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මලනාද , ඉ දයනාද චා ස් (ව
)
ශා ත, සන ( තලම)
ෙන ස , ෙහේවා ගජම ප
ෙ
ංස් කුමා (ෙප ෙළ න ව)
ෙන හරාද ංග , .(ව
)

ප
ප රණ, අකලංක
ක උ ත ෙද ව (මාතර)
ප රණ, රෙ ෂ් (ගා ල)
පල , . ( වරඑ ය)
පස්කුව , අ ප
(ක තර)
ය ස්ස, ම ( වරඑ ය)
ස්, ගා
ල ෂ්ම (ජා ක ලැ ස් ව)
ෂ්පකුමාර, අ.ප. ජග (ෙම ණරාගල)
ෙපෙ රා, කසෙද ෙ
සංජය (කෑග ල)
ෙපෙ රා, කැටෙග ඩ ගමෙ ජය ත (ජා ක ලැ ස් ව)

ෙපෙ රා, ෙබ යාබ ෙ
ය ජ අ ස්ල
ලා (බ ල)
ෙපෙ රා, නානාය කාර ව ණකුල පටබැ ෙ
ෙර ෂ අ
සම කුමාර, උ ෙග ඩ ප ංහෙ (ෙක ළඹ)
නා , අ
ක ( තලම)
නා , ක චක ෙ න
ව ව (ග පහ)
නා , ෙජ ස්ට
(කු ණෑගල)
නා , නාලක
හ
(ජා ක ලැ ස් ව)
නා
ෙ මහ ය, ප ප වා ද
(ග පහ)
ශා
මහ ය, තා (ර න ර)
ෙ ේමජය
, අ ෙ ෙද
(ෙක ළඹ)
ෙ ේමදාස, ස
(ෙක ළඹ)
ෙ ේමර න, උ ක (අ රාධ ර)
ෙප න බල , ගෙ
රකුමා ගාංෙ ස (යාපනය)

ය ත(

තලම)

බ
බ ඩාර, රාජප ෂ වාසල ෙත නෙක
බ ඩාර, වස ත යාපා (මහ වර)
බ ඩාර, ශා ත (කු ණෑගල)
බ
,අ
ෂා (ව
)
බාල ය, තාරක (කෑග ල)
ෙ ෙග ඩ, ත (ෙම ණරාගල)

ය ෙසේලාෙ රං

ම
ම ම බ ඩාර, ර නායක ය ෙසේලාෙ (ජා ක ලැ ස් ව)
මං ල, එ .එ . ද (කෑග ල)
මාකා , ඉ යාස් බා
(ජා ක ලැ ස් ව)
මායා න,
තක අම ( තලම)
ම කා , එස්.එ . (ෙක ළඹ)
මස්තා , කාද කාද (ව
)
මහ ෆ්, ඉ රා ( කුණාමලය)
ස
, ෙම ෙහ ම (ජා ක ලැ ස් ව)
ෂාරෆ්, ස
නා
ෙම හම ( ගාම ල)

(ජා ක ලැ ස් ව)
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ය
යාපා, අ ර යද ශන (කු ණෑගල)

ර
ර නෙසේකර, බස්නායක යසර නලාෙ
ණපාල (කු ණෑගල)
ර නායක, ආ .එ . . . ( වරඑ ය)
ර නායක, කුමාර (ෙම ණරාගල)
ර ව ෙ , ෙල හා (මහ වර)
රණ ංග, ස න (ග පහ)
රණවක, අ ෙ පාඨ ච ක (ෙක ළඹ)
රණවක,
ණ (මාතර)
රණ ර, ල වැලෙ
ස න (ග පහ)
රණ ංහ ආර ෙ , ෙර ෂා අ
ධ ( ෙප ෙළ න ව)
ර වැ ල, ෙකෙහ ය (මහ වර)
ර ,අ
අ ස ෙම හම ( තලම)
ර මා , ෙම ෙහ ම
(ෙක ළඹ)
රාඝව , ෙ
(ජා ක ලැ ස් ව)
රාජක ණා, හ ෂණ
(ග පහ)
රාජප ෂ, අ
(හ බ ෙත ට)
රාජප ෂ, ණ ලක (මහ වර)
රාජප ෂ, චම
(හ බ ෙත ට)
රාජප ෂ, නාම (හ බ ෙත ට)
රාජප ෂ, ම
ද (කු ණෑගල)
රාජප ෂ, රාජප ෂ ප ර නැහැලාෙ උ
මෙහේ
(ග පහ)
රාපප ෂ, රාජ ම
ලාෙ
ල ( ගාම ල)
රාජප ෂ, ජයදාස (ෙක ළඹ)
රාජප ෂ, ශ
(ෙම ණරාගල)
රාජ
ර , රාසමා
ක සාණ
යා රා
(මඩකළ ව)
රාධා ෂ්ණ , ෙ සා ( වරඑ ය)
රාමනාද , අ ගජ (යාපනය)
රාමනායක, අ.අ. රංජ
ෙය
ෙවස්ට (ග පහ)
රාෙ ෂ්වර , ම දපා
( වරඑ ය)

ල
ලා සා, ඇ ට
ම (ග පහ)
යනෙ , උඩගම යනෙ ව ණ ය ත (ර න ර)
ෙල කුෙ , ගා
කුලවංශ (ෙක ළඹ)

ව
ව කු ර, ජානක (ර න රය)
ව
ආර මහ ය, ප ා ෙ (ර න රය)
වෙ ෙබ ඩ, ගා
(ර න ර)
මනායක, ර (ක තර)
මර න, ඉරා (ජා ක ලැ ස් ව)
ම ංහ මහ ය, රා කා (කෑග ල)
ෙ
, ෙල කුගස්ෙත ට තාරණෙ ච
ද (බ ල)
ෙ ංහ, ෙහේර
ය ෙසේලාෙ ධ මෙසේන (ෙම ණරාගල)
ෙ
දර, ෙ
දර ය ෙසේලාෙ ෙර හණ බංඩාර (අ රාධ ර)
ෙ ෙසේකර, කංචන (මාතර)
ෙ ෂ්වර , කනකසබාප
ෂ්ව ංග (යාපනය)
තාන, එ .ඩ
. . සහ
(ග පහ)
තානෙ , අංකු ර ආර ෙ ෙහේෂා
ජය (ර න රය)
තානෙ , ම ර (ෙක ළඹ)
තාරණ, ස්ස (ජා ක ලැ ස් ව)
දානගමෙ , අ
ෙ
ක (බ ල)
යාෙ
ර , සතා ව (මඩකළ ව)
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ර ෙක , ච ම (ගා ල)
රවංශ, ම (ෙක ළඹ)
ර ංහ, ගමෙ හ ෙත ව ර මන (මාතර)
ර ංහ, . ( ගාම ල)
ර ංහ, ජය ත (ජා ක ලැ ස් ව)
රෙසේකර, සර (ෙක ළඹ)
ෙවදආර ,
(හ බ ෙත ට)
ෙව ගම, කුමාර (ක තර)

ස
සමර ංහ, ම
ද ධදාස (ක තර)
ස බ ද , රාජවෙර දය ( කුණාමලය)
ස , ෙම ෙහ ම උව ස් ෙම ෙහ ම අ (ජා ක ලැ ස් ව)
තා ත , ත ම ංග (යාපනය)
යඹලා ය, රං
(කෑග ල)
ෙසේන, ෛම පාල (ෙප ෙළ න ව)
ම
ර , ම යාපරණ ආ හ (යාපනය)
, උ කු රෙ (කු ණෑගල)
ෙ ෂ්, ව ෙ
(බ ල)
ෙසෙන ර න, ෙජ
(ර න රය)
ෙසේනාර න, රා ත (ක තර)
ෙසේම ංහ, අසංක ෙශහා (අ රාධ රය)

ශ
තර , වඥාන (යාපනය)

හ
හ ,අ
ර ෆ් බ
(මහ වර)
හ ස්, හ
ෙම හම ෙම හම ( ගාම ල)
හ , ක
(කෑග ල)
හා , අ
හ
ෙම හම (මහ වර)
ෙහේර , ෙහේර
ය ෙසේලාෙ
ත (ග පහ)
ෙහේර , කනක (කෑග ල)
ෙහේර , . . (කු ණෑගල)
ෙහේර , එ .එ . සම ය (කු ණෑගල)
ෙහේර , ෙහේර

ය ෙසේලාෙ ච ත (ජා ක ලැ ස් ව)

ෙහේර , ජයර න (කු ණෑගල)

ෆ
ෆ සා , ෙම හම කා
ෙම හම ( ගාම
ෙෆ ෙසේකා, සර (ග පහ)

ල)
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ලංකා ජාතා
අ ග

ක සමාජවා ජනරජය

ජනා ප
ෙග ඨාභය රාජප ෂ මහතා
අමාත්ය ම

ඩලය

අ ාමාත්ය, ද අමාත්ය,
ධ ශාසන අමාත්ය, ආග ක හා සංස්කෘ ක කට
අමාත්ය - ග ම
ද රාජප ෂ මහතා

අමාත්ය සහ නාග ක සංව ධනය හා

වා මා ග අමාත්ය - ග චම රාජප ෂ මහතා
ක ක අමාත්ය - ග
ම
පාල ද
වා මහතා
ෙ ශ අමාත්ය සහ පා ෙ
ෙ සභානායක මා - ග
ෙ ෂ් ණව ධන මහතා
මහාමා ග අමාත්ය සහ ආ
පා ශ්වෙ
ධාන සං ධායක මා - ග ෙජ ස්ට
නා
මහතා
අධ්යාපන අමාත්ය - ග (මහාචා ය) .එ . ස් මහතා
ෙස ඛ්ය අමාත්ය - ග ප ා ෙ ව
ආර මහ ය
වර අමාත්ය - ග ඩ ලස් ෙ වාන දා මහතා
වාහන අමාත්ය - ග ගා
ෙල කුෙ මහතා
ෙවෙළඳ අමාත්ය - ග (ආචා ය) බ ල ණව ධන මහතා
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නා
ෙමෙන ය, එ . . .එ . යද ශ ෙමෙන ය, එ . .ම කා තා මහ ය.
ෙජ්යෂ්ඨ කාරක සභා වා තාක ෙව - . .ෙ .එ .

මහ

ය, ෙ .ඒ. . සම

කා මහ

ය.

කාරක සභා වා තාක ෙව - ආ . එ . ද කා
ව ධන මහ ය, එස්. ෂ්සා
ෙමෙන ය, ෙ .ෙ .අ .
මහ ය, එ .ඒ.ෙ .එස්. සං ව මහ ය, ආ . . . කුමා ෙමෙන ය, . .ආ . . කුමා ෙමෙන ය, එ . . වඩන
මහ ය, . එස්. ෙහේවා තාන මහ ය, එස්.එ .කලවාන ෙමෙන ය.
ෙජ්යෂ්ඨ
ගත
ෙ
එ . . .එ . . නා
ප ගත

ෙ අ

ලධා
- එ .එ .එ . නසා මහතා, එස්.ඒ. . මෙන
මහ ය, ඒ.එ . .එ . අ කා මහතා

ෂක - ෙ .එස්. ර

ෙමෙන ය, ෙ . ෙන ෂා

මහතා,

ය මහතා

ද

හා සැප

ෙදපා තෙ

ව

අධ්ය ෂ ( ද ) ද

සැප

හා
කා යාංශය - ෙ .ඒ. අ . ෙසේනාර න මහ
( ධාන ලධා ); අ .ෙ . සමරෙසේකර මහ ය ( ෙය
කුමාර මහතා, ආ .එ .එස්. සම කා මහ ය, එස්. එ
මහ ය (සහකාර ධාන ලධා ); එ . .එ . ෙම
ඊ.එ .ජය ර ෙමෙන ය (පා ෙ
ලධා )

ය (සහකාර අධ්ය ෂ - ප පාලන); . . .ෙ . ණ ංහ මහතා,
ජ්ය ධාන ලධා ), . .එස්. ප ංහ මහ ය, එ .ඒ.ෙ . . .
.
ම මහතා, ඩ .ෙ . .එස්. කුමාර මහතා, . . ද ෙක ස්තා
ෙග ඩ මහ ය, ඩ .ඩ .එස්.ආ .එ .එ . සමරනායක ෙමෙන ය,

හා ෙසේවා කා යාංශය - අ
ෙහේවාවස මහතා, (සහකාර අධ්ය ෂ - ප පාලන); එ .එ . .එ .ෙ . ෙහේර මහ ය
( ධාන ලධා ); එ . .ආ . ප ම
මහතා ( ෙය ජ්ය ධාන ලධා ); ෙ .ඒ. . ජය ංහ මහ ය, ඒ. .ෙ .ෙ . .
ලකර න ෙමෙන ය (සහකාර
ධාන
ලධා ); එ .ඊ.ෙ .ෙ . නා
මහ ය, එ .ඒ.රණ ර මහ ය,
.ආ ඒ.එ . .ෙස ව
මහ ය, . . බාල ය මහතා (පා ෙ
ලධා )

xvii

ආහාරපාන
කා යාංශය ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා ලධා - ෙ . . ක ල මහතා
භාර ගැ ෙ
ලධා සර ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා භාරක (කා ක ) ල ගැ ෙ
ලධා - ඒ.ඊ.එස්. .ෙපෙ රා මහතා
ගබඩා භාරක - .එ .එ . . ධනපාල මහතා

ස බ

කරණ ඉං ෙ

ස බ
කරණ ඉං ෙ
- .එ . .අ කා මහතා
ෙය ජ්ය ස බ
කරණ ඉං ෙ
ධාන ප ෂක (
) - . එස්. බාල ය මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ධාන ප ෂක (
) - ඩ . .ඩ . එ . . . . රෙක
ප ෂක (
)ෙජ්යෂ්ඨ ප ෂක (
) - එස්. එස්. ඇ
ගල මහතා
සහකාර ධාන ලධා - ඒ.එ .ඒ. . අමර ංහ මහ ය
ෙජ්යෂ්ඨ කා ක ලධා (
) - ඩ .ආ .ඒ. ද මැ මහතා, .ඩ
.ඒ.එස්. ල
කුමාර මහතා
කා ක ලධා (
) - එ . . ජයෙක මහ ය

ෙදපා ත

ව

මහතා

.ඒ. .ෙ . දයාර න මහතා, .ආ . ක ණා ලක මහතා ,

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපා තෙ

ව

අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා) ධායක පෙ - ෙ . .එස්. පැෙ
යස් මහතා
ධායක ගෘහ පාලක - . .අ . ෂාර මහතා
ආහාරපාන කළමනාක ෙය ජ්ය ආහාරපාන කළමනාක - ෙ .එ .එ . න
ෙර
මහතා
සහකාර ධායක පෙ - ඩ . .ෙ . . ම ංහ මහතා
සහකාර ගෘහපාලක - එ . . ෙපෙ රා මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ආපනශාලා කළමනාක - ඩ
.එ .ආ . ෙ
ංහ මහතා
ආපනශාලා කළමනාක ෙව - ඩ .එස්.එස්. ෙපෙ රා මහතා, ෙ .ඒ.එ .එස්. ෙපෙ රා මහතා, ෙ .ඒ. .ඒ. ෙ
මහතා,
ෙ .ඒ.ඒ. ජය ත මහතා, එ . .ෙපෙ රා මහතා.
උද්යාන අ ෂක - ආ .එ .ෙ . රාජප ෂ මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ගෘහපාලක අ ෂකව : එ . .ඊ.එ .එ . ක ණාර න මහතා, ෙ .එ . බස්නායක මහතා.
ගෘහපාලන අ ෂකව - එස්. . ර න මහතා, ෙ .එ . යසපාල මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ආහාරපාන අ ෂක - එ . . ජයව ධන මහතා
ආහාරපාන අ ෂකව - ෙ . .එ .එස්. නා
මහතා, එ . .එ . ච
මහතා, එස්. . ෙ
කා මහ ය, එ .ෙ .එ .
ද
ද මහතා, එ . . . ජය
මහතා, .එස්.එ .
කුමාරණ මහතා, ෙ .එස්. මන ර මහතා, ෙ . .එස්. ව රපා
මහතා, එස්.ඒ.එ . ෙසේනා ර මහතා, .එ . . ෙපෙ රා මහතා.
තැ ෙග සැප
අ ෂක - .ඒ. ෙ ංහ මහතා
අංශ භාර පෙ
- ෙ .ඩ . . ස්සංක මහතා, එ .ෙ . .එස්. ගජනායක මහතා, .එ .එ .එ . .උලපෙ මහතා, .ආ .
ෙ ංහ මහතා.
ෙජ්යෂ්ඨ ධාන පෙ - ෙ . . . ණර න මහතා
ධාන පෙ
- ෙ .එ .ආ . ෙ ම
ේ ලා මහතා, ෙ . . ය
මහතා , .එ .ඒ.ඒ. කුමාර
මහතා, එ . ෙ
මහතා,
. .ආ . ෙහේවාමාන මහතා.
ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පා ෙ
ලධා : එ .එ . ධ මෙසේන මහතා

xviii

ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපා තෙ
අධ්යක්ෂ (ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා) - ෙ .ආ . ගජ රආර

ව

ෙ මහතා

සභාෙ ඛන කා යාංශය - එ .ඊ. ජනකා ත
වා මහතා, එ .ෙ . ෙපෙ රා මහතා (සහකාර අධ්ය ෂව එ .ආ .ඩ
. අබයව දන ෙමෙන ය, .එ . කුමාර ංහ මහතා ( ධාන ලධා ); ෙ .ආ . ෙහේර මහතා
ධාන ලධා ); . . .එස්. දානප රණ මහ ය, ආ .ඒ.ආ .එ රණවක මහතා, ඒ. .එෆ්. ෂ්ර මහ
ධාන ලධා ); එ . ෙ
කාශ් මහතා, එ .ඊ. . වා මහ ය, . . .එ .උ ෙග ඩ මහතා, එ .එ
මහ ය, ෙ . . .එ . ෂා ත මහතා, (පා ෙ
ලධා )
පන

ප පාලන);
( ෙය ජ්ය
ය (සහකාර
.ෙහ ෙ

ෙක ප කා යාංශය - . ත චනරා ෙමෙන ය (සහකාර අධ්ය ෂ - ප පාලන); ඊ. .ෙ . ම ංහ මහතා, ( ධාන
ලධා ); ෙ . න
මහතා, එස්.ඒ.එ . ෂ
මහතා, ඩ
.එ .එස්. . ද අ ස් මහ ය, ආ .ඒ. .එ . ෙය ව
මහ ය (සහකාර ධාන ලධා ) ; ෙ .ෙ .එ . .ස ර මහතා (පා ෙ
ලධා )

කාරක සභා කා යාංශය - .අ . සානායක මහ ය (සහකාර අධ්ය ෂ - ප පාලන); එ .එ . ෙ වැ වල මහතා ( ධාන
ලධා ); එස්. ගමෙ මහ ය, ( ෙය ජ්ය ධාන ලධා ); ආ .ඒ.එ . . අ ස් මහ ය, ආ . . ජය ලක මහතා,
ඩ .එ .එ .එ . ර ංහ මහ ය (සහකාර ධාන
ලධා ); ඊ.ඒ.එ .එ .එ
ංහ මහ ය, එ . .එ . .ෙපෙ රා
මහතා, එ .එ . නා
ෙ මහ ය (පා ෙ
ලධා )
රජෙ

බඳ හා ෙප ව්යාපාර
බඳ කාරක සභා කා යාංශය
මහ ය (සහකාර අධ්ය ෂව - ප පාලන); එ .එ .එ . ම
ඒ.එස් ද
වා මහතා, එ .ෙ .එස්. . අ ස් මහ ය, .ෙ
ෙ . .ෙ . ස් මහ ය (සහකාර ධාන ලධා ); ෙ .එ .
ෙ .එ .එස්. මා මහ ය, .ෙ . . ලකර න ෙමෙන ය, ආ

- එ .එස්.
මර න මහ ය, ඒ. . .
ය ෙප ම
මහතා ( ධාන ලධා ); .ආ .එස්. නා
මහතා,
.අෙ ංහ මහ ය ( ෙය ජ්ය ධාන ලධා );
.ෙ .ජයව ධන මහතා, .එ .එස්. භා
මහ ය,
. . කුල ලක මහ ය, (පා ෙ
ලධා )

මහජන ෙප ස
බඳ කාරක සභා කා යාංශය - එස්. . කු ග මන මහතා (සහකාර අධ්ය ෂ-ප පාලන); .එ . ල ංහල
මහ ය ( ධාන ලධා ); ඩ .ඩ .එ .එස්. . නා
මහතා, එ .ආ .
වා මහතා, එස්. ඩ . .ආ . ද
වා මහ ය
( ෙය ජ්ය ධාන
ලධා );
.ආ . . ගමෙ මහ ය (සහකාර ධාන
ලධා ); .එස්.රං කා මහ ය,
.එ .එ .එස්.ග ල මහ ය (පා ෙ
ලධා )
අමාත්යාංශ ය උපෙ ශක කාරක සභා කා යාංශය- ඊ.ඒ. . . බ ල මහතා (සහකාර අධ්ය ෂ-ප පාලන); ඒ.ඒ.එස්. .ෙපෙ රා
මහතා ( ධාන ලධා ); .එ . බ ංහ මහ ය ( ෙය ජ්ය ධාන ලධා ); . .එ . නා
මහතා ආ .එ . .ෙ .
යද ශ ෙමෙන ය (සහකාර ධාන ලධා )
ස්තකාලයා ප ෙය ජ්ය ස්තකාලයා ප ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ස්තකාලයා ප - එස්.එ . යා

අහම මහතා

සහකාර ස්තකාලයා ප - ෙ . .එස්. ෙ නායක ෙමෙන ය, . ර නායක මහතා
ක ෂ්ඨ සහකාර ස්තකාලයා ප 1 ෙ ේ ය - එ .එස්. ර නායක මහ
ක ෂ්ඨ සහකාර ස්තකාලයා ප
ධාන ප ෙ ෂණ
ෙජ්යෂ්ඨ ප ෙ ෂණ

ෙ

ෙය ජ්ය ධාන පා

ලධා - . කුමානායක මහතා
ලධා

-එ .අ ව

කථා ප ව තක - ඩ
ෙ

මහතා, .ආ .අෙ ෂා ෙග ඩගම මහ

.එ . . බ

ලක මහ

ය
ය, එ . .ඒ.එස්. අෙ ෙක

මහ

ය,

ඩාර මහතා

කථා ප ව තකෙය - අ .එ . අ

ෙජ්යෂ්ඨ පා ෙ
කථා ප ව
මහතා, .ෙ . ක ණාර න
එ . . .ෙ . සංගා මහ
.ශා තකුමා මහතා, එස්.
පා

.ඒ. ණර න මහතා

- එ .ඒ.එස්.එස්. ෙපෙ රා මහතා, එස්. ජයර න මහතා

ප ෙ ෂණ ලධා - .එ . . එර ද මහ ය, ආ .එ .එ . ෙ
ෙ .එස්. අ ෙග ඩ ආර මහ ය, . ර දාස් මහතා
ධාන පා

ය,ඩ

ජ බා මහතා, ෙ .ඒ.එස්. . ෙපෙ රා මහතා.

තකෙය - අ . .එ . ර න
මහ ය, ෙ . .ආ . ප ම මහතා, ඒ. සරවනබවාන ද
මහතා, ඒ. . ෙම හම
මහතා, එස්.ආ .එ . සා මහතා, .එෆ්. . ෙ ෂ්වර මහතා,
ය, එ . .එස්.
ෙද ය මහ ය, . .එස්. ෙ ංහ මහතා; .එ . .එ . කුමාර
මහතා,
රෙ ෂ්කුමා මහතා, ආ . වස
ෙපෙ රා මහ ය, එ . අ කුමා මහතා.

ෙ
කථා ප ව තකෙය - . . .එ . ධ මෙ මහතා,
. ෙජයච
මහතා, එ .එ .එ . රා ස් මහතා, ඊ.ඒ.
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එ .එ .එස්.එ . ඒකනායක මහතා, ඒ.එ .ඒ. .
මහ ය, එ .ඉෙස .එ . අස්කා මහතා,
ඒ.ආ .
කුමා මහ ය, එ .අ .එ .ෆා මහතා, එ .ෙ .
මෙ මහතා, .එ .ඒ. ෙසේ මහතා.
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ෙත ර

ප ධ හා කළමනාකරණ ෙදපා තෙ

ව

අධ්යක්ෂ (ෙත ර
ප ධ හා කළමනාකරණ) - එ .එ . . ෙපෙ රා මහතා
ප ධ ඉං ෙ
- එ . . . නවග ව මහතා
ප ධ
ශ්ෙ ෂක - .ෙ .
ෙල රආර මහතා
ස
ෙ දන / ආර ෂක ඉං ෙ
- . එ . ල මහ මහතා
ප ධ සැල ක ප ධ පාලක - ඒ.එස්. .එ .
මර න මහතා
ෙව අඩ ජාල පාලක - එ . .එ .එස්. ක ණා ලක මහතා
ද ත පදන පාලක - එ .එ . . . ෙ ේමච
මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ප ගණක වැඩසටහ ස පාදක - . ප
ත මහතා
ප ගණක වැඩසටහ ස පාදක - .එ .එ . ච මා ෙමෙන ය
ෙජ්යෂ්ඨ ෙව සංස්කාරක ( ංහල /ඉං ) - .එ . ගනෙ මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ෙව සංස්කාරක (ඉං / ෙදමළ) - එ .එ .එ . ෆා මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ප ගණක වැඩසටහ ස පාදක - .එ .අ . . කුෙ මහ ය
ෙජ්යෂ්ඨ සහාය ක
ස බ
කාරක - .එ .එ . ෙසේරා මහ ය
පා ෙ
ලධා - ඩ . .ආ . මර න මහතා.
ෙජ්යෂ්ඨ ප ගණක යාක ෙව - . ෙජහ යා මහ ය, ෙ .එස්. ෙක ළඹෙ මහතා, ෙ . .එස්. ෙස ව
මහ
ඩ
.එ . . . ය ංග මහතා, එ . . . . ෙ ම
ේ
මහතා, ෙ . . .එස්. ෙර මව ධන මහතා, ඩ
. .ඒ. ජය
මහ ය, එ . . ආ
අ මහතා, ඒ.ආ .එ . කාස් අ මහතා, ඒ.එ . ෆ
අ
මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ ප ගණක තා ෂණෙ - .එ . . ෙපෙ රා මහතා, එ .එස්. සත්ය
මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ තා ෂණ සහකාර - .ආ .එස්. ෙ . ෙස මර න මහතා, ඩ
.එස්. රංග මහතා

ස

ෙ දන ෙදපා තෙ

ව

මහජන ෙසේවා ලධා
- ව .එ .ආ . ටා මහ ය
මාධ්ය ලධා ( ශ්චල සහ
ෙය ඡායා ප) - . .එ .
ද මහතා
මහජන ෙසේවා කා යාල ස බ
කාරක - .ෙ .ෙර
මහතා ( ංහල), එස්. ෙජය කාශ් මහතා (ෙදමළ)
මාධ්ය කා යාල ස බ
කාරක - එස්.ඒ.එස්.ෙ . වා මහතා ( ංහල)

ය,

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)
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தலாவ

பாரா

மன்றம்

கூட்டத்ெதாடர்
2020
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பாரா

மன்ற உ ப்பினர்கள்

[2020, ஓகஸ்ட் 05 ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்]

அ
அேசாக்க, பிாியந்த ஆர்.டீ. ( த்தளம்)
அைடக்கலநாதன், அ. (வன்னி)
அத்தநாயக, அத்தநாயக்க தியன்ேசலாேக குடாபண்டா திஸ்ஸ (ேதசியப் பட் யல்)
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா (இரத்தின ாி)
அதாஉல்லா, அஹமட் ெலப்ைப மாிக்கார் (திகாம ல்ல)
அ ேகாரல, அ ேகாராலலாேக ெபலவத்ேத கவில வன் (தி ேகாணமைல)
அ ேகாரல, அமரகீர்த்தி (ெபாலன ைவ)
அ ேகாரலேக, காாியவசம் சமிந்த சம்பத் (கா )
அ
த்த, ேஹரத் ஹிட் ஹாமி அப் ஹாமிலாேக ெதான் இந்திக (கம்பஹா)
அப் ஹாமி, மாக்காவிட்ட ஆரச்சிேக ெதான் ெஹக்ரர் ைஹஜினஸ் ( த்தளம்)
அேபகுணவர்தன, பஹலேக ேராஹித்த பியதிஸ்ஸ (க த் ைற)
அேபசிங்க, அேசாக் (கு நாகல்)
அேபவர்தன, மஹிந்த யாப்பா (மாத்தைற)
அமரசூாிய, ெசல்வி ஹாினி (ேதசியப் பட் யல்)
அமரேசன, இந் னில் ஷார கிரான பத்திெரன்ெனெஹலாேக (கு நாகல்)
அமர ர, மஹிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட)
அ
கம, தி ம் சுராஜ் பண்டார (கண் )
அரசன், தவராஜா கைல (ேதசியப் பட் யல்)
அரம்ேபெபால, தி மதி விஜயபால ஸ்ரீ நாராயண வாசல பண்டாரநாயக ெமாெஹாட்டாலலாேக சீதா குமாாி (ேதசியப்
பட் யல்)
அலகியவன்ன, லசந்த, அ. (கம்பஹா)
அலவத் வல, ேஜ.சீ. (கு நாகல்)
அலஸ், ரான் (ேதசியப் பட் யல்)
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த (கண் )
அழஹப்ெப ம, டலஸ் (மாத்தைற)
அஸ்மி, ெமாஹமட் பளீல் மர்ஜான் (ேதசியப் பட் யல்)

இ
இராமநாதன், அங்கஜன் (யாழ்ப்பாணம்)
இஸ்ஹாக், அப் ல் ரஹுமான் (அ ராத ரம்)

உ
உதயகுமார், மயில்வாகனம் ( வெர யா)

எ
எதிாிமான்ன, ஆரச்சிேக சஞ்சீவ (க
எல்லாவல, அகில (இரத்தின ாி)
எல்லாவல, ல த் (க த் ைற)

த் ைற)

க
கேணஷன், எம். (ெகா ம் )
கப்ரால், அஜித் நிவாட் (ேதசியப் பட் யல்)
கம்மன்பில, உதய பிரபாத் (ெகா ம் )
கமேக, தி மதி டயனா (ேதசியப் பட் யல்)
கமலத், சிறிபால, (ெபாலன ைவ)
க ணாகரம், ேகாவிந்தன் (மட்டக்களப் )
க ணாதிலக, கயந்த (கா )
கலப்பத்தி, உ ல் சஞ்சீவ (அம்பாந்ேதாட்ைட)
கவிரத்ன, தி மதி ஜம் கஹபிட் ேயெகதர ேராஹினி குமாாி விேஜரத்ன (மாத்தைள)
கேஜந்திரன், ெசல்வராசா (ேதசியப் பட் யல்)
காாியவசம், ஹ தந்திாி கமேக சாகர (ேதசியப் பட் யல்)
கிாிஎல்ல, ல
மன் பண்டார (கண் )
கிாிந்திெகாட, உதயன சாமிந்த (கண் )
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குணதிலக்க, உதயகாந்த (ேககாைல)
குணவர்தன, தி மதி ேகாகிலா ஹர்ஷணீ (கம்பஹா)
குணவர்தன, திேனஷ் சந்திர பசிங்க (ெகா ம் )
குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் )
குணவர்தன, யதாமிணீ நேராதம பசிங்க (ேதசியப் பட் யல்)
குமார், அ. அரவிந்த் (ப ைள)
குமார், ேவ (கண் )
குமார, ஜகத் (ெகா ம் )
குமாரசிங்ஹ, தி மதி கீதா சமன்மலீ (கா )
குமாரசிறி, ேக.பீ.எல். (அ ராத ரம்)
குமார ங்க, ெகவிந் (ேதசியப் பட் யல்)
ெகாடேஹவா, நாலக (கம்பஹா)
ெகா
வக்கு, க ணாதாஸ (மாத்தைற)
ேகாட்ேடெகாட, என். நாலக்க பண்டார (மாத்தைள)

ச
சந்திரகாந்தன், சிவேநச ைற (மட்டக்களப் )
சந்திரேசன, எஸ்.எம்.(அ ராத ரம்)
சப்ாி, ெமாெஹாமட் உைவஸ் ெமாெஹாமட் அ (ேதசியப் பட் யல்)
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம் (தி ேகாணமைல)
சமரசிங்க, மஹிந்த த்ததாஸ (க த் ைற)
சித்தார்த்தன், த ம ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்)
சியம்பலாப்பிட் ய, ரஞ்ஜித் (ேககாைல)
சிறிேசன, ைமத்திாிபால (ெபாலன ைவ)
சிறீதரன், சிவஞானம் (யாழ்ப்பாணம்)
சுமந்திரன், மதியாபரணம் ஆபிரகாம் (யாழ்ப்பாணம்)
சுமித், உ கும் ரேக (கு நாகல்)
சுேரஷ், வ ேவ (ப ைள)
ெசெனவிரத்ன, ேஜான் (இரத்தின ாி)
ேசமசிங்க, அசங்க ெஷஹான் (அ ராத ரம்)
ேசனாரத்ன, ராஜித (க த் ைற)

த
த சில்வா, அகம்ெபா ெமாஹான் பிாியதர்ஷன (கா )
த சில்வா, எச்.எம். பியல் நிஷாந்த (க த் ைற)
த சில்வா, கினிேக மேஹந்திர ஹர்ஷ (ெகா ம் )
த சில்வா, சான் விஜயலால் (கா )
த சில்வா, நிமல் சிறிபால (ப ைள)
தசநாயக்க, ெதான் ஆத்தர் சாமர சம்பத் (ப ைள)
திசாநாயக்க, எஸ்.பி. ( வெர யா)
திசாநாயக்க, மிந்த (அ ராத ரம்)
திசாநாயக்க, மயந்த யஸ்வந்த் (ேதசியப் பட் யல்)
திசாநாயக்க, விமல ர (திகாம ல்ல)
திசாநாயக்க, தி மதி விேஜேகான் தியன்ேசலாேக மஞ்சுலா விேஜேகான் (ேதசியப் பட் யல்)
திசாநாயக்க, ேறாஹண (மாத்தைள)
திலீபன், குலசிங்கம் (வன்னி)
தி ஷான், ெதனகம வித்தாரனேக சானக (அம்பாந்ேதாட்ைட)
திஸ்ஸகுட் , ஆரச்சிேக சமிந்த ஜானக (ப ைள)
திஸாநாயக்க, அ ர குமார (ெகா ம் )
ஷ்மந்த, எச்.ஆர்.எஸ். (ேககாைல)
ெதன்னக்ேகான், பண்டார பிரமித்த (மாத்தைள)
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள)
ெதனிபி ய, சுதர்ஷன (ப ைள)
ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)
ெதாடங்ெகாட, இசு (கா )
ெதாண்டமான், ஜீவன் ( வெர யா)
ெதாலவத்த, பிேரம்நாத் சி. (ெகா ம் )
ெதளபீக், ஹம்ம ஷாீப் (தி ேகாணமைல)
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ந
நந்தேசன, எச். (அ ராத ரம்)
நவரத்ன, அசங்க சமிதஜீவ (கு நாகல்)
நவனந்த, கயாஷான் (ெமானராகைல)
நஸீர், அஹமட் ெசய் லாப்தீன் (மட்டக்களப் )
நாணாயக்கார, ம கஸ்ெப ேகாரேலேக ந ன் ம ஷ (கா )
நாணாயக்கார, வாசுேதவ (இரத்தின ாி)
நிசாந்த, சனத் ( த்தளம்)
நிர்மலநாதன், இ தயநாதன் சாள்ஸ் (வன்னி)
ெநல்சன், ேஹவா கஜமன் பத்தினிேக கிங்ஸ் (ெபாலன ைவ)
ேநாகராத ங்கம், சு. (வன்னி)

ப
பண்டார, சாந்த (கு நாகல்)
பண்டார, ராஜபக்ஷ வாசல ெதன்னேகான் தியன்ேசலாேக ரஞ்சித் (ேதசியப் பட் யல்)
பண்டார, வசந்த யாப்பா (கண் )
பதி தீன், அப் ல் ாிஷாட் (வன்னி)
பதிரண, அகலங்க த்திக உதித ெதத் வ (மாத்தைற)
பதிரண, ரேமஷ் (கா )
பர்னாந் , அ ந்திக ( த்தளம்)
பர்னாந் , கச்சக்க ேக ந ன் வன்ஜீவ (கம்பஹா)
பர்னாந் , நாலக ஜூட் ஹாீன் (ேதசியப் பட் யல்)
பர்னாந் , ேஜான்ஸ்ரன் (கு நாகல்)
பழனி, . ( வெர யா)
பஸ்குவல், அ ப பி ம் (க த் ைற)
பாலசூாிய, தாரக்க (ேககாைல)
பியதிஸ்ஸ, நிமல் ( வெர யா)
பிரதீப், சமன் குமார உந் ெகாட பசிங்கஹேக (ெகா ம் )
பிாிஸாந்தி, தி மதி திதா (இரத்தின ாி)
பிேரமதாஸ, சஜித் (ெகா ம் )
பிேரமரத்ன, உத்திக (அ ராத ரம்)
பிேரமஜயந்த், அச்சிேக ெதான் சுசில் (ெகா ம் )
பீாிஸ், காமினி ல
மன் (ேதசியப் பட் யல்)
ஷ்பகுமார, அ.ப. ஜகத் (ெமானராகைல)
ெபர்னாந்
ள்ேள, தி மதி பர்பச்சுவா சுதர்ஷினி (கம்பஹா)
ெபேரரா, அஎன்ஸ்லம் ேபாதியாப ேக லான் பிாியன்ஜன் (ப ைள)
ெபேரரா, ெகட்டெகாட கமேக ஜயந்த (ேதசியப் பட் யல்)
ெபேரரா, சகேதா ேக சுஜித் சஞ்ஜய (ேககாைல)
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட் பிாியந்த ( த்தளம்)
ேப ெகாட, விஜித (ெமானராகைல)
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ெபான்ேசகா, சரத் (கம்பஹா)
ெபான்னம்பலம், கேஜந்திரகுமார் காங்ேகசர் (யாழ்ப்பாணம்)

ம
மஞ்சுல, எல்.எச். சுகத் (ேககாைல)
மத் ம பண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்சித் (ேதசியப் பட் யல்)
மாிக்கார், எஸ்.எம். (ெகா ம் )
மஸ்தான், காதர் காதர் (வன்னி)
மஹ் ப், இம்ரான் (தி ேகாணமைல)
மாக்கார், இம்தியாஸ் பாக்கிர் (ேதசியப் பட் யல்)
மாயா ன்ன, சிந்தக அமல் ( த்தளம்)
சம்மில், ெமாெஹாமட் (ேதசியப் பட் யல்)
ஸாரப், சபி ல்
நபீன் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
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ய
யாப்பா, அ ர பிாியதர்ஷன (கு நாகல்)

ர
ரணசிங்க, ஆரச்சிேக ெராஷான் அ
த்த (ெபாலன ைவ)
ரண ங்க, பிரசன்ன (கம்பஹா)
ரணவக்க, அச்சிேக பாட்டளி சம்பிக (ெகா ம் )
ரணவக, நி ண (மாத்தைற)
ரண ர, ளத்ெவலேக பிரசன்ன (கம்பஹா)
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா)
ரத்நாயக்க, குமாரசிறி (ெமானராகைல)
ரத்வத்ேத, ெலாஹான் (கண் )
ரத்னேசக்கர, பஸ்நாயக்க யசரத்னலாேக குணபால (கு நாகல்)
ரஹீம், அப் ல் அ சப்ாி ெமாஹமட் ( த்தளம்)
ரஹுமான், ெமாெஹாமட் ஜி ர் (ெகா ம் )
ராகவன், சுேரந்திர (ேதசியப் பட் யல்)
ராதாகி ஷ்ணன், ேவ சாமி ( வெர யா)
ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்சன் ேயா சில்ெவஸ்டர் (கம்பஹா)
ராேமஷ்வரன், ம தபாண் ( வெர யா)
ராஜக ணா, ஹர்ஷன சு ன் (கம்பஹா)
ராஜபக்ஷ, அஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, குணதிலக (கண் )
ராஜபக்ஷ, சமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, சஷீந்திர (ெமானராகைல)
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, மஹிந்த (கு நாகல்)
ராஜபக்ஷ, ராஜபக்ஷ பதிரன்ெநெஹலாேக உ ல் மேஹந்திர (கம்பஹா)
ராஜபக்ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் )
ராஜபக்ஷ, ராஜமந்திாிலாேக திலக் (திகாம ல்ல)
ராஜ த்திரன், இராசமாணிக்கம் சாணக்கியா ராகுல் (மட்டக்களப் )

ல
லான்சா, அந்தனி நிமல் (கம்பஹா)
யனேக, உடகம யனேக வ ண பிாியன்த
ெலாக்குேக, காமினி குலவங்ஷ (ெகா ம் )

யனேக (இரத்தின ாி)

வ
வக்கும் ர, ஜானக (இரத்தின ாி)
வேலெபாட, காமினி (இரத்தின ாி)
வன்னிஆரச்சி, தி மதி பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி)
விக்கிரமசிங்ஹ, தி மதி ராஜிகா (ேககாைல)
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற)
விக்ரமரத்ன, இரான் (ேதசியப் பட் யல்)
விக்ேனஸ்வரன், கனகசபாபதி விஸ்வ ங்கம் (யாழ்ப்பாணம்)
விதாரண, திஸ்ஸ (ேதசியப் பட் யல்)
விதான, எம்.டபிள் .டீ.சஹன் பிரதீப் (கம்பஹா)
விதானேக, அங்கும்பர ஆரச்சிேக ேஹஷான் விஜய (இரத்தின ாி)
விதானகமேக, ேத க அமித் (ப ைள)
விதானேக, ம ர (ெகா ம் )
வியாேழந்திரன், சதாசிவம் (மட்டக்களப் )
விேஜசிங்ஹ, ேஹரத் தியன்ேசலாேக, தர்மேசன (ெமானராகைல)
விேஜசிறி, ெலாகுகஸ்ெதாட்ட வித்தாரணேக சமிந்த (ப ைள)
விேஜசுந்தர, விேஜசுந்தர தியன்ேசலாேக ேராஹண பண்டார (அ ராத ரம்)
விேஜேசகர, கஞ்சன (மாத்தைற)
ரக்ெகா , சந்திம (கா )
ரசிங்க, டீ (திகாம ல்ல)
ரசிங்க, ஜயந்த (ேதசியப் பட் யல்)
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ரசிங்ஹ, கமேக ஹத்ெதா வ ரசுமன (மாத்தைற)
ரேசக்கர, சரத் (ெகா ம் )
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் )
ெவதஆரச்சி, தி ப் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ெவல்கம, குமார (க த் ைற)

ற
றம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் )

ஜ
ஜயெகா , ஆரச்சிலாேக சிசிர (கம்பஹா)
ஜயசுமன, சன்ன சுகத் (அ ராத ரம்)
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்)
ஜயேசகர, ஹல்கந்த ய ேலகமலாேக பிேரமலால் (இரத்தின ாி)
ஜயதிலக்க, விதான பதிரணேக மிலான் சஜித் (கம்பஹா)
ஜயந்த எஸ்.ஏ. (க த் ைற)
ஜயமஹ, ந ன் பண்டார (கு நாகல்)
ஜயரத்ன, அ ராத (கண் )
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)
ஜயவர்தன, ேசனாதீரேக ெதான் கவிந்த ேஹஷான் (கம்பஹா)

ஹ
ஹக்கீம், அப் ல் ர ப் ஹிப ல் (கண் )
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ஹாஷிம், அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் (கண் )
ஹாஷிம், கபீர் (ேககாைல)
ேஹரத், எச்.எம். சமன்பிாிய (கு நாகல்)
ேஹரத், கனக (ேககாைல)
ேஹரத், .பி. (கு நாகல்)
ேஹரத், ஜயரத்ன (கு நாகல்)
ேஹரத், ேஹரத் தியன்ேசலாேக சாித்த (ேதசியப் பட் யல்)
ேஹரத், ேஹரத் தியன்ேசலாேக விஜித (கம்பஹா)
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு
சனாதிபதி
ேமதகு ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ
அைமச்சரைவ
பிரதம அைமச்ச ம் நிதி அைமச்ச ம் த்தசாசன, சமய மற் ம் கலாசார அ
டைமப் அைமச்ச ம் - மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ

வல்கள் அைமச்ச ம் நகர அபிவி த்தி மற் ம்

நீர்ப்பாசன அைமச்சர் - மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ
ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
ெவளிநாட்

அ

வல்கள் அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்

தல்வ ம் - மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன

தற்ேகாலாசா

ம் - மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்

கல்வி அைமச்சர் - மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்
சுகாதார அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
கடற்ெறாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா
ேபாக்குவரத்

அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக

வர்த்தக அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன
அரசாங்க ேசைவகள், மாகாண சைபகள் மற் ம் உள்

ராட்சி அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்

வனசீவராசிகள் மற் ம் வனப் பா காப் அைமச்சர் - மாண் மிகு ஆர்.எம்.சீ.பி. ரத்நாயக்க
ெவகுசன ஊடக அைமச்சர் - மாண் மிகு ெகெஹ ய றம் க்ெவல்ல
மின்சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு விமல்

ரவங்ஸ

சுற்றாடல் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர
காணி அைமச்சர் - மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக

நீர் வழங்கல் அைமச்சர் - மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார
ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
வ

சக்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு உதய கம்மன்பில

ெப ந்ேதாட்ட அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண
சுற் லாத் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு பிரசன்ன ரண ங்க
இைளஞர் மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ
நீதி அைமச்சர் - மாண் மிகு அ

சப்ாி
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இராஜாங்க அைமச்சர்கள்
உள்ளகப் பா காப் , உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் அனர்த்த காைமத் வ இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ
ெவளிநாட் த் ெதாழில்வாய்ப் ேமம்பா மற் ம் சந்ைதப் பல்வைகப்ப த்தல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
சூாிய சக்தி, காற் மற் ம் நீர் மின் ற்பத்திக் க த்திட்ட இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க
பத்திக், ைகத்தறித் ணிகள் மற் ம் உள்நாட் ஆைட உற்பத்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தயாசிறி ஜயேசகர
கூட் ற ச் ேசைவகள், சந்ைதப்ப த்தல் அபிவி த்தி மற் ம்
கர்ேவார் பா காப் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு லசந்த
அலகியவன்ன
சிைறச்சாைலகள் ம சீரைமப் மற் ம் சிைறக்ைகதிகள் னவர்வாழ்வளிப் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி)
(தி மதி) சுதர்ஷனி பர்னாந்
ள்ேள
ெதன்ைன, கித் ல், பைன மற் ம் இறப்பர் ெசய்ைக ேமம்பா மற் ம் அ சார்ந்த ைகத்ெதாழில் பண்டங்கள் உற்பத்தி மற் ம் ஏற் மதி
பல்வைகப்ப த்தல் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
கிராமிய திகள் மற் ம் ஏைனய உட்கட்டைமப் வசதிகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு நிமல் லான்சா
வனசீவராசிகள் பா காப் , , யாைன ேவ
மற் ம் அகழிகைள நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பா காப் நடவ க்ைககள் மற் ம் மீள்
காடாக்கம், வனவள அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு விமல ர திசாநாயக்க
களஞ்சிய வசதிகள், ெகாள்கலன் ைனயங்கள், ைற க வழங்கல் வசதிகள் மற் ம் இயந்திரப் படகுகள், கப்பற்ெறாழில் அபிவி த்தி
இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜயந்த சமர ர
வாகன ஒ ங்கு த் ைக, ேப ந் ப் ேபாக்குவரத் ச் ேசைவகள் மற் ம் ைகயிரதப் ெபட் கள் மற் ம் ேமாட்டார் வாகன ைகத்ெதாழில்
இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தி ம் அ
கம
உர உற்பத்தி மற் ம் வழங்கல்கள், இரசாயன உரங்கள் மற் ம் கி மிநாசினிப் பாவைன ஒ ங்கு த் ைக இராஜாங்க அைமச்சர் மாண் மிகு ெமாஹான் த சில்வா
அறெநறிப் பாடசாைலகள், பிக்குமார் கல்வி, பிாிெவனாக்கள் மற் ம் ெபௗத்த பல்கைலக்கழகங்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு
விஜித ேப ெகாட
காணி காைமத் வ அ வல்கள் மற் ம் அரச ெதாழில் யற்சிக் காணிகள் மற் ம் ெசாத் க்கள் அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் மாண் மிகு ெராஷான் ரணசிங்க
இரத்தினக்கல், தங்க ஆபரணங்கள் சார்ந்த ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத
க ம் , ேசாளம், மர ந்திாிைக, மிளகு, க வா, கராம் , ெவற்றிைல உள்ளிட்ட சி ெப ந்ேதாட்டப் பயிர்ச்ெசய்ைக அபிவி த்தி மற் ம்
அ சார்ந்த ைகத்ெதாழில்கள் மற் ம் ஏற் மதி ேமம்பாட் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர
ேதசிய மர ாிைமகள், அ ங்கைலகள் மற் ம் கிராமியச் சிற்பக்கைலகள் ேமம்பாட் அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு
வி ற விக்கிரமநாயக்க
ச ர்த்தி, வதிவிடப் ெபா ளாதார, ண் நிதிய, சுயெதாழில், வியாபார அபிவி த்தி மற் ம் கீ ைழப் ப் பயன்பாட் அரச வளங்கள்
அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க
கம்பனித் ேதாட்டங்கைளச் சீர்தி த் தல், ேதயிைலத் ேதாட்டங்கள் சார்ந்த பயிர்ச்ெசய்ைககள்,
ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைலகைள
ந னமயப்ப த் தல் மற் ம் ேதயிைல ஏற் மதி ேமம்பாட் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு கனக ேஹரத்
கிராமிய மற் ம் பிரேதச நீர்க் க த்திட்ட அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு சனத் நிசாந்த
பிராந்திய உற நடவ க்ைககள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு தாரக பாலசூாிய
அலங்கார மீன்கள், நன்னீர் மீன்கள், இறால்கைள வளர்த்தல், கடற்ெறாழில்
ைற கங்கள் அபிவி த்தி, பலநாள் கடற்ெறாழில்
அ வல்கள் மற் ம் மீன் ஏற் மதி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு கஞ்சன விேஜேசகர
கிராமிய டைமப் மற் ம் நிர்மாணத் ைற மற் ம் கட் டப்ெபா ள் ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு இந்திக அ
த்த
மகாவ
வலயங்கைள அண்
ள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற் ம் கு யி ப் கள் ெபா
உட்கட்டைமப் வசதிகள் இராஜாங்க
அைமச்சர் - மாண் மிகு சிறிபால கம்லத்
கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற் ம் அண்
ள்ள குளங்கள், நீர்த்ேதக்கங்கள் மற் ம் நீர்ப்பாசன அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் மாண் மிகு அ ராத ஜயரத்ன
தபால் ேசைவகள் மற் ம் ெவகுசன ஊடகத் ெதாழில் அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு சதாசிவம் வியாேழந்திரன்
கிராமிய மற் ம் பாடசாைல விைளயாட் உட்கட்டைமப் வசதிகள் ேமம்பாட் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ேத க விதானகமேக
மாகாண சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர
விமானச் ேசைவகள் மற் ம் ஏற் மதி வலயங்கள் அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .வி.சானக
சுேதச ைவத்திய ைறகளின் ேமம்பா , கிராமிய மற் ம் ஆ ர்ேவத ைவத்தியசாைலகள் அபிவி த்தி மற் ம் ச க சுகாதார இராஜாங்க
அைமச்சர் - மாண் மிகு சிசிர ஜயெகா
மகளிர் மற் ம் சி வர் அபிவி த்தி, ன்பள்ளி மற் ம் ஆரம்பக்கல்வி, கல்விச் ேசைவகள் மற் ம் பாடசாைலகள் உட்கட்டைமப் வசதிகள்
இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு பியல் நிஷாந்த த சில்வா
பிரம் கள், பித்தைள, மட்பாண்டங்கள், மரப்ெபா ட்கள் மற் ம் கிராமியக் ைகத்ெதாழில் ேமம்பாட் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு
பிரசன்ன ரண ர
கால்நைட வளங்கள், பண்ைணகள் ேமம்பா , பால் மற் ம் ட்ைட சார்ந்த ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு .பி. ேஹரத்
நகர அபிவி த்தி, கைரேயாரப் பா காப் , கழி ப்ெபா ள் அகற் ைக மற் ம் ச தாயத்
ய்ைமப்ப த்தல் இராஜாங்க அைமச்சர் மாண் மிகு நாலக்க ெகாடேஹவா
ஔடத உற்பத்திகள், வழங்குைககள் மற் ம் ஒ ங்கு த் ைக இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன
ேதாட்ட டைமப் மற் ம் ச தாய உட்கட்டைமப் வசதிகள் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ஜீவன் ெதாண்டமான்
ெநல் மற் ம் தானிய வைககள், ேசதன உண கள், மரக்கறிகள், பழவைககள், மிளகாய், ெவங்காயம் மற் ம் உ ைளக்கிழங்குச் ெசய்ைக
ேமம்பாட் , விைத உற்பத்தி மற் ம் உயர் ெதாழில் ட்ப இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு ஷஷீந்திர ராஜபக்ஷ
திறன்கள் அபிவி த்தி, ெதாழில் கல்வி, ஆராய்ச்சி மற் ம் த்தாக்க இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) சீதா அரம்ேபெபால
நிதி, லதனச் சந்ைத மற் ம் அரச ெதாழில் யற்சி ம சீரைமப் இராஜாங்க அைமச்சர் - மாண் மிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்
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பாரா

மன்றம்

சபாநாயகர் - மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம் - மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் - மாண் மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்

பிரதான அ

வலகத்தர்

பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் . பி. . தசநாயக்க
பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பாரா மன்ற பிரதிச் ெசயலாளர் நாயக ம் - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர, தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக

பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ

வலகம்

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் - தி மதி ச னி நில்மல்ெகாட
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ாி.எம்.என்.பீ. ெதன்னக்ேகான்
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி . ஈ.ேஜ. ஞானதிலக்க, ெசல்வி எஸ்.ஆர். டபிள் . குணேசகர

உள்ளகக் கணக்காய் ப் பணியகம்
பிரதான உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் - தி . டபிள் .ேக. .சி. விதான
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா

மனித வள அபிவி த்திப் பணியகம்
உதவிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - தி . சி. கலன்சூாிய
பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி எம்.என். விதானேக
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . விேஜகுணவர்தன
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி பி.டபிள் .ேக.ேஜ. ேவலாரத்ன, தி மதி ஜீ.ேக.எஸ். பிாியதர்ஷனி, ெசல்வி சீ.எஸ்.சீ.
ெபான்ேசகா

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம்
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர பர்னாந்
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் – தி . என்.ஏ.எஸ். குேர
தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி .
ஆர்.எல்.எஸ். மங்கல (ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் )

நி வாகத் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன
தாபன அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்), தி . டபிள் .பி.எல். ஜயசிங்ஹ, தி மதி
ேக.ாி.சி.ேக.பீாிஸ், தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி .என்.பண் த, தி மதி எச்.ஏ.ாி. .
ேஹவா ஆரச்சி, தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எச். .பீ.
குமார, தி மதி. .எம். . அழகேகான், தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஏ.என். . குணரத்ன, தி மதி ேக.ஐ.எம். ெபேரரா, தி மதி டபிள் .எஸ்.ைவ.
ெசாய்சா, ( பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எச்.ஏ.ஆர்.ஆர். குணேசகர, தி மதி டபிள் .ஆர்.ஜீ.எஸ். சாம
(உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி மதி ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்), ஜனாப் எம். .எம்.
வாசிக் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . டபிள் .பீ.ேஜ.
ஷ்பகுமார பத்திரண (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப்
பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர அ வலகம் - ெசல்வி .ஐ.ாி. சரத்சந்ர (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்), தி மதி
ஜி.வி. அமா சுதந்தி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. ஜயரத்ன, தி . எச்.என். .ஆர்.பி. நாணாயக்கார (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர
உத்திேயாகத்தர்கள்)
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ேபாக்குவரத் அ வலகம் - தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எம்.ஆர்.பீ.ேசனாரத்ன, தி மதி
ஐ.சீ.ேக. ரணசிங்ஹ, தி . ஏ.ஜீ.ஆர். . அேபரத்ன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
தகவலறிவதற்கான உாிைம பற்றிய அலகு - தி மதி .பீ.ஏ.பீ.எச். குல ங்க (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன, தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ
சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி பீ. .என்.பீ. குமாாி, தி மதி ஏ. ரஜனிமாலா
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ.
க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், தி .
எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன, ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன்
பங்களா காைமயாளர் பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . ஈ.ேக.ேக.பீ. ஷ்பலால்
ஆவணப்ப த்தல் ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . எஸ். . ெபாக்கலெவல

ஹன்சாட் திைணக்களம்
ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர் - தி மதி சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா
ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர, தி . ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன
ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி, தி மதி
.பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ.
ரெபல், தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ். ெபேரரா, தி மதி ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ஜனாப்
எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ், தி மதி பீ. . குணவதி, ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, தி . எப்.ஜி. லக்ஷித
சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி .
எஸ்.எம்.ஆர்.பி. பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என்.
சில்வா, தி மதி, பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி.
குமாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ாி.ஏ. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி.
மஞ்சுல
ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி .ஆர். . ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, தி மதி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி,
தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ாி. . ரேசகர, ெசல்வி ஜி.ஏ. ஹி ணி ன்சரா, தி . என். ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார,
தி மதி ாி.என். சமரசிங்க, தி மதி ஜி.என். ரத்னசீ , தி . ேக.எம். . லங்கா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி மதி
ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, தி மதி இந் னில் தம்மிகா, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா, ெசல்வி ஏ. மி ணாளினி. ெசல்வி எம்.பி.ாி.என்.
பிாியதர்ஷனி, தி மதி எச்.ஜீ.ம கா சிதாாி
சிேரஷ்ட கு
கு

அறிக்ைகயாளர் – தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி, தி மதி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா

அறிக்ைகயாளர்கள் – தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன, ெசல்வி எஸ். ஷ்சாந்தினி, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி,
தி மதி எம்.ஏ.ேக.எஸ். சஞ்ஜீவனி, ெசல்வி ஆர்.பீ.ஜி. குமாாி, ெசல்வி ாி.பீ.ஆர்.ாி. குமாாி, தி மதி எல்.பீ. வடனம்பி, தி மதி
டீ.எஸ். ேஹவாவிதான, ெசல்வி எஸ்.என். கலவான.

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

ேமற்பார்ைவயாளர் – தி . ேஜ.எஸ்.

ரசூாிய

நிதி மற் ம் வழங்கல்கள் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நிதி ) நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி ேக.ஏ.ஐ. ேசனாரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி மதி .சீ.எஸ். பசிங்ஹ, தி .
எம்.ஏ.ேக. .சி. குமார, தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா, தி . எஸ்.எல். விக்ரம, தி . டபிள் .ேக. .எஸ். குமாரசிறி, தி மதி
ாி.பீ. த ெகாஸ்தா
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), தி மதி
எல். .எச். ெமால் ெகாட, ெசல்வி
டபிள் .டபிள் .எஸ்.ஆர்.எம்.எச். சமரநாயக்க, ெசல்வி ஈ.எச். ஜய ர (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . அனில் ேஹவாவசம் (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக.
ேஹரத் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க,
ெசல்வி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எம்.ஈ.ேக.ேக. பர்னாந் , தி மதி எல்.ஏ.
ரண ர, தி மதி .ஆர்.ஏ.எம். . ெசவ்வந்தி, தி . ாீ.ஜீ. பாலசூாிய (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
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உண வழங்கல் கணக்குகள் அ வலகம் சிேரஷ்ட களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர் - தி . ேக. . கபில
ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் சிறாப்பர் சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்) ெகாள்வன உத்திேயாகத்தர் - தி . ஏ.ஈ.எஸ்.பீ. ெபேரரா
களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி .

.எம்.எல்.பி. தனபால

இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம்
இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் - தி .

.எல். . அதிகாாி

பிரதி இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . சி.எஸ். பாலசூாிய
சிேரஷ்ட பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) - தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி.

ரக்ேகான்

பாிேசாதகர் (சிவில்) சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) – தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல
உதவி பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . அமரசிங்க
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல், தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக. தயாரத்ன,
தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக, தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (சிவில்) - தி மதி எச். . ஜயெகா

உண

வழங்கல்,

பராமாிப் த் திைணக்களம்

பணிப்பாளர் (உண வழங்கல்,
பராமாிப் ச் ேசைவகள்) நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்
நிைறேவற்

பராமாிப்பாளர் - தி .

. .ஐ.

ஷார

உண , பான காைமயாளர் பிரதி உண , பான காைமயாளர் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா
உதவி நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க
உதவி
பராமாிப்பாளர் - தி . எம். . ெபேரரா
சிேரஷ்ட உண ச்சாைல காைமயாளர் - தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ
உண ச்சாைல
காைமயாளர்கள் - தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா, தி . ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா, தி . ேக.ஏ. .ஏ.
விேஜசிறி, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . எல்.பீ. ெபேரரா
ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . ஆர்.எம்.ேஜ. ராஜபக்ஷ
சிேரஷ்ட
பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . எம். .ஈ.எம்.என். க ணாரத்ன, தி . ேக.என். பஸ்நாயக்க
பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . எஸ். . ரத்னசிறி, தி . ேக.எச். யசபால
சிேரஷ்ட உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர் – தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன,
உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் – தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . எம்.பீ.என். சந்திரசிறி, தி மதி எஸ்.சி. ேர கா,
தி . எம்.ேக.என். தமிந்த, தி . எம்.ஜி. . ஜயசிறி, தி . பீ.எஸ்.என். த் க்குமாரண, தி . ேக.எஸ். சுமண ர, தி . ேக.பீ.எஸ்.
வஜிரபாணி, தி . எஸ்.ஏ.என். ேசனாதீர, தி . பி.எம்.சி. ெபேரரா.
சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . ஜி.ஏ. விேஜசிங்க
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . எல்.ேக.சீ.எஸ். கஜநாயக்க, தி . .எம்.எம்.பி. உலபன, தி .
பீ.ஆர். விேஜசிங்ஹ
சிேரஷ்ட ன்னிைல சைமயற்காரர் - தி . ேக. . . குணரத்ன
ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் - தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . ேக. . பியசிறி, தி . .எச்.ஏ.ஏ. குமாரசிறி, தி .எச்.
விேஜசிறி, தி . பி.ாீ.ஆர். ேஹவாமான.
பாரா

மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி . எம்.எம். தர்மேசன
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சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்) - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக
சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா, தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); ெசல்வி
என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன, தி . பீ.எச். குமாரசிங்ஹ (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப்
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி
.பி.ஜீ.எஸ். விதானபதிரண, தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக, தி மதி ஏ.சி.எப். ஸ்ரத்
(உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . என். ஜிேனந்திரபிரகாஷ், தி மதி எச்.ஈ.சி. சில்வா, தி .
தி மதி என்.என். ெஹட் ேக,தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)

.பீ.பி.எம். உந் ெகாட,

சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ. .ேஜ. விக்ரமசிங்ஹ (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); ஜனாப் ேஜ. நசீர்டீன், ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட், தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ், தி மதி ஆர்.
ஏ.எ.என். ஜியாவனி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ேஜ.ாீ.எல்.பி. ஸமீர (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
கு

அ வலகம் - தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . என்.என். ேவவல்வல (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி
ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ், தி .
ஆர்.சி.விஜயதிலக, தி மதி டபிள் .எம்.எல்.எம்.
ரசிங்ஹ (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஈ.ஏ.என்.எம்.
எதிாிசிங்ஹ, தி . என். .எச். . ெபேரரா, தி மதி எச்.என். பர்னாந்
ள்ேள (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் அரசாங்கப் ெபா ப்
யற்சிகள் கு அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன, தி மதி
ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் -நி வாகம்); ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி .
.ஆர்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ், தி மதி பி.ேஜ. அேபசிங்க, (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ேக.சீ.ேக. பீாிஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜீ.ேக. ஜயவர்தன, தி மதி
.எம்.எஸ். பிரபாஷினி, ெசல்வி ேஜ.எம்.எஸ். நிர்மாணி, ெசல்வி ஜீ.ேக.சி. திலகரத்ன, தி மதி ஆர்.சீ. குலதிலக்க,
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
ெபா ம க் கு அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் . டபிள் . என்.எஸ்.சி.பர்னாந் , தி . எச்.ஆர்.சி.சில்வா, தி மதி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர்.
த சில்வா (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி
பீ.எஸ்.ரங்கிகா, தி மதி ஜீ.எம்.எச்.எஸ். கம்லத் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
அைமச்சுசார் ஆேலாசைனக்கு அ வலகம் - தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பி.
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி மதி சி.எம். சுபசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . பீ. .என். ெபர்னாந் ,
ெசல்வி ஆர்.எம். .ேக. பிாியதர்ஷனி (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்)
லகர் பிரதி
லகர் சிேரஷ்ட உதவி லகர் - ஜனாப் எஸ்.எல்.
யாத் அஹமட்
உதவி லகர்கள் - ெசல்வி ேக. .எஸ். விேஜநாயக்க, தி . ஜி. ரத்நாயக்க
கனிஷ்ட உதவி லகர்கள் தரம் I - தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன,
கனிஷ்ட உதவி லகர்கள் - தி . எச்.ஏ.எஸ்.எஸ். ெபேரரா, தி . எஸ். ஜயரத்ன
பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - தி . ஜி.குமாநாயக்க
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன், தி மதி ஜீ.ஆர்.ஏ. ெகாடகம
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி, தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான்,
தி மதி ேஜ.எஸ். அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ்
பாரா

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

பாரா

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

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி மதி ஐ. .எல். ரத்னசீ , தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ.
சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி, ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி.
சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்கா, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய,
தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க, தி .
பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார், தி . எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார்.
பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ.
அமரேசன, தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க, தி மதி ஏ.எல்.ஏ. . தி மினி, ஜனாப் எம்.இஸட். எம். அஸ்கா, தி மதி
ஏ.ஆர். தி க்குமார், ஜனாப் எம்.ஐ.எம். பா , தி . என்.ேஜ. விக்ரமேக, ஜனாப் பி.எம்.ஏ. ஹுைஸன்
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தகவல்
பணிப்பாளர் (தகவல்

ைறைம மற் ம்

ைறைம மற் ம்

காைமத் வத் திைணக்களம்

காைமத் வம்) - தி . எச்.எம்.சி. ெபேரரா

ைறைமப் ெபாறியியலாளர் – தி . என்.பி. . நவக வ
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் - தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி
ெதாடர்பாடல் / பா காப் ெபாறியியலாளர் - தி . ஜி.என். லக்மஹல்
ைறைம வ வைமப்பாளர் -

ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன
இைணயத்தள, வைலயைமப் க் கட் ப்பாட்டாளர் – தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க
தர த்தளக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . என்.எம்.பீ. . பிேரமச்சந்திர

சிேரஷ்ட கணினி ெசயற்றிட்ட வைரவாளர் - தி .

. பண் த

கணினி ெசயற்றிட்ட வைரவாளர் - ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா
சிேரஷ்ட இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி .

.எல். கீகனேக

சிேரஷ்ட இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக்
சிேரஷ்ட உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர
சிேரஷ்ட உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் - தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா
பாரா

மன்ற உத்திேயாகத்தர் – தி . டபிள் . .ஆர். விக்ரமரத்ன

சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக, தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி, தி .
டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி, தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி மதி டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி,
ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ , ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன்
சிேரஷ்ட கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் – தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்
சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உதவியாளர் - தி . வி.ஆர்.எஸ்.ேஜ. ேசாமரத்ன, தி . டபிள் .எஸ். சுரங்க

ெதாடர்பாடல் திைணக்களம்
ெபா மக்கள் ெவளித்ெதாடர் அ
ஊடக அ

வலர் - தி மதி ைவ.எல்.ஆர்.

வலர் (நிழற்படம் மற் ம்

ேயா படப்பி ப் ) - தி .

ட்டான்
.ஜி.என்.

மிந்த

ெபா மக்கள் ெவளித்ெதாடர் அ

வலக ஒ ங்கிைணப்பாளர் (சிங்களம்) - தி . பீ.ேஜ. ெராட்றிகு

ெபா மக்கள் ெவளித்ெதாடர் அ

வலக ஒ ங்கிைணப்பாளர் (தமிழ்) - தி . எஸ். ெஜயபிரகாஷ்

ஊடக அ

வலக ஒ ங்கிைணப்பாளர் (சிங்களம்) - தி . எஸ்.ஏ.எஸ்.ேக. சில்வா

xxxvii

PARLIAMENTARY
DEBATES
(HANSARD)

OFFICIAL REPORT

VOLUME 277

NINTH PARLIAMENT 0F
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF
SRI LANKA

FIRST SESSION
2020

xxxix

MEMBERS OF PARLIAMENT

(Returned at the General Election, 05th August, 2020)
A
Abegunawardhana, Rohitha Piyathissa Pahalage (Kalutara)
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala)
Abeywardhana, Yapa Mahinda (Matara)
Adaikkalanathan, A. (Vanni)
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha)
Alahapperum, Dalas (Matara)
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala)
Alles, Tiran (National List)
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara)
Amarasena, Thushara Indunil (Kurunegala)
Amarasuriya, Miss Harini (National List)
Amaraweera, Mahinda (Hambantota)
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara)
Anurudhdha, Herath Hitihami Appuhamilage Don Indika (Gampaha)
Appuhami, Makevita Arachchige Don Hector Haijinas (Puttalam)
Arambepola, Mrs. Wijayapala Sri Narayana Wasala Bandaranayake Mohottalalage Seetha Kumari (National List)
Arasan, Thavaraja Kalai (National List)
Ashoka, Priyantha (Puttalam)
Ataullah, Ahmad Lebbe Marikkar (Digamadulla)
Athukorala, Amarakeerthi (Polonnaruwa)
Athukorala, Athukoralalage Pelawatthe Kapila Nuwan (Trincomalee)
Athukorala, Mrs. Thalatha (Ratnapura)
Athukoralage, Kariyawasam Chaminda Sampath (Galle)
Attanayake, Attanayake Mudiyanselage Kudabanda Tissa (National List)
Azmi, Mohamed Faleel Marjan (National List)
B
Balasuriya, Tharaka (Kegalle)
Bandara, Rajapakshe Wasala Tennakoon Mudiyanselage Ranjith (National List)
Bandara, Shantha (Kurunegala)
Bandara, Wasantha Yapa (Mahanuwara)
Bathiutheen, Abdul Rizhaak (Vanni)
Berugoda, Vijitha (Moneragala)
C
Cabraal, Ajith Nivard (National List)
Chandrakanthan, Sivanesathurai (Batticaloa)
Chandrasena, S.M. (Anuradhapura)
Cumaratunga Gevindu (National List)
D
Dasanayake, Don Arthar Chamara Sampath (Badulla)
Denipitiya, Sudarshana (Badulla)
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle)
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SOUS CHEF – Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe
ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. M.D. Perera
SENIOR RESTAURANT MANAGER - Mr . W.M.R. J inendr asinghe
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CHEF-DE-PARTIE – Mr. K.W.G. Nissanka, Mr. L.K.C.S. Gajanayake, Mr. D.M.M.B. Ulapane, Mr. P.R. Wijesinghe
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LEADING COOKS – Mr. J.M.R. Premalal, Mr. K.D. Piyasiri, Mr. D.H.A.A. Kumarasiri, Mr. H. Wijesiri, Mr. B.T.R. Hewamana
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DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES
DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) - Mr. J.R. Gajaweera Arachchige
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BILLS OFFICE - Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.D.J. Wickramasinghe (Principal Officer); Mr. J. Naseerdeen,
Mr. S.A.M. Shaheed, Mrs. W.L.S.D. de Alwis, Mrs. R.A.N.D. Geyowanee (Assistant Principal Officers); Mr. J.T.L.P. Sameera (Parliamentary
Officer)
COMMITTEE OFFICE - Mrs. C.I. Dissanayake (Assistant Director- Administration); Mr. N.N. Wewelwela (Principal Officer); Mrs. S.P. Gamage
(Deputy Principal Officer); Mrs. R.A.N.D. Alwis, Mr. R.C. Wijeyathilake, Mrs. W.M.L.M. Weerasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs.
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PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE - Mr s. N.S. Wickr amar athne, Mr s. A.C.P. Soor iyapper uma
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Perera (Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe (Deputy Principal Officer); Mr. P.D.N. Fernando, Miss. R.M.D.K. Priyadarshani (Assistant
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LIBRARIAN DEPUTY LIBRARIAN SENIOR ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. S.L. Siyath Ahemed
ASSISTANT LIBRARIAN - Miss K.D.S.Wijenayake, Mr. G. Ratnayake
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JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mr s. H.S. Rathnayake, Mr . W.A. Gunar athna
JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN - Mr. H.A.S.S.Perera, Mr. S. Jayarathna
CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake
SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr . M. Ajiwadeen, Mr s. G.R. A. Godagama
RESEARCH OFFICERS - Mrs. P.L.T. Erandathi, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi,
Mr. V. Muralithas
CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara
DEPUTY CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. I.L. Abdul Jabbar, Mr. J.A.S.P. Perera
SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan, Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi, Mr. S.R.M. Nisam, Mr. G.F.B. Sureshwaran, Mrs. N.B.C.J. Nissanga, Mrs. H.V.S. Heendeniya, Mr. G.V.S.
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SYSTEMS ANALYST - Mr. C.J. Willoraarachchi
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SYSTEMS DESIGNER SYSTEMS ADMINISTRATOR - Mr . A.S.D.M. Wickr amar atne
WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR - Mr . N.G.L.S. Kar unathilaka
DATA BASE ADMINISTRATOR- Mr . N.M.P.U. Pr emachandr a
SENIOR COMPUTER PROGRAMMER- Mr. D. Panditha
COMPUTER PROGRAMMER - Miss P.M.M. Chandima
SENIOR WEB EDITOR (SINHALA/ ENGLISH) - Mr . U.L. Geeganage
SENIOR WEB EDITOR (ENGLISH/ TAMIL) - Mr . M.N.M. Shifaq
SENIOR ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER - Mr s. P.L.I.G. Coor ay
SENIOR HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera
PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. W.V.R. Wickramaratne
SENIOR COMPUTER OPERATORS - Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, Mr. N.D.D.P.
Premasiri, Mr. K.P.P.S. Romawardene, Mrs. W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashik Ali, Mr. A.R.M. Rikaz Ali, Mr. A.M. Fouzul Ameen
SENIOR COMPUTER TECHNICIANS - Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith
SENIOR TECHNICAL ASSISTANTS - Mr . V.R.S.J . Somar atne, Mr . W.S. Sur anga

DEPARTMENT OF COMMUNICATION
PUBLIC OUTREACH OFFICER - Mr s. Y.L.R. Nootan
MEDIA OFFICER (STILL AND VIDEO PHOTOGRAPHY) - Mr . U.G.N. Duminda
PUBLIC OUTREACH OFFICE COORDINATOR (SINHALA) - Mr . P.J . Rodr igo
PUBLIC OUTREACH OFFICE COORDINATOR (TAMIL) - Mr . S. J eyapr akash
MEDIA OFFICE COORDINATOR (SINHALA) - Mr . S.A.S.K. Silva
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ල වා තාව

ලංකා ජාතා
නව වන පා ෙ

ක සමාජවා ජනරජය
ව - පළ වන සභා වාරය

அதிகார அறிக்ைக
இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
ஒன்பதாவ பாரா மன்றம் - தலாவ கூட்டத் ெதாடர்
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THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
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277 වන කා

ඩය

ெதாகுதி 277

පා

பாரா

ෙ

VOLUME 277

Parliament, W.M.N.P. Iddawala Esquire, (LL.B, Attorney-at-Law)
Deputy-Secretary General and Chief of Staff and Mrs. K.A.
Rohanadeera (BSc, LL.B, Attorney-at-Law), K.A.T.K. Jayathilake
Esquire (LL.B, LL.M, Attorney-at-Law) Assistant Secretaries-General,
attending in the House, and other Members of the Staff attending
according to their duty -

ව

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—-

මහ ෙ ක
2020 අෙග ස් 20 වන හස්ප

2020 ஓகஸ்ட் 20, வியாழக்கிழைம
Thursday, 20th August, 2020
_______________________

(ெசயலாளர் நாயகம்)

දා

ජනා ප මාෙ
කාශනය අ ව .භා. 9.30ට යම කරන ලද ප
ම
එ
ස් , 3 වන ස්ථාවර ෙය ගෙ
ධානය අ ව අ
ග ෙත ද, පා ෙ
ෙ මහ ෙ ක ඩ
. . . දසනායක මහතා
(එ .එ . ., එ .එ .එ .,
ඥ) සහ ෙය ජ්ය මහ ෙ ක සහ කා ය
ඥ) සහ
ම ඩල ධා ඩ
.එ .එ . . ඉ දවල මහතා (එ .එ . .,
සහකාර මහ ෙ ක ෙ .ඒ. ෙර හණ ර මහ ය ( .එස්. ., එ .එ . .,
ඥ) සහ සහකාර මහ ෙ ක ෙ .ඒ. .ෙ . ජය ලක මහතා (එ .එ . .,
එ .එ .එ .,
ඥ)පැ ණ
ෙය ද, ස්ව ය රාජකා ය අ ව කා ය
ෙය දම ඩලෙ අ කු සාමා කය පැ ණ
ஜனாதிபதியின் பிரகடனத் க்கைமய, உ ப்பினர்கள் ைறப்ப
நியமிக்கப்பட்டவா
.ப.
9.30
மணிக்கு
சபாமன்றத் ள்
நிைலக்கட்டைள
இல.3இன்
ஏற்பாட் ன்ப
அமர்ந்தி க்க,
சட்டத்தரணி ம்
பாரா மன்றச்
ெசயலாளர்
நாயக மான
தி .டபிள் .பி.டீ.
தசநாயக்க
(எல்.எல்.பி.,
எல்.எல்.எம்.),
சட்டத்தரணி ம் பதவியணித் தைலைம அதிகாாி ம் பிரதிச் ெசயலாளர்
நாயக மான
தி .டபிள் .எம்.என்.பீ.
இத்தவல
(எல்.எல்.பி.),
சட்டத்தரணி ம் உதவிச் ெசயலாளர் நாயக மான தி மதி ேக.ஏ.
ேராஹணதீர (பி.எஸ்சி., எல்.எல்.பி.), சட்டத்தரணி ம் உதவிச்
ெசயலாளர் நாயக மான தி . ேக.ஏ.ாி.ேக. ஜயதிலக (எல்.எல்.பி.,
எல்.எல்.எம்.) ஆகிேயார் சைபயிற் ச கமாயி க்க, ஏைனய பணியாளர்
அவரவர் பணியில் ஈ பட்
க்க -

Members having, pursuant to the Proclamation, assembled at 9.30
a.m. in the Chamber, as duly appointed, and being seated in accordance
with the provisions of Standing Order 3, and W. B.D. Dasanayake
Esquire (LL.B, LL.M, Attorney-at-Law) Secretary-General of

(The Secretary-General)

ග

ෙ

ම
ව
, නවවැ පා ෙ
වට අ නවෙය
ප
ඔබ ම ලා ය ෙදනාම ඉතාම ෙග රවෙය
ව මම ෙ අවස්ථාෙ
ග .

ග
ම
ව
, අද දවෙසේ සභාෙ
ය වැඩකට
ංහල, ෙදමළ සහ ඉං
යන භාෂා ෙන ම පව වා ෙගන
යෑමට ය
ධාන සලසා ෙබනවා. ග ම
ම ලාෙ
කැමැ ත ප
ංහල භාෂාෙව ෙහ ෙදමළ භාෂාෙව ෙහ
මට ඔබෙ ෙ සය
ඉං
භාෂාෙව වැඩකට වලට සව
මත ෙබන වණ උපකරණ - headphones - භා ත කළ හැ
බව දැ මට කැමැ ෙත .

I would like to inform the House that today’s
Proceedings can be listened to in any language of choice
and the Proceedings will be simultaneously interpreted to
the other two languages.
The first task that I have to do today is to read the
Proclamation of His Excellency the President summoning
ම කා යය ව ෙ පා ෙ
ව
Parliament; අද දවෙසේ මෙ

කැඳ ම
කාශන

බඳව අ ග
ය ම .

ජනා ප
යවන ල :

මාෙ

ජනා ප

පහත සඳහ

මා

කු

කරන ලද

කාශන මහ ෙ ක

சனாதிபதியின் பின்வ ம் பிரகடனத்ைதச் ெசயலாளர் நாயகம்
வாசித்தார்:
THE SECRETARY-GENERAL read the following Proclamations of
the President:
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පා

ෙ

ව
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කථානායක මා ඡ දෙය
ම

ෙත රා ප

சபாநாயகர் அவர்கள் ெதாி
ELECTION OF MR. SPEAKER

මහ ෙ ක

(ெசயலாளர் நாயகம்)

(The Secretary-General)

ග ම
ව
, ළඟට ෙබ ෙ අද න න්යාය ප ෙ
ෙබන වැදග ම ක තව්ය වන නව කථානායකවරයකු
ඡ දෙය ෙත රා ප කර ගැ ම . ඒ සඳහා ම
වරයකුෙ
නම
ෙය ජනා කරන ෙලස මම ෙමම අවස්ථාෙ
පා ෙ
ෙ ග ම
වරයකුට ආරාධනා කරනවා.

ග
පා

ෙ ෂ් ණව ධන මහතා ( ෙ ශ අමාත්ය සහ
ෙ
ෙ සභානායක මා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - ெவளிநாட்
அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

அ

வல்கள்

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

(නැ ට තමාට අත
ෙ ක මා අමත ):

ෙක ට වා

පා

ෙ

(எ ந்
நின்
தம்ைமச்
சுட் க்காட் விட்
பாரா மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்ைத விளித் ):

ෙ

මහ

அமர்ந்த

(Addressing himself to the Secretary-General of Parliament, who,
standing up, pointed to him and then sat down):

ග ම
ම ලාෙග අවසර . මා ෙමම පා ෙ
ෙ
කථානායක රය සඳහා පා ෙ
ම
ග ම
ද යාපා
අෙ ව ධන මැ මාෙ නම ෙය ජනා කරනවා.

මහ ෙ ක

(ெசயலாளர் நாயகம்)

(The Secretary-General)

දැ
ලැ ය

ග

ෙවන
ය.

ම

වරයකු

ආ .එ . රං

එම ෙය ජනාව ස් ර කර

ම මබ

ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

පා ෙ
ෙ කථානායක රය සඳහා ග ම
ද යාපා
අෙ ව ධන මැ මාෙ නම සඳහ
කර
ග
ෙ ෂ්
ණව ධන මැ මා
කරන ලද ෙය ජනාව මම ස් ර
කරනවා.

මහ ෙ ක

(ெசயலாளர் நாயகம்)

(The Secretary-General)

ෙවන

නාම ෙය ජනා ඉ

ප

වනවාද?

හඬතාෙව ෙප ය ෙ ෙවන නාම ෙය ජනා ඉ ප
ෙන වන බව . එෙහ
පා ෙ
ම
ග ම
ද යාපා
අෙ ව ධන මහතා නවවැ පා ෙ
ෙ කථානායකවරයා
වශෙය
ප ෙත රා ප කර ග ලැ බව මම ෙමම ග
සභාවට කාශ කර .

7

පා

අන ව ග
ෙ ෂ් ණව ධන මහතා සහ ග ආ .එ .
රං
ම ම බණඩාර මහතා
ග ම ද යාපා අෙ ව ධන
මහතා එ මාෙ ආසනෙය ඉව ෙක ට ලාසනය ෙවත කැඳවා
ෙගන ය ලැ ෙ ය.
இதன் பிரகாரம் மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு
ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார ஆகிேயாரால் மாண் மிகு மஹிந்த
யாப்பா அேபவர்தன அவர்கள் அக்கிராசனத் க்கு அைழத் ச்
ெசல்லப்பட்டார்.

Whereupon the Hon. Mahinda Yapa Abeywardana was taken out of
his place and conducted to the Chair by the Hon. Dinesh Gunawardena
and the Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara.
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ව

ඔබට අවශ්ය
ඥා ෙ හා
ෙ ෙ ඛන ංහල, ෙදමළ
හා ඉං
යන භාෂා
වෙය ම සභා ෙ සය මත තබා ඇත.
කැමැ භාෂාව
අදාළ ප
ඥා ම ෙහ
ම ඔබ
කර ලැ ෙම අන
ව ඔබෙ ස
ණ නම යා
ඔබෙ
අ සන තබා පා ෙ
ෙ මහ ෙ ක වරයාට
එම ෙ ඛනය ඔබ
භාර ෙද ලැ ය
ය.
ඥා ම ෙහ
ම ම අවස
ප ව ඔබ ෙවත ෙගන එ ලබන ම
නාම ෙ ඛනෙ ඔබෙ නම යා අ ස
තබන ෙලස
කා
කව ඉ ලා
.

ඊට ප ම සඳහ ම ව
කාර
ෙ සය මත
ෙප ෙත අ ස කළහ:

ඥාව ෙහ

ම

(The Hon. Speaker)

அதன் பின்னர், பின்வ ம் உ ப்பினர்கள் சட்டத்தினால்
ேவண்டப்பட்டவா
சத்திய அல்ல
உ திப்பிரமாணங்கள் ெசய்
சபாபீடத்தி
ந்த த்தகத்தில் ைகச்சாத்திட்டனர்:

(

The following Members then took and subscribed the Oath, or made
and subscribed the Affirmation required by Law; and signed the Book at
the Table:

ග

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙඝ ෂා මධ්යෙය ඉහළ යගැටයට නැ ) -

(மகிழ்ச்சி ஆரவாரத் டன் வரேவற்கப்பட் ேமற்ப யில் நின் ) (Who, standing on the upper step, was received with general cheers)

-

ග ම
ව
, ෙමම උ ත තර සභාෙ කථානායකවරයා
වශෙය මා ෙත රා ප කර ගැ ම ස බ ධව ඔබ සැමට මාෙ
ස් ය ෙමම අවස්ථාෙ
නමනවා.

කථානායක මා ලාසනෙය වා
එ ට (ක
මත තබන ල .

ෙ ය.

සභා ෙ සයට පහ

) ෙ

ය සභා ෙ සය

சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள்.
(ேமைசயின்
ைவக்கப்பட்ட .

கீழி ந்த)

ெசங்ேகால்

ேமைசயின்மீ

MR. SPEAKER sat in the Chair.
The Mace (which lay below the Table) was then placed upon the
Table.

අන ව කථානායක මා අ ෙන නැ ට
ෙ සය මත
ෙප ෙත අ ස කෙළේය.

කාර

ඥාව

அதன் பின்னர் சபாநாயகர் அவர்கள் எ ந்
சட்டத்தால்
ேவண்டப்பட்டவா
உ திப்பிரமாணம் ெசய்
சபாபீடத்தி
ந்த
த்தகத்தில் ைகச்சாத்திட்டார்கள்.

Thereupon MR. SPEAKER rose, and made and subscribed the
Affirmation required by Law; and signed the Book at the Table.

ම

ව

ෙ

ඥා ෙහ

உ ப்பினர்களின் சத்திய அல்ல
உ திப்பிரமாணங்கள்

OATHS OR AFFIRMATIONS OF MEMBERS
ග

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ග
ම
ම

ෙ

ම
ම
ව
ව

ව

, දැ ඔබ ය ෙදනාම
ඥා ම ෙහ
කළ
අතර, ස් යා ෙහ කෙත ක
ම , අ කු ආග වලට අය
ය
ඥා ම
කළ
බව ද ව කැමැ ෙත .

ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග

ම
ද රාජප ෂ මහතා
ෙර ත අෙ ණව ධන මහතා
ම
ද අමර ර මහතා
ඩලස් අලහ ෙප ම මහතා
ම
දාන ද අ ගමෙ මහතා
උදය ග ම ල මහතා
ෙ ෂ් ණව ධන මහතා
(ආචා ය) බ ල ණව ධන මහතා
එස්.එ . ච ෙසේන මහතා
ජනක බ ඩාර ෙත නෙක
මහතා
ම
පාල ද
වා මහතා
ඩ ලස් ෙ වාන දා මහතා
වා ෙ ව නානාය කාර මහතා
(ෛවද්ය) රෙ ෂ් ප රණ මහතා
(මහාචා ය) .එ . ස් මහතා
ෙජ ස්ට
නා
මහතා
ස න රණ ංග මහතා
. . ර නායක මහතා
ෙකෙහ ය ර වැ ල මහතා
චම රාජප ෂ මහතා
නාම රාජප ෂ මහතා
ගා
ෙල කුෙ මහතා
ප ාෙ ව
ආර මහ ය
ම
රවංශ මහතා
අ ස මහතා
ඉ කඅ
ධ ෙහේර මහතා
අ
ගම මහතා
(ෛවද්ය) තා අරෙඹෙප ල මහ ය
ලස ත අල යව න මහතා
අ
වා ක රා මහතා
පාල ගමල මහතා
නාලක ෙග ඩෙහේවා මහතා
. . චානක මහතා
ර ජයෙක මහතා
අ රාධ ජයර න මහතා
යංකර ජයර න මහතා
(මහාචා ය) ච න ජය මන මහතා
දයා ජයෙසේකර මහතා
ව ෙත ඩම මහතා
ය
ශා ත ද
වා මහතා
ෙම හා
යද ශන ද
වා මහතා
ද සානායක මහතා
මල ර සානායක මහතා
සන
ශා ත මහතා
අ
ක නා
මහතා
(ෛවද්ය) ද
නා
ෙ මහ
තාරක බාල ය මහතා
ත ෙ ෙග ඩ මහතා
ස න රණ ර මහතා
ෙර ෂා රණ ංහ මහතා
ෙල හා ර ව ෙ මහතා
ශ
රාජප ෂ මහතා

ය
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ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
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ම ලා සා මහතා
ජානක ව කු ර මහතා
ර
මනායක මහතා
කංචන ෙ ෙසේකර මහතා
ෙ
ක දානගමෙ මහතා
එස්. යාෙ
මහතා
(ආචා ය) සර
රෙසේකර මහතා
ජය ත සමර ර මහතා
ෙශහා ෙසේම ංහ මහතා
කනක ෙහේර මහතා
. . ෙහේර මහතා
ෙස ව අෛඩ කලනාද මහතා
ඒ.එ .එ . අතාඋ ලා මහතා
අමර
අ ෙක රළ මහතා
ක ල අ ෙක රල මහතා
තලතා අ ෙක රල මහ ය
ස ප අ ෙක රල මහතා
ස්ස අ තනායක මහතා
ෙහ ට අ හා මහතා
අෙශ අෙ ංහ මහතා
හ
අමර ය මහ ය
ෂාර ඉ
අමරෙසේන මහතා
තවරාජා කෙල අරස මහතා
ෙ . . අලව වල මහතා
රා අලස් මහතා
න අහම මහතා
සකු
ආර මහතා
එ . උදයකුමා මහතා
.ෙ .
උ කු ර මහතා
උ ෙග ඩ මහතා
සං ව එ මා න මහතා
අ ල එ ලාවල මහතා
ල
එ ලාවල මහතා
ෙග
ද ක ණාකර මහතා
ගය ත ක ණා ලක මහතා
සාගර කා යවස මහතා
ෆ සා කා
මහතා
ජය ත කැටෙග ඩ මහතා
ල ෂ්ම
ඇ ල මහතා
උදයන චා
ද
ෙග ඩ මහතා
ජග කුමාර මහතා
ෙග කුමාර ංග මහතා
තා සම ම කුමාර ංහ මහ ය
ෙ . .එස්. කුමාර මහතා
අ. අර
කුමා මහතා
ෙ
කුමා මහතා
ක ණාදාස ෙක
ව කු මහතා
නාලක බ ඩාර ෙක ෙ ෙග ඩ මහතා
ෙස වරාජා ගෙ
මහතා
මෙන ගෙ ෂ මහතා
ඩයනා ගමෙ මහ ය
උ
ගල ප
මහතා
උදයකා ත ණ ලක මහතා
ෙක ලා ණව ධන මහ ය
යදා
ණව ධන මහතා
වෙ ස ෙර ච කා ත මහතා
ලා ජය ලක මහතා
න
බ ඩාර ජයමහ මහතා
(ෛවද්ය) ක ද ෙහේෂා ජයව ධන මහතා
කුල ංහ
ප මහතා
ත බ ඩාර ෙත නෙක
මහතා
එ .එස්. ත
මහතා
ෂා
ජයලා ද
වා මහතා
(ආචා ය) හ ෂ ද
වා මහතා
චාමර ස ප දසනායක මහතා
පල
ග බර මහතා
අ ර සානායක මහතා
එස්. . සානායක මහතා
මං ලා සානායක මහ ය
මය ත සානායක මහතා
ෙර හණ සානායක මහතා
සාර ෂ්ම ත මහතා
ද ශන ෙද
ය මහතා
ඉ
ෙද ඩ ෙග ඩ මහතා

ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග

ෙ ේ නා
. ෙද ලව ත මහතා
ඩ
.එ .එ . ධ මෙසේන මහතා
එ . න දෙසේන මහතා
ගයාෂා නවන ද මහතා
අසංක නවර න මහතා
ම ෂ නානාය කාර මහතා
චා ස්
මලනාද මහතා
ංස් ෙන ස මහතා
. ෙන ගරාද ංග මහතා
ක ප රණ මහතා
අ ප පස්කුව මහතා
ම
ය ස්ස මහතා
ජග
ෂ්පකුමාර මහතා
ලා ෙපෙ රා මහතා
ෙර ෂ ෙපෙ රා මහතා
ෙපෙ රා මහතා
. . ෙප න බල මහතා
න
නා
මහතා
හ
නා
මහතා
අෙශ ක ය ත මහතා
තා ශා
මහ ය
ෙ ේමජය ත මහතා
ස
ෙ ේමදාස මහතා
උ ක ෙ ේමර න මහතා
ආ .එ . රං
ම ම බ ඩාර මහතා
(මහාචා ය) රං
බ ඩාර මහතා
ෙර හණ බංඩාර මහතා
ශා ත බ ඩාර මහතා
සා බ
මහතා
ද මං ල මහතා
එස්.එ . ම කා මහතා
ෙ . කාද මස්තා මහතා
ඉ රා මහ ෆ් මහතා
ඉ යාස් බා
මාකා මහතා
තක මායා න මහතා
ෂාරෆ්
නා
මහතා
ෙම හම
ස
මහතා
අ ර යද ශන යාපා මහතා
වස ත යාපාබ ඩාර මහතා
පාඨ ච ක රණවක මහතා
ණ රණවක මහතා
.ව . . ර නෙසේකර මහතා
කුමාර ර නායක මහතා
අ ස ර
මහතා
ඉෂා ර මා මහතා
ර මා මහතා
ෙ
රාඝව මහතා
හ ෂණ
රාජක ණා මහතා
අ
රාජප ෂ මහතා
ණ ලක රාජප ෂ මහතා
(ආචා ය) ල රාජප ෂ මහතා
උ
මෙහේ
රාජප ෂ මහතා
(ආචා ය) ජයදාස රාජප ෂ මහතා
(ආචා ය) . රාධ ෂ්ණ මහතා
අංගජ රාමනාද මහතා
ර ජ රාමනායක මහතා
එ . රාෙ ෂ්වර මහතා
සාණ
යා රාජ
ර රාසමා
ක මහතා
ව ණ යනෙ මහතා
ගා
වෙ ෙබ ඩ මහතා
ඉරා
මර න මහතා
රා කා
ම ංහ මහ ය
. .
ෙ ෂ්වර මහතා
ෙර
කුමා ෙ ර න මහ ය
ච
ද ෙ
මහතා
එ .ඩ
. . සහ
තාන මහතා
ම ර තානෙ මහතා
ෙහේෂා තානෙ මහතා
(මහාචා ය) ස්ස තාරණ මහතා
ච ම ර ෙක මහතා
ජය ත ර ංහ මහතා
. ර ංහ මහතා
ර මන ර ංහ මහතා
ෙවදආර මහතා
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ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග
ග

පා
කුමාර ෙව ගම මහතා
වඥාන
තර මහතා
ම
ද සමර ංහ මහතා
රාජවෙර දය ස ප ද මහතා
ධ ම ංග
ධා ත මහතා
රං
යඹලා ය මහතා
ෛම පාල ෙසේන මහතා
එ .ඒ. ම
ර මහතා
ව ෙ
ෙ ෂ් මහතා
ෙජ
ෙසෙන ර න මහතා
(ෛවද්ය) රා ත ෙසේනාර න මහතා
ර ෆ් හ
මහතා
අ
හ
මහතා
ක හ
මහතා
එ .එ .එ . හ ස් මහතා
(මහාචා ය) ච ත ෙහේර මහතා
ජයර න ෙහේර මහතා
ත ෙහේර මහතා
සම ය ෙහේර මහතා
ම ජා ෆ
මහතා
මාෂ සර ෙෆ ෙසේකා මහතා

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ
மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
மிகு மஹிந்த அமர ர
மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம
மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக
மிகு உதய கம்மன்பில
மிகு திேனஷ் குணவர்தன
மிகு (கலாநிதி) பந் ல குணவர்தன
மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான்
மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா
மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார
மிகு (டாக்டர்) ரேமஷ் பதிரண
மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்
மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
மிகு பிரசன்ன ரண ங்க
மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க
மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல
மிகு சமல் ராஜபக்ஷ
மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ
மிகு காமினி ெலாக்குேக
மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
மிகு விமல் ரவங்ச
மிகு அ சப்ாி
மிகு இந்திக அ
த்த ேஹரத்
மிகு தி ம் அ
கம
மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) சீதா அரம்ேபெபால
மிகு லசந்த அலகியவன்ன
மிகு அஜித் நிவாட் கப்ரால்
மிகு சிறிபால கமலத்
மிகு நாலக ெகாடேஹவா
மிகு . . சானக
மிகு சிசிர ஜயெகா
மிகு அ ராத ஜயரத்ன
மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
மிகு (ேபராசிாியர்) சன்ன ஜயசுமன
மிகு தயாசிறி ஜயேசக்கர
மிகு ஜீவன் ெதாண்டமான்
மிகு பியல் நிசாந்த த சில்வா
மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா
மிகு மிந்த திசாநாயக்க
மிகு விமல ர திசாநாயக்க
மிகு சனத் நிசாந்த
மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
மிகு தாரக்க பாலசூாிய
மிகு விஜித ேப ெகாட
மிகு பிரசன்ன ரண ர

ள்ேள

ෙ
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மிகு ெராசான் ரணசிங்க
மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத
மிகு சஷீந்திர ராஜபக்ஷ
மிகு நிமல் லான்சா
மிகு ஜானக வக்கும் ர
மிகு வி ர விக்ரமநாயக
மிகு கஞ்சன விேஜேசகர
மிகு ேத க விதானகமேக
மிகு ச. வியாேழந்திரன்
மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசக்கர
மிகு ஜயந்த சமர ர
மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க
மிகு கனக ேஹரத்
மிகு டீ. பி. ேஹரத்
மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன்
மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா
மிகு அமரகீர்த்தி அ ேகாரள
மிகு கபில அ ேகாரல
மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல
மிகு சம்பத் அ ேகாரல
மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க
மிகு ெஹக்டர் அப் ஹாமி
மிகு அேஸாக அேபசிங்ஹ
மிகு (தி மதி) ஹாினி அமரசூாிய
மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன
மிகு தவராஜா கைல அரசன்
மிகு ேஜ.சீ. அலவத் வல
மிகு ரான் அலஸ்
மிகு நஸீர் அஹமட்
மிகு திஸகுட் ஆரச்சி
மிகு எம். உதயகுமார்
மிகு .ேக. சுமித் உ கும் ர
மிகு பிரதீப் உந் ெகாட
மிகு சஞ்ஜீவ எதிாிமான்ன
மிகு அகில எல்லாவல
மிகு ல த் எல்லாவல
மிகு ேகாவிந்தன் க ணாகரம்
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு சாகர காாியவசம்
மிகு ைபஸால் காசிம்
மிகு ஜயந்த ெகட்டெகாட
மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு உதயன சாமிந்த கிாிந்திெகாட
மிகு ஜகத் குமார
மிகு ெகவிந் குமார ங்க
மிகு (தி மதி) கீதா சமன்மலீ குமாரசிங்ஹ
மிகு ேக.பி.எஸ். குமாரசிறி
மிகு அ. அரவிந்த் குமார்
மிகு ேவ குமார்
மிகு க ணாதாஸ ெகா
வக்கு
மிகு நாலக பண்டார ேகாட்ேடெகாட
மிகு ெசல்வராசா கேஜந்திரன்
மிகு மேனா கேணசன்
மிகு (தி மதி) டயனா கமேக
மிகு உ ல் கலப்பத்தி
மிகு உதயகாந்த குணதிலக்க
மிகு (தி மதி) ேகாகிலா குணவர்தன
மிகு யதாமிணீ குணவர்தன
மிகு சிவேநச ைர சந்திரகாந்தன்
மிகு மிலான் ஜயதிலக்க
மிகு நலீன் பண்டார ஜயமஹ
மிகு (டாக்டர்) கவிந்த ேஹஷான் ஜயவர்தன
மிகு குலசிங்கம் திலீபன்
மிகு பிரமித்த பண்டார ெதன்னேகான்
மிகு எம். எஸ். ெதௗபீக்
மிகு ஷான் விஜயலால் த சில்வா
மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
மிகு சாமர சம்பத் தசனாயக
மிகு பழனி திகாம்பரம்
மிகு அ ர திசாநாயக்க
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மிகு எஸ். பி. திசாநாயக்க
மிகு (தி மதி) மஞ்சுலா திசாநாயக்க
மிகு மயந்த திசாநாயக்க
மிகு ேறாஹண திஸாநாயக்க
மிகு சாரதீ ஷ்மந்த
மிகு சுதர்ஷன ெதனிபி ய
மிகு இசு ெதாடன்ெகாட
மிகு பிேரம்நாத் சி. ெதாலவத்த
மிகு டப்ளி .எச்.எம். தர்மேசன
மிகு எச். நந்தேசன
மிகு கயாஷான் நவனந்த
மிகு அசங்க நவரத்ன
மிகு ம ஷ நாணாயக்கார
மிகு சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்
மிகு கிங்ஸ் ெநல்சன்
மிகு சு. ேநாகராத ங்கம்
மிகு த்திக பத்திரண
மிகு அ ப பஸ்குவல்
மிகு நிமல் பியதிஸ்ஸ
மிகு ஜகத் ஷ்பகுமார
மிகு லான் ெபேரரா
மிகு நிேராஷன் ெபேரரா
மிகு சுஜித் ெபேரரா
மிகு ஜீ.ஜீ. ெபான்னம்பலம்
மிகு ந ன் பிரனாந்
மிகு ஹாின் பிரனாந்
மிகு அேசாக்க பிாியந்த
மிகு (தி மதி) திதா பிாிஸான்தி
மிகு சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு உத்திக பிேரமரத்ன
மிகு ஆர். எம். ரஞ்சித் மத் ம பண்டார
மிகு (ேபராசிாியர்) ரஞ்சித் பண்டார
மிகு ேராஹண பண்டார
மிகு சாந்த பண்டார
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு சுதத் மஞ்சுல
மிகு எஸ்.எம். மாிக்கார்
மிகு ேக. காதர் மஸ்தான்
மிகு இம்ரான் மஹ் ப்
மிகு இம்தியாஸ் பாகிர் மாகார்
மிகு சிந்தக மாயா ன்ன
மிகு ஸ்ஸாரப்
னாபீன்
மிகு ெமாஹமட் ஸம்மில்
மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
மிகு வசந்த யாப்பாபண்டார
மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
மிகு நி ண ரணவக
மிகு பீ.ைவ.ஜீ. ரத்னேசக்கர
மிகு குமாரசிறி ரத்னாயக்க
மிகு அ சப்ாி ரஹீம்
மிகு இஷாக் ரஹுமான்
மிகு ஜி ர் ரஹுமான்
மிகு சுேரன் ராகவன்
மிகு ஹர்ஷண சு ன் ராஜக ணா
மிகு அஜித் ராஜபக்ஷ
மிகு குணதிலக ராஜபக்ஷ
மிகு (கலாநிதி) திலக் ராஜபக்ஷ
மிகு உ ல் மேஹந்திர ராஜபக்ஷ
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்ஷ
மிகு (கலாநிதி) . இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு அங்கஜன் இராமநாதன்
மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க
மிகு எம். ராேமஷ்வரன்
மிகு சாணக்கியா ராஜ த்திரன் இராசமாணிக்கம்
மிகு வ ண யனேக
மிகு காமினி வேலெபாட
மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன
மிகு (தி மதி) ராஜிகா விக்கிரமசிங்ஹ
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மிகு க.வி. விக்ேனஸ்வரன்
மிகு (தி மதி) ேராஹினீ குமாாி விேஜரத்ன
மிகு சமிந்த விேஜசிறி
மிகு எம். டப்ளி . டீ. சஹன் பிரதீப் விதான
மிகு ம ர விதானேக
மிகு ேஹஷா விதானேக
மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண
மிகு சந்திம ரக்ெகா
மிகு ஜயந்த ரசிங்க
மிகு டீ. ரசிங்க
மிகு ரசுமன ரசிங்ஹ
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு குமார ெவல்கம
மிகு சிவஞானம் சிறீதரன்
மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ
மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்
மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்
மிகு ரன்ஜித் சியம்பலாபி ய
மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்
மிகு வ ேவல் சுேரஷ்
மிகு ேஜான் ெசனவிரத்ன
மிகு (டாக்டர்) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு ரஊப் ஹகீம்
மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு கபீர் ஹஷீம்
மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்
மிகு (ேபராசிாியர்) சாித்த ேஹரத்
மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்
மிகு விஜித ேஹரத்
மிகு சமன்பிாிய ேஹரத்
மிகு மர்ஜான் பளீல்
மிகு பீல்ட் மார்ஷல் சரத் ெபான்ேசகா

Hon. Mahinda Rajapaksa
Hon. Rohitha Abegunawardhana
Hon. Mahinda Amaraweera
Hon. Dullas Alahapperuma
Hon. Mahindananda Aluthgamage
Hon. Udaya Gammanpila
Hon. Dinesh Gunawardena
Hon. (Dr.) Bandula Gunawardana
Hon. S.M. Chandrasena
Hon. Janaka Bandara Thennakoon
Hon. Nimal Siripala de Silva
Hon. Douglas Devananda
Hon. Vasudeva Nanayakkara
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana
Hon. (Prof.) G. L. Peiris
Hon. Johnston Fernando
Hon. Prasanna Ranatunga
Hon. C.B. Rathnayake
Hon. Keheliya Rambukwella
Hon. Chamal Rajapaksa
Hon. Namal Rajapaksa
Hon. Gamini Lokuge
Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Hon. Wimal Weerawansa
Hon. Ali Sabry
Hon. Indika Anuruddha Herath
Hon. Dilum Amunugama
Hon. (Dr.) (Mrs.) Seetha Arambepola
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Hon. Lasantha Alagiyawanna

Hon. Akila Ellawala

Hon. Ajith Nivard Cabraal

Hon. Lalith Ellawala

Hon. Siripala Gamalath

Hon. Govindan Karunakaram

Hon. Nalaka Godahewa

Hon. Gayantha Karunatilleka

Hon. D.V. Chanaka

Hon. Sagara Kariyawasam

Hon. Sisira Jayakody

Hon. Faizal Cassim

Hon. Anuradha Jayaratne

Hon. Jayantha Ketagoda

Hon. Piyankara Jayaratne

Hon. Lakshman Kiriella

Hon. (Prof.) Channa Jayasumana

Hon. Udayana Chaminda Kirindigoda

Hon. Dayasiri Jayasekara

Hon. Jagath Kumara

Hon. Jeevan Thondaman

Hon. Gevindu Cumaratunga

Hon. Piyal Nishantha De Silva

Hon. (Mrs.) Geetha Samanmale Kumarasinghe

Hon. Mohan Priyadarshana De Silva

Hon. K.P.S. Kumarasiri

Hon. Duminda Dissanayake

Hon. A. Aravindh Kumar

Hon. Wimalaweera Dissanayake

Hon. Velu Kumar

Hon. Sanath Nishantha

Hon. Karunadasa Kodithuwakku

Hon. Arundika Fernando

Hon. Nalaka Bandara Kottegoda

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

Hon. Selvarajah Kajendren

Hon. Tharaka Balasuriya

Hon. Mano Ganesan

Hon. Vijitha Berugoda

Hon. (Mrs.) Diana Gamage

Hon. Prasanna Ranaweera

Hon. Upul Galappaththi

Hon. Roshan Ranasinghe

Hon. Udayakantha Gunathilaka

Hon. Lohan Rathwaththe

Hon. (Mrs.) Kokila Gunawardene

Hon. Shasheendra Rajapaksa

Hon. Yadamini Gunawardhane

Hon. Nimal Lanza

Hon. Sivanesathurai Chandrakanthan

Hon. Janaka Wakkumbura

Hon. Milan Jayathilake

Hon. Vidura Wikramanayaka

Hon. Nalin Bandara Jayamaha

Hon. Kanchana Wijesekera

Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardhana

Hon. Thenuka Vidanagamage

Hon. Kulasingam Dhileeban

Hon. S. Viyalanderan

Hon. Premitha Bandara Tennakoon

Hon. (Dr.) Sarath Weerasekera

Hon. M.S. Thowfeek

Hon. Jayantha Samaraweera

Hon. Shan Vijayalal De Silva

Hon. Shehan Semasinghe

Hon. (Dr.) Harsha de Silva

Hon. Kanaka Herath

Hon. Chamara Sampath Dasanayake

Hon. D.B. Herath

Hon. Palani Thigambaram

Hon. Selvam Adaikkalanathan

Hon. Anura Dissanayaka

Hon. A.L.M. Athaullah

Hon. S.B. Dissanayake

Hon. Amarakeerthi Athukorala

Hon. (Mrs.) Manjula Dissanayake

Hon. Kapila Athukorala

Hon. Mayantha Dissanayake

Hon. (Mrs.) Thalatha Athukorala

Hon. Rohana Dissanayaka

Hon. Sampath Athukorala

Hon. Sarathi Dushmantha

Hon. Tissa Attanayake

Hon. Sudarshana Denipitiya

Hon. Hector Appuhamy

Hon. Isuru Dodangoda

Hon. Ashok Abeysinghe

Hon. Premnath C. Dolawaththa

Hon. (Mrs.) Harini Amarasuriya

Hon. W.H.M. Dharmasena

Hon. Thushara Indunil Amarasena

Hon. H. Nandasena

Hon. Thavaraja Kalai Arasan

Hon. Gayashan Nawananda

Hon. J.C. Alawathuwala

Hon. Asanka Navarathna

Hon. Tiran Alles

Hon. Manusha Nanayakkara

Hon. Naseer Ahamed

Hon. Charles Nirmalanathan

Hon. Thisakutti Arachchi

Hon. Kins Nelson

Hon. M. Udayakumar

Hon. S. Noharadhalingam

Hon. U.K. Sumith Udukumbura

Hon. Buddhika Pathirana

Hon. Pradeep Undugoda

Hon. Anupa Pasqual

Hon. Sanjeeva Edirimanna

Hon. Nimal Piyathissa
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Hon. Jagath Pushpakumara
Hon. Dilan Perera

Hon. Chandima Weerakkody

Hon. Niroshan Perera
Hon. Sujith Perera

Hon. D. Weerasingha

Hon. G.G. Ponnambalam
Hon. Nalin Fernando

Hon. Dilip Wedaarachchi

Hon. Harin Fernando
Hon. Ashoka Priyantha

Hon. Sivagnanam Sritharan

Hon. (Mrs.) Muditha Prishanthi

Hon. Rajavarothiam Sampanthan

Hon. Susil Premajayantha
Hon. Sajith Premadasa

Hon. Dharmalingam Sithadthan

Hon. Uddika Premarathne
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara

Hon. Maithreepala Sirisena

Hon. (Prof.) Ranjith Bandara
Hon. Rohana Bandara

Hon. Vadivel Suresh

Hon. Shantha Bandara
Hon. Rishad Bathiudeen
Hon. Sudath Manjula
Hon. S.M. Marikkar
Hon. K. Kader Masthan
Hon. Imran Maharoof
Hon. Imthiaz Bakeer Markar
Hon. Chinthaka Mayadunna
Hon. Muszhaaraff Muthunabeen
Hon. Mohamed Mussammil
Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Hon. Wasantha Yapabandara
Hon. Patali Champika Ranawaka
Hon. Nipuna Ranawaka
Hon. B.Y.G. Rathnasekara
Hon. Kumarasiri Rathnayaka
Hon. Ali Sabri Raheem
Hon. Ishak Rahuman
Hon. Mujibur Rahuman
Hon. Suren Raghavan
Hon. Harshana Supun Rajakaruna
Hon. Ajith Rajapaksha
Hon. Gunathilaka Rajapaksha
Hon. (Dr.) Thilak Rajapaksha
Hon. Upul Mahendra Rajapaksha
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. (Dr.) V. Radhakrishnan
Hon. Angajan Ramanathan
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. M. Rameshwaran
Hon. Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam
Hon. Waruna Liyanage
Hon. Gamini Waleboda
Hon. Eran Wickramarathne
Hon. (Mrs.) Rajika Wickramasinghe
Hon. C.V. Wigneswaran
Hon. (Mrs.) Rohini Kumari Wijerathna
Hon. Chaminda Wijesiri
Hon. M.W.D. Sahan Pradeep Withana
Hon. Madhura Withanage
Hon. Hesha Withanage
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana

Hon. Jayantha Weerasinghe
Hon. Weerasumana Weerasinghe
Hon. Kumara Welgama
Hon. Mahinda Samarasinghe

Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Hon. M. A. Sumanthiran
Hon. John Seneviratne
Hon. (Dr.) Rajitha Senarathne
Hon. Rauff Hakeem
Hon. Abdul Haleem
Hon. Kabir Hashim
Hon. H. M. M. Harees
Hon. (Prof.) Charitha Herath
Hon. Jayarathna Herath
Hon. Vijitha Herath
Hon. Samanpriya Herath
Hon. Marjan Faleel
Hon. Field Marshal Sarath Fonseka

කථානායක මාට භා ංසන

சபாநாயகர் அவர்க

க்குப் பாராட்

CONGRATULATIONS TO MR. SPEAKER
[ . භා. 9.43]

ග
ම
ද රාජප ෂ මහතා (අ ාමාත්ය මා, ද
අමාත්ය,
ධ ශාසන, ආග ක හා සංස්කෘ ක කට
අමාත්ය සහ නාග ක සංව ධනය හා වාස අමාත්ය)

(மாண் மிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ - பிரதம அைமச்ச ம் நிதி
அைமச்ச ம் த்தசாசன, சமய மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்ச ம்
நகர
அபிவி த்தி
மற் ம்
டைமப்
அைமச்ச ம்)

(The Hon. Mahinda Rajapaksa - Prime Minister, Minister of
Finance, Minister of Buddhasasana, Religious and Cultural
Affairs and Minister of Urban Development and Housing)

ග කථානායක ම , ථමෙය ම
ලංකාෙ නව වන
පා ෙ
ෙ අ නව කථානායකවරයා වශෙය ෙ
ප
ම
බඳව ඔබ මාට අ ග
ජනා ප මා ඇ
රජය
ෙව ෙව
මෙ
හෘදයංගම
බ පැ
ෙ
අවස්ථාෙ
ග වනවා.
මාතර, ෙත ජ ල මධ්ය මහා ද්යාලෙ හා මාතර රා ල
ද්යාලෙ
අධ්යාපනය ලබා ෙක ළඹ
ශ්ව ද්යාලෙ
උපා ධා යකු වන ඔබ මා 1983 මැ 18 වන න හ මණ
මැ වරණෙය ෙ පා ෙ
වට
යා.
ආසනෙ අ
ඔබ මා අද ෙ රෙ
වැ
රවැ යා බවට ප ෙවලා
ෙබන බව ඔබ මාට මම
ප කර න කැමැ . දකු
පළා
කථානායක ෙමකු වශෙය ඔබ මා ප
ම
බඳව මට හතමා ආඩ බරය
ෙබනවා.
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පා
[ග

ම

ද රාජප ෂ මහතා]

ග කථානායක ම , ඔබ මාට ෙජ්යෂ්ඨයකු වශෙය ෙමම
පා ෙ
ස දාය
බඳව වාෙ ම, ට පළා සභා මහ
ඇම වරයකු වශෙය පළා සභා පාලනය
බඳව ෙහ ඳ
අවෙබ ධය
ෙබනවා. ඔබ මා පා ෙ
කට
ඇම වරයකු වශෙය , කෘ ක මා ත කට
ඇම වරයකු
වශෙය , සංස්කෘ ක කට
හා ෙස ඛ්ය හා ෙප ෂණ කට ,
ක මා ත ආ
ධ ෙෂේ ය
අමාත්ය තන
ෙහ බවා
ෙෂේ ෙ
ශාල අ දැ
ස හය
ෙබන
රාජ්ය පාලන
ගලෙය . ඒ වාෙ ම ඔබ මා කැ න ඇම වරයකු වශෙය
ඝ කාලය කට
කර ලබා ෙබන අ දැ
ස භාරය
සමඟ ෙ පා ෙ
වට අප ෂපා ව හා ස්වා නව කට
කර න අවශ්ය ශ
ය හා ෛධ යය ඔබ මා ස ව ෙබනවා. ඒ
වාෙ ම ඒ ශ
ය හා ෛධ යය ඔබ මාට තව රට ලැෙ වා
.
යා මම ා ථනා කරනවා. ඔබ මාට ස්

[9.45 a.m.]
ග
ස
නායක මා)

ෙ ේමදාස

මහතා

(

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ - எதிர்க்கட்சி

ධ

පා ශ්වෙ

தல்வர்)

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

Hon. Speaker, let me take this opportunity on behalf
of the Samagi Jana Balawegaya - the main Opposition
Party - to congratulate you on your unanimous election as
the Speaker of this House.
Having done your educational activities at Telijjawila
Central College, Rahula College and the University of
Colombo, you have contributed tremendously to the
political activities of our country, and your tremendous
contribution is well recognized. Throughout your political
career you have acted with dignity, integrity and honour
and we salute you. You have been a true patriot; you are
not a pseudo-nationalist and neither are you a modern-day
racist. So, we, on this side of the political aisle, are
extremely honoured to have you as our Speaker. If I may
quote the former British Prime Minister Benjamin
Disraeli, he said, “I have climbed to the top of the greasy
pole”. That was what he uttered when he became the
Prime Minister and I believe you have achieved much and
this is the climax of your political career
Mr. Speaker, a democratically elected Parliament is
the epitome of a functioning democracy. It is incumbent
upon all of us to protect and promote a vibrant and sound
democracy. Sir, as the custodian of this august Assembly,
you are ethically and morally obliged to uphold the great
principles of democracy and the legitimacy of this
institution. It is incumbent upon you to be equitable,
impartial, unbiased and non-prejudicial. We fervently
believe that you will be meticulous, methodical and
proficient in conducting yourself; we believe you will be
just and fair because it is indispensable for a flourishing
democracy. Therefore, it is incumbent upon you to
nourish and nurture these main ingredients of democracy.
This institution represents the will of the people, the voice
of the voiceless and you, as the guardian angel of
Parliament, we believe, will ensure that people’s
sovereignty will be protected and enhanced.

ෙ
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ව

In conclusion, Sir, I fervently hope that you will abide
by the great principles proclaimed by the former President
of the Unites States Abraham Lincoln, that you will act
with malice towards none; with charity for all; with
firmness in the right.
I congratulate you, Sir.
[9.50 a.m.]
ග

රාජවෙර ය ස ප ද

මහතා

(மாண் மிகு ராஜவேராதயம் சம்பந்தன்)

(The Hon. Rajavarothiam Sampanthan)

May I seek your indulgence, Hon. Speaker, to say a
few words on this memorable occasion. I want to in the
first instance convey to you on behalf of myself and the
Party I represent in Parliament, the Illankai Tamil Arasu
Kachchi and the Tamil National Alliance our warmest
congratulations on your being elected to the exalted
position of Speaker of this honourable Assembly.
With your long experience in Parliament, I have not
the slightest doubt, Sir, that you will discharge your
functions effectively, efficiently and in a bipartisan and
an acceptable way to all Members of Parliament. May I
clearly state, Sir, that my Party and I will extend to you
our maximum cooperation that you would expect of us in
the discharge of your functions as the Hon. Speaker.
Thank you.
[9.51 a.m.]
ග

ර ෆ් හ

මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Mr. Speaker, may I extend to you, on behalf of the Sri
Lanka Muslim Congress, my warm congratulations and
wishes for a well-deserved Office. We have witnessed
many of your predecessors bringing honour to this
esteemed Office. You are the custodian of the rights of
this Parliament and us, Members of this House.
We have in the past attempted to introduce many
reforms within the House with regard to the way in which
this House conducts its affairs and also to maintain the
dignity and decorum of the affairs of this Assembly. In
doing so certain far-reaching reforms have been
introduced with the concurrence of both sides of the
House; very particularly in the conduct of affairs as the
House being the primary watchdog over pubic finance.
These progressive measures, I hope, under your esteemed
leadership, will be maintained and we really appreciate
that we have had the opportunity of a seasoned politician
to be heading this institution.
We also note that you, by virtue of your Office, will
also be chairing the Constitutional Council, which is
entrusted with the important function of appointment of
high officials who are mandated by the Constitution and
you, while conducting the affairs as the Chairman of the
Constitutional Council as well as the Speaker of this
House, I am sure, will bring honour to your Office.
With those words, may I be permitted to wish you
once again on behalf of all of us. Thank you.
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[ .ப. 9.53]

ග

මෙන ගෙ ස

[9.56 a.m.]
මහතා

(மாண் மிகு மேனா கேணசன்)

(The Hon. Mano Ganesan)

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி
சார்பாக ம் அதில் அங்கம்வகிக்கின்ற எங்கள
தமிழ்
ற்ேபாக்குக் கூட்டணி சார்பாக ம் உங்கைள வாழ்த் வதிேல
நான்
மிக
மனமகிழ்ச்சி
அைடகின்ேறன்.
உங்கள
பாரா மன்ற வரலா
மிக வர்ணமயமாக இ க்கின்ற .
நீங்கள் சுகாதாரம், விவசாயம், கலாசாரம் ேபான்ற பல
அைமச்சுப் பதவிகைள வகித்தி க்கின்றீர்கள். உங்கள
ஊாி ம் அேதேபால ெகா ம் ப் பல்கைலக்கழகத்தி ம்
நீங்கள் கல்விைய ேமற்ெகாண்
க்கின்றீர்கள். நீங்கள்
1983ஆம் வ டத்திேலேய ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் ஒ
பாரா மன்ற உ ப்பினராக இந்தப் பாரா மன்றத்திற்குள்
ைழந்தி க்கின்றீர்கள்.
அ தவிர,
எனக்குத்
ெதாிந்த
வைகயில், நீங்கள் 2013ஆம் வ டத்தில் ஐ.நா. சைபயி ைடய
Food and Agriculture Organization என்ற அைமப்பின் உப
தவிசாளராக ம் பணியாற்றியி க்கின்றீர்கள்.
அ மட் மல்ல, நீங்கள் உங்கள
அரசியல் வரலாற்றில்
மனச்சாட்சிக்கு அதிக இடம்ெகா த்தி க்கின்றீர்கள். அன்
உங்க ைட கட்சி - உங்கள
அரசாங்கம் எ த்த
உங்கள மனச்சாட்சிக்கு விேராதமாக இ ந்ததனால், நீங்கள்
அைத எதிர்த்
அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்தீர்கள். அ
உங்கள மனச்சாட்சியின் மகிைமைய ெவளிப்ப த் கின்ற
என்ேற
நான்
நிைனக்கின்ேறன்.
ஆகேவ,
இந்தப்
பாரா மன்றத்தின் மகத் வமான வரலாற்ைற சபாநாயகர்
ஆசனத்தி
ந்
நீங்கள்
சிறப்பான
ைறயிேல
ன்ெகாண் ெசல் ர்கள் என நான் நம் கின்ேறன்.
இந்த நா பல ெமாழிகள் ேபசப்ப கின்ற, பல இனங்கள்
வாழ்கின்ற, பல மதங்கைளக் கைடப்பி க்கின்ற மக்கைளக்
ெகாண்ட ஒ நாடாகும். அந்த யதார்த்தம் இப்ெபா
இந்தப்
பாரா மன்றத்திேல
மிகச்
சிறப்பான
ைறயிேல
பாிணமிக்கின்ற ;
ஒளிர்கின்ற .
அந்த
ஒளிர்ைவ
பாிணமிப்ைப நீங்கள் சிறப்பான ைறயிேல ெகாண் ெசன்
எங்கள் அைனவ க்கும் வழிகாட் யாக ம் காவலனாக ம்
இ ந்
ெசயற்ப
ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு
இ க்கின்ற
என்
கூறி, தமிழ்
ற்ேபாக்குக் கூட்டணி
சார்பாக ம் தமிழ் மக்கள் சார்பாக ம் இந்த நாட்
ள்ள
அைனத்
மக்கள் சார்பாக ம் மீண் ம் உங்க க்கு
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் விைடெப கின்ேறன். நன்றி!

[ .ப. 9.56]

ග

ඩ ලස් ෙ වාන දා මහතා ( වර අමාත්ය මා)

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா - கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

(The Hon. Douglas Devananda - Minister of Fisheries)

ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
இன்
நீங்கள்
இப்பதவிக்குப்
ெபா த்தமான
ஒ வராக,
ஆற்ற ள்ள
ஒ வராக
இ ப்பதனால்
ஏகமனதாகத்
ெதாி
ெசய்யப்பட்
க்கின்றீர்கள்.
அந்த
வைகயில்,
நீங்கள்
நாடா மன்றத்தி ைடய
மாண்ைப ம்
நாடா மன்ற
உ ப்பினர்கள
பா காப்ைப ம் உ திெசய் ர்கள் என்ற
நம்பிக்ைகேயா , என
கட்சியான ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக்
கட்சி சார்பாக ம் இந்தச் சைப சார்பாக ம் நான் உங்க க்கு
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். நன்றி!

ග

. .

ෙ ෂ්වර

මහතා

(மாண் மிகு க.வி. விக்ேனஸ்வரன்)

(The Hon. C.V. Wigneswaran)

மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கேள, தமிழ் மக்கள் ேதசியக்
கூட்டணி சார்பில் தற்கண் உங்க க்கு என் வாழ்த் க்கைள
த் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.

I start my felicitations, Hon. Speaker, hailing you in
my mother tongue, the oldest living language of this
world and the language of the first indigenous inhabitants
of this country, and proceed in the link language. I thank
you for accepting such a high position in our
Parliamentary tradition. Sir, I am sure, you would bring
with your high Office your experience with men and
matters gained throughout your long political career.
We have a very powerful Government now. A similar
Government was constituted under the late J.R.
Jayewardene in 1977. It was during that regime that we
had the 1983 Pogrom. Certainly, this Government too
could follow the path of the Elephant of that time and end
up as today reduced to a single Member in the future.
But, I am sure they would not. They would prefer to learn
from our mistakes of the past and usher in a period of
peace and prosperity where all communities would feel
equal to each other and walk with dignity and pride as
children of Mother Lanka. That freedom and equality
could dawn only if we shed the false historical
perspectives of the past and recognize the intrinsic rights
of the people living in the North and the East of Sri
Lanka, who are entitled to the right of self-determination
as per Article 1 of Chapter one of the International
Covenant on Civil and Political Rights in addition to their
hereditary and traditional rights to be recognized as a
nation.
Sir, I hope, we would not be called upon in this
August Assembly of Parliamentarians in the future,
during your term of Office, for your protective assistance
since we would respect each other’s rights and our duties
towards each other. We are sure that you will guide us all
without fear or favour if any such impasse comes to pass.
There is no need Sir, in a country which professes
Buddhism to expect a hegemonic dominance from
anyone. We have not forgotten what the Sinhala villager
is only too well familiar with, that every act has its
opposite reaction; කළ කළ ෙ පල පල ෙ .
ස්

,ග

කථානායක ම .

[ .භා.10.00]

ග

ෛම පාල

ෙසේන මහතා

(மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன)

(The Hon. Maithreepala Sirisena)

ග කථානායක ම , ප ෂ නායකයකු වශෙය
, ට
ජනා ප වරයා වශෙය
ෙ අවස්ථාෙ ඔබ මාට බපැ ම
මෙ වග ම සහ
කම ෙලස සලකනවා. ෙශේෂෙය ම
ෙ රෙ යහප
ෙ ශපාලන සංස්කෘ ය
ෙග ඩනැ ෙ
කා යෙ
ග කථානායක මා ෙ ග සභාව ඉතාම උසස්
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පා
[ග

ෛම පාල

ෙසේන මහතා]

ෙලස සහ
ධ ෙලස ෙමෙහයවන බව අ
ශ්වාස කරනවා.
ඔබ මාෙ නායක වය ෙ උ ත තර සභාෙ අනාගතය සඳහා
ඉතාම වැදග ෙවනවා. පා ෙ
ව ෙ රෙ ව්යවස්ථාදායකය
වාෙ ම ෙ රෙ අනාගත සංව ධනය, ප පාලනය ආ
ය
ෂයය ෙෂේ වල
ව සඳහා කට
කරන ධාන ආයතනය
වශෙය අ හ වනවා. පා ෙ
වට ප
ය නවක
ය නට කැමැ ,
ම
ව
ට මම ධාන වශෙය ම
පා ෙ
ව
ය ෙ
රෙ
ව්යවස්ථාදායකය වාෙ ම
සංව ධනය ෙමෙහයවන ධාන ආයතනය බව. ඒ වාෙ ම
පා ෙ
ව
ය ෙ
ඔබ ම ලාට
ශ්ව ද්යාලය .
ඔබ ම ලාට ශ්ව ද්යාලය
ලබා ග නා ෙදයට වඩා එහා
ය ෙදය
පා ෙ
ව
ඉෙගන ග නට
ව .
පා ෙ
ව ළ යා මක වන ක වලට සහභා ෙව
,
අෙ වග
සහ
ක ඉ කළ
.

කට

ඒ වාෙ ම, පා ෙ
ව
ම වැදග ෙවනවා.

ළ ස්ථාවර

ෙය ග අ ව

ග
කථානායක ම , ඔබ මා
ඝ කා න අ දැ
ෙබන ෙ ශපාලනඥෙය , පළ
, ප ණත,
ධ,
කා ය රව කට
ෙ හැ යාව ෙබන ග ම
වරෙය .
අ දැ
රා ය ස ත ගලයකු වශෙය කථානායක රයට
ඔබ මා ප ම
බඳව මම ඔබ මාට බ පැ
සහ ආ වාද
ය,
නමනවා. ෙමම කට
කරෙගන යෑමට ඔබ මාට ශ
ෛධ යය සහ වාසනාව ලැෙ වා
ා ථනය කරනවා. ෙබ ෙහ ම
ස්
.
[ .ப. 10.02]

ග

ඒ.එ .එ . අතාඋ ලා මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா)

(The Hon. A. L. M. Athaullah)
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த வரலாற்
க்கியத் வம் வாய்ந்த நாளிேல இந்த நாட்
ைடய
சிேரஷ்ட அரசியல்வாதிகள் இ க்கின்ற இந்தச் சைபயிேல
අ ාමාත්ය මා
குறிப்பாக, ෙජ්යෂ්ඨ නායකයකු වන අෙ ග

ෙ ග සභාෙ ඉ නවා. ඒ වාෙ ම, ට ජනා ප වරයකු වන
ග ෛම පාල
ෙසේන මැ මා ෙ ග සභාෙ ඉ නවා.
එ ස
ජා ක ප ෂෙ ෙජ්යෂ්ඨ නායක ර
ම ංහ
මැ මා ෙන මැ පා ෙ
ෙ කථානායක රයට ඔබ මා
ෙ
ප ම
බඳව මම ස
ෙවනවා.
ග කථානායක ම , ය ප ෂ නායකය වාෙ ම අ
ය ෙදනා බලාෙප ෙර
ෙව ෙ
ෙ
රටට නව
ම ව්යවස්ථාව - ස මත කර
Constitution එක - නව ආ
ගැ ම . අෙ
රෙ
ජනතාවෙ
අ ලාෂය එය .
ෙ දය
ෙත රව අ ට ඡ දය ලා ෙබ ෙ ඒ සඳහා . අ
ස්තවාදය නැ කළා වාෙ ජා වාදය නැ කරලා දා නට
අවශ්ය . අද අෙ
ෙජ්යෂ්ඨ නායකව
හරහා ශ
ම
පා ෙ
ව ඇ කරලා ෙබනවා. මම තනවා ෙ ග
සභාව Constitutional Assembly එක හැ යට ප කරලා
ඉ ම
ම අ ෙ රටට ෙහ ඳ ආ
ම ව්යවස්ථාව ඉ ප
කර නට අවශ්ය
යලා. ෙ රෙ
ය ජා
ට දහෙසේ
ව
මට අවශ්ය ප සරය සැක මට,
රටක ඇ
ගැ ම
ෙත රව කට
කරෙගන යෑමට අවශ්ය ප සරය
සැක මට අද ඔබ මාට ෙ ග සභාව ළ බලය ඇ ලා
ෙබනවා.

ෙ
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ව

ෙජ්යෂ්ඨ නායකයකු වන ඔබ මා තරම "කූ " යලා අපට
ය න
ව . ඔබ මා කූ එෙ ඉඳෙගන වැඩ කර න
ව නායකෙය . එම සා මම ඔබ මාට බ පතනවා. ෙ
රටට සහ ෙ රෙ
ය ජනතාව ෙව ෙව ෙහ ඳ වැඩ කරලා
ෙප ව න ඔබ මාට ෙහ ඳ අවස්ථාව ලැ
ෙබනවාය යන
කාරණය මත කර
මා හඬ ෙවනවා.
[ .භා. 10.04]

ග

අ ර සානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ග කථානායක ම , ෙශේෂෙය ම ඔබ මාට
කාලයක
ෙ ශපාලන අ දැ , භා තාව ෙම ම පා ෙ
ව ළ
ම
වරයකු ෙලස අ දැ
ස භාරය
ෙබනවා. එම සා
පා ෙ
ෙ කථානායක රෙ වග ම දැ ම සඳහා
ෙකෙන අද ෙමම පා ෙ
ව ඒක ඡ දෙය ෙත රා ප
කරෙගන ෙබනවාය යා අප ශ්වාස කරනවා. ඒ ෙව ෙව
අෙ පා ශ්වෙය ඔබ මාට බ පැ
එ කරන අතර, ෙමම
කට
කරෙගන යෑම ශ
ය හා ෛධ යය ලැෙ වා
යා
ා ථනා කරනවා.
ඔබ මා මත පැව
ෙබ ෙ තන රකට එහා ය වග ම
බව අප ශ්වාස කරනවා. ජනතාව තම ෙ
පරමා පත්ය
බලෙය ව්යවස්ථාදායක ෙක ටස ෙමම පා ෙ
ව ෙවත
පවරා
ෙබනවා. ෙශේෂෙය ම අෙ ඉ හාසෙ ෙබ ෙහ
අවස්ථාවල
ධ බා ර පා ශ්ව, - එය ධායකය ෙව න
ව ,
ව , එය අ තෙන ම ක
එය අ කරණය ෙව න
ෙ ශපාලනය ෙව න
ව පා ෙ
ව ෙවත පැව
ෙබන බලයට එ ල කරන ලද අ
හාර, අ
බලපෑ
වළ වා ගැ ම සඳහා ඔබ මා වා
න
ෙ වා
ට කථානායකව කට
කළ බව ෙ ෙම ෙහ ෙ
ප
කරනවා. එම සා ජනතාව
ඔබ මාට පවරන ලද එම
පරමා පත්ය බලෙ ව්යවස්ථාදායකමය ෙක ටස-පා ෙ
වට
පැව
ෙබන ෙක ටසෙසේ ම පැහැර ගැ මකට ෙහ යට
මකට ෙහ
වල
මකට ෙහ ඔබ මා ඉඩ ෙන ෙද
ඇතැ
යන දැ
ශ්වාසය අපට ෙබනවා.
ෙශේෂෙය ම අ ඔබ මාෙ ෙ ශපාලනය ඉ හාසය ෙදස
බැ ෙව , අෙ රෙ ඉතාම වැදග ස
ස්ථානවල තන
පෙසකලා
ග
ඉ හාසය
ඔබ මාට
ෙබන බව
ෙබන කථානායක රය
ෙපෙනනවා. එම සා ඔබ මාට පැව
ආභරණය බවට ප ෙන කර, එය ඔබ මා මත පැව
ෙබන
වග ම ෙලස සලකා කට
කර
, ව්යවස්ථාදායකය වල
මට ෙහ එම බලය පැහැර ගැ මට ෙහ එම බලය යටප
මට ෙහ ඉඩ ෙන ෙ ය යන දැ
ශ්වාසය අපට ඔබ මා
ෙකෙර
ෙබනවා. ඉ
කාල ප ෙ දය ළ එම ශ්වාසය
සනාථ කළ
ව ෙ ද ඔබ මා
ම . ෙකෙසේ ව , ෙමම
පා ෙ
ෙ ම
ව
ටඔ ෙ අ
, ඔ ට පැව
ෙබන වග
සාධාරණ ෙලස ඉ කර ගැ ම සඳහා ඔබ මාෙ
පැ ෙත යහප දායක වය ලබා ෙ
යන ශ්වාසය අප
ළ ෙබනවා. එම සා අද ෙමම පා ෙ
ව
ග
කථානායකවරයා ෙලස ෙත රා ප කරග
ලැ ඔබ මාට
අපෙ පා ශ්වෙ
බ පැ
නමන අතර, ඒ කට
සඳහා
ඔබ මාට ෛධ යය හා ශ
ය ලැෙ වා
යා ා ථනා
කරනවා. ෙබ ෙහ ම ස්
.
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ග

සා බ

මහතා

(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்)

(The Hon. Rishad Bathiudeen)

ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
ஆ ந்தரப் ம்
எதிர்த்தரப் ம் ஒன் ேசா்ந்
ஒற் ைமயான
ைறயிேல
நீங்கள் சபாநாயகராகத் ெதாி ெசய்யப்பட்டைமக்காக அகில
இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் சார்பாக எங்க ைடய மனமார்ந்த
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நீங்கள் நீண்டகால அரசியல் அ பவம் ெகாண்ட ஒ வர்;
மாகாண
சைபயிேல
தலைமச்சராக,
அைமச்சராக,
பாரா மன்ற உ ப்பினராக எனப் பல உயர் பதவிகைள
வகித்தவர்;
ெகா ம் ப்
பல்கைலக்கழகத்திேல
பட்டம்
ெபற்றவர். அேதேபால, பல சர்வேதசக் க த்தரங்குகளிேல
கலந் ெகாண்ட அ பவம் ெபற்றவர். எனேவ, இந்தப்
பாரா மன்றத்திேல உங்க ைடய காலத்திேல நீங்கள்
இங்ேகயி க்கின்ற
ஆ ங்கட்சி,
எதிர்க்கட்சி
ஆகிய
இ தரப் க்கைள ம்
ேசா்ந்த
எல்லாப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க ைடய
பா காவலனாக,
அவர்க ைடய
வரப்பிரசாதங்கைளப்
பா காக்கின்ற
ஒ வராகச்
ெசயற்ப
ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எமக்கி க்கின்ற .
இந்தப்
திய அரசாங்கம் அரசியலைமப்பிேல மாற்றம்
ெகாண் வ வதற்காக அைமச்சரைவயிேல
தன் தலாக
ெவ த்
அதற்கான கு ைவ ம் நியமித்தி க்கின்ற .
காலத்திற்குக்
காலம்
வந் ள்ள
அரசாங்கங்கள்
அரசியலைமப்பில்
மாற்றங்கைளச்
ெசய்தி க்கின்றன.
இேதேபால, இதற்குப் பிறகு வ கின்ற அரசாங்க ம்
இன்ெனா
மாற்றத்ைதச் ெசய்யத் ேதைவயில்லாதவா ,
திதாக உ வாக்கப்ேபாகின்ற அரசியலைமப் ஒ சாராைரத்
தி ப்திப்ப த் வதாகேவா
அல்ல
ஒ
கட்சிையத்
தி ப்திப்ப த் வதாகேவா அல்ல ஒ சில இனவாதிகைளத்
தி ப்திப்ப த் வதாகேவா இல்லாமல், இந்த நாட் ேல
வாழ்கின்ற
சி பான்ைம,
ெப ம்பான்ைம
மக்கள்
எல்ேலாைர ம்
தி ப்திப்ப த்தக்கூ ய,
அவர்க ைடய
உாிைமகைள
மதிக்கக்கூ ய
ஓர்
அரசியலைமப்பாக
வ கின்றேபா
மட் ம்தான் இந்த நாட் ேல நாங்கள் ஒ
நிைலயான
சமாதானத்ைத எதிர்பார்க்கலாம்.
சுதந்திரம்
ெப கின்றேபா
ெபா ளாதாரத்திேல ஓங்கி நின்ற நம
நா , இன்ேனார் இனம் தங்க க்குத் தனிநா
தா ங்கள்
என்
ேகட் ப் ேபாரா யதால் இந்த நாட்
ைடய
ெபா ளாதாரம்
அழிந் ,
இந்த
நாட் ேல
பல
இலட்சக்கணக்கான உயிர்கள் அழிந்
மிக ம் பின்தங்கிய
நிைலயி ள்ள .
நாங்கள்
அரசிய க்காகத்
ேதா்தற்
காலங்களிேல
மீண் ம்
மீண் ம்
மக்கைள
உசுப்ேபத் வதற்காகப் ேபசுகின்ற அரசியற் கட்சிகளாக
இ க்கின்ேறாம்.
இவ்வாறான
ஓர்
அரசியலைமப்
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வ கின்றெபா
, அ
நிரந்தரமான
அரசியலைமப் மாற்றமாக, எல்லா இனத்தவைர ம் எல்லா
மதத்தவைர ம்
தி ப்திப்ப த்தக்கூ யதாக,
நாட் க்கு
நல்லதாக அைமயேவண் ம். அவ்வாறான ஒன் க்கு நீங்கள்
இந்தச் சைபயிேல இ ந் தைலைமத் வத்ைத வழங்கு ர்கள்
என்ற நம்பிக்ைகேயா
என் ைடய கட்சியி ைடய, எம
ஆரதவாளர்க ைடய வாழ்த் க்கைள மீண் ம் ெதாிவித்
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

ග

ධ ම ංග

ධා ත

මහතා

(மாண் மிகு த ம ங்கம் சித்தார்த்தன்)

(The Hon. Dharmalingam Sithadthan)

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மிக நீண்டகாலப்
பாரா மன்ற அ பவம் ெகாண்ட ஒ வரான நீங்கள்
சபாநாயகராகத் ேதா்ந்ெத க்கப்பட்
ப்ப
உண்ைமயிேல
நாங்கள் அைனவ ம் ெப ைமப்பட ேவண் ய விடயமாகும்.
இந்தப் திய அரசாங்கம் மிகப் பலம்ெபா ந்திய அரசாங்கமாக
அைமந்தி க்கின்ற .
எதிர்க்கட்சிகள்
சிறியனவாக
இ ந்தா ம் நீங்கள் பாரா மன்றச் சம்பிரதாயத் க்கைமய
இரண்
தரப்ைப ம் சமனாக மதித்
ந நிைலயிேலேய
உங்க ைடய
ெசயற்பா கைளச்
ெசய் ர்கள்
என்ற
நம்பிக்ைக எனக்கி க்கின்ற . உங்க ைடய அ பவம்
அப்ப ப்பட்ட .
அேதேநரத்தில்,
அரசாங்கம்
திய
அரசியலைமப்
ெபான்ைற
உ வாக்குகின்றேபா ,
ேதசிய
இனப்
பிரச்சிைனக்கு நியாயமான தீர்ெவான்
கிைடக்கேவண் ம்.
இ எ ப வ டங்களாக இ பட் வ கின்ற பிரச்சிைன!
இந்த நாட்ைட மிகப் பின்னைட க்குக் ெகாண் வந் ள்ள
பிரச்சிைன! இதற்ெகா நியாயமான தீர்ைவக் ெகாண் வர
ேவண் ம்.
இந்தப்
பாரா மன்றத்தில்
அதற்கான
நடவ க்ைகக க்குச் சாியான தைலைம வகித்
ஒ
நியாயமான தீர்ைவ அைடவதற்கு நீங்கள் நிச்சயமாக
உத
ர்கள்
என்ற
நம்பிக்ைக
எங்க க்கி க்கின்ற .
உங்க ைடய
ேதா் க்கு
நாங்கள்
எங்க ைடய
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறாம். நன்றி. வணக்கம்.

[ .භා.10.12]

ග

ම

රවංශ මහතා (ක මා ත අමාත්ය මා)

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச - ைகத்ெதாழில் அைமச்சர்)

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Industries)

ග
කථානායක ම , පා ෙ
ඉ හාසෙ
ඝ
ප ෙ දයකට
ක
යන මහජන
ෙය තයකු වන
ඔබ මාට මම පළ ෙව ම අෙ
බ පැ
ද කරනවා. ෙ
පා ෙ
ෙ ෙග රවයද, මහ ජනතාවෙ අෙ ෂාව ද
සඵල වන ආකාරයට ෙ අ නව තන ෙ කට
මට
ඔබ මාට ශ
ය හා ෛධ ය ලැෙ වා
යා මම පළ ෙව ම
ා ථනා කරනවා.
ෙ පා ෙ
ව ෙදස අෙ රෙ ෙප ජනතාව ඉතාම
ම ෙල බලාෙගන ඉ නවා. ෙ පා ෙ
ෙ
යා
කලාපය ෙදස ෙ
රෙ
මහ
සමාජය ම ෙල ,
අවධානෙය බලාෙගන ඉ නවා. ෙ පා ෙ
ව කට
කරන ආකාරය අ ව තම අෙ රෙ
ජාත
වා
යා
දාමෙ පැවැ ම
බඳ අවසාන වශෙය මහ ජනතාව ළ
ශ්චය
මාණය ව ෙ . සමහර කාල
ණා, ෙ
පා ෙ
ෙ
යා කලාපය
බඳ මහ ජනතාව ළ එතර
සාදය
මාණය ෙන ෙව ච. ශ දය අ ව රණ
ගය
ප කර ෙ පා ෙ
ව පැ ණ
ණා. එවැ අෙශ භන
ත
වයකට ෙ පා ෙ
ව ප ෙව නට ෙන , අෙ
රෙ ෙප ජනතාවට - ංහල, ෙදමළ, ස්
ඇ
ය
ජනතාවට- පා ෙ
ව ෙදස ඉතා ෙග රවෙය බැ ය හැ
වාතාවරණය ඇ
ම ඔබ මාට කර න
ව කා යය .
ග කථානායක ම , ෙශේෂෙය ම 1987 ව ෂෙ ඉ ලංකා
ම අ ස කර ෙවලාෙ ඔබ මා හෘදය සා යට
එකඟව රණ ග මහජන ෙය තෙය . ඔබ මා, ඒ ෙවලාෙ
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පා
[ග

ම

ට ආ
ෙව එ යට එ න, දැ තන
අ හ න
රණ ග
නායකෙය . හෘදය සා යට අ ව එෙහම රණ
ග ෙකෙනකු කථානායක
ෙ වා
ම ෙ සභාවට
එ තරා ආකාරයකට කරන ෙග රවය . ඒ ය ක
අ ව,
ෙ සභාව ඉතාම
වැ ව, ඒ වාෙ ම ජාත
වා
ල
ධ මවලට අ කූලව ෙමෙහය මට ඔබ මාට හැ වන බව අපට
ශ්වාස .
අවසාන වශෙය , එම කා යය
ඔබ මාට ශ
ය හා ෛධ ය ලැෙ වා
මෙ වචන ස්ව පය අවස කරනවා.

වැ ව ඉ
මට
යා ා ථනා කර

[ .භා.10.14]

භා
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ව
[ .ப. 10.16]

රවංශ මහතා]

ග
උදය
අමාත්ය මා)

ෙ

ග ම

ල

මහතා

(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில - வ

(බලශ

சக்தி அைமச்சர்)

(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila - Minister of
Energy)

ග

කථානායක ම , රෙ
වැ
රවැ යා බවට ප
ෙ දරන භාර ර තන ෙ කා ය සහ ක තව්ය ඉ
මට ශ
ය, ෛධ ය ෙත ව සර
ඔබ මාට ලැෙ වා
යා මා
ම ා ථනා කරනවා.

ෙව

ග
කථානායක ම , ඔබ මා ෙමම පා ෙ
ෙ
නායකයා බවට ප
ව ෙ
ජා ෙ
රණා මක
ස
ස්ථානයක . අද ඔබ මාෙ දකු
පැ ෙ
තර
ෙන ෙව , දකුණ - වම යන ෙදපැ ත සාරා ෙ
ෙ
ලංකාෙ සමා පා ක මය යටෙ
දැවැ තම ආ
ප ෂය . එවැ පා ෙ
ව
මවා ගැ මට ඔබ මාට
හැ යාව ලැෙබ ෙ
ඝ කාලය
රාවට ඔබ මා හෘදය
සා යට එකඟව කට
කර
ෙ
ය ම
ව
ෙ
ළ ඇ කළ ෙග රවය සහ ආදරය සාම . ඒ ආදරය, ෙග රවය
ෙ පා ෙ
ව ළ ඉ
වසර පහ රාම ඒ ෙලසම ක
ගැ මට ඔබ මාට හැ යාව ලැෙ වා
යා අ
ා ථනා
කරනවා.
ග කථානායක ම , පව න ආ
ම ව්යවස්ථාව එ
මාපකය පවා ක කශ ෙලස ෙ චනය කරන ෙම ෙහ තක
ෙ රෙ ජනතාව ෙමවැ දැවැ ත ජනවරම - ෙන ෙදකක
බලයකට ආස න
ජනවරම - ආ
වට ලබා
ෙ , එය
තව රට පැලැස්තර දමා ඉ යට ෙගන යෑම ෙව වට නව
ඩය මනාව
ආ
ම ව්යවස්ථාව හ වා මට . ඒ ප
අවෙබ ධ
කරග
අ ග
ජනා ප මා ,
ග
අ ාමාත්ය මා පළ වැ අමාත්ය ම ඩලයටම නව ආ
ම
ව්යවස්ථාව
බඳ සංක ය ප කාව
ඉ ප කර න
කට
කළා. ඒ
වන නව ආ
ම ව්යවස්ථාව
බඳ ෙ
ග සභාවට නායක වය ෙ භාර ර වග ම පැවෙර ෙ
ඔබ මාට .
මෑත කාලෙ තානාප කා යාලවල උපෙදස් මත, රාජ්ය
ෙක ප
කරන ලද ආ
ම
ෙන වන සං ධාන
ව්යවස්ථා ටප පා ෙ
ෙ සාක ඡා මට ක
ම අෙ
රෙ ෙ ශ ෙ ේ ජනතාව
පරාජය කර ලැ වාය යන
එක ෙ ශ ෙ ේ නායකයකු
යට ඔබ මා ද නා කාරණය . ඒ
සා ෙ රෙ ජනතාවෙ අ ලාෂ
ම කරන, ෙ රට
මහා ඉ
ම
ෙගන යෑමට හැ යාව ලැෙබන ෙ ශජ නව
ව්යවස්ථාව
කර ගැ මට ඔබ මාෙ නායක වයට හැ
ෙ වා
ා ථනා කර
මා හඬ ෙවනවා.

ග

වෙ ස ෙර ච

රකා ත

මහතා

(மாண் மிகு சிவேநச ைர சந்திரகாந்தன்)

(The Hon. Sivanesathurai Chandrakanthan)

ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
ஒன்பதாவ
பாரா மன்றத்தின்
சபாநாயகராக
உங்கைளத்
ெதாி
ெசய்தைமையயிட்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
அந்த
அ ப்பைடயில், இன்
எனக்கும் இங்கு உைரயாற்றக்
கிைடத்தைம
மகிழ்ச்சிக்குறிய .
ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அவர்கேள, மக்களின் இைறைமயி டாகச் சட்டமியற் ம்
பாரா மன்றம்
என்ற
அ ப்பைடயில்
இதன்
ஓர்
உ ப்பினராக
நா ம்
ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ேளன்.
விேசடமாக, தமிழ் மக்கள் வி தைலப்
கள் கட்சியி டாக
மட்டக்களப்
மாவட்டத்தி
ந்
நான்
ெதாி
ெசய்யப்பட்
க்கின்ேறன். நான் உங்க ைடய எதிர்காலத்
திட்டங்க க்கும் எங்க ைடய ெகௗரவ பிரதமர் மஹிந்த
ராஜபக்ஷ அவர்கள்
ன்ென க்கின்ற அபிவி த்தி சார்ந்த,
மாகாணசைப சார்ந்த விடயங்க க்கும் ேதாேளா
ேதாள்
நின்
உதவி ம் ஒத்தாைச ம்
ாிந்
எம
மக்கைளக்
கட் ெய ப் ம் பணியில் ஈ பட நான் திடசங்கற்பம்
ண் ள்ேளன்.
இ ந்தா ம், கடந்த நல்லாட்சி அரசாங்கமான
அந்த
அரசாங்கத்ைத நடத் வதற்காக, எங்க ைடய இனத்தின்
பிரதிநிதிகள்
என்
அரசியல்
ெசய்கின்றவர்க ைடய
கைதகைளக்ேகட் ,
என்ைனத்
திட்டமிட் ச்
சிைறப்ப த்தியி க்கின்ற .
ஐந்
வ டங்களாக நான்
சிைறவாசம்
அ பவிக்கின்ேறன்.
இந்த
ேநரத்தில்
மட்டக்களப்
மக்கள்
என்ைன
அவர்க க்குச்
ேசைவயாற் ம்ப
ெதாி
ெசய்தி க்கின்றார்கள்.
இ ந்தா ம்கூட, நான் இந்தப் பாரா மன்ற அமர் களில்
கலந் ெகாள்வதில் ெபாிய தடங்கல்க ம் தாமதங்க ம்
இ க்கின்றன. ஒவ்ெவா
ைற ம் நீதிமன்றத்தின் அ மதி
ேகாரப்ப கின்ற .
இப்ப
மக்க க்குச் ேசைவயாற்ற
யா . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, உண்ைமயிேல
நீங்கள் ஒ
நீண்ட வரலாற்ைறக் ெகாண்ட அரசியல்வாதி
என்
ெதாிந்தா ம், உங்கைளப் பற்றிய பல விடயங்கள்
எனக்குத் ெதாியா .
இ ந்தா ம், இன்
இங்கு ேபசிய
ெகௗரவ தமிழ் உ ப்பினர்களின் உைரகளி
ந்
நான்
உங்கைளப்பற்றிப் பல விடயங்கைளத் ெதாிந் ெகாண்ேடன்.
எங்க ைடய நாட் ல் எத்தைனேயா ச க
ரண்பாட் ப்
பிரச்சிைனகள் நடந்
ந்தி க்கின்றன. அந்தச் ச க
ரண்பாட் னால்
ஏற்பட்ட
ஆ தப்ேபாராட்டத்தின்
காரணமாக 16 வயதிேல வி தைலப்
கள் அைமப்பிேல
ேசா்ந் ேபாரா யவன் நான். அந்த அைமப்பின் ேநாக்கங்கள்,
ெகாள்ைககள் ேபான்றன பிைழத்ததன் காரணமாக அதி
ந்
ெவளிேயறி, ஜனநாயக ாீதியாக தமிழ் மக்கள் வி தைலப்
கள் என்ற கட்சிைய உ வாக்கி, இன் பல விடயங்கைளச்
ெசய்தி க்கின்ேறாம். எங்க ைடய மாகாண சைப ஆட்சிைய
ெகௗரவ பிரதமர் அவர்கள் ெகாண் வந்தெபா
கிழக்கு
மாகாணம் மிக ேமாசமாகச் சீரழிந்தி ந்தேபா ம், அதற்குத்
ைணெகா த் , ேதாள்ெகா த் , மக்கள நம்பிக்ைகையக்
கட் ெய ப்பி, 13ஆவ சரத்தின் அ லாக்கத்ைத
ந்தள
காப்பாற்றியி க்கின்ேறாம்.
இந்த
நாட்ைட
இப்ப க்
கீழ்நிைலக்குக் ெகாண் ெசல்ல
யா . மாகாணசைப
ைறைம அழிந் ேபாகின்ற சூழ ேல வடக்கு, கிழக்கு
மக்க ம் ெதன்பகுதி மக்க ம் ேசர்ந்
பலமான, திடமான,
உ தியான ஓர் அரசாங்கத்ைத உ வாக்கியி க்கிறார்கள்.
இந்த அரசாங்கம் எ க்கின்ற எல்லாவிதமான அபிவி த்தி
விடயங்க க்கும் 13ஆவ சரத்தி டாக மாகாண சைபையப்
பலப்ப த் கின்ற விடயங்க க்கும் நான் ெதாடர்ந் ம் உதவி
ெசய்ேவன்.
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நான் என மக்க க்குச்
ேசைவயாற்றக்கூ ய
சந்தர்ப்பத்ைத
இந்த
உயர்
சைபயி டாகப் ெபற் த்தரேவண் ம். சட்ட மா அதிபர்
திைணக்களத்தின்
பணிப் ைரக்கைம,
நான்
ஒவ்ெவா
ைற ம் பாரா மன்ற அமர்வில் கலந் ெகாள்வதற்கு
மட்டக்களப்
ேமல்
நீதிமன்றத்திேல
அ மதி
ேகாரேவண் யி க்கின்ற . நிச்சயமாக அப்ப
என்னால்
அ மதி ேகார
யா . ெகாெரானா ெதாற் க் காரணமாக
சட்டத்தரணிக டன்
ேபசி
அதற்கான
ஒ ங்குகைள
ேமற்ெகாள்வ மிக ம் கஷ்டமான விடயமாக இ க்கின்ற .
ேம ம், மக்கைளச் சந்தித்தல் ேபான்ற பல விடயங்கைள
என்னால் ேமற்ெகாள்ள
யாத இக்கட்டான சூழ்நிைல
காணப்ப கின்ற
என்பைத ம்
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
ெதாிவித் க்ெகாண் , ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்க க்கும்
ெகௗரவ
பிரதம
மந்திாி
அவர்க க்கும்
மற் ம்
அைமச்சர்க க்கும் வாழ்த் க்கைள ம் வணக்கத்ைத ம் கூறி,
த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!

ග
ව ෙත ඩම මහතා (ව
පහ ක රාජ්ය අමාත්ය මා)

වාස හා ජා ය තල

(மாண் மிகு ஜீவன் ெதாண்டமான் - ேதாட்ட
மற் ம் ச தாய
அைமச்சர்)

உட்கட்டைமப்

வசதிகள்

டைமப்
இராஜாங்க

(The Hon. Jeevan Thondaman - State Minister of Estate
Housing and Community Infrastructure)

Hon. Speaker, I would like to congratulate you on
behalf of the Ceylon Workers’ Congress and the Indianorigin community.
I have the honour and privilege of being the youngest
Member in this House. What I have seen is that people
have given this Government the mandate to work and
under your guidance and leadership, I am sure, we can
bring a change to Mother Sri Lanka.
Thank you.

[ .භා.10.21]

ග
වා ෙ ව නානාය කාර මහතා (ජල ස පාදන
අමාත්ය මා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

[10.24 a.m.]

வாசுேதவ

நாணாயக்கார

-

நீர்

வழங்கல்

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of Water
Supply)

ග කථානායක ම , ලංකා දහස් ෙප ජන ස ධානය
සමඟ එක
ඇ ප ෂය
යට, අෙ
ජාත
වා
වාමාං ක ෙපර ෙණ
ෙමම නවවැ
පා ෙ
ව
ෙය ජනය කර න මට , ෙම නරාගල ස්
කෙය තරග
කළ ග
ගයාෂා
නවන ද ම
මාට අවස්ථාව ලැ
ෙබනවා. නව කථානායකවරයා වශෙය ප
ඔබ මාට
බ පත නට අවස්ථාව ලැ ම මට මහ ස ට . එය ෙග රවය
හැ යට මා සලකනවා.
ප ය මහ මැ වරණය
ෙ රෙ මහා ප යාසය
ධ ණා. ඒ ප යාසය, ෙ ශපාලන තලෙ ඇ
මහා
ස ය ෙවනස - a sea change - හැ යට අපට හ ව න
ව . එබ ෙවනස
ප ව නව කථානායක රයට ප
ඔබ මා එ තරා
යකට ඒ ත
වය ෙ සභාව ළ
කරන ධාන ච තය බවට ප වනවා. ෙ
ය කාරණාවලට
අමතරව, ෙ පා ෙ
ෙ නව කථානායකවරයා ෙලස
ඔබ මා ප
ම සා එබ ම
ප යාසය ඔය ලාසනය
කර
යා අප තනවා.
ග කථානායක ම , වැට - යර ෙදකම ෙබ ෙ
ෙග යෙ ආර ෂාවට ෙ . න , "වැට - යර ෙග ය
ක න පට
ග ෙත
කාට
ය නද''
යලා කථාවකු
ෙබනවා. ප ය කාලෙ , අෙ වැට - යර ෙදකම ෙග ය
කනවා වාෙ
ත
වය
තම
ෙ . පා ෙ
ජාත
වාදයට, ජනතාවෙ පරමා පත්යයට ග කර
ප ය කාලෙ කට
ණා. ඒ අ තෙය ඉව ෙවලා,
නැවත
ෙ
රටට ලැ ණා වාෙ ම
දහස , ඔබ මා
නායක වය ෙදන ලාසනෙය ෙ පා ෙ
වට ලැෙබ
ඇතැ මා ශ්වාස කරනවා. ඔබ මාට මෙ
ශංසාව සහ
භා ංසන නම
මා හඬ වනවා. ස්
.

[ .භා.10.25]

ග

ර මන ර ංහ මහතා

(மாண் மிகு

ரசுமன

ரசிங்ஹ)

(The Hon. Weerasumana Weerasinghe)

ග කථානායක ම , 1931 ආර භ
රාජ්ය ම
ණ
සභාෙ
ට, ඉ ප ව 1947 පා ෙ
ජාත
වාදය
පට
ග දවෙසේ ට, ඒ ය ලටම දායක වය ලබා
ෙ ශපාලන ප ෂය තම
ලංකාෙ ෙක
ස් ප ෂය.
එම ප ෂය ෙය ජනය කර
ලංකා ෙප ජන ෙපර ණ
යටෙ
තරග කර පා ෙ
වට ෙ
ප
, අද ෙ
එකම
පා ෙ
ව
ෙය ජනය කරන එම ප ෂෙ
ෙය තයා
යට
ලංකාෙ ෙක
ස් ප ෂෙ
බ
පැ
ඔබ මාට ද කර න මා ෙමය අවස්ථාව කර ග නවා,
ග කථානායක ම .
ග
කථානායක ම , ඔබ මාද මා
ෙය ජනය කරන
මාතර
ස්
කය
ළ අ
37
ස්ෙසේ
යාකා
ෙ ශපාලනෙ ෙය ණා. ඔබ මා අපට
හ ක ෙද
, අපට
මඟ ෙප
ඉතාම ෙහ ඳ නායකෙය . ඔබ මා, පා ෙ
ම
වරයකු
යට වාෙ ම, දකු
පළා සභාෙ
ධාන
අමාත්යවරයා සහ සභාප වරයා
යට මාතර ස්
කය ඇ
දකු පළාතට අ පෙ ය ෙසේවය කළා. ඒ සා ඔබ මට අද
ෙ
රය ලැ ය
. ෙ
උ ත තර පා ෙ
ෙ
කථානායක රයට
ම
ගලයා ඔබ මා වශෙය අ ග
ජනා ප මා, අ ග අගමැ මා ඇ
ලංකා ෙප ජන
ෙපර ෙ අෙ ක ඩායම
කරන ලද ෙ ම, ඓ හා ක
රණය යැ මා ශ්වාස කරනවා. එය අද තව සනාථ ණා.
ෙම කද, මම තන
යට, ඉ හාසය ග තාම ෙබ ෙහ ම
කාලයකට පස්ෙසේ තම ආ
ප ෂය
කථානායක
තන ර සඳහා ම
වරයකුෙ නම ෙය ජනා කරලා, ප ෂය
ඒ නම ස් ර කරලා කථානායකවරෙය ෙත රා ප කර
ග ලැ ෙ .
ෙ පා ෙ
වට කථානායකව
ෙත රා ග න ය
අවස්ථාවල
ෙ ව
හා බලනෙක ට, ඔබ මා වාසනාව ත
කථානායකවරෙය
යා මා තනවා. ඒ වාෙ ම, පළ වන
වතාවට අද ෙ
පා ෙ
ව
ෙය ජනය කරන අ
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පා
[ග

ර මන ර ංහ මහතා]

වාසනාව ත බව මා
ව
. ෙම කද, පා ෙ
ව
ෙය ජනය කරන පළ වන වතාෙ ම ඔබ මාෙ නායක වය
යටෙ ෙ පා ෙ
ෙ හැ ෙර න අද අපට අවස්ථාව ලැ
ෙබන සා.
ග කථානායක ම , ෙ උ ත තර පා ෙ
ව ළ
ඔබ මාට
ධාන වග ම
පැවෙරනවා.
ෙශේෂෙය ම
පා ෙ
ජාත
වාදය ගැන ජනතාව ළ
ශ්වාසය
අද ය
මාණයකට ඳ වැ
ෙබනවා. ඒ, ෙ පා ෙ
ෙ
උ ත තර සභා ග භය ළ ප ය කාලෙ
යාදාමය
හා හැ
සාෙව . ඒ
සා ඔබ මාට
ෙබන පළ
අ ෙය ගය සහ රාජකා ය තම , ෙ පා ෙ
ව ෙකෙර
ජනතාව ළ නැවත ශ්වාසය ෙග ඩනැං ම.
ග
කථානායක ම ,
කථානායක
රය
◌ිය ෙ
ස්වා න තන ර . ඔබ මා ෙ ග ම
ව 224ෙදනාට අ
ගලයකු ෙන ෙව . ෙ ම
ව 224ෙදනාටම නායක වය
ෙද ෙ ඔබ මා . ප ය කාලෙ ඔය
ෙ වා
ඇතැ
කථානායකව
තම ෙ
ප ෂය ආර ෂා කර න, ප ෂ
ෙව ෙව
ෙප
නට
ය
සා
ෙ
උ ත තර
පා ෙ
ෙ ස්වා න වය, කථානායක
රෙ
ෙබන
ස්වා න වය අ අ ෙ ෙකෙල
අවස්ථා අප දැ කා. ඒ
ත
වය ෙවනස් කර
, එවැ ෙ ව වලට දායක ෙන ෙ
පා ෙ
ෙ ස්වා න වය ආර ෂා
ෙ
අ ෙය ගය
ඔබ මා හ ෙ
ෙබනවා. අද බල ආ
ප ෂය
ම
ඔබ මාට ඒ සඳහා අවශ්ය ශ
ය ලැ
ෙබනවා.
ග
කථානායක ම , පා ෙ
ෙ උ ත තරභාවය
ආර ෂා
මට ය හැ ඉහළම දායක වය ලබා මට ඔබ මාට
ශ
ය ලැෙ වා
යා මා ා ථනා කරනවා. ඉ කාල මාව
ළ
ණ පෑමට
වන අ ෙය ගවල , - ෙශේෂෙය ම අ
ෙ - දැ ෙමම ග
ආ
ම ව්යවස්ථාව ස පාදනය
සභාෙ
සඳහ
ආකාරයට හැම ෙදනාෙ ම අදහස්වලට
ඇ ක
ලා, රට ඉ ලන ඒ ව්යවස්ථා ස පාදනයට
නායක වය ලබාෙද න ඔබ මාට ශ
ය හා ෛධ යය
ලැෙ වා
යා මා ා ථනා කරනවා. අවසාන වශෙය ,
නැවත වර
ලංකාෙ ෙක
ස් ප ෂෙ
බ පැ
ඔබ මා ෙවත නම
මෙ කථාව අවස කරනවා. ස්
.

ෙ
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debates and such fairness take place. For you to perform
that duty, our Party will extend to you the utmost
cooperation. I wish you once again all the very best.
There can be no doubt that your experience as a Member
of Parliament for so many decades will serve that
purpose.
Thank you.
ග

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ග
අ ාමාත්ය ම , ග
අමාත්යව
, ග
රාජ්ය
අමාත්යව
,
ය
ග
ම
ව
, නවවැ
අ නව
පා ෙ
ෙ උ ත තර කථානායක රයට මා ෙත රා ප
කර ගැ ම
බඳව මාෙ හෘදයංගම ස් ය ඔබ ම ලා ෙවත
ද කර
. මා ලද ෙමම කථානායක රය ෙව ෙව දැනට
ෙම ෙහ තකට ෙපර ෙමම ග සභාෙ ග අ ාමාත්ය මා
කරන ලද
ඇ
ය
ෙ ශපාලන ප ෂ නායකය
භා ංසනයට මාෙ හද
කෘතඥතාව
නම . ආ
පා ශ්වය හා
ධ පා ශ්වය
මා ෙකෙර තබන ලද
ශ්වාසය
බඳව මාෙ
ණාමය ද කර . ෙමම උ ත තර
තන ෙ ස්වා න වය ෙම ම අප ෂපා වය යනා
ෙශේ
ල ෂණ ර තරෙය ආර ෂා කර
ඔබ සැම මට භාර
මාණෙය අවංකව හා
ෙ භාර ර වග ම මාෙ උප ම ශ
කා ය ෂමව ඉ
මට මම ෙප ෙර
ෙව . එෙම ම,
කථානායක රෙ මාෙ
ය කට
සා ථකව ෙන ෙහලා
ඉ
මට , ජනතාවට වග වන ආද ශව පා ෙ
ව
මට ඔබ ය ෙදනාෙ ම ණ සහෙය ගය සහ ස ය
දායක වය ඉතාම ඕනෑක
මම ඉ ලා
.

Mr. Speaker, on behalf of the Tamil National People’s
Front, I wish to congratulate you on your election today.

නැ
ෙ ශපාලන ප ව තනය හා ප යාස ෙ
කර
ග
ෙ නවල ජන සමාජෙ දැ අවධානයට ෙය
ඇ
COVID-19 වසංගත ෙර
ත
වය ම දනය කර
දැනට
මාණය ෙව
පව න රෙ සංව ධන
යාව ය වැ
තකර වණතා හ ෙ පා ෙ
ෙ කථානායක රය
ෙහබ මට ලැ ම ඉමහ භාග්යය
ෙලස මම
හතමා ව
ග . ජනතාව අෙ ෂා කරන නව ෙ ශපාලන ච ත
දැ ම ළ පා ෙ
ෙ
යාදාමය
ඵලදා ෙලස ඉ
මට , පා ෙ
ෙ ස්වා න වය ශ
ම
කර
ව්යවස්ථාදායකෙ
කා යභාරය
ව ධනය
මට ,
පා ෙ
ෙසේවෙ ස්වා න වය ශ
ම
මට මම
අෙ ෂා කර . පා ෙ
ෙ
රා කාලයක ට පැවත එන
ස දායය , ප චය සහ ස්ථාවර ෙය ගවල
ධානවලට
අ කූලව ව්යවස්ථාදායකය ශ
ම කරන
ධාකාර සභා
යා
ණය
ම
ආකාරෙය
ෙමෙහය මට ග
ම
ව
ෙලස ඔබෙ දායක වය සැම ටම ලබා ෙද
ඇතැ මම ශ්වාස කර .

Sir, today’s election vests on you a responsibility that
most Speakers do not experience. Today, we have a
House that is heavily weighted towards one side and
under those circumstances, for a Speaker belonging to
that one side to perform his duties on behalf of the entire
House is that much more onerous. We must not forget,
Mr. Speaker, that all parties represented in this House
have come here today with their respective mandates.
Those mandates must be respected; those mandates must
be voiced; those mandates must be debated and due place
must be given. In a House that is so heavily weighted on
one side, it is your responsibility to ensure that such

තවද, පා ෙ
ම
ව
ෙලස සභාෙ කට වල
ෙම ම කාරක සභා කට වල
ර තරෙය
දැ ෙවන
සහභා වය, ස ය දායක වය සහ කැප ම මත
ව්යවස්ථාදායකෙ උප ම ඵල ෙනළා ගැ මට හැ වන බව මම
අවධාරණය කර .
ධ ෙ ශපාලන සමතා හා ෙන ගැළ
තාවකා කව පෙසකලා අෙ රෙ දැනට පව න ජා ක
අ ෙය ගවලට
ණ මට හැ
වන ප
ජනතාවෙ
ළ ඒක වය කරා යවර
පරමා පත්යය ර න, ධ වය
නංවන, නවතාෙව හා යහ පැවැ ෙම
සැබෑ ජනතාවා
ම
ක ඩායම
ෙලස
ලංකාෙ
අනන්යතාව
ර තරෙය
මට අ අ ට කර ග . අප ය ෙදනාම

[10.27 a.m.]
ග

. . ෙප

න බල මහත

(மாண் மிகு ஜீ.ஜீ. ெபான்னம்பலம்)

(The Hon. G.G. Ponnambalam)
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ව්යවස්ථාදායකය ෙලස එකට අ වැ බැඳෙගන ස
ෙය ,
එ ස ව, එ
ව, ෛධ යව තව එකම
ලංකාව
ෙව ෙව ෙ ශපාලන ගැ ව
ෙත රව අෙ රෙ සංව ධන
යාදාමය ෙව ෙව
තර කට
මට ෙවර දර . ෙමම නව
සංක පය අප
අෙ රෙ අනාගත පර ර ෙව ෙව ඉ
කරන ජා ක
කම ෙලස මම ද . ෙමව
නැ
ෙ ශපාලන සංස්කෘ යට
අ ෂ්ඨානය
ව අෙ අ
ෙ ශ මට ෙමම උ ත තර රෙ
ය කට
මට මම
අවංකවම ෙවර දරන බව
ග ව
ඔබ ය ෙදනාටම ජය
ා ථනා කර . ෙත ව සරණ ! ෙද ෙය ඔබ ර
වා!
ස්

ෙය ජ්ය කථානායකවරයා වශෙය
ෙත රා ප කර ග ලැ බව මම ෙ
.

ෙය ජ්ය කාරක සභාප
ෙත රා ප

ELECTION OF DEPUTY CHAIRMAN OF
COMMITTEES
ග

பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின்
தவிசாள மானவாின் ெதாி

මා ඡ දෙය
ම

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் ெதாி

.

ෙය ජ්ය කථානායක මා හා කාරක
සභාප මා ඡ දෙය ෙත රා ප
ම

යථා ප
ඡ දෙය
ග සභාවට කාශ කර

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

පා ෙ
ව දැ
ෙය ජ්ය කාරක සභාප වරෙයකු
ඡ දෙය ෙත රා ප කර ගැ ෙම
රත ය
ය. ඒ සඳහා
ම
වරෙයකුෙ නම ෙය ජනා කරන ෙම මම ඉ ලා
.

ELECTION OF DEPUTY SPEAKER AND
CHAIRMAN OF COMMITTEES

ග

ම

පාල ද

වා මහතා (ක ක

අමාත්ය මා)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - ெதாழில் அைமச்சர்)

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

ග

ග
කථානායක ම , ඔබ මාට
බ පතන ගම ම,
ෙය ජ්ය කාරක සභාප වරයා ෙලස ග අංගජ රාමනාද
මැ මාෙ නම මා ෙය ජනා කර
නවා.

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ග
ම
ව
,
පා ෙ
ව
දැ
ෙය ජ්ය
කථානායකවරයකු ඡ දෙය ෙත රා ප කර ගැ ෙම
රත
ය
ය. ඒ සඳහා ග ම
වරයකුෙ නම ෙය ජනා කරන
ෙම ඉ ලා
.

ග

ම

ග

(மாண் மிகு மிந்த திசாநாயக்க - சூாிய சக்தி, காற்
நீர் மின் ற்பத்திக் க த்திட்ட இராஜாங்க அைமச்சர்)

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர - சுற்றாடல் அைமச்சர்)

ග
ප

කථානායක ම , ථමෙය ම මම කථානායක
ඔබ මාට බ පතනවා.

රයට

ග කථානායක ම , ග
නම මම ස් ර කරනවා.

ග

ග කථානායක ම , නවවැ පා ෙ
ෙ
ෙය ජ්ය
කථානායකවරයා වශෙය
පා ෙ
ම
ග
රං
යඹලා ය මැ මා ප කළ
යැ මම ෙ අවස්ථාෙ
ෙය ජනා කරනවා.

ග
ම ලා සා මහතා ( ා ය මා ග හා අවෙශේෂ
ය තල පහ ක රාජ්ය අමාත්ය මා)
(மாண் மிகு நிமல் லான்சா - கிராமிய திகள் மற் ம் ஏைனய
உட்கட்டைமப் வசதிகள் இராஜாங்க அைமச்சர்)

රං

යඹලා

ය මැ

අංගජ

රාමනාද

මැ

මාෙ

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ෙවන

න ඉ

ප

මට ෙ ද?

ෙවන ම
වරයකුෙ නම ෙය ජනා ෙන මැ ෙහ
අංගජ
රාමනාද
මහතා නවවැ
පා ෙ
ෙ
ෙය ජ්ය කාරක සභාප වරයා වශෙය යථා ප ඡ දෙය
ෙත රා ප කර ග ලැ බව මම ෙ ග සභාවට කාශ කර
.

ග

(The Hon. Nimal Lanza - State Minister of Rural Roads and
Other Infrastructure)

ග කථානායක ම , ග
නම මම ස් ර කර .

மற் ம்

The Hon. Duminda Dissanayake - State Minister of Solar
Power, Wind and Hydro Power Generation Projects
Development)

ද අමර ර මහතා (ප සර අමාත්ය මා)

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Environment)

ද සානායක මහතා ( යබල, ළං හා ජල
ජනන ව්යාපෘ සංව ධන රාජ්ය අමාත්ය මා)

ජනා ප

මාෙ

මාෙග

சனாதிபதியிடமி ந்

ල

ස ෙ ශය

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT
ග

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

ග

(The Hon. Speaker)

ෙවන
ෙවන
ෙහ
ග

න ඉ
ම
රං

ප

මට ෙ ද?

වරෙයකුෙ නම
ෙය ජනා
යඹලා ය මහතා නවවැ පා

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ෙන මැ
ෙ
ෙ

පහත දැ ෙවන ස ෙ ශය අ ග
ෙවත ලැ
ෙබනවා.

ජනා ප

මාෙග

මා

35

පා

නවවැ

ஒன்பதாவ

පා

பாரா

ෙ

ෙ

மன்றத்தின்

ථම ස් ම
தலாவ

அமர்

FIRST SITTING OF NINTH PARLIAMENT

ෙ

36

ව

I wish to inform this House that the Hon. Dinesh
Gunawardena, as the Leader of the House of Parliament,
and the Hon. Johnston Fernando, as the Chief
Government Whip, have been appointed for the new
Ninth Parliament.

II
ධ පා ශ්වෙ නායක

எதிர்க்கட்சி

தல்வர்

LEADER OF THE OPPOSITION

ග

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නවවැ
අ නව පා ෙ
ෙ
නායකයා ෙලස පා ෙ
ම
ග ස
මා
ග ලැබ ඇ බව ෙමම ග
කැමැ ෙත .

ධ පා ශ්වෙ
ෙ ේමදාස මහතා
සභාවට ද ව

I wish to inform this House that the Hon. Sajith
Premadasa has been recognized by me as the Leader of
the Opposition in the new Ninth Parliament.

III
පා

ෙ

பாரா

කට

மன்ற அ

බඳ කාරක සභා ස් ම

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ග

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

ෙ දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පා

ෙ

பாரா

ෙ සභානායක සහ ආ
ධාන සං ධායක

පා ශ්වෙ

மன்றச் சைப தல்வர் மற் ம் அரசாங்கக்
கட்சியின் தற்ேகாலாசான் நியமனம்

LEADER OF THE HOUSE OF PARLIAMENT AND THE CHIEF
GOVERNMENT WHIP

ග

ග ම
ව
, 2020 අෙග ස් මස 21 වැ
කුරාදා
පැවැ මට ය ත පා ෙ
ස් මට අදාළ කට
බඳ
සලකා බලා රණය
ම
ස ප ෂ නායක ස් ම අද න
සභාව තාවකා කව අ ට
ගසම කාරක සභා කාමර අංක
2 පැවැ මට ය තය. ඒ සඳහා ෙය ජ්ය කථානායක මා,
ෙය ජ්ය කාරක සභාප මා, පා ෙ
ෙ සභානායක මා,
ධ පා ශ්වෙ
නායක මා, ආ
පා ශ්වෙ
ධාන
සං ධායක මා,
ධ පා ශ්වෙ
ධාන සං ධායක මා
ඇ ව ෙමවර මහ මැ වරණයට තරග කර, පා ෙ
වට
ෙ
ප
ෙබන ෙ ශපාලන ප ෂ ෙය ජනය කර
එ
ම
වරයකු බැ
පැ ණ ඊට සහභා වන ෙම
ද ව
කැමැ ෙත .

අ

සභාෙ කට
ටව ලැෙ .

අද න පස් ව

3.00 ද වා තාවකා කව

කථානායක මා

(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Speaker)

නවවැ
අ නව පා ෙ
ෙ
සභානායක
රයට
පා ෙ
ම
ග
ෙ ෂ් ණව ධන මහතා ද, ආ
පා ශ්වෙ
ධාන සං ධායක රයට පා ෙ
ම
ග
ෙජ ස්ට
නා
මහතා ද ප කර ලැබ ඇ බව ෙමම ග
සභාවට ද ව කැමැ ෙත .

ස් ම ඊට අ කූලව තාවකා කව අ
3.00ට නැවත පව වන ල .

වන ල

, අ.භා

அதன்ப
அமர்
பி.ப. 3.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ம் ெதாடங்கிற் .

Sitting accordingly suspended till 3.00 p.m. and then resumed.
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පා

பாரா

ෙ

ව උ සවාකාරෙය

ස් ම

மன்றத்தின் ைவபவாீதியான அமர்

CEREMONIAL SITTING OF PARLIAMENT
අ ග ජනා ප මාෙ ෙපරහර අපර භාග 3.00ට සභා ග භයට ඇ
ය. අපර භාග 3.01ට ආ
ම ව්යවස්ථාෙ 33 (2) (ආ) ව්යවස්ථාව අ ව
අ ග ජනා ප මා ස් ෙ ල න ග හ.
කථානායක මා ල නට පහ
එ මාෙ අ ෙන වා ය.

ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்களின்
ஊர்வலம்
பி.ப.
3.00க்கு
சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்த . பி.ப. 3.01க்கு அரசியலைமப்பின் 33(2)(ஆ)
ஆம்
உ ப் ைரக்ேகற்ப
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தமர்ந்தார்கள்.
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத் க்கு
ேநர்
கீேழயி ந்த
ஆசனத்தமர்ந்தார்கள்.

His Excellency's Procession entered the Chamber at 3.00 p.m. and
His Excellency took the Chair at 3.01 p.m. in terms of Article 33(2)(b) of
the Constitution.
Mr. Speaker took his seat immediately below the Chair.

අ ග

ජනා ප මා පා
ඇම ම

ෙ

ව

ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள்
பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய உைர
ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS EXCELLENCY
THE PRESIDENT
අ ග

ජනා ප ෙග ඨාභය රාජප ෂ මහතා

(ேமதகு ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ)

(His Excellency President Gotabaya Rajapaksa)

ග
කථානායක ම , ග
අගමැ ම , ග
ප ෂ
නායක ම , ග ඇම ව
, ග රාජ්ය ඇම ව
, ග
ම
ව
,
ථමෙය ම අද
න කථානායක
රයට
අ නවෙය
ෙ
ප
ග
ම
ද යාපා අෙ ව ධන
මැ මාට මෙ
බ පැ
නමනවා. එෙලසම අද න
ෙය ජ්ය කථානායක
රයට ෙ
ප
ග
රං
යඹලා ය මැ මාට , ෙය ජ්ය කාරක සභාප
රයට
ග
අංගජ
රාමනාද
මැ මාට
මෙ
ෙ
ප
භා ංසන
නමනවා. නවවැ පා ෙ
වට ෙ
ප
ය ග ම
ව
ට මම බ ා ථනා කරනවා.
2020 අෙග ස්
05ෙව දා පැවැ
ෙ , ලංකාෙ
පා ෙ
මැ වරණ ඉ හාසෙ
ෙශේෂ ෙපර ය
මැ වරණය .
ස්ථාවර ආ
ව
ම සඳහා ෙන ෙදකක බලය
ලබා ෙදන ෙලස අ ජනතාවෙග ඉ ලා
යා.
ඉ හාසෙ
ථම වතාවට සමා පා ක ඡ ද මය යටෙ
පව වන ලද මැ වරණය
ෙන
ෙදකක ඓ හා ක
ජනවරම
ලංකා ෙප
ජන ෙපර ණ හා එ
ක ඩාය වලට ලබා
ෙ ශ ෙ ේ ජනතාවට මම
ම
ස්
කරනවා.
ස ව ජන ඡ ද බලය අප සැම ෙදනා
ග කළ
, අප
සා ෙ
ක ගත
ජාත
වා අ ය . ඒ
මැ වරණෙ
තම ව නා ඡ දය භා ත කළ ය
ලාං ක
ඡ දදායකය ට මම ෙ අවස්ථාෙ ස් ය ද කර නට
කැමැ .

ප ය
වසෙ
ෙන වැ බ
මාසෙ
පැවැ
ජනා ප වරණෙය
හැටනව ල ෂයකට අ ක ජනතාව
ෙශේ
ජනවරම
ලබා
ෙ
මා ගැන
මහ
ශ්වාසෙය . ඒ ශ්වාසය කඩ ෙන කරන බවට මා
ෙප ෙර
ව ෙමෙත මා යාෙව ඔ කර ෙබනවා.
ජනා ප වරණෙ
ට පා ෙ
මැ වරණය ද වා
කාලය අපට ඉතාම අ ෙය ගා මක කාලප ෙ දය
ණා. අප
භාරග ෙ
කඩා වැ
ආ කය . පා ෙ
ව
ළ
බ තරය ෙන මැ
සා අපට වැඩ කර නට
ෙ
තර
ආ
ව සමඟ. ට අමතරව, අපට ෙ කාලය ළ
ෙල කයම අඩපණ කළ ෙක
19 වසංගතයට
ණ ෙද නට
19 ව්යසනය හ ෙ ෙල කෙ
බල රටව
ණා. ෙක
පවා අසරණ ෙව , එම අ ෙය ගයට සා ථකව
ණ ෙද නට
අපට
ව
ණා. වසංගත ත
වය පැ ර යෑම වැළැ මට
අප කට
කළ ආකාරය ෙ ශ රටවල පවා සාදයට ල
ණා.
ෙ

මාස නවයක කාල පරාසය ළ
ධ බාධක හ ෙ අප
රට පාලනය කළ ආකාරය ගැන රෙ ජනතාව පැහැ ෙම
න බව
ලංකා ෙප ජන ෙපර ණ ලැ අ ශාල ජන
වරෙම ඔ
ණා.
ෙ ශපාලන සංස්කෘ ෙ
අගය කර
නවා.
අෙ
ර

ෙව

පව න ෙවනස ජනතාව

ජනතා
ෙය තය
ෙලස
බ තර
ජනතාවෙ
ෂාවලට අ හැම ටම ග කරනවා. ජනතා පරමා පත්ය
නට
ව ව ෙ එ ට .

අෙ රෙ උ ත තර ව්යවස්ථාවට අ ව මෙ
ර කාලය
ළ රෙ ඒ යභාවය ආර ෂා කරන බවට ,
ධශාසනය
ර තෙක ට ෙප ෂණය කරන බවට
මා ෙප ෙර
ෙබනවා. ඒ අ ව, රාජ්ය පාලනය සඳහා උපෙදස් ලබා ගැ මට
මම ධාන ෙපෙළේ ෙබ ධ
වහ ෙසේලාෙග සම ත
උපෙ ශක සභාව
වා ෙබනවා. ඒ වාෙ ම, රා ද්යා මක
ව නාකම
ස්ථාන ආර ෂා
මට , අෙ ෙබ ධ
උ මය
ක ගැ මට මම ෙශේෂ කා ය සාධක බලකාය
වා ෙබනවා.
ධාගමට
ඛ වය තහ
කරන අතරම, ෙ රෙ ඕනෑම
රවැ ෙයකුට තම කැමැ ආගම ඇද ෙ
දහස වඩා
ෙහ
ර ත ඇ බව ජනතාවට ෙ වන ට පැහැ
.
පාර ප ක උ මය , සංස්කෘ ය හා අෙ කම ආර ෂා
මට ෙම ම ාසාංග කලා හා ා ය කලා
ප ආර ෂා
ෙක ට ව ධනය
මට රජය ෙශේෂ අවධානය ෙය ෙක ට
ෙබනවා.
2019 වසෙ
පාස්කු ඉ දා ස්ත හාරය සා අප රජය
භාරග නා ට ජනතාව අතර රෙ ආර ෂාව
බඳ ශ්වාසය
දැ ෙලස ඳ වැ
ණා. අෙ රජෙ
ක
ප ය වන
රෙ ආර ෂාව තහ
කර
, ආර ෂක සහ
අංශ
ව හගත ෙක ට ජනතාව ළ ඇ
ය නැ ෙක ට,
රෙ ආර ෂාව ය
ර ත කර නට අප කට
ෙක ට
ෙබනවා. ඕනෑම රවැ ෙයකුට තම ෙ හා තම ප ෙ
ආර ෂාව ගැන ය ෙන , දහෙසේ ව
ය හැ වට ටාව
අප ය සකස් කර
ෙබනවා.
මා ෙප ෙර
බාධාව ව

ආකාරයටම සාමාන්ය ජන
තයට
පාතාල යාකාරක , ම
ව්ය උව ර වැ
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පා
[අ ග

ෙග ඨාභය රාජප ෂ මහතා]

සමාජ ව්යසනය ෙග ජනතාව ගලවා ගැ ම සඳහා
ම වැඩ
ෙවළ
ම
ජනතා ශ්වාසය ඉහළ යෑමට ෙහේ
ෙබනවා. ෙ
සා,
ණග ක,
නයග ක,
ග ක
සමාජය රෙ ෙග ඩනැෙඟ
ෙබනවා.
ෙ රෙ ෙ ශපාලන සංස්කෘ ෙ පැහැ
ෙවනස
මට
අප කට
කර
නවා. මා ජනා ප වරයා වශෙය ප
ප , රාජ්ය ආයතනවලට කරන ප
සඳහා එෙත පැව
ස දාය ෙවනස් කර
,
ව ම ඩලය හරහා
ක
ෙස යා බලා ප
කරන
ම යා
ණය හ වා
නා. ඥා
, තව
,
ය
හා අ ගා කය
ප
ෙන ෙක ට, වෘ කය , ව්යවසායකය , අධ්යාපනඥය ෙග
සම ත පළ
ක ඩායම අප ප කළා. ඒ
ප ය අප
ඉ යටම ෙගන යනවා.
ඒ වාෙ ම, ෂ්පාදන ආ කය ෙග ඩනැ මට අප කට
කළා. ෙග
ට තම ෂ්පාදන සඳහා ඉහළ, සහ ක ල අප
ලබා
නා. අපනයන ෙභ ග
අපනයනය සඳහා ආනයනය
නැවැ ම ෙම ම, ෙමරට වගා කළ හැ ව
ෙභ ග
ආනයනය
ම ස
ණෙය ම නැවැ ම ම
ෙ ය
ෙග යා ආර ෂා
මට අප කට
කළා. ෙග
ට අවශ්ය
ෙප ෙහ ර ෙන ෙ ලබා
නා. රට රා අ හැර දමා
වගා
කළා. ෙ
ය ල හරහා
ඉඩ ය අස්ව ද නට ජනතාව උන
අප ෙ රෙ කෘ ක මා තයට නව පණ ලබා
නා.
අප බලයට පැ
ප ෙ ය ව්යවසායකයා අර
කර
ග
බ සහන ලබා මට කට
කළා. ව්යාපාර ම
ම
සඳහා ෙප
අ පාතය අ කළා. ෙ ය ව්යාපා කය
හා
ක මා තක ව ආර ෂා
ම සඳහා තරගකා ආනයන මා
ජනතාව දැ උෙද්ය ගය
අපට
කළා. ෙ මැ වරණෙ
සහාය ලබා
ෙ , ෙ ආකාරයට අප ස බ ධෙය ඔ
ළ
ෙග ඩනැ ඇ
ශ්වාසය සා බව පැහැ
. අ ඒ ශ්වාසය
තහ
වන ආකාරයට ගටම ජනතාවට ෙසේවය කරනවා.
ජනතාව
ජනවරම වැර ව අ ථකථනය කර ගැ ම ෙම
වැදග ෙවනවා. මා ෙකෙර , අගමැ මා ඇ
අ නවෙය
ෙය තය
ෙකෙර
ජනතාව තැ
ප
න ජනතා
ශ්වාසයට අ ග කරනවා. ජනතාව ෙ සා ශාල ජනවරම
රජයට ලබා
ෙ කුමන අෙ ෂාව ෙපරදැ කරෙගන ද
ය න ගැන අපට අවෙබ ධය
ෙබනවා. ෙම නම ෙහේ ව
සාව ඒ අෙ ෂාව
ඳ වැෙටන ආකාරයට අ කට
කර ෙ නැහැ.
ජනතා ඡ දෙය ප වන මහජන ෙය තයකුෙ
ක
.ෙ
වග ම ජනතා ෙසේවය බව හැම ටම මතක තබා ගත
ය තන
වර සාද ෙන ව, වග
බව මතක තබාෙගන
ජනතාවෙ අවශ්යතා ඉ
මට අප සංෙ ෙවනවා.
මම ෙ මැ වරණෙ අප ක ඩායම ෙය ජනය කළ සෑම
අෙ ෂකයකුටම සහාය මට රට රා සංචාරය කළා. ෙ ශපාලන
ස්
පව වනවා ෙව වට ෙ සංචාරවල මම ජනතාව
අතරටම ෙග ස් ඍ වම ඔ ෙ ගැට වලට සව
නා.
ජනතාව ඉ ප කළ ඉ
ව
අ බ තරය ෙප ග ක
අවශ්යතා ෙන ව ෙප අවශ්යතාය. දහ
වසර 72කට ප ව
ජනතාවෙ ෙබ ෙහ සරල අවශ්යතාවලට ස ලැ නැහැ.

නැ

වසර ගණනාව
රා තම
ජනතාව
නවා. ඔ

ව
ට අ

ඉඩ වලට
අ ය
මෙ දයකට ඔ

ෙ
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ව
ලබා ෙදනවා.
ක පය
තම
ව
සහ වගා කට
කර ෙ නැහැ.

ෙත රව පර පරාව
කළ ඉඩ ව
ෙව

ස්ෙසේ
ඉව

අ - ස් ගැ ම අද ශාල ශ්නය
ෙබනවා. ෙ ගැන
ස ම
ෙස මට දැනටම
ව
ම ඩලය
ප
කර
ෙබනවා. ෙ
ෂය සඳහා ෙවනම රාජ්ය අමාත්යාංශය ඇ
කෙළේ රසාර ස මක අවශ්යතාව සා .
ශ්වාස කළ ෙන හැ තර ඉහළ ජන
ශතය රට රා
පා ය ජලය ෙන මැ ව
නවා. අ ෙ මා ක ගැට
ක න
ස මට යවර ග නවා. ජා ක
ප ය ෙලස
ඉ
වසර
පය ළ රෙ සෑම ෙ ශයකටම පා ය ජලය
ලබා ම සඳහා අ ෙශේෂ වැඩ
ෙවළ ආර භ කරනවා.
ෙදම ය ඉ ලා
ෙ ද ව ට අධ්යාපනය ලබ නට
පාස ලබා ෙදන ෙලස . මාණව තර ජා ක පාස
යා. ෙබ ෙහ පාස වල ශාල
නැ කම හැම තැනක ම ෙප
අ පා ක
ෙබනවා.
ඟය ෙම ම මාණව තර
ද්යාගාර, ස්තකාල හා
ඩා පහ ක නැ කම
තරම
අස නට ලැෙබනවා. ආ කයට ඵලදා දායක වය ලබා ම
සඳහා ද්යා හා තා ෂ ක ෂය හදාරන ෙලස අ ද ව ට
ව , ඒ සඳහා
ක පහ ක ව ෙබ ෙහ පාස වල නැහැ.
ෙ රෙ සෑම ද ෙවකුටම තම අෙ ෂා කරන අනාගතය
ෙග ඩනැ ම සඳහා අවශ්ය කරන අධ්යාප ක දැ ම ලබා
ගැ මට , ඔ ෙ
ණතා ව ධනයට උපකාර
මට
රජය දරන යදම අනාගතය ෙව ෙව කරන ආෙය ජනය .
අ
වග
පවරා ඇ අමාත්යාංශ හරහා අ ෙ ගැට
ස මට
ඛ වය ෙදනවා.
ා ය ෙර හ වල ස ප
හා පහ ක
ඉතා අ .
ෛවද්යව , ෙහ ය හා අෙනකු ෙර හ කා ය ම ඩලවල
ට
ශාල ඌනතාව
ෙබනවා. සමහර ෙ ශවල ෙර
කාර ලබා ගැ ම සඳහා ෙබ ෙහ ර ගම කර නට
ෙවනවා.

දහස් ෙස ඛ්ය ෙසේවාව ජනතාවට ලබා ෙ
ෙමම සමතා අ ඉව කරනවා.
ආ ෙ දය සහ ෙ
කරනවා.

ය ෙවදකම

මට

පව න
අ කට

ශාල ෙ ශ
මය වැයෙක ට ඖෂධ ආනයනය කරනවා
ෙව වට ෙබ ෙහ ඖෂධ ව ග ෙමරට ම ෂ්පාදනය
ම අ
ආර භ කර ෙබනවා. ඖෂධ ආනයනෙ
වන අ මහ
ෂණ
යා
ර
මට අ
කට
කරනවා. ඖෂධ
ෂ්පාදනය, සැප ම සහ
යාමනය සඳහා ෙවනම රාජ්ය
අමාත්යාංශය ඇ කෙළේ ඒ සඳහා .
ෙ රෙ ජනතාවෙග
ශාල
ස අද
ව ව ෙ
ස්වයං
යා
ෙම . තව ෙබ ෙහ ෙදෙන යැෙප ෙ
කෘ ක මා තෙය . ඔ
ඉ ලා
ෙ
කලට ව ර
හා ෙප ෙහ ර ලබා ෙදන ෙලස . ෙමම ඉ ම අ ඉ කළ
.
ඒ අ ව රට රා පව න වැ
සංස්කරණයට හා වා මා ග
සංව ධනයට
වැඩ
ෙවළ අ ය කරනවා.
යා
ය අද ත ණ පර ර
ණ ෙදන බරපතළ
සමාජ ගැට ව . ෙ ගැට ව ස ම සඳහා ෙක කා න හා
කා න ස
ස අ සාක ඡා කර ෙබනවා. ෙ වන ට
රෙ ව වන ප ම ප
ඉල ක කරෙගන
යා ල ෂය
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ලබා මට වැඩසටහන අ ආර භ කර ෙබනවා. ඊට සමගා ව
උපා ධා
60,000කට
යා ලබා මට ඔ ෙග ඵලදා
ෙසේවාව ලබා ගැ ම සඳහා
ම
ව ලබා මට
කට
ෙය දා ෙබනවා. රජෙ
යා ලබා ෙ
රෙ
ප ම ප වලට
ඛතාව ෙද න අ කට
කරනවා.
එෙම ම
යා අවස්ථා ලබා ෙ
සෑම පළාතකටම සම
. රජෙ
අවස්ථා
වන ආකාරයට එය යා මක කළ
ප ම ලබන සෑම ෙකෙනකුෙග ම රටට ඵලදා ෙසේවාව
ඉ
ය
. ඒ සා
අමාත්යාංශයකට ෙහ ආයතනයකට
අනවශ්ය ප කා ය ම ඩල බඳවා ග ෙ නැහැ.
සෑම අමාත්යාංශයකම හා රාජ්ය අමාත්යාංශයකම ඒ ඒ
ෙෂේ වල ෙප ග ක අංශෙ සහාය ඇ ව
යා උ පාදනයට
යා කරනවා. ඒ වාෙ ම, අදාළ ෙෂේ ය
ස්වයං
යා
ව ධනයට , ව්යවසායක වය
ම
මට
කට
කරනවා.
අෙ
කම හා වග ම ව ෙ
යා උ පාදනය .

යා ෙබදා ම ෙන ව, නව

ෙ ය හා ෙග ය අ ෙය ග ජයෙගන ආ ක න වනය
උදා කර ගැ මට න අ අ
ත නට
ය
; an
out-of-the-box thinking is required in order to meet the
economic challenges. ෙමවර
අමාත්යාංශ
ෙව ෙක ට
ෙබ ෙ එම අර ණ ෙපරදැ කරෙගන .
ය
සැබෑ ආ ක
න වනය
සඳහා ජනතා ෙ
ආ කයක අවශ්යතාව අ හ නාෙගන ෙබනවා. අමාත්යාංශ
ෙව
ෙ
සහ ඒවාට ෂයය හා කා යය පැව ෙ
රෙ බ තර ජනතාවකට බලපාන කෘ වැ
වර ක මා ත හා
පාර ප ක ක මා ත සහ ස්වයං
යා අවස්ථා ව ධනය
ස බ ධෙය සැල
ල ෙය කළා.
ෙ ය ආ කය ශ
ම
ම ෙම ම අපනයන ආදායම
වැ කර ගැ ම අෙ
ක ඉල කය ෙවනවා. ෙ වන ට
අෙ අපනයන වැ
ෙබ ග වන ෙ , ෙප , රබ ව
ලැෙබන
ආදායම ස දායක ම ටමක නැහැ. ෙ වගාව
මට
කට
කරන අතර, කුඩා සහ මධ්යම ෙ ව
ය ට රජය උද
කරනවා. වැ ෙග ස් ඇ ෙ ක මා තශාලා සා ඔ
ශාල
අපහ තාවකට ප
නවා. ඒවා නැවත ආර භ
මට යා
ය
ෙ
කරන අතර, අ කතා ර ෙක ට ඉහළ
අපනයනය ම කරනවා. "Ceylon Tea" ස නාමයට
ගැ ම ශ
ම කරනවා.
ෙප අ
වගා
මට
ෙදනවා. රබ වලට
ල
ලබා ම සඳහා ෙමරට පදවන රබ භා ත
මට රබ ආ ත
ක මා තක ව උන
කරවනවා. ක ෙප
වගාව අ
ස
ණෙය ම නතර කරනවා.
ග
ස්, කු
වැ අපනයන ෙබ ග ෂ්පාදනය අ
ග වනවා. කෘ
ෂ්පාදනවලට අගය එක කර අපනයනය
ම
හරහා ෙග යාට ස්ථාවර ල ලබා ෙදන අතර, එම
ශාල
ෙ ශ
මය උපයා ගැ මට අ කට
කරනවා.
අමාත්යාංශවලට වග
පැව ෙ
නාග ක ෙම ම ා ය
ය තල පහ ක සංව ධනයට හා ජනතාවෙ
වාස ගැට වලට
ස
ෙස මට
ෙශේෂ අවධානය
ෙය
කළා. රෙ
ෙෂේ
ස හ නාෙගන,
සංව ධනයට ඍ වම දායක ය හැ
ඒවාට වග යන රාජ්ය ඇම ව
ප
මට , ඔ
ෙවත
අදාළ ෂයය
සහ කා යය
පවරා මට
කට
කර
ෙබනවා.
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මානව ස ප සංව ධනය
ඛතාව ෙලස අප හ නාෙගන
ෙබන සා අමාත්යාංශ න
ෙ
අධ්යාපන ෂයය එ
අමාත්යාංය යටතට අරෙගන එ
ෙවනස් වග
සඳහා රාජ්ය
ඇම ව
හතරෙදෙනකු න කර ලැ වා. ෙපර පාස ,
අධ්යාපන
සංස්කරණ,
ණතා සංව ධන ෙම ම දහ පාස
හා
අධ්යාපනයට ෙවන ෙවනම රාජ්ය අමාත්යාංශ
වා
ෙබ ෙ
ඒවාෙ ඇ වැදග කම
සා . අෙ අනාගත
ඉල ක ස රා ගැ ෙ
තා ෂ ක අධ්යාපනයට
ෙශේෂ
අවධානය ෙය
ය
. හයවැ ෙ ේ ෙ
ට දහ
වැ
ෙ ේ ය ද වා අධ්යාපන
සංස්කරණවල අ
ෙශේෂෙය
සැල
ම ෙවනවා.
උසස් ෙපළ සම
වන
ය
ට
ශ්ව ද්යාල
අධ්යාපනය ලබා ගැ ම සඳහා ශ්ව ද්යාලවල ධා තාව වැ
කරනවා. එතැ
ෙන නැව
වෘත ශ්ව ද්යාල ප ධ ය
මට , රස්ථ අධ්යාපනය
මට කට
කරනවා.
ෂය මාලා න කරණය ෙක ට ෙමම උපා ආ කයට ඍ වම
දායක වය ලබා ය හැ
ෂයය බවට තහ
කරනවා.
ය ල රෙ ආ ක සංව ධන යාව ෙ
බලපාන
වැදග සාධකය . ඒ සා න ජන ය බලශ
උ පාදන
මා ග ව ධනය සඳහා ෙවනම රාජ්ය අමාත්යාංශය
වා
ෙබනවා.
අගය එක
ම සඳහා නව තා ෂණය භා තයට ,
නෙව පාදන
ගැ මට ,
මාණ
ෙලස නව ෙවළඳ
ෙප ළව ෙස යා යෑමට ව්යාපා කය ට සහාය මට අදාළ
අමාත්යාංශවල අවධානය ෙය කරවනවා.
අෙ රට ස්වාභා ක ස ප ව
ෙප ෙහ ස
ෙ ක මා ත තවම ජාත්ය තර ම
අගය වැ
නැහැ. මැ
, ඛ ජ වැ වැ ස්වාභා ක ස ප
ෙ අගය එක
ෙම රටට ශාල ෙ ශ
ගැ මට යා කරනවා.

රට
ව ,
ටමට
අපනයනය
මය ලබා

අෙ පාර ප ක ක මා ත වන බ
, ෙ ය ඇඟ ,
තල, ෙ වැ , මැ ,
බ , මැ
හා ස්ව ණාභරණ
ක මා ත
යාකාරව
ෙම ස්වයං
යා ව ධනය,
නව
යා උ පාදනය ෙම ම ව්යාපාර ෙග ඩ නංවා ශාල
ෙ ශ
මයකු රටට ලබා ගැ මට අවස්ථාව සලසනවා.
රෙ ජනතාවෙග
ෙන
එක
ව ව ෙ
කෘ
ක මා තය, වැ
ක මා තය හා වර ක මා තය මත . අ
ෙ ජනතාවෙ
වන ම ටම ඉහළ නැං ය
. ෙමම
ක මා ත
ම සඳහා සා දා ක මව
ඔ බට ය
තා ෂණය
කරග නව ෙ ශය අවශ්යව ෙබනවා. කෘ
ක මා තයට හා වැ
ක මා තයට ෙම ම
වර
ක මා තයට
ස බ ධ
ෙෂේ
ගණනාව
ඍ වම
ඉල කෙක ට ග අමාත්යාංශ ෙව ෙක ට ෙබ ෙ ෙ සඳහා
අවශ්ය කරන
අවධානය ලබා මට .
ඉහළ
ෙය
ජ ෙ යව ෂ්පාදනය ෙක ට, ඒවා
ට ලබා මට කට
කරන අතරම, කෘ
ෂ්පාදන සඳහා
ඇ
හා වාහන මෙ ද හ වා ෙම නාස් ය
අවම
මට අ කට
කරනවා.
ෂ්පාදනය සහ
තර
ෂ්පාදනය අ
කරනවා. වස ෙස
ෙත ර ආහාර
ෂ්පාදනය අර
ෙක ට ඉ
දශකය ළ
ලංකාෙ කෘ
ක මා තය
ම
ම කාබ ක ෙප ෙහ ර භා තයට ෙය
ම සඳහා ෙ යව කාබ ක ෙප ෙහ ර ෂ්පාදනය ව ධනය
කරනවා.
මට අ කට

ෙග

43

පා
[අ ග

ෙග ඨාභය රාජප ෂ මහතා]

වර ක මා තෙ
ශාල
ව අ ඉල ක කරනවා.
වට අෙ රටට මා ආනයනය
ම අ නතර කළ
. වර ක මා තය
ම සඳහා අවශ්ය කරන නව
තා ෂණය හා ය ෙ පකරණ ලබා ම සඳහා
මව වැඩ
ෙවළ
අ
හ වා ෙදනවා. ගැ
ෙ
වර
ක මා තෙ ෙයෙදන බ න යා ාවලට අවශ්ය පහ ක
වර වරාය න කරණය කරන අතර,
සැප ම සඳහා ය
අවශ්යතාව අ ව අ
වරායව
ඉ
මට
කට
කරනවා. ත්ය කූල ෙන වන ෙ ශ බ න වර යා ා
ලංකා
රෙ කරන රාකෑම නතර කරනවා.

හ

ය ම ස්ය ක මා තය
ම සඳහා නව තා ෂණය
වා ම අෙ සැලැස්ෙ ෙක ටස .

සෑම අමාත්යාංශයකටම හා රාජ්ය අමාත්යාංශයකටම තම ෂය
පැහැ ව ෙව
ෙක ට
ෙබනවා.
පථය හා වග
අමාත්යව
අදාළ ෙෂේ වල
ප
යා මක
ම
ෙම ම රාජ්ය අමාත්යාංශවල යාකා වය, කා ය ෂමතාව හා
අ ෂණය
ම අෙ ෂා කර ලබනවා. සංව ධන
වැඩසටහ
යා මක
ම සඳහා අවශ්ය
පාදන තම
අමාත්යාංශයට ඍ වම ලබා මට කට
කර
ම සා ,
ල්ය වග ම තම ස ව ෙබන සා , රාජ්ය අමාත්යව
ට
ෙත රව තම වග
ඉ කළ හැ .
බාධාව
රාජ්ය ෙසේවෙය
තම
බලාෙප ෙර
වන ෙසේවාව
කා ය ෂමව සහ
අ
ෙන ලැෙබන බවට මහජනතාව
අතර ෙච දනාව පව නවා. ඒ සා ඔබ යටෙ
ෙබන සෑම
අමාත්යාංශය , ෙදපා තෙ
ව
හා ආයතනය
ජනතාවට ලබාෙදන ෙසේවාව කා ය ෂමව සහ ක න
ලබාෙදන ෙලස අමාත්යව
ෙග හා රාජ්ය අමාත්යව
ෙග
මා ඉ ලා
නවා.
අගය එ ෙන කරන සමහර
ජනතාවට ෙහ රජයට
ආයත ක යාව
ව ෙ කාලය නාස්
ම පමණ
බව මම ප ය කාලෙ
ධ රාජ්ය ආයතනවලට ය අවස්ථාවල
වා. ජනතාවට ෙසේවාව ලබා ෙ
අ ගමනය කර ලබන
සා දා ක මෙ ද ෙව වට ආයත ක යාව ය කා ය ෂම
ෙක ට, ජනතාවට පහ ෙව හා ක න
ෙසේවාව ලබා ම
; you need to
සඳහා වන නව මෙ ද ඔබ හ නා ගත
reengineer the processes for greater productivity and
customer satisfaction. ෙ සඳහා හැ තා
රට නව
තා ෂ ක ස ෙස යා ගත
.
"ෙස භාග්යෙ දැ ම"
ප
කාශනය
හා ෂණය
ද න බව අ ජනතාවට ෙප ෙර
අප ය ෙදනාෙ ම
ඛ වග ම .

නාස් ය
ණා. ෙමය

ය
අමාත්යාංශ හා ආයතනවල නාස් ය හා ෂණය
ස
ණෙය ම නතර
මට කට
කරනවා. ඉ ෙ
නාස් යට, ෂණයට ස බ ධ වන
ගලය ට තරා රම
ෙන බලා
ය යා මක
මට මා ප බට ව ෙ නැහැ.
රජය, අමාත්යාංශ සහ රාජ්ය අංශ හරහා ඉ
මට අෙ
ත
ඉල ක ස රා ගැ ෙ
ග ය ර තරෙය ප පර කර
ලබනවා. ය
අමාත්යාංශයක ඉල ක ස රා ගැ ම
ප බෑමකට ල ව ෙ න , රජෙ
ප
යා මක
ම
ෙටක පැ ෙල ෙ
සඳහා අවශ්ය ෙවනස්ක
මට මා
නැහැ.

ෙ
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ව

ව තමාන ෙ ශපාලන සංස්කෘ ය ළ ෙබ ෙහ ට ජනතා
ෙය තය බලය ලබාග ප ජනතාව අතරට යෑම අතප
කරනවා. ප ය කාලෙ මම රට රා සංචාරය කර ජනතාව
නගන මැ
ව
එය තහ
ණා. අප රජය යටෙ , ජනතා
බලාෙප ෙර
ස ර
ඇම ව
, රාජ්ය ඇම ව
ෙම ම ම
ව
ර තරෙය
ජනතාව අතරට ෙග ස්
ඔ ෙ සැබෑ ගැට වටහා ෙගන, ඒවාට ස
ෙස මට
කට
කරනවා.
ජාත
වා රාජ්යයක සා ථක වය රඳා පව න පදනම
ව ෙ ආ
ම ව්යවස්ථාව . 1978 ට දහනව වතාව
සංෙශ ධනය
ඇ අෙ ආ
ම ව්යවස්ථාව ළ ඇ
අ ශ් තභාවය සහ ව්යාකූල වය සා ව තමානෙ ගැට
ස
මාණය
ෙබනවා. ව්යවස්ථාෙ ෙවනස සඳහා අප
ඉ
ජනවරම ජනතාව අපට ලබා
ෙබන සා අපෙ පළ
කා යය ෙලස අප ජනතාවට ෙප ෙර
ප ම දහනව වන
ආ
ම ව්යවස්ථා සංෙශ ධනය ඉව
මට කට
කරනවා.
ඉ ප
ය ෙදනා සමඟ එ ව, රටට අවශ්ය සහ ගැළෙපන නව
ව්යවස්ථාව ෙගන එනවා. ෙම
ෙ රෙ
ය ජනතාව
ස බ ධෙය "එක රට - එක
ය " යන සංක පයට
ක වය ෙදනවා.
පැහැ
- රණ ගත ෙන හැ , අ තවාදෙ බලපෑමට
ර තරෙය යටප වන අස්ථාවර පා ෙ
ව රටකට
නැහැ. නව ආ
ම ව්යවස්ථාව
හ වා ෙ ,
ව තමාන මැ වරණ මෙ ෙවනස්ක
ම අවශ්ය වනවා.
සමා පා ක ඡ ද මය ළ ඇ සාධ ය ල ෂණ ක ග නා
අතරම, පා ෙ
ෙ
ස්ථාවරභාවයද, ජනතාවෙ
සෘ
ෙය ජනයද තහ
වන ෙලස ෙ ෙවනස්ක
කරනවා.
මම මෙ රටට ආදරය කරනවා. මම මෙ රට ගැන ආඩ බර
ෙවනවා. මට මෙ රට ගැන දැ ම
ෙබනවා. අෙ අර ණ
ව ෙ
ඵලදා
රවැ ෙය , ස
ව
වන ප ල ,
ණග ක සමාජය හා ෙස භාග්යව ෙ ශය ෙග ඩනැ ම .
ෙ ද වා අප
කරන ලද ය ෙ ෙම ම,
ඉ යට
යා මක
මට අෙ
ත
යා මා ගද සැල
කර
ලබ ෙ ෙ අර ණ ෙපරදැ කරෙගන .
අප අද ඉ හාසෙ
වැදග
ස
ස්ථානයකට පැ ණ
ෙබනවා. ජනතාව ව ම රජයට ශාල ජන වරම ලබා
ෙබනවා.
බලෙ ගයකට යට
ෙන , ෙ
රෙ
ස්ෛව වය ක ෙගන, ජනතාව ආර ෂා කර ෙගන, රට
ෙස භාග්යය කරා ෙගන යෑමට අපට වග ම පැව
ෙබනවා.
රෙ අනාගත පර ර ෙව ෙව ව ම පර ෙ වග ම ඉ
කළ
.
ෙ අප ය ෙදනාෙ ම ම ම . ඒ සා ජා , ආග , ප ෂ
ෙ දය
ෙත රව අප ය ෙදනාම රට ෙව ෙව එ
ය
අවස්ථාව පැ ණ ෙබනවා. ජනතාවට අප ෙප ෙර
ෙස භාග්යව ෙ ශය ෙග ඩනැ ම සඳහා මා සමඟ එක වන
ෙලස
වෙ දෑ
ෙක ට ඔබ ය ෙදනාටම මා ආරාධනා
කරනවා. ස්
.
ඔබ සැමට ෙත ව

සරණ !

45

2020 අෙග ස් 20

අ ග

ජනා ප මා පා ෙ
ව අමතා කළ
කථාෙ ෙදමළ ප ව තනය

ேமதகு சனாதிபதி அவர்கள் பாரா மன்றத்தில்
ஆற்றிய உைரயின் தமிழாக்கம்

TAMIL TEXT OF THE ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS
EXCELLENCY THE PRESIDENT
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ பிரதம அைமச்சர்
அவர்கேள, ெகௗரவ எதிர்க்கட்சி
தல்வர் அவர்கேள, ெகௗரவ
அைமச்சர்கேள, ெகௗரவ இராஜாங்க அைமச்சர்கேள, ெகௗரவ
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள,
த ல் இன்
சபாநாயகர்
பதவிக்குப்
திதாகத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ெகௗரவ மஹிந்த
யாப்பா அேபவர்தன அவர்க க்கு என
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க் ெகாள் கின்ேறன். அவ்வாேற, இன்
பிரதிச்
சபாநாயகர் பதவிக்குத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ெகௗரவ ரஞ்சித்
சியம்பலாபிட் ய அவர்க க்கும், கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
பதவிக்குத் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ெகௗரவ அங்கஜன் இராமநாதன்
அவர்க க்கும்
என
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க்
ெகாள் கின்ேறன்.
ஒன்பதாவ
பாரா மன்றத்திற்குத்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
அைனத் ப்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கைள ம் நான் வாழ்த் கின்ேறன்.
ஆகஸ்ட் மாதம் 05ஆம் திகதி இடம்ெபற்ற பாரா மன்றத்
ேதர்தல் இலங்ைகத் ேதர்தல் வரலாற்றில்
ரட்சிெயான்ைற
ஏற்ப த்திய
ஒ
க்கிய
ேதர்தலாகும்.
ஸ்திரமான
ஆட்சிெயான்ைற
ஏற்ப த் வதற்காக
ன்றி ரண்
ெப ம்பான்ைம அதிகாரத்ைதப் ெபற் த் த மா நாம் மக்களிடம்
ேகட்
ந்ேதாம். வரலாற்றில்
தற் தடைவயாக விகிதாசார
ைறைமயின் கீழ் இடம்ெபற்ற ேதர்தல் ஒன்றில்
ன்றி ரண்
ெப ம்பான்ைம டன் வரலாற்
க்கியத் வம் வாய்ந்த மக்கள்
ஆைணைய ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன
ன்னணிக்கும் அதன் நட்
அணிக க்கும் ெபற் த் தந்த நாட் ப் பற் ைடய மக்க க்கு
நான்
த ல் என
நன்றிையத் ெதாிவிக்கிேறன். சர்வஜன
வாக்குப் பலம் நாம் அைனவ ம் மதித் ப் பா காக்க ேவண் ய
ஜனநாயக உாிைமயாகும். எனேவ இந்தத் ேதர்த ல் தம
ெப மதியான வாக்கிைனப் பயன்ப த்திய அைனத் இலங்ைக
வாக்காளர்க க்கும்
நான்
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
நன்றி
ெதாிவிக்கிேறன்.
கடந்த வ டம் நவம்பர் மாதம் இடம்ெபற்ற ஜனாதிபதித்
ேதர்த ல் 69 இலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் மிகப்ெப ம்
ஆைணைய வழங்கிய
என்மீ
ைவத் ள்ள நம்பிக்ைகயின்
காரணமாகவாகும். அந்த நம்பிக்ைகையக் காப்பாற் ேவன் என
வழங்கிய
உ திெமாழிைய
இ வைரயிலான
என
ெசயற்பா களின் லம் நான் நி பித்தி க்கிேறன். ஜனாதிபதித்
ேதர்தல் தல் பாரா மன்றத் ேதர்தல் வைரயான காலம் எமக்கு
மிக ம்
சவால்மிக்க
ஒ
காலப்பகுதியாக
இ ந்த .
ழ்ச்சியைடந்தி ந்த
ஒ
ெபா ளாதாரத்ைதேய
நாம்
ெபா ப்ேபற்ேறாம். பாரா மன்றத்தில் ெப ம்பான்ைம இல்லாத
காரணத்தினால் நாம் சி பான்ைமயான ஓர் அரசாங்கத் டேனேய
ெசயற்பட ேவண் யி ந்த . இதற்கு ேமலதிகமாக எமக்கு
இக்காலப்பகுதியில்
உலைக ம் ஆட்ெகாண்
ந்த ெகாவிட்
19 ேநாய்த் ெதாற் க்கு
கங்ெகா க்க ேவண் யதாயிற் .
ெகாவிட் 19 ேநாய்த்ெதாற் க்கு மத்தியில் உலகின்
க்கிய
நா கள்கூட
டங்கியி ந்த நிைலயில், அந்தச் சவா க்கு
ெவற்றிகரமாக கங்ெகா ப்பதற்கு எமக்கு இய மான . ேநாய்த்
ெதாற் பர வைதக் கட் ப்ப த் வதற்காக நாம் ேமற்ெகாண்ட
நடவ க்ைககள் ெவளிநா களின ம் பாராட் க்கைளப் ெபற்ற .
இந்த ஒன்ப மாத காலப் பகுதியில் பல்ேவ தைடக க்கு
மத்தியில் நாம் நாட்ைட நிர்வகித்த
ைறபற்றி நாட்
மக்கள்
ெதளி டன் உள்ளார்கள் என்பைத ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன
ன்னணிக்குக் கிைடத் ள்ள மிகப் ெப ம் மக்கள் ஆைண
எ த் க்காட் கிற . அரசியற் கலாசாரத்தில் ஏற்பட்
வ ம்
மாற்றத்திற்கு மக்கள் மதிப்பளித்
வ கின்றனர். மக்கள்
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பிரதிநிதிகளாகப் ெப ம்பான்ைம மக்களின் எதிர்பார்ப் க க்கு
நாம் எப்ேபா ம் மதிப்பளிக்கிேறாம். மக்களின் இைறைமையப்
பா காப்பதற்கு அப்ேபா தான்
மாக இ க்கும்.
எம நாட் அரசியலைமப்பின் பிரகாரம் என பதவிக்காலப்
பகுதியில்
நாட் ன்
ஒ ைமப்பாட்ைடப்
பா காப்பதாக ம்
ெபௗத்த சாசனத்ைதப் பா காத்
வளப்ப த் வதாக ம் நான்
உ தியளித்தி க்கின்ேறன். அதற்ேகற்ப அரச நிர்வாகத்திற்காக
ஆேலாசைனகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நான்
ன்னணிப்
ெபௗத்த பிக்குகைளக்ெகாண்ட ஆேலாசைனச் சைபெயான்ைற
அைமத் ள்ேளன். அேதேபான் ெதால்ெபா ள் ெப மதிவாய்ந்த
இடங்கைளப் பா காப்பதற்கும் எம ெபௗத்த மர ாிைமகைளப்
பா காப்பதற்கும்
நான்
விேசட
ெசயலணிெயான்ைற
அைமத் ள்ேளன், ெபௗத்த சமயத்திற்கான
ன் ாிைமைய
உ திெசய் ம் அேதேநரம், இந்த நாட் ன் எந்தெவா பிரைஜ ம்
தாம் வி ம் ம் சமயத்ைதப் பின்பற் வதற்கான சுதந்திரம் மிகச்
சிறப்பாகப் பா காக்கப்பட் ள்ள
என்ப
ம் மக்க க்குத்
தற்ேபா ெதளிவாகி ள்ள .
எம
பாரம்பாிய
மர ாிைமகைள ம்
கலாசாரத்ைத ம்
பா காப்பதற்கும்,
கிராமியக்
கைலகைளப்
பா காத்
ேமம்ப த் வதற்கும் அரசாங்கம் விேசட கவனம் ெச த்தி ள்ள .
2019ஆம்
ஆண்
இடம்ெபற்ற
உயிர்த்த
ஞாயி
பயங்கரவாதத் தாக்குத ன் காரணமாக நாம் அரசாங்கத்ைதப்
ெபா ப்ேபற்கும்ேபா
மக்கள் மத்தியில் நாட் ன் பா காப் ப்
பற்றிய நம்பிக்ைக ெப மள
ழ்ச்சியைடந்தி ந்த . எம
அரசாங்கத்தின்
க்கிய ெகாள்ைக நாட் ன் பா காப்பாகும்
என்பைத உ திெசய் , பா காப் மற் ம் லனாய் த் ைறைய
ம சீரைமத் , மக்கள் மத்தியில் ஏற்பட் ள்ள அச்சத்ைதப் ேபாக்கி,
நாட் ன் பா காப்ைப மீண் ம் உ திப்ப த் வதற்கு நாம்
நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம். எந்தெவா
பிரைஜக்கும் தன ம்
தன
கு ம்பத்தின ம் பா காப் ப்பற்றி எவ்வித அச்ச ம்
இன்றிச் சுதந்திரமாக வாழக்கூ ய சூழல் ஒன்ைற நாம் மீண் ம்
ஏற்ப த்தியி க்கிேறாம்.
நான் உ தியளித்தவா ெபா வான மக்கள் வாழ்க்ைகக்குத்
தைடயாக ள்ள
பாதாள
உலகச்
ெசயற்பா கள்,
ேபாைதப்ெபா ள் பிரச்சிைன ேபான்ற ச கச் சீரழி களி
ந்
மக்கைள மீட்பதற்காக
ைறயான ேவைலத்திட்டெமான்
ன்ென க்கப்பட்
ப்ப மக்களின் நம்பிக்ைக ேமம்ப வதற்குக்
காரணமாகி ள்ள .
நாம்
உ தியளித்தவா
ஒ க்கமான,
பண்பாடான,
சட்டத்ைத
மதிக்கும்
ச கெமான்ைறக்
கட் ெய ப்பி வ கின்ேறாம்.
இந்த நாட் ன் அரசியல் கலாசாரத்தில் ெதளிவானெதா
மாற்றத்ைதச் ெசய்வதற்கு நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம். நான்
ஜனாதிபதியாகத்
ெதாி ெசய்யப்பட்ட
பின்னர்
அரச
நி வனங்க க்குத் தைலவர்கைள நியமிப்பதற்காக அ வைரயில்
இ ந் வந்த சம்பிரதாயங்கைள மாற்றி, நி ணர் கு ெவான்றின்
ஊடாகத்
தைகைமகைளக்
கண்டறிந்
நியமனங்கைள
ேமற்ெகாள் ம்
ைறயான
ெபாறி ைறெயான்
அறி கப்ப த்தப்பட் ள்ள . கு ம்பத்தினர், நண்பர்கள், தனக்கு
ேவண் யவர்கைள நியமிக்கா , ெதாழில் வல் னர்கள், ெதாழில்
யற்சியாளர்கள், கல்வியியலாளர்கைளக்ெகாண்ட அ பவம்
வாய்ந்த கு ெவான்
நியமிக்கப்பட்ட . இந்தக் ெகாள்ைக
ெதாடர்ந் ம் ன்ென க்கப்ப ம்.
அேதேபான்
நாம் உற்பத்திப் ெபா ளாதாரம் ஒன்ைறக்
கட் ெய ப் வதற்கு நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம். ெநற் பயிர்ச்
ெசய்ைகயில்
ஈ ப ம்
விவசாயிக க்கு
அவர்கள
உற்பத்திக க்காக அதிக விைலையப் ெபற் க்ெகா த் ள்ேளாம்.
ஏற் மதிப் பயிர்கைள மீள் ஏற் மதி நடவ க்ைகக்காக இறக்குமதி
ெசய்வைத நி த்தி ம், இந்த நாட் ல் பயிாிட
மானவற்ைற
இறக்குமதி
ெசய்வைத
ைமயாக
நி த்தி ம்
சுேதச
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விவசாயிகைளப் பா காப்பதற்கு நாம் நடவ க்ைக எ த்ேதாம்.
விவசாயிக க்குத்
ேதைவயான
உரத்திைன
இலவசமாக
வழங்கிேனாம். நாடளாவிய ாீதியில் ைகவிடப்பட்
ந்த விவசாயக்
காணிகளில் மீண் ம் பயிாி வதற்கு மக்கைள ஊக்குவித்ேதாம்.
இைவ
அைனத்தின்
ஊடாக ம்
நாம்
இந்த
நாட் ன்
விவசாயத் ைறக்குப் த்ெத ச்சிைய ஏற்ப த்தியி க்கிேறாம்.
நாம் அதிகாரத்திற்கு வந்ததன் பின்னர் சுேதச ெதாழில்
யற்சியாளர்கைள இலக்காகக்ெகாண்
வாிச் ச ைகைய
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ த்ேதாம். வியாபாரத் ைறைய
வ
ட் வதற்காக வட் விகிதத்ைதக் குைறத்ேதாம். உள்நாட்
வர்த்தகர்கள், ெதாழிற் ைறயாளர்கைளப் பா காப்பதற்காகப்
ேபாட் த்தன்ைம வாய்ந்த இறக்குமதிகைள மட் ப்ப த்திேனாம்.
இந்த
வைகயில்
எங்கைளப்பற்றி
அவர்கள்
மத்தியில்
கட் ெய ப்பப்பட் ள்ள நம்பிக்ைகேய இந்தத் ேதர்த ல் மக்கள்
உற்சாகமாக எமக்கு ஆதர வழங்கியைமக்குக் காரணம் என்ப
ெதளிவானதாகும்.
நாம்
அந்த
நம்பிக்ைகைய
உ திப்ப த் ம்வைகயில் மக்க க்குத் ெதாடர்ந் ம் ேசைவ
ெசய்ேவாம்.
மக்கள் வழங்கிய ஆைணைய மிகச் சாியாகப் ாிந் ெகாள்வ
இங்கு க்கியமானதாகும். என்மீ ம் பிரதமர் உள்ளிட்ட திதாகத்
ெதாி ெசய்யப்பட் ள்ள
மக்கள்
பிரதிநிதிகள்மீ ம்
மக்கள்
ைவத் ள்ள நம்பிக்ைகைய நாம் மதிக்கிேறாம். மக்கள் இவ்வள
ெபாிய மக்கள் ஆைணைய அரசாங்கத்திற்கு வழங்கி இ ப்ப
எதைன
எதிர்பார்த்
என்ப பற்றி
நாம்
அறிேவாம்.
எக்காரணத்தினா ம் அந்த எதிர்பார்ப் கள் ண்ேபாவதற்கு நாம்
இடமளிக்கமாட்ேடாம்.
மக்கள் வாக்குகளினால் ெதாி ெசய்யப்ப ம் மக்கள் பிரதிநிதி
ஒ வாின் அ ப்பைடப் ெபா ப் மக்கள் ேசைவயாகுெமன்பைத
எப்ேபா ம் நிைனவில் ைவத்தி க்க ேவண் ம். இந்த அைனத் ப்
பதவிக ம் ெபா ப் க்கேள அன்றி வரப்பிரசாதங்கள் அல்ல
என்பைத
நிைனவில்
ைவத்
மக்களின்
ேதைவகைள
நிைறேவற் வதற்கு அர்ப்பணிப் டன் உள்ேளாம்.
நான்
இந்தத்
ேதர்த ல்
எம
அணிையப்
பிரதிநிதித் வப்ப த்திய அைனத் அேபட்சகர்க க்கும் ஆதர
வழங்குவதற்காக நாடளாவிய ாீதியில் சுற் ப் பயணம் ெசய்ேதன்.
இந்தச்
சுற் ப்
பயணங்களின்ேபா
நான்
அரசியல்
கூட்டங்க க்குப் பதிலாக
மக்களிடம் ெசன்
ேநர யாக
அவர்கள பிரச்சிைனகைளக் ேகட்டறிந்ேதன். மக்கள் ன்ைவத்த
ேகாாிக்ைககளில்
மிகப்
ெப ம்பாலானைவ
ெபா த்
ேதைவகேளயன்றித் தனிப்பட்ட ேதைவகள் அல்ல. சுதந்திரம்
ெபற்
72 வ டங்களின் பின்ன ம் மக்களின் ெப ம்பாலான
சாதாரணமான ேதைவக க்கும் தீர் கள் கிைடக்கப்ெபறவில்ைல.
பல ஆண் களாகத் தாம் வாழ்ந் வ ம் காணிக க்குாிய
உ திகள் கிைடக்கப்ெபறாத மக்கள் உள்ளனர். நாம் அவர்க க்கு
உாிய
ைறைமகளின்ப
உ திகைள வழங்குேவாம். உாிய
மாற்றீ களின்றி பல பரம்பைரகளாக வாழ்ந் வந்த, தாம்
பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ பட் வந்த நிலங்களி
ந்
எவைர ம் ெவளிேயற்ற மாட்ேடாம்.
யாைனகள்
மனிதர்கள்
ேமாதல்
இன்
ெப ம்
பிரச்சிைனயாக
உள்ள .
இதற்குத்
தீர்ெவான்ைறக்
கண்டறிவதற்குத்
தற்ேபா
நி ணர்
கு ெவான்
அைமக்கப்பட் ள்ள . இதற்காகத் தனியானேதார் இராஜாங்க
அைமச்சு ஏற்ப த்தப்பட்
ப்ப இதற்கு நிைலயான தீர்ெவான்
ேதைவ எ ம் காரணத்தினாலாகும்.
நாடளாவிய ாீதியில் நம்ப
யாதள
அதிக சத தமான
மக்கள் கு நீர் இன்றிக் கஷ்டப்ப கின்றனர். நாம் இந்த
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மனிதாபிமானப் பிரச்சிைனைய உடன யாகத் தீர்ப்பதற்கு
நடவ க்ைக
எ ப்ேபாம்.
ஒ
ேதசியக்
ெகாள்ைகயாக
அ த் வ ம் சில ஆண் களில் அைனத் ப் பிரேதசங்க க்கும்
கு நீைரப் ெபற் க்ெகாள்ள நாம் ஒ விேசட நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைத
ஆரம்பிப்ேபாம்.
ெபற்ேறார்கள் தம
பிள்ைளகள் கல்வி ெப வதற்கான
ெபா த்தமான
பாடசாைலகைளப்
ெபற் த்
த மா
ேகா கின்றார்கள். ேபா மானள
ேதசியப் பாடசாைலகள்
இல்லாத குைற எல்லா இடங்களி ம் உள்ள . ெப ம்பாலான
பாடசாைலகளில் ெப மள
குைறபா கள் உள்ளன. ஆசிாியர்
பற்றாக்குைற, ேபா மானள
விஞ்ஞான ஆய் கூடங்கள்,
வாசிகசாைலகள், விைளயாட்
வசதிகள் இல்லாைம பற்றி
அ க்க
கூறக்
ேகட்கிேறாம்.
ெபா ளாதாரத்திற்கு
விைனத்திறனான பங்களிப்ைப வழங்குவதற்காக விஞ்ஞான,
ெதாழி ட்பப் பாடங்கைள கற்குமா
நாம் பிள்ைளகளிடம்
கூறினா ம் அதற்கான அ ப்பைட வசதிகள் ெப ம்பாலான
பாடசாைலகளில்
இல்ைல.
இந்த
நாட் ன்
அைனத் ப்
பிள்ைளக க்கும்
தாம்
வி ம் ம்
எதிர்காலத்ைதக்
கட் ெய ப் வதற்குத்
ேதைவயான
கல்விையப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்
அவர்களின்
திறன்கைள
வி த்தி
ெசய்வதற்கு உத வதற்கும் அரசாங்கம் ேமற்ெகாண் வ ம்
ெசல கள் எதிர்காலத்திற்காகச் ெசய்யப்ப ம் தலீடாகும். திய
ெபா ப் கள் வழங்கப்பட் ள்ள அைமச்சுகளின் ஊடாக நாம்
இந்தப் பிரச்சிைனையத் தீர்ப்பதற்கு ன் ாிைம அளிப்ேபாம்.
கிராமிய ைவத்தியசாைலகளில் வளங்க ம் வசதிக ம் மிகக்
குைறவாக உள்ளன. ைவத்தியர்கள், தாதிகள் மற் ம் ஏைனய
ைவத்தியசாைல
ஊழியர்க க்குப்
ெப ம்
பற்றாக்குைற
நில கின்ற .
சில
பிரேதசங்களில்
சிகிச்ைச
ெபற் க்ெகாள்வதற்காக ேநாயாளிகள் அதிக
ரம் பயணம்
ெசய்ய ேவண்
ள்ள . இலவச சுகாதார ேசைவகைள மக்க க்கு
வழங்கும்ேபா ஏற்ப ம் இந்த நிைலைமகைள நாம் இல்லாமல்
ெசய்ேவாம். ஆ ர்ேவத ம த் வத்ைத ம் சுேதச ைவத்தியத்
ைறைய ம் ன்ேனற் வதற்கு நாம் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம்.
அதிக அந்நியச் ெசலாவணிையச் ெசல ெசய் ம ந் கைள
இறக்குமதி ெசய்வதற்குப் பதிலாக, பல ம ந் கைள எம
நாட் ேலேய
உற்பத்தி
ெசய் ம்
நடவ க்ைகைய
நாம்
ஆரம்பித் ள்ேளாம்.
ம ந்
இறக்குமதியின்ேபா
இடம்ெப கின்ற ெப ம் ஊழல் ெசயற்பா க க்கு ற் ப் ள்ளி
ைவக்க ம்
நாம்
நடவ க்ைக
எ த் ள்ேளாம்.
இதன்
காரணத்தினால்தான் ம ந் உற்பத்திக்குத் தனியான இராஜாங்க
அைமச்ெசான் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள .
இந்த நாட்
மக்களில் அதிகளவானவர்கள் இன் ம்
சுயெதாழில்கைளச் ெசய்வதன் லேம வாழ்ந்
வ கின்றனர்.
ெப ம்பாலானவர்கள் விவசாயிகளாக உள்ளனர். அவர்கள்
ேகட்பெதல்லாம் உாிய காலத்திற்கு நீைர ம், உரத்ைத ம்
ெபற் த் த மா மட் ேமயாகும். இந்தக் ேகாாிக்ைககைள நாம்
நிைறேவற்ற ேவண் ம். அந்த வைகயில் நாடளாவிய ாீதியில்
குளங்கைளப்
னரைமப்ப டன், நீர்ப்பாசன அபிவி த்திக்கு
விாிவான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நாம் ன்ென ப்ேபாம்.
ேவைல வாய்ப்பின்ைம இன்
இைளய தைல ைற
கங்ெகா க்கும் ஒ பாாிய ச கப் பிரச்சிைனயாகும். இதற்காக
நாம் பல கு கிய கால, நீண்டகாலத் தீர் கள் குறித் க்
கலந் ைரயா
ள்ேளாம். நாம் தற்ேபா நாட் ல் வா ம் வறிய
கு ம்பங்கைள இலக்காகக்ெகாண்
ஓாிலட்சம் ெதாழில்கைள
வழங்குவதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற ஆரம்பித் ள்ேளாம்.
அதேனா
இைணந்ததாக 60,000 பட்டதாாிக க்குத் ெதாழில்
வழங்குவதற்கும்
அவர்களிடமி ந்
விைனத்திறனான
ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக
ைறயான பயிற்சி
ஒன்ைற வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம்.
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அரச ெதாழில்கைள வழங்கும்ேபா
நாட் ல் மிக ம் வறிய
கு ம்பங்க க்கு
ன் ாிைம அளிப்பதற்கு நாம் நடவ க்ைக
எ ப்ேபாம். அேதேபான் ெதாழில் வாய்ப் கைள வழங்கும்ேபா
அைனத்
மாகாணங்க க்கும் சம வாய்ப் கள் கிைடக்கும்
வைகயில் அ
நைட ைறப் ப த்தப்பட ேவண் ம். அரச
நியமனம் ஒன்ைறப் ெபற் க் ெகாள் ம் ஒவ்ெவா வ ம்
நாட் க்கு விைனத்திறனான ேசைவைய வழங்க ேவண் ம்.
எனேவ, எந்தெவா
அைமச்சுக்கும் அல்ல
நி வனத்திற்கும்
ேதைவயற்ற வைகயில் ஆட்ேசர்ப் கள் ெசய்யப்படமாட்டா .
தத்தம
ைறகளில் தனியார்
ைறயின் ஒத் ைழப் டன்
நாட் க்குத் ெதாழில் வாய்ப் கைள உ வாக்குவதில் ஆர்வம்
காட் மா
அைனத்
அைமச்சர்களிட ம்
இராஜாங்க
அைமச்சர்களிட ம் நான் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அைனத்
அைமச்சுக்கள் மற் ம் இராஜாங்க அைமச்சுக்களில் அந்தந்தத்
ைறகளில் தனியார்
ைறயின் ஒத் ைழப் டன் ெதாழில்
வாய்ப் கைள உ வாக்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.
அேதேபான்
குறித்த
ைறகளில் சுயெதாழில் ேமம்பாட் க்கும்
ெதாழில் யற்சிகைள
வ
ட் வதற்கும்
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப ம்.
எம
ெபா ப் ம்
கடைம மாக
இ க்க
ேவண் ய ெதாழில்கைள உ வாக்குவேதயன்றித் ெதாழில்கைள
வழங்குவதல்ல.
உள்நாட்
மற் ம் ேகாள சவால்கைள ெவற்றிெகாள் ம்
ெபா ளாதாரப் த்ெத ச்சிைய ஏற்ப த்த ேவண் மானால் நாம்
திதாகச் சிந்திக்க ேவண் ம். இம் ைற இந்த ேநாக்கத்ைத
அ ப்பைடயாகக்
ெகாண் தான்
அைமச்சுக்கள்
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன.
உண்ைமயான
ெபா ளாதாரப்
த்ெத ச்சிைய ஏற்ப த் வதற்காக மக்கள்ைமயப் ெபா ளாதாரம்
ஒன்றின் ேதைவைய நாம் கண்டறிந் ள்ேளாம். அைமச்சுக்கைள
ஒ க்கும்ேபா ம்
அவற் க்கான
விடயதானங்கைளத்
தீர்மானிக்கும்ேபா ம் நாட் ன் ெப ம்பான்ைமயான மக்கள்மீ
தாக்கம் ெச த் ம் விவசாயம், ெப ந்ேதாட்டத் ைற, மீன்பி க்
ைகத்ெதாழில்
அேதேபான்
பாரம்பாிய
ைகத்ெதாழில்கள்,
சுயெதாழில்
வாய்ப் கைள
ேமம்ப த் வ
சம்பந்தமாக
க த்திற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .
ேதசிய ெபா ளாதாரத்ைதப் பலப்ப த் வைதப் ேபான்
ஏற் மதி வ மானத்ைத அதிகாிப்ப ம் எம
அ ப்பைட
இலக்காகும். தற்ேபா
எம
ஏற் மதிப் ெப ந்ேதாட்டப்
பயிர்களான ேதயிைல, ெதன்ைன, இறப்பர் ேபான்றவற்றி
ந்
கிைடக்கும் வ மானம் தி ப்திகரமான நிைலயில் இல்ைல.
ேதயிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய
ன்ேனற் வதற்கு நடவ க்ைக
எ க்கும் அேதேநரம், சிறிய மற் ம் ந த்தர ேதயிைலத் ேதாட்ட
உாிைமயாளர்க க்கும் அரசாங்கம் உதவிகைளச் ெசய் ம்.
டப்பட் ள்ள
ேதயிைலத்
ெதாழிற்சாைலகள்
காரணமாக
அவர்கள்
அதிக
அெசௗகாியங்க க்கு
உள்ளாகி ள்ளனர்.
அவற்ைற மீள ம் ஆரம்பிக்க நடவ க்ைக எ ப்ப டன்,
ைறேக கைள ஒழித்
உயர் தரங்க டன் கூ ய ேதயிைல
ஏற் மதிைய ஊக்குவிப்பத டாக ‘Ceylon Tea’ வர்த்தகச்
சின்னத்திற்கு உள்ள அங்கீகாரத்ைதப் பலப்ப த் ேவாம்.
ெதன்ைனையப்
திதாகப் பயிாி வதற்கு ஊக்குவிப் கைள
வழங்குேவாம்.
இறப்ப க்குாிய
விைலையப்
ெபற் க்
ெகா ப்பதற்காக இந்நாட் ல் தயாாிக்கப்ப ம் இறப்பர் பாவைன
மற் ம் இறப்பர் சார்ந்த ைகத்ெதாழில்கைள ஊக்குவிப்ேபாம்.
ெசம்பைன பயிர்ச் ெசய்ைகைய நாம் ற்றாக நி த் ேவாம்.
மிளகு, க வா ேபான்ற ஏற் மதிப் பயிர் உற்பத்திைய நாம்
ஊக்குவிப்ேபாம். விவசாய உற்பத்திக க்குப் ெப மதி ேசர்த்
ஏற் மதி
ெசய்வத டாக
விவசாயிக க்கு
ஸ்திரமான
விைலையப் ெபற் க்ெகா ப்ப டன், ெப மள
அந்நியச்
ெசலாவணிைய ஈட் வதற்கும் நாம் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம்.
அைமச்சுக க்குப் ெபா ப் க்கைள வழங்கும்ேபா
நகர
மற் ம் கிராமிய உட்கட்டைமப்
வசதிகைள அபிவி த்தி
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ெசய்வதற்கும் மக்களின்
ட் ப் பிரச்சிைனக்குத் தீர்ைவ
வழங்குவதற்கும் விேசட கவனம் ெச த்தப்பட் ள்ள . நாட் ன்
அபிவி த்திக்கு
ேநர யாகப்
பங்களிக்கக்கூ ய
பல்ேவ
ைறகைள இனங்கண் , அவற் க்குப் ெபா ப்பான இராஜாங்க
அைமச்சர்கைள நியமிக்க ம் அவர்க க்கான விடயதானங்கைள
வழங்க ம் நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள .
மனித வள அபிவி த்திைய நாம்
ன் ாிைமக்குாியதாக
இனங்கண்
இ ப்பதால், அைமச்சுக்கைள ஒ க்கும்ேபா
கல்வித் ைறைய ஒ
அைமச்சின்கீழ் ெகாண் வந் , அதில்
ேவ பட்ட
ெபா ப் க க்காக
நான்கு
இராஜாங்க
அைமச்சர்கைள நியமித் ள்ேளாம்.
ன்பள்ளிப் பாடசைலகள்,
கல்வி ம சீரைமப் , திறன் வி த்தி, அறெநறிப் பாடசாைலகள்,
பிக்குக க்கான கல்வி ஆகிய ைறக க்கு தனியான இராஜாங்க
அைமச்சுக்கள்
ஏற்ப த்தப்பட்
ப்ப
அவற்றி ள்ள
க்கியத் வத்தின் காரணமாகேவ ஆகும்.
எம
எதிர்கால
இலக்குகைள
அைடந் ெகாள்ள
ேவண் மாயின் ெதாழி ட்பக் கல்விக்கு விேசட கவனம் ெச த்த
ேவண் ம். 06ஆம் வகுப்
தல் 13ஆம் வகுப் வைரயான கல்வி
ம சீரைமப்பில் இ குறித்
நாம் விேசட கவனம் ெச த்த
ேவண் ம்.
உயர் தரத்தில் சித்தியைடந்த அைனத்
மாணவர்க க்கும்
பல்கைலக்கழகக்
கல்விையப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
பல்கைலக்கழகங்களின் ெகாள்ளளைவ அதிகாிப்ப டன், திறந்த
பல்கைலக்கழக
ைறைமைய
ன்ேனற் வதற்கும்
ெதாைலக்கல்விைய
ன்ேனற் வதற்கும்
நடவ க்ைக
எ க்கப்ப ம்.
பாடத் ைறகைள
ம சீரைமத் ,
இந்தப்
பட்டப்ப ப் கள் ெபா ளாதாரத்திற்கு ேநர யாகப் பங்களிப்
வழங்கக்கூ ய ைறகளாக உ தி ெசய்யப்ப ம்.
மின்சாரத்தின் விைல நாட் ன் ெபா ளாதார அபிவி த்தி
நடவ க்ைககளில் தாக்கம் ெச த் ம் ஒ
க்கிய காரணியாகும்.
எனேவ மீள் பிறப்பாக்க. சக்தி வள உற்பத்தி மார்க்கங்கைள
ேமம்ப த் வதற்காகத் தனியானெதா
இராஜாங்க அைமச்சு
ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள .
ெப மதி ேசர்ப்பதற்காகப் திய ெதாழி ட்பப் பாவைனக்கும்
த்தாக்கத்ைத ஊக்குவிப்பதற்கும் ஆக்கத்திறன்வாய்ந்த வைகயில்
திய சந்ைத வாய்ப் கைளக் கண்டறிவதற்கும் வர்த்தகர்க க்கு
உத வதற்கும் குறித்த அைமச்சுக்கள் கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.
எம நா இயற்ைக வளம் நிைறந்த ஒ வளமான நா என்ற
ேபாதி ம் ெப மதி ேசர்க்கும் ைகத்ெதாழில்கள் இன் ம்
சர்வேதச மட்டத்திற்கு
ன்ேனறவில்ைல. இரத்தினக்கற்கள்,
கனிய மணல் ேபான்ற இயற்ைக வளங்கைள ஏற் மதி
ெசய் ம்ேபா
ெப மதி ேசர்த்
நாட் க்கு அதிகள அந்நியச்
ெசலாவணிைய ஈட் வதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.
எம
பாரம்பாியக் ைகத்ெதாழில்களான பத்திக், சுேதச
ஆைடகள்,
பித்தைள,
பிரம் கள்,
மட்பாண்டங்கள்,
மரப்பாண்டங்கள்,
இரத்தினக்கற்கள்,
ஆபரணங்கள்
ைகத்ெதாழிைல
உாிய
வைகயில்
ன்ேனற் வதற்கும்
சுயெதாழில்கைள
ஊக்குவிப்பதற்கும்
திய
ெதாழில்கைள
உ வாக்குவதற்கும்
வர்த்தகத்
ைறையக்
கட் ெய ப்பிப்
ெப மள
ெவளிநாட்
வ மானத்ைத
நாட் க்குப்
ெபற் க்ெகாள்ள ம் சந்தர்ப்பம் ஏற்ப த்தப்ப ம்.
நாட்
மக்களில்
ன்றிெலா
பகுதியினர் விவசாயம்,
ெப ந்ேதாட்டத் ைற, மீன்பி க் ைகத்ெதாழில் ஆகியவற்ைற
ஜீவேனாபாயமாகக் ெகாண் ள்ளனர். நாம் இந்த மக்களின்
வாழ்க்ைகத்தரத்ைத ேமம்ப த்த ேவண் ம். இந்தக் ைகத்ெதாழில்
ைறைய
ன்ேனற் வதற்காக சம்பிரதாய
ைறைமகைள
விஞ்சிய ெதாழி ட்பத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட
திய
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அ கு ைறகளின்
ேதைவ ள்ள .
விவசாயத் ைற,
ெப ந்ேதாட்டத் ைற மற் ம் மீன்பி , கடற்ெறாழில் ைற டன்
சம்பந்தப்பட்ட
பல்ேவ
ைறகைள
ேநர யாக
இலக்காகக்ெகாண் அைமச்சுக்கள் ஒ க்கப்பட்
ப்ப இதற்குத்
ேதைவயான உாிய கவனத்ைத வழங்குவதற்ேக ஆகும்.
உயர் தரம் வாய்ந்த விைதகைள உள்நாட் ல் உற்பத்திெசய் ,
அவற்ைற விவசாயிக க்கு வழங்க நடவ க்ைக எ ப்ப டன்,
விவசாய
உற்பத்திக க்குச்
சிறந்த
ெபாதியிடல்
மற் ம்
ேபாக்குவரத்
ைறைமகைள அறி கப்ப த்தி ண்விரயத்ைதக்
குைறப்பதற்கு நாம் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். பசும்பால் உற்பத்தி
மற் ம் ட்ைட உற்பத்திைய ம் நாம் ன்ேனற் ேவாம்.
நச்சுத்தன்ைமயற்ற உணைவ உற்பத்திெசய் ம் ேநாக்குடன்
அ த்த தசாப்தத்திற்குள் இலங்ைகயின் விவசாயத் ைறைய
ைமயாக ேசதன பசைளப் பாவைனக்கு மாற் ம் வைகயில்
உள்நாட் ல் ேசதனப் பசைள உற்பத்திைய ேமம்ப த் வதற்கு
நாம் நடவ க்ைக எ ப்ேபாம்.
மீன்பி க்
ைகத்ெதாழி ல்
பாாிய
ன்ேனற்றத்ைதக்
ெகாண் வர நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். கட னால் சூழப்பட் ள்ள
எம
நாட் க்கு மீன் இறக்குமதிைய நாம் நி த்த ேவண் ம்.
மீன்பி க் ைகத்ெதாழிைல ேமம்ப த் வதற்குத் ேதைவயான திய
ெதாழி ட்பத்ைத ம் இயந்திரங்கைள ம் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
ைறயான நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற நாம் அறி கப்ப த்
ேவாம். ஆழ்கட ல் மீன்பி க் ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
பலநாள் படகுக க்குத் ேதைவயான வசதிகைள வழங்குவதற்காக
அைனத்
மீன்பி த்
ைற கங்கைள ம் ந னமயப்ப த்
வ டன், ேதைவக்கு ஏற்ப திய ைற கங்கைள நிர்மாணிக்க ம்
நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். சட்டவிேராதமான சர்வேதச பலநாள்
படகுகளின் லம் இலங்ைகக் கடற்பகுதியில் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
சுரண்டைல நி த் ேவாம். நன்னீர் மீன்வளர்ப் க் ைகத்ெதாழிைல
ன்ேனற் வதற்கும் திய ெதாழி ட்பத்ைத அறி கப்ப த் வ
எம திட்டத்தின் ஒ பகுதியாகும்.
அைனத்
அைமச்சுக்க க்கும்
இராஜாங்க
அைமச்சுக்
க க்கும் தம விடயதானங்கள் மற் ம் ெபா ப் க்கள் ெதளிவாக
ேவ ப த்தி வழங்கப்பட் ள்ளன. அைமச்சர்களின் லம் குறித்த
ைறகளின் ெகாள்ைககைள நைட ைறப் ப த் வ டன்,
இராஜாங்க அைமச்சுக்களினால் ெசயற்பா கள், விைனத்திறன்,
கண்காணிப்ைப
ேமற்ெகாள்வ
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .
அபிவி த்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த் வதற்குத்
ேதைவயான
ஏற்பா கைள
அைமச்சுக்க க்கு
ேநர யாக
வழங்குவதற்கு நடவ க்ைக எ க்கப்பட்
ப்பதா ம் நிதிப்
ெபா ப் அைமச்சுக்களிடம் உள்ள காரணத்தினா ம் இராஜாங்க
அைமச்சர்க க்கு
தைடயின்றித்
தம
ெபா ப் க்கைள
நிைறேவற்ற
ம்.
அரசேசைவயின் லம்
தாம்
எதிர்பார்க்கும்
ேசைவ
விைனத்திறனாக ம் உாிய வைகயி ம் கிைடப்பதில்ைல என
ெபா மக்களிடம் குற்றச்சாட் உள்ள . எனேவ, உங்களின் கீழ்
உள்ள
அைனத்
அைமச்சுக்கள்,
திைணக்களங்கள்,
நி வனங்களினால் மக்க க்கு வழங்கப்ப ம் ேசைவகைள
விைனத்திறனாக ம் உடன யாக ம் ெபற் க்ெகா க்குமா
நான்
அைமச்சர்களிட ம்
இராஜாங்க
அைமச்சர்களிட ம்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். மக்க க்கு அல்ல
அரசாங்கத்திற்கு
எவ்வித ெப மானத்ைத ம் ெகாண் வராத சில நி வனச்
ெசயற்பா களினால் ஏற்ப வ கால விரயம் மட் ேம என நான்
கடந்த காலத்தில் பல்ேவ
அரச நி வனங்க க்கு ெசன்ற
ேவைளயில் கண் ெகாண்ேடன். மக்க க்குச் ேசைவகைள
வழங்கும்ேபா
பின்பற் ம் பாரம்பாிய
ைறைமக க்குப்
பதிலாக,
நி வனச்
ெசயற்பா கைள
விைனத்திறனாக
ேமற்ெகாண்
மக்க க்கு
இலகுவாக ம்
விைரவாக ம்
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ேசைவகைளப் ெபற் த்த வதற்காகப்
திய
ைறைமகைள
நீங்கள் அறி கப்ப த்த ேவண் ம். இதற்காக
மானள
திய ெதாழி ட்பத் தீர் கைளக் கண்டறிய ேவண் ம்.
'சுபிட்சத்தின்
ேநாக்கு'
ெகாள்ைகப்
பிரகடனத்தில்
ண்விரயத்ைத ம் ஊழைல ம் ஒழிப்பதாக நாம் மக்க க்கு
உ தியளித்தி ந்ேதாம். இ
எம் அைனவாின ம்
க்கிய
ெபா ப்பாகும். அைனத்
அைமச்சுக்கள். நி வனங்களில்
ண்விரயத்ைத ம் ஊழைல ம்
ைமயாக ஒழிக்க நடவ க்ைக
எ ப்ேபாம்.
ண்விரயம், ஊழ டன் சம்பந்தப்ப பவர்க க்கு
அவர்கள
தராதரங்கைளப்
ெபா ட்ப த்தா
சட்டத்ைத
நைட ைறப்ப த் வதற்கு நான் பின்னிற்க மாட்ேடன்.
அரசாங்கம், அைமச்சு மற் ம் அரச ைறயின் ஊடாக
ேமற்ெகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்ப ம் இலக்குகைள அைடந்
ெகாள்வதன்
ன்ேனற்ற நிைலைமகள் ெதாடர்ச்சியாக மீளாய்
ெசய்யப்ப ம். ஏேத ம் ஓர் அைமச்சு அந்த இலக்குகைள
அைடவதில் பின்னிற்குமாயின், அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகைய
நைட ைறப்ப த் வதற்குத்
ேதைவயான
மாற்றங்கைளச்
ெசய்வதற்கு நான் ஒ ேபா ம் பின்னிற்கமாட்ேடன்.
தற்கால அரசியல் கலாசாரத்தில் ெப ம்பா ம் மக்கள்
பிரதிநிதிகள் அதிகாரத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டதன் பின்னர்
மக்களிடம் ெசல்வைத விட் வி கின்றனர் என்ப
அண்ைமக்
காலத்தில் நான் நாடளாவிய ாீதியில்
சுற் ப் பயணம்
ேமற்ெகாண்
ந்த
ேவைளயில்
மக்கள்
ன்ைவத்த
மனக்குைறகளி
ந் ெதாியவந்த . மக்களின் எதிர்பார்ப் கைள
நிைறேவற் ம்
வைகயில்
அைமச்சர்கள்,
இராஜாங்க
அைமச்சர்கள், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அ க்க மக்களிடம்
ெசன் அவர்கள உண்ைமயான பிரச்சிைனகைளக் கண்டறிந்
அவற் க்குத் தீர் கைள வழங்க நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.
ஒ ஜனநாயக நாட் ன் ெவற்றிக்கு அதன் அரசியலைமப்ேப
அ ப்பைடயாகும். 1978 தல் 19 ைற தி த்தப்பட் ள்ள எம
அரசியலைமப்பி ள்ள
உ தியற்ற
தன்ைம,
சிக்கல்கள்
காரணமாகத்
தற்காலத்தில்
பல்ேவ
பிரச்சிைனகள்
உ வாகி ள்ளன. அரசியலைமப்பில் மாற்றத்ைதச் ெசய்வதற்காக
நாம் ேகாாிய மக்கள் ஆைண எமக்கு கிைடக்கப்ெபற் ள்ள
காரணத்தினால் எம
தலாவ
பணியாக நாம் மக்க க்கு
உ தியளித்தவா , 19வ
அரசியலைமப் த் தி த்தத்ைத நீக்க
நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். அதன் பின்னர் அைனவ ட ம்
இைணந்
நாட் க்குத் ேதைவயான ம் ெபா த்தமான மான
திய
அரசியலைமப்ெபான்ைறக்
ெகாண் வ வதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்ேபாம். இதன்ேபா
இந்நாட் ன் அைனத்
மக்கள் சம்பந்தமாக ம் 'ஒேர நா , ஒேர சட்டம்' என்ற
எண்ணக்க
க்கு த டம் வழங்குேவாம்.
ெதளிவான
தீர்மானங்கைள
ேமற்ெகாள்ள
யாத,
தீவிரவாதத்தின் அ த்தங்க க்குத் ெதாடர்ச்சியாக அ பணி ம்
நிைலயற்ற பாரா மன்றம் ஒ நாட் க்குப் ெபா த்தமானதல்ல.
திய அரசியலைமப்ைப அறி கப்ப த் ம்ேபா
தற்ேபாைதய
ேதர்தல்
ைறைமயில்
மாற்றங்கைளச்
ெசய்யேவண் ய
அவசியமாகும்.
விகிதாசாரத்
ேதர்தல்
ைறைமயி ள்ள
சாதகமான பண் கைளப் பா காக்கும் அேதேநரம், பாரா
மன்றத்தின் ஸ்திரத்தன்ைமைய ம் மக்களின் ேநர ப் பிரதிநிதித்
வத்ைத ம்
உ திெசய் ம்
வைகயில்
இந்த
மாற்றங்கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
நான் என
நாட்ைட ேநசிக்கின்ேறன். நான் என
நா
குறித் ப் ெப ைமயைடகிேறன். எனக்கு என நா பற்றிய ஒ
ெதாைலேநாக்குள்ள . எம
ேநாக்கம் விைனத்திறன் மிக்க
பிரைஜ, மகிழ்ச்சியாக வா ம் கு ம்பம், ஒ க்கப்பண்பாடான
ச கத்ைதக்
ெகாண்ட
சுபிட்சமான
ேதசத்ைதக்
கட் ெய ப் வதாகும். இ வைர நாம் ேமற்ெகாண்ட அைனத் ச்
ெசயற்பா கைள ம் ேபான் , இதன் பின்ன ம் ெசயற்ப
வதற்காக எதிர்பார்க்கும் நடவ க்ைககைளத் திட்டமி வ ம் இந்த
ேநாக்கங்களின் அ ப்பைடயிேலயாகும்.
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நாம்
வரலாற்றில்
ஒ
க்கியமான
இடத்ைத
வந்தைடந் ள்ேளாம். மக்கள் தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்குப்
ெப ம் மக்கள் ஆைணைய வழங்கி ள்ளனர். எந்தெவா
சக்திக்கும் அ பணியா இந்த நாட் ன் இைறைமைய ம் நாட்
மக்கைள ம் பா காத்
நாட்ைடச் சுபிட்சத்ைத ேநாக்கிக்
ெகாண் ெசல்வதற்கான ெபா ப் எம்மிடம் வழங்கப்பட் ள்ள .
நாட் ன் எதிர்கால தைல ைறக்காக தற்கால தைல ைற அந்தப்
ெபா ப்ைப நிைறேவற்ற ேவண் ம்.
இ
எம் அைனவாின ம் தாய்நா . எனேவ இனம், மதம்,
கட்சி
ேபதமின்றி
நாம்
அைனவ ம்
நாட் க்காக
ஒன் படேவண் ய சந்தர்ப்பம் வந் ள்ள .
மக்க க்கு நாம் உ தியளித்த
கட் ெய ப் வதற்காக என் டன்
உங்கள்
அைனவ க்கும்
நட் க்
வி க்கின்ேறன்.
உங்கள் அைனவ க்கும்

අ ග

சுபிட்சமான ேதசத்ைதக்
ஒன்றிைண மா
நான்
கரம்
நீட்
அைழப்

ம்மணிகளின் ஆசிகள்!

ජනා ප මා පා ෙ
ව අමතා කළ
කථාෙ ඉං
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ேமதகு சனாதிபதி அவர்கள் பாரா மன்றத்தில்
ஆற்றிய உைரயின் ஆங்கிலவாக்கம்

ENGLISH TEXT OF THE ADDRESS TO PARLIAMENT BY HIS
EXCELLENCY THE PRESIDENT

Hon. Speaker, Hon. Prime Minister, Hon. Leader of the
Opposition, Hon. Ministers, Hon. State Ministers, Hon.
Members of Parliament, the election held on August 5th marked
a turning point in the history of Parliamentary Elections in Sri
Lanka.
We asked the people to give us a two-thirds majority to form
a stable Government.
First of all, I would like to thank and extend my gratitude to
all the patriotic Sri Lankans for giving Sri Lanka Podujana
Peramuna and its allied parties a historic and resounding twothirds majority for the first time in the history at an election held
under the Proportional Representation System.
Universal suffrage is a democratic right that we must all
respect and uphold. Therefore, I would like to take this
opportunity to thank all Sri Lankan voters who exercised their
voting right at this election.
During the Presidential Election held last November, over
6.9 million people gave me a decisive mandate, placing a very
high confidence in me. So far through my actions, I have proved
that I will uphold the promise, that I will not violate the trust
they placed on me.
The period between the Presidential Election and the
Parliamentary Election has been very challenging for us. What
we inherited was an economy that had collapsed. Since we did
not have a majority in Parliament, we were compelled to
function with a minority Government. In addition, we had to
face the COVID-19 pandemic that disabled the entire world
during that period. At a time when even the most powerful
countries in the world were left helpless in the wake of COVID 19 catastrophe, we were able to successfully face the challenge.
Even foreign nations praised our efforts to prevent the spreading
of the pandemic.
The historic mandate received by the Sri Lanka Podujana
Peramuna has proven that people are impressed with the way we
have governed the country during the past nine months despite
various obstacles. People appreciate the change taking place in
the political culture of this country.
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As representatives of the people, we always respect the
aspirations of the majority. It is only then that the sovereignty of
the people can be safeguarded.
In accordance with the supreme Constitution of our country,
I have pledged to protect the unitary status of the country and to
protect and nurture the Buddha Sasana during my tenure.
Accordingly, I have set up an advisory council comprising
leading Buddhist monks to seek advice on governance. I have
also established a Presidential Task Force to protect places of
archaeological importance and to preserve our Buddhist
heritage.
While ensuring priority for Buddhism, it is now clear to the
people that freedom of any citizen to practise the religion of his
or her choice is better secured.
The Government has paid special attention to the protection
of national heritage, culture and our identity as well as the
protection and promotion of performing arts and folk arts.
When we took over the Government, the confidence of the
people in the security of the country had been severely dented
due to the Easter Sunday attacks that occurred in 2019.
Establishing firmly that the prime policy of our Government is
national security, we have restructured the security apparatus
and intelligence services, eliminating the fears of the people,
thereby restoring the security of the country. We have recreated
an environment where any citizen can live freely without any
fear for the safety of themselves and their families.
As I have pledged, the launch of the methodical mechanism
to protect the people against social evils such as the activities of
the underworld and the drug menace that have been a hindrance
to the day-to-day lives of the people has also increased the
confidence of the public. Accordingly, a virtuous and a lawabiding society is emerging as we promised.
We are working towards a significant transformation of the
political culture of this country.
After I assumed office as the President, changing the
existing system, a methodical procedure was introduced to
appoint heads of government institutions, whereby
qualifications of prospective appointees were examined through
a panel of experts. A well-experienced team of professionals,
entrepreneurs and academics were appointed instead of
relatives, acquaintances and followers. This policy will continue
in the future as well.
We also took measures to build a production economy.
Paddy farmers were given a higher guaranteed price for their
products. We took steps to protect local farmers by halting
importation of exportable produce for re-export as well as
banning importation of crops that could have been grown
locally. Farmers were provided with required fertilizer free of
charge. People were encouraged to recultivate abandoned lands
throughout the country. Through all these, we provided a new
lease of life to the agricultural sector in this country.
After we assumed office, we provided tax concessions
targeting local entrepreneurs. Interest rates were brought down
to encourage businesses. Competitive imports were restricted in
order to protect local entrepreneurs and industrialists.
It is clear that people enthusiastically supported us in this
election due to the trust we have been able to build in them in
this manner. We will continue to serve the people in a manner
that affirms this trust.
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It is equally important to precisely interpret the mandate
given by the people. We respect the trust that the people have
placed in me and the Prime Minister and the newly elected
people’s Representatives. We have a clear understanding of the
expectations with which the people gave such a powerful
mandate to the Government. We will leave no room for such
expectations to be dashed for any reason.
It should always be remembered that the prime
responsibility of a people’s Representative is to serve the public.
We will be sensitive to fulfilling the needs of the people,
keeping in mind that all these positions are responsibilities and
not privileges.
I travelled all over the country to support every candidate
who represented our group in this election. Instead of holding
political rallies, I went to the people during these visits and
listened to their grievances directly. A large majority of issues
presented by the general public were not personal, but common
issues. Even after 72 years of freedom, simple issues have not
been resolved.
There are people who do not possess proper deeds for the
lands on which they have lived for many years. We will provide
them with legitimate deeds, utilizing a swift and due process. I
assure you that without a proper alternative, we will not evict
people from their ancestral homes or farmlands.
Human-elephant conflict has become a major issue to the
people. A group of experts has already been appointed to craft a
feasible solution for this issue. A separate State Ministry was
established solely for this purpose because we are aware that
this issue needs a sustainable solution.
An incredible percentage of people across the country suffer
from a shortage of drinking water. We will take necessary steps
to address these humane issues. As a national policy, we will
enact procedures to provide drinking water to every part of the
country.
Parents request for their children’s education suitable
schools. The shortage of National Schools was evident in every
area. Most schools have significantly inadequate facilities. The
shortage of teachers, laboratories, libraries and sports facilities
was frequently mentioned. Although we request students to
follow science and technical subjects in order to successfully
contribute to the economy, their schools do not even have basic
facilities to teach those subject streams. Funds expended by the
Government for children to pursue their ambitions and to hone
their skills are an investment for the future. We will accord
priority to resolve these issues through the ministries which had
been assigned with new responsibilities.
Both resources and facilities in rural hospitals are
inadequate. There is a considerable shortage of doctors, nurses
and other staff in these hospitals. Patients in some areas have to
travel long distances to seek treatment. We will eliminate these
discrepancies in the delivery of free healthcare facilities for
people.
Both Ayurvedic and indigenous medicinal systems will be
preserved and promoted.
Instead of spending large amounts of foreign exchange to
import medicine, we have already commenced operations to
manufacture medicines locally. We will also eradicate
corruption which occurs in the importation of medicine. This is
why we formed a separate State Ministry to manufacture, supply
and regulate medicine.
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A large percentage of citizens of this country earn their
livelihood through self-employment. Also, a large number of
people depend on agriculture. Their sole requests are for
adequate water and fertilizer during their cultivation seasons.
We should address these issues. Therefore, we will implement a
broad set of activities to rehabilitate the tanks and to develop the
irrigation system across the country.
Another major social issue faced by the youth is
unemployment. Both short-term and long-term solutions have
been discussed to address this issue. We have already
commenced a programme to provide employment for 100,000
persons representing the most underprivileged families in the
country. Simultaneously, we have set plans in motion to provide
job opportunities to 50,000 graduates and train them to render
their services efficiently. When offering government job
opportunities, we will accord priority to the poorest households.
Further, we will have to ensure equal distribution of job
opportunities for every province. Every appointee to the
Government should contribute productively to the country.
Therefore, no unnecessary and arbitrary enrollment will be
allowed to any ministry or institution.
Both Ministries and State Ministries will work in
cooperation with the respective private sector establishments in
the industry to generate job opportunities. In addition, we will
take necessary steps to promote self-employment and
entrepreneurship in each industry as well.
Our duty and responsibility is not to distribute job
opportunities, but to generate them. In order to overcome both
local and global challenges and revive the economy, we will
have to adopt new ways of thinking. An out-of-the-box thinking
is required in order to meet the economic challenges. This time,
the Ministries have been formed with this thought in mind.
We have ascertained the requirement for a people-centric
economy for our economic revival. When forming ministries,
special attention was given in assigning their subjects and tasks
to cover fields such as agriculture, plantations, fisheries,
traditional industries and promotion of self-employed job
opportunities which affect most of the people in the country.
Our basic aims are to strengthen the local economy and to
increase export income. Currently, the income from tea, coconut
and rubber industries is not at a satisfactory level. We will
commence operations to develop tea plantations and at the same
time, the Government will assist the small and medium-scale
tea estate owners as well. Due to the shutting down of tea
factories, tea estate owners have encountered a number of
difficulties. We will restart these factories and eliminate
existing irregularities, simultaneously encouraging the export of
high quality tea products. We will reclaim the global brand
name we held for Ceylon Tea.
We will also encourage planting of new coconut saplings. In
order to enact a reasonable price for rubber, local rubber
industrialists will be encouraged to utilize local rubber.
Plantation of palm oil trees will be stopped completely.
We promote the production of export crops such as pepper
and cinnamon. We will provide opportunities to generate
substantial foreign exchange by providing a stable price to the
farmers through value addition to agricultural products and
exporting them.
In assigning responsibilities to ministries, special attention
was paid to the development of urban as well as rural
infrastructure facilities and to find solutions to the issue of
housing for the people.
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We have taken measures to identify several sectors that can
directly contribute to the development of the country and to
appoint State Ministers responsible for these tasks and to assign
them the relevant subjects and activities. As human resource
development has been identified as a priority, the subject of
education has been brought under one Ministry and four State
Ministers were appointed for different responsibilities therein.
Separate State Ministries for preschools, education reforms,
skills development as well as Dhamma schools and Bhikku
education have been set up due to their importance.
In achieving our future objectives, special attention needs to
be paid to technical education. We will pay special attention in
education reforms in respect of Grade 6 to Grade 13.
We will increase the capacity of universities enabling all
students who pass the Advanced Level Examination to pursue
university education. Further, we will take measures to improve
the Open University network and distance learning methods.
The curriculum will be revised to ensure that these degree
subjects would directly contribute to the growth of the economy.
The cost of electricity is an important factor that impacts on
the economic development process of the country. Therefore, a
separate State Ministry has been set up to promote renewable
energy sources.
The focus of relevant Ministries will be directed to assist
entrepreneurs to use modern technology for value addition, to
encourage innovation and to explore new market opportunities
in a creative manner.
Although our country is rich in natural resources, the valueadded industries are not yet on par with international standards.
Measures are afoot to earn a large sum of foreign exchange by
adding value to the export of natural resources such as gems and
minerals.
Methodical development of our traditional industries such as
batik, local apparel, brass, cane, pottery, furniture, gem and
jewellery will pave the way for the country to promote selfemployment, to generate new employment opportunities as well
as to build businesses and earn a large amount of foreign
exchange.
One-third of the country’s population depends on
agriculture, plantation and fisheries as their livelihood. We
should raise the living standards of these people. The
development of these industries requires a new approach based
on technology that goes beyond traditional methods. This is why
Ministries directly targeting several sectors related to
agriculture, plantation and fisheries have been set up to focus
attention on this matter.
We will take measures to introduce high quality packaging
as well as proper transport facilities to deliver the best quality
produce, minimizing wastage while taking steps to produce high
quality seeds locally with the aim of providing such seeds to the
farming community. We will take necessary measures to
develop dairy and poultry industries.
We will also target to increase the production of organic
fertilizer locally with the aim of producing toxic-free foods and
in the next decade, to ensure total organic farming in Sri Lanka.
We are targeting a massive progress in the fisheries sector.
We should halt the importation of fish into our country as our
motherland is surrounded by the ocean. We will introduce a
comprehensive programme to provide new technology and
equipment needed to enhance the fisheries sector. All the fishing
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harbours will be modernized to provide facilities for multi-day
fishing boats that fish in deep seas. Similarly, we will take steps
to build new harbours as per any necessity. We will bring a halt
to the plundering of our oceans by unlawful foreign fishing
vessels.
It is part of our strategy to introduce new technology to
develop the inland fresh water fisheries industry.
The scopes and responsibilities of each Ministry and State
Ministry have been demarcated very clearly. Through this
initiative, it is expected that the relevant Ministers will
implement policies for related fields as well as take steps to
monitor the functions, activities and efficiency of State
Ministries. The State Ministers are able to fulfil their respective
duties and responsibilities without any hindrance as the
monetary provisions required to implement development
projects and financial responsibility are directly placed with
them.
People are of the view that they are not getting the expected
service from the Public Service in an efficient manner.
Therefore, I request all the Ministers and State Ministers to take
steps to provide fast and efficient service to the public via
Ministries, departments and institutions that come under their
purview. During my recent visits to several State institutions, I
observed that some of their institutional procedures do not add
any value to the Government or to the public, but only waste the
time of the public. You should identify new methods to provide
an efficient, speedy and convenient service to the public instead
of continuing with prevailing traditional methods. You need to
re-engineer the processes for greater productivity and customer
satisfaction. We should find new technological solutions in this
regard.
In the National Policy Framework "Vistas of Prosperity and
Splendour", we promised the people that we would eradicate
waste and corruption. This is a core responsibility of all of us.
We will take steps to completely eradicate waste and corruption
in all the Ministries and institutions. In future, I will not hesitate
to enforce the law against those who are involved in fraud and
corrupt actions, irrespective of the status of any such
perpetrator.
Constantly, I will review the progress of the achievement of
the goals of the Government that are implemented through
Ministries and the public sector. If I find any Ministry failing to
achieve its set targets, I will not hesitate to effect necessary
changes to implement policies of the Government.
In the current political culture, most of the people’s
Representatives, after they get elected, neglect the prime duty of
going to the people. When I travelled round the country in the
recent past, this was confirmed by the people who voiced their
grievance on this matter. Henceforth, Ministers, State Ministers
as well as Members of Parliament will fulfill this expectation of
the people by visiting them often to understand their issues and
find solutions to them.
The basis of the success of a democratic State is its
Constitution. Our Constitution, which has been amended 19
times from its inception in 1978, has many ambiguities and
uncertainties, presently resulting in confusion. As the people
have given us the mandate we wanted for a constitutional
amendment, our first task will be to remove the Nineteenth
Amendment to the Constitution. After that, all of us will get
together to formulate a new Constitution suitable for the
country. In this, the priority will be given to the concept of one
country, one law for all the people.
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An unstable Parliament that cannot take firm decisions and
succumbs to extremist influences very often is not suitable for a
country. While introducing a new Constitution, it is essential to
make changes to the current electoral system. While retaining
the salutary aspects of the Proportional Representation System,
these changes will be made to ensure stability of the Parliament
and people’s direct representation.
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"පා ෙ
ෙ
ස්ථාවර
ෙය ග 8
ධානවල කුම
සඳහ ව
ණ ද, 2020 අෙග ස් 21 වැ
කුරාදා ස්
පැවැ ෙවන
කාල ෙ ලාව .භා. 9.30 ට අ.භා. 4.30 ද වා ය
ය. අ.භා. 4.30ට
කථානායක මා ශ්නය ෙන මසා පා ෙ
ව ක තැ ය
ය."

ශ්නය මසන ල

I love my country. I am proud of my country. I have a vision
for my country. Our ardent desire is to build a prosperous nation
with a productive citizen, contented family and a righteous
society. What we have done so far as well as the plans we
propose to implement in future will be aimed to achieve this
objective.
We have arrived at an important landmark in history. The
people have given the current Government a massive mandate.
We have been given the responsibility to take the country
towards prosperity while safeguarding the people and protecting
the sovereignty of the country without succumbing to any force.
The present generation must fulfill that responsibility for the
sake of the future generations.
This is the Motherland of all of us. Hence, the time has come
for all of us to join hands for the sake of the country irrespective
of race, religion or party differences.
I extend my hand of friendship to everyone to join me in
building the prosperous nation we promised to our people.
May the Noble Triple Gem bless you all!

පා

ෙ

பாரா

ෙ

ස්

மன்ற அமர்

ෙ ෂ් ණව ධන මහතා ( ෙ ශ අමාත්ය සහ
ෙ
ෙ සභානායක මා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - ெவளிநாட்
அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

அ

வல்கள்

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

ඉ

අ ග
ජනා ප
ප කරනවා:

ම , මම පහත සඳහ

ක තැ ම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ග

ෙ ෂ් ණව ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අ ග ජනා ප ම , "පා
ය" මා ෙය ජනා කරනවා.

ශ්නය මසන ල

ෙ

ව දැ

ක

තැ ය

, සභා ස මත ය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පා ෙ
ව ඊට අ කූලව, අ.භා. 3.35ට, අද න සභා
ස ම ය අ ව, 2020 අෙග ස් 21 වන කුරාදා .භා. 9.30 වන
ෙත ක
ෙ ය.
அதன்ப
பி.ப. 3.35 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன
இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க 2020 ஓகஸ்ட் 21, ெவள்ளிக்கிழைம
.ப. 9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ග
පා

, සභා ස මත ය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ෙය ජනාව

Parliament adjourned accordingly at 3.35 p.m. until 9.30 a.m. on
Friday, 21st of August, 2020 pursuant to the Resolution of Parliament
of this Day.

සැ. .
ෙමම වා තාෙ අවසාන ණය සඳහා ස්ව ය කථාවල වැර කළ
තැ ද ව
ම
ටපත
වැර කළ
ආකාරය එ පැහැ ව ලකු ෙක ට, ටපත ලැ ෙදස ය ෙන ඉ මවා
හැ සා සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එ ය
ය.

ෙගන

குறிப்
உ ப்பினர் தம

உைரயின் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைள தம

அதைனப் பிைழ தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ

வாரங்க

பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்

ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ

ப் தல் ேவண் ம்.
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