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අ. භා. 01.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.   

කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
சபாநாயகர்  அவர்கள்  [மாண் மிகு க  ஜயசூாிய] தைலைம 

வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA] in the Chair. 

 
නිෙව්දන 

அறிவிப் க்கள் 
ANNOUNCEMENTS 

 
I 
 

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය 
சபாநாயகர  சான் ைர 

 

SPEAKER'S CERTIFICATE 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 79 වැනි ව වස්ථාව අනුව, 2016 අෙපේල් මස 26 වන 
දින මවිසින් “කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන)” නමැති පනත් 
ෙකටුම්ප ෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

II 
 

ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පනත් 
ෙකටුම්පත: ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය  

தகவ க்கான உாிைம சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் 
தீர்ப்  

RIGHT TO INFORMATION BILL:  DETERMINATION OF THE 
SUPREME COURT 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 121 (1) ව වස්ථාව පකාරව 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලද 
“ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ” නමැති පනත් 
ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය මා ෙවත 
ලැබී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි. 

 
පනත් ෙකටුම්පෙතහි, 

5(1)(ඒ) වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 3, 4, 12(1) 
සහ 14අ(2) යන ව වස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්, 

9(2)(අ) වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 3, 4, 12(1) 
සහ 14 යන ව වස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්, 

19 වගන්තිය මඟින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 3, 4, 12(1) සහ 
55 යන ව වස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්,  

43(ඒ) සහ 43(ඔ) වගන්ති මඟින් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 3, 4 
සහ 14අ යන ව වස්ථා උල්ලංඝනය වන බවත්, 

එකී වගන්ති දැනට පවතින ආකාරෙයන්ම සම්මත කළ 
හැක්ෙක්, ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 84(2) ව වස්ථාෙව් විධිවිධාන 
යටෙත් විෙශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් පමණක් බවත් 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත.  

තවදුරටත්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇත්ෙත්, 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණෙය් දැක්ෙවන පරිදි එකී වගන්ති 
සංෙශෝධනය කළෙහොත් ඒවාෙය් අනනුකූලතාවන් ඉවත්වනු ඇති 
බව සහ සරල බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත කළ හැකි බවයි. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන 
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

1373 1374 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය: 
உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் : 
Determination of the Supreme Court: 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1375 1376 

[ගරු කථානායකතුමා] [ගරු කථානායකතුමා] 
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1377 1378 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1379 1380 

[ගරු කථානායකතුමා] 
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1381 1382 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1383 1384 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1385 1386 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1387 1388 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1389 1390 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1391 1392 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1393 1394 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1395 1396 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1397 1398 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 

1399 1400 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1401 1402 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

  

1403 1404 

[ගරු කථානායකතුමා] 



2016  මැයි  03 

  

1405 1406 

[ෙමම ෙල්ඛනය පුස්තකාලෙය් ද තබා ඇත.] 
[இந்த ஆவணம் ல் நிைலயத்தி ம் ைவக்கப்பட் ள்ள ]. 
[This document is also Placed in the Library.] 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

III 

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් 
ෙකටුම්පත : පළාත් සභාවලින් ලැබුණු දැනුම්දීම් 

கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) 
சட்ட லம்: மாகாண சைபகளி ந்  கிைடத்த 

ெதாிவிப் கள் 

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL: 
COMMUNICATIONS FROM  PROVINCIAL COUNCILS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
“ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන)” නමැති ෙපෞද්ගලික 

මන්තී පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් නිෙව්දනයක් කිරීමට 
කැමැත්ෙතමි.  

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු එම්. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා විසින් 
2016 ෙපබරවාරි මස 10 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන ලද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 154උ
(5)(අ) ව වස්ථාව පකාරව සෑම පළාත් සභාවකටම ෙයොමු කර 
ඇති අතර, ඒ ඒ පළාත් සභාෙව් අදහස් පාර්ලිෙම්න්තුවට එවන 
ෙලස ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 46අ(2)(අ) යටෙත් ඉල්ලා සිටින ලදී.  

නැ ෙඟනහිර, බස්නාහිර, දකුණු, සබරගමුව, මධ ම, උතුරු මැද 
සහ ඌව යන පළාත් සභා ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට එකඟත්වය 
පළ කර ඇත. 

වයඹ සහ උතුරු පළාත් සභා සංෙශෝධනවලට යටත්ව ෙමම 
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට එකඟ වී ඇත.  

පළාත් සභාවල අදහස් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත ාංශය ෙවත ෙයොමු කළ යුතු යැයි නිෙයෝග කරමි. 

 

 

IV 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා : සාමාජිකයන් නම් 
කිරීම 

ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு க்கள்: உ ப்பினர்கள் 
நியமனம் 

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES: NOMINATION OF 
MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
2015 ෙදසැම්බර් මස 19 වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 

සම්මත කර ගත් ෙයෝජනාව පකාරව සහ ඒ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ 
කාරක සභාවක මන්තීන් සංඛ ාව 20 දක්වා වැඩි කිරීමට 2016 
ජනවාරි මස 09 වැනි දින ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් සම්මත කර 
ගත් පරිදි මතු පළවන මන්තීන් ඒ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක 
සභාවල ෙසේවය සඳහා නම් කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි. 

තවද, ඒ ඒ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල ෙසේවය සඳහා 
නම් කර තිෙබන ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් නම් සියල්ලම භාෂා 
තිත්වෙයන්ම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මුදණය කිරීමට කටයුතු කරන 
අතර, සියලුම ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවල සහ රජෙය් මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙසේවය සඳහා නම් කර තිෙබන ගරු 
මන්තීතුමන්ලාෙග් නම් ඇතුළත් ෙල්ඛනයක්  සෑම ගරු 
මන්තීවරයකුෙග්ම දැන ගැනීම පිණිස සභාගත* කරන බව 
ෙමයින් දන්වා සිටිමි. 

 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද නම් ලැයිස්තුව: 
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ெபயர்ப்பட் யல் : 
List of Names tabled: 

 
ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 

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

  

ேதசிய பா காப்  பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக் 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்   
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க   
மாண் மிகு த்திக பத்திரண    
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண     
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் 
மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க   
மாண் மிகு சந்திம கமேக 
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன   
மாண் மிகு மயந்த திசாநாயக்க  
மாண் மிகு பந் ல லால் பண்டாாிெகாட   
மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்   
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க   
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   
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Hon. Palitha Tewarapperuma 
Hon. Chamal Rajapaksa 
Hon. Douglas Devananda 
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Hon. Vijitha  Herath 
Hon. Chandrasiri Gajadeera 
Hon. M.S. Thowfeek 
Hon. Dharmalingam Sithadthan 
Hon. A. A. Wijethunga 
Hon. Buddhika Pathirana 
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana 
Hon. M.A. Sumanthiran  
Hon. Shehan Semasinghe 
Hon. Chandima Gamage 
Hon. Malith Jayathilake 
Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana  
Hon. Mayantha Dissanayake 
Hon. Bandula Lal Bandarigoda 
Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor 
Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe 
Hon. S. Viyalanderan 

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

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

சுகாதாரம் மற் ம் மனித ேசமநலம், ச க வ ட்டல் பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு  

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன   
மாண் மிகு லீப் விேஜேசகர 
மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன 
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன   
மாண் மிகு பிேரமலால் ஜயேசகர   
மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல   
மாண் மிகு ரஞ்சித் அ விஹாேர   
மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்   
மாண் மிகு ஏ.ஏ. விேஜ ங்க   
மாண் மிகு க. ைரெரட்ணசிங்கம்   
மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்   
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ   
மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா   
மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்   

மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்   
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   
 

Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, 
Social Empowerment 

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

පවාහනය සහ සන්නිෙව්දනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා 
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු ෙජ්.සී. අලවතුවල මහතා 
ගරු ධර්මලිංගම් සිද්ධාර්ථන් මහතා 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු සිසිර ජයෙකොඩි මහතා 
ගරු (ෛවද ) නලින්ද ජයතිස්ස මහතා 
ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා 
ගරු මුහම්මදු ඉබ්රාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා 
ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
ගරු එම්.එච්.එම්. සල්මාන් මහතා 

 
ேபாக்குவரத்  மற் ம் ெதாைலத்ெதாடர்  பற்றிய ைறசார் 
ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு லஸந்த அலகியவன்ன 
மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க 
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி   
மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர   
மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 
மாண் மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல   
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்   
மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன   
மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன   
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ   
மாண் மிகு அ. அரவிந்த் குமார்   
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக   
மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா     
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ   
மாண் மிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்   
மாண் மிகு ஹம்ம  இப்ராஹிம் ஹம்ம  மன்சூர்   
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்   
மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்   
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்   
 

Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication 
 

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

 

කෘෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා 
ගරු ෙජ්. සී. අලවතුවල මහතා 
ගරු අන්නාමෙලයි නෙඩ්සු සිවශක්ති මහතා 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා 
ගරු එස්. ශීතරන් මහතා 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු ෙමොෙහොමඩ් නවවි මහතා 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
ගරු ෙහේෂා විතානෙග් මහතා 

கமத்ெதாழில் மற் ம் காணி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   
மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 

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

Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands 
 

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

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

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

சட்ட விவகாரம் (ஊழ க்ெகதிரான) மற் ம் ஊடகத் ைற பற்றிய 
ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க 
மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
மாண் மிகு திலக் மாரபன 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம 
மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்   
மாண் மிகு தி ம் அ கம 
மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம   
மாண் மிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா   
மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 
மாண் மிகு ச. வியாேழந்திரன்   
மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்   
மாண் மிகு எம்.எச்.எம். சல்மான்   
மாண் மிகு விேஜபால ெஹட் ஆரச்சி 

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

Hon. Ajith P. Perera 
Hon. Ranjan Ramanayake 
Hon. Nimal Lanza  
Hon. Palitha Tewarapperuma 
Hon. Tilak Marapana 
Hon. Vijitha  Herath 
Hon.  Dullas Alahapperuma 
Hon. Dharmalingam Sithadthan 
Hon. Dilum Amunugama 
Hon. Mohan Priyadarshana De Silva 
Hon. M.A. Sumanthiran 
Hon. Ajith Mannapperuma 
Hon. Mylvaganam Thilakarajah 
Hon. Angajan Ramanathan 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne 
Hon. Hesha Withanage 
Hon. S. Viyalanderan 
Hon. Gnanamuthu Srineshan 
Hon. M.H.M. Salman 
Hon. Wijepala Hettiarachchi 
  

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

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දීන් මහතා 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා 
ගරු ෙක්.ෙක්. පියදාස  මහතා 
ගරු ඒ.ඒ. විෙජ්තුංග මහතා 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා 
ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙහේස්වරන් මහතා 
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා 
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා 
ගරු අෙශෝක පියන්ත මහතා 
ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
ගරු එස්.එම්. මරික්කාර් මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
ගරු එස්. වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
 

இைளஞர், விைளயாட் த் ைற, கைல மற் ம் மர ாிைமகள் 
பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

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

 Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage 

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

ව ාපාර සහ වාණිජ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගමෙග් මහතා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

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

வியாபாரம் மற் ம் வணிகம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா 
மாண் மிகு நிஷாந்த த் ெஹட் கமேக 
மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்   
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி   
மாண் மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரன   
மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்  
மாண் மிகு ேக.ேக.பியதாஸ 
மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன்   
மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம 
மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக   
மாண் மிகு அேசாக்க பிாியந்த 
மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன 
மாண் மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா 
மாண் மிகு இஷாக் ரஹுமான்   
மாண் மிகு ஹர்ஷன ராஜக ணா   
மாண் மிகு சமிந்த விேஜசிறி 
மாண் மிகு ேஹசா விதானேக 
மாண் மிகு இந்திக அ த்த ேஹரத் 
 

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce 

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

Hon. Chaminda Wijesiri 
Hon. Hesha Withanage 
Hon. Indika Anuruddha Herath 
 

බලශක්ති පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා 
ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල  මහතා 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා 
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
ගරු සිරිනාල් ද ෙමල් මහතා 
ගරු (පූජ ) අතුරලිෙය් රතන හිමි 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු නාලක පසාද් ෙකොෙලොන්ෙන මහතා 
ගරු චන්දිම ගමෙග් මහතා 
ගරු මලිත් ජයතිලක මහතා 
ගරු ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා 
ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 

 

வ  சக்தி பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 
மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன 
மாண் மிகு நிமல் லான்சா 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க 
மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன 
மாண் மிகு விஜித ேஹரத் 
மாண் மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல 
மாண் மிகு குமார ெவல்கம 
மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக் 
மாண் மிகு சிறினால்  ெமல்   
மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர் 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம   
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ   
மாண் மிகு நாலக்க பிரசாத் ெகாெலான்ேன 
மாண் மிகு சந்திம கமேக 
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக   
மாண் மிகு இம்ரான் மஹ் ப்   
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   

Sectoral Oversight Committee on Energy 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva 
Hon. Eran Wickramaratne 
Hon. Nimal Lanza 
Hon. H.R. Sarathie Dushmantha 
Hon. Salinda Dissanayake 
Hon. Bandula Gunawardane 
Hon. Vijitha  Herath 
Hon. Keheliya Rambukwella 
Hon.  Kumara Welgama 
Hon. Weerakumara Dissanayake 
Hon. M.S. Thowfeek 
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Hon. Sirinal de Mel 
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero 
Hon. Ajith Mannapperuma 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha  
Hon. Nalaka Prasad Colonne 
Hon. Chandima Gamage 
Hon. Malith Jayathilake 
Hon. Imran Maharoof 
Hon. (Dr.) S. Sivamohan 
 

නිෂ්පාදන සහ ෙසේවා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා 
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා 
ගරු (ෛවද ) අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය 
ගරු එච්.ආර්. සාරතී දුෂ්මන්ත මහතා 
ගරු අබ්දුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු ජයන්ත සමරවීර මහතා 
ගරු ආර්. එම්. පද්ම උදයශාන්ත ගුණෙසේකර මහතා 
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
ගරු කවීන්දිරන් ෙකෝඩීස්වරන් මහතා 
ගරු සුජිත් සංජය ෙපෙර්රා මහතා 
ගරු එස්. ෙපේමරත්න මහතා 
ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා 
ගරු (මහාචාර්ය) ආශූ මාරසිංහ මහතා 
ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා 
ගරු (ෛවද ) එස්. සිවෙමෝහන් මහතා 
ගරු චතුර සංදීප ෙසේනාරත්න මහතා 
 

உற்பத்திக ம் ேசைவக ம் பற்றிய ைறசார் ேமற்பார்ைவக் கு   

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 

மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
மாண் மிகு ல மன் வசந்த ெபேரரா 
மாண் மிகு ேனஷ் கன்கந்த 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) அேனாமா கமேக 
மாண் மிகு எச்.ஆர். சாரதீ ஷ்மந்த 
மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ ப் 
மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர 
மாண் மிகு பத்ம உதயசாந்த குணேசகர 
மாண் மிகு கனக ேஹரத் 
மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ   
மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன 
மாண் மிகு க ந்திரன் ேகாடீஸ்வரன் 
மாண் மிகு சுஜித் சங்ஜய ெபேரரா 
மாண் மிகு எஸ். பிேரமரத்ன 
மாண் மிகு தாரக்க பாலசூாிய 
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க   
மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) சி. சிவேமாகன்   
மாண் மிகு சத் ர சந்தீப ேசனாரத்ன 

Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and Services 

 
Hon.  Susantha Punchinilame 
Hon. Faizal Cassim 
Hon. Lakshman Wasantha Perera 

Hon. Dunesh Gankanda 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage 
Hon. H.R. Sarathie Dushmantha 
Hon. Abdullah Mahrooff 
Hon. Jayantha Samaraweera 
Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera  
Hon. Kanaka Herath 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha 
Hon. Thushara Indunil Amarasena 
Hon. Kaveendiran Kodeeswaran  
Hon. Sujith Sanjaya Perera 
Hon. S. Premarathna 
Hon. Tharaka Balasuriya 
Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe 
Hon. Sandith Samarasinghe 
Hon. (Dr.) S. Sivamohan 
Hon. Chathura Sandeepa Senaratne 

 

අභ න්තර පරිපාලනය හා රාජ  කළමනාකරණය පිළිබඳ ආංශික 
අධීක්ෂණ කාරක සභාව 
 

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

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

மாண் மிகு அமீர் அ  சிஹாப்தீன் 
மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க 
மாண் மிகு ைபஸால் காசிம் 
மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க 
மாண் மிகு பா த குமார ெதவரப்ெப ம 
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக 
மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர 
மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன   
மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி 
மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   
மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன   
மாண் மிகு ேத க விதானகமேக 
மாண் மிகு சி. சிறீதரன் 
மாண் மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி 
மாண் மிகு சிசிர குமார அேபேசகர 
மாண் மிகு ேவ  குமார் 
மாண் மிகு ம த் ஜயதிலக   
மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான் 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு (தி மதி) சாந்தி ஸ்கந்தராசா 
 

Sectoral Oversight Committee on Internal Administration and 
Public Management 

Hon. Ameer Ali Shihabdeen 
Hon. Indika Bandaranayake 
Hon. Faizal Cassim 
Hon. Ashok Abeysinghe 
Hon. Palitha Kumara Thewarapperuma 
Hon. Gamini Lokuge 
Hon. Chandrasiri Gajadeera 
Hon. Lucky Jayawardana 
Hon. Nihal Galappaththi 
Hon. Mavai S. Senathirajah 
Hon. Anura Sidney Jayarathne 
Hon. Thenuka Vidanagamage 
Hon. S. Shritharan 
Hon. Hector Appuhamy 
Hon. Sisira Kumara Abeysekara 
Hon. Velu Kumar 
Hon. Malith Jayathilake 
Hon. K. Kader Masthan 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne 
Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa 
 
 

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

 

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ  ද සිල්වා මහතා 
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා 
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා 
ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා 
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්දා මහතා 
ගරු තිලක් මාරපන මහතා 
ගරු එම්.එස්. තව්ෆික් මහතා 
ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා 
ගරු අලි සාහීර් මවුලානා ෙසය්යිඩ් මහතා 
ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා 
ගරු අබ්දුල්ලාහ්  මහ්රූෆ් මහතා 
ගරු සිවශක්ති ආනන්දන් මහතා 
 ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා 
ගරු ෙක්. කාදර් මස්තාන් මහතා 
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා 
ගරු අංගජන් රාමනාදන් මහතා 
ගරු (ආචාර්ය) ජයම්පති විකමරත්න මහතා 
ගරු (ෛවද ) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය 
ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර මහතා 
 

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

மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா 
மாண் மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க 
மாண் மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ் 
மாண் மிகு க ணாரத்ன பரணவிதான 
மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா 
மாண் மிகு திலக் மாரபன 
மாண் மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக் 
மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா   
மாண் மிகு அ  ஸாஹிர் ெமௗலானா ெசயிட்  

மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க    
மாண் மிகு அப் ல்லா மஹ் ப் 
மாண் மிகு சிவசக்தி ஆனந்தன் 
மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்   
மாண் மிகு ேக. காதர் மஸ்தான் 
மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான்   
மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன் 
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன 
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) தா 
விேஜமான்ன   
மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர  

  
Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and North and 
East Reconstruction 
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Hon. Tilak Marapana 
Hon. M.S. Thowfeek 
Hon. Mavai S. Senathirajah 
Hon. Ali Zahir Moulana Seyed 
Hon. D.T.W. Wimalaweera Dissanayaka 
Hon. Abdullah Mahrooff 
Hon.  Sivasakthi Ananthan 
Hon. E. Saravanapavan 
Hon. K. Kader Masthan 
Hon. Mujibur Rahuman 
Hon. Angajan Ramanathan 
Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna 
Hon. Kanchana Wijesekera 
 

 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව වස්ථාෙව් 154(6) වැනි ව වස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය 
සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් 
XII වැනි ෙකොටස; 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XIII 
වැනි ෙකොටස සහ 2014 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් ෙදවැනි කාණ්ඩෙය් V වැනි 
ෙකොටස සහ හතරවැනි කාණ්ඩෙය් II, III, IV සහ V වැනි 
ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

 

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் ெந ஞ் 
சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella - Minister of Higher 
Education and Highways and Leader of the House of 
Parliament) 
ගරු කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තා මුදණය කළ යුතුය" යි 

මම ෙයෝජනා කරමි. 
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පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைககள் அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற ம சீர 
ைமப்  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, විද ා, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i) 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු පර්ෙය්ෂණ 
සහ සංවර්ධන මධ සථ්ානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

(ii) 2013 වර්ෂය සඳහා ජාතික පර්ෙය්ෂණ සභාෙව් වාර්ෂික 
වාර්තාව. 

ෙමම වාර්තා අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි 

 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික 
ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි,  මුදල් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 

2014 වර්ෂය සඳහා ෙලෝෙහෝර් ආර්යා ණය අරමුදෙල් වාර්ෂික 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. 

එම වාර්තාව අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට ෙයොමු 
කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

2015 අංක 16 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය යටෙත් 
2016.04.05 දිනට ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 
240 යටෙත් පරිපූරක සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා වගකීම් ව ාපෘතිය 
මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන්කිරීම - 2016.- [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. 
 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (ගාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - கிராமியப் ெபா ளாதார 
அ வல்கள் பற்றிய அைமச்சர்) 
(The Hon. P. Harrison - Minister of Rural Economic 
Affairs) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1) තලාව, අංක 45 419/2 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ.ෙක්.ඊ. 
විෙජ්සිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) කුරුණෑගල, මූලසථ්ාන ෙපොලීසිය යන සථ්ානෙයහි 
ෙසේවෙයහි නියුතු ෙපොලිස ් පරීක්ෂක ඩබ්ලිව්.ජී.එම්.එම්. 
චන්දසිරි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (රාජ  
පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார - ெபா  
நிர்வாக மற் ம் காைமத் வ அைமச்சர்) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙදහිවල, අත්තිඩිය, කවුඩාන පාර, 

ෙල්ක් ෙකසන්ට්, අංක 71 - B-14 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.ඩී. 
ගුණෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 

ගරු ලක්ෂ්මන් 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) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි.  

(1)   උයන්ෙගොඩ, කරෙගොඩ, කද්දුව, 'සැනසුම' දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එන්.ෙක්.ජී. චම්ලි ශාන්ත මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   මහරගම, දඹෙහේන පාර, අංක 10 A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ඩබ්ලිව්.ආර්.එම්. අෙබ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම.     

 

ගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා (රාජ  පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம - ெபா  நிர்வாக மற் ம் 

காைமத் வ பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister of 
Public Administration and Management) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් නවය 

පිළිගන්වමි.  

1421 1422 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

(1)   නක්කාවත්ත, අළුත්වැව යන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. සුජීවා 
අෙබ්ෙකෝන් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2)   පිළියන්දල, මඩපාත, ෙපොල්ෙහේන, අංක 148 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙඩොටී සිග්ලර් මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ෙක්.ජී. විකමසිංහ මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(4) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු එම්.ඒ.එම්. ෙසෝමවර්ධන 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(5)   ඕපනායක, ගල්හිර යන සථ්ානෙයහි පදිංචි එම්.එස.් 
කුලෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(6) තිකුණාමලය, සිංහපුර, නුවර පාර අංක 36 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙපේමා මනවීර මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(7) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු එස.්ඒ. සඳුන් නදීෂ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(8) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ඩබ්ලිව්.ඒ.එච්.පී. ෙපෙර්රා 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(9) ෙකොළඹ 08, රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව යන 
සථ්ානෙයහි ෙසේවෙය් නියුතු ඩබ්ලිව්.එස.්ඒ.පී. අල්විස ්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்) 
(The Hon. Vijitha  Herath) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) කටාන, කඳවල, අයිවන් ද සිල්වා මාවත අංක 448/1 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.වී. හීනටිමුදලි මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(2) බණ්ඩාරෙවල, වැවතැන්න, ෙරෝහල පාර අංක 37/8C දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙජ්.ඒ. සරුක් මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; 

(3) රදාවාන, මුදුන්පිටකන්ද, සිසිල ගාර්ඩ්න්, අංක 333G දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි පියන්ත ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4) අත්තනගල්ල, ෙවලෙගදර, අංක 176/1 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.් වනිගෙනත්ති මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම වලල්ලාවිට, වන්නිමුල්ල යන 

ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.ෙක්. පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) වාද්දුව, ෙදල්දූව, දෑ විරුගම,  ෙකෝපියාවත්ත, අංක 69/11/D 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඒ. ඉ ෙනෝකා නිලන්ජලී ද සිල්වා 
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2) පයාගල, කටුකුරුදුගහලන්ද යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එම්.එෆ.් චම්මි මෙනෝජ් කුමාර ද සිල්වා මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර 

පිළිගන්වමි. 

(1) බදුල්ල, බදුළුපිටිය, අංක C/224 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ජී.පී.එච්. සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) අම්බලන්ෙගොඩ, වලව, අද්දරෙගොඩ පාර, ජයෙසවන යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ගුණවතී වීරරත්න මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(3) අම්බලන්ෙතොට, වාන්දුරුප්ප, පට්ටියවරාය පාර යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ. ධම්මිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ 

(4) අම්බලන්ෙතොට, වාන්දුරුප්ප, පට්ටියෙගොඩැල්ල යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි එබ්.ඒ. මල්ලිකා මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණෙසේකර මහතා 
(மாண் மிகு எட்வட் குணேசகர) 
(The Hon. Edward Gunasekara) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් තුන 

පිළිගන්වමි. 
 

(1) දුනගහ, කීනවින්න, අංක 328/3/A දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ලියනෙග් නන්දනී ශියාලතා ෙපෙර්රා මහත්මියෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) මිනුවන්ෙගොඩ, යටියන, 336-ඩී දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
එස.්එන්.ඩබ්ලිව්. අෙබ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම; සහ  

(3) ෙව්යන්ෙගොඩ, දුම්රියෙපොළ පාර, ෙබෝ ෙසවන, අංක 10 
දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්. විල්බට් වීරසිංහ 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න මහතා 
(மாண் மிகு அ ர சிட்னி ஜயரத்ன) 
(The Hon. Anura Sidney Jayarathne) 
ගරු කථානායකතුමනි, හිඟුරක්ෙගොඩ, නුවරවත්ත, අංක 26 

දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.පී.ජී. ජයසිංහ මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි. 

 

ගරු සන්දිත් සමරසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு சந்தித் சமரசிங்க) 
(The Hon. Sandith Samarasinghe)  
ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක 

පිළිගන්වමි. 

(1) ඉඹුල්ෙදණිය, ෙකෝන්ගසහ්න්දිය යන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
ෙජ්.ෙක්. ජයවර්ධන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ  

(2) ෙකොළඹ 05, කිරුළ පාර, අංක 92 දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි එස.්සී.එල්.ෙක්. විකමරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 
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 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. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ඊළඟට, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, - 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්, ෙම්  

පධාන කටයුතු අවසාන කරලා.  

ඊළඟට තිෙබන්ෙන්, වාචික පිළිතුරු අෙප්ක්ෂා කරන පශ්න. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, වාචික පිළිතුරු  අෙප්ක්ෂිත පශ්න 

අහන්න ෙපර දැන ගන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා.  ශී ලංකාව 
තස්තවාදෙයන් ෙබ්රා ගත් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට පසුව අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්නම්. පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු ලබා දීම අවසන් වුණාට 
පසුව මම ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා ෙදන්නම්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය විසඳා ගත යුතු පශ්නයක්. ගරු 

අගමැතිතුමා දැන් සභාෙව් ඉන්නවා. 

ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා, ජනාධිපතිතුමා හැටියට 
තස්තවාදය පරාජය කරලා අෙප් රට එක්ෙසේසත් ෙකොට මුළු රටටම 
අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ පජාතන්තවාදී නිදහස ලබා දුන්නා. 
එතුමාෙග් ආරක්ෂාව විෙශේෂ ආරක්ෂාවක් ෙලස සලකා පුහුණු 
හමුදා ෙසබළුන්ෙගන් සමන්විත බල ඇණියක් එතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
සඳහා ෙයදවූවා. ඒ අය ඉවත් ෙනොකරන ෙලසට පසු ගිය මාසෙය් 
ෙම් සභාවට අපි ෙයෝජනාවක් ෙගනාපු අවස්ථාෙව්දී 
සභානායකතුමා ෙම් සභාවට පතිඥාවක් දුන්නා, එෙහම ඉවත් 
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ඊට පස්ෙසේ අවස්ථාව 

ෙදන්නම්. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් සභාෙව් සිටින අවස්ථාෙව්දී, ෙම් 

බරපතළ පශ්නය රට පුරා පැතිර යාමට කලිනුයි ෙම් සම්බන්ධව 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්ෙන්. ගරු 
අගාමාත තුමාෙගන් අපි අහනවා, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට 
ලබා දී තිෙබන පුහුණු හමුදා බල කාණ්ඩය ඉවත් කිරීමට ගත් 
තීරණය අවලංගු කිරීමට රජය සලකා බලමින් තිෙබන අවස්ථාවක 
එය ෙනොසලකා එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ඉවත් කරනවාද කියලා. ගරු 
කථානායකතුමනි, ෙම් බරපතළ කාරණය එතුමාෙග් ජීවිත 
තර්ජනයකට බලපාන නිසායි මම ෙමය අගමැතිතුමාෙගන් 
අහන්න  ඔබතුමාෙගන් ෙම් අවසරය ඉල්ලන්ෙන්. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අගමැතිතුමා ෙමයට දැන් පිළිතුරු ෙදනවාද, වාචික පිළිතුරු 

අෙප්ක්ෂා කරන පශ්නවලින් පසුව පිළිතුරු ෙදනවාද? 
 

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)  
කමක් නැහැ, දැන් කියන්නම්. ගරු කථානායකතුමනි, අපි 

සියලු ෙදනාටම වුවමනායි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු  ජනාධිපතිතුමා 
-කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මන්තීතුමා- ආරක්ෂා කරන්න. එතුමා 
හිටිෙය් නැත්නම් අපි ෙකොෙහොමද බලයට එන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! ගරු රංජිත් ෙසොයිසා මන්තීතුමා, වාඩිෙවන්න. 

 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අය මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 

ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධයි.  ඉතුරු කථා මම ඇහුෙව් නැහැ. අපි 
බලයට ආෙව් ෙකොෙහොමද? එදා ඡන්දය දවෙසේ රෑ මාව හම්බ ෙවලා 
භාර දුන්නා. ඉතින් ඇයි ඒකට කෑ ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] 
ෙමතුමන්ලා කෑ ගහනවා ෙන්. මම පශංසා කරන්න හදනවා. [බාධා 
කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අගමැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ඊට 

පස්ෙසේ ඔබතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නම්.  
 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
අෙනක, ෙම් මන්තීතුමන්ලා ඉන්න නිසා එතුමා ෙනොමඟ 

ගිහින්. ඒ නිසා අපට තවත් බලෙය් ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම 
එතුමාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] මෙග් මිතයා - 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව 

සම්බන්ධෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් කථාව. [බාධා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] මට කථා 

කරන්න ඉඩ ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කැමැති නැහැ ෙන්, එතුමාව ආරක්ෂා 
කරන්න! 

ආරක්ෂක මණ්ඩලෙයන්, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තීරණයක් 
ගත්තා, හැම එක්ෙකනාටම ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්නත්, ඒ සඳහා 
විෙශේෂෙයන්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙයොදවන්නත්. අද බලන්න, 
ෙජෝර්ජ් බුෂ් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙයන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාට ගහන්න, ISIS ඔක්ෙකොම අය 
ඉන්නවා. ෙටෝනි බ්ෙලයාර් මහත්මයා ලංකාවට එන ෙකොට 
ෙපොලීසිය තමයි ආරක්ෂාවට ෙගනාෙව්. හැම එක්ෙකනාටම අපි 
ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ෙදනවා. අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඇත්ත 
වශෙයන්ම එතුමාට ඕනෑම ෙකෙනක් ෙපොලීසිෙයන් ෙතෝරා ගන්න 
අවස්ථාව ෙදන්නත්, සංඛ ාව තවත් වැඩි කරන්න ඕනෑ නම් STF 
එෙකනුයි, ෙපොලීසිෙයනුයි ෙදෙකන්ම ෙදන්නත් ඇමතිතුමා 
ලැහැස්තියි. ඒ නිසා ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. අපි ඔක්ෙකෝම 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්; අපි ඔක්ෙකෝම ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් STF එෙකන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමාවයි, මාවයි අපි සියලු ෙදනාවම 
ආරක්ෂා කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්. එතුමා එක්ක අපි වාඩි ෙවලා 
සාකච්ඡා කරලා එතුමාෙග් ආරක්ෂාවට ඕනෑ සංඛ ාවක් ලබා 
ෙදන්න කියා කරන්නම්. අනික, ඔතැන ඉන්න  හමුදාෙව් සමහර 
අය පුහුණුවකුත් ලබාපු අය. මා ඇත්ත කියන්න ඕනෑ. එතුමා 
ජනාධිපති හැටියට හිටපු කාලෙය් එතුමා එක්ක ෙහොඳ ෙපොලිස් 
කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒ සමහර අය ඉවත් කර තිබුණා. මම නම් 
ෙයෝජනා කරන්ෙන් වුවමනා නම් ඒ ෙතෝරපු ඔක්ෙකෝම අය 
අරගන්න කියලායි. එතුමා එක්ක ෙම් සභාෙව් පක්ෂ නායකයන් 
මුණ ගැහිලා එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන කථා කරන්න ඕනෑ නම් 
අපි ලැහැස්තියි ඒ ගැන කථා කරන්න. කාටවත් හානියක් ෙවන්න 
වුවමනා නැහැ. එතුමාට ආරක්ෂාව තවත් ඕනෑ නම් අපි ලබා 
ෙදන්නම්. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, 
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්ෙන් ෙපොලීසිය ද, හමුදාව ද කියන එකයි. 
ෙලෝකෙය් හැම තැනම  ෙම් කටයුත්ත කරන්ෙන් ෙපොලීසිෙයන්. 
ඉන්දියාෙව් කරන්ෙනත් ෙපොලීසිෙයන්.  එච්චරයි තිෙබන ෙවනස. 
අනික, ඔබතුමන්ලා කිව්ව නිසා ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න 
සාකච්ඡා කරනවා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකාට ෙදන ආරක්ෂාව 
ෙමොකක්ද කියලා අපි ඒ කාලෙය් ඇහුවාම ෙමොනවාද කිව්ෙව්? 
[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
පිළිතුරු ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 
මා අහන්ෙන්, එතුමා  යුද්ධය අවසන් කරන්න උදවු කෙළේ 

නැද්ද? එතුමා යුද්ධය අවසන් කෙළේ නැද්ද? [බාධා කිරීම්]මට ඒ 
ගැන අහලා කියන්න. ඔබතුමන්ලා කියන්න, ෆීල්ඩ් මාර්ෂ් ල් සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා එල්ටීටීඊය පරාජය කළා ද, නැද්ද කියලා. 
[බාධා කිරීම්] නැඟිටලා කියන්න. [බාධා කිරීම්] ඉතින් කියන්න. 
ඊට විරුද්ධ නම් කියන්න. කට අරින්න භයයි ෙන්? චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියට ෙබෝම්බ ගහලා 
ඇසකුත් අහිමි වුණා. එතුමියටත් ආරක්ෂාව ෙදනවා.  

ඕනෑ ෙකෙනකුට ආරක්ෂාව ෙදන්නම්. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාටත් ඕනෑ තරම් ආරක්ෂාව 
ෙදන්නම්. කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙපොලීසිෙයන් ඕනෑ තරම් 
ආරක්ෂාව අරෙගන ෙදන්නම්. එෙහම පශ්නයක් නැහැ. ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිව්වාට 
පස්ෙසේ  මම කිව්වා, විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව වැඩි කරන්න වුවමනායි කියලා. ඒ ගැන කිසිම 
පශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් ආරක්ෂාව හරියට සපයා ෙදනවා කියලා  කියන්න 
කැමැතියි. මම සාමාන  සිවිල් පුද්ගලෙයක් නිසා මට ඒ 
තාක්ෂණික  වචන  ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ඇමති ෆීල්ඩ් 
මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට කියනවා, සභාවට ඒ 
පිළිබඳව විස්තර කරන්න කියලා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. [බාධා 

කිරීම්] 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා (පාෙද්ශීය 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா - பிரேதச 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka - Minister of Regional 
Development) 
අපට කථා කරන්න බැරිද? [බාධා කිරීම්]  මහින්ද රාජපක්ෂ 

මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන ඉස්ෙසල්ලාම මහින්ද රාජපක්ෂ 
මන්තීතුමා කථා කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග් නම 

සඳහන් වුණු නිසා එතුමාට පිළිතුරු ෙදන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 
[බාධා කිරීම්] ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන කථා 

කරන්න අවශ  නැත්නම් එතුමා ෙවනුෙවන් ෙතෝල්කෙයෝ 
ෙමතැනට දමලා වැඩක් නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිනියෙග් 
ආරක්ෂාවට 60 ෙදෙනක් දීලා තිබියදී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ  ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අගවිනිසුරුට කථා කරලා 
එතුමියෙග් ආරක්ෂක භටයන් හැටෙදනා   තිස් ෙදෙනක් දක්වා අඩු 
කළා. ඒ වාෙග් සදාචාරාත්මක නැති වැඩ කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ 
කියන මන්තීතුමාට කිසිම අයිතියක් නැහැ, එතුමාෙග් ආරක්ෂාව 
ගැන විතරක් කථා කරන්න.  

ඊළඟට, තස්තවාදය තිෙබන කාලෙය් හමුදාව ෙපොලීසිෙය් 
රාජකාරි කළා. නමුත්, තස්තවාදය නැති කාලෙය් හමුදාව 
ෙපොලීසිෙය් රාජකාරි කරන්න කිසිෙසේත්ම අවශ  නැහැ. ඒ  නිසා 
මහින්ද රාජපක්ෂ කියන මන්තීතුමාට පුළුවන් වන්න ඕනෑ, 
ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂාව ලබා ෙගන එතුමාෙග් ආරක්ෂාව ගැන 
සෑහීමට පත් වන්න. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ආරක්ෂාව ෙපොලීසිෙයන් 
කළ යුතුයි. රජයට ඒ ගැන තීරණ ගැනීෙම් අයිතිය තිෙබනවා.  
ෙපොලීසිෙය් විෙශේෂ පුහුණුව ලබපු නිලධාරින් ඉන්නවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ෙද්ශපාලනඥයන්ට ආරක්ෂාව ලබා දීමට  ෙපොලීසිය 
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ෙයොදවනවාද නැද්ද කියන එක තීරණය කළ යුත්ෙත් රජයයි. ඒ 
ගැන රජයට සම්පූර්ණ අයිතියක් තිෙබනවා.   

ඔය හමුදා නිලධාරින් කියලා ළඟින්ම තියා ෙගන ඉන්න 
කැප්ටන් ෙනවිල්  වාෙග් පුද්ගලයන්  කවදාවත් පුහුණුවක් ලබලා 
නැහැ පභූ ආරක්ෂාව ගැන. ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිටපු ජනාධිපතිෙග් 
ෙහංචයිෙයෝ පමණයි. ඒ ෙගොල්ලන් පභූ ආරක්ෂාව ගැන  
ෙපොඩ්ඩක්වත් පුහුණු ෙවලා නැහැ.  ෙනවිල් කියන පුද්ගලයා 
සාමාන  නිලධාරිෙයක් හැටියටවත් පුහුණු ෙවලා නැහැ. ෙම් 
අවස්ථාෙව් කිරුළපන කණ්ඩායම  කිසිම සදාචාරයක් නැතිව  
ෙමෝඩෙයෝ වාෙග් කෑ ගහන ආකාරය අපට දැන් දැක ගන්න 
පුළුවන්. ඒක පාර්ලිෙම්න්තු සදාචාරයට විරුද්ධයි.  [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත තුමනි, 

ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් වූ නිසායි අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
රෙට් පධාන පුරවැසියාටත්, රෙට් ෙදවැනි පුරවැසියාටත් වඩා 

ඉහළ ෙකෙනක් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙපොලීසිෙය් 
ආරක්ෂාව ගන්න පුළුවන්නම්,  හිටපු ජනාධිපතිට ෙපොලිස් 
ආරක්ෂාව ලබා ෙනොගැනීමට කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. යුද්ධය 
අවසන් කළ නායකයා කියලා වැඩිෙයන් ආරක්ෂාව ඉල්ලන එක 
සදාචාරාත්මක නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත තුමනි, ඔබතුමා 

කරුණු පැහැදිලි කළා.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමාෙග් නම සඳහන් වූ 
නිසායි අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. දැන් වාඩි ෙවන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මම විශාම යන විට මට දුන්ෙන් හමුදාෙව් ෙසබළුන් 20 

ෙදෙනක් පමණයි. ඒත් සාමාන  ෙසබළුන්. මම විශාම යන ෙකොට 
commandosලා ඉල්ලුවාම කිව්වා,"විශාම යන නිසා 
commandosලා ෙදන්න බැහැ" කියලා. මට වැඩා අවුරුදු 15ක් 
කනිෂ්ඨ ශෙව්න්ද  සිල්වා කියන නිලධාරියාටත් commandosලා 
දුන්නා. නමුත් මට දුන්ෙන් සාමාන  ෙසබළු. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩි ෙවන්න. මීළඟට, පධාන කටයුතුවලට ෙයොමු ෙවමු.  

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා, වාඩි 
ෙවන්න. Order, please!  - [Uproar] Order, please!  Field 
Marshal Hon. Sarath Fonseka, I have given you an 
opportunity to speak.  Now it is over. - [Uproar] Order, 
please!  - [Uproar] අවස්ථාව ෙදන්නම්.  සියලුෙදනාම වාඩි 
ෙවන්න.  -[Uproar] Order, please!  ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
මැතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමාෙග් නම 
සඳහන් කළ නිසා ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නා. දැන් ඔබතුමාෙග් 
කථාව අවසන් කරන්න.   

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මට දිගටම කථා කරන්න ෙදන්න, ගරු  කථානායකතුමනි.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ගරු කථානායකතුමනි, 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දී මට 

ආරක්ෂාව ෙදන්න කියලා මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා කිව්වාට, 
ෙසේනාධිනායකයා ඒක අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කිව්වා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] එතෙකොට අදත් මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට ආරක්ෂාව 
ෙදන එක ෙසේනාධිනායකයා අනුමත කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ට ෙම් වාෙග් ඉල්ලීමක් කරන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] මෙග් ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කළා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ජනාධිපතිවරණ පතිඵල නිකුත් කරලා විනාඩි 
5කින් මෙග් ආරක්ෂාව සම්පූර්ණෙයන් අයින් කළා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] මා හිරෙගදර දමා සිටිෙය් රෙට් සිටින දරුණුම තස්තවාදින් 
එක්කයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ තස්තවාදින් අතෙර් මා සිටියා, කිසිම 
ආරක්ෂාවක් නැතුව.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු අමාත තුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.  

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මා උසාවියට ෙගන යන ෙකොට මෙග් ආරක්ෂාවට T56 ෙදකක් 

පමණයි දුන්ෙන්; - [ෙඝෝෂා කිරීම්] බන්ධනාගාර නිලධාරින් 
හයෙදනකුයි දුන්ෙන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඒ  T56 ෙදක දුන්ෙන්ත්  මා  
පැනලා යන්න හැදුෙවොත්  ෙවඩි තියන්න කියලා නිෙයෝග දීලායි. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] උසාවිෙය්දී මා  මරන්න ආපු තස්තවාදියාත් එක්ක  
එක බංකුෙව් වාඩි කරලා තැබුවා.  ඒ ආකාරයටයි හමුදාපතිට 
සැලකුෙව්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] හමුදාපතිට එෙහම සලකපු ෙකෙනකුට 
ආරක්ෂාව ඉල්ලන්න කිසිම සදාචාරයක් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  

අදටත් මෙග් ආරක්ෂාවට සිටින්ෙන් ෙපොලීස් නිලධාරින්  
15ෙදෙනක් පමණයි. යුද්ධය දිනපු හමුදාපතිට ෙපොලිස් නිලධාරින් 
15ක් එක්ක ඉන්න පුළුවන් නම්, යුද්ධ  ය පැවැති කාලෙය් හිටපු 
ජනාධිපතිට - අද ඉන්න මන්තී ෙකෙනකුට  ෙපොලිස් නිලධාරින් 
200ක් එක්ක ඉන්න බැරි ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ. ජානක 
ෙපෙර්රාට ආරක්ෂාව ඉල්ලුවාම [බාධා කිරීම්] - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
කරුණාකර අෙනක් ගරු මන්තීවරුන් වාඩි ෙවන්න. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ජානක ෙපෙර්රාෙග් ආරක්ෂාවට කී ෙදෙනක් ෙදන්න ඕනෑද 

කියලා සරත් සිල්වාට නියම කෙළේ ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මම ඒ 
ෙවලාෙව් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙග් ඉස්සරහා වාඩි ෙවලා හිටිෙය්.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මන්තීවරු පිරිසක් සභා ගර්භය මැදට පැමිණ 
ෙඝෝෂා කරන්නට වූහ.] 

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் உ ப்பினர்கள் சிலர் சபாமண்டபத்தின் 
மத்திக்கு வந்  ேகாஷெம ப்பினார்கள்.] 

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

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ ෙවලාෙව් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ කිව්වා, "ෙපොලීසිෙය් 

6ෙදෙනක් දුන්නාම ඇති" කියලා.  [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු මන්තීවරු වාඩි ෙවන්න. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ කරපු වරද නිසා ජානක ෙපෙර්රාෙග් ජීවිතය ඝාතනය වුණා. 

ඒ ඝාතනෙය් සම්පූර්ණ වගකීම හිටපු ජනාධිපති හා හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම් යන ෙදෙදනා භාරගත යුතුයි. ආරක්ෂක 
ෙල්කම්ලාට හමුදා ආරක්ෂාව ෙදන්ෙන් ෙමොන රෙට්ද? ආරක්ෂක 
ෙල්කම් ෙකෙනකුට හමුදා ආරක්ෂාව අවශ  නැහැ. හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ෙග් හමුදා ආරක්ෂාව අයින් කළ යුතුයි. ඔහුටත් 
ෙපොලීසිෙය් කීපෙදෙනකු පමණක් දිය යුතුයි. ඒ කාලෙය් හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ට පත්තු කරපු ෙබෝම්බය ගැනත් අපට 
අවිශ්වාසයි.[බාධා කිරීම්] ඒක ගැනත් අපට සැකයක් තිෙබනවා. 
තස්තවාදින් කවදාවත් මීටර් 25ක් ඈත සිට ෙබෝම්බයක් 
පුපුරවන්ෙන් නැහැ. ෙවඩි ෙනොවදින කාර් එකකට ෙබෝම්බයක් 
ගහන්න තරම් තස්තවාදින් ෙමෝඩ නැහැ. ඒක හන්දා, හිටපු 
ආරක්ෂක ෙල්කම්ට ගහපු ෙබෝම්බයත්- [බාධා කිරීම්] ඒකත් 
අනිවාර්යෙයන්ම හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම් විසින්ම සැලසුම් කළ 
සැලැස්මක් පමණයි. මහින්ද රාජපක්ෂට යුද්ධය පැවැති කාලෙය්ත් 
ජීවිත තර්ජන තිබුෙණ් නැහැ. බුද්ධි අංශ වාර්තා අනුව ඔහුට කිසිම 
තර්ජනයක් තිබුෙණ් නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට තිබුණු 
එකම තර්ජනය ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු කියන මන්තීතුමාෙගන්  

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

පමණයි. ඔහු තස්තවාදිෙයක් අරෙගන ඇවිල්ලා හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව ඝාතනය කරන්න උත්සාහ කළා. 
ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් තර්ජනය 

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

තමයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට තිබුණු 
එකම තර්ජනය. 

මුළු ෙලෝකෙය්ම තස්තවාදී සංවිධානවලට පහර ෙදන 
ඇෙමරිකා  ෙව් සිටින බැරක් ඔබාමා වාෙග් නායකයන්ට ෙපො ලීසිෙය් 

ආරක්ෂාෙවන් ඉන්න පුළුවන් නම්, මහින්ද රාජපක්ෂ කියන 
පුද්ගලයාට තස්තවාදී සංවිධාන පහර ෙදනවා කියලා ෙපොලීසියත් 
එක්ක එළියට බහින්න බය නම්, හමුදාව නැතිව නින්ද යන්ෙන් 
නැත්නම්  ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් තියන්ෙන්, -  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. දැන් අවසන් කරන්න. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
එෙහනම් ෙගදරට ෙවලා  නිදා ගන්න එකයි තිෙබන්ෙන්, 

ෙද්ශපාලනය කරන්න ෙගදරින් එළියට බහින්ෙන් නැතිව.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
වාඩිෙවන්න ෙකෝ. ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආරක්ෂාව ඉවත් කරන්න, [බාධා 

කිරීමක්]  - මහින්ද රාජපක්ෂ කියන මන්තීතුමාෙග් ආරක්ෂාවට 
හමුදාව ඉල්ලලා තිෙබනවා. ඔහුට හිටපු  හමුදාෙව් සමහර අය 
රෙට් ආරක්ෂාවට ෙයොදවන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] කැප්ටන් 
ෙනවිල්ලා වාෙග් අය අදටත් මිනී මරු ෙචෝදනා ලබා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීම්] 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Members, please sit down. - [Uproar.] 

 

ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආරක්ෂක කටයුතු කරන ගමන් මිනී මැරුම් 

සඳහා ඔවුන් ෙයොදවලා තිෙබනවා. 
 

ගරු මන්තීවරු  
(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்) 
(Hon. Members) 
ෙවෙල් විදාෙන්! ෙවෙල් විදාෙන්! ෙවෙල් විදාෙන්! ෙවෙල් 

විදාෙන් ! [බාධා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
හරි, දැන් වාඩිෙවන්න. Order, please! 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා කථා  කරලා ඉවර වනෙකොට මුරකාරයාට කථා 

කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ, ගරු කථානායකතුමනි.  
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාටත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් 

ලබා ෙදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් නම සඳහන් වුණා. 
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සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා  මැතිතුමාෙග් නම සඳහන් වුණා. සරත් 
 ෙෆොන්ෙසේකා  මැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ.  [බාධා කිරීම්] දැන් ඔබතුමන්ලා වාඩිෙවන්න. සරත් 
 ෙෆොන්ෙසේකා  මැතිතුමාට කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. ඒ අවස්ථාව එතුමාට ලබා දුන්නා. [බාධා කිරීම්] එතුමාත් 
යුද්ධයට හවුල් වුණා. එතුමාෙග් නම ෙමම ගරු සභාව තුළ සඳහන් 
වුණා.  

ඒ නිසා ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාටත් කථා කරන්න 
අවස්ථාවක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මම ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මැතිතුමාටත් කථා කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම 
එතුමාටත් අවස්ථාවක් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමන්ලා 
දැන් වාඩි ෙවන්න. එතුමාටත් කථා කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. 
ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා යුද්ධය කරන්න හවුල් වුණා; ඒ 
නිසා එතුමාටත් පැහැදිලි කිරීමට අයිතිය තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ඒ අයිතිය ෙදෙගොල්ලන්ටම දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් 
වාඩි ෙවන්න. It is over now. [ෙඝෝෂා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා වාඩි 
ෙවන්න, නැත්නම් මට එතුමාට තවත් අවස්ථාව ෙදන්න ෙවනවා. 
[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙමොකක්ද? [ෙඝෝෂා කිරීම්] එතුමාත් යුද්ධයට හවුල් 
වුණු ෙකෙනක්. එතුමාටත් අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට අදහස් පකාශ කරන්න 
අවස්ථාව දුන්නා. ඒ වාෙග්ම  එතුමාටත් අවස්ථාව දුන්නා. මට 
එෙහම එක පැත්තක් ගන්න බැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්]  නැහැ, නැහැ, 
ඒක හරි.  

 
 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
අගමැතිතුමා ෙවනුවට මුරකාරයාව දානවාද? ෙමෝඩ කථා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අෙන්! ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, වාඩිෙවන්න. 

මමත් දන්නවා. ඔබතුමා ඉතින් හැමදාම අවුල් කරන එක ෙන් 
වැෙඩ්. [ෙඝෝෂා කිරීම්] දැන් අවසානයි, වාඩි ෙවන්න. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] ගරු සරත්  ෙෆොන්ෙසේකා අමාත තුමනි, ඔබතුමාෙග් 
පැහැදිලි කිරීම අවසානද?   දැන් අවසාන කරන්න.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
මිනිත්තු තුනක් ෙදනවා, අවසාන කරන්න. 

 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
හමුදා ෙසබළුන් විෙශේෂෙයන් පභූ ආරක්ෂාවට ෙයදිය යුත්ෙත් 

භයානක තස්ත උවදුරක්  රෙට් පවතිනවා නම් පමණයි. හමුදා 
ෙසබළුන්ෙග් ෙවඩි බලය ඉතාම බලවත්. කමාන්ෙඩෝ ෙසබළුන්ෙග් 
ෙවඩි බලය ඉතාම බලවත්. සාමාන  වාතාවරණයක් පවතින රටක 
ඒ වාෙග් අයට  ෙසබළුන්ෙග් අභිමතයට ෙවඩි බලය පාවිච්චි 
කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන්ෙන් නැහැ. චන්දිකා මැතිනිය 
තස්තවාදයට එෙරහිව හමුදාව ෙමෙහය වූවා. නමුත් ඇය විශාම ගිය 
පසු ඇයට ලබා දුන්ෙන් සාමාන  ආරක්ෂාවක්.  චන්දිකා 
මැතිනියෙග් 60කට තිබූ ආරක්ෂාව 30කට අඩු කරන්න කියා, 
එවකට ආරක්ෂක කවුන්සලෙය් ඉඳෙගන මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු අගවිනිසුරුතුමාට 
දුරකථන පණිවුඩයක් දුන්නා. ඒකට අපි විරුද්ධ වුණා. චන්දිකා 
මැතිනියෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධව ඒ ආකාරයට ඇඟිලි ගැසුවා 
නම්, අද මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට සදාචාර සම්පන්නව කිසිම 
අයිතියක් නැහැ,  ඔහුට වැඩිෙයන් ආරක්ෂාව ලබාෙදන්න කියා 
කියන්න.  

මහින්ද රාජපක්ෂ මන්තීතුමාට විෙශේෂ ආරක්ෂාව ලබා ගැනීමට 
ඉල්ලීමට කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. [ෙඝෝෂා කිරීම්] විශාමික 
ජනාධිපති ෙකෙනක් හැටියට ආරක්ෂාව බලාෙපොෙරොත්තු වනවා 
නම්, මන්තී ෙකෙනක් හැටියට හැසිෙරන්ෙන් නැතිව, විශාමික 
ජනාධිපති ෙකෙනක් හැටියට හැසිරිය යුතුයි. මන්තී ෙකෙනක් 
හැටියට ෙද්ශපාලනය කරන්න පුළුවන් නම්, ඔහුට හිමි විය 
යුත්ෙත් මන්තී ෙකෙනකුෙග් ආරක්ෂාව පමණයි. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
ෙබොෙහොම කනගාටුයි. ආරක්ෂාව ගැන ෙමෙලෝ ෙදයක් දන්ෙන් 
නැතිව, ආරක්ෂාව කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් නැතිව -                           

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි. කාලය අවසානයි. වාඩි ෙවන්න, ගරු ෙෆොන්ෙසේකා 

මැතිතුමා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
ඒ විධියට ෙමතැන ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා.  රෙට් තිෙබන 

වාතාවරණය උඩ එතුමාට  ආරක්ෂාව දීලා තිෙබනවා. [ෙඝෝෂා 
කිරීම්] වඳුෙරෝ රංචුවක් වාෙග් කෑ ගහන්න එපා; සත්තු වාෙග් 
හැසිෙරන්න එපා, ශීලාචාරව හැසිෙරන්න. අපි අවශ  ආරක්ෂාව 
දීලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, මට කිව්වා, ''ෙලෝකෙය් ෙහොඳම 
හමුදාපති'' කියලා. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙහොඳම හමුදාපති . 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මම ''යුද්ධය දිනුවා'' කියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ පකාශ නිකුත් කළා.  
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙක්ක් කෑවා. 
 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ගරු සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතා 
(பீல்ட் மார்ஷல் மாண் மிகு சரத் ெபான்ேசகா) 
(Field Marshal Hon. Sarath Fonseka) 
මට උසස්වීම් දුන්නා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] මල්මාලා දමලා මාව 

පිළිගත්තා; මාව බදා ගත්තා.[ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙක්ක් එක කපන්න 
මට ඉඩ දුන්නා. හැබැයි, මෙග් ආරක්ෂාව නැතිව මාව හිර ෙගදර 
දැම්මා. [ෙඝෝෂා කිරීම්] අදටත් මෙග් ආරක්ෂාවට ඉන්ෙන් 
ෙපොලීසිෙය් 15ෙදෙනක් පමණයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. තව ටිකක් 
කෑ ගහන්න.[ෙඝෝෂා කිරීම්]  

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. .[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move Item No. 1.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභා ගර්භය මැද ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති 
විය.] 
[இச்சந்தர்ப்பத்தில் சபாமண்டபத்தின் மத்தியில் கலவரநிைல 
உ வான ] 
[At this stage, there was an uproar in the Well of the House.] 
 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කාටද ගහන්ෙන්?  කාටද ගහන්ෙන්?  [ෙඝෝෂා කිරීම්]  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! [ෙඝෝෂා කිරීම්] ගරු සභානායකතුමා.  

[ෙඝෝෂා කිරීම්]  ගරු මන්තීවරුනි,  ගැලරිෙය් පාසල් ළමුන් 
ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ගරු මන්තීතුමන්ලා විධියට 
හැසිෙරන්න. පාසල් ළමුන් ගැලරිෙය් සිට ඔබතුමන්ලා ෙදස 
බලාෙගනයි ඉන්ෙන්. ආදර්ශවත් විධියට හැසිෙරන්න ගරු 
මන්තීතුමන්ලා. ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ෙම් ෙදන ආදර්ශය? 
සභානායකතුමා පශ්න අහන්න. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I move Item No. 1.  [ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
සභානායකතුමාට පිස්සු. – 

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

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
පිස්සු ෙමොකද? උඹටයි යෙකෝ පිස්සු. තමුන්නාන්ෙසේටයි පිස්සු. 
 

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

[ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella)  
Sir, I move Item No. 1. [ෙඝෝෂා කිරීම්] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
I will suspend the Sittings for five minutes.  We will 

take up Questions for Oral Answers when we resume.  
 

 

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, 
අ.භා.3.03ට නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப  அமர்  இைடநி த்தப்பட் ,  பி.ப.  3.03   மணிக்கு 
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .     

Sitting accordingly suspended till 3.03 p.m.  and then resumed. 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please! 

ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී  මහජන ෙපත්සම් 
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව, හිටපු ජනාධිපති, කුරුණෑගල 
දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
ආරක්ෂාව පිළිබඳව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා විසින් 
මතුකරන ලද පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු අගාමාත තුමා  
සවිස්තරාත්මකව පිළිතුරු සපයන ලදි.  

එම අවස්ථාෙව්දී ගරු අගාමාත තුමා  විසින් පකාශ කර 
සිටිෙය් ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව විෙශේෂ දැනීමක් ඇති  ගරු 
ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා අමාත වරයා විසින් ඒ පිළිබඳව 
තවදුරටත් කරුණු  පැහැදිලි  කරන බවයි. 

ඉන් අනතුරුව, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා 
අමාත වරයා අදාළ කරුණු පැහැදිලි කිරීම ආරම්භ කළ   
අවස්ථාෙව්දීම ඇතැම් මන්තීවරුන් පිරිසක් සභා ගර්භයට  
පිවිසීෙමන් ඇති වූ ෙනොසන්සුන්තාවය ෙහේතුෙකොටෙගන,  
අවසානෙය් එය මන්තීවරුන්  එකිෙනකාට  පහර ෙදන 
තත්ත්වයක් දක්වා වර්ධනය වීම ඉතාමත්ම කනගාටුවට 
කාරණයක් බව මම  සඳහන් කරන අතර, ඇති වූ  එම තත්ත්වය 
මම තරෙය් ෙහළා දකිමි. 

ෙමම අවස්ථාෙව්දී  සභාෙව් කටයුතු තාවකාලිකව අත් හිටුවා, 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් විෙශේෂ රැස්වීමක් මා 
විසින් වහාම කැඳවන ලද අතර, එහිදී ද එම සිද්ධිය පිළිබඳව දීර්ඝ 
වශෙයන් සාකච්ඡා කිරීෙමන් අනතුරුව, ඊට පැමිණ සිටි සියලුම 
සභික මන්තීවරුන් විසින් එය තරෙය් ෙහළා දකින ලද බවත්, 
ෙමම සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දීම මා විසින් ෙමම සිද්ධිය  පිළිබඳව ෙසොයා 
බලා වාර්තා කිරීම සඳහා නිෙයෝජ   කථානායකතුමා  සහ 
නිෙයෝජ   කාරක සභා සභාපතිතුමාට පවරන ලද අතර, 
එතුමන්ලා විසින්  ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් ෙකොට, වාර්තාවක් 
වහාම  මා ෙවත ලබා දීමට නියමිත අතර, එම වාර්තාව ලද වහාම 
ෙමම සිද්ධියට අදාළ මන්තීවරුන් සම්බන්ධෙයන් සුදුසු තීරණයක් 
ගන්නා බවද සඳහන් කරමි. 

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා චර්යාධර්ම පද්ධතියක් 
සකස් කිරීම පිළිබඳවද මා විසින් පසු ගිය පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් 
අවස්ථාෙව්දී දැනුවත් කළ බව  ඔබ  කවුරුත්  දන්නා කාරණයකි.  

අද දින ෙමම බරපතළ සිදුවීම සිදු වන අවසථ්ාෙව්දී ද මහජන 
ගැලරිෙය් මහ ජනතාව ෙමන්ම පාසල් ළමුන් විශාල පිරිසක් ද රැඳී 
සිටිනු දක්නට ලැබුණු අතර, එමඟින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
උත්තරීතරභාවයට හා අභිමානයට විශාල කැලැලක් වූ බව ෙනො 
අනුමානය.  

ෙමම සිද්ධිෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් කිහිපෙදෙනකුම 
තුවාල ලබා ඇති බවටත්, එක් මන්තීවරයකු ෙම් වන විට 
ෙරෝහල්ගත කර ඇති බවටත් මා ෙවත වාර්තා වී ඇති බැවින් සහ 
ෙමම බරපතළ සිද්ධිය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීමක් සභා ගර්භය 
තුළ පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී සිදු වූවක් බැවින්, තවදුරටත් අද 
දිනට අදාළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යෑම 
ෙයෝග  ෙනොවන බව මා තීරණය කරන අතර, ඒ අනුව ඊළඟ 
දිනය දක්වා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තැබිය යුතු බව මම දන්වා සිටිමි.  
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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 විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 3.05ට, 2016 මැයි මස 04වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அதன்ப  பி.ப. 3.05க்கு பாரா மன்றம், 2016 ேம 04, தன்கிழைம பி.ப. 1.00  மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Parliament Adjourned accordingly at  3.05 p.m. until 1.00 p.m. on 04th May, 2016. 
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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. 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 
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பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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