
 

 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத  /Uncorrected) 

241 වන කාණ්ඩය  - 1 වන කලාපය  
ெதாகுதி 241 - இல. 1 
Volume 241 - No. 1 

 2015 ෙදසැම්බර් 03 වන බහසප්තින්දා  
2015 சம்பர் 03, வியாழக்கிழைம 
Thursday, 03rd December, 2015 



 

 



 

 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

PRINCIPAL  CONTENTS 

නිෙව්දන:  
 ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය 
 
පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
ෙදම  ළ ෙද්ශපාලන  සිරකරුවන් සඳහා ෙපොදු සමාවක්     

පදානය කිරීම:  
 විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
 
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්: 
 ශී ලංකා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංගමය (සංස්ථාගත 

කිරීෙම්) – [ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා] 
- පළමුවන වර කියවන ලදී.  

அறிவிப் கள்: 
சி வர்க க்கான பாரா மன்ற ஒன்றியம் 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் ெபா  மன்னிப்  வழங்கல்: 
 ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  கூற்  

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்: 
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்க க்கான 

இலங்ைக அைவ (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு 
சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன] - தன் ைற 
மதிப்பிடப்பட்ட  

 

ANNOUNCEMENTS: 
    Parliamentary Caucus for Children 
 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS  
 
GRANT OF A GENERAL PARDON TO TAMIL       

POLITICAL PRISONERS: 
     Statement by Minister of Foreign Affairs 
 
PRIVATE MEMBERS’ BILLS: 
   Sri Lanka Association for Fisheries and Aquatic    

Resources (Incorporation) - [The Hon. Chathura 
Sandeepa Senaratne] - Read the First time 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட பத்தாம் 
நாள்] : 
[தைலப்  1 (ேமதகு சனாதிபதி); தைலப்  2 (பிரதம 

அைமச்சர் அ வலகம்); தைலப் கள் 4-13; 
தைலப் கள் 16-22] – கு வில் ஆராயப்பட்ட . 

 
அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் கீழான தீர்மானம்: 
 ஜனாதிபதிப் பதவிைய வகிக்கும் ஆளின் சம்பளம், 

ெகா ப்பன கள் மற் ம் ஓய் திய உாிைம  
 
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண: 

சி வர் உாிைமகைளப் பா காத்தல் 

APPROPRIATION BILL, 2016 - [Tenth Allotted Day]: 
    Considered in Committee- [Head 1 (His Excellency 

the President); Head 2 (Office of the Prime     
Minister); Heads 4-13; Heads 16-22] 

 
 
 RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION: 
    Salary, Allowances and Pension Entitlement of the 

Holders of the Office of the President 

 
ADJOURNMENT MOTION: 
    Protection of Children’s Rights 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016- [දහවැනි ෙවන් කළ 
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ඉන්දික, අනුරුද්ධ  ෙහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් (ගම්පහ) 
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කුමාර්, එම්. ෙව්ලු (මහනුවර) 
ෙකොෙලොන්ෙන, නාලක පසාද් (ෙපොෙළොන්නරුව) 
ෙකෝඩීසව්රන්, කවීන්දන් (දිගාමඩුල්ල) 

 

ග 
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ගෙන්ෂන්, එම්. (ෙකොළඹ) 
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ගමෙග්, දයා (දිගාමඩුල්ල) 
ගමෙග්, ෙදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය) 
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) 
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ගම්මන්පිල, උදය පභාත් (ෙකොළඹ) 
ගලප්පත්ති ආරච්චිෙග්, නිහාල් (හම්බන්ෙතොට) 
ගුණවර්ධන, එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. (ජාතික ලැයිස්තුව) 
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ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ) 
ගුණෙසේකර, ඇඩ්වඩ් ෙදහිවල ලියනෙග් (ගම්පහ) 
ගුණෙසේකර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් පද්ම උදය ශාන්ත (ෙමොණරාගල) 
ෙගේරු, ෙකොන්දගමෙග් ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)  

 

 
  

 ච 
 

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

ජ 
  

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

 
ත 

 
තුෙරයිෙරට්නසිංහම්, කදිර්ගාමත්තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්) 
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)  
ෙතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය) 
   

ද 
 

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

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



(vii) 

 

න 
  

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

ප 

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

බ 

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

 

ම 

  

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



(viii) 

 

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

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

ල 
  

ෙලොකුෙග්, ගාමිණී කුලවංශ  (ෙකොළඹ) 
 
 

ව 
  

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



(ix) 

 

ස 
 

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

ශ 

       ශීතරන්, සිවඥානම් (යාපනය) 

       ශීෙන්සන්, ඥානමුත්තු (මඩකළපුව) 

ශීසක්න්දරාසා මහත්මිය, ශාන්ති (ජාතික ලැයිස්තුව) 

 
 
හ 

  
හකීම්, අ. ඉබතුල් රවුෆ්  (මහනුවර) 
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
හෆීස්, අබ්දුල් රවුෆ් අබ්දුල් (ජාතික ලැයිස්තුව) 
හාෂිම්, අබ්දුල් හලීම් ෙමොහමඩ් (මහනුවර) 
හාෂිම්, ෙමොෙහොමඩ් කබීර් ෙමොහමඩ්  (කෑගල්ල) 
හැරිසන්, පෑලිසේග් (අනුරාධපුරය) 
හිසබ්ුල්ලා,  මුහම්මද් ෙලබ්ෙබ් අලීම් මුහම්මද්  (ජාතික ලැයිස්තුව) 
ෙහේරත්, එච්. එම්. විජිත (ගම්පහ) 
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල) 
 

  

ෆ 
  
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල) 
ෆවුසි, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිසත්ුව) 



 

 

 



(xi) 

 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය 
ජනාධිපති 

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා 
අමාත්ය මණ්ඩලය 

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

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



(xii) 

 

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

  

 

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු 

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



(xiii) 

 

සභාපති නාමාවලිය 
 

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

 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා 

ෙත්රීම් කාරක සභාව 

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

 

ගෘහ්ය කාරක සභාව 
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු රංජිත් අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් 
මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ ්මහතා 

 

සථ්ාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා,  ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 

 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව 

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු රවුෆ ්හකීම් මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු  (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න 
මහතා, ගරු රවි කරුණානායක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) 
විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම 
මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු ශාන්ති ශීසක්න්දරාසා 
මහත්මිය 

 

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 



(xiv) 

 

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව 

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

 

උසස ්නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා,ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා,   
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු මෙනෝ ගෙන්සන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු දිෙන්ෂ ්
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා,        
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 

 

 

 

 

 



(xv) 

 

පාර්ලිෙම්න්තුව 
 

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

 
පධාන  නිලධාරි  මණ්ඩලය 

 

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

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය 

 

පා.ම.ෙල්.ෙග්  සම්බන්ධීකරණ  ෙල්කම්  - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය 
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය 

 

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා  

නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි  - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා  

සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා  

සහකාර පධාන නිලධාරි -  ඒ.ටී.එස්. පුෂප් කුමාර මහතා, ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා  

ෙජ්යෂඨ් දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය 

 
පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) -  රංජන්  එෆ්. පතිනාදර් මහතා  

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

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

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

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

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

ෙජ්යෂඨ් ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ -  එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස.් තිලකරත්න මහතා 

ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා,  ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය,  එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය 

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

භාෂා පරිවර්තකෙයෝ -   එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා     
ෙජ්යෂඨ් බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා  
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා  
ෙල්ඛන භාරකරු -   එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා  
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක -  ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා  



(xvi) 

 

හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

හැන්සාඩ්  සංසක්ාරක -  රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය 

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

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

ෙජ්යෂඨ් හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. 
නානායක්කාර මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය, ෙක්.ඩී.එස.් කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය 
ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය, එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, 
එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස ්මහතා.  

හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ -  එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී. 
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. 
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගසත්ැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී. 
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,  ටී.යූ. 
වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. 
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය. 

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

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

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

පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -  

 

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 
අධ්යක්ෂ (මුදල්) -  ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා  

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

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

අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා  (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස.්පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා (නිෙයෝජ්ය  පධාන නිලධාරි)  

ආහාරපාන ගිණුම්  කාර්යාංශය -  

ෙජ්යෂඨ් ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල  මහතා  

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

ෙජ්යෂඨ් සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය  

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

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

ගබඩා භාරකරු- එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා 

  



(xvii) 

 

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

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

කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) -  පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා  
 

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

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

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

ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. 
තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස.් පනාන්දු මහතා, එන්.ඩී. විජයසුන්දර 
මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා. 

 මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක -     
අංශ භාර සූපෙව්දී -   එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා,  ෙක්.ඩී.එස.් පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.  
සහකාර පධාන නිලධාරි -  ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා 
පධාන සූපෙව්දීහු -  එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ. 

ගුණරත්න මහතා,   ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ 
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිසස්ංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා   

 
ව්යවසථ්ාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

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

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

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

කාරක සභා කාර්යාංශය -  ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු - පරිපාලන); ඒ.එම්. 
නිලාමුදීන් මහතා   (පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා, එස.්පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු);  
එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, වී.පී.ජී.එස.් විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා 
මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි) 

උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය -         



(xviii) 

 

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

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

පුසත්කාලයාධිපති -  පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා  

නිෙයෝජ්ය පුසත්කාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය 

සහකාර පුසත්කාලයාධිපති -   එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා, ජී. රත්නායක මහතා      

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය        

කනිෂඨ් සහකාර පුසත්කාලයාධිපති  -   සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා  

පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ජී. කුමානායක මහතා  

ෙජ්යෂඨ් පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  එම්. අජිවඩීන් මහතා 

පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි -  ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්.  අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය 

සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස.් අමුෙගොඩ ආරච්චි 
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා 

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

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

ෙජ්යෂඨ් පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසීලී 
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි 
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිසස්ංග මහත්මිය. 

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

 

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
 

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

පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා  

පද්ධති  විශේල්ෂක -  

සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා  

පද්ධති සැලසුම්කරු -  සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා 

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

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

පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරු  - ඩී. පණ්ඩිත මහතා,  පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය 

   

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

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

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

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

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

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

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

පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා  
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பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
[2015, ஓகஸ்ட் 17  ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்] 

  

அ 

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

இ 

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

ஏ 

ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்) 
  

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

ச 

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

 

த 

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

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

ெதவரப்ெப ம, பா த குமார  (க த் ைற) 
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள) 
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்) 
ெதாண்டமான்,  ஆ கன் ( வெர யா) 
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ந 
 

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

ப 
  

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

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

ம 
 

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

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

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

ர 

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

    
 

ல 
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் ) 

 

  

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

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

ெவதஆரச்சி,  திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட) 
ெவல்கம, குமார (க த் ைற) 



(xxv) 

 

ற 
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் ) 

 
ஜ 

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

ஹ 

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

ஸ்ரீ 

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

ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அைமச்சரைவ 

 

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

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

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

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

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

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



(xxviii) 

 

இராஜாங்க அைமச்சர்கள் 

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

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

பர்னாந் ள்ேள  

 

பிரதி அைமச்சர்கள் 

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

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

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
அனர்த்த காைமத் வ பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ேனஷ்  கங்கந்த 
ெபற்ேறா ய வளங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
ெவளிநாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா  
மின்வ  மற் ம் ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
அரச ெதாழில் யற்சிகள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர் -  மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன  
ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் சிவில் விமானச்  ேசைவகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அேசாக்க அேபசிங்க 
சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி மற் ம் கிறிஸ்தவ மத அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க  
விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மகாவ   அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
நீதி பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
 



(xxix) 

 

தவிசாளர் குழாம் 

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

 

பரா மன்றக் கு க்கள் 
ெதாி க்கு  

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

 

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

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

 

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 

குமாரசிறி, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன. 

 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு (ைவத்திய 

கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக 
ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, 
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு 
விஜித ேஹரத், மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா. 

 

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு  

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

 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய கு  

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



(xxx) 

 

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு  

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

 

ெபா ம க்கு  
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு சா ந்த 

திசாநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன, மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, 
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர, மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன, 
மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம், மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பத்திரண, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க, 
மாண் மிகு கனக ேஹரத்,  மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர், 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா விேஜமான்ன, மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி, மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி 
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, மாண் மிகு சி. சிவேமாகன் 

 

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு  
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு ற ப் ஹகீம், மாண் மிகு ல மன் 

கிாிஎல்ல, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு மேனா கேணசன், மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் 
அ கம, மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண் மிகு மாைவ.  
ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன். 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



(xxxi) 

 

பாரா மன்றம் 
சபாநாயகர்  -  மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய  
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம்  - மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால 
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்  - மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன் 
 

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

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ வலகம் 

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் -  தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க 
 

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

 

நி வாகத் திைணக்களம் 

பணிப்பாளர் (நி வாகம்)  -  தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்  

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

ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, 
தி மதி எம்.என். விதானேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி 

.என்.பண் த,  தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி 
ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி . ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)    

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

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

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

சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி  எம்.ாி.பி.ெபேரரா,  தி மதி .சி.  சூாியாரச்சி,  தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன 

சு க்ெக த்தாளர்கள் -  தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா 

சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர்,                       
தி . எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,  

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

ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர்  -  ெசல்வி  ரஞ்சனி  ஜயமான்ன 

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

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் -  தி மதி ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி,  தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர,  தி . ாி. 
ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி  .பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி 
ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி  ேக.எச். நீலமணி, தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா 

சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் -  தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி,   தி மதி பீ. . குணவதி, 
தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி 
வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, 
ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ். 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி 
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி 
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். . 
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, 
ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார 

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

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

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

ஒ ப்பதி  ேமற்பார்ைவயாளர் –    

 
நிதி  மற் ம்  வழங்கல்கள் திைணக்களம் 

 

பணிப்பாளர் (நிதி )  - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த 

நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ 
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் 
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);  தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன, 
தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ. ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, ெசல்வி .எம். . 
அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்) 

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

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

உண  வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -   

சிேரஷ்ட  களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக. . கபில 

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

சிேரஷ்ட சிறாப்பர் -  ெசல்வி  .எல்.எஸ். விேஜேசக்கர 

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

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

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

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

உண  வழங்கல்,   பராமாிப் த் திைணக்களம் 

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

அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க 
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர்  -    

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

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் –   தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா,  
தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா,   தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. 
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி . 
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி 

சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் -   
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள்   -  தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி . .எம்.ஜி. தர்மலால் 
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்  - தி . ேக.ேக. . காமினி 

ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் -  தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க, 
தி . ேக. . . குணரத்ன,  தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி. 
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த 

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம் 
 

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

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

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

கு  அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். 
நிலா தீன் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . என்.என். ேவெவல்வல, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான 
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக, 
தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (பாரா மன்ற 
உத்திேயாகத்தர்). 

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

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

லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி 

பிரதி  லகர்  -  ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா 

உதவி லகர்  -  ஜனாப் எஸ்.எல். யாத் அஹமட், தி . ஜி. ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர் தரம் I  -  தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க 

கனிஷ்ட  உதவி லகர்கள்  -  தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,  

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்  -  தி . ஜி.குமாநாயக்க 

சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் -  ஜனாப் எம். அஜிவதீன் 

ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி .எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி 

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ். 
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ் 

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

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக், ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,            
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா 

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல். 
ரத்னசீ ,  தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, 
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க 

பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,  தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, 
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார்,  தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி 
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ. 
அமரேசன,  தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க,  தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி,  தி மதி ேக.எம்.பீ.ஜி.ேக. ேசனாரத்ன,     
ெசல்வி பீ. கி ஷ்ண ர்த்தி 

 
தகவல் ைறைம மற் ம் காைமத் வத் திைணக்களம் 

 

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

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

இைணயத்தள வைலயைமப்  கட் ப்பாட்டாளர் –  தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க 
கணினி  ெசயற்றிட்ட  வைரவாளர்கள்  - தி . .  பண் த,  ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி . .எஸ். கீகனேக 
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக் 
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர 
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் -  தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா 
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ 
சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் –  தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக,   தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி மதி 

என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி 
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் 

எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ ,  ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன் 
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் –  தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்  
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
  

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

  

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

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

C 
 

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

D 
 

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

 
E 

Ekanayake, T.B. (Kurunegala) 

 
F 
 

Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla) 
Fernando, Arundika (Puttalam) 
Fernando, Harin (Badulla) 
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala) 
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha) 
Fowzie, A. H. M.  (National List) 

 
G 
 

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

H 
 

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

 
I 
 

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

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

L 
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo) 
 

M 
 

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

N 
 

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

R 

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

S 

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

T 

Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya) 
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List) 
 

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

W 
 

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

Y 

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

Z 

Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA 

CABINET 
 

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

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           
assigned  specifically to any Minister.] 
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STATE MINISTERS 
 
State Minister of National Integration and Reconciliation – The Hon. A.H.M. Fowzie 
State Minister of Highways – The Hon. Dilan Perera 
State Minister of Lands – The Hon. T.B. Ekanayake 
State Minister of Law and Order and Prison Reforms – The Hon. Piyankara Jayaratne 
State Minister of Finance – The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 
State Minister of Labour and Trade Unions Relations – The Hon. Ravindra Samaraweera 
State Minister of Education – The Hon. V. Radhakrishnan 
State Minister of Skills Development and Vocational Training – The Hon. Palitha Range Bandara 
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Dilip Wedaarachchi 
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera 
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene 
State Minister of Rehabilitation and Resettlement – The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
State Minister of Higher Education – The Hon. Mohan Lal Grero 
State Minister of Industry and Commerce Affairs – The Hon. A.D. Champika Premadasa 
State Minister of Child Affairs – The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran 
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe 
State Minister of Irrigation and Water Resources Management – The Hon. Vasantha Senanayake 
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluwihare 
State Minister of City Planning and Water Supply – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle 

 
 

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

 
 
 
 
 

 



(xlv) 

 

CHAIRMAN’S PANEL 
 

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

 
 

COMMITTEES OF PARLIAMENT 
 

Committee of Selection 

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

 

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

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

 

Committee on Standing Orders 

The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. J.M. Ananda 
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne.  

 

Committee on Parliamentary Business  

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) 
Rajitha Senaratne, The Hon.  Ravi Karunanayake, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika 
Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Ajith P. Perera, The 
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha  
Herath, The Hon. (Mrs) Shanthi Sriskandarasa. 

 

Committee on Public Accounts 

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

  

Committee on Public Enterprises  

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

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

 

Committee on Public Petitions 

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

 

Committee on High Posts 

The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman 
Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, 
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Vijitha  Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. 
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan. 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Karu Jayasuriya 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon Thilanga Sumathipala 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Selvam Adaikkalanathan 

  

  

PRINCIPAL OFFICIALS 
  

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

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERALS - Mrs. K.A. Rohanadeera,  Mr.K.A.T.K. Jayathilake 

  

  

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
  

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

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

  

  

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
  

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

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

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

  
  

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
  

  

DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mrs.R. Vitharana, Mrs. K.A.I. Senarathna,  Mr. 

M.M.M. Mabrook (Principal Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara, Mrs. M.N. Withanage (Deputy Principal Officers); Mr. A.S. de Silva, Mr. 

L.B.R. Pathmasiri, Mrs. U.N. Panditha, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo,                     

Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda, Mrs. R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officers); Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officer) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mr. M.U.M.Vasik  (Principal Officer); Mr. K.P. 
Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara, Mrs. R.H.P. Gunasena (Assistant Principal Officers);  Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Miss R.A.D.N. Geyowanee 
(Parliamentary Officer); Mrs. T.G. Hettiarachchi , Mrs. T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers); 
Mr. U.G. Nuwan Duminda (Parliamentary Media Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. S.B. Kulugammana (Assistant Director - Administration); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. 
J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. W.V.R. 
Wickramarathna (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne 

STENOGRAPHERS - Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. S.M.A.K. Karunaratne  

TRANSLATORS - Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER - Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD -   Mr. S. Chanthirasegaran, Miss D.J.V.  Amarasinghe, Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, 
Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, Mrs. K.H. Neelamani,  Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby,  Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Miss R.K. 
Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, 
Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika,  Mr. M.S.M. Linnas 

HANSARD REPORTERS – Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. 
E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, 
Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P. Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma, Mrs. T.U. Weerasekara, Miss G.A. Hiruni 
Punsara, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mr. N. Ketheeswaran, Mrs. M. Pushpakumara 

COMMITTEE REPORTERS – Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. J.A.T. Samanthika, Mrs. P.G.K.N. Mihiri, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. 
Darshika Siriwardena 

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

INDEXING OFFICERS - Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

  
FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration); Mr. W.P.L. Jayasinghe (Principal Officer); 
Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Mr. 
P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mrs. S.W.T.R. de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Miss D.M.D. 
Alahakoon (Assistant Principal Officers), Mr. M.A.K.D.C.Kumara (Parliamentary Officer) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. W.W. Jayathilake (Assistant Director - Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. 
K.C. Fernando, Mrs. C.M. Subasinghe, Mrs. J.A.D. Jayasinghe,  (Assistant Principal Officers); Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Parliamentary 
Officers); Mr. A.U. Premachandra (Senior Assistant Parliamentary Officer)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mr. 
T.K.Jayawardane (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE—  

SENIOR STORES OFFICER - Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER - Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera 

      

  

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
  

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

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

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

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

SENIOR INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.T. Gamage  

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

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

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

SENIOR TECHNICAL OFFICER (CIVIL) - Mr. J.D.K.K. Jayasooriya, Mr. C.S. Balasooriya 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake,  
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 CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
  

DIRECTOR (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER -  

SOUS CHEF— Mr. U.R.R. Fernando 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera  

SENIOR RESTAURANT MANAGERS- Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe 

RESTAURANT MANAGERS -Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe,  Mr. A.P. Ranatunga  

 GARDEN SUPERVISOR –   

 HOUSEKEEPING SUPERVISOR—  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri,          
Mr. K.H. Yasapala 

F & B SUPERVISORS—Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. 
Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. Gamlath, Mr. K.D.M.S. Fernando, Mr. N.D. 
Wijeyasundara, Mr. M.P.N. Chandrasiri 

 KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR -  

CHEF-DE-PARTIE -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. K.D.S. Patroneous, Mr. D.M.G. Dharmalal 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. K.K.D. Gamini  

LEADING COOKS - Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. Gunarathna, Mr. D.S. 
Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe, Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. D.J.P. Mahawatte 

  

  

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
  

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr. H.E. Janakantha Silva (Assistant Director - Administration); Mr. M.J. Perera, Mr. Anil Hewawasam, Miss N.R.W. 
Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mr. K.R. Herath (Deputy Principal Officers); Mr. J. 
Naseerdeen, (Assistant Principal Officer); Mrs. K.C.K. Peiris , Mrs. A.C.F. Nusrath,  Mr. K.T.L.A. Chandrasiri, Mr.S.L.Wickrama 
(Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mrs. G.N.D. 
Thilakarathna, Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. R.A.N.D. Alwis  (Assistant Principal Officers), Mrs. W.L.S.D. de Alwis,  (Parliamentary Officer)  

COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. A.M. Nilamudeen (Principal 
Officer);  Mr. N.N. Wewelwela, Mrs. S.P. Gamage, (Deputy Principal Officers); Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. V.P.G.S. Vidanapathirana, 
Mrs. G.R.U. Gamage, Mrs. H.R.de Zoysa (Assistant Principal Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, (Parliamentary Officer)    

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE -  

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mrs. N.S. Wickramarathne (Assistant Director - 
Administration),  Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. E.D.J. Wickremasinghe; Mr. D.R.S. Fernando (Deputy Principal 
Officers); Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.C. Wijetilleke (Assistant Principal Officers); Mr. W.G. Sunil Shantha, 
(Parliamentary Officer); Mr. M.R.B. Senaratne (Senior Assistant Parliamentary Officer) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 
Officer); Mr.W.W.N.S.C. Fernando (Deputy Principal Officer); Mr. H.R.C. Silva, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers);   
Mr. M.R.D.T. Thilakasiri (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   
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ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed, Mr. G. Ratnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS - Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICERS - Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

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

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

DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri,     
Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. Sureshwaran,   Mrs. N.B.C.J. 
Nissanga 

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  Mr. W.M. Rajapaksa,      
Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar,    Mrs. R. Vasanthi Perera,    Mr. M. Ajithkumar, Mr. S. Devaraj,       
Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M. Ramis,  Mr. E.A. Amarasena,  Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake,  Mrs.A.L.A.D.Thiumini,  Mrs. K.M.P.G.K. 
Senarathne,  Ms. P. Krishnamoorthy 

  

  
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 

  

DIRECTOR  (Information Systems and Management) - Mr. H.M.C. Perera 

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

SYSTEMS ANALYST -  

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER - Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - C.J. Willoraarachchi 

SYSTEMS ADMINISTRATOR  - Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

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

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, , Miss P.M.M. Chandima 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) - Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mrs. I.C.K. Ranasinghe 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya,   Mr. J.S. Colombage,   Mrs. K.G.S. Sewwandhi,   Mrs. N.N. Hettige,    Mr. W.H.U.D. 
Piyatunga,  Mr. A.G.R.K. Abeyrathne,  Mr. N.D.D.P. Premasiri    

COMPUTER OPERATORS - Mr. K.P.P.S. Romawardene,    Mr. K.D.G.M. Chrishantha,    Mrs.  W.D.A. Jayarukshi,   Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. 
A.R.M. Rikaz Ali,  Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

  

  
 



පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                          

 
2015 ෙදසැම්බර් 03 වන බහසප්තින්දා 

2015  சம்பர்  03, வியாழக்கிழைம 
Thursday, 03rd  December, 2015 

————————— 
 

පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. 
කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]  මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய . 
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு  க  ஜயசூாிய]  தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 9.30 a.m., 

MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 

I 
ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය 
சி வர்க க்கான பாரா மன்ற ஒன்றியம் 

PARLIAMENTARY CAUCUS FOR CHILDREN 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ළමයින් සඳහා වන පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය නැවත ස්ථාපනය 

කිරීම සඳහා වූ රැස්වීමක් අද දින ෙපර වරු 10.30ට කාරක සභා 
කාමර අංක 02හිදී පැවැත්ෙවන බව සියලු ගරු මන්තීවරුන්ට 
දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

II 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ  
කාරක සභාෙව් රැස්වීම 

பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க்கூட்டம்  
MEETING OF COMMITEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 

ෙදසැම්බර් මස 03වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින අපර භාග 
3.30ට මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට 
පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලුෙදනාට 
ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

2014 වර්ෂය සඳහා ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [පවාහන හා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා ෙවනුවට 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

2016 ෙකටුම්පත් ඇස්තෙම්න්තුවල පාඨ ආදිෙයහි ෙයෝජිත ෙවනස් කිරීම් 
ලැයිස්තුව.- [මුදල් අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක 
මහතා]  
 

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

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
අට වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
எட்டாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු වී.එස්. රාධකිෂන්න් මහතා (අධ ාපන රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சர்)  
(The Hon. V.S. Radhakrishnan -State Minister of Education) 
Sir, I present a petition received from Mr. S. 

Selvanayagam of St. Leonard's Estate, Hulgran Oya.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා (ජාතික පතිපත්ති හා 
ආර්ථික කටයුතු රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா - ேதசிய ெகாள்ைககள் 
மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள்  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National 
Policies and Economic Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි.  
(1) ආනමඩුව, නන්දිමිතපුර, පල්ලම යන ලිපිනෙයහි පදිංචි 

ඊ.ඒ. වසන්ත සිරිලාල් එදිරිසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) දංෙකොටුව, ෙගොඩැල්ල, අංක 53 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජයන්ත චන්දරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(3) ෙකොසව්ත්ත, මීගහෙවල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්.ඩී. 
රංජිත් විමලසූරිය මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත. 
 

ගරු චමින්ද වි ෙජ්සිරි මහතා 
(மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி)  
(The Hon. Chaminda Wijesiri) 
ගරු කථානායකතුමනි, බණ්ඩාරෙවල, මහඋල්පත යන 

ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ෙජ්. පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

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

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

 

 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

ආයුධ ජාවාරම පිළිබඳව විමසා බලන ෙකොමිසම: 
විස්තර 

ஆ தக் கடத்தல் ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கான 
ஆைணக்கு  : விபரம் 

COMMISSION TO INQUIRE INTO ARMS SMUGGLE: DETAILS 

90/’15 
1. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2)  

(අ) (i) ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශච්යකාරතුමියෙග් සභාපතිත්වෙයන් පත් 
කරන ලද ආයුධ ජාවාරම පිළිබඳව විමසා බලන 
ෙකොමිසෙම් වාර්තාවක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එම වාර්තාව පකාශයට පත් කරන්ෙන්ද;  

 (iii) පකාශයට පත්කරන්ෙන් නම්, එම දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 
ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக்  ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ெகௗரவ சிராணி 
திலகவர்தனவின் தைலைமயில் நியமிக்கப்பட்ட 
ஆ தக் கடத்தல் ெதாடர்பாக ஆராய்வதற்கான 
ஆைணக்கு வின் அறிக்ைகெயான்  உள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அறிக்ைகைய ெவளியி வாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) ெவளியி வதாயின், அ  எப்ேபாெதன்பைத ம்; 
 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether there is a report of the Commission 
appointed to inquire into the arms smuggle, 
under the chairmanship of Supreme Court Judge 
Hon. Shirani Thilakawardena; 

 (ii) whether that report will be published; and 

 (iii) if it will be published, the date of publishing? 

(b) If not, why? 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) ආයුධ ජාවාරම් ගැන විමසා බැලීම සඳහා 
පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පත්කර නැත. 

  ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිතුමියෙග් 
සභාපතිත්වය යටෙත් 2000 සිට 2005 දක්වා වූ 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදී ශී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් 
මිලදී ගත් අධිවටිනාකමකින් යුත් ආයුධ, ෙවනත් 
යුද උපකරණ, දව  හා ෙසේවාවන් සපයාගනු 
ලැබීම සම්බන්ධෙයන් අදාළ වන්නා වූ කරුණු 
පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වන පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක් 2006.04.24 දින පත්කර ඇත. 

  එකී පරීක්ෂණ ෙකොමිෂන් සභාව විසින් සිය 
වාර්තාව හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙවත ලබා දීමට 
දිනයක් හා ෙවලාවක් ලබාෙගන ඇති බව ෙගොනු 
පරීක්ෂා කිරීෙම්දී අනාවරණය වන නමුත්, අදාළ 
අවසන් වාර්තාව කාර්යාලෙය් ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ගරු රාජ  අමාත තුමනි, ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක් බව 
ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? එම වාර්තාව ඔබතුමාෙග් කාර්යාලෙය් 
අදාළ ෙගොනු අතර නැහැයි කියන එක ඉතා බරපතළ තත්ත්වයක් 
හැටියට ඔබතුමා පිළිගන්නවාද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඒක බරපතළ පශ්නයක්. නමුත්,  ඒ 

වාර්තාව ෙදන්නට නියමිතව තිබුෙණ් 2008 ජනවාරි මාසෙය් 
28වැනිදා සවස 4.03ට. ගරු මන්තීතුමා පසු ගිය රජය කාලෙය් 
හිටපු අමාත වරෙයක් නිසා, වසර 8ක් පසුවී එතුමාට දැන් ෙමය 
මතක්වීම සම්බන්ධව අප කනගාටු වනවා. ඒ කාලෙය් කළ ෙද්වල් 
ෙබොෙහෝ ෙදනාට මතක නැහැ. දැන් තමයි සියල්ලම මතක්වී ෙගන 
එන්ෙන්. ඒක ෙහොඳයි.  එය පමාදවී ෙහෝ මතක්වීම ගැන  -අවුරුදු 
8ක් ගිහිල්ලා ෙහෝ මතක් වුණු එක ගැන-අපි සතුටු ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] හරි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තවත් අතුරු පශ්න තිෙබනවාද, ගරු මන්තීතුමා? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

එය බරපතළ කාරණයක් ෙලස ගරු රාජ  අමාත තුමා සලකා 
බලන බව දැන්වීම මා සතුටින් භාර ගන්නවා. ෙමම ෙකොමිෂන් 
වාර්තාවට ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ් කියා ෙසොයන්නට 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් FCID එකට ෙහෝ PRECIFAC  එකට ෙහෝ 
භාර දීලා නැතිද? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් 

ෙල්කම්තුමාද, අතිෙර්ක ෙල්කම්තුමාද 2015 ජූනි 22වැනි දිනැති 
ලිපිය මඟින්, ශිරානි තිලකවර්ධන විනිසුරුතුමියෙගන් ෙමම 
වාර්තාව ඉල්ලා යවා තිෙබනවා.  නමුත් ෙම් වන තුරු එයට 
පිළිතුරු ලැබී නැහැ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
 ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම වාර්තාව ෙම් වන තුරු ශිරානි තිලකවර්ධන මහත්මිය ළඟ 
තිෙබන බව පකාශ කළා. ඒ අනුව ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශය-  

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු කථානායකතුමනි, අප ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක, - 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න ඉස්සර 

ෙවලායි ඔබතුමා ෙම් මැදිහත් ෙවන්ෙන්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඉන්න. මම 

ඔබතුමාෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නයට පිළිතුරු ෙදන්නම්.  
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මෙග් අතුරු පශ්නය ඇහුවාට පස්ෙසේ ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ෙහොඳයි, එෙහම නම් ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඔව්, ඔබතුමාෙග් අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ගරු අගමැතිතුමනි, ම ෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනිය ෙමම වාර්තාව එවා නැති බව 
ෙපනී යන ෙහයින්, එතුමියට එය එවන ෙලස දන්වා තිෙබන 
ෙහයින්, එයට තවමත් පිළිතුරක් ලැබී ෙනොමැති ෙහයින්,  ෙම් 
පිළිබඳව ගන්නා වූ ඊළඟ පියවර ඔබතුමා එතුමියෙගන් විමසීමට 
කටයුතු කරනවාද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පශ්නය ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් 

ෙයොමු කරලා, මම පිළිතුරු ෙදන්ෙන් වග කීමක් ඇතිවයි. ඒ 
වාර්තාව ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් නැති බවට දැනුම් දී 
තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. වාහනයි තවත් විස්තරත් එක්ක 
එය අතුරුදහන් ෙවලා. තවත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියා මා 
දන්ෙන් නැහැ. අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා මට දැන් 
දැනුම් දුන්නා, විරුද්ධ පක්ෂය වශෙයන් ගිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
එතුමා ෙම් පශ්නය පැන නැඟුවාම, "එෙහම එකක් තිෙබනවා, ඒත් 
ඒ වාර්තාව රහසිගතයි" කියා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමා ෙවනුෙවන් එවකට හිටපු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායක දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පකාශ කළ බව. ෙකෙසේ 
නමුත්, ෙහොඳම ෙදය තමයි ෙම් පශ්නය  ෙපොලීසියට භාර ෙදන එක. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

FCID එකට භාර ෙදන්න  තවම ෙහේතුවක් නැහැ. ෙම් ගැන ෙහොයා 
බලා අපට වාර්තා කරන්න කියා ෙපොලීසියට භාර ෙදන්නම්. 
ෙමොකද, ෙම්ක ජනාධිපති කාර්යාලෙයන් ෙහොයා ගන්නත් බැහැ. 
අපට දැන ගන්න විධියකුත් නැහැ. ෙම් වාර්තාවට සිදු වුෙණ් 
ෙමොකක්ද කියා ෙහොයා බලන එක ෙම් ගරු සභාෙව් අනුමැතිය 
ඇතිව අප  ෙපොලීසියට භාර ෙදන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි. ෙහොඳම ෙදය ඒකයි.  

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ෙහොඳමයි, ගරු අගමැතිතුමනි.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ඔබතුමා පැහැදිලි කරන්න. 

අද අපට පැය භාගයක් තුළ ෙම් කටයුතු සියල්ල අවසන් කරන්න 
ෙවනවා, අය වැය කාරක සභා අවස්ථාව ති ෙබන නිසා. ඒ සඳහා 
මම සැම ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය පතනවා. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - மின்வ  மற் ம் 

ப்பிக்கத்தக்க சக்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Power and  
Renewable Energy) 
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරයාෙගන් විමසන 

පශ්නයක් වශෙයන් මම ෙම් නිශ්චිත පශ්නයම විමසුවා. දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "වාර්තාවක් තිෙබනවා. 
ෙම්වා ජාතික රහස්. වැදගත් කාරණා තිෙබන එකක්. ඒ නිසා 
ෙදන්න බැහැ" කියලා. වාර්තාවක් තිෙබන නමුත් එය ෙහළිදරවු 
කළ ෙනොහැකි බව එතුමා කිව්වා. එම පකාශය ඒ දවස්වල පුවත් 
පත්වලත් පළ වුණා. ආරක්ෂාෙව් පමාණය ෙමොකක්ද,  ෙහළිදරවු 
කරන්න පුළුවන් ෙමොනවාද,  ෙහළිදරවු කරන්න බැරි ෙමොනවාද 
කියන පශ්නයත් ඒ අවස්ථාෙව් මතු වුණා. ඒ නිසා ෙම් වාර්තාව 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බාරයට පත් 
වුණා. ඒ බව දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා පිළිගත්තා. එෙහම නම් 
ෙම් වාර්තාව අස්ථානගත වීම පිළිබඳව වග කිව යුතු වන්ෙන්, 
පශ්න කළ යුතු වන්ෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහතාෙගන් සහ ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලෙයනුයි. ෙමය ඉතාම 
බරපතළ පශ්නයක්; බිලියන ගණනාවක වංචාවක් පිළිබඳව 
ෙචෝදනා මතු වුණු පශ්නයක්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීෙම් 
වගකීම, සුවිෙශේෂ වගකීමක් වනවා.   
 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙනොෙවයි, කාර්ය මණ්ඩලෙයන්, - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඒ කාර්යය ගැන ෙසොයා බලන්න ෙපොලීසියට බාර ෙදනවාය 

කියලා ගරු අගමැතිතුමා කිව්වාෙන්. 

රැකියා විරහිත උපාධිධාරින් : විස්තර 
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UNEMPLOYED GRADUATES: DETAILS 

151/’15 
2. ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  
(අ) (i) 2015 සැප්තැම්බර් 30 දින වනවිට රැකියා විරහිත 

උපාධිධාරින් සංඛ ාව ෙකොපමණද;   
 (ii) එම උපාධිධාරින් සංඛ ාව ඔවුන් ලබා ඇති 

උපාධිය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) උපාධිධාරින් ෙවත රැකියා ලබා දීම සඳහා වත්මන් 

ආණ්ඩුවට ඇති වැඩ පිළිෙවළ කවෙර්ද;  
 (ii) ඒ අනුව 2015 වර්ෂය සඳහා බඳවා ගැනීමට 

අෙප්ක්ෂිත උපාධිධාරින් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) දැනට වාර්තා වී ඇති ආකාරයට රාජ  ෙසේවෙය් 
උපාධිධාරින් සඳහා වූ පුරප්පාඩු සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) 2015 සිට 2019 දක්වා වර්ෂ පහ තුළදී විශව්විද ාල 
තුළින් සහ බාහිර පාඨමාලා තුළින් උපාධිධාරින් 
වීමට අෙප්ක්ෂිත දූ දරුවන්ෙග් සංඛ ාව, වර්ෂය 
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) එකී වර්ෂ සඳහා රාජ  ෙසේවෙය් ඔවුන් ෙවනුෙවන් 
නිර්මාණය වීමට නියමිත පුරප්පාඩු සංඛ ාව, 
වර්ෂය අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේනම්, ඒ මන්ද?  

 
பிரதம அைமச்ச ம், ேதசிய ெகாள்ைககள் மற் ம் 

ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 
(அ) (i) 2015 ெசப்ெரம்பர் 30ஆம் திகதியளவில் 

ெதாழிலற்ற பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  பட்டதாாிகளின் எண்ணிக்ைக, 
அவர்கள் ெபற் ள்ள பட்டங்க க்கு அைமய 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) பட்டதாாிக க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பதற்காக தற்ேபாைதய 
அரசாங்கத்திடம் காணப்ப கின்ற ேவைலத் 
திட்டங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்கைமய 2015ஆம் ஆண் க்காக ஆட்ேசர்ப் 
பதற்கு எதிர்பார்த் ள்ள பட்டதாாிகளின் 
எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) தற்ேபா  பதியப்பட் ள்ளவா  அரச 
ேசைவயின் பட்டதாாிக க்கான ெவற் 
றிடங்களின் எண்ணிக்ைக யா  என்பைத ம்; 

 (ii) 2 0 1 5  தல் 2019 வைரயான ஐந்  
ஆண் களி ள் பல்கைலக்கழகங்களின் 
ஊடாக ம், ெவளிவாாிப் பாடெநறிகளின் 
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ல ம் பட்டம் ெபற ள்ள பிள்ைளகளின் 
எண்ணிக்ைக வ டாந்த அ ப்பைடயில் 
தனித்தனிேய யா  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஆண் க க்கு அரச ேசைவயில் 
இவர்க க்காக உ வாக்கப்பட ள்ள 
ெவற்றிடங்களின் எண்ணிக்ைக வ டாந்த 
அ ப்பைடயில் தனித்தனிேய யா  
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Prime Minister and Minister of National 

Policies and Economic Affairs:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of unemployed graduates as at 30th 
September, 2015;and 

 (ii) the number of the aforesaid graduates separately 
as per the degree they have obtained? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the programme available to the present 
Government for providing employment for 
graduates; and 

 (ii) accordingly, the number of graduates expected to 
be recruited for the year 2015? 

(c) Will he also inform this House - 

 (i) the number of vacancies available for graduates 
in the Public Service, as reported so far; 

 (ii) the number of  undergraduates expecting to be 
graduates through universities and through 
external courses during the five years from 2015 
to 2019, separately for each year; and 

 (iii) the number of vacancies expected to be created 
on their behalf in the Public Service for the 
aforesaid years, separately for each year? 

(d) If not, why? 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா ) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට 
පිළිතුර ලබා ෙදනවා. 

(අ) (i) උපාධිධාරින්, රජෙය් ආයතනවල පමණක් ෙනොව 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හා විෙදස ්රැකියාවල නිරත 
වන බැවින්ද, සව්යං රැකියා ෙහෝ ව ාපාරවල 
නිරතව සිටිය හැකි බැවින්ද, නිශච්ිතව හඳුනා 
ගැනීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් සැකසීම පිළිබඳව 
සමාෙලෝචනය කරමින් පවතී. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) සඳහන් කමෙව්දය සැකසීෙම්දී ෙම් 
සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කරනු ලැෙබ්. 

(ආ) (i)   * ගරු අගාමාත තුමාෙග් රැකියා දස ලක්ෂයක් ලබා 
දීෙම් වැඩසටහන. 

    * රජෙය් සංවර්ධන සැලැසම් තුළින් රාජ  අංශෙය් 
උත්පාදනය වන රැකියා අවසථ්ා සහ පුරප්පාඩු 

සංඛ ාව අනුව නියමිත බඳවා ගැනීම් පටිපාටි 
අනුගමනය ෙකෙරමින් රාජ  අංශයට බඳවා 
ගැනීම. 

  2012 වසෙර් උපාධිධාරි අභ ාසලාභි පුහුණුව 
සඳහා ඇතුළත් වීමට අවසථ්ාව ෙනොලද අභියාචනා 
ඉදිරිපත් කළ උපාධිධාරින් අතරින් සුදුසුකම් 
සම්පූර්ණ කරන ලද උපාධිධාරින් බඳවා                  
ගැනීම සඳහා ලැබී ඇති අනුමැතිය අංක 
අමප/15/0906/610/013-I හා 2015.07.09 දිනැති 
අමාත  මණ්ඩල තීරණය පරිදි එම උපාධිධාරින් 
සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා බඳවා ගැනීම. 

  සව්යං ව වසායකයන් ෙලස ආර්ථික සංවර්ධනයට 
දායක කර ගැනීම.  

 (ii) රාජ  අංශෙය් හා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් උත්පාදනය 
වන රැකියා අවසථ්ා මත තීරණය ෙව්. 

(ඇ) (i) රාජ  ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ඇතිවන අවසථ්ාවන්වලදී, 
විවෘත තරග විභාග ෙහෝ ෙවනත් පිළිගත් කමෙව්දද 
අනුගමනය කරන නිසා ඒ අනුව උපාධිධාරින් 
බඳවා ගැනීම තීරණය ෙව්. 

 (ii) උසස ් අධ ාපන අමාත ාංශෙයන් ලද 
ෙතොරතුරුවලට අනුව අදාළ විසත්ර පහත දැක්ෙව්. 

 

 (iii) රැකියා දශ ලක්ෂෙය් වැඩසටහන ඉදිරි වසර පහ 
තුළ කියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. එකී 
වැඩසටහන තුළ නිර්මාණය වන තනතුරුවලට 
අදාළව හා දැනට රාජ  ෙසේවෙය් සිටින උපාධිධාරි 
නිලධාරින් විශාම යාම, ෙවනත් ෙසේවයක් ෙවත 
මුදා හැරීම, ඉල්ලා අස ්වීම, තනතුර අත හැර යාම 
ෙහෝ පත්වීම අවසන් කිරීම මඟින් ඇතිවන 
පුරප්පාඩු. 

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් රැකියා විරහිත 

උපාධිධාරින් සංඛ ාව ෙකොපමණද කියලා නිශ්චිතව හඳුනා ගන්න 
බැහැ කියලා වගකිව යුතු අමාත වරයකු විධියට එතුමා ෙම් ගරු 
සභාවට පකාශ කිරීම ගැන මෙග් කනගාටුව පළ කරමිනුයි  
පළමුවන  අතුරු පශ්නයට මා  ෙයොමු ෙවන්ෙන්. 

ගරු කථානායකතුමනි, වයඹ උපාධිධාරින් දැනට මාස 
ෙදකකට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ -ෙම් ෙමොෙහො ෙත්ත්- 
කුරුණෑගල නගරෙය් උපවාසයක නිරත ෙවනවා, රැකියා 
සම්බන්ධෙයන්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, මීට ෙපර එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩු පවතිද්දීදී පවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩු  
පවතිද්දී පවා ෙවනම ව ාපෘතියක්  -scheme එකක්- විධියට තමයි 
උපාධිධාරින් බඳවා ගැනීම සිදු කරනු ලැබුෙව්. ගරු 

වර්ෂය අෙප්ක්ෂිත අභ න්තර හා බාහිර 
උපාධිධාරින් සංඛ ාව 

2015 26,005* 

2016 27,538* 

2017 26,198 

2018 27,200 

2019 27,596 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අගමැතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය් රැකියා දස ලක්ෂෙය් වැඩ 
පිළිෙවළ ගැන සඳහන් වුණත්, එෙහම විෙශේෂ ව ාපෘතියක් ෙමවර 
අය වැය තුළින් ෙහෝ ෙයෝජනා වුෙණ් නැහැ.  

ඒ නිසා ඒ විෙශේෂ ව ාපෘතිය කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන කාරණය පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න 
කියන එක තමයි මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නෙයන් අහන්ෙන්. 

 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අවුරුදු දහයක් ෙම් රට පාලනය කරපු 

රජයක හිටපු අමාත වරයකු  හැටියට එතුමා, ෙම් රජය පත් ෙවලා 
ඉතාම ෙකටි කාලයකින් අහනවා, ෙම් සඳහා තිෙබන වැඩ 
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. 
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙම් පශ්නය විසඳා තිබුණා නම් ඔබතුමාට 
ෙමච්චර ඉක්මනින් ෙම් පශ්නය අහන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් ගරු අගාමාත තුමා ෙම් පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. එතුමා පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවා, ෙම් 
රෙට් රැකියා දසලක්ෂයක් බිහි කිරීෙම් වැඩසටහන ෙම් රජෙය් 
පමුඛ කටයුත්තක් ෙලස ඉදිරියට කියාත්මක කරනවාය කියලා.  
ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය් රැකියා දුන්නා වාෙග් ඒ අය ෙකොෙහේ හරි 
office  එකකට ඔබලා  ඵලදායි  නැති, වැඩක් කරන්න බැරි  
විධියට රැකියා ෙදන්න ෙනොෙවයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.  
විෙශේෂෙයන් ඉතාම උසස ් අන්දෙම් රැකියා, ආදායම ඉහළ යන 
රැකියා, අෙප් තරුණ පරපුරට අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තු 
තියා ගන්න පුළුවන් රැකියා උත්පාදනය කරන්න තමයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. ෙම් අය වැය තුළින් ඒ සඳහා ෙහොඳ 
අඩිතාලමක් දමලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සියලු ෙදනාම  ඒ කාර්යයට 
සහාය ෙදන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට 

හැම ෙවලාෙව්ම, හැම පශ්නයකදීම ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු 
කිරීෙම් ෙරෝගය තිෙබනවා. ඒක උත්තරයක් ෙනොෙවයි. ගරු 
ඇමතිතුමනි, අෙපන් වැරැද්දක් වුණා නම්  ෙම් රෙට් ජනතාව 
තමුන්නාන්ෙසේලා  පත් කෙළේ ඒවා නිවැරදි කරන්නයි. ඒ නිසා හැම 
ෙවලාෙව්ම, හැම පශ්නයකටම ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරන එක 
යුක්ති සහගතයි, සාධාරණයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ෙකෙසේ ෙවතත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග් ව ාපෘතිය පිළිබඳව අපිත් 
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. 
අපි කවුරුවත් අපහසුතාවට පත් කරන්න හදනවා ෙනොෙවයි. 
තිස්දහසකට අධික උපාධිධාරින් සංඛ ාවක් රැකියා විරහිතව 
ඉන්නවා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම මම ඔබතුමාට ෙම් 
කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. 2012 අධ යන වර්ෂය දක්වා  
උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාම රාජ  ෙසේවයට අන්තර්ගහණය කර 
ෙගන තිෙබන්ෙන් ලංකා ඉතිහාසෙය් එක වතාවයි. ඔබතුමා 
ඉතිහාසයට ඇඟිල්ල දිගු කරන නිසායි මම ඒක කිව්ෙව්. 

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.  

කලා උපාධිධාරින් වැඩි වීම නිසා උපාධිධාරින්ෙග් රැකියා 
විරහිතභාවය වැඩි වී තිෙබනවාය කියන එක තමයි සම්මත 
පිළිගැනීම. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා තමයි අපි ෙවනම විෂය 
ධාරාවක් විධියට තාක්ෂණ විෂය ධාරාව නම් කරලා ජාතික 

වෘත්තීය සුදුසුකම - National Vocational Qualification 7                    
-NVQ 7- දක්වා යන්න පුළුවන් විධියට කාර්මික අධ ාපනය 
ඔස්ෙසේ උපාධිධාරින් බිහි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළේ. ඒ 
ෙවනුෙවන්ම තමයි UNIVOTEC විශ්වවිද ාලය නිර්මාණය 
කෙළේ. ෙම් UNIVOTEC විශ්වවිද ාලය සහ පධාන ෙපෙළේ  
විශ්වවිද ාල හරහා 2016 වර්ෂෙය් දරුවන් 3,000කට NVQ 7ට 
සමාන්තරව උපාධි පාඨමාලාවක් හදාරන්න පුළුවන් විධියට 
සැලැස්මක් හැදුවා. University Colleges නිර්මාණය වුණා, ගරු 
කථානායකතුමනි. ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු අගමැතිතුමනි, පසු ගිය 
දවසක උසස් අධ ාපන ඇමතිතුමාම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
කිව්වා, තාක්ෂණ විෂය ධාරව ඔස්ෙසේ ෙමවර විශ්වවිද ාලයට 
බඳවා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් 1,000ක් පමණයි කියලා. 
නමුත් අපි 3,000ක් බඳවා ගන්න සැලසුම් කළා. එෙහම 
විද ාත්මක එළැඹීමකට තමුන්නාන්ෙසේලා පෙව්ශ ෙවන්න ඕනෑ. 
ඒ නිසා ඒ තාක්ෂණ විෂය ධාරා ඔස්ෙසේ එන උපාධිධාරින්ෙග් 
සංඛ ාෙව් පමාණය වැඩි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු 
කරන්ෙන් නැද්ද? 

  
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම මට ෙරෝගයක් නැහැ 

අතීතය ගැන කථා කරන්න. අපහාස වන අන්දමට තමයි එතුමා 
කථා කෙළේ.  ගරු කථානායකතුමනි  මා එෙහම උත්තරය දුන්ෙන් , 
අපි අතීතය ගැන අවෙබෝධෙයන් ඉන්න එක ඉතාම වැදගත් වන 
නිසා. ෙමොකද, අතීතෙයන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන තමයි අපට 
ඉදිරියට යන්න ෙවන්ෙන්. එතුමන්ලා මැරිලා ඉපදිලා ඇවිල්ලා 
වාෙග් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමෙහම කථා කරන එක ගැන මා 
කනගාටු වනවා. විෙශේෂෙයන්ම මීට ඉහතදීත් ෙම් වාෙග් පශ්නයක් 
ඇහුවා. ඒ  සිද්ධ වුණ වැරදි දැන් අපි නිවැරැදි කර ෙගන යන 
ෙවලාව.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. 
 
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ෙම් පශ්නය ෙනොෙවයි. පළමුවන පශ්නය. ආයුධ පිළිබඳ 

පශ්නය. ගරු කථානායකතුමනි, අපි පැහැදිලිව කියා තිෙබනවා, 
ඇත්තටම උසස් තාක්ෂණෙයන් යුත් රැකියා බිහි කිරීම අෙප් 
රජෙය් පතිපත්තියක් හැටියට සඳහන් කර තිෙබනවාය කියලා. 
ෙවන කවුරුත් ෙනොෙවයි එය පකාශ කෙළේ. ගරු අගාමාත තුමාම 
එය පකාශ කළා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම ෙහොඳින් සැලසුමක් 
ඇතිව තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අහනවා, අපි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා ෙම් ගමන 
යන්න සැරෙසන ෙකොට ෙම් වාෙග් පශ්නයක් අහලා එතුමා 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා. එතුමාෙග් රජය 
අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් රට පාලනය කරලා, එතුමා ඒ රජෙය් වග 
කිව යුතු ඇමතිවරයකු හැටියට ඉඳලා, දැන් එතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය අහනවා. ඇත්තටම 
ඔබතුමා ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් පශ්නය ඇසීම ගැන. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, තුන්වන අතුරු පශ්නය අහන්න.  
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ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් උපාධිධාරින් ගැන  

පශ්නයක් අහනෙකොට, "ඒක අදාළ නැහැ. අවුල් කරන්න ෙම් 
පශ්න අහනවා" කියලා සඳහන්  කිරීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
ෙපෞද්ගලික වශෙයන් මා  ඔබතුමාට ඉතාම හිතවත්.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අතුරු පශ්නය අහන්න, ගරු  මන්තීතුමා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එතුමා ෙනොෙයක් ෙද්වල් කියනවා ෙන්, ගරු 

කථානායකතුමනි.   
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අපි  පශ්නවලට උත්තර දීම පැය භාගෙයන් අවසන් කරන්නට 

තිෙබනවා. අද අය වැය කාරක සභා අවස්ථාවයි තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසායි   ඔබතුමන්ලාෙග්  සහෙයෝගය පතන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ඔබතුමා ඒ පැත්තටත් කියන්න,  ඒ ෙවලාවලට.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදපැත්තටමයි  කිව්ෙව්. මම ෙදපැත්තටම  කියනවා. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය                  

ෙමයයි.   2012 වර්ෂෙයන් පසුව උපාධිධාරීන් රාජ  ෙසේවයට 
අන්තර්ගහණය කරලා නැහැ, විශාල පමාණයක් ඉන්න නිසා. 
ඔවුන් නැවත රාජ  ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී අය වැෙයන් ඉදිරිපත් 
කළ පතිපත්ති අනුව ඔවුන්ට විශාම වැටුපක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  
2012 සිට 2015 දක්වා වූ කණ්ඩායම රාජ  ෙසේවයට බඳවා 
ගැනීෙම්දී  කුමන ෙහෝ ආණ්ඩුවකින්  -ඔබතුමා කියනවා නම්  අෙප් 
ආණ්ඩුෙවන් අසාධාරණයක් සිදු වුණා කියලා, එෙහම ෙවන්න 
පුළුවන්. -  ඔවුන්ට අසාධාරණයක්  සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
එම අයව රාජ  ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් දී එම කණ්ඩායමට 
පමණක් ෙහෝ  ගැලෙපන පරිදි විශාම වැටුපක් සකස් කිරීමට 
කටයුතු කරනවාද?  නැත්නම්  ඒක  ෙලොකු අසාධාරණයක්.  
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ගරු කථානායකතුමනි, අපි දැන ටමත් එතුමන්ලා රැකියා 

දුන්ෙන් නැති, අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ 2012 වර්ෂෙය්  
උපාධිධාරීන් විශාල සංඛ ාවකට  ඔක්ෙතෝබර් 9 , 10, සහ 11 යන 
දිනවලත්, ෙනොවැම්බර්  13, 14 සහ  ෙදසැම්බර් 04 වන දිනවලත්  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා,  එම උපාධිධාරීන්ට  රැකියා ලබා දීෙම්  
කමෙව්දයක් දැනට කියාත්මක කරමින් පවතිනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ෙමොකක්ද?  

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
එෙහම සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා කියලා, පුවත් 

පත්වල  දැන්වීම් පළ කරලා තිබුණාද? 
 

ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා  
(மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா) 
(The Hon. Niroshan Perera) 
ඔව්.  2012දී  ඒ අය  දිසා ෙල්කම්වරුන්ට සහ රාජ  පරිපාලන 

අමාත ාංශයට අභියාචනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන 
විධියට  ඒ  පිරිස  5,500කට වඩා ඉන්නවා. දැනට ඒ අය සඳහා  
සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. 

 

 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපති : වැටුප, දීමනා සහ 

අෙනකුත් පහසුකම් 
 லங்கா ெர ெகாம் தைலவர் : சம்பளம், 

ெகா ப்பன கள் மற் ம் வசதிகள் 
CHAIRMAN OF SRI LANKA TELECOM: SALARY, 

ALLOWANCES AND OTHER FACILITIES 
    201/’15 

4. ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් සභාපති 
වරයාෙග් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින්ෙග් 
නම් කවෙර්ද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් අධ ාපන සුදුසුකම් කවෙර්ද; 

 (iii) වර්තමාන ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපතිවරයා මීට 
ෙපර රාජ  ආයතනවල ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
ආයතනවල දැරූ තනතුරු කවෙර්ද;  

 (iv) ෙවළඳ කළමනාකරණය හා පචාරණය 
සම්බන්ධෙයන් ඔහුට ඇති අත් දැකීම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපති තනතුෙර් වැටුප් වැඩි 
කිරීම සඳහා පසුගිය වසර ෙදකක කාලය තුළ 
අධ ක්ෂ මණ්ඩල තීරණයක් ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ කවර දිනයකදීද; කවර 
පමාණයකින්ද;  

 (iii) වර්තමානෙය් ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් සභාපති 
වරයාෙග් මූලික වැටුප, දීමනා සහ අෙනකුත් 
පහසුකම් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iv) ඔහුෙග් මුළු වැටුප ෙකොපමණද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
ெதாைலத்ெதாடர் கள் மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i)  லங்கா ெர ெகாம் நி வனத்தின் 
தைலவாின ம் பணிப்பாளர் சைப 
உ ப்பினர்களின ம் ெபயர்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (ii) இவர்க ைடய கல்வித் தைகைமகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய  லங்கா ெர ெகாம் 
நி வனத்தின் தைலவர் இதற்கு ன்னர் அரச 
நி வனங்களில் அல்ல  தனியார் 
நி வனங்களில் வகித்த பதவிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) சந்ைதப்ப த்தல் காைமத் வம் மற் ம் 
விளம்பரப்ப த்தல் ெதாடர்பாக இவர் 
ெகாண் ள்ள அ பவங்கள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) (i)  லங்கா ெர ெகாம் தைலவர் பதவிக்கான 

சம்பளத்ைத அதிகாிப்பதற்கு கடந்த இரண்  
ஆண்  காலப்பகுதியில் பணிப்பாளர் 
சைபயினால் தீர்மானம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், அ  எத் திகதியில்; எந்த அளவில் 
என்பைத ம்; 

 (iii) தற்ேபாைதய  லங்கா ெர ெகாம் தைலவாின் 
அ ப்பைடச் சம்பளம், ெகா ப்பன கள் மற் ம் 
ஏைனய வசதிகள் ெவவ்ேவறாக யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (iv) இவ ைடய ெமாத்தச் சம்பளம் 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 அவர் இச் சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Telecommunication and Digital 

Infrastructure:  

(a) Will he inform this House - 

 (i)  the names of the Chairman and the members 
of the Board of Directors of the Sri Lanka 
Telecom; 

 (ii)  the educational qualifications of the 
aforementioned persons; 

 (iii)  the positions previously held by the present 
Chairman of Sri Lanka Telecom in public 
sector or prívate sector institutions; 

 (iv) the experience he possesses in the fields of 
marketing management and advertising? 

(b) Will he also inform this House - 

 (i) whether a decision of the Board of Directors 
was made within the past two years to 
increase the salary of the post of Chairman of 
the Sri Lanka Telecom; 

 (ii) if so,  the date on which it was done, and the 
increased amount; 

 (iii) separately,  the basic salary, allowances and 
other facilities provided to the Chairman of 
the Sri Lanka Telecom at present; and 

 (iv) the total salary of the aforesaid person? 

(c) If not, why? 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  - ெதாைலத்ெதாடர் கள் 
மற் ம் ஜிட்டல் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication 
and Digital Infrastructure) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i)  

 

ඊළඟට, ඔවුන්ෙග් අධ ාපන සුදුසුකම් ගැන අහලා තිෙබනවා.   
ඒ සියලු ෙදනාෙග්ම අධ ාපන සුදුසුකම්  කියවන්නට ඕනෑද? පී.ජී. 
කුමාරසිංහ සිරිෙසේන මහතා ගැන ෙන් ඔය අහන්ෙන්. මම ඒ ටික  
කියවන්නම්.  

 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙම් පශ්නය භාර ෙදන  අවස්ථාෙව් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් තව 

ෙදෙදෙනක් සිටියා. දැන් පශ්නය අහන ෙවලාව වන විට ඒ 
ෙදෙදනා නැහැ. 

 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
එෙහමද?  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
පශ්නය භාර ෙදන අවස්ථාෙව්  අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් තව 

ෙදෙදෙනක් සිටියා. දැන් ඒ ෙදෙදනාෙග් නම් ෙමතැන 
කියැෙවන්ෙන් නැහැ. 

 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඒක තමයි. තව  නම් ෙදකක්  නැහැ ෙන්. දැන් අලුත් අධ ක්ෂ 

මණ්ඩලයක් පත්ෙවලා සිටින්ෙන්. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එතෙකොට ෙල් ඥාතිකමවත් සලකලා නැද්ද? 
 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඥාති සහංගහය නැහැ.  

       නම       තනතුර 

1 පී.ජී. කුමාරසිංහ සිරිෙසේන 
මහතා 

සභාපති / අධ ක්ෂ 

2 නිලන්ති පීරිස් මිය අධ ක්ෂ 

3 ජී.ඩී. චන්දා ඒකනායක 
මිය 

අධ ක්ෂ 

4 ඩබ්ලිව්.ෙක්.එච්. 
වෑගපිටිය මහතා 

අධ ක්ෂ 

5 ෙලෝරන්ස් පරාට්ස් මහතා අධ ක්ෂ 

6 චෑන් චී ෙබන්ග් මහතා අධ ක්ෂ 

7 ෙජෆ්රි ෙජ්යි බිලැට් මිය අධ ක්ෂ 

8 ලායි චූන් ෆූන්ග් මිය අධ ක්ෂ 
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(ii)  

 පී.ජී. කුමාරසිංහ සිරිෙසේන මහතා: 

* විද ාෙව්දී (කළමනාකරණ) ෙගෞරව විෙශේෂ උපාධිය,              
ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලය. 

* පශච්ාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමාව - ගණකාධිකරණය හා 
මූල  කළමනාකරණය, ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලය. 

* රාජ  කළමනාකරණය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය,                     
ශී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය. 

* ව ාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය, වයඹ 
විශව්විද ාලය. 

 නිලන්ති පීරිස ්මහත්මිය: 

* නීතිෙව්දී උපාධිය, ශී ලංකා නීති විද ාලය. 
 

 ජී.ඩී. චන්දා ඒකනායක මහත්මිය: 

* විද ාෙව්දී විෙශේෂ උපාධිය, කැලණිය විශව්විද ාලය. 

* ව ාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය, 
කළමනාකරණය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධි ආයතනය. 

* පශච්ාත් උපාධි ඩිප්ෙලෝමා - සංවර්ධන සැලසුම්  
      උපාය මාර්ග 

    -  ජාත න්තර සබඳතා 

    -   ආර්ථික සංවර්ධනය 

 ඩබ්ලිව්.ෙක්.එච්. වෑගපිටිය මහතා: 

* ව ාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විෙශේෂෙව්දී උපාධිය,                   
ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලය. 

* ව ාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ පශච්ාත් උපාධිය,                         
ශී ජයවර්ධනපුර විශව්විද ාලය. 

 චෑන් චී ෙබන්ග් මහතා: 

* ආර්ථික විද ාව හා ගණකාධිකරණය පිළිබඳ උපාධිය, 
එක්සත් රාජධානිෙය් නිව් කාසල් විශව්විද ාලය. 

 ෙලෝරන්ස ්පරාට්ස ්මහතා: 

* විදුලි සංෙද්ශ පද්ධති පිළිබඳ විද ාෙව්දී පශච්ාත් 
උපාධිය, එෙසක්ස ්විශව්විද ාලය. 

* ඉංජිෙන්රු විද ාව පිළිබඳ විද ාෙව්දී පශච්ාත් උපාධිය, 
ක්වීන්සල්න්ඩ් විශව්විද ාලය. 

* ඉංජිෙන්රු විද ාව පිළිබඳ විද ාෙව්දී ෙගෞරව උපාධිය. 

 ෙජෆර්ි ෙජ්යි බිලැට් මහත්මිය: 

* ඉංජිෙන්රු විද ාව පිළිබඳ විද ාෙව්දී උපාධිය, 
කැලිෙෆෝනියා විශව්විද ාලය. 

* ඉංජිෙන්රු විද ාව පිළිබඳ විද ාෙව්දී පශච්ාත් උපාධිය, 
ඔහිෙයෝ විශව්විද ාලය. 

 ලායි චූන් ෆුන්ග් මහත්මිය: 

* වාණිජ ෙව්දී උපාධිය, ෙමල්බර්න් විශව්විද ාලය. 

* වරලත් ගණකාධිකාරී, මැෙල්සියානු ගණකාධිකාරී 
සංගමය. 

(iii) * ගිණුම් සහකාර, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වැඩ 
අංශය -  1985 ජූලි සිට 1986 ජූලි 

* ගණකාධිකාරී (ව ාපෘති), මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -  
1986 ජූලි සිට 1987 ජූලි 

* ගණකාධිකාරී IV පන්තිය (උතුරු කලාපය), මාර්ග 
සංවර්ධන අධිකාරිය -  1988 සැප්තැම්බර් සිට 1998 
ෙනොවැම්බර් 

* ගණකාධිකාරී III පන්තිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය -  
1989 ජනවාරි සිට 1999 ෙදසැම්බර් 

* ගණකාධිකාරී (විෙශේෂ ව ාපෘති), මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය -  1993 ජනවාරි සිට1994 ෙදසැම්බර් 

* ෙජ ෂ්ඨ ගණකාධිකාරී II පන්තිය, මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිය  -  1999 ජූලි සිට 2003 ෙදසැම්බර් 

* ගණකාධිකාරී (පසම්පාදන), මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය
-  2002 ෙනොවැම්බර් සිට 2005 ෙපබරවාරි 

* අධ ක්ෂ, මහවැලි ඉංජිෙන්රු ෙසේවා සමාගම - 2004 
මාර්තු සිට 2005 ෙදසැම්බර් 

* පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාෙග් සම්බන්ධීකරණ 
ෙල්කම්  -  2005 මාර්තු සිට 2005 අෙගෝසත්ු 

* කියාකාරී අධ ක්ෂ, රාජ  සංවර්ධන හා නිර්මාණ 
නීතිගත සංසථ්ාව -  2005.08.01 සිට 2005.12.19 දක්වා 

* කියාකාරී අධ ක්ෂ, රාජ  දැව සංසථ්ාව  - 2005.12.20 
සිට 2005.12.28 දක්වා 

* වැඩබලන සාමාන ාධිකාරී, රාජ  දැව සංසථ්ාව -  
2006.01.02 සිට 2006.06.14 දක්වා 

* පධාන විධායක නිලධාරී/ සාමාන ාධිකාරී, රාජ  දැව 
සංසථ්ාව  -  2006.06.15 සිට 2015.01.23 දක්වා 

* පධාන උපෙද්ශක, සීමාසහිත අරලිය සමාගම් සමූහය -  
2006 සිට ෙම් දක්වා 

* අධ ක්ෂ, රාජ  සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත 
සංසථ්ාව -  2006.03.16 සිට ෙම් දක්වා 

* අධ ක්ෂ, ඉඩම් පතිසංසක්රණ හා සංවර්ධන සමාගම -  
2013.01.18 සිට ෙම් දක්වා 

* අධ ක්ෂ, එල්.ආර්.ඩි.සී. ෙසේවා පුද්ගලික සමාගම -  
2013.01.18 සිට ෙම් දක්වා 

(iv) ෙපෞද්ගලික හා රාජ  අංශයන් තුළ වසර 30කට අධික 
කාලයක් විවිධ විධායක තනතුරු ෙහොබවමින් වර්තමාන 
සභාපතිවරයා කියා කර ඇති අතර, ඒ තුළින් පහත සඳහන් 
අෙළවිකරණ විෂය ක්ෙෂේතයන් තුළ විෙශේෂ අත්දැකීම් 
සමුදායක් ඔහු සතු ෙව්. 

* ෙවළඳ කළමනාකරණය සඳහා අය වැය සැකසීම. 

* අෙළවි සැලසුම් සැකසීම. 

* අෙළවි කළමනාකරණය සඳහා අවශ  පර්ෙය්ෂණයන් 
හා අධ යනයන් සිදු කිරීම. 

* නිවැරදි ෙබදා හැරීෙම් ජාල හඳුනා ගැනීම හා 
සථ්ාපනයන් සිදු කිරීම. 

* අෙළවි කළමනාකරණ සිද්ධි අධ යනයන් තුළ කාර්ය 
මණ්ඩල පුහුණු කිරීම් සිදු කිරීම. 

* ආයතනයන් තුළ නිවැරදි අෙළවිකරණ කියාකාරකම් 
පවත්වා ගැනීම. 

* පාරිෙභෝගික ශුභසාධනය හා පජා ශුභසාධක 
කියාකාරකම් සිදු කිරීම. 

* ඩිජිටල් අෙළවිකරණ කමෙව්දයන් භාවිතා කිරීම. 

* ෙවළඳ ෙපොළ තරගකාරීත්වය තුළ ඇති අවදානම් හඳුනා 
ගැනීම හා විශේල්ෂණය. 

* සන්නාම පචලිත කිරීෙම් කියාකාරකම් සිදු කිරීම. 

* මහා පරිමාණ අෙළවි ව ාපෘතීන් රට පුරා සිදු කිරීම හා 
පාරිෙභෝගිකයන් දැනුවත් කිරීම. 

* හදිසි අෙළවි පර්ෙය්ෂණයන් සිදු කරමින් ආයතනෙය් 
ෙවළඳ ෙපොළ තුළ වත්මන් තත්ත්වය අධ යනය කිරීම. 
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* සභාපතිවරයා සතු ඉහත අත් දැකීම් පාදක ෙකොට ෙගන 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය මතු දැක්ෙවන 
සම්මානයන් ලබා ගැනීමට මඟ ෙපන්වීම සිදු කර ඇත. 

* "බිසන්ස ්ටුෙඩ්" ෙහොඳම ව ාපාර 10 සඳහා වූ සම්මාන 
අතුරින් 9වන සථ්ානය. 

* ෙගෝලීය තත්ත්ව විශිෂ්ටතා සම්මානය 2015 උෙළෙල්දී 
ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ෙලොව විශිෂ්ටතම ව ාපාර 
සංවිධානය   ෙලස හඳුනා ගැනීම. 

* මානව සම්පත් කළමනාකරණ විශිෂ්ටතා සම්මාන 2015 
උෙළෙල්දී ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ෙහොඳම මානව සම්පත් 
කළමනාකරණය සඳහා වූ සම්මානය දිනා ගැනීම. 

* ෙහොඳම තිරසාර පුරවැසි සහෙයෝගිතා සම්මානය 2015. 

* ෙගොල්ඩන් ග්ෙලොබ් ටයිගර්ස ්අෙවෝර්ඩ් 2015. 

* ව ාපෘති කළමනාකරණ විශිෂ්ටතා සම්මානය 2015. 

* වසෙර් තරුණ ව ාපෘති කළමනාකරු 2015 සම්මානය. 

* ෙහොඳම රූපවාහිනී දැන්වීම් සඳහා වූ සම්මානය 2වන 
සථ්ානය සුමති සම්මාන උෙළල. 

* ෙහොඳම ආදර්ශය සඳහා වූ රන් සම්මානය "ෙටක්ෙනෝ" 
2015. 

* ෙහොඳම සමාජයීය සංඝට්ටනය සඳහා වූ රන් සම්මානය 
"ෙටක්ෙනෝ" 2015. 

* දුරසථ් අධ ාපන පමුඛතා සම්මානය 2015, ෙකොළඹ 
විශව්විද ාලය. 

(ආ) (i) නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්.  

 (iii) දීමනා  -  රු.  444,444.00 

  අඩු කිරීම් (WHT) -  රු.    44,444.00 

  Withholding tax එක අඩු කළාම දළ වැටුප 
රුපියල් 400,000යි. සමාගම විසින් නඩත්තු කරන 
වාහනයක් ලබා දී ඇත.  

 (iv) රුපියල් 400,000යි. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු කථානායකතුමනි, වර්තමාන ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට 

පස්ෙසේ ෙටලිෙකොම් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය පත් කළා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් පළමුෙවන්ම අහන්න කැමැතියි, ඒ 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලය නව පත් කිරීමක් ෙහෝ ඉවත් කිරීමක් ෙහෝ සිදු 
කර තිෙබ්ද කියලා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නව පත් කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, තවම ඒ අලුත් 

පත්වීම් ෙදක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නම් ෙදක ෙම් පිළිතුෙරහි නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සිටි සාමාජිකයන් වර්තමාන ආණ්ඩුව 

විසින්ම පත් කරන ලද සාමාජිකයන්. මංගල සමරවීර අමාත තුමා 

එහි අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් පත් කරපු 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්. නැවත එම සාමාජිකයන් 
ෙවනස් කිරීම සඳහා යම් ෙහේතු සාධක පැන නැඟී තිබුණාද කියලා 
දැන ගන්න කැමැතියි. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
විෙශේෂ ෙහේතුවක් පැන නැඟිලා නැහැ. නමුත් අමාත වරෙයක් 

අලුෙතන් අමාත ාංශයට ආවාම ෙවනස් වීමක් පමණයි සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඊළඟට ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ''හච්'' ආයතනය 

මිලදී ගැනීම සඳහා යම් සාකච්ඡාවක් සිදු වී තිෙබනවාද, ඒ මිලදී 
ගැනීමට ෙපර එය ඇස්තෙම්න්තු, ඒ එකඟතාවන් පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කරන්න කටයුතු කරනවාද කියලා. 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නිල වශෙයන් කිසිම සාකච්ඡාවක් සිදු ෙවලා නැහැ. නමුත්                       

ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට අනුබද්ධිත ෙමොබිෙටල් සමාගම  
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා, ෙම් මිලදී ගැනීමට අවශ තාවක් 
තිෙබනවා කියලා. අපි ආර්ථික අනුකමිටුවට -Economic 
Subcommittee- ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරලා තිෙබනවා. 
ඒෙකන් තිපුද්ගල කමිටුවක් ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් 
කරලා, independent ෙකොමිටියක් පත් කරලා, ඒ සම්බන්ධෙයන් 
valuation එකක් කරලා, තීරණයක් ලබා දීමට එකඟතාවක් පළ 
කර තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙමය අධ යනය කිරීමට තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා කියලා 

කිව්වා.  ඒ කමිටු වට පත් කළ  තුන්ෙදනාෙග් නම්  කියන්න 
පුළුවන්ද ? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
Finance Ministry එෙක් Secretary, Economic 

Subcommittee එෙක් ෙල්කම් වන පාසක්රලිංගම් මැතිතුමාත් සහ 
තවත් විද්වතුන් ෙදෙදෙනකුෙග් නම් තමයි ෙයෝජනා කර 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් තවම නම් ටික දමා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් 
Economic Subcommittee එකට ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තා 
කරන්න කියලා අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා, සම්පූර්ණ 
independent  valuation  එකක් ඉසේසල්ලාම කරන්න කියලා. 
ෙම් සම්බන්ධෙයන් තවම නිල වශෙයන් කිසිම සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ වී නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙගන් මම අවසාන වශෙයන් දැන ගන්න කැමැතියි, 

ෙමොකක් හරි කමිටුවක ඇස්තෙම්න්තුවක් කරලා, ෙම් ගණනට 
තමයි ගත යුත්ෙත් කියලා අවසාන එකඟතාවකට ආවාට පසුව, 
එම ගනුෙදනුව අවසන් කිරීමට ෙපර ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා.    
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
නීතිෙය් රාමුව සලකා බලනවා.  ෙමොකද, ගරු මන්තීතුමනි, 

ඔබතුමා දන්නා පරිදි ෙටලිෙකොම් සමාගෙම් ෙකොටස්වලින් සියයට 
45ක් අයිති මැෙල්සියානු සමාගමකටයි.  ශී ලංකා රජයට අයත් 
වන්ෙන් සියයට 48ක පමණ ෙකොටස් පමාණයක් පමණයි.   

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කළමනාකරණය? 

 
ගරු හරින් පනාන්දු මහතා  
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந் ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ඔව්.  කළමනාකරණය.  නමුත් එම ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් 

සහ එය මිලදී ගැනීමට ෙහේතුව සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුව 
දැනුවත් කිරීෙම්දී කිසිම පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙදවන වටය.   

පශ්න අංක 3 -196/'15-(1), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
කථානායකතුමනි, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා ෙවනුෙවන් මම 

එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු ෆයිසර් මුසත්ාපා මහතා (පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ைபசர் ஸ்தபா - மாகாண சைபகள் மற் ம் 
உள் ராட்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Faiszer Musthapha - Minister of Provincial 
Councils and Local Government) 
Hon. Speaker, I  ask for three weeks'  time to answer 
this Question.  
 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පශ්න අංක 5 -206/'15-(1), ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නය අහනවා. 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, කඳුරට නව ගම්මාන, යටිතල 

පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අමාත ාංශ නිෙව්දන, විෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු මංගල 

සමරවීර මහතා. 

 

ෙදමළ ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් සඳහා ෙපොදු 
සමාවක් පදානය කිරීම : විෙද්ශ කටයුතු 

අමාත තුමාෙග් පකාශය 
தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்குப் 

ெபா மன்னிப்  வழங்கல் : 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின  

கூற்  
GRANT OF A GENERAL PARDON TO TAMIL 

POLITICAL PRISONERS: STATEMENT BY 
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர - ெவளிநாட்ட வல்கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign 
Affairs) 
Mr. Speaker, I rise to respond to the Question raised 

by the Hon. Douglas Devananda yesterday on the Floor of 
this House. The Question the Hon. Member raised relates 
mainly to issues of land release, detainees under the 
Prevention of Terrorism Act, alleged secret detention 
centres, the tragic suicide of a student from Kopai last 
week and implications of these issues to achieving 
reconciliation.  

Hon.Speaker, while not in any way attempting to 
provide excuses for any delays, I think one must 
acknowledge that we, the new Government, has achieved 
much, perhaps not enough, since the 08th of January when 
President Maithripala Sirisena was elected to power. With 
the Parliamentary Elections held in August and the 
National Unity Government formed thereafter, our 
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journey has only begun. Nevertheless, I agree,  for the 
people who have suffered the agony of conflict and 
waited for a long time for justice, or for those who await 
information regarding the fate of their loved ones and for 
those who have been languishing in detention, every day, 
every hour, every minute matters. We are conscious and 
seized of this fact. The Government, under the leadership 
of His Excellency President Maithripala Sirisena and the 
Prime Minister Ranil Wickremesinghe, is determined to 
surmount all challenges and obstacles to ensure that 
justice is done and to ensure reconciliation, non-
recurrence and a durable peace. 

The Government is also committed to finding a 
solution to the issue of those detained under the 
Prevention of Terrorism Act. In fact, subsequent to 
discussions the Hon. Prime Minister had with the Hon. 
Leader of the Opposition and others, 39 detainees out of 
48 have already been released on bail and according to 
the information I have, 48 detainees have been convicted 
and they are serving their sentences. One hundred and 
eighteen persons are in remand custody with their cases 
proceeding in court, cases are being filed against three 
persons and one is to be rehabilitated.  

In fact, the Hon. Member of Parliament has pointed 
out quite correctly that in 1971 and in 1989, following the 
insurrections in the South, and in 1987, following the 
Indo-Lanka Accord, prisoners held under the PTA and 
other emergency laws, combatants and those persons 
accused, charged and/ or convicted under these laws were 
granted a general amnesty. - [Interruption.] Yes, you are 
one of them.  In fact, I also believe this is something 
which we have to seriously consider and I think the 
President and the Hon. Prime Minister are looking into 
ways and means of granting an amnesty to the others as 
well.   

The loss of yet another young life in connection with 
the issue of detainees is very tragic. I agree with the Hon. 
Member of Parliament that this is the time that all 
political parties and all citizens - irrespective of race, 
religion and language - should unite to find solutions to 
problems, no matter how frustrating such processes might 
be. There is a well-known saying: “The more you sweat 
in peace, the less you bleed in war.” So, it is time that we 
all unite despite our ideological differences to act with 
responsibility towards our citizens and work together to 
find solutions to the problems that have kept this nation 
divided for far too long since Independence.  

The Hon. Member of Parliament has also inquired 
about secret detention centres. As we have mentioned 
before, there are no secret detention centres in operation 
in this country under this Government. In fact, the Hon. 
Prime Minister has already told the world categorically 

several times that there are no such centres, but if anyone 
has any information of such centres, please give it to us 
and we will ensure that there is an independent 
investigation into those.  

Because, if we have the information, the Government 
will take upon itself the task of ensuring that such 
facilities are examined and action is taken under the due 
processes of the law.  The Government will not tolerate 
anyone holding another in detention under any 
circumstances outside the purview of the law of this land.   

Sir, as you are aware, this Government carried out a 
decision taken by the former government in January 2013 
to invite the United Nations Working Group on Enforced 
or Involuntary Disappearances to visit Sri Lanka earlier 
last month.  In a letter dated 21st January, 2013, the 
former Secretary to the Ministry of Defence, Mr. 
Gotabhaya Rajapaksa has conveyed to the Secretary of 
the Ministry of Foreign Affairs - Ministry of External 
Affairs at that time - that the Ministry of Defence has no 
objection to an invitation being extended to the Working 
Group to visit Sri Lanka and that the timing of the 
extension of the invitation should be decided by the 
Ministry of Foreign Affairs.   

The Working Group visited Sri Lanka, in fact, after 
16 years, from the 09th to the 18th of November, this year.  
They also met with Parliamentarians in this very House.  
They were allowed to visit the Navy Base in 
Trincomalee. This House is aware of the allegations 
made against our armed force personnel; this House is 
aware of the allegations about secret detention camps 
being maintained, which were made against our country 
during the previous regime.  Even if we scream at the top 
of our voices saying that there are no secret detention 
centres in existence, such allegations will not go away 
until we prove that there are no such places in existence 
and that is why, when I met the Working Group as they 
arrived in Sri Lanka, I told them openly, “Our 
Government and our country has nothing to hide any 
more. You are most welcome to go to any part of the 
country and see for yourselves the changes we have 
made.”  

In fact, we all know the sacrifices made by our 
security force personnel throughout the long years of 
conflict.  In fact, do they deserve to be hounded by 
allegations of this nature for the rest of their days?  Is that 
what they deserve as a reward for the many sacrifices 
they have made to enable us today to build a future for 
our nation on the foundation of the very peace they have 
created for us?  That is why we believe that it is the duty 
of our Government to take steps to ensure that the cloud 
that hangs over their head is lifted once and for all.  We 
owe it to them to clear their name.  The way this can be 
done is not by standing in a street corner and shouting 
defensive slogans as some of the Hon. Members of 
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Parliament claim; it is not by sitting in protest in front of 
the Office of the UN or embassies of foreign countries 
and antagonizing our partners but by adopting sensible 
meaningful constructive approaches to this problem so 
that we lay these allegations to rest.  It is by investigating 
into allegations through the due process of the law that we 
can do so. This is what legal systems and investigative 
and judicial processes exist for, so that they may be used 
for the innocent to be proven innocent and anyone guilty 
of any excesses to be brought to justice. This is the way 
responsible democratic nations that abide by the rule of 
law deal with such issues.   

Despite the misinformation that some of the Members 
of this House may try to propagate, the visit to the Navy 
Base by the members of the Working Group proved to 
those both within the country and outside the country who 
alleged that there are still secret detention centres in 
operation in this site that there are no such detention 
centres in existence any more in the Navy Base in 
Trincomalee.   

The Working Group actually expressed gratitude to 
the Commander of the Navy and the Director of the CID 
for providing access to the Navy Base and to the cells.  
This kind of cooperation is what will recreate trust in the 
eye of the public and in the eye of the families of victims 
as well as the international community that the Sri Lankan 
security forces are responsible and professional. 

The Government takes the preliminary observations of 
the Working Group very seriously. The site referred to by 
the Working Group Members who were accompanied on 
their visit to the site by CID officers was in fact sealed by 
the  CID in April this year on the basis of a court order on 
an ongoing inquiry. These investigations by the CID will 
proceed. The Government upholds that all official places 
of detention must be only those that are gazetted and the 
official procedures for detention must be followed at all 
times. If there had been deviations from what is 
authorized and approved, such incidents will be 
investigated and unlike before, there will not be a culture 
of impunity in this country.  

The Working Group has also brought to our attention 
instances of alleged harassment perceived as carried out 
by police officers including some instances of sexual 
harassment and violence against mothers or wives of 
disappeared persons. At times, this is alleged to have been 
in exchange of promised information on their relatives’ 
cases. I take this opportunity to emphasize that the 
Government does not condone such harassment and will 
not tolerate any form of harassment against anyone 
including the families of missing persons under any 
circumstances. We are determined to take action against 
anyone who is found to have engaged in such harassment. 
In fact, I personally asked the Working Committee 
Members to let us know of the details of these errant 

police officers who seem to have harassed some people 
who had the courage to speak to them. The Government 
is in the process of formulating guidelines to be observed 
by the police and security forces personnel in their 
interactions with the families of missing persons.  

As this House is aware, since 2009, Sir, 47,300 acres 
of land have been released in the Northern and the 
Eastern Provinces. This includes 19,143 acres in Jaffna, 
9,704 acres in Kilinochchi, 2,888 acres in Mullaitivu, 
2,804 acres in Ampara and 1,649 acres in Mannar. In 
March this year, 1,000 acres were released in Valikamam 
North. In Sampur, 818 acres and 237 acres in 
Trincomalee have been released.  

A Cabinet Paper is also being currently prepared by 
the Ministry of Resettlement for the release of 6,000 acres 
of land in the Northern and the Eastern Provinces. I know 
that a lot of people say that even the release of land is not 
happening fast enough. This is not due to a lack of intent 
or a lack of will. The Government is determined to hand 
over land back to the people and to resettle the internally-
displaced.  We are determined to ensure that only the land 
that is absolutely essential for clear and specific military 
requirements and for national installation remain under 
the charge of the security forces and the large plots of 
land which are not required for such purposes are 
released.  

As I said earlier, Sir, there are many challenges that 
the Government has to overcome in bringing about the 
changes that are envisaged. I explained the causes for 
such delays which include having to deal with  
bureaucratic bottlenecks, attitudes and perceptions. In 
fact, the other week, I must confess, a respected Tamil 
activist and poet, Mr. Jayapalan, was refused a visa to 
travel to  Sri Lanka to participate in a literary event to be 
held in Jaffna with other Sinhalese academics like Gamini 
Wiyangoda and Sannasgala. He was refused on the basis 
that he was deported in 2013 when he came to Sri Lanka 
to visit his mother’s grave. In fact, it was done by one of 
our officials in the Chennai Mission and that shows that 
even in our  Missions, Mr. Speaker, there are still some 
officials with the old mindset who seem to have forgotten 
that there is now a new Government with a new vision 
and a new direction. 

We acknowledge the sufferings of the people, we 
recognize the mistakes of the past and we realize the need 
for this nation to introspect. We are aware of the 
weaknesses of our institutions. We will face these 
challenges. We will not seek to take cover by distorting 
concepts and principles such as sovereignty for narrow 
political gain. Instead, we will always strive to work 
towards the welfare of all our citizens. We remain open to 
honest and frank exchange of views and to dialogue with 
all concerned both within and outside the country. We 
have the confidence to face challenges and also seek help 
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where we require assistance from the international 
community for the benefit of our people.  

Those who are skeptical about Sri Lanka’s ability to 
transform as a nation and address problems are many. 
They claim that there can never be justice in Sri Lanka 
and that there can never be recognition of all communities 
as equals. I say to such skeptics, “Do not judge us by the 
broken promises, experiences and the U-turns of the 
past”.  Let us design, define and create our future by our 
hopes and aspirations and not be held back by the fears 
and prejudices of the past. Let us not be afraid to dream. 
Let us not be afraid to engage in meaningful dialogue 
aimed at finding solutions to problems as opposed to 
pointing fingers at each other heaping blame and scoring 
political points at the expense of the future generations. 
We are committed and we require the patient 
understanding of all right-minded citizens of Sri Lanka in 
this endeavour. The political parties and the politicians 
alone cannot achieve this. We need all the citizens of this 
country to work towards reconciliation. We need all to 
join hands with understanding to walk hand-in-hand in 
this journey to transform our country into a united, 
progressive, peaceful, and prosperous nation.  

The Government of His Excellency President, 
Maithripala Sirisena and the Hon. Prime Minister, Ranil 
Wickremesinghe has the political will and the courage of 
their convictions to ensure that we take the country 
forward, breaking the barriers of ignorance, fear, 
prejudice and hate and create a new Sri Lanka.  

Thank you.       

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Thank you, Hon. Minister.  
 
ගරු ඩග්ලස ්ෙද්වානන්දා මහතා 
(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா) 
(The Hon. Douglas Devananda) 
Hon. Speaker,- 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, we have to be mindful of the time 

because we have already exceeded the time limit -

[Interruption.]. I must say that it is not normally allowed. 
At the Committee Stage, you can raise that. Otherwise, 
we will be breaking with traditions. Now, we will go to 
the next Item.     

පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා, ගරු චතුර සන්දීප 
ෙසේනාරත්න මන්තීතුමා. 

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංගමය  
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்க க்கான 
இலங்ைக அைவ (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

SRI LANKA ASSOCIATION FOR FISHERIES AND AQUATIC 
RESOURCES (INCORPORATION) BILL  

 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன) 
(The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne) 
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත්කරනවා: 

"ශී ලංකා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංගමය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ 
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
(மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன) 
(The Hon. Nalaka Prasad Colonne) 
 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப  கடற்ெறாழில் 

மற் ம் நீரக வள ல அபிவி த்தி அைமச்ச க்கு அறிக்ைக 
ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development for report. 

 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 

ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 
APPROPRIATION BILL, 2016 

 

කාරක සභාෙව්දී සලකා බලන ලදී. 
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.] 

கு வில் ஆராயப்பட்ட . 
[சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்] 

Considered in Committee.  [MR. SPEAKER in the Chair.] 
 

1වන වගන්තිය, පනත් ෙකටුම්පෙතහි  ෙකොටසක් හැටියට තිබිය 
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

1 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக் 
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

Clause 1 ordered to stand part of the Bill. 
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2 සිට 10 ෙතක්  වගන්ති උපෙල්ඛන සලකා බැලීෙමන් පසු 
ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 

2 ஆம் வாசகத்தி ந்  10 ஆம் வாசகம் வைர அட்டவைணகள் 
பாிசீ க்கப்ப ம்வைர ஒத்திைவக்கப்பட ேவண் ெமனக்  
கட்டைளயிடப்பட்ட . 

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

පළමුවන උපෙල්ඛනය 
ෙපොදු ෙසේවාවන් සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල් 

தலாம் அட்டவைண 
ெபா ச் ேசைவக க்குக் ெகா க்கத்தக்க ெதாைககள் 

FIRST SCHEDULE 
SUMS PAYABLE FOR GENERAL SERVICES 

 
1 වන ශීර්ෂය.- අතිගරු ජනාධිපති 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,748,675,000 

தைலப்  1.-அதிேமதகு சனாதிபதி 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - மீண் வ ஞ் 

ெசல , பா 1,748,675,000 
 

HEAD 01. - HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs.1,748,675,000 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
පළමුවන උපෙල්ඛනය - ශීර්ෂ 1 සහ 2 ද, 4 සිට 13 දක්වා සහ 

16 සිට 22 දක්වාද සලකා බැලීම - පූ. භා. 10.00 සිට අ. භා. 12.30 
දක්වා සහ අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 6.30 දක්වා. 

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, 2016 විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙත් කාරක 

සභා අවස්ථාෙව්දී අද දින විවාදයට ගැෙනන අමාත ාංශ හා ඒවා 
යටෙත් තිෙබන අනිකුත් ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ආයතනවලට අදාළ 
අංක 1, 2, 4 සිට 13 දක්වා සහ 16 සිට 22 දක්වා වැය 
ශීර්ෂයන්ෙගන් සම්පදායනුකූලව එක් එක් වැඩසටහන්හි සියලු 
පුනරාවර්තන වියදම් හා මූලධන වියදම් රුපියල් 10කින් කපා 
හැරිය යුතු යැයි මා ෙයෝජනා කරනවා.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමා. 

 
[10.20 a.m.] 

 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு இராஜவேராதியம் சம்பந்தன் - எதிர்க்கட்சி 

தல்வர்) 
(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan - Leader of the 
Opposition) 
Mr. Chairman, I am happy to start the Debate, on 

which a Cut has been moved by the Hon. Anura Kumara 
Dissanayake.  

We are discussing the Votes of His Excellency the 
President, the Office of the Prime Minister, Judges of the 
Superior Courts, the Office of the Cabinet of Ministers 
and of several Commissions which have in terms of the 
Nineteenth Amendment, been appointed in recent times.  

We are extremely happy that we are in the position to 
debate the Votes on these Commissions which today have 
been given a complete measure of independence to be 
able to perform their functions fearlessly without being in 
any way subservient to the Executive. I think that was 
achieved, Sir, as a result of the passage of the Nineteenth 
Amendment. The passage of the Nineteenth Amendment 
was eventually due to the very strenuous and 
indefatigable efforts of  the President, His Excellency 
Maithripala Sirisena and the Prime Minister, Hon. Ranil 
Wickremesingthe. It was due to the efforts of the 
President, the Prime Minister and persons who thought 
correctly that the system had to be changed, that in the 
interests of the country and that it was vital to bring about 
certain changes to ensure that these Commissions will be 
appointed through a Constitutional Council that would 
function independently and that the persons who were 
appointed would be persons of integrity, calibre and 
possessed the necessary qualities to be able to serve in 
these Commissions in the best interests of the country.  

I am happy that under your guidance, Mr. Chairman, 
you have indeed exercised, in my view, a great deal of 
alacrity in ensuring that these Commissions have been 
appointed without delay all these Commissions have been 
appointed. I have the good fortune of being a Member of 
the Constitutional Council in my capacity as the Leader 
of the Opposition. We  have cooperated and made 
appointments purely in the interests of the country 
without being guided by any other factor.  

Sir, I must also at this juncture record my deep 
appreciation of the manner in which you have guided us 
to achieve this very important task. We will wait and see 
how they will perform. I have not the slightest doubt that 
the performance will be something which the country, the 
people of this country will appreciate because the persons 
appointed are those who would, without fear or favour, 
serve the people of this country and not certain 
individuals, not certain high-powered persons in the 
Executive. They would be concerned with the best 
interests of the people of this country and would serve in 
the best interests of the people.  

Having said that, Sir, since we are discussing the 
Votes of the President and the Hon. Prime Minister, I 
want to raise the question of the persons in custody - 
detainees. I was extremely happy to listen to the 
Statement of the Hon.  Minister of Foreign Affairs. It was 
a very progressive and a very positive Statement. Hon. 
Mangala Samaraweera, we expect that you will be in a 
position to fulfill the various matters that you have 
outlined in the course of that Statement. You can rest 
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assured that within the framework of a united, undivided 
Sri Lanka, we will make our maximum possible 
contribution towards the bringing about of permanent 
peace, reconciliation, goodwill and harmony amongst all 
our peoples because the peoples have lived together in 
this country for, indeed, a long period of time and through 
the greater part of history in this country, we have lived as 
a united people. Unfortunately, as a result of the identities 
of people not being adequately recognized and they not 
being accorded adequate self-respect and dignity in this 
country, there have been certain conflicts. It has assumed 
a violent form, but all conflicts have to come to an end at 
some point of time. I think it is the duty of all of us to 
ensure that all conflicts come to an end and we are on that 
path now. We are not on the path of promoting the 
conflict. If there are any Hon. Members in this House, my 
Good Friends, who think that they can survive politically 
by promoting conflicts, I would appeal to them to 
abandon that path and return to the path where we all can 
resolve our conflicts and live together as a united nation, 
where we will serve the best interests of our country and 
in the best interests of all the people who live in this 
country, irrespective of which ethnicity they belong to.  

Having said that, Sir, I want to deal specifically with 
this question of the persons who continue to be in custody 
because this has become a very serious issue, where there 
is a feeling amongst people that not enough is being done 
in this regard, that this is the first issue which is being 
handled, which is being tackled by the Government and 
that the Government should perform more expeditiously 
in bringing this to an end. Now, there are persons who 
have been convicted. That is one category. There are 
persons against whom cases are pending. That is the 
second category. Then, there are persons who have not 
been charged and that is the third category. We have 
discussed this matter with His Excellency the President 
and with the Hon. Prime Minister. General agreement that 
this matter should be brought to an early end is prevalent 
in the course of all our discussions. We have also 
discussed this matter with the Hon. Minister of Justice 
and other ministerial Colleagues. These persons have 
been in custody for long periods of time. In fact, if they 
had been convicted and sentenced, they may have been 
released from prison by now. Some of them have been in 
custody for such long periods of time - 10, 15 or even 
more than 15 years. Some of them have been in custody 
for such long periods of time - 10, 15 or even more than 
15 years. Some others may have been in custody for a 
shorter period of time. But, the fact of the matter is that in 
many of these cases, if they had been tried, if they had 
been convicted and if they had been sentenced, they 
would have by now been released and they would have 
gone home.  I know, Sir, that there is a hue and cry being 
raised in this country by some persons who are opposed 
to the release of persons in custody and who allege that 
their release would not be in  the interests of  national 

security. I think this is a rather unrealistic and 
exaggerated fear which is being sought to be spread by 
some people in this country purely in order to bring about 
instability and to ensure that the Government is not able 
to proceed on its path which is to bring about 
reconciliation, goodwill, harmony, peaceful resolution of 
conflicts and enable this country to prosper and progress. 
Persons who are not interested in the achievement of this 
agenda and who are opposed to this agenda for their own 
selfish reasons think that they must somehow be an 
impediment and prevent these happenings. I would 
strongly urge the Government not to be influenced by 
such endeavours and to gather the necessary courage to 
be able to deal with this question in a very practical way.   

All extremists in this country have been marginalized, 
both in the North and in the South. At the Parliamentary 
Election held last, persons who advocated extreme 
positions in the Northern Province have been totally 
marginalized. They have been totally sidelined; not one 
of them was returned to Parliament having taken up an 
extreme position and I want to say on the Floor of this 
House now that if anyone in the future attempts to take an 
extreme position, whatever his position maybe now,  that 
person or such persons would be marginalized and 
sidelined.  They will have no future in this country.  Sir, I 
would like to say on the Floor of this House that if 
anyone in the North or the East thinks that by adopting 
extremist positions they can enhance their status 
politically, they are making a very sad mistake and they 
should abandon that position because the people of the 
country, the people of the North and the East have gone 
through such immense sufferings that they do not want 
that repeated any longer. They want to live in peace. 
They want honourable solutions to their problems.  

As I said  in Parliament a couple of days ago, the 
Tamil people are a very resilient and courageous people 
who will not succumb, but they are not a desperate 
people. They are not people who will opt to go along the 
path of extremism. They want to live peacefully with self
-respect and dignity in this country. So, I think, Sir, even 
in the South, extremist elements have been marginalized.  
They have been cast aside by the people.  We know that 
certain extremist organizations which were trying to 
spread communal venom in this country attempted to 
enter this Parliament at the last Parliamentary Election, 
but all of them have been marginalized. So, we should 
bear this in mind and I think that the Government should 
not hesitate; the Government should be courageous. The 
Government should do what needs to be done and deal 
with the situation pertaining to these persons in custody.  

There have been such releases made in the past. In 
1971,  I remember the JVP insurrection,  a large number 
of people were released and no one complained about it. 
They were young men who faced certain grievances. 
They had taken to violence. In fact, I have defended 
several of them in courts at that point of time. In 1988-89, 
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consequent to the Indo-Sri Lanka Peace Accord, there 
was a similar position when amnesty was granted and 
several people were released. The persons who were 
released at these points of time were also persons who 
tried to bring down the legitimate government of the day. 
Despite that they were released. They had taken to 
violence and used weapons. They attacked police stations, 
but they were released. So, I do not know why the 
Government should be reluctant now or should hesitate 
now or should delay now? During the time of President 
Mahinda Rajapaksa, thousands of people were released at 
the end of the war, after rehabilitation. They were persons 
who had engaged with the LTTE,  fought with the LTTE 
against the Government. But several thousands of them 
were rehabilitated and they were released. They were 
engaged in an armed struggle. The offences committed by 
the persons in custody are not any more serious than the 
offences committed by these people whom I have referred 
to.  

I want to refer, Sir, to the basis on which these people 
are being charged. These people are today being charged 
under the Prevention of Terrorism Act and I would like to 
read out what is contained in the Report of the Office of 
the United Nations High Commissioner for Human Rights 
on the 16th of September, 2015 in regard to this matter. It 
states, I quote:  

“The Government has been slow to clarify the number and identity 
of detainees still held under the Prevention of Terrorism Act (PTA) 
and emergency regulations. As of writing, the Government is 
believed to have acknowledged 258 remaining detainees: 60 of 
whom have not been charged; 54 who have been convicted in the 
past; the remaining cases pending. Reports have continued to 
emerge about the existence of secret and unacknowledged places of 
detention, which require urgent investigation.”  

The Hon. Minister of Foreign Affairs referred to that 
in the course of his Statement this morning. So, in this 
Report of the United Nations High Commissioner for 
Human Rights, he refers to persons being held under the 
Prevention of Terrorism Act and Emergency Regulations. 
Then there was a statement made, Sir, by the High 
Commissioner for Human Rights on the 30th of 
September where he says, I quote:  

“The Government has yet to clarify the number and identity of 
detainees still held under the Prevention of Terrorism Act (PTA) 
and emergency regulations. Reports have continued to suggest the 
existence of secret and unacknowledged places of detention. These 
require urgent investigation. According to local civil society 
sources, from January to August this year, 19 people were arrested 
under the PTA. 12 of them remain in detention and 14 cases of 
torture have been reported to us by credible sources since January 
2015. I welcome the Government’s commitment to review and 
repeal the PTA, which has long provided a legal context facilitating 
arbitrary detention, unfair trials and torture.”  

So, there has been a commitment made by the 
Government that they propose to repeal the PTA under 
which these persons have been held in custody. What 
does the Resolution that has been adopted by the UN 
Human Rights Council on the 1st of October say?    

The Resolution states, Sir, I quote: 
“Welcomes the Government of Sri Lanka’s commitment to review 
the Public Security Ordinance Act and review and repeal the 
Prevention of Terrorism Act and replace it with anti-terrorism 
legislation in line with contemporary international best practices;” 

So, you have acknowledged it in the UN that the 
Prevention of Terrorism Act is a draconian law; it is a 
law which is unacceptable by international standards and 
that you will repeal that law.   All those persons who are 
being held in custody, whatever position they maybe in, 
are persons who are being held under the Prevention of 
Terrorism Act. When you yourself have made a 
commitment through this Resolution which you co-
sponsored that you are going to repeal the Prevention of 
Terrorism Act because it is an obnoxious, draconian law, 
how can you - I ask you - continue to hold persons in 
custody?  You have accepted that this law is not in 
conformity with acceptable, proper, legal principles and 
in the face of the commitment that you have made in the 
Resolution that has been adopted by the UN Human 
Rights Council which you co-sponsored,   I think it is 
obligatory; it is imperative that this matter be not delayed 
any longer and that all these persons are released.  

I want to say it very clearly Sir, that this is not a legal 
issue.  This is a political issue.  The decision that has to 
be taken, has to be a political decision.  We cannot permit 
legal nitpicking and allow this matter to hang on forever 
or for a long period of time.  I think what is required is a 
political decision. My Friends in the JVP - Senior 
Leaders of the JVP have made a demand that these 
people be released.  I want to commend you for that.  I 
want to thank you for that. Field Marshal Sarath Fonseka, 
who was the person who primarily conducted this war, 
has requested that these people be released.  So, even 
Members of the JVP and Field Marshal Sarath Fonseka 
take the view that these persons must be released.  Surely 
they cannot act in this manner if it would bring any harm 
to this country.  

So, in the context of the war having ended, in the 
context of the LTTE having been decimated, in the 
context of no LTTE as an organization functioning in the 
country at present, in the context of the people having 
repeatedly demonstrated through their electoral verdicts 
that they want to live within an undivided, united Sri 
Lanka with self-respect and dignity as equal citizens with 
a legitimate constitutional recognition of their legitimate 
aspirations - in this background - I do not think there can 
be any justification whatever, Sir, for these persons to be 
looked at differently and to continue to be kept in 
custody. I would therefore, earnestly request, Sir, that this 
matter be addressed early.   

Thus far, as far as I am aware, 39 persons have been 
released on bail. Twenty persons have been 
recommended for rehabilitation against whom cases are 
pending. Two of these persons, have already been 
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released. Several cases are pending against those 
recommended for rehabilitation. They have been 
recommended for rehabilitation in one case, bearing one 
number.  But there are several cases pending against these 
people which have different numbers. Unless they are 
recommended for rehabilitation in respect of all those 
cases pending against them under the different numbers, 
even after completing rehabilitation in one case in view of 
the fact that there are other cases pending against them, 
they will continue to be in custody. That matter needs to 
be addressed. All cases must be included in the 
rehabilitation procedures. There are, in all,  217 cases of 
persons in custody and only 59 cases have been dealt with 
thus far and there are yet 158 cases to be dealt with. So, I 
would urge His Excellency the President and the Hon. 
Prime Minister to look into this matter without delay. I 
think the persons who have been convicted must be 
pardoned and in view of your own Resolution where you 
say that the Prevention of Terrorism Act will be repealed 
because it is obnoxious; it is draconian and when you 
make an acknowledgement which accepts that without 
any reservation, how can you continue to hold in custody 
persons under that law? This is the question I want to 
pose. How can you take to court and charge persons under 
this law which you say is obnoxious, draconian and 
which, therefore, you are going to repeal? So, my 
submission is, Sir, that this matter should not be delayed 
any longer and these persons should be released early and 
I would earnestly request the Government to act 
expeditiously in regard to this matter. 

I thank you, Sir. 
 
[පූ.භා. 10.45] 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත තුමා සහ ජාතික 
පතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம் ேதசிய 
ெகாள்ைககள் மற் ம் ெபா ளாதார அ வல்கள் அைமச்ச ம்) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister 
of National Policies and Economic Affairs)  
ගරු සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දිනෙය් දී විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත 

ෙදවැනි වර කියවීම සම්මත කර ගන්න ඡන්දය දුන් සියලු ෙදනාටම 
මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒෙකන් එක කාරණයක් ඔප්පු වුණා. 
ෙම්ක ජාතික ආණ්ඩුවක්. ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්, ෙම් 
ආණ්ඩුව කියන හැම එකටම මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකඟ ෙවනවා 
කියන එක ෙනොෙවයි. මා දන්නවා, සමහර අය විරුද්ධ වන බව.  
එෙහත් ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් පධාන පක්ෂ ෙදකම එකතු 
ෙවලා ඇති කළ ආණ්ඩුවක්.  

"ෙම්ක යූඑන්පී  අය වැයක්" කියලා  සමහරුන් කියන්න 
බැලුවා.  ජනතාව අපට -එක්සත් ජාතික පක්ෂයට- වරම දීලා 
තිෙබන්ෙන් අෙනක් පක්ෂත් එක්ක එකතු ෙවලා  ආණ්ඩුවක් ෙගන 
යන්නයි. එෙහම නම් අපි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා තමයි ෙම් 
වැඩ කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. මා විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන සඳහන් 
කරන්ෙන්  ෙම් නිසායි. අපි ඔක්ෙකොම එකට එකතු ෙවලා වැඩ 
කළ නිසා අද බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. ෙම් වර්ෂය 
ආරම්භ ෙවද්දි අපට තිබුෙණ් ආසියාෙව් දුර්වලම පාර්ලිෙම්න්තුවක්. 

අද අපට බලවත්ම පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. මට කියන්න 
පුළුවන්ද, ෙම්ක යූඑන්පී එක හදපු බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
කියලා? නැහැ, අපට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
ෙම්ක බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් කරන්න ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එකතු වුණා; අෙනක් පක්ෂත් එකතු වුණා. ෙම්ක යූඑන්පී 
ආණ්ඩුවක් කියලා කවුරු හරි කියනවා නම්, ඒෙකන් වන්ෙන් 
තමන්ෙග් පක්ෂයට ලැබිය යුතු පශංසාව අපට භාර ෙදන එක 
විතරයි. යූඑන්පී ආණ්ඩුවක් කියන එක අපි නැහැ යි කියලා 
කියන්ෙන් නැහැ. අපි කියන්ෙන්, ෙම්ක අපට විතරක් අයිති 
ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි කියන එකයි. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය්ත් ෙබොෙහෝ අය එකට එකතු ෙවලා -විටින් විට එතුමන්ලා 
අපට විරුද්ධ වුණත්-  හදපු ආණ්ඩුවක්.   

අද තිෙබන්ෙන් ඉතා බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් කියලා අපට 
කියන්න පුළුවන්. ෙම් ෙවනස පටන් ගත්ෙත් ජනවාරි 8වැනි දායි. 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා - ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ 
ෙල්කම්තුමා - ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයකු  හැටියට  ඉදිරිපත් වුණා. 
එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් 
ටික ඉෂ්ට කරන්නයි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති 
හැටියට පත් වුණාට පසුව පළමුෙවන්ම ක ෙළේ තමන්ෙග් බලතල 
ඉවත් කිරීමයි; අඩු කිරීමයි. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 
කිව්වා, "කිසි දවසක විධායක ජනාධිපති බලතල ඉවත් වන්ෙන් 
නැහැ, ඒ තනතුරට පත් වුණු ෙකෙනක් ෙම් බලතල ඉවත් කරන්න 
එකඟ වන්ෙන් නැහැ" කියලා. අප ඉදිරිපත් කළ දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව ස්ථා සංෙශෝධනය පනත් ෙකටුම්පෙතන් එතුමා 
ඇත්ත වශෙයන්ම මීට වඩා බලතල ඉවත් කරන්න එකඟ ෙවලා 
සිටියා.  එෙහත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය කිව්වා, ෙම් සමහර ඒවාට 
ජනමත විචාරණයක් වුවමනායි කියලා. එෙහම නම් යන්න 
පුළුවන් උපරිම දුර තුෙනන් ෙදකක බලයක් එක්ක අපට දීලායි 
තිෙබන්ෙන්. අන්න එෙහම තමයි පළමුෙවන්ම අපි ආරම්භ කෙළේ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි තවත් පියවර කිහිපයක් ගත්තා. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අලුතින් ව වස්ථාදායක සභාව පත් කරලා 
තිෙබනවා. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඒක කියාත්මක වන විධිය 
ඔබතුමා දන්නවා. අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව,                     
ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව, මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව, මුදල් ෙකොමිෂන් සභාව, 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශනය කිරීෙම් ෙකොමිෂන් සභාව, 
සීමා නිර්ණය ෙකොමිෂන් සභාව සහ ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව යන  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සියල්ල අපි පත් කළා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් ෙම් එකක්වත් කරන්න 
බැහැ කියලා කිව්වා. ඒ කාලෙය් ෙම් එක ෙකොමිෂන් සභාවක්වත් 
පත් කෙළේ නැහැ. 

 
[ෙම් අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන 

මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு  ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 

அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.] 
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 

entered the Chamber.] 

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් අපි ඇති 
කළ ඔක්ෙකෝම ෙද්වල් නැති කරලා කිව්වා, "රජ කරන්න අපට 
වරමක් තිෙබනවා" කියලා. ජනතාව එෙහම වරමක් දුන්ෙන් 
නැහැ. ජනතාව ඒ වරම ඉවත් කරලා අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අපට එම කමය ෙවනස් කරන්න අවස්ථාව 
ලැබුණාය කියන එක මම කියන්න කැමැතියි. 

ෙම්ක කියාත්මත කරන්න ෙකෙසේ ෙහෝ ඔබ සියලු ෙදනාම 
අපිත් එක්ක එකතු වුණා. ඒ නිසා ව වස්ථාදායක සභාව 
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මාර්ගෙයන් අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරමුයි කියන එක මම ෙමතැනදී 
පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

පාර්ලිෙම්න්තුව කියාත්මක ෙවනවා. මමත්, ඇමතිවරුනුත් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා, පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදනවා. කවුරු 
ෙහෝ ඇමතිවරෙයක් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැත්නම් අපි 
කැබිනට් රැස්වීෙම්දී කියනවා, කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා ලැහැස්ති නම් අපිත් ලැහැස්තියි, 
ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන්ෙන් පශ්නයක් අහන අවස්ථාෙව් 
ඇමතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය යුතුයි කියායි. අපි ලැහැස්තියි 
ඒකට එකඟ ෙවන්න. මමත් කිව්වා, ඒක ෙහොඳ ෙදයක් කියලා. 
ඇමතිවරෙයක් විතරක් ෙනොෙවයි, මන්තීවරෙයක් ෙහෝ වැඩ                
කරන අවස්ථාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොසිටියි නම් ඒ පිළිබඳව 
ගරු කථානායකතුමාට දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. අෙනක් හැම 
කාර්යාලයකම, රජෙය් ආයතනයක වුවත්, ෙපෞද්ගලික 
ආයතනයක වුවත් ෙකෙනක් පැමිෙණන්ෙන් නැත්නම් අපි ඒ බව 
කාට ෙහෝ දැනුම් ෙදනවා. ඒ නිසා එම කමය අපි ෙම් සභාව තුළත් 
ඇති කරමු. අන්න ඒ විධියට ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල 
තවත් වැඩි කළාට අපට කිසි පශ්නයක් නැහැ. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දැන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමොකක්ද 
කරෙගන යන්ෙන්? කාරක සභා කමය ඇති කරනවා. උපෙද්ශක 
කාරක සභා ෙවනුවට කාරක සභා ඇති කරනවා. දැනට ඒ වාෙග් 
කාරක සභාවලට අපි එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව වාෙග් කාරක සභාවක තත්ත්වයකට  
ෙග්න්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 

අද එහි සභාපතිවරයා වශෙයන් සිටින්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරෙයක්. එවැනි ෙද් ඕනෑම ආණ්ඩුවකට ෙහොඳයි. 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් එහි සිටිනවා කියන්ෙන් ආණ්ඩුවක් 
පාලනය කරනවා කියන එකයි. අපි ෙම් වැඩ කටයුතු කරනවාද 
නැතිද කියා ෙසොයා බලන්න ෙම් කාරක සභා මඟින් පුළුවන් 
වනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සහ රජෙයනුයි පතිපත්ති තීරණය 
කරන්ෙන්. ඒ සඳහා වසර පහකට වතාවක් ජනතාව වරමක් ලබා 
ෙදනවා, ඒ අනුව ෙහෝ කියාත්මක ෙවනවාද කියා බලන්නට; නීතිය 
අනුව කියාත්මක කරනවාද බලන්නට. එයයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
යුතුකම. ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්නයි ෙම් කාරක සභා ඇති කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ඒ එක්කම මුදල් පාලනය තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. 
ඒකයි විෙශේෂෙයන්ම මුදල් පාලනයට එක කාරක සභාවක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒ එක්කම, පාර්ලිෙම්න්තු වැඩ කටයුතු කරන්න 
පාර්ලිෙම්න්තු අය වැය කාර්යාලයක් ෙවනම අපි ඇති කරනවා. 
මීට ෙපර ෙම් සියල්ලම යටතට  ෙගන තිබුෙණ් මුදල් 
අමාත ාංශෙයනුයි. ආරක්ෂක අමාත ාංශයයි, මුදල් අමාත ාංශයයි 
සියල්ලම පාලනය කරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා කරන්න ඉඩක් 
දුන්ෙන් නැති බව පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා. නමුත්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි මූල  බලය තිෙබන්ෙන් කියා ව වස්ථාෙව් 
කියනවා. නමුත්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදෙදෙනක් බඳවා ගන්න බැරි 
වුණා. අපට මුදල් වුවමනා වූ විට ෙකළින්ම මුදල් අමාත ාංශයට 
ගිහින් ඉල්ලා ගන්න තිබුණා. මා විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකයා 
හැටියට සිටිය කාලෙය් අපට මුදල් වුවමනා වුණාම ෙකළින්ම කථා 
කරනවා. කථානායකතුමාට කථා කරලා වැඩක් නැහැ; 
කථානායකතුමා එකඟ වුණාට එෙහම ෙදන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒ 
තත්ත්වය ෙවනස් කර ෙගන යනවා. රාජ  මූල  පිළිබඳ පාලනයත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට අයිති ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙමවැනි බලතල තිෙබන ෙවනත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් දකුණු 
ආසියාෙව් තිෙබනවාද කියා මට කියන්න? ෙමෙහම බලතල 
තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුවක් අග්නිදිග ආසියාෙව් තිෙබනවාද? 

ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල අඩු කරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල 
වැඩි කරනවා. එයයි ෙමතැන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එයයි 
පධානම කාර්යය කියා මා හිතන්ෙන්.   

ජනවාරි 8වැනිදා සිට අද වන විට අපි විප්ලවයක් කර 
තිෙබනවා. ෙමවැනි විපර්යාසයක්; ෙමවැනි ෙවනස්වීමක් 
ආසියාෙව් කිසිම පාර්ලිෙම්න්තුවක සිදු ෙවලා නැහැ. අන්න, එයයි 
අපි ඇති කර තිෙබන විප්ලවය. ඒ විප්ලවය අපි මතක තබා 
ගන්නට ඕනෑ. අපි පාරට ගිහින් කෑ ගැසුෙව් නැහැ; ෙල් හැලුෙව් 
නැහැ. අපි ජනතාවෙග් වරමක් අරෙගන ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඒ 
වැඩ කටයුත්ත කර තිෙබනවා. අපි ඒ ෙදයකට සීමාවී නැහැ. තවත් 
කරන්නට තිෙබන වැඩ සටහන් ගැන මම කියන්නම්.  

'' ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය'' කියන පනත් ෙකටුම්පත 
ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී අනුමත කළා. දැන් පළාත් සභාවට 
ගිහින් ජනතාවට ඒ ගැන අදහස් පකාශ කරන්න අවස්ථාව 
ලැෙබනවා. ඊට පසුව ෙම් සභාෙවන් සම්මත කර ෙදන්න අපට 
පුළුවන්. ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතනවල සියයට 25ක 
කාන්තා නිෙයෝජනයක්  ලබා ෙදන නීතියක් ෙමෙතක් කල් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නීතිත් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් 
කරලා, සම්මත කර ගන්න ඊෙය් අපි එකඟ වුණා. පධාන නීති 
ෙදකක් අපි සම්මත කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. සම්මත 
කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන තවත් නීති තිෙබනවා.  

මම තවත් කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. ජාතික විගණන 
පනත් ෙකටුම්පත දැන් සකස් කරෙගන යනවා. ඒ එක්කම දූෂණ 
විෙරෝධී කටයුතු සඳහා ස්ථාවර හා ශක්තිමත් ආයතනයක් ස්ථාපිත 
කිරීම සඳහා වූ පතිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබනවා. ඒ ෙයෝජනාව අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්. 
ඊට පසුව අදාළ නීතිය පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර ගන්න 
පුළුවන්. ෙම් ර ෙට් දිස්තික්ක සංවර්ධනය සඳහා වූ දිස්තික් 
සංවර්ධන මණ්ඩල ඇති කිරීෙම් අන්තිම පනත් ෙකටුම්පත අෙප් 
ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් දිනවල සකස් කරෙගන යනවා.  

 ගාම රාජ  ෙක්න්ද ස්ථාපිත කිරීෙම් අණ පනත් සකස් කර 
ගන්නත් කටයුතු කරෙගන යනවා. ගෙම් සංවිධානවලට බලය 
බාර ෙදන්න. අ ෙප් ෙහංචයියලා, ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහංචයියලා 
ගැන ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සහ 
පළාත් සභා මන්තීවරුන් කවුරුන්ද යන්න ජනතාව තීරණය 
කරනවා. ඒ අය එක්ක එකතු ෙවලා ග ෙම් සංවර්ධන කටයුතුවලට 
ඒ මුදල් වියදම් කරන්න. ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවීෙම් 
වැඩසටහන සඳහා සෑම ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකටම ෙමවර 
අය වැෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙදනවා, ගෙම් ආර්ථිකය 
දියුණු කරන්න ඒ මුදල් වියදම් කරන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම ගිය 
අවුරුද්ෙද් විසර්ජන පනතින් මුදල් ෙවන් කරන්ෙන් නැතිව, විශාල 
මුදල්  පමාණයක් ගෙම් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් වියදම් කර 
තිෙබනවා. දැන් ඒ මුදලුත් අපට ෙගවන්න සිදුෙවලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුදල් බලය සම්පුර්ණෙයන්ම පසු ගිය ආණ්ඩුව 
අමතක කරලා දැම්මා.  

 රජෙය් ෙසේවා ලබා දීෙම් අධිකාරියක් කියාත්මක කරනවා නම් 
ෙහොඳයි. ෙමොකද, රජෙය් ෙසේවකයින්ෙගන් ෙසේවා සපයා ගැනීමට 
ජනතාවට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ අයිතිය ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න. 

මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය කරන්නත්, අලුත් කමයක් 
ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳවත් අපි දැන් සාකච්ඡා කරෙගන යනවා. 
ලබන සඳුදා ඉඳලා සතියක කාලයක් විෙශේෂ ඥෙයකු සමඟ අපි ෙම් 
කාරණා සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
අපට ලැෙබන විකල්ප අදහස් අනුව අපි එකඟත්වයකට එන්න 
බලමු. අපි එකඟත්වයකට එන්න ඕනෑ. එක පැත්තකින් අපි 

37 38 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනුපාත කමය තියන්න ඕනෑ. අනික් පැත්ෙතන් අපට ෙක්වල 
කමය යටෙත් තමන් නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාස තිෙබන්න 
ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් මැතිවරණ කමය යටෙත් ස්ථාවර 
ආණ්ඩුවක් ඇති කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය ගැනත් 
අපි  කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ෙම් කාරණා තුන මත අපි එකඟත්වයකට එන්න සාකච්ඡා 
කරමු. ෙකොට්ඨාස කමයට ආවාම අපි වියදම් සීමා කරන්න ඕනෑ. 
එංගලන්තය -මහා බිතාන ය- වැනි යුෙරෝප ෙය් හුඟක් රටවල 
ඡන්ද කාලෙය්දී රූපවාහිනිෙය් නිෙව්දන දමන්න බැහැ. ඒවා 
තහනම් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට්ත් ඡන්ද කාලෙය්දී 
රූපවාහිනිෙය් දැන්වීම් විකාශනය කිරීම තහනම් කරන්න ඕනෑ. 
ඕනෑ නම් අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂත් ඒක හරියට කියාත්මක 
කරනවා නම්, අපට පුළුවන්, යුෙරෝපෙය් වාෙග්ම පක්ෂවලට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යම්කිසි මුදලක් ෙදන්න වැඩකටයුතු කරන්න. 
එතෙකොට කාටවත් යටත් ෙවන්න වුවමනා නැහැ. තමන්ෙග් ගිණුම් 
ටික පාර්ලිෙම්න්තුවට, නැත්නම් අදාළ Election Commission 
එකට ඉදිරිපත් කරනවා. අලුත් අදහස් එක්ක,  අපි අලුත් යුගයට 
යන්න ඕනෑ. ඒකයි ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අෙප් පක්ෂ ඔක්ෙකෝම 
එකට එකතු ෙවලා ඉදිරියට යන්ෙන්. මා දන්නවා, ආණ්ඩුවට 
එකතු ෙවන්න බැරි අය ඉන්නවාය කියලා. කමක් නැහැ. එෙහම 
නම් අපි අෙනක් කමය වන, "කාරක සභා කමය මර්ගෙයන් 
ඉදිරියට යමු" කියලා මා ෙමතැනදී කියන්න කැමැතියි. [බාධා 
කිරීම්] අපි එක්ක එකතු ෙවන්න අකැමැති අය ඉන්නවා. 
ඔබතුමන්ලා- [බාධා කිරීම්] මා දන්නවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
පැත්තට එන්න කියලා. විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව 
ආණ්ඩුවක් කරන්න. එනවා නම් කැමැතියි. පශ්නයක් නැහැ. 
ජනාධිපතිතුමාට කියලා ඕනෑ නම් අපි ඒකත් විසඳා ගනිමු. අෙප් 
පශ්නයක් නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා (උසස ් අධ ාපන                    
හා මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச்சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
හැම පශ්නයටම විසඳුම් තිෙබනවා. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපි කියන්ෙන්, "ඔක්ෙකෝම 

ෙමතැනට එන්න. අපි එකට වැඩ කරමු" කියලායි. ෙම් අවුරුදු 
පෙහන් පස්ෙසේ ජනතාව තීරණය කරයි, "කවුද හරියට වැඩ කෙළේ, 
කවුද වැඩ කෙළේ නැත්ෙත්, ෙමොකක්ද වුෙණ්?" කියලා. ඒකයි 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. අපි ෙම්ක කරන්ෙන් 
විෙශේෂෙයන්ම අනාගත පරපුර ෙවනුෙවන්; ෙම් රෙට් තරුණයන් 
ෙවනුෙවන්.  2032දී ෙම් රෙට් ජනතාව ඉහළ ආදායම් ලබන 
මට්ටමට ෙග්න්න අපට පුළුවන්ද? ඒකයි මා අහන්ෙන්? ඒකට 
කැමැතිද, නැද්ද? ඒ කමය ගැන කියන්න. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නවා, ෙම් වැඩ කටයුතු 
කරන්න පහසුකම් ඕනෑ. අපි ඒ පහසුකම් දැන් ලබා ෙදනවා. 
ෙසේවක පිරිස ලබා ගන්න. මම කිව්වා, ඊට අමතරව අෙප් Institute 
of Policy Studies of Sri Lanka ආයතනෙය් සහෙයෝගය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන්න කියලා. දැනට කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ලබා ෙදන්න තිෙබනවා. ඒ පහසුකම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
ෙදන්න අපි විෙශේෂෙයන්ම කියා කරමු.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් 
ඡන්දදායකයින් මුණ ගැෙහන්න, අෙනක් අය මුණ ගැෙහන්න 
අවස්ථාව ලැෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව අවටින් 
කාමර ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න අවශ යි. ෙලෝකෙය් අෙනක් 
පාර්ලිෙම්න්තුවල ඒ පහසුකම තිෙබනවා. ඇයි ලංකාෙව් අපි  
එෙහම කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඒ පහසුකම අපි ලබා ෙදමු. අපිට 
තිෙබන්ෙන් එක මාළිගාවයි. ඒ, පාර්ලිෙම්න්තු මාළිගාවයි. ඒ 
මාළිගාවට තව ෙකොටසක් එකතු කළාට කමක් නැහැ. ෙවන 
මාළිගා හදන්න අපට වුවමනා නැහැ කියලා මා කියනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් මන්තීතුමන්ලාට වැඩ කටයුතු කරන්න අපි තව 
පහසුකම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ; තව මුදල් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අපි 
වැඩ කරන ෙකොට රටට කියමු, "අපට අවශ  ඒ මුදල් ලබා 
ෙදන්න" කියලා. ඒ මුදල් ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා. මා දැන් 
ෙපන්වන්නම්, ඒ මුදල් ෙකොෙහද තිෙබන්ෙන් කියලා. ශතයක්වත් 
ෙවන ෙකොෙහන්වත් ගන්ෙන් නැතිව ඒ මුදල් අපි ෙහොයලා 
ෙදන්නම්. 2014 වර්ෂෙය් ජනාධිපති කාර්යාලෙය් වියදම් සහ 2015 
වර්ෂෙය් වියදම් මා දැන් කියන්නම්. 

උත්සව රැස්වීම් සංවිධානය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් 
මිලියන 335යි; 2015 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 34යි. ඉතිරි වුණු 
ගණන රුපියල් මිලියන 301යි. අවමංගල අවස්ථා සඳහා ෙශෝකය 
පළ කිරීම ෙවනුෙවන් 2014 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් 
මිලියන 15යි; 2015 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් 
3,63,000යි.  එතෙකොට රුපියල් මිලියන 15කට ආසන්න මුදලක් 
එතැනින් ෙබ්රිලා තිෙබනවා.  

ජනාධිපති කාර්යාලය හා සම්බන්ධ සියලු ෙගොඩනැඟිලිවල 
ජල බිල්පත් සඳහා 2014 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් 
මිලියන 44යි; 2015 වර්ෂෙය් වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 
24යි.  රුපියල් මිලියන 19කටත් වඩා ඉතිරි කිරීමක් තිෙබනවා. 
ජනාධිපති කාර්යාලය හා ඒ සම්බන්ධ සියලු ෙගොඩනැඟිලිවල විදුලි 
බිල්පත් සඳහා වියදම 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 227යි; 
2015 වර්ෂෙය් රුපියල්  මිලියන 91යි. එෙහනම් රුපියල් මිලියන 
136ක අඩු වීමක් තිෙබනවා. කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගැනීෙම් 2014 
වියදම රුපියල් මිලියන 286යි; ෙම් අවුරුද්ෙද් වියදම රුපියල් 
මිලියන 53යි. ඉතිරි වීම රුපියල් මිලියන 233යි. දුරකතන බිල්පත් 
සඳහා 2014 වර්ෂෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 69යි;  2015 වර්ෂෙය් 
රුපියල් මිලියන 45යි. ඉතිරිය රුපියල් මිලියන 24යි. 2014 
වර්ෂෙය් විවිධ වියදම් රුපියල් මිලියන 732යි. ෙමොනවා ද ෙම් විවිධ 
වියදම්? දැන් බලන්න, ෙමතුමා -ගරු ජනාධිපතිතුමා- කරලා 
තිෙබන අපරාධය. ඒක රුපියල් මිලියන 22කට අඩු කරෙගන. 
රුපියල් මිලියන 710ක් ෙබ්රාෙගන. ෙම්ක හරි අපරාධයක්!  

2014 වර්ෂෙය් ෙගොඩනැගිලි නඩත්තු වියදම රුපියල් මිලියන 
168යි; ෙම්  අවුරුද්ෙද් වියදම රුපියල් මිලියන 132යි. වියදම අඩු 
කිරීෙමන් ඉතිරි වූ මුදල රුපියල් මිලියන 36යි. ඒ කියන්ෙන්, 
සියල්ලම ගත්තාම රුපියල් මිලියන 1,476ක මුදලක් ඉතිරි කරලා 
තිෙබනවා, ෙම් අවුරුද්ෙද්. ඉතින් ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් 
පහසුකම්වලට තව ටිකක් ෙදන්න බැරි ඇයි? අපි ඔය මුදල ෙබදා 
ගනිමු, ෙම් වැඩ කටයුතු කරන්නට, ෙකොෙහොමද  ෙබෙදන්න ඕනෑ 
කියලා බලලා. ෙවන ෙකොෙහේවත් යන්න අවශ  නැහැ. 
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ඊට අමතරව, කුලී පදනම මත ලබා ෙගන තිබී 2015 වසෙර් 
ආපසු භාර ෙදන ලද ෙගොඩනැඟිලි සංඛ ාව 05යි. එක වසරකට 
ඉතිරි වූ කුලී මුදල රුපියල් මිලියන 15යි. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපතිතුමාට පභූ එයාර් බස් ෙදකක් අරෙගන තිබුණා. ඒ පභූ 
Airbus ෙදකම වුවමනා නැහැයි කියලා කිව්වා. 150කට යන්න 
තිබුණු ආසන ඉවත් කරලා එතුමාට යන්න කාමර හදලා තිබුණා. 
අපි ඒක ආපසු දීලා කිව්වා, ඒ මුදල්වලින් අපට ෙවනත් එකක් 
ෙදන්න කියලා. ඉතින් ෙමන්න ෙම්කයි ෙවනස. බලය අඩු කළා 
ෙනොෙවයි, ඊට වඩා වියදම අඩු කළා.  

2014 වර්ෂය අවසාන වන විට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
වාහන සංචිතය 553යි; 2015 වර්ෂෙය් 223යි. අඩු වූ වාහන 
සංඛ ාව 330යි.  ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන සංචිතය 
2014දී 154යි; දැන් 116යි. අඩු වුණු වාහන සංඛ ාව 38යි.  කුලී 
පදනම මත ලබා ෙගන ඇති වාහන සංඛ ාව 2014 දී 103යි; 2015දී 
බින්දුවයි. අඩු වූ වාහන සංඛ ාව 103යි. එෙහම නම් වාහන 471ක් 
අතහැර තිෙබනවා. එතුමා තියා ෙගන ඉන්ෙන් වාහන 333යි.  
ඉතින් අපට  මන්තීතුමන්ලාට සහන අර ෙගන ෙදන්න ෙම්ෙකන්ම 
පුළුවන් ෙන්. විරුද්ධ නම් කියන්න. කවුරු හරි විරුද්ධ නම් 
කියන්න,  අපි  ඒ මුදල් ටික ආපසු ජනාධිපතිතුමාට ෙදන්නම්. 
ෙදෙකන් එකක් අපට කියන්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අෙප් විමධ ගත මුදල් ෙදන්නෙකෝ. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අයිෙයෝ, ෙම්ෙකන් විමධ ගත මුදලත් වැඩි කරලා ෙදන්නම්. 

ෙමොකද බැරි? දැන් රුපියල් මිලියන 15ක් ෙදනවා. රුපියල් මිලියන 
15ක් දීලා, ඊට අමතරව ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාසයකට රුපියල් 
ලක්ෂ 15 ගණෙන් ෙදනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I mean the allocation of MPs. 
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 For MPs, it is Rs. 15 million.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 This year, the old Parliament went out and a new 

Parliament came in. So, I cannot  have carried it off. You 
will get that in the next Parliament.  There is no problem. 
Next year, you will have the money.  

ඒක ඉදිරියට ෙගනියමු. මම කියන්ෙන් ෙම් ඉතිරි කිරීම් නිසා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සහන ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අද අපට 
තිෙබනවා. ඒ  එක්කම අපි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මධ ස්ථානය දියුණු 
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට පෙයෝජනයට ගන්න ෙහොඳ 
ෙගොඩනැඟිලි තිෙබනවා. අලුතින් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න වුවමනා 
නැහැ. එතැන ෙහොඳ පුස්තකාලයක් තිෙබනවා. අපි ඒ පුස්තකාලය 
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. 1931 සිට අදාළ ලිපි ඒ පුස්තකාලෙය් 
තිෙබනවා. අෙනක් ෙහොඳම ආයතනය තමයි ආචාර්ය එන්.එම්. 

ෙපෙර්රා මධ ස්ථානය. ඒ ෙදෙක් තිෙබන ෙද්වලින් අපට වුවමනා 
කරන ඒ කාලෙය් ලිපි සියල්ල  පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ගන්න 
පුළුවන්.  

අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අෙනක් ගරු ඇමතිතුමන්ලාත් 
කථා කරන නිසා මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා. අපි බටෙගොඩ 
ෙල්කම්තුමාෙග් පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කළා, එදා ෙවෝඩ් 
ප්ෙල්ස්හි විශ්වවිද ාල පතිපාදන ෙකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ඇතිවූ 
පශ්නය ගැන වාර්තා කරන්න. මම ඒ වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පුස්තකාලයට භාර දී තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන් එහි ෙහොඳ 
ෙයෝජනා කීපයක් තිෙබනවා. අනාගතෙය්දී එවැනි හැලහැප්පීම් 
වළක්වාගන්න ගත යුතු කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා එහි ෙයෝජනා 
කර තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් මන්තීවරුන් ගැන කථා 
කරන අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ, මන්තීතුමන්ලාට ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න අද ෙවලාව යන බව. එය මුළු ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් තිෙබන විශාල පශ්නයක්. වාහන තද බදයක් 
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව කියා කිරීමක් වශෙයන් තමයි වාහන 
ෙගෙනන එක ටිකක් අඩු කෙළේ. එෙහම නැතුව ෙවනත් ෙහේතුවක් 
උඩ ෙනොෙවයි.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් සමහර අය ඇවිත් කිව්වා, "දැන් ඒ 
අය වාහන ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ අයෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් 
තිබුණා. ඒ අයට ගනුෙදනු කරන්න වුවමනා නැහැ. ඒ වාහන ඒ 
අයෙග් පාවිච්චියටයි" කියා. ඒකයි ඊෙය් මුදල් ඇමතිතුමා කිව්ෙව්, 
"විෙශේෂෙයන් ෙම් ගැන යළිත් සලකා බලනවා" කියා. ඒ අනුව 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට අවුරුදු 10කට වතාවක් වාහන ෙගෙනන්න 
අවස්ථාව ෙදනවා. එෙහත් උපරිමය බලපත ෙදකයි රජෙය් 
ෙසේවකයකුට ලබා ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපතය ඉවත් කරනවා, 

දීමනාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා කියා ෙමවර අය වැය 
යටෙත් සඳහනක් කර තිෙබනවා. හැබැයි ඒ දීමනාව හිමි 
වන්ෙන්ත් නැහැ කියා තිබුණා, 2016 ජනවාරි මාසෙය් 
පළමුවැනිදායින් පසුව රාජ  ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට. ගරු 
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් කියනවා, "අවුරුදු 10කට වතාවක් 
අවස්ථා ෙදකකදී බලපත ලබා ෙදනවා" කියා. එය 2016 ජනවාරි 
මාසෙය් පළමුවැනිදායින් පසුව රාජ  ෙසේවයට බැ ෙඳන අයටත් 
වලංගුද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අපි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරමු.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම දීමනාව 2016 ජනවාරි මාසෙය් 01වන දායින් පසුව රාජ  

ෙසේවයට බැ ෙඳන අයට ෙදන්ෙන් නැහැ කියායි කිව්ෙව්.  
 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එය, දැන් සිටින අයෙග් අයිතිවාසිකමක් ෙන්.  

41 42 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එය අෙනක් අයට නැද්ද?  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒ ගැන අපි කථා කර බලමු. දැනට ඉල්ලීම කර තිෙබන්ෙන් 

තමන් ගැනයි. සමහරු කිව්වා, "දීමනා එපා" කියා. හැබැයි, මම 
එක ෙදයක් කියනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් සමහෙරක් 
කියනවා, "අවුරුදු 5කට සැරයක් ෙදන්න" කියා. ඒක නම් කරන්න 
බැරි ෙවනවා. ෙමොකද, විශාල වාහන තදබදයක් තිෙබනවා. මහා 
නගර හා බසන්ාහිර සංවර්ධන ඇමතිතුමාෙග්ත්, පවාහන 
ඇමතිතුමාෙග්ත් වාර්තා ඉදිරිෙය්දී ලැෙබනවා. ඒ අනුව, ෙම් වාහන 
තදබදය විසඳන තුරු සමහර විට ෙමය අවුරුද්දක් ෙදකක් පාලනය 
කරන්න ෙව්වි. ඔබතුමා කියපු කාරණය ගැන අපි කථා කර බලමු, 
ගරු මන්තීතුමා. ෙමොකද, ඉස්සර ෙවලාම කරන්න තිෙබන්ෙන් 
වාහන තදබදය සීමා කර ගැනීමයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
වාහන බදු වැඩි කර තිබුණා. ඒක ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය. 

ඒ ෙවනෙකොට  සමහර අය  L/C open  කර තිබුණා. සමහර වාහන 
නැව්ගත කර තිෙබනවා. සමහර වාහන වරායට ඇවිත් ති ෙබනවා. 
ඔවුන් ඒ වාහන ආනයනය කරන්නට තීරණය කරන්ෙන් ඒ 
තිෙබන බදු  පතිශතය මත. දැන් ඒ බදු  පතිශතය වැඩි කිරීම නිසා 
L/C open  කර තිෙබන අයටත්, වාහන නැව් ගතකර තිෙබන 
අයටත්, වරාෙය් ගුදම්වල තිෙබන වාහනවලටත් ඒ බදු අය 
කරන්නට තීරණය කර තිෙබනවා. එම නිසා ඔවුන් විශාල 
අපහසුතාවයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද ඔවුන් කල්පනා 
කරනවා, ඔවුන් වාහනයක් ආනයනය කරන්නට තීරණය කෙළේ  
තමන් සතුව තිෙබන වත්කමට අනුවයි කියා. නමුත් අය වැය 
ෙල්ඛනය ඇවිත් එක පාරටම  අවශ  මුදල වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
සමහර අයට ඒක දරා ගන්නට බැරිය කියනවා. එම නිසා අඩුම 
තරමින් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී L/C open 
කර තිබුණු වාහන සඳහා තිබුණු බදු පතිශතය අනුගමනය 
කරන්නට බැරිද කියා  ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
කියන්නම්, මුදල් ඇමතිතුමාට ඒ  ගැන සලකා බලන්නටය 

කියා. ඒකට ෙන් ෙම් අය වැය විවාදය තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා සාකච්ඡා 
කරන්න. සාකච්ඡා කර  විසඳුම්  අරෙගන යන්න. ඒත් සමහරු 
කියනවා නම් ඒ වාහන බලපතය අවුරුදු  පහකට වතාවක් 
ෙදන්නටය කියා, ඒක නම් කරන්නට බැරි ෙවනවා. මාත් 
Volkswagen  එක අරෙගන ෙම් වන විට අවුරුදු  දහයයි.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාට කියන්න  තිබුණා ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
එතුමා ෙත්රුම් අරෙගන තිෙබන්ෙන්. එතුමා ඒ ෙවලාෙව් 

කිව්ෙව් නැහැ. එතුමා කියාවි ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමහර ෙවලාවට ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
 ඒක පශ්නයක් නැහැ. අපි ඉන්ෙන් ෙම් වැඩ කටයුතු කර 

ෙගන යන්න.  රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් අලුත්  සහන කීපයක් ගැන 
මීට වඩා  සාකච්ඡා කරන්න තිෙබනවා. නිවාස සම්බන්ධව. අපට  
ටිකක්  කල් ෙදන්න. අපි ඒවා ෙයෝජනා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවනවා, ලබන වසෙර් සිට  

රජෙය් ෙසේවයට බැ ෙඳන රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙසේව  ෙසේවක 
දායක වන  විශාම වැටුප්  කමයක් තිෙබන බව. ෙමෙතක් තිබුණු  
විශාම වැටුප් අෙහෝසි වන බවට ෙයෝජනාවක්  තිෙබනවා.  ඒක 
ජනවාරි මාසෙය් සිට කියාත්මක ෙවනවාද? නැද්ද?  

 
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ඒක කියාත්මක ෙවනවා. අපි ඇත්ත කථා කරමු. අද පවතින 

තත්ත්වය බලමු. ආණ්ඩුව අපට භාර දීලා යනෙකොට ෙම් ඉන්න 
අයට  විශාම වැටුප් ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්.   
රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගන්නා විට විශාම වැටුප් ෙගවන්ට 
පුළුවන් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ විශාම වැටුප් ෙගවන්නට බැරි 
තත්ත්වයක තිබුෙණ්. දැනට ෙසේවෙය් ඉන්න අයට ඊළඟ අවුරුදු 
කිහිපෙය්දී  ෙගවන්නටත් මුදල්  ෙසොයා බලන්නට තිෙබනවා. 
ශිඝෙයන් ආර්ථිකය දියුණු කරන්නටයි  තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට 
මුදල් තිෙබනවා, පසු ගිය අවුරුද්ද ෙවනතුරු බැඳුණු අයට විශාම 
වැටුප් ෙගවන්න. මට කියන්න ෙකොෙහොමද විශාම වැටුප් 
ෙගවන්නට හිටිෙය් කියා. විෙද්ශ ණය ෙගවන්නටයි, පඩි 
ෙගවන්නයි ෙම් රෙට් ආදායම ගියා නම් ෙකොෙහේද විශාම 
වැටුප්වලට මුදල් තිෙබන්ෙන්?  ඒකයි ෙම් ආර්ථිකය ටිෙකන්  ටික 
ෙවනස් කරන්ෙන්. ඉදිරිෙය්දී, විශාම වැටුප්, ෙම් කිව්ව ඒවා 
ෙමොනවත් ගන්න බැරි ෙවනවා. විශාම වැටුප් ෙගවන ගමන් ෙම් 
අයට තවත් පහසුකම් ලැෙබ්වි. භය ෙවන්න එපා. අපි පහසුකම්, 
කියාත්මක කරෙගන යන්න ඉඩ ෙදන්නම්. එවිට ෙපෞද්ගලික 
අංශයයි, රාජ  අංශයයි එක මට්ටමක තිෙබන්ෙන්.  

අෙනක් කාරණය, විශාම වැටුප් ෙගවන්න තිෙබන නිසා 
රජෙය් නිලධාරින්ට අඩුෙවන් තමයි පඩිය ෙගවන්ෙන්. ඊට වඩා 
ෙහොඳයි ෙපෞද්ගලික අංශයයි රාජ  අංශයයි එක සමාන පඩි ගන්න 
එක. ෙලෝකෙය් අෙනක් රටවල් වාෙග් එතැනට අපි කමානුකූලව 
යමු. හැම රටක්ම කරන එකක් ඒක. අපි අලුත් ෙදයක් ෙගනාෙව් 
නැහැ. අපි එතැනට එන්න ඕනෑ. ෙම් අලුත් ෙද් කරන්නට 
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන්න කියා රජෙය් ෙසේවකයන්ට අපි 
කියනවා. මම මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම 
කරුණු සියල්ලම පැහැදිලි කළා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ඇමතිවරුන් 
ඒ කාරණා ටික ෙම් සභාවට පැහැදිලි කරයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඊළඟ අය වැය විවාදය එන විට ෙමය 
ඉතාම බලවත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් ෙවලා තිෙයයි. 
ඔබතුමා දැන් ෙම්වා ඇති කරන්නට විෙද්ශ උපෙදස් ලබා 
ගැනීමටත් ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ලබන වර්ෂෙය් සිට, ෙම් 
ගරු සභාවට අලුෙතන් පැමිණි නවක මන්තීතුමන්ලා ෙවනුෙවන් 
වැඩමුළු කිහිපයකුත් සංවිධානය කර, විෙද්ශ කණ්ඩායම් 
ෙගනැල්ලා දැනුවත් කිරීම් කරන බවත් පකාශ කරමින් මෙග් 
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, 
මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත තුමා සහ ආරක්ෂක 
අමාත තුමා) 
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம் மகாவ  
அபிவி த்தி, சுற்றாடல் அைமச்ச ம் பா காப்  அைமச்ச ம்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 
ගරු සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම 2016 ඉදිරි වර්ෂය සඳහා 

අය වැය ෙයෝජනා සාකච්ඡා ෙවමින් සම්මත ෙවන අවස්ථාවක, අද 
දවෙසේ ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ඇතුළු කිසියම් අමාත ාංශයකට 
අයත් ෙනොවන ආයතනවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදයට ඉතා ෙකටිෙයන් ෙහෝ සම්බන්ධ වීමට ලැබීම 
ගැන මා සතුටු ෙවනවා. 

ෙම් වසෙර් ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් වරමින්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු තවත් පක්ෂ සහ සංවිධාන 47ක 
ආශිර්වාදෙයන්, සංවිධානයක් වශෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 
නිෙයෝජනය ෙනොවූණත් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින් සියයට 
10ක 15කෙග් ආශිර්වාදෙයන් මම ජනාධිපති ධුරයට පත්වීෙමන් 
පසුව, මූලික වශෙයන් ෙම් රෙට් කරන ලද ෙවනස්කම් කිහිපයක් 
සමඟ රෙට් අනාගතය සඳහා අෙප් ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි දැක්ම සහ 
ආණ්ඩුෙව් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව පැහැදිලි අවෙබෝධයකින්, 
ඉතාමත්ම පවිතශීලී -නිර්මල- අධිෂ්ඨානශීලීභාවයකින් කටයුතු 
කරන අවස්ථාවක් ෙම්ක. 

මූලික වශෙයන්ම ජනවාරි 8වැනිදා ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට 
මා පත් කර ගන්නා විට ජනතාවට දුන්න පධාන ෙපොෙරොන්දුව 
තමයි ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල ඉවත් කිරීම, අවම කිරීම, එෙසේ 
නැත්නම් තනතුෙර් බලතල සම්පූර්ණෙයන් අෙහෝසි කිරීම. පවතින 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළ, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙයෝජනා අපි සකස් කර 
ඉදිරිපත් කළත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීන්දුව දුන්නා, "ජනමත 
විචාරණයකින් ෙතොරව ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල ඉවත් කළ හැකි 
පමාණය ෙමපමණයි" කියා. ඒ ආකාරයට ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 
අපට දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව, ගරු 
උත්තරීතර සභාව කළ හැකි උපරිම ෙලස ඒ කාර්යය ඉටු කරනු 
ලැබූවා. 2010 සිට 2015 දක්වා පැවති පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, එෙහම 
නැත්නම් පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට 
ෙපර පැවති, එදා මම නිෙයෝජනය කළ ආණ්ඩුවට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා. ඒ තුෙනන් 
ෙදකක බලය තුළින් එදා කිසියම් ආකාරයක තුෙනන් ෙදකක 
බලයක් අවශ  ජනතාවාදී පනතක් ඒ අවුරුදු පහ තුළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුණාය කියා මට කියන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ තුෙනන් ෙදෙක් බලය පාවිච්චි වුෙණ්, දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළ ජනාධිපතිවරයා සතු 
අසීමිත බලතල ෙලෝකෙය් ෙවනත් කිසිදු රාජ  නායකෙයකුට 
ෙනොමැති ආකාරෙයන් තවත් ශක්තිමත් කර ගැනීම සඳහායි.  

නමුත් අපි ඉතාමත්ම සතුටු ෙවනවා, දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර, ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් දුන් උපෙදස් අනුව කළ හැකි උපරිම ෙලස 
ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අවශ  කටයුතු කිරීමට ඒ පාර්ලිෙම්න්තුවටම 
පුළුවන්කම ලැබීම පිළිබඳව. ඒ තුළ ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය, 
නිදහස සහතික කිරීමක් පැහැදිලිවම සිද්ධ වුණා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, අපි වසර 40කට වැඩි කාලයක් ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්ත්, ෙම් රෙට් මාධ  
තුළත්, ෙපොදු ජනතාව තුළත්, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාවක් පිළිබඳව දැඩි ෙලස සාකච්ඡාවට භාජනය වුණා. ඒ අවුරුදු 

40කට වැඩි ෙපොදු ජනතාවෙග්ත්, ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්ත් 
ඉල්ලීම මීට ෙපර කිසියම් ආණ්ඩුවකට ඉටු කළ ෙනොහැකි වුවත්, 
සම්මත කරන ලද දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
තුළ ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවන්නට මීට සති 
තුනකට ෙපර අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. එය ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් නිදහස් ඡන්ද බලෙය් ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයගහණයක් 
විධියටයි අපි දකින්ෙන්.  

මැතිවරණ දූෂණ පිළිබඳව, මැතිවරණ අකමිකතා පිළිබඳව, 
මැතිවරණවලදී සිදු ෙවන බරපතළ නීති විෙරෝධී කියා පිළිබඳව 
පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකටම ඉතිහාසෙය් කළු ලප 
තිෙබනවා. පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම ඇතැම් 
මැතිවරණවලදී කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධෙයන් -ඇතැම් 
අවස්ථාවන් සම්බන්ධෙයන්- අපකීර්තියක් තිෙබනවා. ස්වාධීන 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම තුළින් අපි ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදය තහවුරු කළා වාෙග්ම, අවුරුදු 40කට වැඩි 
කාලයක් තිස්ෙසේ ජනතාව ඉල්ලපු ඉල්ලීමක් ඉෂ්ට කළා. ඒ 
වාෙග්ම ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවීම තුළ ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ඡන්ද බලය නිදහස් හා සාධාරණ ෙලස සහතික 
කිරීම තුළින් අෙප් ආණ්ඩුව ඒ ඓතිහාසික කාර්ය භාරය ඉටු කළා 
කියලා අෙප් රටටත්, ෙලෝකයටත් -ජාත න්තරයටත්- පැහැදිලිව 
කියන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා.  

මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව වාෙග්ම තවත් ෙකොමිෂන් සභා 
නවයක් ෙම් වන විට අපි පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා 
තුළ ස්වාධීනව ෙකෙරන්නා වූ කාර්යයන් අපි සහතික කරලා 
තිෙබනවා. අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් තිබුණු තත්ත්වය පැහැදිලි 
කිරීමට අවශ  වන්ෙන් නැහැ, ගරු සභාපතිතුමනි. අද අධිකරණ 
ක්ෙෂේතෙය් තිෙබන ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් 
කටයුතු කරන අයෙග්ත්, ෙම් රෙට් ෙපොදු මහජනතාව තුළත් 
ඉතාමත් පැහැදීමක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන බලපෑමකින් ෙතොරව 
අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් පමුඛ සෑම ෙදනාටම 
තම තීන්දු පකාශ කරමින් කටයුතු කිරීෙම් ස්වාධීන අයිතිය අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට තහවුරු කරලා තිෙබනවා.  

අපි රට තුළ ජයගහණය කරන්නත්, අපි රටක් විධියට ෙශේෂ්ඨ 
ෙලස නැඟී සිටින්නත්, ෙලෝකෙය් ජාතීන් අතර පබල ජාතියක් 
ෙලස ශී ලාංකික ජාතිය ෙගොඩ නැ ෙඟන්නත්, ෙලෝකෙය් වඩාත් 
සංවර්ධනය ෙවන -දියුණු ෙවන- රටවල් සමඟ තරගකාරි ෙලස 
කරට කර ඉදිරියට යන්නත්, ෙම් විශ්ව සමාජය තුළ ශී ලාංකික 
ජනතාවෙග් ෙහට උපදින දරුවන්ෙග් අනාගතය සඳහා ෙහොඳ 
රටක් ෙගොඩ නඟන්න; සුබවාදී රටක් ෙගොඩ නඟන්න; යහපත් 
රටක් ෙගොඩ නඟන්න අපට ජාතික වශෙයන් තිෙබන වගකීම් ඉෂ්ට 
කරන්න මුළු මහත් ශී ලාංකික ජනතාවෙග් ආශිර්වාදය සහ 
 සහෙයෝගය වාෙග්ම අපට ජාත න්තරෙය් සහෙයෝගයත් 
ඉතාමත්ම අවශ  ෙවනවා.  

පසු ගිය කාලය තුළ අපට තිබුණු පශ්නය තමයි අපි රට 
ෙගොඩනඟන්න ඉදිරියට යාෙම්දී  ජාත න්තර වශෙයන් ඇති ෙවලා 
තිබුණු ෙබදීම. අපි නිසා ෙලෝකය ෙබදුණා. අපි නිසා එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ෙබදුණා. අපි නිසා එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව ෙබදුණා. අපට සිටි දීර්ඝකාලීන 
මිතයින් අෙපන් ඈත් වුණා. පසු ගිය දශක කිහිපෙය් අප 
ෙවනුෙවන් කථා කළ, අප ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි, අෙප් 
සංවර්ධනයට පුළුල් දායකත්වය ලබාදුන් ෙලෝකෙය් පබල 
රාජ යන් සහ ෙලෝකෙය් පබල ජාතීන් අප අතරින් ඈත්  වුණා. 
නමුත් පසු ගිය ජනවාරි 08ෙවනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව කරන ලද 
පජාතන්තවාදී විප්ලවය තුළ -විෙශේෂෙයන් අෙප් ෙපෞද්ගලිකත්වය 
තුළ ෙනොෙවයි- අෙප් පතිපත්තිය, අෙප් වැඩ පිළිෙවළ සහ අෙප් 
දැක්ම තුළ ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කර ගන්නට අපට හැකියාව 
ලැබුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දශක කිහිපය තුළ තිබූ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තත්ත්වය සමඟ සන්සන්දනය කර බලන විට රටක් විධියට අද 
ෙලෝකෙය් කිසිදු වාදෙභ්දයකින් ෙතොරව, කිසිදු සතුරු කඳවුරක් 
ෙනොමැතිව, කිසිදු සතුරු රාජ යක් ෙනොමැතිව, කිසිදු සතුරු 
ජාත න්තර සංවිධානයක් ෙනොමැතිව, සියලු ජාත න්තර 
සංවිධානවල සහ සියලු රාජ යන්ෙග් අවංක මිතෙයක් ෙලස 
ජාත න්තරය තුළ පිළිගැනීම ඉතාම පැහැදිලිව ෙපනී යන 
කාරණයක්.  

විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය නිෙයෝජනය 
කළ අවස්ථාෙව් රාජ  නායකයන් අප ෙවත දැක්වූ ඒ මිතශීලිභාවය 
ගැන සඳහන් කරන්න අවශ යි. ඒ වාෙග්ම ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලය 
තුළ අපට දැක්වූ ඒ මිතශීලිභාවය ගැන සඳහන් කරන්න අවශ යි. 
මා දන්නා පරිදි, මෙග් මතකෙය් හැටියට පසු ගිය කාලය තුළ 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලය තුළ නායකත්වය ගන්නා 
මහා බිතාන , කැනඩාව, ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටවල නායකයන් 
මුණගැසීෙම් අවස්ථාව, ඉඩකඩ ලංකාෙව් රාජ  නායකයන්ට 
ඇහිරිලා තිබුණා. නමුත් ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලීය සමුළුවට සහභාගි 
වූ අවස්ථාෙව්දී පැය කිහිපයක් තුළ ඒ පධාන රාජ යන් තුෙන්ම 
නායකයන් හමු වී මිතශීලි සබඳතාවන් ශක්තිමත් කර ගැනීමට මට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම පසු ගිය සතිෙය් එක්සත් 
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කළ කාලගුණ සහ 
ෙද්ශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ ජාත න්තර සමුළුවට සහභාගි වීමට 
මට අවස්ථාව ලැබුණා. එහිදී ඒ සමුළුෙව් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම 
සඳහා අපි ශී ලංකා රජය විධියට ෙපනී සිටියා වාෙග්ම, අෙප් මතය, 
අෙප් වැඩ පිළිෙවළ සහ අෙප් දැක්ම ඉදිරිපත් කළා. එහිදී රාජ  
නායකයන් ශී  ලංකා රාජ  නායකයා විධියට ෙම් රෙට් ජනතාව 
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන් මා ෙවත දැක්වූ කෘතඥතාවය 
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෙනහස, මිතශීලිභාවය ඉතාම විශිෂ්ඨ ෙලස මම 
මතක් කරන්න ඕනෑ.  

බිතාන  අගමැති, ෙඩ්විඩ් කැමරන් මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා 
කළ අවස්ථාෙව්දී, මම පධාන වශෙයන්ම කියා සිටියා, යුෙරෝපා 
සංගමය සමඟ තිෙබන අෙප් මත්ස  තහනම පිළිබඳ පශ්නය 
වාෙග්ම GSP Plus පිළිබඳව වූ පශ්නය ගැන. එහිදී බිතාන  
අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් කළා, යුෙරෝපා සංගමය 
සමඟ තිෙබන මත්ස  තහනම පිළිබඳ පශ්නය ඉතා කඩිනමින් 
අවසන් කිරීම සඳහා එතුමා මැදිහත් ෙවනවාය කියා. ඒ වාෙග්ම 
මම කියා සිටියා, පධාන වශෙයන්ම අපි රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස, 
පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම් හා මූලික අයිතිවාසිකම් සහතික 
කරමින් ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන ෙම් ෙව්ලාෙව්, අෙප් රට 
දියුණු කර ගැනීමට අපට ජාත න්තරය තුළින් ආර්ථික ආධාර 
අවශ යි කියන කාරණයත්. එහිදී බිතාන  අගමැතිතුමා ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව මා සමඟ පකාශ කළා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන 
විෙශේෂ බිලියන 6ක අරමුදලක් තුළින් අපට ආධාර කිරීමට අවශ  
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවාය කියා. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමනි, අපි 
සියලු ෙද් ගැන අසුබවාදී විධියට හිතන්ෙන් නැතුව, සැම විටම 
අසුබවාදී කණ්ණාඩියකින් බලන්ෙන් නැතුව මූලික වශෙයන් රටක් 
විධියට ඉතාම සුබවාදී ෙලස රෙට් අනාගතය ෙදස බැලිය යුතු 
ෙවනවා. අපි අලුත් ආණ්ඩුවක් විධියට කටයුතු කරන ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්, දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ ෙම් රෙට් පධාන පශ්නයක්ව 
තිබුණු -අපි මිරිකී සිටි, පීඩනයට පත් වී සිටි- යුද්ධය අවසන් කරලා 
පශ්චාත් යුද සමය තුළ කළ යුතු කාර්යයන් සහ වගකීම් අප ඉටු 
ෙනොකළ නිසා  නැවත ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇතිවීම වැළැක්වීමට 
ගත හැකි සියලු කියා මාර්ග ගැනී ෙම්දී ෙම් රට තුළ සිටින සිංහල, 
දමිළ, මුස්ලිම්, මැෙල්, බර්ගර් යනාදී සියලු ජාතීන් අතර ජාතික 
සංහිඳියාව, මිතත්වය හා සෙහෝදරත්වය ඇති කිරීම සඳහා අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට පූර්ණ කැපවීම කරනවාය කියන එක ඉතා 
පැහැදිලිව පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම උතුෙර් ජනතාව සහ දකුෙණ් ජනතාව අතර 
පවතින අවිශ්වාසය තුරන් කර, සැකය දුරු කර, මිතශීලීභාවය ඇති 
කර, හදවත් හඳුනා   ෙගන ආගමික වශෙයන්, භාෂා වශෙයන් හා 
ජාතීන් වශෙයන් අෙප් තිෙබන සංස්කෘතික තත්ත්වයන් ෙත්රුම් 
අරෙගන අපි රටක් විධියට ඉදිරියට යන්නට නම් ඒ සියලු ෙදනා 
සමඟ සෙහෝදරත්වෙයන් කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම පිළිබඳවත් 
අප ඉතාම පැහැදිලිව අවධාරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා 
අවශ  සියලු විසඳුම් අෙප් රට තුළිනුත්, ජාත න්තර වශෙයන් 
ලබාගත හැකි ආශිර්වාදය තුළිනුත් ලබා දීමට අප කැප ෙවනවාය 
කියන එක ඉතාම පැහැදිලි ෙලස ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ.  

 අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්, මමත් ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට කටයුතු කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂය,                   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා අෙනක් සෙහෝදර මිතශීලී ෙද්ශපාලන 
පක්ෂත් එකතු වී රටක් විධියට ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
අවශ  අවංක ආශිර්වාදය සහ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා 
විපක්ෂය විධියට ෙපනී සිටින සියලුම සෙහෝදර ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. පධාන 
වශෙයන්ම ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල ඉවත් කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී 
නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් සම්මත කර ඒ සඳහා ගත හැකි 
සියලු කියා මාර්ග ගනිමින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා කටයුතු කිරීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 
පධාන වශෙයන්ම ෙම්  රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත් වන 
පුද්ගලයින්ෙග් තිෙබන චරිත ලක්ෂණත් එක්ක ඇති වන බලපෑම්, 
ෙමෙහයවීම් හා රාජ  පරිපාලනෙය් කළමනාකරණය වාෙග් 
ෙද්වල් පිළිබඳව දිය හැකි එකම විසඳුම ෙලස අප දකින්ෙන්ත් මා 
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්ත් ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල 
සම්පූර්ණෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැවරීමයි කියන කාරණය මා 
දැඩි ෙලස විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කිරීෙම්දී 
තමුන්නාන්ෙසේලා සෑම ෙකෙනකුෙග්ම සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය 
කියා මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ජනාධිපති ධුරෙය් කටයුතු කිරීමට 
පටන් ෙගන අවුරුද්දක් පිරීමට ආසන්නයි. අවුරුද්දක් 
සම්පූර්ණවීමට තිෙබන්ෙන් තව එක මාසයයි. ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වියදම් ඇස්තෙම්න්තු, ඉතිරි කිරීම් පිළිබඳව ගරු 
අගමැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් 
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කියන්නට ඕනෑ, මැතිවරණයට ෙපර 
මා දුන් ෙපොෙරොන්දුව මතත් ෙම් දක්වා කටයුතු කිරීම තුළත්, 
විෙද්ශ සංචාරවලදී මීට ෙපර තිබුණු ඒ පූර්වාදර්ශය අපි 
සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කර කටයුතු කළාය කියන කාරණය. 
මම ඉතාම සීමිත පිරිසක් සමඟයි, විෙද්ශ සංචාරවලට සහභාගි 
වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම  මම ශී ලන්කන් ගුවන් යානා සම්පූර්ණෙයන් 
අරෙගන ගිෙය් නැහැ. මම ශී ලන්කන් ගුවන් යානා අරෙගන 
ගිහිල්ලා ඒ රටවල තබා ෙගන සිටිෙය් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් සිදු 
වූ ෙද්වල් සම්බන්ධව අපි කවුරුත් දන්නවා. එය රහසක් 
ෙනොෙවයි. මගීන් 280ෙදෙනකුට යා හැකි ශී ලන්කන් ගුවන් 
යානයක ආසන සියල්ල පුරවා ෙගන ගිහිල්ලා, දින තුන, හතර 
විෙද්ශ රටවල ඒ ගුවන් යානා තබා ෙගන ඉඳලා ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකයට ඒ කරන ලද ඒ බලපෑම පිළිබඳව අපි ඇත්තටම 
කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. 

ඒ වාෙග්ම, helicopters - choppers පාවිච්චි කිරීම ගැනත් 
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිවරණයට ෙපර මම 
පැහැදිලිවම කිව්වා, මාෙග් නිල ගමනකට හැර, මාෙග් බිරිඳට, 
මාෙග් දරුවන්ට ෙවන් ෙවන්ව යන්න helicopters පාවිච්චි 
කරන්න කිසිෙසේත්ම ඉ ඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. අද වන විට මම 
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එය සත  ෙලසම ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දීත් මම ඒ 
විධියටම එය ඉටු කරනවා. ගුවන් යානා පාවිච්චි කිරීම නිසා 
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දශකය තුළ රෙට් ආර්ථිකයට ඇති වී 
තිෙබන බලපෑම හා helicopters පාවිච්චි කිරීම නිසා වාර්ෂිකව සිදු 
වී තිෙබන වැය වීම් සම්බන්ධ ගණන් මිනුම්  මම කියන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. එය අසීමිත තත්ත්වයක්. රෙට් 
ජාතික ආර්ථිකයට උසුලන්න බැරි ආකාරයට තමයි ඒ ෙද්වල් 
සිද්ධ ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ තත්ත්වය අපි ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. 
අපි ඒ ආදර්ශය දීලා තිෙබනවා. 1,700ක් පමණ වූ ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩලය අපි 600ක්, 700ක් වාෙග් 
සංඛ ාවකට අඩු කරලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා කියපු විධියට එහි 
තිබුණු වාහන අෙනකුත් රජෙය් ආයතනවලට ෙබදා හැරලා 
තිෙබනවා. ඒ වියදම් අඩු කරලා තිෙබනවා. එදා අවමංගල  
උත්සවයකට ෙශෝකය පකාශ කිරීමත් ගසා කෑම සඳහායි පාවිච්චි 
කරලා තිෙබන්ෙන්, ඒ කාර්යය කරන ලද කාර්ය මණ්ඩලවල පිරිස් 
විසින්. මල් වඩෙමනුත් ගසා කාලා තිෙබනවා. ඒක තමයි කරලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් අපි ඒ තත්ත්වය ෙවනස් කළා. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම කිසිෙසේත්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස ්
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඒ කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරණය 
ෙනොකිරීම නිසා, ඔවුන් කරන්ෙන් ෙමොනවාද, කෙළේ ෙමොනවාද 
කියලා ෙසොයා ෙනොබැලීම නිසා අවමංගල  උත්සවයට ෙදන මල් 
වඩෙමනුත් ගසා කාලා තිෙබනවා. එවැනි යුගයක් අපි අවසන් 
කළාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.   

ෙද්ශපාලන වශෙයන් පවිතභාවයකින්, අවංක, 
අධිෂ්ඨානශීලිභාවයකින්, බලය ෙබදීෙම් පූර්ණ සංකල්පය මත, 
ජාතීන් අතර මිතත්වය, සහෙයෝගය ෙගොඩ නඟමින්, ජාතික 
සංහිඳියා පිළිෙවත ශක්තිමත් කරමින්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් 
යුද්ධයක් ඇති වීම වළක්වමින්, අද සිටින ශී ලාංකික ජනතාව 
ෙවනුෙවනුත්, ඒ වාෙග්ම ෙහට උපදින දරුවන් ෙවනුෙවනුත් 
සමෘද්ධිමත් ආර්ථිකයක් සහිත නිදහස් රටක් ෙගොඩ නැඟීෙම් 
මුළුමහත් වගකීම සහ යුතුකම අපි අවංකව ඉෂ්ට කරන බව පකාශ 
කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
[පූ.භා. 11.31] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති වැය ශීර්ෂයත් විවාදයට ගන්නා 

අද දිනෙය්දී ගරු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව 
අදහස් දක්වමින් පාර්ලිෙම්න්තුව ආමන්තණය කළාට පසුව 
විපක්ෂෙය් අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඉතාම 
සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලය පුරා අපට අත් දැකීමක් 
තිබුෙණ් නැහැ, ජනාධිපතිවරෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීම පිළිබඳව. ඒ නිසා 
මම එය අගය කරනවා. ඒ වාෙග්ම එය, අභ ාවකාශගත කරලා 
තිබුණු ජනාධිපති ධුරෙය් බලය -විධායක බලය- පාර්ලිෙම්න්තුගත 
කරමින් පසු ගිය ජනවාරි 08 වැනි දා ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා ගත් 
ජයගහණයක් හැටියටත් මම සලකනවා. ඇත්තටම ඒක 
ජනතාවෙග් ජයගහණයක්. ජනාධිපතිතුමනි, ජනතාවෙග් ඒ 
ජයගහණයට ඔබතුමා සම්මාදම් ෙවලා තිෙබනවා; ඔබතුමා දායක 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙද්ශපාලන වශෙයන් ඔබතුමාටත් 
තෘප්තිමත් අවස්ථාවක් කියලා අපි හිතනවා.  

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට අදාළව කථා 
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කාරණා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් අදහස් පළ වුණු නිසා, පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි 
දායින් පස්ෙසේ ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන සංචිතෙය් 

තිබුණු වාහන පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක ගැන 
ෙම් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට වාහන 
බලපතයක් ලැබුණා. වාහන 555ක ලැයිස්තුවක් මාෙග් ළඟ 
තිෙබනවා. ෙම් වාහන පාවිච්චි කෙළේ කවුද කියලා ඒ ලැයිස්තුෙව් 
තිෙබනවා. ෙමය ඉතිහාසගත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තු 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මම ෙම් ලැයිස්තුව 
සභාගත* කරනවා. 

ඒ ලැයිස්තුව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීෙම් 
වැදගත්කමක් තිෙබනවා. ඒක ඒ වාර්තාවට බරක් ෙනොෙවයි.  ෙම් 
ලැයිස්තුෙව්  නම් තිෙබන සමහර අය දැනටත් ඔබතුමා  වෙට් 
කැරෙකනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා, ඒ නම් ලැයිස්තුව හැන්සාඩ් 
වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා කිරීමක්] ඒ ටික 
ෙදෙනක්  ගැන අපට දැන ගන්න තිෙබනවා, ෙම් කවුද කියලා. 
ඇඹිලිපිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති අමිල මයා, මහින්දානන්ද 
මැතිතුමා. මහින්දානන්ද මැතිතුමා, කියන්ෙන් කවුද කියලා 
ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා කියන්නම්. පියංකර ජයරත්න ඇමතිතුමා, පී. 
දයාරත්න මැතිතුමා, සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්, ෙප්මසිරි මානෙග් 
මහතා. එතුමා නම් අපි දන්නවා. නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා, කිලිෙනොච්චිෙය් නගුෙල්ෂ්වරී මිය. 
දන්නා තරමට එතුමිය ළඟ වාහන තුනක් තිෙබනවා. මාතෙල් 
අමරවංශ හාමුදුරුෙවෝ, ෙදොස්තර රණවක මහතා, දයාකාන්ත 
ෙපෙර්රා මහතා. එතුමා පළාත් සභාෙව් හිටපු මන්තීවරෙයක්. 
හැබැයි දැන් පළාත් සභා මන්තී ධුරයත් එතුමාට නැහැ.  

පූජ  පල්ලත්තර සුමනෙජෝති හිමි, ෙදොස්තර රණවක මහතා, 
තංගල්ල සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලය, ෙබලිඅත්ත කාර්යාලය, 
ගංගාරාමය, දියගම ජාත න්තර කීඩාංගනය, සුසන්ත පුංචිනිලෙම් 
ඇමතිතුමා -වාහන ෙදකයි,- ශී රංගා මන්තීතුමා -වාහන තුනයි,- 
සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා -වාහන හතරයි,- ඩලස් 
අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් නම ආෙයත් තිෙබනවා. වඩිෙව්ල් 
සුෙර්ෂ් මහතා, විමල් වීරවංශ මැතිතුමා, -[බාධා කිරීම්] රසාංග 
ගුණරත්න මහතා, ජැක්සන් ඇන්තනි මහතා, ෙදනියාෙය් පන්සල, 
කිලිෙනොච්චිෙය් නගුෙල්ෂ්වරී මහත්මිය, සියඹලාන්ඩුව පන්සල, 
නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම, එල්.ඕ.එල්.සී. ආයතනය. -ඒකටත් දීලා 
තිෙබනවා. හිටපු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලී 
මහත්මිය, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මනුෂ නානායක්කාර මහතා, හිටපු 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී අර්ල් ගුණෙසේකර මැතිතමා කියන අයෙග් 
නම් ඒ ලැයිස්තුෙව් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
වාහන කීයක් අඩුද දන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ජනාධිපතිතුමනි, නැවත අෙප් රෙට් ෙම්වා පූර්වාදර්ශ ෙනොවිය 

යුතුයි.   

විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න, ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාව පිහිටුවන්න, විධායක බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්න 
ෙම් රෙට් ජනතාව දැවැන්ත අරගලයක් කළා. ඒකට අපි හැෙමෝම 
සම්මාදම් වුණා; දායක වුණා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ කටයුතු 
තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන්න නම්,  ෙම් හැදුණු ආයතන ව හ මීට 
වඩා පබල, ජනගත ව හ බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ කියලා අපි 
විශ්වාස කරනවා. ඒවා මහජනතාවට සම්බන්ධ ෙවන්න පුළුවන් 
ආයතන බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන්ම, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එහිදී විෙශේෂ කාර්ය භාරයක් තිෙබනවා. ෙමම 
පාර්ලිෙම්න්තුව පිහිටලා තිෙබන්ෙන් දියවන්නා ඔය අසල. ඒ නිසා  
පිටතින් ඉන්න ජනතාව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදස බලන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? පිටතින් ඉන්න ඒ ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
සම්බන්ධ ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ ෙමොනවාද? ඇත්ත වශෙයන්ම, 
අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්බන්ධ 
ෙවන්න ෙනොහැකි විධියට බාධාවක් කරලා තිෙබනවා.  

උදාහරණයක් ෙලස ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ගැන 
කියනවා නම්, ආණ්ඩු පක්ෂ, විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව එම 
කාරක සභාෙව් සභාපති ෙලස මා පත් කළා. ඒ සඳහා හැම 
ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් අවුරුදු 15ක අත් දැකීම් අපට තිෙබනවා. ඒ අත් 
දැකීම්වලින් අපි දැකපු ෙද් අනුව, අපට ඒ කාරක සභාෙව්දී කථා 
කරන්න තිෙබන්ෙන්, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාව ගැනයි, 
මුදල් අමාත ාංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ෙග් වාර්තා ගැනයි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවසක අෙප් කාරක සභාව මුදල් 
අමාත ාංශෙය් සහ විගණකාධිපතිතුමාෙග් නිලධාරි මහත්වරුන් 
කැඳවලා ඇහුවා, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට අයිති රාජ  
ව ාපාර පමාණය කීයද කියලා. ෙමොකද, ඒ ගැන තවම අපි දන්ෙන් 
නැති නිසා. ඒ කියන්ෙන්, අපට විගණනය සඳහා විමර්ශනය 
කරන්න තිෙබන රාජ  ව ාපාර පමාණය ෙකොපමණද කියලා අපි 
දන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කියනවා, ව ාපාර   424ක් 
අපට තිෙබනවා කියලා. මුදල් අමාත ාංශෙයන් කියනවා, "නැහැ, 
අපට තිෙබන්ෙන් 258යි"  කියලා. ඒ නිසා ආරම්භයක් වශෙයන් 
ලබන සඳුදා වන වින පාර්ලිෙම්න්තුවත්, මුදල් අමාත ාංශයත්, 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත් සම්බන්ධීකරණය ෙවලා, අපට 
ව වස්ථානුකූලව ෙහොයා බලන්න තිෙබන ආයතන පමාණය 
නිවැරැදිව ලැයිස්තුවකට ගන්න කටයුතු ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. 
ඒකත් පබල කටයුත්තක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙමම 
ආයතනවල නිසි සම්බන්ධීකරණයක් තිබිලා නැති නිසා; තිබුෙණ් 
නැති නිසා. ඒ වාෙග්ම සභාපතිතුමනි, අපි ඒ කාරක සභාවල 
වාර්තා හදලා ඔබතුමාට පිළිගන්වලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමෙතක් 
කල් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් වාර්තා හැදීෙම් කියාවලිය විතරයි. ඒ 
වා ර්තාවලින් එහාට ගිහිල්ලා ඒවාට කියා මාර්ග ගන්න, ඒ 
වාර්තාවල තිෙබන කරුණුවලට කවුද  වගකිව යුත්ෙත් කියලා 
කියාමාර්ග ගන්න හැකියාවක් නැහැ; එෙහම අවස්ථාවක් ලැබිලා 
නැහැ.  

මම  ඒ ආයතන  කිහිපයක් ගැන කියන්න ඕනෑ. අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
ගරු සභාපතිතුමනි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණු පක්ෂය "දූෂණ 
විෙරෝධී හඬ" හැටියට පසු ගිය කාලෙය් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි 100කට වඩා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම පුද්ගලිකවම ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි 
ගණනාවක් තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිවරයාට විරුද්ධව පළමුෙවනි 
පැමිණිල්ල මා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් හිටපු සභාපති ජගත් 
බාලපටබැඳි මහතාට විරුද්ධවත් මා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. 
නමුත් ඒ පැමිණිල්ල අහක දැම්මා. එතෙකොට, "ඔබ ෙම් පැමිණිල්ල 

ඉදිරිපත් කෙළේ ඇයි" කියලා පැමිණිලිකරුෙගන් අහන්ෙන් නැතිව 
තමයි පැමිණිල්ල අහක දාන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, 
සාමාන ෙයන් ෙපොලීසියකට ගිහිල්ලා පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් 
කළත්, පැමිණිලි කරපු පුද්ගලයා කැඳවලා අහනවා,"ඇයි ෙම් 
පැමිණිල්ල කෙළේ?" කියලා. පත්තරවල පළෙවලා 
තිබුණා,"අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සභාපතිවරයාට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිල්ල වීසි 
කරයි" කියලා. නමුත් මට දන්වලා නැහැ.    

ෙකොමිසෙම් වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් 
කෙළේ ඇයි කියලා පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාෙගන් 
අහන්න. අඩු තරෙම් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කෙළේ ඇයි කියලා 
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරපු පුද්ගලයාෙගන් අහන්ෙන් නැතිව 
පැමිණිල්ල විසි කරනවා නම්, ඒෙක් තිෙබන යුක්තිසහගතභාවය 
ෙමොකක්ද? එෙහම තමයි කටයුතු සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසෙමන් අපි ඒ ගැන 
ඇහුවාට පස්ෙසේ ෙල්කම්තුමා අපට කිව්ෙව්, "ඒෙක් නීති අංශයක් 
තිෙබනවා. ඒක විභාග කරන්න සුදුසු පැමිණිල්ලක්ද කියලා නීති 
අංශයට ෙයොමු කරලා බලනවා. එය විභාග කරනවාද, නැද්ද, විසි 
කරනවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන් ඒ නීති අංශයයි" කියලායි. මා 
ඉල්ලීමක් කරනවා, අලුත් තත්ත්වය යටෙත් ෙහෝ අඩු තරෙම් 
පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරන පුද්ගලයා කැඳවා,  ෙම් පැමිණිල්ල 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොන පදනමකින්ද කියලා මුලින්ම ඔහුෙගන් 
විමසීමක් කරන්න ඕනෑයි කියලා. ඔහු පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්  ලිඛිතව ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අපි පැමිණිල්ලකදී 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ඉතා සැෙකවින්. ඒකට එකතු කරන්න 
අපට තව කරුණු තිෙබන්න පුළුවන්;  තව සාක්ෂි තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒවා  ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ.                  
ගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී 
විෙශේෂෙයන්ම මා ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, පසු ගිය 
කාලෙය් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට 
ඉදිරිපත් කරපු සියලු පැමිණිලි පිළිබඳව නැවත සලකා බලන්න 
කියලා. ඒ සඳහා විවෘත අවස්ථාවක් රෙට් සියලු ෙදනාට නැවත 
ලබා දිය යුතුයි. ෙමොකද, අපි ඉදිරිපත් කරපු පැමිණිලි විසි කරලා 
තිෙබනවා; පැත්තකට දමා තිෙබනවා. ඒෙකන් අෙප් පජාතන්තවදි 
අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා.  

විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මා 
දන්නා තරමට විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තිෙබන ඉතාම 
අඩු පහසුකම් යටෙත් ෙහෝ ඔවුන් රාජ  ව ාපාර පිළිබඳව, රාජ  
ෙදපාර්තෙම්න්තු පිළිබඳව විගණනයන් කරනවා. හැබැයි 
විගණනයන් කරන්ෙන් සාම්පල් විගණනයන් හැටියටයි. මුළු 
විගණනෙයන් සියයට 5යි ඒ නියැදියට අහුෙවන්ෙන්. සාම්පල් 
විගණනය විතරයි කරන්ෙන්. සම්පූර්ණ විගණනයක් සිද්ධ 
වන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ සාම්පල් 
විගණනය කර ෙගන යන ෙකොටත් ඔවුන්ට සාපරාධී අපරාධයක්, 
රාජ  ෙද්ෙපොළ අවභාවිතයක්; වැරැදි විධියට ෙයොදා ගැනීමක් 
අහුවුණාය කියලා අපි හිතමු. ඔවුන්ට තිෙබන්ෙන් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් වාර්තා කිරීම පමණයි. මා කියන්ෙන්, ඉදිරිෙය්දී 
අපි  ෙම් කියාවලිය සම්බන්ධෙයන්  සංෙශෝධනයක් කරන්න ඕනෑ 
කියලායි.  ඒ ෙමොෙහොෙත් සිදුවන  කියාවලිය වළක්වන්න යම් 
පෙව්ශයක් ගැනීම, ඒ පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කිරීම යන කියාවලිය 
සම්බන්ධෙයන්. සමහර විට ඒ ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් අදාළ 
ආයතනෙය් පධානියාටම නම්, අදාළ ආයතනෙය් වග කිව යුත්තා 
පධානියාම නම්, ඒ කටයුත්තට අදාලව වාර්තාව ෙදන්න 
තිෙබන්ෙන්ත් ඔහුටමයි. එතෙකොට එම කියාවලිය අවසන් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඍජු කියාවලියකට මැදිහත් වන නිලධාරින් 
බවට පත් වන්නට ඕනෑ. නමුත් කනගාටුවට කරුණක් නම්, 
ඔබතුමන්ලා ජාතික විගණන ෙකොමිසමක් ගැන කථා කරනවා, 
ජාතික විගණන ෙකොමිසටම අලුතින් බලතල ෙදන එක ගැන කතා 
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කරනවා, හැබැයි ලබන අවුරුද්ෙද්ත් -2016 අවුරුද්දට- 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා ෙවන් කරන පුනරාවර්තන 
වියදම් අඩු කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් විගණකාධිපති 
ෙදපර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට ලැෙබන ගමන් වියදම් තමයි ෙම් 
කටයුතුවලට මැදිහත් වන්න ඔවුන්ට තිෙබන පහසුකම. ගමන් 
වියදම්වල පමාණය අඩු කර තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒ අඩු 
කර තිෙබන්ෙන් ෙමොන පදනමක් මතද කියලා.  

විෙශේෂෙයන් කාර්ය මණ්ඩලෙය් මදිකමක් තිෙබනවා. අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත් එෙහමයි. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් අනුමත 
cadre එක 371යි. අද ෙම් වන ෙකොට ෙම් වාර්තාව අනුව ඉන්ෙන් 
150ෙදනායි. අනුමත cadre එෙක් ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් 55ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. දැන් ඉන්ෙන් 20ෙදනායි. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය තුළ 
ඇත්තටම ඔවුන්ට ෙමොනවත් කරන්න බැහැ. මා දන්නවා, දැනට 
සිටින අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමිය ෙපෞද්ගලිකව විෙශේෂ මහන්සියක් 
දරනවාය කියලා. නමුත් ඒ මහන්සිය පතිඵලදායක වන්න නම් ෙම් 
ආයතන මීට වඩා බලවත් ආයතන බවට පත් වන්න ඕනෑ.  

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව සම්බන්ධෙයනුත් අපට 
තිෙබන්ෙන් ඒ අදහසමයි. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාර්තාව මහ ජනතාවට දායක 
වන කමයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වන ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරිගණක අංශය අපට ලබා දීලා තිෙබනවා, 
ජාලගත කිරීෙම් පරිගණක සැලැස්මක්. ඒ පරිගණක සැලැස්ම 
අනුව අපි හඳුනා ගන්නා රාජ  ව ාපාර සියල්ලම ජාලගත - 
network - කරන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ අපි 
ඔවුන්ට ලබා ෙදන නිෙයෝග, ඒවා කියාත්මක වනවාද, නැද්ද කියන 
එක ඒ ජාලගත කිරීම ඇතුෙළේ update කර ගන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතෙකොට අෙප් ඕනෑම සාමාජිකයකුට 
විතරක් ෙනොෙවයි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුට ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙවබ් අඩවියට ගිහින්, ඒ ජාලගත system  
එකට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන්, අද අදාළ ආයතනය තිෙබන්ෙන් 
ෙමොන මට්ටෙම්ද කියලා. එහි ෙමොන ෙමොන නිලධාරින්ට අදාළව 
කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවාද කියලා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් බාධාවක් තිෙබනවා, මහ 
ජනතාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර කාරක සභාවලට සම්බන්ධ 
ෙවන්න තිෙබන ඉඩකඩ සම්බන්ධෙයන්. ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තු 
අපි දැකලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම දූෂණ, වංචාවලට එෙරහිව කටයුතු කරන ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව වැනි කාරක සභාවලට  සහභාගි 
වීෙම් හැකියාව ජනමාධ වලට තිෙබනවා. ෙමම ආයතන 
ජනමාධ වලට විවෘත කරන්න අපට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
මෙග් ෙපෞද්ගලික ඉල්ලීම, ඒ වාෙග්ම අපි කාෙග්ත් ඉල්ලීම තමයි 
පළමු පියවරක් හැටියට ෙම්වා ජනමාධ වලට  විවෘත ෙවන්න ඕනෑ 
කියන එක. ෙමොකද, ෙම් ජනතාවෙග් මුදල්. අපි වග කියන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුව වග කියන්ෙන් ජනතාවෙග් මුදල්වලට නම් 
ජනමාධ  හරහා රෙට් ජනතාව දැනගන්න ඕනෑ තමන්ෙග් මුදල් 
පරිහරණය කරන්ෙන් කවුද, ෙකොෙහොමද කියලා. පසු ගිය කාලෙය් 
එෙහම විවෘතභාවයක්, විනිවිදභාවයක් තිබුණා නම් ෙම් වාෙග් 
වාර්තා හැෙදන්ෙන් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය හරහා 
ෙම් විධියට රාජ  මුදල් අවභාවිතයට, අපහරණයට ලක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. එෙහම වුණා නම් නිලධාරින් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන 
එක ජනතාව දන්නවා. ජනතාවට වගවීමක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
කාලෙය් ඒ වගවීම බිඳ වැටිලා තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගවලින් ෙම් කටයුතුවලට බාධාවක් 
තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී අඩු තරමින් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්ත්,  රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳව කාරක සභාෙව්ත් කටයුතුවලට 
යම් පමාණයකින් ෙහෝ ජනතාව සම්බන්ධ කරගන්න අපි උත්සාහ 

කරනවා. අඩු තරමින් අපි කැඳවන ආයතන ෙමොනවාද කියලා 
ජනමාධ  හරහා කලින්ම ෙහළිදරවු කිරීමක් කරන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. අපි හිතමු,  ජනවාරි මාසෙය් 
ඉඳලා කාරක සභාවට කැඳවන ලැයිස්තුවක් අපට තිෙබනවා 
කියලා. ආයතන 20ක් අපි ලැයිස්තුගත කරලා තිෙබනවා නම්,  ඒ 
ආයතන 20 අපි කැඳවන්ෙන් අහවල්, අහවල් දවස්වලට කියලා 
අපි ජනමාධ  හරහා ෙහළිදරවු කිරීමක් කරනවා. ෙමොකද, අද 
Facebook එක පබල මාධ යක්, අද e-mail කියන්ෙන් පබල 
මාධ යක්. අද ජනතාවට ඒවා හරහා ෙම් කියාවලියට සම්බන්ධ 
ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතන ශක්තිමත් වුෙණොත් 
ෙම්වා ජනතාවට වග කියන ආයතන බවට පත් කරන්න අපට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය 
මණ්ඩලෙය්ත් දුෂ්කරතා තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි,  පසු ගිය කාලෙය් රාජ  ආයතන 380 
ගණනක වාර්තා හැදුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් නිලධාරින් 5ෙදෙනක් විතරයි. ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට කාර්ය මණ්ඩලය සිටින්ෙන් 5ෙදනයි. 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවට කාර්ය මණ්ඩලය සිටින්ෙන් 
ෙදෙදනයි. ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු 7ෙදෙනක් තමයි ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සහ රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තා හදන්ෙන්. ඊට අමතරව ඒ සඳහා හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගයත් ලැෙබනවා, අෙනකුත් අංශවල 
සහෙයෝගයත් ලැෙබනවා. නමුත්  ෙල්කම් කාර්යාලයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්,   ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරය අගය කරන්නට 
ඕනෑ.  ෙමොකද, ඒක ඔවුන් කරන්ෙන් රාජකාරි සීමාෙවන් එහා 
ගිහිල්ලා. ඒක රෙට් ජනතාව දන්ෙන් නැහැ. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව කිව්වාම ෙලොකු හැඟීමක් තිබිය යුතුයි.  හැබැයි, ඒ 
හැඟීම ජනතාව තුළට  ෙගන යන්න සිටින්ෙන් නිලධාරි 
මණ්ඩලෙය් 7ෙදෙනක් නම්, ඒක ඒ අයට බරපතළ අභිෙයෝගයක්. 
ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන්ය කියන විශ්වාසයක්, සුබවාදී 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් අපට තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු ෙව් භාෂා පරිවර්තකයින්ෙග් 
ෙබොෙහොම අඩුවක් තිෙබනවා. ෙදමළ භාෂාව පරිහරණය කරන 
මන්තීවරුන්ට ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ලබාගන්න ඕනෑ. ඉංගීසි, ෙදමළ, 
සිංහල යන භාෂා තුනම එක වාෙග් පරිහරණය කිරීෙම් අවශ තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (විෙශේෂ කාර්යභාර 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம- விேசட 
பணிப்ெபா ப் க க்கான அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of Special 
Assignment) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මා PAC එෙක් සභාපති වශෙයන් කටයුතු 

කළ ෙවලාෙව් සියලුම භාෂාවලින් කටයුතු කරන්න අවස්ථාව 
සලසා දුන් බව මා කියන්නට ඕනෑ. සියලුම ෙදනාටම ඒ 
ෙවලාෙව්ම භාෂා පරිවර්තනය කරලා දුන්නා. ඕනෑ නම් ගරු 
සුමන්තිරන් මැතිතුමාෙගන් අහන්න, අපි ක්ෂණික භාෂා 
පරිවර්තනයක් ලබා දී තිෙබනවා. වාර්තාත් භාෂා තුෙනන්ම ලබා 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි හදලා තිෙබනවා. ඉස්සර එෙහම 
ති බුෙණ් නැහැ කියලා මම පිළිගන්නවා. නමුත් වර්තමානෙය් 
එෙහම  තිෙබනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
නමුත් ඒ කමිටුව රැස්වන අවස්ථාෙව් දී පමණක් සිදුවන 

කියාවලියක් ගැන ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්, ගරු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සභාපතිතුමනි. කාරක සභාෙව් වාර්තා පිට කිරීෙම්දීත් එම 
තත්ත්වය  තිබිය යුතුයි. ෙමොකද, අපි නිරීක්ෂණ කරලා, විමර්ශන 
කරලා, වාර්තා එන්ෙන් අවුරුද්දකට විතර පසුව නම්; මාස 6කින්, 
7කින් නම්, ඒක තමයි ෙලොකුම පශ්නය. විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් ෙවන ෙකොට 2014 වර්ෂය තුළ විගණනය 
කරන්න ඕනෑ ආයතන සියල්ල විගණනය කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
නමුත් ඒ විගණන වාර්තා අවශ  ෙවලාවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභාගත වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, භාෂා පරිවර්තන පශ්නය තිෙබන 
නිසා. මම ෙම් සරලව කියන්ෙන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි දැනටමත් අවශ  

පියවර අරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ඒක ඉතාම ඉක්මනින් විසඳලා 
ෙදනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙවන 

ෙකොට අපි අතට ලැෙබන්ෙන් -පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත ෙවන්ෙන්
- CD එක විතරයි. එක පැත්තකින් ඒක පහසුවක් තමයි. නමුත්  
තවම අපි ෙම් ෙල්ඛන - ෙපොත් - පරිහරණය කරනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා CD එකට අමතරව අනිවාර්ෙයන් ලිඛිත 
වාර්තාවක් අපට ලබා ෙදන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, 
වාර්තාව කියන එක අපට වැදගත් එකක්. 

ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම ගරු සභාපතිතුමනි, ඡන්ද විමසීම 
පරිගනක ගත කර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ආදර්ශයක් ෙදන්න උත්සාහ 
කළා. අෙප් අර ෙබෝඩ් එකක් තිෙබන්ෙන් “Yes”, “No”, 
“Abstain”, “Total” කියලා. ඒක එතැන තිෙබනවා. නමුත්, ඡන්දය 
විමසන අවස්ථාෙව් පැය භාගයක, පැය එකහමාරක පමණ 
කාලයක්, ''ආදරවු'', ''ඉල්ෙලයි'', ඕම්, “Yes” ''විපක්ෂයි'', ''පක්ෂයි'' 
වැනි පරණ වචන ටිකම අපි  කියනවා. ඊෙය්ත් අපි දැක්කා ෙන්ද? 
''ආදරවු'' කියනවා; ''ඉල්ෙලයි'' කියනවා; ''විපක්ෂයි'' කියනවා; 
''අතිපක්ෂයි'' කියනවා ෙන්ද? ඊෙය් ෙම් පැත්ෙත්දී ''විරුද්ධයි'' කිය 
කියා ඉඳලා, අද අෙනක් පැත්ෙත්දී ''පක්ෂයි'' කියනවා. අපට 
ආරංචියි එෙහම. එෙහමයි තිෙබන්ෙන්.[බාධා කිරීම්] ඒවා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කමය ෙවනස් ෙවන්න ඕනෑ. අපි තවම 
පැරණි විධියට “Yes”, “No”, “Abstain” කියලා ෙබෝඩ් එෙක් දමා 
ෙගන තියනවා. නමුත්, අපි ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මා 
ඔබතුමාෙග් අවධානයට විෙශේෂෙයන්ම එය ෙයොමු කරනවා. 

 අගමැතිතුමා කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලය පුළුල් 
කිරීෙම් අවස්ථාව හදලා, මන්තීවරුන්ට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කරන්න 
යනවා කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් තිෙබන 
තත්ත්වයට ෙගෙනන්නට රෙට් ජනතාවෙග් යම් අරගලයක් 
තිබුණා වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දැනට සිටින  කාර්ය මණ්ඩලය 
දැවැන්ත දායකත්වයක් සපයා තිෙබනවා. එය අපි විෙශේෂෙයන් 
අගය කරන්න ඕනෑ. ඒක  විෙශේෂ දායකත්වයක් ෙවනවා.  

උදාහරණයක් හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෙවබ් අඩවි 
ගත්තාම, ලංකාෙව් තිෙබන සාර්ථකම ෙවබ් අඩවියක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් තිෙබන ''විශිෂ්ටම ෙවබ් අඩවිය'' කියන 
සම්මානය අපි ලබා ෙගන තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවබ් 
අඩවියට ගිෙයොත් අෙප් පශ්න, පිළිතුරු, හැන්සාඩ් වාර්තාව, අෙප් 
වීඩිෙයෝ කථා, ආදී වශෙයන් අවුරුදු දහයක පමණ ෙද් ලබා ගන්න 

පුළුවන්. නමුත්, තවම රෙට් ජනතාව ෙම් කාරණය දන්ෙන් නැහැ. 
විනාඩියකින්, තත්පරයකින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවබ් අඩවිෙයන් 
ෙබොෙහෝ ෙද් දැන ගන්න පුළුවන් කියා දන්ෙන් නැහැ. තවමත් 
සාමාන  ජනතාව ''හැන්සාඩ් වාර්තාව ෙගනැත් ෙදන්න 
මන්තීතුමා'' කියලායි අෙපන් ඉල්ලන්ෙන්. අපි අරෙගන යන 
හැන්සාඩ් වාර්තාව ගැන තමයි තවමත් මිනිසුන් දන්ෙන්. ෙම් 
ෙද්වල් පචලිත කිරීම, ෙම් ෙද්වල් රටට හඳුන්වාදීම, ෙම්වා 
සම්බන්ධෙයන් මීට වඩා මහජන සාකච්ඡාවක් ෙගොඩනැඟීම 
ඔබතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙවනවාය කියා මා කියනවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා, Public Outreach Unit එකක් අපි ෙයෝජනා 

කර තිෙබනවා. එයත් කියාත්මක ෙවනවා. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
  ෙම් කටයුතුවලදී කාර්ය මණ්ඩලෙය් පහළම මට්ටෙම් අය 

දක්වන දායකත්වය ගැන සඳහන් කරනවා. මා දන්නා තරමට, 
විෙශේෂෙයන්ම අය වැය වැනි කාලයකදී සවස හයහමාෙරන් පසුව 
ලැෙබන රුපියල් 750ක මුදලයි විෙශේෂ වශෙයන්ම ඒ අයට 
ලැෙබන අතිකාල දීමනාව ෙවන්ෙන්. ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා, ඒ 
මුදල සියලු ෙදනාටම ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියන 
ඉල්ලීම මා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම Catering and House 
Keeping  අයෙගන් සැලකිය යුතු පමාණයක් -භාගයකින් විතර- 
අඩු කර තිෙබනවා. රෙට් සිද්ධ ෙවන වියදම් එක්ක බැලුවාම ඒක 
ෙලොකු වියදමක් ෙනොෙවයි කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ අයෙග් එම 
පශ්නය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, උසස්වීම් ලබාදීම ගැනත් සඳහන් 
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට 
සුදුසුකම් මත; හැකියාව මත; විෙශේෂත්වයන් මත බාහිර අය               
බඳවා ගැනීම පිළිබඳව ගැටලුවක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලෙය් විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා. 
අප එය හඳුනාගත යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, අපි අවුරුදු 6ක් ඉඳලා 
යනවා. අපි  අවුරුදු 6ක් ඉඳලා ගියත්, සමහරවිට ෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලය සෑම දාම ඉන්නවා. ඒ අය අප වැනි ෙබොෙහෝ ෙදනා දැක 
තිෙබන නිසා, ඒ අය ෙම් පුටුවල වාඩි කෙළොත් අපට වඩා ෙහොඳට 
ෙම් වැඩය කරන්න ඒ අයට පුළුවන් ෙවනවා. ෙම් කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් අවුරුදු 15, 20, 25, 30 වැනි කාලයක් ෙසේවය කරන 
අය ඉන්නවා. බාහිර පුද්ගලයන් බඳවා ෙගන ඒ තනතුරුවලට 
ගන්නවා වාෙග්ම, ඊට වඩා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටින අයට 
උසස්වීම් ලබා දීෙම් කියාවලිෙය්දී පමුඛතාව ෙදන්න කියා මා 
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඇත්තටම ඒ අයට ෙවනත් 
තැනකට යන්න බැහැ.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාර්ය මණ්ඩලය වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවය කරන ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් පවා විෙශේෂත්වයක් 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් සිටින ෙපොලිස් 
නිලධාරි මහත්වරු අපට සාමාන  සමාජෙය්දී මුණ ගැෙසන 
ෙපොලිස් නිලධාරින් වාෙග් ෙනොෙවයි. ගරු සභාපතිතුමනි, 
පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කර ෙවනත් 
දිස්තික්කවලට මාරුවී ගිය ෙපොලිස් නිලධාරින් ඒ දිස්තික්කවලදීත් 
අපට මුණ ගැසී තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අපි දකිනවා 
වාෙග්ම, ආචාරශීලී; සුහදතාවක් තිෙබන; මහ ජනතාවත් එක්ක 
ෙහොඳින් ගනුෙදනු කරන්න පුළුවන් ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්වරුන් 
හැටියටයි ඒ අය මුණ ගැෙසන්ෙන්. 
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ඒකට ෙහේතුව ෙම්කයි. සමාජෙය් ඉන්න එක්ෙකනාට ව ඩා 
ෙමතැනදී හම්බ ෙවන ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයාෙග් ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණා සියල්ල 
ඒකාබද්ධ කර ගත්ෙතොත් තමයි ෙම් කටයුතු සාර්ථක කරන්න 
ඔබතුමාට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැය 
ශීර්ෂයත්, විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමත් එකින් එක අරෙගන මා කථා 
කෙළේ පජාතන්තවාදය පිළිබඳව අෙප් රෙට් ජනතාව දකින්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරුණලු  ගැන අබමල් ෙර්ණුවක හරි 
විශ්වාසය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් ෙම් ආයතන 
ශක්තිමත් කිරීෙමන් විතරයි කියන කාරණය ෙපන්වා ෙදන්නයි. 
නිලධාරින්ෙගන්, විෂයය ආශිත දැනුම තිෙබන අයෙගන්, 
පරිගණකගත කිරීෙමන්, නවීන තාක්ෂණය භාවිත කිරීෙමන් ඒ 
ආයතන ව හය ශක්තිමත් වුෙණොත් තමයි, ඉහළින් -ව වස්ථා 
සභාෙවන්- හදන ව හයන් පණ ගැෙනන්ෙන්. නැත්නම් ෙම් 
ආයතනවල තිෙබන දුෂ්කරතා නිසා ඒ ව හයන් පණ ගන්ෙන් 
නැහැ. අන්න ඒ කාරණාව විෙශේෂෙයන් අවධාරණය කරමින්, ඒ 
සඳහා ෙවන් කරන පතිපාදන වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්නය 
කියා ඉල්ලා සිටිමින්, විෙශේෂෙයන්ම අද කථා කරන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂය ඔබතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ෙලස 
මූලිකව සලකලා කටයුතු කරයි කියා විශ්වාස කරමින් තමයි මම 
ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් කෙළේ. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණා 
සුබවාදී ෙලස ඔබතුමාෙග් අවධානයට ගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින්, 
මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා (තිරසර සංවර්ධන 
හා වනජීවි අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா - வ வாதார 
அபிவி த்தி மற் ம் வனசீவராசிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera - Minister of  
Sustainable Development and Wildlife) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප 1948දී නිදහස ලැබුවාට පසුව 

එකමුතුභාවෙය්, ලාංකිකත්වෙය් සංෙක්තයක් විධියට ආරම්භ කළ 
''ෛමතී-රනිල් යුගය'' ෙම් රට නව මාවතකට ෙගන යන්න නව 
ගැම්මකින් යුතුව ආරම්භ කළ ගමනක්ය කියා මා හිතනවා. මම 
ෙපොඩ්ඩක් ඒ අතීතයට යන්නම්. මට මතක හැටියට එදා මම 
විරුද්ධ පක්ෂය පැත්ෙත් ඉදිරිපස  ෙප්ළිෙය් තිෙබන මෙග් අසුෙන් 
වාඩි ෙවලා හිටියා. ෙසෞඛ  ඇමති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ඒ  ෙවලාෙව් එකවරම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එතුමාෙග් අසුන තිෙබන 
තැනට ආවා. එදා උෙද් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් 
පධානත්වෙයන් පැවැති අෙප් කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්දි  අප ඇහුවා, 
"ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා කවුද?" කියා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා 
ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "මට අවසර ෙදන්න, මම ෙම් පශ්නය 
විසඳනවා, කවුරුවත් මෙගන් අහන්න එපා" කියා. අපි කිව්වා 
"ෙහොඳයි" කියලා. මම එදා ෙම් ගරු සභාෙව් අල්ලස්, දූෂණ, වංචා 
ගැන කථා කරද්දි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් අය ඇහුවා, "ඔබතුමන්ලා 
කවදාද ආණ්ඩුව ෙපරළන්ෙන්, හීෙනන්ද?" කියා. මම කිව්වා 
"හීෙනන් ෙනොෙවයි, ස්වභාව ධර්මය අනුව ෙපරෙළනවා" කියා. ඒ 
ෙපරෙළන විධිය බලන්න කියා කියන ෙකොට තමයි, එවකට 
ෙසෞඛ  ඇමතිව සිටි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තමන්ෙග් 
අසුනට ඇවිත් වාඩි වුෙණ්.  "ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ෙම් 
ගරු සභාවට ආවා,  ඔබතුමා ෙම් වංචා, දූෂණ අනුමත කරනවාද?" 
කියා එතෙකොට මම එතුමාෙගන් ඇහුවා. එතුමා  ඔළුව වැනුවා; කට 
වහෙගන හිටියා. විනාඩි පෙහන් එතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් 
නැඟිටලා යන්න ගියා. අපට විනාඩි පහෙළොවකින් ආරංචි වුණා, 
අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා                 
-ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්- ඉදිරිපත් වුණු බව. 
ඒ ෙවලාෙව්ම ඒ ආරංචිය මාධ වලින් පචාරය වුණා. එක්සත් 

ජාතික පක්ෂය හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරු කිහිප 
ෙදෙනකුත් එතුමා එක්ක ෙපොදු සන්ධානයකට ආවා, තවත් පක්ෂ 
රාශියක් හා විවිධ ක්ෙෂේතවල අය එතුමාට එකතු වුණා.  ෙම් අය 
ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා හදපු  ෛමතී පාලනය ගැනයි මම දැන් 
කථා කරන්ෙන්, ගරු සභාපතිතුමනි.  

ලබන අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 8වැනි දා වන විට එතුමා බලයට 
පැමිණිලා අවුරුද්දක් ඉවරයි. ෙම් අවුරුද්ද තුළ අප යුග ෙදකකට 
පා තැබුවා. ජනවාරි 8වැනි දා එතුමා ජනාධිපති කිරීම සඳහා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, සන්ධානගත වුණු අනික් සියලුම පක්ෂ 
හා විවිධ සංවිධානත් පූර්ණ වශෙයන් කැප ෙවලා කටයුතු කළා. 
කවුරුත් බැහැ කියන ෙවලාවක, මාධ  පුළුවන් තරම් අපට 
විරුද්ධව කටයුතු කරපු ෙවලාවක අප එතුමාෙග් පැත්ෙත් හිටියා. 
ගරු සභාපතිතුමනි, අප රුපියලක් වියදම් කරද්දි, අෙප් ආසනවල 
ලක්ෂ ගණන්, ෙකෝටි ගණන් වියදම් කළා. මට මතකයි, නාම 
ෙයෝජනා භාර දුන්න දවස.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Order, please! The Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා [ගරු ෙසල්වම් 
අෛඩක්කලනාදන්  මහතා]  මුලාසනාරූඪ විය. 

 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் 
அவர்கள்  [மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and  THE HON. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, එදා මහත් භයංකාර 

තත්ත්වයක්  ඇති වුණා. "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්" සමාගෙම් 
ෙම්ජර්වරෙයක් එක්ක ෙසකියුරිටිකාරෙයෝ පිරිසක් මෙග් ෙග් 
ඉස්සරහ හිටපු හැටි මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. ෙම් 
ෙම්ජර්වරයාත් එක්ක ඔවුන් Coconut Cultivation Board  එකට 
අයිති වත්ෙත් - මෙග් ෙගදර ඉස්සරහ වත්ෙත් - අවි ආයුධ 
තියාෙගන හිටියා. මට security threat එකකුත් තිබුණා. මම ඒ 
ෙවලාෙව් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් IGPටත් පැමිණිලි කළා. 
මම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත 
වනවා. එතුමා නිෙයෝජ  මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා එව්වා. 
එතුමා ඇවිල්ලා කටඋත්තර  ගත්තාට පස්ෙසේ තමයි ෙම් අය 
එතැනින් ගිෙය්. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා  ජනාධිපති 
මැතිවරණෙය්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් අවංකත්වෙය් 
ශක්තිෙයන් නිර්භීතව කියා කළා. ෙක්රළෙය් පැවති ආගමික 
උත්සවයකට මට යන්න සිදු වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඉන්දියාෙව් මහත් 
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. ඉන්දියාෙව් පුවත් පත්වල 
පළෙවලා තිබුණා, ඉන්දියාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය Prime Minister 
ෙමෝදිට ෙමෙහම කිව්වා කියලා: “You should hand over all the 
investigations. You should not conduct it.” Who has said 
that? That was the Chief Justice of India.  ඒ වාෙග් නීතියක් 
තිබුණු ෙවලාෙව් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා මම ආපු plane 
එෙකන්මයි ආෙව්. මම එතුමාට කිව්වා, "ෙම් පත්තරවල තිෙබන 
ෙද්වල් බලන්නෙකෝ, එතුමාෙග් එඩිතරකම බලන්න, ඉන්දියාෙව් 
විශාල ආන්ෙදෝලනයක් කරලා තිෙබනවා"ය කියලා. මැතිවරණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙකොමසාරිස්තුමා ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "මට බලය නැහැ ෙන්" 
කියලා. "බලය පාවිච්චි කරලා ෙපන්වන්න, ඔබතුමා අවංක 
ෙවන්න" කියලා මම එතුමාට කිව්වා. ජනාධිපතිවරණ 
මැතිවරණෙය්දීත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දීත් එෙලස කියා 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට හිස නමා 
ගරු කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන් නැතිව 
මම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකතුමා ඉදිරිපත් කළ 
පතිපත්ති පකාශෙය් ඇතුළත් කරුණු කීපයක් ෙකෙරහි 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. 'ෛමතී පාලනයක්... 
ස්ථාවර රටක්'  කියන පතිපත්ති පකාශය යටෙත් එතුමා එදා 
ඉදිරිපත් කෙළේ ෙමොකක්ද? එතුමා ෙකළින්ම කිව්වා, වංචාව, 
දූෂණය සම්පුර්ණෙයන්ම නැති කරන්න පියවර ගන්නවාය කියලා. 
බලන්න, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා දැන් අවුරුද්දක් ෙවනවා. 
ෙම් අවුරුද්ද ඇතුළත  අපි ෙම්වා කියාත්මක කරන්නයි හදන්ෙන්. 
[බාධා කිරීමක්] තවම පතිඵල ආෙව් නැහැ. ඉන්න ටිකක්. 
කකුළුෙවෝ උණු වතුර හැළියක දඟලනවා වාෙග් තව හය මාසයක් 
ගත ෙවද්දි ෙම්වා එළි ෙවලා එන හැටි ෙකොෙහොමද කියලා 
බලන්න. ෙම් කටයුතු කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් අද අපි 
සතුටු වනවා. ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙම් ගැන කථා 
කළා.  

දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය නැති කරලා, 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් ඇයි? 
බලය පාවිච්චි කරන්නයි. නීතිපති තමන්ෙග් අමාත ාංශය යටතට 
ගත්තා, අධිකරණයට ඇඟිලි ගැහුවා. පළාත් සභාවට බලය තිබුණු 
'දිවි නැගුම' වැඩසටහන සම්බන්ධෙයන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක 
මැතිනිය එඩිතරව තීන්දුවක් ෙදන්න ගිහිල්ලා නින්දිත විධියට 
එතුමියට අපහාස කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අයුතු බලයත් පාවිච්චි 
කරලා, පැය ගණනින් එතුමිය අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ඉවත් 
කළා. දැන් අපි ඒවා යථා තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
ගැන සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් පතිපත්ති පකාශනෙය් මත් දව , මත්පැන්, සිගරට් 
උවදුෙරන් රට ෙබ්රා ගැනීම ගැන කියලා තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, කටුගම්ෙපොළ, ඉංගරදවුල කියන ගෙම් 
අරක්කු ෙපරන බව මම දන්නවා. ඒ ගෙම් ඉන්න අම්මලා මට ෙම් 
කාරණය ගැන කිව්වා. අරක්කු, සිගරට්, මත් දව  වැනි ෙද්වල් 
පාවිච්චි කරලා තමන්ෙග් ස්වාමි පුරුෂයා තරුණ කාලෙය්දීම 
මරණයට පත් ෙවනවා. කාන්තාවන් ෙම් මත් දව වලට විරුද්ධයි. 
ගරු අගාමාත තුමනි, ඒ නිසා කාන්තාවන්ට අපි නායකත්වය ලබා 
දීලා පවුල සහ දරුවන් අනාථ වන එක නවත්වන්න කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. කාන්තා නායකත්වය යටෙත් මත් දව , කුඩු වැනි 
ෙද්වල් ලංකාෙව්ම නැති කිරීමට අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
තමන්ෙග් දරුවන් ෙබ්රා ගන්න ෙම් රෙට් කාන්තාවන්ට 
නායකත්වය ලබා ෙදන්න අවශ  පියවර හැකි ඉක්මනින් ගත 
යුතුයි කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙයෝජනා කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා සිගරට් ෙපට්ටිෙය්, pack එෙක්, සියයට 80ක රූපමය 
අවවාද ඇතුළත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් කරපු ෙයෝජනාව මට ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා. අපි ඒ ෙයෝජනාව ඒකච්ඡ න්දෙයන් 
අනුමත කළා. ඇත්තටම මම සිගරට් ෙබොන්ෙන් නැහැ. අෙන්! මාස 
එක හමාරක් ගිෙය් නැහැ, එක පාරටම ඒ පමාණය සියයට 60ට 
අඩු කළා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා එදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙව්දනාෙවන් කිව්වා, "මම ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් තනතුරින් අයින් වුෙණ් කැමැත්ෙතන් 

ෙනොෙවයි. මහින්ද රාජපක්ෂ උන්නැෙහේ අවංකව හිටියා නම් අදත් 
එතුමා ජනාධිපති" කියලා.  දවසක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාට අරලියගහ මන්දිරයට එන්න කිව්වාලු. එතුමා 
අරලියගහ මන්දිරයට ගියාලු. දුම්ෙකොළ ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ 
 ඔක්ෙකොම එතැන වාඩි ෙවලා ඉන්නවාලු. All the managers of 
the tobacco companies were there. ෙමොකක්ද කෙළේ? 
"ෛමතීපාල" කියලා කිව්වා. කවුද, එෙහම කිව්ෙව්? හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා. ඊට පස්ෙසේ කිව්වා ලු, කරුණාකරලා ඔයා සියයට 
60ට බස්සනවා, ෙම්ක කියලා. අෙප් ෛමතීපාල ජනාධිපතිතුමා, 
"සර්" කියද්දී උත්තර ෙදන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ ලු. එතුමා කඳුළු 
හලමින් ලු ආෙව්. ඔන්න ෙම් රෙට් පාලකෙයෝ කියන අයෙග් 
ෙඛ්දනීය තත්ත්වය. අපි නැවත එම පමාණයට වැඩි කරන්නට 
කටයුතු කළා.  

ඊළඟට අපි බලමු, පතිපත්ති පකාශෙය් තිෙබන "සුරක්ෂිත 
ආහාර හා තිරසාර ෙගොවිතැන" කියන පරිච්ෙඡ්දය. ගරු නිෙයෝජ  
සභාපතිතුමනි, "තිරසර සංවර්ධනය" විෂය දැන් භාර මටයි. ඒ 
ගැන මා සතුටු වනවා. එදා ජනවාරි 8වැනිදා පත් වුණු දින 100 
ආණ්ඩුෙව් ආහාර සුරක්ෂිතාව අමාත වරයාත් මමයි. එෙහම නම් 
අද  ආහාර සුරක්ෂිතතාවත්, තිරසර සංවර්ධන අංශයත් මට  ලැබීම 
භාග යක් ෙලස සලකා ෙම් රෙට් ඒ කාර්ය ඉටු කරනවා. මා එදා 
කියපු විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර යැයි කියන තැනට 
ෙග්න්න ඕනෑ. මා කිව්ෙව්, "ෙද්ශපාලන ජීවිතයට මා ආයුෙබෝවන් 
කියන්ෙන් වංචාව, දූෂණය, ගසා කෑම් ඔක්ෙකෝම නැති වුණ 
දවසට" කියලායි. යහ පාලනෙයන් රට දියුණු ෙවලා, නැති-බැරි 
අය ඇති-හැකි අය කරලා, ලංකාෙව් උතුෙර්,දකුෙණ්, නැ ෙඟනහිර 
කියන්ෙන් නැතුව සියලු ලාංකිකයන්ට සෙහෝදරත්වෙයන් ජීවත් 
වන සමාජයක් හදන්න ඕනෑ.  

Sir, when I was the Minister of Food Security, I 
visited Jaffna and met the Chief Minister and other 
colleagues in the North at that time. As the Minister of 
Sustainable Development and Wildlife also I visited there 
twice. On the 17th of December, 2015, I am going to 
submit the Development Plan for the Northern Province 
to show you  as to how the people are going to be 
benefited under the Votes of my Ministry. I would finish 
the Development Plan for the Eastern Province also and 
submit it to you.  

Other Ministers should also visit these areas. That is 
for your understanding. I was surprised to know that there 
are about 32 per cent of Sinhalese students studying in 
the University of Jaffna. They learn in harmony. Many 
voters in Colombo are Tamil people. That is the harmony 
that we have to create and build up. I am happy to say 
that.   

ෙම් රෙට් මාධ  නිදහස ආරක්ෂා කිරීම ඇතුළු අපි දින 100 
වැඩසටහනින් ෙපොෙරොන්දු වුණ ඒවා ඉටු කරනවා. එක්නැළිෙගොඩ 
ඇතුළු මාධ ෙව්දින් 40 ගණනක් අතුරුදහන් වුණා. මාධ ෙව්දීන් 
පිට රට පැන්න, මරා දමාපු,  ඒ යුගය අපි නැති කළා. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩී. ටී. ඩබ්ලිව්. විමලවීර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு டீ.ாீ.டபிள் . விமல ர திசாநாயக்க)  
(The Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka) 
ඇත්තද, ෙබොරුද කියලා දන්ෙන් නැහැ. 1988-1989 කාලෙය් 

මිනී මැරුවා කියලායි ආරංචි. 
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
කාටද? ඔබතුමා එළියට ගිහිල්ලා බලන්න. [බාධා කිරීමක්]  

මිහින් ලංකා plane එක අරෙගන ගිහිල්ලා- එතෙකොට මම 
ෙකොරියාෙව්.- ෙකොල්ෙලො, ෙකල්ෙලො, ගැහැනු අරෙගන ගිහිල්ලා 
සවුත් ෙකොරියාෙව් මාසයක් හිටියා. එවකට කම්කරු ඇමති 
ෙකොරියාවට ගිහින් මාසයක් විෙනෝද වුණා; නාට ය රඟ පෑවා. 
[බාධා කිරීමක්]  මෙග් කට අවුස්සා ගන්න එපා. තමුෙසේෙග් 
තාත්තා ෙවන්න ඇති කරලා ඇත්ෙත්. පුළුවන් නම්, එනවා  ෙකෝ.  
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සිංගප්පූරුෙව් Act එකක් තිෙබනවා, 
harmony ගැන. ඒ ආකාරයට සුහදතා සහජීවනයක් ඇති කරන්න 
ෙමෙහත් කටයුතු කරන ෙමන් මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කිරීම සහ අෙනක් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් 
බැලීෙම්දී, ෙම් කරුණු ගැන කියන්න ඕනෑ. වියදම් ගැන ගරු 
අගමැතිතුමා ටිකයි කිව්ෙව්. 2015 ජනවාරි 8වැනිදා අතුරු අය 
වැෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 9,000ක් -ෙම් මුන්දැලා ෙකළිය ඒවා.- 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

නවත්වලා තිෙබනවා. මාර ෙකළිල්ලක් ෙකළලා තිෙබනවා. 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

[බාධා කිරීමක්] මෙග් කට අවුස්සන්න එපා. ෙකොරියාවට ගිය 
කම්කරු ඇමති කවුද කියලා මා අහනවා. ෙකොල්ෙලො, ෙකල්ෙලො 
අරෙගන ගිහිල්ලා මාසයක් සවුත් ෙකොරියාෙව් හිටිය කම්කරු 
ඇමති කවුද? 

They have been keeping an aeroplane belonging to 
Mihin Lanka for one month at an airport in Korea.  I am 
disclosing that now. So, do not take everything out of my 
mouth. I know everything. If you want, I will give you the 
details. Do you want to know? අතීසාරයට අමුෙඩ් ගැහුවා 
වාෙග් තමයි ඒ වැඩ.  

මා කියනවා, රනිල් - ෛමතී රජය යටෙත් ෙම් රෙට් රැකියා 
අවස්ථා දස ලක්ෂයක් අපි ඇති කරනවා. රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම් 
මට්ටම ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනවා. අපි ගාමීය ආර්ථිකය 
දියුණු කරනවා. අෙප් වතුකරෙය් ජනතාවට හා  ගාමීය ජනතාවට 
ෙහොඳ යුගයක් ඇති කරනවා. ශක්තිමත් මධ ම පන්තියක් ඇති 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙකොම්පැනි තුනකට කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය් පාරවල් හදන්න දීලා ගසා කාපු ඒවා මම දන්නවා. 
ඒවා කරපු හැටි දන්නවා. අපි මහා දර්ශනයක් තුළින් ෙම් රෙට් 
ෙවනසක් ඇති කරනවා. අවුරුදු ෙදකක් යද්දි ෙම් අයෙග් හුළං 
බහිනවා. [බාධා කිරීම්] පාෙර් යන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැත්ෙත් 
අපට ද, කාටද කියා බලන්න පුළුවන්.  ආත්මයක් නැතිව ඒ හුඟක් 
කට්ටිය කූඩුවල. [බාධා කිරීම්]  ඔය බුරන 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

අයෙගන් කට්ටියක් කූඩුවල ඉන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] බැලි 
කික්කියන් වාෙග් කූඩුවල ඉන්ෙන්, වංචා, corruption වලට හසු 
ෙවලා. බලන්න, ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියා.  [බාධා කිරීම්] රට දියුණු 
කළායි කිව්වා. ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩියි කිව්වා.  සියයට 
43කෙග් ඒකපුද්ගල ආදායම පසු ගිය කාලෙය් ෙඩොලර් ෙදකයි.  
රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි.  ෙමන්න 
ආදායම.  අපි ඒක දියුණු කරනවා. ඉදිරි අවුරුද්ෙද් මාස 12 විතරක් 
ෙනොෙවයි, අපි අවුරුදු පහක්ම  කටයුතු කරනවා. මතක තියා 
ගන්න, අවුරුදු පහක් අපි ඉදිරියට කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ 
අවුරුදු 05න් පස්ෙසේ - [බාධා කිරීම්] අෙන්! ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි,  ඔය කියුම් ඔබතුමා අහන්න එපා. [බාධා 
කිරීම්] අමුඩය ගහෙගන එහාට ෙමහාට වැෙනනවා වාෙග් යුගයක්- 
[බාධා කිරීම්] කරන්න ෙදයක් නැහැ. මා ෙබොෙහොම දුක් ෙවනවා. 
අපි ෙම් යුගෙය්  සංවර්ධනය ඇති කරනවා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Minister, you have five more minutes.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
Okay.   

එදා ඇති නැති පරතරය වැඩි වුණා. ෙකොච්චරද? ෙම් රෙට් 
සියයට 65ක ආදායමක් ලැබුෙව්  රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් ධනවත් 
අය. ඉතා දුප්පත්කමින් ෙපළුණු සියයට 23ක් කරන්න ෙදයක් 
නැතිව ඉන්න සමාජයක් තිබුෙණ්. අපි ඒවා නැති කරනවා.  

අෙප් පැරණි කියමනක් තිෙබනවා, "මඩ ෙසෝදාගත් කල 
ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියා. විහාරමහා ෙද්විය හැංෙගන්න 
කියා ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ගැමුණු කුමරු ෙකොත්මෙල් 
තමයි හැංගිලා හිටිෙය්. දවසක් ගැමුණු කුමරු ඇ ෙඳේ වකුටු ෙවලා 
හිටියා, තාත්තා තරෙහන් ෙහොයන ෙකොට.  - [බාධා කිරීම්] තාත්තා 
මැරුණු ෙවලාෙව් ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, රජ ඇතා ගිෙය් 
ෙකොහාට ද?  අද නම් ඇතුන්, ඇතින්නියන් මරනවා, කකුල් 
කපලා.  ෙම්වා ඔක්ෙකෝම මම අල්ලනවා.  කියන්න කනගාටුයි, 
අලි පැටවුන් ෙදෙදනකු මරලා කපලා වළලා තිබුණා.  මා ඒ ගැන 
ෙහොයනවා. එෙහම නැත්නම් මා ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා 
ෙනොෙවයි. ඔය ඔක්ෙකෝම ෙහොයනවා. මතක තියා ගන්න. නින්දිත 
විධියට, අලි අම්මලා මරලා තිෙබනවා, පැටවුන්ට ෙහොර ඔප්පු 
හදලා. ෙම් වාෙග් තිරිසන් වැඩ කරපු  කාලකණ්ණි  නිසා අර 
අහිංසක නිලධාරින් අද අමාරුෙව් වැටිලා. ෙම්වා කරන්න නිෙයෝග 
දීපු අය ගැන ගැන මා කනගාටු ෙවනවා.  ඒ යුගෙය් කළ ෙද්වල් 
අපි ෙපන්වන්නම්.  

එදා ගැමුණු කුමරු ෙහොයා ෙගන රජ ඇතා ගිය ෙකොත්මෙල් ඒ 
ස්ථානෙය් අද තිෙබන තත්ත්වය ගැන මා කියන්නම්. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මා පරිවර්තනය කරපු ෙපොතක් 
තිෙබනවා. ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?  ෙබෝහියර් කියන ෙශේෂ්ඨ 
සුදු මහත්මයා ලියාපු ෙපොත. ෙම් ෙපොෙත් සිංහල  පරිවර්තනය  මා 
ඔක්ෙකෝටම දුන්නා. Am I right or wrong?  මා ෙම් ෙපොත 
සිංහලට පරිවර්තනය ෙකරුවා. ෙබෝහියර් මහත්මයා ලියාපු 
ෙපොෙත් තිෙබන කාරණයක් මා දැන් කියන්නම්.  [බාධා කිරීම්]  
බල්ෙලෝ වාෙග් බුරන්ෙන්  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

61 62 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

නැතිව අහ ගන්න.  ඔය තරුණ ගරු මන්තීතුමන්ලාට ඉෙගන 
ගන්නයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ෙම් ෙපොතට අනුව, එදා මහා 
පරාකමබාහු රජතුමා ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා: 

"මට අයිති රාජ ෙයහි අහස් දිෙයන් ෙගොයම්කරන කුඹුරු හැර 
අනවරතෙයන් දිය රැඳි නදීන්ෙගන් හා එෙසේම මහ වැව් දිය 
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙගොයම් කටයුතු ක්ෙෂේත ද විරලය. 
ෙබොෙහෝ වූ පර්වතෙයන් ද ඝණ වන ලැහැප් වලින් ද 
කදිමස්ථානෙයන් ද මාෙග් රාජ ය අත න්තෙයන් සඞකට ෙව්. 
ෙමබඳු වූ ෙද්ශෙයහි වර්ෂාෙවන් ලැෙබන්නා වූ ජලය කිසි 
කෙලකත් ෙලෝකයාට අපෙයෝජනව මදකුදු සාගරයට 
ෙනොවදින නිසා වැව් ආදිය කරවිය යුතු ය."  
ෙමන්න ඊළඟට කියන ෙද්: 

"ස්වර්ණමාණික ාදී වස්තූන් උපදනා ආකර භූමිභාග හැර..."   

ඒ කියන්ෙන්, ෙපොෙළොව යට තිෙබන ෙද්වල්.  ඒවා තහනම් 
කරනවා. අෙන්! මහා පරාකමබාහු රජතුමා ආරක්ෂා කළ,  
රත්තරන් පුටුවකට යුද්ධ කරන ෙකොට ෙගෞතම බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ නාගදීපයට වැඩි අවස්ථාෙව්දී බුදුන් වහන්ෙසේට පූජා කළ 
ඒ ඇඳත් නැහැ.  ඒ ඔක්ෙකෝම වස්තූන් ඉවරයි.  ෙරජිමය ෙකළියා.   

එදා එතුමා  ඇමති මණ්ඩලයට කියනවා, "ෙතොපි මා කියන එක 
විශ්වාස කරලා කරව්!”  කියා. [බාධා කිරීම්] ෙමොට්ටෙයෝ 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් හැසිෙරන්න, බල්ලන් වාෙග් බුරන්න 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙනොෙවයි, ජනතාව ඡන්දය දීලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන්ෙන්. 
බූරුෙවෝ  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

වාෙග් කෑ ගහන්න ෙනොෙවයි එවන්ෙන්, අර්ථවත්ව වැඩ 
කරන්නයි. ෙම් තිෙබන්ෙන් අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් වගා වැඩ 
පිළිෙවළ. ෙකොෙහන්ද ඒක පටන් ගත්ෙත්. ඉරණමඩුෙවන්. ෙල් 
වැගිරූ පෙද්ශයක්. එෙහම නම් ඉරණමඩු පළාෙත් සිට අපි ෙම් වගා 
වැඩ පිළිෙවළ දියුණු කරනවා. ඒක මතක තියා ගන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙසෝමාවතිය- 
 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාට පව තිබුණාට මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. 

ෙසෝමාවතිය දියුණු කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 

අපි ඒවා කරනවා. ඔබතුමාට පව් තිබුණාට මම පළියැ. අපායට 
යනවා. අර ගැරඬි ඉන්නවා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නයි ආවා. ෙපොෙළොන්ගු එනවා. මාපිල්ලු එනවා. 

ෙම් ඔක්ෙකොම පව් කරපු අය.  අර දියවන්නා ඔෙය් හැදිලා ෙම්ක 
ඇතුළට එනවා. පින් කරපල්ලා ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] මන්තීවරුනි 
කට තිබුණාට බැහැ. පව් කරලා ෙගම්ෙබෝ වාෙග් ඉඳලා ඒ ආත්මය 
ෙපෙර්තකමින් ඇවිල්ලා තමයි ඔය ඉන්ෙන්.   

 
[අ.භා. 12.15] 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් පධාන වශෙයන් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය,  
ගරු අගාමාත තුමාෙග් වැය ශීර්ෂය, පාර්ලිෙම්න්තුව, මැතිවරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව වැනි 
ඉතාමත් වැදගත් ආයතන රාශියක වැය ශීර්ෂ ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සාකච්ඡාවට භාජන ෙවනවා. ඒවා සඳහන් කෙළොත්, ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලය, Office of the Prime Minister, Judges of 
the Superior Courts, Office of the Cabinet  of Ministers, 
Public Service Commission, Judicial Service Commission, 
National Police Commission, Administrative Appeals 
Tribunal, Commission to Investigate Allegations of Bribery 
or Corruption, Office of the Finance Commission, National 
Education Commission, Human Rights Commission of Sri 
Lanka, Parliament, Office of the Leader of the House of 
Parliament, Office of  the Chief Government Whip of 
Parliament, Office of the Leader of the Opposition of 
Parliament, Department of Elections, Auditor General, 
Office of the Parliamentary Commissioner for 
Administration and other institutions which come under His 
Excellency the President. 

පළමු ෙකොටම මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. අෙප් 
ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එක්දහස් නවසිය 
හැත්තෑෙව් යුගෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. ඒ ෙදෙදනාම ෙජ ෂ්ඨ මන්තීවරු. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, පළමුවරට කාරක සභා අවස්ථාෙව් දී ෙම්  
කිසිම ආයතනයකින් ඉදිරිපත් කළ මුදිත වාර්තාවක් අද 
පාර්ලිෙම්න්තු සභා ගර්භෙය් නැහැ.  සමහර විට අපට කියයි, "සීඩී 
එකක තිෙබනවා" කියා. That decision was never reversed.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම කියනවා, you should 
take note of this. At least give an immediate direction to 
all the Ministries and Departments that will be taken up 
tomorrow to submit their Reports to the House. We are 
discussing all these and we can approve these allocations 
only if they would submit details of what they have done 
so far. If they are not going to submit what they have 
done, do not expect us to give a blanket cover.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Hon. Member, do you remember how many debates 

we have had on the Reports that were submitted during 
my time? 
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[ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes, during your time and my time as well. We were 

Whips on both Sides and we continued the tradition of 
Parliament. It is the tradition of Parliament to place the 
essential Reports before the Hon. Members in this House. 
It has not been done. The Hon. Prime Minister now 
comes in. I am very thankful for your presence, Hon. 
Prime Miniser, because I would like to bring this to your 
notice too. The Reports are not here. Normally, all the 
Reports are tabled when we take up a Ministry, a 
Department or a Commission. This is the first time it has 
happened. I have been in Parliament for the last 30 years 
and you, for the last 35 years, and it has never happened 
before, Hon. Prime Minister.  

We would like to know from the Chair whether this is 
going to be the tradition for the next 14 days. I would like 
to know that. I think the Hon. Prime Minister, I and all of 
us, would agree that they should place the Reports before 
the Hon. Members. There is no other way. ෙම් විධියට මෙග් 
කාලය ගත කරන්න වීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. 
මන්තීතුමන්ලා ෙකොෙහොමද, Auditor-General ගැන කථා 
කරන්ෙන්? මන්තීතුමන්ලා ෙකොෙහොමද, National Education 
Commission එක ගැන කථා කරන්ෙන්? මන්තීතුමන්ලා 
ෙකොෙහොමද, Bribery Commission එකගැන කථා කරන්ෙන්? ඒ 
නිසා ෙම් වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්ස උඩ තිබිය 
යුතුයි. ෙහට ඉඳන් හරි ෙම්වා අපට ලැෙබනවා නම් ෙහොඳයි. 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් අපටයි ෙම් වාරය; this is our chance. It is 
only the Opposition that could take up these issues during 
the Committee Stage and if, during the Committee Stage, 
we are deprived of the necessary information and Reports, 
what will Parliament come to, Hon. Prime Minister? With 
all your assurances of upgrading and elevating the quality 
of Parliament, this is what we are faced with today. I just 
mentioned this to the Hon. Leader of the Opposition too 
that we have been deprived of these Reports today in 
Parliament. ඒ නිසා අප හමුෙව් තිෙබන විස්තර අලළා පමණක් 
කථා කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපට, "good governance" 

කිව්වා. ෙම් good governanceද? You are asking us to box 
without the other boxers being here. You are asking us to 
get into the ring and box. How can we box when the 
necessary information is not here? Why are you so 
frightened of good governance? This is not the change 
that was expected. The change that was expected was to 
open up all files. You all talked of the right to 
information. Where is the right to information at least for 
the Hon. Members of Parliament?   

We have the Election Commissioner here. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිසව්රයාට මම පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
මැතිවරණ ෙදකක් පවත්වලා එතුමා යම්කිසි ආදර්ශයක් දුන්නා. 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙපරළුණාට කමක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා ෙසෝමාවතියට යන්න. මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. 
ෙමොකද, අපි මැතිවරණ - [බාධා කිරීමක්] අපි ඔබතුමාෙග් 
කථාව ඇහුවා ෙන්. ඉතින් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ෙජ ෂඨ් අය 
ෙන්. ඔබතුමාෙග් පින්තූරයත් මට දුන්නා.  

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා නැහැ, ෙම්ෙක්. එයා දැන් Field Marshal. 

[බාධා කිරීමක්] අර ෙවඩි තිබ්බා කියනවා. කාට ෙවඩි තිබ්බාද 
දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ෙදන්න, ෙදන්න report එක. 
ෙමොන reportද? කිසිම report එකක් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
එදා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට කිව්වා මරනවා කියලා. 

මැතිවරණ කාර්යාලෙය් ඉඳලා තමයි ඡන්ද පතිඵල ෙවනස් කෙළේ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
කවුද, ෙජ්වීපී එකද? [බාධා කිරීමක්] මරනවා කිව්ෙව් ෙජ්වීපී 

එකද? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඒෙගොල්ලන් මරනවා කිව්ෙව් 
නැහැ. මතකය අඩු වුණාම කථා කරන්ෙන් ඔෙහොම තමයි. මට 
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. අද ෙම්ක නවත්වන්ෙන් 
නැති කථාවක් ෙවලා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට ෙමොනවාවත් 
කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු කරනවා කියන එක ඔබතුමාට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ගරු කරන එක ෙත්ෙරන්ෙන්ත් නැහැ. 
කියවන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා දන්ෙනත් නැහැ.  

 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමායි මාව අවුස්සා ගන්ෙන්. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අවුස්සා ගන්න කුණු බාල්දියක් ෙනොෙවයි ෙන්. මැතිවරණ 

ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මම ස්තුතිවන්ත වුෙණ් ඉතා 
සාර්ථකව මැතිවරණ ෙදකක් පවත්වා නිම කිරීම ගැනයි.  
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Member, I will request the Hon. 

Speaker to look into the matter you raised.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Thank you, Sir. ඔබතුමා මැදිහත් ෙවලා ඉටු කළ යුතු ෙදයක් 

ඒක. ෙමොකද, පළමුවරට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආව මන්තීවරුන් 
66 ෙදෙනකු සිටිනවා. ඒ නවක මන්තීතුමන්ලා 66 ෙදනාට අපි ෙම් 
ෙදන්ෙන් වැරදි ආදර්ශයක්.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
ඔබතුමාෙගන් පටන් ගන්න ඒක. 

65 66 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ඒක තමයි පටන් ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] ඔන්න ආපහු 

පටන් ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උතුම් භාවය ඇති 
කරන්නට මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල පරිශමයක් දරනවා. 
අඩු පාඩුකම් තිෙබන්නට පුළුවන්. ඒක ෙවන ෙදයක්. මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් වාර්තාෙව්- 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 

මන්තීතුමා,- 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Sir, I am not giving way. Why is the Hon. Minister 

eating into my time? - [Interruption.] Sir, he should be 
suspended from the House. - [Interruption.]  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, do not disturb him.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොනවා කියනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු 

අගමැතිතුමනි, අපි මැතිවරණ ෙදකක් පවත්වලා ඡන්ද පතිඵල දීලා, 
ඒ ඡන්ද පතිඵල අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට නිෙයෝජිතයන් පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. මැතිවරණ නීති රාශියක් ෙවනස් ෙවන්නට නියමිතයි. 
කාලයකින් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. සමහර අෙප්ක්ෂකයන් 
මැතිවරණවලට විශාල ෙලස මුදල් වැය කිරීම නිසා ජාත න්තර 
නිරීක්ෂකයන් හා රට වැසියන් මැතිවරණය දිහා බලන්ෙන් වපර 
ඇසකින්. අද ෙමය පාලනය කර ගැනීමට නව නීති අවශ යි. 
එෙහම නැත්නම් සල්ලි තිෙබන ෙකනාට පමණයි මැතිවරණෙයන් 
ඉදිරියට එන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

අපි මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්නට එකඟතාවකට 
පැමිණියා. අපි 2007 ජූනි මාසෙය් 07ෙවනි දා - I just want to 
make a reference to it - මැතිවරණ පතිසංස්කරණ පිළිබඳ 
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ඉදිරිපත් කළා. 
එයින් යමක් අපි කියාත්මක කළා. අගමැතිතුමාට මතක ඇති, එදා 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි, ඔබතුමායි එකඟ ෙවලා ඒ කමිටුෙව් 
තීරණය පරිදි, පළාත් සභාෙව් තව ආසන 140ක් වැඩි කරන්නට 
ගිය ඒ වගන්තිය අපි ෙවනස් කළා. එෙහම නැත්නම් පැටවු 
ගහන්නා ෙසේ පළාත් සභා මන්තීවරුන් අවුරුදු 10කට සැරයක් වැඩි 
ෙවනවා. ෙම් මැතිවරණ කමය හා මහජන නිෙයෝජිතයන් සහභාගි 
ෙවන පජාතන්තවාදී නිෙයෝජන කමය වැරදි මඟට යාම වළක්වා 
ගන්න ඉදිරිපත් කළ ෙම් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක ෙනොකර තිබුණු කාල 
පරිච්ෙඡ්දය හමාර කරලා, කියාත්මක කරවා ගැනීෙම් උත්සාහයක 
අපි නිරත ෙවනවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති කාලෙය් 
ඒකච්ඡන්දෙයන් පළාත් පාලන මැතිවරණ නීතිය සම්මත කළා. අපි 
අනුපාත ඡන්ද කමය සහ මනාප කමය අෙහෝසි කරන පනත 
ෙගනාවා. එදා අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා ඒක 
ඒකච්ඡන්දෙයන් සම්මත කළා.  

අපි දැන් දන්නවා, ලංකාෙව් පළාත් පාලන ආයතන සියයට 
90ක්, -280ක්- විසුරුවා හැරලා බව. එදිෙනදා පළාත් පාලන 
කියාවලිය කඩා වැටිලා. පාරක් හදන්ෙන් නැහැ. මහජන 
නිෙයෝජිතයන් නැතිව පළාත් පාලනය දුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
ෙදසැම්බර් 31ෙවනි දා වන විට ලංකාෙව් සියලු පළාත් පාලන 
ආයතන විසුරුවා හැරිය යුතුයි. ෙම්ක ෙකොපමණ කාලයක් 
ෙමෙහම යන්නද? ෙකොමසාරිස් පාලනෙයන් යාමද යහ පාලනය, 
පජාතන්තවාදය? නැහැ. 

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
අවුරුදු 8ක්- 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ඔබතුමාෙගන් ෙනොෙවයි ඒ පශ්නය ඇහුෙව්, 

අගමැතිතුමාෙගන්. අගමැතිවරු එක් ෙකෙනකු විතරයි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්ෙන්. මුදල් ඇමතිවරුන් නම් ගණනාවක් 
ඉන්නවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙගනාවා. ජනාධිපතිතුමා 
එෙහන් කියනවා, අය වැය ෙවනස් කළා කියලා. උෙද් පාන්දරින් 
නැඟිටලා නිෙව්දනයක් නිකුත් කරනවා අහවල් බද්ද අයින් කළා 
කියලා. අගමැතිතුමා අද ඇවිල්ලා, ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 
ෙදවැනි වර කියවීෙම් අවස්ථාෙව්දී සම්මත වුණු අය වැය ගැන 
කියනවා, වාහන බලපතය ගැන තිබුණු ෙයෝජනාව ෙවනස් කරලා, 
අවුරුදු 10කින් ෙදනවා  කියනවා. ඉතින් ෙමතැන ආණ්ඩුවක් 
හැටියට- [බාධා කිරීම්] නැහැ, ඉරාන් විකමරත්න මුදල් ඇමති 
ෙවන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටියා. වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
නිශ්ශබ්දව ඉන්න. ඒ හතරෙවනි මුදල් ඇමති. ඔබතුමන්ලා තමයි 
පිටුපස්ෙසේ ඉඳලා වැරදි උපෙදස් ෙදන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු 
අගමැතිතුමා යම්කිසි වගකීමක් ඇති පකාශයක් කළා. 
ජනාධිපතිතුමා එකක් කියනවා. මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, "නැහැ, 
මම ෙවනස් කරන්ෙන්ම නැහැ" කියලා. ඉතින් ෙම් අය වැය-  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
වැරදිලා -  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
වැරදිලා හුඟක් කල්. දැන් ෙනොෙවයි වැරදුෙණ්. ඔබතුමාට 

වැරදිලා හුඟක් කල්, ඉඳ ගන්න. -[Interruption.] Please! 
Please! You are a very senior Member. So, do not behave 
like this. Please sit down! 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, do not disturb. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
හත්වලාෙම් ෙවච්ච ෙද්? ෙපෝය කිට්ටු ෙවලාද? 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම ෙමොකුත් කියන්ෙන් නැහැ. ඒවාට උත්තර ෙදන්න ගිෙයොත් 

මෙග් කාලයයි නාස්ති ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ගරු ගාමිණී 
ජයවිකම ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිකට් ගහන කාලෙය් ඉඳලා මම 
දන්නවා. සෙහෝදරයන් ෙදෙදනා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. ඒ නිසා ඇයි 
ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන්? මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. A good 
cricketer will never behave like this. That is what I wanted to 
convey to you.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, වැදගත් මැතිවරණ 
පතිසංස්කරණයක් අෙප් රටට අවශ යි. මැතිවරණ කමෙය් 
පතිසංස්කරණෙයන් තමයි ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන්ට  
ජනතාවට වඩාත් ළං ෙවන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි 
ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළ මැතිවරණ කමය 
පතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරමු කියන එක විෙශේෂෙයන්ම 
මම සඳහන් කරන්න කැමතියි. ගරු අගමැතිතුමාට මම 
විෙශේෂෙයන්ම කිව්ෙව් ෙම්කයි.  

ජනාධිපතිතුමා අතිපූජ  මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් 
වහන්ෙසේෙග් ආදාහනෙය්දී, උන්වහන්ෙසේ ෙද්හය ඉදිරිෙය් පකාශ  
කළා  විධායක ජනාධිපති කමයයි, ඡන්ද කමයයි ෙවනස් කරනවා 
කියලා. ඉතින් අගමැතිතුමායි, තමුන්නාන්ෙසේලායි, විරුද්ධ 
පක්ෂයයි එකඟ ෙවලා මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් 
තුන් මාසෙය් දානයට ෙපර මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන නීතිය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනමු. ඒක ෙකොයි තරම් ෙගෞරවයක් 
ෙවනවාද උන්වහන්ෙසේට? ඊට පස්ෙසේ අපි මාර්තු මස 31වැනි දාට 
පළාත් පාලන ඡන්දය පකාශයට පත් කරමු. එෙහම නැතිව සියයට 
සියයක්ම අපි ෙකොෙහොමද දිනන්ෙන් කියලා -හැම ෙකනාම 
මෙගත් එක්ක එකඟ ෙවයි ඒ කාරණයට- ඡන්ද කම හදපු රටක් 
ෙලෝකෙය් නැහැ. දැන් අපට ෙවලා තිෙබන්ෙන් අන්න ඒ වාෙග් 
වැඩක්.  

අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. ඒ 
විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට එකඟ වුෙණ් නැහැ. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණ කමයක් ෙගනාවා. ඒකටත් එකඟ 
වුෙණ් නැහැ. ෙම් විධියට ගිෙයොත් කවදාවත් කිසිම ෙදයක් ෙවනස් 
කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද  ඒ ෙදස සාධාරණව 
බලනවාද? රටක් ගැන බලන්ෙන් නැහැ, රටක ස්ථාවරභාවයක් 
ගැන බලන්ෙන් නැහැ. පජාතන්තවාදෙය් අනාගතය ගැන 
බලන්ෙන් නැහැ.  නිතරම බලන්ෙන් මට ෙමොකක්ද ෙම්ෙකන් 
ලැෙබන්ෙන්, මට පුළුවන්ද ෙම්ක අස්සට රිංගන්න කියන එකයි.  
ඡන්ද කමයකින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ඒ වාෙග් ෙදයක් නම්,  
අලුත් ඡන්ද කමයක් හදන්න ෙවන්ෙන් නැති බවට ගරු 
අගාමාත තුමාත්, මමත් -අපි ෙදෙදනා ෙමොන පක්ෂවල සිටියත්- 
එකඟතාවක ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරමු.  

විධායක ජනාධිපති කමය ගැන නම් මට කථා කරන්න බැහැ. 
ඒක ෙකොෙහොම ෙකෙරනවාද කියලා කියන්න බැහැ. නමුත් අපි 
කැමැතියි, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න. අපි ඒ 
ස්ථාවරය දරනවා. එහි යම් යම් ව වස්ථාමය ගැටලු තිෙබනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! Hon. Leader of the House, can we give 

the Hon. Member some more minutes beyond 12.30 p.m.? 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Yes, we are prepared to give him more time. Let him 

speak. 
 

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
We  have sympathy towards you. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I can  continue  after lunch. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
While giving him more time, I want to tell -  ඔබතුමා 

අල්ලස් ෙකොමිසෙම් වාර්තාව ගැන කිව්වා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Not only  අල්ලස් ෙකොමිසම. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අවුරුදු පහකින්, for five years, අල්ලස් ෙකොමිසෙම් 

වාර්තාවක් නිකුත් කරලා නැහැ.  ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.  I just 
spoke to a high-ranking official.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Hon. Leader of the House, I was referring to all the 

Reports that should have been placed before Parliament. 
Please understand that. That is what I was canvassing. 
Even  last time - the former Speaker is also here -  we got 
Reports by all these institutions. The Institute of Policy 
Studies always come up with a very good analysis. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
දැන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් හරියාකාරව වැඩ කරන ෙකොට ෙම් පශ්න 
ෙගොඩක් නිරාකරණය ෙවනවා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙවනවා, ෙවනවා. I agree. නිරාකරණය වුණාට, ෙම් කරුණ 

නිලධාරින් දැන ගන්න ඕනෑ ෙදයක්. ඔබතුමා ෙහෝ මම දැනගන්න 
ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් සහ අදාළ 
ආයතනවල නිලධාරින් දැන ගන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුවක් ෙවනස් 
වුණාය කියලා ෙමෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. මීට ඉස්ෙසල්ලාත් 
ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව අය වැය 
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ෙල්ඛනයට එන්න ඕනෑ. අපි කරපු වැඩ ටික ෙමන්න, ෙම්වා අපි 
කරපු නැති වැඩ, ෙමන්න අපි කරපු වියදම් කියලා අය වැය 
වාර්තාවට එන්න ඕනෑ. ඒ ගැන විස්තර කියන්න මට ෙවලාවක් 
නැහැ.  

මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා  ගරු අගාමාත තුමාෙගන් ඉල්ලන්න කැමැතියි. පළාත් 
පාලන සභිකයන් මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා, ෙමෝටර් සයිකල්වලට. 
අද ෙවන තුරු ඒ අයට ඒවා ලැබිලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා- 
[බාධා කිරීමක්] ඉන්න ෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්. කාන්තා මන්තීවරියන්ට ඒ 
බයිසිකල් ලබා ගැනීමට මුදල් ෙගවලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙගොල්ලන්ටවත් ලබා දීලා නැහැ. ඔබතුමා අද කාන්තා 
මන්තීවරියන්ට තිෙබන අනාගතය ගැන කිව්වා. මම ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, 31වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලා,- [බාධා කිරීමක්] ඉන්න 
ෙකෝ. ඔබතුමාෙග් කුරුණෑගල ගැන ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්, 
ලංකාව ගැන.  ලංකාව ගැන කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු එස.්එම්. මරික්කාර් මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்) 
(The Hon. S.M. Marikkar) 
ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට බයිසිකල් 

දුන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මරික්කාර් මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කියන්නම්. එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීතුමියක් මට කිව්ෙව්, "දිෙන්ෂ් මන්තීතුමා 
කරුණාකරලා ෙම් ගැන කථා කරන්න. අෙප් අය ෙම් ගැන කථා 
කරන්ෙන් නැහැ" කියලා. [බාධා කිරීමක්] මරික්කාර් මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමාටත් ඡන්දය දීපු යූඑන්පී මන්තීතුමියක් මට කිව්ෙව්. ඒ නම 
මම පස්ෙසේ කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] දැන් ඉඳගන්න. ඒ සල්ලි 
ෙගවලා තිෙබන  අයට ඒවා ලබා ෙදමු. එච්චරයි අෙප් අරමුණ. දහස ්
ගණන් සල්ලි ෙගවලා තිෙබන මන්තීතුමන්ලාට ඒ  බයිසිකල් ලබා 
ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா) 
(The Hon.  Gamini Jayawickrama Perera) 
දැන් බඩගිනියි. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම නවත්වන්නම්. මට පශ්නයක් නැහැ.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ඔබතුමාෙග් කථාෙවන් පසු දිවා විෙව්කය සඳහා නවත්වමු. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විනාඩි පහකින්, හයකින් ෙකොෙහොම හරි කථාව අවසන් 

කරන්නම්. ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා 
ඉඳෙගන ඉන්නවා නම් මට ඒ ෙවලාවට මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්න පුළුවන්.  

විධායක ජනාධිපති කමය පිළිබඳ කරුණු සඳහන් කළා. අපි 
හිතනවා, එය අෙහෝසි කිරීෙම් කියාදාමයට අවතීර්ණ ෙවයි කියලා. 
ගරු අගාමාත තුමා ඉන්න ෙවලාෙව් මා එක කාරණයක් මතු 
කරන්න කැමැතියි. 

I normally do not want to raise issues like this, but I 
am forced to do that today. We have, under the 19th 
Amendment, Commissions and all the Commissions have 
been appointed. We appreciate that. We, the Opposition, 
supported the 19th Amendment subject to certain 
amendments. අපි ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න සහෙයෝගය 
දුන්නා. නමුත් අපට ලැබුණු පැමිණිල්ලක් අනුව අෙප් මන්තීවරු 
15 ෙදෙනකු අත්සන් කරලා ලිපියක් යැව්වා. ඒ පැමිණිල්ල 
ෙමොකක්ද? Police Commission එකට මූලික අයිතිවාසිකම් 
නඩුවකින් දඬුවමක් ලබපු ෙකෙනකු පත් කරලා තිෙබනවා. I do 
not want to mention even the name. Now, how can a 
person who has been punished by the Supreme Court  
serve on the Police Commission?   Of course, there were 
differences. On differences, Mr. Lionel Fernando said,  “ 
I do not want to accept.” That is a different matter.  We 
respect  Mr.Lionel Fernando, all of us, whether from that 
Side or this Side.  But, here,  the complaint is very clear 
and the copy of the Supreme Court Order has been 
submitted.  So it does not prevent dealing with the person  
irrespective of who he is.  If  the person has been found 
guilty by the Supreme Court  and you say, " 
Constitutional Council has appointed and therefore, we 
cannot change.  The Police Commission  is sitting",  what 
do you expect from the Police Commission? I appeal to 
the Hon. Prime Minister to look into this matter because 
15 of us have submitted all the details. We did not want 
to publicize this issue.  As Members of Parliament we 
submitted- 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, you have five more minutes. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 I will finish in five minutes. 

මම ඒ ෙකොමිෂන් සභා ගැන ඒ කාරණය විතරක් සඳහන් 
කරනවා. අෙනක් කටයුතු ගැන මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙප් 
අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව ඉතාම වැදගත්. අෙප් රෙට් 
අනාගතයට ඉතාම වැදගත් ෙකොමිෂන් සභාවක් තමයි, අධ ාපන 
ෙකොමිෂන් සභාව. අපි විශ්වාස කරනවා, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙයන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන හා ෙවනත් තැන්වල 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කරුණු අනුව අධ ාපනය පිළිබඳව 
වැදගත් ෙලස අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව ගැඹුෙරන්, පෙව්සෙමන් 
අධ යනය කරයි කියලා. අෙප් රටට තිෙබන ජයගහණවලින් 
එකක් තමයි අධ ාපනය සහ ෙසෞඛ . ෙම් ෙදක තමයි ලංකාෙව් 
සාර්ථකම අංශ ෙදක. ඒ නිසා අධ ාපනය කඩා වැෙටන විධිෙය් 
කියා මාර්ග ගන්න එපා, හදිසි කියා මාර්ග හැටියට. 

හිටපු ජනාධිපතිතුමිය ගැන මා දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ 
ගැන හවස කථා කරන්න පුළුවන්. ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා 
දන්නවා, අපි ෙදන්නාම ජනාධිපතිතුමිය යටෙත්ත් ෙසේවය කළ 
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බව. මා එතුමිය ගැන ෙමොනවත් කියන්ෙන් නැහැ. එතුමිය හුඟක් 
පකාශ නිකුත් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] මම නම් ආදෙර් නැහැ. 
මම එතුමියට ගරු කරනවා. ඒක ෙවන ෙදයක්. නමුත් ආදෙර් නම් 
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙවන ෙකෙනක් ආදෙර් කළාට මම 
අකමැතිත් නැහැ. ඒක ෙවනම ෙදයක්. [බාධා කිරීම්] ඒක ෙවනම 
කථාවක්. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා, අනවශ  ෙද්වල් 
කථා කරන්න එපා. එතුමිය අෙප් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිතුමිය. 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, එතුමිය ලංකාෙව් ජනාධිපති ධූරය දරපු 
නිසා  අෙප් අමාත  මණ්ඩලෙය් බලතල පාවිච්චි කරන්නට බැහැ. 
ජනාධිපති බලතල පාවිච්චි කරන්නටත් බැහැ. එවැනි බලතල 
පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධ පකාශ නිකුත් කරන්නටත් බැහැ. ඒක 
තමයි වැදගත්ම කාරණය. [බාධා කිරීමක්]  No, I do not want to 
quote. එතුමා හදන්ෙන් මා ලවාම ඒක කියවා   ගන්න.  

It is not fair. Former Presidents who have retired and 
gone have no authority - they can make statements - to 
make statements on appointments or decisions that the 
Government is taking. It is not fair. I have to say that.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම ඉතාම ෙහොඳ 
ෙදයක්.  තවත් ටිකක් වැඩි කළා නම් මම එකඟයි. -
[Interruption.] The Hon. Rauff Hakeem will agree with 
me. Now, even the Bata shops adopt the pricing structure 
of “999. 99” et cetera. Why are you making it  Rs. 
99,999.00 for the Former President Chandrika 
Kumaratunga? Make it 100,000.00. It is better. ගරු 
නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ විශාම වැටුප ලක්ෂයකට කිට්ටු  
ෙවන්න වැඩි කර තිෙබනවා. ලක්ෂයකට ෙපොඩි ෙසොච්චමයි  
අඩුෙවන් ෙන්. එතුමිය කියනවා, එතුමියෙග් වැඩ කටයුතු කර 
ගන්න ලැෙබන විශාම වැටුප මදිය කියලා. ඒ නිසා ඊට 
වැඩිෙයන් දුන්නත් කමක් නැහැ.  ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.  ඒ ෙහොඳ 
ෙදයක් කරනවා වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ට අෙහෝසි 
කරන්නට යන විශාම වැටුප් අයිතියත් රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.  ඒකත් ෙදන්නට  ඕනෑ. ෙමොකද අපි 
එතුමියෙග් විශාම වැටුප ඉහළ දමනවා -  [බාධා කිරීමක්] 
 

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
“Wind up” කියන්ෙන් ඇයි? ෙම් මෙග් ෙවලාව ෙන්.  [බාධා 

කිරීමක්]   
 

රජෙය් ෙසේවකයන්ට  හිමි  විශාම අයිතිය අෙහෝසි කරන්නට 
එපා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන් ට හිමි -  අද  අෙහෝසි කරන්නට 
ෙයෝජනා කර තිෙබන - වාහන බලපතය අෙහෝසි  කරන්නට එපා. 
ෙම් රෙට් කලබලකාරී  තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙව්ෙගන යනවා. අපි 
මන්තීවරුන්. මන්තීවරුන් කථා කරන්ෙන් මහජනයා කියන  
ෙද්වල් ගැනයි.  මහජනයා කියන ෙදය අපි සුමාන ෙදකක් තිස්ෙසේ 
කිව්වා, ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. දැන් ෛවද වරුන් වැඩ වර්ජනයක, 
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ අකුරට වැඩ. ඇයි?  රජය  කියපු ෙද්වල්, දීපු 
ෙද්වල්  අෙහෝසි කරන්න හදනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු  නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගරු 

අගමැතිතුමා - 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
Yes. The Hon. Prime Minister made a statement on 

this. I appreciate that.  
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
අපි තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙද්වල් අහන්න සූදානම්.  අපි ඒ 

ෙවනසක්ම් කරනවා. එච්චරයි මම කියන්ෙන්. We are willing to 
do the necessary changes. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
The problem is, - 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
This is a discussion; Committee Stage is a discussion.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
That is true. I agree with the Hon. Leader of the 

House. But, the problem is, if these things go on at this 
rate, we do not know what will happen to the Budget in 
the end. You are ready to listen to us and we are taking 
up issues for the people and in the end, perhaps, you will 
be amending the Budget so much and we do not know 
what will happen. So, let us know; let us sit down and 
discuss this. Let the President and the Prime Minister and 
the Opposition - we are the real Opposition, because we 
have 50 Members now. Remember that. We have proved 
that we are the real Opposition now. මම ඒක කියලා මෙග් 
කථාව නවත්වන්නටයි හැදුෙව්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මාස තුනක්, 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 50කට හිමි අයිතිය යටපත් කළා. 
එෙසේ යටපත් කළ නිසා අපට සිද්ධ වුණා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය 
හැටියට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. අදත් අපට තිෙබන 
අයිතිවාසිකම් යටපත් කරනවා. අපි තමයි මහජනයාෙග් පශ්න 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව්. ආණ්ඩුවට "ජයෙව්වා!" කියන්න 
විතරක් ෙනොෙවයි. මහජන ඡන්දෙයන් අපි පාර්ලිෙමන්තුවට 
ආෙව් මහජනයාෙග් දුක, ෙව්දනාව, සතුට  සියල්ල පකාශ 
කරන්නයි. උතුෙර් ෙව්වා, දකුෙණ් ෙව්වා, ෙකොයි පළාෙත් ෙහෝ 
ෙව්වා මුළු රෙට්ම  ජනතාවෙග් පශ්න ගැන කථා කරන්නයි.  
දැන් ඒක නවත්වන්න තමයි ෙම්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  නීතිරීති 
පාවිච්චි කරමින් කටයුතු කරන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලනයයි, 
මෙග් ෙද්ශපාලනයයි, ෙවනස් වුණත්, මා එදා ඇමතිවරයකු 
හැටියට ඔබතුමා ෙග් ආසනයටත් ගිහිල්ලා ජනතාවට වතුර ෙදන්න 
කටයුතු කළා. එෙසේ වැඩ කෙළේ ඔබතුමා උතුෙර් ෙකෙනක් 
හැටියට ෙවනම හිතලා ෙනොෙවයි.  ඔබතුමා TNA කියලා ෙවනම 
හිතලා ෙනොෙවයි. අපි එෙහමයි. සාධාරණ මිනිස් ගුණධර්ම විතරක් 
ෙනොෙවයි, මහජන පශ්නත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඕනෑ.  
ඒවා ෙගෙනන්න සිටින 50ක් විතර මන්තීවරුන් "අපි එකට 
ඉන්නවා" කියන එක ඔප්පු කරලා ෙපන්නුවා. ඒ කාරණය  
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත යුතුයි.  මම කියන්ෙන් එපමණයි. එම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

කණ්ඩායමට හිමි වරපසාද, පහසුකම් පිළිබඳවයි මම කථා කෙළේ.  
[බාධා කිරීමක්] මම කථාව අවසන් කරනවා.    

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලුම ෙසේවකයන්ට ස්තුති කරන්න මට 
යුතුකමක් තිෙබනවා.  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කරෙගන යන්න 
ෙම් විවිධ අංශවල සිටින ෙසේවකයන් විශාල මහන්සියක් ගන්නවා. 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම කනගාටු ෙවනවා - [බාධා 
කිරීමක්] බඩගිනි නැහැ. තව විනාඩි 5ක් ෙදන්න, මම ඉවර 
කරන්නම්.  ෙමොකද, කියන්න ෙද්වල් තිෙබනවා. දැන් සිදුෙවලා 
තිෙබන්ෙන් විපක්ෂය, ආණ්ඩුවට ජය ෙව්වා! කියා ෙකොඩිය 
උස්සන එකයී. එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්. ෙම් ෙවලාෙව්දී අපි 
කියන්න ඕනෑ, - [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න, Leader of the 
House. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.  ඔබතුමා මට කථා කරන්න 
ෙවලාව ෙදන්න ෙකෝ.  ඇයි ෙම්?  මම කථා කරන්ෙන් TV එකට 
ෙනොෙවයි.  මම පාර්ලිෙම්න්තුවට කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
අපට ඔබතුමන්ලා සැලකුෙව්ත් ඔය විධියටම තමයි.   ඒ කාල ෙය් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අයව මරණෙකොට,  ඒ ගැන ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම කථා කරද්දී, එයට බාධා කරමින් මට "හූ" 
කියලා ෙකොයිතරම් වදයක් කළාද?  මම කියන්ෙන්, මන්තීවරුන් 
සියලු ෙදනාටම කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලායි.  කථා 
කරනෙකොට සවන් ෙදන්න ඉෙගන ගන්න.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙසේවකයන් 
වැටී තිෙබන තත්ත්වය බලන්න. හිටපු කථානායකතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. හැමදාම  අවුරුද්ද අන්තිමට 
පැවැත්ෙවන ෙම් අය වැය විවාදය  කාලෙය්දී  වැඩි පුර ලබා ෙදන 
දීමනාව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම ෙසේවකයකුම ගත්තා. ෙමවර එය 
අෙහෝසි කෙළේ ඇයි? ටික ෙදෙනකුට විතරක්  දුන්ෙන් ඇයි?   
සමහර විට ඒ අය තමන්ෙග් දරුවන්ට ලබන අවුරුද් ද සඳහා පාසල් 
ෙපොත් ටික මිල දී ගන්ෙන් ෙම් සල්ලිවලින් බව දන්ෙන් නැද්ද?  
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙග් ළමයින් සමඟ අවුරුද්ද අන්තිමට 
වන්දනාවක  ගිහිල්ලා එන්ෙන් ෙම් ලැෙබන අතිෙර්ක දීමනාෙවන් 
බව දන්ෙන් නැද්ද? ඉතින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවකයන්ට 
සලකන්ෙන් ෙමෙහම නම්,  මම ඒ ගැන ඉතාම කනගාටු ෙවනවා.  
ෙමොන තීරණය ගත්තත් සල්ලි නැහැ කියන්න බැහැ.  සල්ලි 
නැත්නම්, අපට කිව්වා නම් අපිත් සල්ලි ෙදනවා.  අෙප් වැටුෙපන් 
හරි කපලා ෙදනවා.  අපි පාර්ලිෙම්න්තුව ආදර්ශයක් ෙවන්න ඕනෑ.  

අර තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරපු ෙද්වල්. 
මන්තීවරුන්ට ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ගරු සභාෙව් උපකරණ සවි 
කර තිබුණත්,  තවමත් එහි  switch  එකවත් දා ගන්න බැහැ. 
ෙම්වාෙග් නාස්තිකාර ෙද්වල් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නාස්තිය ෙපන්වන එක  මෙග් යුතුකම 
ෙනොෙවයි. නමුත් මම කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තු  ෙසේවකයන්ට හිමි 
ෙද්වල් ලබා ෙදන්න කියලා. අෙප් පුස්තකාලය, අෙප් 
ෙභෝජනාගාරය, අෙප් හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, අෙප් භාෂා 
පරිවර්තකෙයෝ, ෙව්තධාරිතුමාෙග් කාර්යාලය යනාදී වශෙයන් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන සියලු ෙදනාටම හිමි වරපසාද, 
පහසුකම්, ඒ ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්න. එෙහම නැතිව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු  අඩපණ කර ගන්න බැහැ.   

ගරු අගාමාත තුමා ඉතාම ඕනෑ කමින් කාරක සභා කමය 
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ කාරක සභා කමය ෙගන එනවා නම්, 
ෙම් වරපසාද කිසිවක් අෙහෝසි ෙනොෙකොට ලබා දිය යුතුයි කියලා 
අපි ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. ෙම් අන්තිම පැෙය්- even at the last 
hour, I am appealing to you to give these benefits to the 
employees who have been enjoying them over the years. Do 
not deprive them of these benefits. මට හුඟක් ෙද්වල් කියන්න 
තිබුණත්, මීට වඩා කාල ෙව්ලාව ගන්ෙන් නැහැ.  පාර්ලිෙම්න්තු 
කමය ෙවනස් කිරීම, ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීම, කාරක සභා කමය 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒම වැනි කටයුතු කෙළොත් එය ඉතාම 
වැදගත් ෙවනවා.   

ෙරෝසි ෙසේනානායක හිටපු මන්තීතුමිය ගැනත් මම කියන්නයි 
හිටිෙය්. ඇය කාන්තා මන්තීතුමියන් ෙවනුෙවන් විශාල ෙසේවාවක් 
කරපු ෙකෙනක්. ඒ ගැන දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා මා සමඟ 
එකඟ ෙවයි. අද එතුමිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැහැ.  Hon. Dayasiri 
Jayasekara, I am just mentioning this to you. ඊෙය් පුවත් 
පතක මුල් පිටුෙව් පළ ෙවලා තිබුණා, එතුමිය ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් 
නඩුවක් දාලා තිෙබනවා කියලා, එතුමියෙග් ඡන්ද පතිඵල වැරැදියි 
කියලා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Dinesh Gunawardena, please wind up now.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
I am also in support of her and Hon. Jayasekara, you 

also should support her in order to see that the 
Department of Elections does not come up with incorrect 
information. It should be taken up. It is up to me to say 
this because the Judges of the Supreme Court will not 
speak. It is up to me from Parliament to say, “Dispose of 
this petition. Go into the matter. Do not delay it.”  The 
Supreme Court should take up all these matters and 
dispose of  them with a judgment that will be everlasting 
in the Parliamentary system of our country.  

Thank you. 
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Order, please! The Sitting is suspended till 1.00 p.m. 

 
රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                        

අ. භා.1.00ට නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් 
නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00  மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள்.   

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES in the Chair. 

 
[1.00 p.m.] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර්ධන හා 
කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - சுற் லாத் ைற அபிவி த்தி 
மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)  
(The Hon.  John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development and Christian Religious Affairs) 
Mr. Deputy Chairman, we witnessed this morning the 

presentations that were made by His Excellency the 
President and the Hon. Prime Minister. අද දිනෙය්දී ෙමම 
විවාදයට සම්බන්ධ වී අදහස ් දැක්වීමට මටත් අවස්ථාවක් ලැබීම 
සම්බන්ධව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවුරුදු 37ක් පමණ අඛණ්ඩව 
මන්තීවරෙයකු හැටියට ෙසේවය කළ මා ඇත්ත වශෙයන්ම සතුටට 
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පත් ෙවනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා එම ධුරයට පත් වුෙණ්, අෙප් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නිර්මාණයක් හැටියටයි. අෙප් 
අගමැතිතුමා, අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු මන්තීවරුන් හා 
සංවිධායකවරුන් තමයි, කැපවීෙමන් වැඩ කරලා එතුමා එම 
තනතුරට පත් කෙළේ. අද එතුමා ෙබොෙහොම අවංකව සඳහන් කළා, 
එතුමාෙග් සියලු බලතල එතුමා පරිත ාග කළ ආකාරය පිළිබඳව 
වාෙග්ම එතුමාෙග් ඒ බලතල තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් 
කළ ආකාරය පිළිබඳව. දැන් ෙමතැනදී අපිට ෙත්රුම් ගන්න 
තිෙබන්ෙන්, වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කිරීමට එතුමා කර තිෙබන පරිත ාගය ගැනයි. එතුමා 
අද ජාත න්තරෙය් පසාදයට ලක් වී තිෙබන බවත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ෙපනුණා. එතුමාම සඳහන් කළා, එතුමා පසු ගිය 
දිනවලදී සහභාගි වූ ජාත න්තර සම්මන්තණවලදී, එදා අෙප්                      
ශී ලංකාවට වැඩි සැලකිල්ලක් ෙනොදැක්වූ ජාත න්තර නායකයන් 
එතුමා පිළිෙගන, එතුමා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් 
මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරමින්, ඒ වාෙග්ම සියලු පාර්ශ්වයන් 
ඒක රාශි කර ගනිමින් ජාතියක්, ජම්මයක් ෙනො බලා ෙම් රට 
එකමුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව එතුමාට දැක්වූ පසාදය ගැන. 
According to the information I have, the international 
community and the world leaders are now contemplating in 
recommending His Excellency the President for the Nobel 
Peace Award for 2016 which is to be considered, I think, in 
the course of this year. I am quite confident that he is the 
most suitable leader who could be considered for this Award. 
පිට රටවල ඉන්නා අෙප් තානාපතිවරුන් ෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්න 
කටයුතු කළ යුතුයි කියන එකයි මෙග් මතය. එපමණක් ෙනොෙවයි, 
ෙම් රෙට් ඉන්නා ඒ රටවල තානාපතිවරුත් ෙම් පිළිබඳව 
උනන්දුවක් දක්වා ෙම් අවස්ථාව ලබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතුයි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මෙග් දැනීෙම් හැටියට ෙම් තරම් 
සුදුසු රාජ  නායකෙයක් ෙම් යුගෙය් බිහි ෙවලා නැහැ. 
විෙශේෂෙයන්ම 2015 අවුරුද්ෙද්. ෙපර අවුරුදුවල විවිධ රාජ  
නායකයින්ට  ෙනොෙබල් සාම ත ාගය ලැබුණු බව අප දන්නවා. 
එෙහම නැත්නම් ෙද්ශපාලනෙය් නිරත වුණු ෙහෝ රටට ෙසේවය කළ 
උදවියට එම ත ාගය ලැබුණු බව අපි දැක්කා. නමුත් ලබන 
අවුරුද්ෙද් ෙම් ෙනොෙබල් සාම ත ාගය ලැබීමට සුදුසුම රාජ  
නායකයා අෙප් අතිගරු ජනාධිපති, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමාය කියා මා හිතනවා. ඒ අනුව අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශි 
ෙවලා එතුමාට එය ලබා දිය යුතුයි, එෙහම නැත්නම් එය ලබා 
ගැනීමට කටයුතු කරන්න වුවමනායි කියා මා හිතනවා. ඒකට ඒ 
රටවල ඉන්නා අෙප් රෙට් තානාපතිවරුන් වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
ඉන්නා ඒ රටවල් නිෙයෝජනය කරන තානාපතිවරුත්  කටයුතු කළ 
යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නිවාස 
සංකීර්ණයයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් නිවාස සංකීර්ණයක් 
පිළිබඳව මම ඒ කාලෙය් විපක්ෂෙය් සිටින විට හිටපු 
කථානායකතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව ඒ සඳහා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට එහායින් ජයවර්ධනපුර ඉස්පිරිතාලයට යන පාර 
ආසන්නෙය් තිෙබන සුදුසු ස්ථානයකින් භූමි භාගයකුත් ෙතෝරා 
ගත්තා. ඒ නිවාස සංකීර්ණය හදන්න කැබිනට් අනුමැතියකුත් 
එවකට ලබා දීලා තිබුණා. එෙහම නැත්නම් විකල්පයක් හැටියට 
තිබුෙණ්, දැනට පාවිච්චි කරන නිවාස සංකීර්ණය ඉවත් කර එතැන 
තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් සාදා දීමයි. එම නිවාස සංකීර්ණය 
ෙබොෙහොම අබලන් ෙවලා, මනුෂ  වාසයකට නුසුදුසු තත්ත්වයකයි 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මාදිෙවල තිෙබන ඒ නිවාස සංකීර්ණය ඉවත් 
කර ෙම් මන්තීවරුන්ට එතැන තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් හදලා දිය 
යුතුයි. එය අවශ  ෙදයක්. අෙප් ඇමතිවරුන්ට නිල නිවාස හම්බ 
ෙවනවා; නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන්ට හම්බ ෙවනවා. නමුත් 
මන්තීවරුන්ට නිල නිවාසයක් නැති නිසා කලට ෙව්ලාවට 

පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න බැරි තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම අද තිෙබන වාහන තදබදයත් එයට ෙහේතුවක් වී 
තිෙබනවා. අගමැතිතුමාත් පිළිගත්තා, කවුරුත් පිළිගත්තා, ෙම් 
පශ්නය නිසා මන්තීවරුන්ට කල ට ෙව්ලාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
එන්න බැරි වී තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
සංකීර්ණය හදපු මිට්සුයි සමාගම සූදානෙමන් හිටියා, ඒ නිවාස 
සංකීර්ණය ඉදිකරන්න. මම දන්ෙන් නැහැ, ජපන් රෙටන් ඒකට ඒ 
ෙවලාෙව් ආධාර ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණාද කියලා. නමුත්        
මම විශ්වාස කරනවා, ෙම් කාරණය සඳහා අපට පහසු ණයක්    
ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 
තමුන්නාන්ෙසේත් දැන් ෙම් කණ්ඩායෙම් ඉන්න වග කිව යුතු 
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම ඔබතුමාට කියනවා, ෙකොෙහොම හරි 
ලබන අවුරුද්ෙද් ෙම් ව ාපෘතිය ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා. අගමැතිතුමා කිව්ෙව් කාර්යාල සංකීර්ණයක් කියලා. මම 
කියනවා, කාර්යාලවලින් එහා ගිය apartment එකක් හදන්න  
ඕනෑ කියලා. මන්තීවරුන් එකසිය ගණනක් තමයි ඉන්ෙන්. 
ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ  ඇමතිවරුන් 60ක්, 70ක් විතර ඉන්නවා. 
ඒ නිසා ෙම් මන්තීවරුන්ට ෙම් කටයුත්ත ඉටු කර ෙදන එක අෙප් 
යුතුකමක් හැටියට මම සලකනවා.  

ෙදවැනි කාරණය, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු වීම පිළිබඳව 
අපි අෙප්  පසාදය අගමැතිතුමාට පුද කරනවා. එතුමාෙග් 
සංකල්පයක් අනුව තමයි ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු වීම 
සිදු කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙකොමිසම ස්වාධීන ෙවන්න 
ඕනෑ. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව ස්වාධීන ෙවන්නත් ඉස්සර 
ෙවලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා පසු ගිය මැතිවරණ ෙදෙක්දීම 
ෙබොෙහොම සාධාරණව කටයුතු කළා. විවිධ බලපෑම් තිබුණත්, 
ඒවාට යටත් ෙවන්ෙන් නැතුව එතුමා නියම පතිඵලය ජනතාවට, 
රටට ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් එතුමාට පසාදය 
පළ කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනක් ෙකොමිෂන් සභාවලිනුත් අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා, කිසිම බලපෑමකට යටත් ෙවන්ෙන් නැතුව, 
දීලා තිෙබන වග කීම ඉටු කරන්න කියලා. මම දිගට කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.  

අවසාන වශෙයන්, පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු කියාකාරීව, කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට මාෙග් පසාදය 
පුද කරන්න මම කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම මහ ෙල්කම්තුමාෙග් 
ඉඳලා නිෙයෝජ  ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කමිටු භාරව ඉන්න නිලධාරි  
මහත්වරුන්ෙග්ත්, ෙම් සභාව ඇතුෙළේ කටයුතු කරන කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාෙග්ත් කියා කලාපය ගැන අපි පශංසා 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොන ෙසේවක අඩු පාඩුව තිබුණත්, අෙප් 
අවශ තාවලදී හැම ෙවලාෙව්ම කිසිම අඩු පාඩුවක් ෙනොතියා ඒ 
අය ඒ කාර්යය ඉටු කළා. ෙම් අවුරුද්ද අවසාන වන අවස්ථාෙව් 
මැති ඇමතිවරුන් හැටියට අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, ඒ අයෙග් 
ෙසේවය අගය කරන්න. ඒ වාෙග්ම ඒ අයට ලැබිය යුතු යමක් 
ඇත්නම්, ඒවා ෙනොපිරිෙහලා ලබා දීම යුතුකමක් කියන එක මම 
මතක් කරනවා.  

ෙම් වැය ශීර්ෂය ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂයක්. ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය් රන් අකුෙරන් ලියැෙවනවා, ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් අවශ තා ඉටු කිරීම සඳහා අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, 
අගමැතිතුමාත් එතුමන්ලාෙග් සියලු බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා 
දීලා කටයුතු කිරීම. ජනාධිපති ධුරෙය් තිබුණු බලතල 
ජනාධිපතිතුමා අතට අර ෙගන කටයුතු කරන්ෙන් නැතුව, 
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඒ බලතල 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා දීම අගය කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 
ස්තුතියි.    
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[අ. භා. 1.10] 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා (කීඩා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர - விைளயாட் த் ைற 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara - Minister of Sports) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, 2016 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත්, ඒ 
වාෙග්ම ෙකොමිෂන් සභා, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළු ආයතන 
ගණනාවක වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ ෙවන්න 
ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම කියන්න 
කැමැතියි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා පසු ගිය ජනවාරි 08 වැනිදා පත් වුණාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් 
බිහි වූ ඉතාම සරලම ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් එතුමා නම් කිරීම 
සාධාරණයි කියලා. අද එය ෙම් රෙට් ඉන්න සියලු ෙදනාම 
පිළිගන්න කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
1978 වසෙර්දී විධායක ජනාධිපති කමය හඳුන්වා දුන්නා. එදා 
ඉඳලා අපි කිව්ෙව්,"ගැහැනියක් මිනිෙහක් කරන්නත්- මිනිෙහක් 
ගැහැනියක් කරන්නත් විතරයි බැරි, අෙනක් ඕනෑම ෙදයක් 
කරන්න පුළුවන් විධායක ජනාධිපති කමයක් තමයි ෙම් හදලා 
තිෙබන්ෙන්" කියලායි. ඒ හදපු විධායක ජනාධිපති කමය තුළ, පසු 
ගිය අවුරුද්ද දක්වාම ෙම් පත්වන විවිධ ජනාධිපතිවරුන් යටෙත් ඒ 
බලතල විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා අපි දැක්කා. ඒ 
අනුව, අය වැෙයන් විශාල ෙලස වියදමක් ලබා ගන්නා වැය ශීර්ෂය 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වැය ශීර්ෂය බවට පත් ෙවන තත්ත්වයකුයි 
තිබුෙණ්. 2014 වසෙර් ෙම් සඳහා වියදම රුපියල් බිලියන 1,652ක්. 
ෙම් මුදල ෙවන් කරලා තිබුණා, එවකට හිටපු අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් යටෙත් තිබුණු අමාත ාංශ වන ආරක්ෂක 
අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 2,830ක්; මුදල් අමාත ාංශයට 
රුපියල් ෙකෝටි 11,600ක්; මහා මාර්ග, වරාය නාවික 
අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 1,440ක්;  නීතිය හා සාමය පිළිබඳ 
අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 530ක්; විෙශේෂ වියදම් විධියට 
රුපියල් ෙකෝටි 100ක් ෙලසත් ගත්තාම සමස්ත දළ වියදෙමන් අය 
වැය සියයට 62ක පතිශතයක් අමාත ාංශ කිහිපයකට ලබා දුන්නා.  

ෙමවර අය වැෙයන්, 2016 වර්ෂය වන විට අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා යට ෙත් පවතින අමාත ාංශ වන 
ආරක්ෂක අමාත ාංශයය රුපියල් ෙකෝටි 3,060ක්, මහවැලි 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 690ක්, විෙශේෂ වියදම් 
සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 100ක් තිබුණු එක විෙශේෂ වියදම් රුපියල් 
ෙකෝටි 23 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා.  ඒ අනුව, ෙම් අමාත ාංශ 
ෙදකක් සහිත ජනාධිපති කාර්යාල සහ තවත් ආයතන 
ගණනාවකට ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්  සමස්ත අය වැෙයන් ෙවන් 
කරන මුදලින් සියයට 12ක පමාණයක්. ඒක ඉතාම ෙගෞරවෙයන් 
අපි සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අෙප් 
රෙට් පජාතන්තවාදය ගැනයි. අපි කල්පනා කරන්ෙන්, අෙප් රෙට් 
නීතිෙය් ආධිපත  පිළිබඳවයි. ෙම් කියාදාමය නිවැරැදිව කරන තාක් 
දුරට ආණ්ඩුවක් පවතිනවාද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව අපට 
හිතා ගන්න පුළුවන්. බලහත්කාරෙයන්, තර්ජනෙයන් ආණ්ඩු 
කරෙගන යන්න ඕනෑ කියලා, පුද්ගලයන් අභිවන්දනය කරන්න 
යන කියාදාමය ෙවනුවට, රෙට් ජනතාවෙග් නිදහස, 
පජාතන්තවාදය රටක් විධියට අපට විශාල වශෙයන් දැෙනමින් 
තිබුණු කාල වකවානුවක් අපි පසු කළා. මම හිතන්ෙන්, 1978 
වසෙර් ඉඳලා අපි ඒ කාල වකවානුව අත්දැක්කා. වර්තමාන 
ජනාධිපතිවරයා විධියට  ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
තමන්ෙග් බලය අත් හරින ෙකෙනක් විධියට, පසු ගිය දිනක 
තිබුණු කැබිනට් මණ්ඩලයට එතුමා විසින් ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. 
ඒ තමයි  විධායක ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි 
කරන්න ෙගන ආ ෙයෝජනාව. එතුමාෙග් එම ෙයෝජනාව 
සම්බන්ධව ඉතා ඉක්මනින් කියා කරන්න අවශ  කරන කමිටු පත් 
කිරීම සහ අදාළ කාරණා ටික කියාත්මක කරන්න කියා කැබිනට් 

මණ්ඩලයටත් ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමාටත් භාර දුන්නා. අපි 
ඉතා ඉක්මනින්ම ඒ කාර්ය භාරයටත් අත ගැසිය යුතුයි.  

එතුමා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියපු කාරණයක් 
තමයි,"ජනාධිපතිවරයා විධියට 2020 අවුරුද්ෙදන් පසුව ඉන්න 
මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ" කියන කාරණය. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අපටත්, කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, ඒ වාෙග්ම                        
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ ම කාරක සභාවටත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව එතුමා පකාශ කළා. පසු ගිය දිෙනක ෙම්ක වැරැදි 
විධියට පාවිච්චි කරලා පත්තෙර්ක දාලා තිබුණා,"එතුමා අගමැති 
විධියට ආපහු මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් ෙවන්න හදනවා" කියලා. 
ඒකත් එතුමා විසින් සම්පූර්ණෙයන් පතික්ෙෂේප කළා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ෙබොෙහොම පැහැදිලිව එතුමා පකාශ කළා, විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන බවටත්, එතුමාෙග් ධුර කාලය 
අෙහෝසි වූ පසුව අනාගතෙය් දී එතුමා ෙද්ශපාලනෙයන් විශාම 
යන බවටත්. මම හිතන්ෙන්, ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි 
වතාවට තමයි ජනාධිපතිවරෙයක් එවැනි පකාශයක් කරලා 
තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් පතිරූපය විධියට, ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විධියට තමයි එතුමා ඒ කියාදාමය ඒ අයුරින් 
සිදු ෙවන බවට පකාශ කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අපි දන්නවා, ජනාධිපති ධුරෙය් ඉන්නෙකොට ජනාධිපතිවරයා 
ෙකොයි තරම් ෙහොඳ වුණත් වැඩක් නැහැ කියලා. ෙමොකද, පශ්නය 
තිෙබන්ෙන් වෙට් එකතු ෙවන පිරිස් නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් 
කමය දූෂිත තත්ත්වයට පත් වීමයි. ඉතිහාසෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිවරු ගණනාවක් තුළින් අපි ඒක දැක්කා. ඒ නිසා ෙකොයි 
තරම් ෙහොඳ ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් පුටුෙව් ඉඳගත්තත් ෙම් කමෙය් 
තිෙබන වැරැද්ද, එෙහම නැත්නම් දූෂිත තත්ත්වය තුළ විශාල 
පශ්න ගණනාවකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ඒ 
ගැන අවෙබෝධ කරෙගන තමයි අද ෙම් කියාදාමය ආරම්භ කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

උදාහරණයක් විධියට, දකුණු අපිකාෙව් ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා 
මැතිතුමා ඒ රෙට් තිබුණු වර්ගවාදයට එෙරහිව නිදහස් සටන 
ෙවනුෙවන් කරපු කියාකාරකම්වලට අනුව එතුමාට තමන්ෙග් 
ජීවිත කාලෙයන් අවුරුදු 26ක් හිෙර් ඉන්න සිදු වුණා. ෙනල්සන් 
මැන්ෙඩලා මැතිතුමා හිෙරන් නිදහස් ෙවලා ඇවිල්ලා දකුණු 
අපිකාෙව් ජනාධිපතිතුමා හැටියට පත් වුණාට පස්ෙසේ එතුමා කිසි 
විටක කිව්ෙව් නැහැ, "මම අවුරුදු 26ක් හිෙර් සිටියා. එම නිසා මට 
තව අවුරුදු 26ක් ෙම් රට පාලනය කරන්න ෙදන්න" කියලා. 
අවුරුදු 26ක් හිෙර් ඉඳලා, අවුරුදු 4ක් ජනාධිපති ධුරය දරලා, 
තමන්ෙග් රට නිවැරැදි තැනට ෙයොමු කරලා එතුමා විශාම ලබා 
ෙගන එළියට ගියා.  

අපි දන්නවා, මහත්මා ගාන්ධි මැතිතුමා. එතුමා ඉන්දියාෙව් 
නිදහස ෙවනුෙවන් මහා දැවැන්ත අරගලයක් කරලා 1947දී 
නිදහස ලබා ගත්තා. එතුමා ෙලෝකෙය් රටවලට ගිහින් දැවැන්ත 
වැඩ ෙකොටසක් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉතාම අඩු කුලෙය් අය 
අඳින ඇඳුමක් ඇඳෙගන තමයි එතුමා තමන්ෙග් ව ාපාරය ෙගන 
ගිෙය්. ඉන්දියාවට නිදහස ලැබුණාට පස්ෙසේ එතුමාට ඉල්ලීම් 
ගණනාවක් ආවා, අගමැතිවරයා විධියට පත් ෙවන්න කියලා. 
එතුමා අම්ෙබත්කාර් මැතිතුමා ෙගන්වා, ඉන්දියාව ෙලෝකෙය් 
තිෙබන දැවැන්තම පජාතන්තවාදී රාජ යක් විධියට ඉන්දියාෙව් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව එතුමා ලවා සකස් කරවා ෙගන, රෙට් 
පාලනය ෙවනත් පුද්ගලයන්ට භාර දීලා එතැනින් ඉවත් ෙවලා 
ගියා. ෙම්වා තමයි ෙම් ෙලෝකය ඇතුෙළේ අපි දැකපු පජාතන්තවාදී 
ගුණාංග.  

මා කියන්න කැමැතියි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
එදා ආණ්ඩුෙවන් එළියට ගිහින් ජනාධිපතිවරයා විධියට පත් 
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ෙවලා, අද එතුමාට තිෙබන බලය නැති කර ෙගන ෙම් රෙට් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය පවරන ඉතාම කමානුකූල වැඩ 
පිළිෙවළකට තමයි අත ගහලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  

 2004 ඉඳලා මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකු විධියට 
ඉන්නවා. ජනාධිපතිවරෙයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
තමන්ෙග් වැය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන් පැවැත්ෙවන විවාදයට 
සහභාගි වුණු පළමුවන වතාව ෙමයයි. ඒ විවාදය අහෙගන ඉන්න 
තරම් තත්ත්වයකට, සැහැල්ලු බවට, එෙහම නැත්නම් නිහතමානි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න පුළුවන් ජනාධිපතිවරයකු වශෙයන් 
එතුමා ඉතිහාසගත වනවාය කියන එකත් මා කියන්න කැමැතියි. 
තමන්ට තිෙබන විවිධ අභූත ෙචෝදනා ගැන ෙහෝ ෙවනත් 
පශ්නවලට ෙහෝ උත්තර ෙදන්න පුළුවන් විධියට එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන සිටියා. තමන්ෙග් 
ජනාධිපති ධුරය දරන කාලය තුළදීත් ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ 
කටයුතු කිරීම ගැන මා එතුමාට ෙගෞරව කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත ගැන මා කියන්න ඕනෑ. මට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය් 
අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අෙප් වර්තමාන කථානායක කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඒ 
පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත් කළ බව. ඒ අවස්ථාවලදී අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් විරුද්ධ වුණා. දැන් එතුමා 
පජාතන්තවාදය පිළිබඳව කථා කරන එක ගැනයි මා කල්පනා 
කෙළේ. මටත් ටිකක් දුක හිතුණා, ඒක කියන ෙකොට. ෙමොකද 
ෙහේතුව? ඒ කාලෙය් ඕනෑම ෙදයකට අපි නැඟිට්ටාම අපව 
ඉන්දවන්න, එෙහම නැත්නම් ඕනෑම ෙදයක් හරියි කියන්න එතුමා 
කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳව අපට නැවත කථා කරන්න අවශ  
නැහැ.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳවත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා කථා කරනවා මා දැක්කා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළා. එතැනින් පස්ෙසේ දැන් ෙම් 
යන්ෙන් ඒ සම්බන්ධෙයන් විවාදයක්. දැන් කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදය පැවැත්ෙවනවා. ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදෙය්දී 
තමයි, අපට තිෙබන පශ්න ගැන කථා කරන්ෙන්; විපක්ෂ 
මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් ලබා ගන්ෙන්. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට 
නුහුරු කාරණයක් වුණාට, ඉතිහාසෙය් ෙමය ෙවනස් වුෙණ් නැති 
වුණාට, අද අෙප් ආණ්ඩුවක් තුළ ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් කාරක 
සභා අවස්ථාෙව්දී ෙකෙරන විවාදවලින් තමයි අෙප් ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනා යම් විධියකට ෙවනස් වනවාද, නැද්ද කියන කාරණය 
පිළිබඳව අවශ  කටයුතු කරන්ෙන්. ඊට පස්ෙසේ මුදල් අමාත ාංශය 
විධියට අවසාන වශෙයන් තිෙබන සාකච්ඡාෙව්දී  මුදල් ඇමතිතුමා 
විධියට එතුමා ඒ ෙයෝජනා හා අදහස් ලබා ෙගන, අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් තිෙබන ෙයෝජනා නැවත ෙවනස් කළ යුතුද, නැද්ද, 
ඒවා ෙවනස් වුණාම ඒවාට අදාළ මුදල් ලැෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, 
ඒ මුදල් නැවත ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහන්ද කියන කාරණා 
පිළිබඳව වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ තමයි අෙප්  අය 
වැය විවාදය අවසන් වන්ෙන්. අවුරුදු 25ක්, 30ක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
හිටපු මන්තීවරෙයකු විධියට දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අය 
වැය විවාදය අවසන් වන කල් ඉන්ෙන් නැතුව, ෙම් විවාදෙයන් 
සියල්ල අවසන් වනවාය කියලා හිතන එක ගැන මා කනගාටු 
වනවා.  

අද මුදල් ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා ෙනොෙවයි,                
අෙප් විවිධ අදහස් තිෙබනවා. අපි අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු                      
මන්තී කණ්ඩායමත් සමඟ සාකච්ඡා කළා. එතුමන්ලාෙග් අදහස් 
ෙමොනවාද කියා ජනාධිපතිතුමා විමසුවා. එතුමන්ලාත් අදහස්, 
ෙයෝජනා විශාල සංඛ ාවක් ෙගනාවා. 

අපිටත් ෙම් අය වැය පිළිබඳව විවිධ පශ්න සහ ගැටලු 
තිෙබනවා. අපි ඒවා සාකච්ඡා කර තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තු 
පජාතන්තවාදය කියන්ෙන්, අපි පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුළත කරන 
සාකච්ඡාවල නිවැරදි පිළිතුරු ටික නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් 
සම්මත කර ෙගන යෑමයි. 

අද වාහන බලපතය සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන 
පශ්නය පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනාම, අති බහුතරයක් මන්තීවරු 
දරන්ෙන් එකම මතයක්. ඒ නිසා උද්ෙඝෝෂණවලට යන කියාදාමය 
අද කියාත්මක වුණාට, ඊට ෙපර ඉතාම කමානුකූල විධියට වාහන 
බලපත සම්බන්ධවත්, ඒ වාෙග්ම විවිධ ගැටලු පිළිබඳවත් සාකච්ඡා 
කර ඉතාම ඉක්මනින් නිවැරදි තීන්දුවක් ලබා දීමට කටයුතු 
කරනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න 
කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන ආයතනවල කාන්තා 
නිෙයෝජනය සියයට 25 දක්වා වැඩි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව 
අපි පසු ගිය කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී සාකච්ඡා කර සම්මත 
කරගත්තා. ඒ අනුව ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට ගාමීය 
මට්ටෙම් පළාත් පාලන ආයතනවල ඉඳලා සියයට 25ක කාන්තා 
නිෙයෝජනයක් ඇති වන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් අපි දැන් සකස් 
කර  තිෙබනවා. 

 ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් පනත මඟින් පැහැදිලිවම රාජ  
ආරක්ෂාවට බාධා ෙනොවන පරිදි, රාජ  ආරක්ෂාවට අහිතකර 
ෙනොවන පරිදි ජනතාවට සියලු ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය 
ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අපි සකස් කරනවා. මම කියන්න 
කැමැතියි, අපි COPE එෙක් නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට -සාමාජිකෙයෝ 
විධියට- පසු ගිය කාල වකවානුවල සමහර අමාත ාංශවල, 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල පශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙකොට මතු 
වුණු සමහර ෙයෝජනා, එෙහම නැත්නම් සමහර ෙතොරතුරු 
දැනගන්න කිසිම අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරු විධියට අපට ඒ අවස්ථාව අහිමි ෙවලා තිබුණු යුගයක් 
අපි දැක්කා. නමුත් අපි ඉතිහාසෙය් තිබුණු සියලු ෙද්වල් ගැන කථා 
කරනවාට වැඩිය අපි අනාගතෙය්දී ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියා 
වර්තමානෙය්දී කල්පනා කර ඉස්සරහට යා යුතුයි කියායි මම 
විශ්වාස කරන්ෙන්. ඒ නිසා අපට වුවමනා ෙවලා තිෙබන 
පජාතන්තවාදය, අපට, ෙම් රටට වුවමනා ෙවලා තිෙබන                
නීතිෙය් ආධිපත , පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පජාතන්තවාදය ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සියලු ෙතොරතුරු කථා කර එළියට ගිහිල්ලා 
නැවත එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් යුගය, ඒ වාෙග්ම 
ගහ මරාගත් පක්ෂ ෙදකක් එකට එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් කරන 
යුගය දැන් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියාදාමය 
අමාරු වුවත්, අසීරු වුවත්, අමිහිරි වුවත්, අපට ඒ කියාදාමය තුළින් 
ඉස්සරහට යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක ඇති කර දුන්ෙන් 
අෙප් රෙට් ජනතාවයි. ඔවුන් ලබා දුන් ඡන්ද පතිඵලය තුළින් කිසිම 
ආණ්ඩුවක් හදන්න පමාණවත් බලයක් දීලා තිබුෙණ් නැහැ. ඒ තුළ 
තමයි ෙම් එකතුවීම කරන්න අපට සිද්ධ වුෙණ්. විවිධ මතවාද 
තිෙබන්න පුළුවන්. විවිධ අදහස් තිෙබන්න පුළුවන්. විවිධ ෙචෝදනා 
හා ෙයෝජනා තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, ගහ මරාගත් පක්ෂ 
ෙදකකට අද එකට එකතු ෙවලා ආණ්ඩුවක් අරෙගන යන්න              
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට නායකත්වය ෙදන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාත්, අෙප් අගමැතිතුමාත් ඉතාම බුද්ධිමත් ෙලස 
කටයුතු කරනවා වාෙග්ම විවිධ පශන්වලදී ෙනොසැලී කියාත්මක 
කරන වැඩ පිළිෙවළ තුළ අපට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්කම ලැබී 
තිෙබනවාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. 

විෙශේෂෙයන්ම අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාව පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට, පසු ගිය කාල 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වකවානුෙව් අවුරුදු පහක්ම එම ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්තා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැහැ. අද දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා, "සමහර වාර්තා ඉදිරිපත් කර නැහැ." 
කියා. මම සමහර ඒවා පරීක්ෂා කර බැලුවා, සමහර ෙකොමිෂන් 
සභා අලුතින් පිහිටවපු ෙකොමිෂන් සභායි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, please wind up now. 
 
ගරු දයාසිරි ජයෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர) 
(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මට තව එක විනාඩියක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසම වෙග් ආයතන 
ගැන අලුතින් හිතන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්. සමහර ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. නමුත් සමහර 
ආයතනවල දළ සටහන් කිහිපයක් අපට ලැබී තිබුණා. ඒ පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම මම කියනවා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසෙම් හිටපු සභාපතිවරෙයක් එම ෙකොමිසෙම් 
ඉඳෙගන දිවුරුම් ෙපත්සම්වලට අත්සන් කළා නම්, ඔහු පසු ගිය 
කාල වකවානුෙව් සිටියා නම් අල්ලස් ෙකොමිසමට ෙදයියන්ෙග්ම 
පිහිටයි කියා. ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, අලුත් කමෙව්දයන්ට 
අනුව නිවැරදි විධියට වැඩ කරන අය අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම තුළත්, ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව 
තුළත් ඉන්න බව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මහින්ද ෙද්ශපිය මැතිතුමා 
අලුත් ෙකොමිෂන් සභාවක් විධියට විශාල වැඩ ෙකොටසක් පටන් 
ගන්න කටයුතු කරාවි. ඉතිහාසෙය් පසු ගිය මැතිවරණ ෙදක ෙමොන 
පක්ෂය ජයගහණය කළත්, ෙමොන පක්ෂය පරාජය වුණත් එතුමා 
තමන්ෙග් බලය අතට අරෙගන නිවැරදි මැතිවරණ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයක් විධියට ෙසේවය කිරීම පිළිබඳව මා එතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කාරණයත් පකාශ කරනවා. තවත් 
ෙකොමිෂන් සභා ගණනාවක් ෙම් ෙගොඩට ඇතුළත් ෙවලා 
තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව විශාල වැඩ 
ෙකොටසක් කර තිෙබනවා. ශිෂ  අරගලයකට පහර දුන් ෙපොලිස් 
නිලධාරින් පිළිබඳව ෙසොයා බලන ෙකොමිසමක් ලංකා ඉතිහාසෙය් 
පළමුවැනි වතාවට තිබුණා නම්, මා හිතන විධියට, ඒ ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවයි. අපි විශ්වවිද ාල කාලෙය් ඇති 
ෙවන්න ගුටි කාලා තිෙබනවා. අපි ඊට පසුවත් ගුටි කාලා 
තිෙබනවා. මෙග් වාහනය රෑ 7.00ට විතර කුඩු කළා, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා එළියට ගන්න කියා  පහන් දල්වලා අපි 
එළියට ගිය ෙවලාෙව්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොරැල්ල ෙපොලීසිෙය් 
entry එකක් දාලා, ඒ entry එක විභාග කරන්න අද වන තුරුත්, 
ෙම් වන තුරුත් -තවමත්- බැරි වුණා. ෙම්ක තමයි ඇති ෙවලා 
තිබුණු තත්ත්වය. මා හිතන විධියට, පළමුවැනි වතාවටයි, ශිෂ  
අරගලයකට පහර දුන් සිද්ධියක් පිළිබඳව ෙකොමිෂන් සභාවක් 
විසින් ෙසොයා බැලුෙණ්. ඒ වාෙග්ම තවත් ඝාතන කීපයක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට එෙරහිව තිෙබන ෙචෝදනා 
පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කර තිෙබනවා. එතැන ෙදපැත්තක් 
තිෙබනවා. මා එයත් කියන්න කැමැතියි. ෙපොලීසිය, එක් 
පැත්තකින් නීතිය ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරනවා වාෙග්ම, 
අෙනක් පැත්ෙතන්, තමන්ෙග් බලය ෙකොයි තරම් පමාණයකට 
පාවිච්චි කරනවාද කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. එක 

පැත්තකින්, තිෙබන උද්ෙඝෝෂණ මැඩ පවත්වන්නත් ඕනෑ 
ෙපොලීසියයි; සාමය ආරක්ෂා කරන්නත් ඕනෑ ෙපොලීසියයි. අෙනක් 
පැත්ෙතන්, ඒවා කරන්න ගිහිල්ලා ෙකොෙහන් හරි කට්ට පැනපු 
ෙවලාවට ඒකට වග කියන්නත් ඕනෑ ෙපොලීසියයි. ෙම්ක තමයි අද 
ඔවුන්ට අත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම. අපි ෙම් සියල්ල ගැන 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අය වැය කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් ෙම් ආයතන පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම ගැන 
විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ ෙවමින්, මට කාලය ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon.  (Dr.). Rajitha Senaratne, please. You have 15 

minutes.  

 
[අ.භා. 1.28] 

 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ , 
ෙපෝෂණ හා ෙද්ශීය ෛවද  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
சுகாதாரம், ேபாசைண மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health, 
Nutrition and  Indigenous Medicine)  
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම ෙබෙහවින් සන්ෙතෝෂ 

ෙවනවා ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන. 
මා හිතන විධියට, මට මතක ඇති කාලයකදී මා ෙම් ජනාධිපති 
වැය ශීර්ෂයක් ෙවනුෙවන් කථා කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරුන් අතර 
පළමුවැනි ජනාධිපතිවරයා ෙලස සිටිෙය් අෙප් දිවංගත අතිගරු 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයායි. එතුමා තමයි විධායක ජනාධිපති 
කමය ෙගනාෙව්. ෙබොෙහොම වංශාධිපති පවුලකින් ආපු, එදා 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඔබින, ෙම් රෙට් ධෙන්ශ්වර පන්තිය 
නිෙයෝජනය කරන එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා වශෙයන් 
එතුමා ජනාධිපති වුණා. එතුමාෙගන් පසු ෙම් රෙට් ජනාධිපති 
ධුරයට පත් වුෙණ් දිවංගත රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්මයායි. එතුමා 
සැබෑ නිර්ධන පන්තිෙයන් ආපු ජනාධිපතිවරෙයක්. එතුමා ආෙව් 
සාංචිආරච්චි වත්ෙත් ෙත් කඩයක ෙත් විකුණපු කාන්තාවකෙග් 
දරුවා වශෙයනුයි. දහම් පාසල් ගිහිල්ලා, දහම් පාසෙල් ඉඳලා 
සුචරිත ව ාපාරයත් අරෙගන එතුමා රජ ෙගදරට ආවා. ඒ 
ආකාරයට, නාගරික කම්කරු පන්තිෙය් පවුලකින් ආපු ෙකෙනක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් ජනාධිපති ධුරයට 
පත් වුණා.  

ඊට පසු ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත් වුෙණ් ඩී.බී. විෙජ්තුංග 
මහත්මයායි. එතුමා, ෙගොවි පවුලකින් ආපු, ෙගොවිතැන් කරන 
අතෙර් ඇමතිකම් කරපු අවිහිංසාවාදි ජනාධිපතිතුෙමක්. ඇත්තටම 
ෙම් පන්තිමය ව හය දිහා බැලුවාම, රණසිංහ ෙපේමදාසලා, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංගලා බිහි ෙවන්න ඕනෑ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුයි; 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ෙම් රටට ෙගනාපු ඒ සමාජ විප්ලවය 
තුළිනුයි. ටයි ෙකෝට් ගලවලා, ෙරද්ද බැනියම ඇඳලා, ෙම් රෙට් 
ෙපොදු මහ ජනතාවට එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදොරවල් ඇරලා, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, සභා ගර්භයට ෙම් රෙට් ජනතාවට එන්න 
ඉඩ ලබා දුන් බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් පක්ෂෙයන් තමයි ඒ 
අය බිහි වන්න තිබුෙණ්. නමුත් ඉතිහාසෙය් සරදම තමයි, ෙම් රෙට් 
ධෙන්ශ්වර පන්තිෙය් නිෙයෝජිතයාය කියපු, ෙකොම්පෙදෝරු 
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ධෙන්ශ්වර පන්තිෙය් නිෙයෝජිතයාය කියපු, අධිරාජ වාදෙය් 
නිෙයෝජිතයාය කියපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් 
කම්කරු පවුලකින්, ෙගොවි පවුලකින් ජනාධිපතිවරුන් රජ ෙගදරට 
ඒම. ෙම්ක තමයි ෛදවෙය් සරදම.  

ඇයි එය එෙහම සිදු වුෙණ්? බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් 
අභාවෙයන් පස්ෙසේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පවුල් ෙද්ශපාලනයට 
ගියා. බණ්ඩාරනායක පවුලට හැෙරන්නට ෙවනත් කාටවත් ඒ 
අයිතිය ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ පක්ෂෙය් පීඩිත පන්තිෙය් සිටි 
ෙත්මිස්ලාට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට යන්න සිදු වුණා. ෙම්ක තමයි 
ඉතිහාසය. ඊට පසුව ඒ පවුල් ෙද්ශපාලනය අවසන් ෙවලා 
මැදමුලෙනන් තවත් පවුලක් ආවා. ඒ පවුල් ෙද්ශපාලනය යටෙත් 
අර කමය තවත් ඉදිරියට ගියා. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
අර්බුදය ෙමොකක්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තිෙබන අර්බුදය 
ෙමොකක්ද? 1960 ඉඳලා අන්න ඒ පවුල්වාදයට පුරුදු පුහුණු වූ සිත, 
අවුරුදු 50කට වඩා -ශත වර්ෂයකින් භාගයකට වඩා- වැඩි 
කාලයක් පවුල් ෙද්ශපාලනයට, රදල ෙද්ශපාලනයට, වැඩවසම් 
ෙද්ශපාලනයට පුරුදු වූ සිත එයින් නිදහස් කර ගැනීමට බැරි 
තත්ත්වය තමයි, ෙගොවි පවුලකින් ආපු, ඩී.බී. විෙජ්තුංග කුලෙයන් 
ආපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන වැනි සරල, අවිහිංසාවාදි පුද්ගලයකුට 
තිෙබන ෙනොකැමැත්ත. එතුමා  එය ඊෙය් - ෙපෙර්දා පකාශ කරලා 
තිබුණා. අද බලන්න, එහි පතිඵල. ෙමවැනි සරල ෙගොවි 
නායකෙයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් පළමුවැනි වතාවටයි ෙම් 
රජ ෙගදරට ආෙව්. ෛමතීපාල සිරිෙසේනලා ෙම් ජනාධිපති ධුරයට 
එන්න තිබුෙණ් අද ෙනොෙවයි, මීට ෙබොෙහෝ කාලයකට ෙපර ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයනුයි. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
ආෙව්.  

මීට කලින් සිටි ජනාධිපතිවරයාට සහ අද ජනාධිපතිවරයාට අය 
වැය තුළින් ෙවන් කළ මුදල අපි සංසන්දනය කර බලමු. 2014 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට පුනරාවර්තන වියදම වශෙයන් රුපියල් 
මිලියන 4692.8ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් වතාෙව් කීයද? 2015 
වර්ෂයට අෙප් ජනාධිපතිතුමාට වැය වුෙණ් රුපියල් 
මිලියන1,724.2යි. 2014 වසෙර් ජනාධිපතිවරයාෙග් පාග්ධන 
වියදම කීයද?  රුපියල් මිලියන 5182.7යි. බිලියන 5කට වැඩියි. 
2015 අෙප් ජනාධිපතිතුමාෙග් පාග්ධන වියදම කීයද?  රුපියල් 
මිලියන 843.2යි. 2016ට ෙවන් කර තිෙබන මුදල කීයද? රුපියල් 
මිලියන 643.4යි. කලින් මුදෙලන් දහෙයන් එකයි. එකතුව 
ගත්තාම, ගිය අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිවරයාව සන්තර්පණය කිරීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 9875.5ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ෙම් 
අවුරුද්ෙද් ජනාධිපතිවරයාට රුපියල් මිලියන 2567.4යි. ලබන 
අවුරුද්ද සඳහා රුපියල් මිලියන 2394.7යි. හතෙරන් එකකටත් 
වඩා අඩුයි. හැබැයි, ෙදෙදනාම ජනාධිපතිවරු. ෙම්ක තමයි ෙවනස.  

ෙම් විතරක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් කාර්යාල පරිපාලන වියදම් 
ගත්ෙතොත්, උත්සව, රැස්වීම් සංවිධානය කිරීමට 2014 වියදම 
කීයද? රුපියල් මිලියන 335,835,251.20යි. ෙම් අවුරුද්ෙද් වියදම 
කීයද? රුපියල් මිලියන 34යි ලක්ෂ 767 යි ගණනක්. ෙවනස 
කීයද? රුපියල් මිලියන 301ක් අඩු කර තිෙබනවා. වියදම් කෙළේ 
රුපියල් මිලියන 34යි. අර මුදලින් දහෙයන් එකක් විතර තමයි 
වියදම් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් සියයට 90ක්ම අඩුයි. වියදම 
සියයට 10යි.  

පසු ගිය අවුරුද්ෙද් අවමංගල  අවස්ථාවල ෙශෝකය පළ කිරීම 
සඳහා ගිය වියදම බලන්න. ඇයි, ෙමෙහන් wreaths අරෙගන 
ගිහින් තමයි අවමංගල ය ෙවනුෙවන් සහභාගි වන්ෙන්. අද 
ෙකොෙහොමද ඒක කරන්ෙන්? අද ඒ පෙද්ශෙය් දිසාපති මඟින් ඒ 
වැඩ කටයුත්තම කරනවා; ජනාධිපතිවරයාෙග් ෙශෝකය ඒ 
අවමංගල ය ෙවනුෙවන් පකාශ කරනවා. ඒ වියදෙම් ෙවනස 
බලන්න. එදා වියදම රුපියල් මිලියන 16යි. අද රුපියල් 363,000යි. 

එදා රුපියල් ලක්ෂ 158යි. ඉතිරි කර ගත් මුදල කීයද? සියයට 
97.7ක්. එදා වියදෙමන් සියයට 3ක්වත් නැහැ අද වියදම.  

ජනාධිපති කාර්යාලය සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියලුම 
ෙගොඩනැඟිලිවල ජල බිල්පත් ගාස්තු රුපියල් මිලියන 44 ඉඳලා 
රුපියල්  මිලියන 24ට අඩු වී තිෙබනවා. එය සියයට 44.5ක 
අඩුවීමක්. ජනාධිපති කාර්යාලෙය් ෙගොඩනැඟිලිවල විදුලි බිල්පත් 
ගාස්තු, එදා රුපියල් මිලියන 227යි. අද රුපියල් මිලියන 91යි. 
රුපියල් මිලියන 136ක් ඉතිරිවී තිෙබනවා. එය සියයට 59.7ක 
අඩුවීමක්. කාර්යාලයීය -[බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි ෙහොයා 
ගන්නට ඕනෑ. කාර්යාලයීය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම  බලන්නෙකෝ. 
එදා කාර්යාල භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට වියදම රුපියල් මිලියන 
286.8යි. අද රුපියල් මිලියන 53.8යි. ෙවනස රුපියල් මිලියන 
232කට වැඩියි. අද සියයට 81ක් කප්පාදු කර,  ජනතාවට මුදල් 
ඉතිරි කරදී තිෙබනවා. 

දුරකථන බිල්වලට එදා රුපියල් මිලියන 70යි. අද රුපියල් 
මිලියන 45යි. රුපියල් මිලියන 25ක් ඉතිරි කර තිෙබනවා. සියයට 
35ක් අද ඉතිරි කර තිෙබනවා. එදා විවිධ වියදම් යනුෙවන් රුපියල් 
මිලියන 733ක් වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම් වතාෙව් එය රුපියල් 
මිලියන 22 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 
96ක් අඩු කර තිෙබනවා. සියයට 4යි වියදම් කරලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙගොඩනැඟිලි නඩත්තු වියදම් වශෙයන් තිබුණු රුපියල් මිලියන 
168, රුපියල් මිලියන 132 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහිදී 
සියයට 21ක් ආරක්ෂා කරෙගන තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්කයි එදා 
සහ අද ෙවනස.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, වාහන සංඛ ාව 
බලන්න. එදා ජනාධිපතිතුමාෙග් වාහන සංචිතය කීයද? 553යි. අද 
කීයද? 223යි. වාහන 330ක් අඩු කර ෙගන තිෙබනවා. එදා 
පමාණෙයන්  සියයට 50ක්වත් අද නැහැ. එදා ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් වාහන සංචිතය 154යි. අද 116යි. අද වාහන 38ක් අඩු 
කර තිෙබනවා. එදා ජනාධිපතිතුමාට කුලී පදනම මත ලබා ගත් 
වාහන 103ක් ලබාදී තිෙබනවා. අද ජනාධිපතිතුමාට එකක්වත් 
කුලී පදනම මත ලබා දීලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් එකම 
වාහනයක්වත් නැහැ. කුලී පදනමට පමණක් එදා රුපියල් ලක්ෂ 
832කට වඩා වියදම් කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, මිලියන 83කට 
වඩා වැඩියි. එදා ජනාධිපතිතුමාට තිබූ වාහන සංඛ ාෙවන් 471ක් 
ෙම් ජනාධිපතිතුමා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. එදා ජනාධිපති කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින් 387ක් හිටියා. අද ඉන්ෙන් 144යි. 243ක් 
එතැන නැහැ. ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් - Presidential 
Secretariat එෙක්- 1,183ෙදෙනක් පඩි ගත්තා. අද ඉන්ෙන් 711යි. 
එතැනිනුත් 472ක් අඩුයි. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, 
ෙහොඳට අහගන්න. ජනාධිපති කාර්යාලෙය් සිටි සමස්ත කාර්ය 
මණ්ඩලෙය් එකතුව 1,570යි. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට 855යි 
ඉන්ෙන්. 715ක පඩිය අද ඉතිරියි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ජනාධිපති කාර්යාලෙය් සමස්ත 
කාර්ය මණ්ඩලය ෙබදිලා තිබුෙණ් ෙමන්න ෙමෙහමයි. 
උපෙද්ශකවරු විතරක් එදා 54ක් හිටියා. අද ඉන්ෙන් 14යි; 40ක් 
අඩුයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, හිටපු ජනාධිපතිවරයාට අධ ක්ෂ 
ජනරාල්වරු තුන්ෙදෙනක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද එක්ෙකෙනක්වත් 
නැහැ. එදා ෙජ ෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම්වරු 14ක් ඉඳලා තිෙබනවා. 
අද ඉන්ෙන් 8යි. එදා අධ ක්ෂවරු 36ක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද 
ඉන්ෙන් 18යි.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ලස්සනම ෙද් පත් කරන ඒවායි. 
ෙමන්න බලන්න. ජනාධිපති සම්බන්ධීකාරකවරු 67ෙදෙනක් 
ඉඳලා තිෙබනවා. දැන් ඉන්ෙන් එක්ෙකනායි. ජනාධිපති 
සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම්වරු 36ක් ඉඳලා තිෙබනවා. දැන් ඉන්ෙන් 
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10යි. සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින් 24ක් ඉඳලා තිෙබනවා.                     
අද එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහජන 
සම්බන්ධතා නිලධාරින් 14ක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද ඉන්ෙන් 2යි. 
මහජන සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි කියා තව ෙකෙනක් ඉඳලා 
තිෙබනවා. අද එෙහම ෙකෙනක් නැහැ. ව ාපෘති සම්බන්ධීකරණ 
නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද එක්ෙකෙනක්වත් 
නැහැ. ව ාපෘති නිලධාරින් 22ක් ඉඳලා තිෙබනවා. අද එක්ෙකනායි 
ඉන්ෙන්. ෙවනත් විධායක නිලධාරින් කියා 15ෙදෙනක් පත් කර 
තිෙබනවා. අද එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි 
අද ෙම් මුදල් ඉතිරි කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අර මම මුලින් කියපු 
විධියට එදා පුනරාවර්තන වියදමවත් අද ෙම් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
මූලික වියදම ෙවලා නැහැ. ඒකයි අද තිෙබන ෙවනස. ෙම්ක 
ෙභෞතික ෙවනසයි.  

අනික් ෙවනස ජනාධිපති බලතල ෙවනස් කිරීමයි. දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනෙයන් එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා 
තිෙබන බලතලවලට වඩා වැඩි පමාණයක් අරගත්තා. ෙම් රෙට් 
හැම ජනාධිපතිවරෙයක්ම ෙමෙතක් කල් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධන ෙගනාෙව් තමන්ෙග් අභිමතාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න 
මිසක්, ෙම් ර ෙට් ජනතාවෙග් අභිමතාර්ථ ඉෂ්ට කරන්න ෙනොෙවයි.   

පළමුෙවනි වරට ජනාධිපතිවරෙයක් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පරමාධිපත ය 
ආරක්ෂා කරන්න. එෙහම නැතිව තමන්ෙග් පරමාධිපත ය 
ආරක්ෂා කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම් සැෙර් ෙගනාපු ඒ බලතල අඩු 
කිරීම යටෙත් එතුමාට අධිකර ණෙය් තිබුණු මුක්තිය එතුමාම නැති 
කරගත්තා. "මට මුක්තිය ඕනෑ නැහැ, ඕනෑ ෙකෙනක් මට නඩු 
දමන්න" කියන එක තමයි එතුමා දුන් ආදර්ශය. අද එතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන ජනාධිපතිවරෙයක්. 

1978දී මම පළමුවැනි වරට ආචාර්ය එන්.එම්. ෙප ෙර්රා, පීටර් 
ෙකනමන්, ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ වැනි අයත් එක්ක හයිඩ් 
පාර්ක් එෙක් වාඩි වුණා. 1978දී ෙගනාපු ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට -
ෙම් ජනාධිපති ව වස්ථාවට- විරුද්ධව ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා 
වාෙග් ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨ නායකයන් එක්ක තරුණ ෛවද වරෙයක් 
විධියට ෙපොලීසියත් එක්ක ගැෙටමින් මම එදා පාෙර් වාඩි වුණා. අද 
මෙග් මහලු වයසට ඇවිත් තමයි ෙම් ජනාධිපති කමය ෙවනස් 
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. එදා අප ඉල්ලුෙව්, "ෙම් ජනාධිපති කමය 
නැති කරන්න බැරි නම් මුක්තිය නැති කරන්න, පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වග කියන ජනාධිපතිවරෙයක් ෙග්න්න" කියායි. 1978 සිට අවුරුදු 
37ක් ෙහෝ සටන් කරලා, 2015දී මෙග් පුතාත් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආවාට පසුව මෙග් මහලු කාලෙය් ෙහෝ මට හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා ෙම් විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කරන්න.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙම් ජනාධිපතිතුමාෙග් 
වැදගත්කම ෙකොයි තරම්ද කියා ෙමන්න ෙම් සිද්ධිෙයන් අපට 
පැහැදිලි ෙවනවා. අෙප් ෙම් ව ාපාරය ආරම්භ කිරීමට මුල්ගල 
තබපු, අපවත් වී වදාළ ඒ ෙශේෂ්ඨ, අතිපූජ  ෙසෝභිත හාමුදුරුවන්ෙග්  
අවමංගල උත්සවෙය්දී ඒ ෙද්හය දිහා බලාෙගන අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "ගරුතර ස්වාමීන්දයන් වහන්ස, මම 
ෙපො ෙරොන්දු වූ පරිදි ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීමට 
අද දින ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. මිනිසුන් ෙහොරුන්, මැරයින් කරන 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය අවසන් කරලා ජනතාවට නිෙයෝජිතෙයක් 
පත් කරන ඒ පාර්ලිෙම්න්තු කමය මෙග් ෙම් පාලන කාලෙය්දී 
ලබාෙදනවා" කියා. අද එතුමා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා 
තමන්ෙග් ධුර කාලය අවසන් ෙවන්න ෙපර ඒ  ෙද්වල් ෙවනස් 
කරලා, 2020 ෙවන ෙකොට තමන්ෙග් ජනාධිපති ධුරෙයන් ඉවත් 
ෙවන්න. ෙමන්න ෙම් ෙදය තමයි අප ජනාධිපතිවරෙයකුෙගන් 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙමවැනිම අහිංසක 
ජනාධිපතිවරෙයක් සමඟ එකතු ෙවන්නට මට එදාත් අවස්ථාව 
ලැබුණා. ඒ ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමායි. එතුමා මට කිව්වා, 
"රාජිත, ෙම් පුටුව තමයි ෙම් රට විනාශ කෙළේ. මම ෙම් පුටුව 
ඉල්ලා ෙගන ආපු ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මට අහම්ෙබන් ලැබු ෙණ්. 
රාජිත, ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ෙමතැනින් අයින් ෙවන්නට මම 
ඕනෑම ෙවලාවක ලෑස්තියි" කියලා. එෙහමයි එදා එතුමා 
ජනාධිපති තනතුර අර්ථ දැක්වූෙව්. නමුත් එතුමාට ඒ ෙද් කරන්න 
බලය තිබුෙණ් නැහැ. අද අපි ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කරලා 
තිෙබනවා. ජීවිතෙය් ගන්න ඕනෑ ඉතාම  දරුණුම තීන්දුව  මම 
එතුමාත් එක්ක ගත්තා. ඒ තීන්දුව අරෙගන අපි ෙදෙදනා ඉතුරු 
කට්ටියත් එක්ක එළියට බැස්සා. ඒ ගත්ත තීරණෙය් වටිනාකම 
අපට අද ෙත්ෙරනවා. ඒ අනුව ෙම් රටට ආදරය කරන 
ජනාධිපතිවරෙයක් අපි බිහි කළා. සරල, අවිහිංසාවාදී, අහිංසක 
පුද්ගලෙයක් අපි ජනාධිපති ධුරයට පත් කළා. එතුමාට ෙම් මහා 
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට බාර දුන්නා. එතුමා ඒ බලතල එකින් 
එක දැන් අෙහෝසි කරනවා. ඒ නිසා අද රෙට් විශාල ෙවනසක් සිදු 
ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලාට ෙම් 
ෙවනස ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් 
එක්ක දීර්ඝ කාලයක් ඉන්නෙකොට එෙහම ෙවනවා. එතුමන්ලා ෙම් 
පවුල්වාදයට හරි ආසයි; රජකමට හරි ආසයි; වැඩවසම් 
ෙද්ශපාලනයට හරි ආසයි; ෙගෝත ෙද්ශපාලනයට හරි ආසයි. ඒක 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබන විෂ බීජයක්; ෙලඩක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට ගුල්ෙලෝ ගැහුෙව් ෙමන්න ෙම් වැඩවසම් ෙරෝගය 
නිසායි. ෛමතීපාල ෙසේනානායක, ටී.බී. ඉලංගරත්න වාෙග් වැඩ 
කරන පන්තියත් එක්ක සටන් කරපු නියම නිර්මල නායකයන්ට ඒ 
පක්ෂෙය් නායකත්වය අහිමි වුෙණ් ෙමන්න ෙම් රදල, වැඩවසම් 
කමය නිසායි. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉතිහාසෙය් නිර්මල 
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් වශෙයන් ලියැෙවනවා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් රටට පතිසංස්කරණ ෙගනාවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, රදලවාදයට විරුද්ධව  නිදහස් ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතියක් ෙම් රටට දායාද කළා. ඒ නිසා තමයි බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමන්ලාට ෙම් සංස්කෘතිය ෙමොකක්ද කියලා 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත්. අද ෙම් නයි  මුගටි ෙද්ශපාලනය, ෙම්  
ෙගෝතවාදී ෙද්ශපාලනය  තුළ කියනවා, "අපි මැරුණත් යූඑන්පී, 
අපි කැපුවත් ශී ලංකා" කියලා. අද හුඟක් අය උජාරු වට කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? "මම නම් පක්ෂය මාරු කෙළේ නැහැ" කියනවා. පක්ෂය 
මාරු කෙළේ නැති ''අයියලා'' දවසින් දවස සූට් මාරු කරනවා වාෙග් 
පතිපත්ති මාරු කළා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගත් 
එක්ක යනවා, "ෙම් රටට ෙෆඩරල් ආණ්ඩුවක් ෙදන්න ඕනෑ, 
උතුෙර් ජනතාවට සියලු අයිතිය ලබා ෙදන්න ඕනෑ"ය කියලා. 
මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක එයාම නැඟිටලා කථා කරනවා, "ඒකීය 
රාජ යකවත් බලය ෙදන්න එපා, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව යටෙත් තිෙබන බලයත් අඩු කරන්න" කියලා. අපට 
මහින්ද රාජපක්ෂත් එක්ක ගැටුම තිබුෙණ් ෙමන්න ෙම් 
ෙගෝතවාදය නිසායි. අද අපි ෙම් ෙගෝතික ජාතිවාදෙයන්, 
ආගම්වාදෙයන් නිදහස් වුණා. අපි අෙප්ම ජනතාවාදී 
ජනාධිපතිවරෙයක් බිහි කළා.  

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Minister, your time is over. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 

කරන්නම්.  
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ඒ ජනාධිපතිවරයාට පක්ෂව ඊෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්ද 
159ක් ලැබුණා. බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමායි, රතන හාමුදුරුෙවෝයි 
හිටියා නම් ඡන්ද සංඛ ාව 161ත් ඉක්මවනවා. ෙකසඟ සිරුරක් 
සහිත ෙම් සරල පුද්ගලයාට සහ අගමැතිතුමාට ඊෙය් තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් - ඡන්ද 159ක් -ලැබුණා.  

සමහරු පතාපවත් බව ගැන කියනවා. සමහරු කියනවා, 
පතාපවත් බව තිෙබන්ෙන් උඩු රැවුෙල් සහ ඇ ෙඟ් කියලා. එෙහම 
නැහැ. ගරු මන්තීවරුනි, පතාපවත් බව තිෙබන්ෙන් හිෙත් සහ 
ධාරණ ශක්තිෙය්යි. ෙම් ෙලෝකෙය් දරුණුම විප්ලවය වූ චීන 
විප්ලවය ෙමෙහයවපු  Chu Teh - Zhu De  ෙග් උස අඩි පහයි 
අඟල් ෙදකක් බව මතක තියා ගන්න. එතුමා තමයි ලක්ෂයක් වූ 
රතු හමුදාවට නායකත්වය දීලා චීනය ගලවා ගත්ෙත්. ෙදවැනි 
ෙලෝක යුද්ධයටත් වඩා ෙබෝම්බ ෙහළලා, ඇෙමරිකන් 
අධිරාජ වාදීන් විනාශ කරන්න හදපු වියට්නාමය ෙබ්රා ගත්ත ඒ 
මහා පාඥයා  වූ  Ho Chi Minh ෙකසඟ සිරුරකින් ෙහබි ෙම් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වාෙග් පුද්ගලෙයක්. 1917දී පන්ති 
විරහිත සමාජයක් හැදීම සඳහා විප්ලව කරමින් ෙම් ෙලෝකෙය් 
පළමුවැනි රාජ  බිහි කරපු වී.අයි. ෙලනින් ෙකසඟ සිරුරක් ඇති 
මිනිෙහක් මිසක්, මිනී මරපු ෙජෝශප් ස්ටාලින් වාෙග් පතාපවත් 
සිරුරක් තිෙබන මිනිෙහක් ෙනොවන බව මතක තියා ගන්න. ඒ 
නිසා ෙකසඟ සිරුරක් සහිත, මහා බුද්ධියක් සහිත, පළල්  හදවතක් 
සහිත පුද්ගලෙයෝ විතරයි ෙම් ෙලෝකය නිර්මාණය කෙළේ කියන 
කාරණයත් මතක තියා ගන්න.  මහත්මා ගාන්ධිත් ෙම් වාෙග් 
ෙකසඟ සිරුරක් තිබුණු ෙකෙනක්. ෙම් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
විධායක ජනාධිපති කමයත්, මැතිවරණ කමයත් අෙහෝසි කරලා, 
2020දී ඡන්ද ෙකොට්ඨාසයක මන්තීවරු විධියට අපටත් නැවත පත් 
ෙවලා එන කාලය උදා ෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ 
වනවා. 
 

[අ.භා. 1.45] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, අෙප් මිත, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හා 

කැබිනට් මණ්ඩලෙය් මෙග්  ළඟම ආසනෙය් හිටපු, රාජිත 
ෙසේනාරත්න මැතිතුෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ ෙම් වැදගත් ආයතන 
ගැන කරුණු කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න ලැබීම ගැන මා සතුටු 
වනවා.  

අද දින කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී සාකච්ඡාවට ගන්න ජාතික 
අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් 
තිෙබන වැදගත් ආයතනයක්. රෙට් අනාගතය නිර්මාණය කිරීම 
සඳහා දරුවන්ෙග් අධ ාපනය පිළිබඳව, පතිපත්තිය පිළිබඳව 
ජනාධිපතිවරයාට උපෙදස් සැපයීෙම් කාර්යභාරය තමයි ජාතික 
අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාවට පැවරිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සඳහා 
අධ ාපන අමාත ාංශය සමඟ ඍජු සම්බන්ධයක් පැවැතිය යුතුයි. 
අධ ාපන අමාත ාංශය සමඟ ඍජු සම්බන්ධයක් නැතුව ඒ උපෙදස් 
සැපයීම තුළ බලාෙපොෙරොත්තු වන කාර්යභාරය ඉටු වන්ෙන් නැහැ. 
අද අධ ාපනෙය් ෙබොෙහෝ ෙද් සිදු වනවා, ජාතික අධ ාපන 
ෙකොමිසෙම් අනුමැතිය නැතුව. මම අධ ාපන අමාත වරයාව සිටි 
කාලෙය් තීන්දුවක්, තීරණයක් ගැනීෙම්දී, ඒක උපනූපන් 
දරුවන්ෙග් ජීවිතවලට බලපාන නිසා, ලිඛිතව, මෙග් අත්සනින් 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් මතයත් ෙමොකක්ද කියලා අහලා, ඒ අනුව 
තමයි නිතරම කටයුතු කෙළේ.  

උදාහරණ කීපයක් මා සඳහන් කෙළොත්, ෙම් දිනවල ඇෙසනවා 
5වන ෙශේණිෙය් දරුවන්ෙග් ශිෂ ත්ව විභාගය පිළිබඳව. එම 
විභාගය දරුවන්ට මානසික වදයක් ෙනොවන ආකාරයට ෙවනස් 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අපි ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම සමඟ 

සාකච්ඡා කරලා තීන්දු තීරණ අරෙගන තිබුණා. නමුත්, දැන් කියන 
ෙද් ඊට වඩා ෙවනස් බව තමයි මට හැ ෙඟන්ෙන්.  අධ ාපන 
අමාත වරයා විටින් විට කරන පකාශ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට 
උපෙදස් දීෙම් වගකීමක් ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසමට තිෙබනවා. 
නැත්නම්, අපට වන්දි ෙගවන්න බැරි අපරාධයක් අනාගත දරු 
පරම්පරාවට සිද්ධ වන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, ෙදවැනි උදාරණය ෙම්කයි. 
ඔෙබ් දරුවා, අෙප් දරුෙවෝ  පළමුවැනි ෙශේණිෙය් සිට ඇවිල්ලා 
අ.ෙපො.ස. (සාමාන ) ෙපළ විභාගෙය්දී ගණිතය අසමත් කියලා, 
හරියටම ඒ දරුවන්ෙගන් සියයට 50කට වැඩි පිරිසක් අවුරුදු 16දී 
පාරට දානවා. දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ෙල් ඉඳලා එය සිද්ධ වනවා. 
එයට ෙහේතුව තමයි, ඒ දරුවා ගණිතය අසමත් වීම. ගණිතය බැරි 
වුණත් විවිධ දක්ෂතා, කුසලතා, නිර්මාණාත්මක හැකියා යටෙත් ඒ 
දරුවාට නැටුම්, සංගීතය, චිත යන ෙසෞන්දර්යාත්මක ෙද්වල්, 
එෙහම නැත්නම් කෘෂිකර්මය, ෙජ ව පද්ධති තාක්ෂණය වාෙග් 
ෙවනත් ෙද්වල් කරන්න හැකියාව තිෙබනවා. දරුෙවක් අවුරුදු 
16දී ගණිතය සමත් නැහැ කියලා පාසෙලන් පාරට දාපුවාම, ඒ 
දරුවාෙග් මවට ෙහෝ පියාට බැහැ ඒ වයෙසේ දරුෙවක් තමුන්ෙග් 
ඔෙඩොක්කුවට අරෙගන හුරතල් කරන්න. එතෙකොට ඔහුට ජීවත් 
වීම සඳහා ෙවන විකල්ප කියා මාර්ගයක් ෙහොයා ෙගන යන්න 
ෙවනවා.  

අද මැද ෙපරදිග ගිහිල්ලා රස්සා කරන ලක්ෂ ගණන් 
අම්මාවරු ඉන්නවා. ඒ වැඩි ෙදෙනකුෙගන් අහලා බැලුෙවොත් 
කියන්ෙන්, "සාමාන  ෙපළ දක්වා පාසල් ගියා. ගණිතය අසමත්. 
එතැනින් එහාට පාසලකට යන්න බැරි වුණා" කියලා. ගණිතය 
නැතුව ෙම් රාජ  ෙසේවෙය් කම්කරු රස්සාවක්වත් ලබා ගන්න 
බැහැ. රාජ  අංශෙය්, ෙදහිවල සත්තු වත්ෙත් නයි නටවන්නත් 
ගණිතය අවශ යි. පින්නවල අලි අනාථාගාරෙය් අලි බලන්නත් 
ගණිතය අවශ යි. ෙම් විකාරරූපී පතිපත්තිය ෙලෝකෙය් 
ෙකොෙහේවත් රටක නැහැ. ඒ නිසා මා තීන්දුවක් ගත්තා, අවුරුදු 16 
දරුවා ගණිතය අසමත් වුණත් කලා අංශෙයන් ෙහෝ තාක්ෂණික 
අංශෙයන් උසස් ෙපළ කරන්න ෙදනවා කියලා. ඒ තීන්දුව 
අරෙගන අපි පාසල්වලට චකෙල්ඛනයක් නිකුත් කළා. නමුත්, 
වර්තමාන අධ ාපන ඇමතිතුමා ආපු  ගමන්ම කිව්වා, "එෙහම 
බැහැ. ගණිතය අවශ යි. එෙහම නැත්නම් ෙගදර යන්න ඕනෑ" 
කියලා. ෙම් වාෙග් පශ්න පිළිබඳව ජාතික අධ ාපන ෙකොමිසම 
ජනාධිපතිතුමා හරහා අධ ාපන අමාත ාංශය සමඟ සම්බන්ධ විය 
යුතු වනවා. අපි බිතාන  යටත් විජිත විභාග ෙක්න්දීය අධ ාපන 
කමය තුළින් දීර්ඝ කාලයක් තිසේසේ බිහි කෙළේ, විභාගය සමත්, 
ජීවිතය අසමත් දරුෙවෝයි.  ඔවුන්ට සහතික තිෙබනවා. පෙහේ 
ශිෂ ත්ව විභාග සහතිකය තිෙබනවා, අ.ෙපො.ස. (සාමාන  ෙපළ) 
සහතිකය තිෙබනවා, අ.ෙපො.ස. (උසස් ෙපළ) සහතිකය තිෙබනවා. 
පඳුරකට ගැහුවත් අ.ෙපො.ස. (සාමාන  ෙපළ), අ.ෙපො.ස. (උසස් 
ෙපළ) සමත් අය ඕනෑ තරම් පිරිසක් ෙසොයා ගන්න පුළුවන්.   

විභාග ෙක්න්දීය අධ ාපනෙය් සහතික තිෙබනවා, ජීවත් 
ෙවන්න මාර්ගයක් හැෙදන්ෙන් නැහැ. විභාගය සමත්, ජීවිතය 
අසමත් දරුවන් ෙවනුවට විභාග වාෙග්ම ජීවිතයත් සමත් ෙවන 
නිපුණතා, දක්ෂතා, කුසලතා තිෙබන දරුවන් බිහි කරන්න තමයි 
අ.ෙපො.ස. (උසස ් ෙපළ) තාක්ෂණෙව්දි විෂය ධාරාවක් හඳුන්වා 
දුන්ෙන්. විදුලි ඉංජිෙන්රු, යාන්තික ඉංජිෙන්රු හා  ෙවනත් 
ඉංජිෙන්රු විෂයයන්, ඊළඟට ෛජව පද්ධති තාක්ෂණය, 
තාක්ෂණය සඳහා විද ාව ආදි වශෙයන් අද ලංකාෙව් මුස්ලිම්, 
සිංහල, ෙදමළ දරුවන් පණස් දහසකට ආසන්න පිරිසක් 
තාක්ෂණෙව්දි විෂය ධාරාව හදාරනවා. ඒ සඳහා ඔවුන්ට 
පාෙයෝගිකව අධ ාපන කටයුතු කරන්න engine, gear box,  lathe 
machines, welding plants වාෙග් ඒවා ඕනෑ. මා එදා අධ ාපන 
ඇමතිවරයා ෙලස කටයුතු කරන කාලෙය් රජෙය් ආයතනවල 
ඉවතලන අබලි ෙවලා තිෙබන වාහන ඒ තාක්ෂණෙව්දි විෂය 
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ධාරාව තිෙබන පාසල්වලට ලබා ෙදන්න කියලා ලබා ගත් 
කැබිනට් තීරණයක් තිෙබනවා. ඒ  උපකරණ ටික ලබා දීලා 
දරුවාට පාසල ඇතුළතදි තාක්ෂණ විෂය පාෙයෝගිකව හදාරන්න  
අවස්ථාව දීලා,  2015දි  පාෙයෝගික පරීක්ෂණය සඳහා අවශ  
උපකරණ ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් දුන්ෙන් නැහැ. මා  ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුවට  ව ාපෘති වාර්තාව ඉදිරිපත් කරලා ෙම් සඳහා 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක්  ලබා ෙගනයි තිබුෙණ්. සල්ලි 
මුදල් අමාත ාංශයට ලැබිලා තිබුණා.  ඒ නිසා ජාතික අධ ාපන 
ෙකොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා කටයුතු 
කළ යුතු වනවා. ෙමොකද, ෙම් තාක්ෂණ විෂය ධාරාව තමයි රෙට් 
අනාගතෙය් නිපුණතා සහිත දරුවන් නිර්මාණය කරන විෂය 
ධාරාව ෙවන්ෙන්. අෙප් Science Faculty, Management Faculty, 
Medical Faculty විධියට තිබුණු විශ්වවිද ාල පද්ධතියට නිදහසින් 
පසුව ලංකා  ඉතිහාසෙය් පළමු  වතාවට Science and Technology 
Faculty එකක් එකතු ෙවනවා. ඒ සදහා අලුතින් දරුවන් 2,000ක් 
විශ්වවිද ාල පද්ධතියට ඇතුළු කර ගන්නවා. ෙම්ක රැඩිකල් 
ෙවනසක්. ඒ ෙවනස කරන ෙකොට ෙනොෙයක් අඩු පාඩු, දුර්වලතා 
රාශියක් මතු වන්නට පුළුවන්. ඒ සඳහා නිවැරදි මග ෙපන්වීමක් 
කෙළේ නැත්නම්, ඒ විෂය ධාරාව කඩා වැටුෙණොත්,   අනාගතයට  
ෙලෝකයට අවශ  කරන නිපුණතා සහිත දරු පරම්පරාවක් ඇති 
වන්නට තිෙබන ඉඩ කඩ නැති ෙවනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තවත් බරපතළ පශ්නයක් තිෙබනවා.  
මම අධ ාපන අමාත වරයා වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය් 
ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා KOICA ආයතනෙය් සභාපතිතුමා හම්බ 
ෙවලා ව ාපෘති වාර්තාවක් දීලා  කිව්වා,  ලංකාෙව් ජනතාවට                   
උප නූපන් පරම්පරාවලට මතක හිටින ආදර්ශයක් ෙවන්න 
තාක්ෂණෙව්දි ගුරුවරු පුහුණු කරන විද ා පීඨයක් ෙදන්නය 
කියලා. ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 13ක් -ලක්ෂ 17,000ක්- 
ෙකොරියාෙව් KOICA ආයතනය අෙප් රෙට් මුදල් අමාත ාංශයට 
දුන්නා, ලංකාෙව් පළමුවැනි තාක්ෂණෙව්දි ගුරුවරු ඇති කිරීම 
සඳහා වන විද ා පීඨය පිහිටුවන්න. එයට මා ෙහෝමාගම ඉඩමක් 
ලබා දුන්නා. ෙමොකද, ෙමොරටුව විශ්ව විද ාලෙය් තාක්ෂණික  
පීඨය එනවා එතැනට. ඊළඟට, නැෙනෝ තාක්ෂණික උද ානය 
තිෙබන්ෙන්ත් ෙහෝමාගම.  NIBM  එක තිෙබන්ෙන්ත් ෙහෝමාගම. 
කිරුම් මිනුම් ජාත න්තර පර්ෙය්ෂණ මධ ස්ථානය තිෙබන්ෙන්ත් 
ෙහෝමාගම. ෙම් ඔක්ෙකෝම ටික ඇතුළත්ව පඥාබන්දු පුරවරයක් 
විධියට තමයි ඒ පෙද්ශය තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා එතැනට            
තමයි ෙම්ක ෙගෙනන්න ෙයෝජනා කෙළේ. ෙමොකද, ෙමොරටුෙව්                    
ඉඳන් විශ්වවිද ාල මහාචාර්යවරයකුට, ආචාර්යවරයකුට එතැනට 
පහසුෙවන් යන්න පුළුවන්.  

ඊට පසුව  සියලු ශක තා අධ යන කරලා ෙකොරියාෙවන් 
ඇවිල්ලා ණයක් ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණ පදානයක්, ආධාරයක් 
විධියට ලබා දුන්නු තාක්ෂණික පීඨය කුලියාපිටිෙය් පිහිටුවන්න 
කියලා ෙගන ගියා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙම් ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් 
සභාවට තිබුණා ජනාධිපතිතුමාට හා රජයට කියන්න "ෙම්ක 
ෙමෙහම කරන්න එපා" කියලා.  ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික ෙහේතූන් මත 
අෙප් ආසාවට  ෙවනත් තැනක ඒක පිහිටුවන්නට ෙගන ගියාට, 
ඒකට අවශ  මානව සම්පත ඒ පෙද්ශෙයන් ෙසොයා ගන්න නැහැ. 
තාක්ෂණය පිළිබඳ ගුරුවරුන් සිටින්ෙන් ෙකොළඹ අවට. වෘත්තීය 
පුහුණු අමාත ාංශයත් පිහිටා තිෙබන්ෙන්ත් ෙකොළඹ, 
නාරාෙහේන්පිට. ෙමොරටුව විශ්වවිද ාලෙය් ඉඳන් විනාඩි 30කින්, 
40කින් ෙහෝමාගමට යන්න පුළුවන්. නමුත් කුලියාපිටියට යන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒ අනුව තමයි එය ෙහෝමාගම සථ්ානගත කිරීම 
කරලා තිබුෙණ්. එය නිවැරදි ස්ථානගත කිරීමක්.  ඒ නිසා ජාතික 
අධ ාපන ෙකොමිසෙමන් මා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පදානයක් විධියට ලැබුණු, - ණයක් ෙනොෙවයි, ආධාරයක් විධියට - 
මම ෙකොරියාවට ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා අමාරුෙවන් ලබා ගත් 

ලංකාෙව් පළමුවැනි තාක්ෂණික විද ා පීඨය,  ගුරුවරුන් පුහුණු 
කරන ආයතනය ෙහෝමාගම පිහිටුවීම සඳහා ජනාධිපතිතුමා සමඟ, 
අධ ාපන අමාත ාංශය සමඟ සාකච්ඡා කරන්න කියලා. අපි ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්ෙවලා අධ ාපන පනතක් හැදුවා.  ඒකට ගරු 
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාත් දායක වුණා. ඒ අධ ාපන පනත 
ෙවනුෙවන් විශාල කාලයක් වැය කළා. රෙට් විභාග ෙක්න්දීය 
අධ ාපනය ෙවනුවට දරුවන්ෙග් දක්ෂතා, කුසලතා ඇති වන,  
ඇත්තටම රටට වැඩක් තිෙබන, ෙදමව්පියන්ට බරක් ෙනොවන, 
රටට සම්පතක් වන දරුවන් පිරිසක් හදන්න අවශ  කරන 
අධ ාපන පනතක් සකස් කළා. ඒ පනත කියාත්මක කිරීම සඳහා 
මැදිහත් වන්නය කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

ඊළඟට,  අද දින පැවැත්ෙවන අය වැය කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
විවාදෙය් දී  ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ගැනත් සාකච්ඡා 
කරන්න අවශ යි. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව දැන් අලුතින් 
හිතනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. අගාමාත තුමා ගැසට් 
නිෙව්දනයක් මඟින් මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසයක් පිහිටුවීම ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේත්, ඉන් පිටතත් අපි විරුද්ධ වුණා. අපි 
කැමැති වුණත්, අකමැති වුණත් මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ඉතා 
දරුණු ෙලස ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සඳහා පුද්ගලයන් ෙසොයා 
ෙගන ගිහිල්ලා දඩයම් කිරීම ආරම්භ කළා. අද ඒෙකන් වැරදි 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා.  ආණ්ඩු කරන ෙකොට විවිධ කාලවල, 
විවිධ පුද්ගලයන් අතින් වැරැදි සිදු ෙවන්න  පුළුවන්. අපි ඔක්ෙකොම 
මිනිස්සු.  මිනිස්සු අතින් වැරැදි සිදු ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් වැරැදි 
ෙසොයාෙගන ගිහිල්ලා, වැරැදි පටවපු රජෙය් ෙසේවකයන්, 
අමාත ාංශ ෙල්කම්වරුන්, අතිෙර්ක ෙල්කම්වරුන්, ඇතුළු රාජ  
නිලධාරින්  මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙය් දඩයමට ලක් වුණා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මම ෙම් රෙට් විවිධ අමාත  ධුර දරපු,  නූල් 
ෙපොටක්වත් ෙහොරකම් ෙනොකළ මිනිෙහක්. ශත පණහකවත් 
ෙකොමිස් මුදලක් ගත්තා කියලා ඔප්පු කරන්න බැරිව තිෙබද්දී,  
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණික විද ාගාර ඉදිකිරීම සම්බන්ධෙයන් 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙබොරු  ෙචෝදනාවකට මූල  අපරාධ 
ෙකොට්ඨාසය මඟින්  කඩුෙවල උසාවියට -  [බාධා කිරීමක්] මූල  
අපරාධ ෙකොට්ඨාසෙයන් [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, නැහැ. 
අපරාධකරුවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනවා විතරක් ෙනොෙවයි - 
  

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
There is a point of Order being raised by the Hon. 

Bimal Rathnayake. 
 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි,  ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගැන 

එතුමා සඳහන් කළා. එම පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු 
වශෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව මම ෙම් කාරණය පැහැදිලි 
කරන්නට ඕනෑ. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිසමටත්, උසාවිවලටත්, එෆ්සීඅයිඩී එකටත් රජය විසින් 
පිහිටුවා තිෙබන අෙනකුත් සියලුම ආයතනවලටත් ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ විසින් භාර දී තිෙබන සියලුම දූෂණ ෙචෝදනා පිළිබඳව 
සම්පූර්ණ වගකීම අපි භාර ෙගන තිෙබනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරුන් සමඟ අපට කිසිම ෙපෞද්ගලික ද්ෙව්ෂයක් නැහැ. ඒ 
නිසා ඒක කිසිම අසත යක් ෙනොෙවයි, සම්පූර්ණ සත යක්. 
සත යට මුහුණ දීලා නිවැරදිකරුවකු වන්න. 
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ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Deputy Chairman) 
Hon. Bandula Gunawardane, you may continue with 

your speech.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
සත යට මුහුණ දීලා නිවැරදිකරුවකු වනවා විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙම් උත්තරීතර සභාවටත් අපි කියන්ෙන් නූල් 
ෙපොටක්වත් ෙසොරකම් ෙනොකර, එෙහම නැත්නම් ශත පණහකවත් 
ෙකොමිස් මුදලක් ගත්ෙත් නැති මිනිස්සුන්ෙග් ගිණුම්වලට රජෙය් 
මුදල් බැර කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය පිළිබඳව වහාම 
විභාග කරලා ඉවර කරන්න කියලායි. ෙම්වා කරන්ෙන් යම්  
පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ෙගනයි. ෙම්වා කරන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. 
රෙට් නීතියක් තිෙබනවා, රහස් ෙපොලීසිය තිෙබනවා,  
ෙපොලිස්පතිතුමා ඉන්නවා, ෙවනම ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් 
සභාවක් තිෙබනවා.  ෙම් ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව 
පිහිෙටව්වාට පසුව තවදුරටත් මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසය කියන 
අවිධිමත් ෙද්ශපාලන දඩයම් ඒකකයක් පවත්වා ෙගන යාම අවශ  
නැහැයි කියන කරුණ තමයි මම ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි 
කරන්ෙන්. ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන්  සභාව අපක්ෂපාත නම්, ඒ 
මඟින් ජනතාවට සාධාරණය ඉෂ්ට කරනවා නම්,  ෛවරෙයන් හා 
පළිගැනීම්වලින් ෙතොරව මිනිසුන් ෙවනුෙවන් යමක් කරන්නට  
නම් ඒ සඳහා ෙම් මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාසය ෙවනුවට ජාතික 
ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙයොදා ගන්නා ෙලසත් මා ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම ඊෙය්- 

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න,  මා අවසන් කරන්නම්.   
 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 

ෙවලාව නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා විනාඩි ෙදකකින් අවසාන කරන්නම්.  
මම කියන්න කැමැතියි, අද අෙප් රෙට් තිෙබන ෙම් හා 

සම්බන්ධ අෙනකුත් ආයතනවල වැය ශීර්ෂ  පිළිබඳව කාරක සභා 
අවස්ථාෙව් විවාදය සඳහා  විපක්ෂය් මන්තීවරුන්ට අවශ  පැහැදිලි 
විස්තර වාර්තා ඉදිරි කාරක සභා අවස්ථාවලදී  ලබා ෙදන ෙලස 
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන කිහිපය අවසන් කරනවා.   

 
ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමා 
(மாண் மிகு பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Chairman) 
The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. 

Before that, the Hon. Bimal Rathnayake will take the 
Chair.  

අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, ගරු  බිමල් රත්නායක  මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES left the Chair, and THE HON. BIMAL 
RATHNAYAKE took the Chair. 
 

[අ.භා. 2.01] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (රාජ  ව වසාය සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - அரச ெதாழில் யற்சிகள் 
அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne - Deputy Minister of Public 
Enterprise Development)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති, අගාමාත  

කාර්යාලය, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව සහ අෙනකුත් 
ෙකොමිෂන් සභා ද ඇතුළුව අද දිනට නියමිත වැය ශීර්ෂ 
සාකච්ඡාවට ගැෙනන  ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒවා ගැන මෙග් අදහස් 
කීපයක් එකතු කරන්න  මම කැමැතියි. මට පථමෙයන් කථා     
කරපු මන්තීතුමා ෙපොලිස් මූල  අපරාධ ෙකොට්ඨාශය 
ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා, දඩයමක යනවා කිව්වා. නමුත් එය 
වැරැදි අර්ථ කථනයක් කියලායි මා හිතන්ෙන්. ඒ බව එතුමා දුන් ඒ 
උදාහරණෙයන්ම ෙපෙනනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින් ෙවන්න 
පුළුවන්, පුද්ගලයන් ෙවන්න පුළුවන්, යම්කිසි ෙචෝදනාවක් ෙහෝ 
ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා නම් ඔවුන් ඒවා ගැන තමයි 
ෙසොයා බලන්න ගිහින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමා නඟපු තර්කය 
සමඟ ෙපොඩ්ඩක්වත් එකඟ ෙවන්න අපට බැහැ. දශක 
ගණනාවකටම ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙහෝ 
රජෙය් ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරිෙයකු ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනාවකට ලක් 
කරලා අධිකරණ මාර්ගයකින් දඬුවමක් ලබා නැහැ කියා කියන්න 
පුළුවන්. ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි, අපට රහස් ෙපොලීසියක් 
තිබුණත් මූල  අපරාධ කිරීම් ගැන ෙසොයා බැලීමට යම්කිසි    
විෙශේෂ තත්ත්වයක් ෙනොතිබීම. ෙද්ශීයව විතරක් ෙනොෙවයි, 
ජාත න්තරවත් මූල  අපරාධ සිදු ෙවනවා. ඒ සඳහා ජාත න්තර 
නීතිය බලපානවා. ඒ නිසා ජාත න්තර කමෙව්දත් අපට අවශ  
ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ඒකකයක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ඒ 
ෙහේතුව නිසයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ෙමවර අය 
වැෙයන් ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට රුපියල් ෙකෝටි 3,461ක් 
ෙවන් කර තිෙබන බව. පසු ගිය අවුරුද්ෙද්දී රුපියල් ෙකෝටි 
10,700ක් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය රුපියල් ෙකෝටි 7,000කින් විතර 
අඩු කර තිෙබනවා කියන එකයි. ෙම්ක තමයි ෙවනස. හිටපු 
පරාජිත ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලයත්, අෙප් 
වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් සමයත් 
අතර තිෙබන ෙවනස එයයි.  

පසු ගිය කාලෙය් විශාල ෙලස නාස්තිය තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, 
අය වැය කියන එක ෙපෞද්ගලීකරණය වුණා. The Budget was 
privatized. අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇත්තටම ෙලොකු ෙවනසක්. 
ෙම් අය වැය පජාතන්තවාදීකරණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය 
වැය ගැන රට පුරාම සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා. වෘත්තීයෙව්දීන් 
අදහස් දක්වනවා; වෘත්තීය සමිති අදහස් දක්වනවා; අෙනක් ජන 
ෙකොටස් අදහස් දක්වනවා. අපි ඒ අදහස්වලට, විෙව්චනවලට 
ඇහුම් කන් ෙදනවා; අපි අවශ  ෙවනස ් කිරීම් කරනවා. ෙමය 
පජාතන්තවාදයයි. සමහර අයට ෙම් පජාතන්තවාදය කියන එකට 
හුරු පුරුද්දක් නැති නිසා ඔවුන් හිතනවා ෙමය දුර්වලකමක් 
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කියලා. කරුණාකර පජාතන්තවාදය දුර්වලකමක් කියලා හිතන්න 
එපා. අෙප් රජය ෙබොෙහොම ශක්තිමත් රජයක්. අය වැය 
සම්බන්ධෙයන් මම මෙග් මුල් කථාව කරන විටත් කිව්වා, ෙමය 
අවුරුදු 20ක ගමනක පටන් ගැන්ම පමණයි කියලා; ෙමය 
ශක්තිමත් රජයක් කියලා. අපි ඊෙය් තුෙනන් ෙදකක ඡන්දෙයන් 
අය වැය ෙදවන වර කියවීම සම්මත කරගත්තා. නමුත් 
පජාතන්තවාදයට, ෙම් සාකච්ඡාවට අප ඉඩ තබන්නම ඕනෑ. අපි 
ජනතාවෙග් හඬ අහන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා පසු ගිය වතාෙව් 
අය වැෙයන් "අතිගරු ජනාධිපති" වැය ශීර්ෂය සඳහා රුපියල් 
ෙකෝටි 10,700ක් ෙවන් කළා කියා. නමුත් ෙම් රෙට් 
සමෘද්ධිලාභින්ට ෙවන් කෙළේ, රුපියල් ෙකෝටි 9,000යි. මුළු පවුල් 
ඒකකවලින් සියයට 30ක්ම සමෘද්ධිලාභි ඒකක වුණා. මම එමඟින් 
කියන්න හදන්ෙන්, පසු ගිය කාලෙය් ජනාධිපතිතුමාට ඔහුෙග් 
අභිමතය පරිදි භාවිත කරන්න විශාල මුදලක් දුන්නා කියන එකයි. 
නමුත් ෙම් රෙට් සිටින ෙපොදු ජනතාවට සමෘද්ධිය ෙවනුෙවන් 
ෙබොෙහොම ස්වල්ප මුදලයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් රජය, යහ 
පාලනයට කැප වූ රජයක්. අෙප් රජය, ජනතා හිතවාදි රජයක්. අපි 
පසු ගිය ජනාධිපතිතුමාෙග් මුළු වියදම බලමු. රුපියල් ෙකෝටි 
එකසිය හැටපන්ලක්ෂ ෙදසීයක් ෙවන් කර තිබුණා. ඒ මුදල ෙවන් 
කර තිබුෙණ් ෙකො ෙහොමද? රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට රුපියල් ෙකෝටි 28,300යි. මුදල් අමාත ාංශයට 
ලක්ෂ 116යි. ඒ වාෙග්ම මහාමාර්ග, වරාය,  නැව්, නීතිය හා සාමය,  
විෙශේෂ වැය  ශීර්ෂයට ෙවන් කර තිබුණා. ඒ සියල්ලටමයි                       
ෙවන් කර තිබුෙණ්. නමුත් වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට ෙවන්                       
කර තිෙබන්ෙන්ෙමෙසේයි. ආරක්ෂක අමාත ාංශයට ෙකෝටි  
විසිනවදහස් හාරසියයි. මහවැලි සංවර්ධනයට සහ පරිසරයට  
ෙකෝටි  තුන් දහස් නවසියයි. විෙශේෂ ඒකකයට  ෙකෝටි  තුන්සිය 
හතළිහයි.  මම ෙමතැනදී කියන්න හදන්ෙන් ෙම් ජනාධිපතිවරු 
ෙදෙදනා අතර තිෙබන ෙවනස ගැනයි;  ඔවුන්ෙග් අභිමතෙයන් 
පාවිච්චි කරන්නට ෙයදුණ පමාණය ගැනයි. තව විධියකට 
කිව්ෙවොත්, වත්මන් ජනාධිපතිතුමා මුළු අය වැෙයන් සියයට 
දහයක් ෙහෝ ඊට වඩා අඩුෙවන් තමයි එතුමාෙග්  අභිමතය පරිදි 
වියදම් කරන්නට යන්ෙන්. පරාජිත ජනාධිපතිතුමා සියයට 60ක් 
ඔහුෙග් අභිමතය පරිදි වියදම් කරන්නට ලැහැස්ති වුණා. ෙම්ෙකන් 
ෙපන්වන්ෙන් පජාතන්තවාදෙය් ෙවනසයි.  ජනාධිපතිතුමා මුදල් 
අමාත තුමා ෙනොවුණ එක  ෙහොඳ ෙදයක්ය කියා මා හිතනවා. පසු 
ගිය අවුරුදු පහ තුළදී අපි ඒ ගැන  හුඟක්  කථා කළා. අපි අද  ෙම් 
රට පජාතන්තීයකරණය කරමින් සිටිනවා. 

විෙශේෂ ඒකක කියා තිෙබන ඒවාටත් ෙවන් කර තිෙබන                
මුදල් පමාණයත් අඩුකරලයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක රාජධානියයි, 
ජනරජයයි අතර තිෙබන ෙවනස. රාජධානියක් තිෙබනෙකොට 
රෙජක් සිටිනවා. රජතුමා නීතියට යටත් නැහැ. ජනරජයක 
ජනාධිපතිතුමාත්  නීතියට යටත්. ෙම්ක තමයි විශාල ෙවනස. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන ජනාධිපති ධුරයක්  තමයි අද අපි     
ඇති කර තිෙබන්ෙන්. දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය  හරහා අපි එය දිගින් දිගටම දියුණු කරනවා. අපවත් 
වුණු අතිපූජ  ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් ආදාහෙනෝත්සවෙය්දී 
ජනාධිපතිතුමා දිවුරුමක් දුන්නා, ෙම් ජනාධිපති කමයත් අෙහෝසි 
කරනවාය කියා.  ෙම්ක විශාල ෙවනසක්. 

ඉතිහාසය ෙදස බලමු. 1215 දී එංගලන්තෙය් "Magna Carta" 
කියා ගිවිසුමක් ඇතිවුණා. ෙම්කට කියනවා, ''උතුම් ගිවිසුම'' කියා. 
රජතුමායි පාර්ලිෙම්න්තුවයි අතර ඝට්ටනය ඇති වුණාම ෙම් 
ගිවිසුමට ෙජෝන් රජතුමා අත්සන් තැබුවා, විෙශේෂෙයන් මූල  
කටයුතු පිළිබඳව  පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි වග කියන්නට ඕනෑ 

කියා. නමුත් එදා පාප් වන්ෙසේ ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. ඒ කියන්ෙන්, 
ආගමික නායකයනුයි, රාජ  නායකයනුයි අතර තිෙබන 
සම්බන්ධතාවය නිසා පජාතන්තවාදය පරාජය කරන්නට 
කියාත්මක වුණා. පජාතන්තවාදෙය් වාසනාවට ඒ පාප් 
වහන්ෙසේත්, ඒ රජතුමාත් අවුරුද්දක් ඇතුළතදී නැති වුණු නිසා, 
නැවතත් පජාතන්තවාදයට ගරු කරන ඒ නිෙයෝජිතයන්ට                 
වයස අවුරුදු නවෙය් ඒ තරුණ රජතුමාත් එක්ක ගනුෙදනු 
කරන්න, පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. 
පජාන්තවාදය  කියන එක 1215 දී ෙම් ගිවිසුම හරහා අපට දායාද 
වුණු ෙදයක්. ඒක අපි ෙකොෙහොම ෙහෝ දිගින් දිගටම ආරක්ෂා 
කරන්නට  ඕනෑ.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය 
පිරිනැෙමනවා. අෙනක් කාරණය ෙමයයි. 2014 මැයි මාසෙය්දී 
හිටපු ජනාධිපති පවුෙල් ෙකෙනක් පැරිස් නුවරට ගියා. ෙහෝටලෙය් 
කාමරයකට එක දවසකට  යූෙරෝ 14, 500ක්  වියදම් කළා. ඒ  හිටපු 
දවස් පහට රුපියල් තුන් ෙකෝටි හැට ලක්ෂයක බිලක් ෙගව්වා. ෙම් 
ගැන කවුරුත් පශ්න කළාද කියා රාජ  ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරී 
මහත්වරුන්ෙගන් මා අහන්නට කැමතියි. නමුත් ෙම් සතිෙය් අෙප් 
වත්මන් ජනාධිපතිතුමා පැරිස් නුවරට ගියා. රාජ  නායකයන්ෙග් 
සමුළුවකටයි ගිෙය්. ෙගෝලීය පරිසරය ආරක්ෂා කිරීෙම් සමුළුවට. 
එතුමා හිටපු ෙහෝටල් කාමරයට වැය වුෙණ්  යුෙරෝ හාර දහස් 
පන්සියයි. ෙම් මුදල වියදම් වුෙණ් ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා. එදා 
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පවුෙල් ෙකෙනක් ගිෙය්. ෙමයින් ඔබට 
හිතා බලන්නට පුළුවන් නාස්තිය ගැන. අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් 
ෙවනස ගැන ඔබට හිතා බලන්නට පුළුවන්. ආදර්ශය අවශ යි. 
අෙප්  ජනාධිපතිතුමා අෙප් අගමැතිතුමා - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ  අමාත තුමා, ඔබතුමාට  තව  විනාඩි තුනක්  

තිෙබනවා  කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා  
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ස්තුතියි. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් රටට විශාල 

ආදර්ශයක් තබනවා.  මම ෙපෞද්ගලිකව දන්නා කරුණු ෙම්වා. මම 
හිතන හැටියට ආදර්ශය අවශ යි. නීතිෙයන් විතරක් රටක් ෙවනස් 
කරන්නට බැහැ, ආදර්ශෙයන් තමයි ෙවනස් කරන්නට පුළුවන්. 
අෙප් අගමැතිතුමාෙග් බිරිඳ, එතුමිය උත්සවයකට ආෙවොත් පධාන 
අමුත්තන්ට පුටු තියලා තිෙබනවා නම් ඒ පධාන අමුත්තන්ෙග් 
පුටුවකටවත් යන්ෙන් නැහැ. ඒ අය නිසි තැන ගන්ෙන් අපට 
ආදර්ශයක් දීලා, රටට ෙවන ෙහොඳ මඟක් ෙපන්වන්නටයි.  

අපි හුඟක් ෙවලාවට මිනිසුන් මැරුණාම ඒ අය ගැන කථා 
කරනවා. අපිට ලජ්ජයි, ඒ මිනිසුන් ජීවත් ෙවලා ඉන්න ෙකොට ඒ 
අය ගැන කථා කරන්නට. නමුත් ආදර්ශය වැදගත්. ජනතා 
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ආදර්ශය වැදගත්. සුළුෙවන් ජීවත් ෙවන්න, ඒ 
විධියට කියා කරන්න. ෙම් ආදර්ශය අපිටත්, පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ටත්, ඇමතිවරුන්ටත් විශාල අභිෙයෝගයක් ෙවනවා.  

අපි ඉදිරියට යන විට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා ආචාර 
ධර්ම පද්ධතියකුත් අපි ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියලා මම හිතනවා. 
අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා, ඒක ඉදිරිත් කරන්නට. ඒ නිසා අෙප් රජය 
තාම කැප ෙවලා ඉන්නවා, ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ඉදිරිපත් 
කරන්නට. ෙම් ආචාර ධර්ම පද්ධතිය ආයතනගත කළ යුතුයි 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතෙකොට අෙප් ෙපොෙරොන්දුවත් 
ඉෂ්ට ෙවනවා. 
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා] 
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මට තිෙබන අවසාන විනාඩි ෙදක තුළ මම රාජ  ෙසේවය ගැන 
වචනයක් කියන්නට කැමැතියි. අෙප් රෙට් රාජ  ෙසේවෙය් ලක්ෂ 
14ක් ඉන්නවා. ලංකාෙව් ජනගහනය ලක්ෂ 210යි. තව විධියකට 
කිව්ෙවොත් අෙප් මුළු ජනගහනෙයන් සියයට 6ක රාජ  ෙසේවකයින් 
පමාණයක්  අෙප් රෙට් ඉන්නවා.  නමුත් වැඩ කරන ජනතාවෙග් 
පතිශතයක් ෙලස ගත්ෙතොත් ලංකාෙව් රාජ  ෙසේවය සියයට 16ක් 
ෙවනවා. අපි ෙම්ක Peterson Institute for International 
Economicsහි වාර්තාව සමඟ සැසඳුෙවොත්, චීනෙය් රාජ  ෙසේවෙය් 
ඉන්ෙන් සියයට10.9යි; ලංකාෙව් සියයට 16යි; ඉන්දියාෙව් සියයට 
8.9යි. ගණෙනන්  බැලුවාම ලංකාෙව් රාජ  ෙසේවය ෙලෝකෙය් 
විශාලම රාජ  ෙසේවය කියලා කියන්නට පුළුවන්.   

නමුත් අපි ඇත්තටම අහන්නට ඕනෑ පශන්ය ෙම්කයි. 
පුරවැසියන් හැටියට අපිට අවශ  ඒ ෙසේවාව ඔවුන්ෙගන් 
ලැෙබනවාද නැද්ද? අපි දූෂණය අවම කරන්නට ඕනෑ; රාජ  
ෙසේවකයාෙග් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න ඕනෑ; රාජ  
ෙසේවකයන්ට ෙදන පඩි, දීමනා වැඩි කරන්නට ඕනෑ.  නමුත් ඒක 
කරන්න නම්  රාජ  ෙසේවය දැන් තිෙබන ආකාරයටම තියාෙගන 
යන්න බැහැ. ඒ නිසා අෙප් රජය නව නිර්මාණශීලී, කාර්යක්ෂම, ඒ 
වාෙග්ම පමිතිෙයන් යුතු ෙසේවාවක් ලබා ෙදන්නට කැප ෙවලා 
ඉන්නවා. ඒ රාජ  ෙසේවය ෙවනුෙවන් දිගු කාලීන සැලැස්මක් අනුව 
අපි රජයක් හැටියට ආෙයෝජනය කරලා ඒ ෙද් ඉෂ්ට කරන්නට 
යනවා. ස්තුතියි, මට ලබා දුන් අවස්ථාවට. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි, නිසි ෙව්ලාවටම කථාව අවසන් 

කිරීම ෙවනුෙවන්.  

මීළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා. 
 
[අ.භා. 2.15] 
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (පවාහන  හා සිවිල් 
ගුවන් ෙසේවා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா - ேபாக்குவரத்  மற் ம் 
சிவில் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva - Minister of Transport 
and Civil Aviation)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඉතාම සන්ෙතෝෂ 

ෙවනවා, අද දින විවාදයට භාජන කර තිෙබන ෙම් වැය ශීර්ෂ 
පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව. 
පළමුෙවන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය මම 
සාකච්ඡාවට ගන්නවා.  

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා කියූ පරිදි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂෙය් විශාල ෙවනසක් ෙමවර 
පැහැදිලිව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. මීට ෙපර තිබුණු දැවැන්ත වැය 
ශීර්ෂයක් ෙවනුවට එතුමා ෙවනුෙවන් ඉතාම සරල වූ වැය ශීර්ෂයක් 
ලබා දීලා තිෙබනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සිය චාම් බව ෙමන්ම ෙද්ශපාලන 
පිරිපුන්භාවයත් එතුමාෙග් සෑම කර්තව යකදීම ඉතා මැනවින් 
පදර්ශනය කරලා තිෙබනවා. අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, එතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂයට සහෙයෝගය ලබා දීමට හැකි වීම පිළිබඳව. 
විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලයන සඳහා වූ සංකල්පය ඉදිරිපත් කරමින්, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට නායකත්වය ලබා ෙදමින්, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය තුළ පජාතන්තවාදය වඩාත් ශක්තිමත් ෙලස 
ස්ථාවර කිරීම සඳහා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විශාල 
ෙමෙහවරක් කරෙගන යනවා. 

ෙම් අය වැය විවාදය දිහා බැලුවත් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාට විශාල 
නිදහසක්, පජාතන්තවාදී නිදහසක් එතුමා ලබා දුන්නා.  විෙව්චන 
කරන අතරම, කැමති අයට ඡන්දය ෙදන්න, එෙහම නැත්නම් 
ඡන්දෙයන් වැළකී සිටින්න, එෙහම නැත්නම් ඡන්දය ෙනොදී ඉන්න 
නිදහස තිබුණා. ෙමවැනි පජාතන්තවාදයක් අෙප් පක්ෂය තුළ බිහි 
වූ පළමුවැනි අවස්ථාව ෙම් අවස්ථාව කියලා මම කියන්න 
කැමතියි. එයින් එතුමා පදර්ශනය කෙළේ පජාතන්තවාදීව තමන්ෙග් 
විරුද්ධ පාක්ෂිකයන් සමඟත්, තමන්ෙග් පක්ෂය තුළ සිටින විවිධ 
කණ්ඩායම් සමඟත්, ඉතාම සුහදව හා සංවාදශීලීව වැඩ කටයුතු 
කරමින් පක්ෂය ආරක්ෂා කර ෙගන, පක්ෂය කඩා ගන්ෙන් නැතිව 
ජනතාව ෙවනුෙවන් හදපු අෙප් පක්ෂය රැක ගැනීම සඳහා එතුමා 
තුළ තිබුණු කැපවීම මිසක්, එතුමාෙග් දුර්වලතාවක් ෙනොවන බව 
අපි ඉතාම ෙහොඳින් පිළිගන්නට ඕනෑ. රාජ  තාන්තික 
නායකෙයක් වෙග්ම පජාතන්තවාදය අගය කරන නායකෙයක් 
වශෙයන් එතුමා තුළ තිෙබන කැපවීම හා නිහතමානී බව එතුමා 
පදර්ශනය කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මුල 
සිටම විධායක ජනාධිපති ධුරය පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලි මතයක් 
දැරුවා. විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කළ යුතු බවත්, විධායක 
ජනාධිපති ධුරය සමඟ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකඟ ෙවන්ෙන් 
නැති බවත් එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය කියා සිටියා. 
නමුත් විධායක ජනාධිපති ධුරයට පැමිණි සෑම පුද්ගලයකුම විවිධ 
ෙහේතු කාරණා ඉදිරිපත් කරමින් ෙම් ෙදන ලද ෙපොෙරොන්දුව 
පස්සට දැම්මා. සමහර විට ඒ පිළිබඳව යම් යම් සාධනීය ෙහේතු 
තිෙබන්නත් ඇති. නමුත් ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කිරීම 
පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිෙබන්ෙන් ඉතා පැහැදිලි 
මතයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධායක ජනාධිපති ධුරෙයන් 
බැට කාපු පක්ෂයක්. ඒකත් කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් ඒ ධුරෙයන් බැට කෑවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙම් රටට වින්නැහියක් වුණු ඒ විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් 
කිරීෙම් කර්තව  අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
විසින් බාර අරෙගන තිෙබනවා. අපි එතුමාට සුභ පතනවා. අපි 
එතුමාට ඒ අවශ  ශක්තිය ලබා ෙදනවා. තමන්ට තවත් කාලයක් 
විධායක ජනාධිපති ධුරයට තරග කරලා ඉදිරිපත් ෙවන්න තිෙබන 
අවස්ථාව අතහැරලා දමමින් විධායක ජනාධිපති ධුරය ඉවත් කිරීම 
සඳහා දැනට ඉතිරිෙවලා තිෙබන බලතල ටිකත් අයින් කරලා 
පූර්ණ වශෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය පැවෙරන කමයකට 
අවතීර්ණ වීම සඳහා එතුමා විසින් නිර්ෙලෝභී ෙලස ගන්නා ලද ඒ 
ශක්තිමත් තීරණය අපි ඉතාමත්ම අගය කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් විධායක ජනාධිපති 
ධුරය ඉවත් ෙකොට, ඒ සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරමින් 
එෙමන්ම රට අරාජික තත්ත්වයකට පත් ෙවන්නට ඉඩ ෙනොදී 
රෙට් ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිමත් කරමින්, ෙම් රට ඒකීය 
රාජ යක් ෙලස පවත්වා ෙගන යාමට අවශ  වන ආරක්ෂමය 
කියාදාමයන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව තුළට 
ශක්තිමත් ෙලස ඇතුළත් කරමින් අපි ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවක් 
සැකසිය යුතුයි. ඒ ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සැකසීෙම්දී ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීතුමන්ලාට, ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල 
වගකීමක් පැවෙරනවා. ෙමොකද, සමහර රටවල අද පිට රටින් 
import කරපු ආණ්ඩුකම ව වස්ථා හදන්න ගිහිල්ලා ෙමොකද 
වුෙණ්? බලන්න, ෙමොකද වුෙණ් මාලදිවයිනට? සම්පූර්ණෙයන්ම 
මාලදිවයින අරාජික තත්ත්වයකට පත් වුණා. කැනඩාෙව් විෙද්ශ 
විෙශේෂඥයන් තමයි මාලදිවයින ඇතුළු සමහර රටවල්වල 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා හදලා ඒ බටහිර සංකල්පයත් අෙප් 
සංස්කෘතියට, අෙප් රටවල්වලට ෙනොගැළෙපන ෙද්වල් ඇතුළත් 
කරන්න ඇවිල්ලා ඒ රටවල් අරාජික තත්ත්වයට පත් කෙළේ. 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමන්ලා වශෙයන් අපි සියලු ෙදනාටම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුවිෙශේෂ වූ වග කීමක් තිෙබනවා, ෙම් විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීෙම් කාර්යයට සහෙයෝගය දීමත් ඒ වාෙග්ම ඒ 
සහෙයෝගය සමඟම ෙමොන ආකාරෙයන් අෙප් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාව ආරක්ෂිත අන්දමින් සැකසිය යුතුද කියන කාරණය 
පිළිබඳව බරපතළ ෙලස කල්පනා කර කටයුතු කිරීමට. ඒක එක 
කාරණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන කථා 
කරන්න තිෙබන නිසා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් රෙට් 
ජනතාවෙග් දීර්ඝ කාලීන ඉල්ලීමක් තිබුණා, විධායක ජනාධිපති 
ධුරය අෙහෝසි කිරීම වාෙග්ම මනාප මැතිවරණ කමය නැති කර 
ආසනයකට වග කියන මන්තීවරෙයකු පත් කර, වියදම් රහිත, 
ජනතා මතය පිළිබිඹු වන පාර්ලිෙම්න්තුවක් සකස් කරන්න කියා. 
ෙම් පිළිබඳව අපි නිරතුරුව කථා කළා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එන 
අවස්ථාෙව්දී අෙප් අභිපාය වුෙණ්, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයට ඉස්ෙසල්ලා විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න ඕනෑ කියන එකයි. නමුත් ෙම් පිළිබඳව 
අපට ඵලදායී පතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා 
අපට ඉදිරිෙය්දී තිෙබන කාර්ය භාරය විධායක ජනාධිපති ධුරය 
අෙහෝසි කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් රටට ගැළෙපන මැතිවරණ 
කමයක්, මනාප කමෙයන් ෙතොර වූ මැතිවරණ කමයක් ලබා දීෙම් 
භාරධූර කාර්ය අප සියලු ෙදනාටම තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්                   
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එම මතෙය් දැඩි ෙලස ඉන්නවා. අපි 
ජාතික ආණ්ඩුවකට හවුල් වුෙණ් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රටට 
ගැළෙපන මැතිවරණ කමයක් සකස් කර ගැනීමට අවශ  ශක්තිය 
ලබා ෙදන්නයි. එම කාර්ය  යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීමට 
අනිවාර්යෙයන්ම අපි වැඩ කටයුතු කළ යුතුයි.  

ෙබොෙහෝ සුළු ජාතික පක්ෂ අද අනිසි බියක් ඇති කරෙගන 
තිෙබනවා, ෙම් කමය තුළින් ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අඩු ෙවයිද 
කියා. නැහැ. ඔවුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් අඩු ෙනොෙවන පරිදි අපි 
අවශ  ආකාරයට ගළපා ගනිමින් ෙම් වැඩ කටයුතු සියල්ල ඉෂ්ට 
කළ යුතුයි. ෙමොකද, අපට ජාතික සමඟිය අවශ යි. ජාතීන් අතර 
සමඟිය හා සංහිඳියාව අවශ යි. අෙන ෝන  අවෙබෝධය අවශ යි. 
අපි ෙකොතරම් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් වුවත්, අවසානෙය්දී 
ජාතීන් අතර පවතින අසමඟිය, අවිශ්වාසය කාල ෙබෝම්බයක් බවට 
අපි පත් කර ගත යුතු නැහැ. එෙසේම විවිධ සුළු මතධාරී පක්ෂ 
සියල්ලක්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කමය තුළ ඒකරාශි කර ගැනීෙම් හා 
ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජනයන් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයන් පිළිබඳවත් 
මැතිවරණ සංෙශෝධනය තුළ සිදු විය යුතුයි කියන එක මා 
ෙයෝජනා කරන්නට කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් කාලය අපට ඉතාමත් 
වැදගත් කාල පරිච්ෙඡ්දයක්.  රෙට් ආර්ථිකය සකස් කිරීම ෙමන්ම 
අපට තිෙබන අභිෙයෝගයන් ජය ගැනීම පිළිබඳව අගමැතිතුමා විවිධ 
පකාශ කළා; අෙප් මැති ඇමතිවරු විවිධ පකාශ කළා. අපට 
අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සෑම ක්ෙෂේතයකම 
අභිෙයෝග රාශියක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් රටවලට අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ දීමට තිෙබන යුගයක්.  

ඒ අතරම අෙප් රාජ  පරිපාලනය, අෙප් රෙට් පරිපාලන ව හය 
නිසි ෙලස  සකස් කර ගැනීෙම් ෙහොඳ කමෙව්දයක් හා ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකස් කර ගැනීෙම් අභිෙයෝගයට අපි මුහුණ දීලා ඒ 
අභිෙයෝගය අපි අනිවාර්යෙයන්ම ජය ගත යුතුයි. ඒ සඳහා අපි 
සියලු ෙදනාම කැපවීම ඇති කර ගන්නට ඕනෑ; පරිත ාග 
කරන්නට ඕනෑ. ෙබො ෙහෝ විට සැම ෙදෙනකුටම ගැළෙපන 
ව වස්ථාවක් හදන එක ෙලෙහසි ෙවන එකක් නැහැ. නමුත් සෑම 

ෙදනාටම යම් ආකාරයකින් ෙහෝ පිළිගන්නට පුළුවන් 
ව වස්ථාවක් අපට සකස් කර ගන්න පුළුවන්. නමුත් ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථාවක් සකස් කිරීෙම්දී රෙට් ස්ථාවරභාවය, ඒකීයභාවය 
ආරක්ෂා ෙවන පරිදි, රාජ  ආරක්ෂාව ඇතිවන පරිදි ව වස්ථාව 
සකස් කිරීම ඉතාමත් වැදගත් ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  

අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා. ෙම් පිළිබඳව විශාල 
සංවාදයක් පසු ගිය දශකය තුළම වාෙග් ෙම් රෙට් පැවතුණා. 
"ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා නැතුව ෙම් රටට යහ පාලනය ෙගන 
එන්න බැහැ. නිර්ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ 
නිසා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න ඕනෑ" කියා සංවාදයක් 
තිබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පත් කර තිෙබනවා. දැන් ඉතින් අපි බලන්න ඕනෑ, අපි                  
අර බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන පරමාර්ථයන් ෙම් සව්ාධීනය කියන 
ෙකොමිෂන් සභාවලින් ඉෂ්ට ෙවනවාද කියා; ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාවල පුද්ගලෙයෝ අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරෙයන් 
ස්වාධීනව වැඩ කටයුතු කරනවාද කියා. ඒක නිසා ෙම්ක ෙහොඳ 
testing period එකක්.  

ෙමොකද ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ෙව්වා, රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙව්වා ෙම් සෑම ෙකොමිෂන් සභාවකටම පත් වුණු 
සාමාජිකයන්ට විශාල වග කීමක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් 
ස්වාධීනත්වය පදර්ශනය කිරීම සඳහා. තමන් ගනු ලබන තීරණ 
ස්වාධීන තීරණ ෙමන්ම ඉතාමත් පාෙයෝගික තීරණත් ෙවන්නට 
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව තුළ රජෙය් 
ෙසේවකයින්ෙග් විශාල පශ්න රාශියක් ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා, 
එකතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාට ඉතාමත් පාෙයෝගික වූ විසඳුම් 
අවශ යි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි තුනක් තිෙබනවා.  
 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
ජනතා අභිලාෂයන් මුදුන් පත් කරවා ගැනීම සඳහා අප විසින් 

පිහිටුවන ලද ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල කියාකාරිත්වය පිළිබඳව අපි 
වසරක් විතර ගිහිල්ලා නැවත පසුපස හැරිලා බලන්නට ඕනෑ, අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කාර්යය ෙකොමිෂන් සභාවලින් ඉටු වුණාද 
කියා. එදා ෙකොමිෂන් සභා නැති ෙවලාෙව් සහ දැන් ෙකොමිෂන් 
සභා තිෙබන ෙවලාව අතර සාධනීය ෙවනසක් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා 
තුළින්, ඔවුන්ෙග් පරිපාලනය තුළින් දක්නට ලැබුණාද කියන 
කාරණය පිළිබඳව අපි ෙසොයා බැලිය යුතුයි. එවැනි පසු විපරමක් 
අතිශයින්ම අවශ යි. ෙමොකද, විශාල බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් 
තබා ෙගන තමයි අපි ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පත් කෙළේ.  පළමුෙවනි 
වතාව නිසා සමහර ෙවලාවට සුළු සුළු අඩුපාඩුකම් ඇති ෙවන්නට 
පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ අඩුපාඩු තුළින් ලැෙබන අත්දැකීම් උකහා 
ගනිමින් ඉදිරිෙය්දී ඒවා වඩාත් ශක්තිමත් කර, ෙම් රෙට් 
පජාතන්තවාදී ව හය ශක්තිමත් කරන්නට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ කමය ගැන කියනෙකොට සමස්ත 
සභාවම ඒකමතිකව තීරණය කළා, පළාත් පාලන මැතිවරණය 
ෙකොට්ඨාස කමයට යන්න ඕනෑ කියා.  එය නීතියක් බවට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ කමය අනුව ෙකොට්ඨාස ෙබදීෙම්දී යම් යම් 
අසාධාරණ වුණා නම්, ඒවා නිවැරදි කරන්න. නමුත් ෙම් කමය බිඳ 
දමන්නට එපා කියා අපි දැඩි ෙලස කියා සිටිනවා.  එෙහම කෙළොත් 
පාර්ලිෙම්න්තුව එවැනි කමයක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් අපි 
විරුද්ධ වීමයි ෙපෙනන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම පළාත් පාලන කමය 
තුළින් අද අපි ඒ කාරණය ඉෂ්ට කර ගනිමු.   
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා] 
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කාන්තා නිෙයෝජනය සඳහා ගරු අගමැතිතුමා ඉතාම ෙහොඳ 
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ලබන පාෙද්ශීය සභා 
මැතිවරණෙය්දී කාන්තා නිෙයෝජනය බිම් මට්ටමින් ලබා ෙගන, 
ඊට  පස්ෙසේ දියුණු කරන්න. ඒ පිළිබඳත් අෙප් සතුට පකාශ කරමින්  
මට අවස්ථාව සලසාදීම පිළිබඳ ස්තුති කරමින් මෙග් කථාව 
අවසන් කරනවා.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. The next speaker is the Hon. S. 

Shritharan. You have been allotted 25 minutes. ඊට ෙපර  
කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 
මන්තීතුමාෙග්  නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා  
(மாண் மிகு  நிமல் சிறிபால த சில்வா) 
(The Hon. Nimal Siripala De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා මූලාසනෙයන්  ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු  ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. BIMAL RATHNAYAKE left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[பி.ப. 2.30] 

 

ගරු එස.් ශීතරන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிறீதரன்) 
(The Hon. S. Shritharan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய 

நாளில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய ெசயற்பா களின்கீழ் 
வ கின்ற, பிரதம அைமச்சர் அவர்க ைடய அ வலகத்தின்கீழ் 
வ கின்ற விடயங்கள் மற் ம் பல்ேவ பட்ட ஆைணக்கு க்கள்   
ெதாடர்பிேல கு நிைலயில் விவாதம் இடம்ெப கின்ற . நான் 
மிக க்கியமாக இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  
ெதாடர்பிலான சில விடயங்கைளேய இந்த உயாிய சைபயில் 

ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இலங்ைகயில் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு  மட் மல்ல, பல்ேவ  வைகயான ஆைணக்கு க்கள் 
காலத் க்குக் காலம் உ வாக்கப்ப வ ண் . இவ்வா  
ஆைணக்கு க்கள் உ வாக்கப்பட்டா ம்கூட, அங்கீகாிக்கப் 
பட்டைவயாக இங்ேக நாங்கள் விவாதத் க்கு எ க்கின்ற 
ஆைணக்கு க்கேள க்கியத் வம் ெப கின்றன. இவ்வாறான 
ஆைணக்கு க்களிேல இலங்ைக மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு ைவேய இலங்ைகயின் மனித உாிைமகைளப் 
ேப வதற்காக ம் மனித உாிைமகள் ெதாடர்பான விடயங்கைள 
ெவளிக்ெகாண் வ வதற்காக ம் மனித உயிர்க க்கான 
பா காப்ைப அளிப்பதற்காக ம் நி வப்பட்ட ஓர் 
ஆைணக்கு வாக மக்கள் பார்க்கின்றார்கள்.  

ஆனால், இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்குக் கடந்த 
இரண்  தசாப்த காலங்க க்கு ேமலாக இலங்ைகயின் வடக்கு, 
கிழக்கில்தான் மிகக் கூ ய அளவில் பணிகள் இ ந்தன. 

அவ்வாறி ந் ம் இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வினால் 
சில விடயங்கைளச் சாியாகக் ைகக்ெகாள்ள யவில்ைல 
அல்ல  தமிழர்க க்கு நடந்த அநீதிகளின்ெபா  குறித்த 
விடயங்கைள ெவளிக்ெகாண்  வர யவில்ைல அல்ல  அ  
ெதாடர்பாகச் ெசயற்படவில்ைல என்ற குைறபா  கூ தலாகேவ 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில்தான் 1990களில் யாழ்ப்பாண 
மாவட்டத்தின் தீவகம் சார்ந்த அல்ைலப்பிட் , மண்ைடதீ , 
மண்கும்பான் பகுதிகளிேல வாழ்ந்த இைளஞர்கள் அப்ெபா  
இ ந்த இரா வத் தளபதி ெடன்சில் ெகாப்ேபக்க வ 
அவர்களினால் சாய்த்  வரப்பட் ப் ப ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
நிகழ் கூட இந்த ஆைணக்கு வினால் சாியான ைறயில் 
ஆவணப்ப த்தப்படவில்ைல. ஆைணக்கு விடம் ெசன்  
ெகா க்கப்பட்ட ஆவணங்கள் காணாமல்ேபா ள்ளன. அ  
ெதாடர்பான எந்த விடயங்க ம் இ வைர ெவளிவரவில்ைல. 
அதைன நான் மீண் ம் ஒ ைற  பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

1990 ஆகஸ்ட் 23ஆம் திகதியி ந்  1990 ெசப்ெரம்பர் 
25ஆம் திகதி வைர அயற்கிராமங்களான மண்ைடதீ , 
அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் ஆகியவற்றி ந்  அைழத் ச் 
ெசல்லப்பட்ட  ற் க்கணக்கான இைளஞர்கைள லங்கா 
இரா வம் த த்  ைவத்தி ந்த . அதன் பிற்பா  குைறந்த  70 
வைரயான இைளஞர்கள் அங்கு காணப்படேவயில்ைல. 
மண்ைடதீ , அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் ஆகிய கிராமங்கள் 
யாழ்ப்பாணத்தி ள்ள ஒல்லாந்தர் ேகாட்ைடக்குக் கு க்காக 
அைமந் ள்ளன. இங்கி ந்ேத லங்கா இரா வம் தம  
நடவ க்ைககைள ஆரம்பித்த . பின்  இவர்கள் 
ஊர்காவற் ைறயி ந் ம் தங்களின் இரா வ 
நடவ க்ைககைளத் ெதாடங்கியி ந்தார்கள். இவ்வா  
ெதாடங்கிய காலத்தில்தான் இந்த 70 க்கும் ேமற்பட்ட 
இைளஞர்கள் காணாமல் ேபாயி ந்தார்கள். அந்தந்த இடங்களில் 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பில் பதி ெசய்யப்பட்ட 
விடயங்கைள ெவளியில் ெகாண் வ தல் என்பேத மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வின்  மிக க்கியமான பணியாகும். 
ஆனால், அவ்வாறான க்கியத் வம் அந்த இடங்களில் 
இல்லாமல் ெசய்யப்பட்டைத ம் நான் இந்த இடத்திேல 
பதி ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.  

மிக க்கியமாக சர்வேதச மன்னிப் ச் சைப, சர்வேதச 
மன்னிப் ச் சைபயின் ேஜர்மன் அங்கத் வத் வத்தில் இ க்கின்ற 
பிாி கள் மற் ம் உலக நி வனங்கள் பல ம் தங்க ைடய 
விசாரைணகைள இந்தக் காலகட்டத்திேல ேமற்ெகாண் ந்தன. 
ஆனால், இைவ எைவ ம் சாியான ைறயில் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல. இதனால் இந்த மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு  ெதாடர்பான விடயங்களில் பல்ேவ  வைகயான  
ஐய வினாக்கள், சந்ேதகங்கள் எ ந்த வண்ண ள்ளன.  

அந்தக் காலத்திேல லங்கா மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு வின் யாழ்ப்பாண அ வலகத்திேல மண்ைடதீ , 
அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் பகுதிகைளச் ேசர்ந்த பல்ேவ  
கு ம்பங்கள் தங்க ைடய பதி கைளச் ெசய்தி ந்தன. அந்த 
வைகயில் ேயசுரத்தினம் - தர்மராணி தம்பதியின் ன்  
பிள்ைளகளான, ஒேர கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த,  எஸ். விஜயரத்தினம், 
எஸ். சுகிர்தரத்தினம், எஸ். பிேரமரத்தினம் ஆகிேயார் 
காணாமற்ேபான விடயங்க ம் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல பதி  ெசய்யப்பட் க்கின்றன. அப்ெபா  
விஜயரத்தினத்தின் வய  23, அவர்கள  இரண்டாவ  மகன் 
சுகிர்தரத்தினத்தின் வய  19, ன்றாவ  மகன் 
பிேரமரத்தினத்தின் வய  17. இப்ப யாக அக்காலத்தில் 
காணாமற்ேபானவர்கள் ெதாடர்பில் மனித உாிைமகள்  
ஆைணக்கு வினால் அவர்க க்கு எந்தவித நல்ல தகவைல ம் 
ெகா க்கக்கூ யதாக இ க்கவில்ைல. யாழ்ப்பாணம் னித 
பத்திாிசியார் கல் ாியில்  ப த் க்ெகாண் ந்த இவர்களின் 
இரண்  மகன்மா க்கு என்ன நடந்த ? எவ்வா  அவர்கள் 
காணாமற்ேபானார்கள்? என்ற ேகள்விக க்கு எந்தப் பதி ம் 
கிைடக்கவில்ைல.   
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காணாமற்ேபானவர்களில் பலர் மண்கும்மான் பாடசாைலயில் 
ைவத் ம் ைக  ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். அேத காலப்பகுதியில் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட இ தயராசா என்பவ க்கு அப்ேபா  
வய  26. அவர் இேயசுரத்தினத்தின் சேகாதரனாவார். இவ ம் 
அந்தக் காலத்திேல காணமற்ேபானவர்களில் மிக 

க்கியமானவராவர். இவ்வா  காணாமற்ேபான ஏ.ெசல்வநாயகம் 
என்பவ க்கு அப்ேபா  வய  25. இவர் அந்தக் காலத்திேல 
தன் ைடய ஜீவேனாபாயத்திற்காக மீன்பி த் ெதாழிைல 
ேமற்ெகாண் ந்தார். இவ ைடய தாயார் ாீட்டா அம்மா அவர்கள் 
இ  ெதாடர்பாக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்குத் 
தன் ைடய தகவல்கைள வழங்கியி ந் ம்கூட 
அவ்வாைணக்கு வினால் இவர் பற்றிய எந்த விடயங்கைள ம் 
ெவளியிேல ெகாண் வர யவில்ைல. அேதேபால 
வரப்பிரகாசம் கிறிஸ்ேதாபர், விஜயகுமார் ஆகிேயாேரா  மற் ம் 
இ வ ம் அந்தக் காலத்தில் ைக ெசய்யப்பட் ந்தார்க்ள. 
இவர்கள் ைக ெசய்யப்பட்ட அக்காலத்தில் எந்த தகவைல ம் 
இந்த மனித உாிைமகள்  ஆைணக்கு வினால் வழங்க யாமல் 
இ ந்த . 1990 களில் அந்ேதானி ெறாபர்ட் 
ைக ெசய்யப்ப கின்றேபா  அவ ைடய வய  19. ேக. பீற்றர் 
ேபால் என்பவ க்கு அப்ெபா  வய  17. இவர் னிய 
பத்திாிசியார் கல் ாியிேல ப த் க்ெகாண் ந்தார். அேதேபால, 
எம். சுவகீம்பிள்ைளயின் வய  30. இவர் ஒ  விவசாயி. அந்த 
ேநரம் தன் ைடய வியசாயக் கடைமகளில் ஈ பட் ந்தார். 
அப்ேபா  கர்ப்பிணியாக இ ந்த இவ ைடய மைனவி கதறக்கதற 
அவ க்கு ன்னாேலேய இரா வத்தினர் இவைரப் 
பி த் ச்ெசன்றி க்கிறார்கள். இ  ெதாடர்பாக இவ ைடய 
மைனவி மனித உாிைமகள்  ஆைணக்கு விேல 

ைறப்பா கைளச் ெசய் ம், அவர்க க்கு எந்தப் பதி ம் 
வழங்கப்படவில்ைல.  

1990 களில் அகஸ்ாின் அழகராஜா, வய  18, அந்தக் 
காலத்திேல அல்ைலப்பிட்  பி ப் ேநாியார் ேதவாலயத்தில் 
ைவத்  இவர் ைக ெசய்யப்பட் க் ெகாண் ெசல்லப்பட்டார். 
ஆனால், இவர் ெதாடர்பாக இ வைர எந்த க ம் 
கிைடக்கவில்ைல. இவ்வா  ெகாண் ெசல்லப்ப கின்றெபா  
அவர்கள் தங்க ைடய தாய், தந்ைதயைரத் தி ம்பித் தி ம்பிப் 
பார்த்தவா  "அம்மா! அம்மா!" என்  அ ெகாண்ேட 
ெசன்றி க்கிறார்கள். அவர்க ைடய தாய், தந்ைதயர் மற் ம் 
சேகாதர, சேகாதாிகள் இந்தத் தகவல்கைள மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல வழங்கியி க்கிறார்கள்.  

ேம ம், மண்ைடதீைவச் ேசர்ந்தவர்களான  20 வய ைடய 
ஆலம் ெறாேபட், 26 வய ைடய வில்பிரட் ேதவராசா ஆகிேயா ம் 
காணாமல் ேபாயி ந்தார்கள். இவ ைடய தாயார் பலா  விமான 
நிைலயத்திற்கு அண்ைமயி ள்ள மயி ட் ையச் ெசாந்த 
இடமாகக் ெகாண்டவர். அவர் மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல தன் ைடய ைறப்பா கைளச் ெசய்தி ந் ம் 
எந்த க ம் கிைடக்கவில்ைல. அேதேபால மண்ைடதீைவச் 
ேசர்ந்த 24 வய ைடய பி. காந்த ங்க ம் அவ ைடய 
சேகாதரனான எஸ். அரவிந்த ம் மண்ைடதீவிேலேய 
ைக ெசய்யப்பட் ந்தார்கள். மிக க்கியமாக எஸ். அரவிந்தன் 
மண்ைடதீ  மகா வித்தியாலத்தில் ஒ  மாணவனாக இ ந்தான். 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வின் இப்ப யான ெசயற்பா  
காரணமாக இப்ெபா ம் அவ்வாைணக்கு மீ  தமிழர்க க்குச் 
சந்ேதகம் எ கின்ற . குறிப்பாக, அந்த ேநரத்திேல 70 வய ைடய 
ஆர், சுதாகரன், 19 வய ைடய சதானந்தராசா, 24 வய ைடய  
தயாசீலன், 18 வய ைடய  விஜயபாலன் ஆகிேயார் ெதாடர்பி ம் 
இந்த மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதி கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன.  

மிக க்கியமாக, யாழ்ப்பாணத்திேல ஒ  கைடயில் 
காசாளராகப் பணியாற்றிக்ெகாண் ந்த வி லானந்தன் என்பவர் 
அந்தக் காலத்தில் அல்ைலப்பிட் யில் இ ந்தெபா  

இரா வத்தினரால் ைக ெசய்யப்பட்  ெகாண் ெசல்லப் 
பட்டார். அந்தக் காலத்தில் ஒட் க்கு க்கைளச் ேசர்ந்தவர்க ம் 
இரா வத்தினேரா  ேசர்ந்  இந்தப் பணிகைளச் 
ெசய் ெகாண் ந்தார்கள். இவர்க ம் இந்த இைளஞர்கைளப் 
பி ப்பதில் மிக க்கியமான பங்ைக வகித்தார்கள். இங்கு நாங்கள் 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு , இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல் 
குற்றச்சாட் க்கள் விசாரைண ஆைணக்கு , ஜனாதிபதி ைடய 
விடயம், பிரதம ைடய விடயெமன எத்தைனேயா விடயங்கள் 
பற்றிெயல்லாம் ேபசிக்ெகாண் க்கின்ற இவ்ேவைளயில், மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதி ெசய்யப்பட்ட 
காணாமற்ேபானவர்க ைடய விடயம் ெதாடர்பாக ம் கூ ய 
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம் என்பதற்காகேவ இந்த 
விடயங்கைள நான் ன்ைவக்கின்ேறன்.  

அேதேபால, 18 வய ைடய எஸ். அன்பழகன், 21 வய ைடய 
இர ந்திரன் ஆகிேயார் பற்றி ம் குறிப்பிட ேவண் ம். 
அன்பழகன் மண்ைடதீவி ந்  வந்  கு ம்பத்ேதா  
அல்ைலப்பிட் யில் இ ந்தெபா  ைக ெசய்யப்பட் க்கிறார். 
ேம ம், அங்ேக  கூட்டமாக இ ந்த மக்கள் மத்தியி ந்   
ஓரள க்கு உடல்வாகுடன் இ ந்த இைளஞர்கைள ம் 
இரா வத்தினர் கூட் ச்ெசன்றி க்கிறார்கள். அவ்வா  
ெகாண் ெசல்லப்பட்டவர்களில், வியாபார நடவ க்ைகயில் 
ஈ பட் க்ெகாண் ந்த ாீ. ர ந்திரன், அல்ைலப்பிட் ப் 
பகுதியிேல விவசாயம் ெசய் ெகாண் ந்த 21 வய ைடய 

ங்ேகஸ்வரன், 18 வய ைடய ாீ.ஞாேனந்திரன், பீ.பத்மராசா 
ஆகிேயார் அடங்குவர். இவர்கள் 1990ஆம் ஆண்  
காலப்பகுதியில் ெபற்ேறார், சேகாதரர்கள் ன்னிைலயில் 
இரா வத்தினரால் ெகாண் ெசல்லப்பட் க்கிறார்கள். 
இவர்கள் ெதாடர்பாக ம் கண்கண்ட சாட்சிகள் ேநர யாக மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல பதிைவச் ெசய்தி ந்தார்கள்.  

இன் ம் 35 வய ைடய  ைமக்கல் சில்ெவஸ்டர், 
ஆேராக்கியராசா, அல்ைலப்பிட் யிேல விவசாயம் 
ெசய் ெகாண் ந்த 21 வய ைடய பிரமதீஸ்வரன் - இவர் 
அ ராத ரத்தில் இ ப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டதால் இவ ைடய 
தந்ைதயார் அ ராத ரம்வைர ெசன் , பின்னர் ஸா கா க்கும் 
ெசன்  பல இடங்களிேல  ேத யி க்கின்றார் - ஏ.ெஜயசீலன், 
வய  23, ெறாேபட் ரேமஸ் - வய  19, ெசல்வநாயகம் 
ெசல்வநாதன் - வய  21, எஸ்.சிவ பன் - வய  17, ரஞ்சித்குமார் 
- வய  15, ராசேசகரம் - வய  19, பத்திநாதர் டயஸ் -  வய  17,  
எட்ேவட் - வய  26. இவர்கைளப் பி த் ச்ெசல் ம்ேபா  
ேம ம் இ வ ம் ைக ெசய்யப்பட் க்கிறார்கள். ஆனால், 
யாெரன்  ெதாியாமேல அவர்க ம் காணாமற் 
ேபாயி க்கிறார்கள்.  

அேதேபால, மண்கும்பான் பாடசாைலயி ந்  பி த் ச் 
ெசல்லப்பட்டவர்களில், தா  ெசல்வரட்ணம் - வய  29, 
ம த்தீன் அன்ரனி - வய  19, ேஜார்ஜ் சில்ெவஸ்டர் - வய  20,  
எஸ். இந்திரகுமார்- வய  20, அவ ைடய சேகாதரன் 
விஜயகுமார் - வய  19,   ெஜயக்குமார் - வய  25.  இவ்வா  
இந்த வயைத ஒத்தவர்கள் பல ம் ெகாண் ெசல்லப்பட்டனர். 
இவர்கள  தாய், தந்ைதயர்கள் பல ைற மனித உாிைமகள் 
ஆைணக்கு விேல தங்க ைடய ைறப்பா கைள 
ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். இ ெதாடர்பாக அந்தப் பகுதிக்குப் 
பங்குத் தந்ைதயாக இ ந்த சந்திரேபாஸ் பாதிாியார் அவர்கள் 
அந்தக் காலத்திேல தன் ைடய விளக்கத்ைத ம் மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு விேல தன் ைடய சாட்சியங்கைள ம் 

ன்ைவத்தி க்கின்றார். அவர் ெகா த்த சாட்சியத்திேல, 
"25.08.1990 அன்   லங்கா இரா வம் தன  'ேகாட்ைடச் 
ெசயற்பா ' என்ற நடவ க்ைகயிைன ஊர்காவற் ைறயி ந்  
ஆரம்பித்த . 24.08.1990 அன்  மண்ைடதீ  மற் ம் 
அல்ைலப்பிட் க் கிராமத்  மக்கள் அல்ைலப்பிட் யி ந்த 
பி ப் ேமாி ேதவாலயத்தில் அைடக்கலம் ேத னர். 25.08.1990 
அன்   லங்கா இரா வம் ேதவாலயத்திற்கு வந்  700 
ேபைரப் பி த் க்ெகாண்  மண்ைடதீைவ ேநாக்கிச் ெசன்ற . 
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இதிேல 26.08.1990 அன் ம் அதற்கு அ த்த நா ம் தாங்கள் 
பி த் க்ெகாண்  ேபானவர்களில் ெப ம்பாலாேனாைர 
வி வித்தனர். அதில் சுமார் 70 ேபர்வைரயில் 
வி விக்கப்படவில்ைல. அவர்களின் விதியிைனப் பற்றி எ ம் 
ெதாியவில்ைல" என்  குறிப்பிட் க்கின்றார்.  

நான் இங்ேக குறிப்பிட வி ம் வ  என்னெவன்றால்,  மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு  என்ப  ஒ  நாட் ேல மிகமிக 

க்கியமான . அத ைடய ெசயற்பா கள்  மனித உாித் க்கைள, 
மனித வி மியங்கைள, அந்த நாட் க்கின்ற மனித 
குலத்தி ைடய அ ப்பைடகைளத் ெதளி ப த் கின்ற அல்ல  
நம்பிக்ைக ெகா க்கின்ற, அதன் அ ப்பைடயில் மக்க க்கு ஒ  
வாழ்ைவக் ெகா க்கின்றதாக இ க்க ேவண் ம். ஆனால், இந்த 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு வி டாக இவ்வாறான 
விடயங்கள் சாியான ைறயில் ைகக்ெகாள்ளப்படவில்ைல 
என்பைதத்தான் நான் இந்த இடத்திேல பதி ெசய்ய 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இவ்வா  ெகாண் ெசல்லப்பட்ட 70க்கு ேமற்பட்ட 
இைளஞர்களின் உடல்கள் இப்ெபா ம் மண்ைடதீவில் ெசம்மண் 
ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற கிண களி ம்  மண்ைடதீ  
கிறிஸ்தவ ேதவாலயத் க்கு ன்னா க்கின்ற கிணற்றி ம் 
இ ப்பதாக மக்கள் ெதாிவிக்கிறார்கள். நாங்கள் இதைனப் 
பல ைற இந்த இடத்திேல குறிப்பிட் க்கின்ேறாம்.  எனேவ, 
இந்த மண்ைடதீ  னித ேதவாலயத் க்கு ன்பாக இ க்கின்ற 
கிணற்ைற ம் மண்ைடதீ  ெசம்மண் ேதாட்டத்திேல இ க்கின்ற 
ேதாட்டக் கிண கைள ம் ேதாண்  ஆய்  ெசய்கின்றேபா  இந்த 
70க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர்களின் உடல் எச்சங்கள் - 
எ ம் த் ண் கள் ெவளிேய வ வதற்கான வாய்ப் க்கள் ஏராளம் 
உண் . ஆகேவ, இதைன இந்த உயர்ந்த சைபயி டாக ேமதகு 
ஜனாதிபதி அவர்களின் கவனத் க்குக் ெகாண் வ வேதா , 
மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு க்கும் இதைன ன்ைவக்க 
வி ம் கின்ேறன்.  

இவ்வா  காணாமல்ேபானவர்க ைடய உடலங்கள் 
இ ப்பதாக நம்பப்ப கின்ற பிரேதசங்கள் உடன யாகத் 
ேதாண் , ஆராய்ச்சி ெசய்யப்படேவண் ம். அந்த எ ம் க்கூ கள் 
ெவளியிேல எ க்கப்ப கின்றெபா , உண்ைமகள் ெவளிவ ம். 
உண்ைமகள் சாியான ைறயிேல ெவளிவரேவண் மானால், 
1990ஆம் ஆண் களிேல மண்ைடதீ , அல்ைலப்பிட் , 
மண்கும்பான் ஆகிய பிரேதசங்களி ந்  ெகாண் ெசல்லப்பட் , 
ெகால்லப்பட்ட இைளஞர்களில் சிலர் - பிரமதீஸ்வரன், 
ெசல்வகுமார் ேபான்றவர்கள் - என்ேனா  ஒன்றாக 
அல்ைலப்பிட்  பராசக்தி வித்தியாசாைலயில் ப த்தவர்கள். 
இவ்வா  காணாமல்ேபானவர்கள் பற்றிய விடயத்ைத நான், 
ஜனாதிபதி மற் ம் ஆைணக்கு க்க க்குாிய நிதி 
ஒ க்கீ களின்மீதான கு நிைல விவாதம் நைடெப கின்ற 
இந்ேநரத்தில் - ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  

நாங்கள் இதைன 1990ஆம் ஆண் ேல நைடெபற்ற ஒ  
விடயமாகக் க திவிட யா . ஏெனன்றால், இப்ெபா ம்கூட 
கண் க்கு ன்னால், யாழ்ப்பாணம் மண்ைடதீ  - ெசம்மண் 
ேதாட்டங்களி ள்ள கிண களில் இந்த எ ம் க்கூ கள் 

ைதக்கப்பட்டப  இ க்கின்றன. அேதேபால், யாழ்ப்பாணத்திேல 
இ க்கின்ற கிறிஸ்தவ ேதவாலயத் க்கு ன்னா ள்ள கிணற்றில் 
இவர்க ைடய உடலங்கள் இ ப்ப  இப்ெபா ம் 
உ திப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . ஏெனன்றால், 
இரா வத்தினரால் அந்தக் கிண கள் சீேமந்தின் லம் 
"ெகாங்ாீட்" இடப்பட் , தி ம்ப ம் உைடக்க யாத அள க்கு 

டப்பட் க்கின்ற . அந்தக் கிண கள் 
உைடக்கப்ப கின்றெபா , அதிேல 70 அல்ல, அதற்கும் 
ேமற்பட்ட பல தமிழ் இைளஞர்க ைடய எ ம் க்கூ கள் 
ெவளியிேல வ வதற்கான வாய்ப் க்கள் அதிகம் உண் . ஆகேவ, 
இ  மிக க்கியமான ஒ  விடயம். ெவ மேன, நாங்கள் 
இதைனத் தட் க்கழித் விட யா . இவ்வா  பல இடங்களில் 
நைடெபற்றி க்கின்றன. நான் ஏற்ெகனேவ குறிப்பிட்ட 

யாழ்ப்பாணத்தின் மண்ைடதீ , அல்ைலப்பிட் , மண்கும்பான் 
பிரேதசத்தில் நைடெபற்ற சம்பவமான  1990களில் நடந்த 
விடயம். இவர்கைளக் ைக ெசய்  ெகாண் ெசல்கின்றெபா , 
அல்ைலப்பிட்  பராசக்தி வித்தியாசாைலயிேல டக்ளஸ் 
ேதவானந்தா அவர்கள்  
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இரா வத் ைணக் கு வாகச் ெசயற்பட் க்கிறார். 
அவர்களிடம் ெசன்  இந்த மக்கள் கண்ணீர்விட்  
அ தி க்கிறார்கள். அவர்கள் அ தெபா , "உங்க ைடய 
பிள்ைளக க்கு நான் ெபா ப் ; அவர்கைள நான் மீட் த் 
த கிேறன்" என் கூட, அவர் அந்த இடத்திேல 
குறிப்பிட் க்கிறார். அதற்கான ஆதாரங்கள், 
சாட்சியங்க க்குாிய அந்த மக்கள் இப்ெபா ம் உயிேரா  
இ க்கிறார்கள். ஆகேவ, ைணக்கு வின ம் இதிேல கூ ய 
பங்களிப்பிைனச் ெசய்தி க்கிறார்கள். அந்த ேநரம் அவர்கள் 
இரா வத்தின் ைணக் கு வாக ம் தைலயாட் களாக ம் 
ெசயற்பட் க்கிறார்கள். ஆகேவ, இ  மிக க்கியமான ஒ  
விடயம். இந்த விடயத்ைதக் க த்திேல எ த் , அந்தக் காலத்தில் 
நடந்த இவ்வாறான மனித உாிைம மீறல்க க்கு மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு  பதில் ெசால்லேவண் ம். மனித 
உாிைமகள் ஆைணக்கு வான , ெவ மேன அரசாங்கம் 
ஒ க்குகின்ற பணத்ேதா  அறிக்ைககைள மட் ம் வி க்கும் ஓர் 
அைமப்பாக இ க்கக்கூடா .  

கடந்த 20 ஆண் க க்கு ேமல் நடந்த பல்ேவ பட்ட 
சம்பவங்க க்கு இலங்ைகயிேல மனித உாிைம 
ஆைணக்கு வினால், சாியான பதில்கள் 
வழங்கப்படவில்ைலெயன்  நான் நிைனக்கிேறன். மக்க க்கு 
அவற் க்கான சாியான விைடகள் ெசால்லப்படவில்ைல. ஆகேவ, 
இ ெவா  மிக க்கியமான விடயம். உலகத்திேல பல 
ஆண் க க்கு ன்னர்- 40 ஆண் கள் அல்ல  60 
ஆண் க க்கு ன்னர் நடந்த மனிதப் ேபரவலங்கள், மனிதப் 
ப ெகாைலகைள இப்ெபா ம் ஆய்  ெசய்கிறார்கள். 
அ ேபால, கண் க்கு ன்னாேல மண்ைடதீவில் 

ைதக்கப்பட் க்கின்ற இந்த இைளஞர்க ைடய எ ம் , 
எச்சங்கைளத் ேதாண்  எ த் , ஆராய்ச்சி 
ெசய்யப்ப கின்றெபா  உண்ைமகள் ெவளியிேல வ ம்.  

1990களில் இரா வத் தளபதியாக இ ந்த ெடன்சில் 
ெகாப்ேபக வ என்பவ டன் இைணந்  ெசயற்பட்டவர்கள், 
அதற்குப் பின்னர் டக்ளஸ் ேதவானந்தா டன்  
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இைணந்தி ந்த இரா வ ஒட் க்கு  என எல்ேலா மாகச் 
ேசர்ந்  இந்தப் ப ெகாைலகைள ஆற்றியி ந்தார்கள். ஆகேவ, 
நான் இதைன இந்தச் சைபயி டாக ஜனாதிபதி அவர்க ைடய 
கவனத் க்குக் ெகாண் வ கிேறன். தய ெசய்  இ  
விசாாிக்கப்படேவண் ம்; அந்த மக்க க்கு நீதி 
கிைடக்கேவண் ம். இப்ெபா கூட, அல்ைலப்பிட் யி ம் 
மண்ைடதீவி ம் மண்கும்பானி ம் மக்கள் தங்க ைடய 
பிள்ைளகளின் வர க்காகக் காத்தி க்கிறார்கள். தங்க ைடய 
பிள்ைளகைள அவர்கள் தங்கள் ைககளால் ஒப்பைடத்தார்கள். 
அந்த ேநரம் அவர்கள் எவ ம் வி தைலப் கள் அைமப்பில் 
இ ந்தவர்கள் அல்ல. அவர்கள் ேதாட்டத்ெதாழில், மீன்பி த் 
ெதாழில், வியாபாரம், சீவல் ெதாழில் என்  பல்ேவ பட்ட 
ெதாழில்கேளா  இ ந்தவர்கள்.  

சுற்றிவரக் கடல் சூழ்ந்த அந்தப் பிரேதசங்கைள ேநாக்கி 
ஒ நாள் அதிகாைல ன்  மணியளவில், இரவிரவாக, 30-
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40க்கும் ேமற்பட்ட படகுகளி ந்  குண் கள் 
சப்பட்டேவைளயில், அந்த மக்கள்  என்ன ெசய்வ  என்  

ெதாியா  திணறிக்ெகாண் ந்தார்கள். அப்ெபா தான், 
இவர்கள் கைலத் , சாய்த் ச் ெசல்லப்பட் , பல இடங்களிேல 
அைடத்  ைவக்கப்பட்டார்கள். குறிப்பாக, அல்ைலப்பிட்  பி ப் 
ேநாியார் ேதவாலயத்தில் த ேல அைடக்கப்பட்டார்கள். 
கிட்டத்தட்ட 8,000 ேபர் அந்த ேதவாலயத்தில் ஒ நாளில் 
ைவத்தி க்கப்பட்டார்கள். பிறகு நடந்த ப ெகாைலைய, அதாவ , 
20 ேபர்மீ  ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ப ெகாைலைய, 
ெவளிக்ெகாண் வந்த Father Jim Brown அவர்கைளக்கூட 
இரா வத்ேதா  ேசர்ந்தி ந்த இேத ஒட் க்கு தான் 
ெகாைலெசய்  சாக்கிேல கட் , யாழ்ப்பாணப் பண்ைணயிேல 

சியி ந்த . இவ்வா தான் Father Jim Brown அவர்கள் 
ெகால்லப்பட்டார். Father Chandrabose அவர்கள் இந்த 

ைறப்பா கைள மனித உாிைம ஆைணக்கு க்குக் 
ெகா த்தி க்கிறார். இவற் க்கு இவ்வள  கால ம் இந்த 
நாட் ேல நீதி கிைடக்கவில்ைல.  இவற் க்குத் தய ெசய்  
நீதிையப் ெபற் த்தர ேவண் ம்.  

ெசர்பியாவிேல எத்தைனேயா ஆண் க க்குப் பிறகு நடந்த 
ெகாைலகள் ெதாடர்பாக, இன்  விசாரைண ெசய்கிறார்கள். 
அேதேபால, பல நா களிேல நடந்த ெகாைலகள் ெதாடர்பான 
ஆய் கள் இப்ெபா  நைடெப கின்றன. ஆனால், 1990ஆம் 
ஆண் களில் இவர்கள் ெபற்ேறாாின் கண் ன்னால் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்டவர்கள். இப்ெபா ம் அவர்க ைடய 
தாய், தந்ைதயர்கள் இ க்கிறார்கள்; சேகாதரன், சேகாதாிகள் 
இ க்கிறார்கள்; மைனவி, பிள்ைளகள் இ க்கிறார்கள். இவ்வா  
ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட இவ்விைளஞர்கள் ெதாடர்பான 
விடயத்ைத ஜனாதிபதி தன் ைடய கவனத் க்கு எ த் , 
விசாரைணைய ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். நான் ெவளிப்பைடயாகச் 
ெசால் கிேறன். இப்ெபா ம்கூட, நான் ஒ  சாட்சியாக அந்த 
எ ம் க்கூ கள் ைதக்கப்பட்ட இடங்கைள அைடயாளம் 
காட் வதற்குத் தயாராக இ க்கிேறன். மண்ைடதீ த் 
ேதவாலயத் க்கு ன்பாக ம் மண்ைடதீ  ெசம்பாட் த் 
ேதாட்டங்க ம் ஆய்  ெசய்யப்ப கின்றெபா , 70 அல்ல, 
அதற்கு ேமற்பட்ட இன் ம் பல ற் க்கணக்கான 
இைளஞர்க ைடய சடலங்கள், எ ம் க்கூ கைள 
எ ப்பதற்கான வாய்ப் க்கள் அதிகமாகேவ உண் . ஆகேவ, நான் 
இந்தச் சைபயி டாக இதைனச் சமர்ப்பணம் ெசய் , மனித 
உாிைம ஆைணக்கு  இனியாவ  விழித் க்ெகாண்  இந்த 
விடயத்தில் காாியமாற்றேவண் ம் என்  கூறி, 
நிைற ெசய்கிேறன். நன்றி. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is the Hon. Rauff Hakeem. You have 

13 minutes.  
 

[අ.භා. 2.50] 
 
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  හා ජල සම්පාදන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகரத் திட்டமிடல் மற் ம் 
நீர்வழங்கல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning and  
Water Supply) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි 08වන දා ෙම් 

රෙට් පරිවර්තනීය හා විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති වුණා. ඒ ෙවනසට 
නායකත්වය දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයට අදාළව 
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම භාග යක් 
ෙකොට සලකනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ෙවනස හරහා සමාජ 
සාධාරණත්වය සඳහා ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට අලුත් ගැම්මක් 
ඇති කරන්න ඕනෑ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් යන ගමන 
අපි හැඳින්විය යුත්ෙත්, ෙම් රෙට් කාටත් එක හා සමානව සලකන, 
විවිධත්වය මුල් කර ගත්, විවිධත්වය අගයන අලුත් සමාජ රටාවක් 
කරා යන ගමනක් හැටියටයි.  

එතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත් ආයතන කිහිපයක් ගැන අද අපි 
ෙමම සභා ගර්භය තුළ කථා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අපි සාර්ථකව සම්මත කර 
ගත්තා. එය සාර්ථකව සම්මත කර ගත්තා කියන්නත් අමාරුයි. අපි 
රටට ෙපොෙරොන්දු වුණු පරිදි හැම සංෙශෝධනයක්ම සාර්ථකව 
සම්මත කර ගන්න අෙපොෙහොසත් වුණා. ඒකට ෙහේතුව, ඒ සඳහා 
අපට තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්ද බලය ලබා දීෙම්දී එවකට විපක්ෂෙය් 
බහුතර  බලයක් ලබා ෙගන සිටි පිරිසක් ඒ කියාදාමයට බාධක 
කිහිපයක් ඇති කිරීමයි.  ඒ  නිසා අපි ඉලක්ක කර ගත්ත ඒ 
අරමුණ එෙලසම සාර්ථක කර ගන්නට අපට බැරි වුණා. නමුත්, 
පථම වතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමන්ෙග් බලතල -විධායක 
බලතල- විශාල ෙලස අඩු කරලා, ඒ තුළින් රාජ  නායකයන්ට 
පූර්වාදර්ශයක් ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමාෙග් නායකත්වය 
යටෙත්  මූල  පතිපාදන ෙවන් කිරීෙම්දී පවා මෑත කාලය තුළ 
අලුත් සම්පදායයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මීට ෙපර 
ජනාධිපතිවරෙයකු සඳහා ෙවන් කරන මුදල හැම අවුරුද්දක් 
පාසාම විශාල ෙලස වැඩි කර ගැනීෙම් පවණතාවක් අපි දැක්කා. 
නමුත්, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙමවර හාත්පසින්ම ඒ කමය 
ෙවනස් කරලා, හිටපු ජනාධිපතිතුමට තිබුණු ඒ මූල මය 
පතිපාදනවලින් පෙහන් එකක ෙකොටසක් විතරයි  ලබා ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  ෙමවැනි පූර්වාදර්ශ ලබා ෙදන ෙම් නායකත්වය 
පිළිබඳව නැවත වාරයක් එතුමාට අෙප් ශුභාශිංසනය පළ කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද අෙප් අවධානයට පාත වන ෙම් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා තුළ පරිවර්තනීය ෙවනසක්, විප්ලවීය ෙවනසක් 
ඇති කිරීමට පාදක වුණු එක ආයතනයක් තමයි, මැතිවරණ 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව. මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නායකත්වය 
දැන් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවකට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. හිටපු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්, මහින්ද ෙද්ශපිය මහතා 
දැන් ඒ ෙකොමිසෙම් සභාපතිත්වය දරනවා. නමුත් ඒ මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ස්ථාපිත කරද්දී අපි අරමුණු කර ගත් සමහර කරුණු, 
දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරද්දී යම් 
දුරකට ෙවනස් ෙවලා තිෙබන ස්වභාවයක් අප දකිනවා. එම 
ෙකොමිෂන් සභාව සාමාජිකයන් තුන් ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විය 
යුතු බවට සඳහන් කර තිබීම තුළින් දැන් යම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබන බවත් අපට ෙපනී යනවා. ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
සාමාජිකත්වය තිෙදෙනකු වන අතරම, රැස්වීමක් පැවැත්වීම සඳහා 
අවශ  ගණපූරණය සාමාජිකයන් තිෙදෙනකුෙගන් සමන්විත විය 
යුතුයි යනුෙවන් සඳහන් කර තිබීම තුළ විශාල පශන්යක් ඉදිරිෙය්දී 
ඇති ෙවන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව අපි ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කියා සිටිය යුතුයි. ෙමොකද, තිෙදනාම එකවර රැසව්ීමට පැමිණීම 
අනිවාර්ය ෙවනවා. මැතිවරණ කාල සීමාවක් තුළ ෙකොමිසෙම් එක් 
සාමාජිකයකුට ෙහෝ අනෙප්ක්ෂිත ෙහේතුවක් මත රැස්වීමකට 
පැමිණීමට ෙනොහැකි වුණා නම් ඒ මැතිවරණ ෙකොමිසම 
කියාත්මක වීම අඩාළ ෙවනවා; එයින් පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. එම 
නිසා ෙම් ෙකොමිසෙම් සාමාජික සංඛ ාව ඉහළ දැමීෙම් 
අවශ තාවක් තිෙබන බව මම දකිනවා. එෙහම නැත්නම් අපට 
ගණපූරණය අඩු කරන්නට සිදු ෙවනවා. එෙහමත් නැත්නම් හැම 
විටම ෙම් තුන් ෙදනාම එකවර තීරණ ගැනීමට ඒ රැස්වීම්වලට 
පැමිණිය යුතු ෙවනවා. ෙමොකද, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් පතිපාදන 
තිෙබනවා, පුරප්පාඩුවක් ඇති වුණු අවස්ථාවකදී ෙහෝ 
සාමාජි කෙයකු ෙනොපැමිණි අවස්ථාවකදී පවා රැස්වීම පැවැත්විය 
හැකියි කියලා.  නමුත් ගණපූරණය  තුනක් හැටියට සඳහන් ෙවලා 
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තිෙබන බැවින් ඒෙක් පශ්නයක් ඇති විය හැකියි කියන කාරණය 
අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි.  ඉදිරිෙය් දී ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් 
සිදු කරනවිට ෙම් කාරණයත්  ෙවනස් කළ යුතුව තිෙබනවාය 
කියන එකත් මා ෙම් ගරු සභාවට ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි.  

විෙශේෂෙයන්ම ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවත් 
එක්ක සංසන්දනය කරද්දී, තව ෙවනසක් මම දකිනවා. ෙමොකද, 
ඉන්දීය මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සාමාජිකයන්ට අවශ  වූ විෙටක 
තනිවම බලය පැවරීමට ඒ මැතිවරණ ෙකොමිසමට හැකියි කියන 
පතිපාදනයක් තිෙබනවා. ඒ පතිපාදනත් අපි අහිමි කර ෙගන තිබීම 
තුළින් පශ්නයක් ඇති විය හැකියි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණ 
ෙකොමිසෙම් කියාදාමය සාර්ථකව ඉටු කිරීමට ඒකත් යම් දුරකට 
පශ්නයක් විය හැකියි. ඒ වාෙග්ම එම සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී 
සියලු ෙදනාම එකවර පත්වීම තුළත් පශ්නයක් ඇති විය හැකියි 
කියන එකත් අපි මතක තබා ගත යුතුයි. එබැවින් ෙකොමිසමට 
සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී ඔවුන්ෙග් ධුර කාලය අතර යම් 
පරතරයක් තිෙබ් නම්, සාමාජිකයන් වරින් වර ඉවත් වීම ෙහේතු 
ෙකොටෙගන ෙකොමිසෙම් කටයුතු සිදු කරෙගන යෑෙම්දී 
නිරන්තරෙයන්ම  බාධාවන් සිදු  ෙනොවන ෙසේ එම කටයුතු කර 
ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා ෙවනවා කියන එකත් මා 
ෙමතැනදී අවධාරණය කළ යුතුයි. මින් ඉදිරියට ෙම් පත් කිරීම් 
කරද්දී එක් වරම පත් කිරීම් ෙනොකර, යම් කාල සීමාවකින් පසුව 
එක එක් ෙකනා පත් කිරීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කළා නම්, ධුර 
කාලය අවසන් වී පත් කිරීම් සිදු කරන ෙතක් කාල සීමාෙව්දී ඇති 
වන ගැටලු නිරාකරණය කර ගත හැකියි කියන එකත් මම 
ෙමතැනදී අවධාරණය කළ යුතුව තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  තවත් කාරණාවක් පිළිබඳව 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව පිළිබඳව අපි ෙමතැනදී සාකච්ඡා කළ යුතුයි. අෙප් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය පිළිබඳවත් සඳහන් කළ යුතුයි. පළාත්බද 
මහාධිකරණ ඇති කළාට පසුව යම් ගැටලුවක් මතු ෙවලා 
තිෙබනවා. අභියාචනා කරන නඩු ඇසීම සඳහා  
අභියාචනාධිකරණයක් තිෙබනවා. දැන් ෙම් අභියාචනාධිකරණයට 
සමගාමීව මහාධිකරණවල පවා රිට් ආඥා පිළිබඳව නඩු අහනවා. ඒ 
වාෙග්ම primary level courtsවල ඉඳලා district courts, 
magistrate's courts දක්වා විභාග කළ නඩු සම්බන්ධෙයන් වන 
අභියාචනා නඩු ඇසීෙම් බලතල අපි පළාත්බද මහාධිකරණවලට 
පවරලා තිෙබනවා. නමුත් මහාධිකරණවලින් එම appeal නඩු 
ෙකළින්ම ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙයොමු වන අවස්ථාත් තිෙබනවා.  
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්  විනිශච්යකාරවරුන් සංඛ ාව එෙකොළහකට 
සීමා වීම තුළ, නඩු විභාගය සඳහා විනිසුරු මඩුල්ල සෑදීෙම්දී විශාල 
අපහසුතාවකට  මුහුණ පාන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  නඩු විභාග 
කිරීම පමා වීෙම් කියාදාමය වැඩි ෙවමින් පවතින බව අපට 
ෙපෙනනවා. ශීඝෙයන් දියුණු වන රටක ෙම් ආකාරෙයන් නඩු 
විභාග කිරීම පමා වීම වළක්වන්නට නම් ඒ සඳහා ෙම් විනිසුරු 
මඩුල්ෙල් සිටින සංඛ ාෙව් ෙවනසක් ඇති කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
අභියාචනාධිකරණය ෙමෙලසම ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යනවාද 
කියන එක ගැනත් අෙප් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කළ යුතුයි කියලා මම 
කල්පනා කළා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාෙව් වැය ශීර්ෂය පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී මම 
කියන්න ඕනෑ,  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා හැටියට අපි පත් කර ගත් 
ෙකොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන්ෙග් ධුර කාලය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙයෝජනා සම්මතයකින් හැර අඩු කිරීමට ෙහෝ ඔවුන් ධුරෙයන් 
ඉවත් කිරීමට ෙනොහැකි බව.  ඒ ෙකොමිෂන් සභාවල සාමාජිකයන් 
ගන්නා තීරණ, විධාන ෙහෝ කියා මාර්ග අවසානාත්මක හා 
තීරණාත්මක වන ෙහයින්, එම ෙකොමිෂන් සභාවලට 

ස්වාධීනත්වයක් ඇති වී තිෙබනවා. ඒ ස්වාධීනත්වය තුළින් ෙම් 
රෙට් සමාජ සාධාරණත්වය, සමානාත්මතාව, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් 
අපි කවුරුත් අගයන විවිධත්වය ඇති වී තිෙබනවා. අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් අපි ඇති කර ගත්තා වූ 
සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලන පෙව්ශය තුළින් විවිධත්වයට ගරු කරන 
අලුත් සමාජ රටාවක් ෙගොඩනැඟීමට හැකි වී තිෙබනවා.  

ඊෙය් අය වැය ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය සාර්ථකව නිමා 
කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තුෙනන් ෙදකකට වැඩි ඡන්ද 
පමාණයක් ලබා ගනිමින් අය වැය ෙදවනවර කියවීම සම්මත 
වුණා. ෙම් අය වැය හරහා අපි ෙම් රටට  අලුත් පූර්වාදර්ශයක් ලබා 
දීලා තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියට විපක්ෂෙය් ෙසසු මන්තීවරුන් 
හැමෙදනාම එකතු කර ගනිමින්, ෙම් ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය 
තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන ආයාචනය නැවත වාරයක් 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ඊළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා රාජ  අමාත තුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර ගරු මුජිබුර් රහුමාන් 
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා (මහාමාර්ග රාජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா - ெந ஞ்சாைலகள் இராஜாங்க 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Dilan  Perera - State Minister of Highways) 
ෙම් අවස්ථාෙව් "ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මන්තීතුමා මූලාසනය 

ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනෙයන් 

ඉවත් වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI left the 
Chair, and THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Dilan Perera, please start your speech. 
 
[අ.භා. 3.05] 
 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය 

ශීර්ෂය ඇතුළුව අමාත ාංශ යටතට ෙනොගැෙනන ආයතනවල සහ 
විෙශේෂ ආයතනවල වැය ශීර්ෂ පිළිබඳව කථා කරන අවස්ථාෙව්දී, 
ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති කමය ආරම්භ වූ දා පටන් ෙම් 
දක්වාම ඒ විධායක ජනාධිපති කමය එක්ක ඇති වුණු විවිධ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ජනාධිපතිකම් සහ ඒත් එක්ක ඇති වුණු විවිධ ෙද්ශපාලන 
සංස්කෘතීන් පිළිබඳව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවිධාකාර අදහස් 
පකාශ කළා. විධායක ජනාධිපති කමය ෙගෙනන ෙවලාෙව් 
ෙකොළඹ රාජකීය විද ාලෙය් ශිෂ යකු හැටියට සිටිමින් ෙකොළඹ 
හයිඩ් පාර්ක් එෙක් පැවති විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි 
කිරීෙම් රැස්වීමට සහභාගි වුණු ෙකෙනකු හැටියට මා අද  සතුටු 
ෙවනවා,  අද මෙග් පක්ෂෙය් නායක ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා යම් තාක් දුරකට ෙහෝ විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය 
අඩු කිරීමටත්, එය අෙහෝසි කිරීමටත් නායකත්වය ෙගන කටයුතු 
කිරීම සම්බන්ධෙයන්.  

විධායක ජනාධිපති කමය ආරම්භ වන්ෙන්ම ෙහොර පාෙරන්. 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා පළමුවන වතාවට විධායක 
ජනාධිපති වශෙයන් පත් වන්ෙන්, ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ඍජුව 
පත් ෙවලා ෙනොෙවයි, අගමැති හැටියට පත් වන්න එතුමාට ලැබුණු 
ජන වරම විධායක ජනාධිපති හැටියට පත් වන්න ලැබුණු ජන 
වරමක් හැටියට අර්ථ නිරූපණය කර ෙගනයි. ඒ නිසා විධායක 
ජනාධිපති කමෙය් උපතම සිදු වන්ෙන් නිවැරැදි ආකාරයට 
ෙනොෙවයි. ඊට පස්ෙසේ ෙපේමදාස මැතිතුමා විධායක ජනාධිපතිතුමා 
වශෙයන් පත් වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
පිරිසකුත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයත් එකතු ෙවලා ඒ විධායක 
ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව විවිධ ෙදෝෂ අභිෙයෝගයට ලක් කරමින්, 
ලංකාෙව් ජනාධිපතිවරයකුට විරුද්ධව පථම වතාවට 
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට භාර ෙදන්ෙන්ත් ඒ 
කාලෙය්දීයි. ඊට පස්ෙසේ ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා ජනාධිපති 
වශෙයන් පත් වන්ෙන් stopgap President ෙකෙනක් වශෙයන් 
ඉතා ෙකටි කාලයකටයි. ඊට පස්ෙසේ චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය 
ජනාධිපති වශෙයන් පත් වන්ෙන්, අවුරුද්දක් ඇතුළත විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව 
ජනාධිපතිවරණයට තරග කරන පධාන අෙප්ක්ෂකයකු වන නිහාල් 
ගලප්පත්ති මැතිතුමාට දීලා, ඒ අයෙග්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙගනයි. 
අද මෙග් පක්ෂෙය් සමහර ආදරණීය මිතයන්ට අමතක ෙවලා 
තිෙබන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආර්ථික කමය පිළිබඳව සමහර 
ෙද්වල් ෙවනස් වන්ෙන්ත් ඒ ෙවලාෙව්ම තමයි. 

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙදවන වතාවට 
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ෙකොට සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට 
ෙනොහැකි ෙලස ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරලා පධාන 
පතිවාදියා ජනාධිපති තරගෙයන් අයින් කරලා තමයි ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා තරගයට ඉදිරිපත් වන්ෙන්. ඒ වන ෙකොටත් 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විවෘත ආර්ථිකය පිළිගත් පක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි. ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙපේමදාස 
මහත්මයාත් එක්ක විධායක ජනාධිපති තනතුරට තරග කරන 
ෙකොටත් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් වක සහෙයෝගය ලැබුණා. 
ෙමොකද, ඒ ජනාධිපතිවරණෙය්දී දකුණු පළාෙත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් ඉතාම ශක්තිමත් ආසනවල ඡන්ද දායකෙයෝ වැඩි පිරිසක් 
ඒ භීෂණය නිසා ඡන්ද ෙපොළට ආෙව් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්ත් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිළිගත්ෙත් විවෘත ආර්ථික කමයට විරුද්ධ 
පතිපත්තියක්.  

හැබැයි, චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනිය ශීමා දිසානායක 
මැතිනියත් සමඟ ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ෙවලාෙව් 
විවෘත ආර්ථිකයට මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා කියන ආර්ථික 
පතිපත්තිය ඉස්සරහට තියාෙගන තමයි අපි ඡන්දයට ආෙව්. ඒ 
ආර්ථික පතිපත්තිය තමයි, "විවෘත ආර්ථිකය පිළිගන්නවා, 
මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා'' කියන පතිපත්තිය. ඒ නිසා ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂය චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙයන් 
පස්ෙසේ විවෘත ආර්ථිකය පිළිගන්නා වූ, එෙහත් එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් ආර්ථික කමය වෙග් ලිබරල් ආර්ථික කමයක් ෙනොව 
සමාජ පජාතන්තවාදී ෙද්ශපාලන කමයක් මත විවෘත ආර්ථිකයට 
මානුෂීය මුහුණුවරක් ෙදනවා කියන තත්ත්වය මත ඉඳ ෙඟන තමයි 
ෙද්ශපාලනය කෙළේ. ෙදවරකදී එය ජයගහණය කළා. ඊට පස්ෙසේ 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් අපි විවෘත ආර්ථිකයට 
විරුද්ධ ෙද්ශපාලන පතිපත්තියක් ෙනොෙවයි අනුගමනය කෙළේ. 
නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන් තවමත් 
හිතාෙගන ඉන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විවෘත ආර්ථිකයට 
විරුද්ධ ෙද්ශපාලන මතයක ඉන්න, සංවෘත ආර්ථිකයක් - වැසුණු 
ආර්ථිකයක් - විශ්වාස කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් කියායි. ඒක 
ෙනොෙවයි ඇත්ත තත්ත්වය. 

ෙම් සියලුම ජනාධිපතිවරුන්ෙග් කාලය අවසන් කරලා 
වර්තමාන ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට 
පත්වුණා. විධායක ජනාධිපති කමය ස්ෙව්ච්ඡාෙවන්ම ඉවත් කරන 
බවට එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ අනුව එතුමා ඉතිහාසගත 
ෙවනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් ආදරණීය නායකයා 
හැටියටත්, වර්තමාන සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් නායකයා හැටියටත් 
එතුමා ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙකොටස්කාරෙයක් වීමට ලැබීම 
පිළිබඳව අපි සතුටු ෙවනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන 
ෙවලාෙව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගරු කිරීමක් හැටියට ඒ 
සංෙශෝධනය තුළින් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු පමාණයට 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කරගත්ෙත් නැති වුවත්, 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් විධායක බලතල යම් පමාණයක් අඩු කරගත්තා. 
"මම අවුරුදු 6ක් සඳහා පත් ෙවනවා" කියමින් තමයි එතුමා ඡන්දය 
සඳහා ජනතාව ළඟට ගිෙය්. ඒ මැතිවරණෙය්දී අපි ඡන්දය දුන්ෙන් 
එතුමාට ෙනොෙවයි, අපි ඡන්දය දුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට, වැඩ කෙළේත් එතුමාට. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා පත් ෙවලා කිව්වා, "මට අවුරුදු 6ක් එපා, අවුරුදු 5ක් 
ඇති" කියලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද වන විට එතුමා 
සම්පූර්ණෙයන්ම විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න 
අවශ  කරන ව වස්ථා සංෙශෝධන ෙග්න්න ඕනෑය කියන මතෙය් 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් ජනාධිපති ධුර කාලය පටන්ගත් ෙවලාෙව් සිට 
අද දක්වා ඇති ෙවලා තිෙබන වියදම් අඩු කිරීමත්, නාස්තිය අඩු 
කිරීමත් පිළිබඳව අද උෙද් ඉඳලා අපි සංසන්දනාත්මකව කථා 
කළා. ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම සෑම ජනාධිපතිවරෙයක්ම, 
ජනාධිපතිවරියක්ම අඩු වැඩි වශෙයන් සංසන්දනය කරලා 
බැලුවත්, වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
කාලෙය් තමයි වියදම් සහ නාස්තිය අඩු කිරීම සඳහා ෙම් සා විශාල 
පියවරක් අරන් තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය ෙපෙනනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  සභාපතිතුමනි, සමහර ෙවලාවට මට 
ෙපෞද්ගලිකව හිෙතනවා ඔහු සරල වැඩිද කියලා. අෙප් රෙට් 
මිනිස්සුන්ට ටිකක් සරල නැති, රෙජක් වෙග්, රැජිනක් වෙග් සිටින 
නායකෙයෝ තමයි දැකලා පුරුදු. එෙහම අයට තමයි පුරුදු.  සමහර 
ෙවලාවට අෙප් අය කියනවා, ෙමතුමා ෙකට්ටු වැඩියිලු, ෙමතුමා 
නිර්භීත නැතිලු, ෙමතුමාෙග් ෙපනුම හරි නැතිලු. ෙම් 
ජනාධිපතිතුමාට එෙහමත් කියනවා. ඒ, අෙප් හිෙත් මැවිලා 
තිෙබන අර ආකල්පය නිසයි. අෙප් ඔළුෙව් තිෙබන ආකල්පය 
තමයි රෙජකුෙග්, රැජිනකෙග් ෙපනුමක්. යූඑන්පී ආණ්ඩුව 
කාලෙය්ත් එෙහමයි; ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් 
ඒක එෙහමයි; චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඒක 
එෙහමයි. ෙමොන පක්ෂ තිබුණත් එෙහම තමයි මැවිලා තිබුෙණ්. 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා තස්තවාදය පරාජය කරපු නිසා රෙට් 
මිනිස්සුත් එතුමාට රෙජක් වෙග් සලකපු තත්ත්වයක් තුළ 
එතුමාෙග් කාලෙය් ඒක යම් පමාණයකට වැඩි වුණා කියලා 
කියන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
කිසිම කාරණයක් සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැහැ. 
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මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් 
එක්ක ඡන්දය ඉල්ලපු ජනාධිපතිවරණ කාලෙය්දී අද එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පබල ඇමතිවරු එදා සිටිෙය් අෙප් පැත්ෙත්. මට 
මතකයි එතුමන්ලා කියනවා, ''අෙප් රටට ඕනෑ උඩු රැවුල තිෙබන, 
සරම බැනියම ඇඳගත් නායකෙයක්'' කියලා. අද එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් ඉන්න පබලම ඇමතිවරුත් ජනාධිපතිකමට උඩු රැවුලත් 
brand කළා. එදා ඒ අය හිටිෙය් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ඒ 
විධියටයි අපි පුරුදු පුහුණු කෙළේ. මැතිවරණ කාලෙය් උඩු රැවුල, 
ෙරද්ද බැනියම පවා brand කරගත්තා, ඡන්දය දිනන්න. අපි අද 
එකිෙනකාට ෙදොස් කියාගත්තාට, වගකියා ගත්තාට,  විධායක 
ජනාධිපති රෙජක්, රැජිනක් බවට පත් කරන්න විශාල නාස්තියක්, 
වියදම් කන්දරාවක් කරන්න අපි කවුරු කවුරුත් අඩු වැඩි වශෙයන් 
දායක ෙවලා ඇති. ඒ ගැන යූඑන්පීකාරයින්ට ශී ලංකාකාරයින් 
ෙදසට අත දිගු කරන්නත් බැහැ, ශී ලංකාකාරයින්ට 
යූඑන්පීකාරයින් ෙදසට අත දිගු කරන්නත් බැහැ. හැබැයි, 
ෙමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට හැකියාව ලැබිලා තිෙබනවා, රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාත් එකතු කර ෙගන, සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් 
තුළ විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයත් එකතු කර ෙගන, ෙම් රෙට් 
ෙද්ශපානය අලුත් දිසාවකට ගමන් කරවන්න. ඒ ගැන අද අපි 
සතුටු ෙවනවා.  

ෙම් අයවැය තුෙනන් ෙදෙක් ඡන්දෙයන් සම්මත වුණාම ෙම් 
ගැන උදම් අනන ෙබොෙහෝ උදවියට මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් 
අය වැය තුෙනන් ෙදකකින් සම්මත වුෙණ් ෙම් අය වැය ෙහොඳ 
නිසාම ෙනොවන බව. ෙම් අය වැෙය් නරක ෙද්වල් ෙගොඩක් 
තිෙබනවා. හැබැයි, ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය තුළ, ෙම් 
සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් ජනතාව අය වැයට එහා යම් 
ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අලුත් ව වස්ථාවක් හදා ගන්න 
ඕනෑය කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, අලුත් මැතිවරණ කමයක් 
හදා ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. අධ ාපනය, ෙසෞඛ ය, කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා 
ජාතික පතිපත්ති ඇති ෙවයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
මිනිසුන්ෙග් බලාෙපොෙරොත්තු තිෙබන්ෙන් එතැනයි. අය වැෙය් 
තිෙබන සියයට 100ක් ෙහොඳ නිසා ෙනොෙවයි අය වැයට ෙම් 
තුෙනන් ෙදකක් ඡන්දය දුන්ෙන්. ඉන් එහාට බලාෙපොෙරොත්තු 
තිෙබනවා.  

අද මා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන්, 
ජනාධිපති වැය ශිර්ෂය සඳහා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කථා කළ 
නිසාම ෙනොෙවයි. ඒ කථාව තුළ ගැබ් වුණු සෑම වචනයකම 
අර්ථයක් තිබුණා. අර්ථයක් නැති කිසිම වචනයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කථාව අවසාන කරන්ෙන්, ''ෙම් රෙට් අලුත් 
ව වස්ථාවක් හදනවාය, අලුත් මැතිවරණ කමයක් ෙගෙනනවාය, 
බලය ෙබදීම සංකල්පය මත පදනම් කර ගත් අලුත් ව වස්ථාවකට 
යනවාය'' කියන කාරණය මත. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙලොකුවට උඩ පැනලා කෑ ගහන සමහර අය, එක්සත් ජනතා 
නිදහස් සන්ධානෙය් සිටින කාලෙය්ත් මට ''සිංහල ෙකොටියා'' 
කියලා කෑ ගැහුව ෙවලාෙව්ත්  මා අත්වැල් බැඳ ෙගන සාමය 
ෙවනුෙවන් ෙකොළඹ නගරෙය් පා ගමන් ගිය ෙකෙනක්. ඒ 
දිනවලත් සෑම දාම මම කිව්ෙව්, බලය ෙබදීම පදනම් කර ගත් 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් සහිත වූ ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් 
අන්තර්ගත ෙවන්නාවූ තැනකට ගිෙය් නැතිනම්, ජාතික වශෙයන් 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් නැහැයි කියන කාරණයයි.  

ෙම් අය වැයට පක්ෂව අත ඔසවන විට, ඒ අය වැෙය්  
අන්තර්ගත කාරණාවලට වඩා, ෙම් රෙට් ජනතාව නිතරම කෑ ගසා 
ඉල්ලා සිටි, සදාකාලික සාමය ෙගන එන්නාවූ -සිංහල, ෙදමළ, 
මුස්ලිම් සෑම ෙදනාටම සමානාත්මතාව ෙගන එන්නාවූ- ව වස්ථා 
සංෙශෝධනයකට පාර කපන වැඩ පිළිෙවළකට  ෙයොමු වුණු 
ආණ්ඩුවක අය වැයට මා අත එසවූවාය කියන කාරණය ගැන 
සතුටු ෙවනවා.  

අය වැෙය් තිෙබන සමහර තැන් අපි හදා ගන්නට ඕනෑ. කුඩා 
ෙත් වතු හිමියාටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඕනෑ, ෙපොල් 
ෙගොවියාටත් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඕනෑ, රාජ  ෙසේවකයා 
පිළිබඳව මීට වඩා සලකන්න ඕනෑ. ඒවාට සංෙශෝධන 
ෙගෙනන්නට ඕනෑ. ඒවා සාකච්ඡා කර අපි විසඳා ගනිමු. හැබැයි, 
ඉන් එහාට ෙම් රජෙයන් මිනිසුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් 
තිෙබනවා. ෙම් තමයි අවසාන බස් එක. යූඑන්පී එකයි, ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයයි එකතු වී, ෙදමළ භාෂාව කථා කරන ජනතාවට 
ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ෙදන්ෙන් නැතිව,  ෙම් පශ්නයත් එක්ක 
ෆුට්ෙබෝල් ගැසූ කාලය නවත්වන්න ඕනෑ. එයයි ඒ ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. මා හිතන්ෙන් ඊෙය් ටී.එන්.ඒ. 
සංවිධානය අය වැයට අත එසවූෙය් අය වැෙය් තිෙබන 
කාරණාවලට එහායින් යන්නාවූ ඒ බලාෙපොෙරොත්තු සහිතවයි. 
දැන්වත් අපි එයට ඇහුම් කන් ෙදන්ෙන් නැතිද?  

අද උෙද් අගමැතිතුමා නැඟිටලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඒ කථාව 
ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ''ෙමය යූඑන්පීෙය් ජයගහණයක් කියා 
උඩ පැන පැන ෙබෝල ගහන්න එපා. තුෙනන් ෙදක ලැබුෙණ් 
තනිකර යූඑන්පී ඡන්දෙයන් ෙනොෙවයි, අෙනක් අයෙග්ත් 
සහෙයෝගෙයන්'' කියන කාරණය එතුමා යූඑන්පී මන්තීවරුන්ට 
කිව්වා. එතුමාත් සාමාන ෙයන් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ටිකක් නූල් 
සූත්තරකාරෙයක් කියා පසිද්ධ නිසා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
එෙහම කියන විට මා සතුටු වුණා. නමුත් එතුමා ඒ සියල්ල 
පෙසකට දමා ''ෙම් ෙගෞරවය සියලු ෙදනාම අර ෙගන අපි ඉදිරියට 
කටයුතු කරමු'' කියන කාරණය ගැන කථා කරන බවක් 
ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.  

ජනවාරි 8වැනිදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය 
කරවන්න අපි වැඩ ෙනොකළාට, පසුව එතුමා සමඟ එකතු වී ඔහු 
පක්ෂෙය් නායකයා කර ෙගන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අර 
ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුෙවන් ගලවා  ෙගන, අදත් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අෙප් සමහර මන්තීවරු ජාතිවාදී මඩ ෙගොෙහොරුවට 
අරන් යන්නට දඟලන ෙබොරු කාඩ්ෙබෝඩ්වංශලාෙගන් ගලවා 
ෙගන, ''විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකත්වය ෙදනවා'' කියා  ෙනළුම් මල් 
වාෙග් කෑ ගහන සමහර උදවියෙගන් ගලවා ෙගන, ෙම් රට 
ඉදිරියට ගමන් කරන්නට ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
නායකත්වය ෙදන විට, ඒ නායකත්වය ඔහු ෙදන්ෙන් ''මෙග් 
ආදරණීය පක්ෂය වන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්ත් නායකයා'' 
හැටියට කියා හැ ෙඟන විට, මට ඇති වන්ෙන් අභිමානයක් සහ 
ආඩම්බරයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
නායකයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සිටින 
ෙව්ලාෙව්, එතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය විවාදයට ගන්නා ෙව්ලාෙව් මා 
තව එක් කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. ඒ ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
ගැනයි. දැන්  ෙපොලිස් ෙකොමිසම හදලා ඉවරයි. ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
හදලා ඉවර නම්, ෙද්ශපාලන නායකත්වයක් දරන තැනක 
බරපතළ මූල  අපරාධ පිළිබඳ ෙවනම කමිටුවක් තිෙයන්න 
විධියක් නැහැ. ෙම් අලුත් සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුෙව් කියාත්මක 
වන්ෙන් යහ පාලන පතිපත්ති නම්, ජනාධිපතිතුමා සහ 
අගමැතිතුමා සම්මුතිවාදෙයන් එකතු ෙවලා ඉස්සරහට ගමන් 
කරනවා නම්,  ෙපොලිස් ෙකොමිසම අද ස්වාධීන නම්, ෙහොරකම් කර 
තිෙබන ඇමතිවරු ඉන්නවා නම්, ෙහොරකම් කර තිෙබන 
මන්තීවරු ඉන්නවා නම්, ඒ ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටෙත් 
කියාත්මක වන ෙපොලීසියට ඒ අය ගැන නීතිමය වශෙයන් කටයුතු 
කරන්න පුළුවන්; ඔවුන් උසාවි දමලා, නඩු අහලා, දඬුවම් කරන්න 
පුළුවන්.  

 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු රාජ  ඇමතිතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு  லான்  ெபேரரா) 
(The Hon. Dilan  Perera) 
මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

ෙපොලිස් ෙකොමිසම හදන්න ඉස්සර ෙවලා නම් එෙහම ෙවන 
ෙවනම ඒකක හැදීෙම් අවශ තාව තිෙයන්න ඇති. දැන් ෙපොලිස් 
ෙකොමිසම හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙපොලිස් ෙකොමිසම හැදුවාට පසුව 
ෙවන ෙවන ඒකක තිබීෙමන් වන්ෙන්, ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් 
අර්ථයක් නැතිව යන එකයි; ෙපොලිස් ෙකොමිසෙම් ස්වාධීන බව 
නැතිව යන එකයි. ෙපොලිස් ෙකොමිසම හැදුවාට පසුව තැන් 
තැන්වල FCID, අර "ID", ෙම් "ID" කියා ෙවනම ඒකක 
තිෙබන්න බැහැ.  "ආ, ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් 
ෙබොර දිෙය් මාළු බාන්න, ෙම් ෙචෝදනාව කරන්ෙන් විරුද්ධ 
පක්ෂෙයන් පළිගන්න" කියා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු -විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ෙව්වා, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා- හිතුෙවොත්, අර සියලු 
ඒකක ෙපොලිස් ෙකොමිසම යටෙත් ස්වාධීනව පාලනය වන ෙපොලීසි 
යටෙත් දැම්මාම ඒ සැකය නැතිව යනවා. ෙපොලිස් ෙකොමිසම 
ස්ථාපිත කර තිෙබන නිසා ඒ සැකය නැති කරන්න අපට පුළුවන්. 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ය ටෙත් මුළු ෙපොලීසියටම පාලනය ෙවන්න ඉඩ 
ෙදන්න. ෙද්ශපාලන නායකත්ව යටෙත් දැන් FCID නමින් ෙහෝ 
ෙවන ෙවන නම්වලින් ෙවනත් ඒකක තිෙයන්න විධියක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒක යහ පාලනයට විරුද්ධයි. ඒක අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
තිෙබන යහ පාලන පතිපත්තිවලට විරුද්ධයි. ඒ පිළිබඳවත් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා  මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

අවසාන වශෙයන් මම ෙම් කාරණයක් කිව යුතුයි. හිටපු 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් සභාපතිතුමා 
හැටියට පත් කිරීම අප කවුරුත් අගය කරන්නා වූ කාරණයක්. 
විවිධ පශ්න, බාධක මැද්ෙද් එතුමා මැතිවරණවලට මුහුණ දුන්නා. 
ඒ නිසා මැතිවරණ ෙකොමිසම ශක්තිමත් කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාව 
බලාෙපොෙරොත්තු වන විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයත් එක්ක මැතිවරණ කමයත් 
ෙවනස් විය යුතුමයි. ෙමොකද, විධායක ජනාධිපති කමය 
ශක්තිමත්ව තිෙබන ෙවලාවක ෙම් තිෙබන මැතිවරණ කමය ඒකට 
ගැළෙපනවා. නමුත්, විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි වුණු 
තැනකදී අනිවාර්යෙයන්ම දුර්වල පාර්ලිෙම්න්තුවක් පත් ෙවනවා 
ෙවනුවට ශක්තිමත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඇති වන ආකාරෙය් 
මැතිවරණ කමයකුත් හදාගන්න අවශ කම තිෙබනවා. අප අලුත් 
මැතිවරණ ෙකොමිසම යටෙත් ඒ සඳහාත් අප කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට අපි අපට ලැෙබන ෙකොටස 
ෙනොෙවයි, රටට ලැෙබන  ෙකොටස දිහා බලලා වැඩ කරමු.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අලුත් මැතිවරණ කමය 
මටත්, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමාටත් ඉතාම 
අවාසිසහගතයි. අප ෙදන්නාම ඉන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
බර දිස්තික්කයකයි. හැබැයි, අප ෙදෙදනාට අනාගතෙය්දී අලුත් 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස කමෙයන් එන්නා වූ අවාසියට ගැන 
හිතන්ෙන් නැතිව රෙට් ජනතාව ගැන හිතලා ෙම් අලුත් මැතිවරණ 
කමය ෙග්න්න ඕනෑය කියන එක තමයි මෙග් අදහස. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් යුක්තව 
බලාෙගන හිඳිමින් මට  සුළු කාලයක් වැඩිපුර කාලයක් ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා. අද ඉතාම 
ඓතිහාසික දවසක්. තමාට ලැබුණු ෙම් මහා ජන වරම ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කැප කළ ආදරණීය ෙද්ශපාලන නායකයා, ෙම් රෙට් 
අෙප් ආණ්ඩුෙව් ආදරණීය නායකයා, මෙග් පක්ෂෙය් -ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්- ආදරණීය නායක ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිකමට ලබාදුන්න ෙවනස සහ නියම 

ජනයාෙග් අධිපති හැටියට එතුමා ෙම් රෙට් ජනතාවට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්න ගත්තා වූ ෙම් උත්සාහය ෙවනුෙවන් 
අප අනාගතෙය්දීත් පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එකතු ෙවලා වැඩ 
කරමු කියා සඳහන් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.24] 
 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙම් රෙට් ජනතාව 2015දී ජනවාරි 8වැනි දා එෙතක් තිබුණු 

රජය ෙපරළා දැමුවා. ෙම්ක ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමොකද, 
පබල නායකෙයක් තමයි බලෙයන් පහ ක ෙළේ. අරලියගහ 
මන්දිරෙය් උඩත් මාළිගාව තිෙයද්දි, වායු සමීකරණය කළ සියලු 
නවීන පහසුකම් තිෙබන බිම් ෙගවල් ෙනොෙවයි, බිම් මාළිගා 
හදාෙගන රට පාලනය කරන්න සැරසුණු නායකෙයක් තමයි ඒ 
පරාජය කෙළේ. මැෙරන කල් බලෙය් ඉන්න පුළුවන් විධියට 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව ෙවනස් කරෙගන, මුදල්වලින්, බලය 
ෙයොදා ගනිමින්, ඒකාධිපතිභාවය පාවිච්චි කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තුව 
ඇතුෙළේ තුෙනන් ෙදකකට වඩා වැඩි බලකායක් ෙයොදාෙගන කළ 
පාලන තන්තයක් තමයි ජනවාරි 8වැනි දා ෙම් රෙටන් ඉවත් 
කෙළේ. එතුමන්ලා පාලනෙයන් ඉවත් කරන්න ෙහේතු වුෙණ් යහ 
පාලනය කියන මූල ධර්මය. ෙම් රෙට් යහ පාලන පතිපත්ති 
කියාත්මක කරන්න ජනතාවට අවශ  වුණා. කලින් තිබුණු මහා 
බල පරාකමයට වඩා විශාල ෙවනසක් කරන්නට "යහ පාලනය" 
කියන අකුරු හයට පුළුවන් වුණා. යහ පාලනය කියාත්මක කිරීෙම් 
හදවත බඳු ආයතන 22ක් ගැන තමයි අද අපි වැය ශීර්ෂ යටෙත් 
කථා කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ යහ පාලනය කියාත්මක 
කිරීෙම්දී පළමුවැනි පියවර - පළමුවැනි  හැරවුම් ලක්ෂ  - 
වශෙයන් ඒකාබද්ධ රජයක්, ජාතික ආණ්ඩුවක් වාෙග්ම පධාන 
පක්ෂ ෙදක එකට එකතුෙවලා ශී ලංකාෙව් පථම වරට වැඩ කරන 
අවස්ථාවක් නිර්මාණය කිරීම විෙශේෂත්වයක් ෙවනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 
සහ අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් යහ පාලන 
සංකල්පය තුළ ඉදිරිෙය්දී මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම එකම රජයක් 
කරන්න ගන්නා උත්සාහය මල්ඵල ගන්වන දවස ෙදවැනි හැරවුම් 
ලක්ෂ  බවට පරිවර්තනය වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් දවෙසේදී තුෙනන් 
ෙදකකට වැඩි ඡන්දයකින් අය වැය සම්මත වුණා. මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් හිටපු පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් තුෙනන් ෙදකක බලයකින් අය වැය සම්මත 
වුණා. හැබැයි, ඒ අය වැය සම්මත වනෙකොට ෙමොන තරම් මුදල් 
හුවමාරු වුණාද, මන්තීවරෙයකුට ෙකොයි තරම් වටිනාකම් ලබා 
දුන්නාද, ඔවුන් මිලදී ගන්න ගියාද, කී  ෙදෙනක් මිලදී ගත්තාද, කී 
ෙදෙනක් පැති මාරු කළාද? එදා ෙම් තුෙනන් ෙදෙක් බලය ලබා 
ගත්ෙත් ෙකොයි තරම් විපර්යාසයක් කරලාද? නමුත් අද ෙම් යහ 
පාලනය  කියන මූල ධර්මය තුළ හැෙමෝටම ඇහුම් කන් දීලා, අන් 
අයෙග් මතයට සවන් දීලා, නම ශීලිව අන් අයට ගරු කිරීම තුළ 
ෙම් විපර්යාසය -පාතිහාර්යය-  කරන්නට අපට හැකියාව ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී 
අපි ෙලොකු කථා කිව්වා. ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම වැඩියි කියා 
අපි කිව්වා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා විෙද්ශ රටකට යනෙකොට                    
ශී ලංකාෙව් ගුවන් යානයක් සම්පුර්ණෙයන් බදු අරෙගන - බදු 
ගත්තාය කිව්වාට මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ.- ෙදසියපනස් ෙදෙනක් 
ෙහෝ තුන්සිය ෙදෙනක් පුරවාෙගන, ඒ අය රටවලට එක්කරෙගන 
ගිහිල්ලා, මහ ජනතාවෙග් ෙකෝටි ගණන් මුදල්වලින් ඒ අයට 
සුවිෙශේෂී පහසුකම් ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ ගුවන් 
යානාව තමුන්ෙග් සංචාරය ඉවර වන තුරු ඒ රෙට් ගුවන් 
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ෙතොටුෙපොෙළේ තියාෙගන මහජන මුදල් අයුතු විධියට නාස්ති කළා, 
මහජන ආයතන විනාශ කළා. අපි ඒවා විෙව්චනය කළා. අෙප් 
පධාන සටන් පාඨයත් එය බවට පත් වුණා. නමුත් අපි ඒක සටන් 
පාඨයකට විතරක් සීමා කෙළේ නැහැ. අපි වචනෙය් පරිසමාප්ත 
අර්ථෙයන්ම එය කියාත්මක කළා. ඒ සටන් පාඨය අර්ථවත් කළා. 
එදා යහ පාලන පතිපත්තිය තුළ  මහජන මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් 
නැහැයි කිව්වා වාෙග්ම අදත් ෙම් මහජන මුදල් නාස්ති කරන්ෙන් 
නැහැයි කියන එක අපි කියාෙවන් ෙපන්නුම් කළා.  

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 
උපෙද්ශකවරුන් ඉන්ෙන් කී ෙදනාද? පස් ෙදනායි. නමුත් අපි 
මුදල් නාස්ති කරනවාය කියපු අෙප් රෙට් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට 
උපෙද්ශකවරුන් තිස්අට ෙදෙනක් හිටියා. ෙම් 
උපෙද්ශකවරුන්ෙගන් විසි ෙදෙනකු කරන්න ඕනෑ කාර්ය භාරය 
ෙමොනවාද කියා දන්ෙන් නැහැ. ෙම් උපෙද්ශකවරුන් තිස්අට ෙදනා 
නඩත්තු කිරීමට අවුරුද්දකට වියදම් කරපු මහජන මුදල් පමාණය 
හාරෙකෝටි පනස්හය ලක්ෂයක් පමණ ෙවනවා. ඒ මුදල් පමාණය 
වැය කිරීම නතර වුණු එක ෙලොකු ෙදයක් ෙන්ද? 2011 වර්ෂෙය් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම රුපියල් බිලියන 5යි . 2012 වර්ෂය 
වනෙකොට එය රුපියල් බිලියන 6.8ක් බවට පත් වුණා. 2013 
වර්ෂය වනෙකොට ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 8.2ක් බවට පත් වුණා. 
2014 වර්ෂය වනෙකොට ඒ මුදල රුපියල් බිලියන 9 ඉක්මවා ගියා. 
නමුත් අපි හැෙමෝෙගම ආශීර්වාදය තුළ, අපි හැෙමෝෙගම 
සහෙයෝගය තුළ, අපි හැෙමෝෙගම බලාෙපොෙරොත්තුව වූ යහ පාලන 
ආණ්ඩුව තුළින් බිහි කරපු වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් 2015 වර්ෂෙය් වියදම කීයද? 
රුපියල් බිලියන 3.4යි.  නාස්තිය ෙමොන තරම් අඩු වුණාද? 2016 
ඉදිරි අවුරුද්ද සඳහා වියදම වශෙයන් සනාථ කර තිෙබන්ෙන් 
කීයද? රුපියල් බිලියන 2.3යි. බලන්න, 2014 අවුරුද්ෙද් 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම වූ රුපියල් බිලියන 9ක් වූ මුදල රුපියල් 
බිලියන 2.3ක් වශෙයන් අඩු කිරීම තුළින් ෙමෙතක් කල් සිදු වූ ඒ 
නාස්තිය අද අපට අවම කිරීමට  හැකි වුණා. ෙම් රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා විසින් ෙමෙතක් ඔහුෙග් තනතුෙර් ෙවච්ච නාස්තිය 
අවම කළා පමණක් ෙනොෙවයි, රුපියල් බිලියන 6.3ක් ජනතාව 
අතට පත් කිරීමටත් එමඟින් හැකියාව ලැබුණා. ඒක සුවිෙශේෂ  
කාරණයක් හැටියට අෙප් අවධානයට ලක් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, අද අපට ඉතාමත්ම වැදගත් 
ආයතනයක්. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙම් රට සංවර්ධනය කළා. 
අපි, නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. අධිෙව්ගී මාර්ග හැදුවා. පාරවල් 
කාපට් කළා. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරය හැදුවා. මත්තල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා. හම්බන්ෙතොට වරාය හැදුවා. නමුත්, 
පශ්නය තිෙබන්ෙන් හදපු ඒවා ගැන ෙනොෙවයි. ෙයද වුෙණ් මුදල් 
ෙකොපමණ පමාණයක්ද කියන එකයි. විෙද්ශ රටවලින් ණය 
ගත්තා. ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් ණය ගත්තා. ඒ සල්ලි ලංකාවට 
ආෙව් නැහැ. සමහර ෙකොන්තාත් විෙද්ශීය සමාගම්වලටයි දුන්ෙන්. 
විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ කවුද කියා සමහර විට ලංකාෙව් අය 
දැකලා නැතුවත් ඇති. නමුත්, ණයට ගත්ත ඒ මුදල්වලින් ලංකාවට 
කීයද ආෙව්? සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙයද වුෙණ් කීයද? 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ගත්ත ණය පමාණෙයන් අඩුම තරමින් 
හතෙරන් එකක්වත් වියදම් කෙළේ නැහැ. එදා හතෙරන් තුනක්ම 
දමාගත්ෙත් රාජ  පාලකයන්ෙග් සාක්කුවට, ෙද්ශපාලන 
අධිකාරිෙය් සාක්කුවට, ජනාධිපතිවරයාෙග් හිත මිතුරන්ෙග් හා 
සෙහෝදරයන්ෙග් සාක්කුවට තමයි ඒ මුදල් දමාගත්ෙත්. එම නිසා 
අපි කිව්වා, "ෙම් රෙට් සැබෑ ෙවනසක්, අලුත් ෙවනසක් අපි ඇති 
කරනවා. වංචාව හා දූෂණය නැති කර, සියලු ජනතා මුදල් 
කාෙග්වත් සාක්කුවලට යන්ෙන් නැතුව සංවර්ධනයට ෙයදෙවන 
කමෙව්දය නිර්මාණය කරනවා. යහ පාලනෙය් ෙවනස ඇති 
කරනවා." කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොරකම අඩු 

කරනවා කියා ෙනොෙවයි අපි කිව්ෙව්. අපි කිව්ෙව්, "ෙහොරකම නැති 
කරනවා" කියා. ඒ නිසාම තමයි අපි දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්.  

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 153 ව වස්ථාෙව් විගණකාධිපති 
වරයා පත් කිරීම, 154 ව වස්ථාෙව් විගණකාධිපතිවරයාෙග් කාර්ය 
භාරය පැහැදිලි කර දී තිෙබනවා. ෙම් රෙට් රාජ  ආයතනවලට 
මහජන මුදල් ෙකොල්ල කෑමට බැරිවන ෙලස, නාස්තිය නැති 
කරන්න, -අවම කරන්න ෙනොෙවයි. නැති කරන්න.- අවශ  
සංෙශෝධන 153 හා 154 ව වස්ථාවලට අපි දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙගනාවා. වර්තමානෙය් 
විගණකාධිපතිවරයා යනු ස්වාධීනත්වෙයන් කටයුතු කරන, වග 
කීෙමන් කටයුතු කරන පුද්ගලයකු විය යුතුයි. එෙහම ෙවලා 
තිෙබනවා. එදා විගණකාධිපතිවරු පත් කෙළේ ඒ විධියටද?                  
සරත් මායාදුන්ෙන් මැතිතුමාෙගන් පස්ෙසේ විගණකාධිපතිවරු 
තුන්ෙදෙනක් පසු ගිය රජය පත් කළා. පත් කළ තුන්ෙදනාම 
නීතියට පටහැනියි, නීති විෙරෝධියි කියා මා ගරු සභාෙව්දී භය 
නැතුව පකාශ කරනවා. පත් කිරීෙම්දී දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයට යටත් වුණා නම් එහි තිබුණා, 
"ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ගත යුතුයි" කියා. 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව අකර්මණ  කර, රෙට් පාලකයා වන 
ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ විධියට, ඒකාධිපති විධියට තමයි ඔවුන්ව 
පත් කිරීම් සිදු කෙළේ. දහඅට වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් පැහැදිලිව තිබුණා, පාර්ලි ෙම්න්තු සභාෙව් 
එකඟතාව මත පත් කළ යුතුය කියා. ඒ සභාවත් අකර්මණ  කර 
ඒකාධිපති විධියට තමයි විගණකාධිපතිවරයා පත් කෙළේ. එෙහම 
නම් ෙකෝ ෙම්ෙක් ස්වාධීනත්වයක්? රජෙය් ආයතනයක් 
ෙකොෙහොමද ස්වාධීනව කටයුතු කරන්ෙන්? රාජ  ආයතන 
ෙකොෙහොමද ස්වාධීනත්වෙයන් යුතුව විගණනය කරන්ෙන්? 
පත්වීම දුන්න පාලකයා ට ඕනෑ විධියට තමන් හැසිෙරන්න ඕනෑ. 
ඔහුට රිසි ෙසේ බළල් අතක් විධියට පාලනය කරනවා. එෙහම              
නම් පාලකයාට, පාලකයාෙග් සෙහෝදරයන්ට, පාලකයාෙග් 
ෙහංචයියලාට අවශ  වන මහජන මුදල් ගසා ගැනීම ආවරණය 
කළ යුතු වනවා. එෙහම නැත්නම් ඒ පත්වීම සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
එදා විගණකාධිපතිවරයාට ෙම් රෙට් ස්වාධීනත්වයක් තිබුෙණ් 
නැහැ. විගණකාධිපතිවරයා පත්වීම තුළින් පිළිබිඹු වුෙණ් ස්වාධීන 
භාවය ෙනොෙවයි. පාලකයාට රිසි ෙසේ පාලනය කළ හැකි 
රූකඩයක් වීම තමයි ඒ පත්වීම්වලින් එදා පිළිබිඹු වුෙණ්. එම 
නිසාම පාලකයාෙග් කැමැත්ත තුළ, පාලකයාෙග් ආශිර්වාදය තුළ 
ඕනෑම මහජන මුදලක් ගසා කමින්, විගණකාධිපතිවරයා අභිභවා 
යෑමට ඒ ගසා කන්නන්ද කටයුතු කළා. එහි පතිඵලයක් වුෙණ්, 
ෙම් රෙට් මහජන මුදල්, රාජ  මුදල් රාජපක්ෂ හිතවතුන්ට රිසි ෙසේ 
සාක්කුවට දමා ගන්නා එකයි. රාජපක්ෂවරුන්ට සාක්කුවලට දමා 
ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර විට ඒවා විෙද්ශීය ණය ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙද්ශීය ණය ෙවන්න පුළුවන්. බදු මුදල් ෙවන්න පුළුවන්. 
ඒ මුදල් රෙට් සංවර්ධනයට කිව්වාට සැබෑ ෙලස සංවර්ධනයට 
ගිෙය් නැහැ. රාජ  ආයතන තුළින් ඒ මුදල් දූෂණයට, වංචාවට 
ලක් වුණා. ඒෙක් පතිඵල අපට ලැබුණා. පතිඵලය වුෙණ්, අෙප් 
රාජ  ආදායම කඩාෙගන වැටීමයි.  

එදා 2003දී ෙම් රෙට් රාජ  ආදායම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 19ක් ෙවලා තිබුණා. 2014වන ෙකොට 
රාජ  ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 10 දක්වා, එනම් 
සියයට 50කින් කඩා වැටීම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ජනතාව ෙලෝකයට ණයකාරෙයෝ බවට පත් 
වුණා. ෙරෝහලක ඉපෙදන දරුවාට රුපියල් ලක්ෂ 3කට, 4කට 
ආසන්න  සංඛ ාවක් ණය ෙගවිය යුතුයි කියන, ණය ගිවිසුම් 
පතයක්  ඇතුව තමයි ෙමෙළොව එළිය දකින්න සිද්ධ වුෙණ්. අපි ඒ 
යුගය නිම කළා. විෙශේෂෙයන්ම දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාවා පමණක් ෙනොෙවයි, අපි ඒක කියාත්මක 
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කළා. නමට සංෙශෝධන කළා විතරක් ෙනොෙවයි, ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සභාෙව් අනුමැතිය ඇතිව, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා පසු ගිය දින කිහිපය තුළ වර්තමාන යහපාලන 
රජෙය් පථම විගණකාධිපතිවරයා පත් කළා. මෑත ඉතිහාසෙය් 
පථම වතාවට කළ ස්වාධීන පත් වීමක් වශෙයන් එය ඉතිහාසගත 
වනවා.  

විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව අද ස්වාධීනව 
කියාත්මක වනවා. ෙම්කයි යහපාලනෙය් අරුත. ස්වාධීනව ෙම් 
සියලු ෙද් සිද්ධ වනවා. ෙම් රෙට් සැබෑ ෙවනසක් ඇති කිරීමට, ඒ 
වාෙග්ම රජෙය් ෙහොරකම් මැඬ පැවැත්වීමට, රජෙය් ආයතනවල 
තිෙබන වංචා, මහජන මුදල් සම්බන්ධෙයන් වන වංචා  මැඬ 
පැවැත්වීමට අපි ඒ සඳහා දැනුම ලත්,  සුදුසුකම් ලත්,  උගත් 
පුද්ගලයින් පත් කරන්න ඕනෑයි කියලා ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට 
එකතු කිරීමත් උගතුන්ෙග් ජයගහණයක් වනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් යහපාලනය අර්ථ දක්වනවා.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
විෙශේෂෙයන් නව රජය පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කිරීම 
ෙවනුෙවන්, යහ පාලනය ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන්,  
විගණකාධිපති තනතුර ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙකොමිෂන් සභාවකුත් 
පත් කර තිෙබනවා. එනම්, විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
බලාත්මක කර තිෙබනවා. ඒ විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පත් 
කිරීම තුළින් ආයතනෙය් තිෙබන ස්වාධීනත්වය ෙමන්ම මූල  
අතින් තිෙබන ස්වාධීන තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්න හැකි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් විගණන ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට නිෙයෝජිතයන් 
පත් කිරීම ආණ්ඩුකම ව වස්ථා  සභාෙවන් සිදු වීම තුළ,  
ජනාධිපතිවරයා එහි කියාදාමයට ෙද්ශපාලන බළල් අතක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාෙවන් නිෙයෝජිතයන් 
පත් කරන නිසා  විගණකාධිපතිවරයාටත්, ඒ ෙකොමිෂන් සභා 
නිෙයෝජිතයින්ටත් කවදාවත් ෙද්ශපාලන බළල් අත් තුළින් කටයුතු 
කරන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ.  

පසු ගිය පාලන කාලය තුළ රාජ  මුදල් ෙහොරකම් කිරීම, රාජ  
මුදල් වංචා කිරීම ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් මත සිදු වුණා. ඒක 
හැම ෙදනාම අවිවාදෙයන් යුතුව පිළිගන්නවා. නමුත් ඉදිරියට 
එවැනි කටයුතු ෙනොකරන්නට ෙමම විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සැලසුම් කිරීම සතුටට කරුණක්, යහ පාලනෙය් 
ජයගහණයක්; යහපාලනෙය් තවත් ෙහොඳ අර්ථයක් කියලා අපට 
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත්, සංෙශෝධනය කරන ලද 154වැනි 
ව වස්ථාෙවහි ෙම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන් පැහැදිලි කර 
තිෙබනවා.  

ෙමෙතක් කල් විශාල වංචා, දූෂණ සිදු කෙළේ ෙකොෙහොමද? එක 
එක ෙකොම්පැනි හදා ගත්තා රජෙය් සල්ලි පාවිච්චි කරලා. "මග 
නැඟුම" කියන ෙකොම්පැනිය හදා ගත්තා. විගණකාධිපතිවරයාට 
ඒක විගණනය කරන්න බැහැ. එයාර් ලංකා සමාගම තිෙබනවා, 
විගණකාධිපතිවරයාට විගණනය කරන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම මිහින් 
ලංකා සමාගම තිෙබනවා,  ඒක විගණනය කරන්න බැහැ. ඇයි ඒ?  
ඒවාට ෙයොදවා තිෙබන මුදල් සියයට සියයක් රාජ  ආෙයෝජන 
ෙනොවන නිසා.  නමුත්, යම් ආයතනයකට සියයට 50ක් ෙහෝ ඊට 
වැඩි පමාණයක් මහජන මුදල් ආෙයෝජනය කර තිෙබ් නම් ඒ 
ආයතන විගණනය කිරීම සඳහා අවශ  බලය 
විගණකාධිපතිවරයාට දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අද ලැබිලා තිබීම ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුව ලබා ගත් ජයගහණයක් කියලා මා 
හිතනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන කාලය අවසානයි.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙහොඳයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

පසු ගිය දවස්වල ෙටන්ඩර් මගඩි සිද්ධ වුණා.  ෙකොන්තාත් 
දුන්ෙන් ෙටන්ඩර් කරලා ෙනොෙවයි. අත යට, සාක්කුෙව් ගනුෙදනු 
කරලායි. ඒවා නැති  කිරීම සඳහා ජාතික පසම්පාදන ෙකොමිෂන් 
සභාව පත් කර තිෙබනවා. ඒකත් අපි  ලබා ගත් ජයගහණයක්  
කියලා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය දිගු ගමනක ආරම්භයක් 
පමණයි. ඉදිරි මාස 60 තුළදී යහ පාලනෙය් පතිඵල ෙම් රෙට් 
ජනතාවට භුක්ති විඳීමට හැකි වනවා ඇති. නමුත් අද වන ෙකොට ඒ 
ආරම්භය අපි සනිටුහන් කර තිෙබනවායි කියමින් මා නිහඬ 
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

මීළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා අමාත තුමා.  

ඊට ෙපර ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මන්තීතුමා  මූලාසනයට 
පැමිෙණනවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. SHEHAN SEMASINGHE took the Chair. 

 
[අ.භා. 3.38] 
 
ගරු  ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මහතා (වාරිමාර්ග 
හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜித் விஜய னி ெசாய்சா - நீர்ப்பாசன மற் ம் 
நீரக வள ல காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijith Wijayamuni  Zoysa - Minister of 
Irrigation and Water Resources Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදි 

මට කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. මා 
ඔබතුමාෙග් පියා සමඟත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකට වැඩ කළා. 
විෙශේෂෙයන්ම අද අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්, විවිධ 
අමාත ාංශවලට අනුගත ෙනොවන විවිධ ආයතන රාශියක වැය 
ශීර්ෂය  ගැන කථා  කරන්න ලැබීම  මහඟු අවස්ථාවක් කියලා මා 
හිතනවා. ෙම් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කිරීමට ෙපර විෙශේෂ 
කාරණයක් මා මතක් කළ යුතුයි.  අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රෙට් වර්තමාන විධායක ජනාධිපතිවරයා හැටියට 
කටයුතු කරන අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශෙය් ෙගොවි යුවළක පුතකු හැටියට 1951 
සැප්තැම්බර් මාසෙය් 03වැනි දා ෙමෙලොව එළිය දුටුවා. එතුමා 
ගෙම් පාසල්වලින් අධ ාපනය ලබා, විෙශේෂෙයන් කෘෂිකර්මය 
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පිළිබඳ විෙශේෂඥ පුහුණුව ලබා, මැක්සිම් ෙගෝර්කි විශ්වවිද ාලෙය් 
ඩිප්ෙලෝමාවක් හදාරා, වයස අවුරුදු 16දී පමණ ෙද්ශපාලනයට 
පවිශ්ට වූ ෙකෙනක්. එතුමා පළමුවැනි වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ආෙව් 1989 ෙපබරවාරි 15වන දායි. එතුමා සමඟ මමත් ඒ 
අවස්ථාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කළා. මට මතකයි ඊට 
ෙපර එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානෙය් 
නිෙයෝජ  සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා.  

ඒ වාෙග්ම එතුමා සමඟ පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානෙය් 
උපසභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. 
ඒ වාෙග්ම, 2001 මහවැලි සංවර්ධන ඇමතිවරයා හැටියට එතුමා 
පත් වන ෙකොට එතුමාෙග් නිෙයෝජ  ඇමති හැටියට කටයුතු 
කරන්න මට වාසනාව ලැබුණා. එතුමා 2005 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 
කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා මහවැලි සංවර්ධන අමාත  ධුරය ලැබුවා. 
එය එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් සන්ධිස්ථානයක්. එතුමා ෙම් 
රෙට් විවිධ අවශ තාවන් ඉටු කරන්න, තමන්ට ලැබුණු 
ඇමතිකෙමන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරන්න කටයුතු කළා. 
විෙශේෂෙයන් බීජ නිෂ්පාදනය ෙව්ගවත් කිරීම, කෘෂිකර්ම 
පෙබෝධයට මුල් වූ "අපි වවමු-රට නඟමු" කියන ෙගොවි ව ාපාරය, 
වගා ව ාපාරය ෙම් රෙට් ආරම්භ කිරීම, විදුලිය හා පානීය ජලය 
ලබා දීම, විෙශේෂෙයන් ෙමගාෙවොට් 25ක ජල විදුලිය ලබා දීම වැනි 
කාරණා ඒ අතරට ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා. රුපියල් බිලියන 90ක් 
ෙයොදා ෙමොරගහකන්ද කළු ගඟ ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කිරීම 
එතුමාෙග් ජීවිතෙය් සුවිෙශේෂි කටයුත්තක් හැටියට මම දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ෙම් ගමන ෙරෝස මල් 
යහනාවකින් ආවා ෙනොෙවයි. සමහරු ෙබොෙහොම සරලව කියනවා, 
ආප්පයක් කාලා අෙනක් පැත්තට ගිහිල්ලා ජනාධිපති වුණා 
කියලා. අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, 2007 වැලිකන්ෙද් තස්තවාදී 
පහාරවලින් එතුමා තුවාල ලැබූ බව. ඒ වාෙග්ම 2008 වප් මඟුලට 
සහභාගි වීමට පැමිෙණන විට ෙකොටි තස්තවාදීන් එතුමා 
ජීවිතක්ෂයට පත් කිරීමට කුමන්තණය කළා. එතුමා පස් වතාවක් 
ෙම් රෙට් ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. යුද ජයගහණය ලබපු අවස්ථාව වන විට එතුමා 
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා වශෙයන් වැඩ බැලුවා. ඒ වාෙග්ම, ෙසෞඛ  
ඇමතිවරයා වශෙයන් එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. ෙසෞඛ  
සඳහා ජාතික පතිපත්තියක් අනුමත කරගැනීමට කටයුතු කළා. 
විශාල බලපෑම් මැද්ෙද් එතුමා දුම් ෙකොළ ඇසුරුම් මත රූපමය 
අවවාද ඇතුළත් කිරීම නීතිගත කළා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාවත් 
බංග්ලාෙද්ශයත් අතර ඖෂධ මිලදී ගැනීෙම් පනතට අත්සන් 
කරන්න එතුමාට පුළුවන්කම ලැබුණා. එතුමා 2013 වසෙර්දී 
ෙසෞඛ ය පිළිබඳ හාවඩ් අමාත  නායකත්ව සම්මානය ලැබුවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි 
විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාත්. එතුමා යුද්ධය අවසන් කිරීමට කටයුතු කළා. 
මම එදා මහ ඇමතිවරෙයකු හැටියටයි කටයුතු කෙළේ. වැඩ බලන 
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
විවිධ අංශවලින් ඒ කටයුතු සඳහා සම්බන්ධ වුණා. හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය අවසන් කළා. යුද්ධය අවසන් කළත් අවශ  
සමාජ පරිවර්තනය, සමාජ ෙවනස, ජාතින් අතර සංහිඳියාව ඇති 
කරන්න, රෙට් යුද ජයගහණය, ෙම් රෙට් ෙසොල්දාදුවන් ඇස් ඉස් 
මස් ෙල්, ඇට, නහර, ජීවිත පූජා කරලා ලබාගත් යුද ජයගහණය 
ජනතාවෙග් ජයගහණයක් බවට පත් කරන්න එතුමාට බැරි වුණා. 
ඒ ජයගහණය මත පිහිටා ෙම් රෙට් ජාතින් අතර සමඟිය, 
සංහිඳියාව සහ ඔවුන් අතර අෙන ෝන  සෙහෝදරත්වය ෙගොඩ 
නඟන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත 
කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ජනතාව විශාල 
පරිවර්තනයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒ මහා සමාජ ෙපරළිය 
කරන්න විෙශේෂෙයන්ම 2015 ජනවාරි 08වන දා ශී ලංකාෙව් 

හයවන ජනාධිපතිවරයා හැටියට අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් 
මුළු ඡන්ද සංඛ ාෙවන් සියයට 51.28ක්, එනම් ඡන්ද 62,17,162ක් 
ලබාෙගන වැඩිදුරටත් ෙම් රෙට් ජනතා ෙසේවයට කැප ෙවලා 
දැවැන්ත පරිවර්තනයක් කළා. තමන්ට ලැබුණු බලය පරිත ාග 
කරන්න, ජනතාවට ෙදන්න එතුමා කටයුතු කළා. මම දකින 
විධියට එතුමා නූතන සිරිසඟෙබෝ. සිරිසඟෙබෝ වාෙග් එතුමා බලය 
දුන්නා. බලය දුන්නාම සමහරු ෙබල්ලත් ඉල්ලනවා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා බලය ෙදන්න සූදානම්. හැබැයි, ෙබොටුව 
ෙදන්න සුදානම් නැහැ  කියන එක මම කියන්න ඕනෑ.  

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙම් රෙට් 
බහුජන සංවිධාන සහ ෙවනත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ රාශියක්  එකතු 
ෙවලා ඇති කර ගත් සංහිඳියාව තුළ රෙට් ජනතාව පජාතන්තවාදය 
පිළිබඳ විශාල ෙලස බලාෙපොෙරොත්තු ඇති කර ෙගන තිෙබනවා. 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් ර ෙට් නැවත 
යුද්ධයක් ඇති ෙනොවන තැනට ෙදමළ ජනතාවෙග් පශ්න, ගාමීය 
සිංහල ජනතාවෙග් පශ්න, ගාමීය මුස්ලිම් ජනතාවෙග් පශ්නවලට 
උත්තර ෙදනවා  වාෙග්ම, දුප්පත්කමට, මන්දෙපෝෂණයට, 
බඩගින්නට , විරැකියාවටත් උත්තර ෙදන්නත්  අවශ යි.  අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ, වකුගඩු ෙරෝගය අවුරුදු පහකට කල් දමන්න. 
අපට සාපිපාසාව අවුරුදු පහකට කල් දමන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. 
ඒ සඳහා එතුමා ඉතාම  සකසුරුවම් ෙලස, අරපිරිමැස්ෙමන් කරන 
වැඩ පිළිෙවළ අපි අගය කරන්න ඕනෑ.  

විෙශේෂෙයන්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ, මින්ෙන්රිය නගරෙය් 
ඉදි කිරීමට ෙයෝජිත වකුගඩු ආෙරෝග ශාලාව සඳහා රුපියල් 
මිලියන 2000ක් ෙවන් කර තිෙබන බව. ඒ වාෙග්ම ෙමවර අය 
වැෙයන් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 10,000ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. දුප්පත්කම, පරිසර දූෂණය, තිරසාර සංවර්ධනය යන 
කරුණු සඳහා ජාත න්තර සංවිධාන සමඟ එක්ව කියා කරමින්         
ශී ලංකා රජයට ආධාර ලබා ගැනීමට එතුමා මුල් ෙවලා 
තිෙබනවා.   

මිලියන, ෙදමිලියන, බිලියන ගණන්වලින් කථා කළත්, හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් 2014 වර්ෂෙය් සමස්ත වියදම රුපියල් 
983,17,15,356ක් බව මා මතක් කරන්න ඕනෑ.  2015 ඔක්ෙතෝබර් 
31 වන දිනට වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාෙග් සමස්ත වියදම  
රුපියල් 175,45,32,870යි. ඒ අඩුකර තිෙබන මුදල රුපියල් 
817,71,82,085ක්. ෙම් අඩු කරන ලද මුදල එතුමා රටට, ජනතාවට 
ඉතිරි කළා. එතුමාෙග් පාලනය තුළ රටට ආදර්ශයක් දුන්නා. 
එතුමාෙග් අමාත ාංශෙය්, එතුමා දරන ජනාධිපති තනතුෙර් 
සියලුම වියදම් සමස්තයක් වශෙයන් අඩු කළා.   

ෙම් ජනාධිපතිතුමා සාමාන  ගුවන් මඟියකු හැටියට ගුවන් 
ගමන් යනවා.  ජාත න්තර රැස්වීම්වලට, ජිනීවාවල ෙහෝ ෙවනත් 
රටවල විවිධ ජාත න්තර සම්මන්තණවලට යන ෙකොට  අඩුම 
වියදමක් දරනවා. එදා, 2012, 2013, 2014දී  ශී ලංකා ගුවන් යානා 
ෙවන් කිරීම සඳහා වියදම් කළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 7850යි. එකල, 
ශී ලංකා ගුවන් සමාගම ගුවන් ගමන් 90ක් සඳහා ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලයට එවා ඇති බිල්පත්වල වටිනාකම රුපියල් 
මිලියන 78.5කි. දකුණු අපිකාවට යෑම සඳහා ගමන් වියදම 
රුපියල් ෙකෝටි 7.06කි. තිරුපති ගමනට රුපියල් ලක්ෂ 39කි. 
2014 ඔක්ෙතෝම්බරෙය්  පාප් වහන්ෙසේට ලංකාවට එන්නට 
ආරාධනා කිරීම සඳහා ගිය ගමන් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 4.04කි. 
ඒ වාෙග්ම 2014 ෙනොවැම්බරෙය් ෙන්පාලයට සහ මාලදිවයිනට 
ගිය ගමන් සඳහා වියදම රුපියල් ෙකෝටි 2.08කි. ෙම්ක තමයි එදා 
තත්ත්වය.  

ෙම් රෙට්  දුප්පත්කම, බඩගින්න, මන්දෙපෝෂණය, විරැකියාව, 
වකුගඩු ෙරෝගය වැනි විවිධ ආර්ථික දුෂ්කරතා මැද ජීවත් වන 
මිනිසුන්ෙග් නායකයා ෙකෙසේ ජීවත් විය යුතු ද කියන ආදර්ශය 
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට ලබා දුන්නා. 
මහත්මා ගාන්ධිතුමා පකාශ කරලා තිෙබනවා "රාජ  තාන්තිකයන් 
කියා කළ යුත්ෙත් සරල ජීවිතයක් සහ ගැඹුරු චින්තයක් ඔස්ෙසේ" 
කියලා - simple living and high thinking.    අතිගරු ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙමම දර්ශනය ඔස්ෙසේ කියා කරන බව 
පැහැදිලියි.  

තව කරුණක් තිෙබනවා. විවිධ කාලවල රටට නායකෙයෝ පත් 
ෙවනවා. විවිධ පුද්ගලෙයෝ වට ෙවලා ඒ නායකයන් අන්දනවා; ඒ 
නායකයන් කෙඩ් යවනවා. සමහරු කියනවා, 'නායකයන්ට කෙඩ් 
යනවා' කියලා. නැහැ, හැබෑවටම ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් නායකයන් කෙඩ් යන එකයි. අපි දන්නවා පසු ගිය 
කාලෙය් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පුදුම සංවර්ධනයක් ෙකරුණු 
බව. ෙලෝකෙය් තිෙබන හැම ෙද්ම වාෙග් එෙහේ හැදුවා. කීඩා 
පිට්ටනි, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ, වරාය  ආදි හැම ෙද්ම හැදුවා. ගරු 
ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමනි, මට මතකයි, කීඩා පිට්ටනිය 
හදන්න ඒ කාලෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ගිහින් මුල් ගල 
තැබුෙව් වැල්ලවාෙය්යි. ඇන්දවීම ෙකොච්චරද කිව්ෙවොත්, හරකුන්ට 
ලාඩම් ගහන ව ාපෘතියක් තිබුණා නම්, ඒ කාලෙය් හිටපු 
ඇමතිවරු ඒකත් ඉස්සර ෙවලාම පටන් ගත්ෙත් හම්බන්ෙතොටින්. 
ඒක තමයි පැවැති තත්ත්වය. අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා කාටවත් අන්දන්න පුළුවන් නායකයකු 
ෙනොවන බව, කාටවත් කෙඩ් යවන්න පුළුවන් නායකයකු ෙනොවන 
බව. අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් යම් ෙකොටසක් අය වැය 
ෙදවන වර ඡන්ද විමසීෙම්දී අපට විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කළා. 
එතුමා ඒ සඳහා පජාතන්තවාදි අයිතිය, පක්ෂෙය් මධ ගත 
පජාතන්තවාදය ලබා දී තිෙබනවා. සම්මුතිවාදය තුළ පක්ෂය තුළ 
විෙව්චනයට, අදහස් දැක්වීමට එතුමා ඉඩ ලබා දී තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් කැබිනට එෙක්දී මම 
දුටුවා, කැබිනට් පතිකාවක්. හිටපු ජනාධිපතිවරයා තමන්ෙග් 
ජනාධිපති මන්දිරයට අමතරව අරලියගහ මන්දිරයත් පාවිච්චි 
කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ෙගොඩනැඟිලි 20ක් පාවිච්චි 
කළා. ඒවාට කුලී ෙගව්වා. නිකම් ෙනොෙවයි. ඒවා ජනතාවෙග් 
සල්ලි. රුපියල් මිලියන ෙදකකුත් ෙදලක්ෂ හැටපන්දහසක් එතුමා 
කුලී ෙගව්වා. නමුත් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඒ 
ෙගොඩනැඟිලිවලින් 11ක් ආපසු දීලා ඒ සඳහා පරණ ජනාධිපති 
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් අලුත් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා, ඒ 
කටයුතු කරෙගන යෑමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහාය එතුමාට ලබා 
දිය යුතුයි කියලා.  

අපි ඊෙය් අය වැයට අත එසවූෙය් ෙම් අය වැය පරිපූර්ණ අය 
වැයක් හැටියට සලකා ෙනොෙවයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන සමාජ 
පරිවර්තනය, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද්ශපාලන ෙවනස සඳහා 
තමයි අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්. අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, 
අනාගත පරපුරට යුද්ධයක් නැති රටක්; ෙම් ෙවනස් වන 
ෙලෝකයත් එක්ක ෙපරට ගමන් කරන, ෙවනස් වන ෙලෝකෙය් 
තාක්ෂණය උකහාගන්න පුළුවන් රටක්; ෙලෝකයත් එක්ක බද්ධ 
ෙවලා යන රටක්. එතුමා අද ඒ ජාත න්තර සහෙයෝගිතාව 
ලබාෙගන තිෙබනවා. ඒත් අපට තවම අඳුර තිෙබනවා. ගල් 
ගුහාෙවන් එළියට එන්න යන්තම් ආෙලෝකය වැටිලා තිෙබනවා. ඒ 
අඳුරින් එළියට ඒම සඳහා පහනක් දල්වන්න අපි හැම 
ෙකෙනකුටම පුළුවන්. ඒ පහන දල්වමු කියලා ෙයෝජනා කරමින්, 
ඒ ආෙලෝකය ලබා ෙදන්න අවශ  ශක්තිය, ෛධර්යය, වාසනාව 
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ලැෙබ්වා, ඒ කාර්ය 
මණ්ඩලයටත් ඒ සියලු ශක්තිය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් 
මම නිහඬ ෙවනවා.  

[අ.භා. 3.52] 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 2016 අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් පළමු දිනය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශිර්ෂය 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අවස්ථාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා 
සතුටු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි 8වන දා අපි ෙම් රෙට් 
කරපු ෙවනස ගැන මතක් වන විට, ඒ ෙවනසට සකියව දායක වූ 
මන්තීවරයකු විධියට, ඒ ෙවනස ෙවනුෙවන් අභිෙයෝගය භාරගත් 
මන්තීවරයකු විධියට අද මට සතුටු ෙවන්න පුළුවන්, අප පත් කරපු 
අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙම් ටික කාලය ඇතුළත කටයුතු කරපු 
ආකාරය දිහා බලන ෙකොට. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට සාෙප්ක්ෂව 
බලන ෙකොට, එතුමාෙග් වියදම්  පිළිබඳව අපි එදා කියපු කාරණය 
අද සැබෑවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබනවා, ජනවාරි 8වන දා ඒ ෙවනසට ඡන්දය දුන් ජනතාවෙග් 
සිතුම් පැතුම්වලට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න. අපි ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය් වියදම්වලින් විතරක් ජනතාවෙග් සල්ලි -ජනතාවෙග් 
බදු මුදල්- රුපියල් මිලියන 1,500කට ආසන්න පමාණයක් ෙම් 
රටට ඉතිරි කර දී තිෙබනවා.    

එහි සමහර වියදම් ෙදස බලනවිට, ෙම් මුදල් ෙකොෙහොමද 
වියදම් කෙළේ කියන කාරණය අපට  හිතා ගන්නටවත් බැහැ; අදහා 
ගන්නටවත් බැහැ. උත්සව  සංවිධානය කිරීම සඳහා 2014 
වර්ෂෙය්දී රුපියල් මිලියන තුන්සිය තිස්පහක්  වැය කර තිෙබනවා.  
ෙම් අවුරුද්ද අවසන් වන්නට තිෙබන්ෙන් තව දින කිහිපයයි. 
2015.11.30 වනදා දක්වා ඒ සඳහා වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 34යි. රුපියල් මිලියන 301ක්ම ඉතිරි ෙවලා 
තිෙබනවා. සියයට 89.6ක ඉතිරියක්.  ෙම්ක සියයට  එකක, 
ෙදකක, තුනක, සියයට  දහයක පහෙළොවක ඉතිරියක් ෙනොෙවයි. 
මිල අඩු කිරීෙම් පතිශතය විදියට ගත්තාම සියයට 89.6ක්. ෙම් 
මුදල් ෙකොයි විධියටද වියදම් කෙළේ කියන එක අපට අදහා  
ගන්නටවත් බැහැ. ෙම් තුළ වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය ෙකොයි තරම් 
තිබිලා තිෙයනවාද?  

  අෙප් රට   සමාන ෙයන් ෙබෞද්ධයන්  බහුතරයක් ජීවත් වන  
රටක්. මරණයක් සිදු වුණාම ෙබෞද්ධයන් විතරක්  ෙනොෙවයි,  
ඕනෑම ආගමිකයකු ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා. මිනිය විකුණාෙගන 
කන අය අෙප්  රෙට් ඉන්නවාය කියලා අපි හිතන්ෙන් නැහැ.  
නමුත් මිනිය විකුණාෙගන කාලා තිෙබන අයත් ඉන්නවා. ෙම් 
බලන්න, අවමංගල  අවස්ථාවලදී ෙශෝකය පළ කරන්නට  වියදම  
රුපියල් මිලියන 15යි. අට ලක්ෂ තිස්පන්දාහක් ෙශෝකය පළ 
කිරීමට. ඒ කියන්ෙන් මල් වඩෙමනුත් ෙකොමිස් ගහලා  තිෙබනවා.  
මිනි ෙපට්ටිෙයනුත් ෙකොමිස් ගහලා තිෙබනවා. ෙශෝක 
ෙයෝජනාෙවනුත් ෙකොමිස් ගහලා තිබෙනවා. පසු ගිය 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජෙය් ජනාධිපති කාර්යාලෙය් නිලධාරින් 
මරණයක් වීෙමනුත්  පීතියට පත් ෙවලා. ෙමොකද,  මරණයක් සිදු 
වීමත් තමන්ෙග් සාක්කු පු රවා ගන්නට, තමන්ට ෙකොමිස් එකක් 
ලබා ගන්නට, මල්වඩමක් යවා කීයක් ෙහෝ සාක්කුෙව් දමා 
ගන්නට පුළුවන් වාතාවරණයක් ජනාධිපති කාර්යාලය තුළ  
තිබිලා තිෙයනවා. ෙමෙහම තිබුණු රටක් තමයි අප පසු ගිය 
ජනාවාරි 8 වැනිදා ෙවනස් කෙළේ. ඒ සඳහා අද කර තිෙබන  වියදම 
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ.  ෙම්  වසෙර් වියදම රුපියල්  3,63,400යි. 
පසු ගිය වසෙර් වියදම රුපියල් මිලියන 15යි.  ෙවනස පතිශතයක් 
විධියට සියයට 97.7යි. මිනි ෙපට්ටිෙයන්, මරණ ෙගදරින්, 
මල්වඩෙමන්  හම්බ කරෙගන ජීවත්වුණු ආණ්ඩුවක්; ඒෙකන් 
ෙකොමිස් ගහපු ආණ්ඩුවක්; ෙහොරකම් කළ ආණ්ඩුවක්. පසු ගිය 
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දවස්වල ෙඝෝෂා කළ  ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද නැති එක ගැන අපට 
පුදුමයි.  කඩාෙගන වැටුණාද,  එෙහමත් නැත්නම් සුන්නත් දූවිලි 
ෙවලා ගියාද,  විසිෙරව්වාද? ඒකාබද්ධ විපක්ෂය කියන එක අද 
අපට  ෙසොයා  ගන්නට නැහැ. හුළං  බැහැලා. ඒ අය අද සිටියා නම් 
 තමයි ෙහොඳ?  

ජනාධිපති කාර්යාලෙය්  නිලධාරින් ෙම් ගරු සභාෙව් නිලධාරි 
කුටිෙය් සිටිනවා. එම  නිලධාරින්ට මම කියනවා. ෙම් ලැයිස්තුව 
පත්ත ෙර් දමන්න;  ෙම් ගැන  පචාරය කරන්න කියලා. ජනතාව 
දැන ගන්නට  ඕනෑ,  මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
වියදම් කළ ආකාරය ෙමෙහමයි කියලා.  නිලධාරින් පත් කර ෙගන 
තිබුණු ආකාරය, විදුලි බිල් පත් ෙගවා තිබුණු ආකාරය ජනතාව 
දැනගන්නට ඕනෑ.  මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් විදුලිබිල රුපියල් මිලියන 227යි. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්  විදුලි බිල රුපියල් මිලියන 91කට අඩු 
කර තිෙබනවා.  සියයට 59ක පතිශතයකින් විදුලි බිල අඩු කර 
තිෙබනවා.  ෙම් විදුලිය පාවිච්චි කෙළේ ෙමනවාටද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු එතුමාෙග් නඩය  
කටයුතු කෙළේ  සමහරවිට රාති කාලෙය් විතරද දන්ෙන් නැහැ. 
එෙහම නැත්නම් අහල පහළ  තිෙබන  ෙගොඩනැඟිලිත්  "ඒසී" කර 
ෙගන හිටියාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම් විධිෙය්  විදුලි බිල් පත් තමයි 
ෙගවා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියලු වියදම්  ෙදස බලනවිට  නාස්තිය, 
දුෂණය  ඕනෑ තරම්  තිබුණු බව අපට ෙපනී  යනවා.  අද  තිෙබන 
තත්ත්වය ගැනත් අපි   සතුටු ෙවනවා.  

මැතිවරණ කාලෙය් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාව සමහරු 
පඹෙයකුට අන්දවන්න හැදුවා අපට මතකයි. එතුමාව ෙකොන්ද පණ 
නැති නායකයකු විධියට අන්දවන්න හැදුවා. හැබැයි  ෙහොඳට මතක 
තබා ගන්න, එතුමා ඉතාම සාර්ථක නායකෙයක් කියන එක  
ෙපන්වා තිෙබනවා. එතුමා ෙලෝකය දිනාෙගන තිෙබනවා. රට 
ඉස්සරහට ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ෙම් රට දියුණු ෙවන දිසාවට ෙගනියන්නට  පුළුවන් 
අය වැයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් රට තුළ නීතිය කියාත්මක 
කර තිෙබනවා. අද  ජනමාධ ෙව්දීන්ට ඕනෑ ෙදයක් ලියන්න 
පුළුවන්. සුදු වෑන් ඔවුන් පසු පස එන්ෙන් නැහැ. මරන්ෙන් නැහැ; 
තර්ජනය කරන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ව ෙම් රට හැර යන තත්ත්වයට 
පත් කරලා  නැහැ. ඔවුන්ට ඒ අවශ  නිදහස දීලා තිෙබනවා. එදා 
එතුමාට විරුද්ධව මඩ ගැහුෙව් ෙකොෙහොමද? අද ඒ අයටම  
ෙපෙන නවා, එතුමා ඉතාමත් සාර්ථක විධිය ට ෙම් රට ඉදිරියට 
ෙගන යන නායකයකු බව.  මම ජනාධිපති කාර්යාලෙය් නිලධාරි 
මණ්ඩලයට කියනවා, ෙමම ෙතොරතුරු රටට ෙහළි කරන්න 
කියලා. ෙමන්න ජනාධිපතිවරුන් ෙදෙදනාෙග් ෙවනස.  

කුලී පදනම මත ෙගොඩනැඟිලි ලබා ෙනොගැනීම හරහා  රුපියල්  
මිලියන 15ක්  ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා වාහන 
103ක් කුලී පදනම මත අරෙගන තිෙබනවා.  වාහන ගණනාවක් 
කුලී පදනම මත අරෙගන තිෙබනවා. ඒ හරහා රුපියල් මිලියන 
83ක් ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට තමයි එදා කටයුතු කර 
තිෙබන්ෙන්.  

තවත් කාරණයක් කියන්නට ඕනෑ. අපි දන්නවා, හිටපු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ළඟ උපෙද්ශකවරුන් 
ගණනාවක් හිටපු බව.  උපෙද්ශකවරුන් ගණනාවක් සිටියා. අපි 
දන්නවා, 1977දී බලයට පත් වුණු  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිවරයාට එක උපෙද්ශකවරයකුවත් හිටිෙය් නැති බව. 
එතුමා ඉතාම දක්ෂ පාලකෙයක්. ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ළඟ 
සිටිෙය් එක උපෙද්ශකවරයායි. ඒ කවුද? රටම පිළිගන්නා සිවිල් 
නිලධාරියකු වූ බැඩ්මන් වීරෙකෝන් මැතිතුමා. ෙපේමදාස මැතිතුමා 
ෙහොඳ නායකයකු වුෙණ් නැද්ද? ඊළඟට, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග ජනාධිපතිනියටත් උපෙද්ශකවරුන්  කිහිප  ෙදෙනකු 

පමණයි  සිටිෙය්. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට සිටින්ෙනත්  
උපෙද්ශකවරු පස් ෙදනයි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට සිටියා 
උපෙද්ශකවරුන් 38ක්. ෙම් උපෙද්ශකවරුන් සඳහා පමණක් 
වැටුප් සහ දීමනා ෙලස රුපියල් මිලියන 3.8ක් මාසයකට ෙගවලා 
තිෙබනවා.   

ඊට අමතරව ඔවුන්ෙග් වාහන, දුරකථන, ෙගදර දුරකථන බිල 
කියන ෙම් සියල්ලක්ම නඩත්තු කෙළේ ෙම් අහිංසක මිනිසුන්ෙග් 
සල්ලිවලින්. තවත් කාරණයක් තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාෙග් උපෙද්ශකවරුන් අතර ධර්ම විජය ෙබෞද්ධ 
විහාරෙය් වල්ෙපොල පියනන්ද ස්වාමින් වහන්ෙන් සිටිනවා. 
උන්වහන්ෙසේ වැඩ සිටින්ෙන් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවර. ජන්ද 
කාලයට විතරක් ඇවිත් මහින්ද රජපක්ෂ මහත්මයාට උදවු කරලා 
තිබුණා. උන්වහන්ෙසේත් එතුමාෙග් උපෙද්ශකවරෙයක්. 
උන්වහන්ෙසේත් වැටුප් ලැබූ ෙකෙනක්. ඔන්න බලන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවරත් 
උපෙද්ශකවරුන් ස්ථානගත කරලා තිබුණා. ෙම් විධියට තමයි 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කාලෙය් කටයුතු කෙළේ.  

ෙම් අපි දිනා ගත්ත ෙද් අපි රැක ගන්නට ඕනෑ. ෙම් ලබා ගත් 
ජයගහණය ආපස්සට හරවන්නට අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ෙබොෙහොම කඩාකප්පල්කාරී ආකාරයට, සැලසුම්ගතව සමහර 
කණ්ඩායමක් ෙම් රජය වට්ටවන්න බලාෙගන සිටියා. ඊෙය් අය 
වැය ෙදවැනි වර කියවීෙම් ඡන්ද පතිඵලයත් සමඟ අද ඒ අය 
තුෂ්ණීම්භූතෙවලා සිටිනවා. ඒ අයට ඇඩස්වත්  නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් එන්න අමතක ෙවලා, මුහුණ 
ෙදන්න බැරිව හැංගිලා ඉන්නවා. ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. අද ශබ්ද කරන්න අය නැහැ;  බාධා කරන්න අය නැහැ.  
අද ඒ කවුරුවත් පැත්ත පළාෙත් ඇවිල්ලා නැහැ.  

ෙම්ක ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කියන කාරණය අද රටට ෙත්රුම් 
ගිහින් තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමාත්, ගරු ජනාධිපතිතුමාත් ඉදිරි 
වසර 5ක කාලය  තුළ ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට කටයුතු 
කරමින් සිටිනවා, රට දියුණු කරනවා කියන කාරණය අද අෙප් 
රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් අරෙගන ඉවරයි. ඒ නිසා  කුමන්තණ 
ආකාරෙයන් කටයුතු කළ, ජාතිවාදී ආකාරෙයන් කටයුතු කළ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ජාතිවාදී ෙද්ශපාලනඥයන්ට අද අපි 
කියනවා, "ඔබතුමන්ලාෙග් උත්සාහය අසාර්ථකයි" කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] මට තප්පරයක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
ජාතිවාදී ස්වරූපෙයන් ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගන යන්න බැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව මිනිත්තු 2ක් තිෙබනවා. 
 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ෙහොඳයි. TNA එක - විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ඒ කණ්ඩායම

- ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ලබා දීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. 
එතුමන්ලා ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා.  ඇයි ඒ? ෙම් රට 
ඉදිරියට ෙගන යනවා, ෙම් රට සාමය කරා ෙගන යනවා කියලා 
ෙම් ආණ්ඩුව පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයක් ඔවුන් තුළ තිෙබනවා. ඒ 
නිසා තමයි TNA එක ෙම් අය වැය දිහා බලලා, ඔවුන්ෙග් 
ආශිර්වාදය, ඔවුන්ෙග් සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම් 
ආණ්ඩුව පත් ෙවලා තවම  මාස 3යි දවස් ගණනයි ගත ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි දින 100ක ආණ්ඩුවක් කළා. ඒෙක්දී දුන් 
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කළා. ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරලා තමයි අපි නව 
ආණ්ඩුවක් හැදුෙව්. ෙම් ආණ්ඩුව තවමත් ෙනොෙම්රූ දරු වකු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙගයි. තවම අෙප් මංගල අය වැය ඉදිරිපත් කළා විතරයි. ෙම්ෙක් 
පතිඵල 2016 වසෙර්දි අපට ලැෙබනවා. ෙම් රට දියුණු ෙවන 
ෙකොට; ආෙයෝජකයන් ෙම් රටට එනෙකොට අපිට තව ඉස්සරහාට 
යන්න පුළුවන්.  

අද නාස්තිය නැති කරලා තිෙබනවා කියන එක අපි ඔප්පු 
කරලා ෙපන්වූවා. ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමා අද 
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ෙදන්නට දැඩි අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. මීට ෙපර ඒ වාෙග් සකීය අගමැතිවරෙයක් අපිට හිටිෙය් 
නැහැ. අද වැඩ කරන අගමැතිවරයකු අපට සිටිනවා.  පසු ගිය 
කාලෙය් ෙකොෙහොම අගමැතිවරුන්ද පත් කරලා සිටිෙය් කියලා අපි 
දැක්කා. පඹයන් වැනි අයයි පත් කරලා තිබුෙණ්. මට කියන්නට 
කනගාටුයි, නමුත් ඒ වචනය කියන්නට සිද්ධ ෙවනවා. පඹයන් 
වැනි අය පත් කරලා තිබුණා.  

අද කියාකාරීව, සකීයව, බුද්ධිමත්ව, ඥානවන්තව රට 
ෙමෙහයවන ජනාධිපතිවරෙයක්, අගමැතිවරෙයක් ඉන්නවා. 
අගමැතිතුමා නිතරම පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. හැම පශ්නයටම 
උත්තර ෙදනවා. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම පාර්ලිෙම්න්තුවක් 
තිබුෙණ් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව අකිය ෙවලා 
තිබුෙණ්. ගරු අගමැතිතුමා අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සකීය 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. අන්න ඒක තමයි 
පජාතන්තවාදී රටක ෙවන්න ඕනෑ.  

 එතුමා සැලසුම් කර ෙගන යනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් සියලුම 
අමාත ාංශවල අධීක්ෂණ කාරක සභා හදන්න; ඒ තුළින් 
අමාත ාංශවල තිෙබන මුදල් පිළිබඳව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වගකියන කණ්ඩායමක් පත් කරන්න. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගය තවත් වැඩි ෙවනවා දකින්න. 
අන්න ඒකයි පජාතන්තවාදී රටක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් රට 
ෙබ්රා ගත්ත නායකයන් ෙදෙදනා වන ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, 
ගරු අගමැතිතුමාටත්, ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න දායක වුණු මන්තීවරු 
විධියට අපි සුභ පතනවා. ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් ආශිර්වාද කරනවා. 
ෙබොෙහෝම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 4.05] 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ - திறன்கள் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe -  Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් කාරක සභා 

අවස්ථාෙව් පළමුවැනි දිනයයි. ඉතාමත්ම වැදගත් අංශ ෙදකක් වන 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගමැතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂ අපි 
සාකච්ඡාවට භාජනය කරන අතර, ඒ යටෙත් තවත් වැදගත් 
ආයතන ගණනාවක් අද සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවනවා. මම 
පථමෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත් 

විෙශේෂ ස්තුතියක් පුද කරන්න ඕනෑ. ඊෙය් අය වැය ෙදවන වර 
කියවීෙම් ඡන්දය ගත්ත අවස්ථාෙව්දී ඒ අය වැයට පක්ෂව ඡන්ද 
159ක් ලබාෙගන මම හිතන්ෙන්, ඉතිහාසෙය් ෙනොලබපු 
ජයගහණයක් ආණ්ඩුව ලබා ගත්තා කියලායි. මෙග් ළඟ පසු ගිය 
වසරවලදී අය වැයට පක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද පමාණය සඳහන් 
ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා.  

මට ෙම් සියල්ලම කියවන්න ෙව්ලාවක් නැහැ. 2005 
ෙදසැම්බර් මස 8වැනිදා සිට අපි අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට 
බැලුෙවොත්, 2005 ෙදසැම්බර් මාෙසේ ඡන්ද 119ක් පක්ෂව ලැබී 
තිෙබනවා. ඊට පසුව ඡන්ද 133ක්, 118ක්, 127ක්, 95ක්, 139ක් 
ලැබී තිෙබනවා. 2010 ෙනොවැම්බර් මස 22වැනිදා යුද්ධෙයන් 
පස්ෙසේ අය වැය ජන්දෙය්දී පක්ෂව ඡන්ද 150ක් ලැබුණා. ඊට 
පස්ෙසේ 151ක්, 156ක්, 154ක්, 157ක් වශෙයන් ලැබුණා. 2014 
ඔක්ෙතෝම්බර් මස 24වැනිදා ගත්ත ඡන්දෙය්දී පක්ෂව 157යි 
ලැබුෙණ්. ඊෙය් පක්ෂව ඡන්ද 159ක් අපි ලබා ගත්තා. ෙම්ක 
විෙශේෂ ජයගහණයක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් තිෙබන රටකට තමයි විෙද්ශ 
ආෙයෝජකයන් පවා එන්න අදහස් කරලා තීරණ ගන්ෙන්. 
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් නැත්නම්, එවැනි ආෙයෝජකයන් ෙම් 
රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙද්ශපාලන 
ස්ථාවරභාවය තමයි පධානම ලක්ෂණය හැටියට ඒ අය බලන්ෙන්. 
එතෙකොට අද අෙප් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකතු 
ෙවලා අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා ෙම් පිහිටුවා තිෙබන 
ජාතික ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම පැහැදිලි ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් කියන 
එක අපි ෙද්ශීය වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර 
වශෙයනුත් ඊෙය් ෙපන්වූවා කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කරන්න කැමතියි.  

ඒ තත්ත්වය උදා ක ෙදන්න ෙම් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
ෙදෙක් නායකයන් ෙදෙදනාම හුඟාක් මහන්සි ෙවලා වැඩ කළා 
කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න 
කැමතියි. අෙප් නායකයා හැටියට අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා හැමවිටම රෙට් අවශ තාවකට මැදිහත් ෙවලා, ඒ 
අවශ  පසුබිම සකස් කරලා දීලා තිෙබනවා කියන එක මම ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව මතක් කරන්න කැමතියි. දහනව  වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය අපි ෙගෙනන අවස්ථාෙව්දීත් 
එතුමා ඒ පැය 48ක කාලය තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
අෙප් මන්තීවරු හමුෙවලා, ෙම් දහනව  වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනෙය් තිෙබන අවශ තාව, රෙට් අවශ තාව පැහැදිලි කර 
දීලා, ඒ අවශ  සම්මුතිය ඇති කර ගත්ත නිසා තමයි තුෙනන් 
ෙදකකට වඩා විශාල ඡන්ද සංඛ ාවක් දහනව වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව ලබා දීලා, අද ඒ සංෙශෝධනය 
අෙප් ව වස්ථාෙව් ස්ථීර ෙකොටසක් හැටියට පරිවර්තනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ඒ 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරලා තිෙබන නිසා ෙද්ශීය 
වශෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත න්තර වශෙයනුත් විශාල 
සුබවාදී පණිවුඩයක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි ෙද්ශපාලනීකරණය 
කියන එක ඉවත් කරන්න සෘජුව මැදිහත් ෙවලා ව වස්ථාවට ෙම් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් පත් කරලා ව වස්ථාදායක මණ්ඩලයට ඒ 
බලතල ලබා දීලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා සතු බලතල පවා 
ව වස්ථාදායක මණ්ඩලයට ලබා දීලා ජනාධිපතිතුමා 
ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් එතුමාෙග් අෙත් තිබුණු ඒ සුවිෙශේෂ බලය පරිත ාග 
කරලා තිෙබනවා කියන එක මම හිතන්ෙන් සුවිෙශේෂ කාරණයක්. 
ෙම් නිසා තමයි විෙද්ශීය රටවල් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමාව ෙබොෙහොම ඉහළ මට්ටමින් පිළිගන්න පටන් ෙගන 
තිෙබන්ෙන්.  
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එතුමා ඉස්ෙසල්ලාම පිට රට සංචාරයකට ගිෙය් බිතාන යටයි. 
එතුමා බිතාන යට ගිය අවස්ථාෙව්දී සුවිෙශේෂ අන්දමින් අෙප් 
ජනාධිපතිතුමා පිළි අරෙගන මහරැජිනිය ෙග් පැත්ෙතනුත්, අෙප් 
ජනාධිපතිතුමාෙග් පැත්ෙතනුත් කිසිම ෙකෙනක් ඒ සාකච්ඡා 
කාමරෙය් තියා ගන්ෙන් නැතුව මහරැජිනිය අෙප් ජනාධිපතිතුමා 
සමඟ විනාඩි 45ක් විතර කාලයක් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා කියන 
එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. බිතාන  කියන්ෙන් එක්සත් ජාතීන්ෙග් 
සංවිධානෙය් ආරක්ෂක මණ්ඩලෙය් නිත  නි ෙයෝජිතයන් පස් 
ෙදනාෙගන් එක්ෙකෙනක්. ෙම් වාෙග් පිළිගැනීමක් අපි වාෙග් කුඩා 
රටක අෙප් නායකයාට ලැබීම මම හිතන්ෙන් සුවිෙශේෂ කාරණයක්. 
ඒවා අපි විතරක් ෙනොෙවයි දකින්ෙන්. මුළු ෙලෝකයම ඒවා 
දකිනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා චීනයට ගිය අවස්ථාෙව්දී චීනෙය් 
ජනාධිපතිතුමා එතුමාව ෙබොෙහොම උසස ් මට්ටමින් පිළි ගත්තා. 
චීනය සහ අපි අතර තිෙබන ඒ මිතත්වය තවදුරටත් තහවුරු 
කරන්න ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමා කටයුතු කළා කියන එකත් මම 
ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.  

එතුමා බිතාන යට පස්ෙසේ ගිෙය්, ඉන්දියාවටයි. ඉන්දියාවට 
ගියාම ෙමෝදි අගමැතිතුමා එතුමා පිළිගත් ආකාරය අපි දැක්කා. අද 
ඉන්දියාව ෙබොෙහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් අෙප් රට එක්ක ඇති 
කරෙගන තිෙබනවා. ඒක අපට අවශ යි. ඉන්දියාව අමතක 
කරෙගන අපට ගමනක් යන්න බැහැ. ඉන්දියාව තමයි ෙම් 
කලාපෙය් -දකුණු ආසියාෙව්- බලවතා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනෑ. 
අද ඇෙමරිකාව පවා තීරණ ගන්න ෙකොට ඉන්දියාවට තමයි භාර  
ෙදන්ෙන්.  ඉන්දියාවට අනුව ෙම් කලාපය පිළිබඳ ඒ අවශ  මූලික 
පදනම සකස් කරලා ඒ අනුව තමයි ඇෙමරිකාව පවා අද හැඩ 
ගැෙසන්න කටයුතු කරන්ෙන්. ඉන්දියාව අෙප් අසල්වැසි රට. අපි 
කවදාවත් ඉන්දියාව  තරහා කර ගන්න ෙහොඳ නැහැ. ඉන්දියාවත් 
සමඟ අපට  යම් කිසි පශ්න තිබුණා නම් ඒ පශ්න සියල්ලම 
නිරාකරණය කරෙගන ෙබොෙහොම කිට්ටු සම්බන්ධතාවක් නැවත 
වරක් ඉන්දියාවත් එක්ක ඇති කරන්න ජනාධිපතිතුමා මුල් ෙවලා 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඒකත් මම දකින්ෙන් ඇත්ත වශෙයන්ම 
අපි ලැබූ සුවිෙශේෂ ජයගහණයක් ෙලසයි.  

අපි දැක්කා, 2013, 2014 වර්ෂ  ෙදෙක් මානව හිමිකම් 
කවුන්සිලෙය් ෙකොෙහොමද ඉන්දියාව කටයුතු කෙළේ කියලා. අපිත් 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ රජෙය් ඇමතිවරු හැටියට කටයුතු කළා. මම 
තමයි  අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ අෙප් කණ්ඩායෙම් නායකත්වය දරමින් 
ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා ඒ අවශ  පසු බිම 
සකස් කෙළේ; ඒ අෙප් ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කෙළේ. යුද්ධ කාලෙය් 
ඉන්දියාව අපට ෙබොෙහොම කිට්ටුෙවන් සම්බන්ධ ෙවලා උදවු කළා, 
තස්තවාදය නැති කරන්න. හැබැයි යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ අපි 
හැසිරුණු ආකාරය, අපි කථා කරපු ආකාරය නිසා ඒ සම්බන්ධතාව 
දුර්වල වුණා. ඒක අපට පිළිගන්න සිදු ෙවනවා. ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් පැමිණීමත් එක්ක ඒක නැවත වරක් 
යථා තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙබොෙහොම කිට්ටු 
සම්බන්ධතාවකින් අපි ඉන්දියාව සමඟ වැඩ කරනවා.  

එතුමා මෑතකදී පැරිස් නගරයට ගියාම පංශ ජනාධිපතිතුමා 
ඇවිල්ලා එතුමා පිළිගත්තා. කැමරන් අගමැතිතුමා එතුමා සමඟ 
ෙවනම සාකච්ඡාවක් පවත්වලා විශාල මුදලක් ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. නි ව්ෙයෝක් නගරෙය් 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් සමුළුවට මටත් අවස්ථාව 
ලැබුණා, එතුමාත් එක්ක යන්න. ඒ අවස්ථාෙව්දී මෙග් ඇස් 
ෙදෙකන් දැක්කා, රාජ  නායකයන් එතුමාව ෙමොන ආකාරෙයන්ද 
පිළිගත්ෙත් කියලා. අපට ගිහිල්ලා ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලන්න 
වුවමනාවක් වුෙණ් නැහැ, අපට කථා කරන්න ෙවලාවක් ෙදන්න 
කියලා. ඒ ෙගොල්ලන් අෙප් ගාවට ඇවිල්ලා අෙපන් ඉල්ලීමක් 
කළා, තමුන්නාෙසේලාෙග් ජනාධිපතිවරයා හමුෙවන්න අපට 

අවශ යි කියලා. ශී ලංකාෙව් සංහිඳියාවට යන ගමන ශක්තිමත් 
කරන්න, ශී ලංකාවට උදවු උපකාර කරන්න, සංවර්ධනයට අත 
හිත ෙදන්න අප සූදානම් කියලා ෙවනම ෙවලාවල් ෙවන් කරෙගන  
නායකෙයෝ විශාල සංඛ ාවක්  එතුමාව හමු වුණා. 

ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකාෙව් රාජ  ෙල්කම් ෙජෝන් ෙකරී වාෙග් 
පබලයන් එහිදී අපව හමුෙවලා එතැනින් නතර වුෙණ් නැහැ. 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඇෙමරිකාෙව් නි ත  නිෙයෝජිත 
සමන්තා පවර් ඊෙය් ෙපෙර්දා ලංකාවට ඇවිත් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? 
මුළු ෙලෝකයම ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ආදර්ශයක් 
හැටියට ගන්න ඕනෑ කියලා එතුමිය විවෘත පකාශයක් කළා. 
බලන්න, ෙකොපමණ නම්බුවක්ද කියලා. අපි ෙද්ශපාලනය ගැන 
හිතන්න වුවමනා නැහැ. අෙප් මව් බිම ගැන අපි හිතනවා නම්, රට 
ගැන හිතනවා නම්, අෙප් රෙට් නායකයාෙග් පිළිගැනීම තමයි 
ෙමතැනදී අවශ  වන්ෙන්. පිටරටවල ඉඳලා අෙප් රට ගැන තීරණ 
ගන්නෙකොට ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියන එක ෙහොයන්න 
ඉස්ෙසල්ලා ඒ රෙට් සිටින ජනාධිපතිවරයා, රෙට් ඉන්න නායකයා 
ෙමොන වාෙග් ස්ථාවරයකද ඉන්ෙන්, පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් 
කරන්න එතුමා කටයුතු කරන්ෙන් ෙමොන ආකාරෙයන්ද, එතුමා 
ෙබොෙහොම පිරිසිදුව වැඩ කරන ෙකෙනක්ද, යහපත් ෙද්ශපාලන 
කම අනුගමනය කරන ෙකෙනක්ද කියන  ෙම් කාරණා සියල්ලක්ම 
බලා තමයි රට පිළිබඳ ස්ථාවරයකට එන්ෙන්. එතෙකොට අතිගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙම් වාෙග් ෙදයක්, 
එනම් එතුමාව ආදර්ශයක් හැටියට ගන්න ඕනෑ කියලා සමන්තා 
පවර්ලා වාෙග් අය ෙම් රටට ඇවිත් කියන ෙකොට ආසියාෙව්, 
අපිකාෙව් නායකෙයෝ- මම ළඟ ඒ quotation එක ෙමතැන 
තිෙබනවා. ඕනෑ නම් මම එය  table  කරන්නම්.- ඒ වාෙග් 
පකාශයක් කළාට පසුව එයින් අෙප් රෙට් කීර්තිනාමයට 
ෙකොපමණ හයියක් එනවාද කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
අහන්න කැමැතියි. එතෙකොට ඇෙමරිකාෙව් රාජ  ෙල්කම් ෙජෝන් 
ෙකරී මහතාත් ලංකාවට ඇවිත් ෙබොෙහොම ශුභවාදී විධියට 
ජනාධිපතිතුමා ගැන පකාශ කරලා, ඒ විශ්වාසය පළ කරලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද ජාත න්තරය අෙප් දිහා බලන විධිය 
ඉස්සරට වඩා හාත්පසින්ම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා කියන 
කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.  

ඒ නිසාම තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අර මාර්තු 
මාසෙය් ෙග්න්න තිබුණු වාර්තාව කල්දමා ගන්නත් අපට අවස්ථාව 
ලැබුෙණ්. මාර්තු මාසෙය් ඒ වාර්තාව ෙගනැත් සම්මත කර ගත්තා 
නම්, අපට හිතන්න පුළුවන් ෙම් වන විටත් අපට ආර්ථික 
සම්බාධක පනවන්න පවා සමහර රටවල් කටයුතු කරලා ඉවරයි 
කියලා. එතෙකොට අෙප් ආර්ථිකයට ෙමොන තරම් පහරක් 
වැෙදනවාද? ඉතින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඇති කර 
ෙගන තිෙබන ඒ පිළිගැනීම, ෙබොෙහොම පිරිසිදු නම, ඒ වාෙග්ම 
ජාත න්තරෙය් එතුමා ෙකෙරහි තිෙබන විශ්වාසය ඒ ආකාරෙයන් 
තිබුණ නිසා තමයි මාර්තු මාසෙය් ඉදිරිපත් ෙවන්න තිබුණ ඒ 
වාර්තාව  සැප්තැම්බර් දක්වා කල් ගිහින් අන්තිමට වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට  නමක්වත් සඳහන් ෙනොකර තිබුෙණ්.  ඒක 
ෙකොච්චර ජයගහණයක්ද?  අපි ෙම් නිදහස ලබා ගත්ෙත් ෙබොෙහොම 
අමාරුෙවන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රණ විරුවන් දහස් 
ගණනක් අෙප් රෙට් ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කරන්න සටන් කරලා 
ජීවිත පරිත ාග කළා. සාමාන  ජනතාව සටන් කරලා, ජීවිත 
පරිත ාග කරලා තමයි  අපි ෙම් නිදහස ලබා ගත්ෙත්. 

 අපට තව ගමනක් යන්න තිෙබනවා.ෙම් රෙට් ඉන්න ඒ විවිධ 
ජන ෙකොටස් අතර සදාකාලික සමගියක් ඇතිෙවන විධියට අපි 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. දැන් බලන්න, ඊෙය් පැවැති ඡන්දය 
තවදුරටත් විමර්ශනය කර බැලුවාම, අධ යනය කර බැලුවාම 
ආණ්ඩුවට පක්ෂව ලැබුණ ඡන්ද 159න් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන හැම දවිඩ මන්තීවරයකුම, හැම මුස්ලිම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මන්තීවරයකුම ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා කියන එක මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් මතක් කරන්න 
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් කලින් තිබුණාද? TNA එක 
කවදාවත් අය වැයකට ඡන්දය දුන්නාද?  ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද හිටපු 
ඇමතිතුමා නම් ඡන්දය දුන්නා,  ෙතොණ්ඩමන් හිටපු ඇමතිතුමා 
ඡන්දය දුන්නා ෙන්ද, අෙප් දිගම්බරම් ඇමතිතුමනි? 

ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමාෙග් නම කියනෙකොට අහෙගන 
ඉන්නවා.  ඉතින් ෙම් වෙග්  විශාල විශ්වාසයක්  අද ෙම් රෙට් සුළු 
ජන ෙකොටස් අතරත් ඇති කරන්න ජනාධිපතිතුමා සමත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පවතින සාමය අෙප් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, එතෙකොට සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට 
විතරක් කථා කරලා හරියන්ෙන් නැහැ ෙන්.  ෙම් රෙට් සිංහල 
ෙබෞද්ධෙයෝ පමණක් ෙනොෙවයි ෙන් ඉන්ෙන්. අපි සිංහල 
ෙබෞද්ධෙයෝ.  හැබැයි, අපි විතරක් ෙනොෙවයි  ෙම් රෙට් ඉන්ෙන්.  
ෙම් රෙට් විවිධ ආගම් අදහන අය ඉන්නවා; විවිධ භාෂා කථා කරන 
අය ඉන්නවා;  විවිධ සංස්කෘතික පිළිෙවත් අනුගමනය කරන අය 
ඉන්නවා.  ෙම් ඔක්ෙකෝම ශී ලාංකිකෙයෝ. ෙම් ඔක්ෙකෝම අෙප් 
රෙට් සම ෙකොටස්කරුෙවෝ. වචනෙයන් පමණක් ෙනොෙවයි, 
කියාෙවනුත් ඒ අයෙග් අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ලක්ම පදනම් කරෙගන තමයි පුළුල් 
විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්, ඇති කරලා තිෙබන  ජන 
නායකෙයක් අපි බිහි කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඇත්ත 
වශෙයන්ම එතුමා සමඟ සම්බන්ධෙවලා ෙම් ගමන යන එක සියලු 
ෙදනාෙග්ම යුතුකමක් හැටියට මම දකිනවා. ෙමොකද, 
ෙද්ශපාලනය අපිට දැන් ටිකක් පැත්තකට  දාගන්න පුළුවන්.  රට 
ගැන හිතන්න ඕනෑ.     

ඊෙය් Right to Information Bill  එක නැත්නම් ෙතොරතුරු 
දැන ගැනීෙම් අයිතිය පිළිබඳ පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ විස්තර 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළාම ඒක අනුමත වුණා. ඉදිරිෙය්දී 
ඒ පනත් ෙකටුම්පත නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අපට 
හම්බවුණාට පසුව ෙම් ගරු  සභාවට ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් 
ෙවනෙකොට අපට තවත් ශුභවාදී පණිවුඩයක් ජාත න්තරයට 
ෙදන්න හැකියාව ලැෙබනවා. ෙම් සියල්ලක්ම ෙකෙරන්ෙන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමායි, ගරු අගමැතිතුමායි අත්වැල් බැඳෙගන 
කටයුතු කරන නිසායි.  පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක දැන් ෙම් 
වාෙග් පගතිශීලි වැඩ පිළිෙවළවල් සකස් කර ඒවා ෙම් රෙට් 
ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්නට පධාන ෙකොටස්කරුවන් 
හැටියට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා.  

  දූෂණය ගැන අපි හුඟක් කථා කරනවා.  ෙම් දූෂණය ගැන 
ෙසොයා බලන්න අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කර තිෙබනවා. 
හැබැයි, මම නම් කියන්ෙන් ඊ ට වඩා  සදාකාලිකව පවතියි, ෙම් 
රෙට් සිවිල් සමාජය ශක්තිමත් වුෙණොත්.  ෙම් රෙට් ජනතාවට 
අයිතිය ෙදනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්, 
අමාත ාංශයක් ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්,  පළාත් සභාවක් 
ෙකොෙහොමද වැඩ කරන්ෙන්,  පළාත් ඇමතිකමක් ෙකොෙහොමද 
ෙමෙහයවන්ෙන්,  පාෙද්ශීය සභාවක් ෙකොෙහොමද වැඩ කටයුතු 
කරන්ෙන් කියන කාරණය ෙහොයා බලන්න හැකි ෙව්වි.   
එතෙකොට  පිරිසිදුව වැඩ කරන්න ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් හැඩ 
ගැෙසන්න ෙවනවා. ෙමොකද ජනතාවට ෙම් ෙතොරතුරු ගියාට 
පස්ෙසේ  ඒ වැරැදි වැඩ කරන අය පතික්ෙෂේප කිරීම සඳහා  
ජනතාවට ඒක උපෙයෝගි කර ගන්න පුළුවන්. ඒ තත්ත්වයට අපි 
යන්න ඕනෑ. ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය ෙවනත් රටවල 
ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් විතරයි, 
ඇත්තවශෙයන්ම එය පමාද කෙළේ. ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා, බංගලි 
ෙද්ශෙය්  තිෙබනවා. ෙම් කලාපෙය් හැම රටක්ම ෙතොරතුරු දැන 

ගැනීෙම් අයිතිය ඒ රටවල ජනතාවට ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි 
විතරයි, පමාද වුෙණ්. ඒකත් ඇත්තවශෙයන්ම ඉස්සරහට අරෙගන 
කියාත්මක කරන්න නායකත්වය දුන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා සහ රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාය කියන එක මා 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කෘතෙව්දීව සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. ඒ 
වාෙග්ම, විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් අෙප් පවතින ඡන්ද කමෙය් 
සංෙශෝධනයක් කර පජාතන්තවාදය තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි 
කියන ස්ථාවරෙය් ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව ඉන්නවාය කියන එකත් මම ෙබොෙහොම 
සන්ෙතෝෂෙයන් හා ආඩම්බරෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න 
කැමැතියි. ඒක තනිවම අෙප් පක්ෂ ෙදකට පමණක් හදන්න 
පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන 
ෙවනත් පක්ෂ සමඟත් සාකච්ඡා කර, ඒ පක්ෂවලත් අදහස් 
අරෙගන, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන සංයුතිය ෙවනස් 
කරන්ෙන් නැතුව ඊට වඩා නිෙයෝජනයක් ඇති ෙවන සංයුතියක් 
ස්ථාපිත කර, ඒ ඔක්ෙකෝටමත් වඩා ඡන්දදායකයන්ට වග කියන 
මන්තීවරෙයක් එක එක ආසනයකින් ෙතෝරා පත් කර ගැනීමට 
අපට පුළුවන් නම් ඇත්තවශෙයන්ම මීට වඩා පජාතන්තවාදයත් 
ශක්තිමත් ෙවනවා කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද පවතින කමය රැඳී 
පවතින්ෙන් මුදල් තිෙබන අයෙග් අෙත්ය කියන කාරණය 
ඔබතුමාත් දන්නවා. එතෙකොට සල්ලි තිෙබනවා නම් ඡන්දයක් 
දිනලා පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න පුළුවන්. ඒක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමාත් ඒක දන්නවා. සල්ලි හම්බ 
කරන්න සමහරුන් ෙනොෙයකුත් කමවලට සම්බන්ධ ෙවනවා. 
දූෂණෙය් මුල ඒකයි.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට හරියාකාර වැටුපක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ. සිංගප්පූරුව වාෙග් රටක් ගත්තාම, සිංගප්පූරුෙව් 
මන්තීවරෙයකුට ෙදන වැටුප ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පධාන විධායක 
නිලධාරිෙයකුට ලබා ෙදන වැටුප හා සමානයි. ඒ නිසාම ෙහොඳ 
කට්ටිය ෙද්ශපාලනයට එන නිසා ඒ රට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. 
ඇත්තවශෙයන්ම අෙප් රෙට් එවැනි තත්ත්වයක් නැහැ. අෙප් රෙට් 
මන්තීවරෙයකුට ෙදන වැටුප දිහා බැලුවාම ෙපනී යනවා, ඒෙකන් 
ජීවත් ෙවන්න බැරි බව. ඒ ගැන පසිද්ධිෙය්ම කියන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට කාට ෙහෝ ෙත් වත්තක්, රබර් වත්තක් එෙහමත් 
නැත්නම් මට තිෙබනවා වාෙග් ෙපොල් වත්තක් නැත්නම් අතිෙර්ක 
ආදායමක් එන්ෙන් නැහැ. කී ෙදනාටද එෙහම තිෙබන්ෙන්? 
එතැනදී තමයි, මුදලාලිලා, ව ාපාරිකෙයෝ ගිහිල්ලා මන්තීවරුන් 
අල්ලා ගන්ෙන්. මැතිවරණයක් තිෙබන ෙකොට බෑග්වල දමා ෙගන 
සල්ලි ෙගනිහින් දීලා කියනවා, "ඔන්න ඔබතුමාට අපි සහෙයෝගය 
දීමට ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. අපිව අමතක කරන්න එපා" කියා. 
මැතිවරණෙයන් දිනලා ඇමතිකමත් ලැබුණාට පසුව, මුලින්ම ඒ 
ෙකනා තමයි  ඇවිල්ලා කියන්ෙන්, "ඔන්න ඔබතුමාට  
සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. දැන් මෙග් කටයුතු කර ෙදන්න" කියා. 
එතෙකොට ඔහු හසු ෙවලා ඉවරයි. ෙම්වා නැති කරන්න, 
පජාතන්තවාදය ශක්තිමත් කරන්න - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මතුගම නගරෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

පබල ව ාපාරික මන්තීවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමාෙග් cut-out එක 
තට්ටු පහක බිල්ඩින් එකක තිෙබනවා මා දැක්කා. දැන් ඔබතුමා ඒ 
මන්තීතුමා එක්ක මතුගම ආසනෙය් ඡන්දය ඉල්ලන්න ගිෙයොත් - 
ඔබතුමාට එතුමාට තරම් මුදල් නැතුව ඇති කියා හිතලා තමයි මම 
ෙම් කියන්ෙන්.- ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමාට පුළුවන් ෙන්, 
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ආසනයම සල්ලිවලට ගන්න. ඒ තරම් මුදල් නැති වුණත්, 
ඔබතුමාට පුළුවන්, දිස්තික්කෙය් ෙවන තැන්වලට ගිහිල්ලා 
ඔබතුමා කළ ෙසේවය තුළින් ඡන්දය ලබා ගන්න. ආසනයට ෙකොටු 
වුණාම, ෙගොඩාක් සල්ලි තිෙබන ෙකෙනකුට ආසනෙය් ඔක්ෙකෝම 
අය සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සල්ලි තර්කය ආසන 
කමයට අදාළ නැහැ කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම පිළිගන්නවා, ආසන කමයටත් 

ඇත්තවශෙයන්ම සල්ලි වීසි කළාම -  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. 
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මටත් යම් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ෙහොඳයි, ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමාෙග් 

පකාශයත් එක්ක ඒ තරම් එකඟ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ගාල්ෙල් දහනායක මහත්තයාෙගයි, අමරසූරිය මහත්තයාෙගයි 
මැතිවරණ ව ාපාරය දිහා බැලුවාම, ඒක ෙබොරුවක් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ආසන මට්ටම ගැනයි මම කිව්ෙව්. 
 

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ගරු බිමල් රත්නායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ 

පශ්නය දිහා අපි මධ ස්ථව බලමු ෙකෝ. ඒ ගැන මධ ස්ථව බලා 
මධ ස්ථ පිළිතුරක් මා ලබා ෙදන්නම්. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ආසන 
මට්ටෙම් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, දිස්තික්ක මට්ටමින් ගත්තාම, 
ඊට වඩා සල්ලි තිෙබන ෙකෙනකුට හැකියාවක් තිෙබනවා, සල්ලි 
වීසි කර පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒමට 
ආසනය විතරක් දිනා ගැනීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ ෙන්. 
දිස්තික්කෙය්ම සල්ලි එකතු කර ගන්න ඕනෑ. මම නම් කියන්ෙන් 
ආසන මට්ටමින් ගියාම ඒ පශ්නය එතැන තිෙබනවා කියන එකයි. 

හැබැයි, දිස්තික්ක මට්ටමින් තරග කරනවාට වඩා සම මට්ටෙම් 
පිට්ටනියක් ආසන මට්ටමට ගියාම අපට ෙදන්න පුළුවන් කියා මා 
හිතනවා. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙකොෙලොන්නාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් මහ 

මැතිවරණයට රුපියල් ෙකෝටි 17ක් වියදම් කළා කියා පුවත් 
පත්වල පළ වුණා. අෙනක් පැත්ෙත් අෙප්ක්ෂකයාත් එක්ක ගන්න 
ෙකොට එතුමා රුපියල් ෙකෝටි 17 ෙකොෙලොන්නාව ආසනයට 
වියදම් කෙළොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමනි, ඔබතුමා කථා කරන්න. බිමල් රත්නායක 

මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි 
කරන්න.  

 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
ඒ වාෙග් ෙද්වල් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි මම නැවත වරක් 

කියන්න කැමැතියි, ඇත්ත වශෙයන්ම සල්ලි විසි කර ගන්න 
පුළුවන් නම් දිස්තික්ක මට්ටෙමන් ඊට වඩා වාසියක් ලැෙබනවා. 
බය ෙවන්න එපා. අපි විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඉස්සර ෙවලා විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඔබතුමන්ලා 
වාෙග් අය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒක පාගා 
දමන්ෙන් නැතුව - 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ඔය තර්කය වැරදියි. 
 
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ) 
(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 
නැහැ. මම හිතන්ෙන් නැහැ, ඒ තර්කය වැරදියි කියා. මනාප 

කමය නිසා තමයි ඇත්තටම ෙම් පශ්න සියල්ලම ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒකත් නැති කර, අපි මීට වඩා පජාතන්තවාදය 
ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න කටයුතු කරමුයි 
කියමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය ෙමයින් අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 4.28] 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මටත් 

කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂයට 
පත් ෙවනවා. ඒ එක්කම කනගාටුවට පත් ෙවනවා, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් - [බාධා කිරීමක්] එෙහම එකක් නැහැ. ඒක තමයි. 
ඔබතුමාට අපි සුබ පතනවා; ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද ඒ කිසිම 
ෙකෙනක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ගම්වල 
ෙලොකු ෙලොකු කථා පැතිරුණා. "අය වැයට විරුද්ධව ආණ්ඩු 
පක්ෂෙයන් පනස් ගණනක් එනවාලු ෙන්ද, ආණ්ඩුව ඉවරයිලු 
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ෙන්ද?" වාෙග් විශාල කථා ෙගොන්නක් ගම්වල වපුරලා, අත 
හැරලා, ෙලොකු සද්දයක් දැම්මා. මම හිතන විධියට ඒ නිසා තමයි 
ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් අද අපට මුහුණ 
ෙදන්න බැරුව ෙම් ස්ථානෙය් නැත්ෙත්. ඒ පිළිබඳව මම කනගාටු 
ෙවනවා. කනගාටු ෙවන ගමන් "ෙකොෙබෝ නෙයක්" පිළිබඳ අෙප් 
ගැමි වහෙර් තිෙබන මට ෙපොඩි කථාවකුත් මතක් ෙවනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන ෙයන් කල වයස යන විට 
නයාෙග් පුරුකක් වැෙටනවා. තවත් ටික කාලයක් යන ෙකොට 
තවත් පුරුකක් වැෙටනවා. ඔෙහොම ගිහිල්ලා ෙපන ෙකොටය 
විතරක් ඉතුරු ෙවනවා. දැන් තිෙබන්ෙන් ෙපන ෙකොටය විතරයි. 
එතෙකොට ෙම් ෙපන ෙකොටය තිෙබන සත්වයාට තටු ෙදකක් පහළ 
ෙවනවා. ඒ සතාට ෙකොෙබෝ නයා කියා තමයි කියන්ෙන්. ඒ තටු 
ෙදෙකන් ඉගිළිලා හිමාල වනයට ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා 
කියනවා. ඉතින්, ඊෙය් ඉඳලා මෙග් හිෙත් මැෙවනවා, විමල් 
වීරවංශ මන්තීතුමා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, තව ටික කාලයකින් ෙකොෙබෝ නයි 
රංචුවක් වාෙග් සිලි සිලි ගාලා අත් තටු ගසමින් හිමාල වනයට 
පියාඹා ෙගන යන හැටි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා -ෙකොෙබෝ 
නෙයක්- එනවා. එතුමා පියාඹා ෙගන යන හැටි මට මෙග් මනෙසේ 
මැෙවනවා. ෙවනස් ෙවන්න බැරි වීම පිළිබඳව කනගාටුයි, 
යථාර්ථය අත් දකින්න බැරි වීම පිළිබඳව කනගාටුයි. ඒ අතර 
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා වාෙග් මන්තීතුමන්ලාට අපි 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ස්තුතිය හා ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
පිරිනමනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මධ ම කාරක 

සභාෙව්දී ගත් තීන්දුවක් අනුව තමයි මම මෙග් ඡන්දය පාවිච්චි 
කෙළේ.  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ඔබතුමා ඒක බරපතළ විධියට හිතන්න එපා. මම ඔබතුමාට 

ස්තුතිය පළ කෙළේ ඒකයි. ෙකොෙබෝ නයාෙග් පුරුක් හැෙලනවා 
වාෙග් ෙම් විපක්ෂෙය්ත් කෑලි හැලි හැලී කිහිප ෙදෙනක් ෙකොෙබෝ 
නයි හැටියට හිමාල වනයට පියාඹා ෙගන යන එක තමයි මෙග් 
ඔළුෙව් මැවිලා තිෙබන්ෙන් කියා මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න 
ඕනෑ.  

කාල ෙව්ලාව ගත වන නිසා සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්න 
අවශ  වන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් මන්තීවරුන් රාශියක් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ධුර කාලෙය්දී සිදු කළ වියදම්, ඇස්තෙම්න්තු 
රාශියක් ගැන කිව්වා. දැන් ෙම් වාර්තාෙව් ඇති වගුව තුළ 
තිෙබන්ෙන් ඒ වාෙග් එක ඇස්තෙම්න්තුවක්. ඒ අනුව හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය 2000 වසෙර්දී වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 4063ක්;  2001 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 2,793ක්; 2002 
වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 315ක්; 2003 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 
402ක්.  

ඊට පස්ෙසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2004 වසෙර්දී රුපියල් 
මිලියන 1,197ක්; 2005 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 895ක්; 2006 
වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 4,278ක්; 2007 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 
4,584ක්; 2008 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 6,054ක් වියදම් කර 
තිෙබනවා. ඒ අනුව, ෙම් වගුෙවන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, 
ආධිපත ය කරා ගමන් කරමින් සිටින අවස්ථාවයි; 
උන්මත්තකභාවය කරා පැමිෙණමින් සිටින අවස්ථාවයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2009 වසෙර් රුපියල් මිලියන 
6,348ක්; 2010 වසෙර් රුපියල් මිලියන 7,869ක්; 2011 වසෙර් 
රුපියල් මිලියන පන්දහස් ගණනක්; 2012 වසෙර්දී  රුපියල් 
මිලියන 6,800ක්; 2013 වසෙර්දී රුපියල් මිලියන 8,224ක්; 2014 
වසෙර්දී ඒ උන්මත්තක භාවෙය් අවසාන හිණි ෙපත්ත වන විට 
රුපියල් මිලියන 9,053ක් තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් සමස්ත 
වියදම ෙවලා තිබුෙණ්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි, 2016 වසෙර්දී ෙම් 
සමස්ත වියදම රුපියල් මිලියන 2,395ක් දක්වා අඩු කරලා 
තිෙබනවා. ඊෙය් ෙම් සභාෙව් මහා අඬහැරයක් පෑවා. ෙම් වාෙග් 
ජනාධිපතිවරෙයක්, ෙම් වාෙග් පාලන තත්තයක් වැරැදියි කියා 
කියන්ෙන් -ෙම් අඬහැර පාන්ෙන්- කුමක් නිසා ද කියන පශ්නය 
අප අහන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් සිටි උපෙද්ශකවරුන් ගැන 
ෙම් සභාෙව් කියැවුණා. ඒ කාලෙය් උපෙද්ශකවරුන් 
හැටහුටාමාරක් හිටියා. බුද්ධාගම සම්බන්ධව කවුරු හරි පත් කර 
ගන්න ඕනෑ වුෙණොත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කාෙග් හරි නමක් දැම්මා. 
කිකට් සම්බන්ධව කවුරු හරි ෙමොනවා හරි ෙදයක් කිව්ෙවොත්, 
කිකට්වලට කවුරු හරි උපෙද්ශකෙයක් පත් කළා. චිතපටි 
සම්බන්ධෙයන් කවුරු හරි ෙකෙනක් පත් කර ගන්න ඕනෑ 
වුෙණොත්, ඒ සම්බන්ධෙයනුත් කවුරු හරි ෙකෙනක් පත් කළා. 
ෙමෙහම උපෙද්ශකවරු හැටහුටහමාරක් එක්ක විශාල වියදමක් 
දරපු ජනාධිපතිවරෙයක් තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමා. ෙම් වාෙග් 
හැම ෙකෙනකුටම රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක්, ෙදකක් පඩි දීලා, 
යාන වාහන දීලා සියලු පහසුකම් දීලා අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් 
සල්ලිවලින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු රෙට් සංවර්ධනය ඉෂ්ට 
කළාද? එෙහම නැත්නම්, ෙම්ක ෙමෝඩ චූන් එකක් පමණක්ද 
කියන පශ්නය මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම නාස්තිය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. අරලිය ගහ මන්දිරෙය් කෑම, බීම දිදී දන්සැල් දුන් 
කාලයක් තිබුණා. අරලිය ගහ මන්දිරෙය් දන්සැල් පැවැතුෙණ්, 
ලාස ්ෙව්ගාස ්නගරෙය් තිෙබන mini-bar එකක් ෙලසයි. කාෙග්ද 
ෙම් සල්ලි? "මෙග්ම කලිසම අෙග්ට ඇඳෙගන - උෙග් වෙග් 
යනවා" කියලා කියනවා වාෙග් කාෙග්ද ෙම් සල්ලි? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධියට උන්මත්තකභාවෙයන් කටයුතු 
ෙකරුෙව් අෙප් සල්ලි අරෙගනයි.  

හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ගමන් වියදම් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
ඒ ගමන් වියදම් සඳහා ෙවන් කළ මුදල්වලින් සියයට                        
93ක් වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා අඩු කරලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, පසු ගිය කාල වකවානුවල ඒ 
රාජ තාන්තික ගමන්වලට ගිෙය් trip එකක් යනවා වාෙගයි. 
ලජ්ජාෙව් බැහැ. ඈත ගම්වලින් ළමයි 10ක් 12ක් එක්ක නෑදෑ 
බුරුත්ත පිටින් සුමානයක් විතර නවතින්න එනෙකොට, මෙග 
අම්ෙම්! අෙප් ගම්වල සමහර අයට පිස්සු හැෙදනවා. ඒ වාෙග්, 
අෙප් රටින් ඒ රටවලට රාජ තාන්තික ගමන් බිමන් ගිෙය් ගුවන් 
යානා පිටින්. 200ක්, 250ක්, 300ක් එක්ක ෙගන ගියා. එෙහම 
එක්ක ෙගන ගිෙය් කවුද? ඒ එක්කෙගන ගිෙය් අනර්කලීලා, විමල් 
වීරවංශලා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සමුළුෙව්දී ෙම් අනර්කලීලා කථා 
කෙළේ ෙමොනවාද? විමල් වීරවංශලා කථා කෙල් ෙමොනවාද? ඒ 
කාෙල් පත්තෙර් දලා තිබුණා අපි දැක්කා එෙහේදී අනර්කලී නැටුවා 
කියලා; විමල් වීරවංශ සිංදු කිවුවා කියලා; සමහරු විස්කි බිව්වා 
කියලා. උඩ තට්ටුවලින් වැටුණා කියලාත්  පත්තරවල තිෙබනවා 
අපි දැක්කා. ෙමෙහම විගඩම් අෙප් රෙට් -[බාධා කිරීම්] අෙප් රෙට් 
ජාතික ධනයත් අරෙගන ගිහිල්ලා ෙමෙහම නටපු නාඩගම් ටිකක් 
තමයි අපි දැක්ෙක්. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් එක්ක සන්සන්දනය කර බලන විට 
අපට ෙපොෙහෝ කරුණු කියන්න පුළුවන්. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 
විෙද්ශ සංචාර යන්ෙන් සාමාන  ගුවන් යානාවල; නවතින්ෙන් 
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ලාභ ෙහෝටල්වල. එතුමා සාමාන  ජන ජීවිතයක්  ෙගවන්ෙන්. පසු 
ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දයන්වල -දැන් ඉන්න ජනාධිපතිවරු, 
අගමැතිවරු ෙනොෙවයි- එයාර් ලංකා සමාගෙම් හිටපු සභාපතිවරයා 
අෙප් රෙට් තිබුණු ගුවන් යානා භාවිතා කරපු හැටි; තමන්ෙග් 
බූදලයක් වාෙග් ඒවා නඩත්තු කරපු හැටි; පරිහරණය කරපු හැටි 
ෙකොෙතක් දුරට හරිද, වැරැදිද කියන ෙද් සම්බන්ධෙයන් තීරණය 
කිරීම තමුන්නාන්ෙසේලාටම භාරයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම, අගමැතිතුමාෙග් 
වැය ශීර්ෂය ගැනත් කථා කරන්න ඕනෑ. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් අගමැතිවරු විධිය ට පත් කෙළේ ඒ 
පක්ෂ කණ්ඩායෙම් ඉන්න ඉතාමත්ම වයසකම පුද්ගලයා බලලායි. 
අඩුම තරෙම් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාට අගමැතිකම ෙදන්න 
තිබුණා. එතුමා පරිණත ෙහොඳ නායකෙයක්. අගමැතිකම ගැන 
එතුමාෙග්ත් යටි හිෙත් තිබුණාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
එතුමාට අගමැතිකම දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අගමැතිකම 
ෙදන්න එවැනි දක්ෂයන් සිටියදී වයසින් වැඩි අයටයි දුන්ෙන්. හිටපු 
අගමැතිතුමන්ලාට අෙගෞරව කරන්න අවශ  වන්ෙන් නැහැ. 
වයසට යනවාය කියන එක නින්දාවක් ෙනොෙවයි. අනතුර අඩුම, 
හානිය අඩුම, ඊළඟට රාජ ත්වයට පත් ෙවන්න තිෙබන සුදුසුකම 
අඩුම පුද්ගලයින් බලා තමයි ඒ සංස්කෘතිය තුළ අෙප් රෙට් 
අගමැතිවරුන් පත් කෙළේ. ඒ අගමැතිවරුන්ට බලතල ෙනොෙදමින් 
තමයි පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ කටයුතු කෙළේ. හැබැයි අද 
එෙහම නැහැ. විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුව 
හරහා අගමැතිතුමාට ලබා ෙදනවා. ෙලෝකය පුරා සියලු රාජ  
තාන්තික ගනු ෙදනුවල ෙයෙදන, සියලු විෂයයන් සම්බන්ධෙයන් 
හසළ බුද්ධියක් තිෙබන කියාකාරි අගමැතිවරයකු යටෙත් අද අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුව සහ අෙප් රට පාලනය වනවා. ඒ සඳහා අද යම් 
මුදලක් ලබා දී තිෙබනවා. එය අපි විෙශේෂෙයන් අගය කරන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගමැතිතුමා ගැන අපි 
කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් ෙතොර ෙතෝංචියක් නැතුව, 
ලිපිනයක් - address එකක් - නැතුව, ලියා පදිංචියක් නැතුව හිතූ-
හිතූ විධියට වාහන පාවිච්චි කරන්න අෙප් අගමැතිතුමා ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. අද ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් යම් යම් 
රැස්වීම්වලට සහභාගි වන්ෙන් නැත්නම් අගමැතිතුමා ඒ සඳහා 
ෙකළින්ම මැදිහත් වනවා. අද ඉන්න අෙප් අගමැතිතුමාෙගන් 
නාස්තියට ඉඩක් නැහැ. ෙම් වන විට වාහන 400ක් අතුරුදහන් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කාරණය මතක තබා ගන්න. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගාමාත වරයා පසු ගිය මැතිවරණය 
කාලෙය්දී කැබිනට් ඇමතිවරුන් මැතිවරණ කටයුතු සඳහා 
වාහනයක් පාවිච්චි කළත් ඒ සඳහා මුදලක් ආණ්ඩුවට -රජයට- 
ෙදන්න කියා ෙකොන්ෙද්සි දමා තමයි ඒවා පාලනය කෙළේ. ඒවා 
ගැන දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න අවශ  වන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙකොපමණ කාලයක්ද? 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ෙව්ලාව මදි නිසා විෙශේෂෙයන් දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථා සංෙශෝධනය ගැන ඉක්මනින් කථා කරන්න ඕනෑ. 
දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය තුළ ජනතාවට 
සැලකිය යුතු බලයක් දුන්නා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
හරහා එය තවත් පුළුල් කළා. ජනතාවට ලබා දුන් පරමාධිපත  
බලය, ෙපොලිස් බලය, අධිකරණ බලය, මාධ යන් හැසිරවීෙම් 
බලය මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය හරහා එතුමාෙග් සාක්කුෙව් 
දමා ගත්තා. ෙම්වා සඳහා දිරි ගැන්වීමක්, බල ගැන්වීමක් කරන 
එක ඉතාමත් වැදගත්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ එක්කම ෙපොලීසිය ගැනත් 
මා යමක් කථා කරන්න ඕනෑ. ඇත්තටම පසු ගිය කාලෙය් 
ෙපොලීසිෙය් ෙකොන්ද කඩලායි තිබුෙණ්. ෙපොලීසියට ෙදපයින් 
හිටෙගන වැඩ කරන්න, ෙපොලීසියට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න 
අද ෙම් අය වැය තුළ අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. ෙපොලීසිය 
කටයුතු කෙළේ දත් තිස්ෙදකට මැදි ෙවලා තිෙබන දිව වාෙගයි. 
අපරාධකරුවකු අත් අඩංගුවට ගත්තත් වැරැදියි, අත් අඩංගුවට 
ෙනොගත්තත් වැරැදියි, අත් අඩංගුවට ගන්න කමය කිව්වත් වැරැදියි, 
කැරැල්ලක් මැඬලුවත් වැරැදියි. ඒ නිසා ෙපොලීසිය ගැන 
නිරන්තරෙයන් සානුකම්පිකව බලන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන් 
ෙපොලිස් ෙපොඩ්ඩන් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් ඉන්න සුළු 
නිලධාරින් ෙබොෙහෝ විට දවෙසේ පැය විසිහතරම වැඩ කරනවා, 
කිසිම දීමනාවක් නැතුව. ෙපොලීසිෙය් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් 
කරන්නත් ෙම් අය වැය තුළින් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. අපි ඒ පිළිබඳවත් සානුකම්පිතව බලන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන් ෙකොටෙදණියාෙව් ෙසේයා දියණිය ඝාතනය කිරීෙම් 
සිද්ධිය ෙහොඳම උදාහරණයක්. අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැති වුණාම 
ෙපොලීසියට බණිනවා. අත් අඩංගුවට ගත්තාම ෙපොලීසියට 
බණිනවා. ඒ නිසා කවුරුවත් කථා ෙනොකරන, කථා කරන්න 
අකැමැති, හැම තිස්ෙසේම බිල්ලට ෙදන ෙපොලීසිය බල ගැන්වීම 
පිළිබඳවත්  මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් ස්තුතිය, ශුභ පැතුම් 
පිරිනමමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඊළඟට, ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මන්තීතුමා. ඊට ෙපර ගරු 

ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ෙශහාන්  ෙසේමසිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්,  ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. SHEHAN SEMASINGHE  left the Chair, 
and  THE HON. LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
[අ.භා. 4.40] 

 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

2016 වර්ෂය සඳහා වූ අය වැය ෙදවනවර කියැවීෙම් 
ඡන්දෙයන් පසුව එළැඹි කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න 
ලැබීම මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ඉතා සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක්. මම 
අද ෙම් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්ෙන් විෙශේෂ වැය ශීර්ෂ  
කිහිපයක් සම්බන්ධවයි. අද දින  වැය ශීර්ෂ  20ක් පිළිබඳව 
සාකච්ඡා කරනවා.  එම වැය ශීර්ෂ  20 තුළ අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත තුමාෙග් විෂයයන් ඇතුළත් 
ෙවනවා. එම විෂයයන් පිළිබඳව තමයි අද  කාරක සභා අවස්ථාෙව් 
මට කථා කරන්න ලැබුෙණ්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ 
අය වැය කරක සභා අවස්ථාවකදී මෙග් පථම කථාව කරද්දී, මම 
ලැබූ අත්දැකීම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ කියා මා 
විශ්වාස කරනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු අද ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු 
සභාෙව් නැහැ. අද තමයි එතුමන්ලා ඉන්නම තිබුණු දවස. හැබැයි, 
මම එක ෙදයක් දැක්කා. මම ෙමතැනින් ෙදයක් ඉෙගන ගත්තා. ඒ 
ෙමොකක්ද?  විපක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙම් අය වැය විවාදෙය්දී 
වැඩිෙයන් කථා කෙළේ ජනතාව ගැන ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා කථා 
කෙළේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජයගහණය ඉස්සරහට 
ෙගනියන්න නම්, ෙකොෙහොමද රෙට් ජනතාවට තව තවත් 
සලකන්න ඕනෑ කියන කාරණයයි. ඒ පණිවුඩය තමයි එතුමන්ලා 
දුන්ෙන්. මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා ඊෙය් ඒ විධියට කථා 
කළා. එතුමාෙග් කථාෙව්දී හැම තිස්ෙසේම කිව්ෙව්, "ජනතාවට තව 
ෙපොඩ්ඩක් ජනපිය ෙද්වල් ෙදන්න, ජනපිය ෙද්වල් දීලා එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තව ඉස්සරහට ෙගනියන්න" කියන එකයි. එම 
කථාව තුළ අභ න්තරව හැංගුණු පණිවුඩයක් තිෙබනවා, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පණිවුඩය තමයි, ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් නැත්නම් ඊට පස්ෙසේ අවුරුද්ෙද් අමාත ධුර අරෙගන 
ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා වාඩිෙවන්න ෙම් අය සූදානමින් ඉන්නවාය 
කියන එක. ඒක තමයි එම කථාවල  තිබුණු හරය. ඒ ගැන තමයි ඒ 
ෙගොල්ෙලෝ කථා කෙළේ. අපි දැන් භෙයන් ඉන්ෙන්,  ෙම් විධියට 
ටිෙකන් ටික පිටුපසට ගිහිල්ලා අන්තිමට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
ඉන්න පැත්ෙත් ෙකළවෙර්  අපට ඉඳගන්න ෙවයිද කියලා. අපට 
ඒකත් ෙලොකු පශ්නයක්. හැබැයි අපි ඒකට සූදානම්. 

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු අගාමාත තුමා පමුඛ මුදල් 
ඇමතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාම එකට එකතු ෙවලා තමයි 2016 
සඳහා වූ ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් 
පළමුවරට තමයි අය වැය ෙදවැනිවර කියැවීමකදී ඡන්ද 159ක 
ජයගහණයක් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ අතිවිෙශේෂ ජයගහණය 
ලබද්දී ඒ ජයගහණයත් එක්ක අපි සූදානම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, 
ජනතාව ෙවනුෙවන්, ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් ෙම් අය 
වැය කියාත්මක කරන්නයි. අපි සියලු ෙදනාම  ඒ ඡන්දය දීලා අද 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. පළමු වතාවට පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු 
මන්තීවරයකු හැටියට මම ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් තමයි ඊෙය් 
මෙග් නිවසට ගිෙය්. ෙමොකද ෙහේතුව? ෙමතුවක් කාලයක් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණු අය වැයවලට වඩා ෙම් අය වැය 
සුවිෙශේෂයි. ගම සංවර්ධනය කිරීම තමයි ෙම් අය වැෙය් මූලික 
අඩිතාලම, ඒ වාෙග්ම මූලික විෂයය.  ෙම් අය වැයට ආෙද්ශ 
කරෙගන තිෙබන අෙනකුත් කරුණු කාරණා සියල්ල අරෙගන 
බැලුවාම, විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය සංවර්ධනය මූලික කරෙගන වැඩ 
කටයුතු කරන්න තමයි  ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. 

අපි බලය ලබාගත් හැටි ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් කියන්න ඕනෑ. අපි 
බලය ලබා ගත්ෙත් ෙම් අවුරුද්ද මුලදීයි. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
අවස්ථාෙව් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් කරන්න අපි හැම 
ෙදෙනක්ම ෙවෙහසුණා. අෙප් ගෙම් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයා 
මරණය අෙත් තියාෙගන තමයි ඒ මැතිවරණයට සූදානම් වුෙණ්. 

එෙසේ  සූදානම් ෙවලා අපි සියලු ෙදනාම හදපු රට, අද අලුත් රටක් 
හැටියට ඉස්සරහට යනවා. අද ෙම් රෙට් අලුත් විප්ලවයක් සිද්ධ 
කරෙගන යනවා. ඒ විප්ලවය ෙවන කිසිම ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. 
ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කමින් ජීවත්වන ජනතාවෙග් ජීවිතය සරුසාර 
කරන්න, ඒ අයෙග් පවුල් ජීවිත සන්ෙතෝෂ කරන්න, ඒ අය 
සතුටින් ජීවත් කරන්න, ගම සංවර්ධනය කරන්න අවශ  වැඩ 
පිළිෙවළ  සකස් කරන්නයි ඒ විප්ලවය කෙළේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් හදපු ආණ්ඩුව ගැන 
අද සන්ෙතෝෂ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ගැන අදහස් 
දක්වන ෙව්ලාෙව්දී අපි ජයගහණය කළ ආකාරය මතක් කරන්න 
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ඒ අප ෙමතැනට ෙගන ආ අෙප් ජනතාවට 
අපි කළගුණ දක්වන්න ඕනෑකමයි.  

ෙම් අය වැය ගැන කථා කරද්දී, ගම ගැන කථා කරද්දී 
විපක්ෂෙය් අය ඉතාම  ඊර්ෂ ාෙවන්, ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන් 
තමයි කථා කෙළේ. ඒ ෙකෝධය, ෛවරය ෙකොෙතක්ද කියනවා නම්, 
සමහර ෙව්ලාවට සමහර තැන්වල විවාදවලට ගියාම ඒ අය පකාශ 
කළ අදහස්වල කිසිම අර්ථයක් නැහැ. ඒ අර්ථය තුළ පැහැදිලිවම 
තිබුෙණ්,   ඊර්ෂ ාව, ෙකෝධය  හා ෛවරයයි. ඒ නිසා විපක්ෂෙය් 
සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා, ''අලුත් රටක් හදන්නට 
අපි සියලු ෙදනා එකට අත්වැල් බැඳ ගනිමු'' කියලා.  

ෙම් රෙට් අද අපට විශාල වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් රටට ලැබී 
තිෙබනවා සුවිෙශේෂී වූ නායකෙයක්. ඒ තමයි, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා. එතුමා ගෙම් උපන්, ගෙමන් පැමිණි ෙකෙනක්. 
පසු ගිය කාලෙය් ''බයියා'' කියලා  ෙපන්වා ගත්තාට, පැහැදිලිව 
ගෙම් බයියන් හඳුනන, ගෙම් බයියන් සමඟ ජීවත් වන අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම ගෙම් පුංචි මිනිහා ෙහොඳට 
හඳුනනවා. එතුමා ඉතාම  සරලව ජීවත්වන නායකෙයක්. ෙම් රෙට් 
පුංචි මිනිහාෙග් දුක හඳුනා ෙගන සිටින එතුමා, අද වන විට  විශාල 
රටවල නායකයන්ෙග් කීර්තියට පත් වුණු නායකෙයක්. ඒ නිසා 
අද, ජාත න්තරය තුළ  දිදුලන තත්ත්වයකට අෙප් රටට එන්න 
ලැබී තිබීම අපට වාසනාවක්.  

ෙම් ගමෙන්දී ගරු අගාමාත තුමා විශාල ශක්තියක් ලබා 
දුන්නා. ආදි කාලෙය් සිට ෙමෙතක් සිටි නායකයන් අර ෙගන 
බැලුවාම, වර්තමානෙය් සිටින අගාමාත තුමා ඉතා ම සුවිෙශේෂී වූ 
චරිතයක්.  විෙශේෂෙයන්ම ජාත න්තර වශෙයන් පසාදයට ලක් වී 
සිටින එතුමා ෙම් රෙට් සියලුම ෙදනාටම ආදර්ශයක් ෙදමින් 
ජීවත්වන නායකෙයක්. අප පක්ෂයක් හැටියට වැඩ කටයුතු කරද්දී 
කාලයක් තිස්ෙසේ -අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ- පරාජය වුණත් ඒක ඉවසා 
දරා ෙගන, ඒ පක්ෂයට නායකත්වය දීලා අපද  ඒ ගමන් ම ෙඟ් 
ෙගන යමින්, අපට අවවාද අනුශාසනා ෙදමින් ඉදිරියට ෙගන ආ 
ආකාරය සිහිපත් කරන්ෙන් ඉතාම ආඩම්බරෙයන්.   

ගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගාමාත තුමා එකමුතුව,                      
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂය යන ෙම් 
පක්ෂ ෙදෙක් එකමුතුෙවන් අද පිහිටුවා තිෙබන ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව 
ඉතිහාසෙය් කවුරුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ෙදයක්. ෙම් පක්ෂ 
ෙදක එකට එකතු ෙවලා, එක කණ්ඩායමක් හැටියට, එක පවුලක් 
හැටියට එකට හිතලා, රෙට් ඉදිරි අනාගතය ගැන වගකීම් භාර 
අරෙගන වැඩ කටයුතු කරද්දී, ඒ තරම් සුවිෙශේෂී වූ ෙදයක් ෙම් 
රෙට් ඉතිහාසෙය් අප දැක නැහැ. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් ඒ ගැන 
මතක් කරනවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයත් සමඟ,  
අගමැති, විපක්ෂ නායක සහ සුළු පක්ෂ නිෙයෝජිතයන් එකතුව 
නිෙයෝජිතයන් හත්ෙදෙනකුෙගන් යුත් ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සභාව 
පත් වුණා. එහි නිර්ෙද්ශ අනුව ෙකොමිෂන් සභා ටික පිහිටුවනවා. 
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ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණු ෙම් රට අද ඒ 
ෙද්ශපාලනීකරණෙයන් ඉවත් ෙවලා රාජ  පරිපාලනය,  
ෙපොලීසිය, අධිකරණය - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
ෙහොඳයි.  

අද ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවනවා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා  පිහිටුවන 
විට, ෙද්ශපාලනඥයන්ට තිෙබන වටිනාකම ෙවනම  හඳුනා ගත 
යුතු ෙවනවා. ෙම් අය වැයත් සමඟ ගම සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ 
සටහන කියාත්මක ෙවනවා.  

අෙප් රෙට් සුවිෙශේෂී වූ නායකයන් ෙදෙදෙනක් සිටින විට, 
ෙදපැත්තක් එකට එකතු ෙවලා, දක්ෂයන් සියලු ෙදනා එකට එකතු 
ෙවලා  ෙහොඳ පාර්ලිෙම්න්තුවක් ඇති ෙමොෙහොතක,  ෙකොමිෂන් 
සභා ටික පිහිෙටව්වාට පසු, ගම සංවර්ධනය කරන්න 
ෙද්ශපාලනඥයාට ෙවනත් ඉඩකඩක් ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස 
කරනවා. අපට තිෙබනවා ෙපොලීසිෙය් පශ්න ගැන කථා කරන්න. 
අපට  පරිපාලනෙය් පශ්න ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙව්ලාවට ෙද්ශපාලනඥයා බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
අවමංගල යට, මංගල යට, ෙවනත් උත්සවයකට යන්න පමණයි. 
නමුත් ඊට වඩා යමක් කරන්න සිද්ධ වන කාලයක් ඉදිරි 
අනාගතෙය්දී එනවා. ෙම් නායකයන් ෙදෙදනාට ඒ ෙවනස 
කරන්න පුළුවන් කියා මා හිතනවා. 

දිස්තික්කයක් ගත්තාම, ආසනයක් ගත්තාම, ගමක් ගත්තාම, 
ගම දියුණු කරන වැඩසටහන තුළට ෙද්ශපාලනඥයාෙගන් එන 
නිර්මාණයක් ඇතුළත් කළ යුතු ෙවනවා. ෙද්ශපාලනඥයා ඒ 
නිර්මාණය කරද්දී ෙද්ශපාලනඥයා වටා අෙනක් අය  එකතු 
ෙවන්න ඕනෑ.  එහිදී විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණය ගැන දන්නා අය, 
පරිපාලනය ගැන දන්නා සුවිෙශේෂී අය ඒක රාශී කර  ෙගන,  ගෙම් 
සංවර්ධන කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.  ගෙම් දියුණුව සඳහා, පවුෙල් 
දියුණුව සඳහා, ගෙම්  යටිතල පහසුකම්වල දියුණුව සඳහා වැඩ 
පිළිෙවළක් ගම තුළ සකස් කරන්නට ඕනෑ. ගම තුළ ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ සකස් කරන්න, නියමිත පරිදි ෙම් රට පාලනය කරන 
නායකයන් ෙදෙදෙනක් අෙප් වාසනාවට අද බිහි ෙවලා සිටිනවා. ඒ 
සුවිෙශේෂ වූ වැඩසටහන කරන්න ෙම් නිලධාරි මහත්වරුන්ට අද 
විෙශේෂ හයියක් ලැබිලා තිෙබනවා. අපි  එක්ක එකතු ෙවලා ඉන්න 
හිටපු සෙහෝදර ඇමතිතුමන්ලා ඊෙය් දවෙසේදී  කිව්වා, එදා අය වැය 
විවාදෙය් කථා කරන්න යන ෙකොට තමන් කථා කරන්ෙන් ෙමොන 
ෙමොන ෙද්වල් ගැනද කියලා කථා කරන්න ඉස්සර ෙවලා හිටපු 
ජනාධිපතිවරයාට කියන්න ඕනෑ ලු.  කථා කළාට පසුවත් ගිහිල්ලා 
කියන්න ඕනෑ ලු ෙමොනවාද කථා කෙළේ කියලා.     

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  
 
ගරු ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා 
(மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி)  
(The Hon. Hector Appuhamy) 
මට තප්පරයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 

එෙහම නැත්නම් ෙගදර යන්න හම්බ වන්ෙන් නැහැ ලු. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි,  එතුමාෙග්  සෙහෝදරයන්ටත් කියන්න ෙවලා 
තිබුණා.  එතුමාෙග් සෙහෝදරයන්ෙගනුත් අවසර ගන්න සිදු ෙවලා 
තිබුණා. ෙම් විධියට සෙහෝදරයන්ෙග්, පුත්තුන්ෙග්, නෑදෑයින්ෙග්, 
ඒ නෑදෑයන් ළඟ ඉන්න ෙහන්චයියලාෙගනුත්, ෙම් හැම 
ෙදනාෙගන්ම අවසර අරෙගන තමයි හිටපු ඇමතිවරුන් එදා 
කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. අද ඒ අය ගැලවිලා ඇවිත් අපිත් එක්ක 
එකතු ෙවලා ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන්, විවෘතව කථා කරනවා. ඒ 
ආකාර ෙයන් කථා කරන්න ඒ අයට අද නිදහස ලැබිලා තිෙබනවා. 
මම මීට වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි.  මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

 
[අ.භා. 4.52] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා (මුදල් රාජ   
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன - நிதி 
இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena - State Minister 
of Finance) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද දින  අය වැය විවාදෙය්  

කාරක සභා අවස්ථාව අද පටන් ගත්තා. පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය 
අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂයත්, අගමැතිතුමා පමුඛ 
ආයතන කිහිපයක වැය ශීර්ෂත් ගැන තමයි අද සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්.    

1978 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් විධායක ජනාධිපති කමය 
ෙම් රෙට් ඇති වුණාට පසුව විධායක ජනාධිපතිවරුන් 
කිහිපෙදෙනක් අෙප් රට පාලනය කර තිෙබනවා. ඒ අය තමයි, 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමා, ඩී.බී. 
විෙජ්තුංග මැතිතුමා, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ වර්තමාන ජනාධිපති 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. පාර්ලිෙම්න්තු බලයට වඩා 
ශක්තිමත්ව -පාර්ලිෙම්න්තු බලය අභිභවා ගිය- තනි තීන්දු ගත 
හැකි කමෙව්දයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා තමයි ෙම් විධායක 
ජනාධිපති කමය අෙප් රෙට් ඇති වුෙණ්. පසු ගිය වකවානු 
රාශියකදී ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය මහජන සංවාදයට ලක් 
වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ෙපේමදාස 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්, ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලෙය්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් කාලෙය්, ෙම් 
පිළිබඳව සංවාදයට ලක්වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව වන 
ෙකොටත් විධායක ජනාධිපති කමය ගැන සංවාදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. 1978 ඉඳලා ෙම් දක්වා සිටි ජනාධිපතිවරුන්ෙග් වැය 
ශීර්ෂයන් පිළිබඳව මමත් 1994 වසෙර් ඉඳලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
කථා කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප කැමැති වුණත්, අකමැති 
වුණත්  2014 අවුරුද්ෙද්දී  රුපියල් බිලියන 9ක් ජනාධිපති වැය 
ශීර්ෂය යටෙත් වියදම් කරන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද යම් යම් කාරණා එකතු ෙවනවා. නමුත් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඉතාම පැහැදිලි තීන්දු 
කිහිපයක් අරෙගන ෙම් රුපියල් බිලියන නවයක මුදල රුපියල්  
බිලියන හතරකට ආසන්න පමාණයකට අඩු කරෙගන තිෙබනවා. 
ඒ ගැන අප ඉතාම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අප දන්නවා අලුත් 
ජනාධිපතිවරෙයක් පත් වුණාම එතුමාට ජනාධිපති නිල නිවාසයට 
යන්න පුළුවන් බව. ඒත් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා 
ජනාධිපති නිල නිවාසය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව; එය රාජකාරී 
කටයුතු සඳහා පමණක් පාවිච්චි කරනවා. අරලියගහ මන්දිරය 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාවිච්චි කරන්ෙන් නැතිව අරලියගහ මන්දිරය අගමැතිතුමාෙග් 
කාර්ය භාරයට දීලා තිෙබනවා.  තමන් ෙසෞඛ  ඇමතිවරයා 
වශෙයන් කටයුතු කරනෙකොට සිටි නිල නිවාසෙය් එතුමා ටික 
දවසක් ඉඳලා, ඊට පසුව ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මැතිතුමා 
ඇමතිවරයකු හැටියට කටයුතු කරද්දී හිටපු  නිල නිවාසය 
අලුත්වැඩියා කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කාරණා සියල්ලත් එකතුව 
රුපියල් බිලියන තුනයි දශම ගණනක් දක්වා - බිලියන හතරකට 
අඩුෙවන්න - ෙම් වැය ශීර්ෂය අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කාලය 
ඇතුළත රුපියල් බිලියන පහකින් වියදම අඩු කරෙගන එතුමා 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් විධායක ජනාධිපති කමය 
 අෙහෝසි කිරීම මූලික අරමුණ කරෙගන තමයි එතුමා බලයට පත් 
වුෙණ්. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනෙකොට එතුමා 
ආදර්ශයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන ආකාරය එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කියාවට 
නංවලා ෙපන්වූවා.  

දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, පධාන වශෙයන් ජනමත 
විචාරණයකට යා යුතුයි කියලා ෙම් රෙට්  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් 
කළ නියමයට යටත්ව, එම ෙකොටසට අමතරව තිෙබන ජනාධිපති 
බලතල ඉවත් කරන්න එතුමා කටයුතු කළා. පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට පක්ෂ, විපක්ෂ මන්තීවරුන් 
225ෙදනාෙගන් මන්තීවරුන් 215කෙග් ඡන්ද ලබාෙගන ෙම් 
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කිරීමට වාෙග්ම ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීමට අපට පුළුවන් වුණා. 
ජනාධිපතිවරයාෙග් බලතල අඩු කිරීම තුළින් විධායක 
ජනාධිපතිවරයාට ෙදවතාවකට වඩා මැතිවරණයට තරග කරන්න 
බැහැ, විධායක ජනාධිපතිවරයා උසාවියට යම් කාරණයක් සඳහා 
ෙගන යා හැකිය කියන සංෙශෝධනත් ඇතුළුව ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන්න අවශ  කටයුතු කළා. ෙම් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරන නීතිය ඇතුළත්  දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙම් රටට ෙගෙනන ෙකොට අෙප් 
රෙට් යුද්ධය අවසානයි. ඊට කලින් ෙම් රෙට් ඉතාමත්ම කුරිරු 
යුද්ධයක් තිබුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිෙවලා සිටි 
අවස්ථාෙව් ඒ යුද්ධය ජයගහණය කරන්න එතුමා ෙද්ශපාලන 
නායකත්වය ලබා  දුන්නා. නමුත් ෙද්ශපාලන නායකත්වයට එහා 
ගිය ජාත න්තර වශෙයන් ලබා ගන්න තිබුණු ජයගහණ අපට ලබා 
ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඊට කාරණා කිහිපයක් 
බලපෑවා.  

වාර්ගික අර්බුදය අවසන් වුණාට පසුව ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා 
ෙලෝකයට ධවල පතිකාවක් ඉදිරිපත් කළා, "මම ෙම් වාර්ගික 
අර්බුදය සඳහා යුදමය වාතාවරණයකට ෙපළඹුෙණ් ෙමන්න ෙම් 
අහවල් කාරණා යට ෙත්යි. ෙද්ශපාලන වශෙයන්  ඊළඟ විසඳුමත් 
ලබාෙගනයි මම යන්ෙන්" කියලා. නමුත්  එතැනට අෙප් රට ෙගන 
යන්න අපට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. බෑන් කී මූන් ලංකාවට 
ආපු ෙවලාෙව්  වාෙග්ම මැක්ස්ෙවල් පරණගම ෙකොමිසම සහ 
එල්එල්ආර්සී ෙකොමිසම පත් කරපු ෙවලාෙව් ඒවා හරියට 
කියාත්මක කරන්න බැරි වුණු නිසා අපට ජාත න්තර වශෙයන් 
පශ්නයක් ආවා. ෙමන්න ෙම් ජාත න්තර පශ්නයට උත්තර 
ෙදන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගිහිල්ලා කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? "පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විධායක ජනාධිපති බලතල මම අඩු 
කළා, අධිකරණෙයන් මට කියපු විධායක ජනාධිපති බලතලවලට 
අමතරව මට කරන්න පුළුවන් සියලුම ෙද්වල් කරලා ඒ විශ්වාසය 
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්න තමයි මම අද ඇවිල්ලා සිටින්ෙන්. ඒ 
විශ්වාසය තුළ මම ඉදිරි කටයුතු කරන්න බලාෙපො ෙරොත්තු වනවා. 
ඒ නිසා මම ෙකෙරහි විශ්වාසය තියන්න" කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ 
විශ්වාසය මත තමයි අපට ෙම් වනෙකොට ජාත න්තර 
ජයගහණයන් අත් කර ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම පත් කර තිෙබන ෙකොමිෂන් සභා ගැනත් මම යමක් 
කියන්නට ඕනෑ. ෙම් පත් කරපු ෙකොමිෂන් සභා කියාත්මක 
කිරීෙම්දී, අපි ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවලට දුන්ෙන් කාෙග් බලයද? 
අපි ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලට ලබා දුන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු බලයයි. 
අපට තිබුණු බලය අපි ෙකොමිෂන් සභාවලට දුන්නා. ඇයි, අපි 
ෙකොමිෂන් සභාවලට ෙම් බලය ලබා දුන්ෙන්? ෙම් රෙට් සිවිල් 
සමාජය  -බහුතර ජනතාව- කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලා සිටියා, 
මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් සාධාරණ ෙලසට බලන කමෙව්දයක් - 
යාන්තණයක් - ෙම් රෙට් සකස් කළ යුතුයි කියලා. ඒ යාන්තණය 
සකස් කරනෙකොට ඒ යාන්තණයට බලතල ලබා දිය යුතුයි කියලා 
සිවිල් සමාජය කිව්වා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව දහනව වන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙම් ෙකොමිෂන් 
සභාවලට සම්පූර්ණ බලය ලබා දුන්නා. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලින් 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙග් 
ෙද්ශපාලන බලය -ෙද්ශපාලන හස්තය- ෙම් කියාදාමයට 
ෙයොදවන්ෙන් නැතිව, ස්වාධීන නිලධාරින්ට ෙම් බලය ලබා 
ෙදන්න. හැබැයි, ඒ බලය නිලධාරින්ට ලබා ෙදන්ෙන් ඔවුන් ෙවන 
කිසිම බලපෑමක් නැතිව, සාධාරණ විධියට ෙම් කටයුත්ත 
සමාජයට ඉෂ්ට කරාවි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුයි. ඊට අදාළ 
කාරණා කීපයක් මම ෙපන්වන්නම්. 

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබන විට පසු ගිය කාලෙය් 
සමහර වැඩකටයුතුවල පමාදයන් සිදු වුණා. එවිට මිනිසුන් කිව්වා, 
ෙම්ක ෙමෙහම නැතුව, අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ට තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි කියලා; ෙම්ක ෙමෙහම නැතුව ෙපොලිස්පතිට තිබුණා නම් 
ෙහොඳයි කියලා. අන්න එතැනට එන්න ඉඩ හරින්න ෙහොඳ නැහැ. 
ෙමොකද, මහ ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් තමන්ෙග් පශ්න 
ටික ක්ෂණිකව හා සාධාරණ විධියට විස ෙඳන ආකාරයත්; සමාජ 
අසාධාරණයක් ෙනොවන විධියට ස්වාධීන ආයතන හැසිෙරනවා 
කියන එකත්. ඒ නිසා ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ස්ථාපිත 
වුණාට පස්ෙසේ විෙශේෂ විමර්ශන ඒකක අවශ  නැහැ. විෙශේෂ 
විමර්ශන ඒකක ෙමොකටද?  

අපි යහ පාලනය සඳහා කථා කරනවා. නමුත්, නිලධාරින් 
ෙගනැල්ලා බැංකු උඩ වාඩි කරලා, ආත්ම ෙගෞරවය නැතිවන 
ආකාරයට පශ්න අහනවා නම්, සමහර ෙවලාවට අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරු ෙගනැල්ලා, බංකු උඩ වාඩි කරලා, ඒ නිලධාරින්ෙග් 
ආත්ම ෙගෞරවය නැති වන විධියට sergeant ෙකෙනක් පශ්න 
අහනවා නම්, IP ෙකෙනක් පශ්න අහනවා නම්, එතැන යහ 
පාලනයක් තිෙබනවාද?  ඒක කරන කමෙව්දයක් තිෙබනවා. යම් 
වැරැද්දක් කර තිෙබනවා නම්, ආත්ම ෙගෞරවය ආරක්ෂාවන 
විධියට ඒ කමෙව්දය අනුව නීතිමය කියා මාර්ගය ගැනීම තමයි 
වැදගත් වන්ෙන්. එතෙකොට තමයි යහපත්, යහ පාලනයක් කියන 
හැඟීම මිනිසුන් අතර ඇති වන්ෙන්. නිලධාරින් භය කරලා 
හරියන්ෙන් නැහැ. රාජ  ෙසේවෙය් ඉන්න නිලධාරින් සමහර 
අවස්ථාවලදී ෙම් වාෙග් කියා නිසා භය වනවා. එවිට රාජ  
යාන්තණය නිසියාකාරව කියාත්මක කරන්න ක්ෂණික තීන්දු 
ගැනීමට ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම 
පත් කළාට පස්ෙසේ ඒක කියාත්මක වන විට, මට ෙපන්විය යුතු 
කාරණා කීපයක් තිෙබනවා. අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්න ඕනෑ, 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් යටෙත් පසු ගිය මැතිවරණ කීපය 
සාධාරණව පැවැත්වුව බව. එතුමාට පුළුවන් උපරිම ශක්ති 
පමාණය ෙයොදලා සාධාරණ මැතිවරණ ෙම් රෙට් පැවැත්වුවා. ඒක 
කාටත් නැ හැයි කියන්න බැහැ. ෙකොමසාරිස්වරයා හැටියට මහින්ද 
ෙද්ශපිය මහත්මයා ඒ යුතුකම පසු ගිය මැතිවරණ කීපෙය්දීම 
නිසියාකාරෙයන් ඉෂ්ට කළ බව පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි 
පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි, ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම ඊට වඩා 
බලවත්. ෙම් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම සම්බන්ධෙයන් මට 
තිෙබනවා ෙයෝජනා කීපයක්. 
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අපි ෙමොකටද ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම පිහිෙටව්ෙව්? 
නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්දයක් පැවැත්වීමට ඒක ෙබෙහවින්ම 
උපකාරි ෙවයි කියලා. පිහිටුවන ෙකොමිසම ෙබෙහවින්ම උපකාරි 
වන ෙකොට, ඒ තුළින් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉන්න නිලධාරින් ඇතුළු 
කාර්ය මණ්ඩෙය් අයිතිවාසිකමත් ඒ ආකාරෙයන්ම ආරක්ෂා 
ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම පක්ෂ ෙල්කම්වරු, නිෙයෝජිතයන් 
රැස්වීම්වලට එක්කාසු ෙවලා, රැසව්ීම්වලදී ගන්නා තීන්දු, එකඟතා 
ඡන්ද විමසීමට අදාළ නීතිරීති ෙලස කියාත්මක කිරීමට අවශ  
කටයුතු කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න. 

මම හිතන හැටියට අද මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් කථා කරන්ෙනත් 
නැහැ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
කථිකයන් ඉන්නවා. ඔබතුමා විනාඩි ෙදකක් ගන්න. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ல மன்  யாப்பா  அேபவர்தன) 
(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මට ෙපන්වන්න ඕනෑ ෙම්කයි. 

දැන් ෙම් ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසමට සභාපතිවරෙයක් පත් 
කරනවා; ෙකොමසාරිස්වරු පත් කරනවා. එතෙකොට "ෙකොමසාරිස් 
ජනරාල්" කියලා එක් ෙකෙනක් ඉන්නවා. "ෙකොමසාරිස් ජනරාල්" 
කියන ෙකොට ෙකොමසාරිස්වරයාට වඩා නිකම්ම බලය ලැෙබනවා. 
එෙහම අවශ  ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ තනතුර "අධ ක්ෂ ජනරාල්" 
කරන්න ඕනෑ.  ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරෙයක් අවශ  ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෙකොමසාරිස්වරයා යටෙත් අෙනකුත් සාමාජිකයන් ඉන්න 
නිසා අධ ක්ෂ ජනරාල්වරෙයක් ඒ සඳහා පත් කිරීම වැදගත් 
වනවා.  

ඊළඟ කාරණය තමයි, ගරු රවුෆ ්හකීම් මැතිතුමා ෙපන්නුවා 
වාෙග් පධාන වශෙයන් සාමාජිකයන් තුන්ෙදෙනක් පත් කරනවා. 
මැතිවරණයක් ෙවලාෙව්දී වැරදිලාවත් ඒ සාමාජිකයන් 
තුන්ෙදනාෙගන් එක් ෙකෙනක් ඉස්පිරිතාෙල් හිටිෙයොත්, එක්ෙකෝ 
හදිසිෙය් මිය ගිෙයොත් එදාට ෙම් මැතිවරණ නීතිරීති කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙකොමිසමට රැස් ෙවන්න බැහැ. ගණ 
පූර්ණය තුනක් තිෙබන්න ඕනෑ. ගණ පූර්ණය තුනක් තිෙබන්න 
නම්, තුන්ෙදනාම රැස්ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එක්ෙකෝ ෙම්ෙක් 
සාමාජික සංඛ ාව 04ෙදනකු කරලා 03ෙදනකුෙග් ගණපූරණයක් 
තිබිය යුතුයි කියලා සංෙශෝධනය ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්  
සාමාජිකයන්  ෙදෙදනකුෙග් ගණපූරණෙයන් රැස්වීමක් කරන්න 
පුළුවන්කම  ලැෙබන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඒ සඳහා විකල්ප කමයක් 
අපි අනුගමනය කරන්න ඕනෑ. එෙහම වුෙණොත් තමයි ඉතාම 
ඉක්මනින් ෙම් කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ෙමොකද, 
ෙම්වාට නඩු දැමීම සඳහා ෙකොමිසමට බලය නැත්නම්,  
නීතිපතිවරයා ෙවත යවනවා නම්, නීතිපතිවරයාට තිෙබන 
රාජකාරිත් එක්ක යම්  පමාදයක් සිදු වන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
මැතිවරණයකදී සිදු වන එවැනි හැම සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්ම 
නඩු දමන්න නීතිපතිවරයා ෙවත ගියාම, ඒ උපෙදස එනතුරු 

නඩුවක් දමන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ සඳහා ෙකොමිසට ඒ බලය 
තිෙබන්න ඕනෑ. මුදල් පරිහරණය කිරීම පිළිබඳව, අෙප්ක්ෂකයින් 
මුදල් වියදම් කිරීම පිළිබඳව, ඔහුෙග් වත්කම් පිළිබඳව, ෙකොච්චර 
පමාණයක් වැය කරන්න ඔහුට ශක්තිය තිෙබනවා ද කියන එක 
පිළිබඳව, ඔහුට මුදල් ලැබුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව, 
ඒ සියලු ෙද්වල් තීන්දු කිරීෙම් බලයක් ෙකොමිසමට තිෙයන්න 
ඕනෑ. ෙම්ක ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් මැතිවරණ 
ෙකොමිසම ස්වාධීනයි කියලා කියන්ෙන් ඇයි? ඉන්දියාෙව් ෙවනත් 
දූෂණ ෙකොච්චර තිබුණත්, ඒ රෙට් ඡන්ද දායකයින් අපි වාෙග් 
දැනුවත් ෙනොවුණත් මැතිවරණයක් කියාත්මක කිරීෙම්දී, ෙම් 
ෙකොමිසම ඉතාම පබල ෙලස කටයුතු කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව වස්ථා සංෙශෝධනයත් අපි 
ඉදිරිෙය්දී ෙගෙනන්න ඕනෑ. පූර්ණ ව වස්ථා සංෙශෝධනයක් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනනවා. මා ඉල්ලා සිටිනවා, 
ෙම්වා සංෙශෝධනය කරන ගමන් මැතිවරණ කමය සංෙශෝධනය 
ඇතුළත් විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය 
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න ඕනෑයි 
කියලා. විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගෙනන්න 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකමුතුව අවශ  වනවා. ෙමොකද, සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක් තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂයත් එකට වැඩ කරලා, 215ක් ඡන්දය දීලා දහනවවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව සංෙශෝධනය කරන්න පුළුවන් වුණා නම්, 
හිතට එකඟව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ගරු මන්තීවරුන්ට ඇයි 
බැරි විසිවන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනයට ඡන්දය ෙදන්න. 
ෙම් ඉන්න හැම සුළු ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම තමන්ෙග් බලය නැති 
ෙනොවන කමයක් ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා  ෙම් රෙට්, 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි ෙම්ක කෙළේ නැත්නම්  
අනාගතෙය් කවදාවත් ෙම්ක ෙවනස් කරන්න බැරි වනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු 
වුණු ස්වාධීන බලය ෙම් රෙට් ඇති කරන්න, ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්න ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප් 
පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට එතුමාෙග් බලය එතුමා විසින්ම ෙදන 
ෙවලාෙව් ෙම්ක කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ශක්තිය අපට ලබා ෙද්වි කියලා අපි හිතනවා, ඊළඟ කාලය 
ඇතුළත. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි අටක කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 5.08] 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින අය වැය කාරක සභා 

අවස්ථාෙව්  විවාදෙය්දි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය 
ඇතුළුව වැය ශීර්ෂ ගණනාවක් විවාදයට ගැෙනනවා. 
ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ඉපදුණු ෙකනකු හැටියට 
විෙශේෂෙයන්  මා සතුටු වනවා,  අෙප් දිස්තික්කෙයන් ෙම් රාජ  
නායකයා පහළ වීම ගැන.  

අද ෙම් රෙට් විශාල ෙවනසක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව මා 
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙවනස හුඟක් අයට අවෙබෝධ වන්ෙන් 
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නැහැ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් එක ගරු මන්තීවරයකු පමණයි ෙම් 
අවස්ථාෙව් සභාෙව් ඉන්ෙන්. 

එදා මෙග් කථාව කරන ෙකොටත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් සිටිෙය් 
එක මන්තීවරෙයක් පමණයි. ඇත්තටම අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
ඉන්න මන්තීතුමන්ලා සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව,  අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත්ෙවලා ගරු අගාමාත තුමා සමඟින් 
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීම. ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ඇති කෙළේ  ඇයි? 
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් විධායක බලය ගත් ජනාධිපතිවරු  
තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කළ ආකාරය අපි දැක්කා. එෙසේ බලය 
පාවිච්චි කරද්දී එයින් පීඩාවට පත් වුෙණ් අෙනක් පැත්ෙත් 
වාඩිෙවලා හිටපු අයයි. ෙමොකද, අපි ඒකට මුහුණ දුන්නා. එදා 
විපක්ෂය හැටියට  විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අපි ඒ 
තත්ත්වයට මුහුණ දුන්නා. ඒ නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අය 
සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරලා ෙම් 
රෙට් යහපාලනය  කියාත්මක වන ෙකොට ෙම්ෙකන් වාසිය ඇති 
වන්ෙන් ඒ අයට නිසා.  

ජනාධිපතිවරණය අවසන් ෙවලා, මහ මැතිවරණය අවසන් 
ෙවලා ෙම් වන ෙතක් කිසිම තැනක කිසිම නිලධාරියකුෙගන් 
පළිගත්ෙත් නැහැ. මීට ඉස්සර එෙහම ෙද්වල් වුණා. අපට මතකයි, 
දිස්තික් ෙල්කම්වරු මාරු කරනවා; පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරු මාරු 
කරනවා; SSPලා මාරු කරනවා; ASPලා මාරු කරනවා; OICලා 
මාරු කරනවා; ගහනවා; ෙගවල් ගිනි තියනවා. ෙමවැනි කිසිම සිදු 
වීමක් ෙමවර වුෙණ් නැහැ. අපට මතකයි, ජනවාරි මාසෙය් 
08වැනිදා ජනාධිපතිවරණෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණාට පස්ෙසේ  කිසිම සිදු වීමක් වුෙණ් නැහැයි 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මහ මැතිවරණයත් පැවැත් වූවා. මම හිතන 
විධියට ෙම් මහ මැතිවරණය තමයි ෙම් ලංකාෙව් පැවැත්වූ 
සාධාරණම මැතිවරණය.  

ෙම් වාෙග් රාජ  නායකයන්; ෙම් වාෙග් ජනාධිපතිවරෙයක්, 
ෙම් වාෙග් අගමැතිවරෙයක් ෙම් රෙට් ඉස්සරහට  එනවා නම්, ෙම් 
රටට ෙකොමිෂන් සභා අවශ  නැහැ. හැබැයි, ඉස්සරහටත් පසු ගිය 
කාලෙය් වාෙග් නායකෙයක් ආෙවොත් ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවල 
වටිනාකම  ෙත්ෙරනවා. හැබැයි, දැන් විපක්ෂෙය් ඉන්න අයට 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙම් ඉන්න නායකෙයෝ ෙදෙදනා ෙබොෙහොම  
එකමුතුෙවන් ෙම් රෙට් යහ පාලනයක් ෙගන යන නිසායි.  අපට 
ෙම්වා දැනුෙණ් ෙම්වායින් පීඩාවට පත් ෙවන ෙකොටයි. පසු ගිය 
මැතිවරණවලදී අපි ඒ තත්ත්වය දැක්කා.  

අපට මතකයි, වයඹ මැතිවරණය. වයඹ මැතිවරණයට මම 
ගියා. වයඹ මැතිවරණෙය්දී 2001 පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපිත් එක්ක 
හිටපු අෙප් සෙහෝදර ජස්ටින් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා නිරුවත් කළා. 
එතුමා එවකට පළාත් සභා මන්තීවරෙයක්. එතුමා නිරුවත් කරලා 
කිෙලෝ මීටර් ෙදකක් පාෙර් ඇවිද්ෙදව්වා. ඒ මැතිවරණයට අපි 
ගිහිල්ලා අපිට භාර දුන් ඡන්ද ෙපොළවලට යන ෙකොට ඡන්ද ෙපට්ටි 
පුරවලා ඉවරයි. මට භාර දීලා තිබුෙණ් නිකවැරටිය. එෙහම 
මැතිවරණ තිබුණා. ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි, එක 
ජනාධිපතිවරණයකදී ඒ මැතිවරණ කාලෙය්දී හිටපු ගමන් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා මාරු වුණා. එෙහම නම් අර එහා 
පැත්ෙත් ඉන්න කණ්ඩායම සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් 
මැතිවරණ ෙකොමිසම ආරම්භ කිරීම ගැන. අෙප් මුදල් රාජ  
අමාත  ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට පසු ගිය 
මැතිවරණය කළා. එතුමා තමයි මැතිවරණ ෙකොමිසෙම් 
සභාපතිවරයා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා, එතුමා ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
රෙට් පවත්වන සෑම මැතිවරණයකදීම මැතිවරණ ෙකොමිසම 
ෙබොෙහොම සාධාරණ විධියට  හසුරුවයි කියලා.   

අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවීම. පසු ගිය කාලෙය් 
එවකට හිටපු අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම්වරයාට 
මැර කණ්ඩායම් පහර දුන්නා. ඒ ෙල්කම්වරයා මාරු කළා. ඒ 
වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුණා. අපි පසු ගිය කාල ෙය් දැක්කා, සමහර 
අවස්ථාවල තමන්ට පක්ෂපාතීව තීන්දුව දුන්ෙන් නැත්නම් ඒ 
මෙහස්තාත්වරයා මාරු කරනවා. නඩුවක් පවත්වා ෙගන යන 
අතර, හිටපු ගමන්ම මෙහස්තාත්වරයා මාරු කරනවා. ඒ නිසා 
අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව කියාත්මක වීම තුළින් 
ඉදිරිෙය්දී ෙම් වාෙග් ෙද්වල් සිද්ධ වන්ෙන් නැහැයි කියලා මා 
හිතනවා.  

ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාව ආරම්භ කිරීම ගැන බලන්න. ඒ 
තුළින් ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාටම සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවයි කියලා 
අපි හිතනවා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාව ගැන බලන්න. අපි දැක්කා, ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙවන් 
පස්ෙසේ ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට 
කිව්වා, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
හිටපු සභාපතිවරයා එයාට විරුද්ධව භාර දුන් ෙචෝදනාව ඉවත් 
කළා කියලා. ඉතින් ෙම් රෙට් ෙමෙහම ෙවන්න බැහැ. පසු ගිය 
කාලෙය් අපි දැක්කා, අෙප් මන්තීතුමන්ලා පක්ෂ විපක්ෂ හැෙමෝම 
file අර ෙගන ෙපෝලිමට අල්ලස ් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 
ෙකොමිෂන් සභාවට යනවා; ඒ වංචා දූෂණ ගැන යම් සාධාරණයක් 
කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කරනවා.  

අද අපි කථා කරන ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත් 
පළමුෙවන්ම සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් යහපත, සාධාරණය 
ඉෂ්ට වන ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කිරීම ගැනයි. 
ජනාධිපතිතුමා ෙග් වැය ශීර්ෂය ගැන කථා කිරීෙම්දී අපි දැක්කා, 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් කර තිෙබන වියදම්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මට විනාඩි 13ක්  ෙවන් කර තිබුණා.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
හරි, හරි. ඒ කාලය අවසානයි. 
 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්ත තුමනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2014 

වර්ෂෙය් වියදම් කර තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 10,700ක්. 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙම් වසෙර් වියදම් කර තිෙබන්ෙන්  
රුපියල් ෙකෝටි  3,400යි. බලන්න,  වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා 
ෙකොච්චර මුදල් ඉතිරි කර තිෙබනවාද කියා.  ඒ වාෙග්ම තමයි ගරු 
අගමැතිතුමාත්.  

මම එක කාරණයක් කියන්නම්, ෙකොච්චර වාහන අඩුෙවන් 
පාවිච්චි කරනවාද කියන කාරණය ගැන. මෙග් ෙහොඳම 
මිතෙයකුෙග් මළ ෙගයක් තිෙබනවා, ෙපොෙළොන්නරුෙව්. මම 
කිෙලෝ මිටර් 230ක් අද යන්නට ඕනෑ. මෙග් වාහනය අද  ගැෙර්ජ් 
එෙක්. මා ඊෙය් සිටම අෙප් ඇමතිතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනකුටම 
කිව්වා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ෙදවන වර කියවීෙම ඡන්දය 
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ඉවරෙවලා මම ෙගදර ගිහින්, මට ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
වාහනයක් ෙදන්න කියා. අෙප් ඇමතිතුමන්ලා  ඔක්ෙකොම භයයි 
වාහනයක් ෙදන්න. අන්න යහ පාලනය. ඒ කිව්ව ඇමතිතුමන්ලා 
ෙමතැනත් ඇති. මම කිහිප ෙදෙනකුට කිව්වා,"මෙග් වාහනය 
ගැෙර්ජ් එෙක්. මෙග් ෙහොඳම හිතවෙතකුෙග් මරණ  කටයුත්තකට 
යන්නට  ඕනෑ" කියලි. අෙප් ඇමතිවරුන් ගණනකට කථා කළා. 
එතුමන්ලා ඔක්ෙකොම භයයි. ෙමොකක්ද, කියන්ෙන්? "වාහන 
ෙදන්න බැහැ ෙන්" කියායි කියන්ෙන්. එක පැත්තකින් මම ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් වාෙග් නායකෙයෝ ෙදපළක් 
යටෙත් ෙම් වාෙග් යහ පාලනයක් තුළ අපිට අද කටයුතු කරන්නට 
ලැබී තිෙබනවා. පසු ගිය මැතිවරණවලදී පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු 
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් වාහන ෙදතුන් සියය ෙගනැල්ලා  
පාවිච්චි කළ ආකාරය අපි දැක්කා. ඒවා තැන් තැන්වල දමා                 
ගියා. හැබැයි අද ඒ නාස්තිය නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලෙය් පාවිච්චි කරන වාහන පමාණය 
සියයට 50කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වියදම් සියයට 50කින් 
පමණ අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ නම්      මීට වඩා යහ පාලනයක් 
ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් වාෙග් 
ජනාධිපතිවරෙයක්, ෙම් වාෙග් අගමැතිවරෙයක් යටෙත් ෙම් රට 
පාලනය  වීමට ලැබීම ගැන ඒකාබද්ධ විපක්ෂය  සන්ෙතෝෂ  
වන්නට ඕනෑ.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් ඉපදිලා, 
ගරු අගමැතිතුමාත් එක්ක එකතුෙවලා ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කය 
මුල් කරෙගන, ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් සහ මුළු  රෙට්ම 
ෙලොකු  සංවර්ධනයක්  ඇති කරන්නට කටයුතු කිරීම ගැන 
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට මම එතුමාට 
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත  ෙවමින් නිහඬ ෙවනවා.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට,  ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා. 

 
[අ.භා. 5.18] 

 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් වැය ශීර්ෂ  

ගණනාවක් සම්බන්ධව සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙම් අවස්ථාෙව්  
මාතෘකාවට අවතීර්ණ වන්නට පථම ෙම් ගරු සභාෙව් මින් ෙපර  
ෙකරුණු යම් යම් සාකච්ඡා සම්බන්ධෙයන් කරුණු කිහිපයක් 
සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

FCID  වැනි ආයතන ෙයොදාෙගන, ආණ්ඩුව තමන්ෙග් විරුද්ධ 
මතධාරින් මර්දනය කරමින් ඉන්නවාය කියා ගරු බන්දුල 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සභාෙව් පකාශ කළා. ෙම්ක  හරි පුදුම 
කථාවක්. ෙම් අය  අෙනක් පැත්ෙතන් ගිහින් මාධ වලටයි,  
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවලයි කියනවා, "ෙම්  අය  පසු ගිය කාලෙය්  
ෙහොරු අල්ලනවා, ෙහොරු අල්ලනවා කිව්වා. හැබැයි තවම එක 
ෙහොෙරක්වත් අල්ලා ගන්නට බැරි වුණා. කවුද අල්ලා තිෙබන 
ෙහොරා?" කියලා ෙම් විධියට පශ්න කරනවා. හැබැයි, ඒ ෙසොරකම් 
සම්බන්ධෙයන් කාට ෙහෝ කටඋත්තරයක් ෙදන්න එන්න කියා 
කිව්වාම, එක්ෙකෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහින් වාරණ නිෙයෝගයක් 
ගන්නවා. එෙසේ නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත් පකාශයක් 
කරනවා. එෙහම නැත්නම් මහපාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණ 
කරනවා. ෙම්ක  ෙම් රෙට් ජනතාව ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ 
කාරණයක්. ෙහොරු අල්ලන්නට යනෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් 
ෙචෝදනා කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙසොරකම් ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයක් කතා 
කෙළොත් එළියට බහින ගමන් ඇඟිල්ල දික් කරලා මරණ තර්ජන 
කර ෙගන යනවා, "එළිෙය්දී බලා ගනිමු" කියා.  ඊෙය් ගරු ආශු 
මාරසිංහ මන්තීතුමාට එවැනි තර්ජනයක් කළා.  ඒ ගැන  සාධාරණ 
පරීක්ෂණයක් කරන්නය කියා අපි මුලාසනෙයන් ඉල්ලා සිටියා. 
හැබැයි අපි එක ෙදයක් කියනවා, මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
අපි කවුරුවත් කාෙග්වත් තර්ජන ගර්ජනවලට භෙය් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අෙප් හඬ අවදි ෙනොකර ඉන්ෙන් නැහැ. 

ටිෙබට් ජාතික ඇස්. මහින්ද හාමුදුරුෙවෝ උන්වහන්ෙසේෙග් එක 
කවියක ෙමෙහම  කියනවා: 
 

"රටත් ජාතියත් සමයත් කරන     ෙකොට  
තුවක්කුවට කඩුවට ගල්  මුල්වලට  
ඉලක්කයක්  වන්නට ඇත්නම්  අපට 
සැපක් තමයි ෙනොනිෙමන නිවනින්    ෙමපිට " 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාෙග්වත් තර්ජන 
ගර්ජනවලට භෙය් ෙහොරු ගැන, කරපු ෙහොරකම් ගැන කථා කරන 
එක අපි නවත්වන්ෙන් නැහැයි කියන එක පකාශ කරමින්, මම අද 
දින විවාදයට පවිෂ්ට වීමට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කියන්නට 
කැමැතියි අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් යම්කිසි ෙවනසක් කළ 
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බව. නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පසු, -1978 
ඇති කළ නව ආණ්ඩුකම ව වස්ථාවට පසුව- ෙද්ශපාලන 
පක්ෂයක නායකෙයක් අගමැතිකෙම් වාඩි ෙවලා ඉන්න 
පාර්ලිෙම්න්තු තිබුෙණ් කිහිපයයි. මට මතකයි, 1994දී සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඇවිත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි වුණා, 
පක්ෂෙය් නායිකාව හැටියට. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 2002දී 
වාඩි වුණා; ගිය වසෙර් වාඩි වුණා; ෙම් වසෙර් වාඩි වුණා.  

අපි මන්තීවරුන් විධියට දිවුරුම් දුන්නාට පසුව තියපු 
පළමුෙවනි වැඩමුළුෙව්දී අෙප් අගමැතිතුමා අපට ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? පාර්ලිෙම්න්තුවට නියමිත ෙවලාවට එන්න ඕනෑ. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. පජාතන්තවාදීව ඒ 
වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑ. මළ ෙගවල්, මඟුල් ෙගවල්වල යන්න 
ෙනොෙවයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගරු 
සභාෙව් දිගටම රැඳී ඉන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ආදර්ශවත්ව කටයුතු 
කරන්න කියා එතුමා අපට අවවාද කළා. එවැනි ආකාරයට මඟ 
ෙපන්විය හැකි, නායකත්වය දිය හැකි, රට ෙවනස් මඟකට ෙයොමු 
කළ හැකි නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක් අගමැතිවරයායි, 
ජනාධිපතිවරයායි හැටියට ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක් ෙම්ක. අෙනක් 
පැත්ෙතන් ගරු සම්පන්දන් මහත්මයා වාෙග් විපක්ෂ 
නායකවරෙයක් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක්. අෙනක් පැත්ෙතන් ගරු 
අනුර දිසානායක මහත්මයා වාෙග් විපක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකවරෙයක් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුවක්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ගරු 
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ගැන -ෙම් අවස්ථාෙව්දී එතුමා 
සභාෙව් නැහැ. හිටියා නම් මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.- මම කනගාටු 
ෙවනවා. අපි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව රැස් ෙවලා 
වාඩිෙවලා බලාෙගන හිටියා, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්                    
සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් විෙව්චනය කරන එතුමා වාෙග් 
ෙකෙනක් රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා කර 
ගන්න. එතුමා ඒ අවස්ථාව මඟ හැරියා. එතුමා ඒ සථ්ානයට ආෙව් 
නැහැ. අපි COPE එෙක් සභාපතිවරයා හැටියට පත් කළා ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයා. මීට 
වඩා පජාතන්තවාදයට ඉහළ වටිනාකමක් දීපු, ඉහළ අවස්ථාවක් 
දීපු පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිබුණාද කියලා මම අහන්නට කැමැතියි. 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අගමැතිවරයා කළ 
කැපවීම් අද සමහර අයට අමතක ෙවලා. සමහර අය හිතා මතාම 
අමතක කරන්නට උත්සාහ කරනවා. ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
හැටියට අපටත් ආශාවක්, කැමැත්තක් තිබුණා ජනාධිපතිවරණයට 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාව ෙගෙනන්න. නමුත් එතුමාට 
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකත්වයට තිෙබන ඒ අවස්ථාව කැප කර, ෙම් 
රට දිනවන්නට, රෙට් ජනතාව දිනවන්නට ෙපොදු අෙප්ක්ෂකෙයක් 
හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙගනැල්ලා ජනාධිපති 
පුටුෙව් වාඩි කරන්න ඕනෑ කියා පළමුෙවනි නායකත්වය දුන්ෙන් 
එතුමාත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් කියන එක අපි අමතක 
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු ෛමතීපාල සිරි ෙසේන 
මැතිතුමා ගත්ත උදාර තීරණය, අභීත තීරණය අපි අගය කරනවා. 
අද එතුමාෙග් ඒ තීරණය නිසායි අපට පුළුවන්කම ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්, ෙමවැනි අය වැයක් ෙගනැල්ලා තව අවුරුදු 5ක් 10ක් 
යන විට, -2020 වන විට- ඉහළ ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් බවට 
ෙම් රට පරිවර්තනය කරන ගමනට අවතීර්ණය කර ගන්නට.  

අද විපක්ෂෙය් සමහර අයට සටන් පාඨ නැහැ. කියා ගන්න 
ෙද්වල් නැහැ. ෙමොනවාද ෙම් ආණ්ඩුව කරන්ෙන්, ෙකෝ වැඩ 
කියලා දැන්  අහනවා. ඇයි? ෙම් රෙට් අද සන්දර්ශන ෙපෙනන්න 
නැහැ. ෙබෝඩ් ෙපෙනන්න නැහැ. සැණෙකළි ෙපෙනන්න නැහැ. 
පසු ගිය කාලෙය් දැයට කිරුළ කියා නාඩගමක් නැටුවා. ෙම් 
නාඩගමට 2013දී වියදම් කළ මුදල රුපියල් මිලියන 15,931යි. ෙම් 
නාඩගම නටලා අෙනක් පැත්ත හැෙරන විට ෙම් රුපියල් මිලියන 
15,931 ඵලදායිතාව ෙකෝ කියා අපි අහනවා. ෙමොනවාද ලැබුණු 
පතිඵල කියා අපි අහනවා. ෙමොනවාද ජනතාවට ලැබුෙණ් කියා අපි 
අහනවා. අඩුම තරෙම් වහලයට උළු ෙසවිලි ෙනොකළ, බිමට 
සිෙමන්ති දාපු නැති, බිත්තිය කපරාරු කළ නැති පැල්පෙත් හිටි 
අහිංසක මිනිසුන් කී දාහකට ෙගවල් ලැබුණාද කියා අපි අහනවා. 
[බාධා කිරීමක්]  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙමොකුත් ෙකෙරන්ෙන් 
නැහැ, ෙමොකුත් නැහැ, ෙකෝ, ශබ්දයක් නැහැ, රහක් නැහැ කියා 
කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුෙව් සන්දර්ශන වැඩ, සැණෙකළි ෙපෙනන්න 
නැති නිසායි. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමා තමන්ෙග් පතිරූපය හදා ගන්න දැවැන්ත cut-
outs ගහලා, boards ගහලා, සන්දර්ශන කර,  සැණෙකළි පවත්වන 
නායකෙයෝ ෙනොෙවයි. එතුමන්ලා බලන්ෙන් එකතුෙවලා රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, වියදම අඩු කර, අගමැතිෙග් වැය 
ශීර්ෂය අඩු කර, ජනාධිපතිෙග් වැය ශීර්ෂය අඩු කර. අද 
මන්තීවරුන් හැටියට ගරු සිඩ්නි ජයරත්න මන්තීතුමා එක 
පැත්තකින් පුංචි අෙදෝනාවකුත් කිව්වා කියා මට ෙපනුණා. අද 
අපටත් මන්තීවරෙයක් හැටියට තවම වාහනයක් නැහැ. පසු ෙපළ 
මන්තීවරුන් හැටියට අපිත් යන්ෙන් එන්ෙන් අමාරුෙවන්. නමුත් 
අපි බස් එෙක් හරි ඇවිල්ලා, තිවිලර් එෙක් හරි ඇවිල්ලා, 
ෙමෝටර්සයිකල් එෙක් හරි ඇවිල්ලා ෙම් නායකෙයෝ ෙදෙදනා ගත් 
උදාර කියා මාර්ගයට එකතු ෙවන්නට සූදානම්. එතුමන්ලා රට 
ෙවනුෙවන් ගමනක් යනවා. අපි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒ ගමනට 
උදවු කරන්නයි. ඒ නිසා  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
ගමන ඉස්සරහට යන ෙකොට අ ෙඳෝනාවල්, ෙනොෙයක් අවලාද, 
ෙනොෙයක් අපවාද ඇෙහන්න පුළුවන්. නමුත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙමොන විධිෙය් අවලාද, අපවාද කවුරු නැඟුවත්, තුෙනන් ෙදකකට 
වැඩි ඡන්දයකින් අය වැය ෙදවන වර කියවීම අපට සම්මත කර 
ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ 
නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා, ජනාධිපති වැය ශීර්ෂය ගත්ෙතොත්, 
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා,- [බාධා කිරීමක්] 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.  
 
ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட) 
(The Hon. Bandula Lal Bandarigoda) 
ඇත්ත වශෙයන්ම කියන්න කැමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි, මට මුලින්ම විනාඩි 20ක කාලයක් තිබුණ බව. ඒක 
විනාඩි 18 දක්වා අඩු වුණා. ඊට පස්ෙසේ විනාඩි 17 දක්වා අඩු වුණා. 
ඊට පස්ෙසේ විනාඩි 13 වුණා. මම හිතන්ෙන්, මට විනාඩි 7ක් වත් 
ලැබිලා නැහැ කියායි. ෙකොෙහොම වුණත් මම ඔබතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, මට කාලය ලබා දීම ගැන. ජනාධිපති වැය 
ශීර්ෂ වියදම් අතර ෙවනස අටසිය දහහත්ෙකෝටි හැත්තෑ එක්ලක්ෂ 
අසුෙදදහස් හාරසියය අසූපහක් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එතරම් බරපතළ ෙවනසක් ජනාධිපති වැය ශීර්ෂ අතර තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා දන්නවා, අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර 
මන්තීවරු එහාට ෙමහාට දඟලනවා. මට නම් ෙපෙනන්ෙන් 
සම්පන්දන් මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙගෞරවනීය, 
සම්භාවනීය විපක්ෂයක් තිෙබන අතෙර්, කහඹිලියා විපක්ෂයකුත් 
තිෙබනවා කියා. අෙප් ගෙම් කථාවක් තිෙබනවා, "කහඹිලියා 
ගෑවුණාම එක තැන ඉන්න බැහැ" කියා. කහඹිලියා විපක්ෂයකුත් 
තිෙබනවා. කහඹිලියා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට අද ෙමොනවා හරි 
ෙදයක් කථා කරන්න වුවමනාව තිෙබනවා මිසක, ආණ්ඩුවට 
ෙකොෙහොම හරි පහර ගහන්න වුවමනාව තිෙබනවා මිසක, සාධනීය 
ෙලස විෙව්චනය කරමින් ෙම් රට ඉස්සරහට ෙගනියන්න පුළුවන් 
දැක්මක් තිෙබන විපක්ෂ කණ්ඩායමක් කියා අපිට ෙම් කණ්ඩායම 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එතුමන්ලාට ධම්ම පදෙය් එන එක 
ගාථාවක් කියා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ධම්ම පදෙය් ෙකෝධ වග්ගෙය් ෙමන්න ෙමෙහම 
සඳහන්ව තිෙබනවා: 

අක්ෙකෝෙධ්න ජිෙන්  ෙකෝධං  -  අසාධුං  සාධුනා ජිෙන් 
ජිෙන් කදරියං දාෙන්න            - සච්ෙච්න    අලිකවාදිනං 

දිනන්න ඕනෑ නම්, ෙමන්න ෙම් කරුණු හතර කහඹිලියා 
විපක්ෂය මතක තියා ගන්න ඕනෑ. අක්ෙකෝෙධ්න ජිෙන් ෙකෝධං, 
ඒ කියන්ෙන්, ෙකෝධ කරන තැනැත්තා ෙකෝධ ෙනොකිරීෙමන් 
දිනන්ෙන්ය. අසාධුං සාධුනා ජිෙන්; අසත්පුරුෂයා සත්පුරුෂකමින් 
දිනන්ෙන්ය. ජිෙන් කදරියං දාෙන්න; මසුරු තැනැත්තා දන්දීෙමන් 
දිනන්ෙන්ය. සච්ෙච්න අලිකවාදිනං; ෙබොරු කියන්නා සත ෙයන් 
දිනන්ෙන්ය. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා. 

ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 

[අ.භා. 5.27] 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටියදී 

කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, 
ඔබතුමාත්, මමත් එකම දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන එකම 
ආසනෙය් පදිංචි ෙදෙදෙනක් නිසා. තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් 
ඉන්න අවස්ථාෙව් මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
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මම ෙබොෙහොම සතුටට පත් වුණා. ඇත්ෙතන්ම ඊෙය් අය වැය 
ෙදවන වර කියවීෙම්දී ඡන්දය පකාශ කිරීම සිදු වුණ ආකාරය 
බලන ෙකොට, ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක එකට 
එකතු ෙවලා අය වැය ෙදවන වර කියවීම සඳහා ඡන්දය ෙදන 
ගමන්ම ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට ඊෙය් දවස එක් වුණා. ෙමොකද, 
විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂෙය් විෙශේෂෙයන්ම මුස්ලිම්, දවිඩ 
ගරු මන්තීවරුන් එක ෙලස ෙම් ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය පාවිච්චි 
කිරීම තුළ ෙම් රෙට් දැඩි ස්ථාවරභාවයක් ඇති වී තිෙබන බව ඊෙය් 
සවස අපට දැක ගන්න ලැබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමහර මන්තීවරු අදහස් 
දක්වන අවස්ථාෙව්දී අල්ලස් ෙකොමිසම ගැන, FCID එක ගැන, 
රහස් ෙපොලීසිය ගැන, ෙනොෙයකුත් රාජ  ආයතන ගැන 
ෙනොෙයකුත් විෙව්චනයන් ඉදිරිපත් කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, "මෙග් ළඟ ෆයිල් තිෙබනවා. මම ඒවාට දඬුවම් 
දුන්ෙන් නැහැ. මම ඒ වරද කරලා තිෙබනවා" කියා අපි ෙනොෙවයි, 
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි ඒක කිව්ෙව්. හැබැයි, 
දැන් ඒ ෙහොරු ටික නැවත ළං කර ෙගන ඉන්නවා. අපි නීතිය 
හරියට කියාත්මක කරන්න යනෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන් අඬනවා, 
කඳුළු ෙහළනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ඡන්දය පකාශ කරන 
ෙව්ලාෙව්දී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය යුතු ෙකෙනක් තමයි හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැත්ෙත් පරාජය 
බාර අරෙගන හමාර නිසායි. එතුමාට හිෙතන්න ඇති ඊෙය් ආවා 
නම්, ලජ්ජා ෙවලා තමයි යන්න ෙවන්ෙන් කියා. ෙමොකද තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් ලැෙබන බව එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ඥානය තුළින් 
එතුමා දැන ගන්න ඇති. ඒකයි එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් වාඩි ෙවලා 
තමන්ෙග් ඡන්දය විරුද්ධව පකාශ කරන්නවත් ආෙව් නැත්ෙත්. 
තුෙනන් ෙදකකින් ෙම් අය වැය දිනනවා කියලා එතුමාට දැනිලා 
තිෙබනවා. ෙහට ඉපෙදන දරුවා හැරමිටිෙයන් යන කල් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය පමුඛ  සන්ධාන ආණ්ඩුව ඉස්සරහට යනවා කියන ඒ 
පණිවුඩය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබිලා තිෙබනවා.  

මම ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලනය කරන්න ලැබීම පිළිබඳව. ගරු 
අගමැතිතුමා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා මට නාවලපිටිය 
ආසනය ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ, ඉතිහාසෙය් විශාල කාලයක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අහිමි වුණු ආසනයක් මම විශාල ඡන්ද 
සංඛ ාවකින් ජනාධිපතිවරණයත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයත් 
ජයගහණය කරවන්න කටයුතු කළා. එවැනි ජයගහණයක් ලබා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේ මූලාසනෙය් ඉන්න 
ෙවලාෙව් කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම නැවතත් සතුට පකාශ 
කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සමහර 
අය කිව්වා, මුදල් වියදම් කරලා අෙප් ගරු මන්තීවරු 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
කරලා තිෙබන ෙහොරකම් ටිකට ලබන ආත් මයටත් එක්ක හිෙර් 
ඉන්න තිෙබන මිනිස්සු තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා තමන්ෙග් 
කුණු ෙහෝදා ගන්න, කරපු ජරා වැඩ ෙහෝදා ගන්න, මඩ ෙහෝදා 
ගන්න සුද්දවන්තෙයෝ වාෙග් කථා කරන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ලන් 
ෙමතැන වැදි බණ කියනවා. බණ කිය කියා දුම් මැස්ස අත ගානවා. 
ඉදිරි කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ආසන මට්ටමින් ඡන්දය පකාශ 
කරන්න තිබුෙණොත් ෙම් වාෙග් මන්තීවරුන් ෙගදර යවලා තමයි 
අපි පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්ෙන් කියන එක මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
පකාශ කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ආසන 
මට්ටෙමන් ඡන්දය තිබුණා නම් ෙම් සියලු ෙදනාම ෙගදර යනවා. 
ඒකයි ඇත්ත කථාව. සුළු පක්ෂවලටත් සාධාරණය ඉෂ්ට ෙවන 
විධියට, ආසන මට්ටමින් ඡන්ද පවත්වනවා නම් හැම 

ආසනයකටම මන්තීවරෙයක් -නිෙයෝජිතෙයක්- පත් ෙවනවා. ඒක 
අෙප් ආණ්ඩුව තුළ කරන ඉතා වැදගත් කටයුත්තක්ය කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර සිටිනවා.  

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන් ෙම් ෙගෞරවනීය සභාවට ඇවිල්ලා 
ෙබොෙහොම වැදගත් පකාශයක් කළා, "මට තිෙබන සියලු                  
බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරනවා" කියලා. ඉතිහාසෙය් 
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙනොකරපු වැඩක් තමයි එතුමා අද උෙද් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කෙළේ. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය පුරා 
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරු තමන්ෙග් පවුල නඩත්තු කර ගන්න, 
තමන්ට බලය වැඩි කර ගන්න යමක් කළා මිස ජනතාව 
ෙවනුෙවන් කරපු ෙදයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙබොෙහොම වැදගත් 
කාරණයකට සම්බන්ධ වුණා. අපටත් ඒකට සම්මාදම් ෙවන්න 
පුළුවන් වුණා, ඡන්දයක් පකාශ කරලා. 1956 ෙපරළිෙයන් පස්ෙසේ 
එදා බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ලබපු ජයගහණය තුළ  ඒ වාෙග්ම 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා 1977දී ලබපු ජයගහණය තුළ ෙම් 
රෙට් ෙවනසක් ඇති වුණා නම් ඊට වඩා ඉතා පැහැදිලි ෙවනසක් 
ෙම් පාලන කමය තුළ ඇති ෙවයි කියන විශ්වාසය අප තුළ 
තිෙබනවා. ෙම් ජනාධිපතිතුමා ඉතිහාසයට එකතු ෙවනවා.  

කීර්තිමත් ෙද්ශපාලනඥෙයකු හැටියට, රාජ  තාන්තිකෙයකු 
හැටියට, ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා හැටියට අපට නායකත්වය ෙදන 
අගමැතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් ෙගන යන 
සහජීවන ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදකක බලයක් ලබාෙගන, ඒ බලය 
ඉතා සාර්ථකව ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හිත සුව පිණිස ෙයොදලා ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථික, ෙද්ශපාලන සහ අෙනකුත් 
සම්බන්ධකම් වඩාත් වර්ධනය කරන්න අපට අවස්ථාවක් ලැබිලා 
අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවපු ජනතාව ෙවනුෙවන් යමක් 
කරන්න අවස්ථාව ලැෙබයි කියන ඒ විශ්වාසය අපට ඊෙය් ඇති 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අගමැතිතුමා ඒ වාෙග්ම ගරු 
ජනාධිපතිතුමන් රෙට් තිබුණු පධානම ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක 
එකතු කරෙගන විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ඒ සියලු ෙදනාෙග්ත් 
ඡන්දය ලබාෙගන ෙම් යහ පාලනය ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා 
ඊෙය් තුෙනන් ෙදකක කැමැත්ත ලබා ගත්තා. දැන් "ෙපොදු 
විපක්ෂය" කියා කියනවා. ෙපොදු විපක්ෂයක් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන්?  විපක්ෂ නායකතුමා ඡන්දය දුන්ෙන් ආණ්ඩුව 
ජයගහණය කරවන්නයි. ෙකොෙහේද ෙපොදු විපක්ෂයක් තිෙබන්ෙන්? 
කිහිප  ෙදෙනක් එකතු වුණු කල්ලියකුයි තිෙබන්ෙන්. ෙපොදු 
විපක්ෂයක් අද නැහැ. ෙපොදු විපක්ෂය කියාෙගන නමක් හදාෙගන 
හිටියාට එතැන කල්ලියකුයි තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් බඩ පුරවා 
ගත්තු, ෙම් රෙට් ධනස්කන්ධය විනාශ කරපු, රෙට් මහජන 
ෙද්ෙපොළ විනාශ කරපු, මං ෙකොල්ලකාරයන්ෙග් කණ්ඩායමක් 
තමයි එතැන ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් 
ආසන නිෙයෝජනය කරපු ඒ හිටපු ඇමතිවරු කරපු ෙද්වල් අපි 
ෙහොඳට දන්නවා. ඒ ෙගොල්ෙලොත් එක්ක ෙද්ශපාලනය කරපු අය 
හැටියට අපිට තිත්ත ෙවලා තමයි අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 
එකතු වුෙණ්.  

එදා නාවලපිටිය ආසනෙය් ෙද්ශපාලනය කරන්න කාටවත් 
අයිතිය තිබුෙණ් නැහැ; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තිබුෙණත් 
නැහැ; එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබුෙණත් නැහැ. අද මම සියලු 
ෙදනාට ඒ නිදහස ලබා දී තිෙබනවා. ගරු අගමැතිතුමා, 
නාවලපිටිය ආසනෙය් මන්තීවරයා හැටියට, ආසන 
සංවිධායකවරයා හැටියට මා ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය, ඒ වාෙග්ම  
අෙප් කණ්ඩායම් නායක, දිසත්ික් නායක ගරු ලක්ෂ්මන් 
කිරිඇල්ල මැතිතුමා මා ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය අබමල් 
ෙර්ණුවකින්වත් පළුදු ෙනොකර දිගටම නාවලපිටිය ආසනය 
ජයගහණය කරවීමට මා කටයුතු කරනවා. ආසන මට්ටෙමන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ආෙවොත් විපක්ෂෙය් මන්තීතුමා ෙගදර තියලා ආනන්ද 
අලුත්ගමෙග් පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා කියන කාරණයත් මම 
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා. අපි ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය 
ෙද්ශපාලනයක් කරපු පිරිසක්. මම කවදාවත් ෙකොන්තාත් කරලා 
නැහැ. මම පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට හිටියා; පළාත් 
සභාෙව් අවුරුදු 16ක් හිටියා.  මම කිසිම දවසක ෙකොන්තාත් කරලා 
නැහැ; පගා ගහලා නැහැ; ෙවන ෙකොෙහේවත් මඟුල් කරන්න 
ගිහිල්ලා නැහැ.  එෙහම කරපු මිනිස්සු තමයි ෙමතැන ඇවිත් කෑ 
ගහන්ෙන්. අපි කථා කරනෙකොට සභාෙව් ඉන්ෙන් නැහැ. 
නැගිටලා එළියට යනවා. ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් පැටිකිරිය අහ ගන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එක දිස්තික්කෙය් 
මන්තීවරු හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂෙයන් මා ඉවත් කරලා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් 
මැතිතුමාෙග් අක්කා බැඳපු මහත්තයා පළාත් සභාවට ෙගනාව බව. 
අක්කාත් අලුත්ගමෙග්. ඔහු වීරසිංහ අලුත්ගමෙග්. ෙමෙහම 
නෑදෑකම් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? තාත්තා උප්පැන්නයට මට නම 
දීලා තිෙබනවා අලුත්ගමෙග් කියලා. තමුන්නාන්ෙසේට මම තව 
වචනයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. මට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
අයිතියක් තිෙබනවා. 1960දී නාවලපිටිය ආසනෙය් පළමුෙවනි 
සංවිධායකවරයා වුෙණ් නීතිඥ අලුත්ගමෙග් ටියුඩර් කීර්තිනන්දයි. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා 1956දී සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු 
බලෙව්ග එකතු කළා. එතුමාෙග් ඒ බලෙව්ගය බිඳින්න ජාතික 
ෙසේවක සංගමය හදලා එහි පළමු ෙල්කම්වරයා වුෙණ් අලුත්ගමෙග් 
ටියුඩර් කීර්තිනන්ද කියන ෙකනා බව මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව 
කියනවා. එතුමා මෙග් තාත්තාෙග් වැඩිමහල් සෙහෝදරෙයක්. 
එතුමා තමයි 1960දී නාවලපිටිය ආසනෙය් සංවිධායකවරයා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
ෙහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා කාලය ලබා 

ෙදමින් අපට කථා කිරීමට අවසරය ලබා දීම පිළිබඳව මම 
ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා. එදා රාජපක්ෂ මැතිතුමා එක්ක 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවනීය ෙද්ශපාලනයක් අපි කරයි කියලා ෙමතුමා 
නඩයක් හදාෙගන, පවුල නඩත්තු කරමින් කටයුතු කළා. ඒ 
වාෙග්ම නාවලපිටිෙය් රගර් කීඩාංගනයක් හදලා තිෙබනවා. 
නාවලපිටිෙය් ගැහුෙව් football. ෙම් රටටම කීර්තිය ෙගනැත් 
දුන්ෙන් නාවලපිටියයි. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාෙග් ඉල්ලීමට 
අනුව ඒෙක් දැන් රගර් ගහනවා. මහනුවර දිස්තික්කෙය්, 
නාවලපිටිෙය් රගර් ගහන කවුරුවත් ඇත්ෙතත් නැහැ. ඉස්ෙකෝල 
වශෙයන් ගත්ෙතොත් රගර් ෙසල්ලම් කරන්ෙන් කිංස්වුඩ්, ධර්මරාජ, 
Trinity College කියන ඉස්ෙකෝල ටික විතරයි. අද අපට 
ෙවොලිෙබෝල්, පා පන්දු ගහන්න කීඩාංගණ නැහැ. නාවලපිටිය 
කීඩාංගණයට සල්ලි දීලා යන්න ඕනෑ. ජාත න්තර කීඩකෙයෝ 
ඇවිල්ලා ෙසල්ලම් කරනවා. අෙප් අය ගිහින් සල්ලි දීලා බලාෙගන 
ඉන්න ඕනෑ. අෙප් මිනිස්සුන්ට ෙසල්ලම් කරන්න පිට්ටනියක් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම නාවලපිටිය මධ  මහා විද ාලය ශී ලංකා නිදහස ්
පක්ෂ ගුරු සංගමයට දීලා එහි කීඩාංගනෙය් ෙගවල් හතරක් ගහලා 
තිෙබනවා. ළමයි ෙසල්ලම් කරපු පිට්ටනිෙය් තමයි හිටපු කීඩා 
ඇමතිවරයා නිවාස සංකීර්ණය හැදුෙව්; ගුරු ගම්මානය හැදුෙව්. 
මම ෙම් පිළිබඳ ගරු අගමැතිතුමාට දන්වා තිෙබනවා. මම ෙම් ගැන 
පරීක්ෂණයක් ඉල්ලා තිෙබනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ සම්බන්ධෙයන් 
සාධාරණ පරීක්ෂණයක් කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් 

තමුන්නාන්ෙසේ කාලය අවසන් කියලා රතු ලයිට් එක පත්තු 
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ මට පුළුවන් තරමින් ෙහෝ කාලය ලබා 
දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අවසාන වශෙයන් ෙමොන බලෙව්ග ආවත් ෙම් ආණ්ඩුව රැක 
ගැනීම සඳහා, ෙම් ආණ්ඩුව ඉස්සරහට ෙගන යාම සඳහා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අගමැතිතුමා සමඟ අපි ෙකළින් හිටෙගන 
දිවි හිමිෙයන් කටයුතු කරනවා කියන කාරණය  පකාශ කරමින්, 
තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.39] 
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දිනෙය් වැය ශීර්ෂ 

ගණනාවක් සම්බන්ධව ෙයදී තිෙබන විවාදයට ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ පැත්ෙතන් තවත් කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්න මම 
කැමැතියි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!. ගරු කථානායකතුමා  දැන් මූලාසනය  

ගන්නවා ඇති. 
 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්,  ගරු කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and  THE HON. SPEAKER took the Chair. 
 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා සභාපතිත්වය දරන ෙම් 

අවස්ථාෙව්දී මෙග් කථාව ආරම්භ කරන්නට ලැබීම විෙශේෂ 
අවස්ථාවක්, භාග ක්ෙකොට මම සලකනවා. ෙමොකද ඔබතුමා 
මන්තීවරෙයකු හැටියට ෙමන්ම, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
සාධාරණත්වය පිළිබඳව, පාරදෘශ භාවය පිළිබඳව, විවිධාකාර 
සමිති සමාගම් එක්ක, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන එක්ක ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
කටයුතු කරපු පුද්ගලයකු නිසා. ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින නිසාම, මෙග් කථාව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම ආරම්භ කරන්න ඕනෑ  කියලා මා සිතුවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ලැබීමත් එක්ක, පසු 
ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්දී පැවැති ෙලෝක පාර්ලිෙම්න්තු සංසදෙය් 
රැස්වීමට අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරු කණ්ඩායමක් සමඟ 
සහභාගීවීමට මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ ෙලෝක පාර්ලිෙම්න්තු 
සංසදෙය්දී අපට විවිධාකාර ෙපොත්පත් රාශියක් ලබා දුන්නා. ඒ 
සියලුම ෙපොත්පත් මම රැෙගන ආවා. ෙගොඩාක් අය ඒවා දමලාත් 
එනවා. අෙප් කණ්ඩායෙම් අය එෙහම කළා කියලා ෙනොෙවයි  මම 
කියන්ෙන්. ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒවා කියවා ෙගන යනෙකොට, 
"Guidelines for Parliamentary Research Services" කියන ෙම් 
කෘතිය මට හම්බ වුණා. මම ෙම් ෙපොත ටිකක් කිෙයව්වා. ෙම් 

155 156 

[ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යද්දී, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන 
හැම අංශයක්ම වැදගත් ෙවනවා. එහිදී පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන්ෙග් කථාවල පවත්නා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව 
තිෙබන පශ්නයත් අවධානය ෙයොමු කළ යුතු එක්තරා විෙශේෂ 
පැත්තක් ෙවනවා.  මන්තීවරුන්ට අද තිෙබන විවිධාකාර මහජන 
කටයුතු සමඟ ගත්තාම, සමහර කරුණු අධ යනය කිරීමට 
වුවමනාව තිබුණත්, සමහර විට ඒ සඳහා ෙව්ලාවක් නැති 
තත්ත්වයක්  තිෙබනවා. අපට ලබා දුන් ෙපොත්වලින් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට සම්බන්ධව තිබුණු ෙපොත් ෙදක ෙකෙරහි මා 
විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කළා. ඒ ෙපොත් ෙදෙකන් එකක් තමයි, 
මම දැන් ෙපන්වූ ෙපොත. අනික, Oversight Committees ගැන 
තිෙබන ෙපොත. ඒ නිසා මම හිතුවා, ෙම් ෙපොත් පදනම් කරෙගන 
යම් කිසි සාකච්ඡාවක් ඇති කරගන්න ඕනෑ කියලා. මම අවංකවම, 
ෙම් ෙපොත තරමක් කිෙයව්වා. ඊට පසුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් මුණ ගැහිලා ඒ 
ෙගොල්ලන්ටත් ෙම් ෙපොත දුන්නා, ෙම් ෙපොතට අදාළව ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙමොනවා ෙහෝ ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා 
නම් කියන්න, එෙහම නැත්නම්  ෙම් ෙපොෙතන් ගත යුතු ෙද් 
ෙමොකක්ද  කියන්න  කියලා. නමුත් ගරු සභාපතිතුමනි, එයින් පසු 
විශාල කඩා වැටීමකට තමයි මම ලක් වුෙණ්. මම ෙම් ෙපොත 
ඔවුන්ට දීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙද් ෙනොෙවයි සිදු වුෙණ්. 
මම හිතුෙව්, ඒ  නිලධාරි මහත්වරු  ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන කාරණා 
අනුව, ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කිරීමට අවශ  කරන මානසික 
සූදානමකින් සිටිනවාය, ෙමහි තිෙබන කරුණු අනුව කටයුතු 
කරන්න අවශ  වටපිටාවක් ඔවුන්ට තිෙබනවාය කියලායි. නමුත් 
ඔවුන්ෙග් කථාව ඇසුවාට පස්ෙසේ මට දැනුණු ෙද් තමයි, ෙම් ෙපොත 
ෙදන්න කලින් තව පැති ගණනාවකින් එම අංශය දියුණු කිරීම කළ 
යුතුයි කියන එක. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම 2010 වසර ෙවනකම් අවුරුදු දහයක් 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. ඒ ෙවනෙකොට Research Division 
එෙක් සිටිෙය් හතර ෙදනායි. නමුත් දැන් නව ෙදෙනකු ඉන්නවා. 
ඒක ෙහොඳයි. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි Research  සම්බන්ධ ෙම් 
වාර්තාව බැලුවාම ෙපනී යනවා, ෙලෝකෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවල 
සිටින මන්තීවරුන්ෙග් කථාවල ගුණාත්මකභාවය වැඩි කිරීම 
සඳහා, ඒ නිලධාරින්ට අවශ  පුහුණුව හා ඔවුන්ෙග් අධ ාපන 
මට්ටම සම්බන්ධ  විශාල මැදිහත්වීමක් කර තිෙබන බව. 
උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්, “The quality of the employees 
hired will be essential in establishing or expanding a 
successful Parliamentary research service.” යනුෙවන් ෙමහි 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. තව තැනක, "Training is, therefore, 
an important element in the development of a professional 
research service as a way to both strengthen the quality and 
retain employees." යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා. ඒ වාෙග් තවත් 
ෙතොරතුරු රාශියක් ෙම් ෙපොෙත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් වාෙග් 
රටවල තිෙබන පාර්ලිෙම්න්තුවල  පර්ෙය්ෂණ අංශ, පුස්තකාලය, 
IT Section  එක තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැනත් යම් 
අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න ෙම් ෙපොත හරහා මා උත්සාහ කළා. 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක අෙප් රට සංසන්දනය කරන 
එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා ෙවනත් මට්ටමක රටවල් 
නිසා. නමුත් එහි  400කට විතර  අතිවිශාල Research Division 
එකක් තිෙබනවා. ඉන්දියාව වාෙග් ෙලොකු රටක් ගත්ෙතොත්, 
LARRDIS කියලා අතිවිශාල ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් එහි ෙවනම 
තිෙබනවා.  ඒකට IT, Library, Archives, Reference, Research,  
Documentation  and Information Services කියන අංශ ඇතුළත් 
ෙවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැන 
දන්නවා ඇති.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගමැතිතුමාත්  සිටින එක ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම ගැන නිතර 
කථා කරන ෙකෙනකු නිසා. අපි ඉන්දියානු පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගත්ෙතොත්, එහිත් 400කට ආසන්න පමාණයක් ඉන්නවා.  
අගමැතිතුමා ෙගොඩක් කරුණුවලදී උපුටා දක්වන මැෙල්සියාව 
ගත්ෙතොත්, එහි Research Section එක ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් විධියට විතරක් ෙනොෙවයි, එහි නිලධාරින් 
සිය ගණනකට ආසන්න පමාණයකුත් ඉන්නවා. IPU එකට 
ගියාමත් අපි දැක්ෙක් මැෙල්සියාෙවන් ඉදිරිපත් ෙවලා හිටපු ඒ 
IPU Delegation එක University Senate එකක් වාෙග්යි. ඒ 
මන්තීවරුන්ෙග් අධ ාපන සහ වෘත්තීය සුදුසුකම් ගත්තාම, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායමක්ද, නැත්නම් University Senate  
එකක්ද කියලා හිෙතන මට්ටමක් තිබුණා. ඇෙමරිකාව, බිතාන  
ගත්තත් එෙහමයි. බිතාන ෙය් 90 ගණනක් ඉන්නවා. ඉන්දියාව 
සහ මැෙල්සියාව වාෙග් රටක් ගත්තත්, Research Division එක -
පුස්තකාල- පැත්තට විශාල මැදිහත්වීමක් කරලා තිෙබනවා.  

ඒ අදහසත් සමඟ මම අෙප් නිලධාරින් සමඟ කථා කළා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විවිධ තනතුරුවලට අවශ  කරන අධ ාපන 
සුදුසුකම් ෙවනස්. ඒවා සංසන්දනය කරන්න බැහැ. නමුත් අපි 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ, අෙප් Research Division එෙක් දැනට ඉන්න 
නිලධාරින් නවෙදනාම පශ්චාත් උපාධියක් තිෙබන අය වීම ගැන. 
ඔවුන් සියලු ෙදනාම Second Class - Upper Division ෙහෝ First 
Class Degree එකක් තිෙබන අය. ෙමතැන ඉන්න ෙගොඩක් 
මන්තීවරුන් ඒ අයෙගන් ෙලොකු පෙයෝජනයක් ගන්නවා. අපි 
ෙමොන ෙවලාවක යම් ෙදයක් කිව්ෙවොත් ඒ අය "බැහැ" කියන්ෙන් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම වගකීමක් ඇතුව අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් 
වාර්තාවක් ඔවුන් ෙබොෙහෝ විට ලබා ෙදනවා. නමුත් මම දකින 
විධියට ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට තමන්ෙග් හැකියාව, කැපවීම සහ 
උගත්කම මත වෘත්තීයමය වශෙයන් ඉදිරියට යන්න පාරක් තිබිය 
යුතුයි. නැත්නම් ඕනෑම ෙකෙනක් discourage ෙවනවා; 
අෛධර්යයට පත් වනවා. ඉතින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ෙතොත් 
අපි දැකපු ෙදය තමයි, ඉහළම අධ ාපන සුදුසුකම් සහිතව බඳවා 
ගන්නා ෙම් නිලධාරින්ට සහ නිලධාරිනියන්ට විශාම යන්න 
ෙවන්ෙන්ත් ඒ විධියටම බව. ඒ කියන්ෙන්, ඔවුන්ට උසස්වීම් 
පටිපාටියක් හැදිලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව කියන්ෙන්ම කථා 
කරන තැනක්. අපි කථා කරන්ෙන් ෙමතැන විතරක් ෙනොෙවයි 
ෙන්. අපි මන්තීවරුන් වශෙයන් ෙගොඩක් ෙවලාවට රූපවාහිනී 
නාලිකාවලට ගිහිල්ලා කථා කරනවා. එතෙකොට අපි කථා කරන 
දත්ත තමයි සමාජය ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් නිලධාරින්ට අවශ  
පුහුණුව, professional satisfaction එක තිබුෙණ් නැත්නම්, ෙම් 
අතිදක්ෂ නිලධාරින් රුපියල් 50,000ක, රුපියල් 60,000ක 
වැටුපකට රඳවා ගන්න එක ෙලෙහසි ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
වුෙණොත් ඔවුන් අනිවාර්යෙයන්ම ෙවන ෙවන පැතිවලට යන්න 
ෙයොමු ෙවන්න පුළුවන්.  

2010 වර්ෂයට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙකොට මට 
මතකයි, පුස්තකාලෙය් පර්ෙය්ෂණ අංශය සම්බන්ධ ෙවලා 
ෙවන්න ඕනෑ, අපට මාසික, ද්වි මාසික පර්ෙය්ෂණ වාර්තා 
ඉදිරිපත් කළ බව. ආර්ථික දත්ත, සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. 
ඒවා duty list එෙක් තිෙබන ෙද්වල් කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. 
ඒවා මිනිසුන් උවමනාෙවන් වැඩ කරනෙකොට කරන ෙද්වල්. ෙම් 
research guidelines ඔවුන්ට ෙදන්න ගියාට පස්ෙසේ තමයි මට ෙම් 
තත්ත්වය දැන ගන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ෙපොෙත් තිෙබන 
ෙද්වල් කරන්න කලින්, ෙම් Research Section එක පුළුල් විය 
යුතුයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225 ෙදෙනක් ඉන්නවා. 
අපි ෙමොන පක්ෂෙය් වුණත්, අපි රටට වග කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා 
මම ගරු සභාපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පර්ෙය්ෂණ අංශය 
තව පුළුල් කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න 
කියලා. ඒ වාෙග්ම මම අනිවාර්යෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා 
සිටිනවා, ෙම් නිලධාරි මහත්වරුන්ට උසස්වීම් පටිපාටියක්                  
ඇති කරන්න කියලා. මම හිතන විධියට ෙම් හැම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවකම අයට කුඩා තැනින් පටන් අරෙගන ඉහළට 
එන්න අවස්ථාවක්  තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

ෙම් තත්ත්වය තිෙබන්ෙන් Research Section එෙක් පමණක් 
ෙනොෙවන්න පුළුවන්. තවත් ෙම් වාෙග් සැඟවුණු අංශ තිෙබන්න 
පුළුවන්. ඒවාට අදාළ කරන උසස්වීම් පටිපාටියක් හදන්න. 
ඉන්දියාෙව් ගත්ෙතොත් පර්ෙය්ෂණ අංශය ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක්. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, 
පුළුවන් නම් ඔබතුමා ෙම් නිලධාරි මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡාවක් 
කරන්න කියලා. ඔබතුමාට one-on-one කථා කරන්න පුළුවන් 
නම් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒ ෙගොල්ලන් මට  එෙහම ෙදයක් 
කිව්ෙව් නැහැ. නමුත් මම හිතනවා, මා හරහා දැන ගන්නවාට වඩා 
ඔබතුමා ෙකළින්ම ඒ ගැන දැන ගන්න එක වටිනවා කියලා. 
ෙමොකද, එතැන ඉන්ෙන් උගත්, තරුණ උපාධිධාරින් පිරිසක්. ඒ 
ඔක්ෙකෝම අය ලංකාෙව් උපාධි තිෙබන අය. ෙහොඳම ලකුණු 
අරෙගන විශ්වවිද ාලයට ඇතුළත්  වුණු ළමයි. ඒක එකක්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් Research Section එක 
සම්බන්ධෙයන්ම තිෙබන අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. ඒ එක එක 
නිලධාරින් එක එක විෂයයන් ෙබදා ෙගන ඉන්නවා. අධ ාපනය 
කිව්ෙවොත් එක් ෙකෙනක්. විෙද්ශ රැකියා කිව්ෙවොත් එක් 
ෙකෙනක්. හැබැයි මාෙග් දැනීෙම් හැටියට ඔවුන්ට උපෙද්ශක 
කාරක සභාවලට සහභාගි ෙවන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මම හිතන 
හැටියට ඒක අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි.  අඩු ගණෙන් අධ ාපන 
අමාත ාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාවට අධ ාපන විෂයය භාර 
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරිතුමාට එන්න පුළුවන් නම්, එතුමාට ඒෙකනුත් 
යම් කිසි ෙදයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒකට 
පරිපාලන බාධාවක් තිෙබනවාද කියලා. එවැනි, සමහර කුඩා 
ෙද්වල් හදන්න පුළුවන්.  

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැම නිලධාරිෙයකුම පුහුණු වීම වැදගත්. මම 
ඒ ගැන ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. Catering and Housekeeping Department  එෙක් 
ෙසේවක මහත්වරුන් මාස ෙදක තුනක් තිස්ෙසේ ෙපෙනන්න නැති 
වුණාම අපි අහනවා,"ඔයා ෙකොෙහේද ගිෙය්?" කියලා. ඔහු 
කියනවා,"මම Hotel School එෙක් training එකකට ගියා" 
කියලා. Training  එක වැදගත්. සමහර විට දන්න ෙද්වල්ම 
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒෙකන් තව ටිකක් මනස වර්ධනය 
ෙවනවා.  නමුත්  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ෙග් පුහුණුව සඳහා 
ෙමවර Budget  එෙකන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන ෙදකයි. ඉන්ධන වලට ෙවන් කරලා තිෙබනවා රුපියල් 
මිලියන 152ක්. මම ෙම් කියන කාරණා වැරැදියි නම් නිවැරැදි 
කරන්න. රුපියල් මිලියන ෙදකකින් කරන්න පුළුවන් පුහුණුවක් 
ගැන නම් මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

ගරු අගමැතිතුමා J.R. Jayewardene Centre එකට රුපියල් 
මිලියන 50ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.  J.R. Jayewardene Centre 
එක දියුණු කිරීම ෙවනම ෙදයක් ෙවන්න පුළුවන්.  අපි කවුරුත් 
J.R. Jayewardene Centre එකට යන්ෙන් නැහැ.  J.R. 
Jayewardene Centre එක කිව්වාම - එය රජෙය් ආයතනයක් බව 
ඇත්තයි -  ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට හිමි ෙවනම 
අනන තාවක් එහි තිෙබනවා.  එතැනදී  අපට "කාර්ල් මාක්ස්" 
ගැන කථා කරන්න බැහැ ෙන්. ෙමොකද, එතුමා ෙවනම දර්ශනයක් 
මත ෙගොඩනැඟුණු නායකෙයක්. [බාධා කිරීමක්]   නැහැ, නැහැ. මම 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම්කයි. මම කියන්ෙන් ශී ලංකා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශය දියුණු කිරීම ගැනයි.  J.R. 
Jayewardene Centre එක දියුණු කරන්න එපා කියලා මම 
කියන්ෙන් නැහැ ගරු අගමැතිතුමනි. ඔබතුමා ඒ මධ ස්ථානය 
දියුණු කරන්න.  

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
Hon. Member, that is a research centre. There is no 

politics in it.  
 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
But it depends on the Board that you are going to 

appoint for it, Sir.  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
General Sir John Kotelawala Defence University  වා ෙග්. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මම ඒක ගැන විවාදයක් ඇති කර ගන්නවා 

ෙනොෙවයි. මම කියන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුස්තකාලය, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Department of Information Systems and 
Management  එක, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Research Section එක 
දියුණු කරන එකයි, J.R. Jayewardene Centre එක දියුණු කරන 
එකයි ඒ ෙදකම කරන්න කියලායි.  එක ෙදයක් විසින් තව ෙදයක්  
අකර්මන  ෙවන්න ෙදන්න එපා කියන එකයි මා ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටින්ෙන්.  මම මුලින්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,  
ෙමම පර්ෙය්ෂණ අංශය ඇතුළු   වැඩි අවධානයට ලක් ෙනොවන, 
නමුත් වැදගත් ෙසේවයක් කරන අංශවල එම නිලධාරි කණ්ඩායම් 
සමඟ ඔබතුමා one-on-one කථා කරන්න කියලා. එම අංශවල 
නිලධාරි මහත්වරුන් ෙගන්වලා අහන්න,  දුක්ගැනවිලි ෙමොනවාද 
කියලා. ඔබතුමාට රෙට්ම මිනිසුන්ෙග් දුක් ගැනවිලි අහන්න 
පුළුවන් නම්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න මිනිසුන්ෙග් දුක් 
ගැනවිලි අහන්නත් පුළුවන් ෙන්. එෙහම අහලා  ඔවුන්ට ෙමයට 
අදාළව ඉදිරියට යන්න අවශ  කරන පාරක් හදලා ෙදන්න. ඒත් 
එක්කම Research Section  එක පුළුල් කරන්න කියලාත්  මම  
මූලික වශෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අෙනක් කාරණාව ෙම්කයි. අපි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් සිටින නිසාම 
ෙමහි වැඩ කරන නිලධාරින්ෙග්, ෙසේවක මණ්ඩලවල සුබ සාධනය 
ගැනත් කථා කිරීම අත වශ  ෙවනවා. ඔවුනුත් අෙපන් එය 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ  
විධියට අපි රෙට්ම වෘත්තීය සම්ති ගැන කථා කරද්දි, 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ වෘත්තීය සමිති නැති වුණත්, එහි  ෙසේවය කරන 
ෙසේවක මහත්වරුන්ෙග් පශ්න ගැන කථා කිරීම වැදගත් ෙවනවා. ඒ 
අනුව ෙම් ගරු සභාව මන්තණ සභාවක් වශෙයන් ගත්ෙතොත්, අපට 
නිතරම උදවු කරන්න මැදිහත් ෙවන කණ්ඩායම් ගණනාවක් 
සිටිනවා. ඒ තමයි  හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, Department of 
the Co-ordinating Engineer  එක, ෙව්තධාරී ෙදපාර්තෙම්න්තුව. 
ඒ වාෙග් අපට විවිධ අයුරින් උදවු උපකාර කරන නිලධාරි 
මහත්වරුන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම 
ඉහළ නිලධාරින් සම්බන්ධව ෙමම ගරු සභාෙව් කථා කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපට පාර්ලිෙම්න්තු  කාර්ය 
මණ්ඩලෙයන් දුක් ගැනවිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාෙග් staff categorization 
එෙක් C කාණ්ඩෙය් සහ D කාණ්ඩෙය්  සිටින  ෙසේවක මණ්ඩලවල 
තත්ත්වය ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න ඕනෑ. 
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මට එක ෙසේවක මහත්මෙයක් කිව්වා, එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙසේවයට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 1991 වර්ෂ ෙය් කියලා. ගරු 
සභාපතිතුමනි,  එතුමා 1991 වර්ෂෙය් ෙසේවයට බැඳුණාම  වාර්ෂික 
වැටුප් වර්ධකය ෙලස  රුපියල් 185ක්  ලැබිලා තිෙබනවා. එතුමා 
වැටුප් වර්ධකය ෙලස අද වන විට  කීයක් ලබනවා කියලාද 
ඔබතුමන්ලා හිතන්ෙන්? අදත් ලැෙබන්ෙන්  රුපියල් 185යි. ඒ 
කියන්ෙන්, අවුරුදු 25කට පසුවත් වැටුප් වර්ධකය  රුපියල් 185යි.  
සමහර අය ෙම් වන විට විශාම යාමටත් ආසන්නව සිටිනවා.   
ඔවුන්ෙග් service එක අවුරුදු 33ක්, 35ක් පමණ ෙවනවා. ෙමහි 
සමහර ෙසේවාවන්වල නීතිඥයන් පවා ෙසේවය කරනවා. 
ඒෙගොල් ලන්ට වයස අවුරුදු 60න් පසුව විශාම ගිහිල්ලා private 
law firm එකක් වුණත් කරෙගන යන්න පුළුවන්. නමුත් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් C ෙශේණිෙය් හරි  D ෙශේණිෙය් හරි ෙසේවය 
කරන ෙසේවක මහත්වරුන්ට ගිහිල්ලා එෙහම කරන්න හැකියාවක් 
නැහැ.  ඒෙගොල්ලන්ට pension එකක් ලැෙබනවා. Salary  එකට 
allowances  එකතු ෙවලා දැන් සමහර විට රුපියල් 50,000ක 
60,000ක වැටුපක් ලැෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් විශාම 
ගියාම ෙම් ෙමොනවාවත් allowances  නැහැ. විශාම වැටුෙපනුත් 
ලැෙබන්ෙන් සියයට 85යි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, එතෙකොට මුලික වැටුප රුපියල් 22,000ක් 
ලබන ෙසේවකයකු අවුරුදු 35ක් වැඩ කරලා අවුරුද්දකට රුපියල් 
185 ගණෙන් වැටුප් වර්ධක වශෙයන් ඔහු උපයාෙගන තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් 6,475යි. එතෙකොට මූලික  වැටුප රුපියල් 22,000 නම්, 
ෙම් මුදල තමයි එම මූලික වැටුපට  එකතු වන්ෙන්. මෙග් ගණනය 
කිරීම්වල ෙපොඩි ෙපොඩි ෙදෝෂ සිදු වන්න පුළුවන්. එතෙකොට මුළු 
වැටුප රුපියල් 28,000ක් පමණ ෙවනවා. අපි එය රුපියල් 
30,000ක් කියලා කියමු ෙකෝ. රුපියල් 30,000න් සියයට 85ක් 
කීයද? රුපියල් 30,000න් සියයට 85ක් වන්ෙන් රුපියල් 25,500ක් 
පමණ. එතෙකොට මනුෂ යකු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරලා 
අවුරුදු 60න් විශාම යවනවා, රුපියල් 25,000ක පමණ විශාම 
වැටුපක් දීලා. එතෙකොට ඒ මනුෂ යා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ශාප 
කරනවා ෙන්. ෙමය එක් ෙකනකුෙග්, ෙදෙදනකුෙග් පශ්නයක් නම් 
අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. ෙම්ක විශාල පිරිසකෙග් පශ්නයක්. 
ඇත්තටම පුදුමයක් තිෙබනවා. අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ රුපියල් 185ක 
වැටුප් වර්ධකයක් තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 25කටත් වැඩිද 
දන්ෙන් නැහැ. මට කිව්ව ෙසේවක මහත්මයාට ෙන් අවුරුදු 25 අදාළ 
වන්ෙන්. ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුමාෙගනුත්, ගරු 
අගමැතිතුමාෙගනුත් මා ඉල්ලා සිටිනවා, - මුදල් ෙවන් කර 
ගැනීෙම්දී අගමැතිතුමාෙග් දායකත්වය අවශ  වනවා -  ඒ නිලධාරි 
මහත්වරුන්ෙග් වැටුප් වර්ධක වැඩි කරන්න කටයුතු කරන්න 
කියලා. ඒක සාධාරණයි. අපට ෙම් සභාෙව්වත් සාධාරණත්වයක් 
ඇති කරන්න බැරි නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත ෙද්වල් ගැන 
කථා කිරීෙම් ෙත්රුමක් නැහැ.  

අෙනක් කාරණය ෙමයයි. අපි දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සමහර ෙසේවාවන් පහසු කර ගැනීම සඳහා supervisor තනතුරු, 
අධ ක්ෂ තනතුරු, අධීක්ෂක තනතුරු පිහිටුවා තිෙබන බව. ඒක 
වැදගත් ෙවනවා.  සමහරවිට අවස්ථාවන් අනුව ඔබතුමන්ලා එවැනි 
තනතුරු පිහිටුවා තිෙබනවා ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සභාෙව් අෙප් 
මහ ෙල්කම්තුමාට, නිෙයෝජ  මහ ෙල්කම්තුමාට සම්බන්ධීකරණය 
කරන්න අධීක්ෂක තනතුරක් ඇති කරන්න කියලා මීට අවුරුදු 
8කට විතර කලින් ඉදිරිපත් කරපු කැබිනට් පතිකාවක් මා සතුව 
තිෙබනවා.  ෙම් සභාව තමයි වැදගත්ම තැන. නමුත් එම අධීක්ෂක 
තනතුරු තවමත් ඇති කරලා නැහැ. අපි දන්නවා, සමහර අනවශ  
තනතුරු හදා ෙගන තිෙබන බව. ඒ ගැන කියන්න අපි භය වන්ෙන් 
නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාත් අද ෙවනත් වචනවලින් ඒ කාරණය 
කිව්වා. තනතුරු ෙදකක් ගැන එතුමා කිව්වා. මා හිතන හැටියට 
එතුමා කිව්ෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ගැනයි. අපි ඒ ගැන 
ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. අනවශ  තනතුරු හදා ෙගන තිෙබනවා. 
නමුත් අපි negative පැත්තට ගිෙයොත් රණ්ඩු ෙවන්න ෙන් 

ෙවන්ෙන්. ඒක ෙනොෙවයි. කවුරුන් ෙහෝ ෙකනකු දැනට ලබා 
ෙගන තිෙබන ෙදයක් නැති කරන්න අපට අවශ  නැහැ.  

අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, කරුණාකර "B" හා "C" 
ෙශේණිවල අයෙග් වැටුප් වර්ධක ලබා ෙදන්න කියලායි. තවත් 
ෙශේණිවල අයටත් ෙම් ගැටලුව ඇති. ෙම්ක අතිශය විහිළුවක්. මා 
කියන්ෙන් නැහැ, අධීක්ෂක තනතුරු 10ක්, 15ක් ඇති කරන්නය 
කියලා. නායකයන් වැඩි වුණාමත් කරන්න බැහැ. අත වශ තාව 
අනුව අධීක්ෂක තනතුරක්, ෙදකක් ඇති කරන්න. සමහර විට 
ෙකනකු  අහන්න පුළුවන්, "ඒ ෙමොකටද?" කියලා. එෙහම නම් 
අපටත් අහන්න පුළුවන්, "මහ ෙල්කම් තනතුරක් විතරක් තිබුණාම 
මදිද?" කියලා. එෙහම ෙනොෙවයි ෙන්. අපට අවශ යි ෙන්. 
ෙත්ෙරනවා ෙන්. ඕනෑම ෙකෙනක් කැමැතියි, තමන්ට වග කීමක් 
ලැෙබනවාය කියලා ෙපෙනන ෙකොට. ඒ අය ඒ තනතුර ෙවනුෙවන් 
වැඩ කරනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන් සභා ගර්භය සම්බන්ධෙයන් 
ගත්ෙතොත්, ඔබතුමන්ලා කල්පනා කරලා අවශ තාව අනුව එවැනි 
අධීක්ෂක තනතුරක් ෙහෝ තනතුරු ෙදකක් ෙගොඩනඟන්න කියලායි 
අපි ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. කලින් එවපු කැබිනට් පතිකාවකුත් 
තිෙබනවා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවන්න මා කැමැතියි. මා හිතන හැටියට සුනිල් 
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් කිව්වා, අෙප් ෙතොරතුරු පද්ධති හා 
කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව - Department of Information 
Systems and Management - ගැන. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විශාල 
කාර්ය භාරයක් කරනවා. නමුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු 
කරන්ෙන්, ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ෙසේවය ලබා ගන්න කියලායි. 
අපි අද සවස ඔබතුමාත් සහභාගි වුණු Botswana Friendship 
Association එෙක්දී එක ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරයකු කිව්වා, අෙප් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෙවබ් අඩවිය ලංකාෙව්  තිෙබන ෙහොඳම 
ෙවබ් අඩවිවලින් එකක්ය කියා එතුමා අද තමයි දැන ගත්ෙත් 
කියලා. එතුමාෙග් පශ්නයට වඩා අපට ෙපෙනන්ෙන්, අපි ඒ 
පැත්ෙතන් පෙයෝජන ගන්නා පමාණය අඩුයි කියන එකයි. ගරු 
සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් වශෙයන් COPE  එක පැත්ෙතන් 
ගත්ෙතොත්, COPE  එකට විදුලි බල මණ්ඩලය කැඳවනවා නම්, Sri 
Lanka Cricket එක කැඳවනවා නම් මිනිසුන්ෙග් ෙතොරතුරු ලබා 
ගන්න දැන්වීමක් පළ කරන්නවත් ඒකට මුදලක් ෙවන් ෙවලා 
නැහැ. අපි දන්නා ෙද් තමයි අද ජනතාව උනන්දුයි කියන එක.  

ඔබතුමා දන්නවා ෙන්  චීනය ගැන. ඔබතුමා චීනය සමඟ ඉතා 
දිගු කාලීන මිතත්වයක් තිෙබන ෙකෙනක්. ඔබතුමා මට කියා 
තිෙබන විධියට ඔබතුමා 1965දී තමයි චීනයට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. 
චීනය වාෙග් රටක දූෂණ මර්දනෙය්දී ආණ්ඩුෙවන් පවත්වා ෙගන 
යන blogs 35ක් තිෙබනවා. මා එක උදාහරණයක් කියන්නම්, ගරු 
සභාපතිතුමනි. චීන නිලධාරි කණ්ඩායමක් ඇෙමරිකානු පුහුණු 
සංචාරයකට ගිහින් ඇවිල්ලා, චීනෙය් එක්තරා station එකක 
dustbin එකක් වෙග් එකකට ෙපොඩි බෑග් එකක් දාලා යනවා. ඊට 
පස්ෙසේ උෙද් රස්සාවට train එෙක් යන තරුණ නිලධාරිෙයක් 
එතැනට එනවා. ඔහුට ෙප්නවා dustbin එකක අමුතු බෑග් එකක් 
තිෙබනවා. ඔහු ෙකෝච්චිය එනකල් ඉන්න ගමන් ඒක අරෙගන 
බලනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒෙක් තිබුෙණ් යුවාන් 630,000ක 
ලාසේව්ගාස්වල කැසිෙනෝ ගහපු බිල් වාගයක්. චීන ආණ්ඩුෙවන් 
training ගිහිල්ලා ඒ අතර ලාස්ෙව්ගාස්වලටත් ගිහිල්ලා. දැන් ඒ 
බිල් ටික අහුලාගත් නිලධාරිය ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒවා චීනෙය් 
ෙපොලීසියටයි, චීනෙය් CID  එකටයි, අරවා ෙම්වාට ගිහිල්ලා 
පැමිණිලි කරන්න ඔහුට ෙවලාවක් නැහැ. චීන ආණ්ඩුෙවන් හදලා 
තිෙබන anticorruption blogs 35ක් තිෙබනවා. ඒ බිල් ටික scan 
කරලා ඒ වෙග් තැනකට දාන එක තමයි ඔහු කරන්ෙන්. ඒක 
විතරක් ඇති. ඊට පස්ෙසේ වන ෙද් තමයි, ඊට අදාළ ෛනතික 
කියාමාර්ග අරෙගන අර 6ෙදනාම හිෙර්ට නියම වන එක. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

අපි ෙහොඳටම දන්න ෙද් තමයි, social media පිළිබඳව අද 
තරුණ අය ෙගොඩක් උනන්දුයි කියන එක. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
වැඩිහිටි අයත් උනන්දුයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි දන්නවා, ජනවාරි 
8වැනිදා සිදු වුණු ෙද්ශපාලන ෙවනසටත් අන්තර්ජාලය 
සම්බන්ධෙයන් ෙකරුණු කියාවන් විශාල වශෙයන් බලපෑ බව. 
ඉතින්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් COPE එක ගැන, PAC එක ගැන, 
අෙනක් කාරක සභා ගැන, High Posts Committee එක ගැන පවා 
අපට advertisement දාන්න පුළුවන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති එක්තරා 
අවස්ථාවකදී අපි පත් කරන ලද එක්තරා මහ 
ෙකොමසාරිස්වරෙයකුෙග් ෙසේවය High Posts Committee 
එෙකන්ම නතර කළා. අවුරුදු කිහිපයකට කලින් වූ සිදුවීමක් මම 
ෙම් කියන්ෙන්. ඔහු සම්බන්ධ ව පුවත් පත් දැන්වීමක් පළ කළාට 
පසුව ලැබුණු වාර්තා නිසා තමයි එෙහම කරන්න සිදු වුෙණ්. මෙග් 
මතකෙය් හැටියට ඔහු ලංකා බැංකුවට විතරක් රුපියල් මිලියන 
283ක ෙපොලු තියපු ෙකෙනක්. මම එතුමාෙග් නම කියන්න 
යන්ෙන් නැහැ. දැන් එතුමාට අපහාස කරන්න මට වුවමනාවක් 
නැහැ. නමුත් ජනතාවෙගන් තමයි අපට ඒ ෙතොරතුරු හම්බ වුෙණ්. 
එෙහම නැති ෙවන්න අපි "How are you?, ආ.. ෙකොෙහොමද?" 
කියලා යවනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා අපි ඔබතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමන්න ෙම් Information Systems and 
Management Department  එකත්, මහජනතාවත් අතර 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු වැඩිපුර සම්බන්ධ කිරීම ෙවනුෙවන් කළ 
යුතු සහ කළ හැකි පියවර ගන්න කියලා. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙම් 
තනතුරට පත් ෙවලා සිටින නිසාම අපට ෙම් ඉල්ලීම කරන්න 
ෙලෙහසියි. අපි ඉල්ලා සිටිනවා, එවැනි කියාමාර්ගයක් ගන්න 
කියලා. එතෙකොට ෙම්ක දියවන්නාෙවන් ෙවන් වුණාට internet 
එක හරහා ජනතාවත් එක්ක සම්බන්ධය තත්පරයකින් හදන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ලබන අවුරුද්ෙද් ඒක කියාත්මක වීමට අපි ඒ සඳහා අවශ  

පියවර අරෙගන තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. 
 

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි ගරු සභාපතිතුමනි, අවුරුද්දක් කිව්වාම මාස 12ක්ම 

තිෙබන නිසා අපි හිතනවා ඒක ජනවාරි, ෙපබරවාරි මාසවලදීම 
පටන් ගනියි කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් අද 
දිනෙය්දී ගරු ඇමතිවරු කළ කථාවලටත් උත්තර ටිකක් ෙදන්න 
ඕනෑ කියා මා කල්පනා කළා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

5ක කාලයක් තිෙබනවා. 
     

ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
මට ඒ කාලය ඇති ගරු සභාපතිතුමනි. මම දැකපු එකක් තමයි, 

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා සහ ෙබොෙහෝ ඇමතිවරු 
ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය ෙවලාෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් 

නාස්තිකාරී වියදම් ගැන කථා කළා. මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ඇමතිවරු සියලුම 
ෙදනා ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් ශීර්ෂ අඩුවීම පිළිබඳ කාරණය 
තමයි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒක ෙපොඩි මැජික් එකක් තමයි, ඒක අපි 
ආශා කරන එකක්. අපි ඒකට කැමැතියි. මා ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලා සිටිනවා, ඔබතුමා සියලුම ඇමතිවරුන්ට නිෙයෝග කරන්න 
තමන්ෙග් අමාත ාංශවල තමන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන් 
කියා කියන්න කියලා. ෛමතීපාල සිරි ෙසේන කරපු එක වැඩක් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා විතරක් ඒ විධියට කටයුතු කරලා 
හරියන්ෙන් නැහැෙන්. ෙමොකද, මා ෙපෞද්ගලිකවම දන්නවා ෙම් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරන අමාත ාංශයම ඇමති කාමරය හදනවා,  
රුපියල් මිලියන 16ක් ෙවන් කරලා. අපි දන්නවා, සමහර 
ඇමතිවරු කලින් හිටපු කට්ටිය පවත්වාෙගන ගිය ෙමෝර මාළිගා ඒ 
විධියටම පවත්වාෙගන යන බව. අපට ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලැබී 
තිෙබනවා. අමාත ාංශවල ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් නිල 
නිවාසවල. ඒ නිසා මම කියන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
මහත්මයාෙග් ෙහවනැල්ලට cover ෙවලා තමන් කරන ඔක්ෙකෝම 
ෙද්වල් ටික ''ෙෂේප්'' කරගන්න යන්ෙන් නැතුව තමන් ෙමොනවාද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියන්න. මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් 
ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ඇමතිවරු පත්ෙවලා මාසයයි, 
ෙදකයි බව ඇත්ත. ඒ මාස ෙදෙක්දී තමන් කළ වියදම 
පතිශතාත්මකව ෙපන්වන්න. කලින් හිටපු ඇමතිතුමා අවුරුද්දකට 
රුපියල් මිලියන 100ක් වියදම් කළා නම්, ඒක මාස ගණනින් 
ෙබදුවාම ෙපෙනනවා, මාසයකට ෙකොච්චර වියදම් කර තිෙබනවාද 
කියලා. එතෙකොට මාෙසකට රුපියල් මිලියන 8ක් විතර ෙවනවා. 
එතෙකොට මාස ෙදකට කීයද බලන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම  ෙම් 
පසුගිය මාස ෙදකට තමන් ෙකොච්චර වියදම් කර තිෙබනවාද 
කියලා කියන්න. ෙමොකද, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් 
ෙපෞද්ගලික වැඩක් විතරක් ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම්ක ජන වරම. ඒක 
ෙනොකළා නම් එතුමාට අද ඔතන ඉන්න බැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් ෙගොඩක්  ජනාධිපතිවරු තමන්ෙග් 
තනි හයිෙයන් දිනපු අය. අපි ඒක කියන්න ඕනෑ ෙන්. චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට කියන්න පුළුවන්, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
ජනාධිපතිතුමාට කියන්න පුළුවන්, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්මයාට කියන්න පුළුවන් දිනපු පධාන සාධකය ''මම" කියලා. 
නමුත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට එෙහම කියන්න බැහැ. 
එතුමාෙග් කැප කිරීම අගය කරනවා. එතුමාෙග් කැප කිරීම අගය 
කරන අතර, එතුමා වර්තමානෙය් ෙදන සමහර ෙහොඳ ආදර්ශයන් 
අගය කරනවා. එතුමාට කියන්න බැහැ, ''ෙම් ජන වරමක් 
තිෙබනවා; විශාල ජන ෙඝෝෂාවක් තිෙබනවා; ෙමෙහම කරන්න'' 
කියලා. ඒ නිසා අපි නැවත නැවත කියන්ෙන්, ඇමතිවරු 
ෙකොපමණ තමන්ෙග් වියදම් කප්පාදු කර තිෙබනවාද කියා තම 
තමන්ෙග් කාරක සභාවලට කියන්න කියලායි.  

ගරු සභාපතිතුමනි, අද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට විෙව්චන 
එන බව එතුමා සමඟ ඉන්න කණ්ඩායෙම් මන්තීතුමන්ලා දන්නවා.  
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙද්ශපාලන වශෙයන් අද ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නන්නත්තාර වුණා; සම්පූර්ණෙයන්ම නැති 
වුණා. හැබැයි, එක් ෙකෙනක්වත් උත්තර බැන්ෙද් නැහැ. මහින්ද 
රාජපක්ෂ කණ්ඩායම, රාජපක්ෂ මහත්මයා විකුණලා ඡන්දය දිනා 
ගත්තාට, අද රාජපක්ෂලාට විරුද්ධව දවැන්ත ෙචෝදනා එන විට 
කථා කරන්න එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඒ කිසිෙවක් ඇත්ෙත්ත් 
නැහැ. අපි ඒක කිව්වා. ''එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන මළකඳ පාවිච්චි කර 
දියවන්නාවට ෙගොඩ ෙවන්න මිස, ඔහුත් සමඟ, ඔහු ආරක්ෂා 
කරන ගමනකට කවුරුවත් ලැහැස්ති නැහැ'' කියා අපි කිව්වා. ඒ 
නිසා අපි කියන්ෙන් ඒවාට උත්තර ෙදන්න කියලායි.  

අවසාන වශෙයන් මා කියන්ෙන් ෙමයයි, ගරු සභාපතිතුමනි. 
ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අගමැතිතුමාෙග් -ෙදෙදනාෙග්ම- ජන 
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වරෙම් තිෙබන පධානම ෙද් තමයි- ආර්ථිකය දියුණු කරනවාටත් 
වඩා ගරු අගමැතිතුමනි ඔබතුමාට  ඡන්දය දුන්ෙන් දූෂණ, වංචා 
නතර කිරීමට සහ පජාතන්තවාදය ඇති කිරීමටයි. අංක එක එයයි. 
මිනිස්සු බඩු මිල අඩු කරන්න කිව්වා තමයි. නමුත් ඒක අංක එක 
ෙනොෙවයි. ඒක ෙදවනුවට, තුන්වනුවට තිබුෙණ්. අද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද ෙහොරුන්ෙග් සද්දය බලන්න. දූෂිතයන් 
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙව් සිටිනවා කියා අපි දන්නවා. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයයි 

තිෙබන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමා. 

     
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
(மாண் மிகு பிமல் ரத்நாயக்க) 
(The Hon. Bimal Rathnayake) 
ෙහොඳයි, මට විනාඩිය පමාණවත් ගරු සභාපතිතුමනි.  

පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටිය කම්බා ෙහොරු ඔබතුමන්ලාෙග් 
ආණ්ඩුෙව් ඉන්නවා; අපරාධකරුවන් ඉන්නවා; විශ්වවිද ාල 
ශිෂ යන් මරා ෙගන කන්න කථා කළ ඇමතිවරු ඉන්නවා. මට 
නම් දකින විටත් පිළිකුල්. ගරු අගමැතිතුමාට, ගරු 
ජනාධිපතිතුමාට අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙහොරුන්ට ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පන්නලා දඬුවම් ෙදන්න කියලා ෙනොෙවයි අපි 
කියන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් රාජපක්ෂ කල්ලිය රකින යහ පාලන 
කල්ලියක් ඉන්නවා කියලායි. ඔබතුමන්ලාට ෙද්ශපාලන වශෙයන් 
උසාවි,ෙපොලීසි ෙමෙහයවන්න කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. 
හැබැයි, ෙද්ශපාලන නායකත්වයකට political will  එකක් 
තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒක වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලන 
අධිෂ්ඨානයක් තිෙබන්න ඕනෑ දූෂණයට විරුද්ධව දඩුවම් කරන්න. 
නැතිනම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අද ෙහොරු අහනවා ෙමෙහම. ''ආ! 
ඇල්ලුවාද?'' කියලා. ඩුබායිවල ෙඩොලර් මිලියන 667ක 
ෙසොරකමක් ෙසොයා ගත්තාට පසේසේ ඒ දූෂිතයා කියනවා, ''අපට 
අශ්වෙයෝ ඉන්නවා කිව්වා, අපට planes තිෙබනවා කිව්වා. අපට 
ඇපල් වතු තිෙබනවා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඕකත්'' කියලා. 
මිනිස්සු ඒවා පිළිගන්නවා. ඒ ඇයි? ඔබතුමන්ලා අදාළ කරන 
පරීක්ෂණ කියාවලියවත් හරියට කර ගන්ෙන් නැහැ. 
අගාමාත තුමාට, ජනාධිපතිතුමාට රුපියල් මිලියන තුන් හාරසිය 
ගණනක් ෙවන් කර තිෙබන්න පුළුවන්. රුපියල් මිලියන තුන් හාර 
සිය ගණනක් ෙවන් කර තිෙබන අවස්ථාෙව්  රැජිනත් එක්ක විනාඩි 
45ක් කථා කරනවාට වඩා; ෙඩ්විඩ් කැමරන් එක්ක කතා කරනවාට 
වඩා- ෙඩ්විඩ් කැමරන්ලා ෙනොෙවයි, ෙමෙහේ සිටින ශී ලාංකිකයනුයි 
ඡන්දය දුන්ෙන්. - ෙම් දූෂිතයන්ට දඬුවම් කිරීම ෙද්ශපාලන 
අධිෂ්ඨානයක් කර ගන්න කියා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා 
සිටිනවා. ඒක ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් මුදල්වලින් ඔබතුමන්ලා 
කරන්න තිෙබන්ෙන් ඒකයි කියන එක අවධාරණය කරමින්, 
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු චන්දිම ගමෙග් මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක 
කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 6.09] 
 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ස්තුතියි, ගරු සභාපතිතුමනි. 2015 ජනවාරි 8වැනිදා සහ 

අෙගෝස්තු 17වැනිදා බිහි වූ යහ පාලන රජය  ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙය් ඊෙය් දිනෙය් ෙදවැනි වර කියවීෙම්දී, නැවත වරක් රෙට් 
ජනතාව ෙම් ගරු සභාවට පත් කර එවූ ජනතා නිෙයෝජිතයන් 159 
ෙදෙනක් ඒකමතිකව ෙම් අය වැය සම්මත කළා. අද තුන්වැනි වර 
කියවන විවාද අවස්ථාෙව්දී, ශීර්ෂ 22ක් සාකච්ඡා කරන 
අවස්ථාෙව්දී ඉන් කිහිපයක් ගැන අදහස් පළ කරන්නට මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ගරු සභාපතිතුමනි. 

මුලින්ම ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය තුළ ''යහ 
පාලනය'' යන්න වචනෙය් පරිසමාප්තිෙයන්ම ඔප්පු කරමින්, 
ෙද්ශයට ආදර්ශයක් ලබා දී, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් රුපියල් බිලියන 9ක් වූ වියදම රුපියල් බිලියන 2.3ක් 
දක්වා අඩු කර තිබීම පැසසිය යුතු කරුණක් වශෙයන් මා දකිනවා.  

ෙම් අය වැය කථාවලදී විවිධ කරුණු කියැවුණු නිසා මා 
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ 
විෂය ශීර්ෂය සම්බන්ධෙයන්. විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ සමෙය් 
දන්සැල් සංස්කෘතිය අවසන් කිරීම නිසා ජනාධිපති මන්දිරෙය් ජල 
හා විදුලි බිල රුපියල් මිලියන 65කින් පමණ අඩු වී තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම, අරලියගහ මන්දිරෙය් මිදුෙල් මල් ෙපෝච්චි 75,000ක් 
පමණ තිබුණු බව අප දන්නවා. ඒ මල් ෙපෝච්චිවලටත් සෑෙහන ජල 
පමාණයක් ෙයදවීමට සිදු වූ නිසා විශාල මුදලක් වැය වුණා. නමුත්, 
අද ඒ මුදලත් ඉතිරි වී තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය 
සහ විශ්වාසය උපරිම වශෙයන් ඇති කළ ආණ්ඩුවක්. එම                
නිසා උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් හා අධිකරණ              
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිලධාරින්ෙග් විෙද්ශීය පුහුණුවීම් 
සම්බන්ධෙයන්  විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරලා, ඒ කටයුතු 
කරන්න එම වැය ශීර්ෂය රුපියල් මිලියන 300ක් දක්වා වැඩි කර 
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් ෙකොමිෂන්වලට විෙද්ශීය 
පුහුණුවීම් තහනම් කර තිබුෙණ්.  

ගරු සභාපතිතුමනි, යහ පාලන ආණ්ඩුව ලබා දුන් විෙශේෂ 
ෙපොෙරොන්දුවක් තමයි, දහනව වන ආණ්ඩුකම ව වස්ථා 
සංෙශෝධනය මඟින්  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා සව්ාධීනත්වය යළි 
ස්ථාපනය කරනවා කියන එක. ඒ අනුව ඒ ෙකොමිෂන් ස්ථාපනය 
කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි, ඒවාෙය් කියාකාරිත්වයට සහ ඒ 
ෙකොමිෂන් සභා පවත්වා ෙගන යාමට අවශ  මුදල් ලබාදීමටත් ෙම් 
අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඇත්තටම මීට ෙපර ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභා පත් කළා තමයි. හැබැයි, ඒ ෙකොමිෂන් සභා අකිය 
කළා. ඒවා අකිය කරන්න ෙයොදා ගත්ත යන්තණය තමයි පතිපාදන 
කපාහැරීම. රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට රුපියල් මිලියන 
329ක්, ජාතික ෙපොලිස් ෙකොමිසමට රුපියල් මිලියන 47ක්, මුදල් 
ෙකොමිසමට රුපියල් මිලියන 241ක්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට රුපියල් මිලියන 240ක් වශෙයන් 
ෙවන් කර තිෙබනවා.  

අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගැන 
මා යමක් කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් අල්ලස් හා දූෂණ 
සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම පැමිණිලි එන ෙකොට ඒෙක් 
සාමාජිකෙයක් ඉවත් වුණා. ඉවත් ෙවලා ඒ ෙකොමිෂන් සභාව අකිය 
කළා. ඒක අකිය කිරීමත් එක්ක තමයි FCID කියන ආයතනය 
නිර්මාණය කෙළේ. අද වන විට ෙම් FCID එක ගැන කියන ෙකොට 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඇතුළු ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට නිකම් 
ගැරඬියාට භූමිෙතල් ගහනවා වාෙගයි. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 
යට ෙත් ඉඳෙගන තමයි එතුමන්ලා අද ෙම් FCID එක ගැන කථා 
කරන්ෙන්. ෙම් FCID එක ශක්තිමත් කරලා අප බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් ෙම් රෙට් දූෂණ, වංචා නැති කරන්නයි. එතුමන්ලා ඒ ගැන 
සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. 

අෙප් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා, passport කාරණයක් හා 
සම්බන්ධ මන්තීවරෙයක්. ෙම් මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන 
ෙකොට පසු ගිය කාලෙය් එතුමා කිව්ෙව්, "ෙම්වා විෙද්ශීය 
කුමන්තණ, විජාතීය බලෙව්ගවල බළල් අත්" කියායි. හැබැයි, අර 
passports හතෙර් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්,  "මම මානව හිමිකම් 
ෙකොමිසමට යනවා" කියා මාධ යට පකාශයක් කරන්න අද 
එතුමාටත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එදා එතුමන්ලාට මානව හිමිකම් 
නරකයි; අද ෙහොඳයි. හැබැයි, ෙමොනවා වුණත් අප මානව හිමිකම් 
ෙකොමිෂන් සභාව ශක්තිමත් කරලා, එතුමාටත් එහි ෙසේවය 
සලසාගන්න පුළුවන් පසු බිම හදා තිෙබනවා.  

ගරු සභාපතිතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ගැන අෙප් බිමල් 
රත්නායක මන්තිතුමා කථා කළා. අවුරුදු 34කට විතර කලින් 
තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිර්මාණය කෙළේ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව 
අෙප් රජෙයන් -ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය්- කළ 
එකක්. එදා සිට ෙම් දක්වා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සැලකිය යුතු 
පතිසංස්කරණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
පතිසංස්කරණ කටයුතුවලට ෙම් අය වැෙයන් රුපියල් මිලියන 
500ක් ෙවන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  කමිටු කියාත්මක කිරීම 
සඳහා කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොඩනැඟිල්ල ගන්නට යන 
නිසා එය අලුත්වැඩියා කරන්න රුපියල් මිලියන 250ක් ෙවන් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බිමල් රත්නායක මන්තීතුමා කියපු 
පරීක්ෂණ සහ පුහුණු මධ ස්ථානෙය් කටයුතු ගැනත් අප බලන්න 
ඕනෑ. රුපියල් මිලියන 50ක් වැය කරලා ඉදිරිෙය්දී ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන ෙක්න්දය සංවර්ධනය කරලා, ඒ අදාළ පහසුකම් 
සලසන්නත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් දැනට කටයුතු 
කරන අයට උපරිම වශෙයන් තමන්ෙග් ෙසේවය ලබා ෙදන්න 
අවශ  පහසුකම් සලසන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව පිහිෙටව්වාට පසුව තිබුණු ෙලොකුම පශ්නය තමයි 
මැතිවරණ පැවැත්වීම. මැතිවරණ සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් කිසිම 
විෙශේෂයක් තිබුෙණ් නැහැ. අප දන්නවා, ඒ කාලෙය් යම් යම් 
මන්තීවරු මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාෙග් පවුෙල් උදවිය 
රඳවාෙගනයි මැතිවරණ පතිඵල පකාශයට පත් කෙළේ කියා. අප ඒ 
ආයතනය ශක්තිමත් කරලා, ඒ ආයතනය හරහා පසු ගිය අෙගෝස්තු 
17වැනි දා ෙලොකු ෙසේවයක් කළ බව කියන්න කැමැතියි. 

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ  ෙවලාව අවසානයි. කථාව අවසන් 

කරන්න. 

 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு சந்திம கமேக) 
(The Hon. Chandima Gamage) 
ගරු සභාපතිතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම 

පිළිබඳව ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා. 

ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
මීළඟට, ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 

විනාඩි 8ක් තිෙබනවා. 

 
[අ.භා. 6.15] 
 
ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
ගරු සභාපතිතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ගරු 

අගාමාත තුමා පමුඛ ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවත්, ෙකොමිෂන් සභා, 
මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු තවත් ආයතන කීපයක වැය 
ශීර්ෂ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ පිළිබඳව වචන 
කීපයක් කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම සම්බන්ධව පළමුෙවන්ම 
මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත තුමාෙග්ත් සුසංෙයෝගය 
තුළින් ෙම් රෙට් ඇති වුණු ෙවනස 2016 අය වැය තුළින් අර්ථවත් 
කරන්නට ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාට හැකි වුණා. 
පසු ගිය දා ඉදිරිපත් කරපු  අය වැය, ෙදවන වර කියවීම අපි 
තුෙනන් ෙදකක බලයකින් සම්මත කර ගත්තා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද ෙමොන විධියට 
තර්ක විතර්ක ෙගන හැර දැක්වුවත්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ 
ෙකස් පැෙළන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කළත්, අපි ෙම් අය වැය 
ෙදවන වර කියවීෙම් ඡන්දෙයන් ජයගහණය කළා. ඒ වාෙග්ම  
ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළත් ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ෙම් රෙට්  දුක් විඳින 
අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවාය කියන කාරණයත් 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂය ෙමොන විධියට කටයුතු කළත්, හිටපු ජනාධිපතිතුමා අය 
වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැතිව කටයුතු කිරීම 
සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත  ෙවන්න 
ඕනෑ. එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය අද ඉතාමත් පැහැදිලි තීන්දුවක් 
දීලා තිෙබනවා, රනිල් විකමසිංහ - ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
සුසංෙයෝගය තුළින් ෙම් රට ෙගොඩ නඟන්නට  අපි කටයුතු 
කරනවාය කියලා. 

ගරු සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණයත් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මත ෙභ්දයට තුඩු ෙදන 
කරුණුවලදී මහ ජනයාට අවෙබෝධයක් ලබා දීෙමන් ෙතොරව, ඒවා 
කියාත්මක කිරීෙම් පිළිෙවතක් අනුගමනය කිරීම අසාර්ථකයි 
කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඉතා ෙහොඳ 
ෙවනසක් ඇති කරන්නට යන අවස්ථාවලදී  ඊට බලවත් ෙලස 
විරුද්ධ වන අය ඕනෑම සමාජයක ඉන්නවා. ෙම් ර ටට නිදහස් 
අධ ාපනය හඳුන්වා දුන් ආචාර්ය සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර 
මැතිතුමාට වැඳුම් පිදුම් කරන, මල් මාලා දමන, එතුමාෙග් පතිමා 
අඹන අය අද ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඉන්නා බව අපි දන්නවා. ආචාර්ය 
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා රාජ  මන්තණ සභාවට 
පළමුෙවන්ම නිදහස් අධ ාපන පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු 
ෙවලාෙව් එය පරාජයට පත් වුණා. නැවතත්  එය ඉදිරිපත් කරලා 
තමයි සම්මත වුෙණ්. අපි ෙමොන විධියට ෙම් කටයුතු කරන්න 
ලෑස්ති වුණත් අද විපක්ෂය ඒවාට අකුල් ෙහළනවා. හැබැයි, 
බල්ෙලක් බිරුවත් තවලම යනවා වාෙග් අපි ඒ කටයුත්ත 
ඉදිරියටම ෙගනි යනවා. ෙනොෙයක් විධිෙය් ෙවනස්කම් ඇති 
කිරීමට කටයුතු කරද්දි උද්ෙඝෝෂණ කරමින්, ෙනොෙයක් 
විෙරෝධතා පැවැත්වූවත් අපි  ඒවා අකුළා ගන්න ලෑස්ති නැහැ. මහ 
ජනතාව දැනුවත් කරලා, ඒ තුළින් ෙම් රෙට් මුළු මහත් සමාජයටම  
යථාර්ථය ෙපන්වලා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒක තමයි 
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මහත්මා ගාන්ධිතුමාෙග් සංකල්පය තුළින්  අපි දැක්ෙක්. මහත්මා 
ගාන්ධිතුමා එදා බිතාන  අධිරාජ වාදයට විරුද්ධව නිදහස් සටන 
ෙමෙහයවලා ඒ රටට නිදහස ලබා ගත්තාට, ඒ රෙට් මිනිසුන්ෙග් 
සිත් සතන් ෙවනස් කරන්න එතුමාට පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් අවසානෙය් ඉන්දියානුවන් එක්ක පාකිස්තානයත් 
ෙවන්ෙවලා  ඒ රට ෙදකඩ වුණත් අපි එහි යම්කිසි යහපතක් 
දැක්කා. 

ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා අලුත් පතිසංස්කරණ කරමින්, තමන්ෙග් 
රෙට් මිනිසුන්ට යහපත ඉෂ්ට කරන්න ඉංගීසින්ට විරුද්ධව කටයුතු 
කළා. එහිදී එතුමාෙග් අපිකන් ෙකොංගස් පක්ෂයත්  එතුමාට එෙරහි 
වුණා. නමුත් ඒ කාරණා ෙදක ගැනම ෙහොඳට හිතලා, එතුමා මැද 
පිළිෙවෙත් සිටිමින් ඒ කටයුත්ත ඉටු කළා. ඒ වාෙග් තමයි අද  
අපිත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන -  රනිල් විකමසිංහ සුසංෙයෝගය තුළින් 
ෙම් සියල්ල නිවැරැදිව ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන කටයුතු කරන්න ලෑස්ති 
ෙවන්ෙන්. 

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව ගරු 
මන්තීතුමන්ලා ෙනොෙයක් විධිෙය් අර්ථ කථනයන් කළ බව අපි 
දන්නවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමන්ලා ෙනොෙයක් සංඛ ා 
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා.  

අෙප් ගරු අගාමාත තුමා, අගාමාත  කාර්යාලෙය් තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව පවා ෙම් ගරු සභාෙව් කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා අපි 
දැක්කා. 2005 අවුරුද්ෙද් අගාමාත  කාර්යාලය සඳහා වූ වියදම 
රුපියල් මිලියන 611ක්. 2000 අවුරුද්ෙද් ඉඳලා අවුරුද්ෙදන් 
අවුරුද්ද ගත්ෙතොත් රුපියල් මිලියන 26ක්, රුපියල් මිලියන 56ක්, 
රුපියල් මිලියන 79ක්, රුපියල් මිලියන 253ක් සහ රුපියල් 
මිලියන 380ක් වශෙයන් වියදම් කරද්දි 2005 අවුරුද්ෙද් අගාමාත  
කාර්යාලෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 611ක් බවට පත්  ෙවලා 
තිෙබනවා.  

2005 අවුරුද්ෙද් අෙප් රෙට් අගමැති හැටියට හිටිෙය් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමායි. එතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු 
කරද්දි සිදු වුණු ෙද්වල් පිළිබඳව අපි දන්නවා. නමුත් අවුරුදු 
දහයකට පස්ෙසේ 2015 වනෙකොට වියදම රුපියල් මිලියන 549ක් 
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2016 අවුරුද්ෙද් අගාමාත  
කාර්යාලෙය් වියදම රුපියල් මිලියන 486ක් වශෙයන් 
ඇස්ත ෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ෙනොෙයක් භාණ්ඩවල මිල වැඩි 
වුණත්, ෙසේවාවල මිල වැඩි වුණත් අෙප් අගමැතිතුමාෙග් අගාමාත  
කාර්යාලෙය් වියදම් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එදා අපි දැක්කා ජනාධිපතිවරයා 
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල් පමාණය. එය 2000දී රුපියල් මිලියන 
4,063යි. 2002දී රුපියල් මිලියන 316යි. 2003දී රුපියල් මිලියන 
402.51යි. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා ඒක 2010දී රුපියල් මිලියන 
7,869ක් වුණු ආකාරය. නැවතත් ජනාධිපති කාර්යාලය වියදම් 
කරන මුදල් පමාණය 2015දී රුපියල් මිලියන 3,464 දක්වා අඩු 
ෙවලා, 2016දී රුපියල් මිලියන 2,395ට අඩු  ෙවලා තිෙබනවා. ගරු 
සභාපතිතුමනි, ෙමතැනින් අපට පැහැදිලි වනවා-  

 
ගරු සභාපතිතුමා  
(மாண் மிகு தவிசாளர் அவர்கள்) 
(The Hon. Chairman) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 
 

ගරු විෙජ්පාල ෙහට්ටිආරච්චි මහතා 
(மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி) 
(The Hon. Wijepala Hettiarachchi) 
සමා ෙවන්න. ගරු සභාපතිතුමනි, මට තවත් විනාඩියක් ලබා 

ෙදන්න.  

අපට තිෙබනවා, අද තවත් වැය ශීර්ෂ ගණනාවක් ගැන කථා 
කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව. එම ආයතනවල 
නිලධාරින් ඉටු කරන ෙසේවාව පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ 
එක්කම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා, සභානායකතුමා ඇතුළු 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක කාර්යාලය, සභානායක 
කාර්යාලය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඉන් පිටත් ඒ සියලු 
කාර්යාලවල ඉෂ්ට කරන ෙසේවාවන් අපි අගය කරන්න ඕනෑ. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි. මුදල් ෙකොමිසම, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙනොෙයක් අර්බුද මැද 
2015 නිදහස්, සාධාරණ හා පජාතන්තවාදි මැතිවරණයක් 
පවත්වන්න කටයුතු කළා. අපට ජනාධිපතිවරණය වාෙග්ම, 
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය විෙශේෂෙයන්ම සාධාරණව ජයගහණය 
කරන්න පුළුවන් පසු බිම මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සකස් කර 
තිබුණා. නමුත්, කාලයක් ඒ ආයතන ෙනොසලකා හැර තිබුණා. 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට පමාණවත් 
ෙපොලිස් නිලධාරින් හිටිෙය් නැහැ. අද අලුතින් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
50ක් බඳවා ෙගන ඒ කටයුතු විධිමත් කර තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව වාෙග්ම, ෙම් ආයතනත් නිදහස් හා ස්වාධීනව 
කටයුතු කරන්න අවශ  ආයතන. ෙම් ආයතනත් ඉදිරිෙය්දී 
සුරක්ෂිත කර  හෘදය සාක්ෂියට අනුව, සාධරණ හා යුක්ති සහගත 
ෙලස වැඩ කරන්න අවශ  පසු බිම අපි සකස් කරනවා. අපි ඒ 
ෙවනුෙවන් කැප ෙවනවා කියන එකත් සඳහන් කරනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 19වැනිදා ඒ අවශ  ශක්තිය තවදුරටත් ලබා 
දීලා, ඉදිරියට එන 2016 අවුරුද්ෙද්දී ෙසෞභාග වත් යුගයකට මුල 
පුරන්න අවශ  ශක්තිය ෙදන්න කියා හැම ෙදනාටම ආරාධනා 
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
“1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,748,675,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 443,400,000  
 

“1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                           
රු. 443,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
1 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම උපෙල්ඛනෙයහි 

ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

02 වන වැඩසටහන.- සංවර්ධන වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                   
රු. 200,000,000  

 

“1  වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා               
රු. 200,000,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
1 වන ශීර්ෂෙයහි 02 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

2 වන ශීර්ෂය.- අගාමාත  කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 315,100,000  

 

“2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 315,100,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

169 170 



පාර්ලිෙම්න්තුව  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු 171,100,000 

 
“2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             

රු 171,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
2 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

4 වන ශීර්ෂය.- උපරිමාධිකරණවල විනිශච්යකාරවරු  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 105,000,000 

 
“4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 105,000,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.   

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 43,600,000 
 

“4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා           
රු. 43,600,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
4 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

5 වන ශීර්ෂය.- අමාත  මණ්ඩල කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 68,350,000 

 
“5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. රු. 68,350,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 

රු. 14,850,000 
 

“5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා               
රු. 14,850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
ප්රශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
5 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

6 වන ශීර්ෂය.- රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 140,700,000 

 
“6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 140,700,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු. 185,150,000 

 
“6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                 

රු. 185,150,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

  
6 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන  
ලදී.   

 
7 වන ශීර්ෂය.- අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 41,250,000 
 

“7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 41,250,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
 

7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                

රු. 450,000   
 
“7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා              

රු. 450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
  

7 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 

 
8 වන ශීර්ෂය.- ජාතික ෙපොලිස ්ෙකොමිෂන් සභාව  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 43,350,000 
 
“8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 43,350,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                    
රු. 850,000 

 
“8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                

රු. 850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
8 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

9 වන ශීර්ෂය.- පරිපාලන අභියාචන විනිශ්චය අධිකාරය   
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 22,200,000 

 

“9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 22,200,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
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01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                    
රු. 850,000 

 

“9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                
රු. රු. 850,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය”  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
9 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 
10 වන ශීර්ෂය.- අල්ලස ්ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන 

ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 229,400,000 

 

“10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 229,400,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,  
රු.  8,200,000 

 
“10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා                   

රු.  8,200,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
10 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

11 වන ශීර්ෂය.- මුදල් ෙකොමිෂන් සභා කාර්යාලය  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 38,800,000 

 

“11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 38,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                  
රු. 203,000,000 

 
“11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා              

රු. 203,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
11 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

12 වන ශීර්ෂය.- ජාතික අධ ාපන ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 36,500,000 

 
“12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 36,500,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                       
රු. 4,650,000 

 
“12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             

රු. 4,650,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
12 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

13 වන ශීර්ෂය.- ශී ලංකා මානව හිමිකම් ෙකොමිෂන් සභාව  
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 168,700,000 

 

“13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 168,700,000ක  මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන  වියදම,                 
රු. 12,400,000 

 

"13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             
රු. 12,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය"  යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 

 
 13 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

16 වන ශීර්ෂය -  පාර්ලිෙම්න්තුව  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,665,350,000 

                 
“16 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 1,665,350,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ 
යුතුය” යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  
 

16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                 
රු. 525,600,000 

 
“16 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා            

රු. 525,600,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
16 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
           

17 වන ශීර්ෂය -  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමාෙග් 
කාර්යාලය  

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 31,200,000 

                 
 “17 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 31,200,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

173 174 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                
රු. 1,400,000 

 

“17 වන ශීර්ෂෙයහි  01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා රු. 
1,400,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
17 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන  වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
                 

18 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමාෙග් කාර්යාලය   

 
01  වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 

රු. 39,850,000 
 

“18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 39,850,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි 
නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                

රු. 1,450,000 
 

“18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා     
රු. 1,450,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
18 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

19 වන ශීර්ෂය.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමාෙග් 
කාර්යාලය 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 87,750,000 

 

“19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 87,750,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,                

රු. 2,100,000 
 

“19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා           
රු. 2,100,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

19 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
20 වන ශීර්ෂය.- මැතිවරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම්  වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 3,570,500,000 

 
“20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 

සඳහා රු. 3,570,500,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.12,000,000 

 

“20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා             
රු. 12,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 
20 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 

උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

21 වන ශීර්ෂය.-  විගණකාධිපති 
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 1,015,000,000 

 

“21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 1,015,000,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම, 
රු.19,800,000 

 

“21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා          
රු. 19,800,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන 
පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

21 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  

 
22 වන ශීර්ෂය.- පරිපාලන කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු 

ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් කාර්යාලය 
 

01 වන වැඩසටහන.- ෙමෙහයුම් වැඩසටහන - පුනරාවර්තන වියදම, 
රු. 13,050,000 

 

“22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
සඳහා රු. 13,050,000ක මුදල  උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” 
යන පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, පුනරාවර්තන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

01 වන වැඩසටහන.-  ෙමෙහ යුම් වැඩසටහන - මූලධන වියදම,              
රු. 350,000 

 

“22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම සඳහා          
රු. 350,000ක මුදල උපෙල්ඛනයට ඇතුළත් කළ යුතුය” යන පශ්නය 
විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.  

 

22 වන ශීර්ෂෙයහි 01 වන වැඩසටහන, මූලධන වියදම 
උපෙල්ඛනෙයහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.  
 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,748,675,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 443,400,000 

 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 443,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02.- அபிவி த்திச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 200,000,000 

 

“தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல க்கான 
பா 200,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  1, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 02, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  2.- பிரதம அைமச்சர் அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 315,100,000  
 

“தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 315,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 171,100,000 
 

“தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 171,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  2, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  4.- மீ யர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 105,000,000  

 

“தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 105,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 43,600,000 
 

“தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 43,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  4, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
  

தைலப்  5.- அைமச்சரைவ அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 68,350,000 

 

“தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 68,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 14,850,000 

 

“தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 14,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  5, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  6.- அரசாங்க ேசைவ ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 140,700,000 

 
“தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 140,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 185,150,000 
 

“தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 185,150,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  6, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  7.- நீதிச்ேசைவ ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 41,250,000  
 

“தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 41,250,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 450,000 
 

“தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  7, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
தைலப்  8.- ேதசிய ெபா ஸ் ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 43,350,000  
 

“தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 43,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 850,000 

 

“தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  8, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  9.- நி வாக ேமன் ைறயீட்  நியாயசைப 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 22,200,000  

 

“தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 22,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 850,000 
 

“தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
,  
தைலப்  9, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  10.- இலஞ்சம் அல்ல  ஊழல்கள் பற்றிய 

சார்த் தல்கைளப்  லனாய்  ெசய்வதற்கான ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 229,400,000 

 
“தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 229,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 8,200,000 

 

“தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 8,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  10, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  11.- நிதி ஆைணக்கு  அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 38,800,000  

 
“தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 

பா 38,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

  
தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 203,000,000 

 

“தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 203,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  11, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  12.- ேதசிய கல்வி ஆைணக்கு  
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 36,500,000  

 

“தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 36,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 4,650,000 

 

“தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  
பா 4,650,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  12, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  13.- இலங்ைக மனித உாிைமகள் ஆைணக்கு  

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 168,700,000 
 

“தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 168,700,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,400,000 

 
“தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான  

பா 12,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 

 
தைலப்  13, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  16.- பாரா மன்றம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,665,350,000 
  

“தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,665,350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 525,600,000 

 

“தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 525,600,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  16, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  17.- பாரா மன்றச் சைப தல்வாின் அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 31,200,000 

 

“தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 31,200,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,400,000 
 

“தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,400,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  17, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  18.- பாரா மன்ற பிரதம அரசாங்க ெகாறடாவின் 

அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 39,850,000 

 

“தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 39,850,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 1,450,000 
 

“தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 1,450,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  18, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  19.- பாரா மன்ற எதிர்க்கட்சித் தைலவர் அ வலகம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 87,750,000 

 

“தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 87,750,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 2,100,000 

  

“தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 2,100,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  19, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
   

தைலப்  20.- ேதர்தல்கள் திைணக்களம் 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 3,570,500,000 

 

“தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 3,570,500,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 12,000,000 

 

“தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 12,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  

தைலப்  20, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  
அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
தைலப்  21.- கணக்காய்வாளர் நாயகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  
மீண் வ ஞ் ெசல  பா 1,015,000,000  

 

“தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 1,015,000,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 

ெசல  பா 19,800,000 
 

“தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 19,800,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக” எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
 
தைலப்  21, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

தைலப்  22.- நி வாகத் க்கான பாரா மன்ற ஆைணயாளர் 
அ வலகம் 

 
நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் -  

மீண் வ ஞ் ெசல  பா 13,050,000 
 

“தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல க்கான 
பா 13,050,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் 

வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, மீண் வ ஞ் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
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நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01.- ெசயல் ைறச் ெசயற்பா கள் - லதனச் 
ெசல  பா 350,000 

 

“தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல க்கான 
பா 350,000 அட்டவைணயிற் ேசர்க்கப்ப மாக”  எ ம் வினா 

வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
  
தைலப்  22, நிகழ்ச்சித்திட்டம் 01, லதனச் ெசல  

அட்டவைணயின் பகுதியாக இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
 

 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,748,675,000, for Head 1, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 443,400,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 443,400,000, for Head 1, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  
Head 1, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

Programme 02.- Development Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 200,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 200,000,000, for Head 1, 
Programme 02, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 1, Programme 02, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

 
HEAD 2.- OFFICE OF THE PRIME MINISTER 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 315,100,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 315,100,000, for Head 2, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 2, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

 
Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 

Rs. 171,100,000 
 

Question, "That the sum of Rs. 171,100,000, for Head 2, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 2, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

 
HEAD 4.- JUDGES OF THE SUPERIOR COURTS 

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure,                  
Rs. 105,000,000 

  

Question, "That the sum of Rs. 105,000,000, for Head 4, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 4, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 43,600,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,600,000, for Head 4, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

  
Head 4, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 5.- OFFICE OF THE CABINET OF MINISTERS  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 68,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 68,350,000, for Head 5, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

 

Head 5, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 14,850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 14,850,000, for Head 5, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule "put and agreed to. 

  

Head 5, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 
HEAD 6.- PUBLIC SERVICE COMMISSION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 140,700,000 

 

"That the sum of Rs. 140,700,000, for Head 6, Programme 01, 
Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 6, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 185,150,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 185,150,000, for Head 6, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

  

Head 6, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

 

HEAD 7.- JUDICIAL SERVICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 41,250,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 41,250,000, for Head 7, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to. 

 

Head 7, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule. 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 450,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 450,000, for Head 7, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 
Head 7, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
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HEAD 8.- NATIONAL POLICE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 43,350,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 43,350,000, for Head 8, Programme 
01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 8, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 850,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 8, Programme 01, 

Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  

Head 8, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   
 

 

HEAD 9.- ADMINISTRATIVE APPEALS TRIBUNAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 22,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 22,200,000, for Head 9, Programme 

01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed 
to.  

Head 9, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 850,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 850,000, for Head 9, Programme 01, 
Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 

  

Head 9, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.   

 

 

HEAD 10.- COMMISSION TO INVESTIGATE 
ALLEGATIONS OF BRIBERY OR CORRUPTION  

 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 229,400,000 

 

Question, "That the sum of Rs. 229,400,000, for Head 10, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 10, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 8,200,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 8,200,000, for Head 10, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to. 
  
Head 10, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 

HEAD 11.- OFFICE OF THE FINANCE COMMISSION  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 38,800,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 38,800,000, for Head 11, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 11, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 203,000,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 203,000,000, for Head 11, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 11, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 12.- NATIONAL EDUCATION COMMISSION 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 36,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 36,500,000, for Head 12, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 12, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 4,650,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 4,650,000, for Head 12, Programme 
01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  

 

Head 12, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 13.- HUMAN RIGHTS COMMISSION OF SRI 
LANKA 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 168,700,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 168,700,000, for Head 13, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 13, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 12,400,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 12,400,000, for Head 13, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 13, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 
of the Schedule.  

 

HEAD 16.- PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 1,665,350,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 1,665,350,000, for Head 16, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 

Head 16, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 
part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 525,600,000 

 

Question, "That the sum of  Rs. 525,600,000, for Head 16, 
Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the 
Schedule" put and agreed to.  

 

Head 16, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to 
stand part of the Schedule.  
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HEAD 17.- OFFICE OF THE LEADER OF THE HOUSE OF 
PARLIAMENT 

 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 31,200,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 31,200,000, for Head 17, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 17, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 1,400,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,400,000, for Head 17, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 17, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 

HEAD 18.- OFFICE OF THE CHIEF GOVERNMENT WHIP 
OF  PARLIAMENT 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 

Expenditure, Rs. 39,850,000 
 

Question, "That the sum of  Rs. 39,850,000, for Head 18, 
Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 18, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 1,450,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 1,450,000, for Head 18, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 18, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  

 
HEAD 19.- OFFICE OF THE LEADER OF THE 

OPPOSITION OF  PARLIAMENT 
 

Programme 01.- Operational  Activities - Recurrent 
Expenditure, Rs. 87,750,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 87,750,000, for Head 19, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 19, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  

 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 2,100,000 

 
Question, "That the sum of  Rs. 2,100,000, for Head 19, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 19, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
 

HEAD 20.- DEPARTMENT OF ELECTIONS 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 3,570,500,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 3,570,500,000, for Head 20, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 20, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 12,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 12,000,000, for Head 20, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 20, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   
 
 

HEAD 21.- AUDITOR GENERAL 
 

Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 
Rs. 1,015,000,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 1,015,000,000, for Head 21, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to.  

 
Head 21, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule.  
 

Programme 01.- Operational Activities - Capital Expenditure, 
Rs. 19,800,000 

 
Question, "That the sum of Rs. 19,800,000, for Head 21, 

Programme 01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put 
and agreed to. 

 
Head 21, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.   

 

HEAD 22.- OFFICE OF THE PARLIAMENTARY 
COMMISSIONER FOR ADMINISTRATION 

 
Programme 01.- Operational Activities - Recurrent Expenditure, 

Rs. 13,050,000 
 
Question, "That the sum of Rs. 13,050,000, for Head 22, 

Programme 01, Recurrent Expenditure, be inserted in the Schedule” put 
and agreed to. 

 
Head 22, Programme 01, Recurrent Expenditure, ordered to stand 

part of the Schedule. 
 

 
Programme 01.- Operational  Activities - Capital Expenditure, 

Rs. 350,000 
 
Question, "That the sum of  Rs. 350,000, for Head 22, Programme 

01, Capital Expenditure, be inserted in the Schedule" put and agreed to.  
 
Head 22, Programme 01, Capital Expenditure, ordered to stand part 

of the Schedule.  
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ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
"කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කළ යුතු යයිද, නැවත රැස්වීම 

සඳහා අවසර ගත යුතුය"යිද මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අ. භා. 6.25ට පාර්ලිෙම්න්තුවට පගතිය වාර්තා කරනු පිණිස 

සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් විය. 
කාරක සභාව පගතිය වාර්තා කරයි; නැවත රැස්වීම 2015 

ෙදසැම්බර් 04වන සිකුරාදා.  
 
பி. ப. 6.25 மணிக்கு, கு வின் பாிசீலைன பற்றி அறிவிக்கும் 

ெபா ட்  தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகன்றார்கள். 
கு வின  பாிசீலைன அறிவிக்கப்பட்ட ;  மீண் ம் கூ வ  

2015 சம்பர் 04 ெவள்ளிக்கிழைம. 
 

At 6.25  p.m., the Chairman left the Chair to report the Progress.  
Committee report Progress; to sit again on Friday, 04th December, 

2015. 
 

 ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව යටෙත් ෙයෝජනාව: 
ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග්  වැටුප, 

දීමනා හා විශාම වැටුප් හිමිකම  
அரசியலைமப் ச் சட்டத்தின் கீழான 

தீர்மானம் : ஜனாதிபதிப் பதவிைய வகிக்கும் 
ஆளின் சம்பளம், ெகா ப்பன கள் மற் ம் 

ஓய் திய உாிைம 
RESOLUTION UNDER THE CONSTITUTION:   

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION 
ENTITLEMENT OF THE HOLDERS OF THE OFFICE 

OF PRESIDENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ ජාතික පතිපත්ති 

හා ආර්ථික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් 
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 36 
වැනි ව වස්ථාෙව් (1) වැනි අනු ව වස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග් වැටුප, දීමනා හා විශාම වැටුප් 
හිමිකම ෙයෝජනා සම්මතෙයන් නිශ්චය කළ යුත්ෙත් ය.    

ජනාධිපති ධුරය දරන තැනැත්තාෙග් විශාම වැටුප්  හිමිකම, එම ධුරය දැරීම 
අවසන්  වීමට ෙපරාතුවම ලැබීමට හිමිකම තිබූ වැටුපට සමාන මුදලක් 
වියයුතු බව 1986 මාර්තු මස 04 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත 
කරන ලද ෙයෝජනා සම්මතය මඟින් නිශ්චය කරන ලදී.  

ඊට අනුකූලව, 1988 වර්ෂෙය් සිට ඉදිරියට හිටපු ජනාධිපතිවරයන් වන 
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතාට, ඩි.බී. විෙජ්තුංග මහතාට, හිටපු ජනාධිපති 
ආර්. ෙපේමදාස මහතාෙග් වැන්දඹු බිරිඳ වන ෙහේමා ෙපේමදාස මහත්මියට 
සහ හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට 
ෙගවනු ලැබූ විශාම වැටුප ජනාධිපතිවරයාෙග් වැටුපට සමාන මුදලක් වූ 
මාසයකට රු. 25,000/- ක් විය. 

2006 ෙනොවැම්බර් මස 23 වැනි දින දී අංක 06/2006 දරන රාජ  පරිපාලන 
චක ෙල්ඛය කියාත්මක කිරීම ෙහේතුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනා 
සම්මතයක් මඟින් 2006.07.01 දින සිට බලපවත්වන පරිදි එවකට 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් වැටුප මාසයකට රු. 25,000/- සිට 

රු. 97,500/- දක්වා පතිෙශෝධනය කරන ලදී. අමාත වරයන්ෙග් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් පාරිශමික ෙහෝ දීමනා ද පතිෙශෝධනය 
කරන ලදී. 

අමාත වරයන්ෙග් සහ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් පාරිශමික ෙහෝ 
දීමනා පතිෙශෝධනය කිරීමට සමගාමීව කලින් සිටි අමාත වරයන්ෙග් සහ 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන්ෙග් විශාම වැටුප් ද පතිෙශෝධනය කරන ලදී. 
ජනාධිපතිවරයාෙග් වැටුප පතිෙශෝධනය කිරීමට අනුකූලව හිටපු 
ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියට ෙගවනු 
ලබන විශාම වැටුෙපහි පමණක් කිසිදු පතිෙශෝධනය කිරීමක් සිදු වී 
ෙනොමැත. 

ඉහත කී වැටුප් පතිෙශෝධනෙය්  පතිඵලයන් වශෙයන් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දැනට ෙගවනු ලබන රු. 97,500/-ක මාසික 
විශාම වැටුපට අනුව සලකන විට, මාසයකට රු. 25,000/-ක මාසික විශාම 
වැටුපක් දැනට ලබන හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මහත්මියෙග් විශාම වැටුප් හිමිකෙමහි විෂමතාවයක් පැන නැගී 
ඇත.  

ඉහත සඳහන් විෂමතාවයන් නිවැරදි කිරීම සාධාරණ හා යුක්ති සහගත 
යැයි  අදහස් කරන බැවින්-  

 

(අ) හිටපු ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මියෙග් 
මාසික විශාම වැටුප් හිමිකම රු. 25,000/- සිට රු. 97,500/- දක්වා 
පතිෙශෝධනය කිරීමටත්; 

(ආ) හිටපු ජනාධිපති ආර්. ෙපේමදාස මහතාෙග් වැන්දඹු බිරිඳ වන ෙහේමා 
ෙපේමදාස මහත්මියට රු. 97,500/- ක වැටුෙපන් 2/3 කට සමාන මාසික 
විශාම වැටුපක් ෙගවීමට; 

 සහ 

(ඇ) 2016.01.01 වැනි දින සිට බල පැවැත්ෙවන පරිදි ඉහත සඳහන් විශාම 
වැටුප් හිමිකම් පතිෙශෝධන කියාත්මක කිරීමටත්; 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 36 
වැනි ව වස්ථාෙව් (1) වැනි අනු ව වස්ථාව පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුව 
ෙයෝජනා සම්මත කරයි. 

(අමාත  මණ්ඩලෙය් අනුමතිය දන්වා තිෙබ්.) " 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය 

යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව. ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස 

මහතා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 
சி வர் உாிைமகைளப் பா காத்தல் 

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS  
 

[අ.භා. 6.26] 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිෙයන් දක්වා ඇති ජීවත් වීමට අති 
අයිතිය, රැකවරණයට ඇති අයිතිය, සංවර්ධනයට ඇති අයිතිය, 
සහභාගීත්වයට ඇති අයිතිය යනාදී දරුවකුට නිත  වශෙයන් හිමිවන 
අයිතිවාසිකම් ඔවුන් ෙවතින් ගිලිහී යන ආකාරය වඩාත් ෙඛ්දනීය ෙව්. 

වර්තමානෙය් ෙමවැනි සමාජ සිදුවීම් බහුලව නිරීක්ෂණය වන අතර, බාල 
වයස්කාර දරුවන් වැඩිහිටියන්ෙග් රැකවරණයකින් ෙතොරව අනාරක්ෂිතව 
පසුවීම තුළ ඔවුන්ෙග් ජීවිත අකාලෙය් විනාශ වීම සහ විවිධ අපචාරයන්ට 
ෙගොදුරුවීම් පිළිබඳව වාර්තාවීම් සාෙප්ක්ෂව ඉහළ අගයක් ගනී. 

ගතට නිසි වස්තයක් ෙනොමැතිව, කුසගින්ෙන්, අනාරක්ෂිතව මිනිස් 
වාසෙයන් දුරස්ථ කඳු මුදුනක ලෑලි මඩුවක ජීවත් වුණ බාලවයස්කාර 
ළමුන් හය ෙදෙනක් මාතෙල් මූලස්ථාන ෙපොලීසිෙය් ළමා හා කාන්තා 
කාර්යාංශෙය් නිලධාරින් විසින් 2015 ෙනොවැම්බර් 17 වැනිදා ෙපොලිස් 
භාරයට ගත් බව පුවත් පත් වාර්තාවන්හි පළ විය. 

ෙදමාපිය රැකවරණය අහිමිවීම් සහ විවිධ ආර්ථික හා සමාජයීය විෂමතා 
තුළින් හුදකලා වූ ෙමන්ම විවිධ පීඩාවන් සහ හිංසාවන්ට ෙමන්ම 
ෙනොසලකා හැරීම්වලට ෙගොදුරුවන කුඩා දරුවන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු 
රැස්කිරීම, දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම, අදාළ නිලධාරින් විසින් නිසි පරිදි සිදු 
ෙනොකිරීම සහ එම ෙතොරතුරු පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයා ෙවත වාර්තා වීම 
නිසි පරිදි සිදු ෙනොවන බව ඉහත දැක්වූ සමාජ සිදුවීම් තුළින් නිරීක්ෂණය 
ෙව්. 

එෙහත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සංවිධාන ව හය නිරීක්ෂණෙය්දි 
දරුවන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම සඳහා මුල් ළමා විය සංවර්ධන 
නිලධාරින්, ළමා හිමිකම් පවර්ධන නිලධාරින්, ළමාරක්ෂක අධිකාරිෙය් 
සංවර්ධන නිලධාරින්, පරිවාස නිලධාරින්, උපෙද්ශක සහකාරවරුන් සහ 
වනිතා නිලධාරින් වශෙයන් විෙශේෂිතවම ළමා අයිතිවාසිකම් සුරැකීම 
සම්බන්ධව සෘජුව හා වකව වගකීම් පැවරුණ නිලධාරින් සමූහයක් 
දැනටමත් ෙසේවෙය් ෙයොදවනු ලැබ සිටියි. එෙහත් එෙසේ ෙසේවෙය් ෙයොදවනු 
ලැබ ඇති නිලධාරින් මඟින් ෙමම ෙතොරතුරු කාර්යක්ෂමව හා කාලීනව 
ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසු කමෙව්දයක් හඳුන්වා දීමට  රජය කියා 
කරන්ෙන්ද යන්නත්, ගාම ෙසේවා නිලධාරී කාර්යාල සහ ෙපොලීසිය, 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලය, පාෙද්ශීය ෙසෞඛ  නිලධාරී කාර්යාලය වැනි 
ආයතන එකිෙනක අතර අන්තර් සහෙයෝගිතාවය වර්ධනය කර බහු 
ආංශික පෙව්ශයකට අවස්ථාව ඇති කිරීම ආදියට අවශ  කඩිනම් වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙයදීමත්, එම කියාවලීන් නිසි පරිදි නියාමනය කරන්ෙන්ද 
යන්නත්, ඇගයීම් කියාවලිය තුළ නව තා ඇගයීමක් සිදු වන්ෙන්ද 
යන්නත් අදාළ නිලධාරින් විසින් සිදු කරන්ෙන්ද යන්න පරීක්ෂා කිරීම 
සඳහා කඩිනම් කියා මාර්ගයන් ගත යුතු බවත් ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා 
කර සිටිමි." 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මන්තීතුමා. 

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා එම ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. 

 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන් ෙමම ෙයෝජනාව ෙම් 

අවස්ථාෙව් ෙගන ඒමට අදහස් කෙළේ  පසු ගිය කාලය පුරා - 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්  මූලාසනය 

සඳහා ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,  

ගරු ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon HON. SPEAKER left the Chair, and THE HON. J.M. 
ANANDA KUMARASIRI  took the Chair. 
 

ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිසස් මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ) 
(The Hon. (Dr) Nalinda Jayathissa) 
මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙහේතු වුෙණ් 
පසු ගිය කාලය පුරාම විටින් විට මාධ  මඟින් දරුවන්ට සිදු 
වන අකටයුතුකම්, අපචාර, අපෙයෝජනයන් පිළිබඳව පවෘත්ති 
ගණනාවක් වාර්තා වූ නිසයි. ඔබතුමාට මතක ඇති,  මීට 
අවුරුදු ෙදකකට පමණ කලින් අකුරැස්ස පාෙද්ශීය සභාෙව් 
සභාපතිවරයකු අතින් 14හැවිරිදි දැරියක් අපෙයෝජනයට ලක් 
වුණාට පස්ෙසේ ළමයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන සමාජෙය් 
විශාල ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණ බව. ආන්ෙදෝලනය 
දවසකට, ෙදකකට සීමා ෙවලා දිය ෙවලා ගියා. ඒ වර්ෂෙය්දීම 
තංගල්ෙල් එක්තරා නාගරික මන්තීවරයකු අතින් දහතුන් 
හැවිරිදි දැරියක් දූෂණය වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් 
ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා. ඒ සිද්ධියත් වාෂ්ප ෙවලා ගියා. 
මෑත කාලය ගත්ෙතොත් මීට මාසයකට, එකහමාරකට කලින් 
ෙසේයා සෙදව්මි දැරියෙග් ඝාතනයත් සමඟ නැවතත් 
වරදකාරයන් පිළිබඳව සහ ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව යම් 
සාකච්ඡාවක් සමාජෙය් ඇති වුණත් එයට ගත යුතු කියා 
මාර්ග පිළිබඳව ෙහෝ ඒ පිළිබඳ පුළුල් සංවාදයකින් ෙතොරවම 
ඒකත් වාෂ්ප ෙවලා ගියා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි 
සමාජයක් විධියට මීට වඩා අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි 
කියා විශ්වාස කරන්ෙන්.  ළමයින්ට සිදු වන අකටයුතුකම් 
පිළිබඳව ෙහොයා බලන ෙකොට පධාන වශෙයන් එයට මුල් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දරුවන් අනාරක්ෂිත වීමයි. දරුවන් 
අනාරක්ෂිත ෙවන්ෙන් එක්ෙකෝ ඒ ෙදමාපියන්ෙග් දුප්පත්කම 
නිසා  දරුවන් ෙමරෙට් තබා දරුවන් ජීවත් කරවීම සඳහා 
විෙද්ශ ගතවීෙමනුයි. එෙහම නැත්නම් දරුවන් ජීවත් කරන්න 
විධියක් නැතිව දරුවන් මහ මඟ දමා යාෙමනුයි.  ඒ නිසා 
දුප්පත්කම එෙහම නැත්නම් ආර්ථික විෂමතාව තුරන් 
කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ළමා අකටයුතුකම් සිදු වීෙම් ගැටලුව 
නිට්ටාවටම විසඳන්න බැහැ කියා අපි විශ්වාස කරනවා. 
එෙහමයි කියා ෙමවැනි අකටයුතුකම්, අපචාර, අපෙයෝජනවලට 
ඉඩ දීලා බලාෙගන ඉන්න සමාජයක් හැටියට අපට අයිතියක් 
නැහැ.  
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ඒ නිසාමයි රටක් විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් නීති අණපනත් 
වුවමනා තරම් පමාණයට අනුගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 1924 
ළමයාෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජිනීවා පකාශනය, 1959 මානව 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව පකාශනය, 1976 සිවිල් හා ෙද්ශපාලන 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත න්තර ගිවිසුම, ඒ වර්ෂෙය්ම ආර්ථික 
සමාජයීය හා සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත න්තර ගිවිසුම 
ආදී ගිවිසුම් ගණනාවක් මඟින් කරුණු උකහා ෙගන අපි ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තියක් සම්මත කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ෙකෙසේ නමුත්  වාර්තා වන සිදුවීම්වල අඩුවක් නැහැ. ඒ නිසාම ළමා 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව පුළුල් සංවාදයක් සමාජය තුළ ඇති කරනවා 
නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් නීති ශක්තිමත් කරන්නත්, සමාජය 
දැනුවත් කරන්නත් ෙම් පඥප්ති කියාෙව් ෙයොදවන්නත්, ළමා 
හිමිකම් සම්බන්ධ රාජ  යන්තය බලගැන්වීමත් අත වශ  
කාරණායි. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, ඒ නිසාම තමයි 
දැනටමත් ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් රාජ  ආයතනවල -
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල මට්ටමින්- ෙසේවෙය් ෙයෙදන රජෙය් 
නිලධාරින් අතර විධිමත් සම්බන්ධීකරණයක්, යාන්තණයක් සකස ්
කරලා ෙම් සිදු වන කුඩා ෙහෝ සිදු වීමක් අවම කර ගන්න අපි 
මහන්සි ෙවන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා  කාලයකට පස්ෙසේ අද 
වාෙග් දවසක අපි ළමා කටයුතු පිළිබඳ පාර්ලිෙම්න්තු සංසදය 
නැවත පණගන්වලා එහි සභාපතිනිය විධියට අෙප් ගරු ඇමතිතුමිය 
පත් කර ෙගන තිෙබනවා. එවැනි ෙවලාවක  ඉදිරිපත් කරන ෙම් 
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් රජෙය් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, දරුවන් කියන්ෙන් 
සම්පතක්. දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම, ඔවුන්ට රැකවරණය සැලසීම 
රජෙය් වගකීමක්. ඒ වගකීම පිළිබඳව නැවත වතාවක් මතක් 
කරලා අනාගතෙය්දී ෙමවැනි සිදු වීම් සිදු වීම අවම කර ගන්න, 
වළක්වා ගන්න මැදිහත් වන්නය කියන ෙයෝජනාවයි මම 
කරන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 6.32] 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වත්මන් ආණ්ඩුෙව් ෙත්මා 

පාඨය ෙවලා තිෙබන්ෙන් "ෙහොඳම ෙද් දරුවන්ට" කියන 
කාරණයයි. වචනෙය් පරිසමාප්තාර්ථෙයන්ම ආණ්ඩුව එය කියාවට 
නඟනවාද යන්න සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් තිෙබනවා. වසර 
67කින් පසුවත් මුළු රෙට්ම උතුර- දකුණ, නැ ෙඟනහිර - බටහිර,  
වයඹ - ගිනිෙකොණ, නිරිත - ඊසාන කියන අට දිශාෙව්ම සිටින හය 
හතර ෙනොෙත්ෙරන මල්කැකුළු වාෙග් දරු දැරියන්ට -
විෙශේෂෙයන්ම ෙසේයා සහ විද ා වාෙග් දැරියන් -  දිෙනන් දින ෙම් 
වාෙග් ෙකෙළෙසන්නට සිදු වීම, ඝාතනයට ලක් වන්නට සිදු වීම  
ඉතාමත් බරපතළ ෙඛ්දවාචකයක් විධියට අපි විශ්වාස කරනවා. 
ෙම් තුළින් දරුවන්ෙග් ජීවත් වීෙම් අයිතිය පමණක් ෙනොෙවයි, 
රැකවරණය ෙනොමැතිකමත් ඔප්පු ෙවනවා ෙන්ද කියන එක පශ්න 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා මෑතක සිදු වූ සිදුවීම් ෙදකක් පමණයි. නමුත් 
අපි විශ්වාස කරනවා වාර්තා ෙනොවුණු ෙම් වාෙග් ළමා ඝාතන, 
ළමා අපචාර කාලෙය් වැලිතලාෙවන් වැසී යන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ 
දී තිෙබනවා. නමුත් ඒවා මතු කරලා ඒවාට අදාළ ෙහේතු කරුණු 
කාරණා ෙසොයා බලා අවශ  පිළියම් ෙයොදන්න ෙම් වන තුරුත් 
අසමත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක අපි කියන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කල්පනා කර බැලුෙවොත් 
අද අෙප් තිෙබන අධ ාපන කියාවලියම දරුවන්ෙග්  අයිතිවාසිකම් 
මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කරන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන බව 
ෙපෙනනවා. උෙද් පාන්දර පහට විතර දරුවා අවදි කරනවා. නිදා 
ෙගන ඉන්න දරුවා ඇස් ෙදක පිස දම දමා ෙකොෙහොම හරි මුහුණ 

ෙසෝදා ගන්නවා. ඊළඟට අම්මා නිදිමෙත් ඉන්න දරුවාට ඇඳුම 
අන්දවනවා. ඊළඟට නිදිමෙත්ම දරුවාට ෙමොනවා හරි කවලා වතුර 
ෙබෝතලය අතට දීලා වාහනයට පිටත් කරනවා. වාහනෙය් යද්දිත් 
දරුවා නිදි. ඉස්ෙකෝෙලට යනවා. ඉස්ෙකෝෙලත් දරුවා නිදි. එනවා, 
ෙගදර. ෙගදර ඇවිල්ලාත් දරුවා නිදි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
ෙම් අධ ාපන කමය තුළ අද දරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම 
උල්ලංඝනය කරලා, විනාශ කරලා තිෙබනවා. දරුවාෙග් අයිතිය, 
දරුවාෙග් ළමා වයස, ළමා කාලය දරුවන්ට දිය යුතුය කියන එක 
අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් අවධාරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ දරුවන්ෙග් ආරක්ෂකෙයෝ කවුද කියලා. 
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂකෙයෝ ෙදමව්පිෙයෝ, වැඩිහිටිෙයෝ. වැඩිහිටි  
සෙහෝදර සෙහෝදරියන්, අසල්වැසිෙයෝ, ඥාතිෙයෝ දරුවන්ෙග් 
ආරක්ෂකෙයෝ. ෙමන්න ෙම් සමස්තයට දරුවන්ට ආරක්ෂාව ලබා  
ෙදන්නට බැරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?  

ෙම් පවතින ආර්ථික කියාවලිය තුළ අද මිනිසුන්ට 
ජීවත්ෙවන්නට අමාරුයි. ඉතාමත්ම අමාරු ෙකොන්ෙද්සි මතයි  
ඔවුන් දිවි ගැට  ගහගන්ෙන්. අම්මා, තාත්තා ෙදෙදනාම රජෙය් 
රැකියා  කරනවා නම්,  තමන්ෙග් පවුල ජිවත් කරවන්න ආර්ථික 
කියාවලිෙය් ෙයෙදනවා නම්,   ඔවුන්ට තමන්ෙග් දරුවන් රැක බලා 
ගන්න හැකියාවක්  නැති ෙවනවා. රජෙය්  රැකියාවක් ෙනොකර 
අහිංසක විධියට ජීවත් ෙවන අම්මා, තාත්තා ෙදෙදනාටම කුලී 
වැඩක් ෙහෝ කර දරුවන් ජීවත්කර වන්න සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම 
වුණාම දරුවන්ෙග් රැකවරණය අහිමි ෙවනවා. ඒ දරුෙවෝත්  එක්ක 
ඒ අම්මා තාත්තාට ගත කරන්නට තිෙබන කාලය ඔවුන්ෙගන් 
ගිලිහී යනවා.  ඒකට ෙහේතුව ඒ  අම්මා තාත්තාෙග් වරද ෙනොව, ෙම් 
සමාජ කමෙය් තිෙබන වරදය කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් 
විධියට දරුවන්ට බලවත් අසාධාරණයක් සිද්ධ ෙවනවාය කියා අපි 
විශ්වාස කරනවා.  

රෙට් වැඩ කරන ජනතාවෙගන් සියයට 42ක්  දිනකට ලබන 
ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි කියා පසු ගිය  දවස්වල  ගරු අගමැතිතුමා 
පකාශයක් කළා. නමුත්  ගරු  මුදල් ඇමතිවරයා  ෙමවර කියනවා, 
"වසරකට ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් හාර දහසක්" කියා. පුදුම  
කථාවක්.  එෙහම  හැකියාවක්  තිෙබනවා නම් ෙම් දරුවන්ට  ෙම් 
වාෙග් අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන්  නැහැ කියා  අපි විශ්වාස 
කරනවා.  

යථාර්ථය ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය තුළින් ඇති නැති 
පරතරය බරපතළ ෙලස වැඩි ෙවලා තිෙබනවාය කියා අපි විශ්වාස 
කරනවා. රෙට් ඉහළ ආදායමක් ලබන සියයට 20ක පිරිසකට  
ජාතික ආදායෙමන් සියයට 53.2 ක් යනෙකොට අඩුම ආදායම් 
ලබන සියයට 20ක පිරිසට එන්ෙන් සියයට 0.6යි. අහසට 
ෙපොෙළොව වාෙග් පරතරයක්. එෙහම නම් දරුවන් ජීවත් කර 
වන්න, දරුවන්ට ආරක්ෂාව ෙදන්න අම්මලා තාත්තලා ඇප කැප 
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආර්ථික කමෙය් තිෙබන බරපතළ වැරැද්ද  
ෙම්කට මුල් ෙවලා තිෙබනවා.  

දරුවන් වතුර පිරුණු ෙබ්සම් තුළ, වතුර පිරුණු බැරල් තුළ, 
වතුර පිරුණු  ළිං තුළ, වතුර පිරුණු වළවල් තුළ, බැසයන ඇළ 
ෙදොළවල  වැටී  දරුවන් මැෙරන්ෙන්  ෙවන ෙහේතුවක් නිසා ෙනොව 
අම්මා තාත්තා ෙග් රැකවරණය දරුවන්ට අහිමි ෙවන නිසායි. අම්මා 
තාත්තලාට  රැකවරණය ෙදන්න බැරිව තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඔවුන් 
ජීවන අරගලයක නිරතවන නිසායි. එම නිසා "පය බරවායට 
පිටිකර ෙබෙහත බඳින්නා ෙසේ" වැඩ කරන්ෙන් නැතිව ෙම් පශ්නය 
ෙත්රුම් ෙගන ඒ පශ්නයට  ෙහේතුව ෙසොයා ඒකට උත්තරදීම තුළින්  
තමයි ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්නට පුළුවන්ය කියා අපි විශ්වාස 
කරන්ෙන්. එම නිසා අෙප් රට නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට ෙනොයන 
තාක් කල්, ඒ තුළින් මිනිසුන්ෙග් අඟහිඟකම් ෙනොවිසඳනතාක් 
කල්, ෙම් රෙට් සියල්ල විවෘත කළ ඒ ලිබරල් ආර්ථිකය තවත් පණ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව  

ෙපොවනතාක් කල්, දරුවන්ෙග් අයිතිය, දරුවන්ෙග් සංවර්ධනය 
දරුවන්ෙග් රැකවරණය මුළුමනින්ම වාෂ්ප ෙවලා යනවාය කියා 
අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම්  තත්ත්වය ෙවනස්වීම තුළින් පමණයි  
අපට දරුවන්ෙග් අයිතිය ආරක්ෂා කරන්නට  පුළුවන් වන්ෙන් 
කියන එක  පැහැදිලි කරමින් මම නිහඬ  ෙවනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි පහක් 

තිෙබනවා, කථා කරන්නට.  

 
[අ.භා. 6.39] 
 
ගරු ෙව්ලු කුමාර් මහතා  
(மாண் மிகு ேவ  குமார்)  
(The Hon. Velu Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்ைறய 

சைப ஒத்திைவப் ப் பிேரரைணயில் உைரயாற் வதற்காக எனக்கு 
ேநரத்ைதப் ெபற் த் தந்தைமக்கு உங்க க்கு நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன். அேதேபால, காலத்தின் 

க்கியத் வமாகக் காணப்ப கின்ற சி வர் உாிைம மற் ம் 
சி வர் பா காப் த் ெதாடர்பான இப்பிேரரைணைய 

ன்ைவத்தி க்கின்ற ெகளரவ உ ப்பினர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 
அவர்க க்கும் என் ைடய நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

எங்க க்குத் ெதாி ம், கடந்த காலப் பகுதியிேல இந்த நாட் ல் 
சி வர் உாிைம மற் ம் சி வர் பா காப் த் ெதாடர்பான விடயம் 
பாாியெதா  சவாலாக - க த்தாடலாக அைமந்த . வடக்கில் 
வித்தியா, ெதற்கில் ேசயா என இந்த நாட் ன் ெமாட் க்கள் 
நசுக்கி, எறியப்பட்ட சம்பவங்கள் எங்க க்குத் ெதாி ம். இந்த 
நிகழ் கேளா  சி வர்களின் பா காப் த் ெதாடர்பான பல்ேவ  
விமர்சனங்கள் எ ந்தன. இைவ என் ைடய சக உ ப்பினர் 
குறிப்பிட்ட ேபால, ெவளித்ெதாிந்த ஓாி  சம்பவங்கள் மட் ேம. 
இவ்வா  ெவளிவராத ஆயிரக்கணக்கான சி வர்களின் உாிைம 
மீறல்கள், சி வர்களின் பா காப் த் ெதாடர்பான பிரச்சிைனகள் 
உள்ளன என்பைத நாங்கள் கவனத்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயிேல, இந்த சி வர்கள் ெதாடர்பாக 
பிரேதச மட்டத்தில் இயங்குகின்ற அரச ஊழியர்களின் 
ெசயற்பா கள் எந்த மட்டத்தில் காணப்ப கின்றன? என்பைத 
மீள்பாிசீலைன ெசய்யேவண் ய ஒ  காலகட்டமாக இ  உள்ள  
என்பதைன நான் இந்தச் சைபக்குத்  ெதாிவிக்கின்ேறன்.  

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,  
சி வர்களின  பா காப் , சி வர் உாிைமகள் பற்றிப் 
ேபசுகின்றேபா , இலங்ைகயிேல பிரதானமாக எல்லாப் 
பகுதிகளி ம் இந்தப் பிரச்சிைனகள் இ ந்தா ம், ெப ந்ேதாட்டப் 
பிரேதசங்களி ம்  நகரங்களி ம் ேசாிகளி ேம மிக 
அதிகபட்சமாக இ க்கின்றன என்பதைன நான் இச்சைபயின் 
கவனத் க்குக் ெகாண் வ கிேறன். அந்த வைகயிேல இந்தப் 
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் இ க்கின்ற சி வர்களின  உாிைம, 
பா காப்  ேபான்றன ெதாடர்பான நிைலைம மிக ம் 
கீழ்த்தரமான மட்டத்தி க்கின்ற  என்பதைன நான் இங்கு 
எ த் க்காட்ட ேவண் ம்.  

ஆங்கிேலயர் காலத்திேல ெப ந்ேதாட்டங்களிேல ேவைல 
ெசய்த தாய்மார் தங்கள  குழந்ைதகைள விட் ச்ெசல்வதற்கு 
பா காப் க்காக ஓர் அைற ஒ க்கப்பட்ட . அ  crèche என 
அைழக்கப்பட்ட .  'பிள்ைளக் காம்பரா' எனத் தமிழிேல அ  
குறிக்கப்பட்ட . இந்தக் crèche க்குப் ெபா ப்பாக ஓர் ஊழியர் 
நியமிக்கப்பட் ப்பார். தாய்மார் தங்க ைடய 6 மாத, ஒ  வ ட, 

ஒன்றைர வ டக் குழந்ைதகைள அங்ேக விட் விட்  ேவைலக்குச் 
ெசல்கின்ற ஒ  நிைலைம காணப்பட்ட .  அேத நிைலைமேய 
இன் வைரக்கும் ெதாடர்கின்ற .  அ  ெதாடர்பாக அரச 
தைலயீ கேளா, அரச உத்திேயாகத்தர்கள  தைலயீ கேளா 
இல்ைல. இங்ேக இ க்கின்ற மகளிர் மற் ம் சி வர் விவகார 
அைமச்சிற்குாிய பல்ேவ  மட்டங்களிலான உத்திேயாகத்தர்கள் 
பிரேதச ெசயலகங்களிேல  இ க்கின்றார்கள்.  ஆனால், அந்தப் 
பிரேதச ெசயலகங்களில் இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்களின் எந்த 
ஒ  ெசயற்பா ம் இந்தப் ெப ந்ேதாட்டத் ைறக்குச் 
ெசன்றைடவதில்ைல.   

ேம ம், அங்ேக இ க்கின்ற crèche இல் ஒ  வயதிற்குக் 
குைறந்த பிள்ைளக ம் இ க்கின்றார்கள்; 2-3 வய ப் 
பிள்ைளக ம் இ க்கின்றார்கள். crèche என்ப  குழந்ைதகைளப் 
பராமாிக்கின்ற நிைலயமாக ம்  child development centre ஆக ம் 
அேதேபால ன்பள்ளியாக ம் இ க்கின்ற . ஆனால், 
சகலவற் க்கும் ஒேர அைறயாகேவ அ  காணப்ப கின்ற . அ  
பார்ப்பதற்குப்  பாழைடந்த ஓர் அைறயாக இ க்கும்.  அதிேல 
இந்த 3 மட்டத்திலான குழந்ைதக ம் சி வர்க ம் இ ப்பதைனக் 
காணலாம். ஆகேவ, இந்தப் பிேரரைணயி டாக ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறயிேல இ க்கின்ற சகல சி வர் பராமாிப்  
நிைலயங்கைள ம் - crèche கைள ம்  child development centre 
கைள ம் - இந்த அைமச்சின்கீழ் ெகாண் வந் , பிரேதச 
ெசயலகங்களில்  இ க்கின்ற உத்திேயாகத்தர்க டாக அைவ 
பராமாிக்கப்பட ேவண் ம் என்  மகளிர் மற் ம் சி வர் விவகார 
அைமச்சிடம் நான் ேகாாிக்ைக வி க்க வி ம் கின்ேறன்.  

அேதேபால இந்தக் குழந்ைதகளின் உாிைம, பா காப்  
என்பன ெதாடர்பில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயிேல இன் ெமா  

க்கிய பிரச்சிைன இ க்கின்ற . அதாவ , நா  வ ம் 
உள்ள களிேல ட்  ேவைலக க்காக ம் கைடகளிேல கைட 
ேவைலக க்காக ம் மைலயகத்தில் இ க்கின்ற சி வர்கள் 
ஈ ப த்தப்ப வ  நாம் அறிந்த ஓர் உண்ைமயாகும். ஆனால், 
அ  ெதாடர்பாக அரேசா, உத்திேயாகத்தர்கேளா எந்தவித 
ெசயற்பாட்ைட ம் ேமற்ெகாள்வதில்ைல. அ  ெதாடர்பாக ம் 
உங்க ைடய கவனத்ைதச் ெச த்த ேவண் ெமனக் 
ேகட் க்ெகாண் , சந்தர்ப்பத்திற்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன்.   
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
The next speaker is Hon. A. Aravindh Kumar. You 

have five minutes.  
 

[අ.භා. 6.44] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த நாட் ன் பல்ேவ  பகுதிகளிேல வா ம் சி வர்கைளப் 
பா காக்க ேவண் ய ேதைவ அல்ல  தார்மீகக் கடைம நம் 
அைனவ க்கும் உண்ெடன்பைத எவரா ம் ம க்க யா . 
ஆனால், இன்  இந்த நாட் ேல சி வர் ஷ்பிரேயாகம் என்ப  
மிகச் சர்வசாதாரணமான ஒ  ெசயலாக மாறியி ப்பைத நாங்கள் 
அறியக்கூ யதாக இ க்கின்ற . இன்  சி வர்கள் 
விைளயாட் ப் ெபா ளாக மாற்றப்ப வைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . பா காப்பில்லாத நிைலைம, 
அவர்க க்குப் ேபாதிய கல்வி அறிைவப் கட்ட யாத ஒ  
நிைலைம, அவர்க க்கான உைட, உண  சாியான வைகயிேல 
கிைடக்காத ஒ  நிைலைம எனப் பல்ேவ  விடயங்களிேல 
அவர்கள் பின்தங்கிய நிைலயில் இ ப்பைத நாங்கள் 
பார்க்கிேறாம்.  பல கு ம்பங்களிேல அவ்வா  அவர்க க்குப் 
பா காப்பில்லாத ஒ  நிைலைமயி ப்பைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .  
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[ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා] 
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என  சக உ ப்பினர் ெகளரவ ேவ குமார் அவர்கள் 
கூறியைதப்ேபால, இன்  ேதாட்டப் றங்களிேல crèche என்  
ெசால்லப்ப கின்ற சி வர் பராமாிப்  நிைலயத்தில் பல தரப்பட்ட 
பிள்ைளகள் இ க்கின்றார்கள்; பல வயதி ள்ள பிள்ைளகள் 
இ க்கின்றார்கள்.  ஆனால், இவர்கள் அைனவைர ம் 
பராமாிப்ப  ஒேரெயா  தாதியான அந்த crèche attendant 
மாத்திரேம. அந்தச் சி வர் பராமாிப்  நிைலயத்திேல சி  குழந்ைத 

தல் 4 - 5 வய  வைரயான 25 - 30 பிள்ைளகள் இ க்கிறார்கள். 
ஒ  தாதியினால் அவர்கள் அைனவைர ம் பா காக்க மா? 
என்ற ேகள்விைய எ ப்பினால் நிச்சயமாக இல்ைலெயன்ற 
பதில்தான் கிைடக்கும். ஆகேவ, ேதாட்டப் றங்களி க்கும் 
சி வர் பராமாிப்  நிைலயங்கள் அரசாங்கத்தின் ேநர க் 
கண்காணிப்பின்கீழ் ெகாண் வரப்ப வ  காலத்தின் ேதைவ என 
நான் நிைனக்கின்ேறன். பிள்ைளகேள இந்த நாட் ன் 
ெசாத் க்கள்! அவா்கள்தான் நாட் ன் எதிர்காலத் தைலவர்கள்! 
ஆகேவ, அவர்கைளப் பராமாித்  சாியான வழியிேல அவர்கைளக் 
ெகாண் ெசல்லேவண் ய ஒ  தார்மீக கடைம ம் ெபா ப் ம் 
மக்கள் பிரதிநிதிகள் என்ற வைகயிேல எமக்கு இ க்கின்ற .  

இன்  பல கு ம்பங்களிேல சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் மிக 
ேமாசமாக இடம்ெபற் வ வைத நாங்கள் பத்திாிைக 
வாயிலாக ம் வாெனா  மற் ம் ெதாைலக்காட்சி ஊடாக ம் 
பார்த் , ேகட்  அறியக் கூ யதாக இ க்கின்ற . இதைனயிட்  
நாங்கள் ெப ைமயைடய யா ; தைலகுனிய ேவண் ய ஒ  
நிைலைமயிேல இ க்கின்ேறாம். ஆகேவ, சி வர்கைளப் 
பா காப்பதற்கு நாங்கள் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  
ெசயற்படேவண் ெமன்  நான் இந்தச் சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

இன்  பல தாய்மார் ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப்  
ேமாகத்தினால் இந்த நாட்ைடவிட் ச் ெசல்வைத நாங்கள் 
பார்க்கின்ேறாம். அவர்கள் தம  சி  பிள்ைளகைளத் தங்கள  
உறவினர்களிடேமா அல்ல  பா காவலர்களிடேமா விட் ச் 
ெசல்வைத ம் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
You have only one more minute.  
 
[අ.භා. 6.49] 
 

ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
(மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்) 
(The Hon. A. Aravindh Kumar) 
விேசடமாக, மைலயகப் பகுதிகளிேல உப தரகர்கள் - உப 

கவர்கள் தாய்மா க்குப்  ேபா யான வாக்கு திகைள அளித் , 
ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் ெபற் த்த வதாக அவர்கைள 
வசீகாித் , ேபா யான பிறப் ச் சான்றிதழ்கைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பேதா , ெவளிநாட்  ேவைலவாய்ப் ப் 
பணியகத்ைத ம் ஏமாற்றி, அவர்கைள ெவளிநாட் க்கு 
அ ப்பிைவப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். அவ்வா  
ெவளிநா  ேபாகும் ெபண்கள் இங்ேக தங்க ைடய ட் ேல 
என்ன நடக்கின்ற  என்ப  ெதாியாமல் அங்ேக ெதாழில் 
ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். ஆனால், இங்ேக சி பிள்ைளகள் 
பா காப்பின்றி உறவினர்களிடமி ந் , பா காவலர்களிடமி ந்  
சாியான பராமாிப்  கிைடக்காத நிைலயிேல மிகக் ேகவலமாக, 
ேமாசமாக நடத்தப்ப வைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். 
ெவளிநாட் க்குச் ெசன்றி க்கும் தாய்மார் தங்கள  பிள்ைளகைள 
இங்ேக விட் விட் த்தான்  ெசல்கின்றார்கள். ஆனால், பல 
கு ம்பங்களிேல அவ்வாறான சி  பிள்ைளகள் பிச்ைச எ ப்பவர் 
ைககளிேல சிக்குகிறார்கள்.  அதன்பின் அப்பிள்ைளகைளப் 
பணயப் ெபா ளாக ைவத்  அவர்கள் யாசகம் ெசய்வைத ம் 
நாங்கள் இந்த இடத்திேல சுட் க்காட்ட ேவண் யி க்கிற . நான் 
ஏற்ெகனேவ கூறிய ேபால, சி வர் பராமாிப்  விடயத் க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்கள் இந்த விடயத்திேல தகுந்த 
நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ெமன்  ேகட் க்ெகாண் , 
சந்தர்ப்பமளித்த உங்க க்கு நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம்.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Next, the Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, please. 

You have five minutes.  
 
ගරු විජයකලා මෙහේසව්රන් මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ  
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன் - சி வர் 
அ வல்கள் இராஜாங்க  அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - State Minister of 
Child Affairs) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

எதிர்க்கட்சி உ ப்பினரான மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி நளிந்த 
ஜயதிஸ்ஸ அவர்கள் இப்ப யானெதா  ஒத்திைவப் ப் 
பிேரரைணையக் ெகாண் வந்தி ப்பைத நாங்கள் 
வரேவற்கின்ேறாம். இன்  சி வர் ஷ்பிரேயாகமான  வடக்கு, 
கிழக்கு, மைலயகம் உட்பட நாட் ன் அைனத்  மாவட்டங்களி ம் 
கூ தலாகக் காணப்ப கின்ற .  குறிப்பாக,   வடக்கு, கிழக்கு 
மற் ம் மைலயகப் பகுதிகளில் சி வர் ஷ்பிரேயாகங்கள் 
அதிகாித் க் காணப்ப கின்றன. இந்த அைமச்சுக்குாிய 
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் சைபயிேல இ க்கின்றார். மகளிர் 
மற் ம் சி வர் அ வல்கள் அைமச்ைச நாங்கள் ெபா ப்ேபற்  
இரண்டைர மாதங்கள்தான் ஆகின்றன. கடந்த ப்ப  வ ட 
காலமாக நாட் ேல ேபார் நடந்தி க்கிற . இப்ப ப் 
பார்க்கின்றெபா , அதற்கு ேபா ம் ஒ  காரணமாக 
இ ப்பைதக் காணலாம். ேபார் ந்  இப்ேபா  ஆ  
வ டங்களாகின்றன. கடந்த அரசாங்கம் இதற்குத் தகுந்த 
நடவ க்ைக எதைன ம் ெசய்யவில்ைல. அதாவ , 
சி வர்க க்கான கல்வி, சுகாதாரம், பா காப்  என எ ேம 
உ திப்ப த்தப்படவில்ைல. ஆனால், இந்த அரசாங்கத்தில் 
எங்க ைடய அைமச்சு நீதி அைமச்சுட ம் சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
அைமச்சுட ம் ேசர்ந்  இதற்கான நடவ க்ைககைள 
எ த் வ கின்ற . இதற்கு உதாரணமாக ங்கு தீ  பாடசாைல 
மாணவியான வித்தியாவின் ப ெகாைல மற் ம் ேசயாவின் 
ெகாைல என்பவற்ைறக் குறிப்பிடலாம். அந்த வைகயில், கடந்த 
இரண்  மாதங்களாக நாங்கள் ஒன் கூ  ஆராய்ந்  
வ கின்ேறாம். இரண்  கிழைமக்கு ஒ  தடைவ  கூட்டத்ைதக் 
கூட் வ கின்ேறாம். அந்தக் கூட்டத்தில் எப்ப  இதற்கான 
நடவ க்ைகையத் ாிதமாக எ க்க ெமன்  ஆராயப் 
பட் ள்ள . இ சம்பந்தமாக எங்க ைடய அைமச்சி டாக 
பிரேதச ெசயலகங்க க்கும்  ெபா ஸ் நிைலயங்க க்கும் 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள . வடக்கிேல  சி வர்கைளப் பா காப் 
பதற்காக ெபா ஸ் நிைலயங்களில் சி வர் பா காப் ப் பிாிைவ 
நாங்கள்  திறந்தி க்கின்ேறாம். அேதேபால், கிழக்கிேல 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில்  இந்த மாத இ தியில் அல்ல  
அ த்த மாதத்தில் திறக்க இ க்கின்ேறாம். அத் டன், 
எங்க ைடய மாவட்டங்களில் க த்தரங்குகள் லமாக 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த் ம் நடவ க்ைககைள ம்  
ெசய் வ கின்ேறாம்.  

சி வர் தினம் சர்வேதசம் வ ம் ெகாண்டாடப்பட்ட . 
அந்த மாதம் வ ம் நாங்கள் க த்தரங்குகைள நடத்திேனாம். 
யாழ்ப்பாணம், கிளிெநாச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் மாதந்ேதா ம் 
இ  சம்பந்தமான க த்தரங்குகைள நடத்தி வ கின்ேறாம். 
ஆனால், சி வர்களின் பா காப் ப் பற்றிக் கட்டாயம் 
ெபற்ேறார்தான் விளிப் டன் இ க்க ேவண் ம். அவர்களின் 
ைககளில்தான் சி வர்கள் தங்கியி க்கிறார்கள். அரசாங்கம் 
இதற்கு அரவைணப்பாக - அ சரைணயாக இ க்கும். சி வர் 

ஷ்பிரேயாகங்க க்கு வ ைம ம் ஒ  காரணமாகும். வ ைம 
காரணமாக ெபற்ேறார்கள் ேவைலக்குச் ெசல்வதனால் 
பிள்ைளக டன் கூ தலான ேநரத்ைதச் ெசலவழிக்க யாத 
நிைலேயற்ப கின்ற . அவர்கள் கூ தலான ேநரத்ைதப் 
பிள்ைளக டன் ெசலவழிக்க ேவண் ம்; அவர்கைள  
அரவைணக்க ேவண் ம். அதன் லமாக நாங்கள் அவர்கைளப் 
பா காக்க ம். 
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அத் டன், க்கியமான ஒ  பாாிய பிரச்சிைனயாக 
ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற . இதனால் வ ைம 
கூ கின்ற . இதன் காரணமாக சி வர்கைள ம் ேவைலக்கு 
அமர்த் கின்றார்கள். இ  ஒ  பாாிய ஷ்பிரேயாகமாகும். 
இதைனக் கட் ப்ப த் வதற்கான நடவ க்ைகைய எம  
அைமச்சு அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் லமாக கிராம மட்டத்தில் 
தீவிரமாக எ த் வ கின்ற . இ ந் ம், கு கிய காலத்தில் 
இதைனச் ெசய்ய யா . எதிர்வ ம் காலங்களில் எங்க ைடய 
அைமச்சி டாக நாங்கள் ஒவ்ெவா  மாவட்டத்தி ம் கிராமங்கள் 
ேதா ம் க த்தரங்குகைள நடத் வதன் லம் சி வர்களின் 
பா காப்ைபக் கட்டாயம் உ திப்ப த் ேவாம் என்பைத இந்தச் 
சைபயிேல கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். நன்றி.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
මීළඟට, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර  අමාත තුමිය. ඔබතුමිය  ට 

විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.  
 

[අ.භා. 6.53] 
 

ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා  හා 
ළමා කටයුතු අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara Jayasinghe - Minister 
of Women and Child Affairs) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  මෙග් 

රාජ  අමාත තුමිය ෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා කරන්නට 
ලැබීම ගැන සතුටු ෙවනවා.  අෙප් අමාත ාංශය හරහා ෙම් වන විට 
අපි ආරම්භ කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ගැන ෙකටිෙයන් ෙහෝ   
එතුමිය සඳහන් කළා.  එම නිසා අද  ෙගනැවිත් තිෙබන ෙම්  සභාව 
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ගැන කථා කරනවිට පසු ගිය  අවුරුදු 
ගණනාව තුළම ෙමවැනි සිදුවීම්  ගණනාවක්  සිදුවුණා  අපි දැක්කා. 
මෑතකදී සිදුවූ සිදුවීම් කිහිපයක් ගැන  මට පථමෙයන් කථා කළ 
ගරු මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම මතක් කළා.  

අද දින ෙම් සභාව කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදරිපත් කර 
තිෙබන ගරු මන්තීතුමාත්  වි ෙශේෂෙයන්ම  දැනට  මාස කිහිපයකට 
කලින් සිදු වූ උකුෙවල පෙද්ශෙය් දරුවන් කිහිප ෙදෙනක්  
පිළිබඳව සිද්ධියක් ගැනත් ෙම් ෙයොජනාව තුළ සඳහන් කර 
තිෙබනවා.  

මම ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන් යමක් කිව යුතුයි. ෙමොකද, 
ෙම් පිළිබඳව ෙම් වන විට අෙප් අමාත ාංශය හරහා ගන්න පුළුවන් 
කියා මාර්ග ෙගන තිෙබනවා. අෙප් නිලධාරින් නිරන්තරෙයන් 
ගිහින් ෙම් පවුල පිළිබඳව ෙසොයා බලා,  තිෙබන අඩු පාඩුකම් ගැන 
ඒ මිත්තණිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙම් දරුවන් පවුල් 
තුනකට අයත් දරුවන්. ඒ දරුවන් නවෙදනාම  බලා ගන්ෙන් ෙම් 
මිත්තණියයි. ෙම් දරුවන්ෙග් ෙදමවුපියන් සම්බන්ධ හරි විස්තරයක් 
ෙම් මිත්තණිය කිසි ෙකෙනකුට කියන්ෙන් නැහැ. ඒ පවුල් තුෙන් 
සමහර දරුවන්ෙග් තාත්තලා ඒ පවුල් අත හැර දමලා ගිහින් 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අම්මලා පිට රට ෙසේවයට ගිහින් තිෙබනවා. 
එක පවුලක තාත්තා ෙකෙනක් ෙබොෙහොම කලාතුරකින් ඒ පවුල 
බලන්නට ඇවිල්ලා යන කථාවක් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් 
වාෙග් ළමයි නවෙදෙනකු තමයි ෙම් මිත්තණිය බලා ගන්ෙන්. 
ඇයත් එදිෙනදා කුලී වැඩක් කරලා යමක් හරි හම්බ කර ගන්නා 
ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි ලාභිෙයක්. මම හිතන්ෙන් සමෘද්ධිය 
පැත්ෙතනුත් ඒ අයට අවශ  සහෙයෝගය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 

අය ෙවනුෙවන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ඒ අය ඉන්න ලෑලි ෙගදර සකස් කර දීලා උදවු කරන්නට 
උත්සාහ කළත්, එය කර ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, 
ඒ ඉඩම ආශිතව යම්යම් පශ්න මතුෙවලා තිෙබන නිසා. පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් කාර්යාලය හරහා අවශ  ෙසොයා බැලීම් කරලා ඒ 
සම්බන්ධව වාර්තාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් පශ්නකාරී 
තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. මුලින්ම ඒ දරු ෙවෝ හයෙදෙනකු 
පරිවාස භාරයට අරෙගන තිබුණා. දැන් ඒ ළමයින් නවෙදනාම 
පරිවාස භාරයට අරෙගන කටයුතු කරනවා. 

ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ගණනාවක් ෙම් රෙට් අද වන විට සිදු 
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අමාත ාංශෙය් වැඩ භාරෙගන 
ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාස ෙදකහමාරකට ආසන්න කාලයක්.  
ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි සිදුවීම් අවම කර ගැනීමට සහ ෙම් වාෙග් 
සිදුවීම්වලදී මීට වඩා තදින් කියා මාර්ග ගැනීමට ෙම් වන විටත් අපි 
කටයුතු කරෙගන යනවා.  

ෙදමවුපියන් හැටියට තම දරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීෙම් 
විෙශේෂ වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙදමවුපියන් විෙද්ශ ගත 
වුණු පවුල්වල දරුවන් සමබන්ධවත් පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම් ළමයින් නවෙදනාෙග් පශ්නය තුළත් විෙද්ශගත වුණු 
මවුවරුන් සිටිනවා. ෙම් දරුවන් සමඟ ෙහෝ පවුල සමඟ ඒ අයෙග් 
කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ. එවැනි අවස්ථාවල ෙබොෙහෝ විට 
දරුවන් අනාරක්ෂිත ෙවනවා. ෙම් දරුවන් සියලු ෙදනාම වයස 
අවුරුදු 15න් පහළ දරුවන්. ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ගණනාවක් පසුගිය 
කාලෙය්දී සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම අපි ෙම්වා අවම 
කරන්නට කටයුතු කළ යුතුයි. අෙප් අමාත ාංශය හරහා පමණක් 
අපට ෙම් ෙද්වල් අවසන් කරන්නට බැහැ. ෙම් ෙවනුෙවන් අපට 
සමස්ත සමාජෙය්ම, රෙට් සියලු ජනතාවෙග්ම සහෙයෝගය 
අවශ යි.  

ඒ වාෙග්ම, අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් සිටින මව්වරුන් පිට රට 
යන එක අපි තහනම් කරලා තිෙබනවා. අෙප් විෙද්ශ රැකියා 
ඇමතිතුමිය සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ නිසා දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් ඉදිරිෙය්දී කියා මාර්ග ගණනාවක් ගැනීමටත් අපි  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. දරුෙවෝ කියන්ෙන් අෙප් අනාගතය 
වාෙග්ම, ඒ අයව රැක ගැනීම අෙප් වගකීම ෙවනවා. ෙම් අය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම, ෙම් දරුවන්ව රැක බලා ගැනීම සම්බන්ධව 
අපි විෙශේෂෙයන් වගකීමක් ඇතිව කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.   
ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි කියාවන් අවම කරෙගන, ෙම් දරුවන් ආරක්ෂා 
කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. අදාළ නිලධාරිනුත් 
කරන්න පුළුවන් උපරිම ආකාරෙයන් ඒ අයෙග් වගකීම් ඉටු 
කරනවා. ෙම් දරුවන්ට ආරක්ෂා සහිත, ඒ වාෙග්ම නිදහෙසේ ජීවත් 
ෙවන්න පුළුවන් ෙහට දවසක් උදා කර දීම අෙප් වගකීම හා 
යුතුකම ෙවනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි කාන්තා හා ළමා කටයුතු 
අමාත ාංශය හරහා කරන්න පුළුවන් සියලුම ෙද්වල් ඉටු කරන 
අතර, ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී සමස්ත සමාජෙය්ත්, අෙප් ගරු 
මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාෙග්ත් සහෙයෝගය  බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවන බව සඳහන් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.00 වුෙයන්  මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 

විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව 2015 ෙනොවැම්බර් 28 දින සභා 

සම්මතිය අනුව 2015  ෙදසැම්බර් 04 වන සිකුරාදා පූ. භා. 9.30 වන 
ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

அப்ெபா , பி. ப. 7.00 மணியாகிவிடேவ, தைலைமதாங்கும் 
உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார்..  

அதன்ப , பாரா மன்றம், அதன  2015 நவம்பர் 28ஆந் திகதிய 
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சம்பர்  04, ெவள்ளிக்கிழைம . ப. 9.30 
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

It being 7.00 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 9.30 a.m. on Friday, 04th December, 
2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 28th November, 2015.  
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය] 



 
 
 
 
 
 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to the Editor of HANSARD within two weeks 
of receipt of the uncorrected copy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contents of  Proceedings :  
 
 Final set of manuscripts  
     Received from Parliament :  
 
 Printed copies dispatched :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

හැන්සාඩ් වාර්තා ෙකොළඹ 5 කිරුළපන මාවෙත්  
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත කළ හැක. 

 

 

 

 

 
ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள ெகா ம்  5, கி லப்பைன மாவத்ைதயி ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 

 
இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   

பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී. 
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