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     Cess imposed on Tea Export 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 Sri Lanka Centre for Development Facilitation (Incorporation) - [Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha] – Read the First Time 

CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORIST FINANCING (AMENDMENT) BILL: 

     Second Reading - Debate Adjourned 

SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST. JOSEPH (AMENDMENT) BILL: 

      Considered, read the Third Time, and passed as amended 

HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA VIHARA DEVELOPMENT FOUNDATION (INCORPORATION) BILL: 

     Read a Second time, and allocated to Standing Committee “B”  

 ADJOURNMENT MOTION: 

     Re-printing of Revision of Laws and Translations 

ජනහධිඳතිතුභහපගන් රත් න්පේලඹ: 
 භවජන ආයක්ක ප්රකහලනඹ 
ප්රලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

පඳෞේගලික දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රලසනඹ: 
 යට තුශ ජහතිහදී සිද්ධි ඇති වීශේ ප්රණතහ 
 ශේ අඳනඹනඹ භත ඳනහ ඇති ශස ඵදු 
පඳෞේගලික භන්ත්රීන්පප ඳනත් පකටුම්ඳත් : 

 ංර්ධන ඳවසුකේ ළරසීශේ ශ්රී රංකහ භධයසථහනඹ (ංසථහතත ිරීමශේ) – [තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ] - 
ඳශමුන ය ිරඹන රදි 

ත්රසතහදීන්  ුදද්  ළඳීමභ භළඩඳළළත්ීමපම් ම්ුදති සශපල ධන  ඳනත් පකටුම්ඳත : 
 ශදන ය ිරඹවීභ  - විහදඹ කල් තඵන රදි 
රශකහ ලහන්ත පජ ප් පොපවොයුයන්පප ශගභඹ සශපල ධන  ඳනත් පකටුම්ඳත : 
 රකහ ඵරහ ංශලෝධිතහකහයශඹන් තුන්න ය ිරඹහ ේභත කයන රදි 
වඟුයන්පකත භහදන්පර යජභවහ විවහය ශර්ධන ඳදනභ සශසථහගත කිරීපම්  ඳනත් පකටුම්ඳත : 
 ශදන ය ිරඹහ “බී” සථහය කහයක බහට ඳයන රදි 
ක්  තළබීපම් පඹ ජනහ: 
 නීති ප්රතිශලෝධිත නළත මු්රණඹ වහ ඳිවර්තනඹ 

சணரறதறறடறதவது வ வசவற: 

 வதரதுசணவௐ தரதுகரவௐதைவௐ தறகடணவ 

றணரவெகளுவெகு ரவதோன றஷடகவ 

ணற அநறறவ்வதோன றணர: 

 ரவோடிவ இணரவை சவதவேகவ உதரகுவ ஶதரவெகு 

 ஶறஷன வதறலரண வசவ ரற 

ணற உதவௐதறணவ சவோடதோனவேகவ: 

 அதறறதவ்றவெகரண உவு ஊவெக இனவேஷக ஷவ (கூவோடிஷவ்வ) - [ரவௌதைறகு ஶதரசறரறவ ரஜல றஶஜசறவேக] - 
தொவதொஷந  றவௐதறடவௐதவோடது 

தவேகரற றறபறவௐஷத எடுவெகுவ லரண சரவ (றதவ்வ) சவோடதோனவ: 
 இவௌடரவ றவௐதை – றரவ எவ்றஷவெகவௐதவோடது 

இனவேஷக தைணற சூஷசவௐதவ சஶகரவ சஷத (றதவ்வ) சவோடதோனவ: 

      தரறசலதவெகவௐதவோடு, றதவ்வௐதவோடரத தோவநரவ தொஷநரக றவௐதறடவௐதவோடு றஷநஶவநவௐதவோடது 

யவேகுரவவக ரவன ஜகர றகரஷ அதறறதவ்ற வநவ (கூவோடிஷவ்வ) சவோடதோனவ: 

      இவௌடரவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடு றஷனவெகுள ‘தற’ வெகு சரவோடவௐதவோடது 

எவ்றஷவௐதைவௐ தறஶஷ: 

 றதவ்வௐதவோட சவோடவேகபறவ ததறவௐதை வதவ வரறவதவவௐதைகவ 
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අේතනහඹක, තිස (ජහතික රළයිසතු) 
අන්නහභඩර, නශඩ්සු සිලක්ති (න්නි) 
අශේගුණර්ධන, ශයෝහිත (කළුතය) 
අශේර්ධන,  භහින්ද ඹහඳහ (භහතය) 
අශේර්ධන, අ. රක්සභන් ඹහඳහ (භහතය) 
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අේදුල් කහදර්, ඒ.ආර්.එේ. (භවනුය) 
අේදුල් වලීේ, ශභොවභඩ් වහෂිේ (භවනුය) 
අභයතුංත, ශජෝන්  ඇන්තනී එේභහනුශල් (තේඳව) 
අභයවීය, භහින්ද (වේඵන්ශතොට) 
අමුණුතභ,  ඩී.එස.බී.   (භවනුය) 
අමුණුතභ, යේ  (භවනුය) 
අිවඹශන්ේතියන් ඳහක්ිරඹශල්ේ (භඩකරපු)  
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත (තේඳව) 
අරස, ටියහන් (ජහතික රළයිසතු) 
අරවප්ශඳරුභ, ඩරස (ජහතික රළයිසතු)  
අරහන්ටින්, ශල්ශේස්රි (ඹහඳනඹ) 
අලුේතභශේ, භහින්දහනන්ද (භවනුය) 
අලුවිවහශර්, න්ත (භහතශල්) 
අසර්, ඒ.එච්.එේ. (ජහතික රළයිසතු) 
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ඒකනහඹක, ටී.බී. (කුරුණෆතර) 
ඒකනහඹක, විල්ප්රඩ් ඵංඩහය (අනුයහධපුයඹ) 
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කහිවඹේ, අිරර වියහේ (කුරුණෆතර) 

කළටශතොඩ, ජඹන්ත (ශකොශම) [2011 ශඳඵයහිව 07 සිට] 
ිරිවඇල්ර, රක්සභන් ඵණ්ඩහය (භවනුය) 
කුභහයණතුංත, ජීන් (ශකොශම) 
කුශර්, ශයජිශනෝල්ඩ් (කළුතය)  
ශකොතරහර, නිර්භර (කළුතය)  
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තජදීය, විදහන ආයච්චිශේ ඵහන්ස  චන්්රසිිව (භහතය) 
තන්කන්ද, දුශන්ස  (යේනපුයඹ) 
තභශේ භවේමිඹ, අශනෝභහ (ජහතික රළයිසතු) 



(vi) 

තභශේ, ඉවශ භළදතභ පිඹශේන (තහල්ර) 
තභරේ, සිිවඳහර (ශඳොශශොන්නරු) 
ගුණයේන, අයච්චිශේ යේ කුභහය  (තේඳව)  
ගුණර්ධන, ගීතහංජන රූඳසිංව (ජහතික රළයිසතු) 
ගුණර්ධන, දිශන්ස  (ශකොශම) 
ගුණර්ධන, ඵන්දුර (ශකොශම) 
ගුණර්ධන, යණ ගුප්ත (තේඳව)  
ගුණර්ධන, මුණසිංව කහිවඹේ අ.අ. අප්පුවහමිරහශේ ශදොන් ශෝභදහ (්රිකුණහභරඹ) 
ගුණර්ධන, ජින් ද හස (තහල්ර) 
ගුණශේකය, අර්ල්  යේ වික්රභසිංව (ශඳොශශොන්නරු) 
ගුණශේකය, ඩිේ (ජහතික රළයිසතු) 
ගුණශේකය, ශවේභහල් (භහතය) 
ශරේරු, ශභොවහන් රහල් (ශකොශම)  

 

 
 

ජ 
ජඹයේන, පිඹංකය (පුේතරභ)  
ජඹයේන, දි. මු. (ජහතික රළයිසතු) 
ජඹර්ධන,  ජඹරේ (තේඳව) 
ජඹසිවඹ, කරූ (තේඳව) 
ජඹසිවඹ, නේ (භහතය) 
ජඹශේකය, දඹහසිිව  (කුරුණෆතර) 
ජඹශේකය, වල්කලිඹ ශල්කේරහශේ ශප්රේභරහල් (යේනපුයඹ) 
ජඹශේන භවේමිඹ, සුශේධහ ජී. (ශභොණයහතර) 
ජහශතොඩ, අචර  (ජහතික රළයිසතු) 
ශජඹයේනේ, ශ්රී යංතහ (නුයඑයඹ) 

 
ත 

තවුෆීක්, මුවේභදු ිවෂස  (්රිකුණහභරඹ) 
තිශේයහ, ඇන්ටන් දඹහශ්රිත (පුේතරභ) 
ශතන්නශකෝන්, ජනක ඵණ්ඩහය (භහතශල්) 
ශතයප්ශඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (කළුතය) 
ශතොන්ඩභන්, ශෞභය මර්ති ආරුමුතේ  යහභනහදන් (නුයඑයඹ) 
 

 

ද 
 

දඹහයේන, ඳළටිිරිවශේ (දිතහභඩුල්ර) 
ද සිල්හ, අතේශඳොඩි ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන (තහල්ර) 
ද සිල්හ, ජී.එේ. වර් (ජහතික රළයිසතු) 
ද සිල්හ, නිශරන්ති නිභල් සිිවඳහර (ඵදුල්ර) 
ද ශොයිහ, තහමිණී විජිේ විජඹමුණි (ශභොණයහතර) 
ද ශොයිහ, තිිවභහදුය යංජිේ (යේනපුය) 
දවනහඹක, අභය ධර්භවිජඹ විශේශේකය (භහතය) 
දිතේඵයේ, උශඩයිඅප්ඳන් ඳරනි (නුයඑයඹ) 
දිහනහඹක, අනුය කුභහය (ජහතික රළයිසතු) 
දිහනහඹක, එයන්ජන් නවින් (නුයඑයඹ) 
දිහනහඹක, දිහනහඹක මුදිඹන්ශේරහශේ  ශයෝවණ කුභහය (භහතශල්) 
දිහනහඹක, ඇස. බී. (භවනුය)        
දිහනහඹක, දුමින්ද (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹක, රලිේ (කෆතල්ර) 
දිහනහඹක,  වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ) 
දිහනහඹක, හලින්ද (කුරුණෆතර) 
ශද්හනන්දහ,  ඩේරස (ඹහඳනඹ) 

න 
 

නහනහඹක්කහය, ඇේ.ශක්.ඇන්. භනු (තහල්ර) 
නහනහඹක්කහය, හසුශද් (යේනපුයඹ) 
නහවින්න,  ආර්.ඇේ.ඇස.බී. (කුරුණෆතර) 



(vii) 

නිපුණආයච්චි, රක්සභන් (ශකොශම) [2010 ඔක්ශතෝඵර් 12 ළනි දින සිට] (ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 66(ඊ) යසථහ ඹටශේ 
අසුන හිසවිඹ.) 

ශනෝකයහදලිංතේ, සු.  (න්නි) 
ඳ 

ඳතියණ, අකරංක බුද්ධික (භහතය) 
ඳතියණ, යශේස (තහල්ර) 
ඳද්භසිිව, යි.ජී. (කෆතල්ර) 

පිඹශේන, පී.එච්.පී. (දිතහභඩුල්ර  
පීිවස, ජී.එල්.(ජහතික රළයිසතු) 
පුංචිනිරශේ,  සුන්ත තල්තමු (්රිකුණහභරඹ) 
පුසඳකුභහය, අප්පුවහමිල්රහශේ ශයෝවන (ඵදුල්ර) 
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජතේ (ශභොණයහතර) 
ශඳශර්යහ, අ. අ. අයච්චිරහශේ රක්සභන් න්ත (භහතශල්) 
ශඳශර්යහ, අජිේ ඳේභකහන්ත (කළුතය) 
ශඳශර්යහ, තභභළදලිඹනශේ  ශජෝප් රලිේ නිශඹොභහල් (පුේතරභ) 
ශඳශර්යහ,  ශජෝලප්  භයිකල් (ජහතික රළයිසතු) 
ශඳශර්යහ, නහනහඹක්කහය ර්නකුර ඳටඵළඳිශේ නිශයෝන් අර්ඩ්ලි ප්රිඹන්ත (පුේතරභ) 
ශඳශර්යහ, බිඹන්විරශේ ඇන්ටනී වික්ටර්  (පුේතරභ) 
ශඳශර්යහ, ශඵෝධිඹ  ඵදුශේ ඩිරහන් ප්රිඹන්ජන් අඑන්සරේ (ඵදුල්ර) 
ශඳශර්යහ, භල්ර ආයච්චිශේ තහමිණී ජඹවික්රභ (කුරුණෆතර) 
ශඳශර්යහ, ෆීලික්ස (තේඳව) 
ප්රනහන්දු, අරුන්දික (පුේතරභ) 
ප්රනහන්දු, ශජොන්සටන්  (කුරුණෆතර) 
ප්රනහන්දු, මිල්ශයෝයි (පුේතරභ) 
ප්රනහන්දු, විවන් (ඵදුල්ර) 
ප්රනහන්දු පුල්ශල් භවේමිඹ, අ. සුදර්ශිනී (තේඳව) 
ප්රබහ, තශන්න් (ශකොශම) 
ශප්රේභචන්තියන්, ආරුමුතේ කන්ද ඹහ (ඹහඳනඹ) 
ශප්රේභජඹන්ත, අච්චිශේ ශදොන් සුසිල් (ශකොශම) 
ශප්රේභදහ, අඵතළන්න  ශද්ඹරහශේ චේපික  (කෆතල්ර) 
ශප්රේභදහ, ජිේ (වේඵන්ශතොට) 
 

ඵ 

ඵණ්ඩහය භවේමිඹ, කුරතුංත දිහනහඹක මුදිඹන්ශේරහශේ චන්්රහනී (අනුයහධපුයඹ) 
ඵණ්ඩහය, ජඹසිංව මුදිඹන්ශේරහශේ ජහනක ප්රිඹන්ත (ජහතික රළයිසතු) 
ඵණ්ඩහය, ඳහලිත යංශේ (පුේතරභ) 
ඵණ්ඩහය, ශක්.ඩේලිේ. ලහන්ත (කුරුණෆතර) 
ඵණ්ඩහයනහඹක, ඉන්දික (කුරුණෆතර) 
ඵණ්ඩහයනහඹක, චක්රර්ති ඳණ්ඩුකහබඹ ඩඹස (තේඳව) 
ඵදියුදීන්, අේදුල් ිවහේ (න්නි) 
ඵෂීර්, ශේගු ඩහවුඩ් (භඩකශපු) 
ඵසනහඹක, තහයහනහේ (කුරුණෆතර) 
ඵහරසිවඹ, අයච්චිරහශේ ජතේ (කෆතල්ර) 
බුද්ධදහ, අන්තින්න භයක්කරශේ ලීල් චහමික (ඵදුල්ර) 
ශේරුශතොඩ, අයච්චිශේ විජිත (ශභොණයහතර) 
 

භ 
 

භද්දුභඵණ්ඩහය, යේනහඹක මුදිඹන්ශේරහශේ යංජිේ (ශභොණයහතර) 

භෂූර්, නර්දීන් (න්නි) [2010 ශදළේඵර් 02 අබහප්රහප්ත විඹ.] 
භශවේසයන් භවේමිඹ, විජඹකරහ (ඹහඳනඹ)  
මිත්රඳහර, එච්. ආර්. කෆතල්ර)  
මුතුශවට්ටිතභශේ, නිලහන්ත (තහල්ර) 
මුතුකුභහයණ, යේ චන්්රසිිව (අනුයහධපුයඹ) 
මුයලිදයන්, විනඹහතමර්ති (ජහතික රළයිසතු) 
මුරුශේසු, චන්්රකුභහර් (ඹහඳනඹ) 
මුසතහඳහ, ශභොවභඩ්  ෂයිර් (භවනුය) 
ශේධහනන්ද හිමි,  පජය එල්රහර (ජහතික රළයිසතු) 
ශභොවභඩ්, අසරේ ශභොවභඩ් ලීේ (ජහතික රළයිසතු) 
 



(viii) 

ඹ 
ඹහඳහ, අනුය ප්රිඹදර්ලන (කුරුණෆතර) 
ශඹෝතයහජන්, ආර්. (ජහතික රළයිසතු) 
ශඹෝශේසයන්, සීනිතේබි (භඩකශපු) 

ය 
යණතුංත, අර්ජුන (කළුතය) 
යණතුංත ශභශනවිඹ, කභරහ (ජහතික රළයිසතු) 
යණතුංත, රුන් (තේඳව) 
යණක, ඳහඨලී චේපික (ශකොශම) 
යණසිංව, ආයච්චිශේ ශයොහන් අනුරුද්ධ (ශඳොශශොන්නරු) 
යතන හිමි, පජය අතුයලිශ  (තේඳව) 
යේනහඹක, ආර්.ඇේ.සී.බී. (නුයඑයඹ) 
යේේත, එවින්දහ ශරොවහන් (භවනුය) 
යඹුක්ළල්ර, ශකශවයඹ  (භවනුය) 
යහජතුශයයි, සුන්දයේ ශඳරුභහල් (නුයඑයඹ) 
යහජඳක්, චභල් (වේඵන්ශතොට) 
යහජඳක්, නහභල් (වේඵන්ශතොට) 
යහජඳක් භවේමිඹ, නිරූඳභහ දීපිකහ  (වේඵන්ශතොට)   
යහජඳක්, ඵළසිල් ශයෝවණ (තේඳව)  
යහජඳක්, විජඹදහ (ශකොශම) 
යහධක්රිසනන්, ශේදුශේල් හමි (නුයඑයඹ) 
යහභනහඹක, අ.අ. යංජන් (යේනපුයඹ)  
ශයෝවණ, නී (යේනපුය) 

ර 
 
ශරොකුශේ, තහමිණී  (ශකොශම) 
ශරොකුඵණ්ඩහය, විශේසිංව ජඹවීය මුදිඹන්ශේරහශේ උදිේ ංජඹ (ඵදුල්ර) 
 

 

 
ක්කුඹුය, ජහනක (යේනපුයඹ) 
න්නිආයච්චි භවේමිඹ, ආයච්චිශේ ඳවිත්රහ ශද්වි (යේනපුයඹ) 
වික්රභනහඹක, යේනසිිව (ජහතික රළයිසතු)  
වික්රභනහඹක, විදුය (කළුතය)  
වික්රභයේන, ඉයහන් (ජහතික රළයිසතු) 
වික්රභසිංව, ශනයන්ජන් (කුරුණෆතර)   
වික්රභසිංව, යනිල් (ශකොශම) 
විජඹර්ධන, දිශන්න්්ර රුන් (තේඳව) 
විශේවික්රභ භවේමිඹ, ශ්රිඹහනි (දිතහභඩුල්ර) 
විශේසිංව, ආයච්චිශේ මුතුශවට්ටි නිභල් ශනයේ (කුරුණෆතර) 
විශේසිංව, යහජී (ජහතික රළයිසතු) 
විශේශේකය,   අයච්චිශේ  තශන්ශඳොර ඩුලිප් ඳණ්ඩුර  ශඳශර්යහ (තේඳව)  
විතහයණ, උඳහලි තිස (ජහතික රළයිසතු)  
විදහන තභශේ, අමිේ ශේනුක (ඵදුල්ර)  
විනහඹකමර්ති, අප්ඳහදුයයි (ඹහඳනඹ) 
වීයක්ශකොඩි, චන්දිභ (තහල්ර)  
වීයශකෝන්,  මුහුදුතභ ශවේශේ ගුණයේන (තහල්ර) 
වීයංල, විභල් (ශකොශම) 
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇේ. එිවක් ප්රන්න (භවනුය) 
වීයශේකය, යේ පිඹනන්ද (දිතහභඩුල්ර) 
ශදආයච්චි, දිලිප් (වේඵන්ශතොට) 
ශල්තභ,  කුභහය (කළුතය) 

 
 
භයශකෝන්, මුදිඹන්ශේරහශේ චන්්රශේන (අනුයහධපුයඹ) 
භයවීය, භංතර පින්සිිව (භහතය) 
භයසිංව, භහින්ද බුද්ධදහ (කළුතය)    
ේඳන්දන්, ඉයහජශයෝදඹේ (්රිකුණහභරඹ) 



(ix) 

යනඳන්, ඊලසයඳහතේ (ඹහඳනඹ) 
සිලිංතේ, මුේතු (ජහතික රළයිසතු) 
සිඹමරහපිටිඹ, යංජිේ (කෆතල්ර) 
සිිවතයන්, සිඥහනේ (ඹහඳනඹ) 
සිිවශේන, ඳල්ශල්ේශත තභයහශරහශේ ඩභත්රීඳහර  (ශඳොශශොන්නරු) 
සිල්හ, අරුභදුය ශරෝයන්ස ශයොශභශල් දුමින්ද (ශකොශම) 
සිල්හ, භර්වින් (තේඳව) 
සුභතිඳහර, උඩුටුශේ ජනේප්රිඹ තිරංත (ශකොශම) 
සුභන්තියන්, භතිඹහඳයනන් ආබ්රවේ (ජහතික රළයිසතු) 
සිවඹආයච්චි,   චන්්රසිිව ආිවඹංල (ශඳොශශොන්නරු)   
සිවඹප්ශඳරුභ, ශේ.ආර්.පී. (ජහතික රළයිසතු)    
ශශනවියේන, අතහවුද (කෆතල්ර) 
ශශනවියේන, රක්සභන් පින්තු ජඹතිරක (ඵදුල්ර) 
ශශනවියේන,  ශජෝන්  (යේනපුයඹ) 
ශල්යහහ, ශඳොන්නේඳරේ (භඩකශපු) 
ශේනසිංව, අර්ජුන සුජී (ශකොශම) 
ශේනහතියහහ, භහයි ශෝභසුන්දයේ (ඹහඳනඹ) 
ශේනහනහඹක භවේමිඹ, ඵර්නඩීන් ශයෝස (ශකොශම) 
ශේනහනහඹක, න්ත වශර්ස ඳයහක්රභ (තේඳව) 
ශේනහයේන, යහජිත (කළුතය) 
ශේභසිංව, අංක ශලවහන් (අනුයහධපුයඹ) 
සර්ණභහලිනී භවේමිඹ, උශප්ක්හ (තේඳව) 
සහමිනහදන්, ඩී.එේ. (ජහතික රළයිසතු) 

ව 
 
වකීේ, අ.ඉඵතුල් යවුෂස  (භවනුය)  
වඳුන්ශනේති, සුනිල් (ශකොශම) 
වීමස, වබීේ ශභොවභඩ් ශභොවභඩ් (දිතහභඩුල්ර) 
වන් අලි, ශභොවභඩ් තේබි (ජහතික රළයිසතු)  
වළිවන්, ඳෆලිසශේ (අනුයහධපුයඹ) 
ශවේයේ, කනක (කෆතල්ර) 
ශවේයේ, විජිත (තේඳව) 
ශවේයේ, ජඹයේන (කුරුණෆතර) 
හිසබුල්රහ, ශභොශවොමුඩ් ශරේශේ ආලිේ ශභොවභඩ් (භඩකශපු) 
 
 
 

ෂ 
 
ෂයිහල්, ශභොශවොභඩ් කහසීේ ශභොශවොභඩ් (දිතහභඩුල්ර) 
ෂවුසි, අ.අේදුල් වමීඩ් ශභොශවොභඩ් (ශකොශම)  

ෂහරුක්, මුේතලි ඵහහ (න්නි) [2010 ශදළේඵර් 09 ළනි දින සිට] 
ෂහරුක්, හුශනයිස (න්නි) 

ශෂොන්ශේකහ, ජී. යේ චන්්රරහල් (ශකොශම) [2010 ළප්තළේඵර් 29 ළනි දින සිට] (ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 66(ඈ) යසථහ 
ඹටශේ අසුන හිස විඹ.) 

ශෂොන්ශේකහ භවේමිඹ, භහරනී (ජහතික රළයිසතු) [2012 ළප්තළේඵර් 24 ළනි දින ඉල්රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළේඵර් 24 
ළනි දින ඳේ විඹ.] 

 
 



 



ශ්රී රශකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජඹ 
ජනහධිඳති 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භවතහ 

අභහතය භණ්ඩරඹ   

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ගගිකක ක යුතු අභහතය -  තරු  දි. මු. ජඹයේන භවතහ    

ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකම්  අභහතය  - තරු යේනසිිව වික්රභනහඹක භවතහ 

ගවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතය -  තරු පී. දඹහයේන භවතහ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතය ව ඳහර්ලිපම්න්තුප  බහනහඹකතුභහ  - තරු නිභල් සිිවඳහර  ද සිල්හ  භවතහ 

උස අධයහඳන අභහතය  - තරු එස. බී. දිහනහඹක භවතහ 

නහගරික ක යුතු  අභහතය - තරු ඒ. එච්. එේ. ෂවුසි භවතහ 

විපේල ක යුතු අභහතය  - තරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීිවස භවතහ  

පෞඛ්ය අභහතය - තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සපේල ක යුතු අභහතය  - තරු ඩේලිේ. ඩී. ශේ. ශශනවියේන භවතහ 

ඳහර්ලිපම්න්තු ක යුතු අභහතය - තරු  සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවේමිඹ 

ජහතයන්තය ූලරය වපඹ ීතතහ අභහතය - ගරු (ආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ  ශ ර්ධන අභහතය - තරු ආරුමුතන්  ශතොණ්ඩභන් භවතහ 

භහජ සුඵහධන අභහතය  - තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ  

තළඳළ්  පේහ අභහතය -  තරු ජීන් කුභහයණතුංත භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය  - තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ 

ඛ්නිජ පත්  කර්භහන්ත  අභහතය  - තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

ශභහ ශර්ධන වහ කහන්තහ ක යුතු අභහතය  - තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ  

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය ව ගණ්ු  ඳක්ප  ප්රධහන ශවිධහඹකතුභහ  - තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ 

ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ශර්ධන අභහතය - තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතය - තරු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ 

පේශීඹ වදය අභහතය - තරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ 

අධිකයණ අභහතය - තරු යවුෂස වකීේ භවතහ 

ග්රහමීය ඹ ක යුතු අභහතය  - තරු අතහවුද ශශනවියේන භවතහ 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතය  - තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ  

අධයහඳන අභහතය -  තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතය  - තරු භහින්ද භයසිංව භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ශර්ධන අභහතය - තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතය  - ගරු  ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ා මශතා 

ඳහරිපබ ගික සුඵහදන අභහතය  - තරු එස. බී. නහවින්න භවතහ 

ජහතික ම්ඳත්  අභහතය - තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ  

ඉඩම් වහ ඉඩම් ශර්ධන අභහතය -  තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ 

භහජ පේහ අභහතය - තරු  ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ 

පුේගලික ප්රහවන පේහ අභහතය - තරු සී. බී. යේනහඹක භවතහ 

සුප අඳනඹන පබ ග  ප්රර්ධන අභහතය  - තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ 

විදයහත්භක ක යුතු  අභහතය - තරු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ  

භහන ම්ඳත්  අභහතය - තරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ 

කෘෂිකර්භ අභහතය  - තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ 

විපේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතය  - තරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ 

ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති අභහතය - තරු ශකශවයඹ යඹුක්ළල්ර  භවතහ 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුතු අභහතය  -  තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ  

ප්රහවන අභහතය - තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ 

පඹෞන ක යුතු වහ නිපුණතහ ශර්ධන අභහතය  - තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ 

තහක්ණ, ඳර්ප ණ වහ ඳයභහුක ඵරලක්ති අභහතය  - තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ  

ුදඳකහය වහ අබයන්තය පපශ අභහතය - තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ  

ඉදිකිරීම්, ඉශජිපන්රු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් අභහතය  - තරු විභල් වීයංල භවතහ 

ගර්ථික ශර්ධන අභහතය - තරු  ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂ භවතහ 

සීනි කර්භහන්ත ශර්ධන අභහතය  - තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිශසකයණ අභහතය  - තරු චන්්රසිිව තජදීය භවතහ    

පඳෝ  ශර්ධන වහ ජනතහ තු ශර්ධන අභහතය  - තරු ඒ. පී. ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ 

ශසකෘතික වහ කරහ ක යුතු අභහතය - තරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

ගඳදහ කශභනහකයණ අභහතය - තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ 

නළත ඳදිශික කිරීපම් අභහතය - තරු ගුණයේන වීයශකෝන් භවතහ 



(xii) 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක යුතු අභහතය  - තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ 

ක්රීඩහ  අභහතය - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මශතා 

යහජය කශභනහකයණ ප්රතිශසකයණ අභහතය - තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ 

යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ශර්ධන අභහතය -  තරු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ 

විදුලි ශපේල වහ පතොයතුරු තහක්ණ අභහතය -  තරු යංජිේ සිඹමරහපිටිඹ භවතහ  

සිවි්  ගුන් පේහ අභහතය - තරු පිඹංකය ජඹයේන භවතහ 

ජහතික උරුභඹන්  අභහතය - ගරු ජගත් බාසූරිය මශතා 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵේධතහ අභහතය - තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ  

ගපඹ ජන ප්රර්ධන අභහතය - තරු  රක්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ  

පරදහීමතහ ප්රර්ධන අභහතය - තරු ඵෂීර් ශගු ඩහවුඩ්  භවතහ 

උේභිද උදයහන වහ පඳොදු විපන දහත්භක ක යුතු අභහතය -  තරු ජඹයේන ශවේයේ භවතහ 

අධයහඳන පේහ අභහතය -  තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ   

නජීීම ම්ඳත් ශයක්ණ  අභහතය  - තරු  තහමිණී විජිේ විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
 

 
 

[ඹේ අභහතයයඹකුට නිලසචිත ඳයනු ශනොරළබ සිඹලුභ විඹඹන්, කහර්ඹඹන්, ශදඳහර්තශේන්තු වහ යසථහපිත ආඹතන          
අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහ තභහ ශත ඳයහ ශතන ඇත.] 
 

යහඳෘති අභහතයරු 
 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතය - තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතය - තරු නිර්භර ශකොතරහර භවතහ  
 

නිපඹ ජය අභහතයරු 
උස අධයහඳන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති නිපඹ ජය අභහතය  - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මශතා 

ගර්ථික ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය - තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ 

ගර්ථික ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු එස.එේ. චන්්රශේන භවතහ 

ගර්ථික ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය - තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත නිපඹ ජය අභහතය - තරු අර්ල්  ගුණශේකය භවතහ 

ුදද්  වහ ක්රභම්ඳහදන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ 

සිවි්  ගුන් පේහ නිපඹ ජය අභහතය - තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ  

පේශීඹ වදය නිපඹ ජය අභහතය -  තරු සී. පී. ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ඉදිකිරීම්, ඉශජිපන්රු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් නිපඹ ජය  අභහතය  - ගරු වන්ත අගියලන්න මශතා 

ප්රහවන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු එච්. ආර්. මිත්රඳහර භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිපඹ ජය අභහතය  - තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේකය භවතහ 

නළත ඳදිශික කිරීපම් නිපඹ ජය අභහතය  - තරු විනහඹතමර්ති මුයලිදයන් භවතහ 

ගපඹ ජන ප්රර්ධන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ නිපඹ ජය අභහතය  -  තරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන නිපඹ ජය අභහතය  -  තරු නිරූඳභහ යහජඳක්ෂ භවේමිඹ 

ගර්ථික ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය - තරු එේ. එල්. ඒ. එේ. හිසබුල්රහ භවතහ 

පෞඛ්ය නිපඹ ජය අභහතය  - තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ    

ඉඩම් වහ ඉඩම් ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය  -  තරු සිිවඳහර තභරේ භවතහ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ නිපඹ ජය අභහතය  -  තරු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

භහජ පේහ නිපඹ ජය අභහතය  - තරු සී. ඒ. සිවඹආයච්චි භවතහ 

විපේල ක යුතු නිපඹ ජය අභහතය - ගරු නිගයෝමාල් ගඳගර්රා මශතා 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය  - තරු යේ කුභහය ගුණයේන භවතහ 

ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ශර්ධන නිපඹ ජය අභහතය -  තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ 

ඛ්නිජ පත්  කර්භහන්ත නිපඹ ජය අභහතය  - තරු යණ ගුණර්ධන භවතහ 

බුේධ ලහන වහ ගගිකක ක යුතු නිපඹ ජය අභහතය  - තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ 

ගඳදහ කශභනහකයණ නිපඹ ජය අභහතය - තරු ඩුලිප් විශේශේකය භවතහ  

යහජය ඳරිඳහරන වහ සපේල ක යුතු නිපඹ ජය අභහතය - තරු  විජඹ දවනහඹක භවතහ  



(xiii) 

බහඳති නහභහලිඹ 
තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු තරතහ 

අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, 
තරු ශඳරුභහල් යහජදු යයි භවතහ, තරු උදිේ ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි වි ශේවික්රභ භවේමිඹ. 

 

ඳහර්ලිපම්න්තු කහයක බහ 
පත්රීම් කහයක බහ 
      

තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු ආරුමුතන් 
ශතොණ්ඩභන් භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ,  තරු ඩිේ 
ගුණශේකය භවතහ,  තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ,  තරු විභල් වීයංල භවතහ,  තරු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ,      
තරු ශජෝන් අභයතුංත භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවී කරුණහනහඹක භවතහ,  තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  
තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු සුශර්ස ක.  ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ  යතන හිමි, 

ගෘවය කහයක බහ  
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), තරු පිඹංකය ජඹයේන භවතහ, තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු චන්්රසිිව තජදීය 

භවතහ, තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, තරු එේ. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ,           
තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 

සථහය නිපඹ ග ිළිතඵ  කහයක  බහ 
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  තරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ, තරු නිභල් සිිවඳහර 

ද සිල්හ භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ,                 
තරු ශජෝන් අභයතුංත භවතහ,  තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු අජිේ කුභහය 
භවතහ,  තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ. 

ඳහර්ලිපම්න්තු ක යුතු ිළිතඵ කහයක බහ 
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ , තරු නිභල් සිිවඳහර 

ද සිල්හ භවතහ, තරු යනිල් වික්රභසිංව භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ශජෝන් අභයතුංත භවතහ,                    
තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවියේන භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ,              
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද  භවතහ, තරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, තරු භහින්ද භයසිංව 
භවතහ, තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ, තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, තරු විභල් වීයංල 
භවතහ, තරු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු භංතර භයවීය භවතහ,                 
තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවී කරුණහනහඹක භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ,  
තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු සුශර්ස                 
ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ  යතන හිමි. 

 

යජප  ගිුම් ිළිතඵ කහයක බහ  
තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ (බහඳති), තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු යවුෂස 

වකීේ භවතහ, තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ, තරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ, 
තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ,  තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ, තරු යංජිේ 
සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, තරු ජතේ ඵහරසිවඹ භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ,    
තරු නිර්භර ශකොතරහර භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ,  තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ, 
තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු අිරර වියහේ 
කහිවඹේ භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,        
තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,        
තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරූක් භවතහ. 

පඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ 
තරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ (බහඳති), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ,          

තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ, තරු චන්්රසිිව තජදීය භවතහ, තරු ඒ. පී. ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ටී. බී. 
ඒකනහඹක භවතහ, තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ,  තරු එස. එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, 
තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු යණ ගුණර්ධන භවතහ, තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, තරු රක්සභන් 
ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු කරු ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,   
තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු අර්ජුන යණතුංත භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ,       
තරු ඒ. විනහඹතමර්ති භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ  යතන හිමි, තරු සීනිතේබි 
ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජි විශේසිංව 
භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 



(xiv) 

යප්රහද ිළිතඵ කහයක බහ 
තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති), තරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීිවස භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,        

තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, තරු භහින්ද 
භයසිංව භවතහ, තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ, තරු එේ. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශජෝන් අභයතුංත 
භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ,  තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු දඹහසිිව 
ජඹශේකය භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ. 

 

භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ 

තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ, තරු (ඩදය) 
යහජිත ශේනහයේන භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ,   
තරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ, තරු නිරූඳභහ යහජඳක් භවේමිඹ, තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, තරු තහමිණී 
විජිේ විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,  තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු (ඩදය) 
ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු ෂයිහල් කහසිේ භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, 
තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු ඒ. විනහඹතමර්ති භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අජිේ කුභහය 
භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ  යතන හිමි,  තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු (ඩදය) 
සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ වීයශේකය භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ, තරු ශයෝසි 
ශේනහනහඹක භවේමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරූක් භවතහ. 

උස නිරතර ිළිතඵ කහයක බහ 

තරු යේනසිිව වික්රභනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීිවස භවතහ,        
තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ,  තරු ඩේලිේ. ඩී. ශේ. ශශනවියේන භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ,                 
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ,  තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් 
භවතහ, තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ, තරු විභල් වීයංල භවතහ,  තරු එේ. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ,         
තරු ශජෝන් අභයතුංත භවතහ,  තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවී කරුණහනහඹක භවතහ,  තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් 
භවතහ,  තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ. 

 

 

 

යසථහදහඹක සථහය කහයක බහ 

“ඒ” සථහය  කහයක බහ 

තරු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ,  තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ, තරු අතහවුද ශශනවියේන භවතහ,  තරු තහමිණී 
ශරොකුශේ භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ,  තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ,  තරු ජතේ ඵහරසිවඹ 
භවතහ,   තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ,  තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, තරු (ඩදය) 
ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු අර්ජුන යණතුංත භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් 
භවතහ,  තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ,  තරු ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඒ. 
විනහඹතමුර්ති භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ  යතන හිමි, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු නී ශයෝවන 
ශකොඩිතුක්කු භවතහ,  තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු යි.ජී. ඳද්භසිිව භවතහ, තරු 
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ඒ.එේ. චහමික බුද්ධදහ භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු කභරහ යණතුංත 
ශභශනවිඹ,  තරු (ආචහර්ඹ) යේ වීයශේකය භවතහ,  තරු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ. 

“බී” සථහය  කහයක බහ 
 තරු ජීන් කුභහයණතුංත භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය 

ශතන්නශකෝන් භවතහ, තරු සී.බී. යේනහඹක භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, තරු ඒ.ආර්.එේ. අේදුල් කහදර් 
භවතහ, තරු නිර්භර ශකොතරහර භවතහ, තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් 
භවතහ, තරු කබීර් වෂීේ භවතහ, තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ,  තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු අජිේ කුභහය 
භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ, තරු වික්ටර් ඇන්ටනි 
භවතහ, තරු ප්රබහ තශන්න් භවතහ, තරු ඳරනි දිතේඵයේ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී 
යංතහ  භවතහ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි 
විශේවික්රභ භවේමිඹ, තරු එිවක් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,  තරු ශේ.ආර්.පී. සිවඹප්ශඳරුභ 
භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 
 



(xv) 

විපලේ කහයක බහ 
 

ශීඝ්රපඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ කරුු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විපලේ කහයක බහ  
තරු පී. දඹහයේන භවතහ (බහඳති), තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ, තරු සී.බී. යේනහඹක 

භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු ශයෝවණ 
දිහනහඹක භවතහ, තරු නිර්භර ශකොතරහර භවතහ, තරු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන 
භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු 
ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු අජිේ කුභහය 
භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, 
තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ වීයශේකය භවතහ,  තරු ඩී.එේ. 
සහමිනහදන් භවතහ.   

 

ඳහර්ලිපම්න්තු පේප  සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ කරුු පොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි 

න විපලේ කහයක බහ  
තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති),  තරු එේ. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශජෝන් අභයතුංත භවතහ,  

තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු උදිේ 
ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ 

 

ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීරිඹන්පප ශදඹ 
තරු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවේමිඹ (බහඳතිනි), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු නිරූඳභහ යහජඳක් භවේමිඹ, 

තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු 
විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු කභරහ යණතුංත ශභශනවිඹ, තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවේමිඹ, තරු උශප්ක්හ 
සර්ණභහලී භවේමිඹ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ, තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ භවේමිඹ, තරු ඩදය සුදර්ලනී 
ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ 

 

ඳහර්ලිපම්න්තුප  ශයඹ, විනඹ, ම්ප්රදහඹන් ව ගයක්හ ඳත්හපගන ඹහපම් ්රිඹහභහර්ග නිර්පේල කිරීභ 
වහ න විපලේ කහයක බහ 
තරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ (බහඳති), තරු පී. දඹහයේන භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, 

තරු කරු ජඹසිවඹ භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ 
 

උඳපේලක කහයක  බහ 
බුේධ ලහන වහ ගගිකක ක යුතු  ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු දි.මු. ජඹයේන භවතහ (බහඳති), තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, තරු දිශන්ස 

ගුණර්ධන භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ, 
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු අර්ල් ගුණශේකය 
භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු අර්ජුන යණතුංත භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු (පජය) 
අතුයලිශ  යතන හිමි, තරු (පජය) එල්රහර ශේධහනන්ද හිමි, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ 
භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු කභරහ යණතුංත ශභශනවිඹ, තරු ශඳරුභහල් යහජදුයයි 
භවතහ, තරු ශේනුක විදහනතභශේ භවතහ, තරු උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවේමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

යහජය කශභනහකයණ ප්රතිශසකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ, තරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවියේන භවතහ,         

තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ, තරු ඩිේ 
ගුණශේකය භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු ජතේ ඵහරසිවඹ භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු භංතර භයවීය භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, 
තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, තරු එච්.එේ.එේ. වීමස භවතහ,            
තරු වික්ටර් ඇන්ටනි භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන 
භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු එිවක් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, තරු ඩී.එේ. සහමිනහදන් භවතහ. 

 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති), තරු ඩේලිේ. බී. ඒකනහඹක භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු හලින්ද 

දිහනහඹක භවතහ, තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,            
තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු එස. එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ 
ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු ජිේ 
ශප්රේභදහ භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, 
තරු එේ.එස. තේෆීක් භවතහ,  තරු ශවේභහල් ගුණශේකය භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ 
භවතහ, තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ,  තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xvi) 

ගඳදහ කශභනහකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳති), තරු ඩුලිප් විශේශේකය භවතහ, තරු භහින්ද භයසිංව භවතහ, තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ, 

තරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු සිිවඳහර තභරේ භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ඳහලිත 
ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ටී. යංජිේ ද ශොයිහ භවතහ, තරු ඳරනි දිතේඵයේ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය 
භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතොඩ භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ 
භවතහ, තරු ශරොවහන් යේේශේ භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ, තරු එිවක් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, තරු ඊ. 
යනඳන් භවතහ, තරු පී. අිවඹශන්ත්රන් භවතහ. 

 

පෞඛ්ය ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ (බහඳති), තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ, තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ, තරු සුශේධහ ජී. 

ජඹශේන භවේමිඹ, තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ, තරු නිරූඳභහ යහජඳක් 
භවේමිඹ, තරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ,               
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, 
තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු ටී. 
යංජිේ ද ශොයිහ භවතහ, තරු (ඩදය) යශේස ඳතියණ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු (ඩදය)  
සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, තරු ඒ.එේ. චහමික බුද්ධදහ භවතහ, තරු එිවක් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ. 

 
ඛ්නිජ පත්  කර්භහන්ත ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ (බහඳති), තරු යණ ගුණර්ධන භවතහ, තරු පී. දඹහයේන භවතහ,  තරු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි 

භවතහ, තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න භවතහ, තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ, තරු දුමින්ද 
දිහනහඹක භවතහ, තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ,                
තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු දිළුේ අමුණුතභ භවතහ, තරු න්ත 
අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ, තරු ප්රබහ තශන්න් භවතහ,            
තරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතොඩ 
භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු නිභල් විශේසිංව භවතහ,  තරු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ. 

 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), තරු නිරූඳභහ යහජඳක් භවේමිඹ, තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ෆීලික්ස 
ශඳශර්යහ භවතහ, තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු එස.එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු ඩේලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ,             
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු ෂයිහල් කහසිේ 
භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ,              
තරු එේ.එස. තේෆීක් භවතහ, තරු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, තරු ඩුලිප් විශේශේකය භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් 
භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ, තරු යි.ජී. ඳද්භසිිව භවතහ, තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු සීනිතේබි 
ශඹෝශේසයන්  භවතහ, තරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවේමිඹ, තරු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ. 

  

ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ (බහඳති), තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේකය භවතහ, තරු  ඉන්දික 
ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු යේ කුභහය ගුණයේන භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ,             
තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය 
ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු  ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ , තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, තරු වික්ටර් ඇන්ටනි භවතහ, තරු 
වී.ශක්. ඉන්දික භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු පී. පිඹශේන භවතහ, තරු 
විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු රුන් යණතුංත භවතහ, තරු තිරංත සුභතිඳහර භවතහ. 

 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ (බහඳති), තරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ, තරු පී. 

දඹහයේන භවතහ, තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් 
භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ, තරු තහමිණී විජිේ විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,                  
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු ආර්.එේ. යංජිේ භද්දුභ 
ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ,            
තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් 
භවතහ, තරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, තරු තහයහනහේ ඵසනහඹක භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,            
තරු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ. 



(xvii) 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිශසකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු චන්්රසිිව තජදීය භවතහ (බහඳති), තරු තහමිණී විජිේ විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීිවස භවතහ,         

තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු විනහඹතමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ,                    
තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු ඒ. විනහඹතමර්ති භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, 
තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු වී.ශක්. ඉන්දික භවතහ, තරු නේ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,           
තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අරුන්දික 
ප්රනහන්දු භවතහ,    තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ 
භවතහ,  තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, තරු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ, තරු කනක ශවේයේ 
භවතහ. 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ (බහඳති), තරු ජඹයේන ශවේයේ භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න භවතහ, තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ, 

තරු ශකශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු තහමිණී විජිේ 
විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, තරු සී.ඒ. සිවඹආයච්චි භවතහ, තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ,               
තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ, තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ, 
තරු එච්.එේ.එේ. වීමස භවතහ, තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ 
භවේමිඹ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ 
වීයශේකය භවතහ, තරු තිරංත සුභතිඳහර භවතහ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 

   

ඉදිකිරීම්, ඉශජිපන්රු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු විභල් වීයංල භවතහ (බහඳති), තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු (ඩදය) 
යහජිත ශේනහයේන භවතහ, තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ,          
තරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ, තරු ගුණයේන වීයශකෝන් භවතහ, තරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, 
තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ, 
තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු  ඒ.ඩී. චේපික 
ශප්රේභදහ  භවතහ , තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු 
ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ වීයශේකය භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ.    

 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ (බහඳති), තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේකය භවතහ,  තරු පිඹංකය ජඹයේන භවතහ, තරු පී. දඹහයේන 

භවතහ, තරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවියේන භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) තිස 
විතහයණ භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ, තරු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ, තරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, 
තරු සිිවඳහර තභරේ භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, 
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් 
භවතහ,   තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු  ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු 
ඒ.එේ. චහමික බුද්ධදහ භවතහ, තරු රුන් යණතුංත භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ, තරු රුන් විජඹර්ධන 
භවතහ. 

 

  

ගර්ථික ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ (බහඳති), තරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු 

යංජිේ සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ, තරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී 
න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන 
භවතහ,  තරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ , 
තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු අර්ජුන යණතුංත භවතහ, තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු තඹන්ත 
කරුණහතිරක භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු දුශන්ස තන්කන්ද භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණර්ධන 
භවතහ, තරු ටී. යංජිේ ද ශොයිහ භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු (ඩදය) යශේස ඳතියණ භවතහ, තරු ඊ. 
යනඳන් භවතහ. 

 

යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ (බහඳති), තරු යේ කුභහය ගුණයේන භවතහ, තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතේ 

පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, තරු තහමිණී විජිේ විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, තරු තහමිණී 
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ, 
තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, 
තරු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත 
ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අරුන්දික ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු තහයහනහේ ඵසනහඹක භවතහ, තරු ශේ.            
ශ්රී යංතහ භවතහ, තරු තිරංත සුභතිඳහර භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ, තරු න්ත ශේනහනහඹක භවතහ. 



(xviii) 

විපේල ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීිවස භවතහ (බහඳති), තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ,           
තරු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු භහින්ද භයසිංව 
භවතහ, තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ, තරු විභල් වීයංල භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ,                   
තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, 
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු අර්ජුන යණතුංත භවතහ, තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු සුශර්ස ක. 
ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු දුශන්ස තන්කන්ද භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, තරු 
(ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු ශයෝසි 
ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 

 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සපේල ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. ශශනවියේන භවතහ (බහඳති), තරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ,තරු යේනසිිව 
වික්රභනහඹක භවතහ, තරු අතහවුද ශශනවියේන භවතහ, තරු භහින්ද භයසිංව භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් 
භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ, තරු චන්්රසිිව තජදීය භවතහ, තරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ, තරු සී.පී.ඩී.  
ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු අර්ල් ගුණශේකය 
භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඒ. විනහඹතමර්ති 
භවතහ, තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, තරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,        
තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශයොහන් යණසිංව භවතහ. 

   

ඳහර්ලිපම්න්තු ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවේමිඹ (බහඳති), තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ, තරු ඩිේ 

ගුණශේකය භවතහ, තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ, තරු එස.එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ, තරු 
රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, තරු යේ කුභහය ගුණයේන භවතහ, තරු තහමිණී 
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ 
භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ,  තරු නේ ජඹසිවඹ භවතහ,          
තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශරොවහන් යේේශේ භවතහ, තරු ඉයහන් 
වික්රභයේන භවතහ, තරු නිභල් විශේසිංව භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ. 

 

නළත ඳදිශික කිරීපම් ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ     
තරු ගුණයේන වීයශකෝන් භවතහ (බහඳති), තරු විනහඹතමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු භහින්ද 

භයසිංව භවතහ, තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ,           
තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේකය භවතහ, තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ,  තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු 
විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු ප්රබහ 
තශන්න් භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් 
භවේමිඹ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,  තරු ඩී.එේ. සහමිනහදන් භවතහ, තරු ආර්. 
දුමින්ද සිල්හ භවතහ, තරු න්ත ශේනහනහඹක භවතහ. 

 

තළඳළ්  පේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ජීන් කුභහයණතුංත භවතහ (බහඳති), තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු සී.බී. 

යේනහඹක භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ, තරු ගුණයේන වීයශකෝන් භවතහ,                
තරු තහමිණී විජිේ විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අර්ජුන 
යණතුංත භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,                 
තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් 
භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ඳරනි දිතේඵයේ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු කභරහ යණතුංත 
ශභශනවිඹ, තරු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, තරු උදිේ ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ. 

 

ජහතික උරුභඹන් ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු (ආචහර්ඹ) ජතේ ඵහරසිවඹ භවතහ (බහඳති), තරු ගුණයේන වීයශකෝන් භවතහ, තරු අනුය ප්රිදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු භහින්ද 

ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ, තරු සී.ඒ. සිවඹආයච්චි භවතහ,          
තරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු එච්.එේ.එේ. වීමස 
භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු (පජය)  අතුයලිශ  යතන හිමි, තරු (පජය) 
එල්රහර ශේධහනන්ද හිමි, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු 
ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, තරු නිභල් විශේසිංව භවතහ, තරු උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවේමිඹ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ,                
තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ,  තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ භවේමිඹ. 



(xix) 

ඳරිය ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (බහඳති), තරු ඒ. ආර්. එේ. අේදුල් කහදර් භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ඳහඨලී 

චේපික යණක භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ, තරු ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ 
ශඳශර්යහ භවතහ, තරු වළිවන් භවතහ, තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු තරතහ 
අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,           
තරු යි.ජී. ඳද්භසිිව භවතහ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු රුන් යණතුංත භවතහ, තරු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, 
තරු උදිේ ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,        
තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 

 
ශභහ ශර්ධන වහ කහන්තහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ (බහඳති), තරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, තරු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවේමිඹ,                    

තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු ජඹයේන ශවේයේ භවතහ, තරු නිරූඳභහ 
යහජඳක් භවේමිඹ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ,              
තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු ඩුලිප් විශේශේකය භවතහ, තරු අශනෝභහ 
තභශේ භවේමිඹ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, තරු විජඹකරහ 
භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ, තරු කභරහ යණතුංත ශභශනවිඹ, තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ 
භවේමිඹ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, තරු උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවේමිඹ,              
තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ, තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ භවේමිඹ. 

 

අධිකයණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු යවුෂස වකීේ භවතහ (බහඳති), තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීිවස භවතහ, තරු ඩේලිේ.ඩී.ශේ. 

ශශනවියේන භවතහ, තරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඩිේ ගුණශේකය භවතහ, තරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ,         
තරු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු එේ.එස. තේෆීක් භවතහ, 
තරු ඒ. විනහඹතමර්ති භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, 
තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ, තරු වී.එස. 
යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ. 

 

 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ (බහඳති), තරු ජතේ ඵහරසිවඹ භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු අතහවුද ශශනවියේන 

භවතහ, තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ, තරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශකශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,               
තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, තරු ෂයිර් 
මුසතහඳහ භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ,          
තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, තරු දුශන්ස තන්කන්ද 
භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ශඳරුභහල් 
යහජදුයයි භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 

   

අධයහඳන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), තරු තහමිණී විජිේ විජඹමුනි ද ශොයිහ භවතහ, තරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ,         

තරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ,         
තරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු නිර්භර ශකොතරහර භවතහ, තරු යවුෂස 
වකීේ භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ , තරු ආර්.එේ. යංජිේ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,        
තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ  
යතන හිමි, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු ශභොවහන් රහල් ශරේරු භවතහ, තරු (ඩදය) යශේස ඳතියණ භවතහ,     
තරු පී. පිඹශේන භවතහ, තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ. 

 

ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු භහින්ද භයසිංව භවතහ (බහඳති), තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ, තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී 

න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ, තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ,                  
තරු ආර්.එේ. යංජිේ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු නවින් දිහනහඹක භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු තඹන්ත 
කරුණහතිරක භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, 
තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු දිළුේ අමුණුතභ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,            
තරු යි.ජී. ඳද්භසිිව භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ 
භවතහ, තරු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ. 



(xx) 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ (බහඳති), තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ, තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ෆීලික්ස 

ශඳශර්යහ භවතහ, තරු චන්්රසිිව තජදීය භවතහ, තරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ,             
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ෂයිහල් 
කහසිේ භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ,  තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, 
තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු චන්දිභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, 
තරු වී.ශක්. ඉන්දික භවතහ, තරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ,  තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු අරුන්දික ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවේමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

පේශීඹ වදය ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු තිස කයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) 

තිස විතහයණ භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ,             
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු ජිේ 
ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු ඩුලිප් 
විශේශේකය භවතහ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු දිළුේ අමුණුතභ භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ,                   
තරු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ, තරු (ඩදය) යශේස ඳතියණ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,                   
තරු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, තරු රුන් යණතුංත භවතහ, තරු ශේනුක විදහනතභශේ භවතහ,                
තරු ඩී.එේ. සහමිනහදන් භවතහ. 

 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵේධතහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ (බහඳති), තරු මුරුශේසු චන්්රකුභහර් භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීිවස භවතහ, තරු ඩිේ 

ගුණශේකය භවතහ, තරු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, තරු විනහඹතමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු ෂයිහල් කහසිේ භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු (පජය) එල්රහර ශේධහනන්ද 
හිමි, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු නේ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ 
භවතහ, තරු අරුන්දික ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු ශරොවහන් යේේශේ භවතහ,                   
තරු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු ශේ.ආර්.පී. 
සිවඹප්ශඳරුභ භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ඉඩම් ව ඉඩම් ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ (බහඳති), තරු සිිවඳහර තභරේ භවතහ, තරු ජීන් කුභහයණතුංත භවතහ,                     

තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ, තරු ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ, තරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, තරු සී.ඒ. 
සිවඹආයච්චි භවතහ, තරු යණ ගුණර්ධන භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, 
තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, 
තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු පී. අිවඹශන්ත්රන් භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් 
භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ශවේභහල් ගුණශේකය භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු රුන් යණතුංත 
භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවේමිඹ, තරු න්ත ශේනහනහඹක භවතහ . 

 

භහජ පේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ (බහඳති), තරු සී.ඒ. සිවඹආයච්චි භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න 

භවතහ, තරු ිවහඩ් ඵදියුදීන් භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු ජඹයේන 
ශවේයේ භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ඩුලිප් 
විශේශේකය භවතහ, තරු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු පී. 
පිඹශේන භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතොඩ භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ,                 
තරු සීනිතේබි ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු කභරහ යණතුංත ශභශනවිඹ, තරු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, තරු යන්ජන් 
යහභනහඹක භවතහ, තරු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ, තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ භවේමිඹ. 

 

ක්රීඩහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ (බහඳති), තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ, තරු ආරුමුතන් 

ශතොණ්ඩභන් භවතහ,  තරු ජීන් කුභහයණතුංත භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක 
භවතහ, තරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු රක්සභන් 
ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු ආර්.එේ. යංජිේ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අර්ජුන යණතුංත භවතහ,  
තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු දුශන්ස තන්කන්ද භවතහ, තරු වී.ශක්. ඉන්දික භවතහ, 
තරු නේ ජඹසිවඹ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ,          
තරු සීනිතේබි ශඹෝශේසයන්  භවතහ, තරු තිරංත සුභතිඳහර භවතහ, තරු කනක ශවේයේ භවතහ. 



(xxi) 

කෘෂිකර්භ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති), තරු ඒ.පී. ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු සී.ඒ. සිවඹආයච්චි භවතහ,                      

තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවේමිඹ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ,                
තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ, තරු එස.එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, තරු තහමිණී 
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ,                    
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු චන්්රහනි 
ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු සිලක්ති ආනන්දන් 
භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු වී.එස. 
යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ශේනුක විදහනතභශේ භවතහ. 

 

ප්රහවන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ (බහඳති), තරු ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ, තරු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ, තරු ජීන් කුභහයණතුංත 

භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු එස.එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු ශප්රේභරහල් 
ජඹශේකය භවතහ, තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, තරු පී. වළිවන් භවතහ, තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ, තරු ශඳොන්. 
ශල්යහහ භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ,  තරු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, 
තරු දිළුේ අමුණුතභ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු තහයහනහේ ඵසනහඹක භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතොඩ 
භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ භවතහ, තරු නිභල් විශේසිංව භවතහ, තරු ශේ.ආර්.පී. සිවඹප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ශලවහන් ශේභසිංව 
භවතහ. 

 

පඹෞන ක යුතු  වහ නිපුණතහ ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ (බහඳති), තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ, තරු මුරුශේසු 

චන්්රකුභහර් භවතහ,  තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු සී.බී. යේනහඹක භවතහ, තරු විභල් වීයංල භවතහ, තරු 
දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ,   තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය 
ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු එස. විශනෝ භවතහ,  තරු ටී. යංජිේ ද ශොයිහ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  තරු බුද්ධික 
ඳතියණ භවතහ, තරු (ඩදය) යශේස ඳතියණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු 
නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු උදිේ ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු උශප්ක්හ සර්ණභහලි 
භවේමිඹ, තරු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ,  තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ. 

 

ුදඳකහය වහ අබයන්තය පපශ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ (බහඳති), තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු සුශේධහ ජී. 

ජඹශේන භවේමිඹ, තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, තරු ජනක ඵණ්ඩහය ශතන්නශකෝන් භවතහ, තරු චන්්රසිිව තජදීය 
භවතහ, තරු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, තරු නිරූඳභහ යහජඳක් භවේමිඹ, තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ, තරු යවි 
කරුණහනහඹක භවතහ, තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ,                  
තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ,  තරු වික්ටර් 
ඇන්ටනි භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ 
භවතහ, තරු සීනිතේබි ශඹෝශේසයන්  භවතහ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු එස. 
ශ්රීතයන් භවතහ. 

 

තහක්ණ වහ ඳර්ප ණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
 තරු ඳවිත්රහශද්වි න්නිආයච්චි භවේමිඹ (බහඳති), තරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,                   

තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, තරු විනහඹතමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, තරු ජතේ ඵහරසිවඹ භවතහ, තරු කරූ ජඹසිවඹ  
භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ 
භවතහ, තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඩුලිප් විශේශේකය භවතහ, තරු දිළුේ අමුණුතභ 
භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, තරු යි.ජී. ඳද්භසිිව භවතහ, තරු තහයහනහේ ඵසනහඹක භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ 
භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, තරු න්ත  
ශේනහනහඹක භවතහ, තරු කනක ශවේයේ භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ුදද්  වහ ක්රභ ම්ඳහදන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු (ආචහර්ඹ) යේ අමුණුතභ භවතහ, තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ, තරු ඒ.එච්.එේ. 

ෂවුසි භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ,             
තරු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ, තරු ඵළසිල් 
ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, තරු යංජිේ සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ,        
තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. 
ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු ශවේභහල් ගුණශේකය භවතහ, 
තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන 
භවතහ.  



(xxii) 

ජනභහධය  වහ ප්රෘත්ති ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ශකශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (බහඳති), තරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයේන භවතහ,         

තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විභල් වීයංල භවතහ, තරු රක්සභන් ඹහඳහ 
අශේර්ධන භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,                      
තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, තරු පී. 
අිවඹශන්ත්රන් භවතහ, තරු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත 
ශඳශර්යහ භවතහ, තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු ඒ.එේ. චහමික බුද්ධදහ භවතහ, තරු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,                   
තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, 
තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ භවේමිඹ. 

 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ (බහඳති), තරු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන භවතහ, තරු සුශේධහ ජී. 

ජඹශේන භවේමිඹ, තරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ, තරු සී.බී. යේනහඹක භවතහ, තරු සිිවඳහර තභරේ භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් 
ශඳශර්යහ භවතහ, තරු යණ ගුණර්ධන භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ 
භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ, තරු අශනෝභහ 
තභශේ භවේමිඹ, තරු ශවේභහල් ගුණශේකය භවතහ, තරු ඳරනි දිතේඵයේ භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු පී. 
පිඹශේන භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ භවතහ,                 
තරු ශේනුක විදහනතභශේ භවතහ, තරු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ. 

 

යහජය ගයක්ක  වහ නහගරික ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු දි.මු. ජඹයේන භවතහ, තරු යේනසිිව වික්රභනහඹක භවතහ, තරු නිභල් සිිවඳහර ද සිල්හ භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර සිිවශේන 

භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ,තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ඒ.එල්.එේ. 
අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ශකශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, තරු විභල් වීයංල භවතහ, තරු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, 
තරු සුන්ත පුංචිනිරශේ භවතහ, තරු භංතර භයවීය භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ 
ජඹර්ධන භවතහ, තරු ආර්.  ේඳන්දන් භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ඒ. 
විනහඹතමර්ති භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ,          
තරු ශේ. ශ්රී යංතහ භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) යේ වීයශේකය භවතහ. 

 

යහඹ වහ භවහභහර්ග ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, තරු නිර්භර ශකොතරහර භවතහ, තරු පී. දඹහයේන භවතහ, තරු ඒ.එල්.එේ. අතහවුල්රහ 

භවතහ, තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ,                     
තරු ජඹයේන ශවේයේ භවතහ, තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, තරු යේ කුභහය ගුණයේන භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, 
තරු තිස අේතනහඹක භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු එච්.එේ.එේ. වීමස 
භවතහ, තරු දුශන්ස තන්කන්ද භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු වික්ටර් ඇන්ටනි 
භවතහ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශේ. ශ්රී යංතහ භවතහ,තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, 
තරු උදිේ ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, තරු කනක ශවේයේ භවතහ. 

  

උස අධයහඳන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ, තරු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඒ.ඩී. සුසිල් 

ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ,          
තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු නිරූඳභහ යහජඳක් භවේමිඹ, තරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ, තරු යවුෂස වකීේ 
භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු කබීර් වහෂීේ භවතහ, 
තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු 
(පජය) එල්රහර ශේධහනන්ද හිමි, තරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, තරු ශභොවහන් රහල් ශරේරු භවතහ, තරු තහයහනහේ 
ඵසනහඹක භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන භවතහ, තරු ශේ.ආර්.පී. සිවඹප්ශඳරුභ භවතහ. 

 

පුේගලික ප්රහවන පේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු සී. බී. යේනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු යවුෂස වකීේ භවතහ, තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, 
තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු ජඹයේන ශවේයේ භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු තහමිණී විජිේ විජඹමුණි 

ද ශොයිහ භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹක භවතහ, තරු එේ. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු පී. වළිවන්  භවතහ,           
තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, තරු සිල්ශේස්රි 

අරහන්ටින් භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ,               
තරු විවන් ප්රනහන්දු භවතහ, තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ, තරු ශයොහන් 
යණසිංව භවතහ,  තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,  තරු තිරංත සුභතිඳහර භවතහ, තරු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ.  



(xxiii) 

සුළු අඳනඹන පබ ග ප්රර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ (බහඳති), තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, තරු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ,  තරු එස. 
එේ. චන්්රශේන භවතහ, තරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, තරු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, තරු අචර ජහශතොඩශේ 

භවතහ,  තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ, තරු ශල්ේ අඩඩක්කරනහදන් භවතහ, තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ, 
තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවේමිඹ, තරු ඒ. ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු තරතහ 
අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු දිළුේ අමුණුතභ භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, 
තරු ටී. යංජිේ ද ශොයිහ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ,  
තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ,  තරු එිවක් ප්රන්න 

වීයර්ධන භවතහ,   තරු ඊ. යනඳන් භවතහ. 
  

 විපේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵ හධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ (බහඳති), තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ,  තරු 

අර්ල් ගුණශේකය භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු එේ. ශජෝලප් 

භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු එේ. ටී. වන් අලි භවතහ, 
තරු යහජශයෝදිඹේ ේඳන්දන් භවතහ, තරු අේදුල් වලීේ භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ,   තරු සිලක්ති 
ආනන්දන් භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ,    තරු 
(ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, තරු තහයහනහේ ඵසනහඹක භවතහ, තරු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ,                      

තරු වී.එස.යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු නිභල් විශේසිංව භවතහ, තරු (භවහචහර්ඹ) යහජී 

විශේසිංව භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ.  
   

පඳෝ  ශර්ධන වහ ජනතහ තු ශර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු ඒ.  පී.  ජතේ පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳති),  තරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,   තරු එස.  බී.නහවින්න භවතහ,  තරු භහින්ද 
ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන 

භවතහ, තරු ඵෂීර් ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු ජඹයේන ශවේයේ භවතහ, තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් 

ශඳශර්යහ භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු කබීර් වෂීේ භවතහ,  තරු තඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ,  තරු 
ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු අිරර වියහේ කහිවඹේ භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය 

භවතහ, තරු වී.ශක්. ඉන්දික භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවේමිඹ, 
තරු විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු සීනිතේබි ශඹෝශවේසයන් භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභසිංව භවතහ,               
තරු ශඳොන්.  ශල්යහහ භවතහ. 

ශසකෘතික වහ කරහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ (බහඳති), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවේමිඹ, තරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, තරු ඩරස 
අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ගුණයේන වීයශකෝන් භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුේතභශේ භවතහ, තරු ජතේ ඵහරසිවඹ 
භවතහ, තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ, තරු එේ. ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු (අල්වහේ) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, 
තරු එස. චිශනෝ භවතහ, තරු අජිේ කුභහය භවතහ, තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ, තරු ශභොවහන් රහල් ශරේරු භවතහ, තරු 
භනු නහනහඹක්කහය භවතහ, තරු අජිේ පී. ශඳශර්යහ භවතහ, තරු සීනිතේබි ශඹෝශවේසයන් භවතහ, තරු වී. එස. යහධක්රිසනන් 
භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන භවතහ, තරු භවහචහර්ඹ යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු 

උශප්ක් හ සර්ණභහලි භවේමිඹ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ, තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ 

භවේමිඹ 

පගොවිජන පේහ වහ නජීීම ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු එස.  එේ. චන්්රශේන භවතහ,  තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ, තරු  ශයෝවණ දිහනහඹක භවතහ, තරු ඩේලිේ. බී. 
ඒකනහඹක භවතහ,  තරු සී. ඒ. සිවඹආයච්චි භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ,  

තරු පී. වළිවන් භවතහ,  තරු ජිේ ශප්රේභදහ භවතහ,  තරු එේ.ටී. වන් අලි භවතහ, තරු චන්්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිංව 

භවේමිඹ, තරු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, තරු පී.අිවඹශන්ත්රන් භවතහ, තරු න්ත 

අලුවිවහශර් භවතහ, තරු වී.ශක්.ඉන්දික භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ,  

තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ, තරු යි.ජී.ඳද්භසිිව භවතහ,  තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,  
තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ,  තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවේමිඹ.  

  

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු (ආචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ (බහඳති),  තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු නන්දිමිත්ර ඒකනහඹක භවතහ,  තරු ඵෂීර් 

ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ,  තරු විනහඹතමර්ති මුයලිදයන් භවතහ,  තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ, තරු අචර ජහශතොඩශේ භවතහ,   
තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු දුශන්ස තන්කන්ද භවතහ, තරු (පජය)  
අතුයලිශ  යතන හිමි, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු කභරහ යණතුංත 

ශභශනවිඹ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන භවතහ, තරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ,   තරු ශේනුක 

විදහනතභශේ භවතහ,  තරු ඩී.එේ.සහමිනහදන් භවතහ,  තරු ආර්.දුමින්ද සිල්හ භවතහ, තරු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවේමිඹ, 
තරු ශලවහන් ශේභසිංව භවතහ, තරු උශනයිස ෂහරුක් භවතහ, තරු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු භහරනී ශෂොන්ශේකහ 
භවේමිඹ.  

 



(xxiv) 

විදුලි ශපේල වහ පතොයතුරු තහක්ණ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 
තරු යංජිේ සිඹමරහපිටිඹ භවතහ (බහඳති),  තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශර් භවතහ,  තරු ඳහඨලී චේපික යණක භවතහ,  තරු ෂයිර් 

මුසතහඳහ භවතහ,  තරු එේ.එල්.ඒ.එේ. හිසබුල්රහ භවතහ,  තරු රලිේ දිහනහඹක භවතහ,   තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ 
භවතහ, තරු කරු ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ,  තරු ආර්. එේ. යංජිේ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,                 

තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ,  තරු සුශර්ස ක. ශප්රේභචන්්රන් භවතහ, තරු තරතහ අතුශකෝයර භවේමිඹ, තරු පී. 

අිවඹශන්ත්රන් භවතහ,  තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, තරු (ඩදය) යශේස ඳතියණ භවතහ,                     

තරු නිශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයේන 

භවතහ, තරු එිවක් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, තරු තිරංත සුභතිඳහර භවතහ, තරු න්ත ශේනහනහඹක භවතහ,                  
තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ.  

  

පරදහිකතහ ප්රර්ධන ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු රක්සභන් ශශනවියේන භවතහ (බහඳති),  තරු ආරුමුතන් ශතොණ්ඩභන්  භවතහ,  තරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ,             
තරු තහමිණී ශරොකුශේ භවතහ,  තරු දුමින්ද දිහනහඹක භවතහ,  තරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ, තරු ඩුලිප් 

විශේශේකය භවතහ,   තරු විජිත ශවේයේ භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ ජඹර්ධන භවතහ, තරු ආර්. ශඹෝතයහජන් භවතහ,  

තරු ඒ. ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඳහලිත යංශත ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ඒ.විනහඹතමර්ති භවතහ, තරු (පජය) එල්රහර 

ශේධහනන්ද හිමි, තරු න්ත අලුවිවහශර් භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවේමිඹ, තරු අජිේ පී.ශඳශර්යහ භවතහ,  තරු 

විජඹකරහ භශවේසයන් භවේමිඹ, තරු රුන් යණතුංත භවතහ, තරු ශරොවහන් යේේශේ භවතහ,  තරු ශඳරුභහල් යහජදුයයි 

භවතහ, තරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ භවේමිඹ, තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,                                

තරු එච්.එේ.එේ.වීමස භවතහ. 

 

සිවි්  ගුන් පේහ ක යුතු ිළිතඵ උඳපේලක කහයක බහ 

තරු පිඹංකය ජඹයේන භවතහ (බහඳති), තරු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ, තරු ශකශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, තරු නවින් 
දිහනහඹක භවතහ, තරු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ, තරු මුේතු සිලිංතේ භවතහ, තරු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ,               

තරු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, තරු එේ.එල්.ඒ.එේ.හිසබුල්රහ භවතහ, තරු යේ කුභහය ගුණයේන භවතහ, තරු එේ. 
ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භවතහ, තරු කරු ජඹසිවඹ භවතහ, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරේ 
ජඹර්ධන භවතහ,  තරු ආර්. එේ. යංජිේ භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, තරු ජිේ  ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අිරර වියහේ 

කහිවඹේ භවතහ,  තරු දිළුේ අමුණුතභ භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, තරු 

(භවහචහර්ඹ) යහජී විශේසිංව භවතහ, තරු එස.ශ්රීතයන් භවතහ,  තරු එේ.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, තරු සුජී ශේනසිංව භවතහ, 
තරු කනක ශවේයේ භවතහ.  



(xxv) 

ඳහර්ලිපම්න්තු 
 

කථහනහඹකතුභහ - තරු චභල් යහජඳක්  භවතහ  

නිපඹ ජය කථහනහඹක වහ කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මශතා 

නිපඹ ජය  කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු  මුරුගේසු චන්ද්රකුමමාර් මශතා 

 
ප්රධහන  නිරධහරි  භණ්ඩරඹ 

 

ඳහර්ලිපම්න්තුප   භව ප් කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දවනායක මශතා  

නිපඹ ජය භව ප් කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දල මශතා  

වකහය භව ප් කම්  -  ශක්.ඒ. ශයෝවණදීය භවේමිඹ 

 
ඳහර්ලිපම්න්තුප  භව ප් කම්පප කහර්ඹහරඹ 

 

ඳහ.භ.ප් .පප  ම්ඵන්ධීකයණ  ප් කම්  - වාලිනී නිල්මල්ගගොඩ මශත්මිය 

 
ප ත්රධහරි පදඳහර්තපම්න්තු 

ප ත්රධහරි - අනිල් වමරගවේකර මශතා  

නිපඹ ජය ප ත්රධහරි  - නගර්න්ද්ර ්රනාන්දු මශතා  

වකහය ප ත්රධහරි - කුමාන් වම්ඳත් ජයරත්න මශතා  

වකහය ප්රධහන නිරධහරි -  ඩේලිේ.ඩේලිේ.එන්.එස.සී. ප්රනහන්දු භවතහ  

ඳහර්ලිපම්න්තු  නිරධහරිහු - ජී.එම්.ජී. ප්රියන්ත මශතා ඒ ඒ..එ.එව .  පු ඳ කුමමාර මශතා  

දුයකථන අධීක්ක - එම්.ගක්.ඩී. පීරිව  මශත්මිය 

 
ඳරිඳහරන පදඳහර්තපම්න්තු 

අධයක් සඳරිඳහරන  - .එ.එච්.ඒ. ැසිල් ද සිල්ලා මශතා   

නිපඹ ජය අධයක්ෂ සඳරිඳහරන   - රංජන්  එෆ . ඳතිනාදර් මශතා  

ගඹතන කහර්ඹහශලඹ - සී. කරංසිවඹ භවතහ (වකහය අධයක් - ඳිවඳහරන);  ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන්දුර භවතහ, එේ.ශේ. ශඳශර්යහ භවතහ  
(ප්රධහන නිරධහිවහු); ඩේලිේ.පී.එල්. ජඹසිංව භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිව); ඒ.එස. ද සිල්හ භවතහ , එල්.බී.ආර්. ඳද්භසිිව 
භවතහ, පී.ශක්.ඩී.එස.ඩේලිේ. විශේගුණර්ධන භවතහ (වකහය ප්රධහන නිරධහිවහු); ශක්.ශක්.ඩී. තහමිණී භවතහ, අයි.ශක්. තභශේ 
මිඹ, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. යණක භවතහ, ආර්.සී. විජඹතිරක භවතහ, වී.පී.ජී.එස. විදහනඳතියණ භවේමිඹ (ඳහර්ලිශේන්තු 
නිරධහිවහු); ශක්.එේ.ජී.ශක්. ජඹර්ධන භවතහ, ශයොඵට්  වික්රභයේන භවතහ (වකහය  ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු) 

භන්ත්රී පේහ කහර්ඹහශලඹ - ගක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මශතා (වශකාර අධයක්ෂ - ඳරිඳාන); ආර්. විතාරණ මශත්මියඒ එම්.යූ.එම්. ලාසික් 
භවතහ  (ප්රධහන නිරධහිවහු);  එන්.ආර්.ඩේලිේ. අබඹර්ධන ශභශනවිඹ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිව); ශක්.පී. චන්දන භවතහ, 
පී.ජී.පී. ප්රිඹංකය භවතහ (වකහය ප්රධහන නිරධහිවහු); ඒ.ය. අභයසිංව භවේමිඹ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහීම) 

විපේල ඵතහ වහ න්ධහන ක යුතු කහර්ඹහශලඹ - එව .ඒ.යූ. කුමමාරසිංශ මශතා (වශකාර ්රධාන නිධාරි)  

ප්රහවන කහර්ඹහශලඹ -  ගේ.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මශතා ( ගජය ප ්රලාශන නිධාරි); ගක්.ී.. ්රනාන්දු මශතා (වශකාර ්රධාන 
නිරධහිව); පී.ඩී.එන්. ප්රනහන්දු භවතහ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහීම); ඒ.එස. ධර්භංල භවතහ, ශක්.එස. සිල්හ භවතහ (වකහය 
ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු) 

පජයසල ර ල ප් ඛ්කපඹ  - ආර්.එේ.ආර්. ශේනහයේන භවේමිඹ, එේ.ටී.බී. ශඳශර්යහ භවේමිඹ, ඩී.සී.ඩී. සිවඹආයච්චි භවේමිඹ, 
එච්.පී.සී.එස. තිරකයේන භවතහ 

ර ල ප් ඛ්කපඹ  - ආර්.ආර්. ලැලිකන්න මශත්මියඒ ආර්.පී. රසික රාජඳක් මශතා  

පජයසල බහහ ඳරිර්තක - ඒ. රුක්භනී ශද්වී භවේමිඹ 

බහහ ඳරිර්තකපඹ  - එව .එම්.ඒ.ගක්. කරුණාරත්න මශතාඒ ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මශත්මියඒ එව .එම්. නී.ර් මශතාඒ එම්. එම්. ශලිම්ඩීන් 
භවතහ     

පජයසල ඵශගරහ කශභනහකරු - එව .එල්. දවනායක මශතා  

ඵශගරහ කශභනහකරු - ඒ.ඒ.එල්. ගඳගර්රා මශතා  

ප් ඛ්න බහයකරු -   එච්.සී. තරප්ඳේති භවතහ  

ප් ඛ්න ළකසීපම් අධීක්ක -  ඩී.පී.ශක්. බුේපිටිඹ භවතහ  



(xxvi) 

වළන්හඩ්  පදඳහර්තපම්න්තු 
 

වළන්හඩ්  ශසකහයක -  රංජනී ජයමාන්න ගමගනවිය 

නිපඹ ජය වළන්හඩ් ශසකහයකරු -  ඹළසමින් ෂහයිස  භවේමිඹ,  එස. චන්්රශේකයන් භවතහ, ඩී.ශේ.වී. අභයසිංව ශභශනවිඹ  

වකහය වළන්හඩ්  ශසකහයකරු - සී.එන්. ශරොකුශකොඩිකහය ද සිල්හ භවේමිඹ, ආර්.එල්.එේ. කුභහයසිිව භවේමිඹ, 
එස.ශක්.එේ.ඩේලිේ. භයශේකය භවේමිඹ, එච්.එල්.සී. වීයසිංව භවේමිඹ, ටී.ආර්.එේ. අශනෝයේන භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී 
භවේමිඹ, එෂස.එේ. මුන්තසිර්  භවේමිඹ, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීයසිංව භවේමිඹ, ශක්.ජී.එන්.පී. යශඵල් භවේමිඹ, ශක්.එච්. නීරභනී 
භවේමිඹ,ශක්. නන්දහ ශ්රීභ ම භවේමිඹ. 

පජයසල වළන්හඩ් හර්තහකරුප  -  එච්.ඩී.එල්.එව . පීරිව  මශත්මියඒ  ඒ. ගමොගශොමඩ් තම්බි මශතාඒ එව .ී.. ගතන්නගකෝන් 
ශභශනවිඹ, ශක්.පී.එස. ශඳශර්යහ භවේමිඹ, ශක්.ඒ.එස. දිල්රුක්ෂිකහ භවේමිඹ, ශක්.ඒ.ශේ.එස. ශඳශර්යහ භවේමිඹ, 
පී.ඩී.ගුණ ම භවේමිඹ, ජී.එස. නහනහඹක්කහය භවේමිඹ, එස.ඒ. ජඹරේ භවේමිඹ, ආර්.ශක්. ධර්භ ම ශභශනවිඹ, ශක්.ඩී.එස. 
කුරයේන අලුේතභශේ භවේමිඹ, ගීතහනි ර්ණසිවඹ ශභශනවිඹ, පී.වී.ටී.වී. තභශේ ශභශනවිඹ, එස.එේ.ආර්.බී. ඳටලිඹ භවතහ. 

වළන්හඩ් හර්තහකරුප  - ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විගේගකොණ්ඩ මශත්මියඒ එච්.ජී. පජිකා ගමගනවියඒ එම්.එව .එම්. ලින්නාව  මශතාඒ  එන්. 
යහභක්රිසණන් භවේමිඹ, එච්.ජී. රක්ෂිත භවතහ, එස.එේ.ඒ. කුමුදිනී ශභශනවිඹ, එෂස.එච්.ඒ.එන්. සිල්හ භවේමිඹ, පී.එේ.ජී.පී. 
ප්රිඹංගිකහ භවේමිඹ, එේ.අයි.එස. නිසයහ භවේමිඹ, ඊ.එච්.ඩේලිේ. ඉයංගිකහ භවේමිඹ, ටී.ටී. කුභහණහඹක භවේමිඹ, එච්.ආර්.පී. 
චහන්දනී භවේමිඹ, සී.ආර්. කරුණහයේන ශභශනවිඹ, එේ.ඒ.ටී.ඩී. මිල්රතසතළන්න භවතහ, එච්.ජී. භංජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී. 
ශවට්ටිශේ ශභශනවිඹ, එේ.එේ.සී.ශක්. භහයසිංව ශභශනවිඹ, එේ.පී. නිශයෝෂි ජීනී ශභශනවිඹ, ශක්.පී. ඳේභහ භවේමිඹ. 

කහයක බහ හර්තහකරුප  -  ජී.එච්. හිරුණි පුන්වරා ගමගනවියඒ ඊ.වී..එ.ආර්. එදිරිසිංශ මශත්මියඒ එම්. පු ඳකුමමාර මශත්මියඒ  
ශේ.ඒ.ටී. භන්තිකහ භවේමිඹ. 

පජයසල සුිකගත කිරීපම් නිරධහරි -  එම්.එම්.එම්. නවාර් මශතාඒ එව .ඒ.ඩී. මගනෝරි ගමගනවිය 

සුිකගත කිරීපම් නිරධහරිහු - ගේ. ගනෞාඩ් මශතා ඒ එම්.බී.වී.එන්..එ. ්රනාන්දු මශත්මියඒ ඒ.එම්.ී..එම්. අදිකාරි මශතා  

ඳටිගත කිරීපම් අධීක්ක -   

 

ුදද්  වහ ළඳයුම් පදඳහර්තපම්න්තු 
 
අධයක් සුදද්   -  ගක්.ජී.එම්. ජයාන්ත මශතා  

ුදද්  වහ ගිුම් කහර්ඹහශලඹ -  ඩී.එස.ආර්. ගුණයේන භවේමිඹ (වකහය අධයක් - ඳිවඳහරන); ඒ.සී.පී. සිවඹප්ශඳරුභ භවේමිඹ 
(ප්රධහන නිරධහිව); ඩී.එස.ඩේලිේ. භයශේකය භවතහ, පී.එච්. කුභහයසිංව භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිවහු); ශක්.ආර්. ශවේයේ 
භවතහ,  එස. පී. තභශේ භවේමිඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ශවේහආයච්චි භවේමිඹ, එස.ඩේලිේ.ටී.ආර්. ද සිල්හ ශභශනවිඹ (වකහය ප්රධහන 
නිරධහිවහු); ඩේලිේ.පී.ශේ. පුසඳකුභහය ඳතියණ භවතහ, එච්.ආර්.ද ශොයිහ ශභශනවිඹ, ශේ.ඒ.ඩී. ජඹසිංව භවේමිඹ, 
ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස භවේමිඹ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු);  එේ.ආර්.බී. ශේනහයේන භවතහ (වකහය ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිව) 

ළඳයුම්  වහ පේහ කහර්ඹහශලඹ - ආර්.එම්. අගෝකානන්ද මශතා (වශකාර අධයක් - ඳරිඳාන);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතික මශතා  
(ප්රධහන නිරධහිව); එල්.ඒ.ඒ.පී. දිහනහඹක භවේමිඹ, සී.එේ. සුබසිංව භවේමිඹ (වකහය ප්රධහන නිරධහිවහු); ආර්.පී.එච්. 
ගුණශේන භවේමිඹ, එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු); අයි.සී.ශක්. යණසිංව භවේමිඹ, ඒ.ය. ශප්රේභචන්්ර භවතහ  
(වකහය ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු) 

අබයන්තය විගණන කහර්ඹහශලඹ - ඩේලිේ.එේ.පී. ද සිල්හ භවතහ (වකහය අධයක් - ඳිවඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ (ප්රධහන 
නිරධහීම);  එන්.එන්. ශේළල්ර භවතහ (නිශඹෝජය  ප්රධහන නිරධහිව)  

ගවහයඳහන ගිුම්  කහර්ඹහශලඹ - ආර්.එන්. අසීස  භවේමිඹ (තණකහධිකහිව - ආවහයඳහන) 

පජයසල ගඵඩහ නිරධහරි - ගක්.ඩී. කපි  මශතා  

බහය ගළනීපම්  නිරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යණඵහහු භවතහ  

පජයසල යප් - යූ.එල්.එව . විගේගවේකර ගමගනවිය  

පජයසල ගඵඩහ බහයකරු - ටී.එේ. ධර්භශේන භවතහ  

පජයසල ිකර දී ගළනීපම්  නිරධහරි - යූ.පී.ආර්. ගුණලර්ධන මශතා  



(xxvii) 

ම්ඵන්ධීකයණ ඉශජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තු 
 

ම්ඵන්ධීකයණ  ඉශජිපන්රු - එන්.ජී.එස. ශඳශර්යහ භවතහ  

නිපඹ ජය ම්ඵන්ධීකයණ ඉශජිපන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මශතා  

පජයසල ප්රධහන ඳරීක්ක සසිවි්    - පී.ආර්.එව .ආර්. ගඳරමුගණ් මශතා  

ප්රධහන ඳරීක්ක සවිදුලි  - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරගකෝන් මශතා  

ඳරීක්ක සවිදුලි  -  එස. එස. ඇල්විටිතර භවතහ  

ඳරීක්ක සසිවි්   - පී..එ. ගමගේ මශතා  

වකහය ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරි - එේ. එේ. ධර්භශේන භවතහ 

පජයසල කහර්ිකක නිරධහරි  සවිදුලි  -   

පජයසල ගඵඩහ බහයකරු සකහර්ිකක   - ශක්.එේ.ඒ.බී. දළලිර භවතහ  

කහර්ිකක නිරධහරින් සවිදුලි  - ඩබ්ලිව්.ආර්.එච්. ද  මැල් මශතාඒ පී.ඒ.එව . ලිත් කුමමාර මශතාඒ පී.ආර්. කරුණාතික මශතාඒ 
පී.ඩේලිේ.ඒ.ය.ශක්. දඹහයේන භවතහ  

කහර්ිකක  නිරධහරින් සසිවි්   - ගේ.ඩී.ගක්.ගක්. ජයසූරිය මශතා;  ී.. එව . බාසූරිය මශතා  
 

ගවහයඳහන ව ගෘවඳහරන පදඳහර්තපම්න්තු 

අධයක්ෂ සගවහයඳහන ව ගෘවඳහරන පේහ   -  එව .ී..බී. ගඳගර්රා මශතාඒ  එල්.ශේ. කුරතුංත භවතහ 

නිපඹ ජය ගවහයඳහන කශභනහකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල්. අභයසිංව භවතහ  

විධහඹක සඳප දී-  සී.ආර්. සිල්හ භවතහ  

විධහඹක  ගෘව ඳහරක - ඒ.ඒ. ශවන් මශතා  

වකහය විධහඹක සඳප දී -  එන්. මුණසිංව භවතහ  

වකහය ගෘවඳහරක - එස.ඩී.ජී.එස. ශශනවියේන  භවතහ  

ගඳනලහරහ කශභනහකරුප  - ගක්.එම්.එච්. නලින් ගරොඩ්රිගගෝ මශතාඒ ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිගන්න්ද්රසිංශ මශතාඒ යූ.ජී.එන්. 
ගුණර්ධන භවතහ, එච්.ය. ශඳශර්යහ භවතහ,  ඩේලිේ.ඒ.ශේ. වික්රභසිංව භවතහ, ආර්.එේ. ඹහඳහයේන භවතහ, බී.ජී.වී. ඳතියණ 
භවතහ  

පජයසල උදයහන අධීක්ක - ආර්.එව . විජයානන්ද මශතා  

ගෘවඳහරන අධීක්කරු - පී.පී.එන්.එව . පු ඳකුමමාර මශතාඒ එම්.ඩී. ගඳගර්රා මශතාඒ එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මශතාඒ 
ශක්.එන්. ඵසනහඹක භවතහ, එස.ඩී. යේනසිිව භවතහ  

ගවහයඳහන අධීක්කරු -  ගක්.පී. අමරසිංශ මශතාඒ ඒ.පී. රණතංග මශතාඒ එල්.ජී. ජයලර්ධන මශතාඒ ගක්.එන්.ී.. ගඳගර්රා මශතාඒ 
ශක්.ඩේලිේ. සිවඹඵණ්ඩහය භවතහ, ඩේලිේ.එස.එස. ශඳශර්යහ භවතහ, ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආර්. ජඹතිරක භවතහ, ශේ.ඒ.එන්.එස. 
ශඳශර්යහ භවතහ, එච්.ආර්. ඳේභචන්්ර භවතහ, ශක්.ඒ.ඒ. ජඹන්ත භවතහ, ශක්.ඒ.ශේ.අයි. තිරකයේන භවතහ, එල්.පී. ශඳශර්යහ 
භවතහ  

පජයසල ුදළුතළන්පගික ළඳීමම් අධීක්ක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්ලා මශතා  

පජයසල අශල බහය සඳප දී - යූ.ආර්.ආර්. ්රනාන්දු මශතා  

අශල බහය සඳප දී -   එව .ඊ. ජිනදාව මශතාඒ ඩී.ජී. රණසිංශ මශතාඒ ආර්.ඩී.එව . ඳැගරෝනියව  මශතා  

ප්රධහන සඳප දීහු - ඩී.එම්.ජී. ධර්මාල් මශතාඒ එච්.ඒ. ඳද්මකුමමාර මශතාඒ ආර්.ජී.ගක්. කනආරච්ි  මශතාඒ ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ.ඩී. 
වික්රභසිංව භවතහ, ශක්.ඩී.ය. ගුණයේන භවතහ,  බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. ශෝභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුණර්ධන භවතහ   

 

යසථහදහඹක පේහ පදඳහර්තපම්න්තු 
අධයක්ෂ සයසථහදහඹක පේහ  - ශේ.ආර්. තජවීය ආයච්චිශේ භවතහ  

බහප් ඛ්න කහර්ඹහශලඹ -  එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්ලා මශතා (වශකාර අධයක් - ඳරිඳාන)ඒ ී..අයි. දිවානායක මශත්මියඒ අනිල් 
ශවේහේ භවතහ (ප්රධහන නිරධහිවහු); ඩේලිේ.ඒ.ශක්.සී. උඩශඳොර භවතහ,   එච්.එේ. සී. එන්. ශක්. ශවේයේ භවේමිඹ,(නිශඹෝජය 
ප්රධහන නිරධහිවහු); එච්. ආර්.සී. සිල්හ භවතහ (වකහය ප්රධහන නිරධහිව); ඩී.වී... වීයශකෝන් භවේමිඹ, ශේ. නසීර්ඩීන් භවතහ, 
එස.ඒ.එේ. හීඩ් භවතහ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු) 

ඳනත් පකටුම්ඳත් කහර්ඹහශලඹ -  ජී. තච්චනරාණි ගමගනවිය (වශකාර අධයක් - ඳරිඳාන); එව .බී. කුමළුගම්මන මශතා (්රධාන 
නිරධහිව); එේ.එේ.එේ. භේරුක් භවතහ, සී.එේ. බුරේසිංවර භවේමිඹ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිවහු); බී.ශේ. අශේසිංව භවේමිඹ 
(ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිව)  

කහයක බහ කහර්ඹහශලඹ - එන්.එව .ගක්. වලදයරත්න මශතා (වශකාර අධයක් - ඳරිඳාන); එන්.එව . වික්රමරත්න මශත්මිය 
(ප්රධහන නිරධහිව);  ඒ.ඒ.එස.පී. ශඳශර්යහ භවතහ, ඒ.එේ. නිරහමුදීන් භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිවහු) 



(xxviii) 

උඳපේලක කහයක බහ කහර්ඹහශලඹ -  ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණලක මශත්මිය (වශකාර අධයක් - ඳරිඳාන); ගක්.ජී. වරත් කුමමාර 
භවතහ (ප්රධහන නිරධහිව); ශක්.ටී.සී.ශක්. පීිවස ශභශනවිඹ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිව); ටී.ශක්. ජඹර්ධන භවතහ, 
ටී.එේ.ආර්.පී.ශක්. ශතන්නශකෝන් භවේමිඹ (වකහය ප්රධහන නිරධහීමහු); ආර්.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවේමිඹ, ඩී.එේ.ඩී. 
අරවශකෝන්  ශභශනවිඹ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු) 

යජප  ගිුම් ිළිතඵ වහ පඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහශලඹ -  එම්.එන්. පීරිව  මශතා (වශකාර අධයක්ෂ - ඳරිඳාන); 
ශක්.ඒ.අයි. ශේනහයේන භවේමිඹ (ප්රධහන නිරධහිව); එස.ආර්.එේ.එච්.ජී. භයදිහකය ශභශනවිඹ, ඊ.ඩී.ශේ. වික්රභසිංව භවතහ  
(නි ශඹෝජය ප්රධහන නිරධහීමහු);  ඩී.ආර්.එස. ප්රනහන්දු භවතහ, ය.එන්. ඳණ්ඩිත භවේමිඹ(වකහය ප්රධහන නිරධහීමහු); ඩේලිේ.ජී. 
සුනිල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. තිරකයේන ශභශනවිඹ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු)  

භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහශලඹ - එල්.ආර්. ජයලර්ධන මශත්මිය (වශකාර අධයක් - ඳරිඳාන); ඊ.ඩී.එව .එම්. 
ප්රනහන්දු භවේමිඹ (ප්රධහන නිරධහිව); ඩී.ඩී.ය.ශක්. මුණසිංව භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහිව); එේ.ශක්.එස.ඩී. අල්විස 
භවේමිඹ, ජී.එන්.ඩී. තිරකයේන භවේමිඹ (වකහය ප්රධහන නිරධහිවහු); ඩී.ඩී. ශඳෝල් ඇන්තනි භවතහ (ශජයසඨ ඳහර්ලිශේන්තු 
නිරධහිව);   ඩී.සී.එස. රූඳසිංව භවේමිඹ, එේ.ආර්.ඩී.ටී. තිරකසිිව භවතහ (ඳහර්ලිශේන්තු නිරධහිවහු) 

පුසතකහරඹහධිඳති - සී.  කුරුප්පු භවතහ  

නිපඹ ජය පුසතකහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. ග්රේමසිරි මශතා  

වකහය පුසතකහරඹහධිඳති -  ගක්.ඒ.ඩී.ආර්. ගවේඳාලිකා ගමගනවියඒ එව .එල්. සියාත් අශමඩ් මශතා  

කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති 1 පරේණිඹ - එච්.එව . රත්නායක මශත්මිය        

කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති  -   සුනිල් වල්ශප්තභ භවතහ, ඩේලිේ.ඒ. ගුණයේන භවතහ, ජී. යේනහඹක භවතහ      

ප්රධහන ඳර්ප ණ නිරධහරි -  ජී. කුභහනහඹක භවතහ  

ඳර්ප ණ නිරධහරි -  එේ. අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එේ.එේ.එේ. දිහනහඹක භවේමිඹ 

වකහය ඳර්ප ණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එව . අගබ්ගකෝන් මශත්මිය 

ප්රධහන ඳහර්ලිපම්න්තු කථහ ඳරිර්තක  -   ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මශතා  

නිපඹ ජය ප්රධහන ඳහර්ලිපම්න්තු  කථහ ඳරිර්තකපඹ   -  එම්.ඉගවඩ්.එම්. මර්සුක් මශතාඒ අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මශතා 

පජයසල ඳහර්ලිපම්න්තු කථහ ඳරිර්තකපඹ  - ගක්.එම්. ක්රිව ග ෝඳර් මශතාඒ එම්.එව . ගවයින් ෆාසිල් මශතාඒ  අයි.ඩී.එල්.  රත්නී.  
භවේමිඹ,  ශේ.ඒ.එස.පී. ශඳශර්යහ භවතහ, ශක්.ඩී.ආර්. ඳද්භසිිව භවතහ, ඒ. යනඵහනන්දන් භවතහ, සී.ශේ. කරුණහයේන 
භවතහ 

ඳහර්ලිපම්න්තු  කථහ ඳරිර්තකපඹ  -  ඒ.ජී. ගමොශමඩ් ෆික්රි මශතාඒ එව .ආර්.එම්. නිවාම් මශතාඒ ජී.එෆ .බී. සුගර් ලරන් මශතාඒ 
එන්.බී.සී.ශේ. නිසංත භවේමිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධේභශේ භවතහ, එච්.වී.එස. හීන්ශදනිඹ භවේමිඹ, ජී.වී.එස. විශේසිංව භවතහ, 
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தரரளுவந உதவௐதறணவகவ 

[2010, வௐதறநவ 8  வதரதுவ் ஶவதவ வரறவுவசவவௐதவோஶடரவ] 
 

அ 

அஷடவெகனரவ,  அ. (வணற) 

அவௌரஷன, ஶடசு சறசவெற  (வணற) 

அவ்ரவெக, றவம (ஶசறவௐ தவோடிவ)  

அவ்துஶகரன, றதற னர    (இவ்றணதைரற) 

அரஉவனர, .வ.வ. (றகரடுவன) 

அவௐதுவ யதவ, வரயவோ யரறவ (கவௌடி)                                                                                                          

அவௐதுவ கரவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி) 

அஶதகுவண, ஶரயற (களுவ்துஷந) 

அஶதசறவேய, அஶசரக   (குதரகவ) 

அஶதவண, யறவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அஶதவண, . னவெ வவ ரதர (ரவ்ஷந) 

அதுவேக, ஶஜரவ அவணல வரதவவ (கவதயர) 

அவீ கறவ (அவதரவஶரவோஷட) 

அதொதக, சவ்  (கவௌடி) 

அதொதக, டி.வ.தற.  (கவௌடி) 

அரறஶவ்றவ,  தரவெகறவசவவ (வோடவெகபவௐதை) 

அனகறவண அ.அ. னசவ,  (கவதயர) 

அனவநறவ, வசவஶவறரற  (ரவௗவௐதரவ) 

அனவ, டிரவ  (ஶசறவௐ தவோடிவ)  

அயவௐவதத, டனவ  (ஶசறவௐ தவோடிவ)  

அதறயரஶ, சவ (ரவ்ஷப)  

அதவ்கஶக, யறவரணவ (கவௌடி) 

அவவ, .வை.வ.  (ஶசறவௐ தவோடிவ)  

அஜறவ் குர, கவவதரவெக ஶயஶக (கரத)   

இ 

இவறக, ஶவயவன கவேகரணவஶக  (அவதரவஶரவோஷட)  
 

 
 

வெகரவெக, வ. வறறவ், (ரவ்ஷப)  

வெகரவெக, றவதறவோ தவௌடர  (அதரதைவ)  

வெகரவெக, ரற.தற. ( குதரகவ) 

க 

கவேகவ, துஶணவ   (இவ்றணதைரற) 

கதேவ, வரயவோ யரறவ வரயவோ (ஶககரஷன) 

கஶக,   அஶணரர  (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

கஶக, இயன வக தறஶசண   (கரத) 

கனவ், சறநறதரன  (வதரனணதஷ) 

கவதவ், றவம றஜவ்ண  (அதரதைவ) 

கதரறனக,  கவ  (கரத) 

கதரரவெக, வீவற சவறஶவ (வகரளவதை) 

கஜல, றரண ஆவைசறஶக தரவவ சவறசறநற (ரவ்ஷந) 

கரரறசவ, அவெகறன றரவ   (குதரகவ) 

கறரறவன, னவவ தவௌடர   (கவௌடி) 

கறஶத, வரயரவ னரவ  (வகரளவதை) 

குஶசக, வவ சவ் றவெகறசறவேய  (வதரனணதஷ) 

குஶசக, டிவ   (ஶசறவௐதவோடிவ) 

குஶசக, ஶயரவ  (ரவ்ஷந) 

குவ்ண, ஆவைசறஶக சவ் குர (கவதயர)  

குவண கலரவொஜண தௐதசறவேய (ஶசறவௐதவோடிவ) 

குவண, சஜறவ  ரவ  (கரத) 

குவண, றஶணவ (வகரளவதை) 

குவண, தவதுன  (வகரளவதை) 

குவண,  ச குவௐ (கவதயர)  

குவண, தொணசறவேக கரரறசவ அ.அ. அவௐதையரறனரஶக வரவ ஶசரரச   (றதஶகரஷன) 
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குரதுவேக, ஜலவ  (வகரளவதை) 

குஶ, வஜறஶணரவவோ  (களுவ்துஷந)  

வகவோடவகரட, ஜவ (வகரளவதை) (2011, வதவௐதரற 7 ஆவ றகறறததவது)  

வகரவ்னரன, றவன (களுவ்துஷந) 

ச 

சவெஶகரவ, தொறவஶசனரஶக சவறஶசண  (அதரதைவ) 

சசறவேய, யறவ  தைவ்ரச  (களுவ்துஷந)  

சவீ, வேகப தறவசறநற  (ரவ்ஷந) 

சவதவவ, இரஜஶரவ  (றதஶகரஷன) 

சதவ  ஈவதரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

சறவதனரவௐதறவோடி, வொஜறவ்  (ஶககரஷன) 

சறவர, அதது ஶனரவவ வநரவஶன துறவ (வகரளவதை) 

சறவர, ஶவறவ (கவதயர) 

சறதவேகவ, தொவ்து  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

சறநறஶசண, தவஶனவ்ஶ கரனனரஶக ஷவ்றரறதரன (வதரனணதஷ) 

சறநலவ, சறஞரணவ  (ரவௗவௐதரவ) 

சுறதரன, உடுவோடுஶக ஜணவ்தறரற றனவேக (வகரளவதை) 

சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ   (ஶசறவௐதவோடிவ) 

சுவரதணல, றதற உஶதக்ஷர  (கவதயர) 

சுரறரவ, டி.வ.   (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

சூரறஆவைசற, சவறசறநற ஆரறவேம  (வதரனணதஷ) 

சூரறவௐவதத, ஶஜ.ஆவ.தற.  (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

வசவரசர, வதரவணவதனவ   (வோடவெகபவௐதை) 

வசவணறவ்ண, அரவு  (ஶககரஷன) 

வசவணறவ்ண, னவவ தறவது ஜறனக (ததுஷப) 

வசவணறவ்ண, ஶஜரவ  (இவ்றணதைரற) 

ஶசசறவேய, அசவேக வசயரவ  (அதரதைவ) 

ஶசணசறவேக, அவஜளண சுஜல  (வகரளவதை) 

ஶசணரறரஜர, ரஷ. ஶசரசுவவ  (ரவௗவௐதரவ) 

ஶசணரரவெக, றதற தவணடீவ ஶநரவ  (வகரளவதை) 

ஶசணரரவெக, சவ யஶவ தரவெகற (கவதயர) 

ஶசணரவ்ண, ரஜற (களுவ்துஷந) 
 

 

ரவ்ண, வதவோடிகறரறஶக  (றகரடுவன) 

 சறவர, அகவவதரடி வரயரவ தறரறவண  (கரத) 

 சறவர, றவனவற றவ சறநறதரன  (ததுஷப) 

 சறவர, ஜற. வ. யவ  (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

 வசரவசர, கரறணற றஜறவ் றஜதொணற    (வரணரகஷன) 

 வசரவசர, றரறரது வொஜறவ்  (இவ்றணதைரற) 

யரவெக, அ வறஜ றஶஜஶசக  (ரவ்ஷந) 

றகவதவ, உஷடவௐதவ தணற  (தவதர) 

றஶசர, அவவ ரசறநற  (தைவ்பவ) 

றமரரவெக, அத குர  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

றமரரவெக,  வஜவ றவ  (தவதர) 

றமரரவெக, சரதவ  (குதரகவ ) 

றமரரவெக, வ.தற. (கவௌடி) 

றமரரவெக, றமரரவெக தொறவஶசனரஶக ஶரயகுர  (ரவ்ஷப) 

றமரரவெக, துறவ  (அதரதைவ) 

றமரரவெக, வீகுர   (தைவ்பவ) 

றமரரவெக னதவ்   (ஶககரஷன)  

வவௐவதத, தரத குர  (களுவ்துஷந) 

வவணவெஶகரவ, ஜணக தவௌடர   (ரவ்ஷப) 

ஶரணவர, டவெபவ  (ரவௗவௐதரவ) 

வரவௌடரவ,  வசௌறதோவவ்ற ஆததொகவ இரரவ   (தவதர) 

வபதேவெ, வரயவோ ரலவௐ (றதஶகரஷன) 

 

ரரவெகர, வ.ஶக.வ. த  (கரத) 

ரரவெகர, ரசுஶ  (இவ்றணதைரற) 

ரறவண,  ஆவ.வ.வ.தற.   (குதரகவ) 
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றதை ஆவைசற, னக்ஷவ (வகரளவதை) [2010 எவெஶரதவ 12 ஆவ றகறறததவது] (அசறனஷவௐதறவ 66(ஈ) உத 

உதவௐதைஷறவகலவௗ தரரளுவந ஆசணவ நறரகறத்வபது)  

ஶரகரதவேகவ, சு. (வணற) 

த 

தசலவ, ஶசகுரவூவ் (வோடவெகபவௐதை) 

தவௌடர, ஶக.டதறவத். ரவ   (குதரகவ) 

தவௌடர, றதற குனதுவேக றசரரவெக தொறவஶசனரஶக சவறரற    (அதரதைவ) 

தவௌடர, தரத  வேஶக   (தைவ்பவ) 

தவௌடர,  ஜசறவேக தொறவஶசனரஶக ஜரணக தறரறவ  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

தவௌடரரவெக, இவறக  (குதரகவ) 

தவௌடரரவெக, சவெகவவ்ற தவௌடுகரத டவ  (கவதயர) 

தவ்ற, அகனவேக தைவ்றக  (ரவ்ஷந) 

தவ்ற, ஶவ   (கரத) 

தவ்சறரற, ஷ.ஜற. (ஶககரஷன) 

தறத்லவ, அவௐதுவ நறமரவ் (வணற) 

தவரவெக, ரரரவ்  (குதரகவ) 

தரனசூரற, ஆவைசறனரஶக ஜகவ்  (ஶககரஷன) 

தரதவெ, தொவ்த தரர (வணற)  [2010 டிசவதவ 9 ஆவ றகறறததவது] 

தரதவெ, யளஷணவ   (வணற) 

தறஶசண, தே.வை.தே.  (றகரடுவன) 

தறதர, கஶசவ  (வகரளவதை) 

தறஶவைசவறவ, ஆததொகவ கவஷர  (ரவௗவௐதரவ) 

தறஶரம, அதவவண ஶனரஶக   சவதறக (ஶககரஷன) 

தறஶரம, சஜறவ்  (அவதரவஶரவோஷட) 

தறஶஜவ, அவைசறஶக வரவ சுசறவ  (வகரளவதை) 

தேரறவ, ஜல.வ.  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

தைவொசறறனஶ, சுசவ கவகதொ (இவ்றணதைரற) 

தைவ்ரம, அவறவண வெகனஶக தவ சரறக  (ததுஷப) 

தைவதகுர, அவௐதையரறனரஶக ஶரய  (ததுஷப) 

தைவதகுர, .தே. ஜகவ்  (வரணரகஷன) 

வதவணரவது,  அதவறவெக  (தைவ்பவ) 

வதவணரவதுதைவஶப, றதற அ. சுவறணற  (கவதயர) 

வதவணரவது,  றவஶரவ  (தைவ்பவ) 

வதவணரவது,  ஶஜரவவடவ  (குதரகவ) 

வதவணரவது, யரறவ   (ததுஷப) 

வதஶர, அஜறவ் தவ்கரவ  (களுவ்துஷந) 

வதஶர, அ. அ. ஆவைசறனரஶக னவவ சவ  (ரவ்ஷப) 

வதஶர, கவவ தணஶக ஶஜரசவௐ னதவ் றஶரரவ  (தைவ்பவ) 

வதஶர, ரரவெகர வகுன தவோடவதவறஶக றஶரவ அவவோத தறரறவ  (தைவ்பவ) 

வதஶர, தறவறனஶக, அவணற றவெடவ  (தைவ்பவ) 

வதஶர, தேதவெவ  (கவதயர) 

வதஶர, ஶதரறர ததுஶக டினரவ தறரறவசவ அவசனவ  (ததுஷப) 

வதஶர, வன ஆவைசறஶக கரறணற ஜறவெ  (குதரகவ) 

வதஶர,  ஶஜரசவௐ ஷவெகவ   (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

ஶததவகரட,  அவைசறஶக றஜறவ்  (வரணரகஷன) 

ஷதசவ, வரயவோ கரசறவ வரயவோ  (றகரடுவன) 

வதரவஶசகர, ஜல சவ் சவறனரவ  (வகரளவதை) [2010 வசவௐவவதவ 29ஆவ றகறறததவது] (அசறனஷவௐதறவ 66(ஈ) ஆவ 

உதவௐதைஷறவ தறகரவ ஆசணவ நறரகறத்வபது) 

வதரவஶசவெகர, றதற ரனணல (ஶசறவௐதவோடிவ) [2012 வசவௐவவதவ 24ஆவ றகற இரஜறணரர] [2012 வசவௐவவதவ 24ஆவ 

றகற றணவ] 

வதௌவ, அ. அவௐதுவ யலவ் தொயவவ்  (வகரளவதை) 
 

 

ஶகவவ, றதற றஜகனர  (ரவௗவௐதரவ) 

சூவ, தவடீவ (வணற)    [இநவௐதை : 02 டிசவதவ 2010] 

வ்துதவௌடர, வ்ரவெக தொறவஶசனரஶக வொஜறவ்   (வரணரகஷன) 

றவ்தரன, வை.ஆவ. (ஶககரஷன)  

தொவ்துகுரண, சவ் சவறசறரற  (அதரதைவ) 

தொதுவயவோடிகஶக றரவ  (கரத) 

தொபறவ, றரகதோவவ்ற   (ஶசறவௐ தவோடிவ) 
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தொதஶகசு, சவறகுரவ    (ரவௗவௐதரவ) 

தொவதர, வரயவோ ஷதசவ  (கவௌடி) 

ஶரணவ ஶவ, . வனரன  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

வரயவோ, அவனவ வரயவோ சதவ (ஶசறவௐதவோடிவ) 
 

 

ரவௐதர, அத தறரறவண  (குதரகவ) 

ஶரகரஜவ, ஆவ.  (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

ஶரஶகவவ, சலணறவ்வதற   (வோடவெகபவௐதை) 
 

 

சறவேய, ஆவைசறஶக வநரசரவ அததவ் (வதரனணதஷ) 

துவேக, அவஜளண (களுவ்துஷந) 

துவேக, வசவற கனர  (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

துவேக, தவ    (கவதயர) 

வெக, தரவோடபற சவதறக  (வகரளவதை) 

வ்ரவெக, ஆவ.வ.சற.தற. (தவதர) 

வ்வ்ஶ, றவ வனரயரவ   (கவௌடி) 

ண ஶவ, . அவ்துதஶ  (களுவ்துஷந) 

வதைவெவவன, வகவயத (கவௌடி) 

ரரகறதவவ, ஶசதுஶவ சரற  (தவதர) 

ரரவெக, அ.அ. வொஜவ (இவ்றணதைரற) 

ரஜதுஷ, சுவவ வததரவ  (தவதர) 

ரஜதவெ , சவ   (அவதரவஶரவோஷட) 

ரஜதவெ , றதற  றதௐதர லதறகர (அவதரவஶரவோஷட)  

ரஜதக்ஷ, ரவ (அவதரவஶரவோஷட)  

ரஜதவெ , வதவவ ஶரய  (கவதயர)  

ரஜதவெ , றஜரம (வகரளவதை) 

ஶரய, சணல   (இவ்றணதைரற)  

 

ன 

வனரவெகுஶக,  கரறணற (வகரளவதை) 

வனரவெகுதவௌடர, றஶஜசறவேய ஜவீ தொறவஶசனரஶக உறவ் சவேஜ (ததுஷப) 

 

 

வெகுவதை, ஜரணக  (இவ்றணதைரற) 

வணறஆவைசற,  றதற ஆவைசறஶக தறவ்ரஶற   (இவ்றணதைரற) 

றவெகறசறவேக, வவஜவ  (குதரகவ) 

றவெகறசறவேக,  றவ  (வகரளவதை) 

றவெகறரவெக, றதுந  (களுவ்துஷந) 

றவெகறரவெக, வ்ணசறநற  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

றவெகறவ்ண, இரவ  (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

றர, உதரத றவம  (ஶசறவௐதவோடிவ) 

றரண கஶக, அறவ் ஶதக (ததுஷப) 

றரகதோவவ்ற, அவௐதரவ்துஷ  (ரவௗவௐதரவ) 

றஶஜசறவேக, ஆவைசறஶக தொதுவயவோடி றவ வசணவ்  (குதரகவ) 

றஶஜசறவேக, ரஜல     (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

றஶஜஶசக, ஆவைசறஶக கஶணவதரன டுதவௐ தவௌடுன வதஶர (கவதயர)  

றஶஜவண, றஶணவற தவ  (கவதயர) 

றஶஜறவெ, றதற வரற  (றகரடுவன) 

வீவெஶகரவ, தொயளதுக ஶயஶக குவ்ண  (கரத) 

வீவெவகரடி, சவற (கரத) 

வீஶசக, சவ் தறணவ  (றகரடுவன) 

வீவேம,  றவ   (வகரளவதை) 

வீவண, ஆவ.ஆவ.வ. ரறவெ தறசவண   (கவௌடி) 

வஆவைசற,  றதவௐ   (அவதரவஶரவோஷட) 

வவக,  குர  (களுவ்துஷந) 
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ஜ 

ஜசூரற, கத (கவதயர) 

ஜசூரற, சணவ்  (ரவ்ஷந) 

ஜஶசக, ரசறநற (குதரகவ) 

ஜஶசக, யவகவத ஶனகவனரஶக தறஶனரவ  (இவ்றணதைரற) 

ஜஶசண, றதற சுஶர (வரணரகஷன) 

ஜவ்ண, தறவேக  (தைவ்பவ)   

ஜவ்ண, ற.தொ. (ஶசறவௐதவோடிவ) 

ஜவண, ஜனவ்  (கவதயர) 

ஜரவகரட, அவைசன (ஶசறவௐ தவோடிவ) 

வஜவ்றணவ வ நவேகர, (தவதர) 

ய 

யவெகலவ, . இததுவ நவுவௐ (கவௌடி) 

யசவ அத, வரயவோவதற  (ஶசறவௐதவோடிவ)  

யவதுவவணவ்ற,  சுணறவ  (வகரளவதை) 

யரறசவ, தரதவஶக  (அதரதைவ) 

யரலவ, யதேவௐ வரயவோ வரயவோ  (றகரடுவன) 

யறவதைவனர  வரகவோ வனவௐஷத, ஆதவ வரகவோ  (வோடவெகபவௐதை) 

ஶயவ், கணக   (ஶககரஷன) 

ஶயவ், றஜற   (கவதயர) 

ஶயவ்,  ஜவ்ண  (குதரகவ) 
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இனவேஷகவை சணரக ஶசரசதசவெ குடிசு 

சணரறதற 

ஶகு யறவ ரஜதவெ  

அஷவைசஷ 
 

தற அஷவைசதவ வதபவ் சரசண,  அதவகவ  அஷவைசதவ  - ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண  

வனரவோசற வதவ உவோகவோடஷவௐதை  அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக 

உவுவௐ தரதுகரவௐதை  அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண 

லவவௐதரசண, லவப தொகரஷவ்து அஷவைசதவ தரரளுவநவை சஷத தொவதவ - ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர 

உவ கவற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.தற. றசரரவெக 

க அதவகவ  அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு .வை.வ. வதபவ 

வபறரவோடதவகவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ 

சுகரர அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண 

வதரது றதரக, உவரவோடதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டதறவத். டி. ஶஜ. வசவணறவ்ண 

தரரளுவந அதவகவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண 

சவஶச றற கூவோடிஷவௐதை   அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக 

கரவஷட பவவௐதை, கறரற சணசதோக அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ  

சதோக னவதைரற   அஷவைசவ - ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது 

தரவ  ஶசஷகவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக 

த, சவெற அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற 

வதவஶநரதவெ ஷகவ்வரறவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர 

சறதவ அதறறதவ்ற, கபறவ அதவகவ  அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு றவம கவதவ் 

லவவேகவ, டிகரனஷவௐதை அஷவைசதவ அசரவேகவெ கவோசறறவ தொவஶகரனரசரதவ - ரவௌதைறகு றஶணவ குவண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, சறத வரறவதொவசற அதறறதவ்ற அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர 

சுவநரடவ, தைதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ 

சுஶச தவ்துவ்துஷந அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக 

லற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ 

கறரற அதவகவ   அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண  

வரறவ, வரறவ உநவுகவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக 

கவற  அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு தவதுன குவண 

வததவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக 

கடவவநரறவ, லக பதோனவேகவ அதறறதவ்ற அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண 

உவளூரவோசற, ரகர சஷதகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர 

தகவஶரவ னவதைரற   அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண 

ஶசற பவேகவ  அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக 

கரற, கரற அதறறதவ்ற அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ 

சதோக ஶசஷகவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்துவை ஶசஷகவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு  சற.தற. வ்ரவெக 

சறத வதறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐதை அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ 

றவொஞரண அதவகவ   அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு ஶதரசறரறவ  றவம றர 

ணற பவேகவ   அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டித குஶசக  

கவ்வரறவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐதை ஊவெகுறவௐதை, னஶணரவதைஷக அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர 

வகுசண ஊடக, கவ அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன 

ஷகவ்வரறவ, ரறத அதவகவ அஷவைசவ  -  ரவௌதைறகு நறமரவோ தறத்லவ 

ஶதரவெகுவ்து அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு குர வவக 

இஷபஞவ அதவகவ, றநவ அதறறதவ்ற அஷவைசவ  -  ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத 

வரறவதவோத, ஆரவவைசற, அணுசவெற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறக வெக 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது 

றவர, வதரநறறவ ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரது சறகவ அஷவைசவ  -  ரவௌதைறகு றவ வீவேச 

வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ 

சலணறவெ ஷகவ்வரறவ அதறறதவ்ற அஷவைசவ –  னவவ வசவணறவ்ண 
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தைணவரவௗபறவௐதை, சறஷநவைசரஷனகவ தசலஷவௐதை அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல 

வவேகு அதறறதவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர 

கனரசர, கஷன அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக 

அணவவ் தொகரஷவ்து அஷவைசவ - ரவௌதைறகு யறவ அவீ 

லவகுடிஶவந அஷவைசவ - ரவௌதைறகு குவ்ண வீஶகரவ 

வெகவ வரடவதை, வெகவ அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர 

றஷபரவோடுவ்துஷந அஷவைசவ - ரவௌதைறகு  யறவரணவ அளுவ்கஶக 

அசரவேக தொகரஷவ்து தசலஷவௐதை அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு வீவ றசரரவெக 

அச பவேகவ, வரறவதொவசற அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர 

வரஷனவ்வரடவதைகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரதறவோடி 

சறறவ றரணவை ஶசஷகவ அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண 

ஶசற தைரறஷகவ அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற 

ஶசற வரறகவ, சதோக எதஷவௐதரவோடு அஷவைசவ – ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர 

தொதவோடு ஊவெகுறவௐதை அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண 

உவதவ்றவ்றநவ ஊவெகுறவௐதை அஷவைசவ -  ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ் 

ரறவ தவேகரவெகவ, வதரதுவௐ வதரளதுஶதரவெகு அதவகவ அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ் 

கவறவை ஶசஷகவ அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக 

ணசலரசறகவ பவௐ ஶதணுஷக அஷவைசவ  - ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர  
 

 

 [வஶரவ அஷவைசதவெகுவ குநறவ்வரதுவெகவௐதடர றடவேகஷபத்வ தறகஷபத்வ றஷவெகபவேகஷபத்வ றறவைசவோட 

தொஷநறனரண றதணவேகஷபத்வ சணரறதற ரஶ வதரதவௐஶதவதவபரவ.] 
 

கதவ்றவோடஅஷவைசவகவ 

துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண 

துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ அஷவைசவ – ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன 

 

தறற  அஷவைசவகவ 
  

உவ கவற தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக 

சுவநரடவ, தைதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ 

வதரதபரர அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ 

வதரதபரர அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண 

வதரதபரர அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ 

வததவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வவ குஶசக 

றற, றவோடறடவ தறறஅஷவைசவ - ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக 

சறறவ றரண ஶசஷகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு கலரவொசண குவண 

சுஶச தவ்துவ்துஷந தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக 

றவர, வதரநறறவ ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரதுசறகவ தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு னமவ அனகறவண 

ஶதரவெகுவ்து தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக 

கரவஷடபவவௐதை, கறரற சணசதோக அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன 

றவத, ரறசவெற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக  

லவகுடிஶவந தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ 

தொதவோடு ஊவெகுறவௐதை தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஷதசவ தொவதர  

உவளூரவோசற, ரகர சஷதகவ தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக 

லவ வேகவ, டிகரனஷவௐதை தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு (றதற) றததர ரஜதக்ஷ  

வதரதபரர அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ  

சுகரர தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக 

கரற, கரற அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ் 

லவவௐதரசண, லவப தொகரஷவ்து தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டதறவத்.தற. வெகரவெக 

சதோக ஶசஷகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற 

வபறரவோடதவகவ தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர 

கடவவநரறவ, லக பதோனவேகவ அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண 

தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, சறத வரறவதொவசற அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ- ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக 

வதவஶநரதவெ ஷகவ்வரறவகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ச குவண 

வதபவ் சரசண,  அதவகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண 

அணவவ் தொகரஷவ்து தறற அஷவைசவ -  ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக 

வதரது றதரக, உவரவோடதவகவ தறற அஷவைசவ –  ரவௌதைறகு றஜ யரவெக 
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றசரபவ குரவ 
 

ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு 

(றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர, ரவௌதைறகு அஜறவ் 

தே. வதஶர, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌதைறகு (றதற) வரற 

றஶஜறவெகற. 
 

 

தரரளுவநவெ குளவெகவ 

வரறவுவெகுள 

ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு ஆததொகவ 

வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு .வ.வ. 

அரஉவனர,  ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு றவ வீவேச,   ரவௌதைறகு வதவவ 

ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக,  

ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, 

ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ. 

சஷதவெகுள 

ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண, ரவௌதைறகு றவம கவதவ், ரவௌதைறகு சவறசறநற 

கஜல, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ 

வதஶர, ரவௌதைறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, 

ரவௌதைறகு   ) றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக. 

றஷனறவ கவோடஷபகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ, ரவௌதைறகு றவ 

சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு னதவ் 

றசரரவெக, ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு றஜரம 

ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல  றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ. 

தரரளுவந அதவகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ, ரவௌதைறகு றவ 

சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, 

ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, 

ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு யறவ 

சசறவேக, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு நறசரவோ தறத்லவ, ரவௌதைறகு றவ 

வீவேச, ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌதைறகு வேகப சவீ, 

ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், 

ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு இரஜஶரவ  சவதவவ, ரவௌதைறகு 

சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக,  ரவௌதைறகு ).) அவ்துதஶ ண ஶவ. 

அசரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக (றசரபவ), ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு றவம கவதவ், 

ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌதைறகு டினரவ 

வதஶர, ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண, 

ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌதைறகு 

தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு அத றசரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, 

ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரஜர, ரவௌதைறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர, 

ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர, 

ரவௌதைறகு வ. சறநலவ, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ. 

அசரவேக வதரதவௐதைதொவசறகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு டித குஶசக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ 

தறஶஜவ, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் 

தைவதகுர, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு வ. வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு 

(கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு ச குவண, ரவௌதைறகு வீகுர 

றசரரவெக, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு அவஜளண 

துவேக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு 

(.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு இரவ 

றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக, 

ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.  



(xl) 

சறநவௐதைரறஷகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர (றசரபவ),  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ (  ஜல.வ. தேரறவ, ரவௌதைறகு அத தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, 

ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக,  ரவௌதைறகு ஈ. சதவ. 

 

வதரது தவெகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, 

ரவௌதைறகு (டரவெடவ) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு சுசவ 

தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக 

தவௌடர, ரவௌதைறகு (டரவெடவ) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ, 

ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு (றதற) 

னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண 

ஶவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு (றதற) (டரவெடவ) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு (கனரறற) 

சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக,  ரவௌதைறகு  (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ. 

 

உவ தறகவ தவநற குள 

ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. 

தேரறவ, ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, 

ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு நறமரவ் 

தறத்லவ, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு றவ வீவேம, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ 

சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ. 

 

 

சவோடரவெக றஷனறவ குளவெகவ 

 

றஷனறவ குள “― 
 

 ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ்  அதொதக,  ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண, ரவௌதைறகு 

கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர ,ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு ஜகவ் 

தரனசூரற, ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு தசலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு 

சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரஜர, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக 

தறஶரம, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற 

அனவநறவ, ரவௌதைறகு சணல ஶரய வகரடிதுவெகு, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக,  ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, 

 ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற,  ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர,  ரவௌதைறகு .வ. சரறக தைவ்ரம,  ரவௌதைறகு (றதற) 

றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு(வசவற) கனர துவேக,  ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு ஆவ. 

துறவ சறவர. 

 

றஷனறவ குள “தற”  
 

ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக, ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு 

ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக, ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர,ரவௌதைறகு 

.ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ,   ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு 

(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு கதேவ யலவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு வதரவ. 

வசவரசர, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு 

வரயவோ அவனவ, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ, ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ, ரவௌதைறகு 

(டரவெடவ) ஶரய தைவதகுர, ரவௌதைறகு ஶஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வொஜவ 

ரரவெக, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெ, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண 

வீவண, ரவௌதைறகு வ. சறநலவ, ரவௌதைறகு ஶஜ.ஆவ.தே. சூரறவௐவதத,   ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.  
 



(xli) 

றஶசட குளவெகவ 

ஶகரக அறகரறவ்துதவ ரகண றதவ்துவெகஷபவௐ தவநற ஆரவவகரண வரறகுள 
ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு சற.தற. 

வ்ரவெக, ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ்,  ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு 

ஶரய றசரரவெக, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு டதறவத்.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு கவ 

கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, 

ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

(றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு 

கனரறற சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ. 
 

தரரளுவநவை ஶசஷறவ சுரலணவௐ தவௌஷத தவௐதடுவ்துதுதவநற ஆரவவது அநறவெஷக 

சவவௐதறவௐதவகரண வரறகுள 
ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றசரபவ), ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு ஶஜரவ 

அதுவேக, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர, 

ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர. 
 

தரரளுவந வதவௌ உதவௐதறணவகபறவ எவநறவ 
ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்றரஶற வணற ஆவைசற, ரவௌதைறகு 

(றதற) றததர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு (வசவற) 

கனர துவேக, ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, 

ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர. ரவௌதைறகு (டரவெடவ) (றதற) 

சுவறணற வதவணரவதுதைவஶப. 
 

தரரளுவநவ்றவ தவௌதைஷடஷ, எளவெகவ, தைகவ வதவ தரதுகரவௐதறஷணவௐ ஶதணுவ 

டடிவெஷககஷப றவதுஷவௐதவகரண வரறகுள 
ரவௌதைறகு டித குஶசக  (றசரபவ), ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு ஊவௐ 

யவெகலவ, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ. 

 

ஆஶனரசஷணவெ குளவெகவ 

வதபவ் சரசண,   அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 
ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண,  ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது, 

ரவௌதைறகு றஶணவ குவண,  ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக, 

ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு 

றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, 

ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு (.) 

வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக 

தற, ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர, ரவௌதைறகு(வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு வததரவ 

ரஜதுஷ,  ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக,  ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு யளஷணவ 

தரதவெ. 
 

அசரவேக தொகரஷவ்து தசலஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு வீவ றசரரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. 

வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,   ரவௌதைறகு டித குஶசக,  ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற, 

ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு வேகப சவீ,  ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌதைறகு கத 

ஜசூரற,  ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு றஜ 

யரவெக, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  

சறவர, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ,   ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல 

றஶஜசறவேக,   ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண,  ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ. 
 

லவவௐதரசண,  லவப தொகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு டதறவத். தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, 

ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர,  ரவௌதைறகு ரற.தற. 

வெகரவெக, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு வீகுர 

றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு அத றமரரவெக,  ரவௌதைறகு னவவ 

வசணறவ்ண,  ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,  ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர 

ஜசறவேக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர,  ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு வ.வ. வபதேவெ, ரவௌதைறகு 

ஶயரவ குஶசக, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு சரவ 

தவௌடர,  ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக,  ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ,  



(xlii) 

அணவவ் தொகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரசஷணவெ குள 

ரவௌதைறகு யறவ அவீ (றசரபவ), ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு தறஶசண 

கஶக, ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர, ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்,  ரவௌதைறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு சவ 

அதறயரஶ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,  ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ, 

ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு றஜற 

ஶததவகரட, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு வஜ. வநவேகர, ரவௌதைறகு வனரயரவ 

வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண, ரவௌதைறகு ஈ. 

சதவ,  ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ.  
 

சுகரரவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண (றசரபவ), ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  

சறவர,  ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண,  ரவௌதைறகு றவம கவதவ்,   ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ரஜற ஶசணரவ்ண,  ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ,  ரவௌதைறகு தே. 

யரறசவ,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு சஜறவ் 

தறஶரம,  ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ்,  ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர,  ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ,  ரவௌதைறகு 

வ. றஶணர,  ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக,  ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  

வசரவசர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

தைவதகுர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு .வ. சரறக 

தைவ்ரம, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண. 
 

வதவஶநரதவெ ஷகவ்வரறவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு ச குவண, ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண,  ரவௌதைறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக 

வெக,  ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, 

ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌதைறகு 

றளுவ அதொணுக,  ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ,  ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌதைறகு சணல ஶரயண 

வகரடிதுவெகு,  ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ, ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. 

வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர 

ஶகவவ,   ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக,  ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக.  
 

 லவ வேகவ,  டிகரனஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு றஶணவ குவண (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண,   ரவௌதைறகு 

டதறவத்.தற. வெகரவெக,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,   ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக 

தறஶரச, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு வ.வ. வபதேவெ,  ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ, 

ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு 

ஷ.ஜற. தவ்சறரற,  ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர,  ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண, 

ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற,  ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர.  
 

தரவவ ஷகவ்வரறவகவ,  சறதவரறவதொவசற அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு 

வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு தறஶனரவ 

ஜஶசக,  ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக,   ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண,  ரவௌதைறகு றஜற 

ஶயவ், ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ,  ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக,  ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச,  ரவௌதைறகு சவற 

வீவெவகரடி,  ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல,   ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக,  ரவௌதைறகு 

தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண,  ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு தவ 

துவேக,  ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன.  
 

உவளூரவோசற,  ரகர சஷதகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர (றசரபவ), ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு தொதஶகசு 

சவறகுரவ, ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு றவம கவதவ், ரவௌதைறகு றஶணவ குவண,  ரவௌதைறகு 

ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ,   ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ,  ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற     

றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு அத 

றமரரவெக, ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ,  ரவௌதைறகு சுஶவ 

க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு (றதற) னர 

அவ்துஶகரன,  ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக,  ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ,  ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  

சறவர,  ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை,  ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக. 



(xliii) 

தைணவரவௗபறவௐதை, சறஷநவைசரஷனகவ தசலஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல (றசரபவ),  ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல. 

வ. தேரறவ, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு னவவ 

வசணறவ்ண,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு றஜ 

யரவெக,  ரவௌதைறகு அஜறவ் குர,  ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு சணவ் 

ஜசூரற,  ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,  ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. 

வதஶர,  ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர,  ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர 

ஶகவவ, ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுரண,  ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக,  ரவௌதைறகு வொஜவ 

ரரவெக,  ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக,  ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்.  
 

ஷகவ்வரறவ, ரறத  அதவகவ  தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ (றசரபவ),  ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண,  ரவௌதைறகு தறஶசண 

கஶக, ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன, ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர,  ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற,  ரவௌதைறகு அவைசன 

ஜரவகரடஶக,  ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,  ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ,  ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு சவற 

வீவெவகரடி,  ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக,  ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, 

ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக,  ரவௌதைறகு றனவேக 

சுறதரன,  ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.  
 

றவர, வதரநறறவ ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரது சறகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள    

ரவௌதைறகு றவ வீவேச (றசரபவ), ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, 

ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு குர 

வவக,  ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ,  ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக,  ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ,  ரவௌதைறகு 

ஷதமவ தொவதர,  ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,  ரவௌதைறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ,  ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ்,  ரவௌதைறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர,  ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச,  ரவௌதைறகு தரத வேஶக 

தவௌடர, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற,ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு வவஜவ 

றவெகறசறவேக,  ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக.  
 

றவத, ரறசவெற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள   

ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக,  ரவௌதைறகு தறவேக 

ஜவ்ண,  ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண,  ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண,  ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, 

ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு ரசறநற 

றஶசர, ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக,  ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற 

வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு சஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு வசவவ 

அஷடவெகனரவ,  ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக,  ரவௌதைறகு .வ. சரறக 

தைவ்ரம,  ரவௌதைறகு தவ துவேக,  ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக,  ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண.   
 

வதரதபரர அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள  

ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, 

ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு வ. தற. றசரரவெக, ரவௌதைறகு 

(றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர, ரவௌதைறகு 

ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, 

ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ 

சவதவவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ, 

ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ.  
 

அச பவேகவ,  வரறவதொவசற அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள    

ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர (றசரபவ), ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ,   ரவௌதைறகு .தே. 

ஜகவ் தைவதகுர, ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு 

கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு ரசுஶ 

ரரவெகர, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு 

சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு (கனரறற) 

யவ  சறவர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது, ரவௌதைறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌதைறகு சுஜல 

ஶசணசறவேக,  ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக.  
 



(xliv) 

வபறரவோடதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள     

ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, 

ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு 

யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு றவ வீவேச,  ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் 

அதொதக, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு ற 

கதரரவெக, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ 

சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌதைறகு ரசறநற 

ஜஶசக, ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, 

ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.  
 

வதரது றவரக, உவரவோடதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு றஜ யரவெக, ரவௌதைறகு தொதஶகசு 

சவறகுரவ,  ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண,  ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, 

ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு சவறசறநற 

கஜல, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌதைறகு கத 

ஜசூரற,  ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு வதரவ. 

வசவரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற,  ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி,  ரவௌதைறகு 

வரயரவ தறரறவண  சறவர,  ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு 

வரசரவ சறவேய. 
 

தரரளுவந அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள   

ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண (றசரபவ), ரவௌதைறகு றவம கவதவ், ரவௌதைறகு தொதஶகசு 

சவறகுரவ,  ரவௌதைறகு டித குஶசக,  ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண,   ரவௌதைறகு 

வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌதைறகு சவ்  குர 

குவ்ண,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ,  ரவௌதைறகு றஜரச 

ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர,  ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு 

டிரவ அனவ,  ரவௌதைறகு சணவ் ஜசூரற, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,  ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, 

ரவௌதைறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு                 

ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக.  
 

லவகுடிஶவநவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள  

ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, 

ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ,  ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் 

தைவதகுர,  ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌதைறகு வ. றஶணர, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு 

சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,  ரவௌதைறகு த 

ரரவெகர,  ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக,  ரவௌதைறகு 

சற. சறநலவ,  ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர,  ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக.  
 

தரவ ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு அத தறரறவண 

ரவௐதர,  ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக,  ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு குவ்ண 

வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு 

வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு றதவௐ 

வஆவைசற, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு தணற 

றகரவதவ, ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, வகப (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு வரசரவ 

சறவேய, ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,   ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக.  
 

ஶசற தைரறஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற (றசரபவ), ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு அத தறரறவண 

ரவௐதர, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு ரற.தற. 

வெகரவெக, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற 

வதஶர,  ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன,  ரவௌதைறகு 

அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ,  ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,   ரவௌதைறகு 

த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர, ரவௌதைறகு வததரவ 

ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு சுஜல 

ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர. 
 



(xlv) 

சுவநரடவ தவநற ஆஶனரசஷணவெ குள 

ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர (றசரபவ), ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ, ரவௌதைறகு டனவ 

அகவௐவதத, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு ஶரய 

றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு றவ 

றசரரவெக,  ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஶசரவெ 

அஶதசறவேக,  ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு 

வ.சற. தொவ்துகுரண, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேய, ரவௌதைறகு உறவ் 

வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ,  ரவௌதைறகு 

(றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக. 
 

சறதவ அதறறதவ்ற, கபறவ அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு றவம கவதவ் (றசரபவ), ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. 

ஜஶசண, ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற,  ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌதைறகு ஜவ்ண 

ஶயவ்,  ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு 

வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு த 

ரரவெகர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர 

ஶகவவ, ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக, ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு (றதற) 

வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு (றதற) 

உஶதக்ஷர சுவரத,  ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர.  
 

லற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு நவுவௐ யவெகலவ (றசரபவ),  ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ,  ரவௌதைறகு 

டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண,  ரவௌதைறகு .டி.சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு டித குஶசக,  ரவௌதைறகு டினரவ 

வதஶர,  ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு 

வ.வ. வபதேவெ,  ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன,  ரவௌதைறகு அஜறவ் 

குர,  ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி,  ரவௌதைறகு டிரவ அனவ,  ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,  ரவௌதைறகு அஜறவ் 

தே. வதஶர,  ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர,  ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌதைறகு ஜரணக 

தவௌடர,  ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக,  ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ,  ரவௌதைறகு வ.. 

சுவறவ,  ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக.  
 

வரறவ, வரறவ உநவுகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற,  ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு 

அரவு வசவணறவ்ண,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண,  ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர,  ரவௌதைறகு 

வகவயத வதைவெவவன,  ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத,  ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு (கனரறற) 

ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர,  ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் 

ஜவண,  ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற,  ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ,  ரவௌதைறகு கவ 

கதரறனவெக,  ரவௌதைறகு றஜ யரவெக,  ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ,  ரவௌதைறகு ரசறநற 

ஜஶசக,  ரவௌதைறகு சணல ஶரயண வகரடிதுவெகு,  ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌதைறகு வததரவ 

ரஜதுஷ,  ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக,  ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.  
 
 

கவற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு தவதுன குவண (றசரபவ),  ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு வ.தற. 

றசரரவெக,  ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர,  ரவௌதைறகு (கனரறற) 

சவ் அதொதக,  ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண,  ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண,  ரவௌதைறகு றவன 

வகரவ்னரன,  ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ,  ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் வ்து 

தவௌடர,  ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,  ரவௌதைறகு 

அவெகறன றரவ கரரறசவ,  ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற 

அனவநறவ,  ரவௌதைறகு வரயரவ னரவ கறஶத,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற,  ரவௌதைறகு வதர. 

தறஶசண,  ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர,  ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல  றஶஜசறவேக.  
 

 

வததவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய (றசரபவ),  ரவௌதைறகு வவ குஶசக,  ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது,  ரவௌதைறகு 

(றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற,  ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக,  ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண,  ரவௌதைறகு கதேவ 

யரறவ, ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு றஜ யரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) னர 

அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு றளுவ 

அதொணுக,  ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,  ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு ஷ.ஜல. தவ்சறரற,  ரவௌதைறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர,  ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர,  ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌதைறகு 

வததரவ ரஜதுஷ,  ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை,  ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக.  
 



(xlvi) 

கடவவநரறவ,  லக பதோனவேகவ அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண (றசரபவ),  ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ,  ரவௌதைறகு றவஶரவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர,  ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல,  ரவௌதைறகு வ.வ..வ. 

யறவதைவனரவ,  ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ,  ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ 

அத,  ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ,  ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌதைறகு றதவௐ 

வஆவைசற,  ரவௌதைறகு அஜறவ் குர,  ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி,  ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌதைறகு 

ற.ஶக. இவறக,  ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர,  ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு றஶரவ 

வதஶர,  ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது,  ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு யளஷணவ 

தரதவெ.  
 
 

சுஶச தவ்துவ்துஷந தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு சற.தற.டி. தவௌடரரவெக,  ரவௌதைறகு றவம 

கவதவ்,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு தொவ்து 

சறதவேகவ,  ரவௌதைறகு யறவ அவீ,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு தே. 

யரறசவ,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு அவௐதுவ 

யதவ,  ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக,  ரவௌதைறகு அஜறவ் குர,  ரவௌதைறகு டுதவௐ 

றஶஜஶசக,  ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு றளுவ அதொணுக,  ரவௌதைறகு சவ 

அதறயரஶ,  ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற,   ரவௌதைறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற 

தவணரவதுதைவஶப,  ரவௌதைறகு தவ துவேக,  ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக,  ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ.  

 
 

ஶசற வரறகவ, சதோக எதவேகறஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர (றசரபவ),  ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. 

தேரறவ,  ரவௌதைறகு டித குஶசக,  ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ,  ரவௌதைறகு 

கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ,  ரவௌதைறகு அவௐதுவ 

யதவ,  ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக,  ரவௌதைறகு சணவ் 

ஜசூரற,  ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது,  ரவௌதைறகு 

(றதற) றஜகனர ஶகவவ,  ரவௌதைறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ,  ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ,  ரவௌதைறகு 

இரவ றவெகறவ்ண,  ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக,  ரவௌதைறகு ஶஜ.ஆவ.தே. சூரறவௐவதத,  ரவௌதைறகு 

சுஜல ஶசணசறவேக,  ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக,  ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.  

 

கரற, கரற அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ (றசரபவ),  ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌதைறகு ஜலவ 

குரதுவேக,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண,  ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக,  ரவௌதைறகு 

வ.வ..வ. யறவதைவனரவ,  ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற,  ரவௌதைறகு ச குவண,  ரவௌதைறகு கரறணற 

ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு அத றமரரவெக,  ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,  ரவௌதைறகு வவ 

குஶசவெக,  ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரசர,  ரவௌதைறகு றதவௐ 

வஆவைசற,  ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ,   ரவௌதைறகு சறவஶவறரற 

அனவநறவ,  ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ,  ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசக,  ரவௌதைறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு தவ துவேக,  ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக,  ரவௌதைறகு (றதற) வரற 

றஶஜறவெகற,  ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக.  

 

சதோக ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர (றசரபவ),  ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற,  ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர,  ரவௌதைறகு 

வ.தற. ரறவண,  ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ,  ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ,  ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர 

அஶதவண,  ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ்,  ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற,  ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக,  ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ, 

ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக,  ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண,  ரவௌதைறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட,  ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ,  ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,  ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக,  ரவௌதைறகு வநரசரவ சறவேய,  ரவௌதைறகு வொஜவ 

ரரவெக,  ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர. 



(xlvii) 

றஷபரவோடுவ்துஷந தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு கரறணற 

வனரவெகுஶக,   ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ,  ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக,   ரவௌதைறகு (றதற) 

தறவ்ரஶற வணறஆவைசற,  ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர,  ரவௌதைறகு துறவ 

றசரரவெக,  ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண,  ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் 

வ்துதவௌடர,   ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக,  ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற 

தவௌடர ஜசறவேக,   ரவௌதைறகு வ. றஶணர,  ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ,   ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக,   ரவௌதைறகு 

சணவ் ஜசூரற,  ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ,  ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன,  ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்.  

 
 

கவ்வரறவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றசரபவ),  ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர,  ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற,  

ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண,  ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண,  ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண,  ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. 

குவண,  ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,  ரவௌதைறகு அத றமரரவெக,  ரவௌதைறகு அவைசன 

ஜரவகரடஶக,  ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,   ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத,  ரவௌதைறகு 

வசவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக,  ரவௌதைறகு தரத வேஶக 

தவௌடர,  ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற,  ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,  ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர 

கஶக,  ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர,  ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுரண,  ரவௌதைறகு வீ.வ. 

இரரகறதவவ,   ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக.  

 
 

ஶதரவெகுவ்து தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு குர வவக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக,  ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ, ரவௌதைறகு 

ஜலவ குரதுவேக,  ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத,  ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண,  ரவௌதைறகு னசவ 

அனகறவண,  ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக,  ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, 

ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக,  ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர,  ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக,  ரவௌதைறகு தரத 

வேஶக தவௌடர,  ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,  ரவௌதைறகு றளுவ அதொணுக,  ரவௌதைறகு தரத 

வவௐவதத,  ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட,  ரவௌதைறகு வஜ. வ 

நவேகர,   ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக,   ரவௌதைறகு ஶஜ. ஆவ. தே. சூரறவௐவதத,   ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக. 

 
 

இஷபஞவ அதவகவ  றநவ அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள   

ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத (றசரபவ),  ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக,  ரவௌதைறகு யறவரணவ 

அதவ்கஶக,  ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ,  ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற,  ரவௌதைறகு சற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌதைறகு றவ வீவேச,  ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர,  ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத,  ரவௌதைறகு 

வசவவ அஷடவெகனரவ,  ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு வ. றஶணர,  ரவௌதைறகு ரற. 

வொஜறவ்  வசரவசர,   ரவௌதைறகு த ரரவெகர,  ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ஶவ தவ்ற,  ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர,  ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது,   ரவௌதைறகு ரவ 

ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை,   ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர 

சுவரத,  ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர,  ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக. 

 
 
 

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்கவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள  

ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது (றசரபவ),  ரவௌதைறகு தலவ ஶசகுரவூவ்,  ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன 

சறநறஶசண,  ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண,  ரவௌதைறகு தவதுன குவண,  ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர 

வவணவெஶகரவ,  ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல,  ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர 

ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக,  ரவௌதைறகு ற கதரரவெக,  ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக,  ரவௌதைறகு 

சுணறவ யவதுவவணவ்ற,   ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ,   ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக,   ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற 

தவௌடர ஜசறவேக,  ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக,  ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல,  ரவௌதைறகு சணல ஶரயண 

வகரடிதுவெகு,  ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,   ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர,  ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ,   ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ,   ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை,   ரவௌதைறகு சற. சறநலவ.  
 



(xlviii) 

வரறவதவோதறவ,  ஆரவவைசற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஷதசவ தொவதர, ரவௌதைறகு னசவ 

அனகறவண, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு ஜகவ் 

தரனசூரற, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண,  ரவௌதைறகு 

றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு றளுவ அதொணுக, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  

சறவர,  ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற,  ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக,  ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌதைறகு ஜரணக 

வெகுவதை,  ரவௌதைறகு ஈ. சதவ,  ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ,  ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக,  ரவௌதைறகு 

கணக ஶயவ்,  ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.  
 

றற, றவோடறடவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண,  ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர,  ரவௌதைறகு 

.வை.வ. வதௌவ, ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண,  ரவௌதைறகு டவெபவ 

ஶரணவர,  ரவௌதைறகு .டி.சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, 

ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌதைறகு ற 

கதரரவெக,  ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு சுணறவ 

யவதுவவணவ்ற,  ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ,  ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரசர,  ரவௌதைறகு அவெகறன 

றரவ கரரறசவ,  ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக,  ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசக, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  

சறவர,  ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக,  ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண.  
 

வகுஜண ஊடக, கவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன (றசரபவ),  ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) 

ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு றவ 

வீவேச, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு ற 

கதரரவெக, ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண,  ரவௌதைறகு சஜறவ் 

தறஶரம, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  

சறவர, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ 

தவணரவது,  ரவௌதைறகு .வ. சரறக தைவ்ரம, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, 

ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண,  ரவௌதைறகு ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு (றதற) 

ரனணல வதரவஶசவெகர. 
 

கரவஷட பவவௐதை, கறரற சணசதோக அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ (றசரபவ),  ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,  ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன 

சறநறஶசண,  ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண,  ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர,  ரவௌதைறகு சற.தற. 

வ்ரவெக,  ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்,  ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர,  ரவௌதைறகு ச குவண,  ரவௌதைறகு 

அத றமரரவெக,  ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,  ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ,  ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ 

கரரறசவ,  ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ,  ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ,  ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர 

கஶக,  ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசக,  ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ,  ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,  ரவௌதைறகு வதர. 

தறஶசண,   ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ,  ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுரண,  ரவௌதைறகு வஜ. வ 

நவேகர,  ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக,  ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர.  
 

தரதுகரவௐதை வதவ  க அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள  

ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண, ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக,  ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர,  ரவௌதைறகு 

ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண,  ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ,  ரவௌதைறகு றஶணவ குவண,  ரவௌதைறகு டவெபவ 

ஶரணவர, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன, ரவௌதைறகு றவ 

வீவேச, ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு வேகப 

சவீ, ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு 

இரஜஶரவ சவதவவ,  ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ,  ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர,  ரவௌதைறகு அ. 

றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு தைவ்றக 

தற,  ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர,  ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக. 
 

துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ  தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன,  ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு .வ.வ. 

அரஉவனர, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு யறவரணவ 

அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண, ரவௌதைறகு 

ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு றவம அவ்ரவெக, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு றதவௐ 

வஆவைசற, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு 

சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு றஶரவ 

வதஶர,  ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ,  ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர,  ரவௌதைறகு 

கணக ஶயவ்.  
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உவ கவற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு வ.தற. றசரரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக,  ரவௌதைறகு றஶணவ குவண,  ரவௌதைறகு 

.டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ 

குஶ, ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.வ..வ. 

யறவதைவனரவ,  ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ,  ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன,  ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்,  ரவௌதைறகு அத 

றமரரவெக, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. 

ஶசணரறரசர,  ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ,  ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ,  ரவௌதைறகு சஜறவ 

 ரவ குவண, ரவௌதைறகு வரயரவ னரவ கறஶத,  ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு இரவ 

றவெகறவ்ண,  ரவௌதைறகு ஶஜ. ஆவ.தே. சூரறவௐவதத.  
 

ணறரவ ஶதரவெகுவ்து ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக (றசரபவ),  ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு குர 

வவக, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு 

கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு றஜ யரவெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, 

ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு அஶசரவெ 

அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, 

ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது,  ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு 

றரவ தொதுவயவோடிகஶக, ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன, 

ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக     
      

சறத வதறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, 

ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு 

அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு கவ 

கதரறனவெக, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு றதவௐ 

வஆவைசற, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு றளுவ அதொணுக, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, 

ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய 

தைவதகுர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ 
 

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐதை ஊவெகுறவௐதை, னஶணரவதைஷக தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர (றசரபவ), ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, 

ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு வ. 

ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ 

அத, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, 

ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு னவவ சவ 

வதஶர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, 

ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு றவ 

றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக          
 

வவேகு அதறறதவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர (றசரபவ), ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு 

யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு ஶரயற 

அஶதகுவண, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு கவ 

கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, 

ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற 

கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர          
 

கனரசர, கஷன அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, 

ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு 

ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு (அவயரவ) 

.வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு வ. றஶணர, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு 

வரயரவ னரவ கறஶத, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற 

ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு இரவ 

றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு 

சுஜல ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர. 
 



(l) 

கன ஶசஷகவ, ணசலரசறகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக, ரவௌதைறகு 

டதறவத்.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அத 

றசரரவெக, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு (றதற) 

சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,  ரவௌதைறகு தர. 

அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு சணல ஶரயண வகரடிதுவெகு, 

ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு சரவ 

தவௌடர, ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுர, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, 

ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற          

 

வெகவ வரடவதை, வெகவ அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக, 

ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு அத றசரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன 

ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு ரஷ. ஶசர. ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ, 

ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, 

ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, 

ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண, ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌதைறகு ஆவ. 

துறவ சறவர, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக, ரவௌதைறகு யழஷணவ 

தரதவெ, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர. 

          

வரஷனவ்வரடவதைகவ, கவ வரறதவோதறவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரதறவோடி (றசரபவ), ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறவெக வெக, 

ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு 

றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் 

வ்துதவௌடர, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு (றதற) னர 

அதுஶகரன, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர, 

ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற, ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேக, 

ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண, 

ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர. 

     

றஷணவ்றநவ ஶவதரடு தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, 

ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு துதவௐ 

றஶஜஶசவெக, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு ஆவ. 

ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு .டி. சவதறவெக தறஶரச, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, 

ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, 

ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு 

வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு (றதற) வரற 

றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ          

 

சறறவ றரண ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுள 

ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர, ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன, ரவௌதைறகு 

றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, 

ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண, 

ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு 

(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, 

ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு றளுவ அதொணுக, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு சஜறவ  

ரவ குவண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, 

ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்  

 

 
 
 
 
 
 



(li) 

தரரளுவநவ 

சதரரகவ  -  ரவௌதைறகு  சவ ரஜதக்ஷ 

தறறவை சதரரகதவ குளவெகபறவ றசரபதவ  - ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி 

குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ  - ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ 
 

தறரண அதனகவ்வ 

தரரளுவநவை வசனரபவ ரகவ  -   றத. டதறவத். தற. டி. சரவெக  

தறறவை வசனரபவ ரகவ  - றத. டதறவத்.வ.வ.தே. இவ்ன 

உறவை வசனரபவ ரகவ  - றதற ஶக.. ஶரயல  

 

தரரளுவநவை வசனரபவ ரகவ்றவ அதனகவ 

தர.வச.ர. இஷவௐதைவை வசனரபவ -  றதற சரதணற றவவவகரட 
 

தஷடவெகனவை ஶசறவ றஷவெகபவ 

தஷடவெகனவை ஶசறவ - றத. அணறவ சஶசக 

தறறவௐ தஷடவெகனவை ஶசறவ - றத. ஶவற வதவணரவது 

உறவௐ தஷடவெகனவை ஶசறவ –  றத. குரவ சவதவ் ஜவ்ண 

உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றத. டதறவத்.டதறவத்.வ.வ.சற. தவணரவது 

தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ  - றத. ஜற.வ.ஜற. தறரறவ, றத. .ரற.வ.தைவதகுர 

வரஷனஶதசறவௐ தரறவவ்ஷண ஶவதரவஷரபவ - றதற வ.ஶக.டி.தேரறவ 

 

றதரகவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (றதரகவ)  -  றத. ரற.வை.. னசறவ  சறவர  

தறறவௐ தறவௐதரபவ (றதரகவ ) - றத. வொசவ வௐ. தவ்றரவ  

ரதண அதனகவ  - றத. சற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றதரகவ);  றத. ஈ.. டி. ர தவதுன, றத. வ.ஶஜ. வதஶர, 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);  றத. டதறவத்.தே.வ. ஜசறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. .வ.  சறவர, 

றத. வ.தற.ஆவ. தவ்சறநற, றத. தே.ஶக.டி.வ.டதறவத். றத. றஶஜகுவண, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. 

ஶக.ஶக.டி. கரறணற, றதற .ஶக.கஶக, றத. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றத. ஆவ.சற. றஜறனக, றதற ற.தற.ஜற.வ. 

றரண தற (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) றத. ஶக.வ.ஜற.ஶக. ஜவண, றத. வரதவோ றவெகறவ்ண (உறவௐ 

தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)    

உதவௐதறணவ ஶசஷகவ அதனகவ - றத. ஶக.டதறவத். சுணறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ - றதரகவ); றதற ஆவ. றர, 

ஜணரவௐ வ.த்.வ. ரசறவெ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வசவற வ.ஆவ.டதறவத். அதவண (தறறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); றத. ஶக.தே. சவண, றத. தே.ஜற.தே. தறரறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற .த். 

அசறவேக (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வபறரவோடுவ் வரடவதைகவ வதவ  எளவேகு தை அதனகவ -  றத. வ..த். குரசறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ)   

ஶதரவெகுவ்து அதனகவ - றத. ஶஜ..டி.ஆவ. வதவணரவோ (சறஶவட ஶதரவெகுவ்து அதனவ), றத. ஶக.சற.வதவணரவது 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ), றத. தே.டி.வ. வதவணரவது (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ); றத. .வ. வவச, 

றத. ஶக.வ. சறவர (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

சறஶவட சுதவெவகளவ்ரபவகவ - றதற ஆவ.வ.ஆவ.ஶசணரவ்ண, றதற  வ.ரற.தற.வதஶர,  றதற டி.சற.டி சூரறரவைசற,   

றத. வை.தற.சற.வ. றனகவ்ண, 

சுதவெவகளவ்ரபவகவ -  றதற ஆவ.ஆவ. வதகவண, றத. ஆவ.தே. சறவெக ரஜதக்ஷ 

சறஶவட வரறவதவவௐதரபவ - றதற .தவெறஶற 

வரறவதவவௐதரபவகவ - றத. வ.வ..ஶக. கதரவ்ண, றதற .ஜற.வ. வணற, ஜணரவௐ வ.வ. வவ, ஜணரவௐ வ.வ. 

யதவடீவ 

சறஶவட தவேகபர தொகரஷரபவ -  றத. வ.வ.சரவெக 

தவேகபர தொகரஷரபவ - றத. ..வ. வதஶர 

தறஶடுகவ வதரதவௐதரபவ - றத. வை.சற. கனவௐதவ்ற 

ஆவௐதடுவ்வ  ஶவதரவஷரபவ  -  றத. டி.தே.ஶக. தைவ்தறவோடி 



(lii) 

யவசரவோ  றஷவெகபவ 

யவசரவோ தறவௐதரசறரறவ  -  வசவற  வொசணற  ஜரவண 

யவசரவோ தறறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ   - றதற வறவ  தரறவ,  றத. வ. சவறஶசகவ, வசவற  டி.ஶஜ.ற.  அசறவேய  

யவசரவோ உறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ - றதற  சற.வ. வனரவெகுவகரடிகர  சறவர, றதற ஆவ.வ.வ.குரசறநற,  றதற 

வ.ஶக.வ.டதறவத். சஶசக,  றதற  வை.வ.சற. வீசறவேய,  றத. ரற. ஆவ.வ. அஶணரவ்ண,  றதற ஆவ.டி.தே. 

சுஜலணற, றதற வௐ.வ. தொவசறவ, றதற  டி.தற..வ.வ. வீசறவேய, றதற ஶக.ஜற.வ.தே. வதவ, றதற  ஶக.வை. 

லனற, றதற  ஶக. வர  சறநலற 

சறஶவட யவசரவோ அநறவெஷகரபவகவ -  றதற  வை.டி.வ.வ. தேரறவ,   ஜணரவௐ . தொயவவ் வதற,  வசவற வ. சற. 

வவணவெஶகரவ, றதற ஶக.தே.வ. வதஶர, றதற ஶக..வ. டிவதக்ஷறகர, றதற ஶக..ஶஜ.வ. வதஶர,   றதற  

தே.டி. குற, றதற ஜற.வ. ரரவெகர, றதற வ.. ஜனவ், வசவற ஆவ.ஶக. வற, றதற 

ஶக.டி.வ.குனவ்ண அளுவ்கஶக, வசவற கலரணற வசூரற, வசவற தே.ற.ரற.ற. கஶக, றத. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடத. 

யவசரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றதற டதறவத்..டி.தே. றஶஜவகரவௌடர, வசவற வை.ஜற. தஜறகர, ஜணரவௐ வ.வ.வ. தவணரவ, 

றதற வ. இரகறதவவ, றத. வௐ.ஜற. னக்ஷற, வசவற வ.வ.. குதொறணற,  றதற வ.வை..வ. சறவர, 

றதற தே.வ.ஜற.தே. தறரறவேகறகர, றதற வ..வ. றவர, றதற ஈ.வை. டதறவத். இவேகறகர, றதற ரற.ரற. 

குரரவெக, றதற வை.ஆவ.தே. சரவணற, வசவற சற.ஆவ. கதரவ்ண, றத. வ..ரற.டி. றவனகவவவண, றத. வை.ஜற. 

வொசுன, வசவற டி.ஆவ.டி. வயவோடிஶக, வசவற வ.வ.சற.ஶக. ரசறவேக, வசவற வ.தே. றஶரற சஜலணற, றதற ஶக.தே. 

தவ்ர 

குள அநறவெஷகரபவகவ –  வசவற ஜற.வை. யறதற தைவசர, றதற ஈ.ற.ரற.ஆவ. றரறசறவேக, றதற வ. தைவதகுர, வசவற 

ஶஜ..ரற. சவறகர. 

சறஶவட சூசறஷக  உவ்றஶரகவ்வ -  ஜணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, வசவற வ..டி. ஶணரரற 

சூசறஷக உவ்றஶரகவ்வகவ - ஜணரவௐ ஶஜ. வபரவோ, றதற வ.தற.ற.வ.ரற. வதவணரவது,         றத. .வ.சற.வ. அறகரரற 

எதவௐதறவு ஶவதரவஷரபவ –    

 

றற  வதவ  வேகவகவ றஷவெகபவ 

 

தறவௐதரபவ (றற )  - றத. ஶக.ஜற.வ. ஜசரவ 

றற, கவெகுகவ அதனகவ - றதற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றதற .சற.தே. சூரறவௐவதத 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. டி.வ.டதறவத். சஶசக, றத. தே.வை.குரசறவேய (தறறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. ஶக.ஆவ.ஶயவ், றதற வ.தே. கஶக, றதற வை..ரற.டி. ஶயரஆவைசற, வசவற 

வ.டதறவத்.ரற.ஆவ.  சறவர, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);  றத. டதறவத்.தே.ஶஜ. தைவதகுர தவ்ற, வசவற 

வை.ஆவ.  வசரவமர, றதற ஶஜ..டி. ஜசறவேக, றதற ஆவ..வ.டி. அவறவ (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ); 

றத. வ.ஆவ.தற. ஶசணரவ்ண (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

வேகவ, ஶசஷகவ அதனகவ - றத. ஆவ.வ.அஶசரகரணவ (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றத. டதறவத்.டதறவத். 

ஜறனவெக (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றதற வ...தே. றமரரவெக, றதற சற.வ. சுதசறவேக (உறவௐ தறரண 

உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற ஆவ.தே.வை. குஶசண, றத. வை.த்.தே. குர (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ);  றதற 

.சற.ஶக. சறவேய, றத. .த். தறஶவைசவற (உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 

உவபகவெ கவெகரவவு அதனகவ - றத. டதறவத்.வ.தற.  சறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ - றதரகவ); றத. தற.. குரரச, 

(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. வ.வ. ஶவவன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);  

உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ - றதற ஆவ.வ. அசலவ (கவெகரபவ - உவு வேகவ)  

சறஶவட  கபவொசற உவ்றஶரகவ்வ  - றத. ஶக.டி. கதறன 

வகுவ உவ்றஶரகவ்வ - றத. ஆவ..சற. தரகு 

சறஶவட சறநரவௐதவ -  வசவற  த்.வ.வ. றஶஜஶசவெக 

சறஶவட கபவொசறவௐ வதரதவௐதரபவ  - றத. ரற. வ. வஶசண  

சறஶவட வகரவணவு உவ்றஶரகவ்வ - றத. த்.தே.ஆவ. குவண  



(liii) 

இஷவௐதைவௐ  வதரநறறனரபவ  றஷவெகபவ 

இஷவௐதைவௐ வதரநறறனரபவ  - றத. வ.ஜற.வ. வதஶர  

தறற  இஷவௐதைவௐ வதரநறறனரபவ  - றத. டி.வ.டி. அறகரரற 

சறஶவட  தற தரறஶசரகவ (சறறவ) - திரு. பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். பெரமுன 

தற தரறஶசரகவ (றவசரவ)  -  றத. டதறவத்.ஜற.டதறவத்.வ.தே.தே.தற. வீவெஶகரவ 

தரறஶசரகவ (றவசரவ)  –  றத. வ.வ. வறடிகன 

தரறஶசரகவ (சறறவ)  - றத. தே.ரற. கஶக  

உறவௐ தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ  - றத. வ.வ. வஶசண 

சறஶவட வரறவதவோத   உவ்றஶரகவ்வ (றவசரவ)  -  

சறஶவட கபவொசறவௐ வதரதவௐதரபவ  (வரறவதவோதவ ) - றத. ஶக.வ..தற. வதன 

வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (றவசரவ) –  றத. டதறவத்.ஆவ.வை.  வவ, றத. தே..வ. னதவ் குர, றத. தே.ஆவ. 

கதரறனக, றத. தே.டதறவத்..த்.ஶக. ரவ்ண 

வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (சறறவ)  - றத. ஶஜ.டி.ஶக.ஶக.ஜசூரற, றத. சல.வ. தரனசூரற 

 

உவு வேகவ, வீடு  தரரறவௐதைவ் றஷவெகபவ 

தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐதைவை ஶசஷகவ)  - றத. வ.சற.தற. வதஶர,  றத. வ.ஶஜ. குனதுவேக  

தறற உவு, தரண தொகரஷரபவ -  றத. .ஶக..வ.அசறவேய 

றஷநஶவதவை சஷவகரவ  - றத. சற.ஆவ. சறவர 

றஷநஶவத  வீடு தரரறவௐதரபவ -  ஜணரவௐ .. யமவ 

உற றஷநஶவதவை  சஷவகரவ  -  றத. வ.தொணசறவேக 

உற வீடு தரரறவௐதரபவ –  றத. வ.டி.ஜற.வ. வசவணறவ்ண 

உவுவைசரஷன தொகரஷரபவகவ - றத. ஶக.வ.வை. பறவ வரவோநறஶகர, றத. டதறவத்.வ.ஆவ. ஜறஶணவறசறவேய, றத. த்.ஜற.வ. 

குவண, றத. வை.த். வதஶர, றத. டதறவத். .ஶஜ. றவெகறசறவேக, றத. ஆவ.வ.ரவௐதரவ்ண, றத. தற.ஜற.ற.தவ்ற 

சறஶவட  தவஶரவோட ஶவதரவஷரபவ  -  றத. ஆவ.வ. றஜரணவ  

வீடு தரரறவௐதை ஶவதரவஷரபவகவ - றத. தே.தே.வ.வ.தைவதகுர, றத. வ.டி.வதஶர, றத. வ.டி.ஈ.வ.வ.கதரவ்ண, 

றத. ஶக.வ. தவரவெக, றத. வ.டி. வ்ணசறநற 

உவு, தரண ஶவதரவஷரபவகவ –  றத. ஶக.தே.அசறவேக, றத. .தே. துவேக, றத. வ.ஜற. ஜவண, றத. ஶக.வ.சற. 

வதஶர, றத. ஶக.டதறவத். சூரறதவௌடர, றத. டதறவத்.வ.வ. வதஶர, றத. டதறவத்.டதறவத்.ஆவ. ஜறனக, றத. ஶஜ.. 

வ.வ. வதஶர, றத. வை.ஆவ. தவ்சவற, றத. ஶக... ஜவ, றத. ஶக..ஶஜ.. றனகவ்ண, றத. வ.தே. வதஶர 

சறஶவட சஷனஷந வேகவ ஶவதரவஷரபவ -  றத. டதறவத்.வ.டதறவத்.வ. சறவர 

சறஶவட  தறரறவுவை சஷவகரவ -   றத. த்.ஆவ.ஆவ.வதவணரவது 

தறரறவுவை சஷவகரவகவ   -  றத. வ.ஈ. ஜறணரச, றத. டி.ஜற. சறவேக, றத. ஆவ.டி.வ. தவோஶரணறவ 

தொவணறஷனவை சஷவகரவகவ - றத. டி.வ.ஜற. வனரவ, றத. வை.. தவ்குர, றத. ஆவ.ஜற.ஶக. கவணஆவைசற, றத. டதறவத்.டி. 

ஶஜ.டி. றவெகறசறவேக, றத. ஶக.டி.த். குவ்ண, றத. தற. வதரடு, றத. டி.வ.ஶசரவீ, றத. .ஆவ.ஜற. குவண 

 

சவோடரவெக ஶசஷகவ றஷவெகபவ 
 

தறவௐதரபவ (சவோடரவெக ஶசஷகவ)  - றத. ஶஜ.ஆவ. கஜவீ ஆவைசறஶக  

சஷத ஆ அதனகவ - றத. வை.ஈ. ஜணகரவ சறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ -றதரகவ); றதற சற.. றசரரவெக, அணறவ 

ஶயரசவ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டதறவத்..ஶக.சற. உடவதரன, றதற வை.வ.சற.வ.ஶக. ஶயவ் (தறறவௐ 

தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. வை.ஆவ.சற. சறவர (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);   றதற டி.ற.ஏ. வீஶகரவ, ஜணரவௐ 

ஶஜ. சலவடீவ, ஜணரவௐ வ..வ. யலவோ (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ)  

சவோடதோன அதனகவ - வசவற ஜற. வோசரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றத. வ.தற. குதகவண (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); ஜணரவௐ வ.வ.வ. வௐதௐவெ, றதற சற.வ. தைனவ்சறவேயன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற 

தற.ஶஜ. அஶதசறவேய (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ) 

குள அதனகவ - றத. வ.வ.ஶக. ஷவ்றவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ-றதரகவ); றதற வ.வ. றவெகறவ்ண, (தறரண 

உவ்றஶரகவ்வ); றத. ..வ.தே. வதஶர, ஜணரவௐ .வ. றனரதொலவ,  (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ)  

ஆஶனரசஷணவெ குள அதனகவ - றதற டதறவத்... வறணற நவெக, (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றத. ஶக.ஜற. 

சவ்குர (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வசவற ஶக.ரற.சற.ஶக. தேரறவ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. ரற.ஶக. ஜவண, 

றதற ரற.வ.ஆவ.தே.ஶக. வவணவெஶகரவ, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ), றதற ஆவ.தே.ஷ.ரற. தறரண, 

வசவற டி.வ.டி. அகவெஶகரவ (தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வகவ) 



(liv) 

அசரவேகவெ கவெகுகவ வதவ வதரதவௐதை தொவசறகவ குள அதனகவ  - றத. வ.வ. தேரறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ -

றதரகவ); றதற ஶக...ஶசணரவ்ண (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வசவற வ.ஆவ.வ.வை.ஜற. சறரக, றத. 

ஈ.டி.ஶஜ. றவெகறசறவேக  (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டி.ஆவ.வ. வதவணரவது, றதற த்.வ.தவௌடி 

(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ);  றத. டதறவத். ஜற. சுணறவ சரவ, றதற .தே.ஶக.ஶக.தே. றனகவ்ண (தரரளுவந 

உவ்றஶரகவ்வகவ) 

வதரதுதவெ குள அதனகவ -  றதற வ. ஆவ. ஜவண (உறவௐ தறவௐதரபவ –  றவரகவ); றதற  ஈ.டி.வ.வ. 

வதவணரவது (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. டி.டி.த்.ஶக. தொணசறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றதற 

வ.ஶக.வ.டி. அவறவ, றதற ஜற.வ.டி. றனகவ்ண (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டி.டி. ஶதரவ அவணற 

(சறஶவட தரரளுவந உவ்றஶரகவ்வ); றதற. டி.சற.வ. தௐதசறவேக, றத. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகசறநற (தரரளுவந 

உவ்றஶரகவ்வகவ)     

தனகவ - றத. சற.குதவௐதை 

தறற  தனகவ  -  றத. தே.வை.வ.தறஶசறநற 

உற தனகவகவ  -  வசவற ஶக. .டி.ஆவ. ஶசதரதகர, ஜணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ 

கணறவட  உற தனகவ வ I  -  றதற வை.வ.வ்ரவெக 

கணறவட  உற தனகவகவ  -  றத. சுணறவ யவஶதக, றத. டதறவத்.. குவ்ண, றத. ஜற. வ்ரவெக 

தறரண ஆரவவைசற உவ்றஶரகவ்வ  -  றத. ஜற.குரரவெக 

ஆரவவைசற உவ்றஶரகவ்வ  –  ஜணரவௐ வ. அஜறலவ, றதற டி.வ.வ.வ. றசரரவெக 

உற ஆரவவைசற உவ்றஶரகவ்வ - றதற வை.தே..வ. அஶதஶகரவ 

தரரளுவந தற உஷவதவவௐதரபவ - றத. டதறவத்.வ.த். தவௌடர 

தரரளுவந தறறவௐ  தற உஷவதவவௐதரபவகவ - ஜணரவௐ வ. இமவோ. வ. வமழவெ, ஜணரவௐ .வ. அவௐதுவ  ஜவௐதரவ 

சறஶவட தரரளுவந உஷவதவவௐதரபவகவ: றத. ஶக.வ. கறநறவஶரதவ, ஜணரவௐ வ.வ. வமறவ தரவவ, றதற 

.டி.வ. வ்ணசலத, றத. ஶஜ..வ.தே. வதஶர, றத. ஶக.டி.ஆவ. தவ்சறநற, றத. . சதரணவவ, றத. சற.ஶஜ. 

கதரவ்ண 

தரரளுவந உஷவதவவௐதரபவகவ - ஜணரவௐ .ஜற. வரயவோ தறவெரற, ஜணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றத. ஜற.வௐ.தற. 

சுஶவவ, றதற வ.தற.சற.ஶஜ. றசவேக, றத. டி.டி.ற.வ. வஶக, றதற வை.ற.வ. யலவவணற,  றத. ஜற.ற.வ. 

றஶஜசறவேக, றத. டதறவத்.வ. ரஜதக்ஷ, றத. தே.வ.தே.வ. குரசறநற, றத. தே. சரவகுரவ,  றத.வ. ஶவகுரவ, 

றதற ஆவ. சவற வதஶர, றத. வ. அஜறவ்குரவ, றத. வ. ஶரவ,  றத. ஜற. வஜவைசவறர,  ஜணரவௐ வ.வை.வ. 

ரறவ,  றத. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகரவெக 

 

கவ தொஷநஷ வதவ தொகரஷவ்துவ் றஷவெகபவ 
 

 

தறவௐதரபவ (கவ தொஷநஷ வதவ தொகரஷவ்துவ) -  றத. வை.வ.சற.  வதஶர 

தொஷநஷவௐ வதரநறறனரபவ – றத. வ.தற.த். கதொ 

தொஷநஷவௐ தகுவௐதரவரபவ - றத. வ.ஈ.ஜற.வ. சவீ 

வரடவதரடவ  தரதுகரவௐதை வதரநறறனரபவ -  றத. ஜற.வ. னவெயவ  

இஷவ்ப ஷனஷவௐதை கவோடுவௐதரவோடரபவ –  றத. வ.ஜற.வ.வ. கதரறனவெக 

தொஷநஷ டிஷவௐதரபவ  - றதற  ஶக.வ.டி. அசறவேய 

தொஷநஷவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றத. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண 

கறணற  வசவநறவோட  ஷரபவகவ  - றத. டி.  தவௌடி,  றத. சற.ஶஜ. றவஶனரஆவைசற 

தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ –  றதற வ.வ. றரணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (சறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றத. த்.வ. கலகணஶக 

இஷவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) - ஜணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ 

உற கறணற றகவௗவைசறவ்றவோட குவௐதரபவ - றதற தே.வ..ஜற. குஶ 

உற கததேட எதவேகறஷவௐதரபவ -  றதற தே.வ.வை. றஶசர 

சறஶவட கறணற இவெகுவகவ –  றதற தற. வஜகவர, றத. ஶஜ.வ. வகரனவதஶக,   றதற ஶக.ஜற.வ. வசவவற 

கறணற இவெகுவகவ - றத. த்.டதறவத்.தே. வவௐதறரற, றதற வ.வ. வயவோடிஶக, றத. டதறவத்.வை.த்.டி. தறதுவேக,         

றத. .ஜற.ஆவ.ஶக. அஶதவ்ண, றத. வ.டி.டி.தே. தறஶசறநற, றத. ஶக.தே.தே.வ. ஶரவண, றத. ஶக.டி.ஜற.வ. கறரறரவ, 

றதற டதறவத்.டி.. ஜதவெசற, ஜணரவௐ வ.ஜற.ஆசறவெ அத, ஜணரவௐ .ஆவ.வ. ரறகரவ அத,  ஜணரவௐ .வ.வதபசுவ அலவ 

கறணறவ் வரறவதவோதறனரபவகவ –  றத. ஜற.வ.டி. வதஶர, றத. வை.வ.சவ்ஜறவ்  

வரறவதவோத உறரபவகவ - றத. டதறவத்.வ. சுவேக, றத. ற.ஆவ.வ.ஶஜ. ஶசரவ்ண 
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

(Returned at the General Election, 08th April, 2010) 

 

 

A 
 

Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara) 

Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara) 

Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara) 

Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala) 

Abeywardena, A. Lakshman Yapa (Matara) 

Abeywardene, Mahinda Yapa (Matara) 

Adaikkalanathan, A. (Vanni) 

Ajith Kumara, Galbokka Hewage (Galle) 

Alagiyawanna, A.A. Lasantha (Gampaha) 

Alahapperuma, Dullas (National List) 

Alantin, Selvesthiri (Jaffna) 

Allas, Tiran (National List) 

Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara) 

Aluvihare, Wasantha (Matale) 

Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha) 

Amaraweera, Mahinda (Hambantota) 

Amunugama, D.S.B. (Mahanuwara) 

Amunugama, Sarath (Mahanuwara) 

Annamalai, Nadesu Sivasakthi (Vanni) 

Ariyanethran, Pakkiaselvam (Batticaloa) 

Athaullah, A.L.M. (Digamadulla) 

Attanayake, Tissa (National List) 

Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura) 

Azwer, A.H.M. (National List) 

   

B 
Badhiutheen, Abdul Rizad (Vanni) 

Balasuriya, Arachchilage Jagath (Kegalle) 

Bandara, Jayasinghe Mudiyanselage Janaka Priyantha (National List) 

Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayake Mudiyanselage Chandrani (Anuradhapura) 

Bandara,   Palitha Range (Puttalam) 

Bandara, K.W. Shantha (Kurunegala) 

Bandaranaike, Chakrawarthi Pandukabhaya Dias (Gampaha) 

Bandaranayake, Indika (Kurunegala) 

Basheer, Segu Dawood (Batticaloa) 

Basnayake, Tharanath (Kurunegala) 

Berugoda, Arachchige Vijitha (Monaragala) 

Buddadasa, Anthinna Marakkalage Leel Chamika (Badulla) 

 

 

C 
 

Cooray, Reginold (Kalutara) 

  

 D 
 

Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara) 

Dayaratna,  Petikirige (Digamadulla) 

De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle) 

De Silva, G.M.Harsha (National List) 

De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla) 

De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura) 

De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)  
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Devananda, Douglas (Jaffna) 

Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya) 

Dissanayake, Anura Kumara (National List) 

Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya) 

Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale) 

Dissanayake, S.B. (Mahanuwara) 

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura) 

Dissanayake, Lalith (Kegalle) 

Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura) 

Dissanayake, Salinda (Kurunegala) 

   

E 
 

Ekanayake, M. Nandimithra (Matale) 

Ekanayake, T.B.(Kurunegala) 

Ekanayake, Wilfred Bandara (Anuradhapura) 

   

               F 
 

Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla) 

Farook, Hunais (Vanni) 

Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010] 

Fernando, Arundika (Puttalam) 

Fernando, Harin (Badulla) 

Fernando, Johnston (Kurunegala) 

Fernando, Milroy (Puttalam) 

Fernandopulle,  Mrs. A. Sudharshini (Gampaha) 

Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)  

 of the Constitution) 

Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012] 

Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo) 

  
   

G 
 

Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara) 

Gamage, Mrs. Anoma (National List) 

Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle) 

Gamalath, Siripala (Polonnaruwa) 

Gankanda, Dunesh (Ratnapura) 

Grero, Mohan Lal (Colombo) 

Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha) 

Gunasekara, DEW (National List) 

Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa) 

Gunasekara, Hemal (Matara) 

Gunawardane, Bandula (Colombo) 

Gunawardena, Dinesh (Colombo) 

Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List) 

Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha) 

Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee) 

Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle) 

   

 

H 
 

Hakeem, A. Ibathul Rauf (Mahanuwara) 

Handunnetti,  Sunil (Colombo) 

Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 

Harrison, Palisge (Anuradhapura) 

Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List) 

Herath, Vijitha (Gampaha) 
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Herath, Jayarathna (Kurunegala) 

Herath, Kanaka (Kegalle) 

Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa) 

I 
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota) 

 

J  

 

Jagoda, Achala (National List) 

Jayaratne, D.M. (National List) 

Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 

Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura) 

Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) 

Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala) 

Jayasuriya, Karu (Gampaha) 

Jayasuriya, Sanath (Matara) 

Jayawardana, Jayalath (Gampaha) 

Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya) 

  

 K 

 
Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle) 

Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura) 

Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala) 

Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo) 

Karunatileka, Gayantha (Galle) 

Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011] 

Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara) 

Kotalawala, Nirmala (Kalutara) 

Kumaranatunga,  Jeewan (Colombo) 

   

L 
 

Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla) 

Lokuge, Gamini (Colombo) 

  

M 

  

Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala) 

Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna) 

Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 02nd December 2010] 

Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List) 

Mithrapala, H.R. (Kegalle) 

Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List) 

Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List) 

Murugesu, Chandrakumar (Jaffna) 

Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara) 

Muthuhettigamage, Nishantha (Galle) 

Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura) 
 

 

N 
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle) 

Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura) 

Nawinne,  R.M.S.B. (Kurunegala) 

Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution) 

Noharadalingam, S. (Vanni) 
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P 

 
Padmasiri, Y.G. (Kegalle) 

Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara) 

Pathirana, Ramesh (Galle) 

Peiris, G.L. (National List) 

Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale) 

Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 

Perera, Biyanwilage Antony Victor  (Puttalam) 

Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla) 

Perera, Felix (Gampaha) 

Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam) 

Perera, Joseph Michael (National List) 

Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala) 

Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam) 

Piyasena, P.H.P. (Digamadulla) 

Prabha, Ganesan (Colombo) 

Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna) 

Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle) 

Premadasa, Sajith (Hambantota) 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 

Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee) 

Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla) 

Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala) 

   

 

R 

Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya) 

Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya) 

Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha) 

Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 

Rajapaksa, Namal (Hambantota) 

Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota) 

Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 

Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura) 

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 

Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 

Ranathunga, Ms. Kamala (National List) 

Ranatunga, Arjuna (Kalutara) 

Ranatunga, Ruwan (Gampaha) 

Ranawaka, Patali Champika (Colombo) 

Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha) 

Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 

Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara) 

Rohana, Sanee (Ratnapura) 

  

S 
 

Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna) 

Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo) 

Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha) 

Senaratne, Rajitha (Kalutara) 
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Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 

Senathirasa,   Mavai Somasundaram (Jaffna) 

Seneviratne, Athauda (Kegalle) 

Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla) 

Senewiratne, John (Ratnapura) 

Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo) 

Silva, Mervyn (Gampaha) 

Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa) 

Sivalingam,  Muthu (National List) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 

Sooriyapperuma, J.R.P. (National List) 

Sritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List) 

Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo) 

Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa) 

Swaminathan, D.M. (National List) 

Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha) 

  

T 
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 

Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 

Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam) 

Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya) 

Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee) 

  
   

V 
Vinayagamoorthy, Appathurai (Jaffna) 

Vitarana, Upali Tissa (National List) 

  

W 
  

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 

Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura) 

Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 

Weerakkody, Chandima (Galle) 

Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle) 

Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla) 

Weerawansa, Wimal (Colombo) 

Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara) 

Welgama, Kumara (Kalutara) 

Wickramanayaka, Ratnasiri (National List) 

Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 

Wickramaratne, Eran (National List) 

Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala) 

Wickremasinghe, Ranil (Colombo) 

Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 

Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha) 

Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 

Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala) 

Wijesinha, Rajiva (National List) 

Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla) 

  

 

Y 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 

Yogarajan, R. (National List) 

Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne 

Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka 

Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna 

Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal 

Siripala de Silva 

Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake 

Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie 

Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena 

Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne 

Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 

Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 

Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman 

Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando 

Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga 

Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 

Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda 

Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha 

Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake 

Minister of Justice – The Hon. Rauf Hakeem 

Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne 

Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge 

Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane 

Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe 

Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne 

Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla 

Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne 

Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage 

Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon 

Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera 

Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake 

Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray 

Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana 

Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara 

Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena 

Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera 
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella 

Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen 

Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama 

Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma 

Minister of Technology, Research and Atomic Energy - The Hon. Patali Champika Ranawaka 

Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando 

Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa 

Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa 
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Minister of Sugar Industry Development – The Hon. Lakshman Senewiratne 

Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera 

Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara 

Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake 

Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera 

Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon 

Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva 

Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage 

Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake 

Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera 

Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya 

Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna 

Minister of National Heritage – The Hon. Jagath Balasuriya 

Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara 

Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena 

Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood 
Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath 

Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake 
Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           

assigned  specifically to any Minister.] 

 
PROJECT MINISTERS 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana 

Minister of Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala 

 
DEPUTY MINISTERS 

Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake 

Deputy Minister of Environment -The Hon. A.R.M. Abdul Cader 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam 

Deputy Minister of Agrarian Services and Wildlife - The Hon. S.M. Chandrasena 
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. Susantha Punchinilame 

Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara 

Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena 

Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike 
Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha  Alagiyawanna 

Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake 
Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala 

Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. Premalal Jayasekara 
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 

Deputy Minister of Technology and Research – The Hon. Faiszer Musthapha 

Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake 
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa 

Deputy Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah 
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake 

Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath 
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake 

Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi 

Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera 
Deputy Minister of State Resources and Enterprise Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne 

Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake 
Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena 

Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera 

Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake 
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CHAIRMAN’S PANEL 
 

The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)       

Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara,  The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera, 

The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani  Wijewickrama. 

  
COMMITTEES OF PARLIAMENT 

Committee of Selection 
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. A.L.M. Athaullah,         

The Hon. DEW Gunasekara,   The Hon. Risad  Badhiutheen,  The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. Basil Rohana  

Rajapaksa, The Hon. John Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake,  The Hon. Anura 

Dissanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye 

Rathana Thero. 
 

House Committee  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman),  The Hon. Piyankara Jayaratne,   The Hon. Tissa Karalliyadda,  The  Hon.  

Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara, The 

Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.  
 

Committee on Standing Orders  
 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 

Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, 

The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.  
 

Committee on Parliamentary Business 

The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,          

The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,         

The Hon. Douglas Devananda,  The Hon. A.D. Susil Premajayantha,  The Hon. Rauf Hakeem,  The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal 

Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera, 

The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The 

Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam  Sampanthan, The Hon. Suresh 

K. Premachandran, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero. 
 

Committee on Public Accounts 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The 

Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera, 

The Hon. Patali Champika Ranawaka,   The Hon. Johnston Fernando,  The Hon. Lakshman Senewiratne,  The Hon. 

Ranjith Siyambalapitiya,  The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,  The Hon. Muthu Sivalingam, 

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,    The Hon. Mavai S. Senathirajah,    The Hon. R. Yogarajan,    The Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam,  The Hon. Tiran Alles,  The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. 

Buddhika Pathirana,  The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. 

Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook. 

 

Committee on Public Enterprises 
 

The  Hon. DEW Gunasekara (Chairman),     The  Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,    The  Hon. A.D.  Susil 

Premajayantha,      The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,       The Hon. Chandrasiri Gajadeera,   The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena,  The Hon. 

(Dr.) Mervyn Silva,        The  Hon. Lasantha Alagiyawanna,            The  Hon. Sarana Gunawardena,        The Hon. 

Weerakumara Dissanayake, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, 

The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna 

Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) 

Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa,     The Hon. Eran 

Wickramaratne,  The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The 

Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 



Committee on Privileges  
 

The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,      

The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. 

Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John 

Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage,  The Hon. Palitha Range Bandara,   The Hon. 

Dayasiri Jayasekara, The Hon. E. Saravanapavan.  

 
Committee on Public Petitions   

 

The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha 

Punchinilame,      The Hon. T.B. Ekanayake,     The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa,         The Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Achala Jagodage,   The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim,   The Hon. Pon. 

Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The 

Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero,  The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.  

 
Committee on High Posts 

 

The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka (Chairman), The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The 

Hon. Maithripala Sirisena,    The Hon. W.D.J. Senewiratne,   The Hon. Dinesh Gunawardena,    The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. 

Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa,  The Hon. M. Joseph Michael Perera,   The Hon. John 

Amaratunga,  The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The 

Hon. Suresh K. Premachandran.  

 

 

 

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES 

 
 

Standing Committee ―A‖ 
 

The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Gamini Lokuge, 

The Hon. (Prof.)  Tissa Vitarana,      The Hon. Johnston Fernando,       The Hon. Jagath Balasuriya,   The Hon. Earl 

Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood,   The Hon. Weerakumara Dissanayake,     The Hon. (Dr.)   Jayalath 

Jayawardana,  The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 

Mavai S.Senathirajah, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. A.D. Champika  Premadasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero,  The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The 

Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana,  The Hon. Y.G. Padmasiri,  The Hon. Shantha Bandara,  

The Hon. A.M. Chamika Buddadasa, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,  The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga,  

The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara,  The Hon. R. Duminda Silva.  

 
Standing Committee ―B‖     

 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka 

Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,       

The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer,  The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran 

Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, 

The Hon. Palany Thigambaram,    The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara,   The Hon. J. Sri Ranga,    The Hon. V.S. 

Radhakrishnan,   The Hon. Ranjan Ramanayake,    The Hon. Vidura Wickramanayaka,     The Hon. (Mrs.)  Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, 

The Hon. Hunais Farook.  
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SELECT  COMMITTEES   
 

Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents  

The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge,  The  Hon. C.B. 

Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 

Rohana Dissanayake,    The Hon. Nirmala Kotalawala,      The Hon. W.B. Ekanayake,    The Hon. (Dr.) Jayalath 

Jayawardana, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,    The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha 

Karunatileka,    The Hon. Palitha Range Bandara,      The Hon. Dilip Wedaarachchi,        The Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.) 

(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan. 
 

Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary           
Service 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga, 

The Hon. Ajith P. Perera, The  Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka  Bandara, The Hon. Udith 

Lokubandara. 
 

Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament 

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.   

(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha        

Athukorale,    The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage,   The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,   The Hon. (Ms.) 

Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. 

(Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle. 
 

Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security 

of Parliament 

The Hon. DEW  Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf  

Hakeem, The Hon. Karu  Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan. 
 

 

CONSULTATIVE COMMITTEES 
 

Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs 
 

The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

Dinesh  Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.  

Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha 

Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. 

(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala 

Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika 

Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,        

The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook. 
 

Consultative Committee on Public Management and Reforms  

The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,      

The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW  

Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini                     

Jayawickrama Perera,      The Hon. Mangala Samaraweera,    The Hon. Lakshman Kiriella,   The Hon. Karu  

Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara,   The Hon. Kabir Hashim,  The Hon. Wijaya 

Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. 

V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna 

Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan. 
 

Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management  

The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

Salinda Dissanayake, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B. 

Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, 

The Hon. Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Lakshman Senewiratne,       

The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera, 

The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.       

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.  



(lxviii) 

Consultative Committee on Disaster Management 
 

The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,        

The Hon.  Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala       

Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha 

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram, 

The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 

The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran. 
 

Consultative Committee on Health 
 

The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,         

The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,          

The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) 

Jayalath   Jayawardana,  The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu 

Dawood,  The Hon. Pon. Selvarasa,  The Hon. Abdul Haleem,  The Hon. S. Vino,  The Hon. (Mrs.) Thalatha 

Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana,     

The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. A.M. 

Chamika Buddhadasa, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana. 
 

Consultative Committee on Petroleum Industries 
 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Patali Champika Ranawaka,   

The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.  

Vijitha Herath, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dilum 

Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Sanee Rohana                 

Kodithuvakku, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Ajith P. Perera,      

The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon.    

Nimal Wijesinghe, The Hon. Shehan Semasinghe. 
 

Consultative Committee on Water Supply and Drainage 
 

The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,    

The Hon. Felix Perera,     The Hon. Mahinda Amaraweera,      The Hon. S.M. Chandrasena,    The Hon. W.B. 

Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, 

The Hon.  Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. 

Palitha Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera, 

The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 

Bandara, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran,    The Hon. Ruwan Wijewardene,    The Hon. (Mrs.) Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva. 

 

Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development 
 

The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,        

The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Premalal 

Jayasekara, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Vijitha Herath,    

The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan,         

The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa,    The Hon. Chandima 

Weerakkody, The Hon. Victor Antony,  The Hon. V.K. Indika,   The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. 

Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan 

Ranatunga, The Hon. Thilanga Sumathipala. 
 

Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils 
  

The Hon. A.L.M. Athaulla (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar,      

The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Janaka Bandara  

Tennakoon, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni   

de Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Anura Dissanayaka,   

The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara,  The Hon. Rajavarothiam Sampanthan,     The Hon. Suresh K. 

Premachandran, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 

The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The 

Hon. Tharanath  Basnayaka, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Shehan Semasinghe. 
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Consultative Committee on Rehabilitation and Prison Reforms 
  

The Hon. Chandrasiri Gajadeera (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. (Prof.) G.L. 

Peiris, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Lakshman               

Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Wijaya                  

Dahanayake, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran Alles, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, 

The Hon. Palitha  Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman 

Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. S.C.          

Mutukumarana, The Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. M.A.          

Sumanthiran, The Hon.  Shehan Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath. 

 
Consultative Committee on Industry and Commerce 
  

The Hon. Risad Badhiutheen (Chairman), The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena 

Gamage, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P.        

Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D. 

Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ashok 

Abeysinghe, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. J. 

Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Thilanga Sumathipala,     The Hon. (Mrs.) Rosy      

Senanayake. 

 
Consultative Committee on Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities  
 

The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Mahinda Yapa                   

Abeywardene, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,  The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Kumara Welgama,     

The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Faiszer           

Musthapha, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) 

Jayalath Jayawardana, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Sunil Handunnetti, 

The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara,     

The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Power and Energy 
 

The Hon. Patali Champika Ranawaka (Chairman), The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyankara Jayaratne, 

The Hon. P. Dayaratna, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Prof.) 

Tissa Vitarana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Indika          

Bandaranayake, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, 

The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu  

Dawood, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. A.D. Champika 

Premadasa, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga, 

The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene. 

 
Consultative Committee on Economic Development 
 

The Hon. Basil Rohana Rajapaksa (Chairman), The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Muthu           

Sivalingam, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. S.B. Dissanayake, 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,     The Hon. Susantha Punchinilame,     The Hon. A.P. Jagath 

Pushpakumara,  The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Karu Jayasuriya, 

The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Arjuna 

Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka,   The Hon. Akila Viraj   

Kariyawasam, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena,  The Hon. T. Ranjith De 

Zoysa, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan. 
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Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development 
 

The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The 

Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de 

Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The 

Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Chandima            

Weerakkody, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. 

Harin Fernando, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thilanga Sumathipala, The 

Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Vasantha Senanayake. 

 

Consultative Committee on External Affairs  
 

The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Neomal Perera, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie,      The Hon. Arumugan Thondaman,      The Hon. Douglas Devananda,    The Hon. Mahinda 

Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Rauf  Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi 

Karunanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,   The Hon. Arjuna Ranatunga,     The Hon. Rajavarothiam 

Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, 

The Hon. Sajin De Vass Gunawardena,    The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle,    The Hon. Namal 

Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake,  The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 

 

Consultative Committee on Public Administration and Home Affairs 
 

The Hon. W.D.J. Senewiratne (Chairman), The Hon. Vijaya Dahanayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The 

Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. 

Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. T.B. 

Ekanayake, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.           

Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. 

Yogarajan, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Mohan Priyadarshana 

De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe.   

 

Consultative Committee on Parliamentary Affairs 
 

The Hon.  (Mrs.) Sumedha  G. Jayasena (Chairman),       The Hon. Tissa Karalliyadda,       The Hon. Murugesu 

Chandrakumar, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. 

Nandimithra Ekanayake, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena,  The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Sarath 

Kumara Gunaratne, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.          

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. Tiran Alles, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Lakshman          

Wasantha Perera,  The Hon. Lohan Ratwatte,   The Hon. Eran Wickramaratne,  The Hon. Nimal Wijesinghe,  The 

Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Resettlement 

 

The Hon. Gunaratne Weerakoon (Chairman),     The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran,       The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Susantha Punchinilame, 

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara,  The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. S. Vino, The Hon. Ashok Abeysinghe, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Praba  Ganesan,    The Hon. Palitha Thewarapperuma,   The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha,  The Hon. S. 

Shritharan, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake. 

 
Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon.        

Gunaratne Weerakoon, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. 

Sajith Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.        

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem,   The Hon. Gayantha Karunatileka,    The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The 

Hon. Niroshan  Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe,   The Hon. Udith        

Lokubandara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe.  
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Consultative Committee on National Heritage 
 

The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura  Priyadharshana 

Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,           

The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini   Jayawickrama Perera, 

The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, 

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. 

Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais 

Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Environment 

 

The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Dullas Alahapperuma, 

The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Rohana Dissanayake, 

The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison,  The Hon. Navin  Dissanayake, The Hon. Mavai 

S. Senathirajah,    The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,    The Hon. Ashok Abeysinghe,  The Hon. Palitha 

Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The 

Hon. Ruwan Ranatunga,     The Hon. Roshan Ranasinghe,    The Hon. Udith  Lokubandara,     The Hon. Janaka 

Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.   

 
Consultative Committee on Child Development and Women’s Affairs 

 

The Hon. Tissa Karalliyadda (Chairman), The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Jayarathne Herath, The 

Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The 

Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Dr.) 

(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle,         The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,             The Hon. Nishantha 

Muthuhettigamage, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. 

(Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Justice 
 

The Hon. Rauff Hakeem (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J. 

Senewiratne, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 

H.R. Mithrapala, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. M.S. Thowfeek, The 

Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima 

Weerakkody, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Palitha Thewarapperuma,  The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. 

Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Nishantha              

Muthuhettigamage, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
Consultative Committee on Labour and Labour Relations  

 

The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. 

Athauda Seneviratne, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya               

Rambukwella, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, 

The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil 

Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. 

Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku,     The Hon. Harin 

Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 

 
Consultative Committee on Education 

 

The Hon. Bandula Gunawardane (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. S.B.           

Dissanayake, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. (Dr.) Sarath 

Amunugama, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Nirmala 

Kotalawala, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 

Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Akila Viraj 

Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Mohan Lal 

Grero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. J. Sri 

Ranga, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha. 
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Consultative Committee on Plantation Industries 
 

The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.           

Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha               

Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The 

Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana 

Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai,     The Hon. 

Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka. 
 

Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development 
 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,            
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal          
Perera,  The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Pre-
madasa, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 
Selvam Adaikkalanathan,      The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Ajith Kumara,       The Hon. Chandima 
Weerakkody,  The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Mohan  Priyadarshana De Silva, The 
Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Sriyani               
Wijewickrama, The Hon. Hunais Farook. 

 

Consultative Committee on Indigenous Medicine 
 

The Hon. Salinda Dissanayake (Chairman), The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. 

(Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Mahinda 

Amaraweera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) Jayalath                         

Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara              

Jayasinghe, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon.          

Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Dr.) Ramesh           

Pathirana, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. 

Ruwan Ranatunga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan. 
 

Consultative Committee on National Languages and Social Integration 
 

The Hon. Vasudeva  Nanayakkara (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, 

The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. 

Gamini  Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Abdul Haleem, The 

Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. 

Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.)              

Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran                     

Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook. 
 

Consultative Committee on Lands and Land Development 
  

The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A. 

Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura            

Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S. 

Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando, 

The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 

Hon. Vasantha Senanayake. 
 

Consultative Committee on Social Services 
 

The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B. 

Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 

The Hon. Jayarathne Herath,  The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti,     The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The 

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala 

Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake,   The Hon. Shehan Semasinghe, The 

Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
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Consultative Committee on Sports  
 

The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon.  Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, 

The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha            

Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith             

Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The 

Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga          

Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath 

 

Consultative Committee on Agriculture 
 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.               

Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara 

Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.                      

Gunawardana, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Achala              

Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. 

Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Shantha            

Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Thenuka Vidanagamage. 
 

Consultative Committee on Transport 
 

The Hon. Kumara Welgama (Chairman), The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon.           

Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lasantha          

Alagiyawanna, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. P. Harrison, The 

Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka,   The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The 

Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Nimal Wijesinghe, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Shehan Semasinghe.  

 

Consultative Committee on Youth Affairs and Skills Development 
 

The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Murugesu  Chandrakumar, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.B. 

Rathnayake, The Hon. Wimal  Weerawansa, The Hon. Dayasritha Thissera,  The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. 

Selvam Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino,     The Hon. T. 

Ranjith De Zoysa, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh 

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith 

Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. R. Dumindha 

Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake. 
 

Consultative Committee on Co-Operatives and Internal Trade  
 

The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Maithripala Sirisena, The 

Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The 

Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Lalith         

Dissanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha               

Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S.            

Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan. 

 

Consultative Committee on Technology and Research 
 

The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Lasantha           

Alagiyawanna, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Jagath 

Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. 

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. R. Yogarajan, The 

Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Y.G.             

Padmasiri, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. E. 

Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. Kanaka Herath, The 

Hon. Hunais Farook. 
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Consultative Committee on Finance and Planning 
  

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. 

Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Hemal Gun-

asekera, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. 

Eran Wickramaratne. 
 

Consultative Committee on Mass Media and Information 
 

The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. (Dr.) Rajitha           

Senaratne, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Wimal Weerawansa, The 

Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. 

Anura Dissanayaka, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Gayantha          

Karunatileka, The Hon. P. Ariyanethran,       The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. Manusha      

Nanayakkara, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando,      The Hon. A. M. Chamika 

Buddhadasa, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The 

Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 

Consultative Committee on Livestock and Rural Community development   
 

The Hon. Arumugan Thondaman (Chairman), The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. 

(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Felix Perera, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Siripala Gamalath, 

The Hon. Neomal Perera, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith            

Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. 

Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Palany                 

Thigambaram, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, 

The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. R. 

Dumindha Silva. 
 

Consultative Committee on Defence and Urban Development 
 

The Hon. D.M. Jayaratne, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

Maithripala Sirisena, The Hon. Arumugan Thondaman,    The Hon. Dinesh Gunawardena,  The Hon. Douglas 

Devananda, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Wimal Weerawansa, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. 

Lakshman Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. 

R. Yogarajan, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, 

The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. (Dr.) 

Sarath Weerasekara. 
 

Consultative Committee on Ports and Highways 
 

The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. A.L.M. 

Athaulla, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, 

The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. 

Rauf Hakeem, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Wasantha            

Aluwihare, The Hon. Victor Antony, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. J. Sri 

Ranga, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Kanaka Herath. 

 

Consultative Committee on Higher Education 
 

The Hon. S.B. Dissanayake (Chairman), The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dinesh Gunawardena, The 

Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. 

Reginold Cooray, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. 

Hisbullah, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura         

Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 

The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Eran  Wickramaratne, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma. 
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Consultative Committee on Private Transport Services 

The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Kumara 

Welgama, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Jayarathna Herath, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa, The Hon. Wijaya Dahanayaka, The Hon. M. Joseph Michael 

Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika             

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The 

Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Thilanga 

Sumathipala, The Hon. Shehan Semasinghe. 
 

 

Consultative Committee on Minor Export Crops Promotion 

The Hon. Reginold Cooray (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Achala 

Jagodage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Gayantha Karunatileka, 

The Hon. (Mrs) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa,     The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha               

Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa 

Kumara,  The Hon. Lakshman Wasantha Perera,          The Hon. Ranjan Ramanayake,      The Hon. Vidura 

Wickramanayaka, The Hon. Neranjan Wickramasinghe, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. 

Saravanapavan. 
   
 
Consultative Committee on Foreign Employment Promotion and Welfare 

 The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The 

Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Neomal Perera, The Hon. M. Joseph 

Michael Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The 

Hon. Rajavarothiam Sampanthan,    The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Palitha Range Bandara,     The Hon. 

Sivasakthy Ananthan, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lakshman Wasantha            

Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Namal         

Rajapaksa, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Nimal Wijesinghe, The 

Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Sujeewa Senasinghe. 

 
 
Consultative Committee on Coconut Development and Janatha Estate Development 

The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara (Chairman), The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. 

Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon.      

Rohitha Abeygunawardena, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Lalith 

Dissanayake, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Kabir Hashim, The 

Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. 

Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The 

Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby 

Yoheswaran, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Pon. Selvarasa. 
  
 
Consultative Committee on Culture and Arts 

The Hon. T.B. Ekanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Bandula                   

Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael         

Perera,   The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. S. Vino,   The Hon. Ajith Kumara,    The Hon. Dayasiri 

Jayasekara, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. 

Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran 

Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
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Consultative Committee on Agrarian Services and Wildlife 

The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Rohana Dissanayake,  The Hon. W.B. 

Ekanayake,     The Hon. C.A. Suriyaarachchi,    The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,     The Hon. Anura 

Dissanayake, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. (Mrs) 

Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. P. 

Ariyanethran, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, 

The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha 

Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, 

The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama. 
 

Consultative Committee on Public Relations and Public Affairs 

The Hon. (Dr.) Mervyn Silva (Chairman), The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The 

Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. 

Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dunesh Gankanda, The 

Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.           

Ruwan Wijayawardhana, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. 

Dumindha Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Hunais Farook, 

The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 

 
Consultative Committee on Telecommunication and Information Technology 

The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka, 

The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal 

Perera, The Hon. Karu Jayasuriya,  The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 

The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, 

The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh 

Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. 

Eran Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. 

Vasantha Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara. 
 
Consultative Committee on Productivity Promotion 

The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake, 

The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep 

Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. 

A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) 

Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith 

P. Perera, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte, 

The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 

Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. H.M.M. Harees. 

 

Consultative Committee on Civil Aviation 

The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. 

Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana            

Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara 

Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The 

Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The 

Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardhana, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The 

Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Kanaka Herath. 
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PARLIAMENT 
 

THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar 

 

 

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

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

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

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

 

 

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
 

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

 

 

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

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

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER -  Mr. W.W.N.S.C. Fernando 

PARLIAMENTARY OFFICERS - Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. A.T.S. Pushpakumara 

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

 
 

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mr. T.H.A. Lacille de Silva 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. Ranjan F. Pathinather 

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mr. C. Kalansooriya  (Assistant Director– Administration);  Mr. E.A.D. Daya Bandula,  Mr. M.J Perera (Principal 
Officers); Mr. W.P.L. Jayasinghe  (Deputy Principal Officer); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mr. P.K.D.S.W. Wijegunawardena, 

(Assistant Principal Officers); Mr. K.K.D. Gamini, Mrs. I.K. Gamage, Mr. R.A.R.L.Ranawake, Mr. R.C. Wijetilleke, Mrs. 
V.P.G.S.Vidanapathirana  (Parliamentary Officers); Mr. K.M.G.K. Jayawardana,      Mr. Robert Wickramarathna  (Assistant Parliamentary 

Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. K.W. Sunil (Assistant Director - Administration);      Mrs. R. Vitharana,     Mr. M.U.M.Vasik  (Principal 
Officers); Miss N.R.W. Abayawardena (Deputy Principal Officer); Mr. K.P. Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); 

Mrs. A.U.Amarasinghe (Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer); Mr. K.C. Fernando (Assistant Principal Officer); Mr. P.D.N. Fernando 

(Parliamentary Officer), Mr. A.S. Dharmawansa, Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officers) 

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

STENOGRAPHERS -  Mrs. R.R. Welikanna, Mr. R.P. Rasika Rajapaksha  

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi 

TRANSLATORS -  Mr. S.M.A.K. Karunaratne, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

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

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

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

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanne 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD  - Mrs.Yasmin Faiz,   Mr. S. Chandrasegaran,  Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C. 

Weerasinghe, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, 
Mrs. K.H. Neelamani , Mrs. K. Nanda Srimathie 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Miss S.C. Tennakoon, Mrs. K.P.S. Perera,    Mrs. K.A.S. 

Dilrukshika, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. P.D. Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. 

Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani Warnasuriya, Miss P.V.T.V. Gamage, Mr. S.M.R.B. Pataliya. 

HANSARD REPORTERS – Mrs. W.A.D.P. Wijekonda,  Miss H.G. Poojika, Mr. M.S.M. Linnas, Mrs. N. Ramakrishnan, Mr. H.G. Lakshitha,  Miss 

S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. 

H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, Mr. H.G. Manjula, Miss D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, 
Miss M.P.Niroshi  Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma 

COMMITTEE REPORTERS – Miss G.H. Hiruni. Punsara, Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe, Mrs. M. Pushpakumara, Mrs. J.A.T. Samanthika 

SENIOR INDEXING OFFICER - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori 

INDEXING OFFICERS -  Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

 

 

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

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

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration);   Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal 
Officer); Mr. D.S.W. Samarasekera, Mr. P.H. Kumarasinghe, (Deputy Principal Officers); Mr. K.R. Herath, Mrs. S.P. Gamage, Mrs. 

H.A.T.D. Hewaarachchi, Miss S.W.T.R. de Silva (Assistant Principal Officers), Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Miss H.R.de Soysa, 
Mrs. J.A.D. Jayasinghe, Mrs. R.A.N.D. Alwis (Parliamentary Officers); Mr. M.R.B. Senaratne (Assistant Parliamentary Officer) 

SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer); 

Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. C.M. Subasinghe (Assistant Principal Officers);  Mrs. R.P.H. Gunasena,  Mr. H.U.P. Kumara (Parliamentary 

Officer);   Mrs. I.C.K. Ranasinghe;   Mr. A.U. Premachandra  (Assistant Parliamentary Officers) 

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. W.M.P. de Silva (Assistant Director-Administration); Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); Mr. N.N. 

Wewelwela (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE - Mrs. R.N. Azeez (Accountant - Catering) 

SENIOR STORES OFFICER -  Mr. K.D. Kapila 

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

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER - Mr. T.M. Dharmasena 

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

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

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

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

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

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

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

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

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) -  

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

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. W.R.H. de Mel, Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) –  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya,  Mr. C.S. Balasooriya 
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera, Mr. L.J. Kulatunga  

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

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. A.A. Hassan 

SOUS CHEF - Mr. N. Munasinghe 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. S.D.G. S. Senevirathna 

RESTAURANT MANAGERS - Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe, Mr. U.G.N. Gunawardena, Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. 

Wickremasinghe,  Mr. R.M. Yaparatne, Mr. B.G.V.Pathirana 

SENIOR GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.S. Wijayananda 

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

Rathnasiri 

F & B SUPERVISORS -  Mr. K.P.Amarasinghe, Mr. A.P.Ranatunga, Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera,  Mr. K.W.Suriyabandara,               

Mr. W.S.S.Perera., Mr. W.W.R. Jayathilaka, Mr. J.A.N.S. Perera, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, 

Mr. L.P. Perera  

SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR  - Mr. W.N.W.L. Silva 

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. U.R.R.Fernando 

CHEF-DE-PARTIE  -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. D.G. Ranasinghe, Mr. R.D.S. Patroneous 

LEADING COOKS  -  Mr. D.M.G. Dharmalal, Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. 
Gunarathna,  Mr. B. Malluwawadu, Mr. D.S. Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana 

 

 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
 

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

TABLE OFFICE -  Mr.  H.E. Janakantha Silva  (Assistant Director - Administration);     Mrs. C.I. Dissanayake,  Mr. Anil Hewawasam (Principal 
Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola,  Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal Officers);  Mr. H.R.C. Silva (Assistant Principal Officer);  

Mrs. D.V.O. Weerakoon,  Mr. J. Naseerdeen, Mr. S.A.M. Shaheed (Parliamentary Officers) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. S.B. Kulugammana (Principal Officer); Mr. M.M.M. Mabrook,                

Mrs. C.M. Bulathsinhala (Deputy Principal Officers);  Mrs. B.J. Abeysinghe (Parliamentary Officer) 
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CHIEF RESEARCH OFFICER: Mr. G. Kumanayake 

RESEARCH OFFICER -  Mr. M. Ajiwadeen, Mrs. D.M.M.M. Dissanayake 
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DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
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අ.බහ.1.00  ඳහර්ලිපම්න්තු රැසවිඹ.  

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභ්  යහජඳක් භවතහ] ූලරහනහරඪ විඹ. 
தரரளுவநவ தற.த.1.00 றவெகுவெ கூடிது.  

சதரரகவ  அவகவ  [ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ] ஷனஷ 

கறவ்ரவகவ. 

The Parliament met at 1.00 p.m. 

MR. SPEAKER [THE  HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair. 
 

 

ජනහධිඳතිතුභහපගන් රත් න්පේලඹ 
சணரறதறறடறதவது வ வசவற 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
භවජන ගයක්ක ප්රකහලනඹ 

வதரதுசணவௐ தரதுகரவௐதைவௐ தறகடணவ 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඳවත දළක්ශන න්ශද්ලඹ අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහශතන් භහ 

ශත රළබී තිශඵනහ.   

 

 

 

 

 

 
 

“ ශ්රී ලා ා ානාපතප  

இனவேஷக சணரறதற 

President of Sri Lanka 
 

 

 

 

අංකඹ : ජීශේඑල්/308 
 
2013 ශඳඵයහිව භ 03 න දින, 
ශකොශම දී ඹ. 

 
තරු කථහනහඹකතුභනි, 

 
(40 ළනි අධිකහයඹ ව) භවජන ආයක්ක ආඥහඳනශේ 12 ළනි තන්තිඹ 

ඹටශේ නිකුේ කයන රද ප්රකහලනශඹන් භහ විසින් ශ්රී රංකහශේ න්නද්ධ 

වමුදහර සිඹලුභ හභහජිකයින් දියිශන් සිඹලුභ ඳිවඳහරන දිස්රික්ක තුශ රීඹ 

ශේඹ වහ කළන රදී. 

 
ඉවත කී ප්රකහලනඹ නිකුේ ිරීමභට ශවේතු ත්රසතහදඹ ව ඹේ භවජන 

කළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළේවීභ පිණි ඵ ඳහර්ලිශේන්තු ශත 

දළනුේ ශදනු රළශේ. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 භහින්ද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ලිිළ ප් ඛ්නහදිඹ ිළිතගළන්ීමභ 
சவவௐதறவெகவௐதவோட தவ்றவேகவ 

PAPERS PRESENTED 
 

2011 ර්ඹ වහ විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතයහංලශ  හර්ෂික 

කහර්ඹහධන හර්තහ. - [විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය තරු 

ඳවිත්රහශද්වි න්නිආයච්චි භවේමිඹ ශනුට තරු දිශන්ස ගුණර්ධන 

භවතහ] 

 
බහපම්ඹ භත තිබිඹ යුතුඹික නිපඹ ග කයන රදී. 
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ සජරම්ඳහදන වහ 

ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ගණ්ු  ඳහර්ලසප  ප්රධහන 

ශවිධහඹකතුභහ  
(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண - லவவேகவ, 

டிகரனஷவௐதை அஷவைசதவ அசரவேகவ் வௐதறவ 

தொவஶகரனரசரதவ)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 

and Drainage and Chief  Government Whip) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ ශයදිපිය ඳංගු 

භණ්ඩරශ  හර්ෂික හර්තහ ඉදිිවඳේ කයමි. 

ශභභ හර්තහ කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු පියඵ 

උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 

කයමි. 
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ 

ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත වන් හර්තහ 

ඉදිිවඳේ කයමි. 

 

(1)  2011 ර්ඹ වහ තෘ මයික වහ ෘේ මඹ අධයහඳන 
ශකොමින් බහශේ හර්ෂික   හර්තහ; ව 

(2)  2010 ර්ඹ වහ රංකහ - ජර්භන් කහර්මික අබයහ 
ආඹතනශ  හර්ෂික හර්තහ. 

ශභභ හර්තහ ශඹෞන කටයුතු වහ නිපුණතහ ංර්ධන කටයුතු 

පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ කයමි.  

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, තහක්ණ, ඳර්ශ ණ වහ ඳයභහණුක 

ඵරලක්ති අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත වන් හර්තහ 

ඉදිිවඳේ කයමි. 

(1)  2010 ර්ඹ වහ ජහතික විදයහ වහ තහක්ණ ශකොමින් 
බහශේ හර්ෂික හර්තහ; ව 

(2)  2010 ර්ඹ වහ අනුකරතහ තක්ශේරු පියඵ ශ්රී රංකහ 
ප්ර මතන භණ්ඩරශ  හර්ෂික හර්තහ. 

ශභභ හර්තහ තහක්ණ, ඳර්ශ ණ වහ ඳයභහණුක ඵරලක්ති  

කටයුතු පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි 

භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු 

ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 2010 ර්ඹ වහ 

සීභහහිත කුරුණෆතර ළවිලි භහතශේ හර්ෂික හර්තහ ඉදිිවඳේ 

කයමි. 

ශභභ හර්තහ ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන 

කටයුතු පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි 

භභ ශඹෝජනහ කයමි. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
 
 

 

පඳත්ම් 
தவெகவ 
PETITIONS 

 

 
ගරු චන්දිභ ීමයක්පකොඩි භවතහ සනිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 

ව කහයක බහඳතිතුභහ  
(ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி - தறறவை சதரரகதவ 

குளவெகபறவ றசரபதவ) 

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and 

Chairman of Committees) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ  ඳවත වන් ශඳේේ වත 

ඉදිිවඳේ කයමි. 
 

1. තහල්ර, හිිවඹුය ඳහය, අංක 538 දයන සථහනශඹහි ඳදංචි 
එච්.ආර්. උඳශේන භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ; 

2. ඇල්පිටිඹ, තරතසශප්, අංක 495 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි 
එේ.එල්. භල්ලිකහ භවේමිඹශතන් රළබුණු ශඳේභ; 

3. ශඵොයරළසතමු, දිවුල්පිටිඹ, අංක 175/2 දයන සථහනශඹහි 
ඳදිංචි ශක්.ටී.එන්. ද සිල්හ භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ; 

4. ඉඳුරු, අතුරුළල්ර, සුභතිඳහර භහත, අංක 550 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංචි ශක්.ඒ.එල්.වී. ඵණ්ඩහයශේ 
භවේමිඹශතන් රළබුණු ශඳේභ; 

5. බස, තුයඟ තයත පිටිඹ ඳහය, ශණ, අංක 327 දයන 
සථහනශඹහි ඳදිංචි ශක්.එච්.ශඵෝභන් සිිවල් ද සිල්හ 
භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ; 
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6. පියඹන්දර, කළසඵෆ, ඵණ්ඩහයතභ ඳහය, ඉසුරුපුය, අංක 
202/82 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ය.ඩේලිේ. මුණවීය 
භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ; ව 

7. තහල්ර, කයහපිටිඹ, ඳශමු ඳටුභත, නීයිඩ් තහඩ්න්ස, අංක 
32/247 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ඒ.ශක්.බී.එල්. ජඹශේකය 
භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ.  

 

ගරු ඩි  ගුණපේකය භවතහ සභහන ම්ඳත් ිළිතඵ 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு  டித குஶசக - ணற பவேகவ அஷவைசவ) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 

Resources) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශකොශම 10, භවුන්ට් ශේිව, ශේ.ඩී. 

ප්රනහන්දු භහත, අංක 34/4 බී. දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි එච්.ශක්. 

රක්සමි භවේමිඹ ඇතුළු පිිවශතන් රළබුණු ශඳේභක් 

පියතන්මි. 
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
තරු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු සුන්ත පුශිකනිරපම් භවතහ සගර්ථික ශර්ධන 

නිපඹ ජය අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ - வதரதபரர அதறறதவ்ற 

தறற அஷவைசவ) 

(The Hon. Susantha Punchinilame - Deputy Minister 

Economic Development) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳේේ තුන 

පියතන්මි. 

1.  යේනපුය, ඇරඳහත ඳදිංචි උදිත ගුරුතළන්න භවතහශතන් 
රළබුණු ශඳේභ; 

2.  ඳදවි ඳයහක්රභපුය, 300 ශකොශණිඹ, නිදවස භහත, අංක 05 
දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ඩේලිේ.ය. ජියහනි ශේතසිංව 
භවේමිඹශතන් රළබුණු ශඳේභ; ව  

3.  යේනපුය, කළටන්ශදොරේත ඳදිංචි ඒ.එල්.පී. ශඳශර්යහ 
භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
තරු අර්ල් ගුණශේකය භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

තරු යණ ගුණර්ධන භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 

ගරු සුනි්  වඳුන්පනත්ති භවතහ 
(ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ඳවත වන් ශඳේේ වතය 

පියතන්මි. 

1.  ශදනිඹහඹ, ශකොශශනිතභ, ශඵලිඅේතකුඹුය, 
වතමුණශවේන, අංක 248/ඒ. දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි 
ඩේලිේ.එේ. අශලෝක අභයසිිව භවතහ ඇතුළු පිිවශතන් 
රළබුණු ශඳේභ; 

2.  ඵඩල්තභ, ශකොසශවේන ඳදිංචි එේ.එල්.එස. ජිනදහ 
භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ; 

3.  භතුතභ, කළුතය ඳහය, අංක 273 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි 
ඩී.එස.ආර්. වික්රභආයච්චි භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ; 
ව 

4.  වේඵන්ශතොට, මිිවේජවිර, අඩි සීඹ ඳහශයහි ඳදිංචි පී. 
ශරොකුශවට්ටි භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභ. 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
තරු (පජය) අතුයලිශ  යතන හිමි - ඳළමිණ නළත. 

 
ගරු සගචහර්ඹ  වර් ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ නුශේශතොඩ, මිිවවහන, ලහරහ 

ඳහය, අංක 135/1 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි බී.ජී. භයතිරක 

භවතහශතන් රළබුණු ශඳේභක් පියතන්මි. 

 
ගරු ික.ජී. ඳේභසිරි භවතහ 
(ரவௌதைறகு ஷ.ஜல. தவ்சறரற) 

(The Hon. Y.G. Padmasiri) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ රුන්ළල්ර, ශභොයහේත, අංක 

1221/3 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ඒ.ඩේලිේ.එස.ජී. ඵන්දුරතිස 

ශභශනවිඹ ශතන් රළබුණු ශඳේභක් පියතන්මි. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ - ඳළමිණ නළත. 

 
ඉදිරිඳත් කයන රද පඳත්ම්  භවජන පඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 

බහ  ඳළරිඹ යුතු ඹික නිපඹ ග කයන  රදී. 
சவவௐதறவெகவௐதவோட தவெகஷபவௐ வதரதுதவெ குளவுவெகுவை சரவோடவெ 

கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

 

 

ප්රලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
றணரவெகளுவெகு ரவதோன றஷடகவ 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

  
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
ප්රලසන අංක 1, තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවන තභන්භ තරු 

ශයෝහිත අශේගුණර්ධන ඇභතිතුභහට න ඇභතිකභ රළබීභ 

ේඵන්ධ සුඵ ඳතනහ. 

 
ගරු පය හිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ සයහඹ වහ භවහභහර්ග 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண - துஷநதொகவேகவ, 

வடுவொசரஷனகவ அஷவைசவ)  

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 

and Highways) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, තරු භන්ත්රීතුභනි. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

දකුු පකොශම යහප  ඉදි කිරීම් : විසතය 

வகரளவதை வவகு துஷநதொக றவரவ: றதவ 

CONSTRUCTION OF  COLOMBO SOUTH PORT: DETAILS 
 

1525/’11 

1.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යහඹ වහ භවහභහර්ත අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :   
(අ) (i) දකුණු ශකොශම යහශ  ළඩ නිභ කයනු රඵන 

දිනඹ කශර්ද;  

 (ii) එභ යහශ  ළඩ නිභ ව තේේඹ කයහ එශළඹීභට 
අන් කශ යුතු අදිඹය ංඛ්යහ ශකොඳභණද;  

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ආ) (i) දකුණු ශකොශම යහශ  දිඹකඩනශ  ඉදි ිරීමේ 
කටයුතු නිභ කයනු රඵන දිනඹ කශර්ද;  

 (ii) දිඹකඩනඹ ඉදි ිරීමභ වහ න පිිවළඹ 
ශකොඳභණද;  

 (iii) දිඹකඩනඹ ඉදි ිරීමභ වහ න පිිවළඹ දයනු 
රඵන්ශන් කවුරුන් විසින්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?         

(ඇ) (i) ඉවත කී යහශ  නළංගුයේ සථහනර ඉදි ිරීමේ 
කටයුතු නිභ කයනු රඵන දිනඹ කශර්ද;  

 (ii) මුදල් ශඹොදහ ඉවත කී නළංගුයේ සථහන ඉදි ිරීමභට 
පුද්තලික අංලශ  භහතේ ඉදිිවඳේ වී තිශේද;   

 (iii) එශේ නේ, එකී භහතේර නේ ව ඔවුන්ට රඵහ 
ශදන ඳවසුකේ කශර්ද; 

 ඹන්නේ එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?         

(ඈ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட 

றணர:  

(அ) (i) வகரளவதை வவகுவ் துஷநதொகவ வௐஶதரது தவவ்ற 

வசவவௐதடவுவபது வதஷத்வ; 

 (ii) அது தவவ்றஷடவகு தொடித்தவ்வௐதடவுவப 

கவோடவேகபறவ வௌறவெஷக ரவவதஷத்வ 

 அவ இவைசஷதவெகு வரறறவௐதரர? 

(ஆ) (i) வகரளவதை வவகு துஷநதொகவ்றவ 

அஷனரவேகறறவ றவரவ வௐஶதரது தவவ்ற 

வசவவௐதடவுவபது வதஷத்வ; 

 (ii) அஷனரவேகற றவரவ்றவகரண வசனறணவேகவ 

ரவவதஷத்வ; 

 (iii) அஷனரவேகற றவரவ்றவகரண வசனறஷணவை 

வசதவ்துதஷத்வ 

 அவ கூதரர?  

(இ) (i) ஶவதடி துஷநதொகவ்றவ இநவேகு துஷநகபறவ 

றவரவ வௐஶதரது தவவ்றவசவவௐதடவுவபது 

வதஷத்வ; 

 (ii) அவ இநவேகு துஷநதொகவேகளுவெகரண றறறடவ 

வதவ றவரவ ஆகறவநறவவகண ணறரவ 

கவதணறகவ தொவவதுவபணர வதஷத்வ; 

 (iii) அவௐதடிரறவ, கவதணறகபறவ வதவகஷபத்வ 

அவநறவகு வேகவௐதடவுவப சதஷககஷபத்வ 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஈ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Ports and Highways: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) as to when the Colombo South Port is 

going to be completed; and  

 (ii) the number of phases to be finished to 

reach its completion? 

(b) Will he state - 

 (i) as to when the construction of breakwater 

of the Colombo South Port is going to be 

completed; 

 (ii) the construction cost of the breakwater; and 

 (iii) the bearer of the construction cost of 

breakwater? 

(c) Will he also state - 

 (i) as to when the construction of berths of the 

above harbour is going to be completed;  

 (ii) whether the private sector companies have 

come forward to finance and construct 

those berths; and 

 (iii) if so, the names of those companies along 

with the concessions granted to them? 

(d) If not, why? 

 
ගරු පය හිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ. 

(අ) (i) අදිඹය I - 2024 දී නිභ ිරීමභට නිඹමිතඹ. 

  අදිඹය II - ඉල්ලුශේ පුශයෝකථනඹන් වහ ඉදිිරීමේ 
පිිවළඹ භත ශදන අදිඹශර් ඉදි ිරීමේ කටයුතු 
ආයේබ ිරීමභ  මයණඹ නු ඇත. 

 (ii) අදිඹය ංඛ්යහ 2ක් ලශඹන් ඉවත දක්හ ඇත. 

(ආ) (i) 2012 අශප්රේල් 10 න දින ළඩ නිභ කයන රදී. 

 (ii) පිිවළඹ ඇශභිවකහනු ශඩොරර් මිලිඹන 400යි. 

 (iii) ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු. (ණඹ ඇශභිවකහනු 
ශඩොරර් මිලිඹන 300ිර) 

  ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහිවඹ ඇශභිවකහනු ශඩොරර් 
මිලිඹන 81.3යි. 

  රංකහ ඛ්නිජ ශතල් නීතිතත ංසථහ ඇශභිවකහනු 
ශඩොරර් මිලිඹන 18.7යි. (නර භහර්තඹ දීර්ඝ 
ිරීමශේ කටයුතු වහ) 

(ඇ) (i) ඳශමු ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ 2016 ර්ශ දී නිභ 
ිරීමභට නිඹමිතඹ. 

  ශදන ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ 2020 ර්ශ  නිභ 
ිරීමභට ළරසුේ කය ඇත. 
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  තුන්න ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ 2024 ර්ශ දී නිභ 
ිරීමභට ළරසුේ කය ඇත. 

 (ii) ඔේ. 

  (iii) ඳශමු ඵවලු ඳර්ඹන්තඹ 

   භහතශේ නභ: ශකොශම  ජහතයන්තය ඵවලු අංතන 
භහතභ (CICT)  

  රන රද වන:  2008 අංක 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ 
ංර්ධන යහඳෘති ඳනශේ 3න තන්තිශ  (4) 
න උඳතන්ති ඹටශේ ංශලෝධනඹ කය ඇති 
ඳිවදි ආශඹෝජන භණ්ඩරඹ විසින් ඇතළේ වන 
රහ ඇත. 

(ඈ) අදහශ ශනොශේ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, ඇභතිතුභනි. භශේ ඳශමුළනි අතුරු 
ප්රලසනඹ ශභඹයි. ඔඵතුභහ දන්නහ ඇති, රංකහ වයවහ තභන් 
කයන කන්ශට්නර් ප්රභහණඹ ගිඹ අවුරුද්දට ළඩිඹ ශේ අවුරුද්ශද් 
රක් එකවභහයිරන් අඩුශරහ තිශඵන ඵ. ඒ හශේභ ඉන්දිඹහ 
යහඹ තණනහක් -14ක්- ඉදි කය තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ිරඹනහ, 
2016-2020 ත berths තුන වතයක් ඉදි කයනහ  ිරඹරහ. 
ඔඵතුභන්රහ ශේ කන්ශට්නර් ප්රභහණඹ රංකහශන්  re-export  
කයන්න ශවෝ entrepot trade එකක් ඇති කයරහ ශවෝ ළඩි 
කයන්ශන් ශභොන ඳදනමින්ද, ශකොශවොභද, ශකොයි යටල් භඟ ද 
ිරඹන කහයණහ පියඵ අඳ දළනුේ කයන්න පුළුන්ද? 

 

ගරු පය හිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, මීට අවුරුදු සිඹඹකට ඉසශල්රහ 
තභයි ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහිවශ  දිඹ කඩනඹ හදහ නිභ කය ඒකට 
අලය කයන මීටර් 16ක් තළඹුය ජර ශ්රෝණිඹක් ඳහවිච්චි කයමින් 
ඹන්ශන්. ඒ අනුේ, ඔඵතුභහ ිරඹන විධිඹටේ නළේ භහතේ 
අශඳන් ඉේ න සබහඹක් තිශඵනහ. ශරෝකශ  නිසඳහදිත 
විලහර නළේ ශතන්හ තළනීභට ශනොවළිරඹහක් තිශඵනහ. ඒ නිහ 
තභයි ශේ දකුණු ශකොශම යහඹ යහඳෘතිඹ ආයේබ කශශේ.  ඒ 
අනු න  ජර ශ්රෝණිඹ මීටර් 19ක් තළඹුරුයි. ඒ හශේභ තේ 
නළේ භහතේ ශේ ළඩටවනට ේඵන්ධ වීභ තුයන් ඔඵතුභහ 
ිරඹන ඵවලුේර අඩු පුයහ තළනීභට පියඹභක් වළටිඹට ශභභ 
යහඳෘතිඹ ක්රිඹහේභක ශනහ. 

ඒ හශේභ අපි 2016  ඉරක්ක කය තිබුණේ, 2014 න විට 

ඳශමුළනි ඳර්ඹන්තශ  සිඹඹට 60ක් අන් කය එහි ඵවහලුේ 

ශභශවඹවීශේ ළඩ කටයුේත ආයේබ කයනහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තරු ඇභතිතුභනි, අශප් යට ඉන්දිඹහ ආන්නශ  තිශඵන 

දඳතක් ඵ ඔඵතුභහේ දන්නහ. නිසඳහදන මිලිඹන 2.7ිරන් සිඹඹට 
78ක් ඹන්ශන් ඉන්දිඹන් කන්ශට්නර්ලින්. ඔඵතුභහ ඳශමුළනි 
අතුරු ප්රලසනඹට රඵහ දුන් පියතුය අනු භශේ ශදළනි අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභශේයි.  CICT  වළටිඹට  Aitken Spence ශකොේඳළනිඹ 
භඟ චීන ශකොේඳළනිඹක් තභයි තිබුශණ්. දළන් ඒශකනුේ සිඹඹට 
35ක් චීන ශකොේඳළනිඹට වික්කහට ඳසශේ, ශේ ජහතයන්තය  
ේඵන්ධකේ අනු ඉන්දිඹහශේ නිසඳහදනඹ කයන බහණ්ඩ 
රංකහශේ චීන යහඹ භඟින් ඹන්න ඉඩ තිශ වි ිරඹරහ ඔඵතුභහ 
හිතනහද? ශේ ප්රලසන තළන ඔඵතුභන්රහ දන්ශන් නළද්ද? එශවභ 
නළේනේ ඒ ේඵන්ධශඹන් අධීක්ණක් කය නළද්ද ිරඹන ප්රලසනඹ 
භහ අලුේ ඇභතිතුභහට ඉදිිවඳේ කයනහ.  

ගරු පය හිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

තරු භන්ත්රීතුභනි, Colombo International Container 

Terminals Limited  ිරඹන ශඳෞද්තලික ආඹතනඹ ශ්රී රංකහ යහඹ 

අධිකහිවඹේ භඟ ඒකහඵද්ධ ශරහ තභයි ශේ කටයුේත 

කයන්ශන්.  එභ ශභශවයුේලින් සිඹඹට 85ක් එභ භහතභ භඟින් 

ව සිඹඹට 15ක් ශ්රී රංකහ යහඹ අධිකහිවඹ භඟින් සිදු  ශක ශයනහ. 

ගිවිසුේ කහරඹ ය 35ිරන් අන් ශනහ.  ආසිඹහශේ තයත 

කයන යහඹරට එකතු වීභ වහ ශකොශම යහඹ දියුණු ිරීමභට 

භූමිශ  ඉඩක් නළති නිහ තභයි ශේ ක්රභඹ තභයි ඳහවිච්චි කයන්න 

සිදු ශරහ තිශඵන්ශන්. ඒ නිහ ජහතයන්තයශ  අශනකුේ 

යහඹල් භඟ ශඵොශවොභ මිත්රශීලලී ව කහර්ඹක්භ හශේභ, 

නවීන ශනෞකහ ව නළේ භහතේ භඟ ඒකහඵද්ධ ශමින් ඉදිිව 

අනහතතඹ වහ අ ශප් යහඹ ශතන ඹන්න ඵරහශඳොශයොේතු 

ශනහ. ඒ නිහ තභයි 2024 න විට ඳර්ඹන්ත තුනක ළඩ නිභ 

කයන්ශන්. ඔඵතුභහට භහ ඳශමුළනි උේතයශඹන් ිරේශේ, 2016 දී 

දකුණු ඳර්ඹන්තඹ, 2020 දී ඵටහිය ඳර්ඹන්තඹ, 2024 දී  

නළ ශඟනහිය ඳර්ඹන්තඹ ඉදි කයන ඵ.  

ශේ තුයන් අඳට ඵවලුේ අංලශඹන්, ශරෝකශ  තිශඵන 

අනිකුේ යහඹල් එක්ක  තයතකහීමේඹට ඇතුළු ශන්න පුළුන් 

තේේඹක් ඇති ශනහ, තරු  භන්ත්රීතුභනි. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තරු ඇභතිතුභනි, භභ අවපු ඳශමු ළනි අතුරු ප්රලසනඹ  

ඔඵතුභහට ළටහුශණ් නළවළ. භභ ිරේශේ ශේ නශකොට ශවොංශකොං 

ර කන්ශට්නර් මිලිඹන 22,000ක් handle කයනහඹ; 

සිංතප්පරුශේ  කන්ශට්නර් මිලිඹන 21,000ක්  handle  කයනහඹ; 

ඒ හශේභ රංකහශේ  තිශඵන යහඹල් තුශ කන්ශට්නර් මිලිඹන 

4ක් හුභහරු කයන්න පුළුන්ඹ  ිරඹන එකයි. නමුේ අද න 

ශකොට හුභහරු කයන්ශන් මිලිඹන 2.7යි.  ශේ උේතයඹ අනු ත  

berths වදනහඹ ිරඹහ තිශඵනහ. ශේ යහඹට කන සශට්නර් 

ශතශනන්ශන් ශකොශවන්ද ිරඹන ප්රලසනඹ තභයි තිශඵන්ශන්.  

අඳනඹනඹ කයන්න පුළුන් වළිරඹහ  විව. ශේ වදන berthsර 

කන්ශට්නර් ශතශනන්ශන් ශකොශවන්ද ිරඹන ප්රලසනඹ තභයි භභ 

ඔඵතුභහශතන් ඇහුශේ.  

 
ගරු පය හිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண) 

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  

තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඳළවළදිලි පියතන්නහ ඇති, අවුරුදු 

30ක යුද්ධඹක් එක්කයි අපි ජීේ වුශණ් ිරඹන එක.  යහඹක් 

වළටිඹට, ශකොශම යහශ  තිබුණු ශද්ල්භ අපි ඒ කහරශ  ඳහවිච්චි 

කශහ.  ඒ තුශ ශඵොශවෝ නළේ භහතේ අශඳන් ඉේ ශරහ  ගිඹහ, 

තරු භන්ත්රීතුභනි. ඒක ඔඵතුභහ ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි දන්නහ. 

දළන් තභයි නළත ඒ නළේ භහතේ අඳේ එක්ක ගිවිසුේතත ශරහ, 

රංකහ ඔවුන්ශේ භධයසථහනඹක් ඵට ඳිවර්තනඹ  කය ශතන 

තිශඵන්ශන්.  ඒ නිහ  ප්රතිඅඳනඹනඹ ව ආනඹනඹ, අඳනඹනඹ 

ිරඹන කහර්ඹඹන්රට ශේ ක්රභශේදඹ ඳහවිච්චි ිරීමභ තුයන් දකුණු 

ශකොශම   යහඹ බිහි වීභ තුයන් න ඵවලුේ ළඩි කය තළනීභට 

වළිරඹහක් තිශඵනහ.  ශේ න විට අලුේ නළේ භහතේ වඹක්  

භඟ ඒ ේඵන්ධශඹන්  අපි ගිවිසුේතත ශරහ තිශඵනහ, තරු  

භන්ත්රීතුභනි. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

දිවුරඳළරළස භවළලි ගම්භහනඹ : ඳහනීඹ ජර 

යහඳෘතිඹ  
றவுன வதனவம கரவத கறரவ: குடிலவவ் றவோடவ 

DIVULAPELESSA MAHAWELI VILLAGE : DRINKING WATER 
PROJECT  

1819/’11 

2. ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :  

(අ) ඵදුල්ර දිස්රික් කශ , භහිඹංතනඹ ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ 
ශකොට්ඨහඹට අඹේ දිවුරඳළරළස භවළලි තේභහනශ  ඉදි 
කයන රද ඳහනීඹ ජර යහඳෘතිඹ ජරඹ ශනොභළති 
ශවේතුශන් අේවළය දභහ ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) එභ ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ළඹ කයන රද මුදර 
ශකොඳභණද; 

 (ii) යහඳෘතිඹ ආයේබ ිරීමභට ශඳය ජරඹ රඵහ 
තළනීශේ ලකයතහ පියඵ අධයඹනඹක් කයනු 
රළබුශේද; 

 (iii) එභ ලකයතහ අධයඹන හර්තහශේ ප්රතිපරඹ 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ  ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) (i) දිවුරඳළරළස භවළලි තේභහනශ  ජර යහඳෘතිඹ 
ඉදිිරීමශේදී අඹථහ මුදල්  ඳිවවයණඹක් සිදු වී ඇති 
ඵට ප්ර ශද්ලශ  ජනතහ ශචෝදනහ කයන ඵ 
දන්ශන්ද; 

 (ii) එශේ නේ, ඒ පියඵ විධිභේ ඳීමක්ණඹක් ිරීමභට 
කටයුතු කයන්ශන්ද; 

 (iii) ඉවත ජර යහඳෘතිඹ කඩිනමින් ප්රතිංසකයණඹ 
ිරීමභට කටයුතු කයන්ශන්ද; 

 (iv) එශේ  නේ, එභ දිනඹ කශර්ද; 

 (v) ඒ වහ ප්රතිඳහදන ශන් කය තිශේද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

 (ඈ) ශනො එශේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

 வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) ததுஷப ரவோடவ்றவ யறவேகஷண தறஶச 

வசனரபவ  தறரறறதவப றவுன வதனவம கரவத 

கறரவ்றவ அஷவெகவௐதவோட குடி லவ வேகுவ றவோடவ, 

லவ கறஷடவெகர கரவ்ரவ ஷகறடவௐதவோடுவபது 

வதஷ அவ அநறரர? 

(ஆ) (i) இவலவ வேகுவ றவோடவ்துவெகு வசனறடவௐதவோட 

வரஷக ரது; 

 (ii) கதவ்றவோடவ ஆவதறவெகவௐதட தொவணவ  லவ 

வதநவெகூடி சரவ்றவ்வஷ தவநற 

ஆவவரவத ஶவவகரவபவௐதவோடர; 

 (iii) இவை சரவ்றவெகூதவெ கவஷக  அநறவெஷகறவ 

வததஶததகவ ரஷ 

 வதஷ அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) (i) றவுன வதனவம கரவத கறரவ்றவ லவ 

றவோடவ்ஷ றவரறவெகறவந ஶதரது 

தொஷநஶகடரண  றறவெ வகரடுவெகவரவேகவ 

ஷடவதவதவபவண தறஶச வெகவ  குஷந 

கூதகறவநணவ வதஷ அவ அநறரர; 

 (ii) அவரநரறவ, இது வரடவதரக தொஷநசரவவ 

வரத றசரஷஷ டரவ் டடிவெஷக 

ஶவவகரவரர; 

 (iii) ஶவதடி லவ றவோடவ்ஷ துரறரக தசலஷவெக 

டடிவெஷக ஶவவகரவரர; 

 (iv) அவரநரறவ அவ் றகற ரது; 

 (v) அவகரண றற வதரடுகவ எதுவெகவௐதவோடுவபர 

 வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஈ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Economic Development: 

(a) Is he aware that the drinking water project 

constructed at Divulapelessa Mahaweli Village  in 

Mahiyanganaya Divisional Secretary's Division in 

Badulla District has been abandoned due to lack 

of water? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the amount of money that was spent on 

this water scheme; 

 (ii) whether a feasibility study was conducted 

on the availability of water before the 

commencement of the project; and 

 (iii) of the findings of that feasibility study? 

(c) Will he state - 

 (i) that the people of the area level allegations 

that a misuse of funds has occurred during 

the implementation of the water project in 

the  Divulapelessa Mahaweli Village; 

 (ii) if so, whether action will be taken to 

conduct a formal investigation into that 

matter; 

 (iii) whether action will be taken to renovate the 

aforesaid water project expeditiously; 

 (iv) if so,  the date on which it will be done; and 

 (v) whether funds have been  allocated for this 

purpose? 

(d) If not, why? 

 
ගරු සුන්ත පුශිකනිරපම් භවතහ  
(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ) 

(The Hon. Susantha Punchinilame) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ආර්ථික ංර්ධන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පියතුය රඵහ ශදනහ. 

(අ) ශභභ ජර යහඳෘතිඹ ක්රිඹහේභක ඳ ම. 

 2011 ර්ශ  සිට ශභභ ජර යහඳෘතිඹ භඟින් ඳවුල් 51ක් 
වහ ජර මීටර් ශඹොදහ ජර ළඳයුභ රඵහ දී ඇත. නමුේ 
2012 ර්ශ  භහ 4ක ඳභණ කහර සීභහකදී ඳළති දළඩි 
නිඹඟඹ නිහ ශභභ ජර මරහශ්රර භූතත ජර භට්ටභ ඳවත 
ළටුණු ඵළවින් ප්රතිරහීනන් සිඹලු ශදනහ ශත ජර ළඳයුභ 
රඵහ දීභට භහිඹංතනඹ ප්රහශද්ශීලඹ බහට ශනොවළිර වී ඇත. 
නමුේ දළනට සිඹලු ප්රතිරහීන ඳවුල් වහ අඛ්ණ්ඩ ජර 
ළඳයුභ සිදු කයනු රඵයි. 
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(ආ) (i)  ජර ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ළඹ කයන රද මුදර: 
ප්රතිඳහදන ශන් ිරීමභ. 

 (ii) ඔේ. 

 (iii) ශභභ තේභහනශ  ජනතහ ඳහනීඹ ජර අලයතහ 
ේඵන්ධශඹන් ශනොශඹකුේ දුසකයතහ විඳි ඵේ,  
ඳළති ජර මරහශ්රඹ භඟින් අලය ප්රතිරහීනන් ශත 
ජරඹ ළඳයිඹ වළිර ඵේ, ප්රතිරහීනන් 
නියන්තයශඹන් ඉල්ලීේ කශ ඵළවින් ක සශේත්ර 
ඳීමක්ණශ දී ඒ ඵ තවවුරු ව ඵළවින් ශභභ 
ශඹෝජනහ ක්රිඹහේභක කයන රදී. 

  විශලේ ව ශනේ ජර මරහශ්රඹක් ශභභ දුසකය 
ප්රශද්ලශ  ශනොභළති ව ඵළවින් ළ ආශ්රිත 
කන රද යක් භඟින් ජරඹ තඵඩහ ටළංිරඹ 
ශත නශ භඟින් ශතන ඹෆභට කටයුතු කය ඇත. 

(ඇ) (i) ශභළන්නක් සිදු වී ශනොභළත.  

 (ii) අදහශ ශනොශේ.  

 (iii) ප්රතිංසකයණ කටයුතු ිරීමභ ශනො ශභහි නඩේතු 
කටයුතු ිරීමභ වහ අදහශ උඳශදස ප්රහශද්ශීලඹ 
බහට රඵහ දී ඇත.   

 (iv) අදහශ ශනොශේ. 

 (v) අදහශ ශනොශේ.  

(ඈ) අදහශ ශනොශේ. 

 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 
ශභශේයි. තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ දළන් වන් කශ විධිඹට 
ඵදුල්ර, භහිඹංතනඹ ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ ශකොට්ඨහඹට අඹේ 
දිවුරඳළරළස භවළලි තේභහනශ  ශේ ිරේ යහඳෘතිඹ 
ශනුශන් ේපර්ණශඹන් රුපිඹල් මිලිඹන 3.1ක් විඹදේ කය 
තිශඵනහ. වළඵළයි ඳහඹන කහරරදී ශේ ජර මරහශ්රශඹන් ඒ 
ජනතහට ප්රශඹෝජනඹක් තන්න ඵළවළ. ඒ අට ශනේ විකල්ඳ 
ජර මරහශ්රේ නළවළ. එළනි ඳෆවුේ හිත කහනුක ඒ ජනතහ 
වහ ජරඹ රඵහ ශදන්න, විඹදේ කශ ආඹතනරට තිශඵන 
ළරළසභ ශභොකක්ද?  

 

ගරු  සුන්ත පුශිකනිරපම් භවතහ 
(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
තරු භන්ත්රීතුභහ, ජර මරහශ්ර පුළුල් ිරීමශේ අයමුණින් අපි 2008 

ර්ශ  දී අලුතින් යක් කඳරහ තිශඵනහ, ඔඹ ිරඹන කහනු 

-ඳහඹන කහරඹ- නශකොට ඒ ජනතහට ජරඹ රඵහ දීභ වහ.  

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. 

ශේ ජර මරහශ්රශඹන් තන්නහ ජරඹ ප්රහශද්ශීලඹ බහ වයවහ තභයි 

ජනතහට රඵහ ශදන්ශන්. ජහතික ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ ඍජු භළදිවේ ශනොවී, ජර මරහශ්ර ආශ්රශඹන් ජරඹ රඵහ 

දීශේදී ප්රහශද්ශීලඹ බහ අඹ කයන මුදර පියඵ ප්රශද්ල හසින්ශේ 

ඵරේ විශයෝධඹක් තිශඵනහ. ආර්ථික ංර්ධන අභහතයහංලඹ 

ප්රතිඳහදන රඵහ ශදන ශභළනි යහඳෘති අහනශ දී ජහතික 

ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරඹට ඳයන්න ඵළිව ඇයි? 

 

ගරු  සුන්ත පුශිකනිරපම් භවතහ 

(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ ප්රශද්ලශ  ජනතහශේ අදවස විභහ 

ඔවුන්ශේ එකඟේඹ ඇති තභයි ශභභ යහඳෘතිඹ ඳටන් තේශේ. 
භහිඹංතනඹ ළනි ඉතහභේ උර ජර හිඟඹක් තිශඵන ප්රශද්ලඹක 
ශඵොශවොභ අභහරුශන් තභයි ශේ ජර මරහශ්රඹ ශොඹහ තේශේ. 
නමුේ ඳහඹන කහරඹ න ශකොට ශභභ ජර මරහශ්රශ  ජරඹ හිී 
ඹන නිහ තභයි අපි යක් කඳහ ඳහඹන කහරඹ තුශ දී ඒ අඹට ජරඹ 
දීභට කටයුතු කය තිශඵන්ශන්. විශලේශඹන්භ ශභඹ ජර ේඳේ 
භණ්ඩරඹ බහය තේශේ නළේශේ, ශභඹ ප්රජහ ජර යහඳෘතිඹක් 
නිහයි. විශලේශඹන් ඒ තශේ ජනතහේ එක්ක ළඩ කයන්න 
තිශඵන ිරට්ටුභ ආඹතනඹ ප්රහශද්ශීලඹ බහයි. එභ නිහ තශේ 
ජනතහශේ ඉල්ලීභ අනු තභයි ශේ කටයුේත අපි ප්රහශද්ශීලඹ 
බහට බහය දීරහ තිශඵන්ශන්. ශේ ජර මරහශ්රඹ අට බීභට තන්නහ 
ජරඹ ඳහවිච්චි කයන ජනතහ ිරේශොේ ඒ ශතොල්රන්ට ප්රහශද්ශීලඹ 
බහශන් කයන යහජකහිවඹ භදියි ිරඹහ, ඒ ේඵන්ධශඹන් ජර 
ේඳේ භණ්ඩරඹේ භඟ හකච්ඡහ කය ශේ කටයුේත ඒ අඹට 
බහය දීභ වහ රකහ ඵරන්න පුළුන්.   

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ අහන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

දළන් තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභහ ශේ විධිඹට වන් කශේ, 

වේඵන්ශතොට දිස්රික්කශ ේ, භහතය දිස්රික්කශ ේ ශේ අර්බුදඹ 

ශේ වහ භහන ශේ විධිඹටභ තිශඵනහ. ප්රහශද්ශීලඹ බහ ශතොත 

තණනින් ජරඹ රඵහ දීශේදී අඹ කයන්ශන් විලහර මුදල් ප්රභහණඹක්. 

ඊට මීටර් 25ක් එවහයින් ජහතික ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන 

භණ්ඩරඹ වයවහ ඒ ඒකක තණනභ ඊට අඩු මුදරකට හභහනය 

භනුයඹහට තන්න පුළුන්කභ තිශඵනහ. භවය විට ප්රහශද්ශීලඹ 

බහ ජහතික ජරේඳහදන වහ ජරහඳවන භණ්ඩරශඹන් 

ශතොතඹට ජරඹ අයශතන ජනතහට විකුණනහ. ශේ ප්රලසනඹ භතු 

වී තිශඵන්ශන් ශභභ අභහතයහංල අතය ඒක භතිකේශඹන් ශතොය 

ශභභ කටයුතු සිදු ිරීමභ නිහයි. ශේ බහශේ ඉන්නහ, 

ජරේඳහදන වහ  ජරහඳවන ඇභතිතුභහ.  

 

ගරු  සුන්ත පුශිකනිරපම් භවතහ 
(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අවපු ප්රලසනඹට තභයි උේතය 

දුන්ශන්. ඔඵතුභහ කථහක් ඳේන්න වදන එක අහධහයණයි.  

 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

භහ ඳළවළදිලි අවන්ශන් ශභභ අභහතයහංල අතය 

ඒකභතිකේශඹන් ශභභ කටයුේත කයන්න ඵළිව ඇයි ිරඹරහයි. 

13 14 

අශකඹ ගඹතනඹ ර්ඹ පන් කශ ුදදර 
සරුිළඹ්   

01 
ජහතිඹ ශතොඩනළඟීශේ 
වහ තු ඹටිතර 
ඳවසුකේ අභහතයහංලඹ 

2007 
1,166,564.71 
රුපිඹල් මිලිඹන 
1.16ිර. 

02 
ජහතිඹ ශතොඩනළඟීශේ 
වහ තු ඹටිතර 
ඳවසුකේ අභහතයහංලඹ 

2008 500,000.00 රුපිඹල් 
රක් ඳවිර. 

03 ආර්ථික ංර්ධන 
අභහතයහංලඹ 2010 1,000,000.00 

රුපිඹල් මිලිඹනඹිර. 

04 ප්රහශද්ශීලඹ බහ 
(භහිඹංතනඹ) 2011 

435,367.50 රුපිඹල් 
වහයරක් 
තිසඳන්දවස තුන්සිඹ 
වළටවතිර. 

  එකතු   
3,101,932.21 
රුපිඹල් මිලිඹන 
3.1ිර. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු  සුන්ත පුශිකනිරපම් භවතහ 
(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ) 

(The Hon. Susantha Punchinilame) 
තරු භන්ත්රීතුභහ ඔඵතුභහ අවපු ප්රලසනඹටයි අඳ උේතය දුන්ශන්.   

ඔඵතුභහ අශනකුේ ප්රලසන පියඵ අවනහ නේ අඳට උේතය 

ශදන්නට පුළුන්.   
 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අංක  3 -2068/'11-(2), තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ සජහතයන්තය ූලරය 

වපඹ ගිතහ අභහතය ව ුදද්  වහ ක්රභම්ඳහදන නිපඹ ජය 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக -  சவஶச றற 

கூவோடிஷவௐதை அஷவைசதவ றற, றவோடறடவ தறற 

அஷவைசதவ) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 

International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 

of Finance and Planning)       
තරු කථහනහඹකතුභනි,  මුදල්  වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් ශේ ප්රලසනඹට පියතුරු දීභ වහ භහඹක් කල් 

ඉල්රනහ. විශලේ ආඹතන  තළන ඇහුශොේ අඳට උේතය 

ශදන්නට පුළුන්. ශේක ශඵොශවෝ පුළුල් ප්රලසනඹක්. එභ නිහ ශභභ 

ප්රලසනඹට පියතුරු දීභ වහ භහඹක්  කල් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී. 
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

 

යජප  ඳහ්  ළසීභ : පවේතු 
 தோடவௐதவோட  அச தரடசரஷனகவ: கரவேகவ  

CLOSURE OF GOVERNMENT SCHOOLS : REASONS 
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4. ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
 (ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 

 අධයහඳන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ.- (2): 

(අ) (i) ර් 2005 - 2010 අතය කහර කහනු තුශ යට 
තුශ හ දළම යජශ  ඳහල් ංඛ්යහ ශකොඳභණද; 

 (ii) ඳහල් හ දළමීභට ප්රධහනතභ ශවේතු ප්රභහණේ 
ේඳේ ශනොරළබීභ ඵ  පියතන්ශන්ද; 

 (iii) ශනො එශේ නේ, එභ ඳහල් හ දළමීභට ශවේතු 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?      

(ආ)  ශනොඑ ශේ නේ, ඒ භන්ද? 
 

 கவற அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) (i) 2005 -2010ஆவ ஆவௌடு கரனவௐ தகுறறதவ 

ரவோடிதவ தோடவௐதவோட அசரவேக 

தரடசரஷனகபறவ வௌறவெஷக ரது; 

 (ii) ஶதரதுரண பவேகவ கறஷடவெகவௐவதநரஷஶ 

தரடசரஷனகவ தோடவௐதவோடஷவெகரண 

தறரணரண கரவ வதஷ 

வதவெவகரவரர; 

 (iii) இவஶநவ, ஶவதடி தரடசரஷனகவ 

தோடவௐதவோடஷவெகரண கரவேகவ ரஷ; 

 வதஷ அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(ஆ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Education: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of Government schools that 

were closed down during the period  2005 
to 2010; 

 (ii) whether he admits the fact that the main 

reason for the closure of schools is that they 

have not been provided with sufficient 

resources; and 

 (iii) if not, the reasons for the closure of the 

aforesaid schools? 

(b) If not, why? 

 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ සඅධයහඳන අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண - கவற  அஷவைசவ) 

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
තරු කථහනහඹකතුභනි,  එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශභශේයි. 

 (අ) (i) ඳහල් හ දළමීභක් සිදු ශනොශකශර්. නමුේ ශිය 
ංඛ්යහ අඩු වීභ භත ඇතළේ ඳහල් ළසී ගිඹ 
අසථහ ඇත. භධයභ යජශ  අධයහඳන 
අභහතයහංලයට අඹේ ඳහල් ිරසික්  එශේ ළසී 
ශතොස නළත. ඳශහේ බහරට අඹේ ඳහල්  
භවයක් ළසී ශතොස ඇත. 

 ර් 2005- 2010 අතය කහරකචහනු තුශ  එශේ යට තුශ 

ළසී ගිඹ  යජශ  ඳහල්  ඳවත දළක්ශේ.   

 

* යුද තළටුේ  නිහ  භඩකරපු  වහ ්රිකුණහභරඹ  
තහකහලික ළසී ගිඹ ඳහල්  26ක්  ශේ  ඳහල් 74ට 
ඇතුශේ.  

** යුද තළටුේ  නිහ  භන්නහයභ  ව වුනිඹහ දිස්රික්කර 
තහකහලික ළසුණු ඳහල් 86ක් ශභඹට  ඇතුශේ.  

*** යුද තළටුේ  නිහ  මුරතිේ, ිරලිශනොච්චි දිස්රික්කර ළසී 
ගිඹ ඳහල්  61ක් ද ශභඹට  ඇතුශේ.                   

යුද තළටුේ  තේේඹ නිහ ශභභ දිස්රික්ක ශදශකහි  2009 

ර්ඹ ඳහල් ංතණනඹ ඳේහ නළති ඵළවින්   එඹ හර්තහ වී 

ඇේශේ 2010 ර්ශ දීඹ.   

  (ii) ඳහල් හ දළමීභට ප්රධහනතභ ශවේතු ප්රභහණේ 
ේඳේ ශනොරළබීභ ඵ පියතන්ශන් නළත.      

15 16 

ය 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ළසී ගිඹ 
ඳහල් 
ංඛ්යහ 

39 40 74* 14 104** 79 *** 
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 (iii) ඳසුගිඹ කහරශ  උතුරු නළ ශඟනහිය ඳශහේර 

ඳළළති යුද තළටුේ නිහ ිවන් ය ඳහල් ළසී ඹහභ 

සිදු විඹ. ශසු ඳශහේර නහතිවකයණඹ නිහ 

ජනතහ නතය ශත ඇදී ඹහභ නිහ ව ප්රහවන 

ඳවසුකේ ර්ධනඹ වීභ නිහ නහතිවක ඳහල් ශත 

ශිය තරනඹක් ඇති වීභේ, රහමීඹ ඳහල්ර ශිය 

ංඛ්යහ අඩු වීභට ඵරඳහ ඇත. ඇතළේ රහමීඹ 

ඳහල් ළසී ඹහභට ඉවත ශවේතු ඵරඳහ ඇත.  

  තදුයටේ රහමීඹ ඳහල්ර ඳවසුකේ ර්ධනඹ 

වහ අධයහඳන අභහතයහංලඹ ද්වි මයික ඳහල් 

දවක් (ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ ශකොට්ඨහඹිරන් 

ඳහල් 3ක් න ඳිවදි) වහ ඒ ටහ ංර්ධනඹ න 

ප්රහථමික ඳහල් ජහරඹක් ංර්ධනඹ ිරීමශේ 

ජහතික ළඩටවනක් ක්රිඹහේභක කයමින් සිටින 

අතය 2012 - 2016 කහර සීභහ තුශ එභ ඳහල් 

භහන ේඳේ, ශබෞතික ේඳේලින් ේපර්ණ 

කය ගුණහේභක භට්ටමින් දියිශන් අර තණය 

ඳහල්ර භට්ටභ කයහ ශඟහ කයවීභට ළරසුේ කය 

ඇත. තද, යුද තළටුේ නිහ ළසුණු ඳහල්ලින් 

අති ඵහුතය ංඛ්යහක් දළනට ඹය විෘත කය ඇති 

ඵද ළරිරඹ යුතු ශේ.  

  ඳහල් හ දළමීභට  ශවේතු න්ශන්,  ඳසු ගිඹ 

කහරඹ තුශ දී උතුරු නළ ශඟනහිය ඳශහේර 

ඳළළති දීර්ඝ කහලීන යුද්ධශ   ප්රතිපරඹක් ශර 

යුද තළටුේ ඳතින ප්රශද්ලර විලහර ඳහල් 

ප්රභහණඹක් විටින් විට හ දළමීභේ, විෘත  ිරීමභේ 

සිදු වුණහ.  ශදනු නහතිවකයණඹේ, භහර්ත 

ංර්ධනඹේ කයනශකොට ශතන තේඵද දුසකය 

ප්රශද්ලර පිහිටි ඳහල්ර  දරුන්ට නතයඹට 

ංක්රභණඹ න්නට අසථහ රළබුණහ. 

තුන්ශනු ජනතවනශ  ඹස ප්රභහණර 

ුවහේභක ශනක් ව උඳේ අනුඳහතික 

ශනසකේ තුශ ප්රහථමික ඳන්තිඹට ඇතුළු වීශේ 

ශිය ංඛ්යහ අඩු ශරහ තිශඵනහ. තදුයටේ 

රහමීඹ ඳවසුකේ ර්ධනඹ ශමින් තිශඵනහ. ශේ 

දිනර ෆභ ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ ශකොට්ඨහඹකභ 

ද්වි මයික ඳහල් තුන ඵළගිනුේ, ඒ භත ඳදනේ 

ශඳෝෂිත ඳහල් ඳන්දවකුේ, 2012 - 2016 කහර 

ඳිවච්ශේදඹ තුශ දී ජහතික ළඩටවනක් ශර 

ක්රිඹහේභක කයනහ. ඒ නිහ  එභ ප්රලසනඹ  අදහශ 

ශනොශේ.  භධයභ යජශ  ිරසිදු ජහතික ඳහරක් 

ළසිරහ නළවළ.  

(ආ) අදහශ ශනොශේ.  

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

තරු ඇභතිතුභනි, 2005 දශ ශද්ශීලඹ නිසඳහදනශ  ප්රතිලතඹක් 

වළටිඹට අධයහඳනඹ ශනුශන් ළඹ කය තිශඵනහ, සිඹඹට 

3.03ක්. 2011 ර්ඹ නශකොට ශේ ප්රභහණඹ ඳවශ ගිහින් 

තිශඵනහ, සිඹඹට 1.86ක් දක්හ. ඒ ිරඹන්ශන් දශ ශද්ශීලඹ 

නිසඳහදනශ  ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ශභඹ සිඹඹට 38.6ක අඩු වීභක්.  

ඔඵතුභහ හිතන්ශන් නළද්ද ශේ අඩු වීභ තුයන් ඳහල්රට රළශඵන 

ේඳේර ඌනතහ නිහ ශේ ඳහල් ළසීඹහශේ ප්රණතහ 

ර්ධනඹ වුණහඹ ිරඹරහ?  

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඳහල් ළසීඹහශේ ප්රණතහ ර්ධනඹ වීශේ ඳයණ ශවේතු 
කුභක් වුේ,  ඒ අ මතඹ පියඵ ඇඟිල්ර දිගු කයමින් කහරඹ තත 
කයන්ශන් නළති අපි කල්ඳනහ කය ඵළලුශොේ, නිදවස 
අධයහඳනඹ ආයේබ කශ දිනශ  සිට ඳහල් ප්රතිුවතතකයණඹ 
වහ රංකහ ඉතිවහශ  ළඩිභ මුදල් ප්රභහණඹ ශන් කය 
තිශඵන්ශන් 2012 - 2016  දක්හ කහර ඳිවච්ශේදඹ වහයි.  

භභ ඔඵතුභහට වන් කයනහ, .සශේලිඹහනු ආධහය ව 
යුනිශෂස ආධහය ඹටශේ අපි නිලසචිත ළරළසභකට අනු ශේ 
සිඹලුභ ප්රහථමික ඳහල් ශභහ මිතුරු ඳහල් ශර ංර්ධනඹ 
කයන ඵ.  

 

ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශභොකක්ද ඒ නභ? 
 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ශභහ මිතුරු ඳහල්. එශවභ නළේනේ ශභහ මිතුරු ඳහල් 

ප්රශේලඹ.  ශභහ තුරු ඳහල් ිරඹහ ඳහල් ජහතිඹක් නළවළ. ශභහ 

මිතුරු ඳහල් ිරඹන එශකන් අදවස කයන්ශන් ශභහ මිතුරු ඳහල් 

ප්රශේලඹක් තුයන් ශභඹහට හිතේ ආකහයඹට ඒ ඳහල් සිඹල්රභ 

ංර්ධනඹ ිරීමභයි. ඒ හශේභ  භහින්ශදෝදඹ තහක්ණික 

විදයහතහය හිත, එක ඳහරකට රුපිඹල් ශකෝටි වඹ ඵළගින් ශන් 

න ඳහල් දවක් ඉදි ිරීමශේ කටයුතු ශේ න විට ආයේබ ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ ර්ඹ තුශ දී ඉතිිව ඳහල් ප්රභහණඹ ඉදි ිරීමභේ 

ආයේබ ශනහ. [ඵහධහ ිරීමභක්] එකක්ේ ළහිරහ නළවළ.  [ඵහධහ 

ිරීමභක්] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ශන ශන ප්රලසනේ ඇශවනහ. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ, තරු කථහනහඹකතුභනි. තරු 

ඇභතිතුභහ කථහ කශහ ශභහ මිතුරු ඳහල්, ශඳෝෂිත ඳහල්, ඉසුරු 
ඳහල්, පිිව ඳහල්, භහින්ශදෝදඹ ඳහල් තළන. ඳහල් ඳද්ධතිශ  
ශේ තයේභ භවහ ආලසචර්ඹේ ංර්ධනඹක් ශනහ නේ  
ඔඵතුභහ කරුණහකය භභ ශේ අවන ප්රලසනඹට උේතය ශදන්න.  
ඳහල් 9,731ිරන් 1,563කට -සිඹඹට 16කට- විදුලිඹ නළවළ. 
1,463කට -සිඹඹට 15කට- ජරඹ නළවළ. 859කට -සිඹඹට 8.8කට- 
ළසිිරය කළසිිරය ඳවසුකේ නළවළ.  4,283කට, ඒ ිරඹන්ශන් 
ඳහල් ඳද්ධතිශඹන් සිඹඹට 44කට පුසතකහර ඳවසුකේ නළවළ.    

ඉතින් ශකොශවොභද තරු ඇභතිතුභනි, ශේ- [ඵහධහ ිරීමභක්] 
ඉන්න, භභ ප්රලසනඹ අවරහ ඉය නළවළ. ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩක් 
අවශතන ඉන්න. දළන් ශඳෝෂිත ඳහල් ිරඹනහ, ඉසුරු ඳහල් 
ිරඹනහ, පිිව ඳහල් ිරඹනහ, ශභහ මිතුරු ඳහල් ිරඹනහ, 
භහින්ශදෝදඹ ඳහල් ිරඹනහ. ශේ ේඳේ ඌනතහ නිහ ශන්ද 
විදුලිඹ නළති ඳහල් බිහි න්ශන්; ජරඹ නළති ඳහල් බිහි න්ශන්; 
ළසිිරය, කළසිිරය නළති ඳහල් බිහි න්ශන්; පුසතකහර ඳවසුකේ 
නළති ඳහල් බිහි න්ශන්? තරු ඇභතිතුභනි, කරුණහකය ඒකට 
උේතය ශදන්න.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහශේ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න භභ 

ේපර්ණශඹන්භ ප්රතික්ශේඳ කයනහ. ශේ ඳහල්ර ඇති ශරහ 

තිශඵන ඹථහර්ථහදී තේේඹ තය ංඛ්යහ ශල්ඛ්න හිත, 

අධයහඳන අභහතයහංලශ  ප්රකහලනඹක් ශර ශේ තරු බහශේ 

සිඹලුභ භන්ත්රීතුභන්රහශේ දළන තළනීභ වහ  ඊශඟ හයශ දී භභ 

ඉදි ිවඳේ කයනහ.  

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ත කීශභන් ිරඹනහ භභ ඉදිිවඳේ 

කශශේ තය ංඛ්යහ ශල්ඛ්න ඵ. අධයහඳන අභහතයහංලශ  

ශතොයතුරු, දේත, ශල්ඛ්න, මරහශ්ර වළටිඹට උඳශඹෝගි කයශතනයි 

භභ ඒහ ඉදිිවඳේ කශශේ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ඳළරැණි මරහශ්ර රංගු න්ශන් නළවළ තරු කථහනහඹකතුභනි. 

තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ මීට කලින් ප්රලසනඹට උේතය ශදන 

අසථහශේදී තමුන්නහන්ශේට ිරේහ උතුරු, නළ ශඟනහිය 

ඳශහේර ඳහල් ංතණනඹක්ේ ඳේරහ නළවළ, ඒ නිහ ශේ 

දේත ේපර්ණශඹන් නිළරැදි නළවළ ිරඹරහ.  ශභොකද ඒ ඳශහේර 

යුද්ධඹක් තිබුණහ. ඒ කහරශ  ඳහල් ංතණන ඳේන්න ගිඹහ 

නේ ඹන්න පුළුන්, ආඳහු එන්න ඵළවළ. ඒ නිහ දළන් තභයි 

ංතණනඹ කයරහ ශේහශ  ශතොයතුරු රඵහ තන්ශන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

දළන් අන්ද? 

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

ඒ ශතොයතුරු ටික ශේ තරු බහට විශලේ ප්රකහලඹක් ශර භහ 

රඵහ ශදනහ.  

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ ශේකයි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ශකටිශඹන් අවන්න.  

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ නළත යක් ිරඹනහ අධයහඳන 

අභහතයහංලශ  ශතොයතුරු, දේත, ශල්ඛ්න, මරහශ්ර වළටිඹට ශක්න්්ර 

කය තනිමින් තභයි භභ ප්රලසන අවන්ශන් ිරඹරහ.  

භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. තරු ඇභතිතුභනි, 

විශලේශඹන්භ ශභන්න ශේ ප්රලසනඹ භට නළත යක් 

ඔඵතුභහශතන් අවන්න සිද්ධ ශනහ. දළන් ඔඵතුභහ වන් කශහ 

ශේ ඳහල් ඳද්ධතිඹට ේඳේ විලහර ප්රභහණඹක් ශේ න 

යහඳෘතිඹ වයවහ ශන් ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹරහ. එශවනේ 

ඔඵතුභහ කරුණහකය භට ශභන්න ශේ කහයණඹ ිරඹන්න. උස 

ශඳශ විදයහ විඹ ධහයහ හිත ඳහල් 716ක්  ශේ යශට් තිශඵනහ. 

නමුේ ඒ ඳහල් 716න් 101කට විදයහතහය ඳවසුකේ නළවළ. 

හභහනය ශඳශ විදයහ විඹඹ හිත ඳහල්  6,788ක් තිශඵනහ. 

ඒහයින් 4,100කට හභහනය ශඳශ විදයහතහය ඳවසුකේ නළවළ. 

කරුණහකය ඔඵතුභහ භට තයහදී උේතයඹ ශදන්න.  ඔඵතුභහ 

ඉසුරු ඳහල්, පිිව ඳහල්, අය ඳහල්, ශේ ඳහල් තළන ශකොඳභණ 

කථහ කශේ ඹථහර්ථඹ ශභොකක්ද?  ප්රභහණේ මුදල් ප්රභහණඹක් 

ශේ ඳහල් ඳද්ධතිඹට ශන් ශන්ශන් නළවළ. ඒකයි ඇේත කථහ.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, මීට  ර් ශදකකට කලින් භභ ශේ 

කරුණ ශේ තරු බහට ඉදිිවඳේ කශහ. අශප් යශට් 1 AB හණිජ, 

කරහ, විදයහ ඳවසුකේ ිරසික් නළති ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ ශකොට්ඨහ 

72ක් තිශඵනහ. එකභ විදයහතහයඹක්ේ, එකභ විදයහ 

ගුරු යශඹක්ේ නළති ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ ශකොට්ඨහ 72ක් 

තිශඵනහ. 1 AB එක  ඳහරක් ඳභණක් තිශඵන ප්රහශද්ශීලඹ 

ශල්කේ ශකොට්ඨහ 100ක් තිශඵනහ. රංකහශේ තිශඵන ප්රහශද්ශීලඹ 

ශල්කේ ශකොට්ඨහ මුළු තණන 354යි.  

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ ශකොට්ඨහ 335යි.  

 
ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு தவதுன குவண) 

(The Hon. Bandula Gunawardane) 

එයින් 172කට විදයහ අංලශ  ප්රභහණේ ඳවසුකේ නළවළ. 

සිසුන් 50ට  ඩහ අඩු ඳහල් 1,552ක් තිශඵනහ. ශේ තිශඵන 

සිඹලු තේේඹන් ළරිරල්රට අයශතන තභයි දළනුභ ශක්න්ද්රීඹ 

ංර්ධන අයමුණ හක්හේ කය තළනීභ වහ ඳහල් දවක් 

ප්රතිනිර්භහණඹ ිරීමභ ව ඒ භත ඳදනේ වුණු ඳහල් 5,000ක 

ජහතික ළඩටවනක් ක්රිඹහේභක න්ශන්. ඒ ජහතික 

ළඩටවනේ, ශේ තිශඵන ංඛ්යහ ශල්ඛ්න පියඵේ 

විසතයහේභක හර්තහක් භභ අභහතයහංලශ  ප්රකහලඹක් ශර 

ඉදිිවඳේ කයන්නේ,  ප්රලසන ඇසීභ තේ ඳවසු කයලීභ වහ.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ප්රලසන අංක 5-2532/'12-(2), තරු අනුය දිහනහඹක භවතහ.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. තරු 

කථහනහඹකතුභනි, අදහශ ඇභතිතුභහේ නළවළ, නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහේ නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට කල් ඉල්රන එක තභයි 

ශන්ශන්.  
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ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, උස අධයහඳන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය දීභ වහ තිඹක කහරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී. 
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අංක 6-2549/'12-(2), තරු සුනිල් වඳුන්ශනේති භවතහ.  

 
ගරු සුනි්  වඳුන්පනත්ති භවතහ 
(ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආතමික කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය 

දීභ වහ ති ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී. 
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අංක 8-1531/'11-(2), තරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, විශද්ල රැිරඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය දීභ වහ ති 

ශදකක් කල් ඉල්රනහ. 

 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී. 
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 

පදොඩම්ර සථිය ඳහරභක් ඉදි කිරීභ : ූලරය 

ප්රතිඳහදන 
வரடவன றவ தரனவ றவரவ: றற 

வதரடுகவ 
CONSTRUCTION OF PERMANENT BRIDGE FOR 

DODAMWELA : FINANCIAL PROVISION 

1821/’11 

9. ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
 (ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

යහඹ වහ භවහභහර්ත අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :   

(අ) භවනුය දිස්රික්කශ , වහිවසඳේතුේ භවනුය නතයඹේ 
ඹහ ශකශයන වල්ඔළු, ශදොඩේර ංගිලි ඳහරභ ශනුට 
සථිය ඳහරභක් ඉදිිරීමභ වහ කීඳයක් මුල්තල් තඵහ 
ඇතේ ශේ දක්හ එභ ඳහරභ ඉදිවී ශනොභළති ඵ එතුභහ 
දන්ශනහිද? 

(ආ) (i) ජනතහශේ තභන් ඳවසු වහ ඉවත සථහනශ  
න ඳහරභක් ඉදිිරීමභට කටයුතු කයන්ශන්ද; 

 (ii) ඒ වහ ශේ න විට ප්රතිඳහදන ශන්කය තිශේද; 

 (iii) එශර ශන්කය ඇති මුදර ශකොඳභණද; 

 (iv) එභ ඳහරභ ඉදිිරීමශේ කටයුතු ආයේබ කයන දිනඹ 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?   

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
  துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட 

றணர: 

(அ) கவௌடி ரவோடவ்றவ யரரறவதவ்து வதவ கவௌடி 

கவ்ஷ இஷவெகுவ யவஎத, வரடவன 

சவேகறதவௐ தரனவ்துவெகுவௐ தறனரக றவ தரன 

வரவஷந அஷவௐதவகு தன டஷகவ அடிவெகவ 

ஷவெகவௐதவோடஶதரறதவ இதுஷ இவௐதரனவ 

அஷவெகவௐதடறவஷன வதஷ அவ அநறரர? 

(ஆ) (i) வெகபறவ ஶதரவெகுவ்து சறவெகரக குநறவௐதறவோட 

இடவ்றவ தைற தரனவரவஷந அஷவெக 

டடிவெஷக டுவௐதரர; 

 (ii) இதுஷ இவகரண றற வதரடுகவ எதுவெகவௐ 

தவோடுவபர; 

 (iii) அவரத எதுவெகவௐதவோடுவப தவ்வரஷக 

வபவு; 

 (iv) இவௐதரனவ்ஷ றவரறவெகுவ ஶஷனகவ 

ஆவதறவெகவௐதடுவ றகற ரது 

 வதஷ அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 

 
 asked the Minister of Ports and Highways :  

(a) Is he aware that even though foundation stones 

were laid on several occasions to construct a 

permanent bridge instead of the suspension bridge 

at Dodamwela, Haloluwa, which connects the 

Kandy Town with Harispattuwa in the Kandy 

District, it has not been built up to now? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to construct a 

new bridge at the above location for the 

convenience of the people; 

 (ii) whether provisions have been allocated for 

this purpose; 

 (iii) the amount of money thus allocated; and 

 (iv) the date on which the construction activities 

of the bridge will be commenced? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිර්භර පකොතරහර භවතහ සයහඹ වහ භවහභහර්ග 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன - துஷநதொகவேகவ, 

வடுவொசரஷனகவ  அஷவைசவ) 

(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 

Highways)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශභශේයි. 

(අ) ඔේ. 

 1965 ය, ඒ හශේභ 1979 ය, 1992 ය, 1996 ය 
ඹනුශන් ශේ සථහනශ  ඳහරේ ඉදි ිරීමභ වහ හකච්ඡහ 
කය අදහශ කටයුතු ආයේබ කය ඇත. 

(ආ) (i) න ඳහරභක් ඉදි ිරීමභ වහ තභ  මයණඹක් 
ශතන නළත. 

 (ii) නළත. 

 (iii) අදහශ ශනොශේ. 

 (iv) අදහශ ශනොශේ 

(ඇ) ශභභ සථහනශ  දළනට භගීන් වහ ඳහරභක් ඉදි කය ඇති 
අතය, එඹ 1939 ඉදි කයන රද්දිර.  

 දළනට තළටශේ ඇති න ඳහරභ ශභඹට ඳසු ඉදි කය ඇති 
අතය, එඹ ශභභ භගී ඳහරභ ඇති සථහනශ  ඉදි ශනො කයන 
රද්ශද් එභ සථහනඹට ේඵන්ධ න  ශජෝර්ේ ඊ ද සිල්හ 
භහත ඉතහ ංගු හිත ළඩිදියුණු ිරීමභට ඉතහ අඳවසු 
භහර්තඹක් න ඵළවිනි.   

 වල්ඔළු ප්රශද්ලශ  හවන තළටශේ ප්රශද්ලඹ ශතට ශභභ 
ඳහරභ වයවහ ඳළමිණීභට ඩහ ශප්යහශදණිඹ - වල්ඔළු 
ඳහශයන් ඳළමිණීභ ඳවසු ශේ.   

 ඒ නිහ ශභභ සථහනශ  අධික විඹදභක් දයහ ඳහරභක් ඉදි 
කශ ද, එයින් සිදු න ශේහ ඉතහ අල්ඳ න ඵළවින්, ශභහි 
ඳහරභක් ඉදි ිරීමශභන් ආර්ථික ශභන්භ භහජයීඹ ලශඹන් 
ද ළරිරඹ යුතු හසිඹක් අේ ශනොන ඵ කහරුණික 
දන්මි. එඵළවින් ශභභ ඳහරභ ඉදි ිරීමභට ශේ න විට 
පිඹය ශනොශතන ඇත. 

 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

අවනහ. දළන් තරු ඇභතිතුභහශේ පියතුශයන් ිරේහ, එතළන ංගු 

හිත තේේඹක් තිශඵන නිහ එතළන ඳහරභක් ඉදි ිරීමශේ 

ප්රශඹෝජනඹක් නළවළ ිරඹරහ. වළඵළයි ඒ එක්කභ මුල්තල් තළබ 

අසථහ ඳවක් තළනේ වන් කශහ. භභ අවන්ශන්, ඒ ඳහරභ ඉදි 

කයරහ ළඩක් නළේනේ ඉතිවහශ දී ශභොන ආණ්ඩුලින් ශවෝ ඳස 

ළයඹක් මුල්තල් තඵහ තිශඵන්ශන් ඇයි ිරඹන එකයි.  

ගරු නිර්භර පකොතරහර භවතහ  
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

භභ ඒ යල් ේඵන්ධශඹනුේ ශේ තරු බහශේදී ප්රකහල 

කශහ. තරු භන්ත්රීතුභනි, 1965, 1979, 1992 ිරඹන යල් තළන 

භභ ිරේහ. තරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ කහර කහනුශේ ඒ 

ප්රශද්ලශ  ජනතහශේ ඉල්ලීභ ඳිවදි ඒ කටයුේත සිදු ශරහ 

තිශඵනහ. නමුේ ර්තභහනශ  -විශලේශඹන්භ 2005න්  ව 

2010න් ඳසශේ- ඒ අදහශ ඵර ප්රශද්ල නිශඹෝජනඹ කයන භවජන 

නිශඹෝජිතඹන්ශේ ඉල්ලීභ ඳිවදි අශප් භහර්ත ංර්ධන අධිකහිවශ  

කශභනහකයණ අංලශඹන් විශලේශඹන් ඳීමක්ණඹක් කයරහ ඒ 

ේඵන්ධශඹන් කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. ඒ ඳීමක්ණඹ අනු 

කය තිශඵන කටයුතු අනුයි භභ ශේ තරු බහට ශේ පියතුය 

රඵහ දුන්ශන්. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු ඇභතිතුභහශේ පියතුය අනු, ශභොනභ ආකහයඹිරන්ේ 

ශේ සථහනශ  සථිය ඳහරභක් ශතොඩ නළඟීභ අනහතතශ දී සිදු 

ශන්ශන් නළද්ද? 

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඳහරභ ශනුට ත ඳහරභක් 

තළටශේ ප්රශද්ලශ  ඉදි කයරහ තිශඵනහ. ඒ අදහශ ශන කටයුේත 

-ජනතහට අලය භහර්ත ඳවසුකභ- අශනකුේ ඳහරශභන් සිදු 

ශනහ. තරු කථහනහඹකතුභනි, ඒකයි ශේ ඳහරභ අලය 

ශන්ශන් නළේශේ.  

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ ශතොයතුරු අනු ශභතුභහ ිරඹන 

ඳහරභ ව ශේ සථහනඹ අතය ඹේ ිරසි දුය ප්රභහණඹක් තිශඵනහ. 

ඒ නිහ තභයි ශේ අට ජීේ ශන ජනතහට කහරඹ ඉතුරු කය 

තන්න ශභතළනින් ඳහරභක් අලයයි ිරඹරහ ිරඹන්ශන්. ශේ ඳහරභ 

ඉදි කයන්න ඳස ළයඹක් මුල් තල් තළබීභ තුයන්භ ශඳශනනහ 

ශභතළන ඳහරභක් ඉදි ිරීමභට ඹේ ලකයතහක් තිශඵනහ ිරඹරහ. 

එශවභ නළේනේ එක්ශකෝ ශභොශශේ අභහරුකට මුල් තල් තිේඵහ 

ශන්න .නෆ. එක්ශකෝ ජනතහශේ ල්ලි නහසති කයන්න මුල් 

තල් තිේඵහ ශන්න .නෆ. එශවභ නළේනේ ශභතළන ලකයතහක් 

තිශඵන්න .නෆ.  එතශකොට ශභතළන ලකයතහක් නළවළ ිරඹරහද 

ිරඹන්ශන්? 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

එතුභහට තභ අේ දළකීේ නළවළ- 

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ශන්න. ශේ අදහශ ර්ඹන් 

ිරේහභ ශභොශශේ අභහරු පියඵ ඳළවළදිලි ශනහ. භභ ඊශ  

දිනශ ේ නුය ප්රශද්ලශ යි හිටිශ . ශභතුභහ වන් කයන ඳහරභ 

ශඟට භභ ඊශ ේ ගිහිල්රහ ඵළලුහ. ඵරරහ තභයි ශේ පියතුය ශේ 

තරු බහ වමුශේ ප්රකහල කයන්ශන්.  
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[තරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ] 
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කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ශඵොශවොභ ශවොයි.  

ප්රලසන අංක 10 - 2069/'11-(2), තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, තරු භන්ත්රීතුභහ අවන්ශන් 2009 

ර්ශ  සිට ශේ දක්හ ශකොශම ශකොටස ශශශ ශඳොශශහි මුදල් 

ආශඹෝජනඹ කශ, විශද්ල භහතේර නේ ව එක් එක් භහතභ 

විසින් ආශඹෝජනඹ කශ මුදර ශකොඳභණ ද, එභ ආශඹෝජනඹන් 

ඉේ කය ශතන ඇති භහතේ කශර්ද ිරඹරහයි. ඒ හශේ ප්රලසන 

යහශිඹක් අවරහ තිශඵනහ. එභ නිහ මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන 

අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පියතුය දීභ වහ භහ 

ශදකක කහරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.  
 

ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී. 
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 
 

උතුරු ඳශහපත් විරැකිඹහ අභ කිරීභ : ්රිඹහභහර්ග 
ட ரகரவ்றவ வரறதவஷஷவெ குஷநவ்வ: 

டடிவெஷக 
MINIMIZATION OF UNEMPLOYMENT IN NORTHERN 

PROVINCE : STEPS TAKEN 
2256/’12 

11. ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
 (ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

 (The Hon. Sajith Premadasa) 
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) (i) උතුරු ඳශහශේ රැිරඹහ වියුක්තිශ  ප්රතිලතඹ 
ශකොඳභණද;  

 (ii) එභ ඳශහශේ විරැිරඹහ අභ ිරීමභ උශදහ තන්නහ 
ව පිඹය කශර්ද;  

 (iii) එභ පිඹයඹන් දින කහනු ඉරක්ක හිත 
පුයහරන්නට කටයුතු  කයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ආ)  ශනොඑශේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 

 றற, றவோடறடவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர: 

(அ) (i)  ட ரகரவ்றவ வரறதவஷ வீவ ரது; 

 (ii)  இவ ரகரவ்றவ வரறதவஷஷவெ 

குஷநவௐதவகரக ஶவவகரவபவௐதடுவ டடிவெ 

ஷககவ ரஷ; 

 (iii)  ஶவதடி டடிவெஷககஷப குநறவௐதறவோட கரன 

கவோடவேகவ, இனவெகுகளுடவ கூடிரக றஷந 

ஶவதவகு டடிவெஷக டுவௐதரர 

 வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) இவஶநவ, வ? 

asked the Minister of Finance and Planning : 

(a) Will he state - 

 (i) the percentage of unemployment in the 

Northern Province; 

 (ii) the steps taken to minimize unemployment 

in that province; and 

 (iii) whether action will be taken to implement 

those steps with time frames and targets? 

(b) If not, why ? 
 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ. 

(අ) (i) 2011 දී සිඹඹට 5යි. (මරහශ්රඹ: ශ්රභ ඵර මීක්ණඹ 
2011, ජනශල්ඛ්න වහ ංඛ්යහශල්ඛ්න 
ශදඳහර්තශේන්තු) 

 (ii)  

 * 2009 දී ත්රසතහදී තළටුේ අන් ිරීමශභන් ඳසු 
උතුරු න්තඹ විශලේ ළඩටවන ක්රිඹහේභක 
ශකශයන අතය කෘෂිකහර්මික, ධීය, කහර්මික, 
ශතොයතුරු තහක්ණ, ංචහයක ශේහ, ශේහ 
ළඳයීේ, තෘවසථ රැිරඹහ ව ආඹතනතත රැිරඹහ, 
යහජය  ව ශඳෞද්තලික අංලශ  රැිරඹහ ඹන 
ක්ශේත්ර ඔසශේ රැිරඹහ වියුක්තිඹට ෘජු  විඳුේ 
රඵහ ශද්.  

 * "වළිරඹහට රැිරඹහක්" ඹන්න ශේභහ කය 
තනිමින් ෘේ මඹ පුහුණු ළඩටවන් ක්රිඹහේභක 
ශකශයන අතය ිරලිශනොච්චි කහර්මික විදයහරඹ 
පිහිටුවීභ භඟින් අඩු ආදහඹේරහීන ජනතහ ව 
රැිරඹහ වියහිත ශඹෞනඹන් කුඩහ වහ භධය 
ඳිවභහණ කර්භහන්තඹන්හි නියත කයවීභට කටයුතු 
ශකශර්. 

 *  2011 දී 72% ක් ඇති විදුලි ආයණඹ 2015 දී 
100% දක්හ ර්ධනඹ ිරීමභ තුයන් තෘවසථ වහ 
සඹං රැිරඹහ ක්ශේත්රශ  සී්ර ර්ධනඹක් ඇති 
ිරීමභට පිඹය තළශන්.   

 *  2013 දී රුපිඹල් මිලිඹන 1700ක් උතුරු ඳශහශේ 
ජනතහශේ  ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ වහ 
ශඹදවීභට අශප්ක්ෂිතඹ.  

 *  "උතුරු න්තඹ" ළඩටවන ඹටශේ භහර්ත, 
විදුලිඵර, ජර ේඳහදන වහ නීඳහයක්ක, කුඩහ 
හිවභහර්ත, ශඳොදු ශතොඩනළඟිලි, ජීශනෝඳහඹ  වහ 
භහජ ංර්ධන ඹන ක්ශේත්රඹන්ට අදහශ  
යහඳෘති වහ 2013 ර්ශ දී රුපිඹල් මිලිඹන 
8300ක් ආශඹෝජනඹ ිරීමභට අශප්ක්ෂිතඹ. ශභභ 
භසත ංර්ධන ළඩටවන් ඔසශේ ඳතින 
සඹං රැිරඹහ ඵරතළන්ශන අතය න රැිරඹහ 
උේඳහදනඹ ශේ.  

 *  කහන්තහ ශේහ නියුක්තිඹ ර්ධනඹ ිරීමභ උශදහ 
දළනටභේ කහන්තහ දිිවඹ ළඩටවන, කහන්තහ 
විඹ ළඩටවන, රහමීඹ නහතිවක කහන්තහන් 
ආර්ථික ලශඹන් විඵර තළන්වීභ, සඹං රැිරඹහ 
වහ චරීඹ අයමුදර, යහඹකේ පුහුණු 
ළඩටවන ව වළිරඹහ ංර්ධන ළඩටවන 
ක්රිඹහේභක කය ඇත.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

 * යහජය වහ ශඳෞද්තලික ඒකහඵද්ධ ආශඹෝජන භත 
අලිභංකඩ ප්රශද්ලශ  කඩු තුශ භසුන් තහ 
යහප්ත ිරීමභට පිඹය ශතන ඇත. 

 *  ශඳෞද්තලික යහඹකඹන් වහ ශතොවීන් 
ඒකහඵද්ධ ඹහඳනඹ වහ ිරලිශනොච්චිඹ ප්රශද්ලර 
ඳරතුරු තහන් ආයේබ ශකශයන අතය 
ිරලිශනොච්චිශ  ඳරතුරු ළකසුේ භධයසථහනඹක් 
ආයේබ ශකශර්. 

 *  ඹහඳනඹ කශපු ව ඒ අට ප්රශද්ලඹ ංචහයක 
ක්ශේත්රශ  ප්රතභනඹට ඉවල්න අයුිවන් 
ංර්ධනඹ ශකශර්. 

 (iii) 2011 දී 5.0%ක් ඳළළති රැිරඹහ වියුක්තිඹ 2016 දී  
3.0% දක්හ අඩු ිරීමභට ළරසුේ කය ඇත. භහින්ද 
චින්තන ඉදිිව දළක්භ ඹටශේ උතුරු න්තඹ 
ළඩටවන විධිභේ ළරළසභකට අනුතත 
ශබෞතික වහ මරය ප්රතතිඹ අධික්ණඹ ශකශයමින් 
2016 දක්හ ව ඉරක්ක වතත ළඩ පියශශක් 
ඔසශේ ශභභ සිඹලු කටයුතු ක්රිඹහේභක ශකශර්.  

(ආ)  ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ භභ 

අවනහ. දළන් ඔඵතුභහ ිරේහ, උතුරු ඳශහශේ රැිරඹහ වියුක්ති 
ප්රතිලතඹ සිඹඹට 5ක් ිරඹරහ. වළඵළයි 2012 ශදන කහර්තු ශේ 
ශතොයතුරු ශල්ඛ්නරට අනු, යශට් හභහනය 3.8යි. උතුරු 
ඳශහශේ සිඹඹට 5යි. තරු භවහචහර්ඹ ජී.එල්. පීිවස ඇභතිතුභහ 
විශද්ශීලඹ ංචහයඹකදී ිරඹහ තිශඵනහ, උතුරු ඳශහශේ නහමික දශ 
ශද්ශීලඹ නිසඳහදිත ර්ධනඹ සිඹඹට 22.9යි ිරඹරහ. නමුේ ඒක යශට් 
උතුරු ඳශහශේ රැිරඹහ වියහිත ඳයපුයට ශේිවරහ නළවළ. ඇේත 
ලශඹන්භ රැිරඹහ උේඳහදනඹක් සිද්ධ ශරහ නළවළ. ඒ නිහ භහ 
ඔඵතුභහශතන් අවන්න කළභළතියි, ඔඹ "උතුරු න්තඹ" හශේ 
නේරට ඳභණක් සීභහ ශන්ශන් නළති උතුරු ඳශහශේ රැිරඹහ 
ශනොභළති නන්නේතහය වී සිටින ජනතහට රැිරඹහ රඵහ දීභ වහ 
ප්රහශඹෝගික, විශලේෂිත ව ළඩටවනක් ක්රිඹහේභක කයන්ශන් 
කදහ ද ිරඹරහ.  
 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට දුන් ඒ ංඛ්යහ ශල්ඛ්නඹ අනු 
2011 දී සිඹඹට ඳවක් ිරඹන එක ජනශල්ඛ්න වහ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න 
ශදඳහර්තශේන්තුශේ ශ්රභ ඵර මීක්ණඹ අනු ඉදිිවඳේ කය 
තිශඵන එකක්. 2011 ර්ශ  ඒ මීක්ණඹ කයරහ දළන් ශේ 
ප්රතිපර ඳශ කයරහ තිශඵනහ. ඊට අභතය තරු ජී.එල්. පීිවස 
භළතිතුභහශේ ප්රකහල තළන ඔඵතුභහ එතුභහශතන් අවන්න .නෆ. ශේ 
මීක්ණශ  ප්රතිපර තභයි ඔඵතුභහට භට පියතුරු වළටිඹට 
ශදන්න තිශඵන්ශන්. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඳළවළදිලි ිරීමේ ශනොකය ප්රලසනඹ විතයක් අවන්න. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු ඇභතිතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ඇේත ලශඹන්භ උතුරු ඳශහශේ විලහර මුදල් ආශඹෝජනඹක් 

සිදු නහ ිරඹරහ ඔඵතුභහ ිරඹනහ. නමුේ ඔඹ ඵහුතය මුදල් 

ආශඹෝජනඹන් සිදු න්ශන් ඵද්ධ ප්රදහනඹන් වයවහයි - tied aid 

and assistance. ඒ ිරඹන්ශන් විශලේශඹන්භ ඒ යහඳෘති 

ක්රිඹහේභක ිරීමශේදී උඳශඹෝගී කය තන්ශන් විශද්ශීලඹ ශ්රභ 

ලක්තිඹයි. ඒ ප්රශද්ලර ජනතහට ඒ තුයන් කේකරු ඇතුළු 

අශනකුේ යසහ රළබීශේ අඩු ප්රණතහක් තිශඵනහ. ඔඵතුභහ 

ශේ තළන තන්නහ පිඹය ශභොකක්ද?  ශභොකද ශේ ඵද්ධ ණඹ ව 

ආධහය වයවහ ඒශක් ළඩිභ ප්රතිරහබ රඵහ ශදන්ශන් ඒ ණඹ රඵහ 

ශදන යටටයි. 

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ ඒ ප්රලසනඹ නතපු එක තළන සතුතියි. ඵද්ධ ණඹ - tied 

aid - ශභොකක්ද ිරඹරහ ඉසශල්රහභ ඔඵතුභහට ශඳොඩි ඳළවළදිලි 

ිරීමභක් කයන්න කළභළතියි.  

Tied aid ිරඹන්ශන් ඹේ ිරසි ප්රතිරහබඹක් රඵහ ශදන ශකොට ඒ 

යට ශකොන්ශද්සිඹක් දභනහ, ඒක ක්රිඹහේභක කයන්න පුළුන් අඹ 

ඒ යට තුයන් ශතෝයහ තත යුතුයි  ිරඹරහ. නිදසුනක් ලශඹන් 

ඉන්දිඹහශන් අඳට tied aid දීභ වහ ඒ ගිවිසුභට අපි අේන් 

කශශොේ, ඒක ඉන්දිඹහනු ශකොන්ත්රහේකරුන්ට සීභහ කයන්න අපි 

එකඟ නහ. භවය විට ජඳහනශඹන් අපි තේශතොේ, ඒ විධිඹට 

ජඳහනශඹනුේ ශකොන්ශද්සිඹක් දභනහ. ශඵොශවෝ විට 

ද්විඳහර්ලසවික ශදන මුදල් ඒ tied aid ක්රභඹට තභයි ශදන්ශන්. 

ශභොකද ඒක ඒ යටටේ කයන උදේක් වළටිඹටයි සිදු න්ශන්. 

Multilateral organizations  තිශඵනහ ශන්. ශරෝක ඵළංකු 

න්න පුළුන්, ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු න්න පුළුන්, 

ඒශතොල්රන් වළභ යටටභ විෘත ඒ ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ කස 

කයනහ. ඒ නිහ ශඵොශවෝ දුයට යටකට ශේ ශදකභ රළශඵනහ. 

ශටන්ඩර් ක්රභඹට ඵහුඳහර්ලසවික රළශඵන ශකොට ඒ විධිඹට .නෆභ 

යටිරන් ඉදිිවඳේ න්න පුළුන් විධිඹට ඉඩ ශදනහ. නළේනේ 

ශතෝයහ තේ යටලින් තන්නහ.  

ද්විඳහර්ලසවික කයන විට ශඵොශවෝ විට ඒ යටට ඒක සීභහ 

නහ. ශකොශවන් ශකොයි විධිඹට මුදල් රළබුණහ ද ිරඹන එක 

ප්රලසනඹක් ශන්ශන් නළවළ. ඇේත ලශඹන්භ ඔඵතුභහ 

ප්රහශඹෝගික ශේ තළන ශවොට දන්නහ.  ශකොන්ත්රහේ එකක් 

අයශතන ශඵොශවෝ විට ඒක ශේ යශට් උඳ ශකොන්ත්රහේකරුන්ට 

තභයි ශදන්ශන්. රැකී යක්හ ප්රලසන අයශතන ඵළලුහභ ඒ 

ශකොන්ත්රහේ ළඩ වහ අපි පිටින් මිනිසසු ශේන්ශන් නළවළශන්. 

දළන් උතුරු ප්රශද්ලශ  කයන ශරොකුභ ළශඩ් තභයි නිහ ෆදීභ. 

ඒ ළඩ ඔක්ශකෝභ කයන්ශන් ශද්ශීලඹ ශකොන්ත්රහේකරුශෝ ව 

ශද්ශීලඹ කේකරුශෝ. ඵද්ධ ණඹක් ද, විෘත ණඹක් ද ිරඹන එක  

ඒකට ප්රලසනඹක් ශනොශයි. නමුේ ඒ ශකොයි විධිශඹන් මුදල් 

රළබුණේ ඒ යහඳෘති ක්රිඹහේභක ශන ශකොට ශේ යශට් 

කේකරුන්, ශේ යශට් ේඳේ තභයි ශඹොදහ තන්ශන්. තභ අශප් 

යශට් විශද්ශීලඹ ඵර ශේනහ ශතනළල්රහ ළඩ කයන තේේඹක් 

නළවළ. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු ඇභතිතුභනි, ඵද්ධ ආධහය වයවහ කයන යහඳෘති තළන 

අශප් තරු කථහනහඹකතුභහේ ශවොට දන්නහ. වේඵන්ශතොට 

යහඹ යහඳෘතිඹ ක්රිඹහේභක කයන ශකොට ශකොඳභණ ශද්ශීලඹ 

ශ්රභඹක් උඳශඹෝගි කය තේතහ ද ිරඹන එක එතුභහ ශවොට 

දන්නහ. ඒකයි භහ ඵද්ධ ආධහය තළන කථහ කශශේ. 
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තරු ඇභතිතුභනි, භශේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ ශේකයි. 

විශලේශඹන්භ උතුරු ඳශහත තේතහභ, කහන්තහ ශක්න්්ර කය තේ 

තෘව මලික ඳවුල් ඒකක විලහර ලශඹන් තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ යුද්ධඹ නිහ ඒ තේේඹ නිර්භහණඹ ශරහ 

තිශඵනහ. කහන්තහ ශක්න්්ර කය තේ ඒ තෘව මලික ඳවුල් 

ඒකකර සඹං රැිරඹහ ක්ශේත්රඹ ව ආදහඹේ උේඳහදනඹ 

ර්ධනඹ කයන්නට ශභොකක්ද ඔඵතුභන්රහ තන්නහ ව විශලේෂිත 

ක්රිඹහ භහර්තඹ ිරඹරහ භහ අවන්න කළභළතියි. 

 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඇේත ලශඹන්භ ඔඵතුභහ ිරඹපු කහයණඹ අපි පියශතන 

තිශඵනහ. උතුරු නළ ශඟනහිය ඒ හශේ සුවිශලේෂී රක්ණ 

තිශඵනහ. රැිරඹහ ප්රලසනඹ තිශඵන කහන්තහන් ඉන්නහ. ඒ 

හශේභ යුද්ධ වමුදහ ශකොටසර ඉරහ, එල්ටීටීඊ ශකොටසර 

ඉරහ ඒහයින් ඉේ වුණ අඹට -ඒ සුවිශලේෂීඹ ශකොටසරට- දළන් 

ළඩටවන් ක්රිඹහේභක ශනහ. ඒහ තළන විසතය 

තමුන්නහන්ශේට .නෆ නේ අපි ඳසු රඵහ ශදන්නේ. 

 

ලිපභොසින් හවන ගනඹනඹ : විසතය 
தவபசறவ  ரகணவேகபறவ இநவெகுற : றதவ  

 IMPORT OF LIMOUSINES  : DETAILS 
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12.  ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
        (ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

        (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :  

(අ) (i) 2010 ව 2011 ර්රදී ශ්රී රංකහට ලිශභොසින් 
නභළති අධි සුශඛ්ෝඳශබෝගී හවන ර්තඹ 
ආනඹනඹ ිරීමභ වහ අය දීභට ශවේතු 
කශර්ද;  

 (ii) ශේ දක්හ ආනඹනඹ කය ඇති ලිශභොසින් ර්තශ  
හවන ංඛ්යහ  ශකොඳභණද;  

 (iii) ආනඹනඹ කයන රද ලිශභොසින් ර්තශ  
හවනඹක ටිනහකභ  ශකොඳභණද; 

 (iv) ලිශභොසින් ර්තශ  හවනඹක් නිසකහනඹ ිරීමභ 
වහ ශතන රද  මරු ඵදු ව අශනකුේ ඵදු 
ප්රභහණඹ කශර්ද; 

 (v) එකී හවන නිසකහලණඹ කය තේ අඹශේ නේ ව 
ඒහ නිසකහනඹ කය තේ දිනඹන් කශර්ද; 

 (vi) ඉවත කී හවනඹ සුශඛ්ෝඳශබෝගි හවනඹක් 
ශරසින් ර්ගීකයණඹ කය තිශේද; 

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?         

(ආ) (i) එන්ජින් ධහිවතහ 1000CC ට ඩහ අඩු ව 

1000CC - 2000CC අතය ්රිශයෝද යථ ව 
අශනකුේ හවනරට අදහශ ආනඹන ඵදු ප්රභහණඹ 
කශර්ද; 

 (ii) අශනකුේ සුශඛ්ෝඳශබෝගි හවනරට ආනඹනශ දී 
අදහශ න  මරු ඵදු ප්රභහණඹ ශකොඳභණද;  

 (iii) ඉවත (ආ) (ii) හි වන් හවනරට අදහශ  මරු 
ඵදු අධි සුශඛ්ෝඳශබෝගි ලිශභොසින් ර්තශ  හවන 
වහ ද අඹ කශ යුතු තිබුශණ්ද;  

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද?         

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භන්ද? 

றற, றவோடறடவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர: 

(அ) (i)  இனவேஷகறவ 2010 வதவ 2011 ஆவ 

ஆவௌடுகபறவ அற வசரகுசு தவபசறவ 

ரகணவே கஷப இநவெகுற வசவவகு வ 

அதற பறவெகவௐதவோடது வதஷத்வ; 

 (ii)  இவஷநஷ இநவெகுற வசவவௐதவோடுவப  

தவபசறவ  ரகணவேகபறவ வௌறவெஷக 

ஷத்வ; 

 (iii)  இநவெகுற வசவவௐதவோட தவபசறவ ரகண 

வரவநறவ வததறஷத்வ; 

 (iv)  தவபசறவ ரகணவரவஷந றடுறவ்துவெ 

வகரவப வசதவ்ற சுவேகவ்லவஷ வதவ 

ஷண ரறகஷபத்வ; 

 (v)  ரகணவேகஷப றடுறவ்துவெவகரவௌட தவகபறவ 

வதவகவ வதவ அவஷந றடுறவ்துவெ 

வகரவௌட றகற ஆகறவஷநத்வ; 

 (vi)  ஶவதடி ரகணவ வசரகுசு ரகணவண 

ஷகவௐதடுவ்வௐதவோடுவபர வதஷத்வ 

 அவ இவைசஷதவெகுவ் வரறறவௐதரர? 

(ஆ) (i)  1000 சல சல. இவகுவ குஷநரண இவறவெ 

வகரவபபஷவெ வகரவௌட தொவைசவெக வௌடிகவ 

வதவ ஷண ரகணவேகளுவெகுவ, 1000 தொவ 

2000சல.சல. இவறவெ வகரவபஷவெ வகரவௌட 

ரகணவேகளுவெகுரண இநவெகுறவ் லவஷஷ 

த்வ; 

 (ii)  இநவெகுறறவஶதரது ஷண வசரகுசு 

ரகணவேகளுவெகுவௐ தறஶரகறவெகவ்வெக லவஷ 

கஷபத்வ; 

 (iii)  ஶவதடி (ஆ) (ii)  இவ குநறவௐதறடவௐதவோடுவப 

ரகணவேகளுவெகுவௐ தறஶரகறவெகவ்வெக 

லவஷகவ வசரகுசு தவபசறவ 

ரகணவேகளுவெகுவ தற ஶரகறவெகவௐதவோடிதவெக 

ஶவௌடுரவவத ஷத்வ 

 அவ கூதரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 

 
asked the Minister of Finance and Planning : 

(a)    Will he inform this House - 

 (i)    as to why the permission was granted to 

import super luxury Limousine vehicles to 

Sri Lanka in 2010 and 2011; 

 (ii)    the number of Limousines  imported up to 

date; 

 (iii)    the value of a Limousine vehicle imported; 

 (iv)    the duty and other taxes paid  for the 

clearance of a Limousine vehicle; 

 (v)    the names of the persons by whom the said 

vehicles were cleared and the dates of the 

clearance of the same; and 

 (vi)    whether aforesaid vehicle is categorized as 

luxury vehicles? 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

(b)   Will he state - 

 (i)    the import duty applicable on trishaws and 

other vehicles having engine capacity less 

than 1000cc and between 1000cc to 

2000cc; 

 (ii)     the duties applicable for other luxury 

vehicles at the importation; and 

 (iii)    whether the duties applicable on the 

vehicles as per part b (ii) should have been 

applied on the super luxury Limousines 

vehicles too? 

(c)   If not, why? 

  
 ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්රභේඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ. 

(අ) (i) 2010 ව 2011 ර්රදී ශ්රී රංකහට ලිශභොසින් 
නභළති අධි  සුශඛ්ෝඳශබෝගි හවන ර්තඹ 
ආනඹනඹ ිරීමභ වහ විශලේ අය දීභක් යජඹ 
විසින් සිදු කය ශනොභළත. 

  ශ්රී රංකහ ශරෝක ශශශ ංවිධහනශ  හභහජික 
යටක් වීභේ, විෘත ආර්ථික ප්රතිඳේතිඹ අනුතභනඹ 
ිරීමභේ නිහ ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන 
නිශඹෝතරට ඹටේ ශනොන .නෆභ බහණ්ඩඹක්, 
එභ බහණ්ඩ ආනඹනශ දී ශතවිඹ යුතු සිඹලු ඵදු වහ 
තහසතු ශතවීභට ඹටේ .නෆභ පුද්තරශඹකුට ශවෝ 
ආඹතනඹකට ශභයටට ආනඹනඹ ිරීමභ කශ 
වළිරඹ. 

  ඒ අනු, හවන ආනඹනශ  දී, 1969 අංක 1 දයන 
ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන ඳනශේ විධිවිධහන 
ඳිවදි පුද්තරඹන් ප්රහවනඹ කයන ය 2කට ඩහ  
ඳළයණි හවනඹක් නේ වහ බහණ්ඩ ප්රහවනඹ කයනු 
රඵන ය 4කට ඩහ ඳළයණි හවනඹක් නේ 
ශභයටට ආනඹනඹ ිරීමශේදී ඒ වහ විශලේ 
අයඹක්, එනේ ආනඹන ඵරඳත්රඹක් රඵහ තත 
යුතුඹ. එශේ ඵරඳත්රඹක් රඵහ ශනොතන්ශන් නේ 
ශවෝ නිකුේ කයනු ශනොරඵන්ශන් නේ එළනි 
ඳළයණි හවන ශභයටට ශතන්වීභට අයඹක් 
ශනොභළත. 

  ඒ අනු, අදහශ ලිශභොසින් හවන ද එකට ව 
ආනඹන වහ අඳනඹන ඳහරන ශයගුරහසිරට වහ ඒ 
වහ අදහශ ඳළළති ආනඹන ඵදු ශතවීභට 
ඹටේ ශභයටට ශතන්වීභට විශලේ අයඹක් 
රඵහ තත යුතු ශනොවීඹ. එඵළවින්, යජඹ විසින් ශභභ 
අධිසුශඛ්ෝඳශබෝගි ලිශභොසින් හවන ශතන්වීභට 
විශලේ අය දීභක් සිදු ශනොකශ අතය, එකට 
ඳළති නීති-ීමති අනු එකී හවන ඒ ඒ 
ආනඹනකරුන් විසින් ආනඹනඹ ිරීමභට කටයුතු 
කය ඇත. 

 (ii)  2011 ර්ඹ අහනඹ දක්හ ආනඹනඹ කය ඇති 
ලිශභොසින් හවන ංඛ්යහ 08ිර.  

  ඒ විසතය තිශඵනහ, තරු භන්ත්රීතුභහ.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Total එක ිරඹන්න. 

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

භභ ශදන්නේ. ඒ ටික එක්කහසු කය තන්න. තමුන්නහන්ශේ 

 මරු ඵදු තළන අවරහ තිශඵනහ. ඒහේ තිශඵනහ. .නෆ නේ 

ිරඹන්න පුළුන්.  

(අ)  (iii), (iv) ව (v) වහ අදහශ පියතුරු ඳවත ගුශේ 
වන් ශේ. 

[පභභ ඇුදුභ පුසතකහරප  ද තඵහ ඇත.] 
[இவ இஷவௐதை தவ றஷனவ்றதவ ஷவெகவௐதவோடுவபது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
 

 (vi)   1995 අංක 16 දයන මුදල් ඳනත වහ එහි 

ංශලෝධනඹන්ට අනුකර, සුශඛ්ෝඳශබෝගී 

ශභෝටර් හවන ශර ළරශකන්ශන් එන්ජින් 

ධහිවතහ 2500 CCට ළඩි ඩීල් ශභෝටර් යථ ව 

එන්ජින් ධහිවතහ 2000 CCට ළඩි ශඳට්රල් ශභෝටර් 

යථඹ. 

  ශකශේ වුද ආන ංඛ්යහ අනු ලිශභොසින් 

හවනඹක ආන 13ට ළඩි ඵළවින් ව එභ 

හවනශඹහි ඇති අශනකුේ ඳවසුකේ අනු එඹ 

කුඩහ ප්රභහණශ  ශභෝටර් ශකෝච් යථඹක් ශර 

ශර්ගු භඟින් ර්ගීකයණඹ කය ඇත.  

  ශේ පියඵ අධයඹනඹ ිරීමශභන් ඳසු යජඹ විසින් 

කඩිනේ ක්රිඹහ භහර්ත අනුතභනඹ කයමින් 

2011.04.21 දිනළති අංක 1702/18 දයන තළට් 

නිශේදනඹ භඟින් ආදහඹේ ංයක්ණ 

ආඥහඳනතට අලය ංශලෝධන සිදු කයමින්, 

ලිශභොසින් යථ ආනඹනශ  දී ළඩි ඵදු ප්රභහණඹක් 

අඹ කය තළනීභට කටයුතු කය ඇත. 

  ර්තභහනශ  ශභභ හවන වහ සුශඛ්ෝඳශබෝගි 

හවනරට අඹ කයන ඵද්දක් වහ භහන ඵදු අඹ 

කයනු රළශේ. (ආනඹනඹ කයන රද ලිශභොසින් 

යථඹක් වහ ර්තභහනශ   350% ක ඵද්දක් 

ක්රිඹහේභකයි.) 
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(ආ)   (i)   

 (ii)   

[පභභ ඇුදුභ පුසතකහරප  ද තඵහ ඇත.] 
[இவ இஷவௐதை தவ றஷனவ்றதவ ஷவெகவௐதவோடுவபது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

භන්ත්රීතුභහ අතුරු ප්රලසන ශකටිශඹන් ඇහුශොේ ශවොයි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, අපි ශකොතයේ උදවු කශහද ිරඹරහ 

ඵරන්න. භට අතුරු ප්රලසන වතයක් අවන්න පුළුන් ශන්ද? 

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ංඛ්යහශල්ඛ්න විලහර ප්රභහණඹක් 

එතුභහට ඉදිිවඳේ කශහ. අවපු වළභ එකකටභ පියතුරු දුන්නහ. ඒ 

තළන එතුභහ අඳට සතුති කයන්නට .නෆ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

තරු ඇභතිතුභනි, භශේ ඳශමු ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. 

තරු කථහනහඹකතුභනි,  ඔඵතුභහේ දන්නහ 2009-2010 ර්ශ  

ශභළනි හවන අටක් ආනඹනඹ කය තිශඵන ඵ. ශේහ 

ආනඹනඹ කය තිශඵන්ශන් ට්රයිශෝ එකකට අඹ කයන ඵදු 

ප්රභහණඹටේ ඩහ අඩු ඵදු  ප්රභහණඹක් ඹටශේයි. ඒ කහර් අටක් 

ශතන්න්න ළඹ ශරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 42යි. අද 

BMW 7 Series එකක් ශතන්න්න රුපිඹල් මිලිඹන 38ක් ඹනහ.  

ශේ duty ශනොශතවීභ  ේඵන්ධශඹන් යටට සිදු වුණු අරහබඹ 

රුපිඹල් මිලිඹන 780යි. ඒ ේඵන්ධශඹන් තභයි භහ ප්රලසනඹ 

ඇහුශේ. ශේ ප්රලසනඹ දළකරහ අඹ ළඹ තුයන් ඒක ංශලෝධනඹ 

කශහ. ශේ හශේ හිදළක් තිේශේ ඇයි?  ශේහ ආනඹනඹ කයන්න 

ඉඩ දුන්ශන් ඇයි?  

එශවභ  නේ දළන් අඳට  ශේහ ශතන්න්න පුළුන්ද? තරු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ිරේහ  .නෆභ ශරහක අඳට ආනඹනඹ 

කයන්න පුළුන්ඹ ිරඹහ. දළන් අපි ආනඹනඹ කශශොේ  සිඹඹට 

225ක් ඵදු ශතන්න ශනහ.  
 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ අහ තිශඵන්ශන් 2009 ර්ඹ 

තළනයි. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2009 - 2010.  
 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ ර්ඹ ඇතුශත  හභහනය පියශත ඹටශේ තභයි ඒහ  ශේ 

යටට ශතන්හ තිශඵන්ශන්. තරු භන්ත්රීතුභහ අවන්ශන්, ''ඒකට 

විතයක් ඵද්දක් දළේශේ නළේශේ ඇයි?'' ිරඹන ප්රලසනඹයි. අශප් අේ 

දළිරේ අනු ඊට ඳසු ර්ශ දී අපි ඵද්දක් දළේභහ. ඒක  හභහනය  

පියශත. ඒක conspiracy theory එකක්ඹ ිරඹහ අඳට හිතන්න 

අභහරුයි. ඒ කහරශ  තිබුණු නීති-ීමති ඹටශේ ඒ බහණ්ඩ ආහ.  

භවය විට ශේ බහශේදීේ ඒ තළන අපි හකච්ඡහ කශහ. අපිේ 

අබයන්තය ලශඹන් ශොඹහ ඵරහ ඊශඟ අවුරුද්ශද් ඒකට ඵද්දක් 

දළේභහ. ශඵො ශවෝ විට ඒක බහණ්ඩ පියඵ ඇති න ශදඹක්.  

හභහනය ඵදු පියශත ඹටශේ ශතශනනහ.  එතශකොට ඒශක් අඩු 

ඳහඩුකේ - discrepancies- ති ශඵනහ නේ  ඒ අනු ඊට ඳසු කස 

කයනහ. ඒකයි ශේ ේඵන්ධශඹන් අඳට ශදන්න තිශඵන පියතුය. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භශේ ඊශඟ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශේ ශභො ශවොත නශකොටේ 

ශේ යටට ්රි ශයෝද යථඹක් - trishaw එකක්- ආනඹනඹ කයනහ 

නේ සිඹඹට 45ක ඵද්දක් ශතන්න .නෆ. වළඵළයි ශේ 

ේඵන්ධශඹන්  සිඹඹට  65ක   tax එකක් අඹ කයනහ.  ඒ අනු 

ඒ ශදක අතය ඳයසඳයඹක් තිශඵනහ.  ඒ නිහ ශේ තළන භහනුෂික  

භට්ටශභන් රකහ ඵරහ trishaw එක රුපිඹල්  වහය රක්  ඳනස 

දවට තිශඵනශකොට ඒ ඵද්ද  අඩු කශහ නේ සඹං  රැිරඹහ කයන  

අඹටේ ඒ තුයන් උදවු  කයන්න  තිබුණහ ශන්ද ිරඹහ භභ අවනහ.  
 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ශේ තළන ශවොඳින්  දන්නහ. ඒකට 

උේතයඹක් ශදන්න  පුළුන්. නහමික ලශඹන්  අඳට ඒක කයන්න 

පුළුන්. ශභතළන හවන අටයි. නමුේ trishaws කීඹක් 

ශතශනනහද? ශන හවන කීඹක් ශතශනනහද? ඒ නිහ 

ශභතළනදී අපි ඵරන්න .නෆ, ශභතළන  ප්රධහන අදව ශභොකක්ද 

ිරඹන එකයි.  පුළුන් තයේ අපි ඵරන්ශන් අශප් යශට් මුදල් 

අනලය විධිඹට විලහර ලශඹන් පිට යට  ඇදී ඹන එක 

නේන්නයි.  

 ශදළනි කහයණඹ තභයි, ළඩිශඹන්භ භවජනතහට ශේඹ 

කයන ශකොට ඳිවය ප්රලසන, තයතකහීම  ප්රලසන ආදී ශේ ඔක්ශකොභ 

රකහ  ඵරහ  හධහයණ ඵද්දක් ඳනන එක.  අටකට ත 

ශඳොඩ්ඩක් ළඩි කශහඹ ිරඹහ  ඵදු අතින් එච්චය විලහර ලශඹන් 

ප්රලසනඹක් ශන්ශන් නළවළ. භහජඹට ශභොකක් විව ඳණිවුඩඹක් 

ශදන්න .නෆ නේ ඒක ළඩි කයන එක ශනභ ශදඹක්.  නමුේ  

ශභතළනදී මුදල්  ප්රභහණඹ තළන කථහ කශශොේ ඒ ශදක ංන්දනඹ 

කයන්න ඵළවළ. භහජඹට ඳණිවුඩඹක් ශදන්න .නෆ නේ ඒ ඵද්ද 

ළඩි කයන්න පුළුන්.   
 

ගරු සගචහර්ඹ  වර් ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. තරු 

ඇභතිතුභහ ිරේහ, හවන 8ක් ශතනල්රහ  තිශඵනහඹ ිරඹහ, 

රුපිඹල් මිලිඹන 40කට. අඳට ගිඹ තිශ  ආයංචි වුණහ, "Rolls-

Royce Ghost" ිරඹහ හවනඹක් ශතන්හ තිශඵනහ; ඒ හවනශ  

invoice මිර රුපිඹල් මිලිඹන 45යි ිරඹහ.  එතශකොට ඵදු ලශඹන් 

රුපිඹල් මිලිඹන 125ක් ශතන්න .නෆ.  

නමුේ ශේක ශකොශවොභ විව රුපිඹල් මිලිඹන 22,1/2කට 

ඉන්ශොයිස කයරහ ශතනේ තිශඵනහ. එතශකොට ඵදු ශතරහ 

තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 61යි. අඳට රළබී ති ශඵන ආයංචිර 

විධිඹට, ශේ රුපිඹල් මිලිඹන 61ක ඵද්ද ශතරහ නළවළ ිරඹරහ 

තභයි ශර්ගුශන් ිරඹරහ තිශඵන්ශන්. ඔඵතුභහ වහභ ශේ තළන 

ශොඹරහ ඵරනහද ිරඹරහයි භහ අවන්ශන්. 

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහ වළභ ශරහශේභ ඔඹ හශේ කරුණු ඉදිිවඳේ කයනහ. 

අපි ශොඹරහ ඵරන්නේ. 

 

ගරු සගචහර්ඹ  වර් ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

කදහ න විටද? 

 
ගරු යනි්  වික්රභසිශව භවතහ සවිරුේධ ඳහර්ලසප  

නහඹකතුභහ  
(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக - றவவெகவோசற தொவவ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

හවනඹ අයශතන ඵදු ශතරහ නළේනේ අපි 

කථහනහඹකතුභහශේ නිර හවනඹ-[ඵහධහ ිරීමේ] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ශවොයි. හධහයණ ශඹෝජනහක්. ඒ තළන රකහ ඵරන්නේ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

කථහනහඹකතුභහට ශදන එකද හධහයණ, විඳක් නහඹකතුභහට 

ශදන එකද හධහයණ? 

 

 ඳවු්  පෞඛ්ය  පේහ භධයසථහන පගොඩනළිල් ර  

ප්රතිශසකයණඹ කිරීභ : ූලරය ප්රතිඳහදන  
குடுவத சுகரர ஶசஷ றஷனவெ கவோடிட 

தசலஷவௐதை: றற வதரடுகவ 
RENOVATION OF FAMILY HEALTH SERVICE CENTRE : 

FINANCIAL PROVISION  
1822/’11 

13.  ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
 (ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ශෞඛ්ය අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ- (2) : 

(අ) විලහර ජන ංඛ්යහක් ශේඹ රඵන වේඵන්ශතොට 
දිස්රික්කශ , මුල්ගිිවතර, රසමුල්ර, ඹවල්මුල්ර ඳවුල් 
ශෞඛ්ය  ශේහ භධයසථහන ශතොඩනළඟිල්ර ශේ නවිට 
කඩහ ළටී ශේ අදහනභකට රක්වී ඇති ඵ එතුභහ 
දන්ශනහිද? 

35 36 
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(ආ) (i) එශේ නේ, ශභභ ශතොඩනළඟිල්ර කඩිනමින් 
ප්රතිංසකයණඹ ිරීමභ වහ කටයුතු කයන්ශන්ද; 

 (ii) ඒ වහ ශේ නවිට ප්රතිඳහදන ශන් කය තිශේද; 

 (iii) එභ  මුදර ශකොඳභණද; 

  (iv) එභ ප්රතිංසකයණ කටයුතු ආයේබ කයන දිනඹ 
කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?   

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භන්ද? 

 
சுகரர அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர: 

(அ) வததவவரஷகரண வெகவ ஶசஷஷவௐ வதவதவெ 

வகரவளுவ அவதரவஶரவோஷட ரவோடவ்றவ தொவகறரற 

கனனவதொவன யவதொவன குடுவத சுகரர ஶசஷ 

றஷனவெ கவோடிடவ வவதரளது இடிவதுறளவ 

ஆதவ்துவெகு உவபரகறத்வபது வதஷ அவ 

அநறரர? 

(ஆ) (i) அவரநரறவ,  இவெகவோடிடவ்ஷவ் துரறரக 

தசலஷவெக டடிவெஷக ஶவவகரவரர; 

 (ii) இதுஷ இவகரண றற வதரடுகவ எதுவெகவௐ 

தவோடுவபர; 

 (iii) அவௐ தவ்வரஷக வபவு; 

 (iv) ஶவதடி தசலஷவௐதை டடிவெஷககவ ஆவதறவெ 

கவௐதடுவ றகற ரது 

 வதஷ அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Health: 

(a) Is he aware that the Family Health Service Centre 

building at Yahalmulla, Walasmulla, Mulgirigala 

in the Hambantota District, which serves a large 

number of people, is in danger of collapsing at 

present? 

(b) If so, will he inform this House - 

 (i) whether action will be taken to renovate this 

building forthwith; 

 (ii) whether provisions have been allocated for 

this purpose; 

 (iii) the amount so allocated; and 

 (iv) the date on which the aforesaid renovation 

activities will be commenced? 

(c) If not, why? 

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ සපෞඛ්ය නිපඹ ජය 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக - சுகரர தறற அஷவைசவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ 

එභ ප්රලසනඹට පියතුය රඵහ ශදනහ. 

(අ) රසමුල්ර, ඹවල්මුල්ර ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහන 
ශතොඩනළඟිල්ර කඩහ ඉේ කය න ශතොඩනළඟිල්රක් ඉදි 
කය හඹන කටයුතු ඳේහ ශතන ඹනු රඵයි. 

(ආ) (i), (ii), (iii) ව (iv)  - ඔේ. 

 2011 ශර් ශෞඛ්ය ංර්ධන අයමුදර භඟින් රුපිඹල් 
රක් 25ක විඹදමින් -2011.07.31 දින මුල් තර තඵහ- න 
ශතොඩනළඟිල්රක් ඉදි කය 2012.04.23 දින විෘත කයන 
රදී. 

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. ශභළනි අඵරන් වුණ ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහන 

ප්රතිංසකයණඹ කයනහ හශේභ එභ ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහන 

ශත රළශඵන  බහණ්ඩ අඵලි වීශේදී  න බහණ්ඩ රඵහ දීභට 

අභහතයහංලඹ ක්රිඹහ කයන ළඩ පියශශ; යහමු ශභොකක්ද තරු 

නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශේ ප්රලසනඹට අදහශ ශනොවුණේ භහ පියතුරු ශදනහ. දළනට ඒ 

ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහන වහ අලයතහ අනු 

උඳකයණ රඵහ දීභට කටයුතු කයනහ. ඊශ  ශඳශර්දහේ 

දරුන්ශේ ඵය ිරීමේ  ආදී කටයුතු කයන්නට න තහක්ණශඹන් 

යුතු උඳකයණ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ විධිඹට අලයතහ අනු 

උඳකයණ රඵහ ශදනහ. ඒ හශේභ ආර්ථික ංර්ධන 

අභහතයහංලඹ ඹටශේ ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් සිඹලුභ භහතෘ ශෞඛ්ය 

ශේහ භධයසථහන ප්රතිංසකයණඹ ිරීමභ වහ තරු ඵළසිල් 

යහජඳක් ඇභතිතුභහ මුදල් ප්රතිඳහදන ශන් කයරහ දුන්නහ. ඒ 

තුයන් දියිශන් ෆභ ප්රශද්ලඹකභ  ඳහශවේ භහතෘ ශෞඛ්ය ශේහ 

භධයසථහන ප්රතිංසකයණඹ කයන්නට අසථහ රළබුණහ. භවය 

ඵඩු ඵහහියහදිඹ රඵහ දීභටේ පුළුන්කභ රළබුණහ. 

 
ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ නවීන තහක්ණ 

උඳකයණ පියඵ වන් කශහ. අපි දන්නහ, ශඵොශවෝ ප්රහථමික 

ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහනර ව ඳවුල් ශෞඛ්ය ශේහ 

භධයසථහනර ඳහවිච්චි කයන තහක්ණික උඳකයණ නිතය අලුේ 

ශනහ ිරඹරහ. විශද්ල යටර භවය උඳකයණ ඳහවිච්චි 

කයන්ශන් ඳිවතණකේ භඟයි. ඒ නිහ ශභභ ආඹතනර විදුලි 

බිල් ඳේ නියවුල් ිරීමශේ තළටලු ව නවීන තහක්ණික උඳකයණ 

රඵහ තළනීභ ිරඹන තළටලු ශදකභ තිශඵනහ. ඒ කහයණහ ශදක 

ේඵන්ධශඹන් අභහතයහංලශ  ළඩ පියශශ ශභොකක්ද? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

නවීන තහක්ණික උඳකයණ රඵහ තළනීභ ේඵන්ධශඹන් 

ප්රලසනඹක් නළවළ. අදහශ කටයුේත වහ -ශභතළන භේරුන්ශේ 

හඹනඹක් තභයි ඳේන්ශන්- අලය උඳකයණ රළශඵනහ. 

විදුලි බිර ශෞඛ්ය අභහතයහංලශඹන් ශතනහ. ඳශහේ ශෞඛ්ය 

අභහතයහංලඹ වයවහ තභයි එඹ ක්රිඹහේභක ශන්ශන්. 

අදහශ ප්රධහනිඹහට - MOHට- දළන්නුහභ ඒ ශතවීේ කයනහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ 
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற) 

(The Hon. Buddhika Pathirana)   

තරු කථහනහඹකතුභනි, තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. ඳවුල් 

ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහන භඟින් තළබිනි භහතහන් වහ 

ඳේන ශෞඛ්ය හඹනරට අභතය පුළුල් ශේහක් 

ඳඹන්න, එනේ, තිශඵන ේඳේ ප්රභහණ ශඹොදහ ශතන, ඩදය 

cadre එශක් ඹේ ළඩි වීභක් තිශඵනහ නේ ඒ අඹශතනුේ ඹේ 

ප්රභහණඹක් එකතු කයරහ රහමීඹ ශෞඛ්ය දියුණු ිරීමභ පිණි ඩහේ 

පුළුල් ශේ ශෞඛ්ය ශේහ භධයසථහන ප්රශඹෝජනඹට තන්න 

අභහතයහංලඹ අධහනඹ ශඹොමු කයන්ශන් නළද්ද?  

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு னதவ் றமரரவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake)   

තරු කථහනහඹකතුභනි,ජහතික භහතෘ ප්රතිඳේතිඹ ඹටශේ අඳ 

දළනටභේ ශෞඛ්ය හඹන 10ක් ඳේනහ. ඒ ිරඹන්ශන්, තළබිනි 

භක් දරු ප්රසතිඹට ශඳය හඹන 10කට ේඵන්ධ නහ ිරඹන 

එකයි. අහන හඹන ශදකට සහමිපුරුඹහේ ේඵන්ධ න්න 

.නෆ. ශ්රී රංකහශේ දරු උඳේලින් සිඹඹට 99ක ප්රභහණඹක් 

ශෞඛ්ය ආඹතන තුශයි සිදු න්ශන්. ඒ අතින් රංකහ අද ඉතහභ 

ඉවයන් ඉන්නහ.  

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ප්රලසන අංක 14-2121/'11-(2), තරු දඹහසිිව ජඹශේකය භවතහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ 
(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. 

 
ගරු නිර්භර  පකොතරහර  භවතහ  
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன)  

(The Hon. Nirmala Kotalawala)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, දීර්ඝ පියතුයක් ඳඹන්න .නෆ. එභ 

නිහ භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය දීභ වහ ති ශදකක කහරඹක් 

ඉල්රහ සිටිනහ. 
 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී. 
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

Question ordered to stand down. 

 

 

නළ පෙනහිය ඳශහපත් විරැකිඹහ අභ කිරීභ : 

්රිඹහභහර්ග  
கறவெகு ரகரவ்றவ வரறதவஷஷவெ 

குஷநவ்வ: டடிவெஷக 
MINIMIZING OF UNEMPLOYMENT IN EASTERN PROVINCE: 

STEPS TAKEN 

 2257/’12 
15. ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) නළ ශඟනහිය ඳශහශේ රැිරඹහ වියුක්තිශ  ප්රතිලතඹ 
ශකොඳභණද;  

 (ii) එභ ඳශහශේ විරැිරඹහ අභ ිරීමභ උශදහ තන්නහ 
ව පිඹය කශර්ද;  

   (iii) එභ පිඹයඹන් දින කහනු ඉරක්ක හිත 
පුයහරන්නට කටයුතු  කයන්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ආ) ශනො එශේ නේ, ඒ භන්ද? 

 
றற, றவோடறடவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர: 

(அ) (i)  கறவெகு ரகரவ்றவ வரறதவஷ வீவ 

ரது; 

 (ii)  இவ ரகரவ்றவ வரறதவஷஷவெ 

குஷநவௐதவகரக ஶவவகரவபவௐதடுவ 

டடிவெஷககவ ரஷ; 

 (iii)  ஶவதடி டடிவெஷககஷப குநறவௐதறவோட 

கரனகவோடவேகவ, இனவெகுகளுடவ கூடிரக 

றஷநஶவதவகு டடிவெஷக டுவௐதரர 

வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Finance and Planning: 

(a) Will he state - 

 (i) the percentage of unemployment in Eastern 

Province; 

 (ii) the steps taken to minimize unemployment 

in the aforesaid Province; 

 (iii) whether action will be taken to take those 

steps with time frames and targets? 

(b) If not, why ? 

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ තරු ජිේ ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහශේ ප්රලසනඹට 

පියතුරු ශදනහ.  

(අ) (i) 2011 දී සිඹඹට 6.8යි.  

(මරහශ්රඹ: ශ්රභ ඵර මීක්ණඹ 2011, 

ජනශල්ඛ්න වහ ංඛ්යහශල්ඛ්න 

ශදඳහර්තශේන්තු) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, දීර්ඝ පියතුයක් තිශඵන්ශන්.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

දීර්ඝ පියතුරු බහතත කයන්න තරු ඇභතිතුභහ.  

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, අපි ඒ යහඳෘති එිරන් එක වන් කයරහ 

තිශඵනහ. තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ යහඳෘති ශල්ඛ්නඹ 

පියතුය අහනශ  බහගත කයනහ. ඒ හශේභ පියතුශර් ඉතිිව 

ශකොට දළන්  බහගත* කයනහ.  
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* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුපර් ඉතිරි පකො : 
* சதரதேடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷடறவ வொசற தகுற: 

* Rest of the Answer tabled: 

 

(ii) නිරහශේලි, ඳහසිකුඩහ, කුච්චශේලි වහ ආරුතේශේ ශයශ  මය 

ඳිවය හිතකහමි ංචහයක කරහඳ ශර ංර්ධනඹ 
ශකශයන අතය, එභඟින් ඍජු ව ක්ර රැිරඹහ උේඳහදනඹ 

ශකශර්.  

 නළ ශඟනහිය ඳශහශේ කර්භහන්ත ක්ශේත්රඹ වයවහ රැිරඹහ 

වියුක්තිඹට සථියහය විඳුභක් රඵහ ශදමින් රුපිඹල් මිලිඹන 

10,080ක් ආශඹෝජනඹ කයමින් ්රිකුණහභරඹ අඳනඹන 

ළකසුේ කරහඳඹ ඉදි ශකශර්.  

 රුපිඹල් මිලිඹන 60,000ක ආශඹෝජනඹිරන් ්රිකුණහභරශ  

ශභතහශොට් 500ක තහඳ විදුලි ඵරහතහයඹක් ඉදිිරීමභ තුයන් 
ශේහ ේඳහදනශඹන් ව අශනකුේ ක්රිඹහකහයකේ ඔසශේ 

විලහර ප්රභහණඹකට ඍජු වහ ක්ර රැිරඹහ අසථහ රඵහ දීභට 

වළිර ශේ. 

 රුපිඹල් මිලිඹන 6,188ක ආශඹෝජනඹිරන් ක්රිඹහේභක න 

ඔලුවිල් යහඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ භඟින් ප්රහවනඹ, ශේහ 

ේඳහදනඹ, ඳහිවශබෝජන අලයතහ ේඳහදනඹ ව නඩේතු 
ශේහ ඹන ක්ශේත්රඹන් ඔසශේ රැිරඹහ අසථහ විය ශේ. 

 ්රිකුණහභරශ  යහඹ ශක්න්්ර කය තනිමින් ඵළය කර්භහන්ත 

වහ ශන්ව කර්භහන්ත පුයඹක් ්රිකුණහභරශ  පිහිටුන 

අතය, කුඩහ ඳිවභහණ ඹහත්රහ නිසඳහදන, නළේ අලුේළඩිඹහ වහ 

කහර්මික ඹන්ශත්රෝඳකයණ යහඳෘති ක්රිඹහේභක ිරීමභ භඟින් 

නළ ශඟනහිය ඳශහශේ රැිරඹහ වියුක්තිඹට විඳුභක් රළශේ.  

 ්රිකුණහභරඹ ව අේඳහය නතේපුය ප්රශද්ලශ  ඉදිශකශයන 

කහර්මික ජනඳද තුයන් නළ ශඟනහිය ඳශහශේ රැිරඹහ 
වියුක්තිඹට ඍජු විඳුේ රඵහ දීභට කටයුතු ශකශර්.  

 නළ ශඟනහිය විලසවිදයහරශ  වහ අේනිදිත විලසවිදයහරශ  

ඳහඨභහරහන් ර්තභහන රැිරඹහ ශරෝකඹට තළශශඳන ඳිවදි 

ක්රිඹහේභක කයමින් ඳිවපර්ණ අධයහඳනික ෘේතිකඹන් වහ 

ෘේ මභඹ කුරතහ රද පුද්තරඹන් ප්රශද්ලශ  ංර්ධනඹට 

ප්රවිසට ශකශයනු ඇත. 

 ්රිකුණහභරඹ - භළදච්චිඹ දුේිවඹ භහර්ත රුපිඹල් මිලිඹන 

4,500ක ආශඹෝජනඹිරන් නිභ ශකශයන අතය, එභඟින් ඍජු 
වහ ක්ර රැිරඹහ උේඳහදනඹ ශේ.  

 කහන්තහ ශේහ නියුක්තිඹ ර්ධනඹ ිරීමභ උශදහ දළනටභේ 

කහන්තහ දිිවඹ ළඩ ටවන, කහන්තහ විඹ ළඩ ටවන, 
රහමීඹ නහතිවක කහන්තහන් ආර්ථික ලශඹන් වි ඵර 

තළන්වීභ, සඹං රැිරඹහ වහ චරීඹ අයමුදර, 

යහඹකේ පුහුණු ළඩ ටවන ව වළිරඹහ ංර්ධන 
ළඩ ටවන ක්රිඹහේභක කය ඇත.  

 යහජය වහ ඒකහඵද්ධ ආශඹෝජන ළඩ ටවන ඹටශේ 

භඩකරපු වහ ්රිකුණහභරඹ ප්රශද්ලර කඩු තුශ භසුන් තහ 

යහඳෘති ක්රිඹහේභක ශකශර්.  

 විදුලි ඳවසුකේ වහ න ප්රශේලඹ 2015 දී සිඹඹට 100 

දක්හ ේපර්ණ ිරීමභ තුයන් සඹං රැිරඹහ, සුළු ඳිවභහණ 

තෘවසථ රැිරඹහ ව ඳිවශබෝජන වහ ශේහ ළඳයීේ අලුතින් 

බිහි වීභ ශවේතුශන් රැිරඹහ වියුක්තිඹට විඳුේ රළශේ.  

(iii) 2009 දී සිඹඹට 7.7ක් ව රැිරඹහ වියුක්තිඹ 2011 දී සිඹඹට 

6.8ක් දක්හ අඩු වී ඇති අතය, 2016 න විට සිඹඹට 3.0 
දක්හ අඩු ිරීමභට ළරසුේ කය ඇත. "භහින්ද චින්තන ඉදිිව 

දළක්භ" ඹටශේ නළ ශඟනහිය නශෝදඹ ළඩ ටවන විධිභේ 

ළරළසභකට අනුතත ශබෞතික වහ මරය ප්රතතිඹ 
අධීක්ණඹ ශකශයමින් 2016 දක්හ ව ඉරක්කවතත ළඩ 

පියශශක් ඔසශේ ශභභ සිඹලු කටයුතු ක්රිඹහේභක ශකශර්. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.  

 

බහපම්ඹ භත තඵන රද රළිකසතු: 
 சதரதேடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றவ : 

 List tabled: 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භට අතුරු ප්රලසන අවන්න පුළුන්ද?  

 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අවන්න තරු භන්ත්රීතුභහ.  

 

ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභශේයි. තරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභන්රහ යජඹක් වළටිඹට 

නළ ශඟනහිය ඳශහශේ විරැිරඹහ ප්රලසනඹට විඳුේ ඳඹන්න 

විශලේෂිත ආර්ථික කරහඳ - Special Economic Zones - 

ළඩටවනක් ආයේබ කය තිශඵනහ ිරඹරහ වන් ශනහ. 

නමුේ හේපර්ර පිහිටු න්නට ශඹදී තිශඵන විශලේ ආර්ථික 

කරහඳශ  ශේ න විටේ ඹටිතර ඳවසුකේ, එනේ, විදුලිඹ, ජරඹ, 

භහර්ත ඳද්ධතිඹ ආදී ිරසිභ ශදඹක් සථහඳනඹ කය නළවළ. ඉඩේ ටික 

අේ ඳේ කයශතන තිශඵනහ විතයයි. භහ ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ඒ 

ශකශර් ශඹොමු කයන්න කළභළතියි තරු ඇභතිතුභනි. භහ අවන්න 

කළභළතියි නළ ශඟනහිය නශෝදඹක් සිදු නහ නේ ඒ විශලේ 

ආර්ථික කරහඳඹ සථහඳනඹ කයන්න කටයුතු කයන්ශන් කදහද 

ිරඹරහ.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඔඵතුභහට ඒ ේඵන්ධශඹන් ඳළවළදිලි උේතයඹක් ශදන්න 

පුළුන්. අපි ඉන්දිඹහේ එක්ක හමහික ඉදි කයන අලුේ තල් 

අඟුරු ඵරහතහයඹ වහ ශතෝයහ ශතන තිශඵන්ශන් හේපර් රහභඹයි  

දළන් එහි අහන ශකොටස ේඵන්ධශඹන් හකච්ඡහ කය ශතන 

ඹනහ. ඒ මුළු ප්රශද්ලඹටභ අලය ඹටිතර ඳවසුකේ රඵහ ශදන්න 

අපි දළනටභේ එකඟ ශරහ තිශඵනහ. භහ තමුන්නහන්ශේට 

ිරඹන්න කළභළතියි, ශේ තල් අඟුරු ඵරහතහයඹ සථහනතත කශ 

යුේශේ ශකොශවේද ඹන්න පියඵ දීර්ඝ කහරඹක් හකච්ඡහ කශ 

ඵ. ඔඵතුභහට භතක ඇති, ශභඹ ්රිකුණහභරශ  යහඹ මීඳ 

වදන්න තභයි මුලින්භ ශඹෝජනහ කශශේ ිරඹහ. ඊට ඳසශේ ඳිවය 

ව ශනේ ශවේතූන් නිහ එඹ හේපර්රට ශතන ඹන්න  මයණඹ 

කශහ. දළන් ඒ පියඵ හකච්ඡහ ශඵොශවෝ දුයට අහනයි. එතශකොට 

ඒ ඵරහතහයඹ ඉදි න්ශන් හේපර්රයි. හේපර් අට ප්රශද්ලරට 

සිඹලුභ ඹටිතර ඳවසුකේ රඵහ ශදන්න අපි එකඟ වුණහ. 

්රිකුණහභරඹ යහශඹන් හේපර්රට එඹ ශතශනන ශකොට ඊට 

අලය සිඹලුභ ඹටිතර ඳවසුකේ  රඵහ ශදන්න අපි එකඟ වුණහ. 

විදුලිඹ පියඵ ප්රලසනඹක් ඇති න්ශන් නළවළ. ශභොකද, ශභතහශොට් 

300ක් නිසඳහදනඹ කයන්න ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන් එභ 

ඵරහතහයශඹනුයි.  

ඊට අභතය BOI zone එකක්, industrial zone එකක් 

තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට එභ කරහඳඹට කර්භහන්තලහරහ 

එනහ. ඒ හශේභ ඳහසිකුඩහ ප්රශද්ලඹ පියඵ අශප් තරු විරුද්ධ 

ඳක්ශ  නහඹකතුභහ ශවොට දන්නහ. අපි දළන් ඳහසිකුඩහර 

අලුතින් tourist zone  එකක් වදහ තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට 

දළනට එහි ශවෝටල් වතයක්, ඳවක් ඉදි කය තිශඵනහ. ඒ විධිඹට 

නළ ශඟනහිය ඳශහශේ සුවිශලේ ලශඹන් ළඩ කය තිශඵනහ. 

එළනි සුවිශලේ යහඳෘති 30ක් ඳභණ තිශඵනහ. ඒ විසතය භහ 

බහතත කශහ.  

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු අභහතයතුභනි, නළ ශඟනහිය ඳශහශේ ඵහුතයඹක් රැිරඹහ 

බිහි ශරහ තිශඵන්ශන් කෘෂි කහර්මික ව ශේහ අංලරයි. 

ඔඵතුභහ දන්නහ, ලක්තිභේ ඳදනභක් හිත ආර්ථික ර්ධනඹක් 

ක්රිඹහේභක නහ නේ කහර්මික ක්ශේත්රශ  රැිරඹහ නියුක්තිඹ 

ර්ධනඹ කයන්නට ළඩටවනක් තිශඵන්නට .නෆ ිරඹරහ. කෘෂි 

ව ශේහ අංල හශේභ කහර්මික ක්ශේත රශ  ප්රර්ධනඹක් ඇති 

කය තන්නට, කහර්මික ක්ශේත්රශ  රැිරඹහ උේඳහදනඹ කයන්නට 

ඔඵතුභන්රහ තන්නහ පිඹය ශභොනහද? 

 
ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, එක එක යටර තිශඵන ේඳේ අනු තභයි 

ඒ යශට් ආර්ථික ළරළසශේ සුවිශලේ රකුණු ඇති න්ශන්.  

නළ ශඟනහිය ඳශහත තේශතොේ එහි සුවිශලේ රක්ණඹක් තභයි 

කෘෂිකර්භඹ. තමුන්නහන්ශේරහ ශවොට දන්නහ, තල්ඔඹ 

යහඳහයඹ වහ ඵද්ධ ශරහ තිශඵන ශනොශඹක් කෘෂි කහර්මික  

යහඳහය නිහ අද නළ ශඟනහිය ඳශහත රංකහශේ ධහනයහතහයඹ  ශර 

වඳුන්න්නට පුළුන්  ඵ.  ඒ තයේ විලහර නිසඳහදනඹක්  එනහ. 

අශප් කෘෂිකර්භ ඇභතිතුභහ ඔඵතුභහට ිරඹහවි. දළන් අේඳහය 

ප්රශද්ලශ  ශතොඹේ කඳනහ. විලහර අසළන්නක් දළනටභේ 

තඵඩහරට එනහ. එභ නිහ අඳට එක ඳහයට ඒක නේහ  

කර්භහන්ත වදන්න ඵළවළ තරු භන්ත්රීතුභනි. 

තමුන්නහන්ශේශේ දළන තළනීභ වහ භහ ශේ කහයණඹ 

ිරඹන්නට කළභතියි. විශලේශඹන් ඩඩ්ලි ශේනහනහඹක 

භවේභඹහශේ ඳහරන කහරශ   කල්ඳනහ කශහ, කෘෂිකර්භඹ භත 

ඳදනේ ව  කර්භහන්ත ඇති කයන්නට .නෆඹ ිරඹහ. ඒ විධිඹට තභයි 

හරච්චශනයි කඩදහසි කේවර -paper factory එක- වළදුශේ. ඒ 

හශේභ තභයි වී තේඵහ ශකොටන විලහර කර්භහන්තලහරහක් 

ශචන්කරඩිර වළදුශේ. ඒ හශේ ඒ තිශඵන ේඳේ මුල් කය 

ශතන කර්භහන්ත ඇති ිරීමභයි කශ යුේශේ. එළනි 

කර්භහන්තඹක්, තභයි කෘෂිකර්භඹ.  

ශදන  ේඳත තභයි, නළ ශඟනහිය ශයශ. එඹ රංකහශේ 

ංචහයක යහඳහයඹට ඉතහභ ශවො තළනක් ඵ අඳ දන්නහ.  

පුද්තලිකේ භහ දන්නහ. ශභොකද, ඳසු ගිඹ  ඳශහේ බහ ඡන්දඹ 

කහරශ  අඳ ඔ  ක්ශකොභ ඒ ප්රශද්ලශ  ළඩ කශහ. හුඟක් දුයට  

ංර්ධන යහඳහය ක්රිඹහේභක ශනහ. නමුේ  ඒහ ක්රිඹහේභක 

ශන්ශන්, ඒහ කර්භහන්ත ලශඹන් ද, ශේහ ලශඹන් ද, 

කෘෂිකර්භහන්ත ලශඹන් ද ිරඹහ අඳට ශතෝයහ තන්න ට ශන්ශන් 

ground reality එක අනුයි; ඒශක් තිශඵන මලික ඳදනභට 

අනුයි.  ඒ කහරශ  වුණේ එක්ේ ජහතික ඳක්ශ  ප්රතිඳේතිඹක් 

වළටිඹට  කෘෂිකර්භඹ  මුල් කය ශතන කර්භහන්ත ඳටන් තේතහ. 

අේඳහශර් උළු කර්භහන්තඹ ඳටන් තේතහ. කඩදහසි කර්භහන්තඹ 

ඳටන් තේතහ. ඒ හශේභ  වී  නිසඳහදනඹ finish  කයන කර්භහන්ත 

-ඒශකන් ප්රශඹෝජනඹ තන්නහ කර්භහන්ත- වදනහ. ඒ ංකල්ඳඹ 

ඉදිිවඹට ශතන ඹන්නට පුළුන්. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු  කථහනහඹකතුභනි, භශේ අහන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

දළන් ශරහ අහනයි. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශඵොශවොභ ශකටිශඹන්. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ඳළවළදිලි ිරීමේ කයන්නට ඹන්න එඳහ. 

 
ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
නළවළ. භශේ අහන අතුරු ප්රලසනඹ තරු ඇභතිතුභනි, 

උතුශර්ේ නළශඟනහියේ  ශඳෞද්තලික අංලශ  යහඳෘති ක්රිඹහේභක 

කයන විට ජනහධිඳති කහර්ඹ හධන ඵර කහඹිරන් ඒ යහඳෘතිරට 

අනුභතිඹ රඵහ ශදනහ. ඒ අනුභතිඹ රඵහ ශදනශකොට ඒ වළභ 

ආශඹෝජන ආ ඹතනඹකටභ; ශභන්න ශභච්චය රැිරඹහ ප්රභහණඹක් 

අඳ උේඳහදනඹ කයනහ, ඒක ඉරක්ක කය ශතනයි   අඳ ශේ  ශේ 

වන ඳවසුකේ රඵහ ශදන්ශන්  ිරඹහ   ඒ හශේ ශකොන්ශද්සිඹක් 

භත ශකශයන ළඩටවනක්- විවඹට අය ඇඟලුේ කේවල් ශදසිශ  

ළඩටවන හශේ  ළඩටවනක්-  තිශඵනහ ද?  
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ගරු සගචහර්ඹ  යත් අුදුගභ භවතහ 
(ரவௌதைறகு கனரறற  சவ் அதொதக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

තරු භන්ත්රීභනි, ෆභ යහඳෘතිඹක්භ ඳීමක්හ කය  ඵරනහ.  

විශලේශඹන් භ  රැිරඹහ උේඳහදනඹ වහ ආශඹෝජන භණ්ඩරශ  

විශලේ අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. තමුන්නහන්ශේරහ විශේචනඹ 

කයන ශද්ල් ඳහ ඵළලුහභ රැිරඹහ උේඳහදනඹ අතින් ඉවශ 

භට්ටභක  තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.   

ඇේත ලශඹන්භ ඔඵතුභහ ශේ ප්රලසනඹ අවපු එක අපිට "Full 

Toss" එකක්.  ශභොකද, අපි නළ ශඟනහිය ඳශහශේ කය තිශඵන 

ශඵොශවොභඹක් ළඩ තළන අඳට ප්රචහයඹක් කයන්න පුළුන්. ඒහ 

වළන්හඩ්තත කයන්නට භහ ඵරහශඳොශයොේතු නහ. අපි කවුරුේ 

පියතන්නහ,  එහි විශලේශඹන් ඹටිතර ඳවසුකේ ව කර්භහන්ත, 

ඒ හශේභ ංචහයක යහඳහයඹ දියුණු ශරහ තිශඵන ඵ. අද 

නළ ශඟනහිය ඳශහශේ ේපර්ණ පුනර්ජීනඹක් ඇති ශරහ තිශඵන 

ඵ අඳට ිරඹන්නට පුළුන්. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

ශදන ටඹ.   
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7.  ගරු අජිත් පී. පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர) 

(The Hon. Ajith P. Perera) 

භහජ ශේහ අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (3) :  

(අ) (i) 2000 අංක 9 දයන ළඩිහිටි අයිතිහසිකේ ආයක්හ 
ිරීමශේ ඳනත ඹට ශේ, "ළඩිහිටි වළඳුනුේඳේ" 
නිකුේ කයනු රඵන්ශන්ද; 

 (ii) එභ වළඳුනුේඳත පිටුඳ ශෞඛ්ය ශේහ, ඵළංකු 
ශේහ, ශඳොලිස ව නීති උඳශදස, තළඳළල් වහ 
විශ්රහභ ළටුප් ව කහර්ඹහර කටයුතු ඹන 
ශේහන්රදී වළඳුනුේඳේරහභිඹහට ප්රමුඛ්තහඹක් 
රළබිඹ යුතු ඵ වන් න්ශන්ද; 

 ඹන්න එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ආ) ඉවත කී ප්රමුඛ්තහඹ රඵහ දීභ වහ, 

 (i) යජඹ විසින් කස ශකොට ඇති නීති වහ ඳනහ ඇති 
ශයගුරහසි කශර්ද;  

 (ii) එභ නීති ව ශයගුරහසි  ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිිවඳේ 
කයන්ශන්ද; 

 (iii) ශනොඑශේ නේ, ඊට ශවේතු කශර්ද; 

 ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද? 

(ඇ) අභ ලශඹන් යජශ  ශයෝවරක ඩදයරුන් මුණ 
තළසීභ, හඹනඹන්ට වබහගී වීභ ව ශඵශවේ රඵහ තළනීභ 
ඹන කටයුතුරදී ශජයසඨ පුයළසිඹන්ට ප්රමුඛ්තහ රඵහදීභ 
වහ නීතිභඹ ඵරඹ රළශඵන චක්රශල්ඛ්ඹක් ව / ශවෝ 

ශයගුරහසිඹක් වළිර ඉක්භනින් නිකුේ ිරීමභට පිඹය 
තන්ශන්ද ඹන්නේ එතුභහ වන් කයන්ශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භන්ද?  

 
சதோக ஶசஷகவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:  

(அ) (i)  2000 ஆவ ஆவௌடிவ 9 ஆவ இனவெக தொறஶரவ 

உரறஷகவ தரதுகரவௐதைவை சவோடவ்றவ கலவௗ 

தொறஶரவ அஷடரப அவோஷடகவ 

வேகவௐதடுர வதஷத்வ; 

 (ii)  ஶவதடி அஷடரப அவோஷடறவ தறவதைநவ்றவ 

சுகரர ஶசஷகவ, வேகறவை ஶசஷகவ, 

வதரதவ வதவ சவோட ஆஶனரசஷணகவ , 

தரவ, ஏவவூறவ வதவ அதனக 

டடிவெஷககவ ஶதரவந ஶசஷகபறவஶதரது 

அஷடரப அவோஷடறவ உரறஷரபதவெகு 

தொவதரறஷபறவெகவௐதடுவ ஶவௌடுவணவெ 

குநறவௐதறடவௐதவோடுவபர வதஷத்வ 

 அவ குநறவௐதறடுரர? 

(ஆ) ஶவதடி தொவதரறஷஷவௐ வதவதவெவகரடுவௐதவ 

கரக, 

 (i)  அசரவேகவ்றணரவ ஆவெகவௐதவோடுவப சவோடவேகவ 

வதவ றறவெகவௐதவோடுவப எளவேகுறறகவ 

ரஷவவதஷத்வ; 

 (ii) ஶவதடி சவோடவேகஷபத்வ எளவேகுறறகஷபத்வ 

தரரளுவநவ்றவகுவை சவவௐதறவௐதரர வதஷ 

த்வ; 

 (iii) இவஶநவ, அவகரண கரவேகவ ரஷ 

வவதஷத்வ 

அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர? 

(இ) ஆகவெ குஷநவது அசரவேக ஆவதவ்றரறவரவநறவ 

தவ்துவகஷப சவறவ்வ, சறகறவைஷச வததவகு 

சதொகபறவ்வ வதவ தவதுகஷபவௐ 

வதவதவெவகரவளுவ ஶதரவந டடிவெஷககபறவ 

ஶதரது தோவ் தறஷஜகளுவெகு தொவதரறஷபறவௐதவ 

கரக சவோட அறகரவ வேகவௐதடுகறவந 

சுவநநறவெஷகவரவஷந வதவ/அவனது எளவேகு 

றறவரவஷந கூடி றஷறவ வபறறடுவகு 

டடிவெஷக டுவௐதரர வதஷத்வ அவ 

குநறவௐதறடுரர? 

(ஈ) இவஶநவ, வ? 

 

asked the Minister of Social Services: 

(a) Will he state whether - 

 (i) “ elders identity cards”  are issued under 

the Protection of the Rights of Elders Act, 

No. 9 of 2000; and 

 (ii) it has been stated on the reverse of the 

aforesaid identity card that the holder of the 

identity card should be given priority in 

services such as health and banking, police 

and legal advice, postal, pension and office 

activities? 
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(b) Will he inform this House - 

 (i) the legislation drafted and the regulations 

imposed by the Government to accord the 

above priority; 

 (ii) whether such laws and regulations are 

submitted to the Parliament; and 

 (iii) if not, the reasons for same ? 

(c) Will he also state whether measures will be taken 

as soon as possible to issue a legally empowering 

circular and /or regulation for giving priority to 

senior citizens at least in meeting doctors, 

attending clinics and obtaining medicines at 

Government hospitals ? 

(d) If not, why ? 

 
ගරු  ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ සභහජ පේහ අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர - சதோக ஶசஷகவ அஷவைசவ) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය බහගත* 

කයනහ.  

 
 

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* சதரதேடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷட : 

* Answer tabled: 

 

 

(අ) (i) ඔේ.  

 (ii) ඔේ. 

(ආ) (i) ඳවත වන් ආඹතන විසින් නිකුේ කය ඇති චක්රශල්ඛ් වහ 
ලිපි භඟින් ළඩිහිටි වළඳුනුේඳේ රහීනන් වහ ප්රමුඛ්තහඹ 
රඵහ දීභට කටයුතු කයන ශර දන්හ ඇත.  

 * යහජය ඳිවඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ භඟින් 
2008.07.28 දින නිකුේ කය ඇති චක්රශල්ඛ් ලිපි අංක 05 

 * ශෞඛ්ය ශේහ අධයක් ජනයහල් විසින් 1995.09.27 නිකුේ 
කයන රද ශඳොදු චක්රශල්ඛ් අංක 1877 

 * ශඳෝසට්භහසටර් ජනයහල් විසින් 2001.06.14 දින නිකුේ 
කයන රද ලිපිඹ 

 (ii) ඉවත (ආ) i හි වන් ලිපි වහ චක්රශල්ඛ් ඇමුණුේ ලශඹන් 
ඉදිිවඳේ කයමි.  

 (iii) අදහශ ශනොශේ.  

(ඇ) දළනටභේ ශේ වහ අලය පිඹය ශතන ඇත.  

 ශෞඛ්ය අධයක් ජනයහල් විසින් සිඹලුභ ශික්ණ ශයෝවල් 
අධයක්රුන්, ඳශහේ බහ ශෞඛ්ය ශේහ අධයක්රුන්, නිශඹෝජය 
ඳශහේ බහ ශෞඛ්ය ශේහ අධයක්රුන්, ප්රහශද්ශීලඹ ශෞඛ්ය ශේහ 
අධයක්රුන් ව සිඹලුභ ආඹතන ප්රධහනීන් අභතහ, 1995.09.27 
දහතමින් නිකුේ කයන රද ශඳොදු චක්රශල්ඛ් අංක 1877 අනු, 
ළඩිහිටිඹන් තු වළඳුනුේඳත ඉදිිවඳේ කය සකීඹ අනනයතහ ඔප්පු 
ිරීමශභන් ඳසු ඔවුන් වට ප්රමුඛ්තහඹ රඵහ ශදන ශර ඉල්රහ ඇත.  

(ඈ) අදහශ ශනොශේ.  

ඇමුණුේ 
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[පභභ ඇුදුභ පුසතකහරප  ද තඵහ ඇත.] 
[இவ இஷவௐதை தவ றஷனவ்றதவ ஷவெகவௐதவோடுவபது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

සථහය නිශඹෝත 23(2) ඹටශේ ප්රලසනඹ, තරු යනිල් වික්රභසිංව 

භවතහ. 

 
  

පඳෞේගලික  දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රලසනඹ 
ணற அநறறவ்வ தோன றணர 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 

I 
 

ය  තුශ ජහතිහදී සිේධි ඇති ීමපම් ප්රණතහ 
ரவோடிவ இணரவை சவதவேகவ உதரகுவ ஶதரவெகு  

TENDENCY TOWARDS COMMUNAL INCIDENTS IN THE 

COUNTRY 
 

ගරු යනි්  වික්රභසිශව භවතහ සවිරුේධ ඳහර්ලසප  

නහඹකතුභහ  
(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக - றவவெகவோசற தொவவ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 

Opposition) 

Hon. Speaker, in his speech in the House on Thursday, 

24th January, 2013, the Deputy Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs, the Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardana, stated that there are no ethnic or communal 

incidents in the country.  While he was speaking, a mob 

consisting of both the sangha and laymen led by Matale 

Vedahamuduruwo, were parading the streets of 

Kuliyapitiya carrying photographs of a pig with the word, 

"Allah" written across it. The police had been informed 

earlier that such a protest was being organized but they 

failed to take any action to prevent this demonstration. 

The intervention of the Provincial Council Member, Mr. 

M.N. Nazeer, as well as the Member of Parliament for 

the area, the Hon. Akila Viraj Kariyawasam, prevented 

the situation turning ugly. I am tabling* the letter 

addressed to me by the Member of the Provincial 

Council, Mr. Nazeer, regarding the incident in 

Kuliyapitiya, because the Government is replying 

tomorrow and  I hope the Hon. Minister  will make a 

copy available and go into it. 
 

I like to highlight one sentence in that letter.   

"එභ අසථහට කුලිඹහපිටිඹ භළතියණ ශකොට්ඨහඹ නිශඹෝජනඹ 

කයමින් ඳසුගිඹ ඳශහේ බහ භළතියණඹට එක්ේ ජනතහ නිදවස 

න්ධහනශඹන් තයත කශ අශප්ක්ක හිමිනභක් ශඳයමුණ ශතන සිටි 

අයුරුද දිරන්නට රළබුණි."  

ශේක විවද, නළද්ද භභ දන්ශන් නළවළ. I think you should 

go into it. If this is correct, did he use his political 

patronage to prevent the police from taking  necessary 

action? This is just one of the many incidents that have 

taken place in the country recently. Altogether, there have 

been 10 attacks on mosques and 10 protests at various 

towns.  This is an explosive situation which must be 

addressed immediately by the Government.  

The present situation is being fuelled by rumours. I 

read in the newspapers yesterday that the Venerable 

Kirama Vimaljothi has said that Saudi Arabia is training 

Muslim youth to be terrorists and that there is damage to 

Buddhist Shrines in the East. If this is true, this is serious.  

But, the matter is for the Venerable Vimalajothi Thero to 

inform the Ministry of Defence if terrorists are being 

trained and to make a complaint to the police if places of 

worship are being damaged. 

 

ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ සහරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයතුභහ ව ඳහර්ලිපම්න්තුප  

බහනහඹකතුභහ   
(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர - லவவௐதரசண, லவப 

தொகரஷவ்து அஷவைசதவ தரரளுவநவை சஷத தொவதவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 

and Water Resources Management and Leader of the House 

of Parliament)  

You are not complying with the statement. 

 

ගරු යනි්  වික්රභසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

I am just telling you about the situation. I have given 

you time to reply till tomorrow. So, you have time to 

reply. You are not going to reply today. So you cannot 
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complain now. - [Interruption.] I am giving you more 

facts, so that you can go into them. Tell me whether they 

have gone into these issues and made complaints.  I am 

going to meet the Venerable Galaboda Aththe Gnanasara 

Thero and others tomorrow. But, what I say is, if you 

make statements like this on these types of issues, there 

must be an inquiry by the police and by the Ministry of 

Defence. This is a very serious matter and you cannot just 

take this up to the country. That is all I have to say.    

The Government has taken no steps to control this 

escalating situation. Divisions are being emphasized 

rather than minimized. The first canard is that the 

Sinhalese are becoming a minority in the Sinhala areas. 

There is a so-called map showing an increase of Muslims 

in the seven southern provinces with the Sinhalese being a 

minority in the near future - නුදුරු අනහතතශ . That is what 

they say. Another map shows the country without any 

Muslims at the time of the arrival of the Portuguese. It 

was the Muslims who warned King Dharma 

Parakramabahu VIII not to allow the Portuguese to come 

into the country. Unfortunately the King did not follow 

the advice of the Muslims. The Sinhala ratio has 

increased from the time of Independence, 1947 when it 

was 63 per cent to what it is today to 75 per cent. But, the 

ratio within the minorities has changed since a large 

number of Tamils have left the country. I do not want to 

go into those reasons. Rt. Hon. D.S. Senanayake said that 

the Sinhalese are the majority in the country and will 

always be the majority, but the Tamils and the Muslims 

also have the right to live in this country and to be treated 

equally. If the Sinhala population is in danger of being 

depleted, we in the UNP, will be the first to raise the issue 

in this House.  

Secondly, there is the question of Halal certification. 

To the best of our information, Halal certification is an 

entirely voluntary matter. If anyone has forced Halal 

certification on business organizations, there must be 

provision for an inquiry by the Government after a 

complaint is made. Unfortunately, this is not so. A 

businessman in the South complained to me that he was 

being pressurized to take the Halal certification. The 

Government must inform us why a private organization is 

assigned to perform this function which is the 

responsibility of the SLSI.  

Hon. Minister, I want to point out  that Section 3 of 

the All Ceylon Jamiyyathul Ulama (Incorporation) Act, 

No. 51 of 2000 does not give the power of certification to 

this institution.  Even in their own website, they do not 

claim any law. There is a single point for clarification but 

they say that they are trying to act under the Islam law. 

That means, they are trying to act under religion in terms 

of an issue pertaining to doing business. I want to tell you 

that.  

There is another matter which you can inquire into; as 

to why the President of All Ceylon Jamiyyathul Ulama, 

M.I.M. Rizvi Moulavi in 2011 summoned a whole lot of 

people to the GOH to tell them to vote for Mr. Milinda 

Moragoda as the mayoral candidate of Colombo.- 

[Interruption.] Anyway, the Muslim leadership - 

[Interruption.] භභ දන්න ශදඹක් තළන ිරඹන්ශන්. ඔඵතුභහ හඩි 
ශන්න. [ඵහධහ ිරීමභක්] කෆ තවන්ශන් නළති හඩි ශන්න.  

[ඵහධහ ිරීමභක්] හඩි ශන්න. භට ිරඹන්න එන්න එඳහ. This is 

not Mannar. This is not Mannar to be threatened. I asked 

the President of  All Ceylon Jamiyyathul Ulama to come 

and meet me. They are  businessmen - [Interruption.] ඔඹ 
ශද්ලඳහරනඹ කයන කට්ටිඹ. [ඵහධහ ිරීමභක්] හඩි ශනහ, 

අයිශේ. 
 
[ූලරහනප  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ ිරීමභක්]  හඩි ශනහ.  අපි ිරඹන්ශන් ශේ යශට් නීතිඹ 

අනු ළඩ කයන්න ිරඹරහයි. එච්චයයි භභ ිරඹන්ශන්. ංඝඹහ 

වන්ශේ ශේ නීති කඩරහ ඒ විධිඹට ක්රිඹහ කශේ, මුසලිේ අඹ ඒ 

විධිඹට ක්රිඹහ කශේ, ක්රිසතිඹහනි අඹ ඒ විධිඹට ක්රිඹහ කශේ අපි ඒ 

තළන කථහ කයනහ. එච්චයයි.  අපි ගිහින් නඩුකහයරුන් ට 

කයරහ තවන්න ඹන්ශන් නළවළ, භන්නහයශේ කශහ හශේ. [ඵහධහ 

ිරීමභක්] කට වශතන හඩි ශනහ, අයිශේ. 

 
[ූලරහනප  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

[ඵහධහ ිරීමේ]  

The Muslim leadership I met are all in favour of 

resolving this issue in a manner acceptable to all the 

parties. The Hon. Kabir Hashim was with me. They are 

meeting even the Buddhist clergy. They have met 

Venerable Iththapane Dhammalankara Thero and 

Venerable Sobhitha Thero. I will even arrange for a 

meeting with Venerable Galagodaatte Gnanasara Thero. 

We are doing our best. We do not want this matter to go 

out of control. - [Interruption.]  

Therefore, I have to ask the Government - 

[Interruption.] කට වශතන හඩි ශනහ, අයිශේ. 
 
[ූලරහනප  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

තමුන්නහන්ශේ ශභ ශතක් කල් කට ඇිවශ  නළවළ. දළන් ශරොකුට 

භට කෆ තවනහ. ඵඹගුල්ශරෝ. [ඵහධහ ිරීමභක්] ඒක කයපු 

ආණ්ඩුශේ එක්ශකනහශේ නභ ිරඹන්න ශකෝ. [ඵහධහ ිරීමේ]  

Therefore, I have to ask the Government why they are 

allowing this issue to boil over. Why did you fail to start 

a discussion on the issue with the Muslim community and 

the business community? - [Interruption.] 
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ගරු ඒ.ගර්.එම්. අබ්දු්  කහදර් භවතහ සඳරිය වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති නිපඹ ජය අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ - சுவநரடவ, 

தைதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற தறற அஷவைசவ) 

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader - Deputy Minister of 

Environment and Renewable Energy) 
Sir, I rise to a point of Order. - [Interruption.] 
 

ගරු යනි්  වික්රභසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Hon. Minister, when we were in Galle, some people 

were trying to run a campaign against Islam financing. 

There is also the allegation regarding the Law College 

Entrance exam. Since there is a suspicion of wrongdoing, 

an independent committee should be appointed to go into 

this matter, correct any anomalies that may have occurred 

and punish those responsible, if any. Do not try to sweep 

this issue under the carpet. As the Muslims say, if there is 

a Muslim who is responsible for this, punish him. Do not 

punish the community. The Government should not 

sweep this issue under the carpet. It is not in the interest 

of the Sinhalese, Muslims and the Tamils nor the country 

as a whole. Today, many individuals are manipulating 

competitive exams for consideration. That is a fact. 

Therefore, all those who have done so must be exposed, 

whether it is a Muslim, a Sinhala or a Tamil. If any 

Muslims are involved, the Muslim community should not 

suffer for it.  

A wrong interpretation has been given to the word 

“Jihad” to mean a military and a terrorist campaign to 

destroy non-believers. An eminent writer on the subject, 

Rudolph Peters in “Jihad in Modern History” describes 

the concept as “the inner struggle by a believer to fulfil 

his religious duties”. Even before the Prophet, Lord 

Buddha preached that we need to free ourselves from 

thanhawa. 

There is a famous saying of  Lord Buddha in 

Dhammapada. It states, I quote:  

 “103. Though one may conquer a thousand times a thousand men in 

battle, yet he indeed is the noblest victor who conquers himself.” 

Though one may surround a magistrate a thousand 

times, the noblest man is the one who conquers himself.  

There are a number of websites which are highly 

derogative of the Islam religion.  The Government which 

blocks websites highly derogative of the Government has 

not taken any action so far to block these websites. None 

of these are excuses for the breakdown in law and order.  

If the Government had taken early action in regard to the 

incident at the Dambulla Mosque, the breakdown of law 

and order would not have spread.   

Hon. Minister, I do not know,  I received some 

information this morning.  You can go into it and tell us 

tomorrow what it is.  There is a fear that a similar one is 

being organized in Warakapola on the 9th of February. 

Since the Honourable Muslim Minister, the Saladin of the 

Muslim cause has not brought it up before,  I am taking it 

up. 

We are also surprised by the silence of our Muslim 

Ministers in the Government on this issue.  Have you 

been told to be silent?  You can shout at me now.  Why 

do you not take the issue up?  Like the way you shouted 

at me, take this issue up.  The silence of those who made 

such a hue and cry over the Muslim Chief Minister in the 

Eastern Province is deafening.  Holding office seems to 

be more important than faith. 

You are not going on the straight and narrow path, 

Hon. Minister, though you are shouting at me.  

There is also a talk of repeating 1915.  The clash 

between the Muslims and the Buddhists in a perahera 

passing by a mosque escalated into an all-island riot. As a 

result, Sinhala leaders, such as F.R. Senanayake, D.S. 

Senanayake, D.B. Jayatilaka were locked by the British 

and Henry Pedris was executed by a firing squad.  They 

made a communal clash an excuse for executing one of 

our young leaders.  It was a Tamil, Ponnambalam 

Ramanathan who came to the rescue of the Sinhala 

Buddhists.  

The rights of the Sinhalese must be protected. But, 

there is no need to take away the rights of the Tamils and 

the Muslims.  We are all proud of the history of the 

Sinhalese and the contribution we have made to 

safeguard the Theravada doctrine. We have a rich culture. 

Similarly, the Tamils and the Muslims have their own 

cultures rooted in Sri Lanka. They too have made a 

contribution to this country.   

The “peoples of Sri Lanka” referred to in the 

preamble to the Constitution enshrined the right to 

equality in Article 12(1) of the Constitution.  Thus this 

right should be enjoyed by all the people of Sri Lanka. 

The President appointed the Lessons Learnt and 

Reconciliation Commission which has already submitted 

a Report. The recommendations highlighted the need for 

a Sri Lankan identity.  The report states, “It becomes 

necessary to articulate a common vision of an 

interdependent, just, equitable, open and diverse society.  

The development of a vision of a shared future requires 

the involvement of the whole of society”. Has the 

Government accepted these resolutions?   

In 1931, the Donoughmore Commissioners stated, 

“Communalism is as it were a canker in the body politic, 

eating deeper and deeper into the vital energies of the 

people, breeding self-interest, suspicion and animosity 

and preventing the development of a national spirit”.  

Communalism brought us the ethnic riots of 1983 and a 

war which went on till 2009.  Thirty years after the ethnic 

riots, we still have not been able to find a political 
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solution which would bring harmony between the races 

and religions. What is happening now will only aggravate 

the situation. One single act can provoke a backlash 

throughout the world. We are all aware of it.  We do not 

want that to happen.  I need not mention what impact it 

will have on us in the international fora where we are 

already facing criticism. I cannot accept the statement 

made in the House by the Leader of the House of the 

Government’s offer to appoint a Select Committee to go 

into this matter.  We are aware of the steps taken by the 

Government with regard to the earlier Parliamentary 

Select Committee on the Constitution. It is another means 

of opening the old wound.  Therefore, I want to ask the 

Government to tell us what effective steps are being taken 

to restore confidence and maintain law and order 

including prosecution of those involved in these incidents. 

We appeal to the country to maintain law and order and 

not to allow communal passions to overtake us.  

Thank you.  

       
ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ  
(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva )  
තරු කථහනහඹකතුභනි, ශභභ ප්රකහලඹ ශනුශන් යජශ  

ප්රතිචහයඹ අපි පර්ණ ලශඹන් ශවට දිනශ දී රඵහ ශදන ඵ ප්රකහල 

කයන්න කළභළතියි. එතුභහශේ ශඵොශවොභ ශද්ල් භන:කල්පිත 

කහයණහ භත තභයි ඳදනේ ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි ශවට දිනශ දී 

ේපර්ණ ප්රකහලඹක් කයනහ. [ඵහධහ ිරීමේ] 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 
සථහය නිශඹෝත 23 (2) ඹටශේ ප්රලසනඹ, තරු අනුය දිහනහඹක 

භවතහ. 

 

II 
 

පත් අඳනඹනඹ භත ඳනහ ඇති පස ඵදු  
 ஶறஷன வதறலரண வசவ ரற 

CESS IMPOSED ON TEA EXPORT 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
තරු කථහනහඹකතුභනි, සථහය නිශඹෝත 23 (2) ඹටශේ ශේ 

ප්රලසනඹ ශභභ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඉදිිවඳේ ිරීමභට අසථහක් රඵහ 

දීභ පියඵ ඔඵතුභහට ශඵශවවින්භ සතුතින්ත ශනහ.  

ශේ කර්භහන්තඹට අදහශ වදිසිශ  ඳනන රද ශස ඵදු නිහ 

ඇති වී තිශඵන අර්බුදඹ පියඵ ශභභ තරු බහශේ අධහනඹ 

ශඹොමු කයනු කළභළේශතමි. 

යජඹ විසින් තනු රළබ  මයණඹක් අනු ඳසු ගිඹ ජනහිව 

23ළනි දින ඳළනව තළට් නිශේදනඹකට අනු ශේ අඳනඹන 

ශත ඳනහ ඇති ශස ඵදු ප්රභහණඹ ශදගුණඹිරන් ළඩි කය ඇත. 

මීට ශඳය ශේ අඳනඹන වහ ඳළළති ිරශරෝකට රුපිඹල් 4ක 

ඵදු මුදර 2010 ශනොළේඵර් අඹ ළඹ භඟින් රුපිඹල් 10 දක්හ 

ඉවශ දළම ඵ ශේ අසථහශේ ශේ තරු බහශේ අධහනඹට ශඹොමු 

කයමි. ඒ ශභොශවොශේදී එභ ළඩි ිරීමභ හධහයණඹ ිරීමභ වහ 

ඳළළසුශේ ශේ කර්භහන්තශ  ප්රතතිඹට, උන්නතිඹට, දියුණුට 

එභ ළඩි කයන ශස අයමුදල් බහවිතහ කයන ඵයි. නමුේ නළත 

අසථහකදී ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයයඹහභ ශේ තරු බහට 

දුන් පියතුරු අනු ඳළවළදිලි වශ  එභ ශස අයමුදල් 

බහණ්ඩහතහයශ  ඒකහඵද්ධ අයමුදරට ඵළය කය ඇති නමුේ ශේ 

කර්භහන්තශ  උන්නතිඹක් වහ ශඹොදහ ශනොභළති ඵයි.  

එශවභ ශන්ද? [ඵහධහ ිරීමභක්] ශකොටක්. මුළුභනින්භ රඵහ දීරහ 

නළත.  

ජනහිව 23න දහ නිකුේ කශ තළට් නිශේදනඹකට අනු 

ඹයේ අඳනඹනඹ කයන ශේ ිරශරෝක් වහ රුපිඹල් 10ක් ශවෝ 

ශකොශම ශේ ශන්ශද්සිශ  ශඳය තිශ  ඳළළති හභහනය මිර 

අනු සිඹඹට 5ක් ඹන අතඹන් ශදශකන් ළඩි අතඹක ශස ඵද්දක් 

අඹ ිරීමභට  මයණඹ කය ඇත.  

තරු කථහනහඹකතුභනි, ඒ පියඵ කර්භහන්ත අභහතය තරු 

ිවහඩ් ඵදියුදීන් භළතිතුභහ විසින් ජනහිව භහශ  22න දහ 

ඳනන රද  තළට් නිශේදනඹ භභ බහගත* කයනහ. 

ශභොකද, ඒ තළන අභහතයතුභහ දන්නහද දන්ශනේ නළවළ. ඒ 

තළන ශඳොඩ්ඩක් දළන තන්න  භභ එඹ බහතත කයනහ. 

ඳසු ගිඹ තිශ  ශකොශම ශේ ශන්ශද්සිශ  හභහනය ශේ 

ිරශරෝක අතඹ රුපිඹල් 450ක් ඳභණ විඹ. ඒ අනු ශස ඵද්ද 

සිඹඹට 5ක් තණනඹ කශ විට ිරශරෝරෆේ එකකට රුපිඹල් 

22.50ිර. එඹ කලින් අඹ කශ අතඹට ඩහ සිඹඹට සිඹඹද 

ඉක්භන ඵදු ප්රභහණඹිර. එභ නිහ ිරසි ශේේභ හධහයණ 

ප්රතිලතඹක් ශනොශයි තරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ ශනුශන් 

කර්භහන්ත අභහතයතුභහ ශඹෝජනහ කය තිශඵන්ශන්.  

ශභභ න ඵදු ඳළනවීභ නිහ ශේ කර්භහන්තශ  වහ අඳනඹන 

ශශහශේ නිඹළශරන ශඵොශවෝ ශදනහට තළටලු තණනහකට 

මුහුණ දීභට සිදු ශේ. ති ඳතහ ශස ඵදු ප්රභහණඹ ශනස න 

ආකහයඹට තණනඹ ිරීමභක් භඟින් සිදු න විට ශේ 

අඳනඹනකරුන්ට ඒ ෆභ ශනස න ප්රභහණඹිරන්භ මිර ඉවශ 

දළමිඹ ශනොවළිරඹ.   

තරු ඇභතිතුභනි, ශේ තළට් නිශේදනඹට ඳසු තේ තළට් 

නිශේදනඹක් මුදල් අභහතයහංලශඹන් නිකුේ කය තිශඵනහ. තරු 

ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහ එඹ දළක්කහ ද ිරඹහ භහ දන්ශන් නළවළ. මුදල් 

අභහතයහංලශ  අධයක් ජනයහල් සිිවර්ධන භවේභඹහ තභයි එඹ 

නිකුේ කය තිශඵන්ශන්. එතුභහ කය තිශඵන්ශන් ශේ සිඹඹට ඳශවේ 

ප්රතිලතඹ සිඹඹට ශදකයි දලභ ඳව දක්හ අඩු ිරීමභයි.  

තරු ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහශතන් ශේ කහයණඹ දළන තන්න 

කළභළතියි. කර්භහන්ත ඇභතිතුභහ සිඹඹට 5ක ඵද්දක් ඳනරහ 

තළට් නිශේදනඹක් නිකුේ කය තිශඵනහ. වළඵළයි ශේ අලුේ 

තළට් නිශේදනඹක් ඳනරහ දළන් ශේ ප්රතිලතඹ අඩු කය 

තිශඵන්ශන් එතුභහ ශනොශයි. ශේ ප්රතිලතඹ අඩු කය තිශඵන්ශන් 

මුදල් අභහතයහංලඹට අදහශ අධයක් ජනයහල්යශඹක්. ඒ යහජය 

මරය ප්රතිඳේති ශදඳහර්තශේන්තුශේ අධයක් ජනයහල්යඹහ.  ඔහු 

ශේ ඵද්ද සිඹඹට 2.5 දක්හ අඩු කයරහ අය හභහනය අතඹ තන්නහ 

55 56 

[තරු යනිල් වික්රභසිංව භවතහ] 

———————————- 
* ලිඹවි් ර ඉදිරිඳත් පනොකයන රදී. 
  ஆவ சவவௐதறவெகவௐதடறவஷன. 

  Document not tendered. 
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කහරඹ භහඹ දක්හ ළඩි කය තිශඵනහ. කලින් තළට් එක නිකුේ 

කයන්ශන් ක ර්භහන්ත අභහතයයඹහයි. එතශකොට ශේ ඳසු 

ඉදිිවඳේ කශ තළට් එක භඟින් කලින් නිකුේ කශ තළට් 

නිශේදනඹ නිශේධනඹ ශනහද? එශවභ නේ කර්භහන්ත 

අභහතයයඹහට ශේ තළට් එක නිකුේ කයන්න තිබුශණ් කය 

ඵරඹක්ද? එතුභහ නිකුේ කශ තළට් නිශේදනඹක් ශනස කයන්න 

ශේ යහජය මරය ප්රතිඳේති ශදඳහර්තශේන්තුශේ අධයක් 

ජනයහල්යඹහට ඵරඹ තිබු ශණ් ශකොශවොභද? එශවභ නේ ඒ 

ශනස වීශේ තළට් එක එන්නේ .නෆ කලින් තළට් එක නිකුේ 

කශ ශකනහශතනුයි.   

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශේ කර්භහන්තශ දී නිසඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ වහ ශශහශේ ක්රිඹහලිඹ ශකොටස ශදකක් ඵ 

අමුතුශන් ඳළවළදිලි කශ යුතු ශනොශේ. අඳනඹනශ දී විකුණුේ මිර 

ගිවිසුේරට අඳනඹනකරුන් එශශමන්ශන් කල් ඇතුඹ.  

 
[පභභ අසථහප දී අතිගරු ජනහධිඳති භහින්ද යහජඳක් භළතිතුභහ 

බහ ගර්බඹ  ඳළිකණිප ඹ.]  
[இவைசவவவௐதவ்றவ ஶகு சணரறதற யறவ ரஜதக்ஷ அவகவ 

சதரவௌடதவ்துவோ தறஶசறவ்ரவ.] 

[At this stage, His Excellency President Mahinda Rajapaksa entered 

the Chamber.] 

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔවුන් එකඟ න මිර තණන් අනු ඇණවුේ රඵහ තේශේ 

ශතොත දළනටභේ යහඹට එහ ඇති ශභොශවොතක, ශභළනි වදිසි 

ශස ඵදු ශදගුණඹිරන් ඳළනවීශභන් -ශේ අනු ශස ඵද්ද 

ශදගුණඹකට ආන්න ප්රභහණඹිරන් ළඩි ශනහ- ඳශමු 

පිඹශර්දීභ ඔවුන් ඵයඳතශ ඳහඩු තේේඹකට මුහුණ ශදයි. එශේභ 

තිඳතහ  මයණඹ න තයතකහීම අශශවි මිර භත ශස ඵදු අනුඳහත 

ආණ්ඩු අඹ ිරීමශේදී මිර ඉවශ ඹන ප්රභහණඹට ආණ්ඩුශේ ඵදු 

ප්රභහණඹද ඉවශ ඹෆශභන් ආණ්ඩුට හසිඹක් විඹ වළිර නමුේ එභ 

ඳහඩු ඒ ප්රභහණශඹන්භ විශද්ල ශේ තළනුේකරුට ඳළටවීභට 

අඳනඹනකරුට  ශනොවළිර ශේ. එභ නිහ ශභභ ඳහඩු එක්ශකෝ 

අඳනඹනකරු දයහ තත යුතුඹ. නළතිනේ, ඔහු ශේ මිරදී තන්නහ 

තළනුේකරුන් න ශද්ශීලඹ නිසඳහදකයින් පිට ඳළටවිඹ යුතුඹ. එභ 

නිහ ශභභ ඵදු මුදර නළංවීශේ  මයණශඹන් රංකහශේ භසත ශේ 

කර්භහන්තඹභ ඵයඳතශ අදහනභකට රක් න ඵ ශභභ තරු 

බහට ශඳන්හ ශදමි.    

තරු කථහනහඹකතුභනි, භහ ශේ තළන ඊශ  ිරඹන විට අද ශභඹ 

අශවෝසි කය තිශඵනහ. වළඵළයි අශවෝසි කය තිශඵන්ශන් තරු 

කථහනහඹකතුභනි, තළට් නිශේදනඹ නිකුේ කශ ශකනහ 

ශනොශයි. තළට් නිශේදනඹ නිකුේ කයරහ තිශඵන්ශන් කර්භහන්ත 

වහ හණිජ කටයුතු අභහතයයඹහයි. ඒ ප්රතිලතඹ ඹේ ප්රභහණඹකට 

අඩු කයරහ දළන් තළට් නිශේදනඹක් නිකුේ කයරහ තිශඵනහ,  

අශප් ජනහධිඳතිතුභහශේ මුදල් අභහතයහංලශ , යහජය මරය 

ප්රතිඳේති ශදඳහර්තශේන්තුශේ අධයක් ජනයහල්යඹහ. ඒ නිහ ශේ 

ඳයසඳයඹ -දළන් රංගු න්ශන් ශකොයි තළට් එකද ිරඹරහ-ශේ 

බහට ඉදිිවඳේ කයන්නට .නෆ.  

ශේ සිඹලු තේේඹන් රකහ ඵරහ ශභභ වදිසි තළට් 

නිශේදනඹ වහ අශවෝසි කයන ශර ශභභ නිශේදනඹ ඳනන රද 

අභහතයයඹහශතන් ඉල්රහ සිටිනහ. ශභොකද, එතුභහ තභයි ශභඹ 

අශවෝසි කශ යුතු න්ශන්. ශභභ තළට් නිශේදනඹ භඟින් ඳනන 

ශේ භත ශස ඵදුරට අදහශ ඳවත ප්රලසන වහ විඹ බහය 

අභහතයයඹහශතන් අඳ පියතුරු අශප්ක්හ කයනහ. 

01.   ජනහිව භහශ  23න දින ඳනන රද ශභභ න ශේ භත 
ශස ඵද්ද පියඵ විඹ බහය අභහතයයඹහ ශර ළවිලි 
කර්භහන්ත අභහතයතුභහ ලශඹන් ඔඵතුභහ දළන සිටිශ ද?  

 ශභොකද, ඔඵතුභහ ශනොශයි ශේ තළට් එක ඳශ කයරහ 
තිශඵන්ශන්.  

02. ශභභ ඵදු ඳළනවීභ පියඵ ශේ භණ්ඩරඹ ශවෝ 
අඳනඹනකරුන්ශේ ංතභඹ, ශකොශම ශේ 
අශශවිකරුන්ශේ ංවිධහනඹ ශේ කර්භහන්තඹට අදහශ 
ආඹතන භඟ හකච්ඡහක් කශශේද?  

 ශභළනි ක්ශේත්රරට ඵරඳහන ඵදු මිර ළඩි ිරීමශේදී ඊට 
අදහශ ක්ශේත්ර භඟ හකච්ඡහක් කශහද?  

03.  2010, 2011 වහ 2012 යර ශේ භත ඳනන රද ශස 
ඵදු නිහ යජඹට රළබී ඇති මුදර ශකොඳභණද?  

04.  එභ මුදල් ඉවත ය තුශදී ශේ කර්භහන්තශ  ප්රර්ධනඹට, 
අශශවි ප්රර්ධනඹට ශඹොදහ තිශේද? එශේ ශඹොදන රද 
මුදල් ප්රභහණඹ ශකොඳභණද?   

05.  ශභභ න ශස ඵදු ඳළනවීශභන් කලින් ඳළළති ප්රභහණඹට 
ඩහ ඵදු ප්රභහණඹ ශදගුණඹිරන් ඉවශ ඹන ඵ ඔඵතුභහ 
පියතන්ශන්ද? 

 ඒ හශේභ අඹ ළඹ ශල්ඛ්නඹ ඉදිිවඳේ ශකොට භහඹක් 
ඹහභට භේශතන් නළත ශේ ක්ශේත්රඹට අලුශතන් ඵද්දක් 
වඳුන්හ දීභ වහ ඉදිිවඳේ ව ඳසුබිභ කශර්ද? එක්ශකෝ 
ශේහ අඹ ළශඹන් ශන්න .නෆ. වළඵළයි අඹ ළඹ ඉදිිවඳේ 
කයරහ ක්රිඹහේභක වීභටේ ශඳය නළත ඵදු ප්රභහණඹක් 
ඳළනවීභ වහ ඳසුබිේ ව කරුණු කශර්ද?  

06.  එශේ නේ ශභභ න ඵදු ඳළනවීභ ංශලෝධනඹට පිඹය 
තන්ශන්ද ිරඹරහ තරු ඇභතිතුභහශතන් දළන තන්න 
කළභළතියි. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ සළවිලි කර්භහන්ත 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக - வததவஶரவோடவெ 

ஷகவ்வரறவ அஷவைசவ)  

(The Hon. Mahinda Samarasinghe - Minister of Plantation 

Industries)  

තරු කථහනහඹකතුභනි, ඳශමුශන්භ භභ ඔඵතුභහ භහර්තශඹන් 

සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට දන්න්න කළභළතියි, කලින් ඉදිිවඳේ කශ 

තළට් නිශේදනඹ භවජන ඉල්ලීභක් භත ඊශ  න ශකොට 

ංශලෝධනඹ කය තිශඵන ඵ.  

ශදනු, අශප් අනුය දිහනහඹක භන්ත්රීතුභහට භභ ිරඹන්න 
කළභළතියි, ඔඵතුභහ ලිපිඹක් තිඹහ ශතන ඒ ලිපිඹ තළට් 
නිශේදනඹකට ඳිවර්තනඹ කයන්න ඹන්න එඳහ ිරඹරහ. ශභොකද, 
ශක්.එේ.එේ. සිිවර්ධන, අධයක් ජනයහල්තුභහ ලිපිඹක් ඳභණයි 
එරහ තිශඵන්ශන්. ශභොශවොතකට ශඳය කර්භහන්ත වහ හණිජ 
කටයුතු ඇභතිතුභහ භට ිරේහ, දළන් එතුභහශේ අේනින් තළට් 
නිශේදනඹ නිකුේ කයන්න පිඹය අයශතන තිශඵනහ ිරඹරහ. 
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඳහර්ලිශේන්තු ශනොභඟ ඹන්ශන් 
නළතු මීට ඩහ ටිකක් ප්රශේලේ ශන්න .නෆ. ලිපිඹක් තළට් 
නිශේදනඹක් ඵට ඳිවර්තනඹ කයන්න එඳහ. භහ ඒ ලිපිඹ 
බහගත* කයනහ. 

ඔඵතුභහේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ අවුරුදු තණනක් ඉරහ තිශඵනහ 
ශන්. ඔඵතුභහ දන්නහ තළට් නිශේදනඹක් ිරඹන්ශන් ශභොකක්ද, 
ලිපිඹක් ිරඹන්ශන් ශභොකක්ද ිරඹරහ.  
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—————————- 
*  පුසතකහරප  තඵහ ඇත. 
    தணறஷனவ்றவ ஷவெகவௐதவோடுவபது. 

   Placed in the Library. 



ඳහර්ලිශේන්තු 

ඔඵතුභහශේ ඳශමුළනි ප්රලසනඹට භට ශදන්න තිශඵන උේතයඹ 

ශේකයි. කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු අභහතය තරු ිවහඩ් 

ඵදියුදීන් ඇභතිතුභහ නීතිඹක් ඳදනේ කය ශතන තභයි තළට් 

නිශේදනඹ නිකුේ කයරහ තිශඵන්ශන්. නීතිශඹන් ිරඹරහ නළවළ 

එතුභහ කහශතන් ශවෝ අවන්න .නෆ ිරඹරහ. එතුභහට තිශඵන 

ඵරතර බහවිත කයරහ තභයි තළට් නිශේදනඹ නිකුේ කයරහ 

තිශඵන්ශන්.  

 
ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

භට ශඳොඩ්ඩක්- 

 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔඵතුභහට භහ දළන් උේතය ශදන්නද? ප්රලසන තණනහක් 

තිශඵනහ ශන්.  
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

දළන් ශේකශන් තිශඵන නීතිඹ. කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු 

අභහතයතුභහ තිශඵන ඳනත අනු නිකුේ කයන රද තළට් 

නිශේදනඹ ශන් ශේ තිශඵන්ශන්.  
 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔේ. 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

එළනි නීතිඹක් තිබිඹදී ඔඵතුභහ ිරඹන ඳිවදි ශභන්භ, යහජය 

මරය ගිණුේ ශදඳහර්තශේන්තුශේ අධයක් ජනයහල්යඹහට ඊට 

ඳටවළනි ශනේ ඵදු ප්රභහණඹකට අදහශ ලිපිඹක් රඵහ ශදනහද? 

එතුභහ තළට් එක තළහුහට ඳසශේ තභයි ශභතුභහ ලියුභ රඵහ   

ශදන්ශන්. 
 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

නළවළ, නළවළ. ඒක ළයදියි භන්ත්රීතුභහ. එතුභහ භඟ හකච්ඡහ 
කයරහ ශේ ලිපිඹ ඹරහ තිශඵන්ශන් ශර්ගුට. ශර්ගු තිශඵන්ශන් 

මුදල් වහ ක්රභ ේඳහදන අභහතයහංලඹ ඹටශේ. ශර්ගුශේ අධයක් 
ජනයහල්තුභහට තභයි ශේ ලිපිශඹන් නිශේදනඹක් නිකුේ කයරහ 

තිශඵන්ශන්, ශභශවභ ංශලෝධනඹක් කය තිශඵනහ ිරඹරහ. 

ඒශක් තළටලුක් නළවළ. දළන් ඔඵතුභහශේ ප්රලසනරට භහ උේතය 
ශදන්නේ ශකෝ.  

ශදළනි ප්රලසනඹ  - අදහශ ශනොශේ.  

තුන්ළනි ප්රලසනශඹන් ඔඵතුභහ අවරහ තිශඵනහ, 2010, 2011 
වහ 2012 යර ශේ භත ඳනන රද ශස ඵදු නිහ යජඹට රළබී 
ඇති මුදර ශකොඳභණද ිරඹරහ. 2010 දී යජඹ උඳඹහ ශතන 
තිශඵනහ රුපිඹල් මිලිඹන 1,193.9ක්. 2011 දී යජඹ උඳඹහ ශතන 
තිශඵනහ රුපිඹල් මිලිඹන 2,057.8ක්. 2012 දී යජඹ උඳඹහ ශතන 
තිශඵනහ රුපිඹල් මිලිඹන 2,051.4ක්. එතශකොට ශේ අවුරුදු 
තුශන් එකතු රුපිඹල් මිලිඹන 5,303.1යි.  

වතය ළනි ප්රලසනශ  ඳශමුළනි ශකොටට භට ශදන්න තිශඵන 

උේතයඹ තභයි, ''ඔේ'' ිරඹන එක. එභ ප්රලසනශඹන්භ ඔඵතුභහ 

අවරහ තිශඵනහ, එශේ ශඹොදන රද මුදල් ප්රභහණඹ ශකොඳභණද 

ිරඹරහ. ඇේත ලශඹන්භ ඔඵතුභහශේ කථහශේදී ඔඵතුභහ ළයදි 

ශදඹක් ිරේහ. භභ කදහේ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ිරඹරහ නළවළ 

බහණ්ඩහතහයඹ ශස ඵදු මුදර අයශතන ශේ ක්ශේත්රඹට 

ආශඹෝජනඹ කයන්ශන් නළවළ ිරඹරහ.  

භභ ිරසිභ අසථහක එශවභ ිරඹරහ නළවළ. භහ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේදී වළභ විටභ ිරඹරහ තිශඵන්ශන්, අතිතරු 

ජනහධිඳතිතුභහශේ උඳශදස භත ශේ  ක්ශේත්රඹට ශස ඵද්දට ඩහ 

විලහර මුදරක් ආශඹෝජනඹ කයනහ ිරඹරහයි. ඒ නිහ ඔඵතුභහ 

බහ ශනොභඟ ඹන කථහ ිරඹන්න එඳහ.  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අද ජනහධිඳතිතුභහ ශඟ ඉන්න නිහයි එශවභ ිරඹන්ශන්. 

 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

ඔේ. භශේ නහඹකඹහ ශන්.  

ඔඵතුභහට ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අනු ඔප්පු කයන්නේ, භහ 

ශභොකක්ද ිරඹන්ශන් ිරඹරහ. 2010, 2011, 2012 ිරඹන ර් 

වහ බහණ්ඩහතහයශඹන් ශේ ක්ශේත්රඹට අයිති ආඹතන තුන ශත 

නිදවස කයරහ තිශඵන මුළු මුදල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් මිලිඹන 

2,590.92යි.  ශඳොශවොය වනහධහයඹ වහ යජඹ විසින් 2010, 

2011, 2012 ර් වහ විඹදේ කශ මුළු මුදල් ප්රභහණඹ රුපිඹල් 

මිලිඹන 17,226.13යි.  ශේ ංඛ්යහ ශල්ඛ්න අයශතන ඵළලුහභ 

ඔඵතුභහශේ තර්කඹ, ඔඵතුභහශේ ඒ ප්රකහලඹ ේපර්ණශඹන් 

ළරැදියි. ශස ඵද්ශදන් අපි උඳඹහශතන තිශඵන මුදර මිලිඹන 

5,365.62යි. වළඵළයි ශස ඵද්දට ඩහ වතය ගුණඹක් ළඩිශඹන්,- 

[ඵහධහ ිරීමභක්] නළවළ, නළවළ. ඒක තභයි ිරඹන්න .නෆ.  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශස ඵද්ද අයිති නළති ඒහටේ- 

 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

නළවළ, නළවළ. භහ ශේ ශේ ක්ශේත්රඹ තළන ිරඹන්ශන්. ශේ 

 ක්ශේත්රඹ ශනුශන් රුපිඹල් මිලිඹන 19,817ක් යජශඹන් 

ආශඹෝජනඹ කයනහඹ ිරඹරහ භහ ඔඵතුභහට ිරඹන්න කළභළතියි.  

 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශස ඵද්ශද් අයමුණ ශභොකක්ද? 

 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

 ඔඵතුභහශේ ේපර්ණ තර්කඹ වුශණ් ශස ඵද්ද අයශතන ශේ 

ක්ශේත්රඹට ආශඹෝජනඹක් කයන්ශන් නළවළ ිරඹරහයි. දළන් භහ 

ංඛ්යහ ශල්ඛ්න තුයන් ශඳන්රහ තිශඵනහ, ශස ඵද්දට ඩහ 

විලහර මුදරක් -ඊට ඩහ වතය ගුණඹක්- ශේ ක්ශේත්රඹට යජශඹන් 

ආශඹෝජනඹ කයනහ ිරඹරහ. ඉතින් භහ හිතන්ශන්,- 
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ගරු සුනි්  වඳුන්පනත්ති භවතහ 
(ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ඒ බහණ්ඩහතහයශඹන් ශදන ල්ලි.  

 

ගරු භහින්ද භයසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக) 

(The Hon. Mahinda Samarasinghe) 

භභ දන්නහ, ඔඵතුභහ ශභොකක්ද ශඳන්න්න වළදුශේ ිරඹරහ. 

ශස ඵද්ද වළටිඹට රුපිඹල් දවඹක් අඹ කයශතන, ඒ මුදර 

බහණ්ඩහතහයශ  තිඹහශතන ඒක ශේ ක්ශේත්රඹට ආශඹෝජනඹ 

කයන්ශන් නළවළ ිරඹරහ ශඳන්න්නයි ඔඵතුභහ වළදුශේ. ශේ ංඛ්යහ 

ශල්ඛ්න තුයන් අපි ශඳන්නහ, ඊට ඩහ වතය ගුණඹක් අපි 

ආශඹෝජනඹ කයනහ ිරඹරහ.  

ඳසළනි ප්රලසනඹට පියතුය, ''ඔේ'' ිරඹන එකයි.  

වඹළනි ප්රලසනඹට පියතුය න්ශන්, "පිඹය ශතන ඇත" ිරඹන 

එකයි. ශතොත ශේ ිරශරෝක් වහ රුපිඹල් දවඹක් ශවෝ ශකොශම 

ශේ ශන්ශද්සිඹ ඳසු ගිඹ භහඹට ශඳය භහ තුනක ඳළති මිශරහි 

හභහනය අතශඹන් 2.5ක් ඹන අතඹන් ශදශකන් ළඩි අතඹ 

ලශඹන් 2013 භහර්තු ඳශමුළනි දින සිට ක්රිඹහේභක  න ඳිවදි 

භවහ බහණ්ඩහතහයඹ විසින් දළනටභේ ශස ඵදු ංශලෝධනඹ කය 

ඇත. ඔඵතුභහශේ ප්රලසනරට පුළුල් පියතුයක් භහ දුන්නහ. 

ශඵොශවොභ සතුතියි.    

 

පඳෞේගලික භන්ත්රීන්පප ඳනත් පකටුම්ඳත් 
ணற உதவௐதறணவ சவோடதோனவேகவ 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 

ශර්ධන ඳවසුකම් ළරසීපම් ශ්රී රශකහ 

භධයසථහනඹ  

(ශසථහගත කිරීපම්  ඳනත් පකටුම්ඳත 
அதறறதவ்றவெகரண உவு ஊவெக இனவேஷக ஷவ 

(கூவோடிஷவ்வ) சவோடதோனவ  
SRI LANKA CENTRE FOR DEVELOPMENT FACILITATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

ගරු භවහචහර්ඹ යහජී විපේසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு ஶதரசறரறவ  ரஜல றஶஜசறவேக) 

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha) 
I move, 

“That leave be granted to introduce a Bill to incorporate Sri 

Lanka Centre for Development Facilitation”. 

 

ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 

විසින් සථිය කයන රදී 
ஆஶரறவ்ரவ. 

Seconded. 

 

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 

ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකර ඳශුදන ය කිඹන රදින්, එඹ 
ුදද්රණඹ කිරීභ  නිපඹ ග කයන රදී.  

හර්තහ කිරීභ වහ 47ස5  න සථහය නිපඹ ගඹ ඹ පත් ඳනත් 
පකටුම්ඳත භහජ පේහ අභහතයතුභහ පත ඳයන රදී. 

றணர றடுவெகவௐதவோடு, வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

இவதடி, சவோடதோனவ தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடு, அவைசறடவௐதடவெ 

கவோடஷபறடவௐதவோடது. 

சவோடதோனவ றஷனவெகவோடஷப இன. 47(5)இவதடி சதோக  ஶசஷகவ 

அஷவைசதவெகு அநறவெஷக வசவவௐதடுவகரகவை சரவோடவௐதவோடது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill accordingly read the First time,  and ordered  to be printed. 

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of Social Services for report. 

 

ත්රසතහදීන්  ුදද්  ළඳීමභ භළඩඳළළත්ීමපම් 

ම්ුදති සශපල ධන  ඳනත් පකටුම්ඳත 
தவேகரற றறபறவௐஷத எடுவெகுவ லரண 

சரவ (றதவ்வ) சவோடதோனவ 
CONVENTION ON THE  SUPPRESSION OF TERRORIST 

FINANCING (AMENDMENT) BILL 

 
පද න ය කිඹීමපම් නිපඹ ගඹ කිඹන රදී. 
இவௌடரவ றவௐதறவகரண கவோடஷப ரசறவெகவௐதவோடது. 

Order for Second Reading read. 

 
[අ.බහ. 2.36] 
 

ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றவ சறநறதரன  சறவர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, විශද්ල කටයුතු අභහතයතුභහ 

ශනුශන් භහ "ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ 

ේමුති (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුේඳත දළන් ශද න ය ිරඹවිඹ 

යුතුඹ" යි ශඹෝජනහ කයනහ.  

තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ නිශඹෝජය අභහතයතුභහ විහදඹ 

ආයේබ කයනහ ඇති.    

  

ප්රලසනඹ බහභිුදඛ් කයන රදී. 
றணர டுவ்றவதவௐவதவநது. 

Question proposed. 

 
[2.38 p.m.] 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ සවිපේල ක යුතු  

නිපඹ ජය අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர - வபறரவோடதவகவ 

தறற அஷவைசவ) 

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of  External 

Affairs) 

Hon. Speaker, this is a Bill to amend the Convention - 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! There is a point of Order being raised 

by the Hon. Ravi Karunanayake. 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, this matter was taken up at the Consultative 

Committee. The Bill was presented at the Consultative 

Committee only today. At that particular moment, I did 

ask the Deputy Minister of External Affairs and his legal 

luminaries in the Ministry to please tell us whether there 

is a definition to the word, "terrorist" in this particular 

Bill. Unfortunately, it was the Deputy Minister of 

External Affairs who was present. Then, it was mentioned 

that there is no definition to the word, “terrorist”.  We  

then asked them how they can bring in this Bill before 

Parliament in order to be enacted when there is a lacuna 

in the system. Up to this moment, Sir, there has been no 

explanation  given as to who  a "terrorist" is. So, is it at 

the behest of the Government, the Secretary of Defence or 

what is it? That is not known. Why can it not be clearly 

spelt out in the Bill which will be passed and then become 

an Act? 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

It is given on page 16 of the Convention on the 

Suppression of Terrorist Financing (Amendment) Act, 

No. 41 of 2011. If you go through that, you will see who a 

"terrorist" is and what a "terrorist organization" is. Hon. 

Member, I think we discussed this at the Consultative 

Committee. I do not think we should go into trivial details 

like this. Let us go on with the Bill and pass it. - 

[Interruption.] I explained it to you at the Consultative 

Committee.  Even our legal luminaries explained as to 

who a "terrorist" is. For your reference, go through page 

16 of the Convention on the Suppression of Terrorist 

Financing (Amendment) Act, No. 41 of 2011.  It is clearly 

mentioned there. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
It is not defined there.  

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

It is defined.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
If there is a problem,  let us sort it out. 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

Yes, of course. - [Interruption.] Let me explain it to 

you during the course of my speech. You have time to 

speak -[Interruption.] Well, this is only an amendment to 

the existing Act. This Act is already in force. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
You are asking Parliament to make this legislation - 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

The Act is in force. This is only an amendment 

brought in order to remove certain clauses in this Act. 

That does not make any change. This is for the smooth 

functioning of the financial institutions of this country, 

for the people of this country.- [Interruption.] Sir, we 

explained this in detail and it is self-explanatory in this 

Act. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
I may not be a lawyer but common sense develops on 

me at this particular moment to ensure what is brought 

before Parliament - 

 
ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

So, I will explain that to you in my speech. You can 

raise your points during your speech. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Yes, but the lawyers at the Consultative Committee 

themselves said that there is no definition for a terrorist.   

 
ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

There is no definition in the United Nations Charter. 

There is definition for the terrorist here. He mentioned to 

you about the United Nations Charter. It has nothing to 

do with this Act - [Interruption.]  

Sir, it gives me honour to speak when His Excellency 

the President is present today in the House because he is 

the one who eradicated terrorism in this country. I am 

happy to bring in these amendments  to regularize the 

prevailing legal framework of the Convention on the 

Suppression of Terrorist Financing (Amendment) Bill. 
 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ීමති ප්රලසනඹක් අවන්න තිශඵනහ. 
 
කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

තරු අජිේ කුභහය භන්ත්රීතුභහ. 
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ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ඵයඳතශ විඹඹක් පියඵ ඳනේ 

ශකටුේඳතක් හකච්ඡහ ශද්දී, ඳහර්ලිශේන්තු උඳශද්ලක කහයක 

බහශේ ඒ වහ ප්රභහණේ කහරඹක් රළබිඹ යුතුයි. නමුේ 

"ත්රසතහදිශඹක්" ිරඹන ශකනහ අර්ථ නිරූඳණඹ ශනොකයපු, අඩු 

ඳහඩුකේ හිත ඳනේ ශකටුේඳතක ඒ කරුණු අධහයණඹ කයන්න 

තයේ ප්රභහණේ කහරඹක් උඳශද්ලක කහයක බහශේ රළබුශණ් 

නළවළ. අද තභයි එඹ උඳශද්ලක කහයක බහට ශතනහශේ. ඒ නිහ 

එඹ ඉතහ ඵයඳතශ යදක්. විශලේශඹන් ශභහි "ත්රසතහදිශඹක්" 

ිරඹන ශකනහ අර්ථ නිරූඳණඹ කය නළවළ. ශවට කහට 

"ත්රසතහදිශඹක්" ිරඹන ශල්ඵරඹ අරහවි ද ිරඹන ප්රලසනඹක් 

තිශඵනහ. ඒ නිහ භහ විශලේශඹන් ඔඵතුභහශතන් ඉල්රහ සිටිනහ, 

උඳශද්ලක කහයක බහශේ නළත ශේ තළන හකච්ඡහ කයන්න 

ඳක් විඳක් සිඹලු ශදනහට අසථහ රඵහ දීරහ,  ඒ වහ අලය 

ඉඩ කඩ රඵහ දීරහ, ශේ විහදඹ ඳේන්න ිරඹරහ.  

ඳසු ගිඹ දිනර අත විනිසුරුිවඹට ඳහ ත්රසතහදී ශල්ඵරඹ 

ඇශරේහ අපි දළක්කහ. ඒ නිහ .නෆභ තයහතියභක ශකනකුට 

"ත්රසතහදිශඹක්" ිරඹන ශල්ඵරඹ අරන්න පුළුන් ඳනේ 

ශකටුේඳතක් නිහ ශේ තළන අලය ඳිවදි හකච්ඡහ කයන්න ඉඩ 

කඩ රඵහ ශදන්නඹ ිරඹන ඉල්ලීභ භහ කයනහ. ශභොකද, එශවභ 

ඉඩ කඩක් නළති ශතශනන ඳනේ ශකටුේඳතිරන් ශේ යටට 

ශභොනහ සිදු ශේවිද ිරඹහ අඳට විලසහ කයන්න ඵළවළ.  ශඵොශවොභ 

සතුතියි. 

 
ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, ශභඹ ංශලෝධන ඳනේ ශකටුේඳතක් 

ඳභණයි. 2005 දී තභයි මුල් ඳනත ඉදිිවඳේ ශරහ තිශඵන්ශන්.  

This is relevant to the suppression of terrorist 

financing only, to prevent funds coming into the country 

through illegal means.  So, we are bringing in only an 

amendment to  this Act. This Act has been in force.  So, 

while  presenting this, I would like to state as to when it 

had been brought up and why it has been brought up.  

The International Convention of Suppression of 

Terrorist Financing was adopted by the General Assembly 

of the United Nations on the 9th of December, 1999 and 

opened for signature on the 10th of  January, 2000. The 

Government of Sri Lanka became a signatory to the 

aforesaid Convention on the 10th of January, 2000 and 

ratified the same on the 8th of September, 2000. The 

aforesaid Convention came into force in respect of Sri 

Lanka on the 10th of April, 2002.  Hon. Speaker, it was 

necessary for the Government of Sri Lanka to make 

legislative provision to give effect to Sri Lanka's 

obligations under the aforesaid Convention and the 

Convention on the Suppression of Terrorist Financing 

Act, No. 25 of 2005 was enacted on the 8th of August, 

2005. This is an existing Act, Hon. Speaker.   

The Financial Action Task Force - FATF - is an 

authority functioning under G7 countries. The 

recommendations of FATF are: international standards on 

combating money laundering and the financing of 

terrorism and proliferation. They form the basis for a co-

ordinated response to these threats to the integrity of the 

financial system to help ensure a level playing field.  The 

FATF adopted the revised standards in February 2012, 

which  are considered as international standards and all 

countries are expected to fully implement measures in 

line with these recommendations.  

Regarding actions taken by us, the Parliament of the 

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in 2011 has 

approved the revisions of the Convention on the 

Suppression of Terrorist  Financing Act, No. 25 of 2005 - 

CSTFA - and  Prevention of Money Laundering Act, No. 

5 of 2006 - PMLA - in line with the recommendations of 

the Financial Action Task Force which is an inter-

governmental body incorporated by G7 countries  to 

work as a global policy setter on anti-money laundering, 

to counter the financing of terrorist groups on money 

laundering and to review the Legal Reviews Committee 

approved by the Advisory Board of the Financial 

Intelligence Unit of Sri Lanka. The functions expected 

are: adopt legislation amending the Prevention of Money 

Laundering Act to make all FATF designated offences 

predicate offences; adopt legislation amending the PMLA 

to include foreign offences as money laundering 

predicate offences; adopt legislation that makes clear that 

money laundering and terrorist financing crimes and 

assets freezing, and forfeiture cover income, profits and 

instrumentalities of crime and property to the 

corresponding value; adopt legislation amending the 

Terrorist Financing Law to cover sole provisions of 

funds, foreign offences and domestic offences committed 

by non-resident Sri Lankans as well as residents; adopt 

legislation that establishes an effective and timely 

mechanism to freeze terrorist funds and other assets 

pursuant to United Nations Security Council Resolution 

1267 and 1373.  Accordingly, the CSTF (Amendment) 

Act, No. 41 of 2011, and PML (Amendment) Act, No. 40  

of the 2011 were effective from 6th November, 2011 in 

this  House.  

Two legislations related to the United Nations 

Security Council Resolution - UNSCR - Nos. 1267 and 

1373 have also been gazetted under the United Nations 

Act, No. 45 of 1968 by the Minister of External Affairs 

on the 15th and 31st of May 2012 respectively to be 

effective from such date. The Financial Intelligence Unit 

of Sri Lanka - FIU - was established in March 2006 under 

the Financial Transaction Reporting Act, No. 6 of 2006  - 

FTRA. The FIU which was under the Ministry of Finance 

as an autonomous body, now functions as a Department 

of the Central Bank of Sri Lanka in terms of the Order 

made by the His Excellency the President on 23rd March, 

2006 under Extraordinary Gazette Notification No. 1437 

dated 23rd March, 2006.  

Accordingly, the FIU is responsible for 

implementation and administration of the provisions of 

the FTRA to facilitate prevention, detection, investigation 
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and prosecution of offences of money laundering, terrorist 

financing and other unlawful activities defined in the Act. 

The legislations related to anti-money laundering and 

countering of terrorist financing in Sri Lanka, the 

Convention on the Suppression of Terrorist Financing 

Act, No. 25 of 2005 and Prevention of Money Laundering 

Act, No. 5 of 2006, have been formulated based on 40 

recommendations on AML and nine recommendations on 

CFT of the FATF and in terms of United Nations 

Convention on the Suppression of Terrorist Financing 

respectively. The FATF which I mentioned earlier has the 

sole authority to implement these in all countries facing 

these issues. The Convention on the Suppression of 

Terrorist Financing (Amendment) Act, No. 41 of 2011 

was reviewed at the FATF Plenary Sessions held during 

18th to 22nd June in 2012 in Rome, Italy. While 

commending on the progress made by Sri Lanka with 

regard to the implementation of legal review in line with 

the FATF recommendations, the FATF is of the view that 

exception section for humanitarian grounds included in 

Section 3 (3)(2A) of the  Act constitutes a significance 

deficiency. During the time this Act was brought into 

force, the Government was doing humanitarian assistance 

in the North. Therefore, to prevent anybody going to 

courts against the officers who were implementing 

humanitarian assistance and to  safeguard them, we had to 

look at the humanitarian aspect when bringing in this 

legislation. Today, we are bringing in an amendment to 

remove only that section in the Act. That is,  “Provided 

however that, providing assistance on humanitarian 

grounds by a person or body of persons, shall not amount 

to an offence within the meaning of this Act”.  That is the 

only section that we are going to remove from this Act.  

And also, Hon. Speaker, I would like to refer to the 

point that the Hon. Ravi Karunanayake mentioned that a 

“terrorist ” is not defined in any UN Convention.  This 

Act too only defines what a “terrorist act” is. Any person 

who carries out a "terrorist act" as defined in Section 8 of 

the Convention on the Suppression of Terrorist Financing 

(Amendment) Act, No. 41 of 2011 will be a “terrorist”. 

This is defined in page 16 of the Convention on the 

Suppression of Terrorist Financing (Amendment) Act, 

No. 41 of 2011, which I will read to you now: 

                             
“ 'person' includes  a body of persons;  and 'terrorist act' includes, 

the use of threat of action, which involves - 

(a)    the use of threat of action which is designed to influence the 

government, or to intimidate the public or a section of the 
public; 

(b)    the use of threat of action which is made for the purpose of 
advancing a political, religious or ideological cause,  

 and such action, 

 (i) involves serious  violence against a person; 

 (ii)  involves serious damage to property; 

 (iii)  endangers the life of another person, other than the 
person committing the action; 

 (iv)  creates a serious risk to health or safety of the public 
or a section of the public; or 

 (v)  is designed seriously to interfere with or seriously to 
disrupt an electronic system.” 

Hon. Speaker, I want to state that under this Act, three 

cases have already been filed in the High Court of 

Colombo. Two cases are against office-bearers of the 

Tamil Rehabilitation Organization - TRO. One case has 

been fixed for trial.  

Thank you, Hon. Speaker. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

තරු විඳක් නහඹකතුභහ. 
 
 

[2.53 p.m.] 

 

ගරු යනි්  වික්රභසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
Hon. Speaker, listening to the Hon. Deputy Minister 

of External Affairs, I would like to make one point.  

Page 16 is not an exhaustive definition of “terrorist 

act”. It says, “includes”. We have signed international 

conventions. We have signed Commonwealth agreements 

and there are others. Within the international community 

law, there are parameters of who a terrorist is. It is the 

position of the External Ministry that international law 

and the international community has not defined who a 

terrorist is. One convention may not but there are other 

UN conventions and the international law applies. I think 

that is one clarification we all require because there is 

apprehension in the minds of the people that this will also 

be misused. It has happened so far. The only definition of 

a "terrorist" in Sri Lanka is, if you are against the 

Government, you are a terrorist. If you come over to the 

Government, you are a patriot. So, we are worried about 

this definition.  

There are two matters I want to raise. Firstly, why are 

you making this amendment? In 2011, you all brought in 

a proviso to allow money for humanitarian causes. The 

TRO case has nothing to do with that proviso which you 

have referred to. I am going to talk about that later.  

I quote Clause 3 (3) of Act, No. 41 of 2011: 

“Provided however that, providing assistance on humanitarian 

grounds by a person or body of persons, shall not amount to an offence 

within the meaning of this Act.” 

All you are doing is, you are deleting that proviso.  

Hon. Deputy Minister, how much of money came into 

the country under this proviso? Did you get billions of 

rupees which was misused? Otherwise why worry about 
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it? You brought in a proviso in 2011 and you are taking it 

out in 2013. In between, is this the answer you are 

providing to the question, “What happened to the LTTE 

funds, the ships and the petrol stations?” Where is the 

money that the Hon. Keheliya Rambukwella mentioned? 

My allegation, my contention is that you passed this so 

that you could bring LTTE funds into Sri Lanka and now 

you are taking it out. Tell us then what has happened to 

the LTTE funds? What has happened to all the money? 

There must be over a 500 million or a billion dollars of  

LTTE money in gold. Was it given to KP’s organization? 

Was this a specific purpose provision allowing the money 

to come, which will now go into Krrish buildings, various 

other things under the sun, Trilliums and all? Is this a 

money laundering provision whereby the Government 

was a party to taking the money of the LTTE, which 

should either belong to the Government of Sri Lanka or 

otherwise given to the poor Tamil diaspora from whom it 

was collected? You have used it now to bring the money 

in.  This maybe why the land prices are going up, because 

so much of properties are being purchased and in the 

meantime, you are closing it up because you do not want 

it anymore, no one else wants it. I do not think even the 

TNA is aware of it. I do not think even you all are aware 

of anyone who wants it . So, this was brought in for a 

specific purpose and this is the money that the LTTE 

collected. This is the money that belongs to the country. 

So, why do you not tell us,  Hon. Deputy Minister - 

 
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

Is the only issue that you are raising regarding the 

money or are you also raising the matter raised by the 

Hon. Ravi Karunanayake? 

 
ගරු යනි්  වික්රභසිශව භවතහ 
(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 

No, I have a different issue. But, on the Hon. Ravi 

Karunanayake’s matter, as I said, page 16 is not 

exhaustive.  

What  I am saying is, you brought in a provision. No 

one asked for it. Now, you are removing it. So, why did 

you bring it in? In the meantime, you have not accounted 

for what happened to the LTTE funds. You all must tell 

us what happened to the ships. I am told that the ships 

were sold. Everything was sold and the money was taken. 

So, what you are doing under the guise of all these 

conventions and all is that you used this and you brought 

the money in. This is the money that belongs to the 

people. Will the Government table here and tell us what 

happened to the LTTE funds, the jewellery and the gold 

and give us a debate on it? The jewellery of the poor 

people of Kilinochchi were taken. That money has been 

brought in under this provision and it will be closed.  

The other issue is, the Hon. Deputy Minister of 
External Affairs says that there are three cases in High 
Court. You are faced with a very serious problem. How 
are you going to try these? Because from the High Court 
you can go up to the Court of Appeal and the Supreme 
Court and you can at any time ask for a decision. If the 
Supreme Court is not functioning, how can you have 
this? I do not want to go into all the details here. But, 
what I am saying is, the Hon. Speaker, myself and three 
other Members with the Prime Minister are parties to a 
case in regard to the Parliamentary Council and whether 
it can make observations in respect of the Hon. Mohan 
Peiris.  All I am saying is, when the case came up the 
other day, the judges were ducking it. You have to take a 
decision one way or other, whether this Act is valid or 
not. As long as you do not take it, the whole thing is 
suspended. I am not going to tell the Supreme Court as to 
what decision they should take. But, I am saying that they 
must take a decision and all of them must sit down, the 
whole Supreme Court must sit down as one bench and 
give their decision one way or the other. The country will 
decide whether they are correct or not. There will be 
arguments about it.  But, you cannot have a dereliction of 
duty by the Supreme Court when this main issue is taken 
up and they cannot pass the ball around. That is the main 
issue.  

An Hon. Member here is asking whether I want Hon. 
Mohan Peirs to sit on the bench. All I can say is, he is the 
sixth respondent and I have no objection to him sitting on 
the bench if the other respondents who are lawyers - like 
the Hon. Swaminathan and myself - are also allowed to 
sit on the bench. After all, we also exercise judicial 
power. We are from the House and I have a longer 
practice than him. I have been an Advocate; so has the 
Hon. Swaminathan, and my judicial status is not in doubt. 
So, I have no problem. If he sits, we are also willing to 
come and sit on the bench. Then, whatever you say, Hon. 
Speaker, we will listen to it. You know we are not partial. 
But, whatever it is, the Supreme Court must hear and 
finish this. Otherwise, it is useless talking here and 
having cases before the High Court.  But, I would like 
you to tell us why you brought this and what happened to 
the money; who played out that money.  
     

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

තරු කථහනහඹකතුභනි, භභ ශේ කහයණඹ ඔඵතුභහශේ 
අධහනඹට ශතශනන්න තුටුයි. තරු යවි කරුණහනහඹක 
භන්ත්රීතුභහ ඹේ ිරසි කහයණහක් භතු කය තිශඵනහ. තරු 
විඳක් නහඹකතුභහ නඟපු කහයණහරට නේ අඳට .නෆ තයේ 
උේතය ශදන්න පුළුන්. එතුභහ යේතයන් ඵඩුයි, මුදල් ආදිඹ 
තළනයි කථහ කයන්ශන්. 

 

ගරු පජ න් අභයතුශග භවතහ 
(ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
 

නළඟී සිටිප ඹ. 
ளவரவ. 
rose. 
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ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றஶணவ குவண) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔඵතුභන්රහ එල්ටීටීඊ එකේ එක්ක 

කයපු ළඩ ටික තළන අපි ආඳහු කථහ කයන්ශන් නළවළ. 

ඔඵතුභන්රහ එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ තිබුණු කහරශ  කයපු ළඩ ටික,- 

[ඵහධහ ිරීමභක්] ඔඵතුභහ ශඳොඩ්ඩක් ඉන්නශකෝ. ශේක ඊට ඩහ 

ඵයඳතර ශදඹක්. තරු යවි කරුණහනහඹක භන්ත්රීතුභහ නීතිභඹ 

තන්ති පියඵ කහයණහක් භතු කය තිශඵනහ. තරු 

කථහනහඹකතුභනි, ඔඵතුභහ එකඟ නේ ශේ බහ විනහඩි 10කට 

කල් තඵරහ ඔඵතුභහ භඟ ශේ කහයණඹ තළන හකච්ඡහ කයන්න 

අපි කළභළතියි. ශභොකද, ශේක යශට් නීතිඹ පියඵ ප්රලසනඹක් නිහ. 

 

කථහනහඹකතුභහ 
(சதரரகவ அவகவ) 

(Mr. Speaker) 

Order, please! බහශේ කටයුතු විනහඩි 10කට අේ හිටුනහ. 
 

 
රැසීමභ ඊ  අනුකර තහකහලික අත් හිටුන රදින්, අ.බහ. 

4.05  නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ ීමයක්පකොඩි භවතහ] 
පප බහඳතිත්පඹන් නළත ඳත්න රදී. 

அவதடி அவவு தற.த. 4.05 றஷ இஷடறதவ்வௐதவோடு, 

லவௌடுவ ஆவதரறவத. தறறவை சதரரகவ அவகவ [ரவௌதைறகு 

சவற வீவெவகரடி ] ஷனஷ கறவ்ரவகவ.  

Sitting accordingly suspended till 4.05 p.m. and then resumed, MR. 

DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in 

the Chair. 
 
නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තරු භන්ත්රීතුභහ කථහ කයන්න. 
 

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශේ බහ කල් තළබුහට 

ඳසු තේ  මයණඹ ශභොකක්ද ිරඹරහ අපි දළන තන්න කළභළතියි. 

ශභොකද ඒක දන්ශන් නළති විහදඹට වබහගි වීශේ තළටලුක් 

අඳට තිශඵනහ. 

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, ශවට දින උඳශද්ලක කහයක බහක් 

ඳේහ ශේ පියඵ හකච්ඡහ ිරීමභටේ, ඉන් අනතුරු අනිද්දහ 

දිනශ දී නළත ශභභ ඳනේ ශකටුේඳත පියඵ විහදඹ 

කළවීභටේ, අද දින විහදඹ ඉදිිවඹට ශතන ඹහභටේ ඳක් නහඹක 

රැසවීශේදී  මයණඹ කයනු රළබුහ.  

තරු ශජෝන් අභයතුංත භවතහ. 

 

ගරු පජ න් අභයතුශග භවතහ 
(ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ තළන අශප් නහඹකතුභහ කථහ කයරහ අන්. 

 
නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර භවතහ. 

[අ.බහ. 4.06] 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශේ ඳනේ ශකටුේඳත 

ඉදිිවඳේ කශ විත අඳ ඳක්ඹ ශනුශන් තරු යවි 

කරුණහනහඹක භළතිතුභහ ීමති ප්රලසනඹක් ඉදිිවඳේ ශකරුහ, 

"ත්රසතහදිශඹකු" ිරඹන චනඹ අර්ථ නිරූඳණඹ කයරහ නළවළ 

ිරඹරහ. You have not defined who a "terrorist" is, but many 

acts have been defined as acts of terrorism. ත්රසතහදී ක්රිඹහ 

ඳළවළදිලි කයරහ තිශඵනහ. නමුේ "ත්රසතහදිශඹකු" ිරඹන්ශන් 

කවුද ිරඹරහ අර්ථ නිරූඳණඹ කයරහ නළති නිහ ශේ ඳනේ 

ශකටුේඳත තළන උඳශද්ලක කහයක බහක් කළහ  මයණඹක් 

තත යුතුයි ිරඹන භතඹ අපි ඉදිිවඳේ ශකරුහ. ඒක තරු 

කථහනහඹකතුභහේ පියශතන ශවට උඳශද්ලක කහයක බහ 

ඳේහ අනිද්දහ නළත යක් ශේ විහදඹ ආයේබ කයන්න 

 මයණඹ කයරහ තිශඵනහ.  

ශේ ඳනේ ශකටුේඳත ඹටශේ ත්රසතහදිශඹක් ිරඹන්ශන් කවුද 
ිරඹන එක අර්ථ නිරූඳණඹ කයන්ශන් නළති, ත්රසතහදිශඹකුට 
්රයභඹ ආධහය ශවෝ ේඳේ සිතහභතහ ෘජු ශවෝ ක්ර 
ආකහයඹිරන් ඳඹන ශවෝ ළඳයීභට කුභන්ත්රණඹ ිරීමභ යදක් 
ශර නේ කයනහ. You make it an offence, giving a terrorist 
certain assistance. ත්රසතහදිශඹකුට උදවු ිරීමභ යදක් වුේ, 
ත්රසතහදිශඹක් ිරඹන්ශන් කවුද ිරඹන එක අර්ථ නිරූඳණඹ 
කයරහ නළවළ. ශේශකන් අහිංක පුද්තරශඹෝ විලහර ලශඹන් 
අභහරුශේ ළශටන්න පුළුන්. ශභොකද ත්රසතහදිශඹකු ිරඹන්ශන් 
කවුද ිරඹන එක අර්ථ නිරූඳණඹ කයරහ නළවළ. ජහතයන්තයඹට 
ගිඹහභ අපි අවරහ තිශඵන ශදඹක් තභයි අද ත්රසතහදිශඹකු ඹළයි 
ිරඹන පුද්තරඹකු ඉතිවහඹ ලිඹන ශකොට විමුක්තිකහමිශඹක් 
ශන්න පුළුන් ිරඹන එක. He can be a freedom fighter. He 
can be a terrorist today; a freedom fighter tomorrow.  ඹර් 
අර්ෂේ ත්රසතහදිශඹක් ිරඹරහ ිරේහට, දළන් ඔහු ජහතයන්තය 
ලශඹන් පියතන්ශන් විමුක්තිකහමිශඹක් වළටිඹටයි. ඉතින් ශේක 
ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. 

 අහිංක පුද්තරශඹෝ ත්රසතහදින් වළටිඹට වංඩු තවරහ 
ඔවුන්ට උදවු ිරීමභ යදක් ිරඹරහ ප්රකහලඹට ඳේ කයන්න ශභභ 
ඳනත ඹටශේ පුළුන් ිරඹන එක අපි ශේ අසථහශේදී ිරඹනහ. 
ශරෝකශ  ිරසිභ තළනක ත්රසතහදිශඹකු ිරඹන්ශන් කවුද ිරඹරහ 
අර්ථ නිරූඳණඹ කයරහ නළවළ. භභ හිතන වළටිඹට ශරෝකශ  
ඳශමුළනි තහට මුළු ඉතිවහඹටභ ත්රසතහදිශඹකු ිරඹන 
චනඹ ඇතුශේ කයරහ ඳනතක් ඉදිිවඳේ කයන්ශන් අශප් 
ඳහර්ලිශේන්තු ඳභණයි. ශේ ඳනේ ශකටුේඳත පියඵ විහදඹ 
කළ  ශේශේ වදිසිශ යි. උඳශද්ලක කහයක බහ අද උශද් 
කළ ශේහ. ව ඳනේ ශකටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිිවඳේ 
කයනහ.  

ත්රසතහදඹ තළන ිරඹන ශකොට, අද අශප් යශට් ප්රලසනඹ ශරහ 
තිශඵන්ශන් එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ ශනොශයි, යහජය ත්රසතහදඹයි. 
අද ශ්රී රංකහට තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ තභයි යහජය ත්රසතහදඹ. 
2009න් ඳසශේ අශප් යට දසින් ද යහජය ත්රසතහදඹ විසින් ගිර 
තේතහ. ඒ යහජය ත්රසතහදඹ නිහ තභයි 2012 දී එක්ේ 
ජහ මන්ශේ ංවිධහනඹ අශප් යටට විරුද්ධ ශනොශයි ආණ්ඩුට 
විරුද්ධ ශඹෝජනහක් ශතනහශේ. ඒ ශඹෝජනහශේ ශභොකක්ද 
තිශඵන්ශන්? 2012 දී එක්ේ ජහ මන්ශේ භහන හිමිකේ 
කවුන්සිරඹ ශතනහපු ශඹෝජනහශේ තිශඵනහ, ශ්රී රංකහශේ අවි තේ 
කණ්ඩහඹේ වළභ තළනභ ළිවයනහ, පුද්තරශඹෝ අතුරුදන් 
ශනහ, සුදු ෆන් ංසකෘතිඹක් ති  ශඵනහ, දවස තණන් 
පුද්තරඹන් ශේ යශට් අතුරුදන් ශනහ  ිරඹරහ. ශේ සිඹල්රභ 
අන් ිරසික් ශනොශයි, යහජය ත්රසතහදඹ.  
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අද අශප් රංකහට තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ තභයි, යහජය 

ත්රසතහදඹ. ශේකට අපි පියඹභක් ශවොඹන්න .නෆ. ගිඹ අවුරුද්ශද් 

භහර්තු භහශ  අශප් යටට විරුද්ධ ශඹෝජනහක් ශතනහහ. ඒ 

ශඹෝජනහශේ ේපර්ණශඹන්භ තිබුශණ් යහජය ත්රසතහදඹ පියඵ. 

දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ අශවෝසි කයරහ 

දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශතනහහ. ඒකේ 

ත්රසතහදඹක් තභයි. දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

- 
 

ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
නළඟී සිටිප ඹ. 
ளவரவ. 

rose. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You sit down,  damn fool!  
 
[ූලරහනප  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

අපි කවුරුේ දන්නහ, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ ඹටශේ ශේ යශට් තිශඵන ෆභ ආඹතනඹක්භ 

විධහඹකශ  ඹටතට තේත ඵ. ්රිවිධ වමුදහ, ශඳොලීසිඹ 

විධහඹකශ  ඹටතට තේතහ. යහජය ශේඹ විධහඹකශ  ඹටතට 

තේතහ. භළතියණ ශදඳහර්තශේන්තු, නීතිඳති ශදඳහර්තශේන්තු 

ඇතුළු වළභ ආඹතනඹක්භ දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ ඹටශේ විධහඹකඹ ඹටතට තේතහ.  

 

ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

්රිවිධ වමුදහ කහ අතටද තන්න .නෆ? 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You can reply later. Damn fool!  
 
[ූලරහනප  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

You do not know manners. අවුරුදු තණනහක් ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

හිටිඹේ  චහිවත්ර දන්ශන් නළවළ.  

 

ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
චහිවත්ර දන්ශන් නළවළ. ශභොනහද ශේ කථහ කයන්ශන්? 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, අධිකයණඹ විතයයි ඹහන්තේ 

ඉතුරු වුශණ්. අධිකයණශ  ශභොන අඩු ඳහඩුකේ තිබුණේ, දුයකථන 

ඳණිවුඩඹිරන් බඹ කයන්න ඵළිව තිබුශණ් අධිකයණඹ විතයයි. අපි 

කවුරුේ දන්නහ, ශේ යශට් තිශඵන වළභ ආඹතනඹක්භ -යහජය 

ආඹතන ශේහ, ශඳෞද්තලික ආඹතන ශේහ, භහධය ආඹතන ශේහ

- දුරකථන ඳණිවුඩයකින් භය කරන  බල. අධිකරණය විතරයි 

අඳට ඉතුරු ශරහ තිබුශණ්.  

 

ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අධිකයණඹට තල් තළහුශේ කවුද? 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නමුේ අද අශප් යශට් තිශඵන අධිකයණඹ විධහඹක 

අධිකයණඹක්. ශේක විධහඹක අධිකයණඹක්. විධහඹක 
අධිකයණඹක් ිරඹන්ශන් විධහඹකඹට .නෆ විධිඹට නඩු  මන්දු 

ශදන එකක්. අද  මුළු ශරෝකඹභ පියශතන තිශඵනහ, ශේ යශට් අර 
විනිලසචඹකහයරු ශදශදශනකු ඉන්නහඹ ිරඹන කහයණඹ. ශේහ 

දළන තන්න ිරඹන්න ජහතයන්තය ඟයහ; ඵරන්න internet. 
[ඵහධහ ිරීමභක්] අර විනිලසචඹකහයරු ශදශදශනක්  ජනහධිඳතිතුභහ 

ිරඹනහ භහ දළක්කහ, ".නෆ ශකශනකුට ශේ යටට එන්න පුළුන්" 

ිරඹරහ. අශප් යට ශකොශවොභද ිරඹරහ ඇවිල්රහ ඵරන්න ිරේහ.  

භහ තරු නිශඹෝභහල් ශඳශර්යහ නිශඹෝජය ඇභතිතුභහශතන් ශේ 
කහයණඹ තළන අවනහ. අසර් භන්ත්රීතුභහශතන් ශනොශයි, 

ඔඵතුභහශතන්. භහ අවනහ, ජහතයන්තය නීති ංතභශ  -

International Bar Association එශක්- නීතිඥ භවේරු පිිවක් -
ඉන්දිඹහශේ අර විනිලසචඹකහයතුභහ ඇතුළු පිිවක්- ශභශවේට එන්න 

වදන ශකොට තමුන්නහන්ශේරහ වීහ දුන්ශන් නළේශේ ඇයි 
ිරඹරහ? ඔඵතුභහ කරුණහකයරහ ඒකට උේතයඹක් ශදන්න. 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

තරු භන්ත්රීතුභහ, visa application එකයි, ඉල්ලීේ කයපු 

ලිපිඹයි ිරඹන්ශන් කථහ ශදකක්. නීතිඥ ංතභඹ ිරඹරහ ඉල්ලුශේ 

නළවළ. ශභඹ ඳයසඳය විශයෝධීයි. ඔඵතුභහට ඒ ටික ශේශයන්ශන් 

නළවළ. භට කනතහටුයි  ඔඵතුභහ අවන ප්රලසන තළන. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒක ශඵොශවොභ සිල්රය උේතයඹක්. එක්ේ ජහ මන්ශේ භහන 

හිමිකේ කවුන්සිරශ  10 ශදශනකු රංකහට එන්න අය 

ඉල්ලුහ. තමුන්නහන්ශේරහ අය දුන්නහද? 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

අපි දුන්නහ. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තමුන්නහන්ශේරහ අය දුන්නහද? නළවළ ශන්.  

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

අපි දුන්නහ. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නළවළ, නළවළ. ඳසු ගිඹ තිශ  නවී පිල්ශල් - 

 
ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

අපි එන්න ිරඹරහ ආයහධනහ කය තිශඵනහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

නවී පිල්ශල්ට ශනොශයි, rapporteursරහට.  

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

ඔක්ශකෝටභ එන්න ිරඹරහ තිශඵනහ. ඔක්ශකෝටභ එන්න 

ිරඹරහ ආයහධනහ කයරහයි තිශඵන්ශන්. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Rapporteursරහට එන්න අය ඉල්ලුහ.  

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

ඔක්ශකෝටභ එන්න ිරඹරහයි ඉල්ලීේ කශශේ.  

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

.නෆ ශකනකුට ශේ යටට එන්න ිරඹරහ ජනහධිඳතිතුභහ 

ිරඹනහ. නමුේ ජහතයන්තය නීතිඥ ංතභශ  නිරධහිවන් 

රංකහට එන්න වදන ශකොට තමුන්නහන්ශේරහ ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. 

එක්ේ ජහ මන්ශේ භහන හිමිකේ ශකොමිශේ නිරධහිවන් එන්න 

ඇහුහභ තමුන්නහන්ශේරහ ඉඩ දුන්ශන් නළවළ. ඉතින් ශභොකක්ද 

ශේ ඳයසඳය විශයෝධඹ. ගිඹ අවුරුද්ශද් භහර්තු භහශ  ආණ්ඩු 

විසින් කයන රද යහජය ත්රසතහදඹට විරුද්ධ ශඹෝජනහ ේභත 

වුණු ඵ ඔඵතුභහ පියතන්නහද ිරඹරහ අශප් නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහශතන් භහ අවනහ. ඒක ඔඵතුභහ පියතන්නහද? 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

යහජය ත්රසතහදඹක් නළවළ. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

එශවභ නේ ශේ යශට් මිනිසසු අතුරුදවන් කයන්ශන් කවුද? 

දළන් ත්රසතහදඹ ඉයයි. 2009 දී ඒක ඉය වුණහ. දළන්, 2012 

අවුරුද්ද. ඒ ශඹෝජනහශේ තිශඵනහ රංකහශේ මිනිසසු අතුරුදවන් 

ශනහ ිරඹරහ. කවුද ඒක කයන්ශන්? අවිතේ කණ්ඩහඹේ වළභ 

තළනභ ළිවයනහ. කවුද එශවභ කයන්ශන්? භහධයශේදීන් 

ඝහතනඹ කය තිශඵනහ. කවුද ඒක කයන්ශන්? කවුද ඒහ 

කයන්ශන්? ඔඵතුභහ- 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශේහ යජඹට අශතෞය 
ිරීමභට විඳක්ශඹන් ව යහජය ශනොන ංවිධහනලින් කයන 
ශද්ල්.  

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

කරුණහකය ඔඵතුභහ හඩි ශන්න.  
 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

ශේහ කයන්ශන් කවුද ිරඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ දන්නහ. 
ශේහ කයන්ශන් කවුද ිරඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ ශවයදයවු 
කයන්න .නෆ. එල්ටීටීඊ ඩඹසශඳෝයහ විසින් තභයි ශේහ 
කයන්ශන්.  

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

රංකහශේ අතුරුදවන් ිරීමේ කයන්ශන් ඩඹසශඳෝ යහශන්ද? 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

රංකහශේ අතුරුදවන් කයන ඒහේ. එල්ටීටීඊ ඩඹසශඳෝයහ, 
යහජය ශනොන ංවිධහන, එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹට උදවු කයන 
ආඹතන යජඹට විරුද්ධ ඇඟිල්ර දිගු ිරීමභට තභයි ශේහ 
ක්රිඹහේභක කයන්ශන්. [ඵහධහ ිරීමභක්]     

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ගිඹ අවුරුද්ශද් භහර්තු 
භහශ  ආණ්ඩුට විරුද්ධ - අශප් යටට විරුද්ධ ශනොශයි- 
ශඹෝජනහක් ශතනහහ.  ජනහධිඳතිතුභහ ිරඹනහ භහ දළක්කහ, ශේ 
යට ශේයහ තන්න වළභ එක්ශකනහටභ ඉදිිවඳේ ශන්න ිරඹරහ. අපි 
යට ශේයහ තන්න සදහනේ. වළඵළයි, ආණ්ඩු ශේයන්න සදහනේ 
නළවළ. අන්න ඒක භතක තිඹහ තන්න. යට ිරඹන්ශන් එකක්. 
ආණ්ඩු ිරඹන්ශන් ත එකක්. අද ශේ ආණ්ඩු ශභොකක්ද 
කයන්ශන්? ශරෝකශ  තිශඵන ේශල්ච්ඡ යටක් ඵට ශේ ආණ්ඩු 
අශප් යට ඳේ කය තිශඵනහ. වළභ යටිරන්භ ඳිවබ කයන, 
ජහතයන්තය ංවිධහනලින් ඳිවබ කයන, ශිසට භහජශ  හඩි 
ශරහ කථහ කයන්න ඵළිව යටක් ඵට ඳිවර්තනඹ කය තිශඵනහ. 
අන්න එභ නිහ- 

 

ගරු විභ්  ීමයශල භවතහ සඉදිකිරීම්, ඉශජිපන්රු පේහ, 
නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ   
(ரவௌதைறகு றவ வீவேச - றவர, வதரநறறவ 

ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரது சறகவ அஷவைசவ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 

Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

.නෆ  ශතොශනකුට යුද්ධ කයන්න පුළුන් ිරේහ. 
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඔේ, ඔේ. ශතොන් ළඩ නිහ තභයි දළන් ජහතයන්තය විේති 

කඩුශේ ඉන්ශන්. [ඵහධහ ිරීමභක්] 
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නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ශන් කශ කහරඹ අහනයි. 

[ඵහධහ ිරීමභක්] 

තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ. 
 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, විශලේශඹන්භ අද - 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භට කථහ අහන කයන්න 

ඉඩ ශදන්න. 

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශකටිශඹන් අන් කයන්න. ඳනතට අදහශ කථහ කයන්න. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඳනතට අදහශ තභයි.  

අහන ලශඹන් භහ ිරඹන්ශන් ශේකයි. අද එල්ටීටීඊ 

ත්රසතහදඹ වභහයයි. නමුේ ඒ ශනුට යහජය ත්රසතහදඹ අශප් මුළු 

යටභ ශශහ ශතන ඉන්න ඵ ප්රකහල කයමින් භශේ චන සල්ඳඹ 

අන් කයනහ.  

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ. 

[අ.බහ. 4.18] 

 

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 2005 අංක 25 දයන 

ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩ ඳළළේවීශේ ේමුති ඳනතට 

ංශලෝධන ඉදිිවඳේ කයන ශේ අසථහශේ ඒ ේඵන්ධශඹන් 

අදවස ප්රකහල කයන්නට රළබීභ පියඵ භහ තුටු ශනහ. 

ඇේශතන්භ ශ්රී රංකහ භව ඵළංකුශේ මරය බුද්ධි ඒකකශ  

උඳශද්ලක භණ්ඩරඹ විසින් රඵහ ශදන රද නිර්ශද්ල භත ඳදනේ 

ශරහ ශකටුේඳේ කයන රද නීති ශකටුේඳශතහි, එනේ 2011 අංක 

41 දයන ත්රසතහදී කටයුතු වහ මුදල් ළඳයීභ භළඩ ඳළළේවීභ 

පියඵ ේමුති (ංශලෝධන) ඳනශේ 3(2) තන්තිශ  යතිශර්ක 

ළිරඹ නීති ශකටුේඳේ ේඳහදකයඹහ විසින් ඉේ ශකොට 

අශනකුේ තන්තිර ද අනුංගික ංශලෝධනඹක් සිදු ශකොට 

තිශඵනහ. 

විශලේශඹන්භ  ඹේිරසි  ත්රසතහදිඹකුට  ශවෝ ත්රසතහදීන්ට  

ශවෝ ත්රසතහදී  ංවිධහනඹකට ඹේ ්රයභඹ ආධහය ශවෝ  ේඳේ 

නීති විශයෝධී ශර ව  සිතහ භතහ ෘජු ශවෝ  ක්ර ආකහයඹිරන් 

ඳඹන ශවෝ ළඳයීභට කුභන්ත්රණඹ කයන ඹේ තළනළේතකු ශේ 

ඳනත ඹටශේ යදකට ළයදිකරුකු ශර රකන්න අලය  

විධිඹට තභයි  නීති ේඳහදනඹ ශන්ශන්. ඒ අනු ශේ  

ංශලෝධනශඹන් ඳසු ත්රසතහදිඹකුට  ශවෝ ත්රසතහදීන්ට   ශවෝ 

ත්රසතහදී කණ්ඩහඹභකට  භහනුෂික ශවේතූන් භත වහඹ රඵහ දීභට 

ද ශනොවළිර ශනහ. ඒ අනු ශ්රී රංකහශේ ක්රිඹහේභක න 

ත්රසතහදීන්ට අනහතතශ දී ිරසිදු  ආකහයඹක මරය වනඹක් 

රඵහ දීභ ද ශභයින් ළශශකනහ. අශප් යශට් ශභභ නීති ේඳහදනඹ 

ප්රභහද කශශොේ අඳට අදහනභකට රක් ශන්නට  සිදු ශනහ.   

ඵළංකු තනුශදනු පියඵ අහසි වතත තේේඹන් ඳහ භතු 

ශරහ තිශඵනහ.  

විශලේශඹන්භ අපි ශභහිදී භතක් කයන්න .නෆ, ආසිඹහ 

ලහන්තිකය කරහඳශ  මරය බුද්ධි ඒකකඹ වහ අධීක්ණ 

ආඹතනඹ, ඒ හශේභ  ශ්රී රංකහ මරය බුද්ධි ඒකකශ  උඳශද්ලක 

භණ්ඩරඹ  විසින් අනුභත කයන රද නීති භහශරෝචන කමිටු 

ඹන කණ්ඩහඹේ ශදක විසින් ශේ පියඵ  අඩු ලුහුඬුකේ ශොඹහ 

ඵරන්න ඳේ කයන රද  "G7" කණ්ඩහඹභ විසින් සථහඳනඹ කයන 

රද අන්තර් ආණ්ඩු ආඹතනඹක් න මරය කටයුතු පියඵ කහර්ඹ  

හධන ඵර කහඹ - FATF-  ශේ  පියඵ හකච්ඡහ කයරහ,  ශේ 

යශට් අනහතතඹ  ශනුශන් අපි අද  ශේ නිළයදි  මන්දු තන්න 

සදහනේ ශරහ ඉන්නහඹ ිරඹන කහයණඹ.   

"ත්රසතහදිඹහ" ිරඹන්ශන්  කවුද ිරඹන ප්රලසනඹ ශේ 

අසථහශේදී   භතු කශහ.  භභ හිතන්ශන්  ඳස න ශශ්රේණිශ  

ශියේ  විබහතඹට සදහනේ න දරුශකුට වුණේ, ''ත්රසතහදිඹහ'' 

ිරඹන්ශන් කවුද, ''ත්රසතහදී කණ්ඩහඹභක්'' ිරඹන්ශන් කවුද ිරඹන 

එක පියඵ  අර්ථ දක්න්න පුළුන් ශයි.  ඳසුගිඹ කහරඹ තුශදී 

ශේ යශට් ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක වුණු ආකහයඹ අපි දළක්කහ. අශප් 

යශට් ඳතින ආණ්ඩුක්රභ යසථහට එශයහි ඹමින් ශේ ය ශට් 

ශනභ ආණ්ඩු, ශනභ යහජයඹන් ශතොඩ නඟන්න, ශේ යට ශදකට 

කඩන්න, ඒ ශනුශන් ජීවිත බිල්රට තන්න, ශද්ශඳොශ බිල්රට 

තන්න කටයුතු කයපු විලහර කණ්ඩහඹේ සිටිඹහ. අපි ඔවුන්ට  

ිරේශේ "ත්රසතහදීන්" ිරඹරහයි, එශවභ නළේනේ "ත්රසතහදී 

කණ්ඩහඹේ" ිරඹරහයි. අමු අමුශේ මිනිසසු ඝහතනඹ කයපු 

කණ්ඩහඹේ, අමු අමුශේ දරුශෝ ඝහතනඹ කයපු  කණ්ඩහඹේ,  

පුද්තරඹන් අපි නේ කයන්ශන් කවුරු ිරඹරහද?   

ශේ යශට් ඳතින උේතීමතය නීතිඹ ඳළේතකට  වීසි කයරහ 

ශනභ යහජයඹක් ශතොඩ නඟන්න එශවභ නළේනේ ශනභ නීති 

ක්රිඹහේභක  කයන ආඹතන බිහි කයන්න කටයුතු කයනහ නේ,  

ශේ යශට් ඳළවළදිලි නීතිඹක් තිශඵද්දී ශනභ උහවි ක්රිඹහේභක 

කයන්න, ශනභ ශඳොලීසි ක්රිඹහේභක කයන්න කටයුතු කයනහ 

නේ ඒ කණ්ඩහඹේරට  ිර යුතු නහභඹ ශභොකක්ද?  ඔවුන් අර්ථ 

දළක්විඹ යුේශේ කුභන  නහභඹිරන්ද?  ඒක එච්චය අඳවසු න්ශන් 

නළවළ.   විශලේශඹන්භ ශේ කහයණඹ පියඵ අද විඳක්ඹ  

කරුණු භතු කශහ. ප්රජහතන්ත්රහදී අශප් තරු කථහනහඹකතුභහ 

 මන්දුක් දුන්නහ, ඳහර්ලිශේන්තුට ශේ පියඵ කරුණු දළක්වීභක් 

ඉදිිවඳේ  කශ යුතුඹ ිරඹහ. වළඵළයි ශේ  විහදශ දී  විඳක්ශඹන් 

මීට ඩහ ළදතේ කරුණු ඉදිිවඳේ කයහවිඹ ිරඹහ අපි 

ඵරහශඳොශයොේතු වුණහ. නමුේ අශප්  උතේ නීතිඥ තරු රක්සභන් 

ිරිවඇල්ර ශජයසඨ භන්ත්රීතුභහ කථහ කයද්දී ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි 

ිරේශේ, අද යහජය ත්රසතහදඹ  ක්රිඹහේභක ශනහඹ  ිරඹරහයි.  

අපි අවන්න කළභළතියි, ශේ යශට් යහජය ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක 

ශන්ශන්  දළන් ද ිරඹහ.  

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, 1988, 1989 කහරශ දී 

ිරසිභ තරුණශඹකුට, තරුණිඹකට  ඳහශර් ඵළවළරහ ඹන්න  පුළුන් 

හතහයණඹක් තිබුශණ් නළවළ.  ඒ කහරශ දී ශේ යශට් 125,000ක් 

තරුණ තරුණිශඹෝ ඝහතනඹ කශහ. ශකොශවේද ඒහ ලිඹවිරහ 

තිශඵන්ශන්? ශභොන ශඳොේඳේර ද ඒහ තළන වන් ශරහ 

77 78 



ඳහර්ලිශේන්තු 

තිශඵන්ශන්? අන්න යහජය ත්රසතහදඹ. එදහ විලසවිදයහර 

තරුණශඹක්  සිටිඹහ නේ, ඇවළට කණට ශඳශනන තරුණශඹක්  

හිටිඹහ නේ ඒ තරුණඹහ ඉන්න නිට ගිහින් ඒ ේශේ 

ශඵෝේඵඹක් තිඹරහ, ගිනි අවි ශඟ තඵහ  තළනීභ, එශවභ නළේනේ  

පුපුයණ  ්රය ශඟ තඵහ  තළනීශේ ශචෝදනහ ඹටශේ ඔහු අල්රහ 

තේතහ. ඒ ශචෝදනහරට ඇඳේ නළවළ තරු නිශඹෝජය 

කථහනහඹකතුභනි. ඒ  විධිඹට යහජය  ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක කයපු 

ආණ්ඩුර හිටපු නහඹකශඹෝ තභයි එදහ  එක්ේ ජහතික ඳක්ඹට 

නහඹකේඹ දුන්ශන්. ත්රසතහදී ක්රිඹහන් භළඩ ඳළළේවීභ  

ශනුට අහිංක ජීවිත බිල්රට තනිමින් යහජය ත්රසතහදඹ 

ේපර්ණශඹන්භ ශේ යට  තුශ  ළපිරුශේ එක්ේ ජහතික ඳක් 

ආණ්ඩුයි ිරඹන එක අපි ශේ අසථහශේදී ිරඹන්න .නෆ.  භවය 

උදවිඹ ඒහ අභතක කයරහ  ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තුශ කථහ කයන 

එක විහිළුක් වළටිඹටයි අපි දිරන්ශන්. අද ශකොශවේද යහජය 

ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක  ශන්ශන්?  ඹේ ඹේ සිද්ධීන් සිදු ශනහ.  

ඒහ ශේ ආණ්ඩු විසින් කයන ශද්ල් ශනොශයි. අශප් 

ශතෞයනීඹ සහමීන් වන්ශේ නභක්  කඳහ ශකොටහ ඝහතනඹ කය  

තිශඵනහ.  

අපි ශේහ ේපර්ණශඹන් ශවශහ දිරනහ. ශේහ කවුරු කශේ 

ජහතික අඳයහධ. ශේහ ශනුශන් අශප් ආණ්ඩු ශඳනී සිටින්ශන් 

නළවළ. ශේ කටයුතු ශනුශන් ආණ්ඩු ශඳනී සිටින්ශන්ේ, 

එශවභ නළේනේ ඒ ක්රිඹහන්රට වශඹෝතඹ දුන්න, ඒ 

ක්රිඹහන්රට ේඵන්ධ පුද්තරයින් ආයක්හ කයන්නේ ශේ 

ආණ්ඩු ඵළී සිටින්ශන් නළවළ. ඒ නිහ අඳයහධඹක් කශශොේ, 

අඳයහධඹකට ේඵන්ධ වුශණොේ ඔහුට යශට් ඳතින නීතිඹ අනු 

කටයුතු කයන්න අලය ඳිවයඹ ශේ යට තුශ නිර්භහණඹ ශරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ අද අශප් යට තුශ ේපර්ණශඹන්භ 

ප්රජහතන්ත්රහදඹ ආයක්හ ශරහ තිශඵනහ. අපි එශවභ ිරඹන්ශන් 

ශේ නිහයි.  

අද ඵරන්න, වළභ අසථහකදීභ ප්රහශද්ශීලඹ බහ භළතියණඹ 

නිඹමිත කහර ඳිවච්ශේදරට ඳේනහ. ඳශහේ බහ භළතියණඹ 

නිඹමිත කහර ඳිවච්ශේදරට ඳේනහ. භව භළතියණඹ 

නිඹමිත කහර ඳිවච්ශේදරට ඳේනහ. ඒ හශේභ 

ජනහධිඳතියණඹ නිඹභ කහර ඳිවච්ශේදරට ඳේනහ. එක්ේ 

ජහතික ඳක් ආණ්ඩු කහරශ  හශේ භළතියණ සිතිඹභ වකුශරහ 

දහරහ නළවළ.  

ශේ යට තුශ ඒකහධිඳති ඳහරනඹක් ක්රිඹහේභක කයන්ශන් 

නළවළ. ඒ නිහ තභන්ශේ ඳක්රට වළිරඹහ තිශඵන්නට .නෆ 

ජනතහ ශඳශ තසරහ, ජනතහ ඒක යහශීල කයරහ ජනතහ භතඹ 

තුයන් ඉදිිවඹට එන්න අලය ළඩ පියශශ වදහ තන්න. විඳක්ඹ 

ඒ ළඩ පියශශ වදහ තන්නහ ශනුට, ආණ්ඩුට ඇඟිල්ර දික් 

කයන එක ේපර්ණශඹන්භ ළයදියි ිරඹන කහයණඹ අපි ශේ 

ශරහශේ භතක් කයන්නට .නෆ. විඳක්ඹ ඇතුශශේ  ආයහවුල්,  

භතශේද තිශඵන නිහ විඳක්ඹට තභන්ශේ ඳක්ඹේ වදහ 

තන්න ඵළිව ශරහ තිශඵනහ. 

භභ ඊශ -ශඳශර්දහ දළක්කහ, ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් තරු 

භන්ත්රීයශඹක් ප්රකහලඹක් ඉදිිවඳේ කයනහ. ඒ තළන භභ 

ශඵොශවොභ තුටු වුණහ, එක ඳළේතිරන්.  භහතශල් ප්රශද්ලශඹන් වමු 

වුණ මිනී ඇට කටු පියඵ දළන් තභයි ඔවුන්ට ඇස ඇිවරහ 

තිශඵන්ශන්. ඒ මිනී ඇට කටු කහශේ ආණ්ඩු කහරශ  ශ ඳල්රට 

ගිඹ අඹශේද ිරඹරහ ඔවුන්ට ඳසු ගිඹ කහරඹ තුශ භතක් වුශණ් 

නළවළ. තභන්ශේ ශවෝදය තයින් ශ ඳල්රට ඹපු අඹේ භඟ 

අද කයට අත දහ ශතන ශේ යශට් ශද්ලඳහරන තන්ත්රඹ ශනස 

කයන්න කටයුතු කයනහ. ඒ ඇට කටු දිරද්දී අද තභයි ඔවුන්ට 

භතක් ශරහ තිශඵන්ශන්. අපි ඒහ ිරඹද්දී ඒහ ළරිරල්රට 

තන්ශන් නළති ඒ අඹේ භඟ කයට අත දහ ශතන ශද්ලඳහරනඹ 

කශහ. ශේ යශට් තභන් භඟ ශනස කයන්න කටයුතු කශ ජනතහ 

විමුක්ති ශඳයමුණට ඒ ඇට කටු ටික දිරන විට තභයි ආශඹේ 

භතක් ශරහ තිශඵන්ශන්, අශන් අශප් තඹන් ටික එක්ේ ජහතික 

ඳක් ආණ්ඩු භළරුහ ශන් ිරඹරහ.  

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ඒ නිහ අපි ඒ පියඵ 

ළඩිදුය කථහ කයන්නට ඵරහශඳොශයොේතු න්ශන් නළවළ. අපි ඒකයි 

ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි ිරඹන්ශන්. විඳක්ඹ වළභ අසථහකදීභ 

ිරඹනහ යහජය ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක ශනහ ිරඹරහ. යහජය 

ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක වුශණ් එක්ේ ජහතික ඳක් ආණ්ඩු 

කහරශ යි. ඒක ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේදී කට 

ඇයරහ ිරඹන්න ිරඹරහ අපි ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණට ිරඹනහ. 

ඒ කහරඹ තුශයි යහජය ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක වුශණ්. 2001 භව 

භළතියණශඹන් ඳසු එක්ේ ජහතික ඳක් ආණ්ඩු දිනරහ           

ශ්රී රංකහ නිදවස ඳක්ශ  හභහජිකශඹෝ 56 ශදශනකු ඝහතනඹ 

කශහ. ඳසු ගිඹ ජනහධිඳතියණශඹන් ඳසු එශවභ ශදඹක් සිදු 

වුණහද? ශේ යට තුශ එශවභ ශද්ල් සිදු වුශණ් නළවළ. ඒ නිහ 

යහජය ත්රසතහදඹ පියඵ, එශවභ නළේනේ අඳයහධ ශවෝ ළයදි 

ක්රිඹහකහයකේ පියඵ එක්ේ ජහතික ඳක්ශ  භන්ත්රීරුන් කථහ 

ිරීමභ තළන අපි පුදුභ ශනහ.  

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, භභ ත විනහඩිඹක 

කහරඹක් ඉල්රහ සිටින්නට කළභළතියි. විශලේශඹන්භ අද විවිධ 

කණ්ඩහඹේ විසින් ශේ යශට් ආතේහදී ආයහවුල් ඇති කයන්නට, 

ජහතිහදී ආයහවුල් ඇති කයන්නට, ර්තහදී ආයහවුල් ඇති 

කයන්නට උඩ ශතඩි දීරහ කටයුතු කයනහ. ශභඹ කුභන ශකනහ 

ක්රිඹහේභක කශේ, කුභන ංවිධහනඹ ක්රිඹහේභක කශේ ේපර්ණ 

ළයදි ශදඹක්. එළනි තේේඹක් අශප් යට තුශ ඇති න්නට ඉඩ 

ශදන්න ශවො නළවළ. ශේක සිංවර, ශදභශ, මුසලිේ, ඵර්තර් ිරඹන 

අපි සිඹලුභ ශදනහ, සිඹලුභ ජන ශකොටස එකට ඉන්නට .නෆ 

යටක්; ශවෝදයේශඹන් එකට ඉන්නට .නෆ යටක්. ඒ නිහ ඹේ 

ඹේ අඹ විවිධ ආතේ මුල් කය ශතන, විවිධ ංවිධහනර 

වශඹෝතඹ අයශතන, -භවය විට ශේහ යහජය ශනොන 

ංවිධහනර උඩ ශතඩි න්නට පුළුන්- කටයුතු ිරීමභ නිහ අශප් 

යට තුශ නළත ශඵදීභක් ඇති කයරහ, ආයහවුල් වතත 

තේේඹක් ඇති කයරහ, යට අයහජික තේේඹට ශතන ඹන්නට 

ශදන්න ශවො නළවළ. ඒ නිහ උේතීමතය ඳහර්ලිශේන්තු වළටිඹට 

අපි ශේහ පියඵ විභසිල්ශරන් ඉරහ, ශභළනි තේේඹන් 

අශප් යට තුශ ඇති ශනොවීභ වහ අලය පිඹය තන්න .නෆ 

ිරඹන කහයණඹ භතක් කයමින් භහ නිවඬ ශනහ.  

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

මීශඟට, තරු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ. ඊට ශඳය තරු විශද්ල 

කටයුතු නිශඹෝජය අභහතයතුභහට අසථහ රඵහ ශදනහ. 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර 

භන්ත්රීතුභහ ඹන්නට ශඳය, ශභඹ ිරඹන එක විව ිරඹරහ භභ 

හිතනහ. එතුභහ ිරේහ, ශභළනි නීතිඹක් ශරෝකශ  ශකොශවේේ 

ක්රිඹහේභක කයරහ නළවළ ිරඹරහ.  FATF ිරඹන ආඹතනශ  

යටල් 182ක හභහජිකශඹෝ සිටිනහ. ඒ යටල් 182 අතිවන් 

යටල් 163ක් ශේ න විට ශභඹ ක්රිඹහේභක කයරහ තිශඵනහ. 

භභ හිතන්ශන් ඔඵතුභහට tuition ශදන්න .නෆ, ඔඵතුභහ ිරසිභ 

ශදඹක් ශනොදළන ශභතළනට ඳළමිණීභ නිහ.  
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ගරු භන්ත්රීයපඹක් 
(ரவௌதைறகு உதவௐதறணவ எதவ) 

(An Hon. Member) 
ශඳය ඳහරට ඹන්න .නෆ. 
 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

ශඳය ඳහරට තභයි ඹන්නට .නෆ. ශභභ නීතිඹ යටල් 
163ක් ක්රිඹහේභක කයරහ තිශඵනහ. සිඹඹට සිඹඹක්භ නීති 
ඳද්ධතිඹට ශතනළල්රහ තිශඵනහ. ඒ පියඵ දළනුේ කයන්න 
තභයි භභ ඳළවළදිලි ිරීමභක් ඉල්ලුශේ. තරු රක්සභන් ිරිවඇල්ර 
භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ අද කථහ කශශේ ශේ ේඵන්ධ ශනොශයි.  
ඔඵතුභහ කථහ කශශේ ශේ යශට් ව යජශ  තිශඵන ප්රලසන තළනයි. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහ භශේ නභ වන් 

කයරහ කථහ කශහ. 
 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

 ඔඵතුභහ අවපු ප්රලසනඹට තභයි භභ පියතුරු දුන්ශන්. රක්සභන් 

ිරිවඇල්ර භන්ත්රීතුභහ අවපු ප්රලසනඹට තභයි භභ උේතය දුන්ශන්.  
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, he mentioned my name. - [Interruption.] 

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

He has not referred to your name. 

 

ගරු නිපඹ භහ්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர) 

(The Hon. Neomal Perera) 

තරු භන්ත්රීතුභහ ිරේහ යජඹ දන්ශන් නළවළ ිරඹරහ, නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ දන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. ඒ නිහ ඒ පියඵ ඔඵතුභහට 

ශඳොඩි ඳළවළදිලි ිරීමභක් තභයි භභ කශශේ. [ඵහධහ ිරීමභක්] 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය කථහනහඹකතුභනි, ශභතුභහ භශේ නභ වන් 
කයමින් කථහ කශහ. කරුණහකය භට කථහ කයන්න අසථහ 
ශදන්න. 

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ ශකටිශඹන් ඳළවළදිලි ිරීමභ කයන්න. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශභතුභහ භශේ නභ වන් කශහ. You check the Hansard. 

You are being misled. 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Okay, you explain that in brief. 

 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Sir, you are being misled. You check the Hansard.  
 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

No. You explain in brief. 
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, භභ ඔඵතුභහට ිරේශේ "terrorist" 

ිරඹන චනඹ ශඹොදරහ ශරෝකශ  ිරසිභ යටක නීති ේඳහදනඹ 

කයරහ නළවළ ිරඹහයි. [ඵහධහ ිරීමභක්] ඔඵතුභහ නීතිඥශඹක් 

ශනොශයිශන්.  [ඵහධහ ිරීමේ] 

 
නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Now, the Hon. M.A. Sumanthiran may speak. 

 

 
[4.31 p.m.] 

 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, the Hon. Deputy Minister of External Affairs has 

brought in this amendment in a mighty hurry in order to 

satisfy certain foreign elements, to be able to show that 

something is being done with regard to international 

obligations.  

Sir, before the House recessed - the Sittings were 

suspended for a while - the issue was raised as to the 

precise definition of the term “terrorist”. Now, we 

understand that in the Convention, that word is not 

defined. Perhaps, it was impossible to define, as was 

explained, because a terrorist in one person’s eyes is not a 

terrorist in another person’s eyes. Sri Lanka also supports 

the Palestinian people and their struggle, who are 

described by some others in the world as "terrorists". So, 

it is understood that there is no unanimity in the 

international arena as to the word “terrorist” or as to what 

the precise definition ought to be.  

But, in this Act, an offence was created in 2011 by the 

introduction of Section 2A, whereby if any material 

support or resources are provided to a terrorist, terrorists 

or a terrorist organization, that becomes an offence. Acts 

of terrorism are defined. That too is not in a satisfactory 

manner because it says, “it includes”, but, it is not an 
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exhaustive definition. So, there is a serious issue there. 

But, more serious is the fact that the word “terrorist” is 

not defined. One of the definitions of the word “law” 

itself is that it must be precise. Particularly, in criminal 

legislation, people must know what the offence is; people 

must know what they are prohibited from doing. If that 

element is not there, then it seizes to be a law. So, that is 

why we raised this issue. Merely saying "people involved 

in terrorist activity" is one thing. But, when you say, “any 

person who supplies material or resources to a terrorist”, 

describing or labelling a person in the present, in the past, 

in the future, whatever it maybe - as a terrorist - then, 

there is a serious issue that arises. Who is a terrorist? 

Without the definition of the word “terrorist”, can it be 

made an offence to give material support or resources to 

an undefined person?  

Now, I can understand the Government’s difficulty in 

defining who a terrorists is. There are persons who 

bombed the Sri Dalada Maligawa; there are persons who 

killed 600 policemen; there are persons - as the speaker 

before me said - who killed young monks in Aranthalawa. 

They are all with the Government. There are persons who 

are wanted criminals - publicly proclaimed criminals - in 

the neighbouring country, India, for murder and for 

abduction of minors. Now, they are Ministers and Deputy 

Ministers and when the State pays them their salary, the 

State itself - the Government itself - will be guilty of the 

offence described in Section 2A. That is probably the 

difficulty they have  in defining the word “terrorist”. - 

[Interruption.] Nevertheless, if there is no precise 

definition, that will cease to be law. I am glad that in the 

Officials' Box today, the person who taught Jurisprudence 

to me is also seated and he will agree with what I am 

saying.  I am sure, Sir, you too would agree, having gone 

through that institution a little after me and studied 

Jurisprudence, that law must be precise, particularly penal 

legislation. People must know what they are prohibited 

from doing or, in this case, whom they are prohibited 

from helping.  

Now, the word "terrorism" is a very broad one as was 

just demonstrated in this House. The Hon. Member from 

Kandy from the UNP accused this Government of State 

terrorism, and the Hon. Member who spoke just after him 

accused the UNP Government of State terrorism. So, both 

agreed; both the Government party and the main 

Opposition party, agreed that there is State terrorism. It is 

just that one is accusing this Government and the other is 

accusing the previous Government. So, with regard to the 

word "terrorism" in this House itself today - even from 

both sides of the House - there is agreement that State can 

be involved in terrorism.  

Now, when the Hon. Member from Kandy raised the 

issue about white vans - [Interruption.] When the Hon. 

Member from Kandy raised the issue about white vans, 

there were many noises made. But, there was this person 

called Kumar Gunaratnam who was taken in a white van. 

But, when powerful countries protested, he was 

produced; he was produced and he was allowed to go out 

of the country. Now, who was responsible for that white 

van abduction? Was it not the Government? It can be this 

Government or the previous government or the one 

before that, but the point is, successive governments are 

involved in acts of terrorism and that is affirmed in this 

House by both sides. There is no question about that. 

Now, the word "terrorism" or "terrorist" is also a 

convenient word to use. On the one hand, we have 

eradicated terrorism in this country. Well, very good! If 

that is the case, then why do you bring this paranoia 

again? Why frighten the people with terrorist activity? If 

terrorism has been eradicated, then so be it. We are all 

happy that terrorism has been eradicated. But, we know, 

as you yourself concede today that State terrorism has not 

been eradicated. That is thriving today. There is nobody 

to check it. But, in order to get over its difficulties, what 

the Government does is, it whips up this fear of terrorism. 

Anybody who is with the Government is a patriot. 

Anybody who dissents is a terrorist - immediately a 

terrorist - whoever that maybe. And, it has come to such a 

sick state in this country today that we have gone so 

down, that in international conferences we have to clutch 

at straws like this to be able to show that we are 

complying with this international obligation and that tiny 

ones, when most important ones, the more important 

obligations, the important undertakings given to the 

international community, we are prepared to willy-nilly 

betray.  

We gave undertakings to the UN Secretary-General 

by a Joint Communiqué issued on the 26th of May, 2009; 

three specific undertakings were given. None of those has 

been kept to-date. We gave several undertakings to India. 

The Deputy Minister of External Affairs is here. I do not 

know where the Minister is. The Hon. Minister of 

External Affairs with the Minister of External Affairs of 

India issued a Joint Communiqué implementing the 

Thirteenth Amendment in full and going beyond that to 

make devolution meaningful. Where has that gone? On 

the 4th of February we heard utterances, “No, that is all 

not necessary. We do not have to devolve power like 

this”. Now this is your problem.  

Where is the Witness Protection Bill? When the 

Commission of Inquiry  was appointed to go into 16 

identified human rights violations and when they were 

inquiring into the death of five students in Trincomaleee 

and 17 aid workers in Mutur, while the inquiry was going 

on there was video evidence that was being led. 

Suddenly, it was stopped by a direction given by the Hon. 

Minister of Defence saying, “There is no legal provision, 

we will bring in a law; we will be enable evidence to be 

taken and we will bring in the Witness Protection Bill.” 

Where is that Bill? Where is that law? That is why the 
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very eminent persons that you invited to oversee the work 

of that Commission left the country in disgust. You 

invited them and you declared them to be international 

eminent persons. In their statement they said “This 

Government has no political will to comply with 

international standards in conducting this inquiry” and 

they left. So, these are your problems. Why do you not 

address those issues? You have a serious issue with 

regard to accountability that keeps coming up. In the 

United Nations Human Rights Council, a Resolution was 

passed last year. You have not complied with that at all. 

Instead of establishing an acceptable independent 

mechanism to look into that matter, you go and establish a 

military tribunal. The very persons who are accused of 

those offences hold court and they report back saying that 

there is no such person called “a missing person”. Can 

anything be more laughable than that? This is the reason 

why the country is facing difficulties.  

Hon. Deputy Speaker, there have been skeletons found 
in Matale. That must be investigated. I agree with the 
Hon. Member from Kurunegala. Though it happened 20 
years ago, or even more, those offences must be 
investigated and the culprits must be brought to book. 
How can there be mass graves in this country? You 
cannot go and face any person in any international forum 
merely passing this law removing that proviso that made 
provision for humanitarian assistance to be taken out of 
terrorist financing is not going to help you. This is a straw 
that you are clutching that will not help you one bit. So, 
why do you not get hold of proper strings? Settle the 
national question in the way that you have undertaken to 
the international community that you would do without 
going back on your promises. Hang on to a strong rope 
and investigate human rights abuses; address the 
accountability issues in a transparent and honest way 
boldly to ascertain the truth. Once the truth is ascertained, 
the country can go into a phase of reconciliation. Nobody 
wants revenge in this country.  Nobody wants revenge. 
But, that does not mean that the truth can be swept under 
the carpet. The truth must be ascertained. That is 
fundamental to the communities reaching a level of 
reconciliation.  

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Member, you have only one month’s time left. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

One month! Sir, Thank you very much. I can go on 

speaking. I know you are a very generous person. One 

month is far too much even for me.  
 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

You would love to go on for one month on the acts of 

terrorism.   

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Even for me, one month is a little too much. 

 

ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

 
නළඟී සිටිප ඹ. 
ளவரவ. 

rose. 

 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

But, the person who is shouting there, can go on and 

on. He could not - [Interruption.]  

 
නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

He will  borrow about 15 minutes. 

 
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

He could not protect poor Rizana. He just sits there 

including the Hon. Deputy Minster of External Affairs. 

Proper, correct action has not been taken at the right time.  

 
ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

What is the point of Order? 

 
ගරු අ් වහේ ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ 
(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, I have not heard a lawyer speaking in such 

tomfoolery manner. How can he say that I have not 

defended or saved the life of Rizana?  What have I got to 

do? I am not - [Interruption.] 

 
නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

That is not a point of Order. Hon. Sumanthiran, you 

may conclude your speech now.  

 
ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

Sir, not only Rizana, he cannot even protect his own 

community from the Bodu Bala Sena.  
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නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Please conclude your speech now.   

 

ගරු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ) 

(The Hon. M.A. Sumanthiran)  

They are attacking. They are describing your Prophet 

depicting him as a pig and you cannot even do anything 

with regard to that.  

 

නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ 
(தறறவை சதரரகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

The next speaker is the Hon. Felix Perera. Order, 

please! Before he starts, the Hon. Deputy Chairman of 

Committees will now take the Chair.  

 
අනතුරු නිපඹ ජය කථහනහඹකතුභහ ූලරහනපඹන් ඉත් 

වුපඹන්, නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු  ුදරුපපසු චන්ද්රකුභහර් 

භවතහ] ුදරහනහරඪ විඹ. 

அவ தறநகு, தறறவை சதரரகவ அவகவ அவெகறரசணவ்றணறவத 

அகனஶ, குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ [ரவௌதைறகு  

தொதஶகசு சவறகுரவ]   ஷனஷ கறவ்ரவகவ. 

 Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and               

MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE 

HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR]  took the Chair. 

 
[අ.බහ. 4.46] 

 
ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ සභහජ පේහ අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர - சதோக ஶசஷகவ அஷவைசவ) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ත්රසතහදීන්ට මුදල් 

ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ ේමුති (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුේඳත 

තළන හකච්ඡහ කයන ශේ අසථහශේදී චන ිරහිඳඹක් කථහ 

ිරීමභට රළබීභ තළන භභ න්ශතෝ ශනහ. ශභඹ අලුේ ශදඹක් 

ශනොන ඵ මුලින්භ භතක්  කයන්නට  .නෆ. 2005 ර්ශ දීයි, 

ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ ේමුති ඳනත 

ේභත කය තේශේ.  2005 ර්ශ දී ශේ ඳනත ේභත කය 

ශතන  ේමුතිඹ ඇති කය  තේශේ 2000 ර්ශ දීයි. කවුරුේ ඒ 

තළන කථහ කශශේ නළවළ. ජහතයන්තය ේමුතිඹ අනු යටර 

ක්රිඹහේභක න්ශන් ශභොනහද ිරඹහ ශොඹහ ඵරන්න මරය කහර්ඹ 

හධක ඵර කහඹක් -Financial Action Task Force එකක්- ඇති 

කය තිශඵනහ. ේමුතිශ  තකීේ ඔවුන් ඉටු කයනහ. 

ජහතයන්තය ලශඹන් ශේ ේමුතිශඹන් අඳ ඵළී ඉන්නහ.   

තරු නිශඹෝජය අභහතයතුභහ ිරේහ, යටල් 168ක් ශභභ 

ේමුතිශඹන් ඵළී ඉන්නහඹ ිරඹහ. අඳ කහටේ එභ ේමුතිශ  

තිශඵන තන්තිලින් ඵළවළය න්නට ඵළවළ. ත්රසතහදඹ නළති 

කයන්නට ජහතයන්තය අඳ ශේ කර්තයඹ කයන්නට  .නෆ. භට 

භතකයි, භහනුෂික ඳදනභක් භත ඒ දසර අඳ වළභ ශදභශ 

ජහතිකශඹක්භ ත්රසතහදිශඹක් විධිඹට වළඳින්වශ   නළවළ ිරඹන 

එක.  නන්දිකඩහල් කරපු ශඟ යුද්ධඹ  තිබුණු ශරහශේ human 

shield  එකක් දභහ තේතහ. ඒ ිරඹන්ශන් ඒ ශතොල්ශරෝ ශදභශ 

ජනතහ barrier එකක් විධිඹට ඳහවිච්චි කශහ; shield  එකක් 

විධිඹට  ඳහවිච්චි කශහ. නමුේ ඒ ශතොල්ශරෝ ත්රසතහදීන්ඹ ිරඹහ 

ආණ්ඩු හිතුශේ නළවළ ශන්.  ඒ ශතොල්රන් ට එන්න ිරඹහ ආයහධනහ 

කශහ.   බහය ශන්නඹ ිරඹහ ිරේහ.  එශවභ බහය ශන කට්ටිඹටේ 

එල්ටීටීඊ එක ශඩි තිේඵහ. අන්න එතළනයි ත්රසතහදඹ 

තිශඵන්ශන්. තමුන්නහන්ශේරහ ශභොනහ ිරේේ, "acts of 

terrorism"  ිරඹන එකට definition එකක් අඳ දීරහ  තිශඵනහ.  

ඒක තවනේ කය තිශඵනහ.   

තේහ තළන ිරඹනහ නේ, තේහ තවනේ කය තිශඵනහ. 

තේහශේ ශඹශදන මිනිවහ තළන අලුේ අර්ථ කථන  අලය නළවළ.  

ඒක ශන්ද ඇේත?  තේහ තවනේ කය තිශඵනහ නේ  තේහ 

කවුරු කශේ ඔහු ළයදිකහයඹකු ඵට නියහඹහශඹන්භ ඳේ 

ශනහ.   එභ නිහ ශකොච්චය තර්ක කශේ අඳ ඒක පියතන්ශන් 

නළවළ.  ඒක අඳ අංක කය තිශඵනහ. 

ඊශඟට ේමුතිශ  තිශඵන තන්තිේ එක්ක ඳයසඳය වීභ තළන 

විතයක් ශනොශයි, ශේ ේමුතිඹ ඇති කය තිශඵන්ශන් 

ශකොශවොභද ිරඹහ අඳ ඵරනහ. ත්රසතහදී ංවිධහනරට උදවු 

කයන්ශන්  හභඹ ශනුශන් ශඳනී සි ටින අඹයි. උදහවයණඹක් 

ලශඹන් උතුශර් කුරහදඹ අවුසහ  දුප්ඳේ මිනිසුන්ශේ වළඟීේ 

අවුසහ මරධර්භහදින් ඒ ශතොල්රන් එක එක ශද්ල්රට 

ඵහ තන්නහ. තමුන්නහන්ශේරහ ඒ තළනේ කථහ කයන්න. හභඹ 

විකුණහ තන්නහ. එක ඳළේතිරන් යුද්ධඹ තිශඵන කහරශ  හභඹ 

විකුණරහ තභයි ශඩොරර් වේඵ කශශේ. අඳ දන්නහ, අශප් 

දිස්රික්කශ ේ එශවභ කට්ටිඹක් හිටිඹහඹ ිරඹරහ. ඒ ශතොල්ශරෝ 

ශඩොරර්භ තභයි වේඵ කශශේ. ශභොකද ඒ ශතොල්ශරෝ හභඹ 

ශනුශන් ශඳනී සිටිමින් ත්රසතහදඹට උඩශතඩි දුන්නහ.  

Motorcycles ඳන්සිඹඹක් විතය ශඵදහ දුන් ශකශනක් භහ දන්නහ. 

ශේහ තළන අඳ කථහ කයන්නට .නෆ.  තමුන්නහන්ශේරහ ිරඹන   

විධිඹට ඒ අඹ හුයතල් ඵඵහරහ ශනොශයි. ඒ විතයක්ද? 

තමුන්නහන්ශේරහ ත්රසතහදින්ට ආයුධ ශරොිව කීඹක් දුන්නහද?  

ත්රසතහදී  act  එක අඳ   තවනේ  කය තිශඵනහ.  එභ නිහ 

ත්රසතහදඹ ිරඹන එකට අලුේ අර්ථ කථන අලය නළවළ. 

ත්රසතහදඹ ිරඹන එක ශකොශවොභද ශන්ශන් ිරඹහ  අඳ දන්නහ.  

තමුන්නහන්ශේරහට භතකද ඒ කහරශ  අඳ  ශේ  ජහතයන්තය  

නීතිරට  එකඟ වුශණ් නළේනේ අඳට ශභොකක්ද වුශණ් ිරඹහ? 

ත්රසතහදඹ තිශඵන කහරශ   නළක් එන්න ඵළවළ,  Lloyd's 

Insurance එශකන් ශරොකු දඩඹක්  තළහුහ. Risk factor  එකට 

ඒශතොල්ශරෝ තණනක් අඹ කශහ.  එභ නිහ අඳ   ශේ ජහතයන්තය  

නීතිේ එක්ක ඵළඳුශණ් නළේනේ අනිහර්ඹශඹන්භ අශප්   

මරයකයණඹට  ශරොකු  ඳහඩුක් සිද්ධ  ශනහ. ශභොකද ශේ 

ත්රසතහදඹ නිහ අද විලහර ලශඹන්  ල්ලි වේඵ කයන යහඳහය 

ඇති වී තිශඵනහ. හභ යහඳහයඹ ිරඹහ හභඹ ශනුශන්  ිරිව 

ඳළකට් දවඹක් ඳවශශොක් ශඵදන්න ශවලිශකොප්ටයඹක් අයශතන 

ගිඹහ. ශකොශවන්ද ශේ ල්ලි? අඳ අවන්න  කළභළතියි  ශේ ල්ලි 

ශකොශවන්ද ිරඹහ.  

භහනුෂිකේඹ  ශඳන්නුේ කයමින් ත්රසතහදඹට උදවු කයන  
ජහතයන්තය ප්රජහක් ඉන්නහ. ශේශකන් ය ට ශේයහ තන්නට  
.නෆ. දළන් සවිට්ර්රන්තඹ  ශකොච්චය විතය  ල්ලි වේඵ කය  
තිශඵනහද?  ශේ ත්රසතහදි යහඳහයලින්  ශකොච්චය ල්ලි ඉතිිව  
කය තිශඵනහ ද?  ශේ තළන අධහනඹ ශඹොමු කශශේ නළේනේ  
සිද්ධ ශන්ශන්  ශභොකක්ද? අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහ  දිනහ තේ  

“හභඹ” නළභළති  ඒ සුන්දය භර ඳය න්නට පුළුන්. Prevention 

of Terrorism Act එක pass කය  තිශඵන නිහ  ඒ කතන්දය 
ිරඹන්නට ඵළවළ. 

කශතෝලිකඹන් ලශඹන් අඳ දන්නහ කහයණඹක් තිශඵනහ. 

භට භතකයි එක තහක් භඩු ඳල්ලිශ  සුරුභ ශභශවේට ළඩභ 

ශකශයේහ. අපි බක්තිශඹන් යුතු භහර දළේභහ; ල්ලි දළේභහ; 

ළුපිය ඳළශළන්දුහ. ඒ ශේයභ කයරහ ේනිඹහට ළඩභ කයවහට 

ඳසශේ ශකොටි ඇවිල්රහ එඹ බහය තේතහ. ඊට ඳසශේ ඵළලුහභ, දළම 
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ල්ලිේ නළවළ; භහරේ නළවළ; යේතයනුේ නළවළ; ශභොකේ නළවළ. 

එශවභ නේ ජනතහශේ විලසහඹ ඳදනේ කයශතන ශන්ද ශකොටි 

ත්රසතහදින් වේඵ කශශේ? කල්ඳනහ කයරහ ඵරන්න. ජනතහශේ 

විලසහඹ ඳදනේ කයශතන තභයි ශකොටි ත්රසතහදින් වේඵ කශශේ. 

ඉතින්, ශේහ තළන අඳ කථහ කයන්ශන් නළේශේ ඇයි?  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ජහතයන්තය ේමුතිඹක් 

තිශඵනහ නේ ඒ ේමුතිඹ අනු ක්රිඹහ ිරීමශේ තකීභ ඉටු 

කයනහද ිරඹරහ මරය කහර්ඹ හධක ඵර කහඹ - Financial 

Action Task Force - ශොඹහ ඵරනහ. අඳ ඒ තකීභ ඉසට 

කයන්ශන් නළේනේ නළත යක් ආර්ථික අතින් ශරොකු 

ප්රලසනරට මුහුණ ශදන්න අඳට සිද්ධ ශනහ. FATF එක තභයි 

ජහතයන්තය මරය පියඵ කටයුතු කයන්ශන්. එඹ යටල් 168ක් 

පියතන්නහ. ඹේ යටක් ප්රකහල කශශොේ අශප් යට ත්රසතහදි 

ංවිධහනරට උදවු ශදන යටක් ිරඹරහ, FATF එක ඒ තළන 

ශොඹහ ඵරනහ. එශවභ වුශණොේ අඳට ප්රලසන රැක් ඇති ශනහ. 

එළනි තේේඹක් ඇති වුශණොේ FATF එක අඳට surcharge 

එකක් දභනහ. අය Lloyd's Insurance එක හශේ surcharge 

එකක් දභනහ. ශේහශඹන් මිදීභ වහ කඩිනේ ඳනේ 

ශකටුේඳතක් ලශඹන් අද ශභඹ ඳහර්ලිශේන්තුට ඉදිිවඳේ ිරීමභ 

ශරොකු ශදඹක් විධිඹටයි භහ දිරන්ශන්.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශදභශ පුනරුේථහඳන 

ංවිධහනඹ - Tamil Rehabilitation Organization එක - අද 

ජහතයන්තය ප්රජහශේ ල්ලි එකතු කයන ආඹතනඹක් ඵට ඳේ 

ශරහ තිශඵනහ. ජහතයන්තය ශශහශේදී ආනඹන අඳනඹන 

බහණ්ඩ වහ invoice ඳේ නිකුේ ිරීමශේදී overvalue කයනහ. 

අපි හිතමුශකෝ අඳ ඹේ බහණ්ඩඹක් පිට යටින් ශතන්නහ ිරඹරහ. 

එඹ overvalue කයනහ. Overvalue කශහභ ඉතිිව ල්ලි ටික 

ශකොශවේටද ඹන්ශන්? ත්රසතහදි ංවිධහනරටයි ඹන්ශන්. ඒ නිහ 

මරය ඳහරනඹක් තිශඵන්න .නෆ. ත්රසතහදඹ නළති කයන්න නේ 

මරය විනඹ විවඹටභ ආයක්හ කයතන්න .නෆ. ඒක තභයි 

ප්රතිඳේතිඹ න්න .නෆ.  

ත්රසතහදඹ මුළුභනින් නළති කශේ මරය විනඹ විවඹට 

ආයක්හ කය තේශේ නළේනේ ත්රසතහදඹ පුනරුේඳේතිඹක් 

රඵන්න පුළුන් ිරඹන එක අඳ කහශේේ පියතළනීභයි. ඒ නිහ 

එශේ ශනොවීභට අලය පිඹය තන්න දළන් සුදුසුභ අසථහයි. 

යශට් දළන් හභඹ තිශඵනහ නේ හභඹ ඇති ිරීමභ ශනුශන් 

කවුරුේ නළත කථහ කයන්න අලය නළවළ ශන්. දළන් හභඹ 

ඇති ශරහ තිශඵනහ. ංර්ධනඹ සිද්ධ ශමින් ඹනහ. යශට් 

තිබුණු ශඵදීේ ේපර්ණශඹන් නළති ශරහ දළන් එල්ටීටීඊ 

ංවිධහනශ  අඹේ යුද වමුදහට ඵහශතන තිශඵනහ. ඒ අඹේ 

uniforms දහශතන ඉන්නහ. එල්ටීටීඊ ංවිධහනශ  හිටපු අඹ 

පුනරුේථහඳනඹ කයනහ. අපි න්ශතෝ ශනහ ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුණ ඒ කහරශ - 

 
නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Hon. Minister, please wind up your 

speech now.   

 
ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  தேதவெவ வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, භට තේ විනහඩිඹක්, 

ශදකක් ශදන්න.  

නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Eight minutes තභයි ඔඵතුභහට දීරහ තිශඵන්ශන්. 

 

ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  தேதவெவ வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් අශප් ශේ ශවෝදයරුන් ඒ 
කහරශ  පුනරුේථහඳනඹ කශහ. ඒ අඹ භයරහ දළේභහ නේ අද 
තමුන්නහන්ශේරහ ශභතළන ඉන්නහද තරු භන්ත්රීතුභනි? නළවළ. 
පුනරුේථහඳනඹ කයරහ තභයි ශභශවේට තේශේ. ඒ නිහ අද 
ශවොක් සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ. අශප් යශට් ප්රලසන තළන කථහ 
කයන්න ඒ අඹට අයිතිඹක් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ විධිඹට 
ත්රසතහදිනුේ -[ඵහධහ ිරීමභක්] අඳ තභයි ශඹෝජනහ කශශේ 
තමුන්නහන්ශේරහ ශවො තළනකට ශතශනන්න ිරඹරහ. අද 
ඳහර්ලිශේන්තුටේ ඇවිල්රහ ඉන්නහ. 

 

නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
දළන් කථහ අන් කයන්න තරු ඇභතිතුභහ. 
 

ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  தேதவெவ வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 

එදහ ඳශහේ බහ එඳහ ිරඹරහ, ඡන්දඹ දළම ඳශමුළනි ශකනහට 
ශඩි තළබුහ. ශඩි තළබුහ විතයක් ශනොශයි. මිනිඹ අඩි වතයකට 
ඩහ උඩින් ඔහ ශතන ඹන්නේ එඳහ ිරේහ. [ඵහධහ ිරීමේ] 
ශඳොඩ්ඩක් ඉන්න. ත්රසතහදි ංවිධහන පියඵ අලුේ අර්ථ කථන 

ශදන්න .නෆ නළවළ. අපි "acts of terrorism" තවනේ කයරහ 

තිශඵනහ. ත්රසතහදි ක්රිඹහශේ -act එශක්- ශඹශදන්නන්ට අලුේ 
අර්ථ කථන ශභොකටද? එළන්නකු අනිහර්ඹශඹන් යදකහයඹකු 
ඵට ඳේ ශනහ. එභ නිහ නීති තර්ක ශකොතයේ ශතනහේ 
ළඩක් නළවළ. භහ නේ නීතිඹ පියඵ විලහයදඹකු ශනොශයි. ඒ 
වුණේ ප්රහශඹෝගික ඵළලුහභ භට ශඳශනනහ ශේ ආණ්ඩු 
කයන්ශන් ඉතහභ ශවො ශදඹක් ිරඹරහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Vijitha Herath. You have 

10 minutes. 
 

[අ. බහ.4.55] 

 

ගරු විජිත පවේයත් භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශඵොශවොභ න්ශතෝයි. 

 ෆීලික්ස ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහටේ ඒ දසර ශචෝදනහක් තිබුණහ 

“නළක්රයිට්කහයඹහ” ිරඹරහ.  
 

ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  தேதவெவ வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශකෝ ශචෝදනහ?  
 

ගරු විජිත පවේයත් භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 
ශචෝදනහක්. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ගරු ෆීලික්ස පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  தேதவெவ வதஶர) 

(The Hon. Felix Perera) 
ශචෝදනහක් නළවළ.  

 
ගරු විජිත පවේයත් භවතහ 
(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்) 

(The Hon. Vijitha  Herath) 

ඒක තභයි. ශචෝදනහ ඔප්පු කය තන්න ඵළිව වුණහ ශන්. 

ශභොකද, ඒකට ශවො අර්ථ කථනඹක් තිබුශණ් නළවළ. ඒ 

definition එක විවඹට තිබුශණ් නළවළ. එදහ ශේ ඳනේ ේභත 

ශරහ තිබුණහ නේ ඔඵතුභහ නළක්රයිට්කහයඹකු ශරහ අවුරුදු 

තණනක් හිශර් ඹනහ. ඔඵතුභහේ ත්රසතහදිශඹකු තේේඹට ඳේ 

ශනහ.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ ඳනත වදිසිශ  

ංශලෝධනඹ කයන්න විශද්ල කටයුතු අභහතයහංලශඹන් ඉදිිවඳේ 

න්ශන් රඵන 18ළනි දහ -ඳුදහ- ඳළළේශන FATF එශක් 

රැසවීභට ඉදිිවඳේ ිරීමභ වහයි. වදිසිශ , කඩිමුඩිශ  ශේ 

ංශලෝධන ඳනේ ශකටුේඳත ඳහර්ලිශේන්තුට ශතශනන්ශන් 

ඒකටයි. ඳසු ගිඹ කහරශ  ජී.එල්. පීිවස ඇභතිතුභහ ඇතුළු 

අභහතයරු ශදෝහභිශඹෝතඹ පිටුඳ සිටිඹහ. ඒ නිහ ශේකට 

ශරහක් නළති වුණහ.    

ශදෝහභිශඹෝතඹේ එක්ක වළප්පි වළප්පි හිටිඹහ මික් ශේ ඳනේ 

ශකටුේඳශේ ශේ චන නිළයදි අර්ථ නිරූඳණඹ කය ඉදිිවඳේ 

කයන්න ඵළිව වුණහ. නමුේ දළන් වදිසිශ  ශේ ශතශනන ඳනේ 

ශකටුේඳත තුශ ඉතහ ඵයඳතශ කහයණහ ිරහිඳඹක් තිශඵනහ තරු 

නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි. 2005 දී මුල් ඳනේ ශකටුේඳත 

ේභත වුණහ. ඒක ඇේත.  

නමුේ දළන් තභයි -2011 ව දළන්- ශභඹ යදකට දඬුේ දීභ 

වහ න ංශලෝධන ඳනේ ශකටුේඳතක් විධිඹට ඉදිිවඳේ 

ශන සශන්. තරු නිශඹෝජය විශද්ල ඇභතිතුභහ ිරේහ, FATF 

ංවිධහනශ  සිටින යටල් අතය යටල් එකසිඹ වළට තණනක් 

දළනටභේ ශේකට එකඟ ශරහ තිශඵනහ ිරඹහ.  ඒ ේමුතිඹට 

එකඟ ශරහ තිශඵනහ. ඒක විව.   

 යටක නීතිඹක් දඬුේ දීශේ නීතිඹක් විධිඹට ේභත කය 

තනිද්දී, එඹ නිළයදි කස විඹ යුතුයි. අන්න එතළනදියි ශේ 

"ත්රසතහදිඹහ" ිරඹන චනඹ පියඵ ප්රලසනඹ භතු ශන්ශන්. 

ශේශකදී ත්රසතහදිඹකුට උදවු කශහ ිරඹහ දඬුේ ශදනහ, 

ත්රසතහදිඹහ ිරඹන්ශන් කවුද ිරඹරහ ිරඹන්ශන් නළති. ශේක භව 

අරුභ පුදුභ ළඩක්. ත්රසතහදිඹහ ිරඹන්ශන් කවුද ිරඹරහ අර්ථ 

කථනඹ කයන්ශන් නළති ත්රසතහදිඹකුට උදවු ිරීමභ ළයදියි 

ිරඹරහ දඬුේ ශදනහ.  එතශකොට ඒ නීතිශ  පුංචි හිරක් 

ශනොශයි, ශරොකු හිරක් තිශඵනහ. ත්රසතහදිඹහ ිරඹන්ශන් කවුද 

ිරඹන එක නිළයදි අර්ථ නිරූඳණඹ කයන්ශන් නළති එශවභ 

ශකනකුට මරයභඹ ලශඹන් ශවෝ ේඳේභඹ ලශඹන් උදවු 

උඳකහය ිරීමභ ළයදියි ිරඹරහ දඬුේ ශදන්ශන් ශකොශවොභද? 

එතළනයි ප්රලසනඹ තිශඵන්ශන්. ඒශකදී ආණ්ඩුට පුළුන් තභන්ට 

විරුද්ධ ශකනහ ත්රසතහදිඹකු කයන්නේ,  තභන්ට ඳක්රහහී 

ිරඹරහ හිශතනහ නේ ඔහු ත්රසතහදිශඹකු ශනොශේ ිරඹරහ label 

කයන්නේ.  ඒ නිහ තභයි නළක්රයිට් කහයශඹෝ ඳසු 

ත්රසතහදිශඹෝ ශනොවුශණ්ේ, භවය නළක්රයිට් කහයශඹෝ 

ත්රසතහදින් ඵට හිය ශතල්ර හිටිශ ේ.   

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ නිහ ශේක අද 

විඳක්ශ  ඉන්න අඳට විතයක් ඵරඳහන එකක් ශනොශයි. ශවට 

දශේ ඔඵතුභන්රහටේ ඵරඳහන්න පුළුන්.  කවුද හිතුශේ 

ශශ්රේසඨහධිකයණශ  අත විනිසුරුතුමිඹ න ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක 

භවේමිඹට ත්රසතහදි ිරඹරහ label එකක් ඇරශේවිඹ ිරඹරහ. 

එතුමිඹ හිතුශේේ නළවළශන්. යශට් වතයළනි පුයළසිඹහ වුණු අත 

විනිසුරුතුමිඹටේ ත්රසතහදිශඹක් ිරඹරහ label තවන ශකොට, 

ඇඹ  ඒ නමින් වඳුන්න ශකොට, ශේ ආණ්ඩු ඳක්ශ  

භන්ත්රීයඹකුට ශවට දශේ "ත්රසතහදිඹකු" ිරඹරහ ිරඹන එක 

එච්චය ශරොකු ශදඹක් ශනොශයි. ඒ නිහ ඔඵතුභන්රහ ශේක 

ආණ්ඩුශේ ඉන්න නිහභ තභන්ට හසි විධිඹට හිතන්න එඳහ. ඒක 

ළයදියි. ශේක ශවට ශේ යශට් .නෆභ පුයළසිඹකුට අහිතකය 

විධිඹට ඵරඳහන්න පුළුන්.  

අද ඒ ත්රසතහදි කටයුතු ේඵන්ධශඹන් ඔඵතුභන්රහ ශේ 

ංශලෝධන ඳනේ ශකටුේඳත වදිසිශ  ශතශනන්ශන් අය 

ජහතයන්තය ංවිධහනශඹන් රංකහට මරය ආධහය, ණඹ ආධහය 

රඵහ තළනීභ ඉරක්ක කය ශතනයි. ඒ ේමුතිරට එකඟ 

ශනොවුශණොේ, ඒ අඹ ිරඹන විධිඹට ශේ තන්ති ශනස 

ශනොකශශොේ ණඹ තළනීශේදී ප්රලසන භතු නහ. ඒක තභයි ඇේත 

කථහ. ආධහය තළනීශේදී ප්රලසන භතු නහ. එශවභ නළේනේ ශේ 

වදිසිඹ ශභොකක්ද? භට ිරඹන්න, ශේ බහට ිරඹන්න ශේ වදිසිඹ 

ශභොකක්ද ිරඹරහ. ඒක තභයි ඇේත වදිසිඹ. ශේ ඳනත ශේ විධිඹට 

ඉක්භනින් ංශලෝධනඹ ශනො කශශොේ FATF එශක්දී ප්රලසන භතු 

නහ. රංකහට ණඹ දීශේදී, ආධහය දීශේදී ශේ ප්රලසනඹ ඳළන 

නඟිනහ. වළඵළයි ඒ ණඹ ආධහය තළනීභ වහ ඔඵතුභන්රහ ශේ 

ඳනශේ තිශඵන චන තළන හිතන්ශන් නළතු, ශභඹ රංකහශේ 

හභහනය පුයළසිඹන්ට ශකොයි විධිඹටද ඵරඳහන්ශන් ිරඹරහ 

හිතන්ශන් නළතු, දුය දිත ඵරන්ශන් නළතු ශභභ ංශලෝධන 

ඳනේ ශකටුේඳත වදිසිශ  ේභත කයරහ තනු  රඵන  මන්දු  මයණ 

බභයංතඹක් විධිඹට ශඳයශහ ඔඵතුභන්රහ ශතටභ එන්න පුළුන්.  

මරය ආධහය, ණඹ ආධහය තළනීභ ඉරක්ක කය ශතන අද ශභභ 

ඳනේ ශකටුේඳත ශතශනන්න කලින්, 2005 දී ේභත වුණු ඒ 

ඳනතේ,  යශට් අනිකුේ නීතිේ ඳහවිච්චි කයරහ,  යුද්ධඹ ශරහශේ 

එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විසින් ඳේහ ශතන ගිඹ මරය ආඹතන, 

 එල්ටීටීඊ එශක් ඵළංකු, ඒහශ  තිබුණු ල්ලි, ඒ හශේභ උතුශර් 

ජනතහශේ කන කය ආබයණ, යත්රන් ඵඩු -ඒහ සිඹල්ර උකස 

කයපු ඵළංකුර තිබුණහ - යුද්ධශඹන් ඳසශේ ශේ යජඹ තේතහ. ඒ 

තේත ශද්ල් ව තේත ප්රභහණ තළන භහධය වයවහ ිරේහ. ශක්පී 

වයවහ නළේ තේතහ ිරේහ, ජහතයන්තය තිබුණු ශද්ල් තේතහ 

ිරේහ. ඒහ පියඵ තභේ ශේ බහට ශවෝ යටට ශවයදයවු 

කයරහ නළවළ.  

දළන් තේ ආධහය තන්න ඒ ඳනත වදිසිශ  ංශලෝධනඹ 

කයනහ. නමුේ ඳසු ගිඹ කහරශ , යුද්ධඹ අසථහශේදී රඵහ තේ 

මුදල්, යත්රන් ඵඩු, නළේ, ශද්ශඳොශ වහ ේකේ පියඵ විසතය 

ශභශතක් ශේ යටට ශවයදයවු කයරහ නළවළ. එභ නිහ අපි නළතේ 

අධහයණඹ කයනහ, එදහ ඒ රඵහ තේ ශද්ල් -යත්රන් ඵඩු, ල්ලි, 

නළේ- පියඵ ශේ යට, ශේ යශට් ජනතහ දළනුේ කයන්න 

හර්තහක් ඉදිිවඳේ කයන්න ිරඹරහ. ඒ තේත ශද්ල් ශභොනහද? 

ඒහට ශභොනහද වුශණ්? එල්ටීටීඊ ංවිධහනශඹන් තේත නළේ ටික 

ශකෝ? එල්ටීටීඊ ංවිධහනශඹන් තේත යත්රන් ඵඩු ශකෝ? යුද්ධඹ 

ශරහශේ යජඹ භඟින් තේත, උතුශර් ජනතහ උකස කයපු බහණ්ඩ 

ශකොශවේද තිශඵන්ශන්? ඒහ උහවිරට ඉදිිවඳේ කයරහ, යහජ 

න්තක කයරහ ජනතහ තු කශහද? තභ එශවභ ශදඹක් කයරහ 

නළවළ. ඒහ තිශඵන්ශන් ශකොශවේද ිරඹන එක දළන තළනීශේ 

අයිතිඹේ ශේ යශට් ජනතහට තිශඵනහ. එභ නිහ ශේ ඳනේ 

ශකටුේඳත වදිසිශ  ේභත කය තනිද්දී ඉතිවහශ  කයපු ශද්ල් 

පියඵ හර්තහක් ශේ බහට, යටට ශවයදයවු ිරීමභ අතයලය 

නහ.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඒ හශේභ  

විශලේශඹන්භ ශේ ඳනේ ශකටුේඳශේ තිශඵන, "ත්රසතහදිඹකු" 

ිරඹන චනඹ වහභ නිළරැදි අර්ථ කථනඹ කශ යුතු නහ. 
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එශවභ ශනොකශශොේ අය ිරඹපු ආකහයඹට ආණ්ඩු හිඩතෂී 

කණ්ඩහඹේ, ආණ්ඩු විසින් ඳේහ ශතන ඹන ත්රසතහදි 

කණ්ඩහඹේ නීතිශ  රැවළනට වසු න්ශන් නළවළ. දළන් ඵරන්න. 

එශවභ කණ්ඩහඹේ අද .නෆ තයේ තිශඵනහ. උඩ යට 

යේජුරුන්ශේ කහරශ  යජතුභහ විසින් නීති විශයෝධි, කඩු, ිරණිසි 

හිත ශනභ ඵරකහඹක් ඳේහ ශතන ගිඹහ. ඒ ඵරකහඹ භව 

ඇභතිරුන්ට ත ිරඹන්ශන් නළවළ. යජ හශල් ඉන්න 

ශවේහඹන්ට පිටින් තභයි ඒ ඵර කහශ  කටයුතු සිද්ධ වුශණ්. එදහ ඒ 

විධිඹට ඳේහ ශතන ගිඹ නීති විශයෝධි කණ්ඩහඹභ, ඒ ඵර කහඹ 

ශභශවඹව අඹට ිරේහ, කටුපුල්ශල්යහර ිරඹරහ. ඒ ''කටුපුල්ශල්'' 

ඵර කහඹ අදේ ඳේහ ශතන ඹනහ. ඳසු ගිඹ දසර අලුේකශඩ් 

උහවිඹ ශඟ භහින්ද කවතභ ශේ ඳහදඩ ඵර කහඹ අපි දළක්කහ. 

ඒක තභයි, ර්තභහන කටුපුල්ශල් ඵර කහඹ. ඒ කටුපුල්ශල් ඵර 

කහඹ තභයි දළන් ක්රිඹහේභක න ත්රසතහදඹ. ශේ ඳනේ ශකටුේඳත 

අනු ඒ ත්රසතහදඹට දඬුේ ශදන්න පුළුන්ද? ඒ ඵරකහඹට 

අනුඵර ශදන්ශන් කවුද? ඒ ඵර කහඹට ශඳොලු ශදන්ශන් කවුද? ඒ 

ඵර කහඹට තල් ශදන්ශන් කවුද? ඒ ඵර කහඹට කඩු ශදන්ශන් 

කවුද? යහජය අනුරවශඹන් ශතන ඹන භහින්ද කවතභ ශේ 

කටුපුල්ශල් ඵර කහඹට මුදල් අනුරවඹ ශදන්ශන් කවුද; ේඳේ 

ශදන්ශන් කවුද; කඩු, ිරණිසි ශදන්ශන් කවුද? ඒ ශේ ආණ්ඩුශේ 

ශද්ලඳහරනඥශඹෝ. එභ නිහ ඒකටේ ශේ නීතිඹ ක්රිඹහේභක 

න්ශන් .නෆ. එභ නිහ ශේ චනඹ ඉතහ ඳිවසමින් අර්ථ 

නිරූඳණඹ කශ යුතුයි.  

 

නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini 

Fernandopulle. You have eight minutes.  

 

[අ.බහ. 5.03] 

 

ගරු සවදය  සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපු් ප්  භවත්ිකඹ 
(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற 

தவணரவதுதைவஶப) 

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අද ඉතහභ ළදතේ ඳනේ 

ශකටුේඳතක් තළනයි විහද කයන්ශන්. ඇේතටභ ශභඹ අලුේ 

ඳනතක් ශනොශයි ිරඹන එකේ භතක් කයන්නට .නෆ. 2005 

ර්ශ  දී ඉදිිවඳේ කයපු අංක 25 දයන ත්රසතහදීන්ට මුදල් 

ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ ේමුති ඳනත ට 2011 ර්ශ  දී 

ංශලෝධන ශතනහහ.  අද තේ ංශලෝධනඹක් ශතන එන 

අසථහක්.   

ජහතයන්තය ලශඹන් තේතහභ විවිධ යටර විවිධ ජහතයන්තය 

ංවිධහන තිශඵනහ. ඒ අතය තවනේ කයන රද ජහතයන්තය 

ංවිධහන තිශඵනහ. ශේ ත්රසතහදී ංවිධහන නිහ විවිධ 

අසථහර දී විවිධ යටර ජනතහශේ හභඹට, ඹව ඳළළේභට 

ශරොකු ඵරඳෆේ ඇති වුණහ. භහජ, ආර්ථික ංර්ධ නඹට ශරොකු 

ඵරඳෆේ ඇති වුණහ. ංර්ධනඹ ආඳසට ගිඹහ. ජන ජීවිතඹ අඩහශ 

වුණහ. ජීවිත විලහර ලශඹන් විනහල වුණහ. ඉතින් ඒ නිහ තභයි 

එක්ේ ජහ මන්ශේ ංවිධහනඹ ත්රසතහදීන්ට මුදල් ප්රතිඳහදන රඵහ 

දීභ තවනේ ිරීමශේ ේමුතිඹක් තළන 1998 ශර් දී ඉරහ 

හකච්ඡහ කයරහ, 2000 ශර් දී එඹ  වඳුන්හ දීරහ තිශඵන්ශන්. ඒ 

අනු 2001 අශප්රේල් භහශ  දී ශ්රී රංකහේ එහි ඳංගුකහයශඹක් 

වුණහ. ඊට ඳසු තභයි ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩ 

ඳළළේවීශේ ේමුති ඳනත ිරඹන එක රංකහශේ නීතිඹක් ඵට 

ඵරඳළළේවුශණ්. ඊට ඳසු එභ ඳනතට  විවිධ ංශලෝධන ඉදිිවඳේ 

වුණහ.  යුද්ධඹ අන් වුණහට ඳසු 2011 ශර් දී  එභ ඳනතට 

ඉදිිවඳේ කයන රද ංශලෝධනර යතිශර්කඹක් ඉේ කයන්න 

තභයි දළන් ං ශලෝධන ඉදිිවඳේ කය තිශඵන්ශන්. එදහ එභ ඳනශේ 

තිබුණහ, "ත්රසතහදී ක්රිඹහකට ඍජු ශවෝ ක්ර වහඹ 

දක්න්ශන් නේ, ත්රසතහදී ක්රිඹහකට අනුඵර ශදන්ශන් නේ" 

ිරඹරහ.   

යුද්ධඹ ඳළතුණු කහරශ  අපි  භහනුෂීඹ ඳදනභක් භත කටයුතු 

කශහ.  එදහ  උතුරු නළ ශඟනහිය ඳශහශේ එල්ටීටීඊ ත්රසතහදඹ 

ඳතින අසථහශේ දී  යජශඹන් එභ ප්රශද්ලරට ෂධ ඹළේහ; 

්රිශඳෝ ඹළේහ; භන්ද ශඳෝණශඹන් ශඳශශන දරුන්ට විවිධ 

ංවිධහන වයවහ අධිශඳෝෂිත බිසකට් ඹළේහ. ඒහ ත්රසතහදීන්ටේ 

ගිඹහ. ත්රසතහදීන් ඒහ ඳළවළයශතන ඳහවිච්චි කශහ. එදහ ඒ කටයුතු 

ශනොකශහ නේ, ඒ වහ ේභහදේ ශච්ච, ඒ භහනුෂීඹ ශභශවයුශේ 

දී ශේහ ඳඹපු නිරධහිවන්ට ශචෝදනහ එන්න තිබුණහ. ඒ නිහ 

තභයි ඒ යතිශර්කඹ ඇතුශේ කය තිබු ශණ්.  

විශලේශඹන්භ යටක ත්රසතහදීන්ට ප්රතිඳහදන ළඳයීභ පියඵ 

ශොඹහ ඵරන කහර්ඹ හධන ඵර කහඹක් තිශඵනහ. ඔවුන් ිවන් 

ය ඒ ඳතින නීති-ීමති අනු ඒහශ  ඳතින ඹථහ තේේඹ 

පියඵ යශට් යහජය නහඹකඹහ  දළනුේ කයනහ. ඒ අනු තභයි               

ශ්රී රංකහශේ අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහේ ශේ පියඵ දළනුේ කය 

තිශඵන්ශන්. දළන් යුද්ධඹ වභහයයි. භවය නීති-ීමති යටක 

ඳළළේභට හිතකය ශනොන නිහ තභයි ශේ ංශලෝධන ඇති 

ිරීමභ ළදතේ ඵ ඔවුන් නිර්ශද්ල කය තිශඵන්ශන්.  

එදහ ත්රසතහදඹ තිශඵන කහරශ   ශේ යට අදහනේ යටක් 

වළටිඹට නේ කයරහ ශරොයිඩ් භහතභ විසින් යක්ණ අධිබහයඹක් 

අඹ කශහ. ඒ නිහ අඳට විලහර යක්ණ අධිබහයඹක් ශතන්න  සිදු 

වුණහ. ඒක ජනතහටේ දළනුණහ. නමුේ දළන් ේපර්ණශඹන්භ ශේ 

යශට් ත්රසතහදඹ අන් ශරහ, ඒ අධිබහයඹ ශතවීභ 

ේපර්ණශඹන්භ අන් ශරහ එහි ප්රතිරහබඹ ජනතහට රඵහ 

ශදන්න පුළුන් ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේ ශදඹක් තභයි ශභහිදීේ 

සිදු න්ශන්. ඒ ත්රසතහදී කණ්ඩහඹේරට ප්රතිඳහදන රළශඵන, 

අයමුදල් රළශඵන ක්රභ ේපර්ණශඹන්භ නේරහ ඒ නීති-ීමති 

ලක්තිභේ කයරහ,  ඒ නීති-ීමති ජහතයන්තය ේමු මන්රට එකඟ 

ක්රිඹහේභක ිරීමශේ දී තභයි ඒ ප්රතිරහබ යටට රළශඵන්ශන්. 

විශලේශඹන්භ  ආශඹෝජකඹන් ඳළමිණීශේ දී, ඒ හශේභ ණඹ රඵහ 

තළනීශේ දී, ශනේ තනු-ශදනුරදී   අශනකුේ යටල් භඟ 

ජහතයන්තය තයතකහිවේඹට ශඹොමු වීශේදී, ඒ ප්රතිරහබ 

ජනතහට රඵහ දීශේදී, යශට් ආර්ථික ංර්ධනඹ ඇති කය 

තළනීශේදී ශරොකු පිටුවරක් ශේ ංශලෝධන වයවහ රළශඵන ඵ 

අපි ිරඹන්න  .නෆ.  

විශලේශඹන්භ විඳක්ඹ විසින් අද ශේ ඳනේ ශකටුේඳත 

වඳුන්නහ, ශේ යශට් පුද්තරඹන්ට හිිවවළය කයන්න, විවිධ 

ශචෝදනහ දභරහ පුද්තරඹන් හිය කයන්න ශතනහපු ඳනේ 

ශකටුේඳතක් වළටිඹට. නමුේ ශභඹ අලුේ ඳනතක් ශනොශයි.  

තිබුණු ඳනතකට ංශලෝධනඹක් විතයයි අද ශතශනන්ශන්.   

ශේ terrorism ේඵන්ධ definition එකක් තළන අද හද 

විහද ඇති වුණහ. ජහතයන්තය ලශඹන් තේතේ එශවභ අර්ථ 

කථනඹක් - definition -   තභ රඵහ දීරහ නළවළ. ශභහි ක්රිඹහදහභඹ 

තළන විතයයි වන් කයරහ තිශඵන්ශන්. 1970 තණන්ර අත 

බහතශ  ඉරහ ශේ යශට් ඳළළති ත්රසතහදඹ නිහ යශට් 

ජනතහශේ ජන ජීවිතඹ විලහර ලශඹන් අඩහශ වුණහ. අද අපි 

ිරඹනහ, යශට් ත්රසතහදඹ අන් ශරහ තිශඵනහ ිරඹරහ. ශේ 

යශට් ත්රසතහදඹ අන් වුණහට  ඒ ශණළලි ජහතයන්තය 

තභේ තිශඵනහ. ඒ අඹ ජහතයන්තය ලක්තිභේ ශරහ, 

ංවිධහනඹ ශරහ තිශඵනහ. එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ විවිධ 

අසථහර ඔවුන්ශේ ජහතයන්තය ඵතහ වයවහ අයමුදල් එක් රැස 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ිරීමභට කටයුතු කය තිශඵන ඵ අපි දිරනහ. වි ශලේශඹන්භ  

න්නිශේදනඹ වයවහ ශේ කටයුතු  යහප්ත කයරහ, ආයුධ මිරදී 

තළනීභට, ඒහ ප්රහවනඹ ිරීමභට  විලහර ලශඹන් අයමුදල් ඒක 

යහශීල කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ  ජහතයන්තය ංවිධහන එක්ක 

එකතු ශරහ විලහර ජහතයන්තය ත්රසතහදී ජහරඹක් ඔවුන් එදහ වදහ 

ශතන තිබුණහ.  

ඒ නිහ තභයි යටල් 32ිරන් එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ ඍජුභ 

අශප් යටට ඵරඳහන්ශන්. එල්ටීටීඊ ංවිධහනඹ තවනේ කය 

තිශඵනහ. නමුේ අපි ිරඹන්න .නෆ ශේ නීති-ීමති ඵරකයණඹ 

ිරීමභ ඉතහභේභ ළදතේ න ඵ. ශභොකද? ජහතයන්තයශ  ශේ  

ත්රසතහදී ංවිධහනඹ තභේ ක්රිඹහේභක ශනහ; ඔවුන්ශේ 

ජහරඹ පුළුල් කය තළනීභට ඔවුන් කටයුතු කයනහ. ශඳඵයහිව 5 

න දහ "රක්බිභ" ඳේතශර්, "ශකොටි ඩඹසශඳෝයහ ශේ ප්රචහයණ 

කටයුතු කටහර් දක්හ යහප්ත කයයි" ඹන ශීලර්ඹ ඹටශේ ලිපිඹක් 

ඳශ කය තිශඵනහ. දළනට එල්ටීටීඊ ංවිධහනශ  නහඹකඹහ 

වළටිඹට කටයුතු කයන පුද්තරඹහ Skype ඔසශේ කටහර් යහජයශ  

සිටින ශදභශ ශ්රමිකඹන් එක්ක කථහ කය ඔවුන් ශේ ංවිධහනඹට 

ඵහ තළනීභට කටයුතු කයමින් සිටිනහ. ශේ යශට් ංර්ධනඹට 

ඵහධහක් වුණු, හභඹට ශළදි ජනතහශේ ජීවිතඹට ඵහධහක් වුණු 

ශේ ත්රසතහදී ංවිධහනඹ  ේපර්ණශඹන්භ තවනේ කය ඔවුන්ට 

මුදල් ළඳයීභ භළඩඳළළේවීභ වහ තිශඵන නීති-ීමති සිඹල්රභ 

ලක්තිභේ කය ජනතහට දීර්ඝ කහලීන හභඹක් සථහපිත ිරීමභට 

අපි යජඹක් වළටිඹට කටයුතු ිරීමභ ඉතහභේභ ශවො ඵ භතක් 

කයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් කයනහ. 

 
නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Thank you very much. The Hon. Ajith Kumara, 

please. You have five minutes.  

 
[අ.බහ. 5.11] 

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශභඹ ඉතහ ඵයඳතශ 

ඳනේ ශකටුේඳතක්.  උඳශද්ලක කහයක බහ ඉතහභ කඩිමුඩිශ  

ශතනහශේ ඇයි ිරඹන කහයණඹ අඳට ඳළවළදිලියි. ශේ ඳ නේ 

ශකටුේඳශේ අර්ථ නිරූඳණඹ ඳළවළදිලි නළවළ. වළඵළයි, අර්ථ 

නිරූඳණඹ ඳළවළදිලි නළති වුණහට ආණ්ඩුශේ අයමුණ ඳළවළදිලියි, 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි. ශභොකද, අඳයහධ නඩු විධහන 

ංරවඹ (විශලේ විධිවිධහන) ඳනේ ංශලෝධනඹ ශතනහ 

ශරහශේේ භභ ිරේහ,   ශේ එන්ශන් කකහයශඹෝ ිරඹරහ. 

ඳහරකඹන්ට තභන්ශේ ඳහරනඹ ශතන ඹන්න ඵළිව වුණහට ඳසු ඒ 

ඳහරනඹ ඳේහශතන ඹන්න ජනතහ භර්දනඹ කයන්න  .නෆ.  

දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ, එක 

කකහයශඹක්. අඳයහධ නඩු විධහන ංරවඹ (විශලේ විධිවිධහන) 

ඳනත ශතනළවිේ “ඳළඹ 48ක් දක්හ” ිරඹරහ නීති ංශලෝධනඹ 

ිරීමභ, තේ කකහයශඹක්.  දළන් .නෆභ ශකශනකුට වුණේ, 

භවය විට ශවට ඔඵතුභහට වුණේ "ත්රසතහදිශඹක්" ිරඹහ label  

තවන්න පුළුන් විධිශ  ඳනේ ශකටුේඳතක් ශතනළවිේ 

තිශඵන්ශන්ේ ඒ ආ කකහයශඹක් නියි. ශභඹ ශභොකක් ශවෝ 

වදිසිශ  ඇති වුණ කරුණක් නිහ ශතනහ එකක් වියතක් ශනොශයි. 

ශේක ඉදිිව ළඩ පියශශක ළරළසභක ශකොටක්.  

යජඹ ඳළේශතන් ිරේහ, එක්ේ ජහ මන්ශේ ංවිධහනඹ 

ශරෝකශ  ශකොශවේේ "ත්රසතහදීන්" ිරඹහ label තවරහ නළවළ 

ිරඹහ. ශේ ේමුතිඹට අේන් කශශේ 1999 දී. නමුේ රංකහ 
අේන් කශශේ 2005 දී. ඒ ේමුතිඹ ඊට ඳසු ශරෝකශ  
ශකොශවේේ ංශලෝධනඹ ශරහ නළවළ. වළඵළයි,  ශේ යශට් 
ශදතහක් ංශලෝධනඹ කශහ. ඇයි, එශවභ ංශලෝධනඹ කශශේ? 
ඉතහභ ඳළවළදිලි තභන්ශේ භර්දනඹ දිඹේ කයන්න. අපි දන්නහ, 

ශරෝකශ  UN එකටේ ඇශභිවකහටේ ත්රසතහදඹ පියඵ අර්ථ 

නිරූඳණඹක් නළවළ ිරඹරහ. ඇයි නළේශේ? කණ්ණහඩි ඉසයවට 
ගිහින් ත්රසතහදඹ අර්ථ නිරූඳණඹ කශශොේ ඇශභිවකහ 
ශරෝකශ  ශරොකුභ ත්රසතහදිඹහ ඵට ඳේ ශනහ. ශේ 
ඳහරකශඹෝ ත්රසතහදිඹහ කවුද ිරඹහ අර්ථ නිරුඳණඹ කශශොේ 
කණ්ණහඩි ඉසයවට ගිහින් ඵළලුශොේ ත්රසතහදිඹහ තභන් ිරඹහ 
ශඳශනයි. ඇයි? මිලිටිව ඳහරනඹක් දිඹේ කයනහ. මිනිසසු ඳළවළය 
තන්නහ. භහධයශේදීන් භයනහ. භහන හිමිකේ ක්රිඹහකහීමන් 
භයනහ; ඳළවළය තන්නහ. වමුදහ ඳහරනඹක් ශතන ඹනහ. ශේ 
සිඹල්ර කයන්ශන් කවුද? භවජන මුදල් ශවොයහ කන්ශන් කවුද? 
භවජනතහශේ ශද්ශඳොශ ශවොයහ කන්ශන් කවුද? ඒ ශවොරු 
ආයක්හ කයන්ශන් කවුද? 

  COPE හර්තහ, යජශ  ගිණුේ පියඵ කහයක බහ  හර්තහ  

ඵරන්න. එශවභ නේ ශේ සිඹල්ර කයන්ශන් කවුද? 
තමුන්නහන්ශේරහ කණ්ණහඩි ඉසයවට ගිහින් ඵරන්න. ඇේතටභ 
"ත්රසතහදිඹහ" අර්ථ නිරූඳණඹ කයන්ශන් නළේශේ ඇයි?  
"ත්රසතහදිඹහ" අර්ථ නිරූඳණඹ කශශොේ, කණ්ණහඩි ඉසයවට  
ගිහින් ඵළලුශොේ ඒ ත්රසතහදිඹහ ශන කවුරුේ ශනොශයි 
තමුන්නහන්ශේරහයි.  ඒ, ශේ යට ඳහරනඹ කශ අඹයි ිරඹන එක 
තමුන්නහන්ශේරහට ඳළවළදිලි ශේශයයි. ඒ නිහ තභයි 
"ත්රසතහදිඹහ" අර්ථ නිරූඳණඹ කයන්ශන් නළේශේ.  

අපි උශද් උඳශද්ලක කහයක බහශේදී නීති 
උඳශද්ලකතුභහශතන් ඇවළේහ.  නීති උඳශද්ලකතුභහ ශභොකක්ද 
ිරේශේ? ශරෝකශ ේ අර්ථ නිරූඳණඹ කය නළවළ, ඒ නිහ ඔවුනුේ 
ඔවුන්ට .නෆ විධිඹට අර්ථ නිරූඳණඹ කයනහඹ ිරේහ. 
2011අංක 41 දයන ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ 
ේමුති (ංශලෝධන) ඳනශේ ත්රසතහදී ක්රිඹහ අර්ථ නිරූඳණඹ 
කය තිශඵනහ. ත්රසතහදිඹහ ිරඹන්ශන් ත්රසතහදී ක්රිඹහක් කයන 
ශකනහලු. අඳට එශවභ රකන්න පුළුන්ලු. කවුද ශේ අපි 
ිරඹන්ශන්?  ශේ  ඳහරකඹන්ට .නෆ ශරහට .නෆ ශකශනක් 
ත්රසතහදිශඹක් කය තන්න පුළුන් එකක් තභයි වදරහ 
තිශඵන්ශන්. 2011අංක 41 දයන ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ 
භළඩඳළළේවීශේ ේමුති (ංශලෝධන) ඳනශේ 8 න තන්තිඹ 
ඹටශේ  ශභන්න ශභශවභ වන් ශනහ:  

 
"(අ) යජඹට ඵරඳෆේ ිරීමභට ශවෝ භවජනතහ ශවෝ භවජනතහශතන් 

ශකොටක් බිඹළද්දීභට ළරසුේ කයන රද තර්ජනහේභක ක්රිඹහක්..."  

ශභොකහටද ශේ එන්ශන්? එහි  ඊට ඳසු  ශභශවභ ිරඹනහ: 

"(ආ) ඹේ ශද්ලඳහරන, ආතමික ශවෝ භතහදභඹ අයමුණක් ප්රර්ධනඹ 

ිරීමශේ ඳයභහර්ථඹ ඇති සිදු කයනු රඵන ඹේ තර්ජනහේභක ක්රිඹහක්..." 

ශභොකක්ද ශේ ිරඹන්ශන්? ඒ කයන්ශන් ශභොකක්ද? ශේ 

ඳහරනඹට අභි ශඹෝත කයන .නෆ ශකශනකුට "ත්රසතහදිඹහ" 

ිරඹන්න ශඳොටක් ඳහදහ ශතන තිශඵනහ.  අපි දළක්කහ ඳසු ගිඹ 

කහරශ  විලසවිදයහර ශියශඹෝ ත්රසතහදීන් කශහ; ශද්ලඳහරන 

ඳක් ත්රසතහදීන් කශහ. අහනශ දී ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක අත 

විනිසුරුතුමිඹේ ත්රසතහදිශඹක් කශහ. එදහ යවුෂස වකීේ භවේභඹහ 

ආණ්ඩුට විරුද්ධ සිටින විට විඳක්ශ  සිටින විට ශද්ල 

ශ්රෝහිඹහ කශහ; ආණ්ඩුට ඳළමිණිඹහට ඳසු ශද්ල ශප්රේමිඹහ කශහ.  

එශවභ නේ විවභ ඳළවළදිලියි. ශේ තහශේ ශේ ඳනේ 

ශකටුේඳශතන් කය තිශඵන්ශන් ශභොකක්ද? 
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[තරු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවේමිඹ] 



2013 ශඳඵයහිව 06 

 තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශභය කයරහ 

තිශඵන්ශන්, භහනුෂීඹ කරුණක් භත කයන ශද්ලුේ, භහනුෂීඹ 

ඳදනභිරන් ඹේ වනඹක් රඵහ දීභට කයන ශද්ලුේ ශේ ඳනතින් 

අයින් කය තිබීභයි. ශේ ඳනේ ශකටුේඳතට අනු, ඹේ ්රයභඹ 

ආධහය ශවෝ ේඳේ නීති විශයෝධී, හිතහ භතහ ශවෝ ක්රහකහයශඹන් 

ඳඹන ශකශනකුට, .නෆභ ශදඹක් -ෂධ ශවෝ ආතමික ශද්ල් 

වළය- ශදන ශකශනකුට -ශේ එකක් ශදද්දී, නහතළනක් ශදද්දී- 

භහනුෂීඹ ඳදනභිරන් දුන්නේ, ඒ .නෆභ ශකශනක් ත්රසතහදිශඹක් 

ිරඹරහ අර්ථ නිරූඳණඹ කය තන්න පුළුන් විධිශ  ංශලෝධනඹක් 

ශතනළේ තිශඵනහ. ඒ නිහ ඇභතිතුභහේ නළති, නිශඹෝජය 

ඇභතිතුභහ ඇවිල්රහ වදිසිශ  අද උශද් උඳශද්ලක කහයක බහක් 

තිඹරහ  ශේ ඳනේ ශකටුේඳත ශතනහශේ ශකොශඹ වරහ වංතරහ, 

ශවට  ශේ ආණ්ඩු ඳක්ශ  ඉන්න භළති ඇභතිරු ඳහ  -ආණ්ඩුට 

විරුද්ධ කටයුතු කයනහ නේ, ආණ්ඩුට එශයහි කටයුතු 

කයනහ නේ, ශේ ඳහරනඹට එශයහි කටයුතු කයනහ නේ-  

“ත්රසතහදීන්” ිරඹරහ ශල්ඵල් කයන්නඹ ිරඹන එක විව 

ඳළවළදිලියි.  ඒ නිහ  අඳ දන්නහ සිඹලු අණඳනේ ශේන්ශන් ඒකට 

ඵ.    

මුදල් දීරහ, ය දහන දීරහ, කළු ෂයිල් උසරහ, ෂයිල් වදරහ වදහ 

තේත ඳහර්ලිශේන්තුශේ -යසථහදහඹකශ - තුශනන් ශදකක 

ඵරඹ, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් වදහ 

තේත විධහඹකශ  ඵරතර අද ඳහවිච්චි කයන්ශන් ශභොකටද? 

අධිකයණඹ තභන්ට .නෆ විධිඹට නේභහ තන්න පුළුන් විධිශ  

ක්රිඹහ භහර්ත ශඳශක් තේතහ. යසථහදහඹකඹ, විධහඹකඹ ව 

අධිකයණඹ ිරඹන තුනභ තභන්ශේ අතට අයශතන, ශේ ය ශට් 

ජනතහ ඉල්රන ිරසික් ශදන්න ඵළිව ඳහරනඹ, තිබුණු ශද්ලුේ 

උදුයහ තන්න ඳහරනඹ දළන් රෆසති ශනහ, ජනතහ භර්දනඹ 

කයන්න. ඒ නළඟිටින ජනතහ එන ශකොට, ශවට ජර ඳනත ශේන 

ශකොට, විලසවිදයහර ශඳෞද්තලීකයණඹ කයන ශකොට, ශේ යශට් 

කේකරුන් තභන්ශේ ළටුප් ඉල්රරහ අයතශ කයන ශකොට, ශේ 

යශට් භහන හිමිකේ පියඵ කථහ කයන ශකොට, උතුශර්ේ, 

නළ ශඟනහියේ, දකුශණ්ේ පීඩිත ජනතහ ශනුශන් කථහ කයන 

ශකොට, ඒ .නෆ ශකශනකුට, "උමරහ ත්රසතහදීන්" ිරඹරහ ශල්ඵල් 

තවන්න පුළුන් විධිඹට තභයි ශේ ඳනේ ංශලෝධනඹ ශතනළේ 

තිශඵන්ශන්.  

 
නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
තරු භන්ත්රීතුභනි, කථහ අන් කයන්න. ඔඵතුභහට ශන් 

කය තිශඵන කහර අහනයි. 

 
ගරු අජිත් කුභහය භවතහ 
(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர) 

(The Hon. Ajith Kumara) 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශකශේ ශවෝ අද 

උඳශද්ලක කහයක බහශේ ශේ ංහදඹ ඇවිල්රහ, 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ංහදඹ ඇවිල්රහ ශවට නළත උඳශද්ලක 

කහයක බහක් කළන්න  මයණඹ ිරීමභ -ඒ තළනට ශේන්න 

පුළුන් වීභ- තළන අඳ තුටු ශනහ.  ඒ අනු ශභභ ඳනේ 

ශකටුේඳත අද ේභත ශනොකයන්න  මයණඹ කය තේත එක තළන 

අඳ න්ශතෝ ශනහ.  ජනතහ ත්රසතහදීන් කයන්න ශේන ශේ 

ඳනේ ශකටුේඳත ඳයහජඹ කයන්න එකතු ශන්න ිරඹරහ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තු ඇතුශශේේ, එයශ ේ ඉන්න සිඹලු ශදනහශතන් අඳ 

ඉල්රහ සිටිනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි.  

[தற.த. 5.17] 

 
ගරු එම්.එ් .ඒ.එම්. හිසබු් රහ භවතහ සගර්ථික ශර්ධන 

නිපඹ ජය අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ -  வதரதபரர 

அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ) 

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah - Deputy Minister of 

Economic Development)  
தறவறவனரயறவ  வரணறவ  யலவ. 

 
வகப குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப, 

தவேகரற றறபறவௐஷத எடுவெகுவ லரண சரவ 

(றதவ்வ) சவோடதோனவ வரடவதரண இவ றரவ்றஶன 

கனவதுவகரவஷறவோடு ரவ றகவுவ கறவௗவைசறஷட 

கறவஶநவ. தவேகரவை வசவதரடுகளுவெகு றரண சவ 

ஶச சரசணவ்றஶன இனவேஷகத்வ ஷகவைசரவ்றவோடிதவெகறநது. 

அதெடரக சவஶச ரலறறஶன தவேகரவ்றவகு றரக 

து ரடுவ வசவதவோடு தகறவநது. அஷறவோடு வகப 

வபறரவோடதவகவ அஷவைசவ அவகளுவெகுவ தறற 

அஷவைசவ அவகளுவெகுவ அஷவைசறவ உவ்றஶரகவ்வ 

களுவெகுவ வேகளுஷட வநறஷவ் வரறறவ்துவெ 

வகரவகறவஶநரவ.  

து ரடு தவேகரவ்றவகுவ சறவெகறவ் றவ் எத ரடு! 

தவேகரவ கரரகவ் துவதவேகஷபத்வ துவேகஷபத்வ 

அததறவ் எத ரடு! தவேகரவ கரரக 

ஆறவெகவெகரண உறவகஷபத்வ ஶகரடிவெகவெகறவ வததற 

த்வப வசரவ்துவெகஷபத்வ இவ ரடு! இனவோசவெகவெகரண 

வெகவ ரவோஷடறவோடு வபறஶநஶவௌடி எத துவவௐதரவெகற 

றஷனவெகுவ் வபவௐதவோட ரடு! அறத்வ் ஜணரறதற யறவ 

ரஜதக்ஷ அவகளுஷட ஷனஷவ்துவ்றவகலவௗ - 

றகரவோடதவகலவௗ - தொவௐதஷடகபறவ உறத்டவ இவத து 

ரடு அவவௐ தவேகரவ்றததவது லவோகவௐதவோடிதவெகறநது. 

தவேகரவ வதவ அவ ஶரறததவது ரவ து 

ரவோஷடவெ கரவௐதரவநறறதவெகறஶநரவ. இவத து ரவோடிஶன 

அஷற றனவுகறவநது; சரரணவ றனவுகறவநது. வெகவ 

எவதஷஶரடு ரவௗகறவநரவகவ. கடவ தொவௐதது ஆவௌடு 

கபரக வஷநவவனரவ வெகவ இவறதவரவகஶபர, 

வஷநவவனரவ அவகபரவ வதந தொடிறவஷனஶர, 

அவஷநவவனரவ இவத அவகவ அததறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகறவநரவகவ. இவ ரவோடிஶன சகன இண வெகளுவ 

சரரணவெ கரவஷநவை சுரசறவ்துவெவகரவௌடிதவெகறவநரவகவ. 

குநறவௐதரக, டவெகறதவ கறவெகறதவ வஷனவௐதைநவேகபறவ 

ரவௗவ வெகவ இவத சரரணவ்றதெடரக அதறறதவ்றஷவௐ 

வதவதவெவகரவௌடிதவெகறவநரவகவ. தொடவேகறவௐஶதரறதவ து 

ரவோஷட ஆசறரறவ ஆவைசரறறவெக எத ரடரக ரவதவ 

கரண டடிவெஷககபறஶன இவத ரவ ஈடுதவோடுவெ 

வகரவௌடிதவெகறவஶநரவ. வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசவ 

ரவௌதைறகு வதவவ ரஜதக்ஷ அவகளுஷட அர 

தொவசறறணரவ து ரடு அதறறதவ்றஷ ஶரவெகறவை வசவத 

வகரவௌடிதவெகறவநது. து ரவோடிவ வதரதபர ரவ்ஷவெ 

கவோடிவளவௐதற தஷஷவௐ ஶதரவெகுவகரண வததவ 

தவ்றவ ரவ இவத தறவ்துவெ வகரவௌடிதவெகறவஶநரவ. 

ஆகஶ, அவரநரண எத ரவோடிஶன லவௌடுவ தவேகரவ 

ஷனதூவெகரவ, லவௌடுவ இணவேகளுவெ கறஷடறஶன 

ஶரவகவ வதடரவ, வேகளுவெ கறஷடறஶன 

தறவைசறஷணகவ வதடரவௌவ தரதுகரவெக ஶவௌடி 

வதரதவௐதைவ கடஷவௐதரடுவ வ வஶனரதவெகுவ இதவெகறவநது.  
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னரவதவௐ தைகவௗறவெக றதஶகரஷன கரறஶன ஶவத 

தொவறணவ இடவவதவந இவ ரவோடிவ 65து சுவற றண 

றகவௗறஶன அறத்வ் ஜணரறதற அவகவ ஶதசுகறவநஶதரது 

எத றடவ்ஷ றகவ் வபறரகவை வசரவணரவ. அரது "இவ 

ரவோடிவ சுவறவ்ஷவௐ தரதுகரவௐதது, தொவௐதது ஆவௌடு கபரகவௐ 

தேடிவ்றதவ தவேகரவ்றததவது லவோவடடுவ் இவ 

ரவோஷடவௐ தரதுகரவௐதது ஆளுவ கவோசற, றவவெகவோசறகவ ஆகற 

இவௌடு வௐதறணதுவ கடஷவௐதரடு" வத கூநறணரவ.  

இவவை சவவவௐதவ்றஶன ரவ அஷ லவௌடுவ றஷணவூவோட 

றதவதைகறவஶநவ. இவத றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறவ 

தரரளுவந உதவௐதறணவகவ இவவௐ தரரளுவநவ்துவெகுவை 

சுவறரக வது ஶதரகறவநரவகவ வநரவ, அது இவ 

ரவோடிததவ தவேகரவ ஶரவகடிவெகவௐதவோடணரவரவ. 

இவத அவகவ சுவறரக ரவௗவௐதரவ்துவெகுவை வசவத 

இவ அசரவேகவ்ஷ றவசறவெகறவநரவகவ வநரவ அதுவுவ 

இவவௐ தவேகரவ ஶரவகடிவெகவௐதவோடவ கர 

ரகவ்ரவ இடவவததகறவநது. ஆகஶ, லவௌடுவ இவ 

ரவோடிஶன இவரநரண தவேகர, லறரவை வசவ 

தரடுகவ வதடரவ டுவௐதறவ ரவ வஶனரதவ தவேகபறவெக 

ஶவௌடுவ.  

ஆணரவ, லவௌடுவ து ரவோடிஶன தவேகரவ்ஷ 

உவௌடுதவௌணுவகுவை சறன ணறவௐதவோட தவகவ தொவசறவெ 

கறவநரவகவ, சறன றதணவேகவ தொவசறவெகறவநண, சறன 

சவஶசவ் வரவௌடவ வரதணவேகவ தொவசறவெகறவநண. வ? 

சறன ரடுகவகூட தொவசறவெகறவநண. அரது இவ ரவோடிஶன 

லவௌடுவ எத தவேகரவ்ஷ, லவௌடுவ ஏவ இணவெ 

கனவ்ஷ, லவௌடுவ இணவேகளுவெகறஷடறஶன எத ஶரஷன 

வதடுவ்துவகுவை சறன ரடுகவ த உறகஷபத்வ 

வதரதபரர உறகஷபத்வ வசவதுதஷவெ கவௌடு 

ரவேகவ றகவுவ கஷனஷடகறவஶநரவ. ஆணரவ, ரவேகவ 

இவ ரவோஷட  எத சுவறரண ரடரக, இஷநஷத்வப எத  

ரடரக, இணவேகளுவெகறஷடறஶன தவத உநவுவப எத 

ரடரக ரவநறஷவெகஶ றதவதைகறவஶநரவ. இவ 

ரவோடிததவது வசவத வபறரடுகபறஶன ரவௗகறவந றவௗ 

diaspora கவ அவ ரடுகபறஶன இதவதுவகரவௌடு 

ஶகரடிவெகவெகரண தவ்ஷவெ வகரடுவ்து இவ ரவோடிஶன 

லவௌடுவ எத த்வ்வ்ஷ உவௌடுதவௌணுவகுவ லவௌடுவ 

அசுவெகு றரண எத ஶதரரவோடவ்ஷ உதரவெகுவகுவ 

தொவசறவெகறவநணவ. அவகளுவெகுவை சறன றவௗ அசறவ 

ஷனஷகவ ஆவு வேகுகறவநணவ. கடவ தொவௐதது 

ஆவௌடுகவ தவேகரவ்துவெகுவ சறவெகறறதவதுவ, த்வ்வ்றஶன 

ஆறவெகவெகரண றவௗ வெகவ, தொவதவ வெகவ, சறவேகப 

வெகவ வகரவத குறவெகவௐதவோடஶதரது அவவௐ தறவேகஷபத்வ 

அவகளுஷட துவத துவேகஷபத்வ வேகளுஷட 

கவௌகபரஶனஶ ஶடிரகவெ கவௌடுவகூட சறன றவௗ அசறவ 

ஷனஷகவ இவணதொவ இவ diaspora கபறவ வசவதரடு 

களுவெகுவ் தூதறவோடு டவெகு, கறவெகு ரகரவ்றஶன லவௌடுவ 

தவேகரவ ஷனதூவெகுவகுவ லவௌடுவ அசுவெகு றரண 

வசவதரடுகவ உதரவகுவ துஷஶதரஷவெ கவௌடு 

ரவேகவ றகவுவ கஷனஷடகறவஶநரவ. வுவசவது 

அசறதவெகு அவௐதரவ, உவேகளுஷட வசரவ னவகளுவெகு 

அவௐதரவ இவ ரவோஷடவௐ தவநறவை சறவறத்வேகவ! இவ ரவோடிஶன 

ரவௗகறவந வெகஷபவௐ தவநறவை சறவறத்வேகவ! வத 

அவகபறடவ ரவ ஶகவோடுவெவகரவப றதவதைகறவஶநவ. 

"ரவ வஶனரதவ எத ரவ வெகவ" வத து ரவோடிவ 

ஶகு ஜணரறதற அவகவ றகவ் வபறரகவை வசரவணரவ. 

ஆகஶ, அதஷட ஷனஷவ்துவ்றவகலவௗ, அவ ஆவோசற 

வசவத்வ அசறவகலவௗ இதவௐதஷறவோடு ரவேகவ றகவுவ 

வததஷவௐதடுகறவஶநரவ. அறத்வ் ஜணரறதற அவகவ, 

ஶவத தொவறணவ இடவவதவந அவவ் ஶசற சுவற றண 

றகவௗறஶன ஶதசுகறவநஶதரது இவவணரத றடவ்ஷத்வ றகவ் 

வபறரகவை வசரவணரவ. அரது, "வேகளுவெகறஷடறஶன 

குவௐதவ்ஷ உவௌடுதவௌ தொஷணதுவ அவனது 

இவதவரத வ்துவெஶகர இணவ்துவெஶகர றரக ல 

றறகவதோனவ தறவைசறஷணகஷப உதரவெகுதுவ 

தவேகரவ்துவெகுவ் துஷஶதரகுவ வசவரவ" வத 

வசரவணரவ. ஆகஶ, சுனரதவேகதற, வபறரடுகபறடறதவது 

கறஷடவெகறவந அவதவசரவத சதஷககஷபத்வ றறகஷபத்வ 

வதவதவெவகரவவகரக, எவதஷத்டவ ரவௗகறவந இவ 

ரவோடிதவப இணவேகளுவெகு வ்றறவ லவௌடுவ குவௐதவேகஷப 

உவௌடுதவௌற, ஶரவகஷப வதடுவ் தொஷணகறவந வவை 

சவெறரக இதவரதவ ரவேகவ அவஷந வஷரகவெ 

கவௌடிவெகறவஶநரவ. கடவ கரனவேகபறவ சவஶச ரலறறவ 

இதவ தன சவோடவேகஷப ஷடதொஷநவௐதடுவ் தொடிர 

றஷனறவ ரவ இதவஶரவ. ஆகஶ, கடவ கரனவேகபறவ து 

ரவோடிஶன ஷடதொஷநறவ இதவ தவேகரவ் ஷடவை 

சவோடவேகஷப எவததடுவ்ற, சவஶச ரலறரண சவோடவேகபறவ 

வதரடுகஷபத்வ அறவ இஷவ்துவெவகரவௌடு தவேகரற 

களுவெகு றறத்ற வேகுஷவ் டுவௐதவதோனவ 

தவேகரவ்ஷவ் ஶரவகடிவௐதவகுவை சவஶச ரலறறவ 

ரவேகவ எவத ஶச ஶவௌடுவ.  

இவத ரவேகவ தவேகரவ்றவ தறடிறததவ து 

ரவோஷட லவோவடடுவ்து அதறறதவ்றஷ ஶரவெகறவௐ தறவ்துவெ 

வகரவௌடிதவெகறவஶநரவ. து ரவோடிஶன எளவெகறளறவே 

கஷபவௐ ஶதறவௐதரதுகரவ்து எளவெகதொவப சதோகவ்ஷவெ 

கவோடிவளவௐதைவகரண தறகபறவ ஈடுதவோடிதவெகறவஶநரவ. 

இவைசவவவௐதவ்றவ து ரவோடிதவப சவோடவேகஷப ஶதவ 

தனவௐதடுவ் ஶவௌடித்வபது. குவநவைவசவகளுவெகரண 

வௌடஷணகஷப அறகரறவெக ஶவௌடி இதவெகறவநது. தரதவ 

துவதறஶரகவேகபறதவ வதவௌகளுவெகு றரக 

வதொஷநகபறதவ ஈடுதடுதவகளுவெகு றகவுவ கடுஷரண 

வௌடஷணகஷப அதொவதடுவ்துவ ஊடரக  இவ 

ரவோடிதவப வெகஷப  வன கனரசரதொவபவகபரக, வே 

களுவெகுவெ கவோடுவௐதவோடு அவஷந உரறதொஷநறவ 

தறவதவதகறவநவகபரக உதரவெகற, இவ ரவோஷடவெ 

கவோடிவளவௐத ஶவௌடி வதரதவௐதை வ வஶனரதவெகுவ 

இதவெகறவநது. இவத ரவேகவ ஆளுவேகவோசறறவ இதவெகனரவ; 

றவதவே கரனவேகபறவ இவஷந றவவெகவோசறறணரகற 

லவேகவ ஆளுவேகவோசறரகவுவ ரவேகவ றவவெகவோசறரகவுவ 

இதவெக ஶரறடனரவ. ஆகஶ, ரவ ஆவோசற வசவரதவ ரவ 

அஷணதவ எவத ஶசவவது தவேகர அவைசவந எத 

ரடரக இஷணவெ கவோடிவளவௐத இவத வேகளுவெகு 

வனவரத ரவவௐதைவெ கறஷடவ்றதவெகறவநது. ஆகஶ, 

ஆளுவேகவோசற, றவவெகவோசற வந ஶததரடிவநற ரவ 

அஷணதவ எவதஶசவவது இவ ரவோஷடவெ கவோடிவளவௐத 

ஶவௌடுவ. சவோடதொவ எளவேகுவ றஷனரவோடவௐதடுகறவந எத 

ரடரக, எளவெகதொவப சதோகவ்றணஷவெ வகரவௌடரக அது 

இதவெக ஶவௌடுவ; வேகளுவெகுவ சவோடவேகளுவெகுவ 

கவோடுவௐதவோடு டவெகறவந எளவெகதொவப சதோகவ்றணஷ 

உதரவெகுவகரக ரவ அஷணதவ தரடுதட ஶவௌடுவ 

ணவெ ஶகவோடு, றஷடவததகறவஶநவ.  வநற.  

 
නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is Hon. Sajith Premadasa.You have 

16 minutes. 
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ගරු ජිත් පප්රේභදහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ත්රසතහදඹ භළඩ 

ඳළළේවීභ පියඵ හකච්ඡහ න ශේ ශභොශවොශේ භශතේ අදවස 

කීඳඹක් එකතු කයන්නට අසථහ රළබීභ තළන භහ න්ශතෝ 

නහ.  

යටට ආදයඹ කයන අඳ සිඹලු ශදනහශේභ ඵරහශඳොශයොේතු 

ත්රසතහදශඹන් තුයන් වුණු යටක්; ත්රසතහදඹක් ශනොභළති             

ශ්රී රංකහක්. ඒ නිහ භහ හිතන්ශන් විශලේශඹන්භ ත්රසතහදඹ 

ඳයහජඹ ිරීමශේ ක්රිඹහලිඹ තළන  කහටේ හදඹක්, ශේදඹක් නළවළ 

ිරඹරහයි. යට තළන කළක්කුභක්, වළඟීභක් තිශඵන අඳ සිඹලු 

ශදනහභ තුටු නහ 2009 භළයි 18ළනිදහ ප්රබහකයන්ශේ 

භයණඹේ භඟ අශප් යශටන් ත්රසතහදඹ තුයන් ිරීමශේ තභන 

ජඹරවණඹ ිරීමභ පියඵ. ඒ පියඵ තුට, වශඹෝතඹ, 

ප්රණහභඹ, ඒ බක්තිඹ රංකහහසී අඳ සිඹලු ශදනහ තුශභ තිශඵනහ. 

ත්රසතහදඹ තුයන් කයන්නට වීශයෝදහය කර්තයඹක් ඉසට කයපු 

වීශයෝදහය යණ විරුන්ට අශප් ප්රණහභඹ ව ශතෞයඹ පුන පුනහභ 

නළත යක් පුද කයන අතය, ශේ ශභොශවොශේ කනතහටුශන් 

වුේ වන් කයන්නට .නෆ, භහයිේ තේභහන ආයක්හ කයපු 

සිවිල් ආයක්ක ක්ශේත්රශ  41,000ක් ව  ආදයණීඹ නිරධහිවන්ට 

කයපු ඒ විහිළුකහය යංතනඹ තළන. 

 ඳසු ගිඹ ඳශහේ බහ භළතියණරදී අරුභ පුදුභ ආකහයඹට 

SMS ඳණිවුඩ වයවහ ඒ අඹශේ ශේඹ සථිය කයපු ඒ විහිළුකහය 

යංතනඹ තුශ ශඳොලිස ආයක්ක වඹකයින්ශේ ශේඹ අද 

දශේේ අසථිය තේේඹක තිශඵනහ. ඒ කනතහටුදහඹක 

තේේඹ තුශ භහ ඉල්ලීභක් කයනහ ර්තභහන ආණ්ඩුශන් ත 

තේ, තදුයටේ ශේ යශට් වීශයෝදහය යණ විරුන් මුශහ 

කයන්ශන් නළතු, 41,000ක් ව සිවිල් ආයක්ක ක්ශේත්රශ  

නිරධහිවන්ශේ ශේඹ සථිය කයනහඹ ිරඹහ ඡන්දඹ කහරශ  SMS 

ඹහ ඒ දුන්නු ප්රතිඥහ අද දශේේ ක්රිඹහේභක කයන්න ිරඹරහ. 

භහ ශේ අසථහශේදී ඒ ඉල්ලීභ කයනහ.  

ළඵෆ ශද්ලහභිභහනඹිරන්, ළඵෆ ශද්ල ආරඹිරන්, ළඵෆ ශද්ල 

හිඩතෂීේඹිරනුයි භහ ශේ විහදඹට වබහගි ශන්ශන්. චන 

භහරහරට, පුහු දන්රට, ප්රකහලනරට වහ භහධය 

ංදර්ලනරට සීභහ වුණු ජහතයහරඹිරන් ශනො, ළඵළවින්භ යට 

තළන ආදයඹක්, කළක්කුභක් ඇතියි අද භහ ශේ නිර්යහජ අදවස 

උදවස ඳයභ, ඳවිත්ර ව ශච්තනහිරන් ශේ උේතීමතය බහ තර්බඹ 

තුශදී ඉදිිවඳේ කයන්ශන්.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, යට තළන අඳ සිඹලු 

ශදනහටභ වළඟීභක් තිශඵනහ නේ ත්රසතහදඹ මුලිනුපුටහ දළේභහ 

හශේභ, ඉදිිව කහරශ දී නළතේ යක් අශප් යශට් ිරසිභ දක 

ත්රසතහදඹක් බිහි ශනොන ආකහයඹට ළඩ කටයුතු කයන්නට අඳ 

ත ඵරහ තන්නට .නෆ. ශේ කටයුේත අඳ කයන්නට .නෆ 

භනුයේශ  නහභශඹන්; හධහයණේශ  නහභශඹන්. 

විශලේශඹන්භ යශට් ජීේ න සිඹලුභ ජන ශකොට්ඨහර 

අයිතිහසිකේ ව යප්රහද සුයක්හ ිරීමශේ කර්තයඹ අඳ 

ක්රිඹහේභක කයන්නට .නෆ. ඒක යට ශනුශන් අඳ ඉසට සිද්ධ 

කශ යුතු යුතුකභක්. නළතේ යක් ත්රසතහදඹක් බිහි ශනොන්නට 

අශප් ක්රිඹහදහභඹන් අඳ ක්රිඹහේභක කයන්නට .නෆ. එශේ 

ක්රිඹහේභක කයන්නට නේ ශේ යශට් බිහි වුණු ශකොටි ත්රසතහදඹට 

ශවේතු වුණු, ඳහදක වුණු ඒ කරුණු කහයණහ පියඵ අඳ තළඹුිවන් 

හිතහ ඵරන්නට .නෆ; තළඹුරු විලසශල්ණඹක නිඹළශරන්නට .නෆ. 

අපි කවුරු ශකොශවොභ ිරවුේ ශේ යශට් ්රවිඩ ජනතහ තුශ 

භතඹක් තිශඵනහ, ඒ අඹට රළශඵන්ශන් තුන්ළනි ඳන්තිශ  අඩු 

ළරිරල්රක්ඹ ිරඹන එක; තුන්ළනි ඳන්තිශ  පුයළසිඹන් 

වළටිඹට ඒ අඹට රකනහඹ ිරඹන එක.  

ඒ අඹශේ අයිතිහසිකේ ඳළවළය තළනීභ, අයි මන් උල්රංඝනඹ 

වීභ සිදු ශනහඹ ිරඹන එකයි ඔවුන්ශේ අදව. ඉඩේ අයිතිඹ 

ශවෝ ශේහ, භහන අයි මන් ශවෝ ශේහ, රැිරඹහක් රඵහ තළනීශේ 

අයි මන් ශවෝ ශේහ ඒ වළභ භට්ටභිරන්භ ්රවිඩ ජනතහ 

ශනසකේරට, ශකොන් ිරීමේරට, ඒ අඹශේ අයිතිහසිකේ 

ඳලුදු ිරීමේරට රක් ශරහ තිශඵනහඹ ිරඹන එක ඵහුතය ්රවිඩ 

ජනතහශේ අදවයි.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ත්රසතහදඹ තුයන් 

කයන්නට කටයුතු කශහ හශේභ, නළත යක් ශේ යශට් අශප් 

භහතෘ භූමිශ  ත්රසතහදඹක් බිහි ශනොන ආකහයඹට ශේ යශට් 

්රවිඩ ජනතහශේ ඒ අයි මන් ආයක්හ කයන්නට ර්තභහන 

ආණ්ඩු  ප්රමුඛ් ශද්ලඳහරන තරශ  සිටින සිඹලුභ ශදනහ ඇඳ කළඳ 

වී ළඩ කටයුතු කයන්නට .නෆ. ශේ ප්රලසනඹට විඳුේ අලයයි. 

කල් භය භය, කල් ඇය ඇය ශේ ප්රලසනඹ භඟ වළයපු කහරඹ නතය 

කයරහ, ිරසිභ ශදඹක් සිදු ශනොවුණු ආකහයඹට අවක ඵරහ ශතන 

ශේ යහජය ඳහරනඹ ඉදිිවඹට ශතන ඹනහ ශනුට ශේ යශට් 

අයි මන් විනහල වුණු ඒ සුළු ජන ශකොට්ඨහඹන්ශේ අයිතිහසිකේ 

ආයක්හ ිරීමභට ර්තභහන ආණ්ඩු ප්රමුඛ් යශට් සිඹලුභ ශදනහ 

ඳළවළදිලි ත කීභක් බහය අයශතන ඒ කර්තය ඉසට කයන්නට 

.නෆ. ශේ ප්රලසනඹට අපි ෘජු මුහුණ දිඹ යුතු කහරඹ එශිලරහයි 

තිශඵන්ශන්. ශකයන් කථහ කයන්නට .නෆ. ශකයන් හකච්ඡහ 

කයරහ ශේ ප්රලසනඹ විහ තන්නට .නෆ.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ශේ ප්රලසනඹ වින 

කර්තය ක්රිඹහේභක කයන්නට තිශඵන අලයතහ තළන කථහ 

කයන ශේ ශභොශවොශේ අදටේ පිට යටලින් අශප් යටට එල්ර න 

ඒ අභිශඹෝත පියඵ ශවො අශඵෝධඹක් රඵහ තන්නට යහජය 

ඳහර්ලසශ  ඒ ඳහරක ක්ශේත්රඹට -විශද්ල කටයුතු අභහතයහංලඹ 

ප්රමුඛ් ඒ ඳහරන තන්ත්රඹට- ඵළිව ශරහ තිශඵන එක තළන භභ 

කනතහටු ශනහ. වළභ විටභ ශේ උේතීමතය බහ තුශේ ඒ අඹ 

ප්රකහල කයන්ශන් ්රවිඩ ඩඹස ශඳෝයහශන් අශප් යටට ඹේ ඹේ 

ඵරඳෆේ, ඹේ ඹේ අහිතකය ක්රිඹහදහභඹන් සිදු න ඵයි. විශද්ල 

කටයුතු අභහතයහංලඹ ප්රමුඛ් යහජය ඳහර්ලසඹ නිශඹෝජනඹ කයන 

සිඹලු ශදනහශතන්භ භභ කහරුණික ඉල්ලීභක් කයනහ, ශේ 

ප්රලසනඹට තියහය විඳුභක් රඵහ ශදන්නට නේ කරුණහකය ්රවිඩ 

ඩඹස ශඳෝයහයි, එල්ටීටීඊහදී ශකොටි ඩඹසශඳෝයහයි අතය 

තිශඵන ශන වඳුනහ ශතන ඒ අනු කටයුතු කයන්න ිරඹරහ. 

ශේ සුළු ශදඹ අශඵෝධ කය තන්නට ඵළිව ර්තභහන ආණ්ඩු ශේ 

යශට් ්රවිඩ ජනතහ ප්රමුඛ් සුළු ජහ මන්ශේ ඒ ප්රලසනරට විඳුේ 

ඳඹන්ශන් ශකොශවොභද ිරඹන එක අද ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්.  

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, අද අපි කථහ කයනහ, 

විශද්ල අත ශඳවීේ පියඵ; අශප් යශට් අබයන්තය කටයුතුරට 

ඇඟිලි තළසීේ පියඵ. ක් සුදක් ශේ ඳළවළදිලිභ එක කහයණඹක් 

ිරඹන්නට .නෆ. විශද්ශීලඹ අත ශඳවීේරට, ඇඟිලි තළසීේරට, 

ඵරඳෆේරට ඳක්ඹක් වළටිඹට අපි තයශ  විරුද්ධයි. අශප් යශට් 

සඩීමබහඹ, ශද්ලඳහරන නිදව, ශබෞමික අඛ්ණ්ඩතහ දිවි 

හිමිශඹන් සුයිරන්නට අඳේ, අශප් ඳක්ඹේ ළදී ඳළවළදී සිටිනහ. 

නමුේ ඳළවළදිලිභ ර්තභහන යජඹ අශප් යශට් යසථහශේ 

තිශඵන ඒ අයිතිහසිකේ, ඒ තන්ති, ජනතහ ආයක්හ ිරීමභ 

ශනුශන් තිශඵන ඒ තකීභ හිතහභතහභ ඳළවළය විවන ශකොට 

ශභොකක්ද සිද්ධ ශන්ශන්?  

101 102 



ඳහර්ලිශේන්තු 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, තභන්ශේ අභිභතඹ ඳිවදි 

ආතභක් ඇදහීභ, ආතභක් ළශ තළනීභ, ධ හිංහරට ශවෝ 

කෲය, අභහනුෂික ශවෝ අභන් වතත ළරිරල්රට රක් ශනොවීභ, 

නීතිශ  ඳසිලීභ ව ක්රිඹහේභක ිරීමභ, නීතිශ  රැකයණඹ ර් 

හධහයණ වීභ, යදකරු ඹළයි ඔප්පු කයන ශතක් ෆභ 

තළනළේශතකුභ නිර්ශදෝෂී ඹළයි ළරකීභ, බහණශ  නිදව, 

ප්රකහලනශ  නිදව, හභකහමී රැසවීශේ නිදව ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශේ මලික අයිතිහසිකේ විධිඹට වන් ශරහ 

තිශඵනහ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහ තුයන් රඵහ දී තිශඵන යශට් 

ජනතහ තු අයිතිහසිකේ ආයක්හ ිරීමශේ තකීභ තිශඵන්ශන් 

ර්තභහන යජඹටයි; ශේ ආණ්ඩුටයි. 

ආණ්ඩුක් හිතහභතහභ යශට් ජනතහශේ අයිතිහසිකේ 

උල්රංඝනඹ කයනහ නේ, යශට් ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 

තන් මන් අමු අමුශේ ඉයහ දභනහ නේ, අමු අමුශේ ඳළවළය විවනහ 

නේ, අමු අමුශේ උල්රංඝනඹට රක් කයනහ නේ අපි ශභොකක්ද 

කයන්ශන්? අපි කයන්ශන් විශද්ශීලඹ යටරට අශප් යශට් අබයන්තය 

කටයුතුරට ඇඟිලි තන්නට ශඳරළමවීභක් ශනොශයිද, විශද්ශීලඹ 

ඵරඳෆේරට, ඳයශද්ලක්කහය ඵරශේතරට, අධියහජයහදී 

ඵරශේතරට අශප් යශට් ශදොයටු විය ිරීමභක් ශනොශේද ිරඹන 

එක භභ අවන්න කළභළතියි. 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, දළන් ඵරන්න, ය 

ිරහිඳඹකට ශඳය ංහිඳිඹහශේ නහභශඹන්, ශවෝදයේශ  

නහභශඹන්, සුවදකයණශ  නහභශඹන් LLRC හර්තහක් බිහි 

කශහ. LLRC හර්තහ ිරඹන්ශන් කහශේ දරුශක්ද? ර්තභහන 

ආණ්ඩුශේ දරුශක්. මුළු ශරෝකඹටභ අඬශඵය තවරහ 

ශවෝදයේශ , ංහිඳිඹහශේ, හධහයණේශ  නහභශඹන් LLRC 

හර්තහ නිර්භහණඹ කයරහ, අද ශරෝකඹට ගිහින් ිරඹනහ එඹ 

ක්රිඹහේභක කයනහයි ිරඹරහ. යට ඇතුශට ආහභ එඹ ක්රිඹහේභක 

ශනොන තේේඹක් තිශඵන්ශන්. ශේ ද්විේ යංතනඹ ඉදිිවඳේ 

කයන ශකොට අශප් යටට විශද්ශීලඹ ඵරඳෆේ එල්ර නහයි ිරඹන 

එක පුදුභඹක් ශනොශයි.  

ඳසු ගිඹ කහර කහනු තුශදී අපි දළක්කහ, ජනහධිඳතිතුභහේ 

විශද්ල කටයුතු ඇභතිතුභහේ යට යටල් තණශන් ගිහින් ශභොනහද 

ිරේශේ ිරඹරහ. Thirteen Plus රඵහ ශදනහයි ිරේහ; දවතුන්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඔේඵට අයිතිහසිකේ රඵහ 

ශදනහයි ිරඹරහ ශභතුභන්රහ ප්රකහල කශහ. ශරෝකඹ ශට් ගිහින් 

ශේහ ප්රකහල කයන ශකොට යජශ භ ශකොට්ඨහඹක් යට ඇතුශශේ 

ිරඹනහ, "නළවළ, නළවළ, අපි ශදන්ශන් “Thirteen Minus”  ිරඹරහ. 

තේ ශකොටක් ිරඹනහ, "දවතුන ඉයහ දභනහ" යි ිරඹරහ. තේ 

ශකොටක් ිරඹනහ, "දවතුන පුළුසහ දභනහ" යි ිරඹරහ. ශේ ඵහු 

ඳහර්ලසවීඹ යංතනඹ නිහ කහටද වහනිඹ සිද්ධ න්ශන්; කවුද විඳතට 

ඳේ න්ශන්? අශප් යටයි; අශප් භහතෘ භූමිඹයි. අන්න ඒ නිහ 

කුවකකභිරන්, ඊර්යහිරන්, ඩයඹිරන්, ශක්රෝධඹිරන් ශතොය 

භභ ඉදිිවඳේ කයන තර්කඹ ශභඹයි.  ත්රසතහදඹ නිහ රක් 

තණනක් මිනිස ජීවිත අහිමි වුණහ; යට වමුලින්භ විනහල මුඛ්ඹ 

කයහ ගිඹහ. දළන් අශප් යටට අනගිබනීඹ දුර්රබ අසථහක් 

ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ඒකීඹ ශ්රී රංකහක් තුශ, ශනොශඵදුණු ශ්රී 

රංකහක් තුශ ආර්ථික, ශද්ලඳහරන, භහජයීඹ අංල විඵර 

තළන්වීභ භඟින් ශේ ය ශට් අබයන්තය තිශඵන ප්රලසනරට 

විඳුභක් රඵහ දීභ අද යුතශ  අලයතහ ඵට ඳේ ශරහ 

තිශඵනහයි ිරඹන එක ශේ අසථහශේ භභ ප්රකහල කයනහ. 

අන්තහදී ක්රිඹහදහභඹන් තුයන් යටක් ආයක්හ න්ශන් නළවළ. 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, ඇේත ලශඹන්භ අද 

උදහ ශරහ තිශඵන්ශන් ඉතහභේභ අබහතය ේඳන්න තේේඹක්. 

ඳන්ල් කළඩුහයි ිරඹරහ, ඳල්ලි කළඩුහයි ිරඹරහ, ශකෝවිල් 

කළඩුහයි ිරඹරහ, ශද්සථහන කළඩුහයි ිරඹරහ ිරසි දක අශප් 

යට ආයක්හ න්ශන් නළවළ. එඹ යට අනතුය කයහ ශතන ඹෆභක්. 

අන්න ඒ නිහ යට තුශ ර්ත ශේදඹ, ජහති ශේදඹ, ආතේ ශේදඹ 

ඉසභතු න්නට ඉඩ තඵන්ශන් නළතු ශවෝදයේශඹන්, 

වජීනශඹන් ඒකීඹ ශ්රී රංකහක් තුශ ශේ යශට් සිඹලුභ ජන 

ශකොට්ඨහ එකතු කය තන්නහ ව තේේඹකට අපි ප්රශේල න්නට 

.නෆ. ර්තභහන ආණ්ඩුශන් භභ ඉල්ලීභක් කයනහ කරුණහකය 

සිඹලු ශදනහශේ හිත සු පිණි  කටයුතු කයන්න ිරඹරහ.  

ශේ අසථහශේදී භභ කළභළතියි, ශරොේතුයහ බුදු යජහණන් 

වන්ශේ ශද්ලනහ කශ ඒ උතුේ ධර්භශඹන් ශකොටක් ප්රකහල 

කයන්න. "චයථ භික්ඛ්ශේ චහිවකං ඵහුජන හිතහඹ, ඵහුජන සුඛ්හඹ, 

ශරෝකහනුකේඳහඹ, අේථහඹ හිතහඹ සුඛ්හඹ ශද්භනුසහනං..." උන් 

වන්ශේ ශද්ලනහ කශහ, "භවශණනි, ශඵොශවෝ ශදනහශේ හිත සු 

පිණි චහිවකහශේ වළසිශයන්න, ශදවි මිනිසුන්ශේ දියුණු, ඹවඳත, 

ළඳත වහ කටයුතු කයන්න" ිරඹරහ. 

එශවභ නේ යට තළන හිතරහ, යශට් අතිභවේ ඵහුතයඹ තළන 

හිතරහ, ශේ යශට් සුළු ජහ මන් වළටිඹට ජීේ න ඒ ්රවිඩ ප්රජහ 

ශක්න්්ර කය තේ ඒ සුළු ජන ශකොට්ඨහර අයි මන් ආයක්හ 

කයරහ, ඒ අඹශේ විවිධ ප්රලසන, විවිධ තළටලු පියඵ මුහුණට 

මුහුණ හකච්ඡහ කයරහ ඒ ප්රලසන විරහ, විශලේශඹන්භ අලුේ 

ත්රසතහදඹක් බිහි න්නට තිශඵන ඉඩ ප්රසථහ නළති කයන්නට 

කටයුතු කයන්න ිරඹරහ ශේ ර්තභහන ආණ්ඩුශන් ඉල්ලීභක් 

කයමින් භශේ චන ිරහිඳඹ භභ අන් කයනහ.  

 
නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ 
(குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ) 

(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
The next speaker is the Hon. Sarana Gunawardena. 

Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon. 

(Mrs.) Sriyani Wijewickrama to take the Chair?  

 
ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ සග්රහමීය ඹ ක යුතු 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு  அரவு வசவணறவ்ண - கறரற அதவகவ 

அஷவைசவ ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

තරු නිශඹෝජය කහයක බහඳතිතුභනි, "තරු  ශ්රිඹහනි විශේවික්රභ 

භවේමිඹ දළන් මරහනඹ තත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 

අනතුරු නිපඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ ූලරහනපඹන් ඉත් 
වූපඹන්, ගරු ශ්රිඹහනි විපේවික්රභ භවත්ිකඹ ූලරහනහරඪ විඹ. 

 அவ தறநகு, குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ 

அவெகறரசணவ்றணறவத அகனஶ, ரவௌதைறகு (றதற) வரற 

றஶஜறவெகற அவகவ  ஷனஷ கறவ்ரவகவ. 

 Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left 
the Chair, and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took 

the Chair. 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, කථහ ආයේබ කයන්න. 
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ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ සඛ්නිජ පත්  කර්භහන්ත 

නිපඹ ජය අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு ச குவண - வதவஶநரதவெ 

ஷகவ்வரறவகவ தறற அஷவைசவ) 

(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 

Petroleum Industries)  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ 

භළඩඳළළේවීශේ ේමුති (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුේඳත ඹටශේ 

ත්රසතහදීන්ට ශවෝ ත්රසතහදී ංවිධහනඹකට ආධහය ිරීමභ, 

උඳකහය ිරීමභ ඒ හශේභ උඳකයණ, ්රය ළඳයීශේ යද 

ේඵන්ධ හකච්ඡහ ශන ශභොශවොශේ අදවස ිරහිඳඹක් ප්රකහල 

කයන්න අසථහ රළබීභ තළන භහ විශලේශඹන් තුටු ශනහ.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ශේ ප්රලසනඹ යටක් වළටිඹට, 

ජහතිඹක් වළටිඹට අඳට විලහර ලශඹන් ඵරඳහනහ. ශේ ප්රලසනඹ 

සිංවර, මුසලිේ, ්රවිඩ, ඵර්තර් ආදී ජහ මන් විධිඹට විතයක් 

ශනොශයි,  භසත ජනතහටභ ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. ත්රසතහදී 

ක්රිඹහකරහඳඹ නිහ ය 30කට ඩහ කහරඹක් අශප් යට පීඩහට 

ඳේ වුණහ. 1975 දී ඹහඳනශ  නතයහධිඳති සිටි දුශයඹප්ඳහ 

භවතහශේ ඝහතනඹේ භඟ ආයේබ වුණු ත්රසතහදඹ අශප් මුළු යට 

තුශ ශභන්භ ජහතයන්තයේ පියකහක් වළටිඹට ඳළතිය ගිඹහ. ඒ 

නිහ ත්රසතහදීන්ට අනුඵර දීභ, උඳකහය ිරීමභ ිරඹන ප්රලසනඹ අපි 

විශලේශඹන්භ අධහනඹ ශඹොමු කයන්න .නෆ කරුණක්. ඒ නිහ 

යජඹක් වළටිඹට ශේ ංශලෝධන ඳනේ ශකටුේඳත මීට කලින් 

ඉදිිවඳේ කශහ නේ ඩහේ කහශරෝචිතයි ිරඹරහයි අඳ විලසහ 

කයන්ශන්.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඳසු ගිඹ කහරශ  ත්රසතහදී 

ක්රිඹහකරහඳඹ තුශ අයන්තරහශේදී භික්ෂූන් වන්ශේරහ 

තිසවතයනභක් අමු අමුශේ ඝහතනඹ කශහ අඳට භතකයි. ඒ හශේභ 

කහේතන්කුඩි මුසලිේ ඳල්ලිඹට ඳළනරහ ඹහඥහ කයමින් සිටි මුසලිේ 

ඵළතිභතුන් සීභහක් නළති ඝහතනඹ කශහ. ඒ හශේභ ජඹශ්රී භවහ 

ශඵෝධීන් වන්ශේ අරට ගිහිල්රහ ශඩි පිට ශඩි රුහක් 

තිඹරහ ශඵෝධීන් වන්ශේටේ තුහර කයමින්, ශල් තංතහක් ඇති 

කයමින් මිනිස ඝහතන සිදු කශහ. ඒ හශේභ දශදහ භහයතහ, මුසලිේ 

ශද්සථහන, කශතෝලික පජනීඹ සථහන, ්රවිඩ ශකෝවිල්රට වහනි 

කශහ. ශේ ආකහයශඹන් යශට් ආර්ථිකඹ නංන සථහන,  හභඹ 

වහ කථහ කයන, ංර්ධනඹ වහ කථහ කයන සිඹලුභ තළන් 

විනහල ිරීමභට මුල් වුණු අංලඹක් තභයි ශේ ත්රසතහදඹ ිරඹන්ශන්.  

ඒ ත්රසතහදී ක්රිඹහලිඹ නිහ භසත ය ට තුශභ ඉතහභ බඹහනක 

තේේඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, එඳභණක් ශනොශයි. අද  

ත්රසතහදඹට ආධහය කයන්ශන් ශද්ශීලඹ ලශඹන් ඳභණක් 

ශනොශයි, විශද්ශීලඹ ලශඹනුේ ආධහය කයනහ. ඇතළේ විශද්ශීලඹ -

ඵටහිය- යටල්  ත්රසතහදඹට විරුද්ධ ඵ, ශභඹ තුයන් කයන්න 

.නෆ ඵ ශරෝකශ   ජනතහට ශඳන්හ  ත්රසතහදී කණ්ඩහඹභක් 

යට තුශ ජීේ ශනහ නේ ඔවුන් ශඳෝණඹ ිරීමභ වහ 

ශදන්න පුළුන් සිඹලුභ ආධහය, උඳකහය ෘජු ශනොදුන්නේ ඹේ 

ිරසි ආකහයඹිරන් ඒ ළඩ පියශශ ක්රිඹහේභක කයනහ. 

ත්රසතහදිඹකු යටක් තුශ ඉන්නහ ිරඹන්ශන්, එක් තභක ඉන්නහ 

ිරඹන්ශන් භසත ජන ජීවිතඹභ අඳුශර් තිඹනහ හශේ ළඩ 

පියශශක්.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි,  ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ කහර 

ඳිවච්ශේදඹ තුශ ත්රසතහදී ක්රිඹහකරහඳඹ තුශ භව ඵළංකු, ශතල් 

ංසථහ, ගුන් ශතොටුශඳොශ ළනි යහජය ශද්ශඳොශරට ශඵෝේඵ 

තවරහ විනහල කශහ. ළඩිපුය ඹභක් ිරඹන්න අලය නළවළ, ශේ.ආර්. 

ජඹර්ධන භළතිතුභහ ඉන්න කහරශ  ශේ ඳහර්ලිශේන්තුටේ 

ශඵෝේඵ තවරහ -සුනිල් වඳුන්ශනේති භන්ත්රීතුභහ නළඟිටරහ ඹනහ- 

වහනි කශහ. ඒ හශේභ ඵස යථ, දුේිවඹ ශේ සිඹලුභ ශද් ඉතහභේ 

ක්රභහනුකර විනහල කශහ. ඒ හශේභ ශකොශරොන්නහශේ ශතල් 

ංසථහට ඳළනරහ ශතල් තඵඩහ ංකීර්ණරට ශඩි තිඹන්න 

උේහව කයරහ, කුරුේඵළට්ටි හශේ ශවලිශකොප්ටර් ඹහනහලින් 

ඇවිල්රහ උඩින් ශඵෝේභ දභරහ විනහල කයන්න කටයුතු කශහ. ශේ 

යශට් ජනතහ එදිශනදහ ජීශනෝඳහඹ කය තේ ෆභ යහඳහයඹක්භ 

අඩඳණ කයන්න තයේ  ඒ ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක වුණහ. 

අඳ දන්නහ එදහ එක්ේ ජහතික ඳක් යජඹ කහරශ  ජනතහ 
විමුක්ති ශඳයමුශණ් භවය උදවිඹේ -භභ ිරඹන්ශන් නළවළ 
වළශභෝභ ිරඹරහ- ශේ ත්රසතහදී ඵරඹ ලක්තිභේ කයන්න ශදන්න 
පුළුන් උඳිවභ ආධහයඹ, උඳකහයඹ දුන් ඵ. යණසිංව ශප්රේභදහ 
ජනහධිඳතිතුභහට ශභොකක්ද සිද්ධ වුශණ්? අශප් ආතභ අනු නේ 
ශේකට දිට්ඨධේ භශේදනීඹ කර්භඹ ිරඹරහයි ිරඹන්ශන්. භභ හිතන 
වළටිඹට යණසිංව ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශට් යහජය 
නහඹකඹහ වළටිඹට කටයුතු කයන ශකොට ත්රසතහදඹ ශඳෝණඹ 
ිරීමභ වහ මුදල් දුන්නහ; අවි ආයුධ දුන්නහ; ඹහන හවන දුන්නහ. 
ඔවුන් ශකොශමට ශතන්රහ තරු ඳශවේ සුපිිව ශවෝටල්ර ඉන්න 
හිටින්න දුන්නහ; කන්න ශඵොන්න දුන්නහ. ශදන්න පුළුන් සිඹලුභ 
ඳවසුකේ දුන්නහ.  

 වළඵළයි ඒ ත්රසතහදිඹහ, යණසිංව ශප්රේභදහ භවේභඹහ 
සිංවරශඹක් ිරඹරහ ඵළලුශේ නළවළ; එතුභහ ශේ යශට් 
ජනහධිඳතියඹහ ිරඹරහ ඵළලුශේ නළවළ. ඔවුන්ට .නෆ ශද් 
අයශතන ඔහු ඝහතනඹ කයන්න ේපර්ණ ළඩ කටයුතු කශශේ 
ශේ ත්රසතහදී ංවිධහනයි. ඒ නිහ එක්ේ ජහතික ඳක්ශ  තරු 
භන්ත්රීතුභන්රහ ශවට ඳහර්ලිශේන්තු උඳශද්ලක කහයක බහට 
ඇවිල්රහ, හකච්ඡහ කයරහ ත්රසතහදීන්ට වශඹෝතඹ දීභ භළඩ 
ඳළළේවීභ පිණි න ශේ ඳනේ ශකටුේඳතට ඔවුන්ශේ අදවස වහ 
ශඹෝජනහ දීභ ඉතහභ ළදතේ කටයුේතක් වළටිඹට අඳ දිරනහ.   

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ත්රසතහදඹ නිහ ඳක් 
විඳක් ෆභ ශකශනක්භ ඝහතනඹට රක් වුණහ. අඳ දන්නහ 
එක්ේ ජහතික ඳක් යජඹ කහරශ  හිටපු රලිේ ඇතුරේ මුදලි 
ඇභතිතුභහ, තහමිණි දිහනහඹක ඇභතිතුභහ, එක්ේ ජහතික 
ඳක්ශ  හිටපු භව ශල්කේ යන්ජන් විශේයේන භවේභඹහ, හිටපු 
නහවික වමුදහඳති ක්රළන්සි ප්රනහන්දු භවේභඹහ ඇතුළු යණ 
විරුන්, යශට් ආයක්ක නිරධහිවන් ශේ දරුණු ත්රසතහදඹ විසින් 
බිලි තේ ඵ.  එක ජහතිඹක් වළටිඹට එකතු ශරහ ශේ ත්රසතහදඹ 
භළඩලීභට ශතන ගිඹ ටශන් මලිකඹහ වළටිඹට කටයුතු කයමින් 
අශප් ජනහධිඳතිතුභහ අඳට ලක්තිඹ දුන්නහ.  

යහජය ආයක්ක අභහතයහංලශ  ශල්කේ, ශතෝඨහබඹ යහජඳක් 
භවේතඹහශේ හවනඹට ත්රසතහදිඹකු ඳළනරහ ශල් තංතහක් ඇති 
කයරහ වමුදහ නිරධහිව ඇතුළු කණ්ඩහඹභක් විනහල කශහ. 
එඳභණක් ශනොශයි,  යටට ආදයඹ කයන, ඳක්ඹක් වළටිඹට 
සිඹලුභ ශදනහට ආදයඹ කයන ලක්තිභේ නහඹකශඹක් අශප් 
දිස්රික්කශ  හිටිඹහ. ඒ තභයි ශජඹයහේ ප්රනහන්දුපුල්ශල් 
ඇභතිතුභහ. එතුභහ එදහ උශද් ඳහන්දය  ඩුලිප් විශේශේකය 
භන්ත්රීතුභහ නිශඹෝජනඹ කයන බිඹතභ ආනශ  
විවහයසථහනඹකට ඇවිල්රහ  මුල් තල් තිඹන උේඹකට 
ේඵන්ධ  වුණහ.  එදහ එතුභහට භළයතන් තයතඹක් ආයේබ ිරීමභට 
තිබුණහ. ඇභතිතුභහ ඳහශර් එවහ ඳළේශේ හවනඹ නතහ භළයතන් 
තයතඹ  ආයේබ කයන තළනට ආහ. ඒ ශරහශේ නන්නහඳුනන 
ශඵෝේඵකරුශක් ඇවිල්රහ ඇභතිතුභහ ඇතුළු කණ්ඩහඹභක් 
විනහල ශකරුහ. ත්රසතහදශ  තිශඵන බඹහනකකභ එදහ භභ 
දළක්කහ. ශජඹයහේ ඇභතිතුභහ විනහල  කශහට ඳසශේ  ශයෝවශල්  

mortuaryඹ ඇතුශට ගිහිල්රහ භභ ඵළලුහ. එතුභහශේ උඩු කඹ 

විතයයි තිබුශණ්. ඵශඩන් ඳවශ භස ශතොඩක්  විතයයි තිබුශණ්.  ශේ 
විධිඹට තභයි ත්රසතහදීන් වළසිශයන්ශන්.  
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
තරු නිශඹෝජය ඇභතිතුභනි, ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තිශඵනහ. 

 
ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ  
(ரவௌதைறகு ச குவண) 

(The Hon. Sarana Gunawardena)  

එක්ේ ජහතික ඳක්ශ  භන්ත්රීරු කණ්ඩහඹභක් ඳන්රකට 

ගිහිල්රහ ජිේ ශප්රේභදහ භන්ත්රීතුභහට ශඵෝධි පජහක් තිඹන ශකොට 

ත්රසතහදීන් ශඵෝේඵඹක් දළේශභොේ යඑන්පී එශක් අඹද, ශ්රී රංකහ 

නිදවස ඳක්ශ  අඹද ිරඹරහ ඵරන්ශන් නළති සිඹලු ශදනහභ 

විනහල නහ. ඒ නිහ තභයි අපි ශේ තළන විශලේ අධහනඹ ශඹොමු 

කයන්ශන්. 

ඳසු ගිඹ දසර අත විනිසුරුතුමිඹ ත්රසතහ දී කහන්තහක් 

වළටිඹට වළඳින්වහ ිරඹරහ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් භන්ත්රීරු 

ිරේහ. මුදල් ආශඹෝජනඹ ිරීමභ, එක නභ  ශකොටස ශදක තුනකට 

කළඩීභ, අනලය විධිඹට මුදල් උඳඹහ තළනීභ, ඒ මුදල් අනලය 

විධිඹට ඳහවිච්චි ිරීමභ  හශේභ, තරු ශියහනි ඵණ්ඩහයනහඹක 

භළතිනිඹ ත්රසතහදි ක්රිඹහරට ශඹොදන්න මුදල් දුන්ශනොේ 

එතුමිඹේ ත්රසතහදිශඹක් නහ. ඒක නේන්න ඵළවළ. ඒ නිහ 

ශේ ඳහර්ලිශේන්තු තුශට ශභළනි ශඹෝජනහ ව අදවස ශතන 

ඒශේදී අපි ඔක්ශකොභ එකතු ශරහ යටක් වළටිඹට, ජහතිඹක් 

වළටිඹට ක්රිඹහේභක වීභ ඉතහ ළදතේ ිරඹරහ භභ හිතනහ.  

TNA එශක් නහඹකඹහ ඊශ -ශඳශර්දහ ශරෝකඹ ශට් ගිහිල්රහ 

ිරඹරහ තිබුණහ, භහන හිමිකේ ංවිධහනඹ වයවහ යජඹට  නීති 

ඳනනහ, ඵහධක ඳනනහ ිරඹරහ. ත්රසතහදශඹන් මුදල් 

අයශතන, ත්රසතහදශඹන් රැකයණඹ රඵහ ශතන, ත්රසතහදී 

ක්රිඹහලිශඹන් රංකහශේ මිනිස ඝහතන කයරහ මුදල් තේ අඹ ශේ 

හශේ ගිනි ශතඩි ශදන්න .නෆ ඵ අඳට ශඳශනනහ. ඒ ගිනි ශතඩි 

ශනොදුන්ශනොේ ඔවුන්ට ඳළළේභක් නළවළ. වළඵළයි ළඩි කල් ඹන්න 

ඉසශල්රහ ශේහ ශවය නහ. ජහතික ශකොඩිඹක්ේ දභන්න 

ඵළිව නතයඹක් තිබ ්රිකුණහභරඹ නතයශ , අතිතරු 

ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අශප් 65න නිදවස උේඹ ඳළළේවහ. 

අශප් යටට වහනි කයන ක්රිඹහරට උඩ ශතඩි දුන්ශනොේ 

තමුන්නහන්ශේරහශේ දරුන්ට ඳහ ශේහශ  පර විඳහක 

රළශඵනහඹ ිරඹන එක TNA එශක් සිඹලුභ භන්ත්රීරුන්ට භතක් 

කයමින් භශේ කථහ මින් අන් කයනහ. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
සතුතියි.  

 

මීශඟට තරු ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ. බහ. 5.52] 

 

ගරු එම්. පජ ලප් භිකක්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, 2005 දී ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශන් ේභත කයරහ, 2011 දී ංශලෝධනඹ කයරහ 

අද තේ ංශලෝධනඹක් කයන්න වදන ත්රසතහදීන්ට මුදල් 

ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ ේමුති (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුේඳත 

තළන එක යටක ජීේ න  මිනිසසු වළටිඹට අඳ කවුරුේ තුටු 

නහ. ත්රසතහදඹ ිරඹන්ශන් කුභක්ද ිරඹරහ විරව කයන්න 

ශරෝකශ  කවුරුේ භේ ශරහ නළවළ. ශභඹ ශකොශවොභ අර්ථ 

කථනඹ කයනහද ිරඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. අපි දිරන්ශන් 

ත්රසතහදඹ උඳදින්ශන් ශකොතළනින්ද ිරඹරහයි. දළවළමි භහජඹක, 

දළවළමි යහජය ඳහරනඹක ත්රසතහදඹ නිර්භහණඹ කයන්නටේ 

පුළුන්, ත්රසතහදඹ නළති කයන්නටේ පුළුන්.  භට රළබිරහ 

තිශඵන ශේ සුළු කහරශ දී ත්රසතහදඹ නිර්භහණඹ වුණු වළටිේ, 

එඹ නතය කයන්නට ශේ මුළු යටභ, මුළු බහභ එකමුතු වුණු 

ආකහයඹේ, නළත ත්රසතහදඹ සථහය න්නට කටයුතු කයපු 

ආකහයඹේ තළන චනඹක් ිරඹන්නට කළභළතියි.  

1977ට එවහ කහර ඳිවච්ශේදඹේ, එක්ේ ජහතික ඳක් 
ආණ්ඩුශේ ශේ.ආර්. ජඹර්ධන භළතිතුභහශේ කහර ඳිවච්ශේදඹේ, 

ඒ හශේභ සිිවභහශෝ ඵණ්ඩහයනහඹක භළතිනිඹශේ කහර 
ඳිවච්ශේදඹේ, චන්ද්රිකහ භළතිනිඹශේ කහර ඳිවච්ශේදඹේ තුශ ශේ 

යශට් ඇති වුණු ශඵොශවෝ සිද්ධීන් තළන ජනතහ ඒ තයේභ 

තුටිරන් හිටිශ  නළවළ. එශේ ශනොහිටිශ  ඇයි? ත්රසතහදඹ 
ිරඹන චනඹ නිර්චනඹ කයන්නට තිබුණු ඳවසුකේ අපි විවඹට 

ශේරුේ තේශේ නළති නිහයි. ශේ යශට් ශේ ආණ්ඩු ක්රභඹ තුශ 
අඳට ඒ තළන හිතහ තන්නට පුළුන් කරුණු ිරහිඳඹක් තිශඵනහ.  

එකක් තභයි  ශද්ලඳහරන ශේදඹක්, ආතේ ශේදඹක් නළති 
මුළු යශට්භ ජනතහශතන් ඉදිිවඳේ වුණු මලික අදවක්, 

සථහයඹක් න දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

ක්රිඹහට ඳිවර්තනඹ වීභ. එඹ ක්රිඹහට ඳිවර්තනඹ වුශණ් 
ත්රසතහදඹ උඳන් තළන නළති ිරීමශේ අදවසින්. එදහ ත්රසතහදශ  

ඵරඳෆභ තිබුශණ් අශප් යටට විතයක් ශනොශයි. ඒ ත්රසතහදශ  
ඵරඳෆභ අඳට ශවොට දළශනන්න තේශේ ඒ කහර ඳිවච්ශේදඹ 

තුශයි. ඒ කහර ඳිවච්ශේදඹ තුශ ශේ ඳහර්ලිශේන්තු ශේ සිඹලුභ 
ශදනහ එකට හිටශතන දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ ශේන ශකොට ිරේශේ, සහධීන ශඳොලිස ශකොමිභක් 

තළන; සහධීන අධිකයණ ශකොමිභක් තළන; සහධීන භළතියණ 
ශකොමිභක් තළන. ඒ තේේඹට එන තළනට ශේ යට ඳේ වුණහඹ 

ිරඹරහ භහ හිතනහ. එයින් අදවස කශශේ, විධහඹක ඵරඹ අඩු 
කයරහ ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරතර ළඩි ිරීමභයි. 

ඳහර්ලිශේන්තුට ත ිරඹන ඳහරනඹක්, විධහඹකඹක් ඇති ිරීමභයි. 
ඒ අනු එදහ දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධන 

ශතනහහ. ඒ නිහ ඇති වුණු ශඵොශවෝ ශවො කරුණු හශේභ 

භවය අඩු ඳහඩුකේ ද අපි දිරනහ. 

අද ත්රසතහදඹ ිරඹන එක ඳල්ශරවහ ඉරහ උඩට ඇවිල්රහ 

තිශඵනහ ද, උඩ ඉරහ ඳල්ශරවහට ගිහිල්රහ තිශඵනහ ද ිරඹරහ 
ඵරන ශකොට, ත්රසතහදීන් නිර්භහණඹ ශන්ශන් ශකොශවොභද 

ිරඹරහේ අඳට හිතන්නට පුළුන්. ශේ යශට් අඳයහධඹක් සිද්ධ 
ශන ශකොට ඒ අඳයහධඹ සිද්ධ වුණ තළන ශකොයි ඳක්ශ  ශවෝ 

ශද්ලඳහරනඥශඹක් ඉන්නහද ිරඹහ අපි ඵරනහ. මිනී භළරුභක් 
තුශ, ශවොයකභක් තුශ, සත්රී දණඹක් තුශ, භේ ඳළන් ශශශහභක් 

තුශ ශකොතළනක විව ශද්ලඳහරනඥශඹක් හිටි ඹහද ිරඹරහ ඵරනහ. 

භහ ිරඹන්ශන් නළවළ එක ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක ශකශනක් ිරඹරහ. 
ඒ වහ ශභොන ශද්ලඳහරන ඳක්ඹක විව ශකශනක්  ේඵන්ධ 

ශරහ තිශඵනහ. ශඵොශවෝ විට ඒ ශද්ලඳහරන ඳක්ඹ ආණ්ඩුට 
ේඵන්ධ නේ ඒ වළභ ශදනහටභ රැකයණඹක් රළබිරහ තිශඵනහ. 

ඒ රැකයණඹ රළබුශණ් නිකේ ශනොශයි, ශේ යශට් ශඳොලීසිඹ 
භහර්තශඹන්. ශද්ලඳහරන ඳක්ර අණකට ඹට වුණු නිහ 

ත්රසතහදී ළඩ කටයුතු නතය කයන්න ඵළිව වුණහ. 

 භහ ශේ ිරේශේ, "ත්රසතහදඹ" ිරඹන එක විරව කයන්ශන් 
එල්ටීටීඊ එක තළනේ, ජහතයන්තයඹ තළනේ හිතරහ ශනොශයි 

ිරඹන එකයි. අඳ අතය තිශඵන ත්රසතහදඹ නිර්භහණඹ කයරහ 
තිශඵන්ශන් අඳභයි. ඒ නිහ ශභළනි ංශලෝධනඹක් තළන කථහ 

කයන ශකොට අද අඳට තිශඵන ප්රලසනඹ ශභොකක්ද ිරඹරහ හිතන්න 
ශනහ.  
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ප්රධහන ලශඹන් ජහතයන්තයශඹන් අඳට එල්ර න ප්රලසනඹ 

තිශඵනහ. එශේ ජහතයන්තයශඹන් ප්රලසන එල්ර ශන්ශන් නිකේභ 

ශනොශයි. අපි වළභ ශදනහශේභ, විශලේශඹන්භ යජශ  

ේමුතිඹිරන් ඇති කය තේ ඹේ ිරසි ක්රිඹහ භහර්ත අපි 

ජහතයන්තයඹට ඉදිිවඳේ කයනහ. LLRC හර්තහ ිරඹන්ශන් අපි 

එකඟ ශච්ච එකක්; යජඹ නිර්භහණඹ කයපු එකක්. ඒක 

ක්රිඹහේභක කයනහ ිරඹරහ පිට යට ගිහිල්රහ ශඳොශයොන්දු දීරහ දළන් 

ඒක ක්රිඹහේභක කයන්ශන් නළේනේ, ඒ වයවහ උඳදින ත්රසතහදඹ 

අශප් යටට අහිතකයයි. අපි කථහ කයන්ශන් යටක් තළනයි, 

ආණ්ඩුක් තළන ශනොශයි. ඒ නිහ ත්රසතහදඹට වශඹෝතඹ ශදන 

මුදල් තනු-ශදනු නතය කයන්න ිරඹරහ අපි කථහ කයන ශකොට, ඒ 

මුදල් බහවිතඹ තළන කථහ කයන ශකොට  තේ ඳළති තළන අඳට 

ඳළවළදිලි ශනහ.  

ඒ එක ඳළේතක් තභයි දවවටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනශඹන් ඉසභතු වුශණ්. ඒ තභයි, නළත යක් 

ජනහධිඳතියඹහශේ ඵරතර ඒකහධිඳති සරූඳඹට වළඩ තළසීභ. 

විශලේශඹන්භ ශඳොලීසිශ , අධිකයණ ශ  ඒ ඵරතර 

ේපර්ණශඹන්භ විධහඹකඹ අතට ඹන ශකොට එයින් විඹ වළිර 

බඹහනක තේේඹ  අද ඉසභතු ශරහ ශඳශනනහ. 

අද අධිකයණඹ තළන කථහ කයන ශකොට විනිලසචඹකහයරුන් 

ඳේ ිරීමභ, ඉේ ිරීමභ තළන අපි ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ විහද කශහ. 

තභන්ට අලයයි ිරඹන නීතිඹක් විවයි ිරඹරහ ේභත කය 

තන්න ඵළිව න ශකොට .නෆභ ආණ්ඩුකට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශේ 

දළන් තිශඵන නීතිඹ ඳහවිච්චි කයරහ අධිකයණශ  

විනිලසචඹකහයරුන් භහරු කයන්න, අයින් කයන්න පුළුන් 

හතහයණඹකට අපි ඇවිල්රහ තිශඵනහ. අපි ඒ ක්රභඹ ශනස 

කශහ, දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශඹන්. අද 

ශඳොලීසිඹ දිවහ ඵළලුශොේ ශඳශනනහ, ඒ ශඳොලීසිශ  ප්රධහනීන් 

ඳේ කයන ශකොට ජහතික ශඳොලිස ශකොමිභ වයවහ තභයි ඒක 

ක්රිඹහේභක වුශණ් ිරඹන කහයණඹ.  ඒ ඵරඹ ේපර්ණශඹන්භ 

විධහඹකඹ අතට අයශතන තිශඵන ශකොට එයින් ඇති න විනහලඹ 

අද ශේ යටට විතයක් ශනොශයි, ශභයින් එයඹටේ ඹනහ.  

අද "දිනමිණ" ඳේතශයන් භට කථහ කයරහ භශතන් ඇහුහ, 

"යශට් ඇති න අඳයහධ පියඵ තමුන්නහන්ශේ ශභොකද 

ිරඹන්ශන්" ිරඹරහ. භභ ිරේහ, "හුඟක් කනතහටුයි" ිරඹරහ. "ඇයි 

ශේහ ඇති ශන්ශන්?" ිරඹරහ ඇහුහ. භභ කහයණහ ශදකක් තළන 

ිරේහ. එකක් තභයි අද අශප් අධයහඳනඹ ආතභ ඳළේශතන් අයින් 

ශරහ තිබීභ. අපිට තිබුණහ, ශවො ඳහල් ඳද්ධතිඹක්. එයින් බිහි 

වුණු සිඹලුභ ආතේර ශිසටහචහයඹ එක්ක තභයි කුඩහ දරුශකු 

ඳශමුළනි ශර් ඉරහ  විලසවිදයහරඹට ඹන තුරු ගිශ . අද ඒ 

ක්රභඹ ශනස ශරහ, ආතභ ධර්භඹක් විවඹට නළති දරුශකු බිහි 

කයන අධයහඳනඹක් තුශට අපි ඇවිල්රහ තිශඵනහ. ශභඹ 

නීතිලින් කයන්න පුළුන් ඒහ ශනොශයි. ත්රසතහදඹ නතය 

ිරීමභ ළනි, ඒ නීතිලින් කයන්න ඵළිව වුණු ශද්ල්රට 

ශරෝකශ  ශනොශඹක් යටර ශනසකේ කයරහ තිශඵන්ශන් 

ශනේ ක්රභලින්. ශේ ත්රසතහදඹ ිරඹන එක එල්ටීටීඊ එකට 

නළේනේ ශනේ ශකොට්ඨහඹකට සීභහ වුණු ශදඹක් ශනොශයි. 

ශේ ත්රසතහදඹ ිරඹන්ශන් ඊට එවහ ගිඹ, ශේ භහජශ  විප්රකහීම 

ළඩ පියශශක්. එඹ නතය කයන්න නේ අපි දළවළමි භහජඹක් 

ශතොඩ නඟන්නට ආතමික ඳිවයඹ ඇති ආතමික නහඹකයින්ට 

ආයහධනහ කයන්න .නෆ. යජඹේ එක්ක එක්කහු ශරහ ශේ 

අධයහඳනඹ ශනස කයන්න .නෆ. එතශකොට තභයි ශේ 

ත්රසතහදඹ ශභතළනින් නතය ශන්ශන්. කුඩුරට, ත්රසතහදී 

කටයුතුරට, අඳචහයරට ශේ යශට් දරුශෝ, සත්රීන් ශඹොමු න 

ක්රභඹ නළති කයන ආයේබඹ අඳට ඳටන් තන්න පුළුන් න්ශන් 

ශභතළනිනුයි. ශභඹ එක ළඩ පියශශක් ඳභණයි.  

අනික් කහයණඹ තභයි, දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ. අපි ශරෝකඹට ගිහිල්රහ ිරේශේ ඒකයි. ඒ හශේභ 

එල්එල්ආර්සී හර්තහශන් ිරේශේ ඒකයි. විධහඹකඹේ එක්ක 

එකට ළඩ කයන්නට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුට ලක්තිඹක් රළබුණු, 

ඵරඹක් රළබුණු, දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ, 

අද දවඅට න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ නිහ ඉේ 

ශරහ තිශඵනහ. ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹක් නළති, තනිකය 

විධහඹකඹට ගිහිල්රහ ඒ විධහඹකඹ තුයන් .නෆභ ශදඹක්  කයන්න 

පුළුන් ිරඹන භතඹ අපි නළති කයනහඹ ිරඹරහ ජහතයන්තයඹට 

දීපු අදව ඉසට කයන්න පුළුන් න්ශන්  දවවේන ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහ ංශලෝධනශඹන් ඳභණයි ිරඹරහ භහ ිරේහ. භහ 

හිතන්ශන් තමුන්නහන්ශේරහට ත දස කීඳඹිරන් ශේ කහයණහ 

ටික  "දිනමිණ" ඳේතශයන්  දිරන්න පුළුන්කභ රළශේවි. එශවභ 

නේ අපිට අලුතින් ශේ තළන හිතන්න ශනහ. අපි ශකොශවොභද 

ශේහ නිළරැදි කය තන්ශන්, අපි ශකොශවොභද ආදර්ලඹක් ශදන්ශන් 

ිරඹන කහයණහ තළන අඳට හිතන්න ශනහ. අපි ශේ කථහ 

කයන්ශන් මුදල් ශොඹහ තළනීභ පියඵයි. ත්රසතහදී ළඩ 

කටයුතුරට, ශේ යට ශඵදන කටයුතුරට, යුද්ධඹට, ශේ වළභ 

තළනටභ ේඵන්ධ වුණු අඹශේ ඒ මුදල් - 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
තරු භන්ත්රීතුභහ, ත විනහඩිඹක කහරඹක් ඳභණයි 

තිශඵන්ශන්. 

 

ගරු එම්. පජ ලප් භිකක්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි,  භට ත විනහඩි ශදකක් 

ශදන්න.   

ඒ වළභ කටයුේතකදීභ යජඹකට ආදර්ලේ ළඩ පියශශක් 

ශතනි ඹන්න තිශඵනහ. ශභොකක්ද ඒ? ඒ තභයි ශේ ත්රසතහදඹට 

මුළු ශරෝකශ භ ගිහිල්රහ එක්කහු කයපු ල්ලි. ඒ පුද්තරශඹෝ අේ 

අඩංගුට අයශතන, ඒ නළේ ටික, ඒ යේයන් ටික තළන අද ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුට ශතොයතුරු ශතනළල්රහ, ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශන් 

යටට ිරඹන්න අපි ඳශමුළනි පිඹය තළබුහ. ඒ මුදල් එක්කහු 

කයපු වළටි, මුදල් ප්රභහණඹ ශඳන්නුේ ිරීමභ තභයි ඳනේ 

ශතශනනහට ඩහ ශරෝකඹට ශදන්න පුළුන් ශවොභ ඳණිවුඩඹ. 

කථහ කයන්න ත කරුණු යහශිඹක් තිබුණේ භහ ශේ පියඵ මීට 

ඩහ කථහ කයන්ශන් නළවළ. විශලේශඹන්භ ත්රසතහදඹ තළන කථහ 

කයන ශකොට, ත්රසතහදඹ වළභ අංලඹිරන්භ නළති කයන එකට අපි 

එකඟයි. ඒ, යට ආයක්හ කය තන්නයි. ත්රසතහදීන් ිරඹරහ එශවභ 

නළේනේ දහචහයඹ ිරඹරහ අශප් යටට කවුරු විව ඇඟිලි තවන්ශන් 

ශේ යශට් තිශඵන උේතීමතය බහඹ නළති කයන්නයි.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

තරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහශේ කථහ අන් කයන්න. 

 
ගරු එම්. පජ ලප් භිකක්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 

අන් කයන්නේ.  

යජඹේ විරුද්ධ ඳහර්ලසඹේ ශදඳළේතක් ශනොශයි. එශවභ නේ 

අපි සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ කයන්න තිශඵන්ශන් ශේ යට 

ආයක්හ ිරීමභයි. එභ ළඩ පියශශට ගිහිල්රහ එල්එල්ආර්සී 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

හර්තහශන් දුන් ශඳොශයොන්දු ඉසට කයන්නට යජඹ කටයුතු 

කයනහ නේ ඒක  ශේ ඳනේරට ඩහ ළදතේ ිරඹන එක භතක් 

කයමින් භභ නිවඬ ශනහ. සතුතියි.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි. මීශඟට තරු යංජිේ ද ශොයිහ භන්ත්රීතුභහ. 

 
[අ.බහ. 6.06] 

 
ගරු ටී. යශජිත් ද පොිකහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு ரல. வொஜறவ்  வசரவசர) 
(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, 2005 අංක 25 දයන 

ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ ේමුති ඳනතට 

ංශලෝධන ඉදිිවඳේ කයන ශේ ශරහශේ විඳක්ශ  තරු 

භන්ත්රීතුභන්රහ  කරුණු ඉදිිවඳේ කයමින් ඉතහ ඳළවළදිලි ප්රකහල 

කශහ, ශේ ඳනත ඉදිිවඳේ ිරීමශේ දී "ත්රසතහදිඹහ" ඹන්න පියඵ 

නිළයදි අර්ථ නිරූඳණඹක් නළවළයි ිරඹරහ. වළඵළයි,  2005 

අශතෝසතු භහශ  08 ළනි දින වතිකඹ ටවන් කය තිශඵන 

2005 අංක 25 දයන ත්රසතහදීන්ට මුදල් ළඳයීභ භළඩඳළළේවීශේ 

ේමුති ඳනත අපි ිරඹරහ ඵළලුහ. එභ ඳනශේ 3(1)(අ) ව (ආ) 

උඳ තන්තිර ඒ ේඵන්ධශඹන් ඉතහ ඳළවළදිලි ප්රකහල කය 

තිශඵනහ. එහි ශභශේ තිශඵනහ:    

 

"(අ) ශභහි 1 න උඳශල්ඛ්නශ  නිලසචිතභ වන් ගිවිසුේ ලින් ිරසිඹේ 
ගිවිසුභක විඹඹ ඳථඹ තුශට තළශනන ශවෝ විරවඹ තුශට තළශනන 
යදක් ංසථහඳනඹ න ඹේ ක්රිඹහක්; 

(ආ) න්නද්ධ තළටුේ ඳතින තේේඹක දී ඒ එදිිවහදිකේර ක්රිඹහකහීම 
වබහගිේඹක් ශනොදයන සිවිල් ළසිඹකුට ශවෝ ශනේ ඹේ 
තළනළේතකුට භයණඹ ශවෝ දරුණු ලහීමිවක තුහර සිදු ිරීමභට අයමුණු 
කයන රද ශනේ ඹේ ක්රිඹහක් සිදු ිරීමභ පිණි, ඒ අයමුදල් බහවිත 
ිරීමශේ ශච්තනහශන් ශවෝ බහවිත කශ යුතු ඵ ශවෝ බහවිත කශ වළිර 
ඹයි විලසහ ිරීමභට ශවේතු ඇති ඵ දළන දළනභ ව ඒ ක්රිඹහර 
අයමුණුර සබහඹ ශවෝ ංදර්බඹ භඟින් ිරසිඹේ ක්රිඹහක් සිදු 
ිරීමභට ශවෝ ඹේ ක්රිඹහක් සිදු ිරීමශභන් ළශකී සිටීභට ජනතහට 
තර්ජනඹ කයන ශවෝ ආණ්ඩුකට ශවෝ ජහතයන්තය ආඹතනඹකට 
ඵරඳෆේ කයන .නෆභ තළනළේතකු, ත්රසතහදීන්ට ශවෝ ත්රසතහදී 
ංවිධහනරට මුදල් ළඳයීශේ යදට යදකරු විඹ යුතු ඹ:" 

එභ ඳනශේ ත්රසතහදී ංවිධහන ේඵන්ධ ඒ විධිඹට  අර්ථ 

නිරූඳණඹ කය  තිශඵනහ. ශේ ඳනශේ තන්ති ටික විවඹහකහය 

ිරශඹේශොේ ත්රසතහදිඹකු ිරඹන්ශන් කවුද ඹන්න පියඵ 

.නෆභ කුඩහ ශදරුකුට වුේ අශඵෝධ කය තළනීශේ ිරසිභ 

අඳවසුතහක් නළවළයි ිරඹන එකයි භශේ වළඟීභ. 

ඒ එක්කභ  එක්ේ ජහතික ඳක්ඹට ව ටීඑන්ඒ ංවිධහනඹට, 

"ත්රසතහදිඹහ" ිරඹන්ශන් කවුද ඹන්න ඳළවළදිලි, නිලසචිත වඳුනහ 

තළනීභට ශනොවළිර වීභ පියඵ අපි පුදුභ න්ශන් නළවළ. ශභොකද, 

එක්තයහ කහර කහනුක - විශලේශඹන්භ 2001-2004- එක්ේ 

ජහතික ඳක්ශ  ආණ්ඩු ඳළති කහර සීභහ තුශ මිනී භරු 

එල්ටීටීඊ ත්රසතහදීන් වළඳින්වීභ වහ බහවිත කශශේ  

"විමුක්තිකහමීන්", "ටන්කහමීන්" ිරඹරහයි. "ටන්කහමීන්ශේ 

ප්රවහයලින් වමුදහශේ ශඵළුන් 25ක් මිඹ ගිඹහ ඹයි හර්තහ ශේ."   

ඒ විධිඹට තභයි එදහ ජහතික රූඳහහිනී ප්රෘේතිරට ිරේශේ. එදහ 

එල්ටීටීඊ ත්රසතහදීන් "ටන්කහමීන්", "විමුක්තිකහමීන්" වළටිඹට 

වඳුන්පු එක්ේ ජහතික ඳක්ඹට; ".නෆ ශතොශනකුට යුද්ධ 

කයන්න පුළුන්" ිරඹරහ ිරඹපු එක්ේ ජහතික ඳක්ඹට 

"ත්රසතහදිඹහ" ඹනු කවුද ඹන්න ශනොදළනීභ; "ත්රසතහදිඹහ" ඹනු 

කවුද ිරඹරහ වඳුනහ තන්න ඵළිවකභ තේ ශතොන්කභක්ද ිරඹන 

එකයි භට තිශඵන ප්රලසනඹ.  ඒක ශතොන්කභක් විධිඹටයි අපි 

දිරන්ශන්. ඒ එක්කභ එදහ ඉතහ ඳළවළදිලි ත්රසතහදඹට උඩ ශතඩි 

ශදමින්; අනුඵර ශදමින් ත්රසතහදී ධර්භඹ ඳහර්ලිශේන්තු තුශේ 

ශද්ලනහ කශ ටීඑන්ඒ ංවිධහනඹට ත්රසතහදිඹහ ිරඹන්ශන් කවුද 

ඹන්න වඳුනහ තළනීභට ශනොවළිරවීභ පියඵ අඳට එතයේ පුදුභ 

න්න ශදඹක් නළවළ.  

වළඵළයි, ශේ යශට් යහජය ඵරඹ දයන ආණ්ඩු වළටිඹට අපි ඒ 

පියඵ ඉතහභ ඳළවළදිලි භතඹක ඉන්නහඹ ිරඹන එක අපි ප්රකහල 

කයන්න .නෆ.  තිස අවුරුද්දක් තිසශේ ශේ යශට් තිබුණ යුද්ධඹ; 

ිරසිකුට අන් කයන්න ඵළවළයි ිරේ යුද්ධඹ අන් කයන්න 

අතිතරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකේශඹන් යුේ 

ශේ ආණ්ඩුට වළිර වුණහ. ඒ හශේභ "ත්රසතහදිඹහ" කවුද ඹන්න 

වඳුනහ තළනීශේ ිරසිභ අඳවසුක් භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩුට 

නළවළ. ඒක කහට අඳවසු වුණේ අඳට අඳවසුක් නළවළ. 

"ත්රසතහදිඹහ" කවුද ඹන්න වඳුනහ තළනීශේ ඉක් ව වළිරඹහක්  

ශේ ආණ්ඩුට තිශඵනහ.  

අවුරුදු 30ක් තිසශේ යුද්ධ කයපු අඹට ඒක ශතෝයහ ශේයහ 

තන්න ඵළිව වුණහ.   ප්රබහකයන්  ශේ යශට් විකල්ඳ යහජය නහඹකඹහ 

වළටිඹට රකහ  එක් ශකශනක් න්නිශ  ඉශතන ගිවිසුේ 

අේන් කයනශකොට,  ත එක්ශකනක් ප්රබහකයන්ශේ එවහ 

ඳළේශේ ඉශතන ගිවිසුේ අේන් කශහ.  ප්රබහකයන්  විකල්ඳ 

යහජය නහඹකඹහ වළටිඹට බහය තේතු යුතඹක් තිබුණු, එළනි  

ඳහරකශඹෝ හිටපු යටක් ශේක. එශවභ තිබුණු යටක ''ත්රසතහදිඹහ'' 

ිරඹන්ශන් කවුද  ිරඹන එක ඔවුන්ට ිරසිශේේ නිර්චනඹ කය 

තත ශනොවළිර වුණේ භහින්ද යහජඳක් ආණ්ඩුට, අතිතරු 

ජනහධිඳතිතුභහට, අඳට ත්රසතහදිඹහ ිරඹන්ශන්  කවුද ිරඹන එක 

වඳුනහ තළනීභ පියඵ දළනීභක්, ශේරුභක් තිශඵනහ.  ඒ නිහ   

ශේ තළන  ිරසිභ ප්රලසනඹක් නළවළ.   

අද ශේ තරු බහශේදී  විඳක්ඹ  ශනුශන් කථහ කයපු 

ඇතළේ තරු භන්ත්රීතුභන්රහ ිරේහ, ශේ ඳනශේ නීති-ීමති තුයන් 

.නෆභ අහිංක ශකශනක් ශතනල්රහ හිය  කයන්න පුළුන්ඹ 

ිරඹහ.  ශරෝකශ  ත්රසතහදඹ  අහන කයපු එකභ යට ශ්රී රංකහ  

හශේභ, ත්රසතහදඹ අහන  කයපු  එකභ  යහජය නහඹකඹහ  

භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහඹ ිරඹන එක ඉතිවහඹට එකතු 

ශනශකොට, විසි එක් න  සිඹශේ ශනොශයි ඹයේ ිරසිදු දක  

ශ්රී රංකහ  තුශ ත්රසතහදඹ ඇති ශනොවීභට  කටයුතු  ිරීමශේ 

ඳහිවශුද්ධ  අයිතිඹක් එක්ේ ජනතහ නිදවස න්ධහනශ  ආණ්ඩු 

වළටිඹට අඳට තිශඵනහ. අන්න ඒ  ශුද්ධ  ව අයිතිඹ  ප්රශඹෝජනඹට 

අයශතන තභයි අපි අද ශේ ඳනේ ශකටුේඳත ඉදිිවඳේ  කයන්ශන්. 

විනහල වී  ගිඹ ත්රසහදඹ, එල්ටීටීඊ ඩඹසශඳෝයහ වයවහ නළත 

කුභන ශේලඹිරන් ශවෝ ශකොටිශඹකු විධිඹට විව,  බරුශක් 

විධිඹට විව,  හිශරක්  විධිඹට විව -නිවශඹක් විධිඹට විව- ශේ යට 

තුශ සථහඳනඹ වීභට උේහව කයනහ නේ එඹ  භළඩඳළළේවීභ 

වහ ශුද්ධ ව අයිතිඹක් අඳට  තිශඵනහ. ඒ වහ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේ ඵරඹ උඳශඹෝගී කය ශතන  කටයුතු කයන්න අපි 

සදහනේ. ඹේ ශකශනක් නළත  ත්රසතහදඹට උඩ ශතඩි ශදනහ 

නේ එඹ  ළශළක්වීභ වහ අඳට අයිතිඹක් තිශඵනහ.  

ඒ එක්කභ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ශනුශන් කථහ කයපු 

තරු භන්ත්රීතුශභකු ිරේහ, සිංවර යජ කහරශ  තිබුණු කටුපුල්ශල් 

නයහඹ ආශඹේ ළයඹක් ක්රිඹහේභක කයරහ,  භහින්ද කවතභශේ 

නභළති පුද්තරශඹකුශේ නභක් ිරඹරහ තළන් තළන්ර ඳවය 

ශදනහඹ ිරඹහ. අපි අවනහ, ජනතහ  විමුක්ති ශඳයමුණ  ඒ 

කටුපුල්ශල් නයහඹ  ක්රිඹහේභක  කයරහ ශනොශයිද  ශඳයටුතහමී 

භහජහදී ඳක්ඹ වේඵන්ශතොට ගුරුයශඹකුශේ වතය වන්දි 
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කඩහ  තිශඵන්ශන් ිරඹහ.   ඒ කටුපුල්ශල් නයහඹ අනු ශනොශයිද 

ිරඹහ අපි අවනහ. ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුශණ් කටුපුල්ශල් නයහඹ 

අඳට න් කයන්න එඳහ, තරු විජිත ශවේයේ භන්ත්රීතුභනි. අස 

තණන්රේ ඔඹ කටුපුල්ශල් නයහඹ තිබුණහ.  අසඅශට් විතයක් 

ශනොශයි අස,  අසශදශක්ේ ඔඹ කටුපුල්ශල් නයහඹ තිබුණහ. 

අදේ ඔඹ කටුපුල්ශල්  ඵර කහඹ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණ ඹටශේ 

ක්රිඹහේභක ශනහ. තභන්ට විරුද්ධ කටයුතු කයන ඳක්ර 

අඹට ඳවය ශදන එක, ශතල් ගිනි තිඹන එක, පිහිශඹන්ඇනරහ 

භයන එක එදහ විතයක් ශනොශයි අදේ තිශඵනහ.  අස අට, අස 

නඹ තළන ශනොශයි අපි ශේ කථහ කයන්ශන්. ඊට කලිනුේ ඔඹ 

කටුපුල්ශල් ඵර කහඹ ශනේ ශනේ නේලින්  හිටිඹහ.   

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තිශඵනහ. 

 

ගරු ටී. යශජිත් ද පොිකහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு ரல. வொஜறவ்  வசரவசர) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ නිහ තරු විජිත ශවේයේ 

භන්ත්රීතුභහ  ශභොකේභ ශනොදන්න තහශරට ඒ විධිඹට ිරේේ අපි  

එතුභහට ිරඹනහ, ශකොශශේ වරහ තවන්න රෆසති ශන්න එඳහඹ 

ිරඹහ. කරුණු දන්න මිනිසසුන්ට ශකොශශේ වරහ  තවන්න  රෆසති  

ශන්න එඳහ.  ඒශකන් ශන්ශන්  දන්න ටික ඔක්ශකොභ අපි රහ  

ිරඹහ තන්න එකයි.   

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, දළන් ිරඹනහ, ශේ ආණ්ඩු 

යහජය ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක කයනහ, ඒ නිහ ශේ ආණ්ඩු 

ත්රසතහදීන් වළටිඹට වංඩු තවරහ දඬුේ කයන්න .නෆඹ ිරඹහ.  

විඳක්ශ  භන්ත්රීතුභන්රහ අද ශභොනහ කථහ කශේ භහතශල් 

ශයෝවල් බිශේ ශිරන් මිනී ඇටළිරලි 123ක් ශතොඩ අයශතන 

තිශඵනහ. ඒ, එදහ යහජය ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක ිරීමශේ 

ප්රතිපරඹක් වළටිඹට ශනොශයිද ිරඹහ අපි අවනහ. ඒ භවය 

අඹශේ ශඵල්ර කඳරහ,  භවය අඹශේ අත ඳඹ කඳරහ. ඒක යහජය 

ත්රසතහදඹ ක්රිඹහේභක ිරීමශේ ළඩ පියශශශේ ප්රතිපරඹක් 

ශනොශයිද ිරඹහ අපි අවනහ. එශවභ නේ යහජය  ත්රසතහදඹ 

ක්රිඹහේභක කශශේ අඳද?  

තරු ජිේ ශප්රේභදහ   නිශඹෝජය නහඹකතුභහ ශඵොශවොභ 

රසණ ඵණක් ශද්ලනහ කශහ. ශඵොශවොභ ශවොයි.  එතුභහ ශද්ලනහ  

කයපු ඵණේ අපි අවශතන හිටිඹහ. වළඵළයි, යහජය ත්රසතහදඹ ශේ 

යටට වඳුන්හ   දීරහ,  ත්රසතහදඹට උඩ  ශතඩි දීපු මිනිසසුන්ට, අද  

ත්රසතහදඹ වඳුනහ තළනීභට  ශනොවළිර වීභ පියඵ අශප් 

කනතහටු ප්රකහල කයමින් ඉදිිව  දිනඹක ශේ ඳනේ ශකටුේඳත 

පියඵ  විහදඹට වබහගි ශමින් යජඹට ේපර්ණ වශඹෝතඹ 

රඵහ ශදන ඵ ප්රකහල  කයමින් භභ නිවඬ ශනහ.  ශඵොශවොභ  

සතුතියි.  

 
[අ.බහ. 6.16] 

 

ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ සග්රහමීය ඹ ක යුතු 

අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு  அரவு வசவணறவ்ண - கறரற அதவகவ 

அஷவைசவ ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි,  ත්රසතහදඹ තළන හර්තහ 

.නෆ නළවළ, ත්රසතහදඹ නිහ ශල් විල් භළද ජීේ ශච්ච අඳට. ඒක  

තභයි හර්තහ. අහිංක මිනිසසු, අහිංක වහමුදුරුරු, පජනීඹ 

සථහන විනහල  කයමින් ශේවීපී එක එදහ ආයේබ කයපු කටයුතු 

එල්ටීටීඊ එක තේ එවහට ශතනිච්චහ. ශේක තළන ආශඹේ 

හර්තහක් .නෆ නළවළ. විරවඹක්, නිර්චනඹක් .නෆ නළවළ. ශේක 

ඇඟට, හිතට දළනිරහ තිශඵන ශදඹක්. අපි ශඵොශවොභ පීඩහ වින්දහ. 

ඳහශර් ඹන්න ඵළිව තිබුශණ්. එශවභ තිබුණ යටක්. ශේක තළන 

කවුරුේ දන්නහ.  

ශේ ත්රසතහදී තේේඹ ශරෝකඹ පුයහභ තිශඵනහ. ශරෝකශ  

ත්රසතහදඹ නළති යටල්  තිශඵනහ නේ ශඵොශවොභ ටිකයි. 

ශරෝකශ භ ත්රසතහදඹ ඇති වුණ නිහ තභයි එක්ේ ජහ මන්ශේ 

ංවිධහනඹ 1999 දී ඳනතක් ශතනහශේ. ශේ ංශලෝධනඹට විරුද්ධ 

කට්ටිඹ ඉන්නහ නේ ඒ අඹට එක්ේ ජහ මන්ශේ ංවිධහනඹ 

ඉසයවහට ගිහින් ශඳශඳහය ඹන්නයි තිබුශණ්. අපි ේභත කශ ඒ 

ඳනත ක්රිඹහේභක න ආකහයඹ තළන ඵරන්න, ඒක ක්රිඹහ කය 

න්න එක්ේ ජහ මන්ශේ ංවිධහනශ  කහර්ඹ හධක ඵර කහඹක් 

- task force එකක්- තිශඵනහ. ඒ ඵර කහඹ අඳට නිඹභ කයරහ 

තිශඵනහ.  අපිේ ඒ ගිවිසුභට එකඟ ශරහ 2000 ර්ශ දී 

අේන් කශහ.  

අපි ඉදිිවඳේ කශ ඳනශේ තිශඵන  තේේඹ ශනස කයරහ 

ක්රිඹහේභක කයන්න ිරඹරහ ිරඹන්ශන් එක්ේ ජහ මන්ශේ 

ංවිධහනශඹන්. එශවභ ශනොකශශොේ එක්ේ ජහ මන්ශේ 

ංවිධහනඹ අඳට දඬුේ කයනහ ිරඹන එකභ තභයි ිරඹන්ශන්. 

ශේ මුදල් ඳිවවයණඹ, මුදල් බහවිතඹ, ආධහය ිරීමභ, අනිඹේ ශර 

ශවෝ ක්ර ශර ශවෝ කයන කටයුතු තවනේ කයන්න ිරඹනහ. 

ශේ ඳනත ංශලෝධනඹ කයන්න ිරඹරහ අඳට ිරේශේ එක්ේ 

ජහ මන්ශේ ංවිධහනශ  task force එකයි. ඒක තළන ශඵොරුට 

ඳණ්ඩිතකේ ශදොඩමින් ශනොශඹක් අඹ ශේ බහශේදී කථහ කශහට, 

ඇේත තේේඹ ඒකයි. එක්ේ ජහ මන්ශේ ංවිධහනඹට විශයෝධඹ 

ඳහන්න, ඇයි ශභශවභ කයන්ශන් ිරඹරහ. එක්ේ ජහ මන්ශේ 

ංවිධහනශ  ඳනත අයින් කය තන්න ිරඹන්න. ඒක අයින් කය 

තන්න ිරඹන්න. ශේවීපී එකට ිරඹන්න ගිහින් ිරඹන්න ිරඹරහ. 

අපි ශේ කහර්ඹ කයන්ශන් ඒක නිහ.  

ශරෝකඹභ ත්රසතහදශඹන් පීඩහ විඳිනහ. අශප් යට පීඩහ වින්දහ, 

දුක් වින්දහ. ඒ තේේඹ නළති කයරහ අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහශේ 

නහඹකේශඹන්, අශප් වමුදහර ලක්තිශඹන් අපි හභඹ ශතනළේ 

තිශඵනහ. යට ශඵදන්න ගිඹ එක නතය කය ශතන තිශඵනහ. ඒ 

අනු ත්රසතහදඹ නතය කය ශතන තිශඵනහ. ඒක රැක ශතන 

ඉදිිවඹට ඹන්න .නෆ. තදුයටේ ත්රසතහදඹ ේඵන්ධශඹන් 

කුභන්ත්රණ තිශඵනහ. ඒහ ශක්හ තන්න එක්ේ ජහ මන්ශේ 

ංවිධහනශ  උඳශදස අනු තභයි ශේ ංශලෝධනඹ ශේන්ශන්. 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ හශේභ 

තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයන්න තේ කහයණඹක් තිශඵනහ. 

අඳට වුභනහ කයන්ශන් ශේ යට ශවො යටක් කය තන්නයි, ශේ 

තේේඹ නළති කය තන්නයි. ඒ වහ අ මතශ  ශච්ච ළයදි, අද 

සිදු න ළයදි වදහ ශතන අපි කවුරුේ ඉදිිවඹට ඹන්න කටයුතු 

කයන්නට .නෆ.  

අපි විශලේශඹන් භතක් කයන කහයණඹ ශභඹයි. ශේවීපී එක 

තභයි ඳශමුශනි තහට ශේ යශට් විනහලඹ ආයේබ කශශේ. මිනී 

භයරහ, දණඉශන් උඩට උසරහ මිනිඹ ශතනිඹන්න එඳහ ිරඹරහ 

තවනේ කශ මිනිසුන්. අශප් factories ගිනි තිඹරහ, ඵස ගිනි 

තිඹරහ, කහර්ඹහර ගිනි තිඹරහ, ප්රහශද්ශීලඹ ශල්කේ කහර්ඹහර ගිනි 

තිඹරහ ශේ යශට් ත්රසතහදඹ ශනොේඵය එකට කශශේ ජනතහ 

විමුක්ති ශඳයමුණයි. ඳහර්ලිශේන්තුට ශඵෝේඵ තවරහ 

භන්ත්රීරුන් භළරුශේ ජනතහ විමුක්ති ශඳයමුණයි. ශභතුභන්රහ 

දළන් සුදශනෝ, ශඵෝධි ේේරු හශේ කථහ කයනහ. ශේ අඹ 

කශ විනහල තභයි ඒ. ඒ කහරශ  තිබුණ තේේඹ අනු ඵටරන්ද 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

හශේ තළන්ර දකහතහය වදහ ශතන තිබුණහ. ඒහ ප්රසිද්ධිශ  

කශහ. දළන් සිටින විඳක් නහඹකතුභහ, යනිල් වික්රභසිංව භවේභඹහ 

ඵටරන්ශද් තභයි ජීේ වුශණ්. එතුභහේ ඳණ බශ  ඒක තුශ තභයි 

ජීේ වුශණ්.  එතළනදී ද දීරහ කෆ තවද්දී නීතිඥරුන් භළරුහ. 

එශවභ කශහ. යහජය ත්රසතහදඹක් ඒ කහරශ  තිබුණහ. දළන් යහජය 

ත්රසතහදඹක් තිශඵනහද? දළන් ඒ විධිශ  යහජය ත්රසතහදඹක් 

තිශඵනහද? ඒ හශේ හමහික මිනී ශල් තිශඵනහද? එශවභ 

එකක් නළවළ. ශේ යශට් වළභ ශකනහභ ඵරඹට ආශේ ඡන්ද තිඹරහ. 

ඒ කහරශ , ශේවීපී ීනණ භශ  ශභොකක්ද සිදු වුශණ්? දකුණ 

හශේ ඳශහේර භන්ත්රීරුන් ඳේ වුශණ් ඡන්ද 300 තණනින්. 

උතුශර් භන්ත්රීරු ඳේ වුශණේ ඡන්ද 300 තණනින්. ඒ විධිශ  

තේේඹක් තභයි තිබුශණ්. ඡන්ද 300 තණනයි. අපි ඡන්ද 30,000 

තන්න විට ඒ අඹ ආශේ ඡන්ද 300 තණනින්. ඒ ිරඹන්ශන් මිනිසුන් 

ඡන්දඹ ශදන්න බඹයි. ඡන්දඹ ශදන්න ගිශඹොේ, ඳශමුශනි 10 

ශදනහට ශඩි තිඹරහ භයනහ ිරේහ.  

භවය තළන්ර එශවභ භළරුහ. දළන් ශේ අඹ -ශේවීපී එක- 

ඇවිල්රහ ශභතළන ප්රජහතන්ත්රහදඹ භහයනහ. භහ 

තමුන්නහන්ශේරහට භතක් කයන්ශන් ශේ යශට් ඳළළති ඒ තේේඹ 

නිළරැදි කය ශතන ඉදිිවඹට ඹන්න, එළනි තේේඹක් නළත ඇති 

ශනොන විධිඹට කටයුතු කයන්න අඳට .නෆ කය තිශඵන ඵයි.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, භවය භන්ත්රීරු 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ තළන ිරඹනහ. 

අශප් ශඳයමුශණ් ඳක් විලහර තණනක් තිශඵනහ. ඒ අඹශේ ඹේ 

ඹේ භත තිශඵනහ. භවය අඹ, භවය ඳක් අ ශප් ඳනතකට 

ඡන්දඹ දුන්ශන් නළවළ. ඒ ඳක්ේ අඳේ එක්ක ඉන්නහ. නමුේ 

අශප් අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහ ඳළවළදිලි ිරඹහ තිශඵන්ශන් 

ශභොකක්ද? "භට වුභනහ කයන්ශන් ශන් ව වදේ එකතු 

කයන්නයි" ිරඹරහයි එතුභහ ිරඹහ තිශඵන්ශන්. ඒ ිරඹන්ශන්, ශේ 

ජහතින් ඔක්ශකෝභ එකතු කය තන්න .නෆ ිරඹන එකයි. එතුභහ එඹ 

ඳළවළදිලි ිරේහ. ආතේ ශේදඹක් අලය නළවළ. අශප් යශට් ශේ 

විධිඹට හභඹ ඳතින එකට විරුද්ධ ඳක්ශ  භවය අඹ 

අකභළතියි. ඒ අඹ හභඹ විනහල කයන්නයි කල්ඳනහ කයන්ශන්. 

ඒක නිහ තභයි ශනොශඹකුේ ප්රකහල කයන්ශන්. භවය අඹ 

වහමුදුරුරුන් ේඵන්ධ කයශතන මුසලිේ අඹටේ ඹේ ඹේ ශද්ල් 

ිරඹනහ.  

නමුේ ඒක ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳේතිඹක් ශනොශයි. ශේ ආණ්ඩුශේ 

ප්රතිඳේතිඹ ශරහ තිශඵන්ශන් අඳ සිඹලු ශදනහ එකට ජීේ න්න 

.නෆ ිරඹන එකයි. අඳට ආතේ  ශේද, ජහති ශේද, කුර ශේද නළවළ. 

ඡන්දඹට තභයි කුර ශේද අවුසන්ශන් එක එක්ශකනහ ගිහිල්රහ. 

අඳට එශවභ ඒහ නළවළ. එළනි ශේද නළති යටක් වදහ තන්න අඳට 

.නෆ කයරහ තිශඵනහ. අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහශේ ඔඹ ශේද 

නළවළ. තේ ළඩි කරක්, ළඩි දක් ඹන්න ඉසය ශරහ 

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ අනු උතුශර් 

ඡන්දඹ තිඹරහ, ඳශහේ බහ ඒ ප්රශද්ලරටේ දීරහ ඒ ප්ර ශද්ලඹ 

ඳහරනඹ කය තන්න කටයුතු කස ිරීමභ තභයි ශේ ආණ්ඩුශේ 

ප්රතිඳේතිඹ. ඒ තේේඹ නළති ිරීමභ ශනොශයි ප්රතිඳේතිඹ. අපි 

ආයහධනහ කශහ එක්ේ ජහතික ඳක්ඹට, ජනතහ විමුක්ති 

ශඳයමුණට, ඒ හශේභ ්රවිඩ න්ධහනඹට අශප් ශේීමේ කහයක 

බහට එන්න ිරඹරහ. ්රවිඩ ංවිධහනඹට ඉන්දිඹහශනුේ උඳශදස 

දුන්නහ ඒ ශේීමේ කහයක බහට වබහගි ශරහ හකච්ඡහ කයන්න 

ිරඹරහ; ඒ හකච්ඡහරට ඉදිිවඳේ න්න ිරඹරහ. එශවභ ිරඹද්දීේ 

ඒ අඹ එශවභ කශශේ නළවළ. ඒ අඹශේ තිශඵන දුර්රකභක් තභයි 

හකච්ඡහට එන්ශන් නළතිකභ. හකච්ඡහට ඇවිල්රහ ශේ ප්රලසනඹ 

විහ තන්න අපි කටයුතු කයන්න .නෆ. ඒ නිහ අපි ආයහධනහ 

කයනහ ඒ හකච්ඡහට එන්න ිරඹරහ. ඇවිල්රහ ඒ ප්රලසනඹ විහ 

තන්න කටයුතු කයන්න රෆසති ශන්න ිරඹරහ භභ සිඹලු  

ශදනහශතන් ඉල්රහ සිටිනහ.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
තරු ඇභතිතුභනි, ඔඵතුභහට නිඹමිත කහරඹ දළන් අහනයි.     

 
ගරු අතහවුද පපනවියත්න භවතහ 
(ரவௌதைறகு  அரவு வசவணறவ்ண) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

අඳට වුභනහ කයන්ශන් ප්රජහතන්ත්රහදි යටක් වදහ තන්නයි. ඒ 

ළඩ පියශශ කයශතන ඹන්න පුළුන් ශේ අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහ 

ඹටශේයි. ඒ තකීභ බහය ශදන්න ශනේ ශකනකු නළවළ. ශනේ 

කහටද ඒ තකීභ බහය ශදන්න පුළුන්? ශඳශනනහද එළනි 

ශකශනක් ඉන්නහ ිරඹහ? ශභොන ඳක්ඹටද ශදන්න තිශඵන්ශන්? 

කහටද ශදන්න තිශඵන්ශන්? අඳ එක එක ප්රකහල කශේ, එක එක 

ඳක් ඹේ ඹේ ශද්ල් කශේ අහන ප්රතිපරඹ රඵහ ශදන්ශන් 

සිඹලු ශදනහ භඟි කය ශතනයි, එක්ේ කය ශතනයි. දවතුන්න 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ අනු උතුශර් ඡන්දඹ තිඹරහ, 

ඳශහේ බහ ක්රිඹහේභක කයරහ, ඳශහේ න ශ භ ඳශහේ බහ 

ක්රභඹ ක්රිඹහේභක කයරහ ඩහ ශවො ප්රජහතන්ත්රහදඹක් ඇති 

කයන්න අපි ඵරහශඳොශයොේතු ශනහ. ඒ වහ අශප් ලක්තිඹ 

රඵහ ශදමින්, ළරැදි අශඵෝධ ඇති කය තන්ශන් නළති ඒ තභනට 

එකතු ශන්න ිරඹරහ භතක් කයමින් භශේ කථහ අහන 

කයනහ.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුතියි තරු අභහතයතුභනි.  

 
ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ  
(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva ) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, අද දින ඳක් නහඹක 

රැසවීශේදී තන්නහ රද  මයණඹ අනු ශභභ විහදඹ ශභභ භ 

8ළනි දින දක්හ කල් තඵන ශර භභ ඉල්රහ සිටිනහ. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඊ  අනුකර විහදඹ ක්  තඵන රදී. 
එතළන් සි  විහදඹ 2013 පඳඵයහරි භ 08 න සිකුයහදහ 

ඳත්නු රළපබ්. 
 

இவதடி றரவ  எவ்றஷவெகவௐதவோடது.   

றரவ 2013 வதவௐரற 08, வவபறவெகறஷ லபவ் 

வரடவேகுவ.   

 

The Debate stood adjourned accordingly. 

Debate to be resumed on Friday, 08th February, 2013. 
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[තරු අතහවුද ශශනවියේන භවතහ] 
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රශකහ ලහන්ත පජ ප් පොපවොයුයන්පප 
ශගභඹ සශපල ධන  ඳනත් පකටුම්ඳත 
இனவேஷக தைணற சூஷசவௐதவ சஶகரவ 

சஷத (றதவ்வை) சவோடதொனவ 
SOCIETY OF THE CEYLONESE BROTHERS OF ST. 

JOSEPH (AMENDMENT) BILL 
 

ඳනත් පකටුම්ඳත සසථහය කහයක බහපහි දී  ශපල ධනඹ කශ 
ගකහයපඹන් රකහ ඵළලීපම් නිපඹ ගඹ කිඹන රදී. 

[றஷனவெ குளறவ] றதவ்வௐதவோடரத, சவோடதோனவ்ஷவௐ 

தரறசலதவ்வகரண  கவோடஷப ரசறவெகவௐதவோடது.   

Order for consideration of Bill, as amended (in the Standing 

Committee), read. 

 
ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றவ சறநறதரன  சறவர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, "රංකහ ලහන්ත ශජෝප් 

ශොශවොයුයන්ශේ ංතභඹ (ංශලෝධන) ඳනේ ශකටුේඳත පියඵ 

සථහය කහයක බහශේ හර්තහ පියතත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ 

කයනහ. 
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றவ சறநறதரன  சறவர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

"ඳනේ ශකටුේඳත ංශලෝධිතහකහයශඹන් දළන් තුන් න ය 

ිරඹළවිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකර ශපල ධිතහකහයපඹන්, තුන් න 

ය කිඹහ ම්භත කයන රදී.  
 

றணர றடுவெகவௐதவோடு, வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

அவதடி, சவோடதோனவ றதவ்வௐதவோடரத தோவநரவதொஷநரக 

றவௐதறடவௐதவோடு றஷநஶவநவௐதவோடது. 
 

Question put, and agreed to. 

Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 

 
 

වඟුයන්පකත භහදන්පර යජභවහ විවහය 

ශර්ධන ඳදනභ සශසථහගත කිරීපම්  ඳනත් 

පකටුම්ඳත 
யவேகுரவவக ரவன ஜகர 

றகரஷ அதறறதவ்ற வநவ 

(கூவோடிஷவ்வ) சவோடதோனவ 

HANGURANKETHA MADANWELA RAJAMAHA 

VIHARA DEVELOPMENT FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 
 

පද න ය කිඹීමපම් නිපඹ ගඹ කිඹන රදී. 
இவௌடரவ றவௐதறவகரண கவோடஷப ரசறவெகவௐதவோடது. 

Order for Second Reading read. 

ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றவ சறநறதரன  சறவர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, "වඟුයන්ශකත භහදන්ශර 

යජභවහ විවහය ංර්ධන ඳදනභ (ංසථහතත ිරීමශේ) ඳනේ 

ශකටුේඳත දළන් ශදන ය ිරඹවිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ 

කයනහ. 
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 
Question put, and agreed to. 

 
ඳනත් පකටුම්ඳත ඊ  අනුකර පද න ය කිඹන රදින්, 48

ස3  න සථහය නිපඹ ගඹ ඹ පත්, ූලරහනහරඪ ගරු භන්ත්රීතුිකඹ 
විසින් එඹ ''බී'' සථහය කහයක බහ  ඳයන රදී. 

 

இவதடி, சவோடதோனவ இவௌடரவ தொஷந றவௐதறடவௐதவோடு றஷனவெ 

கவோடஷப 48(3) இவதடி றஷனவெகுள " தற" வெகு  ஷனஷரவேகுவ 

உதவௐதறணவ அவகபரவ சரவோடவௐதவோடது. 
 

Bill accordingly read a Second time, and allocated by the 

PRESIDING MEMBER  to Standing Committee "B"  under  Standing 

Order 48(3). 
 
 

ක් තළබීභ 
எவ்றஷவௐதை 

ADJOURNMENT 

 

ගරු නිභ්  සිරිඳහර ද සි් හ භවතහ 
(ரவௌதைறகு  றவ சறநறதரன  சறவர) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, "ඳහර්ලිශේන්තු දළන් කල් 

තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රලසනඹ බහභිුදඛ් කයන රදී. 
றணர டுவ்றவதவௐவதவநது. 

Question proposed. 

 
නීති ප්රතිපල ධිත නළත ුදද්රණඹ වහ ඳරිර්තනඹ  

றதவ்வௐதவோட சவோடவேகபறவ ததறவௐதை வதவ 

வரறவதவவௐதைவெகவ 
 RE-PRINTING OF REVISION OF LAWS   AND TRANSLATIONS 

 
ගරු එම්. පජ ලප් භිකක්  පඳපර්යහ භවතහ 
(ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, අද දින බහ කල් තඵන 

අසථහශේදී භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිිවඳේ කයනහ: 

"යක කහරඹක් ඇතුශත ඳහර්ලිශේන්තු විසින් ආන්න ලශඹන් 

අසථහ සිඹඹකදී නීති ේඳහදනඹ කයනු රඵයි. ශේහ න නීතිරට, ඳේනහ 

නීතිරට, ශයගුරහසිරට, නිඹභඹන්රට ආදී ලශඹන් ශකශයන ංශලෝධන 

ශේ. ඇතළේ විට නීති මුළුභනින්භ අශවෝසි කයනු රළඵ ඇත. 

ශකශේ වුද, ඹේ නිලසචිත අසථහකදී ඳේනහ නීතිඹ කුභක්ද ඹන්න 

 මයණඹ ිරීමශේ ඳවසු භඟක් ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරුන් ශත වහ හභහනය 

ජනතහ ශත ශනොඳ ම. ඹභකු වට එශේ ිරීමභට අලය න්ශන් නේ ඔහුට 

මුල් ඳනත රඵහ ශතන එඹට ඹේ ංශලෝධනඹක් කය ඇේශේද ඹන්න විභනු 

පිණි ඉන් ඳසු එශශමන සිඹලු ර්ර සිඹලු ඳනේ ඳීමක්හ ිරීමභට සිදු ශේ. 

නිඹභඹන් වහ ශයගුරහසි ේඵන්ධශඹන්ද ඳේශන් එඵඳුභ තේේඹිර. ශභඹ 

ඉතහ ශශවකය ව වහ එතයේ විලසනීඹ ශනොන ක්රිඹහලිඹිර. 
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ඳහර්ලිශේන්තු 

ඳනේ ඒකහඵද්ධ කයමින් ිවන්ය නළත මු්රණඹන් නිකුේ කයනු 

රඵනුශ  ශභභ තළටලු නියහකයණඹ කයනු පිණිඹ. කනතහටුදහඹක ශර 

අන් යට ශභඵඳු ප්රතිශලෝධනඹක් කයන රද්ශද් 1980 ශර්දී, එනේ ය 

33කට ඉවතදීඹ. එඵළවින් අද ඳේනහ නීතිඹ කුභක්ද ඹන්න ශොඹහ තනු පිණි 

ලත ර්ඹිරන් 1/3ක් ඉක්භන කහරඹක් පුයහ ේභත කයන රද ඳනේ 

ඳීමක්හ කය ඵළලීභට සිදු ශේ.  

නිඹභඹන් වහ ශයගුරහසි ඇතුශේ න ඳිවදි නීති ඳළනවීේර ප්රතිශලෝධිත 

නළත මු්රණඹක් ඳශ ශකොට ශභභ නීති ඳළනවීේ ජහතික බහහරට ඳිවර්තනඹ 

ිරීමශේ කටයුතු කඩිනේ ිරීමභට යජඹ වහ කටයුතු කශ යුතු ඵට ශභභ බහ 

විසින් ශඹෝජනහ ේභත කයනු රඵයි." 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, යක කහරඹක් ඇතුශත     

ශ්රී රංකහ යජඹ විසින් නීති තණනහක් ඳනනු රඵයි. ශේහයින් 

භවයක් මුළුභනින්භ න නීති න අතය, භවයක් ඳේනහ 

නීතිරට ශකශයන ංශලෝධන න අතයභ තේ ඒහ මුළුභනින්භ 

භසත නීති අශවෝසි ිරීමේ ශේ. ශභඹ බ්රිතහනයඹන් විසින්              

ශ්රී රංකහ අේ ඳේ කය තේ අසථහශේ සිට 1796, 1802 ආයේබ වී 

අද දක්හ ද දිගින් දිතටභ සිදු ශකශයන්නහ ව ක්රිඹහලිඹිර. 

මුල් අසථහශේදී අභ තේේශ  ව නීති ඳළනවීශේ ධහිවතහ 

අද න විට ආන්න ලශඹන් යකට නීති ඳළනවීේ 50ක් දක්හ 

ඉවශ නළඟ ඇත.  ශේහට අභතය, ප්රධහන නීති ඳළනවීේර 

විධිවිධහන ඹටශේ ඳනන රද්දහ ව ශයගුරහසි වහ නිඹභඹන් ශර 

ඳේනහ උඳනීති යහශිඹක්ද ඳ ම.  එතයේ සුවිලහර ප්රභහණඹක් න 

නීති ඳළනවීේ හිත තේේඹකදී ඳිවඳහරන කටයුතුර නිඹළලි අඹ 

වට ශදන රද කය ව ශවෝ විඹඹක් වහ ේඵන්ධ න්නහ ව 

නීතිර ඳේනහ තේේඹට ඳවසුශන් ප්රශේල විඹ වළිර ක්රභඹක් 

ඳළතිඹ යුතුඹ. ශඵොශවෝ විට ඉසභතු නු ඇේතහ ව ප්රලසන න්ශන්, 

අදහශ කරුණ ඳහරනඹ ශකශයන්නහ ව නීති ඳළනවීභ කුභක්ද, එඹ 

කයහකහයඹිරන් ශවෝ ංශලෝධනඹ කයනු රළඵ ඇේශේද, එඹ 

අරංගු කයනු රළඵ ශවෝ ප්රතිසථහඳනඹ කයනු රළඵ ඇේශේද, 

ශභභ විධිවිධහන ඹටශේ ඳනහ ඇති ශයගුරහසි කශර්ද ඹන ඒහඹ.  

ශභභ අලයතහ අශඵෝධ කයනු රළඵ පියශයන් ඵරඹට 

ඳළමිණි යජඹන් විසින් 1799 සිට 1821 දක්හ නීති ඳළනවීේ රැක් 

1821 ශර්දී ඳශ කයන රද්දහ ව 19ළනි සිඹ තයේ ඈත 

කහරඹක සිට ශභභ ශතොයතුරු රැස ිරීමේ වහ ඵරඹ රඵහ ශදන 

රදී. 1894 සිට 1917 දක්හ එක් එක් ය වහ අනුනීති 

ංරවඹක් ප්රකහලඹට ඳේ කයන රදී. 

එක් ඳටන් නීති ඳළනවීේ 1000කට ළඩි තණනක් සිදු 

ශකශයමින්, නීති ඳළනවීේර අන් ප්රතිශලෝධනඹ සිදු කයන 

රද්ශද් මින් ලතර් කහරකට එපිටින් ව 1980 ශර්දීඹ. අනුනීති 

ඳළනවීේ පියඵ අන් ප්රතිශලෝධනඹ සිදු කයන රද්ශද් 1956 

ශර්දී එනේ, අර්ධ ලතර්ඹකට ශඳයදීඹ. 

ශභභඟින් ඳිවඳහරකඹන් ශභන්භ ශඳොදුශේ භව ජනතහ ද ඹේ 

නීතිඹක ර්තභහන තේේඹ කයක් න්ශන්ද ඹන්න  මයණඹ 

ිරීමශේ ඳවසු ක්රභඹක් ශනොභළති තේේඹකට ඳේ කයයි. ශනේ 

චනලින් ප්රකහල කශශවොේ තභහ න්තකශ  ඹේ නීතිඹක 

පිටඳතක් ඇති අඹකු වට එභ නීතිඹ ඹේ ආකහයඹිරන් ංශලෝධනඹ 

කය ඇේශේද, මුළුභනින්භ අශවෝසි කයනු රළඵ ඇේශේද ශවෝ 

ප්රතිසථහඳනඹ කයනු රළඵ ඇේශේද ඹන ත දළන තළනීශේ ඳවසු 

ක්රභඹක් ශනොභළත. 

ඔහුට එභ කහර්ඹඹ කශ වළිර එකභ භහර්තඹ න්ශන් නීති 

ඳළනවීේ විඹශඹහි අහන ප්රතිශලෝධනඹ සිදු කයන රද 

අසථහශේ සිට එශළිල ය 30ක ඳභණ කහරඹක් ඇතුශත ශවෝ 

උඳනීති ඳළනවීේ විඹශඹහි අදහශ ය 60ක ඳභණ කහරඹක් 

ඇතුශත ේභත කයන රද්දහ ව සිඹලු නීති ඳීමක්හ කය ඵළලීභයි. 

ශේ පියඵ ශකටිශඹන්භ ප්රකහල කශ වළක්ශක් ශභඹ අතිලයින් 

අවිලසනීඹ, අතුටුදහඹක වහ ශශවකය ක්රභඹක් න ඵයි. 

එඵළවින්  ප්රතිශලෝධිත නීති ඳළනවීේ වහ උඳනීති ඳළනවීේ 

ංරවඹක් ප්රකහලඹට ඳේ ිරීමශේ කඩිනේ අලයතහක් ඳ ම.  

ළඵළවින්භ නීති ේඳහදන ප්රතිශලෝධනඹ ආශ්රිත නීති ඳළනවීේ 

ශදකක් ඳ ම. ඒහ නේ 1956 නීති ඳළනවීේ ඳනත පියඵ  

ප්රතිශලෝධිත ංසකයණඹ වහ ඉන් ශඳය ව 1936 යසථහපිත 

නළත  මු්රණ  ඳනත ශේ. ශභභ ඳනේ ශදකභ  ශනොරකහ විවනු 

රළඵ ඇත. එඹ ශකතයේ ද ඹේ 1980 නිර ශනොන නළත 

මු්රණශඹන් 1956 ඳනත ඉේ කයනු රළඵ  ඇත.  

නිඹභඹන් වහ  ශයගුරහසි අන්තර්තත න ශේ නීති ඳළනවීේ 

පියඵ ප්රතිශලෝධිත නළත මු්රණඹක් ඳශශකොට ශභභ නීති 

ඳළනවීේ ජහතික බහහරට ඳිවර්තනඹ  ිරීමශේ  කටයුතු කඩිනේ 

ිරීමශේ ළඩ කටයුතු ආයේබ ිරීමශේ කය ව  ශවෝ අදවක් 

ඇභතිතුභහ ශත ඇේශේ ද ඹන්න පියඵ එතුභහ විසින් ශභභ 

බහට  දළනුේ ශදන්ශන්ද? 

ඳනේ පියඵ නළත  මු්රණඹන්: 

(1) 1821 දී ප්රකහලඹට ඳේ කයන රද, 1799 සිට 1821 දක්හ 
න නීති ඳළනවීේ අන්තර්තත  තනි ශළුභ. 

(2) 1841 ංසකයණඹ එක්  ශළුභක් ලශඹන්. 

(3) 1799  සිට 1846 දක්හ  ව   නීති ඳළනවීේ අන්තර්තත න 
ඳිවදි ශළුේ වතයකට  ශඵදන රද ංසකයණඹ: 1799 සිට 
1821 දක්හ, 1822 සිට 1830 දක්හ, 1831 සිට 1840 දක්හ, 
1840 සිට 1846 දක්හ.  

(4) 1853-1854 ංසකයණඹ  ශළුේ ශදකිරන්.   

(5) අතවිනිසු රු ශ්රීභේ ඊ.එස. රීසි ව රැජිනශේ නීති 
උඳශද්ලක ශ්රීභේ ආර්.එෂස.ශභෝතන් විසින් කස  කයන රද 
ංසකයණඹ එක් ශළුභක් ලශඹන්.  

(6) 1894 ංසකයණඹ ශළුේ තුනිරන්.  

(7) 1900 ංසකයණඹ ශළුේ තුනිරන්. 

(8) 1907 ංසකයණඹ ශළුේ  තුනිරන්.  

(9) 1913 ංසකයණඹ ශළුේ  තුනිරන්.  

(10)  1923 ංසකයණඹ ශළුේ වතයිරන්.   

(11) 1938 ංසකයණඹ ශළුේ වතිරන්.  

(12) 1956 ංසකයණ ඹ ශළුේ ශදොශවිරන්.  

(13) 1980 ංසකයණඹ ශළුේ ශදොශවිරන්.  
 

ශයගුරහසි, නීති ආදිශඹහි  ප්රතිශලෝධිත නළත මු්රණ : 
 

(1) 1895-1918 : "1894 සිට 1917 දක්හ ඒ ඒ ය 
ේඵන්ධශඹන් ප්රකහලඹට ඳේ කයන රද ප්රකහලන, දළන්වීේ 
ආදිඹ" 

(2) 1909 : " 1860 සිට 1908 දක්හ  රංකහ  යජශ  තළ ට් 
ඳත්රශ  ඳශ කයන රද ආඥහඳනේ ඹටශේ ප්රකහලන  වහ 
දළන්වීේ."  

(3) 1925 : "1918  සිට 1922 දක්හ රංකහශේ ප්රකහලඹට ඳේ 
කයන රද ප්රකහලන, දළන්වීේ ඹනහදිඹ." 

(4) 1929 : " ප්රකහලන, නිඹභඹන්,ශයගුරහසි, අතුරු නීති,  බහ 
නිශඹෝත ආදිඹ."  
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(5) 1938 : 1938 ජනි 30ශනි දින ඵරඳේන  රද රංකහශේ 
නීති ඳළනවීේ ඹටශේ ශඳොදු බහවිතඹට අදහශ උඳනීති, 
ශළුේ තුනිරන්. 

(6) 1956 :  ශඳොදු බහවිතඹට අදහශ  උඳනීති, ශළුේ  වතිරන්.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි,  අඳ ශේ කහයණහ විශලේ 

කහයණහක් වළටිඹට භතු කශශේ, ඹේ ිරසි  ඳනතක් ංශලෝධනඹ  

ිරීමභ වහ ඳහර්ලි ශේන්තුට ශතනහහභ ඒ ඳනත පියඵ ඊට 

ඉවත තිබුණු තේේඹ ඒ හශේභ මුල් ඳනතට  ශතශනන රද  

ංශලෝධන  ශභොනහද  ිරඹහ අධයඹනඹ  කයන්නට විලහර කහර 

ශේරහක් ඹන  නිහයි. ඒ පියඵ ශොඹහ තළනීභ ඳහ ශේ 

ඳහර්ලිශේන්තුශේදී අඳටේ ශරොකු ප්රලසනඹක්. ශේහ ඔක්ශකොභ 

එක්කහසු කය ශතන  එක නීතිඹක් වළටිඹට ඹේ ිරසි අසථහකදී  

අධයඹනඹ කයන්නට නීතිඹ වදහයන සිසුන්ට හශේභ  

නීතිඥයින්ටේ  ඉතහභ අඳවසු කහයණඹක් තිශඵනහ. ශේක 

ඉතහභේභ  ඵයඳතශ කහයණඹක්.  එභ නිහ ශේ පියඵ  විශලේ 

අධහනඹ ශඹොමු කය,   ශේ ශඹෝජනහ අනු කටයුතු කයන්නට  

යජඹ ළඩ කටයුතු කයනහද ිරඹන  ප්රලසනඹ ශේ බහට ඉදිිවඳේ 

කයමින් ශභභ ශඹෝජනහ  භහ ශේ තරු බහට ඉදිිවඳේ කයන්නට  

කළභතියි.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඉතහ ඉක්භනින් කශ යුතු  

ඳහර්ලිශේන්තුශේ තේ ළඩ කටයුේතක් අඳට තිශඵනහ.  

ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අසථහ ිරහිඳඹකදී -18 තහක්- අඳ 

ශනස කය තිශඵනහ. දවවේන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ංශලෝධනඹ ඉදිිවඳේ කශහභ  ඒක ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ  එක 

ශකොටක් වළ ටිඹට  එකට එක්කහසු කය  තන්නට අඳට ෆශවන 

කහරඹක් ගිඹහ.  දළන් දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ 

තිශඵනහ.  අශප් ආණ්ඩුක්රභ යසථහට  අය ශතන තිශඵන්ශන් 

එහි ඉංග්රීසි පි ටඳත විතයයි.  සිංවර පිටඳත භහ දන්නහ තයභට  තභ  

රළබිරහ නළවළ. 

එඹ මු්රණඹ ිරීමභ වහ ඳහර්ලිශේන්තුශන් ඹරහ තිශඵනහ. 

ශදභශ පිටඳත කුභන ආකහයඹට රළබිරහ තිශඵනහද ිරඹරහ භහ 

දන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ ශේ පියඵේ අපි අධහනඹ ශඹොමු කයරහ, 

ඉතහ ඉක්භනින් ශේ යශට් ජනතහට, ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරුන්ට 

ශේහ රළශඵන්නට රසනහ නේ ඉතහ ළදතේ ිරඹන එකයි භහ 

භතක් කයන්ශන්. එශේ භතක් කයමින් ශේ ශඹෝජනහ භහ ඉදිිවඳේ 

කයනහ.  

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ஷனஷரவேகுவ  உதவௐதறணவ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. ශඹෝජනහ සථීය ිරීමභ, තරු රක්සභන් 

ිරිවඇල්ර භන්ත්රීතුභහ.  

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇ් ර  භවතහ 
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, අශප් හිටපු කථහනහඹක තරු 

ශජෝලප් භයිකල් ශඳශර්යහ භන්ත්රීතුභහ විසින් අද දින ඉදිිවඳේ කයන 

රද  බහ කල් තළබීශේ ශභභ ශඹෝජනහ ඉතහභේ කහශරෝචිත 

ශඹෝජනහක්. එභ ශඹෝජනහ භභ සථීය කයනහ. ඇේත 

ලශඹන්භ ශඵොශවෝ දියුණු යටල්ර අවුරුද්ද අන් ශරහ 

භහඹක්, ශදකක් ඹනශකොට ඒ අවුරුද්ශද් ශතශනන රද  නීති-ීමති, 

ශයගුරහසි සිඹල්රභ එක ශළුභකට කස කයරහ රළශඵන්න 

රසනහ.  නමුේ භභ හිතන විධිඹට අශප් යශට්  1980 ර්ශ  

දී තභයි අහන යට ශේ ඳහර්ලිශේන්තුශන් කස කයන රද 

ඳනේ නිර ලශඹන් නිකුේ කශශේ. 1980න් ඳසු ශඵොශවෝ 

ශදශනක්   -විශලේශඹන්භ නීතිඥ භවේරුන්- ශඳෞද්තලික එභ 

ඳනේ මිරදී ශතන ඒහශ   ංශලෝධන අමුණරහ ශළුභකට කස 

කය තන්නහ.  නමුේ යජඹක් වළටිඹට ඒහ නිර ලශඹන් නිකුේ 

කයරහ නළවළ.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඒ නිහ ශභඹ කහශරෝචිත 

ශඹෝජනහක් ිරඹරහ භහ හිතනහ. විශලේශඹන්භ නීතිඥ 

භවේරුන්ටේ, ඒ හශේභ ඳහර්ලිශේන්තු භන්ත්රීරුන්ටේ, යජශ  

ශේකඹන්ටේ ඹේ ිරසි ඳනතක් අධයඹනඹ කයන්නට වුභනහ 

වුණහභ, ඒ ඳනත කී තහක් ංශලෝධනඹ ශරහ තිශඵනහද ිරඹහ 

දළන තන්න වුභනහ වුණහභ ඒක ශොඹහ තන්නට අභහරුයි. භහ 

හිතන වළටිඹට ශභහි ටිනහකභ අපි කවුරුේ ශේරුේ ශතන 

තිශඵනහ. 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, වළන්හඩ් හර්තහශේ 

ඉසය ඔඹ ප්රලසනඹ තිබුණහ. ඉසය වළන්හඩ් හර්තහ  එන්ශන් 

භහ තණන් ඳයක්කු ශරහයි. නමුේ දළන් වළන්හඩ් හර්තහ 

දිරන්, ශදකිරන් අඳට රළශඵනහ. ඉතින් අපි සිඹලු ශදනහභ 

එකතු ශරහ ශේ ශඹෝජනහ ේභත කය තනිමු. සතුතියි.  

 

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ සඅධිකයණ අභහතයතුභහ  
(ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ - லற அஷவைசவ) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice) 

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, තරු ශජෝලප් භයිකල් 

ශඳශර්යහ භළතිතුභහ විසින් ශභභ තළටලු විහ තළනීභ වහ 

යජශ  අධහනඹ ශඹොමු ිරීමභ පිණි ශතශනන රද ශේ බහ 

කල් තළබීශේ ශඹෝජනහ පියඵ ඇේත ලශඹන්භ භහ තුටු 

නහ.  ඒ පියඵ අ ඳශේ ප්රතිචහයඹ භභ  ඉංග්රීසි ඵසින් දළක්වීභට 

අදවස කයනහ.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, ඔඵතුමිඹේ නීතිඥිවඹක් 

වළටිඹට දන්නහ කහයණඹක් තභයි නීතිඥ ෘේතිශ දී 

නියන්තයශඹන්භ මුහුණ ඳහන්නට සිදු ශරහ තිශඵන තළටලු 

වතත ප්රලසනඹක් වළටිඹට ශභභ ප්රලසනඹට අපි සථීයහය විඳුභක් 

රඵහ තත යුතුයි ිරඹන එක. ශේ පියඵ දළනටභ නීති ප්රතිශලෝධන 

යහඳෘතිඹක් ේඵන්ධශඹන් ශඹෝජනහ ඉදිිවඳේ ශරහ තිශඵනහ.  

අතිතරු ජනහධිඳතිතුභහශේ නිශඹෝතඹක් ඳිවදි ජනහධිඳති 

කහර්ඹහරඹ ශේ පියඵ ශදතුන් තහක් හකච්ඡහ කයරහ, දළනට 

ඒ වහ විශලේ යහඳෘතිඹක් ඇති ිරීමභට අපි පිඹය ශතන 

තිශඵනහ. 2011.08.10 දිනළති යහඳෘති ශඹෝජනහලිඹ 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ශතද පිටඳතක් හිත මුදල් 

අභහතයහංලශ   ශල්කේ ශත අනුභළතිඹ රඵහ තළනීභ වහ ඹහ 

තිශඵන අතය  2011.08.12ළනි දින ජහතික ක්රභ ේඳහදන 

ශදඳහර්තශේන්තුශේ නිර්ශද්ල හිත එභ යහඳෘති හර්තහ අඹ 

ළඹ ශදඳහර්තශේන්තු ශත ඹහ තිශඵනහ. ජහතික අඹ ළඹ 

ශදඳහර්තශේන්තු විසින් දළනටභේ අදහශ යහඳෘතිඹ වහ 

ප්රතිඳහදන ඳඹහ ඇති ඵළවින් අභහතය භණ්ඩර අනුභළතිඹ 

රඵහශතන යහඳෘතිඹ ආයේබ කයන ශර දන්හ තිශඵනහ.  ඒ 

අනු කස කයන රද අභහතය භණ්ඩර ංශද්ල ශකටුේඳත 

ජනහධිඳති කහර්ඹහරඹ ශත 2012.12.06ළනි දින ඹහ තිශඵන 

ඵ නීති ශකටුේඳේ ේඳහදක ශදඳහර්තශේන්තුශන් අශප් 

අභහතයහංලඹ ශත  දන්හ  තිශඵනහ.  

මරහනහරූඪ තරු භන්ත්රීතුමිඹනි, භහ ශේ පියඵ කරුණු 

ිරහිඳඹක් ඉංග්රීසි බහහශනුේ ඉදිිවඳේ ිරීමභට අදවස කයනහ.  

The Hon. Joseph Michael Perera has brought up a 

very important issue which needs to be resolved without 

much delay. In this regard, all of us know that the last 

official revision of the Legislative Enactments is the 1956 

Edition with the 1967 Supplement and that is why when 
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we amend any law prior to 30th June, 1956, we always 

refer to the Chapter number of the 1956  Legislative 

Enactments.  

However, a similar reference is not made to the 

Chapter number of the 1980 Revised Edition of the 

Legislative Enactments due to the fact that this Edition is 

considered as an unofficial Edition. This is because after 

1972 and 1978 Constitutions, laws had to be made in all 

three languages and the official versions are the Sinhala 

and Tamil versions. Article 23 of the Constitution 

requires that all laws and subordinate legislation shall be 

enacted or made and published in Sinhala and Tamil 

together with a translation thereof in English. However, 

the 1980 Revised Edition has not yet been completely 

translated into Sinhala and Tamil though much of it has 

already neared completion. 

Since 1972, the Sinhala and Tamil versions of every 

Act, including amending Acts, are available. However, 

this is not the case in regard to laws enacted by 

Parliament prior to 1972. All the laws enacted prior to 

1972 which are in operation currently will first have to be 

translated into Sinhala and Tamil before a revised edition 

of Legislative Enactments can be officially prepared. This 

is what is intended to be completed by the project that is 

envisaged to be approved by Cabinet very shortly.  

The Volume of Laws which needs to be translated into 

Sinhala and Tamil is considerably large. This work which 

has been progressing for some time has not yet been 

finalized. Every effort is being taken to complete the 

required translations as soon as possible. A revised 

edition of Legislative Enactments involves the 

consolidation and revision of all laws in operation at 

present and hence such a revision cannot take place until 

the translations referred to above are completed.  

The last revised edition of subsidiary legislation was 

the one done in 1956 and the same issue relating to the 

absence of Sinhala and Tamil translations of subsidiary 

legislation, regulations, rules, orders, by-laws et cetera, 

has resulted in not having a revised edition of subsidiary 

legislation since 1956.  

The volume of subsidiary legislation is much larger 

than legislative enactments. This would be an exercise 

that would have to be undertaken once the revised edition 

of Legislative Enactments has been finalized. Further, in 

this regard, all subsidiary legislation made prior to 1972 

would require to be translated into Sinhala and Tamil 

before such revision is undertaken.  

Therefore, Madam Presiding Member, you would 

understand the enormity of task that we are faced with in 

trying to complete these translations, particularly, those 

laws which were enacted prior to the 1972 autochthonous 

Constitution that we had adopted. Therefore, although 

work has now progressed, we have faced this time and 

again, and particularly when I visited some of the 

courthouses in the Northern and Eastern Provinces, 

lawyers who are practising in the original courts, 

particularly in the criminal courts, asked me whether they 

could, at least, have the three important pieces of 

Legislation, that is, the Evidence Ordinance, the Criminal 

Procedure Code and the Penal Code at least to be 

translated into Tamil because those lawyers who are 

practising in those courts do not have Tamil versions of 

these three important pieces of Legislation. Such is the 

issue faced by some of the lawyers in those courts. This 

has, time and again, been pointed out to me by several 

judges of  the Supreme Court and the Court of Appeal 

that they encounter these problems and therefore there 

must be some kind of consolidation and this revision has 

to be done very fast. Therefore, we have now set up this 

project and hopefully, Cabinet would give approval soon 

so that we can expedite this project and bring this whole 

issue to some conclusion.  

Together with that, I must say that there is a large 

number of provincial legislation as well which has been 

enacted by several provincial councils. Sometimes it is 

very difficult to trace those legislations also when we 

have to trace some piece of legislation for some 

requirement. Since all these difficulties are there, in the 

Committee Stage Discussion on the Votes of the Ministry 

of Justice, last time I pointed out that the Ministry wants 

to set up a legal information centre where whatever 

information relating to pieces of legislation, regulations, 

rules, provincial legislations, by-laws and all the 

information could be obtained from a single source or 

place. Therefore, it is one of those proposed projects of 

the Ministry of Justice to have a legal information centre 

set up in the near future.  

I must finally thank the Hon. Joseph Michael Perera 

for having brought up this Motion to highlight the 

importance of this important project. Thank you.  
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
றணர றடுவெகவௐதவோடு  வதவெவகரவபவௐதவோடது. 

Question put, and agreed to. 

 

ඳහර්ලිපම්න්තු ඊ  අනුකර අ.බහ. 6.47  , 2013 පඳඵයහරි 
07 න බ්රවසඳතින්දහ අ.බහ. 1.00 න පතක් ක්  ගිප ඹ. 

அவதடி தற. த.  6.47 றவெகு தரரளுவநவ, 2013 வதவௐதரற 

07, றரவெகறஷ தற.த. 1.00 றஷ எவ்றஷவெகவௐதவோடது. 

Adjourned accordingly at 6.47 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 
07th February, 2013.  
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[තරු යවුෂස වකීේ භවතහ] 



 

 

 

 

 

 

ළ.යු. 
 
ශභභ හර්තහශේ අහන මු්රණඹ වහ සකීඹ නිළයදි කශ යුතු තළන් දක්නු ිවසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශතන නිළයදි කශ යුතු 
ආකහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குநறவௐதை 
 

உதவௐதறணவ இதறவௐ தறவௐதறவ வசவறதவதைவ தறஷ றதவ்வேகஷபவ் து தறறறவ வபறரகவெ குநறவ்து அஷணவௐ தறஷ 

றதவ்வௐதடர தறற கறஷடவ் இத ரவேகளுவ யவசரவோ தறவௐதரசறரறதவெகு அதவௐதைவ ஶவௌடுவ. 
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දහඹක ුදද්  : ඳහර්ලිපම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක ිකර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් පගන්හ ගළනීභ 

අලය  

නම් ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළ්  ගහසතු රු. 2.50කි. පකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභශකඩ ඳහය, අශක 102, 

ිළඹසිරි පගොඩනළගි් ප්  යජප   ප්රකහලන  කහර්ඹහශලප   අධිකහරී  පත  ෆභ  ර්ඹකභ  පනොළම්ඵර්           

30 දහ   ප්රථභ දහඹක  ුදද්  පගහ ඉදිරි ර්ප  දහඹකත්ඹ රඵහ පගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹිකත දිපනන් ඳසු  එනු රඵන දහඹක ඉ් ලුම් ඳත් බහය ගනු පනොරළපබ්. 

 

 

 

 

 

 

 
 

சவர ; யவசரவோ அறகர அநறவெஷகறவ தடரவ சவர தௐதர 2,178. யவசரவோ ணறவௐதறற தௐதர 18.15. தரவ 

வசனவு தௐதர 2.50. தடரவ சவர தொவதரக அவ்றவோசகவ, அசரவேக வபறதௌவோடதனகவ, இன. 102, 

தறசறநற கவோடிடவ, தரவகஷட வீற, கறதபவௐதஷண, வகரளவதை 6 வந றனரசவ்றவகு அதவௐதற தறறகஷபவௐ  

வதவதவெவகரவபனரவ. எவஶரரவௌடுவ வதவ 30 ஆவ ஶறவெகு தொவ சவரவௐதவ  

அதவௐதவௐதட ஶவௌடுவ. தறவறவெ கறஷடவெகுவ சவர றவௌவௐதவேகவ  

வதவெவகரவபவௐதடரவோடர. 
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