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අඩඩක්කලනාදන්, අ. (වන්නි)
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අශේසාහ, අශ ෝක (කුරුණෑගල)
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අමරශසේන, ඉඳුනිල් තුෂාර ගිරාන පතිරැන්නැහැලාශේ (කුරුණෑගල)
අමරවීර, මහින්ද (හේබන්ශතොට)
අමුණුගම, දිලුේ සුරාජ් බණ්ඩාර (මහනුවර)
අමුණුගම, සරත් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
අලගියවන්න, ලසන්ත අ. (ගේපහ)
අලවතුවල, ශජ්.සී. (කුරුණෑගල)
අලහප්ශපරුම, ඩලස් දහේ කුමාර (මාතර)
අලුත්ගමශේ, අලුත්ගමශේ ආනන්ද (මහනුවර)
අලුත්ගමශේ, මහින්දානන්ද මීතලාශේ (මහනුවර)
අලුවිහාශර්, රාජිත් (මාතශල්)
අලුවිහාශර්, වසන්ත (මාතශල්)
අශ ෝක, ප්රියන්ත ආර්.. . (පුත්තලම)

ඉ
ඉන්දික, අනුරුද්ධ ශහේරත් හිටිහාමි අප්පුහාමිලාශේ ශදොන් (ගේපහ)
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කරුණානායක, රවීන්ද්ර සන්ශරේස් (ශකො) )
කාරියවසේ, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල)
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර)
කුමාරසාහ මහත්මිය, ගීතා සමන්මලී(ගාල්ල)[2017 ශනොවැේබර් 02 වනදින ශරේෂ්ධාධිකරණ රණරණය අනුව පත්වීම අවලාගු විය]
කුමාරසරි, ජායසුන්දර මුදියන්ශසේලාශේ ආනන්ද (ශමොණරාගල)
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කුමාර්, එේ. ශේලු (මහනුවර)
ශකොශලොන්ශන, නාලක ප්රසාද් (ශපොශ)ොන්නරුව)
ශකෝ. ස්වරන්, කවීන්ද්රන් (දිගාමුලල්ල)

ග
ගන්කන්ද, දුශන්ෂ් (රත්නපුරය)
ගශන්ෂන්, එේ. (ශකො) )
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ගමශේ, දයා (දිගාමුලල්ල)
ගමශේ පියශසේන ( ගාල්ල) (2017 ශනොවැේබර් 08 සට)
ගමශේ, ශදොන් චන්දිම (අනුරාධපුරය)

ගමලත්, සරිපාල (ශපොශ)ොන්නරුව)
ගේමන්පිල, උදය ප්රභාත් (ශකො) )
ගලප්පත්ති ආරච්චිශේ, නිහාල් (හේබන්ශතොට)
ගුණවර්ධන, එේ.ශක්.ඒ.. .එස්. (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2016 ජානවාරි 19 අභාවප්රාප්ත විය.]
ගුණවර්ධන, දිශන්ෂ් චන්ද්ර රූපසාහ (ශකො) )
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ශකො) )
ගුණශසේකර, ඇඩ්වඩ් ශදහිවල ලියනශේ (ගේපහ)
ගුණශසේකර, රත්නායක මුදියන්ශසේලාශේ පද්ම උදය ාන්ත (ශමොණරාගල)
ශරේරු, ශකොන්දගමශේ ශමොහාන් ලාල් (ශකො) )

ච
චන්ද්රසරි, ගජා ජර විදාශනආරච්චිශේ බාන්ස් (මාතර)
චන්ද්රශසේන, සමරශකෝන් මුදියන්ශසේලාශේ (අනුරාධපුරය)

ජ
ජායශකොඩි, ආරච්චිලාශේ සසර (ගේපහ)
ජායතිලක, මලිත් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
ජායතිස්ස, අප්පුහාමිලාශේ නලින්ද (කළුතර)
ජායමහ, නලින් බණ්ඩාර (කුරුණෑගල)
ජායරත්න, අනුර සඩ්නි (ශපොශ)ොන්නරුව)
ජායරත්න, අනුරාධ ලාකා ප්ර ජප් (මහනුවර)
ජායරත්න, පියාකර (පුත්තලම)
ජායවර්ධන, ශසේනාධීරශේ ශදොන් කවින්ද ශහේෂාන් (ගේපහ)
ජායවර්ධන, ශහේරත් මුදියන්ශසේලාශේ ලකී දිසානායක (මහනුවර)
ජායවික්රම, ගාමිී  (කුරුණෑගල)
ජායසූරිය, කරු (ජාාතික ලැයිස්තුව)
ජායශසේකර, දයාසරි (කුරුණෑගල)
ජායශසේකර, ශප්රේමලාල් (රත්නපුරය)
ජායශසේන මහත්මිය, සුශේධා ජී. (ශමොණරාගල)

ත
තුශරයිශරට්නසාහේ, කදිර්ගාමත්තේබි (ජාාතික ලැයිස්තුව)
ශතන්නශකෝන්, ජානක බණ්ඩාර (මාතශල්)
ශතවරප්ශපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)
ශතොන්ඩමන්, අරුමුගන් (නුවරඑළිය)
ශතෞෆික්, මුහේමදු ෂරීෆ් (ජාාතික ලැයිස්තුව) [ 2016 ජානවාරි 22 දින සට]

ද
ද ශමල්, සරිනාල් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
දසනායක, ශදොන් ආතර් චාමර සේපත් (බදුල්ල) [2015 සැප්තැේබර් 14 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.]
ද සල්වා, අගේශපොඩි ශමොහාන් ප්රියදර් න (ගාල්ල)
ද සල්වා, නිශලත්ති නිමල් සරිපාල (බදුල්ල)
ද සල්වා, හර්ෂ (ශකො) )
ද සල්වා, හාදුවාශමශරඤ්ඤ පියල් නි ාන්ත (කළුතර)
ද ශසොයිසා, තිරිමාදුර රාජිත් (රත්නපුර)
දිනුෂාන්, ශදනගම විතාරණශේ චානක (හේබන්ශතොට)
දිසානායක, අනුර කුමාර (ශකො) )
දිසානායක, එරාජාන් නවින් (නුවරඑළිය)
දිසානායක, එස්. බී. (ජාාතික ලැයිස්තුව)
දිසානායක, . .ටී. ඩේලිේ. විමලවීර (දිගාමුලල්ල)
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය)
දිසානායක, මයන්ත යස්වන්ත් (මහනුවර)
දිසානායක, වීරකුමාර් (අනුරාධපුරය)
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල)
දුෂ්මන්ත, ශහේවා රාලලාශේ සාරති (කෑගල්ල)
ශද්වානන්ද, ඩේලස් (යාපනය)
ධර්මලිාගේ, සද්ධාර්ථන් (යාපනය)

න
නවවි, ශමොශහොමඩ් හනීෆා ශමොශහොමඩ් (ජාාතික ලැයිස්තුව)) [2018 මැයි 23 වන දින ඉල්ලා අස්විය.]
නසීර්, අහමදුශලේශේ මුහේමදු (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2018 ශපබරවාරි 06 දින සට]
නානායක්කාර, මලිගස්ශප ශකොරශල්ශේ නලීන් මනුෂ (ගාල්ල)
නානායක්කාර, වාසුශද්ව (රත්නපුරය)
නාවින්න, ආර්.ඇේ.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල)
නිර්මලනාදන්, ඉරුදයනාදන් චාල්ස් (වන්නි)

ප
පතිරණ, අකලාක බුද්ධික උදිත ශදද්දුව (මාතර)
පතිරණ, රශේෂ් චමින්ද ශබන්ශතොට (ගාල්ල)
පරණවිතානශේ, කරුණාරත්න (රත්නපුරය)
පලනි, තිගේබරේ (නුවරඑළිය)
පියදාස, ක)ාඳුශගොඩ කාකානේශේ (නුවරඑළිය)
පුාචිනිලශේ, සුසන්ත ගල්ගමුව (්රිකුණාමලය)
ශපශර්රා, අච්චිශේ ශදොන් විතාන ලක්ෂ්මන් වසන්ත (මාතශල්)
ශපශර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර)
ශපශර්රා, කසශදෝරුශේ සුජිත් සාජාය (කෑගල්ල)
ශපශර්රා, කුරුගමශේ සනත් නි ාන්ත (පුත්තලම)
ශපශර්රා, ඩිලාන් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
ශපශර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිශේ නිශරෝෂන් අර්ඩ්ලි ප්රියන්ත (පුත්තලම)
ප්රනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම)
ප්රනාන්දු, ශජාොන්ස්ටන් ක්ශෂේවියර් (කුරුණෑගල)
ප්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය, පර්පචුවා සුදර්ශිනී (ගේපහ)
ප්රනාන්දු, හරින් (බදුල්ල)
ශප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය, හිරුනිකා එරාාජාලී (ශකො) )
ශප්රේමජායන්ත, අච්චිශේ ශදොන් සුසල් (ශකො) )
ශප්රේමදාස, අ තැන්න ශද්වයලාශේ (කෑගල්ල)
ශප්රේමදාස, සජිත් (හේබන්ශතොට)
ශප්රේමරත්න, සුද්දච්චාරිශේ (මාතර)

බ
බණ්ඩාර, ආර්.බී. පාලිත රාග (පුත්තලම)
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුාග දිසානායක මුදියන්ශසේලාශේ චන්ද්රානි ීලිලියා (අනුරාධපුරය)
බණ්ඩාර, කුඩා විදානලාශේ ාන්ත (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2019 ජානවාරි 07 දින සට]
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල)
බණ්ඩාරිශගොඩ, බන්දුල ලාල් (ගාල්ල)
බස්නායක, බස්නායක මුදියන්ශසේලාශේ ඩිල්හාන් තාරානාත් (කුරුණෑගල)
බාලසූරිය, තාරක රමනය (කෑගල්ල)

ම
මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ශසේලාශේ රාජිත් (ශමොණරාගල)
මන්සූර්, ඉේරාහිේ මුහේමදු මුහේමදු (දිගාමුලල්ල)
මයිල්වාගනේ, තිලකරාජාා (නුවරඑළිය)
මරික්කාර්, සයිදුල්ලා මුස්තජාාේ (ශකො) )
මස්තාන්, කාදර් කාදර් (වන්නි)
මහරූෆ්, ඉේරාන් (්රිකුණාමලය)
මශහේස්වරන් මහත්මිය, විජායකලා (යාපනය)
මාන්නප්ශපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගේපහ)
මායාදුන්ශන්, සරත් චන්ද්රසරි (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැේබර් 04 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.]
මාරපන, තිලක් ජානක (ජාාතික ලැයිස්තුව)
මාරසාහ, චන්ද්රජිත් ආුබශබෝධ (ජාාතික ලැයිස්තුව)
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්ද්රසරි (අනුරාධපුරය)
මුතුශහට්ටිගමශේ, නි ාන්ත (ගාල්ල)
මුත්තු, සවලිාගේ (නුවරඑළිය)
මුස්තාපා, ෆයිසර් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
මුහේමදු, අේදුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මුහේමදු (්රිකුණාමලය)

ය
යාපා, අප්පුහාමිලාශේ අනුර ප්රියදර් න (කුරුණෑගල)
ශයෝශේස්වරන්, සීනිත්තේබි (මඩක)පුව)

ර
රණතුාග, අර්ජුන (ගේපහ)
රණතුාග, ප්රසන්න (ගේපහ)
රණවක, අච්චිශේ පාධලී චේපික (ශකො) )
රණවීර, බුලත්වැලශේ ප්රසන්න (ගේපහ)
රණසාහ ආරච්චිශේ, ශරොෂාන් අනුරුද්ධ ( ශපොශ)ොන්නරුව)
රතන හිමි, පූජාය අතුරලිශේ (ජාාතික ලැයිස්තුව)
රත්නායක, ආර්.එේ.සී.බී. (නුවරඑළිය)
රත්නායක, සාගල ගශජ්න්ද්ර (මාතර)
රත්නායක, වීරශකෝන් බිමල් නිශරෝෂන් (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2015 සැප්තැේබර් 14 වන දින සට]
රත්වත්ශත්, ශලොහාන් එවින්ද්ර (මහනුවර)
රඹුක්වැල්ල, ශකශහළිය (මහනුවර)
රහුමාන්, ශමොශහොමඩ් මුජිබුර් (ශකො) )
රාජාකරුණා, හර්ෂණ සුපුන් (ගේපහ)
රාජාපක්ෂ, චමල් ජායන්ත (හේබන්ශතොට)
රාජාපක්ෂ, නාමල් (හේබන්ශතොට)
රාජාපක්ෂ, මහින්ද (කුරුණෑගල)
රාජාපක්ෂ, විජායදාස (ශකො) )
රාධාක්රිෂ්ණන්, ශේලුසාමි (නුවරඑළිය)
රාමනාදන්, අන්ගජාන් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
රාමනායක, සද්ද විද්ද අ.අ. රාජාන් (ගේපහ)
රිෂාඩ්, අේදුල් (වන්නි)

ල
ශලොකුශේ, ගාමිී  කුලවා

(ශකො) )

ව
වක්කුඹුර, ජාානක (රත්නපුරය)
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, පවිත්රා ශද්වි (රත්නපුරය)
වර්ණකුලසූරිය, ඇන්ටනි නිමල් ලාන්සා (ගේපහ)
වික්රමනායක, විදුර (කළුතර)
වික්රමරත්න, ඉරාන් (ශකො) )
වික්රමරත්න, ජායේපති (ජාාතික ලැයිස්තුව)
වික්රමසාහ, රනිල් (ශකො) )
විජිත, ශේරුශගොඩ ආරච්චිශේ (ශමොණරාගල)
විශජ්තුාග, ඒ.ඒ. (රත්නපුරය)
විශජ්පාල, ශබෝපාශගොඩ ශහට්ටිආරච්චිශේ (ගාල්ල)
විශජ්මාන්න මහත්මිය, තුසතා (කෑගල්ල)
විශජ්මාන්න, ලක්ෂ්මන් ආනන්ද (කළුතර)
විශජ්රත්න මහත්මිය, ජාේබුගහ පිටිශේ ශගදර ශරෝහිී  කුමාරි (මාතශල්)
විජායවර්ධන, දිශන්න්ද්ර රුවන් (ගේපහ)
විශජ්වික්රම මහත්මිය, රදේපල ගමශේ ්රියානි (දිගාමුලල්ල)
විශජ්සරි, ශලොකුගස්ශතොට විතාරණශේ චමින්ද (බදුල්ල)
විශජ්ශසේකර, ආරච්චිශේ ගශන්ශපොල ුලලිප් පණ්ුලල ශපශර්රා (ගේපහ)
විශජ්ශසේකර, කාචන ශචෝදාත (මාතර)
විතානශේ, අාකුඹුර ආරච්චිශේ ශහේෂාන් විජාය (රත්නපුරය)
විදානගමශේ, ශත්නුක අමිත් (බදුල්ල)
වියාශල්න්දිරන්, සතාසවේ (මඩක)පුව)
වීරක්ශකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)
වීරවා , විමල් (ශකො) )
ශවදආරච්චි, දිලිප් (හේබන්ශතොට)
ශවල්ගම, කුමාර (කළුතර)

ස
සමරවික්රම, මලික් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
සමරවීර, ජායන්ත (කළුතර)
සමරවීර, මාගල (මාතර)
සමරවීර, රවින්ද්ර (බදුල්ල)
සමරසාහ, මහින්ද(ජාාතික ලැයිස්තුව)
සමරසාහ, සන්දිත් (කෑගල්ල)
සේබන්දන්, ඉරාජාවශරෝදයේ (්රිකුණාමලය)
සරවනපවන්, ඊස්වරපාතේ (යාපනය)
සල්මන්, ශමොශහොමඩ් හලිල් ශමොශහොමඩ් (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2018 ජානවාරි 18 දින ඉල්ලා අස්විය.]
සය ලාපිටිය, බස්නායක රාලලාශේ රාජිත් (කෑගල්ල)
සවශමෝහන්, සවප්රකාසේ (වන්නි)
සව ක්ති, අන්නාමශලයි නශඩ්සු (වන්නි)
සහාේ. න්, අමිර් අලි ශසයිඩ් මුහේමඩ් (මඩක)පුව)
සුමතිපාල, තිලාග (ජාාතික ලැයිස්තුව)
සුමන්තිරන්, මතියාපරණන් ආබ්රහේ (යාපනය)
සුශර්ස්, වඩිශේලු (බදුල්ල)
ශසශනවිරත්න, ශජාෝන් (රත්නපුරය)
ශසශනවිරත්න, ලක්ෂ්මන් පින්තු ජායතිලක (බදුල්ල) [2015 සැප්තැේබර් 16 දින සට]
ශසයිඩ්, අලි සාහිර් මවුලානා (මඩක)පුව)
ශසේනසාහ, අර්ජුන සුජීව (ශකො) )
ශසේනාදිරාසා, මාවයි ශසෝමසුන්තරේ (යාපනය)
ශසේනානායක, වසන්ත නශර්ෂ් පරාක්රම (ශපොශ)ොන්නරුව)
ශසේනාරත්න, නේබුකාර හැ) ශේ චතුර සා ජප (ගේපහ)
ශසේනාරත්න, නේබුකාර හැ) ශේ රාජිත හරිස්චන්ද්ර (කළුතර)
ශසේමසාහ, අසාක ශ හාන් (අනුරාධපුරය)
ශසොයිසා, විජිත් විජායමුණි (ජාාතික ලැයිස්තුව)
ස්වාමිනාදන්, . .එේ. (ජාාතික ලැයිස්තුව)

ශ්
ශ්රීතරන්, සවනානේ (යාපනය)
ශ්රීශන්සන්, නානමුත්තු (මඩක)පුව)
ශ්රීස්කන්දරාසා මහත්මිය, ාන්ති (ජාාතික ලැයිස්තුව)

හ
හකීේ, අ. ඉබතුල් රවුෆ් (මහනුවර)
හඳුන්ශනත්ති, සුනිල් (ජාාතික ලැයිස්තුව)
හරීස්, හබීේ ශමොහමඩ් ශමොහමඩ් (දිගාමුලල්ල)
හලිස්, අේදුල් රවුෆ් අේදුල් (ජාාතික ලැයිස්තුව)[2016 ජානවාරි 19 දින ඉල්ලා අස් විය.]
හාෂිේ, අේදුල් හලීේ ශමොහමඩ් (මහනුවර)
හාෂිේ, ශමොශහොමඩ් කබීර් ශමොහමඩ් (කෑගල්ල)
හැරිසන්, පෑලිස්ශේ (අනුරාධපුරය)
හිස්බුල්ලා, මුහේමද් ශලේශේ අලිේ මුහේමද් (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2019 ජානවාරි 04 දින ඉල්ලා අස් විය.]
ශහේරත්, එච්. එේ. විජිත (ගේපහ)
ශහේරත්, කනක (කෑගල්ල)

ෆ
ෆයිසාල්, ශමොශහොමඩ් කාසීේ ශමොශහොමඩ් (දිගාමුලල්ල)
ෆවුස, ඒ.එච්.එේ. (ජාාතික ලැයිස්තුව)
ශෆොන්ශසේකා, ගාර්දිශහේවා සරත් චන්ද්රලාල් (ජාාතික ලැයිස්තුව) [2016 ශපබරවාරි 08 දින සට]

ශ්රී ලාකා ප්රජාතාන්්රික සමාජවාදී ජනරජය
ජනාධිපතිඥ
අතිඥගරු මමත්රීපාල රිරිවසන මහතා
අමාතය මණ්ඩලය
අග්රාමාතයතුමා සහ ජාතිඥක ප්රතිඥප්තතිඥ රර්ිකක කටුතතු නැවත පිංාි  ිරීමම් හා ුනනරු්තාාපන තතුරු පාා්ත සාවර්ධාන වත්තීයය
ුනහුු හා නිුනණතා සාවර්ධාන සහ වයෞවන කටුතතු අමාතය - ගරු රනිල් වික්රමසාහ මහතා
සාචාරක සාවර්ධාන වනජීවි සහ ක්රිසනතිඥයානි රගමික කටුතතු අමාතය - ගරු ශජාෝන් අමරතුාග මහතා
බුද්ධා ශ්ාසන හා වයඹ සාවර්ධාන අමාතය - ගරු ගාමිී  ජායවික්රම ශපශර්රා මහතා
මුදල් හා ජනමාධාය අමාතය - ගරු මාගල සමරවීර මහතා
රාජය වයවසාය කන්ද තඩරට තරුමය සහ මහනුවර සාවර්ධාන අමාතය සහ පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මහතා
නගර සැලසුම් ජල සම්පාදන සහ තසසන අධායාපන අමාතය - ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා
විවද්ශ් කටුතතු අමාතය - ගරු තිලක් මාරපන මහතා
වසෞඛ්ය වපෝෂණ හා වද්ීයය මවදය අමාතය - ගරු (ඩවදය) රාජිත ශසේනාරත්න මහතා
විදුලිබල බලශ්ක්තිඥ සහ වයාපාර සාවර්ධාන අමාතය - ගරු රවි කරුණානායක මහතා
අභයන්තර හා සනවවද්ශ් කටුතතු සහ පාා්ත සභා හා පාා්ත පාලන අමාතය - ගරු වජිර අශේවර්ධන මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු ිංගුකාලීනව අවතැන්වූ ුනද්ගලයන් නැවත පිංාි  ිරීමම සහ සමුපකාර සාවර්ධාන අමාතය - ගරු රිසාඩ්
බදියු ජන් මහතා
මහානගර හා බසනනාහිර සාවර්ධාන අමාතය - ගරු පාධලී චේපික රණවක මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාතය - ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
කතෂිකර්ම ග්රාමීය ය රර්ිකක කටුතතු ප ස සම්ප්ත සාවර්ධාන වාරිමාර්ග සහ වරවර හා ජලජ සම්ප්ත සාවර්ධාන අමාතය - ගරු පී
හැරිසන් මහතා
මහාමාර්ග හා මාර්ග සාවර්ධාන සහ ඛ්නිජ වතල් සම්ප්ත සාවර්ධාන අමාතය - ගරු කබීර් හාෂීේ මහතා
රාජය පරිපාලන හා රපදා කාමනාකරණ අමාතය - ගරු රාජි්ත මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්තු ප්රතිඥසාසනකරණ අමාතය හා රණ්ු  පාර්ශ්නවව ප්රධාාන සාවිධාායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
නිවාස ඉිංිරීමම් සහ සාසනකතතිඥක කටුතතු අමාතය - ගරු සජිත් ශප්රේමදාස මහතා
ප්රවාහන හා රිවිල් ගුවන් වසවා අමාතය - ගරු අර්ජුන රණතුාග මහතා
කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්රජා සාවර්ධාන අමාතය - ගරු පලනි දිගේබරේ මහතා
කාන්තා හා ාමා කටුතතු සහ වියළි කලාප සාවර්ධාන අමාතය - ගරු චන්ද්රානි බණ්ඩාර මහත්මිය
අධිකරණ හා බන්ධානාගාර ප්රතිඥසාසනකරණ අමාතය - ගරු තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය
අධායාපන අමාතය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසේ මහතා
තැපැල් වසවා හා මුසනලිම් රගමික කටුතතු අමාතය - ගරු අේදුල් හලීේ මහතා
වරාය හා නාවික කටුතතු සහ දක්ෂිණ සාවර්ධාන අමාතය - ගරු සාගල රත්නායක මහතා
විදුලි සාවද්ශ් විවද්ශ් රැිරයා සහ ක්රීඩා අමාතය - ගරුහරීන් ප්රනාන්දු මහතා
ජාතිඥක ඒකාබද්ධාතා රාජය භාෂා සමාජ ප්රගතිඥ සහ හින්දු රගමික කටුතතු අමාතය - ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා
කම්කරු වත්තීයය සමිතිඥ සබඳතා සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාතය - ගරු දයා ගමශේ මහතා
සාවර්ධාන තපාය මාර්ග සහ ජාතයන්තර වවාඳ අමාතය - ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා

[යේ අමාතයවරයකුට නි ්චිතව පවරනු ශනොලැූ  සයලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ශදපාර්තශේන්තු හා වයවස්ථාපිත ආයතන අතිගරු
ජානාධිපතිතුමා ශවත පවරා ශගන ඇත.]

කැබිනට් වනොවන අමාතයවරු
වපොදු සැපයීම් සහ රර්ිකක ප්රතිඥසාසනකරණ අමාතය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා
ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා වතොරතුරු තාක්ෂණ අමාතය - ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා
විදයා තාක්ෂණ හා පර්ව ෂණ අමාතය - ගරු සුජීව ශසේනසාහ මහතා

රාජය අමාතයවරු
මහාමාර්ග හා මාර්ග සාවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු රන්ජාන් රාමනායක මහතා
අධායාපන රාජය අමාතය - ගරු විජායකලා මශහේස්වරන් මහත්මිය
අභයන්තර හා සනවවද්ශ් කටුතතු සහ පාා්ත සභා හා පාා්ත පාලන රාජය අමාතය - ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මහතා
මුදල් රාජය අමාතය - ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා
සාචාරක සාවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු රාජිත් අලුවිහාශර් මහතා
කතෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග්රාමීය ය රර්ිකක කටුතතු රාජය අමාතය - ගරු වසන්ත අලුවිහාශර් මහතා
නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජය අමාතය - ගරු ලකී ජායවර්ධන මහතා
ජාතිඥක ප්රතිඥප්තතිඥ හා රර්ිකක කටුතතු රාජය අමාතය - ගරු නිශරෝෂන් ශපශර්රා මහතා
රරක්ෂක රාජය අමාතය - ගරු රුවන් විශජ්වර්ධන මහතා
විදුලිබල හා ුනනර්ජනනීය බලශ්ක්තිඥ රාජය අමාතය - ගරු ඒ.. . ශප්රේමදාස මහතා
ප්රවාහන හා රිවිල් ගුවන් වසවා රාජය අමාතය - ගරු අශ ෝක් අශේසාහ මහතා
වසෞඛ්ය වපෝෂණ හා වද්ීයය මවදය රාජය අමාතය - ගරු ෆයිසාල් කාසේ මහතා
පාා්ත සභා හා පාා්ත පාලන රාජය අමාතය - ගරු එච්.එේ.එේ. හරීස් මහතා
කතෂිකර්ම වාරිමාර්ග සහ ග්රාමීය ය රර්ිකක කටුතතු රාජය අමාතය - ගරු අමීර් අලි සහාේ ජන් මහතා
වරවර හා ජලජ සම්ප්ත සාවර්ධාන රාජය අමාතය - ගරු දිලිප් ශවදආරච්චි මහතා
සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජය අමාතය - ගරු ශසේයිඩ් අලි සාහිර් මවුලානා මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත රාජය අමාතය - ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මහතා

නිවයෝජය අමාතයවරු
ඛ්නිජ වතල් සම්ප්ත සාවර්ධාන නිවයෝජය අමාතය - ගරු (ඩවදය) අශනෝමා ගමශේ මහත්මිය
ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්තු ප්රතිඥසාසනකරණ නිවයෝජය අමාතය - ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මහතා
සාවර්ධාන තපාය මාර්ග සහ ජාතයන්තර වවවාඳ නිවයෝජය අමාතය - ගරු ගරු නලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා
පරිසර නිවයෝජය අමාතය - ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා
නිුනණතා සාවර්ධාන හා වත්තීයය ුනහුු නිවයෝජය අමාතය - ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු නිවයෝජය අමාතය - ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
සමාජ සවිබලගැන්වීම් නිවයෝජය අමාතය - ගරු පාලිත ශතවරප්ශපරුම මහතා

සභාපතිඥ නාමාවලිය
ගරු ්රියානි විශජ්වික්රම මහත්මිය, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මහතා, ගරු ක.තුශරයිශරත්නසාහේ
මහතා, ගරු ජාානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු ශේලු කුමාර් මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,
ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණාමහතා, ගරු (ඩවදය) තුසතා විශජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු ශහේෂා
විතානශේ මහතා, ගරු විශජ්පාල ශහට්ටිආරච්චි මහතා.

පාර්ලිවම්න්තු කාරක සභා
ව්තීමම් කාරක සභාව
ගරු කරු ජායසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු ශජාෝන් අමරතුාග මහතා, ගරු ගාමිී  ජායවික්රම
ශපශර්රා මහතා, ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියු ජන් මහතා, ගරු පාධලී චේපික රණවක මහතා, ගරු සජිත්
ශප්රේමදාස මහතා, ගරු තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා, ගරු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහතා,
ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු එස්.බී. දිසානායක මහතා, ගරු ඩේලස් ශද්වානන්ද මහතා, ගරු මහින්ද සමරසාහ
මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා, ගරු විමල් වීරවා මහතා, ගරු මාඩව ශසෝ. ශසේනාධිරාජාා මහතා.

තසසන නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු කරු ජායසූරිය මහතා
අමුණුගම මහතා, ගරු
ගරු මශනෝ ගශන්සන්
ගරු බිමල් රත්නායක
සුමන්තිරන් මහතා

(සභාපති), ගරු ශජාෝන් අමරතුාග මහතා, ගරු නිමල් සරිපාල ද සල්වා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත්
රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, , ගරු (ආචාර්ය) විජායදාස රාජාපක්ෂ මහතා,
මහතා, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා,
මහතා, ගරු මාඩව ශසෝ. ශසේනාධිරාජාා මහතා, ගරු ධර්මලිාගේ සද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු එේ.ඒ.

රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභා
රර්ිකක සාවර්ධාන පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ශසශනවිරත්න මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මහතා, ගරු අශ ෝක්
අශේසාහ මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු වාසුශද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මහතා, ගරු අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා, ගරු නිමල්
ලාන්සා මහතා, ගරු ශක්.ශක්. පියදාස මහතා, ගරු ක. තුශරයිශරත්නසාහේ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු එේ.ඒ.
සුමන්තිරන් මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා, ගරු ාන්ති ශ්රීස්කන්දරාසා මහත්මිය,
සන්දිත් සමරසාහ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) එස්.එේ.ශමොහමඩ ඉස්මායිල් මහතා

ජාතයන්තර සබඳතා පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා, ගරු ඉන්දික
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු දුශන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා,
ගරු එස්.එේ. චන්ද්රශසේන මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජායරත්න
මහතා, ගරු අන්නාමශලයි නශඩ්සු සව ක්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විශජ්මාන්න මහතා, ගරු නාමල් රාජාපක්ෂ
මහතා, ගරු නාලක ප්රසාද් ශකොශලොන්ශන මහතා, ගරු මලිත් ජායතිලක මහතා, ගරු (ඩවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජායවර්ධන
මහතා, ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා, ගරු ප්රසන්න රණතුාග මහතා, ගරු චමින්ද විශජ්සරි මහතා

තිඥරසර සාවර්ධානය සහ පරිසර සහ සනවාභාවික සම්ප්ත පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු පවිත්රාශද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය (සභාපති), ගරු ලකී ජායවර්ධන, ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා, ගරු (ඩවදය) අශනෝමා
ගමශේ මහත්මිය, ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අශේවර්ධන මහතා, ගරු විමල් වීරවා මහතා,
ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ශපශර්රා මහතා, ගරු ුලලිප් විශජ් ශසේකර මහතා, ගරු අේදුල්ලාහ්
මහ්රූෆ් මහතා, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මහතා, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සසර කුමාර අශේශසේකර මහතා,
ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ශකෝ. ස්වරන් මහතා, ගරු උදය ප්රභාත් ගේමන්පිල මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස්
නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු චමින්ද විශජ්සරි මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසාහ මහතා

කාන්තා සහ සනත්රී ුනරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු (ඩවදය) තුසතා විශජ්මාන්න මහත්මිය (සභාපති), ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, ගරු ්රියානි විශජ්වික්රම මහත්මිය , ගරු
එඩ්වඩ් ගුණශසේකර මහතා, ගරු (ඩවදය) අශනෝමා ගමශේ මහත්මිය, ගරු රන්ජාන් රාමනායක මහතා, ගරු ශසේයිඩ් අලී
සාහීර් මවුලානා, ගරු සුශේදා ජී. ජායශසේන මහත්මිය, ගරු පවිත්රාශද්වි වන්නිආරච්චි මහත්මිය ගරු (ඩවදය) සුදර් නී
ප්රනාන්දුපුල්ශල් මහත්මිය , ගරු සරිපාල ගමලත් මහතා, ගරු ව ඩිශේල් සුශර්ෂ් මහතා, ගරු ක. තුශරයිශරත්නසාහේ මහතා,
ගරු ශරොෂාන් රණසාහ මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු හිරුනිකා ශප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය, ගරු බන්දුල ලාල්
බණ්ඩාරිශගොඩ මහතා, ගරු ප්රසන්න රණවීර මහතා, ගරු ශරෝහිී  කුමාරි විශජ්රත්න මහත්මිය, ගරු ාන්ති ශ්රීස්කන්දරාසා
මහත්මිය.

අධායාපනය හා මානව සම්ප්ත සාවර්ධානය පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු වඩිශේල් සුශර්ෂ් මහතා (සභාපති), ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු අාගජාන් රාමනාදන් මහතා, ගරු ගාමිී 
ශලොකුශේ මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු සරිනාල් ද මැල් මහතා, ගරු ක. තුශරයිශරත්නසාහේ මහතා,
ගරු සීනිතේබි ශයෝශහේස්වරන් මහතා, ගරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා, ගරු ශේලු කුමාර් මහතා, ගරු සසර ජායශකොඩි මහතා,
ගරු (ඩවදය) නලින්ද ජායතිස්ස මහතා, ගරු සුජිත් සාජාය ශපශර්රා මහතා, ගරු මුහේමදු ඊබ්රාහිේ මුහේමදු මන්සූර් මහතා,
ගරු (මහාචාර්ය) ආුබ මාරසාහ මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු ශරෝහිී  කුමාරි විශජ්රත්න මහත්මිය,
ගරු නානමුත්තු ශ්රීශන්සන් මහතා, ගරු චතුර සන් ජප ශසේනාරත්න මහතා, ගරු විශජ්පාල ශහට්ටිආරච්චි මහතා

ජාතිඥක රරක්ෂාව පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු මලිත් ජායතිලක මහතා (සභාපති), ගරු පාලිත ශතවරප්ශපරුම මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු චමල් රාජාපක්ෂ
මහතා, ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා, ගරු චන්ද්රසරි ගජා ජර මහතා, ගරු එේ.එස්. තේෆික් මහතා,
ගරු ධර්මලිාගේ සද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විශජ්තුාග මහතා, ගරු (ඩවදය) රශේෂ් පතිරණ මහතා, ගරු එේ. ඒ.
සුමන්තිරන් මහතා, ගරු ශ හාන් ශසේමසාහ මහතා, ගරු චන්දිම ගමශේ මහතා, ගරු (ඩවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජායවර්ධන
මහතා, ගරු මයන්ත දිසානායක මහතා, ගරු බන්දුල ලාල් බණ්ඩාරිශගොඩ මහතා, ගරු මුහේමදු ඉේරාහිේ මුහේමදු මන්සූර්
මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආුබ මාරසාහ මහතා, ගරු එස්. වියාශල්න්දිරන් මහතා

වසෞඛ්ය සහ මානව සුභසාධානය සමාජ සවිබලගැන්වීම පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු ලකී ජායවර්ධන මහතා (සභාපති), ගරු රාජිත් අලුවිහාශර් මහතා, ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම
මහතා, ගරු සුශේධා ජී. ජායශසේන මහත්මිය, ගරු ශප්රේ මලාල් ජායශසේකර මහතා, ගරු ුලලිප් විශජ්ශසේකර මහතා ගරු අනුරාධ
ජායරත්න මහතා, ගරු සරිනාල් ද ශමල් මහතා, ගරු ඒ. ඒ. විශජ්තුාග මහතා, ගරු (ඩවදය) රශේෂ් පතිරණ මහතා,
ගරු විජිත ශේරුශගොඩ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ඩවදය) නලින්ද ජායතිස්ස මහතා, ගරු මයිල්වාගනේ
තිලකරාජාා මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා,
ගරු (ඩවදය) තුසතා විශජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු (ඩවදය) එස්. සවශමෝහන් මහතා

ප්රවාහනය සහ සන්නිවේදනය පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජාපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ශජ්.සී. අලවතුවල මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු එඩ්වඩ් ගුණශසේකර
මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මහතා, ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා, ගරු මාඩව
ශසෝ. ශසේනාධිරාජාා මහතා, ගරු ධර්මලිාගේ සද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු අනුර සඩ්නි ජායරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද
විශජ්මාන්න මහතා, ගරු කනක ශහේරත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මහතා,
ගරු (ඩවදය) නලින්ද ජායතිස්ස මහතා, ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්මලනාදන් මහතා, ගරු මුහේමදු ඉේරාහිේ මුහේමදු මන්සූර්
මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු නානමුත්තු ශ්රීශන්සන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) එස්.එේ.ශමොශහොමඩ් ඉස්මයිල්.

කතෂිකර්මය සහ ඉඩම් පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු විජිත ශහේරත් මහතා (සභාපති), ගරු රාජිත් අලුවිහාශර්, ගරු ශජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසේ මහතා,
ගරු නි ාන්ත මුතුශහට්ටිගමශේ මහතා, මහතා, ගරු අශ ෝක් අශේසාහ මහතා, ගරු ශක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,
ගරු ශජාොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු මහතා, ගරු සුසන්ත පුාචිනිලම මහතා, ගරු ුලලිප් විශජ්ශසේකර මහතා, ගරු සව ක්ති ආනන්දන්
මහතා, ගරු (පූජාය) අතුරලිශේ රතන හිමි, ගරු ජාානක වක්කුඹුර මහතා, ගරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ
මහතා, ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ශකෝ. ස්වරන් මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු ශහේෂාන්
විතානශේ මහතා, ගරු (ආචාර්ය) එස්.එේ.ශමොහමඩ් ඉස්මායිල් මහතා .

මනතිඥක කටුතතු (දුෂණ විවරෝවර) සහ මාධාය පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා (සභාපති), ගරු අජිත් පී. ශපශර්රා මහතා, ගරු රන්ජාන් රාමනායක මහතා, ගරු කරුණාරත්න
පරණවිතාන මහතා, ගරු පාලිත ශතවරප්ශපරුම මහතා, ගරු අාගජාන් රාමනාදන් මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා,
ගරු ඩලස් අලහප්ශපරුම මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු ධර්මලිාගේ සද්ධාර්ථන් මහතා, ගරු දිළුේ අමුණුගම
මහතා, ගරු ශමොහාන් ප්රියදර් න ද සල්වා මහතා, ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු (ඩවදය) කවින්ද ශහේෂාන් ජායවර්ධන
මහතා, ගරු මයිල්වාගනේ තිලකරාජාා මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජායේපති වික්රමරත්න මහතා ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා,
ගරු එස්. වියාශල්න්දිරන් මහතා, ගරු නානමුත්තු ශ්රීශන්සන් මහතා, ගරු විශජ්පාල ශහට්ටිආරච්චි මහතා

තරුණ ක්රීඩා කලා සහ තරුමයන් පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ශසශනවිරත්න මහතා, ගරු අමීර් අලි සහාේ ජන් මහතා, ගරු ඉන්දික
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු නි ාන්ත මුතුශහට්ටිගමශේ මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු ශක්.ශක්. පියදාස මහතා,
ගරු ඒ.ඒ. විශජ්තුාග මහතා, ගරු (පූජාය) අතුරලිශේ රතන හිමි, ගරු ටී. රාජිත් ද ශසොයිසා මහතා, ගරු සීනිතේබි
ශයෝශහේස්වරන් මහතා, ගරු ශලොහාන් රත්වත්ශත් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා,
ගරු ශේලු කුමාර් මහතාාා ගරු හිරුනිකා ශප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය, ගරු එස්.එේ. මරික්කාර් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා,
ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා, ගරු එස්. වියාශල්න්දිරන් මහතා

වයාපාර සහ වාණිජ කටුතතු පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු ශසේයිඩ් අලී සාහීර් මවුලානා මහතා (සභාපති), ගරු ්රියානි විශජ්වික්රම මහත්මිය, ගරු නි ාන්ත මුතුශහට්ටිගමශේ මහතා,
ගරු එච්.එේ.එේ. හරීස් මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරරණ දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත
ශපශර්රා මහතා, ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මහතා, ගරු අරුන්දික ප්රනන්දු මහතා, ගරු ශක්.ශක්. පියදාස මහතා, ගරු සීනිතේබි
ශයෝශහේස්වරන් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මහතා, ගරු අශ ෝක ප්රියන්ත මහතා, ගරු නාලක ප්රසාද් ශකොශලොන්ශන
මහතා, ගරු පියල් නි ාන්ත ද සල්වා මහතා, ගරු ඉෂාක් රහුමාන් මහතා, ගරු හර්ෂණ රාජාකරුණා මහතා, ගරු චමින්ද
විශජ්සරි මහතා, ගරු ශහේෂා විතානශේ මහතා, ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශහේරත් මහතා

බලශ්ක්තිඥ පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු චන්දිම ගමශේ මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ශසශනවිරත්න මහතා, ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා,ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ
ද සල්වා මහතා, ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු එච්.ආර්. සාරරණ දුෂ්මන්ත මහතා, ගරු අජිත් මාන්නප්ශපරුම මහතා,
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා, ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,
ගරු ශකශහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු කුමාර ශවල්ගම මහතා, ගරු ශරෝහිත අශේගුණවර්ධන මහතා, ගරු එේ.එස්.
ශතෞෆික් මහතා, ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා, ගරු (පූජාය) අතුරලිශේ රතන හිමි, ගරු නාලක ප්රසාද් ශකොශලොන්ශන මහතා,
ගරු ඉේරාන් මහරූෆ් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආුබ මාරසාහ මහතා, ගරු (ඩවදය) එස්. සවශමෝහන් මහතා

නිෂනපාදන සහ වසවා පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු සුජිත් සාජාය ශපශර්රා මහතා (සභාපති), ගරු නලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා , ගරු ෆයිසාල් කාසේ මහතා, ගරු දුශන්ෂ්
ගන්කන්ද මහතා, ගරු (ඩවදය) අශනෝමා ගමශේ මහත්මිය,ගරු එච්.ආර්. සාරරණ දුෂ්මන්ත මහතා,ගරු පියාකර ජායරත්න
මහතා, ගරු සුසන්ත පුාචිනිලශේ මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ශපශර්රා මහතා, ගරු අේදුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා,
ගරු සරිනාල් ද ශමල් මහතා, ගරු ජායන්ත සමරවීර මහතා, ගරු ආර්. එේ. පද්ම උදය ාන්ත ගුණශසේකර මහතා, ගරු තුෂාර
ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතා, ගරු කවීන්දිරන් ශකෝ. ස්වරන් මහතා, ගරු එස්. ශප්රේමරත්න මහතා, ගරු තාරක බාලසූරිය මහතා,
ගරු සන්දිත් සමරසාහ මහතා, ගරු (ඩවදය) එස්. සවශමෝහන් මහතා, ගරු චතුර සා ජප ශසේනාරත්න මහතා.

අභයන්තර පරිපාලනය හා රාජය කාමනාකරණය පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු ගාමිී  ශලොකුශේ මහතා (සභාපති), ගරු ලකී ජායවර්ධන මහතා, ගරු අමීර් අලි සහාේ ජන් මහතා, ගරු ඉන්දික
බණ්ඩාරනායක මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසේ මහතා, ගරු අශ ෝක් අශේසාහ මහතා, ගරු ශක්. කාදර් මස්තාන් මහතා,
ගරු චන්ද්රසරි ගජා ජර මහතා, ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා, ගරු මාඩව ශසෝ. ශසේනාධිරාජාා මහතා, ගරු අනුර සඩ්නි
ජායරත්න මහතා, ගරු ශත්නුක විදානගමශේ මහතා, ගරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා, ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු සසර
කුමාර අශේශසේකර මහතා, ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරශසේන මහතා, ගරු ශේලු කුමාර් මහතා, ගරු මලිත් ජායතිලක මහතා,
ගරු (ආචාර්ය) ජායේපති වික්රමරත්න මහතා, ගරු ාන්ති ශ්රීස්කන්දරාසා මහත්මිය

ප්රතිඥසන්ධාානය හා තතුර හා නැවඟනහිර නැවත වගොඩ නැඟීම පිළිබඳ රාශික අවරක්ෂණ කාරක සභාව
ගරු මාඩව ශසෝ. ශසේනාධිරාජාා මහතා (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා, ගරු රාජිත් අලුවිහාශර් මහතා,
ගරු දුශන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, ගරු එච්.එේ.එේ. හරීස් මහතා, ගරු කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, ගරු අාගජාන්
රාමනාදන් මහතා, ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු සුසන්ත පුාචිනිලශේ මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා,
ගරු එේ.එස්. තේෆික් මහතා, ගරු විමලවීර දිසානායක මහතා, ගරු අේදුල්ලාහ් මහ්රූෆ් මහතා, ගරු සව ක්ති ආනන්දන්
මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු ඉේරාන් මහරුෆ් මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජායේපති
වික්රමරත්න මහතා, ගරු (ඩවදය) තුසතා විශජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු කාචන විශජ්ශසේකර මහතා

විවශ්ෂ කාරක සභා
විවද්ශ්ගත ශ්රී ලාාිරකයන් හට ඉිංරි මැතිඥවරණවලදී ්න්දය පාවිචිි  ිරීමමට ඇතිඥ ඉඩකඩ සලසා දීවම් සහ ට
අනුෂාගික කරුු විමර්ශ්නය කර පියවර නිර්වද්ශ් වකොට වාර්තා ිරීමම පිණිස වූ විවශ්ෂ කාරක සභාව
ගරු තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය (සභාපති), ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සල්වා මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසීේ මහතා, ගරු රන්ජාන්
රාමනායක මහතා, ගරු ශජ්. සී. අලවතුවල මහතා, ගරු ඒ. . . සුසල් ශප්රේමජායන්ත මහතාගරු ඩේලස් ශද්වානන්ද මහතා,
ගරු ගාමිී  ශලොකුශේ මහතා, ගරු මහින්ද යාපා අශේවර්ධන මහතා, ගරු ඩිලාන් ශපශර්රා මහතා, ගරු ශකශහළිය
රඹුක්වැල්ල මහතා, ගරු (ඩවදය) සුදර්ශිනී ප්රනා්දුපුල්ශල් මහත්මිය, ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මහතා, ගරු බිමල්
රත්නායක මහතා, ගරු එස්. ශ්රීතරන් මහතා, ගරු එේ. ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු අ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු නාලක
ප්රසාද් ශකොශලොන්ශන මහතා, ගරු චන්දිම ගමශේ මහතා, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා, ගරු නානමුත්තු ශ්රීශන්සන් මහතා

තිඥරසර සාවර්ධානය සඳහා වන එක්ස්ත ජාීයන්වේ 2030 නයාය පරය පිළිබඳ විවශ්ෂ කාරක සභාව
ගරු තිලාග සුමතිපාල මහතා (සභාපති), ගරු ගාමිී  ජායවික්රම ශපශර්රා මහතා, ගරු වී. එස්. රාධක්රිෂ්නන් මහතා, ගරු නිශරෝෂන්
ශපශර්රා මහතා, ගරු රුවන් විජායවර්ධන මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු සුශේධා ජී. ජායශසේන මහත්මිය,
ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අනුරාධ ජායරත්න මහතා, ගරු අේදුල්ලාහ් මහරූෆ් මහතා, ගරු (ඩවදය) රශේෂ් පතිරණ
මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා, ගරු (ඩවදය) නලින්ද ජායතිස්ස මහතා, ගරු ශරෝහිී  කුමාරි විශජ්රත්න මහත්මිය,
ගරු එස්. වියාශල්න්දිරන් මහතා

බ්රසීලලවයහි ශ්රී ලාකා තානාපතිඥ කාර්යාලය සහ ඇමරිකා එක්ස්ත ජනපදවයහි නිේවයෝක් නුවර එක්ස්ත
ජාීයන්වේ ශ්රී ලාකා නිතය නිවයෝජිත කාර්යාලය සඳහා කාර්යාල මිලදී ගැනීම සඳහා ශ්රී ලාකා මහ බැාවව
විරින් එක් එක් සනාානය වවනුවවන් වවන් වවන් වශ්වයන් දරන ලද වියදම පිළිබඳ වසොයා බලා වාර්තා
ිරීමම පිණිස වූ විවශ්ෂ කාරක සභාව
ගරු ශජ්. එේ. ආනන්ද කුමාරසරි මහතා (සභාපති), ගරු ලක්ෂ්මන් ශසශනවිරත්න මහතා, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජායමහ මහතා,
ගරු පවිත්රාශද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය,ගරු ඩේලස් ශද්වානන්ද මහතා, ගරු (ආචාර්ය) බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා,
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමශේ මහතා,ගරු සුනිල් හඳුන්ශනත්ති මහතා, ගරු බිමල් රත්නායක මහතා, ගරු අනුර සඩ්නි
ජායරත්න මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විශජ්මාන්න මහතා, ගරු විදුර වික්රමනායක මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා,
ගරු ශහක්ටර් අප්පුහාමි මහතා, ගරු ඒ. අරවින්ද් කුමාර් මහතා, ගරු ආනන්ද අලුත්ගමශේ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ආුබ
මාරසාහ මහතා, ගරු (ඩවදය) තුසතා විශජ්මාන්න මහත්මිය, ගරු නානමුත්තු ශ්රීශන්සන් මහතා, ගරු සන්දිත් සමරසාහ
මහතා, ගරු (ඩවදය) එස්. සවශමෝහන් මහතා

ශ්රී ලාකාවේ ජාතිඥක හා රගමික සහජීවනය සහතිඥක ිරීමම පිණිස ඒ පිළිබඳව අධායයනය කර රිය නිර්වද්ශ්
පාර්ලිවම්න්තුවට වාර්තා ිරීමම සඳහා වන විවශ්ෂ කාරක සභාව
ගරු කරු ජායසූරිය මහතා (සභාපති), ගරු ශජ්.එේ. ආනන්ද කුමාරසරි මහතා, ගරු ශසල්වේ අඩඩක්කලනාදන් මහතා,
ගරු ශජාෝන් අමරතුාග මහතා, ගරු ගාමිී  ජායවික්රම මහතා, ගරු රවුෆ් හකීේ මහතා, ගරු (ඩවදය) රාජිත ශසේනාරත්න
මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියු ජන් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජායදාස රාජාපක්ෂ මහතා, ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා,
ගරු තලතා අතුශකෝරල මහත්මිය, ගරු . .එේ.ස්වාමිනාදන් මහතා, ගරු අේදුල් හලීේ මහතා, ගරු මශනෝ ගශන්සන් මහතා,
ගරු ඒ.එච්.එේ. ෆවුස මහතා, ගරු වී.එස්. රාධක්රිෂ්නන් මහතා, ගරු රුවන් විජායවර්ධන මහතා, ගරු ශසේයිඩ් අලි සාහිර්
මවුලානා මහතා, ගරු රාජාවශරෝදියේ සේපන්දන් මහතා, ගරු ඩේලස් ශද්වානන්දා මහතා, ගරු ඒ.. . සුසල් ශප්රේ මජායන්ත
මහතා, ගරු දිශන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගර සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු විජිත ශහේරත් මහතා, ගරු එේ.ඒ. සුමන්තිරන්
මහතා.

පාර්ලිවම්න්තුව
කාානායකතුමා - ගරු කරු ජායසූරිය මහතා
නිවයෝජය කාානායක හා කාරක සභාපතිඥතුමා - ගරු ශජ්.එේ. ආනන්ද කුමාරසරි මහතා
නිවයෝජය කාරක සභාපතිඥතුමා - ගරු ශසල්වේ අඩඩක්කලනාදන් මහතා

ප්රධාාන නිලධාාරි මණ්ඩලය
පාර්ලිවම්න්තුවේ මහ වල්කම් - ඩේලිේ.බී.. . දසනායක මහතා
කාර්ය මණ්ඩල ප්රධාානී සහ පාර්ලිවම්න්තුවේ නිවයෝජය මහ වල්කම් - ඩේලිේ.එේ.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා
සහකාර මහ වල්කම්වරු - ශක්.ඒ. ශරෝහණ ජර මහත්මිය, ශක්.ඒ.ටී.ශක්. ජායතිලක මහතා

පාර්ලිවම්න්තුවේ මහ වල්කම්වේ කාර්යාලය
පා.ම.වල්.වේ සම්බන්වරකරණ වල්කම් - සලිනි නිල්මල්ශගොඩ මහත්මිය
සහකාර ප්රධාාන නිලධාාරි - ටී.එේ.එන්.පී. ශතන්නශකෝන් මහත්මිය

අභයන්තර විගණන කාර්යාාශ්ය
සහකාර අධායක්ෂ (පරිපාලන) ප්රධාාන නිලධාාරි - එස්. ආර්.එේ.එච්.ජී. සමරදිවාකර ශමශනවිය
නිවයෝජය ප්රධාාන නිලධාාරි - ටී.ශක්. ජායවර්ධන මහතා
සහකාර ප්රධාන නිලධාරි - එච්.ආර්. ද ශසොයිසා මහත්මිය

වේරධාාරි වදපාර්තවම්න්තුව
වේරධාාරි - නශර්න්ද්ර ප්රනාන්දු මහතා
නිවයෝජය වේරධාාරි - කුෂාන් සේපත් ජායරත්න මහතා
සහකාර වේරධාාරි ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප කුමාර මහතා, ජී.එේ.ජී. ප්රියන්ත මහතා (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) එේ.ආර්.. .ටී. තිලකසරි මහතා (සහකාර
ප්රධාන නිලධාරි) ඒ.ූ.. ශප්රේමචන්ද්ර මහතා (ශජායෂ්ධ සහකාර පාර්ලිශේන්තු නිලධාරි) ආර්.එල්.එස්. මාගල මහතා (දුරකථන
අධීක්ෂක)

පරිපාලන වදපාර්තවම්න්තුව
අධායක්ෂ (පරිපාලන) - එල්.ආර්. ජායවර්ධන මහත්මිය
නිවයෝජය අධායක්ෂ (පරිපාලන) - එන්.එස්.ශක්. ඩවදයරත්න මහතා
රයතන කාර්යාාශ්ය - . .එස්. ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) අනිල් ශහේවාවසේ මහතා , ශක්.ටී. සී. ශක්.
පීරිස් මහත්මිය (ප්රධාන නිලධාරිහු) එේ.එන්. විතානශේ මහත්මිය, ශක්.සී. ප්රනාන්දු මහතා, ූ..එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය,
එච්.ඒ.ටී.. . ශහේවාආරච්චි මහත්මිය, ජී.එන්.. . තිලකරත්න මහත්මිය (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) . .වී... වීරශකෝන් මහත්මිය,
එච්.ූ..පී. කුමාර මහතා, . .සී.එස්. රූපසාහ මහත්මිය, ශක්.ඒ.එේ.ආර්.එස්. රුද්රිගූ ම මහත්මිය, . .ජී.එේ.එස්.එේ. ශදහිගහලන්ද
මහතා (සහකාර ප්රධාන නිලධාරිහු) ඒ.එන්.. . ගුණරත්න මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නිලධාරි)
මන්ත්රී වසවා කාර්යාාශ්ය - ශක්.ජී. සරත් කුමාර මහතා (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) එේ.ූ..එේ. වාසක් මහතා (ප්රධාන නිලධාරි)
පී.ශක්.. .එස්.ඩේලිේ. විශජ්ගුණවර්ධන මහතා, ඩේලිේ.පී.ශජ්. පුෂ්ප කුමාර පතිරණ මහතා (නිශයෝජාය ප්රධාන
නිලධාරිහු) ආර්.පී.වයි.ටී. වරුසවිතාන මහත්මිය (සහකාර ප්රධාන නිලධාරි) ශක්.එස්. සල්වා මහතා (සහකාර පාර්ලිශේන්තු
නිලධාරි)
විවද්ශ් සබඳතා හා සන්ධාාන කටුතතු කාර්යාාශ්ය - එස්.ඒ.ූ.. කුමාරසාහ මහතා (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) ජී.වී. අමා සුදන්ති
මහත්මිය, ටී.ඩේලිේ.ඒ. ජායරත්න මහත්මිය, එච්.එන්.. .ආර්.බී. නානායක්කාර මහතා (සහකාර පාර්ලිශේන්තු සන්ධාන
නිලධාරිහු) ූ..ජී. නුවන් දුමින්ද මහතා (පාර්ලිශේන්තු මාධය නිලධාරි)
ප්රවාහන කාර්යාාශ්ය - . .. .ූ..ශක්. මුණසාහ මහතා (ප්රධාන නිලධාරි) ශක්.ටී.එල් ඒ. චන්ද්රසරි මහතා (සහකාර ප්රධාන නිලධාරි)
ඩේ.ජී. සුනිල් ාන්ත මහතා, ශක්.එේ.ජී.ශක්. ජායවර්ධන මහතා, ඩේලිේ.වී.ආර්. වික්රමරත්න මහතා ( පාර්ලිශේන්තු නිලධාරිහු)
වජයෂනල ල ල වල්ඛ්කවයෝ - එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න මහතා, ආර්.පී. රසක රාජාපක්ෂ මහතා
ල ල වල්ඛ්කවයෝ - එස්.එන්. කලවාන ශමශනවිය, පී.. .එන්.පී. කුමාරි මහත්මිය
වජයෂනල භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ශද්වී මහත්මිය, එේ.එේ. හලිේ. න් මහතා, ඒ.ජී.එේ. නන්දනී මහත්මිය, එස්.එේ. නසීර්
මහතා, එස්.එේ.ඒ.එන්. කරුණාරත්න මහතා
බාගලා කාමනාකරු වල්ඛ්න භාරකරු - ඊ.ශක්.ශක්.පී. පුෂ්පලාල් මහතා
වජයෂනල වල්ඛ්න සැකසීලවම් අවරක්ෂක - . .පී.ශක්. බුත්පිටිය මහතා

හැන්සාඩ් වදපාර්තවම්න්තුව
හැන්සාඩ් සාසනකාරක - . .ශජ්.වී. අමරසාහ ශමශනවිය
නිවයෝජය හැන්සාඩ් සාසනකාරකවරු - සී.එන්. ශලොකුශකොඩිකාර ද සල්වා මහත්මිය, ඒ. ශමොශහොමඩ් තේබි මහතා, ආර්.එල්.එේ.
කුමාරසරි මහත්මිය.
සහකාර හැන්සාඩ් සාසනකාරකවරු - එස්. ශක්.එේ.ඩේලිේ. සමරශසේකර මහත්මිය, ටී.ආර්.එේ. අශනෝරත්න මහතා, ආර්.. .පී.
සුජීවනී මහත්මිය, . .පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසාහ මහත්මිය, ශක්.ජී.එන්.පී. රශබල් මහත්මිය, ශක්.එච්. නීලමනී මහත්මිය, ශක්.පී.එස්.
ශපශර්රා මහත්මිය, ශක්.ඒ.ශජ්.එස්. ශපශර්රා මහත්මිය, ශක්.. .එස්. කුලරත්න අලුත්ගමශේ මහත්මිය, එේ.එස්.එේ. ලින්නාස්
මහතා, පී.. . ගුණවරණ මහත්මිය.
වජයෂනල හැන්සාඩ් වාර්තාකරුවවෝ - එච්.. .එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ජී.එස්. නානායක්කාර මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය ශමශනවිය,
පී.වී.ටී.වී. ගමශේ අරුමාදුර මහත්මිය, එස්.එේ.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩේලිේ.ඒ. . .පී. විශජ්ශකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා
ශමශනවිය, එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එේ.ඒ. කුමුදිනී ශමශනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සල්වා මහත්මිය
හැන්සාඩ් වාර්තාකරුවවෝ - පී.එේ.ජී.පී. ප්රියාගිකා මහත්මිය, එේ.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩේලිේ. ඉරාගිකා මහත්මිය,
ටී.ටී. කුමානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී. චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ශමශනවිය, එේ.ඒ.ටී.. . මිල්ලගස්තැන්න
මහතා, එච්.ජී. මාජුල මහතා, . .ආර්.. . ශහට්ටිශේ මහත්මිය, එේ.එේ.සී.ශක්. මාරසාහ ශමශනවිය, එේ.පී. නිශරෝෂි සජීවනී
මහත්මිය, ශක්.පී. පත්මා මහත්මිය, ටී.ූ.. වීරශසේකර මහත්මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්සරා ශමශනවිය, එන්. ශක්තිස්වරන් මහතා, එේ.
පුෂ්පකුමාර මහත්මිය, ටී.එන්. සමරසාහ මහත්මිය, ජී.එන්. රත්නසීලි මහත්මිය, ශක්.එේ.. . ලාකා මහතා, එච්.ආර්.ූ..එස්.
නිවර්චනා මහත්මිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසාහ මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධේමිකා මහත්මිය, එේ.ඒ.ශජාස්මිනා මහත්මිය.
කාරක සභා වාර්තාකරුවවෝ - ශජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ශක්.එන්. මිහිරි මහත්මිය, ආර්. එේ. දර්ශිකා සරිවර්ධන මහත්මිය,
ස. තුෂ්සාන්තිනි ශමශනවිය, ශජ්.ශක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, එේ.ඒ.ශක්.එස්. සාජීවනී මහත්මිය, ආර්.පී.ජී. කුමාරි ශමශනවිය,
ටී.පී.ආර්.ටී. කුමාරි ශමශනවිය, එේ.බී.ටී.එන්. ප්රියදර් නී ශමශනවිය
වජයෂනල සුි ගත ිරීමවම් නිලධාාරි - එේ.එේ.එේ. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.. . මශනෝරි ශමශනවිය, ශජ්. ශනෞෂාඩ් මහතා, එේ.බී.වී.එන්.ටී.
ප්රනාන්දු මහත්මිය.
සුි ගත ිරීමවම් නිලධාාරිහු - ඒ.එේ.සී.එේ. අදිකාරි මහතා
පටිගත ිරීමවම් අවරක්ෂක - ශජ්.එස්. වීරසූරිය මහතා

මුදල් හා සැපුතම් වදපාර්තවම්න්තුව
අධායක්ෂ (මුදල්) - ශක්.ජී.එේ. ජාය ාන්ත මහතා
මුදල් හා ගිුම් කාර්යාාශ්ය - ශක්.ඒ. අයි. ශසේනාරත්න මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) ඩේලිේ.පී.එල්. ජායසාහ මහතා,
(ප්රධාන නිලධාරි) එස්.ඩේලිේ.ටී.ආර්. ද සල්වා මහත්මිය (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) අයි.ශක්. සමරශසේකර මහත්මිය,
ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා, . .එේ.. . අලහශකෝන් මහත්මිය, එේ.ඒ.ශක්.. .සී. කුමාර මහතා, ආර්.එේ.එස්. සුමුදු සමන්ජිකා
මහත්මිය, ඩේලිේ.ශක්.. .එස්. කුමාරසරි මහතා (සහකාර ප්රධාන නිලධාරිහු) ටී.පී. ද ශකොස්තා මහත්මිය, එල්.. .එච්.
ශමොල්ලිශගොඩ ශමශනවිය (පාර්ලිශේන්තු නිලධාරි)
සැපුතම් හා වසවා කාර්යාාශ්ය - ඊ.. .එස්.එේ. ප්රනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) එච්.එේ.සී.එන්.ශක්. ශහේරත්
මහත්මිය (ප්රධාන නිලධාරි) එල්.බී.ආර්. පද්මසරි මහතා (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) ශජ්.ඒ.. . ජායසාහ මහත්මිය,
ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. තිලකරත්න ශමශනවිය (සහකාර ප්රධාන නිලධාරිහු)
රහාරපාන ගිුම් කාර්යාාශ්ය - ඩබ්ලිේ.වක්.ඩී.සීල. විතාන මහතා (සහකාර අධායක්ෂ - පරිපාලන)
වජයෂනල ගබඩා නිලධාාරි - ශක්.. . කපිල මහතා
භාර ගැනීවම් නිලධාාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා
සරප් - ඊ.එච්. ජායවීර ශමශනවිය
වජයෂනල ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ශක්.එේ.ඒ.බී. දැලිවල මහතා
මිල දී ගැනීවම් නිලධාාරි ගබඩා භාරකරු- එල්.. .ජී. ශපශර්රා මහතා

සම්බන්වරකරණ ඉාජිවන්රු වදපාර්තන්තුව
සම්බන්වරකරණ ඉාජිවන්රු - එන්.ජී.එස්. ශපශර්රා මහතා
නිවයෝජය සම්බන්වරකරණ ඉාජිවන්රු - . .එල්.. . අදිකාරි මහතා
ප්රධාාන පීමක්ෂක (රිවිල්) -සී. එස්. බාලසූරිය මහතා
ප්රධාාන පීමක්ෂක (විදුලි) - ඩේලිේ.ජී.ඩේලිේ.එේ.පී.පී.බී. වීරශකෝන් මහතා
පීමක්ෂක (රිවිල්) - ශජ්.. .. ..ශක්. ජායසූරිය මහතා
පීමක්ෂක (විදුලි) - එස්. එස්. ඇල්විටිගල මහතා
සහකාර ප්රධාාන නිලධාාරි - ඒ.එල්.ඒ.ූ.. අමරසාහ මහත්මිය
වජයෂනල කාර්මික නිලධාාරි (විදුලි) - ඩේලිේ.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා, පී.ඩේලිේ.ඒ.ූ..ශක්. දයාරත්න මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා
කාර්මික නිලධාාරින් (විදුලි) - පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා
කාර්මික නිලධාාරි (රිවිල්) -

රහාරපාන සහ ගතහපාලන වදපාර්තවම්න්තුව
අධායක්ෂ (රහාරපාන සහ ගතහපාලන වසවා) විධාායක සූපවේදී- සී.ආර්. සල්වා මහතා
විධාායක ගතහ පාලක රහාරපාන කාමනාකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල්. අමරසාහ මහතා
නිවයෝජය රහාරපාන කාමනාකරු - වක්.එම්.එචි. නලින් වරොඩ්රිවගෝ මහතා
සහකාර විධාායක සූපවේදී - ූ..ආර්.ආර්. ප්රනාන්දු මහතා
සහකාර ගතහපාලක - එේ.. . ශපශර්රා මහතා
වජයෂනල රපනශ්ාලා කාමනාකරුවවෝ - ශක්.එේ.එච්. නලින් ශරොඩ්රිශගෝ මහතා, ඩේලිේ.එේ.ආර්. ජිශන්න්ද්රසාහ මහතා
රපනශ්ාලා කාමනාකරුවවෝ - ඩේලිේ.එස්.එස්. ශපශර්රා මහතා, ශජ්.ඒ.එන්.එස්. ශපශර්රා මහතා, ශක්.ඒ.. .ඒ. විශජ්සරි මහතා,
ශක්.ඒ.ඒ. ජායන්ත මහතා, ශක්.ඒ.ශජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා,එල්.පී.ශපශර්රා මහතා.
තදයාන අවරක්ෂක වජයෂනල ගතහපාලක අවරක්ෂක එේ.. .ඊ.එේ.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ශක්.එන්. බස්නායක මහතා
ගතහපාලන අවරක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතා, එස්.. . රත්නසරි මහතා, ශක්.එච්. යසපාල මහතා
රහාරපාන අවරක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජායවර්ධන මහතා, ශක්.ඒ.ඒ. ජායන්ත මහතා, ශක්.ඒ.ශජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ශපශර්රා
මහතා, ශක්.ජී.පී.ශක්. ගේලත් මහතා, ශක්.. .එේ.එස්. ප්රනාන්දු මහතා, එන්.. . විජායසුන්දර මහතා, එේ.පී.එන්. චන්ද්රසරි මහතා,
එේ.ජී.එේ. දයාරත්න මහතා, එස්.සී. ශර්ණුකා මහත්මිය, එේ.ශක්.එන්. දමින්ද මහතා, එේ.ජී.ූ.. ජායසරි මහතා, පී.එස්.එන්.
මුතුකුමාරණ මහතා, ශක්.එස්. සුමනවීර මහතා, ශක්.පී.එස්. වජිර පානි මහතා, එස්.ඒ.එන්. ශසේනාධීර මහතා,
ටී.පී. දන්තනාරායන මහතා.
මුළුතැන්වගයි සැපයීම් අවරක්ෂක - ජී.ඒ. විශජ්සාහ මහතා
අාශ් භාර සූපවේදී - එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා, ශක්.. .එස්. පැශරෝනියස් මහතා., ඩේලිේ.. .ශජ්.. . වික්රමසාහ මහතා, ශක්.ඩේලිේ.ජී.
නිස්සාක මහතා
වජයෂනල ප්රධාාන සූපවේදී - ආර්.ජී.ශක්. කඳනආරච්චි මහතා, ශක්.. .ූ.. ගුණරත්න මහතා
ප්රධාාන සූපවේදීහු - ශජ්.එේ.ආර්. ශප්රේමලාල් මහතා, ශක්.. . පියසරි මහතා, ඒ.ඒ.. .ටී.එස්.ශක්. අශේනායක මහතා, . .එච්.ඒ.ඒ.
කුමාරසරි මහතා, එච්. විශජ්සරි මහතා,එල්.ශක්.සී.එස්. ගජානායක මහතා, . .එේ.එේ.බී. උලපශන් මහතා, පී.ආර්.විශජ්සාහ
මහතා.
වජයෂනල සහකාර පාර්ලිවම්න්තු නිලධාාරි එේ.එේ. ධර්මශසේන මහතා

වයවසනාාදායක වසවා වදපාර්තවම්න්තුව
අධායක්ෂ (වයවසනාාදායක වසවා) - ශජ්.ආර්. ගජාවීර ආරච්චිශේ මහතා
සභාවල්ඛ්න කාර්යාාශ්ය - එච්.ඊ. ජානකාන්ත සල්වා මහතා, එේ.ශජ්. ශපශර්රා මහතා (සහකාර අධයක්ෂවරු - පරිපාලන)
එන්.ආර්.ඩේලිේ. අභයවර්ධන ශමශනවිය, පී.එච්. කුමාරසාහ මහතා (ප්රධාන නිලධාරිහු) ශක්.ආර්. ශහේරත් මහතා, සී.එේ.
සුභසාහ මහත්මිය (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරිහු) ශක්.සී.ශක්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ.සී.එෆ්. ූෂෂ්රත් මහත්මිය, එස්.එල්. වික්රම
මහතා (සහකාර ප්රධාන නිලධාරිහු)
පන්ත වකටුම්ප්ත කාර්යාාශ්ය - ජී. තච්චනරාණි ශමශනවිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) ඩේලිේ.ඒ.ශක්.සී. උඩශපොල මහතා
(ප්රධාන නිලධාරි) ශක්.පී. චන්දන මහතා (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) ශජ්. නසර්. න් මහතා, එස්.ඒ.එේ. ෂහීඩ් මහතා,
ඩේලිේ.එල්.එස්.. . ද අල්විස් මහත්මිය (සහකාර ප්රධාන නිලධාරිහු)
කාරක සභා කාර්යාාශ්ය - සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) එන්.එන්. ශේවැල්වල මහතා, (ප්රධාන
නිලධාරි) එස්.පී. ගමශේ මහත්මිය (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරි) වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.. . අල්විස්
මහත්මිය (සහකාර ප්රධාන නිලධාරිහු) ඩබි.එේ.එල්.එේ. වීරසාහ මහත්මිය (පාර්ලිශේන්තු නිලධාරි)
කාරක සභා කාර්යාාශ්ය - II - සී. කලාසූරිය මහතා (සහකාර අධයක්ෂ - පරිපාලන) එේ.එේ.එේ. මේරුක් මහතා (ප්රධාන නිලධාරි)

රජව

ගිුම් පිළිබඳ හා වපොදු වයාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාාශ්ය - එන්.එස්. වික්රමරත්න මහත්මිය, ඒ.සී.පී. සූරියප්ශපරුම
මහත්මිය (සහකාර අධයක්ෂවරු - පරිපාලන) . .ආර්.එස්. ප්රනාන්දු මහතා, , ඒ.එස්.ද සල්වා මහතා. එේ.ශක්.එස්.. . අල්විස්
මහත්මිය (නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරිහු) බී.ශජ්. අශේසාහ මහත්මිය, ආර්.සී. විශජ්තිලක මහතා (සහකාර ප්රධාන
නිලධාරිහු) එේ.ආර්.බි. ශසේනාරත්න මහතා, වී.ආර්. සේපත් මහතා (පාර්ලිශේන්තු නිලධාරිහු)

මහජන වප්තසම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාාශ්ය - එස්.බී. කුලුගේමන මහතා (සහකාර අධයක්ෂ-පරිපාලන) සී.එේ. බුලත්සාහල
මහත්මිය (ප්රධාන නිලධාරි) ඊ.. .ශජ්.වික්රමසාහ මහතා, ඩේලිේ.ඩේලිේ.එන්.එස්.සී. ප්රනාන්දු මහතා, එච්.ආර්.සී. සල්වා මහතා
(නිශයෝජාය ප්රධාන නිලධාරිහු) ජී.ආර්.ූ.. ගමශේ මහත්මිය (සහකාර ප්රධාන නිලධාරි) ආර්.ඒ.. .එන්. ගිශයෝවනී මහත්මිය,
(පාර්ලිශේන්තු නිලධාරි)
උපශද් ක කාරක සභා කාර්යාා ය- ඊ.ඒ.. .. . බන්දුල මහතා (සහකාර අධයක්ෂ-පරිපාලන) ඒ.ඒ.එස්.පී.ශපශර්රා මහතා (ප්රධාන
නිලධාරි) පී.. .එන්.ප්රනාන්දු මහතා (සහකාර ප්රධාන නිලධාරි) ආර්.එේ.. .ශක්. ප්රියදර් නී ශමශනවිය (පාර්ලිශේන්තු නිලධාරි)
ුනසනතකාලයාධිපතිඥ - පී.එච්.එන්. ශප්රේමසරි මහතා
නිවයෝජය ුනසනතකාලයාධිපතිඥ - ශක්.ඒ.. .ආර්. ශසේපාලිකා ශමශනවිය
සහකාර ුනසනතකාලයාධිපතිඥ - එස්.එල්. සයාත් අහමඩ් මහතා, ශක්.. .එස්. විශජ්නායක ශමශනවිය, ජී. රත්නායක මහතා
කනිෂනල සහකාර ුනසනතකාලයාධිපතිඥ 1 වරණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය
කනිෂනල සහකාර ුනසනතකාලයාධිපතිඥ - ඩේලිේ.ඒ. ගුණරත්න මහතා , එච්.ඒ.එස්.එස්. ශපශර්රා මහතා, එස්. ජායරත්න මහතා
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ජී.එෆ්.බී. සුශර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ශජ්. නිස්සාග මහත්මිය, එච්.වී.එස්. හීන්ශදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විශජ්සාහ මහතා,
ඩේලිේ.එේ. රාජාපක්ෂ මහතා
පාර්ලිවම්න්තු කාා පරිවර්තකවයෝ - . .. .වී.එන්. ධේමශේ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසරි මහතා, පී. ාන්තකුමාර් මහතා, එස්.
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මහතා, ඊ.ඒ. අමරශසේන මහතා, ඊ.එේ.එන්.එස්.එේ. ඒකනායක මහතා, ඒ.එල්.ඒ.. . තියුමිී  මහත්මිය, ශක්.එේ.පී.ජී.ශක්.
ශසේනාරත්න මහත්මිය, එේ.ඉශසඩ්.එේ. අස්කා මහතා, ඒ.ආර්. තිරුකුමාර් මහත්මිය
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எட்டாவது பாராளுமன்றம்

மூன்றாவது கூட்டத்ததாடர்
2019

பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்
[2015, ஓகஸ்ட் 17 தபாதுத் கதர்தலில் ததாிவுதசய்யப்பட்கடார்]

அ
அகசாக்க, பிாியந்த ஆர்.டீ. (புத்தளம்)
அகடக்கலநாதன், அ. (வன்னி)
அத்துககாரல, திருமதி தலதா (இரத்தினபுாி)
அப்புஹாமி, மாக்காவிட்ட ஆரச்சிகக ததான் தஹக்ரர் கஹஜினஸ் (புத்தளம்)
அகபகுணவர்தன, பஹலகக கராஹித்த பியதிஸ்ஸ (களுத்துகற)
அகபசிங்க, அகசாக் (குருநாகல்)
அகபகசகர, சிசிர குமார வலிமுனி தமண்டிஸ் பிாியன்ஜித் கஹமந்த (புத்தளம்)
அகபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தகற)
அகபவர்தன, லக்ஷ்மன் யாப்பா (கதசியப் பட்டியல்)
அகபவர்தன, வஜிர (காலி)
அமரகசன, இந்துனில் துஷார கிரான பத்திதரன்தனதஹலாகக (குருநாகல்)
அமரதுங்க, கஜான் எந்தனி எம்மானுவல் (கம்பஹா)
அமரவீர, மஹிந்த (அம்பாந்கதாட்கட)
அமுனுகம, சரத் (கதசியப் பட்டியல்)
அமுனுகம, திலும் சுராஜ் பண்டார (கண்டி)
அலகியவன்ன , லசந்த, அ. (கம்பஹா)
அலவத்துவல, கஜ.சீ. (குருநாகல்)
அலுத்கமகக, அலுத்கமகக ஆனந்த (கண்டி)
அலுத்கமகக, மஹிந்தானந்த மீதலாகவ (கண்டி)
அலுவிஹாகர, ரஞ்சித், (மாத்தகள)
அலுவிஹாகர, வசந்த, (மாத்தகள)
அழஹப்தபரும, டலஸ் தஹம் குமார (மாத்தகற)

இ
இந்திக, அநுருத்த கஹரத் ஹிட்டிஹாமி அப்புஹாமிலாகக ததான் (கம்பஹா)
இராமநாதன், அங்கஜன் (கதசியப் பட்டியல்)
இஸ்ஹாக், அப்துல் ரஹுமான் (அனுராதபுரம்)
இஸ்மயில், சீனி தமாஹமட் தமாஹமட் (கதசியப் பட்டியல்) [2018 யூன் 08ஆம் திகதியிலிருந்து]

ஏ
ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( குருநாகல்)

க
ககணஷன், எம். (தகாழும்பு)
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (தகாழும்பு)
கமகக, திருமதி அகனாமா (கதசியப் பட்டியல்)
கமகக, தயா (திகாமடுல்ல)
கமகக, ததான் சந்திம (அனுராதபுரம்)
கமகக, பியகசன (காலி) [2017 நவம்பர் 8ஆந் கததியிலிருந்து]
கமலத், சிறிபால, (தபாலனறுகவ)
கருணாதிலக, கயந்த (காலி)
கருணாநாயக்க, ரவீந்திர சந்திகரஸ் (தகாழும்பு)
கலப்பத்தி ஆரச்சிகக, நிஹால் (அம்பாந்கதாட்கட)
கன்கந்த, துகனஷ் (இரத்தினபுாி)
காாியவசம், அக்கில விராஜ் (குருநாகல்)
கிாிஎல்ல, லக்ஷ்மன் பண்டார (கண்டி)
கிகரரு, தகாந்தகமகக தமாஹான் லால் (தகாழும்பு)
குணகசகர, எட்வட் ததஹிவல லியனகக (கம்பஹா)
குணகசகர, ரத்நாயக்க முதியன்கசலாகக பத்ம உதய சாந்த (தமானராககல)
குணவர்தன, எம்.கக.ஏ.டி.எஸ். (கதசியப் பட்டியல்) [இறப்பு: 2016 சனவாி 19]
குணவர்தன, திகனஷ் சந்திர ரூபசிங்க (தகாழும்பு)
குணவர்தன, பந்துல (தகாழும்பு)
குமார், அ. அரவிந்த் (பதுகள)
குமார், எம். கவலு (கண்டி)
குமாரசிங்ஹ, திருமதி கீதா சமன்மலீ (காலி) [2017 நவம்பா 02ஆந்கததியகமல் நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கமய நியமனம் வறிதானது]

குமாரசிறி, ஜயசுந்தர முதியன்கசலாகக ஆனந்த (தமானராககல)
தகாதலான்கன, நாலக்க பிரசாத் (தபாலனறுகவ)
ககாடீஸ்வரன், கவீந்திரன் (திகாமடுல்ல)

ச
சந்திரசிறி, கஜதீர விதாதன ஆரச்சிகக பான்ஸ் (மாத்தகற)
சந்திரகசன, சமரககான் முதியன்கசலாகக (அநுராதபுரம்)
சம்பந்தன், இராஜவகராதயம் (திருககாணமகல)
சமரசிங்க, சந்தித் (கககாகல)
சமரசிங்க, மஹிந்த (கதசியப் பட்டியல்)
சமரவிக்ரம, மலிக் (கதசியப் பட்டியல்)
சமரவீர, மங்கள (மாத்தகற)
சமரவீர, ரவீந்திர (பதுகள)
சமரவீர, ஜயந்த (களுத்துகற)
சரவணபவன், ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்)
சல்மான், தமாதஹாமட் ஹபீல் தமாதஹாமட் (கதசியப் பட்டியல்) [2018 சனவாி 18ஆந் திகதி இராஜினாமா]
சித்தார்த்தன், தருமலிங்கம் (யாழ்ப்பாணம்)
சியம்பலாப்பிட்டிய, பஸ்நாயக்க ராளலாகக ரஞ்ஜித் (கககாகல)
சிவசக்தி, அண்ணாமகல நகடசு (வன்னி)
சிவகமாகன், சிவப்பிரகாசம் (வன்னி)
சிறீதரன், சிவஞானம் (யாழ்ப்பாணம்)
சிஹாப்தீன், அமீர் அலி தசயிட் முஹம்மத் (மட்டக்களப்பு)
சுமதிபால, திலங்க (கதசியப் பட்டியல்)
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம் (யாழ்ப்பாணம்)
சுகரஷ், வடிகவலு (பதுகள)
சுவாமிநாதன், டீ.எம். (கதசியப் பட்டியல்)
தசயிட், அலி சாஹிர் தமளலானா (மட்டக்களப்பு)
தசதனவிரத்ன, லக்ஷ்மன் பிந்து ஜயதிலக (பதுகள) [2015 தசப்தரம்பர் 16ஆம் திகதியிலிருந்து]
தசதனவிரத்ன, கஜான் (இரத்தினபுாி)
கசமசிங்க, அசங்க தஷஹான் (அனுராதபுரம்)
கசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (தகாழும்பு)
கசனாதிராசா, மாகவ. கசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்)
கசனாநாயக்க, வசந்த நகரஷ் பராக்கிரம (தபாலனறுகவ)
கசனாரத்ன, நம்புகார தஹலம்பகக சத்துர சந்தீப (கம்பஹா)
கசனாரத்ன, நம்புகார தஹலபகக ராஜித ஹாிஸ்சந்திர (களுத்துகற)
தசாய்சா, விஜித் விஜயமுனி (கதசியப் பட்டியல்)

த
தசநாயக்க, ததான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (பதுகள) [2015 தசப்தரம்பர் 14ஆந் திகதி இராஜினாமா]
த சில்வா, அகம்தபாடி தமாஹான் பிாியதர்ஷன (காலி)
த சில்வா, நிதலத்தி நிமல் சிறிபால (பதுகள)
த சில்வா, ஹர்ஷ (தகாழும்பு)
த சில்வா, ஹாதுவாதமதரஞ்ஞ பியல் நிசாந்த (களுத்துகற)
த தசாய்சா, திாிமாதுர ரஞ்ஜித் (இரத்தினபுாி)
த தமல், சிறினால் (கதசியப் பட்டியல்)
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. (கதசியப் பட்டியல்)
திசாநாயக்க, சாலிந்த (குருநாகல் )
திசாநாயக்க, துமிந்த (அனுராதபுரம்)
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வன்த் (கண்டி)
திசாநாயக்க, டீ.ாீ.டபிள்யு. விமலவீர (திகாமடுல்ல)
திசாநாயக்க, வீரகுமார் (அனுராதபுரம்)
தினுஷான், ததனகம வித்தாரனகக சானக (அம்பாந்கதாட்கட)
திஸாநாயக்க, அனுர குமார (தகாழும்பு)
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் (நுவதரலியா)
துகரதரட்ணசிங்கம், கதிர்காமத்தம்பி (கதசியப் பட்டியல்)
துஷ்மந்த, கஹவா ராளலாகக சாரதி (கககாகல)
ததவரப்தபரும, பாலித குமார (களுத்துகற)
ததன்னக்ககான், ஜனக பண்டார (மாத்தகள)
கதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)
ததாண்டமான், ஆறுமுகன் (நுவதரலியா)
ததளபீக், முஹம்மது ஷாீப் (கதசியப் பட்டியல்) [2016 சனவாி 22ஆம் திகதியிலிருந்து]

ந
நவவி, தமாதஹாமட் ஹனீபா தமாதஹாமட் (கதசியப் பட்டியல்) [2018 கம 23ஆந் திகதி இராஜினாமா]
நாணாயக்கார, மலிகஸ்தப ககாரகலகக நலின் மனுஷ (காலி)
நாணாயக்கார, வாசுகதவ (இரத்தினபுாி)
நாவின்ன, ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (குருநாகல்)
நிர்மலநாதன், இருதயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி)

ப
பண்டார, குடா விதானலாகக சாந்த ( கதசியப் பட்டியல்) [2019 சனவாி 07ஆந் திகதியிலிருந்து]
பண்டார, திருமதி குலதுங்க திசாநாயக்க முதியன்கசலாகக சந்திராணி ஒபீலியா (அனுராதபுரம்)
பண்டார, ஆர்.பி. பாலித ரங்கக (புத்தளம்)
பண்டாரநாயக்க, இந்திக (குருநாகல்)
பண்டாாிதகாட, பந்துல லால் (காலி)
பத்திரண, அகலங்க புத்திக உதித்த ததத்துவ (மாத்தகற)
பத்திரண, ரகமஷ் சமிந்த தபந்ததாட்ட (காலி)
பர்னாந்து, அருந்திக (புத்தளம்)
பர்னாந்து, கஜான்ஸ்ரன் கசவியர் (குருநாகல்)
பரணவித்தானகக, கருணாரத்ன (இரத்தினபுாி)
பழனி, திகம்பரம் (நுவதரலியா)
பஸ்நாயக்க, பஸ்நாயக்க முதியன்கசலாகக டில்ஹான் தாராநாத் (குருநாகல்)
பாலசூாிய, தாரக்க ரமன்ய (கககாகல)
பியதாச, கலாந்துதகாட கங்கானம்கக (நுவதரலியா)
பிரனாந்து, ஹாீன் (பதுகள)
பிகரமசந்திர, திருமதி ஹிருனிகா எராஞ்ஜலி (தகாழும்பு)
பிகரமதாச, அபததன்ன கதவயலாகக (கககாகல)
பிகரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்கதாட்கட)
பிகரமரத்ன, சுத்தச்சாாிகக (மாத்தகற)
பிகரமஜயந்த், அச்சிகக ததான் சுசில் (தகாழும்பு)
புஞ்சிநிலகம, சுசந்த கல்கமுவ (திருககாணமகல)
தபர்னாந்துபுள்கள, திருமதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா)
தபகரரா, அச்சிகக ததான் வித்தான லக்ஷ்மன் வசந்த (மாத்தகள)
தபகரரா, அஜித் பத்மகாந்த (களுத்துகற)
தபகரரா, குருகமகக சனத் நிசாந்த (புத்தளம்)
தபகரரா, சககதாருகக சுஜித் சஞ்ஜய (கககாகல)
தபகரரா, டிலான் (கதசியப் பட்டியல்)
தபகரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டதபந்திகக நிகராஷன் அர்ட்லி பிாியந்த (புத்தளம்)
கபசல், தமாஹமட் காசிம் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல)
தபான்கசகா, கார்திகஹவா சரத் சந்திரலால் (கதசியப் பட்டியல்) [2016 தபப்ரவாி 08ஆந் திகதியிலிருந்து]
தபௌஸி, ஏ.எச்.எம். (கதசியப் பட்டியல்)

ம
மககஸ்வரன், திருமதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்)
மத்தும பண்டார, ரத்நாயக்க முதியன்கசலாகக ரஞ்ஜித் (தமானராககல)
மயில்வாகனம், திலகராஜா (நுவதரலியா)
மாிக்கார், சயிதுல்லா முஸ்தஜாப் (தகாழும்பு)
மன்சூர், இப்ராஹிம் முஹம்மது முஹம்மது (திகாமடுல்ல)
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி)
மஹ்ரூப், இம்ரான் (திருககாணமகல)
மாயாதுன்கன, சரத் சந்திரசிறி (கதசியப் பட்டியல்) [2015 தசப்தரம்பர் 04ஆந் திகதி இராஜினாமா]
மாரசிங்க, சந்திரஜித் ஆசுகபாத (கதசியப் பட்டியல்)
மாரப்பன, திலக் ஜனக (கதசியப் பட்டியல்)
மான்னப்தபரும, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா)
முத்துகுமாரண, சரத் சந்திரசிறி (அனுராதபுரம்)
முத்து, சிவலிங்கம் (நுவதரலியா)
முதுதஹட்டிகமகக, நிசாந்த (காலி)
முஸ்தபா, கபசர் (கதசியப் பட்டியல்)
முஹம்மது, அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப் முஹம்மது (திருககாணமகல)

ய
யாப்பா அப்புஹாமிலாகக, அநுர பிாியதர்ஷன (குருநாகல்)
கயாககஸ்வரன், சீனித்தம்பி (மட்டக்களப்பு)

ர
ரணசிங்க ஆரச்சிகக, தறாஷான், அநுருத்த (தபாலனறுகவ)
ரணதுங்க, அர்ஜுன (கம்பஹா)
ரணதுங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா)
ரணவக்க, அச்சிகக பாட்டளி சம்பிக (தகாழும்பு)
ரணவீர, புளத்தவலகக பிரசன்ன (கம்பஹா)
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. (நுவதரலியா)
ரத்நாயக்க, சாகள ககஜந்திர (மாத்தகற)
ரத்நாயக்க, வீரககான் பிமல் நிகராஷன் (கதசியப் பட்டியல்) [2015 தசப்தரம்பர் 14ஆம் திகதியிலிருந்து]
ரத்வத்கத, தலாஹான் எவின்தர (கண்டி)
ரதன கதரர், வண. அத்துரலிகய (கதசியப் பட்டியல்)
ரஹுமான், தமாதஹாமட் முஜிபுர் (தகாழும்பு)
ராதாகிருஷ்ணன், கவலுசாமி (நுவதரலியா)
ராமநாயக்க, சத்த வித்த, அ.அ. ரஞ்சன் (கம்பஹா)
ராஜகருணா, ஹர்ஷன சுபுன் (கம்பஹா)
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்கதாட்கட)
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (குருநாகல்)
ராஜபக்ஷ, விஜயதாஸ (தகாழும்பு)
ராஜபக்ஷ, சமல் ஜயந்த (அம்பாந்கதாட்கட)
ாிஷாட், அப்துல் (வன்னி)

ல
தலாக்குகக, காமினி குலவங்ஷ (தகாழும்பு)

வ
வக்கும்புர, ஜானக (இரத்தினபுாி)
வர்ணகுலசூாிய, அந்தனி நிமல் லான்சா (கம்பஹா)
வன்னிஆரச்சி, திருமதி பவித்ராகதவி (இரத்தினபுாி)
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (தகாழும்பு)
விக்கிரமநாயக்க, விதுற (களுத்துகற)
விக்கிரமரத்ன, இரான் (தகாழும்பு)
விக்ரமரத்ன, ஜயம்பதி (கதசியப் பட்டியல்)
வித்தானகக, அங்கும்பர ஆரச்சிகக கஹஷான் விஜய (இரத்தினபுாி)
விதானகமகக, கதனுக அமித் (பதுகள)
வியாகழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப்பு)
விஜித, கபருதகாட ஆரச்சிகக (தமானராககல)
விகஜசிறி, தலாகுகஸ்ததாட்ட வித்தாரணகக சமிந்த (பதுகள)
விகஜகசகர, ஆரச்சிகக ககணதபால துலிப் பண்டுல தபகரரா (கம்பஹா)
விகஜகசகர, கஞ்சன கவாதாத (மாத்தகற)
விகஜதுங்க, ஏ.ஏ. (இரத்தினபுாி)
விகஜபால, கபாபாதகாட தஹட்டிஆரச்சிகக (காலி)
விகஜமான்ன, திருமதி துசிதா (கககாகல)
விகஜமான்ன, லக்ஷ்மன் ஆனந்த (களுத்துகற)
விகஜரத்ன, திருமதி ஜம்புகஹபிட்டிகய தகதர கராஹினி குமாாி (மாத்தகள)
விகஜவர்தன, திகனந்திர ருவன் (கம்பஹா)
விகஜவிக்ரம, திருமதி ரதம்பல கமகக சிாியாணி (திகாமடுல்ல)
வீரக்தகாடி, சந்திம (காலி)
வீரவங்ஸ, விமல் (தகாழும்பு)
தவதஆரச்சி, திலீப் (அம்பாந்கதாட்கட)
தவல்கம, குமார (களுத்துகற)

ற
றம்புக்தவல்ல, தகதஹலிய (கண்டி)

ஜ
ஜயதகாடி, ஆரச்சிலாகக சிசிர (கம்பஹா)
ஜயசூாிய, கரு (கதசியப் பட்டியல்)
ஜயகசகர, தயாசிறி (குருநாகல்)
ஜயகசகர, பிகரமலால் (இரத்தினபுாி)
ஜயகசன, திருமதி சுகமதா ஜீ. (தமானராககல)
ஜயதிலக, மலித் (கதசியப் பட்டியல்)
ஜயதிஸ்ஸ, அப்புஹாமிலாகக நளிந்த (களுத்துகற)
ஜயமஹ, நலின் பண்டார (குருநாகல்)
ஜயரத்ன, அநுர சிட்னி (தபாலனறுகவ)
ஜயரத்ன, அநுராத லங்கா பிரதீப் (கண்டி)
ஜயரத்ன, பியங்கர (புத்தளம்)
ஜயவர்தன, கசனாதீரகக ததான் கவிந்த கஹஷான் (கம்பஹா)
ஜயவர்தன, கஹரத் முதியன்கசலாகக லக்கீ திசாநாயக்க (கண்டி)
ஜயவிக்ரம, காமிணீ (குருநாகல்)

ஹ
ஹக்கீம், அ. இபதுல் றவுப் (கண்டி)
ஹந்துன்தனத்தி, சுனில் (கதசியப் பட்டியல்)
ஹபீஸ், அப்துல் ரவூப் அப்துல் (கதசியப் பட்டியல்) [2016 சனவாி 19ஆந் திகதி இராஜினாமா]
ஹாிசன், பாலிஸ்கக (அனுராதபுரம்)
ஹாீஸ், ஹபீப் தமாஹமட் தமாஹமட் (திகாமடுல்ல)
ஹாஷிம், அப்துல் ஹலீம் தமாஹமட் (கண்டி)
ஹாசிம், தமாதஹாமட், கபீர் தமாதஹாமட் (கககாகல)
ஹிஸ்புல்லா, முஹம்மத்தலப்கப ஆலிம் முஹம்மத் (கதசியப் பட்டியல்) [2019 சனவாி 04ஆந் திகதி இராஜினாமா]
கஹரத், எச்.எம். விஜித (கம்பஹா)
கஹரத், கனக (கககாகல)

ஸ்ரீ
ஸ்ரீகநசன், ஞானமுத்து (மட்டக்களப்பு)
ஸ்ரீஸ்கந்தராசா, திருமதி சாந்தி (கதசியப் பட்டியல்)

இலங்ககச் சனநாயக கசாசலிசக் குடியரசு
சனாதிபதி
கமதகு கமத்திாிபால சிறிகசன
அகமச்சரகவ
பிரதம அகமச்சரும் கதசியக் தகாள்கககள், தபாருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடிகயற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு மாகாண அபிவிருத்தி,
ததாழில் பயிற்சி, திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் இகளஞர் அலுவல்கள் அகமச்சரும் - மாண்புமிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க
சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி, வனசீவராசிகள் மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு கஜான் அமரதுங்க
புத்தசாசன மற்றும் வடகமல் அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபகரரா
நிதி மற்றும் தவகுசன ஊடக அகமச்சர் - மாண்புமிகு மங்கள சமரவீர
அரச ததாழில்முயற்சிகள், மகலநாட்டு மரபுாிகமகள் மற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி அகமச்சரும் பாராளுமன்றச் சகப முதல்வரும் மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல
நகரத் திட்டமிடல், நீர் வழங்கல் மற்றும் உயர் கல்வி அகமச்சர் - மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம்
தவளிநாட்டலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு திலக் மாரப்பன
சுகாதாரம், கபாசகண மற்றும் சுகதச மருத்துவ அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித கசனாரத்ன
மின்வலு, எாிசக்தி மற்றும் ததாழில் துகற அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு ரவி கருணாநாயக்க
உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அகமச்சர் - மாண்புமிகு வஜிர அகபவர்தன
ககத்ததாழில், வாணிப அலுவல்கள், நீண்டகாலமாக இடம்தபயர்ந்த நபர்களின் மீள்குடிகயற்றம் மற்றும் கூட்டுறவுத்துகற அபிவிருத்தி
அகமச்சர் – மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன்
மாநகரங்கள் மற்றும் கமற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாழில் அகமச்சர் - மாண்புமிகு நவீன் திசாநாயக்க
கமத்ததாழில், கிராமியப் தபாருளாதார அலுவல்கள், கால்நகட வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பாசனம், கடற்தறாழில் மற்றும் நீரகவள
மூலங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு பீ. ஹாிசன்
தநடுஞ்சாகலகள், வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் தபற்கறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு கபீர் ஹாஷிம்
தபாது நிருவாக மற்றும் அனர்த்த முகாகமத்துவ அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத்தும பண்டார
காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு அகமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின் முதற்ககாலாசானும் - மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க
வீடகமப்பு, நிர்மாணத்துகற மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு சஜித் பிகரமதாஸ
கபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் கசகவகள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு அர்ஜுன ரணதுங்க
மகலநாட்டுப் புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு பழனி திகாம்பரம்
மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர் வலய அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) சந்திராணி பண்டார
நீதி மற்றும் சிகறச்சாகலகள் மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துககாரல
கல்வி அகமச்சர் - மாண்புமிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்
தபால் கசகவகள் மற்றும் முஸ்லிம் சமய அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம்
துகறமுகங்கள், கப்பற்றுகற மற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி அகமச்சர் - மாண்புமிகு சாகல ரத்நாயக்க
ததாகலத்ததாடர்புகள், தவளிநாட்டு கவகலவாய்ப்பு மற்றும் விகளயாட்டுத்துகற அகமச்சர் - மாண்புமிகு ஹாின் பர்னாந்து
கதசிய ஒருகமப்பாடு, அரசகரும தமாழிகள், சமூக கமம்பாடு மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அகமச்சர் - மாண்புமிகு மகனா ககணசன்
ததாழில், ததாழிற்சங்க உறவுகள் மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அகமச்சர் - மாண்புமிகு தயா கமகக
அபிவிருத்தி உபாய முகறகள் மற்றும் சர்வகதச வர்த்தக அகமச்சர் - மாண்புமிகு மலிக் சமரவிக்ரம

[எந்தகவார் அகமச்சருக்கும் குறித்ததாதுக்கப்படாத விடயங்ககளயும் பணிககளயும் திகணக்களங்ககளயும் நியதிச்சட்ட முகறயிலான
நிறுவனங்ககளயும் சனாதிபதி தாகம தபாறுப்கபற்றுள்ளார்.]

அகமச்சரகவ அந்தஸ்தற்ற அகமச்சர்கள்
தபாது வழங்கல் மற்றும் தபாருளாதார மறுசீரகமப்பு அகமச்சர் - மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
டிஜிட்டல் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் மற்றும் தகவல் ததாழில்நுட்ப அகமச்சர் – மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா
விஞ்ஞான, ததாழில்நுட்ப மற்றும் ஆராய்ச்சி அகமச்சர் – மாண்புமிகு சுஜீவ கசனசிங்க

இராஜாங்க அகமச்சர்கள்
தநடுஞ்சாகலகள், வீதி அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க
கல்வி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு (திருமதி) விஜயகலா மககஸ்வரன்
உள்ளக, உள்நாட்டலுவல்கள், மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல
நிதி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன
சுற்றுலாத்துகற அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு ரஞ்சித் அலுவிஹாகர
கமத்ததாழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமியப் தபாருளாதார இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு வசந்த அலுவிஹார
நகரத் திட்டமிடல் மற்றும் நீர்வழங்கல் இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன
கதசியக் தகாள்கககள் மற்றும் தபாருளாதார அலுவல்கள் இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு நிகராஷன் தபகரரா
பாதுகாப்பு இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன
மின்வலு, புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு ஏ.டி. பிகரமதாச
கபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமானச் கசகவகள் இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க
சுகாதாரம், கபாசகண மற்றும் சுகதச மருத்துவ இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு கபஸால் காசிம்
மாகாண சகபகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்
கமத்ததாழில், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கிராமியப் தபாருளாதார இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன்
கடற்தறாழில் மற்றும் நீரக வளமூலங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு திலிப் தவதஆரச்சி
சமூக வலுவூட்டல் இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா
தபருந்கதாட்டக் ககத்ததாழில் இராஜாங்க அகமச்சர் – மாண்புமிகு வடிகவல் சுகரஷ்

பிரதி அகமச்சர்கள்
தபற்கறாலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) அகனாமா கமகக
காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரகமப்பு பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு எட்வட் குணகசகர
அபிவிருத்தி உபாயமுகறகள் மற்றும் சர்வகதச வர்த்தக பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு நளின் பண்டார ஜயமஹ
சுற்றாடல் பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும
திறன்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் ததாழில் பயிற்சி பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான
ககத்ததாழில் மற்றும் வாணிப அலுவல்கள் பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு புத்திக பதிரண
சமூக வலுவூட்டல் பிரதி அகமச்சர் – மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும

தவிசாளர் குழாம்
மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விகஜவிக்கிரம, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண்புமிகு க.
துகரதரட்ணசிங்கம், மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர, மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு தாரக்க
பாலசூாிய, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)(திருமதி) துஸிதா
விகஜமான்ன, மாண்புமிகு கஹசா விதானகக, மாண்புமிகு விகஜபால தஹட்டிஆரச்சி

பாராளுமன்றக் குழுக்கள்
ததாிவுக்குழு
மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு கஜான் அமரதுங்க, மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம
தபகரரா, மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண்புமிகு சஜித்
பிகரமதாஸ, மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துககாரல, மாண்புமிகு மகனா ககணசன், மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா,
மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க, மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு மஹிந்த
சமரசிங்ஹ, மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச, மாண்புமிகு மாகவ.கசா. கசனாதிராஜா.

உயர் பதவிகள் பற்றிய குழு
மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஜான் அமரதுங்க, மாண்புமிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சரத்
அமுனுகம, மாண்புமிகு றவுப் ஹக்கீம், மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிாிஎல்ல, மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு
மகனா ககணசன், மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு
பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு மாகவ. கசா. கசனாதிராஜா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்.

துகறசார் கமற்பார்கவக் குழுக்கள்
தபாருளாதார அபிவிருத்தி பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு எட்வட் குணகசகர, மாண்புமிகு
அகசாக் அகபசிங்க, மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான, மாண்புமிகு புத்திக பதிரண, மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல
குணவர்தன, மாண்புமிகு வாசுகதவ நாணாயக்கார, மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி, மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து,
மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு கக.கக. பியதாச, மாண்புமிகு கக. துகரதரட்ணசிங்கம், மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன்,
மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி
ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா, மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) சீ.மு. முகம்மட் இஸ்மாயில்.

சர்வகதச ததாடர்புகள் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா, மாண்புமிகு இந்திக
பண்டாரநாயக்க, மாண்புமிகு துகனஷ் கன்கந்த, மாண்புமிகு புத்திக பதிரண, மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு
எஸ்.எம். சந்திரகசன, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க, மாண்புமிகு அனுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு
சிவசக்தி ஆனந்தின், மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த விகஜமான்ன, மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு நாலக்க பிரசாத்
தகாதலான்கன, மாண்புமிகு மலித் ஜயதிலக, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு எஸ்.எம்.
மாிக்கார், மாண்புமிகு பிரசன்ன ரணதுங்க, மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி,

வலுவாதார அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்கக வளங்கள் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்திராகதவி வன்னிஆரச்சி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா,
மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) அகனாமா கமகக, மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா
அகபவர்தன, மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச, மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண்புமிகு லக்ஷமன் வசந்த தபகரரா, மாண்புமிகு
துலிப் விகஜகசகர, மாண்புமிகு அப்துல்லாஹ் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண்புமிகு தஹக்ரர் அப்புஹாமி,
மாண்புமிகு சிசிர குமார அகபகசகர, மாண்புமிகு அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு கவீந்திரன் ககாடீஸ்வரன், மாண்புமிகு உதய பிரபாத்
கம்மன்பில, மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி, மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க,

தபண்கள் மற்றும் பால்நிகல பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துசிதா விகஜமான்ன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு (திருமதி)
ஸ்ரீயாணி விகஜவிக்கிரம, மாண்புமிகு எட்வட் குணகசகர, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி)(திருமதி) அகனாமா கமகக, மாண்புமிகு
ரஞ்சன் ராமநாயக்க, மாண்புமிகு தசயிட் அலி சாஹிர் தமளலானா, மாண்புமிகு சுகமதா ஜீ. ஜயகசன, மாண்புமிகு (திருமதி)
பவித்திராகதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்கள, மாண்புமிகு சிறிபால
கமலத், மாண்புமிகு வடிகவல் சுகரஷ், மாண்புமிகு கக. துகரதரட்ணசிங்கம், மாண்புமிகு தராசான் ரணசிங்க, மாண்புமிகு அ.
அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகா பிகரமச்சந்திர, மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட, மாண்புமிகு பிரசன்ன
ரணவீர, மாண்புமிகு (திருமதி) கராஹிணி குமாாி விகஜரத்ன, மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா.

கல்வி மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்தி பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக்குழு
மாண்புமிகு வடிகவல் சுகரஷ் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண்புமிகு காமினி
தலாக்குகக, மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண்புமிகு சிறினால் டி தமல், மாண்புமிகு க. துகரதரட்ணசிங்கம், மாண்புமிகு
சீனித்தம்பி கயாககஸ்வரன், மாண்புமிகு சி. சிறீதரன், மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு சிசிர ஜயக்தகாடி, மாண்புமிகு
(கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபகரரா, மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம் முஹம்மது மன்சூர்,
மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு (திருமதி) கராஹினி குமாாி விகஜரத்ன,
மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன், மாண்புமிகு சத்துர சந்தீப கசனாரத்ன, மாண்புமிகு விகஜபால தஹட்டிஆரச்சி.

கதசிய பாதுகாப்பு பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு மலித் ஜயதிலக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும, மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண, மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ,
மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு விஜித கஹரத், மாண்புமிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண்புமிகு எம்.எஸ். ததௌபீக்,
மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன், மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விகஜதுங்க, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரகமஷ் பதிரண, மாண்புமிகு
எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு தசஹான் கசமசிங்க, மாண்புமிகு சந்திம கமகக, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த கஹஷான்
ஜயவர்தன, மாண்புமிகு மயந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு பந்துல லால் பண்டாாிதகாட, மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம்
முஹம்மது மன்சூர், மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண்புமிகு ச. வியாகழந்திரன்

சுகாதாரம் மற்றும் மனித கசமநலம், சமூக வலுவூட்டல் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரஞ்சித் அலுவிஹாகர, மாண்புமிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு அஜித்
மான்னப்தபரும, மாண்புமிகு (திருமதி) சுகமதா ஜீ. ஜயகசன, மாண்புமிகு பிகரமலால் ஜயகசகர, மாண்புமிகு துலிப் விகஜகசகர,
மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு சிறினால் டி தமல், மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விகஜதுங்க, (மாண்புமிகு) (கவத்திய கலாநிதி)
ரகமஷ் பதிரண, மாண்புமிகு விஜித கபருதகாட, மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,
மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு இஷாக்
ரஹுமான், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா விகஜமான்ன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) சி. சிவகமாகன்.

கபாக்குவரத்து மற்றும் ததாகலத்ததாடர்பு பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு லஸந்த அலகியவன்ன, மாண்புமிகு எட்வட்
குணகசகர, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி, மாண்புமிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க,
மாண்புமிகு மாகவ கசா. கசனாதிராசா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன், மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண்புமிகு
லக்ஷ்மன் ஆனந்த விகஜமான்ன, மாண்புமிகு கனக கஹரத், மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமகக,
மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மலநாதன், மாண்புமிகு முஹம்மது இப்ராஹிம்
முஹம்மது மன்சூர், மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன், மாண்புமிகு (கலாநிதி) எஸ்.எம். முகம்மட்
இஸ்மாயில்.

கமத்ததாழில் மற்றும் காணி பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு விஜித கஹரத் (தவிசாளர்), மாண்புமிகு ரஞ்சித் அலுவிஹாகர, மாண்புமிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல, மாண்புமிகு கபஸால்
காசிம், மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமகக, மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க, மாண்புமிகு கக. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு
கஜான்ஸ்டன் பர்னாந்து, மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலகம, மாண்புமிகு துலீப் விகஜகசகர, மாண்புமிகு சிவசக்தி ஆனந்தன்,
மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர், மாண்புமிகு ஜானக வக்கும்புர, மாண்புமிகு சி. சிறீதரன், மாண்புமிகு ஆனந்த
அலுத்கமகக, மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த, மாண்புமிகு கவீந்திரன் ககாடீஸ்வரன், மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண்புமிகு
கஹசான் விதானகக, மாண்புமிகு (கலாநிதி) எஸ்.எம். முகம்மட் இஸ்மாயில்.

சட்ட விவகாரம் (ஊழலுக்தகதிரான) மற்றும் ஊடகத்துகற பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும (தவிசாளர்), மாண்புமிகு அஜித் பீ. தபகரரா, மாண்புமிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண்புமிகு
கருணாரத்ன பரணவிதான, மாண்புமிகு பாலித ததவரப்தபரும, மாண்புமிகு அங்கஜன் இராமநாதன், மாண்புமிகு விஜித கஹரத்,
மாண்புமிகு டலஸ் அழகப்தபரும, மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு தருமலிங்கம் சித்தார்த்தன், மாண்புமிகு திளும்
அமுணுகம, மாண்புமிகு தமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) கவிந்த
கஹஷான் ஜயவர்தன, மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திலகராஜா, மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண்புமிகு கஹசான்
விதானகக, மாண்புமிகு ச. வியாகழந்திரன், மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன், மாண்புமிகு விகஜபால தஹட்டிஆரச்சி.

இகளஞர், விகளயாட்டுத்துகற, ககல மற்றும் மரபுாிகமகள் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன், மாண்புமிகு இந்திக
பண்டாரநாயக்க, மாண்புமிகு நிஷாந்த முத்துதஹட்டிகமகக, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு கக.கக.பியதாஸ,
மாண்புமிகு ஏ.ஏ. விகஜதுங்க, மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர், மாண்புமிகு ாீ. ரன்ஜித் த தசாய்சா, மாண்புமிகு
சீனித்தம்பி கயாககஸ்வரன், மாண்புமிகு தலாஹான் ரத்வத்கத, மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த,
மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு (திருமதி) ஹிருணிகா பிகரமச்சந்திர, மாண்புமிகு எஸ்.எம். மாிக்கார், மாண்புமிகு முஜிபுர்
ரஹுமான், மாண்புமிகு ஹர்ஷன ராஜகருணா, மாண்புமிகு ச. வியாகழந்திரன்.

வியாபாரம் மற்றும் வணிக அலுவல்கள் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (திருமதி) ஸ்ரீயாணி விகஜவிக்கிரம, மாண்புமிகு நிஷாந்த
முத்துதஹட்டிகமகக, மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த, மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி,
மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் வசந்த தபகரரா, மாண்புமிகு எஸ்.சீ. முத்துகுமாரண, மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து, மாண்புமிகு
கக.கக.பியதாஸ, மாண்புமிகு சீனித்தம்பி கயாககஸ்வரன், மாண்புமிகு ஆனந்த அலுத்கமகக, மாண்புமிகு அகசாக்க பிாியந்த,
மாண்புமிகு நாலக்க பிரசாத் தகாதலான்கன, மாண்புமிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா, மாண்புமிகு இஷாக் ரஹுமான், மாண்புமிகு
ஹர்ஷன ராஜகருணா, மாண்புமிகு சமிந்த விகஜசிறி, மாண்புமிகு கஹசான் விதானகக, மாண்புமிகு இந்திக அநுருத்த கஹரத்.

வலு சக்தி பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு சந்திம கமகக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண்புமிகு (கலாநிதி)
ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு வீரகுமார திசாநாயக்க, மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த, மாண்புமிகு அஜித் மான்னப்தபரும,
மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு சாலிந்த திசாநாயக்க, மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல குணவர்தன, மாண்புமிகு
தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு குமார தவல்கம, மாண்புமிகு கராஹித்த அகபகுணவர்தன, மாண்புமிகு எம்.எஸ். ததௌபீக்,
மாண்புமிகு நிமல் லான்சா, மாண்புமிகு (வண.) அத்துரலிகய ரதன கதரர், மாண்புமிகு நாலக்க பிரசாத் தகாதலான்கன, மாண்புமிகு
இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) சி. சிவகமாகன்.

உற்பத்திகளும் கசகவகளும் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு சுஜித் சங்ஜய தபகரரா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு
துகனஷ் கன்கந்த, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) அகனாமா கமகக, மாண்புமிகு எச்.ஆர். சாரதீ துஷ்மந்த, மாண்புமிகு
பியங்கர ஜயரத்ன, மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலகம, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் வசந்த தபகரரா, மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹரூப்,
மாண்புமிகு சிறினால் டி தமல், மாண்புமிகு ஜயந்த சமரவீர, மாண்புமிகு ஆர்.எம். பத்ம உதய சாந்த குணகசகர, மாண்புமிகு துஷார
இந்துனில் அமரகசன, மாண்புமிகு கவீந்திரன் ககாடீஸ்வரன், மாண்புமிகு எஸ். பிகரமரத்ன, மாண்புமிகு தாரக்க பாலசூாிய,
மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) சி. சிவகமாகன், மாண்புமிகு சத்துர சந்தீப கசனாரத்ன.

உள்ளக நிருவாகம் மற்றும் அரச முகாகமத்துவம் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு காமினி தலாக்குகக (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்கி ஜயவர்தன, மாண்புமிகு அமீர் அலி சிஹாப்தீன், மாண்புமிகு இந்திக
பண்டாரநாயக்க, மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு அகசாக் அகபசிங்க, மாண்புமிகு கக. காதர் மஸ்தான், மாண்புமிகு
சந்திரசிறி கஜதீர, மாண்புமிகு நிஹால் கலப்பத்தி, மாண்புமிகு மாகவ கசா. கசனாதிராசா, மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன,
மாண்புமிகு கதனுக விதானகமகக, மாண்புமிகு சி. சிறீதரன், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு சிசிர குமார
அகபகசகர, மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரகசன, மாண்புமிகு கவலு குமார், மாண்புமிகு மலித் ஜயதிலக, மாண்புமிகு
(கலாநிதி) ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண்புமிகு (திருமதி) சாந்தி ஸ்ரீஸ்கந்தராசா.

நல்லிணக்கம் மற்றும் வடக்ககயும் கிழக்ககயும் மீளக் கட்டிதயழுப்புதல் பற்றிய துகறசார் கமற்பார்கவக் குழு
மாண்புமிகு மாகவ கசா. கசனாதிராசா (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு ரஞ்சித் அலுவிஹாகர,
மாண்புமிகு துகனஷ் கங்கந்த, மாண்புமிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ், மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான, மாண்புமிகு அங்கஜன்
இராமநாதன், மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு சுசந்த புஞ்சிநிலகம, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு
எம்.எஸ். ததௌபீக், மாண்புமிகு விமலவீர திசாநாயக்க, மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப், மாண்புமிகு அண்ணாமகல நகடசு
சிவசக்தி, மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன், மாண்புமிகு இம்ரான் மஹ்ரூப், மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான், மாண்புமிகு (கலாநிதி)
ஜயம்பதி விக்ரமரத்ன, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா விகஜமான்ன, மாண்புமிகு கஞ்சன விகஜகசகர.

விகசட குழுக்கள்
தவளிநாடுகளிலுள்ள இலங்ககயர்களுக்கு எதிர்வரும் கதர்தல்களில் வாக்களிப்பதற்கு வாய்ப்பளித்தல் மற்றும்
அவற்றின் இகடகநர்விகளவான விடயங்ககள ஆராய்ந்து அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு
மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அதுககாரல (தவிசாளர்), மாண்புமிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண்புமிகு கஜ.சீ. அலவத்துவல,
மாண்புமிகு கபஸால் காசிம், மாண்புமிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க, மாண்புமிகு ஏ.டீ. சுசில் பிகரமஜயந்த, மாண்புமிகு டக்ளஸ்
கதவானந்தா, மாண்புமிகு காமினி தலாக்குகக, மாண்புமிகு மஹிந்த யாப்பா அகபவர்தன, மாண்புமிகு டிலான் தபகரரா,
மாண்புமிகு தகதஹலிய ரம்புக்தவல்ல, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்துபுள்கள, மாண்புமிகு
சுனில் ஹந்துன்தனத்தி, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு சி. சிறீதரன், மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண்புமிகு
அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு நாலக்க பிரசாத் தகாதலான்கன, மாண்புமிகு சந்திம கமகக, மாண்புமிகு முஜிபுர் ரஹுமான்,
மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன்.

நீடித்து நிகலக்கக்கூடிய அபிவிருத்திக்கான ஐக்கிய நாடுகள் 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் மீதான ததாிகுழு
மாண்புமிகு திலங்க சுமதிபால (தவிசாளர்), மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்கிரம தபகரரா, மாண்புமிகு வீ.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்,
மாண்புமிகு நிகராஷன் தபகரரா, மாண்புமிகு ருவன் விகஜவர்தன, மாண்புமிகு புத்திக பத்திரண, மாண்புமிகு (திருமதி)
சுகமதா ஜீ. ஜயகசன, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு அநுராத ஜயரத்ன, மாண்புமிகு அப்துல்லா மஹ்ரூப்,
மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ரகமஷ் பதிரண, மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன், மாண்புமிகு (கலாநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ,
மாண்புமிகு (திருமதி) கராஹினி குமாாி விகஜரத்ன, மாண்புமிகு ச. வியாகழந்திரன்.

பிகரசில் நாட்டில் உள்ள இலங்ககத் தூதரகத்தின் அலுவலகம் மற்றும் ஐக்கிய அதமாிக்கா, நியூகயார்க்கிலுள்ள
ஐக்கிய நாடுகளின் இலங்ககக்கான நிரந்தரப் பிரதிநிதியின் அலுவலகம் என்பவற்கறக் தகாள்வனவு
தசய்வதற்காக இலங்கக மத்திய வங்கிக்கு ஏற்பட்ட தசலவுககள ஒவ்தவாரு வளாகம் ததாடர்பில்
தனித்தனியாக ஆராய்ந்து அறிக்கக சமர்ப்பிப்பதற்கான ததாிகுழு
மாண்புமிகு கஜ.எம்.ஆனந்த குமாரசிறி (தவிசாளர்), மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் தசதனவிரத்ன, மாண்புமிகு நலின் பண்டார ஜயமஹ,
மாண்புமிகு (திருமதி) பவித்ராகதவி வன்னிஆரச்சி, மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா, மாண்புமிகு (கலாநிதி) பந்துல
குணவர்தன, மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமகக, மாண்புமிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி, மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க,
மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ஜயரத்ன, மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் ஆனந்த விகஜமான்ன, மாண்புமிகு விதுற விக்கிரமநாயக்க,
மாண்புமிகு ஈ. சரவணபவன், மாண்புமிகு தஹக்டர் அப்புஹாமி, மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார், மாண்புமிகு ஆனந்த
அலுத்கமகக, மாண்புமிகு (கபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) (திருமதி) துஸிதா விகஜமான்ன,
மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீகநசன், மாண்புமிகு சந்தித் சமரசிங்க, மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) சி. சிவகமாகன்.

இலங்ககயில் இன மற்றும் மத ஒற்றுகமகய உறுதி தசய்வகத ஆராய்ந்து அதன் விதப்புகரககளப்
பாராளுமன்றத்துக்கு அறிக்ககயிடுவதற்கான ததாிகுழு
மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய (தவிசாளர்), மாண்புமிகு கஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி, மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன், மாண்புமிகு
கஜான் அமரதுங்க, மாண்புமிகு காமினி ஜயவிக்ரம தபகரரா, மாண்புமிகு றவுப் ஹகீம், மாண்புமிகு (கவத்திய கலாநிதி) ராஜித
கசனாரத்ன, மாண்புமிகு றிஸாட் பதியுதீன், மாண்புமிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிலக்க,
மாண்புமிகு (திருமதி) தலதா அத்துககாரல, மாண்புமிகு டி.எம். சுவாமிநாதன், மாண்புமிகு அப்துல் ஹலீம், மாண்புமிகு மகனா
ககணசன், மாண்புமிகு ஏ.எச்.எம். தபௌஸி, மாண்புமிகு
வீ.எஸ்.
இராதாகிருஷ்ணன், மாண்புமிகு ருவன் விஜயவர்தன,
மாண்புமிகு தசயிட் அலி ஸாஹிர் தமௌலானா, மாண்புமிகு ராஜவகராதயம் சம்பந்தன், மாண்புமிகு டக்ளஸ் கதவானந்தா,
மாண்புமிகு ஏ.டி. சுசில் பிகரமஜயந்த, மாண்புமிகு திகனஷ் குணவர்தன, மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க, மாண்புமிகு விஜித கஹரத்,
மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்.

பாராளுமன்றம்
சபாநாயகர் - மாண்புமிகு கரு ஜயசூாிய
பிரதிச் சபாநாயகரும் குழுக்களின் தவிசாளரும் - மாண்புமிகு கஜ.எம். ஆனந்த குமாரசிறி
குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் - மாண்புமிகு தசல்வம் அகடக்கலநாதன்

பிரதான அலுவலகத்தர்
பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகம் - திரு. டபிள்யு. பி. டி. தசநாயக்க
பதவியணித் தகலகம அதிகாாியும் பாராளுமன்ற பிரதிச் தசயலாளர் நாயகமும் - திரு. டபிள்யு.எம்.என்.பீ. இத்தவல
உதவிச் தசயலாளர் நாயகம் - திருமதி கக.ஏ. கராஹணதீர, திரு. கக.ஏ.ாி.கக. ஜயதிலக

பாராளுமன்றச் தசயலாளர் நாயகத்தின் அலுவலகம்
பா.தச.நா. இகணப்புச் தசயலாளர் - திருமதி சலினி நில்மல்தகாட
உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர் - திருமதி ாி.எம்.என்.பீ. ததன்னக்ககான்

உள்ளகக் கணக்காய்வு அலுவலகம்
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) பிரதான உத்திகயாகத்தர் - தசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர,
பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர் - திரு. ாி.கக. ஜயவர்தன
உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர் - திருமதி எச்.ஆர். த தசாய்ஸா

பகடக்கலச் கசவிதர் திகணக்களம்
பகடக்கலச் கசவிதர் - திரு. நகரந்திர பர்னாந்து
பிரதிப் பகடக்கலச் கசவிதர் - திரு. குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன
உதவிப் பகடக்கலச் கசவிதர் –
திரு. ஏ.ாி.எஸ். புஷ்பகுமார, திரு. ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.டி.ாி. திலகசிறி
(உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. ஏ.யு. பிகரமச்சந்திர (சிகரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்); திரு.
ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (ததாகலகபசிப் பாிவர்த்தகன கமற்பார்கவயாளர் )

நிருவாகத் திகணக்களம்
பணிப்பாளர் (நிருவாகம்) - திருமதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நிருவாகம் ) - திரு. என்.எஸ்.கக. கவத்தியரத்ன
தாபன அலுவலகம் - திருமதி டி.எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்), திரு. அனில் கஹவாவசம், திருமதி
கக.ாி.சி.கக.பீாிஸ் (பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி எம்.என். விதானகக, திரு. கக.சி. தபர்னாந்து,
திருமதி
யு.என்.பண்டித, திருமதி எச்.ஏ.ாி.டி. கஹவா ஆரச்சி, திருமதி ஜி.என்.டி. திலகரத்ன (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்);
திருமதி டி.வி.ஓ. வீரககான், திரு. எச்.யு.பீ. குமார, திருமதி. டி.சி.எஸ். ரூபசிங்க, திருமதி கக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். தறாட்றிககா, திரு.
டி.ஜி.எம்.எஸ்.எம். ததஹிகஹலந்த (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஏ.என்.டி. குணரத்ன (பாராளுமன்ற
உத்திகயாகத்தர்)
உறுப்பினர் கசகவகள் அலுவலகம் - திரு. கக.ஜி. சரத் குமார (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிருவாகம்); ஜனாப் எம்.யு.எம். வாசிக்
(பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. பீ.கக.டி.எஸ்.டபிள்யு. விகஜகுணவர்தன, திரு. டபிள்யு.பீ.கஜ. புஷ்பகுமார பத்திரண (பிரதிப்
பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஆர்.பீ.கவ.ாி. வருஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. கக.எஸ். சில்வா
(உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்)
தவளிநாட்டுத் ததாடர்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமரபு அலுவலகம் - திரு. எஸ்.ஏ.யு. குமாரசிங்க (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்);
திருமதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி, திருமதி ாி.டபிள்யு.ஏ. ஜயரத்ன, திருமதி பி.டி. ரணதீர, திரு. எச்.என்.டி.ஆர்.பி. நாணாயக்கார
(உதவிப் பாராளுமன்ற ஒழுங்குமரபு உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. யு.ஜி. நுவன் துமிந்த (பாராளுமன்ற ஊடக உத்திகயாகத்தர்)
கபாக்குவரத்து அலுவலகம் - திரு. டி.டி.யு.கக. முனசிங்ஹ (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. கக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (உதவிப்
பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. டபிள்யு.ஜி. சுனில் சாந்த, திரு. கக.எம்.ஜி.கக. ஜயவர்தன, திரு. டபிள்யு.வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன
(பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்)
சிகரஷ்ட சுருக்தகழுத்தாளர்கள் - திரு. எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, திரு. ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ
சுருக்தகழுத்தாளர்கள் - தசல்வி எஸ்.என். கலவான, திருமதி பீ.டி.என்.பீ. குமாாி
சிகரஷ்ட தமாழிதபயர்ப்பாளர்கள் - திருமதி ஏ. ருக்மணிகதவி, ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன், திருமதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப்
எஸ்.எம். நஸீர், திரு. எஸ்.எம்.ஏ.கக. கருணாரத்ன
பங்களா முகாகமயாளர் பதிகவடுகள் தபாறுப்பாளர் - திரு. ஈ.கக.கக.பீ. புஷ்பலால்
சிகரஷ்ட ஆவணப்படுத்தல் கமற்பார்கவயாளர் - திரு. டி.பீ.கக. புத்பிட்டிய

ஹன்சாட் திகணக்களம்
ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர் - தசல்வி டி.கஜ.வி. அமரசிங்ஹ
ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி
ஆர்.எல்.எம். குமாரசிறி

சி.என். தலாக்குதகாடிகார த சில்வா, ஜனாப் ஏ. முஹம்மத் தம்பி, திருமதி

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - திருமதி எஸ்.கக.எம்.டபிள்யு. சமரகசகர, திரு. ாி. ஆர்.எம். அகனாரத்ன, திருமதி ஆர்.டி.பீ.
சுஜீவனி, திருமதி டி.பி.ஏ.என்.என். வீரசிங்ஹ, திருமதி கக.ஜி.என்.பீ. ரதபல், திருமதி கக.எச். நீலமணி, திருமதி கக.பீ.எஸ்.
தபகரரா, திருமதி கக.ஏ.கஜ.எஸ். தபகரரா, திருமதி கக.டி.எஸ்.குலரத்ன அளுத்கமகக, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். லின்னாஸ்,
திருமதி பீ.டி. குணவதி
சிகரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி எச்.டி.எல்.எஸ். பீாிஸ், திருமதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, தசல்வி கீதானி
வர்ணசூாிய, திருமதி பீ.வி.ாி.வி. கமகக அருமாதுர, திரு. எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்டலிய, திருமதி டபிள்யு.ஏ.டி.பீ. விகஜதகாண்டா,
தசல்வி எச்.ஜி. பூஜிகா, திரு. எப்.ஜி. லக்ஷித, தசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. குமுதினி, திருமதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா
ஹன்சாட் அறிக்ககயாளர்கள் - திருமதி பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, திருமதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, திருமதி ஈ.எச். டபிள்யு. இரங்கிகா,
திருமதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, திருமதி எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, தசல்வி சி.ஆர். கருணாரத்ன, திரு. எம்.ஏ.ாி.டி. மில்லகஸ்ததன்ன, திரு.
எச்.ஜி. மஞ்சுல, திருமதி டி.ஆர்.டி. தஹட்டிகக, தசல்வி எம்.எம்.சி.கக. மாரசிங்க, திருமதி எம்.பீ. நிகராஷி சஜீவனி, திருமதி
கக.பீ. பத்மா, திருமதி ாி.யு. வீரகசகர, தசல்வி ஜி.ஏ. ஹிருணி புன்சரா, திரு. என். ககதீஸ்வரன், திருமதி எம். புஷ்பகுமார, திருமதி
ாி.என். சமரசிங்க, திருமதி ஜி.என். ரத்னசீலி, திரு. கக.எம்.டி. லங்கா, திருமதி எச்.ஆர்.யு.எஸ். நிவர்ச்சனா, திருமதி ஈ.வி.ாி.ஆர்.
எதிாிசிங்க, திருமதி இந்துனில் தம்மிகா, திருமதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா,
குழு அறிக்ககயாளர்கள் – தசல்வி கஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, திருமதி பீ.ஜி.கக.என். மிஹிாி, திருமதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன,
தசல்வி சி. துஷ்சாந்தினி, திருமதி கஜ.கக.ஐ. நில்மினி, திருமதி எம்.ஏ.கக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, தசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, தசல்வி
ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, திருமதி எல்.பீ. வடநம்பி, திருமதி டி.எஸ். கஹவாவிதான, தசல்வி எம்.பி.ாி.என். பிாியதர்ஷனி
சிகரஷ்ட சூசிகக உத்திகயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், தசல்வி எஸ்.ஏ.டி. மகனாாி, ஜனாப் கஜ. தநளஷாட், திருமதி
எம்.பி.வி.என்.ாி. தபர்னாந்து
சூசிகக உத்திகயாகத்தர் - திரு. ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி
ஒலிப்பதிவு கமற்பார்கவயாளர் – திரு. கஜ.எஸ். வீரசூாிய

நிதி மற்றும் வழங்கல்கள் திகணக்களம்
பணிப்பாளர் (நிதி ) - திரு. கக.ஜி.எம். ஜயசாந்த
நிதி, கணக்குகள் அலுவலகம் - திருமதி கக.ஏ.ஐ. கசனாரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. டபிள்யு.பீ.எல். ஜயசிங்ஹ
(பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி எஸ்.டபிள்யு.ாி.ஆர். த சில்வா (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி
ஐ.கக.சமரகசகர, திரு. ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க, திருமதி டி.எம்.டி. அழகக்ககான், திரு. எம்.ஏ.கக.டி.சி. குமார, திருமதி
ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, திரு. டபிள்யு.கக.டி.எஸ். குமாரசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்), திருமதி ாி.பீ. த தகாஸ்தா,
தசல்வி எல்.டி.எச். தமால்லிதகாட (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்)
வழங்கல், கசகவகள் அலுவலகம் - திருமதி ஈ.டி.எஸ்.எம். தபர்னாந்து (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திருமதி
எச்.எம்.சி.என்.கக. கஹரத் (பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி
கஜ.ஏ.டி. ஜயசிங்க, தசல்வி ஏ.பீ.கக.கக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்)
உணவு வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் - திரு. டபிள்யு.கக.டி.சி. விதான (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்)
சிகரஷ்ட களஞ்சிய உத்திகயாகத்தர் - திரு. கக.டி. கபில
ஏற்கும் உத்திகயாகத்தர் - திரு. ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு
சிறாப்பர் - தசல்வி ஈ.எச். ஜயவீர
சிகரஷ்ட களஞ்சியப் தபாறுப்பாளர் (ததாழில்நுட்பம்) - திரு. கக.எம்.ஏ.பி. ததலிவல
தகாள்வனவு உத்திகயாகத்தர் களஞ்சியக் காப்பாளர் - திரு. எல்.டி.ஜி. தபகரரா

இகணப்புப் தபாறியியலாளர் திகணக்களம்
இகணப்புப் தபாறியியலாளர் - திரு. என்.ஜி.எஸ். தபகரரா
பிரதி இகணப்புப் தபாறியியலாளர் - திரு. டி.எல்.டி. அதிகாாி
பிரதம பாிகசாதகர் (சிவில்) - திரு. சீ.எஸ். பாலசூாிய
பிரதம பாிகசாதகர் (மின்சாரம்) - திரு. டபிள்யு.ஜி.டபிள்யு.எம்.பீ.பீ.பி. வீரக்ககான்
பாிகசாதகர் (சிவில்) - திரு. கஜ.டி.கக.கக.ஜயசூாிய
பாிகசாதகர் (மின்சாரம்) – திரு. எஸ்.எஸ். எல்விடிகல
பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர் - திருமதி ஏ.எல்.ஏ.யு. அமரசிங்க
சிகரஷ்ட ததாழில்நுட்ப உத்திகயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – திரு. டபிள்யு.ஆர்.ஏ. த தமல், திரு. பீ.டபிள்யு.ஏ.யு.கக. தயாரத்ன,
திரு. பீ.ஆர். கருணாதிலக
சிகரஷ்ட ததாழில்நுட்ப உத்திகயாகத்தர் (மின்சாரம்) – திரு. பீ.ஏ.எஸ். லலித் குமார
சிகரஷ்ட ததாழில்நுட்ப உத்திகயாகத்தர்கள் (சிவில்) -

உணவு வழங்கல், வீடு பராமாிப்புத் திகணக்களம்
பணிப்பாளர் (உணவு வழங்கல், வீடு பராமாிப்புச் கசகவகள்) நிகறகவற்றுச் சகமயற்காரர் - திரு. சி.ஆர். சில்வா
நிகறகவற்று வீடு பராமாிப்பாளர் உணவு, பான முகாகமயாளர் - திரு. ஏ.கக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ
பிரதி உணவு, பான முகாகமயாளர் - திரு. கக.எம்.எச். நளின் தராட்றிககா
உதவி நிகறகவற்றுச் சகமயற்காரர் - திரு. யு.ஆர்.ஆர்.தபர்னாந்து
உதவி வீடு பராமாிப்பாளர் - திரு. எம்.டி. தபகரரா
சிகரஷ்ட உணவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் - திரு. டபிள்யு.எம்.ஆர். ஜிகனந்திரசிங்ஹ
உணவுச்சாகல முகாகமயாளர்கள் - திரு. டபிள்யு. எஸ்.எஸ். தபகரரா, திரு. கஜ.ஏ. என்.எஸ். தபகரரா, திரு. கக.ஏ.டி.ஏ. விகஜசிறி,
திரு. கக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, திரு. கக.ஏ.கஜ.ஐ. திலகரத்ன, திரு. எல்.பீ. தபகரரா
பூந்கதாட்ட கமற்பார்கவயாளர் சிகரஷ்ட வீடு பராமாிப்பு கமற்பார்கவயாளர் - திரு. எம்.டி.ஈ.எம்.என். கருணாரத்ன, திரு. கக.என். பஸ்நாயக்க
வீடு பராமாிப்பு கமற்பார்கவயாளர்கள் - திரு. பீ.பீ.என்.எஸ்.புஷ்பகுமார, திரு. எஸ்.டி. ரத்னசிறி, திரு. கக.எச். யசபால
உணவு, பான கமற்பார்கவயாளர்கள் – திரு. எல்.ஜி. ஜயவர்தன, திரு. கக.ஜி.பீ.கக. கம்லத், திரு. கக.டி.எம்.எஸ். தபர்னாந்து, திரு.
என்.டி. விகஜசுந்தர, திரு. எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, திருமதி எஸ்.சி. கரணுகா, திரு. எம்.கக.என். தமிந்த, திரு. எம்.ஜி.யு. ஜயசிறி,
திரு. பீ.எஸ்.என். முத்துக்குமாரண, திரு. கக.எஸ். சுமணவீர, திரு. கக.பீ.எஸ். வஜிரபாணி, திரு. எஸ்.ஏ.என். கசனாதீர, திரு.ாி.பீ.
தந்தனாராயண
சகமயலகற வழங்கல் கமற்பார்கவயாளர் - திரு. ஜி.ஏ. விகஜசிங்க
பிாிவுச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. எஸ்.ஈ. ஜினதாச, திரு. கக.டி.எஸ். பட்கரானியஸ், திரு. டபிள்யு.டி. கஜ.டி. விக்கிரமசிங்க,
கக.டபிள்யு.ஜி. நிஸ்ஸங்க
சிகரஷ்ட முன்னிகல சகமயற்காரர்கள் - திரு. ஆர்.ஜி.கக. கந்தனஆரச்சி, திரு. கக.டி.யு. குணரத்ன
முன்னிகலச் சகமயற்காரர்கள் - திரு. கஜ.எம்.ஆர். பிகரமலால், திரு. எச்.ாி. ரணசிங்க, திரு. கக.டி. பியசிறி, திரு. ஏ.ஏ.டி.ாி.எஸ்.கக.
அகபநாயக்க, திரு.டி.எச்.ஏ.ஏ. குமாரசிறி, திரு.எச். விகஜசிறி, திரு. எல்.கக.சீ.எஸ். கஜநாயக்க, திரு.டி.எம்.எம்.பி. உலபன, திரு.
பீ.ஆர். விகஜசிங்ஹ
சிகரஷ்ட உதவிப் பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர் - திரு. எம்.எம். தர்மகசன

சட்டவாக்க கசகவகள் திகணக்களம்
பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க கசகவகள்) - திரு. கஜ.ஆர். கஜவீர ஆரச்சிகக
சகப ஆவண அலுவலகம் - திரு. எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, திரு. எம்.கஜ. தபகரரா (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நிருவாகம்); தசல்வி
என்.ஆர்.டபிள்யு. அபயவர்தன, திரு. பீ.எச். குமாரசிங்ஹ (பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. கக.ஆர்.கஹரத், திருமதி சி.எம்.
சுபசிங்க (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி கக.சி.கக. பீாிஸ், திருமதி ஏ.சி.எப். நுஷ்ரத், திரு. எஸ்.எல். விக்கிரம
(உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்)
சட்டமூல அலுவலகம் - தசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. டபிள்யு.ஏ.கக.சி. உடதபால (பிரதான
உத்திகயாகத்தர்); திரு.கக.பீ. சந்தன (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); ஜனாப் கஜ. நசீர்டீன், ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட்,
திருமதி டபிள்யு.எல்.எஸ். த அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்)
குழு அலுவலகம் - திருமதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. என்.என்.கவவல்வல (பிரதான
உத்திகயாகத்தர்); திருமதி எஸ்.பீ. கமகக (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, திருமதி
ஆர்.ஏ.என்.டி. அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்), திருமதி டபிள்யு.எம்.எல்.எம். வீரசிங்க (பாராளுமன்ற
உத்திகயாகத்தர்)
குழு அலுவலகம் II - திரு. சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப்ரூக் (பிரதான உத்திகயாகத்தர்)

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற்றும் அரசாங்கப் தபாறுப்புமுயற்சிகள் குழு அலுவலகம் - திருமதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, திருமதி
ஏ.சி.பீ. சூாியப்தபரும (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நிருவாகம்); திரு. டி.ஆர்.எஸ். தபர்னாந்து, திரு. ஏ.எஸ். த சில்வா, திருமதி
எம்.கக.எஸ்.டி. அல்விஸ், (பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி பி.கஜ. அகபசிங்க, திரு. ஆர்.சி. விஜயதிலக, (உதவிப்
பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திரு. எம்.ஆர்.பி. கசனாரத்ன, திரு. வி.ஆர். சம்பத் (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்கள்)
தபாதுமனுக் குழு அலுவலகம் - திரு. எஸ்.பி. குலுகம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); திருமதி சி.எம். புலத்சிங்ஹல
(பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திரு. ஈ.டி.கஜ. விக்கிரமசிங்க, திரு. டபிள்யு. டபிள்யு. என்.எஸ்.சி.பர்னாந்து, திரு. எச்.ஆர்.சி.சில்வா
(பிரதிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்கள்); திருமதி ஜி.ஆர்.யு. கமகக, (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்); திருமதி ஆர்.ஏ.டி.என்.
கிகயாவனீ (பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்)
ஆகலாசகனக்குழு அலுவலகம் - திரு. ஈ.ஏ.டி. தயா பந்துல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); திரு. ஏ.ஏ.எஸ்.பி. தபகரரா (பிரதான
உத்திகயாகத்தர்), திரு. பீ.டி.என். தபர்னாந்து (உதவிப் பிரதான உத்திகயாகத்தர்), தசல்வி ஆர்.எம்.டி.கக. பிாியதர்ஷனி
(பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர்)
நூலகர் - திரு. பீ.எச்.என்.பிகரமசிறி
பிரதி நூலகர் - தசல்வி கக. ஏ.டி.ஆர். கசபாலிகா
உதவி நூலகர் - ஜனாப் எஸ்.எல். ஸியாத் அஹமட், தசல்வி கக.டி.எஸ். விகஜநாயக்க, திரு. ஜி. ரத்நாயக்க
கனிஷ்ட உதவி நூலகர் தரம் I - திருமதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க
கனிஷ்ட உதவி நூலகர்கள் - திரு. டபிள்யு.ஏ. குணரத்ன, திரு. எச்.ஏ.எஸ்.எஸ். தபகரரா, திரு. எஸ். ஜயரத்ன
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திகயாகத்தர் - திரு. ஜி.குமாநாயக்க
சிகரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திகயாகத்தர் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன்
ஆராய்ச்சி உத்திகயாகத்தர்கள் – தசல்வி ஜி.ஆர். அகயஷா தகாடகம, திருமதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி, திருமதி ஆர்.என்.எச். விகஜதிலக,
திருமதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அகபககான், திருமதி கஜ.எஸ். அமுதகாட ஆரச்சி, திரு. வி. முரளிதாஸ்
பாராளுமன்ற பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர் - திரு. டபிள்யு.எம்.யு. பண்டார
பாராளுமன்ற பிரதிப் பிரதம உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் ஐ.எல். அப்துல் ஜப்பார், திரு. கஜ.ஏ.எஸ்.பீ. தபகரரா, ஜனாப்
எம்.எஸ். தஸயின் பாஸில்
சிகரஷ்ட பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள்: திரு. கக.எம். கிறிஸ்கதாபர், திருமதி ஐ.டி.எல். ரத்னசீலி, திரு. கக.டி.ஆர். பத்மசிறி,
திரு. ஏ. சரவணபவானந்தன், திரு. சி.கஜ. கருணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. தமாஹமட் பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், திரு.
ஜி.எப்.பி. சுகரஷ்வரன், திருமதி என்.பி.சி.கஜ. நிசங்க, திருமதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ததனிய, திரு. ஜி.வி.எஸ். விகஜசிங்க, திரு.
டபிள்யு.எம். ராஜபக்ஷ,
பாராளுமன்ற உகரதபயர்ப்பாளர்கள் - திரு. டி.டி.வி.என். தம்மகக, திரு. பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, திரு. பீ. சாந்தகுமார், திரு.எஸ்.
ரகமஷ்குமார், திருமதி ஆர். வசந்தி தபகரரா, திரு. எம். அஜித்குமார், திரு. ஜி. தஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், திரு.
ஈ.ஏ. அமரகசன, திரு. ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, திருமதி ஏ.எல்.ஏ.டி. தியுமினி, திருமதி கக.எம்.பீ.ஜி.கக. கசனாரத்ன,
ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, திருமதி ஏ.ஆர். திருக்குமார்.

தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவத் திகணக்களம்
பணிப்பாளர் (தகவல் முகறகம மற்றும் முகாகமத்துவம்) - திரு. எச்.எம்.சி. தபகரரா
முகறகமப் தபாறியியலாளர் – திரு. என்.பி.யு. நவகமுவ
முகறகமப் பகுப்பாய்வாளர் - திரு. சி.கஜ. வில்கலாரஆரச்சி
ததாடர்பாடல் / பாதுகாப்பு தபாறியியலாளர் - திரு. ஜி.என். லக்மஹல்
முகறகம வடிவகமப்பாளர் முகறகமக் கட்டுப்பாட்டாளர் - திரு. ஏ.எஸ்.டி.எம். விக்கிரமரத்ன
இகணயத்தள, வகலயகமப்புக் கட்டுப்பாட்டாளர் – திரு. என்.ஜி.எல்.எஸ். கருணாதிலக்க
தரவுத்தளக் கட்டுப்பாட்டாளர் - திரு. என்.எம்.பீ.யு. பிகரமச்சந்திர
சிகரஷ்ட கணினி தசயற்றிட்ட வகரவாளர் - திரு. டி. பண்டித
கணினி தசயற்றிட்ட வகரவாளர் - தசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா
சிகரஷ்ட இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - திரு. யு.எஸ். கீகனகக
இகணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக்
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - திருமதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குகர
உதவி கருமபீட ஒருங்கிகணப்பாளர் - திருமதி பீ.என்.எச். திகசரா
பாராளுமன்ற உத்திகயாகத்தர் - திருமதி ஐ.சி.கக. ரணசிங்ஹ
சிகரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – திருமதி பி. தஜகன்யா, திரு. கஜ.எஸ். தகாலம்பகக, திருமதி கக.ஜி.எஸ். தசவ்வந்தி, திருமதி
என்.என். தஹட்டிகக, திரு. டபிள்யு.எச்.யு.டி. பியதுங்க, திரு. ஏ.ஜி.ஆர்.கக. அகபரத்ன, திரு. என்.டி.டி.பீ. பிகரமசிறி, திரு.
கக.பீ.பீ.எஸ். கராமவர்தன, திரு. கக.டி.ஜி.எம். கிாிஷாந்த, திருமதி டபிள்யு.டி.ஏ. ஜயருக்சி, ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அலி, ஜனாப்
ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அலி, ஜனாப் ஏ.எம்.தபளசுல் அமீன்
சிகரஷ்ட கணினித் ததாழில்நுட்பவியலாளர்கள் – திரு. ஜி.எம்.டி. தபகரரா, திரு. எச்.எஸ்.சத்யஜித்
சிகரஷ்ட ததாழில்நுட்ப உதவியாளர் - திரு. வி.ஆர்.எஸ்.கஜ. கசாமரத்ன, திரு. டபிள்யு.எஸ். சுரங்க
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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, Selvam (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)
Aluwihare, Wasantha (Matale)
Amarasena, Thushara Indunil 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)
Bandara, Kuda Vidanalage Shantha (National List) [From 07th January, 2019]
Bandaranayake, Indika (Kurunegala)
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle)
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala)
Bathiudeen, Rishad (Vanni)
Berugoda, Vijitha (Monaragala)

C
Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage (Anuradhapura)
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa)

D
Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14 th 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)
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura)
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara)
Dissanayake, S.B. (National List)

Dissanayake, Salinda (Kurunegala)
Dissanayake, Weerakumara(Anuradhapura)
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathie (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)
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016]
Fowzie, A. H. M. (National List)

G
Gajadeera Vidhanearachchige Bans Chandrasiri (Matara)
Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota)
Gamage, Mrs. Anoma (National List)
Gamage, Daya (Digamadulla)
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura)
Gamage, Piyasena (Galle) [ From 08th November, 2017]
]
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa)
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo)
Ganesan, Mano (Colombo)
Gankanda, Dunesh (Ratnapura)
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo)
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha)
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udayashantha (Monaragala)
Gunawardana, Bandula (Colombo)
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016]
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo)

H
Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016]
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara)
Haleem, Mohamad Hashim Abdul (Mahanuwara)
Handunnetti, Sunil (National List)
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla)
Harrison, Pelisge (Anuradhapura)
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle)
Herath, Hitihami Appuhamilage Don Indika Anuruddha (Gampaha)
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha)
Herath, Kanaka (Kegalle)
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List) [Resigned on 04th January, 2019]

I
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura)
Ismail, Seeni Mohamed Mohamed (National List) [From 08th June, 2018]

J

Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha)
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala)
Jayarathne, Anura Sidney (Polonnaruwa)
Jayaratne, 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)

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) [Nomination void according to Supreme Court decision of 2nd November, 2017]
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala)

L
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo)
Lanza, Warnakulasooriya Antony Nimal (Gampaha)

M
Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala)
Maharoof, Imran (Trincomalee)
Mahroof, Mohamed Abdullah Mohamed (Trincomalee)
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna)
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha)
Mansoor, Muhammad Ibrahim 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]
Moulana, Seyed Ali Zahir (Batticaloa)
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) [Resigned on 23rd th May, 2018]
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nazeer, Ahamadulebbe Mohamadu (National List)[From 06th February, 2018]
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni)

P

Paranawithana, 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, Gamini Jayawickrama (Kurunegala)
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)
Ranatunga, Arjuna (Gampaha)
Ranatunga, 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)
Ratwatte, Lohan Evindra (Mahanuwara)

S

Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) [Resigned on 18th January, 2018]
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)
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna)
Senewiratne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015]
Senewiratne, W.D.J. (Ratnapura)
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Shihabdeen, 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)
Thigambaram, Palany (Nuwara Eliya)
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya)
Thowfeek, Mohammadu Shariff (National List) [From 22nd January, 2016]
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List)

V
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla)
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa)

W
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura)
Wanniarachchi, Mrs. Pavithradevi (Ratnapura)
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota)
Weerakkody, Chandima (Galle)
Weerawansa, Wimal (Colombo)
Welgama, Kumara (Kalutara)
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara)
Wickramaratne, Eran (Colombo)
Wickramaratne, Jayampathy (National List)
Wickremesinghe, Ranil (Colombo)
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)
Wijewardene, Dinendra Ruwan (Gampaha)
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)

DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA
CABINET
Prime Minister and Minister of National Policies, Economic Affairs, Resettlement and Rehabilitation, Northern
Province Development, Vocational Training and Skills Development and Youth Affairs- The Hon. Ranil
Wickremesinghe
Minister of Tourism Development, Wildlife and Christian Religious Affairs- The Hon. John Amaratunga
Minister of Buddhasasana and Wayamba Development - The Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Minister of Finance and Mass Media- The Hon. Mangala Samaraweera
Minister of Public Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and the Leader of the House of
Parliament- The Hon. Lakshman Kiriella
Minister of City Planning, Water Supply andHigher Education- The Hon. Rauff Hakeem
Minister of Foreign Affairs- The Hon. Tilak Marapana
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Power, Energy and Business Development- The Hon. Ravi Karunanayake
Minister of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and Local Government- The Hon. Wajira
Abeywardana
Minister of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons and Co-operative
Development- The Hon. Rishad Bathiudeen
Minister of Megapolis and Western Development- The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Plantation Industries- The Hon. Navin Dissanayake
Minister of Agriculture, Rural Economic Affairs, Livestock Development, Irrigation and Fisheries and Aquatic
Resources Development - The Hon. P. Har r ison
Minister of Highways and Road Development and Petroleum Resources Development - The Hon. Kabir Hashim
Minister of Public Administration and Disaster Management -The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Minister of Lands and Parliamentary Reforms and Chief Government Whip- The Hon. Gayantha Karunatileka
Minister of Housing, Construction and Cultural Affairs- The Hon. Sajith Premadasa
Minister of Transport and Civil Aviation- The Hon. Arjuna Ranatunga
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development- The Hon. Palany
Thigambaram
Minister of Women and Child Affairs and Dry Zone Development- The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara
Minister of Justice and Prison Reforms- The Hon. (Mr s.) Thalatha Atukor ale
Minister of Education- The Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Minister of Postal Services and Muslim Religious Affairs- The Hon. Abdul Haleem
Minister of Ports and Shipping and Southern Development- The Hon. Sagala Ratnayaka
Minister of Telecommunication, Foreign Employment and Sports - The Hon. Harin Fernando
Minister of National Integration, Official Languages, Social Progress and Hindu Religious Affairs - The Hon.
Mano Ganesan
Minister of Labour, Trade Union Relations and Social Empowerment - The Hon. Daya Gamage
Minister of Development Strategies and International Trade - The Hon. Malik Samarawickrama
[The President has assigned to himself all subjects and functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister]

NON CABINET MINSTERS
Minister of Public Distribution and Economic Reforms-Hon. (Dr.) Harsha De Silva
Minister of Digital Infrastructure and Information Technology - Hon. Ajith P. Perera
Minister of Science, Technology and Research - Hon. Sujeewa Senasinghe
STATE MINISTERS
State Minister of Highways and Road Development -Hon. Ranjan Ramanayaka
State Minister of Education -Hon.(Mrs.) Vijayakala Maheswaran
State Minister of Internal and Home Affairs and Provincial Councils and Local Government- Hon. J.C.
Alawathuwala
State Minister of Finance -Hon. Eran Wickramaratne
State Minister of Tourism Development- Hon. Ranjith Aluvihare
State Minister of Agriculture, Irrigation and Rural Economic Affairs -Hon. WasanthaAluwihare
State Minister of City Planning and Water Supply -Hon. Lucky Jayawardana
State Minister of National Policies and Economic Affairs - Hon. Niroshan Perera
State Minister of Defence -Hon. Ruwan Wijewardene
State Minister of Power and Renewable Energy - Hon. A.D. Premadasa
State Minister of Transport and Civil Aviation - Hon. Ashok Abeysinghe
State Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - Hon. Faizal Cassim
State Minister of Provincial Councils and Local Government - Hon.H.M.M.Harees
State Minister of Agriculture, Irrigation and Rural Economic Affairs - Hon. Ameer AliShihabdeen
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - Hon. Dilip Wedaarachchi
State Minister of Social Empowerment - Hon. Seyed Ali Zahir Moulana
State Minister of Plantation Industries - Hon. Vadivel Suresh
DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Petroleum Resources Development -Hon.(Dr.) (Ms.) Anoma Gamage
Deputy Minister of Lands and Parliamentary Reforms - Hon. Edward Gunasekara
Deputy Minister of Development Strategies and International Trade - Hon. Nalin Bandara Jayamaha
Deputy Minister of Environment - Hon. Ajith Mannapperuma
Deputy Minister of Skills Development and Vocational Training - Hon. Karunarathna Paranavithana
Deputy Minister of Industry and Commerce - Hon. Buddhika Pathirana
Deputy Minister of Social Empowerment - Hon. Palitha Thewarapperuma

CHAIRMAN’S PANEL
The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon.
K. Thurairetnasingam, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Velu Kumar, The Hon. Mayantha Dissanayake,
The Hon. Tharaka Balasuriya, The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. (Dr.)
(Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. Wijepala Hettiarachchi

COMMITTEES OF PARLIAMENT
COMMITTEE OF SELECTION
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. John Amaratunga, The Hon.Gamini
Jayawickrama Perera, The Hon.Rauff Hakeem, The Hon. Rishad Bathiudeen, The Hon. Patali Champika
Ranawaka, The Hon.Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Mano Ganesan, The Hon.
Nimal Siripala De Silva, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. S.B.Dissanayake, The Hon. Douglas
Devananda The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon.
Mavai S. Senathirajah
COMMITTEE ON HIGH POSTS
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon.
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran.

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES
Sectoral Oversight Committee on Economic Development
The Hon. Harshana Rajakaruna(Chairman), The Hon. Lakshman Senewirathne, The Hon. Edward Gunasekara, The
Hon. Ashok Abeysinghe,The Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.)
Bandula Gunawardane, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arundika
Fernando, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam,, The Hon. E.
Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. S.M. Marikkar, The
Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa, The Hon. Sandith Samarasinghe, The Hon. (Dr.) S.M.Mohamed Ismail
Sectoral Oversight Committee on International Relations
The Hon. Mayantha Yaswanth Dissanayake (Chairman), The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. The
Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, Tharanath Basnayaka, The
Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Annamalai Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The
Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka Prasad Colonne, The Hon. Malith Jayathilake, The Hon. (Dr.) Kavinda
Heshan Jayawardana, The Hon. S.M.Marikkar, The Hon. Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Lucky Jayawardana, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena,
The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon.
Duleep Wijesekera, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector
Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran
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Ajith Mannapperuma, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon.
Duleep Wijesekera, The Hon. Anuradha Jayaratne, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Dr.) Nalinda
Jayathissa, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. I. Charles Nirmalanathan, The Hon. Imran Maharoof,
The Hon. Ishak Rahuman, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon. (Dr.) S. Sivamohan.
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The Hon. Chamal Rajapaksa(Chairman), Hon. J.C. Alawathuwala, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon.
Edward Gunasekara, The The Hon. Nalin Bandara Jayamaha, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Tharanath
Basnayaka,The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. Anura Sidney
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Hon. (Dr.) S.M.Mohamed Ismail
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The Hon. Ananda Aluthgamage, The Hon. Ashoka Priyantha, The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon.
Ishak Rahuman, The Hon. Hesha Withanage, The Hon. (Dr.) S.M.Mohamed Ismail,
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The Hon. Ajith Mannapperuma (Chairman), The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon.
Karunarathna Paranavithana, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Dharmalingam Sithadthan,
The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon.
(Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. (Dr.) Jayampathy
Wickramaratne, The Hon. Heshan Withanage, The Hon. S. Viyalanderan, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The
Hon. Wijepala Hettiarachchi.
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K.K. Piyadasa, The Hon. A. A. Wijethunga, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. T. Ranjith De
Zoysa, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon.
Ashoka Priyantha, The Hon. Velu Kumar, The Hon. ( Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon. S. M. Marikkar,
The Hon. Mujibur Rahuman, The Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. S. Viyalanderan

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce
The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana (Chairman), The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Nishantha
Muthuhettigamage, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon. Sunil Handunnetti,
The Hon. Lakshman Wasantha Perera,The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Arundika Fernando, The Hon.
K.K. Piyadasa, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. Ananda Aluthgamage, The Hon. Ashoka
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SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS- Mr.V.R.S.J .Somar atne, Mr.W.S.Sur anga

නිල වාර්තාව
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பாராளுமன்றம்
PARLIAMENT
—————–—2019 ජනවාරි 08 වන අඟහරුවාදා

2019 சனவாி 08, சசவ்வாய்க்கிழமம
Tuesday, 08th January, 2019

—————————

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් විය.
නිමයෝජය ථාානායථතුාා
[ගරු මේ.එේ. ආනන්ද කුාාරසිරි ාහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாராளுமன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூடியது.
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண்புமிகு ஜே.எம். ஆனந்த குமாரசிறி] தமைமம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER
[THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI ] in the Chair.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Order, please! අභිනව මන්ත්රීවන්න් න ල ප රතිඥාවව
දිවුරුම් දීම, ගරු කුඩව විදවනපව න ශවන්ත බණ්ඩවන ම තව.

ප්රතිඥාාව ගරු කුාා විදානලාම ාාන්ත
බණ්ාාර ාහතා
உறுதிப்பிரமாணம் : மாண்புமிகு குடா
விதானைாஜக சாந்த பண்டார

AFFIRMATION : THE HON. KUDA VIDANALAGE
SHANTHA BANDARA
කුාා විදානලාම ාාන්ත බණ්ාාර ාහතා නීතිඥ ප්රථාර ප්රතිඥාාව ී
මේසය ාත තිඥබූ මපොමතහි අත්සන් ථම ේය.

மாண்புமிகு குடா விதானைாஜக சாந்த பண்டார சட்டத்தினால்
ஜவண்டப்பட்டவாறு உறுதிப்பிரமாணம் சசய்து சபாபீடத்திலுள்ள
புத்தகத்தில் மகசயாப்பமிட்டார்.
The Hon. Kuda Vidanalage Shantha Bandara made and subscribed
the Affirmation by Law; and signed the Book at the Table.
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அறிவிப்புக்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
පාර්ලිමේන්තු ාන්ත්රී ගරු (ආචාර්ය)
එේ.එල්.ඒ.එේ. හිස්බුල්ලා ාහතාම
ඉල්ලා අස්වීා

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மாண்புமிகு (கைாநிதி) எம்.
எல். ஏ. எம். ஹிஸ்புல்ைாவினது இராேினாமா
RESIGNATION OF HON. (DR.) M.L.A.M. HIZBULLAH, MEMBER
OF PARLIAMENT

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රී ගරු චාරවර්්එ ්ම්.්.ඒ.එ.්ම්. ස්බුල්.ඒපව
ම තව සි් පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රී රයන ්න් ්.ඒපව අබුමේ ම් ලිය්
පවර්ලි ම්න්තු ේ ම
.ඒකම්වන්ව වත භවන දී ඇතිඥ බව
පවර්ලි ම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත් තමි. ්ම ලිය් දැන්
වැඩබපන පවර්ලි ම්න්තු ේ ම
.ඒකම්වන්ව විසින් කි්වනු
පැ ේ.

අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය වැා බලන ාහ මල්ථේ විසින්
කියවන ලී

அதன்பிறகு, பதில் சசயைாளர் நாயகம் பின்வரும் கடிதத்மத
வாசித்தார்:
Whereupon the Acting Secretary-General read the following letter:

3

4

පවර්ලි ම්න්තුව

II
විරුද්ධ පාර්ා්වමේ නායථ ධුරය
எதிர்க்கட்சி முதல்வாா் பதவி

OFFICE OF THE LEADER OF THE OPPOSITION

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පොදු නවජ්ය මණ්ඩීය් කාවනව්කවරුන් න බම් ම්පන්ට
බ භවගී මේම බඳ ව ගරු කාවනව්කතුමන් වි ේශගත මේ ඇතිඥ
යින් ්තුමව විසින් බභවවට දැනුම් දීම බඳ ව ්ොමු කනන පද
ල  ේදන් මව විසින් ්දිරිපත් කනමි.
2018 දබැම්බර් මබ 18 වන දින කාවනව්කතුමව විසින්
ල  ේදන්ක් ල කුත් කනමින් රකවශ කන සිිය
විරුේ
පවර්ශුව
අසුන් ගන සිියන යළිගත් ේශපවපන පක්ෂ අතරින්
වැඩිම පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීවන්න් බ්යවවක් සිියන පක්ෂ
බුවවධීන කණ්ඩව් ම් පවර්ලි ම්න්තු කණ්ඩව්ම් නව්ක්ව විරුේ
පක්ෂ
නව්ක්ව වශ ්න් යළිගැනීම චිනවගත පවර්ලි ම්න්තු
බම්රදව් වන බවයි.
එ අනුව පවර්ලි ම්න්තු ේ විපක්ෂ
අසුන් ගන සිියන වැඩිම
මන්ත්රී බ්යවවක් ල  ් ජ්න් කනන ්ක්බත් ජ්නතව ල ද බු
බන් වන
පවර්ලි ම්න්තු කණ්ඩව්ම් නව්ක පවර්ලි ම්න්තු
මන්ත්රී මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම තව විරුේ පක්ෂ
නව්ක්ව පබ
යළිගන්නව පදී.
් බේම ්ක්බත් ජ්නතව ල ද බු බන් වන
ම .ඒකම් විසින්
2018.12.18 වන දවතමින් යුත් ලිය් මඟින් තම බන් වන් මස්න්ද
නවජ්පක්ෂ ම තව විපක්ෂ නව්ක රයන් බඳ ව ් ජ්නව කිරීමට
තීනණ් කළ බවටද කාවනව්කතුමව වත දැනුම් දී ඇත.
කාවනව්කතුමව න ් ත කී ල  ේදන ්න් අනතුරුව බ
2018 දබැම්බර් මබ 19 වල  බදවදව ්ප් ගයි තමි.ඒ අනසු කච්ච්
පක්ෂ
නව්ක ාර්. බම්පන්දන් ම තව විසින් පවර්ලි ම්න්තුව
තුළ කනනු පැබූ වි ශේෂ රකවශ ්න් පසුව පවර්ලි ම්න්තු ේ
දපවර්ශුව් ල  ් ජ්න් කනන මන්ත්රීවරුන් විසින් බභව ගර්භ්
තුළදී පවර්ලි ම්න්තු ේ විරුේ පවර්ශුව
නව්ක්ව යළිගැනීම
බම්බන් ්න් මතු කනන පද විවි කරුණු බම්බන් ්න් ගරු
කාවනව්කතුමව න තීනණ් මම ගරු බභවවට ්දිරිපත් කිරීමට
කැමැත් තමි.
බභවව තුළ මතු කනන පද කරුණුවප බවනව්ශගත න් වූ
්ම් පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීවන්කු ු එ ් බේ පවර්ලි ම්න්තු
මන්ත්රීවන්කු වූ අවබුාව ේදී ු එ න නම ඇතුළත් වූ
යළිගත්
ේශපවපන පක්ෂ්ක
බුවවධීන කණ්ඩව්මක ච්නු වන්
බඳ න් කනනු පබනඑ නවම ් ජ්නව පත්ර ද, එ ේශපවපන
පක්ෂ
කණ්ඩව් ම් බවමවජික ්කුව සිටීම, ්.ඒපව
අබුමේ මන්
ප කිරී මන්
අන්
ේතුවක් ල බව නතන වූ
අවබුාවවක ු එ ් බේ බවමවජික ්කුව සිටීම නතන වූ දින සිට ්ක්
මවබ්ක කවප සීමවවක් ්කුත් වූ විට ු එ න අසුන ස්බු වන් න්්
්න ාණ්ඩුක්රම වයවබුාව ේ 99ච1)එ වයවබුාව ේ චඅඑ
අනුවයවබුාව ේ බඳ න් ාණ්ඩුක්රම වයවබුාව රතිඥපවදන්න්
පදනම් කන ගන්.
්ක්බත් ජ්නතව ල ද බු බන් වන
ම .ඒකම් විසින්
2018.12.19 වන දින ලිය් මඟින් කාවනව්කතුමවට දන්වව
ඇත් ත් මැතිඥවනණ ්න් පසු මැතිඥවනණ කොමබවරිබු න ගැබට්

ල  ේදන් අනුව ත්රී පත් වූ සි්ලුම මන්ත්රීවරුන් චඅකරකනණ
ල  ් ග මත ්වත් වූ මන්ත්රීතුමි් ැනඑ සි්ලු දනවම තවදුනටත්
්ක්බත් ජ්නතව ල ද බු බන් වන
මන්ත්රීවරුන් පබ කටයුතු
කනන බවයි.
මම කරුණ යළිබඳව ගරු කාවනව්කතුමව විසින් ගැඹුරින්
අ ය්න් කිරී මන් අනතුරුව තීනණ් කන ඇත් ත්, ්ම්
මන්ත්රීවන ්කු න අසුන ාණ්ඩුක්රම වයවබුාව ේ බඳ න්
විකරවි වන්න්ට අනුකූපව නීතිඥ් ක්රි්වත්මක මේම මඟින් අස්මි මේම
යළිබඳව
්ම් මන්ත්රීවන ්කු න පක්ෂ බවමවජිකත්ව් අස්මි
මේම, ්.ඒපව අබුමේම යළිබඳව වන සිේකරම් කවනණව
තීනණ්
කිරීම ාණ්ඩුක්රම වයවබුාවව බ
පවර්ලි ම්න්තු බුාවවන
ල  ් ගවප
බඳ න්
විකරවි වනවපට
අනුකූපව
ගරු
කාවනව්කතුමව න බපසීමවවට අදවළ කවනණ්ක් නොවන බවයි.
් බේම ගරු කාවනව්කතුමව අව වනණ් කන සිියන් න්, ් ත කී
කවනණව යළිබඳව ල ශුර් කිරී ම් බප් ගරු අකරකනණ් බතු
කවර්් භවන්ක් වන බවයි.
් බේම, මම කරුණ යළිබඳව බෝව බැීයම බඳ ව වි ශේෂ
ත්රීම් කවනක බභවවක් පත් කනන පබ ්.ඒපමින් පවර්ලි ම්න්තු
මන්ත්රීවරුන් යරිබක් විසින් ් ජ්නවවක් භවන දී ඇත. ්ම කරුණ
යළිබඳවද ගරු කාවනව්කතුමව විසින් බපකව බපන පදුව,
පවර්ලි ම්න්තුව ල  ් ජ්න් කනන බ එතන මන්ත්රී කණ්ඩව්මක්
විසින් ්ස් සුළුතන්ක් ල  ් ජ්න් කනන කණ්ඩව්මක
අභයන්තන කටයුතු පරීක්ෂව කන බැීයම බඳ ව වන ් ජ්නවවක්
යළිගැනීම පවර්ලි ම්න්තු බම්රදව්න්ට බ
රජ්වතන්ත්රවවදී
මූප ර්ම්න්ට ්කඟ නොවන බ පට ැල  වන බවද දැනුම් දී
ඇත.

III
සභාපතිඥ නාාාවලිය
தவிசாளர் குழாம்

CHAIRMEN'S PANEL

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

පවර්ලි ම්න්තු ේ 140 දනන බුාවවන ල  ් ග් රකවනව,
අටවැල  පවර්ලි ම්න්තු ේ තවැල  බභවවවන් තුළ බේව් කිරීම
යණිබ මතු බඳ න් මන්ත්රීවන්න් බභවපතිඥ නවමවවලි්ට ඇතුළත්
කිරීමට ගරු කාවනව්කතුමව විසින් නම් කන තිඥ බන බව
පවර්ලි ම්න්තුවට දැනුම් දීමට කැමැත් තමි.
ගරු ශ්රි්වල  වි ිවික්රම ම ත්මි්
ගරු බිම.ඒ නත්නව්ක ම තව
ගරු අනුන සිඩ්ල  ජ්්නත්න ම තව
ගරු ක. තු නයි නත්නසි් ම් ම තව
ගරු ජ්වනක වක්කුඹුන ම තව
ගරු ේලු කුමවර් ම තව
ගරු ම්න්ත දිබවනව්ක ම තව
ගරු තවනක බවපසූරි් ම තව
ගරු මුජිල්ර් න එමවන් ම තව
ගරු ර්ෂණ නවජ්කරුණව ම තව
ගරු චවවදයඑ තුසිතව වි ිමවන්න ම ත්මි්
ගරු

ේෂව විතවන න ම තව

ගරු වි ිපවප

ට්ියානච්චි ම තව
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ාැතිඥවරණ මථොමිෂන් සභාමේ ථාර්ය සාධන
වාර්තාව
ஜதர்தல் ஆமணக்குழுவின் சசயைாற்றுமக
அறிக்மக
PERFORMANCE REPORT OF THE ELECTION
COMMISSION
ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ශ්රී ප්කව රජ්වතවන්්රික බමවජ්වවදී ජ්නනජ්
ාණ්ඩුක්රම
වයවබුාව ේ 41ා ච)එ වයවබුාවව රකවනව, 2018 වර්ෂ
පළමුවැල  කවර්තුව ච2018.01.01-2018.0).)1එ බ
දවැල 
කවර්තුව ච2018.04.01-2018.0).)0එ බඳ ව මැතිඥවනණ කොමිෂන්
බභව ේ කවර්් බව න වවර්තව මම ්දිරිපත් කනමි.

ලිපි මල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීා

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු ගයන්ත ථරුණාතිඥලථ ාහතා (ඉාේ සහ පාර්ලිමේන්තු
ප්රතිඥසාස්ථරණ අාාතයතුාා හා ආණ්ු  පාර්ා්වමේ ප්රධාන
සාවිධායථතුාා)

(மாண்புமிகு கயந்த
கருணாதிைக்க - காணி மற்றும்
பாராளுமன்ற மறுசீரமமப்பு அமமச்சரும் அரசாங்கக் கட்சியின்
முதற்ஜகாைாசானும்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ගරු අග්රවමවතයතුමව බ
ජ්වතිඥක රතිඥපත්තිඥ, ාර්ිකක කටයුතු, නැවත පදි්චි කිරීම් ව
පුනරුත්ාවපන, උතුරු පළවත් බ්වර් න, වෘත්තී් පු එණු ව
ල පුණතව බ්වර් න බ
්ෞවන කටයුතු අමවතයතුමව වනු වන්
මම 2017 වර්ෂ් බඳ ව ශ්රී ප්කව නවවික මුදව ේ වවර්ක ක කවර්්
බව න වවර්තවව ්දිරිපත් කනමි.
්ම වවර්තවව ජ්වතිඥක ානක්ෂවව යළිබඳ ා්ශික අධීක්ෂණ
කවනක බභවව වත ්ොමු කළ යුතු්ැයි මම ් ජ්නව කනමි.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත ථරුණාතිඥලථ ාහතා
(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிைக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , බ්වර් න උපව් මවර්ග බ
ජ්වතයන්තන ව ළඳ අමවතයතුමව වනු වන් මම ප ත බඳ න්
වවර්තව ්දිරිපත් කනමි.
(i)

2017 වර්ෂ් බඳ ව ාන්න ව අපන්න පවපන
දපවර්ත ම්න්තු ේ කවර්් බව න වවර්තවව; බ

(ii)

2017 වර්ෂ් බඳ ව වවණිජ් දපවර්ත ම්න්තු ේ කවර්්
බව න වවර්තවව බ වවර්ක ක ගිණුම්.

්ම වවර්තව ාර්ිකක බ්වර් න යළිබඳ ා්ශික අධීක්ෂණ
කවනක බභවව වත ්ොමු කළ යුතු්ැයි මම ් ජ්නව කනමි.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, පවර්ලි ම්න්තු ේ බුාවවන ල  ් ග 27ච2එ ්ට ත්
රශුන්, ගරු අනුන දිබවනව්ක මන්ත්රීතුමව.

ගරු අනුර දිසානායථ ාහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම රශුන්ට
බභවනව්කතුමල ?

යළිතුරු

පබව

දන් න්

කවුද, ගරු

ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා (රාජය වයවසාය, ථන්ද
උාරට උරුාය සහ ාහනුවර සාවර්ධන අාාතයතුාා සහ
පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායථතුාා)

(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை - அரச சதாழில்முயற்சிகள்,
மமைநாட்டு மரபுாிமமகள் மற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அமமச்சரும் பாராளுமன்றச் சமப முதல்வரும்)

(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and
Leader of the House)

ුබතුමව න රශුන්ට

ට උත්තන්ක් පබව දන බව කිේවව.

මපෞද්ගලිථව දැනුේ ීමාන් ඇසූ ප්රා්නය
தனி அறிவித்தல் மூை வினா

ගරු ගයන්ත ථරුණාතිඥලථ ාහතා

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ස්වාධීන රූපවාහිනී ආයතනමේ ඇතිඥවී තිඥමබන
මනොසන්සුන්තාව

(மாண்புமிகு கயந்த கருணாதிைக்க)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , බෞය, ප ෂණ ව
ේශී් වවදය අමවතයතුමව වනු වන් මම ප ත බඳ න් වවර්තව
්දිරිපත් කනමි.
(i)

2015 වර්ෂ් බඳ ව ායුර් ේද වවදය බභව ේ වවර්ක ක
වවර්තවව; බ

(ii)

2016 වර්ෂ් බඳ ව ශ්රී ප්කව ායුර් ේද ධෂ බ්බුාව ේ
වවර්ක ක වවර්තවව.
්ම වවර්තව
බෞය
ව මවනව සුභබව න්, බමවජ්
බවිබපගැන්මේම් යළිබඳ ා්ශික අධීක්ෂණ කවනක බභවව වත
්ොමු කළ යුතු්ැයි මම ් ජ්නව කනමි.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

சுயாதீன சதாமைக்காட்சி நிறுவனத்தில் ஏற்பட்டுள்ள
கஜளபர நிமைமம
UNREST AT INDEPENDENT TELEVISION NETWORK

ගරු අනුර දිසානායථ ාහතා

(மாண்புமிகு அநுர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , බුාවවන ල  ් ග 27 ච2එ
්ට ත් මම රශුන් ්දිරිපත් කිරීමට අවබුාවව පබව දීම යළිබඳව
ුබතුමවට බ වින් බුතුතිඥවන්ත වනවව. බුවවධීන රූපවවස්නී
ා්තන
ඇතිඥ මේ තිඥ බන බේවක නොබන්සුන්තවව
ේතු වන්
ම් වනවිට පැන නැඟී ඇතිඥ ගැටලුකවරී තත්ත්ව් යළිබඳව මම ම්
ගරු බභව ේ අව වන් ්ොමු කනවනු කැමැත් තමි.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු අනුන දිබවනව්ක ම තව]

බුවවධීන රූපවවස්ල  ා්තන් මනට පැරැණිතම රූපවවස්නී
ා්තන් වන අතන, විශවප කවර්් භවන්ක් ්ටුකනන නවජ්ය මව ය
ා්තන්ක්ද වනවව. ක බේ වුවද, මම ා්තන
ම් වනවිට
බනපතළ බේවක නොබන්සුන්තවවක් ඇතිඥ මේ තිඥ බන අතන,
ා්තන
පැවැත්ම බිඳ වැ ටමින් තිඥ බන බව ද වවර්තව වනවව.
ම් බම්බන් ්න් 07වැල  දින පැවතිඥ බේවක උේ
ෂණ්කට
පොීයසි් මඟින් ප න දී ඇතිඥ බවට ද තොනතුරු වවර්තව වුණව.
මම බේවක නොබන්සුන්තවවට ාබන්නම
ේතුව වනු ,
ා්තන
තනතුරු ගණනවවක් බඳ ව ේශපවපල ක පත්මේම් සිදු
මේමත්, ්ම පත්මේම්
ේතු වන් ා්තන
පරිපවපන කටයුතු
අකර්මණය මේ, ා්තන් මූපයම් වශ ්න් බිඳ වැ ටනු ඇතිඥ
බවට බේවක්න් තුළ ඇතිඥ මේ තිඥ බන භීතිඥ්ත්්. වි ශේෂ ්න්ම
ුවුන් තුළ වන මම බි්ට බව වනණ
ේතුවක්ද තිඥ බනවව.
මවැල ම ේශපවපන බපපෑම් සිදු වූ 2015 ජ්නවකරපතිඥවනණ
බම
පසුගි් පවපන් තුළ බුවවධීන රූපවවස්ල  ා්තන්
ව්රල ක පබ ව ස්තව මතව නජ්්ට පවඩු වන පබ පවත්වව ගන
්වම
ේතු වන් රුය්.ඒ 225,809,276ක පවඩුවක් සිදුව තිඥ බනවව.
බනපතළ ව්රව, දූෂණ, නවජ්ය බම්පත්, වනරබවද, බප් ව අකරකවරි්
අල සි
පබ භවවිත කිරීම බම්බන්
ජ්නවකරපතිඥ පරීක්ෂණ
කොමිෂන් බභව වවර්තව ේ එ බව බඳ න් වනවව.
ා්තන
ඇතැම් පරිපවපන තනතුරු බඳ ව ල සි බඳවව
ගැනී ම් පරිපවිය්ක් නොමැතිඥ මේම ව සුදුසුකම් ල ශුචිත නොමේම
තුළ මම ගැටලුකවරී තත්ත්ව් උේගත මේ ඇතිඥ බවද, ාණ්ඩු
මවරුමේම් බමඟ ේශපවපන පත්මේම් සිදු මේම
ේතු වන් බනපතළ
ගැටලුකවරී තත්ත්ව්න් ඇතිඥ වන බවද බේවක්න් පන්වව
දනවව.
වි ශේෂ ්න්ම ල  ් ජ්ය බවමවනයවකරකවරි තනතුරු ප කට
අදවළව ගැටලුකවරී තත්ත්ව්ක් පැන නැඟී ඇතිඥ බවත්, කවර්්
මණ්ඩප
අභයන්තන උබබුමේම් බඳ ව ඇතිඥ ්ඩකඩ මමඟින්
ඇස්රී ඇතිඥ බවත් ුවුන් පවබනවව.
බභවපතිඥවන්ව
ේශපවපන පත්මේමක් වුණත්, ක්රි්වකවරි
අ යක්ෂවන්ව
ේශපවපන පත්මේමක් වුණත් ල  ් ජ්ය
බවමවනයවකරකවරි තනතුරු කි්පව කි්න් න් ්ම ා්තන් තුළ
්තව වැදගත් පබ ල සි කවර්් භවන්ක් කළ බේවක බේවිකවවන්ට
උබබුමේම බඳ ව තිඥ බන අවබුාව. එ බඳ ව ල සි බඳවව ගැනී ම්
පියපවිය්ක් න ව ල සි බම්මු පරීක්ෂණ්ක් මඟින් බඳවව ගත
යුතුව තිඥ බනවව. ් බේ තිඥබි්දී ා්තන
අභයන්තන තනතුරු
බඳ ව ේශපවපන පත්මේම් සිදු කිරීම තමයි මම ගැටලු ේ
මූපවනම්භ්ට
ේතු බව ක මේ තිඥ බන් න්. මම ල  ් ජ්ය
බවමවනයවකරකවරි තනතුරු කිසි බේත්ම ේශපවපන් විසින් යනවි්
යුතු තනතුරු නො වයි. එවව ්ම ා්තන
ල සි බඳවව ගැනී ම්
බ උබබුමේ ම් ක්රම ේද් මත යනවි් යුතු තනතුරු. එවව
ේශපවපනායින් යනමේම ල බව තමයි මම ගැටලුව උේගත මේ
තිඥ බන් න්.
ම් තත්ත්ව් තුළ පැන නඟින ප ත ගැටලුවපට අදවළ
අමවතයවන්ව යළිතුරු පබව දනු ඇතැයි මව බපව පො නොත්තු
වනවව.
(1)

ේශපවපන මැදි ත්මේම්
තු
ේ වන් බුවවධීන රූපවවස්නී
ා්තන් තුළ සිදු මේ ඇතිඥ බවට ඳුනව ගන ඇතිඥ ව්රව,
දූෂණ බ අක්රමිකතව යළිබඳව ගනු පබන ය්වන කව ර්ද?

(2)

සි්ලුම තනතුරු බඳ ව බඳවව ගැනී ම්දී සුදුසුකම් රකවශ්ට
පත් කන විකරමත් බඳවව ගැනී ම් පියපවිය්ක් අනුගමන්
නොකනන් න් මන්ද?

(3)

අභයන්තන උබබුමේම් බඳ ව බේවක්න්ට අවබුාවව බපබව
දී තිඥ ේද? අභයන්තන උබබුමේ ම් ක්රි්වපියපවිය්ක් න ව
යනවි් යුතු ල  ් ජ්ය බවමවනයවකරකවරි තනතුරු
ේශපවපන පත්මේම් න ව යනමේම බව වනණ වන් න්
ක බේද?

(4)

වැඩ ත නම් කන ඇතිඥ බේවකයින් බම්බන් ්න්
පරීක්ෂණ සිදු කන ුවුන්ට බව වනණ් ්ටු කිරීමට ය්වන
ගන් න් ක බේද?

ගරු වාසුමද්ව නානායක්ථාර ාහතා

(மாண்புமிகு வாசுஜதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ම් බම්බන් ව මට අමතන
්මක් රකවශ කනන්නට පුළුවන්ද?

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ුේ.

ගරු වාසුමද්ව නානායක්ථාර ාහතා

(மாண்புமிகு வாசுஜதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ම් බුාවන්ට ගි් පොීයසි් ප න දීම කන තිඥ බන් න්
ක බේද? එ ප න දීමට
ේතු වූ කරුණු මොනවවද? ් බේ ප න
දීම
නොකළ යුතුව තිඥල්ණු
ද්ක්
ැිය්ට බපකමින්
පරීක්ෂණ්ක් කිරීමට ගරු ජ්නවකරපතිඥතුමව කටයුතු කන තිඥ බන
බව ්තුමව පැවසුවව, අය ම් ගැන දැන්වූ පසු.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ට දින ම් යළිබඳව ගරු අමවතයතුමව යළිතුනක් දයි කි්ව
මව බපව පො නොත්තු වනවව.

ගරු ාහින්ද අාරවීර ාහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

නැඟී සිටිමේය.
எழுந்தார்.
rose.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මස්න්ද අමනමේන මන්ත්රීතුමව.

ගරු ාහින්ද අාරවීර ාහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்த அமரவீர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ම් බම්බන් ව අ ේ
වෘත්තී් බමිතිඥ අප වතත් දැනුම් දුන්නව. අය එ යළිබඳව දිගින්
දිගටම බවකච්ඡව පැවැත්වූවව. මව විශුවවබ කනන විකර්ට කම්කරු
අමවතයව්ශ ්න් ල සි මැදි ත් මේමක් සිදු වුණව නම් මවන්
තත්ත්ව්ක් ඇතිඥ වන් න් නැ ැ.
මොකද, බේවකයින්
කිස්ප ද නකුට අයිටී්න් ා්තන්ට බම්බන් මේමට අවබුාවව
පබව නොදීම යළිබඳව තමයි ම් රශුන් මුලින්ම ඇතිඥ වන් න්. එ
අ් නඟන ්ක ර දනවවක් තමයි, බුවවධීන රූපවවස්ල ් තුළ
රුය්.ඒ මිලි්න 750ක බුාවවන තැන්පතුවක් තිඥල්ණව්, ්්
ක්රමවනුකූපව ීනන වමින් ්නවව් කි්න ්ක. එ යළිබඳව ඇතිඥ වූ
මූපය තත්ත්ව්න් යළිබඳව, අකවර්්ක්ෂමතවවන් යළිබඳව කරුණු
්දිරිපත් කනමින් තමයි ුවුන් එ වි න තවව පවත්වව ගන ගි .
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ඊ
දින
පැවැත්වුණු එ වි න තවවට පොීයසි් සිදු කළ
ප න දීම යළිබඳව අය
බෝව බැලුවව. එ යළිබඳව
ජ්නවකරපතිඥතුමව ගන් විමසීමක් කළව. පොීයසි් භවන අමවතයවන්ව
විකර්ට කටයුතු කනන් න් ජ්නවකරපතිඥතුමවයි. නමුත් ්තුමව න
අනුදැනුමකින් තොනව තමයි ම් ර වන් ්.ඒප කන තිඥ බන් න්,
ම් බේවකයින් අතන නොබන්සුන්තවවක් ඇතිඥ වපව තිඥ බන් න්,
ම් ා්තන් කඩව වැටීමක් දක්වව ගන ්න තත්ත්ව්ක්
ඇතිඥ වපව තිඥ බන් න්. එ යළිබඳව අය අව වන් ්ොමු කනනවව.
කැනලි මර්දන එකක් ම් ර වන් ්.ඒප කිරීම යළිබඳව අය දැඩි
අව වන් ්ොමු කනනවව වව නම ජ්නවකරපතිඥතුමවත් ම් යළිබඳව
කරුණු විමබනවව.
අය නජ්් පවර්ශුව ්න් බපව පො නොත්තු වනවව මම
ා්තන
මූපය තත්ත්ව්, වි ශේෂ ්න් රුය්.ඒ මිලි්න 750ක
තැන්පතුවට සිදුවූ ේ යළිබඳව
ළි කිරීමත්, මම ා්තන්
නවජ්ය මව ය ා්තන්ක් විකර්ට පවත්වව ගන ්වමටත් කටයුතු
කනයි කි්ව.
ම් යළිබඳව කරුණු ්දිරිපත් කිරීමක් සිදු කනයි
කි්වත් අය බපව පො නොත්තු වනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

බො

ොම බුතුතිඥයි. ගරු බභවනව්කතුමව.

ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඇමතිඥතුමව
ට ම් රශුන්ට දීර් යළිතුනක් පබව දයි.
ැබැයි, මම ්ක කරුණක් කි්න්න ඕනෑ. දැන් මූපය තත්ත්ව්
ගැන කාව කනනවව න්. 2005 ජ්නවකරපතිඥවනණ්ට ITN ්කයි,
ජ්වතිඥක රූපවවස්ල ්යි පවවිච්චි කනපව රුය්.ඒ මිලි්න 45ක්
්ක්බත් ජ්නතව ල ද බු බන් වන් ණ්යි. තමුන්නවන් බේපව තවම
ණ්යි. [බව ව කිරීම්]

ගරු ාන්ත්රීවරමයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එවවත් මුද.ඒ.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

බො ොම බුතුතිඥයි. [බව ව කිරීමක්] ගරු විම.ඒ මේනව්ශ
මන්ත්රීතුමව.

ගරු විාල් වීරවාා ාහතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , බුවවධීන රූපවවස්ල 
බේවක්න්-

ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

තමුන්නවන් බේපව ණ්යි.

ගරු ාන්ත්රීවරමයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එවවත් මුද.ඒ.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා

(The Hon. Deputy Speaker)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Order, please! ගරු මන්ත්රීතුමව, ම් ගැන දිගින් දිගටම කාව
කනන්න අවශය නැ ැ.

ගරු විාල් වීරවාා ාහතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , මම විනවඩි ්න් අවබන්
කනනවව. මට කාව කනන්න අවබුාවව දන්න. මම විනවඩි ්න්
අවබන් කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

2005 ජ්නවකරපතිඥවනණ දී ITN ් ක් බ
රූපවවස්ල 
රුය්.ඒ මිලි්න 45ක දැන්මේම් පළ කළව.

ජ්වතිඥක

බත්ක්වත් ගේ ේ නැ ැ. බත්ක්වත් ගේ ේ නැ ැ! එවව
ITN ් කයි, රූපවවස්ල  ්යි බ.ඒලි.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

බො ොම
් ජ්නව.

බුතුතිඥයි.

ර වන

වැඩකටයුතු

ානම්භ

දී

(The Hon. Deputy Speaker)

ුබතුමවට අවබුාවව පබව දනවව. ම් යළිබඳව
ට ගරු
ඇමතිඥතුමව යළිතුනක් පබව දයි. අවබවන කවනණ් ුබතුමව
කි්න්න.

ගරු විාල් වීරවාා ාහතා

පාර්ලිමේන්තුමේ ථටයුතු

பாராளுமன்ற அலுவல்கள்
BUSINESS OF THE PARLIAMENT

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

තමන් න වි න ් පළ කනේදී ා්තන් කඩව වැ ටන්න
නොදී පවත්වව ගන ්න් න් කො ොමද
කි්ව බුවවධීන
රූපවවස්ල 
බේවකයින් ුේපු කන පන්නුවව. ුවුන් ්ක
වැඩබට නක්වත් බිඳ වැ ටන්න දුන් න් නැ ැ. එ අ් එ වගකීම
කනට අන ගන තමයි තමන් න වි න ් පළ ක ළේ. එ අ්
පන්නපු එ ගුණ් ල බව, ුවුන් ගන් පළිගැනී ම් ක්රි්වමවර්ග්කට
අවතීර්ණ නොමේ, එ අ් ්දිරිපත් කනන බව වනණ දුක්ගැනවි.ඒපට
ඇ එම් කන් දී ්ම රශුන් ව වම ල නවකනණ් කනන්න කි්න
්.ඒීයම තමයි අය ාණ්ඩු වන් කනන් න්.

ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා (රාජය වයවසාය, ථන්ද
උාරට උරුාය සහ ාහනුවර සාවර්ධන අාාතයතුාා සහ
පාර්ලිමේන්තුමේ සභානායථතුාා)

(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை - அரச சதாழில்முயற்சிகள்,
மமைநாட்டு மரபுாிமமகள் மற்றும் கண்டி
அபிவிருத்தி
அமமச்சரும் பாராளுமன்றச் சமப முதல்வரும்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and
Leader of the House)

Sir, I move,
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු පක්ෂුමන් කිරිඇ.ඒප ම තව]
"That the proceedings on Item Nos. 1 to 5 of Public Business
appearing on the Order Paper of Parliament be exempted at this
day’s sittings from the provisions of the Standing Order 27 of the
Parliament."

ප්රා්නය විාසන ලදින්, සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

මත්රීේ ථාරථ සභාව
சதாிவுக் குழு

COMMITTEE OF SELECTION
ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 114 of
the Parliament, the Committee of Selection shall consist of the
Speaker as the Chair and Seventeen (17) Members which shall
include the leaders of the political parties or their nominees to be
nominated by Parliament to serve in the current Session."

ප්රා්නය විාසන ලදින්, සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That in terms of the motion agreed to by Parliament this day and in
addition to the Members approved by Parliament on 23rd November,
2018, the undermentioned Five (05) Members do serve in the
Committee of Selection during the current Session:-

Hon. John Amaratunga
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Sajith Premadasa
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Douglas Devananda"
ප්රා්නය විාසන ලදින්, සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිමේන්තුමේ ථටයුතු පිළිබඳ
ථාරථ සභාව

பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழு
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS
ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 115 of
the Parliament, the Committee on Parliamentary Business shall
consist of the Speaker as the Chair, the Deputy Speaker, the Deputy

Chairperson of Committees, the Leader of the House of Parliament,
the Leader of the Opposition in Parliament, the Chief Government
Whip, the Chief Opposition Whip and Thirteen (13) other Members
to be nominated by the Committee of Selection."

ප්රා්නය විාසන ලදින්, සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

රජමේ මුදල් පිළිබඳ ථාරථ සභාව
அரசாங்க நிதி பற்றிய குழு

COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE
ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That notwithstanding the provisions of the Standing Order 121 of
the Parliament, the Committee on Public Finance shall consist of
Thirteen (13) Members to be nominated by the Committee of
Selection."

ප්රා්නය විාසන ලදින්, සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

අද දින බපකව බැීයමට ල ්මිත නයව් පත්ර
විෂ් අ්ක 1
පබ බඳ න් තවනවපතිඥ වනරබවද පනත ්ට ත් ල  ් ග 2018
අ ග බුතු 10වන දින පවර්ලි ම්න්තුවට ්දිරිපත් කනන පදුව 2018
අ ග බුතු 2)වන දින ජ්වතයන්තන බම්බන් තව යළිබඳ ා්ශික
අධීක්ෂණ කවනක බභව ේදී බපකව බපව එ බම්බන් ්න් වූ ්කී
කවනක බභව ේ වවර්තවව 2018 බැේතැම්බර් මබ 0) වන දින
පවර්ලි ම්න්තුවට ්දිරිපත් කනන පද බව මම බභවවට දැනුම්
දීමට කැමැත් තමි.

තානාපතිඥ වරප්රසාද පනත නිමයෝග

இராேதந்திர சிறப்புாிமமகள் சட்டம்:
கட்டமளகள்
DIPLOMATIC PRIVILEGES ACT: REGULATIONS
[අ.භව. 1.21]

ගරු තිඥලක් ාාරපන ාහතා (විමද්ා ථටයුතු අාාතයතුාා)

(மாண்புமிகு திைக் மாரபன- சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சர்)

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Foreign Affairs)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල ,
් ජ්නවව ්දිරිපත් කනනවව.

මව

ප ත

බඳ න්

"199) අ්ක 9 දනන තවනවපතිඥ වනරබවද පන ත් 4 වගන්තිඥ් ්ට ත්
වි ේශ කටයුතු අමවතයවන්ව විසින් බවදන පදුව, 2018 ුනල  05 දිනැතිඥ
අ්ක 2074/1) දනන අතිඥ වි ශේෂ ගැබට් පත්ර
පළ කනනු පැබ,
2018.08.10 දින ්දිරිපත් කනන පද ල  ් ග අනුමත කළ යුතු ්.
(අමවතය මණ්ඩප

අනුමතිඥ් දන්වව තිඥ ේ.එ

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , අද දින ්දිරිපත් කන
තිඥ බන මම ගැබට් ල  ් ග මඟින් විවවද්ට ්දිරිපත් කන
තිඥ බන් න් තවනවපතිඥ වනරබවද පන ත් 4 වගන්තිඥ් ්ට ත්
වි ේශ කටයුතු අමවතයවන්ව විසින් ල කුත් කන තිඥ බන ල  ් ග
4ක්.
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ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ම් ාණ්ඩුව විසින් කලින්
අත්බන් කන තිඥ බන ගිවිසුම් රකවනව ා්තන 4ක් බ ්ස්
බේව
්දී සිියන වි ේශ ල  ් ජිත්න්ට වනරබවද බ ස්මිකම්
පබව දන ල  ් ග 4ක් තමයි ්දිරිපත් කන තිඥ බන් න්. ගරු
ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ්ම ගැබට් ල  ේදන තන ම බේයි
බනණවගතයින් යළිබඳ ්ක්බත් ජ්වතීන් න ම
කොමබවරිබු
කවර්්වප් බම්බන් ්න් පනවව තිඥ බන ල  ් ග, ඇ මරිකව
්ක්බත් ජ්නපද
බවම බපකව වැඩබට න ක්රි්වත්මක කනන
කවර්්වප් බම්බන් ්න් පනවව තිඥ බන ල  ් ග, කොරි්වනු
ජ්නනජ්් බමග ාර්ිකක බම්බන් තව බ බ ් ගීතව අනමුද .ඒ
ල  ් ජිත්න් න කවර්් මණ්ඩප් බම්බන් ්න් පනවව
තිඥ බන ල  ් ග බ ජ්ර්මවනු කර්මවන්ත ව වවණිජ් ල  ් ජිත
යරිබ බම්බන් ්න් වූ කවර්්වප් බම්බන් ්න් පනවව තිඥ බන
ල  ් ග. ්ම ා්තන තනට බ ුවුන් න කවර්් මණ්ඩප්ට
ප සුකම් පබව දීම යණිබ තමයි නවජ්තවන්්රික වනරබවද පන ත්
4වැල  වගන්තිඥ් රකවනව ්ම් කිසි ල  ් ග පනවව තිඥ බන් න්.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ඇත්ත වශ ්න්ම ම්
ා්තන තනම දැනටත් ්තවම සුබදවයී බේව්ක් අ ේ නට
වනු වන් කනනවව. බනණවගතයින් යළිබඳ ්ක්බත් ජ්වතීන් න
ම
කොමබවරිබු කවර්්වප් තමයි ැම වපව ේම බනණවගතයින්
යළිබඳව වව නම අවතැන් වූවන් යළිබඳවත් බේව් බපබන
කවර්්වප්.
මොකද,
්තුමව න
කවර්්වප ්න්
තමයි
බනණවගතයින් ව නම අවතැන් වූවන් යළිබඳවත් බෝව බපව
කටයුතු කනන් න්. අපට මතකයි, සුනවමි ා අවබුාව ේ
බනණවගතයින් යළිබඳ ්ක්බත් ජ්වතීන් න ම
කොමබවරිබු
කවර්්වප් න ව ුවුන් වි ශේෂ ම යුමක් කනන්නට ්දුණු
බව.
ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද
බවම බපකව වැඩබට න Peace Corps ්ක - ක්රි්වත්මක කනන කවර්්වප් කලිනුත් ්තවම
ක්රි්වශීීයව ප්කවව තුළ වැඩකටයුතු කනපව තිඥ බනවව.
ම්
බපකව
කවර්් මණ්ඩප බවමවජික්න් ගිස්.ඒපව ගම්බද
පළවත්වප ්බු ක පවප ළමයින්ට ්්ග්රීසි භවෂවව උගන්වන
වැඩයළි වළව.ඒ ්ොදව තිඥ බනවව.
කොරි්වනු ජ්නනජ්් බමඟ ාර්ිකක බම්බන් තව බ
බ ් ගීතව අනමුදප බම්බන් වත් කාව කනන්න ඕනෑ. ම්
අනමුද පන් අපට බ න පදනම මත විශවප වශ ්න් මුද.ඒ
පැබිපව තිඥ බනවව. අඩු පොලි්ට දීර් කවීයනව ාපසු ගමේ ම්
ක්රම මත නො ්ක් වයවපෘතිඥ බඳ ව ම් බ ් ගී බම්බන් තව
කවර්්වප ්න් අපට ප සුකම් පැබිපව තිඥ බනවව.
තනවැල  ා්තන් තමයි ජ්ර්මවනු කර්මවන්ත
ල  ් ජිත යරිබ බම්බන් ්න් වූ කවර්්වප්.
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ව වවණිජ්

දැනටමත් එ
ගො.ඒපන් Ceylon-German Technical
Training Institute කි්පව මොනටු ේ ්ක පවබපක් පවත්වව ගන
්නවව. එ වව නම කිලි නොච්චි ත් ්වැල  පවබපක් -ා්තන්ක්
- තිඥ බනවව. එ තුළින් අ ේ දරුවන්ට, කර්මවන්තකරුවන් ැිය්ට
technical training ්කක් දනවව. එ ගො.ඒපන් දැනට මවතනත්
්වැල  ා්තන්ක් පවත්වව ගන ්න්න වැඩ යළි වළක් බකබු
කනපවයි තිඥ බන් න්. මම ස්තන විකර්ට ම් ා්තන ත නන්ම
විශවප බේව්ක් අ ේ ප්කවවට සිේ
වනවව.
්ම ා්තනවපට අදවළව කටයුතු කනන වි ේශික්න් ම්
නටට ඇවි.ඒපව බේව් කනන කොට, අය එ අ්ට ප සුකම් පබව
දන්න ඕනෑ; වනරබවද පබව දන්න ඕනෑ; බදු බ න බ එ
ගො.ඒපන්ට ්ම කර්තවය් කිරීමට අවශය කනන භවණ්ඩවපට බදු
ල ද බු කිරී ම් රතිඥපවදන පබව දන්න ඕනෑ. අය මොන මොන

වනරබවද බ ස්මිකම් ුවුන්ට පබව දනවවද කි්පව එ ා්තන
්ක්ක අත්බන් කනපව තිඥ බන ගිවිසුම්වප බඳ න් කනපව
තිඥ බනවව. එ රකවනව තමයි මම ගැබට් ප්රිකවවප බඳ න්
කනපව, ම් ල  ් ග පනවව තිඥ බන් න්.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , මම ගැබට් පත්රවලින්
පනවව තිඥ බන ම් ල  ් ග පවර්ලි ම්න්තුව අනුමත කනන්න
ඕනෑ. එ අනුමතිඥ් බඳ ව තමයි මම අද දින මම ල  ් ග ම්
පවර්ලි ම්න්තුවට ්දිරිපත් ක ළේ. බො ොම බුතුතිඥයි.

ප්රා්නය සභාිමමුඛ ථරන ලී.

வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது.
Question proposed.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

බො

ොම බුතුතිඥයි.

ගරු විාල් වීරවාා ාහතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ගරු වි ේශ කටයුතු
ඇමතිඥතුමව ්දිරිපත් කනපු කරුණු අනුව, අමතන රශුන කිරීමක්
තුළින් මම ්මක් දැන ගන්න කැමැතිඥයි.
ගරු ඇමතිඥතුමල , ඇ මරිකවනු නවවික මුදවවට අවශය බේවව
බප්න කඳවුනක් නැ ඟනස්න පළව ත්, ්රිකුණවමප
යස්ටුමේමට
නජ්් ්කඟ වපව තිඥ බනවවද? ් ම තීනණ්ක් අන ගන
තිඥ බනවවද කි්පව වි ශේෂ ්න්ම වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥතුමව
ැිය්ට කටයුතු කනන ුබතුමව ගන් දැන ගන්න මව කැමැතිඥයි.

ගරු තිඥලක් ාාරපන ාහතා
(மாண்புமிகு திைக் மாரபன)

(The Hon. Tilak Marapana)

ගරු මන්ත්රීතුමල , එක මට අදවළ විෂ්්ක් නො වයි. මම
ස්තන විකර්ට එක ානක්ෂක අමවතයව්ශ ්න් තමයි අ ගන්න
වන් න්.

ගරු විාල් වීරවාා ාහතා

(மாண்புமிகு விமல் வீரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

් ම ගිවිසුමක් වනවව නම්, ් ම ගනු දනුවක් වනවව
නම් ුබතුමව වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥවන්ව ැිය්ට එ ගැන
දැනගන්න ්පැයි.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු බිම.ඒ නත්නව්ක මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි
20ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 1.28]

ගරු බිාල් රත්නායථ ාහතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , අද දින දී වි ේශ කටයුතු
ඇමතිඥතුමව විසින් ්දිරිපත් කන තිඥ බන තවනවපතිඥ වනරබවද පනත
්ට ත් ල  ් ග ගැන කාව කනේදී, බම න තවනවපතිඥ වනරබවද
පබව දන ා්තන යළිබඳව කරුණු කීප්ක් ්දිරිපත් කනන්න
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු බිම.ඒ නත්නව්ක ම තව]

කැමැතිඥයි. වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ා්ශික අධීක්ෂණ කවනක
බභව ේ බවමවජික්න් වශ ්න් ම් ගැබට් පත්ර් යළිබඳව අය
බැපකි් යුතු බවකච්ඡවවක්, පරීක්ෂණ්ක් කළව. එ ල බව ල ශුචිත
වශ ්න් ්දිරිපත් කනනු පබන ම් ා්තන බම්බන් ව වි ශේෂ
ගැටලුවක් නැතිඥ වුණත්, අය ්ස්දී ඳුනව ගත්ත ද්ක් තිඥ බනවව
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල . බනපව ගත් තොත්, තවනවපතිඥවරු
බම්බන් ්න් ප්කවව බ යළිගත් නවජ්ය්න් අතන ්කඟතවවක්
තිඥ බනවව. ප්කව ේ ්න්න ්න්දි්වනු ම
කොමබවරිබුවන්වට,
ප්කව ේ ්න්න චීන තවනවපතිඥවන්වට, ප්කව ේ ්න්න බ්රිතවනය
ම
කොමබවරිබුවන්වට පැ බන ාකවන
තවනවපතිඥ වනරබවද
තමයි, අද ම් ගැබට් පත්ර ්න් ් ජ්නව කන තිඥ බන අ නකුත්
ා්තනවපටත් පැ බන් න්.
්න් ්ක ා්තන්ක් තමයි, ්ක්බත් ජ්වතීන් න
බනණවගත්න් යළිබඳ ම කොමබවරිබු කවර්්වප්. ්්
ජ්වතයන්තන වශ ්න් රසිේ ා්තන්ක්. නමුත් ගරු ල  ් ජ්ය
කාවනව්කතුමල , ම් තවනවපතිඥ වනරබවද පබව දීපව තිඥ බන
ා්තන ගත්තවම -පසු ගි් අවුරුදු )0ක්, 40ක් තිඥබු බේ තවනවපතිඥ
වනරබවද පබව දීපව තිඥ බන ා්තන ගත්තවම- වි ේශ නවජ්ය්ක
තවනවපතිඥවන ්කුට පැ බන, වි ේශ නවජ්ය්කට පැ බන එ
සි්ලුම තවනවපතිඥ වනරබවද, ්ම් ්ම් බේවවවන් බප්න බම න
ා්තනවපටත්, බ්වි වනවපටත් පැබි් යුතුද කි්න ්ක යළිබඳව
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් බපකව බැලි් යුතුයි කි්පව අය
ස්තනවව. මොකද, බම න බ්වි වනවපට තවනවපතිඥ වනරබවද පබව
දීපව තිඥ බන් න්, 1970, 1980 මු.ඒ කවපවප වව න කවපවප.
්ත කොට ප ක ේශපවපන්ත් ම් තනම් බ්කීර්ණ නැ ැ. එ
වව නම ම් ා්තනවප රකවශිත අනමුණයි, ඇත්ත අනමුණයි
අතනත් පොකු ගැටුම් තිඥල් ණ් නැ ැ. නමුත් අද අය දන්නවව,
ජ්වතයන්තන වශ ්න්
ප ක් වඩව
ේශපවපල ක
වපව
තිඥ බනවව; වඩව බ්කීර්ණ වපව තිඥ බනවව; බප කඳවුරු දකක්
වනුවට ප ක් විතන පැන නැඟිපව තිඥ බනවව කි්පව. එ ල බව ගරු
ඇමතිඥතුමල , තවනවපතිඥ වනරබවද පබව දි් යුත් ත් කවටද, සි්ලුම
තවනවපතිඥ වනරබවද ම් බම න බ්වි වනවපටත් පබව දි් යුතුද,
නැේද කි්න ්ක යළිබඳව වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් අල වවර්්
බමව ප රන්ක් කළ යුතුයි කි්පව මම ස්තනවව. මොකද, නටකට
දන තවනවපතිඥ වනරබවද ්තව සුළු කවර්්භවන්ක් සිදු කනන බම න
බ්වි වනවපට පබව දන්න අවශය නැ ැ. අද අය ම් තවනවපතිඥ
වනරබවද පබව දන බම න බ්වි වනවපට වඩව අව්කව වැඩ
කනන; ජ්නතවවට විශවප බේවවවන් බප්න ේශී් බු ේච්ඡව
බ්වි වන ප්කව ේ තිඥ බනවව. එ ල බව එ කරුණ මුලින්ම ්දිරිපත්
කළ යුතුයි.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , දවන කරුණ ම්යි.
තවනවපතිඥ වනරබවද ල්ක්තිඥ විිනන ා්තන යළිබඳව, එවව මීට පන
අත්බන් කන තිඥ බන ගිවිසුම් යළිබඳව බමව ප රන්ක් වි ේශ
කටයුතු අමවතයව්ශ් පැත් තන් කළ යුතු් කි්ව අය ුබතුමවට
් ජ්නව කනනවව, ගරු අමවතයතුමල . මමීට පනම කි්න් න්,
ුබතුමව න කවප් ගැන නො වයි. එ, බම න විට අවුරුදු 20කට,
)0කට කලින් එවව වන්න පුළුවන්. මව ම් පවර්ලි ම්න්තු ේදී මීට
කලිනුත් ්් බඳ න් කන තිඥ බනවව; ුේපු කන තිඥ බනවව. ්ක
උදව නණ්ක් මව කි්න්නම්. ජ්වතයන්තන වවරි කළමනවකනණ
ා්තන්ටත් - IIMI - අවුරුදු )0ක් තිඥබු බේ ම් වව නම තවනවපතිඥ
වනරබවද පබව දීපව තිඥල්ණව. එවව නැවත දීර් කිරී ම් ් ජ්නවවක්
ම් පවර්ලි ම්න්තුවට ගන ාවව. එ අවබුාව ේදී අය IIMI ්ක
ගැන බෝව බැලුවව. ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , එ
බ්වි වන් ශ්රී ප්කව නජ්්ත් ්ක්ක 1984 වර්ෂ් වව න ත
කවප්ක අත්බන් කන තිඥ බන ගිවිසුම් දි ව බැලුවවම, ප්කව ේ
ජ්වන බම්පත් අවශය නම් යටට ගන ්න්නත්, වනත් නටක
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තිඥ බන ජ්වන බම්පත් ප්කවවට ගන ්න්නත් IIMI ්කට
බප්ක් තිඥ බන බව ප නනවව. එ බඳ ව කිසිදු නීතිඥම්
ාවනණ්ක් අවශය නැ ැ. ුවුන් බමඟ ශ්රී ප්කව නජ්් අත්බන්
කනපු ගිවිසු ම්ත්, ්ම ා්තන් බුාවයත කනපු පනත්
කටුම්ප ත්ත් එවව යළි ගන තිඥ බනවව. ගරු ල  ් ජ්ය
කාවනව්කතුමල , ුබතුමව දන්නවව, ප්කව ේ කෘක කර්ම
දපවර්ත ම්න්තුවටවත් එ බප් නැතිඥ බව.
ඊළඟට, ප්කව ේ වතුන විකිණීම ගැන කිව යුතුයි. වතුන
විකිණීම කි්න් න්, බොන වතුනට බේදක් ගන්න ්ක ගැනම
නො වයි. Water rights කි්න ්ක ගැන, විකිණී ම් බප් ගැන,
IIMI ් ක් ගිවිසු ම් තිඥ බනවව; IIMI ්ක බුාවයත කනපු
පන ත්ත් තිඥ බනවව.
ප්කව ේ ැම ාණ්ඩුවක්ම වතුන විකුණන්න උත්බව කන
තිඥල්ණවට, තමන් න රතිඥපත්තිඥ රකවශන්ක water rights
විකුණනවව් කි්ව දමපව නැ ැ. උත්බව කන තිඥ බනවව ජ්ප්
විකුණන්න. නමුත් අන්
පබ අත්බන් කනන මවැල  ගිවිසුම්
ල බව, අන්
පබ බම්මත කන තිඥ බන පනත් ල බව ප්කව ේ
නීතිඥ්ක නැතිඥ බපතප එ අ්ට අයිතිඥ වපව තිඥ බනවව. එ ල බව
ා්ශික අධීක්ෂණ කවනක බභවව තුළ අපට විශවප බවකච්ඡවවක් ම්
ගැන කනන්න සිේ වුණව. ම් IIMI බ්වි වන්ට තවනවපතිඥ
වනරබවද පබව දන් න් මොකටද? ුවුන්ට ම් තිඥ බන බප්
නීතිඥකද? එ වව නම, අය එ ගිවිසුම ගනැ.ඒපව බැලුවවට පබු බේ
දැක්ක ද් තමයි, එ ගිවිසුම ක.ඒ පැන තිඥ බන බව ගරු වි ේශ
ඇමතිඥතුමල . ුබතුමව නීතිඥා්කු ල බව මට වඩව ම්වව ගැන
ොඳට දන්නවව වන්න පුළුවන්. නීතිඥපතිඥ දපවර්ත ම්න්තුව
්දිරිපත් කළ කරුණු මත, මව දන්නව තනමින් අවුරුදු තිඥ කට
පබු බේ එ ගිවිසුමත් වප්ගු නැ ැ. එ ගිවිසුමත් ්.ඒ පැනපව.
ැබැයි, වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ ්න්ම ගැබට් කනපව අපට
දන්වව ්වනවව, එ අ්ට වනරබවද දන්න කි්පව. ම් බ්වි වන්
යළිබඳව ජ්වතයන්තන වශ ්න් තිඥ බන ්ම් ්ම් බැක බව්කව ගැන,
ගැටලු ගැන බෝව බැලූ ල බව අපට දැන ගන්න පැල්ණු කරුණු
දකක් තමයි මම ුබතුමවට කිේ ේ. ්ක, එ ගිවිසුම ්.ඒ පැනපව.
දක, ුවුන්ට ජ්වන බම්පත් බ ජ්ප් විකිණීම බම්බන් ව පවව
කටයුතු කනන්නට බපතප තිඥ බනවව.
මවැල  ාකවන්ට අනීතිඥකව බ ප්කව ේ ේශපවපන
රතිඥපත්තිඥවපට, ප්කව ේ පැවැත්මට වල කන ගිවිසුම් අත්බන්
වපව තිඥ බන්න පුළුවන්. එ ල බව ම්වව බමව ප රන් කනන්න
කි්පව මව ුබතුමව න අව වන් ්ොමු කනනවව. එ ්ක්කම ගරු
ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ම් විවවද දී වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ
වි ේශ කටයුතු යළිබඳව කරුණු කීප්ක් කි්න්න
මම කැමතිඥයි.
පළමුවන කරුණ වශ ්න්
ම් විවවද් තුළම මව
ුබතුමව ගන් ම් කවනණ් යළිබඳව දැන ගන්න කැමැතිඥයි.
අන්තර් ජ්වතිඥක බබඳතව බ උපව් මවර්ගික අ ය්න යළිබඳ
පක්ෂුමන් කදිර්ගවමර් ම යබුාවන් කි්පව ා්තන්ක් බුාවයත
කළව, ප්කව ේ වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් යළිබඳව ්ම් කිසි ාකවන්කට
බැරෑරුම් පබ මැදි ත් මේමක් කනන්න. නමුත් මව දන්නව තනමින්
අද ්යින් ්වැල  කටයුත්තක් සිදු වන් න් නැ ැ. මව කි්න් න්
නැ ැ, කිසිවක් වන් න් නැ ැ කි්පව. නමුත් ප්කව ේ වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්ට අනුව එ බඳ ව කළ යුතු අ ය්න්න්, එ බඳ ව කළ
යුතු මැදි ත්මේම්, මඟ පන්මේම් සිදු වනවව අපට ප නන් න්
නැ ැ. උදව නණ්ක් විකර්ට ්නවක්ට විරුේ ව ්ක්බත්
ජ්වතිඥන් න
බ්වි වන ්න්
් ජ්නව
කළව්
කි්න,
ඇ මරිකව වන් ් ජ්නව කනපු නබව්ල ක අවි බම්මුතිඥ්ට
ුබතුමන්පව ම ේ ගැබට් ්කක් ල කුත් කළව. ුබතුමවත්
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දන්නවව, ප්කවව වව නම නොබැදි ජ්වතීන් න බ්වි වන
සිියන
රබප නටක් වුණු ්න්දි්වව අද මුද.ඒ  එවමවරු කනන් න් නැතුව,
භවණ්ඩ  එවමවරුව මත ්නවන ්න් ත.ඒ පබව ගන්නව බව.
්ත කොට ්න්දි්වව වව න අතිඥ රබප, එ වව නම ඇ මරිකවනු
කඳවුනට ්තවම කිට්ටු නටක් තමන් න ාර්ිකක් ේනව ගන
්නවන්ත් ්ක්ක කටයුතු කනනවව. ්නවක් නො වයි, ්නවන්.
ප්කවව, ්නවන්ට විරුේ ව බම්බව ක තව දැඩි කනනවව. අය
බෝව බැලුවවට පසුව දැක්ක ේ තමයි ුබතුමව න අමවතයව්ශ
ල ප වරින් ප්කව ේ ත් මණ්ඩප් ්ක්ක බවකච්ඡව කනපව
තිඥල් ණ් නැ ැ, ම් බම්බව ක දැඩි කිරී මන් ්ම් කිසි බපපෑමක්
වනවවද කි්පව. මොකද, අපට ්නවන්ත් ්ක්ක ර වන වශ ්න්ම
තිඥ බන් න් ත් ගනු දනුව. ්නවන් තමයි මැද පනදිග තිඥ බන
ර වනම නට. ාර්ිකක, බ්බුකෘතිඥක වශ ්න් ගත් තොත් ර වනම
නටක්. ඇ මරිකන්
න්රයි ්ක් නොමේම විතනයි වනබ.
ුබතුමව න වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් අඩු ගණ න්
ට නවන්වප සිියන ප්කව ේ තවනවපතිඥවන්ව ගන් වවර්තවවක්
පබව ගන තිඥල් ණ් නැ ැ. ප්කව ේ ත් මණ්ඩප් බමඟ බවකච්ඡව
කනපව තිඥල් ණ් නැ ැ, ම් බම්බව ක දැඩි කනන්න ්ව මන් ත්
අපන්න්ට ්ම් කිසි බපපෑමක් වනවවද, නැේද කි්න ්ක ගැන.
අය තමයි වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ්ට අදවළ කවනක බභව ේ දී
ත් මණ්ඩප ්න් ්ම වවර්තවව ගන්වව ගත් ත්. ත් මණ්ඩප්
කි්ව තිඥ බනවව, ුබතුමව ම් මො ො ත් පනවපු බම්බව ක ල බව
වි ශේෂ වල ්ක් නොවුණත්, ්නවන්ට අපන්න් කනන පද ත්
බඳ ව දැනටමත්, ම න මතක
ැිය්ට ඩොපර් මිලි්න
115කට වැඩි මුදපක් ප්කවවට පැබි් යුතුව තිඥ බනවව කි්පව.
එවව ගවන්න බැ ැ. මොකද, ඩොපර්වලින් එ transactions
කනන්න බැරි ල බව. ්තිඥන් එ ල බව මම ුබතුමවට කි්න් න්,
උපව් මවර්ගික අ ය්න් බ නීතිඥ අ්ශ් කි්න ්ක ශක්තිඥමත්
ක ළේ නැත්නම්, යට නටවලින්
දපව
දන ගැබට්වපට,
ාකෘතිඥවපට, draftsවපට අය ල කම් අ ේ නට ත.ඒලු කනනවව.
අපට කිසිම පවභ්ක් නැ ැ කි්න කරුණත් මව කි්න්න
කැමැතිඥයි.

පවර්ලි ම්න්තුවටත් මම කි්නවව, අද ද්වන් ජ්්තිඥපක ම ත්ම්ව
පවර්ලි ම්න්තු වනරබවද කඩ කනපව තිඥ බන බව. අය ්තුමවට ල සි
ගෞනව් ඇතිඥව ්තැනදී කිේවව,
ුබතුමව
ේශපවපන
රරවනක ්ක්, ේශපවපන විදයවා ්ක් විකර්ට එ කටයුත්ත
කනන්න. ුබතුමව න ේශපවපන භවවිත්යි, රැකි්වවයි අතන
ගැටුමක් තිඥ බන ද්ක් භවන ගන්න ්පව කි්පව. ැබැයි, ්තුමවට
එ තනතුනත් ඕනෑ; ේශපවපන් කනන්නත් ඕනෑ. උබබු ල පතප
යළිබඳ කවනක බභවව ළඟදී රැබු වුණවමත් ම් යළිබඳව ්ම් කිසි
අද බු රමවණ්ක් බවකච්ඡව වුණව.

ඊළඟ කරුණ වශ ්න් මව කි්න්න කැමැතිඥයි, දැන් රුසි්ව ේ
තවනවපතිඥ වශ ්න් ද්වන් ජ්්තිඥපක ම තව පත් කන තිඥ බනවව.
උබබු ල පතප යළිබඳ කවනක බභව ේ Minutes මව ළඟ
තිඥ බනවව. ්ස්දී බ එතන්ක් මන්ත්රීවරු ු එ න ේශපවපල ක
රරවනණ්යි, ු එ න තවනවපතිඥ කටයුතුයි ගැ ටන් න් නැතිඥව
කන ගන ්න් න් කො ොමද කි්න ්ක යළිබඳව කාව කළව.
ද්වන් ජ්්තිඥපක ම තව න දැනුම බම්බන් ව වවද විවවද තිඥ බන්න
පුළුවන්. එවව වැඩි වන්න පුළුවන්; අඩු වන්න පුළුවන්. නමුත්,
ු එ තවනවපතිඥ ල ප වරි ්කුට වඩව
ේශපවපනා ්ක්,
ේශපවපනා්කුටත් වඩව ු එ ේශපවපන campaignකරු වක්.
ේශපවපන විදයවා ්ක් පමණක් නො වයි, ු එ ේශපවපන
රරවනක ්ක්. එ ල බව ේශපවපන රරවනක්කු වශ ්න් ු එට
ඕනෑම අවබුාවවක කටයුතු කනන්න පුළුවන්. නමුත්, ු එ
තවනවපතිඥවන්කු වශ ්න් කටයුතු කනනවව නම් ු එ න
ේශපවපල ක රරවනණ්යි, ු එ න තවනවපතිඥ කටයුතුයි
ගැ ටන් න් නැතිඥව කන ගන ්න් න් කො ොමද කි්න ්ක
යළිබඳව විශවප බවකච්ඡවවක් උබබු ල පතප යළිබඳ කවනක බභව ේ
ඇතිඥ වුණව. එ අනුව, කාවනව්කවන්ව න බභවපතිඥත්ව ්න් යුතු
උබබු ල පතප යළිබඳ කවනක බභවව ු එට අල වවර්් කනනු පැල්වව,
ශ්රී ප්කව වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් බමඟ තවනවපතිඥවරු අත්බන්
කනන පද ගිවිසුමට අනුව ැසි නන්න කි්පව. නමුත් ුබතුමවත්
දන්නවව ඇතිඥ, පසුගි් ුක් ත බර් මවබ
2)වැල දව සිදු වූ එ
වයවබුාවවි න ධී කුමන්ත්රණ
දී ්ක්බත් ජ්නතව ල ද බු
බන් වන
ස්ටපු බම න මන්ත්රීතුමන්පවටත් වඩව වැඩි ්න්,
්ළියට ේශපවපන රරවනක්කු වශ ්න් ද්වන් ජ්්තිඥපක කටයුතු
කළ බව. එ ල බව වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥතුමවටත්,
ම්

මම තවත් කරුණක් කි්න්න කැමැතිඥයි. ්දිරි මවර්තු මවබ දී
ජිනීවව මවනව ස්මිකම් බමුළුව පැවැත්මේමට ල ්මිතයි.
වි ශේෂ ්න්ම ප්කව ේ මවනව ස්මිකම් ානක්ෂව කිරීම ප්කව ේ
කටයුත්තක් පමණක් නො වයි. ප ක
තිඥ බන අව්ක
රගතිඥශීීය බ්වි වනවපට අයිතිඥ්ක් තිඥ බනවව, ැම නටකම තිඥ බන
මවනව ස්මිකම් තත්ත්ව් යළිබඳව
ෝව බපන්න; බවකච්ඡව
කනන්න. එ යළිබඳව කරුණු මතු කනන්න අයිතිඥ්ක් තිඥ බනවව.
අයත් ් ම මතු කනනවව න්. නමුත්, අ ේ බුවවරීත්ව්
උ.ඒප් න් කන ගන ම් ේව.ඒවපට මැදි ත් මේම තමයි අය
රතිඥක් ෂේප කනන් න්. ් ම නැතිඥව අපට ඕනෑ නම් අ ේ න ට්
මිල සුන් අය සුදු වෑන් දමව උබුබනවව, නැත්නම් වනත් විකර්කට
උබුබනවව, ට්ර් ් ක් ්වනවව කි්පව අපට කි්න්න බැ ැ.
වි ශේෂ ්න්ම ප්කව ේ උතු ර් සිේ වුණු යුේ ්ත්, ඊට කලින්
සිේ වූ සිවි.ඒ අනගළවප දීත් සිදු කනන පද රජ්වතන්ත්ර වි න ධී
ක්රි්වවන් බම්බන් ්න් කටයුතු කිරීම බඳ ව පසුගි් කවප
්දිරිපත් වුණු ් ජ්නවවක් තමයි, ජ්වතයන්තන අකරකනණ්ක්
අවශයයි කි්න ්ක.

වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් භවන ඇමතිඥවන්ව ගන් මව
්.ඒීයමක් කනනවව. ුබතුමව න අමවතයව්ශ් තවනවපතිඥවරුන්
්ක්ක අත්බන් කළ ගිවිසුමත් තිඥ බනවව.
ම් කි්න
තවනවපතිඥවන්ව එ අත්බන් කනන පද ගිවිසුම උ.ඒප් න් කළවද,
නැේද කි්න ්ක ුබතුමව න අමවතයව්ශ ්න්
ොිනන් බෝව
බපන්න ඕනෑ කටයුත්තක්. නැත්නම් ප්කව ේ ්න්න
තවනවපතිඥවරුන් ගන්
කොටබක් ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ්ට
campaign කනන්නයි, තවත් කොටබක් නවජ්පක්ෂ ම ත්ම්වට
campaign කනන්නයි, තව ්ක් ක නකු, ද ද නකු වමත්රීපවප
ම ත්ම්වට campaign කනන්නයි ගත් තොත් නටක් කනන්න බැ ැ.
දැනුත් නටක් කනන් න් නැ ැ තමයි. නමුත්, මම කි්න් න් අඩුම
ගණ න් ජ්වතයන්තන වශ ්න්වත් ල සි පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි.
එ ල බව මව ඇමතිඥතුමව ගන් ්.ඒීයමක් කනනවව, එ ගැන ව වම
මැදි ත් මේමක් කනපව ම් පවර්ලි ම්න්තුවට වවර්තවවක් ්දිරිපත්
කනන්න් කි්පව. මොකද, බම න තවනවපතිඥවරු ්න්නවව,
ජ්නවකරපතිඥවරුන් න පුත්තුන් න බෑන ඇද ගන ්න අ්.
එ ගො.ඒපන්
Porter Ambassadors"පව. ජ්නවකරපතිඥවරුන් න
පුත්තු බ.ඒපම් කනන්න ්න කොට එ ගො.ඒපන් න බෑන ඇද
ගන ්න portersපව ැිය්ට සිියන තවනවපතිඥවරු. ්ම ල බව
තවනවපතිඥ බේව් අමු
්රයි්න් න බේව්ක් බවට පත් කනන්න
්පව. ම් බම්බන් ්න් අව වන් ්ොමු කනන්න කි්පව මම
ුබතුමව ගන් ්.ඒපව සිියනවව.

වි ශේෂ ්න්ම පසුගි් ේශපවපන කුමන්ත්රණ් අවබුාව ේ
ප්කව ේ රේෂුධවකරකනණ් කටයුතු කනපු ාකවන් අය දැක්කව. එ
කොන්ද පණ තිඥ බන ක්රම් දැක්කවට පබු බේ, ජ්වතයන්තන
අකරකනණ්ක් අවශයයි කි්න අ්ට පන්වව දන්න රබප
බවක්ක ්ක් තිඥ බනවව කි්පව අය ස්තනවව. වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ්ට පුළුවන්, නැ ැ, ප්කව ේ රශුන ප්කව ේ
අකරකනණ ්න් ේනව ගන්න පුළුවන්, අපට වි ශේෂ අකරකනණ
අවශය නැ ැ යි කි්පව ජ්වතයන්තන්ට කි්න්න. පසුගි් කවප
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු බිම.ඒ නත්නව්ක ම තව]

ඇතිඥ වූ ්ම කුමන්ත්රණ් න ව නටට පැල්ණු ්ක් ර ් ජ්න්ක්
විකර්ට අපට වි ශේෂ ජ්වතයන්තන අකරකනණ අවශය නැ ැ යි කි්න
කවනණ් ප්කව ේ අකරකනණ් ුේපු කනපව තිඥ බනවව කි්පව මම
ස්තනවව. ප්කව ේ උතු ර්
දකු ණ් යුක්තිඥ් බම්බන් ගැටලු
ඇතිඥ මේ තිඥ බනවව නම්, - උතු ර් බ දකු ණ් ් ම ගැටලු සිදු මේ
තිඥ බනවව. එක ්තව පැ ැදිලි කරුණක්. යුද අපනව , මවනව
ස්මිකම් උ.ඒප් න් කිරීම් උතු ර් බ
දකු ණ් සිදු වපව
තිඥ බනවව. එවව යුක්තිඥගරුකව ව නීතයනුකූපව විබින් ැකි
රේෂුධවකරකනණ්ක් අපට තිඥ බනවව් කි්න කවනණ් බව ේක්ෂ
වශ ්න් ජ්වතයන්තන්ට ්දිරිපත් කනන්න පුළුවන් කි්පව අය
ස්තනවව. ම ේ තිඥ බන ගැටලු වනම කාවවක්. ුබතුමන්පව
්දිරි
දී ්ම කරුණු ්දිරිපත් කනයි කි්පව අය ස්තනවව.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , තවනවපතිඥ කවර්්වප
බම්බන් ්න් බවකච්ඡව කනන්න තවත් වි ශේෂ කරුණු නැතිඥ ල බව
අද දින
දී පුවත් පත්වප බඳ න් වපව තිඥ බන කරුණක් ගැන
බඳ න් කනමින් ම න කාවව අවබන් කනන්න මව ස්තුවව.
එ අනුව අද ප්කවදීප පුවත් ප ත් බඳ න් වූ කරුණක්
යළිබඳව ුබතුමව න අව වන් ්ොමු කනවනවව. ්ස් ම බේ
බඳ න් වපව තිඥ බනවව
"වවපම්පුරි්ක්්ැයි කි්ව අජීමේ බ.ඒ පකු දී පක්ෂ 4ක් ව්රව කළ
ද ද නකුට ඇප සිතූ පැතූ බම්පත් පැ බනවව්ැයි කි්ව රූපවවස්නී
වැඩබට නකුත් කනපව

එ වව නම අද දිනමිණ පුවත් ප ත්
තිඥ බනවව

ම බේ බඳ න්

වපව

" බොරු වවපම්පුරි ්න් මුද.ඒ ගැරූ වදවා්ව දැ .ඒ.

ඊළඟට, අද දින
තිඥ බනවව

මේබිම පුවත් ප ත් ම බේ බඳ න් වපව

"න ම නවනව්න ා්තන ්න් විකුණන වවපම්පුරි බොරු එවව මිරි වන
පොලිසි් උබවවි්ට කි්යි

ම් පුවත ඊ
- ප ර්දව දවබුවප බ අද දින ත් ජ්න
මව යවප පළ වපව තිඥ බනවව. මම ම් අවබුාවව පබව ගන ම්
කරුණ යළිබඳව න ට් අව වන් ්ොමු කනන්නයි ක.ඒපනව ක ළේ.
තමන් මබම්මවනී්, ම වරවර්් බ වදවාම කි්පව ඳුන්වව
දමින්, අ ත් ඇඟිලි ද
ම ්ක ්ක ග.ඒ කෑලි, බලි කෑීය,
ගොළු බ.ඒපන් ්.ඒපව ගන කටයුතු කනන පුේගප ්ක් ගැන
ුබතුමවත් දන්නවව ඇතිඥ, ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල . පසුගි්
අවුරුදු ගණනවවක් තිඥබු බේ ු එ ජ්නතවව ගබව කෑවව. අද දින
ප්කවදීප පුවත් පත වවර්තව කනන විකර්ට බලිඅත්ත ර ේශ
පදි්චි වයවපවරික ්ක්
ම් පුේගප්ව ගන් පක්ෂ 4½කට
වවපම්පුරි්ක් මිපදී ගන තිඥ බනවව. ම් බැකකරු කවුද? මම
ු එ න නම කි්න්නම්. ු එ, මමන ම නවනව්නමම කි්න නමින්
පනී සිියන කීර්තිඥ නමැතිඥ පුේගප ්ක්. ැබැයි අපකීර්තිඥ. අද දින
ප්කවදීප පුවත් ප ත් ්ම සිේකර් යළිබඳව ම බේ පළ මේ
තිඥ බනවව
"සිතූ පැතූ බම්පත් පැ බන බව පවබමින් මම බැකකරු රූපවවස්ල 
නවළිකවවක් ුබු බේ වි ශේෂ වැඩබට න් පවත්වව යට ක ට් ට් බුාවන්ක
ව ළඳ වයවපවන්ක් පවත්වව ගන ්නු පබන බවත්, පැමිණිලිකරු ්ම
බුාවන්ට ගොබු රුය්.ඒ වනපක්ෂ තිඥබු ත් ද බක මුදපක් ගවව
වවපම්පුරි්ක් මිපදී ගන ඇතිඥ බවත්, පැමිණි.ඒප අකරකනණ් වත
කරුණු ්දිරිපත් කන තිඥල්ණි. එ අනුව ්ම වවපම්පුරි් මිපදී ගැනී මන් පසු
බැකකරු බඳ න් කළ ාකවන්ට ල වබට
ජීවිත්ට කිසිදු වනබක්
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සිදු නොවූ බැවින්, ම් බැබෑ වවපම්පුරි්ක් නොවන බවට ල රීක්ෂණ්
මේම
ේතු වන් පැමිණිලිකරු මම පැමිණි.ඒප සිදුකන ඇතැයි ද
අකරකනණ දී කරුණු ්දිරිපත් විණි.
එ අනුව අදවළ වවපම්පුරි් බම්බන් ්න් ජ්පජ් බම්පත් පර් ෂණ
ා්තන
චනවනව ා්තන්එ අ යක්ෂවන්ව වත ්වව වවර්තවවක්
කැඳවනු පැබූ බවත්, ්ස් අ යක්ෂ නීතිඥා ්ේදම.ඒ ගොඩ ම තව විසින්
වවර්තවවක් පබව දනු පැබූ බවත් පොීයසි් අකරකනණ්ට කරුණු ්දිරිපත්
ක ළේ්. මනවනවම ා්තන
්ම වවර්තවවට අනුව මම වවපම්පුරි්
පසින් බඳ න් කරුණු ේ උතුරු ඇමරිකව ේ මු එදු වන ළේ සුපබව
දැකි් ැකි මු එදු බ.ඒපන් වි ශේෂ්ක් බවත් ්ස් කිසිදු වියනවකමක්
නොමැතිඥ බවත් බඳ න් මේ ඇතැයි ද පොීයසි් අකරකනණ්ට කරුණු
වවර්තව ක ළේ්.

මම ම් න ට් ජ්නතවවට කි්නවව, ම්කට ඇ එම් කන් දන්න
කි්පව. ඇ නවව නම්, බෝව බපන්න පුළුවන් න්.
තවත් මව ය ා්තන්කින් වවර්තව කන තිඥ බනවව, ම් ඇත්ත
බ.ඒපනුත් නො වයි, ල කම්ම ල කම් synthetic කි්පව.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , දැන් මම ම් කරුණ මතු
ක ළේ ම් ල බවයි. ම් අමු ව්රවව යළිබඳව මම අ් වැ් විවවද
දකකදී විදයව, තවක්ෂණ
ව පර් ෂණ අමවතයව්ශ
ඇමතිඥවරුන්ට කි්ව තිඥ බනවව. මම කළින්ම කිේවව, ම් ගොළු
බ.ඒ ප කි්පව. අ නක් ්ක, වවපම්පුරි් දකුණට කනකැවිපව
තිඥල්ණත්, වමට කනකැවිපව තිඥල්ණත්, උතුනට කැනකැවිපව තිඥල්ණත්
එවව
බප්ක් ඇත් ත් නැ ැ. ම් බ තක් විතනයි. අද ුේපු
වපව තිඥ බනවව, පණ තිඥ බන
බ.ඒපව ඇතු ළේ සිියන
වවපම්පුරිත් විකුණව මිල සුන් ගබව කවපව තිඥ බනවව් කි්පව.
"මිල සුන්ව ම් විකර්ට ගබවකන්න ්ඩ දන්න ්පව, ් ම
කනන්න ්ඩ දන ්ක වැරැදියි කි්ව අය දිගින් දිගටම ම් නටට
කිේවව; පවර්ලි ම්න්තුවට කිේවව. එ වපව ේ අදවළ විෂ්් භවන
ඇමතිඥවන්වට මම පෞේගලිකවත් ම් ේව.ඒ කිේවව. ්තුමව දැන්
අ නක් පැත්තට ඇවිත් තිඥ බනවව. ගරු ල  ් ජ්ය
කාවනව්කතුමල , අදවළ අමවතයව්ශ එවවට කිසිදු මැදි ත්මේමක්
ක ළේ නැ ැ.
ඊළඟට මම ජ්නමව ය ා්තන ගැන කි්න්න ඕනෑ. මම
වගකී මන් යුතුවයි ම් කවනණ් කි්න් න්. ම් න ට් කළු මව ය
වළ.ඒපක් තිඥ බනවව. එවව ේශපවපන වශ ්න් ජ්වතිඥවවද්,
ග ත්රවවද් ගන ්නවව. අ නක් පැත් තන්, ජ්නතවවට තිඥ බන
තොනතුරු දැනගැනී ම් අයිතිඥ් නැතිඥ කනනවව. එකට
ොඳම
උදව නණ් තමයි, ම් ගොලු බ.ඒපන් විකුණපු මව ය. ්කක්,
දකක් නො වයි තිඥ බන් න්. මම එ ගොලු බ.ඒපන් ගැන
සිේකර් විතනක් නො වයි ම් කි්න් න්.
ගරු ල  ් ජ්ය
කාවනව්කතුමල , ැම දවම උ ේට පැ් ගණ න්, channels
තක් අ ේ න ට් දරුවන් න අනවගත් අඳුරු කනනවව; අබතය
ේව.ඒ වයවේත කනනවව; ක්න්දන් අනුව අ පොබ උබබු පළ
විභවග් බමත් වන්න පුළුවන්් කි්ව දරුවන්ට උප දබු දනවව;
මන්න ම ම විශුවවිදයවප්ට ්න්න පුළුවන්් කි්නවව. එක
ම ව පරිමවණ ්න් කනනවව. ල කම් බලි කටුවලින්; කැ.ඒසි්ම්
කවබ න්ට්වලින් මිල සුන්ට ජීවිත දිනන්න පුළුවන් කි්පව
උගන්වපු ම් බොරුකවන්න් න බොරුවට ක ිය ගණන්
මිල සුන් අ එ වුණව. මිල සුන් එ තත්ත්ව්ට පත් වු ණ්
කො ොමද?
ගම්වප මිල සුන් ගබු අබු බේ ්ඳ ගන මවැල  මිායව වැඩ
සුළු වන් කන ගන ගි් ාකවන් පු්චි කවප
අය දැක
තිඥ බනවව. එකත් වැරැදියි. ැබැයි, එවවට විශවප රරවන්ක්
තිඥල් ණ් නැ ැ. අද ජ්නතවව න විදුත් තන්ග -frequencyඅන ගන ම් බොරුව වයවේත ක ළේ කවුද?
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(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමවට තව
තිඥ බනවව.

විනවඩි්ක කවප්ක්

ගරු බිාල් රත්නායථ ාහතා

(மாண்புமிகு பிமல் ரத்நாயக்க)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ොඳයි, ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල .
ම්
ගොලු බ.ඒ ප වික් ක් කීර්තිඥ කි්න පුේගප්ව
නො වයි. Channel ්ක තමයි එවව විකුණු ේ. ගොලු බ.ඒ ප
විකුණන වැඩබට න්වපට channel ්ක කීර්තිඥ ගන් බ.ඒලි ගත්තව.
ැම channel ්කක්ම එක කළව. මම අද ්යින් ්ක මඅපකීර්තිඥම
ක නක් ගැන විතනයි කි්න් න්. බ.ඒ ප විකුණනවව; ැම
channel ්කම ්ක ්ක ේව.ඒ විකුණනවව. එවවයින් ජ්නතවව
ම්මුපව වපව ්න්නවව. ජ්නතවව එවවට ගොදුරු වුණවම, මූපයම්
වශ ්න් එ අ්ට
වල ්ක් වුණවම, එක අපකීර්තිඥ ගන්
විතනක් අ් කන ගන රි්න් න් නැ ැ; ගොලු බ.ඒපව න
පොක්කන් ගන් විතනක් අ් කන ගන රි්න් න් නැ ැ. එවව එ
කළු මව ය අයිතිඥකරුවන් ගන් අ් කනගන්න ඕනෑ. එ වැඩබට න්
උඩ දම-දමව වයවේත කළව. එ බම න බොරුකවන ් අඩුම
ගණ න් උබබු පළ විභවග්වත් බමත් නැ ැ. මම ම් උබබු පළ
විභවග් බමත් වන ්ක ම
ද්ක් කි්පව කි්නවව නො වයි.
මමාරවර්්තුමල මම, මමම වරවර්්තුමල මම කි්මින් වයවජ්
පබ
පුේගප්න් වර්ණනව කනන එ කළු මව යත්, කළු මව ය ේදිනුත්
අල වවර්් වශ ්න්ම වැරැදිකරුවන් වනවව.
මොකද, ම් ගොලු බ.ඒපන් ක ිය ගණන්වපට ගැනීම
බම්බන් පැමිණිලි මිරි වන පොීයසි
යරිපව තිඥ බන බව
ුබතුමව දන්නවව. එ ල බවයි අය ුබතුමවට ම් කවනණ් ගැන
කි්න් න්. අය නවනව ා්තන්ට බුතුතිඥවන්ත වනවව. රුය්.ඒ
පක්ෂ තන මවනක් පවඩු කන ගත්තවට, පැමිණි.ඒපක් දමපව ම්
ුේපු කිරී මන් කළ බේව් යළිබඳව අය බලිඅත් ත් වයවපවරික
ම ත්ම්වටත් බුතුතිඥවන්ත වනවව. කරුණවකන ම් ගැන බෝව
බපන්න කි්ව විදයව, තවක්ෂණ ව පර් ෂණ අමවතයව්ශ
බ
ාණ්ඩු ේ ්න්න ර වනීන් ගන් අය ්.ඒපව සිියනවව. මිල සුන්ට
නැතිඥ වි ශේෂ බප්ක් තමන්ට තිඥ බනවව් කි්ව කවුරු
කි්නවව නම් කරුණවකන එක ුේපු කනන්න කි්න්න. ුේපු
කනපව එ කටයුතු කනන්න කි්න්න.
ම් බම්බන් ව නීතිඥ කටයුතු රි්ට කනන්න කි්පව මම
්.ඒපව සිියනවව. මොකද, ්සුන ේවප්රි් ම ඇමතිඥවන්ව ම්
පුේගප්වව - ම් අපකීර්තිඥව- බබුනවස්න පළවත් බභව ේ බ්රවනක
මණ්ඩප
බභවපතිඥ පබ පත් කළව. දරුවන් න අනවගත්ත්, ජ්න
මනබ විකුණව ගන කන්නත් මවැල  පුේගප්න්ට ්ඩ දීමට
ාණ්ඩුවට අයිතිඥ්ක් නැ ැ කි්න කවනණ්යි අය ුබතුමව න ව
දැනුවත් කනන් න්. එ බඳ ව මැදි ත් වන්න කි්ව අකරකනණ
ඇමතිඥතුමි් ගනුත් ්.ඒපව සිියමින්, ම න කාවව අවබන් කනනවව.
බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ප ර්නව අමවතයතුමව. ුබතුමවට විනවඩි
15ක් තිඥ බනවව.
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ගරු අජිත් පී. මපමර්රා ාහතා (ඩිජිටල් යටිතල පහසුථේ
හා මතොරතුරු තාක්ෂණ අාාතයතුාා)

(மாண்புமிகு அேித் பீ. சபஜரரா - டிேிட்டல் உட்கட்டமமப்பு
வசதிகள் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப அமமச்சர்)

(The Hon. Ajith P. Perera - Minister of Digital Infrastructure
and Information Technology)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ජ්වතයන්තන බබඳතව
කි්න් න්
ම් න ට් අනවගත්
ක නස්ත්, වර්තමවන්
ක නස්ත් බපපවන සුවි ශේෂ ක් ෂේත්ර්ක්. 2015 වබ ර් සිට අද
දක්වව කවප් තුළ ම් ජ්වතයන්තන බබඳතව ක් ෂේත්ර
විශවප
වර් න්ක් ඇතිඥ කන ගන්න අයට පුළුවන්කම පැල්ණව. 2015
අවුරුේ ේ -දැනට අවුරුදු
තනකට කලින්ම් න ට්
ේශපවපන
දැවැන්ත විේපව්ක් කනන කොට අ ේ නට
ප ක් ්දිරි
අඳුරු නවජ්ය්ක් බවට පත් වපව තිඥල්ණව. අ ේ
නටට ් නස්ව ාර්ිකක බම්බව ක පනවන, අ ේ න ට් නණ
විරුවන්ට ් නස්ව ජ්වතයන්තන අකරකනණ ්දිරි
නඩු විභවග සිදු
කිරී ම් අනතුනක් එ අවබුාව ේ තිඥල්ණව. එ වව නම අ ේ න ට්
ේශපවපන නව්කත්ව්ට ් නස්වත් ජ්වතයන්තන විල ශුර් බභව
්දිරි
- ප ක් ්දිරි - ්ම් පරීක්ෂණ සිදු කිරී ම් අවදවනමක්
එ වන කොට තිඥල්ණව.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , රාවවන්ත නවජ්ය තවන්්රික
උපක්රම න ව අ ේ න ට් නවම් යරිසිදු කන ගන්නත්, අ ේ නටට
් නස්ව තිඥල්ණු එ බම්බව ක යළිබඳ අනතුන ්වත් කන ගන්නත්
අ ේ නජ්් බමත් වුණව.
එ වව නම, එ වනවිට යු න පව බ්ගම් විසින් පනවව තිඥල්ණු
GSP Plus ත නම ්වත් කන ගන්නත්, අ ේ ධීවන ල ෂුපවදන
අපන්න් කිරීම යළිබඳව තිඥල්ණු ත නම ්වත් කන ගන්නත්
තනම් අ ේ න ට් වි ේශ බබඳතව ක් ෂේත්ර් දැවැන්ත ජ්්ග්ර ණ්ක්
පැල්වව. අ ේ න ට් වි ේශ බබඳතව ක් ෂේත්ර් පැබූ එ දැවැන්ත
ජ්්ග්ර ණ් ල බව, අවුරුදු තනකට පසුව අද අපට ්තවම
ාඩම්බන ්න් මන්න ම් කවනණ් කි්න්න පුළුවන්. අ ේ න ට්
නණ විරුවන්ට ් නස්ව, අ ේ න ට් ේශපවපන නව්කත්ව්ට
් නස්ව වනත් නටවප විල ශුර් බභවවප නඩු විභවග පැවැත්මේම
යළිබඳව තිඥබූ එ අනතුන ම් වනවිට සි්්ට 100ක්ම පව ේ ්වත්
කන ගැනීමට අද අපට ැකි්වව පැබී තිඥ බනවව. ම්ක ්තවම
වැදගත් ජ්්ග්ර ණ්ක්. බොරු බි් ඇතිඥ කනමින්, විරුේ පක්ෂ
මන්ත්රීවරුන් විියන් විට විවි වකවන කතන්දන කි්නවව. නමුත්, අද
අ ේ නට තුළ එ විකර
ල ද බක්, ප ක් ්දිරි
් පත්
ාක.ඒප්ක් අය ඇතිඥ කන තිඥ බනවව් කි්න ්කයි බතය
තත්ත්ව් වන් න්. ්ම්
්කින් අ ේ න ට් ේශපවපන
නව්කත්ව් අතිඥන්, අ ේ න ට් මුදවම් නව්කත්ව්ක් අතිඥන්
අ ේ න ට් ්ම් ල ප වරි්කු අතිඥන් මොන්ම්
අඩු
පවඩුවක් වපව තිඥ බනවව නම්, ්වැල  වපවවක එ රශුන අ ේ නට
තුළම, අප විසින්ම විබඳව ගැනීමට ැකි ශක්තිඥමත් රජ්වතන්ත්රවවදී
වු ්ක් ම් නට තුළ තිඥ බන බව අප විියන් විට ුේපු කන
පන්වව තිඥ බනවව, ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල .
2018 ුක් ත බර් 2)වන දව කුමන්ත්රණ් ඇතිඥ වුණු වපව ේ,
ම් න ට් රජ්වතන්ත්රවවද් ්තිඥ වබ
කවදවවත් නොවූ තන ම්
අනතුනකට පක් වුණව. ම් න ට් රජ්වතන්ත්රවවද් පක් වූ එ අනතුන
්වත් කන ගැනීම බඳ ව
ම් න ට් ජ්නතවව න බප්
රජ්වතන්ත්රවවදීව භවවිත කිරීමට අපට ැකි්වව පැල්ණව. එ වව නම,
අ ේ න ට් අකරකනණවප ශක්තිඥමත්භවව්, අ ේ න ට් නීතිඥ
පේ තිඥ
ශක්තිඥමත්භවව්, අ ේ ාණ්ඩුක්රම වයවබුාව ේ
ශක්තිඥ්, අ ේ අකරකනණ
විල ශුර්කරුවන් න පරිණතභවව්,
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු අජිත් පී. ප ර්නව ම තව]

බුවවධීනත්ව් තුළින් අපට ්ම අනතුන ්වත් කන ගන්න පුළුවන්
වුණව. අකරකනණ්, පවර්ලි ම්න්තුව බ ජ්නතවව න ව ම් න ට්
ජ්නතවව න පනමවකරපතය අයිතිඥ් බ නීතිඥ
ාකරපතය් ත වුරු
කන ගැනීමට අපට
ැකි්වව පැල්ණව, ගරු ල  ් ජ්ය
කාවනව්කතුමල .
ම් තත්ත්ව් තුළ අ ේ න ට් නණ විරුවන්
යුද බම
අ ේ න ට් ේශපවපන නව්කත්ව් යළිබඳ මොනවව
ගැටලුවක් තිඥල්ණව නම්, ්් ජ්වතයන්තන්ට ගන ්න් න් නැතුව
විබඳව ගන්නට අපට ශක්තිඥ්ක් පැවැතිඥ බව අය පන්වව තිඥ බනවව.
එ ල බව වබන තනක කවප්ක් තුළ නවජ්ය තවන්්රික වශ ්න් අප
පබව තිඥ බන ජ්්ග්ර ණ ගැන අය ාඩම්බන වන්නට ඕනෑ.
එ වව නම නවජ්ය තවන්්රික රයන දැරීම බඳ ව පත් කන තිඥ බන
ඇතැම් තවනවපතිඥවරුන් න සුදුසුකම් යළිබඳව බිම.ඒ නත්නව්ක
මන්ත්රීතුමව බඳ න් කළව. ම් ්තව වැදගත් කවනණ්ක්. තවනවපතිඥ
රයන යරිනැමීම ්තව ර ේශම් බ ගතව කළ යුතු කවනණ්ක්.
තවනවපතිඥ රයන බඳ ව පත් කනේදී ්ක පැත්තකින් ුවුන් න
අ යවපන්, තවත් පැත්තකින් ුවුන් න පරිණතභවව්, එ වව නම
ුවුන් න
ේශ
රේමීත්ව් ගැන බැපකි් යුතුයි. ුවුන්
ේශපවපල කව බුවවධීනව කටයුතු කනන්නව වූ, ම් නජ්්
වනු වන්, අ ේ නට වනු වන් ල  ් ජ්න්ක් ඇතිඥ කනන්නව වූ
කණ්ඩව්මක් බවට පත් වි් යුතුයි. ජ්නවකරපතිඥවන්ව ාණ්ඩු ේ
ර වල ්ව්, නජ්
ර වල ්ව්, වි ව්ක
ර වල ්ව්,
බේනවකරනව්කවන්ව් කි්න ්ක මතක තබව ගන්න ඕනෑ. ගරු
ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ම් න ට් තවනවපතිඥ ල ප වරින් ම්
න ට් ජ්නවකරපතිඥවන්ව නව්කත්ව් දනන වර්තමවන බමබුත නජ්
රතිඥපත්තිඥ් වනු වන් පනී සිියනවව විනව ්ක් ්ක් පුේගප්න්
වනු වන් පනී සිටීම නොකළ යුතුයි. ් බේ පනී සිටීමට
ුවුන්ට ැකි්වවක් නැ ැ. ුවුන් පනී සිිය් යුතු වන් න් පත්මේම්
බප වරි්ව වනු වන් නොව ශ්රී ප්කව රජ්වතවන්්රික බමවජ්වවදී
ජ්නනජ්් වනු වනුයි. වි ශේෂ ්න්ම රුසි්ව ේ තවනවපතිඥතුමව
යළිබඳ දැවැන්ත රශුන්ක් තිඥ බනවව. එ වව නම කටවර් න ට්
තවනවපතිඥවන්ව යළිබඳව ්වැල ම දැවැන්ත රශුන්ක් තිඥ බනවව. එ
වව නම තවත් නුසුදුසු පත්මේම් ගණනවවක් යළිබඳව අද අපට
තොනතුරු පැ බනවව. එ ල බව නවජ්ය තවන්්රික ල ප වරින් පත්
කිරී ම්දී අ ේ න ට් රතිඥරූප් ශක්තිඥමත් කිරීම යළිබඳවත්, අ ේ
නට ප ක් ්දිරි
යළිගත්තව වූ නවජ්ය්ක් බව තවදුනටත්
ත වුරු කිරීම යළිබඳවත් අය ක.ඒපනව කළ යුතුයි.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , වි ේශ කටයුතු ල  ් ජ්ය
ඇමතිඥවන්ව වශ ්න් 2015 දී මව කටයුතු කළව. එ අවබුාව ේදී
වැදගත් වූ රතිඥපත්තිඥ්කට අය ්කඟ වුණව.
්ම රතිඥපත්තිඥ් තමයි නවජ්ය තවන්්රික බේව
ල ප වරින්ට
රමුතවව දීම. වි ේශ බේව්ට යටතිඥන් පත් කිරීම් කනනවව නම්,
එවව ැකි තනම් අවම තත්ත්ව්කට පත් කන ගැනීම. ්වකට
පක්ෂුමන් කදිර්ගවමර් මැතිඥතුමව න කවප
සිට 70 )0 අනුපවත්
ානක්ෂව කනනවව කි්ව මූප ර්ම්ක් තිඥල්ණව. නමුත් අද දුක්
ගැනවි.ඒපක් තිඥ බනවව, නවජ්ය තවන්්රික ල ප වරින් පත් කිරී ම්දී
වි ේශ බේව
සිියන ල ප වරින්ට පැ බන අවබුාව -වි ශේෂ ්න්
තවනවපතිඥ ල ප වරින් ැිය්ට වව නම ම
කොමබවරිබුවරුන්
ැිය්ට පත්මේම් පබේදී පැ බන අවබුාවවප- ්ම් අඩුවක් ඇතිඥ
වමින් තිඥ බනවව; ්යින් වෘත්තී්ම් තවනවපතිඥ ල ප වරින්ට ්ම්
අගතිඥ්ක් සිදු වනවව කි්ව. වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥතුමව ම්
තත්ත්ව් යළිබඳ බෝව බපයි කි්ව අය විශුවවබ කනනවව. ්්
විබඳවගත ැකි රශුන්ක්. එක ජ්නවකරපතිඥතුමව බමඟත් බවකච්ඡව
කන අලුත් පත්කිරීම්වපදී නජ්
බුිකන බේව
ල නත, තමන් න
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ජීවිත්ම නවජ්ය තවන්්රික
බේව්
වනු වන් කැප කනපු
ල ප වරින් ගැන අය කටයුතු කළ යුතුයි. ්තව ් ළ සුදුසුකම්
තිඥ බන, නටට ාදන් කනන, දක්ෂකම් තිඥ බන ල ප වරින්
ල ප වරිල ්න් අ ේ වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
වගකීම් දනන
බව මට අත් දැකී මන් කි්න්න පුළුවන්. ුවුන් ්තව දුෂුකන
අවබුාවවප ම් නට වනු වන් කටයුතු කන, දක්ෂ පබ ම් න ට්
ගෞනව් ානක්ෂව කන ගන, න ට් ජ්නතවව න අයිතිඥවවසිකම්
ානක්ෂව කන ගන තිඥ බනවව.
වි ශේෂ බ්සිේකර්ක් ගැන මම කි්න්න අවශයයි. එ තමයි
ජ්වලි් වික්රමසූරි් ම ත්ම්ව යළිබඳ රශුන්. අ ේ න ට්
්තිඥ වබ
පළමුවැල  වතවවට - ප ක ්තිඥ වබ ත් මවැල 
අවබුාව කිස්ප්ක් පමණයි තිඥ බන්න පුළුවන්.- අ ේ න ට්
ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද තවනවපතිඥවන්ව වශ ්න් කටයුතු කනපු
පුේගප්වට ් නස්ව ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද
ෙඩන.ඒ
අකරකනණ් බනපතළ ර දනව ්ට ත් නඩු විභවග පවත්වනවව.
ම්ක අ ේ නටට විශවප අ ගෞනව්ක්. ම් පසුබිම බැලුවවම
ප නන් න් මොකක්ද? අ ේ බිම.ඒ නත්නව්ක මන්ත්රීතුමව කි්පු
ාකවන්ට නුසුදුසු පුේගප්න් ාවතීත්ව් මත පදනම් වපව එ
තනතුරුවපට පත් කිරීම විතනක් නො වයි. ්තව දීර් කවප්ක්
වොක න්ටන් නුවන ශ්රී ප්කව තවනවපතිඥවන්ව ැිය්ට කටයුතු කිරීම
තුළ ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද නීතිඥ්ට විරුේ වත්, අ ේ න ට්
අයිතිඥවවසිකම්වපට විරුේ වත් කටයුතු කන තිඥ බන බව
බවක්ක වලින්
ළිදනේ මේ ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද් ු එට
් නස්ව නඩු පවනව තිඥ බනවව. එ වව නම ු එ ප්කවවට පැමිණ,
ප්කව ේ අකරකනණ්ට ්දිරිපත් මේ, ප්කව ේ අකරකනණ ්න් ඇප
පබව ගන, ්ම ඇප නොතකව ශ්රී ප්කව වන් පපව ගොබු
ව නන්තුකරු වක් බවට පත් මේ සිියනවව.
දැන් ු එ ්වැල  පුේගප ්ක්. එ ල බව අය
ොඳට ත්රුම්
ගන්න ඕනෑ තනතුරුවපට පත් කනේදි එ තනතුරුවපට ගැළ පන,
ඊට අවශය කනන සුදුසුකම් තිඥ බන, ඊට අවශය කනන දක්ෂතවවන්
තිඥ බන, ම් නට බතය වශ ්න්ම ල  ් ජ්න් කනන්න පුළුවන්
පුේගප්න් පත් කනන්න. ් බේ නොමැතිඥව එ එ නටවප වයවපවන
කටයුතු කනන පුේගප්න්, ් ම නැත්නම් එ එ අ් න දරු
පවු.ඒවප දරුවන් න අ යවපන් ත වුරු කනන්න, ් ම
නො වයි නම් විවි අයුතු ක්රමවලින් නවත් වූ පුේගප්න්ට
තවනවන්තන පබවදීම බඳ ව එ ාකවන්ට තවනවපතිඥ රයන පත්
ක ළොත් එ කන් නටට අ ගෞනව්ක් පමණක් නොව අ ේ න ට්
පුනවැසි්න් න අයිතිඥවවසිකම්වපට විශවප වල ්ක් සිදු වනවව.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , අය ්තවම වැදගත්
කරුණක් ත්රුම් ගන්න අවශයයි. තවනවපතිඥ වනරබවද, තවනවපතිඥ
විල ර්මුක්තිඥ් අය පබව දන් න් නටක් වනු වන් ල ද බේ
ගෞනවවන්විතව, ශක්තිඥමත්ව එ කටයුතු කිරීමට සුදුසු
තැනැත්තන්ටයි. ්ක අතකින් තවනවපතිඥ ල ප වරින් ත නව
ගැනී ම් ක්රම ේද් අදට වඩව විකරමත් කළ යුතුව තිඥ බනවව.
පොකු වි ේරන්ක් තිඥ බනවව, වි ේශ බේව් බඳ ව ල ප වරින්
ත නව ගැනී ම් ක්රම ේද් තුළ දක්ෂතවවට වඩව බ තිඥක පත්වපට
මු.ඒ තැනක් පැ බනවව කි්ව. එ කි්න් න් ගරු ල  ් ජ්ය
කාවනව්කතුමල , ත නව ගැනී ම්දී පකුණු දී ම් ක්රි්වවලි් තුළ
පකුණු 90ක් විතන පැ බන් න් විවි වකවන බ තිඥකවපටයි. එ
බම්මු පරීක්ෂණ පවත්වන ල ප වරින්ට අදවළ ල ප වරි්ව න
පෞරුෂ්ට, දක්ෂතවවට පබව දි් ැක් ක් ්තවම සුළු පකුණු
රමවණ්ක් පමණයි. එක පකුණු 20කට වඩව අඩුයි කි්න ්කයි
ම න මතක් වන් න්. ම් තත්ත්ව් තුළ බ තිඥක පත්ර මත
විශුවවබ් තබමින් ්ම් තනතුනකට අවශය පකුණු පබව ගැනීමට
කටයුතු කනන අ් ම් රයන බඳ ව ත්රී ම් වැඩි ්ඩකඩක්
පවතිඥනවව. පෞරුෂ් බස්ත, ම් නට ල  ් ජ්න් කිරීමට අවශය
කනන දක්ෂතවවන් බස්ත, එ භවෂව ැකි්වවන් බස්ත, ල්ේකරමත්,
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උගත් තරුණ-තරුණි්න් බඳවව ගැනීම යළිබඳ එ බම්මු
පරීක්ෂණ ක්රි්වදවම් තුළ ඇතිඥ අභිමත් ්ම් ාකවන්කින් වැඩි
කළ යුතුයි කි්ව වි ේශ කටයුතු අමවතයතුමවට මම ් ජ්නව
කනන්න කැමතිඥයි. එ පකුණු පබව දී ම් ක්රි්වවලි් නැවත
පරීක්ෂවවට පක් කනන්න කි්වත් මම ුබතුමව ගන් ්.ඒපව
සිියනවව. ් බේ ක ළොත් අදටත් වඩව
ොඳ කණ්ඩව්මක් වි ේශ
බේව් බඳ ව බඳවව ගැනීමට පුළුවන් වනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ුබතුමවට තව විනවඩි්ක කවප්ක් පමණයි තිඥ බන් න්.

ගරු අජිත් පී. මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு அேித் பீ. சபஜரரா)
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කිස්ප්ක් අබන්නට පැල්ණව. මම කි්න්න කැමැතිඥයි, අ ේ න ට්
වි ේශ බබඳතව යළිබඳව තිඥ බන් න් ්තවමත්ම පැනණි බ
ෙතිඥ වසික අද බු බව. ව ළඳවම ාශ්රිතව තමයි මු.ඒ යුග
වි ේශ බබඳතව ල ර්මවණ් වු ණ්. වි ශේෂ ්න්ම ශ්රී ප්කව වන්
ගනගි් මැණික්, මුතු, ඇත් දළ, අලි ඇතුන්, එ වව නම කුළු බඩු
ව න ේව.ඒ බම්බන් ්න් තමයි අ ේ වි ේශ බබඳතව ඇතිඥ
වු ණ්.
වි ේශ තවනවපතිඥවරුන් පත් කිරීම යළිබඳවත් මම කි්න්න
කැමැතිඥයි. එ බම්බන් ්න් බපන විට අද ප ක
පොකුම
නටව.ඒ ැිය්ට පවතිඥන නටවපට වඩව දිගු ්තිඥ වබ්ක් අ ේ නටට
තිඥ බනවව. න ම
ක් ප ඩි්බු නුන නජ් කනන කවප ත්
ු එ න නජ් වවබ .ඒ අ ේ නියන් ගි් තවනවපතිඥවන ්ක් සිිය්ව
කි්පව ලිඛිත වවර්තව තිඥ බන බව මම අ පව තිඥ බනවව.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ොඳයි. ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , අ ේ වි ේශ
කටයුතු අමවතයව්ශ් යස්ිය
ගොඩනැඟි.ඒප ්තවම පැනණි
ගොඩනැඟි.ඒපක්.
අ ේ වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් බඳ ව ්ම ගොඩනැඟි.ඒප
්තවම
ොඳයි. එක ්තවම ගෞනවනී් තැනක්; එ වව නම
ෙතිඥ වසික බුාවන්ක්. නමුත්, අය සුදුසු ා ් ජ්න්ක් කනපව
්ම ගොඩනැඟි.ඒ .ඒ පෞනවණිකත්ව් ානක්ෂව වන අන්දමට, එ
වව නම අ ේ න ට් අභිමවන් පන්නුම් කනන ාකවන්ට
්ක්මල න්ම බම්පූර්ණ අලුත්වැඩි්වවක් කනන්නට ඕනෑ. ්ම
ගොඩනැඟි.ඒපට ්ියන් උම් මවර්ග ගණනවවක් තිඥ බන බව අය
දන්නවව. එ වව නම ්ම් ්ම් අනතුරුදව්ක බ අවදවනම්
තත්ත්ව්න් තිඥ බනවව. ්් අවුරුදු 400ක, 500ක ්තිඥ වබ්ක්
තිඥ බන බුාවන්ක්. ්ම ල බව වර්තමවන වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ් වනත් බුාවන්කට ගන ්ෑම මම අනුමත
කනන් න් නැ ැ. වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ගෞනව්,
රේෂුධත්ව් බ විශිෂුටත්ව් බඳ ව ්ම බුාවන් ්තවමත්ම
සුදුසුයි. ්ම ගොඩනැඟි.ඒපත් එ බඳ වම ගැප පනවව. අය පසුගි්
කවප
ඇතැම් පෞනවණික ගොඩනැඟිලිවපට සිදු කළව වව න
සුදුසු ා ් ජ්න්ක් කනපව ගැප පන ාකවන ්න් ් ළම
මට්ට ම් රතිඥබ්බුකනණ්ක් කිරී මන් ්ම තත්ත්ව් ළඟව කනගත
යුතුයි කි්පව ්ම ගොඩනැඟි.ඒ .ඒ තනතුරු දනපු ක නක්
වශ ්න් මම කි්න්න කැමැතිඥයි. ්ම ල බව මම ් ජ්නවවට
ම න බ ් ග් පළ කනමින්, වි ේශ කටයුතු අමවතය ගරු තිඥපක්
මවනපන මැතිඥතුමවට ම න සුබ පැතුම් යරිනමමින් ම න කාවව
නතන කනනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

බො ොම බුතුතිඥයි. මීළඟට ගරු අනුන ප්රි්දර්ශන ්වපව
මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි 21ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 2.07]

ගරු අනුර ප්රියදර්ාන යාපා ාහතා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , වි ේශ කටයුතු අමවතයතුමව
වි ේශ දූත යරිබුවපට අවශය මුක්තිඥ් පබව දීම බඳ ව
ොඳ ගැබට්
පත්ර කිස්ප්ක් ්දිරිපත් කන තිඥ බන අවබුාව ේ වරන කිස්ප්ක්
්දිරිපත් කනන්න මම කැමැතිඥයි.
වි ශේෂ ්න්ම වි ේශ බබඳතව යළිබඳව, එ වව නම වි ේශ
නටව.ඒ බඳ ව පත් කනන තවනවපතිඥවරුන් යළිබඳව අපට කරුණු

එ කි්න් න් න ම
ක් ප ඩි්බු නිුනරු ව නජ් කනපු
කවප
අ ේ තවනවපතිඥවරු එ නටට ගිස්.ඒපව තිඥ බනවව. අය
්න්දි්න් බවගන
්තවම වැදගත් මර්මබුාවන්කයි ්න් න්. එ
වව නම අය ප ක වළඳ පො ළේ ්තවම වැදගත් තැනකයි
්න් න්. චීන් ගත් තොත් බේද මවවත, අ නක් පැත් තන්
්න්දි්ව ේ කො නො මන්ඩ.ඒ වනළ න ව ගන ගි් අ ේ
කුළුබඩු වළඳවම, එ සි්.ඒපටම බම්බන් මර්මබුාවන්ක අ ේ
නට යස්ටව තිඥ බන ල බව අ ේ න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්, වි ේශ
දූතයින් ්තවම වැදගත් බුාවන්ක් ගන්නවව කි්ව මව ක.ඒපනව
කනනවව. ම් ල බවම තමයි අය ්ටත් විජිත්ක් බවට පත් වු ණත්.
මම මතක් කනන්න කැමැතිඥයි, ල් වනකබව එ නුන න කවප
1505දී කොළඹට ාපු පෘතුගීසි නවවික ් රාම ්න් ්.ඒපව
සිිය
කුරුඳු වළඳපළ බඳ ව ්ඩක් බ එවව ගබඩව කනන්න
බුාවන්ක් පමණයි කි්න කවනණ්. එ අනුව තමයි අද කොළඹ
කොටු ේ වනව් ාශ්රිතව කඩපව තිඥ බන ර ේශ
එ ්ඩකඩ පබව
දීපව තිඥ බන් න්. නමුත් ුවුන් ඊට පබු බේ අ ේ ේශපවපන්ට
බම්බන් වුණව; නට අත්පත් කන ගන්න ක්රි්ව කරුවව.
දොන්
ුනවන් ර්මපවප නජ්තුමව න කවප
මු එදු බඩ පළවත්, උඩනට
ැන අල ක් සි්.ඒපම, ුවුන්ට ුේපුවකින් ලි්ව දුන්නව. එ
ුේපුවකින් ලි්ව දුන් නිුනරුවන්ටත් කොටුව ඇතු ළේදී ව දුන්නව
කි්ව තමයි ්තිඥ වබ් කි්න් න්. ව දුන්නවට පසු නිුනරුවන් න
දත් බේනම වැටුණව කි්ව තමයි මව දන්නව ්තිඥ වබ කාවවප
බඳ න් වන් න්. එ කි්න් න් කවට රි අනුන් න ද්ක්
දුන් නොත් ක ළස් ගුණ්ක් නැ ැ. එ ල බව අය දැන ගන්න ඕනෑ,
ම් වි ේශික ් අ ේ නට අත්පත් කන ගත් ත් ඇයි, ුවුන් අවුරුදු
450ක් අ ේ නට අ.ඒපව ගන ස්ිය
ඇයි, මොනවව ගල ්න්නද,
අ.ඒපව ගන ස්ිය
කි්පව.
අය බුවභවවික බම්පත්වලින් අනූන නටක් නො වයි. නමුත්
බුවවභවවික
බෞන්දර්්් අතිඥන් අ ේ නට ් ළයි. ඇත්ත
වශ ්න්ම එ ගො.ඒපන් ම් නියන් පවභ පැල්වවද, ් ම
නැත්නම් අ.ඒපව ගන ්න්නට
තු
ේ වක් තිඥල්ණවද? ම න අද බ
නම්, එ
ේතුවට වඩව අ ේ නට ්න්දි්වනු බවගන
යස්ටව තිඥබී ම්
වැදගත්කම ල බව තමයි ුවුන් අ ේ නට අ.ඒපව ගත් ත්. එ අ.ඒපව
ගත්ත න ට් බුවභවවික බම්පත්වලින් ුවුන්ට ගත ැකි ර ් ජ්න
ගන්නත් ුවුන් පසුව ක්රි්ව කරුවව කි්න ්ක ම න ස් ත්
තිඥ බනවව. ම න මත් එකයි. එක රි වන්න පුළුවන්; වැනදි
වන්න පුළුවන්. එ ල බව මම ල තනම කි්න ද්ක් තමයි අ ේ
න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ට අනුව වි ේශ තවනවපතිඥවරුන් පත්
කිරී ම්දී ්ම්කිසි දැනුමක් තිඥ බන, එ නටවපට ගිස්.ඒපව තමන් න
න ට් තත්ත්ව් යළිබඳ බවකච්ඡව කනන්න පුළුවන් අ් පත් කිරීම
බඳ ව අය ක්රි්ව කළ යුතුයි කි්න කවනණ්.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු අනුන ප්රි්දර්ශන ්වපව ම තව]

ල ද සින් පසු ම් න ට් ්තිඥ වබ් අන ගන බැලු වොත්,
පක
ර වන නවජ්ය දක වන ඇ මරිකවනු ්ක්බත් ජ්නපද්
බ
බ වි්ට් බමූ වණ්ඩුව අතන 50-)0-70 කි්න දශක තුළදී,
අවුරුදු )0කට වැඩි කවප්කදී, ල නවියුේ ්කට මඟ පෑදුණු බව
අපට පනී ්නවව. ්ම අවබුාව ේදී ම් න ට් සිිය ්තව විරක්ෂණ
නවජ්ය නව්ක ් , ාසි්ව ේ ස්ටපු නවජ්ය නව්ක ් ්කතු වපව
නොබැින බමුළුව කි්පව බමුළුවක් පටන් ගත්තව. ්ම බමුළුව
පටන් ගන්න ර වනම
ේතුව තමයි, මම ල නවියුේ
දී අය
්න්න ඕනෑ කොයි තැනද, අය සි්ලු නටව.ඒ ්ක්ක බම්බන් කම්
පවත්වව ගන ්ක්තනව විකර්ක මැද තැනකට ්න්න ඕනෑ
කො ොමද කි්පව බෝව බැීයම. එ යළිබඳව ක.ඒපනව කනන්න
තමයි ්ම බමුළුව පටන් ගත් ත්. ්ස් පළමු බම් ම්පන්ට -බැ්ඩු්
බම් ම්පන්ට- ගි ත් ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ
නව්ක ්ක්. එ,
බර් ජ් න් කොතපවවප මැතිඥතුමව. එ බැ්ඩු් බම් ම්පන්ට ගි්
කොතපවවප මැතිඥතුමව කනපු කාවව ල බව, ්වබද නටක ස්ටපු
නව්ක ්ක් කිපී ඇයි, ම ගන් අ න් න් නැතුව ම් කාවව
ක ළේ?" කි්පව ඇසුවවම, බර් ජ් න් කොතපවවප මැතිඥතුමව ්තවම
කර්කශ යළිතුනක් දුන්නව කි්පව මව අබව තිඥ බනවව. එක පුනව
වෘත්ත්ක්ද, කාවවක්ද කි්පව මව දන් න් නැ ැ.
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ගොඩ බසින්න තැනක් නැතුව ගි්ව. ්වැල  අවබුාවවක ්න්දි්වව
්ක්ක තිඥ බන ්තවම පුළු.ඒ මිත්රත්ව් යළිගත්තව වුණත්,
සිරිමව ව බණ්ඩවනනව්ක මැතිඥල ් කටුනව්කට එ ්වනව ගොඩ
බබුබන්න ්ඩ දුන්නව. එ ්වනව යුදම් කටයුතුවපට නො වයි,
ා වන ද්රවය බ අ නකුත් බ න බේවව රවව න් කනන
්වනවවපට ගොඩ බැසීමට ්තුමි් ්ඩ දුන්නව. එ ්ඩදීම ල බව
අදත් පවකිබුතවන්ත්, අයත් අතන තිඥ බන බබඳතවව ්තව විශිෂුටයි.
මම දන්නවව, අ ේ න ට් ත්රබුතවවද් තිඥල්ණු
වපව ේ
පවකිබුතවන් ්තව විශිෂුට උදේ අ ේ මුදවවන්ට කළ බව. ්ක
කවප්ක අපට ්වපන් ත්රබුතවවදීන් ගන් මුදව ගන්න ඕනෑ වපව
තිඥල්ණු වපවවක එ බඳ ව අපට multi-barrels ඕනෑ වපව
තිඥල්ණව. එ වපව ේදී පවකිබුතවන් තමයි අපට එ multi-barrels
ගනත් දුන් න්. එක ල බව ්දව ත්රබුතවවදීන්ට ් නස්ව බටන්
කනපව ්වපන් මුදව ගැනීමට පුළුවන් වුණව. එ multi-barrels ්දව
පවකිබුතවන ්න් නොදුන්නව නම්, ්දව ්වපන් ත්රබුතවවදීන්ට
නතු වනවව; අය විශවප පනවජ්්කට පත් වනවව. ුවුන් ්වපන්
කච් ච්රි
දොනකඩට ඇවි.ඒපව ස්ටපු බව මම දන්නවව. Am I
right, Hon. Douglas Devananda? You were there.

ගරු ා ලස් මද්වානන්දා ාහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ஜதவானந்தா)

්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ් වන්න පුළුවන්, අ ේ ාණ්ඩු වන්න
පුළුවන් ැම ේපව ේම වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්, ප්කව ේ ර වනම
වැදගත් රතිඥපත්තිඥ් ැිය්ට පවත්වව ගන ගි්ව. ්වබද ාසි්වනු
නටව.ඒ ්ක්ක තිඥ බන බම්බන් තවව අය එ විකර්ට පවත්වව ගන
ගි්ව. එ වව නම යු න ප්, ඇ මරිකවව වව න නටව.ඒ ්ක්කත්,
්්ගපන්ත් වව න නටව.ඒ ්ක්කත් අය අ ේ බබඳතවව පවත්වව
ගන ගි්ව. එ ල බව 1505දී ඇතිඥ වච්ර තත්ත්ව්ට අ ේ නටව.ඒ
පත් නො වන්නට, ්ම නවජ්ය ල ප වරින් ්තවම විරක්ෂණව වැඩ
කළව.
මට මතක විකර්ට 1957දී පමණ
්බු.ඩේලිේ.ාර්.ඩී.
බණ්ඩවනනව්ක මැතිඥතුමව ්රිකුණවමප
තිඥල්ණු ්්ගපන්ත නවවික
කඳවුනත්, කටුනව්ක තිඥල්ණු ගුවන් කඳවුනත් කි්න දකම
ප්කවවට පවනව ගත්තව. ්ම කටයුතු බො ොම බවමකවමීව සිේ
වුණව. රශුන්ක් ඇතිඥ නො වන විකර්ට, ්තවම තවර්කික පබ
එවව පවනව ගත්තව. ් බේ පවනව ගැනීම ල බව ප්කව ේ
බුවවධීනත්ව්, භෞමික අණ්ඩතවව කි්න සි්.ඒපම, එ නටව.ඒ
බමඟ බබඳතව පවත්වන ගමන්ම, ්තවම
ොිනන් පවත්වව ගන
්න්න අපට ැකි වුණව.

(The Hon. Douglas Devananda)

Yes.

ගරු අනුර ප්රියදර්ාන යාපා ාහතා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

I am asking my Friend because he knows better than
me.
අ ේ ජ්වතයන්තන බබඳතවවන් න වැදගත්කම අය ත්රුම්
ගන්න ඕනෑ, අ ේ තිඥ බන බුවවධීනත්ව්ත් ්තුරු කන ගනයි.
බුවවධීනත්ව් නැතිඥ කනපව අපට ජ්වතයන්තන බබඳතව ගොඩ
නඟන්න බැ ැ. එ නටව.ඒ බමඟ ම න රතිඥපත්තිඥම් රශුන්ක්
විතනයි තිඥ බන් න්. මට වන රශුන්ක් නැ ැ. ඇ මරිකව
්ක්බත් ජ්නපද්, බ්රිතවනය, යු න ප්, පතිඥන් ඇ මරිකවනු නටව.ඒ
වව නම කියුබවව බමඟත් අ ේ නට බම්බන් කම් පවත්වව ගන
්නවව.

එ ක් ගුණ අගුණ තිඥ බන්න පුළුවන්. නමුත් ්දව ්තැනදී ්තව
වැදගත් තීන්දුවක් යළිබඳව ුවුන් ක.ඒපනව කරුවව. ම් න ට්
බුවවධීනත්ව් ානක්ෂව කනන්න නම්, න ට් මර්මබුාවන න ට්
ාණ්ඩුව බතු වි් යුතුයි කි්න අද බ ුවුන්ට තිඥල්ණව. එ යළිබඳව
තර්ක විතර්ක නන්න පුළුවන්. නමුත්, ්දව තිඥල්ණු තත්ත්ව්ට
්තුමන්පව ැඩ ගැ එණව.

1952දී තමුන්නවන් බේපව න ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ ාණ්ඩුවයි,
චීන් බමඟ ්බු බ.ඒපවම බබඳකම් පැවැත්වූ . ්දව චීන් කිසි
ක නක් යළිගත් ත් නැ ැ. ාර්.ජී. බේනවනව්ක මැතිඥතුමන්පවට
එ කවප
තිඥල්ණු දැනුම අනුව චීන් බමඟ බබඳතව පැවැත්වූවව.
අදත් චීන් අ ේ න ට්
ොඳම මිතු නක්. චීන් අපට කොච්රන
උදේ කනනවවද? දිසි බෑම අවබුාවවකමත්, න ට් බ්වර් න්ටත්
චීන් විශවප උදේ කනමින් ්නවව. මට ස් තනවව, අද අප ්දිරි
තිඥ බන වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් ්ක්තනව විකර්ක බටස්න ගැතිඥ
රතිඥපත්තිඥ්ක් කනව ළ් වපව ්න්නවවද කි්පව. එ ල බව ම තක්
ක.ඒ සිිය සු ද මිතුනන් ව බමඟ තිඥ බන බබඳතවව අය අඩු
කන ගන තිඥ බනවවද කි්පව මට පොඩි රශුන්ක් තිඥ බනවව. මම
්න් අද බු කනන් න් නැ ැ, ුවුන් බමඟ බබඳතව පැවැත්මේම
නොවි් යුතුයි කි්පව. නමුත් අය දන්නවව, බටස්න නටවප තිඥ බන
අද බු ගැන.

1970දී, නැ ඟනස්න පවකිබුතවන්, පවකිබුතවන ්න් වන්
කන ගන්න ෂීක් මුජිල්ර් න මන් යුේ ්ක් ඇතිඥ කනන වපව ේදී,
බටස්න පවකිබුතවන
මුදවව එ වයවපවන් මර්දන් කිරීමට
නැ ගනස්න පවකිබුතවන්ට ් ම නැත්නම්, වර්තමවන
බ්නපව ේශ්ට ගි්ව. එ වපව ේදී බටස්න පවකිබුතවන
උපකනණ ගල ්න ්වනවවපට, ා වන ගල ්න ්වනවවපට

පසු ගි් කවප
පොකුවට අය කාව
කරුවව,
අකරකනණ
බුවවධීනත්ව්; පවර්ලි ම්න්තු රජ්වතන්ත්රවවද් ගැන.
තමුන්නවන් බේපවත් දැන් එ ගැන කාව කරුවව. ම් වව න
නො ්කුත් කවනණව ගැන අය කාව කරුවව. එ කාව කරුවව
වුණත් අය ්කක් මතක් තිඥ්ව ගන්න ඕනෑ. ම් න ට් ැම දවම
මැතිඥවනණ තිඥල්ණව. මැතිඥවනණ ජ්්ග්ර ණ
කරුවව. 2015

1960දී විතන සිරිමව ව බණ්ඩවනනව්ක මැතිඥල ් ල ජ් ත.ඒ
බමවගම් ජ්නබතු කනන ේපව ේ, ්තුමි්ට ්ම් ්ම් බපපෑම්
ාවත්, ්තුමි් ්තවම උදවන පබ එවවට මු එණ දීපව ල ජ් ත.ඒ
බමවගම් ප්කවව බතු කරුවව.
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තමුන්නවන් බේපව න ජ්්ග්ර ණ්
පොකු
ද්ක්
ැිය්ට
බැපකුවත්, එ ජ්්ග්ර ණ්ත් රජ්වතන්ත්රවවදීව මැතිඥවනණ තිඥබී ම්
රතිඥෙප්ක්. අය යුේ ් අවබන් කනපව ්වපන
පළවත් බභව
මැතිඥවනණ්ක් තිඥේබව. වින න්ෂුවනන් වව න ම ත්ම ්ක් ම
ඇමතිඥ වන්න
ේතුව වු ණ්, එ පළවත් බභව මැතිඥවනණ්යි.
ැබැයි, අවවබනවවකට අද පළවත් බභව
්ක මැතිඥවනණ
තමුන්නවන් බේපව බම්පූර්ණ ්න්ම ක.ඒ දවපව තිඥ බනවව.
තමුන්නවන් බේපව න අවුරුදු තන ඇතු ළේ අවුරුදු දකක්, තුනක්
ගි්ව, පළවත් පවපන මැතිඥවනණ් තිඥ්න්න. එ ල බව රජ්වතන්ත්රවවද්
ගැන තමුන්නවන් බේපව ේශනව කරුවව වුණවට, රව ් ගික
අ්ශ ්න් තමුන්නවන් බේපව න රජ්වතන්ත්රවවද් යළිබඳව පොකු
රශ්බව කළ යුතු, බො ොම ් ළින් තැබි් යුතු track record
්කක් තිඥ බනවව කි්පව මම ස්තන් න් නැ ැ. ් ම ්කක්
නැ ැ. නමුත්
ම් නට රජ්වතන්ත්රවවදී නටක්. අ ේ න ට්
වයවබුාවවක් තිඥ බනවව. වයවබුාවව අනුව පසු ගි් වපව ේ
ාණ්ඩු පනළි්ත් ්ක්ක ්ම් ්ම් තීන්දු දුන්නව. අය එවව
යළිගන්නවව. එ යළිගැනීම අනුව අය ක්රි්ව කරුවව. එ ල බව
රජ්වතන්ත්රවවද් යළිබඳව ැඟීම අපට තිඥ බනවව. ැබැයි, ම්
වයවබුාවව ඇතු ළේ අ ේ න ට් නව්ක්න්ට ක්රි්ව කනන්න ඕනෑ
විකර් ගැන එ වපව ේ අපට උගන්වන්නත් බම න තවනවපතිඥ
කවර්්වප සූදවනම් වුණු බවත් න බක් නො වයි. බම න අ්
බො ොම ඍුනව රවෘත්තිඥ පත්රවපට ලිේවව. මම ස්තන් න් නැ ැ,
් ම කනන්න අයිතිඥ්ක් තිඥ බනවව කි්පව.
ුබතුමන්පව දන්නවව, අ ේ න ට් තවනවපතිඥවරුන්ට තිඥ බන
බපතප, වනරබවද සි්.ඒපම පැ බන් න් Vienna Convention
්ක ්ට ත්යි කි්ව. මව කැමැතිඥයි ්ස් 41වන වගන්තිඥ් -Article
41 - කි්වන්න. එ, ම් නටට ්න තවනවපතිඥවරුන් ැසි නන්න
ඕනෑ කො ොමද කි්ව වි්වනව බම්මුතිඥ ්ස් බඳ න් කන තිඥ බන
විකර්යි. මව ්් ්්ග්රීසි භවෂව වන් කි්වන් න් ්් ්්ග්රීසි
භවෂව වන් බඳ න්ව තිඥ බන ල බවයි. ්ස් ම බේ බඳ න් වනවව
"1.Without prejudice to their privileges and immunities, it is the
duty of all persons enjoying such privileges and immunities to
respect the laws and regulations of the receiving State. They also
have a duty not to interfere in the internal affairs of that State."

It further states, I quote:
"3.The premises of the mission must not be used in any manner
incompatible with the functions of the mission as laid down in the
present Convention or by other rules of general international law or
by any special agreements in force between the sending and the
receiving State."

මව අ න්න කැමැතිඥයි, අ ේ බම න තවනවපතිඥ කවර්්වප
අද ් පබම වැඩ කනනවවද කි්ව. මට මතකයි,
තමුන්නවන් බේපව නම නව්ක්කු වූ ාර්. රේමදවබ මැතිඥතුමව ම්
න ට් ජ්නවකරපතිඥ රයන් දනපු වපව ේ බ්රිතවනය තවනවපතිඥවන ්කු
බම්බන් ්න් කළ ද්ක්. මට ්තුමව න නම රි්ටම මතක
නැ ැ. ේපැට්බන් වව න නමක් තමයි මට මතක. තමන් න
තවනවපතිඥ වනරබවදවපට මුවව වපව වනත් ්මක් කනන්න ගි්වම
ු එව යටුව .ඒ කළව. ම් න ට් නවජ්ය නව්ක්න් -පක්ෂ විපක්ෂ
කි්න දපැත් ත්ම- ් ම කටයුතු කනපු කවප පරිච් ේද තිඥල්ණව.
[බව ව කිරීමක්] පොඩ්ඩක් ්න්න. මව කවුරුවත් ගැන කතව
කනන් න් නැ ැ න්. මම, පුේගලිකව කවටවත් ප න ග න
ක නක් නො වයි, ම න උගත් මිත්ර්ව. මව කතව කනන් න්
රතිඥපත්තිඥ්ක් ගැන විතනයි. මට පුේගප්න් අදවළ නැ ැ. මව
කි්න් න්, මව කතව කනන් න් බම න අවබුාවවප අපට ප නන
ද්ක් ගැනයි. තවනවපතිඥ කවර්්වපවප අ් වි්වනව බම්මුතිඥ් Vienna Convention - උ.ඒප් න් කනනවව කි්න ්කයි මව
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කි්න් න්. මව ්්ට
ොඳම උදව නණ්ක් කි්න්නම්,
ුබතුමන්පව බ අප දැකපු. අය මතැන නණ්ඩුවක් වුණව. එ
නණ්ඩුව
ොඳද, නනකද, වැරැදිද කි්ව මව කි්න්න ්න් න් නැ ැ.
එක
ොඳ නැතිඥ වන්න පුළුවන්. නමුත් ම් ගැපරි
සිිය,
තවනවපතිඥ කවර්්වපවප අ් අේපුඩි ගැ එවව මම බපව ගන සිිය්ව.
ුවුන් තවනවපතිඥවරුන්ද, ් ම නැත්නම් සුදු මක් තිඥ බන අ්ට
සූට් ්කක් අන්දවව ගන ා අ්ද කි්ව මව දන් න් නැ ැ. නමුත්
මම දැක්කව එ අ් කාවනව්ක ගැපරි
්න්නවව. කාවනව්ක
ගැපරි
සිිය එ අ් නැඟිටපව අේපුඩි ගැ එවව.
දැන් මම අ න් න්, අ ේ න ට් කැරැ.ඒපක් ඇතිඥ වුණත්, අය
ග ගත්තත් Vienna Convention ්ක ්ට ත් තවනවපතිඥවරුන්
ඇවිත් අේපුඩි ග පව ්ක පැත්තකට බ ් ග් දන් න්
කො ොමද? ් ම නැත්නම් ්ක පැත්තකට කාව කනන් න්
කො ොමද? එක ම් බම්මුතිඥ
ලි්ව තිඥ බනවවද? ්ත කොට
ාණ්ඩු කනන් න් ු් ගො.ඒ ප ද, අයද කි්න ්ක නො වයි
වැදගත් වන් න්. ම් ගො.ඒ ප පවපන් කනන් න් කවුද? මම
්තිඥ වබ් ගැන කි්න්න ගත් ත් එකයි. අ ේ න ට් ්ක නජ්
ක නක් පෘතුගවප
නිුනරුවන්ට ප්කවව ලි්ව දුන්නව. ඊට
පබු බේ අය මුළු ජ්වතිඥ්ම අවුරුදු 450ක් අනුන් න බපත්තුව ට
්ට වපව ස්ිය්ව. මව අ න කවනණ් තමයි Vienna Convention
්ක ඇතු ළේ එ ගො.ඒපන්ට පුළුවන්ද, අ ේ න ට් අභයන්තන
කරුණු ගැන කාව කනන්න ් ම නැත්නම් වි ේරන් කනන්න?
එ බඳ ව අකරකනණ තිඥ බනවව. ුේ. අය යළිගන්නවව. අ ේ න ට්
අකරකනණ් පසුගි් කවප
ම් ාණ්ඩු පනළි් යළිබඳව තීන්දු
ගත්තව. එක අය නනකයි කි්න් න් නැ ැ න්. අය තවම
රජ්වතන්ත්රවවදී වු ්ක ්න් න්. අය කොයි වපවවකවත්
අත්ත න මතිඥක පබ ් ම නැත්නම් වැනදි බ ගත පබ ක්රි්ව
කනන පක්ෂ
ාණ්ඩු
ේශපවපක ් නො වයි. ්ම
ල බව මව කි්න් න්, තමුන්නවන් බේපව immunity
දන්න.
ැබැයි, එ දන
ැම අවබුාවවකදීම එ අ් කළමනවකනණ්
කිරීම බඳ ව ජ්වතයන්තන බ න ට් නීතිඥ් එ පබ ැඩ
ගබුවන්න් කි්න අද බ පමණයි මම කි්න් න්.
ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , අ ේ වි ේශ කටයුතු
අමවතයතුමවට ම න විශවප ගෞනව්ක් තිඥ බනවව. ්තුමව ම්
න ට් කීර්තිඥමත් පුේගප ්ක්; ස්ටපු නීතිඥපතිඥවන ්ක්. ්තුමවට ම්
න ට් නීතිඥ් යළිබඳව කි්ව දන්නට වුවමනව නැ ැ. අය කොයි
පැත් ත් ස්ිය්ත්, කවුරු ාණ්ඩු කළත්, අ ේ ස්ටපු නව්කයින්
අපට දීපු ාදර්ශ අප යළිපැදි් යුතුයි. ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ
ේවව, ශ්රී ප්කව ල ද බු පක්ෂ
ේවව නව්ක්න් දුන් ාදර්ශ
අනුව අ ේ න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් අය රිගබුබව ගත යුත් ත්
වන නටවපට ඇඟිලි ගබන්න නැතිඥ වන්නයි. අ නක් එවව
යළිබඳ රශුන්ක් නැ ැ. ව ළඳවම යළිබඳව ගැටලුවක් නැ ැ.
වන කවනණව යළිබඳව ගැටලුවක් නැ ැ. අය අතන තිඥ බන් න්
රතිඥපත්තිඥම් ගැටලුවක්. එ ගැන අය පවර්ලි ම්න්තු ේ බවකච්ඡව
කන, අය අකැමැතිඥ නම් ඡන්ද්ක් දී පනේදව මොකක්
කනමු.
නමුත් ම් විකර්ට අය තුට්ටු දකට වැියපව ්ක ්ක තවනවපතිඥ
ල ප වරින් ගන් උප දබු ගන්න තනමට වැටු ණොත් ම් නට
කවටවත් ාණ්ඩු කනන්නට බැ ැ කි්න ්කයි ම න අද බ වපව
තිඥ බන් න්. බම න අ්ට ම් මර්මබුාවන අවශයයි. මොකද? අද
ම් ප ක් පුනවම trade war ්කක් ්නවව. කව ්ක්කද ම්
trade war ්ක ්න් න්? අද චීන් ප ක
සි්ලුම නටවප
තත්ත්ව් අභිභවමින් විශවප න්ක් රැබු කන ගන තිඥ බනවව.
චීන් අද ප ක
අ නක් නටව.ඒ වව නම පර් ෂණ
පවත්වනවව; තවක්ෂණ ්න් දියුණුයි. ඇ මරිකවවත්, රුසි්වවත්
ඳේ අ නක් පැත්තට නොකට් ්කක් ්වන් න් නැතිඥ වුණවම
ම් ගො.ඒ .ඒ
ඳේ නො ප නන පැත්තටත් නොකට් ්කක්
්වපව ම්ක මොකක්ද කි්ව බපව තිඥ බනවව.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු අනුන ප්රි්දර්ශන ්වපව ම තව]

එ කි්න් න් තවක්ෂණ ්න් දියුණුයි. එ නට ්ක්ක trade war
්කක් තිඥ බනවව. ඇ මරිකව ේ ඩොන.ඒඩ් ට්රම්ේ ජ්නවකරපතිඥතුමව
න ට් ානක්ෂවව වනු වන් කි්මින් ජ්පවන්ට, චීන්ට ්ම් කිසි
ව ළඳ පොළ අභි ් ග්ක් ්.ඒප කනපව තිඥ බනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ුබතුමවට තව විනවඩි්ක කවප්ක් පමණයි තිඥ බන් න්.

ගරු අනුර ප්රියදර්ාන යාපා ාහතා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ප ක් පුනවම තිඥ බන ම් ගැටුමට අය මැදි වන්න ඕනෑ
නැ ැ කි්පවයි මම කි්න් න්. මැදි වන්න ඕනෑ නැ ැ
කි්න් න්, එ ්ක් ්ක් නටවප ඕනෑ කනන මර්මබුාවන එ නටවපට
පබව දී මන් අය වැළ කන්න ඕනෑ. අ ේ ව ළඳවම රරලිත
කනන්න අපට ඕනෑ තනම් ක්රම තිඥ බනවව. අය එක කනන් න් නැ ැ
න්. අය ා ් ජ්න පබව ගන්න උත්බව කනනවවද? රැකි්ව මවර්ග
උත්පවදන් කනන්න උත්බව කනනවවද? එ මොනවත් අය
කනන් න් නැ ැ. ම් න ට් කලින් ස්ටපු පැනණි නව්ක්න් -පක්ෂ
ද ක්ම- ානක්ෂව කනපු පැ ැදිලි වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් වනුවට ්ම්
්ම් නටවපට ගැතිඥ රතිඥපත්තිඥ්ක් ල ර්මවණ් වමින් ්න බව
අපට ත් නනවව. එ ගැන අ ේ පොකු කනගවටුවක් තිඥ බනවව;
අපට පොකු රශුන්ක් තිඥ බනවව. එ රශුන් අ න්න තිඥ බන් න්
ම් පවර්ලි ම්න්තු වන්. ් ම
ද්ක් නැ ැ කි්පව
තමුන්නවන් බේපව කි්නවව නම්, එක කි්න්න. නමුත් අපට ් ම
ස් තනවව.
ප ක යුේ
දකක් ඇතිඥ වුණව. එ ප ක යුේ
දක ඇතිඥ
වු ණ් මොන
ේතුව ල බවද? ව ළඳ පොළ ල බවයි. වන කිසිම
ේතුවකට නො වයි, ප ක යුේ
දකම ල ර්මවණ් වු ණ්
ව ළඳ පොළ ල බවයි. බ්රිතවනය අකරනවජ්ය් ව ළඳ පොළට කනපු
බපපෑම ල බව තමයි ජ්ර්මල ් යුේ ්ට ා ේ. ඊළඟට, ජ්පවන්,
ජ්ර්මල ් වව න නටව.ඒවපට යු න ප් අත්පත් කන ගන්න ඕනෑ
ල බව, ් ම නැත්නම් අ නක් නටවප ව ළඳ පොළවපට
බම්බන්
වන්න තිඥ බන ්ඩකඩ අස්මි මේම ල බව තමයි යුේ ්
ඇතිඥ වු ණ්. එ ල බව තමයි GATT වැල  ව ළඳ පොළ යළිබඳ
ජ්වතයන්තන බම්මුතිඥ ගොඩක් ා ේ, ැ ම ටම ව ළඳ පොළට
රවිශුට වන්න ්ඩ බපබුවන්න. ැබැයි අද
ැ ම ටම ් ම
ව ළඳ පොළට රවිශුට වන්න ්ඩ දන් න් නැ ැ. එ ්ඩ
නො දන ල බව තමයි අද ම් විකර
තත්ත්ව්ක් ඇතිඥ වු ණ්. අය
්න්දි්වනු බවගන
්තවම වැදගත්, ඓතිඥ වසික, ශක්තිඥමත්
තැනක ්න් න්. ම් නට පොඩි වුණවට ්න්දි්වනු බවගන් න ව
්න ැම නැවක්ම ්න් න් අ ේ නට න ව. ජ්පවන් ාසි්ව ේ
සි්ලු නටව.ඒ අත්පත් කන ගන්න කොට, බ්රිතවනය් ම් නටට තමයි
ගනව ේ දකුණු ාසි්ව ේ මුදව මූපබුාවන්. එ නැේ බේනම
ගනැ.ඒපව ැ්ගු ේ ්රිකුණවමප වනව . නැේ 1)0ක් ැ්ගුවව.
ුවුන් න මූපබුාවන්
ම ේට
ගනවවව. මවුන්ට් බැට්න්
බවමිවන්ව අනල දිග ාසි්ව ේ අණ දන ල ප වරි්ව ැිය්ට
ස්ිය්ව. ීයට්න් කි්පව ම ත්ම ්ක් ම් න ට් මුදව ල ප වරි්ව
ැිය්ට ස්ිය්ව. ් ම තමයි ාසි්ව වන් ාක්රමණික්න් පළවව
රින්න ුවුන් ම් න ට් ්ඳපව වැඩ ක ළේ. එ ල බව ම්
ඓතිඥ වසික බුාවන
තිඥ බන වැදගත්කම කිසි වි ටක අමතක
කනන්න ්පව. අය නටව.ඒ ්ක්ක බම්බන් කම් තිඥ්ව ගල මු, දව
ගල මු, මිත්ර වමු. එක වනම ද්ක්. නමුත් එ මුවව වන් අ ේ
නොබැදි රතිඥපත්තිඥ්ට වල  කනන්න අය කවුරුත් ්ඩ නොදි්
යුතුයි කි්න ්කයි ම න අද බ. මොනවව කළත් අය ම් න ට්
පුනවැසි්න් වව නම, අනවගත පනම්පනවවට අයිතිඥවවසිකම් පබව
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දන මිල බුසු. අය මතැන කිය කවප්යි ්න් න්. ඊට පසුව තව
පනම්පනවවක් මතැනට ්නවව. අපට කලින් ස්ිය නව්ක්න් එ
ගෞනවනී් ේ ානක්ෂව කළ ල බව තමයි අය අද මතැන වවඩි
වපව ්න් න්. අය එවව ානක්ෂව ක ළොත් තමයි අ නක් අ්ටත්
්න් න්. අය ජ්වතිඥවවදී, ාගම්වවදී පුේගප ් න වයි. එ ල බව
ොඳ වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් බඳ ව ුබතුමන්පව න ඇපකැපමේම
අවශයයි කි්පව අය විශුවවබ කනනවව. ් ම නැතුව අය
ත.ඒමසුන් අතන දබන්ට මැදි වුණු ව.ඒමැබුබන් න තත්ත්ව්ට
ා වොත්, අ ේ ජ්නතවවට තිඥ බන අයිතිඥ් නැතුව ්ෑ මන්, එ අ්
ඊළඟට ම න්සි වන් න් අ ේ ාණ්ඩු ඇතිඥ කිරීම බ නැතිඥ කිරීම
බඳ ව අවශය කටයුතු කනන්නයි.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ගරු මන්ත්රීතුමල , කාවව අවබන් කනන්න.

ගරු අනුර ප්රියදර්ාන යාපා ාහතා

(மாண்புமிகு அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

් පත් ේ වනු වන් අය පනී සිියනවව. අය විරුේ
වන් න් නැ ැ, තමුන්නවන් බේපව න ම් ල  ් ගවපට. ම්ක
ොඳ ද්ක්. නමුත් වි්වනව බම්මුතිඥ
තිඥ බන, න ට් අභයන්තන
කටයුතුවපට මැදි ත් නොමේ ම් බම්රදව්් ානක්ෂව කන ගල මින්,
තමුන්නවන් බේපව 199) වබ ර් දපව තිඥ බන Diplomatic
Privileges Act ්කත් බම්බන් කන ගන අ ේ න ට් අනවගත්
ශක්තිඥමත් කනන්න කි්පව ්.ඒපව සිියමින්, ම න වරන බුව.ඒප්
අවබන් කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු ල  න ෂන්
ප ර්නව නවජ්ය අමවතයතුමව.
ුබතුමවට විනවඩි අටක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 2.)1]

ගරු නිමරෝෂන් මපමර්රා ාහතා (ජාතිඥථ ප්රතිඥපත්තිඥ හා
ආර්ථිථ ථටයුතු රාජය අාාතයතුාා)

(மாண்புமிகு நிஜராஷன் சபஜரரா - ஜதசிய சகாள்மககள்
மற்றும் சபாருளாதார அலுவல்கள் இராோங்க அமமச்சர்)

(The Hon. Niroshan Perera - State Minister of National
Policies and Economic Affairs)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , අද දින තවනවපතිඥ වනරබවද
පනත ්ට ත් ගන ්න ල  ් ග යළිබඳව බවකච්ඡව ක නන
ම් විවවද්ට බම්බන් මේමට අවබුාවවක් පබව දීම යළිබඳව
බුතුතිඥවන්ත වනවව.
ජ්වතයන්තන බම්බන් තව අප වැල  නටකට ්තවම වැදගත්.
ේශපවපන, ාර්ිකක බ බමවජ්යී් වශ ්න් එ විවි නටව.ඒ
්ක්ක අප ්තව බ්කීර්ණ බැඳීමක් තිඥ බන බව අය සි්ලු දනවම
යළිගන්න ඕනෑ.
මට පන කාව කළ ගරු අනුන ප්රි්දර්ශන ්වපව ස්ටපු
අමවතයතුමව බඳ න් කළව, අ ේ නජ්් බටස්න ගැතිඥ රතිඥපත්තිඥ්ක්
අනුගමන් කනනවව් කි්පව. බටස්න නටව.ඒ මවනව ස්මිකම්
්බුබන ට දමව ගන අ ේ නට වක්රවකවන ්න් පවපන් කනන්නට
තැත් කනනවව් කි්න අද බකුත් ්තුමව ්දිරිපත් කළව. නමුත්,
්තුමවට බ ්තුමව ල  ් ජ්න් කනන පක්ෂ
අ නකුත්
මන්ත්රීවරුන්ට අය මතක් කන දන්න කැමැතිඥයි, දැනට දශක
ගණනවවකට පන මවනව ස්මිකම් ගැන කි් කි්ව ු් බටස්න
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නටවපට ්බු බ.ඒපවම දිේ ේ මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ස්ටපු
ජ්නවකරපතිඥතුමව් කි්න ්ක. තමුන්නවන් බේපව කි්න විකර්ට ්දව
්තුමව ගිස්.ඒපව බටස්න නටව.ඒ ්ක්ක මවනව ස්මිකම් ගැන කාව
කනපු ්ක, ප්කව ේ ්දව තිඥල්ණු අ ේ ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ නජ්්ට
බපපෑම් ්.ඒප කනන්න කි්පව එ බටස්න නටවපට කි්පු ්ක
ොඳයි, දැන් අය මවනව ස්මිකම් ගැන කාව කනන ්කයි වැනදියි.
අ ේ නට පවපන් කනන නව්ක්න් මවනව ස්මිකම් ානක්ෂව
කනනවව නම්, ම් න ට් රජ්වතන්ත්රවවද් ානක්ෂව කනනවව නම්,
රි තීන්දු ගන්නවව නම් ු් ්ක ්ක නටව.ඒ ඇවි.ඒපව අපට
උප දබු දන ්ක ියකක් අඩු වන බව මම කි්න්න කැමැතිඥයි.
පසුගි් දිනවප
ම් න ට්
ේශපවපන කුමන්ත්රණ්ක්
ක්රි්වත්මක වුණව අය දැක්කව. ම් න ට් වයවබුාවව අමු අමු ේ
උ.ඒප් න් කනමින් ම් න ට් බප් අත්පත් කන ගන්නට බම න
උදවි් කටයුතු කළව. ් ම කටයුතු කනපව අ නක් නටවපට
කි්නවව, එවව ගැන කාව කනන්න ්පව, එවව ගැන මොනවත්
අද බු රකවශ කනන්න ්පව කි්පව. ්තුමන්පව කනන වැනදි දි ව
බපන් න් නැතිඥව, තැකීමක් කනන් න් නැතිඥව අන් මනුෂය්න්,
බිස්රි මනුෂය්න් වව න ්න්න කි්පවයි සි්ලු දනවටම
කි්න් න්. නමුත්, ප ක් කො ොමටවත් එ ාකවන්ට කටයුතු
කනන් න් නැ ැ. අද වන කොට ප ක
සි්ලු නටව.ඒ අතන
බම්බන් තව දියුණු වපව, නටව.ඒවප සිදු වන සි්ලු ේ ්බැණින්
ජ්නමව ය න ව, නමේන තවක්ෂණික ක්රම න ව මුළු ප ක්ටම
්න ක්රම්ක් තිඥ බනවව. එ ල බව දූපත් මවනසිකත්ව්ක ස්ිනමින්
්දව වව න ජ්නතවව තළව පළව, එ අ් න රජ්වතන්ත්රවවද් නැතිඥ
කන, මවනව ස්මිකම් කඩ කනමින් නට පවපන් කනන්න බැරි බව
සි්ලු දනවම යළිගන්න ඕනෑ.
වි ශේෂ ්න් ්ටත් විජිත්ක් පබ අය බ්රිතවනය ්ක්ක විශවප
බම්බන් කමක් පවත්වව තිඥ බනවව. ල ද බ පැබී මන් පසු අප න
ර වන අබ.ඒවැසි්ව වන ්න්දි්වව ්ක්ක ්තවම බ්කීර්ණ
බම්බන් තව පැවැත්වූවව. නමුත්, ්.ඒටීටීඊ බ්වි වන් බිස් මේ මන්
පසු ්න්දු-ප්කව ගිවිසුම වැල 
ේව.ඒවපදී
අ ේ න ට්
ේශපවපන්ට බ අ ේ ජ්න බමවජ්්ට එ ්න්දි්වනු බම්බන් තව
බමඟ ්ම් ්ම් අනගළ කනන්න සිේ වුණව.
2015 වන කොට අ ේ වි ේශී් බම්බන් කම් ්තවම ප ත්
අඩි්ට වැියපව තිඥල්ණව. අපට ්ක්බත් ජ්වතීන් න මවනව ස්මිකම්
කවුන්බප ්න් දිගින් දිගටම ර දනව ්.ඒප වුණව. එ වව නම,
අ ේ න ට් කීර්තිඥ නවම්ට විශවප වල ්ක් වුණව. අ ේ මුදවවට
විවි
ර දනව ්.ඒප වුණව. එ වව නම පසුගි් නජ්
තිඥල්ණු ්ම්
්ම් අඩු පවඩු ල බව GSP Plus බ න් අස්මි වුණව වව නම,
යු න පව බ්ගම්ට අ්ත් නටවපට මත්බය අපන්න් කිරීම වැල 
ේව.ඒ අස්මි වුණව. එ තුළින් අ ේ ාර්ිකක්ට, අ ේ ජ්නතවව න
ාදව්ම් මවර්ගවපට විශවප තර්ජ්න්ක් ්.ඒප වුණව් කි්න ්ක
සි්ලු දනවම යළිගන්න ඕනෑ.
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තිඥල්ණව. ්ම තවනවපතිඥවරුන්ට ්.ඒප වුණු ්ම් ්ම් ර වන යළිබඳව
අය ්දව ජ්නමව ය තුළින් දැක්කව. බ්රිතවනය
සිිය ශ්රී ප්කව ම
කොමබවරිබු ක්රිබු න ල බු මැතිඥතුමවට ්දව ල ේ ් ක්වපදී ්ම
නජ් ම මන්ත්රීවන්කු විසින් ප න දුන් සිේකර් මව පළමු වන්ම
මතක් කනන්න කැමැතිඥයි. ්දව ස්ටපු නව්ක්න් එ යළිබඳව
ගන්නව තීනණ මොනවවද කි්පව ප්කවව විතනක් නො වයි,
ජ්වතයන්තන්ම
ොඳට බපව ගන සිිය්ව. එ වව නම ඇ මරිකව
්ක්බත් ජ්නපද
ශ්රී ප්කව තවනවපතිඥව සිිය ජ්වලි් වික්රමසූරි්
මැතිඥතුමවට විරුේ ව බනපතළ
ර දනව
ගොනු කොට
ම්
වන කොට ඇ මරිකව ේ ෙඩන.ඒ අකරකනණ
නඩු පවනව
තිඥ බනවව. ප්කවව ල  ් ජ්න් කනමින් ඇ මරිකව ේ සිිය ර වන
පුේගප්ව එ න ට් සිිය්දී විවි අපනව කිරීම යළිබඳව නඩු පවනව
තිඥ බනවව. ් ේ විතනක් නො වයි, ප්කව ේත් ර දනව ගොනු
කන තිඥ බනවව.
ම් වන කොට ජ්වලි් වික්රමසූරි් මැතිඥතුමව ශ්රී
ප්කව අකරකනණ් මඟ ැන පපව ගි් ව නන්තුකරු වකු වශ ්න්
රසිේ කන තිඥ බනවව.
අපට ්තවමත් කිට්ටු බම්බන් කම් තිඥ බන, වි ශේෂ ්න්ම යුද
අවි යළිබඳව, එ වව නම අ ේ ත් යළිබඳව ාර්ිකක වශ ්න් බ
ේශපවපන වශ ්න් බම්බන් ්ක් තිඥ බන නටක් තමයි, රුසි්වව.
රුසි්ව ේ ස්ටපු ශ්රී ප්කව තවනවපතිඥ වන උද්්ග මේනතු්ග
ම තවටත් බනපතළ ර දනව ්.ඒප මේ තිඥ බනවව. වි ශේෂ ්න්ම
්තුමව ත්රබුතවවදී කණ්ඩව්මකට අවි බැපයීම යළිබඳව බනපතළ
ර දනවවක් ්.ඒප මේ තිඥ බනවව. ්් ප්කව ේ කීර්තිඥනවම්ට ්තව
විශවප කැපපක් වුණව. එ වව නම මින ්වනව ගනු දනුව වැල 
ේව.ඒ තුළිනුත් තවනවපතිඥ කවර්්වපවප අ ේ නට ල  ් ජ්න්
කනන ් ළම
ප ළේ පුේගප ්
ම් වැනදිවපට පැටීය
තිඥ බනවව. ම් අ් ල බව අප න කීර්තිඥනවම් තුළින් අප ඇතිඥ
කන ගන තිඥල්ණු බම්බන් තව බිඳ දැමීමට කටයුතු සිදු මේ තිඥබීම
ගැන අය ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ අව වන් ්ොමු කනන්න ඕනෑ. එ
අනුව ම් පුේගප්න් පත් කිරී ම් ක්රම ේද් බම්බන් ්නුත් ම්
පවර්ලි ම්න්තු ේ අව වන් තව තවත් ්ොමු කනන්න ඕනෑ.
මවැල  සිේධීන් ඇතිඥවන්න ්ඩ දන් න් නැතිඥව ්තවම උබබු
තත්ත්ව
පුේගප ් , එ වව නම වෘත්තී් සුදුසුකම් තිඥ බන
පුේගප ් , එ වව නම බමවජ්
් පත් පුේගප ්
මවැල 
තනතුරුවපට පත් කිරීම ්තවම වැදගත් වනවව. ාවතිඥකමට, ් ම
නැත්නම් ්ම් කිසි ේශපවපන බපපෑමකට එ තනතුරුවපට
පුේගප ් පත් කළවම තමයි ම් රශුන ඇතිඥ වන් න් කි්පව ම්
අවබුාව ේදී මම ්තවම ඕනෑකමින් සිස්පත් කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

ුබතුමවට තව විනවඩි්ක කවප්ක් තිඥ බනවව.

ගරු නිමරෝෂන් මපමර්රා ාහතා
(மாண்புமிகு நிஜராஷன் சபஜரரா)

එ වව නම මම වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් ක්රි්වත්මක කිරී ම්දී අ ේ
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් ඇතුළුව අය පත් කනන විවි
තවනවපතිඥවරුනුත් ්තවම සුවි ශේෂී කවර්් භවන්ක් ්ටු කනනවව.
අ ේ න ට් කීර්තිඥනවම්, එ වව නම අප න
ේශපවපන
රතිඥපත්තිඥ්, එ වව නම අප න ාර්ිකක රතිඥපත්තිඥ්, ාර්ිකක
බම්බන් තව ාදී එ සි්ලු ේම වර් න් කනන ර වන බුාවන්ක්
තමයි, අ ේ තවනවපතිඥ කවර්්වප. වි ේශ නටවප බේව් කනන අ ේ
ාදනණී් ශ්රී පව්කික්න් ැම වපව ේම යස්ට පතන් න්; එ
ගො.ඒපන්ට අවශය ශක්තිඥ් පබව ගන් න් ්ම තවනවපතිඥ කවර්්වප
තුළින්. තවනවපතිඥතු මකු න කවර්් භවන් ්තවම වැදගත්් කි්පව
මම ස්තනවව. නමුත්, පසුගි් කවප
පැවැතිඥ මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
නජ්් තුළ වවර්තව වූ විවි සිේධීන් තුළින් ම් තවනවපතිඥතුමන්පව
ුවුන් න කවර්් භවන් රි්ට ්ටු කළවද කි්පව විශවප රශුන්ක්

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු ල  ් ජ්ය කාවනව්කතුමල , ම න කාවව අවබන්
කනනවව.
න ට් නීතිඥ් යළිබඳව දැනුමක් තිඥ බන; පළපුරුේදක් තිඥ බන,
එ වව නම වි ේශ බම්බන් තව යළිබඳව දැනුමක් තිඥ බන
පුේගප්කු ැිය්ට අ ේ ගරු තිඥපක් මවනපන මැතිඥතුමව වි ේශ
කටයුතු අමවතයතුමව වශ ්න් වි ේශ තවනවපතිඥ ක් ෂේත්ර් තව
තවත් කවර්්ක්ෂම කනමින්, පසුගි් කවප
ඇතිඥ වූ සිේධීන් ල බව
කැඩී ගි් වි ේශ බම්බන් තව නැවත අලුත් කන, අ ේ නට නව
යුග්ක් කනව ගන ්ෑම බඳ ව විශවප ව බක් දනන ම්
මො ො ත් දී අය ්තුමවට සුබ පතනවව. ම් ශක්තිඥ් තුළින් අය
ාර්ිකක වශ ්න් පමණක් නො වයි, බමවජ්යී් බ
ේශපවපන
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු ල  න ෂන් ප ර්නව ම තව]

වශ ්නුත් එ, එ නටව.ඒ ්ක්ක තවත් ශක්තිඥමත් බම්බන් තවවකට
ගිස්.ඒපව, අය ම් නට තව තවත් ්දිරි්ට ගන ්න්න කටයුතු
කනමු කි්ව ්.ඒපව සිියමින් ම න වරන බුව.ඒප් අවබන් කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

The Hon. Charles Nirmalanathan, please. You have
ten minutes.
[பி.ப. 2.41]

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ාලනාදන් ාහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மைநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

சகௌரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கஜள, நன்றி! சகௌரவ
சவளிநாட்டலுவல்கள்
அமமச்சர்
அவர்கள்
சவளிநாட்டுத்
தூதுவர்களுக்குச் சலுமககமளப் சபற்றுக்சகாடுப்பது சதாடர்பான
பிஜரரமணசயான்மற இங்கு முன்மவத்திருக்கின்றார். இந்தப்
பிஜரரமண
சதாடர்பில்
உமரயாற்றுகின்றஜபாது,
சவளிநாட்டலுவல்கள்
அமமச்சு
சதாடர்பாகவும்
சிை
விடயங்கமளக் குறிப்பிட விரும்புகின்ஜறன். சகௌரவ அமமச்சர்
அவர்கஜள! நீங்கள் பை நாடுகஜளாடு இராேதந்திர உறமவப்
ஜபணி வருகின்றீர்கள். அவ்வாறு ஜபணுவதானால் அதற்குத்
திறமமவாய்ந்த அதிகாாிகமள நியமிக்க ஜவண்டும். ஆனால்,
இன்று சவளிநாட்டுத் தூதுவர் நியமனங்களில் பாரபட்சமான
நமடமுமற
கமடப்பிடிக்கப்படுவமத
நாங்கள்
அவதானிக்
கக்கூடியதாக
இருக்கின்றது.
அஜதஜநரம்
சவளிநாட்டில்
பணிபுாிகின்ற
தூதுவர்களில்
தமிழர்கள்
இடம்சபற்றிருக்
கின்றார்களா என்பது சந்ஜதகமாக இருக்கின்றது. ஆகஜவ,
எதிர்காைத்தில் இந்த விடயங்கள் சதாடர்பாகக் கூடிய கவனம்
எடுக்கஜவண்டும் என்று நான் அமமச்சர் அவர்களிடம் ஜகட்டுக்
சகாள்கின்ஜறன்.
இைங்மகயில் யுத்தம் நடந்தஜபாது இந்த நாட்டில் வாழ
முடியாது உயிருக்குப் பயந்து, இங்கிருந்து எங்களது அயல்நாடான
இந்தியாவுக்குத் தமிழர்கள் அகதிகளாகச் சசன்றார்கள். அந்த
வமகயில் தற்ஜபாது ஓாிைட்சத்திற்கும் ஜமற்பட்ட இைங்மகத்
தமிழர்கள் தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்றார்கள். யுத்தம்
முடிந்து
கிட்டத்தட்ட
10
ஆண்டுகள்
சநருங்கிக்
சகாண்டிருக்கின்றன. ஆனால், அங்கிருக்கின்ற தமிழர்கமள இங்கு
சகாண்டுவருவதற்கு எடுக்கின்ற முயற்சிகள் ஜபாதுமானதாக
இல்மை. அங்கு எமது மக்கள் முகாம்களிலும் முகாம்களுக்கு
சவளியிலும் வாழ்ந்து சகாண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த மக்களுக்குச்
சகை வசதிகமளயும் சசய்து சகாடுத்து, இந்த நாட்டுக்கு அவர்களுமடய சசாந்த நிைங்களுக்கு அவர்கமள அமழத்துவர
ஜவண்டிய சபாறுப்பு சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சுக்குாியது.
எனஜவ, இதற்கு எமது சவளிநாட்டுத் தூதுவர் மூைமாக
நடவடிக்மக எடுக்கஜவண்டும். ஆனால், அந்த மக்கள் இங்கு
வருவது சதாடர்பாக அங்கு பைவிதமான சட்டப் பிரச்சிமனகள்
இருக்கின்றன. அதாவது அவர்களில் பைர் இந்திய 'விசா' சபறாமல்
- அந்த நாட்டிலிருப்பதற்கு அனுமதி சபறாமல் இருக்கின்றார்கள்.
அப்படியானவர்கள் இங்கு சட்டாீதியாக வருகின்றஜபாது, பாாிய
சதாமகப் பணத்மதச் சசலுத்தித்தான் வரஜவண்டிய சூழ்நிமை
இருக்கின்றது.
அப்படியான
பை
சட்டப்
பிரச்சிமனகள்
இருக்கின்றன. வன்னிப் பிரஜதசத்மதச் ஜசர்ந்த அதிகளவாஜனார்
அங்கு முகாம்களில் இருக்கின்றார்கள். நான் அவர்களுடன்
உமரயாடியஜபாது,
கப்பல்
ஜபாக்குவரத்துச்
ஜசமவமய
ஏற்படுத்தினால் இங்கு வருவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருப்பதாக
அவர்கள் கூறினார்கள். அஜதஜநரத்தில், அவர்கள் இங்கு
வருகின்றஜபாது அவர்களுக்குச் சகை வசதிகளும் சசய்து
சகாடுக்கப்பட ஜவண்டும் என்பது அவர்களுமடய ஜகாாிக்மகயாக
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இருக்கின்றது.
ஆகஜவ,
சகௌரவ
அமமச்சர்
அவர்கஜள,
இந்தியாவில் இருக்கின்ற எங்களுமடய உறவுகள் சதாடர்பாக
மிகக் கூடிய கவனம் எடுக்க ஜவண்டும். எதிர்காைத்தில் அவர்கள்
இங்கு வரக்கூடிய வமகயில் நடவடிக்மக எடுக்க ஜவண்டும்.
ஏசனன்றால், உண்மமயில் எங்களுமடய நாட்டு மக்கள் எமது
நாட்டில் வாழ முடியாசதன்று இன்சனாரு நாட்டில் வாழ்வது
எங்களுமடய
நாட்டுக்கும்
இந்த
அமமச்சுக்கும்
ஓர்
அவமானமாகும்.
ஆகஜவ,
அவர்கமள
இங்கு
அமழத்து
வருவதற்குாிய நடவடிக்மகயிமன எடுக்க ஜவண்டும் என்பமத
நான் இந்த ஜநரத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு ஜயாசமனயாக
முன்மவக்க விரும்புகின்ஜறன்.
சகௌரவ
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கஜள,
அர்ேுன்
அஜைாசியஸ் என்பவர் குற்றம் இமழத்தாரா, இல்மையா? என்பது
பற்றி
அண்மமயில்
மிகப்
சபாியளவில்
ஜபசப்பட்டது.
இவ்வாறான ஒரு சர்ச்மசக்கு மத்தியில் அவருக்குப் பிமண
வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிமண வழங்குவது நீதிமன்றமாகும்;
அந்த
விடயங்கள்
சதாடர்பாக
நான்
கருத்துக்
கூற
விரும்பவில்மை. ஆனால், பதிசனாரு மாதங்கள் கணவமனப்
பிாிந்து
மமனவியும்
தந்மதமயப்
பிாிந்து
பிள்மளகளும்
இருக்கின்றார்கள்: சதாடர்ந்தும் அவர்களால் அப்படி இருக்க
முடியாசதன்றும் இப்படியான சூழ்நிமையில் அவருக்குப் பிமண
வழங்க ஜவண்டுசமன்றும் குறித்த சட்டத்தரணியால் ஜகாாிக்மக
முன்மவக்கப்பட்ட காரணத்தினால் மாவட்ட நீதிமன்றத்தினால்
அவருக்குப் பிமண வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. நான் இங்கு
குறிப்பிட
வருகின்ற
விடயம்
என்னசவன்றால்,
ஒரு
குடும்பத்தினால் 11 மாதங்கள் தனிமமயாக இருக்க முடியாசதன்று
கருதி
மாவட்ட
நீதிமன்றம்
குறித்த
பிமணமய
வழங்குகின்றஜபாது, குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூைங்கமள மட்டும்
அடிப்பமடயாகக் சகாண்டு பயங்கரவாதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ்
மகது சசய்யப்பட்ட பைர் 11 வருடங்களுக்கும் ஜமைாகச்
சிமறச்சாமையில் இருக்கின்றார்கள் என்பமதத்தான். இந்தப்
பயங்கரவாதத்
தமடச்
சட்டம்
சவளிநாட்டலுவல்கள்
அமமச்சுடனும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஏசனனில், ஐக்கிய
நாடுகள் மனித உாிமமப் ஜபரமவயில் இந்தப் பயங்கரவாதத்
தமடச் சட்டத்மத நீக்குவதாக சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சு
உறுதிசமாழி வழங்கிச் சிை ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. ஆனால்,
பயங்கரவாதத் தமடச் சட்டத்தின்கீழ்
மகது சசய்யப்பட்ட
இமளஞர்,
யுவதிகள்
இன்னும்
சிமறச்சாமைகளில்
இருக்கின்றார்கள். குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூைத்மத மட்டும்
அடிப்பமடயாக
மவத்து
அவர்கமளச்
சிமறச்சாமைகளில்
மவத்திருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூைத்தின்
அடிப்பமடயில் 11 வருடங்களுக்கும் ஜமைாக சிமறச்சாமைகளில்
தடுத்துமவக்கப்பட்டிருப்பவர்கள்
சதாடர்பாக
நாங்கள்
ஜபசும்ஜபாது,
அஜநகமான
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்கள்
அதமனப் புாிந்துசகாள்ளாமல் இனவாதம் ஜபசுகிறார்கள் அல்ைது
நாட்டில் பயங்கரவாதத்மத மீள உருவாக்கப் ஜபாகிறார்கள் என்று
கருத்து முன்மவக்கிறார்கள். 11 மாதங்கள் கணவன் இல்ைாமல்,
தகப்பன் இல்ைாமல் குறித்த மமனவி, பிள்மளகளுக்கு இருக்க
முடியாசதன்றால், 11 வருடங்களுக்கு ஜமைாகச் சிமறயிலிருக்
கின்றவர்களின் மமனவி, பிள்மளகள் எவ்வளவு சிரமங்கமள
அனுபவித்திருப்பார்கள்
என்பமதச்
சகை
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்களும்
சற்று
விளங்கிக்சகாள்ள
ஜவண்டும்.
சிமறச்சாமைகளில் இருக்கும் அவர்களில் சிைருக்கு மமனவி
இல்மை. அதாவது கணவன் சிமறச்சாமையில் இருக்கின்றார்;
மமனவி இறந்திருக்கின்றார். ஆனந்த சுதாகரன் என்ற மகதியின்
மமனவி அண்மமயில் இறந்துவிட்டார். அவருக்கு இரண்டு
பிள்மளகள் இருக்கின்றார்கள். தகப்பன்
சிமறச்சாமையில்
இருக்கின்றார்; தாய் இறந்துவிட்டார். இப்படியான சூழ்நிமையில்
எப்படி
அந்தப்
பிள்மளகள்
வாழ்வது?
அரசாங்கத்தின்
சட்டங்களில்
இந்தப்
பயங்கரவாதத்
தமடச்
சட்டத்தின்
ஆதிக்கமானது, இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கமளப்
புண்படுத்துகின்ற ஒரு சசயற்பாடாக இருக்கின்றது. அர்ேுன்
அஜைாசியஸ்
குற்றமிமழத்தாரா,
குற்றமிமழக்கவில்மையா?
அவருக்குப் பிமண சகாடுத்தது சாியா? என்பமதப் பற்றி நான்
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குறிப்பிட விரும்பவில்மை. அஜதஜநரம் இந்த நாட்டுப் பிரமேகள்
பைர்
இவ்வளவு
துன்பத்திற்கு
மத்தியில்
சிமறயில்
வாடிக்சகாண்டிருக்கின்றார்கள் என்பமதயும் தாங்கள் கவனத்தில்
எடுக்க ஜவண்டும் என்பமதஜய கூற விரும்புகின்ஜறன்.
ஏற்சகனஜவ ஆனந்த சுதாகரனுமடய பிள்மளகளுக்கு ஜமதகு
ேனாதிபதி அவர்கள், "சித்திமர வருடத்திற்கு முன்பு தகப்பன்
உங்களுடன் இருப்பார்" என்று உறுதிசமாழி கூறியிருந்தார்.
ஆனால், அவர் எந்தச் சித்திமர வருடம் என்பது பற்றிக்
கூறவில்மைஜயா சதாியவில்மை. அடுத்த சித்திமர வருடமும்
இன்னும் மூன்று மாதங்களில் வரவிருக்கின்றது. ஆகஜவ, இந்த
விடயங்கள் சதாடர்பாகவும் சவளிநாட்டலுவல்கள் அமமச்சு மிக
விமரவாகக் கவனசமடுக்க ஜவண்டும். பயங்கரவாதத் தமடச்
சட்டத்தின்கீழ்
மகது
சசய்யப்பட்டுக்
குற்ற
ஒப்புதல்
வாக்குமூைத்தின் அடிப்பமடயில் சிமறச்சாமையில் இருக்கின்
றவர்களுக்கு ஒன்றில் பிமண வழங்க ஜவண்டும் அல்ைது
புனர்வாழ்வு அளிக்க ஜவண்டும். அப்படியான ஒரு நமடமுமறமய
இந்த அரசாங்கம் ஜமற்சகாள்ள ஜவண்டும். அமமச்சர் அவர்கஜள!
நீங்கள் ஒரு சட்ட வல்லுனராகவும் இருக்கின்றீர்கள். ஆகஜவ,
நீங்கள் குறித்த விடயங்கள் சதாடர்பாகவும் கூடிய கவனசமடுக்க
ஜவண்டுசமன்று இந்த
ஜநரத்தில்
நான்
ஜகட்டுக்சகாள்ள
விரும்புகின்ஜறன்.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Member, you have two more minutes.

ගරු ඉ. චාල්ස් නිර්ාලනාදන් ාහතා

(மாண்புமிகு இ. சாள்ஸ் நிர்மைநாதன்)

(The Hon. I. Charles Nirmalanathan)

சகௌரவ
சவளிநாட்டலுவல்கள்
அமமச்சர்
அவர்கஜள!
மன்னார் மாவட்டத்தில் தற்சபாழுது எங்கு ஜதாண்டினாலும் அங்கு
மனிதப்
புமதகுழிகஜள
காணப்படுகின்றன.
கடந்த
சிை
மாதங்களுக்கு முன்பு திருக்ஜகதீஸ்வரத்தில் மனிதப் புமதகுழிகள்
ஜதாண்டப்பட்டன. அந்த விடயம் நீதிமன்றத்தில் தவமண
ஜபாடப்படுகின்ற ஒரு விசாரமணயாகஜவ இருக்கின்றது. ஆனால்,
மன்னார் நகர்ப் பகுதியில் தற்சபாழுது 283 எலும்புக்கூடுகள்
அமடயாளங் காணப்பட்டிருக்கின்றன. அதில் கிட்டத்தட்ட 21
எலும்புக்கூடுகள் சிறுவர்களுமடயதாக இருக்கின்றன. அந்த
எலும்புக் கூடுகமள அசமாிக்காவுக்கு அனுப்பிப் பாீட்சிப்பதற்கு
அரசாங்கத்தால் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
அந்தச்
சசயற்பாட்மட நான் பாராட்டுகின்ஜறன். ஆனால், குறித்த
புமதகுழிகள் அங்கு எப்படி வந்தன என்பது சதாடர்பான
விசாரமணகமளச்
சுயாதீனமாக
ஜமற்சகாள்ள
ஜவண்டும்.
ஏசனன்றால், திருக்ஜகதீஸ்வரத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மனிதப்
புமதகுழி சதாடர்பான விடயம் கிட்டத்தட்ட மூடி மமறக்கப்பட்ட
ஒன்றாகப் ஜபாய்விட்டது. மன்னார் நகர்ப் பகுதியில் ஜநற்றும்கூட
அகழ்வுப் பணிகள் நமடசபற்றன. நான் அந்த வீதியால்
சசன்றஜபாது அதமன ஜநரடியாகப் பார்த்ஜதன். அந்தப் பணியில்
நான் குமற காணவில்மை. ஏசனனில், அப்பணிகள் ஜநர்மமயாக
நடப்பதுஜபால் சதாிகிறது. என்றாலும், எதிர்காைத்தில் இது
மழுங்கடிக்கப்படக்கூடாது. உண்மமயான தரவுகள் கண்டுபிடிக்
கப்பட ஜவண்டும். அந்தப் புமதகுழியிலிருந்த சடைங்களப்
பார்க்கும்ஜபாது, அமவ ஒன்றுக்கு ஜமல் ஒன்றாக மவக்கப்பட்டு
அவசரத்தில் புமதக்கப்பட்டது ஜபாைத் சதாிகின்றது. சிை
சடைங்களின் கால்கள் கம்பிகளால் கட்டப்பட்டிருப்பதற்கான
தடயங்கள்
காணப்படுகின்றன.
இந்தத்
தடயங்களின்
அடிப்பமடயில், எந்தக் காைப்பகுதியில் இது நடந்தது? யாரால்
இமவ ஜமற்சகாள்ளப்பட்டன? என்பமதப் பற்றி இந்த அரசாங்கம்
கண்டுபிடிக்க ஜவண்டும். இந்த விடயம் சதாடர்பாகத் தற்சபாழுது
ஜமற்சகாள்ளப்படுகின்ற
நமடமுமறகமள
நான்
வரஜவற்
கின்ஜறன். அஜதஜநரத்தில் இந்த விசாரமணகள் தமடப்படாமல்
சதாடர்ந்து நமடசபற ஜவண்டும்.
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இப்ஜபாது மன்னார் என்றாஜை புமதகுழிகள் என்றசவாரு
கருத்து நிைவுகின்றது. மன்னாாில் எல்ைா இடங்களிலும்
எலும்புக்கூடுகள்
சதன்படுவதாக
அண்மமயில்கூடச்
சசால்ைப்பட்டது. உண்மமயில் அங்கு Sathosa building இமனப்
புனரமமக்கின்ற ஜவமைத்திட்டத்தின்ஜபாது சகாள்வனவு சசய்த
மண்மண, அந்த ஒப்பந்தகாரர் தனிப்பட்ட நபர் ஒருவருக்கு
விற்றிருக்கிறார். அந்த மண்ணில் எலும்புகள் காணப்படுவதாகச்
சம்பந்தப்பட்டவர்
முதலில்
எனக்குத்
சதாமைஜபசிமூைம்
சதாிவித்திருந்தார். அதாவது “அண்ணன், Sathosa பகுதியில்
இருந்த மணமை எங்களுமடய காணியில் இடுவதற்காக
எடுத்திருந்ஜதாம்;
அதில்
மனித
எலும்புக்கூடு
மாதிாிகள்
இருக்கின்றன” என்று அவர் சசான்னார். "உடனடியாகப் சபாலிஸ்
நிமையத்திற்குச் சசன்று இந்த விடயத்மதத் சதாியப்படுத்துங்கள்"
என்று நான் கூறிஜனன். அஜதஜநரம் அங்கிருக்கின்ற சகை சபாது
அமமப்புகளிடமும்
இந்த
விடயம்
சதாடர்பாகக்
கூடிய
கவனசமடுக்க ஜவண்டுசமன்று நான் கூறியிருந்ஜதன். அன்று
அந்த நபர் இந்த விடயத்மதத் சதாியப்படுத்தியதனால்தான்
ஜநற்றுவமர 283 எலும்புக்கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
இன்னும் எவ்வளவு எலும்புக்கூடுகள் அங்கு இருக்கின்றன என்பது
பற்றித் சதாியாது. ஆனால், அங்கு இஜதமாதிாியான பை இடங்கள்
இருக்கின்றன.
அங்கு
இராணுவ
முகாம்கள்
இருந்த
இடத்திற்கு
அருகாமமயில் காணப்படுகின்ற புமதகுழிகள் சதாடர்பாக
விசாரமண சசய்யப்பட்டு உண்மமத் தரவுகமளச் சசால்ை
ஜவண்டும். குறிப்பாக, யுத்தம் நமடசபற்றஜபாது பாகிஸ்தான்
நாட்டிலிருந்து multibarrels இங்கு சகாண்டுவரப்பட்டு அதன்மூைம்
தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக சகௌரவ அநுர பிாியதர்ஷன யாப்பா
அவர்கள்
கூறியிருந்தார்.
அத்துடன்
யாழ்ப்பாணத்தில்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வந்திருந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். அந்த
வமகயில், அவர் ஒரு விடயத்மதத் சதளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார்.
அதாவது இந்த நாட்டில் இைங்மக இராணுவம் மட்டும் யுத்தம்
சசய்யவில்மை; எல்ைா நாடுகளும் இமணந்துதான் யுத்தம்
சசய்தனசவன்பமத அவர் ஒப்புக்சகாண்டிருக்கின்றார் என்பமதக்
கூறி, என்னுமடய உமரமய நிமறவுசசய்கின்ஜறன். நன்றி.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Next, the Hon. Douglas Devananda. You have 15
minutes.
[பி.ப. 2.55]

ගරු ා ලස් මද්වානන්දා ාහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ஜதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

சகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கஜள, இன்மறய தினம்
இராேதந்திர சிறப்புாிமமகள் சட்டத்தின் கீழான கட்டமளகள்
சதாடர்பான விவாதத்தில் கைந்துசகாண்டு எனது கருத்துக்
கமளயும்
பதிவு சசய்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டமம
சதாடர்பில்
முதலில்
எனது
நன்றிமயத்
சதாிவித்துக்
சகாள்கின்ஜறன்.
வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த நாட்களில் எமது மக்கள் பாாிய
சவள்ளப் பாதிப்புக்களுக்கு முகங்சகாடுத்தனர். அந்த வமகயில்,
வடக்கு மாகாணத்தின் 5 மாவட்டங்களிலுமாக சுமார் ஓாிைட்சத்து
முப்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் சபரும் பாதிப்புக்களுக்கு
முகங்சகாடுத்துள்ளனர். பாாிய அளவில் பயிர் நிைங்கள்
அழிவமடந்துள்ளன; ஆயிரக்கணக்கில் கால்நமடகள் அழிந்
துள்ளன;
பல்ஜவறு
உட்கட்டுமான
வசதிகள்
அழிந்தும்
ஜசதமமடந்தும் உள்ளன. ஜமற்படி பாதிப்புக்களின்ஜபாது அங்கு
சசன்று அம்மக்கமளப் பார்மவயிட்டு உதவி புாிந்த அமமச்சர்கள்,
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் தரப்பினர்,

39

පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු ඩනපබු ේවවනන්දව ම තව]

சபாலிஸார் அமனவருக்கும் எமது மக்கள் சார்பில் எனது
நன்றிமயத் சதாிவித்துக் சகாள்கின்ஜறன். ஜமலும், பாதிப்பு
ஏற்பட்ட
நாளிலிருந்து,
அம்மக்களுக்சகனப்
பல்ஜவறு
சபாருட்கமளத் சதன்பகுதியில் ஜசகாித்து அவற்மற எமது
மக்களிமடஜய பகிர்ந்தளித்துக் சகாண்டிருக்கும் தனியாருக்கும்
குறிப்பாகத் ‘சதரண’ ஊடக வமையமமப்புக்கும் எமது மக்கள்
சார்பாக எனது நன்றிமயத் சதாிவித்துக் சகாள்கின்ஜறன்.
அங்கு
பாதிப்பமடந்துள்ள
குளங்கள்
உள்ளடங்கைாக
உட்கட்டுமான வசதிகமள மீள அமமப்பதற்கும் அழிவமடந்துள்ள
பயிர்
நிைங்களுக்கான
நஷ்டஈடுகமள
வழங்குவதற்கும்
அழிவமடந்த
கால்நமடகளுக்கான
நஷ்டஈடுகமள
வழங்குவதற்கும் உடனடியாக நடவடிக்மககமள ஜமற்சகாள்
வதற்கு இந்த அரசு முன்வர ஜவண்டும். ஏற்கனஜவ பல்ஜவறு
தமடகள்,
அத்துமீறல்கள்,
நிராகாிப்புக்கள்,
சதாழில்
வாய்ப்புக்களின்மம, வாழ்வாதரங்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகளின்
மறுதலிப்புகள் ஜபான்ற பல்ஜவறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ஜட
வாழ்ந்திருந்த வடக்கு மாகாண மக்களுக்கு இந்த சவள்ளப்
பாதிப்பானது, "மரத்தால் விழுந்தவமன மாஜடறி மிதித்த
கமத"யாகஜவ உள்ளது. வடக்கு மக்களுக்சகனத் சதாிவாகியுள்ள
மக்கள் பிரதிநிதிகள் பைர் அந்த மக்கமளப் பிரதிநிதித்துவம்
சசய்யாது, அவர்கமள நடுத்சதருவில் மகவிட்டது மட்டுமன்றி
அரசியல், சமூக, சபாருளாதார ாீதியில் அவர்கமள இன்று
அநாமதகளாக்கியும் விட்டுள்ளனர். வடக்கு, கிழக்கில் மக்களின்
வாக்குகமளப் சபறுவதற்காக அந்த மக்களுக்குப் சபாய்யான
வாக்குறுதிகமள வழங்கி, அரசியல் பதவிகமள எட்டிப் பிடித்த
தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பைர் இன்று அந்த மக்களின் முன்பாக
அம்பைப்பட்டுப் ஜபாயுள்ளனர். பட்டு ஜவட்டிக்கு ஆமசப்பட்டு,
கமடசியில் கட்டியிருந்த ஜகாவணத்மதயும் இழந்த நிமைக்கு
ஆளாகியிருக்கின்ற
எமது
மக்கள்,
இந்தத்
தமிழ்
அரசியல்வாதிகளால்
சட்டியிலிருந்து
அடுப்பில்
விழுந்த
நிமைமமக்கு
ஆளாகியிருக்கின்றனர்.
அவர்களது
ஏமாற்று
அரசியைானது
எமது
மக்களிமடஜய
சதள்ளத்சதளிவாக
அம்பைமாகியுள்ளதால், இன்று எமது மக்கள் தங்களுக்கான
உண்மமயான அரசியல் பிரதிநிதிகளின் பக்கமாக அணிஜசர
ஆரம்பித்துள்ளனர்.
அந்த
வமகயில்,
எமது
மக்கமளப்
பாதிப்புக்களிலிருந்து மீட்டு, அவர்களுமடய எதிர்காைத்மத
ஒளிமயமானதாக்கி, அவர்கமள வளர்த்சதடுக்கஜவண்டிய பாாிய
வரைாற்றுக்
கடமம
எமக்குண்டு
என்பமதயும்
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் சதாிவித்துக்சகாள்ள விரும்புகின்ஜறன்.
இராேதந்திர சிறப்புாிமமகள் பற்றிக் கூறுகின்றஜபாது, இந்தச்
சிறப்புாிமமகள் சதாடர்பில் கடந்த காைத்தில் ஒரு ஜகள்வி நிமை
ஏற்பட்டிருந்தமத
இங்கு
சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்ஜறன்.
அசமாிக்கத்
தூதுவராகச்
சசயற்பட்டிருந்த
சாலிய
விக்கிரமசூாியவினது சிறப்புாிமமகள் சதாடர்பிஜைஜய இந்தக்
ஜகள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. இத்தமகய சிறப்புாிமமகள் குறித்து
நாட்டுக்கு நாடு, ஆளுக்கு ஆள் மாறுபட்ட நிமைப்பாடுகள்
ஜமற்சகாள்ளப்படுகின்றனவா? என்ற ஜகள்வி மக்களிமடஜய
எழுந்திருப்பமதயும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ஜறன்.
ஜமலும், இராேதந்திரப் பணிகளில் தமிழ் ஜபசும் மக்களின்
பங்களிப்பு என்பது இந்த நாட்டில் புறக்கணிப்புக்குட்பட்ஜட
வந்துள்ளது. இது சதாடர்பில் நான் ஏற்கனஜவ இந்தச் சமபயில்
எடுத்துமரத்துள்ஜளன். கடந்த வருடம் இந்த நிமையில் சிை
மாற்றங்கள் சகாண்டுவரப்பட்டு, தமிழ், முஸ்லிம் சமூகங்கமளச்
சார்ந்த
சிைர்
இராேதந்திரப்
பணியில்
இமணக்கப்
பட்டுள்ளஜபாதிலும், இது ஜபாதுமானதாக இல்மை என்பமத
இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்ஜறன். எனஜவ, இைங்மகயின்
இராேதந்திரப் பணியில் ஜபாதியவு தமிழ், முஸ்லிம் அலுவைர்களும்
இமணத்துக் சகாள்ளப்படல் ஜவண்டும் என்ற ஜகாாிக்மகமய
சகௌரவ அமமச்சர் அவர்களிடம் மீண்டும் நான் இங்கு முன்மவக்க
விரும்புகின்ஜறன்.
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ஜமலும்,
அசமாிக்காவின்
அமமதிப்
பமடயணிக்கு
இைங்மகயில் இராேதந்திர சிறப்புாிமமகள் வழங்கப்பட்டுள்
ளதாகத்
சதாியவருகின்ற
நிமையில்,
இைங்மகயிலிருந்து
சவளிநாடுகளுக்குப் பை ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புைம்சபயர்ந்து
சசன்று,
அங்கு
பல்ஜவறு
சதாழில்
முயற்சிகளில்
ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்
இைங்மகயில்
தங்களது
முதலீடுகமள
ஜமற்சகாள்வதற்கும் ஜபாதிய வசதிகளுடனான வாய்ப்புகள்
வழங்கப்படல் ஜவண்டும் என்ற விடயத்மதயும் இங்கு வலியுறுத்த
விரும்புகின்ஜறன்.
புைம்சபயர்ந்துள்ள
இைங்மகயர்கள்
அமனவமரயும் பிாிவிமனவாதிகள் என்ற கண்ஜணாட்டத்துடன்
பார்க்கின்ற ஒரு நிமை இந்த நாட்டில் சிை அரசியல் தரப்புகளிடம்
நிைவுகின்றது. இைங்மகயில் முக்கியமான சிை விடயங்கமள
முன்சனடுக்கின்ற நிமையில் இந்த நிமைப்பாடானது ஜமஜைாங்கச்
சசய்யப்படுகின்றது.
இது
இந்த
நாட்டுக்கும்
நாட்டின்
வளர்ச்சிக்கும் நல்ைதல்ை. ஆகஜவ, இனங்களிமடஜய ஜமலும்
நல்லிணக்கத்மத
வலுப்சபறச்
சசய்கின்ற
வமகயில்,
இைங்மகயிலிருந்து
புைம்சபயர்ந்து
வாழ்கின்ற
இைங்மக
மக்கமள அரவமணத்துக்சகாண்டு ஜபாகக்கூடிய வமகயிலும்
அவர்களிமடஜய
நம்பிக்மகமய
வளர்த்சதடுக்கக்கூடிய
வமகயிலும்
இைங்மகயினாின்
கைாசாரத்மதப்
பிரதிபலிக்
கக்கூடிய வமகயிலும் எங்களுமடய தூதரகங்கள் சவளிநாடுகளில்
சசயற்பட ஜவண்டும் என்று ஜகட்டுக்சகாள்கின்ஜறன். அது
தனிஜய
ஒரு
மதத்திற்கு
மாத்திரமானதாக
இல்ைாமல்,
இைங்மகயர்களின் கைாசாரத்மதப் ஜபணக்கூடிய வமகயில்
அமமய ஜவண்டும் என்றும் ஜகட்டுக்சகாள்கின்ஜறன். அஜதஜபாை,
புைம்சபயர்ந்த நாடுகளில் எங்களுமடய மக்கள் அதிகளவில்
வாழுகின்றார்கள்.
அந்நாடுகளின்
தூதரகங்களில்
சிஜரஷ்ட
அதிகாாிகளாகத் தமிழர்கமளயும் நியமிக்குமாறும் ஜகட்டுக்
சகாள்கின்ஜறன்.
ஜமலும், இந்தியாவினுமடய உறவு பற்றியும் குறிப்பிட
ஜவண்டும். குறிப்பாக, தமிழ் நாட்டு அரசுடன் இைங்மக அரசு
சநருக்கமான
உறமவ
மவத்திருக்க
ஜவண்டுசமனக்
ஜகட்டுக்சகாள்கின்ஜறன். சபாிமமை யாத்திமரமய ஒரு புனித
யாத்திமரயாகப்
பிரகடனப்படுத்துவதற்காக
நான்
அமமச்
சரமவயின் அங்கீகாரத்மதப் சபற்றிருக்கிஜறன். இதற்கான
அங்கீகாரம் முன்மனய அரசில் சபறப்பட்டதனால், அமத இந்த
அரசு முன்சனடுக்கக்கூடாது என்றில்ைாது அமத முன்சனடுக்க
ஜவண்டும். இந்த நாட்டிலுள்ள முஸ்லிம் சமூகம் எவ்வாறு
மக்காவுக்குத்
தங்களுமடய
புனித
யாத்திமரமய
ஜமற்சகாள்கின்றார்கஜளா,
சதன்னிைங்மகயில்
இருக்கின்ற
சிங்கள மக்கள் புத்தகயா அல்ைது ஏமனய சிை இடங்களுக்குத்
தங்களுமடய புனித யாத்திமரமய ஜமற்சகாள்கின்றார்கஜளா,
அதுஜபாை இந்துக்களும் தங்களுமடய சபாிமமை யாத்திமரமய
புனித யாத்திமரயாகத் சதாடர்வதற்கு இந்த அரசு ஆவன
சசய்யஜவண்டுசமன்று ஜகட்டுக்சகாள்கின்ஜறன்.
இைங்மகக்கும்
இந்தியாவுக்கும்
இமடயில்
கப்பல்
ஜசமவசயான்மற ஆரம்பிப்பதற்கு ஏற்சகனஜவ பை தடமவ
முயற்சி
ஜமற்சகாள்ளப்பட்டும்
அமவ
சாத்தியமற்றுப்
ஜபாய்விட்டன.
எனஜவ,
எதிர்வரும்
காைங்களிைாவது
தமைமன்னாாிலிருந்து இராஜமஸ்வரத்துக்கான கப்பல் ஜசமவமய
விமரவாக ஆரம்பிக்குமாறு ஜகட்டுக்சகாள்கின்ஜறன். அமதவிட,
எமது மக்கள் 68,000 ஜபாா் சதன் இந்தியாவின் பை முகாம்களில்
வாழ்கின்றனர். அஜதஜபாை, 35,000 க்கும் ஜமற்பட்டவர்கள்
தனியார் வீடுகளிலும் தனியார் இடங்களிலும் வாழுகின்றனர்.
அவர்களுக்கு நம்பிக்மக ஏற்படுத்தக்கூடிய வமகயில், அவர்கள்
எங்களுமடய நாட்டுக்கு - தங்களது சசாந்த நாட்டுக்குத்
திரும்புவதற்கான ஏற்பாடுகமள விமரவுபடுத்துமாறு ஜகட்டுக்
சகாள்கின்ஜறன். என்னுமடய இந்தக் ஜகாாிக்மககமள சகௌரவ
அமமச்சர் திைக் மாரபன அவர்கள் கருத்தில் எடுத்து, அவற்மற
நமடமுமறப்படுத்துவார் என நான் நம்புகின்ஜறன்.
அடுத்து, அரசியல்வாதிகள் சபாலிஸாாின் சட்ட, ஒழுங்கு
நடவடிக்மககளில் அநாவசியமாகத் தமையீடுசசய்து பாாிய
குற்றச் சசயல்களில் ஈடுபடுபவர்கமள, குறிப்பாகக் கஞ்சாக்
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கடத்தல்காரர்கமள
விடுவித்தமம
சதாடர்பாகச்
சமபயின்
அவதானத்திற்குக் சகாண்டுவர விரும்புகின்ஜறன். வடமராட்சி
கிழக்கு, மாமுமன கிராமத்மதச் ஜசர்ந்த கந்தசாமி ஜகாகுைதிலீபன்
என்பவர் ஜகரள கஞ்சாக் கடத்தலில் சதாடர்ந்து ஈடுபட்டு
வருபவசரன அப்பகுதியில் கூறப்படுகின்ற நிமையில், இவர்
உள்ளிட்ட
ஐவர்
ஜகரளக்
கஞ்சாவிமனப்
சபாதிசசய்து
சகாண்டிருந்தஜவமளயில், கிளிசநாச்சிப் சபாலிஸார் கடந்த
டிசம்பர் 3ஆம் திகதியன்று இவர்கமளக் மகதுசசய்ய முற்பட்ட
ஜவமளயில், அவர்கள் சபால்லுகமளக் சகாண்டு சபாலிசாமரத்
தாக்கியுள்ளனர்.
என்றாலும்
சபாலிசாாின்
துணிச்சைான
சசயற்பாட்டினால்
அவர்கள்
சுற்றிவமளக்கப்பட்டுக்
மகது
சசய்யப்பட்டுக் கிளிசநாச்சிக்குக் சகாண்டு சசல்ைப்பட்டிருந்தனர்
என்றும், அவர்கமள விசாரமண சசய்து அவர்களுக்குாிய
குற்றப்பத்திாிமககள்
சபாலிசாாினால்
தயாாிக்கப்பட்டுக்
சகாண்டிருந்தஜவமளயில், ேனநாயகத்மதப் பாதுகாக்கசவன
உச்ச நீதிமன்றில் வாதாடிய தமிழ் ஜதசியக் கூட்டமமப்பின்
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், சபாலிஸ் உயர் அதிகாாிமயத்
சதாடர்புசகாண்டு அழுத்தம் சகாடுத்ததன் விமளவாக அந்நபர்
உடனடியாக
விடுவிக்கப்பட்டார்
என்றும்,
அவர்
விடுவிக்கப்பட்டதமனத்
சதாடர்ந்து
ஏமனய
நால்வரும்
விடுவிக்கப்பட்டனர் என்றும் சதாியவருகின்றது. வீரமுடன்
சசயற்பட்ட சபாலிசாரால் மகது சசய்யப்பட்ட அந்நபர்கள்
அவ்வாறு
அரசியல்வாதியின்
அழுத்தத்திற்கு
அடிபணிந்து
விடுவிக்கப்படுவதற்குப் சபாறுப்பாக இருந்த உயர் அதிகாாிமீது
உடன் நடவடிக்மக ஜமற்சகாள்ள ஜவண்டுசமனச் சட்டமும்
ஒழுங்கும் அமமச்சுக்குப் சபாறுப்பான அதிஜமதகு ேனாதிபதி
அவர்களிடமும்
சபாலிஸ்
மா
அதிபர்
அவர்களிடமும்
இத்தருணத்தில் நான் ஜகாாிக்மக விடுக்கின்ஜறன். நன்றி.

ගරු එේ.ඒ. සුාන්තිඥරන් ාහතා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Sumanthiran, what is your point of Order?

ගරු එේ.ඒ. සුාන්තිඥරන් ාහතා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The Hon. Member who just spoke referred to an
incident and said that a Member of Parliament interfered
in a matter with regard to an arrest by the Kilinochchi
Police. He is referring to an incident falsely reported in
“The Sunday Times” and in the “Daily Mirror”
newspaper on Monday morning. I have already issued a
statement that both statements are false and knowing that
it to be false, the Hon. Member has raised this matter
here. So, I have a right to reply to the allegations he has
made.
All I want to say is that the allegations made by him
are false and I have issued a statement with regard to that.
- [Interruption.]
ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Hon. Douglas Devananda, let him speak. Then you
can raise your point.
ගරු එේ.ඒ. සුාන්තිඥරන් ාහතා
(மாண்புமிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I want that on record. Thank you.
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ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

If you want to reply to the comment made by the Hon.
Sumanthiran, you can do it now.
ගරු ා ලස් මද්වානන්දා ාහතා

(மாண்புமிகு டக்ளஸ் ஜதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

சகௌரவ
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கஜள,
தமிழ்ப்
பத்திாிமககளாக
இருக்கைாம்,
ஆங்கிைப்
பத்திாிமககளாக
இருக்கைாம். இந்தச் சம்பவம் உண்மமசயன்பமத அந்தப்
பத்திாிமககள் சவளிப்படுத்தியிருக்கின்றன. இருந்தாலும் அவர்
"அது
உண்மமயில்மை"
என்று
கூறுகின்றார்.
விசாரமணயினூடாக அது உண்மமயா, இல்மையா? என்று
நிரூபிக்க முடியும். நான் இந்தப் பிரச்சிமனமய மக்கள் நைன்
சார்ந்துதான் முன்மவக்கின்ஜறஜனசயாழிய, எனது தனிப்பட்ட
விருப்பு சவறுப்பின் அடிப்பமடயிைல்ை.

ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා

(மாண்புமிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Speaker)

Thank you.

මීළඟට, ගරු තුෂවන ්ඳුල .ඒ අමන බේන මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට
විනවඩි අටක කවප්ක් තිඥ බනවව.
ඊට පන, ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමව මූපවබන්ට
පැමි ණනවව ඇත.

අනතුරුව ගරු නිමයෝජය ථාානායථතුාා මූලාසනමයන් ඉවත්
වූමයන්
නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා [ගරු මසල්වේ
අඩාක්ථලනාදන් ාහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அக்கிராசனத்தினின்று அகைஜவ, குழுக்களின் பிரதித்
அவர்கள் [மாண்புமிகு சசல்வம் அமடக்கைநாதன்]
வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
தவிசாளர்
தமைமம

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

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්ත්රීතුමල , කාව කනන්න.
[අ.භව. ).09]

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අාරමසේන ාහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரஜசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)

බො ොම බුතුතිඥයි, ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල .
තවනවපතිඥ බේව් යළිබඳව වැදගත් තීන්දු-තීනණ නවශි්ක් ගන්නව
ම් මවතෘකවව ්ට ත් වරන බුව.ඒප්ක් කාව කනන්නට අවබුාවව
පැබීම යළිබඳව මම බන් ත ෂ්ට පත් වනවව.
අ ේ නට ප ක් තුළට ගන ්න ර වන වව ක්ක් තමයි,
තවනවපතිඥ බේව්. අය එ නටවපට ්ොමු කනන තවනවපතිඥවරු බ
එ තවනවපතිඥ බේවවවන් තුළින් අ ේ නට කීර්තිඥමත් කනන්නත්
පුළුවන්; අපකීර්තිඥමත් කනන්නත් පුළුවන්. ජ්වතයන්තන් බමඟ
අ ේ නට ගැට ගැසීම සිේ
වන් න් තවනවපතිඥ බේව් තුළිනුයි.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු තුෂවන ්ඳුල .ඒ අමන බේන ම තව]

පසුගි් කවප පරිච් ේදවප නුසුදුසුකම් බස්ත තවනවපතිඥවරු සිිය
බව අය දැක්කව.  එ දක් ාවතිඥ මිත්ර බම්බන් තවවන් බස්ත,
තමන් න ්තවමත් බමීප මිත්රයින්, ගජ් මිත්රයින්, නෑදෑයින්,
තවනවපතිඥ බේව් බඳ ව සුදුසුකම් බපුනව නැතිඥ, එ විභවග්න් බමත්
නොවුණු කණ්ඩව්ම් විවි නටවප තවනවපතිඥවරු ැිය්ට පත් කළ
අවබුාව අය අනන්ත අරමවණව දැක්කව. ් ම පත් කළ
තවනවපතිඥවරු, එ තවනවපතිඥ කවර්්වපවප ල ප වරින් ජ්වතයන්තන්
තුළ අ ේ නට යළිබඳව කළ කටයුතුත් අය දැක්කව. වි ශේෂ ්න්,
විරවම සුව් ගත කනන්නට අද බු කනන ්ම් ්ම් රයන වරින්ට
විරවම ජීවිත්ක් පබව දන්නට අවශය වුණවම, බො
දුනට
ේශපවපන තෑනගක් ැිය්ට තවනවපතිඥවරු ැිය්ට පත් කන ්ැවූ
ැියත් අය දැක්කව. තමන් න නවජ්කවරි් ්වන වපව විරවම සුව්
ල්ක්තිඥ විිනන්න තමයි නටකට තවනවපතිඥවරු ැිය්ට ්ැේ ේ. එක
තමයි අ ේ නවජ්ය තවන්්රික රතිඥපත්තිඥ් බවට පත් වපව තිඥල් ණ්.
මවැල  කරුණු-කවනණව තුළදී අ ේ නට වනු වන් කටයුතු
කනන ්ම් නටක සිියන ර වන ල  ් ජිත්ව, එ විකර්ට පෞේගලික
පනමවර්ා වනු වන්, ේශපවපන තයවග්ක් ැිය්ට කවට
පබව දනවව නම්, නටක් ැිය්ට අ ේ නටට කනන්න පුළුවන්
බනපතළම අපනව ්ක් ැිය්ට තමයි අය ්් දැක් ක්. ඍුනව
වි ේශ බේව
විභවග බමත් නොවුණු කණ්ඩව්ම්, විභවග බමත්
වපව සිිය කණ්ඩව්ම් පැත්තකට දමපව
ොන පව නන්, වක්ර
පව නන් තවනවපතිඥවරු ැිය්ට බො
දුනට පත් කනනු පැල්වව.
අය දැක්කව, උද්්ග මේනතු්ගපව වව න තවනවපතිඥවරු. ු එ
අදටත්
ෝව ගන්න බැ ැ; ්න්න තැනක් අය දන් න් නැ ැ. එ
අ් කළ ගනු දනු අද ප ක් පුනව රසිේ යි. තවනවපතිඥ බේව්
වනු වන් යටත් කළත් එ තවනවපතිඥකම මු.ඒ කන ගන, එකට
මුවව වපව විශවප වශ ්න් කුට්ිය ගණන් කොමිබු ග පු උද්්ග
මේනතු්ගපව වව න තවනවපතිඥවරුත් අය වි ශේෂ ්න් දැක්කව.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , මවැල  අ් න ක්රි්ව
කපවප්න් ල බව පසුගි් කවප පරිච් ේද් තුළ අ ේ නට විශවප
වශ ්න් ජ්වතයන්තන් තුළ  එදකපව වුණව. ප ක් තුළ ්ම් කිසි
ශක්තිඥ්ක්, ාර්ිකක ශක්තිඥ්ක්, ැකි්වවක් තිඥල්ණු, අපත් බමඟ සිිය
වැදගත් නටව.ඒ විශවප වශ ්න් අපත් ්ක්ක අමනවප වුණව.
් ම වු ණ්, පසුගි් කවප් තුළ අ ේ නට ගන ගි්
ග ්රිකවවදී පවපන ක්රම් ල බවයි. එ කවප
අපට ස්ිය් වි ේශී්
මිතුනන් කවුද? ්කපවනක් අය දැක්කව, බට ීය
ො.ඒප
ො.ඒපව
බුවවසිපන්ත
නිුනරු ව අ ේ නටට ාව බව. බො ොම නවජ්ය
තවන්්රික යළිගැනීමක් බස්තවයි එ බුවවසිපන්ත
නිුනරු ව
යළිගත් ත්. එ න ට් ජ්නතවව ගන් සි්්ට )7කට එඩ්බු
තිඥ බනවව. ් ම නවජ්ය තවන්්රික මිතුනන් තමයි මිත්රයින් ැිය්ට
අ ේ නටට ්න්න පටන් ගත් ත්. අනවබි ප ක
නටව.ඒ
ගණනවවක්, බුවවසිපන්ත් වව න නටව.ඒ ියකක් බමඟ සිිය්ව
ැ නන්නට, පසුගි් කවප පරිච් ේද් තුළ ගන ගි් ග ්රික
මවනසිකත්ව් ල බව ප ක
වැදගත් කි්න නටව.ඒවලින් අපට
 එදකපව වන්න සිේ වුණව; කොන් වන්න සිේ වුණව.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , විවි නටවපට ්න
අවබුාවවප අප දැක තිඥ බනවව, තමන්ට ල ්මිත නවජ්කවරි් ල සි
විකර්ට අව බ
කොට නො ගන, බො ොම බැප බම්පත් බස්ත
ජීවිත්ක් ගවන තවනවපතිඥවරු සිියන බව;
වි ශේෂ ්න්,
මැද පනදිග නටවප. ුවුන් තමන් න යුතුකම රි්ට දකින් න්
නැ ැ.
ැබැයි, අ ේ නටට විශවප වශ ්න් වි ේශ විල ම් ්වන
රමික්න් බම න වපවවට දුක් විිනේදී, පීඩව විිනේදී, වැටුේ රශුන
තිඥබි්දී, ශවරීරිකව බ මවනසිකව ගැටුම් ඇතිඥ වපව තිඥබි්දී කුමවන
ීයපව වන් ක.ඒ ගවන තවනවපතිඥවරු අය බම න වපවවට
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දකිනවව. මම ස්තන් න් අ ේ තවනවපතිඥ බේව් මවනුක ක වි්
යුතුයි. අ ේ නටට වව නම ජ්නතවවට බේව් කනන ජ්නතවවවදී
තවනවපතිඥවරුන් බ වි ේශ ල ප වරින් පත් කිරීම ක නස් අ ේ
අව වන් ්ොමු වි් යුතුයි.
පසුගි් කවප පරිච් ේද් තුළ -අවුරුදු තුනක්, තුන මවනක
කවප සීමවව තුළ- අය ගන ගි් එ වි ේශ රතිඥපත්තිඥ
ොඳකම
ල බව අද අය ජ්වතයන්තන් තුළ
ොඳ නමක් දිනව ගන ්න්නවව.
ැබැයි, පසුගි් මවබ දකක කවප් තුළදී ්ම්කිසි ාකවන්කින්
එ
ොඳ නම විනවශ කන ගන්න අපට සිදු වුණව. ප ක් තුළ
ාපසු ජ්වතයන්තන් දිනව ගන්න පුළුවන් වන විකර
ගමනක් අය
ගොඩ නඟව ගන තිඥ බනවව. වමත්රීපවප සිරි බේන ජ්නවකරපතිඥතුමව
ම් මෑතකදී කිේවව, අද තිඥ බන් න් ජ්වතිඥක බ විජ්වතිඥක
බප ේග දකක් අතන බටනක් කි්පව. ාපසු පනණ කොඩි්ක්
අතට අ එපව ගන තමයි ්තුමව ් ම කිේ ේ. මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
විසින්ම අඳුරු කනපු, විනවශ කනපව දවපු ජ්වතයන්තන
බම්බන් තවවන්, ප ක්ත් ්ක්ක තිඥල්ණු ගනු දනු ාපසු
්ාවවත් කනපව, මම ප ක් දිනව ගත්තව කි්පව වමත්රීපවප
සිරි බේන ජ්නවකරපතිඥතුමව ්ක් වතවවක් - මීට අවුරුේදකට, අවුරුදු
්ක මවනකට ්බු බ.ඒපව- රකවශ කළව. අද තිඥ බන් න් ජ්වතිඥක
බ විජ්වතිඥක කඳවුරු දකක් අතන තිඥ බන ට්ටන්ක් කි්පව
්තුමව ාපසු මෑතකදී කිේවව. අද -ජ්නවවරි මවබ
08 වැල  දවවමත්රීපවප සිරි බේන ජ්නවකරපතිඥතුමව ජ්නවකරපතිඥ පදවි රවේතිඥ්ට
පත් වපව තනවැල  අවුරුේද බමනන අවබුාවවයි. ප ක
ොඳම ගමනවන්ත් ැිය්ට බ්රවනක කර්මවන්ත් තුළ අ ේ නට
නම් වපව තිඥබීම බම්බන් ්න් අද වන කොට අපට
බන් ත ෂ්ට පත් වන්න පුළුවන්. පසුගි් මවබ දකක පවපන
කවප් තුළ බ්රවනක කර්මවන්ත් සි්්ට 25කින් ඇද වැටුණව
වුණත්, අය ගන ගි් එ ක්රි්වදවම් තුළ
ොඳම ගමනවන්ත්
ැිය්ට නම් වන්න අපට ැකි්වවක් පැල්ණව. එ ්ක්කම අය
අනුගමන් කනපු ක්රි්ව යළි වත ල බව අපට ප ක් දිනව ගන්න
පැල්ණව. ැබැයි, ප ක් තුළ අය
ොඳ නමක් දව ගන
තිඥල්ණත්, වමත්රීපවප සිරි බේන මැතිඥතුමව ජ්නවකරපතිඥ පදවි
රවේතිඥ්ට පත් වපව අදට වබන තනක් බම්පූර්ණ වුණත්, පසුගි්
යුග
වතන්ට පක් වුණු පබන්ත වික්රමතු්ගපව න වතන්න්
යළිබඳව තොනතුරු පබව ගන්න අදටත් බැරි වපව තිඥ බන බව
මම
ම් අවබුාව ේදී කි්නවව. තවුනඩීන්පව න
වතන්න්
යළිබඳව තොනතුරු පබව ගැනීමට අදටත් අපට බැරි වපව
තිඥ බනවව. උද්්ග මේනතු්ග වැල  තවනවපතිඥවරුන් න මින ්වනව
ගනු දනු, පබන්ත වික්රමතු්ග
වතන්, තවුනඩීන්
වතන්
යළිබඳව අදටත් කාව කනනවව. වමත්රීපවප සිරි බේන මැතිඥතුමව
ජ්නවකරපතිඥවන්ව බවට පත් වපව වබන තනක් බම්පූර්ණ කනන
ම් අවබුාව ේදී මවදුළුවව ේ බ භිත වමුදුරුවන් ඇතුළු අය
සි්ලු දනවම කාව කනපු, මවතෘකවවට භවජ්න කනපු, එ උතුම්
පනමවර්ා අදටත් ළඟව කන ගන්න, බවක්ෂවත් කන ගන්න, ම්වවට
බව වනණ්ක් ්ටු කන ගන්න බැරි වපව තිඥ බනවව.
වි ශේෂ ්න්ම අද -ජ්නවවරි 08 වැල  දව- ්තවම වැදගත්
දවබක්. 2015 ජ්නවවරි 08 වැල  දව අ ේ න ට් ැට දපක්ෂ්ක්
ජ්නතවව ්ම ත් බපව පො නොත්තු වන් වමත්රීපවප සිරි බේන
මැතිඥතුමව නව ජ්නවකරපතිඥවන්ව ැිය්ට පත් කළව. ැබැයි, ්තුමව
ජ්නවකරපතිඥවන්ව ැිය්ට රතිඥාව දී මන් පසු, ැට දපක්ෂ්ක්
ජ්නතවව න අ ේක්ෂව අද -2019 ජ්නවවරි 08 වැල දව- වන කොට
ම.ඒපප ගැන්විපවද, කො තක් දුනට බෙප වපවද කි්න කවනණ්
ගැන ස්තේදි අපට විශවප කනගවටුවක් දැ නනවව. අනුන්
උබුබව ගන ගි්
කොඩි්, වි ශේෂ ්න් මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
ම ත්ත්ව උබුබව ගන ගි් කොඩි් ාපසු වමත්රීපවප සිරි බේන
මැතිඥතුමව උබුබව ගන, දැන් ම්ක ජ්වතිඥක බ විජ්වතිඥක බප ේග
දකක් අතන බටනක් ් කි්න තැනට ්තුමව පඝු වපව
තිඥ බනවව.
අද අය කාව කනන් න් තවනවපතිඥ බේව් යළිබඳවයි.
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ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

ුබතුමවට පැබී ඇතිඥ කවප් අවබවනයි, ගරු මන්ත්රීතුමව.

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අාරමසේන ාහතා

(மாண்புமிகு துஷார இந்துனில் அமரஜசன)

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena)
බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

බො ොම බුතුතිඥයි. ඊළඟට, ගරු නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමව.
ුබතුමවට විනවඩි 15ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. ).18]

ගරු නාාල් රාජපක්ෂ ාහතා

(மாண்புமிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , වි ශේෂ ්න්ම තවනවපතිඥ
බේව්
ව තවනවපතිඥ වනරබවද යළිබඳවයි අද ම් විවවද්
පැවැත් වන් න්. ම් විවවද දී බො
ද නක් විවි අද බු
්දිරිපත් කළව. ්ස්දී ාණ්ඩුව පැත් තන් අපට අ න්නට පැල් ණ්,
තමන් නම ේශපවපන රතිඥපත්තිඥ, තමන් නම නව්ක්න් විසින්
ගල පු රතිඥපත්තිඥ වි ේරන් කනන තත්ත්ව්ක්. තවනවපතිඥ බේව්,
තවනවපතිඥ වනරබවද යළිබඳ කාව කිරී ම්දී ගරු ල  ් ජ්ය කවනක
බභවපතිඥතුමල , අය රාම ්න්ම අව වන් ්ොමු කළ යුත් ත්
න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් ගැනයි. වර්තමවන ාණ්ඩුවට දැන් වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්ක් තිඥ බනවවද? කි්න රශුන් අය සි්ලු දනවටම
පැන නඟින ගැටලුවක්. මට මතකයි ගරු ම්ගප බමනමේන මැතිඥතුමව
වි ේශ අමවතයවන්ව විකර්ට සිිය කවප
්තුමව ම් ගරු බභවව
තුළම රකවශ කළව, අය නොබැින වි ේශ රතිඥපත්තිඥ ්න් ත් වි්
යුතුයි කි්පව. එක ්තුමව න විශුවවබ්ද, නැත්නම් ්ක්බත්
ජ්වතිඥක පක්ෂ
වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ද කි්න්න මම දන් න් නැ ැ.
්තුමව ම් පවර්ලි ම්න්තු ේදී ්වැල  කාවවක් කළව. එ ්ක්කම
්තුමව කිේවව, බම න නටව.ඒ ්ක්ක අය බැිනපව ්න්න ඕනෑ
කි්පව. ැබැයි, ම් ාණ්ඩුව කවපවනුරූපව ම් න ට් වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්ට
කතනම් උනන්දුවක්, උත්බව ්ක් දැක්වූවවද
කිේ වොතිඥන් පසු කවීයනව තවත් වි ේශ ඇමතිඥවරු ද ද නක් පත්
වුණව. දැන් නොබැින වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් අනුගමන් කනනවවද,
නැේද කි්න ්ක යළිබඳව අපට කි්න්න ද්ක් නැ ැ.
රාම ්න්ම එ ගැටලුවට මතුමන්පව විසින්ම යළිතුනක් පබව දි්
යුතුයි කි්පව අය විශුවවබ කනනවව. මොකද, තමන් න ාණ්ඩු ේ
තවනවපතිඥවරු ක්රි්වත්මක කනන් න් තමන් න වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්.
නැත්නම්, න ට් -ශ්රී පව්කික- වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්.
පක
ඕනෑම නටකට වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් තිඥ බනවව.
අ ේ අබ.ඒවවසි නට වන ්න්දි්වව ගත්තත් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක්
තිඥ බනවව. ම්න්දි්වනු වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ම, මඇ මරිකවනු වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්ම, මයු න පී් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ම ාදී වශ ්න් ්ක ්ක
නටව.ඒවපට වි ේශ රතිඥපත්තිඥ තිඥ බනවව. ැබැයි, අ ේ න ට්
ජ්වතිඥක වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් වනුවට, බො
අවබුාවවප පත්
වන ඇමතිඥවන්ව
ේශපවපන පක්ෂ් ල  ් ජ්න් කනන
වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් අනුගමන් කනන බව තමයි අපට දකින්නට
පැ බන් න්. දැන් ම් ගරු බභව ේදී අද බු රකවශ කළ ්ක්බත්
ජ්වතිඥක පක්ෂ
අ ේබ
දන ඇමතිඥවරු, මන්ත්රීවරු කිේවව, යුද
අපනව ගැන; යුද අපනව අකරකනණ ගැන. ම්වවයින් අ ේ න ට්
නණ විරු ව
ේනව ගන පොකු ජ්්ග්ර ණ්ක් අපට පබන්න
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පුළුවන් වුණව කි්පව කිේවව. ැබැයි අද ු් නණ විරු ව ේනව
ගන්න කාව කනන අ්ම තමයි යුේ
අවබවන බම් වන කොට
ජ්වතයන්තන්ට ගිස්.ඒපව මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ජ්නවකරපතිඥතුමව න
ාණ්ඩුව යුද අපනව කනනවව් කි්ව කිේ ේ. එ අ්ට අද එක
අමතක වපව තිඥ බනවව. අද ු්, ම් න ට් නණ විරුවව යුද
අපනව අකරකනණ ්න් ේන ගත්තව කි්න අ්ම තමයි, අන
 එ බේන් කුමවන්ව කි්ව ක නක් ගනැ.ඒපව, ඇ මරිකවවත්
්ක්ක ්කතු වපව එකවබේ ව රකවශ්ක් ක ළේ, ම් න ට් යුද
අපනව
වපව තිඥ බනවව. එ යළිබඳව පරීක්ෂණ්ක් පවත්වන්න
ඕනෑ කි්පව. ු් කි්න අ්ම තමයි ප ක
නො ්කුත්
නවළිකවවපට විබුතන දීපව, වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් ක බේ වතත්
තමන් න ේශපවපන නයව් ක්රි්වත්මක කන ගන්න අවශය වැඩ
යළි වළ ්දව ක්රි්වත්මක ක ළේ. ැබැයි, අද ම් උත්තරීතන
බභව ේදී පොකු ාඩම්බන්කින් ුවුන් කි්නවව, නණ විරුවන්ව
ේනව ගන්න ැකි වුණව කි්පව. ැබැයි එ ාඩම්බන ්න්ම
කි්න් න්, තමන්ම ගිස්.ඒපව කි්පු ක්ළම ගැනයි. තමන්ම නණ
විරුවන් පවවව දීපව, තමන් විසින්ම නට පවවව දීපව අද කි්නවව,
නට ේන ගන්න වි ශේෂ මැදි ත් මේමක් සිේ කළව කි්පව.
එ විතනක් නො වයි. තවනවපතිඥ බේව
පත්මේම් ගැන
බපන්න. මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ජ්නවකරපතිඥතුමව න ාණ්ඩුව කවප
දුන් පත්මේම් යළිබඳව ුබතුමන්පව දැඩි පබ වි ේරන් කළව.
ැබැයි, තමුන්නවන් බේපව බප්ට ්න කොට මොකක්ද දීපු
පො නොන්දුව? තවනවපතිඥ බේව ්න් ් වට තවනවපතිඥවරු පත්
කනන් න් නැ ැ කි්පව. දැන් ුබතුමන්පව එකද ක්රි්වත්මක
ක ළේ? ්දව මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ජ්නවකරපතිඥතුමව න ාණ්ඩු ේ පසුගි් ාණ්ඩු ේ- තවනවපතිඥවරු ගැන වි ේරන් කනමින්,
ුබතුමන්පව බප්ට ාවවම ්් වනබු කනනවව් කිේවව. එකයි
වි ශේෂ කවනණ්. ්් වනබු කනනවව් කි්පව බප්ට ඇවි.ඒපව,
තමුන්නවන් බේපව විසින්ම පත් කනපු අ් යළිබඳව අද
තමුන්නවන් බේපවම වි ේරන් කනනවව.
දැන්, න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් තිඥ බනවව නම්, ුබ
අනුගමන් කනන් න් ජ්වතිඥක වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් නම්, එ වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්
ු ේ
ාණ්ඩු ේ
රතිඥපත්තිඥ්
නම්
ුබ
තමුන්නවන් බේපව ම් උත්තරීතන බභවව තුළ ුබ කළ පත්මේම්
ගැන වි ේරනවත්මකව කාව කනන්නට අවශය නැ ැ. ුබට
පුළුවන් කණ්ඩව්ම් රැබුමේම්වපදී, -මම දන් න් නැ ැ ්ක්බත්
ජ්වතිඥක පක්ෂ
් ම ේව.ඒ තිඥ බනවවද කි්පව- එවව බවකච්ඡව
කනන්නට පුළුවන්. ්දව මැතිඥවනණ කවප
ුබ දීපු පො නොන්දු,
මැතිඥවනණ ේදිකවවපට පමණක් සීමව වුණු පො නොන්දු වන්න
පුළුවන්. එක තමයි ැම කවනණ්ක් බම්බන් ්න්ම ුබ
තමුන්නවන් බේපව දීපු පො නොන්දුවප තිඥ බන් න්. ම් වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ් පමණක් නො වයි ුබ දීපු සි්ලුම පො නොන්දු බ
රතිඥපත්තිඥ බම්පූර්ණ ්න් මැතිඥවනණ් ්පක්ක කන ගත්ත එවව.
ැබැයි, එ ්කක්වත් ක්රි්වත්මක වු ණ් නැ ැ. ැබැයි, අද ුබ
විසින් ්් වි ේරන් කනනවව. අද ුබ විසින් කනන ු්
වි ේරන් පසුගි් ුක් ත බර් 2) වල  දව එ වනබ වු ණ්
නැත්නම් අද ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ කනවවිද කි්න රශුන්
ුබතුමන්පව, ුබතුමන්පව ගන්ම අබව ගන්න.
ුබතුමන්පව දැන් දින පණබු ගණනක් ගැන කාව කනනවව.
ුබතුමන්පව කි්න විකර්ට
ම් න ට් ාර්ිකක් වැියපව
තිඥ බන් න් ම් දවබු පණබු ගණන තුළ; වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්
වැියපව තිඥ බන් න් ම් කි්න දවබු පණබු ගණන තුළ; බ්රවනක
වයවපවන් වැියපව තිඥ බන් න් ම් කි්න දවබු පණබු ගණන තුළ;
රුය්ප අවරමවණ් වපව තිඥ බන් න් ම් කි්න දවබු පණබු
ගණන තුළ; ාර්ිකක් දුර්වප වපව තිඥ බන් න් ම් කි්න දවබු
පණබු ගණන තුළ. ුබතුමන්පව දැන් ් ම න් කි්න් න්. ම්
දවබු පණබු ගණ න් සිදුමේම වු ණ් නැත්නම් ුබතුමන්පව අද ම්
උත්තරීතන බභවව තුළ ුබතුමන්පව කළ පත්මේම් ගැන වි ේරන්
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ ම තව]

කනයිද, අද ්ඳන් රි්ටම වබන 4කට කලින් ුබතුමන්පව විසින්
ගත්ත ේශපවපන තීන්දු ුබතුමන්පව විසින්ම අද වි ේරන්
කනයිද කි්න රශුන් ුබතුමන්පව විසින්ම අබව ගත යුතු
රශුන්ක්.
අද න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් කඩව ගන වැියපව තිඥ බනවව. එක
ුබ අප කවුරුත් යළිගන්නට ඕනෑ කවනණ්ක්. ඇයි? ාණ්ඩුවට
වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක් නැ ැ. ජ්වතිඥක වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් ේශපවපන
රතිඥපත්තිඥ්ක් බවට පරිවර්තන් කන ගන ්න් න්. අද ුබ කාව
කනන වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්  එ දක් ේශපවපල ක වශ ්න් ගන්නව වූ
වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ක්.
මොකද, ුබතුමන්පව ඇමතිඥවරු පත්
කනන් න් පෞේගලික අනමුණු ්ටු කන ගන්නට. නීතිඥ් ව බවම්
විෂ් භවන ඇමතිඥවන්ව න කර්තවය මොකක්ද? නීතිඥ් ව බවම්
විෂ් භවන ඇමතිඥවන්ව ගන් ුබතුමන්පව - ම් පසු
පළ
මන්ත්රීතුමන්පව- අ න රශුන්
මොකක්ද? ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ
පසු පළ මන්ත්රීතුමන්පව ්න්නවව න්. ුබතුමන්පව
අ න් න්, අන්ව ස් ර් දැම් ම් නැත් ත් ඇයි, අ වපවට නඩු
දැම් ම් නැත් ත් ඇයි? කි්පවයි. ුබතුමන්පව න අකරකනණ
ඇමතිඥවන්ව ගන් ුබතුමන්පව අ න රශුන් මොකක්ද? ැබැයි,
ුබතුමන්පව කිසි ක නක් කි්නවවද, පවතවප් ස්බ ුබවපව;
ජීවිත නැතිඥ වනවව කි්පව? එ ගැන ුබතුමන්පව කාව කනනවවද?
ුබතුමන්පව පත් කළ නීතිඥ් ව බවම් විෂ් භවන ඇමතිඥවන්වට
ුබතුමන්පව වගකීම දීපව තිඥ බනවවද ම් න ට් ජ්නතවව න ජීවිත
ානක්ෂව කනන්නට? නැ ැ. අඩුම ගණ න් ුබතුමන්පව පක්ෂ්ක්
විකර්ට, ාණ්ඩුවක් විකර්ට එ යළිබඳව වන මැදි ත්මේමක්වත් අද
අපට දකින්නට නැ ැ.
පසුගි් දිනක කුඩවවැ.ඒප වනව
සිදුමේමක් වුණව. ්ස්දී රවමන
නමැතිඥ, ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ බේව් කළ බ
දන්කු නත්
ජීවිත් නැතිඥ වුණව. කුඩවවැ.ඒප වනව දී තන ද නකුව වඩි
තිඥ්පව මැරුවව. ඊ
වබු වන කොට කොළඹ තව තැනක
වතන්ක් කනපව. ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල ,
තවනවපතිඥවරුන්ට වනරබවද දන්න පුළුවන්; ල ද බේ ්න්න
වනරබවද දන්න පුළුවන්; වව න දන්න පුළුවන්; තීරු බදු අයින්
කනන්නට පුළුවන්. එවව ුක් කොම
රි.
ැබැයි,
ම්
තවනවපතිඥවරුන් න ජීවිතවපට කවුද වග කි්න් න්?
ම්
ල ප වරින් න ජීවිතවපට කවුද වග කි්න් න්? ගමකට ඇවි.ඒපව,
වනව්කට ඇවි.ඒපව
තන
ද නකු මනපව, අට
ද නකු
්බුයරිතව .ඒ ්වන්න තනමට වඩි තිඥ්පව පැනපව ්න්න පුළුවන්
නම්, කොළඹට ඇවි.ඒපව ගදනක් අබුබට ගිස්න් වඩි තිඥ්පව
්න්න පුළුවන් නම්, බන් නවගවන බබු ්ක
නබු කනපව
බන් නවගවන බබු ් ක් සිිය අට ද නකුව මනපව ්න්න පුළුවන්
නම් මොකක්ද තත්ත්ව්? ්ක පැත්තකින් න ට් වි ව්ක
ජ්නවකරපතිඥවන්ව වතන් කනන්නට කුමන්ත්රණ්ක් තිඥ බනවව
කි්පව පැමිණි.ඒපක් තිඥ බනවව. අද එ පැමිණි.ඒප යළිබඳ
පරීක්ෂණවප තත්ත්ව් මොකක්ද? අද විත්තිඥකරු වනුවට
පැමිණිලිකරු ගැන බෝනවව. අද බෝන් න් පැමිණිලිකරු න
පසුබිම ගැන; පැමිණි.ඒ .ඒ තිඥ බන අභයන්තන් නො වයි.
පට ගැළ පනවව නම් ්තැල න් ් වට පරීක්ෂණ් ්බුබන වට
අන ගන ්නවව මිබ පැමිණිලිකරු ගැන පරීක්ෂණ කිරී මන් ෙපක්
තිඥ බනවවද?
අකරකනණ්ට ාවවම, පැමිණිලිකරු ගැන පරීක්ෂණ් කනන්න
විත්තිඥ්ට භවන දන්න. ැබැයි අද ම් න ට් එ බම්පූර්ණ ක්රම ේද්
කඩව ගන වැියපව තිඥ බනවව.
ුබතුමන්පව අද ග නන ම් ල  ් ග තුළින් බම න
තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට, ් ම නැත්නම් බම න
වි ේශ
තවනවපතිඥවරුන්ට, ල ප වරින්ට වනරබවද දන්න කටයුතු කන
තිඥ බනවව. එ වනරබවද දීම යළිබඳ රශුන්ක් නො වයි මතැන
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තිඥ බන් න්. ැබැයි, ම් ්න කණ්ඩව්ම් අ ේ නටට ඇවි.ඒපව
මොකක්ද කනන් න්? ුවුන් මොන ාකවන ්න්ද අ ේ න ට්
ැසි නන් න්? ් ම නැත්නම් ම් නටට ඇවි.ඒපව මොකක්ද
ුවුන් කනන නවජ්කවරි්? ්්ග්රීසි උගන්වන්න යට නියන් ාවවට
කමක් නැ ැ, වනරබවද ්ක්ක. ැබැයි, ුවුන් ඇවි.ඒපව මොකක්ද
ම් න ට් කනන් න් කි්න ්ක යළිබඳව පසු විපනමක් කනන්න;
බ දසි කනන්න;
බෝව බපන්න. එ බම්බන් ්න්
තමුන්නවන් බේපවට බැපැබුමක් තිඥ බනවවද, නැේද කි්න රශුන්
අපට පැන නැ ඟනවව. මතැන ගැටලුව තිඥ බන් න් තවනවපතිඥ
බබඳතව ගැන නො වයි. ගැටලුව තිඥ බන් න් අ ේ න ට් එ
යළිබඳව තිඥ බන ක්රම ේද් ගැනයි. තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට
ේශපවපන පත්මේම් කනනවව. එක ැම ාණ්ඩුවක්ම කනපව
තිඥ බනවව. ුබතුමන්පව න ාණ්ඩුවත් එක කනපව තිඥ බනවව.
තවනවපතිඥ බේව්ට වි ේශ අමවතයව්ශ ්න් ්නවව. එක ැම
ාණ්ඩුවකින්ම වන ද්ක්. ැබැයි ම් තවනවපතිඥ බේව්ට ්න
අ්ට, අ ේ නට ල  ් ජ්න් කනන්න වනත් නටකට ්න අ්ට
ුබතුමන්පව දන පු එණුව මොකක්ද? ුවුන්ට දන වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ් මොකක්ද? ජ්වතයන්තන බබඳතව ගැන අ යවපන්ක්
පබපු, ප ක් යළිබඳ අව බ ්ක් තිඥ බන විශුවවිදයවප
ශිෂය්න් වි ේශ අමවතයව්ශ්ට ග නන්න අපට ක්රම ේද්ක්
තිඥ බනවවද? ් ම නැත්නම් තවවකවලිකව වැඩ කනන්න පුළුවන්
-internship- ක්රම්ක්, ්ම්කිසි වැඩ යළි වළක් ල ර්මවණ් කනපව,
එ තුළින් පැ ැදිලි මනබක් ්ක්ක අනවගතවවදීව න ට් ජ්වතිඥක
වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්ට ගරු කනන්න පුළුවන්, ජ්වතිඥක වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ් විශුවවබ කනන්න පුළුවන් කණ්ඩව්මක් තවනවපතිඥ
කවර්්වපවපට පත්කනන්න පුළුවන් ක්රම ේද්ක් අපට
තිඥ බනවවද? මව ස්තන ැිය්ට නජ්්ක් විකර්ට ුබතුමන්පව ම්
සි්.ඒපටම ්ම්කිසි ක්රි්වමවර්ග්ක් ගත යුතුයි කි්පව අය දැඩි බේ
විශුවවබ කනනවව. ුබතුමන්පව න තවනවපතිඥ
බේව්ත්,
ුබතුමන්පව වව න, පවර්ලි ම්න්තු ේ ්න්න මන්ත්රීවරුන් වව න
පසුගි් ාණ්ඩු ේ වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් වි ේරන් කන-කන ්න්න
ගි ්ොත්, පසුගි් ාණ්ඩුව කනපු ේව.ඒ, කි්පු ේව.ඒ යළිබඳව
වි ේරන් කන-කන ්න්න ගි ්ොත් ්යින් ෙපක් වන් න් නැ ැ.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , අවබවන වශ ්න් මව
ම් කවනණ් කි්න්න ඕනෑ. අ ේ න ට් වි ේශ තවනවපතිඥ
කවර්්වප තිඥ බනවව; නො ්ක් ා්තන තිඥ බනවව. ම්වවට
වනරබවද දනවව. ැබැයි ුවුන් න ක්රි්ව කපවප්, ුවුන් ම් න ට්
මොනවවද කනන් න්, ුවුන් සිවි.ඒ ජ්න බමවජ්්ත් ්ක්ක
ැසි නන් න් කො ොමද, ්දි නදව ජීවිතවපට ුවුන් බපපෑම්
කනන් න්
කො ොමද බ
එවව
යටුපබ ්ිය අනමුණු
තිඥ බනවවද, නැේද කි්න ්ක -්ිය අනමුණු තිඥ බනවව් කි්න
්ක නො වයි- යළිබඳවත් ්ම් අව බ ්කින් තමුන්නවන් බේපව
සිිය් යුතුයි කි්පව මව විශුවවබ කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Anura Sidney Jayarathne.

ුබතුමවට විනවඩි 8ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. ).)2]

ගරු අනුර සිඩ්නි ජයරත්න ාහතා

(மாண்புமிகு அனுர சிட்னி ேயரத்ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , අද ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ
විවවද්ට ගැ නන් න් තවනවපතිඥ වනරබවද පනත ්ට ත් ග නන
ල  ් ග යළිබඳවයි. වි ශේෂ ්න්ම අය දැකපු ද්ක් තමයි,
පසුගි් කවප
අ ේ තවනවපතිඥවරුන්ට ප සුකම් පබව දීමත්,
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තවනවපතිඥ වනරබවද ානක්ෂව කිරීමත්. එ වව නම, නවජ්ය
තවන්්රිකභවව්ක්, ගෞනව්ක් එ තවනවපතිඥවන්කුට ස්මි වනවව.
යට නියන් අ ේ නටට පැමිණි තවනවපතිඥවන්කුටත්, අ ේ නියන් යට
නටට ්න තවනවපතිඥවන්කුටත් විශවප ගෞනව්ක්, යළිගැනීමක්
තිඥ බනවව. එ ල බව, එ තනතුරුවපට පත්වන පුේගප්න් එ
ගෞනව් ානක්ෂව කන ගත යුතුව තිඥ බනවව.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , වි ශේෂ ්න්ම පසුගි්
කවප
අ ේ නටට වැදගත් වන බම න නටව.ඒවපට පත්කනපු
තවනවපතිඥවරුන් න ක්රි්ව කපවප් අය දැක්කව. පසුගි් කවප
ඇ මරිකවව ල  ් ජ්න් කනපු ජ්වලි් වික්රමසූරි් කි්න
තවනවපතිඥවන්ව බම්බන් ්න් අදත් අකරකනණ
නඩුවක් විභවග
වනවව.
අ ේ න ට් මුද.ඒ උප ් ගි කන ගන විශවප ව්රවවක් කනපව
අ ේ නටට ්න් න් නැතිඥව සිියන ල බව, ම් වන විට ජ්වතයන්තන
පොීයසි ්න් පවව ජ්වලි් වික්රමසූරි් අත්අඩ්ගුවට ගැනීමට නතු
ල  ේදන ල කුත් කන තිඥ බන බව අය දන්නවව. අද විපක්ෂ
සිියන අ ේ ගරු මන්ත්රීතුමන්පව ම්වව අමතක කනපව, ම්වව
බො ොම පඝු කනපව තමයි කාව කනන් න්. මම අද
්තුමන්පව න කාවවපට ඇ එම්කන් දුන්නව. ජ්වලි් වික්රමසූරි්
කි්න් න් බො ොම ගෞනවනී් විකර්ට අ ේ නටට නවජ්ය
තවන්්රික බම්බන් තව ඇතිඥ කන ගත ැකි
පක
තිඥ බන
බො ොම වැදගත් නටක ස්ටපු නවජ්ය තවන්්රික ්ක්. ්ත කොට, එ
නවජ්ය තවන්්රික්ව කවුද? එ නවජ්ය තවන්්රික්ව තවනවපතිඥ බේව
ක නක්ද? නැ ැ ු එ තවනවපතිඥ බේව
ක නක් නො වයි.
ම් න ට් රභු  පවුපකට, වැදගත් පවුපකට තිඥ බන ාවතිඥකමක්
බම්බන් කන ගන තමයි ු එ ්ම තනතුනට පත් ක ළේ. නමුත් ු එ
මොකක්ද ක ළේ? ු එ අ ේ න ට් ගෞනව් ානක්ෂව ක ළේ නැ ැ.
ු එ අ ේ න ට් මුද.ඒ උප ් ගි කන ගන විශවප ව්රවවක් කනපව
අ ේ න ට් නම කැත කළව. ්පමණක් නො වයි. ු එ අ ේ න ට්
මුද.ඒවපට පොකු ව්රවවක් කනපව දැන් ැ්ගිපව ්න්නවව.
රුසි්ව ේ ස්ටපු තවනවපතිඥවන්වට -උද්්ග මේනතු්ගට- අදත්
ප්කවවට ්න්න බැ ැ. එ උද්්ග මේනතු්ග කි්න නවජ්ය තවන්්රික
ල ප වරි්වත්
ම් න ට් රභු  පවුපක
ක නක්.
ත් නන
භවෂව වන් කිේ වොත් ු එ අ ේ න ට් ස්ටපු ජ්නවකරපතිඥතුමව න
ාතිඥ ්ක්. ු එටත් අද ම් නටට ්න්න බැ ැ. ු එ මොකක්ද
ක ළේ? ු එ රුසි්වවට ගිස්න් අවි ායු ගනු දනු කනපව, එවවට
අ එ වපව ව්රවකන ්ක් වපව ්න් න්. එ විතනක් නො වයි.
අ ත් පත්තු වන
ොනකම් කනපව, ව්රව කනපව තිඥ බන ම්
පුේගප්ව අ ේ ස්ටපු ජ්නවකරපතිඥතුමව ජ්පවන්ට ගි් වපව ේ
්තුමව ්ක්ක ්කට ප්රි් බම්භවෂණවපට වවඩි වපව ස්ිය්ව. අඩු
වශ ්න් ස්ටපු ජ්නවකරපතිඥතුමවට තිඥල්ණව
ම් වව න
ව්රවකවන ්ක්,
ො නක් ්ක්ක ්ක ම්බ්ට වවඩි නොමේ ්න්න.
ැබැයි, ් ම වු ණ් නැ ැ. තවනවපතිඥ බේව්ට නොගැළ පන එ
වව න ල ප වරින් පසුගි් කවප
ස්ිය්ව.
පසුගි් ාණ්ඩුව, ් ම නැත්නම් පසුගි් කවප
කනපු
ේව.ඒ මතක් කනන්න ්පව කි්පව තමුන්නවන් බේපව කිේවත්, ඇයි
අය එවව මතක් නොකනන් න් ? අය එවව මතක් කනන්න ඕනෑ.
අය පසුගි් කවප ත් ්වැල  ේව.ඒ දැක්කව. අ ේ කවප
පත්
කනපු ්වැල  තවනවපතිඥවන ්කුත් අය දැක්කව. එ තමයි එ.්බු.පී.
ලි්න න කි්න පුේගප්ව. එ පුේගප්ව ගැන පොකු වි ේරන්ක්
තිඥල්ණව. එකත් අය යළිගන්න ඕනෑ. එ.්බු.පී. ලි්න න කි්න් න්
බිබුනබුකවන ්ක්. එ.්බු.පී. ලි්න න කි්න් න් ම් නටත් ්ක්ක
පොකු ගනු දනු කනන,
ොඳ ව ළඳ බම්බන් කම් තිඥ බන
නටක තවනවපතිඥවන ්ක්. කටවර් කි්න න ට් අ ේ න ට්
රමික්න් විශවප යරිබක් ්න්නවව. අ ේ අ් ද බු ගණනක්
ගිස්.ඒපව එ න ට් වැඩ කනනවව. එ නට අ ේ නටත් ්ක්ක ෘුන
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බම්බන් කම් තිඥ බනවව. අය කටවර් කි්න නටත් ්ක්ක ගනු දනු
කනනවව. ැබැයි, කටවර් කි්න න ට් බේව් කනන අ් න අඩු
පවඩුකම් බෝව බැීයමට, එ රමික්න් ගැන බෝව බැීයමට ම්
අ් කටයුතු කළවද? නැ ැ. අ ේ න ටන් කටවර් කි්න නටට ගිස්න්
ජීවත් වන අ් න දූදරුවන් වනු වන් ඇතිඥ කනපව තිඥල්ණු
පවබප ම් පුේගප්ව අයිතිඥකන ගන බිබුනබු කනන්න පටන්
ගත්තව. ්්ව එ කන් මුද.ඒ
ෝන්න පටන් ගත්තව. අය එ ගැන
ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ විවවද්ක් පවව කළව. ැබැයි, එ පත්මේම
කනපු අ් ඊට විරුේ ව කටයුතු ක ළේ නැ ැ. ්වැල  ේව.ඒ සිේ
වුණව.
ගරු නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමව කුඩවවැ.ඒප ධීවන වනව දී
සිදුවුණු වතන් ගැන ම් ගරු බභව ේ කාව කළව. දැන් නීතිඥ් ව
බවම් ඇමතිඥතුමව කවුද? පසුගි් ුක් ත බර් මබ 2)වැල  දි නන්
පසුව නීතිඥ් ව බවම් ගැන ්ක්බත් ජ්වතිඥක පනමුණු ාණ්ඩුවට
වගකීමක් නැ ැ. පසුගි් ුක් ත බර් මබ 2)වැල  දින සිට නීතිඥ්
ව බවම් යළිබඳ
විෂ්් අතට ගත් ත්
ම් න ට්
ජ්නවකරපතිඥතුමවයි. ්ත කොට ම් වතන ගැන බෝන්න ඕනෑ ම්
න ට් ජ්නවකරපතිඥතුමවයි. ්තුමව තමයි ඇමතිඥවන්ව; ්තුමව ්ට ත්
තමයි ම් අමවතයව්ශ් තිඥ බන් න්. එ ජ්නවකරපතිඥතුමව ්ක්ක
තමයි නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමන්පව දැන් ම් මඩී.ඒම දමව ගන
්න් න්.
ඊ
පැවතිඥ
්තුමන්පව න
කණ්ඩව්ම්
රැබුමේමට
ජ්නවකරපතිඥතුමව ඇවි.ඒපව වවඩි වුණව. ජ්නවකරපතිඥතුමවත්, ්ම
කණ්ඩව්මත් දැන් උත්බව කනනවව, අපව අප සුතවවට පත්
කනන්න. නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමව මැරිපව ්පදුණව වව න දැන්
කි්නවව, කුඩවවැ.ඒ .ඒ
වතන්ක් වුණව, එ
වතන
අපනව කවන ්
ෝන් න් නැ ැ කි්පව. පවර්ලි ම්න්තු ේ
බේවක්කු වතන් වුණව. අප එ ගැන කනගවටුව රකවශ
කනනවව. ැබැයි, අද නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමව ක.ඒපනව
කනන්න ඕනෑ එ කවප
සුදු වෑන්වලින් අන ගන ගිස්.ඒපව
වතන් කනපු එවව ගැන. කවුද එවව ගැන
ෝන් න්? එ
කවප
කොච්රන අතුරුද න් වුණවද? එ කවප
කොච්රන
මැරුණවද?
නවම.ඒ
නවජ්පක්ෂ
මන්ත්රීතුමවට
අමතකයි,
බන් නවගවන
ස්ටපු රැඳවි්න්ට වඩි තිඥ්පව මනපව දමපු සිේකර්
ගැන. ්ත කොට ම් න ට් නීතිඥ් ව බවම් භවනව ස්ිය
කවුද?
බන් නවගවන රැඳවි්න් මනව දමන කොට, නතුපබුවප මිල සුන් මනව
දමන කොට, එ ල  ් ග දන කොට ම් න ට් නීතිඥ් ව බවම්
භවනව ස්ිය
කවුද? මතුමන්පව ්ක පවනටම මැරිපව ්පදුණව
වව න අද ම් බභවවට ඇවි.ඒපව විවි රකවශ කනනවව. පසුගි්
කවප
නවජ්ය තවන්්රික බේව
්දුණු
ොඳ තවනවපතිඥවරු
ම් න ට් සිිය බව මම යළිගන්නවව. ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ ස්ටපු
පළමු වල  ම .ඒකම්තුමි්, ුබුට්රි්ව ේ තවනවපතිඥවරි් විකර්ට
පසුගි් කවප
කටයුතු කළව. ්තුමි්
ොඳ නමක් දිනව ගන
සිිය ක නක්.
නමුත්
බො ොම සුළු කවනණ්කට ්ම
තවනවපතිඥවරි් නැවත මනටට කැ ඳේවව. ්ම තවනවපතිඥවරි්ට
පබව දුන් දුනකාන ඇමතුමකට ්තුමි් බවන් දුන් න් නැ ැයි
කි්පව තවනවපතිඥවරි් විතනක් නො වයි, තවනවපතිඥ කවර්්වප
වැඩ කනපු සි්ලු දනව ාපසු ප්කවවට කැ ඳේවව. එ විකර්ට
බම න වපවවට තමන් න පෞේගලික ක න්තන යරිමබව
ගැනී ම් අනමුණින් කටයුතු කනනවව නම්, එකත් වැරැදියි.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , නවජ්ය තවන්්රික බේව්
බඳ ව ්ොදවන අ් ම් න ට් ගෞනව් ානක්ෂව වන පරිදි
කටයුතු කනන්න ඕනෑ කි්න ්කයි මම කි්න් න්. එ, එ නටවප
තවනවපතිඥවරුන් වශ ්න් ්න අ්ට දන ගෞනව් යළිබඳව අය
දන්නවව. අ ේ නටට එ අ් ්න කොට අ ේ න ට්දී එ අ්ට දන
ගෞනව් යළිබඳවත් අය දන්නවව. ්ත කොට ම් තනතුනට
පත් වන පුේගප්න්ට ්ම දපැත් ත්ම ගෞනව් ානක්ෂව
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කිරී ම් වගකීම තිඥ බනවව. ්ක පැත්තකින්
නො වයි,
දපැත්තකින්ම එ වගකීම ්ෂුට කළ යුතු වනවව. එ වව නම ්ම
ගෞනවනී් පුේගප්න්ට ්ම් වනරබවදත් දි් යුතුයි. එ ගො.ඒපන්
තමයි නටව.ඒ අතන වි ේශ බම්බන් කම් ඇතිඥ කනන් න්. අ ේ
න ට් වි ේශගත රමික්න් සිියන මැද පනදිග වව න නටවලින්
බම න වපවවට ඇ න අ ඳ නව ගැන අය දන්නවව. බම න අ්
දුනකාන ඇමතුම් දීපව අපට කි්නවව, මන්ත්රීතුමව, අය මන්න
ම් වව න තැනක ්න් න්; අය ම් වව න කඳවුනක ්න් න්. අය
තවනවපතිඥ කවර්්වප්ට ්නවව. අ ේ තවනවපතිඥ ල ප වරින් අය ගැන
බපන් න් නැ ැ. එ ගො.ඒපන් අපට බැණපව ්ළවනවව. එ
ගො.ඒපන් අපට දොබු කි්නවව කි්පව. අ ේ නියන් ගිස්.ඒපව
වි ේශ නටවප බේව් කනන අ්ට ්ම් රශුන්ක් වු ණොත් එ
රශුනවපට මු එණ දී ම් වගකීම ම් නවජ්ය තවන්්රික් බේව
් දන අ්ට තිඥ බනවව. කවුරු පත් කළත්, මොන ාණ්ඩු වන්
පත් කළත්, තවනවපතිඥ වනරබවද විිනන ම් නවජ්ය තවන්්රික බේව
් දන්නන් එ අ් න රශුන යළිබඳව බෝව බැීයම ුවුන් න
වගකීමක් විකර්ටයි මම දකින් න්.
ම් අ්ට තවනවපතිඥ වනරබවද
පබව
දනවව වව නම,
ම් නවජ්ය තවන්්රික්
බේව
් දන්නන් ්ම තනතු ර් ගෞනව් ානක්ෂව වන විකර්ටත්
කටයුතු කළ යුතුව තිඥ බනවව.
මට කාව කිරීමට ල ්මිතව තිඥබූ කවප් අවබන් මේ තිඥ බන ල බව
මට අවබුාවව පබව දීම යළිබඳව ුබතුමවට බුතුතිඥවන්ත වමින්
ම න කාවව අවබන් කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

බො

ොම බුතුතිඥයි ගරු මන්ත්රීතුමව.

அடுத்து,
சகௌரவ
ஞானமுத்து
உங்களுக்கு 20 நிமிடங்கள் உள்ளன.

ஸ்ரீஜநசன்

அவர்கள்!

[பி.ப. 3.42]

ගරු ාානමුත්තු ශ්රීමන්සන් ාහතා

(மாண்புமிகு ஞானமுத்து ஸ்ரீஜநசன்)

(The Hon. Gnanamuthu Srineshan)

சகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கஜள, இன்று
இராேதந்திர சிறப்புாிமமகள் சட்டத்தின்கீழான கட்டமளகள்
சம்பந்தமான விவாதம் நமடசபற்றுக்சகாண்டிருக்கின்றது. இது
பற்றிப் ஜபசுவதற்கு முன், நான் இங்கு சற்று முன்னர் ஜபசிய
சகௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டக்ளஸ் ஜதவானந்தா அவர்கள்
கூறியசதாரு விடயம் சதாடர்பிைான ஒரு சதளிவுபடுத்தமைச்
சசய்ய ஜவண்டிய நிமையில் இருக்கின்ஜறன். அண்மமயில்
பத்திாிமகயில்
சவளிவந்த
ஒரு
சசய்திமய
ஆதாரமாக
மவத்துக்சகாண்டு சகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் அதமன இந்தச்
சமபயில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
கடந்த 04.01.2019 அன்று சசம்பியன்பற்று பிரஜதசத்தில்
அமமந்துள்ள பாடசாமை மவபவசமான்றில் பிரதம அதிதியாகக்
கைந்துசகாள்வதற்கான
அமழப்பு
சகௌரவ
பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த
அமழப்மபயடுத்து அவர் அங்கு சசல்வதற்கு ஆயத்தமாக
இருந்தார். அதற்கு முன்தினமான 03.01.2019 அன்று அங்கு
சந்ஜதகத்திற்கிடமான விதத்தில் ஒரு வாகனம் அங்குமிங்குமாகப்
பயணம் சசய்துசகாண்டிருந்தமத அங்கிருந்த இமளஞர்கள்
அவதானித்திருக்கிறார்கள். அந்தப் பிரஜதசங்களில் இப்படியான
நிமைமமகள் கடந்த காைங்களில் நமடசபற்றுள்ளன. அங்கு
Grease man ஜபான்றவர்கள்கூட இவ்வாறான நடமாட்டங்கமளச்

52

சசய்திருக்கிறார்கள். அந்த வமகயில்தான் அடிக்கடி சுற்றித் திாிந்த
அந்த
வாகனத்தின்மீது
அந்த
இமளஞர்கள்
சந்ஜதகம்
சகாண்டுள்ளனர். இதற்கு முன்பும் அந்தப் பிரஜதசத்தில் சகௌரவ
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன்மீது சகாமை முயற்சிகள்
இடம்சபற்றிருந்தன. அது சதாடர்பாக நான்கு இமளஞர்கள் மகது
சசய்யப்பட்டு,
அவர்கள்
நீதிமன்றத்தில்
விசாரமணக்கு
உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஜநற்றும்கூட அது சதாடர்பான
விசாரமண நமடசபற்றது. இவ்வாறானசதாரு படிப்பிமனமயப்
சபற்றிருந்ததன் காரணமாக அந்த இமளஞர்கள் விழிப்பமடந்து,
சந்ஜதகத்திற்கிடமான அந்த வாகனத்மத இமடமறித்து, அதில்
இருந்தவர்களிடம் "நீங்கள் யார்?" என்று ஜகட்டிருக்கிறார்கள்.
அதற்கு அவர்கள், pistol இமனக் காட்டி, தாங்கள் சபாலிசார்
என்று கூறியிருக்கிறார்கள். அதன் பின்னர் இந்த விடயம்
சட்டபூர்வமான பமடயினாின் கவனத்திற்குக் சகாண்டுவரப்
பட்டது. பமடயினர் அவர்கமள வழிமறித்து விசாரமண
சசய்திருக்கிறார்கள்.
அதன்ஜபாது,
சபாலிசார்
அவர்கள்
தங்கமளத்
தாக்கினார்கள்
என்ற
அடிப்பமடயில்
ஏஜதா
சசால்லியிருக்கிறார்கள்;
இவர்கள்மீது
குற்றச்சாட்மடச்
சுமத்தியிருக்கிறார்கள்.
அதன் பின்னர் இந்த விடயம் சகௌரவ பாராளுமன்ற
உறுப்பினர்
சுமந்திரன்
அவர்களது
கவனத்திற்குக்
சகாண்டுவரப்பட்டஜபாது, அவர் DIG குணரத்னவிடம் இந்த
விடயம்
சதாடர்பில்
விசாாித்து
இதன்
உண்மமயமயக்
கண்டறியுமாறு
சசால்லியிருக்கிறார்.
அதன்
பின்னர்
விசாரமணமய ஜமற்சகாண்ட DIG குணரத்ன அவர்கள், அங்கு
வந்த
இமளஞர்கள்
இந்தக்
கஞ்சாக்
கடத்தலுடன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்ைர். அவர்களுக்குச் சந்ஜதகம் ஏற்பட்டு,
அவர்கள் அங்கு pistol உடன் சசன்ற சபாலிசாமர மறித்து
விசாாித்ததன் ஜபறாகத்தான் அவர்கள்மீது இந்தப் ஜபாலியான
குற்றச்சாட்டுச் சுமத்தப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விடயத்மதத்
சதளிவுபடுத்தியிருக்கின்றார். அதுமட்டுமல்ைாமல், DIG குணரத்ன
அவர்களது
பணிப்புமரயின்ஜபாில்
நமடசபற்ற
விசாரமணயின்ஜபாது
அவர்கள்
எந்தவிதமான
கடத்தலுக்
குாியவர்களும் அல்ைர் என்பதும் பாதுகாப்பு ஜநாக்கத்துடன்
அவர்கள் விழிப்பமடந்திருந்ததார்கள் என்பது சதாியவந்துள்ளது.
இதுதான் உண்மமயான சம்பவம். இதமனத்தான் சகௌரவ
உறுப்பினர் டக்ளஸ் ஜதவானந்தா அவர்கள், "உயர் நீதிமன்றத்தில்
வாதாடிய ஒரு சட்டத்தரணி இவ்வாறு நடந்திருந்தார்" என்று
குறிப்பிட்டிருந்தார். எனஜவதான் அது சம்பந்தமாக இந்தத்
சதளிவுபடுத்தமை ஜமற்சகாண்டுவிட்டு, இராேதந்திர ஜசமவ
பற்றிய இன்மறய விவாதப் சபாருளுக்கு வருகின்ஜறன்.
ஒவ்சவாரு நாட்டுக்கும் மிக முக்கியமான உயாிய ஜசமவயாக
இராேதந்திர
ஜசமவ
அமமந்திருக்கின்றது.
இதமனப்
சபாறுத்தமட்டில், நாட்டின் சகௌரவத்மதப் ஜபணுகின்ற ஒரு
ஜசமவயாகவும்
நாட்டுக்கு
ஒரு
நன்மதிப்மபப்
சபற்றுக்
சகாடுக்கின்ற
ஜசமவயாகவும்
நாடு
அபாயங்களில்
சிக்குகின்றஜபாது அதற்குாிய வாதப்பிரதிவாதங்கமள முன்மவத்து
அதமன நியாயப்படுத்துகின்ற ஒரு ஜசமவயாகவும் இது
அமமந்திருக்கின்றது.
எனஜவ
இராேதந்திர
ஜசமவயில்
இருக்கின்றவர்களுக்குச் சிறப்புாிமம இருக்க ஜவண்டுசமன்பதில்
மாற்றுக் கருத்து இருக்க முடியாது. ஆனால், இராேதந்திர
ஜசமவக்குத்
சதாிவு
சசய்யப்படுகின்றவர்கள்
எப்படிப்
பட்டவர்களாக இருக்க ஜவண்டும் என்ற விடயம் முக்கியமாக
அமமந்திருக்கின்றது.
இந்தச்
ஜசமவக்குத்
சதாிவு
சசய்யப்படுகின்றவர்கள் தங்களுமடய தாய் நாட்டில் பற்றுடன்
சசயற்படக்கூடியவர்களாக, சகௌரவமான நடத்மதயுமடயவர்
களாக இருக்க ஜவண்டும். சர்வஜதச அரசியல் பற்றிய நுட்பமான
அறிவு
சகாண்டவர்களாகவும்
நிபுணத்துவ
அறிவு
சகாண்டவர்களாகவும்
இருக்க
ஜவண்டும்.
சட்டாீதியான
அறிவும்கூட அவர்களுக்கு இருக்க ஜவண்டும். சமாழி ஆளுமமயும்
சதாடர்பாடல் ஜதர்ச்சியும் இருக்க ஜவண்டும். சுருக்கமாகச்
சசால்ைப்ஜபானால் நாட்டின் சகௌரவத்மத அயல் நாடுகளில்
ஜபணிப்
பாதுகாக்கக்கூடிய
அமனத்துக்
குணாம்சங்களும்
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சகாண்டவர்கள்தான் இராேதந்திர ஜசமவக்குாியவர்களாக இருக்க
ஜவண்டும். இந்த இராேதந்திர ஜசமவயில் இருக்கின்றவர்கள்
எப்ஜபாதும்
நன்னடத்மதயுமடயவர்களாகவும்
ஒழுக்கசீைர்
களாகவும்
இருப்பதன்மூைம்
நாட்டுக்கு
நல்ை
சபயமரப்
சபற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய வாய்ப்பிருக்கின்றது. அதமனவிடுத்து,
இந்த இராேதந்திர ஜசமவக்கு நியமிக்கப்படுபவர்களது அறிவு,
ஆற்றல்,
நடத்மத,
அவர்களது
பின்புைம்
என்பவற்மறக்
கவனிக்காமல், அரசியல் கட்சி சார்பு அடிப்பமடயில், தங்களுக்கு
ஜவண்டியவர்கள்,
அல்ைது
உறவினர்கள்
அல்ைது
கட்சி
சார்ந்தவர்கள் என்ற அடிப்பமடயில் இந்தச் ஜசமவக்குாியவர்கமள
நியமனம் சசய்கின்றஜபாது அவர்களுமடய நடத்மத காரணமாக
நாட்டுக்கு
அபகீர்த்தி
ஏற்படக்கூடிய
ஒரு
நிமைமம
காணப்படுகின்றது.
கடந்த
காைங்களிலும்கூட
நாங்கள்
இவ்வாறான சிை விடயங்கமள அவதானித்திருக்கின்ஜறாம்.
இப்ஜபாதும்கூட இங்கு வாதப் பிரதிவாதங்களின்ஜபாது சாலிய
விக்கிரமசூாியமவப் பற்றிப் ஜபசப்பட்டிருந்தது; இன்னும் சிைமரப்
பற்றிப் சபயர் சுட்டிக் கூறப்பட்டிருந்தது. ஆகஜவ, நாங்கள்
இதமனக் கட்சி சார்ந்த ஒரு ஜசமவயாக இல்ைாமல் நாட்டின்
சகௌரவத்மதப் ஜபணுகின்ற, சிறப்பான அறிவுசபற்றவர்களின்
ஜசமவயாகக் கருத ஜவண்டும். அவ்வாறு கருதுகின்றஜபாதுதான்
நாட்டுக்கு நாங்கள் நற்சபயமரப் சபற்றுக்சகாள்ள முடியும்.
ஜமலும், இந்தச் ஜசமவக்கு நியமனம் சபறுகின்றவர்கமள
நாங்கள் எடுத்துப்பார்க்கின்றஜபாது, ஓய்வு சபற்றதன் பின்னர்
ஓய்விமன ஆடம்பரமாகக் கழிக்கின்ற ஒரு ஜசமவயாகக்கூட
சிைஜவமளகளில் இது அமமந்திருப்பது சதாிகின்றது. இமதவிட,
கட்சி சார்ந்தவர்களுக்குக் சகாடுக்கின்ற ஒரு சன்மானமாகக்கூட
இருக்கின்றது, அல்ைது அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்காக
வாக்காைத்து வாங்குபவர்கள் என்பதற்காக அளிக்கப்படுகின்ற ஒரு
பாிசுப்சபாருளாகக்கூட இது அமமந்திருக்கின்றது. இவ்வாறு
அமமகின்றஜபாது அவர்களுமடய அறிவீனம் காரணமாக அல்ைது
பக்கச்சார்பான நடத்மத காரணமாக அல்ைது ஒழுக்கப் பண்புக்
குமறபாடு காரணமாக அவர்கள் அங்கு தவறிமழக்கின்றஜபாது
சமாத்தத்தில் நாட்டுக்குாிய சகௌரவம் இழக்கப்படுகின்ற ஒரு
சூழ்நிமை காணப்படுகின்றது. எனஜவதான் இந்தச் ஜசமவக்கு
அனுப்பப்படுகின்ற இராேதந்திாிகள் அரசியல் அறிவு, சர்வஜதச
அரசியல், நிபுணத்துவ அறிவு, சட்ட அறிவு மற்றும் ஒழுக்கசீைம்
உள்ளவர்களாக இருக்கின்றஜபாது அவர்கள் எமது நாட்டுக்குப்
சபருமம ஜசர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் அதிகமாக இருக்கும்.
அஜதஜவமள இந்தக் சகௌரவமான, கீர்த்திமிக்க, நிபுணத்துவ
ஜசமவ
நியமனங்களின்ஜபாது
நாட்டிலுள்ள
புத்திேீவிகள்
கவனத்தில் சகாள்ளப்பட ஜவண்டும். புத்திேீவிகள் என்று
பார்க்கின்றஜபாது,
அவர்கமள
இன,
மத,
சமாழி
அடிப்பமடயிைான சார்புத் தன்மமயுடன் பார்க்காமல், திறமமயும்
ஆற்றலும்
உள்ளவர்களுக்கும்
நாட்டின்
சகளரவத்மதப்
பாதுகாக்கக்கூடியவர்களுக்கும்
முக்கியத்துவம்
சகாடுக்
கஜவண்டும். இன, மத, சமாழி ஜவறுபாட்டினால் ஒருவருமடய
ஆற்றலும் திறமமயும் கவனத்திற் சகாள்ளாப்படாவிட்டால் அது
நிச்சயமாக நாட்டுக்கு ஒரு பின்னமடமவ ஏற்படுத்தக்கூடிய
விடயமாக அமமந்துவிடும். ஆகஜவ, இந்தத் சதாிவுகசளன்பது
‘இைங்மகயர்’ என்ற அடிப்பமடயில் இருக்கஜவண்டுஜம ஒழிய,
சபரும்பான்மமயினர், சிறுபான்மமயினர் மற்றும் சமாழி, மதம்
சார்ந்த சதாிவுகளாக இருக்கக்கூடாது. சவளிநாட்டு அமமச்சமரப்
சபாறுத்தமட்டில் அவர் ஒரு சிறந்த சட்டத்தரணி. அதுமட்டுமல்ை,
அவர் சட்ட மா அதிபராவும் கடமமயாற்றியவர். நீண்டகாைச்
சட்டப்புைமம சபற்றவர். அமமச்சர் அவர்கள் நல்ை குழு ஒன்மற
அமமத்து அந்தக் குழுவின் மூைமாக இந்தத் சதாிவுகமள
ஜமற்சகாள்கின்றஜபாது, அவர்கள் நாட்டுக்குக் சகளரவத்மத
ஏற்படுத்தக்கூடியவர்களாகவும் கண்ணியமாகச் ஜசமவயாற்றக்
கூடியவர்களாகவும் இருப்பதற்குாிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக
இருக்கின்றன.
அஜதஜவமள, 'சிறப்புாிமம' என்று சசால்லுகின்றஜபாது, ஒரு
நாட்டில் 'இமறமம' மற்றும் 'உாிமம' என்கின்ற இரண்டு
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விடயங்கள் முக்கியமாகப் ஜபசப்படுகின்றன. 'இமறமம' என்பது
ஒரு நாட்டின் அதிகாரத்ஜதாடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம். 'உாிமம'
என்பது ேனநாயக சுதந்திரத்ஜதாடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம். இந்த
‘இமறமம’ என்பமத மிமகயாகப் பயன்படுத்துகின்றஜபாது
அல்ைது கண்டபடி பிரஜயாகிக்கின்றஜபாது அந்த நாடு ஒரு
சர்வாதிகார
எல்மைக்குள்
தள்ளப்படுவதற்குாிய
வாய்ப்பு
அதிகமாக இருக்கின்றது. அஜதஜவமள இமறமம என்பமதக்
கவனமாகக் மகயாண்டுசகாண்டு உாிமமகளுக்கு நாங்கள்
முக்கியத்துவம் சகாடுக்கின்றஜபாதுதான், அந்த நாடு ேனநாயக
ஆட்சியுமடய ‘மக்களாட்சி’ நாடாக இருக்க முடியும். கடந்த
காைங்களில், சிை சந்தர்ப்பங்களில் இமறமமக்குக் சகாடுத்த
முக்கியத்துவம் மக்களின் உாிமமக்குக் சகாடுக்கப்படவில்மை.
மக்களின்
உாிமமமயக்
கவனிக்காமல்
இமறமமமய
வளர்த்துக்சகாண்டு சசல்கின்றஜபாது, அந்த நாட்டில் மனித
உாிமமகள்,
மனித
சுதந்திரம்
என்பன
இரண்டாம்
பட்சமாவதற்குாிய வாய்ப்பு அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது.
சர்வஜதச ாீதியில் எமது நாட்டின் கீர்த்தி குமறவதற்கும் அல்ைது
எமது நாட்மடப்பற்றி அவர்கள் குமறத்து மதிப்பிடுவதற்கும்
முக்கிய காரணமாக அமமவது, இந்த உாிமம என்கின்ற
விடயத்தில் கவனம் சசலுத்தாமமஜய ஆகும். எனஜவ, இந்த
இராேதந்திர ஜசமவகமளச் சசய்கின்றவர்கள் மனித உாிமம
பற்றியும் மக்களின் ேனநாயகப் பண்பியல் பற்றியும் பூரணமாக
விளங்கிக் சகாண்டவர்களாகவும், அதற்காக வாதிடக்கூடியவர்
களாகவும், ேனநாயக நாடுகஜளாடு நட்புறமவ ஏற்படுத்திச்
சசயற்படக்கூடியவர்களாகவும் இருக்க ஜவண்டும். மாறாக, இந்த
இராேதந்திர
ஜசமவயில்
ஈடுபடுகின்றவர்கள்,
சுயநைம்
மிக்கவர்களாகத் தமது சபாருளாதார நைமனயும் சபாருளாதார
வளங்கமளயும் சபருக்கிக்சகாள்வதற்கான அல்ைது தங்களுமடய
உறவுகமள
ஜமற்படிப்புகளுக்காக
சவளிநாடுகளுக்கு
அனுப்புகின்ற
வாய்ப்புகமளப்
சபற்றுக்சகாள்வதற்கான
பதவிகளாக இமவ அமமந்துவிடக்கூடாது. எனஜவ, கடந்தகாைம்,
நிகழ்காைம், எதிர்காைம் என்சறல்ைாம் விமர்சனங்கமளக் கூறி
குறித்த
விடயங்கமள
அடுக்கிக்சகாண்டு
சசல்ைாமல்,
எதிர்காைத்தில் என்ன சசய்ய ஜவண்டும் என்பமத நாங்கள் மிகவும்
விழிப்பாகப் பகுப்பாய்வு சசய்து சகாண்டு சசயற்பட ஜவண்டும்.
இந்த
இராேதந்திர
ஜசமவக்குாிய
சிறப்புாிமமமய
வழங்குகின்ற
அஜதஜவமளயில்,
இராேதந்திாிகளின்
‘ஒழுக்கக்ஜகாமவ’
என்பது
மிகவும்
முக்கியமானதாகக்
காணப்படுகின்றது. ஒழுக்கக்ஜகாமவ இல்ைாத இராேதந்திரம்
என்பது நாட்டுக்கு நிச்சயமாகப் சபருமமமயச் ஜசர்த்துத்தர
மாட்டாது. மாறாக அது சிறுமம ஏற்படுவதற்குாிய வாய்ப்பிமன
அளித்துவிடுகின்றது.
உண்மமயில்
நான்
சசால்ை
விரும்புவசதல்ைாம் நாங்கள் கட்சி ாீதியாக ஜமாதுவமதவிட,
ஜதசத்தின் நன்மம கருதிச் சசயற்பட ஜவண்டும்; அந்த
அடிப்பமடயில் நாங்கள் பை விடயங்கமளயும் முன்சனடுத்துச்
சசல்கின்றஜபாதுதான் நாட்டுக்குாிய சகளரவம் கிமடக்கக்கூடிய
வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் என்பமதத்தான்.
'அடிப்பமட வாதம்' என்பது ஒரு பிற்ஜபாக்குவாதமாகும்.
அடிப்பமட வாதத்தின் மூைமாக எந்த ஒரு நாடும் முன்ஜனறிச்
சசன்றதாக வரைாறு இல்மை; அந்த நாடுகள் குட்டிச்சுவராகப்
ஜபாவதற்குாிய வாய்ப்புகள்தான் அதிகமாக இருக்கின்றது.
அடிப்பமட வாதம் ஒன்றிமன ஒருவர் ஜபசுகின்றஜபாது, அவருக்கு
எதிசராலியாக இன்னுசமாருவர் தங்களுமடய அடிப்பமட
வாதத்மதப் ஜபசுவார். இந்த அடிப்பமட வாதசமன்பது இன
அடிப்பமடயில் இருக்கைாம், மத அடிப்பமடயில் இருக்கைாம்,
சமாழி அடிப்பமடயில் இருக்கைாம், சாதி அடிப்பமடயில்
இருக்கைாம், பிரஜதச அடிப்பமடயில்கூட
இந்த அடிப்பமட
வாதங்கள் ஏற்படைாம். ஆனால், ஒரு நாட்டிலுள்ள மக்கமளப்
சபாறுத்தமட்டில் அந்த மக்கள் இந்த அடிப்பமட வாதங்களுக்கு
அப்பாற்பட்டு முற்ஜபாக்கு ாீதியாகச் சிந்திக்கின்றஜபாது, நாட்டின்
சபருமமமயயும் ஜதசியத்மதயும் விசுவாசிக்கக்கூடியவர்களாக
இருப்பதற்குாிய
வாய்ப்பிருக்கின்றது.
எனஜவதான்,
இந்த
இராேதந்திர ஜசமவயில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் சிறப்புாிமமமயப்
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சபறுகின்றஜபாது, உாிமம அவர்களுக்குக் கிமடக்கின்றஜபாது,
அவர்களுமடய கடமம எவ்வாறு அமமந்திருக்க ஜவண்டும்
என்பது முக்கியமாக இருக்கின்றது. உாிமமமய 100 வீதம்
அனுபவித்துக்சகாண்டு,
தங்களுமடய
கடமமமயச்
சசய்யாதிருந்தால்
அவர்களுக்கு
இந்தச்
சிறப்புாிமமகமள
அதிகாித்துக்
சகாண்டுசசல்வதில்
அர்த்தம்
இல்ைாமல்
ஜபாய்விடும். எனஜவ, சிறப்புாிமமகமள அனுபவிக்கப்ஜபாகின்ற
இந்த இராேதந்திாிகள் தங்களுமடய கடமமகமளச் சசம்மமயாகச்
சசய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கஜவண்டும். மற்மறய நாடுகள்
எமது நாட்மடப் பற்றிப் சபருமமப்படக்கூடிய விதத்தில்
அவர்களுமடய கடமம அமமந்திருக்க ஜவண்டும்.
மாறாக,
அவர்களுமடய
சசயற்பாடுகள்
தவறான
திமசயில்
நகர்த்தப்படுமாக இருந்தால், எமது இராேதந்திர ஜசமவக்குக்
கிமடக்கின்ற மதிப்பீடுகள் குமறவாகக் கிமடக்கின்றஜபாது,
அதன் காரணமாக நாட்டுக்குாிய கீர்த்தியும் கீழ்ஜநாக்கிச்
சசல்வதற்கான வாய்ப்பிருக்கின்றது.
இமதப்பற்றி
நாங்கள்
அதிகமாக
எங்களுமடய
சவளிநாட்டலுவல்கள்
அமமச்சர்
அவர்களுக்குப்
ஜபாதிக்க
ஜவண்டிய
அவசியமில்மை.
ஏசனன்றால்,
அவர்
ஒரு
சட்டத்தரணியாவார்; அதிலும் ஜதாா்ச்சி சபற்ற சட்டத்தரணியாவார்.
அவர் சட்ட மா அதிபராக இருந்தவர். நீங்கள் இராேதந்திாியாக
நியமிக்கவிருப்பவர்
கடந்த
காைத்தில்
எவ்வாசறல்ைாம்
நடந்திருக்கின்றார் என்பமதப் பற்றி ஆய்வுக்குட்படுத்தி, அந்த
ஆய்வின்
மூைமாகப்
சபறப்படுகின்ற
நற்சான்றிதழ்கமள
அடிப்பமடயாகக்சகாண்டு நியமனங்கள் வழங்கப்பட ஜவண்டும்.
அவர்களுமடய ஆற்றல், திறமம ஜபான்றன கருத்திற்சகாள்ளப்பட
ஜவண்டும்.
அதிலும்
குறித்த
நியமனங்களின்ஜபாது
சம்பந்தப்பட்டவர்களின் ஒழுக்கம் என்பது மிக முக்கியமாகக்
கவனிக்கப்பட ஜவண்டும். ஜகாட்பாட்டறிவு மட்டும் ஜபாதாது.
அதாவது, paper qualification என்று சசால்வார்கள். அதமன
மட்டும்
கருத்திற்
சகாள்ளாமல்
சசயற்பாட்டு
ாீதியாக
அவர்களுமடய
நன்னடத்மதகமளயும்
கவனத்திற்சகாண்டு
இவ்வாறான
நியமனங்கமள
வழங்கப்பட
ஜவண்டும்.
சிைஜவமளகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கமள இராேதந்திர
ஜசமவயில் இமணத்துக் சகாள்கின்றஜபாது, அவர்கமளப் பற்றிய
அவமதிப்பானது நாட்டுக்கு ஏற்படுகின்ற அவமதிப்பாகக்கூட
இருப்பதற்குாிய வாய்ப்பிருக்கின்றது. எனஜவ, நான் உங்களிடம்
மீண்டும் மீண்டும் ஜகட்டுக்சகாள்கின்ற விடயம் என்னசவன்றால்,
எமது இராேதந்திர ஜசமவமயக் சகௌரவமான, ஒழுக்கசீைமுள்ள,
பண்புள்ள
ஜசமவயாக,
பிறநாட்டவர்கள்
இப்படித்தான்
இராேதந்திர
ஜசமவ
இருக்க
ஜவண்டும்,
இப்படித்தான்
இராேதந்திாிகள் இருக்க ஜவண்டும் என்று சசால்ைக்கூடிய
விதத்தில் பண்புகளுக்குாியவர்கமள நீங்கள் நியமிக்க ஜவண்டும்
என்பதுதான்.
அவ்வாறு
நியமித்து
அவர்களுக்குாிய
சிறப்புாிமமமய வழங்குவதன்மூைமாக நாட்டுக்குப் சபருமமமயப்
சபற்றுக்சகாள்வதற்குாிய
வாய்ப்பு
அதிகமாக
இருக்கும்
என்பமதயும்
தங்களின்
உயர்வான
கவனத்திற்கு
நான்
தருகின்ஜறன்.
கடந்த யுத்த காைத்தில் தமிழர்கள் என்றவுடன் எல்ஜைாமரயும்
சந்ஜதகப்படுகின்ற
ஒரு
நிமைமம
காணப்பட்டதனால்
திறமமயிருந்தும்
இந்த
இராேதந்திர
ஜசமவகளில்
இமணந்துசகாள்கின்ற
சந்தர்ப்பத்மத
அவர்களில்
பைர்
இழந்திருக்கின்றார்கள்.
இது
ஒரு
குமறபாடாகக்
காணப்படுகின்றது. அதாவது, ஒரு பிாிவு மக்களின் ஆற்றல்கமள,
திறமமகமள இந்த இராேதந்திர ஜசமவக்குள் அடக்க முடியாத
ஒரு நிமைமம காணப்பட்டால், அவர்களுக்கு இந்த நாட்டின்
கீர்த்திமய,
சிறப்மப ஏற்படுத்திக்
சகாள்வதற்கு
உாிமம
மறுக்கப்படுவதாகத்தான்
கருத
முடியும்.
எனஜவ,
இந்த
இராேதந்திாிகள் நியமனத்தில் சிங்களவர், தமிழர், முஸ்லிம்,
பறங்கியர்,
மைாயர்
என்ற
ஜபதங்களில்ைாமல்
திறமமயுள்ளவர்களுக்கும் ஒழுக்கமுள்ளவர்களுக்கும் சகௌரவமான
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நடத்மதயுள்ளவர்களுக்கும்
நாட்டுக்காகத்
தங்களுமடய
ஆற்றல்கமளப்
பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கும்
நீங்கள்
முக்கியத்துவம் சகாடுக்க ஜவண்டுசமன்று இந்த இடத்தில்
கூறிக்சகாள்கின்ஜறன்.
அஜதஜவமள, இன்னுசமாரு விடயத்மதச் சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்ஜறன். அதாவது, உயர்மட்டப் பாீட்மசகள் சதாடர்பில்
கூறஜவண்டும். SLAS, SLAcS, SLEAS ஜபான்ற பாீட்மசகள்
இருக்கின்றன. அஜதஜபான்று, SLOS பாீட்மசயும் இருக்கின்றது.
இந்தப்
பாீட்மசகள்தான்
உயர்
மட்டத்தில்
பணியாற்றுகின்றவர்கமளத் சதாிவு சசய்கின்ற பாீட்மசகளாகக்
காணப்படுகின்றன. இந்தப் பாீட்மசகளின்ஜபாது அவற்றின்
சபறுஜபறுகள் சதாடர்பில் சந்ஜதகங்கள் ஏற்படக்கூடாது. நான்
அவ்வாறான ஒரு விடயத்மதச் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்ஜறன்.
கடந்த காைத்தில் சவளியான SLAcS பாீட்மசப் சபறுஜபறுகள்
சதாடர்பில் கூற விரும்புகின்ஜறன். அதாவது, கடந்த காைத்தில்
இைங்மகக் கணக்காளர் ஜசமவப் பாீட்மச நமடசபற்றிருந்தது.
இந்தத் திறந்த ஜபாட்டிப் பாீட்மசயின் 120 ஜபருக்குாிய பாீட்மச
முடிவுகள் சவளியிடப்பட்டிருந்தன. இந்தப் பாீட்மச முடிவின்படி
120 ஜபாில் ஒஜரசயாரு தமிழ் ஜபசுகின்றவர்தான் சதாிவு
சசய்யப்பட்டிருக்கின்றார். அஜதஜபான்று, மட்டுப்படுத்தப்பட்ட
SLAcS பாீட்மசயில், அதாவது Sri Lanka கணக்காளர் ஜசமவப்
பாீட்மசயில் சதாிவு சசய்யப்பட்ட 82 ஜபாில் இரு தமிழர்கள் ஆங்கிை சமாழியில் பாீட்மச எழுதிய ஒருவரும் தமிழ் சமாழியில்
பாீட்மச
எழுதிய
ஒருவரும்
மாத்திரம்தான்
சதாிவு
சசய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்தப் பாீட்மசப் சபறுஜபறுகமளப்
பார்க்கின்றஜபாது பாீட்சார்த்திகள் மத்தியில் இந்தப் பாீட்மசமீது
நம்பகத்தன்மமமய இழக்கின்ற ஒரு ஜபாக்குக் காணப்படுகின்றது.
பாீட்மசத் திமணக்களம் இந்தப் பாீட்மச விமளவுகமள. அதாவது
புள்ளிப் சபறுஜபறுகமள சவளியிடுகின்றஜபாது அந்தப் புள்ளிப்
சபறுஜபறுகள் சாியான முமறயில் சவளியிடப்படுகின்றனவா?
என்கின்ற ஜகள்வியிருக்கின்றது. சிை பாீட்சார்த்திகள் வந்து
என்மனச் சந்தித்தார்கள். அவர்கள் இந்தப் பாீட்மச சதாடர்பில்
என்னிடம் சசான்னார்கள். அதாவது, 2017ஆம் ஆண்டு இந்த
SLAcS
பாீட்மச
நடாத்தப்பட்டுள்ளது.
அந்தப்
பாீட்மச
முடிவுகமள எதிர்பார்த்துக் சகாண்டிருக்கும்ஜபாது திடீசரன்று
அந்தப் பாீட்மச முடிவு அப்படிஜய நிராகாிக்கப்பட்டது; அதாவது,
இரத்துச் சசய்யப்பட்டது. அவ்வாறு இரத்துச் சசய்யப்பட்டதன்
பின்னர் திடீசரன்று இந்தப் பாீட்சார்த்திகள் அவசர அவசரமாக,
காை அவகாசம் சகாடுக்கப்படாமல் இன்னுசமாரு பாீட்மசக்கு
மீண்டும் அமழக்கப்பட்டிருந்தார்கள். கடந்த நவம்வர் மாதமளவில்
நாட்டில் ஓர் அரசியல் குழப்ப நிமை காணப்பட்டது. அந்தக்
காைகட்டத்தில்தான் இந்த இரண்டாம் பாீட்மசயின் முடிவு
சவளியிடப்பட்டது. நான் ஏற்சகனஜவ குறிப்பிட்டதுஜபான்று,
சித்தியமடந்த 120 ஜபாில் தமிழ் ஜபசும் பாீட்சார்த்தி ஒருவர்
மாத்திரம்தான்
காணப்படுகின்றார்.
அஜதஜபான்று,
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஜபாட்டிப் பாீட்மசயில் சித்தியமடந்துள்ள 82
ஜபாில்
இரண்டு
தமிழ்
ஜபசும்
பாீட்சார்த்திகள்தான்
காணப்படுகின்றார்கள். தமிழ் ஜபசும் பாீட்சார்த்திகளுக்கு இந்தப்
பாீட்மச முடிவின்மீது ஏற்பட்ட ஐயம் காரணமாக, தகவல் அறியும்
உாிமமச் சட்டத்மதப் பயன்படுத்தி கடுமமயாகப் ஜபாராடியதன்
விமளவாக
அப்பாீட்மசயில்
சித்திசபற்றவர்களுக்கு
மாத்திரமல்ைாமல், சித்திசபறாதவர்களுக்கும் அவர்கள் சபற்ற
புள்ளிகள் அனுப்பி மவக்கப்பட்டன. அந்தப் புள்ளிகமளப்
பார்த்தவுடன், தாங்கள் இைகுவான வினாத்தாள் என்று கருதிய
வினாத்தாள்களுக்குக் குமறவான புள்ளிகளும் கடினமானது என்று
கருதிய
வினாத்தாள்களுக்குக்
அமதவிடக்
கூடுதைான
புள்ளிகமளயும் சபற்றிருப்பது அவர்களுக்குத் சதாிந்தது. இதனால்
பாீட்மசயின் நம்பகத்தன்மம - சவளிப்பமடத் தன்மம என்பது
அங்கு ஒரு குமறபாடாகக் காணப்பட்டது. சகௌரவ பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மைநாதன்கூட, இந்த விடயத்மத
எடுத்துக்கூறி
இருந்தார்.
இதற்காக
நான்
பாீட்மசத்
திமணக்களத்மதக் குற்றஞ்சாட்ட விரும்பவில்மை. ஆனால், இதில்
ஏஜதா தவசறான்று நமடசபற்றிருக்கின்றது என்பமதக் குறிப்பிட
விரும்புகின்ஜறன்.
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நானும் ஒரு SLEAS officer ஆஜவன். அந்த அடிப்பமடயில்,
எங்களுக்குக்கூட 2000ஆம் ஆண்டு ஒரு பாீட்மச நமடசபற்றது.
அந்தப் பாீட்மச இரத்துச் சசய்யப்பட்டது. அதற்குப் பிறகு ஒரு
பாீட்மச நடத்தப்பட்டது. அதுவும் இரத்துச் சசய்யப்பட்டது.
கமடசியாக 2005ஆம் ஆண்டில் நமடசபற்ற பாீட்மசயில்
ஜதாற்றித்தான் என்னால் சித்திசபறக்கூடியதாக இருந்தது. இந்த
சகௌரவமான
சமபக்கு
நான்
சசால்லிக்சகாள்வது
என்னசவன்றால், ஒரு பாீட்மசயின் முடிவு நம்பகத்தன்மமயாக,
பாீட்சார்த்திகளால்
நம்பக்கூடிய
விதத்தில்
இருக்க
ஜவண்டுசமன்பமதத்தான். அந்த வமகயில்,
தங்களுமடய
திறமமமய, ஆற்றமை இந்த நாட்டுக்கு வழங்கக்கூடிய விதத்தில்
இன்னுசமாரு பாீட்மச நடாத்தப்படுவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்க
ஜவண்டுசமன்ற ஜகாாிக்மகமய அவர்கள் விடுக்கின்றார்கள்.
எனஜவ, இந்த சகௌரவமான சமபயானது சமாழி ாீதியாக
ஏற்படுகின்ற
இவ்வாறான
பாரபட்சங்கமள
ஒழிக்கக்கூடிய
விதத்தில் சசயற்பட ஜவண்டும். இல்ைாவிட்டால், இத்தமகய
பாீட்மச முடிவுகளில் நம்பிக்மக இழக்கஜவண்டிய ஒரு நிமைமம
பாீட்சார்த்திகளுக்கு ஏற்படும் அல்ைது அவர்கள் இதிலிருந்து
ஒதுங்கிக்சகாள்வார்கள்.
கடந்த
காைத்தில்
பல்கமைக்கழக
அனுமதியில்
தரப்படுத்தல்
சகாண்டுவரப்பட்டு
தமிழ்
இமளஞர்கள், யுவதிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டதன் காரணத்தினால்
அவர்கள் கல்விமயக் மகவிட்டு, ஆயுதங்கமளத் தூக்கஜவண்டிய
ஒரு சூழ்நிமை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டதமன ஒரு படிப்பிமனயாகக்
சகாள்ள ஜவண்டும். விட்ட தவறுகமள மீண்டும் விட்டுத்
தப்புகளாக்கிக்
சகாள்ளாமல்,
இத்தமகய
பாீட்மசகமள
நியாயமாக
நடாத்துவதற்கும்
அவற்றின்
முடிவுகமளப்
பாரபட்சமில்ைாமல்
சவளியிடுவதற்கும்
வழிவமக
சசய்யஜவண்டும்.
இஜதஜபான்று,
அஞ்சல்
திமணக்களத்திற்கு
உயர்மட்ட
நிர்வாகிகமள ஆட்ஜசாா்ப்புச் சசய்கின்ற பாீட்மசயில் குறிப்பிட்ட
ஒரு வினாப்பத்திரத்மத மவத்துக்சகாண்டு பாீட்சார்த்திகள் பைர்
அந்தப் பாீட்மசயிலிருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள்;
இவர்கள் தமிழ் ஜபசுகின்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். எனஜவ,
ஒற்மறயாட்சிப்
சபாறிமுமறயின்கீழ்
சகை
சமாழி
ஜபசுகின்றவர்களுக்கும்
சகை
இனத்தவர்களுக்கும்
சாியான
வாய்ப்புகள் கிமடப்பதில் எங்களுக்குச் சந்ஜதகம் ஏற்படுகின்றது.
எனஜவ,
சமத்துவமானது
இனத்துவத்மதவிட
உயர்ந்தது
என்பமதக்
கூறிக்சகாண்டு
எனது
உமரயிமன
நிமறவுசசய்கின்ஜறன். நன்றி.

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

මීළඟට, ගරු
ේෂව විතවන න මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි
8ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 4.0)]

ගරු මහේෂා විතානම ාහතා

(மாண்புமிகு ஜஹசா விதானஜக)

(The Hon. Hesha Withanage)

ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , මට කාව කනන්න
කවප් පබවදීම බම්බන් ්න් මුලින්ම ුබතුමවට බුතුතිඥවන්ත
වනවව. මම ම න කාවව ානම්භ කනන්න ්බු බ.ඒපව කි්න්න
ඕනෑ, කුඩවවැ.ඒ .ඒ සිදු වුණු වතන්න් බම්බන් ව, ්ම සිදුමේම
බම්බන් ව ගරු නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමව ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ්ට ර දනවත්මක බුවරූප ්න් කාව කළ බව. මම ම්
වපව ේ කි්න්න ඕනෑ, පවර්ලි ම්න්තු කවර්් මණ්ඩප
බේව්
කළ බ
දන ල ප වරි ම ත්ම ්කුත් ්ම වතන්න්ට සු වපව
ජීවිත් පූජ්ව කළ බව. ්තුමව ඇතුළු සි්ලු දනවට ශ ක් රකවශ
කනන්න මව ම් අවබුාවවක් කනගන්නවව. ම් න ට් ්වැල 
්තිඥ වබ්ක් ල ර්මවණ් වු ණ් කො ොමද, කොතැල න්ද කි්න
්ක අමතක වපව ්තුමව කාව කිරීම යළිබඳව මව කනගවටු
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වනවව. ්තුමව න පළව ත්, ්තුමව න ර ේශ
්ම සිේකර්
සිදුවන කොට ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ ාණ්ඩුව විකර්ට අය එ
වනු වන් ක්රි්ව කළ යුතුයි කි්න කවනණ් යළිගන්නවව වව නම,
අතිඥගරු ජ්නවකරපතිඥතුමව ්තුමන්පවත් බමඟ ්කතු වපව
එකපවර්ශුවික කණ්ඩව්මක් විකර්ට සිියන වපවවකයි, ම් න ට්
පොීයසි්, ඊට බම්බන් සි්ලුම ශක්තිඥ්, ්ම අමවතයව්ශ් ්තුමව
භවන
තිඥ බන වපවවකයි ්ම සිේකර් වු ණ් කි්න කවනණ්
්තුමවට සිස්පත් කනන්න ඕනෑ. මම කවනණ් අය කවුරුත්
බැ ැන කළ යුතු කවනණ්ක් නො වයි. ැබැයි, එ කවනණ් බඳ ව
තවත් පවර්ශුව්කට ඇඟි.ඒප දිගු කනනවව නම්, අපට යරිසිදුව
ඇඟි.ඒප දිගු කනන්න පුළුවන් වන්න ඕනෑ. මම දකුණු පළවත ව
බම්බන් ව ජීවත් වන මන්ත්රීවන ්ක් විකර්ට දන්නවව, අද ම්
න ට් පවතවප් ගැන කාව කනන ම ත්තුරු; දකු ණ් පවතවප්
ානම්භ කළ සූරි්වැව වම් බොට්ටව වව න අ් ගන් බමන්විත ම ව
පවතවප්ක් ල ර්මවණ් වු ණ් කොතැල න්ද කි්න ්ක. මව ය
්දිරි්ට ඇවි.ඒපව ුවුන් අද මොන විකර්ට කිේවත්, එක ම් න ට්
ජ්නතවව දන්නවව. ්ම ල බව ම් නියන් පවතවප් තුනන් කිරී ම්
වගකීම පක්ෂ විපක්ෂ කවටත් තිඥ බනවව. ්යින් වන සිදුමේම්වපට
ැම නජ්්ක්ම අඩු වැඩි වශ ්න් වග කි්න්නට ඕනෑ. ැබැයි, ්ම
වග කී මන් බැ ැන වපව තව කවට
ඇඟි.ඒප දිගු කන
වවසි්ක් ගන්න සූදවනම් වනවව නම්, ්් බොළඳ ක්රි්වවක් කි්න
්ක මම මතක් කනන්නට ඕනෑ.
ම් වපව ේ බවකච්ඡව වන තවනවපතිඥ බේව් යළිබඳ
කවනණවව ම් නටට අතිඥශ් වැදගත්. මස් මුය පනමවර්ා්
වන් න් ම්යි. ශ්රී ප්කවවට ජ්වතයන්තන වශ ්න් තිඥ බන
බම්බන් ් තවනවපතිඥ බේව් න ව තමයි ශක්තිඥමත්ව ල ර්මවණ්
වන් න්. එ තුළින් තමයි ශ්රී ප්කවව කි්න පු්චි දූපත ප ක්ට
අන ගන ගිස්.ඒපව, අය ැමදවම කාව කනන ම් නටට අවශය
ා ් ජ්ක්න් ග නන්න, බ්රවනක ක් ෂේත්ර් දියුණු කනන්න,
් ම නැත්නම් නවජ්යතවන්්රික බම්බන් තව උප ් ගී කන ගන
නටක් විකර්ට ්දිරි්ට ්න්න අවශය කරුණු කවනණව බඳ ව
බම්බන් ්
ගොඩනඟව ගන් න්. ගරු ල  ් ජ්ය කවනක
බභවපතිඥතුමල , ැබැයි ්ම පනමවර්ා් මු.ඒ කන ගන ම් නට තුළ
තවනවපතිඥ බේව්ක් ල ර්මවණ් වු ණ් කවදවද? ම් න ට් තවනවපතිඥ
බේව් තුළින් බපව පො නොත්තු වන මුය අනමුණ කනව ්න්න
පුළුවන් වැදගත් බන්කරබුාවන්ක් කොයි ාණ්ඩුවද ල ර්මවණ්
ක ළේ, වනබු ක ළේ? ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , අද
වනතුරු තවනවපතිඥ බේව් ක්රි්වත්මක වන් න් කො ොමද?
වි ේශ බේව්ට අනුයුක්ත කන සිියන බො ොම්ක් දනව
ේශපවපල ක අවශයතවවන් මත පත් කළ අ්, ේශපවපන
ස්තවතුන්, ඊටත් අමතනව මැතිඥවනණ පනවජ්්ට පත් වුණු
අ ේක්ෂක්න්, ්වකට සිිය නවජ්ය නව්ක්වට, ් ම නැත්නම්
වි ේශ කටයුතු අමවතයවන්වට ්ක ්ක ාකවන්ට බ ් ග්
දක්වපු උදවි්. ්ම බේව
රමේණතව තිඥ බන, ්ම බේව
සුදුසුකම් තිඥ බන, ්ම බේව් තුළින් නටට කීර්තිඥ්ක් අන ගන ාපු
ල ප වරින් ්ම බේව්ට දමන්න නවජ්ය නව්කත්ව්, ් ම
නැත්නම් වි ේශ කටයුතු අමවතයවරු ක්රි්ව කන තිඥ බන් න් අ.ඒප
වශ ්න් කි්න කවනණවව අය
ොඳට දන්නවව. ්තිඥ වබ්
පුනවවටම අය ්් දැක්කව. ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල ,
උද්්ග මේනතු්ග ම ත්ම්ව වව න මෑත ්තිඥ වබ
ර දනව ්.ඒප
මේ තිඥ බන තවනවපතිඥතුමන්පව තමන් න කර්තවය රි්ට කළවද
කි්න කවනණ් ුබතුමව දන්නවව. එ.්බු.පී. ලි්න න ම ත්ම්ව
තවනවපතිඥවන ්ක් කනපව ්වන කොට -මට මතක් වන නම්
කිස්ප්ක් තමයි මම කි්න් න්.- ්තුමවට එ බඳ ව තිඥල්ණු
සුදුසුකම මොකක්ද? තවනවපතිඥවන ්ක් විකර්ට ගිස්.ඒපව ්තුමවට
ම් නට වනු වන් කනන්න පුළුවන් බේව් මොකක්ද? ්තුමව
තවනවපතිඥවන ්ක් විකර්ට ්වන්න තිඥල්ණු ්කම සුදුසුකම තමයි,
්තුමව ේශපවපල ක වශ ්න් මැතිඥවනණ්ට ුක්සිජ්න් බැපයුමක්
පබව දීම.
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ේෂව විතවන න ම තව]

්තිඥන් සුදුසුකම එකනම්, අය ම් උත්තරීතන ා්තන
්ඳ ගන ම් ගැන මොන තනම් කාව කළත්, දවබු ගණන් බවකච්ඡව
කළත් ා ්ත් එ ද්ම කනනවව නම් වැඩක් වන් න් නැ ැ. අය
ස්තනවව, ේශපවපන ස්තවතුන්, ් මත් නැත්නම් තමන්ට
යටුපබ ්ඳන් ුක්සිජ්න් දන කණ්ඩව්ම තවනවපතිඥවරු කනපව ම්
නට අනවගත්ට අන ගන ්න්න බැ ැ කි්පව. ම් නට තුළ එ
පරිවර්තන වනබ කනන්න නම්, බැබෑවටම ම් නටට ාදන්
කනන ල ප වරින් පත් කිරී ම් වගකීම තිඥ බනවව. ාසි්වතිඥක
නටවපට ශක්තිඥමත් තවනවපතිඥවරු ල ර්මවණ් කනපව නෝැමේ ම්
වනද අය දකිනවව. ්න්දි්ව ේ තිඥ බන ේශපවපල ක වටයටවව,
්න්දි්ව ේ තිඥ බන අ ේ බම්බන් තව ත්රුම් ගත් ක නක්
තමයි ්න්දි්වවත් ්ක්ක අවශය තවනවපතිඥ බම්බන් තව ල ර්මවණ්
කනන්න ඕනෑ. චීන් බමඟත් ් මයි.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , උදව නණ්ක් විකර්ට
ද්ක් කි්න්න කැමතිඥයි. මම අ ේ බන්දිත් බමනසි් මන්ත්රීතුමව
බමඟත් ම් ගැන කාව කළව. ඕබු ේලි්ව ේ ම.ඒබන්ස් යස්ිය ශ්රී
ප්කව කොන්බ.ඒ ජ්නනව.ඒ කවර්්වප් තල කන වි න ද මඩුවක්
වපව තිඥල් ණ්. ්ස් තවනවපතිඥ බේවවව ගැන ඕබු ේලි්ව ේ
ම.ඒබන් නුවරින් කාව කළවම, ේශපවපනා්න් න ස්තවතුන්,
දරුවන් යරිපව නන්නත්තවන වපව තිඥ බන් න්. ඕබු ේලි්වව
වව න නටක ජීවත් වන අ ේ න ට් විශවප යරිබක් තුළ, ශ්රී ප්කව
කොන්බ.ඒ ජ්නනව.ඒ කවර්්වප් අ ේ තවනවපතිඥ කවර්්වප්
කි්පව කි්න්න පිජ්යි කි්න මත් ල ර්මවණ් වපවයි තිඥල් ණ්.
අය ස්තනවව, ම් බ්බුකෘතිඥ් වනබු කනන්න ඕනෑ කි්පව. ම්
මත් වනබු කනපව නට වනු වන් න ට් බ්රවනක ක් ෂේත්ර් ්තව
සීඝ්ර ්න් වර් න් කනන්න පුළුවන් යි්ක් දන්න පුළුවන්.
් ම නැතිඥව ්න්න ඇමතිඥවන්ව, ් ම නැත්නම් එ නජ්
්න්න ඇමතිඥවරුන් ගි්වට පසුව ුවුන් න සුවප එබකම් ියක
බපබන්න වන වන අවශයතව ියක බප්න්න තවනවපතිඥවරු
්වනවව නම් නටක් විකර්ට ්බුබන ට ්න්න බැ ැ කි්පව මම
ස්තනවව.
අද
වපව තිඥ බන් න් ්්යි. අද
වපව තිඥ බන් න්
ඇමතිඥවන්වට
ොඳට බපකන කනවට, ඇමතිඥවන්ව එ නටට
ගි්වම නවුම් අන ගන ්න කනවට තමයි ඊළඟ බැ ර් ඊට වැඩි්
ොඳ නටක් දීමයි. ් ම වච්ර ල බව තමයි අද වන කොට ම්
තනම් දුර්වප තැනකට ම් බේවවව වැියපව තිඥ බන් න්. එ ල බව අය
්තිඥ වබ ්න් පවඩම් ් ගන ගන අනවගත
කටයුතු කනන්න
ඕනෑ. මම ස්තනවව, තිඥපක් මවනපන ගරු ඇමතිඥතුමව වි ේශ කටයුතු
අමවතයවන්ව විකර්ට ් බේ කටයුතු කනයි කි්ව. අය ුබතුමව න
අව වන්ට ්ොමු කනනවව, මන්න ම් ්තිඥ වබ් පුනව වච්ර
වැනදි පැත්තකට දවපව ම් නට නටක් විකර්ට ්දිරි්ට ගන ්නවව
නම්, අල ත් මොන අමවතයව්ශ්කින්වත් කනන්න බැරි ශක්තිඥ්ක්
යි්ක් ුබතුමව න අමවතයව්ශ්ට දන්න පුළුවන් කි්න
කවනණ්.
ම් නට ප ක් ්දිරි
market කනන්න පුළුවන් නටක්.
මොකද, බ්රවනක ් ම් නටට ්න්න කැමැතිඥයි. නමුත් ම් න ට්
තිඥ බන
ම්
ේශපවපල ක
ේද්න්,
ම්
ේශපවපල ක
කුමන්ත්රණත් ්ක්කම තවනවපතිඥ බේව්ත් ව.ඒවැදිපව තිඥ ්න කොට
නටක් විකර්ට අපට ්බුබන ට ්න්න බැ ැ; ැමදවම ්ටට ්නවව.
එත් බමඟ ්කතු වච්ර අව ශේෂ කවනණව තමයි ඩොපන්ට
බව ේක්ෂව රුය්ප කඩව වැටීම වැල  කවනණව. ු් සි්ලුම ේ
වන් න් ශක්තිඥමත් අඩිතවපමක් නැතිඥකම ල බවයි. එ ල බව අය
ස්තනවව, අද ම් බවකච්ඡව කනන මවතෘකවව අතිඥශ් වැදගත්
කවීයන මවතෘකවවක් බව. ම් යළිබඳව අද දවබ පුනව එ ්කතු
වච්ර අද බු ්ක්ක ගරු අමවතයතුමව කටයුතු කන ්දිරි දී ම්
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බම්බන් ්න් ්ම්කිසි ශක්තිඥ්ක්, යි්ක් දන්න කටයුතු කනයි.
එ වව නම පරිවර්තනී් වනබක් කනපව නටට අවශය විකර්ට ම්
අමවතයව්ශ් න ව පත් කිරීම් කනපව එ ල ප වරින් න බේව්
පබවගන්න. ් ම නැතිඥව, න ට් නව්ක්ව කාව කනන කොට
දුනකාන්ට ්න්න බැරි වුණව කි්පව තවනවපතිඥ ාපසු ගදන
්වන ප ත් තත්තව්ට වැ ටන් න් නැතිඥ විකර්ට ම් කටයුතු
කන ගන ්න්න පුළුවන් වයි කි්ව විශුවවබ කනමින් ම න වරන
කිස්ප් අවබන් කනනවව.

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is Hon. Shehan Semasinghe. You
have 15 minutes.
[අ.භව. 4.12]

ගරු මාහාන් මසේාසිාහ ාහතා

(மாண்புமிகு சசஹான் ஜசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , තවනවපතිඥ වනරබවද
පනත ්ට ත් ල  ් ග කිස්ප්ක් බවකච්ඡව කනන අවබුාව ේ
මටත් අද බු දැක්මේමට කවප් පබව දීම බම්බන් ්න් ුබතුමවට
බුතුතිඥවන්ත වනවව.

The Hon. Minister of Foreign Affairs is here. I wish to
bring this to your notice. I am sure you would have heard
that Members of your own camp, the Government
Members, are severely criticizing the diplomats. I think
this should not be done in this House. It is an internal
matter and it is good if they can discuss the matter with
you and sort it out. The diplomatic service is being
severely criticized by the Members of your own
Government. Therefore, I hope you will look into this
and ensure that it will be put in order.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , තවනවපතිඥ බේව්
බම්බන් ්න් අද ල  ් ග අනුමත කනේදී, අය වි ශේෂ ්න්ම
කි්න්න ඕනෑ කවනණ්ක් තිඥ බනවව. ාණ්ඩු පක්ෂ
මන්ත්රීවරුන් න විවි කතව ඇ එවවම, ුවුන් මූලිකව කතව ක ළේ,
ුක් ත බර් 2) ම් න ට් ේශපවපන කුමන්ත්රණ්ක් සිදු වුණව; එ
ල බව තමයි ම් න ට් අර්ල්ද නවශි්ක් ඇතිඥ වු ණ් කි්පවයි. ැබැයි,
අය නැවත වවන්ක් කි්න්න ඕනෑ, ම් න ට් ුක් ත බර් 2)
වල දව ේශපවපන කුමන්ත්රණ්ක් සිදු වු ණ් නැ ැ කි්න
කවනණ්. ් ම ේශපවපන කුමන්ත්රණ්ක් සිදු වුණව නම්,
මැතිඥවනණ්ක් රකවශ්ට පත් කළ බැණින් අකරකනණ්ට ගි්ව ව
බමවනව එ අවබුාව ේම අකරකනණ්ට ගිස්.ඒපව අකරකනණ
බ ් පතන්න ු් කාව කනන උදවි්ට පුළුවන්කම තිඥල්ණව. එ
කො ොම වුණත් ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල ,
තවනවපතිඥවරුන් න එ මැදි ත්මේම බම්බන් ්න් අපටත්
වි ේරන්ක් තිඥ බනවව. මම ුබතුමව ගන් ්තව පැ ැදිලිව
කවනණ්ක් අ න්න කැමැතිඥයි, ගරු ල  ් ජ්ය කවනක
බභවපතිඥතුමල . අය දැක්කව, මස්න්ද නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව ම් න ට්
අග්රවමවතයවන්ව බවට පත් වුණවට පබු බේ ම් පවර්ලි ම්න්තුව
රැබු වච්ර ැම අවබුාවවකම කාවනව්ක ගැපරි් යරිපව ස්ිය
වි ේශ තවනවපතිඥවරුන් ගන් බව. එ වි දබු තවනවපතිඥවරුන්ට
ජ්්ගම දුනකාන බස්තව කාවනව්ක ගැපරි්ට පැමිණීමට අවබන්
පබව දීපව තිඥල්ණව. කාවනව්ක ගැපරි්ට
ම්
පවර්ලි ම්න්තු ේ කිසිම ගැපරි්කට අවබන නැතුව කවටවත්
පැමි ණන්න බැ ැ. මම ුබතුමව ගන් අ න රශුන්, ම් වි දබු
තවනවපතිඥවරුන්ට මස්න්ද නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව අග්රවමවතයවන්ව
බවට පත් වූ බැණින් රැබුවූ පවර්ලි ම්න්තු බැසි වවන් නැනඹීමටත්,
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එ අවශය ඡව්වරූප ගැනීමටත්, තමන් න ජ්්ගම දුනකාන බස්තව
පැමිණීමටත් ානව නව ක ළේ කවුද කි්පවයි. මම ස්තනවව,
මන්න ම් කවනණ් ම ගත්තවම ්් අ ේ න ට් ඇතිඥ වච්ර
ේශපවපන වවතවවනණ්ට ජ්වතයන්තන වශ ්න් මැදි ත් මේමක්
තිඥල්ණව් කි්න ේ ්තවම පැ ැදිලිව ප නන්න තිඥල්ණු
අවබුාවවක් බව. අය ුබතුමව ගන් අ න අ නක් කවනණවව තමයි,
ප්කවව ල  ් ජ්න් කනමින්
වනත් නටක ්න්න
තවනවපතිඥවන ්කුට එ න ට් ේශපවපන වශ ්න් වනබුකම්
සිදු වේදී එ න ට් නජ්්ත් ්ක්ක ් ම නැත්නම් විරුේ
පක්ෂ්ත් ්ක්ක එ න ට් ේශපවපන අර්ල්ද්ට මැදි ත් වන්න
අයිතිඥ්ක් පැ බනවවද කි්න ්ක.
අය අ න කවනණවව ම්කයි. වර්තමවන ාණ්ඩුව -නල .ඒ
වික්රමසි්
මැතිඥතුමව ඇතුළු කණ්ඩව්ම- බම න වි ේශ
තවනවපතිඥවරුන්ව පවවිච්චි ක ළේ මන්න ම් ාකවන්ට නම්, අය
ස්තන විකර්ට එක බව වනණ ක්රි්වවලි්ක් නො වයි; එක
බදවරවනවත්මක ක්රි්වවලි්කුත් නො වයි. මොකද, ්තව පැ ැදිලිව
අය නැවතත් කි්නවව, නල .ඒ වික්රමසි් මැතිඥතුමව අවබවන වනට
නැවතත් අග්රවමවතයවන්ව බවට පත්කිරීමට ුවුන්ට ස්තවත්, ුවුන්
විශුවවබ කනපු, ුවුන් න කුමන්ත්රණ ම ් වූ වි දබු නටව.ඒ
බ ව් දුන් බව. එ ල බව තමයි එ වි දබු තවනවපතිඥවරුන් විසින් එ
කුමන්ත්රණ් ම ්මේම බඳ ව අවශය ා වන, අනුබප නල .ඒ
වික්රමසි් මැතිඥතුමව ඇතුළු ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ්ට පබව දුන් න්.
එ ල බව අය ම් අණපනත් බ් ශ න් කනනවව වව නම, අ ේ
න ට් අනනයතවවත් ානක්ෂව කන ගන ්දිරි්ට ්වම ්තවම
වැදගත් වනවව.
ගරු ල  ් ජ්ය කවනක බභවපතිඥතුමල , එ වව නම අ ේ න ට්
වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් බම්බන් ්න් අද අවිල ශුචිතභවව්ක්
තිඥ බනවව. ාණ්ඩු පක්ෂ
මන්ත්රීවරුන් කාව කළ විකර්ටත් අපට
්තවම පැ ැදිලියි, ුවුන්ටත් ම් න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් -

ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා

(மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Hesha Withanage to the Chair?
ගරු තිඥලක් ාාරපන ාහතා
(மாண்புமிகு திைக் மாரபன)

(The Hon. Tilak Marapana)

Sir, I propose that the Hon. Hesha Withanage do now
take the Chair.
ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු නිමයෝජය ථාරථ සභාපතිඥතුාා මූලාසනමයන්
ඉවත් වුමයන් ගරු මහේෂා විතානම ාහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண்புமிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகைஜவ, மாண்புமிகு
ஜஹசா விதானஜக
அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
left the Chair, and THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමව කාව කනන්න.
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ගරු මාහාන් මසේාසිාහ ාහතා

(மாண்புமிகு சசஹான் ஜசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ ේ න ට් වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්
බම්බන් ්න් නජ්්ට අද බක් නැ ැ. අ නක් පැත් තන්
වර්තමවන ාණ්ඩුවට කිසිදු ාකවන්ක ් පත් වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්ක් අනුගමන් කිරී ම් ැකි්වවකුත් නැ ැ. මොකද,
ැම අවුරුේදකම පව ේ වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥවන ්ක් මවරු
වනවව. ් බේ මවරු වපව වනත් ඇමතිඥවන ්ක් පත් වනවව.
ඊට පසුව එ ඇමතිඥවන්ව නජ්
රතිඥපත්තිඥ් මොකක්ද කි්න
කවනණවව බම්බන් ්න් අ ය්න්ක් කනපව ක්රි්වත්මක වන්න
දන කොට, ්ම ඇමතිඥවන්වව මවරු කනපව තවත් ඇමතිඥවන ්ක්
එ බඳ ව ්ොදවනවව. එ ල බව අද අය නොබැින ජ්වතීන් න වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ ්න් බැ ැන වපව තිඥ බනවව. ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ්ට
ස්තවත්, ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ් ඇලුම් කනන, ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ් විශුවවබ කනන නටව.ඒ කිස්ප්ක් පමණක් බමඟ අය
තවනවපතිඥ බබඳතව ශක්තිඥමත් කන ගන තිඥ බනවව. අ නක් නටව.ඒ
බමඟ ් බේ තවනවපතිඥ බබඳතව ශක්තිඥමත් කිරී මන් බැ ැනව අද
නජ්්ක් ැිය්ට ම් ාණ්ඩුව කටයුතු කනනවව. එ ල බව ප ක්
්දිරි
් පත් රතිඥරවන්ක් වර්තමවන ාණ්ඩුවට පැබී නැ ැ. මම
එක ්තවම වගකී මන් කි්න් න්. එකට
ේතුව, ප ක්
්දිරි
ත නව ගත්ත නටව.ඒ කිස්ප්ක් වර්තමවන ාණ්ඩු ේ
ක්රි්ව කපවප් අග් කනනවව. එ අතන අභයන්තන අර්ල්දවපට, එ
වව නම අභයන්තන ේශපවපන්ට මැදි ත් නොවි් යුතුයි; එ
අදවළ න ට් රජ්වතන්ත්රවවද් වනු වන් එ අදවළ න ට් පවපක ්
මැදි ත් වි් යුතු් කි්න කවනණවව විශුවවබ කනන කිසිදු නටක් අද
වර්තමවන ාණ්ඩුවට රජ්වතන්ත්රවවද් බම්බන් ්න් රතිඥරවන්ක්
දක්වව නැ ැ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , එ වව නම මම වි ශේෂ ්න්ම
අජිත් පී. ප ර්නව ඇමතිඥතුමව කළ රකවශ්ක් බම්බන් ්න්
කි්න්න කැමැතිඥයි. ්තුමව රකවශ කළව, ම් න ට් යුද අකරකනණ
බම්බන් ්න් තිඥබිච්ර බි් ප වපව ගිස්.ඒපව තිඥ බනවව කි්පව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , යුද අකරකනණ බිස්මේමත්, )0/1
්ට ත් තිඥබිච්ර එ ් ජ්නවත් එ ාකවන්ටම ම් වන කොටත්
ක්රි්වත්මක වන බව අය කි්නවව.
ේතුව, ්ම ් ජ්නවවට
විරුේ ත්ව් රකවශ කනපු නටටත් විරුේ
වන්න බැ ැ.
අවවබනවවකට ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ ාණ්ඩු ේ වි ේශ කටයුතු
ඇමතිඥවන්ව ඇ මරිකවව විසින්
ගන ්න
් ජ්නවවට
බමඅනුග්රව කත්ව් දක්වනවව. එ කි්න් න් ම් නටට විරුේ ව
පරීක්ෂණ කනපව, ම් නටට විරුේ ව දඬුවම් දන්න අ ේම
ාණ්ඩුවක් විසින් වනත් නටව.ඒවපට අවබන් පබව දනවව.
අ නක් පැත් තන් එ අවබනවවන්ත යුේ ්ට නව්කත්ව් දීපු
නව්ක්න්ට විරුේ ව ජ්වතයන්තනව කටයුතු කිරීම නැවතිඥපව
නැ ැ. අය ම් වන කොටත් පුවත් පත්වප ්ම විබුතන දකිනවව.
ම්
වන කොටත් මස්න්ද නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව,
ග ධවභ්
නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව, බනත් ෙොන් බේකව මැතිඥතුමව ඇතුළු ් බේ
නව්කත්ව් දීපු සි්ලුම කණ්ඩව්ම්වපට විරුේ ව ්.ඒටීටීඊ
ත්රබුතවවද්ට බ ් ග් දක්වන උදවි්, ්.ඒටීටීඊ ත්රබුතවවද්
විශුවවබ කනපු, වනම ඊළවම් නවජ්ය්ක් ල ර්මවණ් කිරීම බඳ ව
බ ් ග් දක්වන උදවි් අදටත් ක්රි්වත්මක වනවව. ුවුන්ට
අ ේ න ට් මේන්න්ට, නව්ක්න්ට විරුේ ව නැඟී සිියන්නට
උත් ත්ජ්න්ක් පබව දීම නල .ඒ වික්රමසි් ාණ්ඩුව විසින් සිදු
කනපව තිඥ බනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , එ වව නම මම ්තව පැ ැදිලිව
ම් නජ් ්න් ද්ක් අ න්න කැමැතිඥයි. මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල , 2018.12.1)වැල  දව පළවූ ්රිදව දිවයින බ්ග්ර
්තව පැ ැදිලිව මන්න මවැල  වවර්තවවක් පළ වපව තිඥ බනවව
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු ශ වන් බේමසි්

ම තව]

"ශ්රී ප්කවව අවු.ඒ කනන්න යට නටවලින් ක ිය ),)25ක්
ශ්රී ප්කව ේ ේශපවපන් බ ජ්වතිඥක ානක්ෂවව ඇතුළු අභයන්තන
කටයුතුවපට මැදි ත්මේම බඳ ව වි ේශ නටව.ඒ විසින් වබන )ක් තුළ
රුය්.ඒ ක ිය ),)25කට අකරක මුදපක් පබවදී ඇත.
මම අතිඥ විශවප මුද.ඒ බම්භවන් පබවදී ඇත් ත් ්න්ජීඕ බ්වි වන
1,84)කට්.

අස්්බක ම ජ්නතවව අවුරුදු 4ක් තිඥබු බේ ුබතුමන්පව න
ාණ්ඩුවට දොබු කි් කි්ව ්න්න බව. ්ක ්ක් කනවට බ .ඒ
පවබු කන කන ්න්න ාණ්ඩුවක් ම් න ට් දපව නැ ැ. ම් න ට්
ාණ්ඩු දපව තිඥ බන් න්, ම් න ට් ජ්නතවවට අවශය ේ ්ටු
කනන්නයි; ජ්නතවව බපව පො නොත්තු වන ේව.ඒ ාණ්ඩුව
න ව පබව ගන්නයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

කරුණවකනපව ම් ගැන නටට
ළි කනන්න. ම්ක බනපතළ
ර දනවවක්. අ ේ න ට්
ේශපවපන වශ ්න් අභයන්තන
කටයුතුවපට මැදි ත්මේමට වනත් නටව.ඒවප තිඥ බන ්න්ජීඕ
බ්වි වන 1,84)ක් බම්බන්
වපව තිඥ බනවව. එක විතනක්
නො වයි, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල . ්ස් වැඩිදුනටත් ම බේ
බඳ න් වනවව
" මකී ්න්ජීඕ බ්වි වනවප නව්ක්න් කිසි බේත් නජ්
අ්ශ
රැකි්වවක් නොකනන බවද
ළිමේ ඇත.

පුේගලික

් ම නම් ම් උදවි් කවුද? අය ාණ්ඩුවට කි්නවව,
පසුගි් අවුරුදු ) ඇතුළත අ ේ නට ේශපවපන වශ ්න් අබුාවවන
කනන්න මැදි ත් වච්ර ්න්ජීඕ බ්වි වන යළිබඳව කරුණවකනපව
ව වම නටට
ළි කනන්න කි්පව. එක විතනක් නො වයි, එ පබව
දීපු රුය්.ඒ ක ිය ),)25 කො ොමද ා ේ; කොතැනටද ා ේ;
කො ොමද එ මුද.ඒ වි්දම් වු ණ් කි්න කවනණවව පැ ැදිලි
කනන්න කි්පව අය ගරු ඇමතිඥතුමව ගන් ගෞනව ්න් ්.ඒීයමක්
කනනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , සුදු වෑන් ගැන අ ේ සිඩ්ල 
ජ්්නත්න මන්ත්රීතුමව කාව කළව. සුදු වෑන් ගැන කාව කනපව එක
පසුගි් ාණ්ඩුවට බැන කනන්න සිඩ්ල  ජ්්නත්න මන්ත්රීතුමව
ස්තව ගන ්න්නවව නම්, අය න ව බටපන්ද කොමිබම ගැන
මතක් කනගන්න දන්න ්පව කි්පව මම ්තුමවට මතක් කනපව
දන්න කැමැතිඥයි. බටපන්ද කොමිෂන් වවර්තවව න ව ්තවම
පැ ැදිලිව තිඥ බනවව, සුදු වෑන් බ්බුකෘතිඥ් ානම්භ ක ළේ
වර්තමවන අගමැතිඥ නල .ඒ වික්රමසි් මැතිඥතුමව බව. ්තුමව තමයි
බටපන්ද න ව එ සුදු වෑන් බ්බුකෘතිඥ් ම් න ට් ානම්භ ක ළේ.
එක විතනක් නො වයි, )0,000ක් වතන් මේම බම්බන් ්න්
ජ්නතව විමුක්තිඥ පනමුණ කාව කළව. ්ස් වගකීමත් වර්තමවන
්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ ාණ්ඩුව විසින් ගන්න ඕනෑ. එ ල බව ්ක්බත්
ජ්වතිඥක පක්ෂ්ට පවතවප් නැගිටමේම, අවශය වපවවට පවතවප්
ක්රි්වත්මක මේම බම්බන් ්න් කිසිම ගැටලුවක් නැ ැ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ම් පවතවප
නැගිටීම සිදු වු ණ්
පසුගි් මවබ දකක කවප්ක් තුළ කි්පව කවුරු රි කි්න්න
උත්බව කනනවව නම්, පවතවප් නැඟිටීම සිදු වු ණ් 2015 ්ක්බත්
ජ්වතිඥක පක්ෂ ාණ්ඩුව ම් න ට් ල ර්මවණ් වුණවට පබු බේ කි්පව
ම් න ට් ජ්නතවව සි්ලු දනව දන්නව බව අප කි්න්න කැමතිඥයි.
් තක් මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ාණ්ඩුව ්ට ත් පවතවප් දණ ගබුබපව
තිඥල් ණ්. ැබැයි, පවතවප් නැගිටමේම සිදු ක ළේ ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ
ාණ්ඩුව 2015දී. ්තැන් පටන් සිදු වච්ර නැගිටීම අද
දක්වව ක්රි්වත්මක වනවව. දින 50ක් මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ාණ්ඩුවක්
ම් න ට් ල ර්මවණ් වුණවම එ පවතවප
ක්රි්වත්මකමේම නැතිඥ
වුණව; පවතවප
මිනී මැරීම් සිදු වු ණ් නැ ැ. ැබැයි, නැවතත්
්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ
ාණ්ඩුවක් බිස් වුණවම එ ේ සිදු
වනවව. එ ල බව ම් න ට් තිඥ බන රශුන් අව බ කනගන්න.
ුබතුමන්පව ාණ්ඩුවක් ගත් ත් පසුගි් ාණ්ඩුවට දොබු කි්
කි්ව ්න්න නම්, ුබතුමන්පවට තව මවබ කීප්යි දොබු කි් කි්ව
්න්න තිඥ බන් න්. ැබැයි මතක තිඥ්ව ගන්න, ුබතුමන්පව අවුරුදු
4ක් තිඥබු බේ පසුගි් ාණ්ඩුවට දොබු කි් කි්ව ්ිනේදී, ම් න ට්

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමවට තව විනවඩි
පමණයි තිඥ බන් න්.

දකක කවප්ක්

ගරු මාහාන් මසේාසිාහ ාහතා

(மாண்புமிகு சசஹான் ஜசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

බො ොම බුතුතිඥයි, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල . ම්
්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ ාණ්ඩුව අ ේ නට අබමත් නවජ්ය්ක් බවට
පත් කනපව තිඥ බනවව. ්තුමන්පව ම් නට අබමත් නවජ්ය්ක් බවට
පත් කනපව තිඥ බනවව; ාර්ිකක වශ ්න් කඩව බිඳ දවපව
තිඥ බනවව; තමන් න ේශපවපන අනමුණු ්ටු කනගන්න නජ්
බම්පත් සි්.ඒප භවවිතව කනපව තිඥ බනවව. ැබැයි, අවවබනවවකට
එ සිදු කනපු කිසිදු ක්රි්වදවම්ක් ම් න ට් උන්නතිඥ් වනු වන්
්ව .ඒ වපව නැ ැ. මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අය විශුවවබ
කනන කවනණව කීප්ක් තිඥ බනවව. ම් ාණ්ඩු ේ වැරැදි නවශි්ක්
තිඥ බනවව. එවව බම්බන් ්න් අය ්කින් ්ක අවුරුදු 4ක් තිඥබු බේ
පන්වව දුන්නව. ුබතුමන්පව නැවත ාණ්ඩුවක් පබව ගන
තිඥ බන අවබුාවවක, කරුණවකනපව ම් න ට් ම ජ්නතවව
ක නස් වැඩි අව වන් ්ොමු කනන්න. වි ේශ නටවලින්
ුබතුමන්පවට බ ් ග් පැ බනවව කි්පව ුබ විශුවවබ කළවට,
ුබට පවපන් කනන්න තිඥ බන් න් ප්කවව බව මතක තිඥ්ව
ගන්න. ුබතුමන්පව පවපන් කනන් න් ශ්රී ප්කව ේ ාණ්ඩුව
මිබක්, ප ක
ුබට කැමැතිඥ තවත් නටක තිඥ බන ාණ්ඩුවක්
නො වයි. එ ල බව ුබතුමන්පව
ොිනන් ත්රුම් ගන්න ඕනෑ,
ුබතුමන්පවට පබවදී තිඥ බන වගකීම යළිබඳව. ම් ාණ්ඩු ේ
රශුන් තිඥ බන් න්, ාණ්ඩුවට ජ්නතවව පබව දීපු වගකීම ත්රුම්
ගන්න බැරිමේමයි. මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අද පවතවප
නැගිටීම බනපතළ රශුන්ක් වපව තිඥ බනවව. අ නක් පැත් තන්
මත් ද්රවය බම්බන් ්න් තිඥ බන අර්ල්ද් බනපතළ රශුන්ක්.
ඊට අමතනව, අවබවන වශ ්න් මම ුබට ම් කවනණ්
කි්න්න කැමැතිඥයි. අය අවුරුදු තනක් තිඥබු බේ කිේවව, ජ්නතව
විමුක්තිඥ පනමුණත්, නල .ඒ වික්රමසි් මැතිඥතුමවත් අත ර්
ොඳ
අව බ ්ක් තිඥ බනවව, කිසි්ම් ාකවන්ක ්කඟතවවක්
තිඥ බනවව කි්පව. නල .ඒ වික්රමසි් මැතිඥතුමව නැවතත් අගමැතිඥ
වුණවට පබු බේ පවර්ලි ම්න්තුවට පළමුවැල  දව බේ ඇවි.ඒපව ක ළේ
බම න මව ය කළු මව ය කි්පව නම් කනපු ්කයි. මම කනගවටු
වන් න්, ්දව නල .ඒ වික්රමසි් මැතිඥතුමව කළු මව ය
ැිය්ට
දැකපු මව ය, අද ජ්නතව විමුක්තිඥ පනමුණත් එ ාකවන්ටම කළු
මව ය ැිය්ට දකින ්කයි. මට පුදුමයි, ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ්ත්,
ජ්නතව විමුක්තිඥ පනමුණත් අද ්කම මත්කට ඇවි.ඒපව ්කම
වරන පවවිච්චි කනන ්ක ගැන. කරුණවකනපව ම් තත්ත්ව්
ත්රුම් ගන්න. අද න ට් බනපතළ අර්ල්ද්ක් තිඥ බනවව. ාණ්ඩුව
මැතිඥවනණ්කට ්න්න අකැමැතිඥයි. ැබැයි, ම් න ට් අද සිදු වි්
යුතු කවනණවව මැතිඥවනණ්කට ්ෑමයි. මැතිඥවනණ්ක් න ව
බුාවවන ාණ්ඩුවක් ැ දන්න ඕනෑ. ුබපව න නජ්්ට ාණ්ඩුවක්
ගන ්න්න බැ ැ. ුබපව න පසු පළ මන්ත්රීවරුන් න
කනගවටුදව්ක කාවවක් අපට අ න්න තිඥ බනවව. න් ග බණ්ඩවන
මන්ත්රීතුමව දැන් ම් බභව ේ ්න්නවව. ්තුමව මු.ඒ දවබුවප
කනගවටු වන් ස්ිය්ව. මම ස්තන ැිය්ට දැන් ්තුමව බතුියන්
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ඇතිඥ. ැබැයි, ම් අර්ල්ද් න ට් අර්ල්ද්ක් කනන්න ්පව. ුබට
බප් තබව ගැනීම බඳ ව මුළු නටම උකබු කනන්න ්පව කි්න
කවනණවව තමයි අය කි්න් න්. එ ල බව කරුණවකනපව
් ජ්නවවක් අන ගන ඇවි.ඒපව තු නන් දකකින් බම්මත කනපව
මැතිඥවනණ්ට ්මු කි්න කවනණවවයි අය කි්න් න්.
බො

ොම බුතුතිඥයි.

ගරු පාලිත රාමග බණ්ාාර ාහතා

(மாண்புமிகு பாலித ரங்ஜக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ම න නම බඳ න් කනපු
ල බවයි මම කාව කනන් න්. මු.ඒ අවබුාවවකවත්, අග
අවබුාවවකවත්, මැද අවබුාවවකවත් මම කනගවටු වන් ස්ිය
නැ ැ; මම කපකිරිපව ස්ිය
නැ ැ. මට කපකි නන්න
අවශයතවවකුත් නැ ැ. බේමසි් මන්ත්රීතුමවට වැරැදිපව. මම
කනගවටුව රකවශ කනනවව, ්තුමව න අව බ ් යළිබඳව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මම බන් ත ෂ වනවව, මුද.ඒ
දීපව දූක ත ාණ්ඩුවක් දන්න ගි් ්ක නවත්වන්න මට ැකි්වව
පැල්ණු ්ක ගැනත්, එ කනපු ජ්වවවනම, කුමන්ත්රණ්
ළි කනන්න
පැබීම යළිබඳවත්. එ යළිබඳ කනගවටුවක් තමයි මතුමන්පවට
ඇත් ත්.

ගරු මාහාන් මසේාසිාහ ාහතා

(மாண்புமிகு சசஹான் ஜசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ුබතුමව න කනගවටුව ගැන මව කාව ක ළේ ම් ාණ්ඩු ේ
තිඥ බන අර්ල්ද් ගැන කි්න්නයි. ැබැයි, ුබතුමව මතක තිඥ්ව
ගන්න, ුබතුමව කාව කනපු සි්.ඒප ම් න ට් ජ්නතවව දැක්කව;
ොඳට අ ගන ස්ිය්ව කි්පව.

ගරු පාලිත රාමග බණ්ාාර ාහතා

(மாண்புமிகு பாலித ரங்ஜக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , -

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

අය විවවද්කට ්න් න් නැතුව ්ිනමු, ගරු න් ග බණ්ඩවන
මන්ත්රීතුමව.

ගරු පාලිත රාමග බණ්ාාර ාහතා

(மாண்புமிகு பாலித ரங்ஜக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , කිසිම අර්ල්ද්ක් අ ේ පක්ෂ්
ඇතු ළේවත්, ාණ්ඩුව ඇතු ළේවත් නැ ැ. අ ේ මන්ත්රීතුමන්පව
පක්ෂ් තුළ තිඥ බන්නව වූ රජ්වතන්ත්රවවද් ල බව අද බු රකවශ
කනපව තිඥ බනවව. නමුත් අය සි්ලු දනව ්කට අත්වැ.ඒ බැඳ ගන,
්කට වැඩ කටයුතු කනනවව. ම් ගො.ඒපන් ස්තව ගන ්න්නවව
නම් අය බදිපව කි්පව, එක සිස්න්ක් පමණයි. කිසි බේත්ම
්වැල  ේද්ක් අය අතන නැ ැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු සුජිත් බ්ජ්් ප ර්නව ම තව. ුබතුමවට විනවඩි
අටක කවප්ක් තිඥ බනවව.
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ගරු සුජිත් සාජය මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு சுேித் சங்ேய சபஜரரா)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , න ට් ්තවම වැදගත් බේව්ක්
වන තවනවපතිඥ බේව් බම්බන් ව අද බු දක්වන්න අවබුාවව
බපබව දීම යළිබඳව ුබතුමවට ම න බුතුතිඥ් පළමු කොටම
යරිනමනවව. අය අමුතු වන් කි්න්න අවශයතවවක් නැ ැ,
තවනවපතිඥ බේව් කි්න් න් ම් නට ජ්වතයන්තන්ට ගන ්න
්තවම වැදගත් බේව්ක් බව. නටක අනනයතවව, ේශපවපල ක
තත්ත්ව්, ාර්ිකක්, බම්බන්ධීකනණ කටයුතු, බ්රවනක කටයුතු
වව න
ේව.ඒ අ නකුත් නටව.ඒ බමඟ බම්බන්ධීකනණ්
කනන් න් ම් තවනවපතිඥ බේව් න ව් කි්න ්ක මම ම්
අවබුාව ේදී මතක් කනන්න ඕනෑ. තවනවපතිඥ බේව් බම්බන් ව
කාව කනන කොට තවනවපතිඥ වනරබවද ගැන කි්න්නම වනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , තවනවපතිඥවරුන්ට ම් න ට්
අ නකුත් නවජ්ය ල ප වරින්ට වඩව වි ශේෂ්ක් බේ බපකව එ
වනරබවද සි්.ඒප පබව දීපව තිඥ බනවව. එ පබව දීපව තිඥ බන් න්ත්
මම කලින් කි්පු බේවවව ම් නටට ල සි ාකවනව පබව ගන්නයි.
පසු ගි් ාණ්ඩුව කවප
තවනවපතිඥ බේව් බම්බන් ්න්
නො ්කුත් ාකවන
වි ේරන, අද බු - උද බු ්දිරිපත් වුණව.
එ වව නම තවනවපතිඥ බේව්ට පත් කනපව ස්ටපු ල ප වරින්
බම්බන් ්න් අපට තිඥල් ණ්
ොඳ ාක.ඒප්ක් නො වයි. එ
ල බව
ම් තවනවපතිඥ වනරබවද බම්බන් ව කාව කනන්න
්බු බ.ඒපව ඕනෑම නජ්්ක යුතුකමක්, වග කීමක් වනවව, එ
තවනවපතිඥ බේව්ට සුදුසු ල ප වරින් පත් කන ගැනීම. එක තමයි
්තවම වැදගත්. මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , න ට් තත්ත්ව් එ
වව නම න ට් කීර්තිඥ් ානක්ෂව කන ගන්න පුළුවන් වන් න් එ
තනතුනට ගැළ පන සුදුසු ල ප වරින් පත් කන ගැනී මන්.  එඟක්
අවබුාවවප ාවතීන්, එ වව නම ේශපවපන බම්බන් තව අනුව
තමයි පසු ගි් කවප සීමවව තුළම ම් ල ප වරින් පත් කනන්න
කටයුතු ක ළේ. එ ල බව තමයි අ ේ නට අපකීර්තිඥ්ට පත් වු ණ්
කි්න ්ක ම් අවබුාව ේදී මව මතක් කනන්න ඕනෑ.
එ ල බව එ ගැන
ොිනන් කටයුතු කිරීමට අප කව නත්
යුතුකමක් තිඥ බනවව. කොයි ාණ්ඩු වන් වුණත් කමක් නැ ැ,
අප ්.ඒපව සිියන් න් ම්යි. ම් බේව් ගරු බේව්ක්. ම්
බේව්ට අවශය කනන් න් ල ්මිත සුදුසුකම් තිඥ බන ල ප වරින්.
ල ්මිත සුදුසුකම් තිඥ බන, ේශපවපන වශ ්න් ජ්වතයන්තන
අේදැකීම් තිඥ බන, ජ්වතයන්තන වශ ්න් ේශපවපන අේදැකීම්
තිඥ බන, නටක් ්දිරි්ට ගන ්න්න පුළුවන්, න ට් ාර්ිකක්,
න ට් අනනයතවව ්දිරි්ට ගන ්න්න පුළුවන් යරිබක් තමයි ම්
තනතුරු බඳ ව පත් කනගන්න ඕනෑ.
වි ශේෂ ්න්ම ම් න ට් ජ්නතවව පදි්චි වපව සිියන නටව.ඒ
තිඥ බනවව. අ ේ න ටන් ගිස්න් මැද පනදිග නටවප බ
කොරි්වව වැල  නටවප බේව් කනන විශවප යරිබක් සිියන බව අය
දන්නවව. පුවත් පත් මඟින්, මව ය මඟින් අය දකින විකර්ට, අ ේ
තවනවපතිඥ බේව් බම්බන් ව නම් ැම අවබුාවවකම වව න  එඟක් අවබුාවවපදීොඳ ාක.ඒප්ක් නො වයි තිඥ බන් න්.
වි ේශ නටවප රැකි්ව කනන අ ේ න ට් අ්ට ගැටලු ඇතිඥ වූ
අවබුාවවපදී එවව ල නවකනණ් බඳ ව තවනවපතිඥ බේව ්න්
පැ බන බේවවව ගැන  එඟක් අවබුාවවපදී වි ේරන නැ ඟනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , එ ල බව මව වි ශේෂ ්න්ම නැවත
වනක් ්.ඒපව සිියන් න්, අ ේ වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් න ව
එ අ් දැනුවත් කනපව අ ේ තවනවපතිඥ බේවවව දියුණු කනන්න
කි්වයි. ම් න ට් විශවප මුදපක් වැ් කනපව පවත්වව ගන ්න
තවනවපතිඥ බේවව ේ මූලික කවර්්් අ ේ න ට් ජ්නතවවට බේව්
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු සුජිත් බ්ජ්් ප ර්නව ම තව]

කනන ්කයි කි්ව අය දන්නවව. අ ේ නටට වි ේශ විල ම් ගන
්න්න එ නටවපට ගිස්න් ්න්න අ ේ න ට් යරිබුවපට ්ම්කිසි
රශුන්ක්, ගැටලුවක් ා අවබුාවවපදී තවනවපතිඥ අ්ශවප
ල ප වරින් න බ ් ග් ්තවම
ොිනන් පැ බන්න ඕනෑ්
කි්න ්කත් ම් අවබුාව ේදී මතක් කනන්න ඕනෑ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ නක් කවනණවව ම්කයි.
ම්, සුළු කවනණවවක් වුණවට තවත් අව වන් ්ොමු කනන්න
ඕනෑ කවනණවවක්. වි ේශ නටවපට ගි් අ්ට  එඟක් අවබුාවවපදී
ගමන් බපපත්ර බම්බන් ගැටලු තිඥ බනවව. ්ම්කිසි අවබුාවවකදී
ගමන් බපපත්ර ගැටලුවක් ාවවම, ්.ඒලුම් පත්ර්ක් ්දිරිපත් කළවම,
එවව අ ේ ාගමන ව විගමන දපවර්ත ම්න්තුවට ්දිරිපත් කළවම
එ බම්බන් කටයුතු බඳ ව මවබ දකතුනක කවප සීමවවක් ගත
වනවව් කි්න කවනණවව ්බුමතු කන තිඥ බනවව, මූපවබනවරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමල . තවනවපතිඥ අ්ශවලින්මයි ්් මතු කන
තිඥ බන් න්. එ ල බව අය වි ශේෂ ්න්ම ්.ඒපව සිියනවව, වි ේශ
නටවප බේව්ට බම්බන්
වපව සිියන අ ේ න ට් යරිබුවපට
තවනවපතිඥ බේව් න ව බ න් බපබන්න කි්පව. එ අ්ට ගුවන්
බපපත්ර යළිබඳ රශුන්ක් පැන නැගුණ අවබුාවවපදී ්තවම
කඩිනමින් ්් විබඳන්න, ගුවන් බපපත්ර පබව ගැනීම බඳ ව වන
ප සුකම් වැඩි දියුණු කනපව කඩිනමින් එ කටයුත්ත කන දන්න
කටයුතු කනන්න ඕනෑ් කි්න අද බත් මව ම් අවබුාව ේදී
්දිරිපත් කනන්න ඕනෑ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , තවනවපතිඥ අ්ශ් ගත්තවම කිව
යුතු තවත් ද්ක් තිඥ බනවව. මන්ත්රීවරුන් ැිය්ට අය විවි
අවබුාවවපදී වි ේශ බ්රවනවපට ්ක් වනවව. එ අවබුාවවපදී
අපට තවනවපතිඥ අ්ශවප අ්ත් මු වනවව. එ වව නම අ නකුත්
බේවවවපට බම්බන්
වපව සිියන උදවි්ත් අපට මු වනවව.
් බේ මු වන අවබුාවවපදී එ අ් කි්න් න් මොකක්ද? අ ේ නට
දියුණු කනන්න, වි ශේෂ ්න්ම අ ේ වි ේශ ව ළඳවම වැඩි දියුණු
කනන්න, අ ේ බ්රවනක වයවපවන් වැඩි දියුණු කනන්න අවශය
කනන කරුණු කවනණව ගොඩක් තිඥල්ණත්  එඟක් වපවවට එවව
බම්බන් ව අ ේ අව වන් ්ොමු වනවව මදි කි්න අද බු
උද බු ්්ු අ් ගන් ්දිරිපත් වනවව, මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල . වි ේශ නටවපට ගි් අවබුාවවපදී අපත් පැබූ
අේදැකීම් තිඥ බනවව. අප බ්රවනවපට බම්බන්
වපව පබන
අේදැකීම් ුබු බේ ම් නටට දැනුම ගන ාවවම, එ දැනුම
්ාවර්ා්ක් බවට පත් කනන්න, එවව බම්බන් ව බෝව බපව
නැවත වනක් එවව ක නස් අව වන් ්ොමු කනන්න අප කනන
කවර්්භවන් මදි. මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , එ ල බව මව
්.ඒපව සිියන් න් ම්යි. අ ේ තවනවපතිඥ අ්ශ න ව අපට දියුණු
කනන්න පුළුවන්
ොඳම ක් ෂේත්ර් තමයි බ්රවනක වයවපවන්.
මොකද, අද ප්කවව ්තවම
ොඳ බ්රවනක ගමනවන්ත්ක් බවට
පත් වපව තිඥ බනවව.

ගරු සුජීව මසේනසිාහ ාහතා (විදයා
පර්මේෂණ අාාතයතුාා)
(மாண்புமிகு சுேீவ ஜசனசிங்க
மற்றும் ஆராய்ச்சி அமமச்சர்)

තාක්ෂණ හා

- விஞ்ஞான சதாழில்நுட்ப

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Minister of Science,
Technology and Research)
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වයවපවන් බම්බන් ්න් විශවප බේවවවක් කනන්න පුළුවන්.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , බ්රවනක බ්වර් න අමවතයව්ශ්
බ්රවනක රවර් න කටයුතු බඳ ව පොකු වැඩ කොටබක් කන ගන
්නවව. නමුත් බම න අවබුාවවප තවනවපතිඥ අ්ශත්, වි ේශ දූත
බේවවත් එවව ්ක්ක බම්බන්
වන් න් නැතිඥ අවබුාවත් තිඥ බන
බව අය දකිනවව. එ ල බව එ අ්ශ එකවබේ කනන්න ඕනෑ. එ
වව නම, එ අ්ශ අතන බම්බන්ධීකනණ්ක් ඇතිඥ කනන්න ඕනෑ. එ
ල බව අ ේ තවනවපතිඥ අ්ශ වි ශේෂ ්න්ම දැනුවත් කනන්න අවශය
වනවව. එ අ් න මට්ට මන් වුණත් බ්රවනක වයවපවන් දියුණු
කනන්න පුළුවන්කම තිඥ බනවව, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල .
අ ේ නට ගැන ්ම්කිසි පණිවුඩ්ක් දීම, රරවනක වැඩ යළි වළක්
කන ගන ්ෑම වව න පොකු කවර්් භවන්ක් කනන්න පුළුවන්කම
එ අ්ට තිඥ බනවව් කි්න ්කත් ම් අවබුාව ේදී මව මතක්
කනන්න ඕනෑ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ නක් අතට, ශ්රී ප්කව ේ
අනනයතවව තිඥ බන් න් ත් ල ෂුපවදන් බම්බන් වයි කි්ව අය
දන්නවව. ත් ල ෂුපවදන් බම්බන් ්න් අ ේ නට නොම්මන ්ක
වපව තිඥල්ණව. නමුත් අද පවතිඥන් න්, එ තත්ත්ව් ගිලි මින්
්න අවබුාවවක්. එ බඳ වත් තවනවපතිඥ අ්ශවපට ්ම්කිසි
වගකීමක් තිඥ බනවව කි්ව මම ස්තනවව. එ කරුණ බැ ැන කනන්න
පුළුවන්කමක් නැ ැ. ම් න ට් ශ්රී ප්කව ත් මණ්ඩප් තිඥ බනවව.
එ ත් මණ්ඩප
විවි ශවව බ්වි වන, පසු ගි් කවප
යු න ප
විවි නටවප යස්ටුවව තිඥල්ණව. අද එවව ්කින් ්ක වැසී
්න තත්ත්ව්ක් තිඥ බනවව.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමවට තවත් විනවඩි්ක පමණ කවප්ක් තිඥ බනවව.

ගරු සුජිත් සාජය මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு சுேித் சங்ேய சபஜரரா)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අද එ ශවව බ්වි වන වැසී
්ෑ ම් කවනණ් ල බව සිේ
වපව තිඥ බන් න් මොකක්ද? අ ේ
ත් කර්මවන්ත්ත් අද ඇන ස්ට තිඥ බනවව. අ ේ න ට් ත්
බම්බන් ්න් තිඥ බන ජ්නප්රි්තවව ගිලිීන ්නවව. තවනවපතිඥ අ්ශ
වනු වන් විශවප වි්දමක් කනනවව නම්, න ට් ාර්ිකක් නඟව
සිටුවන්නත්, ත් කර්මවන්ත්, ත් බම්බන් ව තිඥ බන අ ේ
රරලිත පැරැණි නවම් වැඩි දියුණු කනන්නත් තවනවපතිඥ අ්ශවපට
පොකු කවර්් භවන්ක් කනන්න පුළුවන් කි්න ්කත් මව ම්
අවබුාව ේදී මතක් කනනවව. කවප ේපවව ්ක්ම ගි් ල බව මව
දීර් වශ ්න් කතව කනන් න් නැ ැ.
මුපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අය ම් පවර්ලි ම්න්තුවට
ඇවි.ඒපව අ ේ අද බු උද බු දක්වනවව.
ම් අවබුාව ේ දීත්
බො
ගරු මන්ත්රීවරුන් විවි
ොඳ අද බු ්දිරිපත් කළව.
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ල ප වරීන් ම් බුාවන්ට පැමිණ
සිියනවව නම්, ම් කරුණු බම්බන් ්න් බෝව බපව කටයුතු
කිරීමට වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
මැදි ත් විමක් පබව
දන්න ඕනෑ් කි්න අද බ ්දිරිපත් කනමින්, ුබතුමවට
බුතුතිඥවන්ත වමින් ම න වරන බුව.ඒප් අවබන් කනනවව.

නොම්මන ්ක.

ගරු සුජිත් සාජය මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு சுேித் சங்ேய சபஜரரா)

(The Hon. Sujith Sanjaya Perera)

අ ේ නට නොම්මන ්ක බවට පත් වපව තිඥ බන අවබුාව ේදී
එ කවනණ්
ේතු කන ගන අ ේ තවනවපතිඥ අ්ශවපට බ්රවනක

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බුතුතිඥයි ගරු මන්ත්රීතුමව. මීළඟට, ගරු ඩිපවන්
මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි 20ක කවප්ක් තිඥ බනවව.

ප ර්නව
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ගරු ඩිලාන් මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு டிைான் சபஜரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අභිනව අවුරුේ ේ
ම්
පවර්ලි ම්න්තු ේ විවවද්ට භවජ්න කනන් න් අ ේ නටට ්තවම
වැදගත් වන ක් ෂේත්ර්ක් යළිබඳවයි. තවනවපතිඥ වනරබවද පනත
්ට ත් ල  ් ග බම්බන් ්න් අදවළ ගැබට් පත්ර් කැබිනට්
මණ්ඩප ්න් අනුමත කොට පවර්ලි ම්න්තු ේ අනුමැතිඥ් පබව
ගැනීම බඳ ව
ම් අවබුාව ේ ්දිරිපත් කන තිඥ බනවව.
මුපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල ,
වනත් නටක සිට කටයුතු
කනමින් අ ේ නට ල  ් ජ්න් කනනු පබන පුේගප්වට තමයි
තවනවපතිඥවන්ව කි්පව කි්න් න්. අ ේ න ට් නවජ්ය නව්ක්ව ව
බමවනව තමයි තවනවපතිඥවන්ව බපකන් න්.
්්ග්රීසි ්න්
පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීවරුන්ට Hon. Member" කි්පව කි්නවව.
තවනවපතිඥවන්වට කි්න් න් His Excellency" නැත්නම් Her
Excellency"
කි්පවයි. මොකද
ේතුව, එ තවනවපතිඥවන්ව
ල  ් ජ්න් කනන් න් තමන් න නට, තමන් න මේ බිම, නවජ්ය
නව්ක්වව.
බො
තවනවපතිඥ කවර්්වපවප, වි ශේෂ ්න්ම අ ේ ශ්රී
පව්කික්න් වැඩ කනන තවනවපතිඥ කවර්්වප තිඥ බන නටව.ඒ
ගත් තොත්, එ තවනවපතිඥ කවර්්වප අ්ශ දකකින් බමන්විතයි.
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ ්න් පත් වන
ල ප වරින් ්ම
තවනවපතිඥ කවර්්වප
්න්නවව. එ වව නම වි ේශ බේවව ල යුක්තිඥ
කවර්්ව්ශ ්න් බ කම්කරු අමවතයව්ශ ්න් බඳවව ගන්නව තව
ල ප වරින් කොටබක් ්ම තවනවපතිඥ කවර්්වප
්න්නවව. මම
කපක් වි ේශ රැකි්ව ඇමතිඥ ැිය්ට සිිය ල බව මම ්තවම
ොිනන් දන්නවව, එ අ්ශ දකම වැඩ කනන
තවනවපතිඥ
කවර්්වපවප බො
විට තිඥ බන් න් කඹ ඇදීමක්. There is a
tug of war between the officers who are appointed by the
Ministry of Foreign Affairs and the officers appointed either
by the Ministry of Foreign Employment Bureau or the
Ministry of Labour. So, most of the time the Ambassador or
the High Commissioner is trying his or her level best to put
these officers together.
්වැල  අමවතයව්ශ
දකක් බම්බන්
වපව තවනවපතිඥ
කවර්්වපවපට ල ප වරින් පත් කනන කොට එ අ් ්
්න්නට
පන ප්කව ේ දීම වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ල ප වරින් ව
ම් අ් අතන ඇතිඥ කළ යුතු බ ජීවන් ඇතිඥ කන යටත් කන
රින්න. ් බේ නොවු ණොත් වන් න් ් ේ ගි්වම ම් කඹ
ඇදීම සිදු මේමයි. ගරු ඇමතිඥතුමල , ුබතුමවත් දන්නවව ඇතිඥ
බො
තවනවපතිඥ කවර්්වපවප ම් කඹ ඇදීම සිදු වන බව.
ඊළඟට, තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට තවනවපතිඥවරුන් වශ ්න්
පත් කනන අ් යළිබඳව පක්ෂ, විපක්ෂව කරුණු කි්ැවුණව. එ
පැත් තන් කි්නවව, ම් පැත් තන් පත් කනන ේශපවපන පත්මේම්
රි නැ ැ කි්ව. ම් පැත් තන් කි්නවව, එ පැත් තන් පත් කනන
ේශපවපන පත් මේම්
රි නැ ැ කි්ව. මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල , වි ේශ බේවව ල යුක්තිඥ කවර්්ව්ශ ්න් පත් වන
ල ප වරින්ට වඩව
ොඳට වැඩ කනන තවනවපතිඥවරු ්න්න බම න
තවනවපතිඥ කවර්්වප තිඥ බනවව. කරුණව බේන
කොඩිතුවක්කු
ම ත්ම්ව ගැන කාව කනනවව නම්, ු එ ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ
ස්ටපු ඇමතිඥවන ්ක්. ැබැයි මම කි්න්න ඕනෑ ්තුමව
ොඳ
තවනවපතිඥවන්කු බව. එ වව නම වි ේශ බේව
කටයුතු කනන
බම න ල ප වරින් යළිබඳව කාව කනනවව නම්, න්ජිත් ගුණනත්න
වව න අ් වි ේශ බේව්ට කැළපක්. ැබැයි එ, වි ේශ බේවව
ල යුක්තිඥ කවර්්ව්ශ ්න් පත් කනපු අ්. මොන පැත් තන් පත්
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වුණත් නනක මිල  ව, වැඩ කනන් න් නැතිඥ මිල  ව,
ොඳම නැ ැ
තමයි. ම් පත්මේම් පබව දී ම් දී එ බඳ ව අමවතයව්ශ්ට
ක්රම ේද්ක් දව ගන්නට පුළුවන්. වි ේශ බේවව ල ප වරින්
ැිය්ට කටයුතු කනන අ්ට සි්්ට 75ක් වන් කන, political
පත් මේම්වපට සි්්ට 25ක් වන් කනන්න. මොකද, political
පත් මේම්වපත් බම න
ොඳ අ් ්න්නවව. ම් නට ල  ් ජ්න්
කනමින් තවනවපතිඥ කවර්්වප්කට ගිස්න් නටට නම්ල්වක් වන පරිදි
වැඩ කනන්න පුළුවන් අ් ්න්නවව.[බව ව කිරීමක්]
මම ්ක නමක් විතනයි කිේ ේ. එ වව න තව ගොඩක් අ්
්න්නවව.
ැබැයි, වි ේශ බේවව ල ප වරින් ැිය්ට පු එණුව
පබව, එ බම්බන් ්න් ් ගන ගන තිඥ බන බම න ල ප වරින්
සිියනවව. නමුත් වැඩිපුන quota ්කක් political පත්මේම්වපට
පැල් ණොත් එ අ්ට අවබුාවවක් පැ බන් න් නැ ැ. වි ේශ
බේව් විතනයි, ප්කව ේ විරවම ගි් ල ප වරින් බේව්ට බඳවව
ගන්නව ්කම බේවවව. බවමවනය ්න් රැකි්වවක් කනන සි්ලු
දනවටම විරවම ්ව ම් ව්බක් තිඥ බනවව න්. වි ේශ බේවව
ල ප වරින්ටත් ් ම තිඥ බනවව. එ අ්ත් තමන් න ල සි ව්බ
ාවවම විරවම ්න්න ඕනෑ. ැබැයි, පරිපවපන බේව
කනකු
විරවම ගි්වම එ පුේගප්ව ්වනවව, තවනවපතිඥ බේව්ට. මුදව
බේව
කනකු විරවම ගි්වම එ පුේගප්ව ්වනවව තවනවපතිඥ
බේව්ට. ්ත කොට විරවම ගි් අ්ට නක්ෂවව දන ්කම බුාවන්
තවනවපතිඥ බේව්. ැබැයි, අවුරුදු ගණනක් වි ේශ බේව
්ඳපව, කට්ට කවපව, training ගිස්.ඒපව, languages ් ගන ගන
්න්න අ් රි්ටම දින්ට විරවම ්න්න ඕනෑ. මම ්තව
ොිනන්
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ම් කටයුතු ගැන දන් න්, මමත්
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ්ට බම්බන්
කනකු බමඟ කපක්
විවව
වපව ස්ටපු ල බයි. එ ල බව එ අ් න දුක මට
ොිනන්
ත් නනවව. ම න පන භවර්්වව ්තවම
ොඳ වි ේශ කටයුතු
ල ප වරිවරි්ක්. ්තුමි්ට
ම් ළඟදී ඊරව්ප
තවනවපතිඥ
තනතුනක් පබව දීපව තිඥ බනවව. ගරු ඇමතිඥතුමල , රමවද මේ
ුබතුමව ්ම කටයුත්ත කිරීම ගැන මම බතුටු වනවව. ්තුමි්
්තවම
ොඳ ල ප වරිල ්ක්. භවර්්වවක් ැිය්ට ්තුමි් බමඟ
මට රශුන තිඥ බන්න ඇතිඥ. නමුත්, ්තුමි් ්තවම දක්ෂ
ල ප වරිල ්ක්.
විවි
භවෂවවන්
් ගන
ගත්, විවි
වැඩබට න්වපට ගිස්.ඒපව නට වනු වන් විශවප බේව්ක් කනන
යරිබක් ්ම අමවතයව්ශ
සිියන බව අය දන්නවව. එ අ් න
්කම රවර්ාන් වන් න් ජීවිත
කවදව
දවබක තවනවපතිඥ
කනකු වන්නයි. Their only dream is to present their
credentials on behalf of the country. That is their ambition in
life. ැබැයි, මොකද වන් න්? වනත් බේව්ක විරවම ගි්
කනකුව ්ම බේව්ට තයවග්ක් ැිය්ට අය තවනවපතිඥ කනපව
්වනවව. මුදව ේ ස්ටපු ල ප වරි්කු වන්න පුළුවන්, පරිපවපන
බේව
ස්ටපු ල ප වරි්කු වන්න පුළුවන්, ් මත් නැත්නම්
ස්ටපු ඇමතිඥවන්කු වන්න පුළුවන්, එ අ් කළ බේව්ට ගරු
කිරීමක් ැිය්ට අය එ අ් තවනවපතිඥ බේව්ට ්වනවව. ැබැයි,
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ල ප වරින් ල සි ව්බ ාපුවවම
විරවම ්න්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිඥතුමල , ම් කවනණ
දී සි්්ට
සි්්ක්ම වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ල ප වරින්ට අවබුාවව
දන්න් කි්පව මම කි්න් න් නැ ැ. ැබැයි, අල වවර්් ්න්ම
සි්්ට 75ක්, 80ක් වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
අ්ට වන්
කනපව, නටට කළ බේව්ට කනන ගෞනව්ක් ැිය්ට මම
තනතුන පබව දන්න ්තිඥරි සි්්ට 20 වන් කනන්න පුළුවන් වන
විකර්ට quota ්කක් දව ගන්න පුළුවන් නම් එක ්තවම වැදගත්
වනවව. මොකද, බම න මුදව ල ප වරින් ්න්නවව විරවම ගි්ව
වුණත් තවත් ්ම් බේව්ක් කනන්න පුළුවන් අ්. අන සි්්ට 20ක
quota ්ක ඇතුළත් කනපව එ අ් ගන් ර ් ජ්න්ක් ගන්න
පුළුවන් නම්
ොඳයි කි්පව මම ස්තනවව. මම වි ේශ රැකි්ව
රවර් න ව සුබබව න ඇමතිඥවන්ව වශ ්න් පත් වන කොට
අමවතයව්ශ ්න් ගි
සි්්ට 10යි. සි්්ට 90ක්ම ගි
යියන්.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු ඩිපවන් ප ර්නව ම තව]

නමුත්, මම අමවතයව්ශ ්න් ්ළි්ට ්න කොට සි්්ට 20යි
යියන් ගි . සි්්ට 80ක්ම ගි
එ අමවතයව්ශ් තුළ ස්ටපු
ල ප වරිනුයි. අන්න ්වැල  ක්රම ේද්ක් දව ගන්න පුළුවන් නම්
්්, අය එ තවනවපතිඥ බේව්ට ්න අ්ට වනරබවද දනවවටත් වඩව,
එ අ් න තිඥ බන දැනුම, අත්දැකීම්වලින් වැඩක් ගන්න පුළුවන්
කි්ව මම ස්තනවව.
ඊළඟට, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අය අද කාව
කනන් න්ම වනරබවද පබව ගන අ පන් ගිස්.ඒපව යබුසු කළින
තවනවපතිඥවරුන් ගැනයි. ැබැයි, යට නටවප ්ඳපව අ ේ නටට
තවනවපතිඥවරු ්නවව. එ ගො.ඒපන් වනරබවද පබව ගන ම ේ
ඇවි.ඒපව යබුසු කළිනවව. ම් බභව ේ කාවනව්කතුමව න
ගැපරි් අය බපකන් න් පූජ්වබන් ැිය්ටයි. කාවනව්කතුමව න
ගැපරි
්ඳ ගන කවටවත් අත්පුඩි ග න්න බැ ැ. එ ගැපරි්ට
්න අ්ට අ ේ පවර්ලි ම්න්තු ල ප වරින් කි්නවව, කාව
කනන්නවත් ්පව කි්පව. ැබැයි, තවනවපතිඥ වනරබවද පබව ගන
ම් නටට ාපු තවනවපතිඥවරු පසුගි් දි නක ම් ගැපරි
අත්පුඩි
ගැ එවව. එ, තවනවපතිඥ වනරබවද ල්ක්තිඥ විිනමිනුයි. කොච්රන අ ේ
න ට් තවනවපතිඥවරු යට නට ගිස්.ඒපව යබුසු කළි්ත්, අ ේ න ට්
තවනවපතිඥවරු එ නටවප පවර්ලි ම්න්තුවපට ගිස්.ඒපව පවර්ලි ම්න්තු
ගැපරි
්ඳ ගන අත්පුඩි ගැ එ ේ නැ ැ. ැබැයි, ම් නටට ්න
බම න තවනවපතිඥවරු එ ගො.ඒපන් න නට අ ේ නටට වඩව
පොකුයි කි්පව ස්තව ගන, එ ල බව එ ගො.ඒපන්ට අ ේ නියන්
්න තවනවපතිඥවරුන්ට වඩව පොකු වනරබවද්ක් පැ බනවව කි්පව
ස්තව ගන ම් උත්තරීතන පවර්ලි ම්න්තු ේ කාවනව්ක ගැපරි
්ඳ ගන අත්පුඩි ගැ එවව. [බව ව කිරීමක්] ඇත්ත කි්න කොට එ ගො.ඒපන් වනු වන් පනී ්න්න ්පව.
අය අය අතන රශුන තිඥ බන්න පුළුවන්; ේශපවපන ගැටුම්
තිඥ බන්න පුළුවන්. අය එවව ම් පවර්ලි ම්න්තුව ඇතු ළදි විබඳව
ගල මු.
ැබැයි,
වන නටවප තවනවපතිඥවරු අ ේ න ට්
පවර්ලි ම්න්තුවට ඇවිත්, අත්පුඩි ග පව යබුසු කළිනවව නම්, අය
එක
ළව දකිමු. මොකද, ම්ක අ ේ න ට් පවර්ලි ම්න්තුවයි.
අ ේ න ට් තවනවපතිඥවරුන්ට එ නටවපට ගිස්න් ් ම කනන්න
බැ ැ න්. අය අය අතන තිඥ බන රශුන අය ම දි ේනව ගල මු.
ග මනව ගන
ඡන්ද ්න්
ඡන්ද් නැතිඥව
උබවවි
ගිස්න්
එ ේව.ඒ ම දි විබඳව ගන්න පුළුවන්. එක
රශුන්ක් නො වයි. ැබැයි ම්ක අ ේ න ට් පවර්ලි ම්න්තුවයි.
විශවප නටකින්, නැත්නම් පොඩි නටකින්, සුදු ජ්වතිඥක්න් වැඩිපුන
සිියන නටකින්, නැත්නම් නවවදී නටකින්
බමවජ්වවදී නටකින්
අ ේ නටට ඇවිත් එ අ් අ ේ ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ ගැපරි
යබුසු
කළිනවව නම්, අය එක
ළව දකින්න ඕනෑ. [බව ව කිරීමක්]
නටක් ැිය්ට අය කළ යුත් ත් එකයි. මොකද, ම්ක අ ේ
පවර්ලි ම්න්තුවයි. අ ේ පවර්ලි ම්න්තුව ඇතු ළේ තිඥ බන
ේශපවපන අර්ල්ද්, අ ේ මැතිඥවනණ් අය තර්ක කනපව
, මීට
පන වුණව වව න අතිඥන් පයින් ග ගන
, මැතිඥවනණ්කට
ගිස්න්
, උබවවි ගිස්න්
ේනව ගන්න ්ක අ ේ වැඩක්.
ැබැයි, තවනවපතිඥ වනරබවදවපට ්ට වපව, එවවට මුළව වපව
අ ේ න ට් -අ ේ ාදනණී් මවුබි ම්- පවර්ලි ම්න්තුවට ඇවිත්, එ
තවනවපතිඥවරුන් ් පබ
ැසි නමින් අ ේ පවර්ලි ම්න්තුව
ඇතු ළේදීම අපට පවට් දමනවව නම්, අය එකට විරුේ වන්න
ඕනෑ. [බව ව කිරීමක්] මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ ේ
පවර්ලි ම්න්තු ේ තිඥ බන Standing Orders යළිබඳව තවත්
පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීවන ්කුට කි්පව දන්න මම කවුද? අය
ද ගො.ඒපන්ම බමවනයි. ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ සිියන මන්ත්රීවරු
225 දනවම බමවනයි. ්ක් ක නකුට වැඩි දැනුමක් තිඥ බනවව්
කි්න්න බැ ැ. අය ැම දනවම බමවනයි. මම වව නම ක නකුට
මම කො ොමද බුාවවන ල  ් ග ගැන කි්ව දන් න්? බුාවවන
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ල  ් ග යළිබඳව මට තිඥ බන දැනුම මම රදර්ශන් කනනවව
වව නම, එ අ්ත් තමන් න එ දැනුම රදර්ශන් කළ යුතුයි කි්ව
මම ක.ඒපනව කනනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ ේ න ට් ම් තවනවපතිඥ
බේව්ට බැ ඳන තවනවපතිඥවරුන් බ එ ල ප වරින් කටයුතු කනන
ාකවන් ගැන තමයි ඊළඟට මම කි්න්න බපව පො නොත්තු
වන් න්. වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් ඇතු ළේ “picnic stations”
තිඥ බනවව. ගරු ඇමතිඥතුමල , ්තවම දක්ෂ, අත් දැකීම් බස්ත
ොඳ
ල ප වරින් එ ගො.ඒපන් න එ අත් දැකීම් බම්භවන්ත් ්ක්ක
වැඩිපුන වැඩ කනන්න ඕනෑ ශ්රී පව්කික්න් වැඩි රමවණ්ක් බේව්
කනන මැද පනදිග වැල  නටවපයි. ්ම නටවපදී ුවුන්ට වැඩි
බේව්ක් කනන්න පුළුවන්. ැබැයි, දැන් පුරුේදක් ැිය්ට
ප්කව ේ වන් න් මොකක්ද? අත් දැකීම් තිඥ බන, පළපුරුේද
තිඥ බන දක්ෂ ල ප වරින් බපව පො නොත්තු වනවව, ම් picnic
stations"වපට ්න්න. එ කි්න් න්, බටස්න නටක
තවනවපතිඥවන්කු වපව ්වමයි එ අ් න අ ේක්ෂවව වන් න්.
් ම ගිස්න්, තමන් ්ම රයන් දනන අවුරුදු ගණන තුළ පැ බන
වනරබවද භු ක්තිඥ විිනමින්, එ අවශය බපතප පබව ගන, අඩු වන්
වැඩ කනපව ්න්නයි ුවුන් බපව පො නොත්තු වන් න්. නමුත්
සිේ
වන්න ඕනෑ එ ක් අල ක් පැත්තයි. අත් දැකීම් තිඥ බන,
දක්ෂතව තිඥ බන අ් තමන් න රැකි්වව තුළින් නටට බේව්ක්
කනන්න බපව පො නොත්තු වනවව නම්, ්් කළ ැක් ක් අවබවන
කවප
එ ගො.ඒපන් න එ අත් දැකීම් බම්භවන්ත් අන ගන අ ේ
නටට වි ේශ විල ම් නන්නව වූ නට විරු ව -නණ විරුවන්ට
පබු බේ අ ේ න ට් සිියන පොකුම ාර්ිකක විරුවව යට නට
ගිස්.ඒපව වැඩ කනන අ ේ ශ්රී පව්කික්වයි.- වනු වන් එ නටවපට
ගිස්න් බේව් කිරී මනුයි. තවනවපතිඥවන්කුට ්ම නටවපදී විශවප
බේව්ක් කිරී ම් පුළුවන්කමක් තිඥ බනවව. ්ම ල බව ුවුන් එ
නටවපට ්න්න ඕනෑ. අත් දැකීම් තිඥ බන, දක්ෂ තවනවපතිඥවරු
වි ශේෂ ්න් මැද පනදිග වව න නටවපට ්න්න ඕනෑ. දැන් සිදු
වන් න් එ ක් අල ක් පැත්තයි. තවනවපතිඥ ක නකු වශ ්න්
තමන් න පළමු වල 
station ්ක පබ ්න් න් ්ම නටවපටයි.
අත් දැකීම් බම්භවන්ක් අන ගන, ඊට පබු බේ ුවුන් ියකක්
අඩු වන් වැඩ කනන්න පුළුවන් නටකට ්නවව. එවවට කි්න් න්,
"picnic stations" කි්වයි. එ ල බව, මැද පනදිග වැල  රශුන
ගණනවවක් තිඥ බන නටවපට තමයි එ අ් ්වන්න ඕනෑ. අ ේ
නටට වි ේශ විල ම් ගන ්න්න විශවප පරිරම්ක් දනමින් එ
නටවප වැඩ කනන අ ේ ජ්නතවව වනු වන් එ නටවපට ගිස්.ඒපව
බේව් කිරීමට, අත් දැකීම් තිඥ බන, දක්ෂ ල ප වරින් ්ැවි් යුතුයි.
එ ගො.ඒපන් න දක්ෂතවව, අත් දැකීම් බම්භවන් එ විකර්ට
ර ් ජ්න්ට ගන්න පුළුවන් ාකවන
වැඩ යළි වළක් වි ේශ
කටයුතු අමවතයව්ශ් තුළ බකබු කනන්න කි්ව මව ්.ඒපව
සිියනවව.
අ ේ වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥතුමව දැන් ම් ගරු බභව ේ සිියන
ල බව, අ ේ නටට බපපවන්නව වූ ර වන රශුන්ක් ගැන මම ඊළඟට
කි්න්න කැමැතිඥයි. ගරු ඇමතිඥතුමල , ජිනීවවස් ්ක්බත් ජ්වතීන් න
මවනව ස්මිකම් කොමිබම තුළ )0/1 දනන ් ජ්නවවක් තිඥ බන
බව අය දන්නවව. ුබතුමවට
පන සිිය වි ේශ කටයුතු
ඇමතිඥවන ්ක් ඇ මරිකවවත් බමඟ ්කතු වපව ම් ් ජ්නවව
co-sponsor කළව.
එ ් ජ්නවව ඇ මරිකවවත් ්ක්ක co-sponsor කළ යුතුයි කි්න
තැනද, ් ම නැත්නම් එ ් ජ්නව ේ තිඥ බන බම න කරුණු
බ් ශ න්ට පක් කනපව, බවකච්ඡවවට පක් කනපව, න ට් අද තිඥ බන
වනබු තත්ත්ව්න් යළිබඳවත් බවකච්ඡවවට භවජ්න කනපව, එ
් ජ්නව ේ බම අනුග්රව කත්ව ්න්, බම දව්කත්ව ්න් අයින් වන
තැනද ම් නජ්් තවමත් ්න් න් කි්ව මම ගරු ඇමතිඥතුමව ගන් දැන
ගන්න කැමැතිඥයි. I would like to ask the Hon. Minister whether

the Government’s position is still the same when your
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predecessor co-sponsored the Resolution 30/1 at the United
Nations Human Right Council in Geneva. Because, I feel,
since the situation has changed in the country now, that it is
high time that we renegotiate the whole Resolution and get
out of the co-sponsorship so that as a country, we can attend
to the urgent needs that we should attend to without being
told to do so by other countries.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ ේ න ට් කවනණව යළිබඳව
අපට උප දබු දන බම න නටවප අද shut down ්කක්
තිඥ බනවව. අද ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද
කෝග්රබ් shut
down වපව තිඥ බනවව. නවජ්ය බේවක්න් පක්ෂ 8කට පඩි ගවව
ගන්න බැරි වපව තිඥ බනවව. අ ේ පවර්ලි ම්න්තුව shut down
වයි කි්ව පසුගි් මවබ
දක-තු න් අපට උප දබු දුන්
තවනවපතිඥතුමි්පව න, තවනවපතිඥතුමන්පව න නටවප, අද පක්ෂ
8කට පඩි ගවව ගන්න බැරිව කෝග්රබ් shut down
වපව
තිඥ බනවව. ඇ මරිකවව බ
මක්සි ක ව අතන තිඥ බන තවේප්ට
-border ්කට- අවශය කනන මුද.ඒ අනුමත කනන්න බැ ැ් කි්ව
කෝග්රබ් කිේවවම, නැ ැ, මට එක කනන්න ඕනෑ, මම
Emergency දමපව
එක කනනවව කි්ව ඇ මරිකවනු
ජ්නවකරපතිඥතුමව කිේවව. පසුගි් මවබ දක-තු න් අ ේ න ට් ඇතිඥවූ
ේශපවපන අර්ල්ද් වයවබුාවනුකූප අර්ල්ද්ක් පබ මවව පෑමට
උත්බව ගත් අවබුාව ේදී අපට උප දබු දීපව, අ ේ න ට්
රශුනවපට ඇඟිලි ග න්න ාපු ඇ මරිකව ේ අද shut down
්කක් වපව තිඥ බනවව. අ ේ නට පොඩි නටක් ්, එ ගො.ඒ ප
පොකු ් කි්පව, අ ේ න ට් අභයන්තන වැඩවපට ඇඟිලි ගබමින්,
එ
ගො.ඒපන් න තවනවපතිඥවරු ්න්න ඕනෑ අ ේ න ට්
ජ්නවකරපතිඥතුමව බ අගමැතිඥතුමව න මට්ට ම්් කි්ව ස්තපව අපට
උප දබු දන එ බම න නටවපට, අද තමන් න රශුනවපට අ පන්
උප දබු ගන්න සිේ
වපව තිඥ බනවව.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමවට තව විනවඩි
තිඥ බනවව.

දකක කවප්ක්

ගරු ඩිලාන් මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு டிைான் சபஜரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ම් කවනණ්ත් කි්පව මම කාවව අවබන් කනන්නම්,
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල .
තවනවපතිඥ වනරබවද පනත ්ට ත් ්දිරිපත් කන තිඥ බන
ල  ් ග යළිබඳවයි අද අය කාව කනන් න්. ම් කටයුත් ත්දීත්
ේශපවපන වශ ්න් අප බදි් යුතු නැ ැ් කි්ව මම ස්තනවව.
අ ේ න ට් තවනවපතිඥවරුන්ට දි් යුතු වනරබවද දන්න ඕනෑ. එ
වව නම යට නටවලින් අ ේ නටට ්න තවනවපතිඥවරුන්ට දි් යුතු
වනරබවදත් දන්න ඕනෑ. ැබැයි ම් තවනවපතිඥවරු සි්ලු දනවම අ ේ න ටන් යට නටවපට ්න අ් ේවව, එ නටවලින් ම් නටට
්න අ් ේවව- ල  ් ජ්න් කනන් න් ්කම මට්ටමක්. ්ක ්ක
නටවප තවනවපතිඥවරුන්ට උබබු
ප ත් කි්ව මට්ටමක්
නැ ැ. අප ්ම ල ප වරින්ට වනරබවද පබව දි් යුතුයි. එ වව නම
්ම කවර්්වපවප ල ප වරින්ටත් වනරබවද පබවදි් යුතුයි. එවව පබව
දී ම්දී, වි ශේෂ ්න්ම අ ේ න ට් තවනවපතිඥ බේව
වැඩ කනන එ
දක්ෂ ල ප වරින් කන ගන ්න්නව වූ වැඩ යළි වළට
බ ් ග්ක් ැිය්ට, ශක්තිඥ්ක් ැිය්ට අද දින
අ ේ ම්
පවර්ලි ම්න්තු ේ පක්ෂ, විපක්ෂ මන්ත්රීවරු ්දිරිපත් කළ
් ජ්නවත්, ගරු ඇමතිඥතුමව අනවගත දි බැපකි.ඒපට ගල යි කි්ව
අය ස්තනවව.
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පැල්වව වූ නව වබන
ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ සි්ලු
මන්ත්රීවරුන්ට, සුබම සුබ නව වබනක් ේවව! අලුත් ාණ්ඩුවක්
බිස් කිරී ම් වබනක් ේවව! කි්ව රවර්ානව කනමින්, ම න කාවව
අවබන් කනනවව. බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු මුජිල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි
8ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 4.55]

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

මූපවබනවරුඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ගරු රමින්ද වි ිසිරි
මන්ත්රීතුමවට වන්මේ තිඥ බන විනවඩි 5ක කවප්ත් මට ගන්න කි්ව
්තුමව කිේවව.
අද ම් විවවද දී න ට් ේශපවපන තත්ත්ව් ගැනත්, එ
වව නම වර්තමවන තත්ත්ව් ගැනත් නො ්කුත් අද බු ්දිරිපත්
වුණව. මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , වි ශේෂ ්න්ම මම ම්
කවනණ් කි්න්න ඕනෑ. තවනවපතිඥවරු ඇවි.ඒපව ගැපරි
්ඳ ගන අත්පුඩි ග පව, විසි.ඒ ගැ එවව් කි්පව මතැනදී කාව
වුණව.

ගරු ඩිලාන් මපමර්රා ාහතා

(மாண்புமிகு டிைான் சபஜரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

අත්පුඩි.

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ා, අත්පුඩිද ගැ එ ේ? විසි.ඒ ගැ එ ේ නැ ැ න්?
විසි.ඒ නැ ැ. අත්පුඩි ගැ එවව් කි්පව කාවවක් කිේවව.

ොඳයි,

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ම් ගරු බභවවට ්දව
තවනවපතිඥවරු ා ේ වි ශේෂ ්න්ම අලුත් අගමැතිඥතුමවව
බපන්නයි. ම් න ට් අලුත් අගමැතිඥවන ්ක් පත් වුණව. පත්වුණු
අගමැතිඥතුමවට සුබ පතන්න තමයි තවනවපතිඥවරු ා ේ. අය
කවුරුවත් තවනවපතිඥවරු මතැනට ගනව ේ නැ ැ. අලුත්
අගමැතිඥතුමව බපන්න ා තවනවපතිඥවරු අන්තිඥමට දැක්කව ම් ගරු
බභව ේ මිරිබු කුඩ් ග නවව, පොීයසි
අ්ට ග නවව, පුටු
කඩනවව, microphones විසි කනනවව, කාවනව්කතුමවට
පොත්වලින් ග නවව, පුටු ඇද ගන ්නවව. ම් ගරු බභවව රි්ට
යබුබන්
කොටුවක් වව න තමයි තවනවපතිඥවරු දැක් ක්.
පවර්ලි ම්න්තු ේ ් ම විකවන්ක් කළව. තවනවපතිඥවරු අත්පුඩි
ග පු ්ක ගැන
නො වයි අපට රශුන් තිඥ බන් න්,
පවර්ලි ම්න්තු ේ මන්ත්රීවරු
ැසිරුණු ාකවන් ගැනයි. එ
කවනණ් ල බව ඇත්තටම අපට රි පිජ්වවක් ඇතිඥ වුණව. ගරු
ඩිපවන් ප ර්නව මැතිඥතුමවට ්ච්රන ැඟීමක් නැතිඥව තවනවපතිඥවරු
අත්පුඩි ග පු ්ක ගැන ්තුමව කාව කළත්, ප්කව ේ තිඥල්ණු
අප න කීර්තිඥනවම්, මන්ත්රීවරු ැිය්ට අපට ජ්වතයන්තන
්ම්
යළිගැනීමක් තිඥල්ණව නම් එ සි්ලු ේව.ඒ ්දව නැතිඥ වපව ගි්ව.
්තුමන්පව න මන්ත්රීවරු ්දව ැසිරුණු ාකවන් දි ව බැලුවවම
අපට පව ර් බැ ැපව ්න්න බැ ැ. එ තනමට අය පිජ්වවට පත්
වුණව. ඇත්තටම ුබතුමන්පව කනන්න ඕනෑ තවනවපතිඥවරු අත්පුඩි
ග පු ්ක ගැන කාව කිරීම නො වයි. තමන් න මන්ත්රීවරු
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු මුජිල්ර් න එමවන් ම තව]

වින්වනුකූපව දව ගන්න ්ක, එ මන්ත්රීවරුන්ට වින් කි්ව දන
්ක. පවර්ලි ම්න්තුවට තවනවපතිඥවරු ඇවි.ඒපව ම් ගරු බභව ේ
බපව ගන ්න්නවව නම්, එ තවනවපතිඥවරු ්බුබන මන්ත්රීවරු
කො ොමද ැසි නන්න ඕනෑ කි්න ්ක තමුන්නවන් බේපව
උගන්වන්න ඕනෑ. එක උගන්වන් න් නැතිඥව තවනවපතිඥවරු
ඇවි.ඒපව අත්පුඩි ගැ එවව කි්න ්ක කිසිම ත්රුමක් නැ ැ. [බව ව
කිරීමක්] ුේ. බත්තු වත්තකට ගිස්න් බත්තු ැසි නනවව දැක්කවම
'' ෙො ට '' ග නවව. ඇත්තටම ්දව තිඥල් ණ් බත්තු වත්තක්. බත්තු
වත්තකට ගනවවව කි්වයි තවනවපතිඥවරු ස්තව ගන ස්ිය . [බව ව
කිරීමක්] චිම්පන්සි ් ස්ිය්ව; ග රි.ඒ ප ස්ිය්ව; කොිය ්
ස්ිය්ව; වපබුසු ස්ිය්ව; වඳු න ස්ිය්ව. ්ක ්ක් කනව නටන කොට
තවනවපතිඥවරු අත්පුඩි ගැ එවව, '' ෙො ට '' ගැ එවව. බත්තුන් න
dance ියක තමයි ්දව තවනවපතිඥවරු දැක් ක්. [බව ව කිරීමක්]
යනුම් ගැ එවව. එ ල බව තවනවපතිඥවරු ස්තව ගන ස්ිය ,
"පවර්ලි ම්න්තුවට නො වයි අය ම් ඇවි.ඒපව තිඥ බන් න්,
දස්වප බත්තු වත්තට. කි්ව. එ සිදුමේම ගැන මම නම් ඇත්තටම
පිජ්ව වනවව. ගරු ඩිපවන් ප ර්නව මන්ත්රීතුමල , ුබතුමව
පරිණත මන්ත්රීවන ්ක් ැිය්ට එ ගැන පිජ්ව වන්න ඕනෑ. ්දව
පවර්ලි ම්න්තුව තුළ වූ සිදුමේම අ ේ න ට් කීර්තිඥනවම්ට වල  කළව.
්දව කාවනව්කතුමව න පුටු ේ වවඩි වුණු එ මන්ත්රීටතුමවත් අද ම්
ගරු බභව ේ සිියනවව. ්තුමවත් ්දව අප සුතවවට පත් වුණව. [බව ව
කිරීමක්] ා, මොකක්ද? [බව ව කිරීමක්] එක තමයි. එ ස්න්දව,[බව ව කිරීමක්]

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමව කාවව කන ගන ්න්න.

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ොඳයි, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල . එ ල බව මම කි්නවව,
"අය කවුරුවත් ම් බභව ේ අත්පුඩි ගැ එ ේ නැ ැ. අය දැක් ක්
නැ ැ. කි්ව. පවර්ලි ම්න්තුව ්දව පොකු විගඩමක් බවට පත්
වපව තවනවපතිඥවරු ්දිරි
අය ෑ.ඒලුවට පක් වුණව. එක අය
සි්ලු දනවම යළිගන්න ඕනෑ. ්ස්දී ාණ්ඩු පක්ෂ්ද, විරුේ
පක්ෂ්ද කි්න ්ක වැදගත් නැ ැ. අය ප්කව ේ මන්ත්රීවරු.
ප්කව ේ මන්ත්රීවරුන් න තිඥ බන තත්ත්ව්, ගුණවත්මකභවව්
්දව
ළිදනේ වුණව. ්ස්දී පක්ෂ ේද්කින් තොනව ්දව වුණු
ේට අය සි්ලු දනවටම මු එණ දන්න සිේ වුණව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අද අය කාව කනන දවබ
ජ්නවවරි 08 වැල දව. අය 2015 ජ්නවවරි 08 වැල දව ම් න ට්
රජ්වතන්ත්රවවද් වනු වන්, ම් න ට් මව ය ල ද බ වනු වන්,
බ්ස්ින්වව වනු වන්, අලුත් වයවබුාවව.ඒ ග නන්න, අලුත්
මැතිඥවනණ ගැන කාව කන වමත්රීපවප සිරි බේන මැතිඥතුමවව දිනවපු
දවබ තමයි, අද. එ දවබ අද බමනන්න බැරිමේම ගැන අපට
කනගවටුයි. ් ම බැරි වු ණ් මොකක් ල බවවත් නො වයි.
වමත්රීපවප සිරි බේන ජ්නවකරපතිඥතුමව ්තුමව න ේශපවපන නයව්
පත්ර් මවරු කනපව ්තුමව පක්ෂ මවරු කිරීම ල බව අද එ ජ්්ග්ර ණ්
අය අතිඥන් ගිලිීන තිඥ බනවව.
එ ක බේ වතත්, අය ්ක කවනණ්ක් මතක තිඥ්වගන්න
ඕනෑ. ජ්නවවරි 08 වැල දවයින් පබු බේ -අදින් පබු බේජ්නවකරපතිඥතුමවට ඕනෑම වපවවක ජ්නවකරපතිඥවනණ්කට ්න්න
පුළුවන්. එකවබේ
විපක්ෂ
උදවි් කි්නවව, "ම
මැතිඥවනණ්කට ්න්න ඕනෑ. කි්ව. අය කි්න්න කැමැතිඥයි,
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"පවර්ලි ම්න්තුව විසුරුවන්න බැ ැ. කි්ව රේෂුධවකරකනණ ්න්
ල  ් ග්ක් පබව දී තිඥ බන බව. එ වව නම ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පනමුණ ැිය්ට පවර්ලි ම්න්තුව තුළ අය ග නන අණ පනත්
සි්ලු
ේව.ඒ බම්මත
වනවව. අපට තිඥ බන බ එතන්ට
තමුන්නවන් බේපවට තවම අභි ් ග්ක් කනන්න බැරි වුණව. අ ේ
පක්ෂ
තිඥ බන අර්ල්ද ගැන තමුන්නවන් බේපව කාව කනනවව.
තමුන්නවන් බේපවට අය අභි ් ග්ක් කනනවව, පුළුවන් නම්
තමුන්නවන් බේපව න 10)ද, 102ද ්න් න් ු් සි්ලු දනවම
කැඳවන්න කි්පව. මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ත්ව අගමැතිඥ වපව
දවතවවක් පවර්ලි ම්න්තුවට ාවව. ් පබ ාපු දවතව ේම නවම
.ඒන
බඳ න් වුණු උපරිම මන්ත්රීවරු බ්යවව 89යි. දුමින්ද
දිබවනව්ක ඇතුළු කණ්ඩව්ම පවර්ලි ම්න්තුවට ා ේ නැ ැ.
්තුමන්පව පවර්ලි ම්න්තුවට එ මන් වැළකී ස්ිය්ව. එ ල බව
අර්ල්ද් ම් පැත් ත් නැ ැ; අර්ල්ද් තිඥ බන් න් එ පැත් ත්. එ
ල බව එ පැත් ත් අර්ල්ද් විබඳව ගන්න ඕනෑ. ජ්නවකරපතිඥතුමව පක්ෂ
මවරු කනපව ්න්න ල බව අය ජ්නවකරපතිඥතුමවට කි්නවව, "අද
ජ්නවවරි 08 වැල දව. අදින් පබු බේ -ජ්නවවරි මවබ
08 වැල දවයින්
පබු බේ- ්තුමවට ජ්නවකරපතිඥවනණ්කට ්න්න පුළුවන් බව. ම
මැතිඥවනණ් පවත්වන්න කවප සීමවව ්ක්ම වපව නැ ැ;
පවර්ලි ම්න්තුව තුළ අර්ල්ද්කුත් නැ ැ; බ එතන
රශුන්කුත්
නැ ැ. රශුන් තිඥ බන් න් වි ව්ක්ත් බමඟයි. මොකද, එ
වි ව්ක ජ්නවකරපතිඥවනණ් පැවැත්වූවව නම් අයට ේනව ගන්න
පුළුවන් කවටද බප් ්න්න ඕනෑ කි්න කවනණ්. මොකද,
පවර්ලි ම්න්තු මැතිඥවනණ් පවත්වපව, අය නැවත බ එතන්ක්
අන ගන පවර්ලි ම්න්තුවට ාවත් අයට වැඩ කනන්න වන් න්
ම් ජ්නවකරපතිඥතුමවත් බමඟයි. ජ්නවකරපතිඥතුමව දැන් කකු.ඒ මවට්ටුව
දමනවව, යටු පබු බන් යස් ්න් අල නවව, අයට ්න්න දන් න්
නැ ැ, නො ්කුත් ේව.ඒ කනනවව, අයට අරි්වදු කනනවව, එ
ේව.ඒ අයට ත් නනවව. එ ල බව ජ්නවකරපතිඥවනණ් තමයි වැදගත්
වන් න්. ම
මැතිඥවනණ් වැදගත් නැ ැ. අය පත් කනපු
ජ්නවකරපතිඥතුමවට, අය දිනවපු ජ්නවකරපතිඥතුමවට, අය ගනැ.ඒපව,
අ ේ කන මතිඥන් ගිස්.ඒපව ු් පුටු ේ වවඩි කනපු ජ්නවකරපතිඥතුමවට
අය දැන් අභි ් ග කනනවව, "අද ජ්නවවරි 08. අදින් පබු බේ
තමුන්නවන් බේට පුළුවන් ඕනෑම ේපවවක ජ්නවකරපතිඥවනණ්ක්
කැඳවන්න. කි්ව. ව වම ජ්නවකරපතිඥවනණ්ක් කැඳවපව අය එ
මැතිඥවනණ්ට මු එණ දමු. එ මැතිඥවනණ්ට මු එණ දන්න අය
පෑබුතිඥයි.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අද උ ේ ITN ්ක ගැන කාව
කළව. ITN ්ක ගැන කාව කනන කොට මම ම් කවනණ්ත්
කි්න්න ඕනෑ. ITN ් ක් සිියන බේවක්න් උේ
ෂණ්
කනනවව. දැන් එ ගො.ඒපන් රජ්වතන්ත්රවවද් ්.ඒපනවව. අ ේ
කවප
ස්ටපු කවුද ල ප වරි ්ක් මිලි්න )7ක මුදපක් වි්දම්
කන තිඥ බනවව. එ ගැන ගිණුම් නැ ැ. කි්ව තර්ක්ක් දමව ගන
එ ගො.ඒපන් උේ
ෂණ් කනනවව. 'බනපතප ව්රව දූෂණ, නවජ්ය
බම්පත්, වනරබවද, බප් බ අකරකවන් අල සි පබ භවවිතව කිරීම
බම්බන් ්න් විමර්ශන් කිරීම බඳ ව වූ ජ්නවකරපතිඥ පරීක්ෂණ
කොමිෂන් බභවව' කි්පව ජ්නවකරපතිඥතුමව කොමිෂන් බභවවක් පත්
කළ බව දැන් එ බේවක්න්ට අමතක වපව තිඥ බනවව. ම්
කොමිබම ITN ් කන් වැඩ අන ගන තිඥ බනවව. මස්න්ද
නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව පසු ගි් ජ්නවකරපතිඥවනණ් වනු වන් ITN
්කට ගවන්න ඕනෑ මුද.ඒ ියකක් තිඥ බනවව. එ මුද.ඒ නො ගමේම
මත ම් කොමිබම පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රී ගරු මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
මැතිඥතුමවව වැරැදිකවන ්කු ැිය්ට නම් කන තිඥ බනවව. ස්ටපු
ජ්නමව ය ඇමතිඥතුමවව වැරැදිකවන ්කු
ැිය්ට නම් කන
තිඥ බනවව. ම් කොමිබ ම් තිඥ බනවව, ්තුමන්පව ගවන්න ඕනෑ
මුදප මිලි්න 101ක් කි්ව. ඊළඟට, රුය්.ඒ පක්ෂ 24කට වැඩි
මුද.ඒ රමවණ්ක් තිඥ බනවව. තව රුය්.ඒ පක්ෂ අසූ ්කට වැඩි
මුදපක් තිඥ බනවව. එ වව නම වමත්රීපවප සිරි බේන මැතිඥතුමව න
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රරවනණ කටයුතු ITN ් කන් පබව නොදීම ල බව මිලි්න 112කට
වඩව පවඩුවක් ITN ්කට වපව තිඥ බනවව. අද ITN ් ක් පවභ්
බ අපවභ් ගැන කාව කනන උදවි් පසුගි් ජ්නවකරපතිඥවනණ දී
වච්ර පවඩුව ගැන කාව කනන් න් නැ ැ. ම්ක මම නො වයි
කි්න් න්. වමත්රීපවප සිරි බේන ම ත්ත්ව පත් කනපු බනපතළ
ව්රව දූෂණ ජ්නවකරපතිඥ පරීක්ෂණ කොමිබම තමයි ම ම
කි්න් න්. ම් බම්බන් ්න් එ බේවක්න් දන උත්තන්
මොකක්ද? අද එ ක් සිියන බේවක්න් කෑ ග නවව, "ස්ටපු
බභවපතිඥතුමවද කවුද ක නක් ව්රවවක් කළව. කි්්ව. ම් ගැනත්
කාව කනන්න. එ වව නම මම ම් කවනණ්ත් කි්න්න ඕනෑ. දින
51 තුළ ITN ් ක් newsroom ්කට ඇවි.ඒපව news ැදු ේ
කවුද? News ැදු ේ කලින් ITN ් ක් ්ඳපව දූෂණවපට
අ එ වපව, තමන් න නබුබවව නැතිඥ කන ගත්ත සුදර්මන්. සුදර්මන්
නීතිඥ වි න කර පබ ඇවි.ඒපව ITN ් ක් newsroom ් ක්
්ඳ ගන මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ත්වට අවශය රවෘත්තිඥ පළ
කනන්න වැඩ කළව. ්කඩ
ොනකම් කනපු ්ක් කනව. ්කඩ
ොනකම් කනපව උබවවි
තවම නඩු ්නවව. ු එ newsroom
්කට රි්ගුවව. ු එ newsroom ්කට රි්ගපව, බම්පූර්ණ ්න්
newsroom ්ක ම ්වූවව. දැන් ITN ් ක් රජ්වතන්ත්රවවද්
ගැන කාව කනන, ITN ් ක් පවභ් වනු වන් කාව කනන, ITN
් ක් බුවවධීනත්ව් වනු වන් කාව කනන ම් බේවක්න් ියක
කො ේද ස්ිය ? සුදර්මන් නදළි් ගොඩ දවබු 51ම ස්ිය
ITN
් ක්
newsroom ් ක්. ්තුමව තමයි newsroom ්ක
ම ්වූ ේ. ් ම ITN ් ක් නැතිඥ පුේගප ්කු newsroom
්ක ඇතුළට ා ේ කො ොමද?
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ම්වව ගැනත්
ෝන්න
ඕනෑ. තවනවපතිඥ වනරබවද පනත ්ට ත් ල  ් ග ගැන විවවද කනන
අද දව බේ අය ම් කවනණ්ත් කි්න්න ඕනෑ. වි ශේෂ ්න්ම අද
ම් න ට් රතිඥරූප් ගැන, ජ්වතයන්තන් ගැන නො ්කුත් අ්
කාව කළව. යුද අපනව
ර දනව ගැන කාව කළව. පසුගි් ාණ්ඩු
කවප
අයට යුද අපනව
ර දනව තිඥල්ණු බව කි්න්න කැමතිඥයි.
මවනව ස්මිකම් උ.ඒප් න් කළව් කි්පව අපට ර දනව
තිඥල්ණව. එ වව නම, මවනව ස්මිකම්, මවනව අයිතිඥවවසිකම් ගරු
නොකනන නටක් ැිය්ට අප පැයිබුතුගත කනපව තිඥල්ණව. නමුත්,
එ සි්ලු ේව.ඒ 2015 ජ්නවවරි 08 වල  දවයින් පසුව වනබු කන
ගන්නට අපට ැකි්වව පැල්ණව. වමත්රීපවප ජ්නවකරපතිඥතුමවම
්තුමව න රැළිවපදී, ්තුමව න කාවවපදී කිස්ප වතවවක්ම
පැ ැදිලිව කිේවව, "මස්න්ද නවජ්පක්ෂ පවපන් විසින් ම් නටට
අස්මි කනපව තිඥල්ණු ජ්වතයන්තන කීර්තිඥ් ් පවපන ාණ්ඩුව
්ට ත් අපට නැවත නන්න පුළුවන් වුණව" කි්පව. මම
නො වයි, ම්ක කිේ ේ වමත්රීපවප සිරි බේන ජ්නවකරපතිඥතුමව.
්තුමව ්දව -මීට අවුරුේදකට, මවබ ගණනකට කලින්- ් ම
තමයි කාව ක ළේ.
අද අය නටක් ැිය්ට ්බුබන වට ඇවි.ඒපව තිඥ බනවව.
ජ්වතයන්තන්ට අපත් ්ක්ක ගනු දනු කනන්නට පුළුවන් වපව
තිඥ බනවව, ජ්වතයන්තන් අපත් ්ක්ක ගනු දනු කනන්නට
පැ ැබුතිඥ වපව තිඥ බනවව; අපත් ්ක්ක ්කට ්න්නට
පැ ැබුතිඥ වපව තිඥ බනවව. අද අප මවනව ස්මිකම් ානක්ෂව කනන
නටක් ැිය්ට ඳුන්වනවව. අද අය මවනව අයිතිඥවවසිකම් පබව
දනවව, ම් න ට් බ්ස්ින්වව ඇතිඥ කනන්නට, ජ්වතිඥක බමඟි් ගොඩ
නඟන්නට ම් ාණ්ඩුව වැඩ කන ගන ්නවව කි්න ්ක
ජ්වතයන්තන් යළි ගන තිඥ බනවව. පසුගි් කවප
අපට පනවව
තිඥල්ණු බම්බව ක මත ්ම් ්ම් බ න අපට පබව දුන් න් නැ ැ.
GSP Plus ත නම වන්න පුළුවන්, මත්බය ත නම වන්න
පුළුවන් එ සි්ලු ේව.ඒ ්වත් කන ගන්න අපට ැකි්වව පැල් ණ්
වි ශේෂ ්න්ම ජ්වතයන්තන්ත් බමඟ බ ් ග ්න් අය ම් නට
තුළ මවනව අයිතිඥවවසිකම් ානක්ෂව කනමින්, බ්ස්ින්වව වනු වන්
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රජ්වතන්ත්රවවද් ානක්ෂව කන ගන ්බුබන වට ගි් ස්න්දවයි. එවව
ල කම් පබව දුන් න් නැ ැ. එවව පබව දුන් න් අ ේ නට ගැන
තිඥල්ණු යළිගැනීම මතයි.
පසුගි් කවප
රජ්වතන්ත්රවවදී ක්රි්වවලි්ට විරුේ ව
කුමන්ත්රණකවරී, වයවබුාව වි න ධී පබ ාණ්ඩුව අ.ඒපව ගැනීමට
කනන පද උත්බව
දී නැවත ජ්වතයන්තන් ම් නට දි ව බැලුවව.
එක ඇත්ත. ම් නට විතනක් නො වයි ප ක
අ නකුත්
නටව.ඒ දි වත් බපනවව. අය දන්නවව, ප ක
අ නකුත් නටව.ඒ
්ක්ක බම්බන් කම් නැතිඥව, ජ්වතයන්තන බබඳතව නැතිඥව අපට
ප ක් බමඟ ගමන් කනන්නට බැ ැ කි්න ්ක. ම් ගරු
බභව ේ ්ඳ ගන පොකු කාව අපට කි්න්නට පුළුවන්. අපට
නො ්කුත් ේව.ඒ කි්න්නට පුළුවන්; ජ්වතයන්තන්ට අභි ් ග
කනන්නට පුළුවන්; ජ්වතයන්තන් ඕනෑ නැ ැයි කි්පව කි්න්නට
පුළුවන්; නටක් ැිය්ට අපට තල ්ම ්න්න පුළුවන් කි්පව
කි්න්නට පුළුවන්. එවව සි්.ඒපම ම් පවර්ලි ම්න්තුවට සීමව වන
ොඳ කාව විතනයි. නමුත් අය ්ළි්ට ගි්වම, ්ාවර්ා්ට ගි්වම
් ම ්න්න බැ ැ. ප ක්ත් ්ක්ක ්බුබන වට ්න්න නම් අය
ජ්වතයන්තන්ත් ්ක්ක ්න්න ඕනෑ; අය ජ්වතයන්තන රාේතිඥවපට
ගරු කනන්න ඕනෑ; අය මවනව ස්මිකම්වපට ගරු කනන්නට ඕනෑ.
මවනව අයිතිඥවවසිකම් වන්න පුළුවන්, මව ය ල ද බ වන්න
පුළුවන්, රජ්වතන්ත්රවවද්
වන්න පුළුවන්, මූලික මිල බු
අයිතිඥවවසිකම් වන්න පුළුවන්, ම් සි්.ඒපට ගරු කනන නටක්
ැිය්ට අය ්බුබන ට ්න්න ඕනෑ. එ ්වම තුළ විතනයි අපට
ජ්වතයන්තන ්න් යළිගැනීම තිඥ බන් න්. එකට ම් න ට් මොන
පක්ෂ් බප
්න්නවවද කි්න ්ක වැඩක් නැ ැ. අය බප
්න්නවවද, ් ම නැත්නම් තමුන්නවන් බේපව බප
්න්නවවද
කි්න ්ක
නො වයි ජ්වතයන්තන්ට වැදගත්
වන් න්.
ජ්වතයන්තන්ට වැදගත් වන් න් අය නටක් ැිය්ට බවන ර්මත්
්ක්ක, අයිතිඥවවසිකම් ්ක්ක, මිල බු අයිතිඥවවසිකම් ්ක්ක, මවනව
අයිතිඥවවසිකම් ්ක්ක, රජ්වතන්ත්රවවද්ත් ්ක්ක, ල ද බ, මව ය
ල ද බ ඇතුළු එ සි්ලු ේව.ඒ ානක්ෂව කනමින්, එවවට ගරු
කනමින් ්බුබන වට ්නවවද කි්න ්කයි.
ම් වව න ගැටලුවපට අය මීට කලින් මු එණ දුන්නව. ්ක්බත්
ජ්වතිඥක පක්ෂ
ාණ්ඩු තිඥ බන කවප , වි ශේෂ ්න් 1988 - 89
කවප
ම් නට තුළ නො ්කුත් අභයන්තන ගැටුම් ල ර්මවණ්
වන කොට ු් පීඩන්ම ්දව
රේමදවබ ාණ්ඩුවටත්
ජ්වතයන්තන ්න් ්.ඒප වුණව. ම්වව කනන්න ්පව, ම්වවට
අනුබප දන්නට ්පව, න ට් මවනව බම්පත් ියක ානක්ෂව කන
ගන්න කි්න එ ්.ඒීයම ්දවත් ජ්වතයන්තන ්න් ාවව. ්ම ල බව
ජ්වතයන්තන බබඳතව කි්පව කි්න් න් අල වවර්් ්න්ම අපට
අවශය ද්ක්. එවව නොතකව, එවව නොබපකව නටකට ්දිරි
ගමනක් නැ ැ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අය අද නටක් ැිය්ට ්ම්
කීර්තිඥ්ක් දිනව ගන තිඥ බනවව; නටක් ැිය්ට ්ම් ල ද බක්
දිනව ගන තිඥ බනවව. නටක්
ැිය්ට අපට රජ්වතන්ත්රවවද්
පැත් තනුත්, මව ය ල ද බ පැත් තනුත් නො ්කුත් ර දනව
තිඥ බනවව. අද බම න උදවි් අපට ර දනව කනනවව, අය මව ය
මර්දන් කනන්නට දනවව කි්පව. කො ොමද මව ය මර්දන්
කනන් න්? අය බම න රූපවවස්නී ා්තනවපට advertisement
දන් න් නැ ැයි කි්පව කි්නවව. එ රූපවවස්නී ා්තනවප
ස්මිකරුවන් කවුරුවත් කාව කනන් න් නැ ැ. රූපවවස්නී
ා්තනවප ්න්න කට්ිය්, මව යකරුවන් කවුරුවත් කිේ ේ
නැ ැ, අය මව ය මර්දන් කනනවව කි්පව, එ කවුරුවත් කිේ ේ
නැ ැ, අය මව ය්ට අකු.ඒ
ළනවව කි්පව. එකවබේ
විපක්ෂ
්න්න මන්ත්රීවරුන් තමයි මව ය මර්දන් කනනවව
කි්පව කි්න් න්; ම් වනු වන් කෑ ග න් න්. ් ම නැතිඥව
මව ය ා්තන අයිතිඥකරුවන්වත්, මව ය ේදීන්වත් කිේ ේ නැ ැ,
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු මුජිල්ර් න එමවන් ම තව]

ම් න ට් මව ය මර්දන්ක් තිඥ බනවව; ම් න ට් මව ය ල ද බක්
නැ ැයි කි්පව. කවුරුවත් ් ම කාව කනන් න් නැ ැ.
එකවබේ විපක්ෂ
අ ේබ
දන මන්ත්රීවරුන් තමයි කි්න් න්
අය මව ය ල ද බට අකු.ඒ
ළන්නට දනවව කි්පව.
එ ල බව අය කි්න්න ඕනෑ, අය කව නවත් ල ද බට අකු.ඒ
ළන් න් නැ ැ; අය කව නවත් ල ද බට බව ව කනන් න්
නැ ැයි කි්පව. අය මව ය ා්තනවලිනුත් ්.ඒපන් න්, ම් න ට්
ජ්නතවව න පැත් ත් ්ඳ ගන මව ය වැඩ කටයුතු කනන්න,
ජ්නතවව න රශුන වනු වන් මැදි ත් වන්න කි්පවයි. ් ම
නැතුව ම් න ට් වනත් නයව් පත්රවපට, වනත් ේශපවපන
නව්ක්න් බප්ට ග නන්න මව ය ා්තන වැඩ කනන්න ්පව.
එ ල බව තමයි අය මව ය ා්තනවපට කි්න් න්, මව ය ා්තන
ම් න ට් ජ්නතවව වනු වන් පනී සිියනවව නම්, ම් න ට්
ජ්නතවව න රශුන
වනු වන්
පනී සිියනවව නම් අයත්
අල වවර්් ්න්ම එ මව ය්ත් ්ක්ක ්න්නවව් කි්පව. එ මව ය්
ානක්ෂව කන ගන්න අයත් වැඩ කනනවව් කි්මින් ම න වරන
බුව.ඒප් අවබවන කනනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බුතුතිඥයි. ඊළඟට ගරු අරුන්දික රනවන්දු මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට
විනවඩි 15ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 5.11]

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ්
විසින් කනන්නට ්න්නව වූ වනබුකම් බම්බන් ්න් බවකච්ඡවව
සිදුවන ම් අවබුාව ේදී, මටත් කාව කිරීමට අවබුාවව පැබීම
බම්බන් ්න් බුතුතිඥවන්ත වනවව. එ වව නම මව රවර්ානව
කනනවව, ම් පැල්වව වූ නව වබන වි ශේෂ ්න්ම පක්වවසී බමබුත
ජ්නතවවට වවබනවවන්ත නව වබනක් ේවව කි්පව. එ වව නම
වර්තමවන ාණ්ඩු ේ අවුරුදු තනක කවප්ක් ග වන අද වැල 
දවබක මව රවර්ානව කනනවව, ම් වර්ෂ් ම් න ට් දුක් විිනන
අස්්බක සුව බක් ජ්නතවව න දුක ල  වන ජ්්ග්රවීන වර්ෂ්ක්
ේවව කි්ව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මුජ්වල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව
ම් ගරු බභව ගැ බන් යටවන අවබුාව ේදී මට මතක් වනවව,
පවර්ලි ම්න්තු ේ ස්ටපු අ ේ අබුවර් මන්ත්රීතුමව. දැන් මුජ්වල්ර්
න එමවන් මන්ත්රීතුමව, ස්ටපු අබුවර් මන්ත්රීතුමව න
ො.ඒමන
ව ගයි. ස්ටපු අබුවර් මන්ත්රීතුමවත් ු ොම තමයි. ස්ටපු අබුවර්
මන්ත්රීතුමවත් ැම ්කටම කාව කළව. ස්ටපු අබුවර් මන්ත්රීතුමව
රූපවවස්ල 
කාව කනනවව; ගුවන් විදුලි
කාව කනනවව;
පවර්ලි ම්න්තු ේ කාව කනනවව. ්තුමව මුලින්ම ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ නජ්
ාණ්ඩු පක්ෂ
්ඳපව එ පැත්තට කාව කළ බව මට
මතකයි. පසුව අ ේ පැත්තට ඇවි.ඒපව එ පැත්තට විරුේ ව කාව
කළව. අන්තිඥමට අබුවර් මන්ත්රීතුමව නැතුව බැරි රරිත්ක් බවට
පත්වුණව. ස්ටපු අබුවර් මන්ත්රීතුමව ව න තමයි දැන් මුජ්වල්ර්
න එමවන් මන්ත්රීතුමවත්.
මුජ්ල්ර් න එමවන් න්ද? දැන් මුජ්ල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමවත්
ස්ටපු අබුවර් මන්ත්රීතුමව ව ගයි.
ට අල ේදව වන කොට අ ේ
පැත්තට ඇවි.ඒපව තමුන්නවන් බේපවටත් කාව කනයි. බපන්න,
අනවගත දී ් ම වයි. ්තුමන්පව ් ම අ්යි.
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දැන් ්තුමව කාව කනේදී වි ශේෂ ්න්ම ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ
නදි බ දන රරිත්යි ්තුමව තුළින් මව දැක් ක්. පසුගි්
දිනවප රශුන ඇතිඥ වුණ අවබුාව ේදී සි්ලුම තවනවපතිඥවරුන් න
නදි බ දන කටයුත්ත කළව. වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් ගැනයි
අද කාව කනන්න තිඥ බන් න්. ැබැයි මුජ්වල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව
බම්පූර්ණ ්න්ම කාව ක ළේ වි ේශ තවනවපතිඥවරුන් න නදි
බ දන ්ක ගැනයි. මවනව ස්මිකම් බ රජ්වතන්ත්රවවද් ානක්ෂව
කිරීම ගැන ්තුමව කාව කළව. ම් ගො.ඒපන් මවනව ස්මිකම් බ
රජ්වතන්ත්රවවද් බඳ ව ාදර්ශ්ට ගන් න් කවුද? ඇ මරිකවවයි.
ඊළඟට ාදර්ශ්ට ගන් න් යු න ප්යි.
මට කනගවටුයි කි්න්න, මුජ්වල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව තමයි
පසුගි් කවප
කිේ ේ, ගඩවෆි ජ්නවකරපතිඥතුමවට කළව වව න ම්
න ට් ජ්නවකරපතිඥවන්ව පවනට ඇද ගන ගිස්න් බ.ඒපකු, බළපකු
වව න මනව දමන්න ඕනෑ් කි්න කවනණවව. ්තුමව ් ම
කි්නවව, අය මව යවලින් දැක්කව. අද ්තුමව ම් න ට් මුබුලිම්
ජ්නතවව වනු වන් පනී සිියනවව; මුබුලිම් ජ්නතවව වනු වන්
කාව කනනවව. ැබැයි ගඩවෆිට එ ේ ක ළේ කවුද කි්න ්ක අද
මුළු ප ක්ම දන්නවව. ගඩවෆි ස්ටපු ජ්නවකරපතිඥතුමව ලිබි්වවට
දැවැන්ත බේවවවක් කනපු ක නක්. ගඩවෆි ස්ටපු ජ්නවකරපතිඥතුමව
ලිබි්වව තිඥල්ණු තැන ්ඳපව දැවැන්ත දියුණු තැනකට ගන ගි්ව.
ැබැයි අද ඇ මරිකවව රමු බටස්න නටව.ඒ ්කතු කන ගන, එ
කුමන්ත්රණ
කොටබුකවන්න්
වපව, එ න ට් ජ්නතවව
බම්පූර්ණ ්න්ම අවුබුබව, වි ශේෂ ්න්ම අල කුත් බමවජ් ජ්වපව
මව ය පවවිච්චි කනමින් බම්පූර්ණ ්න්ම එ ජ්නවකරපතිඥවන්ව විනවශ
කළව. එ අ් වනු වන් තමයි අද මුජ්වල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමන්පව
පනී සිියන් න්.
පසුගි් කවප
අය දැක්කව, ඇ මරිකවව ්නවක්ට කනපු
ේ. අද වන කොට සිරි්වවට කනන ේ අය දකිනවව. මූපවබනවරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමල , ඊ
ප ර්දව
මන
මොන්ිය බ රි ්න
අස්්බක ළමයින් ගමන් කනන බබු නා්කට ගුවල න් ප න දනවව
මව දැක්කව. ් බේ ප න දීම ල බව මුළු බබු නා්ම විනවශ වුණව.
එ රජ්වතන්ත්රවවද්, එ මවනව ස්මිකම් ානක්ෂව කනනවව කි්ව
කි්න ඇ මරිකවව, එ රජ්වතන්ත්රවවද් ගැන, එ මවනව ස්මිකම්
ගැන කාව කනන ඇ මරිකවව පැත් ත් තමයි -එ කඳවු ර් තමයිමුජ්වල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව ්න් න්.
බටස්න බ ඇ මරිකවව ගැතිඥ බම්පූර්ණ කඳවුන ප ක
අස්්බක මුබුලිම් නටවපට ග පව විනවශ කනපව, ළමයි මනපව
මවනව ස්මිකම් කඩ කනන කොට ම් න ට් මුජ්වල්ර් න එමවන්
මන්ත්රීතුමව ්න් න්ත් එ කඳවු ර්. තමුන්නවන් බේ න කඳවුන
තමයි එ කඳවුන. තමුන්නවන් බේ ම් අවබුාව ේ ම් ගරු බභවවට
ාවවට මට බතුටුයි. ඇ මරිකවවට ගැතිඥ, යු න ප්ට ගැතිඥ,
සිරි්වවට ග න, ්නවක්ට ග පු, ලිබි්වවට ග පු, අස්්බක
මුබුලිම් මිල සුන් මනපු ඇ මරිකවනු කඳවුනත් ්ක්ක තමයි
තමුන්නවන් බේ ්න් න්.

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමව, ුබතුමව න point of Order ්ක මොකක්ද?

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ම න නම රි්ට උච්රවනණ් ක ළේ නැ ැ. එක රිගබුබන්න
ඕනෑ. ම න නම රි්ට කි්න්න ඕනෑ.
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ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(The Hon. Arundika Fernando)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

රි. න එමවන්. නුමවන්ද? න එමවන්ද? මොකක්ද?

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අ නක් කවනණ් තමයි, අය
කො ේවත් කි්පව නැ ැ ජ්නවකරපතිඥතුමවව -

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

එක point of Order ්කක් නො වයි.

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගඩවෆි ක නක් වව න අන ගන ්නවව කි්පව අය කි්පව
නැ ැ. එ ල බව අය කි්වපු ේව.ඒ විතනක් කි්න්න. අය නොකියූ
ේව.ඒ කි්න්න
ොඳ නැ ැ. අය කි්පු ේව.ඒ විතනක් කි්න්න.
[බව ව කිරීම්]

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

තමුන්නවන් බේ න කාවවට මම බව ව ක ළේ නැ ැ න්.
මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ස්ටපු ජ්නවකරපතිඥතුමවව අගමැතිඥ ැිය්ට පත් කළ
පසු ම් පවර්ලි ම්න්තුව තුළ ඇතිඥ වුණු සිේකර දී ඇ මරිකවව
රමු බටස්න ගැතිඥ තවනවපතිඥවරු මතැනට ඇවිත් අත්පුඩි ග පු
එවව, එ අ් ගත්තව වූ ක්රි්වමවර්ග් බව වනණීකනණ් කනපව
තමුන්නවන් බේ කාව කළව.

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මුජිල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව.

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

තමුන්නවන් බේ ම් න ට් බැබෑ මුබුලිම් ජ්නතවව වනු වන්
පනී සිියන නව්ක ්ක්
නො වයි, බොරු නව්ක ්ක්.
තමුන්නවන් බේ රි්ට ටයි ්ක දමව ගන්න. ඇ මරිකවනු විකර්ට
ටයි ්ක අිනන්න.

ගරු මුජිබුර් රහුාාන් ාහතා

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

(The Hon. Mujibur Rahuman)

Sir, I am on a point of Order.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ුබතුමව න Point of Order ්ක මොකක්ද?

(மாண்புமிகு முேிபுர் ரஹுமான்)

මතුමව න නව්කයින් ද දනවම - බැසි.ඒ නවජ්පක්ෂයි,
ග ධවභ් නවජ්පක්ෂයි - ඇ මරිකවනු පුනවැසි ් .

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

එක point of Order ්කක්
කනන්න.

නො වයි. ගරු මන්ත්රීතුමව කාව

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

තමුන්නවන් බේට අබුවර් ම ත්ම්ව න තැන පැ බනවව.
තමුන්නවන් බේ අල වවර්් ්න්ම මීළඟ අබුවර්. තමුන්නවන් බේ ම්
පවර්ලි ම්න්තුව තුළ නැතුවම බැරි ක නක්. තමුන්නවන් බේ දැන්
වන කොට විස්ළු රරිත්ක් වපව තිඥ බන් න්. අය රූපවවස්ල ්
බැලුවත්, ගුවන්විදුලි් ඇ එවත් තමුන්නවන් බේ දැන් තල කනම ම්
පවර්ලි ම්න්තු ේ විස්ළු රරිත්ක් වපව තිඥ බන බව අපට
ප නනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ඇ මරිකවවට භ වත්,
බටස්නට භ වත් අ ේ වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් නැ මන් න් නැ ැ.
අ ේ නජ්
රතිඥපත්තිඥ් වන් න් ම් න ට් අස්්බක මිල සුන් න
ජ්න ජීවිත් බැපවත් කිරීමයි. ම් න ට් අස්්බක මිල සුන් න දුක
ල වන ්ක නජ්
රතිඥපත්තිඥ් නම් එක තමයි අ ේ වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ්. එක තමයි අ ේ මවනව ස්මිකම. ම් න ට් මිල සුන්
යුේ ්ක් ල බව අවුරුදු )0ක් තිඥබු බේ දුක් වින්දව. තමුන්නවන් බේපව
අද මවනව ස්මිකම් ගැන කාව කනනවව. ු් මවනව ස්මිකම් ගැන
කාව කනපු කිසිම නටක් යුේ
දී අපට උදේ කනන්න ා ේ
නැ ැ. ඇයි අය යුේ ්ක් ක ළේ? අය යුේ ් ක ළේ ම් න ට්
මිනීමරු ත්රබුතවවද්ක් ්ක්කයි. ගරු න එමවන් මන්ත්රීතුමව,
පක
අ්ක ් ක් මිල මරු ත්රබුතවවදි බ්වි වන්ත් ්ක්කයි
අය යුේ ක ළේ. අය යුේ ක ළේ ප ක්ට මනව ගන මැ නන
බ ම්බ ඳුන්වව දුන්, ප ක
අ්ක ් ක් ත්රබුතවවදි බ්වි වන්
බමඟයි. අපට මතකයි, Irish ගරි.ඒපව බ්වි වන් තමයි ප ක
ස්ටපු පළමුවැල  ත්රබුතවවදි බ්වි වන්. අය යුේ කනපු බ්වි වන්
පක
පළමුවැල  තැනට ාවව. ් ම බ්වි වන්ක් ්ක්ක
යුේ කනන කොට මවනව ස්මිකම් කැ ඩනවව. මවනව ස්මිකම්
ානක්ෂව කන කන යුේ ්ක් කනන්න බැ ැ. ්වැල  ත්රබුතවවදි
බ්වි වන්ක් ්ක්ක ් ම යුේ කනන්න බැ ැ. නැ ඟනස්න
පළව ත් කවත්තන්කුඩි මුබුලිම් ප.ඒලි දී බමූප වතන්ක් කළව.
තමුන්නවන් බේපව න මිල සුන් ද බු ගණනක්, පක්ෂ ගණනක්
නැ ඟනස්රින්, උතු නන් ්ළවපව දැම්මව. .ඒ ග්ගවවක්, කඳුළු
ග්ගවවක් ගපව ගන ගි් යුේ ්ක් තමයි අය ම් විකර්ට අවබන්
ක ළේ. ් ම යුේ ්ක් අවබන් කනන කොට මවනව ස්මිකම්
කැ ඩනවව. එක කවුරුත් දන්නවව. මවනව ස්මිකම් කැ ඩනවව.
ැබැයි, අ ේ මුදවව මවනව ස්මිකම් ානක්ෂව කන ගන, බවමවනය
මිල සුන්ට වන්න තිඥ බන වල  අවම කන ගන එ යුේ ් කළව.
ැබැයි, අද වන විට තමුන්නවන් බේපව  එ දකපව සිේකර
කිස්ප්ක් අන ගන මවනව ස්මිකම් ගැන පොකුවට කාව කනනවව.
අ ේ රතිඥපත්තිඥ් එකයි. තමුන්නවන් බේපව න රතිඥපත්තිඥ් එකයි.
අද තමුන්නවන් බේපව කාව කනන ු් නව්කයින්ව ජ්නවවරි
8 වල  දව ගනව ේ, තමුන්නවන් බේපව න ඊල ්ව අගමැතිඥව
ගනව ේ, නැවත වතවවක් එ අගමැතිඥව ඊල ්ව විකර්ට ම්
පවර්ලි ම්න්තුව තුළට ගනව ේ තමුන්නවන් බේපව න ු් තිඥ බන
බම්බන් තව පවවිච්චි කනපවයි. තමුන්නවන් බේපව න බම්බන් තව
මොනවවද?
පක ම
මවනව
ස්මිකම්
කඩන, මුළු
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු අරුන්දික රනවන්දු ම තව]

ජ්වතයන්තන්ම විනවශ් කනව ගන ්න ඇ මරිකවව රමු බටස්න
නටවලින් උදේ අන ගන, තමුන්නවන් බේපව න නව්ක්න්ව
ානක්ෂව කන ගන්න කටයුතු කළව. අ ේ රතිඥපත්තිඥ් එක
නො වයි. එ ගැන ඊට වැඩි් ද්ක් මම කි්න් න් නැ ැ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අද වි ේශ රතිඥපත්තිඥ් ගැනයි
කාව කනන් න්; වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් ගැනයි කාව
කනන් න්. අය ්ක පැත්තකින් බතුටු වනවව, ම් න ට් නීතිඥ
ක් ෂේත්ර
දැවැන්ත කෘත බුත රරිත්ක් වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ් භවන ගන කටයුතු කිරීම ගැන. ැබැයි, මට ්ක
කරුණක් ගැන කනගවටුයි, ගරු වි ේශ කටයුතු අමවතයතුමව. I
was wondering why all the UNP Members have been
criticizing the diplomats in the Foreign Service. මම දන් න්
නැ ැ, ් ම ක ළේ ඇයි කි්පව. අද වන කොට වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ් තුළ
ොඳ ල ප වරින් ්න්නවව. තමුන්නවන් බේ න
Chief Protocol Officer " බන් නමැතිඥ ල ප වරි්ව ්තවමත්
ොඳ ල ප වරි ්ක්. ්තුමව සි්ලු දනව ්ක්කම ්තව
ොිනන්
වැඩ කටයුතු කනන බව මම දැක්කව. එ වව න ල ප වරින් ්න්නවව.
ඩිපවන්
ප ර්නව මැතිඥතුමව කිේවව වව න, වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ් ව බම්බන් ව ේශපවපල ක පත්මේම්වලින් ්න
බම න ල ප වරින් නවජ්ය බේව ්න් ්න බම න අ්ට වැඩි්
ොඳට වැඩ කළව. නවජ්ය බේව
බම න ල ප වරින් ්තවමත්
ොඳට වැඩ කනනවව. නවජ්ය
බේව ්න් වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ්ට බම්බන්
වන; අනුබේ
වන, එ පු එණුව පබපු
ල ප වරින්ට වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් තුළ ල සි තැන
අල වවර්් ්න්ම පැ බන්න ඕනෑ. එක අය යළිගන්නවව. එ
වව නම තමයි, ම් න ට් නවජ්ය නව්ක්වට, ් ම නැත්නම් ම්
න ට් ාණ්ඩුවට තමන්ට ස්තවත් ල ප වරින්ව -වි ශේෂ ්න්
තමන් න රතිඥපත්තිඥ් ්දිරි්ට ගන ්න්න පුළුවන් ල ප වරින්වඑ එ තැන්වපට දවන්න පුළුවන් අයුරින් ේශපවපන පත්මේම්
කනන්න පුළුවන්කම තිඥ බන්න ඕනෑ. අය දැක්කව බම න මුදව
ල ප වරින්, මුදවපතිඥතුමන්පව වි ේශ බේව්ට ගි්වම ්තවමත්
ොිනන් වැඩ කටයුතු කළව. බම න ේශපවපනා්න්, ම් න ට්
පවර්ලි ම්න්තු ේ ස්ටපු බම න මැතිඥ ඇමතිඥවරුන්, බම න නවජ්ය
ල ප වරින්, විේවතුන් වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් න ව බේව්ට
්ැේවවම තම බේව්
ොිනන් කළව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල ,
ම් ගරු බභව ේ
කරුණවනත්න පනණවිතවන මැතිඥතුමව ්න්නවව. මට මතකයි, ්තුමව
වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
්න්න කොට ්තවමත්
ොඳ
ල ප වරි ්ක් විකර්ට කටයුතු කළව. ්තුමව වි ේශ බේව
්න්න
කොට අය ්තුමවව මු වන්න ගිස්.ඒපව තිඥ බනවව. මස්න්ද
නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව න ාණ්ඩුව කවප
කරුණවනත්න
පනණවිතවන මැතිඥතුමව ්තවමත්
ොඳ නවජ්ය තවන්්රික ්ක්
ැිය්ට කටයුතු කළ ක නක්.

ගරු ාන්ත්රීවරමයක්

(மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர்)

(An Hon. Member)

එක මතකද?

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

මම කි්න් න් එ වව න ම් බේව් බමබනව ්දිරි්ට ්න්න
ඕනෑ කි්පවයි.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ඊළඟට මම ්ක කවනණ්ක්
ගැන කි්න්න ඕනෑ. ම් පවර්ලි ම්න්තුව තුළ ඇතිඥ වුණු සිේකර්
ගැන දිගින් දිගටම කිේවව. මම පවර්ලි ම්න්තු මන්ත්රීවන ්ක්
ැිය්ට පෞේගලිකවම ම න කනගවටුව රකවශ කනනවව, ු්

කාවනව්ක ාබන
එ විකර්ට වවඩි වන්න සිේ මේම ගැන.
ැබැයි, මම එකට කනගවටුව රකවශ කනන ගමන්ම, ු්
කාවනව්ක ාබන්ට පවර්ලි ම්න්තුව තුළ තිඥ බන ගරුත්ව්
යළිබඳ කාව කනන ගමන්ම, එ සිේකර් ඇතිඥ මේමට
තු
ේ ව යළිබඳ
මට පැ ැදිලි කනන්න වුවමනවයි මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල .
පවර්ලි ම්න්තුව විසි නේවවට පබු බේ අය පවර්ලි ම්න්තුව තුළට
ා ේ පවර්ලි ම්න්තුව තුළ රකවශ්ක් කනපව පවර්ලි ම්න්තු වන්
්ළි්ට ්න්නයි. මොකක්ද, එ රකවශ්? " ම් පවර්ලි ම්න්තුව
විසුරුවපව තිඥ බන් න්. ම් පවර්ලි ම්න්තුව අකර්මනයයි. ම්
පවර්ලි ම්න්තුවට පවතිඥන්න බැ ැ කි්න කවනණවව කි්පව
්න්නයි ා ේ. අය දැක්කව, ්දව දව බේ වි ශේෂ ්න්ම විපක්ෂ
මන්ත්රීවරු ද ද නක් කාවනව්කතුමව න ාබන ්න් ම වට
යස් අන ගන ඇවි.ඒපව තිඥල්ණව. ඊළඟ දව බේ ඇතිඥ වුණු සිේකර්
තමයි පක්ෂ නව්ක්න් න රැබුමේමට අ ේ නව්ක ් ගිස්.ඒපව
ගරු කාවනව්කතුමවට කිේවව, "යස් අන ගන ාව ද දනවට
විරුේ ව ්ම් කිසි ක්රි්වමවර්ග්ක් ගන්න කි්පව. යස් අන ගන
ාව ද දනවට විරුේ ව ක්රි්වමවර්ග්ක් ගන්න කි්පව කිේවවට
පබු බේ, ්තැනදී කාවනව්කතුමව ැසිරුණු ාකවන්ත් ්ක්ක
තමයි නැවත වතවවක් අ ේ කණ්ඩව්ම ක්රි්වත්මක වු ණ්.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , බ් ක ප් තිඥ බන
වපව ේ නො වයි, අය ු් ාබන
්ඳ ගත් ත්. එ අවබුාව ේ
බ් ක ප් තිඥල් ණ් නැ ැ. ැබැයි අපට පන්වන්නට වුවමනව
වුණව, ම් කාවනව්කවන්ව න ක්රි්වකපවප්ට අ ේ තිඥ බන
වි න ්.
්තැනදී ්ම්කිසි සිේකර්ක් වුණව නම් බමබුත
පවර්ලි ම්න්තු වන්ම මම එකට බමවව ්.ඒපනවව. ැබැයි, අපට එ
අවබුාවවට මු එණ දන්නට සිේ වුණව. ම්ක පවර්ලි ම්න්තුව
තුළ අ ේ රශුන්ක්; පවර්ලි ම්න්තුව තුළ අය විබඳවගත යුතු
රශුන්ක්. මම ු් ාබන
්න්න කොට දැක්කව වි ේශ
තවනවපතිඥවරුන් න ැසිරීම. ්ත කොට
අපට ත්රුණු ේ
ම්කයි. තමුන්නවන් බේපව න ම් ඊල ්ව ාණ්ඩුව ානක්ෂව
කනන්න, ම් ේශ්ට ස්ත නැතිඥ, බුව ේශිකත්ව්ට ස්ත නැතිඥ,
වි ශේෂ ්න්ම බටස්න ගැතිඥ, බටස්න මවනව ස්මිකම්වපට ගැතිඥ
තමුන්නවන් බේපව න ම් ාණ්ඩුව ානක්ෂව කනන්න තවනවපතිඥ
බේව
ල ප වරින් ්බුබනස්න්ම ්න්නවව් කි්න කවනණවව අය
දැක්කව. අය කි්න් න් අ ේ අභයන්තන රශුන අය විබඳව ගන්න
ඕනෑ කි්පවයි. තමුන්නවන් බේපවත් දකින්න ඇතිඥ, ඊ
ප ර්දව
අතිඥඋතුම් මැ.ඒකම් න්ජිත් කවර්දින.ඒතුමව කිේවව, ම් න ට් ල ර්මප
ල්දු ද ම අද න අ් අල ක් ාගම්වපට ගැන එ ේ නැ ැ, අල ක්
ජ්වතීන්ට ගැන එ ේ නැ ැ, ම් නට
ොඳට තිඥල්ණු නටක් කි්පව.
එකට අත දවන්න වි ේශ නටවප ්න්න තවනවපතිඥවරුන්ටවත්,
වි ේශ නටවප ්න්න අ්ටත් බැ ැ. අ ේ රශුන එ අ්ට අදවළ
නැ ැ. අ ේ අභයන්තන රශුන අය විබඳව ගල මු. අ ේ
පවර්ලි ම්න්තු ේ අ ේ රශුන අය විබඳව ගල මු. කුමන
අවබුාවවක අ ේ වයවබුාවව බම්බන් ්න් ්ම්කිසි අර්ල්ද්ක්
ඇතිඥ වනවව නම්, එවව අය විබඳව ගන්න ඕනෑ ේව.ඒ. ් ම
නැතුව මුජිල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව කි්නවව වව න වි ේශ
නටවපට ගිස්.ඒපව දණ නවපව, එ අ්ට දණ නවපව එ අ් න
ා වන උපකවන උප දබු ගන්න ඕනෑ නැ ැ.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමව ුබතුමවට ල ්මිත කවප් අවබවනයි.

ගරු අරුන්දිථ ප්රනාන්ු  ාහතා

(மாண்புமிகு அருந்திக்க பர்னாந்து)

(The Hon. Arundika Fernando)

ොඳයි.
අපට ් ම උප දබු දන නටව.ඒ අද ප ක
නටවප මවනව ස්මිකම් බම්පූර්ණ ්න් කඩනවව.

අල කුත්
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අවබවන වශ ්න් ්කක් කි්න්න ඕනෑ. දැවැන්ත
බ්වර් න්ක් කනපව, යුේ ්ක් අවබන් කනපු මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
නව්ක්වට වැනදුණු ්කම තැන තමයි වි ේශ රතිඥපත්තිඥ්. එ
වපව ේ අ ේ වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
ස්ටපු අ් එ කනපු
ේව.ඒ ල බව තමයි මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ත්වට ගදන ්න්න
වු ණ්. එක අය යළිගන්නවව. අද ් ම නොමේ ම් න ට් වි ේශ
රතිඥපත්තිඥ් බුවවධීන රතිඥපත්තිඥ්ක්
ැිය්ට
ගල ්න්න
තමුන්නවන් බේට ශක්තිඥ් පැ ේවවයි කි්මින් ම න වරන බුව.ඒප්
අවබන් කනනවව.
[අ.භව. 5.28]

ගරු චමින්ද විමේසිරි ාහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விஜேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මට කාව කනන්න කවප් පබව
දීම යළිබඳව ුබතුමවට බ වින් බුතුතිඥවන්ත වනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මීට වබන තනකට කලින් අද
වව න දින්ක්, න ට් ඓතිඥ වසික දින්ක් බවට පරිවර්තන්
කනන්න ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ් රමු කණ්ඩව්ම ඇපකැප මේ
කටයුතු කනපු ාකවන් යළිබඳ මතක් පළමු වන්ම
ම්
අවබුාව ේදී අවදි කනන්න බතුටුයි.
අද අ ේ විපක්ෂ
මන්ත්රීවරුන්
ම් තවනවපතිඥ බේව්
යළිබඳව කාව කළත්, ්වකට පැවැතිඥ මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
ජ්නවකරපතිඥතුමව න පක්ෂ
ස්ටපු ම .ඒකම්වන්ව තමයි 2015
ජ්නවවරි 08 වැල  දවට පන ේදිකවවපට ඇවි.ඒපව ්දව තවනවපතිඥ
බේව් ගැන කාව ක ළේ කි්න කවනණ් මව මතක් කනන්න
කැමැතිඥයි. එ ාණ්ඩුව කවප
පැවැතිඥ තවනවපතිඥ බේව් ගැන
්තුමව ්දව කිේවව. ්පමණක් නො වයි, එ ාණ්ඩු ේ ගත කනපු
කවප වකවවනුව ්තුමවට අමිස්රිම අත්දැකීම් තිඥල්ණු කවප්යි කි්න
කවනණ්ත් වමත්රීපවප සිරි බේන වර්තමවන ජ්නවකරපතිඥතුමව ්දව
කිේවව, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල . එ ල බව අද විපක්ෂ
සිියන ම් මන්ත්රීවරුන් තවනවපතිඥ බේව් ගැන කාව කනනවව නම්,
්දව තවනවපතිඥ
බේව් කටයුතු ක ළේ
කො ොමද, එ
තවනවපතිඥවරුන් ගන් සුවර, කීකරු සුන්න් ගන් මන් කටයුතු
කනවව ගත් ත් ක බේද කි්න කවනණ් අපට වඩව
ොඳට
වමත්රීපවප සිරි බේන ජ්නවකරපතිඥ පොදු අ ේක්ෂක්ව ්දව කි්පු බව
අය ්තුමන්පවට මතක් කනපව දනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , අද ල න් දන් නැඟිට්ටව වව න
අපට ඇඟි.ඒප දිගු කනමින් අ ේ ාණ්ඩුව කනන කි්න ේව.ඒ
යළිබඳව කාව කනන්න විපක්ෂ
සිියන මන්ත්රීවරුන්ට
කිසි බේත්ම අයිතිඥ්ක් නැ ැ. වි ශේෂ ්න්ම මට කලින් කාව කළ
ස්ටපු වි ේශ බේවව ඇමතිඥවන්වට අද අමතක වපව තිඥ බනවව,
්තුමව එ අමවතයව්ශ් තුළ ක ළේ මොනවවද, කිේ ේ මොනවවද
කි්න කවනණ්. එ වව නම අය දැක්කව, නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ
මන්ත්රීතුමව වි ේශ බේවවවප සිිය තවනවපතිඥවරුන් ්ක්ක ්දව
කො ොමද ැසිරු ණ්, මොන විකර්ටද කටයුතු ක ළේ කි්පව. එ
ල බව තමයි අ ේ නටට අපකීර්තිඥ් ා ේ. අ ේ නට බමඟ වි ේශ
නටවප තිඥල්ණු එ බබඳතව බිඳ වැ ටන විකර්ට ්දව කටයුතු කළව
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල . එ ල බව අද අය ම් පනත් ්ට ත්
ල  ් ග ගනැ.ඒපව, වි ේශ බේවවව ශක්තිඥමත් කනපව ුවුන්ට
දන්න තිඥ බන වනරබවද සි්.ඒප පබව දීපව ්දව තිඥල්ණවට වඩව
ොඳ
බේවවවක් අ ේ න ට් අනවගත් වනු වන් පබව දීමට
කටයුතු කනන්නයි අය බපව පො නොත්තු වන් න්, මූපවබනවරූඪ
ගරු ගරු මන්ත්රීතුමල .
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(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමවට තව විනවඩි්ක කවප්ක්
තිඥ බනවව.

ගරු චමින්ද විමේසිරි ාහතා

(மாண்புமிகு சமிந்த விஜேசிறி)

(The Hon. Chaminda Wijesiri)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ම් සි්ලු ප සුකම් අය පබව
දන කොට, එ ල්ේකරමත් යරිබ අ ේ නට වනු වන්, අ ේ න ට්
අනවගත් වනු වන් ම ව විශවප, දැවැන්ත කවර්්භවන්ක් කළ
යුතුයි කි්පව අය විශුවවබ කනනවව. අය ම් පබව දන වනරබවද,
වනදවන සි්.ඒප තුළින් ුවුන් සු  ප භ ගීව ජීවත් කනවන්නට
කටයුතු කනන්න අවබුාවවක් කනගන් න් නැ ැ. ුවුන් න
කවර්්භවන් මොකක්ද, එ තුළින් වි් යුත් ත් මොනවවද කි්න
කවනණව අය පැ ැදිලිව බපව පො නොත්තු වනවව. ්ම කවර්්
භවන් කව ප චිතව, කවප බට නක් අනුව අය ්දිරිපත් කළ
යුතුයි. ්ස් රගතිඥ් පැ බන් න් නැත්නම්, ්ම රගතිඥ් පබව
දන්න ුවුන් දක්ෂ නැත්නම්, ුවුන් බම්බන් ්න් අවශය
කටයුතු කිරීමත් අවශයයි කි්න කවනණ්
ම්
ේපව ේ
් ජ්නවවක් ැිය්ට අය ්දිරිපත් කනනවව, මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල . ් ම වු ණොත් තමයි ම් බේව
තිඥ බන
ගරුත්ව් රැක ගල මින්, ම් බේව් ්දිරි්ට ගනගිස්න්, අ ේ
ගමට, අ ේ දරුවන්ට මම බේව් තුළින් අවශය කනන වැඩ
යළි වළ ග නන්න පුළුවන් වන් න් මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල .
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මට පබව දුන් කිය කවප්
තුළ
සි්ලු කරුණු කි්න්නට අවබුාවවක් නොපැල්ණත්,
ශක්තිඥමත්ව වි ේශ බේවව කටයුතු ්දිරි්ට ගන ්න්න අවශය
වැඩ යළි වළ අ ේ ාණ්ඩුව තුළින් ගන ්නවව් කි්න
කවනණ් මතක් කනමින්, ුබතුමවට නැවත බුතුතිඥ් රකවශ කනමින්
මව ල 
වනවව.
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(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු වි ිපවප
ට්ියානච්චි මන්ත්රීතුමව. ගරු
මන්ත්රීතුමල , ුබතුමවට විනවඩි අටක කවප්ක් පබව දී තිඥ බනවව.
ුබතුමව න කාවව ානම්භ කිරීමට පන මූපවබන් බඳ ව ගරු
චවවදයඑ තුසිතව වි ිමවන්න මන්ත්රීතුමි් න නම ් ජ්නව
කනන්න.

ගරු තිඥලක් ාාරපන ාහතා
(மாண்புமிகு திைக் மாரபன)

(The Hon. Tilak Marapana)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල ,
ම් අවබුාව ේදී ගරු
චවවදයඑ තුසිතව වි ිමවන්න මන්ත්රීතුමි් මූපවබන් ගත යුතු් යි
මව ් ජ්නව කනනවව.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු මහේෂා විතානම ාහතා මූලාසනමයන් ඉවත්
වුමයන් ගරු (ඩවදය) තුසිතා විමේාාන්න ාහත්මිය මුලාසනාරූඪ
විය.

அதன்பிறகு,
மாண்புமிகு
ஜஹசா
விதானஜக
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்று அகைஜவ, மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி)
(திருமதி) துஸிதா விஜேமான்ன அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and
THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA took the Chair.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[අ.භව. 5.))]

ගරු විමේපාල මහට්ටිආරච්චි ාහතා

(மாண்புமிகு விஜேபாை சஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මූපවබන
ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , වි ේශ තවනවපතිඥ බේව්ට
පබව දි් යුතු ප සුකම් බම්බන් ්න් අ ේ ගරු අමවතය තිඥපක්
මවනපන මැතිඥතුමව අද දින ්දිරිපත් කනපු ල  ් ග යළිබඳව
ුබතුමි් මූපවබන
සිියන වපව ේ වරන කිස්ප්ක් කාව
කනන්නට අවබුාවව පැබීම ගැන මව බතුටු වනවව.
වි ශේෂ ්න්ම ්තුමව වි ේශ කටයුතු අමවතයතුමව ැිය්ට
සිිය්දී ්ක්බත් ජ්වතීන් න බනණවගත්න් යළිබඳ ම
කොමබවරිබු
කවර්්වප් බ ශ්රී ප්කව නජ්් අතන මීට අවුරුදු ගණනවවකට
පනවතුව -2005 දබැම්බර් 07 වැල  දින- ්ළඹ ගත් ගිවිසුම අනුව
මම උප .ඒනවප බඳ න් වන කරුණු-කවනණව බපවත්මක
කිරීමට මම ල  ් ග ල කුත් කනපව තිඥ බනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , මට පන කාව කනපු
එකවබේ විපක්ෂ
මන්ත්රීවරුන් කිස්ප ද නක්ම ඇ මරිකවනු
වවද් ගැන, එ වව නම ඇ මරිකවනු ගැතිඥකම ගැන කාව කළව.
අද ්තුමන්පව ල  ් ජ්න් කනන ශ්රී ප්කව
පොදුජ්න
පනමු ණ් නව්කත්ව
්න් න් ඇ මරිකන්වවදී, ේවිත්ව
පුනවැසි්කු ැිය්ට කටයුතු කළ ක නක් න්ද කි්ව මම
අ නවව. එවව අමතක කනපව පිජ්ව නැතුව ම් පවර්ලි ම්න්තුවට
ඇවි.ඒපව නදි ඇඳ ගනද තමුන්නවන් බේපව අද ඇ මරිකවනු
ගැතිඥකම ගැන කාව කනන් න් කි්පව මම අ නවව.
අරුන්දික රනවන්දු මන්ත්රීතුමව ම
පොකුවට කාව කළව.
්තුමව කාව ක ළේ මුජිල්ර් න එමවන් මන්ත්රීතුමව ගැනයි. මම ස්තුවව,
අඩු ගණ න් අද ්තුමන්පව න ශ්රී ප්කව ල ද බු පක්ෂ
ල ර්මවතෘවන්ව වුණු ශ්රීමත් ්බු.ඩේලිේ.ාර්.ඩී. බණ්ඩවනනව්ක
මැතිඥතුමව න 119වැල  උපන් දින්න බමනන වපව ේ ්තුමව
ගැන කාව කනයි කි්පව. අඩු ගණ න් ්තුමව ගැන කාව කළ්ව
නම් අය බතුටු වනවව. තවනවපතිඥ බේව් ගැන කාව ක ළේත්
නැ ැ, ්තුමව ගැන කාව ක ළේත් නැ ැ. වනත් ඕප්වදූප කාව
කනපව ම් බභවව නොමඟ ්වන්න කටයුතු කිරිම ගැන එ
මන්ත්රීතුමන්පව බපවත් පිජ්වවට පත් වන්න ඕනෑ. අද ්තුමන්පව
අ ේ කාව අ න්නවත්
ම් බභව ේ ්න් න් නැ ැ. අය
්තුමන්පවට උත්තන දන කොට ්න්න පුළුවන්කමක් නැ ැ.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , වි ේශ බේවවව ානම්භ
කිරී මන් පසු, අවුරුදු ගණනක් සිදු කළ වියනව බේවවව තුළින් ම්
නටට පබවගත් ජ්්ග්ර ණ කොච්රනද කි්පව අය දැනගන්න ඕනෑ.
අදත් අය චීන් ගැන කාව කනනවව. චීන් බ ප්කවව අතන
තිඥල්ණු
බ .ඒ-නබර් ගිවිසුම වව න
ේව.ඒ
මන්ම,
ජ්වතයන්තන ්න් අපට පැල්ණු තවත් බො
ේව.ඒ තිඥ බනවව.
ාසි්වනු බ්වර් න බැ්කුව, ජ්වතයන්තන මූපය අනමුදප, ්ක්බත්
ජ්වතීන් න බ්වි වන් වව න ා්තනවලින් අ යවපල ක,
බ්බුකෘතිඥක ව බෞය බ
වනත් ප සුකම් විශවප රමවණ්ක්
ම් නටට පැබී තිඥ බනවව. පසුගි් කවප් තුළ අය එවව දැක්කව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , පසුගි් කවප් තුළ වි ේශ
බේවවව බම්පූර්ණ ්න්ම විකෘතිඥ තත්ත්ව්කට පත් කනපව තිඥල්ණව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , අද කාව කනන බම න
මන්ත්රීවරුන්ට, නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමන්පවට මතක නැ ැ,
පසුගි් කවප පරිච් ේද් තුළ ්තුමන්පව තවනවපතිඥ බේව
වනරබවදවපට ්ට වපව කටයුතු කළ ාකවන්. එ විතනක්
නො වයි,
ම් නටට වි ේශික ්ක් ඇවි.ඒපව අවන් පක
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පැගුම් ගන, ්තව
ොිනන් ු එට අවශය බතුට ල්ක්තිඥ විඳී ම්
අවබුාවව නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ ම ත්ම්පව න ස්තවතුන් පබව
දුන් න් නැ ැ. ත්ග.ඒප රව ේශී් බභව ේ බභවපතිඥවන්ව
මොකක්ද ක ළේ? රුසි්වනු සුරූයල ් දූෂණ් කළව; ඇ් න
පම්වතව වතන් කළව. වතන් ක ළේ ල කම් නො වයි.
බ ත.ඒ කටුවලින් ඇඟ බම්පූර්ණ ්න්ම විකෘතිඥ කනපව, නවන
තටවක්ට දවපව එ ාදනණී් පම්වතව මනව දමව ්තවම කැත
විකර්ට කටයුතු කළව. එ කවප
ස්ටපු අ් තමයි අද ම් ගැන
කාව කනන් න්.
ම් න ට් ක නකුට පුළුවන්ද අද එ වව න
නටකට තවනවපතිඥ බේව්කට ගිස්.ඒපව කටයුතු කනන්න?
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , වි ශේෂ ්න්ම ුබතුමි්ත්
දන්නවව, උද්්ග මේනතු්ග කි්න් න් මස්න්ද නවජ්පක්ෂ
මැතිඥතුමව න බමීපතම ාවතිඥවන ්ක් බව. ු එ යුක් ර්න
පදි්චිව සිිය වයවපවරික ්ක්; අවන් පක ස්මිකරු වක්. ු එ
රුසි්ව ේ ශ්රී ප්කව තවනවපතිඥ විකර්ට වබන 8ක් බේව් කළව. ්ස්දී
මොකක්ද ක ළේ? මින ්වනව ගනු දනු ේදී බනපතළ මූපය ව්රව
සිදු කිරීම යළිබඳව ු එට ර දනව ්.ඒප වුණව. මින 27 ර වනක
්වනව මිපදී ගැනී ම්දී යුක් ර්න නජ්් බමඟ නොව, වනත්
අරකට බමවගම් බමඟ කටයුතු කනපව විශවප පබ මුද.ඒ ව්රව
කළ බව FCID ් ක් පරීක්ෂණවපදී
ළි වුණව. ශ්රී ප්කව නජ්්
විසින් ු එට අ්ත් බැ්කු ගිණුම් 1)ක් අත්ස් ටේවව. උද්්ග
මේනතු්ග ම ත්ම්ව අත්අඩ්ගුවට ගන්න ජ්වතයන්තන පොීයසි්
න ව -INTERPOL- ව නන්තු ල කුත් කිරීමට ශ්රී ප්කව පොීයසි්
අවශය ය්වන ගත්තව. එ අතන ාණ්ඩු වි න ධී කැනලිකරුවන්ට
ායු
විකිණීම බම්බන් ්න් උද්්ග මේනතු්ග ම ත්ම්ව
අත්අඩ්ගුවට ගන සි් නටට ගනැ.ඒපව දඬුවම් කනන්න ඕනෑ්
කි්පව යුක් ර්න නජ්් රකවශ කළව. නමුත් මොකක්ද වු ණ්?
ඩුබවයිස් නඳවව ගන සිිය ු එ ාගමන විගමන ල ප වරින් විසින්
්නට ගුවන්
තොටුප ළේදී අත්අඩ්ගුවට ගත්තව. එ වව න
තත්ත්ව්ක් තමයි ඇතිඥ වු ණ්. යුක් ර්න ාණ්ඩුව ්බඳු ගනු
දනුකරුවන්ට විරුේ ව කටයුතු කනන්න අද පැ ැබුතිඥ වපව
්න්නවව. මන්න, මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ම්ව න ාවතිඥවන්ව,
උද්්ග මේනතු්ග ැසිරුණු ාකවන්! තවනවපතිඥ බේව
උබබුකම
ගැන කාව කනන අ්ට අද ්් ්තවම පැ ැදිලිව ප නනවව. ්ක
අතකින් රුසි්ව වන් ්න සුරූයල ්න් මනව දමනවව. අ නක්
පැත් තන් වි ේශ නටවපට ්න තවනවපතිඥවරු එ නටව.ඒවපදී
ොන ගිවිසුම් ග පව,
ොන ගනු දනු කනපව අද අ.ඒපවගන්න
බැරුව ්න්නවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , වි ශේෂ ්න්ම ක්රිබු න ල බු
ම තව ගැනත් බඳ න් කනන්නට ඕනෑ. ක්රිබු න ල බු වව න අ්ට
ප න දුන් ාකවන් අය දන්නවව. ්වකට සිිය වි ේශ කටයුතු
යළිබඳ අධීක්ෂණ මන්ත්රීවන්ව තමයි බජින් ද වවබු ගුණවර් න
ම ත්ම්ව. මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ම්ව නටකට ්න කොට
්බු බ.ඒපවම ්න් න් ්තුමව. ්තුමව මොකක්ද ක ළේ? ක්රිබු
න ල බු ම ත්ම්වට ප න දීම වව න සිේකර අය ්තවම
ොිනන්
දන්නවව.
එ විතනක් නො වයි, ජ්වලි් වික්රමසූරි් යළිබඳව කටයුතු
ක ළේ කොයි ාකවන්ට ද කි්පවත් අය දන්නවව. එ ල බව
තමන් න කි.ඒ ප ටවප  එනු තිඥ්ව ගන අනුන් න ේව.ඒ
යළිබඳව කාව බබු කනන අ්ට මම කි්නවව, කරුණවකනපව
්බු බ.ඒපව එවව කි්වපව ්න්න කි්පව. එ විතනක් නො වයි.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , පබන්ත වික්රමතු්ග ම තව
වතන් වපව අද දිනට වබන 10ක් වනවව. ්තුමව ම් න ට්
මව ය කපවව වනත් මගකට ගනගි්ව. ්ඩිතනව තමන් න
රකවශ ්දිරිපත් කළව. න ට් ජ්නවකරපතිඥවන්වට ් නස්ව,
ජ්නවකරපතිඥවන්ව න ාවතිඥ ස්තවතුන්ට ් නස්ව ්දව බන් ඩ් ීයඩර්
පුවත් ප ත් කර්තෘවන්ව ැිය්ට පබන්ත වික්රමතු්ග ලි්පු ලිය්
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ල බව තමයි අද ව න දවබක ්තුමව වතන්ට පක් වු ණ්. ම්
න ට් බදවරවනබම්පන්න මව ය ේදීන් වනු වන් අය ්තවමත්ම
කනගවටු වන් එ යළිබඳව සිස්පත් කනනවව. ්දවයින් පබු බේ
මොකක්ද වු ණ්? අද ්තුමන්පව මව ය කපවව ගැන කාව
කනනවව. මස්න්ද නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව කළ රකවශ්ක් මම
අ ගන සිිය්ව. ්තුමව කිේවව, දැන් මව ය මර්දන් කනන්න
්නවව ලු. කළු මව ය තිඥ බනවව ලු. මම ්තුමව ගන් අ නවව,
පිජ්ව නැතුව ම ම කාව කනන් න් කො ොමද කි්පව. ්දව
ම න ාබන
ප ේදප ජ්්න්ත න අත ප් කඩපව දවපව තිඥල්ණු
ාකවන් අපට මතකයි. තමන් න අම්මව න, තවත්තව න මළ
ගදනටවත් ්න්න පුළුවන්කමක් පැල් ණ් නැ ැ. එ වව න
තත්ත්ව්ක් තිඥල් ණ්. තමුන්නවන් බේපව දන් න් නැ ැ, එ
මිල බුසුන් න අම්මපව තවත්තපව ළඟට ගි්වම ුවුන් ඇඬූ කඳුලින්
සිියන බව. අද ්ක්නැලි ගොඩ නැ ැ. එ විකර්ට තමයි සුදු වෑන්
ගනැ.ඒපව මව ය මර්දන් කනපව ම් නට විනවශ ක ළේ. මව ය
කපවව බම්පූර්ණ ්න්ම අලු දූවිලි බවට පත් කනපු අ් අද මව ය
මර්දන් ගැන කාව කනනවව.
මොකක්ද මව ය මර්දන්
කි්න් න්?
අ ේ ාණ්ඩුව ප එගි් දින 51ක තිඥල්ණු තත්ත්ව් ගැන
දන්නවව. ජ්වතිඥක රූපවවස්ල ්, බුවවධීන රූපවවස්ල ් ැසිරිච්ර
ාකවන් ගැන අය දන්නවව. එ විතනක් නො වයි, ගුවන් විදුලි්
ැසිරිච්ර ාකවන් ගැනත් අය දන්නවව. ම් පවර්ලි ම්න්තුව තුළ
සිදුවූ සිදුමේම් පවව වැරැදි විකර්ට, වයවජ් විකර්ට අර්ාකාන් කනපව
රකවශ්ට පත් කළව. අය එ අවබුාව ේ දී ගරු කාවනව්කතුමව න
වන රබවදවපට නතු කනපව තිඥල් ණ්. ්තැල න් නැවතු ණ් නැ ැ. එ
ල බව අය ්තව වගකී මන් පැ ැදිලිවම කි්නවව, ්ක්බත් ජ්වතිඥක
පක්ෂ ාණ්ඩුව, ්ක්බත් ජ්වතිඥක පනමු ණ් ාණ්ඩුව මව ය
බදවරවන්ට ගරු කනනවව මිබක්, මව ය මර්දන්ටවත්, ්වැල 
කිසිම ේකටවත් අය සූදවනම් නැ ැයි කි්න ්ක.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , වි ේශ තවනවපතිඥ බේව්ට
්වන කොට අද විවි රශුන තිඥ බන බවත් අය බඳ න් කනන්නට
ඕනෑ. වි ේශ නටවපට ගිස්.ඒපව ්ස් රැකි්ව කනන අ් න
දරුවන් න අ යවපන් යළිබඳවත් අය බෝන්නට ඕනෑ. එ
විතනක් නො වයි, එ වගකීම් ඇතිඥව කටයුතු කනනවව ද කි්න
්කත් බපන්නට ඕනෑ. මැද පනදිග වැල  බම න නටව.ඒවප
වි ේශ තවනවපතිඥ කවර්්වපවලින් අපට ්තවමත්ම අකවරුණික
සිදුමේම් අ න්නට පැල්ණු බව අය දන්නවව. කොරි්වනු තවනවපතිඥ
බේව් ගත්තවම බම න අවබුාවවපදී කොරි්ව ේ සිියන අ ේ
රමිකයින් න අයිතිඥවවසිකම් වනු වන් කටයුතු කනන්න එ
තවනවපතිඥ බේවවවට පුළුවන්කමක් පැබිපව නැතිඥ අවබුාවවන්
තිඥ බනවව. එ ල බව ගරු ඇමතිඥතුමවට අය කි්නවව, කොරි්ව ේ
සිට දුක් විිනන අ ේ ාදනණී් අස්්බක තරුණ යරිබ තමන් න
ජීවිත
්තවමත් වියනවම කවප් මිඩ්ගු කනපව අ ේ නටට වි ේශ
විල ම් ගන ්නවව නම්, කරුණවකනපව එ අ් න අවශයතවවන්
යළිබඳවත් බෝව බපන්න කි්පව. එ වව නම, බම න තවනවපතිඥ
කවර්්වප බැිනපව තිඥ බන් න් ම් නියන් ්න මැතිඥ ඇමැතිඥවරුන්ට
අවශය බේපව්ම් කනන්න, බත්කවන කනන්න විතනයි. ් ම
තත්ත්ව්ක් තිඥ බනවව. ැබැයි, බම න තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට
අවශය වව න ප සුකමක්වත් නැ ැ. බම න වපවවට එ තවනවපතිඥ
කවර්්වපවප ඇමතිඥවන ්ක්වත් අන ගන ්න්න ප සුකම් නැ ැ.
කුලි්ට වව න අන ගන ්න තත්ත්ව්කට පත් වපව තිඥ බනවව.
එ ල බව ම්වව යළිබඳව බෝව බැලි් යුතු වනවව. මූපවබනවරූඪ
ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , නටක් ැිය්ට,-

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

ගරු විමේපාල මහට්ටිආරච්චි ාහතා

(மாண்புமிகு விஜேபாை சஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මට තව විනවඩි කීප්ක්
මන්ත්රීතුමි්ල .

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ුබතුමවට තව විනවඩි්ක කවප්ක් පබව දන්නම්.

ගරු විමේපාල මහට්ටිආරච්චි ාහතා

(மாண்புமிகு விஜேபாை சஹட்டிஆரச்சி)

(The Hon. Wijepala Hettiarachchi)

මම ස්තන විකර්ට ගරු ගවමිණී ජ්්වික්රම ප ර්නව ඇමතිඥතුමව
අද කාව කනන් න් නැ ැ. එ ල බව ්තුමව ගන් විනවඩි 5ක
කවප්ක් මට පබව දන්න, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල . එ
බඳ ව අවබන දන්න කි්පව මම ුබතුමි් ගන් ්.ඒපව සිියනවව.
වි ශේෂ ්න්ම වි ේශ තවනවපතිඥ බේවවව බම්බන් කටයුතුවපදී
අය ්තව වගකී මන් ක්රි්ව කනන්න ඕනෑ.
මීට අවුරුදු 4කට
පනවතුව අය දැක්කව,
ම් න ට්
ජ්නවකරපතිඥවන්ව
ැිය්ට අතිඥගරු වමත්රීපවප සිරි බේන
මැතිඥතුමව න බම්රවේතිඥ්. එ වන කොට ම් න ට් තිඥබිච්ර
තත්ත්ව් අය දැක්කව. ්දව මස්න්ද නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව ැමතැනම
කි්ව ගන ගි
මොකක්ද? බැරි වපවවත් මට ජ්නවකරපතිඥ
වන්න බැරි වු ණොත්, මවව විදුලි පුටුවට
ගල ්නවව.
ජ්වතයන්තන් මවව ම ග යි. ජ්වතයන්තන් මවව ්වන කනයි
කි්පව කිේවව. නමුත්, ්තවමත් පැ ැදිලිව නල .ඒ වික්රමසි්
මැතිඥතුමව න නව්කත්ව ්න්, ජ්නවකරපතිඥතුමව න මඟ පන්මේම
්ට ත් අ ේ නටට භ් නැතිඥව ්ක්බත් ජ්වතීන් න බ්වි වන
බමුළුවට ගිස්.ඒපව කාව කනන්න පුළුවන්, ගෞනව බම්රයුක්තව
කටයුතු කනන්න පුළුවන් අවබුාවවක් ල ර්මවණ් වුණු බව අය
කි්න්න ඕනෑ. එ විතනක් නො වයි, වි ේශ තවන්්රිකයින් අ ේ
නටට ාවව. GSP Plus බ න් අපට පැල්ණව. මත්බය ත නම
්වත් කරුණව. ම් වව න සිදුමේම්වලින් ජ්වතයන්තන් අ ේ නට
යළිගත්තව. කළු පප්ක් බවට තිඥල්ණු ශ්රී ප්කවව ්තවමත්ම
දිලි බන, බැබ පන තත්ත්ව්කට පත් වූ මතක්න් අය නැවත
අවකර කනන්න ඕනෑ කි්ව මම ස්තනවව.
එක ල බව මවැල  ාකවන්ට කටයුතු කිරීම තුළින් අද කාව
කනපු නවම.ඒ නවජ්පක්ෂ මන්ත්රීතුමන්පවට, අරුන්දික රනවන්දු
මන්ත්රීතුමන්පවට ්දිරි
දී එ අද බ වනබු කන ගන්න පුළුවන්
වයි කි්පව මම විශුවවබ කනනවව. කාවවක් තිඥ බනවව, මොළ්
තිඥ බන කොට බප් නැ ැ. බප් තිඥ බන කොට මොළ් නැ ැ
කි්පව. අද වි ේශ තවනවපතිඥ බේවවව ගැන කාව කනපව නො ්ක්
විකර
ේව.ඒ ාරූඪ කනන්න ැදුවවට, තමන් බප
සිිය්දී
කනපු එ ැම ද්ක් ල බවම අද ම් නට විනවශ්ට පත් වපව
තිඥ බනවව. අද නටක් ැිය්ට අපට ගමන් කනන්න පුළුවන්.
ජ්වතිඥ්ක් ැිය්ට ්ම් කිසි ගෞනව්ක් අපට තිඥ බනවව. ප ක
නටව.ඒ අද අ ේ නට යළිගන්නවව. එක ල බව තමයි අන කලින් කාව
කනපු අ ේ ගරු මන්ත්රීවරුන් කිේවව වව න වි ේශ බ්රවන්ට
්තවමත් සුදුසුම නට ශ්රී ප්කවව බවට පත් කනන්නට ප ක
නටව.ඒ අද බො ොම කැමැත් තන් සිියන් න්. පසුගි් දින පනබු
් ක් අපකප්චි් නොවන්නට ගි් අවුරුේ ේ අවබවන් වන
කොට වි ේශ බ්රවනක්න් විශවප රමවණ්ක් අ ේ නටට ්න්නට
සිිය්ව.

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු මන්ත්රීතුමල , ුබතුමවට ල ්මිත කවප් දැන් අවබවනයි.

දන්න, මූපවබනවරූඪ ගරු

විකර

බම රු අග්රවමවතයවන්වට අප වබ වන විකර්ට නො ්ක්
රකවශ කනනවව. නමුත් එ තත්ත්ව්ට පත් වු ණ්
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු වි ිපවප

ට්ියානච්චි ම තව]

කො ොමද කි්පව පුන පුනව කි්න්නට ඕනෑ නැ ැ.
රේෂුධවකරකනණ් පැ ැදිලි පබ තීන්දුවක් දීපව තිඥ බනවව, ම්
න ට් අගමැතිඥ නල .ඒ වික්රමසි් මැතිඥතුමව මිබක් කූට විකර්ට,
ොන
පව නන්, ඳ පව න් ඇවි.ඒපව දිවුනපු අගමැතිඥවන්ව නො වයි
කි්පව. එ අගමැතිඥවන්ව යළිබඳව තමයි තමුන්නවන් බේපව
කනගවටු වන්න ඕනෑ. එවවට උ.ඒපන්දම් දීපව, දවනක් ම් න ට්
ජ්නවකරපතිඥ වපව ස්ටපු, අගමැතිඥවන්ව විකර්ට ස්ටපු අන අස්්බක
මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ම්ව උබුබපව පො ළො ේ ගැ එවව වව න
තත්ත්ව්ට පත් කළව. අද ්තුමව ්වන්තම් විපක්ෂ නව්කක ම්
්න්නවව. අය එ ගැන බතුටු වනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , අවබවන වශ ්න් මම ම්
කවනණ් යළිබඳවත් කි්න්නට කැමැතිඥයි.
ජ්නවකරපතිඥ පදවි
රවේතිඥ්ට අවුරුදු තනක් ගතමේම බමනන ම් වපව ේ අය සි්ලු
දනවම ්න්න ඕනෑ ජ්නවකරපතිඥතුමව ්ක්කයි. ම් න ට් නීතිඥ් ගැන
නො ්ක් වපවවප කාව කනපව කිේවව. කුඩවවැ.ඒ .ඒ සිේධීන්
ගැන කාව කළව. එ සි්.ඒපටම වග කි්න්න ඕනෑ, මස්න්ද
නවජ්පක්ෂ ම ත්ත්ව රමු යරිබයි. මස්න්ද නවජ්පක්ෂ ම ත්ත්ව එ
වග කීම භවන ගන්න ඕනෑ වව නම අ ේ නජ්් විසින් ැකි
්ක්මල න් එ මිනීමරුවන් අත් අඩ්ගුවට ගන්න ඕනෑ. අය කනගවටු
වනවව, රවමන බ
දන්ව න වි ් ව ගැන. ු එ
ම්
පවර්ලි ම්න්තුව තුළ කටයුතු කනපු අස්්බක බේවක ්ක්. ු එ කිසි
පබකින්වත් එ කිසිම ද්කට බම්බන්
වච්ර ක නක්
නො වයි. ම් පවතවප
කුඩුකවන්න් න බි.ඒපක් බවට රවමන
පත් වුණව. පවර්ලි ම්න්තු ේ බේව් කනපු ්වැල  අස්්බක
බේවක ්කු න මනණ් බම්බන් ්න් ්ක්බත් ජ්වතිඥක පක්ෂ්
වනු වන් අ ේ ශ ක් ම් අවබුාව ේ යරිනමනවව. ්වැල 
අස්්බක්න් වතන්ට පක් වු ණ්, නීතිඥ් ව බවම් යළිබඳ
අමවතයව්ශ් ජ්නවකරපතිඥවන්ව අ ත් තිඥ බන වපවවකයි.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , මව අවබවන වශ ්න් ම්
කවනණ්ත් කි්න්නට ඕනෑ. ජ්නවවරි 8වැල  දව වන කොට
ජ්නවකරපතිඥවන්ව පත් වපව අවුරුදු තනක් බම්පූර්ණ වනවව. අය
ඇත්තටම
අද
දින්
බමනන්න
ස්ිය ,
්තවමත්
අතිඥශ ් ක්තිඥ ්න්. නමුත් අපට එ සි්.ඒප අස්මි
වපව
තිඥ බනවව. අවවබනවවන්ත විකර්ට ම් න ට් වයවබුාවනුකූප
අර්ල්ද්ක් ල ර්මවණ් කනපව, දින 51ක කවප් තුළ ්ම් කිසි
බොරු චූන් ්කක්, ම ඩ චූන් ්කක් ගන්න කටයුතු කනපු අ්
ල බව අද නට අගව ්ට ගිස්.ඒපව තිඥ බනවව. නැවත ම් නට ගොඩ
නඟන්නට අවශය ශක්තිඥ් අය පබව ගන්නවව. එ ශක්තිඥ් නල .ඒ
වික්රමසි් මැතිඥතුමව න නව්කත්ව් තුළින් ම් නටට පබව
දනවව. ගම් පනළි් වැඩබට න අය ක්රි්වත්මක කනනවව. එ
වව නම වි ේශ තවනවපතිඥ බේව් තුළින් වි ේශ නවජ්ය්න් න
අනුග්ර ් බ ඇ.ඒම බැ.ඒම ව එ අ් න රබවද් පබව ගන ම්
නට නැවත වනක් බ්රවනක්න් න පවනවදීබ්ක් බවට පත් කනන
ගමන් ම් නට අපන්න ාර්ිකක
ක්න්ද්රබුාවන් බවට පත්
කනන්නත් අය කටයුතු කනනවව.
්දිරි දී අ් වැ් .ඒන් බම්මත කන ගන ජ්නතවවවදී වැඩ
යළි වළක් ්ක්ක අය ්බුබන ට ්නවව. ම් අ්ට මම කි්නවව,
පවර්ලි ම්න්තු මැතිඥවනණ නො වයි, ජ්නවකරපතිඥවනණ් තිඥ්න්න
කි්පව. උනගව බපනවව නම් මොන ජ්නමත්ත් ්කයි. අපට නම්
පවර්ලි ම්න්තු ඡන්ද්ත් ්කයි; ජ්නවකරපතිඥවනණ්ත් ්කයි.
ාබන්න
තිඥ බන ජ්නවකරපතිඥවනණ් තිඥ්පව බපන්න. අය
අභි ් ග කනනවව, ජ්නවකරපතිඥවනණ් තිඥ්පව ු් ද ගො.ඒපන්ම
්කතු වපව ඡන්ද්ට ්න්න කි්පව. ජ්නවකරපතිඥවනණ් පවත්වව
බපන්න, ජ්්ග්ර ණ් කො ේද කි්පව. ජ්නතවව පෑබුතිඥ වපව
්න්නවව ඡන්ද් දන්න. දො ඹන් නොවයි, දොඹ ත පන්
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දන්න පෑබුතිඥයි කි්න ්ක මතක් කනමින්, සි්ලු දනවටම
බුතුතිඥවන්ත වමින් පැල්වව වූ අලුත් අවුරුේද ැම දනවමට ්බ
්සුරු යරි ්තවමත් වවබනවවන්ත අලුත් අවුරුේදක් ේවව!යි කි්ව
රවර්ානව කනනවව. කූට උපක්රම තුළින්, නො ්ක් විකර
අ.ඒපවප
- බ.ඒපවප තුළින් ම් ාණ්ඩුව වට්ටන්න, බ් කනන්න කිසි
ක නකුට පුළුවන් කමක් නැ ැයි කි්න ්ක මම පැ ැදිලිව
රකවශ කනනවව. [බව ව කිරීමක්] අ ේ ්ක්බත් ජ්වතිඥක පනමුණු
ාණ්ඩුව ්තවමත්ම බෞභවගය ්න් යරි නටක් ම් න ට් අස්බ්ක
දුක්විිනන මිල බුසු වනු වන් පබව දනවව කි්න ්ක පැ ැදිලිව
අ ේ අලුත්ගම න මන්ත්රීතුමවට රකවශ කනමින් ම න කාවව
අවබන් කනනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බො ොම බුතුතිඥයි. මීළඟට, ගරු පබන්ත අපගි්වන්න
මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි 10ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 5.48]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න ාහතා
(மாண்புமிகு ைசந்த அைகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , ම් වර්ෂ
පවර්ලි ම්න්තුව
කැඳවපු පළමුවැල  දින් වන අද දින
දී ්තවම වැදගත් ල  ් ග
කිස්ප්ක් පවර්ලි ම්න්තුවට ්දිරිපත් කනපව විවවද්ට ගන්නව ම්
අවබුාව ේ දී මටත් අද බු රකවශ කිරීමට අවබුාවව පැබීම
යළිබඳව මව බතුටු වනවව.
ම් විවවද් ානම්භ
සිට ම් දක්වවම අ ේ න ට්ත්, වි ේශ
නටවපත් තවනවපතිඥ කවර්්වප, තවනවපතිඥවරුන් බ තවනවපතිඥ
බේව් යළිබඳව දීර් වශ ්න් කරුණු ්දිරිපත් වුණව. නමුත් අද
පවර්ලි ම්න්තුව තුළ අප ම් කරුණු දැක්මේම කනනු පබන් න්,
තවනවපතිඥ කවර්්වප්ක් බම්බන් ්න්වත්, තවනවපතිඥ බේව්
බම්බන් ්න්වත් නො වයි. වි ේශ නටව.ඒ විසින් අ ේ න ට්
ානම්භ කන තිඥ බන -බුාවයත කන තිඥ බන- ා්තන 4කටත් UNHCR, Economic Development Corporation Fund බ
තවත් ා්තන දකකට- 199) අ්ක 9 දනන තවනවපතිඥ වනරබවද
පනතට අනුව තවනවපතිඥ වනරබවද පබව දීම තමයි
ම්
පවර්ලි ම්න්තුව විසින් සිදු කනනු පබන් න්. ් ම නැතිඥව,
තවනවපතිඥ
කවර්්වපවප
බපතප
වැඩි
කිරීමක්
තවනවපතිඥවරුන් න බපතප වැඩි කිරීමක්
වි ේශ බේව්
බම්බන් ්න් තිඥ බන කරුණු ්ට ත්
නො වයි
ම්
පවර්ලි ම්න්තුව අද ම් ල  ් ග අනුමත කිරී ම් ක්රි්වවලි්ට
බම්බන් මේ තිඥ බන් න්. ්ම ල බව අප ම් අවබුාව ේදී විමබව
බැලි් යුතු වන් න්, ම් ා්තන තන බඳ ව තවනවපතිඥ වනරබවද
පබව දි් යුතුද නැේද, ම් ා්තනවලින් සිදු වන බේවව මොනවවද,
ම් ා්තනවලින් කුමන ාකවන
බේවව ්ටු වි් යුතුද කි්න
කවනණව ගැනයි. ාණ්ඩුව පැත් තන් බ විපක්ෂ් පැත් තන්
බවකච්ඡව වි් යුතු කරුණු විකර්ට මව පෞේගලිකව දකින් න්
එවවයි. එ ල බව, ම් ා්තන බඳ ව පබව දන වනරබවද, අයිතීන්
පබව දන් න් කුමන පදනමක් ්ට ත්ද ්න්න යළිබඳව
ඇමතිඥතුමව න යළිතුරු කාව ේදී කරුණු දැක්මේමක් අය
වි ශේෂ ්න්ම බපව පො නොත්තු වනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මවැල  තවනවපතිඥ වනරබවද
පබව දුන් ා්තන ගණනවවක් අ ේ න ට් තිඥ බනවව. ්ක්බත්
ජ්වතිඥන් න බ්වි වන්ට අනුබේ ා්තන, ශවව ගණනවවක්
තිඥ බනවව. පවර්ලි ම්න්තු ේ ම් ල  ් ග අනුමත මේ නීතිඥගත
වුණවට පසුව එ ා්තනවපට බේම ම් ා්තන 4ටත් එ වනරබවද
ස්මි වනවව. ම් ා්තන විසින් මනට කනනු පබන බේවවවන්
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කන ගන ්ෑම බඳ ව බදු බ න -තීරු බදු බ න-, තවනවපතිඥවරුන්
බඳ ව පැ බන ානක්ෂවව ඇතුළු වනරබවද බ අයිතීන් ම්
ා්තන තනටත් අල වවර්් ්න් ස්මි වනවව. ්ම ල බව අප
විමබව බැලි් යුතු වන් න්, අ ය්න් කළ යුතු වන් න්, අප ම්
ා්තන තනට තවනවපතිඥ වනරබවද පබව දන් න් ඇයි, මම
ා්තනවපට ්ම වනරබවද පබව දීම තුළින් නටක් විකර්ට අපට
පැ බන බේවව මොනවවද, වවසි මොනවවද, වනරබවද මොනවවද
කි්න කවනණවයි. එවව දි ව බපවයි පවර්ලි ම්න්තුව තුළ අප ම්
නීතිඥ බම්පවදන් කිරී ම් ක්රි්වවලි්ට බම්බන් වි් යුත් ත් කි්න
්කයි ම න පෞේගලික අද බ වන් න්. ක බේ වතත්, ගරු
අමවතයතුමව එ යළිබඳව කරුණු පැ ැදිලි කනවවි කි්ව මව ස්තනවව.
්වැල  කව ප චිත අවශයතවවක් තිඥ බන ල බව තමයි, එ අවශය
බපතප, වනරබවද ම් පනත ්ට ත් ම් ා්තනවපට වි ේශ
කටයුතු අමවතයව්ශ් විකර්ට පබව දන් න්. ගරු අමවතයතුමව ම්
යළිබඳව කරුණු දක්වනු ඇතැයි අය වි ශේෂ ්න්ම
බපව පො නොත්තු වනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ්
අ ේ න ට් ර වනම අමවතයව්ශ්ක්. ම් වන විට අය ප ක
නටව.ඒ 1)8ක් බමඟ වි ේශ තවනවපතිඥ බම්බන් කම් ඇතුළු
අල කුත් බම්බන් කම් පවත්වව ගන ්නවව. ල ද සින් පසු අ ේ
න ට් දියුණුව, අභිවෘේකර් වනු වන් වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ්
්ම් කවර්් භවන්ක් ්ටු කන තිඥ බනවව. එ වව නම අව වන්
්ොමු කළ යුතු තවත් අවශයතව විශවප රමවණ්ක් තිඥ බන බව
පසුගි් දිනවප නජ්
ගිණුම් යළිබඳ කවනක බභවවට වි ේශ
කටයුතු අමවතයව්ශ් පැමිණි අවබුාව ේදී අපට වි ශේෂ ්න් පනී
ගි්ව.
්න් ර වනම කරුණ වන් න් ම්යි. පසුගි් අවුරුදු
ප ළොව, විබුබ තුළ විවි නවජ්ය නව්ක්න්, විවි ාණ්ඩු විවි
නවජ්ය තවන්්රික ගිවිසුම් අත්බන් කන තිඥ බනවව. නමුත් ම්
ගිවිසුම්වප පසුවිපනමක් ල සි පරිදි සිේ
වපව නැ ැ් කි්න
්කයි අ ේ මත් වන් න්. නවජ්ය තවන්්රික මට්ටමින් ගිවිසුම්
අත්බන් කනනවව; ාණ්ඩු, ාණ්ඩු අතන ගිවිසුම් අත්බන් කනනවව;
නවජ්ය නව්ක්න් අතන ගිවිසුම් අත්බන් කනනවව. එ ගිවිසුම්
අත්බන් ක ළේ ඇයි, කුමක් බඳ වද එවව අත්බන් ක ළේ, එ ගිවිසුම්
තුළින් අ ේ නටට පබව ගත යුතු ේව.ඒ මොනවවද කි්න කවනණව
යළිබඳ පසුවිපන ම් වගකීම පැව නන් න් අල වවර්් ්න්ම වි ේශ
කටයුතු අමවතයව්ශ්ටයි. ්ම ගිවිසුම් පසුවිපනම් කිරීම යළිබඳව
නැවත අව වන් ්ොමු කළ යුතුයි. මවැල  ගිවිසුම් ගණනවවක්
තිඥ බනවව. එ ගිවිසුම් අත්බන් කනනවව පමණයි. ඊට පසුව එවව
ගැන පසුවිපනමක් කිරීම, එවව
ක්රි්වකවරිත්ව් යළිබඳව විමබව
බැීයම වැල  කිසිදු ාකවන්ක බැපකි් යුතු රගතිඥ්ක් අපට
දකින්නට පැල් ණ් නැ ැ. සි්්ට සි්්ක්ම නො වයි. ්ම් ්ම්
ගිවිසුම්වප බවර්ාක රතිඥෙප බ එවවයින් පබව ගත් ේව.ඒ
තිඥ බනවව. නමුත් පසුගි් දශක තුන තන තුළ අ ේ න ට් අත්බන්
කනන පද ගිවිසුම් වැඩි
රමවණ්කින් මීට වඩව වනරබවද,
ර ් ජ්න නටක් විකර්ට අපට අල වවර්් ්න්ම පබව ගන්නට
පුළුවන්කමක් තිඥල්ණව. ්ම ල බව වර්තමවන දීවත් එ යළිබඳව
අල වවර්් ්න්ම අව වන් ්ොමු කළ යුතුව තිඥ බනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , මන්න ම් කවනණ්ත් මම
වි ශේෂ ්න් බඳ න් කනන්න ඕනෑ. වි ේශ නටවප තවනවපතිඥ
කවර්්වපවප කවර්් බව න් බඳ ව ්ම් වැඩ යළි වළක් අවශයයි.
එ නටවප තවනවපතිඥ කවර්්වප නඩත්තු කිරීම වනු වන් අය
වර්ෂ්කට බිලි්න 8ක මුදපක් වැ් කනනවව. එක අවශයයි. එ
මුදප වැඩි නැ ැ. නමුත් එ වි්දම් කනන මුදපට නටක් විකර්ට අය
පබව ගන්නව රතිඥපවභ මොනවවද? ම් යළිබඳව අය බැපකිලිමත්
වි් යුතුයි. එ වව නම වි ේශ නටවප තවනවපතිඥ කවර්්වප මණ්ඩප
බකබු කිරී ම්දී අ ේ පදනම මොකක්ද? බම න නටවප අ ේ න ට්
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පුනවැසි්න් පක්ෂ තනක්, ප කු පමණ රැකි්ව කනනවව. අ ේ අ්
පක්ෂ තනක්, ප ක් ස්ිය්ත් ්ම තවනවපතිඥ කවර්්වපවප බේව
්න් න් දො ළොබු ද නක්, ප ළොබු ද නක් වැල  බ්යවවක්
පමණයි. නමුත් යු න පවකන
තවනවපතිඥ කවර්්වපවප ල ප වරින්
ව බේවක්න් විශවප රමවණ්ක් ්න්නවව. ්ම ල බව බෑම නටකම
තවනවපතිඥ කවර්්වපවප කවර්් බව න් යළිබඳවත්, එ තවනවපතිඥ
කවර්්වපවප ල ප වරින්, බේවක්න් බ අ නකුත් භෞතිඥක,
මවනව බම්පත් බම්බන් ්නුත් ්ම් රතිඥපත්තිඥම් ක්රම ේද්ක
අවශයතවව අල වවර්් ්න්ම තිඥ බනවව. එ නටවප සිියන අ ේ
න ට් ජ්නතවවට බේව් කිරීම පමණක් නො වයි, අ ේ නටට
ා ් ජ්න ගන්වව ගැනීම, බ්රවනක්න් ගන්වව ගැනීම, නටක්
විකර්ට අපට ණ් ා වන පබව ගැල ම වැල  දැවැන්ත කවර්්
භවන්ක් ුවුන්ට පැවරී තිඥ බනවව. නමුත් මම තවනවපතිඥ
කවර්්වපවප කවර්් බව න් බම්බන් ්න් වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ් තුළ ල සි වැඩ යළි වළක් නොමැතිඥ බවයි මට නම්
ප නන් න්. මම ම්ක වර්තමවන්ට පමණක් සිමව කනන් න්
නැ ැ. පසුගි් දශක ගණනවව තුළම සිදු වූ අඩු පවඩුවක් පබ අය
ම් බැපකි් යුතුයි. මම තවනවපතිඥ කවර්්වපවප කවර්්
බව න් බම්බන් ්න් අය ල සි වැඩ යළි වළක් ක්රි්වත්මක කන
නොමැතිඥ බවට වි ශේෂ ්න්ම අ ේ කවනක බභව ේදී කරුණු
අනවවනණ් වුණව. ්ම ල බව, අ ේ න ට් වැදගත්ම අමවතයව්ශ්ක්
වන මම අමවතයව්ශ් තුළින් දැනට වඩව වැඩි රතිඥපවභ නටක්
විකර්ට පබව ගැනීම බඳ ව වැඩි වැඩි ්න් අව වන් ්ොමු කන
කටයුතු කළ යුතුව තිඥ බනවව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , අද බම්මත කනගන්නව ම්
ල  ් ග තුළින් මවැල  ා්තන බඳ ව තවනවපතිඥ වනරබවද බ
බපතප පබවදී ම්දී, එ බඳ ව ්ම්කිසි රතිඥපත්තිඥ්ක්, ක්රම ේද්ක්
තිඥ බනවවද, එ රතිඥපත්තිඥ්, ක්රම ේද්
මොකක්ද,
මවැල 
වනරබවද පබව දන් න් කුමන ා්තනවපටද ්න්න යළිබඳවත්
්ම්කිසි ාකවන්ක බවකච්ඡවවක අවශයතවව තිඥ බනවව් කි්න
කවනණ්ත් අද ම් පවර්ලි ම්න්තු ේ කළ කාව දබ බපන විට
පනී ්නවව. ම් ාකවන්ට මම අමවතයව්ශ් මඟින් නටක්
විකර්ට අප පබවගත යුතු බේවවව සුබවවදීව පබවගැනීම බඳ ව අ ේ
බ ් ග්ත්, දව්කත්ව්ත් පබව දන බව රකවශ කනමින්, ම න
කාවව අවබන් කනනවව. බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බො ොම බුතුතිඥයි. මීළඟට, ගරු
ක්ටර් අේපු වමි
මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි තනක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 5.59]

ගරු මහක්ටර් අප්පුහාමි ාහතා

(மாண்புமிகு சஹக்டர் அப்புஹாமி)

(The Hon. Hector Appuhamy)

මට අවබුාවව පබව දීම යළිබඳව ුබතුමි්ට බො ොම
බුතුතිඥයි, මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල . ්ක අතකින් අපට
විනවඩි තනක්
පැ බනවව නම් කමක් නැ ැ. එක න් අපට
පසු පළ මන්ත්රීවරුන් කි්න් න්.
අද විවවද්ට ගන තිඥ බන් න් ්තවම වැදගත් මවතෘකවවක්.
ම්ක වැදගත් වන් න් වි ශේෂ ්න්ම ශ්රී ප්කවව ල  ් ජ්න්
කනන, ශ්රී ප්කවව වනු වන් පනී සිියන තවනවපතිඥවරු ගැන, එ
අ් න වනරබවද ගැන කාව කනන ල බයි. එ වනරබවද ගැන කාව
කනේදී, පැ ැදිලිව එ තුළ තිඥබි් යුත් ත්, ශ්රී ප්කවව ල  ් ජ්න්
කනන කවර්් භවන්ට
දන ශක්තිඥ්කුයි. ශක්තිඥ්
දන
වැඩබට න්දී අප සි්ලු දනවම ්්ට බ ් ග් දැක්වි් යුතුයි.
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පවර්ලි ම්න්තුව
[ගරු

ක්ටර් අේපු වමි ම තව]

ැබැයි, ම් කදී කවනණව කිස්ප්ක් තිඥ බනවව. බො
ේ
අන ගන බැලුවවම, තවනවපතිඥ බේව්යි; එ නටවප බේව් කනන,
ජීවත් වන, පදි්චි වපව සිියන ශ්රී පව්කික කණ්ඩව්මයි; එ නටවප
සිියන ශ්රී ප්කවවට ඇලුම් කනන, ශ්රී ප්කවව බමඟ බම්බන්ධීකනණ
කටයුතු පවත්වන්න සූදවනමින් සිියන කණ්ඩව්මයි; බ්රවනක
වයවපවන් පැත් තන් ශ්රී ප්කවව ගැන උපරිම විශුවවබ්ක්
තිඥ්ව ගන සිියන කණ්ඩව්මයි; ශ්රී ප්කවව අමනණී් ් ම
නැත්නම් කවප්ක් තිඥබු බේ තිඥ බන රෞඪත්ව් බ අ ේ පරිබන්,
යස්ටීම බමඟ එකට ගරු කනන කණ්ඩව්මයි ්කට ්කතු කනන
වැඩබට න තවනවපතිඥ බේව් න ව සිදු කනන් න් කො ොමද
කි්න කවනණ් තිඥ බනවව.
තවනවපතිඥ බේව් න ව නට ල  ් ජ්න් කනමින් නීතිඥම්
කටයුතු, බම්බන්ධීකනණ කටයුතු කනනවව වව නම, අ ේ න ට්
ගෞනව් යළිබඳව, අග් යළිබඳව, අ ේ න ට් තිඥ බන බම්පත්
යළිබඳව ජ්වතයන්තන රජ්වව දැනුවත් කිරී ම් වැඩබට න තවනවපතිඥ
බේව ්න් සිේ කනේදී විශවප අඩු පවඩුකම් තිඥ බනවව, එ
පැත් තන් අය පොඩ්ඩක් යටුපසින් සිියන බව මම දකිනවව.
මස්දී මම පෞේගලිකව දැකපු බම න ේව.ඒ තිඥ බනවව,
පොදු ේ දැකපු ේවලුත් තිඥ බනවව. එ ල බව ම් වනරබවදත් බමඟ
්තවම ගෞනවනී් බේවවවක් වූ තවනවපතිඥ බේව් කනේදී, අය මීට
වඩව ියකක් ්දිරි්ට ගි්ව නම්
ොඳයි කි්ව මම විශුවවබ කනනවව.
අද අය ම් විවවද් පවත්වන් න් ්තවම වැදගත් විෂ්්ක්, ්තවම
ගෞනවනී් බේවවවක් බම්බන් වයි. ම් විවවද දී මම ් ජ්නව
කනන් න්, ්න්දි්වනු බවගන
මුතු ඇට්යි කි්න විරුදවවලි්
පත් අ ේ න ට් තිඥ බන පරිබන්, යස්ටීම, බුවවභවවික බම්පත්
වි ශේෂ ්න්ම බුවවභවවික
බෞන්දර්් කි්න
ම් සි්.ඒප
ජ්වතයන්තන්ට පන්වව අ ේ න ට් ාදව්ම් තත්ත්ව් අපට වැඩි
කන ගන්න පුළුවන් කි්න ්කයි.
වි ශේෂ ්න්ම යට නට බේව් කනන අ ේ අ් න සුභබව න්
බ එ නටවපට අය පබව දන බේවවවන් බම්බන් ්නුත් ්ම්
කවනණ්ක් මතක් කළ යුතුව තිඥ බනවව. ප ක ම ගෞනව්ට
පවත්ර වුණු ්තවම ් ළ අ යවපන මට්ටමක් තිඥ බන, දැවැන්ත
ල්ේකර්ක් තිඥ බන ්තවම ක්රි්වකවරී යරිබක් අ ේ න ට් ්න්නවව.
අය එ අ් එ නටවපට ඳුන්වව දන් න් කො ොමද, අ ේ ශ්රී
පව්කිකයින් න බේව් එ නටවපට පබව දන් න් කො ොමද
කි්න ්ක ඳුනව ගැනීමත් තවනවපතිඥ බේව් න ව කළ යුතු
වනවව. මම මීට පැ්කට ්බු බ.ඒපවත් තවනවපතිඥ බේව
්ම්
අඩු පවඩුවක් බම්බන් ව බවකච්ඡව කන, එ යළිබඳ ලිය ගොනුවක්
අන ගනයි ා ේ ගරු අග්රවමවතයතුමවට ්දිරිපත් කනන්න. මොකද,
අය අ ේ න ට් පරිපවපන කටයුතු කනේදී, කවප් යළිබඳව
බැපකිලිමත් වන් න් නැ ැ, කවප් අග් කිරීමකට පක්
කනන් න් නැ ැ, කවප් යළිබඳව අය ගණන් කිරීමක් කනන් න්
නැ ැ. බො
ේපවවට ැම ේම රමවද කනමිනුයි අය වැඩ
කටයුතු කනන් න්. එ ල බව රමවද මේම ශ්රී පව්කිකයින් ැිය්ට අපට
තිඥ බන විශවප රශුන්ක්.
ශ්රී ප්කවව බ තවනවපතිඥ බේව් ්ව බමවනවම ජ්වතයන්තන
වශ ්න් අල කුත් නටව.ඒ ශ්රී ප්කවව බමඟ තිඥ බන බබඳතවව වැඩි
කනන්න කවප් කි්න ්ක ්තවමත් වියනවව් කි්ව මව විශුවවබ
කනනවව. වි ශේෂ ්න්ම තවනවපතිඥ බේව් බම්බන් ව, එ වනරබවද
එ අ්ට පබව දීම බම්බන් ව අප සි්ලු දනවම ්කඟත්ව් පළ
කනනවව ව බමවනවම ම් බම්බන් ්න් අපට ්.ඒීයමක්
කනන්න තිඥ බනවව. ්නම්, ගරු අමවතයතුමව රමු තවනවපතිඥ
බේව
බේව් කනන සි්ලු දනවම ශ්රී ප්කව ේ ගරුත්ව්
ානක්ෂව කනන ගමන්, ශ්රී ප්කවව වඩවත් ප ෂණ් කනන්න
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අවශය වැඩ යළි වළ ජ්වතයන්තන වශ ්න් ල සි පබ ක්රි්වත්මක
කනන්න කි්ව.
මීට වඩව මම කවප ේපවව ගන් න් නැ ැ. මොකද, මට මීට
වඩව කවප
ේපවව
දන් න් නැ ැ. මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමි්ල , මට අවබුාවව පබව දීම බම්බන් ්න් ුබතුමි්ට
බුතුතිඥවන්ත වමින් මව ල 
වනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බො ොම බුතුතිඥයි. මී ළඟට, ගරු අ. අනවින්ේ කුමවර්
මන්ත්රීතුමව.
[பி.ப. 6.04]

ගරු අ. අරවින්ද් කුාාර් ාහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

அமவக்குத்
தமைமமதாங்கும்
சகௌரவ
உறுப்பினர்
அவர்கஜள, நன்றி. இன்று நாங்கள் இராேதந்திர சிறப்புாிமமகள்
சட்டத்தின் கீழான கட்டமளகள் சம்பந்தமாக விவாதித்துக்
சகாண்டிருக்கின்ஜறாம். எமது நாட்டின் தூதரகங்கள் உைகின் பை
நாடுகளிஜை பரவைாக நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. அஜதஜபால்,
சவளிநாடுகளின்
தூதரகங்களும்
பரவைாக
இங்ஜக
நிறுவப்பட்டிருக்கின்றன. எமது நாட்டிலுள்ள சவளிநாட்டுத்
தூதரகங்கமளயும் சவளிநாடுகளில் இயங்கும் எமது நாட்டுத்
தூதரகங்கமளயும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும்ஜபாது, பாாிய வித்தியாசம்
காணப்படுகின்றது. நாங்கள் பை நாடுகளுக்கு விேயங்கமள
ஜமற்சகாள்கின்ஜறாம். அவ்வாறு விேயங்கமள ஜமற்சகாள்
ளும்ஜபாது, அங்ஜக எமது நாட்மடப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
எமது
நாட்டின்
தூதுவர்களும்
தூதுவராையங்களிஜை
கமடமமயாற்றும் ஏமனய உத்திஜயாகத்தர்கமளயும் காணக்
கூடியதாக இருக்கின்றது. அவ்வாறு நாங்கள் அவர்கஜளாடு
சதாடர்புகமளப்
ஜபணும்ஜபாது
அல்ைது
அவர்கஜளாடு
அளவளாவும்ஜபாது நாட்டுக்கு நாடு எமது தூதுவராையங்களின்
ஜசமவகள் வித்தியாசமாக இருப்பமதப் பார்க்கக்கூடியதாக
இருக்கின்றது. ஒரு சிைர் சவறுமஜன ஒப்புக்காக அங்ஜக
சசயற்படுவமதயும் நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
அஜதஜநரத்தில் ஒரு சிை தூதரகங்கள் மிகச் சிறப்பாக, மிக
ஜநர்த்தியாக, மிகவும் அருமமயாக இயங்குவமதயும் நாங்கள்
பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
நாம் சவளிநாடுகஜளாடு சதாடர்புகமள ஜமற்சகாள்வதற்கு
எமது தூதரகங்கமளஜய நம்பி இருக்கின்ஜறாம். நாங்கள்
அதனூடாகஜவ
சவளிநாட்டுத்
சதாடர்புகமள
ஜமற்சகாள்
கின்ஜறாம். அவ்வாறு இருக்கும்ஜபாது எமது நாட்டின் தூதரகங்கள்
எமது நாட்டின் உயர்வுக்காக - ஜமம்பாட்டிற்காக, உல்ைாசப்
பிரயாணிகமள இங்ஜக சகாண்டுவருவதற்காக, சவளிநாட்டு
முதலீட்டாளர்கமள இங்ஜக சகாண்டுவருவதற்காக மிகவும் சிறந்த
முமறயிஜை சசயற்பட முடியும். ஆனால், அவர்கள் அவ்வாறு
சசயற்படுகின்றார்களா
என்பது
ஜகள்விக்குறியாகஜவ
இருக்கின்றது என்பமத நான் இந்த இடத்திஜை விசனத்ஜதாடு
குறிப்பிடுகின்ஜறன். ஆகஜவ, இந்தத் தூதுவர் பதவிமய அல்ைது
தூதுவராையங்களிஜை
கடமமயாற்றுபவர்களின்
பதவிகமள
உல்ைாச
வாழ்க்மகக்காக
என்று
கருதாமல்
நாட்டின்
சுபிட்சத்துக்காக, நாட்டின் உயர்வுக்காகப் பயன்படுத்துவதுதான்
சிறந்தது
என்பஜத
எனது
நிமைப்பாடாகவும்
எனது
நம்பிக்மகயாகவும் இருக்கின்றது.
விஜசடமாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளிஜை இயங்கும் எமது
தூதுவராைங்களுக்குப்
பாாிய
சபாறுப்பு,
பாாிய
கடமம
இருக்கின்றது. ஏசனனில்,
எமது இமளஞர், யுவதிகள்
இைட்சக்கணக்காஜனார்
மத்திய
கிழக்கு
நாடுகளிஜை
சதாழில்புாிகின்றார்கள்.
அவர்கள்
சதாழில்புாியும்ஜபாது
அவர்களுக்குப்
பல்ஜவறு
இன்னல்கள்,
இமடஞ்சல்கள்
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ஏற்படுகின்றன; பாாிய பிரச்சிமனகள் ஏற்படுகின்றன. இவ்வாறு
பிரச்சிமனகள்
ஏற்படும்ஜபாது,
அவர்கள்
எமது
நாட்டில்
உள்ளவாறு அங்குள்ள சதாழில் திமணக்களத்துக்குப் ஜபாக
முடியாது; சதாழில் ஆமணயாளாிடம் ஜபாக முடியாது; சதாழில்
நியாய சமபக்குப் ஜபாக முடியாது; காவல் நிமையத்திற்கு ஜபாக
முடியாது. இவ்வாறு எம்மவர்களுக்கு மத்திய கிழக்கு நாடுகளிஜை
பல்ஜவறு தமடகள் இருக்கின்றன. அப்படியான நிமைமமயில்
எம்மவர்கமளக் காப்பாற்றக்கூடிய ஒஜர சக்தியாக இருப்பது,
அவர்களுக்குாிய
வாய்பாக
இருப்பது
அல்ைது
அவர்கள்
நாடக்கூடிய ஒஜர இடமாக இருப்பது எமது தூதுவராையங்
கள்தான். ஆனால், அமவ சாியாக இயங்குகின்றனவா என்ற ஒரு
ஜகள்விமய எழுப்பினால், ‘இல்மை’ என்ற பதிமைஜய நான் இங்ஜக
விசனத்ஜதாடு கூறுகின்ஜறன்.
மக்கள் பிரதிநிதிகளாகிய எங்களிடம் சவளிநாட்டிஜை பல்ஜவறு
இன்னல்களுக்கு
முகங்சகாடுப்பமதப்
பற்றி
அவர்கள்
முமறயிடுகின்றார்கள். அவ்வாறு முமறப்பாடு சசய்தவர்களுக்கு
தீர்விமனப் சபற்றுக்சகாடுக்க அல்ைது ஏஜதா ஒரு வமகயில்
உதவி சசய்வதற்கு எமக்கு இருக்கும் ஒஜர இடம் தூதரகங்கள்
மாத்திரஜம
ஆகும்.
நாங்கள்
தூதுவராையங்களுடன்
சதாடர்புசகாள்ளும்ஜபாது, ஒரு சிை தூதுவராையங்களில் இருந்து
உடனடியாகஜவ அதற்கான தீர்மவப் சபற்றுக் சகாள்ளக்
கூடியதாக இருக்கின்றது. பதில் கிமடக்கின்றது; அனுப்பும்
கடிதங்களுக்கு
உடனடியாகஜவ
நடவடிக்மககள்
எடுக்கப்
படுகின்றன; நாம் இங்ஜகயிருந்து அமழக்கும் சதாமைஜபசி
அமழப்புகளுக்கு நல்ை விமடகள் கிமடக்கின்றன. அஜதஜநரத்தில்,
ஒருசிை தூதரகங்கள் கடிதங்கமளக் கண்டுசகாள்வஜதயில்மை.
நாம்
இங்ஜகயிருந்து
சதாமைஜபசி
அமழப்பிமன
ஏற்படுத்தினால்கூட அமதயும்கூட கண்டுசகாள்ளாமல் அவர்கள்
அசட்மடயாக இருப்பமதயும் எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக
இருக்கின்றது. அப்படிசயன்றால் எதற்காக இவர்கள் அங்ஜக
ஜபாயிருக்கின்றார்கள்? எதற்காக நாங்கள் தூதுவர்கமள அங்ஜக
அமர்த்தியிருக்கின்ஜறாம்? எதற்காக நாங்கள் தூதுவராையங்கமள
ஏற்படுத்தியிருக்கிஜறாம்? என்பமத இந்த உயாிய சமபயிஜை நான்
ஜகள்வியாகக் ஜகட்க ஜவண்டியதாக இருக்கின்றது. ஆகஜவ,
நாட்டின்
சுபிட்சத்திற்காக,
நாட்டின்
நைனுக்காக
எமது
தூதுவராையங்கள்
சிறப்பாக இயங்கஜவண்டுசமன்று
நான்
ஜகட்டுக்சகாள்வஜதாடு, வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கு நன்றி கூறி
விமடசபறுகின்ஜறன்.

[අ.භව. ).11]

ගරු (ාහාචාර්ය) ආශු ාාරසිාහ ාහතා

(மாண்புமிகு (ஜபராசிாியர்) ஆசு மாரசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe)

මූපවබනවරූඪ
ගරු
මන්ත්රීතුමි්ල ,
වි ේශ
කටයුතු
අමවතයව්ශ්ට අදවළව ්දිරිපත් කන ඇතිඥ ල  ් ග බඳ ව
පවර්ලි ම්න්තු අනුමැතිඥ් පබව ගන්න පවත්වන ම් විවවද දී කාව
කනන්න පැබීම ගැන මව බන් ත ෂ්ට පත් වනවව.
වි ශේෂ ්න්ම බනණවගතයින් යළිබඳ ්ක්බත් ජ්වතීන් න ම
කොමබවරිබු කවර්්වප්, කොරි්වනු ජ්නනජ්් බමඟ ාර්ිකක
බම්බන් තව බ බ ් ගීතව අනමුදප, ජ්ර්මවනු කර්මවන්ත ව
වවණිජ් ල  ් ජිත යරිබ, ඇ මරිකව ්ක්බත් ජ්නපද
බවම බපකව
වැඩබට න කි්න
ම් ා්තන බ
නවජ්ය තවන්්රික
ල  ් ජිතයින් වනු වන් ්.ඒපව සිියන වනරබවද පබව දි් යුතුයි
කි්ව අය ස්තනවව. ්් සිදු කළ යුතු කටයුත්තක්.
ම් අවබුාව ේදී වි ේශ ඇමතිඥතුමව ගරු බභව ගැ ේ ්න්න
ල බව, එ වව නම වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
.ඒකම්තුමව වන
නවිනවා ාරි්සි් මැතිඥතුමවත් නජ්
ල ප වරින් න මැදිරි
්න්න ල බවත් වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ් බම්බන් ්න්
කවනණව කීප්ක් මතු කනන්න මව කැමැතිඥයි.
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්න් ්ක් කවනණ්ක් තමයි, වි ේශ කටයුතු අමවතයව්ශ
Foreign Service ්ක, නැත්නම් වි ේශ බේව
දැනට ඇතිඥ
කනපව තිඥ බන Super Grade ්ක. මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමි්ල , බවමවනය ්න් ප්කව ේ නවජ්ය බේව , එ
වව නම අ නකුත් බේවවවන්වප පුරුේදක් විකර්ට Grade I,II,III
වපට පසු Super Grade කි්න රේණි් ඇතිඥ කනපව තිඥ බනවව.
දැන් වි ේශ බේවව ේත් ම් Super Grade ්ක ඇතිඥ කනපව
තිඥ බනවව. බවමවනය ්න් වි ේශ බේවව ේ cadre positions
2)4ක් තිඥ බනවව. නමුත්, දැනට 188ක් තමයි පත් කන
තිඥ බන් න්. ම් Super Grade ්ක ඇතිඥ කනපව තිඥ බන් න් දැනට
cadre positions 15කට. එ, එ කන් )ක් කොළඹ වි ේශ කටයුතු
අමවතයව්ශ්ටත්, 9ක් Super Grade ැිය්ට පකුණු කනපු
තවනවපතිඥ කවර්්වපවපටත් වන බේයි. දැන් ම් Super Grade
ැිය්ට නම් කනපව තිඥ බන තවනවපතිඥ කවර්්වප
ැිය්ට
තිඥ බන් න්, Tokyo, Beijing, London, New York,
Washington, Delhi, Vienna, Paris, Berlin කි්න නගනවප ඇතිඥ
කවර්්වප. ම්ක දැක්කවම අපට ස් තන් න් ්් ්ක්තනව බමුණු
කුප්කට දපු grade ්කක්ද කි්න ්කයි. ඇයි මම ම ම
කි්න් න්? ගරු ඇමතිඥතුමවට මව ම් කවනණ් මතු කනන්න
කැමැතිඥයි. ම් ගැන බෝව බැලි් යුතු වනවව. 1992 batch ් ක්
සිිය 15වැල ්වට මන්න ම් කවනණ් බම්බන් ්න් දැඩි
උනන්දුවක් තිඥල්ණව.
ෝපව බැලුවවම පනුණව, ම් ප ළොබු
වල ්වත් ඇතුළත් වන විකර්ට තමයි ම් 15 ද නකුට අදවළ
Super Grade ්කක් දපව තිඥ බන් න් කි්පව.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , අ නක් නටවප වැදගත්
නගන ැිය්ට ගත් තොත් Riyadh, Seoul, Kuwait, Rome, Qatar
වව න නගනවප Super Grade level ් ක් තවනවපතිඥ කවර්්වප
තිඥබි් යුතුයි කි්පව අය විශුවවබ කනනවව. මොකද, ම් නටවප
වි ේශගත ශ්රී පව්කික්න් න රමවණ් වැඩියි වව නම ප්කවවත්
්ක්ක තිඥ බන බම්බන් තව ද වැඩි වපව තිඥ බන ල බව. එ ල බව
ම් Super Grade දපව තිඥ බන ක්රම ේද් review කළ යුතු
වනවව. ම් බඳ ව ගරු ඇමතිඥතුමව න අව වන් ්ොමු කනන්න
මව කැමැතිඥයි. ම් දපව තිඥ බන ක්රම ේද් ගැන වවර්තවවක් පබව
ගත් තොත් ම් ක් අඩු පවඩු තිඥ බනවවද නැේද කි්න ේ ගැන
ුබතුමවට ල රීක්ෂණ් කනන්න පැ බයි. ් ම වු ණොත්, දක්ෂ
තරුණ ල ප වරින්ට ්දිරි්ට ්න්න ැකි්වවක් පැ බනවව. ම්
ක්රම් ්දිරි්ට ගි ්ොත් අවබවන දී වන් න් Super Grade
්කට ගිස්.ඒපව විරවම සුව ්න් ්න්න තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට
්න තවනවපතිඥවරු බිස්වන ක්රම්ක්.
වි ශේෂ ්න් වැදගත්ම නගනවප තිඥ බන තවනවපතිඥ
කවර්්වපවපට තවනවපතිඥ බේව් න ව පත් වන ල ප වරින් බම න
වපවවට ම් අන්තිඥම අවුරුදු තු න් ්න් න් තමන් න විරවම
සුව්ට අදවළ ේව.ඒ දව ගන්නයි. එ ල බව කවර්් ශූනත්ව් ගැන
රශුන්ක් පැන නඟිනවව. එ ල බව මම කි්න් න් නැ ැ, අවබවන
කවප
්න තවනවපතිඥ ල ප වරින් දක්ෂ නැ ැයි කි්න ්ක.
නමුත්, ම් Super Grade ක්රම ේද් තුළ සුදුසු ල ප වරින් ත නව
ගැනී ම් ගැටලුවක් තිඥ බනවව.
්ම්කිසි බේවවවක Super Grade ්කකට පත් කනන බවමවනය
බම්රදව් සි්්ට 10යි. ් ම නම් 2)4ක cadre ්කක් තිඥ බනවව
නම් අඩුම තන ම් ම් Super Grade ්කට 2) ද නක්වත් පත්
කනන්න ඕනෑ.
්ත කොට එකත් රශුන්ක් වනවව. එ වව න තව ද්ක්
තමයි ම් තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට බෑම අවුරුේදකම වි ශේෂ ්න්
ඍුන වි ේශ ා ් ජ්න -Foreign Direct Investmentsබම්බන් ්න් targets දන්න ඕනෑ. අය දන්නවව, වි ේශ
තවනවපතිඥ කවර්්වප න ව නො වයි, FDIs ්න් න් කි්පව. අ ේ
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ඇමතිඥවරු ගිස්.ඒපව, අ ේ ල ප වරින් ගිස්.ඒපව ් ම නැත්නම්
අ ේ තිඥ බන බම්බන් තව ්ක්ක, ේශපවපන බම්බන් තව ්ක්ක
වන ම න්සි්ත් ්ක්ක තමයි අපට ඍුන ා ් ජ්න නැත්නම්
Foreign Direct Investments ්න් න්. ගරු වි ේශ කටයුතු
ඇමතිඥතුමල , ් ම නො වයි, වි් යුත් ත්. ම් කවනණ් වි ේශ
කටයුතු ඇමතිඥතුමව න අව වන්ටයි. ම් Missionsවපට ්න
අ්ට target ්කක් පබව දි් යුතුයි, ුබ ම් වර්ෂ
FDIs
මච්රන රමවණ්ක් පබවගන්න උත්බව කනපව එ target ්කට ්ව
යුතුයි කි්පව. අපට පුළුවන්, KPI
න ව review කනන
ක්රම ේද්ක් දන්න. Key Performance Indicators න ව අපට
පුළුවන්, එ එ තවනවපතිඥ කවර්්වපවප එ තවනවපතිඥ ල ප වරින් වැඩ
කනන ක්රම් යළිබඳ review කනපව, එ අනුව පකුණු දී ම්
ක්රම ේද්ක් දපව අන්න එ දක්ෂ ල ප වරින්ව ම් Super Grade
්කට ගන්න. ් ම ක්රම්ක් ැදු වොත් අපට දක්ෂ තවනවපතිඥ
ල ප වරින්
බෝවගන්න පුළුවන්. මම ස්තන් න් නවිනවා
ාරි්සි් මැතිඥතුමවට ම්ක කනන්න පුළුවන්. ්තුමවත් දක්ෂ
ල ප වරි ්ක් ල බව ්තුමවට වැට නවව, අය කි්න කවනණ්. එ
ල බව එ කරුණ .ඒකම්තුමව න අව වන්ට ්ොමු කනවනවව.
අ ේ තවනවපතිඥ බේව් ඇත්තටම ගෞනවනී් බේව්ක්
ැිය්ටයි තිඥ බන් න්. මම එ ගැන වි ේරන් කනනවව නො වයි.
නමුත් තවනවපතිඥ බේව
්න්න දක්ෂ තරුණ ල ප වරින්ට,
ල ප වරිල ්න්ට ් ළට ්න්න තිඥ බන ්ඩ කඩ රමවණ් ඇස්රිපව
තිඥ බනවව, අන වනරබවද බස්ත පන්තිඥ්ක් බඳ ව වූ බේවවවක් ඇතිඥ
කිරීම තුළ.
එ ල බව ම් ්තවමත් වැදගත් කවනණ්ක්. බම න වපවවට
බම න embassiesවපට FDI targets දන්න බැරි වයි. නමුත්,
බම න නටවපට අපට ්් කනන්න පුළුවන්. දැන් කියුබවව වව න
නටක් ගත් තොත් අපට දන්න පුළුවන් වන් න් FDI targets
නො වයි. එ නටවපට අපට දන්න පුළුවන් වන් න් තවක්ෂණ්
බම්බන් ්න් ් ම නැත්නම් ක්රීඩවව බම්බන් ්න් ්පක්කයි.
ක්රීඩවව පැත් තන් ප්කවව කියුබවව ව බම්බන් වුණවම පබව ගත
ැකි ේව.ඒ මොනවවද? එ එ නටවපට අදවළ වි ේශ බේව
targets එ එ නටව.ඒ ්ක්ක අපට ඇතිඥ කනන්න පුළුවන්. අන්න
් ම ඇතිඥ කන ගන එ එ නටවපට ්න තවනවපතිඥවරුන්ටත්,
දැනටත් තවනවපතිඥ බේව
සිියන ල ප වරි ම ත්ම ම ත්මීන්ටත්
වර්ෂ
targets රි්ට දීපව, එ targets evaluate කනන system
්කක් KPIs න ව ඇතිඥ ක ළොත් තමයි තවනවපතිඥ බේව් ල ්ම
තවනවපතිඥ බේව්ක් බවට පත්වන් න්.
අය දැක්කව, පසුගි් කවප
සිේ
වු ණ් තවනව තිඥ
බේව්ක් බව. මොකද, තිඥ වැියපව සිියන බම න තවනවපතිඥවරු
පැත්තකට වපව ්ඳ ගන වි ේක සුව් විිනන තවනවපතිඥ බේව්ක්
අය දැක් ක්. එ වව නම බම න ේශපවපන අනමුණු වනු වන්
පසුගි් කවප
පත් කනපු තවනවපතිඥවරු ගුවන් තොටු පොළට
ඇවි.ඒපව නජ් කුමවනවරුන් න බෑන අන ගන ්න ාකවන් අය
දැක්කව. ඇමතිඥවරුනුත්
නොවන, මන්ත්රීවරුනුත්
නොවන
ක්රීඩක ් වන පුතවපව න -කුමවනවරුන් න- බෑන ියක අන ගන
්නවව, තවනවපතිඥවරු. එ විකර්ට කුමවනවරුන් න -නවජ්පක්ෂබේව් වනු වන් සිියන තවනවපතිඥවරු නො වයි ම් නටට
අවශය. ල වැනදි targets න ව ්න ල වැනදි තවනවපතිඥ බේව්ක්
තමයි ම් නටට අවශය. එ බඳ ව වි ේශ බේව
විවි අ්ශ දි ව
බපව එ අ්ශ ල වැනදි කළ යුතුමයි. ්ම ල බව තමයි අය ්.ඒපන් න්
ම් බම්බන් ්න් පැ ැදිලි targets ඇතිඥ කනන්න කි්පව. ම්
බම න targets FDI වන්න පුළුවන්. බම න එවවට දන්න
පුළුවන්, technological targets. දැන් තවක්ෂණ් දියුණු වූ නටවපට
Foreign Direct Investment නැතිඥ වන්න පුළුවන්. තවක්ෂණ් ව
බම්බන් ා වන ගන්න ක්රම ේද් දන්න පුළුවන්. වි ේශ
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ශිෂයත්ව පබව දන නටව.ඒ තිඥ බනවව. එ වි ේශ ශිෂයත්ව පබව
දන නටව.ඒ විශුවවිදයවප ්ක්ක බම්බන් කනපව එ පර් ෂණ
බ්බුකෘතිඥ් ඇතිඥ කනන තැනට ්න්න අපට පුළුවන් වනවව.
වි ශේෂ ්න් මම ම් වපව ේ මතක් කනනවව, සුජීව
බේනසි්
ඇමතිඥතුමව න අමවතයව්ශ් ගැන. ්තුමව න
අමවතයව්ශ් වන විදයව, තවක්ෂණ ව පර් ෂණ අමවතයව්ශ්
විශවප වැඩකට අත ග පව තිඥ බනවව. ශි.ඒප බේනව කි්න
වැඩබට න තුළින් ප්කව ේ තවක්ෂණ විේපව්ක් කනන්න ්තුමව
බපව පො නොත්තු වනවව. ්තුමව එ බම්බන් ්න්
ම්
මො ො ත් බැපසුම් දව ගන ්නවව. ්තුමව එ බඳ ව අ පනුත්
උප දබු අන ගන; අපත් බම්බන් කන ගන ්න්නවව. එ ගැන
්තුමවට බුතුතිඥවන්ත වනවව. බෑම දිබු්රික්ක්කම තවක්ෂණ්
්ක්ක බේ වුණු නව ල පැයුම්කරුවන් බෝව ගන ප ක
තවක්ෂණ්ත් ්ක්ක බම්බන් වුණු නටව.ඒ ්ක්ක ්කතු වපව එ
න ව එ නව ල පැයුම්කරුවන්ට අවශය ව ළඳ පොළ බෝව
ගන්නත්, ් ම නැත්නම් න ව ත්පවදන - innovations - කනන
අ්ට අලුත් තවක්ෂණ උපක්රම
ෝව ගන්නත්, එ
ව
බම්බන් ්න් වැඩිදුන අ යවපන්ත්, එ වව නම එ න ව ත්පවදන
කළින්ම අ ළවි කනන්නත් වි ේශ්න් ්ක්ක බම්බන් කනන්න
අයට පුළුවන්, වි ේශ තවනවපතිඥ කවර්්වප න ව. ම් වව න
අලුතිඥන් සිතව, නවයකනණ් වපව වි ේශ තවනවපතිඥ කවර්්වප එ
න ව ගි ්ොත් අපට පුළුවන්, ල ්ම තවනවපතිඥ බේව්ක් පබව
ගන්න. නටක් ැිය්ට ්දිරි්ට ්න කොට ම් කවනණව අපට
්තවමත් වැදගත් වනවව. වි ශේෂ ්න් ශ්රී ප්කව ේ අය අනවගත්
ගැන ස්තන කොට බමවජ් ව ළඳ පොළ ාර්ිකක ක්රම් ්ට ත් වූ
ාර්ිකක වැඩබට නක් ්ට ත් knowledge economy ්කක්
විකර්ට ස්තනවව නම්, ම් වි ේශ තවනවපතිඥ කවර්්වපවප කවර්්
භවන් සුවි ශේෂීයි. මමත් වි ේශ නටවප සිිය ක නකු ල බව
තවනවපතිඥ කවර්්වපවප ඇත්ත කාවව දන්නවව.
බම න තවනවපතිඥ කවර්්වපවපට ගි්වම එ තවනවපතිඥ ල ප වරින්
වි ශේෂ ්න් බැපකිලිමත් වන් න්, තමන් න දූ දරුවන් න උබබු
අ යවපන කටයුතු එ තවනවපතිඥ කවර්්වප් න ව කනගන්න
පුළුවන් අන්තර්ජ්වතිඥක මට්ට ම් තිඥ බන විශුවවිදයවපවපට
්වවගන් න් කො ොමද, නෑදෑ ස්තමිතුනන්ව තවනවපතිඥ කවර්්වප්
න ව විවි
බේවවවන්වපට ග නන් න් කො ොමද කි්න
කවනණව බම්බන් ්නුයි. නමුත්, නට වනු වන් බෑදූ targets
නම් දැකපව නැ ැ. එ ල බව තමයි ම් ්.ඒීයම කනන් න්. නට
වනු වන් targets දපව, අලුතිඥන් ස්තන තවනවපතිඥ බේව්ක් අ ේ
නටට අවශයයි. ්් කිරීමට ැකි්වව වි ේශ කටයුතු ඇමතිඥතුමවට
තිඥ බනවව; වි ේශ කටයුතු .ඒකම්තුමවට තිඥ බනවව. අනවගත
්වැල  වි ේශ බේවවවක් බුාවයත කනන්න ම් ල  ් ග්න් න ව
ම් දපළම තවත් බන්නේ
වනවව.
ඊළඟට වි ශේෂ ්න් මම ම් කරුණ මතක් කනනවව. Super
Grade ්ක ඇතිඥ ක ළේ කො ොමද ්න්න බම්බන් ්න් නම්
අල වවර්් ්න්ම කමිටුවක් අවශය වනවව. එ වව නම දක්ෂ,
තරුණ තවනවපතිඥ ල ප වරින්ට ්දිරි්ට ්න්න ැකි්වව පැ බන
විකර
පකුණු දී ම් කටයුතු කනපව, targets දපව, KPIsවලින්,
targetsවලින් එ අවශය දැනුම පබව ගත්තවට පබු බේ review කනන
system ්කක් න ව ්දිරි්ට ගන්නව ක්රම ේද්කින් තමයි
තවනවපතිඥ බේව් ්දිරි්ට ගන ්න්න පුළුවන් කි්න කවනණ්ත්
මතක් කනමින් මම ල 
වනවව. බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බුතුතිඥයි.
අද දින නයව් පත්ර
විෂ් අ්ක 1, තවනවපතිඥ වනරබවද පනත
්ට ත් ල  ් ග, බභවව ්කඟද?
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ගරු තිඥලක් ාාරපන ාහතා
(மாண்புமிகு திைக் மாரபன)

(The Hon. Tilak Marapana)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , මට කාව කනන්න
කවප්ක් දනවවද?

කිය

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ොඳයි, කාව කනන්න ගරු අමවතයතුමව.
[අ.භව. ).22]

ගරු තිඥලක් ාාරපන ාහතා

බනණවගත්න් න ා්තන්, Ceylon-German Technical
Training Institute ්ක යස්ටුවව තිඥ බන ජ්ර්මවනු කර්මවන්ත ව
වවණිජ් ල  ් ජිත යරිබ බම්බන් ්න් වූ කවර්්වප්, Peace
Corps බම්බන් ව අපට දීපව තිඥ බන වනරබවද වැදගත් වනවව.
Peace Corps කලිනුත්  එඟක් වැඩ කනපව තිඥ බනවව. ම්
ා්තනවප වැඩ කනන වි ේශික්න්ට ම් ගිවිසුම් මඟින් මම
වනරබවද පබව දන්න අය
පො නොන්දු වපව තිඥ බනවව. එ
වනරබවද පබව දන ්ක මම ස්තන ැිය්ට බව වනණයි. කවුරුවත්
ඊට විරුේ ත්ව් පෑම අබව වනණයි. බො ොම බුතුතිඥයි.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

(மாண்புமிகு திைக் மாரபன)

(The Hon. Tilak Marapana)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමි්ල , අද දින අය ම් බභවවට
්දිරිපත් කන විවවද්ට භවජ්න් වු ණ්, වි ේශ ා්තන තනකට
බම්බන්
වපව සිියන ල  ් ජිත්න්ට පබව දී තිඥ බන තවනවපතිඥ
වනරබවද යළිබඳව ල කුත් කනන පද ල  ් ග තනක් ගැනයි.
නමුත්, අ ේ වි ේශ අමවතයව්ශ් බ තවනවපතිඥ කවර්්වප
යළිබඳවයි වැඩි වශ ්න් ම් බභව ේ කාව කනන්නට ්දු ණ්.
කො ොම වුණත් ්ස්දී ්තවමත් වැදගත් කරුණු කිස්ප්ක්ම
්දිරිපත් වුණව.
්.ඒ පැන, අක්රි් මේ තිඥ බන ගිවිසුම් ගැන පරීක්ෂණ්ක්
කනන්න් කි්ව පළමුව බිම.ඒ නත්නව්ක මැතිඥතුමව කිේවව. ්්
කිරීමට මම දැනටමත් බපව පො නොත්තු වන් සිියනවව කි්ව
කි්න්න කැමැතිඥයි.
දවනුව, තවනවපතිඥ කවර්්වපවප බේව
් දන ල ප වරි
ම ත්වරුන්ට තවනවපතිඥ බේව
අවම වශ ්න් සි්්ට 75ක්වත්
එ අ්ට ්තිඥරි කනන්න කි්ව ් ජ්නවවක් ්දිරිපත් වුණව. එකත්
්තවමත් වැදගත්, කව ප චිත ් ජ්නවවක් කි්ව මම ස්තනවව. එ
යළිබඳවත් අය ක්රි්ව කනනවව කි්ව කි්න්න කැමැතිඥයි.
ඊළඟට ්න්දි්ව ේ සිට පැමි ණන බනණවගතයින්ට අය කිසිම
වැඩ යළි වළක් බකබු කන නැ ැ කි්ව තව රශුන්ක් ්දිරිපත්
වුණව. ම් වකවවනු ේත්, ම් මො ොත වන විටත් ),500ක්
පමණ වන බනණවගත්න් න ඕනෑ ්පවකම් යළිබඳව තක් බේරු
කන, එ උදවි් ප්කවවට ගන්වව ගැනීමට ය්වන ගන තිඥ බනවව
කි්ව මම කි්න්න කැමැතිඥයි.
ඊළඟට යට නටවප සිියන උදවි්ට ගමන් බපපත්ර පබව ගැනීමට
අමවරුකමක් තිඥ බනවව කි්ව තවත් රශුන්ක් ්දිරිපත් වුණව. මම
එක යළිගන්නවව. එ වනු වන් මම දැනටමත් ඩුබවයි න ට්
ක්රම්ක් ඇතිඥ කන තිඥ බනවව. ගමන් බපපත්ර online ක්රම්ට ගැනීම,
passports renew කනගැනීම, අලුත් passport ්කක් වුවමනව නම්
අලුත් passport ්කක් ගැනී ම් කටයුතු එ අනුව සිදු කනනවව. එ
ක්රම ේද් ළඟදීම වන නටවපත් ක්රි්වත්මක කනන්න අය
බපව පො නොත්තු වනවව.
ාශු මවනසි් ගරු මන්ත්රීතුමව ්තවමත්ම වැදගත් ් ජ්නව
කිස්ප්ක් ගනවවව. එ යළිබඳව දැන් කරුණු ්දිරිපත් කනන්න මට
වපවවක් නැ ැ. එ යළිබඳව බෝව බපව වැඩ යළි වළක් බකබු
කනනවව් කි්න කවනණ් මම ්තුමවට කි්න්න කැමැතිඥයි.
ම් ල  ් ග අනුමත කන ගැනීම බම්බන් ව තමුන්නවන් බේපව
සි්ලු දනවම බ ් ග් පබවදීම ගැන මම ්තවමත්ම බුතුතිඥවන්ත
වනවව. අද අප අනුමත කනන්න අද බු කනන ල  ් ග මඟින් දන
වනරබවද අලුත් ා්තනවපට නො වයි දන් න්. ම් ා්තන
සි්.ඒපම මීට පන ප්කව ේ වැඩ කළ ා්තන.

ථල්තැබීා

ஒத்திமவப்பு
ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්ාන් කිරිඇල්ල ාහතා
(மாண்புமிகு ைக்ஷ்மன் கிாிஎல்ை)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

"That the Parliament do now adjourn."

ප්රා්නය සභාිමමුඛ ථරන ලී.

வினா எடுத்தியம்பப்சபற்றது.
Question proposed.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බභවව ක.ඒ තබන අවබුාව ේ ් ජ්නවව, ගරු මයි.ඒවවගනම්
තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමව.

වතු ථේථරුවන්ම වැටුප් ප්රා්නය

சபருந்ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின் சம்பளப்
பிரச்சிமன
WAGE PROBLEM OF PLANTATION WORKERS
[பி.ப. 6.27]

ගරු ායිල්වාගනේ තිඥලථරාජා ාහතා

(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திைகராோ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

சமபக்குத் தமைமமதாங்கும் சகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கஜள,
சமப ஒத்திமவப்பு ஜவமளயில் பின்வரும் பிஜரரமணமய நான்
முன்சமாழிகின்ஜறன்:
"சபருந்ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின் சம்பளப் பிரச்சிமனமய
முன்மவத்து கடந்த சசப்சரம்பர் மாதம் முதல் நாசடங்கும்
பரவைான
ஜபாராட்டங்கள்
இடம்சபற்று
வருகின்றன.
ஜதாட்டத் சதாழிைாளர் அல்ைாத சமூகத்தினரும் இந்தப்
ஜபாராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் சிை இடங்களில்
உண்ணாவிரதப்
ஜபாராட்டங்களும்
முன்சனடுக்கப்பட்டு
வருகின்றன. எனஜவ, சதாழில் சங்கப் பிரச்சிமனயாக
மாத்திரம் அல்ைாது சமூகப் பிரச்சிமனயாக மாறி வருகின்ற
இந்தப் பிரச்சிமன தீர்த்து மவக்கப்படுவதன் அவசியம்
உணரப்பட்டுள்ளது.
கடந்த
இரண்டு
மாத
காைமாக
நிமையான அரசாங்கசமான்று இல்ைாத நிமையிலிருந்து
தற்ஜபாது அரசியல் ஸ்திரநிமை ஜதாற்றம் சபற்றிருப்பதால்,
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පවර්ලි ම්න්තුව

[ගරු මයි.ඒවවගනම් තිඥපකනවජ්ව ම තව]
ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின் சம்பள விடயத்தில் சகௌரவ
சதாழில் அமமச்சர் அவர்கள் தமையீடு சசய்து ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்களின் ஜகாாிக்மகமய நிமறஜவற்றும் வமகயில்
ஜதாட்டக் கம்பனிகளுக்கும் சதாழிற்சங்கங்களுக்கும் இமடஜய
மத்தியஸ்தத்தில்
ஈடுபடுமாறு
இந்தப்
பாராளுமன்றம்
பிஜராிக்கின்றது."
சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கஜள, 2015ஆம்
ஆண்டு ஒரு புதிய பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இந்தப்
பாராளுமன்றத்திற்கு வருமகதந்த நான் இஜதஜபான்ற ஒரு
சந்தர்ப்பத்தில், இஜதஜபான்றசதாரு பிஜரரமணமய இதற்கு
முன்னரும் இந்தச் சமபயில் சமர்ப்பித்திருக்கின்ஜறன். தங்களது
அன்றாட வாழ்வாதரப் பிரச்சிமனயான இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிமன
சதாடர்பாகப் பாராளுமன்றத்தில் குரல் எழுப்பப்பட ஜவண்டும் என
எம்மமப் பாராளுமன்றத்துக்த் சதாிவுசசய்து அனுப்பிய மக்கள்
எதிர்பார்க்கின்றார்கள்;
தங்களால்
சதாிவு
சசய்யப்பட்ட
பிரதிநிதிகள் அதமன உயர் மட்டத்திற்குக் சகாண்டு சசல்ை
ஜவண்டுசமன்று எதிர்பார்க்கின்றார்கள்.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුමිය

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Order, please!

කරුණවකන ගරු වි ිපවප
ට්ියානච්චි මන්ත්රීතුමව න නම
මූපවබන් බඳ ව ් ජ්නව කනන්න.

ගරු දයා ගාම ාහතා (ථේථරු වෘත්තීය සමිතිඥ සබඳතා
සහ සාාජ සවිබලගැන්වීේ අාාතයතුාා)

(மாண்புமிகு தயா கமஜக - சதாழில், சதாழிற்சங்க உறவுகள்
மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சர்)

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Labour, Trade Union
Relations and Social Empowerment)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ගරු වි ිපවප
ට්ියානච්චි
මන්ත්රීතුමව දැන් මූපවබන් ගත යුතු් යි මව ් ජ්නව කනනවව.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු (ඩවදය) තුසිතා විමේාාන්න ාහත්මිය
මූලාසනමයන් ඉවත් වුමයන් ගරු විමේපාල මහට්ටිආරච්චි ාහතා
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண்புமிகு (மவத்திய கைாநிதி) (திருமதி) துஸிதா
விஜேமான்ன அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்று அகைஜவ, மாண்புமிகு
விஜேபாை சஹட்டிஆரச்சி அவர்கள் தமைமம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) THUSITHA WIJEMANNA left
the Chair, and THE HON. WIJEPALA HETTIARACHCHI took the
Chair.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, you may continue.

ගරු ායිල්වාගනේ තිඥලථරාජා ාහතා

(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திைகராோ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

சகௌரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கஜள, இந்தப்
பாராளுமன்றத்துக்கு சவளிஜய, 'கூட்டு ஒப்பந்த முமறமம'
எனப்படுகின்ற அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒரு முமறமமயினூடாகத்
சதாழிற்சங்கங்களும்
முதைாளிமார்
சம்ஜமளனமும்
காைத்
துக்குக்காைம்
ஜபச்சுவார்த்மத
நடாத்தி,
ஜதாட்டத்
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சதாழிைாளர்களின் சம்பளத்மதத் தீர்மானித்துக் சகாள்கின்றன.
இதன் காரணமாக இந்த உயாிய சமபயில் இது சதாடர்பான
நிச்சயமான தீர்மானசமான்மற நிமறஜவற்ற முடியாதிருக்கின்றது
என்பதுதான்
எங்களுமடய
கடந்தகாை
அனுபவமாக
இருக்கின்றது. இந்த முமறமமதான் இந்த விடயத்திலுள்ள
சிக்கைாகவும் இருக்கின்றது.
2013ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்து 2015ஆம் ஆண்டு முடிவுற்ற
கூட்டு ஒப்பந்தமானது, ஒன்றமர வருடங்களுக்கு ஜமைாகப்
புதுப்பிக்கப்பட்டுக் மகச்சாத்திடப்படாமல் இழுபறி நிமையில்
இருந்தஜபாது, புதிய பாராளுமன்ற உறுப்பினரான நான், அதன்
கடந்தகாை வரைாற்மற எடுத்துச் சசால்லி, எந்சதந்த ஆண்டுகளில்
எவ்வாறு அந்த ஒப்பந்தம் சசய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பமதயும்
அது நிமையானசதாரு காை இமடசவளியில் சசய்யப்படவில்மை
என்பமதயும் அத்தமகய அடிப்பமடச் சம்பளமானது ஒரு
நிமையான வீதத்தில் வழங்கப்படவில்மை என்பமதயும் இந்தச்
சமபயில் எடுத்துமரத்து ஒரு பிஜரரமணமய முன்மவத்ஜதன்.
அறிவுசார்ந்த பிஜரரமண கமள முன்மவக்கும்ஜபாது, அமதயும்
தாண்டி உணர்ச்சிபூர்வமான கருத்துக்கமள எமது உறுப்பினர்கள்
சிைர் முன்மவக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த
விடயங்கள்
ஊடகங்கமளஜயா
மக்கமளஜயா
சசன்று
ஜசாா்வதில்மை. இவ்வாறான ஒரு பிஜரரமண முன்மவக்கப்
பட்டதுகூட ஞாபகம் இருப்பதில்மை. குறிப்பாக, அப்ஜபாது
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடிஜவல் சுஜரஷ் அவர்கள் எனது
பிஜரரமணக்கு ஆதரவாக உமரயாற்றும்ஜபாது, "இந்தச் சம்பள
உயர்மவ முமறயான விதத்தில் சபற்றுக்சகாடுக்காது விட்டால்,
இந்தப் பாராளுமன்றத்துக்குள் சபற்ஜறால் சகாண்டுவந்து நான்
தீமுட்டிக் சகாள்ஜவன்" என்று இந்தச் சமபயில் கூறியதன்
காரணமாக, அடுத்த நாள் காமையில் பத்திாிமககளில் நான்
சகாண்டுவந்த பிஜரரமணமயப் பற்றி எந்தவிதமான சசய்திகளும்
சவளிவரவில்மை.
மாறாக,
இங்கு
சபற்ஜறால்
சகாண்
டுவருவதாகச்
சசால்ைப்பட்ட
விடயம்தான்
சபாிதாகப்
ஜபசப்பட்டது.
இந்த விடயம் கடந்த இரண்டு ஆண்டு காைமாகஜவ
சபற்ஜறாலுக்கும் தீக்கும் இமடஜய ஜபசப்பட்ட ஒரு விடயமாக
மாற்றம்சபற்று, 2016ஆம் ஆண்டு சசய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம்
2018ஆம் ஆண்டு ஒக்ஜராபர் மாதம் நிமறவுற இருந்த நிமையில்,
"1,000 ரூபாய் அடிப்பமடச் சம்பளம் வழங்கப்படஜவண்டும்" எனத்
சதாழிற்சங்கங்கள் முன்மவத்த ஜகாாிக்மகயின் அடிப்பமடயில்
அல்ைது அமதப் சபற்றுத் தருவதாக அவர்கள் வழங்கிய
வாக்குறுதியின் அடிப்பமடயில், சபாதுமக்களிடத்திஜை 1,000
ரூபாய்
அடிப்பமடச்
சம்பளம்
என்பது
கடந்தகாை
அனுபவாீதியான நமடமுமறகளுக்கு அப்பால், விஞ்ஞானபூர்வ
அல்ைது சசயற்பாட்டு ாீதியான, ஓர் அரசியல் ஜகாாிக்மகயாக,
ஒரு
சமூகக்
ஜகாாிக்மகயாக
இன்று
மாறிவிட்டது.
இருந்தஜபாதிலும்
நான் இந்த விவாதத்திஜை கடந்தகாை
விடயங்கமளப் பற்றிப் சபாிதாகப் ஜபசப் ஜபாவதில்மை. இதில்
அரசாங்கம் எந்த விதத்தில் தமையிடைாம் என்பது பற்றித்தான்
விபரமாக இந்தப் பிஜரரமணமய முன்மவக்கின்ஜறன்.
கடந்த காைங்கமள எடுத்துப் பார்த்தால், 1998ஆம் ஆண்டு
முதல்
2016ஆம்
ஆண்டு
வமரக்குமாகப்
பல்ஜவறு
காைகட்டங்களிலும் சசய்யப்பட்டிருக்கின்ற ஒப்பந்தத்தில் இந்த
அடிப்பமடச் சம்பளமானது ஒவ்சவாரு காைத்திலும் ஜவறுபட்ட
வீதத்தில் அதிகாிப்புச் சசய்யப்பட்டிருப்பமதக் காணைாம். ஒரு
காைகட்டத்தில் 95 ரூபாயிலிருந்து 101 ரூபாயாக அதிகாிக்
கப்பட்டிருக்கின்றது. அது 2 ஆண்டு காைகட்டமாகும். அந்தக்
காைகட்டத்தில்
அதிகாிப்பு
வீதமானது
6.3
சதவீதமாக
இருந்திருக்கிறது. இன்னுசமாரு காைகட்டத்தில் அது 9.9
சதவீதமாகவும் இன்சனாரு காைத்தில் 12 சதவீதமாகவும்
இன்சனாரு காைகட்டத்தில் 26 சதவீதமாகவும் இன்சனாரு
காைகட்டத்தில் 18 சதவீதமாகவும் இன்னுசமாரு காைகட்டத்தில்
43 சதவீதமாகவும் 2011இல் 33 சதவீதமாகவும் 2013இல் 18
சதவீதமாகவும் 2016 இல் 11 சதவீதமாகவும் இந்த அதிகாிப்பு
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வீதமானது இருந்திருக்கிறது. இப்படியாக அமவ மாறிஜய
அமமந்திருக்கின்றன. ஆனால், 2016ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர்,
அதாவது 2018ஆம் ஆண்டு வமரயான 11 சதவீத அதிகாிப்பின்
பின்னர், 2018-2020 காை கட்டத்திற்காகச் சசய்யப்படுகின்ற
ஒப்பந்தத்தில் அது 100 சதவீதமாக அதிகாிக்கப்பட ஜவண்டுசமன்ற
ஜகாாிக்மக
முன்மவக்கப்பட்டிருப்பதானது
சதாழிைாளர்கள்
பக்கத்தில் நியாயமானது என்பதில் எந்தவிதமான மாற்றுக்
கருத்துமில்மை. 1,000 ரூபாய் அடிப்பமடச் சம்பளமானது சபற்றுக்
சகாடுக்கப்படக் கூடியதுதான். இந்த 100 சதவீத அதிகாிப்மப,
இந்த
ஒப்பந்தத்தில்
மகச்சாத்திட்டுவந்த
வரைாற்மறக்
சகாண்டவர்கள் அந்த நிமையில் அல்ைாமல் திடீசரன உயர்த்திக்
ஜகட்பதன் காரணமாக இது நியாயமற்ற ஒரு ஜகாாிக்மகயாகக்
காட்டப்படுகின்றது. எனஜவ, அரசாங்கம் என்கின்ற வமகயில்
இது சதாடர்பாக மத்தியஸ்தம் வகிக்க ஜவண்டும். இனிவரும்
காைங்களிலும் இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தத்தில் நிமையற்ற சதவீதத்தில்
அடிப்பமடச் சம்பளத்மத முன்மவக்காது ஒரு நிமையான
சதவீதத்தில் அமத முன்மவக்க ஜவண்டுசமன்ற நிபந்தமனமய
அரசாங்கம் என்கின்ற முமறயில் ஒப்பந்தத் தரப்புக்கு விதிக்க
ஜவண்டுசமன்ற ஜகாாிக்மகமய இந்தப் பிஜரரமணயினூடாக நான்
இந்தப்
பாராளுமன்றத்தில்
முன்மவக்கின்ஜறன்.
அத்துடன்
சதாழிற்சங்கங்களிடமும் சதாழில், சதாழிற்சங்க உறவுகள் சதாழில்
அமமச்சர் அவர்களிடத்திலும் இந்த ஜவண்டுஜகாமள நான்
முன்மவக்கின்ஜறன்.
ஜமலும், கூட்டு ஒப்பந்தம் சசய்யப்படுகின்றஜபாது அது
ஆங்கிைத்திஜைஜய
தயாாிக்கப்படுகின்றது.
ஆங்கிைத்தில்
சசய்யப்படுகின்ற கூட்டு ஒப்பந்தமானது சபரும்பாலும் ஆங்கிைம்
அறியாத அல்ைது தாங்கள் புாிந்துசகாள்ளக்கூடிய சமாழியில் அது
கிமடக்கப்சபறாத பட்சத்தில் மக்களுக்கு எப்ஜபாதும் அது
சதளிவில்ைாத விடயமாகஜவ இருக்கின்றது. நான் ஏற்கனஜவ
கூறிய விகிதாசார முமறயாக இருக்கட்டும், அல்ைது இந்த
ஒப்பந்தம் சசய்யப்படுகின்ற முமறமமயாக இருக்கட்டும், அவர்கள்
விளங்கிக்சகாள்கின்ற சமாழியிஜை இருக்கின்ற பட்சத்தில்தான்
அது அவர்கமளச் சசன்றமடயக்கூடியதாக இருக்கும். எனஜவ,
சசய்யப்படுகின்ற ஒப்பந்தம் ஆரம்பத்திலிருந்ஜத அறியக்கூடிய
தமிழ் சமாழியிலும் சிங்கள சமாழியிலும் ஆங்கிை சமாழியிலும்
இருப்பதில் தவறில்மை. எனஜவ, அது மக்களுக்கு சசன்று
ஜசரக்கூடிய வமகயில் விளக்கமாக வழங்கப்பட ஜவண்டுசமன
நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்ஜறன்.
அடுத்து, இந்தச் சம்பள முமறமமயிஜை ஒரு பிரதான
பிரச்சிமன இருக்கின்றது. என்னசவன்றால், ஒரு பக்கமாகச்
சம்பளத் சதாமகமய அடிப்பமடச் சம்பளத்துடன் ஜமைதிகக்
சகாடுப்பனவாக
அதிகாித்துவிட்டு,
இந்த
ஒப்பந்தத்தில்
சசால்ைப்படுகின்ற சிை உறுப்புமரகள்மூைம், அந்தச் சம்பளத்மத
முழுமமயாக அந்த மக்கள் சபற்றுக்சகாள்ளாத வமகயில் அது
சசய்யப்படுவதன் காரணமாக இதிலிருக்கின்ற குழப்ப நிமைமய
மக்கள் புாிந்துசகாள்ளக்கூடியவர்களாக இல்மை. உதாரணமாக,
இது
சம்பந்தமாகக்
குறித்த
ஆவணத்தில்
ஒரு
வாசகம்
சசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது: "A daily attendance incentive of Rs. 60
shall be paid to the workers whose attendance is 70 per cent
over the number of days work offered per month" - இது
விளங்கிக்சகாள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம்தான். அதாவது ஜவமை
வழங்குகின்ற காைப்பகுதியில் 75 சதவீதத்திற்கு ஜமற்பட்ட நாட்கள்
ஜவமை சசய்தால்தான் அவர்கள் ஜவமை சசய்த ஒட்டுசமாத்த
நாட்களுக்கும்
ஜமைதிகக்
சகாடுப்பனவாக
60
ரூபாய்
வழங்கப்படுசமன்பதாக
இங்ஜக
சசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது.
அஜதஜபாை, இந்த 140 ரூபாய், அதாவது நமடமுமற நிர்ணயம்
சசய்யப்படும் நாளுக்கான குறித்த உற்பத்தி இயைளமவ அமடயும்
வமகயில் வழங்கப்படும் சதாமக - norms and tasks - அவர்கள்
எந்தளவுக்கு
உற்பத்தி
இயைளமவ
அமடகிறார்கஜளா
அதற்ஜகற்றவாறு
வழங்குவதாகச்
சசால்ைப்பட்டிருக்கின்றது.
ஆனால், அது சதாடர்பாகவும் அந்த 75 சதவீத ஜவமைநாட்கள்
சதாடர்பாகவும் மக்களுக்குத் சதளிவில்மை. எனஜவ, இந்த
நிர்ணயங்கள் மற்றும் விடயங்கள் சசால்ைப்பட்டிருக்கின்ற ஜபாது
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கூட, இதற்கிமடயில் இருக்கக்கூடிய ஜமைதிகமான பிரச்சிமன
பற்றிச் சசால்வதற்கு நீங்கள் எனக்கு வாய்ப்பளிக்க ஜவண்டும்.
இந்த ஒப்பந்தத்திஜை ஜமைதிகமாக, அதாவது இந்த வருமான
முமறமமயிஜை
மாற்றத்மத
ஏற்படுத்தக்கூடியதான
விடயங்களுக்கு, அனுமதி வழங்கப்படுகின்றது. Out grower
முமறக்கு இவர்கள் அனுமதிமய வழங்கியிருக்கின்றார்கள். இந்த
out grower முமறக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதன் காரணமாக,
ஏற்சகனஜவ சம்பளத் சதாமக தீர்மானிக்கப் பட்டஜபாதும்கூட,
அந்தச் சம்பளத் சதாமகமய மீறிச்சசல்லுகின்ற நிமைமம இந்த
முமறமமயின் ஊடாக ஏற்படுத்தப்படுத்தப்படுகின்றது. இது
வருமானப் பாதிப்மப ஏற்படுத்துகின்றது. இந்தப் பிஜரரமணமய
முன்மவக்கின்றவர் என்கின்ற வமகயிஜை குறித்த இரண்டு
விடயங்கமள ஹன்சாட் பதிவுக்காக நான் இந்தச் சமபயிஜை
வாசிக்க விரும்புகின்ஜறன். இந்த விடயம் இவ்வாறு சசால்ைப்
படுகின்றது: "சதாழிற்சங்கங்களானது ஜதாட்டங்கள் மட்டத்தில்
சதாழிற்துமற உற்பத்தித்திறமன ஜமம்படுத்த ஒத்துமழப்மப
வழங்கஜவண்டியதுடன்,
உற்பத்தித்
திறன்களில்
ஏற்படும்
மாற்றமானது வருமானத்தில் அல்ைது ஊதியத்தில் தாக்கம்
சசலுத்தும் வமகயில் அம்மாதிாிகள் அமமயப்சபறுதல் ஜவண்டும்.
மற்றும் அமவ எதிர்வரும் உடன்படிக்மகயில் உள்ளடக்கப்படல்
ஜவண்டும். இந்ஜநாக்கத்மத அமடயும் விதத்தில் இரண்டு
கட்சிக்காரர்களும் ஒப்பந்தம் நமடமுமறயில் இருக்கும் காைத்தில்
இது சதாடர்பில் ஆக்கபூர்வமான ஜபச்சுவார்த்மதகள் நடத்த இரு
கட்சிக்காரர்களும் இணக்கம் சதாிவிக்கின்றார்கள்."
இதன்மூைமாக, கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு சசய்யப்பட்ட
ஒப்பந்தத்தில் மகச்சாத்திட்ட சதாழிற்சங்கங்கள்
out grower
முமறமமக்குத் தங்களது இணக்கத்மதத் சதாிவித்திருப்பதன்
காரணமாக முமறயான ஒரு சம்பளத் சதாமக அறிவிப்புச்
சசய்யப்பட்டதற்கு
மாறாக,
ஜதாட்டங்களிஜை
ஜவறு
நமடமுமறகள்
சகாண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன.
அவ்வாறு
ஜதாட்டங்கள் நமடமுமற சசய்கின்றஜபாது, சதாழிைாளர் களுடன்
சசய்து சகாள்கின்ற *ஒப்பந்தத்மத இங்ஜக நான் ஹன்சாட்
பதிவுக்காகச் சமபக்குச் சமர்ப்பிக்கின்ஜறன்.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.

ගරු ායිල්වාගනේ තිඥලථරාජා ාහතා

(மாண்புமிகு மயில்வாகனம் திைகராோ)

(The Hon. Mylvaganam Thilakarajah)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මට තව මිල ත්තුවක් පබව
දන්න.
அங்ஜக சதாழிைாளர்களுடன் ஜவறு ஓர் உடன்படிக்மகமயச்
சசய்து, வருமான முமறயில் மாற்றத்மத ஏற்படுத்துவதன்
காரணமாக, என்னதான் கூட்டு ஒப்பந்த அடிப்பமடயிஜை சம்பளத்
சதாமக
தீர்மானிக்கப்படுகின்ற
ஜபாதும்கூட
ஆரம்பத்தில்
சசய்யப்படுகின்ற
ஒப்பந்தத்தி
லிருந்து
ஜவறுபட்ட
ஒரு
ஒப்பந்தத்திற்குத் சதாழிைாளர்கள் சசல்லுகின்ற ஒரு மாற்றுமுமற
அங்கு
காணப்படுகின்றது.
அஜதஜபாை
இன்னுசமாரு
இரண்டாவது ஒப்பந்தத்மதச் சசய்வதாக இப்ஜபாது இராோங்க
அமமச்சராகப் பதவிசபற்றுள்ள வடிஜவல் சுஜரஷ் அவர்கள்
ஊடகங்களுக்குத்
சதாிவித்த
கருத்துக்கமளயும்
நான்
ஆதாரங்களாகச்
சமர்ப்பிக்கமுடியும்.
எனஜவ,
மூன்று
ஒப்பந்தங்களுக்கிமடயில் இழுபட்டுக்சகாண்டிருக்கின்ற இந்த

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් මනොථරන ලී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்மை.
Document not tendered.
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පවර්ලි ම්න්තුව

[ගරු මයි.ඒවවගනම් තිඥපකනවජ්ව ම තව]
நிமைமம சதாடர்பிலும் இந்த அடிப்பமடச் சம்பளத்திலிருந்து
மாறுபடக்கூடிய வருமானப் பங்கீட்டு முமறயிமனச் சசய்யக்கூடிய
நிமைமமகள் சதாடர்பிலும் சதாழில் உறவுகஜளாடு சம்பந்தப்
படுகின்றவர் என்ற வமகயிஜை சதாழில் அமமச்சருக்கு இதில் ஒரு
வகிபாகம் இருக்கின்றது. அதாவது அடிப்பமடச் சம்பளத்தில்
அல்ைது அவர்களுக்குக் கிமடக்கக்கூடிய சதாழில் உாிமமகளில்
மீறல்கமள
ஜமற்சகாள்கின்ற
விதத்திஜை
இந்த
ஒப்பந்த
முமறமமகள் மாற்றம் சசய்யப்பட்டிருக்கின்றமம காரணமாக,
அந்த
முமறமமகமள
மாற்றியமமத்து,
சதாழிைாளர்கள்
நிமையான அடிப்பமடச் சம்பளசமான்மறப் சபறுவதற்கும்
சாதாரண சபாதுத் சதாழில் சட்டங்களிலிருந்து மீறிச்சசல்ைாத
வமகயில் அவற்மற நமடமுமறப் படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம்
என்கின்ற வமகயில் சதாழில் அமமச்சர் இந்த விடயத்தில்
தமையிடஜவண்டுசமனவும்,
இந்த
விவாதத்தில்
கைந்துசகாள்கின்ற
உறுப்பினர்கள்
கூடுமான
வமரக்கும்
அறிவுசார்
ாீதியாக
இதமன
அணுகுமாறும்
ஜகட்டுக்
சகாள்கின்ஜறன். அமதவிடுத்து, மக்களுணர்வுகமளத் தூண்டி
உணர்ச்சி சார்ந்த விடயமாகவும் ஜகலிக்குாிய விடயமாகவும் இந்தச்
சம்பளப்
பிரச்சிமனமய
மாற்றியமமக்காது
அறிவுசார்ந்த
வமகயிஜை
இதமன
அணுகி
அந்த
அப்பாவித்
ஜதாட்டத்சதாழிைாளர்களுக்கு
உாிய
வருமானத்மதப்
சபற்றுக்சகாடுப்பதற்கு நீங்கள் எல்ஜைாரும் ஒத்துமழப்பதற்கு
ஏற்றவமகயிஜை
கருத்துக்கமளப்
பகிர்ந்துசகாள்ளுமாறும்
ஜகட்டுக்சகாண்டு, விமடசபறுகின்ஜறன். நன்றி. வணக்கம்.
[பி.ப. 6.27]

ගරු අ. අරවින්ද් කුාාර් ාහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

சகளரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கஜள, இன்மறய
தினம் இந்தச் சமபயிஜை சக உறுப்பினர் திைகராோ அவர்கள்
முன்மவத்துள்ள 'சபருந்ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின் சம்பளப்
பிரச்சிமன' சம்பந்தமான ஒத்திமவப்புஜவமளப் பிஜரரமணமய
நான் வழிசமாழி வஜதாடு எனது ஒருசிை கருத்துக்கமளயும் இங்ஜக
கூற விரும்புகின்ஜறன். இந்தக் கூட்டு ஒப்பந்தத்தினூடாகப்
சபருந்ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்களின்
சம்பளப்
பிரச்சிமன
தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
எப்சபாழுது
ஜதாட்டங்கள்
அரசாங்கத்திடமிருந்து தனியார் துமறக்குக் மகயளிக்கப் பட்டஜதா
அன்றிலிருந்து இது நமடமுமறயிஜை இருந்து வருகின்றது.
ஆனால் இதிஜை நாங்கள் ஒரு விடயத்மதப் பார்க்கஜவண்டிதாக
இருக்கின்றது. இரண்டு வருடங்களுக்கு ஒருமுமற இந்தக் கூட்டு
ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படும் என்று சசால்ைப்பட்டாலும்கூட, எந்த
ஒரு காைகட்டத்திலும் இரண்டு வருடங்களுக்சகாருமுமற இந்தக்
கூட்டு ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட்டது கிமடயாது. இரண்டு
வருடங்களுக் சகாருமுமற கூட்டு ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்பட
ஜவண்டும் என்ற ஒரு ஜதமவப்பாடு இருந்தாலும்கூட, ஏஜதா ஒரு
காரணத்திற்காக எவாின் இைாபத்திற்காகஜவா என்னஜவா அது
அவ்வாறு
சாியாக
இடம்சபறாமல்,
தள்ளிப்ஜபாடப்பட்டுக்
சகாண்டு வருவமத நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது.
உதாரணமாக, கடந்த காைங்களிஜை 10 கூட்டு ஒப்பந்தங்கள்
சசய்யப்பட்டிருக்க ஜவண்டுமாக இருந்தால், அமவ 7 அல்ைது 8
உடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படிசயன்றால், 2
அல்ைது 3 கூட்டு ஒப்பந்தங்கள் தவறவிடப்பட்டிருக்கின்றன.
இதனூடாகத் ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுக்கான சம்பள உயர்வு
இல்ைாமல் சசய்யப் பட்டிருக்கின்றது. இதமன நாங்கள் கடந்த
காைங்களிஜை பார்த்ஜதாம். ஒரு தடமவ 18 மாதங்கள் கூட்டு
ஒப்பந்தம் புதுப்பிக்கப்படாமல் இழுத்தடிப்புச் சசய்யப்பட்டது.
இந்த 18 மாதங்கள் என்பது இன்னுசமாரு கூட்டு ஒப்பந்தம்
சசய்யப்படுவதற்கு
நிகரான
காைமாகும்.
அவ்வாறு
சசய்ததனூடாகத் ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுக்குப் பாாிய இழப்பு
ஏற்பட்டது. இது சதாடர்பாக நான் இந்த உயாிய சமபயிஜை
ஏற்கனஜவ
கூறியிருக்கின்ஜறன்.
அதாவது,
அந்த
இழுத்தடிப்பினூடாக 800 ஜகாடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான
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சதாமகமயத் ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்கள் இழந்திருக் கின்றார்கள்.
இதற்கு யார் வமக சசால்வது? இவ்வாறு அப்பாவித் ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்கள் வயிற்றிஜை அடிக்க எவராவது முன்வந்தால் முமனந்தால், அவர்களின் சாபத்திற்கு உள்ளாக ஜவண்டிவரும்
என்பமத இந்த உயாிய சமபயிஜை நான் பதிவுசசய்ய
விரும்புகின்ஜறன்.
கம்பனிக்காரர்கமளத் திருப்திப்படுத்த ஜவண்டிய அவசியம்
எமக்குக் கிமடயாது; அவர்கமள வளப்படுத்த ஜவண்டிய அவசியம்
எமக்குக் கிமடயாது. எமது சதாழிைாளர்கமளக் காப்பாற்ற
ஜவண்டிய, எமது சதாழிைாளர்களின் நியாயமான சம்பளத்மதப்
சபற்றுக்சகாடுக்க ஜவண்டிய அவசியமும் ஜதமவயும் மக்கள்
பிரதிநிதி என்ற வமகயிஜை எமக்கிருக்கின்றது. ஆனால்,
துரதிருஷ்டவசமாக இது அரசாங்கத் துமறயாக இல்ைாத
காரணத்தினால், இது தனியார் துமற என்பதன் காரணமாக,
இவ்வாறு ஒப்பந்தங்களினூடாக இந்தச் சம்பள உயர்மவத்
ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்கள்
சபறஜவண்டிய
நிமைமமயிருக்கின்றது. இன்று ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின்
அடிப்பமடச்
சம்பளம்
500
ரூபாய்.
ஜகவைம்!
யாசகம்
சசய்பவர்கள்கூட ஒரு நாமளக்கு சுமார் 2,500 ரூபாய்க்கும்
அதிகமான சதாமகமய வருமானமாகப் சபறுகின்றார்கள்.
ஆனால், காமை முதல் மாமை வமர மிகவும் கஷ்டமான
உமழப்புக்கு இந்த நாட்டிஜை கிமடப்பது சவறுமஜன 500 ரூபாய்
மாத்திரஜம. ஆகஜவ, சம்பந்தப்பட்ட அமனவரும் இதமனக்
கருத்திற்சகாள்ள ஜவண்டும். ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின்
எதிர்பார்ப்பு இன்று 1000 ரூபாயாக இருக்கின்றது. இந்த 1,000
ரூபாயும் ஜபாதுமானதாக இல்மை என்பஜத எனது நிமைப்பாடாக
இருக்கின்றது. ஏசனனில், இன்று நாட்டிஜை இருக்கும் விமைவாசி,
சபாருளாதாரச் சுமம ஜபான்றவற்மறப் பார்க்கும்ஜபாது, இந்த
1,000
ரூபாமயக்கூட
சபாருத்தமான
சம்பளமாக
நான்
பார்க்கவில்மை. இன்று ஒரு ‘பாஸ்’ க்கு உதவியாக ஜவமை
சசய்யும் ஒருவர் 1,500 ரூபாய்க்குக் குமறவாகச் சம்பளம்
சபறுவதில்மை; ஒரு 'பாஸ்' - ஜமசன் ஜவமை சசய்யும் ஒருவர்
2,500 ரூபாய்க்குக் குமறவாகச் சம்பளம் சபறுவதில்மை. ஆனால்,
ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்கள் மாத்திரம் 500 ரூபாய் சம்பளம் சபறும்
சாபக்ஜகடான நிமைமம இந்த நாட்டிலிருக்கின்றது. ஆகஜவ,
இதிஜை சம்பந்தப்பட்ட அமனவரும் இதற்குப் பதில் சசால்லியாக
ஜவண்டும்.
அவர்களமனவரும்
அப்பாவித்
ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்களின் சாபத்திற்கு உள்ளாக ஜவண்டிவரும் என்பமத
நான் விசனத்ஜதாடு இங்ஜக பதிவுசசய்ய விரும்புகின்ஜறன்.
இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிமன ஏற்பட்டு இன்று 3 மாதங்கள்
முடிந்திருக்கின்றன. எனஜவ, இந்தப் பிரச்சிமனமய ஜமலும்
இழுத்தடிக்காமல் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நல்ை நிமைமமமய
ஏற்படுத்த ஜவண்டும். சதாழில் திமணக்களம், சதாழில் அமமச்சு
அஜதஜபாை சபருந்ஜதாட்டக் மகத்சதாழில் அமமச்சு ஆகிய இமவ
அமனத்தும் ஒன்றாகச் ஜசாா்ந்து ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுக்கு
நியாயமான சம்பளத்மதப் சபற்றுக் சகாடுக்க ஜவண்டுசமன்று
ஜகட்டுக்சகாண்டு, விமடசபறு கின்ஜறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු සී.බී. නත්නව්ක මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට විනවඩි
10ක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. ).45]

ගරු සී.බී. රත්නායථ ාහතා

(மாண்புமிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

මට ඊට වඩව වැඩි කවප්ක් දන්න පුළුවන් වයි කි්ව
ස්තනවව. මොකද, ුබතුමව රිරර්ඩ් පතිඥනණ ස්ටපු ඇමතිඥතුමව ළඟ
්න්න කවප
්ඳපව මව දන්නවව න්.
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මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , වි ශේෂ ්න් වතු ාශ්රිතව
ජීවත්වන පුේගප්කු
ැිය්ට, එ වව නම වතු කර්මවන්ත්
යළිබඳව
ොඳවකවන අව බ ්ක් තිඥ බන කනකු ැිය්ට ම්
ගැන මට කරුණු කවනණව නවශි්ක් කි්න්න පුළුවන්. ක බේ
වතත්, ම් කවප පරිච් ේද් තුළදී කම්කරුවන් ගැන, ුවුන් න
්තිඥ වබ් ගැන කාව කනන්න අවශය නැ ැ් කි්ව මව ස්තනවව.
තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමව ගනවපු කව ප චිත ් ජ්නවව අනුමත
කනමින් තමයි මව කාව කනන්න සූදවනම් වන් න්.
්දව වතු කම්කරුවන් වනු වන් -ුවුන් න මවර්ග පේ තිඥ්,
විදුලි්, බෞය් බ අ යවපන් ්න සි්ලු අවශයතව බඳ ව- එ
බමවගම් අතිඥන් වි්දම් දැරූ කවප්ක් තිඥල්ණව. නමුත් නජ්්ක්
ැිය්ට එ වගකීම භවන ගන, ම් න ට් පුනවැසි්න් ැිය්ට
බමවජ්
ජීවත්වන ්ම ජ්නතවවට එ අවබුාවව බපබව දන්න
ඕනෑ. ත්, පො.ඒ, නබර් ාර්ිකක් තුළ, වි ශේෂ ්න් ත්වලින්
ාර්ිකක වශ ්න් දව්කත්ව්ක් පබව
දන කොට ම ව
භවණ්ඩවගවන්ට එ තුළින් මුදපක් පැ බනවව. එ ල බව එ කවර්්
භවන
ල ්ැ පන කම්කරුවන්ට පබව දි් යුතු වැටුප යළිබඳව
වම්පුතුන් න බ්ගම් බමඟ අවුරුදු ද කන් දකට බවකච්ඡව
කනන්න කටයුතු කනපව තිඥ බනවව. වැඩිවන ජීවන වි්දමට බරිපන
පරිදි ුවුන් න ජීවිත් ගැටගබව ගන්න අවශය පසුබිම බකබු
කනන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිඥතුමල , වි ශේෂ ්න්ම පො ොන ියක
වත්තට දමව තිඥ බනවවද, එ වව නම ව.ඒ පැළ ියක ගපවව
තිඥ බනවවද කි්ව බපන්න ඕනෑ. ත් බඳ ව ව.ඒ නවශක පවවිච්චි
කනන්න වි ශේෂ අවබුාවවක් බපබව ගැනීම බම්බන් ්න් වැවිලි
කර්මවන්ත අමවතය, මව මිත්ර නවින් දිබවනව්ක මැතිඥතුමව දිගින්දිගටම කාව කළව. ගැටුම් ඇතිඥ වනවව. නමුත් අය ජීවත්වන
පරිබන් තුළ එ කවර්් භවන් කනන්න ුවුන්ට එ අවබුාවව බපබව
දි් යුතුයි කි්පව අපට ප නනවව. ් ම නැතිඥ වු ණොත් වතු
ක් ෂේත්ර් කැපෑවක් බවට පත් වපව ත් ියක අභවගය බම්පන්න
විකර්ට විනවශ ේවි.
අල ක් කවනණ් ම්කයි. ්ළවලු වගව කිරීම බඳ ව එ ත් වතු
ියක බමවගම් විසින් බදු දනු පබනවව. ත් වතු බදු දී ම්දී පරිබන්
යළිබඳවත්, එ වව නම පබ බ්නක්ෂණ් යළිබඳවත් බෝව
බැීයමක් සිේ
වන් න් නැ ැ. ්වැල  පසුබිමක් ්ට ත් ම්
වගවවන් බශ්රීක කනමින් ාදව්ම් උත්පවදන් කනගන්න සූදවනම්
වන කොට, එ බඳ ව කටයුතු කනන කම්කරුවන්ට අවශය දිනක
වැටුප පබව දීම පැ ැන ැරීම අය තන
ළව දකින්න ඕනෑ.
ුවුන් න ාදව්ම් මවර්ග් වැඩි කනන්න කටයුතු කනන්න ඕනෑ.
බම න බමවගම් ්දව සිටුවව තිඥල්ණු ගබු ියක කපව දමව, එ ගබු
ියක දනවපටත්, වනත් ේව.ඒවපටත් පබව දමින් ුවුන් එ
ාදව්ම පබව ගන්න කටයුතු කන ගන ්නවව. ුවුන් ත්
ාර්ිකක් යළිබඳව බෝව බපන්න සූදවනම් වන් න් නැ ැ;
කම්කරුවව න ජීවන වෘත්තිඥ් යළිබඳව බෝන්න සූදවනම්
වන් න් නැ ැ. කම්කරුවන් න ්.ඒීයම බව වනණයි. එ බව වනණ
්.ඒීයම ්ටු කළ යුතු වනවව. එ යළිබඳව බමවගම් බමඟ බවකච්ඡව
කනපව තීනණවත්මක තැනකට පැමිණි්ව. නමුත් බම න බමවගම් එ
බඳ ව අකු.ඒ
ළන්න කටයුතු කනනවව. තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමව
පන්වව දුන් කරුණු අනුවත් කම්කරුවන් න වැටුප වැඩි කිරීම
බඳ ව කටයුතු කිරීම වැදගත්. එ යළිබඳව නැවත බවකච්ඡව කනපව,
එ අවබුාවව ුවුන්ට බපබව දි් යුතු වනවව. අද ඩොපන්ට
බව ේක්ෂව රුය්ප බව.ඒදු මේම කො තක් දුනට සිේ
වනවවද? එ
ල බවම පවන් යිය කි ප ග්රෑම් ්කක මිප, පවම්පු ත.ඒ බ තප්ක
මිප, ුවුන් න ගමනවගමන් බඳ ව ්න වි්දම, දරුවන් න පවබ.ඒ
අ යවපන් බඳ ව ්න වි්දම වැඩි වනවව. ම් ල බව අද ුවුන්ට
තමන් න ්දි නදව කටයුතු පවව කනගන්න බැරි තත්ත්ව්ක් උදව
වපව තිඥ බනවව.
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්ම ල බව ුවුන්ට ්ම බ න් බපබව දී ම් වගකීම අය භවනගත
යුතු වනවව. කොයි පක්ෂ්ක ස්ිය්ත්, කොයි පැත්තක ස්ිය්ත් අය
බව වනණ් ව යුක්තිඥ් යළිබඳව කාව කනන්න ඕනෑ. අය ුවුන්ට
එ පඩි වැඩිකිරීම පබව දි් යුතුයි. ුවුන් ජීවිත් ගැට ග ගන්න
වන මේර්්් දනන් න් විශවප අමවරුවකින්. අය ුවුන්ට ්් ප සු
කළ යුතු වනවව. ුවුන් උේ
ෂණ කනමින්, ්ම් ්ම් ේව.ඒ
්.ඒපව සිියන් න් න ට් ජ්වතිඥක න්ට විශවප දව්කත්ව්ක් පබව
දන පුනවැසි්න් ැිය්ටයි. ුවුන් න ල වවබ ියක දපව දනවව
නම්, ුවුන් න අල කුත් ප සුකම් ියක නජ්් විසින් බපබව දනවව
නම් බමවගම්වපට එ කිසි ද්ක් කනන්න ්තිඥරි වන් න් නැ ැ.
බමවගම් කනන් න් ්දව දපු ත් ගබුවලින් ාදව්ම් පබව ගන, එ
ාදව්මින් ුවුන් න බමවගම්
ප ෂණ් කන ගැනීමයි.
කම්කරුවවට වැටුේ පබව දීම බඳ ව ුවුන් ක්රි්වත්මක වන් න්
නැ ැ. ුවුන් කාව කනන් න් වන මොකක්වත් ගැන නො වයි.
එ මුදප පබවදුන්නවම EPF පබව දන් න් කො ොමද, ETF පබව
දන් න් කො ොමද කි්වයි ුවුන් අ න් න්. ුවුන් ් ම
කි්න කොට, කම්කරුවව තමන් න ජීවිත් පවත්වව ගන ්න් න්
කොයි ාකවන්ටද කි්න කවනණ් දි ව තමයි අප බපන්න ඕනෑ.
ම් අද අ ේ න ට් විශවප රශුන්ක් බවට පත් වපව තිඥ බනවව.
අද විවි වකවන වෘත්තී් බමිතිඥ තිඥ බනවව. කම්කරුවන් තරුණ්න්- එ වෘත්තී් බමිතිඥවපට විශවප වශ ්න් නැඹුරු වපව,
ම් බඳ ව අනගළ කනමින් ්න්නවව. ුවුන් අනගළ කළ ාකවන්
පසුගි් දවබුවප අය දැක්කව. Facebook මඟින්, බමවජ් මව යවලින්
පණිවුඩ  එවමවරු කනපව, එ අ්
ග .ඒ ෙේබු යට්ටල ්ට
ගනැ.ඒපව, ුවුන් එ අනගළ් ක්රි්වත්මක කළ ාකවන් අය
දැක්කව. වත් ත් රැකි්වව නැත්නම් ුවුන් වනත් රැකි්ව බඳ ව
්ොමු වනවව. ඊළඟට, බමවජ් අබව වනණ්ක් වනවව. එ බමවජ්
අබව වනණ් තුළ ුවුන් කොන් වනවව; ත් කනනවව; වන්
කනනවව. ්න්දී් බම්භව්ක් තිඥ බන ජ්නතවවක් ැිය්ට ුවුන්
වන් කනන්න, කොන් කනන්න ්ඩ දන්න පුළුවන්කමක් නැ ැ.
එ ල බව ුවුන් න වැටුේ තප් ්ම් ම යබුා මට්ටමකට -්ක
තැනකට- ග නන්න ඕනෑ් කි්න ්ක තමයි ම න අද බ
වන් න්. වැවිලි කර්මවන්ත ඇමතිඥතුමවත් මම කි්න කාවවට
්කඟ වයි කි්ව මව ස්තනවව. ම් ල බව අය බවකච්ඡව මට්ටමින්
තීන්දු අන ගන ුවුන්ට එ බ න් බපබව දීම වැදගත් වනවව.
කම්කරුවන් ව.ඒ උදලු ගවන ්ක බමවගම්වපට රශුන්ක් නම්,
එකට වන වික.ඒප්ක් බෝන්න ඕනෑ. එ බඳ ව නබව්ල ක
ද්රවය පවවිච්චි කිරී ම්දී
වනත් ාකවන ්න් කටයුතු කිරී ම්දී
විවි
න ග කවනක්න් ඇතිඥ වනවව් කි්නවව. එ යළිබඳව
ුබතුමවට අභි ් ග්ක් තිඥ බනවව. එ අභි ් ග ප බක පව
ුබතුමව තීන්දු ගන්නවව කි්වත් මම දන්නවව. අය ්ක ර ේශ්ක
ජීවත් වන මිල සුන්; එ බමවජ්්ත් ්ක්ක ජීවත් වන මිල සුන්. එ
බමවජ්
්න්න ජ්නතවවට එ බ න් බපබව දීම වැදගත් වනවව.
්ක් ක නකු ද ද නකු න, බමවගම් ්කක දකක
තීනණවපට වඩව, කම්කරුවව න පැත් තන් ඊට අවශය පසුබිම
බකබු කනන්න ඕනෑ. එ වව නම, එ බමවගමට ල ්මිත පැ්
ගණ න් බේව් පබව දී ම් වගකීම කම්කරුවව න පැත් තනුත්
ක්රි්වත්මක වන්න ඕනෑ. මොකද, බමවගම් ව පව දමන්න
පුළුවන්කමක් නැ ැ, ගරු තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමල . අන්න එ
කවනණ්ත් ක.ඒපනව කනමින් අය කටයුතු කනන්න ඕනෑ.
භවණ්ඩවගවන් ම් බමවගම්වලින් ්ම් බබු බේදක් ගන්නවව. එ
බමවගම් බමඟ කාව කනපව, ුවුන්ට ්ම් අමවරුකමක් තිඥ බනවව
නම්,
ත්වලින් ගන්නව
බබු බේ දන් ්ම් මුදපක්
භවණ්ඩවගවන ්න් පබව දීපව, ුවුන් න එ වැටුේ වැඩිමේම පබව
දන්න කි්ව මම ් ජ්නව කනනවව. එක කනන්න පුළුවන්
ද්ක්. ම් කවනණව යළිබඳව අය වි ශේෂ ්න් බපකව බැලි්
යුතුයි. එ වව නම Sri Lanka Tea Board ් ක්ත් ්ම් මුදපක්
තිඥ බනවව. එ මුදලින් ්ම් රමවණ්ක් අන ගන ුවුන්ට ්ම්
බ න්ක් පබව දන්න පුළුවන්. ්ස් බිලි්න ගණනක ්තිඥරි්ක්
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පවර්ලි ම්න්තුව

[ගරු සී.බී. නත්නව්ක ම තව]

තිඥ බනවව. එ බිලි්න ගණනක මුදලින් ්ම්
වනු වන් පබව දන්න අපට පුළුවන් වයි.

කොටබක්

එ

අය කුමන ාණ්ඩුවක, කුමන පැත් ත් සිිය්ත් වතු
කම්කරුවන් න ම් දැ වන රශුන්ට විබඳුම් බෝන්න ැම දවම
කටයුතු කළව. අවුරුදු ද කන් දකට එ වැටුේ වැඩි කිරීම
ක්රි්වත්මක කළ යුතු වුණත්, ම් අවුරුදු දක තුළ එක ක්රි්වත්මක
කනන්න බැරි මට්ටමකට ඇවිත් තිඥල්ණු ල බව එ අ් දැන් අනගළ,
උේ
ෂණ කනමින් සිියනවව. ුවුන්ට එ වෘත්තී් අබව වනණ්
වන්න ්ඩ තිඥ්න්න ්පව. එ කම්කරුවන්ට ්ම බ න් බපබව දි්
යුතුයි. එ බඳ ව අපට වගකීමක් තිඥ බනවව. ්ම බවමූස්ක ගිවිසුම
අනුව එ වැටුේ වැඩිමේම ක්රි්වත්මක කනන්න සූදවනම් වන්න කි්ව
මම සි්ලු දනවටම කි්නවව.
ගරු නවින් දිබවනව්ක ඇමතිඥතුමල , මම
ොඳ උදව නණ්ක්
කි්න්නම්. තපවවකැ .ඒ පැත් ත් ්ක බමවගමක් තිඥ බනවව. එ
බමවගම බේවක්කුට දවබකට රුය්.ඒ 1,000ක් දනවව; රුය්.ඒ
1,000ක් දීපව වැඩට ගන්නවව. නමුත්, ්පමණ මුදපක් දන්න
බැ ැ් කි්ව අ නක් බමවගම් කි්නවව. බමවගම් බ කම්කරුවව
අතන බවකච්ඡව පවත්වන විට කි්නවව, රුය්.ඒ 1,000ක් දන්න
බැ ැ් කි්ව. නමුත් තපවවකැ .ඒ එ බමවගම කෑම ේපකුත් දීපව,
රුය්.ඒ 1,000කුත් දීපව, ුවුන්ට transport service පවව පබව
දනවව. ුවුන්ට ්් කනන්න පුළුවන් නම්, අල ක් අ්ට ් ම
කනන්න බැරි ඇයි?
ගරු ඇමතිඥතුමල , ව.ඒ වැවිපව විනවශ වන්න ්න ත්
ාර්ිකක් ප තට වැ ටන්න ්ඩ දන්න ්පව. ්් වැළැක්මේමට
ුබතුමවට වුවමනවවක් තිඥ බනවව; එ ගැන ුබතුමවට කැක්කුමක්
තිඥ බනවව. මොකද, ුබතුමව න ය්වත් වැවිලි කර්මවන්ත විෂ්්
භවන ඇමතිඥවන්ව විකර්ට කටයුතු කළව. ්ම ල බව ම් යළිබඳව ල සි
ය්වන අන ගන කම්කරුවන්ට එ බ න් බපබව දන්න කි්ව මව
්.ඒපව සිියනවව. මම කව ප චිත ් ජ්නවව ගන එම ගැන ගරු
මයි.ඒවවගනම් තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමවට මව බුතුතිඥවන්ත වනවව.
කම්කරුවන් වනු වන් කාව කනන්නට වන ැම මො ොතකම
කිසිම වවද විවවද්ක් නැතිඥව ුබතුමවත් බමඟ කටයුතු කනන්න අය
සූදවනම්. අය අතන රතිඥපත්තිඥම් වශ ්න්, ේශපවපනම්
වශ ්න් රශුන තිඥ බන්න පුළුවන්. ැබැයි, ම්ක ේශපවපන
රතිඥපත්තිඥවපට වඩව මනුබුබකමත් බමඟ ්බුබන ට ්න ගමනක්.
එ මනුෂයත්ව
නවම ්න් එ බම්බන් ව ක්රි්ව කනන්න අය
ල නන්තන ්න් සූදවනම් බව රකවශ කනමින්, ම න කාවව අවබන්
කනනවව. බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

මීළඟට, ගරු නවින් දිබවනව්ක ඇමතිඥතුමව. ුබතුමවට විනවඩි
4ක කවප්ක් පමණයි තිඥ බන් න්. ගරු ඇමතිඥතුමල , තව
මන්ත්රීවරුන් ) ද නකු කාව කනන්න ල ්මිතයි.
[අ.භව. ).5)]

ගරු නවින්
අාාතයතුාා)

දිසානායථ

ාහතා

(மாண்புமிகு
நவின்
திஸாநாயக்க
மகத்சதாழில் அமமச்சர் )

(වැවිලි
-

ථර්ාාන්ත

சபருந்ஜதாட்டக்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of
Industries)

Plantation

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ම න දිබු්රික්ක් ල  ් ජ්න්
කනන ගරු මයි.ඒවවගනම් තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමව ම් ් ජ්නවව
්දිරිපත් කනමින් කාව කළව. ම න දිබු්රික්ක
ගරු සී.බී.
නත්නව්ක මැතිඥතුමවත් ම් ගැන කාව කළව. එ වව නම ගරු මුතු
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සිවලි්ගම් මන්ත්රීතුමවත් ම් ගැන පසුව කාව කනයි. ඇත්ත
වශ ්න්ම ම් වැටුේ රශුන් ගැන බමවජ්
ම් වන විට
නො ්කුත් මත තිඥ බනවව. වැවිලි කර්මවන්ත අමවතයතුමව
ැිය්ට පසුගි් දබැම්බර් මවබ
20වන දව දිවුරුම් දුන්නවට පසු
නැවතත් ම් බවකච්ඡව පටන් ගැනීමට මට අවකවශ් පැල්ණව. ම්
රශුන්ට බවර්ාක විබඳුමක් පබවදී ම් අනමුණින් ම් බවමූස්ක
ගිවිසු ම් ර වන
කොටබුකරුවකු වන ගරු ාරුමුගන්
තොණ්ඩමන් මැතිඥතුමවත් බමඟ මම පැ්ක් පමණ බවකච්ඡව කළව.
ම් වතු බමවගම් කඩව වැ ටන්න ්ඩ දන්න බැ ැ. එක තමයි
මූලික ද් වන් න්. එ වව නම අ නක් පැත් තන් වතු
බේවක්න් න වැටුේ බව වනණ විකර්ට වැඩි කිරීම අවශයයි. එ
රතිඥපත්තිඥ දක ානක්ෂව කන ගන්න පුළුවන් නම් අපට ම්
රශුන්ට බවර්ාකව මු එණ දන්න පුළුවන්. පසුගි් නොවැම්බර්
මවබ
තමයි අවුරුදු දකකට පසුව නැවතත් බවකච්ඡව කනපව
ම් ගිවිසුම අලුත් කනන්න ල ්මිතව තිඥල් ණ්. නමුත් අය
සි්ලු දනව දන්නවව ගි් අවුරුේ ේ ුක් ත බර් 2)වන දව ම්
න ට් විශවප ේශපවපන අබුාවවනත්ව්ක් ඇතිඥ වුණු බව. මවබ්ක
පමණ කවප්ක් අය සි්ලු දනවම එ ේශපවපන රශුන් විබඳන්න
ම න්සි වුණව. සී.බී. නත්නව්ක මැතිඥතුමව ්තුමව න පැත් තන්,
මම ම න පැත් තන් නො ්කුත් පරිරම දැරුවව; උත්බව කළව
අ ේ පක්ෂ ජ්්ග්ර ණ් කනවන්න.
ම් රශුන් පොඩ්ඩක් යටුපබට ගි්ව. අපට එකට කවටවත්
බණින්න බැ ැ, ර දනව කනන්න බැ ැ. නමුත් අපට ්තව
්ක්මල න්, ක්ෂණිකව ම්ට විබඳුමක් පබව දන්න අවබුාවවක්
තිඥ බනවව. මොකද, මුළු වතු ක් ෂේත්ර්ම ම් ගැන බපව සිියනවව.
වතු ක් ෂේත්ර් කි්න් න් අ ේ න ට් ාර්ිකක
ර වන පුරුකක්
ැිය්ට මව දකිනවව. ම් රශුන් ්තව ්ක්මල න් විබඳීම බඳ ව
මමත්, ද්ව ගම න මැතිඥතුමවත්, අගමැතිඥතුමවත් එ වව නම
ජ්නවකරපතිඥතුමවත් කැප මේ සිියන බව පැ ැදිලිව කිව යුතුයි. රුය්.ඒ
ද බක මූලික වැටුපක් - basic wage ්කක්- පබව දීම ්තව අප සු
බව අය පැ ැදිලිව කිව යුතුයි. වෘත්තී් බමිතිඥ නව්ක්න් එක
රසිේකර
රකවශ ක ළේ නැතත්, දවත ඇතු ළන්ම ්තුමන්පව
එක දන්නවව. ඇත්ත කාවව එකයි. අය ා ේගශීලිව, ැඟීම්බනව
ේශපවපන ේදිකවවට කාව කනන් න් ඇයි? මොකද, අය ම්
රශුන
අවුරුදු 20ක, 30ක ්දිරි් බපන්න අවශයයි. We must
look long-term to have a sustainable economy that protects
the rights of the workers and ensures that the companies are
able to be competitive in the international markets, not in Sri
Lanka. Sri Lanka is a small place. So these are the
multidimensional issues that we face.
මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , මට තව විනවඩි දක තුනක
කවප්ක් තමයි තිඥ බන් න්. බවමවනය ්න් දළ වශ ්න් අවුරුදු
දකකට පසුව සි්්ට 10ක වැඩි කිරීමක් කනනවව. ම් අවුරුේ ේ
සි්්ට 17ක වැඩි කිරීමක් -රුය්.ඒ 100ක වැඩි කිරීමක්- කන
තිඥ බනවව. ඊට අමතනව 2015 රුය්.ඒ 450 ්ක රුය්.ඒ 500
දක්වව රුය්.ඒ 50කින් වැඩි කළව. ම් අවුරුේ ේ රුය්.ඒ )00ක්
කන දගුණ්කින් වැඩි කන තිඥ බනවව. එ වව නම productivity
incentive ්ක රුය්.ඒ 140යි, attendance incentive ්ක රුය්.ඒ
)0යි. EPF and ETF ුක් කොම ්කතු කළවම රුය්.ඒ 940ක
ේතන්ක් වතු කම්කරුවන්ට පබව දන්න වතු බමවගම් ්කඟ
වපව තිඥ බනවව. ම්ක මදියි කි්ව ක.ඒපනව කළවට විතනක් බැ ැ.
ම්ක කනන්න බැ ැ කි්ව බමවගම් ්දිරිපත් කළත් ම්ක තවත්
වැඩි කනන්න පුළුවන් කි්වයි අය ස්තන් න්. මම ්න් න් එ
බුාවවන ්යි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු අමවතයතුමල , ුබතුමවට තව විනවඩි්ක පමණ කවප්ක්
තිඥ බන් න්.
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ගරු නවින් දිසානායථ ාහතා

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(The Hon. Navin Dissanayake)

(The Hon. Presiding Member)

(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க)

නමුත් මූලික රතිඥපත්තිඥ් තමයි රුය්.ඒ ද බක මූලික වැටුපක්
- basic wage ්කක්- ගන්න අමවරුයි කි්න ්ක. එක තමයි
ඇත්ත කාවව. ් ම වු ණොත්, ් ම pressurize කනන්න
ගි ්ොත් වතු බමවගම් අල වවර්් ්න්ම කඩව වැ ටනවව. අය ම්
තත්ත්ව් දැන ගන ක්රි්ව කනමු. වතු බමවගම් management ්ක
පෞේගලික අ්ශ්ට දුන් න් 1991 වර්ෂ යි. ්තැන් සිට අද
දක්වව නො ්කුත් ගිවිසුම් -අවුරුදු ද කන් දකට ්න ගිවිසුම්ඇතිඥ කන තිඥ බනවව. මමයි, සිවලි්ගම් මැතිඥතුමවයි 2015 මවබ
දකක් විතන බෑ න්න බවකච්ඡව කළව. අනවින්ේ කුමවර් මැතිඥතුමව
කළ රකවශ් බම්පූර්ණ අබතය්ක්. මම දන් න් නැ ැ අවුරුදු
දකක් ගිස්.ඒපව කි්ව ්තුමව කිේ ේ ඇයි කි්ව.
ම් වතව ේ
නොව පසු ගි් වතව ේ අවුරුදු දකක් ගි . ම් වතව ේ තවම
ගිස්න් තිඥ බන් න් - [Interruption.] You said it was this time.

ගරු අ. අරවින්ද් කුාාර් ාහතා

(மாண்புமிகு அ. அரவிந்த் குமார்)

(The Hon. A. Aravindh Kumar)

Last time.

ගරු නවින් දිසානායථ ාහතා

(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

I am sorry. Then I may have got it wrong. I apologize.
For this year, it has only been about two, three months.
So, we are confident of resolving this. වි ශේෂ ්න් norm
්කක් තිඥ බනවව. එක තමයි productivity incentive ්ක. එක
රුය්.ඒ 140යි. අද උ ේ වතු බමවගම් මව බමඟ කාව කළව.
ුවුන් එක වැඩි කනන්න කැමතිඥයි. වි ශේෂ ්න් attendance
allowance ්ක වැඩි කනන්න ුවුන් කැමතිඥයි. අපට එ විකර්ට
එ පැතිඥවලින් වැඩි කනන්න පුළුවන්. ුබතුමන්පව නො ්ක්
අවබුාවවප ේශපවපන ේදිකව ේ කැමනවවපට කො ොම
රුය්.ඒ ද බක් අවශයයි කි්ව කිේවවට එක නො වයි
රශුන්. සී.බී. නත්නව්ක මැතිඥතුමව කිේවව වව න රුය්.ඒ
ද බක් දන්න පුළුවන්.
ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ගරු ඇමතිඥතුමව, ුබතුමවට ල ්මිත කවප් අවබවනයි.

ගරු නවින් දිසානායථ ාහතා

(மாண்புமிகு நவீன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

Sir, please give me one more minute.

Gratuity ්ක ගමේම තමයි රශුන්. එක ුබතුමවත් දන්නවව.
රුය්.ඒ 100ක් වැඩි ක ළොත් ම් අවුරුේ ේ gratuity ්ක
වශ ්න් මම බමවගම් 22ටම රුය්.ඒ බිලි්න ප ක් අමතනව
ගවන්න වනවව. රුය්.ඒ 200කින් වැඩි ක ළොත් තව රුය්.ඒ
බිලි්න 7ක්
ගවන්න වනවව. ම්ක කනන්න බැ ැ. ම්ක
ක ළොත් බමවගම් කඩව වැ ටනවව. ම්ක තමයි ්ාවර්ා් වන් න්.
පවර්ලි ම්න්තුව දවසින් දවබ වදල කව ්ැ පනවව වව න,
බමවගම්වප තිඥ බන් න් economic model ්කක්. ම් ාර්ිකක
model ්ක අනුව අය ම් රශුන් විබඳව ගල මු කි්න ් ජ්නවව
මම ්දිරිපත් කනනවව. වතු බේවක්න්ට, දුක් විිනන ජ්නතවවට
අල වවර්් ්න්ම අය ්ම් කිසි බ න්ක් පබව දීම අවශයයි. අය එ
නවමුව තුළ ක්රි්ව කනමු කි්න පැ ැදිලි පණිවිඩ් පබව දමින් මව
ල 
වනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

ගරු නවින් දිබවනව්ක ඇමතිඥතුමවට බො

ොම බුතුතිඥයි.

මීළඟට, ගරු මස්න්දවනන්ද අලුත්ගම න මැතිඥතුමව. ුබතුමවට
විනවඩි 10ක කවප්ක් පැ බනවව.
[பி.ப. 7.02]

ගරු ාහින්දානන්ද අලුත්ගාම ාහතා

(மாண்புமிகு மஹிந்தானந்த அலுத்கமஜக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

சகளரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கஜள, ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்கள் சம்பளப் பிரச்சிமன இன்னம் முடியஜை. இதுக்கு
தீர்வுகாண சதாழிற்சங்கத் தமைவர் ஒற்றுமம இல்மை. நாங்க
எல்ைாம் ஜசர்ந்திருந்தா இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிமன நாங்க முடிக்க
ஏலும். சதாண்டமான் அமமச்சர் strike பண்ண ஜபாஜகாக்க
திகம்பரம் அமமச்சர் strike பண்ண மாட்டாங்க. திகம்பரம்
அமமச்சர் strike பண்ண ஜபாஜகாக்க சதாண்டமான் அமமச்சர்
strike பண்ண மாட்டாங்க. நாங்க எல்ைாம் ஜசந்திருந்து fight
பண்ணா எங்களுக்கு இந்த சம்பளப் பிரச்சிமன சாி சசஞ்சு
சகாள்ள ஏலும். இப்ப பாருங்க, அந்தப் பக்கத்திை திகம்பரம்
அமமச்சஜராட எவ்வள அமமச்சர்கள் இருக்கு? 6 - 8 அமமச்சர்கள்
இருக்கு. எங்கஜளாட 4 ஜபர் இருக்கு. பார்லிஜமந்திை சீ.பி
ரத்னாயக்கா ஐயாவும் நானும் உங்கஜளாட இருக்கு. நாங்க
எல்ைாம் ஜசந்தா பார்லிமன்ாிை 10க்கும் கூட மந்திாிகள் இருக்கு.
இந்தத் ஜதாட்டப் பிரச்சிமன ஜபசுறதுக்கு 10க்கும் கூட மந்திாிகள்
இருக்கு. எங்களுக்கு இந்த அரசாங்கத்மத மாத்ஜதலும். நாங்க
இப்படி fight பண்ணாம இருந்தா அரசாங்கம் எங்களுக்கு
ஒண்ணுஜம குடுக்க மாட்டாங்க. நாங்க எல்ைாரும் ஜசந்து
இருக்கஜவணும். நாங்க எல்ைாரும் ஜசந்து fight பண்ணினாதான்
எங்களுக்கு இது எடுக்க ஏலும். அஜதாட, கூட்டு ஒப்பந்தம் முடிஞ்சு
இப்ப ஒரு வருசம். Sign பண்ற இல்ைாம இப்ப ஒரு வருசம்!
உங்களுக்குத் சதாியும். இரண்டு வருசம் இந்த அரசாங்கம்
இதப்பத்தி ஒண்ணுஜம சசஞ்சு இல்ை. நம்மட பிரதம மந்திாி
மஹிந்த ராேபக்ஷ வந்து இரண்டு நாள் ஜபான உடஜன சகளரவ
சதாண்டமான் அமமச்சர், சீ.பி. ரத்நாயக்க, நாங்க எல்ைாரும்
ஜசந்து company காரஜனாட ஜபசினது. நாங்க எல்ைாரும்
ஜபசிட்டு, அவங்க எல்ைாரும் ஏழாயிரம் ரூபா basic குடுக்கிறதுக்கு
அவங்கள settle பண்ணாச்சு. இப்ப அதுவும் குடுக்ஜகைா என்று
சசால்லுறது. [Interruption.]

No, I am sorry. It is Rs. 700. මම දන්නවව, මම
දම ළන් කාව කනනවවට ුබතුමන්පව කැමතිඥ නැ ැයි කි්පව.

இப்ப அவங்க அதுவும் குடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க எங்கஜளாட
ஜபசிட்டு அதுக்கு settlement வந்தாச்சு. இனி அஜதாட நீங்களும்
அரசாங்கத்திைதாஜன இருக்கிற. இப்ப பிரதம மந்திாி company
காரஜனாட ஒரு meeting சாி வச்சதா? இப்ப நீங்க Cabinet இை
fight பண்ணுங்க. நீங்க பாலிமன்ற் UNP group இை fight
பண்ணுங்க. Fight பண்ணிட்டு நீங்க சசால்ை ஜவணும். நீங்க
சநனச்சிப் பாருங்க. ගරු ඇමතිඥතුමව, කම්කරු වකුට දවබකට

පඩි් පැ බන් න් රුය්.ඒ ))0යි. Basic wage ්කත් ්ක්කම
ුක් ක ම මුදප රුය්.ඒ ))0යි. දවබු 20ක් වැඩ ක ළොත්
මවබ්කට පැ බන් න් රුය්.ඒ 12,200යි. වත් ත් කම්කරු වක්
රුය්.ඒ
12,200කින්
ජීවත්
වන් න්
කො ොමද?

நீங்க பாருங்க, உங்கட இந்த அரசாங்கம் வந்த உடஜன
அரசாங்கத்திை ஜவமைசசய்யிற மக்களுக்கு 10,000 ரூபா சம்பளம்
குடுத்தாச்சு. உங்களுக்குத் சதாியும்தாஜன!
இப்ப இவங்களுக்கு என்ன நாங்க ஜகட்கிறது? ஜதாட்டத்திை
உள்ள மக்களுக்குக் சகாடுக்க மாட்டாங்க. இனி அஜதாட எப்படி
சாி இப்ப அரசாங்கத்துக்கு நாங்க சசால்ை ஜவணும், சகௌரவ
பிரதம மந்திாிக்கு நாங்க சசால்ை ஜவணும், கம்பனிசயல்ைாம்
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පවර්ලි ම්න්තුව

[ගරු මස්න්දවනන්ද අලුත්ගම න ම තව]
கூப்பிட்டுட்டு அவங்கட பிரச்சினயப் ஜபசிட்டு சம்பளம் ஒடஜன
குடுக்க சசால்ை ஜவணும். இண்மடக்குச் சாி இன்னம் சகௌரவ
பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க ‘மீட்டிங்’ ஒண்ணும்
ஜகக்சகல்ை.
சகௌரவ அமமச்சர் தனிய fight பண்றது.
அமமச்சருக்கு என்ன சசய்ஜயலும்? சகாம்சபனிக்காரர் வந்து
சசால்லுவார் இவ்வளவு நாங்க சகாடுப்பம் என்ணு. அப்ப balance
யார் சகாடுக்கப்ஜபாற? அதுக்கு அரசாங்கம் வந்து சசால்ை
ஜவணும். இது மட்டுமில்ை. ஜதாட்டத்திை சம்பளப் பிரச்சின
மட்டுமில்ை. எவ்வளவு பிரச்சினயிருக்கு! வீடு பிரச்சின, சுகாதாரப்
பிரச்சின, கல்விப் பிரச்சின. எவ்வளவு பிரச்சினயிருக்கு! இந்த
அரசாங்கத்திற்கு மட்டுமில்ை. எந்த அரசாங்கத்திற்கும் நாங்க இத
சசால்ை ஜவணும். யாரு சாி சசஞ்சில்ை. இந்த அரசாங்கத்திை இப்ப
மிச்சம் தமிழ் மந்திாிகள் இருக்கி. இப்பசாி நாங்க எல்ைாம் ஜசந்து
full support சகாடுக்கிற. சைாஹான் றத்வத்ஜத ‘மந்திாிதுமா’
இருக்கி.
கண்டிை
அவருக்கும்
தமிழ்
‘ஜவாட்’
இருக்கி.
சி.பி.ரத்நாயக்க ‘மந்திாிதுமா’ இருக்கி. நாங்க full support பண்ற.
நாங்க fight ஒன்னு ஜபாடுவம். இல்ைாட்டி இவங்க குடுக்க
மாட்டாங்க.

දැන් ඇමතිඥතුමව කිේවව, වතු බමවගම් තිඥ බන්නත් ඕනෑ; වතු
කම්කරුවත් ්න්න ඕනෑ කි්පව. ුේ, අය යළිගන්නවව, වතු
බමවගම් තිඥ බන්නත් ඕනෑ; වතු කම්කරුවත් ්න්න ඕනෑ කි්පව.
ැබැයි, ඇමතිඥතුමල , වතු බමවගම් කැඳවන කොට කි්න් න් ම්ක
පවඩුයි කි්පව. වතු බමවගම් management fees කි්පව රුය්.ඒ
ක ිය ගණන් මුද.ඒ කොළඹට අදිනවව. [බව ව කිරීමක්] ඇමතිඥතුමව
කි්නවව බොරු ලු. ම් විකර්ට ඇමතිඥතුමව, ජීවි ත්ටවත් පඩි වැඩි
කනන ්කක් නැ ැ. ඇමතිඥතුමව කි්න විකර්ට රුය්.ඒ 500කින්
් වට ජීවි ත්ටවත් පඩි වැඩි කනන ්කක් නැ ැ. ුබතුමවට වැඩි්
මම කරුණු දන්නවව. ුබතුමවට වැඩි් ත් ඇට් ගැනත් මම
දන්නවව. ුබතුමව වැවිලි කර්මවන්ත ඇමතිඥ වුණවම ුක් ක ම
දන්නවව කි්පව ුබතුමව ස්තනවව. ුබතුමව වත් ත් කවනුවක
බැ ැපව තිඥ බනවවද? ුබතුමව කකු .ඒ මඩ ගව ගන තිඥ බනවවද?
එ ල බව කකු .ඒ මඩක් ගෑ වන් න් නැතිඥව වත් ත් කම්කරුව න
රශුන ගැන කාව කනන්න ්පව. මම කි්න් න් ඇමතිඥතුමව
කොම්පැල ් වනු වන්ම ්න්න ්පව; කම්කරු ව ගැනත් කාව
කනන්න. ුබතුමව කොම්පැල කවන්න් වනු වන් කාව ක ළොත්,
වතු කම්කරුවන් වනු වන් කාව කනන් න් කවුද? ුබතුමව
පොඩ්ඩක් ත්රුම් ගන්න. මූලික පඩි්ත් බමඟ ්කතු වුණවම
දවබකට රුය්.ඒ ))0යි පැ බන් න්. දවබු 20ක් වැඩ ක ළොත්
රුය්.ඒ 12,)00යි. කො ොමද, වත් ත් කම්කරු වක් ජීවත්
වන් න්? අය එකයි කි්න් න්.
අය වත් ත් මිල බුසුත් ්ක්ක ජීවත් වන මිල බුසු. අ ේ
ාබන
්න් න් වතුකන
මිල බුසු. අ ේ ගව.ඒ ව ට්ට
්න් න් වත් ත් මිල බුසු. අ ේ වතුවප වැඩ කනන් න් වත් ත්
මිල බුසු. අය දන්නවව, එ මිල සුන් න අමවරුව. එකයි අය කාව
කනන් න්. නවජ්ය බේවක්වට රුය්.ඒ 10,000ක් පඩි වැඩි කනන්න
පුළුවන් නම්, වත් ත් කම්කරුවවට රුය්.ඒ 1,000ක් දන්න බැරි
ඇයි? නවජ්ය බේවක්වට රුය්.ඒ 10,000කින් පඩි වැඩි කනන්න
ාණ්ඩුවට පුළුවන් නම්, වත් ත් අස්්බක මනුබුබ්වට දන්න
බැරි ඇයි? ම් නටට කොයිතනම් වි ේශ විල ම් ගනැ.ඒපව
දනවවද? අය Sri Lankan tea ගැන කාව කනනවව. ම් සි්.ඒප
කනන්න වත් ත් කම්කරුවව ත් දළු ියක කඩපව උදලු ගවපව,
කූඩැ.ඒ ප කවපව මොන දුකක් විිනනවවද? අවුරුදු 150ක් පැයි ම්
දුක් විිනනවව. ග්ක් දව ගන්න නැ ැ, අ යවපන් නැ ැ, බෞය
නැ ැ. මොනවවද එ මිල සුන්ට ම්බ වපව තිඥ බන් න්? එ
මිල සුන් ල කම් උඩින් ප ත් වපව වව න වනම ්න්නවව.
ඡන් ේ ගන්න කොට එ මිල සුන්
ොඳයි. ඡන්ද් ගන්න කොට
ඇවි.ඒපව card පන්වපව කි්නවව, පඩි් 1,000ක් දනවව කි්පව.
එ ුක් ක ම කනනවව. ගරු ඇමතිඥතුමව, මම
ොඳට දන්නව ද්ක්
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ුබතුමවට කි්න් න්. ුබතුමව මම කි්නවවට බපන්න, ම්
බමවගම් management fees කි්පව කොච්රන මුදපක් කොළඹට
ගන්නවවද කි්පව. ම් ගො.ඒපන් ගබු කපපව කොච්රන බ.ඒලි
ම්බ කනනවවද කි්පව බපන්න. ම් ගරු බභව ේ ්න්න
වතුකන
ඇමතිඥතුමන්පව ගන් අ න්න, මම කි්න් න් බොරුද
කි්පව. ගබු කපපව රුය්.ඒ ක ිය ගණල න් ගන්නවව. ්ක ත්
ග ක් වත් ත් ස්ටවනවවද කි්පව බපන්න. ්දව මට ුබතුමවව මු
වුණු
වපව වත් කිේවව, Tea companies බමඟ තිඥ බන
agreement ්ක තමුන්නවන් බේපව බපන්න කි්පව. අක්කන්කට
දන් න් කී්ද? ක ිය ගණල න් වියනව VP අක්කන්කට
ාණ්ඩුවට ගවන් න් කී්ද? ම් කොම්පැල  තුට්ටු දකක් තමයි
ාණ්ඩුවට ගවන් න්. ම් කොම්පැල කවන ් ියක ාණ්ඩුවට
ගවන් න් තුට්ටු දකක් පමණයි. කොම්පැල කවන ් තුට්ටු
දකක් ාණ්ඩුවට
ගවපව තමන් න
බේවවදව්ක්න්ට
ගවන් න් නැ ැ.
ඇමතිඥතුමල , බමවගම් තිඥ බන්න ඕනෑ කි්න කවනණ් මම
යළිගන්නවව. ැබැයි, තමුන්නවන් බේපවත් බමඟ අත්බන් කනපව
තිඥ බන ගිවිසුමට අනුව බමවගම් කටයුතු කනනවවද කි්පව
බපන්න. අඩුම ගණ න් ත් වතු ියක රි්ට නඩත්තු කනනවවද
කි්පව බපන්න. අද ඇමතිඥතුමව යළිගන්නවව ද, නුවන ්ළි්
පැත් ත් ත් වතු ියක අත ැනපව VP වතු විතනයි බපන් න්
කි්පව? මමChina කෑලිමම බපන් න් නැ ැ, Seedling වතු බපන් න්
නැ ැ. අද VP වතු විතනයි සුේද කන ගන බපන් න්. බු ට රු
ව පව. ම්වව අද වන විට පවතිඥන වත් ත් රශුනයි. අය
ුබතුමව ගන් ්.ඒීයමක් කනනවව. ගරු ඇමතිඥතුමව, ම් රශුන්ට
අවුරුේදක් වනවව. ුබතුමව කිේවව, ාණ්ඩු ේනව ගන්න මවබ
දකක් අය දිේවව. ම්ක විබඳව ගන්න බැරි වුණව කි්පව. නැ ැ,
now it is more than one year. අය ම් ගිවිසුම අවුරුේදක්
අත්බන් කනපව නැ ැ. එ ල බව වතුකන
ජ්නතවවට පොකු
අබව වනණ්ක් වපව තිඥ බනවව ගරු ඇමතිඥතුමව.
අ ේ ගරු මස්න්ද නවජ්පක්ෂ මැතිඥතුමව අගමැතිඥ වුණු වපව ේ
ාරුමුගන් තොණ්ඩමන් මැතිඥතුමව, සී.බී නත්නව්ක මැතිඥතුමව අය
ගිස්.ඒපව සි්ලු බමවගම් ගන්නුවව. අය ගන්වන කොට එ
ගො.ඒපන් න basic wage ්ක රුය්.ඒ )00කට, 700කට
තිඥල්ණව. දැන් ුබතුමන්පව ්කඟ වන් න් රුය්.ඒ ))0ටයි.
ුබතුමන්පව න බවකච්ඡවවට මවව ගල ්න්න. මම ්තැනදී
කි්න්නම්. එ ගො.ඒපන් 700ක් මූලික පඩි් දන්න ්කඟ වුණව.
අද එ ගො.ඒපන් කි්නවව, රුය්.ඒ ))0යි කි්පව. එ ල බව
තමුන්නවන් බේපව
ම ම
කාව
කනන්න
ගි ්ොත්,
කොම්පැල වපට ක ඩ් ්න්න ගි ්ොත් මොකද වන් න්?
කොම්පැල 
වනු වන් කාව කනන්න පුළුවන්. ්ත කොට
කොම්පැල කවන ් මැතිඥවනණ්කදී අපට වි්දම් කනයි. ැබැයි,
වත් ත් ්න්න මනුෂය්ව අස්්බකයි. වතුකන
්න්න අස්්බක
දමළ ජ්නතවවට ් ම කනන්න ්පව. එ මිල බුසුත් මිල බුසු. එ
මිල බුසු උ ේ ්ඳපව වත් ත් කූඩැ.ඒ ප කව ගන කකු.ඒ නැතිඥ
කන ගනයි වැඩ කනන් න්. ගරු ඇමතිඥතුමව, එ මිල සුන් පව ර්
කොයිතනම් strike කනනවවද? එ ල බව මම ුබතුමන්පව ගනුත්
්.ඒීයමක් කනනවව, පුළුවන් නම් පවර්ලි ම්න්තු ේ සි්.ඒ ප ම
්කට ්කතු කනන්න කි්පව. මමයි, සී.බී.නත්නව්ක මන්ත්රීතුමවයි,
පො වන් නත්වත් ත් මන්ත්රීතුමවයි ්කට ්කතු
වපව
තොණ්ඩමන් මැතිඥතුමවවත්, පපල  දිගම්බනම් ඇමතිඥතුමවත් ්ක
ම්බ
තිඥ්පව ක්ක් ගඩි්ක් කපන්න මම බපව පො නොත්තු
වනවව. අය ්කට ්න්න ඕනෑ. අය ්කට ස්ිය ්ොත් ම් බටන
ජ්්ග්ර ණ් කන ගන්න පුළුවන්. අය බදු ණොත් ම්ක කනන්න
බැ ැ. එ ල බව අප ්කට ්න්න තවක්ක.ඒ අපට ජ්්ග්ර ණ්
කනන්න පුළුවන්. අ ේ බදීම තමයි අ ේ පනවජ්්ට
ේතුව.
වතුකන
ජ්නතවව වනු වන් අය කාව කළව කි්පව අපට
වත් තන් පොකුවට ඡන්ද පැ බන් න් නැ ැ. අය
කොච්රන
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කාව කළත්, කොච්රන වැඩ කළත් සි්්ට 10ක් අපට ඡන්ද් දයි.
ඡන්ද් බපව ගන නො වයි අය කාව කනන් න්. වතුකන
්න් න්ත් මිල බුසු. එ මිල බුසුත් අය වව නම මිල බුසු. එ මිල බුසුත්
අය වව නම ජීවත් වන්න ඕනෑ. අඩි 10x10 පයින් කවමන
පවු.ඒ 10ක් 15ක් ජීවත් වනවව. පවු.ඒ පක්ෂ තුන මවනක්
තිඥ බනවව. ම තක් ාපු සි්ලු ාණ්ඩුවපට තවමත් ගව.ඒ
5,000ක් දන්න බැරි වපව තිඥ බනවව. ගව.ඒ ියක දන් න්
කවදවද? ගරු ඇමතිඥතුමව, ුවුන් බටන් කනපව ්.ඒපන් න් අඩුම
ගණ න් පැයිම දව ගන්න ්ඩ දන්න කි්පවයි, වත් ත්
කක්කුබුසි්
දව ගන්න අවබන දන්න කි්පවයි. වත් ත්
කක්කුබුසි් දව ගන්න අවබන දන් න් නැ ැ. වත් ත් පැයිම
දව ගන්න අවබන දන් න් නැ ැ. කොම්පැල කවන්න් වත් ත්
ම ත්තුරුන් ස් ර් දවනවව;
පොලිසි
ගිස්.ඒපව දවනවව.
ම පොකු කොම්පැල කවන්න්!
එ ල බව වතුකන
ජ්නතවවට බව වනණ වැටුපක් පබව දන්න.
ගරු ඇමතිඥතුමල , තමුන්නවන් බේපව එ වනු වන් ඕනෑම බටනක්
කනන්න, ේශපවපන ේදකින් තොනව වතුකන
ජ්නතවව
වනු වන් අය තමුන්නවන් බේපවත් ්ක්ක ්න්නවව් කි්න ්ක
මතක් කනමින් මම ල 
වනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

බුතුතිඥයි ගරු මන්ත්රීතුමව. මීළඟට ගරු කරුණවනත්න
පනණවිතවන ල  ් ජ්ය අමවතයතුමව. ුබතුමවට විනවඩි 4ක
කවප්ක් තිඥ බනවව. කරුණවකනපව කවප් සීමව කනගන්න.
[අ.භව. 7.1)]

ගරු ථරුණාරත්න පරණවිතාන ාහතා (නිපුණතා
සාවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු නිමයෝජය අාාතයතුාා)

(மாண்புமிகு கருணாரத்ன பரணவிதான -திறன்கள் அபிவிருத்தி
மற்றும் சதாழில் பயிற்சி பிரதி அமமச்சர்)

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of
Skills Development and Vocational Training)

මම වැඩි කවප්ක් ගන් න් නැ ැ මූපවබනවරූඪ ගරු
මන්ත්රීතුමල .
දිනක මූලික වැටුප රුය්.ඒ 1,000 තක් වැඩි කිරීම, වතු
බමවගම් කඩව නොවැටී කනන්න පුළුවන් ද්ක් කි්පව අය
අව්කවම විශුවවබ කනනවව. එ බම්බන් ්න් අද අවශය වපව
තිඥ බන් න්, මවනව ස්තවවද් පනදැරි කනගත් අව්ක ේශපවපන
අකරෂුධවන්ක්. එ ල බව ්ම කරුණ වනු වන් බභවව ක.ඒ තැබී ම්
් ජ්නවව ්දිරිපත් කළ ගරු මයි.ඒවවගනම් තිඥපකනවජ්ව
මන්ත්රීතුමවට අය බුතුතිඥවන්ත වනවව.
ම් වන විට ්ම බටනට මවබ තුනක් පමණ ගත වපව
තිඥ බනවව. වතුකන
පමණක් නො වයි, ම් වන විට එ
බම්බන් ්න් අව්කවම උනන්දු වන ම් න ට් සිවි.ඒ බමවජ්
විශවප යරිබක් එ බඳ ව දව්ක වපව තිඥ බනවව. ්ම ල බව අය
මොන ේශපවපන රශුනවපට, කපබගෑල වපට, කුමන්ත්රණවපට,
කප ක පව පවපට මු එණ දුන්නත්, ම් රශුන ම් න ට්
අතිඥමූලික රශුන්ක් ැිය්ට බපකන්නට ඕනෑ. ම් රශුන් විබඳීම
වනු වන් ඇත්ත වශ ්න්ම අද අවශය වපව තිඥ බන් න් පොකු
මනුබුබකමක් පනදැරි කනගත් ේශපවපන අකරෂුධවන්ක්. අද
ක නන බවකච්ඡව ැම ්කකටම -අදත් බවකච්ඡවවක් කරිපව
තිඥ බනවව, ම්ක අමතක කන දමව නැ ැ.- මවනව ස්තවවද්ත්
්න්නත් කනගත යුතුයි කි්ව අය විශුවවබ කනනවව.

අය වතු බමවගම් ්ක්ක කාව කනේදී, අය ඇවිදිේදී, එ
පවපක ් මුණ ගැ ේදී ුවුන් අපට ල තනම කි්න කාවවක්
තමයි, වතු කන ගන ්න්න බැරි වපව තිඥ බන් න් රම ස්ඟ්ක්
තිඥ බන ල බව කි්න ්ක. පඩි අඩුයි නම්, රම ස්ඟ්ක් ඇතිඥ වන
්ක අ න්න ද්ක්ද? එ රමික ් , එ කම්කරු ව ඊට වැඩි
වැටුේ තිඥ බන වනත් අ්ශ කනව ්නවව; නැතිඥ අ් දුක් විිනනවව.
්ම ල බව ම් ම ව ජ්වතිඥක උවදුනක් ැිය්ට අද සි්ලු දනවම
භවනගත යුතුයි කි්ව අය විශුවවබ කනනවව. එ වව නම වතු බමවගම්
කි්න කවනණවව තමයි, පඩි වැඩි කිරීම් කනන්න අය
පසුබස්න් න් ුවුන් වනු වන් අපට තව බේවවවන් විශවප
රමවණ්ක් කනන්නට තිඥ බන ල බව කි්න ්ක. මම අ න
කවනණවව තමයි, අ යවපන් දන් න් වතු බමවගම්ද? වතු ්ියතප
ප සුකම් දන් න් වතු බමවගම්ද? තරුණ්න්ට වෘත්තී් පු එණුව
දන් න් වතු බමවගම්ද? ජ්ප් දන් න් වතු බමවගම්ද? ාපදව
ාවවම එවවට බ න දන් න් වතු බමවගම්ද? බෞය ප සුකම්
ඇතිඥ කනන් න් වතු බමවගම්ද? නැ ැ, වතු බමවගම් විසින් කළ යුතු
වගකීම් පවව අද ම ජ්න න ්න් නජ්් විසින් ්ෂුට කනන
කවප්ක වතු බමවගම් පැනණි අකරනවජ්යවවදී කොම්පැල  විකර්ට
කාව කනන ්ක වැරැදියි කි්න ්ක අය ම් වපව ේ බඳ න්
කනන්න කැමැතිඥයි. ්ම ල බව
ම් බම්බන් ්න් අව්ක
අකරෂුධවන්කින් වැඩ කනන්න ඕනෑ. අර් ව .ඒලු ැිය්ට තමයි
්න්දි්ව ේ ්ඳපව කම්කරු ව ප්කවවට ා ේ. අද අය දිනකට
රුය්.ඒ 500 දක්වව ුවුන් මූලික වැටු ේ නඳවව ගන්නවව
කි්න් න්, ්ම අර් ව .ඒ ක්රම් තව දුනටත් පවත්වව ගන ්නවව
කි්න ්ක මිබක් වනත් ද්ක් නො වයි. ්ම ල බව මම වැටුේ
වැඩි කිරී ම් ්.ඒීයම කොයි පැත් තන් අනන් බැලුවත්, වෘත්තී්
බමිතිඥ ්.ඒීයමක් ැිය්ට ගත්තත්, මනුබුබකම පැත් තන් බැලුවත්
්තවම බව වනණ කටයුත්තක්. ්ම ල බව මම රශුන් විබඳව
ගැනීම බඳ ව අපට පොකු ේශපවපන අකරෂුධවන්ක් තිඥ බන්නට
ඕනෑ.
වැටුේ රශුන් පමණක් නො වයි, අද තවත් රශුන බමුදව්ක්
වතුකන
ජ්නතවවට තිඥ බනවව. වි ශේෂ ්න්ම අ යවපන් ව
බම්බන් රශුන තිඥ බනවව. අය ජීවත් වන ර ේශවප අද
ජ්වතයන්තන පවබ.ඒවප අ. පො.බ.චඋබබු පළඑ රතිඥෙප ගැන පවව
වර්ණනව කනන වපවවක, වතුකන
බම න ර ේශවපට
අ. පො.බ.චඋබබු පළඑ දවනන්නවත් පවබපක් නැ ැ.
්වැල  රශුන ගැන අය වනත් වපවවක නැවත කාව
කනන්න අවශයයි. ්ම ල බව මන්ත්රීවරු සි්ලු දනවම කිේවව ව න,
වතුකන් ල  ් ජ්න් කනන සි්ලුම මන්ත්රීවරු ාණ්ඩු පක්ෂ,
විපක්ෂ ේද්කින් තොනව ්ක් කණ්ඩව්මක් ැිය්ට එකනවශි
වපව එ වනු වන් වැඩ කනන්න ඕනෑ් කි්ව ් ජ්නව කනමින්,
ම් රශුන් ්ක්මල න්ම විබඳව ගැනීමට අපට ැකි්වව පැ ේවව
කි්ව රවර්ානව කනනවව. බො ොම බුතුතිඥයි.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)

ුබතුමවට
බො ොම බුතුතිඥයි.
නව ක්රිෂුනන් මන්ත්රීතුමව. ුබතුමවට
තිඥ බනවව.

මීළඟට ගරු මේ.්බු.
විනවඩි 4ක කවප්ක්

[பி.ப. 7.17]

ගරු වී.එස්. රාධක්රිෂ්නන් ාහතා

(மாண்புமிகு வீ.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)
சகளரவ தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கஜள, இன்று
ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுமடய சம்பளப் பிரச்சிமன உக்கிரமான
நிமையிஜை இருப்பமத நாங்கள் அமனவரும் அறியக்கூடியதாக
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පවර්ලි ම්න්තුව

[ගරු මේ.්බු. නව ක්රිෂුනන් ම තව]
இருக்கின்றது. ஜதாட்டத் சதாழிைாழிக்கு ஒரு நாமளக்கு 1,000
ரூபாய் அல்ைது அதற்கு ஜமஜை சம்பளம் சகாடுத்தாலும் நாங்கள்
சந்ஜதாசப்படுஜவாம். ஆனால், 1.000 ரூபாய் சம்பளத்திமனக்
சகாடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிமை இருப்பதாக அமமச்சர் அவர்கள்
சசால்கின்றார். இருந்தாலும், நியாயமான ஒரு சம்பளத்திமன
இந்தத்
ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்களுக்கு
வழங்கஜவண்டும்
என்பதுதான் என்னுமடய கருத்தாகும். 1,000 ரூபாய்க்குப் ஜபாராடி
ஒன்றுஜம இல்ைாமல் ஜபாவமதவிட, ஒரு நியாயமான சம்பளம்
இந்தத் ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுக்கு வாங்கிக் சகாடுத்து
அவர்களுமடய
arrears
இமனயும்
சகாடுப்பதற்கான
நடவடிக்மகமய எடுக்கஜவண்டும் என்பமத நான் அன்பாகத்
சதாிவித்துக் சகாள்கின்ஜறன்.
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வாழுகின்ற
ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்களுக்கு
நியாயமான
சம்பளத்மதப்
சபற்றுக்சகாடுப்பதற்கு
நடவடிக்மக
எடுக்க
ஜவண்டுசமனக் ஜகட்டுக்சகாள்கின்ஜறன். எதிர்த் தரப்பிலிருந்து
கமதத்த சகௌரவ சீ.பி. ரத்நாயக்க, சகௌரவ மஹிந்தானந்த
அலுத்கமஜக ஆகிஜயார் சசான்னதுஜபாை, பிரதி அமமச்சர்
சகௌரவ கருணாரத்ன பரணவிதான அவர்கள் சசான்னதுஜபாை,
ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களின் சம்பள விடயத்திஜை கட்சி
ஜபதமின்றி
எல்ஜைாரும்
ஒன்றிமணந்து
ஜபாராட்டத்மத
முன்சனடுக்க ஜவண்டும். என்னுமடய கருத்தும் அதுவாகும்.
அந்தக் கருத்மத நான் அங்கீகாிக்கின்ஜறன் என்பமத இந்த
ஜநரத்திஜை சசால்லிக்சகாண்டு விமடசபறுகின்ஜறன். நன்றி.

ගරු මූලාසනාරූඪ ාන්ත්රීතුාා

(மாண்புமிகு தமைமமதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. Presiding Member)
உண்மமயிஜை, ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுமடய இந்தச்
சம்பளப் பிரச்சிமனயானது இப்சபாழுது பரந்துபட்ட அளவில்
முன்சனடுக்கப்பட்டு
வருகின்றது.
இன்று
சகாழும்பிஜை
இருக்கின்ற இமளஞர்கள், அஜதஜபாை வடக்கு, கிழக்கிஜை
இருக்கின்ற கல்வியற் கல்லூாிகள், பாடசாமைகள் ஜபான்ற
பல்ஜவறு ஸ்தாபனங்களில் இருக்கின்றவர்கள் இந்தச் சம்பளப்
பிரச்சிமனமய முன்சகாண்டுவந்து
ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்
களுக்காகப்
ஜபாராடி
வருவமத
எங்களால்
அவதானிக்
கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முதல் தடமவயாக வடக்கிஜை
இருக்கின்ற
ஸ்தாபனங்கள்
இந்தப்
ஜபாராட்டத்திற்குத்
தங்களுமடய ஆதரமவக் சகாடுத்திருப்பமதயும் எங்களால்
அவதானிக்கக் கூடியதாக இருக்கின்றது. அந்த வமகயில், இந்தப்
ஜபாராட்டமானது இன்று பை இடங்களிஜை முன்சனடுக்கப்பட்டு
வருகின்றது.
அண்மமயில், ஒரு நபர் தான் சாகும்வமர உண்ணாவிரதம்
இருக்கப்ஜபாவதாகச் சசால்லிக் சகாழும்பு, ஜகாட்மடயிஜை அந்த
உண்ணாவிரதத்மத ஆரம்பித்திருந்தார். அஜதஜபாை, இப்சபாழுது
அக்கமரப்பத்தமனயிஜை ஒரு சதாழிைாளி உண்ணாவிரதத்மத
ஆரம்பித்திருக்கிறார்.
அன்று
ஜபாராளிகள்
சசய்த
உண்ணாவிரதத்மத
இன்று
ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்கள்
சசய்யஜவண்டிய
சூழ்நிமைக்குத்
தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
இந்தப்
பிரச்சிமனமயச்
சற்று
சிந்தித்து,
ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்களுக்சகன்று சசய்யப்படுகின்ற கூட்டு ஒப்பந்தம்
முமறயாகச் சசய்யப்பட்டு, அதன் மூைமாக ஒரு நல்ை முடிமவ
எட்ட ஜவண்டும். அதாவது, 1,000 ரூபாய் என்று நாங்கள்
சசால்ைவில்மை.
நியாயமான
சம்பளத்திமன
வழங்ஜவண்டுசமன்று
ஜகட்கின்ஜறாம்.
ஒரு
நியாயமான
சம்பளத்மத அந்தத் ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுக்குக் சகாடுப்பதன்
மூைமாக அவர்களுமடய பிரச்சிமனக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி மவக்க
முடியும். 2015ஆம் ஆண்டிஜை இந்தச் சம்பளப் பிரச்சிமன
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்ஜபாது 1,000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிக்
சகாடுப்பதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், இன்றும் இந்தத் ஜதாட்டத்
சதாழிைாளர்கள் பல்ஜவறு ஜபாரட்டங்கமளச் சசய்யஜவண்டிய
சூழ்நிமைக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். கூட்டு ஒப்பந்தம்
சசய்கின்ற federation குறித்த ஜபச்சுவார்த்மதக்கு வரவில்மை
என்பமத இன்று காமையில் எங்களால் அறியக்கூடியதாக
இருந்தது. ஆகஜவ, அவர்கமளயும் ஜசர்த்து இந்த ஒப்பந்தத்மதச்
சசய்வதற்கான ஒரு சூழ்நிமைமய உருவாக்க ஜவண்டும்.
இன்று ஜதாட்டத் சதாழிைாளர்களுக்குச் சுகாதாரப் பிரச்சிமன,
கல்விப் பிரச்சிமன, சபாதுப் பிரச்சிமன, வீட்டுப் பிரச்சிமன,
காணிப் பிரச்சிமன எனப் பல்ஜவறு பிரச்சிமனகள் இருக்கின்றன.
அதுமட்டுமல்ை, அவர்கள் இன்னும் பல்ஜவறு சநருக்கடிகளுக்கு
மத்தியில்
வாழ்வமத
எங்களால்
அவதானிக்கக்கூடியதாக
இருக்கின்றது. வீடு கட்டுவதற்குக்கூட அவர்களுக்குத் ஜதாட்டத்
துமரமார் அனுமதி சகாடுப்பதில்மை. அதாவது, அவர்களுமடய
சசாந்தத் ஜதாட்டத்திஜை - மரக்கறித் ஜதாட்டத்திஜை ஒரு வீட்மடக்
கட்டுவதற்கான
அனுமதிமயத்
ஜதாட்டத்துமரமார்
சகாடுப்பதில்மை. இவ்வாறான பிரச்சிமனகளுக்கு மத்தியிஜை

ගරු මන්ත්රීතුමවට බුතුතිඥයි.
මීළඟට, ගරු ද්ව ගම න අමවතයතුමව. ුබතුමවට මිල ත්තු
අටක කවප්ක් තිඥ බනවව.
[අ.භව. 7.20]

ගරු දයා ගාම ාහතා (ථේථරු වෘත්තීය සමිතිඥ සබඳතා
සහ සාාජ සවිබලගැන්වීේ අාාතයතුාා)

(மாண்புமிகு தயா கமஜக - சதாழில், சதாழிற்சங்க உறவுகள்
மற்றும் சமூக வலுவூட்டல் அமமச்சர்)

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Labour, Trade Union
Relations and Social Empowerment)

මූපවබනවරූඪ ගරු මන්ත්රීතුමල , ගරු තිඥපකනවජ්ව මන්ත්රීතුමව
්දිරිපත් කනපු බභවව ක.ඒ තැබී ම් ් ජ්නවව වනු වන් කාව
කනන කොට වි ශේෂ ්න්ම වතු කම්කරුවන් ගැන විනවඩි්ක්
කාව කනන්නට ඕනෑ. ඇත්තටම අ ේ න ට් ාර්ිකක්ට විශවප
දව්කත්ව්ක් වතු කම්කරුවන් විසින් පබව දනවව. අ ේ න ට්
2005දී අපන්න ාදව්ම ාර්ිකක ්න් සි්්ට )8ක් තිඥල්ණව.
නමුත් 2014 අන්තිඥම වන කොට අ ේ න ට් අපන්න ාදව්ම
අ ේ ාර්ිකක ්න් සි්්ට 12ක් දක්වව කඩව ගන වැටුණව.
පසුගි් අවුරුදු විබුබක් තුළ නට පවපන් කනපු නජ්්න් අ ේ න ට්
ාර්ිකක වර් න් බම්බන් ්න් ක්රි්ව
නොකනපු ් ක්
විපවක්ක් ැිය්ට අ ේ අග්දවම් වැඩි කනපව අ ේ න ට්
අපන්න ාදව්ම වැඩි කනන්න අපට බැරි වුණව. අ නක් නටව.ඒ
අපට වඩව ්දිරි්ට ගි්ව. වි ශේෂ ්න්ම අ ේ න ට් ත්
ල ෂුපවදන් ගත් තොත්, අ ේ න ට් මිපට වඩව අඩු මිපකට ප ක
ව ළඳ පොළට ත් ල කුත් කනන්න අ නක් නටව.ඒවපට පුළුවන්
වපව තිඥ බනවව. කොතැනද ම් වැරැේද වු ණ් කි්න ්ක අය
ක.ඒපනව කනන්නට ඕනෑ. වි ශේෂ ්න්ම වතුවප වැඩ කනන ්ක
එ තනම් ප සු ද්ක් නො වයි. මොකද, කඳු ප.ඒපම් තිඥ බනවව.
එ වව නම ශීතප කවප්ට එ ශීතපට ු නොත්තු දන ාකවන්ට
ුවුන් එ වැඩ කනන්න ඕනෑ. අල ක් ර ේශත් ්ක්ක බපන කොට
වතු කම්කරුවන් ්තවම කටුක ජීවිත්ක් තමයි ගත කනන් න්. එ
ල බව ුවුන් වනු වන් වැඩි මුදපක් පබව දන ්ක බව වනණයි. එ
වව නම අය ම් ැම ද්ක්ම කනන්නට ඕනෑ වතු ියකත් ානක්ෂව
කන ගනයි. මම ම න ගෞනවනී් බුතුතිඥ් රකවශ කනන්නට ඕනෑ
ගරු නමේන් දිබවනව්ක ඇමතිඥතුමවට; පපල  දිගම්බනම්
ඇමතිඥතුමවට; වඩි ේ.ඒ සු ර්ෂු ඇමතිඥතුමවට; අ ේ ගරු
නව ක්රිෂුනන් ස්ටපු ඇමතිඥතුමවට; ගරු
තොණ්ඩමන් ස්ටපු
ඇමතිඥතුමවට; අ ේ ගරු මුතු සිවලි්ගම් ස්ටපු ඇමතිඥතුමවට.
මොකද, ම් ැම ක නක්ම මව බමඟ බවකච්ඡව කනපව ම්කට
්ක්මන් විබඳුමක් ්.ඒලුවව. ම් ැම ක නක්ම අ ේ වතු
ාර්ිකක් කඩව ගන වැ ටන් න් නැතිඥ වන්න ම් රශුන්
විබඳන්න තමයි ක්රි්ව කනන් න්. එ ගැන ්තුමන්පවට වි ශේෂ ්න්
මව බුතුතිඥ කනන්නට ඕනෑ. අද ම් නජ්් අග් දවම් වැඩි කනපව
්දිරි්ට ්න වැඩ යළි වළක් බකබු කනපව තිඥ බනවව. ගරු
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මස්න්දවනන්ද අලුත්ගම න මන්ත්රීතුමව කිේවව, පසුගි් නජ්්න්
ුක් ක ම ම්කට වග කි්න්න ඕනෑ; මොකද, ුවුන්ට ගව.ඒ
5,000ක් වත් දන්න බැරි වපව තිඥ බනවව කි්පව. අය ම්
අවුරුදු තුන මවන ඇතුළත විශවප මුදපක් වන් කළව, වතු
කම්කරුවන්ට ගව.ඒ දන්න. අය එ වැඩ යළි වළ පටන් ගන
තිඥ බනවව. ුවුන්ට ජ්ප ප සුකම් පබව දන්න, එ වව නම එ
ර ේශවප ්ියතප ප සුකම් දියුණු කනන්න අය කටයුතු කනපව
තිඥ බනවව. ුවුන් න වැඩකටයුතු
වනු වන් අය
වනම
අමවතයවරු පත් කනපව තිඥ බනවව.
්දිරි දී ම් වනු වන් නජ්් විශවප මුදපක් වි්දම් කනනවව.
ැම ක නකුටම පොඩි ්ඩම් කෑ.ඒපක් ්ක්ක ග්ක් දව දන
වැඩ යළි වළ දැනටමත් අය පටන් අන ගනයි තිඥ බන් න්.
ක බේ වතත්, ම් රශුන් දුනදිග ්න්න දන්න මව
බපව පො නොත්තු වන් න් නැ ැ. ම් රශුන්ට බතිඥ්ක් ඇතුළත
විබඳුමක් පබව දන්න මව අල වවර්් ්න්ම කටයුතු කනනවව.
වි ශේෂ ්න්ම අය ම් බඳ ව වැඩ යළි වළක් ්ොදවන්නට ඕනෑ.
වතු ස්මි්න් ්ක්කත් කාව කනපව, වතු කම්කරුවන්ට රුය්.ඒ
ද බකට වඩව වැඩි ාදව්මක් පබව ගන්න පුළුවන් ාකවන
වැඩ
යළි වළක් අල වවර්් ්න්ම බකබු කනනවව් කි්න පො නොන්දුව
වි ශේෂ ්න්ම මව ම් අවබුාව ේදී පබව දනවව. අ ේ නජ්්ට
ඕනෑම රශුන්ක් ්දිරිපත් ක ළොත්, අය ්ම රශුන් ගැන
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රි්වකවනව කරුණු විමබව බපව, ැ ම ම ්ක්ක කාව කනපව,
ැ ම ම දිනන විකර්ට රශුන් විබඳන්න තමයි කටයුතු
කනන් න්.
අ ේ බපව පො නොත්තුව තිඥ බන් න් ්දිරි දී අපන්න
ාදව්ම ඩොපර් බිලි්න )0ක් වනකම් වැඩි කනන්නයි. 2025
වන කොට අය ම් ්පක්ක්ට ්නවව. අය ගි් අවුරුේ ේ
ඩොපර් බිලි්න 17ක් අපන්න ාදව්ම විකර්ට පබව ගන
තිඥ බනවව. අපන්න ක් ෂේත්ර
සි්්ට )9ක වර් න්ක් පබව
ගන්නට අපට පුළුවන් වුණව. ම් ාකවන්ට තවත් වයවපෘතිඥ රැබක්
්කතු කනමින්, අලුත් ව ළඳ පොළව.ඒ බෝව ගල මින්, වතු
කම්කරුවන්ට වැඩි ාදව්මක් පබව දමින්, වතු ස්මි්න්ටත් උදේ
කනමින් අ ේ නජ්් ්දිරි දී කටයුතු කනනවව් කි්ව මව
පො නොන්දු වනවව.

ප්රා්නය විාසන ලදින් සභා සේාත විය.

வினா விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்சகாள்ளப்பட்டது.
Question put, and agreed to.

පාර්ලිමේන්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.27ට 2019 ජනවාරි 09
වන බදාදා අ. භා. 1.00 වන මතක් ථල් ගිමේය.

அதன்படி பி. ப. 7.27 மணிக்கு பாராளுமன்றம், 2019 சனவாி 09,
புதன்கிழமம பி. ப. 1.00 மணிவமர ஒத்திமவக்கப்பட்டது.
Parliament adjourned accordingly at 7.27 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 09th January, 2018.

සැ.යු.
මම වවර්තව ේ අවබවන මුද්රණ් බඳ ව බුවකී් ල වැනදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්ත්රීන් මින් යටපතක් ගන ල වැනදි කළ යුතු
ාකවන් ්ස් පැ ැදිලිව පකුණු කොට, යටපත පැබී දබතිඥ්ක් නෝක්මවව හැන්සාඩ් බ්බුකවනක වත පැ බන බේ ්වි් යුතු්.

குறிப்பு
உறுப்பினர் இறுதிப் பதிப்பிற் சசய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமளத் தமது பிரதியில் சதளிவாகக் குறித்து அதமனப் பிமழ
திருத்தப்படாத பிரதி கிமடத்த இரு வாரங்களுள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியருக்கு அனுப்புதல் ஜவண்டும்.
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