රශ්වනය මතු 

ෙරන්න. ඔබතුමා විනාිද ව0ෙට වැිද ොීයක් දීට මගන දීටියා. 

 

ගරු් නිමල් ලාන්සා් මහතා්  
(மாண்புமிகு நிமல் ைான்ொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ අවසවාාව ීබා දීම පිළිබඳව 

ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත මවනවා.  

ශ්රී ීශො මපොුරනන මපරමුණ ි මය නනය ෙරමින් ගියවර අපි 

ෙණ්ඩායමක් සවවාධීන වුණා. සවවාධීන මවීා අපි ආණ්ඩුමවන් 

ඉල් 0ලීමක් ෙළා0 සර්ව පාක්ෂිෙ0 අන්තර්ොලීන ආණ්ඩුවක් හදන්න 

කියීා. අපි විතරක් මනොමවයි0 මේ රමේ මහා නායෙ හාමුුරරුවරු0 

අමේ ොනයනල් 0 උන්වහන්මසේ සහ සමසවත නනතාවම දැන් ඒ ඉල් 0ලීම 

ෙරනවා. නමුත්0 ඒ ඉල් 0ලීමට ඇහුේෙන් මනොදී ආණ්ඩුව විසින් 

මන්ත්රී ආසන වව3ක් හදා ගන්න ඕනෑ ි සා0 ඊමේ ෙැිලනේ 

මණ්ඩීයක් සහ රානය ඇමතිවරු කිදීප මදමනකු පත් ෙර 

ගන්නවා. එයට විමර ධයක් දැක්වීමට තමයි අපි ආණ්ඩු පක්ෂමේ 

ඉඳීා0 සවවාධීන මවීා0 අද විපක්ෂය පැත්තට ඇවිල් 0ීා මවනම0 

අනනය වූ ෙණ්ඩායමක් විධියට පාර්ලිමේන්තුව තුළ අසුන් 

ගත්මත්. අපි සියලුමදනාම මේ ොරණය මත්රුේ ගන්න ඕනෑ. මේ 

මවේදී රට  ගිි  අරමගනයි තිමබන්මන්. නනතාව මහ පාරට 

බැහැීා තිමබනවා. නනතාව රශ්වන රාශියක් මැද ඉන්මන්.  අපි 

මමතැනට ඇවිල් 0ීා එකිමනොට ඇඟිල් 0ී නයගු ෙර මගන ෙෑ 

ගහීා0 බැණීා මේ රශ්වන විසඳන්න බැහැ.  

අද ගරු ොානායෙතුමාත් ඒ තත්ත්වය පිළිමගන දීර්ඝ 

ි මේදනයක් ෙළා. ගරු අගමැතිතුමාත් ඒ තත්ත්වය පිළිගත්තා. 

ගරු විපක්ෂ නායෙතුමාත් පිළිගත්තා. මේ ොා ෙරපු සියලු මදනා 

පිළිමගන තිමබනවා0 අද රමේ දැිද අර්බුදයක් තිමබන බව. අද 

රමේ නනතාව එළිමේ ඉඳමගන පාර්ලිමේන්තුව නයහා බීාමගන 

ඉන්නවා0 මේ පාර්ලිමේන්තුමේ සිටින අපි0 තමුන්නාන්මසේීා 

නනතාව ි මය නනය ෙරමින් ඇවිල් 0ීා0 නනතාවම  

පරමාධිපතයය ි මය නනය ෙරමින් ඇවිල් 0ීා නනතාව මවනුමවන් 

වැඩ ෙරන්මන් මෙොමහොමද කියීා. එමහම නේ පක්ෂ0 විපක්ෂ 

මේදයකින් මතොරව අප සියලු මදනාට වග කීමක් තිමබනවා0 

නනතාව මුහුණ පා තිමබන මේ අර්බුදමයන් මගොඩ ඒමට නනතාව 

ඉල් 0ීන0 ඒ සියලු පාර්ශ්වව ඉල් 0ීන සර්ව පාක්ෂිෙ අන්තර් ොලීන 

ආණ්ඩුවක් මය නනා කිරීමට.  

අද ගරු අගමැතිතුමා පැහැනයලිව කිේවා0 විධායෙමේ බීතී 

අඩු කිරීම සඳහා දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය 

නැවත සශමශ් ධනය ෙරන්න විසිඑක්වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනයක් ම න්න ඕනෑය කියීා.  මේ ගරු සභාමේ සිටින 

සියලු මදනා ඒෙට එෙ  වුණා. ඒමෙන් අදහසව ෙරන්මන් 

මමොෙක්ද? විධායෙය විසින් ගත් තීන්ුර සියල් 0ී වැරනයයි කියන 

එෙයි. අපි ි මය නනය ෙරපු ආණ්ඩුව ගි පු තීන්ුර සියල් 0ී වැරනය 

ි සා තමයි අද මිි සුන් පාරට ඇවිල් 0ීා තිමබන්මන්. අපට 

හැටනව ීක්ෂයක් නනතාව ාන්දය ුරන්නා. හදවතට එෙ ව0 

අවශෙව අපි ඒෙ පිළිගන්න ඕනෑ. නනතාව අපට ාන්දය දීීා 

මමොෙක්ද කිේමේ? ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමේ පැහැනයලිවම 

තිමබනවා0 නනතාවම  ශුභ සිේධිය0 නනතාවම  එනයමනදා ොර්ය 

භාරය අපහසුතාවකින් මතොරව ෙර ගැනීමේ හැකියාව සැීැසවවිය 

යුතු බව. නමුත්0 අපට ඒ සියල් 0ී ෙර ගන්න බැරිව ගියා. ඒෙ අමේ 

ආණ්ඩුව අවශෙව පිළිගන්න ඕනෑ; අමේ නනාධිපතිතුමා අවශෙව 

පිළිගන්න ඕනෑ; අමේ අගමැතිතුමා අවශෙව පිළිගන්න ඕනෑ;  

ආණ්ඩුමේ ඇමතිෙේ දැරූ අප සියලු මදනා අවශෙව පිළිගන්න 

ඕනෑ. ඒෙ අපි සියලු මදනා අවශෙව පිළිගත්මතොත් තමයි අපට 

නනතාවට විසඳුේ ීබා මදන්න පුළුවන් වන්මන්. එමහම නැතිව0 

අපි එකිමනොට ඇඟිල් 0ී නයගු ෙරමගන ඒෙ ෙරන්න බැහැ.  

ඊමේ නනාධිපතිතුමා පැහැනයලිව කිේවා0 රසායි ෙ මපොමහොර 

සේබන්ධමයන් එතුමා ගත් තීන්ුරව ආපසවසට හරවනවා කියීා.  ඒ 

ගත් තීන්ුරව වැරනයයි කියන එෙ එතුමා පිළිගත්තා.  එතුමා 

පිළිගත්තා0 IMF එෙට යන්න බැරිව ගිය එෙ වරදක් කියීා. 

ආණ්ඩු පක්ෂය තුළ සිටින තමුන්නාන්මසේීා දන්නවා0 

මදීන්දානන්ද අලුත්ගමම  දීටපු ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමාත් 

දන්නවා0 මපොමහොර රශ්වනය එේදී ඔබතුමාට මම වැඳීා කිේවා0 

"මේෙ ෙරන්න එපා" කියීා. දන්නා සියලු මදනාට මම ඒෙ 

කිේවා. IMF එෙට යන්න කියීා අවුරුේදෙට මපර ඉඳීා මම 

කිේවා. ණය reschedule ෙරන්න කියා මම කිේවා. හැබැයි0 අපි ඒ 

මේවල් 0 කියීාත් විධායෙය සහ අමාතය මණ්ඩීය එය 

මනොකිරීමේ පාපය අපටත් අද විඳින්න සිුර මවීා තිමබනවා. ඒ 

අමාතය රයර දැරීම තුළ අපටත් අද එය විඳින්න සිුර මවීා 

තිමබනවා. එම ි සා අපි ඒ වග කීමමන් බැහැර මවන්මන් නැහැ. 

ඒ වග කීම අපි ගන්නවා. හැබැයි0   පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපි අදවත් 

ි වැස්නය මවන්න ඕනෑ. මමොෙද0 මිලියන 22ෙ නනතාවක් මේ 

අවසවාාව මදස බීාමගන ඉන්නවා.  අද නනතාවට විධායෙය 

පිළිබඳව විශ්වවාසයක් නැහැ; අමාතය මණ්ඩීය පිළිබඳව 

විශ්වවාසයක් නැහැ. නනතාව විශ්වවාසමයන් බීාමගන ඉන්මන්  

පාර්ලිමේන්තුව නයහා. 
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එමහම නේ ගරු ොානායෙතුමි 0 ඔබතුමාට තිමබනවා 

විශ්ාී වග කීමක්0 පක්ෂ නායෙමය  සියලු මදනා එෙතු ෙරමගන0 

නනතාව බීාමපොමරොත්තු වන ොරණා0 ඒ අවශ්යතා ෙරදරයක් 

නැතුව ඉටු ෙර ගන්න අවශ්ය ෙටයුත්ත කිරීමට. මමොෙද0 මේෙ 

තමයි ඒ සඳහා තිමබන උත්තරීතර ආයතනය. මේෙ තමයි 

නනතාවම  පරමාධිපතය බීය ි මය නනය ෙරන ආයතනය. 

නනතාවම  පරමාධිපතය බීය ි මය නනය ෙරමින් තමයි අපි 

22 මදනාම මමතැනට ඇවිල් 0ීා ඉන්මන්. ඒ ි සා ආණ්ඩු පක්ෂය 

ි මය නනය ෙරන සියලු මන්ත්රීවරුන්මගන් මම ඉල් 0ලීමක් 

ෙරනවා. නනතාව අද මහ පාමර් ඉන්නවා0 ඒ අයම  සිතුේ පැතුේ 

ඔබතුමන්ීා මත්රුේ ගන්න. නනතාව පාරට ඇවිල් 0ීා තිමබන්මන් 

ඇයි?  මගදර ඉන්න බැරුව මනොමවයි0 ඔවුන් පාරට ඇවිල් 0ීා 

තිමබන්මන්. ඒ අය මපට්රල් 0 ගන්න ගියාම0 ඩීසල් 0 ගන්න ගියාම ඒවා 

නැහැ; නැත්නේ පැය ගණනක් මප ලිමේ ඉන්න ඕනෑ.  කිරිපිටි 

ටිෙ ගන්න ගියාම විශ්ාී ුරෙක් විඳිනවා. මේ මේවල් 0 මමමහම 

මවන්න විවිධ මහේතු බීපාන්න ඇති. මෙොමර නා වසශගතය 

බීපෑවා මවන්න පුළුවන්.  අප විසින් ගත් සමහර තීන්ුර වැරනය ි සා 

තමයි මේ මේවල් 0 සිේධ වුමණ්.  

මම මීට වඩා මේීාව ගන්මන් නැහැ. ගරු ොානායෙතුමි 0 

ඔබතුමාමගන් මම විනාිද  ක් ඉල් 0ීා ගත්මත් මේ මේවල් 0 කියන්න. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම ඔබතුමාමගන් ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා.  

දැන් ඔබතුමාට පුළුවන් නායෙත්වය මදන්න. මමොෙද0 නනතාව අද 

විධායෙය පිළිගන්මන් නැහැ. ඒෙ අගමැතිතුමාත් අද 

මය නනාවකින් ඔේපු ෙළා. ඒ වාම ම ඇමති මණ්ඩීය 

පිළිගන්මන්ත් නැහැ. අපි ෙවුරුවත් පිළිගන්මන්ත් නැහැ. ඒ ි සා 

අපි සියලු මදනා එෙතු මවීා නනතාවට  පිළිගත හැකි යේ වැඩ 

පිළිමවළක් අඩුම වශ්මයන් මේ සතිය තුළ - මේ පාර්ලිමේන්තු 

සතිය තුළ-  ඉනයරිපත් ෙර එය ඉටු ෙරන්න ෙටයුතු ෙරමු කියා ඔබ 

සියලුමදනාමගන් මම ඉල් 0ීා සිටිනවා; ඒ සඳහා ඔබට ආරාධනා 

ෙරනවා. විමශ්ේෂමයන් ශ්රී ීශො මපොුර නන මපරමුණ ි මය නනය 

ෙරන සියලු මන්ත්රීවරුන්ට මම ඒ සඳහා ආරාධනා ෙරනවා. 

පක්ෂය0 ආණ්ඩුව මනොමවයි0 නනතාවයි වඩා වැදගත්0  නනතාවම  

අවශ්යතා ඉටු කිරීමයි වඩා වැදගත් වන්මන් කියන එෙ මම මතක් 

ෙරනවා. නනතාව අපි0 තමුන්නාන්මසේීා මේ පාර්ලිමේන්තුවට 

එේමේ ඒ අයව ි මය නනය ෙරන්නයි. මේ මවීාමේ නනතාවට 

රශ්වනයක් තිමබනවා. ඒ රශ්වනය හරියට මත්රුේ මගන ඒ අය 

මවනුමවන් ෙටයුතු ෙරන්න කියා ඉතා මගෞරවමයන්0 වැඳීා 

ඉල් 0ීා සිටිමින් මා ි හඬ මවනවා.  

සවතුතියි. 

 

ගරු් ් ඩී.වී. චානක් මහතා් (සාචාක් ාජාය් අමාතය් සහ් 
ධීව් ාජාය් අමාතයතුමා)්  
(மாண்புமிகு டி.வி. ொனக - சுற்றுைாத்துமற இராஜாங்க 

அமமச்ெரும் கடற்சறாழில் இராஜாங்க அமமச்ெரும்)  

(The Hon. D.V. Chanaka - State Minister of Tourism and 
State Minister of Fisheries) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 දීටපු අග්රාමාතය රි ල් 0 වික්රමසිශහ 

මැතිතුමා වැරනය රොශ්යක් ෙළා. ඒ ි සා මම ඒ ගැන පැහැනයලි 

ෙරන්න ඕනෑ. මට මපොිද මවීාවක් මදන්න.  

එතුමා කිේවා0 ශ්රී ීන්ෙන් ගුවන් සමාගම ගුවන්යානා ද0ක් 

ීබා ගන්න යනවා කියීා. ගරු රි ල් 0 වික්රමසිශහ මැතිතුමි 0 

ඔබතුමා දීටපු  අග්රාමාතයවරමයක්  විධියට මීට වඩා වග කීමමන් 

ොා ෙමළොත් මහොඳයි කියා මා දීතනවා.  ශ්රී ීන්ෙන් ගුවන් 

සමාගම අපට භාර මදේදී අමේ fleet එමක් තිබුණා0 ගුවන් යානා 

2දක්. හැබැයි0  මේ අවුරුුර එෙහමාර ඇතුළත ගුවන් යානා 3ක් අපි 

ආපසු යවා තිමබනවා.  Lease එෙ ඉවර මවනමෙොට ගුවන් යානා  

තුනක් ආපසු යවා තිමබනවා. ඒ වම ම ගරු ොානායෙතුමි 0 ඒ 

සමාගේ එක්ෙ සාේඡාා ෙරීා ඉතිහාසමේ ඉඳීා තිබුණු lease 

amountsවලින් මඩොීර් මිලියන 2 ක් අපි අඩු ෙරමගන 

තිමබනවා. ආසන්න වශ්මයන් රුපියල් 0 මිලියන ය02 0ක් -රුපියල් 0 

මෙ ටි ය2 ක්-  අපි leaseවලින් විතරක් අඩු ෙරමගන තිමබනවා.  

ීශො ඉතිහාසමේ පළමු වතාවට Ceylon Petroleum 

Corporation එෙට ෙලින් සල් 0ලි දීීා තමයි අපි මතල් 0 ටිෙ 

මගන්වා ගන්මන්. 

අපි දැන් මාස යක් තිසවමසේ රුපියීක්වත් රනමයන් ගන්මන් 

නැතිව එෙ නයගට ආයතනය ති මයන් පවත්වාමගන යනවා. 

විමශ්ේෂමයන් රනය ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් සමාගමට පැහැනයලිව කියා 

තිමබනවා0 එෙ රුපියීක්වත් මදන්මන් නැහැ; ති මයන් sustain 

මවන්න ඕනෑ; ති මයන් පවත්වාමගන යන්න ඕනෑ කියීා. අපි 

අවුරුුර වසෙට පසවමසේ පළමු වතාවට පළමු ොර්තුමේ0 -ගුවන් 

මසේවා භාෂාමවන් ගත්මතොත් හතරවන ොර්තුමේ- මඩොීර් මිලියන 

ව.දෙ ීාභයක් ීබා තිමබනවා. ඒ කියන්මන්0 රුපියල් 0 මිලියන 

  3ෙ ීාභයක් අපි ීබාමගන තිමබනවා. ගරු ොානායෙතුමි 0 

අපි මේ මවීාමේ විමශ්ේෂමයන්ම එම ොර්ය මණ්ඩීමේ 

සියලුමදනාට සවතුතිය පුද ෙරන්න ඕනෑ. මමොෙද0 ඔවුන් විශ්ාී 

ෙැප කිරීමක් ෙළා. මෙොමර නා වසශගතය ි සා අපට සමහර 

මාසවී ඒ අයම  පිදමයන් සියයට  0ක් ෙපන්න වුණා. ඒත් 

ඔවුන් විශ්ාී මසේවයක් ෙළා. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 තව අවුරුුර තුනක් යන මෙොට අමේ 

මේ fleet එමක් තිමබන ගුවන් යානා 2දන්0 ව2ක් ආපහු යවන්න 

වනවා. මේවා replacements. මේ අවුරුේමේ අන්තිමට තමයි 

පළමුවැි  එෙ අපට යවන්න තිමබන්මන්. එවිට 2ද0 23ෙට අඩු 

මවනවා. ඉන් මාස හතරෙට පසවමසේ අපට තව එෙක් යවන්න 

තිමබනවා. අපට wide-body aircraft 12න් යක්ම අවුරුුර තුනක් 

ඇතුළත ආපහු යවන්න වනවා. ඒ වාම ම narrow-body aircraft 
4කුත් යවන්න වනවා. ඒ යවන ඒවාට replacements තමයි අපි 

ගන්න බීාමපොමරොත්තු මවන්මන්. මේ මවීාමේ විමශ්ේෂමයන්ම- 

[බාධා කිරීමක්]  හර්ෂ ද සිල් 0වා මන්ත්රීතුමා0 මම කිේමේ දැන් 

මගමනන ොාවක් මනොමවයි. ීශොමේ procurement system 
එෙ ඇතුමළේ ඒ ෙටයුතු ආරේභ වුණාම සාමානයමයන් අවුරුේදක් 

මහ  අවුරුුර එෙහමාරක් ගත වනවා. මේ0 දැන් ෙරන මදයක් 

මනොමවයි. අමනෙ0 රනමේ එෙ රුපියීක් මේ ෙටයුතු මවනුමවන් 

වැය ෙරන්න අපි බීාමපොමරොත්තු මවන්මන් නැහැ. මේෙ 

initially ෙරන මදයකුත් මනොමවයි. ඔබතුමා දීතන්න එපා මේ 

පවතින රශ්වනය අවුරුුර එෙහමාරක් පමණ තිමේවි කියීා. 

ඔබතුමන්ීාට ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් සමාගම විකුණන්න ඕනෑ වුණාට 

අපි ඒ අදහමසේ නැහැ. මේ ආයතනය දැන් ීාභ ීබනවා.    මේ 

මාස කිදීපමේ සශාාරෙයන්මගන් සියයට දදක් මගනාමේ 

ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් සමාගමමන්. මෙොමර නා වසශගතය ි සා 

පසුගිය ොීමේ ගුවන් සමාගේ සෙ යානා පමණයි ීශොවට 

ආමේ. ගුවන් සමාගේ 2යන් සමාගේ සෙ යානා පමණයි ආමේ. 

ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් සමාගම තිබුමණ් නැත්නේ ීශොවට 

සශාාරෙමය  නැහැ. ගිය අවුරුේමේ ආපු සශාාරෙයන්මගන් 

සියයට 90ක් ආමේ0 ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් සමාගම හරහා. 

ඔබතුමන්ීාට මේවාමේ වටිනාෙමක් නැහැ. හැබැයි0 අපි අද ීාභ 

ීබනවා විතරක් මනොමවයි0  රනමේ එෙ රුපියීක් ගන්මන් නැහැ. 

නනතාවම  බුර මුදල් 0වලින් එෙ රුපියීක් ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් 

සමාගමට ීබා මදන්මන් නැතුව එය ීාභ ීබන තත්ත්වයට පත් 

වුණාම ඔබතුමන්ීාට රශ්වනයක් තිමබන බව දන්නවා. හැබැයි0 මේ 

මමොමහොමත් කිසිම ගුවන් යානයක් ීබා ගැනීමට අමේ 

බීාමපොමරොත්තුවක් නැහැ. මහට COPE එෙට අමේ ි ීධාරින් 

ෙැඳවා තිමබනවා. අමේ හර්ෂ ද සිල් 0වා මන්ත්රීතුමාත් ඒ ෙමිටුමේ 

ඉන්නවා. අමේ ඇමතිතුමන්ීාත් ඉන්නවා. ඔබතුමන්ීාත් ඒ 

ෙමිටුවට එන්න. රශ්වන තිමබනවා නේ ඒමෙනය ඔබතුමන්ීාට ඒවා 

අහන්න අවසවාාව තිමබනවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් මුජිබුර්් හුමාන්් මහතා්  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 දීටපු ගුවන් මසේවා රානය ඇමතිතුමා 

දැන් කිේවා ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් සමාගමේ ීාභයක් ගැන. ඊමේ පුවත් 

පත්වී පළ වී තිමබනවා0 සීි  බුර අඩු කිරීමමන්0- 
 

ගරු් නිල් වික්රමිංාහ් මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)   
ගරු ොානායෙතුමි 0-. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමි 0 ඔබතුමා මපොඩ්ඩක් ඉන්න. 

ගරු රි ල් 0 වික්රමසිශහ මැතිතුමාම  පැහැනයලි කිරීමක් තිමබනවා. 
 

ගරු් නිල් වික්රමිංාහ් මහතා 
(மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமெிங்ஹ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)  
රානය ඇමතිතුමාට මම පිළිතුරක් මදන්න ඕනෑ0 ගරු 

ොානායෙතුමි .  

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම ඒ සියල් 0ී කිේමේ ාරිත මහේරත් 
මැතිතුමා රධාන ෙමිටුව කියපු ොරණා අනුවයි. ඉතින්0 ගරු රානය 
ඇමතිතුමා කියන්මන්0 ඒ අය අසතයයක් කියනවා කියීා. මම 
එෙක් කියන්නේ. ඔබතුමා ඊමේ මපමර්දා තමයි ඔය රානය 
ඇමතිෙම බාර ගත්මත්. නමුත් අපි දන්නවා ඒ ආයතනය ගැන. මම 
කියන්මන් මේෙයි. එදී සභාපති සහ අධයක්ෂ මණ්ඩීය කියනවා 
නේ0 "මේෙ හරි0 ඔක්මෙොම මබොරු කියන්මන්" කියීා0 මම 
විමශ්ේෂමයන්ම ාරිත මහේරත් මැතිතුමාමගන් අහනවා මේ ගැන.  
සිකුරාදාට ඉසවමසල් 0ීා අපට ඒ වාර්තාව මදන්න0- [බාධා කිරීමක්]  

අමනක් ොරණය මේෙයි. ගරු අලි සබ්රි ඇමතිතුමා අද 
මවොෂින්ටන්වී ොා ෙරන මෙොට මීොකු රශ්වනයක් මවීා 
තිමබන්මන් ශ්රීීන්ෙන් එෙ. ශ්රීීන්ෙන් එෙ ගැන එතුමාට තීරණය 
ෙරන්න මදන්න. [බාධා කිරීේ] ගරු ොානායෙතුමාමගන් මම 
අහන්මන්0 2සවැි  දාට අලි සබ්රි ඇමතිතුමාට මමතැනට ඇවිල් 0ීා 
ොා ෙරන්න0- [බාධා කිරීේ] මේ රමේ මතල් 0 නැතිමෙොට0 මේ 
රමේ මපොමහොර නැතිමෙොට0 මේ රමේ මබමහත් නැතිමෙොට0 මේ 
රමේ ෙඩදාසි නැතිමෙොට0 මමොෙක්ද මේ කියන්මන්? "අපට ඕනෑ 
ේමල් 0න්" කියනවා. ීජ්නා මවන්න ඕනෑ! ඒ අධයක්ෂ මණ්ඩීය 
ඉවත් ෙරන්න. මම අගමැතිතුමාමගන් ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා. 
ඔබතුමා අද මමතැනට ආමේ රමේ ආර්ථිෙය ගැන අපි එක්ෙ ොා 
ෙරන්න. මේ ඔක්මෙ ම විවෘතව තියන්න ඕනෑ0 අපට තීරණයක් 
ගන්න. ඒ අයට තීරණයක් ගන්න බැහැ. මේෙට වග කියන්මන් 
පාර්ලිමේන්තුව. පාර්ලිමේන්තුව "එපා" කිේමවොත්0 ෙරන්න එපා. 
ඒ ි සා ඒ අධයක්ෂ මණ්ඩීය එතැන තියා ගන්න ඕනෑ ද0 නැේද 
කියීා අපි එන සුමානමේ තීරණය ෙරමු. ඒ ආයතනය බාරව දීටපු 
රානය අමාතයවරමයකු වූ ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමාට මම 
කියන්න ෙැමැතියි0 එදී තත්ත්වය මමොෙක්ද කියීා කියන මීස. 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමා0 දැන් ොා ෙරන්න. 
 

ගරු් මුජිබුර්් හුමාන්් මහතා්  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම කියමින් සිටිමේ මේෙයි. ෙලින් 

ොා ෙරපු ගරු ඩී.වී. ාානෙ රානය ඇමතිතුමා කිේවා0 ශ්රීීන්ෙන් 

එමක් ීාභය ගැන. ගරු ොානායෙතුමි 0 පාර්ලිමේන්තුව තුළ 

අපි නයගින් නයගටම ෙරුණු මතු ෙළා0 එදා සිුර වූ සීි  බුර වශාාව 

පිළිබඳව. ඊමේ පුවත් පත්වී සඳහන් මවීා තිමබනවා0 සීි  බුර 

අඩු කිරීමමන් අදීමි වූ ආදායම නැවත අය ෙර ගත යුතු බව. ෙවුද 

එමහම කියන්මන්? නාතිෙ විගණන ොර්යාීය රනයට ි ර්මේශ් 

ෙර තිමබනවා. මිලියන වස0දස3ක් ඒ සීි  බුර වශාාමවන් 

ආණ්ඩුවට අදීමි මවීා තිමබනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 නනාධිපතිතුමා අලුත් ෙැිලනේ 

මණ්ඩීයක් පත් ෙළා. ඒ කියන්මන්0 නනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා0 

දීටපු ෙැිලනේ මණ්ඩීය ූෂෂිතයි කියීා. එය නනාධිපතිතුමා 

පිළිමගන තිමබනවා. එමහම නේ0 දීටපු ඇමතිවරු සීි  බුර 

වශාාවට සේබන්ධ මවීා තිමබනවා; මපොමහොර වශාාවට සේබන්ධ 

මවීා තිමබනවා. දීටපු ඇමතිවරු මනොමයකුත් ආොරමේ 

ූෂෂණවීට සේබන්ධ දීන්දා තමයි නනාධිපතිතුමාට සිේධ වුමණ් 

අලුත් ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පත් ෙරන්න.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඊළ ට0 නනාධිපතිතුමා වැදගත් 

ොරණා මදෙක් කිේවා. එතුමා කිේවා0 අපි IMF එෙට ගිමේ නැති 

එෙ වැස්ේදක් කියීා. ඊළ ට එතුමා කිේවා0 මපොමහොර ටිෙ 

මදන්න බැරි මව්ඡා එෙ0 රසායි ෙ මපොමහොර මගන්වීම තහනේ 

කිරීම වරදක් කියීා. එමහම නේ ගරු ොානායෙතුමි 0 

නනාධිපතිතුමා දැනුවත්ව වැස්නය ෙරීා මේ රමේ ආර්ථිෙය 

අගාධයට දාීා තිමබනවා. එමහම නේ0 නනාධිපතිතුමා වහාම 

ඉල් 0ීා අසවවිය යුතුයි කියීා නනතාව කියන එෙ හරි; "Gota, go 

home!" කියීා නනතාව කියන එෙ හරි. මමොෙද0 නනාධිපතිතුමා 

දැනුවත්වම වැස්නය සිේධ ෙරීා තිමබනවා0 මේ රට අගාධයට මගන 

යන්න. එමහම නේ0 නනාධිපතිතුමාට "Gota, go home!" කියීා 

අද Galle Face එමක් ඉඳන් නනතාව කියන සටන් පාඨයත් එක්ෙ 

දීටමගන පාර්ලිමේන්තුමේ අපිත් කියනවා "Gota, go home!" 
කියීා.    

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ාමින්ද විමජ්සිරි මන්ත්රීතුමා0 දැන් ඔබතුමා ොා ෙරන්න. 

ඔබතුමායි ඊළ ට ඉන්මන්.  

 

ගරු් චමින්ද් වි් මේිංරි් මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விபஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ පාර්ලිමේන්තුමේ රීති රොරව0 

සවාාවර ි මය ග අනුව ඔබතුමාට දැන් මේෙ මමමහයවා ගන්න 

බැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට මේෙ මමමහයවා ගන්න බැහැ. 

[බාධා කිරීමක්] එතුමා මනයෂවඨමයක්ද? එමහම නේ0 එතුමාට 

අවසවාාව දීීා මට අවසවාාව මදන්න මෙ . එතුමාට හනයසවසියි 

වාම . 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමාම ම පක්ෂමේ මෙමනක් අවසවාාව ඉල් 0ීන්මන්. 
 

ගරු් චමින්ද් වි් මේිංරි් මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விபஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 පාර්ලිමේන්තුමේ සවාාවර ි මය ග 

මෙමරදීයි මම මේ අවධානය මයොමු ෙරවන්මන්. දැන් ඔබතුමා 

නයාය ප්යක් මගනාවා. හැබැයි0 ඔබතුමාට ඒ නයාය ප්ය අනුව 

සභාව මමමහයවන්න බැහැ. ඒ ඇයි? මහ නනතාව මවනුමවන් පත් 

මව්ඡා මන්ත්රීවරු මහ නනතාවම  රශ්වනය ගැන ොා ෙරනවා. 
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හැබැයි0 ඔබතුමා තවම ඒ සවාාවර ි මය ගමයන් බැහැර මවීා 

ෙටයුතු ෙරනවා. ඒ ි සා මම ඔබතුමාම  අවධානය මයොමු 

ෙරවනවා0 සවාාවර ි මය ග ව3  මෙමරදී. ඒ අනුව0 සවාාවර 

ි මය ග අත් දීටුවන්න. අත් දීටුවා දැන් මමත්රීපාී සිරිමසේන 

මහත්මයා මගනාපු මය නනාවත්0 ගරු සජිත් මරේමදාස මැතිතුමා 

මගනාපු මය නනාවත්0 ආණ්ඩු පක්ෂය ෙරන මය නනාවත්0-  
[බාධා කිරීමක්]  අද මේ රටම මමමහයවා ගන්න බැරි මවීා 

තිමබනවා. නනතාව අද බණ්ඩාරමවී0 බුරල් 0ී ඇතුළු සියලු නගර 

වහීා.  බීශ්ක්ති හා විුරලිබී ඇමතිතුමි 0 ඉන්ධන මිී වැිද 

කිරීම දීන්දා මනොමවයි මේ මප ලිේ. අද මපට්රල් 00 ඩීසල් 0 නැහැ.  

වැිද ෙළ මිීටවත් ගන්න බඩු නැහැ0 ගරු ොානායෙතුමි . 

ඒ ි සා අපි නනතාවට ෙන්න නැති රශ්වනය ගැන ොා ෙරමු; 

ඩීසල් 0 නැති රශ්වනය ගැන ොා ෙරමු. මේ සභාව මමමහයවාගන්න 

බැහැ කියන ොරණය ඔබතුමාට මත්මරනවා නේ0 මේ රමේ 

නනාධිපතිවරයාට මත්මරන්න ඕනෑ0 එතුමන්ීා මගදර යන්න ඕනෑ 

කියන ොරණය. ඔබතුමා ොානායෙවරයා හැටියට0 මනයෂවඨයකු 

හැටියට0 වග කිව යුතු නායෙයකු හැටියට0 ඉතිහාසමේ රටට 

ආදරය ෙළ නායෙයකු හැටියට -මා දන්මන් නැහැ දැනුත් එමහමද 

කියීා.-  ඉතිහාසමේ ඔබතුමා මහා මීොකු වීරෙේ ෙරීා 

තිමබනවා0 මේ පාර්ලිමේන්තුමේ.- සවාාවර ි මය ග අත් දීටුවා0 

මේ පක්ෂ නායෙයින් කියන0 මේ රමේ මිි සුන් ෙෑ ගහීා කියන 

සැබෑ රශ්වනය මේ සතිය ඇතුළත විසඳන්න. මහට දවස ඇතුළත ඒ 

තීන්ුර තීරණ ගන්න. අලුත් ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පත් ෙළා කියීා 

රශ්වන වි ස මඳන්මන් නැහැ. ඒෙ ෙරන්න බැහැ. ඇමතිවරයාත් ඔය 

කිේමේ0 "මට ෙරන්න බැහැ. ෙවුරු මහ  එන්න" කියීා. ගරු 

ොානායෙතුමි 0 ඔබතුමාට පුළුවන්0 සවාාවර ි මය ග අත් දීටුවා0 

මේ රමේ තිමබන මේ බරපතළ0 දැමවන රශ්වනය විසඳන්න. අද රට 

වහීා;  lock down මවීා. ඒ මවන මමොෙවත් ි සා මනොමවයි. 

මිි සවසු අද මප ලිේවී. පත් ෙරපු මේ ආණ්ඩුව ඔවුන් පිළිගන්මන් 

නැහැ; නනාධිපතිවරයාට0 අගමැතිවරයාට මගදර යන්න කියනවා. 

එමහම නේ0 ඔබතුමා වග කිව යුතු0 රටට ආදරය ෙරනවා කියා 

දීතන ොානායෙවරයකු නේ සවාාවර ි මය ග අත් දීටුවා0 පක්ෂ 

නායෙයින් කියන විධියට මේ රමේ රශ්වන විසඳන්න අවශ්ය වැඩ 

පිළිමවළ පාර්ලිමේන්තුව තුළ රියාත්මෙ ෙරන්න කියා මා 

මය නනා ෙරනවා.    

 

ගරු් පාඨලී් චේපික් ණවක් ් මහතා 
(மாண்புமிகு பாட்டளி ெம்பிக ரணவக்க) 

(The Hon. Patali Champika Ranawaka) 

ගරු ොානායෙතුමි 0  බීශ්ක්ති ඇමතිතුමා කිේවා0 මපට්රල් 00 

ඩීසල් 0 හා භූමිමතල් 0වලින් දවසෙට රුපියල් 0 මිලියන ව0ස00ක් පාඩු 

වනවා කියීා. මා ෙැමැතියි එතුමාමගන් දැනගන්න0 බුර වශ්මයන් 

භාණ්ඩාගාරයට කීයක් මගවනවාද කියීා; ඒ රුපියල් 0 මිලියන 

ව0ස00 තුළින් PAL හැටියට0 Excise Tax හැටියට සහ අමනකුත් 

බුර හැටියට ඔබතුමන්ීා භාණ්ඩාගාරයට කීයක් මගවනවාද කියාත් 

මා දැනගන්න ෙැමැතියි.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 20ව  නනාධිපතිවරණමයන් පසවමසේ 

මමයි විුරලිබී හා බීශ්ක්ති ඇමතිවරයා වුමණ්. අපි ඒ අවසවාාමේ 

මේ රමේ ඉන්ධන මිමල් 0 තිබුණු රුපියල් 0 මෙ ටි ස0ද00ෙ -රුපියල් 0 

ිලලියන සදෙ- අනවශ්ය බුර ඉවත් ෙරීා නනතාවට ඒ සහනය 

ීබා ුරන්නා. රුපියල් 0 ව දට තිබුණු මපට්රල් 0 ලීටරය අපි රුපියල් 0 

වවද දක්වා අඩු ෙළා. රුපියල් 0 ව3දට තිබුණු ඩීසල් 0 ලීටරය රුපියල් 0 

9  දක්වා අඩු ෙළා. පාඩුව ගැන ොා ෙරීා මිී වැිද ෙරන 

මෙොට0 දැනට තිමබන ඉන්ධන පරිමභ නනමයන් මහා 

භාණ්ඩාගාරය නයනෙට මෙොපමණ බේදක් අය ෙර ගන්නවාද 

කියීා මම දැන ගන්න ෙැමැතියි. මමොෙද0 අමේ රමේ 

සාමානයමයන් දවසෙට ඩීසල් 0 මමට්රික් මටොන්  0 00ක් පාවි්ඡචි 

ෙරනවා. ඩීසල් 0වලින් විුරලිබීය ි පදවීමත් එක්ෙ දැන් එම 

රමාණය මමට්රික් මටොන් ද0000ෙට පමණ වැිද මවීා ඇති. ඒ 

වාම ම මපට්රල් 0 මමට්රික් මටොන් 30 00ක් විතර පාවි්ඡචි ෙරනවා. 

මහා භාණ්ඩාගාරය බුර වශ්මයන් කීයක් ගන්නවාද කියීා අපි දැන 

ගන්න ෙැමැතියි. අන්න එතමෙොට අපට වටහා ගන්න පුළුවන්0 

අන්තර්නාතිෙ මවමළඳ මපොමළේ තිමබන ගණන් දීීේ හා 

මඩොීරයට රුපියී දරන අනුපාතය එක්ෙ ි යම පාඩුව 

මෙොපමණද කියීා.  

  ගුවන් යානා භාරව දීටපු අමේ ගරු රානය ඇමතිතුමා අද මේ 

සභාව මනොම  යවන රොශ්යක් ෙළා. ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවමේ 

සභාපතිතුමා පාර්ලිමේන්තුමේ මෙ ේ ෙමිටුවට ෙැ මඳේවා. ඒ 

මවීාමේ රානය ඇමතිතුමාත් එදී සිටියා. සභාපතිතුමා පිළිගත්තා0 

20ව2-20ව3 ොීමේ Airbus මගන්වීමේදී සිුර වුණු අෙටයුතු 

ගනුමදනුව ි සා මේ රටට මඩොීර් ිලලියනයක් පාඩු මවීා 

තිමබනවා කියීා. ඒ වාම ම ඒ ීාභය උපයපු හැටිත් ඒ 

සභාපතිතුමා මපන්වා ුරන්නා. සියලු බුර ෙේපාුර ෙරීා0 PAL එෙ 

ෙපීා0 මඩොීර් මිලියන ද.ස ආනය රමාණවලින් ෙපීා තමයි මේ 

operational profit එෙ ීබාමගන තිමබන්මන්. ඒෙ 

මෙොමහොමත් ෙලින් අවසවාාවීත් තිබුණා. ඒ ි සා මතෙ තබා 

ගන්න0 අද මේ රට පත් මවීා තිමබන්මන් ගුවන් යානා 2වක් මිීදී 

ගන්න මහ  lease agreements නයයුණු ෙරන්න පුළුවන් 

තත්ත්වයෙට මනොවන බව. අද මේ රමේ නනතාවට ඖෂධ නැතිව0 

ඉන්ධන නැතිව0 විුරලිය නැතිව0 අවම ආහාර අවශ්යතා ටිෙ 

සපුරාගන්න විධියක් නැතිව ජීවත් මවන්න සිේධ මවීා තිමබනවා. 

මේෙ0 එවැි  රටක්. 20ව2-20ව3 ොීමේ එෙ ඩීල් 0 එෙකින් 

මඩොීර් ිලලියනයක් අදීමි ෙළා නේ0 අද මේ ෙරන මේවී වගකීම 

යන්මන් ොටද කියීා මා දැන ගන්න ෙැමැතියි.  

ඒ විතරක් මනොමවයි0 එතුමා කිේවා0 රනමේ බුර මුදල් 0 -

ආණ්ඩුමේ බුර මුදල් 0- ශ්තයක්වත් අරමගන නැහැ කියීා. නමුත් 

202ව මාර්තු මාසමේ ෙැිලනේ පත්රිොවක් ඉනයරිපත් ෙරීා ඔය 

ගුවන් මසේවා සමාගමේ ණය මගවන්න මඩොීර් මිලියන  00ක් 

ීබා ුරන්නා. එතුමා COPE එමක්දී පිළිගත්තා0 එයින් මඩොීර් 

මිලියන ව 0ක් ගත්තා කියීා. මේ රමේ නනතාව මවනුමවන් 

මපොමහොර මගමනන්න තිබුණු මඩොීර් මිලියන ව 0ක් ශ්රීීන්ෙන් 

ගුවන් සමාගමට දීීා තමයි0 මේ රමේ මගොවි නනතාව අද මේ 

සිටින තත්ත්වයට0 මේ රට මේ දී මනට පත් ෙමළේ. ඒ ි සා මේ 

සභාව මනොම  යවන රොශ් ෙරන්න එපා. දීටපු අගමැතිතුමා 

කිේවා වාම 0 ඔබතුමා වහාම COPE එෙට ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් 

සමාගම මගන්වන්න. එදීදී අපි දැන ගි මු0 ඇත්ත ෙරුණු 

මමොනවාද කියීා. ඔබතුමාත් දීටපු සභාවෙදී තමයි මේ සියල් 0ී 

ඔේපු වුමණ් කියන එෙත් මා මතක් ෙරන්න ෙැමැතියි0 ගරු රානය 

ඇමතිතුමි .  

 

ගරු් ් ඩී.වී. චානක් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு டி.வி. ொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මමතුමාත් කියනවා0 planes 21ක් 

ගන්න යනවා කියීා. එමහම කිසිම මදයක් නැහැ. මේෙ අවුරුුර 

 ෙ ේීෑන් එෙක්. ඒ වාම ම අපි ීබා මදන fleet එෙ ගැන 

කියන්න ඕනෑ. මේෙට රනමේ එෙ රුපියීක්වත් පාවි්ඡචි ෙරීා 

නැහැ. ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මා ඔබතුමාට පැහැනයලිව කිේවා0 -ඔබතුමා 

මම  ොාව අහමගන සිටිමේ නැහැ.- මාස යක් යන ෙල් 0  අපි එෙ 

රුපියීක්වත් ගත්මත් නැහැ කියීා. ආණ්ඩුමේ අපි Cabinet 
Paper එෙක් ඉනයරිපත් ෙළා0 restructure ෙරන්න මඩොීර් 

මිලියන  00ක් ීබා ගන්න.  

හැබැයි0 ඒ මඩොීර් මිලියන පන්සියමයනුත් අපි මඩොීර් 
මිලියන තුන්සිය පනහක් ගත්මත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] මමොෙද0 
- [බාධා කිරීමක්] හරි0 හරි. [බාධා කිරීමක්] ඔේ0 මඩොීර් මිලියන 
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එෙසිය පනහක්. [බාධා කිරීමක්]  ගරු මන්ත්රීතුමා0 මපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමා0 ඉන්නමෙ . [බාධා 
කිරීමක්] ගරු මන්ත්රීතුමා0  ඔබතුමන්ීාම  ආණ්ඩුව හැම 
අවුරුේමේම - [බාධා කිරීමක්] මම දීතන විධියට ඔබතුමා 
අමාතයවරයකු වශ්මයන් අවුරුුර දහයක් විතර දීටියා. [බාධා 
කිරීමක්] හැම ආණ්ඩුමවන්ම එෙ අවුරුේදෙට ිලලියන   ක් 
රනමේ බුර මුදල් 0 දීපු SriLankan Airlines එෙ අද ීාභ ීබන 
තත්ත්වයට එනමෙොට සතුටු මවන්න. [බාධා කිරීමක්] සතුටු 
මවන්න. අද එම ආයතනය ීාභ ීබනමෙොට සතුටු මවන්න. 
මවනදා නනතාවම  සල් 0ලි ිලලියන   ක් - [බාධා කිරීමක්] කුහෙ 
මවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] කුහෙ මවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 
අද ීාභ ීබේදී සතුටු මවන්න. [බාධා කිරීමක්] පාඩු ීබේදී- [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමා ඇමතිවරයකු විධියට අවුරුුර දහයක් දීටියා මන්. 
[බාධා කිරීමක්] හැම අවුරුේමේම ුරන්නා. [බාධා කිරීමක්] හැම 
අවුරුේමේම ුරන්නා. හැබැයි0 මේ මාස අටට එෙ රුපියීක් ුරන්මන් 
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අපි ඉනයරියටත්  මදන්මන් නැහැ. අපි 
අි වාර්යමයන් මමය ීාභ ීබන තත්ත්වයට පත් ෙරනවා කියීා 
මම ඔබතුමාට මතක් ෙරන්න ෙැමතියි. [බාධා කිරීේ]  

 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 
 

නැඟී් ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු විමල් 0 වීරවශශ් මැතිතුමා. [බාධා කිරීේ]  
 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඔබතුමා ෙරුණාෙර මේ සභාව 

සන්සුන් ෙරීා මදන්න. [බාධා කිරීේ] ගරු ොානායෙතුමි 0- 

[බාධා කිරීේ]  ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ ෙෑ ගැදීල් 0ී ි සා අපට 

ොා ෙරන්න විධියක් නැහැ. [බාධා කිරීේ] ගරු ොානායෙතුමි 0

- [බාධා කිරීේ]  
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔය ොරණා මවනම විවාදයෙදී ොා ෙරන්න. [බාධා කිරීේ]  
 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ාේපිෙ රණවෙ මන්ත්රීතුමා0 ෙරුණාෙර මට ොා ෙරන්න 

ඉඩ මදනවාද? [බාධා කිරීේ] ෙරුණාෙර මට අවසවාාව මදන්න. 

[බාධා කිරීේ]  
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔබතුමන්ීා ෙරුණාෙර වාිද මවන්න. [බාධා කිරීේ]  
 

ගරු් විමල් වීවා ් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ஸ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 අපි ෙවුරුත් ඉතාම ෙේපනයට පත් 

වන තත්ත්වයක් තමයි අද මේ රට ඇතු මළේ තිමබන්මන්.  මහ 

පාරවල් 0 වහමගන බසව රාවීට යන්න මනොදී අවදීර ෙරීා 

මිි සවසු පාරට බැහැීා නගර අෙර්මණය ෙරන තත්ත්වයක් අද 

මේ රට ඇතුමළේ තිමබන්මන්.  අද මේ පසු මපළට වැටිීා සිටින 

නාමල් 0 රානපක්ෂ මහත්මයා ඇතුළු ඇමතිවරුන්ම  හෘදය සාක්ෂිය 

දන්නවා0 ඒ තිබුණු අමාතය මණ්ඩීය ඇතුමළේ සිටි අපි -

ඇමතිවරුන්- කිදීපමදමනක් මේ රට නයගින් නයගටම මමවැි  

තත්ත්වයෙට යාමේ අනතුර0 මේ අවදානම0  අන්තරාය මපන්වා 

ුරන් බව. තමුන්නාන්මසේීා මගනාපු ේවිත්ව රටවැසියා -ෙපුටා- ඒ 

සියල් 0ී බැහැර ෙරීා0 ආර්ථිෙය ඉතාම සුව පහසුව comfortable 
zone එෙෙට මගන යනවාය කියන මායාොරී චි්ය 

තමුන්නාන්මසේීාට මපන්වූවා. තමුන්නාන්මසේීා අඳ මගොළු 

ිලදීරන් මසේ ෙපුටාසවම  කියමන පිළිමගන0 ඒ අනුව ෙටයුතු ෙළා. 

ඒ නයේඨධේමමේදනීය ෙර්මය ි සා තමයි අද තරුණ0 නවෙ 

මන්ත්රීවරුන්ට ඇමතිෙේ ටිෙ දීීා0 මනයෂවඨ ෙේටියට 

හතරගාමතන් පසවස පැත්තට වැමටන්න සිුර වුමණ්. ඒ විතරක් 

මනොමවයි. ඔය ේවිත්ව රටවැසියා මගමනනමෙොටම අපි කිේවා0 

එන්මන් ි ෙේ මනොමවයි කියීා. අද ේවිත්ව රටවැසියා සාටෙය 

දමා ගත්ත මිි මහකුට පාරට බදීන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙරීා 

තිමබනවා.  තමුන්නාන්මසේීා තවමත් අඳ මගොළු ිලදීරන් වාම  

ඉන්නවා. 

ගරු ොානායෙතුමි 0- [බාධා කිරීමක්] ෙරුණාෙර මට ොා 

ෙරන්න ඉඩ මදන්න. ඒ ි සා  අද මේ ඇති මවීා තිමබන 

අර්බුදමයන්0 වගකීමමන් තමුන්නාන්මසේීාට ගැීමවන්න බැහැ. 

පසුගිය මාර්තු මදවැි දා  අපි මේ ගැන රටට කිේවා. 

පාර්ලිමේන්තුව ඇතුමළේ ොා ෙළාට ඇහුමේ නැහැ. ඒ ි සා  අපි 

මේ ගැන රටට කිේවා. තුන්වැි දා මාවත්0 ගේමන්පිී 

මැතිතුමාවත් අයින් ෙළා. මබොමහොම සවතුතියි. තමුන්නාන්මසේීා 

කිේවා0 "නැහැ0 මමමහම බැහැ0 දීටපු නනාධිපතිතුමා එදා මශගීව 

අයින් ෙළා වාම  මේ මදන්නා අයින් ෙරන්න ඕනෑ" කියීා. 

පසුගිය මාර්තු තුන්වැි දා අපව අයින් ෙළා. අමරේල් 0 තුන්වැි දා 

වනමෙොට මමොෙද වුමණ්?  මපමර්තයා මපොමළොමේ ගැහුවා වාම  

අර ෙපුටාත් නැහැ0 තමුන්නාන්මසේීාට තිබුණු පේටමත් නැහැ. 

ඔක්මෙොම දැන් හේද අනාා මවීා ඉන්නවා. ගරු 

ොානායෙතුමි 0 අපට පහර ුරන්නාට අපි ඒ ආමේගමයන් රති 

රහාර මදන්මන් නැහැ.  ඒ ි සා  අදවත් ෙරුණාෙර යාාර්ායට 

දීස නමන්න කියන්න. එමහම නැතිව0 මේ රමේ මහනනයාම  

රමෙ පොරී රතිාාරය0 රාණ්ඩත්වයක් ෙරා යනමතක් බීාමගන 

ඉන්නවා නේ0 ඒමක් වගකීමත් තමුන්නාන්මසේීා භාර ගන්න. 

ි ෙේම දීතන්න එපා. මේ රට මමවැි  අසරණ ඉරණමෙට ඇද 

වේටන්න මහේතු වුණු දීර්ඝ ොලීන මහේතු තිමබනවා. අපි ඒෙ නැහැ 

කියන්මන් නැහැ. පසුගිය ආණ්ඩුව0 20ව  වසර මවනෙල් 0 

අරමගන තිබුණු ණය රමාණය හා සමාන ණය රමාණයක් ඒ 

අවුරුුර හතරහමාමර්දී ගත්තා. ඒ සියලු ණය බරවී පීඩනය අද 

ඇවිල් 0ීා තිමබනවා. ඒෙ හරි. හැබැයි0 ඒ අතීතයට විතරක් 

ඇඟිල් 0ී නයගු ෙරීා බීය ගත්තාට පසු ි සි ෙීට0 ි සි 

මමොමහොතට0 ි සි තීරණ මනොගැනීමේ ඵී විපාෙය තමයි අද මේ 

තමුන්නාන්මසේීා තක්කු මුක්කු මවීා බුක්ති විඳින්මන්. 

තමුන්නාන්මසේීා තක්කු මුක්කු වුණාට නේ අපට ෙමක් නැහැ. 

මේ රට අද තක්කු මුක්කු මවීා තිමබනවා. මේ තරුණ0 නවෙ 

මන්ත්රීවරු ඇමතිවරු වුණාට ඔබතුමන්ීාට රානය පාීනයට 

සාදාාාරාත්මෙ අයිතියක් නැති මවීා තිමබනවා. ඔබතුමන්ීා 

කියන එෙ ෙරන රානය මසේවෙමයකුවත් අද නැති මවීා 

තිමබනවා. ඔබතුමන්ීාට මේ රානය යන්්ණය හසුරුවන්න 

පුළුවන් මවන්මන් නැහැ.  

සදාාාරාත්මෙව වැහැරිීා ඉවරයි; මේ පාීන තන්්ය 

වැහැරිීා ඉවරයි. ඒ ි සා තමයි අපි කියන්මන් මේ තත්ත්වය ගැන 

බැරෑරුේව දීතන්න කියීා. දැන්වත් බැරෑරුේව දීතන්න. එමහම 

දීතන්න පුළුවන් නේ විතරක්0 මේ රමේ  තිමබන අසවාාවරභාවය 
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සවාාවර ෙරන්න පුළුවන් අන්තර්ොලීන පාීනයක් පිදීටුවීම සඳහා 

අවසවාාව සීසා දීීා ෙරුණාෙර අග්රාමාතයවරයා ඇතුළු සමසවත 

ආණ්ඩුව ඉවත් මවීා  යන්න කියීා අපි ඉල් 0ීනවා. [බාධා 
කිරීමක්] එමහම මනොෙමළොත්0 ඔබ සියලුමදනාම මේ රමේ ඇති 

වන අවාසනාවන්ත ඉරණමේ පාපතර වග උත්තරෙරුවන් බවට  

පත් වන එෙ වළක්වන්න බැහැ.  ඉතිහාසමේ ඒ තැන ඔබට අවශ්ය 

නේ0 ඒ එතැන මත රා ගන්න. හැබැයි0  අමේ රට අරාජිෙත්වමයන් 

අරාජිෙත්වයට ඇද වැේටවීම මමදී සිටින 22 මදනාමගන් කිසි 

මෙමනකුට නයග්රහණය මගන මදන තත්ත්වයක් මනොමවයි0 ගරු 

ොානායෙතුමි . ඒෙ යන්මන් අපාලිත තත්ත්වයෙට. ඒ 

තත්ත්වයට අමේ රට ඇද වැමටන්න මනොදී0 බාදීර බීමේගවී 

දඩමීමමක් බවට අමේ රට පත්වන්න ඉඩ මනොදී0 වහාම මේ රට 

පාලිත තත්ත්වයෙට මගන ඒමට මේ 22 මදනාටම වග කීමක් 

තිමබනවා. මේ 22 මදනා එම වග කීම භාර මනොමගන0 

එකිමනොට මදොසව පවරමින්0 මා දනා ෙරමින් ගතෙළ හැකි 

ොීයක් මනොමවයි මේ තිමබන්මන්. අපි අතර තිමබන පරසවපරතා 

පමසෙ තබා මේ ගැන  අමේ බැරෑරුේ අවධානය මයොමුමෙොට0  

පාමර් බසව රා නවත්වා විමර ධය දක්වන නනයාම  අභිීාෂයන්ට 

ි සි මගෞරවය0 ි සි වටිනාෙම මදමින් රියා ෙරන්න ඕනෑ. එමහම 

නැත්නේ “Gota, go home!” විතරක් මනොමවයි0 [බාධා කිරීමක්] 
“පවුී go home!” විතරක් මනොමවයි0 “22 මදනාම go home!” 

කියන තැනට මේ රමේ නනතාව පත්වන එෙ වළක්වන්න 

බැරිමවයි0 ගරු ොානායෙතුමි . 

සවතුතියි. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු තුෂාර  ඉඳුි ල් 0 අමරමසේන මන්ත්රීතුමා ොා ෙරන්න.  

ඔබතුමා හු ක් මවීා දීටමගන දීටියා.  
 

ගරු් තුෂා් ඉඳුනිල් අමමසේන් මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

සවතුතියි0 ගරු ොානායෙතුමි .  

මේ සතිමයත් පාර්ලිමේන්තුව ස්සවමවන්න පටන් ගත්තා. මේෙ0 

රටම බීාමගන සිටින අවසවාාවක්. දැන් වියත්0 මේගවත් 

ෙථිෙයන්ම  ොා ටිෙක් විතරක් අපි අහනවා. මට මතක් 

මවනවා0 ෙඩවී මපොලිතීන් බෑ  තුළ  දමා සිටින මාළුවන්.   ඒ 

මාළු ටිෙ අරන් ගිදීල් 0ීා ටැශකියට දමපුවාම මබොමහොම ආසාමවන් 

පීනනවා. ඒ වාම  තමයි මේ ඇවිල් 0ීා ඉන්න මාළු ටිෙත් grocery 

bagsවී ඉන්න මාළු වාම  මබොමහොම අමාරුමවන් මෂේේ එමක් 

ඇවිල් 0ීා0 මේ නයයවන්නාවටම ඇවිල් 0ීා ආපහු වරල් 0 ගහීා 

පීනනවා; පණ්ිදතෙේ ෙරනවා. අද රමේ තිමබන රශ්වනය ඒෙ 

මනොමවයි. දැන් මේ වනමෙොට වාහනවීට යන්න මනොදී අවදීර 

ෙරීා මහ පාරවල් 0 වහීා0  නනතාව ජීවත් මවන්න අවසවාාව 

ඉල් 0ීනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ආපහු අලුත් මසල් 0ීමක් දැේමා. 

ඒ මමොෙක්ද?  ෙැිලනේ මණ්ඩීය renew ෙළා;  අලුත්වැිදයා 

ෙළා.  ගරු ොානායෙතුමි 0 අලුත්0 කිරි පැටේ ටිෙක් ෙැිලනේ 

ඇමතිවරු හැටියට මබොමහොම උනාරුමවන්0 මබොමහොම 

ආඩේබරමයන් ඉඳමගන ඉන්නවා. හැබැයි0 දීටපු ෙැිලනේ 

ඇමතිවරු ඒ පුටු මේළියට පිටුපසින් වාිදමවීා ඉන්නවා. ඊට 

පිටුපසින් ඉන්නවා0 රානය ඇමතිවරු.  මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ 

අසුන් පැනවීමේ සේරදාය මෙ ? එතමෙොට පවි්ා මන නා! පවි්ා 

මන නා මරේද මපොඩ්ඩක් ඇඳගන්නෙල් 0 විතරක් බබා දීීා ද මේ 

පැත්තෙට මවීා ඉන්මන්? අර බීන්න0 එතුමිය පිටුපසට මවීා 

ඉන්නවා. මම දීනීත් එමහම මන්. [බාධා කිරීමක්] මරේද මපොඩ්ඩක් 

ඇඳගන්නෙල් 0 විතරක් බබා බීාගන්න කියීා මදනවා. ඒ වාම 0 

මේ පිටුපසවසට මවීා කුරුමානේ අල් 0ීාමගන ඉන්න දීටපු 

ෙැිලනේ ඇමතිවරු ටිෙ0  මරේද ඇඳගන්නෙල් 0 විතරක් මබොරුවට 

ණයට ෙදීන කිරිපැටේ ටිෙට බබා දීීා  මපොඩ්ඩක් පිටුපසට මවීා 

බීාමගන ඉන්නවා. ගරු ොානායෙතුමි 0 මේ ආණ්ඩුව0- [බාධා 
කිරීමක්] මෙ 0 දැන් එසව.බී. ීා නැහැ. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඇේදා 

මන්. මම දන්මන් නැහැ හරමෙක් ඇේදාද0 හරක් මදන්මනක් 

ඇේදාද කියීා. මෙොමහොම හරි අසවසමය  ටිෙක් ඇදපු අසවස 

ෙරත්තය. ඒ ෙරත්තය ඇදගන්න බැරි වුණාට පසවමසේ ඒ අසවසමය  

ටිෙ පිටුපසට මවීා දැන් මේ ෙරත්තය අනයන්න මප ි යන්ට0 

බූරුවන්ට භාර දීීා තිමබනවා.  [බාධා කිරීමක්]  මෙොටළුවන්ට. 

මේෙ සේපූර්ණමයන්ම විෙෘතියක් කියීා මම කියනවා.  

රට ඉල් 0ීන විසඳුම මේෙ මනොමවයි0 ගරු ොානායෙතුමි . 

අර 0 මග්රොසරි බෑ  එෙට දමාමගන ආපු මාළු ටිෙ මමතැනට ආවාට 

පසවමසේ වරල් 0 ගහීා පීනනවා වාම 0  මේ මගොල් 0ීන්ට නැවත 

මග්රොසරි බෑ  ඇතුමළේ මපොේටි  මවීා තමයි ගමට යන්න 

මවන්මන්. ඒ ි සා මමතැන ෙයිය ගහීා වැඩක් නැහැ. 

තමුන්නාන්මසේීා මහ පාමර් තිමබන යාාර්ාය මත්රුේ ගන්න.  

තමුන්නාන්මසේීාට ගේවීට යන්න බැහැ.  බීන්න0 ශ්ාන්ත 

බණ්ඩාර මහත්තයා! ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහත්තයාම  ගමේ තිමබන 

හන්නයමේ හැම දාම මුණ ගැමහන මිි සවසු ටිෙ0 ඒ අපකීර්තිමත් 

පාවා දීම දීන්දා ගිදීල් 0ීා එතුමාට සේදය දැේමා; පාේ දැේමා. 

එතුමාම  චූටි මද ණිට චීසව ෙෑල් 0ී ෙන්න බැරි මවීා. හැබැයි0 

ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහත්තමය ! ඒෙ මවන විධියෙට කිේවා නේ 

ීසවසනයි. මම  ුරව දවසකින් ෙෑමේ නැහැ කියන එෙ මනොමවයි 

කියන්න තිබුමණ්. මේ රමේම දරුවන්ට -මේ රමේම ූෂීාට0  

පුතාීාට- චීසව ෙෑල් 0ීක් මනොමවයි මමොනවත් නැතුවයි ඉන්මන්. ඒ 

මගොල් 0ීන්ට මානසිෙ ආතතිය මනොමවයි තිමබන්මන්.  

ඒ දරුවන්ට ෙන්න නැහැ. ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මහත්මයීා ඒවා 

මත්රුේ ගත්තා නේ මහොඳයි. ඒ ි සා0 මග්රොසරි බෑ  ඇතුමළේ 

මමතැනට ඇවිල් 0ීා0 මමතැනදී වරල් 0 ගහන මාළු පැටේ වාම  

ද ීන්මන් නැතිව ෙරුණාෙරීා මේ රමේ තිමබන රශ්වනයට 

උත්තර සපයන්න.  පවි්ා මන නාටත් අපි කියන්මන් මරේද ඇඳ 

ගන්නෙල් 0 විතරක් බබා දීීා පැත්තෙට මවීා බීා ඉන්මන් 

නැතිව යන්න කියීායි. අපි මේ ආණ්ඩුවට කියන්මන් යන්න 

කියීා. අපි ි දහසව අධයාපනමේ පිදීමටන් මේ රමේ 

විශ්වවවිදයාීවලින් අධයාපනය ීබපු අය.  

 
ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දැන් අවසන් ෙරන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු් තුෂා් ඉඳුනිල් අමමසේන් මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මට තත්පරයක් මදන්න0 ගරු ොානායෙතුමි .   

ි දහසව අධයාපනමේ පිදීමටන් ඉමගන මගන අපි මදෙයි 

පනහට අමළවි මවන්මන් නැතිව ඉන්නවා. අමේ ාමින්ද විමජ්සිරි 

මන්ත්රීතුමාට අවසවාාවක් ුරන්මනොත් කියාවි0 එතුමාට ආපු offer  

එෙ. අපි අමළවි මවන්මන් නැතිව අමේ මේශ්පාීන සුනාතභාවය 

ස්ෙමගන ඉන්නවා. මේ මගොල් 0ීන් ි සා අද අපිටත් පාරට 

බැහැීා යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති මවීා තිමබන්මන්.  

 
ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරුණාෙර නේ කියන්මන් නැතිව ොා ෙරන්න0 ගරු 

මන්ත්රීතුමා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් තුෂා් ඉඳුනිල් අමමසේන් මහතා 
(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரபென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
අී මග ි යෙට වුණත් කුණු මව්ඡා අී මගිද මදෙ තුනක් 

වැටුණාම ඉතිරි අී ටිෙත් කුණු මවනවා. ඒ ි සා රමේ තිමබන 

රශ්වනය ඕෙ මනොමවයි. ගුවන් යානා උඩ න ගන්න මනොමවයි0 

රමේ මිි සුන්ම  ෙෑම ටිෙ0 මබමහත් ටිෙ0 ඩීසල් 0 ටිෙ පිළිබඳව අපි 

ොා ෙරමු කියීා මේ අවසවාාමේදී මා ඉල් 0ීා සිටිනවා.  
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා. 
 

ගරු් එස්.එේ.් මරික්කාර්් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 - 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ඔබතුමා මපොඩ්ඩක් ඉන්න.  ශ්ාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්රිතුමාම  

නම කියීා තිමබන්මන්.  
 

ගරු්  ාන්ත් බණ්ඩා් මහතා් (කාබනික් මපොමහෝ 

නිෂ්පාදන් රවර්ධන් හා් සසස්් තාක්ෂණ් කෘිකකර්ම් ාජාය් 

අමාතයතුමා)්  
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார - பெதனப் பெமள உற்பத்தி 

பமம்பாடு மற்றும் உயர் சதாழில்நுட்ப கமத்சதாழில் 

இராஜாங்க அமமச்ெர்) 

(The Hon. Shantha Bandara - State Minister of Promoting 
the Production and Regulating the Supply of Organic 
Fertilizer, and Paddy and Grains, Organic Foods, 
Vegetables, Fruits, Chillies, Onion and Potato Cultivation 
Promoting, Seed Production and Advanced Technology 
Agriculture) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම මම  මේශ්පාීන තීරණය ගත්මත් 

හෘදය සාක්ෂියට එෙ වයි. [බාධා කිරීේ] තමුන්නාන්මසේීා0 අපි 

හැම දාම මදපැත්තට මබනයීා ෙෑගහ ගන්නවා. අද ෙවුද රට භාර 

ගන්මන්?[බාධා කිරීේ]  සජිත් මරේමදාස මහත්මයා භාර ගන්නවාද?

[බාධා කිරීේ]  අනුර කුමාර නයසානායෙ මහත්මයා භාර ගන්නවාද?

[බාධා කිරීේ]  සවවාධීන ෙණ්ඩායේ භාර ගන්නවාද? ඒ ි සා මතෙ 

තියා ගන්න0 ඕවාට අපි බය මවන්මන් නැහැ කියන එෙ. [බාධා 
කිරීේ]   

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරුණාෙර ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න.  
 

ගරු්  ාන්ත් බණ්ඩා් මහතා 
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

සමගි නන බීමේගමේ රමේීයය සභා මන්ත්රීවරු මදමදනක් 

තමයි ඒ උේමඝ ෂණය ීැහැසවති ෙමළේ.  මතෙ තියා ගන්න. [බාධා 

කිරීේ] තමුන්නාන්මසේීාට ඕනෑ විධියට මනොමවයි මම 

මේශ්පාීනය ෙරන්මන්. මම මේශ්පාීනය ෙරන්මන් මට ඕනෑ 

විධියට. [බාධා කිරීේ] 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරුණාෙර ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න. සභාව පවත්වාමගන යන්න 

බැරි නේ සභාමේ ෙටයුතු නතර ෙරන්න මවනවා. [බාධා කිරීේ]    

ගරු්  ාන්ත් බණ්ඩා් මහතා 
(மாண்புமிகு ொந்த பண்டார) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම මේ පිළිබඳව සේපූර්ණ රොශ්යක් 

ඉනයරිමේනය0-[බාධා කිරීේ]  

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ෙරුණාෙර ි ශ්වශ්බ්ද මවන්න. [බාධා කිරීේ]  

සභාමේ ෙටයුතු විනාිද ව0ෙට තාවොලිෙව අත් දීටුවනවා.   

 
රැස්විම් ඊට් අ ලකූලව් තාවකාලිකව් අත්් හිටුවන් ලදින් ් පූ.භා.් 

11.55් ට් නැවත් පවත්වන් ල ජ. 
அதன்படி அமர்வு இமடநிறுத்தப்பட்டு,  மு.ப. 11.55 மணிக்கு 

மீண்டும் ஆரம்பமாயிற்று.     

Sitting accordingly suspended till 11.55 a.m. and then resumed. 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු මන්ත්රීවරුි 0 අපි පසුගිය නයනමේ ස්සවමවීා විසිඑක්වන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය හඳුන්වා දීම ගැන  ොා ෙළා.  

ඒ ගැන මූලිෙ සාේඡාාව අපි ඊමේ පැවැත්වූවා. ඊළ  සාේඡාාව 

අපි මේ සතිමේ බ්රහසවපතින්දා ෙරන්න බීාමපොමරොත්තු මවනවා. 

අද රි ල් 0 වික්රමසිශහ දීටපු අගමැතිතුමා ඒ මවනුමවන් සශමශ් ධන 

මය නනා ඉනයරිපත් ෙරීා තිමබනවා. අපි මේ සියල් 0ීම එෙතු 

ෙරීා මේ සභාමේ සිටින සියලු මන්ත්රීවරුන්ම  සහභාගිත්වමයන් 

ඒ ෙටයුත්ත ෙරන්න බීාමපො මරොත්තු මවනවා. ඒ ි සා මම 

ඔබතුමන්ීාමගන් ඉල් 0ීා සිටින්මන් මේ සභාමේ ෙටයුතු 

සාධාරණව ෙරමගන යමු කියීායි. මමොෙද0 අද රටම මේ සභාව 

නයහා බීාමගන ඉන්මන් අමේ ඊළ  පියවර මමොනවාද කියීා දැන 

ගන්නයි. ඒ ි සා ඒ ගැන අපි ෙවුරුත් අවධානය මයොමු ෙරීා 

ි ෙේ රණ්ඩු සරුවල් 0වීට යන්මන් නැතිව ඉතාම  සශවරව මේ 

සභාමේ ෙටයුතු ඉනයරියට ෙරමගන යමු කියන ඉල් 0ලීම මම 

ෙරනවා.  

ගරු විපක්ෂ නායෙතුමා ොා ෙරන්න.  
 

ගරු් සජිත්් මරේමදාස් මහතා්  
(மாண்புமிகு ெஜித் பிபரமதாஸ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ොානායෙතුමි 0 ඉතාම  භයශෙර තත්ත්වයක් රමේ 

ි ර්මාණය මවීා තිමබනවා  මේ මමොමහොත වනවිට. මේ රමේ 
නනතාවට මුහුණ දීමට සිුරවී තිමබන අගදී තා  සහ ගැටලු0 
පීඩාොරී0 අසහනොරී  තත්ත්වය ි සා අද මහ පාරට බැහැීා 
උේමඝ ෂණ  ෙරනවා. ගරු ොානායෙතුමි 0 මම මේ ෙරුණ 
වගකීමමන් රොශ් ෙරන්මන්. මේ සාමොමි උේමඝ ෂණවීට 
විවිධ තැස්ේෙරුවන්0 මශමෙොල් 0ීොරයන්0 රානය ්සවතවාදීන්-
ඇත්ත වශ්මයන් මේ වානය කියන්න ඕනෑ.- මැනයහත් මවීා 
ආණ්ඩුමේ යේ යේ මෙොටසව ි මය නනය ෙරන අය විවිධ 
සවාානවී ෙීහොරි තත්ත්වයක් ඇති ෙරීා තිමබනවා. ඒෙ 
දඩමීමා ෙරමගන [බාධා කිරීේ] ඒෙ දඩමීමා ෙරමගන අමේ රමේ 
තරුණ පරපුර රියාත්මෙ ෙරන අරගළයට යේ හාි ෙර සිුරවීේ  
ෙරන්නට0 රහාර එල් 0ී ෙරන්නට සූදානම තිබුණා.  

හැබැයි0 එෙ මදයක් මම කියනවා0 ගරු ොානායෙතුමි . 
ෙරුණාෙර ඔබතුමා මපොලිසවපතිතුමාට සහ ආරක්ෂෙ අශශ්වීට 
ොා ෙරීා0 මේ රශ්වන සමනය ෙරන්න ෙටයුතු ෙරන්න. මේ 
නන අරගළයට අත තියන්න එන්න එපා. නන අරගළයට අත 
තැබුමවොත් අපි සියලු මදනාම ෙණ්ඩායමක් හැටියට එතැනට 
යනවා0 ඒ මගොල් 0ීන් ආරක්ෂා ෙරන පලිහ හැටියට. ඒ ොරණය  
මහොඳට මතෙ තියා ගන්න. 
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ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
නය මේවා! 
 

ගරු් එස්.එේ.් මරික්කාර්් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ොානායෙතුමි 0- 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

කියන්න0 ගරු. මරික්ොර් මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු් එස්.එේ.් මරික්කාර්් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 

(The Hon. S.M. Marikkar) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 දීටපු ගුවන් මසේවා රානය ඇමතිතුමා 

ගුවන් සමාගේ තුළින් ීැබූ ීාභය ගැන ොා ෙළා. නමුත් එතුමාට 

අමතෙමවීා තිමබනවා0 එමිමර්ේසව සමාගමත් එක්ෙ එෙතුමවීා 

SriLankan Airlines එෙ මඩ්ාීර් මිලියන සියය0 මඩ්ාීර් 

මිලියන මදසීය ගණන් ීාභ ීැබූ එෙ ෙෑමේ ෙවුද කියීා. එතුමා 

ඒ ගැන  කියන්මන් නැහැ.  

නනාධිපතිතුමා ඊමේ කියනවා0 "මම වැස්නය ෙළා. මම  අතින් 
අඩුපාඩු වුණා. IMF එෙට යන්න පරක්කු වුණා" කියීා. නමුත්0 
මේ රමේ රානය මසේවෙමයකුට මහ  මවන ි ීධාරිමයකුට එමහම 
කියීා අත පිහදා ගන්න පුළුවන්ද? ඒ ි සා වඩුවා මාරු ෙරන් න 
කිේවාම ඒ වඩුවා ඉන්මදේනය ෙැිලනේ එෙ මාරු ෙරීා හරි යන්මන් 
නැහැ.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 නනාධිපතිතුමා ඊමේ බරපතළ 
රොශ්යක් ෙළා0 "එදාත්0 අදත් මම  අත් පිරිසිුරයි. මම මහොරෙේ 
ෙරීා නැහැ" කියීා. එදා කියන්මන් 20ව ට ෙලින්; අද 
කියන්මන් 20ව9ට පසුව. එතුමා පිරිසිුරයි0 එතුමාම  පක්ෂමේ 
අි ක් අය ටිෙ ආණ්ඩු තිමබනමෙොට මහොරෙේ ෙළා කියා 
නනාධිපතිතුමාම  කියනවා. මේ දැන් අපිත් දැක්ො0 සවවාධීන මව්ඡා 
ෙණ්ඩායේ කිේවා0 අපි දැන් එෙතුමවීා කියීා.  

අද හැමම ම කියන්මන්0 “Gota, go home!” කියීා. මග ඨා 
මගදර යන්මන් නැතිව කිසි මදයක් ෙරීා හරි යන්මන් නැහැ. ඒ 
වාම ම පවුමල් 0 අය මගදර යන්නත් ඕනෑ. පවුමල් 0 අය විතරක් 
මගදර ගිදීල් 0ීා  මේ රශ්වනය විසඳන්නත් බැහැ. "Gota, go home!" 
මේ වාම  ෙැස්ලි තිිලයදී0 මම්ඡාර රාණ්ඩත්වයෙට රට මුහුණ පා 
තිිලයදී0 මිි සවසු මබමහත් නැතිව මැමරේනය0 මිි සවසු මතල් 0 
මප ලිේවී සිටියදී0 ෙන්න නැතිව සිටියදී නනාධිපතිතුමාට මේ 
විධියට අත පිහදාමගන මබ්මරන්න බැහැ. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මගොවීන්ට රසායි ෙ මපොමහොර ීබා 
මනොදීම වැස්නයයි කියා එතුමා පිළිගන්නවා. මේ ආණ්ඩුවට වැිදපුරම 
ෙමඩ් ගිය අයටත් අද මමොෙක් ද කියන්මන්?  “Mahindananda, 

go home!” ෙරීා තිමබනවා;  “Jonny, go home!” ෙරීා 
තිමබනවා; “Rohitha Abegunawardhana, go home!” ෙරීා 
තිමබනවා; අ මේ තිසකුේටි මන්ත්රීතුමා වේබටු ෙපන්න යවීා. 
වැිදපුර ෙෑ ගහපු අය මගදර යවීා0 රානපක්ෂීාම   condemned 

theory එෙ අලුත් ෙැිලනේ මණ්ඩීමේදී ඊමේ ඔේපු ෙරීා 
අවසානයි0 ගරු ොානායෙතුමි . ඒ ි සා ඔබතුමා 
ොානායෙතුමා විධියට මේ නන මනස මත්රුේ ගන්න.  "ෙෑ 
ගහන්න එපා. විනයගරුෙව හැසිමරන්න" කියීා ඔබතුමා අපිට 
කියීා වැඩක් නැහැ. ඇත්ත වශ්මයන්ම නනතාවම  නන මනස 
මත්රුේ ගන්මන් නැති මම ඩමය  ස්ළක්  

 

[මූලාසනම ් අණ් පරිදි් ඉවත්් කන් ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉන්න තැන අපි ෙට වහමගන ඉඳීා හරි යනවාද? 

රනාතන්්වාදමේ ි මය ජිතයන් විධියට නනතාවම  හඬ0 එළිමේ 

සටන වයවසවාාදායෙය තුළට මගන ඒම අමේ වගකීමක්.  

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම පළමු මෙොට ඔබතුමා අද උ මේ 

ෙළ රොශ්ය පිළිබඳව සවතුතිවන්ත වනවා. ඊමේ සියලු පක්ෂ 

නායෙයන් ඔබතුමා පක්ෂ නායෙ ස්සවවීමට ෙැ මඳේවා0 රමේ 

තිමබන තත්ත්වය පිළිබඳව සාේඡාා ෙරන්න. ඒ අවසවාාමේදී අපි 

සාේඡාා ෙරීා0 ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමේ සිුර ෙළ යුතු  මවනසවෙේ 

ඇති කිරීම සඳහා වූ එෙ තාවෙට පැමිණියා. ඒ0 යේකිසි 

පදනමක්0 දහනව වන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය 

පදනමක් හැටියට විමශ්ේෂමයන් සීො බීමිනුයි. 

එතැනදී මය නනා රාශියක් තිබුණා. ඒ ි සා ඔබතුමා 

බ්රහසවපතින්දා වනතුරු ඒ සෑම පක්ෂයෙටම ෙල් 0 ුරන්නා0 

මෙටුේපත් ඉනයරිපත් ෙරන්න0 ගරු ොානායෙතුමි . මම මේ 

සැමෙවින් කියන්මන්. ඒ තත්ත්වය සීො බීා තමයි මමත්0 

රසන්න රණතුශග  ඇමතිතුමාත්0 ඩ ීසව මේවානන්දා ඇමතිතුමාත් 

ආණ්ඩු පක්ෂමේ ි මය ජිතයන් හැටියට ඊට සහභාගි වුමණ්. ඒ 

සාේඡාාමේදී ඉනයරිපත් ෙළ ොරණා ඔබතුමා යළිත් අද නයන මේ 

ගරු සභාමේ වැඩ ෙටයුතු  ආරේභමේදී රටටම රොශ් ෙළා. එම 

ස්සවවීමට විරුේධ පක්ෂමේ නායෙයනුත් පැමිණ සිටියා. සාේඡාා 

මාර්ගමයන් අරමගන තිමබන පියවරවීට එමරදීව කිසිම 

පියවරක් අපි රනය හැටියට ගන්මන් නැහැ. විවිධ රශ්වන -

විමශ්ේෂමයන් මතල් 00 ගෑසව0 විුරලිය0 මපොමහොර ආදී රශ්වන- 

සේබන්ධමයන් මහ නනයාම  විමර ධය0 මහ නනයාම  

විරුේධත්වමේ හඬ පිළිබඳව අපි මීට මපර මේ ගරු සභාමේදීත් 

රනය හැටියට කියා සිටියා0 අපි ඒ රශ්වන සේබන්ධව සීො බීා 

හැකි ඉක්මි න් විසඳුමෙට ගමන් ෙරන බව.  

මූීය අර්බුදය පිළිබඳවත් අපි සඳහන් ෙළා. IMF එෙ සම  

සාේඡාා කිරීමේ අරමුණින් මේ වනමෙොට මුදල් 0 ඇමතිතුමා 

මවොෂින්ටන් නුවරට මගොසව ඒ වැඩෙටයුතු ආරේභ ෙර තිමබනවා. 

දැන් ඇති වී තිමබන මේ අර්බුදොරී අවසවාාව ගැන0 අන් කිසි 

දවසෙට වඩා ඇති වී තිමබන බරපතළ භයානෙ තත්ත්වය ගැන 

ආණ්ඩුවත්0 විපක්ෂයත් එෙම මතමේ ඉන්නවා. මේ අර්බුදමේ 

බරපතළෙම අපි පිළිගන්නවා. ඒ ි සා යළිත් වරක් අනවශ්ය 

ොරණා මතු ෙරමින් පාර්ලිමේන්තුව මනොසන්සුන් තත්ත්වයෙට 

පත් කිරීම සුුරසු නැහැ කියා ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට මා විශ්වවාස 

ෙරනවා. 

අතිගරු නනාධිපතිතුමා ඊමේ නව අමාතය මණ්ඩීය පත් ෙළ 

අවසවාාමේදී නාතිය අමතා රොශ්යක් ෙළා. එදීනයත් නනාධිපතිතුමා 

ඉතා පැහැනයලිව මේ හැම මදයක් ගැනම සඳහන් ෙළා. 

ඔබතුමන්ීාට එය එවා තිමබනවා0 ගරු මන්ත්රීවරුි . ගරු 

ොානායෙතුමි 0 අතිගරු නනාධිපතිතුමා ඊමේ ෙළ එම ෙළ 

ොාව මම සභාගත*් ෙරනවා.  එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුීත් 

ෙරන මීස ඉල් 0ීා සිටිනවා. 

එදීදී නනාධිපතිතුමා රොශ් ෙළා0 ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමේ 

මවනසවෙේ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව තුළින් ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව 
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——————- 
* කථාව් අවසානම ් පළ් ක් ඇත. 
*  உமரயினிறுதியில் தரப்பட்டுள்ளது. 

* Produced at end of speech. 



පාර්ලිමේන්තුව 

රොරව0 රනාතන්්වාදීව ෙටයුතු කිරීමේ රියාදාමය ආරේභ 

ෙරන්න කියීා. ඔබතුමාටත් පසවවරුව මවනමෙොට ඒ පණිවුඩය 

ීැබුණා. එය0 නාතිය අමතා ෙළ රොශ්යක්. ඊට පසුව ගරු 

අග්රාමාතයතුමා අද නයන උදමේ පාර්ලිමේන්තුවට ඊටත් එහා ෙරුණු 

විසවතර ෙළා. ආර්ථිෙ අර්බුදමේ අමාරුෙම0 ජීවන අර්බුදමේ 

අමාරුෙම පිළිගන්නා ආණ්ඩුවක් හැටියට0 එය විසීමමේ 

උත්සාහමේ මයමදමින් සිටින අවසවාාව ගැන වාම ම0 ඒෙ 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමේ මවනසවෙේවලින්0 සශමශ් ධනවලින් 

ෙරන්න පුළුවන් නේ0 ඒෙටත් අග්රාමාතයතුමා එෙ තාව රොශ් 

ෙළා. පරසවපර විමර ධී ෙරුණු මතු ෙරන්න ඇති. ගරු විරුේධ 

පක්ෂ නායෙතුමා යේකිසි අදහසක් රොශ් ෙළා. දීටපු 

අගමැතිතුමා අදහසව රොශ් ෙළා. ඒ මදමදනාම ම ි මය ජිතයන් 

ඊමේත් සහභාගි වුණා; දීටපු අගමැතිතුමාත් සහභාගි වුණා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0  යේකිසි වැදගත් මවනසෙට 

පරිවර්තනයවීමට මූීාරේභයක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඔබතුමා 

ආරේභ ෙර තිමබනවා. එයට පයින් ගසා මවන මවන ෙටයුතු 

කිරීමට ගමන් ෙමළොත්0 ඒ තුළින් අප විසින්ම තවත් අරාජිෙ 

තත්ත්වයෙට රට මගමනනවා. අතිගරු නනාධිපතිතුමා0 මේ 

ආණ්ඩුව මේ වනතුරු කිසිම රනාතන්්වාදී විමර ධතාවෙට0 -ඔය 

මා දනා එල් 0ී ෙරන ආොරයට- තර්නන එෙක්වත් සිුර ෙමළේ 

නැහැ. [බාධා කිරීේ] විපක්ෂ නායෙතුමා [බාධා කිරීේ] විපක්ෂ 

නායෙතුමා - [බාධා කිරීේ] ඉන්න මෙ . විපක්ෂ නායෙතුමා මේ 

දැන් ඇවිල් 0ීා කිේවා0 විවිධ ෙණ්ඩායේ තර්නනය ෙරනවා කියීා. 

මපොලීසිය තමන්ම  රානොරිය ෙරනවා විනා0   මවන රානොරියක් 

ෙර නැහැ. ඒ අයම  රනාතන්්වාදී විමර ධයන්ට ඉඩෙඩ දීීා 

තිමබනවා. ඇයි ඒ? ඒ හඬට සවන් මදන්න ඕනෑ ි සා; ඒ හඬත් 

එක්ෙ එෙට ොා ෙරීා විසඳුේ මාර්ග ඇති ෙළ යුතු ි සා. එමහම 

නැතිව0 මබොරුවට රට තුළ මනොසන්සුන් තත්ත්වයක් ඇති ෙරන 

ෙීබී සඳහා වූ හඬ නගන්න එපා. ඒ අය ඒ වාම  හඬක් නගා 

නැහැ. ඔබ ොටවත් එතැනට යන්න පුළුවන්ද0 බැරිද කියා මා 

දන්මන් නැහැ. අපි දන්නා අයත් එතැනට යනවා; එනවා. ඇයි? අපි 

සමහ දරත්වමයන් සමහර රශ්වන ගැන බීා තිමබනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 පාර්ලිමේන්තුව හැටියට වගකීමකින් 

ෙටයුතු ෙරන්න පුළුවන් මූලිෙ ආරේභයක් ඔබතුමා ඊමේ නයනමේ 

ඇති ෙළා. ඒෙට අතිගරු නනාධිපතිතුමා රානය නායෙයා හැටියට 

පැහැනයලි රතියාවක් ුරන්නා. එතුමාට ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව 

උල් 0ීශඝනය ෙරන්න බැහැ. ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව රොරව එතුමා 

ෙටයුතු ෙරනවා. පාර්ලිමේන්තුවට මේ ෙටයුතු ෙරන්න 

විමශ්ේෂමයන් මැනයහත් මවන්න කියීා ඉල් 0ලීමක් ෙළා. ඒ අනුව 

ොානායෙතුමා පක්ෂ නායෙ ස්සවවීමක් ෙැ මඳේවා; පක්ෂ 

නායෙමය  ඊට සහභාගි වුණා. ඒ පිළිබඳව වූ රි ල් 0 වික්රමසිශහ 

දීටපු අගමැතිතුමාම  මෙටුේපත මේ මවනමෙොට අග්රාමාතයතුමා 

මවත එවා තිමබනවා.  

මම මේ ොරණා එකින් එෙ අරමගන කියන්න යන්මන් නැහැ. 

මම සැමෙවින් කියන්න හැුරමේ0 ආවරණයක් ෙරන්නයි. ඒ 

ොාබසව ෙළ ෙරුණු අනුව අපි ඉනයරියට ගමන් ෙමළොත්0 

පාර්ලිමේන්තුමේ වාතාවරණය ඒ සඳහා මීට වඩා උදේ මවයි. පක්ෂ 

වශ්මයන් ගත්තාම එෙ එෙ මත රොශ් වුණා. අමේ ආණ්ඩු 

පක්ෂමේ ඉඳීා විරුේධ පක්ෂමේ ඉඳමගන ඉන්නා ෙණ්ඩායමක් 

අද ිලදී මවීා තිමබනවා. ඒ ෙණ්ඩායම සනබ මතයම දරන්මන් 

නැති බවට රොශ් වුණා. මම දන්මන් නැහැ0 දරනවාද0 නැේද 

කියන එෙ. ඒ ි සා මේ සියලු මදනාම  අදහසව ඒෙ රාශි ෙර 

ගි මින් මේ තිමබන මහනන විමර ධතාමේ හඬට රනාතාන්ත්රිෙ0 

විසඳුමක් ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව අනුව ීබා දීම ගැනත්0 දැනට 

නාතයන්තර මූීය අරමුදී සම  ආරේභ ෙර තිමබන සාේඡාා 

ගැනත් අගමැතිතුමා කිේවා. අමේ මි් රටවල් 0 සම 0 ඒ වාම ම 

මී ෙ බැශකුව ඇතුළු අමනක් මූීය ආයතන සම  ආරේභ ෙර 

තිමබන සාේඡාාවීට විපක්ෂය විරුේධයි කියා මම දීතන්මන් 

නැහැ. 

ඒ තත්ත්වය ෙඩාෙේපල් 0 වීමට තුඩු මදන රියාදාම පිළිබඳව 

පාර්ලිමේන්තුව දැිද අවධානයක් මයොමු ෙර0 ඒවා වැළැක්වීම 

සඳහා වග කීමමන් ෙටයුතු ෙරන්න කියීා සභානායෙතුමා 

හැටියට මම ඉල් 0ීා සිටිනවා.  අමේ මන්ත්රීවරු සියලුමදනා 

පාර්ලිමේන්තුමේ සිටිනවා. පාර්ලිමේන්තුමේ අපත් එක්ෙ එෙතු 

වන යේ යේ මන්ත්රීවරු මහළා දකිමින් විපක්ෂමයන් විවිධ රොශ් 

ෙරනවා. නමුත් මන්ත්රීවරු එහාට යනවා0 මමහාට යනවා අපි 

පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසමේ දැෙ  තිමබනවා.  ඒවා ඒ  

මන්ත්රීවරුන්ම  තීරණ අනුව සිුර වන මේවල් 0. ඒ ි සාමවන් රටට 

විනාශ්යක් මවනවා නේ0 එමහම එහාට මමහාට යන්න එපාය 

කියන්න. ඒෙ ඔබතුමන්ීා කිවයුතු මදයක්. අපි ොටවත් කියීා 

නැහැ0 ආණ්ඩුමවන් යන්න කියීා. අපි ආණ්ඩුව ඇතුමළත් යේ 

යේ අදහසව දරන මන්ත්රීවරු එක්ෙ නයගටම සාේඡාා ෙරමින් යේ 

යේ විසඳුේවීට අවතීර්ණ මවන්න සූදානේ බව රොශ් ෙර 

තිමබනවා.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 රට මුහුණ දී තිමබන මේ දරුණු 

අර්බුදය ඉනයරිමේ රට අරාජිෙ ෙරන්මන් නැතිව රට මගොඩ ගැනීමේ 

ෙර්තවයයට පාර්ලිමේන්තුව හැටියට ඔබතුමා මැනයහත් වී ආරේභ 

ෙර තිමබන රියා මාර්ගයට අතණ්ඩව සහමය ගය ීබා දී ෙටයුතු 

ෙරන්න නනාධිපතිතුමාත්0 අගමැතිතුමාත්0 රනයත්0 අප 

පාර්ලිමේන්තු ෙණ්ඩායමත්  සූදානේ බව මම මබොමහොම වග 

කීමමන් රොශ් ෙරනවා. 
 

* සභාමේසය් මත් තබන් ලද් කථාව: 
* ெபாபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட உமர: 

* Speech tabled.  

"නව අමාතය මණ්ඩීය නයවුරුේ දීමමන් අනතුරුව නනාධිපති අතිගරු 

මග ඨාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා සිුර ෙළ ොාව.    

(2022-04-18) 

අද මම මමම අවසවාාමේ ඔබ අමතන්මන් ීශො ඉතිහාසමේ 

ඉතාමත්ම ුරෂවෙර0 ඒවම ම අභිමය ගාත්මෙ ආර්ථිෙ වශ්මයන්0 

මේශ්පාීන වශ්මයන්0 සාමාජීය වශ්මයන්0 රට තීරණාත්මෙ අවසවාාවෙට 

මුහුණ දී තිමබන අවසවාාවෙය. 

අද මම මනයෂවඨත්වය සීෙන්මන් නැතිව නව ඇමතිවරු පත් ෙරීා 

තිමබනවා. ඇමති තනතුර වරරසාදයක්  මනොමවයි. ඒෙ විශ්ාී වගකීමක්. 

මම තමුන්නාන්මසේීාමගන් ඉල් 0ීා සිටිනවා කිසිුර අමතර වරරසාදයක් 

ඇමතිවරමයක් කියීා පාවි්ඡචි ෙරන්න එපා. මම තමුන්නාන්මසේීාමගන් 

බීාමපොමරොත්තු මවන්මන් අවශෙව0 ොර්යක්ෂමව පිරිසිුර පාීනයෙට 

ෙැපමවන්න කියීා. ඒ වාම ම ඔබ යටමත් ඇති ආයතන ූෂෂණමයන් 

මතොර0 නනතා මසේවයට ෙැපවුණු ආයතන බවට පත් ෙරන්නට කියීා. අද 

රානය ආයතන මබොමහොමයක් පවතින්මන් බරපතළ මූීය අර්බුද 

තත්ත්වයෙය. ඒවා ි වැරනය ෙර ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්යයි. එය 

මමතුමන්ීාට ෙරන්න තිමබන රධාන ොර්යයක්. අපි දන්නවා මේ ඇමති 

තනතුරු ීැබුණාම තමන්ට ීැමබන අමාතයාශශ්මේ ආයතනවී ස්කියා 

මදන්න සූදානේ මවනවා. මේ වම  තත්ත්වයක් යටමත් එය ෙරන්න එපා0 

කියීා මම තමුන්නාන්මසේීාමගන් ඉල් 0ීා සිටිනවා. ඇත්ත වශ්මයන්ම 

අමාතයාශශ් ෙළ යුත්මත් ස්කියා ි ර්මාණය කිරීමයි. 

අද පවතින මමම අර්බුදය නනතාව ඉල් 0ලූ ඒ system change එෙ 

ෙරන්න මහොඳ අවසවාාවක්. තමුන්නාන්මසේීාට ඒ අවසවාාව ීැිලීා 

තිමබනවා. ඒ එක්ෙම මම මේ තරුණයන්මගන් ඉල් 0ීා සිටිනවා එයට 

උපොර ෙරන්න කියීා. පසුගිය වර්ෂ මදෙහමාර තුළ අපට විශ්ාී 

අභිමය ග තිබුණා. මෙොවිඩ් වසශගතය0 ඒ වම ම ණය බර වැි  මේවල් 00 

අමපන් අතපසුවීේ සිුර වුණා. ඒවා ි වැරනය ෙරගන්න ඕන. ඒවා ි වැරනය 

ෙරමගන තමයි අපි ඉනයරියට යන්න ඕන. නනතාවම  විශ්වවාසය නැවත 

නයනාගන්න ඕනෑ. 
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නාතයන්තර මූීය අරමුදී සම  වැඩසටහනෙට මීට මපර යන්න 

තිබුණා කියීා මම විශ්වවාස ෙරනවා. ඒ වම ම මගොවීන්ට රසායි ෙ 

මපොමහොර ීබා මනොදීම වරදක් කියීා මම දීතනවා. අපි ඒවා නැවත ීබා 

මදන්න රියා ෙර තිමබනවා.   

මේ ආර්ථිෙ අර්බුදය ි සා මතු වූ ගැටලු රාශියකින් අද නනතාව 

පීඩනයට පත්ව තිමබනවා. ඒ ගැන මම ඉතාමත්ම ෙනගාටු මවනවා. ජීවන 

වියදම දරාගත මනොහැකිව සිටින නනතාවට අතයවශ්ය භාණ්ඩ ීබා ගැනීම 

සඳහා මප ලිේවී ොීය ගත කිරීමට සිුරවීමමන් ඇතිවන මේදනාව0 

අසහනය හා මෙ පය ඉතාමත් සාධාරණයි. 

අතීතමේ කුමන අඩුපාඩු සිුර වී තිබුණ ද0 වර්තමාන අභිමය ගයන් සහ 

ුරෂවෙරතාවන් ෙළමනාෙරණය කිරීමේ වගකීම තිමබන්මන් නනතාව විසින් 

මත රා පත් ෙළ නනාධිපතිවරයා වන මා අතයි. කුමන ුරෂවෙරතාවයක් මහ  

අභිමය ගයක් මධයමේ වුවත් මා ඒ වගකීම පැහැර හරින්මන් නැති බව මා 

පත් ෙළ නනතාවට මම මපො මරොන්ුර මවනවා. 

 මේ වනවිට සමානය මුහුණ මදන විවිධ ගැටලු අතුරින් අමේ රමුතතාව 

වන්මන් ආර්ථිෙ අර්බුදයට විසඳුේ මසවීමයි. එය විසඳන්මන් නැතුව 

අමනක් කිසිුර ගැටලුවක් විසඳන්නට බැහැ. ඒ ි සා රමේ ආර්ථිෙය යාා 

තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා අවශ්ය වැදගත් තීන්ුර කිදීපයක්ම මේ 

වනවිටත් මා විසින් මගන තිමබනවා. එදී මූලිෙ සහ ඉතා වැදගත් පියවරක් 

මීස නව මුදල් 0 ඇමතිවරමයක්0 දීර්ඝ ොලීන අත්දැකීේ සදීත නව මහ 

බැශකු අධිපතිවරමයක් සහ නව භාණ්ඩාගාර මල් 0ෙේවරමයක් පත් කිරීමට 

ෙටයුතු ෙළා. 

ඒ වාම ම ආර්ථිෙ ෙළමනාෙරණ ක්මෂේ්මේ නාතයන්තර අත්දැකීේ 

හා ඉහළ පිළිගැනීමක් සදීත ආර්ථිෙ විමශ්ේෂයයන් තිමදමනකු0 ආර්ථිෙ 

ෙළමනාෙරණය පිළිබඳ රනයට හා මට උපමදසව දීමට පත් ෙර තිමබනවා. 

ඒ වාම ම රනයට සහාය දීමට0 රානය සහ මපෞේගලිෙ අශශ්මේ 

විමශ්ේෂයයන් පිරිසකුත් පත් මෙොට තිමබනවා. මේ ෙණ්ඩායේ සම  එක්ව 

අප විසින් රමේ ආර්ථිෙය යළි සවාාවර කිරීම සඳහා වැදගත් තීන්ුර තීරණ 

ගණනාවක් පසුගිය නයන කිදීපය තුළ ගනු ීැබුවා. 

අප හැම විටම නනතාවට සතයය පවසන්න ඕනෑ. නනතාවමගන් 

යාාර්ාය වසන් කිරීමමන් ඵීක් නැහැ. ඔබට ීැමබන මතොරතුරු 

බුේධිමයන් විමසා ෙරුණු වටහා ගන්නා මීස මා ඔමබනුත් ඉතා 

ෙරුණාමවන් ඉල් 0ීා සිටිනවා. රශ්වනය මත්රුේ ගත මහොත් පමණයි අපට 

විසඳුේ මසවිය හැක්මක්. ඒ සඳහා අපට0 ඔබ සියලු මදනාම  සහාය හා 

එෙ තාව අවශ්යයි. 

අද වනවිට අමේ රට බරපතළ විමේශ් විි මය දී යෙට හා ණය 

අර්බුදයෙට මුහුණ දී තිමබනවා. මේ අවසවාාමේ අප සතුව ඇති සීමිත 

විමේශ් විි මය නනතාවම  අතයවශ්ය ෙටයුතු සඳහා මයොදා ගන්න ඕනෑ. 

එමසේම හනයසි විමේශ් විි මය අවශ්යතා සඳහා මුදල් 0 මසොයා ගන්න ඕනෑ. 

මෙටි ොලීනව මගවිය යුතු විමේශ් ණය මගවීමට අපට ඇති අපහසුතාව අපි 

මේ වනවිටත් ණය දීමියන්ට දැනුේ දී තිමබනවා. මේ අනුව ණය 

රතිවයුහගත කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරේභ වී තිමබනවා. 

මා විසින් අලුතින් පත් මෙොට ඇති ආර්ථිෙ ෙළමනාෙරණ 

ෙණ්ඩායම මේ වනවිටත් අපම  මි් රටවල් 0 හා නාතයන්තර මූීය 

අරමුදී0 මී ෙ බැශකුව0 ආසියානු සශවර්ධන බැශකුව වැි  නාතයන්තර 

ආයතන සම  සාේඡාා ආරේභ ෙරීා තිමබනවා.  රනය නාතයන්තර 

මූීය අරමුදී සම  වැඩසටහනෙට එළමනන්නට ෙැමති බව දැනුේ 

ුරන්මන්0 මීට මාසයෙට පමණ මපරයි. ඒ සාේඡාා ඉනයරියට මගන යාම 

සඳහා මුදල් 0 ඇමතිවරයා හා අදාළ ි ීධාරින් මේ වනවිටත් ඇමමරිොවට 

මගොසව තිමබනවා. 

මතල් 00 ඖෂධ සහ මවනත් අතයවශ්ය භාණ්ඩ වර්ග කිදීපයක්ම 

ආනයනය කිරීම සඳහා අපට ඉන්නයයාමවන් ණය පහසුෙමක් ීැබී 

තිමබනවා. ඊට අමතරව ගෑසව0 මපොමහොර0 කිරි පිටි හා ඖෂධ ආනයනය 

සඳහා සහාය ීබා දීමට මී ෙ බැශකුව ඉනයරිපත් වී සිටිනවා. නනතාවට 

අවශ්ය මතල් 0 සහ ගෑසව මේ වනවිටත් රටට ීැමබමින් පැවතුණත්0 පසුගිය 

නයනවී ඒවා ි සියාොරව මබදා හැරීම සිුර වී නැහැ. මේ ි සා නනතාවට 

සිුරවන අපහසුතාවයන් අවම කිරීමට අපි දැන් ෙටයුතු ෙරමින් සිටිනවා. 

මවමළඳ මපොමළේ ඉන්ධන දී යට තවත් රධාන මහේතුවක් වී ඇත්මත්0 

ඉනයරිමේදී දී යක් ඇතිවනු ඇතැයි සැෙමයන් නනතාව විශ්ාී වශ්මයන් 

ඉන්ධන ස්සව කිරීමයි. මේ ි සා රට තුළ ඉන්ධන ඉල් 0ලුම සාමානය 

තත්ත්වයට වඩා විශ්ාී වශ්මයන් ඉහළ මගොසව තිමබනවා.  

නනතාව පත්වී ඇති ුරෂවෙරතාවමයන් අයුතු රමය නන ීබන 

නාවාරේොරයන් පිරිසකුත් මේ වනවිට ිලදීවී තිමබනවා. මේ තත්ත්වය 

පාීනය කිරීමටත් රනය මැනයහත් වී ෙටයුතු ෙරනවා. මම මේ අයමගන් 

ඉල් 0ීා සිටිනවා මේ වම  අසීරු අවසවාාවෙ මේවායින් වැළමෙන්න 

කියීා.  

ඉනයරි සති කිදීපය තුළ ඉන්ධන හා ගෑසව දී ය පාීනය ෙර ගැනීමට 

අවශ්ය තීන්ුර සහ තීරණ අපි දැනටමත් අරමගන තිමබනවා. අපි ඒවා 

රියාත්මෙ ෙරමගන යනවා. 

පසුගිය ොීමේ දීර්ඝ විුරලිය ෙැපීේවීට මහේතුව වූමේත් 

බීාගාරවීට අවශ්ය ඉන්ධන දී යයි. මේ ුරෂවෙරතා මධයමේ වුවත් 

අවශ්ය ඉන්ධන රමාණයන් ීබාමගන ඉනයරි ොීමේදී විුරලිය ෙැපීම පැය 

මදෙෙටවත් සීමා ෙර ගැනීමට අපි බීාමපොමරොත්තු මවනවා.  

මෙටිොලීන ගැටලුවීට විසඳුේ මසොයන අතර අපි මේ තත්ත්වය යළි 

ඇති මනොවීමට ෙටයුතු ෙරන්න ඕනෑ. මේශ්පාීන මහේතු මත දශ්ෙ 

ගණනාවක් පුරා රමාද ෙරන ීද සමහර තීන්ුර තීරණ මෙොපමණ ුරෂවෙර 

වුවත් අප විසින් ගත යුතුව තිමබනවා. දැන්වත් ආර්ථිෙය ි වැරනය මගට 

මගන0 අමේ අනාගත පරේපරාමේ අමේක්ෂා ඉටුවන රටක් මගොඩනැගීමේ 

වගකීම අපට තිමබනවා. 

අද අප මුහුණ දී තිමබන බරපතළ අභිමය ගය නය ගැනීමට0 අපට 

නාතයන්තර මූීය අරමුදී වැි  නාතයන්තර ආයතනවී මමන්ම මිතුරු 

රටවී සහාය ද අවශ්ය මවනවා. ඒ සහාය ීබා ගන්නට පුළුවන් වන්මන් 

රට තුළ මේශ්පාීන සවාාවරත්වයක් තිබුමණොත් පමණයි. මේ අවසවාාමේ 

රමේ යහපත සඳහා සියලු මේශ්පාීන පක්ෂ එෙතු මවන්න කියීා 

ආරාධනා ෙරනවා. ඒ වම ම මේ අර්බුදය විසඳන්න අප සම  එක්වන්න 

කියීා මම පසුගියදා සියලු පක්ෂවීට ආරාධනය ෙළා. මා ෙළ 

ආරාධනය පිළිමගන අප සම  එක්වී ෙටයුතු ෙරන්න ඒ අයට තවමත් 

අවසවාාව තිමබනවා. 

මේ අසීරු ොීය තුළ රානය පාීනය ෙරමගන යාම සඳහාත් 

නාතයන්තරය සම  ගනුමදනු කිරීම සඳහාත් සීමිත සශතයාවකින් සමන්විත 

මේ අමාතය මණ්ඩීයක් පත්ෙරන්න මම තීරණය ෙළා. නව ෙැිලනේ 

මණ්ඩීය පත් කිරීමේදී ආණ්ඩු පක්ෂමේ මනයෂවඨයන් මබොමහ  මදමනක් 

සිය ෙැමැත්මතන් ෙැිලනේ මණ්ඩීමයන් ඉවත් වී තරුණ0 උගත් නව 

ෙණ්ඩායමෙට අවසවාාව ීබා දී තිමබනවා. 

ශ්රී ීශොව0 ආසියාමේ පැරණිතම රනාතන්්වාදය රියාත්මෙ වන 

රටක්. රටවැසියන් සියලු මදනාම ම ආරක්ෂාව හා ි දහස රඳා 

පවතින්මන් වයවසවාානුූලීව රියාත්මෙ වන රනාතන්්වාදී පාීන 

ක්රමයකින්. 

සමානමේ ඉතාමත්ම රියාීයලී නන මෙොටස වන තරුණ පරපුර 

තමන්ම  පීඩනය ඔවුන්ටම ආමේණිෙ ක්රමවලින් පිට ෙරන විට එදී කිසිුර 

වරදක් තිමබනවා කියීා මම දීතන්මන් නැහැ. රමේ අනාගතය භාර 

ගන්න සිටින තරුණ පරපුරට තම අදහසව පළෙරන්නට0 වි මර ධතා 

සශවිධානය ෙරන්නට හා උේමඝ ෂණය ෙරන්නට අද සේපූර්ණ ි දහස 

තිමබනවා. ඔවුන් ි ර්මාණීයලී මීස ඔවුන්ම  විමර ධතාවන් 

පවත්වාමගන යේදී විනයානුූලීව තම රානොරිය ඉ ටුෙරන මපොලීසිය ඒ 

වම ම ත්රිවිධ හමුදාව0 ආරක්ෂෙ අශශ්වී ි ීධාරින් මම විමශ්ේෂමයන්ම 

අගය ෙරනවා. 

ඔබ දන්නවා පසුගිය වසර මදෙහමාර තුළ මම උේමඝ ෂණවීට0 

මපළපාළිවීට0 විමර ධතාවීට ඉඩ දීීා තිබුණා0 ි දහස දී තිබුණා. මම  

ොර්යාීය ළ ට පැමිණි විමර ධතා පවා මම විසුරුවා හරින්න රියා ෙමළේ 

නැහැ. විමර ධතාෙරුවන් අතර සිටින බහුතරයක් තරුණ පිරිස තම රටට 

සැබැවින්ම අවශෙව ආදරය ෙරන අය කියීා මම විශ්වවාස ෙරනවා. රට 

මවනුමවන් ඔවුන්ම  මපරට පැමිණීම අනාගතය පිළිබඳ සුබවාදී ීකුණක් 

මීසත් මම දකිනවා. 

නාති0 ආගේ මහ  මේශ්පාීන මේදයකින්  මතොරව0 රටට ආදරය ෙරන 

වැිද මදමනකුට අවශ්ය වන්මන් වත්මන් පාීන ක්රමය තුළ ඇති වැරනය 

ි වැරනය මෙොට රට මගොඩනැගීම මිස රට අරාජිෙ කිරීම මනොමේ කියීා 

මම විශ්වවාස ෙරනවා. ඒ ි සා මම මේ තරුණ තරුණියන්මගන් 

ඉල් 0ීන්මන් ඔමබ් රනාතන්්වාදී විමර ධතා ෙීහොරී මගෙට මයොමු 

ෙරන්නට අවසවාාවාදීන්ට ඉඩ මදන්න එපා කියීායි. 

ගරුතර මහා සශඝරත්නය0 පූනෙතුමන්ීා0 වෘත්තීයමේදීන්0 

ෙීාෙරුවන්0 මාධයමේදීන්0 විමේශ්වී ජීවත් වන ශ්රී ීාශකිෙයන් හා විවිධ 

මේශ්පාීන ෙණ්ඩායේවී සාමාජිෙයන් ඇතුළු මබොමහ  මදමනකු රමේ 

පවතින තත්ත්වය ගැන සහ එයට විසඳුේ0 අදහසව මට ඉනයරිපත් ෙර 

තිමබනවා. ඒ සියලු අදහසවවීට මා සශමේදීව සවන් මදනවා. 
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පාර්ලිමේන්තුව 

හැටනව ීක්ෂයක් නනතාව ඔවුන්ම  ාන්ද අයිතිය භාවිත මෙොට මට 

වගකීම භාර ුරන්මන් විශ්ාී විශ්වවාසයකිනුයි. මම  රයර ොීය තුළ ඒ 

බීාමපොමරොත්තු ඉටු කිරීමට මා බැීම සිටිනවා. ඒ අනුව වත්මන් අර්බුදයම 

නනතාව අමේක්ෂා ෙළ මවනස ීබා දීම සඳහා මම අවසවාාවක් 

ෙරගන්නවා. 

මම මේ රමේ නනතාවම  මුදල් 0 මසොරෙේ ෙරීා නැහැ. මම  දෑත් 

එදත් අදත් පිරිසිුරයි. මා නනාධිපතිවරණයට ඉනයරිපත් වූමේ මබොමහ  

මදමනකු මමගන් ෙළ ඉල් 0ලීම ි සා මිස0 බීයට ඇති අවශ්යතාවයක් ි සා 

මනොමවයි. මම  ජීවිත ොීය තුළදී මම ත්රිවිධ හමුදාමේ ි ීධාරිමයක් 

වශ්මයන් අවුරුුර 20ක් මේ රටට මසේවය ෙර තිමබනවා. මම සාර්ාෙව 

මසේවය ෙරීා තිමබනවා. ඒ වාම ම ආරක්ෂෙ මල් 0ෙේවරයා වශ්මයන් 

මම සාර්ාෙව මේ රටට මසේවය ෙරීා තිමබනවා. ඒ වාම ම නාගරිෙ 

සශවර්ධන අමාතයාශශ් මල් 0ෙේවරයා වශ්මයන් මම ෙැපවීමමන් මසේවය ෙර 

තිමබනවා. 

නනතාව විසින් මත රා පත් ෙළ නනාධිපතිවරයා මීස මම හැමවිටම 

ෙටයුතු ෙරන්මන් වයවසවාානුූලීව හා රනාතන්්වාදී රාමුව තුළයි. රමේ 

වයවසවාාදායෙ බීය තිමබන්මන් පාර්ලිමේන්තුව සතුවයි. ඒ ි සා 

වයවසවාාමේ සිුරවිය යුතු මවනසවෙේ ගැන මෑතොලීනව විවිධ මේශ්පාීන 

පක්ෂ විසින් රොශ් ෙරන ීද අදහසව පාර්ලිමේන්තුව තුළ සාේඡාා මෙොට 

අවශ්ය මවනසවෙේ සේමත ෙර ගැනීමට අවොශ්ය තිමබනවා. ඒ 

සේබන්ධමයන් අවශ්ය සහාය ඕනෑම අවසවාාවෙ පාර්ලිමේන්තුවට ීබා 

දීමට මම සූදානේ. ඒ අනුව රමේ උත්තරීතර වයවසවාාවට ගරු ෙරමින්0 

ඉනයරියටත් අවශ්ය මවනසවෙේ සිුර මෙොට මේ අර්බුදමයන් රට මුදා ගැනීමට 

මා ඔබට මපොමරොන්ුර මවන අතර ඒ සඳහා නනතාවමගන් අවශ්ය සහාය 

ීබා මදන මීස0 මම ඔබ සියලු මදනාමගන් ඉතා ඕනෑෙමින් ඉල් 0ීා 

සිටිනවා. 

ඒ වාම ම මම නැවත වරක් ඔබට ශුභාශිශසනය ෙරනවා0 එමමන්ම 

නනතාව අමේක්ෂා ෙරන පරිනය අවශෙව0 ොර්යක්ෂමව0 පිරිසිුරව නනතාවට 

මසේවය ෙරන මමන් මම නැවත වරක් ඔබතුමන්ීාමගන් ඉල් 0ීා සිටිනවා. 

ඔබ සැමට මතරුවන් සරණයි." 

 
ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 මම මේ ොරණය මබොමහොම 

මෙටිමයන් කියා අවසන් ෙරන්නේ.  

අද රමේ ඇති මවීා තිමබන මේ රශ්වනය ඇති වුමණ් 

පාර්ලිමේන්තුව ි සා මනොමවයි0 ගරු ොානායෙතුමි . විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය මගනැල් 0ීා  පාර්ලිමේන්තුමේ0 

අමේ සියලු බීතී විධායෙ නනාධිපතිතුමාට ුරන්නා. දැන් එතුමා 

තමයි තීරණ ගන්මන්0 පාර්ලිමේන්තුව මනොමවයි. ගරු 

ොානායෙතුමි 0 ඒෙ ඔබතුමා දන්නවා මන්. පාර්ලිමේන්තුවට 

මුදල් 0 බීය තිමබනවා කියීා අපි කිේවාට පාර්ලිමේන්තුවට මුදල් 0 

බීයක් තිමබනවාද? ත්රිකුණාමීමේ මතල් 0 ටැශකි සේබන්ධමයන් 

ඉන්නයයාව සම  ගිවිසුමක් අත්සන් ෙළා. ඒෙ අපි දන්නවාද? 

මෙොළන වරාමේ නැ ම නදීර නැටිය ඉන්නයයාවට ුරන්නා. ඒෙ අපි 

දන්නවාද? හැම මදයක්ම පාර්ලිමේන්තුවට පිටින් ෙරීා 

තිමබන්මන්. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය හරහා අමේ බීතී0 ඔබතුමාම   බීතී0 ගරු 

අග්රාමාතයතුමාම  බීතී ඔක්මෙොම අමහ සි ෙරීා ඒ සියලු 

බීතී නනාධිපතිතුමාට ුරන්නා. ඊමේ නනාධිපතිතුමා කිේවා0  

"මම යේ යේ වැරනය ෙළා" කියීා. එතුමා ගත්ත තීරණ ි සා තමයි 

මේ රමේ  මේ රශ්වනය ඇති මවීා තිමබන්මන්. එමහම නැතිව අපි 

ි සා මනොමවයි මන්. අපිද මේ රශ්වනය ඇති ෙමළේ? ගරු 

සභානායෙතුමි 0 ඔබතුමා අමපන් විසඳුේ ඉල් 0ීනවා. අපි මේ 

රශ්වනය ඇති ෙළා නේ0 අපිට විසඳුේ මදන්න පුළුවන්. මේ රශ්වනය 

ඇති වුමණ්  දීතුවක්ොර තීරණ ි සායි. අපිට ෙැිලනේ ඇමතිවරු 

කියා තිමබනවා0 එතුමන්ීාට ොා ෙරන්න මදන්මන් නැහැ 

කියීා. උේධ්ඡාෙම. විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අසාර්ාෙයි ගරු 

ොානායෙතුමි . එම ි සා විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අමහ සි 

ෙරීා පාර්ලිමේන්තුවට0 අපට බීය ගි මු. ඒෙයි එළිමේ 

නනතාව ඉල් 0ීන්මන්. ඔබතුමා ඒෙට සවන් මදන්න.  

Thank you, Sir.  
  

ගරු් (රචාර්ය)් හර්ෂ් ද් ිංලවා් මහතා්  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

නැඟී් ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 

 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔේ0 ගරු හර්ෂ ද සිල් 0වා මන්ත්රීතු මා? 
 

ගරු් (රචාර්ය)් හර්ෂ් ද් ිංලවා් මහතා්  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

ගරු ොානායෙතුමි .  අමේ  ඩී.වී. ාානෙ රානය ඇමතිවරයා 

කිේවා0 planes 2වක් lease ෙරන්න යන්මන් නැහැ කියීා. ඒෙ 

එමහමද? රානය ඇමතිතුමි 0 ඒෙ හරිද? 

 

ගරු් ් ඩී.වී.් චානක් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு டி.வி. ொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මම කිේමේ මේ මමොමහොමත් එමහම කිසිම 

අදහසක් නැහැ කියීායි. මේෙ අවුරුුර දෙ plan එෙක්. අමේ 

යවන planesවීට සාමේක්ෂව ගන්න එෙක්. මමොෙද0 අමේ  

procurementsවීට සාමානයමයන් අවුරුුර එෙහමාරක්0 මදෙක් 

යනවා.  
 

ගරු් (රචාර්ය)් හර්ෂ් ද් ිංලවා් මහතා්  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

හරි. හරි. දැන් මට ොා ෙරන්න   මදන්නමෙ .  

ගරු ොානායෙතුමි 0 SriLankan Airlines එමක් 

සභාපතිතුමා මට WhatsApp message එෙක් එවා තිමබනවා. ඒ 

WhatsApp message එමක් Reference No. 5 යටමත් අමරේල් 0 

මාසමේ වද වැි  දා press release එෙක් තිමබනවා. ඒමක් 

කියනවා0 "SriLankan plans to lease up to 21 aircraft from the 

forthcoming RFP process" කියීා. ඒ කියන්මන්0 RFP process 

එමෙන් planes 21ක් lease ෙරන්න ඒ සභාපතිවරයා 

බීාමපොමරොත්තු මවනවා කියීා a Request for Proposal 

ඉනයරිපත් ෙර තිමබනවා කියන එෙයි. ඒ සභාපතිවරයා ඒ ගැන 

සඳහන් WhatsApp message එෙක් මට එවා තිමබනවා. රානය 

ඇමතිවරයා කියනවා0 එමහම එෙක් නැහැ ලු.  [බාධා කිරීමක්] 
ගරු රානය ඇමතිතුමි 0  මට ඔබතුමා එක්ෙ argument එෙක් 

ෙරන්න ඕනෑ නැහැ.  ගරු ොානායෙතුමි 0  සාමානය 

තත්ත්වයක් තුළ0  RFP එෙක්- [බාධා කිරීමක්] 

  
ගරු් ් ඩී.වී.් චානක් මහතා් ්  
(மாண்புமிகு டி.வி. ொனக)  

(The Hon. D.V. Chanaka) 

ගරු හර්ෂ ද සිල් 0වා මන්ත්රීතුමි 0 මම ෙලිනුත් කිේවා මන්. 

සභාපතිතුමායි0 මමයි කියන්මන් එෙම ොාව. මම කිේමේ 
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[ගරු නයමන්ෂව ගුණවර්ධන  මහතා] 
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මේෙයි. මේ මමොමහොමත් පළමුමවි  flight එෙ ගන්න 

procurementවීට අවුරුුර එෙහමාරක්වත් යනවා. අපි යවන 

flightsවීට0 විසිහතමරන් අඩු මවන එෙට replacement එෙක් 

මේ ෙරන්මන්. මේෙට අපි රනමයන් රුපියීක්වත් මදන්මන් 

නැහැ. 

 

ගරු් (රචාර්ය)් හර්ෂ් ද් ිංලවා් මහතා්  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

මම  මවීාව මට මදන්නමෙ 0 රානය ඇමතිතුමා. මම 

argument එෙෙට යන්මන් නැහැ. ගරු රානය ඇමතිතුමි 0 මේෙ 

ඔය ොරණය කියන්න අවසවාාව මනොමවයි. [බාධා කිරීමක්] 
මපොඩ්ඩක් ඉන්නමෙ . අලි සබ්රි ඇමතිවරයා IMF එෙට ගිදීන් 

ඉල් 0ලුවා Rapid Financing Instrument එෙක්. IMF නීතිය යටමත් 

ඒෙ මේ අවසවාාමේ ීශොවට මදන්න බැහැ. අන්තිමට ි ර්මීා 

සීතාරාේ කියන ඉන්නයයාමේ මුදල් 0 ඇමතිවරිය ඒ සාේඡාාවට 

ඇවිල් 0ීා0 ඒ මේසමේ වාිද මවීා IMF එෙට කියනවා0 ශ්රී 

ීශොවට උදේ ෙරන්න කියීා. ඒෙයි මමතැන මවන්මන්. අමේ 

මිි සුන්ට මේෙ මත්මරන්මන් නැහැ. ඒ සාේඡාාමේ එෙ 

ොරණයක් තමයි SriLankan Airlines එෙ ඇත්ත වශ්මයන්ම 

මමමහම ෙරමගන යන්න පුළුවන්ද කියන එෙ. ඒ ි සා ගරු රානය 

ඇමතිතුමි 0 ෙරුණාෙර මේ ගැන ෙල් 0පනා ෙර බීන්න. අපි 

අවසවාාවට උචිතව වැඩ ෙරන්න ඕනෑ.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 ඊට වඩා වැදගත් මදයක් කියන්නයි මම 

ඔබතුමාමගන් මේ විනාිද කීපය ඉල් 0ීා ගත්මත්. දැන් අමේ ගරු 

ීක්ෂවමන් කිරිඇල් 0ී මන්ත්රීතුමා කිේවා0 ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමේ 

වදයවැි  වයවසවාාව අනුව පාර්ලිමේන්තුවට ීැිලය යුතු මුදල් 0 

පිළිබඳ බීය ීැබුමණ් නැහැ කියීා. මම ඔබතුමාට එෙ 

ොරණයක් මතක් ෙරනවා0 ගරු මන්ත්රීතුමි . සවාාවර ි මය ග 

ව2ව යටමත් තිමබන්මන් රනමේ මුදල් 0 පිළිබඳ ොරෙ සභාව 

සේබන්ධවයි. ඒමක් තිමබනවා "සභාපතිවරයා විරුේධ පාර්ශ්වවමේ 

මන්ත්රීවරයකු විය යුත්මත් ය..." කියීා. හර්ෂ ද සිල් 0වා කියන 

පුේගීයාම  නම විරුේධ පාර්ශ්වවමයන් රනමේ මුදල් 0 පිළිබඳ 

ොරෙ සභාමේ සභාපති හැටියට මය නනා ෙළා. ඔබතුමා 

Standing Orders suspend ෙරීා0 Standing Ordersවී ව2ව (ව) 

යටමත් අපට ීැිලය යුතු අවසවාාව මදන්න බැහැ කියීා ආණ්ඩු 

පක්ෂමේ මන්ත්රීවරමයකුට ඒෙ ීබා ුරන්නා.  

මේ තත්ත්වය ඇති වීමට මපර අපි නයගින් නයගටම මේ 

සේබන්ධමයන් අදහසව ඉනයරිපත් ෙළා. ඒෙ මේ මුළු සභාවම 

දන්නවා0 මේ මුළු රටම දන්නවා.  2020 මනොවැේබර් මාසමේ 

ව9මවි  දා ඉඳීා අපි ඉනයරිපත් ෙළා0 ෙළ යුතු මේ මමොෙක්ද 

කියීා. IMF එෙට යන්න කියීා ෙට ෙැමඩනෙේ කිේවා. මම 

දීතන විධියට සිය පාරෙට වඩා කියීා තිබුණා. හැබැයි0 ඒෙ 

පිළිගත්මත් නැහැ0 ගරු ොානායෙතුමි . දැන් නනාධිපතිතුමා 

කියනවා "ඔේ0 අපි ඒෙ ෙලින් ෙළා නේ මහොඳයි" කියීා. ඇයි0 

එමහම නේ ගරු ොානායෙතුමි 0- [බාධා කිරීමක්]  සවාාවර 

ි මය ගවලින් එහාට ගිදීල් 0ීා මේ පාර්ලිමේන්තුවට තිබුණු බීය 

උුරරා ගත්මත්? ඇයි ඒෙ උුරරා ගත්මත්?  ඒෙ අපට තිබුණා නේ  

අපට අවසවාාවක් තිබුණා අමේ මතය ඉනයරිපත් ෙරන්න. නමුත්0 

අපට අවසවාාවක් ීැබුමණ් නැහැ. අපට ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාමවන් 

දීීා තිබුණු අවසවාාවත් විධායෙ නනාධිපති ක්රමය හරහා උුරරා 

ගත්තා. ඒ ි සා0  ගරු ීක්ෂවමන් කිරිඇල් 0ී මන්ත්රීතුමා සහ විපක්ෂ 

නායෙ අමේ ගරු සජිත්  මරේමදාස  මැතිතුමාත් නයගින් නයගටම  කි  

පරිනය0 විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අමහ සි ෙරන්න කියීායි මේ 

අවසවාාමේදී අපි ඉල් 0ීන්මන්0 ගරු ොානායෙතුමි .  

අද මපට්රල් 0 මිී තවත් වැිද ෙරීා කිේවා. ගරු ඇමතිතුමි 0 
මම දන්මනත් නැහැ0 දැන් ගණන කීයද කියීා. ලීටරය තුන්සිය 

ගණනක් බව දැන ගන්න ීැබී තිමබනවා. මෙොමහොමද 
වාහනයෙට මතල් 0 ගහන්මන්? තුන්සිය ගණනක්! දැන් IOC 
එමෙන් කියනවා ඒෙට මහේතුව ගිය මාසමේ සියයට ස0කින් 
රුපියී අවරමාණය වීමයි කියීා. ඉතින් ඇත්ත මන්. මේ නයාමේ 
තිමබනවා යේකිසි මුදල් 0 ඒෙෙයක් අවරමාණය ෙරනවා නේ 
මෙොමහොමද ෙරන්මන් කියීා. ඒමක් sequencing තිමබනවා0 
a,b,c කියීා. ඒවා එෙක්වත් ෙරන්මන් නැතිව ි වාඩ් ෙබ්රාල් 0 
එෙ පාරටම මේෙ අතහැරියා.  රුපියල් 0 200ට තිබුණු මඩොීර් එෙ 
අද බැශකුවී විකුණන්මන් රුපියල් 0 3ද9ට. ෙළු ෙමඩ් 
විකුණන්මන් රුපියල් 0 දව0ට.  මදයියමන්! මෙොමහොමද මිි සවසු 
ජීවත් මවන්මන්? තමන්ම  ආයතනයක් ෙඩා වැටුණා නේ ඒෙට 
ෙමක් නැහැ.  ඒෙ තමන් මගවන්න ඕනෑ. මේ ෙරපු උේධ්ඡා 
රියාව ි සා0 අමමන ය රියාව ි සා අද ීක්ෂ 220ක් ුරක් විඳිනවා. 
මිි සවසු මැමරනවා. මේෙ මපොිද මදයක් මනොමවයි; ි ෙේ 
වැස්ේදක් මනොමවයි. මේෙ මහ විනාශ්යක්. This is criminal; 
සාපරාධී රියාවක්. ෙවුරු හරි මේෙට වග කියන්න ඕනෑ.  
නනාධිපතිතුමා කිේවා "මට වැරුරණා" කියීා. හරි0 එතුමා එමහම 
කිේවා. හැබැයි0 එතැි න් ඒෙ විසමඳන්මන් නැහැ.  

මම තව එෙ මදයක් කියන්නේ. ගරු නයමන්ෂව ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමි 0 මම මේෙ ඔබතුමාට canteen එමක්නයත් කිේවා. 

[බාධා කිරීේ] අහ ගන්න. අර මඩොීර් මිලියන  00 මගවන 

මවීාමේ මම තර්ොනුූලීව ඉනයරිපත් ෙළා යමක්. මම කිේවා0 

මේවා ගත්මත් යේකිසි ගන මිතුරු ෙණ්ඩායමක් කියීා.  

මඩොීර් දහමසේ ISB එෙ මඩොීර්  00ට ගත්තා. මඩොීර්  00ට 

අරමගන සති කිදීපයකින් නැවත මඩොීර් ව0000ට ීබා ගත්තා. ඒ 

ගැන මම මමතැනදී මපන්වා ුරන්නා. ඒමෙන් වාර්ෂිෙ ආදායම -

වාර්ෂිෙ මපොලිය0 වාර්ෂිෙ ීාභය- සියයට 3000 ද00 ඉක්ම වූ 

අවසවාා තිබුණා. ඒෙ ෙළා. මම අලි සබ්රි ඇමතිතුමාට එදා රෑ 

මටලිම  න් එමෙන් ොා ෙරීා ඒෙ කිේවා. එතුමා පුුරම වුණා. 

මම කිේවා0 "සබ්රි0 ඔයා මේ ගැන මහොයන්න" කියීා. ඒ ගැන 

මහොයන්න ඕනෑ. ඒ සේබන්ධමයන් මව හාරිෙ විගණනයක් 

ෙරන්න ඕනෑ. ඒ සල් 0ලි මගේමේ ොම  හරි මිදය තර ෙරගන්න 

නේ0 ීශොමේ මිි සවසු ඒෙ දැනගන්න ඕනෑ. ඒෙ දැනමගන ඔවුන් 

එල් 0ලුේගමහේ යවන්න ඕනෑ. අපි ඉල් 0ීනවා0 ඒ මේ වහාම ෙරන්න 

කියීා. 
 
 

ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
ශ්ාප මේවා! 
 

 

ගරු් (රචාර්ය)් හර්ෂ් ද් ිංලවා් මහතා්  
(மாண்புமிகு (கைாநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வா) 

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

මිි සවසු ශ්ාප ෙරනවා. "එල් 0ලුේගමහේ යවන්න ඕනෑ" කියන 
වාන මම ඉල් 0ීා අසව ෙර ගන්නවා. ඒෙ මනොමවයි මා කියන්න 
ගිමේ0 සිර දඬුවේ මදන්න ඕනෑ කියන එෙයි. මමොෙද0 මම 
එල් 0ලුේගහට විරුේධයි.  

අවසාන වශ්මයන් මේ ොරණය කියන්න ඕනෑ. අද "Gota, go 

home!" කියන තරුණ  තරුණියන් ඇතුළු නනතාව කියන්මන් 

මමොෙක්ද? ඒ මගොල් 0ීන්ට දැන් එපා මවීා. ඒ මගොල් 0ීන්ට 

මපමනනවා0 එක්මෙමනකු බීය පාවි්ඡචි ෙරීා මේ රට විනාශ් 

මෙරුමේ මෙොමහොමද කියීා. ඒ මගොල් 0ීන් ඉල් 0ීන්මන් 

මමොෙක්ද කියා එතැනට ගිදීන් බීන්න. මබොමහ  මදමනක් අප 

එක්ෙත් සාේඡාා ෙරනවා. "යන්න" කියීා ඔවුන් කියන්මන් 

මේෙ මවනසව ෙරන්න කියන එෙයි. හැබැයි0 ඒෙ එමහම ෙරන්න 

බැහැ. ඒෙ ෙරන්න පුළුවන් මේ සභාව තුළනයයි. ඒෙ ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාාව ඇතුමළේ ෙරන්න ඕනෑ0 ඔවුන්ම  හඬට තමයි 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව ඇතු මළේ නීතිමය වශ්මයන් අප ඉඩ ීබා 
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පාර්ලිමේන්තුව 

මදන්න ඕනෑ.  ඔබ සියලු මදනාම  සහාය ඒ සඳහා ීබා මදන්න 

කියා ඉල් 0ීමින් මා නවතිනවා. 

සවතුතියි. 
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මැතිතුමා. ඔබතුමාත් හු ක් මවීාවෙ 

ඉඳන් නැඟිටමගන ඉන්නවා. 

 

ගරු් ඉාන්් වික්රමත්න් මහතා්  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ගරු ොානායෙතුමි 0 සවතුතියි අවසවාාව ීබා ුරන්නාට. වාිද 

මවීා ඉඳමගන මයික් එමක් මබොත්තම තද ෙළාට නේ ොා 

ෙරන්න අවසවාාව හේබ මවන්මන් නැහැ. වාිද මවීා අත 

ඉසවසුවත් ොා ෙරන්න අවසවාාව හේබ මවන්මන් නැහැ. ඒ ි සා 

දැන් දීටමගන ඉඳීා තමයි ොා ෙරන්න අවසවාාව ීබාගන්න 

මවන්මන්. මහට අි ේදා වන මෙොට මේස උඩත් දීටගනීවි0 

ොාවක් ඉල් 0ීමින්. නමුත්0 අපි මෙොමහොම හරි පාර්ලිමේන්තුමේ 

සශසවෙෘතිය ආරක්ෂා ෙරන්න ඕනෑ.  

අද තිමබන ආර්ථිෙ රශ්වනයට මූලිෙ මහේතුව විධියට 

තිමබන්මන් මේශ්පාීන රශ්වනයක්. ඒ මේශ්පාීන රශ්වනය 

මමොෙක්ද? අතිවිශ්ාී බහුතර ාන්දයකින් නනාධිපති මෙමනක් 

පත් මවනවා. ඊට පසවමසේ ඒ නනාධිපතිතුමාට පාර්ලිමේන්තුව තුළත් 

තුමනන් මදෙෙ බීයක් -බහුතර බීයක්- ීැමබනවා. ඊට පසවමසේ 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය  සේමත ෙරවාමගන 

එතුමාම  බීතී තවත් වැිද ෙර ගන්නවා. මමන්න මේෙයි0 මේ 

මේශ්පාීන රශ්වනමේ මුී. ඊට පසවමසේ එතුමා මමොනවාද 

ෙරන්මන්? පාර්ලිමේන්තුව සේපූර්ණමයන් ම  හරිනවා. ඊට 

අමතරව0 ෙැිලනේ මණ්ඩීයත් ම  හරිනවා. ඊට පසවමසේ 

නනාධිපතිවරයා දීතනවා0 ි ීධාරින් හතර මදමනකු එක්ෙ තමාට 

රට පාීනය ෙරන්න පුළුවන් කියීා. ඒමක් රතිඵීය තමයි අද අපි 

දකිමින් තිමබන්මන්. ඒ ි සා අපි මේ මේශ්පාීන රශ්වනය 

විසඳන්න ඕනෑ. ඒ ි සා තමයි අපි විධායෙ නනාධිපති ක්රමය 

අමහ සි ෙරන්න මපනී සිටින්මන්; එමහම නැත්නේ0 එදී බීතී 

සේපූර්ණමයන් ෙේපාුර ෙරන්න කියන තැනට අපි තල් 0ලු මවීා 

ඉන්මන්. ඒෙයි අප ඒ මවනුමවන් දීට ගන්මන්. අපි ඒෙ ෙළ 

යුතුයි.  

ණය ගැනීම ගැනත් අද ොා ෙළා. ඒ ගැන ොා ෙරන මෙොට 

එෙ මන්ත්රීවරමයක් කිේවා0 පසුගිය රනය ොීමේ විශ්ාී ණයක් -

ඇමමරිොනු මඩොීර් ිලලියන ද. ෙ විතර ණයක්- ගත්තා කියීා. 

ණයක් ගත්තාට ෙමක් නැහැ. මපෞේගලිෙව ණයක් ගත්තත් ෙමක් 

නැහැ0 ඒ ණය තැන්පතුවක් හැටියට දානවා නේ. එතමෙොට ණයත් 

තිමබනවා; තැන්පතුවත් තිමබනවා. ඒෙ මමමහමයි මත්රුේ ගන්න 

ඕනෑ. ණය ගන්න එමක් මනොමවයි රශ්වනය තිමබන්මන්. ණය 

පාවි්ඡචි ෙරන්මන් මමොෙක් සඳහාද කියන එෙයි රශ්වනය. ණය 

ගන්මන් වයාපාරයක් මවන්න පුළුවන්; ි වසක් මවන්න පුළුවන්; 

රටක් මවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි0 මමොෙටද ණය පාවි්ඡචි 

ෙරන්මන්? ඒමෙන් රතිීාභයක් ීැමබන්නට ඕනෑ. නමුත්0 

පසුගිය අවුරුුර ව -20 තුළ අපි ණය අරමගන රතිීාභ මනොීැමබන 

මේවීට ආමය නනය ෙළා. ඒෙ තමයි මේ රශ්වනමේ මුී. පසුගිය 

රනය ොීමේ මඩොීර් ිලලියන ද. ක් ණය ගත්තාට 20ව9 

වර්ෂමේදී අපි රට භාර මදනමෙොට විමේශ් සශචිතය මඩොීර් 

ිලලියන ද.ස යි. එදා0 ණයවීට වඩා හු ක් වැිදයි0 විමේශ් සශචිතය. 

ගරු ොානායෙතුමි 0 ආසියාමේ ඇ වගි සවාානය හැර අවුරුුර 

මදෙෙ ොීයක් තුළ විමේශ් සශචිතය අඩු වුණු එෙම රට ශ්රී 

ීශොවයි. ඇ වගි සවාානය පැත්තකින් තියන්න. ශ්රී ීශොමේ 

විමේශ් සශචිත සියයට ය0කින් අඩු වුණා. බශ ීාමේශ්මේ විමේශ් 

සශචිත රමාණය සියයට දවකින් වැිද වුණා.  

ඉන්නයයාව0 පාකිසවතානය ඇතුළු ආසියාමේ අමනක් මීොකු 
රටවී විමේශ් සශචිත රමාණය සියයට 30කින්0 3 කින් වැිද වුණා. 
අ ි නයග ආසියාව0 මීයාසියාව0 සිශගේපූරුව0 පිලිපීනය 
ගත්මතොත්0 ඒ රටවල් 0 හැම එෙෙම විමේශ් සශචිත රමාණය වැිද 
වුණා. ශ්රී ීශොමේ පමණයි එය පහළට වැටුමණ්.  

ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය භාරව ඉන්න ඇමතිතුමාට මම මේ 
ොරණය කියන්න ෙැමැතියි. ි වාඩ් ෙබ්රාල් 0 මැතිතුමා 
ඇමතිවරුන් මනොම  යවපු විධියට0 ි ීධාරීන්ටවත්0 අධයක්ෂ 
මණ්ඩීවීටවත් ඔබතුමන්ීා මනොම  යවන්න ඉඩ මදන්න එපා. 
ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවමේ අද තිමබන රශ්වනය එෙ රනයෙ 
රශ්වනයක් මනොමවයි. ඒෙ මේ ආණ්ඩුව ෙරපු වරදක් මනොමවයි. 
ඒෙ දශ්ෙ ගණනාවක් තිසවමසේ තිමබන රශ්වනයක්. අපි ඇත්ත ොා 
ෙරීා ඒ රශ්වන විසඳන්න ඕනෑ. ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය ීාභ 
ීබනවා කියමින් මමොනවාද මේ ොා ෙරන්මන්? මේෙ 
accountantsීා ෙරන වැඩ මනොමවයි. Accountant මන් දීටිමේ. 
ඔය මහ බැශකුමේත් දීටිමේ accountant මෙමනක්. ඒ අය එෙ 
එෙ විධියට accounts මපන්වාවි. ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය ඇතුළුව 
අමේ රානය වයවසාය රනමේ බැශකුවලින් අරමගන තිමබන ණය 
මගවන්න පටන් ගත්මතොත් මමොෙද මවන්මන්? ඒෙ මවනම 
ොාවක්. ඒ ි සා මම ඒ ගැන ඊට වඩා ොා ෙරන්න යන්මන් 
නැහැ. මමොෙද0 අපි ඔක්මෙ ම එෙතු මවීා අමේ බැශකු ක්මෂේ්ය 
ආරක්ෂා ෙරන්න ඕනෑ; රට මගොඩ න න්න ඕනෑ. හැබැයි0 
ි ීධාරීන්0 අධයක්ෂෙ මණ්ඩී ඇවිත් කියන ොාවීට හසු 
මවන්න එපා. ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවමේ මීොකු ගැටලුවක් 
තිමබනවා. ඒ ි සා අපි ඒ ආයතනය මගොඩ න න්න ඕනෑ. අපි බය 
මවන්න ඕනෑ නැහැ. රනමේ වයවසායට අීාභයක් තිමබන්න 
බැහැ. ඒ ි සා හැම අධයක්ෂ මණ්ඩීයක්ම  එම ආයතනවී 
අීාභය නැති ෙරන්න ඕනෑ.  

ගරු ොානායෙතුමි 0 අප සහනයක් මදනවා නේ0 ඒ සහනය 

නයය යුත්මත්0 අයවැය හරහායි. ඒ සහනය ඒ ආයතන හරහා මදන්න 

එපා. එතමෙොට ඒ ආයතනවී අධයක්ෂෙවරු ඔක්මෙ ම 

හැශමගනවා. ඒ අය මේශ්පාීනයට යට මවනවා. ඒමෙන් 

මමොනවාද මවන්මන්? ඒමෙන් රටටයි අීාභය. ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් 

මසේවමේ එෙතු මව්ඡා අීාභය ිලලියන ගණනක්. ඒ කියන්මන්0 

එය ශ්රී ීශොමේ අධයාපනයට අවුරුේදෙට වියදේ ෙරන 

රමාණයට වඩා වැිදයි. ඒ0 එෙ ආයතනයෙ අීාභය. අපි ඒමෙන් 

හැශගිීා වැඩක් නැහැ. අපට ඔය ගුවන් මසේවමේ අීාභය 

මනොතිබුණා නේ  ඒ මුදලින් ගෑසව මිී දී ගන්න මගවන්න පුළුවන්; 

ගල් 0 අඟුරුවීට මගවා විුරලිය ෙේපාුරව නැති ෙරන්න පුළුවන්; 

මපට්රල් 00 ඩීසල් 0වීට මගවන්න පුළුවන්. මම මේ කිේමේ එෙ 

ආයතනයකින් සිුර මවීා තිමබන අීාභය පිළිබඳයි. ඒ ි සා 

ශ්රීීන්ෙන් ගුවන් මසේවය භාර ඇමතිතුමාමගන් මම ඉල් 0ීා 

සිටිනවා0 ෙරුණාෙර මනොම  යන්නට එපා කියීා.  

අපි රට හදන්න ඕනෑ. වැස්නය රතිපත්ති0 වැස්නය 

ෙළමනාොරීත්වය ි සා තමයි අද මේ රට මේශ්පාීන 

අර්බුදයෙට අමතරව ආර්ථිෙ අර්බුදයෙට මුහුණ පා තිමබන්මන්. 

ඒ ි සා රනමේ ි ීධාරීන්ට අපි මේ ොරණය කියන්න ෙැමැතියි. 

අපට IMF එමක් සහාය අවශ්යයි. නමුත්0 අපට විනයක් අවශ්යයි; 

මූීය විනයක් අවශ්යයි. මහොරෙම0 වශාාව තිමබනවා. ශ්රීීන්ෙන් 

ගුවන් මසේවමේ වශාාව ගැන තීරණය ෙමළේ මෙොමහේද? බ්රිතානය 

උසාවියෙ. ඇමමරිොමේ දීටපු ශ්රී ීශො තානාපතිවරයකු 

මහොරෙේ ෙළා කියා තීරණය ෙමළේ මෙොමහේද? ඒෙ තීරණය 

වුමණ් ඇමමරිොමේ උසාවියෙ. මහ බැශකුමවන් සුමබ්රි කියන 

51 52 

[ගරු  (ආාාර්ය) හර්ෂ ද සිල් 0වා මහතා] 
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පුේගීයාට මුදල් 0 මගවන්න අනුමැතිය ුරන්මන් ෙවුද? ඒ බව 

තීරණය ෙමළේ මෙොමහේද? ඇමමරිොමේ උසාවියෙයි ඒෙ තීරණය 

වුමණ්. ූෂෂණ සිුරව තිමබනවා. ඒ ූෂෂණවීට දීටපු නනාධිපතිවරු 

වග කියන්නට ඕනෑ; දීටපු අගමැතිවරු වග කියන්නට ඕනෑ. මේ 

ූෂෂණය නැති ෙරන්නට අපි නීති රීති ම න්න ඕනෑ. CIABOC එෙ 

අපි ශ්ක්තිමත් ෙරන්න ඕනෑ. ඇමතිවරුන්ම 0 මන්ත්රීවරුන්ම  

වත්ෙේ බැරෙේ රොශ් නනාධිපතිතුමාට මදන විදීළුව නතර 

ෙරීා ඒවා මදන්න ඕනෑ ොානායෙතුමාට. ඒවා රසිේධ ෙරන්න 

ඕනෑ. අපි මහනන මසේවයට ආවාම අමේ වත්ෙේ බැරෙේ 

මමොනවාද කියීා මහ නනතාව දැන ගන්න ඕනෑ. 

ඔබතුමන්ීාමගනුත්0 ආණ්ඩුමවනුත් මම ඉල් 0ීනවා ඒ 

amendment එෙ මේ සතිමේ ම න්න කියීා.  

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Hon. Member, just wait! 

 

ගරු් ඉාන්් වික්රමත්න් මහතා්  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

මම විනාිදයකින් ොාව අවසන් ෙරන්නේ.  

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

හැම මන්ත්රීවරමයක්ම තමන්ම  වත්ෙේ බැරෙේ රොශ්ය ගරු 

ොානායෙතුමාට මදනවා. ඔබතුමාට ඕනෑ නේ ඒෙ0- 

 

ගරු් ඉාන්් වික්රමත්න් මහතා්  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

හරි0 මම කියන්නේ.   

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔබතුමා ෙරන මය නනාව ගැනයි මම මේ කියන්මන්. දැනුත් 

රුපියල් 0 2 ක් මගේවාම ඕනෑම මෙමනකුට ඒෙ ගන්න පුළුවන්.  

 

ගරු් ඉාන්් වික්රමත්න් මහතා්  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

නැහැ නැහැ. මම කියන්මන් මේෙයි0 ගරු ඇමතිතුමා. 

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඒෙ රසිේධියට පත් ෙරන්න ඕනෑ නේ ඒ නීතියට ෙළ යුතු 

මපොිද මවනසවෙේ ටිෙ ෙරමු. Standing Ordersවී- [බාධා 
කිරීමක්] එමහම නේ0 බ්රහසවපතින්දාට සාේඡාා ෙරීා ඒෙ ෙරමු. 

 

ගරු් ඉාන්් වික්රමත්න් මහතා්  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ඇමතිතුමා0 ඔබතුමාම  මය නනාව මට ඇහුණා.  

 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මන්ත්රීවරුන් ෙරන මේවල් 0 මේවා. සියලු ලිපි මල් 0තන භාර 

මදනවා. ඒ ි සා මන්ත්රීවරුන්ට මබොරුවට බණින්න එපා. 

ගරු් ඉාන්් වික්රමත්න් මහතා්  
(மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 

(The Hon. Eran Wickramaratne) 

ඇමතිතුමා0 ඔබයි මමයි argue ෙරීා වැඩක් නැහැ. Galle 

Face පිටිමේ අරගීය මගන යන මිි සවසු දන්නවා ඕමක් ඇත්ත. 

ඕවා රසිේධ ෙරන්න ඕනෑ; හැමම ම දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ ි සා  

amendment එෙ ම න්න0 secrecy clause එෙ ගීවන්න.  

එම සශමශ් ධනය ඔබතුමා මගන එන්න. අපි මනොමවයි0 ඒෙ 

ඔබතුමා මගන එන්න. ඒ විතරක් මනොමවයි. ඊට අමතරව මම 

ඔබතුමාට තවත් මය නනාවක් ෙරනවා. Beneficial ownership 

එෙත් declare ෙරන්න ඕනෑ. ඒෙත් ඇතුළත් ෙරන්න0 

ඔබතුමාම  amendment එෙට. මම දන්නවා0 මේවා විගණනය 

ෙරන්න ඕනෑ කියීා.  ඉසවසරමවීා විගණනය ෙරන්න. 

මම තව මය නනාවක් ෙරනවා. ගරු ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමා 

පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ මීට අවුරුුර 30ෙට විතර උඩනය මන්. 

මේමක් සිටින සමහර අය ආමේ අවුරුුර 20ෙට0 ද0ෙට විතර උඩනය. 

ඒ අය පාර්ලිමේන්තුවට ආ මුල් 0 දවමසේ ඉනයරිපත් ෙළ වත්ෙේ 

බැරෙේ රොශ්යත් රසිේධ ෙරන්න කියාත් මම ඉල් 0ීනවා. 

එතමෙොට මසොයා බීන්න පුළුවන්0 ොම ද වත්ෙේ බැරෙේ වැිද 

මවීා තිමබන්මන් කියන එෙ. මෙොමහොමද ඒවා වැිද මවීා 

තිමබන්මන් කියීාත් අපට මසොයා බීන්න පුළුවන්. අපි 

විපක්ෂමේ ඉඳන් ඔය සශමශ් ධනය මගනාවාට ඒ ෙටයුත්ත 

මවන්මන් නැහැ මන්? ගරු සභානායෙතුමි 0 එම ි සා තමයි මම 

ඔබතුමාමගන් මේ ඉල් 0ලීම ෙරන්මන්. මේ මවීාමේ අගමැතිතුමා 

සභාමේ නැහැ මන්0 නනාධිපතිතුමාත් නැහැ මන්. ඉතින් ඔබතුමා 

මන් දැන් මමතැන සිටින රධාි යා. මම ඔබතුමාමගන් ඉල් 0ීනවා0 

වත්ෙේ බැරෙේ රොශ් හා සේබන්ධ එම සශමශ් ධනය මගන 

එන්න කියීා.  

මම ඊට අමතරව තවත් ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා. ඔබතුමන්ීා 

දන්නවා0 මහොරෙේ ෙරපු මේවල් 0 කියන්මන්0 මෙොළන හදපු 

මාළිගා විතරක්  මනොමවයි කියීා. පිට රටවී මෙොේපැි  හරහාත් 

වත්ෙේ මයොදවා තිමබනවා. සමහර මවීාවට අදාළ පුේගීයාම  

නම එදී නැහැ. නමුත්0 beneficial ownership හඳුනාමගන 

තිමබනවා0 විමේශ් රටවල් 0. ඕවාත් විමේශ් රටවී අධිෙරණවීට 

එකින් එෙ එනවා0 මා ෙලින් කී පසුගිය අවුරුේමේ නඩු තුනට 

අමතරව. එතමෙොට අමේ අධිෙරණයට මමොෙක්ද මවන්මන්? 

හෑල් 0ලු වීමක් මවන්මන්. මේ රමේ අධිෙරණය0 මේ රමේ 

අධිෙරණවී සවවාධීනත්වය හෑල් 0ලු වීමක් මවන්මන්. ඇයි ඒ? අපි 

අමේ රමේ අධිෙරණවීට ඒවා ඉනයරිපත් ෙරන්මන් නැහැ. එම 

ි සා මම ඔබතුමාමගන් ඉල් 0ීනවා0 පිට රටවී හශගීා තිමබන all 

the proceeds of ill-gotten wealth and crimes පිළිබඳ මසොයා 

බැලීමට අදාළ නීති පාර්ලිමේන්තුවට මගන එන්න කියීා. එය 

ඔබතුමන්ීා ම න්න. අපට මමතැන මේශ්පාීන පළිගැනීමක් 

නැහැ. මමොෙද0 මේශ්පාීන පළිගැනීේවලින් අපට වැඩක් නැහැ. 

අපට පුේගීයන්මගන් වැඩකුත් නැහැ. අමේ පක්ෂමේ දීටපු අය 

වුණත් අපට රශ්වනයක් නැහැ. අප කියන්මන් ඒ නීතිය ම න්න 

කියීා. ඔබතුමන්ීා නීතිය ම න්න. නීතිය මගනාමවොත් තමයි 

අපට මේෙ ෙරන්න පුළුවන් වන්මන්. අපි ඉල් 0ීා සිටින්මන් 

මහොරෙම0 වශාාව වළක්වන්න ෙරුණාෙර නීති මගන එන්න 

කියීා.   
 

ගරු් කථානායකතුමා 
(மாண்புமிகு ெபாநாயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please! නයවා ආහාර විමේෙය සඳහා පසව වරු ව.30 

දක්වා සභාමේ ෙටයුතු තාවොලිෙව අත් දීටුවනවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

රැස්වීම් ඊට් අ ලකූලව් තාවකාලිකව් අත්් හිටුවන් ලදින් ් අ.භා.් 
1.30ට් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමාම ් [ගරු් අාගජාන්් ාමනාදන්් 
මහතා]් සභාපතිත්වමයන්් නැවත් පවත්වන් ල ජ. 

அதன்படி, அமர்வு பி.ப. 1.30 மணிவமர இமடநிறுத்தப்பட்டு 

மீண்டுந் சதாடங்கிற்று. குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

[மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன்] தமைமம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.30 p.m. and then resumed, 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. ANGAJAN 
RAMANATHAN] in the Chair. 

 
ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. Rohitha Abegunawardhana, please.  

 
ගරු් මෝහිත් අමේගුණවර්ධන් මහතා්  
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 රටක් හැටියට අප ඉතාම 
අර්බුදොරී තත්ත්වයෙට මුහුණ පා තිමබන මේ මමොමහොමත්0 අද 
මතල් 0 මිී ඉහළ යෑමත් එක්ෙ රමේ නනතාව දැිද අසහනොරී 
තත්ත්වයෙට පත් මවීා තිමබනවා. ගරු ි මය නය ොරෙ 
සභාපතිතුමි 0 රනයක් හැටියට අපි ඒෙ මබොමහොම වගකීමකින් 
යුතුව පිළිගන්නවා. එවැි  තත්ත්වයක් උදා මවීා තිිලයදී  
පාර්ලිමේන්තුව අද උමේ ව0.00ට ෙැ මඳේවා. රමේ නනතාව 
බීාමගන ඉන්නවා0 තමන්ම  රශ්වනවීට පාර්ලිමේන්තුව තුළින් 
විසඳුේ ීබා මදනවාද කියීා. අපි මේ සවාානයට කියනවා0 
'උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව' කියීා. ආණ්ඩු පක්ෂමේ0 විපක්ෂමේ 
සහ සවවාධීනයි කියන ෙණ්ඩායේ එෙතු මවීා තම රශ්වනවීට 
පාර්ලිමේන්තුමවන් මමොෙක් හරි විසඳුමක් ීබා මදනවාද කියා 
නනතාව බීාමගන ඉන්නවා0 ගරු ි මය නය ොරෙ 
සභාපතිතුමි . එවැි  අවසවාාවෙ0 විපක්ෂමේ ගරු මන්ත්රීතුමන්ීා 
ෙළ ොාවීට අපි ඇහුේ ෙන් ුරන්නා. ඒ අවසවාාවීදී මරික්ොර් 
මන්ත්රීතුමා මම  නමත්0 මනොන්සවටන් රනාන්ුර දීටපු ඇමතිතුමාම  
නමත්0 මදීන්දානන්ද අලුත්ගමම  දීටපු ඇමතිතුමාම  නමත් 
රොශ් ෙරමින් ොා ෙළා.  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අපි ෙැිලනේ මණ්ඩීමේ 

සිටි ඇමතිවරු. මේ තිමබන අර්බුදොරී තත්ත්වය තුළ අපි අතිගරු 

නනාධිපතිතුමාට මබොමහොම පැහැනයලිව කිේවා0 මේ තිමබන අර්බුදය 

හමුමේ නව ෙැිලනේ මණ්ඩීයෙට0 තරුණ නායෙත්වයක් 

තිමබන අලුත් මුහුණුවීට ඉඩ රසවාාව මදන්න කියීා. 

අපි සවමේ්ඡාාමවන් ඒ වගකීම භාර ුරන්නා. අපි අමේ ෙැිලනේ 

අමාතය රයරවලින් ඉවත් වුණා. අතිගරු නනාධිපතිතුමා නව 

ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පත් ෙළා. ඒ පත් ෙරපු ෙැිලනේ 

මණ්ඩ ී මේ සාමාජිෙයන් පළමුවැි  වතාවට අද තමයි 

පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල් 0ීා වැඩ ෙටයුතු ආරේභ ෙරන්මන්. මේ 

වන විට මුදල් 0 ඇමතිතුමාත්0 මුදල් 0 අමාතයාශශ්මේ මල් 0ෙේතුමාත්0 

මහ බැශකුමේ අධිපතිතුමාත් IMF එෙත් එක්ෙ සාේඡාා 

පවත්වමින් සිටිනවා. අපට මේ අර්බුදයට මුහුණ මදන්න සිුර වනවා. 

අපි සෑම මෙමනකුටම සැබෑ මීසම මේ අර්බුදයට මුහුණ මදන්න 

සිුර වනවා. නනතාවට රනාතන්්වාදී අයිතිවාසිෙමක් තිමබනවා0 

පාරට බැහැීා උේමඝ ෂණ ෙරන්න. ඒ අයිතිය නනතාවට 

තිමබනවා. ඒ ි සා මන්0 Galle Face පිටිමේ උේමඝ ෂණ 

පැවැත්මවන්මන්. හැබැයි ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 

දැන් අපට තිමබන රශ්වනය මේෙයි. මදීන්ද රානපක්ෂ අගමැතිතුමා 

යටමත් නව ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පත් ෙරීා අපි දැන් ආණ්ඩුව 

ෙරමගන යනවා; රශ්වනවීට මුහුණ මදනවා; අර්බුදයට මුහුණ 

මදනවා; මේ අර්බුදමයන් මගොඩ එන්මන් මෙොතැි න්ද කියා 

මසොයන වැඩ පිළිමවළ හදනවා.  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 විපක්ෂමේ මන්ත්රීවරු 

රාශියක් අද ොා ෙළා. විපක්ෂ නායෙතුමාත් ොා ෙරනවා අපි 

දැක්ො. සවවාධීන මව්ඡා මන්ත්රීවරුත් ොා ෙරනවා අපි දැක්ො. 

එතුමන්ීාම  ොා අහමගන ඉන්න මෙොට අපට මත්රුණා0 මේ 

රට ඉනයරියට මගන යන්න පුළුවන් මහොඳ මය නනා  එතුමන්ීාට 

තිමබන බව. ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අප දැන් මේ 

මගන යන ආණ්ඩුව මහොඳ නැත්නේ0 මේ ආණ්ඩුව අර්බුදොරී 

ආණ්ඩුවක් කියීා මේනවා නේ0 රමේ නනතාව ඒ බව කියනවා 

නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරමයකු හැටියට මම මපෞේගලිෙව මේ 

ොරණය කියනවා. මමත්රීපාී සිරිමසේන දීටපු නනාධිපතිතුමා 

ඇතුළු ෙණ්ඩායමේ 3යමදමනක් දැන් මමතැන ඉන්නවා. ඒ 

වාම ම0 විපක්ෂ නායෙතුමාත් ඉන්නවා; TNA එමක් මන්ත්රීවරුත් 

ඉන්නවා; නනතා විමුක්ති මපරමුණත් ඉන්නවා. අප මගන යන මේ 

වැඩ පිළිමවළ මනොමවයි නේ විසඳුම0 මේ ආණ්ඩුව මනොමවයි නේ 

විසඳුම0 මමදී සිටින මහනන ි මය ජිතමයකු නැගිටීා 

ෙරුණාෙර කියන්න0 'මම ෙැමැතියි මේෙට නායෙත්වය මදන්න' 

කියීා. ඊට පසවමසේ මේ ෙණ්ඩායේ ටිෙ එක්ෙහු ෙර ගන්න. 

එමහම ෙරීා මපන්වන්න0 පාර්ලිමේන්තුව ඇතුමළේ තමන් සම  

මන්ත්රීවරුන් වව3මදමනකු සිටින බව. ඒ වව3 මපන්නුවාම අපට 

පුළුවන්0 'අන්න වව3මදමනක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ආණ්ඩුව ෙරන්න 

පුළුවන්' කියීා විරුේධ පාර්ශ්වවය පැත්තට ගිදීන් වාිද ගන්න. 

ි ර්මී භීවයි මම මේෙ කියන්මන්. අපි ෙැමැතියි0 ගිදීල් 0ීා ඔය 

පැත්මත් වාිද ගන්න. තමුන්නාන්මසේීාට හැකි නේ මේවාට 

විසඳුේ මදන්න. පාමර් මතල් 0 මප ලිමේ ඉන්න මිි හාට විසඳුමක් 

මදන්න; විුරලිය ෙපන එෙට විසඳුමක් මදන්න; ගෑසව දී යට 

විසඳුමක් මදන්න; කිරි පිටි දී යට විසඳුමක් මදන්න. ඒවාට විසඳුේ 

මදන්න පුළුවන්ෙම තිමබනවා නේ0 අත් මදෙම ඔසවා අපි මදනවා 

සහමය ගය. ඔබතුමන්ීා මපන්වන්න0 විසඳුේ ීබා මදන හැටි. 

පුළුවන්ෙමක් තිමබනවා නේ එය ෙරන්න. අවසවාාව ුරන්නාම 

කියනවා0 එමහම නායෙත්වය ගන්න බැරි ලු.  

අද සමහර අය කියනවා0 අපි මේවාට වග කියන්න ඕනෑ 
කියීා. මග ඨාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා මේ ආණ්ඩුව 
භාරමගන තවම අවුරුුර මදෙහමාරයි. ගරු ි මය නය ොරෙ 
සභාපතිතුමි 0 සමහරු කියනවා0 අවුරුුර දදෙ ඉතිහාසමේ ඉඳීා 
ආණ්ඩු ෙරපු ඔක්මෙ ම මේ අර්බුදවීට වග කියන්න ඕනෑ 
කියීා. ඔේ0 ඒ ඔක්මෙ ම වග කියන්න ඕනෑ. දව ෙැස්ල් 0මල් 0 දීටපු 
අයත් වග කියන්න ඕනෑ. යය-ය9 ොීමේ සිුරවීේවීට සේබන්ධ 
වුණු අයත් වග කියන්න ඕනෑ. දව ෙැස්ල් 0මල් 0දී මේ රමේ බසව ටිෙට 
ගිි  තැබුමේ නැේද0 මේ රමේ තිබුණු ීයිේ ෙණු ටිෙ ගීවා පාරට 
දාීා විුරලි බීය ඇන දීමටේමේ නැේද? ඒවා රානය මේපළ 
මනොමවයිද? යය-ය9 ොීමේ ඒවා සිේධ වුමණ් නැේද? මජ්.ආර්. 
නයවර්ධන නනාධිපතිතුමා එක්ෙ එක්සත් නාතිෙ පක්ෂය අවුරුුර 
වදක් මේ රට පාීනය ෙමළේ නැේද? ඒ ඔක්මෙ ම ොී වෙවානු 
අරමගන බීන්න. 

පසුගිය යහ පාීන ආණ්ඩු ොීය නයහා බීන්න. මමත්රීපාී 
සිරිමසේන මහත්මයා තමයි ඒ ොී මේ දීටපු නනාධිපතිතුමා. 
එතුමාව නනාධිපතිවරණයට මගන ආමේ ෙවුද? එතුමා මගන 
ආමේ අපි ද? එතුමා මගන ආ අය තමයි අද සිටින ඔය සේපූර්ණ 
විපක්ෂය. එතුමා මගමනන්න0 එතුමා නනාධිපති ෙරන්න0 රි ල් 0 
වික්රමසිශහ මැතිතුමා අගමැති ෙරන්න ඔය පක්ෂ ඔක්මෙ ම එෙතු 
වුණා; එක්සත් නාතිෙ පක්ෂය0 නනතා විමුක්ති මපරමුණ0 ද්රවිඩ 
නාතිෙ සන්ධානය0 ශ්රී ීශො මුසවලිේ මෙොශග්රසය ආනය ඔක්මෙ ම 
එෙතු වුණා. ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 ඒ ොීය තුළ 
ගත් ණය රමාණයක් තිමබනවා. දැන් ඒවා ගැන කියීා වැඩක් 
නැහැ. ඒ ි සා0 හැම මදනාම මේෙට වග කියන්න ඕනෑ. 

තමුන්නාන්මසේීා මතෙ තියාගන්න0 මන්ත්රීවරු 22 මදනාම 

එපා කියන තැනට දැන් ඇවිත් තිමබන බව. සමහරු දීතනවා0 

'නැහැ0 නැහැ. එමහම දීතන්මන් මේ ආණ්ඩුව ෙරන අය ගැන 
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විතරයි' කියීා. මේෙ මතෙ තියාගන්න. මේ අරගළයට දැන් 

නායෙමය  මගොඩක් එනවා. මේ අරගළය ඇතුමළේ සාමානය 

නනතාවම  හඬත් එක්ෙ මවනත් හඬවල් 0 ද එනවා. හැබැයි0 ඒ 

සමහර හඬවීට පුළුවන්ද ඒෙ ෙරන්න? මමතැන ඉන්න අයත් 

දැන් කියනවා0 "අපි යනවා0 ඒ සටනට නායෙත්වය මදන්න" 

කියීා. ඒ අය එමහම කියනවා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුව වහීා 

අපි 22 මදනාම යමු0 Galle Face එෙ ළ ට. ෙේටියටම මපොනයයට 

ෙන්නයි මවන්මන්. ෙේටියටම ෙන්න මවනවා. සමහරු 

දීතාමගන ඉන්නවා0 අපට විතරක් ගහයි කියීා. ගරු 

ොානායෙතුමි 0 අපි දීතමු0 "පාර්ලිමේන්තුව ෙල් 0 තියීා පරණ 

පාර්ලිමේන්තුව ඉසවසරහට ගිදීල් 0ීා පරණ ෙෑම ෙමු" කියීා. අද 

එතැනට ගිදීල් 0ීා ඉවරයි. හැබැයි0 රමේ රනාතන්්වාදය ආරක්ෂා 

විය යුතුයි. 

මග ඨාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා බීයට එනමෙොට 

තමුන්නාන්මසේීා මමොනවාද කිේමේ? "දීේීර් මෙමනක්" කිේවා; 

"තද තීන්ුර ගන්න දීේීර් මෙමනක්" කියීා එතුමාට කිේවා. 

එතුමා තද තීන්ුර ගත්තාද0 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි ? 

නැහැ. රනාතන්්වාදය ආරක්ෂා ෙළා. එතුමා රනාතන්්වාදී 

විධියට තමන්ම  යුතුෙම හා වගකීම ඉටු ෙළා. එතුමා 

ි හතමානීව පිළිගත්තා0 යේ යේ තැන්වී වැස්නය සිේධ මවීා 

තිමබනවා කියීා. ඒෙ නායෙයකුම  මහොඳ ීක්ෂණයක් 

මනොමවයිද? අපි ෙරන සියල් 0ී හරිද? තමන්ම  අතින් වරදක් 

වුණාම ඒ වරද පිළිගැනීම නායෙයකුම  මහොඳ ගුණයක්. හැබැයි0 

අද මිි සවසු පාරට ඇවිල් 0ීා නනාධිපතිතුමාට බැණීා0 එතුමාම  

අනුරූ හදීා0 මනොමයක් මේවල් 0 කියීා අපහාස ෙරනවා. නමුත්0 

රානය නායෙයා හැටියට එතුමා රනාතන්්වාදී මීස නනතාවට ඒ 

ි දහස දීීා තිමබනවා. නමුත්0 එමහම ි දහස නුුරන් ඉතිහාස 

තිමබනවා0 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි . ව9යය-ව9ය9 

ොීය ගැන අපි දන්නවා. ඒ ොීමේ නනාධිපතිවරු සිටියා. ඒ 

නනාධිපතිවරු උේමඝ ෂෙයන්ට මෙොමහොමද සැීකුමේ කියීා අපි 

දන්නවා. ඒ ඉතිහාසමේ මේ විධියට ෙෑ ගහන්න ුරන්නාද? අමේ 

රනයත්0 මග ඨාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමාත් ෙටයුතු ෙරන්මන් 

එමහම මනොමවයි. 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0  මරික්ොර් මන්ත්රීතුමා 

කිේවා0 "අපි මග ඨාභය නනාධිපතිතුමාට 'go home!' කියනවා0 

මර දීතට0 මදීන්දානන්දට0 මනොනීට 'go home!' කියනවා" කියීා. 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අපව මමතැනට මගනාමේ 

නාතිෙ ීැයිසවතුමවන් මනොමවයි. මනොන්සවටන් රනාන්ුර ආමේ 

නාතිෙ ීැයිසවතුමවන් මනොමවයි0 මදීන්දානන්ද ආමේ නාතිෙ 

ීැයිසවතුමවන් මනොමවයි0 මර දීත අමබ්ගුණවර්ධන ආමේ නාතිෙ 

ීැයිසවතුමවන් මනොමවයි. මේ රමේ ීක්ෂ ගණනක් මිි සුන්ම  

මනාප අරමගනයි අපි මමතැනට ආමේ. විපක්ෂමේ මමතැන සිටින 

අමනක් සියලු මන්ත්රීවරුන්ටත් අදාළවයි මම මේෙ කියන්මන්. 

ගරු මන්ත්රීවරුි 0 තමුන්නාන්මසේීාත් එමහමයි ආමේ. 

තමුන්නාන්මසේීාත් ආමේ ාන්දවලින්; නනතාවම  ාන්ද 

අයිතිමයන්.  ොීමයන් ොීයට මිි සුන්ට අපව ඕනෑ මවනවා; 

ොීමයන් ොීයට එපා මවනවා. ඒෙයි මේ මේශ්පාීන 

සශසවෙෘතිය. ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 හැබැයි අප 

මගදර යවන්න අයිතිය තිමබන්මන් ොටද? ඒ අයිතිය තිමබන්මන් 

අපට ාන්දය දීපු නනතාවටමයි. ඊළ  මැතිවරණය ආවාම අප 

මගදර යවන්න අයිතිය තිමබන්මන් අප ි මය නනය ෙරන 

නයසවත්රික්ෙමේ නනතාවටයි. 

ඒ නනතාව තීන්ුරව ගනීවි. ඒ නනතාව මැතිවරණයෙදී මග ි  

පඩශගුව ඇතුළට ගිදීල් 0ීා ෙතිරය ගහීා එක්මෙ  අප මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට එවයි. එමහම නැත්නේ0  තමුමසේ ෙරපුවා හරි 

නැහැ0 තමුමසේ මගදර ඉන්නවා  කියීා අපි මගදර තියයි. අපි 

ීෑසවතියි0 ඒ නන මතයට දීස නමන්න. නනතාව අප රතික්මෂේප 

ෙරනවා නේ අපි ීෑසවතියි ඒෙට දීස නමන්න. හැබැයි0 මේ 

පාර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න මන්ත්රීවරමයක් අපට කියනවා නේ0 "go 

home!" කියීා0 අපි එ ව්ෙට ීෑසවති මවන්මන් නැහැ0 ගරු 

ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි . මේෙද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුමළේ 

තිමබන රනාතන්්වාදය?  මේෙ රනාතන්්වාදය මනොමවයි. 

එමහම නේ0 මේ රටට ාන්දයක් අවශ්ය මවන එෙක් නැහැ. 

අපරාමේ ාන්ද තියන්න ීක්ෂ ගණන් වියදේ ෙරන්මන්. පවතින 

ආණ්ඩුව මහොඳ නැත්නේ ෙණ්ඩායමක් ගිදීන් කියනවා0 

ඉක්මි න්ම  නනාධිපති යන්න0 අගමැති යන්න0 සියලුමදනාම 

යන්න  කියීා. එතමෙොට    පාර්ලිමේන්තුවත් අවසානමේදී ගමේ 

තිමබන පුශචි සිල් 0ීර ෙමඩ්ෙ තත්ත්වයට වැමටයි. ගමේ පුශචි 

සිල් 0ීර ෙමඩ් මුදීාලිට  ඔයා මහොඳ නැහැ0 යන්න කියීා 

කියනවා වාම  තැනෙට0 මමමහම ගිමයොත් මේ පාර්ලිමේන්තුවත් 

පත්මවයි. ඒ තත්ත්වය සුුරසු නැහැ ගරු ි මය නය ොරෙ 

සභාපතිතුමි . ඒ තත්ත්වය මනොමවයි මවන්න ඕනෑ. 

රනාතන්්වාදය තිමයන්න ඕනෑ.  

එදා0 යහ පාීන ආණ්ඩුව ොීමේ අපි නයන  2 ආණ්ඩුව පත් 

ෙරපු මවීාමේ අනුර කුමාර නයසානායෙ මන්ත්රීතුමා සහ මා මි් 

විජිත මහේරත් මන්ත්රීතුමා ොානායෙතුමාම  මූීාසනය ළ ට 

ුරවීා ගියා. නයන  2 ආණ්ඩුමේදී මමත්රීපාී සිරිමසේන 

නනාධිපතිතුමා රි ල් 0 වික්රමසිශහ අගමැතිතුමා අසව ෙරීා0 මදීන්ද 

රානපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති හැටියට පත් ෙළා. ඒෙ නීති 

විමර ධියි0 රනාතන්් විමර ධියි කියීා එදා පාර්ලිමේන්තුව 

ඇතුමළේ  අනුර කුමාර නයසානායෙ මන්ත්රීතුමා කිේවා. එදා එතුමා ඒ 

බව හඬ න ා කිේවා. එදා නනතා විමුක්ති මපරමුමණ් නායෙයා 

කිේවා0  අපි රි ල් 0 වික්රමසිශහට  විරුේධයි. හැබැයි0 මේ 

අගමැතිවරයා පත් ෙරපු ක්රමය වැස්නයයි  කියීා. රනාතන්්වාදීව0 

වයවසවාානුූලීව ඒෙ ෙරන්න ඕනෑ කියීායි එතුමන්ීා එදා 

කිේමේ. ඒ සේබන්ධමයන් අධිෙරණය ි මය ගයක් ුරන්නා. 

එතමෙොට එදා වයවසවාාව අනුව ෙටයුතු ෙරන්න කිේවා නේ0  අද 

ඒ වයවසවාාව පුසවමෙොළ මපොතක් ද? අද ඒෙ පුසවමෙොළ මපොතද?  

එමහම නේ0 අදත් ඒ වයවසවාාවට අනුව වැඩ ෙටයුතු සිේධ 

මවන්න ඕනෑ. ඇයි ෙන්න දීතුණාම ෙබරමගොයා0 තීමගොයා 

මාරු ෙර ගන්මන්?  මේ ෙරුණ සුබවාදී නැහැ  ගරු ි මය නය 

ොරෙ සභාපතිතුමි . අසුබවාදී තැනෙට තමයි මේ තල් 0ලු 

ෙරන්න යන්මන්. ඒ ි සා හැම මෙමනක්ම තමන්ම  හෘදය 

සාක්ෂිය එක්ෙ ොා ෙරන්න මවයි. අපටත් කියන්න පුළුවන්0 

20ව දී මහා බැශකු මෙොල් 0ීයක් වුණා කියීා.  

මහොඳ ශුේධවන්ත මහත්මමයක් මේ පාර්ලිමේන්තුමේදී ොා 

ෙරපු විධිය මම දැක්ො. මම ඒ මහත්මයාම  නම කියන්මන් 

නැහැ. ඒ මහොඳ ශුේධවන්ත මහත්මයා අපි තුන් මදමනකුම  නේ 

පවා කිේවා. ඒ ශුේධවන්ත මහත්මයා මහා බැශකු මෙොල් 0ීමේ ඒ 

රධාන සැෙෙරුවාමගන් ීක්ෂ 30ෙ මාක්පතක්  අරමගන 

තිමබනවා. ඒ මහත්මයා ඒ ගැන CID එෙට ගිදීල් 0ීා ෙට උත්තර 

මදනවා. ොටද මේවා කියන්මන්? දැන් විගණනය ගැන ොා 

ෙරනවා. අපි සියලුමදනාම විගණනය ෙරන්න0 ගරු ි මය නය 

ොරෙ සභාපතිතුමි . අපි පාර්ලිමේන්තුවට ආපු දවමසේ ඉඳන් 

අමේ සියලු වත්ෙේ බැරෙේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට ීබා දීීා 

තිමබනවා. ඒ ි සා අප විගණනය ෙරන්න.  20ව  නනවාරි 0යවැි  

දා ඉඳන් 20ව9 අවසානය මවන මතක්ම අප විගණනය ෙළා. එදා 

අපට මදන්න තිමබන ඔක්මෙ ම දඬුවේ ටිෙ ුරන්නා.  

පාර්ලිමේන්තුමේ සේරදායක් ඇතිමවීා තිමබනවා ගරු ි මය නය 

ොරෙ සභාපතිතුමි 0  මෙමනකුට මහොරා කියන්න ගත්මතොත් 

ඒෙ සමානගත ෙරන. ඒෙ සමානගත ෙරීා ඔහුම  ආත්මය 

විනාශ් ෙරනවා. ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 

 මේශ්පාීනය තාත්තාමගන් පුතාට මහොඳ නැහැ0 පුතාමගන් 

අමනක් මෙනාට මහොඳ නැහැ කියීා සමහර අය කියනවා. මේ 

මම  මතය  මම කියන්මන්. ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 
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පාර්ලිමේන්තුව 

මවදයවරයාම  දරුවා මවදයවරමයක් මවනවා. 

ඉශජිමන්රුවාම  දරුවා ඉශජිමන්රුමවක් මවනවා. ගුරුවරයාම  

දරුවා ගුරුවරමයක් මවනවා. වයාපාරිෙයාම  දරුවා 

වයාපාරිෙමයක් මවනවා.  සමසවතයම මනොවුණත්  ඒෙ ෙැමැත්ත. 

ඒෙ ෙැමැත්ත බවට පරිවර්තනය මවනවා. මේශ්පාීනයට 

හැකියාව තිමබනවා නේ ඔහුට මේශ්පාීනය ෙරන්න පුළුවන්. 

මහනන මතය අනුව ඔහුට මේශ්පාීනය ෙරන්න පුළුවන්. ගරු 

ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අපි ආණ්ඩුව හැුරවා. අලුත් 

ෙැිලනේ මණ්ඩීයක්0 අලුත් මුහුණුවරකින් පත් ෙළා.  ඒ අමේ 

ආණ්ඩුව ඉනයරියට අරමගන යන්නයි. විසඳුම ඒෙ මනොමවයි නේ  

මම කිේවා0 එමහම නේ සුුරසු මෙමනක් මේ ගරු සභාමවන්  

මත රා ගන්න කියීා. එමහම නේ0 අගමැතිතුමා හැටියට විපක්ෂ 

නායෙතුමා  මත රා ගන්න. නැත්නේ අනුර කුමාර නයසානායෙ 

මහත්මයා මත රා ගන්න. නැත්නේ පාඨලී ාේපිෙ රණවෙ 

මහත්මයා මත රා ගන්න. එමහම නැත්නේ සරත් ම ොන්මසේො 

මහත්මයා  මත රා ගන්න. එමසේත් නැත්නේ0 නැවතත් මමත්රීපාී 

සිරිමසේන මහත්මයා  මත රා ගන්න. එමහම මෙමනක් මත රාමගන 

ෙණ්ඩායමක් එක්ෙ එක්ෙහුමවීා0  අපට පුළුවන් මේෙ ෙරන්න  

කියීා ඒ අභිමය ගය බාර ගන්න කියීා මම කිේවා. දැන් තිමබන  

එෙ ක්රමයක් තමයි අපිම ආණ්ඩුව මගන යන එෙ. මදවැි   ක්රමය 

තමයි මම මේ කියපු ොරණය. 

තුන්වන ක්රමය මමොෙක්ද  ගරු ි මය නය ොරෙ 

සභාපතිතුමි ? තුන්වන ක්රමයට මා අත උසවසනවා. මේෙ මම  

මපෞේගලිෙ මතය. මේෙ පක්ෂමේ මතය මනොමවයි. ගරු 

ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 පාර්ලිමේන්තුව විසුරවන්න 

අත්සන් ෙරන්න මා අත උසවසනවා. පාර්ී ්  මේන්තුව විසුරුවන්න 

සියලුමදනාම අත්සන් ෙරන්න. මේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවීා 

නනතාව දරන මතයට යමු. ගරු  සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමි 0 ඒෙට 

ඔබතුමාත් එෙ යි මන්ද? මහොඳයි. සියලුමදනාම ඒ මතයට යමු.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, wind up your speech, please.  

 

ගරු් මෝහිත් අමේගුණවර්ධන් මහතා්  
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මට තව විනාිද 2ක් මදන්න0 ගරු ි මය නය ොරෙ 

සභාපතිතුමි .  

ගරු සුමන්තිරන් මන්ත්රීතුමි 0 එදාට නනතාව තීන්ුර ෙරයි ෙවුද  

පාර්ලිමේන්තුවට පත් ෙරන්න ඕනෑ කියීා. හැබැයි0 ඒ එක්ෙම 

ඒෙ යටින් තව මදයක් මතෙ තියා ගන්න මවයි. දැනට මේ සභාමේ 

සිටින මන්ත්රීවරුන් 22 මදනා නැතුව0 මේ 22 මදනාමගන් 

මෙොටසක් මහ  පත්මවීා රනයක් පිදීමටේවත් ඒ රනය මෙෝඡාර 

ොීයක් පවත්වාමගන යයිද? ඒ පත් වුණු අය ගැන මීොකු 

බීාමපොමරොත්තු තබාමගන ඉඳියි. ඒ පත් වන මන්ත්රීවරුන් අතර 

ෙීාෙරුමව  ඉඳියි; සමාන මාධයෙරුමව  ඉඳියි; විේවත්තු ඉඳියි; 

නනප්රිය ාරිත ඉඳියි. හැබැයි0 එතුමන්ීා පත් ෙළ අයම  දවසෙ 

පාරට බැහැීා0 "අපි අරුන් එළවීා උනීා මගනාවා. උනීා ඊට 

වඩා හපන්" කියීා අපට වාම ම කිේමවොත්0 ඊට පසවමසේ  ෙවුද 

පත් ෙරන්මන්? ඊට පසවමසේ මන්ත්රීවරුන් මගමනන්න යන්න ඕනෑ0 

අ හරු මී ෙයට. ඊට පසවමසේ අ හරු මී ෙයට යන්න මවනවා. 

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up.   

ගරු් මෝහිත් අමේගුණවර්ධන් මහතා්  
(மாண்புமிகு பராஹித அபபகுணவர்தன) 

(The Hon. Rohitha Abegunawardhana) 

මේශ්පාීන පරිවර්තනයක් මවන්න ඕනෑ  ගරු ි මය නය 

ොරෙ සභාපතිතුමි . මේ රමේ මේශ්පාීන පරිවර්තනයක් 

මවන්න ඕනෑ. ඒ මේශ්පාීන පරිවර්තනයට නේ අපි 22 මදනාටම 

තීන්ුරවක් ගන්න මවයි. මේ රශ්වනවීට විසඳුේ මසොයනමෙොට 

අවුරුුර දදක් තිසවමසේ තිබුණු මේශ්පාීන මතිමතාන්තරවලින් 

එළියට බැහැීා0 පිරිසිුර මානසිෙත්වයකින්0   මෙොළ පාට0 ි ල් 0 

පාට0 රතු පාට0 දේ පාට ෙණ්ණාිදවලින් මිනයීා0 ඇහැට මපමනන 

ෙණ්ණාිද මදෙක් දමාමගන  තීන්ුරවක් ගන්න ඕනෑ. ඒ තීන්ුරව 

මවන්න ඕනෑ මමොෙක්ද? ඒ තීන්ුරවට අර පාමර් ඉන්න මනුෂයයාට 

මතල් 0 ටිෙ මදන්න පුළුවන්ෙම තිමබන්න ඕනෑ; පාමර් ඉන්න 

මනුෂයයාට ගෑසව ටිෙ මදන්න පුළුවන් මවන්න ඕනෑ; පාමර් ඉන්න 

මනුෂයයාට විුරලිය මදන්න පුළුවන් මවන්න ඕනෑ. ආර්ථිෙ 

වශ්මයන් ඒ වගකීම ඉටු ෙරන්න මවනවා.  

අවසාන වශ්මයන් මා තව එෙ ොරණයක් කියනවා. ගරු 

ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 වැස්ුරණු තැන්ද0 හරි ගිය තැන්ද 

කියන එෙ මනොමවයි රශ්වනය. මේ සිුරවීේවී මා දැෙපු එෙ 

මදයක් කියන්නේ0 මා මි් ගයන්ත ෙරුණාතිීෙ මන්ත්රීතුමි . 

රාජිත මසේනාරත්න මන්ත්රීතුමි 0 මබ්රුවී මැතිවරණ මෙොේඨාසය 

ි මය නනය ෙරන මන්ත්රීවරයකු හැටියට ඔබතුමා මේ ොරණය 

මහොඳට අහගන්න. අපි ආණ්ඩුව භාර ගත්තාට පසවමසේ මෙොමර නා 

මරණ සිේධ වනමෙොට රමේ මතයක් ඇති වුණා0 මෙොමර නා 

මරණ අි වාර්යමයන්ම පු්ඡාන්න ඕනෑ0 වළ දමන්න මදන්න එපා 

කියීා. මමය සමානය තුළ මහා රශ්වනයක් බවට පරිවර්තනය 

වුණා. අපි වාිදමවීා ස්සවවුණු මෙොවිඩ්  ෙමිටුමේදී  මේ රමේ 

විේවත්තු0 මේ රමේ මනොමයකුත් අය නනාධිපතිතුමාට කිේවා0 

මෙොමර නා මරණ වළීන්න නේ එපා0 එමහම වුමණොත් රටම 

ඉවරයි0 රටම මැමරයි කියීා. මහාාාර්යවරියක් - එතුමියම  නම 

මට මතෙ නැහැ. - එදා ඒ මරණ වළීන්න එපා කියීා සමානය 

තුළ මහා භයක් ඇති ෙළා. නමුත් අවසානමේ අපට සිේධ වුණා0 

මුසවලිේ නනතාවට ඒ වරරසාදය මදන්න. ඒමෙන් ෙවුරුත් 

මැරුමණ් නැහැ. හැබැයි0 එදා අපට ඒ උපමදසව ුරන් මන නා 

මහත්මිය අද Galle Face පිේටි යට ගිදීල් 0ීා0 මන ේිල අරින 

මවීාමේ අමේ මුසවලිේ සමහ දරවරුනුත් එක්ෙ වාිදමවීා0 

"Gota, go home!" කියීා මබ ඩ් එෙක් අල් 0ීාමගන ඉන්නවා. 

අපි ොටත් මේවා මහොඳ ආදර්ශ්.  Prof. Meththika එදා 

මබොමහොම පැහැනයලිව එමහම කියීා අද එතැනට යනවා. මේෙ 

තමයි රමේ තත්ත්වය.  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අපි ළ  තිමබනවා එෙ 

මදයක්. ආණ්ඩු පක්ෂමේ ඉන්න මේ ෙණ්ඩායම තුළ එෙ මදයක් 

තිමබනවා. මග ඨාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා0 මදීන්ද රානපක්ෂ 

අගමැතිතුමා ඇතුළු අමේ රනයට වැස්ුරණු මවීාවට අපි දමීා 

යන්මන් නැහැ; බැරි වුණු මවීාවට හකුළා ගන්මන් නැහැ. අපි 

එතුමන්ීා අසරණ ෙරන්මන් නැහැ. අපි හැශමගන්මන් නැහැ. 

මමොෙක්ද මහේතුව? නය-පරානය කියන එෙ මෙොයි පැත්තෙ 

තිබුණත් අපට වගකීමක් තිමබනවා. මේ තිමබන අර්බුද 

අි වාර්යමයන්ම සමායෙට පත් ෙරීා නනතාවට සහන මදන 

ආණ්ඩුවක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ වගකීම ඉටු ෙරන්න අපි 

ෙැප මවනවාය කියන ොරණය මතක් ෙරමින්0 මේ මේීාව ීබා 

දීම සේබන්ධමයන් ඔබතුමාටා සවතුතිවන්ත මවමින් මම  ොාව 

අවසන් ෙරනවා0 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි . 
 

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, we will move on to today’s Business.  
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ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne) 
 

නැඟී් ිංටිම ය. 
எழுந்தார். 

rose. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne, we have your name on 

the list of speakers. So, let us move on to today’s 
Business first.  

 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne) 

That is a different subject.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
You can speak in your time because we have already 

lost a lot of time today.  
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne) 

What I want to raise is about the country and the 
people. People are rioting around the country.  

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speech is yours; your name is the first on the 

Opposition list.  
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne) 

Actually, we have to come to some understanding 
because the situation is not controllable at the moment. 
You must understand that. We are in this House, but you 
can see that the country is burning.  

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The first person on the Opposition list to speak is you.   
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne) 

That is a different subject, Regulations under the 
Medical Ordinance.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
So, we will move on to today's Business.  
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne) 

No, first, we will have to discuss these things. These 
are very important.  

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne. 

 
ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha Senarathne) 

This matter is not like the Medical Ordinance. First, I 
will speak on this matter and later, on the Regulations 
under the Medical Ordinance. From morning, the whole 
House has been speaking about this. That is because it is 
so important, not otherwise.   

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මා මේ ොා ෙරන්න 

හදන්මන් ො ම වත් අර වැරනය0 මේ වැරනය ගැන මනොමවයි. අද 

වනමෙොට මේ රමේ පවතින අරගළය තවත් අනයයරෙට අවතීර්ණ 

මවීා තිමබනවා. මම උමේ සභානායෙතුමා එක්ෙත් ොා ෙළා. 

මේ අරගළය අද රටම ගිි  තියන තත්ත්වයෙට පත් මවීා 

තිමබනවා. අද රට පුරා තිමබන අරගළය  මදවැි  අනයයරට ගමන් 

ෙර තිමබනවා.  ඒෙ තීව්ර වුමණ්0 තමුන්නාන්මසේීා අද නැවත 

ඉන්ධන මිී වැිද කිරීමත් එක්ෙයි. මේ ඉන්ධන මිී නනතාවට 

දරා ගන්න බැහැ. මා දීතන විධියට මේ ගරු සභාමේ ඉන්න 

මබොමහ  මදමනකුට මේ මිී දරා ගන්න බැහැ. දැන් බීන්න0 අද 

වනමෙොට ඔක්මේන් 92 මපට්රල් 0 ලීටරයක් රුපියල් 0 32යක් මවීා 

තිමබනවා. රුපියල් 0 දාහක් ුරන්නාම ලීටර තුනයි ගහන්න පුළුවන්. 

ඔක්මේන් 9  මපට්රල් 0 ලීටරයක් රුපියල් 0 3ද3ක් මවීා තිමබනවා. 

තමුන්නාමන් සේීා අපි හු ක් ෙේටිය අමේ වාහනවීට ගහන්මන් 

ඔක්මේන් 9  මපට්රල් 0. ඩීසල් 0 ලීටරයක් රුපියල් 0 2ය9යි; සුපර් ඩීසල් 0 

ලීටරයක් රුපියල් 0 339යි. අද මෙොමහොමද මේ ගණනට මපට්රල් 0 

ගහීා ත්රී වීීර් එෙක් වැඩ ෙරන්මන්? ඒ ත්රී වීීර් එමක් ෙවුද 

නගින්මන් කියීා මට කියන්න. සාමානය ුරේපත්0 අඩු 

ආදායේීාභීන්0 සුළු මධයම පන්තිය සහ මධයම පන්තිමේ ෙේටිය 

තමයි ඒවාමේ යන්මන්. එවැි  මෙමනකුට මේ තරේ මුදීක් 

වියදේ ෙරන්න පුළුවන්ද?  

ඊළ ට0 මඟී රවාහන මසේවාව ගි මු. අද මධයම රාත්රිමේ ඉඳීා 

බසව ගාසවතු සියයට 3 කින් වැිද ෙරීා තිමබනවා. මේවා මම්ඡාර 

රතිශ්තයකින් වැිද වන එෙ අමේ රමේ මිි සුන්ට පුරුුර නැහැ. 

සියයට 2යි0 සියයට දයි0 සියයට  යි බසව ගාසවතු වැිද වුමණ්. දැන් 

වැිද මවීා තිමබන්මන් කීයකින්ද? දැන් සියයට 3 කින් වැිද 

මවීා තිමබනවා. අවම බසව ගාසවතුව රුපියල් 0 2ද දක්වා ඉහළ 

ගිදීල් 0ීා තිමබනවා. එත මෙොට ුරේපත් මනුසවසමයක් ගිදීල් 0ීා බසව 

එෙට නැ ගත් රුපියල් 0 2දක් මගවන්න ඕනෑ.  ඉතින්0 මිි සුන්ම  

ආදායම වැිද මවීා තිමබනවාද? තිබුණු ආදායමත් නැති මවීා 

තිමබන්මන්. එතැනයි රශ්වනය තිමබන්මන්. මේ වන විට විවිධ 

රමේශ්වී ගිි  තැබීේ සිේධ මවනවා. සමහර රමේශ්වී railway 

line එෙත් block ෙරීා කියනවා.   අපි ි ෙේ එහාට මමහාට 

මදොසව කියාමගන ෙෑ ගැහුවාය කියීා මේ රශ්වන විස ම්මඳන්මන් 

නැහැ. මම අහමගන දීටියා0 විමල් 0 වීරවශශ් මැතිතුමා කිේවා0 

"මග ඨාභය යන්න ඕනෑ0 පවුී යන්න ඕනෑ0 නනාධිපති ඔක්මෙොම

- [බාධා කිරීමක්] නැහැ0 අන්තිමට කිේවා. හැබැයි මේ විධියට 

ගිමයොත්0 අපි ඔක්මෙොටම යන්න කියාවි. මමොෙද0 බී ක්මෂේ්ය 

මවන තැනෙට යනවා. The centre of power මවන තැනෙට 

ගමන් ෙරනවා. එමහම ි ෙේ අපට මේ මේවා දීීා තියන්මන් 

නැහැ.  ව9දවදී බී මක්න්ද්රය මවනසව ෙරන්න හැුරවා. නමුත්0 හරි 

ගිමේ නැහැ. ඒෙට මහනන සහභාගිත්වයක් තිබුමණ් නැහැ. ව9ය9දී 

මහනන සහභාගිත්වයක් තිබුමණ් නැහැ. අද මහනන 

සහභාගිත්වයක් තිමබනවා. අද නායෙමය  මනොමවයි ඉන්මන්0 

මහනනයා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

අද අපි 22 මදනා මමතැන ොා ෙරනමෙොටත් පුළුවන් තරේ 

පරිසවසේ මවන්න ඕනෑ. මේ විවාද www.parliament.lk එමෙන් 

බීන්න පුළුවන්. මමතැන ඉන්න ෙේටිය ොා ෙරන්මන්0 

මිි සුන්ම  රශ්වනද0 නැත්නේ අමේ රශ්වනද? අමේ රශ්වන ොා 

ෙරනවාට ඒ මිි සවසු ෙැමති නැහැ. අමේ රශ්වන ොා ෙරන මෙොට 

ඒ මගොල් 0ීන් ඒෙට ගරහනවා. මමොෙද0 අපි ගැන ෙීකිරීමක් 

තිමබන්මන්. අමනක් එෙ0 අමේ රශ්වන ඒ මගොල් 0ීන්ම  රශ්වන 

මනොමවයි. ඒ මගොල් 0ීන්ට ඒෙ වැඩක් නැහැ. එතැන තිමබන 

රශ්වනය ගැන ොා ෙරන්න ඕනෑ. මේ සමානමේ ෙැඩපත තමයි 

පාර්ලිමේන්තුව කියන්මන්. සමානමේ මමොනවාද ොා ෙරන්මන්0 

ඒ ගැන තමයි පාර්ලිමේන්තුමේ ොා ෙළ යුත්මත්. මම එදත් 

කිේවා මන්. ෙේටිය කියන්මන්0 මමතැන ඉන්න ඔමක් ෙොම ූෂෂිතයි 

කියීා. එමහම මවන්මන් නැහැ. එමහම නේ මුළු සමානයම ූෂෂිත 

මවන්න ඕනෑ. සමානමේ ූෂෂණය වැිද මවන්න0 වැිද මවන්න 

මේමෙත් ූෂෂණය වැිද මවනවා. විි ශ්වායොරවරු අතරත් 

ූෂෂිතමය  වැිද මවනවා. මවදයවරු අතරත් ූෂෂිතමය  වැිද 

මවනවා. ඉශජිමන්රුවන් අතරත් ූෂෂිතමය  වැිද මවනවා. 

පූනෙවරුන් අතරත් ූෂෂිතමය  වැිද මවනවා. හැබැයි0 සමානමේ 

මහොඳ මිි සවසු ඉන්නවා. 

බහුතරයක් නරෙ මිි සවසු මවන්න පුළුවන්. එමහම නේ 
මමතැනත් බහුතරය නරෙ මිි සවසු ඉීමවි. නමුත්0 මහොඳ මිි සවසුත් 
ඉන්නවා. මේ එෙ එෙ නාතිමේ ෙේටිය ඉන්නවා. මර දීත 
අමබ්ගුණවර්ධන දීටපු ඇමතිතුමා කිේවා වාම  මේ අය පත් ෙමළේ 
ෙවුද? මන්ත්රීවරු 22 මදනාම එපා නේ අපි අහන්මන් මේෙයි. මේ 
22 මදනා මමතැනට එේමේ අමනක් ෙේටිය මන්. එමහම නැතිව 
අපිව එශගීන්තමයන්0 නර්මි මයන්0 මවනත් මෙොමහන් මහ  
මගනැල් 0ීා නැහැමන්. එමහමත් නැත්නේ අමේ අේමීා-තාත්තීා 
අප මමතැනට මගනැල් 0ීා වාිද ෙරීා ගිමේ නැහැ මන්. ෙවුද 
අපට ාන්දය දීීා මමතැනට එවන්මන්?  අපිව එපා කියන ෙේටිය.  
දැන් ඒ ෙේටිය  ආපහු මමතැන වාිද ෙමළොත් මෙොමහොමද? එමහම 
නේ අප එේමේ මමොෙටද? මේෙ හරියට පහදා ගන්න ඕනෑ. මේ 
මවීාමේ අපි0 තමුන්නාන්මසේීා ෙතිොවෙට එන්න ඕනෑ. රට 
ගිි  ගන්නවා0 අපි වයලීන් ගහීා හරියන්මන් නැහැ; වීණා වයා 
හරියන්මන් නැහැ. මේ ගිි  ගැනීම සිේධ වන්මන් කුමක් ි සාද 
කියන එෙ අපි හරියට  අවමබ ධ ෙරගන්න ඕනෑ.  

ගරු මන්ත්රීවරුි 0 මම අවුරුුර 2යක් තිසවමසේ පාර්ලිමේන්තුමේ 
ඉන්නවා. ඒ ොීමේ නේ මම මහොඳට ොා ෙළා. දැන් මම 
හු ක්ම ෙරන්මන් ොා ෙරන ඒවා අහමගන ඉන්න එෙයි. අපි 
මමතැන ොා ෙළ යුත්මත් රමේ තිමබන නන මතය ගැන මිසක් 
මවන ඒවා ගැන මනොමවයි.  මිි සුන්ම  බැරිෙම කියන්න0 
මිි සුන්ම  බැරිෙමට යේ විසඳුමක් මහොයන්න තමයි අපිව 
මමතැනට එවා තිමබන්මන්. එය මූලිෙම අදහස ෙරමගන මේ 
රශ්වනයට අපි මුහුණ ුරන්නා නේ ඉතාම මහොඳයි කියා මා දීතනවා.  

උමදත් මම මමතුමාට -නයමන්ෂව ගුණවර්ධන මැතිතුමාට- 
මය නනා ෙමළේ මමොෙක්ද? මේවායින් අපට මේශ්පාීන වාසි 
ගන්න කිසිම වුවමනාවක් නැහැ. ඒෙ මතෙ තබා ගන්න. මමය 
මේශ්පාීන වාසි ගන්නා මවීාවක් මනොමවයි. මමොෙද0 රමේම 
මිි සුන් -අපි0 අමේ නෑදෑ දීතවතුන්0 අමේ ගේවී ඉන්න සියලු 
මිි සුන්0 අමේ ආසනවී ඉන්න මිි සුන්- ඉතාම අසරණ මවීා 
ඉන්මන්. ඒ අසරණභාවමේ රොශ්නය තමයි පාරට බැසීම.  එමහම 
නැත්නේ මම්ඡාර මසන ක් මග ල් 0  ම ේසව එෙට මවීා ඉීමවි 
කියීා තමුන්නාන්මසේීා දීතනවාද? ඒ මිි සවසු විඩාව නැති ෙර 
ගන්න සින්ුර කියනවා. ඒෙ හරි. මී ෙමේ හැම protest එෙක්ම 
එමහම තමයි සිුර වුමණ්. රශ ශ්මේ සිුර වූ නැඟිටීමේ ඉඳීා0 පසුගිය 
ොීමේ සිුර වූ නාතයන්තර නැඟිටීේවීදී වුණත් මිි සවසු සින්ුර 
කිේවා0 මබර ගැහුවා0 ොා පැවැත්වුවා0 dramas තිබුණා. එමහම 
තමයි මේ protests නයර්ඝව යන්මන්. ඒෙ මතෙ තබා ගන්න.  

මේ තත්ත්වය ඇති වීමට රධාන මහේතුවක් වුණා0 මේ රනය මිී 
පාීනය අයින් ෙළ එෙ. මිී පාීනය කියන එෙ ීශොමේ 
නයගටම තිබුණා. මමොෙද0 අමේ තිමබන්මන් සුබසාධනවාදී 
සමානයක්. යුමර පමේ තිමබන market decides the prices කියන 
සූ්මේ මනොමවයි අපි ඉන්මන්. අපි ෙවදාෙවත් ඒමක් ඉඳීා 
නැහැ. අමේ වමේ වයාපාරයට අපි ගරු ෙරන්න ඕනෑ.  අමේ ගරු 
නයමන්ෂව ගුණවර්ධන මැතිතුමාම   තාත්තාම   ඉඳීා වමේ අමේ 
පැරණි නායෙමය  ි සා මේ ර ට එතැනට ගිමේ නැහැ. ඒෙ මතෙ 
තබා ගන්න.  හැම විටම  සමාන සාධාරණත්වය අගයන සමානයක් 
මේ රමේ ඇති ෙමළේ. ඒෙ මතෙ තබා ගන්න. අපි මවමළඳ 
ආර්ථිෙයට එෙ යි. නමුත්0 අමනක් පැත්මතන් සමාන 
සාධාරණත්වය0 මවමළඳ ආර්ථිෙය තුළ තිිලය යුතුයි කියන 
මතමේ ෙටයුතු ෙරමගන ගියා. ඒෙ තමයි මේ ගමන් ෙරන්මන්. 
ඒ ි සා තමයි ි දහසව මසෞතය මසේවාව0 ි දහසව අධයාපනය0 
pension එෙ ීබා දීම වාම  මීොකු මේවල් 0 තිමබන්මන්.  

දැන් එතමෙොට මේ මිී පාීනය අයින් ෙරන්න සිේධ වුමණ් 
මමොෙද? මඩොීරමේ මිී පාීනයකින් මතොරව ඉහළ යන්න පටන් 
ගත්තා. නමුත්0 මම සභානායෙතුමාටත් මය නනා ෙමළේ0 නයනපතා 
මනොමවයි0 සතිපතාවත් මිී පාීනයක් කිරීම සඳහා 
තමුන්නාන්මසේීා ෙටයුතු ෙරන්න කියීායි.  දැන් බීන්න0 එෙ 
පාරට මබමහත්වී මිී වැිද ෙරනවා0 සියයට 29කින්. 
මෙොමහොමද දරා ගන්මන්? සමහර මබමහත් මමොනවාද? 
ජීවිතාරක්ෂෙ මබමහත්0 අතයවශ්ය ඖෂධ. එෙ පාරට ඒවාමේ මිී 
සියයට 29කින් ඉහළ ගියාම මමොෙක්ද මවන්මන්? 

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 

Hon. Member, please wind up.  
 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මට තිමබන මවීාමවන් 

විනාිද පහක් එතුමා ට මදන්න. 
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

මම කියන්මන්0 සතිපතා මිී පාීනයක් ෙරන්න කියීා. 
එතමෙොට මිි සවසු ටිෙ ටිෙ ඒෙට හැඩ ගැමහනවා. එෙ පාරට 
"මඩ ශ" ගාීා මබ ේබය පත්තු ෙළා වාම  රෑ එළිමවනමෙොට 
ඩීසල් 0 ලීටරයෙ මිී රුපියල් 0 වව3කින් සහ මපට්රල් 0 ලීටරය රුපියල් 0 
අසූ ගණනකින් ඉහළ යනමෙොට මමොෙද මවන්මන්? 
තමුන්නාන්මසේීාට0 කියන්න පුළුවන්0 "විනාිද පහයි0 now it is 

enough" කියීා. තමුන්නාන්මසේීා ඔක්මෙ ම එතැනට යන්න 
ඕනෑ. එතැන මිි සවසු කියන්මන් නැහැ0 "enough" කියීා. 
මිි සුන්ට ඕනෑ මේෙ ගැන ොා ෙරන්නයි. මමතැන මවන මවන 
මේවල් 0 ොා ෙරන එෙ මනොමවයි ඒ අය බීාමපොමරොත්තු 
වන්මන්. ඒෙ මතෙ තබා ගන්න. අපි එතැන තිමබන විවිධ අදහසව 
මමතැනට මගනැල් 0ීා ොා ෙමළොත් තමයි මේෙ පාර්ලිමේන්තුව  
මවන්මන්. එමහම නැතිව0 isolated area එෙෙ ඉන්න මගේමබ  
ටිෙක් වාම  අපට ඉන්න බැහැ. අපි හැම තිසවමසේම ොා 
ෙරන්මන්ත් නැහැ.  

දැන් ෙරන්න තිමබන්මන් මමොෙක්ද? ෙරුණාෙර ඒ ඒ 
ක්මෂේ්වීට අදාළ අමාතයාශශ් -ඖෂධ සේබන්ධව මසෞතය 
අමාතයාශශ්ය0 මගී රවාහනය සේබන්ධව රවාහන අමාතයාශශ්ය0 
භාණ්ඩ සේබන්ධව මවමළඳ අමාතයාශශ්ය-  අඩු ගණමන් සතිපතා 
මහ  මවන මවනම ස්සවමවීා මිී පාීනයක් ෙරන්න. එතමෙොට 
නනතාවට යේ මදයක් ීැමබයි. මම කියන්මන් නැහැ0 සහනයක් 
එයි කියීා. නමුත්0 නනතාවට දරා ගැනීමට පුළුවන් මේටමටවත් 
යේ පහසුවක් ීැමබ්වි. 

63 64 

[ගරු  (මවදය) රාජිත මසේනාරත්න  මහතා] 
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ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 ඇත්තටම අද පවතින 
තත්ත්වය මිි සුන්ට දරා ගන්න බැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂමේ සියලු අය 
ඒෙ මතෙ තියා ගන්න. අද ජීවන බර මිි සුන්ට දරා ගන්න බැහැ. 
ඒෙයි තමුන්නාන්මසේීාම  මගවල් 0 මහොයාමගන එන්මන්. එමහම 
නැතිව මවන මමොෙක්වත් ි සා මනොමවයි.  මේෙ ගැන මමතැන 
ොා ෙරීා යේ සේමුතියෙට ඇවිල් 0ීා කුමක් මහ  නනතාවාදී 
වැඩ පිළිමවළක් සෙසව ෙමළේ නැත්නේ ඒ අය අපි හැමම මගම 
මගවල් 0වීට එන දවසක් එනවා. අන්න එදාට අපි ොා ෙරීා 
වැඩක් නැහැ.  මම  මගදරට එන දවසට මම ොා ෙරීා වැඩක් 
නැහැ. ඉනයරියට වන මේ ගැන මම දැන්මම ොා ෙරන්න ඕනෑ. ඒ 
ි සා ෙරුණාෙරීා මතෙ තියාගන්න0 මන්ත්රීවරු 22 මදනාම 
එෙතු මවීා යේ තැනෙට එන්න ඕනෑ බව. මිි සුන්ම  නැති 
බැරිෙම0  අසරණභාවය අවමබ ධ ෙර ගන්න. පළමුවරට මේ රමේ 
මිි සවසු අසරණ මවීා තිමබනවා. මේ පාර්ලිමේන්තුමේ අගය 
ආරක්ෂා ෙරන්න ඕනෑ නේ අපි මේ සේබන්ධමයන් වහාම 
රියාත්මෙ විය යුතුයි. අපි පාර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න එෙ තීන්ුර 
මවන්මන් පාර්ලිමේන්තුව ඉතිරි වුමණොත් විතරයි.  පාර්ලිමේන්තුව 
ආරක්ෂා ෙරන්න ඕනෑ.  සමහර අය මේ 22 මදනා ගැන ොා 
ෙළාට0 මග ල් 0ම ේසව එමක්නය තරිඳු උඩුවරමගදර මහත්මයා කියපු 
ොාවක් මම දැක්ො. ඔහු කිේවා0 "මමතැන නැහැ0 22  මදනාම 
එපා කියන ෙේටිය; මමතැන ෙවුරුවත් නැහැ0 පාර්ලිමේන්තුව 
රතික්මෂේප ෙරන ෙේටිය" කියීා.  ඒ මගොල් 0ීන් කියන විධියට 
එතැන ඉන්මන් “Gota, go home!” කියන ෙේටිය; “පවුී go 

home!” කියන ෙේටිය. එමහම නැතිව 22 මදනාම ගැන ොාවක් 
එතැන නැහැ.  හැබැයි0 ඒ දැනට. මේ 22 මදනාම එපා කියන 
දවසක් අනාගතමේ ඉතා ඉක්මි න් එන්න ඉසවමසල් 0ීා0 මවන 
තැනෙ පාර්ලිමේන්තුවක් ිලදී මවන්න ඉසවමසල් 0ීා0 මවන තැනෙ 
රමේ තීන්ුර ගන්න රියා ෙරන්න ඉසවමසල් 0ීා මේ පැවරී තිමබන 
වග කීම දැනමගන0 ඒ ගැන දීතීා තීන්ුර තීරණ ගන්න කියා මම 
විමශ්ේෂමයන් රනමේ පාර්ශ්වවමයන් ඉල් 0ීනවා.  

මබොමහොම සවතුතියි.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, we will move on to the Order of Business. Both 

the Government and the Opposition have agreed to take 
up Questions for Oral Answers on another day.  

Then, a matter of Privilege is to be raised by the Hon. 
(Dr.) Susil Premajayantha. - [Not in the Chamber.] 

Next, Motions at the commencement of Public 
Business. The Hon. Leader of the House. 

 

වරසාද් මයෝජානා 
ெிறப்புாிமமப் பிபரரமணகள்  

PRIVILEGE MOTIONS 
 

පාර්ලිමේන්තු් මන්ත්රී් මභෝජානාගාම ් ිංශයකයක්් 

සේබන්ධමයන්් පළ් වූ් පුවත්් පත්් වාර්තාව්  
 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான உணவகத்தில் 

ஏற்பட்ட ெம்பவம் சதாடர்பாக சவளியான 

செய்தித்தாள் அறிக்மக   
NEWSPAPER REPORT REGARDING INCIDENT AT MEMBERS' 

DINING IN PARLIAMENT 
 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මා පහත සඳහන් 

මය නනාව ඉනයරිපත් ෙරනවා: 

"පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී ගරු නයන්ත ෙැටමගොඩ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු 

මන්ත්රීවරයන්ම  වරරසාද ෙඩවී ඇති බවට 2022  මාර්තු ව0 නයන 

පාර්ලිමේන්තුමේ දී මතු ෙරන ීද ෙරුණු0 පාර්ලිමේන්තුමේ සවාාවර 

ි මය ග වවය දී විධිවිධාන රොරව ආාාර ධර්ම සහ වරරසාද පිළිබඳ 

ොරෙ සභාවට මයොමු ෙළ යුතු ය." 

 
ර ්නය් විමසන් ලදින් ් සභා් සේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Then, let us get down to the Business of the Day. Item 

Nos. 1 and 2 to be moved by the Minister of Health, the 
Hon. (Prof.) Channa Jayasumana. 

 
මවදය් රාාපනත:් නිමයෝග 
மருத்துவக் கட்டமளச் ெட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள்  
MEDICAL ORDINANCE: REGULATIONS  

 

 
 

[අ.භා. 2.0ස] 
 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා් (මසෞඛ්ය 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன - சுகாதார 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. (Prof.)  Channa Jayasumana - Minister of Health)  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මා පහත සඳහන් 

මය නනාව ඉනයරිපත් ෙරනවා: 

"(ව0  අධිොරය වූ) මවදය ආයාපනමත් ව9(අ) වගන්තිය සම  කියවිය 

යුතු ද2 වගන්තිය යටමත් මසෞතය අමාතයවරයා විසින් ශ්රී ීශො මවදය 

සභාව විමසා සාදන ීුරව0 202ව මදසැේබර් 2ද නයනැති අශෙ  22 9/ ද දරන 

අති විමශ්ේෂ ගැසේ ප්මේ පළ ෙරනු ීැබ0 2022.03.0ය නයන ඉනයරිපත් 

ෙරන ීද ි මය ග අනුමත ෙළ යුතු ය." 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0  අද නයන නයාය ප්මේ 

නයනට ි යමිත ෙටයුතුවීට අදාළ විෂය අශෙ 2 දරන මය නනාව ද 

මා ඉනයරිපත් ෙරනවා. 

අද නයනමේ අපි මූලිෙ වශ්මයන් අවධානය මයොමු ෙරන්මන්0 

මවදය ආයාපනමත් ව9(අ) වගන්තිය සම  කියවිය යුතු ද2 

වගන්තිය යටමත් මසෞතය අමාතයවරයා විසින් සාදන ීද0 202ව 

අශෙ 0ව දරන මවදය ි මය ගවීට අදාළව 202ව.ව2.2ද නයනැති 

අශෙ  22 9/ ද දරන ගැසේ ප්මේ පළ ෙරන ීද0 මවදය 

ආයාපනත රොරව සිුර ෙළ මවනසවෙේ සේබන්ධමයන්.  

විමශ්ේෂමයන් මවදය ආයාපනත අනුව0 මමම මවනසවෙේ 

ෙිදනමින් සිුර කිරීමේ අවශ්යතාවක් තිමබනවා. ඒෙට මහේතුව මේ 

මවනමෙොටත් නයසවත්රික් අධිෙරණයක් මඟින් ි මය ගයක් ි කුත් 

ෙර තිමබනවා0 ශ්රී ීශො මවදය සභාව - SLMC - සඳහා 

ි මය ජිතයන් පත් ෙර ගැනීම සඳහා වන මරගුීාසි ි සි පරිනය 

සෙසව ෙරන මතක් ඒ පිළිබඳ ාන්ද විමසීමක් ෙරන්න එපා කියීා. 

ඉතින්0 අප ෙිදනමින් මේ මරගුීාසි සෙසව ෙරගන්න ඕනෑ. ඒ 

සඳහා මවදය ආයාපනත මවනසව ෙරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි 

දීටපු මසෞතය අමාතය මෙමහළිය රුකක්වැල් 0ී මැතිතුමාම  

අත්සි න් මේ ගැසේ ි මේදනය ි කුත් ෙමළේ.  

 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මමමතක් ෙීක් ශ්රී 

ීශො මවදය සභාව සඳහා ි මය ජිතයන් පත් ෙර ගැනීම සඳහා 
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පාර්ලිමේන්තුව 

වන රියාදාමය ි සි පරිනය ි ර්වානය ෙර තිබුමණ් නැහැ. ඒ 

ෙටයුතු මෙොමහොමද ඉෂවට සිේධ ෙරන්න ඕනෑ කියන ොරණය 

පැහැනයලිව දක්වා තිබුමණ් නැහැ.  

ඒ සඳහා අවශ්ය යේකිසි ම  මපන්වීමක් තමයි මේ ි මය ග 
මඟින් සිුර ෙරන්මන්.  අපි දීතනවා0 මේ ගරු සභාව ඒ සඳහා 
අනුමැතිය ීබා මදයි කියීා. ශ්රී ීශො මවදය සභාමේ පත් කිරීේ 
වඩා පාරදෘශ්යභාවයකින් යුතුව සිුර කිරීමටත්0 මවදය ක්මෂේ්මේ -
දන්ත මවදය ක්මෂේ්මේ අය0 වි  මශ්ේෂය මවදයවරු- සියලු 
මදනාම  ි මය නනය යාා පරිනය සිුර ෙර ගැනීමටත් හැකි වන 
සශමශ් ධනයක් තමයි මේ ි මය ග මඟින් ඉනයරිපත් ෙර 
තිමබන්මන්0 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි .  

මවදය ක්මෂේ්ය හා සේබන්ධ ොරණයක් සේබන්ධමයන් 
තවත් අදහසක් පළ ෙරන්න මට අවශ්යයි. දීටපු නනාධිපති 
මමත්රීපාී සිරිමසේන මැතිතුමාත්0 විරුේධ පාර්ශ්වවමේ මන්ත්රී නලින් 
බණ්ඩාර නයමහ මැතිතුමාත් අද අමේ පැවසුවා0 ඖෂධ නැති ි සා 
මර ගීන් මිය යන බවක්. නයනෙට මර ගීන් පණසව මදමනකු පමණ 
මිය යනවා කිේවා. මම ඒ ොරණය රතික්මෂේප ෙරනවා. එය 
ි වැස්නය මතොරතුරක් මනොමවයි. අද මේ ගරු සභාමේදී මවදය 
ආයාපනත යටමත් ි මය ග පිළිබඳව සාේඡාා වන ි සා                  
මසෞතය අමාතයාශශ්මේ මල් 0ෙේවරයාත්0 මසෞතය මසේවා අධයක්ෂ 
නනරාල් 0වරයාත්0 මනයෂවඨ සහොර මල් 0ෙේවරයාත් 
පාර්ලි මේන්තුවට පැමිණ සිටිනවා. මම ඒ ගැන ඔවුන්මගන් 
විමසමින් කිේවා0 "ඖෂධ මනොමැති වීම ි සා යේකිසි මරණයක් 
වාර්තා මවීා තිමබනවාද කියා පැහැනයලිව දක්වන්න" කියීා. ඒ 
ි ීධාරින් පැහැනයලිව කිේවා0 "මේ වනමතක් ඖෂධ දී යක් ි සා 
අමේ රමේ කිසිුර මරණයක් වාර්තා මවීා නැහැ" කියීා. හැබැයි0 
ඒෙ උදන් අනන්න0 එමහම නැත්නේ ආඩේබර මවන්න 
ොරණයක් මනොමවයි0 මේ මමොමහොමත් මර හල් 0 පේධතිය තුළ 
තිමබන තත්ත්වය අනුව. ස වන්න අපට කිසිම ොරණයක් නැහැ.  

 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order?  

 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ඇමතිතුමි 0 මම කියපු සශතයාව වැස්නය මවන්න පුළුවන්. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Hon. 

Minister, please continue.   
 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 එතුමා මම  නම කිේවා. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Please 

allow the Hon. Minister to speak.      

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

අ මේ රමේ මසෞතය ක්මෂේ්මේ ඖෂධ පිළිබඳ රශ්වනයක් පැන 

නැඟිීා තිමබන බව මම මේ අවුරුේමේ මපබරවාරි මාසමේ 0යවන 

දා මේ ගරු සභාවට දැනුේ ුරන්නා. [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු් මන්ත්රීවමයක් 
(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்) 

(An Hon. Member) 
Sir, the Hon. Member has a right to reply when his 

name is mentioned.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Nalin Bandara, please speak.  

 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 ගරු ඇමතිතුමා මම  
නම කියපු දීන්දායි මා මමය කියන්මන්. අපට ීැබුණු මතොරතුරු 
අනුවයි මම ඒ සශතයාව කිේමේ. ගරු ඇමතිතුමි 0 එය වැස්නයයි නේ 
ඔබතුමා  ි වැස්නය ෙරන්න. මබමහත් දී ය ි සා දැන් යේ මරණ 
සශතයාවක් සිුර වනවා කියා ඔබතුමා පිළිගන්නවාද?  එය 
පිළිගන්නවා නේ0 ඔබතුමා එම සශතයාව මේ ගරු සභාවට -අපට- 
කියන්න.  

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please continue.  

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ගරු මන්ත්රීතුමා0 මම ඉතාම පැහැනයලිව රොශ් ෙළා0 මසෞතය 
අමාතයාශශ් මේ මල් 0ෙේතුමා සහ මසෞතය මසේවා අධයක්ෂ 
නනරාල් 0වරයා කියන ි ීධාරින් මදපළම මේ සවාානමේ සිටින 
බවත්0 ඔවුන්ට ීැිලීා තිමබන සශතයා මල් 0තන සහ මතොරතුරු 
අනුව ඖෂධ දී ය ි සා වූ මරණයක් ගැන වාර්තා මවීා නැහැ 
කියීා ඔවුන් දැනුේ ුරන් බවත්. 
 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

එමහම නේ0 මබමහත් ඕනෑ නැහැ මන් ඉසවපිරිතාීවීට. 
 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මම ඒ පිළිබඳව පැහැනයලි කිරීමක් ෙරන්නේ. 
මම මපබරවාරි මාසමේ 0යවන දාත් මේ ගරු සභාවට දැන්වූවා0 
මඩොීර් රශ්වනය ි සා ඖෂධ ීබා ගැනීමේ පැහැනයලි රශ්වනයක් 
පැන නඟිනවා වාම ම  ඒ රශ්වනය ුරර නයග යන්න පුළුවන් කියන 
ොරණය. විමශ්ේෂමයන්ම දීටපු මසෞතය අමාතය මෙමහළිය 
රුකක්වැල් 0ී මැතිතුමාත්0 මමත් නයගින් නයගටම උත්සාහ දැරුවා0 
ණයවර ලිපි විවෘත ෙර ගැනීම සඳහා රමුතතාවක් ීබා ගැනීමේ 
අවසවාාව උදා ෙරගන්න. නමුත් විවිධ මහේතු ි සා ඖෂධ සඳහා 
ණයවර ලිපි විවෘත ෙර ගැනීම සේබන්ධමයන් රමාදයක් සිුර 
වුණා. විමශ්ේෂමයන්ම ඇතැේ ඖෂධ සේබන්ධමයන් නනවාරි 
මාසමේ පළමුවැි  සතිමේ ණයවර ලිපි විවෘත ෙර ගන්න තිබුණත් 
ඒවා සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත ෙරන්න අමරේල් 0 මාසමේ පළමුවැි  
සතිය දක්වා බීාමගන ඉන්න අපට සිුර වුණා. මීට මපරත් 
පාර්ලිමේන්තුමේදී මම පිළිගත්තා0 එමහම රශ්වනයක් ඇති මවීා 
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[ගරු  (මහාාාර්ය) ාන්න නයසුමන මහතා] 
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තිමබනවා කියීා. හැබැයි0 මේ වන  මෙොට ණයවර ලිපි විවෘත 
ෙරගැනීම සඳහා අවශ්ය මඩොීර් රමාණය අපට ීැිලීා තිමබනවා0 
ශ්රී ීශො රනමයනුත්0 මී ෙ බැශකුව සහ ආසියානු සශවර්ධන 
බැශකුව කියන ආයතන හරහාත්. නමුත් එම ණයවර ලිපි විවෘත 
ෙර ගැනීමේදී සිුර වුණු රමාදය ි සා එම ඖෂධ රටට ඒමේදී 
රමාදයක් සිුර වනවා0 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි . ඇතැේ 
ඖෂධ මමරටට ඒම  නයන 90ක් දක්වා රමාද මවන්න පුළුවන්ෙමක් 
තිමබනවා. ඒ ි සා ඉනයරි මාස තුනෙ පමණ ොීමේදී සැීකිය යුතු 
ඖෂධ සශතයාවෙ දී යක් ඇති මවන්න පුළුවන්ෙම තිමබනවා. 
හැබැයි0 එයින් ඇති වන බීපෑම අවම ෙර ගැනීම සඳහා අපි හැකි 
උපරිම ආොරමයන් ෙටයුතු ෙරීා තිමබනවා. විමශ්ේෂමයන්ම අපි 
නයනක් හැර නයනක් අමාතයාශශ්මේදී මේ පිළිබඳව සමාමී ානයක් 
ෙරනවා0 මේ සේබන්ධමයන් අදාළ වන සියලු ි ීධාරින් මගන්වා.  

ඒ එක්ෙම0 ඇතැේ ඖෂධ මනොමැති මර හල් 0 සඳහා එම ඖෂධ 

තිමබන තැන්වලින් redistribution එෙක් ෙර ගැනීම සඳහා වන 

විමශ්ේෂ වැඩ පිළිමවළකුත් අපි මයොදා තිමබනවා. ඒ වාම ම0 යේ 

මර හීෙ ඖෂධයක් නැත්නේ මවදය සැපයුේ ඒෙෙයට සෘජුව 

ඒ පිළිබඳව දැනුේ දීම සඳහා "ඔසු නයරිය" නමින් වි  මශ්ේෂ ුරරොන 

මාර්ගයක් අපි හඳුන්වා දී තිමබනවා. ඒ එක්ෙම0 මේීයය 

ි ෂවපාදෙයන්ම  ඖෂධ ි ෂවපාදන ෙිදනමින් ීබා ගැනීම සඳහා 

වූ රියාවලිය නාතිෙ ඖෂධ ි යාමන අධිොරිය හරහා අපි සෙසව 

ෙර තිමබනවා. ඒ ි සා අපට මසේීයින්0 සියයට පමහේ dextrose, 

dextran වාම  ි ක්මෂේපණ ද්රාවණ ෙිදනමින් ීබා ගන්න පුළුවන් 

වුණා. එමහම මනොවන්නට මේ වන මෙොට මේ රශ්වනය0 මේ 

අර්බුදය මීටත් වඩා වැිද වීමට ඉඩ තිබුණා.  

අපි  මී ෙ මසෞතය සශවිධානය සම ත් ොා ෙළා. මී ෙ 
මසෞතය සශවිධානය අමපන් ීැයිසවතු ීබාමගන හනයසි ඖෂධ 
ආධාරයක් ීබා දීම සඳහා මේ වන මෙොට එෙ තාව පළ ෙර 
තිමබනවා. අපි බීාමපොමරොත්තු මවනවා0 ඉනයරි සති තුනෙ 
ොීමේදී මී ෙ මසෞතය සශවිධානය හරහා ඖෂධ යේ රමාණයක් 
අපට ීැමබයි කියීා. ඒ වාම ම මී ෙ බැශකුමේ දකුණු ආසියානු 
ෙීාපය භාර අධයක්ෂතුමිය සම  අපි සාේඡාා ෙළා. එතුමිය 
එෙ තාව පළ ෙළා0 ඖෂධ මිීදී ගැනීම සඳහා සහාය ීබා 
මදන්න. ඒ වාම ම0 ආසියානු සශවර්ධන බැශකුවත් සහාය ීබා 
මදනවා. අපි රතුකුරුස සශවිධානයට ොා ෙළා; අවශ්ය අඩු පාඩු 
පිළිබඳව දැනුේ ුරන්නා. ඔවුන් ඉනයරිපත් මවීා තිමබනවා0 අපට 
උපොර ෙරන්න. ඒ හරහා අද හවස මහ  මහට අපට අවශ්ය ශ්ීය 
උපෙරණ රමාණයක් ීැමබන්න ි යමිතයි. ඒ වාම ම0 මීොව පුරා 
තිමබන ශ්රී ීශො තානාපති ොර්යාී දැනුවත් ෙරීා0 ඒ රටවී 
සිටින ශ්රී ීාශකිෙයන්මගන් උදේ උපොර ීබාමගන අවශ්ය ඖෂධ 
ීබා ගැනීම සඳහා අපි ෙටයුතු ෙර තිමබනවා. ඒත් එක්ෙම0 
ඉන්නයයානු ණය ආධාර යටමත් ඇමමරිොනු මඩොීර් මිලියන 
200ෙ ඖෂධ ීබා ගැනීම සඳහා රසේපාදන ෙටයුතු ආරේභ 
ෙරීා0 එම ඇණවුේ මේ වන මෙොටත් ඉන්නයයාවට ීබා දී 
තිමබනවා. ඒත් එක්ෙම0 අපි පසුගිය සති කිදීපමේදී මවදය 
විදයාවට අදාළ අධයයි ෙ ආයතනවී - collegesවී - 
මවදයවරුන් එක්ෙ ි රන්තරමයන් ොා ෙරීා මේ තිමබන 
තත්ත්වය ෙළමනාෙරණය ෙර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ම  උපමදසව 
පැතුවා; ඔවුන්ම  සහමය ගය ීබා ගත්තා. විමශ්ේෂමයන්ම routine 

surgeries, ඒ කියන්මන් නයන ි යම ෙර සිුර ෙරන හනයසි මනොවන 
සැත්ෙේ ෙල් 0 දමන්න -ඇතැේ මර හල් 0වී-  සිුර මවීා තිමබනවා. 
ඒ0 ඇතැේ ඖෂධ ීබා ගැනීමේදී තිමබන රශ්වනය ි සා.  

විමශ්ේෂමයන්ම ශ්ීය මවදයවරුන්0 අමනක් විමශ්ේෂය 

මවදයවරුන්0 ඒ වාම ම ි ර්වින්දන විමශ්ේෂය මවදයවරුන් 

කියන සියලු මදනා මේ අවසවාාමේදී අපට විමශ්ේෂ සහමය ගයක් 

ීබා ුරන්නා0 මේ තිමබන තත්ත්වය ෙළමනාෙරණය ෙර ගැනීම 

සඳහා. 

ඊළ ට0 ඖෂධ පිළිබඳ අද තිමබන සැබෑ තත්ත්වය පැහැනයලි 

ෙළ යුතුයි කියා මම දීතනවා.  

මම අද උදෑසන මවදය සැපයුේ ඒෙෙමයන් මේ පිළිබඳ 
සේපූර්ණ වාර්තාවක් ීබා ගත්තා. ඒ අනුව අපි ජීවිත ආරක්ෂෙ 
ඖෂධ වදක් නේ ෙරීා තිමබනවා. ඒ වදන් එෙක් වන 
streptokinase කියන ඖෂධය අප සතුව මේ මමොමහොමත්  නැහැ. 
නමුත් ඒ මවනුවට මදන්න පුළුවන්0 tenecteplase කියන ඖෂධය. 
අමේ රාජිත මසේනාරත්න මැතිතු මා ඒ ඖෂධය ගැන දන්නවා. 
එතුමා මසෞතය ඇමතිවරයා වශ්මයන් සිටි ොීමේ තමයි ඒ 
ඖෂධය ීබාගන්න ෙටයුතු ෙමළේ. අපට මීට සතියෙට මපර 
ීැබුණා0 මාස මදෙෙට රමාණවත් වන ඖෂධ මතොගයක්. ඒ 
වාම ම0 ඊමේ දවල් 0 තවත් මාස මදෙෙට රමාණවත් වන 
tenecteplase ඖෂධ මතොගයක් ීබාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ 
අනුව0 ජීවිත ආරක්ෂෙ ඖෂධ වදන් ව3ක් තිමබනවා. 
Streptokinase කියන ඖෂධය තමයි අපට නැත්මත්. ඒමෙන් 
vials 42ක් තමයි සාමානය මාසිෙ අවශ්යතාව. නමුත් 
tenecteplase තිමබන ි සා අපට ඒෙ රශ්වනයක් වන එෙක් නැහැ. 
ඒ වාම ම0 අතයවශ්ය ඖෂධ මීස නේ ෙර තිමබන ඖෂධ සදසන් 
3දක් මවදය සැපයුේ ඒෙෙය සතුව මේ වන මෙොට නැහැ.  

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up. 

 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

Sir, give me one more minute to conclude.  
අතයවශ්ය මනොවන ඖෂධ වර්ග දයසකින් ද ක් අප සතුව 

නැහැ. ඒ වාම ම0 ශ්ීය උපෙරණ වර්ග ය0දද2කින් ව0ව3යක්  අප 

සතුව නැහැ.  ඒ වාම ම0 විදයාගාර සඳහා මයොදා ගන්නා 

රසායි ෙ ද්රවය ද0 00කින් 2 3ක් අප සතුව නැහැ. මම මේ 

කියන්මන් සමසවත වශ්මයන් මර හල් 0 පේධතිය තුළ නැති ඒවා. 

මවදය සැපයුේ ඒෙෙය තුළ නැති ඇතැේ ඖෂධ රමාණ මීට 

වැිදයි. නමුත් අපි එම ඖෂධ තිමබන තැන්වලින් redistribute ෙර 

ගැනීම සඳහා ෙටයුතු ෙර තිමබනවා.   

මේ තිමබන තත්ත්වය ෙළමනාෙරණය ෙර ගැනීම සඳහා අපි 
සියලුමදනා ඉතාම මහන්සිමයන්0 ඕනෑෙමින් වැඩ ෙරනවා. ඒ 

ි සා නනමාධයවීට මතොරතුරු කියන මෙොට0 මරණ පිළිබඳ 
මතොරතුරු කියන මෙොට වඩාත් වගකීමමන් අපි සියලුමදනා 

ෙටයුතු ෙරමු. ඖෂධ නැතිව ෙවුරු හරි මැරුමණොත් ඒ 

මැමරන්මන් ඔබතුමන්ීාම 0 මම  යාතිමයකු0 දීතවමතකු 
මවන්න පුළුවන්. ඒෙ අප උත්ෙර්ෂයට නැශවිය යුතු මදයක් 

මනොමවයි. එමහම තත්ත්වයක් ඇති මනොවීම සඳහා වග බීා 
ගැනීමයි මේ මමොමහොමත් අප සියලුමදනාම  යුතුෙම වන්මන්. 

මම මේ ගරු සභාමේ සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්මගන්0 
වෘත්තීය සමිති ි මය නනය ෙරන සියලුමදනාමගන්0 

මවදයවරුන්මගන්0 මහද ි ීධාරින්මගන් සහ අමනක් 

සියලුමදනාමගන් ඉල් 0ීා සිටිනවා0 ඒ සඳහා සහාය දක්වන්න 
කියීා.  

මට මපර මසෞතය පිළිබඳ ෙැිලනේ අමාතය රයරය දරපු 
අමාතයවරු හයමදමනක් -රාජිත මසේනාරත්න මැතිතුමා ද ඇතුළුව- 

මේ ගරු සභාමේ සිටිනවා. ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අපට ඔබතුමාම  
සහමය ගයත් මේ මවීාමේ අවශ්යයි. මේෙ අමාරු මවීාවක්0 

ගරු දීටපු මසෞතය අමාතයතුමි . ඒෙ ඇත්ත. මේ තත්ත්වමයන් 
මගොඩ එන්න පුළුවන්. අප මසෞතය ක්මෂේ්ය තුළ නයන 90ක් මේ 

තත්ත්වය ස්ෙමගන ගිමයොත්0 ඒ  නයන 90 ඇතුළත අපට පුළුවන් 
මවනවා0 දී  ඖෂධ සහ ශ්ීය උපෙරණ සියල් 0ී ීබාගන්න. 

මමොෙද0 අපි මේ වන මෙොට ණයවර ලිපි -LC- open ෙරීා 

තිමබන්මන්.   
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up.  

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

මේ නයන 90 ඇතුළත විමේශ්ගත ශ්රී ීාශකිෙයන්ම  සහ මවනත් 
පරිතයාගීයලීන්ම  සහාය අපට අවශ්යයි. ඒ සහාය ීැිලීා අපට 
මේ තත්ත්වය ස්ෙ ගන්න පුළුවන් වුමණොත්0 මර ගීන් මිය මනොයා 
මසෞතය ක්මෂේ්ය පවත්වාමගන යන්න පුළුවන්ෙම අපට 
ීැමබනවා. ඒ සඳහා ෙළ හැකි සියලු ෙැප කිරීේ රනය හැටියටත්0 
මේ විෂය භාර ගත් අමාතයවරයා හැටියටත් මා සිුර ෙරන බව 
විමශ්ේෂමයන්ම මේ ගරු සභාවට දැනුේ මදන්න ෙැමැතියි.  

සවතුතියි. 

 
ර ්නය් සභාිමමුඛ්් කන් ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne. 

You have 7 minutes. 

 
[අ.භා. 2.වය] 
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මේ මවීාමේ මම 

බීාමපොමරොත්තු මවනවා මවදය ආයාපනත යටමත් වන 

ි මය ග පිළිබඳ ොා ෙරන්න. ඊට මපර  මේ ඖෂධ දී ය ගැනත් 

මම වානයක් කිව යුතුයි. ඇත්තටම නනතාවට බීපාන්මන් 

මේෙයි.  

ඉසවසර  මවීාම මම  නව මසෞතය ඇමතිතුමාට සුබ පතනවා. 

මා ද දරපු මසෞතය ඇමැති රයරය ඔබතුමාට ීබා දීම ගැන මම සතුටු 

මවනවා. ාණ්ඩ මාරුතයෙට හසු වුණු නැවෙ ෙපිතාන් රයරය 

තමයි තමුන්නාන්මසේට ීැිලීා තිමබන්මන්. තමුන්නාන්මසේමගන් 

මම අහනවා0 life saving drugsවලින් Antivenom කියන ඖෂධය 

තිමබනවාද කියීා. ඒ වාම ම0 Anti-rabies serum එෙ 

තිමබනවාද? මේ ඖෂධ මදෙම අද නැහැ. 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මේ වනමෙොට ආයතනවී Anti-rabies 

serum, 1000 IU in 5 ml vials ය9 ක් තිමබනවා. හැබැයි මවදය 

සැපයුේ ඒෙෙය සතුව එම ඖෂධය නැහැ0 ගරු මන්ත්රීතුමි . 

ආයතනවී තිමබනවා.  
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

Antivenom? 
 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாAntivenomண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මා එය කියන්නේ.  

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ඒවා අතයවශ්ය ඖෂධ. මමොෙද0 අද ීශොමේදී මිි මහකුට 

සර්පමයකු දෂවට ෙමළොත් ඔහුව මබ්රාගන්න බැහැ. පිසවසු 

බල් 0මීක් මිි මහකු සපා ෙෑමවොත් Anti-rabies serum කියන 

ඖෂධය නැති වුමණොත් ඔහුව මබ්රා ගන්න බැහැ. 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

මට මපොිද මවීාවක් මදන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමි . මම ඒ ගැන 

මසොයීා ඔබතුමාට කියන්නේ.  

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, why do you not continue? Let the 

Minister reply once he traces it.  
 

ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

ඔබතුමා මසොයා බීා එය කියන්න. හැබැයි0 ඒ කියපු ඖෂධ 

නැහැ.  

ගරු ඇමතිතුමි 0 ඇත්තටම මම තමුන්නාන්මසේට ෙලින් 

දැනුේ ුරන්නා0 මේ ඖෂධ දී ය ඇති වන බව. සමහර ඖෂධ දී  

මවේදී ඒ බව කිේවාම සමහරු කිේවා -ඔබතුමාත් කිේවා.- මේෙ 

ෙෘත්රිම මදයක් කියීා. නමුත්0 අන්තිමට රානය ඔසුසමල් 0ම ඖෂධ 

200ෙට වඩා අවසන් වුණා.   

එතමෙොට0 ඒ ෙෘත්රිම තත්ත්වය නැති ෙරන්න නේ රනමයන්ම 

ෙෘත්රිම තත්ත්වයක් ඇති ෙරන්න ඕනෑ. ඒෙ ගණන් ගත්මත් 

නැහැ. පසුව තමුන්නාන්මසේ කිේවා0  මුදල් 0 ීබා දීම නනාධිපතිතුමා 

රතික්මෂේප ෙළා කියීා. නමුත් අද ොටවත් කියන්න බැහැ0 මරණ 

සිුර වුමණ් නැහැ කියීා. එමහම නේ ඉතින් මබමහත් ඕනෑ නැහැ 

මන්. මිි සවසු මැමරන්මන් නැත්නේ මබමහත් ඕනෑ නැහැ. 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

මබමහත් සඳහා අතිගරු නනාධිපතිතුමා මුදල් 0 ීබා මදන්මන් 

නැහැ කියීා මම මෙොතැනදීවත් රොශ් ෙමළේ නැහැ. හැබැයි0 

පුවත් පතෙ එමහම පළ වුණා. ඒෙ ි වැරනය නැහැ. එම සාේඡාාව 

සඳහා සහභාගි වුමණ් අතිගරු නනාධිපතිතුමා මනොමවයි0 මුදල් 0 

අමාතයාශශ්මේ ි ීධාරින්.  

 
ගරු් (මවදය)් ාජිත් මසේනාත්න් මහතා 
(மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) ராஜித பெனாரத்ன) 

(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senarathne) 

හරි. 

අමනක් ොරණය මේෙයි. ඇත්තටම මේ සිුර මවන මරණ 

සශතයාව අද මනොමවයි තමුන්නාන්මසේීාට වාර්තා මවන්මන් මහට 

දවමසේ. ඒෙ මතෙ තියා ගන්න. 

මේ Regulations under the Medical Ordinance මගන ඒම 

අද තමුන්නාන්මසේම  මශගී පියවර මන්. මේ මශගී පියවමර්දී 

තමුන්නාන්මසේ ෙරන්න ඕනෑ මවදය විදයාව ඉතිහාසයට 

දක්ොමගන යාම මනොමවයි. තමුන්නාන්මසේ ෙරන්න ඕනෑ 

71 72 
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ඉනයරියට පියවරක් තැබීම. මී ෙමේ අමනක් රටවී0 නයයුණු රටවී 

මව්ඡා මදයක් කිරීම. 

ගරු ඇමතිතුමි 0 තමුන්නාන්මසේ දන්නවා0 රට පුරා Sri Lanka 

Medical Council එමක් මවදයවරුන් 3ව0000ක් විතර සිටින බව. 

මේ 3ව0000ටම මෙොළනට එන්න පුළුවන්ද0 ඔය කියන ි මය ග 

යටමත් ාන්දය මදන්න? පසුගිය ොීමේ එක්තරා වෘත්තීය 

සමිතියක්0 - GMOA එෙ - බසවවලින් මවදයවරුන්ව මගනැල් 0ීා0  

- අර අමේ ාන්ද වාම 0 අමේ එෙ එෙ මපළපාළිවීට ම නවා 

වාම  -   ාන්ද දමා ගන්නවා අපි දැක්ො. ඔය 3ව0000න් 300000ක් 

විතර මගනැල් 0ීා ාන්ද දමා මගන0 නයනුවා කියීා කියනවා. මේෙ 

තමයි ෙරන්මන්.  

බීන්න0  නීතීය සශගමය -  Bar Association of Sri Lanka - 

මමොෙක්ද ෙරන්මන්? ඒ ඒ නයසවත්රික්ෙවී ඒ මගොල් 0ීන්ම  ාන්ද 

පවත්වනවා. ඒ වාම ම Sri Lanka Nurses Council එෙත් ඒ ඒ 

නයසවත්රික්ෙවී ාන්ද තියනවා. ඉතින් ඇයි Medical Council එෙට 

ඒෙ ෙරන්න බැරි?  

මදවැි  ොරණය මේෙයි.  තමුන්නාන්මසේත් දන්නවා0 අපි 

ීශොමේ පළමුවැි  වරට Sri Lanka Medical Council එමක් 

Specialists' Register එෙ හදපු බව. ඒ මවීාමේ මදපැත්මත්ම අය 

අපට මබොමහොම රසශශ්ා ෙළා. මට ඒ ගැන කියන්න මේීාවක් 

නැහැ0 මම  මේීාව විනාිද දෙට සීමා මවීා තිමබන ි සා. ඒෙ 

මගනාමේ 20වය සැේතැේබර් 0දමවි  දා. මා අමත් තිමබන මේ 

වාර්තාමේ තිමබනවා0  තමුන්නාන්මසේීාම  පැත්මතන් සහ අමේ 

පැත්මතන්0 -මදපැත්මතන්ම-  මවදය සභාමේ මේ ක්රමමේදය 

මවනසව ෙරන්න0 මේ විධියට elections තියන්මන් නැතිව වෘත්තීය 

සමිති බී අධිොරිමයන් මේෙ ි දහසව ෙර ගන්න කියීා කියපු 

ොරණා. තමුන්නාන්මසේීාම  දයාසිරි නයමසේෙර මන්ත්රීතුමා0 

වාසුමේව නානායක්ොර මන්ත්රීතුමා සහ අමේ පැත්මත් 

මන්ත්රීවරුන්  ඔක්මෙොම එෙ මතයෙට ආවා0 අලුත් මවදය 

සභාවක් පිදීටුවන්න.  මම එදා Task Force එෙක් දැේමා0 මේෙ 

මවනසව ෙරන්න.  

අමේ Medical Council එෙ හදීා තිමබන්මන් එශගීන්තමේ 
General Medical Council එමක් format එෙට0 ව92දදී.  ඒෙ 
තමයි තාමත් එන්මන්. අපි කියන්මන් අද ඒ GMC එෙ මහොඳටම 
මවනසව මවීා.  අපි ඒ විධියට  රියා ෙරන්මන් නැහැ. මමොෙද0 මේ 
මවදය සභාමවන් බීාමපොමරොත්තු වන එෙක් තමයි0 අමේ 
මවදය වෘත්තිමේ තිමබන standards ආරක්ෂා කිරීම. මදවැි  එෙ 
තමයි0 මවදයවරුන්ට විරුේධව එන මා දනා පරීක්ෂා ෙරීා මහ 
නනතාවට සහනය ීබා දීම.  ඒ ි සා අපි එදා Task Force එෙට 
පත් ෙමළේ Prof. Nilanthi de Silva, Dr. Palitha Abeykoon, 
Prof. Harendra de Silva, Rear Admiral Sarath Palitha 
Fernando, දීටපු Attorney-General, Dr. Anil Jasinghe, දීටපු 
DG, සහ Dr. Chandana Atapattu, Acting Assistant Registrar. 
20ව9 අමග සවතු මාසමේ තමයි අපි මේෙ මවදය සභාවට වාර්තා 
ෙමළේ. ඒ විධියට ෙරීා0 ෙැිලනේ මණ්ඩීයට ගිදීන් අනුමැතිය 
අරමගන ඒ රියාමාර්ගය එනමෙොට0  20ව9දී අමේ ආණ්ඩුව මවනසව 
වුණා.  

මම දැන් තමුන්නාන්මසේට කියනවා0 අද General Medical 

Council එමක් තිමබන තත්ත්වය ගැන. බීන්න0 අපි ව92ද ඉඳීා 
තාම එෙ ක්රමයෙට එන්මන්. 2003දී0 General Medical Council 
එෙ සේබන්ධමයන්  රමේ මීටත් වඩා විශ්ාී ආන්මද ීනයක් ඇති 
වුණා0 මවදයවරුන්ම  විනය පිළිබඳව කිසිම action එෙක් 
ගන්මන් නැහැ කියීා. මම දන්නා ොීයෙට මේ මවදය සභාව 
විනය ෙඩීා තිමබන විධියට සීෙන්මන් එක් මෙමනකු විතරයි. 
ඒ0 clinic එෙ ඇතුමළේදී ොන්තාවෙට බීහත්ොරෙේ ෙරන්නට 
ගිදීන්. ඒ Molest කිරීමේ මා දනාව යටමත් ඔහුට මාස සෙද 

මෙොමහේද දඬුවමක් ුරන්නා. මමොෙද ඒ? වෘත්තීය සමිති ි ීධාරින් 
එතැන ඉන්නවා. තමන්ම  සාමාජිෙයකුට විරුේධව මා දනාවක් 
ආවාම0 තමන් නනප්රිය මවන්න ඒවා cover ෙරනවා. 

මහනන විමර ධය එන්න ඉසවමසල් 0ීා ඒ තත්ත්වය මවනසව 
ෙරන්න. එශගීන්තමේ Dr. Harold Shipman කියන serial 

killerට විරුේධව මා දනා ආපු මවීාමේ  මුළු රටක් ෙැීඹිීා ඒ 
තිබුණු තත්ත්වය මවනසව වුණා. එම මවදය සභාමේ සාමාජිෙයන් 
ව0දමදමනක් දීටියා. ඒ සශතයාව 2දමදමනකු දක්වා අඩු ෙළා. එම 
සාමාජිෙයන් 2දමදනාමගන් භාගයක් මවදයවරු. 20ව0දී එම 
සාමාජිෙයන් 2දමදනාත් ව2මදමනකු දක්වා අඩු ෙළා. 
එශගීන්තමේ මවදය සභාමේ සාමාජිෙයන් විධියට ඉන්මන් 
ෙවුද? ඒ මවදය සභාමේ සාමාජිෙයන් විධියට ඉන්නවා0 
පූනෙවරු0 සිවිල් 0 සමාන නායෙමය 0 වෘත්තියමේනයන්. ඒ ඔක්මෙ ම 
එෙට වාිද මවීා තමයි තීන්ුර ගන්මන්. ඒ මවදය සභාමේ 
මූලිෙම පරමාර්ාය තමයි නනතාව සඳහා ෙටයුතු කිරීම. එමහම 
නැතුව0 එම සභාව මවදයවරු සඳහාම ෙටයුතු ෙරනවා 
මනොමවයි. අපිත් මේ election ක්රමය නවත්වීා ඒ පත්වීේ ීබා 
දීම සවවාධීන ෙවුන්සීයෙට භාර දීීා තමුන්නාන්මසේම  නම 
ඉතිහාසගත ෙරන්න. එතමෙොට තමුන්නාන්මසේම  නම දීර්ඝ 
ොීයක් පවතිනවා. තමුන්නාන්මසේ ඒෙ ෙළත්0 මනොෙළත් අමේ 
රනයක් ආපු දවසෙ අපි ඒෙ මවනසව ෙරනවා. ඒෙ මම පැහැනයලිව 
කියනවා. අපි General Medical Council එමක් system එෙ0 ඒ 
රනාතන්්වාදී ක්රමය අමේ රටටත්  මගමනනවා. මම 
තමුන්නාන්මසේට කියනවා0 තමුන්නාන්මසේ තාවොලිෙව මහ  
මේෙ පැත්තෙට තියීා නව මසෞතය ඇමතිවරයා වශ්මයන්  ඒෙ 
මගමනන්න කියීා. අපිත් උදේ ෙරන්නේ. විේවත් සභාවක් දාීා 
ඒ  අවශ්ය ෙටයුතු ෙරන්න. එතමෙොට ෙවදා හරි කියයි0 SLMC 
එෙ මේ තත්ත්වයට හැුරමේ මහාාාර්ය නයසුමන කියීා.  

මබොමහොම සවතුතියි. [බාධා කිරීමක්.] 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. (Prof.) Channa Jayasumana, let us not make this 

a debate because there are other speakers to speak. 
 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 

Sir, I only wish to reply. 

දීටපු මසෞතය අමාතයතුමි 0 ඔබතුමා සර්ප රතිවිෂ ඖෂධ 
පිළිබඳව රශ්වනයක් මතු ෙළා0 ඒවා තිමබනවාද කියීා. මම 
මවදය සැපයුේ ඒෙෙමේ අධයක්ෂතුමාට ොා ෙළා. මාස හයෙ 
ොීයක් සඳහා රමාණවත් පරිනය එම  රතිවිෂ ඖෂධ තිමබන බව 
එතුමා මට දැනුේ ුරන්නා. 

 

ගරු් අම ෝක්් අමේිංාහ් මහතා්  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 
 

ගරු් අම ෝක්් අමේිංාහ් මහතා්  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ඇමතිතුමි 0 මට මේ දැන් මෙමනක් ොා ෙරීා කිේවා0 

මපොළම ක් දෂවට ෙළ දරුමවකු Kurunegala Hospital එෙට 

ඇතුළත් ෙරීා0 - 
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order. Next, the 

Hon. Mahindananda Aluthgamage. You have ten minutes. 
- [Interruption.]  

 

ගරු් අම ෝක්් අමේිංාහ් මහතා්  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ගරු ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමා කියනවා0 මබමහත් තිමබනවා 

කියීා. අසතයයක් මන් කියන්මන්.  මට ොා ෙරන්න 

මදන්නමෙ . 

 

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අපි අද මේ අවසවාාමේ0 -  
[බාධා කිරීමක්] 

 

ගරු් අම ෝක්් අමේිංාහ් මහතා්  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 
 

ගරු් අම ෝක්් අමේිංාහ් මහතා්  
(மாண்புமிகு அபொக் அபபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

අද මේ රමේ තිමබන රශ්වනයක් තමයි මබමහත් නැති එෙ. 
මපොළම ක් දෂවට ෙළ දරුමවක් Kurunegala Hospital එෙට 
ඇතුළත් කිරීමමන් පසුව මිය මගොසව තිමබනවා. ඇමතිතුමා 
කියනවා0 මබමහත් තිමබනවා කියීා. ඒෙ අසතයයක්. ඔබතුමා 
රටට අසතය කියන්න එපා. 

[අ.භා. 2.2ද] 

 

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මසෞතය ඇමතිතුමා කියනවා 

තමුන්නාන්මසේීාම  පැත්මත් ඉන්න මපොළඟුන්ට0 ගැරඬින්ට0 

නයින්ට  මාස හයෙට මබමහත් තිමබනවා කියීා.  ඒෙ ි සා 

ෙීබී මවන්න එපා. ඒවාට මබමහත් තිමබනවා කියනවා. 

ඔබතුමා ඒ ගැන රශ්වනයක් ඇති ෙරගන්න එපා. මසෞතය 

ඇමතිතුමා කියනවා0 අවශ්ය මබමහත් තිමබනවා කියීා. මේ රමේ 

මපොළඟුන්0 නයින් පිළිබඳ රශ්වනයක්  නැහැ. ඒෙ රශ්වනයක් 

ෙරගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] අීවතුවී මන්ත්රීතුමාටත් 

මපොළ ම ක්0 නමයක් දෂවට ෙමළොත් කියන්න0 මබමහත් තිමබනවා. 

ෙීබී මවන්න එපා.  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අද නයනමේ ගරු මසෞතය 

ඇමතිතුමා මවදය ආයාපනත යටමත් වූ ි මය ග සහ ්රීඩාවී 

මයදීමේ දී උත්මත්නෙ ද්රවය ගැනීමට එමරදී සේමුති පනත යටමත් 

වූ ි මය ග මමම ගරු සභාවට ඉනයරිපත් ෙර තිමබනවා. මම ්රීඩා 

අමාතයවරයා හැටියට දීටපු ොීමේ තමයි ඒ පනත රියාත්මෙ 

ෙමළේ; බීාත්මෙ ෙමළේ. අමේ රමේ ්රීඩාමේ තිබුණු බරපතළම 

රශ්වනයක් තමයි ්රීඩෙයන් තහනේ උත්මත්නෙ භාවිත කිරීම. ඒ 

සේබන්ධමයන් කිසිම පියවරක් අරමගන තිබුමණ් නැහැ. තහනේ 

උත්මත්නෙ භාවිතය  රාමේීයය මේටමේ ්රීඩෙයන් දක්වාම 

පැතිරිීා තිමබනවා. ඒෙ ි සා ගරු අමාතයතුමා මේ 

සේබන්ධමයන් ඉතාම මහොඳ ි මය ග මගනැවිත් තිමබන මේ 

අවසවාාමේ අපි සියලුමදනාම එෙතු මවීා මේවා සේමත ෙරන්න 

ඕනෑය කියන සවාාවරමේ තමයි අපි ඉන්මන්. 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0  අද  අපි මුහුණ පා සිටින 

අර්බුදොරී තත්ත්වය ගැනත් මම ොා ෙළ යුතුයි.  අපි රටක් 

විධියට  අද ඉතාම බරපතළ අර්බුදයට මුහුණ දීීා තිමබන බව 

පිළිගන්න ඕනෑ.  අද මවන මෙොට රනය නව ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් 

පත් ෙර තිමබනවා. අද මතල් 0 මිී වැිදමවීා තිමබනවා.  මේ වන 

විට බසව ගාසවතු වැිද ෙරීා තිමබනවා. අවම බසව ගාසවතුව රුපියල් 0 

හතකින් වැිද ෙරීා තිමබනවා. රවාහන ඇමතිතුමා මපෞේගලිෙ 

බසව රා සශගේ මගන්වීා  ඔවුන් එක්ෙ ොා ෙරීා ඒ වැිද මව්ඡා 

මතල් 0 මිී හා සශසන්දනය ෙරමින් අවම රමාණයකින් බසව ගාසවතු 

වැිද කිරීමට රවාහන අමාතයාශශ්ය හරහා ෙටයුතු ෙරීා 

තිමබනවා. මතල් 0 මිී වැිද වීම තුළ බසව ගාසවතු වැිද වීම ි සා  

භාණ්ඩවී මිී තව තවත් වැිද මවන බව රනයක් හැටියට අපි 

දන්නවා. මේ අර්බුදොරී අවසවාාමේ මහනනතාව දැිද ආමේගීයලිව 

සිටින බවත් අපි දන්නවා. නනතාව අර්බුදොරී තත්ත්වයෙට මුහුණ 

දී තිමබන බව අපි  පිළිගන්නවා. ඒ වාම ම මේ අර්බුදය ි සා 

නනතාවට සිුරමවන අපහසුතා පිළිබඳව රනය හැටියට අපි 

නනතාවමගන් සමාව ඉල් 0ීන්න ඕනෑ. අපි එමීස සමාව ඉල් 0ලීමට 

පසවසට යන්මන් නැහැ.  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 මේ මතල් 0 මිී වැිද 

කිරීමට මහේතුව මමොෙක්ද කියීා ගරු බීශ්ක්ති හා විුරලිබී 

ඇමතිතුමා අද කිේවා.  

අද මිි සවසු මෂඩ්වීට ගිදීල් 0ීා කියනවා0 පැරණි මිීටම 

මතල් 0 මදන්න කියීා. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට පැරණි මිීටම 

මතල් 0 මදන්න පුළුවන්. නමුත්0 බීශ්ක්ති හා විුරලිබී හ ඇමතිතුමා 

අද කිේවා0 එම ආයතනමේ දවසෙ පාඩුව පිළිබඳව. ති න මතල් 0 

නීතිගත සශසවාාමේ දවසෙ පාඩුව රුපියල් 0 ිලලියන ව.සයි. මාසයෙ 

පාඩුව රුපියල් 0 ිලලියන දයයි. ඔබතුමන්ීා දීතන්න0 එෙ මාසයක් 

රුපියල් 0 ිලලියන දයක් පාඩු ීබනවා. මදවැි  මාසය මවනමෙොට 

ඒෙ රුපියල් 0 ිලලියන 9දෙට ආසන්න රමාණයක් මවනවා. 

තුන්වැි  මාසය මවනමෙොට රුපියල් 0 ිලලියන ව30ෙට ආසන්න 

රමාණයක් මවනවා. අපට මතල් 0 ආනයනය කිරීම සඳහා LC එෙ 

open ෙරන්මන් ීශො බැශකුව0 එමහම නැත්නේ මහනන බැශකුව.  

එම බැශකු මඟින් රුපියල් 0 ිලලියන ස0ෙ LC එෙක් open ෙරනවා0 

අපට මතල් 0 ටිෙ ආනයනය ෙරන්න. ඒ අනුව අපි මතල් 0 ටිෙ 

ීශොවට නැමවන් මගනැල් 0ීා බානවා. ඊට පසුව අපි මපට්රල් 0 

මෂඩ්වී ඒ මතල් 0 ටිෙ විකුණනවා. මතල් 0 ටිෙ විකිණුවාම අපට 

එන ආදායම කීයද? රුපියල් 0 ිලලියන 20යි. ගරු ි මය නය ොරෙ 

සභාපතිතුමි 0 අපි රුපියල් 0 ිලලියන ස0ෙ මතල් 0 ඇණවුේ ෙරනවා. 

නමුත්0 ඒ මතල් 0 ටිෙ විකිණුවාම රුපියල් 0 ිලලියන 20යි අපට 

පසුගිය ොීමේ හේබ වුමණ්. අද මවනමෙොට රුපියල් 0 ිලලියන 

දයක් දක්වා අඩු මවීා තිමබනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට මේ පාඩුව 

අපට මෙොමතක් ෙල් 0  දරාමගන යන්න පුළුවන්ද?  

විුරලිබී මණ්ඩීය අර මගන බීන්න. එමහම නේ ආණ්ඩුවට 
තිබුණා අද විුරලි ිලීත් වැිද ෙරන්න. විුරලිබී මණ්ඩීමේ දවසෙ 
පාඩුව රුපියල් 0 මිලියන  00යි. මාසයෙ පාඩුව රුපියල් 0 ිලලියන 
ව යි.  විුරලිබී මණ්ඩීය මාසයෙට රුපියල් 0 ිලලියන ව ක් පාඩු 
ීබනමෙොට0 අවුරුේදෙ පාඩුව කීයද? රුපියල් 0 ිලලියන වය0යි. 
අවුරුේදෙට රුපියල් 0 ිලලියන වය0ක් ආණ්ඩුව පාඩු ීබනවා. 
හැබැයි0 නනතාවට අමාරුයි කියීා විුරලි ිලී වැිද ෙරන්මන්ත් 
නැහැ. ගෑසව නැවකින් අපි කීයක් පාඩු ීබනවාද? ගෑසව 
සිලින්ඩරයක් සඳහා  අද අපට රුපියල් 0  0ද00ෙ cost එෙක් එනවා. 
අමේ cost  එෙ ගෑසව සිලින්ඩරයත් එක්ෙ රුපියල් 0  0ද00යි. අපි 

75 76 
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ගෑසව සිලින්ඩරයක් මදන්මන්0 රුපියල් 0 20වද0ට. අපි පිළිගන්නවා 
මිි සුන්ට අමාරුයි කියීා. අද මී ෙ මවළඳ මපොමළේ මබොරමතල් 0 
බැරීයෙ මිී කීයද? මී ෙ මවමළඳ මපොමළේ ගෑසව මිී කීයද? 
අතිගරු නනාධිපතිතුමා මේ මවනමෙොට අනවශ්ය සියලු වියදේ 
ෙපා හරින්න කියීා අමාතය මණ්ඩීයට මය නනා ෙර 
තිමබනවා. පසුගිය අමාතය මණ්ඩීය ඒ තීන්ුරව අරමගන 
තිමබනවා. දැන් අනවශ්ය ආොරයට මුදල් 0 වියදේ ෙරන්මන් නැහැ. 
නනතාවට මදන්න පුළුවන් සහන අපි ීබා මදනවා. ආණ්ඩුවක් 
හැටියට මමමතක් ොීයක් අපි මේ සහනාධාර ීබා දීම නයගටම 
අරමගන ගියා. 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අද දවමසේ ති නමතල් 0 
නැව ගන්න අපට රුපියල් 0 ිලලියන ව ක් අවශ්යයි. ඒ රුපියල් 0 
ිලලියන ව  ති නමතල් 0 සශසවාාමවන් ඉල් 0ලුවාම ඒ මගොල් 0ීන් 
මදන්මන් රුපියල් 0 ිලලියන  යි. රුපියල් 0 ිලලියන ව0ක් අපි 
භාණ්ඩාගාරමයන් මදන්න ඕනෑ. එමහම නැත්නේ බැශකුවලින් 
මදන්න ඕනෑ. මමමහම හැමදාම අපට යන්න පුළුවන්ද? එමහම 
යන්න බැහැ මන්. ඒ ි සා අපි පිළිගන්නවා0 මේ තත්ත්වය අමාරුයි 
කියීා.    මී ෙ මවමළඳ මපොමළේ මිීත් එක්ෙ නයගටම ආණ්ඩුවට 
සහනාධාර මදන්න බැහැ. ගෑසවවලින්0 විුරලිමයන්0 මතල් 0වලින් 
සහනාධාර නයගටම මදන්න බැහැ. ෙවදා හරි දවසෙ අපි මමතැන 
විපක්ෂය මවන්න පුළුවන්0 විපක්ෂය ආණ්ඩුව මවන්න පුළුවන්. ඒ 
එන මෙමනකුටත් මේ ටිෙ සිේධ මවනවා.  

පසුගිය ආණ්ඩුව මමොෙක්ද ෙමළේ? පසුගිය ආණ්ඩුමේ 
ඔබතුමන්ීා රතිපත්තියක් විධියට මිී සූ්ය ඉනයරිපත් ෙළා. මිී 
සූ්ය තිබුණා නේ මමොෙද මවන්මන්? එමහම නේ0 අද ඩීසල් 0 ලීටර් 
එෙක් රුපියල් 0 3ස0යි. මිී සූ්යට ගියා නේ ඩීසල් 0 ලීටර් එෙක් 
රුපියල් 0 3ස0යි. ඒ ි සා මිී සූ්යට යන්මන් නැතුව0  මිලියන 
300ක් අඩු ෙරමගන තමයි මේ ති න මතල් 0 ටිෙ අපි ීබා 
මදන්මන්. [බාධා කිරීමක්] මමොෙක්ද? අඩු මවන මවීාවට අපි මිී 
අඩු ෙරනවා.  අපි ඒෙ පැහැනයලිව ඔබතුමන්ීාට කියනවා. විෂය 
භාර අලුත් අමාතයතුමා ඒ තීන්ුරව අරමගන තිමබනවා. මී ෙ 
මවමළඳ මපොමළේ ඉන්ධන මිී වැිද මවනමෙොට0 මමදී මිී වැිද 
මවනවා වාම ම0 මිී අඩු මවනමෙොටත් අඩු මවනවා. අපිට ඕනෑ 
නේ අද  මිී සූ්යට යන්න තිබුණා. මිී සූ්යට ගියා නේ වැිද 
මවනමෙොට වැිද ෙරන්නත්0 අඩු මවනමෙොට අඩු ෙරන්නත් අපට 
සිුර මවනවා.  අපි මිී සූ්යට ගියා නේ අපට සිේධ මවනවා තවත් 
විශ්ාී මුදීක් වැය ෙරන්න.  අපි පිළිගන්නවා0 මේෙ දරා ගන්න 
අමාරුයි කියීා.  
 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Oder?  
 

ගරු් නලින්් බණ්ඩා් ජායමහ් මහතා 
(மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මේෙ ඉතා වැදගත් රීති රශ්වනයක්0 ගරු ි මය නය ොරෙ 

සභාපතිතුමි . දීටපු ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමාමගනුයි මම මේ රශ්වනය 

අහන්මන්. ගරු ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමා දීටපු ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිතුමා 

වශ්මයන්0 වන්නය මගවන ෙටයුත්ත ගැන කිේවා නේ මහොඳයි. 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මම ඔබතුමාට ඒ ගැන කියන්නේ.  

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 ආණ්ඩුවක් හැටියට 
අපට මදන්න පුළුවන් උපරිම සහනාධාර මේ ොීය තුළ 
නනතාවට මදන්න පුළුවන් වුණා. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපට සල් 0ලි 
අ්ඡචු ගහන්න බැහැ. අපට මවන බැශකුවලින් සල් 0ලි ගන්න බැහැ. 
එමහම වුමණොත් බැශකු ටිෙ ෙඩා මගන වැමටනවා. මුදල් 0 අ්ඡචු 
ගැහුමවොත් ආර්ථිෙයට මමොෙක්ද මවන්මන් කියීා අපි දන්නවා. 
ඒ ි සා ආණ්ඩුව පුළුවන් උපරිම දවස දක්වා අපි මිී වැිද 
ෙරන්මන් නැතිව දීටියා. අදත් අපි විුරලි ිලී වැිද ෙරන්මන් 
නැහැ. ඒ ි සා විුරලිබී මණ්ඩීය මාසයෙට රුපියල් 0 ිලලියන 
ව ක් පාඩු ීබනවා. අදත් අපි ගෑසව මිී වැිද ෙරීා නැහැ. එයිනුත් 
ිලලියන ගණන් පාඩු ීබනවා. නමුත්0 මින් ඉනයරියට නේ මිී වැිද 
ෙරන්මන් නැතුව අපට යන්න බැහැ. ඒ ි සා තමයි මේ 
ෙටයුත්තට අපට යන්න සිුර වුමණ් කියන එෙ මම මතක් ෙරන්න 
ඕනෑ. ඒ පිළිබදව නනතාවට විතරක් මනොමවයි0 අප සියලු 
මදනාටම තිමබන අමාරුව අපි දන්නවා. අමේ ගරු මර දීත 
අමබ්ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමා කියපු විධියට0 මමතැි න් එහාට 
ෙවුරු බීයට ආවත් මවන විෙල් 0පයක් නැහැ. අපි විපක්ෂයට 
කියනවා0 පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරු වව3මදමනක් අත්සන් 
ෙරීා  මය නනාවක්  දීීා තමුන්නාන්මසේීා ආණ්ඩුව භාර ගන්න 
කියීා.  

ආණ්ඩුව භාරමගන ෙරන්න. නමුත්0 ොටවත් මේෙ ෙරන්න 
බැහැ. සමහරු කියනවා0 මේ අවුරුුර මදෙහමාමර් මග ඨාභය 
රානපක්ෂ මැතිතුමා ති ව ගත් තීන්ුර ි සා0 එමහම නැත්නේ මේ 
ආණ්ඩුව ෙටයුතු ෙර තිමබන ආොරය ි සා මේ ආර්ථිෙය 
වැටුණා කියීා. අපි පිළිගන්නවා0 නාතයන්තර මූීය අරමුදීට 
යාම සේබන්ධමයන් රමාදයක් සිුර වුණා කියීා . 

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have two more minutes.  
 

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මහොඳයි0 ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි . [බාධා කිරීමක්] 
ගරු මත්නුෙ විදානගමම  ඇමතිතුමා මට තව ොීය ගන්න 

කියනවා. 

නාතයන්තර මූීය අරමුදීට යාමට රමාදවීම ි සා සිුර වූ අඩු 
පාඩුෙේ අපි පිළිගත්තා. ඊමේ අතිගරු නනාධිපතිතුමා ෙළ 
ොාමේදී පැහැනයලිව කිේවා0 රසායි ෙ මපොමහොර මගන්වීම 
තහනේ කිරීමේ තීරණය වැස්නයයි කියන එෙ ආණ්ඩුවක් හැටියට 
එතුමා පිළිගන්නවා කියීා. රසායි ෙ මපොමහොර මගන්වීම 
තහනේ ෙරන්න එතුමා තීරණය ෙමළේ අවශෙ ම්ඡතනාමවන්. 
නමුත් එතුමා දැන් පිළිමගන තිමබනවා0 එම තීරණය වැස්නයයි 
කියීා.  එතුමා ගත් යේ තීන්ුරවක් වැස්නයයි නේ0 නනාධිපතිවරයකු0 
රානය නායෙයකු0 සශමේදී නායෙයකු හැටියට එතුමා ි හතමානීව 
එය වැස්නයයි කියා පිළිමගන0  නැවත ඒෙ ි වැස්නය ෙරන එෙ 
වැස්ේදක්ද? නනතා විමුක්ති මපරමුමණ් අනුර කුමාර නයසානායෙ 
මන්ත්රීතුමා අද කිේවා0 ඒ වැස්ේද භාර ගත් ි සා මග ඨාභය 
රානපක්ෂ මහත්මයා ඉල් 0ීා අසව මවීා යන්න ඕනෑය කියීා. මම 
එතුමාමගන් අහනවා0 එතුමන්ීාම  පක්ෂය සන්නේධ අරගළ 
ොීමේදී මමොෙක්ද ෙමළේ කියීා. මබලි ෙැපුවා; මාී ෙැඩුවා; 
බැශකු ෙැඩුවා; සියලු අපරාධ ටිෙ ෙළා. හැබැයි0 ඒ ඔක්මෙ ම 
ෙරීා සවමේ්ඡාාමවන් එතුමන්ීා විවෘතව කිේවා0 "අපි ඒ වැස්ේද 
පිළිගන්නවා0 අපි රනාතන්්වාදී පිළිමවතෙට එනවා" කියීා.   
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පාර්ලිමේන්තුව 

වැස්නය කිරීමමන් පසුත් ඒ පක්ෂමේ අයට එතැි න් ඉවත් මවීා 
රනාතන්්වාදී පිළිමවතෙට එන්න පුළුවන් නේ0 රමේ 
නනාධිපතිවරයා විසින් ගනු ීැබූ තින්ුරවක් එතුමාටම ආපසවසට 
හරවන්න බැරි ඇයි?  

යහ පාීන ආණ්ඩුව ොීමේදී මහ බැශකුව මෙොල් 0ී ෙෑවා. ඒ 
වැස්ේද පිළිගත්තාද? කී මදමනකු ඒමෙන් සල් 0ලි ගත්තාද? මට 
කියන්න0 තමුන්නාන්මසේීාම  ආණ්ඩුමේ සිටි මහ බැශකුමවන් 
සල් 0ලි මනොගත් අය ෙවුද කියීා? පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට 
ෙලින්  සිරිමෙොතට ඇවිල් 0ීා හැම මෙමනකුටම සල් 0ලි ුරන්මන් 
නැේද? ආනන්ද අලුත්ගමම  මන්ත්රීතුමා ඒ සේබන්ධමයන් නයවුරුේ 
රොශ්යක් ුරන්නා. හැම මෙමනකුටම සල් 0ලි ුරන්නා. [බාධා 
කිරීමක්]  සියලු මදනාට 20ව දී  අර්ජුන් ඇමී සියසවම  මහ 
බැශකුමවන් සල් 0ලි ුරන්නා. ඒ වැස්ේද මවීා දැන් අවුරුුර පහක් ගත  
මවීා තිමබනවා. ඔබතුමන්ීා ඒ වැස්ේද පිළිගත්තාද? ඔබතුමන්ීා 
එය පිළිගත්මත් නැහැ.  

ඊළ ට0 පාසවකු රහාරය සිුර වුණා. පාසවකු රහාරමේ වගකීම 
ඔබතුමන්ීා භාර ගත්තාද?  නැහැ මන්. තමුන්නාන්මසේීා කියන 
හැටියට මුසවලිේ අන්තවානයන් හත් මදමනකු ඇවිල් 0ීා මබ ේබ 
බැඳමගන පි නවා0 මග ඨාභය රානපක්ෂ මැතිතුමා නනාධිපති 
ෙරන්න. මේවා පිළිගන්න පුළුවන්ද? මහ බැශකුව මෙොල් 0 ෙෑවා 
කියීා ඔබතුමන්ීා  පිළිගත්තාද? "අමේ ොීමේදී මහ බැශකුව 
ඇතුමළේ වශාාවක් සිුර වුණා0 අපි ඒෙ ි හතමානීව පිළිගන්නවා" 
කියාවත් අඩු ගණමන් කියන්න මෙොන්දක් තිමබන නායෙයකු 
තමුන්නාන්මසේීාම  පැත්මත් දීටිමේ නැහැ. ඒ විතරක් මනොමවයි. 
තමුන්නාන්මසේීාමගන් පාසවකු රහාරය පිළිබඳව වරදක් වුණා. ඒ 
තුළින් ෙමත ලිෙ නනතාවට විශ්ාී අසාධාරණයක් වුණා. ඒමක් 
වැස්ේද පිළිගන්න පුළුවන් මෙොන්දක් තිමබන නායෙයකු 
තමුන්නාන්මසේීාට දීටිමේ නැහැ. අමේ නනාධිපතිතුමාට 
මෙොන්දක් තිමබනවා. සශමේදී නායෙයකු හැටියට0 රනාතන්්වාදී 
නායෙයකු හැටියට එතුමාට0- [බාධා කිරීේ] ඉන්න0 මම 
කියන්නේ. 

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, you have one more minute.  
 

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

Sir, I have 10 minutes more.  I will take only five.  
 

 
 

ගරු් මුජිබුර්් හුමාන්් මහතා්  
(மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்) 

(The Hon. Mujibur Rahuman) 

දීටපු ඇමතිතුමි 0 මට ඔබතුමාමගන් රශ්වනයක් අහන්න 

පුළුවන්ද? 
 

 

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

මට මවීාව නැහැ0 මුජිබුර් රහුමාන් මන්ත්රීතුමි .  

පාසවකු රහාරය පිළිබඳව මම එතැි න් එහාට ොා ෙරන්මන් 
නැහැ. පාසවකු රහාරය සහ අමනක් මේවල් 0 ගැන ොා ෙමළොත් 
අපට මගොඩක් මේවල් 0 කියන්න පුළුවන්. මේ මවීාමේ අපි රටට 
විදීළු සපයන්න මහොඳ නැහැ.  රමේ මිි සවසු පාර්ලිමේන්තුව නයහා 
බීාමගන ඉන්නවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි අවශෙව පිළිගන්නවා0 
අද මිි සුන්ට අමාරුයි කියීා. එදා දීටපු ෙෘෂිෙර්ම අමාතයවරයා 
හැටියට මම රසායි ෙ මපොමහොර මගන්වීම සේබන්ධමයන් 
තීන්ුරවක් ගත්තා. අපි ඒ ි සා මගොවීන්ට අසාධාරණයක් මවන්න 

ඉඩ ුරන්මන් නැහැ. අපි මගොවියාම  වී කිමී වෙ මිී රුපියල් 0 
සියයට මගනාවා.  අපි දැන් මගොවීන්ට වන්නය මගවන්න අවශ්ය 
ෙටයුතු ෙරනවා. සෑම මගොවිමයකුටම මහක්මටයාරයෙට රුපියල් 0 
 00000ෙට ආසන්න මුදීක්  වන්නය වශ්මයන් මගවන්න අපි 
ෙටයුතු ෙරනවා. ඒ වාම ම රසායි ෙ මපොමහොර ආනයනය 
ෙරන්න අපට මී ෙ බැශකුමවන් රතිපාදන ීබා දීීා තිමබනවා. 
ඒ අනුව දැන් රසායි ෙ මපොමහොර ආනයනය ෙරන්න අවශ්ය 
ෙටයුතු ෙර තිමබනවා. අපි  රියා මමට්රික්මටොන් 3 0000ක් 
ඇණවුේ ෙරීා අද වනමෙොට මමට්රික්මටොන් 200000ක් ීශොවට 
ඇවිල් 0ීා තිමබනවා. මේ වනමෙොට මත් මපොමහොර  මමට්රික්මටොන් 
ද 0000ක් අපි ආනයනය ෙර තිමබනවා. ඒ අනුව මගොවීන්ට 
රසායි ෙ මපොමහොර ීබා දීමේ වැඩසටහන අපි රියාත්මෙ ෙරන 
බව මම තමුන්නාන්මසේීාට මතක් ෙරන්න ෙැමැතියි.  

 
 

ගරු් මෝහණ් බණ්ඩා් මහතා 
(மாண்புமிகு பராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 
 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Oder?  
 
 

ගරු් මෝහණ් බණ්ඩා් මහතා 
(மாண்புமிகு பராஹண பண்டார)  

(The Hon. Rohana Bandara) 

ගරු දීටපු ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමා ෙෘෂිෙර්මය ගැන සෑමහන්න 
ොා ෙරනවා මන්.  ෙෘෂිෙර්මාන්තමේ ි යැමළන නනතාවක් 
සිටින  නයසවත්රික්ෙයෙ ජීවත් වන මෙමනක්0 මම 

 

 

ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  
 
 

ගරු් මහින්දානන්ද් අලුත්ගමම ් මහතා්  
(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமபக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ගරු ි මය නය ොරෙ සභාපතිතුමි 0 අපි 22  මදනා 
විදීළුොරමය  මවන්මන් නැතිව0 අපි 22 මදනාම එළියට දමන්න 
ෙලින් අපි  එෙට එෙතු මවීා මේ රශ්වනය විසඳන්න ෙටයුතු 
ෙරමු.   

මේ මවීාමේ ෙරන්න ඕනෑ මමොෙක්ද? යුේධය තිබුණු 

ොීමේ මමොෙද ෙමළේ? අපි කිලිමනෝඡචියට ගහනමෙොට 

මැදව්ඡචියට යනවා කියීා කිේවා. ඕනෑ බූරුමවකුට යුේධ 

ෙරන්න පුළුවන් කියීා කිේවා. එමහම කියේදී තමයි යුේධය 

නයග්රහණය ෙමළේ. ඒ ි සා අපි තමුන්නාන්මසේීාට කියනවා0 මේ 

අර්බුදය මවීාමේ තමුන්නාන්මසේීා මැතිවරණයට ගිදීල් 0ීා බීය 

වැිද ෙර ගන්න එෙ මනොමවයි0 ආණ්ඩු ගන්න එෙ මනොමවයි 

ෙරන්න ඕනෑ. මමොෙද0 ෙවුරු ආවත් මේ රශ්වනය විසඳන්න ඕනෑ.   

දීටපු විගණොධිපතිතුමා කියීා තිබුණා0 මේ ආර්ථිෙ 

පරිහාි යට මූලිෙම මහේතුව0 මහ බැශකු මෙොල් 0ීය කියීා. ඒ ි සා 

තමුන්නාන්මසේීා මතෙ තියා ගන්න අපි ඔක්මෙ ම එෙට එෙතු 

මවීා මිි සුන්ට ජීවත් මවන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න ඕනෑ 

කියන එෙ. මිි සුන්ට අතයවශ්ය ආහාර ද්රවය ටිෙ මවීාවට 

මගනත් මදන්න0 සාධාරණ මිීට බඩු ටිෙ මදන්න අපි 

සියලුමදනාම එෙට එෙතුමවීා වැඩ පිළිමවළක් හදීා ෙටයුතු 

ෙරමු  කියා මය නනා ෙරමින් මම ි හඬ මවනවා.  

මබොමහොම සවතුතියි. 
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ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා 
(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Next, the Hon. Charles Nirmalanathan. You have ten 

minutes.  

Before he starts, will an Hon. Member propose the 
Hon. Ajith Rajapakse to the Chair? 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
Sir, I propose that the Hon. Ajith Rajapakse do now 

take the Chair. 
 

ර ්නය් විමසන් ලදින් ් සභා් සේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරුව් ගරු් නිමයෝජාය් කාක් සභාපතිතුමා් මූලාසනමයන්් 
ඉවත්් වූමයන් ් ගරු් අජිත්් ාජාපක්ෂ් මහතා් මූලාසනාරූඪ් විය. 

அதன்பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிொளர் அவர்கள் 

அக்கிராெனத்தினின்று அகைபவ, மாண்புமிகு அஜித் ராஜபக்ஷ 

அவர்கள்  தமைமம வகித்தார்கள்.  

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. AJITH RAJAPAKSE took the Chair. 
 
 
 

[பி.ப. 2.41] 

 

ගරු් චාලස්් නිර්මලනාදන්් මහතා 
(மாண்புமிகு ொள்ஸ் நிர்மைநாதன்) 

(The Hon. Charles Nirmalanathan) 
நன்றி, சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள! 

இைங்மக கடும் சபாருளாதார சநருக்கடிக்கு ஆளாகி 

இருக்கின்ற இந்தச் சூழ்நிமையில், மக்களுமடய எதிர்ப்புப் 

பபாராட்டம் காரணமாக ெனாதிபதி அவர்களால் புதிய 

அமமச்ெரமவ நியமிக்கப்பட்டது. இன்று அந்த அமமச்ெர்கள் 

பாராளுமன்றத்திற்குச் ெமுகமளித்திருக்கிறார்கள். இந்தப் புதிய 

அமமச்ெரமவ நியமனம் இைங்மகயினுமடய சபாருளாதார 

சநருக்கடிக்குத் தீர்வாக அமமயாது என்பது என்னுமடய 

கருத்தாக இருக்கிறது என்பமத நான் இந்த பநரத்தில் 

கூறிக்சகாள்ள விரும்புகின்பறன்.  

இன்று சுகாதார அமமச்ொினால் முன்மவக்கப்பட்டிருக் 

கின்ற ஒழுங்குவிதிகள் சதாடர்பான விவாதத்தில் கைந்து 

சகாண்டு, அந்த அமமச்சு சதாடர்பான ஒருெிை விடயங்கமள 

சகௌரவ அமமச்ொினதும் அமமச்ெின் செயைாளாினதும் 

பணிப்பாளர் நாயகத்தினதும் கவனத்திற்குக் சகாண்டுவர 

விரும்புகின்பறன். 2013ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு, மாகாண 

மவத்தியொமைகளுக்குாிய cadre creation செய்யப்பட 

வில்மை. குறிப்பாக, வட மாகாணத்தில் முல்மைத்தீவு 

மாவட்டத்தில் புதுக்குடியிருப்பு மவத்தியொமையும் மன்னார் 

மாவட்டத்தில் முருங்கன் மவத்தியொமையும் base hospital 

ஆகத் தரமுயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றன. அபதபபாை, மாவட்ட 

மவத்தியொமைகளும் தனித் தனிப் பிாிவுகளாகத் தரம் 

உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றபபாதிலும், இன்றுவமர அவற்றுக் 

குாிய cadre creation செய்யப்படாததன் காரணத்தால், 

அங்குள்ள மக்களுக்குச் ெிறந்த முமறயில் பெமவகமள வழங்க 

முடியாத ஒரு சூழ்நிமை சதாடர்ச்ெியாக இருந்து வருகிறது. 

அண்மமயில் நமடசபற்ற முல்மைத்தீவு மாவட்ட 

அபிவிருத்திக் குழுக் கூட்டத்தின்பபாது,  உடனடியாக 

இவற்றுக்குாிய cadre creationஐச் செய்வதற்கு நடவடிக்மக 

எடுக்கும்படி ஆளுநர் உட்பட அம்மாவட்டத்மதப் பிரதிநிதித் 

துவப் =படுத்தும் ெகை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களிடமும் 

முல்மைத்தீவு மாவட்ட RDHS பகாாிக்மக முன்மவத்தார். 

சகௌரவ அமமச்ெர் அவர்கபள, நீங்கள் இந்த அமமச்சுப் 

பதவிமய ஏற்று ஓாிரு நாட்கள்தான் ஆகின்றனசவனினும், 

இந்த விடயத்தில் கவனசமடுக்க பவண்டுசமன்று நான் இந்த 

பநரத்திபை பகட்டுக்சகாள்ள விரும்புகின்பறன்.  

அடுத்து, மன்னார், முல்மைத்தீவு மாவட்டங்களில் 

இருக்கின்ற மவத்தியொமைகளில் OPD பிாிவு அமமந்துள்ள 

கட்டிடங்கள் மிகவும் பமழமமயானமவ. இன்றும் அந்தக் 

கட்டிடங்களில்தான் மக்களுக்குச் பெமவ ஆற்றப்படுகின்றது. 

அவற்மற மீளக்கட்டித் தருவதற்கு இந்திய அரொங்கம் 

இணக்கம் சதாிவித்திருந்தது. அது சதாடர்பான என்னுமடய 

பகள்விக்கு முன்னாள் சுகாதார அமமச்ெர் சகௌரவ 

பவித்ராபதவி வன்னிஆரச்ெி அவர்கள் இந்தச் ெமபயில் 

பதிலும் அளித்திருந்தார். அதனுமடய தற்பபாமதய நிமைமம 

என்ன?  அதன் நிர்மாணப் பணிகள் எந்தக் காைப்பகுதியில் 

ஆரம்பமாகும்? என்பன சதாடர்பில் சகௌரவ அமமச்ெர் 

அவர்கள் இந்தச் ெமபக்குத் சதளிவுபடுத்தினால், அது மிகவும் 

காத்திரமான ஒரு விடயமாக இருக்குசமன்று நான் 

கருதுகின்பறன். அந்த மவத்தியொமைகளின் OPD பிாிவு 

அமமந்துள்ள கட்டிடங்கள் முற்றுமுழுதாகப் பழுதமடந்த 

நிமையில் காணப்படு கின்றது. மக்களுக்குச் பெமவயாற்ற 

முடியாத சூழ்நிமையிபைதான் அங்கு மவத்தியர்கள் பெமவ 

யாற்றி வருகிறார்கள். இைங்மகயின் ெகை பாகங்களிலு 

மிருந்தும் அங்கு மவத்தியர்கள் வருகின்றார்கள். தங்களுமடய 

கிராம மவத்தியொமைகளில் இருக்கின்ற வெதிகள்கூட 

இவ்மவத்தியொமைகளில் இல்மை என்பதாக அவர்கள் 

சொல்கிறார்கள். இத்தமகய நிமைமமதான் அங்கு 

இருக்கின்றது. ஆகபவ, இந்திய அரொங்கத்தின் உதவித் 

திட்டத்தின்கீழ் வரவிருக்கின்ற இந்த OPD unitக்கான புதிய 

கட்டிடத்மத  விமரவில் சபற்றுக்சகாடுப்பதற்கு அமமச்ெர் 

அவர்கள் முயற்ெிசயடுக்க பவண்டும். நான் இந்தியத் 

தூதரகத்மதத் சதாடர்புசகாண்டு இது பற்றிக் பகட்டபபாது, 

சுகாதார அமமச்ெினால் ஒருெிை ஆவணங்கள் இன்னும் 

ெமர்ப்பிக்கப்படவில்மை என்று சதாிவிக்கப்பட்டது. ஆகபவ, 

அதற்குாிய நடவடிக்மககமளயும் எடுக்கபவண்டும் என்று 

பகட்டுக்சகாள்கின்பறன்.   

சகௌரவ அமமச்ெர் அவர்கபள, குறிப்பாக எங்களுமடய 

பிரபதெத்தில் தற்பபாது permanent consultants இல்மை. 

தற்காலிக மவத்திய நிபுணர்கள்தான் நியமிக்கப்படுகிறார்கள். 

அவர்கள் பமற்படிப்புக்காக சவளிநாடுகளுக்குச் செல்வதால், 

ஒரு வருட காைத்துக்பக நியமிக்கப்படுகிறார்கள். அதனால் 

அங்கிருக்கின்ற மக்கள் மவத்திய நிபுணர்களினூடான 

பெமவகமளப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியாத சூழ்நிமை 

யிருக்கின்றது. ஆகபவ, எங்களுமடய மாவட்ட மவத்திய 

ொமைகளுக்கு நிரந்தர அடிப்பமடயில் மவத்திய நிபுணர்கள்  

நியமிக்கப்பட பவண்டும் என்பது என்னுமடய பகாாிக்மகயாக 

இருக்கின்றது. தற்சபாழுதிருக்கின்ற சநருக்கடியான சூழ் 

நிமையில்,   குறிப்பிட்ட ெிை நாட்களுக்குப் பபாதுமான 

மருந்துகள்தான் அங்கிருப்பதாக மவத்தியர்கள் கூறுகின் 

றார்கள். ஆனால், அப்படியான ஒரு நிமைமம ஏற்படவில்மை 

என்று நீங்கள் கூறியிருந்தீர்கள். அப்படியான ஒரு நிமைமம 

ஏற்படாமல் பார்த்துக்சகாள்ளபவண்டிய சபாறுப்பு முழு 

அரொங்கத்துக்கும் உாியது. ஏசனன்றால், தற்சபாழுது மக்கள் 

சபாருட்கமளப் சபற்றுக்சகாள்வதற்கு நீண்ட பநரம் 

வாிமெயில் நிற்கபவண்டிய ஒரு சூழ்நிமையிருக்கின்றது. 

அவ்வாறு நின்றாலும் உாிய சபாருமளப் சபற்றுக்சகாள்ள 

முடியாத சூழ்நிமையும் இருக்கின்றது. அபதபநரத்தில், அந்தப் 

சபாருட்கமள என்ன விமை சகாடுத்து வாங்குவது என்று 

சதாியாத நிமைக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள்.  
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பநற்றிரவு எாிசபாருளின் விமை அதிகாித்தது. அதனால் 

மக்கள் இன்னும் சநருக்கடி நிமைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக் 

கிறார்கள். எனக்கு முன்பு பபெிய முன்னாள் அமமச்ெர் 

அவர்கள் எாிசபாருள் விமைபயற்றத்திற்கான காரணத்மதக் 

கூறியிருந்தார். ஆனால், கடந்த அரொங்க காைத்தில் ஒரு ெிறு 

சதாமகயால் எாிசபாருள் விமைபயற்றம் செய்யப்பட்டபபாது, 

தற்பபாமதய பிரதமர் உட்பட சபரும்பாைான உறுப்பினர்கள் 

துவிச்ெக்கரவண்டியில் பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து தங்களது 

எதிர்ப்மப சவளியிட்டார்கள். அன்று அவ்வாறு செய்த 

இவர்கள், இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்ற எாிசபாருள் விமைபயற் 

றத்துக்கு விளக்கம் சகாடுக்கிறார்கள். அந்த வமகயில், 

தற்பபாமதய அரொங்கம் எப்படியான செயற்பாட்மட 

பமற்சகாள்கின்றது என்பமத மக்கள் நன்கு அறிந்திருக் 

கிறார்கள். அதுமாத்திரமன்றி, மக்களுமடய எதிர்பார்ப்மப 

ெனாதிபதி அவர்கள் நிமறபவற்றவில்மை என்ற கருத்தும் 

மக்களிடம் இருக்கின்றது.  

அடுத்து, இன்று ஏராளமான பாமதகள் ஆர்ப்பாட்டம் 

செய்கின்றவர்களால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன.  மக்கள் ஒரு 

பதமவகருதி ஓாிடத்துக்குச் செல்ை முடியாத சூழ்நிமையில், 

அரொங்கத்துக்கு எதிரான பபாராட்டங்கள் நாளுக்கு நாள் 

வலுப்சபற்று வருகின்றன. இப்படியான பபாராட்டங்களுக்கு 

முதலில் மதிப்பளிக்க பவண்டும். ஜனநாயக வழியிைான 

பபாராட்டங்கபள தற்சபாழுது நடந்துசகாண்டிருக்கின்றன. 

அவர்களுமடய பகாாிக்மககள் நியாயமான பகாாிக்மககள் 

என்பமத நான் இந்த பநரத்தில் இச்ெமபயில் கூறிக்சகாள்ள 

விரும்புகின்பறன். இபதபபான்ற நியாயமான பகாாிக்மகக்காக 

அன்மன பூபதி அவர்கள் உண்ணாவிரதமிருந்து 1988ஆம் 

ஆண்டு ஏப்பிரல் மாதம் 19ஆம் திகதியாகிய இதுபபான்ற 

சதாரு நாளிபை மரணமமடந்தார். அவர் 'தியாக தீபம்' திலீபன் 

அவர்களுமடய பநாோ்மமயான பகாாிக்மகக்கு ஆதரவாக 

ஜனநாயக வழியில் உண்ணாவிரதமிருந்து தன்மன அர்ப் 

பணித்தார்.  அவருக்கு இந்தச் ெமபயினூடாக எனது 

அஞ்ெலிமயத் சதாிவித்துக்சகாள்கின்பறன். அன்று அந்த 

அம்மாவுமடய பபாராட்டத்மதச் ெிங்கள மக்கள் விளங்கிக் 

சகாள்ளவில்மை. அன்று நடந்த எமது மக்களது உண்மமயான, 

நீதியான, ஜனநாயக வழியிைான பபாராட்டங்கமள அன்மறய 

ஆட்ெியாளர்கள் அடக்கி ஒடுக்கினார்கள். ஆனால், அரொங் 

கத்மதக் சகாண்டுவந்த மக்கபள இன்று அரொங்கத்திற்கு 

எதிரான பபாராட்டங்களில் இறங்கியிருக்கிறார்கள். ஆகபவ, 

ஆட்ெியாளர்கள் தங்களுமடய ஆட்ெிக் சகாள்மகமய மாற்றி, 

மக்களுக்கு ஏற்ற வமகயில் ஆட்ெியமமப்பதற்கு உாிய 

வழிவமககமளச் செய்யபவண்டுசமன்று பகட்டு, விமடசபறு 

கின்பறன். நன்றி.  
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු සිසිර නයමෙොිද රානය ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිද  

ව0ෙ ොීයක් තිමබනවා. 
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ගරු් ිංිං් ජායමකොඩි් මහතා් (මශශීය් මවදය් ාජාය් 

අමාතයතුමා)් ්  
(மாண்புமிகு ெிெிர ஜயசகாடி - சுபதெ மவத்திய இராஜாங்க 

அமமச்ெர்)  
(The Hon. Sisira Jayakody - State Minister of Indigenous 
Medicine) 
මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ශ්රී ීශො මවදය සභාමේ 

සාමාජිෙයන්0 ි මය ජිතයන් පත් කිරීම පිළිබඳව විධිමත් රියා 

පටිපාටියක් සැෙසීම සඳහා මවදය ක්මෂේ්ය තුළ සිටින විවිධ 

අශශ් ි මය නනය ෙරන විමශ්ේෂයවරුන්ම  ඉල් 0ලීම මත සෙසව 

ෙරන ීද ි මය ග  අද නයන ගරු අමාතයතුමා විසින් මමම ගරු 

සභාවට ඉනයරිපත් ෙර තිමබනවා. ඒ පිළිබඳව ොා ෙරන්න ෙලින්0 

මට මපොිද ෙරුණු ොරණා කීපයක් කියන්න තිමබනවා. 

අපි දන්නවා0 විමශ්ේෂමයන්ම අද අමේ රමේ නනතාව මුහුණ දී 

සිටින බරපතළ තත්ත්වය ගැන. අතිශ්ය ෙනගාටුදායෙ විධියට 

නනතාව අද විවිධ පීඩාවන්ට ීක් මවීා  සිටින බව අපි සියලු 

මදනා මත්රුේ ගන්නා සතයයක්. හැබැයි0 මමය නයග්රහණය ෙළ 

හැකි අර්බුදයක් බව අපි තරමේ විශ්වවාස ෙරනවා. මෙොවිඩ් 

වසශගතය තිබුණු පසුගිය ොීමේ සමහර  මවදයවරුනුත්0                                                                                 

සශතයා විමශ්ේෂයයනුත් නයනෙට0 මාසයෙට මිය යන සශතයාව 

පිළිබඳව ගණන් හදීා කිේවා. සමහර අය කිේවා0 සමහර මාසවී 

200000ක්0 300000ක් මිය යනවා කියීා. ඒ වාම ම0 අමේ රමේ 

ීක්ෂ ව ක් විතර මෙොවිඩ් වසශගතය ි සා මැමරනවා  කිේවා. 

මෙොවිඩ් වසශගතමයන් ීක්ෂ 20ක් සවථිර මීසම මැමරන බවට 

සශතයා මල් 0තන පළ වුණා. නමුත් ඒ සියල් 0ී අසතය බව තහවුරු 

ෙරන්න මෙොවිඩ් ොර්ය සාධෙ බීොයත්0 ඊට නායෙත්වය ුරන් 

අතිගරු නනාධිපතිතුමාත්0 මසෞතය ක්මෂේ්යට සේබන්ධ ගරු 

අමාතයවරුත්0 මසෞතය ක්මෂේ්මේ සියලු අශශ් ි මය නනය ෙරන 

ි ීධාරිනුත් සමත් වූ බව මා ඉතාම මගෞරවමයන් යුතුව මතක් 

ෙරනවා. අවුරුුර ගණනාවක් තිසවමසේ අමේ රමේ පවත්වාමගන ආ 

ි දහසව මසෞතය මසේවය0 සුබ සාධන මසෞතය මසේවය අමේ රමේ 

වාමාශශිෙ රගතිීයලි ආණ්ඩු විසින් ආරක්ෂා ෙර සුරක්ෂිත ෙරපු 

ි සාම ඒ නයග්රහණ අමේ රටට ීැබුණු බවට කිසිම සැෙයක් 

ඇත්මත් නැහැ. අපි පසුගිය ොී පරි්ඡමේදමේ දැක්ො0 අපට වඩා 

ශ්ක්තිමත්0 ආර්ථිෙ වශ්මයන් සුවිශ්ාී විමේශ් සශචිත රමාණයක් 

තිබුණු ඉන්නයයාමේ නනතාව ඔක්සිනන් නැතුව මහ පාමර් මැමරන 

විධිය. නමුත් අමේ රමේ කිසිම මෙමනක් ඔක්සිනන් නැතිව අමේ 

මර හල් 0වී මිය ගිමේ නැහැ. ඒ සියලු තත්ත්වයන් 

ෙළමනාෙරණය ෙර ගැනීමට අමේ මසෞතය ක්මෂේ්යට0 

විමශ්ේෂමයන් බටදීර මවදය මසේවය0 මේීයය මවදය ක්මෂේ්ය 

ඇතුළු මසෞතය ක්මෂේ්මේ සියලු අශශ්වීටත්0 අමේ රටටත් හැකි වූ 

බව මම මතක් ෙරන්න ෙැමැතියි. එය අපි ඉතාම ි හතමානීව 

සතුටු විය යුතු ොරණයක්.  අපි නයග්රහණ ීබනවා. හැබැයි0 

නයග්රහණ අමතෙ ෙරනවා. සියල් 0ී පරාධීනයි; සියල් 0ී ම ේල් 0 

කියීා කියේදී0 මෙොවිඩ් නයග්රහණය පිළිබඳව අපි ි හඬව0 

ි ශ්වශ්බ්දව ඉන්නවා.  ගිය සතිමේ සවමෙොේීන්තය මුත ආවරණ 

ඉවත් කිරීම පිළිබඳ තීන්ුරව ගත්තා. අද අමේ මස් තය ක්මෂේ්යත් 

ඒ නයග්රහණය ීබීා තිමබනවා. මුත ආවරණ සහ අි කුත් 

ආවරණ පේධති මර හල් 0 මසේවෙයන්ට අවශ්ය නැහැ.  පසුගිය නයන 

කිදීපය තුළ අමේ රමේ එෙම මෙොවිඩ් මර ගිමයක්වත් මිය 

ගිදීල් 0ීා නැහැ. පසුගිය සතිය තුළ මෙොවිඩ් මර ගීන් වාර්තා වුමණ් 

ද0ෙට වඩා අඩු රමාණයක්. අදත් චීනය සහ අමනකුත් බටදීර 

රටවී සමහර රමේශ් ආවරණය ෙරීා0 එමහම නැත්නේ නන 

ශුනය රමේශ් බවට පත් මවීා0 එළියට බදීන්න හැකියාවක් නැති0 

ි මර ධායන ෙීාප බවට පරිවර්තනය මවේදී තමයි අමේ රමේ 

මසෞතය ක්මෂේ්ය මේ නයග්රහණය ීබීා තිමබන්මන්. 

මෙොවිඩ් වසශගත මර ග තත්ත්වය නයග්රහණය ෙරන්න අපට 
හැකි වුණා වාම ම මේ තිමබන ආර්ථිෙ ගැටලු ි රාෙරණය ෙර 
ගැනීම සඳහාත් මේ රමේ මපොුර මහනනතාවත්0 විපක්ෂයත් 
තවුරරටත් විදීළු සපයන්මන් නැතුව වගකිව යුතු විපක්ෂයක් 
විධියට හැසිමරන්න ඕනෑ.  වැරනය හැසිරීමමන් ඈත්මවීා අපි සියලු 
මදනා එෙට එෙතුව වසශගත මර ග තත්ත්වය පාීනය ෙළා මසේම 
මේ ආර්ථිෙ අර්බුදයත් විසඳා ගත යුතුයි. මෙොවිඩ් වසශගතය ආ 
මවීාමවත් විවිධ මබොරු අවීාද නැගුවා.  ඒ සියල් 0ී පරානයට පත් 
ෙරමින් අපි නයග්රහණය ීැබුවා මසේම0 මේ අර්බුදයත් විසඳීා 
රටට නයග්රහණය ීබා මදන්න අපට හැකියාව ීැමබයි කියීා මම 
විශ්වවාස ෙරනවා. 
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[ගරු ාාල් 0සව  ි ර්මීනාදන්  මහතා] 



2022  අමරේල් 0  19  

මෙොවිඩ් වසශගත තත්ත්වය හමුමේ ි මර ධායනය වන හැම 

පවුීෙටම අපි රුපියල් 0 ව00000 ගණමන් මගේවා. රට වසා තිබූ 

ොී පරි්ඡමේදවීදී සාමානය නනතාවට0 පීඩාවට පත් මව්ඡා 

නනතාවට වාර තුනෙදී මුදලින් සහනාධාර ීබා මදන්න ෙටයුතු 

ෙළා. මර හල් 0 පේධතිය තුළින් සුවිශ්ාී සශතයාවෙට -ීක්ෂයෙට 

වැිද පිරිසෙට- අවශ්ය රතිොර ීබා ුරන්නා. ඒ අයට අවශ්ය 

පහසුෙේ ීබා ුරන්නා. මවදයවරුන්ට විමශ්ේෂ දීමනා මගේවා. 

ආයුර්මේද ක්මෂේ්මේ මර හල් 0 පේධතිය නයයුණු ෙරන්න ඇප 

උපොර ෙළා. බටදීර මවදය මසේවයට අවශ්ය උපෙරණ සහ 

අමනකුත් අශග ීබා මදන්න අමේ රමේ නාතිෙ ධනය -මේ රමේ 

තිබුණු මහනන මුදල් 0- විශ්ාී වශ්මයන් වැය ෙළ බව අද 

සමහරුන්ට අමතෙමවීා තිමබනවා. මේ වසශගත තත්ත්වයට 

මුහුණ දීම සඳහා මසෞතය ක්මෂේ්යට සුවිශ්ාී වැය බරක් දරන්න 

සිුර වුණා. බටදීර මවදය මසේවමේ මවදයවරුන්ම  දීමනා0 

අතිොී දීමනා සහ වැටුේ සඳහාත්0 අමනකුත් මපොුර පහසුෙේ 

සැපයීම සඳහාත් අදත් සුවිශ්ාී වැය බරක් මසෞතය ක්මෂේ්ය 

දරනවා. ඒ ි සා අපට පිළිගන්න වනවා0 අමේ රමේ මුදල් 0 

පසුගිය අවුරුුර එෙහමාරෙ ොී පරි්ඡමේදය තුළ වැය ෙමළේ මහ 

නනතාවම  ශුභසිේධිය සඳහා බව.  

බුර ආධාර මේවා0 මවනත් ආධාර මේවා0 ඒවා ීබා ුරන්මන් මේ 

රමේ මහ නනතාවම  ශුභසිේධිය සඳහායි. මෙොවිඩ් වසශගත 

තත්ත්වය හමුමේ ඒ අභිමය ග නයග්රහණය කිරීම සඳහා ෙටයුතු 

ෙළ බව අපි සියලුමදනා පිළිගන්න සතයයක්. අද මෙොවිඩ් මර ගීන් 

සශතයාව අඩු වනවා නේ0 මෙොවිඩ් මරණ සශතයාව ශුනය වනවා 

නේ0 තවුරරටත් අපට සාේඡාා ෙරීා බීන්න පුළුවන්0 මපොුර 

සවාානවීට ඇතුළු වීමේදී මෙොවිඩ් එන්නත අි වාර්ය මවනවා ද 

කියීා. මම  අදහස නේ0 එමහම අවශ්ය මවන්මන් නැහැ කියන 

එෙයි. මෙොවිඩ් මර ගීන් සශතයාව අඩු වනවා නේ මපොුර 

සවාානවීට ඇතුළු වීමේදී ෙටයුතු ෙළ යුතු ආොරය සඳහන් ඒ 

ගැසේ ි මේදනය තවුරරටත් වීශගු විය යුතු නැහැ. හැබැයි0 අපි 

එන්නත් ීබා ගැනීමමන් නයග්රහණ ීබපු බව අපට පිළිගන්න 

වනවා. ඒ ගැන තර්ෙයක් ඇත්මත් නැහැ. අපි සතයය පිළිගි මු.  

බටදීර මවදය ක්රමයට අවශ්ය ඖෂධ මමරටට මගන ඒම 

සඳහා අද විශ්ාී වැය බරක් දරන්න සිුර වන බව ෙවුරුත් දන්නා 

සතයයක්. ඒ මවනුමවන් විමේශ් විි මය සුවිශ්ාී වශ්මයන් වැය 

වන බව සතයයක්. එමසේ නේ0 ඒ සඳහා විසඳුමක් මීස අමේ රටට 

ි ශ්වචිත0 නාතිෙ මවදය රතිපත්තියක් අවශ්යයි. විමශ්ේෂමයන්ම 

බටදීර රටවලුත්0 චීනය හා ඉන්නයයාව වැි  රටවලුත් අනුගමනය 

ෙරන්නා වූ ඒොබේධ මවදය මසේවයක් මගොඩනැඟීම සඳහා වූ 

අලුත් සාේඡාාවක් අපි ආරේභ ෙරන්න ඕනෑ. ඉතිහාසමේදී මීඩ 

මර ග සුව ෙරන්න අපි පිට රටින් ආනයනය ෙරන මබමහත් 

පසවමසේ ගිමේ නැහැ. ඉතිහාසය තුළ ෙටයුතු ෙළ ආොරය0 ඒ 

සතයය අපි දන්නවා. ඒ ි සා අමේ රමේ මේීයය ඖෂධ0 

විමශ්ේෂමයන්ම අමේ රමේ පාරේපරිෙ මවද මහත්වරු භාවිත ෙරන 

ආයුර්මේද ඖෂධ0 ඔවුන්ම  මවදය ක්රම පිළිබඳව අලුත් 

සාේඡාාවක් අපි දැන් ආරේභ ෙරන්න ඕනැ. බටදීර 

අනුොරෙවාදී චින්තනය තුළින් පමණක් මේ රමේ දැමවන සමාන 

හා ආර්ථිෙ රශ්වනවීට විසඳුේ ීැමබන්මන් නැහැ. ඒෙ මසෞතය 

ක්මෂේ්යට0 එමහම නැත්නේ  ආර්ථිෙ ක්මෂේ්යට පමණක් 

මනොමවයි0 සෑම ක්මෂේ්යෙටම මපොුර ධර්මතාවක්. මේීයයත්වය 

අමතෙ ෙරීා0 මේීයය ි ෂවපාදන අමතෙ ෙරීා බටදීර චින්තනය 

මත පමණක් පදනේමවීා ෙටයුතු ෙමළොත් අපට මේ නයග්රහණය 

රටට ීබා ගන්න පුළුවන්ෙම ීැමබන්මන් නැහැ. රටට මේ 

නයග්රහණය ීබා ගන්න පුළුවන් මවන්මන්0 පුරාතනමේ පටන් 

අමේ මේ මහ මපොළමේ පැවත එන අමේ සාේරදායිෙ දැනුේ 

පේධතිය නැවත විමසා බැලීමමන්. ඒවා නැවත විමසා බීා0 

අලුතින් පර්මේෂණ ආරේභ ෙර අමේ රමේ බටදීර මවදය 

ක්රමමේත්0 මේීයය පාරේපරිෙ මවදය ක්රමමේත් ගුණාත්මෙ 

ීක්ෂණ ඒොබේධ ෙර ගත්ත මවදය ක්රමයක් ෙරා ගමන් 

ෙමළොත් තමයි0 අපට මේ රශ්වනවීට විසඳුේ මසොයන්න හැකි වන 

නයග්රහණ රටට අත්පත් ෙර ගන්න පුළුවන් මවන්මන්. 

පිට රටින් එන මබමහත් මපත්ත නයහා බීා මනොසිට0 අද මේ රට 

තුළ මේීයය ඖෂධ ි ෂවපාදනය සඳහා වූ නයග්රාහී වැඩ මෙොටසක් 

අපි ආරේභ ෙර තිමබනවා. අමේ මසෞතය අමාතය ගරු ාන්න 

නයසුමන මැතිතුමාත්0 දීටපු මසෞතය අමාතයවරු වන ගරු 

මෙමහළිය රුකක්වැල් 0ී මැතිතුමා සහ පවි්ාමේවි වන්ි ආර්ඡචි 

මැතිතුමියත්0 මසෞතය ක්මෂේ්යට සේබන්ධ විේවතුන් හා 

වෘත්තිෙයන් බටදීර  මවදය ක්රමයට අවශ්ය ඖෂධ මමරට තුළම 

ි ෂවපාදනය ෙරන්න විශ්ාී උත්සාහයක් මගන අමේ රටට 

නයග්රහණ අත් ෙරීා දී තිමබන බව අපි පිළිගන්නවා. 

එමසේම0 ඒ සඳහා ෙටයුතු ෙරමින් සිටින බවත් අපි දන්නවා. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ඒ වාම ම මේීයය මවදය 

ක්මෂේ්මේ ආයුර්මේද මර හල් 0 පේධතිය තවුරරටත් නවීෙරණය 

ෙර ශ්ක්තිමත් මේීයය මවදය ක්රමයක් ඇති කිරීම තුළින්  අද 

තිමබන මර ගී තත්ත්ව පාීනය ෙර0 දැනට තිමබන ගැටලු 

ි රාෙරණය ෙරගැනීම ෙරා අපට ගමන් ෙළ හැකියි කියන 

ොරණය මතක්  ෙරමින්0 ඔබතුමාටත් සවතුතිවන්ත මවමින්  මා 

ි හඬ මවනවා. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මනූෂ නානායක්ොර මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිද දෙ 

ොීයක් තිමබනවා. 

 
[අ.භා. 2. 9] 
 

ගරු් මනූෂ් නානායක්කා් මහතා්  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මූීාසනාරඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 "අරගළය" කියන මාතෘොව 

දැන් රමේ බරපතළ රශ්වනයක් මවීා තිමබනවා. මේ අරගළය 

"සැණමෙළියක්0 beach carnival එෙක්" කියීා ඇතැේ අය 

හඳුන්වා තිබුණා. එමහම නේ අද මුළු රටම beach carnival එෙක් 

බව අපි කියනවා. අද රමේ හැම තැනම සැණමෙළි තත්ත්වයට 

පත්මවීායි තිමබන්මන්. ගාල් 0ී0 මාතර0 මහනුවර ඇතුළු රමේ 

හැම තැනෙම මිි සවසු පාරට බැහැීා. අද මතල් 0 මිී ඉහළ 

නැ ීා. පාන් මගිදයෙ මිී අද රාත්රිමේ ඉඳීා රුපියල් 0 30කින් 

ඉහළ යනවා. ේමල් 0න් ටී එමක් මිී ඉඳීා බඩු මිී ඉහළ යනවා.  

බසව ගාසවතු ඉහළ යනවා. මේ සියල් 0ී ඉහළ යේදී රමේ නනතාව 

පාරට ඇවිල් 0ීා කියනවා0 "මේෙට වග කියන්න ඕනෑ මග ඨාභය 

රානපක්ෂ මගදර යන්න0 මහොර නඩය මගදර යන්න" කියීා. 

මිි සවසු ඇවිල් 0ීා අරගළ ෙරනමෙොට දැන් ඒ අරගළ භූමියට 

විරුේධව නීතිය රියාත්මෙ ෙරන්න සූදානේ මවනවා.  

අපට ආරශචියි0 මෙොටුව මමහසව්ාත්වරයා විධියට පත් ෙර 

තිමබන්මන් ෙවුද කියීා. අමේ අධිෙරණ පේධතියට අපි ගරු 

ෙරන ගමන් මේ ොරණයත් කියන්න ඕනෑ. අලි මහොරෙමෙට 

සේබන්ධ මවීා HC555/19 යටමත් නඩුවක් තිබූ තිළිණ ගමම  

කියන පුේගීමයක් මෙොටුව මමහසව්ාත් උසාවියට දාීා0  නඩුවක් 

එතැනට අරමගන ගිදීල් 0ීා0 මෙොළන උේමඝ ෂණය විසුරුවා 

හැරීමේ උත්සාහයක් තිමබනවා කියීා අපට දැන ගන්න 

තිමබනවා. ඇයි  එමහම ෙරන්මන්? අධිෙරණය හෑල් 0ලුවට ීක් 

ෙරන්න එපා. මේ රමේ මිි සවසු මවනුමවන් තමයි අධිෙරණය 

තිමබන්මන්0 මේ රමේ මිි සවසු මවනුමවන් තමයි වයවසවාාදායෙය 

තිමබන්මන්0 මේ රමේ මිි සවසු මවනුමවන් තමයි විධායෙයත් 
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පාර්ලිමේන්තුව 

තිමබන්මන්. දැන් මමොෙක්ද මවීා තිමබන්මන්? අද මේ රමේ 

අරගළ ෙරන මිි සවසු පාරට ඇවිල් 0ීා මේ රශ්වන  ගැන ොා 

ෙරනමෙොට0 එෙ පැත්තකින් ඒෙ මර්දනය ෙරන්න උත්සාහ 

ෙරනවා වාම ම0 "22 මදනාම එපා" කියන පරණ සටන් පාඨය 

ආණ්ඩුමේ බුේධි අශශ් විසින්ම නැවත වරක් දානවා. නයි මපන්වීා0 

ධාතු මපන්වීා0 වඳ මෙොත්තු මපන්වීා0 අන්තිමට පාසවකු 

රහාරමයන් අවසන් ෙරීා මග ඨාභය රානපක්ෂ මහත්මයා 

ාන්දයට ම නමෙොටත්0 "22 මදනාම එපා" කියන මල් 0බල් 0 එෙ 

මගනැල් 0ීා තමයි ෙටයුතු ෙමළේ. මහතීර් මමොහමඩ්0 ලී ක්වාන්   

කියීායි එතුමා මගනාමේ. දැන් මෙ 0 මහතීර් මමොහමඩ්? මෙ 0 ලී 

ක්වාන්  ? දැන් මමොෙක්ද මවීා තිමබන්මන්? මුලින්ම ඇවිල් 0ීා 

කිේවා0 "මම තමයි මහොඳටම ෙමළේ" කියීා. ඊට පසවමසේ කිේවා0 

"මමය මා විසින් ි ර්මාණය ෙරන ීද අර්බුදයක් මනොමවයි" 

කියීා. දැන් මමොෙද කියන්මන්? "මට වැස්ේදක් වුණා" කියනවා. 

එතුමාම  අවුරුේදෙ පාීන ොීය සේපූර්ණ මවනමෙොට අපි 

කිේවා0 "සර් ම ේල් 0" කියීා.  සර් ම ේල් 00 අඩුම තරමින් ඊළ  

අවුරුේමේ  මහ    හදාගන්න කියීා අපි කිේවා. හැබැයි0 සර්ට මේ 

ම ේල් 0 වීම හදාගන්න බැරි වුණා0 නයගටම ම ේල් 0 වුණා. ඒ විතරක් 

මනොමවයි0 දැන් නාතිය අමතා කියනවා0 "මවීාවට IMF එෙට 

යන්න මට බැරි වුණා0 රසායි ෙ මපොමහොර ටිෙ මදන්න මට බැරි 

වුණා" කියීා. අපි අහනවා0 IMF එෙට යන්න බැරි වීම ි සා අද 

මේ රමේ මිි සවසු විඳින ුරක් මවනුමවන් වන්නය මගවන්මන් ෙවුද 

කියීා. වගාවීට මව්ඡා හාි ය ි සා සිුර වුණු ආහාර අමහේි යට 

වන්නය මගවන්මන් ෙවුද? ඒ මගොවීන්ට වන්නය මගවන්මන් ෙවුද? 

මැදමුීමන් මපොල් 0 ෙඩපු සල් 0ලි මගනැල් 0ීාද මගවන්මන්? මේ 

රමේ මිි සුන්ම  සල් 0ලිවලින් තමයි නැවත ඒවා මගවන්න මවීා 

තිමබන්මන්. 

මේ රමේ සීි  බුර වශාාවක් ෙරන්න ඉඩ ුරන්නා. අද 

විගණොධිපතිවරයා කියනවා0 එම මුදල් 0 නැවත අය ෙර ගන්න 

කියීා. අපි අහනවා0 සනාඩ් මවුසුන් මගනැල් 0ීා0 "මෙ  ඒ සල් 0ලි" 

කියීා ඇහුවාද? මවනම මපෞේගලිෙව සල් 0ලි ගන්නවා හැමරන්න 

එමහම ෙළාද? ඒ මහොරෙේ ෙරපු සල් 0ලි ආණ්ඩුවටයි එන්න ඕනෑ.  

ඇන්ටිනන් පරීක්ෂණවලින් මහොරෙේ ෙළා. අනුරාධපුරමයන්0 

එමහන් මමමහන් ොර්යාී ගන්න0 Range Rovers ගන්න 

එන්නත්වලින් මහොරා ොපු සල් 0ලි මයමදේවා. ඒවා මේ රමේ 

නනතාවට අවශ්ය සල් 0ලි. නනතාවම  සල් 0ලි තමයි මහොරෙේ 

ෙමළේ. ඒවා තමයි අපි නැවත මගනැල් 0ීා මදන්න කියන්මන්. දැන් 

කියනවා0 "වරදක් වුණා" කියීා. වරදක් වුණාම ෙවුද ඒවාට වන්නය 

මගවන්මන්? හරි මවීාවට එන්නත මනොමගනාපු ි සා0 අවුරුුර 

ස0ට වැිද අයට ගහන්න එපා කියපු ි සා මේ රමේ මිි සුන් 

ය0000ක් මෙොමර නා ි සා මියැුරණා. මියැුරණා මනොමවයි0 මැරුවා. 

ෙවුද  ඒවාට වග කියන්මන්? මුක්තිය; නනාධිපතිවරයාම   මුක්තිය 

ි සා මේ රමේ මම්ඡාර අපරාධ ෙරීා "මම  අතින් වැස්ේදක් 

වුණා" කියීා මබොමහොම මල් 0සිමයන් කියීා0 හඬමින් වාම  ොා 

ෙරනවා. "මම  අතින් වැස්ේදක් වුණා" කියීා අනුෙේපාව ගන්න 

ොා ෙරනවා.  තිබුණු උේධ්ඡාෙම ි සා0 "මපොමහොර තහනම 

ආපසවසට ගන්මන් නැහැ0 මෙොමහොම හරි මේෙ රියාත්මෙ 

ෙරනවා"  කියපු සේමේ මෙ ?  දැන් ඒ මමොකුත් නැහැ. එදා කිේවා0  

හමුදාව දාීා හරි වවනවා  කියීා. දැන් ඒ සේමේ නැහැ0  හුළශ 

බැහැීා.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ශ්ක්රයාම  පු්යා වයිමා 

මනොමවයි0 ෙවුරු මගනාවත් මේ විධියට අන්දීා0 මේ විධායෙ 

නනාධිපති ක්රමය අමහ සි ෙරනතුරු මේ රශ්වනයට විසඳුේ හේබ 

මවන්මන් නැහැ. ඒෙයි අපි කියන්මන්. අද සජිත් මරේමදාස 

මැතිතුමා ඇතුළු අපි පක්ෂයක් විධියට ඒෙ පිළිමගන කියන්මන්0  

"විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අමහ සි ෙරන්න; විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාා සශමශ් ධනය අමහ සි ෙරන්න; මග ඨාභය රානපක්ෂ 

මහත්මයාට මගදර යන්න" කියීායි.  එතැි න් මමහාට විසඳුමක් 

නැහැ. දැන් පැීැසවතර විසඳුේ දාන්න ළපටි0 සිඟිති ෙැිලනේ පත් 

ෙරනවා. ගරු ාන්න නයසුමන මැතිතුමි 0 දැන් ඔබතුමාට 

මහාාාර්ය පේටමක් නැහැ මන්. මම දැක්ො අමාතය මණ්ඩීය 

නේ ෙරපු ලිසවේ එමක් තිමබනවා0 මහාාාර්ය ාන්න නයසුමන 

කියීා. නාා මේවාීමයන් ගත්තත්0 මනොබ් එමක් ඉන්නමෙොට 

විතරයි මහාාාර්යෙම තිමබන්මන්.  

 මපොලීසිය දැන් බාරදීීා තිමබන්මන් ොටද? ෙේපේ 

සේබන්ධමයන් පවතින නඩුවෙ තීන්ුරව ීැමබන්න ි යමිත මවීා 

ඉන්න පුේගීමයකුට තමයි දැන් මපොලීසිය බාරදීීා තිමබන්මන්.  

මපොලීසිය මහොරාට දීීා තිමබනවා. මහොරා මපොලීසියට- 

 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
Sir, I rise to a point of Order.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ම ම  නම සඳහන් ෙළ ි සා 
පැහැනයලි කිරීමක් ෙරන්න ඕනෑ. එතුමාට මේ රමේ විශ්වවවිදයාී 
සේරදායය ගැන මහ  පාර්ලිමේන්තු සේරදායය ගැන දැනුමක් 
නැහැ. මේ රමේ විශ්වවවිදයාී පේධතිය තුළ මහාාාර්ය රය  ්රයක් 
දරමින් ෙටයුතු ෙළ අමයක් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණිය ම්්ාත්0 ඒ 
මහාාාර්ය නාමය මයොදා ඔහු හැඳින්වීම මේ රමේ පාර්ලිමේන්තු 
සේරදාය. මහාාාර්ය ජි.එල් 0. පීරිසව මැතිතුමා0 මහාාාර්ය ාරිත 
මහේරත් මැතිතුමා ආදී වශ්මයන් පූර්ව උදාහරණ අනන්තවත් 
තිමබනවා.   

 

ගරු් මනූෂ් නානායක්කා් මහතා්  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 සමගි නන බීමේගය විධියට 

ඒ දවසවවී ඉඳන් අපි මේ ආණ්ඩුවට කිේවා0 IMF එෙට යන්න 

කියීා. ගිදීල් 0ීා අමේ ණය ටිෙ restructure  ෙරන්න කිේවා. මේ 

ටිෙ අපි කියේදී0 කියේදී0 මහොරෙේ නතර ෙරන්න කියේදී0 

මමතැන දීනා මවවී අහමගන දීටියා. අද අලි සබ්රි ඇමතිවරයා 

IMF එෙට ගිදීල් 0ීා තිමබනවා. දීටපු අධිෙරණ අමාතය අලි සබ්රි 

මහත්මයා  අමාතය රයරමයන් රසිේධිමේ ඉල් 0ීා අසව වුණා. ඊට 

පසවමසේ මුදල් 0 ඇමතිවරයා විධියට නයවුරුේ ුරන්නා. නමුත්0 මුදල් 0 

අමාතය රයරමයනුත් ඉල් 0ීා අසවවීමේ ලියුම එතුමා යැේවා. එතැි න් 

පසවමසේ නැවත නයවුරුේදීමක් සිේධ වුමණ් නැහැ. අපි අහනවා0 අද 

IMF එෙට ගිදීල් 0ීා රට මවනුමවන් එතුමා ොා ෙරන්මන් 

නීතයනුූලී පදනමකින් ද කියීා. එමහම නැත්නේ ඒෙත් 

බරපතළ රශ්වනයක්. එමහම මනොමවයි නේ ඒ ගැන පැහැනයලි 

ෙරන්න.   එමහම නේ0  අමාතය රයරමයන් ඉල් 0ීා අසවවුණා කියීා 

මේ රට ඉනයරිමේ ෙ මළේ මබොරුවක් කියීා  කියන්න. මම 

කියන්මන් එ්ඡාරයි.  
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ොාව අවසන් ෙරන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමා. 
 

ගරු් මනූෂ් නානායක්කා් මහතා්  
(மாண்புமிகு மனுஷ நாணாயக்கார)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 
මම අවසන් ෙරන්නේ0 මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි .  

මීට මපර "මම තමයි මහොඳටම ෙමළේ0  මමය මා විසින් 

ි ර්මාණය ෙරන ීේදක් මනොමවයි" කියීා0 දැන් කියනවා0 "මට 

වැරුරණා" කියීා. මහට-අි ේදා කියාවිද දන්මන් නැහැ0 "මම 
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[ගරු  මනූෂ නානායක්ොර  මහතා] 
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අසවමවන්න රමාද වුණා" කියීා. එමහම කිේවාට පාරවල් 0 ගාමන් 

මැමරන මිි සුන්ම  ජීවිතවීට0 මල් 0 හීන මිි සුන්ම  ජීවිතවීට 

සාධාරණයක් ඉෂවට මවන්මන් නැහැ. ඒ ි සා මග ඨාභය රානපක්ෂ 

උන්නැමහේට අපි කියනවා0 ෙරුණාෙර යන්න කියීා. ෙේටිය 

මහොරෙේ ෙරපු සබ්බ සෙීමනාව මේ රටට නැවත දීීා0 

උගන්ඩාවට යවපු සල් 0ලි ටිෙ නැවත මේ රටට මගනැවිත් දීීා 

යන්න කියීා අපි ඉල් 0ීා සිටිනවා.  

මබොමහොම සවතුතියි. 
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මජ්.සී. අීවතුවී මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිද දෙ 

ොීයක් තිමබනවා. 

 
[අ.භා. 3.0ද] 
 

ගරු් මේ.සී.් අලවතුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு பஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 විමශ්ේෂමයන් අලුතින් පත් 

මව්ඡා මසෞතය ඇමතිවරයා මබමහත් වර්ග ගණනාවෙ 

ීැයිසවතුවක් ඉනයරිපත් ෙර කියා සිටියා0 මසෞතය අමාතයාශශ්ය තුළ 

ඒ මබමහත් වර්ග සියල් 0ී නැහැ කියීා. අමේ රාජිත මසේනාරත්න 

මැතිතුමා ඇහුවා0 විමශ්ේෂමයන් පිසවසු බලු මර ගයට මදන මබමහත් 

තිමබනවා ද කියීා. දැන් ඒ මබමහත් මර හල් 0 තුළ නැහැ. 

මපොළ ම ක් දෂවට කිරීම ි සා මේ වන විට කුරුණෑගී රමේශ්මේ 

මරණයක් සිේධ මවීා තිමබනවා0 ඒ සඳහා අවශ්ය මබමහත් නැති 

ි සා. අද මේෙ තමයි ඇතිමවීා තිමබන තත්ත්වය.  
 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු් මේ.සී.් අලවතුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு பஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 එතුමාට මම  මවීාව මදන්න 

බැහැ. 
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

කියන්න0 ගරු ඇමතිතුමා. 
 

ගරු් (මහාචාර්ය)් චන්න් ජායසුමන් මහතා්  
(மாண்புமிகு (பபராெிாியர்) ென்ன ஜயசுமன)  

(The Hon. (Prof.) Channa Jayasumana) 
ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ඔබතුමා මේ සභාව සේපූර්ණ මනොම  

යැවීමක් ෙරන්මන්. අවුරුුර දෙ දරුවකු මපොළ ම කුම  දෂවට 
කිරීමෙට ීක් මවීා තිමබනවා. ගල් 0ගමුව මර හමල් 0දී ඔය කියන 
රතිවිෂ vials 20ක් දීීා තිමබනවා. ඊට පසවමසේ ඒ දරුවා 
කුරුණෑගී මර හීට transfer ෙරීා තිමබනවා. එතැනදීත් 
රතිවිෂ vials ව0ක් ීබාදීීා තිමබනවා. නමුත්0 අවාසනාවන්ත 
මීස ඒ දරුවා මිය ගිදීල් 0ීා තිමබනවා.[බාධා කිරීේ] 

 
ගරු් මේ.සී.් අලවතුවල් මහතා 
(மாண்புமிகு பஜ.ெீ. அைவத்துவை) 

(The Hon. J.C. Alawathuwala) 

මමොනවාද මේ කියන්මන්? දැන් පිළිගත්තා මබමහත් නැහැ 

කියීා. තමුන්නාන්මසේීාම  රනමේ වැඩ පිළිමවළ ි සා මේ රමේ 

මගවල් 0වී ගෑසව පුපුරීා මිි සවසු මැරුණු හැටි අපි දැක්ො. පසුගිය 

නයන කිදීපය තුළ පාමර් මතල් 0 මප ලිේවී ඉඳීා මිි සවසු 

පසවමදනකු මැරුණා. දැන් මේ රමේ මිි සවසු මැමරන්මන් මබමහත් 

නැතිව. මේ ොීෙණ්ණි ආණ්ඩුව මේ රමේ නනතාවට අද ඉතිරි 

ෙර තිමබන්මන් මේ තත්ත්වය විතරයි.  

මේ මවනමෙොට ඇමති මණ්ඩීයක් පත් ෙළාය කියනවා. 

නමුත් අද රමේ තත්ත්වය මමොෙක්ද? 

Galle Face එමක් සිටින තරුණමය  විතරක් මනොමවයි0 අද 

මුළු රටම පාරට බැහැීා ඉන්නවා. ෙවුරුවත් ඔබතුමන්ීා කියන 

ොා පිළිගන්මන් නැහැ. වි මශ්ේෂමයන්ම ඊමේ  නනාධිපතිවරයා 

නාතිය අමතා කිේවා0 රසායි ෙ මපොමහොර තහනේ කිරීම 

එතුමාමගන් මව්ඡා වැස්ේදක් කියීා. දැන් ඒෙ පිළිගත්තාට හරි 

යනවාද? අද මේ රමේ මමොෙක්ද මවීා තිමබන්මන්? ෙන්න 

මදෙක් විනාශ් ෙරීා මගොවියා පාරට ඇද දැමීම ි සා අද 

මමොෙක්ද මවීා තිමබන්මන්? අද පිට රටින් හාල් 0 මගමනන්න 

අපට සිේධ මවීා තිමබනවා; අමේ ෙෘෂි අශශ්ය සේපූර්ණමයන් 

ෙඩා වැටිීා තිමබනවා. එමහම නේ0 නනාධිපතිවරයා අවුරුේදෙට 

පසවමසේ ඒ  වරද   පිළිගත්තා කියීා වැඩක් තිමබනවාද? මගොවියාට 

සිුර වුණු පාඩුවට වන්නය මගවන්මන් ෙවුද? අද මගොවියා පාරට ඇද 

දමීා. මීට අවුරුේදෙට ෙලින් අපි මේවා ගැන  කියන මෙොට මේ 

ආණ්ඩුමේ ඉන්න අය අපට දීනා වුණා. ෙෘෂිෙර්ම ඇමතිවරමයක් 

සිටියා. එතුමා මමොෙක්ද ෙමළේ? එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිත් 

විදීළු සැපයුවා. අද රමේ නනතාව අනාා මවීා ඉන්නවා. 

රසායි ෙ මපොමහොර රශ්වනමයන් තමයි මේ අර්බුදය ආරේභ 

වුමණ්.  

විමශ්ේෂමයන්ම අපි දන්නවා0  මේ වන මෙොට මේ රමේ 

නනතාව විශ්ාී පිරිසක් පාරට බැහැීා ඉන්න බව. ඔවුන් පාරට 

බැහැීා ඉන්මන් මමොන මහේතුවක් ි සාද කියන එෙ ආණ්ඩුව අද 

මත්රුේ මගන තිමබනවා ලු. අද රමේ නනතාව මමොෙක්ද 

කියන්මන්? නනාධිපතිවරයාට මගදර යන්න කියනවා; රානපක්ෂ 

ආණ්ඩුවට මගදර යන්න කියනවා. ආණ්ඩුව මමොෙක්ද ෙරන්මන්? 

ආණ්ඩුව මෙොමහේ මහ  සිටින තමන්ම  ෙණ්ඩායමක් එෙතු 

ෙරමගන ෙැිලනේ මණ්ඩීයක් පිදීටුවනවා. රමේ නනතාව තියා 

ෙවුරුවත් ඒෙ පිළිගන්මන් නැහැ. ඒ ි සා අපි පැහැනයලිව කියනවා0 

මේ තත්ත්වය තුළ මේ මවීාමේ අප ෙළ යුතු මේවල් 0 ගණනාවක් 

තිමබන බව. ඒ මේවල් 0 ෙරන්මන් නැතිව තමන්ට ආණ්ඩුව මගන 

යන්න ඕනෑ විධිමේ0 මන්ත්රීවරුන් වව3මදනකු තියාගන්න ඕනෑ 

විධිමේ ෙැිලනේ මණ්ඩීයක්0 ඇමති මණ්ඩීයක් පත් ෙරීා මේ 

රශ්වනයට විසඳුේ ීබා මදන්න බැහැ. ඒෙ තමයි ඇත්ත. ඒ ි සා 

මීට වඩා එහා ගිය විසඳුමෙට යන්න ඕනෑ කියන එෙ තමයි මේ 

රමේ නනතාව කියන්මන්. අද නනතාව පාරට බැහැීා ඉන්නවා. 

මේ රට මහට වන මෙොට නීතියක් නැතිව විශ්ාී විනාශ්යෙට යන 

තැනෙට පත් මවමින් තිමබනවා.  

මග ඨාභය රානපක්ෂ නනාධිපතිවරයා පිළිගන්නවා0 "අපි IMF 
එෙට යන්න රමාද වුණා. අපට වැස්ුරණා" කියීා. දැන් මේවා 

පිළිමගන වැඩක් මවන්මන් නැහැ. මේ තිමබන තත්ත්වය හමුමේ 

අමේ ණය බර පිළිබඳ රශ්වනය විසඳා ගැනීම සඳහා IMF එෙට 

ගිදීන් අවශ්ය පියවර ගන්න කියීා දැනට අවුරුේදෙට ෙලින් 

අමේ ගරු විපක්ෂ නායෙතුමා පාර්ලිමේන්තුවට කිේවාම අපට 

විදීළු ෙළා. නමුත් දැන් එදී යනවා0 රමාද මවීා. නනාධිපතිවරයා 

කියනවා0 ඒ යෑම රමාදයි කියීා. අද ඒවා පිළිමගන හරි යනවාද?  

රටට අවශ්ය මබමහත් ටිෙ මගමනන්න අවශ්ය මුදල් 0 ටිෙ නැති 

ි සා රමේ නනතාව මබමහත් නැතිව මැමරන තැනට අද පත් 

මවීා තිමබනවා. මසෞතය ඇමතිවරයාම කියනවා අපි දැක්ො0 මේ 

වන මෙොට මබමහත් ද්රවය ඇණවුේ ෙර තිබුණත්0 ඒවා එන්න තව 

මාස තුනක් යනවා කියීා. එමහම නේ ඇති වන තත්ත්වය 
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මමොෙක්ද? මබමහත් ගන්න රමේ නනතාව මාස තුනක් බීාමගන 

ඉන්න ඕනෑ. අද යේ පුේගීයකුට හනයසිමේ සර්පයකු දෂවට 

ෙමළොත්0 පිසවසු බල් 0මීක් යේ පුේගීයකු සපා ෙෑමවොත්0 එමහම 

නැත්නේ හනයසි අනතුරෙට ීක් වුණා නේ ඒ අයට මාස තුනක් 

ඉන්න මවනවා0 ඒ අවශ්ය injection  ීබාගන්න. එමහම ඉන්න 

පුළුවන්ද? එවැි  අවසවාාවී දවසක්0 පැය ගණනක් ඇතුළත  ඒ 

මර ගින් මැමරනවා. මමවැි  තත්ත්වයෙටයි0 අද රට පත් මවීා 

තිමබන්මන්. මමවැි  අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් ඇති ෙමළේ 

ෙවුද? මේ තත්ත්වය අපි ද ඇති ෙමළේ? මග ඨාභය රානපක්ෂ 

ඇතුළු තමුන්නාන්මසේීාම  ආණ්ඩුව තමයි මේ තත්ත්වය ඇති 

ෙමළේ. ඒ ආණ්ඩුව හදපු අර්බුදය ි සා තමයි0 රමේ නනතාව පාරට 

වැටිීා ජීවිත අදීමි වන තත්ත්වයට පත් මවීා තිමබන්මන්. ඒ 

අර්බුදය විසඳන්න අවශ්ය පියවර  ගන්න ඕනෑ. මේ තත්ත්වය තුළ 

රමේ නනතාව අද ඉල් 0ීන්මන් මමොෙක්ද? ඔවුන් මග ඨාභය 

රානපක්ෂ මැතිතුමාට කියන්මන් මගදර යන්න කියීායි. ඒ 

වාම ම0 නනතාව ආණ්ඩුවට කියන්මන් මමොෙක්ද? මේ තත්ත්වය 

මවනසව ෙරන්න අවශ්ය ෙටයුතු ෙරන්න කියීායි.  

අමේ ගරු විපක්ෂ නායෙතුමා මහොඳ මය නනාවක් මගමනල් 0ීා 

තිමබනවා0 විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අමහ සි ෙරන්න කියීා. 

ඊමේ පක්ෂ නායෙ ස්සවවීමේදී විමශ්ේෂමයන් ගරු ොානායෙතුමාත් 

එෙ  මවීා තිමබනවා0 විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා 

සශමශ් ධනය අමහ සි ෙරීා0 අඩු ගණමන් දහනව වන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාා සශමශ් ධනය තිබුණු තැනටවත් යන්න ඕනෑ කියීා. 

එමහම නේ අපි කියනවා0 මේ මවීාමේ මේ මවනස ඇති ෙරන්න 

කියීා.  

එදා ති  පුේගීයකුට බීය ුරන්නා. ඒ බීය තුළ තමන් තමයි 

හරි කියීා0 තමන් තමයි මහොඳටම ෙරන්මන් කියීා0 ඇමති 

මණ්ඩීය කියන එෙවත්0 විපක්ෂය කියන එෙවත්0 එමහම 

නැත්නේ රමේ නනතාව කියන එෙවත් අහන්මන් නැතිව0 ති  

මතයට වැඩ ෙරීා අද මුළු රටම විනාශ් ෙරීා තිමබනවා. මේ 

විධායෙ නනාධිපති ක්රමය අමහ සි ෙරීා0 මේ රමේ 

රනාතන්්වාදය නැවත ඇති ෙරීා0 පාර්ලිමේන්තුවට බීය 

මගනැල් 0ීා මේ තත්ත්වය මවනසව ෙරන්න මහොඳ අවසවාාවක් 

ඇවිත් තිමබන බව අපි කියනවා. එමහම නේ අපි මය නනා 

ෙරනවා0 ගරු විපක්ෂ නායෙතුමා මගන ආ වැඩ පිළිමවළ 

රියාත්මෙ ෙරන්න කියීා. ඒෙ තමයි Galle Face එමක් ඉන්න 

තරුණමය ත් කියන්මන්. ඒෙ තමයි රමේ නනතාව අද පාරට 

බැහැීා කියන්මන්. මේ රට මමවැි  අවාසනාවන්ත යුගයෙට 

නැවත මගන යන්මන් නැති වන විධියට ආණ්ඩුක්රම වයවසවාාව 

මවනසව ෙරීා0 රනාතන්්වාදී විධියට0 මේ රමේ නනතාවට 

පිළිගන්න පුළුවන් වැඩ පිළිමවළෙට යන්න හැමමදනාට එෙතු 

මවන්න කියා මා ඉල් 0ීා සිටිනවා.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ඒ වාම ම තවත් මපොිද 

ොරණාවක් කියන්න තිමබනවා. ශ්රී ීශො පරිපාීන මසේවා 

සශගමය ආර්ථිෙ හා සමානයීය පුනර්ජීවනය සඳහා මහොඳ 

මය නනාවලියක් ඊමේ ඉනයරිපත් ෙළා. එදී ෙරුණු මන්ත්රීවරුන්ට 

කියවා දැන ගැනීම සඳහා මා එම මය නනාවලිය සභාගත* 

ෙරනවා.  

ඒත් සම ම මම මම  වාන සවවල් 0පය අවසන් ෙරනවා. 

මබොමහොම සවතුතියි. 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට0 ගරු එසව.බී. නයසානායෙ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිද 

පහෙ ොීයක් තිමබනවා. 

 
 

[අ.භා. 3.වද] 
 

ගරු් එස්.බී.් දිසානායක් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අමේ මේ මන්ත්රීවරුන් 

පාර්ලිමේන්තුමේ ොා ෙරන මෙොට0 සශතයා මල් 0තන0 ගණන් 

දීීේ කිය න මෙොට0 ඒවා මේ හැන්සාඩ් වාර්තාමේ සටහන් මවීා 

මේ රටට යන බව දැනමගන ඒ පිළිබඳව රමේශ්ේ වන එෙ ඉතාම 

මහොඳයි. අද විපක්ෂ නායෙතුමා ගණන් වගයක් කිේවා. ඒ ගණන් 

ටිෙ මසේරම වැස්නයයි. මා එය වගකීමමන් ඔබතුමාට කියන්මන්. 

දැන් මමතැන මීොකුවට ොා ෙළා0 "විධායෙ නනාධිපති ක්රමය 

අමහ සි ෙරන්න! අමහ සි ෙරන්න!! අමහ සි ෙරන්න!!! ඒෙ 

තමයි මේ ආර්ථිෙ අර්බුදයට විසඳුම" කියීා. මම මේ ගරු සභාවට 

කියන්න ෙැමැතියි0 විධායෙ බීය අමත් නැතිව0 විධායෙ 

බීයටත් එහා ගිය ආයාදායෙ බීය අතට ගන්මන් නැතිව මේ 

මෑතෙදී නයයුණු මව්ඡා රටක් තිමබනවාද කියීා මසොයා බීන 

මීස. අපට වඩා ුරේපත් රටක් මීස තිබුණු දකුණු මෙොරියාව 

මපොමහොසත් රටක් වුණා. මනනරාල් 0 පාර්ක් තමයි ඒ රට උඩට 

මගන ගිමේ. ඔහු ආයාදායෙමයක්. අපට වඩා ුරේපත් රටක්ව 

තිබුණු සිශගේපූරුව ලී ක්වාන්   ි සා අද මහා මපොමහොසත් රටක්; 

මඩොීර් සද0000ෙ ඒෙ පුේගී ආදායමක් තිමබන රටක්. ලී ක්වාන් 

 0 ආයාදායෙමයක්. මදොසවතර මහතීර් මමොමහොමඩ් විපක්ෂයට 

නැගිටින්නවත් ුරන්මන් නැහැ. ඔහු දැිද ආයාදායෙමයක්.  අද 

මැමල් 0සියාව ඒෙ පුේගී ආදායම මඩොීර් ව20000ක් තිමබන 

රටක්. ව9දය වසර වන මෙොට මී ෙමේ මහා සාගතය හා ආර්ථිෙ 

අවරමාණයත් එක්ෙ මුළු සමානවාදී ෙඳවුරම ෙඩාමගන වැටුණා. 

මස වියේ මේශ්ය ෙෑලි ව ෙට ෙැඩී ගියා. යුමග සවමී වියාව ෙෑලි 

 ෙට ෙැඩුණා. මාමෙොසවමී වැකියාව0 හශම රියාව0 

බල් 0ම රියාව ආනය සියලු රටවල් 0 පවා එමහමයි. නැ ම නදීර 

නර්මි මේ මිි සවසු තාේපය ෙඩාමගන බටදීර නර්මි යට ගියා. 

සමානවාදය අවසන් වුණා. නමුත් ඒ මවීාමේ චීන  මෙොමියුි සවේ 

පක්ෂය අසනීපමයන් දීටපු මාඕ මසේතුශ මවතට ගිදීන් කිේවා0 

මඩන් ෂියාඕපින්ට පාීනය භාර මදන්න කියීා. මඩන් ෂියාඕපින් 

පාීනය අතට ගත්තා. මෙොමියුි සවේ පක්ෂමේ විමර ධතා ආවා 

ඔහුම  ආර්ථිෙ රතිසශසවෙරණවීට. ඔහු ඒවා මර්දනය ෙළා. 

ශිෂයයන්ම  විමර ධතා ආවා. ඔහු ඒවා මර්දනය ෙළා. අද චීනය 

ගිදීල් 0ීා ඇමමරිොමේ මදොර ළ  ඉන්මන්0 මූීාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි . චීනය නැගිේමේ මෙොමහොමද? ඒ0 මඩන් ෂියාඕපින් ට 

තිබුණු ආයාදායෙ බීය ි සා. එමහම නැතිව මී ෙමේ මෙොමහේ 

හරි රටක් ඔය කියන මහා රනාතන්්වාදයත් එක්ෙ ආර්ථිෙ 

වශ්මයන් නැගිටීා තිමබනවාද කියීා බීන්න. එ්ඡාරයි මා ඒ 

ොරණය ගැන කියන්මන්.  

දැන්0 මෙොවිඩ් වසශගතය ගැන සශතයාමල් 0තන වගයක් කිේවා. 

ය0000ක් ගැන0 90000ක් ගැන කිේවා. මූීාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි 0 මෙොවිඩ්  වසශගතය ආවාම මුළු මී ෙයම කිේමේ0 

රට වහීා එය පාීනය ෙරන්න කියීා. අපි රට වහීා එය 

පාීනය ෙළා. නනාධිපතිතුමා ඒෙට නායෙත්වය ුරන්නා. මසෞතය 

ි ීධාරින්0 ත්රිවිධ හමුදාව ඇතුළු සියලුමදනා ඒෙට සහමය ගය 

ුරන්නා. මමොෙක්ද වුමණ්0 මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි ? මී ෙ 

මසෞතය සශවිධානය මී ෙමේ රටවීට ීකුණු ුරන්නා. අපි 

චීනයට වඩා එෙ ීකුණක් පහළින් සිටිමේ. අපි මී ෙමේ මදවැි  

තැනට එමින් මෙොවිඩ් වසශගතය පාීනය ෙර ගත්තා. ෙරුණාෙර 

91 92 

[ගරු  මජ්.සී. අීවතුවී මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලම ් තබා් ඇත. 
*   நூனிமையத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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තමුන්නාන්මසේීා ඒෙ මතෙ තියාගන්න. මෙොවිඩ් මදවැි 0 

තුන්වැි  ස්ලි හැුරමේ ෙවුද? ෙවුද ඒ ස්ලි හැුරමේ? තව එෙ මදයක් 

කියන්න තිමබනවා. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාිද මදෙෙ ොීයක් තිමබනවා. 

 

ගරු් එස්.බී.් දිසානායක් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

මහොඳයි. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 "මග ඨා මගදර පී!" කිේවාම 

දැන් යන්න ඕනෑද? ඉන්ුර-ීශො ගිවිසුම අත්සන් ෙරපු මවීාමේ 

දීටපු මජ්.ආර්. නයවර්ධන නනාධිපතිතුමාට කිේමේ මමොෙක්ද? එෙ 

පාරටම කිේමේ නැහැ "මජ්.ආර්. මරනු" කියීා. "අසව මවනු" 

කිේවා. එතුමා අසව වුණාද? එමහම අසව මවන්න බැහැ. ඊට පසුව 

කිේවා0 "මජ්.ආර්. මරනු!" කියීා. අමන් ඒ මනුසවසයා විශ්රාම 

ගිදීල් 0ීා0 තවත් ොීයක් ඉඳීා තමයි නැති වුමණ්. රණසිශහ 

මරේමදාස දීටපු නනාධිපතිවරයා නාම මය නනා ප් භාර මදන  

මෙොට කිේවා0 "නාම මය නනා භාර මදනවාට දඬුවම මරණයයි!" 

කියීා. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු එසව.බී. නයසානායෙ මැතිතුමි 0 ගරු ගයාෂාන් නවනන්ද 

මැතිතුමාම  මවීාවත් ඔබතුමාට එෙතු මවනවා. ඒ අනුව 

ඔබතුමාට තවත් විනාිද පහෙ ොීයක් තිමබනවා. 

 

ගරු් එස්.බී.් දිසානායක් මහතා 
(மாண்புமிகு எஸ்.பி. திொநாயக்க) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

එදා කිේවා0 "දඬුවම මරණයයි!" කියීා. "නාම මය නනා භාර 

මදනවාට දඬුවම මරණයයි!" කිේවා. "ාන්දය මදන අයට දඬුවම 

මරණයයි!" කිේවා.  

එමහම කිේමේ ෙවුද කියීා අපි දන්නවා මන්. අවසානමේ 

මමොෙද වුමණ්? මරේමදාස මහත්මයා නයනුවා; එතුමා නනාධිපති 

වුණා. විමජ්වීර අරමගන ගිදීල් 0ීා පණ පිටින් මප රණුවට දමීා 

මරීා දැේමා. ඒෙයි මව්ඡා මේ. හැබැයි0 තවමත් මග ඨාභය 

රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමා මබොමහොම ඉවසීමමන් මේවා නයහා 

බීාමගන ඉන්නවා. මබොමහොම ඉවසීමමන් බීාමගන ඉන්නවා.  

දැන්0 ඊළ  ොරණය මමොෙක්ද?  රසායි ෙ මපොමහොර 

මගන්වීම එෙ පාරටම නවතා දැමූ එෙ වරදක් කියීා 

නනාධිපතිතුමා පිළිගත්තා. මම තමුන්නාන්මසේීාට මේ ොරණය 

කියන්න ෙැමැතියි.  මුළු මී ෙමේම සිටින මහාාාර්යවරු0 

ආාාර්යවරු0 දාර්ශ්ි ෙයන් සියලුමදනාම එෙතු වුණු මේශ්ගුණිෙ 

විපර්යාස පිටුදැකීමේ COP 26 පරිසර සමුළුව පසුගිය ඔක්මත බර් 

3වවැි  දා  පටන් ගත්තා. ඒෙට අමේ නනාධිපතිතුමාත් සහභාගි 

වුණා. මී ෙමේ රානය නායෙයන් මදමදමනකු හැමරන්නට 

අමනක් සියලුමදනා එයට සහභාගි වුණා. ඒෙට ගිදීල් 0ීා ගත්ත 

තීන්ුරව මමොෙක්ද? 2030 වනමෙොට මුළු මී ෙයම මපොසිී 

ඉන්ධන භාවිතය සියයට  0කින් අඩු මවන්න ඕනෑ. මතෙ තබා 

ගන්න0 රසායි ෙ මපොමහොර කියන්මන් මපොසිී ඉන්ධනවී අතුරු 

ි ෂවපාදනයක් කියන එෙ. 20 0 වනමෙොට මී ෙය සියලු මපොසිී 

ඉන්ධන භාවිතමයන් ඉවත් මවන්න ඕනෑ කිේවා.  ඇයි ඒ? 

විමශ්ේෂයමය  වාර්තා වද0000ක් ලියීා තිබුණා. ඒ වාර්තා වද0000දී  

පිටු 990000ක් තිබුණා.  ඒ පිටු 990000 එෙතු ෙරීා පිටු ද0000ෙ 

වාර්තාවක් හැුරවා. ඒ වාර්තාව හදපු මහාාාර්යවරයා ඇවිල් 0ීා0 ඒෙ 

සභාමේ රානය නායෙයන්ට දීීා කිේමේ මමොෙක්ද?  "පරිසරය 

හැරිීා මිි සුන්ට ගහන්න පටන් අරමගන තිමබනවා" කියීා 

කිේවා. එම වාර්තාව බීපු එක්සත් නාතීන්ම  මහ මල් 0ෙේවරයා 

කිේවා0 "අන්තිම රතු ි මේදනය මී ෙමේ නායෙයන්ට දීීා 

තිමබනවා" කියීා. මී ෙමේ නායෙයන්ට අන්තිම රතු 

ි මේදනය  දීීා තිමබනවා. මේ පිළිබඳව එක්සත් නාතීන්ම  

මේශ්ගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සේමුතිය - UNFCCC  - 

කිේමේ මමොෙක්ද? එය  කිසිමසේත් ෙල් 0 දමන්න බැරි ලු. ඒෙට 

කිසිමසේත් ි දහසට ෙරුණු කියන්න බැරි ලු. කිසිමසේත් සමාව 

ඉල් 0ීන්න බැරි ි මය ග ටිෙක් මී ෙමේ පරිසර විදයායයන් 

විසින් මී ෙමේ රානය නායෙයන්ට දීීා තිමබනවා. මමොනවා 

ගැනද මේ කියන්මන්? මේ කියන්මන්0 ගල් 0අඟුරු0 ඩීසල් 00 මපට්රල් 00 

භූමිමතල් 00 සවවාභාවිෙ ගෑසව සහ by-products, රසායි ෙ මබමහත් 

සහ රසායි ෙ මපොමහොර. එදා මග ඨාභය රානපක්ෂ 

නනාධිපතිතුමාට ඕනෑෙම තිබුණා0  මේ රට වස විමසන් මතොර 

මේශ්යක් ෙරන්න.  මතෙ තබා ගන්න0 ඒ මී ෙ සමුළුමේදී 

රටවල් 0 වද0ෙ රානය නායෙයන් මපොමරොන්ුර වුණා0  2030 

මවනමෙොට අපි සියයට  0කින් ගල් 0අඟුරු භාවිතය අඩු ෙරනවා0  

සියයට  0කින් ඩීසල් 00 මපට්රල් 00 භූමිමතල් 00 ගෑසව භාවිතය අඩු 

ෙරනවා;  සියයට  0කින් රසායි ෙ මපොමහොර0 රසායි ෙ 

මබමහත් භාවිතය අඩු ෙරනවා කියීා. මේෙ තමයි ඇත්ත. 

ඉන්නයයාව කිේවා0  ද0 වනමෙොට අපි සේපූර්ණමයන්ම එයින් 

ි දහසව මවනවා කියීා. නමුත්0 මී ෙමේ රානය නායෙයන් 

සියලුමදනා ඒ COP26 සමුළුමේදී කිේවා0 අපි 20 0 වනමෙොට 

මේවායින් ඉවත්  මවනවා කියීා. රසායි ෙ මපොමහොර0 

ෙෘමිනාශ්ෙ ද්රවයවලින් ඉවත්වීම කියන ොරණය සුළුපටු ෙර 

දීතන්න එපා. මී ෙයට මේ වාර්තාව ඉනයරිපත් ෙළ ඒ 

මහාාාර්යවරයා කිේවා0 "පරිසරය හැරිීා අපට ගහන්න පටන් 

අරමගන තිමබනවා" කියීා. ඒෙ තමයි මේ මවීා තිමබන්මන්. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 ෙෘෂි ොර්මිෙ තීන්ුරව මේ 

මී ෙයම ඉල් 0ීන තීන්ුරවක්.  අද නැති වුණත්0 මහට -20300 

20 0- වනමෙොට මුළු මී ෙයම ඒෙ ෙරන්න ඕනෑ මදයක්.  

අවසාන වශ්මයන් මම ඔබතුමාට මේ ොරණයත් කියන්න 

ෙැමැතියි. මෙොවිඩ් මදවන ස්ල් 0ී පැවති අවසවාාමේ දී පාරට 

ගිදීල් 0ීා ද ීනමෙොට අපි මමොෙක්ද ෙමළේ? අපි ෙමළේ මී ෙ 

මසෞතය සශවිධානය කියපු විධියට එන්නත් මදන එෙ. 

එන්නත්ෙරණය අතින් අපි අද මෙොතැනද ඉන්මන්? 

අපි මී ෙමේ පළමුවැි  හයමදනා අතර ඉන්නවා0 
මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි . ඒ ි සා මමොෙද මවීා 
තිමබන්මන්? සශාාරෙයන් බය නැතිව මමහාට එනවා. මේෙ 
මමමහමම ෙරෙවීා ගන්න. මේ කිේටුවටම  අපි 2009දීත් 
ඇදමගන වැටුණා. ඒෙ අමතෙ ෙරන්න එපා. යුේධය එෙ 
පැත්තකින් තිබුණා. අපට තිබුණු සබ්බ සෙීමනාවම නැති වුණා. 
ඒ වාම ම 200ද0 200ය0 2009 ආර්ථිෙ0  මූීය0 මවළඳ0 ආහාර 
අර්බුදයක් මී ෙයට ආවා. අපි ඒ සියල් 0ීට මුහුණ ුරන්නා. අද 
අමේ  උේධමනය සියයට 2 න් උඩට ගිදීල් 0ීා තිමබනවා. එදාත් 
උේධමනය සියයට වයට ගියා. අද සාමානය උේධමනය  සියයට 
ව යි.  එදා සියයට ව2ට ආවා. අමේ විමේශ් විි මය සශචිත - 
foreign exchange reserves -  දීඳිීා ගියා.  හැබැයි0 අපි 20ව0 
මවනමෙොට ආපසු නැඟිේටා. 20ව0 මවනමෙොට  නැඟිේටා. ඒෙ 
අමතෙ ෙරන්න එපා.  අද අමේ දරුවන්ට මුළු මී ෙයම එන්න 
කියනවා. ඉන්නයයාමේ දරුවන්ට එන්න කියන්න බයයි; 
බශ ීාමේශ්මේ දරුවන්ට එන්න කියන්න බයයි; පාකිසවතානමේ 
දරුවන්ට එන්න කියන්න බයයි. ීශොමේ දරුවන්නට එන්න 
කියනවා.  ඒ ි සා ඒ තරේ අඳුරු නැහැ. එමහම දීතන්න එපා. 
අමේ රටට සශාාරෙමය  එනවා. ෙවදාවත් නැති තරේ ආවා. 
විමේශ් ආමය නන ආවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 පසුගිය අවුරුුර අට අරමගන 
බැලුමවොත්0 පසුගිය අවුරුුර අමේ හැම අවුරුේදෙම යුමර පමයන් 
ආසියාවට මඩොීර් ට්රිලියන මදෙක් ඇවිත් තිමබනවා. විමේශ් 
ආමය නන මඩොීර් ිලලියන 20000ක්  ඇවිත් තිමබනවා. එයින් 
මගොඩක් ගිමේ චීනයට. ඒෙ මහ විශ්ාී රටක්. ඊළ ට ගියා0 
ඉන්නයයාවට. ඊළ ට සිශගේපූරුවට0මහොශමෙොශවීට0  වියේනාමයට0  
බශ ීාමේශ්යට ගියා. අපට ආමේ නැහැ. අපට දශ්ම හතරක් ආවා. 
දශ්ම හතරයි0 තුනයි0 මදෙයි අ ් ාමේ. හැබැයි0 පසුගිය අවුරුේමේ 
අපට විමේශ් ආමය නන මඩොීර් ිලලියන ව.2ක් ඇවිත් තිමබනවා0 
මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි . ඒ වැිදවීම කීයද? සියයට ය0ක්. ඒ 
වැිදවීම සියයට ය0ක්. මේ ධනාත්මෙ මේවල් 0  පැත්තෙට දමීා 
ොා ෙරන්න එපා.  

ඉතිහාසමේ ෙවදාවත් නැති තරේ ඇ ලුේ orders දැන් අමේ 
අයට එනවා. අමේ අය ගේමාන මසොයාමගන යනවා0 පුශචි පුශචි 
තැන්වී අතුරු  ැක්ටරි දාීා ඔවුන්ම  orders  ටිෙ හදන්න. ඒ 
ි සා මම ඔබතුමන්ීාට කියන්න ෙැමැතියි0  මෙොවිඩ්-ව9 
වසශගතය  ි සා මී ෙමේ මහා බීවතුන් සියල් 0ී පරානය වුණත්0  
ශ්රී ීශොව එය පාීනය ෙළ බව. ඒෙ ෙමළේ නනාධිපතිතුමා0 ඒෙ 
ෙමළේ මසෞතය බීධාරින්0 ඒෙ ෙමළේ ත්රිවිධ හමුදාව. ඒෙ අමතෙ 
ෙරන්න එපා.   

ඇත්ත0 එෙ පාරටම රසායි ෙ මපොමහොර නවත්වපු එෙ 
වැරනයයි. ඒමෙන් අපට තමයි වැිදමයන්ම බඩට වැුරමණ්. 
නුවරඑළිමේ අපට තමයි වැිදමයන්ම වැුරමණ්. හැබැයි0 එෙක් 
අමතෙ ෙරන්න එපා. ඒ  මවනමෙොට COP26 සමුළුවට 
සවමෙොේීන්තමේ ස්සව වුණු රානය නායෙයන් සියලුමදනාටම 
මී ෙ පරිසර විදයායයන්  අන්තිම රතු ි මේදනය දීීා තිබුණා.   
ෙල් 0 දමන්න බැරි0 සමාවට ොරණා0 ි දහසට ොරණා කියන්න 
බැරි විධියට අන්තිම රතු ි මේදනය දීීා තිබුණා.  "2030 
මවනමෙොට ඔබීා  මේවා භාවිතය සියයට  0කින් අඩු ෙරන්න. 
20 0දී සියයට ව00ක්ම මේවා භාවිතමයන් ඉවත් මවන්න" කියීා 
කිේවා. මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0  මේ සියල් 0ී ීශොමේ සිුර 
වුමණ් විදයාත්මෙ පදනමක් ඇතිව0 නනතාව නයහා බීීා ෙටයුතු 
ෙළ ි සාය කියන ොරණය මතක් ෙරමින් මම  ොාව අවසන් 
ෙරනවා.   

සවතුතියි. 
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 ගරු විදමේල් 0 සුමර්ෂව  මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිද තුනෙ 

ොීයක් තිමබනවා.  

 
[பி.ப. 3.27] 

 

ගරු් වඩිමේල් සුමර්ෂ්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

இன்மறய தினம் நமடசபறுகின்ற மருத்துவக் கட்டமளச் 

ெட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகள் ெம்பந்தமான விவாதத்திபை 

மமையக மக்கள் ொர்பாகக் கைந்துசகாண்டு ஒருெிை விடயங் 

கமளக் குறிப்பிடைாம் என்று நிமனக்கின்பறன்.   
 

 “ எமனமாட்ெித்து ஆகியக் கண்ணும் விமனமாட்ெி  

 இல்ைார்கண் இல்ைது அரண்."  

எத்தமகய சபருமமகமள உமடயதாக இருந்தபபாதிலும், 

செயல்வமகயால் ெிறப்பு இல்ைாதவாிடத்தில் அரண் பயனில் 

ைாததாகும் என்பபத இதன் சபாருளாகும்.   

இன்று இந்த நாட்டிபை மக்கள் வீதியில் இறங்கிப் 

பபாராடிக்சகாண்டிருக்கிறார்கள். விபெடமாக,  மமையகத் 

திபை ெகை நகரங்களும் ஸ்தம்பித்துப் பபாயுள்ளன. இன்று 

எாிசபாருள், பகாதுமம மா, பாண் என அமனத்து அத்தியா 

வெியப் சபாருட்களின் விமைபயற்றம் காரணமாக இந்த 

நாட்டு மக்கள் அமனவரும் பிரச்ெிமனகளுக்கு முகங் 

சகாடுத்துக் சகாண்டிருக்கின்றார்கள்.  

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මන්ත්රීතුමා0 ඔබතුමාට තව විනාිද මදෙෙ ොීයක් 

වැිදපුර ීැමබනවා. ඒ අනුව0 විනාිද පහෙ ොීයක් ඔබතුමාට 

ීැමබනවා.  

 

ගරු් වඩිමේල් සුමර්ෂ්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
මබොමහොම සවතුතියි.  

மமையகப் சபருந்பதாட்ட மக்கள் சதாடர்பில் இந்த 

அரொங்கத்திடம் எந்தவிதமான திட்டமும் இல்மை. 

அதுமாத்திரமன்றி, அவர்களுமடய ெம்பள உயர்வு உட்பட 

அவர்கள் முகங்சகாடுத்துக் சகாண்டிருக்கின்ற பிரச்ெிமனகள் 

ெம்பந்தமாக எவ்வித நடவடிக்மககமளயும் இந்த அரொங்கம் 

எடுக்கவில்மை. காலிமுகத்திடலிபை மக்கள்கூடி பபாராட்டம் 

நடத்திக்சகாண்டிருக்கின்ற இவ்பவமளயிபை, அவர்களுக்கு 

உந்துெக்திமயக் சகாடுப்பதற்காக எங்களுமடய ஒட்டுசமாத்த 

மமையக மக்களும் இன்று வீதிக்கு இறங்கி, மமையக 

நகரங்கள் அமனத்மதயும் ஸ்தம்பிக்கச் செய்திருக்கிறார்கள். 

அந்த மமையக மக்களுமடய குரல் செவிடர்கள்பபால் 

இருப்பவர்களின் காதுகளுக்குக்  பகட்கபவண்டும். வீட்டுக்குப் 

பபாங்கள் என்றால் பபாங்கள்! உங்களுமடய ெபகாதரர் 

கமளயும் இந்த அரொங்கத்தில் உள்ளவர்கமளயும் அமழத்துக் 

சகாண்டு எங்பகயாவது பபாய்த் சதாமையுங்கள்!   
 

[මූලාසනම ් අණ් පරිදි් ඉවත්් කන් ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

எங்களுமடய மக்கமள நிம்மதியாக வாழவிடுங்கள்!   

வறுமமமய ஒழிப்பதற்கு மமையகத்தில் இருக்கின்ற தாிசு 

நிைங்கமள அங்குள்ள சதாழிைற்ற இமளஞர்களுக்குப் 

பிாித்துக் சகாடுக்குமாறு நாங்கள் பைமுமற பகட்படாம். 

ஆனால், யாருபம அதற்குச் செவிொய்க்கவில்மை. அவ்வாறு 

செய்திருந்தால், இன்று இந்த நாட்டிபை விவொயம் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு எமது மக்கள் சதாடர் 

ந்தும் வஞ்ெிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால், 

சபருந்பதாட்டக் கம்பனிகளுமடய சொந்தக்காரர்கள் இந்தப் 

பாராளுமன்றத்தில் அமமச்ெர்களாக இருக்கிறார்கள்; ஜனாதி 

பதியுடன் இருக்கிறார்கள்; பிரதம மந்திாியுடன் இருக் 

கிறார்கள்.   

இன்று அவர்களுக்கு அதீத அதிகாரங்கள் சகாடுக்கப்பட்டு, 

இந்த நாட்டினுமடய சதாழிற் ெட்டங்கள் மீறப்பட்டு, எங்களு 

மடய மக்கள் வஞ்ெிக்கப்பட்டுக் சகாண்டிருக்கிறார்கள். இந்தப் 

சபருந்பதாட்டக் கம்பனிகளுமடய உண்மமயான சொந்தக் 

காரர்கள் யார்?  

இன்று முழு நாட்டிலும் மக்கள் வீதிக்கு இறங்கி எமதச் 

செய்யுமாறு பகட்கிறார்கபளா, அமத இந்த அரொங்கம் செய்ய 

பவண்டும். அதாவது, அரொங்கம் பதவி விைக பவண்டும். "L" 

95 96 

[ගරු  එසව.බී. නයසානායෙ  මහතා] 



2022  අමරේල් 0  19  

boardஇல் உள்ளவர்கமள அமமச்ெர்களாக நியமித்திருக் 

கிறார்கள். அவர்கமள அமமச்ெர்களாக ஏற்றுக் சகாள்வதற்கு 

நாங்கபளா, மமையக மக்கபளா ஆயத்தமில்மை. இன்று 

ெிறப்புத் பதர்ச்ெி சபற்றவர்களும் அனுபவமிக்கவர் களும் 

எங்களுடன் இருக்கிறார்கள். 
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔබතුමාට තව විනාිද මදෙෙ ොීයක් තිමබනවා0 ගරු 

මන්ත්රීතුමා. 

 

ගරු් වඩිමේල් සුමර්ෂ්් මහතා 
(மாண்புமிகு வடிபவல் சுபரஷ்) 

(The Hon. Vadivel Suresh) 
ொி. சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

நான் கடந்த 7ஆம் திகதி இந்தப் பாராளுமன்றத்திபை பபசும் 

பபாது, பாராளுமன்றத்திற்குப் சபாருத்தமற்ற சொற்கமளப் 

பயன்படுத்த பவண்டாசமன தமைமம ஆெனத்தில் அமர்ந்திருந் 

தவர் கூறினார். பநற்று அவர் இராஜாங்க அமமச்ெராகி 

விட்டார். எதற்காக அவர் அவ்வாறு சொன்னார் என்று 

இப்சபாழுதுதான் எனக்குத் சதாிகின்றது. என்னுமடய 

சதாப்புள்சகாடி உறவுகளான மமையக மக்கள் உட்பட இந்த 

நாட்டு மக்களுமடய பவண்டுபகாமள முழுமமயாக ஏற்று 

இந்த அரொங்கம் பதவி விைக பவண்டும் அல்ைது 

பாராளுமன்மறத்மதக் கமைக்க பவண்டும். அதன்பின்னர், 

மக்கள் முடிவு எடுக்கட்டும்! இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இவ்வளவு 

பிரச்ெிமனகள் இருக்கின்றன என்று சதாிந்தால், அவர்கள் வீதி 

வீதியாகப் பபாராடுகின்றார்கள் என்றால், ஏன் நீங்கள் 

இன்னும் ஆட்ெியில் இருக்கிறீர்கள்.  

இன்று மமையகத்திலுள்ள மாணவர்களுமடய கல்வி 

நடவடிக்மககள் அமனத்தும் ஸ்தம்பித்து இருக்கின்றன. 

இதனால், ெிறந்த முமறயில் கல்வி கற்றுவருகின்ற 

மாணவர்களுமடய முன்பனற்றத்துக்கு இந்த அரொங்கம் 

முட்டுக்கட்மடயாக இருக்கின்றது. அதுமாத்திரமன்றி, இந்த 

நாட்டில் வாழுகின்ற ெிறுவர்கள் உட்பட அமனத்து 

மக்கமளயும் கடனாளிகளாக ஆக்கியிருக்கின்றது. ஒரு 

குடும்பத்தின் நைனுக்காக முழு நாட்மடயும் நாெமாக்கியவர் 

கமள உடனடியாக வீட்டுக்குச் செல்லுமாறு நாங்கள் 

பகட்டுக்சகாள்கிபறாம். மமையகத்திபை இருக்கின்ற 

எங்களுமடய மக்களின் பிரச்ெிமனகமளத் தீர்ப்பதற்கு 

எந்தவிதமான நடவடிக்மககளும் இந்தச் ெமபயினூடாக 

எடுக்கப்படவில்மை. அதற்கு என்ன காரணம்? எனக் 

பகட்கிபறன். நீங்கள் நடாத்திக் காண்பிக்காவிட்டால், மிக 

விமரவில் நாங்கள் நடாத்திக் காண்பிப்பபாம். இன்று நீங்கள் 

தனியாருக்காகப் பபாராடி மமையக மக்கமள வஞ்ெித்துக் 

சகாண்டிருப்பதால், மமையகத்திற்சகன பவசறாரு வியூகத்மத 

அமமத்துக்சகாள்ள பவண்டிய ஒரு நிமைமமக்கு நாங்கள் 

தள்ளப்பட்டிருக்கிபறாம் என்பமத இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் நான் 

கூறிமவக்க விரும்புகின்பறன்.  

இந்த நாட்டிபை வறுமமயில் இருக்கின்றவர்கள் மமையக 

மக்கள்! ெிை மாதங்களுக்கு முன்பு 105 ரூபாவாக இருந்த ஒரு 

கிபைாகிராம் பகாதுமம மாவின் விமை படிப்படியாக 

அதிகாிக்கப்பட்டு, தற்சபாழுது 260 ரூபாயாக இருக்கின்றது. 

அதாவது, இன்று அதன்விமை 40 ரூபாவால் அதிகாிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றது. எந்தக் காைத்தில் அதன் விமைமய ஒபர 

தடமவயில் 40 ரூபாவால் அதிகாித்தார்கள்? எனபவ, எங்களு 

மடய மக்கமள வஞ்ெிக்கின்ற இந்தத் தீய செயற்பாடுகளுக்கு 

மமையக மக்கள் ொர்பாக எனது முழுமமயான கண்டனத்மத 

இந்தச் ெமபயிபை சதாிவித்து, விமடசபறுகின்பறன். நன்றி. 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මසල් 0වරානා ෙමජ්න්ද්රන් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිද 

පහෙ ොීයක් තිමබනවා.  

 

[பி.ப. 3.32] 

 

ගරු් මසලවාජාා් කමේන්ද්රන්් මහතා 
(மாண்புமிகு செல்வராொ கபஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கபள, 

இன்மறய தினம் மருத்துவக் கட்டமளச் ெட்டத்தின் கீழான 

ஒழுங்குவிதிகள் சதாடர்பான விவாதம் இங்பக நமடசபற்றுக் 

சகாண்டிருக்கின்றது. கடந்த ஒன்றமர வருட காைமாக 

நாங்கள் வட மாகாணத்தினுமடய சுகாதார நிமைமமகள் 

சதாடர்பாக இங்பக பிரஸ்தாபித்து வருகிபறாம். அதன்பபாது, 

வட மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய சபாிய மவத்தியொமை 

யான யாழ்ப்பாண பபாதனா மவத்தியொமையில் நிைவுகின்ற 

பற்றாக்குமறகள் சதாடர்பாகவும் நாங்கள் பை தடமவ இங்பக 

பிரஸ்தாபித்திருக்கிபறாம். அவ்மவத்தியொமையில் நிைவு 

கின்ற தாதியர், சுகாதாரத் சதாண்டர்கள் மற்றும் neurosurgical 

வெதிகள் பற்றாக்குமற காரணமாக இதய மற்றும் நரம்பியல் 

ொர் ெத்திரெிகிச்மெகளுக்காகப் பல்ைாயிரக் கணக்கானவர்கள் 

காத்திருக்கிறார்கள். அங்கு பெமவயாற்றுகின்ற மவத்திய 

நிபுணர்களும் தாதியர்களும் 24 மணி பநரமும் அர்ப் 

பணிப்பபாடு பெமவயாற்றுகிறார்கள். எனினும், அங்கு 

நிைவுகின்ற பற்றாக்குமற காரணமாக சபருமளவான 

ெத்திரெிகிச்மெகள் பமற்சகாள்ளப்படாமல் இருக்கின்றன. 

தமைப்பகுதியில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி, ெத்திர ெிகிச்மெ 

செய்வதற்குக் காத்திருப்பவர்கள் காைதாமதம் காரணமாக 

மீளமுடியாத நிரந்தரமான பாதிப்புக்களுக்கு உள்ளாகின்ற ஒரு  

நிமைமம இருக்கின்றது.  

அபதபபான்று, ஏமனய பிாிவுகளிலும் அவெர ெத்திர 

ெிகிச்மெகள் பமற்சகாள்ளப்பட பவண்டியவர்கள் காைம் 

பிந்துகின்ற காரணத்தால் மிக பமாெமான பாதிப்புகளுக்குள்ளா 

கின்ற நிமைமமகள் நீடித்துக்சகாண்டிருக்கின்றன. அங்பக 

கிட்டத்தட்ட 2,000 தாதியர்கள் பற்றாக்குமறயாக இருக்கிறார் 

கள். ஆகபவ, இந்தப் பற்றாக்குமற உடனடியாக நிவர்த்தி 

செய்யப்பட பவண்டும். குறிப்பாக, நரம்பியல் பிாிவில் 

இருக்கக்கூடிய ெத்திரெிகிச்மெொர் பணிகமளச் செய்வதற்கும் 

இரத்த சுத்திகாிப்புப் பிாிவில் ஒபரபநரத்தில் அதிகளவானவர் 

கமளச் சுத்திகாிப்புச் செய்வதற்குத் பதமவயான 

பவமைகமளச் செய்வதற்கும் தாதியர் பற்றாக்குமற மிகப் 

சபருமளவிபை நிைவுகின்றது. அங்பக தாதியர்கமளப் 

சபற்றுக்சகாள்ள முடியாதளவிற்கு தாதியர் ஆட்பெர்ப்பு 

நமடமுமறகள் இமடஞ்ெைாக இருக்கின்றன. இதுசதாடர்பாக 

கடந்த மாதம் நமடசபற்ற சுகாதார அலுவல்கள் பற்றிய 

அமமச்சுொர் ஆபைாெமனக் குழுக்கூட்டத்தில் எங்களுமடய 

கட்ெித் தமைவரும் நானும் பிரஸ்தாபித்திருந்பதாம். அதன் 

பபாது, அதுசதாடர்பாக விபெட கூட்டசமான்மறக் 

கூட்டுவதாகச் சொல்ைப்பட்டது. தயவுசெய்து, இந்த 

விடயங்கள் சதாடர்பாக உடனடியாக நடவடிக்மக எடுக்க 

பவண்டுசமன்று இந்த இடத்திபை பகட்டுக்சகாள்கின்பறன்.  

அடுத்ததாக, 1988ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீைங்கா அரெ பயங்கர 

வாதத்திற்கு எதிராக 31 நாட்கள் உணவருந்தாது, உண்ணா 

பநான்பிருந்து எங்களுமடய பதெத்திற்காக உயிர்த்தியாகம் 

செய்த அன்மன பூபதியினுமடய நிமனவு நாள் இன்றாகும். 

இந்நாளில் வட, கிழக்குத் தாயகசமங்கும் மக்கள் அந்த 
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நிமனபவந்தமைச் செய்வது வழமமயாகும். மட்டக்களப்பிபை 

அவருமடய கல்ைமற இருக்கின்றது. அவர் 9 பிள்மளகளு 

மடய தாய். அவருமடய பிள்மளகள் அந்தக் கல்ைமறக்குச் 

சென்று அஞ்ெலி செலுத்த முடியாதளவுக்கு உங்களுமடய 

காவல்துமறயினர் நீதிமன்றத்மதப் பிமழயாக வழிநடத்தி 

தமடயுத்தரமவப் சபற்றிருக்கிறார்கள். உங்களுமடய 

ெனாதிபதியினதும் அரொங்கத்தினதும் ஆளுமமயற்ற, 

பமாெடித்தனமான நடவடிக்மககளால் இன்று நாடு ஓர் 

அழிவுக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இவ்வளவு பாதாளத்தில் 

நாடு வீழ்ந்து கிடக்கின்ற நிமைமமயிலும்கூட, தமிழர்களுக்கு 

எதிரான ஒடுக்குமுமறகமள நீங்கள் மகவிடுவதற்குத் தயாராக 

இல்மை. அது எந்தக் கட்ெிமயச் பெர்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் 

ொிபய! இன்று நான் முழுபநரமும் அவதானித்துக் 

சகாண்டிருந்பதன். தமிழர்களுமடய உயிராக இருக்கக்கூடிய, 

தமிழர்களுமடய வாழ்வுக்காகத் தன்னுமடய உயிமரத் 

தியாகம் செய்த அன்மன பூபதியினுமடய அந்த 

நிமனபவந்தமைச் செய்வமதத் தடுப்பதற்கு காவல்துமறயினர் 

என்ன அடிப்பமடயில் தமடயுத்தரமவப் சபற்றார்கள் என்பது 

சதாடர்பாக எந்த ஓர் எதிர்க்கட்ெி உறுப்பினரும் இங்கு 

பிரஸ்தாபிக்கவில்மை. உங்களுமடய மக்களுக்கு காவல்துமற 

அடிக்கப்பபாகிறது என்று சொல்லி நமடசபறப்பபாகின்ற 

ெம்பவங்களுக்காக இங்பக குரசைழுப்புகின்றீர்கள். எங்களு 

மடய மக்கள் தங்களது தாமய நிமனவுகூருவமதத் தடுப் 

பதற்கும் எங்களுமடய குரல்வமளமய நசுக்குவதற்கும் தான் 

உங்களுமடய நீதித்துமற சதாடர்ந்தும் பயன்படுத்தப்படு 

கின்றது. இந்தக் காமடத்தனத்மத நிறுத்திக்சகாள்ளுங்கள்!   

இந்த அரொங்கமும் ெனாதிபதியும் பதவி விைக பவண்டும். 

நாங்கள் அது சதாடர்பான பிபரரமணயில் மகசயாப்ப 

மிட்டிருக்கிபறாம். ஆனால், ஒன்மறச் சொல்கிபறன். இவர்கள் 

சென்று புதியவர்கள் வந்தாலும், நிமறபவற்று அதிகார 

ெனாதிபதி முமறமமமய நீங்கள் ஒழித்தாலும், உங்களுமடய 

நாட்மட உங்களால் கட்டிசயழுப்ப முடியாது. முதலில் நீங்கள் 

இந்த நாட்டினுமடய அரெ கட்டமமப்மப மாற்றியமமக்க 

பவண்டும்; ஒற்மறயாட்ெி முமறமமமய ஒழிக்க பவண்டும்; 

தமிழ்த் பதெத்மத அங்கீகாித்த அடிப்பமடயிைான ஒரு 

ெமஷ்டிக் கட்டமமப்மபக் சகாண்டுவர பவண்டும். 

அப்சபாழுதுதான் புைம்சபயர்ந்த தமிழர்களுமடய சபாருளா 

தாரத்மத இந்த நாட்டிற்குள் சகாண்டு வரமுடியும். 

அதன்மூைம்தான் இந்த நாடு சபாருளாதார ாீதியாக 

முன்பனறக்கூடியதாக இருக்கும். தயவுசெய்து, எங்களுமடய 

ஆபைாெமனகமள இப்சபாழுபதனும் உள்வாங்குங்கள்! 
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

දැන් ොාව අවසන් ෙරන්න0 ගරු මන්ත්රීතුමා. 

 
ගරු් මසලවාජාා් කමේන්ද්රන්් මහතා 
(மாண்புமிகு செல்வராொ கபஜந்திரன்)  

(The Hon. Selvarajah Kajendren)  

Sir, please give me one more minute.  

பகாட்டாபய ராஜபக்ஷ அவர்கள் தன்னுமடய தவறுகளுக் 

காக இன்று மன்னிப்புக் பகட்டிருக்கிறார்.  இன்று ஊடகங்கள் 

பார்த்துக்சகாண்டிருக்கின்றசபாழுது, ஒட்டு சமாத்த எதிர்க் 

கட்ெியினரும் மக்களின் நைனுக்காகக் குரல் சகாடுக்கின் 

றார்கள். நாங்களும் அம்மக்களுக்காகக் குரல் சகாடுக்கி 

ன்பறாம்; உங்களுமடய பதெத்தினுமடய ஜனநாயகத்திற்காகக் 

குரல்சகாடுக்கின்பறாம். ஆனால், இறுதி யுத்தம் நமடசபற்ற 

பிரபதெத்திலிருந்து ஊடகவியைாளர்கமள யும் ெர்வபதெ 

சதாண்டு நிறுவனங்கமளயும் சவளிபயற்றி விட்டு, 

பயங்கரவாதத் தமடச் ெட்டம் என்ற அந்தக் சகாடிய 

இருட்டமறச் ெட்டத்திற்குள் நின்றுசகாண்டு, ஒன்றமர 

இைட்ெம் மக்கமள எவ்வளவு சகாடூரமாகக் சகான்று 

குவித்திருப்பார் இந்த பகாட்டாபய ராஜபக்ஷ  

 
[මූලාසනම ් අණ් පරිදි් ඉවත්් කන් ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

என்பமத நீங்கள் ஒரு கணம் ெிந்தித்துப் பாருங்கள்! அந்தக் 

குழந்மதகள் மருந்துகள் இல்ைாமல், உணவில்ைாமல் 

சகால்ைப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பமதச் ெிந்தித்துப் பார்க்க 

பவண்டும் என நான் ெிங்கள மக்களிடம் அன்பாகக் பகட்டுக் 

சகாண்டு விமடசபறுகின்பறன். நன்றி. வணக்கம்.   
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
ගරු උපුල් 0 මමහේන්ද්ර රානපක්ෂ මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාිද 

දහයෙ ොීයක් තිමබනවා. 

 
[අ.භා. 3.3ය] 

 

ගරු් සපුල් මමහේන්ද්ර් ාජාපක්ෂ් මහතා 
(மாண்புமிகு உபுல் மபஹந்திர ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 නවෙ මන්ත්රීවරමයකු 

වශ්මයන් මීට අවුරුුර එෙහමාරෙට පමණ මපර මා මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ මගොඩක් බීාමපොමරොත්තු ඇතිව. 

විමශ්ේෂමයන්ම ගේපහ නයසවත්රික්ෙය ි මය නනය ෙරමින් මම මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ ොටවත් ෙේපේ දීීාවත්0 බඩු මලු 

මබදීාවත් මනොමවයි. සවවෙැමැත්මතන්ම නනතාවට ඕනෑ වුණා0 

රා මේීයය සභාමේ සභාපති වශ්මයනුත්0 පළාත් සභා මන්ත්රීවරමයකු 

වශ්මයනුත් ෙටයුතු ෙළ මා පාර්ලිමේන්තුවට එවන්න. අපි 

මබො මහොම ෙැමැත්මතන් පාර්ලිමේන්තුවට ආවා. නමුත් මට 

පාර්ලිමේන්තුවට ආවාට පසුව දීමතනවා0 අපි දීතනවාට වඩා මේ 

පාර්ලිමේන්තුව මවනසව බව. මන්ත්රීවරුන්ම  හැසිරීේ නයහා 

බැලුවත්0  පාර්ලිමේන්තුමවන් ගන්න තිමබන්මන් මමොනවාද 

කියන ොරණය නයහා බැලුවත් සමහර මවීාවට මට දීමතනවා0 

මේ පාර්ලිමේන්තුව කියන උත්තරීතර තැනද කියීා. නමුත් මට 

දීමතන හැටියට ශ්ක්ර මදවියන් මේ පාර්ලිමේන්තුවට ආවත් 

අන්තිමට "මහොරා" කියන වානය අහීා තමයි මමතැි න් යන්න 

මවන්මන්.   

අපි පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ සේභාවමයන් නනතාවට මසේවය 

ෙරන්න. හැබැයි0 මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ඉන්න ගරු 

මන්ත්රීතුමන්ීාම අමනක් මන්ත්රීතුමාට "මහොමරක්" කියීා 

ආමන්්ණය ෙරමින් තමයි ෙටයුතු ෙරන්මන්. නැත්නේ 

"තක්ෙිදමයක්" කියීා තමයි තවත් මන්ත්රීවරමයකුට 

ආමන්්ණය ෙරන්මන්. මහනන ාන්දමයන් මන්ත්රීවරමයකු මීස 

පත්මවීා පාර්ලිමේන්තුවට ආපු අපිම අි ක් මන්ත්රීවරයාට  

මහොරා0  තක්ෙිදයා කියීා ොා ෙරමින් එය සමානගත ෙරනවා. 

සමානමේ මිි සවසු අපට අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීතුමන්ීා වශ්මයන් 

මනොමවයි0 ගරු-සරු ෙරන්මන්.  අපි මහොරු හැටියට හශවඩු ගහන 

එෙ තමයි මිි සවසු ෙරන්මන්. මේෙ අද සමාන මේදවාාෙයක් 

බවට පත්මවීා තිමබනවා. මහනනතාව ි මය නනය ෙරමින් 

ාන්ද ස00000ක්0 ද00000ක්0 ය00000ක් අරමගන පාර්ලිමේන්තුවට 

ආවාත් ඒ මගෞරවයවත් ස්ෙ ගන්න අද මේ පාර්ලිමේන්තුමේ ගරු 

99 100 

[ගරු  මසල් 0වරානා ෙමජ්න්ද්රන්  මහතා] 



2022  අමරේල් 0  19  

මන්ත්රීතුමන්ීා ෙටයුතු ෙරීා නැහැ. ඒ ි සා අද පවතින 

තත්ත්වය තුළ අපට ෙරන මා දනා කිරීේ0 ඇඟිලි නයගු කිරීේ බහුී 

මවීා තිමබනවා. මේ හැම මදයටම වග කියන්න ඕනෑ  මේ 

පාර්ලිමේන්තුව.  පාර්ලිමේන්තුව තුළ විනය0 සදාාාරය0 දීක්මීම 

තිබුණා නේ0 පාර්ලිමේන්තුව තුළ අමේ මගෞරවය ස්කුණා නේ 

සමහර විට පිටින් ඉන්න මෙමනක් අපට ඇඟිල් 0ී නයගු ෙරන එෙක් 

නැහැ. නමුත් අපි මේ හැම මදයම විඳ දරා ගන්න ඕනෑ. ඒ ි සා අ පි0 

අමේ මගෞරවය  මුලින්ම ආරක්ෂා ෙර ගන්න ඕනෑ. මහනන 

ි මය ජිතමයකු වශ්මයන් අපට තිමබන තැන මමොෙක්ද0 ඒ 

මගෞරවය අපි ආරක්ෂා ෙර ගන්මන් මෙොමහොමද කියන තත්ත්වය 

තුළ අපි ෙටයුතු ෙළ යුතුයි කියීා මම විශ්වවාස ෙරනවා . 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 රටෙ සශවර්ධනය මි න 

ඒෙෙ වශ්මයන් අපි ඉසවමෙ මල් 0 ගිය ොීමේ ලිේමේ0 ඒෙ පුේගී 

ආදායම0 නාතිෙ ි ෂවපානයතය0 උපමත්දී ආයු අමේක්ෂාව කියන 

ෙරුණු. අද වනවිට මී ෙමේ රටවී සශවර්ධනය මි න 

ඒෙෙයක් වශ්මයන් මිි සුන්ම  "සතුට" කියන ඒෙෙය පාවි්ඡචි 

ෙරනවා. අද වනමෙොට මේ රමේ මිි සවසු   ෙවුරුවත් සතුටින් 

නැහැ. හැබැයි0 මමගන් ෙවුරු මහ  ඇහුමවොත් සතුටින් ඉන්නවාද  

කියීා0 මමත් සතුටින් මනොමවයි ඉන්මන්  කියීා මම කියනවා. 

රටෙ සශවර්ධනමේ රධානම ඉීක්ෙයක් වන "සතුට" අපි 

හැමම මගන්ම අද ගිලීහී ගිදීල් 0ීා තිමබනවා. වැඩක් ෙරන්න 

තිමබන මවීාමේ අද අමේ තරුණයන්0 වැිදදීටියන්0 ගුරුවරු -හැම 

මෙනාම- එක්මෙ  මප ලිමෙ0 උේමඝ ෂණයෙ එමහම නැත්නේ 

මෙොමහේ මහ  මපට්රල් 0 මප ලිමෙ. ඒවාත් එක්ෙ මිි සවසු 

ආමේගමවීා0 රාණ්ඩමවීා. අද විවිධ ෙීහොරී තත්ත්ව 

ඇතිමවීා තිමබන ි සා මිි සුන්ම  සතුට නැතිමවීා ගිදීල් 0ීා 

තිමබනවා. මිි සවසු ඉන්මන් අමනොට පරිභව ෙරන්න. එමහම 

නැත්නේ රාණ්ඩත්වමයන් මදොසව කියන්නයි.  එමහමත් නැත්නේ  

මහොරා කියීා ෙෑ ගහන්න; මහනන ි මය ජිතයන්ම  මගවල් 0 වට 

ෙරන්න. මේ තත්ත්වය අද ඇතිමවීා තිමබන ි සා 

පාර්ලිමේන්තුව වශ්මයනුත්0 අමේ රමේ නායෙයා වශ්මයනුත්0 

අමේ මහ නනතාව ම  ි මය ජිතයන් වශ්මයනුත් අපට වගකීමක් 

තිමබනවා0 නනතාව පත්මවීා තිමබන අසහනමයන් මුදා ගැනීම 

මවනුමවන් අපි 22  මදනාම එෙතුමවීා  මේ රට මවනුමවන් 

ෙටයුතු ෙරන්න. මේ හැම මදයටම වග කියන්න ඕනෑ0 අද ඉන්න 

පාීෙයන්වත් -අමේ මග ඨාභය රානපක්ෂ මැතිතුමාවත්0 

අගමැතිතුමාවත්- අපිවත් මනොමවයි.   

1948 අවුරුේමේ අපට ි දහස ීැබුණා. ව9දද අවුරුේමේ මේ 

රටට විවෘත ආර්ථිෙය හඳුන්වා ුරන්නා. මේ දක්වා මේ රට ඉනයරියට 

ගමන් ෙරීා තිමබනවා. විවිධ ොී පරි්ඡමේද ගත ෙරීා අද 

දක්වා මේ රට ඇවිල් 0ීා තිමබනවා. ොීයක් තිසවමසේ මෙරුණු යේ 

යේ මේවල් 0වී වූ දීරවීම තමයි අද රසාරණයමවීා0 පුපුරා 

ගිදීල් 0ීා තිමබන්මන්. අපි හැමම ම මේෙට වග කියන්න ඕනෑ. 

අගමැතිතුමා සහ නනාධිපතිතුමා කියනවා0  ඕනෑ මෙමනක් මේ 

ආණ්ඩුව භාරමගන ෙරන්න0 වව3 බහුතරය මපන්වන්න කියීා. 

ඉතින් ඇයි ෙවුරුවත් මේ ආණ්ඩුව භාර ගන්මන් නැත්මත්? ඇයි0 

මේෙට ෙවුරුවත් වග කියන්මන් නැත්මත්? අපි හැමම ටම ඒ 

සේබන්ධ  වගකීමක් තිමබනවා. මේ රශ්වන ි සා අද අමේ රමේ 

දරුවන්ම  අධයාපනය  ිලඳ වැමටනවා.   සාමානය නන ජීවිතය ිලඳ 

වැටිීා තිමබනවා.  

ඒ ි සා අපි හැමම ටම පාර්ලිමේන්තුව  වශ්මයන් වගකීමක් 

තිමබනවා. මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මමන්න මේ තත්ත්වය 

සමනය ෙරන්න අපට ෙරන්න පුළුවන් මමොනවාද? අමේ මිි සුන් 

විඳින මේ ුරක්ත මද මනසවසවීට උත්තර මසොයා මදන්න පුළුවන් 

නේ0  ඒෙ අමේ වගකීමක් විධියටයි මා විශ්වවාස ෙරන්මන්.  

අපි මේ තත්ත්වය ගැන මමමහම ොා ෙළත්0 අපට අමතෙ 

ෙරන්න පුළුවන්ෙමක් නැති මදයක් තිමබනවා. මේ මී ෙමේ 

මම  තාත්තාවත්0 ඔමබ් තාත්තාවත්0 අමේ තාත්තීාම  

තාත්තීාවත් -සීයීාවත්- අහීා නැති වසශගතයක් තමයි මෙොවිඩ් 

වසශගතය කියන්මන්. මේ වාම  වසශගතයක් මී ෙමේ පවතිේදී0 

එම මග ලීය වසශගතයට අමේ රටත් මුහුණ ුරන්නාට පසුව එයින් 

අපම  ජීවිතවීට ඇති වුණු අවදානමින් අප ගීවා ගත් ි සා0 අද 

අපි ජීවත් මවමින් ෙටයුතු ෙරනවා. ඒ වාම ම මී ෙය ආර්ථිෙ 

අර්බුදයෙට මුහුණ දී තිමබන මේීාමේ අමේ මේ පුශචි ූෂපතත් ඒ 

ආර්ථිෙ අර්බුදයට මුහුණ දීීා තිමබනවා. ඒ ි සා අපට මේ 

ෙරුණු ොරණා එක්ෙ ෙටයුතු ෙරන්න සිේධ මවනවා.  

ඒ වාම ම අපි ෙල් 0පනා ෙළ යුතු තව මදයක් තිමබනවා. මේ 

 රමේ නනාධිපතිතුමා පත් වුණාට පසු  විමශ්ේෂමයන්ම නවෙ 

මන්ත්රීවරයකු වශ්මයන් මම දීතුවා0 මේ රමේ නාතිෙ ආරක්ෂාව 

මහොඳ තත්ත්වමේ තිමබනවා0 ස9 ීක්ෂයෙ ාන්දය ගත් 

නායෙමයක් රටට ඉන්නවා0  සුවිශ්ාී වැඩ මෙොටසක් ෙරන්න  

පුළුවන් රනයක් අපට  තිමබනවා කියීා. තරුණ මන්ත්රීවරුන් 

වශ්මයන් අපට එමහම වුවමනාවක් තිබුණා; අපට එමහම හැඟීමක් 

තිබුණා. ඒ හැඟීමත් එක්ෙ තමයි අපි පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ.  

නමුත් ඒ සියල් 0ී ඇති වූ  වසශගතය හා මේ තිමබන ආර්ථිෙ 

තත්ත්වය තුළ යේ රමාණයකින් ිලඳ වැටී තිමබනවා. හැබැයි0 අපි 

ජීවත් මවීා ඉන්නවා. ඒමක් මගෞරවය අපි අමේ නනාධිපතිතුමාට0 

ආණ්ඩුවට මදන්න ඕනෑ.  

අපි සමානය නයහා බීන මෙොට0 හැම තිසවමසේම 

මේශ්පාීනයයන්ට ඇඟිල් 0ී නයගු ෙරන බව අපට මපනී යනවා. 

මේශ්පාීනයයන්ට මහොරු කියනවා. හැබැයි0 අපි මේ රමේ 

අතීතය නයහා බීන මෙොට0 මේ රට අද තිමබන තත්ත්වයට නයයුණු 

මවන්න0 මේ රමේ යේ ඉනයකිරීේ මවන්න0 මේ රමේ යේ කිසි 

සශවර්ධනයක් මවන්න  මමොන තරේ මේශ්පාීන මැනයහත්වීේ 

මවන්නට ඇතිද0 මේ රමේ පාර්ලිමේන්තුව ඒවාට මමොන තරේ 

ෙටයුතු ෙරන්නට ඇතිද කියා අපට දීමතනවා. ඒ ි සා 

මේශ්පාීනමේ සිටින්මන් මහොරුය0 තක්ෙිදය  කියනවාට වඩා0 

මේශ්පාීනයයා හරහා රටට0 සමානයට වුණු මේවල් 0 මබොමහ  

තිමබන බවත් දකින්න ඕනෑ. අපි ඒවා ගැන ෙල් 0පනා ෙරන්නට 

ඕනෑ.  

හැබැයි0 ඒ අතර අපි මත්රුේ ගත යුතු මදයක් තිමබනවා. 

සමාන මසේවය ෙරන්නට එනවා නේ0  මේශ්පාීනයට එනවා නේ 

අපි හැමම ම මත්රුේ ගන්න ඕනෑ0 මීොව පහළ වුණු බුුර 

හාමුුරරුවන්ටත් එදා ගල් 0 මපරළන්න මදේදත්ීා සිටි බව.  මජ්සුසව 

රිසවතුසව වහන්මසේ කුරුසියට තියීා ඇණ ගැහුවා. මහත්මා ගාන්ධි 

අවිදීශසාවාදමේ පියා කියීා හැඳින්වූවාට එතුමාට මවිද තියීා 

මරා දැමූ බව ඔබතුමන්ීා දන්නවා. ෙේෙරුවන්ම  දරුවන් වන 

අපි අද මේ පාර්ලිමේන්තුව ි මය නනය ෙරනවා. එදා 

එසව. ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායෙ ශ්රීමතාණන් ස -මවද-ගුරු-

මගොවි-ෙේෙරු බීමේගය ි ර්මාණය ෙළා. නමුත් එදා -ව9 9දී- 

එතුමාට මවිද තිබ්බා. ඒ වාම ම මාතාවක් වශ්මයන් ෙවුරුත් 

හඳුන්වන සිරිමාමව  බණ්ඩාරනායෙ මැතිි ය මේ රටට ෙරන්න 

හදපු මේීයය විේීවය ෙරන්න එතුමියට ඉඩ ුරන්නා නේ0 අද මේ 

තත්ත්වය අපට ඇති මවන්මන් නැහැ. අත්තනගල් 0ී ආසනය 

ි මය නනය ෙරමින් පාර්ලිමේන්තුමේ ඉඳගැනීමේ අයිතියත් එදා 

එතුමියට අමහ සි ෙළා. ඒ විතරක් මනොමවයි0 මහමපොළ 

ශිෂයත්වය හඳුන්වා ුරන් ඇතුීත්මුදලි මැතිතුමන්ීා0 මහවැලි 

වයාපාරය හදපු ගාමිණී නයසානායෙ මැතිතුමන්ීා කියන මේ හැම 

මෙමනකුටම එක්මෙ  මහොරු කිේවා0 එක්මෙ  පගා ගත්තා 

කිේවා0 එක්මෙ  මරා දැේමා0 එක්මෙ  ාරිත ඝාතනය ෙළා. පක්ෂ 

මේදයක් නැතිව ුරේපත් මිි සවසු මවනුමවන් හඬක් නැගුවා වුණත් 

මරේමදාස නනාධිපතිතුමා මහ පාමර් මරා දැේමා. ඒෙ තමයි 

සවවභාවය. රටට0 මී ෙයට වැඩක් ෙරන්න ආවා නේ0 ඒ 

මනුසවසයා එක්මෙ  ාරිත වශ්මයන් ඝාතනය ෙරනවා0 එක්මෙ  

101 102 



පාර්ලිමේන්තුව 

ඔහුට ජීවිතමයන් වන්නය මගවන්න සිේධ මවනවා. මේ රමේ 

සිශහීමය  අවනය මවයේ කියීා සිශහීයන් නැඟිේටවපු අනගාරිෙ 

ධර්මපාීතුමාටත්  "මහොරා" කියන ීාශානය ගහීා තමයි මේ 

රටින් පන්නා දැේමේ. ඒ මේ තමයි අද මේ අය ෙරන්මන්.  

අපි ෙල් 0පනා ෙරන්නට ඕනෑ0 මේ රමේ නනාධිපතිතුමා 

කියන්මන් ෙවුද කියීා. මේ රමේ ආරක්ෂෙ මල් 0ෙේවරයා 

වශ්මයන් ෙටයුතු ෙළ එතුමා මේ රමේ තිබුණු වර්ගවාදී යුේධය 

අවසන් ෙරන්න ෙටයුතු ෙළා. ඒ මහේතුව ි සා මහ පිරිසක් 

එතුමාට  අෙමැත්තකින් ඉන්නවා. තවත් යේ යේ නාතිවාදී මිි සවසු 

එතුමාට අෙමැත්මතන් ඉන්නවා; රතිපාක්ෂිෙමය  අෙමැත්මතන් 

ඉන්නවා. මේ සියලුමදනා එෙ තැනෙට එෙතු මවීා එතුමාට 

"මහොරා" මල් 0බීය ගහනවාට වඩා0 එතුමාමගන් යේ අතපසුවක් 

මවීා තිමබනවා නේ0 සාේඡාා මේසයෙට ගිදීල් 0ීා සාේඡාා 

ෙරීා මේ රමේ අමේ අනාගත දරුවන් මවනුමවන් අමේ වගකීම 

ඉටු ෙරන්න ඕනෑ කියන එෙයි මා විශ්වවාස ෙරන්මන්. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 එළිමේ සිටින අමේ 

මහනනතාව දීතනවා ඇති0 පාර්ලිමේන්තුමේදී අපි මහොඳ සැප 

විඳිනවා කියීා. පාර්ලිමේන්තුමේ තිමබනවා0 ගෘහය ොරෙ 

සභාවක්. හැම මෙනාම පාර්ලිමේන්තුමේ ෙෑම මේී පිළිබඳව 

ොා ෙරනවා නේ0 ගෘහය ොරෙ සභාව ස්සව ෙරන්න. ස්සව ෙරීා 

ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න. අපි රානය මසේවමේ ස්කියාව ෙරන 

ොීමේ මගදරින් බත් මුී බැඳමගන ගිමේ. මම  මන නාත් 

මසේවයට යනමෙොට මගදරින් බත් මුී බැඳමගන යන්මන්. එමහම 

නේ0 පාර්ලිමේන්තු මසේවෙයන්ටත් බත් මුීක් බැඳ මගන එන්න 

පුළුවන්. අපටත් පුළුවන් ෙමඩන් ොීා0 මගදරින් උණු වතුර 

මබ තීයක් මගනැල් 0ීා මහ  මබොන්න. මම රාමේීයය සභා 

සභාපති වශ්මයන් ෙටයුතු ෙළ ොීමේ මගදරින් මගි යපු බත් 

එෙ ොීා තමයි රාමේීයය සභා සභාපතිෙම ෙමළේ.  

අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවට එන්මන් ෙෑම ෙන්නවත්0 මවනත් 

අවශ්යතාවෙටවත් මනොමවයි. මහනනතාව අප පත් ෙළා0  අමේ රට 

මවනුමවන්0 අමේ රමේශ් මවනුමවන් යේකිසි මසේවයක් ෙරන්න. 

අපි ඒ මසේවය සඳහා එනවා මිසක් ෙෑම ෙන්න එන ගමනක් 

මනොමවයි0 මේ. අපි ඒෙ නනතාවට මත්රුේ ෙරීා කියන්නට 

ඕනෑ. ඒ වාම ම0 විගණනය  සේබන්ධමයන්  රශ්වනයක් තිමබනවා 

නේ අපි කියන්මන් රාමමයන් අප විගණනයට ීක් ෙරන්න 

කියීායි. අපි අලුතින් ආපු මන්ත්රීවරු. තවම අමේ හැඩය මවනසව 

මවීා නැහැ. ඒ ි සා  ඉසවමසල් 0ීා අප විගණනය ෙරීා0 රටට 

කියන්න0 මමන්න මේ  මන්ත්රීතුමා මමමහමයි කියීා. මේ 

අවිි ශ්වචිත මවීාමේ පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිමයොත්0 මේ 

අවිි ශ්වචිත මවීාමේ අප මගදර යන්න සිේධ  වුමණොත්0  අපි 

මගදරින් ආපු විධියටම මගදර යන්න ඕනෑ. මූීාසනාරූඪ ගරු 

මන්ත්රීතුමි 0 ඒ ි සා මා විගණනය ෙරීා ඔබතුමා මඟින් ගරු 

ොානායෙතුමාට කියන්න0 ගේපහ0 අත්තනගල් 0මීන් ආපු උපුල් 0 

මමහේන්ද්ර රානපක්ෂ කියන්මන් මමන්න මේ වාම  පුේගීමයක්  

කියීා. අලුතින් ආපු මන්ත්රීවරු මමන්න මේ අය0 මේ අය 

විගණනය ෙළා0 ඔවුන් මහොරු මනොමවයි. ඔවුන් මේ 

පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල් 0ීා තමන්ම  ොර්ය භාරය ෙරන්න 

උත්සාහ ෙරපු අය කියන ඒ පණිවුඩය මදන්න. ඒ පණිවුඩය අපට 

වැදගත් මවනවා.  අපට දරුමව  ඉන්නවා0 අපට  ෙතිරය ගහපු 

විශ්වවාසවන්ත ාන්ද දායෙමය  රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ අය අපට 

ෙරන මගෞරවය අපි ආරක්ෂා ෙර ගන්න ඕනෑ. ඒ ි සා 

පාර්ලිමේන්තුව වඩා වගකීමමන් ෙටයුතු ෙරන්න ඕනෑ. මමතැන 

මමොන්ටිමස රියක් විධියට ෙටයුතු ෙරන්න ගිමයොත්0  මමදී 

මගෞරවය0 අනාගතමේ තවත් මෙමීමසනවා. අපි ඇතත්0 නැතත් 

තවත් චිරාත් ොීයක් මේ රමේ නීති හදමින් මේ රට පාීනය 

ෙරන්න තිමබන උත්තරීතර තැනට අපටත් වඩා මහොඳ මිි සුන්ට 

මහ  එන්න පාර්ලිමේන්තුව කියන තැන  වඩාත් පිරිසිුර0 අනනය වූ 

තැනක් මවන්නට ඕනෑ. ඒ තැන ආරක්ෂා ෙරන්න ඔබතුමන්ීා 

ෙටයුතු ෙරයි කියන විශ්වවාසමයන් මා ි හඬ මවනවා.  

සවතුතියි. 
 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මේලු කුමාර් මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිද  ෙ ොීයක් 

තිමබනවා. 
 

[අ.භා. 3. 0] 
 

ගරු් මේලු් කුමාර්් මහතා්  
(மாண்புமிகு பவலு குமார்)  

(The Hon. Velu Kumar) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අද මුළු රටම උේමඝ ෂණමේ. 

අද මුළු රමේම අරගළයක් තිමබනවා. අද නනතාව පාමර් ඉන්මන්. 

ඇයි අද නනතාව පාමර් ඉන්මන්? ඇයි අද නනතාව උේමඝ ෂණය 

ෙරන්මන්? අපි දන්නවා0 ඊමේ මවනමෙොට මපට්රල් 0 ලීටරයක් 

රුපියල් 0 33යක්0 ඩීසල් 0 ලීටරයක් රුපියල් 0 2ය9ක් ෙළ බව. අද 

දවමසේ රශ්වනය0 අද දවමසේ අරගළය0 අද දවමසේ උේමඝ ෂණය 

ෙරන්මන් මපට්රල් 0 ටිෙ නැහැ0  ඩීසල් 0 ටිෙ නැහැ0 ීාේපු මතල් 0 ටිෙ 

නැහැ කියීායි. අහට උසට න ගීා තිමබන මේ ඉන්ධන මිී 

මවනුමවන් නනතාව උේමඝ ෂණය ෙරනවා. අද පාර්ලිමේන්තුව 

ස්සව වුණා. අග්රාමාතය මදීන්ද රානපක්ෂ මැතිතුමා පැමිණියා. ඒ 

වාම ම0 බීශ්ක්ති ඇමති කියාමගන එක්මෙමනක් ආවා. ඒ 

අයමගන් මේ නනතාව ෙරන උේමඝ ෂණයට උත්තරයක් 

ීැබුණාද?  නැහැ. අගමැතිතුමා ආවා; ොාවක් ෙළා; ගියා. 

බීශ්ක්ති ඇමතිතුමා කියීා එක්මෙමනක් ආවා. මේ ඉන්ධන මිී 

වැිදෙරපු එෙ හරියි කියීා එතුමා ඒෙ සාධාරණීෙරණය 

ෙරනවා. ඒෙ තමයි එතුමා ළ  තිමබන උත්තරය. ඒ කියන්මන් 

මේ ආණ්ඩුවට දැන් උත්තරයක් නැහැ කියන එෙ. නනතාවම  

උේමඝ ෂණවීට0 නනතාව ඉල් 0ීන මේට උත්තරයක් ීබා දීමට 

මේ  ආණ්ඩුවට බැරි මවීා ති මබනවා කියන එෙ ඒමෙන්  ඔේපු 

මවනවා.  

මේ පාර්ලිමේන්තුව දැන් ොා මපේටියක් බවට පත් ෙරීා 

තිමබන්මන්0 මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි . ෙවුද ඒ තත්ත්වයට  

පත් ෙමළේ? ෙවුද මේ තත්ත්වයට මගනාමේ?  ආණ්ඩුව විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනය සේමත ෙරමගන ඒ විසිවන 

ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනයට ාන්දය දීපු  ෙණ්ඩායම තමයි 

මේෙට වග කියන්න ඕනෑ කියන එෙ අපි කියන්න ඕනෑ. අද 

එතුමන්ීා බීනවා0 මේ මන්ත්රීවරු 22 මදනාම එෙ මගොඩට 

දාමගන0 අපි ඔක්මෙොම එෙයි කියීා කියන්න. අපි පැහැනයලිව 

කියනවා0 මේ රට බශමෙොමීොත්භාවයට පත් ෙමළේ0 ඒ 

බශමෙොමීොත්භාවයට පත් ෙරපු එමක් වගකීම භාරගන්න ඕනෑ 

විසිවන ආණ්ඩුක්රම වයවසවාා සශමශ් ධනයට ාන්දය දීපු අයයි 

කියීා. ති  පුේගීමයකුට තීරණ ගැනීමේ බීය ීබා දීීා අද 

මේ රට  නන්නත්තාර මවීා0 නනතාවට ජීවත් මවන්න බැරි 

තත්ත්වයෙට පත් මවීා තිමබනවා. අද අරගළමේ ඉන්න තරුණ 

තරුණිමය  මමොෙක්ද ඉල් 0ීන්මන්? ඒ තරුණ තරුණිමය  

ඉල් 0ීන්මන්0  "මේ රනය මගදර යන්න ඕනෑ. මග ඨාභය මගදර 

යන්න ඕනෑ" කියායි. ඔවුන් ඉල් 0ීන්මන් මේ ආණ්ඩුව මගදර 

යන්න ඕනෑ කියන එෙයි. අද මේ ආණ්ඩුව මගදර යවන වැඩ 

පිළිමවළ අපි ආරේභ ෙරීා තිමබනවා. මේ ආණ්ඩුවට එමරදීව 

විශ්වවාස භශගය මය නනාවක් අපි ඉනයරිපත් ෙරනවා. ඒ වාම ම0 

මේ මේ නනාධිපතිවරයාට එමරදීව මද ෂාභිමය ගයක් අපි 

103 104 

[ගරු  උපුල් 0 මමහේන්ද්ර රානපක්ෂ  මහතා] 
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මගමනනවා. මේවා මගමනනමෙොට මේ මන්ත්රීවරු 22 මදනා ම 

එෙයි  කියීා මේමෙන් මබ්රිීා යන්න හදන0 විසිවන ආණ්ඩුක්රම 

වයවසවාා  සශමශ් ධනයට අත උසවසපු ෙණ්ඩායම ඉන්නවා.  අපි 

පැහැනයලිව කියන්න ඕනෑ0 මේ රනයට එමරදී විශ්වවාස භශග 

මය නනාව මවනුමවන් ාන්දය මදනවා කියන්මන්0 පක්ෂපාතී 

මවනවා කියන්මන් නනතාවම   ඉල් 0ලීම ඉෂවට ෙරනවා කියන  

එෙ බව.  දැන් මේ ඉන්න මන්ත්රීවරු තීරණය ෙරන්න ඕනෑ 

නනතාවම  පැත්ත ගන්නවාද0 එමහම නැත්නේ මහොරුන්ම  

පැත්ත ගන්නවාද කියීා. එමහම නැත්නේ පාමර් ඉන්න0 Galle 

Face එමක් ඉන්න තරුණ තරුණියන්ම  පැත්ත ගන්නවාද0 

එමහම නැත්නේ රානපක්ෂීා ස්ෙ ගන්නවාද කියන එෙ මේ 

මන්ත්රීවරු තීරණය ෙරන්න ඕනෑ.  

මේ අරගළමේ ඉන්න තරුණ-තරුණියන්ට අපි පැහැනයලිව මේ 

ොරණය කියනවා. ඔබ සැම ාන්දය දීීා තමයි මේ සභාවට අපි 

22 මදනා පත් ෙරීා තිමබන්මන්. ඒ දීන්දා දැන් ඔබතුමන්ීා 

ගමට යන්න. ඔබීාම  ගමේ ඔබ ාන්දය දීපු මන්ත්රීතුමා 

මසොයන්න. ඒ මන්ත්රීතුමාට කියන්න මේ විශ්වවාස භශගය නයනවීා 

මිසක්0 මේ විශ්වවාස භශගයට ාන්දය දීීා මිසක් මේ පැත්තට එන්න 

එපා කියීා. ඒෙ විතරයි දැන් ඉතුරු මවීා තිමබන්මන්. මේ 

පාර්ලිමේන්තුමවන් අපට උත්තරයක් ීැමබන්මන් නැහැ. අපි අද 

දැක්ො අගමැතිතුමා එනවා; ඇමතිීා කියීා ෙණ්ඩායමක් එනවා. 

මමතැනදී ආණ්ඩු පක්ෂය සේපූර්ණමයන්ම මග ඨාභය රානපක්ෂ 

ස්ෙ ගන්න0 රානපක්ෂීා ස්ෙ ගන්න ොා ෙළා හැර0 අද මහ 

මපොමළොමේ තිමබන නනතාවම  රශ්වනයට0 නනතාවම  

අරගළයට0 තරුණ-තරුණියන්ම  අරගළයට උත්තරයක් ීබා 

මදන්න උත්සාහ ෙමළේ නැහැ. ඒ දීන්දා අපි කියනවා ඔබ ගමේදී 

ාන්දය දීපු මන්ත්රීතුමා ගාවට ගිදීන් එතුමාට කියන්න මේ විශ්වවාස 

භශගයට ාන්දය දීීා මේ රනය මගදර යවන0  මග ඨාභය මගදර 

යවන වැමඩ්ට -"Gota, go home!" - සහමය ගය මදන්මන් නැතිව 

මේ පැත්මත් එන්න එපා කියීා. ඒ අරගළය පටන් ගන්න කියීා  

මම කියනවා. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු ීසන්ත අීගියවන්න මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිද දෙ 

ොීයක් තිමබනවා. 

 
[අ.භා. 3.  ] 
 

ගරු් ලසන්ත් අලගියවන්න් මහතා 
(மாண்புமிகு ைெந்த அைகியவன்ன) 

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අද විමශ්ේෂමයන්ම ්රීඩා 

ක්මෂේ්ය සේබන්ධමයනුත්0 මසෞතය ක්මෂේ්ය සේබන්ධමයනුත් 

ඉනයරිපත් ෙර තිමබන ි මය ග පිළිබඳ විවාදමේදී මුලින්ම මම එම 

නව අමාතයවරුන් මදමදනාට සුබ පතනවා0 නව අමාතය රයරවී 

වගකීේ භාරමගන ෙටයුතු කිරීම ගැන. අපි රාර්ානා ෙරනවා රමේ 

නනතාවම  අමේක්ෂා ඉටු ෙරන්නට එතුමන්ීාට හැකියාව 

ීැමබ්වා කියීා. 

්රීඩා අමාතයතුමා විසින්0 තහනේ උත්මත්නෙ සේබන්ධව 

නාතයන්තරය විසින් මේ වර්ෂය සඳහා හඳුන්වා මදන ීද මල් 0තනය 

අද ඉනයරිපත් ෙරීා තිමබනවා. මමදීදී විමශ්ේෂමයන්ම අපි ෙනගාටු 

විය යුතුයි ්රීඩාවට මමවැි  නීති-රීති මගන ඒමට සිුරවීම ගැන. 

්රීඩාමේ බීාමපොමරොත්තුව මෙමසේ මහ  නයග්රහණයක් ීබා 

ගැනීම මනොමවයි. සහභාගිත්වය සහ ීබා ගන්නා අත්දැකීේ තුළින් 

තමන්ම  ජීවිතයට යමක් උෙහා ගැනීම තමයි ්රීඩාමවන් 

බීාමපොමරොත්තු මවන්මන්. නමුත්0 අවාසනාවෙට ඇති මවීා 

තිමබන තරගොරී තත්ත්වය මත තහනේ උත්මත්නෙ වැි  දෑ 

භාවිත ෙරමින් මෙමසේ මහ  නයග්රහණය ීබා ගත යුතුයි කියන 

තැන ඉඳමගන ෙටයුතු ෙර න ි සා තමයි අපට මමවැි  නීති-රීති 

මගන ඒමට සිේධ මවීා තිමබන්මන්. අමේ බීාමපොමරොත්තුව0 

්රීඩාමේ අරමුණ සැබෑ මීස ඉටු මවීා තිමබනවා නේ0 මමවැි  

නීති-රීතිවී අවශ්යතාවක් ඇති මවන්මන් නැහැ. එම ි සා අමේ 

අරමුණ0 ොර්යභාරය විය යුත්මත් මේ නීති-රීති හඳුන්වා දීීා 

්රීඩෙයන් මමවැි  මේවලින් වළක්වා ගැනීම මනොමවයි. අමේ 

ොර්යභාරය විය යුත්මත්  එවැි  මේවීට ්රීඩෙයන් මයොමු වීම 

වළක්වා ගැනීමට හැකි වන ආොරයට අමේ ්රීඩා පේධතිය සෙසව 

කිරීමයි.  

විමශ්ේෂමයන්ම අද රට මුහුණ පා තිමබන තත්ත්වය  නයහා  
බීපුවාම0 උමේ වරුමේ ඉඳීා මේ දක්වා මේ සභාව තුළ අපි ොා 
බහ ෙරපුවා එෙක්වත් රමේ නනතාවට වැදගත් මවන්මන් නැහැ. 
ඒෙ අපි පිළිගන්නට ඕනෑ. අපි රටක් විධියට මෙොතරේ වැදගත් 
මමවැි  ි මය ග හඳුන්වා දීමක් සිේධ ෙළත් රමේ නනතාවට අද 
වැදගත් මවීා තිමබන්මන් මේවා මනොමවයි. ඉතිහාසමේ රාම 
වතාවට අද රමේ නනතාව මේ මුහුණ පාීා තිමබන රශ්වනවලින් 
මගොඩ ඒම සඳහා පාර්ලිමේන්තුමවන් මීට වඩා මදයක් 
බීාමපොමරොත්තු මවනවා. 

අපි සියලුමදනා ි හතමානීව පිළිගත යුතුයි0 ඒ නනතාව 
බීාමපොමරොත්තු වන මේ තවමත් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළින් 
මදන්න අපි සූදානේ මවීා නැහැ කියන එෙ. එම ි සා තමයි 
ආණ්ඩුව ි මය නනය ෙරමින් ෙටයුතු ෙළ අපට ඒ අමාතය 
රයරවලින් ඉවත් මවීා මවනමම සවවාධීන වූ ෙණ්ඩායමක් විධියට 
අද මේ පාර්ලිමේන්තුමේ අසුන් ගන්න පවා සිේධ වුමණ්. අපට 
තවමත් අමේ වග කීම ඉටු ෙරන්න පුළුවන්ෙමක් නැති වීම ි සා 
ඒ  නනතාව ඒ යන ගමනට යේකිසි ආොරයෙට පණිවුඩයක්0 
ශ්ක්තියක් ීබා දීමේ අරමුණ  ඇතුව තමයි අද අපි මේ උත්සාහය 
මහ  අරමගන තිමබන්මන්. අපි ඊමේ ගරු ොානායෙතුමා හමු 
මවීා අමේ මතය සඳහන් ෙමළේ0 මෙමසේ මහ  ඉක්මි න් රමේ 
නනතාවම  රශ්වනවීට විසඳුේ ීබා මදන්න පුළුවන් වැඩ 
පිළිමවළක් රියාත්මෙ කිරීම අද අපට පැවරී තිමබන ඉහළම 
යුතුෙම0 වග කීම බව අපි අවමබ ධ ෙරගත් ි සායි.  

අද නනාධිපතිතුමා0 අග්රාමාතයතුමා ඇතුළු රනය මෙමරදී0 

පාර්ලිමේන්තුමේ මන්ත්රීවරු 22 මදනාම මෙමරදී විශ්වවාසයක් 

නැති වී තිමබන අවසවාාවෙ අපි මෙොමහොමද නනතාවට 

විශ්වවාසයක් ඇති වන පරිනය මේ රශ්වනවීට විසඳුමක් ීබා 

මදන්මන් කියන රශ්වනය අද අපි හමුමේ තිමබන අභිමය ගයක්. එම 

ි සා තමයි0 මේ පාර්ලිමේන්තුව ි මය නනය ෙරන සියලු 

මේශ්පාීන පක්ෂ මේශ්පාීන වාද-මේද සියල් 0ී පමසෙ තබා0 

මේශ්පාීන වාසි ීබා ගැනීමේ අරමුණු නැතුව මෙටි ොීයක් 

සඳහා මහ  එෙතු මවීා වර්තමානමේ පවතින රශ්වනවීට  විසඳුේ 

ීබා දීමට ෙටයුතු ෙළ යුතුයි කියා අපි මය නනා ෙරන්මන්. අපි ඒ 

මය නනාව ෙරන්මන් උතුේ පරමාර්ායක් ඇතිවයි. අපි ඒ වග කීම 

ඉටු ෙමළේ නැත්නේ නනතාව ෙරන මා දනාමවන් මිමදන්න අපට 

මමොනම ආොරයකින්වත් පුළුවන්ෙමක් නැහැ. 

අතිගරු නනාධිපතිතුමාම ත්0 රනමේත් මේ මවීාමේ යුතුෙම0 

වග කීම විය යුත්මත් මන්ත්රීවරු වව3ක් මෙමසේ මහ  තබාමගන 

ආණ්ඩුව ශ්ක්තිමත් ෙර ගැනීම මනොමවයි. පාර්ලිමේන්තුමේ 

තිමබන සියලු මේශ්පාීන පක්ෂ නයනා ගැනීමට ෙටයුතු කිරීමයි අද 

තිමබන රධාන අභිමය ගය0 වග කීම බවට අවමබ ධ ෙරගත යුතු 

වන්මන්. එමහම නැතුව කුමන මහ  ක්රමයකින් වව3ක් මපන්වීම 

තුළින් නනතාවම  විශ්වවාසය මමොනම ආොරයෙටවත් ඇති 

ෙරගන්න පුළුවන්ෙමක් ීැමබන්මන් නැහැ. අදත් අපි විපක්ෂ 

නායෙතුමා එක්ෙ සාේඡාා ෙළා. අපි මහටත් මේ පාර්ලිමේන්තුව 

ි මය නනය ෙරන සියලු පක්ෂ සම  අවශෙව සාේඡාා ෙරනවා.  
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පාර්ලිමේන්තුව 

අපට පසුගිය පාර්ලිමේන්තු සතිමේත් නනතාවට විශ්වවාසයක් 

ඇති වන ආොරමේ පණිවුඩයක්0 මය නනාවක් මේ පාර්ලිමේන්තුව 

තුළින් ීබා මදන්න පුළුවන්ෙමක් ීැබුමණ් නැහැ. එම ි සා මේ 

නයන කිදීපය තුළ මහ  පාර්ලිමේන්තුව තුළින් නනතාවට 

විශ්වවාසයක් ඇති වන ආොරමේ යේකිසි වැඩ පිළිමවළක්0 

ක්රමමේදයක් ඉනයරිපත් ෙරන්න අපි බීාමපොමරොත්තු වනවා. ඒ 

ොර්ය භාරය ඉටු කිරීම තමයි අද රටක් විධියට අපි ඉටු ෙළ යුතු 

ඉහළම වග කීම0 යුතුෙම වන්මන්. එම ි සා  ශ්රී ීශො ි දහසව 

පක්ෂය ි මය නනය ෙරන මන්ත්රීවරයකු විධියට මා සියලුමදනාට 

ආරාධනා ෙරනවා රමේ නනතාව මුහුණ පා තිමබන රශ්වනවලින් 

මුද ් ා ගැනීම සඳහා ඒොබේධව0 එෙමුතුව ෙටයුතු ෙරන්න 

එක්වන්න කියීා.  

මබොමහොම සවතුතියි. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ගරු මහේෂා විතානම  මන්ත්රීතුමා. ඔබතුමාට විනාිද අටෙ 

ොීයක් තිමබනවා. 

 
[අ.භා. ද.02] 
 

ගරු් මහේෂා් විතානම ් මහතා 
(மாண்புமிகு பஹொ விதானபக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මේ අවසවාාව ීබා දීම  ගැන 

ඔබතුමාට සවතුතිවන්ත මවනවා. පසුගිය ස්සවවීේ සතියට පසවමසේ අද 

පාර්ලිමේන්තුව නැවත ස්සව මවීා තිමබනවා. මේ රමේ දැවැන්ත 

නනතා විමර ධයක් තිමබන මවීාවෙ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු 

වාරයත් ඉතාම නරෙ විධියට0 මේ රමේ නනතාව බීාමපොමරොත්තු 

මනොවුණු විධියට ි ෙේම මගවිීා ගියා. 

අදත් පාර්ලිමේන්තුව ස්සව මවීා අවසානයටත් ළ ා මවීා 

තිමබනවා. මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අපට එෙ මදයක් 

මපමනනවා. ඒ තමයි මදීන්ද රානපක්ෂ අගමැතිතුමා -දීටපු 

නනාධිපතිවරයා- උත්සාහයක් දරනවා0 පරණ ක්රමයට මේ රශ්වනය 

සමනය ෙරන්න.  මේශ්පාීන ම ේ ගහීා0 නනතාවම  ඔළුව 

මවනසව ෙරන්න එතුමා හරිම දක්ෂමයක්. එදා එතුමා මපොමළොව 

බදාමගන0 මේ රමේ නනතාවට මහා ආදරයක්0 මළන්ගතුෙමක් 

මපන්වා0 නනතාවම  හදවත් තුළ ජීවත් වනවා කියන විශ්වවාසය 

ි ර්මාණය ෙරීා බීය තහවුරු ෙරගන්න ක්රමයක් හැුරවා. 

ඊළ ට0 මේ රමේ සවවාමීන් වහන්මසේීාත්0 මුසවලිේ සහ දමිළ 

නනතාවත් මවනම තැනෙට මගොනු ෙරීා නාතිවාදය නරෙ විධියට 

අවුසවසීා මේ රමේ බීය තහවුරු ෙර ගන්න පුළුවන් ක්රමයක් 

පසුගිය ොීමේ සවාාපිත ෙළා. ඒ මදෙම අද වන විට මේ රමේ 

නනතාව හඳුනා මගන තිමබනවා. මේ රමේ තරුණ පරේපරාව 

රානපක්ෂීා ගහන්මන් ම ේ එෙක් බව මහොඳට මත්රුේ මගන 

තිමබනවා. ඒ ි සා තරුණ තරුණිමය  පාරට බැහැීා කිේවා0 

වයසෙ0 ඇවිද ගන්න බැරි0 මනොණ්ිද ගහන මිි සුන් නැතුව0 

තරුණ ෙණ්ඩායමෙට මේ රට අරමගන යන්න ඉඩ මදන්න 

කියීා. ඒෙට උත්තරය විධියට අද තරුණ මන්ත්රීවරු ටිෙක් 

ඇමතිවරු විධියට පත් ෙරමගන ඉනයරියට දමීා මේ වැමඩ් ි වැස්නය 

ෙළා කියීා මපන්වන්න හදනවා. හැබැයි0 ඒ පත් ෙරපු ඇමතිවරු 

නේ ෙවුරුවත් මේ අවසවාාමේ මපමනන්න නැහැ. අමේ මත්නුෙ 

විදානගමම  ඇමතිතුමා විතරක් සතුටින් ඉන්නවා. මවන කිසිම 

ඇමතිවරමයක් මේ මේීාමේ සභාමේ නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔේ0 

ජී.එල් 0. පීරිසව ඇමතිතුමා නේ ඉන්නවා. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අද මේ ගැහුමේ අමනක් ම ේ 

එෙ. මේ රමේ තරුණමය  ඉල් 0ීපු උත්තරය ද මේ දීීා 

තිමබන්මන්? මේ රමේ තරුණමය  බීාමපොමරොත්තු වූ මදය ද මේ 

දීීා තිමබන්මන්? මග ඨාභය රානපක්ෂ මහත්මයා ඊමේ -නාතිය 

අමතීාද0  ඇමතිවරු අමතීාද කියන්න මා දන්මන් නැහැ0-  

කියනවා0 "IMF එෙට යන්න තීන්ුරව මනොගත්ත එෙ වරදක්; 

රසායි ෙ මපොමහොර භාවිතය නතර ෙරන්න ගත්ත තීන්ුරව 

වරදක්" කියීා. එමහම කියන්මන්0 මේ රමේ නනාධිපතිවරයා. 

රාමේීයය සභාවෙ සභාපතිවරමයක් එමහම රොශ්යක් ෙළා නේ 

මපොඩ්ඩක් දීතන්න පුළුවන්. ඒත්0 එමහම කියන්න පුළුවන්ෙමක් 

නැහැ. නමුත්0 මේ රොශ්ය ෙරන්මන් මේ රමේ නනාධිපතිවරයා. 

මේ රමේ හැටනව ීක්ෂයක් ාන්දය දීපු0 වියත් මග කියන 

ෙණ්ඩායමක් මපරටු ෙරමගන ආපු නනාධිපතිවරයා කියනවා "මම 

ගත්ත තීන්ුර වැස්නයයි" කියීා. නනාධිපතිවරමයකුට තමන් ගත්ත 

තීන්ුරවක් වැස්ුරණා කියීා0 ඒෙ ආපසු හරවන්න බැහැ. ඒ ගැන 

මවන මවන ොා කියීා රමටන්0 සමානමයන් සමාව අරමගන මේ 

රශ්වන විසඳා ගන්නත් බැහැ.  මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 

මග ඨාභය රානපක්ෂ මහත්මයා ඊමේ ෙළ රොශ්මයන්ම 

එතුමන්ම  නන වරම බාල් 0ුර ෙරමගන තිමබනවා. බැරි මිි මහක්0 

වැඩක් ෙරන්න හැකියාවක් තමන්ට නැහැ කියන ොරණය 

එතුමාම  වානවලින්ම කියා තිමබනවා. දැන්  එතුමා පිටුපස 

දීටමගන ඉන්මන් ෙවුද?  ඇමති ෙේට සූේපු ෙරන මේ 

ෙණ්ඩායම විතරයි.  ෙවුරු හරි දීතනවාද දැන් මේ පත්ෙර 

තිමබන ඇමතිවරුන්ට ෙටයුතු ෙරමගන යන්න මදයි කියීා? ඒ 

ඇමතිවරුන්ට මේ ගැන දීතන්නවත් හේබ මවන්මන් නැහැ. රට 

අරාජිෙ මවන්න තව ොීයක් යන්න ඕනෑ නැහැ. ඔන්න0 දැන් 

අරාජිෙ මවීායි තිමබන්මන්.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 බීශ්ක්ති ඇමතිවරයා 

තරුණ මයක්  ි සා මම දීතුවා මේ මතල් 0 රශ්වනයට එතුමාමගන් 

පිළිතුරක් ීැමබයි කියීා. එතුමා කියනවා0 මේ රමේ තිමබන 

බීශ්ක්ති රශ්වනය මවනුමවන් අපට ෙරන්න තිමබන්මන්0 මතල් 0 

මිී වැිද ෙරන එෙයි කියීා. මතල් 0 මිී වැිද ෙරන්න ෙශාන 

විමජ්මසේෙර ඕනෑද? මතල් 0 මිී වැිද ෙරන්න ෙශාන විමජ්මසේෙර 

ඕනෑ නැහැ. මේ ඉන්න peon මෙමනකු කිේවත් Ceylon 

Petroleum Corporation එෙ ඒෙ ෙරාවි.  මේ රමේ අද  මවීා 

තිමබන මේ මමොෙක්ද? මේ රමේ නනතාව "මහොරු" කියන්මන් 

මබොරුවට කියීා0 ගේපහ මන්ත්රීවරමයක් මබ්මරන්න උත්සාහයෙ 

ි රත මවනවා මම දැක්ො. එතුමා පේ!  එතුමා අලුතින් 

පාර්ලිමේන්තුවට ආමේ. දැන් ගමේ ඉන්නත් බැරුව ඇති. 

මගවල් 0වීට ගහන්න එපා කියනවා.  

අර ශ්ාන්ත බණ්ඩාර පන්නමේ මන්ත්රීවරු මහට අි ේදාට 

තවත් ිලදී මවයි. මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මන්ත්රී ආසන 

වව3ක් නැහැ කියන එෙ ආණ්ඩුව දන්නවා.  ඔය කියන මඩොීර් 

ිලලියන මදමක් මලු දීීා මහ  ශ්ාන්ත බණ්ඩාර පන්නමේ 

මන්ත්රීවරු තියා ගන්න උත්සාහ ෙරයි0 වව3 තබා ගැනීම 

මවනුමවන්.  හැබැයි0 ඒෙ තාවොලිෙයි. ඒමෙන් මවන්මන් එෙ 

මදයයි. රටට ආදරය ෙරන0 සැබැවින්ම නාතියට ආදරය ෙරන එෙ 

මන්ත්රීවරමයක් මහ  මේ ආණ්ඩුමේ ඉන්නවා නේ ඒ 

මන්ත්රීවරයාම  ආත්ම ගරුත්වයත් මේ වන විට මෙමළසිීායි 

තිමබන්මන්.  

සීතා අරමනමපොළ රානය ඇමතිතුමියට පුළුවන්ද දැන් ගිදීල් 0ීා 

මවදයවරියක් විධියට නනතාවට මබමහත් ටිෙක් මදන්න?  

මවදයවරියක් විධියට දැන් ඒ ෙටයුත්ත ෙරන්න පුළුවන්ද? බැහැ0 

මරනය ගැීවිීායි තිමබන්මන්.  ගරු ජී.එල් 0.පීරිසව  ඇමතිතුමි 0 

වෘත්තිෙයකු විධියට0 මේ රමේ විශ්වවවිදයාීයෙ දීටපු 

උපකුීපතිවරයකු විධියට ඔබතුමාට තිබූ ඒ මශ්රේෂවඨ මදීමය අද 

ගිලිහී තිමබනවා0 මේ ොීෙණ්ණි මහොරු ස්ළක් ි සා. ඒ අය 
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මහොරු කියන එෙ අද ඔේපු ෙර තිමබනවා. ොටවත් ඒෙ "නැහැ" 

කියන්න බැහැ. සල් 0ලි මලු දීීා මන්ත්රීවරු තියාමගන ඉන්න 

ආණ්ඩුවක් ඉසවසරහට  අරමගන යන්න බැහැ.  ඒ ි සා මග ඨාභය 

රානපක්ෂ මහත්තමය 0 මේ රමේ ආදරණීය0 අදීශසෙ තරුණ 

පරේපරාව මනොො මනොබී  එතැන ඉන්මන් 'ආතල් 0' ගන්න 

මනොමවයි. ඔවුන් Galle Face එෙට මවීා ඉන්මන්0 ආණ්ඩුවට 

ඕනෑ ඕනෑ විධියට මසල් 0ීේ දමන්න මනොමවයි. එතැන ඉන්මන් 

ඉසවමෙ මල් 0 ගිමේ නැති0 ඉමගන ගත්මත් නැති හරක් ටිෙක් 

මනොමවයි. විශ්වවවිදයාීවී ඉමගන ගන්න දරුමව 0  උපාධිධාරින් 

තමයි එතැන වැිද හරියක් ඉන්මන්. ඒ සියලුමදනාට අවශ්ය 

උත්තරය මදන්න ඔබතුමාට පුළුවන්. ඔබතුමාට ඒෙ ෙරන්න 

මවනවා.  

එමහම මනොෙමළොත්0 අනාගතමේ දවසෙ ඔබතුමාත් 

ෙරන්මන් ඊමේ රෑ ඇවිල් 0ීා ෙළා වාම  රොශ්යක් මවන්න 

පුළුවන්. "මට වැරුරණා. මට ෙරන්න මදයක් නැහැ. සමාමවන්න''  

කියීා ඔබතුමා නේ යයි ඇමමරිොවට. හැබැයි0 මමොෙක්ද මේ 

රටට මවන්මන්? අද ඇති මවීා තිමබන තත්ත්වයට වඩා රට තවත් 

නරෙ තැනෙට යනවා.  මපොලීසිමයන්  මබොමහ  පිරිසක්  දීීා 

යානා අක්ො ආරක්ෂා ෙළාට මේ රශ්වනය විස මඳන්මන් නැති බව. 

මේ රශ්වනය විසඳා ගන්න නේ මේ රට සැබෑවටම දීර මවීා 

තිමබන තැන මසොයා ගන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමා සහ 

තවත් ඇමතිවරමයකු විතරයි මේ මවීාමේ මේ ගරු සභාමේ 

ඉන්මන්. මම අභිමය ගයක් ෙරනවා. Bitcoinsවී ිලලියන කීයක් 

තිමබනවාද කියීා මහොයා බීන්න0 නාමල් 0 රානපක්ෂම  account 
එමක්. ඒවා මෙොමහන් ආ සල් 0ලි ද? නාමල් 0 රානපක්ෂ ෙරපු 

ස්කියාව මමොෙක්ද? මසොයා බීන්න. මේ රමේ තරුණමය  ඒෙ 

දන්නවා. අපි කියන්න ඕනෑ නැහැ. අපි කියනවා මන්0 මඩොීර් 

මහොරෙේ ෙරපු හැටි රානපක්ෂීාට  

 
[මූලාසනම ් අණ් පරිදි් ඉවත්් කන් ල ජ.] 
[அக்கிராெனக் கட்டமளப்படி அகற்றப்பட்டுள்ளது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

කියන්න කියීා. ඒවා මහොරෙේ ෙරපු හැටි කියන්න ඕනෑ නේ මම 

මේ කියපු ොරණාව අනාවරණ ෙරන්න. මසොයා බීන්න0 

මමොෙක්ද මවීා තිමබන්මන් කියීා. මේ0 සරී ොරණාවක්. මේ 

අය මහොරෙේ ෙළා කියන එෙට සරීම උදාහරණය මේෙයි. 

සීමෂල් 0සවවී මිි සුන් ීක්ෂ මදෙක්වත් නැහැ. සීමෂල් 0වී BOC 

එමක් branch එෙක් විවෘත ෙරීා Mihin Lanka  එමෙන් 

පසුගිය ොීමේ මදතුන් සැරයක් ගිමේ ඇයි? Mihin Lanka එෙ 

අරමගන මමොෙක්ද ෙමළේ? සීමෂල් 0සවවීට අමේ අය ස්කියාවීට 

ගියාද? මේ ගහපු ම ේ ඔක්මෙ ම වහමගන දීටියා. රමේ නනතාව 

මේවා අවධානයට ීක් ෙමළේ නැහැ. සමහර මවීාවට දීතුවා0 

මමතුමන්ීා මේ රට මගොඩ දමයි කියීා. අද රට නන්නත්තාර 

මව්ඡා මවීාමේ රමේ තරුණමය  මේවා ගැන මහොයනවා. රමේ 

තරුණයන් මේවා ගැන මහොයන මෙොට දැන් මේ වගකීමමන් 

පැනීා යන්න බැහැ. ඒ ි සා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා0 ෙරුණාෙර 

මේ වර්තමාන තත්ත්වය අවමබ ධ ෙරගන්න කියීා. අද රමේ 

පාරවල් 0 වහමගන ඉන්මන් මේ රමේ නනතාවට මවන ෙරන්න 

මදයක් නැතිවයි. මහට මේෙ මමතැි න් එහාට මහා රාණ්ඩොරී 

තත්ත්වයෙට යනවා0 මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි . ඒෙ 

ොටවත් නතර ෙරන්න බැහැ. අද මතල් 0 මිී වැිද ෙරනවා. ෙන්න 

මබොන්න නැති මවනවා. මදි ෙ මේතනය මසොයා ගත් 

මනුසවසයාට ඒෙට අවසවාාව නැති මවනවා. ඒ මනොහැකියාවත් 

එක්ෙ තමන්ම  දරුවාට කිරි ටිෙක් මදන්න බැරි වන මෙොට0 

තමන්ම  දරුවාට දවල් 0ට රෑට ෙෑම ටිෙ මදන්න බැරි වන මෙොට 

එක්මෙ  මහොරෙේ ෙරන්න මවනවා; එමහම නැත්නේ 

රාණ්ඩත්වයට යන්න මවනවා. ඒ අනුව ආණ්ඩුවත් එක්ෙ මවර 

බැඳගත් මහා සමානයක් ි ර්මාණය මවනවා. ඒ ි සා අවසාන 

වශ්මයන් මම කියනවා0 මේ ොීෙණ්ණිෙමමන් අත් මිමදන්න0 

මේ රමේ නනතාව පාවා දීීා තවුරරටත් තමන්ම  මලු තර ෙර 

ගැනීමේ ි රත මවන්න එපා කියීා.  

ාන්න නයසුමන ඇමතිතුමා කියනවා0 එතුමා විශ්වවවිදයාීමේ 

මහාාාර්යවරමයක් කියීා. අපට ඒෙ මනොමත්මරනවා මනොමවයි. 

ඇමතිතුමි 0 ඔබතුමා විශ්වවවිදයාීමේ මහාාාර්යවරමයක් මවන්න 

පුළුවන්. හැබැයි අද ඔබතුමාම  මහාාාර්ය පේටමමන් වැඩක් 

නැහැ. මේ රමේ රශ්වනවීට උත්තර මහොයන්මන් නැතිව0 මේ රමේ 

නනතාව මබමහ ත් ටිෙ නැතිව හුසවම අනයමින් පාරවල් 0 ගණමන් 

මැමරන එෙට උත්තර මහොයන්මන් නැතිව මග ඨාභය 

මහත්මයාම  පිටුපස -වලිගමේ- එල් 0ලී යනවා නේ ඔබතුමාම  

ඔය පේටමමන් වැඩක් නැහැ කියීා මම කියනවා. ආණ්ඩුව ි දා 

සිටිමින් රමේ නනතාවම  සැබෑ ඉල් 0ලීමට උත්තරයක් මදන එෙ 

අමතෙ ෙරන්න උත්සාහ ෙරනවා නේ0 මහට උදා වන නයනය 

නරෙ තැනෙට යනවා0 මේ රට විනාශ් මුතයට යනවා0 ඒෙ 

වළක්වන්න බැහැ කියන ොරණාව මම මතක් ෙරනවා. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළ ට0 ගරු මත්නුෙ විදානගමම  අමාතයතුමා. 

 

 

[අ.භා. ද.වව] 

 

ගරු් මත් ලක් විදානගමම ් මහතා් (තරුණ් හා් ක්රීඩා් 

අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு பதனுக விதானகமபக - இமளஞர் மற்றும் 

விமளயாட்டுத்துமற அமமச்ெர்) 

(The Hon. Thenuka Vidanagamage - Minister of Youth and 
Sports) 

මබොමහොම සවතුතියි0 මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි .  

2013 වර්ෂමේ සේමත ෙරන ීද අශෙ 33 දරන ්රීඩාවී 

මයදීමේ දී උත්මත්නෙ ද්රවය ගැනීමට එමරදී සේමුති පනත 

යටමත්0 ්රීඩාවී මයදීමේදී ද0 ඉන් පිටතදී ද ්රීඩෙයන්ට ීබාගත 

මනොහැකි තහනේ ද්රවය හා තහනේ ක්රම ඇතුළත් ීැයිසවතුවක් 

විෂය භාර අමාතයවරයා විසින් වර්ෂයක් පාසා ගැසේ මඟින් 

රොශ්යට පත් ෙළ යුතු මවනවා. 20ව3 අශෙ 33 දරන පනමත් 3ද 

(2) වගන්තියට අනුව එමීස ගැසේ ප්මේ පළ ෙරන ීද 

ි මය ග අද නයනමේ මමම ගරු සභාව මවත ඉනයරිපත් ෙර තිමබන 

බව මම රොශ් ෙරන්න ෙැමැතියි. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මී ෙ උත්මත්නෙ මර්දන 

ි මය නයායතනය විසින් සෑම වසරෙම ඔක්මත බර් මාසමේ 

පළමු නයනමේ මහ  ඊට ආසන්න නයනයෙදී ඊළ  වර්ෂයට අදාළ 

වන තහනේ ද්රවය ීැයිසවතුව රොශ්යට පත් ෙරනවා. ්රීඩාවී 

මයදීමේදී උත්මත්නෙ ද්රවය ගැනීමට එමරදී නාතයන්තර 

සේමුතියට අත්සන් ෙළ සියලු රටවල් 0 එම ීැයිසවතුව තමන්ම  

රට තුළ රොශ්යට පත් ෙළ යුතුව තිමබනවා. ඒ අනුව0 අප රමේ 

මේ සඳහා පනවා තිමබන නීතිමය බීය සඳහන් වන 20ව3 අශෙ 

33 දරන පනතට අනුව තරුණ හා ්රීඩා අමාතයතුමා විසින් 2022 

නනවාරි වයවන නයනැති අශෙ 22ස3/2 දරන අතිවිමශ්ේෂ ගැසේ ප්ය 

මඟින් 2022 වර්ෂයට අදාළව ්රීඩෙයන්ට ීබා ගත මනොහැකි 

ද්රවය හා තහනේ ක්රම අඩශගු ීැයිසවතුව රොශ්යට පත් ෙළා. මමම 

ගැසේ ප්ය මඟින් රොශ්යට පත් ෙළ ෙරුණු 2022 වර්ෂමේ 

නනවාරි පළමුවන දා සිට මදසැේබර් 3වවන දා දක්වා වීශගු වන 

බවත්0 බීපැවැත්මවන බවත් මම රොශ් ෙරන්න ඕනෑ. 

්රීඩෙයන්0 ්රීිදොවන් තහනේ ද්රවය0 තහනේ ක්රමමේද භාවිත ෙර 

තිමබ්ද යන්න මසොයා බැලීමට ෙරනු ීබන පරීක්ෂණවීදී ්රීඩෙ 
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පාර්ලිමේන්තුව 

්රීිදොවන්මගන් ීබා ගත් මූ් සාේපී හා රුධිර සාේපීවී එම 

තහනේ ද්රවය හා තහනේ ක්රම ීැයිසවතුමේ සඳහන් සශඝටෙ අඩශගු 

වී තිමබනවාද යන්න පරීක්ෂා ෙර බීනවා. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මී ෙ උත්මත්නෙ මර්දන 

ි මය නයායතනය මඟින් මමම තහනේ ද්රවය ීැයිසවතුව රොශ්යට 

පත් ෙරන්මන් ඉශග්රීසි හා රශශ් යන භාෂාවලින් පමණයි. අපට 

ීැමබන ඉශග්රීසි පිටපත මදමළ හා සිශහී භාෂාවීට පරිවර්තනය 

ෙර ඉනයරිපත් ෙරනවා. ඉන් අනතුරුව එම තහනේ ෙළ ද්රවයවී0 

ඖෂධවී රසායි ෙ නාම ි වැස්නයව සඳහන් වී තිමබනවාද යන්න 

පරීක්ෂා ෙරන්න අවශ්ය මවනවා. මමම ෙටයුතු සඳහා අපට 

ොීයක් ගත මවනවා.  

මෙමසේ මවතත්0 මවමහසෙර ොර්යයකින් පසු 2022 නනවාරි 

වය නයනැති අතිවිමශ්ේෂ ගැසේ ප්ය මඟින් 2022 වර්ෂයට අදාළ 

තහනේ ද්රවය මල් 0තනය රොශ්යට පත් ෙළා. ්රීඩාවට අදාළ 

තහනේ උත්මත්නෙ මර්දන රියාවලිමේදී සිුර ෙරන 

පරීක්ෂණවීට මමම ීැයිසවතුව ඉතා වැදගත් මවනවා. ශ්රී ීශොමේ 

පවතින තත්ත්වය වන්මන් විෂය භාර අමාතයවරයා එමීස ගැසේ 

මඟින් රොශ්යට පත් ෙළ මල් 0තනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉනයරිපත් 

ෙර අනුමැතියක් ීබා ගත යුතු වීමයි. 20ව3 අශෙ 33 දරන පනමත් 

3ද (3) අනුව ඒ සඳහා පියවර ගත යුතුව තිමබනවා. අද එම 

අනුමැතිය සඳහා මමම ි මය ග මමම උත්තරීතර සභාවට ඉනයරිපත් 

ෙර තිමබන බව මා රොශ් ෙරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඔබ සියලු 

මදනාම  අනුමැතිය ීබා මදන මීස මා ඉල් 0ීා සිටිනවා.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මසෞතය අමාතයාශශ්යත්0 

තරුණ හා ්රීඩා අමාතයාශශ්යත් ඉනයරිපත් ෙර තිමබන මමම 

ි මය ග පිළිබඳව අද  ොා ෙරන්න ීැබී තිමබන්මන් ඉතාම මෙටි 

ොීයක්. නමුත් මසෞතය අමාතයාශශ්ය ඉනයරිපත් ෙළ ි මය ග ගැන 

මහ  තරුණ හා ්රීඩා අමාතයාශශ්ය ඉනයරිපත් ෙළ ි මය ග ගැන 

මහ  අද මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ කිසිම මන්ත්රීවරමයක් අදහසව 

දැක්වූමේ නැහැ. රමේ අවශ්යතාවක් මත ්රීඩෙ ්රීිදොවන් 

මවනුමවන් ඉනයරිපත් ෙළ මේ ි මය ග පිළිබඳව අදහසව 

මනොදැක්වීම ගැන අපි මබමහවින් ෙනගාටු මවනවා.  

අද මේ පාර්ලිමේන්තුමේදී එෙ මන්ත්රීවරමයකු නැඟිටීා දීටපු 

විි ශ්වායොරවරමයකු ගැන ොා ෙරනවා අපි දැක්ො. එතුමා ඒ 

නඩුවලින් ි දහසව මව්ඡා මෙමනක්; ි මදොසව මෙොට ි දහසව මව්ඡා 

මෙමනක්. හැබැයි0 ඒ මන්ත්රීවරයා අද මමතැන ොා ෙරමින් රටට 

මවනත් පණිවුඩ මදනවා.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 බීශ්ක්ති හා විුරලිබී 

අමාතයවරයා අද මේ රමේ තිමබන තත්ත්වය සහ බීශ්ක්ති 

අමාතයාශශ්ය පැත්මතන් තිමබන ගැටලු ගැන මේ සභාවට පැහැනයලි 

කිරීමක් ෙළා. දවසෙට මේ රටට අවශ්ය ඉන්ධන රමාණය ගැනත්0 

ඒ වාම ම ඉන්ධනවලින් මේ රටට දවසෙට සිුර වන පාඩුව ගැනත් 

එතුමා සඳහන් ෙළා. ගරු අග්රාමාතයතුමාත් අද පැහැනයලි රොශ්යක් 

ෙළා. ති න මතල් 0 විෂය භාර ඇමතිවරයා අද රමේ තිමබන 

තත්ත්වය ගැන රොශ්යක් ෙළා. ඒ වාම ම0 එම අමාතයාශශ්යට 

සිුර වන පාඩුව ගැනත් අද ොා ෙළා. හැබැයි0 අද විපක්ෂයට මේවා 

විදීළුවක් බවට පත් මවීා තිමබනවා. නමුත්0 වගකිව යුතු රනයක් 

විධියට සහ නනතාව විසින් නන වරමක් දී පත් ෙළ රනයක් විධියට 

අපි අමේ රමේ නනතාව අසාධාරණයට පත් වන  අවසවාාවක් උදා 

වන හැටියට ෙටයුතු ෙරන්මන් නැහැ කියන එෙ මබොමහොම 

පැහැනයලිව රොශ් ෙරන්න ඕනෑ. මේ අවසවාාමේදී මේ ඇති වී 

තිමබන ගැටලු පිළිබඳව රනයක් විධියට අපි ෙනගාටු මවනවා. ඒ 

වාම ම0 ඒ මවනුමවන් අපි අමේ රමේ නනතාවමගන් සමාව ගත 

යුතු මවනවා. මතල් 0 මිී වැිද ෙමළේ එමසේ ෙළ යුතුම ි සායි. 

එමහම නැත්නේ මේ අවසවාාමේ මතල් 0 මිී ඉහළ දැමීමක් 

ෙරන්මන් නැහැ කියන එෙ අපි ඉතාම පැහැනයලිව රොශ් ෙරන්න 

ඕනෑ.  

අද ොා ෙරපු විපක්ෂමේ සියලුමදනා ආණ්ඩු පාර්ශ්වවයට 

විතරක් ඇඟිල් 0ී නයගු ෙළා. එමසේ ආණ්ඩු පාර්ශ්වවයට විතරක් 

ඇඟිල් 0ී නයගු ෙරීා හරි යන්මන් නැහැ. මග ඨාභය රානපක්ෂ 

මැතිතුමා ගැන0 ඒ වාම ම මේ ආණ්ඩුව ගැන මබොමහ  අය අද 

විශ්ාී වශ්මයන් ොා ෙරනවා. හැබැයි0 මේ තත්ත්වයට මේ 

සියලුමදනා වග කියන්න ඕනෑ. මීට ෙලින් තිබුණු රනය ොීමේ 

රියාත්මෙ මව්ඡා මේවල් 0 ගැනත් බීන්න ඕනෑ. ඒ වාම ම0 

මදීන්ද රානපක්ෂ නනාධිපතිතුමාම  රනය ොීමේ ගත් ණය සහ 

ඒ ොීය තුළ රමේ ෙරපු සශවර්ධනය ගැනත් බීන්න ඕනෑ. 

නමුත් ඊට පසුව ආ යහ පාීන රනය මදීන්ද රානපක්ෂ 

මැතිතුමාම  යුගමේ ගත් ණය රමාණයට වඩා මදගුණයක් ණය 

අරමගන ෙරපු මේවල් 0 මමොනවාද කියී ් ා තමයි අපට අහන්න 

මවන්මන්. ඒ ි සා ණය ගැනීම ඇතුළු මේ සියලු මේට අද අප 

සියලුමදනාට වග කියන්න මවනවා.  

මේ රශ්වනවලින් ගැීමවන්න ොටවත් හැකියාවක් නැහැ. අද 

ගරු මන්ත්රීවරමයක් රොශ් ෙළා0 "විශ්වවාස භශගයට අත්සන් ෙමළේ 

නැත්නේ0 ඊට සහමය ගය දැක්වූමේ නැත්නේ ගමට එන්න හේබ 

මවන්මන් නැහැ" කියීා. හැබැයි අපි ඉතා වගකීමමන් කියනවා0 

අපි ොටවත් මේ රශ්වනවලින් ගැීවීමක් නැහැ කියන එෙ. රමේ 

නනතාව බීාමගන ඉන්නවා0 අපි සියලුමදනා අද රොශ් ෙරන්මන් 

මමොනවාද කියීා.  විපක්ෂය අද මේ සභාව තුළ ෙරපු අරගළය 

මමොෙක්ද කියීා මේ රමේ සියලුමදනා දැක්ො. ගරු සභාව 

මනොම  යවන්න ෙටයුතු කිරීම තමයි අද සිේධ වුමණ්. අද 

ඉනයරිපත් ෙර තිමබන ි මය ග සේබන්ධව කිසිම මන්ත්රීවරයකු 

ොා මනොකිරීම ගැන අපි ෙනගාටු වනවා.  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 මට මේ අවසවාාව ීබා දීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට මාම  මගෞරව පූර්වෙ සවතුතිය පුද ෙරන අතර0 

මට සහමය ගය සහ ශ්ක්තිය ුරන් ආණ්ඩු පක්ෂමේ අමේ රධාන 

සශවිධායෙතුමා ඇතුළු එම ොර්ය මණ්ඩීයටත් මම  සවතුතිය පුද 

ෙරනවා. පක්ෂ0 පාට මේදමයන් මතොරව අපි සියලුමදනා 

එෙතුමවීා මේ රට ආරක්ෂා ෙරමගන0 මේ රට ඉනයරියට මගන 

යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිමවළක් සෙසව ෙරමු කියන මය නනාව 

ෙරමින්0 මා ි හඬ වනවා.    

මබොමහොම සවතුතියි. 

 
ර ්නය් විමසන් ලදින් ් සභා් සේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

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

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔේ0 ගරු ීක්ෂවමන් කිරිඇල් 0ී මන්ත්රීතුමා? 
 

ගරු් ලක්ෂ්මන්් කිරිඇලල් මහතා්  
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අද මසෞතය ඇමතිතුමා 

ඉනයරිපත් ෙළ0 මවදය ආයාපනත යටමත් වූ ි මය ගවීට අමේ 

විමර ධතාව සටහන් ෙර ගන්න. 

111 112 

[ගරු  මත්නුෙ විදානගමම   මහතා] 
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ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මහොඳයි. 

 

ක්රීඩාවල් මය ජමේ්  ජ් සත්මත්ජාක් ද්රවය් 
ගැනීමට් එමහි් සේමුති් පනත:් නිමයෝග 

விமளயாட்டில் ஊக்குப் பதார்த்தப் 

பயன்பாட்டிற்சகதிரான ெமவாயச் ெட்டம்: 

ஒழுங்குவிதிகள் 
CONVENTION AGAINST DOPING IN SPORT ACT: 

REGULATIONS  
 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 තරුණ හා ්රීඩා අමාතයතුමා 

මවනුමවන් මා පහත සඳහන් මය නනාව ඉනයරිපත් ෙරනවා: 

"20ව3 අශෙ 33 දරන ්රීඩාවී මයදීමේ දී උත්මත්නෙ ද්රවය ගැනීමට එමරදී 

සේමුති පනමත් 3 වගන්තිය සම  කියවිය යුතු 3ද වගන්තිය යටමත් තරුණ හා 

්රීඩා අමාතයවරයා විසින් සාදන ීුරව0 2022 නනවාරි වය නයනැති අශෙ  22ස3/2 

දරන අති විමශ්ේෂ ගැසේ ප්මේ පළ ෙරනු ීැබ0 2022.03.0ය නයන ඉනයරිපත් 

ෙරන ීද ි මය ග අනුමත ෙළ යුතු ය." 
 

ර ්නය් විමසන් ලදින් ් සභා් සේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
 

කලතැබීම 
ஒத்திமவப்பு 

ADJOURNMENT 
 

ගරු් දිමන්ෂ්් ගුණවර්ධන් මහතා 
(மாண்புமிகு திபனஷ் குணவர்தன)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 "පාර්ලිමේන්තුව දැන් ෙල් 0 

තැිලය යුතුය" යි මා මය නනා ෙරනවා.  

 
ර ්නය් සභාිමමුඛ්් කන් ල ජ. 
வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது. 

Question proposed. 

 

කලතැබීමේ් ර ්න 
ஒத்திமவப்பு வினாக்கள் 

ADJOURNMENT QUESTIONS  

ගරු් සපුල් මමහේන්ද්ර් ාජාපක්ෂ් මහතා 
(மாண்புமிகு உபுல் மபஹந்திர ராஜபக்ஷ)  

(The Hon. Upul Mahendra Rajapaksha)  

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0  වන ජීවී හා වන සේපත් 

සශරක්ෂණ අමාතයතුමා මවතයි මා මමම රශ්වනය මයොමු ෙරන්මන්. 

ශ්රී ීශොමේ වනඅලි ගහනය ීයර මීස ඉහළ යෑමත් සම  

විවිධ ගැටලු රාශියෙට මුහුණ දීමට සිුරව ඇත. විමශ්ේෂමයන් 

වනඅලින් ගේ වැදීම ි සා මගොවි ිලේවීට හාි  සිුරවීේ හා මිි සව 

ජිවිත අදීමිවීේ විශ්ාී වශ්මයන් සිුරමවමින් පවතී. එමමන්ම 

වනඅලින්ම  ජීවිතවීට ද එය තර්නනයක් වී පවතී. මමය පරිසර 

සමබරතාව අදීමි වීමක් මීස දැකිය හැෙ. 

I. දැනට ශ්රී ීශොමේ සිටින වනඅලින් සශතයාව මෙොපමණද? 
ඔවුන්ට ජීවත් වීම සඳහා පවතින ිලේ රමාණය 
මෙොමතක්ද? 

II. හීීෑ අලින් මීස සත්මව දයානවී සහ මපෞේගලිෙව 
අයිතිව සිටින අලින් සශතයාව මවන මවනම මෙොමතක්ද? 

III. මමම වනඅලින් හීීෑ අලින් මීස මපෞේගලිෙව තබා 
ගැනීමට දැනට පවතින නීතිමය රතිපාදන මමොනවාද? 

IV. වනඅලින් හීීෑ අලින් මීස ස්ෙබීා ගැනීමට හැකියාවක් 
ඇති අය මවත ීබා දීම සඳහා එම නීති රතිපාදනවලින් යේ 
බාධාවක් පවතීද? 

V. වනඅලින් හීීෑ අලින් බවට පත්කිරීම තුළින් වනඅලින්ම  
සුරක්ෂිතතාව සඳහා වන පරිසර සමතුලිතතාව පවත්වා 
ගැනීමට හැකියාවක් පවතීද? 

VI. ඒ සඳහා සුුරසු වැඩ පිළිමවළක් සෙසව කිරීම සඳහා ෙටයුතු 
ෙරන්මන්ද? 

 

ගරු් රසන්න් ණතුාග් මහතා් (මහජාන් රක්ෂක් අමාතය ් 

සාචාක් අමාතය් සහ් රණ්ඩු් පාර් ්වම ් රධාන් 

සාවිධායකතුමා) 
(மாண்புமிகு பிரென்ன ரணதுங்க - சபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 

அமமச்ெரும் சுற்றுைா அமமச்ெரும்  அரொங்கக் கட்ெியின் 

முதற்பகாைாொனும்) 

(The Hon. Prasanna Ranatunga - Minister of Public 
Security, Minister of Tourism and Chief Government Whip) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 වනජීවී හා වන සේපත් 

සශරක්ෂණ අමාතයතුමා මවනුමවන් මා එම රශ්වනයට පිළිතුර ීබා 

මදනවා. 
 

I. වනඅලින් සශතයාව  -  0යද9 (20වව සශගණනයට අනුව) 

 පවතින ිලේ රමාණය - වනජීවී සශරක්ෂණ 
මදපාර්තමේන්තුව මඟින් රක්ෂිත රමේශ් මහක්මටයාර 
මිලියන ව.2ෙ රමාණයක් රොශ්යට පත් ෙර ඇති අතර0 
එයින් විශ්ාී රමාණයෙ වනඅලින් ජීවත්මේ. තවද0 වන 
සශරක්ෂණ මදපාර්තමේන්තුව මඟින් ගැසේ ෙර ඇති 
මහක්මටයාර මිලියන ව.වෙ රමාණය තුළ පවතින වියළි 
ෙීාපයට අයත් රක්ෂිත රමේශ් වනඅලින්ම  වාසසවාාන 
මීස භාවිත ෙරනු ීැමබ්. 

II. සත්මව දයාන - ව02 

 මපෞේගලිෙ - වවද 

III. වනඅලින් හීීෑ අලින් මීස තබා ගැනීමට ි ශ්වචිතව සෙසව 
ෙරන ීද නීතිමය රතිපාදන මනොමැත. 

IV. වනසත්ව හා වෘක්ෂීතා ආරක්ෂෙ ආයා පනත යටමත් 
හීීෑ අලි ඇතුන්ම  ආරක්ෂාව හා සුබසාධනය සැීසීම 
සඳහා 202ව.0ය.ව9 නයනැතිව රොශ්යට පත් ෙරන ීද අශෙ 
22දව/දව මරගුීාසිය අධිෙරණමේ අභිමය ගයට ීක් ෙර 
ඇති බැවින් මේ සඳහා රොශ්යක් ි කුත් කිරීමට 
හැකියාවක් මනොමැත. 

V. නැත. 

VI. මේ සේබන්ධමයන් මමම අවසවාාමේ අදහසක් රොශ් 
කිරීමට හැකියාවක් මනොමැත. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

 සභාව ෙල් 0 තබන අවසවාාමේ ඉනයරිපත් ෙරන 2වන රශ්වනය0 

ගරු ාමින්ද විමජ්සිරි මන්ත්රීතුමා. 
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පාර්ලිමේන්තුව 

ගරු් චමින්ද් වි් මේිංරි් මහතා 
(மாண்புமிகு ெமிந்த விபஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

මවමළඳ රානය ඇමතිතුමි 0 ඔය අමාතයාශශ්ය ඉතා සූරාෙෑමට 

ීක් වූ අමාතයාශශ්යක්. විමශ්ේෂමයන්ම මේ රමේ ුරක් විඳින 

නනතාවට සහන මදනවා මවනුවට0 ඒ සහන ීබා දීම ෙඩ ෙරපු 

අමාතයාශශ්යක්0 ඒෙ. මෙමසේ මවතත්0 අමේ දීටපු මි්මයකු වන 

ගරු අමශ් ෙ ප්රියන්ත මැතිතුමි 0 තරාතිරම මනොබීා ඒ මහොරු 

අල් 0ීන්න ඔබතුමාට හැකියාව ීැමබයි කියීා අපි විශ්වවාස 

ෙරනවා. 

ගරු රානය ඇමතිතුමි 0 සීි  බුර වශාාව දැන් ඔේපුමවීා 

තිමබනවා. විගණොධිපතිතුමා ඒ පිළිබඳව තහවුරුව ීබා දීීා 

තිමබනවා. ඒෙ මල් 0සි පහසු මුදීක් මනොමවයි. මේ මහොරා ොපු 

මුදී රුපියල් 0 මිලියන වස0ස00ක්. ඒ මුදල් 0 මහොරා ෙෑමේ 

මෙොමහොමද කියීා මම අමුතුමවන් කියන්න යන්මන් නැහැ. ඒ 

මහොරෙම ි සා මේ රමේ නනතාවට මදන්න තිබුණු සහන විශ්ාී 

රමාණයක් අදීමි වුණා. ගරු රානය ඇමතිතුමි 0 ලිමට්ර  ගෑසව 

සමාගමේ සභාපති මතෂාර නයසිශහ මහත්මයා කිේවා0 ගෑසව 

සේබන්ධමයනුත් මීොකු වශාාවක් සිේධ මවනවා කියීා.   

මේ ෙල් 0 තැබීමේ රශ්වන අහන ක්රමයක් තිමබනවා0  මම ඒෙ 

දන්නවා. මට ි යමිත ොීයක් තිමබනවා0 ඒ ොීය තුළ මට 

මේවා අහන්න අවසර තිමබනවා. 

ගරු රානය ඇමතිතුමි 0 සුුර ලූනු වශාාව ගත්මතොත්0 ඒෙත් 

විශ්ාී වශාාවක්.  ගරු අමශ් ෙ ප්රියන්ත මැතිතුමි 0 ඔබතුමා මේ 

මහොරෙේ අල් 0ීාවි  කියීා නනාධිපතිතුමාට මීොකු 

බීාමපොමරොත්තුවක් තිමබන්න  ඇති0 ඔබතුමාට මේ රානය 

ඇමතිෙම මදන්න. ගරු  රානය ඇමතිතුමි 0 ඒ මහොරෙමත් එක්ෙ 

විමශ්ේෂමයන්ම මෑත ොීමේ ඉතා රසිේධ වූ තවත් මහොරෙමක් 

තිමබනවා. මම  රශ්වනය හැටියට මම එම ොරණාව මයොමු 

ෙරනවා0 මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි . 

 

1. නාතිමේ මිී තීරෙ මීස විරුදාවලි ීත් ීශො සමතොස 
ආයතනමේ සභාපති මීස මවනුර ගුණවර්ධන මහතා පත් 
ෙළ නයනය ෙවමර්ද? 

2. එදී සිුර වූ රුපියල් 0 මෙ ටි තුනහමාරෙට අදාළ වශාාවක් 
සේබන්ධ හඬ පට පවා පිට වී තිමබන බව ඔබතුමා 
දන්මන්ද? 

3. එවැි  තත්ත්වයක් තුළ ඔහුම  මසේවය අත්දීටවූ නයනය 
ෙවදාද? 

4. එමසේ වුවත්0 2022.02.ව  වැි  නයන ඔහු නැවත සමතොස 
ආයතනමේ මසේවයට වාර්තා මෙොට තිමබන බව ඔබතුමා 
දන්මන්ද? 

අලුත් රානය ඇමතිතුමා නයවුරුේ ුරන්මන් ඊමේ මන්. එම ි සා 

එතුමා ඒ විසවතර දන්නවාද කියන්න මම දන්මන් නැහැ0 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි .  

5. එම සභාපතිවරයාම  හැසිරීම හා ඔහුට එමරදීව නැඟී ඇති 
මා දනා සේබන්ධමයන් අමාතයාශශ්ය ගන්නා පියවර 
ෙවමර්ද? 

ගරු රානය ඇමතිතුමි 0 ෙමශ්ේරුොවක්0 මෙොන්දක් තිමබන 

තරුණ ඇමතිවරමයකු හැටියට ඔබතුමා මේ අමාතයාශශ්මේ සිුර වූ 

දැවැන්ත මහොරෙේවීට එමරදීව පියවර ගනීවිය කියා මා විශ්වවාස 

ෙරනවා. මමය ඔේපු වුණු මහොරෙමක්. හඬ පට තිමබනවා. මේ 

සියලු මේ සඳහා ඉනයරිමේදී ගන්නා පියවර මේ සභාවට දන්වන්න 

කියීා මම ඔබතුමාමගන් ඉල් 0ලීමක් ෙරනවා. 

 

ගරු් අම ෝක් ප්රියන්ත් මහතා් (මවමළඳ් ාජාය් අමාතයතුමා) 
(மாண்புமிகு அபொக்க பிாியந்த - வர்த்தக இராஜாங்க 

அமமச்ெர்) 

(The Hon. Ashoka Priyantha - State Minister of Trade) 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 බුරල් 0ී නයසවත්රික් පාර්ලිමේන්තු 

මන්ත්රී ගරු ාමින්ද විමජ්සිරි මැතිතුමා අමේ දීතවතා. එතුමා  අසා 

තිමබන රශ්වනවීට මම පිළිතුරු ීබා මදනවා. 
 

1. මවනුර ගුණවර්ධන මහතා ීශො සමතොස ආයතනමේ 
සභාපති මනොව0 සමතොස ආයතනමේ එනේ0 සමුපොර 
මතොග මවමළඳ සශසවාාමේ සභාපති මීස තමයි වැඩ 
ෙටයුතු ෙර තිමබන්මන්. ඔහු වැඩ භාර මගන තිමබන්මන් 
202ව.0ව.0ව නයන මේ. 

2. විෂමාාාර සේබන්ධමයන් පැමිණිලි ීැබී තිමබන අතර0 
එම සිේධි සේබන්ධමයන් දැනටමත් අපරාධ පරීක්ෂණ 
මදපාර්තමේන්තුව මවත පැමිණිලි ෙර ඇත. 

3. ඔහුම  මසේවය අත්දීටුවා ඇත්මත් 2022.02.වදවන නයනයි.  

4. මසේවය අත්දීටවූ ලිපිය ඔහුට භාර මදන ීේමේ 2022.02.ව  
නයන වන අතර0 එනයන මසේවයට වාර්තා ෙර තිබුණි. 

5. අපරාධ පරීක්ෂණ මදපාර්තමේන්තුව මවත පැමිණිලි ෙර 
ඇති බවට වූ වාර්තා සහ ීැබී ඇති පැමිණිලි සැීකිල් 0ීට 
මගන0 ඒ සේබන්ධමයන් වාර්තාවක් ීබා මදන මීසට 
අමාතයාශශ්මේ මල් 0ෙේ මවත උපමදසව ීබා ුරන් අතර0 මේ 
වන විට එදී මූලිෙ විමර්ශ්න ෙටයුතු සිුර ෙරමින් පවතී. 

 මමම ොීය තුළ සිුර ෙළ බවට වාර්තා වන විෂමාාාර 
රියා සේබන්ධමයන් මසොයා බීා මාස මදෙක් ඇතුළත 
වාර්තාවක් ීබා ගැනීම සඳහා ත්රිපුේගී විමර්ශ්න ෙමිටුවක් 
පත් ෙර ඇත. 

මූීාසනාරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි 0 අතිගරු නනාධිපතිතුමා ීබා 

ුරන් මවමළඳ රානය අමාතයාශශ්මේ වගකීම භාර ගත් මට0 මම  

මි්යා සුබ පැතුවා.  එතුමා සඳහන් ෙළා වාම ම0 අපරාධ0 ූෂෂණ0 

වශාා තුරන් ෙරන්න මේ අමාතයාශශ්මේ මම  විෂය පාය තුළ0 

මම  පාර්ශ්වවමයන්0 මම  වපසරිය තුළ මට ෙළ හැකි යේ මදයක් 

තිමබනවා නේ  ඒ සඳහා තීන්ුර තීරණ ගන්න මම මනොපසුබටව 

ෙටයුතු ෙරන බවත් රොශ් ෙරනවා.  

සවතුතියි. 

 

ගරු් මූලාසනාරූඪ් මන්ත්රීතුමා 
(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
සභාව ෙල් 0 තබන අවසවාාමේ මය නනාව0 ගරු කුමාරසිරි 

රත්නායෙ මැතිතුමා. - [සභා ගර්භය තුළ නැත.] 

 
ර ්නය් විමසන් ලදින් ් සභා් සේමත් විය. 
வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
පාර්ලිමේන්තුව් ඊට් අ ලකූලව් අ.භා.් 4.28ට ් 2022් අමරේල් 20වන් 

බදාදා් පූ.භා.් 10.00් වන් මතක්් කල් ගිම ය. 

அதன்படி பி.ப. 4.28  மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2022 ஏப்பிரல் 20, 

புதன்கிழமம மு.ப. 10.00 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது. 

Parliament adjourned accordingly at 4.28 p.m. until 10.00 a.m. on 
Wednesday, 20th April, 2022.  
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සැ.යු. 
 
මමම වාර්තාමේ අවසාන මුද්රණය සඳහා සවවකීය ි වැරනය ෙළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් පිටපතක් මගන ි වැරනය ෙළ යුතු 
ආොරය එදී පැහැනයලිව ීකුණු මෙොට0 පිටපත ීැබී මදසතියක් මනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සශසවොරෙ මවත ීැමබන මසේ 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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හැන්සාඩ්් වාර්තා් මකොළඹ් 5් කිරුළපන් මාවමත්්  

ජාම ් රවෘත්ති් මදපාර්තමේන්තුමේ් පිහිටි් ජාම ් රකා න් කාර්යාා මයන්්  

මිල්  ජ් ගත් හැක. 
 

මමම් හැන්සාඩ්් වාර්තාව් ් www.parliament.lk මවේ් අඩවිමයන්්  

බාගත් කළ් 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 ීශො රනමේ මුද්රණ මදපාර්තමේන්තුමේ මුද්රණය ෙරන ීදී. 
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