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අන්තර්ගත ප්රධහන කරුණු 

ோ் உவவெகவ 

ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ : 
 භවජන ආයක්ක ප්රකහලනඹ 

නිගේදන: 
 ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු පියවීශේ (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත් ශකටුේඳත:  
  ශරේසධහධිකයේශත රණයේඹ 

  විසි එක්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශශලෝධනඹ ඳනත් ශකටුේඳත: ශරේසධහධිකයේඹට ශඳත්භක් 

  කථහනහඹකතුභහශේ වතිකඹ 

  යප්රහද: 2013 ජි  6 ිනන ්රී රශකහ ගු ව විලි ස ශසථහශ ව විකහලඹ කයන රද ළටටවන 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 

ප්රලසනර  හිකක ිළිතතුරු 

ගඳෞේගලික දළනුම් දීගභන් ඇස ප්රලසනඹ : 
 ශඳොශවොය හිඟඹ ශවේතුශ ව ශ ොවී ව මුහුේ ශදන ලිසකයතහ 
 
ගඳෞේගලික භන්ත්රීන්ගේ ඳනත් ගකටුම්ඳත් : 
 සිව්මුි  ෆ ශශවය ශඵෞද්ධ ඳදනභ (ශසථහ ත කිරීශේ) – [ රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ  - ඳශමුන ය කිඹන රින 
 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත :   
 ි ශඹෝ  

කල්තළබීගම් ගඹෝජනහ: 
 විශද්ශිකඹ ව ්රී රශකහ තුශ ඳත්හශ න ඹන කළසිශනෝ යහඳහය 

ெ்ோோௐபைவது வோ ெவோ: 
   துெ்வௐ துகவௐபுவௐ க்வ 

 

அவௐபுகவ:  

 உவளூோக ெகவ வவேக ௌவௐபுோவ (ெ வடுகவ) ெவோபவ: உௐவௌோவவ் ோவவௐபு 

 அெௐவௐபுவெக் இபைவ்ோது ோபைவ்ோவ ெவோபவ : உௐவௌோவபொவெகு ந 

 ெௌௐகது ெவபொ 

 ெவௐபு : 2013 பேவ 6ஆவ ோகோ இவேக எபௌவௐபுவெ கூவோடுவ்ோ்வ எபௌவௐௐ ௌகவௗவைெ 

 

கொவெகவவ அோோௐ்து அவெக 

 

்வெகளுவெகு வப கவ 

 

ோ் அவ்ோவப ்: 

 உவௐ வவெகுௐ்வ ெௐகவ ோவௌவெகுவ கவவேகவ 

 

ோ் உபொவௐ்வ ெவோபவேகவ: 

 வவப்   வ்ோ வவ (கூவோடிொவ்ோவ) - [வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ   ேவெக]– போவப 

ோவௐவௐவோது 
 
இவெகுோகவ, வபொோகவ (கவோடுவௐடு) ெவோவ : 
      எளவேகுோகவ 

 
எவ்ோவௐபுவௐ ொ: 

 இவேகௐவ ௌவோவகவ ௌவ்துவ கெ் 
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ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීරු 
(2010  අශප්රේල් 0 08 න ිනන ඳත්න රද භව භළතියේශඹ ව ශත්රී ඳත් ව) 

 

අ 
 

අඩටක්කරනහද ව, අ. ( වි ) 
අජිත් කුභහය,  ල් 0ශඵොක්ක ශවශේ ( හල් 0ර) 
අතහවුල් 0රහ, ඒ.එල් 0.එේ. (ින හභඩුල් 0ර) 
අතුශකෝයශ භවත්ියඹ, තරතහ (යත්නපුයඹ)   
අත්තනහඹක, තිස (ජහතික රළයිසතු) 
අ වනහභඩර, නශඩ්සු සිලක්ති ( වි ) 
අශේගුේර්ධන, ශයෝහිත (කළුතය) 
අශේර්ධන,  භහි වද ඹහඳහ (භහතය) 
අශේර්ධන, අ. රක්සභ ව ඹහඳහ (භහතය) 
අශේසිශව, අශලෝක (කුරුේෆ ර) 
අේලිල් 0 කහදර්, ඒ.ආර්.එේ. (භවනුය) 
අේලිල් 0 වලීේ, ශභොවභඩ් වහෂිේ (භවනුය) 
අභයතුශ , ශජෝ ව  ඇ වතනී එේභහනුශල් 0 ( ේඳව) 
අභයවීය, භහි වද (වේඵ වශතොට) 
අමුණු භ,  ඩී.එස.බී.   (භවනුය) 
අමුණු භ, යත්  (භවනුය) 
අරිඹශ වත්තිය ව ඳහක්කිඹශල් 0ේ (භටකරපු)  
අරගිඹ වන, අ.අ. ර වත ( ේඳව) 
අරස, ටියහ ව (ජහතික රළයිසතු) 
අරවප්ශඳරුභ, ටරස (ජහතික රළයිසතු)  
අරහ වටි ව, ශල් 0ශව්ස්රි (ඹහඳනඹ) 
අලුත් භශේ, භහි වදහන වද (භවනුය) 
අලුවිවහශර්,  වත (භහතශල් 0) 
අසර්, ඒ.එච්.එේ. (ජහතික රළයිසතු) 
 

ඉ 
 

ඉ විනක, ශව්වළල් 0ර කශකහනේශේ (වේඵ වශතොට) 

 

ඒ 
 

ඒකනහඹක, ඇේ. න විනියත්ර  (භහතශල් 0)   
ඒකනහඹක, ටී.බී. (කුරුේෆ ර) 
ඒකනහඹක, විල් 0ප්රඩ් ඵශටහය (අනුයහධපුයඹ) 

 

ක 
 

කබීර්,  ශභොශවොභඩ් වෂීේ ශභොශවොභඩ් (කෆ ල් 0ර) 
කයල් 0 සඹද්ද, තිස විජඹයත්න (අනුයහධපුයඹ) 
කරුේහතිරක,  ඹ වත ( හල් 0ර) 
කරුේහනහඹක, යවී වද්ර  වශද්රේස (ශකොශම) 
කහරිඹේ, අකිර වියහි (කුරුේෆ ර) 

කළටශ ොට, ජඹ වත (ශකොශම) [2011 ශඳඵයහරි 07 සිට] 
කිරිඇල් 0ර, රක්සභ ව ඵණ්ටහය (භවනුය) 
කුභහයේතුශ , ජී ව (ශකොශම) 
කුශර්, ශයජිශනෝල් 0ඩ් (කළුතය)  
ශකොතරහර, ි ර්භර (කළුතය)  
 

 

ග 
 

 ජ ජය, විදහන ආයච්චිශේ ඵහ වස  ච වද්රසිරි (භහතය) 
  වක වද, ලිශ වස  (යත්නපුයඹ) 
 භශේ භවත්ියඹ, අශනෝභහ (ජහතික රළයිසතු) 



(vi) 

 භශේ, ඉවශ භළද භ පිඹශේන ( හල් 0ර) 
 භරත්, සිරිඳහර (ශඳොශශො වනරු) 
ගුේයත්න, අයච්චිශේ යත් කුභහය  ( ේඳව)  
ගුේර්ධන, ගීතහශජන රඳසිශව (ජහතික රළයිසතු) 
ගුේර්ධන, ිනශ වස  (ශකොශම) 
ගුේර්ධන, ඵ වලිර (ශකොශම) 
ගුේර්ධන, යේ ගුප්ත ( ේඳව)  
ගුේර්ධන, මුේසිශව කහරිඹේ අ.අ. අප්පුවහියරහශේ ශදො ව ශෝභදහ (්රිකුේහභරඹ) 
ගුේර්ධන, ජි ව ද හස ( හල් 0ර) 
ගුේශේකය, අර්ල් 0  යත් වික්රභසිශව (ශඳොශශො වනරු) 
ගුේශේකය, ඩිව් (ජහතික රළයිසතු) 
ගුේශේකය, ශවේභහල් 0 (භහතය) 
ශරේරු, ශභොවහ ව රහල් 0 (ශකොශම)  

 

 
 

ජ 
ජඹයත්න, පිඹශකය (පුත්තරභ)  
ජඹයත්න, ින. මු. (ජහතික රළයිසතු) 

ජඹර්ධන,  ජඹරත් ( ේඳව) [2013 භළයි 30 අබහප්රහප්ත විඹ.] 
ජඹසරිඹ, කරු ( ේඳව) 
ජඹසරිඹ, නත් (භහතය) 
ජඹශේකය, දඹහසිරි  (කුරුේෆ ර) 
ජඹශේකය, වල් 0ක සඹ ශල් 0කේරහශේ ශප්රේභරහල් 0 (යත්නපුයඹ) 
ජඹශේන භවත්ියඹ, සුශේධහ ජී. (ශභොේයහ ර) 
ජහශ ොට, අචර  (ජහතික රළයිසතු) 
ශජඹයත්නේ, ්රී යශ හ (නුයඑයඹ) 

 
ත 

තවුෆීක්, මුවේභලි රිෂස  (්රිකුේහභරඹ) 
තිශේයහ, ඇ වට ව දඹහශ්රිත (පුත්තරභ) 
ශත වනශකෝ ව, ජනක ඵණ්ටහය (භහතශල් 0) 
ශතයප්ශඳරුභ, ඳහ සත කුභහය (කළුතය) 
ශතො වටභ ව, ශෞභය මර්ති ආරුමු ේ  යහභනහද ව (නුයඑයඹ) 
 

 

ද 
 

දඹහයත්න, ඳළටිකිරිශේ (ින හභඩුල් 0ර) 
ද සිල් 0හ, අ ේශඳොඩි ශභොවහ ව ප්රිඹදර්ලන ( හල් 0ර) 
ද සිල් 0හ, ජී.එේ. වර් (ජහතික රළයිසතු) 
ද සිල් 0හ, ි ශර වති ි භල් 0 සිරිඳහර (ඵලිල් 0ර) 
ද ශොයිහ,  හියණී විජිත් විජඹමුණි (ශභොේයහ ර) 
ද ශොයිහ, තිරිභහලිය යශජිත් (යත්නපුය) 
දවනහඹක, අභය ධර්භවිජඹ විශිශේකය (භහතය) 
ින ේඵයේ, උශටයිඅප්ඳ ව ඳරි  (නුයඑයඹ) 
ිනහනහඹක, අනුය කුභහය (ජහතික රළයිසතු) 
ිනහනහඹක, එය වජ ව නවි ව (නුයඑයඹ) 
ිනහනහඹක, ිනහනහඹක මුිනඹ වශේරහශේ  ශයෝවේ කුභහය (භහතශල් 0) 
ිනහනහඹක, ඇස. බී. (භවනුය)        
ිනහනහඹක, ලිිය වද (අනුයහධපුයඹ) 
ිනහනහඹක, ර සත් (කෆ ල් 0ර) 
ිනහනහඹක,  වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ) 
ිනහනහඹක, හ ස වද (කුරුේෆ ර) 
ශද්හන වදහ,  ටේරස (ඹහඳනඹ) 

න 
 

නහනහඹක්කහය, ඇේ.ශක්.ඇ ව. භනු ( හල් 0ර) 
නහනහඹක්කහය, හසුශද් (යත්නපුයඹ) 
නහවි වන,  ආර්.ඇේ.ඇස.බී. (කුරුේෆ ර) 



(vii) 

ි පුේආයච්චි, රක්සභ ව (ශකොශම) [2010 ඔක්ශතෝඵර් 12 ළි  ිනන සිට] (ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් 66(ඊ) යසථහ ඹටශත් 
අසුන හිසවිඹ.) 

ශනෝකයහද සශ ේ, සු.  ( වි ) 
ඳ 

ඳතියේ, අකරශක බුද්ධික (භහතය) 
ඳතියේ, යශේස ( හල් 0ර) 
ඳද්භසිරි, යි.ජී. (කෆ ල් 0ර) 
පිඹශේන, පී.එච්.පී. (ින හභඩුල් 0ර) 
පීරිස, ජී.එල් 0.(ජහතික රළයිසතු) 
පුශචිි රශේ,  සු වත  ල් 0 මු (්රිකුේහභරඹ) 
පුසඳකුභහය, අප්පුවහියල් 0රහශේ ශයෝවන (ඵලිල් 0ර) 
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජ ත් (ශභොේයහ ර) 
ශඳශර්යහ, අ. අ. අයච්චිරහශේ රක්සභ ව  වත (භහතශල් 0) 
ශඳශර්යහ, අජිත් ඳත්භකහ වත (කළුතය) 
ශඳශර්යහ,  භභළද සඹනශේ  ශජෝප් ර සත් ි ශඹොභහල් 0 (පුත්තරභ) 
ශඳශර්යහ,  ශජෝලප්  භයිකල් 0 (ජහතික රළයිසතු) 
ශඳශර්යහ, නහනහඹක්කහය ර්නකුර ඳටඵළඳිශේ ි ශයෝ ව අර්ඩ් ස ප්රිඹ වත (පුත්තරභ) 
ශඳශර්යහ, බිඹ වවිරශේ ඇ වටනී වික්ටර්  (පුත්තරභ) 
ශඳශර්යහ, ශඵෝධිඹ  ඵලිශේ ඩිරහ ව ප්රිඹ වජ ව අඑ වසරේ (ඵලිල් 0ර) 
ශඳශර්යහ, භල් 0ර ආයච්චිශේ  හියණී ජඹවික්රභ (කුරුේෆ ර) 
ශඳශර්යහ, ෆී සක්ස ( ේඳව) 
ප්රනහ වලි, අරු විනක (පුත්තරභ) 
ප්රනහ වලි, ශජො වසට ව  (කුරුේෆ ර) 
ප්රනහ වලි, ියල් 0ශයෝයි (පුත්තරභ) 
ප්රනහ වලි, වරි ව (ඵලිල් 0ර) 
ප්රනහ වලි පුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ, අ. සුදර්ශිනී ( ේඳව) 
ප්රබහ,  ශ ව ව (ශකොශම) 
ශප්රේභච වතිය ව, ආරුමු ේ ක වදතඹහ (ඹහඳනඹ) 
ශප්රේභජඹ වත, අච්චිශේ ශදො ව සුසිල් 0 (ශකොශම) 
ශප්රේභදහ, අඵතළ වන  ශද්ඹරහශේ චේපික  (කෆ ල් 0ර) 
ශප්රේභදහ, ජිත් (වේඵ වශතොට) 
 

ඵ 

ඵණ්ටහය භවත්ියඹ, කුරතුශ  ිනහනහඹක මුිනඹ වශේරහශේ ච වද්රහනී (අනුයහධපුයඹ) 
ඵණ්ටහය, ජඹසිශව මුිනඹ වශේරහශේ ජහනක ප්රිඹ වත (ජහතික රළයිසතු) 
ඵණ්ටහය, ඳහ සත යශශේ (පුත්තරභ) 
ඵණ්ටහය, ශක්.ටේ සව්. ලහ වත (කුරුේෆ ර) 
ඵණ්ටහයනහඹක, ඉ විනක (කුරුේෆ ර) 
ඵණ්ටහයනහඹක, චක්රර්ති ඳණ්ඩුකහබඹ ටඹස ( ේඳව) 
ඵිනයු ජ ව, අේලිල් 0 රිහත් ( වි ) 
ඵෂීර්, ශේගු ටහවුඩ් (භටකශපු) 
ඵසනහඹක, තහයහනහත් (කුරුේෆ ර) 
ඵහරසරිඹ, අයච්චිරහශේ ජ ත් (කෆ ල් 0ර) 
බුද්ධදහ, අ වති වන භයක්කරශේ ලීල් 0 චහියක (ඵලිල් 0ර) 
ශේරුශ ොට, අයච්චිශේ විජිත (ශභොේයහ ර) 
 

භ 
 

භද්ලිභඵණ්ටහය, යත්නහඹක මුිනඹ වශේරහශේ යශජිත් (ශභොේයහ ර) 
භෂූර්, නර් ජ ව ( වි ) [2010 ශදළේඵර් 02 අබහප්රහප්ත විඹ.] 
භශවේසය ව භවත්ියඹ, විජඹකරහ (ඹහඳනඹ)  
භහ වනප්ශඳරුභ, අ. අජිත් කුභහය ( ේඳව) [2013 ජුි  03 සිට  
ියත්රඳහර, එච්. ආර්. කෆ ල් 0ර)  
මුතුශවට්ටි භශේ, ි ලහ වත ( හල් 0ර) 
මුතුකුභහයේ, යත් ච වද්රසිරි (අනුයහධපුයඹ) 
මුය සදය ව, විනඹහ මර්ති (ජහතික රළයිසතු) 
මුරුශේසු, ච වද්රකුභහර් (ඹහඳනඹ) 
මුසතහඳහ, ශභොවභඩ්  ෂයිර් (භවනුය) 
ශේධහන වද හිිය,  පජය එල් 0රහර (ජහතික රළයිසතු) 
ශභොවභඩ්, අසරේ ශභොවභඩ් ලීේ (ජහතික රළයිසතු) 



(viii) 

ඹ 
ඹහඳහ, අනුය ප්රිඹදර්ලන (කුරුේෆ ර) 
ශඹෝ යහජ ව, ආර්. (ජහතික රළයිසතු) 
ශඹෝශේසය ව, සීි තේබි (භටකශපු) 

ය 
යේතුශ , අර්ජුන (කළුතය) 
යේතුශ  ශභශනවිඹ, කභරහ (ජහතික රළයිසතු) 
යේතුශ , රු ව ( ේඳව) 
යේක, ඳහධලී චේපික (ශකොශම) 
යේසිශව, ආයච්චිශේ ශයොහ ව අනුරුද්ධ (ශඳොශශො වනරු) 
යතන හිිය, පජය අතුය සශත ( ේඳව) 
යත්නහඹක, ආර්.ඇේ.සී.බී. (නුයඑයඹ) 
යත්ත්ත, එවි වදහ ශරොවහ ව (භවනුය) 
යඹුක්ළල් 0ර, ශකශවයඹ  (භවනුය) 
යහජතුශයයි, සු වදයේ ශඳරුභහල් 0 (නුයඑයඹ) 
යහජඳක්, චභල් 0 (වේඵ වශතොට) 
යහජඳක්, නහභල් 0 (වේඵ වශතොට) 
යහජඳක් භවත්ියඹ, ි රඳභහ  ජපිකහ  (වේඵ වශතොට)   
යහජඳක්, ඵළසිල් 0 ශයෝවේ ( ේඳව)  
යහජඳක්, විජඹදහ (ශකොශම) 
යහධක්රිසන ව, ශේලිශව්ල් 0 හිය (නුයඑයඹ) 
යහභනහඹක, අ.අ. යශජ ව (යත්නපුයඹ)  
ශයෝවේ, නී (යත්නපුය) 

ර 
 
ශරොකුශේ,  හියණී  (ශකොශම) 
ශරොකුඵණ්ටහය, විශිසිශව ජඹවීය මුිනඹ වශේරහශේ උිනත් ශජඹ (ඵලිල් 0ර) 
 

 
 

ක්කුඹුය, ජහනක (යත්නපුයඹ) 
 වි ආයච්චි භවත්ියඹ, ආයච්චිශේ ඳවිත්රහ ශද්වි (යත්නපුයඹ) 
වික්රභනහඹක, යත්නසිරි (ජහතික රළයිසතු)  
වික්රභනහඹක, විලිය (කළුතය)  
වික්රභයත්න, ඉයහ ව (ජහතික රළයිසතු) 
වික්රභසිශව, ශනය වජ ව (කුරුේෆ ර)   
වික්රභසිශව, යි ල් 0 (ශකොශම) 
විජඹර්ධන, ිනශ ව වද්ර රු ව ( ේඳව) 
විශිවික්රභ භවත්ියඹ, ශ්රිඹහි  (ින හභඩුල් 0ර) 
විශිසිශව, ආයච්චිශේ මුතුශවට්ටි ි භල් 0 ශනයත් (කුරුේෆ ර) 
විශිසිශව, යහජී (ජහතික රළයිසතු) 
විශිශේකය,   අයච්චිශේ   ශ වශඳොර ඩු සප් ඳණ්ඩුර  ශඳශර්යහ ( ේඳව)  
විතහයේ, උඳහ ස තිස (ජහතික රළයිසතු)  
විදහන  භශේ, අියත් ශත්නුක (ඵලිල් 0ර)  
විනහඹකමර්ති, අප්ඳහලියයි (ඹහඳනඹ) 
වීයක්ශකොඩි, ච විනභ ( හල් 0ර)  
වීයශකෝ ව,  මුහුලි භ ශවේශේ ගුේයත්න ( හල් 0ර) 
වීයශල, විභල් 0 (ශකොශම) 
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇේ. එරික් ප්ර වන (භවනුය) 
වීයශේකය, යත් පිඹන වද (ින හභඩුල් 0ර) 
ශදආයච්චි, ින සප් (වේඵ වශතොට) 
ශල් 0 භ,  කුභහය (කළුතය) 

 
 
භයශකෝ ව, මුිනඹ වශේරහශේ ච වද්රශේන (අනුයහධපුයඹ) 
භයවීය, භශ ර පි වසිරි (භහතය) 
භයසිශව, භහි වද බුද්ධදහ (කළුතය)    
ේඳ වද ව, ඉයහජශයෝදඹේ (්රිකුේහභරඹ) 



(ix) 

යනඳ ව, ඊලසයඳහතේ (ඹහඳනඹ) 
සි සශ ේ, මුත්තු (ජහතික රළයිසතු) 
සිඹමරහපිටිඹ, යශජිත් (කෆ ල් 0ර) 
සිරිතය ව, සිඥහනේ (ඹහඳනඹ) 
සිරිශේන, ඳල් 0ශල් 0ත්ශත  භයහශරහශේ ඩභත්රීඳහර  (ශඳොශශො වනරු) 
සිල් 0හ, අරුභලිය ශරෝය වස ශයොශභශල් 0 ලිිය වද (ශකොශම) 
සිල් 0හ, භර්වි ව ( ේඳව) 
සුභතිඳහර, උඩුටුශේ ජනත්ප්රිඹ තිරශ  (ශකොශම) 
සුභ වතිය ව, භතිඹහඳයන ව ආබ්රවේ (ජහතික රළයිසතු) 
සරිඹආයච්චි,   ච වද්රසිරි ආරිඹශල (ශඳොශශො වනරු)   
සරිඹප්ශඳරුභ, ශි.ආර්.පී. (ජහතික රළයිසතු)    
ශශනවියත්න, අතහවුද (කෆ ල් 0ර) 
ශශනවියත්න, රක්සභ ව පි වතු ජඹතිරක (ඵලිල් 0ර) 
ශශනවියත්න,  ශජෝ ව  (යත්නපුයඹ) 
ශල් 0යහහ, ශඳො වනේඳරේ (භටකශපු) 
ශේනසිශව, අර්ජුන සුජී (ශකොශම) 
ශේනහතියහහ, භහයි ශෝභසු වදයේ (ඹහඳනඹ) 
ශේනහනහඹක භවත්ියඹ, ඵර්නඩී ව ශයෝස (ශකොශම) 
ශේනහනහඹක,  වත වශර්ස ඳයහක්රභ ( ේඳව) 
ශේනහයත්න, යහජිත (කළුතය) 
ශේභසිශව, අශක ශලවහ ව (අනුයහධපුයඹ) 
සර්ේභහ සනී භවත්ියඹ, උශප්ක්හ ( ේඳව) 
සහියනහද ව, ඩී.එේ. (ජහතික රළයිසතු) 

ව 
 
වකීේ, අ.ඉඵතුල් 0 යවුෂස  (භවනුය)  
වඳු වශනත්ති, සුි ල් 0 (ශකොශම) 
වරීස, වබීේ ශභොවභඩ් ශභොවභඩ් (ින හභඩුල් 0ර) 
ව ව අ ස, ශභොවභඩ් තේබි (ජහතික රළයිසතු)  
වළරි ව, ඳෆ සසශේ (අනුයහධපුයඹ) 
ශවේයත්, කනක (කෆ ල් 0ර) 
ශවේයත්, විජිත ( ේඳව) 
ශවේයත්, ජඹයත්න (කුරුේෆ ර) 
හිසබුල් 0රහ, ශභොශවොමුඩ් ශරේශේ ආ සේ ශභොවභඩ් (භටකශපු) 

 

ෂ 
 
ෂයිහල් 0, ශභොශවොභඩ් කහසීේ ශභොශවොභඩ් (ින හභඩුල් 0ර) 
ෂවුසි, අ.අේලිල් 0 වමීඩ් ශභොශවොභඩ් (ශකොශම)  

ෂහරුක්, මුත්ත ස ඵහහ ( වි ) [2010 ශදළේඵර් 09 ළි  ිනන සිට] 
ෂහරුක්, හුශනයිස ( වි ) 

ශෂො වශේකහ, ජී. යත් ච වද්රරහල් 0 (ශකොශම) [2010 ළප්තළේඵර් 29 ළි  ිනන සිට] (ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් 66(ඈ) යසථහ 
ඹටශත් අසුන හිස විඹ.) 

ශෂො වශේකහ භවත්ියඹ, භහරනී (ජහතික රළයිසතු) [2012 ළප්තළේඵර් 24 ළි  ිනන ඉල් 0රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළේඵර් 24 
ළි  ිනන ඳත් විඹ.  

 
 



 



ශ්රී රාකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජඹ 
ජනහධිඳති 

අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භවතහ 

අභහතය භණ්ඩරඹ   

අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ආගිකක ක ුතතු අභහතය -   රු  ින. මු. ජඹයත්න භවතහ    

ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකම්  අභහතය  -  රු යත්නසිරි වික්රභනහඹක භවතහ 

ආවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතය -   රු පී. දඹහයත්න භවතහ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතය ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ බහනහඹකතුභහ  -  රු ි භල් 0 සිරිඳහර  ද සිල් 0හ  භවතහ 

උස අධයහඳන අභහතය  -  රු එස. බී. ිනහනහඹක භවතහ 

නහගරික ක ුතතු  අභහතය -  රු ඒ. එච්. එේ. ෂවුසි භවතහ 

විගේල ක ුතතු අභහතය  -  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල් 0. පීරිස භවතහ  

ගෞඛ්ය අභහතය -  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල ක ුතතු අභහතය  -  රු ටේ සව්. ඩී. ශි. ශශනවියත්න භවතහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු ක ුතතු අභහතය -  රු  සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවත්ියඹ 

ජහතයන්තය ූලරය වගඹෝීතතහ අභහතය - ගරු (ආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ  ා ර්ධන අභහතය -  රු ආරුමු  ව  ශතොණ්ටභ ව භවතහ 

භහජ සුඵහධන අභහතය  -  රු ියල් 0ශයෝයි ප්රනහ වලි භවතහ  

තළඳළල් ගේහ අභහතය -   රු ජී ව කුභහයේතුශ  භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය  -  රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ 

ඛ්නිජ ගතල් කර්භහන්ත  අභහතය  -  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ 

ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු අභහතය  -  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ  

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය ව ආණ්ඩු ඳක්ග  ප්රධහන ාවිධහඹකතුභහ  -  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ 

ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ ුඩඩහ යහඹ ාර්ධන අභහතය -  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ 

ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතය -  රු ඒ. ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ 

ගේශීඹ වදය අභහතය -  රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ 

අධිකයණ අභහතය -  රු යවුෂස වකීේ භවතහ 

ග්රහමීය ඹ ක ුතතු අභහතය  -  රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතය  -  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ  

අධයහඳන අභහතය -   රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත අභහතය  -  රු භහි වද භයසිශව භවතහ 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන අභහතය -  රු (ඩදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ 

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

ඳහරිගබෝගික සුඵහදන අභහතය  -  රු එස. බී. නහවි වන භවතහ 

ජහතික ම්ඳත්  අභහතය -  රු පිඹශේන  භශේ භවතහ  

ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන අභහතය -   රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ 

භහජ ගේහ අභහතය -  රු  ෆී සක්ස ශඳශර්යහ භවතහ 

පුේගලික ප්රහවන ගේහ අභහතය -  රු සී. බී. යත්නහඹක භවතහ 

සුප අඳනඹන ගබෝග  ප්රර්ධන අභහතය  -  රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ 

විදයහත්භක ක ුතතු  අභහතය -  රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයේ භවතහ  

භහන ම්ඳත්  අභහතය -  රු ඩිව් ගුේශේකය භවතහ 

කෘෂිකර්භ අභහතය  -  රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ 

විගේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතය  -  රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ 

ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති අභහතය -  රු ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර  භවතහ 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු අභහතය  -   රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ  

ප්රහවන අභහතය -  රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ 

ගඹෞන ක ුතතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන අභහතය  -  රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ 

තහක්ණ වහ ඳර්ග ණ අභහතය  -  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ  

මුඳකහය වහ අබයන්තය ගගශ අභහතය -  රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ  

ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් අභහතය  -  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන අභහතය -  රු  ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක්ෂ භවතහ 

සීනි කර්භහන්ත ාර්ධන අභහතය  -  රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිාසකයණ අභහතය  -  රු ච වද්රසිරි  ජ ජය භවතහ    



(xii) 

ගඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන අභහතය  -  රු ඒ. පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ 

ාසකෘතික වහ කරහ ක ුතතු අභහතය -  රු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

ආඳදහ කශභනහකයණ අභහතය -  රු භහි වද අභයවීය භවතහ 

නළත ඳදිාික කිරීගම් අභහතය -  රු ගුේයත්න වීයශකෝ ව භවතහ 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු අභහතය  -  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ 

ක්රීඩහ  අභහතය - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මශතා 

යහජය කශභනහකයණ ප්රතිාසකයණ අභහතය -  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ 

යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ාර්ධන අභහතය -   රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ 

විදුලි ාගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතය -   රු යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ  

සිවිල් ගුන් ගේහ අභහතය -  රු පිඹශකය ජඹයත්න භවතහ 

ජහතික උරුභඹන්  අභහතය - ගරු ජගත් බාසරිය මශතා 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵේධතහ අභහතය -  රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ  

ආගඹෝජන ප්රර්ධන අභහතය -  රු  රක්ෂසභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ  

පරදහයීතහ ප්රර්ධන අභහතය -  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ්  භවතහ 

උේභිද උදයහන වහ ගඳොදු විගනෝදහත්භක ක ුතතු අභහතය -   රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ 

අධයහඳන ගේහ අභහතය -   රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ   

නජීවී ම්ඳත් ායක්ණ  අභහතය  -  රු   හියණී විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ 
 

[ඹේ අභහතයයඹකුට ි ලසචිත ඳයනු ශනොරළබ සිඹලුභ විඹඹ ව, කහර්ඹඹ ව, ශදඳහර්තශේ වතු වහ යසථහපිත ආඹතන          
අති රු ජනහධිඳතිතුභහ තභහ ශත ඳයහ ශ න ඇත.  
 

යහඳෘති අභහතයරු 
 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතය -  රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන භවතහ 

යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතය -  රු ි ර්භර ශකොතරහර භවතහ  
 

නිගඹෝජය අභහතයරු 

උස අධයහඳන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු න විනියත්ර ඒකනහඹක භවතහ 

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

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය -  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය -  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ 

ළවිලි කර්භහන්ත නිගඹෝජය අභහතය -  රු අර්ල් 0  ගුේශේකය භවතහ 

මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ 

සිවිල් ගුන් ගේහ නිගඹෝජය අභහතය -  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ  

ගේශීඹ වදය නිගඹෝජය අභහතය -   රු සී. පී. ඩී. ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ 

ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් නිගඹෝජය  අභහතය  - ගරු වන්ත අගියලන්න මශතා 

ප්රහවන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු ශයෝවේ ිනහනහඹක භවතහ 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු එච්. ආර්. ියත්රඳහර භවතහ 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිගඹෝජය අභහතය  -  රු එච්.එල් 0. ශප්රේභරහල් 0 ජඹශේකය භවතහ 

නළත ඳදිාික කිරීගම් නිගඹෝජය අභහතය  -  රු විනහඹ මර්ති මුය සදය ව භවතහ 

ආගඹෝජන ප්රර්ධන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ නිගඹෝජය අභහතය  -   රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන නිගඹෝජය අභහතය  -   රු ි රඳභහ යහජඳක්ෂ භවත්ියඹ 

ආර්ථික ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය -  රු එේ. එල් 0. ඒ. එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ 

ගෞඛ්ය නිගඹෝජය අභහතය  -  රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ    

ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය  -   රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ නිගඹෝජය අභහතය  -   රු ටේ සව්. බී. ඒකනහඹක භවතහ 

භහජ ගේහ නිගඹෝජය අභහතය  -  රු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ 

විගේල ක ුතතු නිගඹෝජය අභහතය - ගරු නිගයෝමාල් ගෙගර්රා මශතා 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය  -  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ 

ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ ුඩඩහ යහඹ ාර්ධන නිගඹෝජය අභහතය -   රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ 

ඛ්නිජ ගතල් කර්භහන්ත නිගඹෝජය අභහතය  -  රු යේ ගුේර්ධන භවතහ 

බුේධ ලහන වහ ආගිකක ක ුතතු නිගඹෝජය අභහතය  -  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ 

ආඳදහ කශභනහකයණ නිගඹෝජය අභහතය -  රු ඩු සප් විශිශේකය භවතහ  

යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල ක ුතතු නිගඹෝජය අභහතය -  රු  විජඹ දවනහඹක භවතහ  



(xiii) 

බහඳති නහභහලිඹ 
 රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු තරතහ 

අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ශභොවහ ව ප්රිඹදර්ලන ද සිල් 0හ භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, 
 රු ශඳරුභහල් 0 යහජලි යයි භවතහ,  රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  වි ශිවික්රභ භවත්ියඹ. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තු කහයක බහ 
ගත්රීම් කහයක බහ 
      

 රු චභල් 0 යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ,  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු ආරුමු  ව 
ශතොණ්ටභ ව භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ,   රු ඩිව් 
ගුේශේකය භවතහ,   රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ,   රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,   රු ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ,      
 රු ශජෝ ව අභයතුශ  භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවී කරුේහනහඹක භවතහ,   රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  
 රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු සුශර්ස ක.  ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු (පජය) අතුය සශත යතන හිිය, 

ගෘවය කහයක බහ  
 රු චභල් 0 යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු පිඹශකය ජඹයත්න භවතහ,  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ,  රු ච වද්රසිරි  ජ ජය 

භවතහ,  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ  රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ,  රු එේ. ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ 
භවතහ,  රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,           
 රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

සථහය නිගඹෝග ිළිතඵ  කහයක  බහ 
 රු චභල් 0 යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,   රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ,  රු ි භල් 0 සිරිඳහර 

ද සිල් 0හ භවතහ,  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ,                 
 රු ශජෝ ව අභයතුශ  භවතහ,   රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය 
භවතහ,   රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශිසිශව භවතහ,  රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තු ක ුතතු ිළිතඵ කහයක බහ 
 රු චභල් 0 යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ ,  රු ි භල් 0 සිරිඳහර 

ද සිල් 0හ භවතහ,  රු යි ල් 0 වික්රභසිශව භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ශජෝ ව අභයතුශ  භවතහ,                    
 රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු ටේ සව්.ඩී.ශි. ශශනවියත්න භවතහ,  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ,              
 රු ටේරස ශද්හන වද  භවතහ,  රු ඒ.ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ,  රු භහි වද භයසිශව 
භවතහ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ,  රු ඩිව් ගුේශේකය භවතහ,  රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල 
භවතහ,  රු ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ,  රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු භශ ර භයවීය භවතහ,                 
 රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවී කරුේහනහඹක භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  
 රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු සුශර්ස                 
ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු (පජය) අතුය සශත යතන හිිය. 

 

යජග  ගිණුම් ිළිතඵ කහයක බහ  

 රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ,  රු යවුෂස 
වකීේ භවතහ,  රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ,  රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ, 
 රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,   රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,  රු යශජිත් 
සිඹමරහපිටිඹ භවතහ,  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ,  රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ,   රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,    
 රු ි ර්භර ශකොතරහර භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,   රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,   රු කබීර් වහෂීේ භවතහ, 
 රු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ,  රු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු අකිර වියහි 
කහරිඹේ භවතහ,  රු ටියහ ව අරස භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,        
 රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු එස. ්රීතය ව භවතහ,        
 රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,  රු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ. 

 

ගඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ 
 රු ඩිව් ගුේශේකය භවතහ (බහඳති),  රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,          

 රු (ඩදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,  රු ච වද්රසිරි  ජ ජය භවතහ,  රු ඒ. පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ටී. බී. 
ඒකනහඹක භවතහ,  රු භහි වද අභයවීය භවතහ,   රු එස. එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ, 
 රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු යේ ගුේර්ධන භවතහ,  රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ,  රු රක්සභ ව 
කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ,  රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,   
 රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු අර්ජුන යේතුශ  භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,       
 රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු (පජය) අතුය සශත යතන හිිය,  රු සීි තේබි 



(xiv) 

ශඹෝශේසය ව භවතහ,  රු නහභල් 0 යහජඳක්ෂ භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජි විශිසිශව 
භවතහ,  රු ඊ. යනඳ ව භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

යප්රහද ිළිතඵ කහයක බහ 

 රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ (බහඳති),  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල් 0. පීරිස භවතහ,  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,        
 රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ,  රු භහි වද 
භයසිශව භවතහ,  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,  රු එේ. ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශජෝ ව අභයතුශ  
භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,   රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු දඹහසිරි 
ජඹශේකය භවතහ,  රු ඊ. යනඳ ව භවතහ. 

 
 

භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ 

 රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,  රු (ඩදය) 
යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,  රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,   
 රු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු ි රඳභහ යහජඳක් භවත්ියඹ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු  හියණී 
විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,   රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,   රු සුි ල් 0 
වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ෂයිහල් 0 කහසිේ භවතහ,  රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු 
ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු 
(පජය) අතුය සශත යතන හිිය,   රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු 
(ආචහර්ඹ) යත් වීයශේකය භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ,  රු හුශනයිස ෂහරක් 
භවතහ. 

 

උස නිරතර ිළිතඵ කහයක බහ 

 රු යත්නසිරි වික්රභනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල් 0. පීරිස භවතහ,        
 රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,   රු ටේ සව්. ඩී. ශි. ශශනවියත්න භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,                 
 රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ,   රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව 
භවතහ,  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,   රු එේ. ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,         
 රු ශජෝ ව අභයතුශ  භවතහ,   රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවී කරුේහනහඹක භවතහ,   රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව 
භවතහ,   රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ. 

 

 

යසථහදහඹක සථහය කහයක බහ 

“ඒ” සථහය  කහයක බහ 

 රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ,   රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ,   රු  හියණී 
ශරොකුශේ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයේ භවතහ,   රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,   රු ජ ත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ,    රු අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,   රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ,   රු අර්ජුන 
යේතුශ  භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,   රු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ 
භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,   රු ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මුර්ති භවතහ,  රු (පජය) අතුය සශත 
යතන හිිය,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ,   රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ, 
 රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ඒ.එේ. චහියක බුද්ධදහ භවතහ, 
 රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු කභරහ යේතුශ  ශභශනවිඹ,   රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශේකය භවතහ,   රු 
ආර්. ලිිය වද සිල් 0හ භවතහ. 

“බී” සථහය  කහයක බහ 

  රු ජී ව කුභහයේතුශ  භවතහ,  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය 
ශත වනශකෝ ව භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ,  රු ඒ.ආර්.එේ. අේලිල් 0 කහදර් 
භවතහ,  රු ි ර්භර ශකොතරහර භවතහ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් 
භවතහ,  රු කබීර් වෂීේ භවතහ,  රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,   රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය 
භවතහ,  රු ටියහ ව අරස භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ,  රු වික්ටර් ඇ වටි  
භවතහ,  රු ප්රබහ  ශ ව ව භවතහ,  රු ඳරි  ින ේඵයේ භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු ශ .ි ්රී 
යශ හ  භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  
විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු එරික් ප්ර වන වීයර්ධන භවතහ,  රු එස. ්රීතය ව භවතහ,   රු ශි.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ 
භවතහ,  රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xv) 

විගලේ කහයක බහ 
 

ශීඝ්රගඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ කරුණු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විගලේ කහයක බහ  
 රු පී. දඹහයත්න භවතහ (බහඳති),  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක 

භවතහ,  රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ,  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු ශයෝවේ 
ිනහනහඹක භවතහ,  රු ි ර්භර ශකොතරහර භවතහ,  රු ටේ සව්.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, 
 රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ින සප් 
ශදආයච්චි භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු 
ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ,  රු ශනය වජ ව 
වික්රභසිශව භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශේකය භවතහ,   රු ඩී.එේ. සහියනහද ව භවතහ.   

 

ඳහර්ලිගම්න්තු ගේග  සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ කරුණු ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි 

න විගලේ කහයක බහ  
 රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති),   රු එේ. ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශජෝ ව අභයතුශ  භවතහ,  

 රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ටහය භවතහ,  රු උිනත් 
ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ 

 

ඳහර්ලිගම්න්තු භන්ත්රීරිඹන්ගේ ාදඹ 
 රු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවත්ියඹ (බහඳතිි ),  රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු ි රඳභහ යහජඳක් භවත්ියඹ, 

 රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු ඩදය 
සුදර්ලනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු කභරහ යේතුශ  ශභශනවිඹ,  රු ශ්රිඹහි  
විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු උශප්ක්හ සර්ේභහලී භවත්ියඹ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ 
භවත්ියඹ. 

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ ායඹ, විනඹ, ම්ප්රදහඹන් ව ආයක්හ ඳත්හගගන ඹහගම් ්රිඹහභහර්ග නිර්ගේල කිරීභ 
වහ න විගලේ කහයක බහ 
 රු ඩිව් ගුේශේකය භවතහ (බහඳති),  රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ, 

 රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ 

 

ශ්රී රාකහහසීන් ්ක් ජහතිඹක් ගර ජීත්වීභ ඵරහත්භක කිරීභ වහ අලය ගේලඳහරන වහ ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහනුූලර ිළඹය නිර්ගේල ගකො  හර්තහ කිරීභ වහ න විගලේ කහයක බහ 

 රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ (බහඳති),  රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල් 0. පීරිස භවතහ,  රු ඩභ්රිඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු ටේ සව්. 
ඩී. ශි. ශශනවියත්න භවතහ,  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද 
භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු ඒ. එල් 0. එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ,  රු ඩිව් ගුේශේකය භවතහ,  රු රිහඩ් 
ඵිනයු ජ ව භවතහ,  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,  රු ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ,  රු 
රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,  රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු (ඩදය) 
සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු ජහනක ඵණ්ටහය භවතහ 

 

උඳගේලක කහයක  බහ 
 

බුේධ ලහන වහ ආගිකක ක ුතතු  ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු ින.මු. ජඹයත්න භවතහ (බහඳති),  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු ියල් 0ශයෝයි ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ිනශ වස 

ගුේර්ධන භවතහ,  රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ, 
 රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු අර්ල් 0 ගුේශේකය 
භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු අර්ජුන යේතුශ  භවතහ,  රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු (පජය) 
අතුය සශත යතන හිිය,  රු (පජය) එල් 0රහර ශේධහන වද හිිය,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ 
භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ටහය භවතහ,  රු කභරහ යේතුශ  ශභශනවිඹ,  රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි 
භවතහ,  රු ශත්නුක විදහන භශේ භවතහ,  රු උශප්ක්හ සර්ේභහ ස භවත්ියඹ,  රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

යහජය කශභනහකයණ ප්රතිාසකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ටේ සව්.ඩී.ශි. ශශනවියත්න භවතහ,         
 රු ියල් 0ශයෝයි ප්රනහ වලි භවතහ,  රු පිඹශේන  භශේ භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ,  රු ඩිව් 
ගුේශේකය භවතහ,  රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ 
භවතහ,  රු භශ ර භයවීය භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ, 
 රු අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු කබීර් වහෂීේ භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු එච්.එේ.එේ. වරීස භවතහ,            
 රු වික්ටර් ඇ වටි  භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න 
භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශිසිශව භවතහ,  රු එරික් ප්ර වන වීයර්ධන භවතහ,  රු ඩී.එේ. සහියනහද ව භවතහ. 

 



(xvi) 

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳත් කශභනහකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ (බහඳති),  රු ටේ සව්. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු හ ස වද 
ිනහනහඹක භවතහ,  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,            
 රු භහි වද අභයවීය භවතහ,  රු එස. එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු ජිත් 
ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ, 
 රු එේ.එස. තව්ෆීක් භවතහ,   රු ශවේභහල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ 
භවතහ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ශනය වජ ව වික්රභසිශව භවතහ,   රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ආඳදහ කශභනහකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු භහි වද අභයවීය භවතහ (බහඳති),  රු ඩු සප් විශිශේකය භවතහ,  රු භහි වද භයසිශව භවතහ,  රු පිඹශේන  භශේ භවතහ, 
 රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු ි ශඹෝභහල් 0 ශඳශර්යහ 
භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ඳහ සත 
ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු ටී. යශජිත් ද ශොයිහ භවතහ,  රු ඳරි  ින ේඵයේ භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය 
භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විජිත ශේරුශ ොට භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු ශි. ්රී යශ හ 
භවතහ,  රු ශරොවහ ව යත්ත්ශත් භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,  රු එරික් ප්ර වන වීයර්ධන භවතහ,  රු ඊ. 
යනඳ ව භවතහ,  රු පී. අරිඹශ වත්ර ව භවතහ. 

 

ගෞඛ්ය ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ (බහඳති),  රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ,  රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ,  රු සුශේධහ ජී. 
ජඹශේන භවත්ියඹ,  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ,  රු (ඩදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,  රු ි රඳභහ යහජඳක් 
භවත්ියඹ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ජිත් 
ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු එස. විශනෝ 
භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු ටී. යශජිත් ද ශොයිහ භවතහ,  රු (ඩදය) 
යශේස ඳතියේ භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු (ඩදය)  සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු 
ඒ.එේ. චහියක බුද්ධදහ භවතහ,  රු එරික් ප්ර වන වීයර්ධන භවතහ. 

 

ඛ්නිජ ගතල් කර්භහන්ත ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ  භවතහ (බහඳති),  රු යේ ගුේර්ධන භවතහ,  රු පී. දඹහයත්න භවතහ,   රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි 
භවතහ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ,  රු එස.බී. නහවි වන භවතහ,  රු ඒ.ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු ඳහධලී 
චේපික යේක භවතහ,  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ, 
 රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු ිනළුේ අමුණු භ 
භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ,   රු ප්රබහ  ශ ව ව භවතහ,  රු ජි ව ද හස 
ගුේර්ධන භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විජිත ශේරුශ ොට භවතහ,  රු විජඹකරහ 
භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු ි භල් 0 විශිසිශව භවතහ,   රු ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ. 

 

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු ි රඳභහ යහජඳක් භවත්ියඹ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ,  රු ෆී සක්ස 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු භහි වද අභයවීය භවතහ,  රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු ටේ සව්.බී. ඒකනහඹක භවතහ,             
 රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ෂයිහල් 0 කහසිේ 
භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,              
 රු එේ.එස. තව්ෆීක් භවතහ,  රු සිලක්ති ආන වද ව භවතහ,  රු ඩු සප් විශිශේකය භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව 
භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු සීි තේබි 
ශඹෝශේසය ව  භවතහ,  රු රු ව විජඹර්ධන භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු ආර්. ලිිය වද සිල් 0හ භවතහ. 

  
ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ ුඩඩහ යහඹ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ (බහඳති),  රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ,  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,  රු එස.බී. නහවි වන 

භවතහ,  රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ,  රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන භවතහ,  රු එච්.එල් 0. ශප්රේභරහල් 0 ජඹශේකය භවතහ,  රු  
ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,             
 රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය 
ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු  ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ ,  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  රු වික්ටර් ඇ වටි  භවතහ,  රු 
වී.ශක්. ඉ විනක භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු පී. පිඹශේන භවතහ,  රු 
විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු රු ව යේතුශ  භවතහ,  රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ. 



(xvii) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ (බහඳති),  රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ,  රු පී. 
දඹහයත්න භවතහ,  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව 
භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ,  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,                  
 රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු ආර්.එේ. යශජිත් භද්ලිභ 
ඵණ්ටහය භවතහ,  රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,            
 රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් 
භවතහ,  රු ශභොවහ ව ප්රිඹදර්ලන ද සිල් 0හ භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,            
 රු ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ. 

 

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිාසකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ච වද්රසිරි  ජ ජය භවතහ (බහඳති),  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල් 0. පීරිස භවතහ,         
 රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු විනහඹ මර්ති මුය සදය ව භවතහ,  රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,                     
 රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ටියහ ව අරස භවතහ,  රු වී.ශක්. 
ඉ විනක භවතහ,  රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,   රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අජිත් 
පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අරු විනක ප්රනහ වලි භවතහ,     රු විජඹකරහ භශවේසය ව 
භවත්ියඹ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයේ භවතහ,  රු ි ලහ වත මුතුශවට්ටි භශේ භවතහ,   රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු 
එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,  රු ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ,  රු කනක ශවේයත් භවතහ. 

 

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ (බහඳති),  රු එස.බී. නහවි වන භවතහ,  රු පිඹශේන  භශේ භවතහ,  රු ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර 
භවතහ,  රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ,  රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,   රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ,  රු  හියණී විජිත් 
විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,  රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,               
 රු කබීර් වහෂීේ භවතහ,  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ, 
 රු එච්.එේ.එේ. වරීස භවතහ,  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ 
භවත්ියඹ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් 
වීයශේකය භවතහ,  රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

   

ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු විභල් 0 වීයශල භවතහ (බහඳති),  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු (ඩදය) 
යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ භවතහ,  රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,          
 රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු ගුේයත්න වීයශකෝ ව භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ, 
 රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,   රු කබීර් වහෂීේ භවතහ,  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු සුි ල් 0 
වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු  ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය 
භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු ශනය වජ ව වික්රභසිශව භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) 
යත් වීයශේකය භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ.    

 

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ඳවිත්රහශද්වි  වි ආයච්චි භවත්ියඹ (බහඳති),  රු එච්.එල් 0. ශප්රේභරහල් 0 ජඹශේකය භවතහ,   රු පිඹශකය ජඹයත්න භවතහ, 
 රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු ටේ සව්.ඩී.ශි. ශශනවියත්න භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ,  රු 
(භවහචහර්ඹ) තිස විතහයේ භවතහ,  රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ,  රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ,  රු ඉ විනක 
ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු 
විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු 
යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,    රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු  ඒ.ඩී. චේපික ශප්රේභදහ  භවතහ,  රු 
දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු ඒ.එේ. චහියක බුද්ධදහ භවතහ,  රු රු ව යේතුශ  භවතහ,  රු ශනය වජ ව වික්රභසිශව 
භවතහ,  රු රු ව විජඹර්ධන භවතහ. 

 

  

ආර්ථික ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ (බහඳති),  රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු 
යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ,  රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු ඳවිත්රහශද්වි 
 වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන 
භවතහ,   රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ,  රු කබීර් වහෂීේ භවතහ , 
 රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු අර්ජුන යේතුශ  භවතහ,  රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු  ඹ වත 
කරුේහතිරක භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු ජි ව ද හස ගුේර්ධන 
භවතහ,  රු ටී. යශජිත් ද ශොයිහ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු (ඩදය) යශේස ඳතියේ භවතහ,  රු ඊ. 
යනඳ ව භවතහ. 



(xviii) 

යහජය ම්ඳත් වහ යහඹ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ (බහඳති),  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ,  රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් 
පුසඳකුභහය භවතහ,  රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන භවතහ,  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,  රු  හියණී 
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ,  රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ, 
 රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ, 
 රු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අරු විනක ප්රනහ වලි භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු ශි.            
්රී යශ හ භවතහ,  රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු  වත ශේනහනහඹක භවතහ. 

 

විගේල ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල් 0. පීරිස භවතහ (බහඳති),  රු ි ශඹෝභහල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ,           
 රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ,  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු භහි වද භයසිශව 
භවතහ,  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,                   
 රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ, 
 රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු අර්ජුන යේතුශ  භවතහ,  රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු සුශර්ස ක. 
ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු ජි ව ද හස ගුේර්ධන භවතහ,  රු 
(ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු ශයෝසි 
ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ටේ සව්.ඩී.ශි. ශශනවියත්න භවතහ (බහඳති),  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ, රු යත්නසිරි 
වික්රභනහඹක භවතහ,  රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ,  රු භහි වද භයසිශව භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව 
භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ච වද්රසිරි  ජ ජය භවතහ,  රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු සී.පී.ඩී.  
ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු අර්ල් 0 ගුේශේකය 
භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මර්ති 
භවතහ,  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  රු ශභොවහ ව ප්රිඹදර්ලන ද සිල් 0හ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,        
 රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශයොහ ව යේසිශව භවතහ. 

   

ඳහර්ලිගම්න්තු ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවත්ියඹ (බහඳති),  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ,  රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ,  රු ඩිව් 
ගුේශේකය භවතහ,  රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ,  රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු න විනියත්ර ඒකනහඹක භවතහ,  රු 
රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු එච්.ආර්. ියත්රඳහර භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ,  රු  හියණී 
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ 
භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු ටියහ ව අරස භවතහ,   රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,          
 රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශරොවහ ව යත්ත්ශත් භවතහ,  රු ඉයහ ව 
වික්රභයත්න භවතහ,  රු ි භල් 0 විශිසිශව භවතහ,  රු ඊ. යනඳ ව භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ. 

 

නළත ඳදිාික කිරීගම් ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ     

 රු ගුේයත්න වීයශකෝ ව භවතහ (බහඳති),  රු විනහඹ මර්ති මුය සදය ව භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු භහි වද 
භයසිශව භවතහ,  රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ,  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,           
 රු එච්.එල් 0. ශප්රේභරහල් 0 ජඹශේකය භවතහ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,   රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු එස. 
විශනෝ භවතහ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු ප්රබහ  ශ ව ව භවතහ,  රු ඳහ සත 
ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී 
විශිසිශව භවතහ,  රු එස. ්රීතය ව භවතහ,   රු ඩී.එේ. සහියනහද ව භවතහ,  රු ආර්. ලිිය වද සිල් 0හ භවතහ,  රු  වත 
ශේනහනහඹක භවතහ. 

 

තළඳළල් ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ජී ව කුභහයේතුශ  භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු කුභහය ශල් 0 භ 
භවතහ,  රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු ගුේයත්න වීයශකෝ ව භවතහ,  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, 
 රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු අර්ජුන යේතුශ  භවතහ,  රු 
ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ 
භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු  වත 
අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ඳරි  ින ේඵයේ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු කභරහ යේතුශ  ශභශනවිඹ,  රු 
ශයොහ ව යේසිශව භවතහ,  රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ,  රු ශනය වජ ව වික්රභසිශව භවතහ. 



(xix) 

ජහතික උරුභඹන් ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු (ආචහර්ඹ) ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳති),  රු ගුේයත්න වීයශකෝ ව භවතහ,  රු අනුය ප්රිදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු භහි වද 
ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ,  රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,          
 රු වීයකුභහය ිනහනහඹක භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු එච්.එේ.එේ. වරීස 
භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු (පජය)  අතුය සශත යතන හිිය,  රු (පජය) 
එල් 0රහර ශේධහන වද හිිය,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ටහය භවතහ,  රු 
ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ,  රු ි භල් 0 විශිසිශව භවතහ,  රු උශප්ක්හ සර්ේභහ ස භවත්ියඹ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,                
 රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ,   රු භහරනී ශෂො වශේකහ භවත්ියඹ. 

 

ඳරිය ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු ඒ. ආර්. එේ. අේලිල් 0 කහදර් භවතහ,  රු ඳහධලී 

චේපික යේක භවතහ,  රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ,  රු ශයෝවේ ිනහනහඹක භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ,  රු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ,  රු තරතහ 
අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,           
 රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයේ භවතහ,  රු රු ව යේතුශ  භවතහ,  රු ශයොහ ව යේසිශව භවතහ, 
 රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,  රු එස. ්රීතය ව භවතහ,        
 රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

 

ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ (බහඳති),  රු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවත්ියඹ,  රු ඳවිත්රහශද්වි  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු 
එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ,  රු ි රඳභහ 
යහජඳක් භවත්ියඹ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,              
 රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු ඩු සප් විශිශේකය භවතහ,  රු අශනෝභහ 
 භශේ භවත්ියඹ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු විජඹකරහ 
භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු ි ලහ වත මුතුශවට්ටි භශේ භවතහ,  රු කභරහ යේතුශ  ශභශනවිඹ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ 
භවත්ියඹ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශිසිශව භවතහ,  රු එස. ්රීතය ව භවතහ,  රු උශප්ක්හ සර්ේභහ ස භවත්ියඹ,              
 රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ භවත්ියඹ. 

 

අධිකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු යවුෂස වකීේ භවතහ (බහඳති),   රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල් 0. පීරිස භවතහ,  රු ටේ සව්.ඩී.ශි. ශශනවියත්න භවතහ,  රු ඒ.ඩී. 
සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු ඩිව් ගුේශේකය භවතහ,  රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ, රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ,         
 රු එච්.ආර්. ියත්රඳහර භවතහ,  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු එේ.එස. තව්ෆීක් භවතහ, 
 රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ, 
 රු ටියහ ව අරස භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ 
භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ජහනක ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ි ලහ වත මුතුශවට්ටි භශේ භවතහ,  රු වී.එස. 
යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ. 

 

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ (බහඳති),   රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ,  රු (ඩදය) 
යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,  රු ෆී සක්ස ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර භවතහ,   රු ටරස අරවප්ශඳරුභ 
භවතහ,  රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු විජිත 
ශවේයත් භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,   රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු 
විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු 
භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු ශයෝසි 
ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

   

අධයහඳන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු  හියණී විජිත් විජඹමුි  ද ශොයිහ භවතහ,  රු එස.බී. ිනහනහඹක භවතහ,         

 රු ඒ.ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) තිස විතහයේ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,         
 රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු ි ර්භර ශකොතරහර භවතහ,  රු යවුෂස 
වකීේ භවතහ,  රු කබීර් වහෂීේ භවතහ ,  රු ආර්.එේ. යශජිත් භද්ලිභ ඵණ්ටහය භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,        
 රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු සිලක්ති ආන වද ව භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු (පජය) අතුය සශත 
යතන හිිය,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු ශභොවහ ව රහල් 0 ශරේරු භවතහ,  රු (ඩදය) යශේස ඳතියේ භවතහ,     
 රු පී. පිඹශේන භවතහ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශිසිශව භවතහ. 



(xx) 

ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු භහි වද භයසිශව භවතහ (බහඳති),  රු අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු ියල් 0ශයෝයි ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ඳවිත්රහශද්වි 
 වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු පිඹශේන  භශේ භවතහ,  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ,  රු කබීර් වහෂීේ භවතහ,                  
 රු ආර්.එේ. යශජිත් භද්ලිභ ඵණ්ටහය භවතහ,  රු නවි ව ිනහනහඹක භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු  ඹ වත 
කරුේහතිරක භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ, 
 රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,            
 රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ 
භවතහ,  රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ. 

 

ධීය වහ ජරජ ම්ඳත් ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු (ඩදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ (බහඳති),  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,  රු ියල් 0ශයෝයි ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ෆී සක්ස 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ච වද්රසිරි  ජ ජය භවතහ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු ි ශඹෝභහල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,             
 රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ෂයිහල් 0 කහසිේ භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස 
භවතහ,  රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,   රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු 
අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ච විනභ වීයක්ශකොඩි භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු වී.ශක්. ඉ විනක භවතහ,  රු 
ශභොවහ ව ප්රිඹදර්ලන ද සිල් 0හ භවතහ,   රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අරු විනක ප්රනහ වලි 
භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ. 

 

ගේශීඹ වදය ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු සී.පී.ඩී.  ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු තිස කයල් 0 සඹද්ද භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) 
තිස විතහයේ භවතහ,  රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු භහි වද අභයවීය භවතහ,             
 රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු 
ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු ඩු සප් විශිශේකය භවතහ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ, 
 රු ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,   රු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ,  රු (ඩදය) යශේස ඳතියේ 
භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය භවතහ,    රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු රු ව යේතුශ  
භවතහ,  රු ශත්නුක විදහන භශේ භවතහ,    රු ඩී.එේ. සහියනහද ව භවතහ. 

 

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵේධතහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ (බහඳති),  රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල් 0. පීරිස භවතහ,  රු ඩිව් 
ගුේශේකය භවතහ,  රු එච්.ආර්. ියත්රඳහර භවතහ,  රු විනහඹ මර්ති මුය සදය ව භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ 
භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු ෂයිහල් 0 කහසිේ භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු (පජය) එල් 0රහර ශේධහන වද 
හිිය,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ 
භවතහ,  රු අරු විනක ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු ශරොවහ ව යත්ත්ශත් භවතහ,                   
 රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශිසිශව භවතහ,  රු ශි.ආර්.පී. 
සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ,  රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 

 

ඉඩම් ව ඉඩම් ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ (බහඳති),  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු ජී ව කුභහයේතුශ  භවතහ,                     
 රු (ඩදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,  රු ශයෝවේ ිනහනහඹක භවතහ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු සී.ඒ. 
සරිඹආයච්චි භවතහ,  රු යේ ගුේර්ධන භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ, 
 රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, 
 රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු පී. අරිඹශ වත්ර ව භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව 
භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ශවේභහල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු රු ව යේතුශ  
භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු  වත ශේනහනහඹක භවතහ . 

 

භහජ ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ෆී සක්ස ශඳශර්යහ භවතහ (බහඳති),  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු එස.බී. නහවි වන 
භවතහ,  රු රිහඩ් ඵිනයු ජ ව භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු ජඹයත්න 
ශවේයත් භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු ඩු සප් 
විශිශේකය භවතහ,  රු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු පී. 
පිඹශේන භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විජිත ශේරුශ ොට භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,                 
 රු සීි තේබි ශඹෝශේසය ව භවතහ,  රු කභරහ යේතුශ  ශභශනවිඹ,  රු ශයොහ ව යේසිශව භවතහ,  රු ය වජ ව 
යහභනහඹක භවතහ,  රු ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ භවත්ියඹ. 



(xxi) 

ක්රීඩහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ (බහඳති),  රු නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ,  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,  රු ආරුමු  ව 
ශතොණ්ටභ ව භවතහ,   රු ජී ව කුභහයේතුශ  භවතහ,  රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු න විනියත්ර ඒකනහඹක 
භවතහ,  රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු රක්සභ ව 
කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු ආර්.එේ. යශජිත් භද්ලිභ ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු අර්ජුන යේතුශ  භවතහ,  
 රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු එස. විශනෝ භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු වී.ශක්. ඉ විනක භවතහ, 
 රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,          
 රු සීි තේබි ශඹෝශේසය ව  භවතහ,  රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ,  රු කනක ශවේයත් භවතහ. 

 

කෘෂිකර්භ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු ඒ.පී. ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,                      
 රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු සුශේධහ ජී. ජඹශේන භවත්ියඹ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ,                
 රු න විනියත්ර ඒකනහඹක භවතහ,  රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු  හියණී 
ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,                    
 රු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු ච වද්රහි  
ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු සිලක්ති ආන වද ව 
භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයේ භවතහ,  රු වී.එස. 
යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ශත්නුක විදහන භශේ භවතහ. 

 

ප්රහවන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ (බහඳති),  රු ශයෝවේ ිනහනහඹක භවතහ,  රු ඒ.එච්.එේ. ෂවුසි භවතහ,  රු ජී ව කුභහයේතුශ  
භවතහ,  රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ,  රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු එච්.එල් 0. 
ශප්රේභරහල් 0 ජඹශේකය භවතහ,  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු 
ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,   රු සිලක්ති 
ආන වද ව භවතහ,  රු ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු 
විජිත ශේරුශ ොට භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ,  රු ි භල් 0 විශිසිශව භවතහ,  රු ශි.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ,  රු 
ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ. 

 

ගඹෞන ක ුතතු  වහ නිපුණතහ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ (බහඳති),  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,   රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ,  රු මුරුශේසු 
ච වද්රකුභහර් භවතහ,   රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,  රු 
දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ,    රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය 
ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු එස. විශනෝ භවතහ,   රු ටී. යශජිත් ද ශොයිහ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,   රු බුද්ධික 
ඳතියේ භවතහ,  රු (ඩදය) යශේස ඳතියේ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු 
නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ,  රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු උශප්ක්හ සර්ේභහ ස 
භවත්ියඹ,  රු ආර්. ලිිය වද සිල් 0හ භවතහ,   රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ. 

 

මුඳකහය වහ අබයන්තය ගගශ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ (බහඳති),  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු සුශේධහ ජී. 
ජඹශේන භවත්ියඹ,  රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ,  රු ජනක ඵණ්ටහය ශත වනශකෝ ව භවතහ,  රු ච වද්රසිරි  ජ ජය 
භවතහ,  රු එච්.ආර්. ියත්රඳහර භවතහ,  රු ි රඳභහ යහජඳක් භවත්ියඹ,  රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ,  රු යවි 
කරුේහනහඹක භවතහ,  රු අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,                  
 රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,   රු වික්ටර් 
ඇ වටි  භවතහ,  රු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ 
භවතහ,  රු සීි තේබි ශඹෝශේසය ව  භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු එස. 
්රීතය ව භවතහ. 

 

තහක්ණ වහ ඳර්ග ණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ, ඳවිත්රහශද්වි  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු(භවහචහර්ඹ) තිස 
විතහයේ භවතහ,  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ,  රු විනහඹ මර්ති මුය සදය ව භවතහ, 
 රු ජ ත් ඵහරසරිඹ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ  භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,  රු 
විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,   රු 
ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ, 
 රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු ඊ. යනඳ ව භවතහ,  රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,  රු 
 වත  ශේනහනහඹක භවතහ,   රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xxii) 

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ,  රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ,  රු ඒ.එච්.එේ. 
ෂවුසි භවතහ,  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,             
 රු ඒ.ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ,  රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,  රු ඵළසිල් 0 
ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ,  රු යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ,  රු කබීර් වහෂීේ භවතහ,        
 රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු භහඩ ශෝ. 
ශේනහධියහජහ භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු ශවේභහල් 0 ගුේශේකය භවතහ, 
 රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න 
භවතහ.  

 

ජනභහධය  වහ ප්රෘත්ති ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර භවතහ (බහඳති),  රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,  රු (ඩදය) යහජිත ශේනහයත්න භවතහ,         
 රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ,  රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,  රු රක්සභ ව ඹහඳහ 
අශේර්ධන භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,                      
 රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු පී. අරිඹශ වත්ර ව භවතහ,  රු ශභොවහ ව ප්රිඹදර්ලන ද 
සිල් 0හ භවතහ,  රු භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු 
ඒ.එේ. චහියක බුද්ධදහ භවතහ,  රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ,  රු නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක 
භවතහ,  රු රු ව විජඹර්ධන භවතහ,  රු ඊ. යනඳ ව භවතහ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ භවත්ියඹ. 

 

ඳශු ම්ඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ (බහඳති),  රු එච්.ආර්. ියත්රඳහර භවතහ,  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භවතහ,  රු සුශේධහ ජී. 

ජඹශේන භවත්ියඹ,  රු ෆී සක්ස ශඳශර්යහ භවතහ,  රු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ,  රු සිරිඳහර  භරත් භවතහ,  රු ි ශඹෝභහල් 0 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු යේ ගුේර්ධන භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ 
භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු ශභොවභඩ් අසරේ භවතහ,  රු අශනෝභහ 
 භශේ භවත්ියඹ,  රු ශවේභහල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු ඳරි  ින ේඵයේ භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු පී. 
පිඹශේන භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයේ භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ,                 
 රු ශත්නුක විදහන භශේ භවතහ,  රු ආර්. ලිිය වද සිල් 0හ භවතහ. 

 

යහජය ආයක්ක  වහ නහගරික ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ින.මු. ජඹයත්න භවතහ,  රු යත්නසිරි වික්රභනහඹක භවතහ,  රු ි භල් 0 සිරිඳහර ද සිල් 0හ භවතහ,  රු ඩභත්රීඳහර සිරිශේන 
භවතහ,  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ, රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. 
අතහවුල් 0රහ භවතහ,  රු ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර භවතහ,  රු විභල් 0 වීයශල භවතහ,  රු ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ, 
 රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,  රු භශ ර භයවීය භවතහ,  රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,   රු ආර්.  ේඳ වද ව 
භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු දඹහසිරි 
ජඹශේකය භවතහ,  රු ජි ව ද හස ගුේර්ධන භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ,  රු 
(ආචහර්ඹ) යත් වීයශේකය භවතහ. 

 

යහඹ වහ භවහභහර්ග ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන භවතහ,  රු ි ර්භර ශකොතරහර භවතහ,  රු පී. දඹහයත්න භවතහ,  රු ඒ.එල් 0.එේ. අතහවුල් 0රහ 

භවතහ,  රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ,  රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ,                     
 රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ,  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ භවතහ, 
 රු තිස අත්තනහඹක භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු එච්.එේ.එේ. වරීස 
භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු වික්ටර් ඇ වටි  
භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශි. ්රී යශ හ භවතහ, රු නහභල් 0 යහජඳක් භවතහ, 
 රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ,  රු කනක ශවේයත් භවතහ. 

  

උස අධයහඳන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු එස.බී. ිනහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු න විනියත්ර ඒකනහඹක භවතහ,  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ඒ.ඩී. සුසිල් 0 
ශප්රේභජඹ වත භවතහ,  රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ,  රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ,  රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ,          
 රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු ි රඳභහ යහජඳක් භවත්ියඹ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු යවුෂස වකීේ 
භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු කබීර් වහෂීේ භවතහ, 
 රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු 
(පජය) එල් 0රහර ශේධහන වද හිිය,  රු ජි ව ද හස ගුේර්ධන භවතහ,  රු ශභොවහ ව රහල් 0 ශරේරු භවතහ,  රු තහයහනහත් 
ඵසනහඹක භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු ශි.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ. 



(xxiii) 

පුේගලික ප්රහවන ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු සී. බී. යත්නහඹක භවතහ (බහඳති),  රු යවුෂස වකීේ භවතහ,  රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ,  රු කුභහය ශල් 0 භ භවතහ, 
 රු භහි වද අභයවීය භවතහ,  රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ,  රු ර වත අරගිඹ වන භවතහ,  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි 
ද ශොයිහ භවතහ,  රු විජඹ දවනහඹක භවතහ,  රු එේ. ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු පී. වළරි ව  භවතහ,           
 රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු අශලෝක් අශේසිශව භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි 

අරහ වටි ව භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,               
 රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු ි ලහ වත මුතුශවට්ටි භශේ භවතහ,  රු ශයොහ ව 

යේසිශව භවතහ,   රු එස. ්රීතය ව භවතහ,   රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ,  රු ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ.  

 

සුළු අඳනඹන ගබෝග ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ (බහඳති),  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ,  රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,   රු එස. 
එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු අචර ජහශ ොටශේ 
භවතහ,   රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ශල් 0ේ අඩටක්කරනහද ව භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ, 
 රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව භවත්ියඹ,  රු ඒ. ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු තරතහ 
අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, 
 රු ටී. යශජිත් ද ශොයිහ භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ කුභහය භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ භවතහ,  
 රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,  රු ශනය වජ ව වික්රභසිශව භවතහ,   රු එරික් ප්ර වන 
වීයර්ධන භවතහ,    රු ඊ. යනඳ ව භවතහ. 

  

 විගේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵ හධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ (බහඳති),  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ,  රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ,   රු 

අර්ල් 0 ගුේශේකය භවතහ,  රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන භවතහ,  රු ි ශඹෝභහල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු එේ. ශජෝලප් 
භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ,  රු එේ. ටී. ව ව අ ස භවතහ, 
 රු යහජශයෝිනඹේ ේඳ වද ව භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,    රු සිලක්ති 
ආන වද ව භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු රක්සභ ව  වත ශඳශර්යහ භවතහ,     රු 
(ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ,  රු නහභල් 0 යහජඳක්ෂ භවතහ,                      
 රු වී.එස.යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු ි භල් 0 විශිසිශව භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී 
විශිසිශව භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ.  

 

ගඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ඒ.  පී.  ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳති),   රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ,    රු එස.  බී.නහවි වන භවතහ,   රු භහි වද 
ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,   රු න විනියත්ර ඒකනහඹක භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන 
භවතහ,  රු ඵෂීර් ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,  රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ,  රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ,  රු ි ශඹෝභහල් 0 
ශඳශර්යහ භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු කබීර් වෂීේ භවතහ,   රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,   රු 
ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය 
භවතහ,  රු වී.ශක්. ඉ විනක භවතහ,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ, 
 රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු සීි තේබි ශඹෝශවේසය ව භවතහ,  රු ශනය වජ ව වික්රභසිශව භවතහ,               
 රු ශඳො ව.  ශල් 0යහහ භවතහ. 

 

ාසකෘතික වහ කරහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ටී.බී. ඒකනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු ඳවිත්රහශද්වී  වි ආයච්චි භවත්ියඹ,  රු ඵ වලිර ගුේර්ධන භවතහ,  රු ටරස 
අරවප්ශඳරුභ භවතහ,  රු ගුේයත්න වීයශකෝ ව භවතහ,  රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ භවතහ,  රු ජ ත් ඵහරසරිඹ 
භවතහ,  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු එේ. ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ, 
 රු එස. චිශනෝ භවතහ,  රු අජිත් කුභහය භවතහ,  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ,  රු ශභොවහ ව රහල් 0 ශරේරු භවතහ,  රු 
භනු නහනහඹක්කහය භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු සීි තේබි ශඹෝශවේසය ව භවතහ,  රු වී. එස. යහධක්රිසන ව 
භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු භවහචහර්ඹ යහජී විශිසිශව භවතහ,  රු 

උශප්ක් හ සර්ේභහ ස භවත්ියඹ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ 

භවත්ියඹ. 
 

ගගොවිජන ගේහ වහ නජීවී ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු එස.  එේ. ච වද්රශේන භවතහ,   රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ,  රු  ශයෝවේ ිනහනහඹක භවතහ,  රු ටේ සව්. බී. 

ඒකනහඹක භවතහ,   රු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  
 රු පී. වළරි ව භවතහ,   රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,   රු එේ.ටී. ව ව අ ස භවතහ,  රු ච වද්රහි  ඵණ්ටහය ජඹසිශව 
භවත්ියඹ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු සිලක්ති ආන වද ව භවතහ,  රු පී.අරිඹශ වත්ර ව භවතහ,  රු  වත 
අලුවිවහශර් භවතහ,  රු වී.ශක්.ඉ විනක භවතහ,  රු නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  
 රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු යි.ජී.ඳද්භසිරි භවතහ,   රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයේ භවතහ,  
 රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විලිය වික්රභනහඹක භවතහ,   රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ.  



(xxiv) 

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 
 රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ (බහඳති),   රු ටේරස ශද්හන වද භවතහ,  රු න විනියත්ර ඒකනහඹක භවතහ,   රු ඵෂීර් 

ශේගු ටහවුඩ් භවතහ,   රු විනහඹ මර්ති මුය සදය ව භවතහ,   රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු අචර ජහශ ොටශේ භවතහ,   
 රු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු (පජය)  
අතුය සශත යතන හිිය,  රු ඳහ සත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු කභරහ යේතුශ  
ශභශනවිඹ,  රු වී.එස. යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු රු ව විජඹර්ධන භවතහ,    රු ශත්නුක 
විදහන භශේ භවතහ,   රු ඩී.එේ.සහියනහද ව භවතහ,   රු ආර්.ලිිය වද සිල් 0හ භවතහ,  රු ශයෝසි ශේනහනහඹක භවත්ියඹ, 
 රු ශලවහ ව ශේභසිශව භවතහ,  රු උශනයිස ෂහරුක් භවතහ,  රු ශඳො ව. ශල් 0යහහ භවතහ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ 
භවත්ියඹ.  

 

විදුලි ාගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු යශජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ (බහඳති),   රු ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් භවතහ,   රු ඳහධලී චේපික යේක භවතහ,   රු ෂයිර් 

මුසතහඳහ භවතහ,   රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ,   රු ර සත් ිනහනහඹක භවතහ,  රු ි ශඹෝභහල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ, 
 රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ,   රු ආර්. එේ. යශජිත් භද්ලිභ ඵණ්ටහය භවතහ,  රු විජඹදහ 

යහජඳක්ෂ භවතහ,   රු සුශර්ස ක. ශප්රේභච වද්ර ව භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු පී. අරිඹශ වත්ර ව භවතහ,  
 රු ටියහ ව අරස භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු (ඩදය) යශේස ඳතියේ භවතහ,  රු ි ශයෝ ව 

ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශයොහ ව යේසිශව භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු එරික් 

ප්ර වන වීයර්ධන භවතහ,  රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ,  රු  වත ශේනහනහඹක භවතහ,  රු (ඩදය) ශයෝවේ පුසඳ 
කුභහය භවතහ.  

  

පරදහිකතහ ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ (බහඳති),  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව භවතහ,  රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ,             
 රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,   රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු ඩු සප් විශිශේකය 

භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,   රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,   රු ඒ. ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  

ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ඒ.විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු (පජය) එල් 0රහර ශේධහන වද හිිය,  රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු 

අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු අජිත් පී.ශඳශර්යහ භවතහ,   රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු රු ව යේතුශ  
භවතහ,  රු ශරොවහ ව යත්ත්ශත් භවතහ,   රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  

විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,   රු එච්.එේ.එේ.වරීස භවතහ. 
 

පරදහිකතහ ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ඵෂීර් ශගු ටහවුඩ් භවතහ (බහඳති),  රු ආරුමු  ව ශතොණ්ටභ ව  භවතහ,  රු හ ස වද ිනහනහඹක භවතහ,   රු  හියණී 
ශරොකුශේ භවතහ,  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ,  රු ඩු සප් විශිශේකය භවතහ, 
 රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු (ඩදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු ඒ. ඩී. චේපික 
ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ඳහ සත යශශ  ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ඒ. විනහඹ මර්ති භවතහ,  රු (පජය) එල් 0රහර ශේධහන වද හිිය, 
 රු  වත අලුවිවහශර් භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු විජඹකරහ 
භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු රු ව යේතුශ  භවතහ,  රු ශරොවහ ව යත්ත්ශත් භවතහ,  රු ශඳරුභහල් 0 යහජලියයි භවතහ, 
 රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,  රු එච්.එේ.එේ. වරීස 
භවතහ. 

 

සිවිල් ගුන් ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු පිඹශකය ජඹයත්න භවතහ (බහඳති),  රු ෆී සක්ස ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර භවතහ,  රු නවි ව 
ිනහනහඹක භවතහ,  රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ,  රු මුත්තු සි සශ ේ භවතහ,  රු ගීතහශජන ගුේර්ධන භවතහ,               

 රු ශයෝහිත අශේගුේර්ධන භවතහ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ.හිසබුල් 0රහ භවතහ,  රු යත් කුභහය ගුේයත්න භවතහ,  රු එේ. 
ශජෝලප් භයිකල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු කරු ජඹසරිඹ භවතහ,  රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ,   රු ආර්. එේ. යශජිත් භද්ලිභ 
ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ජිත්  ශප්රේභදහ භවතහ,  රු අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,   රු ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු 

ටියහ ව අරස භවතහ,  රු ජි ව ද හස ගුේර්ධන භවතහ,  රු (භවහචහර්ඹ) යහජී විශිසිශව භවතහ,  රු එස.්රීතය ව 

භවතහ,   රු එේ.ඒ. සුභ වතිය ව භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු කනක ශවේයත් භවතහ.  
 

සීනි කර්භහන්ත ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු රක්සභ ව ශශනවියත්න භවතහ (බහඳති),  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,  රු ශජො වසට ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු ඒ. පී. 
ජ ත් පුසඳකුභහය භවතහ,  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ශොයිහ භවතහ,  රු එස. එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු වීයකුභහය 
ිනහනහඹක භවතහ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු තිස අත්තනහඹක භවතහ,  රු අචර ජහශ ොටශේ 
භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු කබීර් වෂීේ භවතහ,  රු ආර්. එේ. යශජිත් භද්ලිභ ඵණ්ටහය භවතහ,  රු සුි ල් 0 
වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු ින සප් ශදආයච්චි භවතහ,  රු ලිශ වස   වක වද භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු වී.එස. 
යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ,  රු ශත්නුක විදහන භශේ භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශේකය 
භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ,  රු හූශනයිස ෂහරුක් භවතහ. 



(xxv) 

ආගඹෝජන ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති),  රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ,  රු ඒ. ඩී. සුසිල් 0 ශප්රේභජඹ වත 
භවතහ,  රු  හියණී ශරොකුශේ භවතහ,  රු ඵළසිල් 0 ශයෝවේ යහජඳක් භවතහ,  රු දඹහශ්රිත තිශේයහ භවතහ,  රු මුත්තු 
සි සශ ේ භවතහ,  රු සු වත පුශචිි රශේ භවතහ,  රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ භවතහ, 
 රු ි ශඹෝභහල් 0 ශඳශර්යහ භවතහ,  රු තිස අත්තනහඹක භවතහ,  රු යවී කරුේහනහඹක භවතහ,  රු ආර්. එේ. යශජිත් 
භද්ලිභ ඵණ්ටහය භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු සුි ල් 0 වඳු වශනත්ති භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ, 
 රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල් 0හ භවතහ,  රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල් 0ශල් 0 භවත්ියඹ,  රු නහභල් 0 යහජඳක්ෂ භවතහ,  රු 
ඉයහ ව වික්රභයත්න භවතහ,  රු තිරශ  සුභතිඳහර භවතහ  

 

උේභිද උදයහන වහ ගඳොදු විගනෝදහත්භක ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ (බහඳති),  රු භහි වද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ,  රු ඩිරහ ව ශඳශර්යහ භවතහ,  රු ශකශව සඹ 
යඹුක්ළල් 0ර භවතහ,  රු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු (ආචහර්ඹ) භර්වි ව සිල් 0හ භවතහ,  රු භහි වදහන වද අලුත් භශේ 
භවතහ,  රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ,  රු එස. එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු  හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු 
රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භවතහ,  රු අනුය ිනහනහඹක භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු ඒ. ඩී. චේපික ශප්රේභදහ භවතහ, 
 රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු ිනළුේ අමුණු භ භවතහ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු  වත අලුවිවහශර් 
භවතහ,  රු වී.ශක්. ඉ විනක භවතහ,  රු වරි ව ප්රනහ වලි භවතහ,  රු විජඹකරහ භශවේසය ව භවත්ියඹ,  රු  වත 
ශේනහනහඹක භවතහ,  රු භහරනී ශෂො වශේකහ භවත්ියඹ  

 

අධයහඳන ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ (බහඳති),  රු මුරුශේසු ච වද්රකුභහර් භවතහ,  රු එස.බී. ිනහනහඹක භවතහ,  රු ඵ වලිර 
ගුේර්ධන භවතහ,  රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ශොයිහ භවතහ,  රු ි ර්භර ශකොතරහර  භවතහ,  රු ර වත 
අරගිඹ වන භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු (අල් 0වහි) ඒ.එච්.එේ. අසර් භවතහ,  රු කබීර් වෂීේ භවතහ,  රු 
ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ආර්. ශඹෝ යහජ ව භවතහ,  රු අේලිල් 0 වලීේ භවතහ,  රු  ඹ වත කරුේහතිරක භවතහ,  රු 
අකිර වියහි කහරිඹේ භවතහ,  රු ශභොවහ ව රහල් 0 ශරේරු භවතහ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු (ඩදය) යශේස 
ඳතියේ භවතහ,  රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ,  රු අරු විනක ප්රනහ වලි භවතහ,  රු (ඩදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල් 0ශල් 0 
භවත්ියඹ,  රු ලහ වත ඵණ්ටහය භවතහ,  රු වී.එස. යහධක්රිසන ව භවතහ,  රු සුජී ශේනසිශව භවතහ  

 

නජීවී ම්ඳත් ායක්ණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ 

 රු  හියණී විජිත් විජඹමුණි ශොයිහ භවතහ (බහඳති),  රු එස. එේ. ච වද්රශේන භවතහ,  රු එේ.එල් 0.ඒ.එේ. හිසබුල් 0රහ 
භවතහ,  රු ටේ සව්. බී. ඒකනහඹක භවතහ,  රු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,  රු එේ.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුේර්ධන භවතහ,  රු 
 හියණී ජඹවික්රභ ශඳශර්යහ භවතහ,  රු විජිත ශවේයත් භවතහ,  රු පී. වළරි ව භවතහ,  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ,  රු ින සප් 
ශදආයච්චි භවතහ,  රු තරතහ අතුශකෝයර භවත්ියඹ,  රු සිල් 0ශව්ස්රි අරහ වටි ව භවතහ,  රු වී.ශක්. ඉ විනක භවතහ,  රු 
නී ශයෝවන ශකොඩිතුක්කු භවතහ,  රු අශනෝභහ  භශේ භවත්ියඹ,  රු බුද්ධික ඳතියේ භවතහ,  රු යි.ජී. ඳද්භසිරි 
භවතහ,  රු එස.සී. මුතුකුභහයේ භවතහ,  රු ය වජ ව යහභනහඹක භවතහ,  රු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ,  රු විලිය 
වික්රභනහඹක භවතහ,  රු ශ්රිඹහි  විශිවික්රභ භවත්ියඹ  
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ඳහර්ලිගම්න්තු 
 

කථහනහඹකතුභහ -  රු චභල් 0 යහජඳක්  භවතහ  

නිගඹෝජය කථහනහඹක වහ කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මශතා 

නිගඹෝජය  කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු  මුරුගේසු චන්ද්රකුමමාර් මශතා 

 
ප්රධහන  නිරධහරි  භණ්ඩරඹ 

 

ඳහර්ලිගම්න්තුගේ  භව ගල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දවනායක මශතා  

නිගඹෝජය භව ගල්කම් -  ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දල මශතා  

වකහය භව ගල්කම්  -  ශක්.ඒ. ශයෝවේ ජය භවත්ියඹ 

 
ඳහර්ලිගම්න්තුගේ භව ගල්කම්ගේ කහර්ඹහරඹ 

 

ඳහ.භ.ගල්.ගේ  ම්ඵන්ධීකයණ  ගල්කම්  - වාලිනී නිල්මල්ගගොඩ මශත්මිය 

 

ගේත්රධහරි ගදඳහර්තගම්න්තු 
ගේත්රධහරි - අනිල් වමරගවේකර මශතා  

නිගඹෝජය ගේත්රධහරි  - නගර්න්ද්ර ්රනාන්දු මශතා  

වකහය ගේත්රධහරි - කුමාන් වම්ෙත් ජයරත්න මශතා  

නිගඹෝජය  ප්රධහන නිරධහරි -  ටේ සව්.ටේ සව්.එ ව.එස.සී. ප්රනහ වලි භවතහ  

වකහය ප්රධහන නිරධහරි - ජී.එම්.ජී. ප්රියන්ත මශතා 

ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි - එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ  

දුයකථන අධීක්ක - එම්.ගක්.ඩී. පීරිව් මශත්මිය 

 
ඳරිඳහරන ගදඳහර්තගම්න්තු 

අධයක් (ඳරිඳහරන) - ටී.එච්.ඒ. ැසිල් ද සිල්ලා මශතා   

නිගඹෝජය අධයක්ෂ (ඳරිඳහරන)  - රංජන්  එෆ්. ෙතිනාදර් මශතා  

ආඹතන කහර්ඹහාලඹ - ශක්.ටේ සව්. සුි ල් 0 භවතහ, එල් 0.ආර්. ජඹර්ධන භවත්ියඹ (වකහය අධයක්රු - ඳරිඳහරන); එේ.ශි. 
ශඳශර්යහ භවතහ, ශක්.ඒ.අයි. ශේනහයත්න භවත්ියඹ(ප්රධහන ි රධහරිහු); එස.ආර්.එේ.එච්.ජී. භයිනහකය ශභශනවිඹ (ි ශඹෝජය 
ප්රධහන ි රධහරි); ඒ.එස.ද සිල් 0හ භවතහ, එල් 0.බී.ආර්. ඳද්භසිරි භවතහ,පී.ශක්.ඩී.එස.ටේ සව්. විශිගුේර්ධන භවතහ, ශක්.ශක්.ඩී. 
 හියණී භවතහ (වකහය ප්රධහන ි රධහරිහු); ඩී.වී... වීයශකෝ ව භවත්ියඹ, ඩී.සී.එස. රඳසිශව භවත්ියඹ, ජී.ආර්.ය.  භශේ 
භවත්ියඹ, ආර්.සී. විජඹතිරක භවතහ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු); ශක්.එේ.ජී.ශක්. ජඹර්ධන භවතහ, ඒ.එස. ධර්භශල භවතහ 
(වකහය  ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු) 

භන්ත්රී ගේහ කහර්ඹහාලඹ - සී. කංසරිය මශතා (වශකාර අධ්යක්ෂ - ෙරිොන); ආර්. විතාරණ මශත්මිය, එම්.යූ.එම්. ලාසික් මශතා  
(ප්රධහන ි රධහරිහු);ශක්.පී. ච වදන භවතහ, පී.ජී.පී. ප්රිඹශකය භවතහ (වකහය ප්රධහන ි රධහරිහු); ඒ.ය. අභයසිශව භවත්ියඹ 
(ඳහර් සශේ වතු ි රධහරි) 

විගේල ඵතහ වහ න්ධහන ක ුතතු කහර්ඹහාලඹ - එව්.ඒ.යූ. කුමමාරසිංශ මශතා (වශකාර ්රධ්ාන නිධ්ාරි)  

ප්රහවන කහර්ඹහාලඹ -  ගේ.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මශතා ( ගජය්ප ්රලාශන නිධ්ාරි); ඒ.ටී.එව්. පු්ෙ කුමමාර මශතා (වශකාර ්රධ්ාන 
ි රධහරි); පී.ඩී.එ ව. ප්රනහ වලි භවතහ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරි); ටව් සව්.වී.ආර්. වික්රභයත්න භවතහ, ශක්.එස. සිල් 0හ භවතහ 
(වකහය ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු) 

ගජයසල ර ල ගල්ඛ්කගඹෝ - ආර්.එේ.ආර්. ශේනහයත්න භවත්ියඹ, එේ.ටී.බී. ශඳශර්යහ භවත්ියඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්චි භවත්ියඹ, 
එච්.පී.සී.එස. තිරකයත්න භවතහ, ආර්.ආර්. ළ සක වන භවත්ියඹ 

ර ල ගල්ඛ්කගඹෝ - ආර්.පී. රසික රාජෙක් මශතා  

ගජයසල බහහ ඳරිර්තක - ඒ. රුක්භනී ශද්වී භවත්ියඹ, ඒ.ජී.එේ. න වදනී භවත්ියඹ, එස.එේ. නසීර් භවතහ 

බහහ ඳරිර්තකගඹෝ - එව්.එම්.ඒ.ගක්. කරුණාරත්න මශතා,  එම්. එම්. ශලිම්ඩීන් මශතා     

ගජයසල ඵාගරහ කශභනහකරු - එව්.එල්. දවනායක මශතා  

ඵාගරහ කශභනහකරු - ඒ.ඒ.එල්. ගෙගර්රා මශතා  
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ගල්ඛ්න බහයකරු -   එච්.සී.  රප්ඳත්ති භවතහ  

ගල්ඛ්න ළකසීගම් අධීක්ක -  ඩී.පී.ශක්. බුත්පිටිඹ භවතහ  

වළන්හඩ්  ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

වළන්හඩ්  ාසකහයක -  රංජනී ජයමාන්න ගමගනවිය 

නිගඹෝජය වළන්හඩ් ාසකහයකරු -  ඹළසිය ව ෂහයිස  භවත්ියඹ,  එස. ච වද්රශේකය ව භවතහ, ඩී.ශි.වී. අභයසිශව ශභශනවිඹ  

වකහය වළන්හඩ්  ාසකහයකරු - සී.එ ව. ශරොකුශකොඩිකහය ද සිල් 0හ භවත්ියඹ, ආර්.එල් 0.එේ. කුභහයසිරි භවත්ියඹ, 
එස.ශක්.එේ.ටේ සව්. භයශේකය භවත්ියඹ, එච්.එල් 0.සී. වීයසිශව භවත්ියඹ, ටී.ආර්.එේ. අශනෝයත්න භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී 
භවත්ියඹ, එෂස.එේ. මු වතසිර්  භවත්ියඹ, ඩී.පී.ඒ.එ ව.එ ව. වීයසිශව භවත්ියඹ, ශක්.ජී.එ ව.පී. යශඵල් 0 භවත්ියඹ, ශක්.එච්. නීරභනී 
භවත්ියඹ,ශක්. න වදහ ්රීභරණ භවත්ියඹ. 

ගජයසල වළන්හඩ් හර්තහකරුගෝ -  එච්.ඩී.එල්.එව්. පීරිව් මශත්මිය,  ඒ. ගමොගශොමඩ් තම්බි මශතා,  ගක්.පී.එව්. ගෙගර්රා මශත්මිය, 
ශක්.ඒ.එස. ිනල් 0රුක්ෂිකහ භවත්ියඹ, ශක්.ඒ.ශි.එස. ශඳශර්යහ භවත්ියඹ, පී.ඩී.ගුේරණ භවත්ියඹ, ජී.එස. නහනහඹක්කහය 
භවත්ියඹ, එස.ඒ. ජඹරත් භවත්ියඹ, ආර්.ශක්. ධර්භරණ ශභශනවිඹ, ශක්.ඩී.එස. කුරයත්න අලුත් භශේ භවත්ියඹ, ගීතහි  
ර්ේසරිඹ ශභශනවිඹ, පී.වී.ටී.වී.  භශේ ශභශනවිඹ, එස.එේ.ආර්.බී. ඳට සඹ භවතහ. 

වළන්හඩ් හර්තහකරුගෝ - ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විගේගකොණ්ඩ මශත්මිය, එච්.ජී. පජිකා ගමගනවිය, එම්.එව්.එම්. ලින්නාව් මශතා,  එන්. 
යහභක්රිසේ ව භවත්ියඹ, එච්.ජී. රක්ෂිත භවතහ, එස.එේ.ඒ. කුමුිනනී ශභශනවිඹ, එෂස.එච්.ඒ.එ ව. සිල් 0හ භවත්ියඹ, පී.එේ.ජී.පී. 
ප්රිඹශගිකහ භවත්ියඹ, එේ.අයි.එස. ි සයහ භවත්ියඹ, ඊ.එච්.ටේ සව්. ඉයශගිකහ භවත්ියඹ, ටී.ටී. කුභහේහඹක භවත්ියඹ, එච්.ආර්.පී. 
චහ වදනී භවත්ියඹ, සී.ආර්. කරුේහයත්න ශභශනවිඹ, එේ.ඒ.ටී.ඩී. ියල් 0ර සතළ වන භවතහ, එච්.ජී. භශජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී. 
ශවට්ටිශේ භවත්ියඹ, එේ.එේ.සී.ශක්. භහයසිශව ශභශනවිඹ, එේ.පී. ි ශයෝෂි ජීනී ශභශනවිඹ, ශක්.පී. ඳත්භහ භවත්ියඹ. 

කහයක බහ හර්තහකරුගෝ -  ජී.එච්. හිරුණි පුන්වරා ගමගනවිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංශ මශත්මිය, එම්. පු්ෙකුමමාර මශත්මිය,  
ශි.ඒ.ටී. භ වතිකහ භවත්ියඹ, පී.ජී.ශක්.එ ව. ියහිරි භවත්ියඹ, ටී.ය. වීයශේකය භවත්ියඹ, ඉඳුි ල් 0 ධේියකහ භවත්ියඹ 

ගජයසල සුිකගත කිරීගම් නිරධහරි -  එම්.එම්.එම්. නවාර් මශතා, එව්.ඒ.ඩී. මගනෝරි ගමගනවිය 

සුිකගත කිරීගම් නිරධහරිහු - ගේ. ගනෞාඩ් මශතා , එම්.බී.වී.එන්.ටී. ්රනාන්දු මශත්මිය, ඒ.එම්. සී.එම්. අදිකාරි මශතා  

ඳටිගත කිරීගම් අධීක්ක - ගක්.ජී. කරුණාරත්න මශතා  

මුදල් වහ ළඳුතම් ගදඳහර්තගම්න්තු 
 
අධයක් (මුදල්) -  ගක්.ජී.එම්. ජයාන්ත මශතා  

මුදල් වහ ගිණුම් කහර්ඹහාලඹ -  ඩී.එස.ආර්. ගුේයත්න භවත්ියඹ (වකහය අධයක් - ඳරිඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ  (ප්රධහන 
ි රධහරි); ශක්.ටී.සී.ශක්. පීරිස ශභශනවිඹ, සී.එේ. බුරත්සිශවර භවත්ියඹ (ි ශඹෝජය ප්රධහන ි රධහරිහු); ශක්.ආර්. ශවේයත් 
භවතහ, එස.පී.  භශේ භවත්ියඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ශවේහආයච්චි භවත්ියඹ, එස.ටේ සව්.ටී.ආර්. ද සිල් 0හ ශභශනවිඹ,  ටේ සව්.පී.ශි. 
පුසඳකුභහය ඳතියේ භවතහ, අයි.ශක්. භයශේකය භවත්ියඹ (වකහය ප්රධහන ි රධහරිහු); ඩී.එේ.ඩී. අරවශකෝ ව  ශභශනවිඹ 
ශි.ඒ.ඩී. ජඹසිශව භවත්ියඹ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු);  එේ.ආර්.බී. ශේනහයත්න භවතහ (වකහය ඳහර් සශේ වතු ි රධහරි) 

ළඳුතම්  වහ ගේහ කහර්ඹහාලඹ - ආර්.එම්. අගෝකානන්ද මශතා (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන);  ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතික මශතා  
(ප්රධහන ි රධහරි); ඩී.එස.ටේ සව්. භයශේකය භවතහ (ි ශඹෝජය ප්රධහන ි රධහරි);  සී.එේ. සුබසිශව භවත්ියඹ, ශක්.සී. ප්රනහ වලි 
භවතහ (වකහය ප්රධහන ි රධහරිහු); ආර්.පී.එච්. ගුේශේන භවත්ියඹ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරි); අයි.සී.ශක්. යේසිශව භවත්ියඹ, 
ඒ.ය. ශප්රේභච වද්ර භවතහ  (වකහය ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු) 

අබයන්තය විගණන කහර්ඹහාලඹ - එ ව.එස.ශක්. ඩදයයත්න භවතහ  (වකහය අධයක් - ඳරිඳහරන); එස.බී. කුළු ේභන භවතහ 
(ප්රධහන ි රධහරි); එ ව.එ ව. ශව්ළල් 0ර භවතහ (ි ශඹෝජය  ප්රධහන ි රධහරි)  

ආවහයඳහන ගිණුම්  කහර්ඹහාලඹ - ආර්.එ ව. අසීස  භවත්ියඹ ( ේකහධිකහරි - ආවහයඳහන) 

ගජයසල ගඵඩහ නිරධහරි - ගක්.ඩී. කපි  මශතා  

බහය ගළනීගම්  නිරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යේඵහහු භවතහ  

ගජයසල ය  - යූ.එල්.එව්. විගේගවේකර ගමගනවිය  

ගජයසල ගඵඩහ බහයකරු (කහර්ිකක ) - ශක්.එේ.ඒ.බී. දළ සර භවතහ  



(xxix) 

ගජයසල ගඵඩහ බහයකරු -  

ගජයසල ිකර දී ගළනීගම්  නිරධහරි - යූ.පී.ආර්. ගුණලර්ධ්න මශතා  

 

ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

ම්ඵන්ධීකයණ  ඉාජිගන්රු - එ ව.ජී.එස. ශඳශර්යහ භවතහ  

නිගඹෝජය ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු -  ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මශතා  

ගජයසල ප්රධහන ඳරීක්ක (සිවිල්)  - පී.ආර්.එව්.ආර්. ගෙරමුගණ් මශතා  

ප්රධහන ඳරීක්ක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරගකෝන් මශතා  

ඳරීක්ක (විදුලි) -  එස. එස. ඇල් 0විටි ර භවතහ  

ඳරීක්ක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමගේ මශතා  

වකහය ඳහර්ලිගම්න්තු නිරධහරි - එේ. එේ. ධර්භශේන භවතහ 

ගජයසල කහර්ිකක නිරධහරි  (විදුලි) -   

කහර්ිකක නිරධහරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද  මැල් මශතා, පී.ඒ.එව්. ලිත් කුමමාර මශතා, පී.ආර්. කරුණාතික මශතා, 
පී.ටේ සව්.ඒ.ය.ශක්. දඹහයත්න භවතහ  

කහර්ිකක  නිරධහරින් (සිවිල්) - ගේ.ඩී.ගක්.ගක්. ජයසරිය මශතා;  සී. එව්. බාසරිය මශතා  
 

ආවහයඳහන ව ගෘවඳහරන ගදඳහර්තගම්න්තු 

අධයක්ෂ (ආවහයඳහන ව ගෘවඳහරන ගේහ)  -  එව්.සී.බී. ගෙගර්රා මශතා,  එල් 0.ශි. කුරතුශ  භවතහ 

නිගඹෝජය ආවහයඳහන කශභනහකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල් 0. අභයසිශව භවතහ  

විධහඹක සඳගේදී-  සී.ආර්. සිල් 0හ භවතහ  

විධහඹක  ගෘව ඳහරක - ඒ.ඒ. ශවන් මශතා  

වකහය විධහඹක සඳගේදී -  එ ව. මුේසිශව භවතහ  

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

ආඳනලහරහ කශභනහකරුගෝ - ගක්.එම්.එච්. නලින් ගරොඩ්රිගගෝ මශතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිගන්න්ද්රසිංශ මශතා,  එච්.යූ. ගෙගර්රා 
භවතහ,  ටේ සව්.ඒ.ශි. වික්රභසිශව භවතහ, ආර්.එේ. ඹහඳහයත්න භවතහ, බී.ජී.වී. ඳතියේ භවතහ, ශක්.පී. අභයසිශව භවතහ  

ගජයසල උදයහන අධීක්ක - ආර්.එව්. විජයානන්ද මශතා  

ගෘවඳහරන අධීක්කරු - පී.පී.එන්.එව්. පු්ෙකුමමාර මශතා, එම්.ඩී. ගෙගර්රා මශතා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මශතා, 
ශක්.එ ව. ඵසනහඹක භවතහ, එස.ඩී. යත්නසිරි භවතහ  

ආවහයඳහන අධීක්කරු - ඒ.පී. රණතංග මශතා, එල්.ජී. ජයලර්ධ්න මශතා, ගක්.එන්.සී. ගෙගර්රා මශතා, ගක්.ඩබ්ලිව්. 
සරිඹඵණ්ටහය භවතහ, ටේ සව්.එස.එස. ශඳශර්යහ භවතහ, ටේ සව්.ටේ සව්.ආර්. ජඹතිරක භවතහ, ශි.ඒ.එ ව.එස. ශඳශර්යහ භවතහ, 
ශක්.ඒ.ඩී.ඒ. විශිසිරි භවතහ, එච්.ආර්. ඳත්භච වද්ර භවතහ, ශක්.ඒ.ඒ. ජඹ වත භවතහ, ශක්.ඒ.ශි.අයි. තිරකයත්න භවතහ, එල් 0.පී. 
ශඳශර්යහ භවතහ, ශක්.ජී.පී.ශක්.  ේරත් භවතහ 

ගජයසල මුළුතළන්ගගික ළඳයීම් අධීක්ක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්ලා මශතා  

ගජයසල අාල බහය සඳගේදී - යූ.ආර්.ආර්. ්රනාන්දු මශතා  

අාල බහය සඳගේදී -   එව්.ඊ. ජිනදාව මශතා, ඩී.ජී. රණසිංශ මශතා, ගක්.ඩී.එව්. ෙැගරෝනියව් මශතා  

ප්රධහන සඳගේදීහු - ඩී.එම්.ජී. ධ්ර්මාල් මශතා, එච්.ඒ. ෙද්මකුමමාර මශතා, ආර්.ජී.ගක්. කනනආරච්ි  මශතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ.ඩී. 
වික්රභසිශව භවතහ, ශක්.ඩී.ය. ගුේයත්න භවතහ,  බී. භල් 0ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. ශෝභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුේර්ධන භවතහ   

 

යසථහදහඹක ගේහ ගදඳහර්තගම්න්තු 
අධයක්ෂ (යසථහදහඹක ගේහ) - ශි.ආර්.  ජවීය ආයච්චිශේ භවතහ  

බහගල්ඛ්න කහර්ඹහාලඹ -  එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්ලා මශතා (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන), සී.අයි. දිවානායක මශත්මිය, අනිල් 
ශවේහේ භවතහ, එ ව.ආර්.ටේ සව්. අබඹර්ධන ශභශනවිඹ (ප්රධහන ි රධහරිහු); ටේ සව්.ඒ.ශක්.සී. උටශඳොර භවතහ, පී.එච්. 
කුභහයසිශව භවතහ,   එච්.එේ. සී. එ ව. ශක්. ශවේයත් භවත්ියඹ (ි ශඹෝජය ප්රධහන ි රධහරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල් 0හ භවතහ (වකහය 
ප්රධහන ි රධහරි); ශි. නසීර්ඩී ව භවතහ, එස.ඒ.එේ. ීඩඩ් භවතහ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු) 

ඳනත් ගකටුම්ඳත් කහර්ඹහාලඹ -  ජී. තච්චනරාණි ගමගනවිය (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දු මශතා (්රධ්ාන 
ි රධහරි); එේ.එේ.එේ. භේරුක් භවතහ (ි ශඹෝජය ප්රධහන ි රධහරි); ජී.එ ව.ඩී. තිරකයත්න භවත්ියඹ (වකහය ප්රධහන 
ි රධහරි); බී.ශි. අශේසිශව භවත්ියඹ, ආර්.ඒ.එ ව.ඩී. අල් 0විස භවත්ියඹ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු)  

කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එන්.එව්. වික්රමරත්න මශත්මිය (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); ඒ.ඒ.එව්.පී. ගෙගර්රා මශතා  (්රධ්ාන 
ි රධහරි); වී.පී.ජී.එස. විදහනතියේ භවත්ියඹ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරි) 



(xxx) 

උඳගේලක කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ -  ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණලක මශත්මිය, ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්ලා මශතා (වශකාර අධ්යක් - 
ඳරිඳහරන); ඒ.එේ. ි රහමු ජ ව භවතහ (ි ශඹෝජය ප්රධහන ි රධහරි); ටී.ශක්. ජඹර්ධන භවතහ, එල් 0.ඒ.ඒ.පී. ිනහනහඹක භවත්ියඹ 
(වකහය ප්රධහන ි රධහරිහු); එච්.ආර්.ද ශොයිහ භවත්ියඹ, ආර්.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවත්ියඹ, (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු) 

යජග  ගිණුම් ිළිතඵ වහ ගඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ -  එම්.එන්. පීරිව් මශතා (වශකාර අධ්යක්ෂ - ෙරිොන); 
ඒ.සී.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවත්ියඹ (ප්රධහන ි රධහරි); ටේ සව්.පී.එල් 0. ජඹසිශව භවතහ,  ඊ.ඩී.ශි. වික්රභසිශව භවතහ  (ි  ශඹෝජය 
ප්රධහන ි රධහරිහු);  ඩී.ආර්.එස. ප්රනහ වලි භවතහ, ය.එ ව. ඳණ්ඩිත භවත්ියඹ, ටී.එේ.ආර්.පී.ශක්. ශත වනශකෝ ව භවත්ියඹ
(වකහය ප්රධහන ි රධහරිහු); ටේ සව්.ජී. සුි ල් 0 ලහ වත භවතහ, ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. තිරකයත්න ශභශනවිඹ (ඳහර් සශේ වතු 
ි රධහරිහු)  

භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - ඊ.ඩී.එව්.එම්. ්රනාන්දු මශත්මිය (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); ගක්.ජී. වරත් 
කුභහය භවතහ (ප්රධහන ි රධහරි); ඩී.ඩී.ය.ශක්. මුේසිශව භවතහ (ි ශඹෝජය ප්රධහන ි රධහරි); එේ.ශක්.එස.ඩී. අල් 0විස භවත්ියඹ 
(වකහය ප්රධහන ි රධහරි); ආර්.ඒ.ආර්.එල් 0. යේක භවතහ,  එේ.ආර්.ඩී.ටී. තිරකසිරි භවතහ (ඳහර් සශේ වතු ි රධහරිහු) 

පුසතකහරඹහධිඳති - සී.  කුරුප්පු භවතහ  

නිගඹෝජය පුසතකහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. ග්රේමසිරි මශතා  

වකහය පුසතකහරඹහධිඳති -  ගක්.ඒ.ඩී.ආර්. ගවේොලිකා ගමගනවිය, එව්.එල්. සියාත් අශමඩ් මශතා  

කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති 1 ගරේණිඹ - එච්.එව්. රත්නායක මශත්මිය        

කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති  -   සුි ල් 0 වල් 0ශප් භ භවතහ, ටේ සව්.ඒ. ගුේයත්න භවතහ, ජී. යත්නහඹක භවතහ      

ප්රධහන ඳර්ග ණ නිරධහරි -  ජී. කුභහනහඹක භවතහ  

ඳර්ග ණ නිරධහරි -  එේ. අජිඩී ව භවතහ, ඩී.එේ.එේ.එේ. ිනහනහඹක භවත්ියඹ, ජී.ආර්.  අශතහ ශ ොට භ ශභශනවිඹ 

වකහය ඳර්ග ණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එව්. අගබ්ගකෝන් මශත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විගේතික මශත්මිය 

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

නිගඹෝජය ප්රධහන ඳහර්ලිගම්න්තු  කථහ ඳරිර්තකගඹෝ  -  එම්.ඉගවඩ්.එම්. මර්සුක් මශතා, අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මශතා 

ගජයසල ඳහර්ලිගම්න්තු කථහ ඳරිර්තකගඹෝ - ගක්.එම්. ක්රිව්ග ෝෙර් මශතා, එම්.එව්. ගවයින් ෆාසිල් මශතා,  අයි.ඩී.එල්.  රත්නසී  
භවත්ියඹ,  ශි.ඒ.එස.පී. ශඳශර්යහ භවතහ, ශක්.ඩී.ආර්. ඳද්භසිරි භවතහ, ඒ. යනඵහන වද ව භවතහ, සී.ශි. කරුේහයත්න 
භවතහ 

ඳහර්ලිගම්න්තු  කථහ ඳරිර්තකගඹෝ -  ඒ.ජී. ගමොශමඩ් ෆික්රි මශතා, එව්.ආර්.එම්. නිවාම් මශතා, ජී.එෆ්.බී. සුගර්්ලරන් මශතා, 
එ ව.බී.සී.ශි. ි සශ  භවත්ියඹ, ඩී.ඩී.වී.එ ව. ධේභශේ භවතහ, එච්.වී.එස. ීඩ වශදි ඹ භවත්ියඹ, ජී.වී.එස. විශිසිශව භවතහ, 
ටේ සව්.එේ. යහජඳක් භවතහ, පී.එල් 0.පී.එල් 0. කුභහයසිරි භවතහ, පී. ලහ වතකුභහර් භවතහ, එස. යශේසකුභහර් භවතහ, ආර්.  වති 
ශඳශර්යහ භවත්ියඹ, එේ. අජිත්කුභහර් භවතහ, එස. ශද්යහි භවතහ, ජී. ශජඹච වද්ර භවතහ, එේ.එච්.එේ. යහියස භවතහ,  
ඊ.එේ.එ ව.එස.එේ. ඒකනහඹක භවතහ 

 

ගතොයතුරු ඳේධති වහ කශභනහකයණ ගදඳහර්තගම්න්තු 
 

අධයක්ෂ (ගතොයතුරු ඳේධති වහ කශභනහකයණ) - එච්.එම්.සී. ගෙගර්රා මශතා  

ඳේධති ඉාජිගන්රු - එන්.බී.යූ. නලගමුල මශතා  

ඳේධති  විලසගල්ක - එේ.ඊ.ජී.එ ව. භයවීය භවතහ  

න්නිගේදන / ආයක්ක ඉාජිගන්රු - ජී. එන්. ක්මශල් මශතා  

ගබ් අඩවි ජහර ඳහරක - එන්.ජී.එල්.එව්. කරුණාතික මශතා  

ඳේධති ළරසුම්කරු - ගක්.එන්.ඩී. අමරසිංශ මශත්මිය  

ඳේධති ඳහරක -  ඒ. එව්. ඩී. එම්. වික්රමරත්න මශතා  

ඳරිගණක ළඩ වන් ම්ඳහදකරු  - ඩී. ෙණ්ඩිත මශතා, සී.ගේ. විල්ගෝරආරච්ි  මශතා  

නිගඹෝජය  ප්රධහන නිරධහරි - එේ. එ ව.  විතහනශේ භවත්ියඹ 

ගබ් ාසකහයක (සිාවර / ඉාග්රීසි) - යූ. එල්. ගීගනගේ මශතා  

ගබ් ාසකහයක ( ඉාග්රීසි/ ගදභශ) - එම්.එන්.එම්. ෂ ෆාක් මශතා  

වකහය ඳරිගණක ළඩ වන් ම්ඳහදක - පී.එල් 0.අයි.ජී. කුශර් භවත්ියඹ 

වහඹ කවුළු ම්ඵන්ධීකහයක - බී. එන්. එච්.  තිගවේරා මශත්මිය 

ගජයසල ඳරිගණක ්රිඹහකරුගෝ -  පී. ශජව වඹහ භවත්ියඹ,  ශි.එස. ශකොශමශේ භවතහ, ශක්.ජී.එස. ශව් වින භවත්ියඹ 

ඳරිගණක ්රිඹහකරුගෝ - යූ.ඩබ්ලිව්.පී. ධ්ර්මප්රිය මශතා, එන්.එන්. ගශටිගේගේ මශත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතංග මශතා, 
ඒ.ජී.ආර්.ශක්. අශේයත්න භවතහ, එ ව.ඩී.ඩී.පී. ශප්රේභසිරි භවතහ, ශක්.පී.පී.එස. ශයෝභර්ධන භවතහ, ශක්.ඩී.ජී.එේ. ක්රිහ වත 
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ளுவ உபொவௐ் வகவ 

[2010, வௐவ 8  துவ் ோவோபௌவ ோவுெவௐவௐவோவ] 
 

அ 

அவெகௌோவ,  அ. (வ்) 

அவௌொ, ௌசு ெெவெோ  (வ்) 

அவ்ோௌௐவெக, ோவ (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அவ்துக, ோபைோ ோோ    (இவ்ோ்பு) 

அோஉவ, .வ.வ. (ோகடுவ) 

அவௐதுவ ப்வ, வோ ௗவ (கவௌடி)                                                                                                          

அவௐதுவ கோவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி) 

அகுொவோ், ோ (களுவ்து) 

அெவே, அெக   (குபைௌகவ) 

அவோ், வோ ௐ (வ்ோ) 

அவோ், . வெ வவ ௐ (வ்ோ) 

அதுவேக, ேவ அவோ் வநவ (கவ) 

அவீ கவோ (அவவோவோ) 

அபநக, ெவ்  (கவௌடி) 

அபநக, டி.வ..  (கவௌடி) 

அௐௌவ்ோவ,  வெகௐெவவ (வோவெகவௐபு) 

அகௐவ் அ.அ. ெவோ,  (கவ) 

அவவ, ெவவோ  (ௐவௗவௐொவ) 

அவ, டிவ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அவௐபை, வ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அப, ெவோ (வ்ோ)  

அபவ்கக, வோ்வோ (கவௌடி) 

அவவ, .வை.வ.  (ோெௐவௐ வோடிௐவ)  

அேவ் கு, கவவெக க (கபௌ)   

இ 

இவோக, வ கவேக்வக  (அவவோவோ)  
 

 
 

வெகௌௐவெக, வ. ௌவோவ், (வ்ோ)  

வெகௌௐவெக, வவோ வௌ  (அநோபுவ)  

வெகௌௐவெக, .. ( குபைௌகவ) 

க 

கவேகவோ, து்வ   (இவ்ோ்பு) 

கபீவ, வோ ௗவ வோ (கக) 

கக,   அ்  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

கக, இ ோக ௐெ்   (கபௌ) 

கவ், ெ  (்பொ) 

கவபௌௐவ்ோ, ோவ ேௐவ்்  (அநோபுவ) 

கபைொோக,  கௐவோ  (கபௌ) 

கபைொௌௐவெக, வீவோ ெவோவ (களவபு) 

கேோ, ோ் ஆவைெக வவ ெவோெ (வ்ோ) 

கௐெவ, அவெக வ   (குபைௌகவ) 

கவ, வவ வௌ   (கவௌடி) 

கபை, வ வ  (களவபு) 

குொெக, வவ ெவ் வெகெவே  (்பொ) 

குொெக, டிவ   (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

குொெக, வ  (வ்ோ) 

குொவ்், ஆவைெக ெவ் கு (கவ)  

குொவோ் கோவொே் பெவே (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

குொவோ், ெேவ ோ வ  (கபௌ) 

குொவோ், ோ்வ (களவபு) 

குொவோ், வது  (களவபு) 

குொவோ்,  ெொ குவௐோ (கவ)  

குொவோ், ப்ெவேக கௐெவ அ.அ. அவௐபுக ோவ ெோெ   (ோபைகொ) 



(xxxiv) 

குொதுவேக, ேவ  (களவபு) 

கு, ே்வவோ  (களுவ்து)  

கவோக, ேௐவோ (களவபு) (2011, வௐபை 7 ஆவ ோகோௐபௌபைவது)  

கவ்ோ, ௌவ (களுவ்து) 

 

ெ 

ெவெகவ, போௐவெக ெவோெ்  (அநோபுவ) 

ெெவே, வோ  புவ்ோோெ  (களுவ்து)  

ெவீ, வேக வெ  (வ்ோ) 

ெவவோவ, இேோௐவ  (ோபைகொ) 

ெொவ  ஈவோவ    (ௐவௗவௐொவ) 

ெௐவவௐவோடிௐ, வொேவ்  (கக) 

ெவ, அபைது வவ  துவோ (களவபு) 

ெவ, வவ (கவ) 

ெபௌவேகவ, பவ்து  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ெெ், வவ்ோ கக வ்ோ (்பொ) 

ெோவ, ெை்வ  (ௐவௗவௐொவ) 

சுோ, உடுவோடுக ே்வ்ௐ ோவேக (களவபு) 

சுவோவ, ோௐொவ ஆகவ   (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

சுவொபௌ், ோபைோ உக்ஷ  (கவ) 

சுௌோவ, டி.வ.   (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

சூௐஆவைெ, ெவோெ ஆௐவே  (்பொ) 

சூௐவௐபை, ே.ஆவ..  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ெவெ, வ்வவ   (வோவெகவௐபு) 

ெ்வ்், அோவுோ  (கக) 

ெ்வ்், வவ வது ேௐோக (து) 

ெ்வ்், ேவ  (இவ்ோ்பு) 

ெெவே, அெவேக ெவ  (அநோபுவ) 

ெ்ெவேக, அவே் சுே  (களவபு) 

ெ்ோே, . ெசுவோவ  (ௐவௗவௐொவ) 

ெ்ௌௐவெக, ோபைோ வ்டீவ வ  (களவபு) 

ெ்ௌௐவெக, ெவோ வ வெக (கவ) 

ெ்வ்், ேோ (களுவ்து) 
 

 

ோ 

ோௐவ்், வோடிகக  (ோகடுவ) 

ோ ெவ, அகவடி வ ௐோவௗ்  (கபௌ) 

ோ ெவ, ௌவோ ௌவ ெ  (து) 

ோ ெவ, ே. வ. வௗ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ோ ெவெ, க் ேவ் ேௐப்    (்க) 

ோ ெவெ, ோது வொேவ்  (இவ்ோ்பு) 

ோௌௐவெக, அ ோவேௐ ேெக  (வ்ோ) 

ோகவவ, உௐவௐவ ்  (நுபௌௐ) 

ோெ, அவவ ோௐெோ  (புவ்ோவ) 

ோௌௐவெக, அந கு  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ோௌௐவெக,  வேவ ௌவ  (நுபௌௐ) 

ோௌௐவெக, ெபௌவோ  (குபைௌகவ ) 

ோௌௐவெக, வ.. (கவௌடி) 

ோௌௐவெக, ோௌௐவெக போௐவெக ொகு  (வ்ோ) 

ோௌௐவெக, துவோ  (அநோபுவ) 

ோௌௐவெக, வீகு   (புவ்ோவ) 

ோௌௐவெக பௌவ்   (கக)  

ோவௐபை, பௌோ கு  (களுவ்து) 

ோவ்வெகவ, ே்க வௌ   (வ்ோ) 

ோ்வோ, வெவ  (ௐவௗவௐொவ) 

ோவௌவ,  ெௌௐபவவ்ோ ஆபொபகவ இௌோவ   (நுபௌௐ) 

ோபீவெ, வோ ௗவௐ (ோபைகொ) 
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ௌ 

ௌொௐவெக, வ.க.வ. நௗ  (கபௌ) 

ௌொௐவெக, சுோ  (இவ்ோ்பு) 

ௌவ்,  ஆவ.வ.வ..   (குபைௌகவ) 

ௌபுொ ஆவைெ, க்ஷவ (களவபு) [2010 எவெவ 12 ஆவ ோகோௐபௌபைவது] (அெௐவௐவ 66(ஈ) உ 

உபொவௐபுௐவகவௗ ளுவ ஆெ்வ ோகபெவது)  

ௌகோபௌவேகவ, சு. (வ்) 
 

 

 

ெவ, ெகுோவூவ் (வோவெகவௐபு) 

வௌ, க.வபெ. ௗவோ   (குபைௌகவ) 

வௌ, ோபைோ குதுவேக ோெௌௐவெக போௐவெக ெவோொ    (அநோபுவ) 

வௌ, பௌோ  வேக   (புவ்ோவ) 

வௌ,  ேௐெவேக போௐவெக ே்க ௐவோ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

வௌௌௐவெக, இவோக  (குபைௌகவ) 

வௌௌௐவெக, ெவெகவவ்ோ வௌடுகௐ ௐவ  (கவ) 

வ்ோொ, அகவேக புவ்ோக  (வ்ோ) 

வ்ோொ, வ   (கபௌ) 

வ்ெ, .ே. (கக) 

ோபெோவ, அவௐதுவ வ் (வ்) 

வௌௐவெக, ோௌவ்  (குபைௌகவ) 

சூௐ, ஆவைெக ேகவ்  (கக) 

போவெ, பவ்ோபௌ  (வ்)  [2010 டிெவவ 9 ஆவ ோகோௐபௌபைவது] 

போவெ, ்வ   (வ்) 

ௐெ், பீ.வை.பீ.  (ோகடுவ) 

, கொெவ  (களவபு) 

வைெவோவ, ஆபொபகவ கவோௐ  (ௐவௗவௐொவ) 

ோ, அோவ் ோௐக   ெவக (கக) 

ோ, ெேவ்  (அவவோவோ) 

ேௐவோ, அவைெக ோவ சுெவ  (களவபு) 

பீவ, ே.வ.  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

புவொெௌ, சுெவோ கவகப (இவ்ோ்பு) 

புவ்ோோ, அவோவ் வெகக ப்வ ெக  (து) 

புவகு, அவௐபுக ொ  (து) 

புவகு, .பீ. ேகவ்  (்க) 

வ்வது,  அபைவோவெக  (புவ்ோவ) 

வ்வதுபுவ, ோபைோ அ. சுோவௗ்  (கவ) 

வ்வது,  வவ  (புவ்ோவ) 

வ்வது,  ேவவவ  (குபைௌகவ) 

வ்வது, வ   (து) 

, அேவ் வ்கவோ  (களுவ்து) 

, அ. அ. ஆவைெக வவ ெவோ  (வ்ோ) 

, கவோ பௌௐ்க ேெவௐ பௌவ் ௌௐவ  (புவ்ோவ) 

, ௌொௐவெக வொகு வோவோக ௌௗவ அவவோபௌ ௐவோ  (புவ்ோவ) 

, ௐவக, அவ் வெவ  (புவ்ோவ) 

, பீபௌவெவ  (கவ) 

, ோௐ துக டிவ ௐவெவ அவெவ  (து) 

, வ ஆவைெக க் ேௐவெ  (குபைௌகவ) 

,  ேெவௐ வெகவ   (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

பைக,  அவைெக ேவ்ோ  (்க) 

ெவ, வோ கெவ வோ  (ோகடுவ) 

வெக, ே ெவ் ெவோவ  (களவபு) [2010 ெவௐவவ 29ஆவ ோகோௐபௌபைவது] (அெௐவௐவ 66(ஈ) ஆவ 

உபொவௐபுௐவ கவ ஆெ்வ ோகபெவது) 

வெவெக, ோபைோ ் (ோெௐவௐவோடிௐவ) [2012 ெவௐவவ 24ஆவ ோகோ இே்] [2012 ெவௐவவ 24ஆவ 

ோகோ ௌௐ்வ] 

ௌவ, அ. அவௐதுவ வ் பவவ்  (களவபு) 
 



(xxxvi) 

 

கவவ, ோபைோ ேௐக  (ௐவௗவௐொவ) 

சூவ, நூவடீவ (வ்)    [இவௐபு : 02 டிெவவ 2010] 

வ்துவௌ, வ்ௌௐவெக போௐவெக வொேவ்   (்க) 

வ்வௐபை, அ. அேவ்கு (கவ)  [2013 பேவ 03 ஆவ ோகோௐபௌபைவது] 

வ், வை.ஆவ. (கக)  

பவ்துகு், ெவ் ெவோெ  (அநோபுவ) 

பதுவோடிகக ௌௗவோ  (கபௌ) 

போவ, ௌௐகபவவ்ோ   (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

பபைகசு, ெவோகுவ    (ௐவௗவௐொவ) 

பவோ, வோ ெவ  (கவௌடி) 

ோ்வோ ோவ, ொ. வ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

வோ, அவவ வோ ெப்வ (ோெௐவௐவோடிௐவ) 
 

ௐ 

ௐவௐ, அந ௐோவௗ்  (குபைௌகவ) 

ௐகேவ, ஆவ.  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ௐகவவ, ெ்வ்ோவ   (வோவெகவௐபு) 
 

 

ொெவே, ஆவைெக ெவ அநபைவ்ோ (்பொ) 

ொதுவேக, அவே் (களுவ்து) 

ொதுவேக, ெவ க  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ொதுவேக, பைவ    (கவ) 

ொவெக, வோ ெவக  (களவபு) 

வ்ௌௐவெக, ஆவ.வ.ெ.. (நுபௌௐ) 

வ்வ்ோ, வோ வ   (கவௌடி) 

ோ் ோவ, ொ. அவ்துபௌௐ  (களுவ்து) 

வபுவெவ, கபௌௐ (கவௌடி) 

ோகபைவொவ, ெதுவ ெ  (நுபௌௐ) 

ௌௐவெக, அ.அ. வொேவ (இவ்ோ்பு) 

ேது, சுவோவ பைவ  (நுபௌௐ) 

ேவெ ௗ, ெவ   (அவவோவோ) 

ேவெ ௗ, ோபைோ  ௌப ோக (அவவோவோ)  

ேக்ஷ, ௌவ (அவவோவோ)  

ேவெ ௗ, வவ ொ  (கவ)  

ேவெ ௗ, ேௐோ (களவபு) 

ொ, ெ்   (இவ்ோ்பு)  

 

 

வெகுக,  க் (களவபு) 

வெகுவௌ, ேெவே ேௐவீ போௐவெக உோவ் ெவேேௐ (து) 

 

 

வெகுவபு, ே்க  (இவ்ோ்பு) 

வ்ஆவைெ,  ோபைோ ஆவைெக வ்ோ   (இவ்ோ்பு) 

வெகெவேக, ௌவேவ  (குபைௌகவ) 

வெகெவேக,  ொவ  (களவபு) 

வெகௌௐவெக, து  (களுவ்து) 

வெகௌௐவெக, வ்்ெ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

வெகவ்், இவ  (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ோொ, உபௌ ோவ  (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ோ் கக, அவ் ோநக (து) 

ௌௐகபவவ்ோ, அவௐவ்து  (ௐவௗவௐொவ) 

ேெவேக, ஆவைெக பதுவோடி ௌவ ெ்வ்  (குபைௌகவ) 

ேெவேக, ே     (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ேெக, ஆவைெக க் டுபௌவௐ வௌடு  (கவ)  
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ேவோ், ோ்வோ பைவ  (கவ) 

ேவெ, ோபைோ வௐொ  (ோகடுவ) 

வீவெகவ, பதுக க குொவ்்  (கபௌ) 

வீவெகடி, ெவோ (கபௌ) 

வீெக, ெவ் ௐ்வோ  (ோகடுவ) 

வீவே,  வ   (களவபு) 

வீவோ், ஆவ.ஆவ.வ. வெ ெவ்   (கவௌடி) 

ோஆவைெ,  ோப்வௐ   (அவவோவோ) 

வக,  கு  (களுவ்து) 

ே 

ேௐசூௐ, கபை (கவ) 

ேௐசூௐ, ெ்வ்  (வ்ோ) 

ேௐெக, ோௐெ (குபைௌகவ) 

ேௐெக, வகவோபௌௐ கவக வ  (இவ்ோ்பு) 

ேௐெ், ோபைோ சுோ (்க) 

ேௐவ்், ௐவேக  (புவ்ோவ)   

ேௐவ்், ோ.ப. (ோெௐவௐவோடிௐவ) 

ேௐவோ், ேௐவ்  (கவ)  [இவௐபு: 30  2013] 

ேக, அவைெ (ோெௐவௐ வோடிௐவ) 

ேௐவ்ோ்வ வ வேக, (நுபௌௐ) 

 

வெகவ, . இதுவ வுவௐ (கவௌடி) 

ெவ அபௌ, வோோவ  (ோெௐவௐவோடிௐவ)  

வதுவ்வ்ோ,  சு்வ  (களவபு) 

ெவ, பௌவக  (அநோபுவ) 

வ, பீவௐ வோ வோ  (ோகடுவ) 

வபுவ  கவோ வௐ, ஆபௌவ கவோ  (வோவெகவௐபு) 

வ், க்க   (கக) 

வ், ேோ   (கவ) 

வ்,  ேௐவ்்  (குபைௌகவ) 
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இவேகவை ெ்ௌௐக ெெபௌெவெ குடிௐசு 

ெ்ோோ 

ோகு வோ ேவெ ௗ 

அவைெ 
 

ோ அவைெபைவ வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ  அவைெபைவ  - வௌபுகு டி.வ. ேௐவ்்  

ௌவவோெ வபொவ உவோகவோவௐபு  அவைெவ  - வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக 

உொவுவௐ துகவௐபு  அவைெவ  - வௌபுகு பீ. ோௐவ்் 

ௌவவௐெ், ௌவ பகவ்து அவைெபைவ ளுவவை ெ போவபைவ - வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ 

உௐவ கவ அவைெவ - வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக 

ௌக அபவகவ  அவைெவ  - வௌபுகு .வை.வ. வ 

ௌவோபவகவ அவைெவ  - வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ 

சுகோ அவைெவ  - வௌபுகு வ்ோ ெெ் 

து ௌபைக, உவௌவோபவகவ அவைெவ - வௌபுகு வபெ. டி. ே. ெ்வ்் 

ளுவ அபவகவ அவைெவ  - வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ் 

ெவோெ ௌோௐ கூவோடிொவௐபு   அவைெவ –  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக 

கவௌ வவௐபு, கௐ ெ்ெபக அபைவ்ோ அவைெவ - வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ  

ெபக ௌவபு   அவைெவ - வௌபுகு வவ வ்வது 

ோவ  ெகவ அவைெவ  - வௌபுகு ேவ குொதுவேக 

ப, ெவெோ அவைெவ  - வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ 

வபௌௐவெ கவ்ோவகவ அவைெவ - வௌபுகு அநு ௐோவௗ் ௐவௐ 

ெபொவ அபைவ்ோ, கவ அபவகவ  அவைெவ  - வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ 

ௌவவேகவ, டிகவௐபு அவைெபைவ அெவேகவெ கவோெௐவ போவகெநவ - வௌபுகு ோ்வ குொவோ் 

வௐ கவ்ோவகவ, ெபொ ோவபௐவெ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு வெவ ோ்வோ 

சுவவ, புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ அவைெவ  - வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ 

சுோெ பைவ்துவ்து அவைெவ –  வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக 

ௌோ அவைெவ –  வௌபுகு வுவௐ கவ 

கௐ அபவகவ   அவைெவ  - வௌபுகு அோவுோ ெ்வ்்  

ோவ, ோவ உவுகவ அவைெவ  - வௌபுகு க் வெகுக 

கவ  அவைெவ  - வௌபுகு வது குொவோ் 

பைவோவோவெ கவ்ோவ அவைெவ - வௌபுகு வோ ெெவேக 

கவவ, ௌக பவேகவ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்் 

உவளூவோெ, கொ ெகவ அவைெவ - வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ 

நுகவவ ௌவபு   அவைெவ  - வௌபுகு வ.. ௌவ் 

ோெௐ வேகவ  அவைெவ  - வௌபுகு ௐெ் கக 

கொ, கொ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்கவ 

ெபக ெகவ அவைெவ  - வௌபுகு பீபௌவெவ  

ோ்ௐவ வெகுவ்துவை ெகவ அவைெவ  - வௌபுகு  ெ.. வ்ௌௐவெக 

ெபொ வபொோவௐ ௐவகவ ஊவெகுவௐபு அவைெவ - வௌபுகு ே்வவோ கு 

வொை் அபவகவ   அவைெவ  - வௌபுகு ெௐவ  ோவ ோொ 

்ோ வேகவ   அவைெவ - வௌபுகு டிபே குொெக  

கவ்ோவ அவைெவ  - வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் 

ௌவோடு வவௐபு ஊவெகுவௐபு, ௌ்வபுக அவைெவ - வௌபுகு டிவ  

குெ் ஊக, ோகவ அவைெவ  - வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ 

கவ்ோவ, ொ அபவகவ அவைெவ  -  வௌபுகு வோ ோபெோவ 

வெகுவ்து அவைெவ  - வௌபுகு கு வக 

இைவ அபவகவ, ோவ அபைவ்ோ அவைெவ  -  வௌபுகு வ அகவௐபை 

ோவநுவோ, ஆவவைெ அவைெவ - வௌபுகு வோ ெவக ொவெக 

கூவோடுவு, உவௌவோடு வவ்ோக அவைெவ  - வௌபுகு ேவவவ வ்வது 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, து ெோகவ அவைெவ  -  வௌபுகு வ வீவேெ 

பைோ அபைவ்ோ அவைெவ  - வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ 

ெ்வெ கவ்ோவ அபைவ்ோ அவைெவ –  வவ ெ்வ்் 
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பு்வவௗவௐபு, ெவைெகவ பொெவௐபு அவைெவ –  வௌபுகு ெவோெ கேோ 

ோவேகு அபைவ்ோ, வெகவ ோவோ அபைவ்ோ அவைெவ - வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு 

கெ, க அபவகவ அவைெவ - வௌபுகு .. வெகௌௐவெக 

அ்வவ்ோ பகவ்து அவைெவ - வௌபுகு வோ அவீ 

வகுடிௐவ அவைெவ - வௌபுகு குொவ்் வீகவ 

வெகவ ோவபு, வெகவ அபவகவ அவைெவ - வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ 

ௐவோடுவ்து அவைெவ - வௌபுகு  வோ்வோ அளுவ்கக 

அெவேக பகவ்து பொெவௐபு அவைெவ –  வௌபுகு ௌவீவ ோெௌௐவெக 

அெ வேகவ, ோவபௐவெ அபைவ்ோ அவைெவ - வௌபுகு ோௐெோ ோெ 

ோவ்ோவபுகவ, ோகவ ோவநுவோௐவ அவைெவ - வௌபுகு வொேவ் ெௐவவோடிௐ 

ெவ ்வை ெகவ அவைெவ –  வௌபுகு ௐவேக ேௐவ்் 

ோெௐ புகவ அவைெவ –  வௌபுகு ேகவ் சூௐ 

ோெௐ கவ, ெபக எபைவௐவோடு அவைெவ – வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக 

போப்வோடு ஊவெகுவௐபு அவைெவ –  வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ் 

உவவ்ோவ்ோவ ஊவெகுவௐபு அவைெவ -  வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ் 

ோௐவ பூவேகவெகவ, துவௐ ளதுவெகு அபவகவ அவைெவ –  வௌபுகு ேௐவ்் வ் 

கவவை ெகவ அவைெவ –  வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக 

்ெெகவ வௐ ணுக அவைெவ  - வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ  
 

 

 [வோவ அவைெபைவெகுவ குவ்ோதுவெகவௐோ ௐவேகபெவ ொகபெவ ோொவெகவேகபெவ ௌௐோவைெவோ 

பௐ் ௌபொ்வேகபெவ ெ்ோோ ோ பொவௐவபொவவ.] 
 

கபைவ்ோவோஅவைெவகவ 

துபகவேகவ, ௌடுவொெகவ அவைெவ –  வௌபுகு ோ அகுொவோ் 

துபகவேகவ, ௌடுவொெகவ அவைெவ – வௌபுகு ௌவ கவ்ோ 

 

ோ  அவைெவகவ 
  

உௐவ கவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக 

சுவவ, புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கோவ 

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ – வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ 

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ - வௌபுகு வ.வ. ெவோெ் 

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ 

பைவோவோவெ கவ்ோவ ோ அவைெவ - வௌபுகு வவ குொெக 

ௌோ, ோவோவ ோஅவைெவ - வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக 

ெவ ் ெகவ ோ அவைெவ - வௌபுகு கோவொெ் குொவோ் 

சுோெ பைவ்துவ்து ோ அவைெவ - வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, துெோகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு வோ அகௐவ் 

வெகுவ்து ோ அவைெவ - வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக 

கவௌவவௐபு, கௐ ெ்ெபக அபைவ்ோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு வை.ஆவ. வ் 

வப, ெவெோ ோ அவைெவ – வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக  

வகுடிௐவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ 

போப்வோடு ஊவெகுவௐபு ோ அவைெவ - வௌபுகு ெவ பவோ  

உவளூவோெ, கொ ெகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக 

ௌவ வேகவ, டிகவௐபு ோ அவைெவ –  வௌபுகு (ோபைோ) ௌபை ேக்ஷ  

பைோ அபைவ்ோ ோ அவைெவ - வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ  

சுகோ ோ அவைெவ – வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக 

கொ, கொ அபைவ்ோ ோ அவைெவ - வௌபுகு ெ கவ் 

ௌவவௐெ், ௌவ பகவ்து ோ அவைெவ - வௌபுகு வபெ.. வெகௌௐவெக 

ெபக ெகவ ோ அவைெவ – வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ 

ௌவோபவகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ௌௐவ  

கவவ, ௌக பவேகவ அபைவ்ோ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ெவ் கு குொவ்் 

வௐ கவ்ோவகவ, ெபொ ோவபௐவெ அபைவ்ோ ோ அவைெவ- வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக 

வபௌௐவெ கவ்ோவகவ ோ அவைெவ - வௌபுகு ெொ குொவோ் 

வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ ோ அவைெவ - வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ் 

அ்வவ்ோ பகவ்து ோ அவைெவ -  வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக 

து ௌபைக, உவௌவோபவகவ ோ அவைெவ –  வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக 



(xli) 

ோெவ குவ 
 

வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு 

(ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு வ ௐோவௗ் ோ ெவ, வௌபுகு அேவ் 

பீ. , வௌபுகு பைவ ேது, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக. 
 
 

ளுவவெ குளவெகவ 

ோவுவெகுள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ, வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ, வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு ஆபொபகவ 

ோவௌவ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு .வ.வ. 

அோஉவ,  வௌபுகு டிபே குொெக, வௌபுகு வ் ோபெோவ, வௌபுகு வ வீவேெ,   வௌபுகு வவ 

ொ ேக்ஷ, வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக,   

வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, 

வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ. 

ெவெகுள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு ௐவேக ேௐவ்், வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, வௌபுகு ெவோெ 

கேோ, வௌபுகு கோவொே் குொவோ், வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ 

, வௌபுகு (அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு அேவ் கு, 

வௌபுகு   ) ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக. 

ௌௐௐவ கவோகவ வௐ குள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு ெவோ வீவெகடி, வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ, வௌபுகு ௌவ 

ெ ோ ெவ, வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு பௌவ் 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு (அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ேௐோ 

ேக்ஷ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு (ெௐவ) ே  ேெவேக, வௌபுகு வ.. சுவோவ. 

ளுவ அபவகவ வௐ குள 

வௌபுகு ெவ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு ெவோ வீவெகடி, வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ, வௌபுகு ௌவ 

ெ ோ ெவ, வௌபுகு ொவ வெகெவேக, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு ேவ அதுவேக, 

வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்், வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வோ 

ெெவேக, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு டிபே குொெக, வௌபுகு ெவோ ோபெோவ, வௌபுகு வ 

வீவேெ, வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக, வௌபுகு வேக ெவீ, 

வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு ேோ வ், 

வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ,  வௌபுகு இேோௐவ  ெவவோவ, வௌபுகு 

சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு )ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ. 

அெவேகவெ கொவெகுகவ வௐ குள 

வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக (ோெவ), வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, 

வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வது குொவோ், வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்கவ, வௌபுகு டிவ 

, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு வவ ெ்வ்், 

வௌபுகு வொேவ் ெௐவவௐவோடிௐ, வௌபுகு ேகவ் சூௐ, வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக, வௌபுகு 

பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு அநு ோெௌௐவெக, வௌபுகு அவைெ ேகக, 

வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ, வௌபுகு  ெ. ெ்ோே, வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ, 

வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு ெவோ வௌ, 

வௌபுகு வ. ெோவ, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு ்வ போவெ. 

அெவேக பொவௐபுபௐவெகவ வௐ குள 

வௌபுகு டிபே குொெக (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு .டி. சுெவ 

ேௐவோ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்், வௌபுகு ெவோெ கேோ, வௌபுகு .பீ. ேகவ் 

புவகு, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு வ. வ. ெவோெ், வௌபுகு 

(கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு ெொ குொவோ், வௌபுகு வீகு 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு 

(அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு அவே் 

ொதுவேக, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு 

(ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெ்வ்ோவ ௐகவவ, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு இவ 

வெகவ்், வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு ஈ. ெொவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக, 

வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
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ெவௐபுகவ வௐ குள 

வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ (ோெவ),  வௌபுகு (ெௐவ (  ே.வ. பீவ, வௌபுகு அந ௐோவௗ  ்

ௐவௐ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு வது குொவோ், 

வௌபுகு வோ ெெவே, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , 

வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு அவைெ ேகக, வௌபுகு பௌோ வேக 

வௌ,  வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு ஈ. ெொவ. 

 

து நவெகவ வௐ குள 

வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு க் வெகுக, 

வௌபுகு (வெவ) ேோ ெ்வ்், வௌபுகு கு வக, வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு சுெவோ 

புவொெௌ, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு வ.க..டி.வ. 

குொவோ், வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு அவைெ ேகக, வௌபுகு பௌோ வேக 

வௌ,  வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவ கெவ, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு 

கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு அேவ் கு, 

வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு 

(ோபைோ) (வெவ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு (கௌோ) ெவ் வீெக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக,  

வௌபுகு  (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு ்வ போவெ. 

 

உௐவ ோகவ வௐ குள 

வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ, வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. 

பீவ, வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்், வௌபுகு ோ்வ குொவோ், 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வ் 

ோபெோவ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ வீவே, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , 

வௌபுகு ேவ அதுவேக, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு இேோௐவ 

ெவவோவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ. 

 

 

ெவோவெக ௌௐௐவ குளவெகவ 
 

ௌௐௐவ குள “― 
 

 வௌபுகு .வை.வ. ௌவ,வௌபுகு (கௌோ) ெவ்  அபநக,  வௌபுகு அோவுோ ெ்வ்், வௌபுகு 

க் வெகுக, வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ ,வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு ேகவ் 

சூௐ, வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு ெவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக,  வௌபுகு 

அவே் ொதுவேக, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு  ெ. 

ெ்ோே, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு .டி. ெவக ோ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, 

வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு ெ் ொ 

கடிதுவெகு, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு .ே. வ்ெ,  

வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, 

வௌபுகு(ெவ) க ொதுவேக,  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் வீெக, வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ. 

 

ௌௐௐவ குள “”  
 

வௌபுகு ேவ குொதுவேக, வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு 

ே்க வௌ ோவ்கவ, வௌபுகு ெ.. வ்ௌௐவெக, வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ,வௌபுகு 

.ஆவ.வ. அவௐதுவ கோவ,   வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ், வௌபுகு 

(அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு வ. 

ெவெ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு 

வோ அவவ, வௌபுகு வெவ அவோ், வௌபுகு  கொெவ, வௌபுகு ் ோகவவ, வௌபுகு 

(வெவ) ொ புவகு, வௌபுகு ே. வ வேக, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு வொேவ 

ௌௐவெக, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெ, வௌபுகு வெ ெவ் 

வீவோ், வௌபுகு வ. ெோவ, வௌபுகு ே.ஆவ.பீ. சூௐவௐபை,   வௌபுகு ்வ போவெ.  
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ெ குளவெகவ 

கக அோகவ்துபைவ க் வ்துவெகவௐ வ ஆவோவக  ்ோகுள 
வௌபுகு பீ. ோௐவ்் (ோெவ), வௌபுகு வ்ோ ெெ், வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக, வௌபுகு கு வக, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ்,  வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு 

ொ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு வபெ.. வெகௌௐவெக,  வௌபுகு ேௐோ 

ேக்ஷ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, 

வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு அேவ் பீ. 

, வௌபுகு ெவோ வௌ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு 

ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக, வௌபுகு கௌோ ெவ் வீெக, வௌபுகு டி.வ. 

சுௌோவ. 
 

ளுவவை ெௐவ சுௐோ்வௐ வௌ பவௐடுவ்துதுவ ஆவவது அவெக 

ெவவௐவௐோவக  ்ோகுள 
வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் (ோெவ), வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு ேவ 

அதுவேக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு ே்க வௌ, 

வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ. 
 

ளுவ வௌ உபொவௐ் வகவ எவௐவ 
வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ் (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோோ வ் ஆவைெ, வௌபுகு 

(ோபைோ) ௌபை ேக்ஷ, வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு (வெவ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, 

வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக, வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு 

(ோபைோ) ் வெவெக.  
 

ளுவவ்ோவ வௌபு, எளவெகவ, புகவ வபொவ துகவௐ்வௐ ணுவ 

ௌடிவெகக ோவதுவௐோவக் ோகுள 
வௌபுகு டிபே குொெக  (ோெவ), வௌபுகு பீ. ோௐவ்், வௌபுகு அநு ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ஊவௐ 

வெகவ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ. 

 

இவேக வெகவ எ ோெ வெகக வௗோவகுவ் ோவ்துவௐோவக் அெௐவ வபொவ 

அெௐவௐபு ௌடிவெககவ வ ோவதுவ்து, அவெக ெவோவக  ்ோகுள 

வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ (ோெவ), வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ.பீவ, வௌபுகு வ்ோ ெெ், 

வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்், வௌபுகு அநு ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ், 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு .டீ.சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு 

டிபே குொெவெக, வௌபுகு வோ ோபெோவ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ வீவேெ, 

வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு க்ஷவ ெ்வ்், வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக, 

வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு (வெவ) (ோபைோ)சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு  ே்க வௌ 
 

 

ஆெ்வெ குளவெகவ 

வ்ோ ெெ்,  ோ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 
வௌபுகு டி.வ. ேௐவ்் (ோெவ), வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ்,  வௌபுகு வவ வ்வது, 

வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக, 

வௌபுகு ோௐெோ ோெ, வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு 

ேோ வ், வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு அவே் ொதுவேக, 

வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு (ொ.) 

வ ோ்வோ ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு புவ்ோக 

ோொ, வௌபுகு ே்க வௌ, வௌபுகு(ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு பைவ 

ேது,  வௌபுகு ோநக ோ்கக,  வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு ்வ 

போவெ. 
 

அெவேக பகவ்து பொெவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௌவீவ ோெௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக, வௌபுகு வபெ.டி.ே. 

ெ்வ்், வௌபுகு வவ வ்வது, வௌபுகு ௐெ் கக, வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ,   வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ்,  வௌபுகு ேகவ் சூௐ, 

வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு வேக ெவீ,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு கபை 

ேௐசூௐ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ேௐ 

ோௌௐவெக, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு வெவ அவோ், வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ 

ெவ, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ,   வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு (ெௐவ) ே 



(xliv) 

ேெவேக,   வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ்,  வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ. 

ௌவவௐெ்,  ௌவ பகவ்துவ வௐ ஆெ்வெகுள 
வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ (ோெவ), வௌபுகு வபெ. . வெகௌௐவெக, வௌபுகு வ்ோ ெெ், 

வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு,  வௌபுகு .. 

வெகௌௐவெக, வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வீகு 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு வவ 

ெ்வ்்,  வௌபுகு பீ. ெவ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ 

ேௐெவேக, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ, வௌபுகு வ.வ. ோபீவெ, வௌபுகு 

வ குொெக, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு ெவோ 

வௌ,  வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக,  வௌபுகு ்வ போவெ,  

 

அ்வவ்ோ பகவ்துவ வௐ ஆெ்வெ குள 
வௌபுகு வோ அவீ (ோெவ), வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக, வௌபுகு வோ ெெவே, வௌபுகு ௐெ  ்

கக, வௌபுகு டிவ , வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக, வௌபுகு ெ கவ்,  வௌபுகு 

ௌௐவ , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ெவோ 

அப, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு ் ோகவவ, 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு, வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு ேோ 

பைக, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு ே. வவேக, வௌபுகு வ 

வ்வ்ோ, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ், வௌபுகு ஈ. 

ெொவ,  வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ.  

 

சுகோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ்ோ ெெ் (ோெவ), வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ ெ ோ 

ெவ,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ,   வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

ேோ ெ்வ்்,  வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ,  வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ,  வௌபுகு பீ. 

ெவ,   வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ்,  வௌபுகு 

வ. ெவெ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,  வௌபுகு வ. ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ 

வ்ோொ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் 

வ்வதுபுவ, வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ, வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ். 

 

வபௌௐவெ கவ்ோவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ (ோெவ), வௌபுகு ெொ குொவோ், வௌபுகு பீ. ோௐவ்்,  வௌபுகு 

.வை.வ. ௌவ, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு வ.. ௌவ், வௌபுகு .டி. சுெவ 

ேௐவோ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக,  வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு வ.க..டி.வ. 

குொவோ், வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு ோளுவ அபணுக,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வோ 

அவவ,  வௌபுகு  கொெவ, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு 

வ வ்வது, வௌபுகு ேோ பைக, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ,   வௌபுகு ௌவ 

ேெவேக,  வௌபுகு ெவ ெெவேக.  

 

 ௌவ வேகவ,  டிகவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ோ்வ குொவோ் (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு .வ.வ. 

அோஉவ, வௌபுகு பீபௌவெவ , வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,   வௌபுகு 

வபெ.. வெகௌௐவெக,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,   வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவ கெவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு .டி. ெவக 

ோெ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு வ.வ. ோபீவெ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ, 

வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு 

.ே. வ்ெ,  வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ ௐகவவ, வௌபுகு பைவ ேவோ், 

வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக,  வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ.  

 

வவோ கவ்ோவகவ,  ெபொோவபௐவெ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வெவ ோ்வோ (ோெவ), வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு 

வ.. ௌவ், வௌபுகு வ் ோபெோவ, வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு வை.வ. வ 

ேௐெக ,  வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக,   வௌபுகு ெவ் கு குொவ்்,  வௌபுகு ேோ 

வ், வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக,  வௌபுகு .டி. ெவக ோெ,  வௌபுகு ெவோ 

வீவெகடி,  வௌபுகு வெவ அவோ்,   வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு 

புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு . ௐெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு பைவ 
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ொதுவேக,  வௌபுகு ோவேக சுோ.  

உவளூவோெ,  கொ ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ (ோெவ), வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக, வௌபுகு பபைகசு 

ெவோகுவ, வௌபுகு பீ. ோௐவ்், வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு 

ே்க வௌ ோவ்கவ,   வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ,  வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு க்     

ேவ் ேௐப் ோ ெவெ,  வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு அநு 

ோௌௐவெக, வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் வ்துவௌ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ,  வௌபுகு சுவ 

க. வைெவோவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக,  வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வ ௐோவௗ் ோ 

ெவ,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,  வௌபுகு ெவ ெெவேக. 
 

பு்வவௗவௐபு, ெவைெகவ பொெவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ெவோெ கேோ (ோெவ),  வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ,  வௌபுகு (ெௐவ) ே. 

வ. பீவ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு வவ 

ெ்வ்்,  வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு 

டிவ அவ, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு ெ்வ் ேௐசூௐ,  வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு 

ௌௗவ , வௌபுகு அேவ் பீ. ,  வௌபுகு வவ ெவோ ,  வௌபுகு அபைவோவெக 

வ்வது, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு்,  வௌபுகு ௌௗவோ 

பதுவோடிகக,  வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக,  வௌபுகு வ.. சுவோவ,  வௌபுகு ெவ 

ெெவேக,  வௌபுகு க்க வ்.  
 

கவ்ோவ, ொ  அபவகவ  வௐ ஆெ்வெகுள 
வௌபுகு வ் ோபெோவ (ோெவ),  வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு வ.. ௌவ்,  வௌபுகு ௐெ் 

கக, வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு கு வக, வௌபுகு ேவவவ 

வ்வது,  வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ,  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  வௌபுகு அவைெ 

ேகக,  வௌபுகு பீ. ெவ,  வௌபுகு கபீவ ௗவ,  வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு ெவோ 

வீவெகடி,  வௌபுகு அெவெ அெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு அேவ் பீ. , 

வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு கௌோ ெவ் வீெக,  வௌபுகு ோவேக 

சுோ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
 

ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, து ெோகவ வௐ ஆெ்வெகுள    
வௌபுகு வ வீவேெ (ோெவ), வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்், வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு கு 

வக,  வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ,  வௌபுகு .. வெகௌௐவெக,  வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ,  வௌபுகு 

வ பவோ,  வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு அவைெ ேகக, வௌபுகு பீ. ெவ,   வௌபுகு 

கபீவ ௗவ, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ்,  வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு சுோ 

ௌொௐவெக, வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ,வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக,  வௌபுகு கௌோ ெவ் 

வீெக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக.  
 

வப, ெவெோ வௐ ஆெ்வெகுள   

வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோோ வ்ஆவைெ, (ோெவ), வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக ,  வௌபுகு 

ௐவேக ேௐவ்்,  வௌபுகு பீ. ோௐவ்்,  வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்்,  வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ, வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு 

ோௐெோ ோெ, வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ெ கவ்,  வௌபுகு க் ேௐவெக  

, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு ெேவ் 

ோ, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு ெவவ 

அவெகௌோவ,  வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு .வ. ெக 

புவ்ோோ,  வௌபுகு பைவ ொதுவேக,  வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக,  வௌபுகு பைவ ேவோ்.   
 

பைோ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ (ோெவ), வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, 

வௌபுகு வொேவ் ெௐவவௐவோடிௐ,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, 

வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு,  

வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு அவே் ொதுவேக, வௌபுகு 

இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு அவெக வ கௐெவ, வௌபுகு 

து்வ கவேகவோ, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு புவ்ோக 
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ோொ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ வ்ோொ, வௌபுகு ஈ. ெொவ.  

அெ வேகவ,  ோவபௐவெ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள    

வௌபுகு ோௐெோ ோெ (ோெவ), வௌபுகு ெவ் கு குொவ்், வௌபுகு வ் ோபெோவ,   வௌபுகு .பீ. 

ேகவ் புவகு, வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு 

க் ேௐவெக , வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு சுோ 

ௌொௐவெக, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு ெவோ வீவெகடி, வௌபுகு 

ெவோ அப, வௌபுகு வோ அவவ,  வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு (கௌோ) 

வௗ ோ ெவ, வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு அபைவோவெக வ்வது, வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக, வௌபுகு ே. வ வேக, வௌபுகு ோவேக சுோ, வௌபுகு சுே 

ெ்ெவேக,  வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக.  
 

ௌவோபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள     

வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ (ோெவ), வௌபுகு ௌௐவ , வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ, 

வௌபுகு .வை.வ. ௌவ,வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு 

வோ ெெவே, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வ வீவேெ,  வௌபுகு (கௌோ) ெவ் 

அபநக, வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக, வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு அவே் ொதுவேக, வௌபுகு இேோௐவ 

ெவவோவ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ,  வௌபுகு ோௐெ 

ேௐெக, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, 

வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
 

து ௌவக, உவௌவோபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வபெ.டி.ே. ெ்வ்் (ோெவ), வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக, வௌபுகு பபைகசு 

ெவோகுவ,  வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக, வௌபுகு அோவுோ ெ்வ்்,  வௌபுகு வோ ெெவே, 

வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்வெகவ, வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக, வௌபுகு ெவோெ 

கேோ, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ,  வௌபுகு கபை 

ேௐசூௐ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு வ. 

ெவெ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ,  வௌபுகு ெவோ வீவெகடி,  வௌபுகு 

வ ௐோவௗ் ோ ெவ,  வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு 

ெவ ொெவே. 
 

ளுவ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள   

வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ் (ோெவ), வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ, வௌபுகு பபைகசு 

ெவோகுவ,  வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ ,்   வௌபுகு 

ௌவோவ் வெகௌௐவெக, வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு ெவ்  கு 

குொவ்்,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ,  வௌபுகு ேௐோெ 

ேக்ஷ, வௌபுகு வ. ெவெ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ, வௌபுகு 

டிவ அவ,  வௌபுகு ெ்வ் ேௐசூௐ, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு வவ ெவோ , 

வௌபுகு வ வ்வ்ோ, வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு ௌவ ேெவேக, வௌபுகு                 

ஈ. ெொவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக.  
 

வகுடிௐவவ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ (ோெவ), வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு வெவ ோ்வோ, 

வௌபுகு வோ ெெவே, வௌபுகு வ் ோபெோவ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ,  வௌபுகு .பீ. ேகவ் 

புவகு, வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக , வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ், வௌபுகு ேோ 

வ்,  வௌபுகு வ. ், வௌபுகு அெவெ அெவேக, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு 

 கொெவ, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக 

கவவ, வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக,  வௌபுகு ெ. ெோவ,  வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ, 

வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ,  வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக.  
 

ோவ ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ேவ குொதுவேக (ோெவ),  வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ,  வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக,  வௌபுகு கு வக, வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ, வௌபுகு 

க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ெேவ் 

ோ, வௌபுகு அவே் ொதுவேக, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு ் 

ோகவவ, வௌபுகு ௌௗவ , க (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு ெவ 
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ொெவே, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,   வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக.  

ோெௐ புகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ேகவ் சூௐ (ோெவ), வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ, வௌபுகு அந ௐோவௗ் 

ௐவௐ, வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு .. 

வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ, வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு க் ேௐவெக 

,  வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக,  வௌபுகு 

அேவ் கு, வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ,  வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ,   வௌபுகு 

நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு ே்க வௌ, வௌபுகு பைவ 

ேது, வௌபுகு ௌவ ேெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு சுே 

ெ்ெவேக, வௌபுகு ்வ போவெ, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
 

சுவவ, புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ வௐ ஆெ்வெ குள 
வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ (ோெவ), வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ 

கோவ, வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக, 

வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு  

ெ. ெ்ோெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு பௌோ 

ோவௐபை, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு .ே. வ்ெ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு், வௌபுகு 

பைவ ொதுவேக, வௌபுகு ெவ ொெவே, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு, 

வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ. ெோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக. 
 

ெபொவ அபைவ்ோ, கவ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ (ோெவ),  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ், வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ 

வ்ஆவைெ,  வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ேௐவ்் 

வ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு நௗ 

ௌொௐவெக, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக 

கவவ, வௌபுகு ௌௗவோ பதுவோடிகக, வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு (ோபைோ) 

வௐொ ேவெக, வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு ெ. ெோவ, வௌபுகு (ோபைோ) 

உக்ஷ சுவொபௌ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக.  
 

ௌோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வுவௐ வெகவ (ோெவ),  வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ,  வௌபுகு வபெ.டி.ே. 

ெ்வ்்,  வௌபுகு .டி.சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு ே்வவோ 

கு,  வௌபுகு டிவ ,  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு ௌவ 

ோெௌௐவெக,  வௌபுகு வ.வ. ோபீவெ,  வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு ெவோ வீவெகடி,  வௌபுகு டிவ அவ,  வௌபுகு பௌோ 

ோவௐபை,  வௌபுகு அேவ் பீ. ,  வௌபுகு வவ ெவோ ,  வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ே்க வௌ,  வௌபுகு ௌௗவோ பதுவோடிகக,  வௌபுகு வீ.வ. 

இோகபைவொவ,  வௌபுகு வ.. சுவோவ,  வௌபுகு சுே ெ்ெவேக.  
 

ோவ, ோவ உவுகவ வௐ ஆெ்வெகுள 
வௌபுகு க் வெகுக (ோெவ),  வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு அோவுோ 

ெ்வ்்,   வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்்,  வௌபுகு பீபௌவெவ ,  வௌபுகு 

கபௌௐ வபுவெவ,  வௌபுகு வ அகவௐபை,  வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு (கௌோ) 

வவ ெவ, வௌபுகு வ பவோ,  வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ,  வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ,  வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக,  வௌபுகு ேௐ 

ோௌௐவெக,  வௌபுகு து்வ கவேகவோ,  வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு ெ் ் 

கடிதுவெகு,  வௌபுகு வ வ்வது,  வௌபுகு பைவ ேது,  வௌபுகு வொேவ 

ௌௐவெக,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக.  
 
 

கவ வௐ ஆெ்வெகுள 
வௌபுகு வது குொவோ் (ோெவ),  வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு வ.. 

ோெௌௐவெக,  வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ,  வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ,  வௌபுகு (கௌோ) 

ெவ் அபநக,  வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ்,  வௌபுகு ெவோ அகௐவ்,  வௌபுகு ௌவ 

கவ்ோ,  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ,  வௌபுகு கபீவ ௗவ,  வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் வ்து 

வௌ,  வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு 

அவெக வ கௐெவ,  வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு ெவவோ 

அவவ,  வௌபுகு வ வ கபை,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ வ்ோொ,  வௌபுகு . 
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ௐெ்,  வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு (ெௐவ) ே  ேெவேக.  
 

பைவோவோவெ கவ்ோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ ெெவே (ோெவ),  வௌபுகு வவ குொெக,  வௌபுகு வவ வ்வது,  வௌபுகு 

(ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ,  வௌபுகு ௐெ் கக,  வௌபுகு கோவொே் குொவோ்,  வௌபுகு கபீவ 

ௗவ, வௌபுகு ஆவ.வ. வொேவ் வ்து வௌ, வௌபுகு ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அவ்துக, வௌபுகு அவெக வ கௐெவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ோளுவ 

அபணுக,  வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு .ே. வ்ெ,  வௌபுகு 

(வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு,  வௌபுகு அேவ் பீ. ,  வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு 

பைவ ேது,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,  வௌபுகு து வெகௌௐவெக.  
 

 

கவவ,  ௌக பவேகவ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்் (ோெவ),  வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ,  வௌபுகு வவ 

வ்வது,  வௌபுகு பீபௌவெவ ,  வௌபுகு ெவோெ கேோ,  வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ,  வௌபுகு ௌௐவ ,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு ெேவ் 

ோ,  வௌபுகு ெவ கெவ,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ,  வௌபுகு சுவ க. 

வைெவோவ,  வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ,  வௌபுகு அேவ் 

கு,  வௌபுகு ெவோ வீவெகடி,  வௌபுகு ெவவோ அவவ,  வௌபுகு .க. இவோக,  வௌபுகு 

வ ௐோவௗ் ோ ெவ,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு ௌௗவ ,  வௌபுகு அபைவோவெக 

வ்வது,  வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக, வௌபுகு ெவ் கு குொவ்்.  

 
சுோெ பைவ்துவ்து வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு ெ..டி. வௌௌௐவெக,  வௌபுகு ோவ 

கவபௌௐவ்ோ,  வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ, வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு பவ்து 

ெபௌவேகவ,  வௌபுகு வோ அவீ,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு பீ. 

ெவ,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ 

ேௐெவேக,  வௌபுகு அேவ் கு,  வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக,  வௌபுகு அெவெ அெவேக, வௌபுகு ோளுவ 

அபணுக,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வோ அவவ,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ 

வ்ோொ,   வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் 

வ்வதுபுவ,  வௌபுகு பைவ ொதுவேக,  வௌபுகு ோநக ோ்கக,  வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ.  

 

ோெௐ கவ, ெபக எபைவேகொவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு சுோ ௌொௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ,  வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. 

பீவ,  வௌபுகு டிபே குொெக,  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ,  வௌபுகு 

க் ேௐவெக ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு ெவ கெவ,  வௌபுகு அவௐதுவ 

ப்வ,  வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ,  வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு ெ்வ் 

ேௐசூௐ,  வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு அபைவோவெக வ்வது,  வௌபுகு 

(ோபைோ) ேௐக கவவ,  வௌபுகு வ வ்வ்ோ,  வௌபுகு பைவ ேது,  வௌபுகு 

இவ வெகவ்்,  வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக,  வௌபுகு ே.ஆவ.பீ. சூௐவௐபை,  வௌபுகு 

சுே ெ்ெவேக,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக,  வௌபுகு ்வ போவெ.  

 

கொ, கொ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ே்க வௌ ோவ்வெகவ (ோெவ),  வௌபுகு ெ கவ், வௌபுகு ேவ 

குொதுவேக,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேோ ெ்வ்்,  வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு 

வ.வ..வ. வபுவவ,  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  வௌபுகு ெொ குொவோ்,  வௌபுகு க் 

ேௐவெக ,  வௌபுகு அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு பீ. ெவ,  வௌபுகு வவ 

குொெவெக,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு  ெ. ெ்ோெ,  வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ,  வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ,   வௌபுகு ெவவோ 

அவவ,  வௌபுகு ெவோ அப,  வௌபுகு வ குொெக,  வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு பைவ ொதுவேக,  வௌபுகு து வெகௌௐவெக,  வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக,  வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக.  



(xlix) 

 

ெபக ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு பீபௌவெவ  (ோெவ),  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  வௌபுகு வெவ ோ்வோ,  வௌபுகு 

வ.. ௌவ்,  வௌபுகு வ் ோபெோவ,  வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ,  வௌபுகு வவ ௐவௐ 

அவோ்,  வௌபுகு ேௐவ்் வ்,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ,  வௌபுகு டுபௌவௐ ேெக,  வௌபுகு வோ அவவ, 

வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு . ௐெ்,  வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ேோ பைக,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ,  வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக,  வௌபுகு ெவ ொெவே,  வௌபுகு வொேவ 

ௌௐவெக,  வௌபுகு ெவ ெெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 

 

ௐவோடுவ்து வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக (ோெவ),  வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ,  வௌபுகு க் 

வெகுக,   வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ,  வௌபுகு ேவ குொதுவேக,   வௌபுகு (ோபைோ) 

வ்ோ வ்ஆவைெ,  வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக,  வௌபுகு டிவ ,  வௌபுகு துவோ 

ோெௌௐவெக,  வௌபுகு ெவோ அகௐவ்,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் 

வ்துவௌ,   வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு அவே் ொதுவேக,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ 

வௌ ேௐெவேக,   வௌபுகு வ. ்,  வௌபுகு து்வ கவேகவோ,   வௌபுகு .க. இவோக,   வௌபுகு 

ெ்வ் ேௐசூௐ,  வௌபுகு ௌௗவ ,  வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு வ 

வ்வது,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ ௐகவவ,  வௌபுகு ோவேக சுோ,  வௌபுகு க்க வ்.  

 
 

கவ்ோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் (ோெவ),  வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு,  வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ,  

வௌபுகு வ்ோ ெெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ,  வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,  வௌபுகு வ.க..டி.வ. 

குொவோ்,  வௌபுகு க் ேௐவெக ,  வௌபுகு அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு அவைெ 

ேகக,  வௌபுகு பீ. ெவ,   வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ,  வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக,  வௌபுகு பௌோ வேக 

வௌ,  வௌபுகு ோப்வௐ ோஆவைெ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) அ் 

கக,  வௌபுகு ெவோ வௌ,  வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு்,  வௌபுகு வீ.வ. 

இோகபைவொவ,   வௌபுகு ோநக ோ்கக.  

 
 

வெகுவ்து வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு கு வக (ோெவ),  வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு .வை.வ. ௌவ, வௌபுகு 

ேவ குொதுவேக,  வௌபுகு வ அகவௐபை,  வௌபுகு வ.வ. ெவோெ்,  வௌபுகு ெவோ 

அகௐவ்,  வௌபுகு வை.வ. வ ேௐெக ,  வௌபுகு கோவொே் குொவோ், வௌபுகு பீ. ெவ, 

வௌபுகு வவ குொெவெக,  வௌபுகு வ. ெவெ,  வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக,  வௌபுகு பௌோ 

வேக வௌ,  வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு ோளுவ அபணுக,  வௌபுகு பௌோ 

ோவௐபை,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக,  வௌபுகு ேோ பைக,  வௌபுகு ே. வ 

வேக,   வௌபுகு ௌவ ேெவேக,   வௌபுகு ே. ஆவ. பீ. சூௐவௐபை,   வௌபுகு ெவ ெெவேக. 

 
 

இைவ அபவகவ  ோவ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள   

வௌபுகு வ அகவௐபை (ோெவ),  வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக,  வௌபுகு வோ்வோ 

அபவ்கக,  வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ,  வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக,  வௌபுகு வ வீவேெ,  வௌபுகு ோௐெோ ோெ,  வௌபுகு வ.. வ அபௌ,  வௌபுகு 

ெவவ அவெகௌோவ,  வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு வ. ்,  வௌபுகு . 

வொேவ் ோ ெவெ,   வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

வ வ்ோொ,  வௌபுகு ௌௗவ ,  வௌபுகு வ வ்வது,   வௌபுகு ௌவ 

ேக்ஷ,  வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,   வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ 

சுவொபௌ,  வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ,  வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக. 



(l) 

 
 

கூவோடுவு, உவௌவோடு வவ்ோகவ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு ேவவவ வ்வது (ோெவ),  வௌபுகு ௗவ ெகுோவூவ்,  வௌபுகு வ்ோ 

ெெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு வது குொவோ்,  வௌபுகு ே்க வௌ 

ோவ்வெகவ,  வௌபுகு ெவோெ கேோ,  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு (ோபைோ) ௌப 

ேக்ஷ,  வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக,  வௌபுகு  கபைொௌௐவெக,  வௌபுகு வவ குொெவெக,  வௌபுகு 

சு்வ வதுவ்வ்ோ,   வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,   வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக,   வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ 

வௌ ேௐெவேக,  வௌபுகு அெவெ அெவேக,  வௌபுகு வெவ அவோ்,  வௌபுகு ெ் ் 

கடிதுவெகு,  வௌபுகு பௌோ ோவௐபை,   வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ,  வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ,   வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ,   வௌபுகு ே்க வெகுவபு,   வௌபுகு ெ. ெோவ.  
 

ோவநுவோ, ஆவவைெ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ வௌபுகு ெவ பவோ, 

வௌபுகு (ெௐவ) ோவ ோொ, வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு கோவொே் 

குொவோ், வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு ேகவ் சூௐ, வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு 

ேோ வ், வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு ேௐோெ ேக்ஷ, வௌபுகு ெேவ் 

ோ, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு ோளுவ அபணுக, வௌபுகு 

(கௌோ) வௗ ோ ெவ,  வௌபுகு .ே. வ்ெ,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக,  வௌபுகு ே. வ 

வேக,  வௌபுகு ே்க வெகுவபு,  வௌபுகு ஈ. ெொவ,  வௌபுகு வ.. சுவோவ,  வௌபுகு ெவோ 

ெ்ௌௐவெக,  வௌபுகு ்வ போவெ.  
 

ௌோ, ோவோவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபநக, வௌபுகு கோவொே் குொவோ்,  வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ,  வௌபுகு 

.வை.வ. ௌவ, வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு வெவ 

ோ்வோ,  வௌபுகு .டி.சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு வது குொவோ், வௌபுகு வோ ெவக ொவெக, 

வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு வொேவ் ெௐவவௐவோடிௐ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக,  வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு சு்வ 

வதுவ்வ்ோ,  வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ,  வௌபுகு  ெ. ெ்ோெ,  வௌபுகு அவெக 

வ கௐெவ,  வௌபுகு ோௐெ ேௐெக,  வௌபுகு வ குொெக, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ 

ெவ,  வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ,  வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக,  வௌபுகு இவ வெகவ்்.  
 

குே் ஊக, ோகவ வௐ ஆெ்வெகுள 
வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ (ோெவ),  வௌபுகு அந ௐோவௗ் ௐவௐ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

ேோ ெ்வ்், வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு வ 

வீவேெ, வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு  

கபைொௌௐவெக, வௌபுகு அநு ோௌௐவெக, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, 

வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ, வௌபுகு வ ௐோவௗ் ோ ெவ, வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, 

வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு வ வ்வது,  வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ, வௌபுகு 

பைவ ேது, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு பைவ 

ேவோ்,  வௌபுகு ஈ. ெொவ, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
 

கவௌ வவௐபு, கௐ ெ்ெபக அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ (ோெவ),  வௌபுகு வை.ஆவ. வ்,  வௌபுகு வ்ோ 

ெெ்,  வௌபுகு (ோபைோ) சுோ ே. ேௐெ்,  வௌபுகு பீபௌவெவ ,  வௌபுகு ெ.. 

வ்ௌௐவெக,  வௌபுகு ெ கவ்,  வௌபுகு ௌௐவ ,  வௌபுகு ெொ குொவோ்,  வௌபுகு 

அநு ோௌௐவெக,  வௌபுகு ெேவ் ோ,  வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ,  வௌபுகு அவெக வ 

கௐெவ,  வௌபுகு ெவவோ அவவ,  வௌபுகு வோ அவவ,  வௌபுகு (ோபைோ) அ் 

கக,  வௌபுகு வ குொெக,  வௌபுகு ் ோகவவ,  வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு . 

ௐெ்,   வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ,  வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு்,  வௌபுகு ே. வ 

வேக,  வௌபுகு ோநக ோ்கக,  வௌபுகு ஆவ. துவோ ெவ.  
 

துகவௐபு வபொவ  ௌக அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள  

வௌபுகு டி.வ. ேௐவ்், வௌபுகு வ்்ெ வெகௌௐவெக,  வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ,  வௌபுகு 

வ்ோ ெெ்,  வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ,  வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு வெவ 

ோ்வோ, வௌபுகு .வ.வ. அோஉவ, வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு வ 

வீவேெ, வௌபுகு வவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு வேக 

ெவீ, வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ,  வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ,  வௌபுகு பௌோ வேக வௌ,  வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு ோௐெ 
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ேௐெக, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு புவ்ோக ோொ,  வௌபுகு ே. வ வேக,  வௌபுகு 

கௌோ ெவ் வீெக. 

துபகவேகவ, ௌடுவொெகவ  வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு ௌவ கவ்ோ,  வௌபுகு பீ. ோௐவ்், வௌபுகு .வ.வ. 

அோஉவ, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு வோ்வோ 

அபவ்கக, வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ெவ் கு குொவ்், வௌபுகு 

ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு ோவ அவ்ோௌௐவெக, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ோப்வௐ 

ோஆவைெ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு 

ெவோ அப, வௌபுகு வெவ அவோ், வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு ௌௗவ 

,  வௌபுகு ே. வ வேக, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ,  வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ,  வௌபுகு 

க்க வ்.  
 

உௐவ கவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக,  வௌபுகு ோ்வ குொவோ்,  வௌபுகு 

.டி. சுெவ ேௐவோ, வௌபுகு வது குொவோ், வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு ே்வவோ 

கு, வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு (ோபைோ) ௌப ேக்ஷ, வௌபுகு வ.வ..வ.  

வபுவவ,  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ,  வௌபுகு வவ கவ,  வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு அநு 

ோௌௐவெக, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு  ெ. 

ெ்ோெ,  வௌபுகு அவெக வ கௐெவ,  வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ,  வௌபுகு ெேவ 

ோ வ குொவோ், வௌபுகு வ வ கபை,  வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக, வௌபுகு இவ  

வெகவ்்,  வௌபுகு ே. ஆவ.பீ. சூௐவௐபை.  
 

ோ்ௐவ வெகுவ்து ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ெ.. வ்ௌௐவெக (ோெவ),  வௌபுகு ஊவௐ வெகவ, வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு கு 

வக, வௌபுகு வோ அவீ, வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு ெவோ அகௐவ், வௌபுகு 

க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ, வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , 

வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு அெவெ 

அெவேக, வௌபுகு ெவவோ அவவ, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, 

வௌபுகு ௌௗவ , வௌபுகு வ வ்வது,  வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு 

ௌௗவோ பதுவோடிகக, வௌபுகு ெவ ொெவேக, வௌபுகு ெ. ெோவ, வௌபுகு ோவேக சுோ, 

வௌபுகு ெவ ெெவேக     
      

ெபொ வபொோவௐ ௐவகவ ஊவெகுவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ே்வவோ கு (ோெவ), வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, 

வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு 

அவைெ ேகக, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ெவவ அவெகௌோவ, வௌபுகு கௐவோ 

கபைொோவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு .டி. ெவக ோெ, வௌபுகு ோபௌவௐ 

ோஆவைெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக, வௌபுகு ோளுவ அபணுக, வௌபுகு ெவோ அப, 

வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு . வொேவ் ோ ெவெ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ 

புவகு, வௌபுகு வவ ெவோ , வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, 

வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக, வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ், வௌபுகு ஈ. ெொவ 
 

ௌவோடு வவௐபு ஊவெகுவௐபு, ௌ்வபுக வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு டிவ  (ோெவ), வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, 

வௌபுகு வவ குொெவெக, வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு ௌௐவ , வௌபுகு வ. 

ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ, வௌபுகு வ.. வ 

அபௌ, வௌபுகு இேோௐவ ெவவோவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, 

வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ, வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு வவ ெவோ 

, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு ோௌவ் வௌௐவெக, 

வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு ௌவ 

ேெவேக, வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக          
 

ோவேகு அபைவ்ோ, வெகவ ோவோ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு (ோெவ), வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ.. ௌவ், வௌபுகு 

வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக, வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு ோ 

அகுொவோ், வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு ேௐவ்் வ், வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

ௌௐவ , வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு கௐவோ 

கபைொோவெக, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு அேவ் கு, 

வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு (வ்ோௐ 
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கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ, வௌபுகு ௌவேவ வெகெவேக, வௌபுகு வ. ெவெ          

கெ, க அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு .. வெகௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு (ோபைோ) வ்ோ வ்ஆவைெ, வௌபுகு வது குொவோ், 

வௌபுகு வ அகவௐபை, வௌபுகு குொவ்் வீவெகவ, வௌபுகு வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு 

ேகவ் சூௐ, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு (அவவ) 

.வை.வ. அவவ, வௌபுகு வ. ், வௌபுகு அேவ் கு, வௌபுகு ோௐெ ேௐெக, வௌபுகு 

வ வ கபை, வௌபுகு நௗ ௌொௐவெக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு ெ்வ்ோவ 

ௐகவவ, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு வொேவ ௌௐவெக, வௌபுகு இவ 

வெகவ்், வௌபுகு (ெௐவ) ே ேெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) உக்ஷ சுவொபௌ, வௌபுகு 

சுே ெ்ெவேக, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
 

கௌ ெகவ, ்ெெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு ொ ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

வபெ.. வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ, வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு அநு 

ோெௌௐவெக, வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு வ.. வ அபௌ, வௌபுகு (ோபைோ) 

ெவோொ வௌ ேௐெவேக, வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு ெெவெோ ஆ்வோவ,  வௌபுகு . 

அௐௌவ்ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு ெ் ் கடிதுவெகு, 

வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு .ே. வ்ெ, வௌபுகு ெவோ 

வௌ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகுொ, வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, 

வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக          
 

வெகவ ோவபு, வெகவ அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ (ோெவ), வௌபுகு வெவ ோ்வோ, வௌபுகு ௌவோவ் வெகௌௐவெக, 

வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ், வௌபுகு ௌௐகபவவ்ோ போவ, வௌபுகு அநு ோெௌௐவெக, வௌபுகு அவைெ 

ேகக, வௌபுகு . ெ. ெ்ோெ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ, 

வௌபுகு (ொ.) அவ்துபௌௐ ோ் ோவ, வௌபுகு பௌோ ோவௐபை, வௌபுகு ௌௗவ , 

வௌபுகு (ெவ) க ொதுவேக, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு இவ வெகவ்், 

வௌபுகு பைவ ேவோ், வௌபுகு ோநக ோ்கக, வௌபுகு டி.வ. சுௌோவ, வௌபுகு ஆவ. 

துவோ ெவ, வௌபுகு (ோபைோ) வ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு ெவ ெெவேக, வௌபுகு ்வ 

போவெ, வௌபுகு வ. ெவெ, வௌபுகு (ோபைோ) ் வெவெக. 
          

ோவ்ோவபுகவ, ோகவ ோநுவோௐவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வொேவ் ெௐவவோடிௐ (ோெவ), வௌபுகு ே்வவோ கு, வௌபுகு வோ ெவவெக ொவெக, 

வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

ௌௐவ , வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, வௌபுகு ஆவ. வ. வொேவ் 

வ்துவௌ, வௌபுகு ேௐோ ேக்ஷ, வௌபுகு சுவ க. வைெவோவ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ 

அதுக, வௌபுகு . அௐௌவ்ோவ, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ, 

வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) வ ோொ, வௌபுகு ௌௗவ , வௌபுகு ெவ ொெவேக, 

வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு வெ ெவ் வீவோ், 

வௌபுகு ோவேக சுோ, வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ொ புவகு. 
     

்வ்ோவ வடு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு வவ ெ்வ்், வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

க் வெகுக, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு இவோவெக வௌௌௐவெக, வௌபுகு துப்வௐ 

ேெவெக, வௌபுகு ேோ வ்,  வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு .டி. ெவவெக ோெ, வௌபுகு 

பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ, வௌபுகு 

ெவோ அப, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு (ோபைோ) 

ேௐக கவவ, வௌபுகு பைவ ொதுவேக, வௌபுகு வ வ்வ்ோ, வௌபுகு பைவ ேது, 

வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு 

வை.வ.வ. வ          
 

்வ்ோவ வடு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௗவ ெகு ோவூவ் (ோெவ), வௌபுகு ஆபொபகவ ோவௌவ, வௌபுகு ெபௌவோ ோெௌௐவெக, 

வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு இவோவெக வௌௌௐவெக, வௌபுகு துப்வௐ 

ேெவெக, வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) ேௐவ் ேௐவோ், வௌபுகு ஆவ. 

ௐகேவ, வௌபுகு .டி. ெவவெக ோெ, வௌபுகு பௌோ வேக வௌ, வௌபுகு அ. ௌௐகபவவ்ோ, 

வௌபுகு (ொ.) வ ோ்வோ ோவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, 

வௌபுகு அேவ் பீ. , வௌபுகு (ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு பைவ ொதுவேக, வௌபுகு 



(liii) 

வ வ்வ்ோ, வௌபுகு பைவ ேது, வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ 

ேவெக, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு வை.வ.வ. வ          

ெவ   ்ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ௐவேக ேௐவ்் (ோெவ), வௌபுகு பீபௌவெவ , வௌபுகு கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு 

ௌவ ோெௌௐவெக, வௌபுகு ோௐெோ ோெ, வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு கோவொே் குொவோ், 

வௌபுகு ோ அகுொவோ், வௌபுகு வ.வ..வ. வபுவவ, வௌபுகு ெவ் கு குொவ்், 

வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ , வௌபுகு கபை ேௐசூௐ, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக,  வௌபுகு 

ஆவ.வ. வொேவ் வ்துவௌ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு ோளுவ 

அபணுக, வௌபுகு டிவ அவ, வௌபுகு ெேவ ோ வ குொவோ், வௌபுகு (ெௐவ) ே 

ேெவேக, வௌபுகு ெ. ெோவ, வௌபுகு வ.. சுவோவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக, வௌபுகு க்க வ்  

 

ெ்வெ கவ்ோவ அபைவ்ோ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க்ஷவ ெ்வ்் (ோெவ), வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு ேவவவ வ்வது, 

வௌபுகு .பீ. ேகவ் புவகு, வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ெவெ, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், 

வௌபுகு வீகு ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ.க..டி.வ. குொவோ், வௌபுகு ோவ அவ்ோௌௐவெக, 

வௌபுகு அெ ேகக, வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு கபீவ ௗவ, வௌபுகு ஆவ. வ. 

வேவ்வ்துவௌ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு து்வ கவேகவோ, 

வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு வீ.வ. இோகபைவொவ, வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக, 

வௌபுகு ோநக ோ்கக, வௌபுகு (கௌோ) ெவ் வீெக, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக, வௌபுகு 

்வ போவெ 
 

போப்வோடு ஊவெகுவௐபு வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க்ஷவ ௐவௐ அவோ் (ோெவ), வௌபுகு (கௌோ) ெவ் அபணுக, வௌபுகு .டீ. சுெவ 

ேௐவோ, வௌபுகு க் வெகுக, வௌபுகு ெவ ொ ேக்ஷ, வௌபுகு ோௐெோ ோெ, 

வௌபுகு பவ்து ெபௌவேகவ, வௌபுகு சுெவோ புவொெௌ, வௌபுகு வ பவோ, வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ, வௌபுகு ௌௐவ , வௌபுகு ோவ அவ்ோௌௐவெக, வௌபுகு  கபைொௌௐவெக, 

வௌபுகு ஆவ. வ. வேவ்வ்துவௌ, வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு சு்வ வதுவ்வ்ோ, 

வௌபுகு கௐவோ கபைொோவெக, வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) 

சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு ௌவ ேக்ஷ, வௌபுகு இவ வெகவ்், வௌபுகு ோவேக சுோ 
 

ோௐவ பூவேகவெகவ, துவௐ ளதுவெகு அபவகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு ேௐவ்் வ் (ோெவ), வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ், வௌபுகு டிவ , வௌபுகு 

கபௌௐ வபுவெவ, வௌபுகு .. வெகௌௐவெக, வௌபுகு (கௌோ) வவ ெவ, வௌபுகு 

வோ்வோ அபவ்கக, வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக, வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு க் 

ேௐவெக , வௌபுகு வவ கவ, வௌபுகு அநு ோெௌௐவெக, வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு 

.டி. ெவக ோெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அதுக, வௌபுகு ோளுவ அபணுக, வௌபுகு ெவவோ 

அவவ, வௌபுகு ெவோ அப, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு வ வ்வது, வௌபுகு 

(ோபைோ) ேௐக கவவ, வௌபுகு ெவோ ெ்ௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) ்வெவெக 
 

கவவை ெகவ வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு துவோ ோெௌௐவெக (ோெவ), வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ, வௌபுகு வ. . ோெௌௐவெக, வௌபுகு 

வது குொவோ், வௌபுகு க் ேவ் ேௐபொெவெ, வௌபுகு ௌவ கவ்ோ, வௌபுகு ெவோ 

அகௐவ், வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு (அவவ) .வை.வ. அவவ, வௌபுகு கபீவ ௗவ, 

வௌபுகு ெேவ் ோ, வௌபுகு ஆவ. ௐகேவ, வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ, வௌபுகு கௐவோ 

கபைொோவெக, வௌபுகு அக வ கௐெவ, வௌபுகு வ வ கபை, வௌபுகு புவ்ோக ோொ, 

வௌபுகு (வெவ) வ ோொ, வௌபுகு அேவ் . , வௌபுகு அபைவோவெக வ்வது, வௌபுகு 

(வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ, வௌபுகு ெவோ வௌ, வௌபுகு வீ.வ. 

இோகபைவொவ, வௌபுகு சுே ெ்ெவேக 
 

்ெெகவ வௐ ணுக வௐ ஆெ்வெகுள 

வௌபுகு க் ேவ் ேௐபொெவெ (ோெவ), வௌபுகு வ.வ. ெவோெ், வௌபுகு வ.வ..வ. 

வபுவவ, வௌபுகு வபே. பீ. வெகௌௐவெக, வௌபுகு ெ.. சூௐஆவைெ, வௌபுகு வ.க..டீ.வ. 

குொவோ், வௌபுகு க் ேௐவெக , வௌபுகு ேோ வ், வௌபுகு பீ. ெவ, வௌபுகு 

ெேவ் ோ, வௌபுகு ோபௌவௐ ோஆவைெ, வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அதுக, வௌபுகு ெவவோ 

அவவ, வௌபுகு .க. இவோக, வௌபுகு ெ் ் கடிதுவெகு, வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக, 

வௌபுகு புவ்ோக ோொ, வௌபுகு .ே. வ்ெ, வௌபுகு வ.ெ. பவ்துகு், வௌபுகு வேவ 

ௌௐவெக, வௌபுகு ே்க வெகுவபு, வௌபுகு து வெகௌௐவெக, வௌபுகு (ோபைோ) 



(liv) 

 

 



(lv) 

வௐொேவெக 

ளுவவ 

ெௌௐகவ  -  வௌபுகு  ெவ ேக்ஷ 

ோவை ெௌௐகபைவ குளவெகவ ோெபைவ  - வௌபுகு ெவோ வீவெகடி 

குளவெகவ ோவ் ோெவ  - வௌபுகு பபைகசு ெவோகுவ 
 

ோ் அபகவ்ோவ 

ளுவவை ெௐவ ௌௐகவ  -   ோபை. வபெ. . டி. ோெௌௐவெக  

ோவை ெௐவ ௌௐகவ  - ோபை. வபெ.வ.வ.பீ. இவ்ோ 

உோவை ெௐவ ௌௐகவ  - ோபைோ க.. ொோ  

 

ளுவவை ெௐவ ௌௐகவ்ோவ அபகவ 

.ெ.ௌ. இொவௐபுவை ெௐவ -  ோபைோ ெபௌ் ௌவவக 

 

வெகவை ெோவ ோொவெகவ 

வெகவை ெோவ - ோபை. அ்வ ெெக 

ோவௐ வெகவை ெோவ - ோபை. ௌவோ வ்வது 

உோவௐ வெகவை ெோவ –  ோபை. குௗவ ெவவ் ேௐவ்் 

ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. வபெ.வபெ.வ.வ.ெ. வ்வது 

உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. ே.வ.ே. ௐவோ 

ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ  - ோபை. வை.பெ.பீ. கு 

ோெவௐ வவ்ோ் வவௐவ - ோபைோ வ.க.டி.பீவ 

 

ௌபைகவ் ோொவெகவ 

ொவௐவ (ௌபைகவ)  -  ோபை. .வை.. ெவ ோ ெவ  

ோவௐ ொவௐவ (ௌபைகவ ) - ோபை. வொெவ வௐ. வ்ோௌோவ  

ோ் அபகவ  - ோபை. க.வபெ. சு்வ, ோபைோ வ. ஆவ. ேௐவோ் (உோவௐ ொவௐவகவ - ௌபைகவ);  ோபை. வ.ே. 

, ோபைோ க...ெ்வ்் (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ெவ வ.ஆவ.வ.வை.ே. ெோக (ோவௐ 

ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. .வ. ோ ெவ, ோபை. வ..ஆவ. வ்ெ, ோபை. பீ.க.டி.வ.வபெ.                               

ோபை. ேகுொவோ், ோபை. க.க.டி. க் (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபைோ டி..ஏ. வீகவ, ோபைோ. 

டி.ெ.வ. பெவேக, ோபைோ ே.ஆவ.பெ. கக, ோபை. ஆவ.ெ. ேௐோக (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. க.வ.ே.க. 

ேௐவோ், ோபை. .வ. ோவவெ (உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ)    

உபொவௐ்வ ெகவ அபகவ - ோபை. ெ.கவசூௐ (உோவௐ ொவௐவ - ௌபைகவ); ோபைோ ஆவ. ோொ, ே்வௐ 

வ.பெ.வ. ெவெ (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. க.பீ. ெவோ், ோபை. பீ.ே.பீ. ௐவேக (உோவௐ ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபைோ .பெ. அெவேக (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ) 

ௌவோடுவ் ோவபுகவ வபொவ  எளவேகு பு அபகவ -  ோபை. வ..பெ. குெவேக (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ)   

வெகுவ்து அபகவ - ோபை. ே..டி.ஆவ. வ்வோ (ெவ வெகுவ்து அபவ), ோபை. ..வ. புவகு 

(உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. பீ.டி.வ. வ்வது (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. வபெ..ஆவ. 

வெகவ்்,  ோபை. க.வ. ெவ (உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

ெவ சுபைவெகளவ்ோவகவ - ோபைோ ஆவ.வ.ஆவ.ெ்வ்், ோபைோ  வ...,  ோபைோ டி.ெ.டி சூௐவைெ,         

ோபை. வை..ெ.வ. ோகவ்்,  ோபைோ ஆவ.ஆவ. பௌகவ் 

சுபைவெகளவ்ோவகவ -  ோபை. ஆவ.பீ. ெவெக ேக்ஷ 

ெவ ௐவவௐவ - ோபைோ .பைவெொோ, ோபைோ .ே.வ. ௌவோ், ே்வௐ வ.வ. ௌவவ 

ௐவவௐவகவ - ோபை. வ.வ..க. கபைொவ்், ே்வௐ வ.வ. ப்வடீவ 

ெவ வேக பகௐவ -  ோபை. வ.வ.ோெௌௐவெக 

வேக பகௐவ - ோபை. ..வ.  

ோடுகவ பொவௐவ - ோபை. வை.ெ. கவௐவ்ோ 
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ஆொவௐடுவ்ோவ  வவௐவ  -  ோபை. டி.பீ.க. புவ்வோடிௐ 

வெவோ  ோொவெகவ 

வெவோ ோவௐெௐவ  -  ெவ  வொெ்  ேௐவ் 

வெவோ ோவௐ ோவௐெௐவகவ   - ோபைோ ௐவவ  ௐவ,  ோபை. வ. ெவோெகவ, ெவ  டி.ே..  அெவே  

வெவோ உோவௐ ோவௐெௐவகவ - ோபைோ  ெ.வ. வெகுகடிக ோ ெவ, ோபைோ ஆவ.வ.வ.குெ,  ோபைோ 

வ.க.வ.வபெ. ெெக,  ோபைோ  வை.வ.ெ. வீெவே, ோபை. . ஆவ.வ. அ்வ்், ோபைோ ஆவ.டி.பீ. சுே், 

ோபைோ வௐ.வ. பவோெவ, ோபைோ  டி...வ.வ. வீெவே, ோபைோ க.ே.வ.பீ. வ, ோபைோ  க.வை. ௌொ, 

ோபைோ  க. ௌவோ  ெோ 

ெவ வெவோ அவெகௐவகவ -  ோபைோ வை.டி.வ.வ. பீவ, ே்வௐ . பவவ் ோவ, ோபைோ க.பீ.வ. , 

ோபைோ க..வ. டிவபைக்ஷக, ோபைோ க..ே.வ. , ோபைோ பீ.டி. குொோ, ோபைோ ே.வ. ௌொௐவெக, 

ோபைோ வ.. ேௐவ், ெவ ஆவ.க. ோவோ, ோபைோ க.டி.வ.குவ்் அளுவ்கக, ெவ கோ் வொசூௐ, 

ெவ பீ.... கக, ோபை. வ.வ.ஆவ.. வோபௌௐ. 

வெவோ அவெகௐவகவ - ோபைோ வபெ..டி.பீ. ேகவௌ, ெவ வை.ே. பூேக, ே்வௐ வ.வ.வ. பௌவ்வ, 

ோபைோ வ. இகபைவொவ, ோபை. வௐ.ே. க்ஷோ, ெவ வ.வ.. குபோ், ோபைோ வ.வை..வ. ெவ, ோபைோ 

பீ.வ.ே.பீ. ௐவேகக, ோபைோ வ..வ. ௌவ, ோபைோ ஈ.வை. வபெ. இவேகக, ோபைோ .. குௌௐவெக, ோபைோ 

வை.ஆவ.பீ. ெவோ், ெவ ெ.ஆவ. கபைொவ்், ோபை. வ...டி. வகவோவ், ோபை. வை.ே. வொசு, ோபைோ டி.ஆவ.டி. 

வோடிக, ெவ வ.வ.ெ.க. ெவேக, ெவ வ.பீ. ௌௗ ெே், ோபைோ க.பீ. வ் 

குள அவெகௐவகவ –  ெவ ே.வை. பைொ புவெ, ோபைோ ஈ...ஆவ. ோெவேக, ோபைோ வ. புவகு, ெவ 

ே... ெவோக, ோபைோ பீ.ே.க.வ. ,  ோபைோ .பெ. வீெக, ோபைோ இவது்வ ோவக 

ெவ சூெக  உவ்ோௐகவ்ோவ -  ே்வௐ வ.வ.வ. ௌவ, ெவ வ..டி. ் 

சூெக உவ்ோௐகவ்ோவகவ - ே்வௐ ே. ௌௗவோ, ோபைோ வ...வ.. வ்வது,  ோபை. .வ.ெ.வ. அோக 

எபௌவௐோவு வவௐவ –   ோபை. க.ே. கபைொவ்்  

 

ௌோ  வபொவ  வேகவகவ ோொவெகவ 

 

ொவௐவ (ௌோ )  - ோபை. க.ே.வ. ேௐெவோ 

ௌோ, கொவெகுகவ அபகவ - ோபைோ டி.வ.ஆவ. குொவ்் (உோவௐ ொவௐவ - ௌவகவ); ோபை. .. குோெ, (ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவ); ெவ க..ெ.க. பீவ, ோபைோ ெ.வ. புவ்ெவே (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ);              

ோபை. க.ஆவ.வ், ோபைோ வ.பீ. கக, ோபைோ வை...டி. ஆவைெ, ெவ வ.வபெ..ஆவ. ோ ெவ,       

ோபை. வபெ.பீ.ே. புவகு வ்ோொ,  ோபைோ .க.ெெக (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ெவ டி.வ.டி. 

அகவெகவ, ோபைோ ே..டி. ேௐெவேக (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வ.ஆவ.. ெ்வ்் (உோவௐ 

ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ) 

வேகவ, ெகவ அபகவ - ோபை. ஆவ.வ.அெக்வோ (உோவௐ ொவௐவ –  ௌவகவ); ோபை. வபெ.வபெ. 

ேௐோவெக (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. டி.வ.வபெ. ெெக (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ ெ.வ. 

சுெவேக, ோபை. க.ெ.வ்வது (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபைோ ஆவ.பீ.வை. குொெ் (ளுவ 

உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ .ெ.க. ொெவே, ோபை. .பெ. வைெவோ (உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

உவகவெ கொவெகவவு அபகவ - ோபை. வ.வ.க. வ்ோௐவ்் (உோவௐ ொவௐவ - ௌபைகவ); ோபை. வ.. 

குபகவ் (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. வ.வ. வ (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ);  

உொவு வேகவ கொவெகுகவ கௐௐவ - ோபைோ ஆவ.வ. அெவ (கொவெகவ - உொவு வேகவ)  

ெவ  கவொெௐ உவ்ோௐகவ்ோவ  - ோபை. க.டி. க 

வகுவ உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. ஆவ..ெ. ொகு 

ெவ ெவௐவ -  ெவ  பெ.வ.வ. ேெவெக 

ெவ கவொெௐவௐ பொவௐவ (ோவநுவோவ)  - ோபை. க.வ... ோபௌ  

ெவ கவொெௐவௐ பொவௐவ -  
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ெவ கவ்வு உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபை. பெ.பீ.ஆவ. குொவோ்  

இொவௐபுவௐ  ௐௐவ  ோொவெகவ 

இொவௐபுவௐ ௐௐவ  - ோபை. வ.ே.வ.   

ோ  இொவௐபுவௐ ௐௐவ  - ோபை. டி.வ.டி. அோக 

ெவ  ோ ெோகவ (ெவ) - திரு. பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். பெரமுன 

ோ ெோகவ (வெவ)  -  ோபை. வபெ.ே.வபெ.வ.பீ.பீ.. வீவெகவ 

ெோகவ (வெவ)  –  ோபை. வ.வ. வடிக 

ெோகவ (ெவ)  - ோபை. பீ.. கக  

உோவௐ ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ  - ோபை. வ.வ. ோவெ் 

ெவ ோவநுவோ   உவ்ோௐகவ்ோவ (வெவ)  -  

ோவநுவோ உவ்ோௐகவ்ோவகவ (வெவ) –  ோபை. வபெ.ஆவ.. ோ வ, ோபை. பீ..வ. பௌவ் கு, ோபை. பீ.ஆவ. 

கபைொோக, ோபை. பீ.வபெ..பெ.க. ோௐவ்் 

ோவநுவோ உவ்ோௐகவ்ோவகவ (ெவ)  - ோபை. ே.டி.க.க.ேௐசூௐ, ோபை. ெ.வ. சூௐ 

 

உொவு வேகவ, வீடு  வௐபுவ் ோொவெகவ 

ொவௐவ (உொவு வேகவ, வீடு வௐபுவை ெகவ)  - ோபை. வ.ெ.. ,  ோபை. வ.ே. குதுவேக  

ோ உொவு, ் பகௐவ -  ோபை. .க..வ.அெவே 

ௌவபொவை ெௐவகவ  - ோபை. ெ.ஆவ. ெவ 

ௌவபொ  வீடு வௐவ -  ே்வௐ .. வ 

உோ ௌவபொவை  ெௐவகவ  -  ோபை. வ.ப்ெவேக 

உோ வீடு வௐவ –  ோபை. வ.டி.ே.வ. ெ்வ்் 

உொவுவைெ பகௐவகவ - ோபை. க.வ.வை. ௌவ வோக, ோபை. வபெ.வ.ஆவ. ே்வோெவே, ோபை. வை.பெ. 

, ோபை. வபெ. .ே. வெகெவேக, ோபை. ஆவ.வ.ௐவௐவ்், ோபை. .ே..வ்ோொ, ோபை. க.பீ. அெவேக 

ெவ  பூவோவோ வவௐவ  -  ோபை. ஆவ.வ. ேௐ்வோ  

வீடு வௐபு வவௐவகவ - ோபை. பீ.பீ.வ.வ.புவகு, ோபை. வ.டி., ோபை. வ.டி.ஈ.வ.வ.கபைொவ்், 

ோபை. க.வ. வௌௐவெக, ோபை. வ.டி. வ்்ெ 

உொவு, ் வவௐவகவ –  ோபை. .பீ. ொதுவேக, ோபை. வ.ே. ேௐவோ், ோபை. க.வ.ெ. , ோபை. க.வபெ. 

சூௐவௌ, ோபை. வபெ.வ.வ. , ோபை. வபெ.வபெ.ஆவ. ேௐோக, ோபை. ே.. வ.வ. ,        

ோபை. க..டி.. ேெ, ோபை. வை.ஆவ. வ்ெவோ, ோபை. க... ேௐவோ, ோபை. க..ே.. ோகவ்், ோபை. வ.பீ. , 

ோபை. க.ே.பீ.க. கவவ் 

ெவ ெௐ வேகவ வவௐவ -  ோபை. வபெ.வ.வபெ.வ. ெவ 

ெவ  வுவை ெௐவகவ -   ோபை. பெ.ஆவ.ஆவ.வ்வது 

வுவை ெௐவகவகவ   -  ோபை. வ.ஈ. ே்ோெ, ோபை. டி.ே. ொெவேக, ோபை. க.டி.வ. வோ்ௐவ 

பவ்வை ெௐவகவகவ - ோபை. டி.வ.ே. ோவவ, ோபை. வை.. வ்கு, ோபை. ஆவ.ே.க. கவோ்ஆவைெ, ோபை. வபெ.டி. 

ே.டி. வெகெவேக, ோபை. க.டி.பெ. குொவ்், ோபை. . வபடு, ோபை. டி.வ.ெவீ, ோபை. .ஆவ.ே. குொவோ் 

 

ெவோவெக ெகவ ோொவெகவ 
 

ொவௐவ (ெவோவெக ெகவ)  - ோபை. ே.ஆவ. கேவீ ஆவைெக  

ெ ஆொ அபகவ - ோபை. வை.ஈ. ே்கவோ ெவ (உோவௐ ொவௐவ -ௌபைகவ); ோபைோ ெ.. ோெௌௐவெக, அ்வ 

ெவ, ெவ வ.ஆவ.வபெ. அௐவோ் (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வபெ..க.ெ. உ,        

ோபை. பீ.வை.குெவே, ோபைோ வை.வ.ெ.வ.க. வ் (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வை.ஆவ.ெ. ெவ 

(உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ);   ே்வௐ ே. ௌெவடீவ, ே்வௐ வ..வ. ௗவோ (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ)  

ெவோப அபகவ - ெவ ே. ோவோெொொ (உோவௐ ொவௐவ - ௌவகவ); ோபை. ஈ.. டி. ோௐ வது (ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவ); ே்வௐ வ.வ.வ. வௐபவெ (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ ே.வ.டி. ோகவ்் (உோவௐ 

ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ .ே. அெவே, ோபைோ ஆவ..வ.டி. அவவ  (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

குள அபகவ - ோபைோ வ.வ. வெகவ்் (உோவௐ ொவௐவ-ௌபைகவ); ோபை. ..வ.பீ.  (ோ் 

உவ்ோௐகவ்ோவ), ோபைோ .பீ.ே.வ. ோ் ோொ (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவ) 

ஆெ்வெ குள அபகவ - ோபைோ வபெ... ௌவோ் ொவெக, ோபை. வபெ.வ.. ோ ெவ (உோவௐ ொவௐவகவ - 

ௌவகவ); ே்வௐ .வ. ௌபோவ (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. .க. ேௐவோ், ோபைோ வ...பீ. 

ோௌௐவெக (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ), ோபைோ வை.ஆவ. ோ ெவ, ோபைோ ஆவ.பீ... பைௗோ், 
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(ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

அெவேகவெ கொவெகுகவ வபொவ பொவௐபுபௐவெகவ குள அபகவ  - ோபை. வ.வ. பீவ (உோவௐ ொவௐவ -

ௌபைகவ); ோபைோ .ெ.பீ. சூௐவௐபை (ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. வபெ.பீ.வ. ேௐெவே, ோபை. ஈ.டி.ே. 

வெகெவேக (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. டி.ஆவ.வ. வ்வது, ோபைோ பெ.வ.வௌடிோ, ோபைோ 

.வ.ஆவ.பீ.க. ோவ்வெகவ (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவகவ); ோபை. வபெ. ே. சு்வ ெவோ, ோபைோ 

.பீ.க.க.பீ. ோகவ்் (ளுவ உவ்ோௐகவ்ோவகவ) 

துநவெ குள அபகவ - ோபைோ  ஈ.டி.வ.வ. வ்வது (உோவௐ ொவௐவ –  ௌவகவ); ோபை. க.ே. ெவ்கு 

(ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. டி.டி.பெ.க. ப்ெவே (ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபைோ வ.க.வ.டி. 

அவவ (உோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ); ோபை. ஆவ..ஆவ.வ. ொவெக, ோபை. வ.ஆவ.டி.. ோகெ (ளுவ 

உவ்ோௐகவ்ோவகவ)     

நூகவ - ோபை. ெ.குபொவௐபு 

ோ  நூகவ  -  ோபை. பீ.வை.வ.ெ 

உோ நூகவகவ  -  ெவ க. .டி.ஆவ. ெபௌக, ே்வௐ வ.வ. வௐவ் அவோ 

க்வ  உோ நூகவ ோவ I  -  ோபைோ வை.வ.வ்ௌௐவெக 

க்வ  உோ நூகவகவ  -  ோபை. சு்வ வக, ோபை. வபெ.. குொவ்், ோபை. ே. வ்ௌௐவெக 

ோ் ஆவவைெ உவ்ோௐகவ்ோவ  -  ோபை. ே.குௌௐவெக 

ஆவவைெ உவ்ோௐகவ்ோவ  –  ே்வௐ வ. அேோவ, ோபைோ டி.வ.வ.வ. ோெௌௐவெக, ெவ ே.ஆவ. அௐௗ கக 

உோ ஆவவைெ உவ்ோௐகவ்ோவ - ோபைோ வை.பீ..வ. அகவ, ோபைோ ஆவ.வ.வை. ேோக 

ளுவ ோ உௐவவௐவ - ோபை. வபெ.வ.பெ. வௌ 

ளுவ ோவௐ  ோ உௐவவௐவகவ - ே்வௐ வ. இவோ. வ. வவெ, ே்வௐ .வ. அவௐதுவ  ேவௐவ 

ெவ ளுவ உௐவவௐவகவ: ோபை. க.வ. கவோவ, ே்வௐ வ.வ. ௐவ வவ, ோபைோ 

.டி.வ. வ்்ெபௌ, ோபை. ே..வ.பீ. , ோபை. க.டி.ஆவ. வ்ெ, ோபை. . ெொ்வோவ, ோபை. ெ.ே. 

கபைொவ்் 

ளுவ உௐவவௐவகவ - ே்வௐ .ே. வோ வெ, ே்வௐ வ.ஆவ.வ. ௌவ, ோபை. ே.வௐ.. 

சுவவ, ோபைோ வ..ெ.ே. ௌெவேக, ோபை. டி.டி..வ. ோவக, ோபைோ வை..வ. வோ்ௐ,  ோபை. ே..வ. 

ேெவேக, ோபை. வபெ.வ. ேக்ஷ, ோபை. பீ.வ.பீ.வ. குெ, ோபை. பீ. ெவோகுவ,  ோபை.வ. வகுவ, 

ோபைோ ஆவ. ெவோ , ோபை. வ. அேவ்குவ, ோபை. வ. ோவ,  ோபை. ே. ேௐவைெவோ,  ே்வௐ வ.வை.வ. 

வ,  ோபை. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகௌௐவெக 

 

ோகவ ப வபொவ பகவ்துவ் ோொவெகவ 
 

 

ொவௐவ (ோகவ ப வபொவ பகவ்துவ) -  ோபை. வை.வ.ெ.   

பவௐ ௐௐவ – ோபை. வ..பெ. ௌகப 

பவௐ குவௐவவ - ோபை. வ.ஈ.ே.வ. ெவீ 

ோவவ / துகவௐபு ௐௐவ -  ோபை. ே.வ. வெவ  

இொௐவ்ோ ௐவௐபு கவோடுவௐவோவ –  ோபை. வ.ே.வ.வ. கபைொோவெக 

ப டிவௐவ  - ோபைோ  க.வ.டி. அெவே 

பவெ கவோடுவௐவோவ - ோபை. .வ.டி.வ. வெகவ்் 

கொ்  ெௐவவோ  வகவ  - ோபை. டி.  வௌடிோ,  ோபை. ெ.ே. வஆவைெ 

ோவௐ ோ் உவ்ோௐகவ்ோவ –  ோபைோ வ.வ. ோ்க 

இொௐவ்ோவௐ ோவௐெௐவ (ெவேகவ/ஆவேகவ) - ோபை. பெ.வ. கக்க 

இொௐவ்ோவௐ ோவௐெௐவ (ஆவேகவ/ோவௗ) - ே்வௐ வ.வ.வ. ௗவெ 

உோ கொ் ௌகவௗவைெவ்ோவோ குவௐவ - ோபைோ பீ.வ..ே. கு 

உோ கபைபீ எபைவேகொவௐவ -  ோபைோ பீ.வ.வை. ோெ 

ெவ கொ் இௐவெகுௌவகவ –  ோபைோ . ேகவௐ, ோபை. ே.வ. கவக,   ோபைோ க.ே.வ. ெவவோ 

கொ் இௐவெகுௌவகவ - ோபை. பெ.வபெ.பீ. ோவவௐௐ, ோபைோ வ.வ. வோடிக, ோபை. வபெ.வை.பெ.டி. ௐதுவேக,         

ோபை. .ே.ஆவ.க. அவ்், ோபை. வ.டி.டி.பீ. ெ, ோபை. க.பீ.பீ.வ. வோ், ோபை. க.டி.ே.வ. கௗவோ, 

ோபைோ வபெ.டி.. ேௐபைவெெ, ே்வௐ வ.ே.ஆெவெ அபௌ, ே்வௐ .ஆவ.வ. கவ அபௌ,  ே்வௐ .வ.சுவ அவ 

கொ்வ் ோவநுவோௐவகவ –  ோபை. ே.வ.டி. , ோபை. வை.வ.ெவ்ௐேவ்  
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(lxi) 

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) [Died: 30th May 2013] 

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) 

Mannapperuma, A. Ajith umara (Gampaha) [From 3rd June 2013] 

Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 2nd 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) 



(lxiv) 

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 and Research  - 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 and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam 
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena 

Deputy Minister of Economic 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. H.L. Premalal Jayasekara 
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran 

Deputy Minister of Investment Promotion – 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 Economic Development - 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 Fisheries and Aquatic Resources 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. 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. 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. 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. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, 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,  

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. 

 

Select Committee of Parliament to recommend and Report on Political and Constitutional Measures to empower 

the Peoples of Sri Lanka to live as one Nation 

The Hon.  Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon.  (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Maithripala Sirisena, The 

Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.  

Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Dew Gunasekara, 
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon.  Patali Champika Ranawaka, The Hon.  Wimal Weerawansa, The Hon.  

Basil Rohana Rajapaksa, The Hon.  Lakshman Senewiratne, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon.  Muthu 

Sivalingam, The Hon.  (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Janaka Bandara 

 

 

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. 
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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.  

 

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. 

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. Anura Priyadharshana Yapa (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. A.D. Susil Premajayantha, 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. 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. H.L. 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 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. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Keheliya 

Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Jayarathne Herath,  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. 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. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. H.L. 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. 
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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. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, 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. 

 

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. H.L. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, 
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. 
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Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), 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. Duminda Dissanayake, 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.  

 

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. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. A.R.M. Abdul 

Cader, 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. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi 
Wanniarachchi, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah,  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. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. A.D. 

Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, 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. 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. 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. 
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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. 
 

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. Sajith Premadasa, 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. Sarath Kumara 
Gunaratne 

 

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. 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. 
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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. 
 

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. H.L. 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. 
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Consultative Committee on Technology and Research   
 

The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Faiszer Musthapha, 

The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, 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. 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. Hunais Farook. 

 

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 

Gunasekera, 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. 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. 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. 



(lxxix) 

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. 

Hizbullah, 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Basheer Segu Dawood (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. 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. 
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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. 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. 

 

Consultative Committee on Sugar Industry Development 

The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. 

A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa, The Hon. S.M. Chandrasena, The 
Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. 

Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, 

The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Harin 

Fernando, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Thenuka 
Vidanagamage, The Hon. (Dr) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais Farook  

 

Consultative Committee on Investment Promotion 

The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena (Chairman), The Hon. (Dr.)  Sarath Amunugama, The Hon. A.D. Susil 

Premajayantha, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Dayasritha Thissera, 
The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 
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අ. බහ. 1.00  ඳහර්ලිගම්න්තු රැස විඹ.  

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ] 
ූලරහනහරඪ විඹ.     

ளுவவ .. 1.00 ொவெகுவெ கூடிௐது.  

ோவை ெௌௐகவ  அவகவ  [வௌபுகு ெவோ வீவெகடி] 

ோ கவ்ோவகவ.   

The Parliament met at 1.00 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER [THE  

HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair. 

 

ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ 
ெ்ோோௐபைவது வோ ெவோ 

MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

 
භවජන ආයක්ක ප්රකහලනඹ 

துெ்வௐ துகவௐபுவௐ க்வ 
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION 

 
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳවත ව ව  වශද්ලඹ අති රු ජනහධිඳතිතුභහශ  ව  රු 
කථහනහඹකතුභහ ශත රළබී තිශඵනහ. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 “ ශ්රී ලා ා ානාපතප  

இவேக ெ்ோோ 

President of Sri Lanka 
 

 

අශකඹ : ජීශිඑල් 0/308 
 
 
2013 ජ ස භ 03 න ිනන 
ශකොශම  ජ ඹ. 

 

 
 
 රු කථහනහඹකතුභි , 

 
(40 ළි  අධිකහයඹ ව) භවජන ආයක්ක ආඥහඳනශත් 12 ළි    වතිඹ 

ඹටශත් ි කුත් කයන රද ප්රකහලනශඹ ව භහ විසි ව ්රී රශකහශව්  වනද්ධ 
වමුදහර සිඹලුභ හභහජිකයි ව ිනයිශ ව සිඹලුභ ඳරිඳහරන ිනස්රික්ක තුශ 
ක්රීඹ ශේඹ වහ කළන ර ජ. 

 
ඉවත කී ප්රකහලනඹ ි කුත් කිරීභට ශවේතු ත්රසතහදඹ ව ඹේ භවජන 

කළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළට ඳළළත්වීභ පිණි ඵ ඳහර් සශේ වතු ශත 
දළනුේ ශදනු රළශේ. 

 
 
   
 
 
 
 
 භහි වද යහජඳක් 
 ජනහධිඳති" 



ඳහර් සශේ වතු 

නිගේදන 
அவௐபுவெகவ 

ANNOUNCEMENTS 

 

I 
 

ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුය ඳහඩු ිළයවීගම් 

(විගලේ විධිවිධහන) ඳනත් ගකටුම්ඳත : 
ගරේසලහධිකයණග  රණයණඹ 

உவளூோக ெகவ வவேக ௌவௐபுோவ 

(ெ வடுகவ) ெவோபவ : உௐவௌோவவ் 

ோவவௐபு 
 LOCAL AUTHORITIES FILLING OF VACANCIES 

(SPECIAL PROVISIONS) BILL: DETERMINATION OF THE 

SUPREME COURT 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

"ඳශහත් ඳහරන ආඹතනර පුයප්ඳහඩු පියවීශේ (විශලේ 

විධිවිධහන)" නභළති ඳනත් ශකටුේඳත පියඵ ි ශව්දනඹක් 
කිරීභට කළභළත්ශතිය.  

ජහතිශත හිත පිණි වහ අලය ඹළයි අභහතය භණ්ටරඹ විසි ව 
වතික කයනු රළබ ශභභ ඳනත් ශකටුේඳත ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශව් 122 (1) (ආ) යසථහ ප්රකහය අති රු 
ජනහධිඳතිතුභහ විසි ව ශරේසධහධිකයේඹ ශත ශඹොමු කයනු රළබීඹ.  

ශරේසධහධිකයේ රණයේශඹ ව ශඹෝජනහ කය ඇති ඳරිින එකී 

ඳනත් ශකටුේඳශත් 4ළි    වතිඹ ප්රතිකස කිරීභට ඹටත් එභ 
ඳනත් ශකටුේඳශත් විධිවිධහන කිසික් ආණ්ඩුක්රභ යසථහට 
ශවෝ එහි විධිවිධහනරට අනනුකර ශනොන ඵට 123 යසථහ 

ප්රකහය ශරේසධහධිකයේඹ රණයේඹ කය ඇති ඵ ද වනු 
කළභළත්ශතිය.  

ශරේසධහධිකයේශත රණයේඹ අද ිනන කහර්ඹ ටව ව දළක්ශන 

ි ර හර්තහශව් මුද්රේඹ කශ යුතු ඹළයි භභ ි ශඹෝ  කයිය.  
 

ගරේසලහධිකයණග  රණයණඹ : 
உௐவௌோவவ் ோவவௐபு: 
Determination of the Supreme Court: 
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II 
 

විසි ්ක්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ාගලෝධනඹ 

ඳනත් ගකටුම්ඳත : ගරේසලහධිකයණඹ  ගඳත්භක් 
அெௐவௐபுவெக் இபைவ்ோது ோபைவ்ோவ 

ெவோபவ : உௐவ ௌோவபொவெகு ந 
TWENTY FIRST AMENDMENT TO THE CONSTITUTION BILL: 

PETITION TO THE SUPREME COURT 
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් 121(1) න යසථහ ප්රකහය “විසි 

එක්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශශලෝධනඹ” ඳනත් ශකටුේඳත 
ේඵ වධශඹ ව ශරේසධහධිකයේඹ ශත ඉිනරිඳත් කයන රද 

ශඳත්භක පිටඳතක්  රු කථහනහඹකතුභහ ශත රළබී ඇති ඵ 

සථහය ි ශඹෝ  අශක 50(2)(අ) ඹටශත් ඳහර් සශේ වතුට ද වනු 
කළභළත්ශතිය. 

 

III 
කථහනහඹකතුභහගේ වතිකඹ 

ெௌௐகது ெவபொ 
SPEAKER'S CERTIFICATE 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

්රී රශකහ ප්රජහතහ ව්රික භහජහ ජ ජනයජශත ආණ්ඩුක්රභ 

යසථහශව් 79ළි  යසථහ අනු, 2013 ජ ස භ 08න ිනන 
 රු කථහනහඹකතුභහ විසි ව ඳවත ව ව ඳනත් ශකටුේඳත්හි 
වතිකඹ ටව ව කයන රද ඵ ද වනු කළභළත්ශතිය. 

 
ඳහර් සශේ වතු ශියත් භණ්ටරඹ (ඉත් කිරීශේ)  

 

යහජය ආයක්ක ශේහ අේ ව භහණ්ට සක විදයහරඹ 
(ශශලෝධන)  

 
IV 

 
යප්රහද: 2013 ජූනි 6 දින ශ්රී රාකහ ගුන් විදුලි 
ාසථහගන් විකහලඹ කයන රද ළඩ වන 

ெவௐபு : 2013 பேவ  06ஆவ ோகோ இவேக 

எபௌவௐபுவெ கூவோடுவ்ோ்வ எபௌவௐௐ ௌகவௗவைெ 
PRIVILEGE: PROGRAMME AIRED BY SRI LANKA 

BROADCASTING CORPORATION ON 6TH JUNE 2013 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර් සශේ වතු භ වත්රී  රු අනුය කුභහය ිනහනහඹක භවතහ 
විසි ව තභ වශේ යප්රහද කට වී ඇති ඵට 2013 ජි  භ 19න 
ිනන ඳහර් සශේ වතුශව්ින භතු කයන රද කරුණු යප්රහද පියඵ 

කහයක බහට ශඹොමු කිරීභ වහ ශඹෝජනහක් ඉිනරිඳත් කශ 
වළකිඹ. 

 

 

V 

 
ඳහර්ලිගම්න්තු ක ුතතු ිළිතඵ කහයක බහ රැසවීභ 
ளுவ அபவகவ வௐ குளவெ கூவோவ 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර් සශේ වතු කටයුතු පියඵ කහයක බහශව් රැසවීභක් 2013 
ජ ස භ 09න අඟවරුහදහ, එනේ අද ිනන ඳස රු 2.30ට  රු 
කථහනහඹකතුභහශේ ි ර කහභයශත ජ ඳළළත්වීභට ි ඹියත ඵළවි ව 

එඹට ඳළියේ වබහගි න ශර  රු භික භ වත්රී ව සිඹලු ශදනහට 
ශභයි ව දළනුේ  ජභට කළභළත්ශතිය. 
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ඳහර් සශේ වතු 

විගණකහධිඳතියඹහගේ හර්තහ 
கொவெகவவ அோோௐ்து அவெக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

්රී රශකහ ප්රජහතහ ව්රික භහජහ ජ ජනයජශත ආණ්ඩුක්රභ 
යසථහශව් 154(6) යසථහ ප්රකහය 2012 මුදල් 0 ර්ඹ වහ 
වි ේකහධිඳතියඹහශේ හර්තහශව් අටළි  කහණ්ටශත Iළි  
ශකොට භභ ඉිනරිඳත් කයිය. 

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (හරිභහර්ග වහ ජර 
ම්ඳත් කශභනහකයණ අභහතයතුභහ ව ඳහර්ලිගම්න්තුගේ 

බහනහඹකතුභහ ) 
(வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ - ௌவவௐெ், ௌவ 

பகவ்து அவைெபைவ ளுவவை ெ போவபைவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation 
and Water Resources Management and Leader of the House 
of Parliament)  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , "එකී හර්තහ මුද්රේඹ කශ 
යුතුඹ" යි භභ ශඹෝජනහ කයිය. 

 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 
 

හර්තහ මුද්රණඹ කශ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
அவெக அவைெவௐவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered that the Report be printed. 

 

ලිිළ ගල්ඛ්නහදිඹ ිළිතගළන්වීභ 
ெவவௐவெகவௐவோ வ்ோவேகவ 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ (ජරම්ඳහදන වහ 
ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ආණ්ඩු ඳහර්ලසග  ප්රධහන 

ාවිධහඹකතුභහ) 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ் - ௌவவேகவ, 

டிகவௐபு அவைெபைவ அெவேகவ் ோவௐவ 

போவகெநவ)  

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip)  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආ ියක කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භභ  2003 
අශක 3 දයන යහජය මුරය කශභනහකයේ ( කීභ) ඳ නශත් 10ළි  

  වතිඹ ඹටශත් ය භළද යහජය මරය තත්ත්ඹ පියඵ හර්තහ 
- 2013 ඉිනරිඳත් කයිය. 

ශභභ හර්තහ මුදල් 0 වහ ක්රභේඳහදන කටයුතු පියඵ 

උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 
කයිය. 

 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 
2012 අශක 23 දයන විර්ජන ඳනශත් 6(1) ළි    වතිඹ ඹටශත් ජහතික 

අඹ ළඹ ශදඳහර්තශේ වතුශව් ළඹ ශීර් අශක 240 ඹටශත් අඹ ළඹ වහඹ 

ශේහ ව විනසි අලයතහ  කීේ යහඳිතිඹ භන් ව සිලි කයන රද 2013 අශප්රේල් 0 
භ ඳරිපයක ශ වකිරීේ.- [අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආ ියක 

කටයුතු අභහතය  රු ින.මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට  රු ිනශ වස ගුේර්ධන 

භවතහ    

බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

2012 ර්ඹ වහ තළඳළල් 0 ශේහ අභහතයහශලශත කහර්ඹහධන හර්තහ.- 
[තළඳළල් 0 ශේහ අභහතය  රු ජී ව කුභහයේතුශ  භවතහ ශනුට  රු ිනශ වස 
ගුේර්ධන භවතහ   

 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ගප්රේභජඹන්ත භවතහ (ඳරිය වහ 
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு .டி. சுெவ ேௐவோ - சுவவ, 

புதுவௐவெகவ்ோவெக ெவெோ அவைெவ) 

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of 
Environment and Renewable Energy) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , 2010 ර්ඹ වහ භධයභ 

ඳරිය අධිකහරිශත හර්ෂික හර්තහ භභ ඉිනරිඳත් කයිය. 

ශභභ හර්තහ ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති කටයුතු 
පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ 

ශඹෝජනහ කයිය.  
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ජනභහධය වහ ප්රිත්ති 

අභහතයතුභහ ශනුශ ව, භහ  2011 ර්ඹ වහ ්රී රශකහ 
රඳහහිනී ශසථහශව් හර්ෂික හර්තහ  ඉිනරිඳත් කයිය.  

ශභභ හර්තහ ජනභහධය වහ ප්රිත්ති කටයුතු පියඵ 

උඳශද්ලක කහයක බහට ශඹොමු කශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ 
කයිය.  

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

2012 ර්ඹ වහ ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතයහශලශත 
හර්ෂික කහර්ඹ හධන හර්තහ.- [ ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතය 

 රු හසුශද් නහනහඹක්කහය භවතහ ශනුට  රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ  

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
උඳගේලක කහයක බහ හර්තහ 

ஆெ்வெ குள அவெககவ 
CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ  
(வௌபுகு ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva ) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  භභ ඳවත ව ව හර්තහ 
ේඵ වධශඹ ව හරිභහර්  වහ ජර ේඳත් කශභනහකයේ කටයුතු 

පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහශව් හර්තහ ඉිනරිඳත් කයිය. 
 

(i) 2008 ව 2009 ර් වහ ජර ේඳත් භණ්ටරශත 
 හර්ෂික හර්තහ;  

7 8 



2013 ජ ස 09 

(ii) 2008 ශදළේඵර් භ 31 ළි  ිනශන ව අ ව ව ර්ඹ 

 වහ ඉශජිශ වරුභඹ කහර්ඹඹ ව පියඵ භධයභ 
 උඳශද්ලක කහර්ඹහශලශත අධයක් භණ්ටරශත  
 හර්තහ;   

(iii) 2010 ර්ඹ වහ ්රී රශකහ භවළ ස අධිකහරිශත 

 හර්ෂික හර්තහ; ව  
(iv) 2010 ර්ඹ වහ ජර ේඳත් භණ්ටරශත හර්ෂික 

 හර්තහ. 
 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේභජඹන්ත භවතහ 
(வௌபுகு  .டி. சுெவ ேௐவோ) 

(The Hon. A.D.  Susil Premajayantha) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ඳවත ව ව හර්තහ 
ේඵ වධශඹ ව ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති කටයුතු පියඵ 

උඳශද්ලක කහයක බහශව් හර්තහ ඉිනරිඳත් කයිය. 
 
(i) 2009 ව 2010 ර් වහ මුද්රීඹ ඳරිය ආයක්ේ 

 අධිකහරිශත හර්ෂික හර්තහ;  
(ii) 2008 ව 2009 ර් වහ භධයභ ඳරිය අධිකහරිශත 

 හර්ෂික හර්තහ;  

(iii) 2010 ර්ඹ වහ යහජය දළ ශසථහශව් හර්ෂික 
 හර්තහ; ව 

(iv) 2009 ව 2010 ර් වහ භ විදයහ මීක්ේ වහ 

 ඳතල් 0 කහර්ඹහශලශත හර්ෂික හර්තහ. 
 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ (භහන ම්ඳත් ිළිතඵ 
අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு  டிபே குொெக - ்ோ வேகவ அவைெவ) 

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 

Hon. Deputy Speaker, on behalf of the Chairman of 

the Consultative Committee on Justice, I present the 
Report of the Consultative Committee on Justice on the 

Annual Report of the Sri Lanka Judges' Institute for the 

year 2011. 
 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ 
(வௌபுகு ோவேக சுோ) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , කර්භහ වත වහ හණිජ 
කටයුතු පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහශව් බහඳතිතුභහ 

ශනුශ ව භභ ඳවත ව ව හර්තහ ේඵ වධශඹ ව කර්භහ වත 
වහ හණිජ කටයුතු පියඵ උඳශද්ලක කහයක බහශව් හර්තහ 
ඉිනරිඳත් කයිය. 

 

(i) 2008 භහර්තු 31ිනශන ව අ ව ව ර්ඹ වහ රශකහ 

 ශල් 0ර වඩ්  සියටඩ්හි හර්ෂික හර්තහ; 

(ii) 2009 භහර්තු 31 ිනශන ව අ ව ව ර්ඹ වහ රශකහ 
 ශල් 0ර වඩ්  සියටඩ්හි හර්ෂික හර්තහ; 

(iii) 2010 භහර්තු 31 ිනශන ව අ ව ව ර්ඹ වහ රශකහ 
 ශල් 0ර වඩ්  සියටඩ්හි හර්ෂික හර්තහ; 

(iv) 2009.04.01 සිට 2010.03.31 දක්හ න ර්ඹ වහ 

 භහ වතහයි ශෝල් 0ට්  සියටඩ්හි හර්ෂික හර්තහ ව 
 ගිණුේ; ව 

(v) 2010 ර්ඹ වහ ශයිනපිය ඳශගු භණ්ටරශත හර්ෂික 
 හර්තහ.  
 

බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ (ාසකෘතික වහ කරහ 

ක ුතතු  අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு . . வெகௌௐவெக - கெ, க அபவகவ 

அவைெவ) 

(The Hon. T.B. Ekanayake - Minister of Culture and the 
Arts) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , 2008, 2009 ව 2010 ර් 
වහ ටර් ශවෝල් 0 යඟවර ඳදනශේ හර්ෂික හර්තහ ව මරය 
ප්රකහල ේඵ වධශඹ ව ශසකිතික වහ කරහ කටයුතු පියඵ 
උඳශද්ලක කහයක බහශව් හර්තහ භභ ඉිනරිඳත් කයිය. 

 
බහගම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹෝග කයන රදී. 
ெபீவ்ோவ இபைவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 

ගඳත්ම් 
நவெகவ 
PETITIONS 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ටරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ - ඳළියේ නළත. 
 රු ජඹයත්න ශවේයත් භවතහ - ඳළියේ නළත. 
 රු ලිිය වද ිනහනහඹක භවතහ - ඳළියේ නළත. 

 
ගරු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ගේශීඹ වදය 

නිගඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு ெ.பீ.டி. வௌௌௐவெக - சுோெ பைவ்துவ்து 

ோ அவைெவ) 

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike - Deputy Minister of 
Indigenous Medicine) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  ශ වමුල් 0ර,  රහිටිඹහ, 
අශක 253 දයන සථහනශඹහි ඳිනශචි ටේ සව්.ඒ.සී.එස.ඩී. වීයසිශව 

භවතහශ  ව රළබුණු ශඳත්භක් භභ පිය  විය. 

 
ගරු අබ්දුල් වලීම් භවතහ 
(வௌபுகு அவௐதுவ ப்வ) 

(The Hon. Abdul Haleem) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ඳවත ව ව ශඳත්ේ 

තුන පිය  විය. 
(1) හි ර, යවි භ, අප්ර වඩ්ස ඳහය, අශක 324/9/1 දයන 

 සථහනශඹහි ඳිනශචි ආර්.පී.ටේ සව්.ආර්. යේසිශව 
 භවතහශ  ව රළබුණු ශඳත්භ; 

(2) අේපිටිඹ, උඩු භ, අශක වී.සී. 497 දයන සථහනශඹහි 
 ඳිනශචි ඩී.පී.සී.පී. පීරිස භවතහශ  ව රළබුණු ශඳත්භ; 

 ව 

(3) භවනුය, භහවිල් 0භට ඳහය, ශදළි  ඳටුභඟ අශක 7/7 
 දයන සථහනශඹහි ඳිනශචි ඒ.ශි.එේ. ඳහකීර් භවතහශ  ව 

 රළබුණු ශඳත්භ. 
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අක්මීභන, රබුූව, වී 

ඳර්ශතේ ආඹතනශඹහි එච්.පී. තිරකසිරි  භවතහශ  ව රළබුණු 
ශඳත්භක් භභ පිය  විය. 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ශවේභහල් 0 ගුේශේකය භවතහ  - ඳළියේ නළත. 
 

ගරු ඒ.්ම්. චහිකක බුේධදහ භවතහ 
(வௌபுகு .வ. ெக புவ்ோோ ) 

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඌඳයේ භ, ඌභහ ඇශ, 

"ශක" ි ශහි ඳිනශචි ටී.එේ. ක්රිසශතෝඳර් භවතහශ  ව රළබුණු 
ශඳත්භක් භභ පිය  විය. 
 

ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ 
(வௌபுகு ோவேக சுோ) 

(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ශකොශම 8, ශඵොරැල් 0ර, 
ශේසරයි ව ඳහය, ව ි හ ශකීර්ේශත අශක 60/4/46 දයන 

සථහනශඹහි ඳිනශචි ඩී.එල් 0. ධනරණ භවත්ියඹශ  ව රළබුණු 
ශඳත්භක්  පිය  විය. 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ - ඳළියේ නළත. 
 

ඉදිරිඳත් කයන රද ගඳත්ම්  භවජන ගඳත්ම් ිළිතඵ කහයක 
බහ  ඳළරිඹ ුතතු ඹික නිගඹෝග කයන  රදී. 

ெவவௐவெகவௐவோ நவெகவௐ துநவெ குளவுவெகுவை ெவோவெ 

கவோௐவௐவோது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 

ප්රලසනර  හිකක ිළිතතුරු 
்வெகளுவெகு வப கவ 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

කළුතය දිස්රික්කග  නිහ ඉදිකිරීම් : විසතය  
களுவ்து வோவ்ோவ வீடுகவ ௌவொவ : 

வ 
CONSTRUCTION OF HOUSES IN KALUTARA DISTRICT : 

DETAILS  

 

1. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
2201/’11 

ඉිනකිරීේ, ඉශජිශ වරු ශේහ, ි හ වහ ශඳොලි ඳවසුකේ 
අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (4): 

(අ) (i) 2011 ර්ඹ තුශ ශභභ අභහතයහශලඹ විසි ව 
කළුතය ිනස්රික්කඹ තුශ ඉින කයන රද ි හ 
ශඛ්යහ ශකොඳභේද;  

 (ii) 2012, 2013 ව 2014 ඹන ර්ර ජ ඉින කිරීභට 
අශප්ක්හ ශකශයන ි හ ශඛ්යහ ශකොඳභේද;  

 (iii) ඉවත ව ව ි හ ඉින කිරීභ වහ ශ ව කශ 
මුදල් 0 ප්රභහේඹ ශකොඳභේද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද?         

(ආ) (i) එභ අලුති ව ඉින කයනු රළබ ි හ ශනොියශල් 0 රඵහ 
ශද වශ වද;  

 (ii) ශනොඑශේ නේ, එභ ි හ අශශවි කයනු ශවෝ 
කු සඹට ශදනු රඵ වශ ව කය ියරකටද;  

 (iii) එභ ි හ රඵහ ශදන ඳදනභ කශර්ද;  

 ඹ වනත් එතුභහ ව ව කය වශනහිද?         

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ වද? 

 
ௌவொ, ௐௐவ ெகவ, வீவௐபு, து 

ெோகவ அவைெவெ கவோ ்:  

(அ) (i) களுவ்து வோவ்ோவ 2011ஆவ ஆவௌடிவ 

அவைெ்வ கவோவௐவோ வீடுகவ 

வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (ii) 2012, 2013 வபொவ 2014 ஆவ ஆவௌடுகவ 

ௌவொவெக ோவவவெகவௐடுகவ வீடுகவ 

வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (iii) வகுவௐவோ வீவோடு ௌவொவ்ோவகக 

எதுவெகவௐவோடுவ ொவ்ோக 

ௐோவோபெவ  

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) (i) புோோகவெ கவோவௐவோ வீடுகவ இெக 

வேகவௐடுகவ் வோபெவ; 

 (ii) இவவ, அவவீடுகவ வகவௐடுவ அவது 

கவெகு வௐடுவ ௐ்பெவ; 

 (iii) அவோ வீடுகவ வ் அடிவௐௐவ 

எதுவெகவௐடுகவ் வோபெவ 

 அவ பவ கூபொ? 

(இ) இவவ, வ? 

 

asked the Minister of Construction, Engineering 

Services, Housing and Common Amenities: 

(a) Will he state - 

 (i) the number of houses built in the Kalutara 

District by the Ministry in the year 2011; 

 (ii) the number of houses expected to be 

constructed in the years 2012, 2013 and 

2014; and  

 (iii) the amount of money allocated for the 

aforesaid constructions of  houses? 

(b) Will he also state - 

 (i) whether the newly built houses are given 

free; 

 (ii) if not,  the price at which  those houses are 

sold or rented; and 

 (iii) the basis on which those houses are 

allocated? 

(c) If not, why? 
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ගරු විභල් වීයාල භවතහ (ඉදිකිරීම්, ඉාජිගන්රු ගේහ, 
නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකම් අභහතයතුභහ)  
(வௌபுகு வ வீவேெ - ௌவொ, ௐௐவ 

ெகவ, வீவௐபு, து ெோகவ அவைெவ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,   එභ ප්රලසනඹට පියතුය 

ශභශේයි. 

(අ) (i)  ි හ ශඛ්යහ 1,218.   

 (ii) 2012 ඉින කශ ි හ - කළුතය ිනස්රික්කඹ  

  ර්ඹ ි හ ශඛ්යහ 

   2012        1846  

  ශභතුභහ අව වශ ව 2012, 2013 ව 2014 ඹන 
ර්ර ජ ඉින කිරීභට අශප්ක්හ ශකශයන ි හ 
ශඛ්යහ ශකොඳභේද කිඹරහයි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශභභ ප්රලසනඹට පියතුරු 

ළඳයීභ වහ වතය තහක් කල් 0 අයශ න තිශඵනහ. ඒ ි යි 
ඔඹ ප්රලසනඹ ඇති ශරහ තිශඵ වශ ව. භභ ශේ ප්රලසනඹ අහ 

තිශඵ වශ ව 2011  ජයි. 2012 ර්ඹ  ළනත් අහ තිශඵනහ.   
2013  ජ පියතුරු ශදන විට 2012 ර්ඹ ඳහු ශරහ. 

 
ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

2013 වහ 2014 අශප්ක්ෂිත ි හ ඉිනකිරීේ - කළුතය 
ිනස්රික්කඹ 

  ර්ඹ  ි හ ශඛ්යහ 

  2013          3,145.  

  2014         4,370.   

 (iii) 2012-2014 ප්රතිඳහදන- කළුතය ිනස්රික්කඹ   

  2012 විඹදේ කශ ප්රතිඳහදන - රුපිඹල් 0 ිය සඹන 
244,410 

  2013 ශඹෝජිත ප්රතිඳහදන - රුපිඹල් 0 
ිය සඹන709,125  

  2014 ශඹෝජිත ප්රතිඳහදන රුපිඹල් 0 ිය සඹන 839,750 

(ආ) (i) නළත. 

 (ii) අශශවි කිරීභක් ශවෝ කු සඹට  ජභක් සිලි  වශ ව 
නළත. 

 (iii) ි ක් ඉින කය  ළනීශේ අලයතහක් ඇති, 
ඉටභක් හිත පුද් රඹ ව වහ ි හ ආධහය වහ 
ි හ ේඹ මුදල් 0 රඵහ  ජභ භන් ව ශභභ ි හ 
ශර්ධනඹ සිලි වී ඇත. එඵළවි ව ශනත් 
ඳහර්ලසඹකට අශශවි කිරීභක් ශවෝ කු සඹට  ජභක් 
සිලි ශනොශව්. 

(ඇ) අදහශ ශනොශව්. 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුභහ, අතුරු ප්රලසන තිශඵනහද? 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අතුරු ප්රලසන තිශඵනහ,  රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි . 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභහ කිව්හ ශ වද, 2011 ර්ශත කලුතය 

ිනස්රික්කශත ශ ල් 0 1,918ක් වදරහ තිශඵනහඹ කිඹහ? 

 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

2011 ර්ශත ශ ල් 0 1,218ක් වදරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒ වහ විඹදේ කය තිශඵන මුදර රුපිඹල් 0 ිය සඹන 240යි. 

 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

2011 ර්ශත විඹදේ කශ මුදර පියඵ තමු වනහ වශේ 
අවරහ නළවළ. ඒ ි හ ශභභ පියතුශර් එභ මුදර දක්රහ නළවළ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කභක් නළවළ. 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශදළි  අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , එක ශ ඹක් වද වන රක් කීඹක් විතය,- 

[ඵහධහ කිරීභක්  ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ  රු ි ශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභි . 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුහ, ඒකට උත්තයඹක් ලි වනහ. 

දළ ව ශදළි  අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එක ශ ඹක් වද වන ඔඵතුභහශේ අභහතයහශලශඹ ව ශකොතයේ 

මුදල් 0 ප්රභහේඹක් ළඹ කයනහද? 
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු භ වත්රීතුභහ, ඒක එශවභ කිඹ වන ඵළවළ. හභහනයශඹ ව 
ි හ ආධහයඹක් ලශඹ ව නේ අපි උඳරිභඹ රුපිඹල් 0 රක්ඹක් 
හශේ මුදරක් තභයි රඵහ ශද වශ ව. විශලේ තත්ත්ඹක් තිශඵනහ 

නේ ඊටත් ටහ ළඩිශඹ ව ශදනහ. ඒ හශේභ අපි ි හ ේඹ 
ආධහය ලශඹ ව රඵහ ශද වශ වත් රුපිඹල් 0 රක්ඹක්-රක් 
ශදකක් අතය මුදරක්. ඉති ව එක එක පුද් රඹහ ශේ මුද ස වභ 

ශනොශයි ි  ඉින කිරීශේ කටයුතු ේපර්ේශඹ වභ සිලි 
කය වශ ව. 

අපි රඵහ ශදන ඒ දහඹකත්ඹත් එක්ක, තභ වශේ වළකිඹහත් 
ශඹොදරහ තභයි ඔවු ව ඒ ි හ ඉින කය  ළනීශේ කහර්ඹඹ සිලි 

කය වශ ව. ඒ ි හ එක එක ි ට අදහශ ියර  ේ වර 
ශනක් නහ. අශප් ඳළත්ශත ව  ත්ශතොත් අපි කයන අනුරවඹ 
ඒ ආකහයඹයි.  

ඔඵතුභහ කළුතය  ළන ශවොඹ වශ ව, ශකොශඹි ව කළුතයට 
ඹ වනත් ශභොකක් ශවෝ අදවක් තිශඵනහද? 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. ශේක ඒකීඹ යටක් ශ ව. ඒ ි හ යශට් .නෆ තළනක 

ප්රලසනඹක් අව වන පුළු ව. 
 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඒක ඇත්ත. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ භට ඒක භතක් කශ ි හ භහ ශේ ප්රලසනඹ අවනහ.  
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තු වන අතුරු ප්රලසනඹ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , ශේ දසර ප්රිත්ති ස ව ශඳශනනහ 

ඔඵතුභහ ඉතහභත් උත්හවඹක් දයනහ- 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුභහ, තු වන අතුරු ප්රලසනඹද අව වශ ව? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශදළි  අතුරු ප්රලසනඹ. 

 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ශදළි  අතුරු ප්රලසනඹට භහ උත්තය ලි වනහ. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභහ අතුරු ප්රලසනරට සිනව මුසු මුහුණි ව උත්තය 

ශදනහ. ඒ ි හ ප්රලසන කය වන එඳහ,  රු ි ශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභි .  

 රු ඇභතිතුභි , ශේ දසර ඔඵතුභහ ඳශහත් බහ 
ේඵ වධ කථහ කයන ි හ භහ ඔඵතුභහශ  ව අව වශ ව, ඒකීඹ 
යජඹක ඉිනකිරීේ, ඉශජිශ වරු ශේහ, ි හ වහ ශඳොලි ඳවසුකේ 

අභහතයහශලශත ි රතර දයහ ශ න ඉ වන ඔඵතුභහට, කිසිඹේ 
ඵහධහක් තිශඵනහද ඔඵතුභ වරහ ශේ ඳශහත් ස ව ඉටේ අයශ න 
ශ ල් 0 වද වන? 

 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ඉටේ ඵරඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් තිශඵන ි ඹියත 
සරඳශඹ ව දළනට ශඵොශවෝ ඳශහත් බහ භුක්ති විඳි වශ ව නළවළ. 
යහජිත ශේනහයත්න ඇභතිතුභහ තමු වනහ වශේරහශේ ආණ්ඩුශව් 

ඉටේ ඇභති වළටිඹට  සිටි කහරශත උතුරු භළද ඳශහත් බහශව් 
ඉටේ ප්රඥප්තිඹක් ේභත කශහ. එතළන ඒ ඵරතර ප්රඥප්තිඹක් 
වදරහ ලක්තිභත් සථහපිත කයරහ තිශඵනහ. භට භතකයි ඒ 
ේඵ වධ උහවිඹටත් ගිඹහ. නමුත් අශනක් ඳශහත් බහර ඒ 

ඵරතර ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් තිශඵන ආකහයඹටභ ක්රිඹහත්භක 
 වශ ව නළවළ. ඒ ඵරතර එඳරිද්ශද වභ භුක්ති විඳි වශ ව නළති 
ි හ,   ඔඵතුභහ ව ව කයන ආකහයශත යහකරත්ඹක් ශේ 

ඳශහත්ර ඇති ශරහ නළවළ.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තු වන අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , භශේ තු වන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

 රු ඇභතිතුභි , භහ ද වනහ, පුළු ව තයේ ශ ල් 0 වද වන 
ඔඵතුභහ ප්රඹත්නඹක් දයන ඵ.  නමුත් ප්රතිඳහදන රඵහ  ළනීභ 
අසීරුයි. ආර්ථික ඝහතකශඹකු ඉ වනහ. ඔඵතුභහ ඇභති 

භණ්ටරශත ශේ  ළන කථහ කයරහ තිශඵනහ. භභත් ඒක 
පිය  වනහ. එක් ශකශනකු ශනොශයි, ශදශදශනකු ඉ වනහ. 
[ඵහධහ කිරීේ  භව ඵළශකුශව්ත්- 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුභහ, කරුේහකයරහ අතුරු ප්රලසනඹ අව වන. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  රු ඇභතිතුභහ භභ කිඹන 

ශද් රසනට අවශ න ඉ වනහ. එතුභහශේ කථහශ ව උපුටහ 

ශ න ප්රලසන අවන ශකොට අශනක් අඹ ඳි නහ. 
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසනඹ අව වන. 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ප්රලසන අවන ශකොට එතුභහ හිනහ ශවී ඉ වනහ.  
 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ, නළවළ. භට හිනහ ඹනහ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කභක් නළවළ, උත්තය ශද වන ශකෝ. එක ආර්ථික ඝහතකශඹක් 

ශනොශයි, ශද වශනක් ඉ වනහ. භව ඵළශකුශත් එක් ශකශනක් 
ඉ වනහ. අරවිි ලසචඹකහයතුියඹශේ තනතුය ඳළඹ 24 ව අයි ව 
කය වන කටයුතු කශහ නේ ඔඵතුභහශේ අභහතයහශලශත ඒ ශ ල් 0 

ඉින කිරීභට ඵහධහ කයන මුදල් 0 අභහතයහශලශත ශ වන පුළු ව, භව 
ඵළශකුශව් ශ වන පුළු ව ඒ ආර්ථික ඝහතකඹහ අයි ව කය වන ඵළරි 
ඇයි? ඳශහත් බහර ඉටේ ප්රලසනඹකුත් නළති අසථහක 

ඔඵතුභහට ප්රලසනඹක් ඇති ශනොන විධිඹට කටයුතු කය වන ඇයි 
කළබිනට් භණ්ටරඹ ඇතුශශේ ළට කය වශ ව නළත්ශත්?  

 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

නළවළ. එශවභ ප්රලසනඹක් නළවළ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යශට් ආර්ථික ඝහතකශඹක් නළද්ද? 
 

ගරු විභල් වීයාල භවතහ   
(வௌபுகு வ வீவேெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශේක ශරහ තිශඵ වශ ව 

ශභශවභයි. ශභතුභහ සි වලි කිඹන අ සශඹක් ශනොශයි ශ ව. එතුභහ 
ඵයිරහ  වන අ සශඹක්. ඵයිරහ  වන අ ස වට ශේහ ශත්ශය වශ ව 
නළවළ. සි වලි කිඹන අ ස වට ශත්ශයනහ. [ඵහධහ කිරීේ  

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

සි වලි කිඹන අ සශඹක් ශ වන.  

ප්රලසන අශක 2 - 2279/'12 - (2),  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු ි  ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ (ඳශහත් ඳහරන වහ 

ඳශහත් බහ නිගඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக - உவளூவோெ, கொ 

ெகவ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of 
Local Government and Provincial Councils)  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 
බහ අභහතයතුභහ ශනුශ ව එභ ප්රලසනඹට පියතුරු  ජභ වහ ති 

ශදකක කහරඹක් ඉල් 0රහ සිටිනහ. 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ති ශදකක් ඇතුශත කඩිනිය ව පියතුරු ශද වන. 
 

ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
் வபை ோ்வ்ோவ ெவவௐவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Question ordered to stand down. 

 
 "භහින්ද ිකන්තන - ඉදිරි දළක්භ" : කහන්තහ ගයෝග 

නිහයණ අාලඹ 
"வோ ெவோ் ோௌவெகு": வௌ ௌவ 

ோடுவௐபுவௐ வு 

"MAHINDA CHINTANA - VISION FOR THE FUTURE" : UNIT 

FOR PREVENTION  OF WOMEN'S DISEASES 
2340/’12 

3. ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශෞඛ්ය අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (2): 

(අ) "භහි වද චි වතන - ඉිනරි දළක්භ" ප්රතිඳත්ති භහරහ භන් ව 
ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹ තුශ කහ වතහ ශයෝ  ි හයේඹ 
පියඵ ශනභ අශලඹක් ආයේබ කිරීභට ශඳොශයො වලික් 
රඵහ  ජ ඇති ඵ එතුභහ ද වශනහිද? 

(ආ) ශේ නවිට එභ අශලඹ විිත ඳති වශ වද ඹ වන එතුභහ 
ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද?  

 
சுகோ அவைெவெ கவோ ்: 

(அ) "வோ ெவோ் ோௌவெகு" கவகவ் 

ோவ பக சுகோ அவைெவ வௌ ௌவ 

ோடுவௐபு ோவ  ் ோ்   ் வ 

ஆவவெக வெகுபொோ அவெகவௐவோடுவோவோ 

அவ அ? 

(ஆ) ோவது வடி வு ோவது வெகவௐவோடுவோ 

வோ அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 

 
asked the Minister of Health:  

(a) Is he aware that a pledge was made under the 

“ Mahinda Chintana - Vision for the future”  

manifesto that a separate unit for the prevention of 
women's diseases, would be started in the Ministry 

of Health? 

(b) Will he inform this House whether the aforesaid 

unit is operative at present? 

(c)     If not, why? 

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛ්ය නිගඹෝජය 

අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக - சுகோ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ 
ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු ශදනහ. 

(අ) ඔව්. 
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ඳහර් සශේ වතු 

(ආ) කහ වතහ ශයෝ  ි හයේඹ පියඵ ශනභ අශලඹක් ඳවුල් 0 
ශෞඛ්ය කහර්ඹහශලඹ භන් ව ශේ නවිටත් ක්රිඹහත්භක කය 
තිශේ. කහ වතහ ශයෝ  ි හයේඹ ම සක කය ත් සුනහරී 
හඹන ිනයින පුයහභ ෆභ ඩදය ි රධහරි 
ශකොට්ධහඹකභ පිහිටුවීභට කටයුතු කය ඇති අතය එහි ජ 
කහ වතහ ශයෝ  ි හයේඹ වහ ළටටව වද ඳත්නු 
රළශේ.  

(ඇ)  ඳළන ශනොනඟී.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භශේ ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි,  රු ි ශඹෝජය 

ඇභතිතුභි . ඔඵතුභ වරහ කහ වතහ ශයෝ  ි හයේ අශලඹක් 

සථහඳනඹ කශත්, අද න විට අශප් යශට් ඵහුර තිශඵන ප්රලසනඹක් 
තභයි, ඵහර ඖධ, කල් 0 ඉකුත් ව ඖධ, ප්රියතිශඹ ව ශතොය ඖධ 
ප්රලසනඹ. ශේ කහ වතහ ශයෝ  ි හයේ ඒකකඹ පිහිටුපු ඳභණි ව 

ශෞඛ්ය ක්ශේත්රශත ර්ධනඹක් සිලි  වශ ව නළවළ. එභ ි හ භහ 
ඔඵතුභහශ  ව අව වන කළභළතියි, කහ වතහ වශේ ඳභේක් ශනො 
යශට් ජනතහශේභ ශයෝ  ි හයේඹට ඵහධහ න ඵහර ඖධ 

ප්රලසනඹට, ප්රියතිශඹ ව ශතොය ඖධ ප්රලසනඹට ඔඵතුභ වරහ   වනහ 
පිඹය ශභොකක්ද කිඹරහ. ඖධ භහෆිඹහ, ඵහර ඖධ භහෆිඹහ 
තුය ව කය වන ඔඵතුභ වරහ කටයුතු කයනහද?  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ප්රලසනශඹ ව නේ අවරහ 
තිශඵ වශ ව කහ වතහ ව  ළනයි. දළ ව ශභතුභහ අව වශ ව ශඵශවත් 
 ළනයි. කහයේහ ශදකක්. නමුත් භහ ඔඵතුභහට පියතුයක් ශද වනේ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භහ ඇහුශව්, ශයෝ  ි හයේඹ  ළන.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඵහර ශඵශවත් ශද වන අපි කටයුතු කය වශ ව නළවළ. අති රු 
ජනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් 0 බි සඹන 125ක මුදරක් ශ ව කයරහ 
තිශඵනහ ජහතික ි දවස ශෞඛ්ය ශේහ ආයක්හ කය වන. අපි 
රුපිඹල් 0 ිය සඹන 6,800ක මුදරක් වේඵ වශතොට ශයෝවර 

ශනුශ ව ශ ව කයරහ ඊශත ශඳශර්දහ එහි ළට ආයේබ කශහ. 
ශට වටර් ඳටිඳහටිඹක් තිශඵනහ, ගිවිසුේ අත් ව කයරහ ඵහර 
ශඵශවත් රඵහ ලි වශනොත් අදහශ ශකොේඳළි  ස ව මුදල් 0 අඹ කය 

  වන කටයුතු කයනහ කිඹරහ. ශඵශවත් ඳඹන අඹ ි ඹියත 
ක්රභශව්දඹ වට ඳරිඵහහිය ගිඹහ නේ, අපි ඔවු ව ේඵ වධශඹ ව 
අදහශ ක්රභශව්දඹ අනු කටයුතු කය තිශඵනහ. භවය විට ඵහර 

ශඵශවත් එනහ. එතශකොට අපි ඒහ ප්රතික්ශේඳ කයරහ 
ඔවු වශ  ව  වින   වන කටයුතු කයනහ. ශේහ අඳ ි සඳහදනඹ 
කයන ඒහ ශනොශයි; පිට යටි ව ශ  වන ඒහයි.      

එභ ි හ ඒ අදහශ ශකොේඳළි  ඵළඳිරහ ඉ වනහ, අදහශ හේඳල් 0 

අනු ි ළරැින ඒහ ශද වන. ශඵශවත් ර්  එක්දවස  ේනක් 
ශ  වන ශකොට ඹේ ඹේ ශඳොඩි ශඳොඩි අඩු ඳහඩුකේ ඇති නහ. 
ඒශක ව ශෞඛ්ය ශේහශව් ගුේහත්භකබහඹ නළති ශරහ නළවළ. 
විශලේඥ ඩදයරු ව, ශවද ශවිනඹ ව වහ අි කුත් කහර්ඹ 

භණ්ටරත් එක්ක ඉතහ ඉවශ ව ශෞඛ්ය ශේහක් අපි ශේ ය ශට්  
ඳත්හ ශ න ඹනහ. භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්භ ඹටශත්ත් අපි 
කහ වතහ කටයුතු ේඵ වධ ඒකකශඹ ව ඉතහ විලහර ශේහක් 

ඳත්හ ශ න ඹනහ. ඔඵතුභහ ඒ  ළන ද වනහ ඇති. සුනහ රි 
හඹන,  ළේ ශ ර පියකහ ක ස ව වඳුනහ  ළනීභ, න විහඳත් 
ඳවුල් 0 වහ ශේහ ළඳයීභ, විශද්ල රැකිඹහ කයන කහ වතහ ව 

ේඵ වධශඹ ව ඳවුල් 0 ශෞඛ්ය ශේහ ව ළඳයීභ, සත්රී පුරු 
ේබඹ ඳදනේ කය  ත් හිශනඹ ළශළක්වීභ, අදහනේ හිත 
කහ වතහ පිරිස වඳුනහ  ළනීභ ව ඔවු වට අලය ශේහ ව 

ළඳයීභ ළි  විලහර ශේහක් භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්භ 
ඹටශත් කහ වතහ ව වහ ක්රිඹහත්භක කයනහ.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තු වන අතුරු ප්රලසනඹ. 

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශදන අතුරු ප්රලසනඹ  රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි .  රු 

ි  ශඹෝජය ඇභතිතුභහශේ පියතුශය ව ඳළන නළ ශඟන ආකහයඹට භහ 
ශභභ අතුරු ප්රලසනඹ අව වන කළභළතියි. එතුභහ ශෞඛ්ය ශේශත 
විශිසට කහර්ඹ බහයඹ ව ේඵ වධශඹ ව ට්ශටෝරුක් කිඹහ 

ශ න ගිඹහ. ශටශගු ශයෝ ඹට අලය, ශටශගු ප්රතිකහයකඹක් වළටිඹට 
රඵහ ශදන Dextran 40 කිඹන ශේරයි ව; ඵහර ශේරයි ව ශඵෝතල් 0 
5,000ක් ඊශත දශේ ශවෝභහ භ ශයෝවශර ව ව කුරුේෆ ර 

ශයෝවශර ව අහු වුේහ. ශේ යශට් රක් 51ක් ව ඵලි ශ  වන වශේ 
ල් 0 ස උඳශඹෝගි කය ශ නයි තහයිර වතශත M.E. Meditec කිඹන 
ආඹතනශඹ ව ි සඳහදනඹ කයන Dextran 40 කිඹන ශේරයි ව 
ර් ඹ ශභයටට ශ නළවිත් තිශඵ වශ ව. වළඵළයි ශේ ඵහර Dextran 

40 ශේරයි ව ශඵෝතල් 0 5,000 අද න කල් 0 ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹ 
විසි ව ශයෝවල් 0ර බහවිතශඹ ව ඉත් කයරහ නළවළ.  

ඔඵතුභ වරහ ශේ තයේ විශිසට ශේහක් ඉසට කයනහ 

කිව්හට, හිතහ භතහභ ශේ යශට් ඵලි ශ  වන වශේ ල් 0 ස ස ව 
රක් 51ක් ළඹ කයරහ   ඵහර ශේරයි ව ශඵෝතල් 0 5,000ක් 
ශ  වරහ තිශඵනහ. භහ ශ වන, රක් 87ක් ළඹ කයරහ. 

ශභොකද, එක ශඵෝතරඹක් රුපිඹල් 0 1,742යි. Dextran 40 
කිඹ වශ ව ශටශගු ශයෝගී වට රඵහ ශදන ශේරයි ව.  ශේ ඵහර 
ශේරයි ව ශේ ශෞඛ්ය ක්ශේත්රශත තභ බහවිතශත ඳත්හ ශ න 

ඹ වශ ව ඇයි කිඹන එක භභ ඔඵතුභහශ  ව අව වන කළභළතියි.  

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

කහ වතහ ව  ළනයි ප්රලසනඹ අහ තිශඵ වශ ව. "ඹ වශ ව 
ශකොශවේද - භල් 0ශල් 0 ශඳොල් 0" හශේ තභයි ඔඵතුභහශේ ශේ ප්රලසනඹ.  
භහි වද චි වතනශඹ ව කහ වතහ ව - 

 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශභතුභහ ලි වනු  පියතුශය ව 

ඳළන නළ ශඟන ආකහයඹටයි භභ ශදශි  අතුරු ප්රලසනඹ ඇහුශව්.  
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ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඵතුභහ ශේ ප්රලසන අවන ශකොට ශඳොඩ්ටක් දළනුත් ශ වන. 

කහලීන ප්රලසනඹක් තභයි ශටශගු. ශටශගු ශයෝ ඹ ේඵ වධශඹ ව 
අඳට - ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹට - ඳළරී තිශඵන ප්රධහන කහයේහ 
තභයි භයේ ශඛ්යහ අඩු කිරීභ. ඳසු ගිඹ කහරශත ර්ඹකට 

තු වසිඹ වළට  ේනක් භළරුේහ. අද ඒක අපි 41 දක්හ අඩු කය 
තිශඵනහ. ඔඵතුභහ ශේරයි ව ශඵෝතරඹක්  ළන කථහ කයන 
ශකොට ඒ  ළන කථහ කය වශ ව නළද්ද?   High dependency units, 

ඒ කිඹ වශ ව අධිත්කහය ඒකක 50ක් අිළ පිහිටුරහ  තිශඵනහ 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි . එක් ඒකකඹකට රුපිඹල් 0 
ිය සඹන 50ක් ළි  විලහර මුදරක් ළඹ කයරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
භභ අවපු ප්රලසනඹට උත්තයඹ ශද වන.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශටක්සශරෝ ව ශඵෝතරඹකට - ශේරයි ව ශඵෝතරඹකට - ටහ 

අඳට ටිනහ ශටශගු ශයෝගී ව ශනුශ ව කයන ශෞඛ්ය ශේහ.  
අපි high dependency units  50ක් ආයේබ කයරහ  ඒ ශනුශ ව 
කටයුතු කයනහ.  ඊශත ශඳශර්දහ අපි අවිසහශව්ල් 0ර ශයෝවරටත් 

එළි  unit  එකක් රඵහ ලි වනහ. ගිඹ අවුරුද්ද තුශ අවිසහශව්ල් 0ර 
ශයෝවශල් 0 එක ශටශගු භයේඹක්ත් සිලි ශරහ නළවළ. ඒ විධිඹට 
විලහර මුදරක් ඒ ශනුශ ව ළඹ කයනහ.  BTI bacteria   ලීටර් 

10,000ක් ශ  වරහ ඒ අලය කටයුතු අපි කයරහ තිශඵනහ. 
ඉති ව ඒ හශේ විලහර ශේහක් කයිය ව රුපිඹල් 0 ිය සඹන 
 ේනක් ළඹ කයන අසථහක ශේ ශටක්සශරෝ ව ශඵෝතල් 0  ළන 
කථහ කයනහ. ඒහ ේඵ වධශඹ ව ඊට අදහශ කටයුතු කශ 

භහ භට විරුද්ධ අඳට කටයුතු කය වන  පුළු ව. ශේ ශේරයි ව 
ශඵෝතරඹක් ි හ ශෞඛ්ය ශේහ කටහ ළටිරහ නළවළ. ශටශගු 
භයේ ශඛ්යහ අපි අඩු කයරහ තිශඵනහ. ඒක තභයි ශෞඛ්ය  

අභහතයහශලශත ම සක ශද්.  

High  dependency  unit කිඹන අධිත්කහය ඒකකඹකට 

රුපිඹල් 0 ිය සඹන 50ක් ළඹ කයරහ තිශඵනහ. එළි  units  50ක් 

ආයේබ කයරහ අපි ශේ ේඵ වධශඹ ව කටයුතු කය තිශඵනහ. ඒ 
හශේ අසථහක ශේ ශේරයි ව ශඵෝතරඹක්  ළන අවරහ ශේ 
ශටශගු  ළන තිශඵන තත්ත්ඹ ශනස කය වන උත්හව කය වන  

එඳහ.  

ඒ අදහශ  භහ ේ ළයින ශඵශවත් ඳඹහ තිශඵනහ නේ ඒහට  
විරුද්ධ  නඩු දහනහ. ඒ ගිවිසුේ අනු ඒ අඹ ඒකට   කිඹ වනට  

.නෆ. ඒ අරහබඹ අඹ කය   වනට අඳ කටයුතු කයනහ. ශේ 
කහයේඹයි, ශෞඛ්ය ශේඹයි   ශදකක්.  ශටශගු  ශයෝ ඹ ි හ සිලි 
න භයේ ශඛ්යහ අඩු කයරහ ඒ අභිශඹෝ ඹ අශප් ඩදයරු  

ජඹරවේඹ කය තිශඵනහ.   ශභොකද, අශප්  ප්රධහනභ ශදඹ තභයි   
ශටශගු  ශයෝ ඹ ි හ  සිලි න භයේ ස ව ටිනහ ජීවිත ශේයහ 
 ළනීභ. අශනක් කහයේඹ ශේකයි. ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹ විතයක් 
ශනොශයි, මුළු භහජඹභ - අඳ ඔක්ශකොභ - එකතු ශරහ,  ප්රධහන   

ශකොටභ ඳශහත් ඳහරන ආඹතන එකතු ශරහ, ශටශගු  භලිරුහ  
යහප්ත වීභ  ශක් වනට  .නෆ.  

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහ ඇස අතුරු ප්රලසනඹ ශේ කහ වතහ  

ශයෝ  ේඵ වධශඹ ව අදහශ  වශ ව නළවළ. ඔඵතුභහශේ අතුරු 

ප්රලසනඹ වරිඹහකහය  ඇහුහ නේ ශවොයි. නමුත් ඔඵතුභහ කහලීන 

ප්රලසනඹක් ඇස ි හයි භහ උත්තය ලි වශ ව.  
 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

තු වළි  අතුරු ප්රලසනඹ? 

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

 රු ි ශඹෝජය අභහතයතුභි , සථහය ි ශඹෝ රට අනු  
ඔඵතුභහ රඵහ ශදන පියතුරු ස ව ඳළන නළ ශඟන කරුණු  ළන  

ප්රලසන  අව වනට භට අයිතිඹක් තිශඵනහඹ කිඹහ භහ ඔඵතුභහ 
දළනුත් කය වනට  .නෆ. ඔඵතුභහ ශඳො ට යද්දහ  ත්තහ.  ඔඵතුභහ 
ඵහර  ඖධ  ළන  කථහ  කශ  ි හයි භහ එභ ප්රලසනඹ ඇහුශව්.  

භශේ තු වළි  අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි  රු ි ශඹෝජය 
ඇභතිතුභි . "ශටක්සශරෝ ව" ශනොශයි, ඒ ශඵශවශත් නභ 
Dextran 40. දළනට ශේරයි ව ශඵෝතල් 0 5,000ක්  ශ නළල් 0රහ  

තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඩදය ළඳයුේ අශලශත  තත් ශඵෝතල් 0 
2960ක් තිශඵනහ. රක් 51ක ශඵෝතල් 0. 2012 ර්ශත 
ශදළේඵර් භහශත ශ  ව ව  Cloxacillin  ඖධඹ  ළනත් භහ 

ඔඵතුභහශ  ව අව වන කළභළතියි. එඹ ප්රතිජීක ඖධඹක්; 
antibiotic  එකක්.   ඵහර ඖධ  ශ  වවශව්.  ඒහශත වීලිරු කෆ ස 
තිබුේහ; අඳද්රය තිබුේහ. නමුත් ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹ ඒ 
ේඵ වධශඹ ව කිසිභ පිඹයක්  ත්ශත් නළවළ. ගිඹ තිශත  

කුරුේෆ ර ශික්ේ  ශයෝවශර ව  ව ශවෝභහ භ  ශයෝවශර ව  
ශේ ඵහර ශඵශවත් වමු වුේහ. ශේ ඵහර ශඵශවත් තවනේ 
කය වනට ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹ  ත්  පිඹය ශභොකක් ද?  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  රු භ වත්රීතුභකු අන රද  

ඔඹ විධිශතභ ප්රලසනඹකට ශේ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ භහ උත්තය  ජ 
තිශඵනහ, ශකොයි  ආකහයශඹ ව ද අඳ  ශේ ේඵ වධශඹ ව කටයුතු 
කය වශ ව කිඹහ. ශේහ තවනේ කය  වින අඹ කය  ළනීභට 

කටයුතු කය තිශඵනහඹ කිඹන එක භහ කිව්හ. 

ඔඵතුභහ ඒ හශේ ප්රලසනඹක් අව වන. එතශකොට භහ උත්තය 
ශද වනේ. ශභොකද- [ඵහධහ කිරීභක්  නළවළ, නළවළ. එශවභ 
උත්තයඹක් ශද වන ඵළවළ. භභ  කීශභ ව උත්තය ශද වන .නෆ.  

භභ අභතයයි ශේ උත්තයඹ ලි වශ ව. ඔඵතුභහ ශෞඛ්ය 
අභහතයහශලශඹ ව ප්රලසනඹක් අව වන. එතශකොට භභ ඒකට පියතුරු 
ශද වනේ. ඔඵතුභහ අද අවරහ තිශඵ වශ ව කහ වතහ ශයෝ  

ි හයේඹ පියඵයි. භහි වද චි වතනඹ ඹටශත් අඳ කහ වතහ ව 
ආයක්හ කයනහ. ඔඵතුභහ දළ ව අන රද කහයේඹ  ළන ශනභ 
ප්රලසනඹක් අව වන. ඔඵතුභහ ශඳොට ඳටරහ   වන එඳහ.  [ඵහධහ 

කිරීභක්  ඔඵතුභහශේ ශඳොට ඳළට සරහ තිශඵ වශ ව. ඒ ි හ ශඳොට 
වරිඹට කයකහ   වන. ශඳොට වරිඹට කළයකිරහ නළවළ. ඒකයි 
ශරහ තිශඵ වශ ව.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
Sir, I rise to a point of Order.  
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ඳහර් සශේ වතු 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Hon. Sajith Premadasa, what is your point of Order?  
 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ශේ අවපු ප්රලසනඹ ශේ 

යශට් භසත ජනතහට ඵරඳහන ප්රලසනඹක්. ඇයි ඒකට උත්තය 
ශද වශ ව නළත්ශත්?  

 

යජග  බහහ ඳරිර්තක ගේඹ: නිරධහරි හිඟඹ 
அெவேக ௐவவௐவ ெ : 

உவ்ோௐகவ்ோவ வவெகு 
GOVERNMENT TRANSLATOR SERVICE: DEARTH OF 

OFFICERS   

3286/’12 

5.  ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
      (வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

    (The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

යහජය ඳරිඳහරන වහ සශද්ල කටයුතු අභහතයතුභහශ  ව ඇස 
ප්රලසනඹ - (1) :  

 (අ) (i) ඒකහඵද්ධ ශේඹට අඹත් යජශත බහහ ඳරිර්තක 
ශේඹ තුශ උර ි රධහරි හිඟඹක් ඳත්නහ ඵත්;  

 (ii) එභ ශේඹට ඵළඳීභට වහ ශේශත රැඳීභට ිනරි ශදන 
ළටුප් වහ යප්රහද රඵහ ශනො ජභ තුශ ඵහහිරි ව පිරිස 
ශේඹට ආකර්ේඹ ශනොවීභත්, ශේඹට ඵළඳුණු 
පිරිසද ශනොකටහ ශේඹ වළය ඹහභත් ශභභ 
ි රධහරි හිඟඹට ශවේතු න ඵත්; 

 (iii) අශක 06/2006 දයන යහජය ඳරිඳහරන චක්රශල් 0ඛ්ඹ 
භගි ව භසත ශේඹ, ශඳය ජ එඹට භහ වතය 
ඳළති ශසු ශේහ වහ හශප්ක් ළටුප් ඳරිභහේ 
අ ඹ වශ  ව ඳවත ශවශහ ඇති ඵත්; 

 (iv) ශභභ තත්ත්ඹ ්රිබහහභඹ ්රී රශකහක් උශදහ ව 
ළට පියශශට මුළුභි  වභ ඳටවළි  වක් ඵත්; 

 එතුභහ ද වශනහිද?       

(ආ) (i) ඉවත බහහ ඳරිර්තක ශේඹට අහිිය කයන රද 
ි සි පිය ළනීභ වහ ශේහ තත්ත්ඹ නළත රඵහ 
 ජභ වහ ශේ න විට පිඹය ශ න ති ශේද; 

 (ii) එශේ නේ,  නු රළඵ ඇති එභ පිඹය කශර්ද;  

 (iii) එභ පිඹය ක්රිඹහත්භක කයන ිනනඹ කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද?         

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ වද? 
 

து ௌவக, உவௌவோபவகவ அவைெவெ கவோ 

்: 

(அ) (i) இொவோ ெவெகு உவ்ோ  ் அெவேக 

ௐவவௐவ ெௐவ ௐ 

உவ்ோௐகவ்ோவ வவெகு ௌவுகவது 

வோபெவ; 

 (ii) வடி ெௐவ இொோவகுவ ெௐவ 

ௌவ்து ௌவோவகுவ உவெகவெகுவ க 

ௐவ ெவவ வபொவ ெவௐபுகவ வேகவௐ 

ௐ்வ ௐபௌபைவது ௌவகவ 

ெவெகுவ ஈவவெகவௐபெவ, ெௐவ 

இொவதுகவௌா்கவ ோா்வைெௐக 

ெௐவோடு ௌவேகவை ெவதுவ வடி 

உவ்ோௐகவ்ோவ வவெகுவெக  ் கொவே 

ககுவ  வோபெவ; 

 (iii) 06/2006 ஆவ இவெக து ௌவகவை சுவ 

வெகௐவபவ எவோடுவ்ோ ெபெவ, 

பவ்வ அோவகு ெ் வோவ்ோவ கொவௐ 

வோ  ்ௐ ெகளுவ எவௐடுகௐவ 

ெவ அவுவ் ோவோவேகவௐ பொவ்ோ 

கவௗ வோவ்துவெகு ோவவௐவோடுவோவோபெவ; 

 (iv) இவோ ௌௐ்து பவ ோௐ  ்

இவேகௐ பவ ்வோ் வ்ோவோவ் 

துவெகு பவபவ பொ்து வோபெவ 

 அவ அ? 

(ஆ) (i) வடி ௐவவௐவ  ெ இவ 

துவ உௐ வபெவ ெ அவோவ 

ோ்பெவ வௌடுவ வபொவெகடுவௐோவகு 

ோவது ோநவ ௌடிவெககவ வ 

கவவௐவோடுவ் வோபெவ; 

 (ii) ஆ்வ, வகவவௐவோடுவ குவ்ோ 

ௌடிவெககவ ௐௐவோபெவ; 

 (iii) வடி ௌடிவெகக ௌபவௐ 

டுவ்துவ ோகோ ௐது வோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(இ) இவவ, வ? 

 
asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs: 

(a) Is he aware that - 

 (i) there is a dearth of officers within the 
Government Translator Service which 
belongs to the Combined Service; 

 (ii) external personnel not being attracted to 
this service due to lack of salaries and 
privileges that encourages them to join and 
remain in the service and even those who 
have joined the service leaving it on a 
constant basis are the reasons for this dearth 
of officers; 

 (iii) the entire service has been downgraded by 
the Public Administration Circular 
No.06/2006 in terms of salary scales, in 
comparison to the other services that had 
been allied to it earlier; and 

 (iv) this situation is totally in contradiction with 
the programme for a tri-lingual Sri Lanka ? 

(b) Will he state - 

 (i) whether any steps have been taken by now 

to reinstate the due recognition and service 
status that the said Translator Service has 

been deprived of;  

 (ii) if so, what those steps are; and 

 (iii) the date on which the above steps will be 
implemented ? 

(c)  If not, why ? 
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ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ (යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල 
ක ුතතු නිගඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக- து ௌபைக, 

உவௌவோபவகவ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 

Administration and Home Affairs) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , යහජය ඳරිඳහරන වහ සශද්ල 

කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු ශදනහ.  

(අ)     (i)   බහහ ඳරිර්තක ශේශත හර්තහ න පුයප්ඳහඩු 
ශඛ්යහ  136කි. 

 (ii)    ළඩි යප්රහද ළටුප් හිත ශනත් තනතුරු ශොඹහ 

ඹහභ බහහ ඳරිර්තක ශේඹට ඳභේක් ශනො 
යහජය ශේශත  ජඳ යහප්ත ශේහ ව ශනොන 
ෆභ ශේහකටභ ශඳොලි රක්ේඹකි.  

 (iii)  බහහ ඳරිර්තක ශේශත දළනට සිටින කිසිලි 

ි රධහරිශඹකුට රළශඵන ළටුඳ අඩු වීභක් සිලි 
නළත. බහහ ඳරිර්තක ශේශත ආයේබක ළටුඳ 
රුපිඹල් 0 21,245.00කි.  

 (iv)  පිය ශනො නී.  

(ආ) (i)  බහහ ඳරිර්තක ශේඹට ඳතින පිය ළනීශේ 
අහිිය වීභක් සිලි කය නළත. ශකශේ වුද බහහ 
ඳරිර්තක ශේඹට ඳළති තත්ත්ඹට ටහ 
ඹවඳත් තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභට පිඹය ශ න 
ඇත.  

 (ii) 1.  බහහ ඳරිර්තක ශේඹ වහ න ශේහ 

යසථහක් ශකටුේඳත් කය ඇත.  

  2.   පුහුණු අසථහ ව ඇති කිරීභ වහ කටයුතු 
කයශ න ඹනු රඵයි.  

 (iii) න ශේහ යසථහ යහජය ශේහ ශකොිය ව 

බහ වහ අභහතය භණ්ටරඹ භන් ව පිය නු රළබ 
ිනනඹ න විට.    

(ඇ) ඳළන ශනොනඟී.  
 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ි  ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භශේ ඳශමුශි  අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි.  රු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , බහහ 
ඳරිර්තකඹ වට උසවීේ ශදන විබහ ඹක් තිබුේහ. අවුරුලි 14කි ව 

එභ විබහ ඹ ඳත්හ නළවළ. ඒ ි හ උසවීේ රළබීභට තිබුණු 
අසථහ ඔවු වට අහිිය ශරහ තිශඵනහ. එඵළවි ව අවුරුලි 8 ඉක්භ ව 
ඳශමුශි  ඳ වතිශත සිටින ි රධහරි වට හධහයේඹක් න ඳරිින 
විශලේ ඳ වතිඹට අ වතර්රවේඹ කය වන පුළු වකභ 

තිශඵනහද?  

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 රු භ වත්රීතුභි , බහහ ඳරිර්තක ශේශත  ළටලු යහශිඹක් 
තිශඵනහ.  

න ශකටුේඳතත් එක්ක, ශභඹ ආකර්ණීඹ ශේහක් වළටිඹට 

ශත්රුේ ශ න, අලුති ව අඹ ශේ ශේඹට ඵළඳීභට එයි කිඹරහ අඳ 
විලසහ කයනහ. ඒ නශකොට ශේ ශේහශව් තිශඵන හිඟඹ අඳට 
ඉතහ අභ තත්ත්ඹකට ඳත් කය   වනට පුළු ව ශයි. ඒ 

එක්කභ ඔවු ව ඉල් 0ලීේ කය තිශඵන ඒ කහයේහ ේඵ වධත් 

අභහතයහශල කියටු වයවහ අලය පිඹය   වනට සදහනේ කය 
තිශඵනහ,  රු භ වත්රීතුභි .  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භශේ ශදළි  අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි. යජශත බහහ ප්රතිඳත්තිඹ  ළන 2013.06.20ළි  දහ 
කළබිනට් රණ වලික්  ජරහ තිශඵනහ. ඒ අනු උස ි රධහරි වට 

අදහශ වන  ළන ඊට ඳහුශි  දහභ චක්රශල් 0ඛ්ඹක් ි කුත් කය 
තිශඵනහ. වළඵළයි, ශේ බහහ ඳරිර්තකඹ වශේ ප්රලසනඹ 2006 
ශර්  ඉරහභ තිශඵනහ. නමුත් තභ චක්රශල් 0ඛ්ඹක් ි කුත් කය 
නළවළ. ඒ ි හ ශේ බහහ ඳරිර්තකඹ වශේ ප්රලසනඹට අඩු  ේශ ව 

ශේ අවුරුද්ශද්ත් විඳුභක් ශද වනට පුළු ව ශයි කිඹරහ 
ඔඵතුභහට වතික  වනට පුළු වද? 

 

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 රු භ වත්රීතුභි , අශක එේ/එ ව/ 06/2006/ඒ චක්රශල් 0ඛ්ඹ 

ඹටශත් ශේ ශේහ රුපිඹල් 0  21,245ක  ළටුප් තරශඹ ව ආයේබ 
කයරහ, අහනශත ම සක ළටුඳ රුපිඹල් 0 31,645ක් දක්හ ළඩි 
නහ. ඒ ි හ ශේ ර්ඹ තුශ ජ එභ කටයුතු සිඹල් 0රභ අඳට 

හර්ථක ඉසට කය   වනට  පුළු වකභ රළශඵයි කිඹරහ  අඳ 
විලසහ කයනහ.  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශේ ය ඇතුශත ශ වද? 
 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

ඔව්.  

 
ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භශේ තු වළි  අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි.  රු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , ශේ අඹශේ තත්ත්ඹ 

ඉවශ දභනතුරු 6/2006 යහජය ඳරිඳහරන චක්රශල් 0ඛ්ඹ ක්රිඹහත්භක 
වීභට ශඳය ඔවු ව හිටපු ළටුප් ඳරිභහේර, එනේ ඳශමුළි  
ඳ වතිශත බහහ ඳරිර්තකයි ව එේ/එ ව /7 ඹටශත්ත්, විශලේ 

ඳ වතිශත බහහ ඳරිර්තකයි ව එස/එල් 0/1 ඹටශත්ත් තඵ වන 
කටයුතු කය වන පුළු වද කිඹන එක භහ අවනහ. ශභොකද, 
ඔවු වශේ භහ වතය ශරේණිර අඹට එභ ළටුප් ඳරිභහේ 

රළශඵනහ.  

 
ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு ேௐ ோௌௐவெக) 

(The Hon. Wijaya Dahanayake) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහ ව ව කශ කහයේහ 

ේඵ වධශඹ ව ඒ අදහශ ි රධහරිනුත් එක්ක හකච්ඡහ කයරහ 
අලය පිඹයක්   වනේ. එඹ කය වන  පුළු වකභක් තිශේද, 
නළද්ද කිඹන එක පියඵත් භහ ඔඵතුභහට දළනුේ ශද වනේ.  
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ 
(வௌபுகு கௐவோ  கபைொோவெக) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 
නීති විගයෝධී ාක්රභණිකඹන් : නීතිභඹ ්රිඹහ භහර්ග 

ெவோோ குடிௐகவவ : ெவோ ௌடிவெக 
ILLEGAL MIGRANTS: LEGAL ACTION 

3335/’12 

6.  ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්ිකඹ 
    (வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

    (The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආ ියක කටයුතු 
අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (1): 

  (අ) (i) 2012 ජනහරි සිට ශේ දක්හ කහර සීභහ තුශ වීහ 
යහිත අනයශඹ ව යටි ව ඵළවළයවීභට ක්රිඹහ 
කිරීභ සීඝ්රශඹ ව ළඩි වී ඇති ඵ පිය  වශ වද; 

 (ii) එභ කහර සීභහ තුශ නීතිශත රැවළනට වසු කය ත් 

නීති විශයෝධී ශක්රභණිකඹ ව ශඛ්යහ 
ශකොඳභේද; 

 (iii) ඔවු ව ේඵ වධශඹ ව ශ න ඇති නීතිභඹ 
ක්රිඹහභහර්  කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 

(ආ) (i) ශභභ නීති විශයෝධී ශක්රභණික ක්රිඹහ සඹ ඉවත 
ව ව කහර සීභහට ශඳය සිට ක්රිඹහත්භක වී 
තිශේද; 

 (ii) ශනොඑශේ නේ, එභ ක්රිඹහ සඹ භෆතක ජ ආයේබ වී 
තිශේද; 

 (iii) නීති විශයෝධී ශක්රභණිකයි ව නීතිශත රැවළනට වසු 
කය  ළනීභ ිය ව ශඳය ක්රිඹහත්භක ශනොකිරීභට 
ශවේතු කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද? 
 
ோ அவைெபைவ, வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ 

அவைெபை்வெ கவோ ்:  

(அ) (i) 2012 ெ் ோவ ோவெகவ இவ  

வீெ இவ ெவோோக ௌவோவோடு 

ௐபொவ ௌடிவெககவ துோக அோக 

வ்துவோவோ அவ வபொவெகவ 

வோபெவ; 

 (ii) வடி ககவோவ்ோநவ ெவோவ்ோவ டிௐவ 

ெவெகவெகவௐவோ ெவோோ குடிௐகவ 

வ வௌொவெக வவோபெவ; 

 (iii) அவகவ ோவவ டுவெகவௐவோடுவ ெவோ 

ோௐ் ௌடிவெக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) (i) வடி ெவோோ குடிௐகவவு ௌடிவெக 

வகூவௐவோ ககவோவ்ோவகு பவ்பைவ 

இவவபொவோ வோபெவ; 

 (ii) இவௐ்வ, வடி ௌடிவெக 

அவௌவெகவ்ோவ ஆவவெகவௐவோோ வ 

ோபெவ; 

 (iii) ெவோோ குடிௐகவ ெவோவ்ோவ 

டிௐவ ெவெகவௐோவகு இோவகு பவ்வ 

ௌடிவெக டுவெகோபைவோவெகுௐ க 

ொவேகவ ௐௐவோபெவ 

 அவ இவைெௐவ அவௐ? 

(இ) இவவ, வ? 

 
 asked  the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether he admits the fact that the attempts 

by Sri Lankans to leave the country 
illegally without obtaining visas have 

steadily increased from January 2012 to 

date; 

 (ii) the number of illegal migrants nabbed 

during that period; and 

 (iii) the legal action taken against them ?  

(b) Will he inform this House - 

 (i) whether this process of illegal migration 
was in operation prior to the aforesaid 

period; 

 (ii) if not, whether it had started recently; and 

 (iii) of the reasons for not implementing 
measures to nab those illegal migrants 

before the aforesaid period? 

(c)    If not, why ? 

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආ ියක කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ 
ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.  

(අ) (i)  2012 ජනහරි භ සිට ජ ස භ දක්හ කහරඹ තුශ ජ  
ඉතහ අභ නීති විශයෝධී ශක්රභණිකඹ ව 
ප්රභහේඹක් හර්තහ ව අතය, 2012 ජු ස භ සිට 
ශදළේඵර් භ අහනඹ දක්හ එහි ශීඝ්ර ළඩි 
වීභක් සිලි ඇත.  එශවත් 2012 ශදළේඵර් සිට ශේ 
දක්හ කහරඹ තුශ එහි ළරකිඹ යුතු අඩු වීභක් 
දළකිඹ වළක. 

 (ii) 4833ක් ඳභේ ශව්. 

 (iii) *  නීති විශයෝධී ශර යටි ව පිට වන ව වහ 
ඳවසුකේ ඳඹ වන ව ව නීති විශයෝධී ශර 
යටි ව පිටවීභට උත්හව දළරීශේ ජ අත් 
අටශගුට  ත් මුහුලි ඹහත්රහ කහර්ඹ භණ්ටර 
හභහජිකයි ව අධිකයේඹ භන් ව යක්ෂිත 
ඵ වධනහ හය ත කය ඇත.  

   තද ශභභ නීති විශයෝධී ශක්රභණිකඹ ව 
අධිකයේඹ ශත ඉිනරිඳත් කිරීශභ ව ඳසු  
ඇඳ භත මුදහ වළය ඇත.  

27 28 
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  * මුහුලි භහර්  ඔසශේ නීති විශයෝධී යටි ව පිට වී 
ආඳසු ශභයටට පිටුවල් 0 කයනු රලි ව නීති 
විශයෝධී ශර ඇතුළු වීභට තළත් කිරීශේ ජ අත් 
අටශගුට  ත් ළකකරු ව 155 ශදනකු 
ේඵ වධශඹ ව විභර්ලන අ ව කය නීතිඳති 
උඳශදස වහ ශඹොමු කය ඇත. 

  * ගු ව ශතොටුශඳොශ වයවහ නීතිවිශයෝධී ශර 
විශද්ල ත වීභට තළත් කයන රද 
ශක්රභණිකඹ ව 53ක් පියඵ විභර්ලන 
අ ව කය නීතිඳතිතුභහ ශත ශ ොනු ඉිනරිඳත් 
කයන රලි ඉ ව 15කට විරුද්ධ නඩු ඳයහ 
ඇත. ශසු ළකකරු ව ේඵ වධශඹ ව 
නීතිඳති උඳශදස අශප්ක්හශ ව සිටී. 

  * ශසු ළකකරු ව ේඵ වධශඹ ව විභර්ලන 
අ ව කය නීතිඳති උඳශදස අනු ඉිනරි 
පිඹය  ළනීභට ි ඹියත ඇත. 

(ආ)  (i) ඔව්. 

 (ii) නළත. ිනගු ඉතිවහඹක් ඇති අතය ි ලසචිත 

කහරසීභහක් ප්රකහල කශ ශනොවළක. 

 (iii) මීට ශඳයද නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කයන සිඹලුභ 

ආඹතන විසි ව ශභභ නීති විශයෝධී ශක්රභණිකඹ ව 
අත් අටශගුට  ළනීභ වහ ර්තභහනශත ශභ වභ 
ක්රිඹහත්භක වී නීතයනුකර කටයුතු කය ඇත. 

(ඇ) ඳළන ශනොනන්යි. 

 
ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්ිකඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භශේ ඳශමුන අතුරු 
ප්රලසනඹ ශභඹයි.  රු ඇභතිතුභි , හර්තහ ශරහ තිශඵන 
ආකහයඹට අශප් ය ටි ව ශේ ශර් භළයි භහඹ දක්හ කහරඹ තුශ 

ශඵෝට්ටු 127කි ව 8,767ක් ගිහිල් 0රහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ 
ශර් 17,200ක් ගිහිල් 0රහ තිශඵනහ. ශේ ඹහත්රහ පියඵ 
අධීක්ේඹක් ධීය යහඹ ව භන් ව ශකශය වශ ව නළත්ශත් ඇයි 
කිඹරහ භහ අව වන කළභළතියි.   ශභොකද, ශේ ඵහුිනන ඹහත්රහ වළභ 

තළනකි වභ ඹහත්රහ කය වන ඵළවළ.  
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  රු භ වත්රීතුියඹශේ ශඛ්යහ 
ශල් 0ඛ්න ළයින ඵ භහ ඳශමුශ වභ ව ව කය වන .නෆ. 2012 
පියඵ ශඛ්යහ ශල් 0ඛ්න ඉතහ ඳළවළින ස ඉිනරිඳත් කශහ. එතුියඹ 

ශනභ ශඛ්යහ ශල් 0ඛ්න එකතු කයශ න තිශඵනහ නේ ඒහ 
ඉිනරිඳත් කය වන කිඹන එකයි භට ශද වන තිශඵන එකභ පියතුය. 

 

ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්ිකඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

 රු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසනඹට උත්තයඹ ලි වශ ව 
නළවළ. 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ඔඵතුියඹ 2013  ළන ප්රලසනඹක් අවරහ නළවළ. ඔඵතුියඹ අවරහ 

තිශඵන ප්රලසනඹට පියතුය  ජරහ තිශඵනහ.  අතිශර්ක ප්රලසන අවනහ 
නේ- 

ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්ිකඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

භහ ඇහුශව් ඹහත්රහ පියඵ ධීය යහඹ ව භන් ව අධීක්ේඹක් 
ශකශය වශ ව නළත්ශත් ඇයි කිඹරහයි.  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අතිශර්ක ප්රලසනඹක් අවනහ 
නේ ඒක ප්රධහන ප්රලසනඹට ේඵ වධ එකක් ශ වන .නෆ 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුියඹි , ශදන අතුරු ප්රලසනඹක් අවනහද? 
 

ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්ිකඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 

අවනහ,  රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි .  

 රු ඇභතිතුභි , ශභභ  භ ව යවසි ත සිලි ශනහයි කිඹරහ 
කිව්හට ශයශ ආයක්හට  නහවික වමුදහ ඉ වනහ.  

නහවික වමුදහත් තිශඵද් ජ ශේ හශේ  භ ව සිලි න ි හ ඒ 

වහ ශ න තිශඵන පිඹය ශභොනහද කිඹහ භහ දළන   වන 
කළභළතියි.  

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
භභ ඒ ප්රලසනඹට ක ස ව පියතුරු ලි වනහ. නීති විශයෝධී 

ශක්රභණිකඹ ව ේඵ වධ ක්රිඹහ සඹට භ හමී ්රී රශකහ නහවික 
වමුදහ විසි ව භසත ශයශ රණයඹ වහ ිනයිශ ව අබය වතයඹ 
ආයේඹ න ඳරිින විධිභත් බුද්ධි ජහරඹක් ක්රිඹහත්භක කය 
තිශඵනහ. නීති විශයෝධී ශක්රභණිකඹ ව ව එභ කටයුතු 
ශභශවඹන ජහහයේකරු ව අත් අටශගුට  ළනීභ සිලි කය ශ න 
ඹනහ. ඒ අනු ශේ න විට ්රී රශකහ නහවික වමුදහ විසි ව  ධීය 
ඹහත්රහ 88ක් අත් අටශගුට ශ න තිශඵනහ,  රු ි ශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභි .  

 

ගරු අගනෝභහ ගභගේ භවත්ිකඹ 
( வௌபுகு (ோபைோ) அ் கக) 

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භශේ තු වළි  අතුරු 

ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ශේ ශක්රභණිකඹ ව ි හ අශප් යටට ශරොකු අඳකීර්තිඹක් ඇති 
ශනහ. විශලේශඹ වභ දළනට ශේ යශට් තිශඵන ශද්ලඳහරන 
තත්ත්ඹ අනු අශප් යටි ව යේහ තඹ ව ඹනහ කිඹරහ 
.සශේ සඹහ හශේ යට ස ව ශඵොශවෝ විට අඳට ශදෝහශයෝඳේඹ 
කයනහ. ඒ ි හ අශප් අඹ ඹ වශ ව ආර්ථික රැකයේඹ වහ ද, 
එශවභ නළති ශනත් ශවේතු ි හද කිඹන එක  ළන 
විලසශල් 0ේඹක්  භභ  රු ඇභතිතුභහශ  ව දළන   වන කළභළතියි.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇත්ත ලශඹ වභ ශේ යටි ව ශනත් යටකට නීති විශයෝධී 

කවුරු වරි ඹනහ නේ එහි ජ අත් අටශගුට  ළනීභ සිලි ශනහ. 
එශවභ නළත්නේ ඒ යට කළභළත්ශත ව තභ වශේ යටට එ වන ඉට 
 ජරහ ඳසු අත් අටශගුට   වනහ. ඒ ි හ අඳකීර්තිඹක් සිලි වීභ 
 ළන අඳට හර්තහ ශරහ නළවළ. නමුත් නීති විශයෝධී ශකශයන 
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ඳහර් සශේ වතු 

asked  the Minister of Economic Development: 

(a) Will he inform this House for the years 2010, 

2011 and 2012 separately on per year basis 

pertaining to the “Uthuru Wasanthaya” and 
“Nagenahira Udanaya”- 

 (i) the cost incurred and the benefits accrued; 

 (ii) the number of jobs that have been created; 

and 

 (iii) the exact expenditure incurred and 

corroborate through cash flows as to the 
actual amount spent? 

(b) Will he state the total aid and grants obtained on 
account of  “Uthuru Wasanthaya" and "Nagenahira 

Udanaya” for the years 2010, 2011 and 2012? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ (ආර්ථික ාර්ධන 

නිගඹෝජය අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு வ.வ. ெவோெ் - பைோ அபைவ்ோ 

ோ அவைெவ)  

(The Hon. S.M. Chandrasena - Deputy Minister of 
Economic Development) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ආර්ථික ශර්ධන 
ඇභතිතුභහ ශනුශ ව එභ ප්රලසනඹට පියතුය සදහනේ කය 

තිශඵනහ. ශභභ පියතුය  ජර්ඝ ළඩියි. එඹ ඉිනරිඳත් කය වන 
ෆශවන ශරහක් ඹනහ. ඒ ඔක්ශකොභ ඉිනරිඳත් කය වනද?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇශව වශ ව නළවළ,  රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි .  

 
ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පියතුශර් පිටු 15ක් විතය තිශඵනහ. ශේ පියතුය කිඹ වන 
ගිශඹොත් ඳළඹක් විතය ඹයි. ඔඵතුභහ කිඹ වශ ව ශභොකක්ද? 
ඔක්ශකොභ කිඹ වනද?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ. ශප්ය ස ව කිඹ වන උත්තය නළද්ද?  ප්රලසනශත (iii) 

ශකොට අනු ඒ ේපර්ේ විඹදභ ශකොඳභේද කිඹහ කිඹ වන 
පුළු වද?  මුළු පිටු  ේනභ .නෆ නළවළ.  

 
ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විඹදභ එක එක යහඳිති ඹටශත් තිශඵනහ. ඒත් විලහර 
ප්රභහේඹක්.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒහශත ේපර්ේ එකතු කිඹ වන පුළු වද? 
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[ රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ  

ශේ කටයුත්ත ශක් වන අශප් යජඹත් - ඔඵතුියඹ .සශේ සඹහනු 
යජඹ  ළන ව ව කශහ- .සශේ සඹහනු යජඹත් යහජය තහ ව්රික 
භට්ටිය ව අදහශ නීතිභඹ කටයුතු කයනහ. ශඵොශවෝ ශදනහ 
.සශේ සඹහනු යජඹ විසි ව අත් අටශගුට ශ න එයට නීතිඹ ඹටශත් 
ආඳසු පිටත් කය එවීභ අශප් යජඹ භඟ ශඵොශවොභ සුවද සිලි 
ශරහ තිශඵනහ.  

 
"උතුරු න්තඹ" ව "නළගගනහිය උදහනඹ" : 

විඹදභ ව ප්රතිරහබ 
“வெகவ ெவோவ” வபொவ “கவெகவ உோௐவ” : 

ெவு வபொவ ௌவகவ 
"UTHURU WASANTHAYA" AND "NAGENAHIRA UDANAYA": 

COST AND BENEFITS 
2463/’12 

8. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
 (வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

 (The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ආර්ථික ශර්ධන අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ- (2) : 

(අ) 2010, 2011 ව 2012 ඹන ර්ඹ වහි ජ, "උතුරු  වතඹ" 
ව "නළශ නහිය උදහනඹ" ළටටව වරට අදහශ, 

 (i) දළරීභට සිලිව විඹදභ ව ඒහයි ව රළබුණු ප්රතිරහබ 
කශර්ද;  

 (ii) ජනනඹ කයන රද රැකිඹහ ශඛ්යහ ශකොඳභේද;  

 (iii) මුදල් 0 ප්රහවඹ ව භන් ව තය ලශඹ ව ළඹ කශ 
මුදල් 0 ප්රභහේඹ ශර තවවුරු ව ි ලසචිත විඹදභ 
ශකොඳභේද; 

 ඹ වන එක් එක් ර්ඹ අනු, ශ ව ශ ව ලශඹ ව එතුභහ 
ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ආ) "උතුරු  වතඹ" ව "නළශ නහිය උදහනඹ" ශනුශ ව 
2010, 2011 ව 2012 ර්ඹ ව වහ රළබුණු මුළු ආධහය 
මුදල් 0 ව ප්රදහනඹ ව ප්රභහේඹ එතුභහ ව ව කය වශනහිද?  

(ඇ) ශනොඑශේ නේ,  ඒ භ වද? 

 
பைோ அபைவ்ோ அவைெவெ கவோ ்:  

(அ) “வெகவ ெவோவ” வபொவ “கவெகவ உோௐவ” 

ஆகௐ  ் ோவக 2010ஆவ, 2011 ஆவ வபொவ 

2012ஆவ ஆவௌடுகவ, 

 (i) வவோ ெவு வபொவ அவோ ௌவ 

கபெவ; 

 (ii) வடுவ்ோவௐவோ ோவ வவௐபுகவ 

வௌொவெகௐபெவ; வபொவ 

 (iii) வவோ ெௐ் ெபெவ வபொவ கெவோ 

வ்ோ்வெகவௌடு ெவௐவோ பளவௐ 

ொவ்ோகவெக  ்ெவபொகபெவ 

 ஆவௌடு அடிவௐௐவ வக அவ 

இவைெவெகுவ் ோவௐ? 

(ஆ) 2010ஆவ, 2011ஆவ வபொவ 2012ஆவ ஆவௌடுகளுவெ 

க் “வெகவ ெவோவ” வபொவ “கவெகவ உோௐவ” 

ஆகௐவபொவெககவௐ வௐவோ வ்ோ உோ 

கபெவ ககபெவ அவ கூபொ? 

(இ) இவவ, வ? 
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ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

 රු භ වත්රීතුභහ, "උතුරු  වතඹ" ව "නළ ශඟනහිය 
උදහනඹ" හශේ යහඳිති විලහර ප්රභහේඹක් උතුරු - නළ ශඟනහිය  
කයරහ තිශඵනහ. ඒහ කශශේ විශද්ල ආධහය ඹටශත් හශේභ 

ශද්ශීඹ මුදල් 0 ශඹොදරහ. ඒ ි හ ශේ ප්රලසනරට උත්තය ශන 
ශනභ කිඹ වන ශනහ. ඒ වළභ එකකටභ එකභ උත්තයඹක් 
ශද වන ඵළවළ. ඒ ි හ ශේ පියතුය බහ ත කශශොත් ශවො නළද්ද? 

අවුරුලි තුනක -2010, 2011,2012- විසතය ඔක්ශකොභ තිශඵනහ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ප්රලසනශත (ආ) ශකොටසි ව අවරහ තිශඵන, ශකොච්චය ආධහය 

ප්රභහේඹක් රළබුේහද කිඹන එකට උත්තය ශද වන පුළු වද? 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ ශකොටට ඳභේක් පියතුරු කිඹ වන.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිඹන 

ශද් භට ඇශව වශ ව නළවළ.  

 
ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  ජර්ඝ පියතුයක් තිශඵන ි හ 

ආර්ථික ශර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ පියතුය 

බහගත* කයනහ. 
 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

*Answer tabled: 

33 34 



ඳහර් සශේ වතු 35 36 

[ රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ  
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37 38 

  

 

 

 



ඳහර් සශේ වතු 39 40 

[ රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ  
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41 42 

 

 



ඳහර් සශේ වතු 43 44 

 

[ රු එස.එේ. ච වද්රශේන භවතහ  
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[ගභභ ඇමුණුභ පුසතකහරග  ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

45 46 



ඳහර් සශේ වතු 

[This annex is also placed in the Library.] 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුශර් ශර්ධනඹ වහ පිට යටි ව රළශඵන ආධහය - grants - 

ප්රභහේඹ ශනොශයි, ඳරිතයහ  ප්රභහේඹත් අඩු ශරහ තිශඵනහ, 
රුපිඹල් 0 ිය සඹන 12,000 සිට-රුපිඹල් 0 ිය සඹන 8,000 දක්හත්, 

රුපිඹල් 0 ිය සඹන 7,000 දක්හත්. ඒ හශේභ ඔඵතුභ වරහශේ 
යජශඹ ව ඒ වහ ශ ව කයරහ තිශඵන මුදරත් අඩු ශරහ 
තිශඵනහ. ඳශහත් බහ ඡ වදඹක් ඳත් වන තිශඵන ශේ හශේ 

අසථහක ඉටේ ප්රලසන ව තත් ප්රලසන තිශඵනහ කිඹරහ 
ආණ්ඩුක් ලශඹ ව ඔඵතුභ වරහ ශඳ ව වන වදනහ. ශේ 
ශර්ධන කටයුතු කයන අසථහර ඒ හශේ ප්රලසන තිබුශණ් 

නළද්ද? 

 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශේ ප්රලසනඹට ඒක අදහශ නළවළ. ඉටේ ඵරතර, ශඳො සස ඵරතර 
 ළන දළ ව අව වන ඵළවළ. ඒකට ශනභ ප්රලසනඹක් අව වන.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභ වරහ ශේ ප්රශද්ල ශර්ධනඹ කයනහ නේ, ඒ 

ශර්ධනඹ අවශේ කය වන ඵළවළ ශ ව. ඉටේර ශ ව ශර්ධන 
කටයුතු කය වශ ව. අද ඉටේ ේඵ වධශඹ ව භීතිකහක් වදරහ 
බිල් 0ශරෝ භන ශකොට ශේ ල් 0 ස විඹදේ කය වශ ව- 

 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමු වනහ වශේශේ ප්රලසනඹට භභ පියතුරු ලි වනහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
පියතුය ලි වශ ව නළවළ. පියතුශර් ඹේ ශකොටක් කිව්හ. ඔඹ 

පියතුශර් ශභොනහද තිශඵ වශ ව කිඹරහ භභ ද වශ ව නළවළ.  රු 

ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , ඒ ප්රශද්ල ශර්ධනඹ වහ මුදල් 0 ශ ව 
කයරහ තිශඵනහ ශ ව. ශේ අසථහ ඉටේ ේඵ වධ ප්රලසන 
තිශඵන අසථහක් කිඹරහ ශඳ වන ඔඵතුභ වරහට, ඒ ශර්ධන 

කටයුතු වහ මුදල් 0 ශ ව කයන ශකොට එළි  ප්රලසනඹක් ඇති 
වුේහද, නළද්ද? භභ අවන ප්රලසනඹ ශඵොශවොභ යරයි. 

 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ  ළන ශනභ ප්රලසනඹක් අව වන. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුරු  වතඹට මුදල් 0 ශ ව කයරහ  ඒ ප්රශද්ලර ශ ල් 0 

වදනහ නේ, ඒ ශ ල් 0 වද වශ ව ඉටේර ශ ව. අවශේ ශනොශයි 

ශ ව. දළ ව ශේ ඳශහත් බහ පියඵ ඔඵතුභ වරහ බිල් 0ශරක් 
භනහ ශ ව. ඔඹ භන බිල් 0රහ ප්රලසනඹක් ලශඹ ව ඇත්තටභ 

උතුශර් තිශඵනහද? 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමු වනහ වශේ කිඹ වශ ව ශේ ප්රශද්ලර ශර්ධන කටයුතු 
කය වන එඳහ කිඹරහද? 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභ වරහශ  ව අවන ශද්ට ශනොශයි ශ ව පියතුරු 

ශද වශ ව. ඔඵතුභ වරහ ශභතළන ශරොකු ප්රලසනඹක් ඇති කයරහ 

තිශඵනහ. ඒ උතුරු ඳශහත් බහට ඡ වදඹක් ඳත් වන .නෆඹ 
කිඹරහ දළ ව රණයේඹ කයරහ තිශඵනහ. නළති ප්රලසනඹක් ඇති 
කයරහ ත ප්රලසන ඇති කය වශ ව ඇයි කිඹරහ තභයි අපි 

අව වනශ ව. 

ශේක .නෆ නළත්නේ තමු වනහ වශේරහට තුශන ව ශදකක 
ඵරඹක් තිශඵනහ, අශවෝසි කය වනශකෝ. 

 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

තමු වනහ වශේට නළති ප්රලසන අවරහ ශවොට පුරුලියි.  
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශේක විහදඹක් ශනොශයි.  අතුරු ප්රලසනඹට පියතුරු ශද වන.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
විහදඹට තුඩු ශදන කරුණු තභයි ශභතුභහ කිඹ වශ ව.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහ පියතුරු ශද වන. 

 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

පියතුරු ලි වනහ. ශභතුභහ ඉටේ ඵරතර ශඳො සස ඵරතර  ළන 
අවනහ, භශ  ව.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ ශඳො සස ඵරතර  ළන ඇහුශව් නළවළ ශ ව. භභ ඇහුශව් 

ඉටේ ඵරතර  ළන. භභ ප්රලසන අවන විට ශඵොශවොභ ප්රශව්ලශභ ව 

අව වශ ව. භභ අව වශ ව ඉටේ ඵරතර  ළන.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ 
අවනහ. ඉ විනඹහශ ව ශ ල් 0 50,000ක් වදනහලු. ශේ 

යහඳිතිරට  ඒකත් ඇතුශත් කය තිශඵනහද? නළත්නේ ඒක ශේ 
යහඳිතිරට ඳරිඵහහිය ක්රිඹහත්භක න යහඳිතිඹක්ද? 

 
ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

විශද්ල ආධහය ප්රදහන  කිඹ වශ ව ඒ  ඔක්ශකොභ තභයි.  සිඹලුභ 

47 48 



2013 ජ ස 09 

යට ස ව ශදන විශද්ල ආධහය. ඉ විනඹහ කිඹරහ ශ ව කය නළවළ.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , තු ව න අතුරු ප්රලසනඹ.  

ශේ යශට් ශ ල් 0 50,000ක් වද වන ඉ විනඹහශ ව රළබිරහ 

තිශඵන ආධහය ප්රභහේඹට ළඩිඹ විඹදේ කයනහ. එශවභ නේ ඒ 
ඳශහත ශර්ධනඹ කිරීභ ඉ විනඹහට බහය  ජරහ ආණ්ඩු ශභොකුත් 
කය වශ ව නළතු  ඉ වනහද? ආණ්ඩු තුය ව ඔඵතුභ වරහ ශ ල් 0 

කීඹක් වදරහ තිශඵනහද?  උතුරු  වතඹ තුය ව ඔඵතුභ වරහ 
ශ ල් 0 කීඹක් වදරහ තිශඵනහද?  

 
ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඒ ප්රලසනඹ ශේ ප්රලසනශඹ ව අවරහ නළවළ.  ඔඵතුභහ අව වන 

.නෆ  ශකනහශ  ව ශනොශයිශ ව ශේ ප්රලසනඹ අව වශ ව. නළත 
ඳිනශචි කිරීශේ අභහතයහශලඹ තිශඵනහ. තත් අභහතයහශල 
තිශඵනහ.  ඒ අදහශ අභහතයහශල ස ව අව වන. තමු වනහ වශේ 
අවරහ  තිශඵන ප්රලසනරට උත්තය අපි ඳඹනහ. ි හ 

ඇභතිතුභහශ  ව අවන ඒහ භශ  ව අවරහ වරි ඹ වශ ව නළවළ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
උතුරු  වතශඹ ව කශ ශර්ධන ළට කටයුතු ශභොනහද? 
 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

නළත ඳිනශචි කිරීශේ ඇභතිතුභහශ  ව ඇසිඹ යුතු ශද්ල් 0 
භශ  ව අවරහ ළටක් නළවළ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ අව වශ ව ඔඵතුභ වරහ ශ ල් 0 කීඹක් වදරහ තිශඵනහද? 
 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ඔඵතුභ වරහ අව වන .නෆ ශකනහශ  ව ශනොශයි ප්රලසනඹ 
අවරහ තිශඵ වශ ව. ඔඵතුභහ අඳට ඉිනරිඳත් කශ ප්රලසනරට අපි 
උත්තය ඳඹනහ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වරි උත්තය ශද වන ඵළරි නේ පිටු  ේි  ව උත්තය කිඹරහ 

ළටක් නළවළ. ශඳශන වන නළති  ශදඹක් තභයි ඔඵතුභහ පිටු 
 ේනකි ව කිඹරහ තිශඵ වශ ව.  

 

ගරු ්ස.්ම්. චන්ද්රගේන භවතහ 
(வௌபுகு  வ.வ. ெவோெ்) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

එශවභ ප්රලසනඹක් තමු වනහ වශේ අවරහ නළවළ. අවරහ 
තිශඵනහ නේ භභ ශතොයතුරු අයශ න එ වනේ.  

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අශක 9 - 2504/'12- (2),  රු ජිත් ශප්රේභදහ භවතහ. 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ඒ ප්රලසනඹ අවනහ. 
 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අධයහඳන අභහතයතුභහ 

ශනුශ ව එභ ප්රලසනඹට පියතුරු  ජභ වහ ති ශදකක කහරඹක් 
භහ ඉල් 0රහ සිටිනහ. 

 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
் வபை ோ்வ்ோவ ெவவௐவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Question ordered to stand down. 
 

  

ග සට් ්රිකට් තයගහලිඹ : ටිකට් ඳත් අගශවිඹ 
வவோ கவெகவோ வோடிவ் ோவ: டிவெகவோ 

வ் 
TEST CRICKET MATCH SERIES : SALE OF TICKETS 

2634/'12 

10. ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
 (வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

 (The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ක්රීටහ අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (2):  

(අ) (i) 2012 ර්ශත භහර්තු ව අශප් රල් 0 භහර ජ                   
්රී රශකහශව් ඳළළත්ව ශටසට් ක්රිකට් තය හ සඹට 
ඇතුශත් ව තය  ශඛ්යහ ශකොඳභේද; 

 (ii) එභ තය  ඳළත්ව ක්රීටහශ ේ කශර්ද; 

 (iii) එභ එක් එක් ක රටීහශ ේශත ශප් රක්ෂකහ හයශත ඇති 
ආන ශඛ්යහ ශකොඳභේද; 

 (iv) එභ ක රටීහශ ේර ශප්රේක්ෂකහ හයර ආන වහ 
අඹ කයනු රළබ  හසතු කශර්ද; 

 (v) ශභභ තය භහරහ නළයඹීභ වහ අශශවි කශ එක් 
ටිකට්ඳතක ියර ශකොඳභේද; 

 (vi) එභ ටිකට්ඳත රශගු ව කහර සීභහ කශර්ද; 

 (vii) ඉවත ක්රීටහශ ේර එක් ශප් රක්ෂක ආනඹක් 
වහ රු. 5000.00ක අභ මුදරක් අඹකය තිශේද; 

 (viii) එශේ නේ, ඊට ශවේතු කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද? 
 

ௐவோடுவ்து அவைெவெ கவோ ்: 
(அ) (i) 2012ஆவ ஆவௌடிவ வவை வபொவ வௐவ 

ோவேகவ இவேகௐவ ௌவ்ோவௐவோ 

வவோ கவெகவோ வோடிவ் ோவ 

உவவேகௐ வோடிகவ வௌொவெக 

ௐௐவ ோபெவ; 

 (ii) வடி வோடிகவ ௌவ்ோவௐவோ ௐவோ 

வேகுகவ ௐௐவோபெவ; 

 (iii) வடி எவபை ௐவோவேகபவ 

வௐவ கூவேகபவ ஆெ்வேகவ 

வௌொவெக ௐௐவோபெவ; 

 (iv) வடி ௐவோவேகுகவ ஆெ்வேகளுவெ 

கக அவௐவோ கவோொவேகவ ௐ 

ௐவோபெவ; 

 (v) இவௐவோடிவ் ோவெ கவௌடுகவௐோவகக 

ெவோவௐடுவ்ோௐ டிவெகவோ எவவ  
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ඳහර් සශේ වතු 

ௐோவோபெவ; 

 (vi) வடி டிவெகவோடிவ ெவபடிௐகுவ 

கவௐகுோ ௐோவோபெவ; 

 (vii) வடி ௐவோவேகுகவ வௐவ 

ஆெ்வபொவெக் குவோவோெ ொவ் 

ோகௐக ப 5000.00 அவௐ 

வோடுவோ வோபெவ; 

 (viii) ஆ்வ, அோவக  ் கொவேகவ ௐ 

வோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(ஆ) இவவ, வ? 

 

asked the Minister of Sports : 

(a) Will he inform this House of - 

 (i) the number of matches included in the test 

cricket match series held in Sri Lanka in the 

months of March and April in the year 

2012; 

 (ii) the stadiums in which the aforesaid matches 

were played; 

 (iii) the number of seats available in the 

spectators‟ stands in each of the aforesaid 
stadiums; 

 (iv) the amounts charged for the seats in the 
spectators‟ stands in the aforesaid stadiums; 

 (v) the price of one ticket for watching this 
match series; 

 (vi) the period of time for which the aforesaid 
ticket was  valid; 

 (vii) whether a minimum amount of Rs. 5,000 
has been charged for one seat at the 

spectators‟ stands in the aforesaid stadiums; 

and 

 (viii) if so, the reasons for it? 

(b)    If not, why ? 
 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ (ක්රීඩහ අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக -  ௐவோ 

டுவ்து அவைெவ) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage -  Minister of  
Sports ) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භහ ඒ ප්රලසනඹට පියතුරු රඵහ 
ශදනහ. 

(අ) (i)  එශ ර වත ශචහයශත ශටසට් තය  2ක්. 

 (ii)      හල් 0ර ජහතය වතය ක්රීටහශ නඹ   -   ඳශමු තය ඹ 

                        පී. යනමුත්තු ක්රීටහශ නඹ       -  ශදන තය ඹ 

 (iii)   හල් 0ර ජහතය වතය ක්රීටහශ නඹ - ආන ශඛ්යහ 
9,250යි.  පී. යනමුත්තු ක්රීටහශ නඹ - ආන 
ශඛ්යහ 4,800යි. 

 (iv)   හල් 0ර ජහතය වතය ක්රීටහශ නඹ - ආන වහ අඹ 
කයනු රළබ  හසතු   

  රු.100.00, රු. 250.00, රු. 300.00, රු. 1,000.00, 
රු. 1,500.00,  රු. 5,000.00, රු. 7,500.00 

  පී. යනමුත්තු ක්රීටහශ නඹ - ආන වහ අඹ 
කයනු රළබ  හසතු    

  රු. 250.00, රු. 1,500.00, රු. 5,000.00,                       
රු. 6,000.00, රු. 7,500.00 

 (v)   හල් 0ර ජහතය වතය ක්රීටහශ නඹ - එක් ටිකට් ඳතක 
ියර  

  රු. 100.00, රු. 250.00, රු. 300.00, රු. 1,000.00,  

  රු. 1,500.00, රු. 5,000.00,   රු. 7,500.00 

  පී. යනමුත්තු ක්රීටහශ නඹ - එක් ටිකට් ඳතක 
ියර  

  රු. 250.00, රු. 1,500.00, රු. 5,000.00,                       
රු. 6,000.00, රු. 7,500.00 

 (vi) එක් ිනනකට ඳභණි. 

 (vii) ඔව්. 

 (viii)  විශලේශඹ ව විශද්ශිකයි වශ  ව ඳළති දළඩි 
ඉල් 0ලුභ ි හ ශභභ මුදරට ටිකට් ඳත් අශශවි 
කයන ර ජ. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

අතුරු ප්රලසන. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු ඇභතිතුභහ, විශලේශඹ ව .සශේ සඹහ - ්රී රශකහ 

තය හ සශත ජ ප්රලසනඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු භ වත්රීතුභහ, ශේක Australia Tour එක ශනොශයි, 

England Tour එක. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඔව්, England Tour එක. ඇයි, ඒශක ජ රුපිඹල් 0 5,000කට 

ටිකට් ඳත් අශශවි කශශේ?  රු ඇභතිතුභි , ශභොකද ශවේතු, 
tickets විකුේ වන තිශඵන කවු වටයශඹ ව ඔඵතුභහ දළ ව කිඹපු 

 ේ වරට tickets විකුේ වශ ව නළතු ඊට අභතය tickets 
එයඹට අයශ න ඒහ රුපිඹල් 0 5,000  ේශ ව ව ඊටත් ළඩි 
මුදරකට විකුේහ තිශඵනහ. 

 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු භ වත්රීතුභහ, එශවභ වුශණ් නළවළ. 
 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
එශවභ නේ රුපිඹල් 0 5,000ට විකුණුශව් ඇයි? 

 

51 52 

[ රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ  



2013 ජ ස 09 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒක තභයි අශප් ියර. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඒ tickets එයඹට අයශ න ගිහිල් 0රහ විකුණුශව් නළවළ කිඹරහද 

ඔඵතුභහ කිඹ වශ ව? 

 
ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 රු භ වත්රීතුභහ, භශේ උත්තයශත ව ව න විධිඹට අපි 

රුපිඹල් 0 5,000ට ශනොශයි, රුපිඹල් 0 7,500ටත් tickets විකුණුහ. 
England tour එශක් ජ විතයයි අපි එශවභ කශශේ. ඒශක ජ අඳට 
ශරොකු ඉල් 0ලුභක් තිබුේහ. එශ ර වත කණ්ටහඹභ භඟ ක්රිකට් 
තය හ සඹක් තිබුශේොත් ඒ තය හ සඹ ඵර වන ශනභ 

කණ්ටහඹභක් එනහ. රශකහශව් අඹට අපි ශඵොශවොභ අඩුශ ව -
රුපිඹල් 0 100ට- ටිකට් ලි වනහ. විශද්ශිකශඹෝ රුපිඹල් 0 7,500ක්  ජරහ 
ඵළලුහ. ඒකයි තත්ත්ඹ. රශකහශව් අඹ ශනොියශල් 0ත් ඇතුළු කශහ. 

ඔඵතුභහ දකි වන ඇති, කිසිභ ශද්ශීඹ ශප්රේක්කශඹකුට ප්රලසනඹක් 
වුශණ් නළවළ. අපි ශනොියශල් 0ත් අසථහ ලි වනහ. ශභොකද, 
එශ ර වතශත ඉරහ කණ්ටහඹභක් එනහ ශකශවයඹ ඇභතිතුභි . 

භට වරිඹට භතක නළවළ. ශභොකක්ද, ඒ ශ ොල් 0ර වට කිඹ වශ ව? 
[ඵහධහ කිරීභක්  Barmy Army. ඒ කට්ටිඹ එනහ ශේ තය හ ස 
ඵර වන. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඇයි, ශකශවයඹ ඇභතිතුභහශ  ව ඇහුශව්? 

 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපි ශද වනහශේ භනහඳ   ේන එකයිශ ව. 

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ඵර වන, ශකශවයඹ ඇභතිතුභි ,  ඔඵතුභහ ඳටරන වළටි. 

ඒක ශවො නළවළශ ව. 

 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

එතුභහ භශේ ශේ ියත්රඹහ.  ශඵොශවොභ අභහරුශ ව ඡ වදශඹ ව 
ඳසශේ ඹහළු කය ශ න ඉ වනහ, ආශඹත් තයවහ කය වන එඳහ. 

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 කහදර් ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහටත් .කභ කිව්හ නේ වරි. 

 

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගේ භවතහ 
(வௌபுகு  வோ்வோ அபவ்கக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

 එශවභ නේ අතුරු ප්රලසන ඉයයිශ ව. ශඵොශවොභ සතුතියි. 
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නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

අහනශත අතුරු ප්රලසන නළත. ප්රලසන විඳී ඇත,  රු 
භ වත්රීතුභහ. 

 

ම්ඳත්නුය ගයෝවර : ම්ඳත් ඌනතහන් 
ெவவ்நு வ்ோௐெ: வௐ வவெகு 

SAMPATHNUWARA HOSPITAL :  RESOURCE DEFICIENCIES  

2515/’12 

12.  ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
        (வௌபுகு ெேவ் ோ) 

        (The Hon. Sajith Premadasa) 
ශෞඛ්ය අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (1) : 

(අ) (i) උතුරු ඳශහශත්, ේඳත්නුය ශයෝවශල් 0 
ශබෞතික ව භහන ේඳත් ඌනතහ ව රැක් 
ඳතින ඵ  පිය  වශ වද; 

 (ii) එභ ශයෝවශල් 0 ඳතින  ශබෞතික ව භහන 
ේඳත් ඌනතහ ව ව අඩු ඳහඩු කශර්ද; 

 (iii) එභ අඩු ඳහඩු ේපර්ේ කිරීභට කටයුතු 
කය වශ වද; 

 (iv) එශේ නේ, ඒ වහ  තන කහරඹ කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ආ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද? 
 

சுகோ அவைெவெ கவோ ்:  

(அ) (i)  கொவ்ோவ ெவவ்நு 

வ்ோௐெ ௐவ வபொ ோக, 

்ோ  வவெகுகவ கொவௐடுோ 

வபொவெ கவகவ வோபெவ; 

 (ii) வடி வ்ோௐெௐவ கொவௐடுவ 

ோக, ்ோ  வவெகு, கு 

டுகவ ௐ வோபெவ; 

 (iii) வடி குடுக ௌவவ்ோ ெவௐ 

ௌடிவெக டுவௐ வோபெவ; 

 (iv) ஆ்வ, இோவகக டுவெகுவ கவ 

ௐோவோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(ஆ) இவவ, வ? 
 

asked the Minister of Health: 

(a) Will he inform this House - 

 (i) whether he admits that there are many 

physical and human resource deficiencies 

in Sampathnuwara Hospital in the 
Northern Province;  

 (ii) the physical and human resource 
deficiencies and the shortcomings that 

exist in the aforesaid hospital;  

 (iii) whether action will be taken to address 

the aforesaid shortcomings; and 

 (iv) if so, of the time required for that 

purpose? 

(b) If not, why? 



ඳහර් සශේ වතු 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශෞඛ්ය අභහතයතුභහ 
ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඩදය ි රධහරි ව, ඳරිපයක ඩදය වහ අශනකුත් 
ශෞඛ්ය කහර්ඹ භණ්ටරර හිඟඹක් ඳරණ. 
ජනතහශේ අලයතහ ව පුයහලීභට දළනට 
ඳතින ඹටිතර ඳවසුකේ ප්රභහේත් ශනොශව්. 

 (iii) ඔව්. 

 (iv) 2013 ර්ශත ජ කශභනහකයේ ශේහ 
ශදඳහර්තශේ වතු විසි ව ශේක ශඛ්යහ අනුභත 
කිරීශභ ව අනතුරු සිඹලුභ කහර්ඹ භණ්ටර 
 ේන ේඵ වධශඹ ව ඳතින පුයප්ඳහඩු පියවීභට 
ක්රිඹහභහර්  ශ න ඇත. එශේභ අතයලය 
ශ ොටනළන් ස කිහිඳඹක් ප්රතිශසකයේඹ කිරීභටද 
කටයුතු කය ඇත. 

(ආ) ඳළන ශනොනඟී. 
 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ (අ) (ii)  ශකොටට ලි වනු 

උත්තයඹ භට ඇහුශණ් නළවළ. 
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශයෝවශල් 0 ඩදය ි රධහරි ව, ඳරිපයක ඩදය වහ අශනකුත් 
ශෞඛ්ය කහර්ඹ භණ්ටරර අඩු ඳහඩුක් ඳතිනහ. ජනතහශේ 
අලයතහ ව පුයහලීභට දළනට ඳතින ඹටිතර ඳවසුකේ 

ප්රභහේත් නළවළ. ඒ කිඹ වශ ව, දළනට ඹේ ඹේ අඩු ඳහඩු 
තිශඵනහ. ඒ අඩු ඳහඩු එක්ක තභයි ශයෝවර ඳත්හ ශ න 
ඹ වශ ව.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , එභ ශයෝවර අඹත්  වශ ව 
ඳශහත් බහට. ශයෝවරට 2012 ර්ශත ජ ඳශහත් බහ විසි ව 
රුපිඹල් 0 ිය සඹන 10,725ක පිරිළඹකි ව යුතු ශවද ි ර ි හ ඉින 

කය  ජ තිශඵනහ. යක් ඉින කය  ජ තිශඵනහ. රුපිඹල් 0 බි සඹන 
1,882ක් තභයි එහි මුළු පිරිළඹ. ජහතය වතය ඩදය කණ්ටහඹභක් 
විසි ව ශයෝවරට ගිර වයථඹක් රඵහ  ජ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඳශහත් 

ි ලසචිත ශර්ධන ප්රදහන ඹටශත් රුපිඹල් 0 ිය සඹන 12ක මුළු 
පිරිළඹකි ව යුතු ිනස්රික් ඩදය ි රධහරි වහ ඩදය ි රධහරි 
ි ර ි හ ඉින කිරීභ වහ දළනට ළට ආයේබ කය තිශඵනහ. 

භහති හට්ටු ප්රතිශසකයේඹ වහ රුපිඹල් 0 ිය සඹන 15ක් ශ ව 
කය තිශඵනහ. දළ ව එභ කටයුතු ආයේබ කයරහ, එහි වරඹ දක්හ 
ළට කය තිශඵනහ. ඊශඟට, අබය වතය භහර් ඹ, තහප්ඳඹ ඇතුළු 
ශයෝවශල් 0 ශ ොටනළන් ස. ශභයි ව තහප්ඳශත කටයුතු වතශය ව 

එකක් ඳභේ ි භ කය තිශඵනහ. භහර් ශත කටයුතුත් බහ ඹක් 
ඳභේ ි භ කය තිශඵනහ. ඊශඟට සුළු ශේක ි ර ි හ 
අලුත්ළඩිඹහ කිරීභට රුපිඹල් 0 ිය සඹන 3ක් ශ ව කය තිශඵනහ. 

දළ ව එභ ි ර ි හ 2ක් ඳභේ අලුත්ළඩිඹහ කය තිශඵනහ. ඊට 
අභතය  ඒඩ්ස, ක්ඹ ශයෝ  වහ භළශල් 0රිඹහ, ඵහහිය ශයෝගී - OPD - 
අශලඹටත් රුපිඹල් 0 ිය සඹන 26ක් ළඹ කය එභ අශලශත 

ප්රතිශසකයේ කටයුතු සිලි කය තිශඵනහ. ඒ විධිඹට අලය 
ඳවසුකේ රඵහ ශද වන කටයුතු කය තිශඵනහ.  

ඩදයරු වශේ හිඟඹක් ඳතිනහ. දළනට ඉ වශ ව එක 

ඩදයයශඹක් ඳභේයි.  ඩදයරු තු ව  ශදශනකු අලය තළන 

ඉ වශ ව එක ඩදයයඹයි.  අලුත් ඳත්වීේ රඵහ ශදන ශකොට ඒ 

ශයෝවරට ඩදයයඹකු රඵහ ශද වන අපි ඵරහශඳොශයොත්තු 
නහ. ඒ ශයෝවර  ත්තහභ ශ වහසික ඉ වශ ව 55 ශදනයි. 
ඵහහිය ශයෝගී අශලශඹ ව ප්රතිකහය   වශ ව 120යි. අඳට දළ ව ඒ 
ශයෝවශර ව ජනතහට ඳවසුකේ ඳඹ වන පුළු ව.  

 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ඇභතිතුභි , භශේ ඳශමුළි  අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

ඔඵතුභහ ද වනහ, භභ ශේ කථහ කය වශ ව යුද භශත රුලිරු 
ශකොටි ත්රසතහදශඹ ව ඵළට කහපු ප්රශද්ලඹක් පියඵ ඵ. 

විශලේශඹ වභ ශේ මුදහ  ත් ප්රශද්ලශත ඳතින ජන වනඹට 
අභතය තත් 3,000කට ළඩි ප්රභහේඹක් නළත ඳිනශචි කයහ 
තිශඵනහ. එතශකොට ශේ ශයෝවශර ව රඵහ ලි ව ශේහ ඉවශ 

නශ වනට කහරඹ ඇවිල් 0රහයි තිශඵ වශ ව. ඔඵතුභහ කිව්හ හශේ 
11,000ක් ඳභේ ව හභහනය ජන වනඹටත්, අලුශත ව නළත 
ඳිනශචි කයරහ සිටින   4,000ක ඳභේ ශඛ්යහකටත් වළභ ශද්ටභ 
ඉ වශ ව එක ඩදයයඹහයි.  

 ඔඵතුභ වරහ උතුරු  වතඹක්  ළන කථහ කයනහ. ශේ 
ේඳත්නුය ශයෝවරට ඒ  වතඹ උදහ ශ වශ ව කදහද, ඒ 
ශයෝවශල් 0 ඌනතහ ව -ශබෞතික ව භහන ේඳත් ඌනතහ ව- 

වි වනට ඔඵතුභ වරහ කටයුතු කය වශ ව කදහද කිඹහ භහ 
ඔඵතුභහශ  ව අව වනට කළභළතියි.   

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශේ ප්රශද්ලරට  වතඹ උදහ කශශේ අශප් නහඹකතුභහ න 
අති රු භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහයි. ශේ ප්රශද්ලරට 
ඩදයයශඹකු ශනොශයි, භළක්ශකකුටත් ඹ වන ඵළරි 

තත්ත්ඹක් තිබුේහ, ප්රබහකය ව සිටි කහරශත. තමු වනහ වශේශේභ 
කටි ව කිව්හ, ශේ ශයෝවර යුද්ධශඹ ව පීටහට ඳත් ජනතහට, 
අශප් භළරුණු, අතඳඹ නළති වුණු අශප් යුද වමුදහශව් ශඵළු වට 
ප්රතිකහය කයපු ශයෝවරක්ඹ කිඹහ. අද අශප් අති රු ජනහධිඳතිතුභහ 

විසි ව ඒ ශකොටි ත්රසතහදඹ නළති කයරහ තිශඵනහ. ඒක තභයි 
ඳශමුළි  ජඹරවේඹ.  

ඒ ඳශහශත් ශයෝවල් 0  400  ේනක් විතය  හ දභහ තිබුේහ. ඒ 

ඳශහත්රට ඩදයරු වට ඹ වන ඵළරි තත්ත්ඹක් තිබුේහ. 
භවය ඩදයරු භළරුහ. නමුත් දළ ව අපි ඒ ශයෝවල් 0රට 
ඩදයරු රඵහ ශදනහ. ඳශහත් බහශ ව විලහර ේඳත් 

ප්රභහේඹක්  ජරහ ශේ ශයෝවර ශර්ධනඹ කයශ න ඹනහ. ශවට, 
අි ද්දහ න විට අලුත්   ඳත්වීේ රඵන ඩදයයශඹකුත් ශේ 
ශයෝවරට රඵහ ශද වන අපි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. සිඹල් 0ර එක 

යභ  කය වන ඵළවළ. නළත ඳිනශචි කයන ශකොට ඒ අඹට ශේ  
ේඳත් රඵහ ශද වන තභයි අපි කටයුතු කය වශ ව.  

දළ ව ශවද ි ර ි හ අලුත්ළඩිඹහ කයරහ තිශඵනහ. සුළු 
ශේක ි හ අලුත්ළඩිඹහ කයරහ තිශඵනහ. OPD එක වදරහ 

තිශඵනහ. ඳහය වදරහ තිශඵනහ. ඒහට විලහර මුදරක් ළඹ කයරහ 
තිශඵනහ. ඒක තභයි යුද්ධශඹ ව ඳසශේ ඇති න ශර්ධනඹ. 
ශේ ශයෝවරටත් ඒ තත්ත්ඹ ඇති කය  තිශඵනහ. යුද්ධඹ අ ව 

කය වන ඔඵතුභහශේ පිඹහටත් ඵළරි වුේහ, ඔඵතුභහශේ 
නහඹකතුභහටත් ඵළරි වුේහ. නමුත් අශප් අති රු භහි වද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහ යුද්ධඹ අ ව කයරහ ශේ යටට හභඹ ශ නහහ. 

භවයවිට ශවට, අි ද්දහ න විට ශේ ප්රලසන අවන 
භ වත්රීතුභ වරහත් අශප් ඳළත්තට ඒවි.  ඔඵතුභහ ඒ  ළන කන හටු 
ශ වන එඳහ.  

55 56 



2013 ජ ස 09 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹනතුභි , භශේ ශදළි  අතුරු ප්රලසනඹ 

ශභඹයි.  රු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභ වරහ උදහ කය තිශඵන  වතඹ 
තුය ව ශේ යටට ඵහර ශඳොශවොය ශ  වරහ -කළඩ්ියඹේ, ආි ක් 

අටශගු ශඳොශවොය ශ  වරහ- දළ ව ශේ න විට ේඳත්නුය ඵර 
ප්රශද්ලඹ ඵයඳතශ කු ඩු ආහදනඹ ි හ විඳතට ඳත් වුණු 
ශකොට්ධහඹක් ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. නමුත් ශේ ශයෝවශල් 0 

රුධිය කහ වලිකයේඹ ඒ කිඹ වශ ව hemodialysis ඳවසුකේ 
ශභොනහත් නළවළ. භභ  වතඹ  ළන කථහ කශශේ ඵහර ශඳොශවොය 
ශ  වරහ -ආි ක්, කළඩ්ියඹේ අටශගු ශඳොශවොය ශ  වරහ- ශේ 
යශට් ජනතහ පීටහ විඳින එක  ළනයි. දළ ව රුපිඹල් 0 350ට 

ශඳොශවොය නළවළ. රුපිඹල් 0 1,200ටත් ශඳොශවොය නළවළ.  

විශලේශඹ වභ, විඳතට ඳත් ව ඒ ජනතහට තිශඵන කු ඩු 
ආහදනඹ පියඵ ප්රලසනඹ වි වන  hemodialysis machines 

රඵහ ශද වශ ව කදහද?  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , කහයේඹ ශේකයි. ශේ 

ආණ්ඩු 2005 ඉ ව ශඳොශවොය ි කේ ශද වශ ව. ි කේ ශදන ඵ 
තමු වනහ වශේ ද වනහ ශ ව,  රු භ වත්රීතුභහ.  

 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ි කේ ශද වශ ව ඵහර ශඳොශවොය. ආි ක්, කළඩ්ියඹේ අටශගු 

ශඳොශවොය.   
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

තමු වනහ වශේශේ තහත්තහටත් -හිටපු ජනහධිඳති ශප්රේභදහ 
භවත්භඹහටත්- ඵළරි වුේහ ශේ යට ව ස ව සඹශශඳෝේඹ 

කය වන. නමුත් අශප් අති රු ජනහධිඳතිතුභහ එඹ කයරහ 
තිශඵනහ.  

 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අය උතුරු අප්රිකහශ ව ශ  වන ඵහර ශඳොශවොයයි ශද වශ ව.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

2005 ඉ ව ි කේ ශඳොශවොය රඵහ ශදනහ. ඒක එක 

කහයේඹක්.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ආි ක් ශඳොශවොය.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එක්ත් ජහතික ඳක් ආණ්ඩුටත් ඵළරි වුේහ 

තමු වනහ වශේශේ තහත්තහ ආයක්හ කය   වන.  
 

ගරු තරතහ අතුගකෝයර භවත්ිකඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) ோோ அவ்துக) 

(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ඒ කථහ ශභොකක්ද?  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒක තභයි අඳ කිඹ වශ ව.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
"ශකොශවේද ඹ වශ ව, භල් 0ශල් 0 ශඳොල් 0" උත්තය ශ ව ශද වශ ව. 

උත්තය ශද වන, ප්රලසනඹට අදහශ.   

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අපි ි කේ ශඳොශවොය  ජරහ අද ශේ යට ව ස ව සඹශශඳෝේඹ 
කය තිශඵනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ප්රලසනඹට උත්තය ශද වන.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඔඹ කහර්ඹඹ කය වන ඩී.එස. ශේනහනහඹක අ භළතිතුභහ 
ඵරහශඳොශයොත්තු වුේහ; ටඩ් ස ශේනහනහඹක භළතිතුභහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු වුේහ. ව ශ ව වහල් 0 ශ  වනරහ ශද වනේ කිඹරහ 
කිව්හ. 2005 ඉ ව විලහර මුදරක් ළඹ කයරහ ශඳොශවොය 
වනහධහයඹ ශදන ි හ, අද ඔඹ කථහ තමු වනහ වශේරහ කිව්හට 

ශ ොවිඹහ කිඹ වශ ව නළවළ.  රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , 
ජිත් ශප්රේභදහ භවත්භඹහ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ ඔඹ කථහ කිව්හට 
දකුශණ් ශ ොවිඹහත්, අනුයහධපුයශත ශ ොවිඹහත් ඔඹ කථහ 

කිඹ වශ ව නළවළ. ඒ අඹ අඳට ඡ වදඹ ශදනහ. අපි ශ ොවිඹහට 
ශඳොශවොය ටික  ශදනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අද ශ ොවිඹහ අඬනහ ශ ොවි විරහභ ළටුඳ නළති.  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශඳොඩි ප්රභහදඹක් වුේහභ, ි කේ ශදන ශඳොශවොය 
ේඵ වධශඹ ව වුේත් ර්ජනඹ කය වන අද අයිතිඹ තිශඵනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
අව වන  රු ිනශ වස ගුේර්ධන ඇභතිතුභහශ  ව. අ 

ශ ොවිඹහත් අඬනහ. එශවභ ශ වද  රු ඇභතිතුභි ? අ ශ ොවිඹහත් 
අඬනහ.  රු ඇභතිතුභහ, කථහ කය වන.  
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

කු ඩු ශයෝ ඹ එක දකි ව වළලිණු ශයෝ ඹක් ශනොශයි. 
තමු වනහ වශේ එඹ  ශේ ආණ්ඩුට ආශයෝඳේඹ කය වන එඳහ. අද 

අපි dialysis machines  ජරහ තිශඵනහ. Dialysis machines කිඹන 
එක වළභ ශයෝවරටභ ශද වන අලයතහක් නළවළ. ඒ වහ අපි 
ශයෝවල් 0 කීඳඹක් ශක් වද්ර ත කයරහ තිශඵනහ. තත් machines 

ශ  වන වන අපි කටයුතු කයරහ තිශඵනහ.  
 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඒ කිඹ වශ ව, ශකොටි වශ  ව ඵළට කහපු ේඳත්නුය 

ජනතහට hemodialysis machines  අලය නළවළ කිඹරහද?   
 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

Dialysis කය වශ ව නළති ශයෝගී ව ියඹ ඹන තත්ත්ඹක් ඇති 
කයරහ නළවළ. අපි සිඹලු කු ඩු ශයෝගී ව වහ ශඵශවත්  රඵහ 

 ජරහ තිශඵනහ. කු ඩු ළත්කභකට බහජනඹ කයන ශයෝගිඹකු 
ියඹ ඹ වන ඉට ශද වශ ව නළවළ. ඔවු ව වහ ශඵශවත් රඵහ 
ශද වන අපි කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. භවය තළ වර අඩු 

ඳහඩුකේ තිශඵනහ. අපි ඒ අඩු ඳහඩුකේ ි ළරැින කය වන කටයුතු 
කයරහ තිශඵනහ.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , කු ඩු ශයෝගී ව ළඩි 

ලශඹ ව ඉ වන  භට භභ ගිඹහ. ඒ ප්රශද්ලශත අඹ කිව්හ, "අඳට 
තුය ශද වන ර්" කිඹරහ. අශප්  රු ජර ේඳහදන වහ ජරහඳවන 
ඇභතිතුභහ අ වතර් කියටුක් වදරහ තිබුේහ. තුය ඵවුර් 

ප්රභහේඹක් ලි වනහ. දළ ව අපි ඒ ප්රශද්ලඹට තුය රඵහ ශදනහ. ශේ 
හශේ ප්රහශඹෝගික ප්රලසන තභයි ඒ අඹට තිශඵ වශ ව. ඒ හි වදහ ඒ 
අඹට තුය ටික රඵහ ශද වන අපි කටයුතු කයනහ. අපි ඒ හශේ 
ප්රහශඹෝගික ළට ටව ව දළ ව ක්රිඹහත්භක කයනහ. Hemodialysis 

machines වඹක් ශ  ව වන මුදල් 0 ප්රතිඳහදන ශ ව කයරහ අලය 
කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. අපි ඒහ ඉක්භි  ව ශ  වනහ. ඒ 
විධිඹට අපි ඒ ශයෝගී වශේ ප්රලසන  ළන අධහනඹ ශඹොමු කයනහ. 

කු ඩු ශයෝ ඹ ේඵ වධශඹ ව එක එක භත තිශඵනහ.  රු 
භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහ ද වනහ ශරෝකශත කු ඩු ශයෝ ඹ වළලිණු 
ජනතහ සිටින, ඒ ශයෝ ඹ ේඵ වධශඹ ව ි ලසචිත ශවේතුක් තභ 

ශොඹහ ශ න නළති යටල් 0 තිශඵන ඵ. නමුත් අපි ඳතින 
ශවේතූ වට අනුකර කටයුතු කය තිශඵනහ. අශප්  රු තිස 
කයල් 0 සඹද්ද ඇභතිතුභහ ශශ ශඵලිහ. එතශකොට භවරු හිනහ 

වුේහ. ඒ කහරශත ඉ ව ශේ ශයෝ ඹ තිබුේහ. ශරෝක ශෞඛ්ය 
ශවිධහනශත හර්තහක් ි හ කයන කටයුත්තක් ශනොශයි ශභඹ. 
අපි ඊට ශඳය ඉරහ ශේ ශයෝ ඹ වඳුනහ ශ න තිබුේහ. අපි 2002  ජ 

තභයි භවනුය ශයෝවශල් 0 කු ඩු ඒකකඹ ආයේබ කශශේ. අපි ඒ 
කහරශත ඉරහභ ඒ කටයුතු කය තිශඵනහ. ශේ තත්ත්ඹ 
ක්ණික ඇති ව ශදඹක් ශනොශයි. තමු වනහ වශේ 
ද්ශව්ව ත , ි කේ ශදන ශඳොශවොය භඟ කු ඩු ශයෝ ඹ 

ඈ වන වද වන එඳහ.  
 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ි කේ ශදන ශඳොශවොය? 

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒශක ව අපි ජනතහට වනඹක් ශදනහ.  

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ඔඵතුභහ   කීශභ වද කිඹ වශ ව, ි කේ ශදන ශඳොශවොය 

කිඹරහ?  

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ඒ ශඳොශවොය වනහධහයශත ටිනහකභ ඵහර කය වන උත්හව 
කය වන එඳහ, කු ඩු ශයෝ ඹක් ශභඹට ේඵ වධ කයරහ. ඒක 
ජනතහ විලසහ කය වශ ව නළවළ. 

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
රුපිඹල් 0 350ට ශඳොශවොය   වන පුළු වද? අතය කථහ 

කය වන එඳහ, ි  ශඹෝජය ඇභතිතුභි .  

භශේ තු වන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුභි , ශඵොශවොභ ශකටිශඹ ව අතුරු ප්රලසනඹ 
අව වන. දළ ව අතුරු ප්රලසන ඇසීභ විහදඹක් කය ශ නයි 
තිශඵ වශ ව. 

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශවොයි.  රු ි  ශඹෝජය ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ ප්රලසනරට 

පියතුරු ශදන පුද් රඹකු වළටිඹට ශේ අවන ප්රලසනශඹ ව ඳළන 
ඹ වන එඳහ.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

කරුේහකය අතුරු ප්රලසනඹ අව වන,  රු භ වත්රීතුභි .  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශභොකද, ශභඹ ශේ යශට් ජනතහට ඵරඳහන ප්රලසනඹක්.  රු 

ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , ශේ ශයෝවර වළලිහට ළටක්  වශ ව 

නළවළ, ශේ ශයෝවරට ඹ වශ ව ඵහර ශඵශවත් -ඵහර ඖධ- නේ. 
ඔඵතුභ වරහ දළන දළන Dextran 40 ඵහර ශේරයි ව ශ  වහ 
තිශඵනහ. මුළු යටභ ද වනහ, ඵහර ශේරයි ව ශ  ව වශ ව 

කිඹරහ. ශේ යද දළන දළන ශභඹ ක්රිඹහත්භක කය වනට ඔඵතුභහ 
කටයුතු කශශේ ඇයි? භහ ද වනහ, ශභයි ව ඔඵතුභහට ශකොියස 
මුදරක් වේඵ ශ වශ ව නළවළයි කිඹරහ; ඔඵතුභහට ඳශගුක් 
රළශඵ වශ ව නළවළයි කිඹරහ. ඔඵතුභහ පිරිසිලි ශද්ලඳහරනඥශඹක්. 

භහ ද වශ ව නළවළ, පිරිසිලියි කිඹරහ කිඹනහ. M.E. Meditec 
ආඹතනශඹ ව ශ  වපු Dextran 40  ඵහර ශේරයි ව ශඵෝතල් 0 
5,000ක් තිශඵනහ. ශේහට ළඹ න ල් 0 ස ශේ යශට් 

87,00,000ක් න ඵලි ශ න ජනතහශේ ල් 0 ස. තත් ශේරයි ව 
ශඵෝතල් 0 2,960ක් තිශඵනහ, ඩදය ළඳයීේ අශල ලහරහශව්. භහ 
ඔඵතුභහශ  ව අව වශ ව, ශේ ඵහර ශේරයි ව තවනේ කය වශ ව 

කදහද කිඹරහයි. 
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ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භශේ ශද්ලඳහරනඹ 
පිරිසිලියි. භශේ ි ර ි හශත තිබුණු ශදඹක් -පි වතූය එශවභ- භහ 

එශ ර වතඹට අයශ න ගිශත නළවළ. භශේ නභ එශවභ ඉතිවහශත 
 සඹවිරහ නළවළ. අපි පිරිසිලියි; එදහ විධිඹටභයි ඉ වශ ව. ඔඵතුභහ 
පිරිසිලිබහඹ  ළන කථහ කශ ි හයි භහ කිව්ශව්.  

ඵහර ශඵශවත් ි සඳහදනඹ කයරහ ශද වශ ව අපි ශනොශයි. ඹේ 
ශඵශවතක් ඵහර වුේහට ඔඵතුභහ ශේ ශෞඛ්ය ශේහ ඳවත 
දභ වන උත්හව කය වන එඳහ. භහ හිතන වළටිඹට ඊශත තභයි 
ඔඵතුභහට ශේ ආයශචිඹ ිත්රණඹ ියතිඹකි ව ලි වශ ව. භහ එඹ 

ද වනහ. භහ ශේ ේඵ වධශඹ ව භහධයඹටත් කථහ කශහ. ඵහර 
ශඵශවතක් ශ  වහ තිශඵනහ නේ එඹ ඳරීක්හ කය ඵරහ ඒ ඵහර 
ශඵශවත් ළඳය අඹට නීතයනුකර කටයුතු කයනහ. එඹට ඹේ 

කිසි ි රධහරිඹකු ේඵ වධ නේ ඔහුට විරුද්ධත් නීතයනකර 
කටයුතු කයනහ. ඳසු ගිඹ කහරශත gloves ශ  වපු ි රධහරිඹකු 
සිටිඹහ. ඒ ි රධහරිඹහට දඬුේ කයරහ ඔහුශේ ළට තවනේ කය වන 

කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. එභ ි හ - 
 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කදහද ළට තවනේ කය වශ ව? 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

පියතුරු ශද වන,  රු ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි . 

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශේ කිඹන විධිඹට ළට කය වන ඵළවළ. ඒහට ඹේ ක්රභශව්දඹක් 
තිශඵනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
කදහද ළට තවනේ කය වශ ව? උත්තයඹක් ශද වන. 

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ශෞඛ්ය අභහතයහශලඹ වළටිඹට අපි ජනතහට ඵහර ශඵශවත් 
ශද වන කටයුතු කයරහ නළවළ. අපි ඉතහභ ශවො ශඵශවත් 
ශද වශ ව. පියකහ ශයෝගි වට රුපිඹල් 0 රක් තුනක්, රුපිඹල් 0 රක් 
වතයක් ඳභේ ටිනහ ශඵශවත් අපි රඵහ ශදනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ි ශඹෝජය ඇභතිතුභි , ශඵශවත්ද ශද වශ ව, ශඵශවත් තුණ්ඩුද 

ශද වශ ව? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

එභ ි හ ශේ ේඵ වධශඹ ව කටයුතු කය වන තමු වනහ වශේ 

උත්හව කය වන එඳහ.  

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශඵශවත්ද ශද වශ ව, ශඵශවත් තුණ්ඩුද ශනොියරශත ශද වශ ව? 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

අශප් ජනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් 0 බි සඹන 125ක් ශේ ි දවස 
ශෞඛ්ය ශේඹට ශ ව කයරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
ශඵශවත් තුණ්ඩු ශ වද ශනොියරශත ශද වශ ව? 

 
අල්රස ගවෝ දණ ගචෝදනහ විභර්ලන ගකොිකභ : 

විභර්ලන ක ුතතු 
இவொெவ அவது ஊவ வௐ ெவவ்துோவகவௐ 

பு்வவு ெவோவக் ஆொவெகுள : 

பு்வவுகவ 
COMMISSION TO INVESTIGATE ALLEGATIONS OF BRIBERY 

OR CORRUPTION : INVESTIGATIONS 

 
 2719/’12 

13. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආ ියක කටයුතු 

අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (1) :  

(අ) (i) අල් 0රස ශවෝ ූවේ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොියභ 
භන් ව විභර්ලනඹ කයන රද සිද්ධි ශඛ්යහ 
ශකොඳභේද;  

 (ii) විබහ  කිරීශභ ව අනතුරු අධිශචෝදනහ ඵහය ශදනු 
රළබ සිද්ධි ශඛ්යහ ශකොඳභේද;  

 (iii) (අ) (ii) හි ඇති එක් එක් සිද්ධිඹ ේඵ වධශඹ ව 
ව ව ශකොට ඇති යද, ි ඹභ කශ දටඹ ව 
රඵහ ලි ව දඬුභ කශර්ද;  

 (iv) එභ ශකොියභට රළබුණු එක් සිද්ධිඹක් ේඵ වධ 
කටයුතු කය අ ව කිරීභට  නු රඵන හභහනය 
කහර සීභහ ශකොඳභේද;  

 ඹ වන 2011 ව 2012 ර් වහ, ශ ව ශ ව ලශඹ ව 
එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 

(ආ) (i) ඳහර් සශේ වතු භ වත්රී  රු විජඹදහ යහජඳක් 
භවතහශේ බහඳතිත්ඹ ඹටශත් ි කුත් කයන රද 
ශඳොලි යහඳහය පියඵ කහයක බහ හර්තහට 
අනු ඉවත ව ව ශකොියභ භගි ව ක්රිඹහත්භක 
කිරීභට ි ඹියත කරුණු කශර්ද;  

 (ii) එභ හර්තහශව් ි ර්ශද්ලඹ ව ේඵ වධශඹ ව  ත් 
ක්රිඹහභහර්  කශර්ද;  

 (iii) එකී ශඳොලි යහඳහය පියඵ කහයක බහ හර්තහශව් 
දක්හ ඇති ි ර්ශද්ලඹ වට අනුකර ක්රිඹහත්භක 
ශනොවීභටත්, ඒ ේඵ වධශඹ ව ළඩිලිය ක්රිඹහ 
ශනොකිරීභටත් ශවේතු කශර්ද;  

 ඹ වනත් එතුභහ ව ව කය වශනහිද?         

(ඇ) ශනො එශේ නේ,  ඒ භ වද? 
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ඳහර් සශේ වතු 

ோ அவைெபைவ வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ 

அவைெபை்வெ கவோ ்: 

(அ) 2011ஆவ வபொவ 2012ஆவ ஆவௌடுகவ, 

 (i) இவொெவ அவது ஊவ வௐ 

ெவவ்துோவகவௐ பு்வவு ெவோவக  ்

ஆொவெகுள்வ பு்வவு ெவௐவௐவோ 

வெகுகவ வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (ii) ெொகவ வ்வ குவவௐகவவுகவ 

ோவெகவ ெவௐவௐவோ வெகுகவ 

வௌொவெக ௐோவோபெவ; 

 (iii) வடி வெகு ௐக (அ) (ii )  இவ 

குவௐவௐவோடுவ எவபை வெகுவ் 

ோவகவுவ கூவௐவோடுவ குவவ, 

வேகவௐவோடுவ அோவ வபொவ ோவௌ  ்

ௐௐவோபெவ; 

 (iv) கவெகவௐபொவ வெகவ 

படிவுபொவ்துோவகு வடி 

ஆொவெகுளவகுவ் ோவௐடுவ ெெ 

கவௐகுோ ௐோவோபெவ 

 அவ வகவெ கூபொ? 

(ஆ) (i) க ேோ ேக்ஷ .உ. 

அவகவ ோௐவ கவௗ 

ௐவௐவோடுவ அெவேக பொவௐபு 

பௐவெகவ வௐ குளவ அவெகௐவ 

கவ வடி ஆொவெகுள்வ 

ௌபவௐடுவ்ோவௐவுவ ௐவேகவ 

ௐௐவோபெவ; 

 (ii) வடி அவெகௐவ ோவௐபுகவ 

கவ ௌபவௐடுவ்ோௐ ௌடிவெக 

ௐௐவோபெவ; 

 (iii) வடி அெவேக பொவௐபு பௐவெகவ வௐ 

அவெகௐவ ோவௐவோடுவ ோவௐபுகளுவெகு 

இொவேக வபொவ ோக ௌடிவெக 

வகவவெக் கொவ 

ௐௐவோபெவ; 

 அவ கூபொ? 

(இ) இவவ, வ? 

 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he state for the years 2011 and 2012 
separately - 

 (i) the number of cases investigated by the 

Commission to Investigate Allegations of 
Bribery or Corruption;   

 (ii) the number of cases to which the 
indictments were served after the 

examinations;  

 (iii) the offence stated in the case, the fine and 

the punishment given pertaining to each 

case referred to in (a) (ii) on per case basis; 

and 

 (iv) the average length of time period taken by 

the aforesaid Commission to complete a 
case received? 

 (iv) the matters to be implemented by the 
aforesaid Commission according to the 

COPE Report issued under the 

Chairmanship of Hon. Wijeyadasa 

Rajapakshe, MP; 

 (v) the actions  implemented regarding the 

recommendations of the aforesaid Report; 
and 

 (vi) the reason for not conforming to and not 
following up the recommendations given in 

the  said COPE Report?  

(b) If not, why? 

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු කථහනහඹකතුභි , අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ 

ආ ියක කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භභ එභ ප්රලසනඹට 
පියතුරු ශදනහ.  

 

(අ) (i)  2011-1217යි. 

  2012-1383යි.  

 (ii) 2011-26යි. 

  2012- 55යි. 

 (iii) 2011- ඇමුණුභ -01 ඹටශත් ේපර්ේ විසතයඹ 
ඉිනරිඳත් කයනහ.  

  2012 - ඇමුණුභ 02 ඹටශත් ේපර්ේ විසතයඹ 
ඉිනරිඳත් කයනහ.  

  ඇමුණුභ 01 ව 02 බහගත* කයනහ.  

 (iv) ශකොියභ ශත රළශඵන ඳළියණිල් 0ශල් 0 සබහඹ 
අනු එක් එක් විභර්ලනඹ වහ  ත න කහරඹ 
ශනස නු ඇත.  

(ආ) (i) ඳහර් සශේ වතු භව ශල් 0කේ විසි ව 2007.08.31 
ිනනළති  සපිශඹ ව ශභභ ශකොිය ව බහ ශත 
ශඹොමු කයන රද ශඳොලි යහඳහය පියඵ කහයක 
බහශව් ප්රථභ හර්තහශව් ව ව සිද්ධී ව අතරි ව 
ශභභ ශකොිය ව බහශව් විඹ ඳථඹට අඹත් න 
කරුණු ව ව ආඹතන ේඵ වධශඹ ව පර්ේ 
විභර්ලනඹක් ඳත්න රින.  

  එකී විභර්ලනර ජ  අනහයේඹ ව කරුණු අනු 
අධිකයේඹ ඉිනරිශත නඩු ඳළරීභට ප්රභහේත් 
කරුණු ශනොභළති අසථහ වහි ජ අදහශ ඵරධහරි ව 
ශත ි සි පිඹය  ළනීභ වහ ශකොිය ව බහ 
ඳනශත් 4(2)   වතිශත ප්රතිඳහදන ප්රකහය ශඹොමු 
කයන රද අතය, අශනකුත් ආඹතන 
ේඵ වධශඹ ව ඉිනරි ක්රිඹහ භහර්  වහ නීති 
අශලශඹ ව හර්තහ කළහ ඇත. ශේ ෆභ 
පිඹයක්භ ඳහර් සශේ වතුශව් භව ශල් 0කේ ශත 
ශකොිය ව බහ විසි ව රි ව ය දළ වවීභට 
කටයුතු කය ඇත.  

 (ii) ඇමුණුභ 03 ඹටශත් ේපර්ේ විසතයඹ ඉිනරිඳත් 

කයනහ.  ඇමුණුභ බහගත* කයිය.  
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 (iii) එකී ශඳොලි යහඳහය කහයක බහශව් ඳශමු 
හර්තහශව් ව ව කරුණු අතරි ව ශභභ 
ශකොිය ව බහශව් විඹ ඳථඹට  ළශනන කරුණු 
ේඵ වධශඹ ව විභර්ලන ඳළළත්වීභට ශකොිය ව 
බහ රණයේඹ කයන රද අතය, ඒ අනු ඉවත 
ව ව ඳරිින කටයුතු කය ඇත.  

(ඇ) අදහශ  ශනොශව්.  
 

*බහගම්ඹ භත තඵන රද ඇමුණුම්: 
   ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ இொவௐபுகவ : 

   Annexes tabled: 

ඇමුණුේ - 01 
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ඇමුණුභ - 02 



ඳහර් සශේ වතු 
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

සතුතියි  රු අභහතයතුභි . දළ ව ඔඵතුභහ කිව්හ හශේ   රු 

කථහනහඹකතුභහශේ ශකොියටිඹක් න ශඳොලි යහඳහය පියඵ කහයක 
බහශ ව ඉිනරිඳත් කයරහ ජනහධිඳති නීතිඥ විශිදහ යහජඳක් 
ව වි ේකහධිඳති ඇතුළු එභ කියටු හර්තහක් ඉිනරිඳත් කයරහ 
තිබුශණ්  එතළන ප්රලසනඹක් තිශඵන ි හ.  ශභොන ආකහයශඹ වද 

අල් 0රස ශවෝ ූවේ ශචෝදනහ විභර්ලන ශකොිය ව බහ කිඹ වශ ව 
ශේශක් ඳදනභක් නළවළයි කිඹරහ? අපි භ වත්රීරු ව ලශඹ ව 
කයන ළ ශඩ්  ළන ද වශ ව නළද්ද, නළත්නේ ඳහර් සශේ වතුශ ව 

ඒක වහයඹට රක් කයරහ උත්තයඹක් රළබිරහ තිශඵනහද, නළද්ද 

කිඹන එකට ඇභතිතුභි  කරුේහකයරහ උත්තයඹක් ශද වන 
පුළු වද?  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

භහ ඒ පියඵ පියතුයක් ලි වනහ. ඔඵතුභහ ඉතහ ඳළවළින ස 

ද වනහ, අල් 0රස  ශවෝ ූවේ පියඵ ශකොිය ව බහ කටයුතු 
කයන නීති ප්රකහයඹ අනු   කටයුතු කශ යුතුයි.  COPE  හර්තහශව්  
සිඹලු ශදඹ ඒ ආකහයශඹ ව ශනොශයි, විභර්ලන හර්තහර 

තිබුශණ්. ඒ අතය ඳයතයඹක් තිබුේහ. ඒ ඳයතයඹ තභයි  ශකොිය ව 
බහ   ත යුතු ක්රිඹහ භහර්  ශදකක් වළටිඹට වළටිඹට තිශඵනහ. 
එනේ, ඳරීක්හ ශකොට අධිකයේඹට ඉිනරිඳත් කිරීභ, ඳරීක්හ 

ශකොට ශනත්   වති ඹටශත්  අදහශ ආඹතන ප්රධහනී වට ශේ 
වහ  ත යුතු ක්රිඹහ භහර්   දළනුේ   ජභ.   එභ ි හ ඹන සිඹලුභ  
හර්තහ  අධිකයේඹට දහ වනටඹ කිඹහ අශප් කළභළත්තක් තිබුේහට  
එශවභ කය වනට ඒ ශකොිය ව බහට  ඵරඹක් නළවළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒශක ව ශඳශන වශ ව, දවඅටන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ 

ශශලෝධනශඹ ව දවවත්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශශලෝධනඹ 

ශරහ තිශඵන ි හ ශේශක් සහධීනත්ඹ නළති ශරහ අද  
ආණ්ඩුට .නෆ විධිඹට නළටීභයි. එශවභ නළත්නේ ශභතළන 
ඳහර් සශේ වතුශව් කථහනහඹකතුභහ භන් ව එන හර්තහක්   

ි කරුශණ් පුද් රඹකු  එන හර්තහක්ඹ කිඹහ හිතනහ ද? 
වි ේකහධිඳති ඇතුළු  ඒ ශකොියටිශත සිඹලු ශදනහභ  ඒකභතික 
ශදන රණ වලිකට  ඔළි  උත්තයඹක් රළශඵ වශ ව නළත්ශත් 
සහධීනත්ඹක් නළති ි හ  වනට ඇති. ඒක ඔඵතුභහ 

පිය  වනහ ද? නළත්නේ ඒකට වහත්ඳසි ව ශනස උත්තයඹක් 
ඔඵතුභහ රඵහ ශදනහ ද?  

 

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

COPE   එශක්  ශ ෞයනීඹ භ වත්රීයශඹකු  වළටිඹට ඔඵතුභහ 
ද වනහ, යජශත හවනඹක් ඳහවිච්චි කශහඹ කිඹහ Auditor-
General’s Report  එකක ළශටනහඹ කිඹන එක. ඒක හර්තහශව් 

තිශඵන ි හ අල් 0රස ශවෝ ූවේ ශකොිය ව බහට ඒක 
උහවිඹට දහ වනඹ කිඹහ දළ ව ඔඵතුභහ කිඹනහ. ඒක ශඵොශ 
කථහක් ශන. භට ඒ හශේ උදහවයේ යහශිඹක් ශද වනට  පුළු ව. 
අල් 0රස ශවෝ ූවේ ශකොිය ව බහ  නීතිඹට ඹටත් න කරුණු 

භඟ ඇමුණුභ 01, ඇමුණුභ 02,  ඇමුණුභ 03 ඹටශත්  නීතිභඹ 
පිඹය අයශ න දඬුේ කශ ඒහත් ඉිනරිඳත් කය තිශඵනහ.  ඒක 
ඳහර් සශේ වතුට   ශේ   ශකොිය ව බහ  හර්තහ කය තිශඵනහ.  

එභ ි හ තමු වනහ වශේ කිඹනහ නේ  ශකොිය ව බහ  කටයුතු 
කය නළවළ කිඹහ, ඒක තමු වනහ වශේශේ  ළයින භතඹක් කිඹන 
ටිකත් පියතුරු ලශඹ ව කිඹ වනට  .නෆ.   

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ඒකට වයස උත්තයඹක් ලි ව ි හ  භහ කිඹ වශ ව, 

රක් 15ක  ප්රහශද්ශීඹ බහශව් අල් 0රක්  ත්තහභ .ක ශවොඹනහ. 
රක් 10ක ශවෝ රුපිඹල් 0 100ක  අල් 0රස ූවේඹක් තිබුශේොත් 

.ක ශවොඹරහ ඒ අඹටත් දඬුේ ශදනහ. ශකෝටි  ේ ව ඳ හ  වන  

 
[ූලරහනග  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகெ்வெ கவோவௐடி அகவவௐவோடுவது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 
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[ගභභ ඇමුණුභ පුසතකහරග  ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 



ඳහර් සශේ වතු 

ඇභතිරු -[ඵහධහ කිරීභක්   භහ ගිහිල් 0රහ භව ඵළශකුශව් අධිඳති 
 ළන  අල් 0ර ස ශවෝ ූවේ ශකොිය ව බහට හර්තහ කශහ.  ශේ 
ේඵ වධශඹ ව ශභොනහද කය තිශඵ වශ ව? අඳ  කීභ කි ව 
කිඹනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳහර් සශේ වතු ේප්රදහඹ 

අනු එතුභහ කිඹන කහයේහ    කීශභ ව කිඹ වනට  .නෆ. 
[ඵහධහ කිරීභක්  ශඳොඩ්ටක් ඉ වන. ඇභතියශඹකුට ඔඵතුභහ 
ශචෝදනහ  කයනහ නේ සථහය ි ශඹෝ   ඹටශත් කටයුතු  කශ 

යුතු  ආකහයඹක් තිශඵනහ.  

පුත් ඳත්රට වහ ජනභහධයඹට ඔඵතුභහ අතය ප්රකහල 
කය වන එඳහ. ඒක තභයි තමු වනහ වශේ දළ ව කය වශ ව. ඒහ   
කීශභ ව යුතු ඳහර් සශේ වතුට ඉිනරිඳත් කය වන. ඔඵතුභ වරහ 

ඉිනරිඳත් කයපු ශඹෝජනහ ඉල් 0රහ අස කය ශ න තිශඵනහ. කිඹරහ 
ඵර වන. ඔඵතුභහශේ අත්ි  ව නයහඹ ඳත්රඹට ඉිනරිඳත් කයපු 
ශඹෝජනහ ඉල් 0රහ අස කයශ න තිශඵනහ. ගිහිල් 0රහ ඒහ 

කිඹ වන. දළ ව ශභතළනට ඇවිත් ආණ්ඩු  ළන කිඹනහ. ඇයි ඒ 
ශඹෝජනහ ඉල් 0රහ අස කය  ත්ශත්? විලසහ බශ  ශඹෝජනහ ඉල් 0රහ 
අස කය  ත්ශත් ඇයි? ඉල් 0රහ අස කය  ත්ශත් මුහුේ ශද වන 

ඵළරිකභ ි හයි.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳහර් සශේ වතුශව් සථහය 
ි ශඹෝ  අනු කටයුතු කශශොත් අඳ .නෆභ ශදඹකට පියතුරු 

ශදනහ. එශවභ නළති  රු යවි කරුේහනහඹක භ වත්රීතුභි , 
ඔඵතුභහ ව විනශත, ඳහශර්, එක එක තළ වර වළසිශයන විධිඹට 
ඳහර් සශේ වතුශව් වළසිශය වන එඳහ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , කරුේහකය කිඹ වන අඳ ශභොනහද ඉල් 0රහ 

අස කය  ත්ශත් කිඹරහ? අපි කිව්ශොත් ශදඹක් ඒක කිඹනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

CWE එශක්. කිඹරහ ඵර වන ඉල් 0රහ අස කය  ත්ත එක 
ශභොකක්ද කිඹරහ. ද වශ ව නළත්නේ භභ පිටඳත ශඳ ව වනේ. 

එදහ අත් ව කයරහ ලි වනහ. You do not know. - [Interruption.] 

 
ගරු ්ස. බී. දිහනහඹක භවතහ (උස අධයහඳන 

අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக - உௐவ கவ அவைெவ) 

(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher Education) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , - 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඔව්,  රු එස.බී. ිනහනහඹක ඇභතිතුභහ.  
 

ගරු ්ස.බී. දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு வ.. ோெௌௐவெக) 

(The Hon. S.B. Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , සථහය ි ශඹෝ රට 

ඳටවළි  ඒ ප්රකහලඹ කරුේහකය වළ වහඩ් හ ර්තහශ ව ඉත් 
කය වන.  

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඳහර් සශේ වතුශව් සථහය ි ශඹෝ රට ඳටවළි  ඹේ 
ප්රකහලඹක් තිශඵනහ නේ එඹ වළ වහඩ් හර්තහශ ව ඉත් කයන 
ශර භහ ි ශඹෝ  කයනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

ි කේ අඳවහ කය වන ඵළවළ. ඒක ඉතහ ඳළවළින ස කිඹනහ. 

සථහය ි ශඹෝ  අනු කටයුතු කය වන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක ශනොශයි උත්තයඹ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

උත්තයඹ ඒක තභයි.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ප්රලසන අශක 14-2790/'12-(1),  රු දඹහසිරි ජඹශේකය භවතහ.  

 
ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.  

 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , යහඹ වහ භවහභහර්  
අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු  ජභ වහ ති 
ශදකක් කල් 0 ඉල් 0රහ සිටිනහ.  

 

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ 
(வௌபுகு ோௐெ ேௐெக) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භභ ශේ ප්රලසනඹ කීඳ යක් 

ඇහුහ. උත්තය රළබුශණ් නළවළ.  

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශඟ ජභ පියතුරු රළශේවි.  රු භ වත්රීතුභහට  කඩිනිය ව පියතුය 

රඵහ ශද වන. 
 
ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳත් කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී. 
் வபை ோ்வ்ோவ ெவவௐவெகவெ கவோௐவௐவோது. 

Question ordered to stand down. 

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ශදන ටඹ. 
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4. ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ  (ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 

භවතහ ගනු ) 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் பீ. 

 ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 
Perera) 
 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - 

(1) :  

(අ) (i) ඌ ඳශහත් බහ පිහිටුහ එහි කටයුතු ආයේබ 
කයන රද ිනනඹ කශර්ද; 

 (ii) ඌ ඳශහත් බහ විසි ව ශේ න විට ේභත කය 
ඇති ප්රඥප්ති ශඛ්යහ ශකොඳභේද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රඥප්තිශත නභ, අශකඹ ව ේභත 
කශ ිනනඹ ශ ව ශ ව ලශඹ ව කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගි ව ේභත කයන රද, 

 (i) ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් නළි  උඳශල් 0ඛ්නශත I 
ළි  රළයිසතුශව් (ඳශහත් බහ රළයිසතුශව්) 
විඹඹ වරට අදහශ  ප්රඥප්ති; ව 

 (ii) ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් නළි  උඳශල් 0ඛ්නශත 
III ළි  රළයිසතුශව් (භ හමී රළයිසතුශව්) 
විඹඹ වරට අදහශ  ප්රඥප්ති; 

 කශර්ද ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද?  

 
உவளூவோெ, கொ ெகவ அவைெவெ கவோ 

்:  

(அ) (i )  ஊ கொ ெௐவ் ோவ்து அோவ 

ௌடிவெககவ ஆவவ்து வெகவௐவோ ோகோ 

ௐோவோபெவ; 

 ( i i )  ஊ கொ ெௐ்வ இது 

ௌவவௐவோடுவ ௌௐோவைெவோவேகவ 

வௌொவெக வ்ோ்ௐவோபெவ; 

 ( i ii )  வடி எவபை ௌௐோவைெவோவ்ோ்துவ 

ௐவ, இவெகவ வபொவ ௌவவௐவோ 

ோகோ வக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) வடி கொ ெௐ்வ ௌவவௐவோ, 

 ( i)  அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I ஆவ ௌபௌவ (கொ ெ ௌபௌவ)  

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவை ெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ; 

 ( ii)  அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

III ஆவ ௌபௌவ (எபைவேகௐ ௌபௌவ) 

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவைெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

( இ) இவவ, வ? 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Uva Provincial 

Council was established and commenced 

its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the Uva 

Provincial Council by now;  and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of the Ninth  Schedule  of the 

Constitution (Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List III of the Ninth Schedule  of the 
Constitution (Concurrent List); 

 which have been adopted by the aforesaid 
Provincial Council? 

(c)    If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக) 

(The Hon. Indika Bandaranayake )  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය බහගත* 
කයනහ.  

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  1988.05.12 

       (ii)   82කි. 

       (iii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

       (ii)  ේභත කය නළත. 

(ඇ)  අදහශ ශනොශව්.  
ඇමුණුභ - 01 
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[ගභභ ඇමුණුභ පුසතකහරග  ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 
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[ රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ  

ඇමුණුභ - 02 



2013 ජ ස 09 

භහරයත්නම් සිාගයහහ භවතහ: ගචෝදනහ 
ோபை. வ்்வ ெவேகெ: குவவைெவோடுவெகவ 

MR. MALARATHNAM SINGARASA: CHARGES 

3404/’13 

7. ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ (ගරු අජිත් ුඩභහය භවතහ 
ගනු ) 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் கு 

ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith 
Kumara) 

අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආ ියක කටයුතු 
අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - (1) :   

(අ) (i) භටකරපු, නහල් 0කහඩුහි ඳිනශචි භහරයත්නේ 
සිශ යහහ නභළත්ශතකු ඵ වධනහ හය ත කය සිටීද;  

 (ii) එ ශේ නේ,  එභ ඵ වධනහ හයඹ කශර්ද;  

 (iii) ඔහු ඵ වධනහ හය ත කය තිශඵ වශ ව 
සියකරුශකු ශරද; ශනොඑශේ නේ,  
ළකකරුශකු ශරද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 

(ආ) (i) ඔහු අත් අටශගුට  ත් ිනනඹ, සථහනඹ ව අත් 
අටශගුට  ළනීභ සිලි කයන රද්ශද් කවුරු වද 
විසි වද;  

 (ii) ඔහු අත් අටශගුට  ළනීභට ශවේතු ව ශචෝදනහ ව 
අදහශ ව නීතිඹ කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ඇ) (i) භහරයත්නේ සිශ යහහ නභළත්තහට එශයහි 
අධිකයේශත නඩු ඳයහ තිශේද; 

 (ii) එශේ නේ, ඊට ශවේතුව ශචෝදනහ, නඩු ඳළර ිනනඹ, 
නඩු අශකඹ වහ අධිකයේඹ කශර්ද;  

 (iii) එභ නඩුශව් ත්භ ව තත්ත්ඹ කශර්ද; 

 (iv) එභ තළනළත්තහ ි දවස කිරීභට කටයුතු 
කය වශ වද; 

 ඹ වනත් එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 

(ඈ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද? 

 

ோ அவைெபைவ, வ்ோ ெெ், ோ அபவகவ 

அவைெபை்வெ கவோ ்:   

(அ) (i )  வோவெகவௐபு, ௌவகவோடிவ ெவெகுவ 

வ்்வ ெவேகெ வவ ெௐவ 

அவெகவௐவோடுவ;  

 ( i i )  ஆ்வ, குவ்ோ ெவைெ ௐது; 

 ( i ii )  இவ ெௐவ அவெகவௐவோடிபைவௐது எபை 

ெவெகோ வ ோௐ அவது எபை 

ெவோக ௌவ வ ோௐ; 

 வோ அவ குவௐடு? 

(ஆ) (i )  இவ கது ெவௐவௐவோ ோகோ, இவ வபொவ 

இவெ கதுெவோவகவ ௐவ; 

 ( i i )  இ  கது ெவோவகு து  ்

குவவைெவோடு வபொவ வபுௐோ  ் ெவோவ 

ௐது 

 வோபெவ அவ இவைெவெகு அவௐ? 

(இ) (i)  வ்்வ ெவேகெ வபைவெகு ோக 

ௌோவவ்ோவ வெகுவ்    ோவெகவ 

ெவௐவௐவோடுவோ; 

 ( ii)  ஆ்வ, இோவகு து  ்குவவைெவோடுவெகவ, 

வெகுவ் ோவெகவ ெவௐவௐவோ ோகோ, வெகு 

இவெகவ வபொவ ௌோவவ ௐது; 

 ( iii)  வடி வெகவ ோவோௐ ௌ 

ௐது; 

 ( iv)  குவ்ோ ௌ டுோ ெவோவகு 

ௌடிவெக வகவ 

 வோ அவ குவௐடு? 

(ஈ) இவவ, வ? 

 
asked the Prime Minister and Minister of Buddha 

Sasana and Religious Affairs: 

(a) Will he state - 

 (i) whether a person called Malarathnam 

Singarasa of Nawalkadu, Batticaloa has 

been imprisoned; 

 (ii) if so, the name of the prison where he is 

held; and 

 (iii) whether he has been imprisoned as a 

prisoner or as a suspect? 

(b) Will he inform this House of - 

 (i) the date and location of his arrest and the 

person who arrested him; and 

 (ii) the charge on which he was arrested and 
the law relevant? 

(c) Will he also state - 

 (i) whether a case has been filed against the 

person called Malarathnam Singarasa 
before a court of law; 

 (ii) if so, the charges relevant, the date on 

which such case was filed,  the case 

number and the court of law; 

 (iii) the current situation of that case; and 

 (iv) whether action will be taken to release that 

person? 

(d)    If not, why? 
 
ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ 
(வௌபுகு  ோ்வ குொவோ்) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආ ියක කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ 

ප්රලසනඹට පියතුය බහගත* කයනහ.  
 

* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  භටකරපු නහල් 0කහඩුහි ඳිනශචි භහරයත්නේ සිශ යහහ 
නළභළත්ශතකු ඵ වධනහ හය ත කය සිටීභ පියඵ 
භටකරපු ශකොට්ධහශත සිඹලුභ ශඳො සස සථහන ශති ව 
විභසීේ කය ඇති අතය ඉවත නේ දයන පුද් රඹකු කිසිලි 
ශඳො සස සථහනඹකි ව අත් අටශගුට ශ න ශනොභළති ඵළව් 
ද වහ ඇත.  
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        (ii)  අදහශ නළත. 

       (iii)  අදහශ නළත. 

(ආ)   (i)  අදහශ නළත. 

        (ii)  අදහශ නළත. 

(ඇ)   (i)  අදහශ නළත. 

        (ii)  අදහශ නළත. 

       (iii)  අදහශ නළත. 

       (iv)  අදහශ නළත. 

(ඈ)  ඳළන ශනොනඟී. 
 

ඵයගමු ඳශහත් බහගේ ප්රඥප ති : විසතය 
ெவௐகப கொ ெௐவ ௌௐோவை ெவோவேகவ: 

வ 
STATUTES OF SABARAGAMUWA PROVINCIAL COUNCIL: 

DETAILS 
3069/’12 

11. ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ (ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 
භවතහ ගනු ) 

(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் பீ. 

 ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 
Perera) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ - 

(1) :  

(අ) (i) ඵය මු ඳශහත් බහ පිහිටුහ එහි කටයුතු 
ආයේබ කයන රද ිනනඹ කශර්ද; 

 (ii) ඵය මු ඳශහත් බහ විසි ව ශේ න විට 
ේභත කය ඇති ප්රඥප්ති ශඛ්යහ  ශකොඳභේද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රඥප්තිශත නභ, අශකඹ ව ේභත 
කශ ිනනඹ ශ ව ශ ව ලශඹ ව කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගි ව ේභත කයන රද, 

 (i) ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් නළි  උඳශල් 0ඛ්නශත I 
ළි  රළයිසතුශව් (ඳශහත් බහ රළයිසතුශව්) 
විඹඹ වරට අදහශ  ප්රඥප්ති; ව 

 (ii) ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් නළි  උඳශල් 0ඛ්නශත 
III ළි  රළයිසතුශව් (භ හමී රළයිසතුශව්) 
විඹඹ වරට අදහශ  ප්රඥප්ති; 

 කශර්ද ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ඇ)  ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද?  
 

உவளுவோெ, கொ ெகவ அவைெவெ கவோ 

்:  

( அ) (i )  ெவௐகப கொ ெௐவ் ோவ்து அோவ 

ௌடிவெககவ ஆவவ்து வெகவௐவோ ோகோ 

ௐோவோபெவ; 

 ( i i )  ெவௐகப கொ ெௐ்வ இது 

ௌவவௐவோடுவ ௌௐோவைெவோவேகவ 

வௌொவெக வ்ோ்ௐவோபெவ; 

 ( i ii )  வடி எவபை ௌௐோவைெவோவ்ோ்துவ 

ௐவ, இவெகவ வபொவ ௌவவௐவோ 

ோகோ வக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

(ஆ) வடி கொ ெௐ்வ ௌவவௐவோ,  

 ( i)  அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I ஆவ ௌபௌவ (கொ ெ ௌபௌவ)  

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவை ெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ; 

 ( ii)  அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

III ஆவ ௌபௌவ (எபைவேகௐ ௌபௌவ) 

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவைெவோவேகவ ௐ 

வோபெவ 

 அவ இவைெவெகு அவௐ? 

( இ) இவவ, வ? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Sabaragamuwa 
Provincial Council was established and 

commenced its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 

Sabaragamuwa Provincial Council by now; 

and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 

adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of Ninth  Schedule of the Constitution 

(Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List III of Ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List);  

 which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

( c)  If not, why? 

 
ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය බහගත* 

කයනහ.  

 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 

* Answer tabled: 
 

(අ)   (i)  1988.05.12 

       (ii)   37කි. 

       (iii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

       (ii)  ඇමුණුභ 03හි දක්හ ඇත. 

(ඈ)  අදහශ ශනොශව්.  
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[ රු ිනශ වස ගුේර්ධන භවතහ  
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[ගභභ ඇමුණුභ පුසතකහරග  ද තඵහ ඇත.] 
[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 

[This annex is also placed in the Library.] 

ඹම ඳශහත් බහගේ ප්රඥප ති : විසතය 
வ கொ ெௐவ ௌௐோவை ெவோவேகவ: 

வ 
STATUTES OF NORTHWESTERN PROVINCIAL COUNCIL: 

DETAILS 

3070/’12 

15. ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ (ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ 

භවතහ ගනු ) 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக - வௌபுகு அேவ் பீ. 

 ெவக) 

(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 
Perera) 

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතයතුභහශ  ව ඇස ප්රලසනඹ -  
(1) : 

(අ) (i) ඹම ඳශහත් බහ පිහිටුහ එහි කටයුතු ආයේබ 
කයන රද ිනනඹ කශර්ද; 

 (ii) ඹම ඳශහත් බහ විසි ව ශේ න විට ේභත කය 
ඇති ප්රඥප්ති ශඛ්යහ ශකොඳභේද; 

 (iii) එභ එක් එක් ප්රඥප්තිශත නභ, අශකඹ ව ේභත 
කශ ිනනඹ ශ ව ශ ව ලශඹ ව කශර්ද; 

 ඹ වන එතුභහ ව ව කය වශනහිද? 
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ඇමුණුභ - 03 

ඇමුණුභ - 01 

ඇමුණුභ - 02 



ඳහර් සශේ වතු 

(ආ) ඉවත ඳශහත් බහ භගි ව ේභත කයන රද,  

 (i) ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් නළි  උඳශල් 0ඛ්නශත I 
ළි  රළයිසතුශව් (ඳශහත් බහ රළයිසතුශව්) 
විඹඹ වරට අදහශ  ප්රඥප්ති;  

 (ii) ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් නළි  උඳශල් 0ඛ්නශත 
III ළි  රළයිසතුශව් (භ හමී රළයිසතුශව්) 
විඹඹ වරට අදහශ  ප්රඥප්ති; 

 කශර්ද ඹ වන එතුභහ ශභභ බහට ද ව වශනහිද? 

(ඇ) ශනොඑශේ නේ, ඒ භ වද? 

 

உவளூவோெ, கொ ெகவ அவைெவெ கவோ 

்:  

( அ) (i )  வ கொ ெௐவ் ோவ்து அோவ 

ௌடிவெககவ ஆவவ்து வெகவௐவோ ோகோ 

ௐோவோபெவ; 

 ( i i )  வ கொ ெௐ்வ இது 

ௌவவௐவோடுவ ௌௐோவைெவோவேகவ 

வௌொவெக வ்ோ்ௐவோபெவ; 

 ( i ii )  வடி எவபை ௌௐோவைெவோவ்ோ்துவ 

ௐவ, இவெகவ வபொவ ௌவவௐவோ 

ோகோ வக ௐோவோபெவ 

 அவ குவௐடு? 

( ஆ) வடி கொ ெௐ்வ ௌவவௐவோ, 

 ( i )  அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I ஆவ ௌபௌவ (கொ ெ ௌபௌவ)  

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவை ெவோவேகவ; 

 ( i i )  அெௐவௐவ எவோவ அவோொௐவ 

I I I  ஆவ ௌபௌவ (எபைவேகௐ ௌபௌவ) 

ௐவேகளுவெகுௐ ௌௐோவைெவோவேகவ 

 ௐௐவோ அவ இவைெவெகு அவௐ? 

( இ) இவவ, வ? 
 

asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils: 

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Northwestern 

Provincial Council was established and 

commenced its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 

Northwestern Provincial Council by now; 
and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 
adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in the 

List I of the ninth Schedule of the 
Constitution (Provincial Councils List); and 

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in the 
List III of the ninth Schedule of the 

Constitution (Concurrent List);  

 which have been adopted by the aforesaid 

Provincial Council? 

(c) If not, why? 

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ  
(வௌபுகு இவோக வௌௌௐவெக) 

(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් 

බහ අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය බහගත* 
කයනහ.  
 
* බහගම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය: 
* ெபீவ்ோவ வெகவௐவோ  : 
* Answer tabled: 

(අ)   (i)  1988.05.12 

       (ii)   112කි. 

       (iii)  ඇමුණුභ 01හි දක්හ ඇත. 

(ආ)  (i)  ඇමුණුභ 02හි දක්හ ඇත. 

       (ii)  1990 අශක 12 දයන ඹම ඳශහශත් ඳහරිරික ප්රඥප්තිඹ. 

(ඈ)  අදහශ ශනොශව්.  
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[ රු ශජෝ ව අභයතුශ  භවතහ  

ඇමුණුභ - 01 



2013 ජ ස 09 85 86 

ඇමුණුභ - 02 



ඳහර් සශේ වතු 

 

[ගභභ ඇමුණුභ පුසතකහරග  ද තඵහ ඇත.] 

[இவோ இொவௐபு நூவ ௌௐவ்ோபவ வெகவௐவோடுவது] 
[This annex is also placed in the Library.] 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

සථහය ි ශඹෝ  23 (2) ඹටශත් අනු රඵන ප්රලසනඹ,  රු 
අනුය ිනහනහඹක භවතහ. 

 

ගඳෞේගලික  දළනුම් දීගභන් ඇස ප්රලසනඹ 
ோ் அவ்ோவ ப ் 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
 ගඳොගවොය හිඟඹ ගවේතුගන් ගගොවීන් මුහුණ ගදන 

දුසකයතහ 
   உவௐ வவெகுௐ்வ ெௐகவ 

ோவௌவெகுவ கவவேகவ 
    DIFFICULTIES FACED BY FARMERS DUE TO FERTILIZER 

SHORTAGE  
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு அநு ோௌௐவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , 23(2) සථහය ි ශඹෝ ඹ 
ඹටශත් ශභභ ප්රලසනඹ ඉිනරිඳත් කිරීභට අසථහ රඵහ  ජභ පියඵ 
භහ ඔඵතුභහට ශඵශවවි ව සතුති වත ශනහ.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , භහ භතු කය වන සදහනේ 

 වශ ව අශප් යශට් කිෂි කර්භහ වතශත වදත ඵඳු වී ශ ොවිතළශ ව 
ශඹශදන ශ ොවි ජනතහට ඳසු ගිඹ ිනනර ඇති ව ශඳොශවොය හිඟඹ 
ශවේතු ශකොට ශ න ඇති වී තිශඵන ලිසකයතහ වහ ඊට ඳහදක ව 
කරුණුයි. ශේ අසථහශව් ජ  රු කිෂිකර්භ ඇභතිතුභහ ශේ  රු 

බහශව් සිටිඹහ නේ ටහත් ශවොයි. භහ ද වනහ ඳරිින එතුභහශේ 
අභහතයහශලශත අතිශර්ක ශල් 0කේ විශියත්න භළතිතුභහ ඊශත ඒකට 
උත්තයඹ වදරහත් තිබුේහ. අද එතුභහ ශවෝ ශේ ඳහර් සශේ වතුශව් 

ි රධහරි වශේ කුටිශත නළති වීභ  ළන භහ කන හටු ශනහ.  

ශඳොශවොය හිඟඹ ශවේතුශ ව යට පුයහ ශ ොවී වට මුහුේ ඳෆභට 
සිලි වී ඇති ලිසකයතහ පියඵ ශභභ  රු බහශව් අධහනඹ ශඹොමු 

කය වන භහ කළභළතියි.  

වී ඇතුළු අි කුත් ශබෝ   හ කයන ශ ොවී ව දළඩි ශඳොශවොය 
හිඟඹක් ශවේතුශ ව ලිසකයතහරට මුහුේ ශදිය ව සිටින ඵට න 

පුත් ිනයින පුයහ ශ ොවිතළ ව ශකශයන ප්රශද්ල ස ව හර්තහ 
ශිය ව තිශඵනහ. ි සි ශව්රහට ශඳොශවොය ශනොරළබීභ ි හ 
 හ වට වහි  සිලි ශිය ව ඹහභ ආ ජ කිෂිකර්භඹට ඵරඳහන 
තත්ත්ඹනුත්, රළබී ඇති සීියත ශඳොශවොය ශතො  ශඵදහ වළරීශේ ජ 

සිලිවී ඇති භහජීඹ  ළටලුකහරී තත්ත්ඹනුත් අ වනට දකි වනට 
රළශඵනහ. ශේ අශල ශදශකහිභ ඳහඩු දයහ  ළනීභට ඵර ශකරී 
තිශඵ වශ ව ඉතහභ ලිසකය ශකො වශද්සි ඹටශත් වී  හ ඇතුළු ශේ 

යශට් ආවහය ශබෝ   හ කිරීශේ ි යත අහිශක ශ ොවි 
ජනතහටයි.  

එශවත් ශභභ අසීරුතහ ි ර්භහේඹ කිරීභට කිෂිකර්භඹ 

ශනොරකහ වරි වනහ ව ප්රතිඳත්තිභඹ රණ වලි   වනහ ආණ්ඩුත්, 
සීත කහභයර සිට ඊට අනුකර ශඛ්යහ ශල් 0ඛ්න, ි ර්ශද්ල ඉිනරිඳත් 
කයන ි රධහරි ත වත්රඹත් ඳළවළින සභ   කි යුතුයි.  අශප්ක්ෂිත 

අසළ වන රඵහ  ළනීභ වහ .නෆභ  හක ජ ශභ වභ වී 
ශ ොවිතළශ ව ජද ඒ ඒ කහරරට ජරඹ ශභ වභ ශඳොශවොයද අදහශ 
ප්රභහේඹ වශ  ව අලය න ඵත්, ඒහ ඒ ි සි කහරරින ශඹිනඹ 

යුතු ඵත් සිඹලු ශදනහ ද වනහ කරුේක්.  රු ි ශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභි , විශලේශඹ වභ වී ළි  ශකටි කහලීන 
ශඵෝ ඹක ජ ඒ ි ලසචිත අසථහ වහි ජ, ි ලසචිත ඳරිින අපි ශඳොශවොය 
ශඹිනඹ යුතු නහ. ඒ අනු අදහශ ක වනශත  ජ වී  හ ශකශයන 

භිය ප්රභහේඹට අලය ඇසතශේ වතු ත ශඳොශවොය ප්රභහේඹ 
ආනඹනඹ කිරීභට කටයුතු ශකශයනහ. ශභඹ හභහනයශඹ ව 
ශභශතක් සිලි ව ක්රභඹයි. එශවත් ප්රතිඳහදන කප්ඳහලි කිරීභ වහ 

ආණ්ඩු ශභය ශතෝයහ   වනහ ක්ශේත්රඹ ආවහය ශබෝ   හ 
වීශභ ව ආණ්ඩුට උඳශදස ශද වශ ව "ඵත් කන අඹ" දළයි ළක 
භතු නහ.  

එභ රණයේ භත ප්රතිඳත්ති ේඳහදකයි ව ශඳොශවොය ආනඹනඹ 
කඳහ වළරීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. ශභඹ ශ ොවි ජනතහ වී 
 හශ ව ඉත් කයවීශේ කුභ වත්රේඹක් තයභටභ හවසික 

කටයුත්තක්. ශභභ කප්ඳහලි කිරීේ සිලි  වශ ව  හට අලය 
ශඳොශවොය ප්රභහේඹ විදයහනුකර ඳදනභකි ව  ේ ව ඵළලීභක් අනු 
ශනො ශඵදහ වළරීශේ ක්රිඹහ සඹ තුශ ශ ොවී වට විවිධ ශකො වශද්සි, 
ඵහධහ ඳනියනුයි.  ි දසුනක් ශර ශඵදහ වළරීභ හිතහ භතහ ප්රභහද 

ශකශයන අතය, ශ ොවී වට  හ යක්ේඹක් රඵහ  ළනීභ 
අි හර්ඹ කිරීභ ළි  ශකො වශද්සි  ඇතුශත් ශනහ.  රු 
ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳසු ගිඹ 2012/2013 භව ක වනශත 

 ජ භසත ශඳොශවොය ශඵදහ වළරීශභ ව සිඹඹට 15ක් කඳහ වළරීශභ ව 
ඉතිරි කය  ත් ශඳොශවොය ප්රභහේඹද ඇතුශත් 2013 ඹර ක වනඹ 
වහ ශඳොශවොය ශල් 0කේ කහර්ඹහරශත ි  ර්ශද්ලඹ අනු  අභහතය 

භණ්ටරශත සථහය ප්රේඳහදන කියටු විසි ව 2013.01.10 ළි  
ිනන ශඳොශවොය ආනඹන ළරළසභක් කස කයනු රළබුහ.  
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[ රු ඉ විනක ඵණ්ටහයනහඹක භවතහ  



2013 ජ ස 09 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශභහි ඹර ක වනඹ වහ 

අලය න ශඳොශවොය ප්රභහේඹ, ි ඹියත ඳරිින ශ  වවිඹ යුතු 
ප්රභහේඹ, ඒ ඒ භහ ේ විසි ව ශඳොශවොය ශසථහට රඵහ ිනඹ යුතු 
ිනනඹ ව ඹන සිඹල් 0ර ටව ව කශහ.  රු ි ශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභි , ධීය අභහතයහශලශත ශල් 0කේතුියඹ න ආචහර්ඹ 

දියතහ ද ශොයිහ භවත්ියඹ; ශ ොවිජන ශේහ වහ නජීවී 
අභහතයහශලශත අතිශර්ක ශල් 0කේ එේ.එච්. ශභොහිඩී ව භවතහ;  
ළවි ස කර්භහ වත අභහතයහශලශත අතිශර්ක ශල් 0කේ පී.එච්.ය. 

ිනහනහඹක භවතහ;  අයි ව තිශේයහ භවතහ, අතිශර්ක අධයක් 
ජනයහල් 0, Department of Foreign Aid and Budget Monitoring;  

Ms. P.K.A. De Silva, Director, Department of National 

Budget;  Mr. Ranjan Dharmawardene, Director, National 

Fertilizer Secretariat ඹන අඹ කස කයපු ළරළසභක් තිශඵනහ.  

ඔවු වශේ අත් ව හිත ඹර ක වනඹට අලය න ශඳොශවොය 
ප්රභහේඹ ව ඔවු ව ටව ව කයනහ. 2013 ඹර ක වනඹ වහ 

ශඳොශවොය ශල් 0කේ කහර්ඹහරශත ි ර්ශද්ලඹ අනු  අභහතය 
භණ්ටරශත සථහය ප්රේඳහදන කියටු විසි ව 2013.01.10 ළි  
ිනනට ශඳොශවොය ආනඹන ළරළසභක් කස කයනු රඵනහ. භහ 

ශඟ ඒ ළරළසභ තිශඵනහ. ඒ අනු අශප්රේල් 0 භහශත  ජ යරිඹහ 
ශභට්රික් ශටො ව 24,000ක් ව ටීඑසපී ශභට්රික් ශටො ව 24,000ක්ද, 
භළයි භහශත  ජ යරිඹහ ශභට්රික් ශටො ව 36,000ක්,  ටීඑසපී ශභට්රික් 

ශටො ව 12,000ක් ව එේ.පී ශභට්රික් ශටො ව 18,000ක්ද, ජි  
භහශත  ජ යරිඹහ ශභට්රික් ශටො ව 12,000ක්ද ආනඹනඹ කශ යුතු 
වුේහ. ශේක තභයි ඹර ක වනඹට අලය න ශඳොශවොය ළරළසභ; 
ඒ අදහශ කියටු විසි ව කස කයපු ළරළසභ. එතශකොට ශඳොශවොය 

ශසථහ අයිති තිබුශණ් ශ ොවිජන ශේහ වහ නජීවී 
අභහතයහශලඹටයි. ශ ොවිජන ශේහ වහ නජීවී අභහතයහශලශත 
ශල් 0කේශේ ඉල් 0ලීභ අනු අභහතය භණ්ටර ප්රේඳහදන කියටු 

විසි ව අශප්රේල් 0 භ රශකහට රළබිඹ යුතු ශඳොශවොය ශතො  වහ 
2013 ජනහරි භහශත ශට වටර් කළහ එභ භහශත 30ළි  ිනන 
ළඳයුේකරු ව ශත ශකො වත්රහත් ප්රදහනඹ කයනු රළබුහ. එභ 

ශකො වත්රහත් ප්රදහනඹ කශ  සපිඹ භහ ශඟ තිශඵනහ. එහි යරිඹහ 
ශභට්රික් ශටො ව 12,000ක් වහ ශතෝයහ ශ න තිශඵනහ, Valency 

International Trading Pte Limited කිඹන  භහ භ.  

ශේ භහ ේ ශතෝයහ ශ න ශට වටයඹක් ප්රදහනඹ කශහ.  
එතශකොට ශේ ශඳොශවොය අශප්රේල් 0 භහඹටයි භළයි භහඹටයි ි ඹියත 
ඳරිින රළබිඹ යුතු ශඳොශවොය. ශට වටර් ශදකක් විිත කයරහ, ඒ 

ශට වටර් ශදක  ප්රදහනඹ කශහ. ප්රදහනඹ කශහට ඳසු ශභොකක්ද සිද්ධ 
වුශණ්? භළයි භහඹට අදහශ ළඳයුේ වහ ශඳඵයහරි භ 
ශට වටර් කළහ භහර්තු භහශත 06ළි  ිනන ශකො වත්රහත් ප්රදහනඹ 
කශහ. එතශකොට අශප්රේල් 0 භහඹට අදහශ ඒහ ජනහරි භහශත 

ලි වනහ. භළයි භහඹට අලය න ශට වටයඹ ශඳඵයහරි භහශත 
ප්රදහනඹ කශහ.  ශකශේ වුද, අශප්රේල් 0 වහ භළයි භහර රළබිඹ යුතු 
ශඳොශවොය ශතො  වහ ගිවිසුේ ප්රකහය ළඳයුේකරු ව ශත 

ේඹය  සපි විිත කිරීභ - L/C open කිරීභ -  පියශය ව 
ශඳඵයහරි ව භහර්තුර ජ සිලි කශ යුතු තිබුේහ.  ශකශේ නමුත් 
මුදල් 0 අභහතයහශලඹ ශභොකද කශශේ?   2013 භහර්තු භහඹ අ ව 

න විට අදහශ ේඹය  සපි විිත කිරීභට යහජය ශඳොශවොය භහ ේ 
ශත රඵහ ිනඹ යුතු අනුභළතිඹ ප්රභහද කයිය ව සිටිඹහ. ශඳො ශවොය 
ශසථහ ශඳොශවොය ශ ශනන ශට වටයඹ ප්රදහනඹ කශහ; ඒ ි ඹියත 

ළඳයුේකරු ව ශතෝයහ ශ න තිබුේහ; ඒ වහ ශට වටයඹ 
ප්රදහනඹ කශහ. මුදල් 0 අභහතයහශලඹ ශභොකක්ද කශශේ? මුදල් 0 
අභහතයහශලඹ ේඹය  සපි ි කුත් කය වන ඉට කට ලි වශ ව නළවළ.  
2013 භහර්තු භහඹ අ ව න විටද අදහශ ේඹය  සපි විිත 

කිරීභට යහජය ශඳොශවොය භහ ේ ශත රඵහ ිනඹ යුතු අනුභළතිඹ 
ප්රභහද කයිය ව සිටිඹහ. බහණ්ටහ හය ි රධහරි ව භහධය භන් ව වසි 
ඵස ශදොටිය ව සිටිශත,  2014 භව ක වනඹ න ශතක් අලය 

ශඳොශවොය ආනඹනඹ කය රශකහ තුශ දළනටභත් තිශඵන ඵටයි. 
ශේ ි රධහරි ව ළරළසභක් වදරහ තිබුේහ. ඊට අනු ශඳොශවොය 

ශ  වවිඹ යුතු තිබුේහ. වළඵළයි මුදල් 0 අභහතයහශලඹ ශභොකක්ද 

කශශේ? ේඹය  සපි විිත කය වන අනුභළතිඹ ලි වශ ව නළවළ. ඊට 
ඳසශේ ශභොකක්ද වුශණ්?  

2013 ශඳඵයහරි භහශත 06ළි  දහ සිලි ව අභහතය භණ්ටර 
ශශලෝධනඹ අනු ශඳොශවොය විඹඹ ශ ොවිජන ශේහ වහ නජීවී 
අභහතයහශලශඹ ව කිෂිකර්භ අභහතයහශලඹට භහරු වුේහ.  
තමු වනහ වශේරහ හිතුක්කහරී ශර අභහතයහශල කටරහ එශවට 
ශභශවට කයනහ. ශ ොවී වට ශභොකක්ද වුශණ්? ඒ අනු 
කිෂිකර්භ අභහතයහශලඹ විසි ව ශඳොශවොය ශඵදහ වළරීශේ ළරසුභ 
නළත  කස කශහ. ඒ කිඹ වශ ව වදරහ තිබුණු ළරළසභ ශනස 
කශහ. ඒ අනු, 2013 ඹර ක වනඹ ආයේබ වී තිබිඹ ජ, 2013 භහර්තු 
භහශත 21ළි  ිනන කස කයන රද ශභභ න ළරළසභ අනු,  
2012 ඹර ක වනඹට හශප්ක් යරිඹහ ශඳොශවොය සිඹඹට 
30කි වද, TSP ශඳොශවොය සිඹඹට 21කි වද, MOP ශඳොශවොය 
සිඹඹට 31කි වද කප්ඳහලි කයනු රළබුහ.  ශභඹ හශප්ක් ලශඹ ව 
ශඳොශවොය ර්  තුශන වභ සිඹඹට 33ක කඳහ වළරීභක්.  

දළ ව ඵර වන, ඹර ක වනඹට ළරළසභක් වදරහයි තිබුශණ්. 
ඒක ඳළත්තකි ව තිඹරහ නළත ශඳොශවොය රඵහ  ජභ කප්ඳහලි  
කය වන ඳට ව  ත්තහ. ශේ න විට 2013 ඹර ක වනශත 
ශඳොශවොය ශඵදහ වළරීේ ඇයඹී තිබ අතය, අශප්රේල් 0 වහ භළයි භහර 
ශඳොශවොය අලයතහ වට අදහශ ශකො වත්රහත් ප්රදහනඹ කය තිබිඹ ජ, 
ශඳොශවොය ආනඹන ළරළසභ ශශලෝධනඹ කිරීභ කිෂිකර්භ 
අභහතයහශලශත  කීශභ ව ශතොය වළසිරීභක් වු ේහ. ශඳොශවොය 
ළරළසභක් වදරහ,  ශද වන ශට වටර් කළහ තිබිඹ ජ කිෂිකර්භ 
අභහතයහශලඹ ශේක මුළුභි  වභ ශශලෝධනඹ කශහ. ශේ භඟ සිලි 
වශත ආනඹන කටයුතුරට අදහශ ේඹය  සපි වහ අනුභළතිඹ 
රඵහ  ජභ මුදල් 0 අභහතයහශලශඹ ව තලියටත් ප්රභහද කිරීභයි.  
අහනශත ශභභ ේඹය  සපි විිත කිරීභ වහ මුදල් 0 
අභහතයහශලශත අනුභළතිඹ රළබුශණ් 2013 ජුි  භහශත ජයි. ඒ න 
විට ඹර ක වනඹ ආයේබ වී භහ 03ක්  ත වී තිබුේහ. ඒ අනු ඊට 
අදහශ ශඳොශවොය ශතො  රළබීභට ි ඹියත  වශ ව 2013 ජුි , ජ ස 
ව අශ ෝසතු භහර ජයි.  අලය ශරහට ශනොශයි ශඳොශවොය 
රළශඵ වශ ව.  

ශභහි විශලේත්ඹ  වශ ව, ශේ ක වනඹට අලය භට 
 ශඳොශවොය ජ ස භහඹ තුශ රශකහට ඳළියණීභයි. භට ශඳොශවොය 
එ වශ ව ජ ස භහශතයි. පුයරහ තිශඹ ව භට ශඳොශවොය  ව වන 
.නෆ. එශවභ නළත්නේ ශ ොඹභ හිටරහ දස ශදශක ව භට 
ශඳොශවොය  ව වන .නෆ. වළඵළයි භට ශඳොශවොය ආශව් ජ ස 
භහශතයි. ළඵවි වභ ශේ න විට ඒහ අලය කල් 0 ඳසුවී අ ව. 
ශභොකක්ද වුශණ්? ඵ වඩි ශඳොශවොය  ව වන .නෆ ශරහට භට 
ශඳොශවොය ශදනහ. ඵ වඩි ශඳොශවොය ශද වන ශ වශ ව ශ ොඹේ 
කඳරහ ඉය වුේහභ පිලිරුරට  ව වනයි. ඒකයි 
තමු වනහ වශේරහ ශ ොවි ජනතහට කශශේ. යශට් කිෂිකර්භඹ, 
ශ ොවිජන කටයුතු පියඵ ප්රතිඳත්ති වහ ළරසුේ කිෂිකර්භ 
අභහතයහශලඹ භන් ව විදයහනුකර ඳදනභකි ව කස කශ යුතු වුද 
ශේ න විට යහජකහරි ඳයහශ න ඇත්ශත් මුදල් 0 අභහතයහශලඹ 
විසිනුයි. මුදල් 0 අභහතයහශලශඹ ව තභයි ශේ ේඹය  සපි ි කුත් 
කය වන ඉට ශනො ජ මුළුභි  වභ කප්ඳහලි  කශශේ. එශේභ කිෂිකර්භ 
අභහතයහශලඹ විසි ව කිසිලි   කීභකි ව ශතොය ඒහ ක්රිඹහත්භක 
කිරීභ කන හටුදහඹකයි. කිෂිකර්භ අභහතයහශලඹ විසි ව මුදල් 0 
අභහතයහශලඹට ඳළවළින ස කය වන තිබුේහ, ශේහ කය වන එඳහ 
කිඹරහ. "ශේ ශ ොවි ජනතහශේ ඹර ක වනඹත් භළරිරහ 
තිශඵ වශ ව, ඳසු ගිඹ භව ක වනඹත් භළරිරහ තිශඵ වශ ව, ශේ ඹර 
ක වනඹත් භය වනද වද වශ ව කිඹරහ...."- 

 
නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුභි , කථහ අ ව කය වන.  
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு அநு ோௌௐவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

අ ව කයනහ,  රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි .  

එශේභ කිෂිකර්භ අභහතයහශලඹ විසි ව කිසිලි   කීභකි ව 
ශතොය ඒහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ   කන හටුදහඹකයි. දළ ව ඊශඟ භව 
ක වනඹට ශභොකක්ද කය වන වද වශ ව? 2013 - 2014 භව 
ක වනඹ වහ මුදල් 0 අභහතයහශලශත ි ර්ශද්ල භත සිලි කයනු රළඵ 
ඇති ශඳොශවොය ඇසතශේ වතු කප්ඳහලි ශභශේයි.   2012 - 2013 
භව ක වනඹට හශප්ක් යරිඹහ ශඳොශවොය සිඹඹට 35කි වද, TSP 
සිඹඹට 58කි වද, MOP සිඹඹට 29කි වද ආ ජ ලශඹ ව භසතඹක් 
ලශඹ ව ශඳොශවොය ප්රභහේශඹ ව සිඹඹට 39ක් කප්ඳහලි කයනු රළඵ 
තිශඵනහ. ඒ  සපිශල් 0ඛ්න සිඹල් 0ර භහ තු තිශඵනහ.  මීට 
අභතය ප්රධහන ලශඹ වභ ශඳෞද්  සක ශඳොශවොය භහ ේ භන් ව 
ඳත්හශ න ඹන වී ශනොන ශබෝ  වහ ව ශඳොශවොය 
ළඳයුභටද ඵහධහ එල් 0ර වී තිශඵනහ.   

ශේ වනහධහය ක්රභඹ ඹටශත් අියර ශඳොශවොය කිශරෝරෆේ 
50ක ියටිඹක් රුපිඹල් 0 1200කටත් ියර ශඳොශවොය ියටිඹක් රුපිඹල් 0 
1300කටත් ශ ොවී ව ශත රඵහ ශදිය ව තිබුේහ. ශේ ශනුශ ව 
යජඹ විසි ව එභ භහ ේ ශත ශ විඹ යුතු මුදර රුපිඹල් 0 බි සඹන 
09 ඉක්භහ තිශඵනහ. ශභභ මුදල් 0 භහ 06ක් තුශ ශ වීභට යජඹ 
එකඟ වී තිබුේද, ශඵොශවෝ විට යකට ළඩි කහරඹක්  ත වීභ 
ි හ එභ භහ ේ ශඳොශවොය ශ  වවීභ අත්හිටුහ ශවෝ ප්රභහද 
කයිය ව සිටිනහ.  

2013 ජුි  භහශත මුදල් 0 අභහතයහශලඹ විසි ව ශඳොශවොය 
ආනඹන භහ ේරට ක්ශෝටහ ක්රභඹක් වඳු වහ  ජ තිශඵනහ. 
ශේ මුළු ශඳොශවොය ක්ශෝටහ ශභට්රික් ශටො ව 3,75,000ක් ශනහ. 
ශේ ය වහ ක්ශෝටහ රඵහ  ත් භවය භහ ේ ්රී රශකහ තුශ 
ප්රහශඹෝගික ශ ොවී වට ශඳොශවොය ශඵදහ වළරීේ ශනොකයන ඒහයි. 
උදහවයේඹක් වළටිඹට ETA Lanka (Pvt.) Limited  භහ භට 
ශභට්රික් ශටො ව 10,000ක ක්ශෝටහ එකක්  ජරහ තිශඵනහ. ඔවු ව 
රශකහශව් ශඳොශවොය ශඵදහ වරි වශ ව නළවළ. Blue Deebaj 
Chemicals LLC භහ භට ක්ශෝටහ එකක් රඵහ  ජ තිශඵනහ. 
ඔවු ව රශකහශව් ශඳොශවොය ශඵදහ වරි වශ ව නළවළ. Swiss 
Singapore Overseas Enterprises (Pvt.) Limited භහ භට 
ශඳොවහය ක්ශෝටහ එකක් රඵහ  ජ තිශඵනහ. ඔවු ව රශකහශව් 
ශඳොවහය ශඵදහ වරි වශ ව නළවළ.  

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහශේ ප්රකහලශත ව ව කය තිශඵන 

ශද්ල් 0 ඳභේක් කථහ කය වන. 
 

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு அநு ோௌௐவெக) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ශවොයි. ශේ ය වහ ක්ශෝටහ රඵහ  ත් භවය භහ ේ ්රී 

රශකහ තුශ ප්රහශඹෝගික ශ ොවී වට ශඳොශවොය ශඵදහ වළරීභ 
ශනොකයන ඒහයි.  

ඇතළේ භහ ේ ශේ න විටත් අදහශ යහඳහරික කටයුතු ස ව 
ඉත් වී තභ භහ ේ හ දභිය ව සිටිනහ. ශේ තත්ත්ඹ තුශ ඒහ 
විසි ව රඵහ   වනහ රද ක්ශෝටහ ප්රභහේඹ වට අදහශ ශඳොශවොය 
ශභයටට ශඟහ ශනොනු ඇති. ක්ශෝටහ ශ ව කය  ජ ඇති ඵළවි ව 
ශනත් කිසිකුටද එභ ශඳොශවොය ප්රභහේඹ ආනඹනඹ කිරීභට ඉට 
ළරශ වශ ව නළත. ක්ශෝටහ රඵහ  ත් ප්රධහන භහ ේ ළඩි 
ප්රභහේඹක් 2013 ජුි  භහඹ න විට ඒහ ශ ොවී ව ශත ශඵදහ 
වළය අ ව කය තිශඵනහ. ශේ තත්ත්ඹ තුශ 2013 ශර් ඉතිරි 
කහරඹ වහ වී ශනොන අශනකුත් ශබෝ  වහ වනහධහය 
ශඳොශවොය හිඟඹක් දළනටභත් උද් ත වී තිශඵනහ. 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශභහිරහ ළරකිඹ යුතු තත් 
කරුේක්  වශ ව ශරෝක ශශශශඳොශශහි යුරිඹහ ශඳොශවොය ියර 

ශීඝ්ර ශර අඩු වී ශේ න විට ශභට්රික් ශටො ව එකක ියර  
ඇශභරික ව ශටොරර් 325ක් ඳභේ වී තිබීභයි. එශේ නමුත් 
ශඳෞද්  සක භහ ේරට ශේ ශර් තු වන කහර්තු 
ශනුශ ව වනහධහය මුදල් 0 ප්රතිපයේඹ කිරීශේ ජ යුරිඹහ ශභට්රික් 
ශටො ව එකක් ඇශභරික ව  ශටොරර්  450ක් ශර රකහ ශ වීේ 
කටයුතු කිරීභට මුදල් 0 අභහතයහශලඹ විසි ව රණයේඹ කය තිශඵනහ. 
ඒකට කිසිලි ඳළකිලීභක් නළවළ. ශභඹ ඳළවළින ස ශඳශනන ඳරිින 
විලහර භවජන මුදල් 0 ප්රභහේඹක්  හ කෆභකට රක් විඹ වළකි 
පිඹයක් ද නහ.  

ශේ තත්ත්ඹ තුශ ඳළන නන්න ඳවත ප්රලසනරට අදහශ 
පියතුරු අභහතයයඹහ විසි ව ශභභ  රු බහට ඉිනරිඳත් කයනු 
ඇතළයි ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. 

1.   කිෂිකර්භ අභහතයහශලඹ විසි ව ශඳොශවොය ආනඹන 
ළරළසභ ශශලෝධනඹ කිරීභට රණයේඹ කයන රද්ශද් කය 
විදයහත්භක ි ර්ේහඹක උඳශඹෝගී කය  ි ිය වද? 

2.   මුදල් 0 අභහතයහශලඹ විසි ව ශඳොශවොය ආනඹනඹ කප්ඳහලි 
කිරීභට ි ර්ශද්ල කිරීශේ  ජ රකහ ඵරහ ඇති ි ර්ේහඹක 
කශර්ද? අඩු කය වන ශවේතු ශභොකක්ද? 

3.   ශඳඵයහරි ව භහර්තු භහර ජ සිලි කශ යුතු ව ේඹය  සපි 
විිත කිරීභ ජුි  භහඹ දක්හ කල් 0 ඹහභට ශවේතු කශර්ද? 
LC විිත කය වන ඉට ශනො ජ කල් 0 වළරිශත ඇයි? 

4.   2013 ර්ඹ වහ ක්ශෝටහරට ි ඹියත ශඳොශවොය 
ශතො  රශකහට ආනඹනඹ වතික කිරීභට  නු රඵන 
ක්රිඹහ භහර් ඹ කුභක්ද? 

5.   ශරෝක ශශශ ශඳොශශේ ශඳොශවොය ියර  ේ ව ශනස 
වීභට අනු භහ ේ ශත වනහධහය ප්රතිපර්ේ කිරීශේ 
ක්රභශව්දඹක් ළකසිඹ ශනොවළක්ශක් භ වද? 

6.  ශඳොශවොය හිඟඹ ව ප්රභහදඹ ශවේතුශ ව ශ ොවී වශේ 
අසළ වනට ඇති න අහිතකය ඵරඳෆභට  කීභ බහය 
  වශ ව කවුරු ව විසි වද? අසනු වහි  වී ඇත්නේ 
ශ ොවී වට වහි  පර්ේ  වින ප්රදහනඹක් සිලි නු ඇත්ද?  

ශේහ පියඵ විශලේශඹ වභ කිෂිකර්භ ඇභතිතුභහශ  ව 
පියතුයක් ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. එතුභහ නේ නළවළ. ශකෝකටත් 

ඩතරඹ හශේ සිටින ි ශඹෝජය මුදල් 0 ඇභතිතුභහ වරි උත්තය 
ශදනහ නේ ශඵොශවොභ ශවොයි.  

 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு  ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අද ිනන කිෂිකර්භ 

ඇභතිතුභහ ශකොශඹි ව ඵළවළය "ශ ොවි තිඹ" පියඵ ළට 
කටයුතුර ශඹ ජ සිටිනහ.  රු භ වත්රීතුභහශේ ප්රලසනඹට ේපර්ේ 
උත්තයඹක් ඉතහ ඉක්භි  ව රඵහ ශදන ශර අපි එතුභහට ද වහ 

සිටිනහ.  
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟට ප්රධහන කටයුතු ආයේබශත ජ ශඹෝජනහ.  

 
ගරු යනිල් වික්රභසිාව භවතහ (විරුේධ ඳහර්ලසග  

නහඹකතුභහ) 
(வௌபுகு ொவ வெகெவேக - ோவவெகவோெ போவவ) 

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි ,  බුද්ධ ඹහශව් සිලි වුේ 
ශඵෝේඵ පිපිරීභ  ළන ඳරීක්ේ ේපර්ේශඹ ව ඉය වුේහට ඳසු  
ඒ පියඵ අඳ දළනුත් කයන ශරට, විශද්ල කටයුතු 
අභහතයහශලඹ භහර් ශඹ ව ඉ විනඹහනු යජශඹ ව ඉල් 0රහ සිටි වනඹ 
කිඹහ ශේ  රු බහ භහර් ශඹ ව භහ ඉල් 0ලීභක් කය වන කළභළතියි. 
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ඒ හශේභ බුද්ධ ඹහශව් ආයක්හ ලක්තිභත් කිරීභ  ළනත් 
ඉල් 0ලීභක් කය වන කළභළතියි. අද න විට ඉ විනඹහශ ව රළශඵන 
හර්තහ අනු ශභළි  තර්ජනඹක් එල් 0ර ශ වන පුළු ව ඵට 
බුද්ධි කහර්ඹහශලශඹ ව දළනුේ  ජ තිබුේත් ඇත්ත ලශඹ වභ 
බුද්ධ ඹහ ඳහරක කියටුත් ඒ  ළන ළඩි පිඹය අය ශ න නළවළ. 
භභ හිතන වළටිඹට දළනට බිවහර් ප්රශද්ලඹට Central Industrial 
Security Force එක ශඹොද වන කිඹහ යජශඹ ව ඉල් 0රහ තිශඵනහ.  

ශේ   කීභ ේපර්ේශඹ ව තිශඵ වශ ව ඉ වින ඹහශව් ප්රහ වත 
යජඹයි, භධයභ යජඹයි අතය. ඒ ඳරීක්ේ සිඹල් 0ර අ ව වුේහට 
ඳසු අඳට ඒ විසතය රඵහ ශද වන කිඹන ඉල් 0ලීභ අශප් ශේ බහ 
ශනුශ ව කය වන පුළු ව. ජනහධිඳතිතුභහත් ශේ ශඵෝේඵ 
ප්රවහයඹ ශවශහ දළකරහ තිශඵනහ.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , බුද්ධ ඹහශව් ඒ ශඵෝ රුක 
මුර ජ බුද්ධත්ඹ රළබ බුලියජහේ ව ව වශේ  ළන භහ  සපිඹක් 
 සව්හ.  දළ ව ඒ හශේ  සපිඹක්  සව්ත් ශඳොලීසිඹ ඒ  ළන විබහ  
කයනහ. විශලේශඹ වභ ශේ  ළන ශවොඹහ ඵර වන කිඹරහ 
ඔඵතුභහට කිඹ වන භහ කළභළතියි. භහ තත්  සපිඹක්  සඹහ 
තිශඵනහ, ධර්භහශලෝක අධියහජඹහ ිනේ විජශත ඉරහ  ධර්භ විජඹට 
ගිඹ ආකහයඹ පියඵ. ඒ හශේභ ශද්ලඳහරනඹ වහ ධර්භඹ කිඹරහ 
බුද්ධහ භ  ළන  සපිඹක්  සඹරහ තිශඵනහ. දළ ව අඳට තිශඵන එක 
තර්ජනඹක් තභයි ඒ තළ වර ශඵෝේඵ පිපිශයන එක. අඳට ඇති 
ශරහ තිශඵන අි ක් තර්ජනඹ තභයි බුද්ධහ භ  ළන ශඳොත්  සඹන 
ශකොට CID එශක ව ඇවිල් 0රහ ඒ  ළන විබහ  කයන එක. ඒ  ළන 
විශද්ල ඇභතිතුභහට කිඹරහ ළටක් නළවළ.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඒ ි හ ඒ  ළන ඔඵතුභහට 
කිඹ වන .නෆ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් 9 ළි  යසථහ අනු 
කිඹනහ, බුද්ධහ භ ආයක්හ කයනහ කිඹරහ. නමුත් බුද්ධහ භ 
 ළන භභ ශඳොතක්  සව්හභ ඒකට විරුද්ධ නහ නේ භහ ද වශ ව 
නළවළ,  බුද්ධහ භ  ළන  සපි  සඹන අි ක් අඹට ශභොන විධිශත ප්රලසන 
ඇති  ශයිද කිඹරහ. භහ ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභහට කිඹනහ, ඒ 
 ළන ශවොඹහ ඵර වන  කථහනහඹකතුභහට දළනුේ ශද වන කිඹරහ.  

 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඒ  ළන  රු කථහනහඹකතුභහශේ අධහනඹ ශඹොමු කිරීභට 
කටයුතු කයනහ. 

 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී.්ල්.පීරිස භවතහ (විගේල ක ුතතු 
අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ -

ௌவோபவகவ அவைெவ) 

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශේ ප්රලසනඹ පියඵ 
අති රු ජනහධිඳතිතුභහ දළනටභත් බිවහර් ප්රහ වතශත භව 
ඇභතිතුභහට කථහ කයරහ තිශඵනහ. ඒ ේඵ වධ ඳරීක්ේ 
ඉ විනඹහනු යජඹ කයශ න ඹනහ. අඳට දළ ව තිශඵන ආයශචි අනු, 
ශේ සිද්ධිඹ ්රී රශකහට ේඵ වධ සිද්ධිඹක් ශනොශයි. ඒක 
ඳළවළින සයි. අඳ කන හටු ශනහ, අශප්  රු ශජෝලප් භයිකල් 0 
ශඳශර්යහ භළතිතුභහ ''ශේකට ්රී රශකහ යජඹ   කි යුතුයි'' කිඹරහ 
කයපු ප්රකහලඹ   ළන. ශේ සිද්ධිඹ ්රී රශකහශව් උද් ත ශච්ච කිසිභ 
තත්ත්ඹකට ේඵ වධඹක් නළති ඵ තභයි ඉ විනඹහනු යජශඹ ව 
කයනු රඵන  ඳරීක්ේ ස ව දළනට ශවයදයව් ශරහ තිශඵ වශ ව. 
තභත් ඒ ඳරීක්ේ ශකරී ශ න ඹනහ.  

 

ගරු ්ම්. ගජෝල  භිකකල් ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு வ. ேெவௐ வெகவ ) 

(The Hon.  M. Joseph Michael Perera) 
ඒ හර්තහ ඉිනරිඳත් වුේහභ භභ කිඹපු ඒහශත තයඹක් 

තිශඵනහද කිඹරහ කථහ කයමු. 

ගරු (භවහචහර්ඹ) ජී. ්ල්. පීරිස  භවතහ 
(வௌபுகு (ெௐவ) ே.வ. பீவ) 

(The Hon. (Prof.)  G.L. Peiris) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඒක ඳළවළින සයි කිඹරහ අඳට ද වරහ 
තිශඵනහ. ආයක්හ පියඵ  අලය සිඹලුභ පිඹය ඉ විනඹහනු 
යජඹ අයශ න තිශඵනහ. ශඵෞද්ධ  වදනහ සථහනරට අලය 
ආයක්හ ඳඹහ ශදනහ. ඒ ේඵ වධශඹ ව  ඉ ව ජඹ යජඹ ඉතහභ  
දළඩි ක්රිඹහ භහර් ඹක් අනු භනඹ කයන ඵ ඳළවළින ස නහ. 
ඉ විනඹහනු යජඹත්, අශප් යජඹත්, ශන යටල් 0 කීඳඹකුත් ශේ 
සිද්ධිඹ ඉතහභ පියකුල් 0 ව ත විශව්චනඹ කයරහ තිශඵනහ; ඒ 
 ළන කන හටු ප්රකහල කයරහ තිශඵනහ. අඳ ශේ ේඵ වධශඹ ව 
ි ය වතයශඹ ව ඉ විනඹහනු යජඹ භඟ හකච්ඡහ ඳත්හශ න 
ඹනහ. 

 
ගඳෞේගලික භන්ත්රීන්ගේ ඳනත් ගකටුම්ඳත් 

ோ் உபொவௐ்வ ெவோபவேகவ 
PRIVATE MEMBERS' BILLS 

 
සිේමුනි ෆ ගගවය ගඵෞේධ ඳදනභ (ාසථහගත 

කිරීගම්) ඳනත් ගකටුම්ඳත 
வவப்   வ்ோ வவ 

(கூவோடிொவ்ோவ) ெவோபவ 
SIVMUNI SE VEHERA BUDDHIST FOUNDATION 

(INCORPORATION) BILL 

 
ගරු ශ්රිඹහනි විගිවික්රභ භවත්ිකඹ 
(வௌபுகு (ோபைோ) வௐொ ேவெக) 

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඳවත ව ව ශඹෝජනහ 
භහ ඉිනරිඳත් කයනහ: 

"සිව්මුි  ෆ ශශවය ශඵෞද්ධ ඳදනභ ශසථහ ත කිරීභ වහ ව ඳනත් 

ශකටුේඳත ඉිනරිඳත් කිරීභට අය ිනඹ යුතුඹ".  

 
ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
(வௌபுகு ே்க வௌ) 

(The Hon. Janaka Bandara) 

 
විසින් සථිය කයන රදී. 
ஆோவ்ோவ. 

Seconded. 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ. 
ඳනත් ගකටුම්ඳත ඊ  අනුූලර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, ්ඹ 

මුද්රණඹ කිරීභ  නිගඹෝග කයන රදී.  

 
හර්තහ කිරීභ වහ 47(5) න සථහය නිගඹෝගඹ ඹ ගත් ඳනත් 

ගකටුම්ඳත බුේධ ලහන වහ ආගිකක ක ුතතු අභහතයතුභහ ගත 
ඳයන රදී. 

 
் டுவெகவௐவோடு, வபொவெகவவௐவோது. 

இோவடி, ெவோபவ போவப ோவௐவௐவோடு, அவைெவௐவெ 

கவோௐவௐவோது. 

ெவோபவ ௌவெகவோ இ. 47(5) இவடி புவ்ோெெ், ோ 

அபவகவ அவைெபைவெகு அவெக ெவௐவௐடுோவககவை 

ெவோவௐவோது. 

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 Buddha Sasana and Religious Affairs for report. 
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ඳහර් සශේ වතු 

ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත :  
නිගඹෝග 

இவெகுோகவ, வபொோகவ (கவோடுவௐடு) 

ெவோவ : எளவேகுோகவ 
IMPORTS AND EXPORTS (CONTROL) ACT: 

REGULATIONS 
 

I 

[අ.බහ. 2.35  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ (ජහතයන්තය ූලරය 
වගඹෝගිතහ අභහතය ව මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිගඹෝජය 

අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக -  ெவோெ ௌோௐ 

கூவோடிொவௐபு அவைெபைவ ௌோ, ோவோவ ோ 

அவைெபைவ) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)  
 රු ි  ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ 

ලහන වහ ආ ියක කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ  ඳවත 

ව ව ශඹෝජනහ භහ ඉිනරිඳත් කයනහ: 

 
"ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් 44(2) ළි  යසථහ ව 1969 අශක 1 දයන 
ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් 4 ළි    වතිශත (3) ළි  

උඳ  වතිඹ ව 14 ළි    වතිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු, එකී ඳනශත් 20 

ළි    වතිඹ ඹටශත් ජනහධිඳතියඹහ විසි ව හදන රලි, 2013 ජුි  5 

ිනනළති අශක 1813/14 දයන අති විශලේ  ළට් ඳත්රශත ඳශ කයනු රළඵ, 

2013.06.20 ිනන ඉිනරිඳත් කයන රද ි ශඹෝ  අනුභත කශ යුතුඹ. 

 
(අභහතය භණ්ටරශත අනුභතිඹ ද වහ තිශේ.)" 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අද ිනනට ි ඹියත කටයුතු 

ඹටශත් ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹටශත් ි ශඹෝ  
අශක 1 වහ ි ශඹෝ  අශක 2 හකච්ඡහට  ළනීභට ි ඹියතයි. ඒ 
ි ශඹෝ  ේඵ වධ අතිවිශලේ  ළට් ි ශව්දන ශදකක් ඳශ කයරහ 

තිශඵනහ. ඒ ි ශඹෝ  ශභභ  රු බහශව් අනුභළතිඹ වහ භහ 
ඉිනරිඳත් කයනහ. ඒ හශේභ භහ ඵරහශඳොශයොත්තු නහ 
ශභොනහද ශේ ි ශඹෝ   කිඹරහ  රු බහට ඳළවළින ස කය වන.  

1813/15 දයන අති විශලේ  ළට් ඳත්රඹ භන් ව ඉිනරිඳත් කය 

තිශඵන ි ශඹෝ ශඹ ව ශකශය වශ ව ශේ යශට් කුරුඳු අඳනඹනඹ 
පියඵ ඇති ඹේ ඹේ නීති ශශලෝධන කිරීභයි. 

අශක1813/14 දයන අතිවිශලේ  ළට් ඳත්රශත ඳශ කශ 

ි ශඹෝ ඹ අද අපි ඉිනරිඳත් කය වශ ව, ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ශල් 0ඛ්නඹ 
තුය ව ඉිනරිඳත් කයන රද ඹේ ඹේ ශඹෝජනහ අනු, ශර්ගු ඳනත 
ඹටශත් කයන රද ශශලෝධනරට අනුකර, ආනඹන වහ 

අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් ඹේ ඹේ ශනසකේ කිරීභට ශභභ  රු 
බහශව් අනුභළතිඹ රඵහ   වනයි.  

නයහඹ ඳත්රශත ව ව ශදන ි ශඹෝ ඹ  ළන කථහ කයන විට, 

අඳ සිඹලු ශදනහශේභ විශලේ අධහනඹ ශඹොමු නහ, ශේ යශට් 
කුරුඳු කර්භහ වතඹ  ළන. හභහනයශඹ ව අශප් යශට් හේප්රදහයික 
ශශශ කිෂිකර්භඹ ිනවහ ඵළලුශොත් ශත්, යඵර්, ශඳොල් 0  ළන අපි  
කථහ කයනහ. ඒ හශේභ කුරුඳු කර්භහ වතඹ  ළනත් අපි කථහ කශ 

යුතුයි. අද අශප් යශට් ආර්ථිකඹට කුරුඳු කර්භහ වතශඹ ව ශකශයන 
ශේහ  ළන අශප් අධහනඹ මීටත් ටහ ශඹොමු විඹ යුතුයි.  

අපි ශේ  ළන විසතය ටිකක් ඵළලුශොත් අද තිශඵන               

ශඛ්යහ ශල් 0ඛ්න අනු 350,000කට ළඩි ජනතහක් ඳවුල් 0 
ලශඹ ව ශේ කර්භහ වතශත අද ි ඹළලී සිටිනහ. විශලේශඹ වභ 
දකුණු ඳශහශත් ප්රධහන කර්භහ වතඹක් ඵට ශභඹ ඳත් ශරහ 
තිශඵනහ. ශනත් ශශශ කිෂිකර්භ ශබෝ රට ටහ ශනක් 

ලශඹ ව ශභහි ශඳශන වන තිශඵ වශ ව සුළු ව භධය ඳරිභහේ 
ඹන ශදඹහකහයශඹ වභ ශේ කර්භහ වතශත ි ඹළලීභයි.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ශේ  ළන ඔඵතුභහත් ශවොට 

ද වනහ. ඔඵතුභහශේ ි ශඹෝජනඹ කයන ආනශතත් ශේ 
කර්භහ වතඹ ශකශයනහ. ශ ොවිතළනක් විධිඹට කයන 
කර්භහ වතඹක් ශේක. අපි ශත්, යඵර්, ශඳොල් 0  ළන කථහ කයන විට 

විලහර තු ඹහඹ ව  ළන කථහ කයනහ. නමුත් ශේ කර්භහ වතශත 
සුවිශලේ රක්ේඹ තභයි ඳවුල් 0 විලහර ශඛ්යහක් ශේ 
කර්භහ වතඹට ේඵ වධ නහ, ශභඹ සුළු වහ භධය ඳරිභහේශත 

කර්භහ වතඹක් ි හ. ඒ ි හ ශේ කර්භහ වතඹ අශප් ආර්ථිකශත 
ඉතහභ ළද ත් ශකොටක්.  

ඒ හශේභ භභ ත තරුේක් කිඹ වන .නෆ. ශේ 
කර්භහ වතශඹ ව දළනට අඳට ඇශභරික ව ශටොරර් ිය සඹන සිඹඹක 

විතය විශද්ල විි භඹ  රහ ශ න එනහ. අපි වළභ ශරහශව්භ 
ඵර වශ ව  අශප් ශද්ශීඹ ි සඳහදන  තුය ව  -කිෂිකර්භ ශව්හ, 
කර්භහ වත ශව්හ- ශේ යටට ළඩි ළඩිශඹ ව ආදහඹභ රඵහ 

  වනයි. විශලේශඹ ව විශද්ල විි භඹට ේඵ වධ ආදහඹභ රඵහ 
  වනයි. ශේ ක්ශේත්රඹ ළඩිිනයුණු කය   වන ඇත්ත ලශඹ වභ 
අද අපි ශරොකු භව වසිඹක්  ත යුතුයි. අද ශරෝකශත ආර්ථිකශඹහි 

තියුණු තය ඹක් තිශඵනහ. වළභ ශදනහභ වද වශ ව තභ වශේ 
අඳනඹන  ළඩි කය   වනයි.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අද ශරෝක ආර්ථික 

අර්බුදශත ප්රධහනභ රක්ේඹක් තභයි ඉල් 0ලුභ ඳවශ ඵළසීභ. අද 
ඵටහිය යටර ආර්ථික කටහ ළටිරහ. ඇශභරිකහශව් ආර්ථිකඹ 
කටහ ළටීශේ, යුශයෝඳහ වවුශල් 0 ආර්ථිකඹ කටහ ළටීශේ සුවිශලේ 

රක්ේඹක් තභයි ඉල් 0ලුභ අඩු වීභ. අද බහණ්ටරට තිශඵන 
demand එක අඩු නහ. ශභොකද, ඒ ියි සු වශේ අශත් තිශඵන 
මුදල් 0 ප්රභහේඹ අඩු ශරහ. එතශකොට ඒක ශකය වභ ඒ බහණ්ට 
විකුේන යටල් 0රට ඵරඳහනහ. චීනඹට විලහර ලශඹ ව එඹ 

ඵරඳහනහ. ඉ විනඹහටත් ඵරඳහනහ. ඹේ කිසි ප්රභහේඹකට 
අඳටත් ඵරඳහනහ. විශලේශඹ ව අශප් ශත් කර්භහ වතඹට. ඒ 
හශේභ අශප් අශනක් කිෂි කර්භහ වතරට ේඵ වධ ශශ 

යහඳහයරටත් ඵරඳහනහ. ඒ ි හ එක්තයහ විධිඹකට ශේ 
කර්භහ වත ිනවහ අශප් අධහනඹ ශඹොමු කය වන .නෆ. දළ ව ශේ 
කර්භහ වතර තය කහරී තත්ත්ඹ ළඩියි. ඵටහිය යටර 

ආර්ථිකඹ ිනයුණු ශව් ශ න ඹනශකොට ඇ ශභරිකහනු ඉල් 0ලුභ ළඩි 
ශයි කිඹරහ අපි ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. දළනටභත් අඳට 
ශඳශන වන තිශඵනහ, ඇශභරිකහනු ආර්ථිකශත ඉල් 0ලුභ ළඩි 

ශරහ තිශඵන ඵ. නමුත් යුශයෝඳහ වවුශල් 0 ඉල් 0ලුභ ළඩි ශරහ 
නළවළ. ඒශ ොල් 0ර ව ත තත් අර්බුදරට ඹනහ. ශේහ වළභ 
එකක්භ අශප් අඳනඹන ක්ශේත්රඹට ඵරඳහනහ. ඒ ෆභ අඳනඹන 
බහණ්ටඹක්භ රැක   වන අපි හුඟක් විභසි සභත් ඉ වන .නෆ. ඒ 

හශේභ පුළු ව නේ ඒ කර්භහ වත ත තත් ඉිනරිඹට ශ න 
ඹ වන .නෆ. ඒ ඳසු බිශේ සිටිිය ව ර්ඹකට අපි කුරුඳු ශභට්රික් 
ශටො ව 13,000ක් අඳනඹනඹ කයනහ.  

විලහර ජනකහඹක් ි ඹළලී සිටින ඒ හශේභ විලහර මුදල් 0 
ප්රභහේඹක් ශඹොදන අශප් අඳනඹන උඳහඹ භහර් රට ඉතහභත් 
ශක් වද්ර ත ව ශේ කර්භහ වතඹ රැක  ළනීභ අලය ශරහ 

තිශඵනහ. ශේ ි ශඹෝ ඹ ඉිනරිඳත් කිරීශභ ව අපි  
ඵරහශඳොශයොත්තු  වශ ව ශභොකක්ද? අශප් ේප්රදහයික කුරුඳු 
කර්භහ වතඹ ළඩි ිනයුණු කය  ළනීභයි.    රු භ වත්රීරු ව ශවොට 

ද වනහ; අපි වළභ ශදනහභ පිය  වනහ, ශරෝකශත තිශඵන 
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ශවොභ කුරුඳු ි සඳහදනඹ  වශ ව රශකහශව්යි කිඹහ. අශප් කුරුඳු 

තභයි ශරෝකශත ඉවශභ භට්ටශේ කුරුඳු වළටිඹට පිය  වශ ව. 
ශභක්සිශකෝ, ඇශභරිකහ ඹනහ ජ යටරට ශන ශන බහණ්ට 
ි සඳහදනඹ කිරීභට විශලේශඹ ව ඳහරිශබෝගික බහණ්ට ි සඳහදනඹ 
කිරීභට මර ද්රයඹක් වළටිඹට කුරුඳු අතයලයයි. අද ඊශත 

ශනොශයි. රශකහට ඳිතුගීසි ව එ වන, ඒ හශේභ .ර වදකහයශඹෝ 
එ වන, ඉශග්රීසී ව එ වන, ශනත් විවිධ ජහරණ ව එ වන; ඒ 
ශශශ වද ව එ වන ප්රධහනභ ශවේතු වුශණ් ශේ යශට් කුරුඳු 

කර්භහ වතඹයි. ඒ ි හ ශේ කුරුඳු කර්භහ වතඹට ශවො 
ඉතිවහඹක් තිශඵනහ. ශේක අශප්භ සුවිශලේ රක්ේඹක්.  

අපි මුතු භළණික්  ළන කථහ කයනහ. ඒකත් ඉතිවහශත 

ඉ වභ අශප් යටට ළද ත් ශදඹක්. ඒ හශේභ අපි කුරුඳු 
කර්භහ වතඹ  ළනත් කථහ කය වන .නෆ. ශේ ශනසවීභ අපි 
ශ නහශව් ඇයි? අශප් කුරුඳු කර්භහ වතඹට දළ ව කිසිඹේ 

තර්ජනඹක් තිශඵනහ. Cassia කිඹන ඳළශෆටිශත ි සඳහදන ඵහර 
ඵඩු වළටිඹට ශශශ ශඳොශට  එනහ. ඒක ඔඵතුභහ -භශේ හිතත් 
රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භළතිතුභහ- ශවොට ද වනහ. එතුභහ ළවි ස 
කර්භහ වත ඇභතියඹහ වළටිඹට කටයුතු කයපු කහරශත ඳට ව අශප් 

ශත් ශ වන පුළු ව, අශප් යඵර් ශ වන පුළු ව, අශප් ශඳොල් 0 
ශ වන පුළු ව, ඒ හශේභ අශප් කුරුඳු ශ වන පුළු ව ශේ වළභ 
ි සඳහදනඹකටභ තර්ජනඹක් තිබුේහ.  

අද ඵහර බහණ්ට ශරෝක ශශශ ශඳොශට  රහ ශ න එනහ. 
අශප් අඹත් රහබ   වන  ශේහ ශ නළවිත් ියර කයරහ ශශශ 
ශඳොශට ඹ වන වදනහ. ශේක අපි හුඟක්  ළඹුයට කල් 0ඳනහ 

කයරහ කිසිභ ඳක් ශේදඹකි ව ශතොය වි වන .නෆ ප්රලසනඹක්. 
භවය කර්භහ වතර ජ blend කය වනත් .නෆ. ශත් කර්භහ වතඹට 
ේපර්ේ නීතිඹක්  දභහ ශන ඒහ ශ ශන වන එඳහ කිඹරහ 

කිඹ වන ඵළවළ. ශභොකද, ශත් කර්භහ වතඹ  ත්තහභ මුල් 0 කහරශත 
ඉ වභ blending  තිශඵනහ. අපි ඵෲක්ශඵො වඩ්,  සප්ට ව කිඹහ 
කිව්ත් ඒ ශත් හුඟක් ලියට ියර කයරහ - blend කයරහ - තභයි 

විකුේ වශ ව. අශප් ශත් පිට යට ඹන ශරොකු ශකොේඳළි ඹකට 
ගිශඹොත් ඒශක් තිශඵන ඉතහභ ළද ත් ශද් තභයි laboratory එක. 
එශවභ නළත්නේ ඒ ශ ොල් 0ර වශේ විදයහ අශලඹ. ශභොකද, ඉල් 0ලුභ 
අනු ඒ ශත් එක එක විධිඹට ශනස කයනහ. භවය ඳශහත්රට 

light tea එකක් .නෆ. භළද ශඳයින  හශේ යටරට තද ශත් එකක් 
.නෆ. ශඵොශවෝ විට අඳනඹන ේඵ වධ කටයුතු කයන 
ශකොේඳළි ර  අඹ කිඹනහ, අඳට ශේ විධිශත, ශේ  හේඳරශත 

ශත් තභයි අලය කිඹහ. ඒ විධිඹට කස කය තභයි අපි ශත් 
ශශශ ශඳොශට ි කුත් කය වශ ව. ඒ ි හ අඳට ඉතහභත්භ අලය 
ශනහ,  ශේක ශවොභ subtle  විධිඹට, ඳරීක්හකහරී විධිඹට ශේ 

ප්රලසනඹට එශශම වන. ඵහර ඵඩු ශ ශනන එකත්, අශප් යටි ව ඵහර 
ි සඳහදන පිට යට ඹන එකත් විශලේශඹ වභ ආනඹන ව 
අඳනඹන ශදඳහර්තශේ වතුශව් නීති-රීති තුය ව අපි නත් වන 

.නෆ.  

අශප් ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් ඇභතිතුභහ කුරුඳු කර්භහ වතශත 
ිනයුණුට ශරොකු ශේඹක් සිලි  කය තිශඵනහ.  ඇත්ත ලශඹ ව 
ශේ යශට් කුරුඳු කර්භහ වතශත ි ඹළලී සිටින උසභ ශශශ 

යහඳහරිකශඹෝ ඒ ශ ොල් 0ර වශේ අලයතහ ව පියඵ ඳසු ගිඹ 
තිශත භහත් භඟ හකච්ඡහක් කශහ. ඒ ශ ොල් 0ශරෝ කිඹ වශ ව,  
අශප් කුරුඳු "රශකහශව් කුරුඳු" කිඹහ වළභ  ශදනහභ පිය  වන .නෆ 

කිඹරහයි.  අපි “Ceylon Tea” කිඹහ විකුේන විධිඹට “Sri Lanka 
Tea” කිඹහ විකුේන විධිඹට ඒක brand කය වන .නෆ. ඒකට 
 වනහභනඹ කයනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඒක අලුත් ශකල් 0ඳඹක්. 

අශප් ශත්රට ඒක ශනහ. නමුත් යඵර් ව කුරුඳුරට ඒක 
තභ ශරහ නළවළ. ඒ ි හ අශප් කුරුඳු කර්භහ වතශත ඉල් 0ලීභක් 
තිශඵනහ, අශප් කුරුඳුත් ඒ විධිඹට  ව නහභ ත කය වනඹ කිඹහ; 

එශවභ නළත්නේ ඒ හශේ brand කය වනඹ කිඹහ. ඒක කුරුඳු 
කර්භහ වතශත එක ඉල් 0ලීභක්.  

අශනක, පුහුණු. ශභොකද, අපි ශභතළන කිඹරහ තිශඵනහ 

ඳවුල් 0 350,000ක් විතය ශේ කර්භහ වතශඹ ව ජීත් ශනහ 
කිඹරහ. ඒ අඹට අලය පුහුණු, න තහක්ේඹ රඵහ  ජභ 
ඉතහභත්භ අලයයි. භට ටහ ශවොඳි ව  රු ඇභතිතුභහ ඒ පියඵ 
ඳළවළින ස කයයි. ශභොකද, භභ ද වනහ තයිය ව අවුරුලි සිඹ 

 ේනකට ඉසශල් 0රහ කුරුඳු කඳරහ, තරරහ, ශව්ශපු විධිඹටභ 
තභයි තභත් අපි ඒක කය වශ ව. ඒ වහ ශවො නභක් තිබුේත් 
මීට ටහ කහර්ඹක්භ ක්රභ අඳට ශඹොදහ   වන පුළු ව ශයි. ඉති ව 

ඒහ ඔක්ශකෝභ රකහ ඵරහ තභයි එක ඳළත්තකි ව cassia කිඹන 
තය කහරී ි සඳහදනඹට මුහුේ ශද වන අපි කටයුතු කය වශ ව. 
විශලේශඹ වභ ශේ යටි ව පිට න  වනහභනඹ කයපු - brand 

කයපු- කුරුඳු ඉවශභ භට්ටශේ කුරුඳු වළටිඹට ඉිනරිඳත් කය වන 
.නෆ. 

භට භතකයි භභ  හල් 0ර ිනහඳතියඹහ වළටිඹට ළට කයපු 
කහරශත ශේ කර්භහ වතඹ  ළන ශවොට ශවොඹරහ ඵළලුහ. 
විශලේශඹ වභ  ේ ඳශහශත් කුරුඳු කඳරහ, තරරහ, ඊට ඳසශේ 

අේඵර වශ ොට, ඵරපිටිඹ හශේ ප්රශද්ලරට ශ නළල් 0රහ, එතළන 
ඉ වන ශශශ භවත්රු ඒහ  ඵටහ කයරහ, ශකොශම Hayleys, 
Freudenberg ළි  ශකොේඳළි රට -ඒහ පිට යටරට ඹන 

විලහර ශකොේඳළි රට- තභයි විකුේ වශ ව. ඒ ි හ ඒක ශරොකු 
හණිජ ක්රිඹහදහභඹක් වුේහ. කුරුඳු වවළතළප්ශේ තිශඵන කුරුඳු 
ඳළශශත සිට Hayleysරහ, Freudenbergරහ හශේ ශකොේඳළි   

වයවහ නළව් ත කයන ශතක්භ ශරොකු යහඳහයඹක් සිද්ධ ශනහ. 
ඉති ව ඒ වළභ තළනක ජභ අපි ඒහට උදව් කය වනට .නෆ. ඒ ි හ 
ශේ කුරුඳු කර්භහ වතඹ ිනයුණු කිරීභ වහ ආනඹන වහ අඳනඹන 
(ඳහරන) ඳනත ඹටශත් අද ිනන ඉිනරිඳත් කයන තිශඵන අශක 2 

දයන ි ශඹෝ ඹ -2013 ජි  05 ිනනළති අශක 1813/15 දයන අති 
විශලේ  ළට් ඳත්රශත ඳශ කයනු රළඵ, 2013.06.20 ිනන ඉිනරිඳ ව 
කයන රද ි ශඹෝ ඹ- ේභත කය  ළනීභට වශඹෝ ඹ ශද වනඹ 

කිඹහ භහ ශේ  රු බහශ ව ඉල් 0රහ සිටිනහ. ආනඹන වහ 
අඳනඹන ශදඳහර්තශේ වතු වයවහ, අපි ශත්රට රඵහ ශදන 
 වනහභරට ශේ, නළත්නේ branding  හශේ කය වන ටහත්භ 

ශවො තත්ත්ඹක් ඇති කිරීභ වහ ඵරතර ඉල් 0ර වන තභයි අපි 
ශේ ි ශඹෝ ඹට  අනුභළතිඹ ඉල් 0ර වශ ව. 

ඊ ශඟට,  භහ ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹටශත් අද 
ිනන නයහඹ ඳත්රශත ඳශමුශ ව ඉිනරිඳත් කය තිශඵන ි ශඹෝ ඹ 
 ළන -2013 ජි  05 ිනනළති අශක 1813/14 දයන අති විශලේ  ළට් 

ි ශව්දනශත ඳශ කයනු රළඵ, 2013.06.20 න ිනන ඉිනරිඳත් කයන 
රද ි ශඹෝ ඹ  ළන-   චන සල් 0ඳඹක් කථහ කය වන කළභළතියි. 
ශේකට ශවේතු තභයි අපි ඳසු ගිඹ අඹ ළඹ ශල් 0ඛ්නඹ තුශ 

"ආදහඹේ ශයක්ේ ආඥහ" ඹටශත් ශර්ගු ශශක්තහශක 
ර්ගීකයේඹ ශශලෝධනඹ කිරිභ. නළත යක් ඒක  ළට් කශහ. 
තමු වනහ වශේරහ ද වනහ, Customs Classification කිඹරහ 

එකක් තිශඵනහ කිඹහ. .නෆභ බහණ්ටඹක් අපි ශේ යටට  
ශ ශනන විට ඒ වහ අලය රකුේ, නළත්නේ ශඛ්යහත්භක 
තත්ත්ඹ අනු තභයි ඒහ ශේ යටට ශ ශන වශ ව. නළත්නේ ඒ 
ශ ශශහභ කය වන ඵළවළ. ශභොකද, ශරෝකශතභ තිශඵන ශර්ගු 

ශදඳහර්තශේ වතු එකතු ශරහ, හකච්ඡහ කයරහ Global 
Classification එකක් වදරහ තිශඵනහ. ඒහශත එශව ව ශභශව ව 
ශඳොඩි ශඳොඩි ශනසකේ සිද්ධ ශනහ. නමුත් අඳට එක යටකි ව 

ත යටකට ශ ශනන ශකොට ඒ යටර ශර්ගු 
ශදඳහර්තශේ වතුරත් ව ශේ යශට් ශර්ගු ශදඳහර්තශේ වතුශව්ත් 
ඒ ඔක්ශකෝටභ කටයුතු කය වන classification system එකක් 

තිශඵනහ. එතශකොට අඹ ළඹ ශල් 0ඛ්නඹට ඳසශේ ඒ 
classification system එකට අපි ගිහි ව තිශඵනහ. භවය ඒහ 
ශශලෝධනඹ කයරහ තිශඵනහ, අශප් ශදඳහර්තශේ වතු කිහිඳඹක්භ 

ආනඹනඹ ව අඳනඹනඹ බහය සිටිනහ.  එකක් තභයි ශර්ගු. 
Customs Code එශක් තිශඵන ශනසවීේ ඳරිඳහරන ශවේතූ ව 
ි හ, නීතිභඹ ශවේතූ ව ි හ ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත 
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ඳහර් සශේ වතු 

ඹටශත්ත් අඳට බහය   වන සිද්ධ ශනහ. ඒ classification එකභ 
අඳට බහය   වන සිද්ධ ශනහ. 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඒ හශේභ අපි ි දසුනක් 

ලශඹ ව  ි මු .ශෝ ව සතයඹ; එශවභ නළත්නේ .ශෝ ව 
විඹන. ඒ ේඵ වධ "වහි කය ද්රය තුය ව කිරීභ පියඵ ව 
ශභො වට්රිඹල් 0  වධහනඹ" භඟ අපිත් ේමුරණ ව අත් ව කයරහ 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ "විඹනහ ේමුතිඹ" ආ ජ ලශඹ ව 
ජහතය වතය එකඟතහරට අපි ගිහිල් 0රහ තිශඵනහ. 

ඒ අනු ඹේ ඹේ ශද් classification codesරට ළශටනහ; 

ඹේ ඹේ ශද් තවනේ නහ. අපිත් ජහතය වතය ේමුති ඹටශත් ඒ 
වහ භහන, consequential changes එක්කභ භඹහ වතය අශප් 
නීති-රීතිත් ශනස කය වන සිද්ධ නහ. ඒ හශේභ  .ශෝ ව 

රණයඹට වහි  කයන යහඹි ක ද්රය, කහර්ියක යහඹන ද්රය, 
ඳයශඵෝධ නහලක ආනඹනඹ පියඵ ශඳොලි ශයගුරහසි ඇති 
කිරීභටත් අඳට සිද්ධ නහ. ඒහ හභහනයශඹ ව යටට හිතකය, 
අශප් ඳරියඹට හිතකය, සබහ ධර්භඹහට හිතකය නීති රීති. දළ ව 

අපිටත් ඒහ අටශගු කය   වන සිද්ධ නහ.  

ඊශඟට අපි ශඹෝජනහ කයරහ තිශඵනහ, ශත් ්රී රශකහට 
ආනඹනඹ කය ියර කය නළත අඳනඹනඹ කයන ශකොට ඒ ඵහර 

ශත් ඳහරනඹ කිරීභට තත් ලක්තිභත් ශයගුරහසි. ඒ හශේභ, 
energy drinks, ඳරියඹට වහි  කයන ඉශරක්ශරොි ක උඳකයේ 
ආිනඹ  ළන ඹේ ඹේ සීභහ ව ඳනරහ. එක ඳළත්තකි ව ශේ 

ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් කයරහ තිශඵ වශ ව, එක ඳනතක ඩනතික 
අලයතහ ව වහ ආනුශගික ඇති විඹ යුතු අශනක් ශනසකේ 
ව ජහතය වතය පිය ත් ි ර්ේහඹක අනු ශකශයන ශශලෝධන 

අශප් නීතිඹ ඹටතටත් ශ න ඒභටයි.  

අද ශභභ ි ශඹෝ  ශ න ඒභට ප්රධහන ලශඹ ව කරුණු තුනක් 
ඵරඳහනහ. එක කහයේඹක් තභයි අශප් කුරුඳු කර්භහ වතඹ රැක 

 ළනීභ. ශදළි  කරුේ තභයි, අඹ ළශත තිශඵන ශඹෝජනහ 
ආනුශගික ලශඹ ව අශනක් ඳනත්රටත් විශලේශඹ ව ආනඹන 
වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනතටත් ආශද්ල කිරීභ. තු වන කහයේඹ 
අශප් ශවො ශශශ බහණ්ට, ශවො  වනභක් - brand එකක්- 

තිශඵන ශශශ බහණ්ට රැක  ළනීභ. එභ ි හ ශභභ ි ශඹෝ  
ශදක වහ ශභභ ශ ෞයනීඹ බහශව්  අනුභළතිඹ රළශේවි ඹළයි භහ 
ඵරහශඳොශයොත්තු නහ. 

ශභභ විහදඹ තුය ව අඳට පුළු ව නහ, 
තමු වනහ වශේරහශේ අදවසුත් රකහ ඵර වන. ශඵොශවොභ 
සතුතියි. 

 
ප්රලසනඹ බහභිමුඛ් කයන රදී. 
் டுவ்ோௐவவௐவது. 

Question proposed. 

 

[අ.බහ. 2.54  

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ 
ලහන වහ ආගිකක ක ුතතු අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு டி.வ.ேௐவ்  ் - ோ அவைெபைவ வ்ோ 

ெெ், ோ அபவகவ  அவைெபைவ) 

(The Hon. D.M. Jayaratne - Prime Minister, Minister of 

Buddha Sasana and Religious Affairs) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අශප් ශජයසධ අභහතයතුභහ 
ශඵොශවොභ ඳළවළින ස විසතය කශහ ආනඹන වහ අඳනඹන 
ේඵ වධ. භහ අඳනඹන  ළන චන සල් 0ඳඹක් ශේ අසථහශව් ජ 

කථහ කය වන ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

අපි ඳරතුරු, එශලු, ශත්, යඵර්, කුරුඳු, ේ බහණ්ට, 

ආයුර්ශව්ද ශඵශවත් ර් , ඹකට බහණ්ට, ආබයේ, භළණික් වහ 
garments ළි  ශද්ල් 0 අඳනඹනඹ කයනහ. කුරුඳු හශේභ 
අශනක් බහණ්ටත් ළඩි ලශඹ ව අඳනඹනඹ කිරීභ වහ අපි ඒහ 
ිනයුණු කිරීභ තභයි කය වන .නෆ. නමුත් අඳට ශඳශන වශ ව නළවළ 

ඒ ි සඳහදනර ිනයුණුක් සිද්ධ නහ කිඹරහ. ඒ ි සඳහදන ිනයුණු 
කිරීභ වහ ඒ ඒ අශල ස ව ළට පියශශක් ක්රිඹහත්භක කය වන 
.නෆ කිඹන එකයි භශේ විලසහඹ.  

දළ ව ඵර වන, ඇශභරිකහශව් ශත් තිශඵනහ. ඔවු ව ඒ ශත් 
ඳළකට් ඒශක්  හරහ තිශඵ වශ ව, "English Tea" කිඹරහ. 
එශ ර වතශත ශත්  වක්ත් වළශද වශ ව නළවළ. ශත්  වක් 

වද වන .නෆ කයන සුලිසුකේ ඒ යශට් නළවළ. අශප් යශට් ශත් 
තිශඵනහ. ඒ ශත් ඳළකට්ර "Sri Lanka" කිඹරහ  හරහ නළවළ. 
ශත් ඳළකට් නේ කයරහ තිශඵ වශ ව ශන ශන නේ ස ව. අපි 

වළභ තළනභ ඵළලුහභ දකි වන රළශඵ වශ ව ශන නේ ස ව ශත් 
ඳළකට් තිශඵන ඵයි. ඒහ තභයි අපි ඳහවිච්චි කය වශ ව. අපිත් 
ඳහවිච්චි කයනහ; ශන යටරටත් ඹනහ. ශරෝකශත තිශඵන 
ශවොභ ශත් රශකහශව් ශත් කිඹරහ ප්රසිද්ධිඹට ඳත් කශහට ශභොකද 

ඒහ පිට යටරට ඹන ශකොට ඹ වශ ව ශනත් නේ ස ව.  

අශනක් කහයේහ තභයි රශකහටත් ශන යටල් 0 සනුත් ශත් 
ර්  ශ නළල් 0රහ ියර කයරහ නළත අඳනඹනඹ කයනහ. ඒකට 

ශවේතු ශර කිඹ වශ ව, ඒ යටර ජනතහ ඒ ශත්රට කළභළතිඹ 
කිඹන එකයි. ඒ ි හ ඒ ශත් අශප් ශත් එක්ක ියර කයරහ ඹනහ. 
පිට යට ස ව රශකහටත් ශත් ආනඹනඹ කයනහ. ආනඹනඹ 

කයරහ අඳනඹනඹ කයනහ. ශඵොශවෝ යටල් 0 රශකහශව් ශත් 
අයශ න ගිහිල් 0රහ ඒ යටර ජ ියර කයරහ අශරවි කිරීශේ ළට 
පියශශක් ක්රිඹහත්භක ශකශයනහ. ශේහ  ළනත් අපි ටිකක් 

කල් 0ඳනහ කයරහ ඵර වන .නෆ.  

අශප් ඳශතුරු, එශලු පිට යටර අඹ ියර ජ   වන ශඵොශවෝභ 
ආයි. ජඳහනශත කට්ටිඹක් ආහභ භභ අම ටිකක් කඳරහ ලි වනහ. 

ඒක කහරහ කිව්හ, “Oh!  Very nice, very nice. Why do you 
not send these to Japan?” කිඹරහ. ඒ ශ ොල් 0ර ව ඒ  ළන කථහ 
කශහ. පුලිභ විධිශත යක් තිශඵනහ කිඹරහ ඒ ියි සසු වට 
දළශනනහ කිඹරහ කිව්හ. අමරට එච්චය කළභළතියි. අශප් ශේ 

 ේඵද ප්රශද්ල ස ව ආපු භ වත්රීතුභ වරහ, ඇභතිතුභ වරහ ද වනහ 
ඇති, අම  ස ඹට ඵළලුශොති ව ශකොච්චය අම ශ ඩි ඉිනරහ ළටිරහ 
තිශඵනහද කිඹරහ. ඒහයි ව එච්චය පර ප්රශඹෝජන   වශ ව නළවළ. 

ශේහ ප්රශඹෝජන   වන ආකහයඹක් කස කය වන වුභනහ 
කයනහ. එශවභ වුශේොති ව ඒහ අඳනඹනඹ කයරහ අඳට විලහර 
ආදහඹභක් රඵහ   වන පුළු ව. 

ශකශල් 0 අඳනඹනඹ කිරීභ එක්තයහ ප්රභහේඹකට කයශ න 
ඹනහ. ඒශක් අඳවසුක් තිශඵනහ. රශකහශව් තිශඵන 
ශකශල් 0ර ශරල් 0ර ඉක්භනට කුණු ශනහ. ඒ කුණු ශන ි හ 

ඒහ පිට යටරට ඹ වන අභහරුකභක් තිශඵනහ. භභ 
ශදරක්ඹක් ශකශල් 0 ඳළශ ඊරහඹරශඹ ව ශ  වවහ. 
ඊරහඹරශඹ ව ශ  වරහ භවළ ස ප්රශද්ලඹට ඒහ ශඵදහ ලි වනහ. 
ඒශක් ශඳොත්ත ඝනකභයි. භභ හිතුශව් ඒක රශකහ පුයහභ රහ 

ශඵොශවොභ ප්රසිද්ධිඹක් ශයි කිඹරහ. එශවභ තත්ත්ඹක් ඇති 
වුශණ් නළවළ. ඒකට ශවේතු, ඒ අඳනඹනඹ කයන අඹ කළභති 
නළවළ, ඒක ඊට ටහ ළඩි ලශඹ ව ශඵෝ ශනහට. ශභොකද 

අශනක් අඹත් ඒහ අඳනඹනඹ කය වන ඳට ව  නීවි කිඹරහ. ශේ 
 ළනත් අපි කල් 0ඳනහ කය ඵර වන .නෆ. ශකශල් 0 යුශයෝඳඹට 
ඹ වනත් පුළු ව. ඒ හශේභ චීනඹ වුේත් ඵරහශඳොශයොත්තු 

ශනහ ශේ ශකශල් 0 රඵහ  ළනීභට. චීනශත අඹ භහත් එක්ක 
හකච්ඡහ කයන ශකොට කිව්හ, රශකහශව් එශලු, ඳරතුරු ළඩි 
ලශඹ ව අපි රඵහ   වනට තුටුයි, ඒහ එහ   වන ක්රභඹක් 

99 100 

[ රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණු භ භවතහ   
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කස කය වන කිඹරහ. ඒ ශ ොල් 0ර ව ඒ  ළන භහත් එක්ක හකච්ඡහ 

කයරහ තිශඵනහ.  

ඊ ශඟට ේ බහණ්ට ේඵ වධ කිඹ වන .නෆ. ේ බහණ්ට 
ෆශවන ප්රභහේඹක් ඹනහ. දළ ව තු ව  ළන ප්රලසනඹක් ඇති 
ශරහ තිශඵනහ. එශවභ වුශේෝති ව ේ බහණ්ට කස   වන 

ඵළරි තත්ත්ඹක් ඇති ශනහ. භභ ද වශ ව නළවළ, ඒකට ශභොන 
හශේ රණයේඹක්  නීවිද කිඹරහ. ඒ රණයේඹ අනු ඒශක් ශනක් 
ඇති ශ වන පුළු ව. 

අශනක් එක, ආයුර්ශව්ද ශඵශවත් ර් . ඒහ විලහර 
ප්රභහේඹක් ඉ විනඹහශ ව ශ ශනනහ. රශකහශව් ශේහ විලහර 
ලශඹ ව  හ කය වන පුළු ව. ඉසය වළභ  භකභ හශේ සිශවර 

ශද භවත්භශඹක් හිටිඹහ. ඔහු ශඵශවත් තු වඩුක්  සඹරහ එනහ.  
ඒ තුණ්ඩුශව් තිශඵන ශඵශවත් ෆභ ත්තකභ හශේ ශනොශඹක්, 
ශනොශඹක් ර්  ස ව ෆශවන ප්රභහේඹක් තිබුේහ. ඒහශත මුල් 0, 

ශඳොතු, ශකොශ, භල් 0, දළු අයශ න අට එකට තේඵරහ ශදළයඹක්, 
වතය ළයඹක් ශඵොනහ. ශේක තභයි ශඵශවතක් වළටිඹට අශප් ආින 
කහරශත ජ ඳහවිච්චි කශශේ. අද නේ කවුරුත් ඒ හශේ එකක් 
තිශඵනහද කිඹරහ ද වනහද කිඹරහ හිතහ   වන අභහරුයි. දළ ව 

ආයුර්ශව්ද ශඵශවත් ඔක්ශකෝභ තිශඵ වශ ව ශඵෝතල් 0ර. දළ ව 
ශේහ උණු කය වන, මුල් 0  ර වන, ශකොශ කට වන කහරඹ භින 
හි වදහ .නෆභ ශකශනකු කළභළතියි, අය ශඵෝතරශත තිශඵන 

ශඵශවත් ශඵො වන. නමුත් ඊට ටහ ගුේදහඹකයි තේඵරහ ශඵොන 
එක.  

පිට යටි ව ශේහ ශ  වන එශක් ශරොකු ළරැද්දක් තිශඵනහ. 

ශේ සිඹල් 0රභ හශේ රශකහශව්  හ කය වන පුළු ව. රශකහශව් 
 හ කයපු ශඵශවත් ර්  හුඟක් ශදශනකු ශවොශය ව අයශ න 
ඹනහ. ඒක  ළන කල් 0ඳනහ කයරහ ඵර වන .නෆ, ඇයි ඒ 

ශ ොල් 0ර ව අශප් යශට් තිශඵන ඒහ ශවොශය ව අයශ න ඹ වශ ව 
කිඹරහ. එතශකොට ඒ ශඵශවත් ර්  රශකහශව්  හ කය වන 
පුළු ව ි හ ඒක රශකහශව්  හ කිරීභට ළට පියශශක් කස 

කශශෝති ව ඉ විනඹහට ඹන, ශනත් යටරට ඹන මුදල් 0 
ප්රභහේඹ ව අඳට ඉතිරි කය   වන පුළු ව. ආනඹනඹ කිරීභ නතය 
කයරහ අඳනඹනඹ කය වන අඳට පුළු ව අසථහක් රළශඵනහ.  

අශප් ඹකට බහණ්ට  ළන ඹභක් කි යුතුයි. භභ හිත වශ ව 

නළවළ කවුරුත් හිතනහ කිඹරහ අශප් යශට් ි සඳහදනඹ කයන 
ඹකට බහණ්ට ර්   -පිහිඹ, කළති, ශඳොය, මුල් 0ලු හශේ ශද්ල් 0- 
එච්චය ශවොයි කිඹරහ. පිට යටර ඒහ ශඵොශවොභ ශවොයි, ඒහ 

තභයි ශවොට වයිඹ, කළශඳ වශ ව කිඹරහ අපි හිතනහ.  

ඒ වුේහට ශභොකද,  අශප්  ේඳශ ි සඳහදනඹ කයපු ආයුධ ඒ 
දසර සුද්ද වශේ ශකොේඳළි රට ලි වනහ. ඒ 

superintendentsරහ ඉශග්රීසිශඹ ව  සඹහපු වතික  ජරහ තිශඵනහ, 
පිට යට ස ව ශ ශනන ආයුධරට ටහ ශේ ආයුධ ඉතහභ ශවොයි 
කිඹරහ. භභ ඒ වතික ඵළලුහ. ඒ ආයුධ ඹළවීභ ේඵ වධශඹ ව භභ 

ක්රිඹහ කශහ. ඒ ආයුධ හුඟක් වදරහ ඹළව්හ. දළ ව එඹ නතය කයරහ 
තිශඵනහ. ශභොකද, හුඟශදශනක් කළභළති නළවළ ඒ කේවල් 0ර 
ළට කය වන. ශභ වන ශේ හශේ තත්ත්ඹක් ි හ එඹ ඳවශ 
ඵළවළරහ තිශඵනහ. ඒහ ඔක්ශකෝභ අශප් යශට් ි සඳහදනඹ කයරහ 

ආනඹනඹ නතය කය වන පුළු වකභ අඳට තිශඵනහ. අඳ ශේ 
 ළනත් කල් 0ඳනහ කය ඵර වන .නෆ. 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , අශනක් එක තභයි ආබයේ. 

රශකහශව් ආබයේරට, භළණික්රට අශනක් යටල් 0 ඉතහභ 
කළභළතියි. ශන යටර වදන ආබයේරට ටහ අශප් ආබයේ 
ඉතහභ රසේයි; ඉතහභ ශවොයි. පිට යටර අඹ ඒහට ශඵොශවොභ 

ආයි; ශඵොශවොභ කළභළතියි. ඒ ආබයේ ි සඳහදනඹ ෆශවන 

ප්රභහේශඹ ව කය වන .නෆ. භභ අශප් කුටහ යහඹ ශර්ධන 

ඇභති  රු ටේරස ශද්හන වද භළතිතුභහශ  ව ඉල් 0ලීභක් කශහ. 
අපි බහශ ට වදරහ තිශඵනහ කර්භහ වතලහරහක්, ආබයේ 
ි සඳහදනඹ කිරීභ වහ. විලහර ප්රභහේඹක් ඉ වනහ ආබයේ 
ි සඳහදනඹ කයන. එහි එක තට්ටුක් වදරහ තිශඵනහ. අශනක් 

එකත් වද වන එතුභහ ශභොකක්ශදෝ ශකොියටි එකකට දළේභහ කිව්හ. 
ඒක කය වන පුළු වකභ රළබුශේොත් අඳට විලහර ප්රභහේශඹ ව 
ආබයේ ි සඳහදනඹ කය වන පුළු ව. ඒහ සිඹල් 0ර අඳනඹනඹ 

කය වන පුළු ව. අශප් යටට වුභනහ ප්රභහේඹ රඵහ   වනහ 
හශේභ අඳනඹනඹ කයරහ ඊට ටහ විලහර ප්රභහේඹක මුදරක් 
රඵහ   වන පුළු වකභ තිශඵනහ. ඒ අඹට වුභනහ කයන යත්ර ව, 

රි ජ, භළණික් හශේ ද්රය රඵහ  ළනීභට අපි ඳවසුකේ රහ 
ශදනහ නේ යජඹ ඒ වහ දයන විඹදභට ටහ අතිවිලහර රහබඹක් 
අඳට ඒ අඳනඹන ස ව රඵහ   වන පුළු වකභ තිශඵනහ.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඊශඟට garments  ළන 
කථහ කය වන .නෆ. අපි ඇඟලුේ ි සඳහදනඹ කයරහ පිට යට 
ඹනහ. ඒහ ශඵොශවොභ ශවො තත්ත්ඹක තිශඵන ඵ 
ශරෝකඹහත් පිය ත්තහ; රශකහත් පිය ත්තහ. තහක්, භභ 

රුසිඹහට ගිහිල් 0රහ, ශවොභ කමීඹක් ශද වන කිඹරහ ඉල් 0ලුහ. 
ඊට ඳසශේ ඒ අඹ තළ ව තළ වර ඵරරහ කියඹක් ශ නහහ. නභ 
ඵළලුහභ "සිශරෝ ව". "සිශරෝ ව" කිඹන කියඹ තභයි ඉතහභ 

ශවො කියඹ වළටිඹට බහය ලි වශ ව. ඊට ඳසශේ භභ ඒක 
ශඳ වනරහ කිව්හ, “This is from my country” කිඹරහ. Oh! Is it 
from your country? Very good, very good! කිඹරහ ඒ අඹ 

නට වන ඳට ව ත්තහ. Russia හශේ යටක ගිහිල් 0රහ විකුේ වන 
තිශඵන බහණ්ට ශද ඵළලුත් තත්ත්ඹ ඒකයි. අද එශ ර වතඹට 
ගිහිල් 0රහ ඵළලුත් තත්ත්ඹ ඒකයි. එශ ර වතශත අශප් ඇඟලුේ 

ි සඳහදන විලහර ලශඹ ව තිශඵනහ. ඒ යටර අඹ  ශඵොශවොභ 
කළභළත්ශත ව ඒහ   වනහ. ඒහ ශඵොශවොභ රසේයි. 
ශඵොශවොභ ශවොට කස කයනහ. නමුත් අද ඒ තත්ත්ඹ ඳවත 

ළටිරහ තිශඵනහ, කර්භහ වතලහරහ විලහර ලශඹ ව ළහිරහ 
තිශඵන ි හ. භශේ ආනශතත් 500කට ටහ ළඩි ප්රභහේඹක් 
ළට කයපු එක කර්භහ වතලහරහක් ළහුේහ. 250ක් ඳභේ ළට 
කයපු කර්භහ වතලහරහකුත් ළහිරහ තිශඵනහ. ශේ ි හ, 

යුශයෝඳශඹ ව අඳට රළබුණු ඒ හසිදහඹක තත්ත්ඹ අද අඳට නළති 
ශරහ තිශඵනහ. නමුත් අශනක් යටල් 0 එක්ක අඳ හකච්ඡහ 
කයරහ ඵර වන .නෆ අශප් ශේ බහණ්ට අඳනඹනඹ 

ේඵ වධශඹ ව. එශවභ කශශොත් ඒ අඹ අශනක් යටර ඇඳුේ 
ඳළශඳුේරට ටහ අශප් යශට් ඇඳුේ ඳළශඳුේ ආහශ ව ියර ජ 
 නීවි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඒ ි හයි ශේ බහණ්ට ේඵ වධශඹ ව 

භහ කිඹ වන කල් 0ඳනහ   කශශේ. ශේ හශේ, අශප් යශට් ි සඳහදනඹ 
කයන තත් බහණ්ට විලහර ප්රභහේඹක් පිට යටරට ඹ වන 
පුළු වකභ තිශඵනහ. ශේහ ප්රභහේශඹ ව ළඩි කය වන .නෆ. ඒ 

හශේභ රසේට වරි  ස වන .නෆ.  රු ඇභතිතුභහ කිව්හ 
හශේ ඒහ ි ඹභ තත්ත්ඹකි ව තිශඵ වනත් වුභනහ කයනහ. 
එශවභ වුශේොත් අඳට පුළු ව නහ ළඩි හසි රඵ වන. නමුත් 
අපි ි සඳහදන කයරහ ඹනහ ියක් ඒහශඹ ව ළඩි ආදහඹේ රඵහ 

 ළනීභට උත්හව කයනහ අඩුයි. 

අශප් යඵර් කර්භහ වතඹ  ි මු. අපි අතිවිලහර ප්රභහේශඹ ව 
යඵර් ි සඳහදනඹ කයනහ. ඒහ අමු අමුශ වභ පිට යට ඹනහ. 

නමුත් ඊට ටහ ශදඹක් කය වන .නෆ. ඒ යඵර් ස ව විවිධ 
ි සඳහදන බිහි කිරීභ සුළු සුළු කර්භහ වත ලශඹ ව වරි ඳට ව 
ශ න භවහ කර්භහ වත ඵට ඳරිර්තනඹ කය වන උත්හව 

කය වන .නෆ. එතශකොට ශේ හශේ ද ගුේඹක ආදහඹභක් රඵහ 
  වන අඳට පුළු වකභ රළශඵනහ. අපි ඒ  ළන කල් 0ඳනහ කය 
තිශඵනහ භින. අවුරුලි එකසිඹ  ේනක් ශනහ යඵර්  හ 

කය වන ඳට ව ශ න. තභ පුළු ව ශරහ නළවළ යඵර් ස ව 
ප්රශඹෝජනඹක්   වන. ඒහ ි කේභ පිට යට ඹනහ. අපි ශභ වන 
ශේ තත්ත්ඹ ව  ළන කල් 0ඳනහ කය ඵර වන .නෆ.  
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ඳහර් සශේ වතු 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , ඒ හශේභ අශප් යශට් 
ශනොශඹකුත්  ල් 0 ර්  තිශඵනහ. ශඳොශවොය කස කයන  ල් 0 
තිශඵනහ. ව වතහනශත තිශඵන  ල් 0 කටරහ,  ල් 0 කළට ලශඹ ව 

තභයි ජඳහනඹට ඹ වශ ව. නමුත් ඒ විධිඹට  ල් 0 කළට ඹ වශ ව 
ඇයි කිඹරහ අපි කල් 0ඳනහ කය ඵර වන .නෆ. ඒහශඹ ව   වන 
පුළු ව ප්රශඹෝජන ශභොනහද කිඹරහ අපි ශොඹහ ඵර වන .නෆ.       

එශවභ ශොඹහ ඵරහ ඒහ රශකහශව් ි සඳහදනඹ කයරහ ඹනහ 
නේ අඳට මීට ටහ විලහර ආදහඹභක් රඵහ   වන පුළු වකභ 
තිශඵනහ. ශේ හශේ කරුණු විලහර ප්රභහේඹක් කිඹ වන 

තිශඵනහ. නමුත් ඒ සිඹල් 0රභ  ළන කථහ කය වන භහ කල් 0ඳනහ 
කය වශ ව නළවළ. අපි කල් 0ඳනහ කය වන .නෆ, ශේහ ශේ යශට් 
ි සඳහදනඹ කයන ළට පියශශක් කස කය වන.  

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , හ කටයුතු ේඵ වධශඹ ව 
ඵරන ශකොට අද කුඹුරු අක්කය 18,00,000ක් තිශඵනහ, එයි ව 
අක්කය 12,00,000යි  හ කය වශ ව; 6,00,000ක්  හ කය වශ ව 
නළවළ. ඒ කුඹුරු අක්කය 6,00,000ත්  හ කයනහ නේ අඳට 

විලහර ලශඹ ව වහල් 0 පිට යට ඹ වන පුළු ව. අශප් භියශඹ ව 
ි ඹභ ප්රශඹෝජනඹක්   වශ ව නළවළ. කිෂිකර්භ 
ශදඳහර්තශේ වතුශ ව ි ඹභ කයන ශදඹක්  හ කය වන .නෆඹ 

කිඹන එක අශප් නීතිශත තිශඵනහ. එතශකොට කිසිභ ශකනකුට 
 හ කය වශ ව නළතු ඉ වන පුළු වකභක් නළවළ. 2000 
අවුරුද්ශද් භභයි ඒ නීතිඹ ඳහර් සශේ වතුට ශ නහශව්. ඒ වුේහට 

අද එශවභ  හ කිරීභක් කය වශ ව නළවළ. එඹට ශවේතු ශභොකක්ද? 
අවුරුද්දකට යක්, අවුරුලි ශදකකට යක් භළතියේ 
ඳළළත්ශනහ. " හ කය වන .නෆ. එශවභ නළත්නේ ඉටභ ශන 

කහටත් ශදනහ"යි කිඹරහ ජනතහට තර්ජනඹ කයරහ  හ 
කිරීශේ කටයුතු කය වන පුළු වකභක් නළවළ. ඇයි? එතශකොට 
ඡ වදඹ වේඵ ශ වශ ව නළවළ. එක ඳළත්තකි ව ශභ වන ශේක 

තභයි තිශඵන ප්රලසනඹ. එභ ි හ  හ කටයුතු කය වන ඵළරි 
තත්ත්ඹක් වහ කිෂි කර්භහ වතශත ිනයුණු වීශේ අඩු තත්ත්ඹක් 
ඇති නහ. එභ ි හ ඒ   ළනත් කල් 0ඳනහ කයරහ ඵර වන .නෆ. 
 රු ජිත් ශප්රේභදහ භ වත්රීතුභහ කථහ කයන ශකොට ඒ  ළනත් 

කල් 0ඳනහ කයරහ ඵර වන කිඹහ භහ ඉල් 0රනහ.  

අශප් ිනයුණු වහ අඳනඹනඹ කශ වළකි ශබෝ  ළඩි 
ලශඹ ව  හ කිරීභටත්, ඒ ඒ යටල් 0 ඵරහශඳොශයොත්තු න ඳරිින 

උස තත්ත්ශඹ ව ඒහ ි සඳහදනඹ කය ඹළවීභටත් අපි ළට 
පියශශක් කස කය වන .නෆ. ශේ ේඵ වධශඹ ව ඒ ඒ 
අභහතයහශල ස ව ඉතහ උස භට්ටිය ව ක්රිඹහ කශ යුතු නහ 

හශේභ ශේ  ළන දළනුභක් තිශඵන පුද් රඹ වට අසථහක් රඵහ 
 ජරහ ඒ තුය ව ශභභ ි සඳහදනඹ ව ළඩි කිරීශේ ළරසුේව ත 
ළට පියශශක් ක්රිඹහත්භක කයනහ නේ මීට ටහ විලහර 

ආදහඹභක් අඳට රඵහ   වන පුළු වකභ රළශඵනහ,  රු 
ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි . භහ මීට ටහ කථහ කය වන 
 ඵරහශඳොශයොත්තු  වශ ව නළවළ. ශභ වන ශේ වළඟීභ ඇති කය 
ශ න අශප් ි සඳහදනඹ ව ළඩි කය  ළනීභට අපි උත්හව කයමුඹ 

කිඹහ භහ ප්රකහල කයනහ. ශඵො ශවොභ සතුතියි. 
 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

ඊශඟට  රු ආචහර්ඹ වර් ද සිල් 0හ භ වත්රීතුභහ. 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 රු ි ශඹෝජය කථහනහඹකතුභි , - 

නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ 
(ோவை ெௌௐகவ அவகவ) 

(The Deputy Speaker) 

Order, please! Will an Hon. Member propose the 

Hon. Udith Lokubandara to take the Chair? 
 

ගරු  ගහිකණී විජිත්  විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ (නජීවී 
ම්ඳත් ායක්ණ  අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு க் ேவ் ேௐப்  ோ ெவெ - 

்ெெகவ வௐ ணுக அவைெவ) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - 

Minister of Wildlife Resources Conservation) 

" රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ දළ ව මරහනඹ  ත 
යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 
 

අනතුරු නිගඹෝජය කථහනහඹකතුභහ ූලරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, ගරු උදිත් ගරොුඩඵණ්ඩහය භවතහ මුරහනහරඪ විඹ. 

அோவ கு, ோவை ெௌௐகவ அவகவ அவெகெ்வ்ோ்வபொ 

அக, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ அவகவ  ோ 

கவ்ோவகவ. 

  Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 

HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභි , කථහ කය වන. 

 

[අ.බහ. 3.08  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අ භළතිතුභහශේ කථහශ ව 
ඳසු භට කථහ කය වනට රළබීභ බහ යඹක් වළටිඹට භහ 
රකනහ. එතුභහ ශඵොශවෝ ශව්රහක් කථහ කශහ, ශේ කුටහ 

කර්භහ වත  ළන. එතුභහ කථහ කශහ, කුටහ ශ ොවී වශේ 
ි සඳහදනඹ ව පිට යට ඹ වන .නෆ ශකොශවොභද, භධයභ 
ඳරිභහේශත කර්භහ වත ිනයුණු කය වශ ව ශකොශවොභද, shirts 

ි සඳහදනඹ කයරහ පිට යට ඹ වශ ව ශකො ශවොභද කිඹරහ. එතුභහ 
පිට යට ජ shirt එකක්  ත්තහභ එඹ රශකහශව් ි සඳහදනඹක් කිඹහ 
කිව්හභ එතුභහ ශකොඳභේ තුටු වුේහද කිඹරහත් එතුභහ කිව්හ. 

කුටහ කර්භහ වතකරු ව නඟහ සිටු වන අපි ඉිනරිඹට ළට කටයුතු 
කය වන .නෆඹ කිඹරහත් එතුභහ කිව්හ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භහ ශඟ තිශඵනහ, 2013 

අශප්රේල් 0 08න දහතභ දයන ශල් 0ඛ්නඹක්.  රු අ භළතිතුභි , Sri 
Lanka Chamber of Small and Medium Industries එශක් 
බහඳතියඹහ, ඇශරෝයි ජඹර්ධන භවතහ කිඹනහ, ඳසු ගිඹ 
අවුරුලි ශදක තුශ කුටහ වහ භධයභ ඳරිභහේශත කර්භහ වත සිඹඹට 

25ක් හ දභහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. ඇශරෝයි ජඹර්ධන 
බහඳතිතුභහ කිඹනහ, දශ ශද්ශීඹ ි සඳහදනශඹ ව සිඹඹට 75කට 
දහඹක  වශ ව ශේ කුටහ වහ භධයභ ඳරිභහේශත කර්භහ වත 

කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹ වභ අපි ශේ  ළන කථහ කය කය ඉරහ 
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ළටක් නළවළ. ශේ  ළන අපි ක්රිඹහ කය වන .නෆ. අපි ක්රිඹහ කශශේ 

නළත්නේ අඳනඹනඹ කටහ ළටීභත් එක්ක විලහර ප්රලසනඹකට අපි 
භළින නහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , කුරුඳු  ළන අශප්  රු 
ඇභතිතුභහ කථහ කශහ. භහ හිතන වළටිඹට කුරුඳු වහ ප්රියතිඹ තඵහ 

  වන .නෆඹ කිඹරහ ශභභ ි ශඹෝ  කළබිනට් භණ්ටරඹට ඉිනරිඳත් 
කය තිශඵ වශ ව එතුභහ තභයි. එඹ ඉතහභත් ශවො ශදඹක්. ශභොකද, 
භහ ද වනහ ශඵොශවෝ ශදනකුත් ශේ කුරුඳු අඳනඹනශත ශඹිනරහ 

ඉ වනහ. The Spice Council එශක් Chairman හයද ද සිල් 0හ 
භවතහ කුරුඳුර ප්රියතිඹ ඉිනරිඹට ශ න ඹ වන ශඳෞද්  සක 
අශලඹත්, යජඹත්, UN එකත්, World Bank එකත් එක්ක එකතු 

ශරහ අවුරුලි තුනක විලහර programme එකක් කය වන උත්හව 
කයනහ. ගිඹ අවුරුද්ශද් කුරුඳු ශභට්රික් ශටො ව 13,000ක් පිට යට 
ඹහ තිශඵනහ කිඹරහ කිඹනහ. ඔවු ව ඒක තලියටත් ළඩි කය 

  වනට ඵරහශඳොශයොත්තු නහ.  

ඳසු ගිඹ ඉරිදහ “The Sunday Times” ඳත්තයඹ ඔඵතුභහ 
කිශඹව්හද ද වශ ව නළවළ  රු ඇභතිතුභි . එහි  "Sweet success 
of bitter veggie" ඹන සියස තරඹ ඹටශත් Dr. Suranjan de Silva 

 ළන ශරොකු විසතයඹක් තිබුේහ. කයපිශචහ, කයවිර, ශ ොටුශකොශ 
හශේ natural ශද් ශඳොඩි capsules, syrups වළටිඹට වදරහ පිට යට 
ඹන ආඹතනඹක් පියඵ ඔවු ව එතළන කථහ කයරහ තිබුේහ. 

භභ හිතන වළටිඹට අපි ශේහ  ළන තභයි ඵර වන .නෆ. අශප් 
අඳනඹන ආර්ථිකඹ තලියටත් ළඩි ිනයුණු කය වශ ව ශකොශවොභද 
කිඹරහ අපි ඵර වන .නෆ. කුරුඳුරට ටහ එවහට ගිහිල් 0රහ අද 

තත්ත්ඹ  ළන ශඳොඩ්ටක් කථහ කය වන භභ ඵරහශඳොශයොත්තු 
නහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භභ දළනට විනහඩි ඳවකට 

ක ස ව HSBC  ඵළශකුට call එකක්  ජරහ ඇහුහ,  දළ ව ශේ 
ශරහශව් ශටොරර් එක විකිශේ වශ ව රුපිඹල් 0 කීඹකටද කිඹරහ. 
එභ ඵළශකුශ ව SMS එකක් එරහ තිශඵනහ. භභ ඒ SMS එක 

කිඹ වනේ: "Note selling at Rs. 134.65".  ශේ ටික කහරඹට 
134.65ක අ ඹකට රුපිඹර ඵහල් 0ලි ශරහ තිශඵනහ. ශභොකක්ද, 
ශේකට ශවේතු?  කහට ශවෝ කිඹ වන පුළු ව, එභ රුපිඹර 
අප්රභහේඹ වීභ එක ඳළත්තකි ව අඳනඹනඹට ශවොයි කිඹරහ. ඔව්, 

ඒශක් එක ඳළත්තක් තිශඵනහ. නමුත් ජන ජීවිතඹට ශභොකද 
ශ වශ ව? ශේ විධිඹට රුපිඹර ඵහල් 0ලි ශන ශකොට හභහනය  
ජනතහශේ ජීශනෝඳහඹට ශභොකද ශ වශ ව? ශේ විධිඹට රුපිඹර 

ඵහල් 0ලි විඹ යුතුද? එවිට ජනතහශේ ජීන යටහට ශභොකද 
ශ වශ ව?  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , දළ ව ඵර වන,  යුද්ධශඹ ව 

ඳසශේ ෆශවන කහරඹක් ශටොරයශත අ ඹ රුපිඹල් 0 109ට  තිඹහ 
 ත්තහ. ඊට ඳසු ශටොරයඹට හශප්ක් රුපිඹර 134ට 
අප්රභහේඹ වුේහ. ජනහධිඳතියඹහ  අඹ ළඹ ශල් 0ඛ්නඹ ඉිනරිඳත් 

කශ ශරහශව්, විනසිශතභ, ශේ රුපිඹර අප්රභහේඹ කිරීභත් එක්ක 
ටික  දකට ඳසු ශටොරයඹට හශප්ක් - 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ  
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக  

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)       
 රු භ වත්රීතුභි , ඳළවළින ස කිරීභක්. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

කිඹ වන.  

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහ ශවොටභ ද වනහ, භෆත කහරශත ජ 
ශේ ශටොරර් එශක් ලක්තිභත් වීභ භත අශප් රුපිඹර විතයක් 

ශනොශයි, සිඹලුභ කරහපීඹ මුදල් 0 අප්රභහේඹ ශරහ තිශඵනහ 
කිඹරහ. ඔඵතුභහ ද වනහ, ඇශභරික ව ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් න 
ශකොට, ඒ හශේභ යුශයෝඳහ වවුර ලිර්ර ශන ශකොට ල් 0 ස 

ඇශභරිකහට  රහ ශ න ඹන ඵ. ඔඵතුභහ භට ටහ ශවොට 
ද වනහ, එතශකොට ඇශභරික ව ශටොරයඹ ලක්තිභත් න ඵ. ඒ 
ි හ පිට - exogenous - ශවේතුත් අපි ඵර වන .නෆ.   

 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ඔව්, ඔඵතුභහ කිඹන කථහශව්ත් ඹේ කිසි ඇත්තක් තිශඵනහ. 
භභ ඒක පිය  වනහ. නමුත් භශේ කථහශව් ජ භභ ශභඹ ඊට ටහ 

විසතයහත්භක ඉිනරිඳත් කය වනේ.  

 රු ඇභතිතුභි , ශටොරයඹට හශප්ක් 109ට  තිබුණු 
රුපිඹශල් 0 අ ඹ 134ට  ගිඹ අසථහශව් ඇශභරිකහශව් green 

shoots තිබුශණ් නළති ඵ  ඔඵතුභහ ශවොට පිය  වනහ. එදහ  
ඇශභරිකහශව් තිබුශණ්, QE1, QE2, QE3.  රු ඇභතිතුභි , 
ඔඵතුභහශේභ තර්කඹ භභ නළත ශඳයශරහ ඔඵතුභහටභ ඉිනරිඳත් 

කයනහ. එතළන ජ ඔඵතුභහ කිඹන exogenous ළට පියශශ 
තිබුශණ් නළවළ. ඒ කහරශත ඇශභරිකහට ඇශභරික ව ශටොරර් 
 රහශ න ගිශත නළවළ. ඇශභරික ව ශටොරර් ඇශභරිකහශ ව 

ශන යටරට   රහශ න ආහ. ශන යටරට  රහශ න ආහට, 
අශප් යශට් තිබුණු ආර්ථික කශභනහකයේශත ලිර්රතහ ි හ ශේ 
රුපිඹර කටහ ළටුණු ඵ ඔඵතුභහත්, භභත් ශවොටභ ද වනහ.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

 රු භ වත්රීතුභහ,- 
 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

අශ ව, ඇභතිතුභි , - 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ඒ විධිඹටභ  ඉ විනඹහනු  රුපිඹර ඇතුළු අශනක් currencies 
සිඹල් 0රක්භ ඒ හශේ ඳවශට ළටිරහ තිශඵනහ කිඹන එක 

ඔඵතුභහ පිය  වශ ව නළද්ද?  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 රු ඇභතිතුභහ, ඒ අසථහශව් ජ අශනක් යටර currencies 
ඳවශට ළටුශණ් නළවළ.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

ර්තභහනශත. 
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ර්තභහනශත  ඹේ කිසි විධිඹකට කටහ ළටීභක් තිශඵන ඵ 
භභ පිය  වනහ. නමුත් ඒක ශනොශයි, භභ කිඹ වශ ව. භභ 

කිඹ වශ ව ශටොරයඹට හශප්ක් 109ට  තිබුණු රුපිඹශල් 0 අ ඹ  
134කට කටහ ශ න ළටුේහඹ කිඹන එකයි. භභ කිඹ වශ ව ගිඹ 
අවුරුද්ශද් භළද වරිශත ජයි.  ඊට ඳසශේ ශභඹ 129ක අ ඹකට  

ඉවශ ගිහිල් 0රහ නළතත්  අද න ශකොට 134.65කට අඩු ශරහ 
තිශඵනහ. දළ ව ශභතළන ශභොකක්ද ශ වශ ව කිඹරහ අපි 
ශඳොඩ්ටක්  ළඹුරි ව ඵර වන .නෆ. ඇශභරිකහට මුදල් 0 නළත 

ශක්රභේඹ කිරීභ එක ශවේතුක්. වරි.  නමුත්, ඊට ටහ පුළුල් 0 
ශවේතුක් තිශඵනහ. ඒක තභයි අශප් අඳනඹනඹ කටහ ළටීභ.  

 රු අ භළතිතුභහ කිව්හ, එතුභහශේ ආනශත කර්භහ වතලහරහ 

ශදකක් ළහුේහ කිඹරහ. එකකි ව යක්හ 500ක්  නළති වුේහ කිව්හ. 
අශනක් එකි ව  යක්හ 250ක් නළති වුේහ කිව්හ. ඒ අඳනඹන 
කර්භහ වතශත කටහ ළටීභ.  රු ඇභතිතුභි , අඳනඹන 

කර්භහ වතඹ කටහ ළටුේහ නේ කිසිශේත්භ රුපිඹර ලක්තිභත් 
තඵහ   වනට ඵළරි ඵ ඔඵතුභහ ශවොට ද වනහ.  

ඇත්ත ලශඹ වභ ශභොකක්ද වුශණ් කිඹරහ අපි ශඳොඩ්ටක් 
කල් 0ඳනහ කයරහ ඵරමු. ශටොරර් එකක අ ඹ රුපිඹල් 0 109ට, 

114කට තඵහ ශ න හිටපු කහරශත අපි මරය ප්රතිඳත්තිඹත්  සහිල් 0 
කශහ. ශේක තභයි ශභතළන තිශඵන ළරැද්ද. මරය ප්රතිඳත්තිඹ 
 සහිල් 0 කිරීභ තුශ තභයි අඳනඹන අඩු ශරහ ආනඹන ළඩි 

ශ වශ ව. භභ ශේක විරව කය වනේ.  

අඩු ශඳො සඹට ේඹ   වන පුළු ව ශරහශව්  හුඟක් ශදනහ 
ගිහිල් 0රහ ේඹට ඵඩු   වනහ.  භව ඵළශකුශව්  අධිඳතියඹහ දක් 

කිඹනහ භහ අවශ නයි, " 'Hit Ad'   එශක් යිස එක ඵර වන" 

කිඹහ. "Hit Ad" එක ශරොකු ශනහ නේ, ශභෝටර් යිකල් 0 

විකිශේනහ, refrigerators විකිශේනහ, televisions 

විකිශේනහ, හවන විකිශේනහ. නමුත් ශේ කිසිභ ශදඹක් 
රශකහශව්  ි සඳහදනඹ කයන ශද්ල් 0 ශනොශයි  රු අ භළතිතුභි .  
මරය ප්රතිඳත්තිඹ   සහිල් 0 කිරීභ තුය ව සිද්ධ වුශණ්, ආනඹනඹ ළඩි 

වීභ ව රුපිඹර ලක්තිභත් 109ට කි්රිභ ශර තඵහ  ළනීභ  තුශ 
අඳනඹනඹ කටහ ළටීභයි. සහධීන ආර්ථික විදයහඥශඹෝ  
විහදඹකි ව ශතොය  ශේක පිය  වනහ. [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ 
(வௌபுகு  டி.வ. ேௐவ்்) 

(The Hon. D.M. Jayaratne) 

යුශයෝඳශත ආර්ථිකඹත් කටහශ න  ළටුේහ. ඒ අනු අඳට 
ශ න ශ වීේ ඒ අඹට ශ හ   වනට  ඵළරි වුේහ. ශේ ි හ  අශප් 

කර්භහ වතලහරහර  ි සඳහදනඹ අඩු වුේහ. ඒක තභයි ශේකට 
ශවේතු ශරහ තිශඵ වශ ව.   

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

ශඵොශවොභ ශවොයි  රු  අ භළතිතුභි . ශභතළන ජ  එක 
ශවේතුක් වළටිඹට යුශයෝඳශත  ඒ ඉල් 0ලුභ අඩු වීභ  අඳට කිඹ වනට 
පුළු ව  රු  අ භළතිතුභි . නමුත් ඇත්තලශඹ වභ 

තය කහරිත්ශඹනුත් අඳ ශඵොශවෝලියට අඩු වී තිශඵනහ. අඳට 
තය කහරිත්ඹ ඳත්හ   වනට පුළු ව වුේහ නේ අශප් අඳනඹන 
කටහ ළශට වශ ව නළවළ.  රු අ භළතිතුභි ,  ඇශරොයි ජඹර්ධන 

භළතිතුභහ ශවේතුක් වළ ටිඹට ශභතළන කිඹ වශ ව,  ේඹ ශඳො සඹ 
සිඹඹට 18යි ලු.  සිඹඹට 18ක ශඳො සඹට ේඹ අය ශ න අඳ 

අඳනඹන  තය කහරිත්ඹ  තඵහ   වශ ව ශකොශවොභද කිඹහ එතුභහ 

අවනහ. අඳත්  එක්ක තය ඹට ඵශේරහශද්ලඹ  ඉ වනහ; 
විඹට්නහභඹ  ඉ වනහ. සිඹඹට 18ක ශඳො සඹට ේඹ අය ශ න ඒ 
හශේ අශනක් යටල් 0  එක්ක අඳ තය  කය වශ ව ශකොශවොභද?  

අශනක් කහයේඹ   රු අ භළතිතුභි , අඳට GSP Plus  එක 

නළති වුණු ඵ ඔඵතුභහ ශවොට ද වනහ. GSP Plus  එක තිබුේහ 
නේ එතළන සිඹඹට 10ක,  12ක හසිඹක්  තිශඵනහ.  එතශකොට 
GSP Plus  එක  තිබුේහ  නේ,   අය ඳවත ළශටන තය කහරිත්ඹ  

නළත  රඵහ   වන අඳට වළකිඹහක් තිබුේහ. දළ ව නළතත්  GSP 
Plus  එක  රඵහ   වන යජඹ  භවයවිට  ඉල් 0ලුේ ඳත්රඹක් දහවි 
කිඹහ  ඳත්තයර කිඹහ  තිබුේහ භහ දළක්කහ. භහ හිතන වළටිඹට 

ඉල් 0ලුේ ඳත්රඹක් දළේශභොත්  ඒක ශවොයි. ශභොකද, ඹේ කිසි 
විධිඹකි ව   GSP Plus  එක  නළත රඵහ     වන පුළු ව  
වුශේෝති ව  ඔඵතුභහ කිඹන ඔඹ තය කහරිත්ඹ නළත ශ ොට 

නඟහ   වන  පුළු ව ශනහ.  

මරහනහරඪ  රුභ වත්රීතුභි , දළ ව අඳ ශශ ශලේඹ  අය 
ශ න ඵරමු.  අශප් අඳනඹන,  ආනඹනඹ ළට කටයුතු සිද්ධ 
ශ වශ ව ශකොශවොභද කිඹහ  අඳ භි  වශ ව ශ ශ ශලේශඹ ව 

ශ ව. 2010  ජ අශප් ශශ ශලේ හිඟඹ තිබුශණ් ශටොරර් බි සඹන 
4.8යි. 2012 ශනශකොට ශශ ශලේ හිඟඹ ශටොරර් බි සඹන 9.5 
ශනතුරු ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  හිඟඹ ශදගුේ ශරහ තිශඵනහ. 

හිඟඹ ශදගුේ ශරහ තිශඵ වශ ව එක ශවේතුක් ි හඹ කිඹහ අඳට 
කිඹ වනට ඵළවළ. එක ශවේතුක් ි හ අශප් අඳනඹනඹ අඩු 
ශනහ නේ, ඒ ශනු ට  ශන විකල් 0ඳඹක් ශොඹහ   වන 

යජඹක් වළටිඹට උත්හව කය වනට  .නෆ. ඒකට තභයි අණ්ඩුක් 
පිහිටුහ තිශඵ වශ ව.  ඒකට තභයි  ි රධහරි ව ඳත් කය 
තිශඵ වශ ව.  ඒකට තභයි "ඔව් අඳ ශේ යශට් ආර්ථිකඹ ඉවශ 

තත්ත්ඹකි ව ඳත්හශ න ඹනහ"ඹ  කිඹහ ඡ වදඹ අය ශ න 
ඇවිල් 0රහ තිශඵ වශ ව. 

 රු අ භළතිතුභි ,  ඔඵතුභහ කිව්  ඔඵතුභහශේ ආනශත   

කර්භහ වතලහරහ ශදක විතයක් ශනොශයි ශේ යශට් ළහිරහ 
තිශඵ වශ ව. 2012  ජ ඇඟලුේ අඳනඹනඹ  ඇශභරික ව ශටොරර්  
සිඹඹට 12කි ව අඩු ශරහ තිශඵනහ. ේබහණ්ට  ළන ඔඵතුභහ 
කථහ කශහ.  ේබහණ්ට අඳනඹනඹ  ඇශභරික ව ශටොරර් සිඹඹට 

15කි ව අඩු ශරහ තිශඵනහ. යඵර්  ළන එක  භ වත්රීයශඹකු 
කථහ කශහ. යඵර් අඳනඹනඹ ඇශභරික ව ශටොරර් සිඹඹට  3කි ව 
අඩු ශරහ තිශඵනහ. සිඹලුභ කර්භහ වත ි සඳහදන අඳනඹනඹ  

ඇශභරික ව ශටොරර්  සිඹඹට 8කි ව අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඔඹ භහ 
කිව්ශව්, 2012 ර්ඹ  ළනයි. අද තත්ත්ඹ මීටත් ටහ බඹහනකයි. 
භහ ශේ දළ ව JAAF   එශක ව check කය ඵළලුහ. JAAF  එශක් 

අලුත්භ දත්ත තිශඵනහ. 2013 අශප්රේල් 0 භහශත  දත්ත තිශඵනහ. 
2012 ර්ඹට හශප්ක් සිඹඹට 17.2කි ව  අඳනඹන අඩු ශරහ 
තිශඵනහ. එතශකොට  භහ කිඹ වශ ව -[ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ 
(வௌபுகு கௌோ  ெவ் அபநக) 

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 

අඳ චීනඹත් එක්ක ඇති කය   වනහ ශශ ගිවිසුභ අනු, 
අශප් garment  කර්භහ වතශත ි සඳහදන අලය ප්රභහේඹට   වන 

චීනඹ රළවළසති ඵ ඔඵතුභහට භහ කිඹ වනට කළභතියි. එඹ ඉතහභ 
ශවොද ඵට JAAF එක ප්රකහලඹක් කශහ. ඔඵතුභහ ද වනහ  ඇති. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 ිනගි ව ින ටභ ඔඵතුභහට භශේ කහර  ශව්රහ රඵහ ශදනහ. 
ඇත්ත ලශඹ වභ භභ ඔඵතුභහශ  ව ප්රලසනඹක්  අව වනේ. දළ ව 
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භභ පියතුරු ඵරහශඳොශයොත්තු ශ වශ ව නළවළ. ඳසශේ කිඹ වන. 

අශප් අඳනඹන ස ව සිඹඹට කීඹක් චීනඹට අඳනඹනඹ කයනහද? 
සිඹඹට එකයි. [ඵහධහ කිරීභක්  ළඩි කය   වනට පුළු ව නේ 
ශවොයි. ඒක තභයි භහ කිඹ වශ ව. අඳ  විකල් 0ඳ ශොඹහ  ඵර වන 
.නෆ. ඒ  ළන තභයි අඳ අවුරුලි 10ක් තිසශේ කිව්ශව්.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භභ නළතත් ශේ  රු බහට 
කිඹ වන කළභළතියි මීට අවුරුලි 10කට ක ස ව අශප් යශට් දශ ශද්ශීඹ 
ි සඳහදනශඹ ව සිඹඹට 35ක ඳභේ ප්රභහේඹක් අඳ අඳනඹනඹ 

කශ ඵ. නමුත් අවුරුලි 10කට ඳසශේ අද ශභොකක්ද ශරහ 
තිශඵ වශ ව? ඒ ප්රභහේඹ සිඹඹට 17ට ටහ අඩු ශරහ  ශේ අවුරුලි 
දවශත ශේ ආර්ථිකඹ ඳරිඳහරනඹ කශශේ කවුද? ඒ ඔඵතුභ වරහ. භභ 

එශවභ කිව්හට භහශ වන. ආර්ථික කශභනහකයේශත ඒ 
ශනොවළකිඹහ තුශ තභයි අශප් අඳනඹනඹ සිඹඹට 50කි ව කටහ 
ළටිරහ තිශඵ වශ ව. ඒක  එශවභ ශනොශයි කිඹ වන කහටත්  

ඵළවළ.  

භභ  ශේ පියඵ ශොඹහ ඵළලුහ. භහ ශඟ දළ ව තිශඵනහ 
ළද ත් ශඛ්යහශල් 0ඛ්න ටිකක්.  රු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහත් ශේක 
අව  වන. ජනහරි භහශත සිට අශප්රේල් 0 භහඹ දක්හ ව කහරඹ තුශ 

භසතඹ භහ කිඹ වනේ. ඇඟලුේ ස ව අඳ ශවොඹහ ශ න 
තිශඵ වශ ව ශටොරර් බි සඹන 1.3යි. ශත් ස ව ශටොරර් ිය සඹන 
440යි. යඵර් ස ව ශටොරර් ිය සඹන 260යි. පිට යට ළට කයන අශප් 

අේභරහ, අක්කරහ, නශගිරහ ශටොරර් ිය සඹන 2,109ක් ශභයටට එහ 
තිශඵනහ. ශන යටල් 0 භඟ  නුශදනු කයරහ ආදහඹේ වළටිඹට 
අඳ වේඵ කය ශ න තිශඵ වශ ව ඔ වන ඔඹ මුදල් 0 ප්රභහේඹ තභයි.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ හශේභ යජඹ අයශ න 
තිශඵන ේඹ ප්රභහේඹ ශකොඳභේද කිඹරහ  ඵර වන. ශශශ 
ශලේ හිඟඹ පිඹහ   වන අපි ඹේ කිසි ක්රභශව්දඹක් අනු භනඹ 

කය වන .නෆ. අඳට පිට යටි ව රළශඵන ශටොරර් ප්රභහේඹ භින නේ 
අඳට අලය ඒ ශටොරර් ප්රභහේඹ ේඹට   වන .නෆ. භභ කිව්හ 
ශ ව, අපි ළඩිපුයභ විකුේහ තිශඵ වශ ව ඇඟලුේ ි සඳහදන  කිඹරහ. 

එයි ව අඳ රළබ ආදහඹභ ශටොරර් 1,325යි. නමුත් යජඹ  ත්ත ේඹ  
-භාණ්ඩාගාර බිල්ෙත් වශ බැඳුම්කර මඟින්- ගඩොර් බිලියන 1.5යි. 
එශවභ නළත්නේ ශටොරර් ිය සඹන 1,582යි. මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුභි , ඒ  අනු යජඹ අවුරුද්ශද් ඳශමුශි  භහ වතශර් ජ 

ඳභේක් අඳ ඇඟලුේ ස ව අඳනඹන ආදහඹභ වළටිඹට රඵහ  ත්ත 
මුළු ප්රභහේඹට ටහ ළඩි ප්රභහේඹක් ඵළඳුේකය ව බහණ්ටහ හය 
බිල් 0ඳත් ස ව ේඹ අයශ න තිශඵනහ. ඊට අභතය තත් 

ශටොරර් ිය සඹන 546ක් ේඹ ලශඹ ව අයශ න තිශඵනහ. 
එතශකොට,  අඳනඹනඹ කයරහ  රඵහ   වනහට ටහ ශටොරර් 
බි සඹන 2.1 අඳ ේඹ ස ව රඵහ ශ න තිශඵනහ. මරහනහරඪ 

 රු භ වත්රීතුභි , ශභතළන ජ තභයි ශේ ප්රලසනඹ ඳළන නන් වශ ව.   

ඊටත් අභතය අපි අලුති ව ඳට ව  ත්ත ක්රිඹහ සඹක් 
තිශඵනහ. ඒක තභයි, හණිජ ඵළශකුරට ේඹ   වන කිඹන එක. 

ශභච්චය කල් 0 ආණ්ඩුශ ව ශ ව ේඹ  ත්ශත්. ශේ ශඟ ජ රශකහ 
ඵළශකුට කිව්හ ශටොරර්  ිය සඹන 500ක ේඹක්   වන කිඹරහ. 
භට භතක නළවළ ශඳො සඹ කීඹද කිඹරහ. ශටොරර් ිය සඹන 500ක 
ේඹක්  ත්තහ. ශේ  ත්ත ශටොරර් ිය සඹන 500ක ේඹට ශභොකද 

වුශණ්? ඒ   ශටොරර් ිය සඹන 500ක ේඹ අඳනඹනකරු වට 
ඔවු වශේ කර්භහ වත ිනයුණු කය   වන    ලි වනහද?  නළවළ. අඳට 
ආයශචි වුණු විධිඹට ඒ මුදර SriLankan Airlines එශක්ද ශකොශවේද 

ේඹක් ශ  වන -ශ හ   වන ඵළරි බිරක් ශ  වන-  ඳහවිච්චි 
කය තිශඵනහ. ඉති ව, ඔඹ විධිඹට ේඹ අයශ න අඳට ශේ යට 
ශර්ධනඹ කය වන ඵළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ හ ශේභ විලහර 
ආ වශදෝරනඹකට තුඩු ලි ව තත් කහයේඹක් තිශඵනහ. ජහතික 

ඉතිරි කිරීශේ ඵළශකුට ආණ්ඩු අේ කය තිශඵනහ, ශටොරර් 

බි සඹනඹක ේඹක්   වන කිඹරහ. භභ එදහ උඳශද්ලක කහයක 
බහශව් ජ එහි බහඳතියඹහශ  ව ශේ පියඵ ඇහුහ. භභ 
ඇහුහ, "ඔඵතුභහ ජහතික ඉතිරි කිරීශේ ඵළශකුශ ව ේඹ ශද වශ ව 
ශටොරර් ස වද, රුපිඹල් 0 ස වද, ශභොනහටද ශේ ේඹ ශද වශ ව?" 

කිඹරහ. එතුභහ කිව්හ, " රු භ වත්රීතුභි , භභ ේඹ ශද වශ ව 
රුපිඹල් 0 ස ව" කිඹරහ. එශවනේ ශභොනහටද ශටොරර් ස ව 
ේඹක්? ජහතික ඉතිරි කිරීශේ ඵළශකුට ශේ හශේ 

අකයතළේඵඹකට  ඳත් කය වශ ව ඇයි? එතුභහ කිඹනහ,  ''යජශත 
අලයතහක් ි හ අඳට   වන සිද්ධ ශනහ'' කිඹරහ. ඒ හශේභ 
DFCC වහ NDB කිඹන ඵළශකු ශදකටත් කිඹහ තිශඵනහ ශටොරර් 

ිය සඹන 250  ේශ ව ේඹ   වන කිඹරහ.  ආණ්ඩුත් එක්ක 
හකච්ඡහ කයරහ ඳසු ගිඹ ිනනර ඒකට රකරෆසති වුේහ. නමුත් 
ජහතික ඉතිරි කිරීශේ ඵළශකුට ශටොරර් බි සඹනශත ේඹත්, 

DFCC  එකට වහ NDB එකට ශටොරර් 250 ඵළගි ව ව ේඹත් 
  වන ඵළරි තත්ත්ඹක් අද ඇති ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ තභයි 
අඳට ආයශචි  වශ ව.  

මුරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භභ ශේ කිඹ වන වද වශ ව 

අඳනඹනඹ කටහ ළටීභත් භඟ ශටොරයඹත් රුපිඹරත් අතය 
තිශඵන ේඵ වධතහශව් ඳවත ළටීභ -බි ළටීභ-  ළනයි. භභ ශේ 
ශද්ලඳහරන කථහක් කයනහ ශනොශයි. ඇත්ත ලශඹ වභ අඳ 

ේඹ ඳම හරක ඳළටශරිය ව සිටින ඵ අතුශට ව වරි භට 
කිඹ වන සිද්ධ ශනහ. ශේ  පියඵ අඳ ශකොයි තයේ කිව්ත් 
ආණ්ඩු කිඹ වශ ව, "නළවළ, කිසිභ  ළටලුක් නළවළ, ඉතහභ 

ශවොට අපි ළට කටයුතු කයශ න ඹනහ" කිඹන එකයි. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තිශඵ වශ ව.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ආණ්ඩු ශකොයි තයේ ශවොට 
ළට කටයුතු කයශ න ඹනහද කිව්ශොත්, MOODY’s කිඹන 
ආඹතනඹ අශප් යශට් ශරේණි ත කිරීභ ඳවශට දළේභහ.   

ඒ ශරේණි ත කිරීභ ඳවශට දභරහ, ශභොකක්ද කිඹරහ 

තිශඵ වශ ව?  ඒශ ොල් 0ර ව කිඹනහ, “… following the sizable 
loss of foreign reserves in 2011, but without enough 
improvement to support a positive rating action at this time;

….” කිඹරහ.  ඒශ ොල් 0ර ව කිඹනහ, රුපිඹර කි්රිභ ඳත්හ 
 ළනීභ තුශ, යජඹ අතිලයි ව ඔවු වශේ ශචිත විකුේහ දළමීභ තුශ 
ව විශද්ල ේඹ රඵහ  ළනීභ තුශ ඉතහභ අභහරු අසථහකට ඳත් 

ශරහ සිටිනහ කිඹරහ.   

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ි ඹියත කහරඹ අ ව.  

 

ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භභ විනහඩිඹකි ව අ ව කයනහ, මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුභි .   
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(வௌபுகு வவ கவ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I will give him two minutes from my time.  

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

Hon. Member, you are given two minutes from the 

time allotted to the Hon. Lakshman Kiriella. 

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

Thank you, Hon. Lakshman Kiriella.   

භහ කිඹිය ව සිටිශත, ශේ ප්රලසනඹ ිනවහ අපි පුළුල් 0 ඵර වන .නෆ 
කිඹන එකයි. අ භළතිතුභහ කිඹන කථහත් වරි. යත් අමුණු භ 

ඇභතිතුභහ කිඹන කථහත් වරි. භභ කිඹන කථහත් වරි.  
විඳක්ශත අපි විශව්චනඹක් ඉිනරිඳත් කශහභ අඳට වළභ ශරහශව්භ 
භට  ව වන එඳහ. අඳට ශද්ල  ශද්රෝහිඹ ව කිඹරහ කිඹ වන එඳහ. අඳ 

කයන  විශව්චන,  විශව්චන වළටිඹට පිය  වන ඔඵතුභ වරහට 
ලක්තිඹ රළශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ කයිය ව භශේ කථහ අ ව 
කයනහ, ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

[අ.බහ. 3.27  

 

ගරු  ගහිකණී විජිත්  විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ (නජීවී 

ම්ඳත් ායක්ණ  අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு க் ேவ் ேௐப்  ோ ெவெ - 

்ெெகவ வௐ ணுக அவைெவ) 

(The Hon. Gamini Wijith  Wijayamuni  De Zoysa - 

Minister of Wildlife Resources Conservation) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි ,  අශප් ආර්ථික විශලේඥඹකු 
න වර් ද සිල් 0හ භ වත්රීතුභහශේ කථහශ ව ඳසු භට කථහ 

කිරීභට අසථහ රළබීභ  ළන භහ ඉතහභ  තුටු නහ. 
විශලේශඹ වභ එතුභහ කථහ කශහ රුපිඹර ඵහල් 0ලි වීභ ේඵ වශඹ ව.  
අඳට භතකයි, සිරිභහශෝ ඵණ්ටහයනහඹක භළතිි ඹශේ යජඹ 

කහරශත ශිත ආර්ථිකඹක් ශේ යශට් ක්රිඹහත්භක වුේහ.  නමුත් 
ඊට ඳසු ඵරඹට ඳළියණි එක්ත් ජහතික ඳක් යජඹ 1977  ජ  ශේ 
යශට් ආර්ථිකඹ විිත ආර්ථිකඹක් ඵට ඳරිර්තනඹ කශහ. ඒ 

ඳරිර්තනඹ කිරීශේ  ජ තභයි රුපිඹශල් 0 අ ඹ  ඳහශ වන  වළයරහ,  
රුපිඹර ඵහල් 0ලි කයන ළට පියශශ ඳට ව ත්ශත්. අදත් අපි ඒ  
විිත ආර්ථිකඹ ඔසශේ ශේ  භන ගිඹත්, යජඹ ශනස වුේත්,  

අපි ඊට ටහ භහනුෂික කල් 0ඳනහ කයරහ කටයුතු කයනහ. වළඵළයි, 
ඒ කහරශත හශේ ශේ යශට් යහජය ශද්ශඳොශ විකිණීභ ව යහජය 
ශද්ශඳොශ අතු කිරීභ අඳ කශශේ නළවළ.  

යහජය ආශඹෝජන ශකශයහි අශප් විලසහඹක් තිශඵනහ. යහජය 
ආශඹෝජන ශකශයහි ශේ යශට් ජනතහශේත් විලසහඹක් 
තිශඵනහ.  යහජය ආඹතනඹක ව ශඳෞද්  සක ආඹතනඹක 
රැකිඹහ ේඵ වධශඹ ව ඳත්තයඹක ඳශ ශරහ තිබුශේොත්,  යහජය 

ආඹතනශත ළටුඳ අඩු වුේත් යහජය ආඹතනශත රැකිඹහක් වහ 
ඉල් 0ලුේ කයනහ ියක්, ශඳෞද්  සක ආඹතනශත රැකිඹහකට 
ඹ වන අශප් යශට් ජනතහ කළභළත්තක් දක් වශ ව නළවළ. ඒ 

තයභටභ ශේ යශට් ජනතහ මුල් 0 ඵළ ත් භතහදඹක් තිශඵනහ; 
යහජය  ආශඹෝජන ශකශයහි ශේ යශට් ජනතහශේ විලසහඹක් 
තිශඵනහ.  

අධිශව්ගී භහර් , ගු ව ශතොටු ශඳොශල් 0, යහඹල් 0 ළි  භවහ 

දළළ වත ආශඹෝජනරට ශේ යජඹ අත වරහ තිශඵනහ. ඒහ 
 ළන විශව්චන ඇති. ප්රලසන ඇති.  නමුත් ඒහ ශේ යශට් අනහ ත 
අලයතහ වරට  ළශශඳන ඳරිින ළරසුේ කය තිශඵනහ. අශප් 
යජඹ  ශනස වුේත් ශේ වදපු ශද්ල් 0 අපි ආඳසු අයශ න ඹ වශ ව 

නළවළ. ඒහ යශට් ජනතහට දහඹහද වළටිඹට ඉතිරි ශරහ තිශඵනහ. 
ශේහශත ප්රතිරහබ රළශඵ වශ ව ශේ යශට් පුයළසිඹ වටයි; ශේ 
යශට් ඊශඟ ඳයේඳයහටයි. මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ ි හ 

ශේ යශට් පුයළසිඹ වට ඒහ  ළන කථහ කය වන අයිතිඹක් 
තිශඵනහ. 

වර් ද සිල් 0හ භ වත්රීතුභහ  අද ශේ යශට්  ආර්ථිකඹ  ළන කථහ 

කශහ. යශට් ආර්ථිකඹ  ළන කථහ කයනශකොට අශප් ශද්ශීඹ 
ි සඳහදන  ළනත් අඳ කථහ කශ යුතුයි.  විශලේශඹ වභ  අද ිනන 
1969 අශක 1 දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹටශත්  

ශේ ි ශඹෝ  ඉිනරිඳත් කිරිශභ ව අශප් යශට් කුරුඳු කර්භහ වතඹ 
ිනයුණු කිරීභට අලය පිඹය ශ න තිශඵනහ. ශරෝක ශශශ 
ශඳොශට ඉිනරිඳත් කය තිශඵන "Cassia" කිඹන විකල් 0ඳ 
ි සඳහදනඹ ි හ අශප් කුරුඳු  හ අනහ තශත  ජ අනතුයකට ඳත් 

ශයි කිඹන බිඹක් ඇති වී තිශඵනහ. අශප් යටි ව ර්ඹකට 
කුරුඳු ශභට්රික් ශටො ව 13,000ක් ඳභේ අඳනඹනඹ කයනහ. එයි ව 
අඳට ළරකිඹ යුතු විලහර ආදහඹභක් රළශඵනහ. කුරුඳු 

කර්භහ වතශත ි ඹළළීශභ ව තු ව රක් ඳනස දවකට අධික 
ඳවුල් 0 ශඛ්යහක් ජීත් නහ. ඒ හශේභ, කුරුඳු ි සඳහදනශඹ ව 
රුපිඹල් 0 ිය සඹන 100කට අධික විශද්ල විි භඹක් අඳට රළශඵනහ.    

වරහත ඉරහ භහතයට ඹනශතක් මුහුලි රණයශත කුරුඳු 
 හශ ව භව ඵද්ද අඹ කය වන විශලේෂිත කණ්ටහඹභක් 
ඉතිවහශත හිටිඹහ. භභ හිතන වළටිඹට වර් ද සිල් 0හ භ වත්රීතුභහත් 

ඒක ද වනහ ඇති.  

 
ගරු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு (கௌோ) வௗ ோ ெவ) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

භහ ඒ  ළන කථහ කශහ. ඔඵතුභහ ඒ අසථහශව් සිටිශත නළවළ.  

 
ගරු  ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ 
(வௌபுகு க் ேவ் ேௐப் ோ ெவெ) 

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  De Zoysa) 

ශඵොශවොභ ශවොයි. භභ ඔඵතුභහශේ කථහ අවශ න සිටිඹහ.  
භහ ඔඵතුභහට සතුති වත නහ.  

ඒ විතයක් ශනොශයි, අපි ආනඹන ඵලි ේඵ වධශඹ ව ව ශර්ගු 
ශශක්තහශක ර්ගීකයේශත ජහතය වතය ප්රියතිඹට අරණර්ේ ශරහ 
තිශඵනහ. ශේ ි ශඹෝ  තුය ව ඒකත් කය වන අපි 
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ. .ශෝ ව විඹන සුරැකීභ, විඹනහ 

ේමුතිඹ, ශභො වට්රිඹල් 0  වධහනඹ ළි   එකඟත්ඹ ව තිශඵනහ. 
එළි  ඉතහභත් අර්ථත් ළට පියශශක් වහ අද ශේ 
ි ශඹෝ ඹ ව ශ නළවිත් තිශඵනහ. භභ හිතනහ අපි ඔක්ශකොභ 

එකතු ශරහ, ි සඳහදනඹ තුය ව අනහ තශත ශශශ ශලේඹ අඩු 
කය   වශ ව ශකොශවොභද කිඹන එක  ළන ඉතහභ ශවො අර්ථත් 
හකච්ඡහක් කය වන .නෆ කිඹරහ. අපි ි සඳහදනඹට නළඹුරු 

ශ වන .නෆ. 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , තුකයශත ි සඳහදන  ළන, 
තු ආර්ථිකඹ  ළන  කථහ කයන ශකොට අඳට ශඳශන වන තිශඵන 

ශදඹක් තභයි භවහ ඳරිභහේශත තු ආර්ථිකඹ අද ඹේ ප්රභහේඹකට 
කටහ ළටිරහ තිශඵන ඵ. තු ආර්ථිකඹ කටහ ළටිරහ තිශඵ වශ ව 
ි කේ ශනොශයි. ඒකට ශවේතු තිශඵනහ. විශලේශඹ වභ  විලහර 
තු ශනුට ඹළපීේ ඳදනභ භත කය වනහ ව කිෂිකර්භහ වතඹ 
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තුය ව ෆභ ක්ශේත්රඹකභ අශප් යශට් විලහර පරදහයිතහක් අද 

ශඳ වනුේ කය තිශඵනහ. අපි ද වනහ, අද ඌ ඳශහශත් විතයක් 
භවහ ඳරිභහේශත තු ස ව ශවක්ශටඹහර් 3,500කට ළඩි 
ප්රභහේඹක ශත්  හ අත්වළය තිශඵන ඵ. අශප් අති රු 
ජනහධිඳතිතුභහ ශභය අඹ ළශඹ ව  ශඳ වහ  ජ තිබුේහ, ශේ 

ශවක්ශටඹහර් 3,500 කුටහ කළඵ සරට කටරහ ශේ යශට් රභඹ 
ගුරුන;  ළට කයන ජනතහට, තරුේ පිරිට ඒ ඉටේ ශඵදහ 
 ජරහ ඹළපීේ ඳදනභ භත  හ කිරීභ  ළන. තභ වශේ මුළු ඳවුරභ 

එකතු ශරහ රභඹ ගුයරහ සුළු බිේ ශකොටකි ව ඉතහභත් ශවො 
ප්රතිරහබ රඵහ   වන පුළු ව ආර්ථික ඒකක ඵට ඳත් කිරීශේ 
කුටුේඵ ලක්තිභක් කිරීශේ න ළට පියශශකට; ආර්ථික 

ශඳයයඹකට ශේ ර්ශත අඹ ළශඹ ව ශේ යජඹ අත වරහ 
තිශඵනහ. ඒකට ශවොභ උදහවයේඹ තභයි ඳවත යට ශත් 
ශ ොවිඹහ. ඳවත යට ශත් ශ ොවිඹහ කුටහ බිේ කළඵළල් 0රක ඉතහභ 

්රීක ශර ශත්  හ කයරහ, ඉතහභ ශවො ි සඳහදනඹක් රඵරහ 
ඒහට ඉතහභ ඉවශ ියරක් රඵහ   වන පුළු ව ලක්තිඹ ඇති කය 
ශ න තිශඵනහ.  

 භභ හිතන වළටිඹට තු ආර්ථිකඹ පියඵද අඳට රඵහ   වන 

තිශඵන ශවොභ ආදර්ලඹ ඉ විනඹහයි. අද ඉ විනඹහශව්ත්  ඉතහභත් 
ලක්තිභත් ශරහ තිශඵ වශ ව ඹළපීේ ඳදනභ භත කය වනහ ව 
කිෂිකර්භහ වතඹයි. ඊශඟට අපි ද වනහ, ශත්, යඵර්, ශඳොල් 0, කුරුඳු, 

 ේියරිස, මුශ, භෆ, කව්පි, අම කහශරට අම, ිනවුල් 0 කහරඹට ිනවුල් 0, 
ශදහි කහරඹට ශදහි, ශදොටේ කහරඹට ශදොටේ, ට්ටක්කහ, පුහුල් 0 
ඹන ශේ  හ ව ඔක්ශකොභ තිශඵ වශ ව ඌ ඳශහශත් ඵ. ශේ 

යශට් දශ ජහතික ි සඳහිනතශත දහඹකත්ඹ රළශඵ වශ ව සිඹඹට 
4යි. ඉති ව ශේක භවහ පුලිභඹක්. භභ ද වශ ව නළවළ, ශේ ඵළශකු 
හ ර්තහ පියඵ. භභ විභතිඹ ඳශ කයනහ,  සිඹඹට 4ක්  වශ ව 

ශකොශවොභද කිඹරහ. ඊශඟට අශප් ළ ස,  ල් 0,  ශටොල් 0, උළු. ඒ 
විතයක් ශනොශයි.  භවහ දළළ වත ව රභ ඵරකහඹක් ඌ ඳශහශත් 
ළට කයනහ. ඒ ළට කයන රභ ඵරකහඹ දළක   වන පුළු ව එක 

අසථහක් තභයි සිශවර අවුරුද්ද. ඒ කහරඹට  ඒ ළට කයන 
ජනතහ ඌ ඳශහතට ප්රහවනඹ කය වන මුළු රශකහශව්භ 
ඩිශඳෝ ස ව ඵස දභනහ.   

ශේ ශද් සිලි ශරහ තිශඵ වශ ව ශේ යශට් ෆභ ඳශහතකටභ භ 

ශේ දශ ජහතික ි සඳහිනතශත දහඹකත්ඹ රඵහ ශද වන පුළු ව 
ලක්තිභත් ඳශහත් ඵට ඳත් කිරීශේ ළට පියශශ ඹටශත් ශේ 
යජඹ දළනටභත් රහමීඹ ශර්ධනඹට අත  වරහ තිශඵන ි හයි; 

භහර්  ඳද්ධතිඹ ිනයුණු කය තිශඵන ි හයි.  ඒක අඳට ශඳශනනහ. 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අඳ  ද වනහ,   ඳහයල් 0 කහඳට් 
කශ ි හ ඵලිල් 0ශල් 0  ඇති ශරහ තිශඵන ශර්ධනඹ. .ශෝ ව 

තුය භහ ශේ අයිතිකරු භහත් එක්ක කිව්හ,  ඔහු ක වශට්නර් 
ශදකක ශ න ගිඹ ඵඩු දළ ව එක ක වශට්නයඹක ශ න ඹන ි හ 
එක  භනහ වතඹකි ව ඔහුට   රුපිඹල් 0 22,000ක රහබඹක් තිශඵන 

ඵ. ඔහු භහ එක්ක ශඳෞද්  සක ඒ  ළන කථහ කශහ. ඒ ි හ ශේ 
යශට් ශර්ධනඹට අලය භහර්  ඳද්ධතිඹ වහ ශේ යජඹ භවහ 
දළළ වත ආශඹෝජනඹක් කය තිශඵනහ.  අඳට ශේ ේඹ ි කේ 
ශද වශ ව නළවළ.  අඳ ේඹ ශ න ඵ ද වන ි හ තභයි අඳට ේඹ 

ශද වශ ව. කහරඹක් අඳට උසුළු විසුළු කශහ, ේඹ   වන ඵළවළ, 
ේඹ ශද වශ ව නළවළ, ේඹ වේඵ ශ වශ ව නළවළ කිඹරහ. අඳට 
ඳළනරහ ේඹ ශදනහ. ශේ ේඹ අය ශ න, අද ශේ යශට් 

ජනතහශේ ඹටිතර ඳවසුකේ ශර්ධනඹ කයන, ි සඳහදනඹ ළඩි 
කයන, ඒ එන ආර්ථික අභිශඹෝ රට මුහුේ ශද වන ශේ යශට් 
ජනතහ ලක්තිභත් කයන ළට පියශශක් ශේ ආණ්ඩු ක්රිඹහත්භක 

කය  තිශඵනහ, මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි .  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ හශේභ අපි  කුරුඳු 
කර්භහ වතඹ ේඵ වධශඹනුත් ව ව කය වන .නෆ. කුරුඳු 

කර්භහ වතඹ ේඵ වධශඹනුත් ශත් කර්භහ වතඹ ේඵ වධශඹනුත් 
ශරොකු ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. ශභොකද, ශේහශත ප්රියතිඹ  ළන අඳට 

විවිධ කථහ ඵව ඇශවනහ; අඳ දකිනහ. ඒ කුරුඳුරට අලය 

ම සක ප්රියතිඹ ආයක්හ කය  ළනීභ, ශත්රට අලය ප්රියතිඹ 
ආයක්හ කය  ළනීභ පියඵයි.  ශත්රට ලී කුඩු ටයි කය, කරේ 
කයරහ ඹහ තිශඵනහ. කුරුඳුරටත් එශවභයි. කුරුඳුර භළද 

පුයන ඒහට ලී කුඩු ශඹොදරහ තිශඵනහ. ඒ හශේ 

තත්ත්ඹ වශ  ව ශේයහ ශ න අලුත් විධිඹට ශේ කර්භහ වතඹ අඳ 
නවීකයේඹ කය වන අලය නහ.  

දශ ජහතික ි සඳහිනතශත සිඹඹට වතශර් ඉරක්කශේයි අඳ 

ඉ වශ ව. ති  ඉරක්කශේයි ඌ ඳශහත ඉ වශ ව. ඒ ශන 
ශභොනහත් ි හ ශනොශයි, අඳ කයන ි සඳහදනරට අ ඹ 
එකතු ශනොකයන ි හයි. භහ ඉතහභත් ආටේඵයශඹ ව අශප් 

ආර්ථික ශර්ධන ඇභතිතුභහ භතක් කයනහ. ආර්ථික 
ශර්ධන ඇභතිතුභහත්, ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහත් ද වනහ අභයඳහර 
ශඳශර්යහ කිඹන භවත්භඹහ laboratory එකක් වදරහ තිශඵන ඵ. 

භහ හිතන වළටිඹට රුපිඹල් 0 ිය සඹන 40ක්, 50ක් විඹදේ කයරහ 
තිශඵනහ, scientistsරහ දහශ න ශේ ි සඳහදනරට අ ඹ එකතු 
කය වන. අඳනඹනඹ කයන  ේියරිස, කුරුඳු හශේ ශද්ල් 0ර 

අතුරු ි සඳහදන කයරහ ඒහට අ ඹ එකතු කයන ළට පියශශක් 
තිශඵනහ. අඳ ද වනහ, ඌ ඳශහශත් වළභ දහභ -ද  ේශ ව- 
යඵර් කිරි ඵවුර් 4ක්, 5ක් ශකොට්ටහට එන ඵ. නමුත්  අඳට අඩු 

 ේශ ව glove  එකක් වද වනත් කර්භහ වත ලහරහක් අශප් 
ඳශහශත් - බිබිශල් 0 - ඇති කයරහ නළවළ. ඒ ි හ අශප් අඹට 
රැකිඹහල් 0 නළති ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ අඳට ශරොකු 
විලසවිදයහරඹක් තිශඵනහ. ඒ තභයි ඌ විලසවිදයහරඹ. අශප් 

කර්භහ වත පුයඹ ඳළත්තකට දහරහ, කර්භහ වත පුයශත හිටපු 
කර්භහ වතකරු ව ශනුට තභයි අඳ ශේ විලසවිදයහර භියඹ 
අශප් ඵලිල් 0ශල් 0 කර්භහ වත පුයඹට ලි වශ ව. අශප් විලසවිදයහරඹ 

අ ඹ එකතු කයන විලසවිදයහරඹක්. තභ ඒ අ ඹ එකතු ශනහද 
කිඹන කහයේඹත්, ප්රහ වත විලසවිදයහරඹක් වළටිඹට ඒ වහ ඌ 
ඳශහශත් ඉ වන අඹට රඵහ ශදන දහඹකත්ඹ ශකොඳභේද කිඹන 

කහයේඹත් අඳට භතු කය වන සිද්ධ නහ, මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුභි . ශභොකද ඔඵතුභහශේ පිඹහ න වි.ජ.මු. 
ශරොකුඵණ්ටහය හිටපු කථහනහඹකතුභහ ඌ ඳශහත  ළන 

ඉතහභත්භ ශරොකු වළඟීභකි ව, බක්තිඹකි ව කථහ කයපු, ළට කයපු 
නහඹකශඹක්. භහ තමු වනහ වශේට ඒ කහයේඹත් භතක් කයනහ. 
ශේ විලසවිදයහරශඹ ව ළඵෆ ප්ර ශඹෝජනඹ අඳ   වනහද කිඹන එක 
අඳට ප්රලසනඹක්.  

කුරුඳුර හශේභ ශත්ර තිශඵන විවිධ යහඹි ක ද්රය ශ ව 
ශ ව ලශඹ ව අයශ න ඒහට අ ඹ එකතු කයරහ, ඹේ ි සඳහදන 
ක්රිඹහ සඹකට ඹ වන පුළු ව නේ භහ හිතනහ මීට ටහ විලහර 

ආදහඹභක් ශේ සිඹලු ශද් ස ව අඳට රඵහ   වන පුළු වකභක් 
තිශඵනහඹ කිඹරහ. භහ ශේ කහයේඹත් භතක් කයනහ.   2012  ජ 
අඳ  හ කය ඇති භිය ප්රභහේඹ ශවක්ශටඹහය 31,049ක් ශනහ. 

ඒ අතයභ ශභට්රික් ශටො ව 14,435ක් ඳභේ අඳ 2012  ජ අඳනඹනඹ 
කයරහ තිශඵනහ.  2020 න විට අඳ අභ ලශඹ ව ශවක්ශටඹහය 
50,000ක භිය ප්රභහේඹක් ඉරක්ක කය ශ න අඳ  භ ව කශ 

යුතුයි. ඒ හශේභ  අඳනඹන ඳරිභහ  ත්ශතොත් ශභට්රික් ශටො ව 
30,000කටත් අඳ ශඟහ විඹ යුතුයි. විශලේශඹ ව අඳ ද වනහ, 
අක්කය දවඹක කුරුඳු තළළුශොත් ඒ කුරුඳු තශන භනුසඹහට 

අක්කය ඳවක ආදහඹභක් රඵහ ශද වන .නෆ ඵ. ඒ කිඹ වශ ව 
ආදහඹශභ ව ශදශක ව ඳශගුක්. කුරුඳු තළළීභ ඉතහ ශවො සඹශ 
රැකිඹහක්. ශේ පියඵ අලය පුහුණු හශේභ ඒ වහ අලය 
න කට්ටල් 0 රඵහ ශදනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භහ අහන ලශඹ ව ශේ 
කහයේඹත් භතක් කයනහ. ශේ විඹඹ බහය ඇභතියඹහ න 
ශයජිශනෝල් 0ඩ් කුශර් ඇභතිතුභහ ශභොනයහ ර ිනස්රික්කශත යඵර් 

 හ, ශකොශකෝහ  හ, කුරුඳු  හ විධිභත් කය වන ව   
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ඳහර් සශේ වතු 

කුළු ඵඩු උඹ ව - spice gardens - ඇති කය වන භවහ විලහර ව 
කළඳ කිරීභක් කයනහ. භහ එතුභහත් ශේ අසථහශව් භතක් 
කයනහ. අඳට තිශඵන අභිශඹෝ ඹ තභයි ි සඳහදනඹ ළඩි කිරීභ. 

ි සඳහදනඹ ළඩි කය වන නේ අඳ ආණ්ඩු ඳක්ඹ, විඳක්ඹ 
වළටිඹට ඵර වශ ව නළති සිඹලු ශදනහභ එකතු ශරහ  ශේ යශට් 
ශර්ධනඹ ඉිනරිඹට ශ ි  ඹ වන කටයුතු කය වන .නෆ.  එශේ 

කටයුතු කයමුයි කිඹරහ ශඹෝජනහ කයිය ව භහ ි වඬ නහ. 
ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි,  රු ඇභතිතුභහ. මී ශඟට,  රු රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර 

භ වත්රීතුභහ. 
 

[අ.බහ. 3.40  
 

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(வௌபுகு வவ கவ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , කුරුඳු  හ ේඵ වධශඹ ව 

අද ඳහර් සශේ වතුට ඉිනරිඳත් කයන රද ි ශඹෝ රට අශප් 
ේපර්ේ වශඹෝ ඹ රඵහ ශදනහ. ශභොකද කුරුඳු  හ 
කිඹ වශ ව අවුරුලි සිඹ  ේනක් අශප් යටට විලහර ආදහඹභක් රඵහ 

ලි වනු  හක්. ඒ ි හ ශේ ි ශඹෝ රට අශප් ේපර්ේ 
වශඹෝ ඹ රඵහ ශදනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , දළ ව අඳනඹන ඵරත් කටහ 
ළටීභකට රක් ශරහ තිශඵනහ. භව ඵළශකුශව් ශඛ්යහ ශල් 0ඛ්න 

අනු 2003 සිට 2013 දක්හ ව අවුරුලි 10 තුශ අශප් අඳනඹනර 
හභහනය  ේන - average එක- තිබුශණ් ඇශභරිකහනු ශටොරර් 
ිය සඹන 1,516ටයි. The average for the 10 years from 2003 to 

2013 was US Dollars 1,516 million. මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුභි , ශේ ප්රභහේඹ ගිඹ භහශත ඇශභරිකහනු ශටොරර් 
ිය සඹන 696ට අඩු ශරහ තිශඵනහ - approximately from US 

Dollars 1,500 million to US Dollars 696 million. ඒ කිඹ වශ ව 
අඳඹන අශලශත සිඹඹට 50ක අඩු වීභක් - a 50 per cent drop in 
the exports. ශේක ඉතහභත් ඵයඳතශ තත්ත්ඹක්. අශප්  රු යත් 

අමුණු භ ඇභතිතුභහ ශභතළන ශනොසිටීභ  ළන භභ කන හටු 
නහ. ශභොකද එතුභහ කිව්හ, යුශයෝඳශත ශශ ශඳොශ කටහ 
ළටිරහ කිඹරහ. ඒක ේපර්ේශඹ ව ළයිනයි. මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුභි , ඵශ රහශද්ලඹ  ත්ශතොත් 2009  ජ යුශයෝපීඹ ශශශ 

ශඳොශශ ව -European market එශක ව- ඒශ ොල් 0ර වශේ ශකොට -
share එක- තිබුශණ් සිඹඹට 6.2යි. The share in 2009 was 6.2 
per cent. 2011  ජ ඒශ ොල් 0ර ව සිඹඹට 11ක් දක්හ ඒ ප්රභහේඹ 

ළඩි කය ශ න තිශඵනහ. 2009  ජ European market එශක් 
ඵශ රහශද්ලශත ශකොට තිබුශණ් සිඹඹට 6.2යි . 2011  ජ ඒ 
ප්රභහේඹ ළඩි කය ශ න තිශඵනහ, සිඹඹට 11.2ට.  රු යත් 

අමුණු භ ඇභතිතුභහ ඉිනරිඳත් ශකරුශව් ළයින කරුණුයි. භභ 
හිත වශ ව ඒකයි එතුභහ කථහ කයරහ ගිශත. සිඹඹට 50කි ව අශප් 
අඳනඹන ආදහඹභ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ ඵශ රහශද්ලඹ, 

ඳහකිසතහනඹ ළි  රශකහ ශට් තිශඵන යටල් 0 යුශයෝපීඹ 
යටරට ළඩි ළඩිශඹ ව බහණ්ට අඳනඹනඹ කයනහ. 
උදහවයේඹක් ලශඹ ව 2014 ර්ශත ජ ඉ විනඹහ යුශයෝඳඹත් 

එක්ක ි දවස ශශ ගිවිසුභක් - Free Trade Agreement - එකක් 
අත් ව කයනහ. එතශකොට ඒ අඹට වේඵ නහ GSP හශේ 
විශලේ යප්රහද. ඉ විනඹහ ඒක  ත්ශතොත් අශප් අඳනඹන 
ටිනහකභ මීටත් ටහ ක ටහ ශ න ළශටනහ. අද ශේ ේඵ වධ 

ඵයඳතශ තත්ත්ඹක් තිශඵ වශ ව. භභ ද වශ ව නළවළ,  රු යත් 

අමුණු භ ඇභතිතුභහ ශේ  ළන ද වනහද කිඹරහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහත් ක වද උට යට 
ඳශහත  ළන උන වලි න භ වත්රීයශඹක්. අශප් මුළු යශට්භ 
ඇඟලුේ කර්භහ වතලහරහ 800ක් තිබුේහ. නමුත් දළ ව 400ටත් අඩු 

 ේනක් තිශඵ වශ ව. මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භවනුය 
ිනස්රික්කශත හ තිශඵන කර්භහ වතලහරහ  ේන භභ කිඹ වනේ. 
වරක, ශභොයඹහඹ ඇඟලුේ කර්භහ වතලහරහශව් 750ක් ළට 

ශකරුහ. දළ ව ඒක හ දභහ තිශඵ වශ ව. එතශකොට 28 ඇශ 
" සහිණි" ඇඟලුේ කර්භහ වතලහරහ හ දභරහ. කිඹුරහ ඇශ 
garment factory එක හ දභරහ. උඩුලිේඵය කර්භහ වතලහරහ 

හ දභරහ. ඳවතශවේහවළට, ශරේ රඹ ව ඇඳයල් 0 ඇඟලුේ 
කර්භහ වතලහරහ හ දභරහ. ඹටිනුය, ඇරළක්ළ වඩ්රහ garment 
factory එක හ දභරහ. කුණ්ටහශල් 0, තළ වටේ රශකහ 

කර්භහ වතලහරහ හ දභරහ. ශේක garment factory එකක් 
ශනොශයි, ශභතළන වළලිශව් computer chips. ශේ 
කර්භහ වතලහරහශව් ශේකශඹෝ 2,500ක් ළට ශකරුහ. ශේ 
කර්භහ වතලහරහ ගිඹ අවුරුද්ශද් හ දභරහ. සී.එ ව. ඇඟලුේ 

කර්භහ වතලහරහ හ දභරහ. තිේඵටු, කුරුේෆ ර ඳහශර් 
ීඩනටි ර garment factory එක හ දභරහ. භහතශල් 0, කළු වදෆර 
ශද්හරඹ ශඟ තිශඵන garment factory එක හ දභරහ. ශේ 

හශේ කර්භහ වතලහරහ විසක් හ දභහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ 
 රු භ වත්රීතුභි , ශේ භවනුය ිනස්රික්කශත විතයක්. ශේ තුය ව 
රැකිඹහ 15,000ක්, 20,000ක් ඳභේ නළති ශරහ තිශඵනහ. භහි වද 

චි වතනශතත් කිඹහ තිබුේහ, ෆභ ප්රහශද්ශීඹ ශල් 0කේ 
ශකොට්ධහඹකභ කර්භහ වතලහරහක් විිත කයරහ රැකිඹහ 500ක් 
ශදනහ කිඹරහ. ඇත්ත ලශඹ වභ යජඹ ශකොඳභේ කිව්ත්; ශේ 

වපු කර්භහ වතලහරහ ශනුශ ව එකභ කර්භහ වතලහරහක්ත් 
භවනුය ිනස්රික්කශත විිත කයරහ නළවළ. ඒ ි හ රැකිඹහ 
15,000ක්, 20,000ක් විතය නළති ශරහ තිශඵනහ. ශේ විධිඹට 

කර්භහ වතලහරහ හ ශ න ඹන අසථහක භවනුය ිනස්රික්කඹ 
තුශ දළ ව ශභොකක්ද කය වන ඹ වශ ව? ගු ව ශතොටු ශඳොශක් - 
airport එකක් - වද වන ඹනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අපි නේ ඉල් 0ලුශව් නළවළ, 

භවනුය ිනස්රික්කඹකට ගු ව ශතොටු ශඳොශක්. භභ හිත වශ ව 
භවනුය ිනස්රික්කශත සිටින කිසිභ ශකශනකු එළි  ශදඹක් 
ඉල් 0ලුශව් නළවළ. ඇයි ශේ ඉල් 0රපු නළති ශදඹක් ශද වශ ව? අපි 

එළි  ශදඹක් ඉල් 0ලුශව් නළවළ. අමුණු භ ඇභතිතුභහ ශේ  රු 
බහශ ව ගිහිල් 0රහ ශ ව. භභ ශේ  ළන එතුභහශ  ව අව වන තභයි 
හිටිශත. ඳසු ගිඹ තිශත එතුභහ ශේ  රු බහශව් කිව්හ, අධිශව්ගී 

භහර් ඹ නුයට වදනහ කිඹහ. ඒක  ශවොයි. අධිශව්ගී භහර් ඹක් 
වදනහ නේ ඳළශඹ ව නුයට ඹ වන පුළු ව නේ airport  
ශභොනහටද? ශභතළන ප්රලසනඹ ඒක ශනොශයි. ශේ ගු ව 

ශතොටුශඳොර වදන විට අලුත් ශ ල් 0 500ක් විතය කළශටනහ. ඳසු 
ගිඹ තිශත ඒ අඹ භහ වේඵ ශ වන ආහ. ද ෆිනෆ වස, 
ශ ස වශකෝ ළි  ඉටේ ශකොටස කය අශරවි කයන අඹ 
ගුරුශදි ඹ, වහය භ අට ශඵොශවොභඹක් ශ ල් 0 වදරහ තිශඵනහ. 

ශේ ශඟින ියි  වශදෝරු භවත්රු ගිහි ව -"ළල් 0ර" කිඹන up-
market ි හ ශඹෝජනහ ක්රභශත ශ ල් 0 500භ ආයේඹ න 
විධිඹට භළ වනහ, airport එකට   වන කිඹහ. ශේ හශේ 

තත්ත්ඹක් තිශඵ වශ ව. භභ නේ ද වශ ව නළවළ, අශප් කවුරු 
ගු ව ශතොටුශඳොරක් ඉල් 0රහ තිශඵනහද කිඹහ. ඳශහත් බහ 
භළතියේඹ එන ි හ භධයභ ඳශහතට ඹේකිසි ළටක් කය වන 

.නෆ. භධයභ ඳශහත ේපර්ේශඹ වභ අභතක කයරහ ළට කය 
තිශඵනහ. දළ ව භධයභ ඳශහතට ශභොකක් ශවෝ ළටක් කය වන 
.නෆ; ශභොකක් ශවෝ show එකක් දභ වන .නෆ කිඹන අදවසි ව 

තභයි ශේ ගු ව ශතොටුශඳොර කථහ ි ර්භහේඹ ශරහ 
තිශඵ වශ ව.  
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[ රු   හියණී විජිත්  විජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ  
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අශප්  විජිත්  විජඹමුණි ද ශොයිහ අභහතයතුභහ ආශඹෝජන 

 ළන කිව්හ. විලහර මුදරක් ආශඹෝජනඹ ශනහඹ කිඹහ. 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ශේ යජඹ කයන විඹදේ ආශඹෝජන 
ශනොශයි. ශේහ ේඹට අයශ න කයන ශද්ල් 0. අශප් යශට් 
ජනතහ අහිශකයි. ඒ අඹ ද වශ ව නළවළ, ආශඹෝජන කිඹ වශ ව 

ශභොනහද; ේඹට අයශ න කයන ඒහ ශභොනහද කිඹහ. 
වේඵ වශතොට යහඹ  ත්ශතොත් ශේහ ේඹ ස ව කයන ශද්ල් 0. 
ශේහ ආශඹෝජන ශනොශයි. ශනොශයොච්ශචෝශල් 0 විලි ස ඵරහ හයඹත් 

අපි ේඹට අයශ න කය වශ ව. නමුත් යටක් ඵරහශඳොශයොත්තු 
 වශ ව ේඹ අයශ න කයන ළට ශනොශයි. යටක් 
ඵරහශඳොශයොත්තු  වශ ව ආශඹෝජකශඹෝ ඇවිත් ඒ ශ ොල් 0ර වශේ 

මුද ස ව ඉටේ අයශ න ඒ ශ ොල් 0ර වශේ මුදල් 0 ස ව 
කර්භහ වතලහරහ වදරහ ි සඳහදන කටයුතු කිරීභයි. අ වන ඒකයි 
ආශඹෝජනඹ කිඹ වශ ව. උදහවයේඹක් ලශඹ ව ඵළරැක් ඔඵහභහ 

බුරුභඹට ඹන විට මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඇශභරික ව 
ආශඹෝජකඹ ව 100 ශදශනක් අයශ න ගිඹහ. ඒ ශ ොල් 0ශරෝ ඉටේ 
ශතෝයහ  ත්තහ. ඒ ශ ොල් 0ශරෝ ඒ ශ ොල් 0ර වශේ මුදල් 0 ස ව ඉටේ 
 ත්තහ. කර්භහ වතලහරහ ආයේබ කයනහ; ි සඳහදනඹ කයනහ; 

අඳනඹනඹ කයනහ. ආණ්ඩුට කිසිභ ඵයක් නළවළ. රශකහශව් ඒ 
හශේ ආශඹෝජනඹක් නළවළ. ශේ ඔක්ශකොභ ේඹට අයශ න කයන 
ඒහ. අශප් යට ේඹ උගුරක හිය කය තිශඵ වශ ව. දළ ව ආණ්ඩුක් 

ශභශවභ ේඹ   වනහ  විට ශභොකක්ද කශ යුතු  වශ ව? 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභහ අ ව කය වන. 

 
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර  භවතහ 
(வௌபுகு வவ கவ) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Please give me one more minute, Sir,  I will conclude.  

ඔඵතුභහ ද වනහ, අයිසර වතඹ කිඹ වශ ව යුශයෝඳහ වවුශල් 0 
යටක් ඵ. ඉතහභත්භ නවීන නීති ඳද්ධතිඹක් තිශඵන යටක්. 

අයිසර වතශත මුදල් 0 ඇභතියඹහත් අ භළතියඹහත් ශේ හශේ  
ේඹ උගුරකට අයිසර වතඹ අය ශ න ගිඹහ. කිසිභ  ේනක් 
  වශ ව නළතු ේඹ උගුරකට අයශ න ගිඹහ. ශභොකක්ද ශරහ 

තිශඵ වශ ව? ඔහු භළතියේශඹ ව ඳළයලිේහ. නීතිඹ ඹටශත් අද 
අයිසර වත අධිකයේශත අ භළතියඹට මුදල් 0 ඇභතියඹහට නඩු 
දභහ තිශඵනහ, අයිසරත්නඹ හිතහ භතහ ේඹ උගුරකට අයශ න 

ගිඹහ කිඹහ. ශේක අලුත් නීතිභඹ ශකල් 0ඳඹක්. යුශයෝඳහ යටක 
නීතිශත උත්තරීතයබහඹ තිශඵන යටක ප්රජහත වත්රහදඹ තිශඵන 
යටක හිටපු අ භළතියඹහට විරුද්ධ අද නීති භහර් ශඹ ව කටයුතු 
කයනහ, යට ේඹ උගුරකට අයශ න ගිහි ව තිශඵනහ කිඹහ. දළ ව 

අශප් යටත් තිශඵ වශ ව ඒ විධිඹට. අශප් අවුරුද්ශද් ආදහඹභ භින 
ේඹ හරික ව ශඳො සඹ ශ  වන. අශප් යට ේඹ උගුරකට ක්රභ 
ක්රභශඹ ව මීඳ ශනහ. අ වන එභ ි හ යජඹ කටයුතු කයන විට 

විශලේ ශඹ ව අඳනඹන සිඹඹට 50කි ව ඵළවළරහ. කවුද ශේකට 
 කිඹ වශ ව? ශේ කහයේහ  ළන යජශත අධහනඹ ශඹොමු කයිය ව 
භශේ චන සල් 0ඳඹ අ ව කයනහ.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි,  රු භ වත්රීතුභහ. ඊශඟට  රු ශි.ආර්.පී. 

සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 11ක් ඳභේ තිශඵනහ. 
 

[අ.බහ. 3.50  

 

ගරු ගි.ආර්.පී. සරිඹ ගඳරුභ භවතහ 
(வௌபுகு ே.ஆவ.பீ. சூௐவௐபை) 

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අද ඉතහභ ළද ත් 
භහතිකහක් ඹටශත් ශේ  රු බහශව් විහදඹ ඳත් වශ ව. භට 
ඳශමු කල් 0ඳනහ වුේහ,  රු අ භළතිතුභහශේ කථහ දස 
කිහිඳඹක් ගු ව විලි සශඹ ව  ේඵද ජනතහට ඇශව වන 

ළරළසවිඹ යුතු තයශේ ටිනහ කථහක් ඵ. 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ හශේභ භභ  රු කයනහ, 
අලුත් ඇභතියශඹක් න  රු විජිත් විජඹමුණි ද ශොයිහ 

භළතිතුභහට. එතුභහ ඉතහභ ශව් ශඹ ව ිනයුණුක් ප්රදර්ලනඹ කයන 
 රු ඇභතිතුශභක්. එතුභහ ඌ ඳශහත පියඵ, ඒ ඳශහශත් 
අභතක ශච්ච ආර්ථික ශර්ධනඹ පියඵ ශඵොශවොභ ළද ත්  

කථහක් කශහ. භභ ඒහ  ළන ශනොශයි දළ ව කථහ කය වන 
ඵරහශඳොශයොත්තු  වශ ව. භභ එක භහතිකහකට ඵහිනහ. 

රශකහ අවුරුලි 2,500කට ශඳය සිට ප්රසිද්ධ වුශණ් ශන කිසි 

ශදඹක් ි හ ශනොශයි, රශකහශ ව පිට යට ඹන භළණික්  ල් 0, 
හ යශත මුතු ඇට ව කුරුඳු ි හයි. කුරුඳු ර්   ේනහක් 
ශරෝකශත තිශඵනහ. එභ ර්   ේනහශ ව ඉතහභ විශිසට කුරුඳු 
තිශඵ වශ ව රශකහශව් ඳභේයි. එඵළවි ව පුයහේ කහරශත ඉරහභ 

ඉ විනඹහ රශකහශව් කුරුඳු වළඳි වවශත "යිශවශල් 0" -සිශවර 
ඳළශෆටිඹ- කිඹහයි. ශභභ කුරුඳු ශඳොතු අඟල් 0 බහ ඹක කෆල් 0රක් 
අයශ න වඳරහ විනහඩිඹක් ිනශව් තිඹහශ න ඉ වන ඵළවළ. ඒ තයේ 

ළය ලක්තිඹක් ි කුත් කයනහ අඟල් 0 බහ ඹක කුරුඳු කෆල් 0රකි ව. 
අද ඊශත ශනොශයි,  ඳහයහශෝ යජ දරු ව පියියට ශ ොට නඟන 
ශකොට රශකහශ ව ශේ කුරුඳු අයශ න ගිහි ව ෆභ උදෆනකභ 

අඟරක කුරුඳු ශඳොතු කළඵළල් 0රක් ෆභ ශේකශඹකුටභ ක වන 
ශදනහ. ඒක වඳරහ තුය බිව්හට ඳසශේ මුළු දභ ළට 
කය වන ඔහුට ලක්තිඹක් රළශඵනහ. නමුත් ශේ කුරුඳු ඳළශෆටිඹ 

අභතක ශරහ ගිඹහ. ඳිතුගීසිකහයඹහ රශකහට ආශව් කුරුඳු 
සුටයි කිඹරහ කථහක් තිශඵනහ. ඉශග්රීසිකහයඹහ රශකහට 
ඇවිල් 0රහ ඳළරඳිනඹේ න තුරු රශකහශව් ප්රධහනභ අඳනඹන 

ශබෝ ඹ ශරහ තිබුශණ් කුරුඳු. කුරුඳු ඵද්දට කිව්ශව් භව ඵද්ද 
කිඹරහයි. ඳිතුගීසි, ර වශද්සි, ඉශග්රීසි යජශත ප්රධහන ආදහඹේ 
භහර් ඹ ඵට ඳත් වුශණ් කුරුඳු ඵද්දයි.  වරහතටත් එවහ ඉරහ 
ගිරුහඳත්තු දක්හභ මුළු මුහුලිඵට ප්රශද්ල ළහිරහ තිබුශණ් කුරුඳු 

නහ වතයඹකි ව. විශලේශඹ වභ ර වශද්සි ව ශේ කුරුඳු 
.නෆකිය වභ ළව්හ, සිශවර යිජුරු වශ  ව ි දවස ශ වන. 
ශභොකද, සිශවර යිජුරු වශ  ව වතය ශකෝයශශත, තු ව 

ශකෝයශශත ළවිච්ච කුරුඳු   වන ගිඹහභ ප්රලසන ඇති ශච්ච ි හ. 
ඒ ි හ ශේක ශවො ළද ත් ඳළශෆටිඹක්.  

රශකහශව් ඳහවිච්චි කයන කුළු ඵඩු ර්  42ක් තිශඵනහ.  රු 

අ භළතිතුභහශේ කථහශව් ජත් ශේ  ළන කිඹළවුේහ. ඉ විනඹහශව් 
තිශඵනහ කුළු ඵඩු ර්  63ක්. ආවහය යත් කිරීභ වහ මුළු 
ශරෝකශතභ කුළු ඵඩු ර්  110ක් දළනට ශොඹහ ශ න තිශඵනහ. 

නහ වතය ස ව  තත් ඒහ ශොඹහ ශ න ශශඹෝ  කය   වනහ. 
ආවහය යත් කිරීභ වහ, ලක්තිඹ රඵහ  ළනීභ වහ, ගුේත් 
ඵ වහ ඳහවිච්චි කයන කුළු ඵඩු අඩුශ ව තක්ශේරු කය වන 
එඳහ. අශප් ශොඵහ දවභ තභයි අශප් ඳශමුන භෆණිශඹෝ. ඒ 

භෆණිඹ වශේ ලක්තිඹ තභයි කුළු ඵඩු ඔසශේ, ඳළශෆටි ඔසශේ, 
ආවහය ද්රය ඔසශේ තු වට වහ ියි හට රඵහ ශද වශ ව. 

රශකහශව් තිබුණු ඳහයේඳරික ශබෝ  ර්  අද ඉතහභ ශේදජනක 

තත්ත්ඹකටයි ළටිරහ තිශඵ වශ ව. ඳශමුළි  ඳවය ළලිශණ් වී 
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ඳහර් සශේ වතු 

ඳළශෆටිඹටයි. වී ඳළශෆටිඹ අභතක කයරහ ශත් ඳළශෆටිඹ, යඵර් 
ඳළශෆටිඹ  හ කයරහ රශකහශව් ආර්ථිකඹ ති  ඇශව ව ඵර වන 
ඳට ව  ත්තහ.  රු ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහ එන තුරු 

රශකහශව් වී ශ ොවිතළන අබහඹට ගිහිල් 0රහ  ශ වන ත ටික 
කහරඹයි තිබුශණ්. ඇත්ත ලශඹ වභ සිශවර වහශල් 0 ඵත් කන ෆ භ 
සිශවරශඹක්භ  රු ඩී.එස. ශේනහනහඹක භළතිතුභහට පි ව ශද වන 

.නෆ. එතුභහ තභයි වී කුරු ල් 0ශරක් තයේ ඵත් ියටක් වදරහ  ජරහ යජ 
යට විිත කයරහ අලුත් ශිසධහචහයඹක් අඳට රඵහ ලි වශ ව. අ වන ඒ 
හශේ, අතුරුද ව වුණු ඳළශෆටි ස ව එකක් තභයි කුරුඳු ඳළශෆටිඹ. 

ඒක ඉතහභ ඉවශ භට්ටභකට ශ ශන වන පුළු ව ළද ත් 
ඳළශෆටිඹක්.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි ,  රු අ භළතිතුභහ කශ කථහට 
භහ නළත නළතත්  රු කයරහයි ශේ කථහ කය වශ ව. රශකහශව් 
ඳළශෆටි ර්  විලහර ශඛ්යහක් තිශඵනහ. මුළු ශරෝකශතභ ඳළශෆටි 

ර්  450,000ක් තිශඵනහලු. ඒශක ව  හ කය තිශඵ වශ ව 
ඳළශෆටි 600ක් ඳභේයි. තු ව ර්  රක් 47ක් ඉ වනහ. ියි වහ 
ීඩරෆ කය ශ න ඉ වශ ව තු ව 55 ශදශනකු ඳභේයි. ශේහ කයරහ 

ියි වහ භවහ ෆඹභක්   වනහ අලුත් ශිසටහචහයඹකට ඹ වන. 
නමුත් ඒශක් සීභහක් ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ. දළ ව අපි ආඳහු වළරිරහ 
ඵරමු අශප් රශකහශව් ිනයුණු කශ වළකි වී ඳළශශේ, අශප් රශකහශව් 

ිනයුණු කශ වළකි ශඳොල් 0 ඳළශශේ ිනවහ. භහ ශඳොල් 0 කර්භහ වතඹට  රු 
කයනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුලි ශදක ඇතුශත ශඹෝධ ෆඹභක් අයශ න 
ශඳොල් 0  ව නළත ලක්තිභත් කශ යුතුයි කිඹන වළඟීභක්  ේරට  ජ 
තිශඵනහ. ඒ  ළන ශඵො ශවොභ  වශතෝයි. ඒ හශේභ භහ  රු 

කයනහ ඳසු ගිඹ අවුරුලි 5ක ඳභේ කහරඹ තුශ ජ රශකහට අභතක 
ශරහ තිබුණු ශ ත්ත ඳශමුළි  තහට  යජභල් 0ත්තක් ඵට 
වයරහ තිබීභ  ළන. ඒක අද ඊශත ඇති වුණු ශනක් ශනොශයි. 

අවුරුලි වතක අටක ඉරහ සිලි වුණු ශදඹක්. භහ දළ ව  ේරට 
ගිඹහභ ළඩිශඹ ව ඵර වශ ව කුඹුරු ිනවහ ශනොශයි. භහ 
ශ ත්ශත ව තභයි භි  වශ ව. මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ 

පියඵ භශේ ශ ෞයඹ විිත ව ප්රසිද්ධිශතභ ිනඹ යුතුයි 
ශඳොශශො වනරුශව් ඩභත්රීඳහර සිරිශේන භළතිතුභහට. එතුභහ 
කිෂිකර්භ අභහතයතුභහ වළටිඹට යහජකහරි බහය ශ න රශකහශව් 

ශ තු ප්රභහේඹ ළඩි කිරීශේ විප්රඹක් ආයේබ කශහ. එතුභහශේ 
ඒ උත්හවඹ ඉතිවහශත ටව ව විඹ යුතුයි. අද ඒක යට පුයහ 
ඳළතිරිරහ ගිහි ව. නමුත් තමු වනහ වශේරහට ඒ හර්තහ ශද වශ ව 

නළවළ. පිටශකොටුශව් ඵඩු ියර ේඵ වධ හර්තහ ශදනහ. ඵළශකුර 
හර්තහ ශදනහ. මුදශල් 0 අ ඹ අඩු වීභ  ළන හර්තහ  ශදනහ. නමුත් 
කවුරුත් ශේ යශට් ශවේ ව ශ ොවිඹහශේ ි සඳහදනඹ,  ශේ 
ි සඳහදනඹ  ළන හර්තහක් ශද වශ ව නළවළ. ඒහ ඔක්ශකෝභ 

අවකට දහරහ තිශඵ වශ ව.  

අද ඳශමුළි  තහට ශේ යශට් එශලු  හ ඳස ගුේඹකි ව 
ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඳරතුරු  හ ඳස ගුේඹකි ව ළඩි ශරහ 

තිශඵනහ. ඳළණි ශකොභඩු ද දවස  ේනක් ශරොරි පිටි ව ශ නත් 
ඳහයල් 0ර තිඹහ ශ න විකුේ වන ඳට ව අය ව. පිපිඤසඤහ ර්  
තිශඵනහ, ඒහ රශකහශ ව පිට යට ඹනහ. විශලේශඹ ව 

තිඹකට ශ ොටු ශකොශ ියටි රක්ඹකට ටහ භළද ශඳයින ට පිටත් 
කය ඹනහ. ර වට ව, ඳළරිසර ට ශභශව ව ඹරහ ඒ ියි සු ව 
අනුබ කයනහ අශප් ශ ොටු ශකොශ ආ ජ ශද්ල් 0. ඒහ කවුරුත් 

කිඹ වශ ව නළවළ. නමුත් අපි ඒහ ප්රසිද්ධ කශ යුතුයි. ඇවළට 
ශනොශඳශනන භවහ කිෂි කහර්ියක විප්රඹක් රශකහශව් සිලි නහ 
 ේ භට්ටිය ව. අශප් ඳයේඳයහ ත ශද්ල් 0 ඉිනරිඹට එනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භහ අහනහ වත 

අනහළකිඹකුත් කිඹනහ ශේ අසථහශව් ජ. රශකහශව් ශේදහචකඹ 
තභයි අශප් මුළුතළ ව ශ ඹ -කුසසිඹ- අබහඹට ඹෆභ. අශප් කුසසිඹ 

අබහඹට ඹ වශ ව “takeaway” කිඹන ඳළකට් එක ි හ. චීනඹ, 

එශ ර වතඹට ගිහි ව ඳට ව  ත්තහ, “takeaway” කිඹන ඳළකට් 
විකුේ වන. ඒ ඳළකට් එක රශකහට ආහට ඳසශේ අශප්  ෆනු වට 
උඹන වළටි අභතක ශරහ. තුන ඳශවේ අභතක ශරහ. අශප්  ෆනු 
ද වශ ව නළවළ, ගුරුරිශඹෝ ද වශ ව නළවළ තුන ඳව කිඹ වශ ව 

ශභොනහද කිඹරහ. තුනයි ඳවයි අටයි, ඒ අට ශභොනහද කිඹරහ 
ද වශ ව නළති  ෆි ශඹක් භඟුල් 0 ශඳෝරුට නේ  වන නයකයි, ක 
ඳවය  වරහ ඵස වන .නෆ. දළ ව “takeaway” ි හ කිසිභ ළටක් 

නළති  ළවළි ශඹක් ඳවශ ශරහ තිශඵ වශ ව. “Takeaway” කිඹන 
එශක ව තභයි අශප් ජහතික ආවහය ශව්ර විනහල කය දභහ 
තිශඵ වශ ව. අපි ආඳහු අශප් ආවහය ශව්ර කයහ, අශප් ශ ොවි ශඳොශ 

කයහ, අශප් ශ ත්ත කයහ, අශප් යඥතහ කයහ ඹහ යුතුයි.  

එහි ජ භභ කුරුඳු ඳළශශේ අශේ කයරහ කථහ කයිය ව නළතත් 
ශේ න ේඳත ිනයුණු කයන ශභ ව සිඹලු ශදනහටභ කිඹනහ.  රු 

අ භළතිතුභහ එතුභහශේ කථහ කශ ආකහයඹ, එහි ව ව කශ 
භහතිකහ  ළන භශේ ප්රහදඹ ඳශ  කයිය ව භශේ කථහ භහප්ත 
කයනහ. 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි,  රු භ වත්රීතුභහ. ඊශඟට  රු ජිත් 

ශප්රේභදහ භ වත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 28ක කහරඹක් තිශඵනහ.  
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ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , විශලේශඹ වභ ආනඹන, 

අඳනඹන ක්ශේත්රඹ  ළන හකච්ඡහට බහජනඹ ශන ශේ 
ශභොශවොශත් භභ ශේ කහයේඹ ව ව කය වන කළභළතියි. 2013 

ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 7.5ක් දක්හ ඹ වනට කටයුතු 
කයනහ කිඹරහ භව ඵළශකු හර්තහ ව ව කයනහ. නමුත් භභ 
විලසහ කය වශ ව එඹ සිඹඹට 6ත්-6.5ත් අතය ප්රභහේඹක් ඵට 

ඳත් ශනහඹ කිඹන එකයි. ශේකට ශවේතු ශභොකක්ද? 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අද න විට අශප් යශට් ආර්ථික 
ක්ශේත්රඹ ිනවහ ඵළලුහභ වළභ ඳළත්තකි වභ තිශඵ වශ ව කටහ 

ළටීභක් ඵ අඳට ශඳශනනහ. කහර්ියක අශලඹ ිනවහ ඵළලුශොත් 
2012 ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 10.8යි. නමුත් 2013 
ඳශමු කහර්තුශව් ශභඹ 10.7 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඊශඟට 
ි සඳහදන අශලඹ - manufacturing sector එක -  ි මු. එහි 2012 

ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 6.7යි. 2013 
ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 6.4යි. ඇඟලුේ 
අශලඹ  ත්ශතොත් 2012 ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ 

සිඹඹට 7.4යි. 2013 ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 6.8යි. 
කුටහ කර්භහ වත ක්ශේත්රඹ - cottage industries -  ත්ශතොත් 2012 
ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 5.9යි. 2013 

ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 5.2යි. කහර්ියක 
අශලඹ  ත්තත්, ි සඳහදන අශලඹ  ත්තත්, ඇඟලුේ අශලඹ  ත්තත්, 
කුටහ කර්භහ වත අශලඹ  ත්තත් ශේ වළභ අශලඹකි වභ 2013 

ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ජ  2012 ර්ශත ඳශමු කහර්තු ට ළඩිඹ 
අඩු ර්ධන ශව් ඹක් ශඳ වනුේ කයනහ. ශභශවභ අඩු ර්ධන 
ශව් ඹක් ඳත්හ ශ න  සිඹඹට 7.5ක ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹ 

රඵහ   වශ ව ශකොශවොභද?  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , 2013 ඳශමු භහ වතශර් 
ි සඳහදන අඳනඹනඹ - manufacturing exports - සිඹඹට 8.4කි ව 
ඳවශ ඵළවළරහ තිශඵනහ. කිෂි කහර්ියක අශලඹ  ත්ශතොත් 2012 
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මුල් 0 කහර්තුශව් ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 12යි. 2013 මුල් 0 කහර්තුශව් 

ර්ධන ශව් ඹ සිඹඹට 2යි.  වී ි සඳහදනඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ 
කිඹරහ අපි පිය  වනහ. ගිඹ ශර් වී ි සඳහදනඹ සිඹඹට 3.1කි ව 
ඳවශ ඵළසහ. ශේ ශර් එඹ සිඹඹට 36.1කි ව ළඩි ශරහ 
තිශඵනහ. ඒක අපි පිය  වනහ. නමුත් ශත් ි සඳහදනඹ   වන. 

2012 ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් සිඹඹට 12.6ක ර්ධනඹක් 
තිශඵනහ. 2013 මුල් 0 භහ වතශර් තිශඵ වශ ව සිඹඹට 0.9ක 
ර්ධනඹක් ඳභේයි.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඊශඟ ට අපි ශේහ අශලඹ ිනවහ 
ඵරමු. 2012 ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් එහි තිබුණු සිඹඹට 5.8ක 
ර්ධන ශව් ඹ 2013 ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් සිඹඹට 4.3 දක්හ 

අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඊශඟ ට අපි ඵළශකු, යක්ේ වහ ශද්ශඳොශ 
ශශශහේ sector එක - banking  insurance and real estate 
sector එක- ිනවහ ඵරමු. 2012 ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් ජ එහි 

සිඹඹට 7.2ක ර්ධන ශව් ඹක් තිබුේහ. 2013 මුල් 0 කහර්තුශව් 
සිඹඹට 6.1ක ර්ධන ශව් ඹකුයි තිශඵ වශ ව. ඊශඟ ට ගු ව 
ශේහ, යහඹ වහ නළව් ඵඩු ශභශවයුේ - aviation, ports and cargo 
handling - අශලඹ ිනවහ ඵරමු. 2012 ර්ශත ඳශමු කහර්තුශව් 

තිබුණු සිඹඹට 3.1ක ර්ධන ශව් ඹ 2013 ර්ශත ඳශමු 
කහර්තුශව් දලභ 5ක ර්ධන ශව් ඹක් දක්හ අඩු ශරහ ති ශඵනහ. 
ඉති ව ශේ වළභ ක්ශේත්රඹක් ිනවහ ඵළලුහභ -ආර්ථික ක්ශේත්රශත, 

කිෂි කහර්ියක ක්ශේත්රශත, ශේහ ක්ශේත්රශත ඒ හශේභ ඇඟලුේ 
ක්ශේත්රශත, කුටහ කර්භහ වත ක්ශේත්රශත, ි සඳහදන අශලශත- වළභ 
අශලඹකභ තිශඵ වශ ව භවහ ඵයඳතශ කටහ ළටීභක් ඵ 

ශඳශනනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි ,  දළ ව අපි  ආනඹන, අඳනඹන 
ක්ශේත්රඹට ශඹොමු ශමු. අශප් යශට් තිශඵන අඳනඹන යටහ 

ශභොකක්ද? අඳනඹන ප්රේතහ කුභක්ද? ඳසු ගිඹ අවුරුලි 
ශදකවභහය තුශ ඒ හශේභ 2013 මුල් 0 භහ වතය තුශ  ශීඝ්ර ශර 
අඳනඹන ආදහඹභ ඳවශ ළටීභක් අපි දළක්කහ. 2013 ර්ශත මුල් 0 

භහ වතශර් අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹට 7.8කි ව අඩු වුේහ.  

ිනගි ව ින ටභ කහර්ියක වහ කිෂි කර්භහ වත අඳනඹන 
ක්ශේත්රශත ඵයඳතශ කටහ ළටීභක් තිශඵනහ. ි සඳහදන 
අඳනඹනඹ ව - manufacturing exports - ිනවහ ඵළලුහභ සිඹඹට 

8.4කි ව ඳවත ළටිරහ තිශඵනහ. කිෂිකර්භ අඳනඹන ආදහඹභ 
2013 මුල් 0 භහ වතශර් ඳවශ ළටිරහ තිශඵනහ. අද න විට 
ආනඹනත් ඳවශ ගිහි ව තිශඵන ි හ යටට සුබහින තත්ත්ඹක් 

උදහ ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ භවය අඹ අර්ථකථනඹ කයනහ. 
ආනඹන ඳවශ ළටීභ ි හ ශශ හිඟඹත් ඳවශ ඹ වන ඉට ප්රසථහ 
තිශඵනහ කිඹරහ අනහළකි ඳශ ශනහ. අපි එඹ පිය  වනහ. 

මුල් 0 භහ වතය තුශ, ඇශභරිකහනු ශටොරර් බි සඹන 3.47 සිට 2.96 
දක්හ ශශ හිඟඹත් ඳවශ ගිහි ව තිශඵනහ. ශශ හිඟඹත් 
සිඹඹට 14.6කි ව අඩු ශරහ තිශඵනහ. නමුත් කවුරු ශකොශවොභ 

කථහ කශත්, 2011 ඇශභරිකහනු ශටොරර් බි සඹන 9.7ක් ව ශශ 
හිඟඹ, 2012 ඇශභරිකහනු ශටොරර් බි සඹන 9.3ක් ව ශශ හිඟඹ, 
2013 ශර්ත් අි හර්ඹශඹ ව ඇශභරිකහනු ශටොරර් බි සඹන 9 
ඉක්භ වන කටයුතු ශඹශදන ඵට ශඵොශවෝ ආර්ථික 

විලසශල් 0කශඹෝ අනහළකි ඳශ කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ, 
ආනඹන විඹදභත් 2013 මුල් 0 භහ වතශර් ඇශභරිකහනු ශටොරර් 
ිය සඹන 764කි ව -සිඹඹට 11.7කි ව-අඩු ශරහ තිශඵනහ. ශේ 

ි හ ශශ හිඟඹ ඇශභරිකහනු ශටොරර් ිය සඹන 500කි ව අඩු 
ශරහ තිශඵනහ. ශේහ ශවො ශද්ල් 0. නමුත් අශප්රේල් 0 භහඹ 
 ත්තහභ, නළත යක් ආනඹන විඹදභ සිඹඹට 5.7කි ව ළඩි වුේහ. 

ඳහරිශබෝගික බහණ්ට ආනඹනඹ සිඹඹට 12.7කි ව ළඩි වුේහ. අට 
ි ිය බහණ්ට, අ වතර් බහණ්ට ආනඹනඹ සිඹඹට 5.5කි ව ළඩි 
ශරහ තිශඵනහ. ආශඹෝජන බහණ්ට ආනඹනඹත් සිඹඹට 1.2කි ව 

ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ අශප්රේල් 0 භහශත සිට නළත යක් 
ආනඹන විඹදේ ළඩි වීශේ ප්රේතහ ඇති වීභ අශප් යටට සුබහින 

 වශ ව නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , දළ ව අපි  අඳනඹන ක්ශේත්රඹ 
 ි මු. දළ ව පුලිභ ළශඩ් ශරහ තිශඵ වශ ව, ආනඹනඹ කිරීේ ඳවශ 
ඹන අසථහශව් ජ, අශප් යශට් ශශ අතිරික්තඹක් බිහි කය වන 
පුළු ව අසථහක ජ අඳනඹන ක්ශේත්රඹත් ඳවශ ඹෆභයි. එඹ 

ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. අඳනඹන ආදහඹභ ිනවහ ඵර වන. 2013 මුල් 0 
භහ වතශර් අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹට 7.8කි ව අඩු ශරහ 
තිශඵනහ. ඇශභරිකහනු ශටොරර් බි සඹන 3.17 සිට 3.06 දක්හ අඩු 

ශරහ තිශඵනහ. කහර්ියක අඳනඹන ආදහඹභ සිඹඹට 7.8කි ව 
ඳවත ළටිරහ තිශඵනහ. ශේහශත පර විඳහක ශභොනහද? 
අඳනඹනඹ ඳවශ ළටීභ ි හ යශට් ජහතික ආදහඹභට, යශට් 

ආර්ථික ර්ධනඹට, ඒ හශේභ විරැකිඹහ ප්රලසනඹට ඵයඳතශ 
ඍේහත්භක ඵරඳෆේ ඍජුභ එල් 0ර නහ කිඹන එක ශේ 
අසථහශව් කි යුතුයි. ඒ හශේභ 2013 අශප්රේල් 0 න විට අඳනඹන 

ආදහඹභත් සිඹඹට 6.8කි ව අඩු වීභ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. ප්රධහනතභ 
ි සඳහදන අඳනඹන බහණ්ටඹ වළටිඹට අඳට ඇඟලුේ ි සඳහදන 
වඳු ව වන පුළු ව. මුළු අඳනඹන ස ව තුශන ව එකක්, 
ඇඟලුේ. නමුත් ශේ ඇඟලුේ අශලශතත් සිඹඹට 15ක ඳවත 

ළටීභක් සිලි වීභ අශප් යටට ආර්ථිකභඹ ලශඹ ව ඵයඳතශ පර 
විඳහක අත් විඳි වන සිලි න කහයේහක් ඵ භභ ශේ අසථහශව් 
භතක් කය වන කළභළතියි.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අඳනඹන ක්ශේත්රශත කටහ 
ළටීභට ළද ත් න ශවේතු, කරුණු කහයේහ රැක් තිශඵනහ. 
ඇත්තභ කථහ කයනහ නේ අශප් යශට් අඳනඹන ප්රර්ධනඹ 

කිරීශේ ඳළවළින ස ජහතික ප්රතිඳත්තිඹක්, ජහතික ක්රශභෝඳහඹඹක්, 
ජහතික ළරළසභක් නළවළ. දළ ව ඵර වන,  ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹ 
 ළන අපි ශඵොශවොභ උජහරුට කථහ කයනහ. වළඵළයි ශේක අරුභ 

පුලිභ ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹක්.  

ශේ ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹ තුශ යශට් සිඹඹට 20ක් න 
ශඳොශවොතු වට වේඵ නහ, යශට් ජහතික ආදහඹශභ ව සිඹඹට 
53.4ක්; ලිප්ඳත්භ සිඹඹට 20ට වේඵ නහ, ජහතික ආදහඹශභ ව 
සිඹඹට 4ක් ළි  ශොච්චභක්. අශප් යශට් ශේ භවහ ආලසචර්ඹත් 

ර්ධනඹ තුය ව ේඹ ශේහකයේ ශ වීේ, යජශත ආදහඹිය ව 
සිඹඹට 103ක් ඵට ඳත්ශරහ තිශඵනහ. ශභොකක්ද, ඒශක් 
ශත්රුභ? යජඹට රළශඵන ආදහඹේ ස ව සිඹඹට 103ක්භ ඹ වශ ව 

ේඹ ශ  වනයි, ශඳො සඹ ශ  වනයි.  ඒක තභයි ශත්රුභ. ඒ 
ි හ ශේක අරුභ පුලිභ ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹක්. එඳභේක් 
ශනොශයි, ශේ ආර්ථික ර්ධනඹ ි හ අඹ ළඹ හිඟඹකුත් ඇති 

නහ; ශශශ හිඟඹකුත් ඇති නහ; ශ වුේ ශලේ හිඟඹකුත් 
ඇති නහ; ේඹ ඵයත් ළඩි නහ. ශේ යශට් ඒක පුද් ර ේඹඵය  
සිඹඹට 150කි ව ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ඒ ි හ ඇත්තභ කථහ 
කයනහ නේ ශභඹ ආලසචර්ඹත් ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹක් ඵ භහ 

ව ව කය වනට කළභළතියි. නමුත් අපි චීනඹ  ත්ශතොත්, චීනශත 
ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹත් භඟ ශභොකක්ද සිද්ධ ශරහ 
තිශඵ වශ ව? චීනශත විශද්ල ශචිත ළඩි නහ; අඹ ළඹ හිඟඹක් 

ශනොශයි අඹ ළඹ අතිරික්තඹක් ඇති නහ; ශ ශශ හිඟඹක් 
ශනොශයි ශශශ අතිරික්තඹක් ඇති නහ; ශ වුේ ශලේ 
හිඟඹක් ශනොශයි ශ වුේ ශලේ අතිරික්තඹක් ඇති නහ; ේඹ 

ඵය අඩු නහ. එශවභ නේ අපි ශඹොමු  වනට .නෆ  ශභොන 
ිනලහටද? අපි ශඹොමු  වනට .නෆ, අඳනඹන මුල් 0 කය  ත්, 
අඳනඹන ශක් වද්ර කය  ත් ආර්ථික ර්ධන යටහකටයි. එඹට 

ඉශග්රීසි බහහශ ව කිඹ වශ ව, "Export-led economic growth" 
කිඹරහයි. වළඵළයි, අඳනඹන ශක් වද්ර කය  ත් ආර්ථික ර්ධනඹක්  
- Export-led economic growth - ක්රිඹහත්භක කය වනට අශප් 
යටට වළකිඹහක් නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , දළ ව භහධය වයවහ අඳට 
අව වනට රළශඵනහ, ඳශහත් බහ "සුලි අ සශඹක්"ඹ කිඹරහ. 
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ඳහර් සශේ වතු 

වළඵළයි, ඳශහත් බහරට ටහ ශරොකු සුලි අ සශඹක් ඉ වනහ. ඒ 

තභයි, අඳනඹන ශර්ධන භණ්ටරඹ - Export Development 
Board එක.  Export Development Board එක  අද රශකහශව් 
ශරොකුභ සුලි අ සඹහ ඵට ඳත් ශරහ තිශඵනහ.  

ර සත් ඇතුරත්මුද ස භළතිතුභහශේ කහරශත අඳනඹන ප්රර්ධන 

 ේභහන - Export Promotion Villages - ළටටවන ක්රිඹහත්භක 
කශහ. ශභොකක්ද,  වධහන ආණ්ඩු ඹටශත් ඒකට වුශණ්? 
ඇතුරත්මුද ස භළතිතුභහශේ අඳනඹන ප්ර ර්ධන  ේභහන 

ළටටවන ේපර්ේශඹ වභ නතය කය දළේභහ. ිනශ ත යේසිශව 
ශප්රේභදහ භළතිතුභහ ප්රහශද්ශීඹ ශල් 0කේ ශකොට්ධහ භට්ටිය ව 
ඇඟලුේ කර්භහ වතලහරහ බිහි කිරීභ වහ ඇඟලුේ කේවල් 0 200 

ළටටවන ක්රිඹහත්භක කශහ. අද ශභොකක්ද, ශේ යජඹ කයරහ 
තිශඵ වශ ව? අද ශේ යජඹ පුහු චනරට, ශව්ිනකහරට, 
ප්රකහලනරට, චි වතනරට ශඳොශයො වලි භහරහකට සීභහ ශච්ච 

කිසිභ ප්රතිපරඹක් නළති ක්රිඹහදහභඹක් ක්රිඹහත්භක කයනහ.  

අපි ද වනහ, අශප් යශට් විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ ශභොකක්ද කිඹරහ. 
භවහ ිනඹහරු විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹක් තභයි අද විශද්ල අභහතයහශලඹ 
ක්රිඹහත්භක කය වශ ව. විශද්ල අභහතයහශලශත  කීභ තභයි, අශප් 

යටට අහිිය වුණු GSP Plus ප්රතිරහබඹ යට ශනුශ ව රඵහ  ළනීභ. 
නමුත් එඹ කයනහ ශනුට කිසිභ පරක් නළති, කිසිභ ළටක් 
නළති තු වන ශරෝකශත යටරට ශතො  පිටි ව හරි ගිහි ව, අශප් 

යශට් භවහ ධනසක වධඹ ශනත් ලිප්ඳත් යටරට ශඵදහ ශදන 
යු ඹක් තභයි අද  ඇති ශරහ තිශඵ වශ ව. එභ ි හ මරහනහරඪ 
 රු භ වත්රීතුභි , අශප් යටට අලයයි, අඳනඹන 

විවිධහශගිකයේඹට ශක් වද්ර න අඳනඹන ප්රතිඳත්තිඹක්; න 
ශශශ ශඳොශ ආක්රභේඹ කයන ශශශ ප්රතිඳත්තිඹක්.  

"භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්භ - ිනනමු ්රී රශකහ" ළටටවශ ව 

භවහ ශරොකුට උජහරුට ව ව කය තිශඵන කහයේහ කිහිඳඹක් 
භහ ශභභ අසථහශව් ජ භතක් කය වන කළභළතියි. එහි ශභශේ 
ව ව නහ:  

" .....න කර්භහ වත 300 ක් පිහිටුන අතය එයි ව රුපිඹල් 0 රක් 500 
කට ළඩි ආශඹෝජන වහ ය 5 ක ඵලි ි දවස කහරඹක් රඵහ 

ශද වශනිය."   

" .... ශද්ශීඹ අමු ද්රය 75  කට ටහ ශඹොදහ   වනහ කර්භහ වත වහ ද 

ය 5 ක ඵලි වන කහරඹක් රඵහශදිය."  

එහි තලියටත් ශභශේ ව ව නහ:  

" ෆභ යක ජභ ශතෝයහ නු රළබ සුභක යහඳිති ජහතය වතය 

ශශශශඳොශ තුශ තය  කශ වළකි භට්ටභ දක්හ ර්ධනඹ කිරීභට 

යහජය අනුරවඹ වහ රුපිඹල් 0 ශකෝටි 50ක් ශ ව කයිය."  

තලියටත් එහි ශභශේ ව ව කයනහ:  

" සුළු  ව භධය ඳරිභහේ කර්භහ වතකරු වට න තහක්ේඹ රඵහ 

ශ න  ශකශයන ි සඳහදන ිනරි  ළ වවීභට  ය 5 ක ඵලි වන රඵහ 

ශදිය." 

එඳභේක් ශනොශයි, 2005 ජ ''භහි වද චි වතන ිනනමු           

්රී රශකහ'' ළට පියශශ ඹටශත් එශවභ කිඹරහ, ඒ එකක්ත් 
ක්රිඹහත්භක කය වශ ව නළතු භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්ශභ ව 
ශභශවභ කිඹනහ: 

" ෆභ යක ජභ කුටහ යහඳහරිකඹ ව 5000 ක් භධය ඳරිභහේ භට්ටභකට 
ද භධය ඳරිභහේ යහඹකයි ව 200 ක් භවහ ඳරිභහේ භට්ටභකට ද 

ශ න ඹෆශේ ක්රිඹහ සඹක් 2010 ඳට ව ක්රිඹහත්භක කය වශනිය. 

 සුළු වහ භධයභ  ඳරිභහේශත යහඳහයරට වන ශඳොයඹ ඹටශත් 

රුපිඹල් 0 රක් 100 ක් දක්හ වන ේඹ මුදරක් රඵහ ශදිය." 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භහි වද චි වතන ිනනමු          

්රී රශකහ, භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්භ කිඹන ශේ ශඳොශයො වලි 

භහරහ අද සීභහ ශරහ තිශඵ වශ ව ශේ ශකොශඹට ඳභේයි. අද 
කථහ විතයයි, ශද්ලනහ ඳභේයි, ප්රිත්ති ි ශව්දන ඳභේයි 
තිශඵ වශ ව.  

භව ශරොකුට, උජහරුට කථහ කයනහ ශද්ශීඹ කර්භහ වත 

 ළන. නමුත් අද අශප් යශට් අඳනඹන ක්ශේත්රඹ භවහ  යහ 
ළටීභකට රක් ශිය ව තිශඵනහඹ කිඹන එක භභ ශේ 
අසථහශව් ජ භතක් කය වනට කළභළතියි.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අපි යහජය ප්රතිඳත්තිඹ 
ශභශවඹ වශ ව යශට් ජනතහශේ සුඛ් විවයේඹ උශදහ. 
අඳනඹන ආනඹන ක්ශේත්ර කශභනහකයේඹ කිරීභ යජඹක 

 කීභක්. අශප් යටට ේඳත් රඵහ ශ න, අශප් යට රඵහ   වනහ ව 
ේඳත් ස ව යශට් ජනතහට ප්රතිරහබ රඵහ ශදන යු ඹක් යශට් 
බිහි කය වනටයි ආණ්ඩු ඇති කය වශ ව. නමුත් මරහනහරඪ  රු 

භ වත්රීතුභි , ශභොකක්ද අද අශප්  යටට සිලි ශරහ තිශඵන 
වි වනළහිඹ? භව ශරොකුට ඳේශඳෝරි  වන ආණ්ඩුක් තිශඵනහ. 
නමුත් අඩුභ  ේශ ව අශප් යශට් අනහයක්ෂිත ලිේරිඹ භහර් රට 
ශේට්ටු ටික ඳඹ වනට ඵළරි ආණ්ඩුක් අශප් යශට් තිශඵ වශ ව. 

1989  ජ භවහ ලිේරිඹ අනතුයකි ව ශේදහචකඹක් සිද්ධ වුේහ, 
අහු ව ල් 0ශල් 0 ජ . ජීවිත 51කට ළඩි ප්රභහේඹක් එයි ව  අහිිය වුේහ. 
ශභොකක්ද, යේසිශව ශප්රේභදහ භළතිතුභහ කශශේ? උේ ඵේබු ශේට්ටු 

ශකල් 0ඳඹක් ශ නහහ. ඒ තුය ව රැකිඹහ බිහි වුේහ; 
ජනවිරහභී වට යක්හ  රළබුේහ; ලිප්ඳතු වට තළන රළබුේහ. නමුත් 
ශභොකක්ද,  වධහන ආණ්ඩුශව් ආලසචර්ඹශඹ ව කශශේ?  

යේසිශව ශප්රේභදහ භළතිතුභහශේ ඒ උේ ඵේබු ශේට්ටු ටිකත් 
ඉත් කශහ. උේ ඵේබු  ශේට්ටුකරු ව අයි ව කයරහ දළේභහ. 
ආයක්හ තිබුණු ඒ ලිේරිඹ වයස භහර්  අනහයක්ෂිත කශහ; යශට් 

ජනතහ අනහයක්ෂිත කශහ. ජහතිඹට ආරඹ කයන, ශද්ලඹට ආරඹ 
කයන ශේ ශද්ල හිඩතෂී, ජහති හිඩතෂී ආලසචර්ඹත් ආණ්ඩු 
එශවභයි කටයුතු කශශේ. දළ ව අද ශභොකක්ද සිද්ධ ශරහ 

තිශඵ වශ ව?  

ශේ ප්රලසනඹ  ළන කථහ කයන ශකොට ඇභතිරු ව, ි ශඹෝජය 
ඇභතිරු ව, භ වත්රීරු ව ඇවිල් 0රහ  Bell and Light  ක්රභඹ  ළන 
කථහ කයනහ. Top to  bottom  ළශඩ් කයනහලු. ශේහ තභයි 

ඇභතිරු කිඹන කථහ. නමුත් භභ මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභහට 
එක කහයේහක් ශඳ ව වන කළභළතියි. ඒ තභයි ශේ 
ඳහර් සශේ වතු තුශ කයන ශඵොරු.  

දළ ව ඵර වන, ශේ ආලසචර්ඹත් ආණ්ඩුශව් ප්රහවන ි ශඹෝජය 
ඇභතිතුභහ කිඹ වශ ව ශභොකක්ද කිඹරහ. 2012 ජනහරි 18 න දහ 
එතුභහ ශභොකක්ද කිඹ වශ ව? එිනන වළ වහඩ් හර්තහශ ව භභ 

ශේ කිඹ වශ ව. එතුභහ කිඹනහ, "ශේ යශට් ලිේරිඹ වයස භහර්  
1083ක් තිශඵනහ" කිඹරහ. ලහ වත ඵණ්ටහය භ වත්රීතුභහ  ඉිනරිඳත් 
කශ බහ කල් 0 තළබීශේ ශඹෝජනහ පියඵ විහදශත ජ තභයි 

එශවභ කිඹ වශ ව. වළඵළයි, 2012 ළප්තළේඵර් 19 න දහ 
අරු විනක ප්රනහ වලි භ වත්රීතුභහත් ඒ හශේභ බහ කල් 0 තළබීශේ 
ශඹෝජනහක් ඉිනරිඳත් කශහභ, ඒ ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහභ කිඹනහ, 
ශේ යශට් ලිේරිඹ වයස භහර්  1175ක්  තිශඵනහ කිඹරහ. එිනන 

වළ වහඩ් හර්තහ භභ බහගත* කයනහ.  

ශේක තභයි, ශේ ඳහර් සශේ වතුට ඇවිල් 0රහ කයන භව 

ශඵොරු; භව ශචහ; ශඵොරු ඳේශඳෝරිඹ.  

එඳභේක් ශනොශයි, ලහ වත ඵණ්ටහය භ වත්රීතුභහශේ කල් 0 
තළබීශේ ශඹෝජනහශව් ජ ප්රහවන ි ශඹෝජය අභහතයතුභහ කිව්හ, 
"ශේ අනහයක්ෂිත ලිේරිඹ වයස භහර් රට ශේට්ටු ඳඹ වන 
ජනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් 0 ිය සඹන 1,000ක මුදරක් ශ ව කය 
තිශඵනහ'' කිඹරහ.  ිය සඹන 1,000ක්   ඒ ි ශඹෝජය අභහතයතුභහභ 
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2012 ළප්තළේඵර් භහශත අරු විනක ප්රනහ වලි භ ව්රිතුභහශේ කල් 0 
තළබීශේ ශඹෝජනහ පියඵ විහදඹට ඇවිල් 0රහ කිඹනහ, "අශප් 
ජනහධිඳතිතුභහ රුපිඹල් 0 ිය සඹන 10,000ක් ශ ව කය තිශඵනහ" 
කිඹරහ. එිනන වළ වහඩ් හර්තහශව් තිශඵ වශ ව. ශේ තභයි 
ශඵොරු; ඳේශඳෝරිඹ.  දළ ව ශේ ශඵොරු  වරහ, ශේ ඳේශඳෝරිඹ 
 වරහ, ආලසචර්ඹඹ  ළන කයිහරු  වරහ අහනශත ජ,  
ජනහධිඳතිතුභහ  ත් ි  භනඹ ශභොකක්ද? ජනහධිඳතිතුභහ, ප්රහවන 
ඇභතිතුභහයි, ප්රහවන ි ශඹෝජය අභහතයතුභහයි ශ  වරහ කිව්හ, 
"ශේක වරි ඹ වශ ව නළවළ, අපි ආඳහු ඹ වන .නෆ, යේසිශව 
ශප්රේභදහ භළතිතුභහශේ උේ ඵේබු ශේට්ටු ප්රතිඳත්තිඹ ක්රිඹහත්භක 
කය වන." කිඹරහ.  

එදහ   ශභොකක් ද කිව්ශව්?  ශප්රේභදහ ඵේබු  වනහඹ කිව්හ. 
දළ ව ශප්රේභදහශේ  ඵේබු ප්රතිඳත්තිඹභ ශේ ආණ්ඩු ළශශ න 
තිශඵනහ.  ඒක තභයි  කිඹ වශ ව තයඹ කදහ ශවෝ ජඹ  නීවි 
කිඹරහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , විශලේශඹ වභ ජනතහට 
වන ශදන යු ඹක්  ළන  කථහ කයනශකොට   භහ  ශේ කහයේඹත් 
යජශඹ ව අව වනට කළභළතියි. දළ ව ජරවිලි ස ඒකකඹට ළඹ 
 වශ ව රුපිඹල් 0 3.50යි.  ල් 0 අඟුරු ස ව ි සඳහදනඹ න විලි ස 
ඒකකඹකට රුපිඹල් 0 9.50ක් ළඹ ශනහ. තහඳ විලි ස 
ඵරහ හය ස ව ි ඳදන - ශතල් 0 භහෆිඹහ ි ඳදන- විලි ස  
ඒකකඹකට රුපිඹල් 0 20ත්-රුපිඹල් 0 40ත් අතය මුදරක් ළඹ 
ශනහ.  විලි සඵර වහ ඵරලක්ති ඇභතිතුියඹත්,  අභහතයහශලශත 
ශල් 0කේ   ෂර්ඩිනළ වඩු  භළතිතුභහත් භහර්තු භහ ශත කිව්හ, "ශතල් 0 
භහෆිඹහ ි හ;  ශේ තහඳ විලි ස ඵරහ හය  ි හ;  ශතල් 0 ඵරහ හය  
ි හ  විලි සඵර ඳද්ධතිඹට සිඹඹට 65ක විලහර විඹදභක් දය වනට 
සිලි ශනහ.   විලි සඵර භණ්ටරඹ ඳහඩුටයි ලි වශ ව. එභ ි හ 
අඳට ශේ විලි සබිර ඉවශ නශ වන .නෆ." කිඹරහ.  අද ශභොකක් ද 
සිලි ශරහ තිශඵ වශ ව?   2013 ර්ශත ඳශමු භහ 6  තුශ අධික 
ර්හඳතනශඹ ව ජරහල පිරී ඉතිරී ශ ොස  තිශඵන ි හ ජර විලි සඹ  
ි ඳදවීභ ඉවශ ශ ොස තිශඵනහ. විලිරඵර භණ්ටරඹට රුපිඹල් 0 
ශකෝටි 2,700ක රහබඹක් රළබී තිශඵනහ. භහර්තු භහශත කිව්හ, 
"විලි සඵර භණ්ටරඹ ට ඳහඩුයි"  කිඹහ. 2013 ර්ශත ඳශමු භහ  
වශත   ජරවිලි සඹ උත්ඳහදනඹ සිඹඹට 45 සිට සිඹඹට 70 දක්හ 
ර්ධනඹ ශරහ තිශඵන ි හ;  ජරවිලි සඹ උත්ඳහදනඹ  සිඹඹට 
ශදසිඹකි ව ර්ධනඹ ශරහ තිශඵන ි හ රශකහ විලිරඵර 
භණ්ටරඹ රුපිඹල් 0 ශකෝටි 2,700ක් රහබ රඵහ තිශඵනහ.  
එශවනේ අය ඒකක 1 සිට ඒකක 60 දක්හ විලි සඹ ඳහවිච්චි කයන 
රක් 24ක් න ඳහරිශබෝගික ජනතහට - රශකහශ ව සිඹඹට 48ක් 
න ජනතහට-   ඒකක 60 සිට ඒකක 180 දක්හ විලි සඹ ඳහවිච්චි 
කයන  රක් 25ක් න ඳහරිශබෝගික ජනතහට - රශකහශ ව 
සිඹඹට 49ක්  න ජනතහට-   ශේ රුපිඹල් 0 ශකෝටි 2,700  රහබශත  
යප්රහදඹ, ප්රතිරහබඹ රඵහ ශනොශද වශ ව ඇයි කිඹහ භහ ශේ 
අසථහශව් ජ අව වනට කළභළතියි.  විශලේශඹ වභ මරහනහරඪ 
 රු භ වත්රීතුභි , ශේ යජඹ කිඹ වශ ව  එකක්, කය වශ ව ත 
එකක් කිඹන කහයේඹත් භහ  ශේ අසථහශව් ජ ව ව කය වනට 
කළභළතියි. ශව්ිනකහර සු වදය දර්ලනඹ ව, සු වදය සිහින භහ ඳහරහ 
යශට්  ජනතහ  යටනහ.  නමුත් ක්රිඹහකහරී ළරසුේ ිනවහ ඵරනවිට  
ශේ  යජඹ ජනතහට  ළටදහයී, පරදහයී  ළට ටව ව ක්රිඹහත්භක 
කය වශ ව නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අය උේ ඵේබු  ශේට්ටු කථහ 
 ළන  තත් කහයේහක් කිඹ වනට  .නෆ.  රු අභහතයතුභහයි,  රු 
ි ශඹෝජය ඇභතිතුභහයි ශේ උත්තරීතය බහට ඇවිත් කිඹනහ, ඒ 
ලිේරිඹ  වයස භහර්   ශේට්ටුක් ි සඳහදනඹ කය  වි කය වන   
රුපිඹල් 0 රක් 65ක් විතය ළඹ නහලු.  නමුත් අශප්  රු  භහි වද 
ඹහඳහ අශේර්ධන භළතිතුභහ ජීත් න භහතය ිනස්රික්කශත, එතුභහ 
ඡ වද රඵන භහතය ිනස්රික්කශත විභරසරිඹ කිඹහ  ඩදයයශඹක් 
ඉ වනහ.  ඒ ඩදයයඹහ solar power  එශක ව  ක්රිඹහත්භක 

කයන ශේ  සඹශක්රීඹ ශේ ට්ටු ි සඳහදනඹ කයනහ. ළඹ  වශ ව 
රුපිඹල් 0 රක් 10යි. වළඵළයි ශකොියස මුදල් 0 නළවළ. රුපිඹල් 0 රක් 
65  ශේට්ටුරට .නෆ තයේ  හ කෆේ තිශඵනහ. ශකොියස කුට්ටි 
ති ශඵනහ. රුපිඹල් 0 රක් 65 ශේට්ටුට තභ වශේ ඳශගු 
ති ශඵනහ. ශේ ඩදය විභරසරිඹ භළතිතුභහ ශද්ශීඹ ි ර්භහේ 
කරුශක්. තභ වශේභ උත්හවශඹ ව -සශෝත්හවශඹ ව - 
ලක්තිභත් ළටටවනක්  එතුභහ ි ර්භහේඹ කයනශකොට ලිේරිඹ 
ශදඳහර්තශේ වතු අඩුභ තයිය ව එතුභහට  ව  ජභක්ත්  
කය වශ ව නළවළ.  

 රු කිෂිකර්භ අභහතයතුභහත් දළ ව ශේ  රු බහශව් සිටිනහ. 
 රු ඇභතිතුභි ,  ඔඵතුභහශේ ඵර ප්රශද්ලශත, භහතය  ප්රශද්ලශත 
සිටින ඩදය විභරසරිඹ භළතිතුභහ  රුපිඹල් 0 වළටඳ ව රක්ශත  
ශේට්ටු රක් 10කට වදනහ නේ, අඩුභ  ේශ ව  ඔඵතුභහත්  
එතුභහ ශේ යශට් ජනහධිඳතිතුභහ ශඟට ශ නගිහි ව  ශේ ප්රලසනඹට  
විඳුභක්  රඵහ ශද වනට  කටයුතු කය වශ ව නළත්ශත් ඇයි?  රු 
ඇභතිතුභි , ඔළු ළ නුහට භින. භහ ඔඵතුභහශ  ව ඉල් 0ලීභක් 
කයනහ.  භහ ද වනහ, ඔඵතුභහ භහ කිඹන ශදඹට එකඟ ශනහ 
කිඹරහ. කරුේහකය ශවට දශේභ ශේ වහ ශරහක් ශඹොදහ 
ශ න, ශේ යටට ේඳතක් ව ශේ  ඩදය විභරසරිඹ භළතිතුභහශේ 
න ි ර්භහේඹට තළනක් රඵහ  ජරහ අනහයක්ෂිත ශේට්ටු,  
අනහයක්ෂිත ලිේරිඹ වයස භහර්  ි හ ිනනඳතහ ජීවිත අහිිය න  
අශප් යශට් ජනතහට ඹේ කිසි  සුයක්හක්, ආයක්ෂිත බහඹක් 
රඵහ ශද වනඹ කිඹහ භහ ශේ අසථහශව් ජ ඔඵතුභහශ  ව ඉල් 0ලීභක් 
කයනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ශේ යජශතත්, යජශත භළති 
ඇභතිරු වශේත් ශඵොරු ඳේශඳෝරි  ළන පුශචි කථහක් ඉිනරිඳත් 
කයරහ භශේ කථහ අ ව කයනහ. යට ශනුශ ව, දළඹ 
ශනුශ ව භවහ ශශල ව කථහ කයන පුද් රශඹක් ඉ වනහ.  භවහ 
ශශල ව කථහ කයන ශේ පුද් රඹහ ශභොනහද කිඹහ තිශඵ වශ ව? 
එතුභහ එක තළනක ජ කිඹනහ,  "දවතුනට ශශලෝධන නළති නේ 
උතුශර් ඡ වදඹට අශප් වහඹ නළවළ" කිඹරහ.  නළත යක් එතුභහ 
කිඹනහ, "උතුශර් ඡ වදඹ තිේශඵොත් ඇභති ධුයශඹ ව ඉත් 
ශනහ" කිඹරහ. එතුභහ කිඹපු ශේ ඔක්ශකොභ කථහ පුත් ඳත්ර 
ඳශ ශරහ තිශඵනහ. භළයි ිනන ශඳශඳහයශත අහනශත ජ තිබුණු 
භවහ රැයශත ජ එතුභහ කිඹපු කථහත් පුත් ඳත්ර ඳශ ශරහ 
තිශඵනහ. 

2013 භළයි 02 ළි  ිනන ඳශ ව "රශකහ ජඳ" පුත් ඳශත් එතුභහ 
ශභශේ කිඹහ තිශඵනහ: 

 "උතුශර් ඡ වදඹ ළප්තළේඵර්ර තිේශඵොත් ළශඩ් ඉයයි. ශභොන 

ඇභතිකේ දළරුත් යට ශනුශ ව ඒ සිඹල් 0ර අතවළය ඹහභට අඳ සදහනේ"  

කවුද ශේ කිඹ වශ ව? වළභ ශරහශව්භ භවහ ශශල ව කථහ 
කයන විභල් 0 වීයශල ඇභතිතුභහයි. එතුභහ ශේ ආකහයඹටභ 
කිඹනහ උතුශර් ඡ වදඹ තිේශඵොත් ඇභති තනතුශය ව අයි ව 

ශනහඹ කිඹරහ. [ඵහධහ කිරීභක්  දළ ව භට ඇශවනහ 
ශශලෝධනඹක්  ළන කවුශදෝ කෆ  වනහ.  රු ෆී සක්ස ශඳශර්යහ 
ඇභතිතුභි ,  කිසිභ ශශලෝධනඹක් එ වශ ව නළවළ. ඇත්තටභ ශේ 

ආණ්ඩු කටල් 0  ේනහකි ව කථහ කයනහ; මුඛ් ඳහචනඹ 
ක්රිඹහත්භක කයනහ. එක් එක් කණ්ටහඹේ එක් එක් තළ වරට 
දභරහ ජන භහජඹ යට වන වදනහ.  ශඵොරු කයරහ, මුහශ ව, 
 මුශහශ ව ශේ යශට් ජනතහ නළත යක් යට වන තභයි ශේ 

ආණ්ඩු කටයුතු කය වශ ව. ශේ භවහ ශශල ව කථහ කයපු විභල් 0 
වීයශල ඇභතිතුභහශ  ව භභ අව වන කළභළතියි, එතුභහ දළ ව 
ඇභතිකශභ ව අස ශනහද කිඹරහ. 

දවතු වන ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශශලෝධනඹට කිසිභ 
ශශලෝධනඹක් ශේ න ශතක් ඇවිත් නළවළ. භභ ද වනහ විධිඹට 
ළප්තළේඵර් භහශත ශේ ඳශහත් බහ ඡ වදඹ තිඹ වශ ව කිසිභ 
ශශලෝධනඹකි ව ශතොයයි.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි ,  අඳ ඇත්ත කථහ කය වන 
.නෆ. ඳශහත් බහ ක්රභශත ලිර්රකේ තිශඵනහ. භභත් ඒහ 
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*  පුසතකහරග  තඵහ ඇත. 
*  நூ்ௐவ்ோவ வெகவௐவோடுவது. 

*  Placed in the Library.] 



ඳහර් සශේ වතු 

පිය  වනහ. ඒ හශේභ ඒ ලිර්රකේ  ළන ශකො වද ශකය ව 
තිඹහශ න අඳ කථහ කයනහ.  අඳ කථහ කයන ශදඹ  ක්රිඹහත්භක 
කයනහ. අඳ ශේ හශේ ශඵොරු කයිහරු  ව වශ ව නළවළ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ධේභ ඳදශත ශවො  හථහක් 
තිශඵනහ.  රු පජය එල් 0රහර ශේධහන වද සහමී ව ව ව, භභ 

ශේ අසථහශව් ජ එඹ සිහිඳත් කය වන කළභළතියි.  

" අත්තහනශභච ඳධභශ - ඳතිර ශඳ ි ශශඹ,  

 අථඤසඤභනුහශයඹ - න කි සසශඹය ඳණ්ඩිශතො" 

එහි ශත්රුභ ශභශේයි: 

" තභහ භ ඳශමු ශකොට සුලිසු ගුේශඹහි පිහිටහ ඊශඟට 
අනු වට ඒ  ළන අනුලහනහ කශ යුතු ඹ. එ ශේ කයන 
ඳණ්ඩිතඹහ  ශනො ශකශරශයි."  

අනු වට අනුලහනහ කය වනට ශඳය තභ ව සුලිසු ගුේශඹහි 
පිහිටහ සිට කටයුතු කශ යුතුයි. අනු වට ඇන්ල් 0ර ිනගු කය වනට 
ශඳය තභ ව වරි තළන -ි ළරැින තළන- ඉශ න කටයුතු කය වනඹ 

කිඹහ  ශරොව්තුයහ බුලියජහේ ව ව වශේ ශද්ලනහ කය තිශඵනහ. ඒ 
උතුේ බුලි ද ව අනු භනඹ කයිය ව, ශේ යජශඹනුත් භභ ඉල් 0ලීභක් 
කය වන කළභළතියි. තලියටත් ශේ යශට් ජනතහ ි ය වතය 

රැටිල් 0රකට රක් කය වශ ව නළති, ශේ යශට් ජනතහට කයන 
ශඵොරු -මුහ- මුශහ නතය කයරහ, යශට් ජනතහ ජීත් 
කය වනට ශේ යහජය ලක්තිඹ, යහජය ඵරඹ, යහජය යදහන, 

යප්රහද තභ වශේ ශඳෞද්  සක සුඛ් විවයේඹ උශදහ ශනො, 
යශට් සිඹලු ශදනහශේභ සුඵහධනඹ ශනුශ ව, ඒ අඹශේ 
සුඵසිද්ධිඹ ශනුශ ව, ඒ අඹශේ ජන ජීවිතඹට ශතක්, 

ලහ වතිඹක් ඉසට සිද්ධ කය වනට, ජන ජීවිතඹ සුඛිත මුිනත 
කය වනට කටයුතු කය වනඹ කිඹහ ශේ යජශඹ ව  ඉල් 0රහ සිටිිය ව 
භශේ චන සල් 0ඳඹ ශභයි ව අ ව කයනහ.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

සතුතියි,  රු භ වත්රීතුභි .  

මීශඟට  රු අතහවුද ශශනවියත්න ඇභතිතුභහ. ඔඵතුභහට 

විනහඩි 8ක් තිශඵනහ.  

ඊට ශඳය,  මරහනඹ වහ  රු සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 
භවත්ියශේ නභ ශඹෝජනහ කයන ශර භහ ඉල් 0රහ සිටිනහ.  

 
ගරු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ (කෘෂිකර්භ 

අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு வோ ௐவௐ அவோ் - கவ்ோவ 

அவைெவ) 

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena - Minister of 
Agriculture) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , " රු සුදර්ශිනී ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 
භවත්ියඹ දළ ව මරහනඹ  ත යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ.  

   
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

අනතුරු ගරු උදිත් ගරොුඩඵණ්ඩහය භවතහ ූලරහනගඹන් ඉත් 
වුගඹන්, ගරු (වදය) සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිකඹ 

මුරහනහරඪ විඹ. 
 

அோவ கு, வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ அவகவ 

அவெகெ்வ்ோ்வபொ அக, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) 

(ோபைோ) சுோவௗ் வ்வதுபுவ அவகவ  ோ 

கவ்ோவகவ. 

 

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA  left the Chair, 

and THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI FERNANDOPULLE  

took the Chair. 

 
ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ (ග්රහමීය ඹ ක ුතතු 

අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்் - கௐ அபவகவ 

அவைெவ ) 

(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , භට තිශඵ වශ ව විනහඩි 
අටයි කිඹරහ කිව්හ ශ වද?  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ඔව්, ඔඵතුභහට විනහඩි අටයි තිශඵ වශ ව.  

 
[අ.බහ. 4.29  

 
ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

කථහ කය වන ශරහක් නළවළ ශ ව. 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , අඳ කිෂි ද්රය ි සඳහදනඹ 

කයරහ යශට් ශර්ධනඹ ශනුශ ව ඒහ අඳනඹනඹ කයනහ. ඒ 
හශේභ කහර්ියක අශලශඹනුත් ඹේ ඹේ ද්රය අඳනඹනඹ කයනහ. 
ශේහශත අඳනඹනඹ ළඩි කිරීභට අඳට අලය ශනහ. ඒ 

හශේභ තිශඵන ශශශ ශඳොශ රැක  ළනීභත් අලය ශනහ. 
තිශඵන ශශශ ශඳොශට ශනොශඹක් ශනොශඹක් අභිශඹෝ  එනහ.  
ඒහ ජඹ  ළනීශේ අයමුේක් වළටිඹට තභයි විශලේශඹ ව අද 

ඉිනරිඳත් කය තිශඵන ශේ ි ශඹෝ  තුය ව කුරුඳු පියඵත් 
කරුණු ඉිනරිඳත් කය තිශඵ වශ ව.  

භවය  රු භ වත්රීතුභ වරහ කිඹපු ආකහයඹට අශප් යශට් 

අරණතශත ඉරහභ ශඵොශවොභ ප්රසිද්ධ ශශශහභක් ඳළළති ශද්ල් 0 
තභයි  භළණික්, ඇත් දත්, ඒ භන් ව කයන ි සඳහදන ළි  ශද්ල් 0. 
ඊශඟට, අශප් කුළු ඵඩු ශශශහභ ශේ යශට් ශඵොශවොභ ප්රසිද්ධ 

ශදඹක් වළටිඹටයි කල් 0ඳනහ කය වශ ව. ඒ හශේභ අදත් ඒ ද්රයඹ ව 
ේඵ වධ කර්භහ වත ඳත්හශ න ඹනහ. භළණික් කර්භහ වතඹ 
ඳත්හශ න ඹනහ. ඒ භහර් ශඹ ව විලහර ආදහඹභක් උඳඹහ 
  වනහ. එඹ ක්රභහනුකර කයශ න ඹනහ.  

විශලේශඹ වභ  ර්තභහනඹත් එක්ක ඵරනශකොට අශප් යට 
විතයක් ශනොශයි, මුළු ශරෝකඹභ ආර්ථික අර්බුදඹක ඳළට සරහ 
තිශඵන ශරහක්. ඇශභරිකහ ආර්ථික අර්බුදඹ ි හ ළටිරහ,  

එහි අති විලහර ඵළශකු ප්රභහේඹක් ළසී ගිඹහ,  ශේකඹ ව අස කශහ, 
රැකිඹහ ව අහිිය ශරහ ජනතහට ශනොශඹකුත් අඳවසුකේ ඇති 
වුේහ. ඒ හශේභ යුශයෝඳඹත් ඒ ආර්ථික අභහරුකේරට ශ ොලිරු 

ශරහ තිශඵනහ. අද ඳත්තයඹක ඳශ ශරහ තිශඵනහ, -
ඔඵතුභ වරහ කවුරුත් දකි වන ඇති-  ජර්භි ශත ශඵොශවොභ ප්රසිද්ධ 
අඳනඹන කර්භහ වතඹක් තභයි machine ි සඳහදනඹ; ඒ machine 
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ි සඳහදනඹ කය පිට යට ඹළවීශේ කර්භහ වතඹත් අද ඳවශ ඵළ 

තිශඵනහ කිඹහ. යුශයෝඳශත ි සඳහදන කර්භහ වතඹත් ඒ විධිඹට 
ඳවශ ඵළවළරහ,  ඒ යටරත් ආර්ථික අර්බුදඹක් ඳතිනහ. ශේ 
ශශශ ශඳොශරට බහණ්ට ඹළව්හභ,  ඒ යශට් පුද් රඹ ව ශඟ 
ියර මුදල් 0 ශවොඳි ව තිශඵනහ නේ තභයි ඒ බහණ්ට ළඩිපුය  ියර ජ 

  වශ ව. ඒ කිඹ වශ ව ශරෝක ආර්ථිකඹ කටහ ළටුණු ශශශ 
ශඳොශක් එක්ක තභයි අ ඳට  නුශදනු කය වනට සිලි ශරහ 
තිශඵ වශ ව. එතශකොට ඒ යටර ආර්ථිකඹ ඳවශ ඵළසශොත්, අශප් 

යශට් බහණ්ට ියරඹට  ළනීභ,  ඒ වහ තිශඵන ඉල් 0ලුභ වුේත් 
ඳවශ ඵහි වන පුළු ව. ශත් කිශරෝ ඳවක් ඳහවිච්චි කශහ නේ, ඒ 
ප්රභහේඹ ශත් කිශරෝ තුනකට විතය ඵහි වන පුළු ව. ඒ හශේ 

හුශදකරහ යටක් වළටිඹට අඳට ආර්ථිකඹක් ඳත්හශ න ඹ වන 
පුළු වකභක් නළවළ. භසත ශරෝකඹභ එකතු ශරහ තභයි ශේ 
 භන ඹ වශ ව.  ඒ ි හ ශභළි  ආර්ථික අර්බුදඹක් භළද්ශද්  අපි 

ශ ොටනඟහශ න තිශඵන ශේ යශට් ආර්ථික ශර්ධන ශව් ඹ 
ප්රභහේත්ඹ කිඹ වන පුළු වකභ තිශඵනහ. අපි ඒක තත් ළඩි 
කය   වන උත්හව කය වනට .නෆ. අපි ඒකට ක්රභශව්දඹ ව 
වද වනට .නෆ.  

ඒ අතය  ජහතය වතය ආර්ථික ඳසුබිභක තභයි අශප් යට කටයුතු 
කයිය ව තිශඵ වශ ව. එළි  තත්ත්ඹක් තුශ අපි ඒ උත්හවඹ කශ 
යුතු ශනහ. එළි  තළනක තභයි අපි සිටි වශ ව. එශවභ 

තිශඵද්ිනත් ශේ යශට් රැකී යක්හ හිඟඹ අඩු ශරහ තිශඵනහ  ියක්  
ත ළඩි ශරහ නළවළ. ඒ හශේභ ලිප්ඳත්කශේ සිඹඹට  ේන අඩු 
ශරහ ියක් ත ළඩි ශරහ  නළවළ. අශප් ලිප්ඳත්කභ අඩු කය 

  වන, ශෞඛ්ය තත්ත්ඹ ිනයුණු කය   වන, ඒ හශේභ අශප් 
ිනයුණු වහ ශනොශඹක් ශද්ල් 0 අලුශත ව ඇති කය   වනට අඳට 
පුළු ව ශරහ තිශඵනහ.  

අශප් රක්සභ ව කිරිඇල් 0ර භ වත්රීතුභහ ේඹ  ළන කිඹ වනට 
ශඹලිේහ.  ඒ කිඹ වශ ව ේඹ රඵහ ශ න යහඹල් 0 වදනහ නේ, 
ගු ව ශතොටුශඳොශල් 0 වදනහ නේ, ඒ හශේභ විලි ස ඵරහ හය 

වදනහ නේ, ඒක ශර්ධනඹක් ශනොශයි කිඹනහ හශේ තභයි 
එතුභහ කථහ කශශේ. එශවනේ ඒ ශභොකක්ද?  ඒක ශර්ධනඹක් 
ශනොශයිද? ඒශක ව අඳට ආර්ථික ිනයුණුට උඳකහයඹක් ශනහ.  
නමුත් ඒක වදන  භ වභ ආර්ථිකශත කයපු විඹදේ ඔක්ශකොභ භහ 

වශඹ ව, භහශඹ ව රඵහ   වනට ඵළවළ.  ඒ වහ කහරඹක්  ත 
ශනහ. නමුත් ඒක ආශඹෝජනඹක්. ශර්ධනඹට අලය ශදඹක්. 
අශප් යට විතයක් ශනොශයි ේඹ රඵහ   වශ ව. ශරෝකශත ෆභ 

යටක්භ ේඹ රඵහ   වනහ. ශේ ේඹ  ළනීභ තුශ තභයි ශරෝක 
ඵළශකු ක්රභඹ, IMF ක්රභඹ ඇති ශරහ තිශඵ වශ ව. ඒ හශේභ යට 
තුශ තිශඵන ඵළශකු ස ව රඵහ   වනහ ේඹත් එක්ක තභයි ෆභ 

යහඳහරිකඹකුභ ශශශ  නු ශදනු කය වශ ව. අපි ශේ කෆභට 
ේඹ  ත්තහ ශනොශයි; ආප්ඳ ක වන ේඹ  ත්තහ ශනොශයි;  
ියි සු වට වල් 0 ශඵද වන ේඹ  ත්තහ ශනොශයි. අපි ශර්ධනඹ 

වහයි ේඹ රඵහ ශ න තිශඵ වශ ව. ඒ ි හ අශප් යට භවහ 
ශර්ධනඹක් කයහ ශ න ඹ වන පුළු ව ශරහ තිශඵනහ. 
ඒහශත ප්රතිපර ඉිනරිශත  ජ රළශඵයි.  ඒහශත ප්රතිපර රඵහ ශ න,  
ශේ යශට් ශර්ධනඹ ඉිනරිඹටභ කයශ න ඹ වන තභයි ශේ 

කටයුතු කයශ න ඹ වශ ව. ඒක ි හ  ේඹ  ළන කථහ කයනහ 
නේ, අඳට ේඹ රඵහ ශදන එක  ළනත් එතුභ වරහ ඊර්යයි.  

අපි HSBC  ඵළශකුශ ව ේඹ   වන ගිඹ ශරහශව් යි ල් 0 

වික්රභසිශව විඳක් නහඹකතුභහ HSBC ඵළශකුට කිව්හ ේඹ 
ශද වන එඳහ  කිඹරහ. "අපි ආශොත්; යඑ වපී ආණ්ඩු ආශොත් 
ේඹ ශ  වශ ව නළවළ"යි කිව්හ. අ වන ඒ හශේ කයන ඳක්ඹක 

භ වත්රීරු තභයි ශේහ පියඵ අද ශභශවභ කථහ කය වශ ව. ඒක 
වරි දර්ලනඹක්ද? වරි ක්රභඹක්ද? ශේක කය වශ ව භවහ 
ඊර්යහශ ව.  අශප් ආණ්ඩු ේඹ   වශ වත් නළති, ශර්ධන 

කටයුතු කය වශ වත් නළති තිශඵනහ  නේ  ශේ යශට් ආර්ථික 

අර්බුදඹ ළඩි ශනහ. එතශකොට රැකී යක්හ හිඟඹ ළඩි ශනහ. 

එතශකොට ඒ ශ ොල් 0ර වට ඵරඹට එ වන ඳහය කඳහ   වන  
ියි සු ව අතය අර්බුද ඇති ශනහ. එශවභ ප්රහර්ථනහ කය ශ න 
තභයි ඒ හශේ කථහ කිඹ වශ ව. ද්ශව් ව ත, ඊර්යහ ව ත 
ශද්ල් 0 තභයි ඒ කථහ භන් ව ප්රකහල කය වශ ව. ඒ හශේභ  GSP 

 ළන කථහ කශහ. GSP  ශද වන එඳහ කිඹරහ එක්ත් ජහතික 
ඳක්ශත යි ල් 0 වික්රභසිශව භවත්භඹහ ඒ වහ  සයුේ ඳහ  සව්හ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඔඹ කිඹ වශ ව අතයඹක්; අතයඹක් 

 
ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඔඵතුභහ කිඹන එක තභයි අතය. භභ කිඹන එක ශනොශයි.  
භභ කිඹන එක විතයක් අතයඹක් කිඹ වශ ව ශකොශවොභද? 
තමු වනහ වශේශේ ඳළත්ශත වභ තභයි අතයඹ බහය   වශ ව. 

[ඵහධහ කිරීභක්  ඔව්. ඔඵතුභහත් ඳචඹක් කිඹ වශ ව. 
ශරොක්කහශ  ව අවරහ ඵර වන. භව එක්ශකනහශ  ව අවරහ 
ඵර වන. එශවභ අවරහ ඵරරහ කථහ කය වන. තමු වනහ වශේරහ 

තභයි  GSP Plus ශද වන එඳහ ඒ පියඵ කටයුතු කය වන කිඹරහ 
ඳළවළින සභ  සඹරහ ඹළව්ශව්. GSP Plus අයි ව කය වන කිඹරහ 
තභයි එතුභහ කථහ කශශේ. [ඵහධහ කිරීභක්  තමු වනහ වශේ තභයි 
අතය කිඹ වශ ව. තමු වනහ වශේ තභයි ඳචකහයඹහ. 

තමු වනහ වශේ තභයි අම සක ඳච  ව වශ ව. භවහ කථිකඹහ 
ශ වන, යඑ වපී එශක් ඊශඟ ජනහධිඳති ශ වන හිතහශ න 
ශ වන ඇති ශේහ කිඹහ ශ න ඹ වශ ව. ඒ විධිඹට ි කේ ශේහ 

 ළන කථහ කයරහ ළටක් නළවළ.  

 
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

කවුද කිඹ වන. නභ කිඹ වන. 

 

ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

තමු වනහ වශේශේ නභ කවුද ශනොද වශ ව.  

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු ඇභතිතුභි , දළ ව කථහ අ ව කශශොත් ශවොයි.  

 

ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඒ ි හ භභ තමු වනහ වශේරහට භතක් කය වශ ව කවුරුත් 
ශේ යට වදනහට එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කළභළති නළවළයි කිඹන 

එකයි. අශප් අති රු ජනහධිඳතිතුභහ ශේ යශට් භවහ ශනක් කය 
ශ න ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ. ඒහ කය ශ න ඹනහ. ඒහට 
ඊර්යහශ ව, ද්ශව්ශඹ ව තභයි කථහ කය වශ ව. ඒ විධිඹට තභයි 

කටයුතු කය ශ න ඹ වශ ව.  

ඒ ි හ භභ තමු වනහ වශේට භතක් කය වශ ව  ඉිනරිශත ජ ශේ 
යට ිනයුණු කය වන අලය ඳදනභ දභහ තිශඵන ඵයි. භවහභහර්  
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ඳහර් සශේ වතු 

[ රු අතහවුද ශශනවියත්න භවතහ  

ටික වදනහ. අධිශව්ගී භහර්  වදනහ. ගු ව ශතොටුශඳොශල් 0 

වදනහ. ගු ව ශතොටුශඳොශල් 0 වද වන ශවො නළවළයි  කිඹනහ. 
ශභොකද, ශේ අඹට ගු ව ශතොටුශඳොශක්ත් වදහ   වන ඵළරි වුේහ. 
ඒ ි හ ශේ ශ ොල් 0ර ව එශවභ කල් 0ඳනහ කයනහ. එදහ තිබුශණ් 
යත්භරහන ගු ව ශතොටුශඳොශ. ඊශඟට වළලිහ කටුනහඹක ගු ව 

ශතොටුශඳොශ. දළ ව කටුනහඹක විතයක් ශනොශයි, භත්තර ගු ව 
ශතොටුශඳොශත් වදරහ. අශනක් ප්රශද්ලරත් ඒහ වළ ජභ වහ 
කටයුතු කයිය ව ශර්ධන ළට ඉිනරිඹට කය ශ න ඹනහ. ඒ 

වහ ළට පියශශක් තභයි අපි ඇති කය වශ ව.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහට ශ ව කශ කහරඹ අහනයි.  

 
ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ඒ හශේභ අපි විලි ස ඵරහ හය වදනහ. ශේ යශට් විලි සඹ 
අලයතහ අවුරුලිඳතහ ළඩි ශනහ. ඒ භන් ව තභයි ශේ යශට් 

ශර්ධනඹට ඳහය කඳහ   වන තිශඵ වශ ව. ඒ අනු ශර්ධනඹට 
අලය ම සක ශද්ල් 0; අතයලය ශද්ල් 0; basic ශද්ල් 0 කය ශ න 
ඹ වන අලය ඳදනභ දභරහ තිශඵනහ. ඒ අනු අපි ළට කටයුතු 
කය ශ න ඹනහ. ඉිනරිශත ජ ඒහශත ප්රතිපර රළශඵයි.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු ඇභතිතුභි , කථහ අ ව කය වන. 

 
ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ 
(வௌபுகு  அோவுோ ெ்வ்்) 

(The Hon. Athauda Seneviratne) 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුතියි.  

[අ.බහ. 4.40  

 

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ (ගෞඛ්ය නිගඹෝජය 
අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக - சுகோ ோ அவைெவ) 

(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඇත්ශත වභ ඉතහභ සුවිශලේ 
ව ළද ත් ඳනතක් ඹ ට ශත් ි ශඹෝ  තභයි අද ඉිනරිඳත් කය 
තිශඵ වශ ව. ශභභ ශයගුරහසි ශකොටස ශදකක් තිශඵනහ. එකක් 

තභයි කුරුඳු  හ ේඵ වධශඹ ව ඉිනරිඳත් කය තිශඵන න 
ශශලෝධනඹ. අපි සුළු අඳනඹන ස ව ආදහඹේ රඵහ   වන ශකොට 
ඒ අඳනඹ වශේ ප්රියතිඹ වරිඹට ක්රිඹහත්භක කය වනට .නෆ. 

ශභොකද,  1970 - 77 දක්හ කහරඹ තුශ ඉතහභ  ශවොඳි ව ශේ 
කටයුත්ත සිද්ධ වුේහ. භභ විලසවිදයහර ශියඹකු වළටිඹට ඉ වන 
කහරශත භශේ research එක; යහඳිතිඹ කය වන සිද්ධ වුශණ් 

ශඳොල් 0 අඳනඹනඹ ේඵ වධයි. එතශකොට ඒ ශඳොල් 0  හ කිරීශේ 
භණ්ටරඹ ඹටශත් තිබුශණ්ත් ශේ ශයගුරහසිභ තභයි. ඒ කිඹ වශ ව 
ඒ ආඹතනශඹ ව ශකොප්ඳයහ අඳනඹන කශහ නේ ඒ සිඹලු ප්රියරණ ව 

ශඳොල් 0  හ කිරීශේ භණ්ටරඹ වයවහ තභයි රඵහ   වන තිබුශණ්.  

එශේ රඵහ  ළනීභ තුය ව ප්රියතිඹක් ඇති සුළු අඳනඹනඹ ව 

තභයි අඳ පිට යට ඹළව්ශව්. ඒ ි හ අඳට ශවො තය කහරිත්ඹකට 
මුහුේ ශද වන පුළු වකභ රළබුේහ. ශවො ියරක් අඳට රඵහ 
  වන පුළු වකභ රළබුේහ. නමුත් අද ඒක ශනස ඳළත්තකට 
ගිහිල් 0රහ තිශඵනහ. එක කහයේඹක් තභයි කුරුඳු  හට 

ආශද්ලකඹක් අද බිහි ශරහ තිබීභ. ඒ හශේභ ප්රියතිශඹ ව ශතොය 
කුරුඳු අඳනඹනඹ  තභයි ශේ ආශද්ලකඹ ව බිහි වීභට ව ියර 
ඳවශ ඹහභට ශවේතු ශරහ තිශඵ වශ ව. ඇත්ශත වභ ශඳොලිශව් 

 ත්තහභ සුළු අඳනඹන ශඵෝ  තුය ව අඳ ඹේ ආදහඹේ ප්රභහේඹක් 
උඳඹරහ තිශඵනහ.  හ කශ බිේ ප්රභහේඹ  ත්ශතොත් 2002 ව 
2011 ශ වදනඹ කශහභ ශවක්ශටඹහය 29,102ක ප්රභහේඹක් අඳ 

ශේ යශට් කුරුඳු  හ කයරහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ 2011 ය න 
විට කුරුඳු  ශභට්රික් ශටො ව 14,853ක් අඳ ි සඳහදනඹ කයරහ 
තිශඵනහ. භහ හිතන වළටිඹට ශේ  යශට් කුරුඳු ි සඳහදනඹ ඉතහ 

ඉවශ තත්ත්ඹක තිශඵනහ. ඒ හශේභ 2000 අවුරුද්ශද් අඳ 
ශභට්රික් ශටො ව 13,490ක් තභයි  ි සඳහදනඹ කයරහ තිශඵ වශ ව. 
2012 න  ශකොට ශභට්රික් ශටො ව 17,165ක් දක්හ අඳට 
ි සඳහදනඹ ළඩි කය වන පුළු වකභ රළබිරහ තිශඵනහ. 2012  ජ 

ශභට්රික් ශටො ව 17,165ක් කුරුඳු ි සඳහදනඹ කයන ශකොට එයි ව 
ශභට්රික් ශටො ව 14,762ක් අඳනඹනඹ කය තිශඵනහ. ඒ ි හ ශේ 
ි ශඹෝ ඹ ඉතහ ළද ත් නහ. සුළු අඳනඹනඹක් වළටිඹටත්, 

ආදහඹභක් රඵහ ශදන අඳනඹන ශඵෝ ඹක් වළටිඹටත් ශේ කුරුඳු  
ප්රියතිඹට අනුකර අඳනඹනඹට ි ශඹෝ  ළකසීභ භහ හිතන 
වළටිඹට ඉතහභ ළද ත් නහ. ටිනහකභ  ත්තහභ 2002  ජ 

රුපිඹල් 0 ිය සඹන 3,442ක ආදහඹභක් තභයි ශේ යටට රඵහ ලි වශ ව. 
ශේ න විට කුරුඳුර අඳනඹන ටිනහකභ රුපිඹල් 0 ිය සඹන 
17,397ක් ශරහ තිශඵනහ. ශේක ආර්ථික ලශඹ ව ඉතහ ළද ත් 

නහ.  

විශලේශඹ ව දකුශණ් ළශන ශඵෝ ඹක් වළටිඹටත්, දකුශණ් 
හභහනය ජනතහට ආදහඹභක් එන ශඵෝ ඹක් වළටිඹටත් භහ 

හිතනහ ශත් හශේභ කුරුඳු අඳනඹනඹ ේඵ වධශඹනුත් 
ප්රියතිඹක් ඇති කශ යුතුයි කිඹරහ. ඒ ේඵ වධශඹ ව ශ ශනන 
ශභභ   ි ශඹෝ ඹ අඳ   අ ඹ කිරීභට රක් කය වන .නෆ. ශේ තුය ව 
කුරුඳු ශ ොවිඹහට ළඩි ආදහඹභක් රළශඵ වනත්, විශද්ල ශශශ 

ශඳොශශේ අශප් කුරුඳුර ප්රියතිඹ ආයක්හ කිරීභටත් පුළු ව නහ. 
නළත තහක් ආශද්ලනඹ ව බිහි ශනොවීභටත් ශභඹ ශවේතුක් 
ශව්වි. ශභොකද, යඵර් ශනුටත් කි්රිභ යඵර් ආහ. ඒ යඵර් 

ශශශ ශඳොශ ඹේ ඹේ ආකහයශඹ ව  ඳසු ඵෆභට රක් වුේහ. අද 
චීනඹ  ළන ශේ අඹ ශකොච්චය කථහ කශත් එදහ  චීන - ්රී රශකහ 
යඵර් වල් 0 ගිවිසුභ  වරහ තභයි අඳට වහල් 0 ටික ශ  වහ   වන 

පුළු වකභ රළබුශණ්. අද ශේ ආශද්ලකඹ ව යටල් 0රට  තය  
කය වන එනහ. නමුත් ඒ ආශද්ලකඹ ව ශකොච්චය ආත් ළඵෆ 
ශද්, සහබහවික ශද්  ජර්ඝ කහලීන ඳතිනහ. එයි ව  

අි හර්ඹශඹ ව ඳහරිශබෝගිකඹහ ජඹ   වනහ. ඒ ි හ ප්රියතිඹ 
ආයක්හ කය  ළනීභ තුය ව කි්රිභ ආශද්ලඹකට  ජර්ඝ කහලීන 
අඳට මුහුේ ශද වන වළකිඹහ රළශඵනහ. නමුත් ශේ විධිඹට 
ි ශඹෝ  ඳනහ අඳ ප්රියතිඹ ආයක්හ කය  ත්ශත් නළත්නේ 

ඉිනරිශත ජ අඳට ඒ ආශද්ලකඹත් භඟ තය  කය වන ඵළරි ශනහ. 
 රු සරිඹප්ශඳරුභ භ වත්රීතුභහ කිව්හ, ශවො ර් ශත කුරුඳු ශඳොතු 
අඟල් 0 බහ ඹක කෆල් 0රක් වඳරහ විනහඩිඹක් ිනශව් තිඹහශ න ඉ වන 

ඵළවළ කිඹරහ. එභ ි හ   ශේ සහබහවික කුරුඳු ි සඳහදනශත 
ප්රියතිඹ නළති ශරහ ගිශඹොත් භහ හිත වශ ව අඳට ළටක් ශ වශ ව 
නළවළ. ඒ ි හ අඳ ශේ ි ශඹෝ ඹ  අ ඹ කය වන .නෆ.  

යහඹන ද්රය ේඵ වධශඹනුත් අද ි ශඹෝ ඹක් ශ නළවිත් 
තිශඵනහ.  භහ හිත වශ ව මීට ක ස ව .ශෝ ව සතයඹ ආයක්හ 
කිරීභ ඹටශත්  ඒ ශභො වට්රිඹල් 0  වධහන නීතිඹට අනුකර ශේ න 

විට ්රී රශකහ යහඹන ද්රය 54ක් ආනඹනඹ කිරීභ 
ේපර්ේශඹ වභ නත්රහ තිශඵනහ. ශේ ි  ශඹෝ  ඹටශත් ශේ 
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යශට් ජනතහට අහිතකය න තත් යහඹන ද්රය 96ක් ශ  වවීභ 

තවනේ කිරීභක් සිලි නහ. ඒ ි හ ශේ ි ශඹෝ  ඳළනවීභ ඉතහභ 
ළද ත් නහ. අද ශේ බහ තුශ ජ අඳ ඒක අ ඹ කයනහ. 
එක්ත් ජනතහ ි දවස  වධහන යජඹ ශේ යශට් ජනතහට ඉතහභ 
ටිනහ, පරදහයී, ඳරියඹට ඵරඳහන ශභළි  ි ශඹෝ  ශ  න ඒභ  

ඉතහභ ළද ත් නහ. උදහවයේඹක්  ත්ශතොත් ක ස ව ශීතකයේ 
වහ හයු මීකයේ ක්ශේත්රශත බහවිත කශ  Chlorofluorocarbon - 
CFC - හයු, ගිි  ි න උඳකයේරට බහවිත කශ Floron 

කිඹන ශේ යහඹන ද්රය ශ  වවීභ තවනේ කයරහ තිශඵනහ.   
අි කුත් යහඹි ක ද්රය, විශලේශඹ වභ ශීතකයේ, හයු මීකයේ 
ක්ශේත්රශත බහවිත කයන Hydrochlorofluorocarbons - HCFCs - 

කිඹන යහඹි ක ද්රය කහඵ ව ඉත් කිරීභ හශේ ශද්ල් 0 2013 
ජනහරි 01 ළි දහ සිට ක්රිඹහත්භක කශහ.  

2030 ර්ඹ න විට .ශෝ ව සතයඹට ඵරඳහන යහඹන ද්රය 

96ක් රශකහට ශ  වවීභ නත් වන කටයුතු කයරහ තිශඵනහ. 
අපි ඒක අ ඹ කය වන .නෆ. ඒ හශේභ ඳරියඹට ඵරඳහන 

උඳද්රකහරී අඳද්රය වහ ශසු අඳද්රය ශද්ල සීභහ වයවහ ප්රහවනඹ, 

අඳවයේඹ කිරීභ ඳහරනඹ කිරීශේ "ඵහල් 0 ේමුතිඹ" තිශඵනහ. 

ඒ හශේභ ිනගු කල් 0 ඳත්නහ කහඵි ක ූවේ පියඵ "සශටොක් 

ශවෝේ ේමුතිඹ" තිශඵනහ. ශේහට අනු ඳරියඹට හිතකය 

ශනොන යහඹි ක ද්රය 22ක් ශ  වවීභ නළළත්වීභට අද ශේ 

බහ තුශ අපි අනුභත කයන ි ශඹෝ  වයවහ අසථහ 
රළශඵනහ. අපි ඒක අ ඹ කය වන .නෆ. ශභොකද ශවේතු, අශප් 

සබහවික ඳරියඹ යශට් අනහ තඹ බහය   වන සිටින 

දරු වශ  ව අපි ේඹට  ත් ශදඹක්. ඒ ි හ අපි ඒක ආයක්හ 

කයරහ ශද වන .නෆ. එශවභ නේ ඒ ඳරියඹ ආයක්හ කිරීභ 

ේඵ වධශඹ ව ඳරියඹට අහිතකය යහඹි ක ද්රය 22ක් ශ න 

ඒභ ඳහරනඹ කය වන ශේ ි ශඹෝ  තුය ව කටයුතු කිරීභ අපි අ ඹ 
කශ යුතු ශදඹක් නහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ හශේභ අශප්  රු ජිත් 

ශප්රේභදහ භ වත්රීතුභහ කිව්හ, ඵේබු කථහක්  ළන. යේසිශව 

ශප්රේභදහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ඵේබු  ළහුහට අශප් අති රු භහි වද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඵේබු  ව වශ ව නළවළ. ශභොකද ශවේතු, 

යේසිශව ශප්රේභදහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ ශර්ල් 0 ශේට්ටුරට ඵේබු 

දළේභහට අශප් ජනහධිඳතිතුභහ ඒකට ඹේ කිසි ක්රභශව්දඹක් කස 

කශහ. ඒ හශේභ ඒ ශේට්ටුරට ඳහරකඹ ව වළටිඹට  කීභක් 

දය වන පුළු ව ශකශනක් ඳත් කය වන කිව්හ. ශභොකද ශේ 

සථහනරට උේ ඵේබුක්  වරහ ශේට්ටුක් දළේභහට ළටක් 
ශ වශ ව නළවළ. භවය විට කහරඹක් ඹනශකොට එහි 

ප්රහශඹෝගිකත්ඹක් නළති ඹනහ. එශවභ නළති ඒක cancel 

කිරීභ ශනොශයි කශ යුතු  වශ ව. එභ ශේට්ටු ශඟ ඒ පුද් රඹහ 

හිටිශත නළත්නේ ඳහරනඹක්  වශ ව නළවළ. නමුත් අද අති රු 

භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ  ඒකට ි ශඹෝ ඹක්  ජරහ 

තිශඵනහ,  ශභ වන ශේ විධිඹට. ඒකට සිවිල් 0 ආයක්ක ඵර කහශත 

ි රධහරිශඹක් ශඹොදහ   කීභක් ඇති ඒ කටයුත්ත කය වන 
කිඹරහ එතුභහ කිව්හ. ඒක ළද ත්. ශභොකද ශවේතු, ජනතහට ඹේ 

කිසි ඵරඳෆභක් ඇති න ශකොට ශශව් ජ යහජය නහඹකශඹක් 

වළටිඹට එතුභහ ඒකට ඇහුේ ක ව ලි වනහ. එදහ හිටපු ජනහධිඳති 

යේසිශව ශප්රේභදහ භළතිතුභහශේ කහරශත ජ ශර්ල් 0 ශේට්ටුරට උේ 

ඵේබු දළේභහ. අශප් අති රු භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ 

කහරශත ශර්ල් 0 ශේට්ටු වයවහ උේ ඵේබු ශනොශයි, ප්රශඹෝජනත් 

න ආකහයඹට ව ඉතහ ළද ත් ආකහයඹට ඹේ කිසි ශේට්ටුක් 
වළලිේහ. ඒ ි හ ඵේබු  ව වශ ව නළති ජනතහශේ ජීවිත 

ආයක්හ න විධිශත ළට පියශශක් ඒ වහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

ඉතහභ ළද ත් නහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ හශේභ අශප්  රු වර් ද 
සිල් 0හ භ වත්රීතුභහ රුපිඹර අප්රභහේඹ වීභ   ළන කථහ කශහ. 

ශටොරයඹට හශප්ක් රුපිඹශල් 0 අ ඹ 134ට ගිඹහ කිඹරහ එතුභහ 

කිව්හ. 2012 අවුරුද්ද ශන ශකොට ශටොරයඹට හශප්ක් 
ඉ විනඹ ව රුපිඹශල් 0 අ ඹත් 55කට විතය තිබුශණ්. ඒකත් අද 60 
දක්හ ශනස ශරහ තිශඵනහ. ශේ විධිඹට ශනස වුශණ් ්රී 
රශකහ රුපිඹශල් 0 අ ඹ විතයක් ශනොශයි. ශේ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ 

කයන ශකොට එදහ කිව්හ, ශටොරයඹට හශප්ක් රුපිඹර 140ට, 
160ට ඹයි කිඹරහ. ශ ෝලීඹ ලශඹ ව තිශඵන ඹේ ඹේ ආර්ථික 
අඳහත අශප් රුපිඹශල් 0 අ ඹට ඵරඳහනහ. ඒ හශේභ ි ඹඟඹත් 

ඵරඳහනහ. ශේ ක්රභශව්දඹ තුශ යටට ඹේ ඹේ අර්බුදරට මුහුේ 
ශද වන වුශේොත් ඒහට මුහුේ ිනඹ යුතු නහ. නමුත් අද ඒ තුය ව 
අඳට ශනත් අභිශඹෝ  ජඹරවේඹ කය වන පුළු ව ශරහ 

තිශඵනහ.  

එදහ යේසිශව ශප්රේභදහ හිටපු ජනහධිඳතිතුභහ එක් එක් 
ප්රශද්ලර garment factories ආයේබ කශහ. ඒ තුය ව හසි 
ශභ වභ අහසිත් වුේහ. තු ආර්ථිකඹ තිබුණු ඹටිඹ වශතොට, 
රු වළල් 0ර ළි  ප්රශද්ලර ශභභ කර්භහ වතලහරහ ආයේබ කිරීභ 

ි හ ශත් දළු කට වන, නළත්නේ ශත් කර්භහ වතඹට ශඹොද වන 
තිබුණු රභඹ ඇඟලුේ කර්භහ වතඹට ශඹොමු වීභ තුය ව ශත් 
කර්භහ වතඹ ඹේ කිසි ඳසු ඵෆභකට රක් ශරහ තිශඵනහ. 

අලුශත ව ආශඹෝජන ආයේබ කයන ශකොට අශප් කර්භහ වත 
ක්ශේත්රඹට එඹ ශකොයි ආකහයශඹ ව ඵර ඳහනහද කිඹරහ අපි 
ඵර වන .නෆ. අශප් අඳනඹන  හ ආයක්හ න විධිඹට; ඒ 

වහ අලය රභඹ ඒකට ශඹදශන ආකහයඹට න කර්භහ වත 
ආයේබ කය වන .නෆ.  

ප්රධහන ලශඹ ව අති රු භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ 
නහඹකත්ඹ ඹටශත් අද ත්රසතහදඹ නළති කයරහ තිශඵනහ. එදහ 
හිටපු ජනහධිඳති යේසිශව ශප්රේභදහ භවත්තඹහ garment factories 

600ක් ආයේබ කශහ. නමුත් ඊට ළඩිඹ ශදඹක් අද අති රු භහි වද 
යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ ආණ්ඩු කහරශත ශරහ තිශඵනහ. 
ඒ තභයි, ශේ යටට හභඹ උදහ ශරහ තිබීභ. අශප් යටට හභඹ උදහ 

වීභ තුය ව සිලි ව ප්රධහන ශද් ශභොකක්ද? එදහ ශේ ය ටට ශනොඳළියණි 
ආශඹෝජනඹක් තභයි ශචහයක යහඳහයඹ කිඹ වශ ව. 2008  ජ අශප් 
යටට ඳළියණි ශචහයකයි ව ප්රභහේඹ 438,475යි. අද ශන ශකොට 
ඒ ප්රභහේඹ ද රක්ඹ ඉක්භහ තිශඵනහ. එශවභ නේ ශේ 

ආදහඹේ ශේ යටට එ වශ ව අති රු භහි වද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹකත්ඹ ඹටශත් ශේ යටට හභඹ උදහ වුණු 
ි හයි. අද ශන ශකොට ද රක්ඹක ශචහයකයි ව ප්රභහේඹක් 

අශප් යටට ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ.  

2005 ර්ශත සිට ශඳොශවොය වනහධහයඹ රඵහ  ජභ තුය ව අද 
අඳට වී  හශ ව සඹශශඳෝෂිත  වන පුළු වකභ රළබී 
තිශඵනහ, මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි . වහල් 0 ඇටඹක්ත් අද 
අපි පිට යටි ව ශ  ව වශ ව නළවළ. වී  හශ ව අඳ සඹශශඳෝෂිත 

වුශණ් නළත්නේ ශභොකද ශ වශ ව? වහල් 0 පිට යටි ව ශ  ව වන 
අඳට මුදල් 0 විඹදේ කය වන ශනහ. අද ඒ මුදර අපි ඉතිරි කය 
ශ න තිශඵනහ. අද අපි ඵට ඉරිඟු  පිට යටි ව ශ  ව වශ ව 

නළවළ. අද අපි උළුඳු පිට යටි ව ශ  ව වශ ව නළවළ. අද අඳට ඒහ 
ි සඳහදනඹ කය වන පුළු වකභ රළබිරහ තිශඵනහ. 

ශේ ක්රභශව්දඹ අපි ශේ යශට් යහප්ත කශ යුතු ශනහ. 
අහන ලශඹ ව භට කිඹ වන තිශඵ වශ ව එකභ ශදඹයි. 1977  ජ 
ශේ යට තුශ ි දවස  ශශ ආර්ථික ක්රභඹ ඇති කිරීභ ශේ යශට් 

කිෂි ආර්ථිකඹ කටහ ළටීභට ශවේතු වුේහ. එඹට ක්ණික 
ප්රතිකර්භඹක් ශඹොද වන ඵළවළ. ශේ ඳතින ක්රභශව්දඹ අනු අපි 
කහර්ියක අශලඹට ඒ හශේභ ශේහ අශලඹට ළඩි ළද ත්කභක් 

ශද වන .නෆ. ිනවි නළඟුභ යහඳහයඹ ඹටශත් ශබෝ   හ වහ අද 
විලහර ලශඹ ව ඳළශ රඵහ  ජ රහමීඹ ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කය වන 
කටයුතු කයනහ.  ඒ තුය ව අඳනඹනඹ හශේභ රහමීඹ ආර්ථිකඹ 

ලක්තිභත් කිරීභ තුය ව ශේ යශට් ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් කය   වන 
පුළු වකභ රළශඵනහ ඇති.  
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ 
(வௌபுகு ெேவ் ோ) 

(The Hon. Sajith Premadasa) 

ඒ ඇට ඳළශ  වශ ව නළවළ. 

 
ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு பௌவ் ோெௌௐவெக) 

(The Hon. Lalith Dissanayake) 

ජිත් භ වත්රීතුභ වරහ කෆ  ළහුහට, භවය භ වත්රීතුභ වරහ කෆ 

 ළහුහට  ි දව රඵහ ශ න අද ශේ යට හභකහමී ඉිනරිඹට 
ඹනහ. ඒක නත් වන ඔඵතුභ වරහට ඵළවළ කිඹන එකයි භභ 
කිඹ වශ ව. ඹම, උතුය, භධයභ ඳශහත් බහ ඡ වද ස ව ප්රතිපර 

ි කුත් කශහභ ශේ යශට්  ආර්ථික කටයුතු සිද්ධ  වශ ව ශකොයි 
ආකහයශඹ වද කිඹහ තමු වනහ වශේරහට  ඵරහ   වන පුළු ව.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ඊශඟට  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භ වත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 
13ක් තිශඵනහ.  
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ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , අද ආනඹන වහ අඳනඹන 
(ඳහරන) ඳනත ඹටශත් ි ශඹෝ   ළන කථහ කයන අසථහශව් ජ,  

අශප් අඳනඹන ප්රතිඳත්ති වහ මරධර්භ  ළනත් ඒහ අනු භනඹ 
කිරීභ ි හ යටට ශරහ තිශඵන වහි ඹ  ළනත් කරුණු කිහිඳඹක් 
එකතු කය වන භභ කළභළතියි.  දළනට රළබී තිශඵන දත්ත අනු 

2013 මුල් 0 බහ ශත  අශප් අඳනඹන අඩු ශරහ තිශඵන ඵ අපි 
ද වනහ. විශලේශඹ ව රශකහ හශේ ූවඳතක් අවුරුලි දවස  ේනක් 
ශනත් යටල් 0 එක්ක  නුශදනු කයරහ ශේ යශට් ජීත් ශන අඹට 

ඹේ කිසි ජීන යටහක්  ඇති ශරහ තිශඹනහ. ඒ ජීන යටහ 
ඳදනේ ශරහ තිශඵ වශ ව ශේ යශට් කිෂිකර්භඹත්, ශේ යට තුශ 
ි සඳහදනඹ කයන ද්රයත්, පිට යටි ව ශ ශනන ශේහනුත්,  පිට 

යටි ව ශ ශනන බහණ්ටත් අනුයි. ඒ ි හ අඳනඹනඹ, ආනඹනඹ 
ශේ යටට අලයයි. අපි විලහර ශර අඳනඹනඹ කය වශ ව 
යුශයෝඳඹට ව ඇශභරිකහට ඵ අපි ද වනහ. ඉ ව ඳසු තභයි 
අපි ආසිඹහට ව ශරෝකශත අශනකුත් යටරට අඳනඹනඹ 

කය වශ ව. අපි ළඩිශඹ වභ ආනඹනඹ කය වශ ව ඉ විනඹහශ ව 
ව චීනශඹ ව. නමුත් අහනහකට අපිට ඒ යටරට අඳනඹනඹ 
කය වන පුළු වකභක් නළවළ. අශප් යශට්  ි සඳහදනඹ කයන ද්රය 

වහ ශේහ ව ශඵොශවොභ සීියතයි. ඉ විනඹහයි චීනඹයි අපි එක්ක 
විලහර  නුශදනු තිබුේහට අශප් අඳනඹනඹට ඒ යටල් 0  ශශශ 
ශඳොශක් ශරහ නළවළ. ශභොකද, අපි ි සඳහදනඹ කයන ශද්ල් 0 -

අඳනඹනඹ කය වන ඹන ද්රය- ඒ යටර ි සඳහදනඹ කයනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , 2007 ඉරහ රශකහශව් 
විලහරභ ශශශ ශඳොශ වුශණ් යුශයෝඳඹ ඵ අඳ ද වනහ. අශප් 

මුළු අඳනඹනර ටිනහකභ 2011  ජ ඇශභරික ව ශටොරර්  බි සඹන 
5.4යි. ඒක 2012  ජ 4.9ට අඩු වුේහ. ඒ හශේභ 2011  ජ  යුශයෝඳඹට 
ඳභේක් රශකහශ ව ගිඹ අඳනඹනඹ ඇශභරික ව ශටොරර් බි සඹන 
3.5යි.  2012  ජ ඒ ප්රභහේඹ ඇශභරික ව ශටොරර් බි සඹන 3.2කට 

අඩු වුේහ. අශප් අඳනඹන ස ව විලහර ප්රභහේඹක් -සිඹඹට 50කට 

අධික ප්රභහේඹක්- ඹ වශ ව යුශයෝඳඹටයි. යුශයෝඳඹට ව 
ඇශභරිකහට ඹන අඳනඹන ප්රභහේඹ එකතු කශහභ මුළු 
අඳනඹන ස ව සිඹඹට 60ක් 70ක් ඳභේ නහ. ඇඟලුේ 
කර්භහ වතඹ හශේ කර්භහ වතඹක්  ශද ඵරන විට සිඹඹට 80ක් 

විතය ඹ වශ ව ශේ ශශශ ශඳොශල් 0 ශදකටයි. 2007 ඉරහ  ්රී 
රශකහශව් විලහරභ ශශශ ශඳොශ යු ශයෝඳඹයි. 

යුශයෝඳශත තිශඵන ආර්ථික අර්බුදඹ ි හ 2008 සිට 2012 

දක්හ අඳනඹනඹ අඩු වුේහ. නමුත් අශනක් වළභ අවුරුද්දකභ 
හශේ ිනගි ව ින ටභ අඳනඹනඹ ළඩි ශරහ තිශඵනහ.  
යුශයෝඳශඹ ව අඳට විතයක් ශනොශයි යටල් 0  ේනහකටභ GSP 

වනහධහයඹක් රඵහ ශදන ඵ අපි ද වනහ. ඇශභරිකහශනුත් 
GSP වනහධහයඹක් රඵහ ශදනහ. යටල් 0 129කි ව බහණ්ට 
4,800ක් ඇශභරිකහට අඳනඹනඹ කයනහ. ඒහ වහ GSP 

වනහධහය රළශඵනහ. ඒ හශේභ යුශයෝඳශඹනුත් GSP 
වනහධහය රළශඵනහ.  එභ වනහධහය ශද වශ ව අඩු ආදහඹේ 
රඵන යටර බහණ්ට යුශයෝපීඹ යටරට අඳනඹනඹ කිරීභටයි. 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , 2009  ජ රශකහශව් තිබුණු 

අර්බුදකහරී තත්ත්ඹ ි හ අඳට ඒ GSP වනහධහයඹ රඵහ 
  වනට ඵළරි වුණු ඵ අපි ද වනහ. ඒ අසථහශව් ජ අඳට ඒක 
අහිිය වුේහ. ඇත්තටභ  2009  ජ එශවභ ශ වන ශවේතු තිබුේහ. 

GSP වනහධහය අඳට රඵහ   වනට ඵළරි වුණු ශවේතු තිබුේහ. 
ශභොකද, රශකහ අත් ව කයරහ තිශඵන ජහතය වතය ගිවිසුේ 27ක් 
විතය තිශඵනහ. එභ GSP වනහධහය රඵහ   වනට නේ එභ 

ජහතය වතය ගිවිසුේ භන් ව එකඟ වුණු ශද්ල් 0 අනු අපි ක්රිඹහ 
කය වනට .නෆ. භහන හිියකේ ඒ ගිවිසුේර ප්රධහන ශකොටක් 
ශනහ. නමුත් 2009 තිබුණු අර්බුදඹ ි හ රශකහට ඒ එකඟතහ 

ේපර්ේ කය වන ඵළරි වුේහ. එතශකොට ඒකට ශවේතු තිබුේහ. 
අඳට GSP වනඹ රඵහ   වන ශනොවළකි වීභට ශවේතු තිබුේහ. 
නමුත් අද යුද්ධඹ අ ව ශරහ අවුරුලි 4කට ටහ ළඩියි. දළ ව අපි 

ඉ වශ ව අලුත් යු ඹකයි. ශේ අවුරුලි වතශර් ජ ශභොනහද වුශණ්? 
ශේ කහරඹ තුශ ජ ශේ යශට් කර්භහ වතලහරහ 400ක් විතය හ 
දභ වන සිලි වුේහ. හ දභ වන සිලි ව එභ කර්භහ වතලහරහ ස ව 
ළඩි ප්රභහේඹක් ඇඟලුේ කර්භහ වතලහරහයි. ඒ හශේභ එභ 

කර්භහ වතලහරහර ශේකඹ වශේ රැකී යක්හ දදවස  ේි  ව 
අහිිය වුේහ. දළ ව අපි ද වනහ,  2014 ජනහරි භහශත ඉරහ 
අලුති ව GSP, ඒ හශේභ GSP Plus වනහධහයඹ රඵහ   වන 

පුළු ව කිඹරහ යුශයෝඳහ ශ භඹ ප්රකහලඹක් කයරහ තිශඵනහ 
කිඹරහ. නළතත් අඳට එභ GSP Plus වනඹ රඵහ ශ න අශප් 
ි සඳහදකයි වට එභ වනඹ රඵහ ශද වනටත්, අශප් අඳනඹනඹ 

ළඩි කය වනටත්, අලුත් ශශශ ශඳොශල් 0 ඇති කය   වනටත් 
රශකහට අසථහක් තිශඵනහ. ශභොකද,  යුශයෝඳහ ශ භඹට 
අඹත් යටල් 0 27ක් තිශඵනහ. ඒ ි හ අලුත් ශශශ ශඳොශල් 0 

ශොඹරහ අඳට ඒ ශශශ ශඳොශල් 0රට ඹ වන පුළු ව ශනහ. 
එතශකොට ඒ යටර අඹට රළශඵන බහණ්ට අඩු ියරට රළශඵනහ; 
අඳට ශශශ ශඳොශක් රළශඵනහ; අඳට අලුත් යටල් 0රට 
ඹ වන පුළු ව ශනහ. ඒ විතයක් ශනොශයි, අශප් යශට් විලහර 

ඳරිභහේශත ි සඳහදකඹහට විතයක් ශනො හභහනය ඳරිභහේශත 
ි සඳහදකඹහටත් තය  කයරහ තළනක් ශොඹහ   වනට පුළු ව 
ශනහ. විලහර ඳරිභහේශත ි සඳහදකඹ වට ශේක ප්රලසනඹක් 

ශනොශයි. ශභොකද, භධයභ ඳරිභහේශත ි සඳහදකඹහ නළති 
ශනහ නේ, ශේ යශට් විලහර ඳරිභහේශත ි සඳහදකඹහට ඒශක ව 
ප්රශඹෝජනඹක් රළශඵනහ. නමුත් අපි කල් 0ඳනහ කය වනට .නෆ 

විලහර ඳරිභහේශත කර්භහ වත  ළන ව ඇඟලුේ කර්භහ වත  ළන 
විතයක් ශනොශයි. භධයභ ඳරිභහේශත ඇඟලුේ කර්භහ වත හුඟක් 
තිශඵනහ. ඒහ වහ ශේ වනහධහයඹ අලයයි. දළ ව අඳට ශේ 

වනහධහයඹ රළබුශණ් නළත්නේ ඇත්තටභ ත අවුරුලි 10කි ව 
අඳට ඒ ශශශ ශඳොශල් 0 අහිිය ශනහ. 
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මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ආර්ථිකඹ කිඹන එක වළභ 

දහභ ඉිනරිඹට ඹන ශදඹක් ඵ අපි ද වනහ. අපි ඒ ශශශ 
ශඳොශල් 0ර සිටිශත නළත්නේ අප්රිකහශව් අලුති ව බහණ්ට 
ි සඳහදනඹ කයන යටලුත්, ආසිඹහශව් ියඹ වභහයඹ, විඹට්නහභඹ 
හශේ යටලුත් ළඩි ළඩිශඹ ව එභ ශශශ ශඳොශ අල් 0රහ 

  වනහ. එතශකොට ශේ යටට ඒශක ව විලහර අරහබඹක් සිලි 
ශනහ. 

දළ ව GSP වනඹ ශනොභළති වීශභ ව අඳට අහිිය න අරහබශත 

ප්රභහේඹ ශභොකක්ද? අඳට GSP වනඹ ශනොභළති වීශභ ව 
අවුරුද්දකට අහිිය න අරහබශත ප්රභහේඹ ඇශභරික ව ශටොරර් 
ිය සඹන 350ක් ශනහ.  

ඒ කිඹ වශ ව, අවුරුලි 10ක කහරඹක් තුශ ජ යඑස ශටොරර් 
බි සඹන 5ක්, එශවභ නළත්නේ යඑස ශටොරර් ිය සඹන 5,000ක් 
අහිිය නහ. ඒක විලහර මුදරක්. ඒ ශශශ ශඳොශ අහිිය ශරහ 

අඳට ඒ මුදර නළති වුශේොත් ශේ යශට් රැකී යක්හ නළතු ඹනහ; 
ශේකඹ වශේ රැකී යක්හ  නළතු ඹනහ. 

අඳට ඳසු ගිඹ තිශත හර්තහක් රළබුේහ, දළනට වුින 
අයහබිශත ඵරඳත්ර ශනොභළති ශේඹ කයන ්රී රහශකිකඹ ව 

15,000ක් ඳභේ සිටින ඵට. වීහ රශගු කහරඹ ඉක්භහ ගිහි ව 
තභත් ඒ යශට් ළට කයන ්රී රහශකිකඹ ව 15,000ක් විතය 
ඉ වනහ. දළ ව එක්ශකෝ ඒ ශේකඹ වට ඒ යටි ව පිට ශ වන සිලි 

නහ; නළත්නේ ඔවු වශේ ඵරඳත්ර නළත කස කය   වන 
ශනහ. දළ ව තිශඵන හර්තහ අනු, 4,000ක විතය පිරික් වුින 
යජශඹ ව ඉල් 0රහ තිශඵනහ, ඒශ ොල් 0ර වශේ ඵරඳත්ර වදරහ  ජරහ, ඒ 

යශට්  ිනගි ව ින ටභ ශේඹ කය වන අසථහ ශද වන කිඹරහ. 
නමුත් 11,000කට විතය නළතත් ශේ යටට එ වන නහ වුින 
අයහබි යජඹ අදහශ නීතිඹ ක්රිඹහත්භක කයන ි හ. ඇත්තටභ ශේක 

විලහර ප්රලසනඹක් නහ ඒ ශේකඹ වශේ ඳවුල් 0රට. ශභොකද, ඒ 
අඹ ඇවිල් 0රහ ශේ යශට් රැකී යක්හ ශොඹහ   වන .නෆ ි හ. 
නමුත් රශකහශව් ශඳෞද්  සක අශලඹ ර්ධන ඹ  වශ ව නළත්නේ, 

යශට් කර්භහ වතලහරහ ළශවනහ ිය ළඩි  වශ ව නළත්නේ,  
හධහයේ ළටුඳකට රැකිඹහක් ශොඹහ   වන ඵළරි නේ, පිට යට 
සිට නළත එ වන සිද්ධ න ඒ අඹශේ ඳවුල් 0ර සිඹලු ශදනහටභ 
සිලි  වනට ඹ වශ ව "කඵශර ව  සඳට ළශටනහ" හශේ ළටක්. 

ඒ ි හ විශලේශඹ වභ ශේ අසථහශව් ජ අපි කිඹ වශ ව, රහශකික 
ශේකඹහට අශප් යශට් ප්රමුඛ්සථහනඹ ිනඹ යුතුයි කිඹන එකයි. ශේ 
අසථහශව් ජ යජඹ ඵර වනට .නෆ, ශකොශවොභද අශප් රැකිඹහ 

ශශශ ශඳොශ අපි ආයක්හ කය   වශ ව කිඹරහ. ශේක ශඵොශවොභ 
අහනහ වත සිලි වීභක්. නමුත් ඇයි යුද්ධඹ අ ව ශරහ අවුරුලි 
වතයක්  ත ශරහත් තභත් අඳට ශේ ප්රලසන ි යහකයේඹ 

කය වන ඵළරි ශරහ තිශඵ වශ ව කිඹරහ අඳට හිතහ   වන ඵළවළ. ඒ 
ි හ ශේ කහයේශත ජ ව ව කය වන .නෆ, ඇත්තටභ                
්රී රශකහශව් විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ අහ ර්ථක ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ. 

යටක විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹක් හර්ථක  වනට නේ, ඒ යට 
ජහතය වතයඹ තුශ ශඵොශවොභ ළද ත්, පිය ත් තළනකට එ වන 
.නෆ. ඒශක ව තභයි යටක විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ හර්ථකද, නළද්ද 
කිඹරහ භි  වශ ව.  

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹක කහරඹක් 

තිශඵ වශ ව. 

 
ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , භහ  අ ව කය වනේ. 

අපි විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ භි  වන .නෆ අපි අඳනඹනඹ කයන 

ශද්ල් 0රට තිශඵන ශශශ ශඳොශ ළඩි නහද නළද්ද කිඹන 
එශක ව. අඳට තිශඵන ශශශ ශඳොශ ආයක්හ කය වන පුළු වද 
නළද්ද කිඹන එක අපි ඵර වන .නෆ විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ තුය ව. 
විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹක් තිශඵ වශ ව ඒකටයි. යුද්ධඹ අ ව ශරහ 

දළනට අවුරුලි වතයයි. නමුත් තභත් අඳට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ, 
අඳට ශශශ ශඳොශක් තිශඵන යටල් 0 එක්ක, අඳ අඳනඹනඹ 
කයන යටල් 0 එක්ක තිශඵන ේඵ වධතහ ශ ොටනඟරහ, අශප් 

ශශශ ශඳොශ ආයක්හ කය  ි ිය ව ශශශ ශඳොශ ළඩි කය 
  වන කටයුතු කය වන.  

අද අපි අඳනඹනඹ ආනඹනඹ  ළන කථහ කයනහ. ඇත්තටභ 

අද අශප් අඳනඹනඹ  අඩු ශිය ව ඹනහ.  GSP එක අඳට 
නළතත් රළබුශණ් නළත්නේ වි ලහර ආර්ථික අර්බුදඹකට මුහුේ 
ශද වනට ශනහ. විශලේශඹ වභ රැකිඹහ අහිිය භළද ශඳයින  

ඉරහ ශේ යටට ඳළියශේන අඹට රැකිඹහ ශොඹහ   වනට ඵළරි 
නහ. ඒ හශේභ GCE (Ordinary Level) Exam  එශක ව ඳසු, 
ශේ යශට් රැකිඹහ ශශශ ශඳොශට එන අඹට, රිරන ඳඩිඹකට 
රැකිඹහක් ශොඹහ   වනට ඵළරි නහ. සතුතියි. 

[අ.බහ. 5.05  

 
ගරු  ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ (භහජ ගේහ අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு பீபௌவெவ  - ெபக ெகவ அவைெவ) 

(The Hon. Felix Perera - Minister of Social Services) 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , අශප් ිනස්රික්කඹ 

ි ශඹෝජනඹ කයන, ඒ හශේභ අශප් ශජඹයහි ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 

භළතිතුභහශේ ආදයණීඹ බිරි ව ඔඵතුියඹ මරහනශත ඉ වන 
අසථහශව් ජ  කථහ කිරීභට රළබීභ  ළන භහ  වශතෝ නහ.  

භහ විශලේශඹ වභ ජිත් ශප්රේභදහ භ වත්රීතුභහ ඉිනරිඳත් කශ 

ශර්ල් 0 ශේට්ටු ප්රලසනඹට උත්තයඹක් ශද වන .නෆ.  

එතුභහශේ පිඹහ ඵේබු ශේට්ටු දළේභහ, ඒක ඇත්තයි. නමුත් භභ 
තභයි ඒ  ඵේබු ශේට්ටු ශේකඹ ව සථිය ශකරුශව්. භභ ප්රහවන 

ඇභති ශරහ ඉ වශදද් ජ, ඹ අවුරුලි 45ට අඩු ඒ සිඹලු ශදනහභ 
සථිය කයරහ යජශත ශේකඹ ව ඵට ඳත් කශහ. එක්ත් ජහතික 
ඳක්ශත ඇභතිරු කිහිඳ ශදශනකු  හිටිඹත් ඒ කටයුත්ත  කශශේ 

නළවළ. ඒ ත් කටයුත්ත අශප් ආණ්ඩුක් ඹටශත් තභයි කශශේ 
කිඹන එකත් භතක් කය වන .නෆ.  

ඊ ශඟට, ඒ  රු භ වත්රීතුභහ කිඹපු ි හ අශප් විශද්ල 
ප්රතිඳත්තිඹ  ළනත් භභ ඹභක් කිඹ වන .නෆ. ශඳොලි යහජය 

භණ්ටරයීඹ රැසවීභ  ශේ යශට් තිඹනහ. ශකොච්චය ඵහධහ කශත්, 
එඳහ  කිව්ත් ඒ රැසවීභ අශප් යශට් තිඹනහ. ඒ අඹ  ශේ යශට් ජ  
රැස වුේහභ අශප් විශද්ල ප්රතිඳත්තිශත තිශඵන උත්තරීතයබහඹ  

ටව ව ශනහඹ කිඹන එකත් භතක් කය වන .නෆ.  

අද ශේ ශ න එන නීති රීති 2013 අඹ ළඹ ශඹෝජනහ සඹ 
අනු ි කුත් කයන රද ි ශඹෝ  2012.11.28ළි  ිනන ව 

1783/18 දයන  ළට් ි ශව්දනඹ භන් ව 3/2012 ආනඹන ඵලි 
ේඵ වධශඹ ව ව ශර්ගු ශශක්තහශක ර්ගීකයේඹ ව ශශලෝධනඹ 
කය තිශඵනහ. ශේ තුය ව ඳහරිරික සුයක්ෂිතබහඹ, භව ජන 

ශෞඛ්ය ව ජහතික ආයක්හ ඹන අශල  ශකශයහි විශලේ 
අධහනඹ ශඹොමු කයරහ තිශඵනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , විශලේශඹ ව කිඹ වන .නෆ, 
ඳහරිරික සුයක්ෂිතබහඹ  ළන. ශභොකක්ද ශේ ඳහරිරික 

සුයක්ෂිතබහඹ  කිඹ වශ ව? අශප් ප්රශද්ලශතත් දළනට අවුරුලි 
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ඳහර් සශේ වතු 

ශදකකට ඉසශල් 0රහ ඳයේ computers විකුේ වන ඳට ව  ත්තහ. 
රුපිඹල් 0 50,000 එකක් අට දහවයි, දව දහවයි. ඇශභරිකහශ ව ව 
ශනොශඹකුත් විශද්ල යටරට එඳහ ශරහ අයි ව කයන ශද්ල් 0 

ශභවහට එනහ. ශේහයි ව විලහර ඳරිය වහි ඹක් සිලි ශනහ.  
හභහනයශඹ ව hybrid හවනඹක ඵළටරි ශදකකි ව අක්කය වඹක්, 
වතක් විනහල කය වන පුළු ව  කිඹනහ. ශකොච්චය ඳහරිරික 

වහි ඹක්ද කිඹරහ ඵර වන. ශභළි  කරුණු කහයේහ අපි දළන 
ශ න, ශභළි  ි ශඹෝ  ශ නළල් 0රහ   සුයක්ෂිතබහඹක් ඇති 
කය වන ඹෆභ  ළන අපි සතුති වත ශනහ.  

භභ ධීය ඇභතියඹහ ලශඹ ව කටයුතු කශහ. ඒ කහරශත 
අශප් භහළු export කය වන අලය නීති-රීති අපි ශේ 
ඳහර් සශේ වතුශව් ජ ේභත ශකරුහ. කහඵි ක අඳද්රය, ප්රහසටික් 

වහ ශනොශඹකුත් ශද්ල් 0 ඇශ ශදොශට ළටිරහ ඒ වයවහ මුහුදට 
ළශටනහ. භශේ විලසහශත වළටිඹට එකසිඹ වළටශදශඳොශකි ව 
ඇශල් 0 මුහුදට ළශටනහ. ඒ අඳද්රය මුහුදට ගිහිල් 0රහ ජරඹ ඹට 
තළ වඳත් ශනහ. භහළු ඒ අඳද්රය  කනහ. අපි ඒ භහළු කෆහභ  

අඳටත් ප්රලසන ඇති ශනහ. ශේ  ළන හුඟක් ළරකි සභත් වුේහ, 
යුශයෝඳඹ. එභ ි හ අපි ඒ standards බහ ේභත කයරහ තළබුහඹ 
කිඹන එක භතක් කය වන .නෆ.   

ඊ ශඟට, කුරුඳු. අශප් කුරුඳුරට විකල් 0ඳඹක් ලශඹ ව 
කළෂිඹහ කිඹන ර් ඹ දළ ව අප්රිකහශව් නහ. භශේ දළනීශේ 
වළටිඹට අපි  රුපිඹල් 0 ිය සඹන13,000ක් උඳඹනහ, කුරුඳු 

අඳනඹනශඹ ව. ඒක ශඳොඩි  ේනක් ශනොශයි. එළි    ේනක්   
උඳඹ වන නේ  අපි අඳනඹනඹ කයන කුරුඳුර ප්රියතිඹ තිශඵ වන 
.නෆ. ප්රියතිඹ නළති වුශේොත් අඳට කදහත් කුරුඳු export 

කය වන ඵළවළ. දළ ව  රු භ වත්රීතුශභක් කිව්හ, යුශයෝඳඹට ඹන 
ඵඩු බහණ්ට  ළන. ශේ ඵඩු බහණ්ටර ටිනහකභ තිශඵ වශ ව 
quality එක අනුයි. ඒහශත export quality එක තිශඵ වන .නෆ. 

Export quality එක තිශඵනහ නේ විකුේන එශක් ප්රලසනඹක් 
නළවළ.  අශප් කුරුඳු තභයි ශරෝකශත තිශඵන ශවොභ කුරුඳු.   

භභ ශඟ ජ ගිඹහ, නුය ප්රශද්ලඹට. නුය ශඵොක්කහර 
ප්රශද්ලශතත් කුරුඳු රහ තිශඵනහ. දකුශණ් විතයක් ශනොශයි 

කුරුඳු ළශ වශ ව. ජහඇරත් කුරුඳු ළශනහ. කටහන 
ආනශතත් කුරුඳු රහ තිබුේහ. ඒ ප්රශද්ලර කුරුඳු  ළශනහ. 
ශේහට ශරොකු ඉල් 0ලුකභක් තිශඵනහ. අශප් කුරුඳුරට ශරොකු 

ඉල් 0ලුභක් තිශඵනහ. ඒ තත්ත්ඹ සුයක්ෂිත කය වන නේ අපි 
කුරුඳුර ප්රියතිඹ ආයක්හ කය වන .නෆ.  

ශත් ි සඳහදනඹ  ළන ඵර වන. කශ ශත් පිට යටි ව 

ශ නළල් 0රහ, ඒහ අශප් ශත් භඟ ියර කයරහ, අශප් ශත් කිඹරහ පිට 
යටට ඹනහ. “Sri Lankan Tea”, “Sri Lankan Cinnamon” 
කිඹරහ පිට යට ඹනහ. අඳත් වළලිහ “Sri Lankan Tuna” කිඹරහ 

භහළු ර් ඹක්. අපි ඒ භහළු පිට යටට market කය  ත්තහ. ශේහ 
කය වන නේ ඒහශත ප්රියතිඹ අි හර්ඹශඹ වභ ආයක්හ කය වන 
.නෆ.    

අද තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹක් තභයි ඳහරිරික ප්රලසන. ශේ 

ඳහරිරික ප්රලසන ශකොශවොභද ඇති ශ වශ ව කිඹන එක  ළන  
වළඟීභක් ව ඒ පියඵ අත් දළකීභක් අඳටත් තිශඵනහ. දළනීභක් 
තිශඵන එක ඳළත්තකට දළේභත් අත් දළකීභක් තිශඵනහ.  

අශප් cold rooms එශවභ නළත්නේ freezersරට ඉසය 
දළේශේ ඇශභෝි ඹහ. තභත් ධීය අභහතයහශලශත ඇශභෝි ඹහ 
තිශඵනහ. ශේ ඇශභෝි ඹහ අදට වරි ඹ වශ ව නළවළ. ඊ ශඟට 

fume, gas  ඳහවිච්චි ශකරුහ. ඒ  ෆස එක උටට ගිඹහභ භහ 

 ේනක්  හයුශ ෝරශත තිශඵනහ. ඒහ හයුශ ෝරඹට ගිඹහට 

ඳසශේ කළඩිරහ බිඳිරහ, හයුශ ෝරඹ පිරිසිලි ශන තත්ත්ඹක් 
තිබුශේොත් විතයයි අශප් යටට  ඹවඳතක් උදහ කය වන පුළු ව 
 වශ ව. එශවභ නළත්නේ kidney ශයෝ ඹ, අය ශයෝ ඹ, ශේ 
ශයෝ ඹ කිඹරහ ශයෝ    යහශිඹක් අඳට ඇති ශනහ.  

 රු භ වත්රීතුභහ  export  ළන කථහ ශකරුහ. ඇත්ත තභයි. අපි 
ශඳොශවොය වනහධහයඹ  ජභ ි හ වල් 0ර අතිරික්ත ි සඳහදනඹක් 
-විා අතිරික්ත නි්ොදනයක්.- ඇති ගලා තිගබනලා. අතිරික්ත 

වල් 0 ි සඳහදනඹ තිඹහ   වන ඵළවළ. එක්ශකෝ ගුල් 0ශරෝ  වනහ; 
නළත්නේ ඳයේ ශනහ. ශනත් යටල් 0 ශභොකක්ද කය වශ ව? 
ඒහශඹ ව  spirit වදනහ. අශප් සහමී ව ව වශේ ශභහි ළට 

ඉඳිද් ජ ශභඹ කිව්හට කභක් නළවළ. Spirit වදරහ ඒහ තිඹහ 
  වනහ; ගුදේර දහරහ තිඹහ   වනහ. අතිරික්ත ි සඳහදන 
එශවභ තිඹහශ න තභයි ඒ අඹශේ ි සඳහදන ක්රිඹහ සඹ ආයක්හ 

කය වශ ව. අතිරික්ත ි සඳහදන ආයක්හ කිරීභ  ළන අපි 
විශලේශඹ ව කල් 0ඳනහ කය වන .නෆ. "ශොඩ්කහ" වද වශ ව 
අර ස ව. අර ළඩිපුයභ ි සඳහදනඹ වුේහභ විකුේ වන ඵළරි  
ි හ වීසි කය වන ඵළවළ. ඒහශඹ ව භධයහයඹ වදනහ. ඒහ 

ඳහවිච්චිඹට   වනහ. ජඳහනශත සුනහියඹට ශභොනහ වසු වුේත් ඒ 
අඹශේ "ශක්" export එක අඩු වුශණ් නළවළ. එභන් ව විලහර මුදල් 0 
ේබහයඹක් වේඵ කය  ත්තහ. ශේ ේඵ වධශඹ ව .නෆ තයේ 

කරුණු කිඹ වන තිශඵනහ. සිඹඹට 20ක් ළය ඇල් 0ශකොශවොල් 0 
තභයි "ශක්" කිඹ වශ ව.  

අතිරික්ත වල් 0 ි සඳහදනඹ ි සි ප්රශඹෝජනඹට  ළනීශභ ව 

වල් 0 ශශ ශඳොශ දළනට ඳතින ඉල් 0ලුභට ටහ ශවො භට්ටභට 
ශ ශන වන පුළු ව. දළ ව තිශඵන ප්රලසනඹ තභයි වල් 0 ශකොශවේටද 
export කය වශ ව කිඹන එක. දළ ව වල් 0ර ශරොකු අතිරික්තඹක් 

තිශඵනහ. ශභොකද, වල් 0නළ සඹ - Rice bowl එක - අඳට ආහ. 
දළ ව උතුරු නළ ශඟනහිය කුඹුරු විලහර ප්රභහේඹක්  හ කයනහ. 
ශ ොවිඹහ ි සඳහදන ක්රිඹහ සශත  ශඹශදද් ජ ඔහුට තභ ි සඳහදන 

පිරිළඹ පිඹහ   වන ඵළරි වුශේොත්, ඊට ටහ අඩු ියරකට 
තභ වශේ බහණ්ට ටික market එකට විකුේ වන සිලි වුශේොත් 
 වශ ව ශභොකක්ද? ඒ ශ ොවිඹහ ශ ොවිතළශන ව අයි ව න එකයි 
සිලි  වශ ව. ශ ොවිඹහ ශ ොවිතළි  ව අයි ව ශනහ කිඹ වශ ව 

ශභොකක්ද? අ වන එතශකොට අශප් ආර්ථිකඹ කටහ ශ න 
ළශටනහ. ශභතුභහ කිව්හ හශේ ඵට ඉරිඟු ි සඳහදනශඹ ව අපි 
උටට ගිහි ව තිශඵනහ. වහල් 0 ි සඳහදනශඹ ව අපි උටට ගිහි ව 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ, අපි කිෂි ි සඳහදන අශලශත ශනොශඹකුත් 
ශද් ස ව උටට ගිහි ව තිශඵනහ. කවුරු ශභොනහ කථහ කශත්, 
අශප් යශට් තිශඵන භශ ෝලීඹ ශවේතු භත ව ශද්ල ගුණික 

තත්ත්ශත වළටිඹට අඳට කදහත් ඵටගි වශ ව භළශය වන සිලි 
ශ වශ ව නළවළ.  

භවය යටර එශවභ ශනොශයි. ශීත ඍතු ඳතිනහ. අඩු 

තයිය ව කුරුල් 0රකුටත් ක වන කෆභ නළවළ. ඒ යටර අශනක් 
ඳළත්ශත් තිශඵනහ කහ වතහය. ඒහශත ශභොනහද තිශඵ වශ ව? 
කිසි ශදඹක් නළවළ. කිසිභ ශදඹක් නළවළ. එභ ි හ අඳට තභයි 
ලක්තිඹ තිශඵ වශ ව. GSP නළති වුේහ කිඹරහ තමු වනහ වශේ 

බිඹක් ශඳ වනුහ. එහි ඹේකිසි ඇත්තක් තිශඵ වන පුළු ව. නමුත් 
ඊට ටහ ශරොකු ලක්තිඹක් ශේ යශට් තිශඵනහ. ශද් ලක්තිඹක් 
ි හ ශවෝ ශව්හ, එශවභ නළත්නේ ශනත් වහසකභක් ි හ ශවෝ 

ශව්හ, එශවභත් නළත්නේ ශඵෞද්ධ ධර්භඹ ි හ ශවෝ ශව්හ ඒ 
කුභකි ව ශවෝ ශව්හ ශේ යශට් ශරොකු ලක්තිඹක් තිශඵනහ. ඒ 
ලක්තිඹට අරගු තිඹ වන කහටත් ඵළවළ. ශභොකද, අශප් භශ ෝලීඹ 

පිහිටීභ, යශට් ඳතින තත්ත්ඹ, රශකහ හශේ දවගුේඹක් න 
මුහුද ආිනඹ  ළන කල් 0ඳනහ කයද් ජ ආර්ථිකශත අනහ තඹ  ළන 
ඵඹක් ඇති කය   වන සිලි ශව්වි කිඹන එක  ළන .නෆට ටහ 

ළක සිරණභ ළරැිනයි. නමුත් ආර්ථිකඹ කශභනහකයේඹ කය වන 
.නෆ. 
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මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ  රු භ වත්රීතුභහ කිව්හ, 

ආනඹනඹ ළඩි ශරහ කිඹරහ. ඒක ඇත්තයි. ශභොනහයි වද ළඩි 

ශරහ තිශඵ වශ ව? ළඩි ව ප්රභහේඹ ේඵ වධ ශතොයතුරුත් භහ 

ශඟ තිශඵනහ. ළඩි ශරහ තිශඵ වශ ව, අඳ ශ ශනන 

ශතල් 0 සනුයි. හවන ළඩි වුේහ. ඒ ි හ ශතල් 0 ආනඹනඹත් ළඩි 
ශරහ තිශඵනහ; සුවිලහර ලශඹ ව ළඩි ශරහ තිශඵනහ. අශප් 

ආනඹනඹ ළඩි වීභට එක් ශවේතුක් තභයි, අඳ ආනඹනඹ කයන 

ශතල් 0 ප්රභහේඹ. ඉසය ශතල් 0 ප්රභහේඹ ශනොශයි දළ ව ආනඹනඹ 

කය වශ ව. හශප්ක් ඵරද් ජ දළ ව අඳ ආනඹනඹ කයන ශතල් 0 

ප්රභහේඹ ඉසයට ටහ ශ ොටක් ළඩි ශරහ තිශඵනහ. ශේ කරුණු 

කහයේහ  ළන ඵරද් ජ භට කිඹ වන .නෆ ශද් තභයි ආර්ථිකඹ 

කශභනහකයේඹ කිරීභට කිෂි ආර්ථිකඹ කිඹන ඳදනභ අඳ ත 
තත් ලක්තිභත් කය වන .නෆ කිඹන එක. ඒ ලක්තිභත් ඵ ඇති 

කිරීභට අති රු ජනහධිඳතිතුභහ ශඳොශවොය වනහධහයඹ ශදිය ව  ත් 

පිඹය අද හර්ථක ශරහ තිශඵනහ. ඒ හර්ථක වීභ තුශ අඳට 

පුළු ව ශනහ අශප් යශට් ළට කයශ න ඹ වන.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ හශේභ, ලක්තිජනක ඳහන 

අයශ න ඵර වන. අශප් යටට ශ ශනනහ energy drinks කිඹරහ 
ශඵොශවොභඹක්. දළ ව ශේහ ඳහරනඹ කය වන සිලි ශරහ තිශඵනහ. 

අඳට -ශේ යශට් ියි සු වට- energy drinks .නෆ නළවළ;  energy 

drinks කිඹරහ ශරෝකශත තිශඵන ශනොශඹකුත් ශද්ල් 0 ශ නළල් 0රහ, 

උත්ශත්ජන දභරහ, ශනොශඹකුත්  කහයක දභරහ, ය කහයක 

දභරහ, අශප් ියි සු වට ඒහ පුරුලි පුහුණු කයරහ දළ ව ඒහට අශප් 

ියි සු ව ඇේඵළහි කය වන වුභනහක් තිශඵනහ. ඉසය අපි 

ශකොයි කහරශතද ඳහ ව කෆශව්? නමුත් ඳසු කහරශත ජ, තිරිඟු 
අතිරික්ත ි සඳහදනඹ අඳට  ජපු ි හ මුළු තුකයඹභ ඳහ ව ක වන 

ඳට ව  ත්තහ. ඳහ ව ක වන ඳට ව  ත්තහ විතයක් ශනොශයි. දළ ව 

එශවේ ඉ වන ශභයි වශේ අඩු ශඳෝේ තත්ත්ඹ  ළන කල් 0ඳනහ 

කය ඵර වන.  භහජ ශේහ ඇභතියඹහ වළටිඹට භභ  කීභකි ව 

යුතු කිඹනහ ශඳෝේ තත්ත්ඹ ශ ොටක් අඩු ශරහ 

තිශඵ වශ ව, විටිය ව නළති ි කේභ ි කේ ඳහනුයි, ශවොිනයි, 

ශනත් ශනොශඹකුත් ශද්ලුයි ආවහයඹට   වනහ ි හයි කිඹරහ. 
කුරුට්ට තිශඵන ි වුඩු වහශල් 0 ඵත් ආිනඹ ශනොකෆශභ ව ඇති ව 

ප්රතිපර ි හ අද ඒ අඹට ලික් විඳි වන සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ. 

ශේහ තභයි ඇත්ත.   

විශලේශඹ වභ ඉශරක්ශරොි ක් උඳකයේ ඳරිය වහි ඹට 

ඵරඳහනහ. අද අශප් යශට් ජන වනඹටත් ටහ ළඩි ප්රභහේඹක් 

handphones තිශඵනහ. අහනශත ශේහ ශකොශවේටද වීසි 
කය වශ ව? ශඳො සති ව ශකොශවේටද වීසි කය වශ ව? ඉති ව ශේහ 

තභයි තිශඵන ප්රලසන. එභ ි හ ඳරියඹ සුයක්ෂිත කය වන ශේ 

ඳනත ඹට ශත් ි ශඹෝ  තුශ තිශඵන   වති ඉතහභත් 

ප්රශඹෝජනත් කිඹරහ භහ කිඹහ සිටිනහ.  

අද ශරඩ්, කළඩිියඹේ හශේ අහිතකය යහඹි ක ද්රය 

ඳරියඹට එකතු වීශේ ප්රතිපරඹක් ලශඹ ව කු ඩු ශයෝ ඹ 

ඳළතිරිරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ භහ කිඹ වන .නෆ. ශකොශවොභ වුේත් 
heavy metals  ිනය වශ ව නළවළ. ඒහ භහළුශක් කෆත්, ශතක් 

කෆත්, සකයශඹක් කෆත් ඌට ිනය වශ වත් නළවළ. උ වශේ භහළු, 

භස අපි කෆහභ අපි සිඹලු ශදනහටභ ශනොද වනහ ශරට වළශදනහ.  

ශප්යහශදි ඹ කුණු ක වද  ළන බුද්ධික ඳතියේ භ වත්රීතුභහ ඒ 

දසර කථහ කශහ. එතුභහ කයපු කථහ ඇත්තයි. ඒ කුණු ක වන 

දකට ත්තු විලහර ප්රභහේඹක් එනහ. ඒ කුණු කහපු තු වශේ 

භස  ියි සසු අනුබ කශහභ ඒ අඹටත් ඒ ශයෝ  වළශද වන පුළු ව 
කිඹන එක භහ ශභභ අසථහශව් ජ භතක් කය වන .නෆ.  

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
 රු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහට ි ඹියත කහරඹ අහනයි. 

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුතියි.  

ශභභ ඳනත ඹටශත් ඉිනරිඳත් කය  තිශඵන ි ශඹෝ   ළන 
නළත යක් භහ ව ව කයනහ. ශභභ ඳනත ඹටශත් ඉිනරිඳත් 

කය තිශඵන  ි ශඹෝ  ඉතහභත් ශවොයි. විශලේශඹ වභ ඳහරිරික 
සුයක්ෂිතබහඹ, භවජන ශෞඛ්යඹ, ජහතික ආයක්හ ඹන 
අශලඹ ව ශකශයහි සු විශලේෂී අධහනඹක් ශඹොමු කය තිශඵනහ. ඒ 
හශේභ ්රී රශකහ විසි ව අ වතර්ජහතික ලශඹ ව ඵළඳී ඇති විවිධ 

ගිවිසුේරට අනු ත වීභට වළකි න ඳරිින ආනඹන වහ අඳනඹන 
ඳහරන අයිතභඹ ව ි ර්ේඹ කය උඳශල් 0ඛ්න ත කිරීභට කටයුතු 
කය තිශඵනහ. HS Code එක වරිඹහකහය ක්රිඹහත්භක 

ශකශය වශ ව නළවළ. ්රී රශකහ ශ ෝලීඹ ඳහරිරික ක්රිඹහකහයකේ 
ශකශයහි ක්රීඹ ශර දහඹක ශිය ව අි කුත් යහජය භඟ 
එක්ත් විවිධ ඵහුඳහර්ලසවික ඳහරිරික එකඟතහ රැක් ඇති 

කිරීභට කටයුතු කය තිශඵනහ. ිනගු කල් 0 ඳත්නහ කහඵි ක ූවක 
පියඵ සශටොක්ශවෝේ ේමුතිඹ ළි  ේමුති තුනක් තිශඵනහ. 
අහන ලශඹ ව භට ත විනහඩිඹක් ශද වන, මරහනහරඪ  රු 

භ වත්රීතුියඹි .  

Rotterdam Convention එකට, Stockholm Convention 
එකට වහ Basel Convention එකට අනු ත ශිය ව ක්රිඹහ කිරීභ 

 ළන සතුති වත ශිය ව භශේ චන සල් 0ඳඹ අ ව කයනහ. 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුතියි,  රු ඇභතිතුභි . ඊශඟට  රු යවි 

කරුේහනහඹක භ වත්රීතුභහ. ඔඵතුභහට විනහඩි 30ක් තිශඵනහ. 

 
[අ.බහ. 5.18  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශඵොශවොභ සතුතියි, මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි . භහ ශභභ 

අසථහ ඳහවිච්චි කය වශ ව, අශප් ෆී සක්ස ශඳශර්යහ 
ඇභතිතුභහශේත්, අශප් ඳළත්ශත ව වර් ද සිල් 0හ ව ඉයහ ව 

වික්රභයත්න භ වත්රීතුභ වරහශේත් අදවසරට අධහනඹ ශඹොමු 
කයරහ, අඳනඹන ක්ශේත්රඹ  ළන චන සල් 0ඳඹක් කථහ 
කය වනයි. කුරුඳු ේඵ වධශඹ ව ශභභ ි ශඹෝ  ශ නහහට, 

ආර්ථිකඹ  ළන ඊට ටහ  ළඹුරි ව කථහ කිරීභට භහ ශභභ අසථහ 
ඳහවිච්චි කයනහ.  

ඊට ශඳය ශජයසධ ඇභතියඹකු ශභභ බහශව් ප්රකහල කයපු 

ශදඹක්  ළන චන සල් 0ඳඹක් කථහ කය වන .නෆ.  රු ෆී සක්ස 
ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ කිව්හ, ශේ යශට් කවුරුත් 
ඵටගි වශන ව භළශය වශ ව නළවළයි කිඹරහ. ඒ අලුත් කථහ වදයඹ 

දළ ව භ-භහ ඹනහ. එශවභ නේ ඇභතිතුභි , අේභරහ කළු  ඟට 
ශභයි ව වීසි කයන එක, යට ඳි න එක,  ශඵොන එක - 
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඒ ඵටගි වන ි හද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵටගි වන ි හ තභයි කිඹ වශ ව.  

 
ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ශරෝක ශත ිය සඹන 200ක් විහිනශඹ ව ශඳශශනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔශවොභ කිඹරහ එකි ව එක එකතු කය ශ න උහවි ශඟට 

ඹනහ. අි ක් අඹ ගිහි ව ශයෝවල් 0රට බහය ශනහ. ඔඹ නළවළයි 

කිඹන එකට ටහ යශට් ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. 

 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ගුරුරිඹක්  ඟට ඳළ වශ ව ඵටගි වන ි හද? නළවළ, විහිනඹට. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඳළ වශ ව නළවළ. ඳි  වන කවුද කිව්ශව් කිඹන එක ශනභ 

ශදඹක්. භහ හිතන විධිඹට ඇභතිතුභි , - [ඵහධහ කිරීභක්  
අඳනඹනයි, ඳළනීභයි අතය ශරොකු ශනක් තිශඵනහ. නමුත් 
අඳනඹනයි, ඵටගි වනයි අතය නේ ශරොකු ේඵ වධකභක් 

තිශඵනහ. එභ ි හ භහ ශභභ අසථහ ඳහවිච්චි කශශේ,  ඒ  ළන 
ශොඹහ ඵරහ ශේ තත්ත්ශත තිශඵ වශ ව ශභොකක්ද කිඹහ 
කිඹ වනයි. අද භසත ජනතහ අධික ලිප්ඳත්කිය ව ශඳශශනහ. 

එශේ ශනොශයි කිඹහ ඇභතිරු කිඹනහ නේ භහ හිතන වළටිඹට 
එතුභ වරහ ශන ශරෝකඹකයි ඉ වශ ව. ඔඵතුභ වරහ අවුරුලි 20ක් 
යට ඳහරනඹ කයරහ, ශේ හශේ තත්ත්ඹක් ඇති ශරහ තිශඵනහ. 

භහ මුර ඉරහභ කිව්ශව්, ඔඵතුභ වරහට ශේ යශට් ජහතික ආර්ථිකඹ 
ිනන වන පුළු ව නේ සිඹලුභ යුද්ධ ිනනනහඹ කිඹන එකයි. දළ ව ඒ 
තත්ත්ඹට තභයි ඇවිත් තිශඵ වශ ව. අශප් ්රිවිධ වමුදහයි, 

ආණ්ඩුයි  ත්ත උත්හවඹ තුය ව ත්රසතහදඹ නළති කයරහ අවුරුලි 
වතයක්  ත වුේහ. ඒ අවුරුලි වතශර් ප්රතිරහබඹ ශකොශවේද 
තිශඵ වශ ව, ෆී සක්ස ශඳශර්යහ ඇභතිතුභි ? භහ ද වනහ, ඔඵතුභහ 

- 

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ 
(வௌபுகு  பீபௌவெவ ) 

(The Hon. Felix Perera) 

ඔඵතුභහශේ business successful නළද්ද? 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශවභ ශ වශ ව ආණ්ඩුශව් උදව් ි හ ශනොශයි; 

ශඳෞද්  සක දක්තහශ ව. ඊට ටහ හර්ථකත්ඹක් තිශඵනහ, 
ඔඵතුභහ අභහතයහශලඹ බහය ශ න අඳට උදවු කශහ නේ. රක්සභ ව 
ඹහඳහ අශේර්ධන අභහතයතුභහ ශේ  රු බහශව් ඉ වනහ. භහ 

එතුභහ අ ඹ කයනහ. එතුභහ ද වනහ වඳුනන අඹ දභහ ශ න 

ළශඩ් කය ශ න ඹනහ. නමුත් ඊට ළඩිඹ ශකොච්චය ශරොකු 

ශනක් කශ වළකිද? මීට ළඩිඹ උදවු කය වන පුළු ව ආණ්ඩු 
සරඳඹක් තිබුේහ නේ ශරශවසිශඹ ව ශේ ප්රලසනඹ වි වන 
තිබුේහ. එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ, බිසනසකහයශඹෝ වළභ ශදනහභ අද 
ශේ  ළන කථහ කය වශ ව ඇයි? "එක ළශඩ්කට භහි වද යහජඳක් 

අතිදක්යි. ළශඩ් කශහ. දළ ව කහරඹ අ ව. දළ ව අලය  වශ ව 
ශභොශශ ව ආර්ථිකඹ ිනයුණු කයන එක."  අ වන එශවභ කිඹන 
තත්ත්ඹකට අද ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ.  අද වළභ ශදනහභ එශවභ 

කථහ කය වන ඳට ව අය ව තිශඵනහ ශ වද? 

ඔඵතුභහ කථහ කයන ශකොට ශකොච්චය කළඳවීභක් තිශඵනහද? 
ඔඵතුභ වරහශේ business එකට රුපිඹල් 0 ිය සඹන 5,600ක් 

ශ  වන තිශඵනහ ශ වද, යුද වමුදහශ ව? දළ ව ඔඵතුභහ 
ි ලසලේද සිටි වන. අපි කථහ කයනහ. ඔඵතුභහ භට කිව්ශව් 
නළවළ. ඉසශල් 0රහ  ඔඵතුභහ භඟ භභ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ ශේ 

 ළන කථහ කශහ. ඔඵතුභහ ඇහුහ,  ශකොශව වද  විසතය වේඵ 
වුශණ් කිඹරහ. ඔඵතුභහ භට ලි වශ ව නළවළ ශ ව. ඉති ව එශවභ 
ශද වශ ව නළත්ශත් ආණ්ඩු ඵශශකොශරොත් ි හ ශ ව.  නළත්නේ 
ඔඵතුභහට රුපිඹල් 0 ිය සඹන 5,600කට අධික රහබඹක් රළබිරහ 

තිශඵනහද?  ඒ හශේභ තභයි, Rodrigo & Sons (Pvt.) Limited 
ආඹතනඹටත්, රුපිඹල් 0 ිය සඹන 8,900ක් ශ  වන තිශඵනහ. ඒ 
එක යහඳහයඹකට. භසත ්රිවිධ වමුදහශ ව රුපිඹල් 0 ිය සඹන 

15,800ක් ශ  වන තිශඵනහ. ඉති ව රුපිඹල් 0 ිය සඹන 15,800ක 
ේඹ - debtors - තිඹහ ශ න ශේ හශේ කටයුතු කය වන පුළු ව 
නේ ශරොකු business  එකක් ශේ කය වශ ව.  

ඇභතිතුභි , ප්රලසනඹක් තිශඵනහ. අපි සිඹලු ශදනහභ 
පිය ි මු. ශේක අශප් යට; අශප් ජහතික ආර්ථිකඹ. ඔඵතුභ වරහ 
එක ඳළත්තකි ව ආණ්ඩු ශ ි ඹනහ;  අපි එක ඳළත්තකි ව අදවස 

ශදනහ. නමුත් ශේ ශදශ ොල් 0රභ එක තළනකට ශ නළල් 0රහ යශට් 
ජහතික ආර්ථිකඹ වද වන අසථහ දළ ව ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ.  

භහි වද යහජඳක් කිඹනහ, "ඳශමු යට, ශදනු යට, 

තු වශනුත් යට" කිඹරහ.  ඒ හශේ "ඳශමුත් යශට් ආර්ථිකඹ, 
ශදනුත් යශට් ආර්ථිකඹ, තු වශනුත් යශට් ආර්ථිකඹ". 
ආර්ථිකඹ ආයක්හ කශශොත් තභයි යටක් තිශඵ වශ ව. අ වන ඒ 
හශේ තත්ත්ඹකට තභයි දළ ව ඇවිල් 0රහ තිශඵ වශ ව.  

 රු ඇභතිතුභි , ඒ ි හ  ඵටගි වන ශනොශයි, ඵටගි වන 
ඇති කයන හධක ටික නළති කයමු. ඒක තභයි  වි වනට 
තිශඵන ප්රලසනඹ. දළනුත්කිය ව ශේ ප්රලසනඹ වි වන පුළු ව.  

ශේ, ශඳශන වශ ව නළතු, ඵර වශ ව නළතු, අව වශ ව නළතු 
ඹන  භනක් ි හ තභයි ශේ තයේ අභහරු තත්ත්ඹක් 
තිශඵ වශ ව.  

2002 යි ල් 0 වික්රභසිශව භළතිතුභහශේ එක්ත් ජහතික ඳක් 
ආණ්ඩු තුය ව තභයි අපි යුශයෝඳහ වවුශල් 0 Labour GSP එක 
ශොඹ වන ඳට ව  ත්ශත්. ශවොඹහශ න, රඵහ ශ න  ඉිනරිඹට 

ඹ වන පුළු ව වුේහ. ඒ තුය ව රළබුණු විශලේ යප්රහදඹ ි හ 
තභයි අඳ යශට් අඳනඹන ශීඝ්රශඹ ව යුශයෝඳඹට ඹ වන පුළු ව 
වුශණ්.  

භභ නළත භතක් කයනහ, ඇඟලුේ කර්භහ වත 684ක් තිබුණු 

ඒ අසථහශව් ජ, රක් 4 1/2ක ශේක පිරික් ඉ වන අසථහශව් ජ 
Labour GSP  එක ි හ ත ළඩි කය   වන පුළු ව වුේහ. නමුත් 
ඒක නළති වුේ අසථහශව්  සිට අද ඇඟලුේ කර්භහ වත 189කට 

අඩු ශරහ තිශඵනහ; ඒ හශේභ ශේක පිරි 1,98,000කට අඩු 
ශරහ තිශඵනහ. මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඔඵතුියඹශේ 
ආනශතභ තිශඵන ශකොේඳළි  කීඹක් අද වරහ තිශඵනහද? අපි 

ශභඹ නළත ඹථහ තත්ත්ඹට ඳත් කශශේ නළත්නේ රක්සභ ව ඹහඳහ 
අශේර්ධන භළතිතුභි , BOI එක තිඹහ ශ න ළටක් නළවළ. 
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ඔඵතුභහ ශේක දළන   වන අලයයි.  කරුේහකයරහ ආණ්ඩුට 

කිඹ වන. ළරැද්දක් වුේහ. 

දළ ව අපි කිඹන අසථහශව් ජ,  ශේ යශට් මුදල් 0 අභහතයහශලශත 
ආර්ථික ඝහතකශඹක් ඉ වනහ  කිඹරහ  ඇභති භණ්ටරඹ කිඹනහ 
හශේ, භව ඵළශකුශව් ි හඩ් කේයහල් 0 භළතිතුභහට අපි කිව්හ, 

"කරුේහකයරහ ශේ Labour GSP  එක වහයඹට රක් කය වන 
එඳහ. ශේශක්  ටිනහකභක් තිශඵනහ." කිඹරහ.  ඒ අසථහශව් ජ 
කිව්හ, US Dollar බි සඹන 1.3ක් තිශඵනහ කිඹරහ. එතශකොට 

හිනහ වුේහ. කිව්හ, " බි සඹන 150ක් කිඹරහ  කිඹ වශ ව අඳට 
ශභොකක්ද?" කිඹරහ.  ගිඹ අවුරුද්ශද් අඳට බි සඹන 500ක් විතය ඒ 
කිඹ වශ ව ශකෝටි 50,000ක්  විතය නළති ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ 

හණිජ භණ්ටරඹ කිව්හට ඳසු තභයි  වළභ ශදනහශේභ ඇස 
ඇරුශණ්.  

 
ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ (ආගඹෝජන 

ප්රර්ධන අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ் - போப்வோடு 

ஊவெகுவௐபு அவைெவ) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
 රු භ වත්රීතුභි , ඇඟලුේ කර්භහ වත ළටීභක් සිද්ධ ශරහ 

නළවළ. ආනඹනශත ශනක් ඇති ශරහත් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්  
ඒක ළයින  ආකල් 0ඳඹක්. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ළයිනයි ඇභතිතුභහ. ඒක ළයිනයි.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ි දවස ශශශ කරහඳර රැකිඹහ .නෆ තයේ තිබුේත් 
ියි සසු නළවළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ කිඹන එක-[ඵහධහ කිරීභක්  නළවළ, ළයින ශනොශයි. 

ඒක භභ වරිඹට වරි  ස වනේ.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නල් 0 ියර අඩු ශරහ තිශඵනහ. ආදහඹශේ අඩු වීභක් නළවළ. 

 ේ ව වළලිහභ එන මුදල් 0 ප්රභහේශඹ ව යටට -[ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ ඒක කිඹනහ ශ ව. දළ ව භභ කිඹනහ, ඔඵතුභහ  

කිඹන ශද්  මරය ලශඹ ව වරි. නමුත් ප්රභහේහත්භක ලශඹ ව 

සිඹඹට 38ක් අඩු ශරහ  තිශඵනහ. ශනොභඟ ඹන ප්රකහලඹක් 
ශනොශයි භභ කය වශ ව.  

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ ඔඵතුභහට ඵහධහ කය වශ ව නළවළ, ඔඵතුභහ කථහ 

කයශ න ඹ වන.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ කළභළතියි, ඵහධහ කයනහට. ශභොකද, ඔඵතුභහ ශේ 

ේඵ වධශඹ ව ඹේ ප්රඹත්නඹක් දයනහ, ඹේ ශදඹක් කය වන.  
අඩු  ේශ ව   BOI එශක්  Chairman අලුශත ව ඳත් කයරහ 

ඹභක් කය වන වදනහ. තභ වරිඹට ශකශය වශ ව නළවළ. නමුත් 
ශභොනහ ශවෝ  කයනහ. නමුත් ශභතළන තිශඵ වශ ව ඒක 
ශනොශයි. ඇඟලුේ කර්භහ වත 682ක් තිබුණු එක 199ට අඩු ශරහ 

තිශඵනහ. බ්රළ වඩික්ස එශක් එකතුවීභක් තිශඵනහ. ඒක වරි.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ. ශප්රේභදහ ජනහධිඳතිතුභහශේ කහරශත සිට ඵළලුශොත් 
එක percentage  එකක් තිශඵනහ, ඇඟලුේ කර්භහ වතලහරහ 
ළශවන. නමුත් ළශවනහ කිඹ වශ ව, භහස එක  ත්තත්, 

බ්රළ වඩික්ස එක  ත්තත්, ශේහශත ශඳොඩි ශඳොඩි භහ ේ අයශ න 
එක භහ භක් ඵට ඳත් කයරහ තිශඵනහ. ඒක තභයි ප්රලසනඹ 
තිශඵ වශ ව.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභහ, භහස කිඹ වශ ව, බ්රළ වඩික්ස කිඹ වශ ව   

භෆතක ජ ඇති වුණු ඒහ.  ශකෝ ශව වට් ස  හර්භ වට්ස? ශකෝ  
ක්රිශත වස ආඹතනඹ?  ශක් වයිඩ්රභි ස? ශකෝ ශෂේරිට්ස?  ශේහ  

එදහ සිට අවුරුලි තිසඳවක් ශේ කර්භහ වතඹ  කයපු ආඹතන.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

බ්රළ වඩික්ස කිඹන  ඒහ  ත භහ ේ  එකතු කයරහ- 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 නළවළ. නළවළ. භභ    කීභකි ව කිඹනහ. ක්රිශත වස  

ශකොේඳළි  එශක්   ස ව ප්රනහ වලි  භළරීශභ ව  ඒ ශකොේඳළි ඹ 

නළති ගිඹහ.  වයිඩ්රභහි ස  ශකොේඳළි ඹ තභ ටිකක් ඇදශ න 
ඹනහ.   කුභහර් භර්ච වටහි ශේ  ශෂේරිට්ස ආඹතනඹ   ඇඟලුේ 
කර්භහ වතශඹ ව ේපර්ේශඹ වභ අ යි ව ශරහ තිශඵනහ. ඒ 

හශේභ තභයි ශව වට් ස  හභ වට්ස එකත්. ඒහ දළ ව නළවළ. ඒහ 
තභයි 1975 ර්ශත ඳ ට ව  ත්ශත්.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 රු භ වත්රීතුභහ, ඵශේරහශද්ලශත තිශඵන තත්ත්ඹ  ිනවහ 
ඵළලුහභ අඳට විලහර අසථහ ක් තිශඵනහ, ශේ ඇඟලුේ 
කර්භහ වතලහරහ ආයක්හ කය   වන. අඳට ශරහ තිශඵ වශ ව 
ශභඹයි. ශේකශඹෝ නළවළ. ඒ ි හ අඳට ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් 
තිශඵනහ, ශේ යහඳහයඹ ඳට ව   වන.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශභොකක් ද ශේකශඹෝ නළවළයි කිඹන සශ ව  රු ඇභතිතුභහ.  

ඔඵතුභහ කටුනහඹක ශශ කරහඳශත - 

145 146 



ඳහර් සශේ වතු 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහ මරහනශත ඉ වන  රු 
භ වත්රීතුියඹශ  ව අව වන. ශභොකුත් .නෆ නළවළ. කටුනහඹක 
කරහඳශත ඍජු පුයප්ඳහඩු 2800ක් තිශඵනහ. එකකටත් 
ශේක ශඹෝ  නළවළ. ඇඟලුේ කර්භහ වතඹට එ වශ ව නළවළ. [ඵහධහ 
කිරීභක්  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඍජු පුයප්ඳහඩු 12,000ක් තිශඵනහ.  

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ මුළු කරහඳශත ඔක්ශකෝභ  ත්තහභ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ.  කටුනහඹක අට  ඔක්ශකොභ -කටහන ඇතුළු ඒ  

ඔක්ශකෝභ ඳළතිර-  පුයප්ඳහඩු 12,000යි.  භභ  ශේ  2000ක   
ශේක පිරික් ශඹොදහ තිශඵන තළනක්  ළන කිඹ වශ ව.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ ද වනහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහ ඔඵතුභහට උදවු කය වනයි ශේහ කිඹ වශ ව. ඇයි එතළනට 

ශේකශඹෝ එ වශ ව නළත්ශත්? රුපිඹල් 0 17,000කට  ජීත් 
 වනට ඵළවළ.  ඒකයි තිශඵන ප්රලසනඹ. ශටොරර්රට භහරු 
කශශොත් රුපිඹල් 0  17,000ක් කිඹ වශ ව ශටොරර් 120යි. ඒ හශේභ 
ඵශේරහශද්ලශඹ ව ශභවහට ශ නළල් 0රහ අඳනඹනඹ කය වනට 
පුළු ව  ශටොරර් 100ට. ඒක  තභයි තිශඵන ශන.  ඊට ටහ ඒ 
අඹට ශි  ව  ශද්ල් 0 කය ශ න  ඉ වන  පුළු ව වළකිඹහක් 
තිශඵන ි හ ඇඟලුේ කර්භහ වතඹට එ වනට ළඩි කළභළත්තක් 
නළවළ. ඒ විතයක් ශනොශයි  ඇඟලුේ කර්භහ වතඹ  ළයින- 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශකොරිඹ ව රැකිඹහරට ඹනහ, ඉතහ ස රැකිඹහරට ඹනහ. ඒ 

හශේ විශද්ල රැකිඹරට ඹනහ. ශේ රැකිඹහට  එ වශ ව නළවළ. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභ වරහ ඉ වශ ව ඉතහ ස ආර්ථිකඹ වද වන ද?  

ඔඵතුභ වරහ ඉ වශ ව ශකොරිඹහශව් ආර්ථිකඹ වද වන ද? [ඵහධහ 

කිරීභක් නළවළ. නළවළ.  ඔඵතුභ වරහශේ ප්රතිඳත්තිඹ ළයිනයි.  
ඔඵතුභ වරහශේ ප්රතිඳත්තිඹ විඹ යුත්ශත් යට වළ ජභයි.  ඔඵතුභ වරහ 
අල් 0රපු යට වදරහ ළටක් නළවළ ශ ව. අශප් යශට්  කට්ටිඹ 

ඉ වනශකොට ආර්ථිකඹ වද වශ ව නළති, ශභශව නළති  පිට යට 
ගිහි ව ළට කය වනඹ කිඹහ ළටක් නළවළ. ඔඵතුභ වරහ 
ජහතිකත්ඹ  ළනයි  කථහ කය වශ ව.  එක ඳළත්තකි ව ශකොරිඹහට 

ඵි නහ. අශනක් ඳළත්ශත ව යුශයෝඳඹට ඵි නහ. ඵළනරහ ඒ 
ඳළත්තට ඹනහ.  

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ියි සසු වට අසථහක් තිශඵනහ, විශද්ලර රැකිඹහ 
කය වන. ි කේ ශනොශයි ියි සසු ඹ වශ ව. අධික ළටුඳට ඹනහ. 
ඒක නත් වන  ඵළවළ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භට ඇහුේහ,  රු ඉයහ ව වික්රභයත්න භ වත්රීතුභහත් ශේ  ළන 

කිව්හ. දළ ව වුින  හශේ යටල් 0 ස ව ඳට ව   වනහ,  ළයින 
විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ ි හ ප්රලසන ඇති ශව්වි. ඔඵතුභහ 

ඵරහශඳොශයොත්තු න අඳනඹන ශර්ධනඹ වරිඹහකහය ඇති  
කිරීභටයි භහ ශේ කහරුණික අදවස  කිඹ වශ ව.  භහ හිතන විධිඹට 
විඳක්ඹක්  ලශඹ ව  ඔඵතුභහශේ ආශඹෝජන භණ්ටරඹට  

භවයවිට ඔඵතුභ වරහශේ  ඇභතියශඹකුට ටහ අඳ උදවු කය 
තිශඵනහ.  ඒ ි යි   භහ කිඹ වශ ව. කරුේහකය  හිත වන ශේ 
අශප් යට. ඔඵතුභ වරහ තහකහ සක ඳරිඳහරනඹ ශ නඹනහ. 

නමුත් ඉ විනඹහට  ශේක ශ ි ඹ වශ ව නළති ශ නහශව් කවුද? 
අඳයි. ඵශේරහශද්ලඹට ශ න ඹ වශ ව නළති ශ ශන වන උදව් 
කය තිශඵ වශ ව කවුද? අඳයි. කරුේහකය ශේ යශට් තිශඵන 

අඳනඹන ප්රතිඳත්තිඹ  ළන ඵර වන. විලි ස බිර සිඹඹට 30ක් ළඩි 
කයනශකොට ශකොයි ශරෝකශත යටකටද අශනක් ය ටරට 
අඳනඹනඹ කය වනට පුළු ව  වශ ව? එභ ි හ තභයි 

ඉ විනඹහශව් රුපිඹර  රුපිඹල් 0 53 සිට රුපිඹල් 0 60ට අප්රභහේඹ 
කශශේ.  

ඳසු ගිඹ ශඳඵයහරි භහශත ශටොරයඹ රුපිඹල් 0 112ටයි 
තිබුශණ්.  ඒක  රුපිඹල් 0 127ට  අප්රභහේඹ වුේහභ ඒ අසථහශව් ජ  
යටට ඇතිවුණු ේඹ ඵයතහඹ බි සඹන  245ක්. ඒ කිඹ වශ ව,  
ශකෝටි 24500ක්  ළඩි වුේඹ කිඹහ අඳ එදහ කිව්හ.  එශවභ කිව් 
අසථහශව් ජ ි හඩ් කේයහල් 0 ශභොනහ ද කිව්ශව්? "විඳක්ශඹ ව 
බඹ කය වන  වදනහඹ" කිව්හ. ඊට ඳසශේ භව ඵළශකු හර්තහශව් 
පිටු අශක ඳේස එශක්ද, ඳේස ශදශක් ද  ශකො ශවේද  තිශඵනහ, 
රුපිඹර අප්රභහේඹ වීභ ි හ යශට් ේඹ ඵයතහඹ බි සඹන 
255කි ව  ළඩි වුේහඹ කිඹහ. ඒ කිඹ වශ ව ශකෝටි 25,500ක් ළඩි 
වුේහ. ගිඹ සුභහනශතත්   අප්රභහේඹ වීභ ඳට ව  ත්තහ.  රුපිඹල් 0 
124ට තිබුණු ශටොරයඹ අද රුපිඹල් 0 133යි; නළත්නේ 134යි. අශප් 
රුපිඹර  අප්රභහේ වීභ ි හ අශප් යශට් ේඹඵයතහඹ  ළඩි 
ශනහ. ඔඵතුභ වරහ වළභ ශකොනකි වභ ේඹ   වනහ ශ ව. ඒ 
ේඹඵයතහශඹ ව සිඹඹට 48ක් විශද්ල ේඹ.  රුපිඹර  අ 
ප්රභහේඹ වීභ ි හ- රුපිඹල් 0 124ට තිබුණු ශටොරයඹ රුපිඹල් 0 134 
වීභ ි හ- ශේ විශද්ල ේඹ ඵයතහඹ  ත  ශකෝටි 25, 800කි ව 
ළඩි ශනහ.  ශේහ තභයි යටට දයහ   වනට ඵළරි  වශ ව? ශේ 
තත්ත්ඹ ඇති වී තිශඵ වශ ව ඇයි? ඔඵතුභ වරහ අඳනඹනඹ 
කය වශ ව නළති ආනඹනඹ කයනහ.  රුපිඹශල් 0 අ ඹ තිබුේහ 
නේ ඉශේභ අඳනඹනඹ කය වනට පුළු ව වළකිඹහ තිශඵනහ. 
ඒකභ තභයි  භට ශඳය  කථහ  රු වර් ද සිල් 0හ භ වත්රීතුභහත්,  රු 
ඉයහ ව වික්රභයත්න භ වත්රීතුභහත් කිව්ශව්. එක්ත් ජහතික ඳක්ශත 
සථහයඹ ශඵොශවොභ ඍජුයි. ශේ යශට් අඳනඹනඹ කය වනට  
ති ශඵ වශ ව ශඵොශවොභ සුළු ශද්ල් 0.  වළඵළයි වරි ප්රතිඳත්තිඹක් 
තිශඵ වනට  .නෆ. ශක ස ව ඹන  භනක  භට සිේනල් 0 දහරහ,   
දකුේට වළරුේහභ වරිද? ශකොයි ශරෝකශත ද ශේ විධිඹට    
අඳනඹනඹ  ළඩි කය වනට පුළු ව  වශ ව?  

විලි ස බිර ඒකට ශවො උදහවයේඹක්. විලි ස බිර සිඹඹට 
35කි ව ළඩි කිරීභ ජනතහට දයහ   වන ඵළරි භට්ටභක්. රුපිඹර 
අප්රභහේඹ වීභ ි හ ඒශක් සිඹඹට දවඹක ඳභේ ඳයතයඹක් 
තිශඵනහ. නමුත් ශටොරයඹ රුපිඹල් 0 135ට  අප්රභහේඹ වුේහට, 
ශේ යටට ඹේ ද්රය ආනඹනඹ කයරහ ඒහයි ව ි සඳහදන කයරහ 
අඳනඹනඹ කිරීභ තභයි ඇඟලුේ කර්භහ වතශත ජ  ශකශය වශ ව. ඒ 
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කිඹ වශ ව ිජු ලශඹ ව ටිනහකභ එකතු කිරීභ - value addition 
එක - සිඹඹට 25ක්, 30ක් ඳභේ ශනහ. එතළන ජ උද්ධභනඹ  
ඵරඳහනහ cost-push inflation එකක් තිශඵන ි හ. අ වන ඒ 
ි හ තභයි ශේ යශට් අඳනඹනශත ප්රලසනඹක් තිශඵ වශ ව. 
නළත්නේ Brandix එක වයිද්රහඵහද්රට ගිහි ව තභ කර්භහ වතලහරහ 
ආයේබ කය තිශඵ වශ ව ඇයි? MAS එක ඵශ  සශද්ලශත ඇඟලුේ 
කර්භහ වතලහරහ ආයේබ කය තිශඵ වශ ව ඇයි?  SS International 
Company Limited එක ගිහි ව ඵශ  සශද්ලශත ව- 

 
ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ்) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඒහශත අඩු ඳඩිඹකට ඳට ව  ත්තහ. දළ ව 
ඵශ  සශද්ලශතත් සිඹඹට 80කි ව ඳඩි ළඩි කය තිශඵනහ. 

USAර ඒ ඔක්ශකොභ garments reject කය තිශඵනහ. ඔඹ ගිඹ 
අඹට ශභශවේ තිශඵන security එක නළති ශරහ තිශඵනහ අද 
ඵශ  සශද්ලශත. ඔඵතුභහ ඒ කහයේඹත් පිය  වන. අඳ ි ළරැින 

ශදඹ කශහ. අඳ ශේකඹ වට වරිඹට ඳඩි ශ ව්හ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භභ එඹ පිය  වශ ව නළවළ. බිල් 0ඩි ව එකක් කටහ ළටුේහඹ 

කිඹරහ ඵශ  සශද්ලශත ආර්ථිකඹ කටහ ළටිරහ නළවළ.  

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ ද වනහද, ඵශ  සශද්ලශත ඇඟලුේ ආනඹනඹ 
USAර නතහ තිශඵන ඵ?  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නළවළ.  USAර කිසිභ නළරණභක් නළවළ. ඒක අතයඹක්  රු 

ඇභතිතුභි . .හ තභ වශේ licence එක   වන අඳනඹනකරු ව 
ඇවිත් ඔඵතුභහට  කිඹන විශනෝද කථහ. භභ   කීභකි ව කිඹනහ 
එළි  ශදඹක් නළති ඵ. .ක කිව්ශව් Nike. ඊට ඳසු Adidasරට 

ගිඹහ. ඒක නළතුේහ. ඊට ඳසු Victoria’s Secretරට ගිඹහ. 

ඇවිත් ඵළලුහට ඳසු ඒ අඹ කිව්හ - 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

සිශ ප්පරුශව් garmentsර අඹ කිඹහ තිශඵනහ, garments 
අරි වන ශභශවේ තිශඵන  security එක නළති ඵ. ඒ අඹට එතළන ඒ 

security එක නළති ශරහ තිශඵනහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , භභ කිඹ වශ ව නළවළ කිඹරහ ශනොශයි. 

ශභතළන තිශඵනහ. අඳ ඒ තිශඵන අසථහ නළති කයනහ. ශේ 
Labour GSP .නෆද, නළද්ද? ශේ යශට් ත ඳවක්ත් ශද වශ ව 
නළති ඔඵතුභ වරට සිඹඹට 11ක්  යප්රහද රඵහ   වන පුළු ව 

ඵලි වියහභශඹ ව. ඒශක ව අඳට රළශඵන ටිනහකභ යඑස ශටොරර් 
බි සඹන 1.4යි. ඒ කිඹ වශ ව ්රී රශකහශව් මුද ස ව නේ බි සඹන 
175ක්.  රුපිඹල් 0 ශකෝටි 17,500යි. ශේක ේඹක් ශනොශයි. ශේ 

මුදර ශ  වන .නෆ නළවළ.  

ඔඵතුභ වරහ එදහ කිව්හ භහන අයිතිහසිකේ  ළන යුශයෝඳඹ 

ඹේ විධිශත ශකො වශද්සි දභරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. එශවනේ 
ජිනීහ සිටින යවිනහථ ආරිඹසිශව භළතිතුභහ දළ ව ශේකට ඉල් 0ලීභක් 
කය තිශඵ වශ ව ඇයි? දළ ව ශකො වශද්සි නළද්ද? ශේහ අම සක 
ශඵොරු. ශේ විශද්ල ප්රතිඳත්තිඹ ි හ, ජී.එල් 0. පීරිසට අද ශකො වද 

ශකය ව තිඹහශ න කටයුතු කය වන ඵළරි ි හ ඇති ශරහ තිශඵන 
ප්රලසනඹක්. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

ජී.එල් 0. පීරිස කිඹ වශ ව නළති - [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ කථහ කය වන .නෆ භභ කථහ කයන විධිඹට. 

එතුභහශේ  රුත්ඹ ශප් වශ ව කටයුතු කිරීශභ ව. අඳ  රුත්ඹ 
ශදනහ ශද වන තිශඵන අඹට. ඔඵතුභ වරහ ශභතළන ඉශ න, 

ශේ පුත්තරශභ ව එන-   

 
ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

I rise to a point of Order. 

ඔක්ශකොටභ ඉසය ශරහ ශේ භට කරිඹ 
 
[ූලරහනග  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகெ்வெ கவோவௐடி அகவவௐவோடுவது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

වද වන .නෆ.   

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
 රු අසර් භ වත්රීතුභහ. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Sir, there is a way, a custom and courtesy to address 

the other Members. භහි වද යහජඳක් ශනොශයි, President 

කිඹ වන .නෆ. Hon. (Prof.) G.L. Peiris  කිඹ වන .නෆ. ශේ 
භට කරිඹහට 

 
 
[ූලරහනග  අණ ඳරිදි ඉත් කයන රදී.] 
[அவெகெ்வெ கவோவௐடி அகவவௐவோடுவது] 

[Expunged on the order of the Chair.] 

ඉසය ශරහ සථහය ි ශඹෝ  උ  ව වන .නෆ. සට් බට් දහරහ 

හිටිඹහට වරිඹට ශ ෞයඹ  ජරහ කථහ කය වන ද වශ ව නළවළ. 

 
 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
 රු යවි කරුේහනහඹක භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහ කථහ කය වන. 
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහට භහ 

කහරුණික කිඹ වශ ව විඳක්ශඹ ව අඳ ශදන ශේ අදවස- 

 

ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

Madam, I rise to a point of Order. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
Yes, Hon. Eran Wickramaratne. 

 

ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ 
(வௌபுகு இவ வெகவ்்) 

(The Hon.  Eran Wickramaratne) 

I take objection to the Hon. Member calling a 

distinguished lady, “Sir”. A lady should be actually 

honoured and called properly.  

Thank you. 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
We know that these people who come from nowhere 

and as much as they get their priorities mixed up, they get 

their gender also mixed up. He is the one who said that 

Mahinda Rajapaksa was looking after Prabhakaran‟s wife.

-[Interruption.] So, what more can we expect? I think we 
all know that he is the person who has attracted the entire 

attention of this House. We know that you are a lady. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

You are the person who has violated the - 
[Interruption.] 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
The louder he shouts, the less substance he has. So, all 

I have got to say is - [Interruption.] On this basis, what 
we have got to do is to ensure that we get our 

competitiveness. 

ඵර වන, අද පුත් ඳතක ශභශවභ ප්රිත්තිඹක් ඳශ ශරහ 
තිශඵනහ. අශප්  රු ඵළසිල් 0 යහජඳක් ඇභතිතුභහ ව ආර්ථික 

ඝහතකශඹක් න ි හඩ් කේයහල් 0 භළතිතුභහ Colombo Stock 
Exchange එකට ශ ොස තිශඵනහ.  එතශකොට ශකොශම ශකොටස 
ශශශ ශඳොශශේ 6,050ක් තිබුණු අ ඹ එතුභ වරහ ගිහි ව ආහට 

ඳසශේ 5,900ට අඩු ශරහ තිශඵනහ. ඔ වන ඵර වන, ශේ 
ඇභතිරු ව ශකශයහි ජනතහශේ තිශඵන විලසහඹ. ශේ එ ශේ 
ශභශේ ඇභතියශඹක් ශනොශයි ශ ව.  ශකොටස ශශශ ශඳොශට 

ගිඹහ. හිතුහ, එතුභ වරහ ඒකට ගිඹහට ඳසශේ ශේ  ේන 6,000 
ඳ වනරහ 6,200ක් විතය ශයි කිඹරහ. ඔ වන ශකො ටස ශශශ 
ශඳොශ කටහ ළටුේහ.  

ඊට ඳසු,  Colombo Stock Exchange crashes කිඹනහ. 
 

The online edition of “Ceylon Today” of 9th July, 

2013 states, I quote: 

 
“Colombo Bourse slumps below 6,000” 

ශභතළන තිශඵ වශ ව, විලසහඹ  ළන ප්රලසනඹක්.  ඒ විතයක් 
ශනොශයි. 2013 ජ ස භ 09 ළි දහ "ිනනියේ" ඳත්රශත අජිත් 
ි හඩ් කේයහල් 0 කශ ප්රකහලඹක් ශභශේ  ඳශ ශරහ තිශඵනහ, 

" ය 56ක් 4.5 ක් ව අශප් ආර්ථික ර්ධනඹ ගිඹ ය 7 ජ  සිඹඹට 7.5  

දක්හ ඉවශ ගිඹහ"   

අවුරුලි වතක් න තුරු ශේ භව ඵළශකුශව් 
ශද්ලඳහරනීකයේඹක් තිබුශණ් නළවළ. නමුත් ශභතුභහ ඳත් වුේහට 

ඳසු සිලි වුණු ශේ ශද්ලඳහරනීකයේඹ ි හ තභයි ශේ හශේ 
විිජහක්  තිශඵ වශ ව. උද්ධභනඹ සිඹඹට 15ක් තිශඵනහ නේ, 
ශඳ වනහ, සිඹඹට 2යි, 3යි කිඹරහ. ශභ වන ශේ තුය ව ඇති වුණු 

යහජ තත්ත්ඹ ි හ තභයි අද  යශට් දශ ශද්ශීඹ ි සඳහදනඹත් 
එක්ක ඵරනශකොට ආදහඹභ සිඹඹට 13.2ක් දක්හ අඩු ශරහ 
තිශඵ වශ ව. එක ඳළත්තකි ව පිේබුහභ අශනක් ඳළත්ශත ව අඩු 

ශනහ. වළභ ඳළත්තකටභ, වළභ ශභොශවොශත්භ ශඵොරු කය වනට 
ඵළවළ.  

ඉති ව ශේ අසථහ ඳහවිච්චි කයිය ව අපි නළත කිඹ වශ ව, 

කරුේහකයරහ ශේ යශට් ජහතික ආර්ථිකඹක් වදමු කිඹන එකයි.   
ශේ යශට් ජහතික ආර්ථිකඹක් නළති ි හ තභයි  ශේ ප්රලසන ඇති 
ශරහ තිශඵ වශ ව. භතක තඵහ   වන, ශේ යශට් ජනහධිඳති 
භහි වද යහජඳක් භළතිතුභහ, මුදල් 0 ඇභතියඹහ  -  

 

ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

අ වන වරි. එශවභ කථහ කය වන.   
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එතුභහ කිව්හ, ශේ යශට් ආර්ථිකඹ කටහ ළටීභක් තිශඵනහ 

කිඹරහ. ශභතුභහත් කිඹනහ,  "වරි" යි  කිඹරහ.  පුලිභයි, ඒ හශේ 
ශදඹක් පිය  වන එක. භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳති කිඹනහ, අද 
ශේ ය ශට් ආර්ථිකඹ කටහ ළශටනහ කිඹරහ. විලි ස බිර සිඹඹට 

40කි ව ළඩි කය වනට ගිඹහභ කිව්ශව්, "අපි විලි ස බිර ළඩි කශශේ 
නළත්නේ යශට් ආර්ථිකඹ කටහ ළශටනහ" කිඹරහයි.  ඉති ව ඒක 
පිය ත්තහ. ඒක කශශේ ජහතය වතය මුරය අයමුදශල් 0 .නෆකභටයි. 
ඒශ ොල් 0ර ව කිව්හභ ේඹ ශද වන ඵළවළ යි කිඹරහ, ඔ වන 

ඔතළි  ව තභයි ළශඩ් ඳට ව  ත්ශත්. ේඹ ශද වන ඵළවළ යි 
කිව්ශව් නළත්නේ ඔඹ ප්රලසනඹ එ වශ ව නළවළ. 2005 ඉරහ විලි ස 
බිර ළඩි කය වශ ව නළවළයි කිඹරහ කිව්හට, දළ ව ඒ ඔක්ශකොභ 

බිල් 0 ටික එකතු කයරහ ජනතහට ශ  වන සිලි ශරහ තිශඵනහ. 
ඉති ව ශේහ ශ  වන ඳට ව  ත්තහට ඳසු අශප් 
අඳනඹනකරු වට තය  කය වන පුළු ව  වශ ව ශකොශවොභද?  

ඵශ  සශද්ලඹ, ඉ විනඹහ, ඳහකිසතහනඹ, රහ.ඹ, විඹට්නහභඹ, 
කහේශඵෝජඹ, ඉ වලිනීසිඹහ, ියඹ වභහයඹ ඹන ශේ යටල් 0 
සිඹල් 0රක්භ අඳනඹනකරු ව. භහ හිතන වළටිඹට දළ ව රශකහට 

ශරොකුභ අභිශඹෝ ඹ තිශඵ වශ ව, ඳහකිසතහනශත න අ භළති 
ශර නහස  ලරී ෂස ඳත්වීභයි.  ඒ කිඹ වශ ව හණිජ ඳළත්ත  ළන 
ද වනහ අ භළතියශඹක් ඳත් ශරහ තිශඵනහ. අශනක් ඳළත්ශත ව 

ියඹ වභහයඹ කිඹ වශ ව භහන හිියකේ ප්රලසන තිබුණු යටක්. දළ ව ඒ 
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යශට් ඒහ නළති කයශ න ශඵොශවොභ ඉිනරිඹට ක්රිඹහත්භක කයශ න 

ඹනහ.  ශේ යටල් 0  ශදක තභයි අඳට තය ඹක් ඇති කය වශ ව.  
 රු ඇභතිතුභි ,  අඳනඹනඹ ව ප්රර්ධනඹ කයන ඇභතියඹහ 
ලශඹ ව ඔඵතුභහ ශේහ දළන   වනට අලයයි. අපි ශේහ 
කිඹ වශ ව  ි කේ ශනොශයි. ඔඵතුභ වරහ ආර්ථිකඹ බිභට ට්ටරහ 

දළමුහට ඳසු එඹ නළත වද වන ශ වශ ව එක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹටයි. ච වද්රිකහ ඵණ්ටහයනහඹක කුභහයතුශ  2001  ජ කශශේ 
ඒකයි. කටහ ළටුේහට ඳසු අපි අවුරුලි ශදකකි ව ඒක වදපු ි හ 

තභයි තභත් ඒ තල් 0ලුශ ව  එඹ ඇදශ න ඹ වශ ව.  ඇභතිතුභි , 
භහ ඉතහභත් .නෆකිය ව කිඹ වශ ව ශේ අසථහශව් අශප් යශට් 
විඹදභ අඩු කයරහ, ආදහඹභ ළඩි කය වන පුළු ව භහර්  ඇති කශ 

යුතුයි කිඹන එකයි.  ඔඵතුභහ කිඹන ආකහයඹට ළට කයන ශේක 
පිරි නළවළ ශනොශයි. ඔඵතුභහ ශකොශම ිනස්රික්කශත උතුරු 
ශකොශම, භළද ශකොශම ප්රශද්ලඹට  එ වන. ළඩි ලිය ඹ වන වුභනහ 

නළවළ. වළ වදෆට ඵර වන, ශකොයිතයේ තරුේ තරුණිඹ ව 
යක්හල් 0 කය වශ ව නළති ඉ වනහද කිඹරහ. ඒ අඹශ  ව 
ඇහුශොත් කිඹ වශ ව ශභොකක්ද?  " අශ ව ර්  යක්හක් කයරහ 
ළටක් නළවළ.  ශභොකද, ඵස එශක් ඹ වන භහඹකට රුපිඹල් 0 

දවදහවක් ඹනහ. ඊට ඳසශේ ක වන ශඵො වන තත් රුපිඹල් 0 
ඳවශශොස දහවක් ඹනහ.  ළටුඳ රුපිඹල් 0 දහවත්දහවයි,  ඉති වශ දය 
ඉ වන එක ඊට ටහ ශවොයි" කිඹන එකයි. ඔ වන ඔඹ අනු තභයි 

විරැකිඹහක් නළවළයි කිඹරහ ශඳ ව වන වද වශ ව. වළඵළයි ඇත්ත 
තත්ත්ඹ තභයි underemployment. වරි ළටුප් භට්ටභක් 
ශ  වන ඵළරි වීභ. භට ළඩිශඹ ව ශවොට අශප් සුදර්ලනී 

ප්රනහ වලිපුල් 0ශල් 0 භළතිි ඹ ඒ  ළන ද වනහ ඇති. ශභොකද, 
එතුියඹශේ ප්රශද්ලශඹ ව තභයි  ශශශ කරහඳශත රැකිඹහ වහ 
ළඩි පිරික් එ වශ ව. ඉති ව එතුියඹ ශනොද වනහ ශදඹක් අපි 

ද වනහද?  ඒ ප්රශද්ලර .නෆ තයේ රැකිඹහ රඵහ ශද වන පුළු ව,  
ළටුඳ රුපිඹල් 0 25,000කට ටහ ළඩි කය ශද වන පුළු ව නේ.  

භභ ි දසුනක් වළටිඹට කිඹ වනේ, අශප් private security 

companiesර ළට කයන අඹ  ළන.  අපි එක් අසථහක -භට 

භතක විධිඹට භභත්, විභල් 0 වීයශල ඇභතිතුභහත් සිටිඹහ-  පිට යට 

ළට කයන රශකහශව් අඹ භඟ කථහ කශහ.   රශකහශව්  3,000කට 

ළඩි පිරික් පිට යට ළට කයනහ.  ඒ අඹශේ ළටුඳ  රශකහශව් 
මුද ස ව රුපිඹල් 0 31,000යි.  ශභහි  ශකොේඳළි ඹක ළට කයන 

අඹශේ ළටුඳ රුපිඹල් 0 29,000යි. ඉති ව ශභහි රුපිඹල් 0 29,000ක 

ළටුඳක් රඵහ   වන පුළු ව නේ, පිට යට ගිහිල් 0රහ රුපිඹල් 0 

31,000කට ළට කය වශ ව ශභොකටද කිඹහ අපි ඇහුහ.    

ශභොකක්ද ඒ අඹ  ජපු උත්තයඹ?  "එකභ ශන තභයි ඇන් ස 

  වශ ව නළති  ක වන  ජරහ තිශඵනහ" කිඹන එක. එතළන 

රුපිඹල් 0 වඹ වත්දවක ශනක් තිශඵනහ. ඉති ව ඳවුල් 0 
ජීවිතඹක් නළති, තභ වශේ ශභයි ව ති  කයරහ ඹ වශ ව ඔඹ 

හශේ ශද්ල් 0රටද? ඊට ටහ ශවො නළද්ද ශේ යශට්භ තභ වශේ 

අනහ තඹ ිනයුණු කය   වන එක. එශවභ නළති ි හ තභයි ඔඹ 

ප්රලසනඹ ඇති ශරහ තිශඵ වශ ව. ඇභතිතුභි , ඒ ි හ 

කරුේහකයරහ ඔඵතුභහ කිඹ වන එඳහ, දළ ව රැකිඹහ වහ 

ශකොරිඹහට ඹනහ, භළශල් 0සිඹහට ඹනහ කිඹරහ. ඒ ඹන එක 
නත් වන. ශභොකද, අඳට ශේ යට වද වන පුළු ව  තත්ත්ඹක් 

ඇති ශරහ තිශඵනහ නේ ශභොනහද කය වන පුළු ව ශ වශ ව 

කිඹහ ශොඹහ ඵර වන. අ වන ඒ භන් ව තභයි අශප් යට ශර්ධනඹ 

කය වන පුළු ව  වශ ව.   

අද   ඉිනරිඳත් කය වනට තිශඵන බහ කල් 0 තළබීශේ 

ශඹෝජනහශව් තිශඵනහ,  casino  ළන. එහි ජ ඔඵතුභහශ  ව ශවො 

උත්තය ටිකක් රඵහ   වන පුළු ව ශයි කිඹරහ භහ  හිතනහ. 
අපිත් ඒ  ළන ශවො කරුණු ටිකක් ශද වනේ. අද ශේ යශට් 

අඳනඹනඹ ව නළති ශරහ තිශඵනශකොට, යහඳහය නළති ශරහ 

තිශඵනශකොට ඔඵතුභ වරහ  ශේක ශනස කයරහ තිශඵනහ. ශේ 

ය ශට් ළඩිශඹ වභ තිශඵ වශ ව තළඵෆරුේ. ඒහ තභයි ශීඝ්රශඹ ව 

ර්ධනඹ ශ වශ ව.  ඊට ඳසු කළසිශනෝ.  [ඵහධහ කිරීභක්   ඒ 

හශේ ඒහ.  

ඒ හශේභයි,  ණිකහ භටේ. ශේහයි ව තභයි ි ර ශනොන 

භට්ටභට ල් 0 ස එකතු කය වශ ව. අද ආර්ථිකඹ ලි වශ ව ඒ හශේ 
ශද්ල් 0 ස ව. ශේහද අශප් යටට අලය  වශ ව? නළවළ. අශප් 

භවහ නහඹක සහමී ව ව වශේරහ ශේහ කය වන එඳහ කිඹනහ; 

අශප් අ යදගුරුතුභහ එඳහ කිඹනහ. ඉති ව තත් ශභොනහද, ශේ 

යටට අලය  වශ ව? තමු වනහ වශේරහ අපි එකතු ශරහ ශේ යට 

වදමු. ඒක අභහරු නළවළ. ශභතළන තිශඵ වශ ව ප්රතිඳත්ති එකතු 

කය වනයි. ඔඵතුභ වරහශේ අඳනඹන ර්ධන ශව් ඹ 

ශරශවසිශඹ ව ිනයුණු කය වන පුළු ව. ඔඵතුභ වරහ දවතු වන 
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ශශලෝධනඹ  ළන භීතිකහක් ඇති කය 

තිශඵනහ. ඒ වහ දයන ශශව භව වසිශඹ ව සිඹඹට 10ක් 

අඳනඹනඹ ිනයුණු කය වන දළේභහ නේ ඊට ඉසයශරහ ශේ යට 

වද වන පුළු ව. එක ඳළත්තකි ව මුදල් 0 අභහතයහශලශත ශල් 0කේ 

ආර්ථික ඝහතකශඹක් කිඹරහ කිඹ වශ ව කවුද? 

තමු වනහ වශේරහශේභ කළබිනට් භණ්ටරශත ඉ වන පුද් රශඹක්.  
අශනක් ඳළත්ශත ව ශේ යශට් ආර්ථිකඹ වද වන ඵළවළයි කිඹ වශ ව 

තමු වනහ වශේරහශේභ හිටපු විලි සඵර ඇභතියි. කළබිනට් 

භණ්ටරශත අඹ ශේ හශේ ශද්ල් 0 කිව්හභ අඳනඹනකරු ව ශේ 

යටට ඇවිල් 0රහ ඵරනහ ශේක භහය banana republic එකක් ශ ව, 

ශේ යශට් ආශඹෝජනඹ කයරහ ළටක් තිශඵනහද කිඹරහ.  අ වන 

ඒක තභයි අපි ශේ අසථහශව් ඉතහ .නෆකිය ව භතක් කය වශ ව.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ හශේභ තභයි යුශයෝඳහ 
වවුශල් 0 Labour GSP එකත්.  රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන 

ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ ආශඹෝජන ප්රර්ධන ඇභති ලශඹ ව 

කිඹ වන, Labour GSP එක .නෆද, එඳහද කිඹරහ. කිසිභ 

ශකො වශද්සිඹක් නළවළ. Marks & Spencer එක ඇවිල් 0රහ ඇභති 

ලශඹ ව ඉ වන ඔඵතුභහශ  ව ඇහුහ, ඇයි, ශේක රඵහ   වන 

ඵළරි කිඹරහ. ඊට ඳසශේ Franceර 3 Suisses කිඹන 

ශකොේඳළි ඹ ශේ යටට ඇවිල් 0රහ අවනහ, ඇයි ශේක ශේ වන ඵළරි 
කිඹරහ. ජර්භි ශත Neckermann ශකොේඳළි ඹ ඇවිල් 0රහ 

ඔඵතුභහශ  ව අවරහ තිශඵනහ. දළ ව .ර වදශඹ ව G-Star 

ශ  වරහ තිශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට ඔඵතුභහශේ ශශව 

භව වසිශඹ ව ඒක රඵහ ශ න තිශඵනහ. ඒ අඹ ඇවිල් 0රහ කිඹරහ 

තිශඵ වශ ව කරුේහකයරහ Labour GSP එක ශේ වන, අපි 

සිඹඹට 30ක් ළඩි කය වනේ, ඵශ  සශද්ලඹ .නෆ නළවළ කිඹරහයි. 
දළ ව Labour GSP එක නළති ශනහ විතයක් ශනොශයි, ශේ 

ශ න ඹන ළට පියශශ ි හ ඳකිසථහනඹටත්, ඵශ  සශද්ලඹටත් 

ඇශභරිකහශ ව තත් යප්රහද රළශඵනහ. රශකහට ඒක නළවළ. 

ඒ ි හ බඹ ශරහ තභයි යවිනහත් ආරිඹසිශව ගිහිල් 0රහ, 

කරුේහකයරහ  Labour GSP  එක ශද වන කිඹරහ ඉල් 0රහ 

තිශඵ වශ ව. ඒ ශ ොල් 0ශරෝ අවරහ තිශඵනහ, ඇයි ඔඵතුභ වරහ 

නළති කය  ත්ශත් කිඹරහ. ඒ ඳට ව  ත්ත තළි  ව ඳට ව   වන. 
එතශකොට නළත ඹ වන තිශඵ වශ ව LLRC එකටයි. ඊට ඳසශේ 

ඹ වන තිශඵ වශ ව දවවත්න ශශලෝධනඹටයි. ඊට ඳසශේ ඹ වන 

තිශඵ වශ ව භහධය ප්රතිඳත්තිඹටයි. අපි එදහ කිව්ශව්ත් ඒකභයි. 

ඔඵතුභහ ශේහ  ළන සුද්ශදෝ කිඹන ශතක් ඉ වනහ. අපි කිව්ශොත් 

ප්රලසනඹ අභහරුයි. ඒ ි හ  රු ඇභතිතුභි , කරුේහකයරහ යශට්- 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභි , ඔඵතුභහට ත විනහඩි ශදකක කහරඹක් 
තිශඵනහ. දළ ව විනහඩි 24ක් ගිඹහ. 
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ඳහර් සශේ වතු 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

එච්චය ඉක්භනට ශරහ ගිඹහද?  

 රු ඇභතිතුභි , තත් කරුේක් තිශඵනහ. ශේ අසථහශව් 
තිශඵන ඵලි ප්රතිඳත්තිඹ -ළට් එක- ඵර වන. ශේ යශට් 

අඳනඹනකරු වට -ශත්රට- ළට් එක දභනහද? භභ ශේ 
අසථහ ඳහවිච්චි කයනහ- 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

දළ ව අ ව කය වන. 
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

භට ත ියි ත්තු ශදකක් ශද වන, මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුියඹි .  

ශේ යශට් ලිේරිඹ ර්ජනඹ අහධහයේයි කිඹරහ ඇභතිතුභහ 

කිඹනහ. 2013.07.09න ිනන -අද ිනන-  "ිනයින" පුත් ඳශත් 
ශභශවභ තිශඵනහ:  

"භඟී වට ඹන එන භශ නෆ.  

 ර්ජන අතය හකච්ඡහ ඵළවළ."  

ඇභතිතුභහ එශවභ කිඹනහ. ඵළරි ශරහත් එක්ත් ජහතික 
ඳක්ඹ  ආණ්ඩුට ශේක කිව්ශොත් ශකොශවොභද? "කරුේහකයරහ 

ශත්රීේ කහයක බහට එ වන" කිඹරහ  ඔඵතුභ වරහ අඳට අඬ 
 වනහ.  "ඔඵතුභ වරහ ඳශහත් බහ විසුරුහ වළයරහ තිශඵනහ. 
ශත්රීේ කහයක බහ ළටක් නළවළ" කිඹරහ අපි කිව්ශොත් 
ශකොශවොභද? ශේහ ශභොන කථහද? ශේහ ආණ්ඩුශව්භ කථහ. 

එකකට ශවොයි. අශනක් එකට නයකයි. ඔඵතුභ වරහ ඳශහත් බහ 
 ළන භීතිකහ ඇති කයනහ; බිල් 0ශරෝ භනහ. ඉටේ ප්රලසනඹ, 
ශඳො සස ඵරතර ප්රලසනඹ  ළන කිඹනහ. ශේහ අවුරුලි 26කි ව 

ඳසශේ නළන්ටරහ කථහ කයන ඒහයි. ශත්රීේ කහයක බහ ඳත් 
කයරහ, ඳශහත් බහ විසුරුහ වරි වශ ව ඇයි? බඹක් තිශඵනහ නේ 
තුශන ව ශදශක් ඵරඹ ඳහවිච්චි කයරහ ඳශහත් බහ අශවෝසි කයරහ 

දභ වනශකෝ. ශභොකක්ද තිශඵන බඹ? අශප් වශඹෝ ඹ අලය 
නළවළ. කිසිභ ප්රලසනඹක් නළති ඔඵතුභ වරහට අශවෝසි කය දභ වන 
පුළු ව ශ ව. ඔඵතුභ වරහ ඇශභරිකහට කෆ  වනහ. යුශයෝඳඹට 

මුකුළු කයනහ. ඉ විනඹහට තර්ජනඹ කයනහ. දළ ව බඹ ශ වන 
.නෆ නළවළ ශ ව. ශේ හශේ ප්රතිඳත්ති ි හ තභයි යශට් ආශඹෝජන 
පියඵ ප්රලසනඹක් ඇති ශරහ තිශඵ වශ ව.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ හශේභ අද යශට් අල් 0රස 
ශචෝදනහ විලහර ප්රභහේඹක් තිශඵනහ. "ඳශහත් ඳහරන භ වත්රීරු 
36ක්  ළන ශවිල් 0ශර ව" කිඹහ එක පුත් ඳතක ව ව නහ. 
ගිඹ තිශත රල් 0රහවිට ප්රහශද්ශීඹ බහශව් බහඳති රුපිඹල් 0 රක් 

15ක් අල් 0රස  ත්තහඹ කිඹහ අත් අටශගුට  ත්තහ. ඊට ඳසශේ 
ශදොේශප් ප්රහශද්ශීඹ බහ බහඳති ශකශනක් අල් 0රස ශචෝදනහ 
ඹටශත් අත් අටශගුට ශ න තිශඵනහ. ඒ හශේ ප්රලසන  ේනහක් 

තිශඵනහ. ශේහ ි හ තභයි  ශේ යශට් ආශඹෝජන කය වන 
.නෆද, එඳහද කිඹරහ ියි සසු ඵර වශ ව.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , ඒ හශේභ තත් කරුේක් 

තිශඵනහ. එඹ දළනට දස තුන වතයකට ඉසයශරහ සිලි වුේ 
ශදඹක්. ි වහල් 0 ශඳශර්යහ කිඹ වශ ව ශඵොශවොභ ළද ත් 
භනුසශඹක්. ඇත්ත ලශඹ ව භභ එතුභහ  ළන ද වනහ.  

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභි , කථහ අ ව කය වන. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

ත ියි ත්තු ශදකක් ශද වන මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි .   

අද ිනන "Ceylon Today"  පුත් ඳශත්  “Estate managers 

protest murder of colleague” ඹන සියස තරඹ ඹටශත් 
දළයණිඹ ර state-owned estate එකක  වුේ සිලිවීභක් තිශඵනහ.  
ශේ එතුභහට භයේ තර්ජන තිබුේ වතයළි   භනයි. අහිශක 

දරුශෝ ශදශදශනක් ඉ වනහ. භභ එතළනට ගිඹහභ ඒ අඹ 
වඬහශ න ළටුේහ. ශේ යශට් නීතිඹක් නළද්ද කිඹරහ කරුේහකය 
කිඹ වන. DIGරහ ගිහිල් 0රහ contract killings කයනහ. 

"අත්ශකොටහ, අි ල් 0 විශිසිශව" කිඹරහ ශකය වභ නේ කශහ. 
"ශඳොලීසිශඹ ව අත් අටශගුට   වශ ව නළවළ, ශභොකද, භව ඇභති 
ශකශනක්ශේ ශ ෝරශඹක්" කිඹරහ කිව්හ. එශවභ වඬ වඬහ කිඹන 
ශකොට භහි වද භයසිශව ඇභතිතුභහත් එතළනට ගිහිල් 0රහ තිබුේහ. 

එතුභහ කිඹරහ තිබුේහ, "භට කය වන පුළු ව වළකිඹහ ශඵොශවොභ 
සීියතයි" කිඹරහ. ඉති ව ශේ හශේ අසථහක ශත් කර්භහ වතඹ 
තුය ව අඳනඹනඹ කය වශ ව ශකොශවොභද?  

අද superintendentරහ එයඹට ඹනහ. ඒ ශ ොල් 0ර ව තුර 
ඉ වශ ව නළවළ. ශභොකද ඔවු වට තර්ජනඹ කයනහ. ඒ ි හ තභයි 
අඳනඹනඹ කටහ ළශට වශ ව. අඳ යශට් ආනඹනඹ සිඹඹට 12කි ව 

අඩු න ශකොට අඳනඹනඹ සිඹඹට 15කි ව අඩු ශනහ. ශ වු ේ 
ශලේ ඳයතයඹ සිඹඹට 15කි ව, සිඹඹට 20කි ව ළඩි ශනහ. ශේ 
ි හ තභයි ශ වුේ  ශලේ හිඟඹ  - balance of payment - ළඩි 

ශරහ තිශඵ වශ ව. ශේක නළති කය වන ඇභතිතුභහට ශරොකු 
කහර්ඹ බහයඹක් තිශඵනහ. කරුේහකයරහ එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ 
කිඹන ශද් ඔඵතුභ වරහ ව ලශඹ ව   වන එඳහ. ශභොකද 
ශභතළන කිඹන ශද් අශප් යශට් ජහතික ආර්ථිකඹට ඵරඳහනහ. 

එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ කිඹ වශ ව ජහතික ආර්ථිකඹ වළභ 
ශරහශව්භ වදරහ තිශඵන ඳක්ඹක්. ඩී.එස. ශේනහනහඹක 
භළතිතුභහ අශප් යටට ි දව රඵහ  ත්ත දශේ ඉරහ ටඩ් ස 

ශේනහනහඹක, ර් ශජෝ ව ශකොතරහර, ශි.ආර්. ජඹර්ධන 
භළතිතුභ වරහ ශේ යශට් ජහතික ආර්ථිකඹට ඉභවත් ශේඹක් සිලි 
කශහ. යේසිශව ශප්රේභදහ, ඩී.බී. විශිතුශ , යි ල් 0 වික්රභසිශව 

භළතිතුභ වරහ ආර්ථිකඹ කටහ ළශටන වළභ අසථහශව් ජභ 
පුනර්ජීනඹක්  ජරහ යට වළලිහ. ඒ අසථහර ජ ආර්ථිකඹ වදරහ 
ලි වශ ව එක්ත් ජහතික ඳක්ඹයි. ඒ ි හ කරුේහකයරහ අත් ළල් 0 

ඵළ  ි මු. බි ව ක් ස වට ව ඵරඹට එන ශකොට කිව්ශව්, “It's the 
economy, stupid” කිඹරහයි. ඒ කිව් චනරට ටිනහකභක් 
ලි වනහ. දළ ව තිශඵ වශ ව ඒකභයි. ශභොකද ත්රසතහදඹ නළති ශරහ 

අවුරුලි වතය නේ ඒශක් ආර්ථික ප්රතිරහබඹ ශකොශවේද ගිහිල් 0රහ 
තිශඵ වශ ව? ශේ යශට් ඒ අසථහ ඳහවිච්චි කය වන තිශඵන 
අයිතිඹ නළති කය වන එඳහ. අ වතහ ජ  භනක් ගිහිල් 0රහ ශේ යට 
වද වන ඵළවළ. අඳට අලය  වශ ව සිශවර, ශදභශ, මුස සේ, 

ඵර් ර්, භළශල් 0 කිඹන ජහරණ ව ඔක්ශකොටභ එකට ජීත්  වන 
පුළු ව හතහයේඹක් ඇති කය වනයි. ඒ තුය ව ඉිනරිඹට  භ ව 
කය වන පුළු ව නහ. කහරඹ වයස න ි හ භහ භශේ කථහ 

අ ව කයනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , අශප් ි ශඹෝජය 
කථහනහඹකතුභහ කිඹහ තිශඵනහ, “Ageing politicos cannot fool 

new generation.” කිඹරහ. භහ ද වශ ව නළවළ ඒක කිඹරහ 
තිශඵ වශ ව ඇයි කිඹරහ. ශේක ජනහධිඳතිට කිඹනහද නළත්නේ 
කහට කිඹනහද  කිඹරහ භහ ද වශ ව නළවළ. භහ ඒ කහයේඹත් භතක් 
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කයිය ව ජහතික ආර්ථිකඹ වද වන කරුේහකය සිඹලු ශදනහභ ඒක 

යහශි  වන කිඹන කහයේඹත් භතක් කයනහ. මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුියඹි , භට ශේ අසථහ රඵහ  ජභ ේඵ වධශඹ ව 
ඔඵතුියඹට සතුතිඹ ප්රකහල කයනහ.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුිකඹ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 
ශඵොශවොභ සතුතියි. ඊශඟට  රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය 

භ වත්රීතුභහ. 

ඊට ශඳය කවුරු ශවෝ  රු භ වත්රීයශඹක්  රු ජහනක ඵණ්ටහය 
භ වත්රීතුභහශේ නභ මරහනඹ වහ ශඹෝජනහ කය වන. 

 
ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ (ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ 
ක ුතතු අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு ோவ கவபௌௐவ்ோ - ெபொவ அபைவ்ோ, கவ 

அபவகவ  அவைெவ) 

(The Hon. Tissa Karalliyadde - Minister of Child 
Development and Women‟s Affairs) 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුියඹි , " රු ජහනක ඵණ්ටහය 

භ වත්රීතුභහ දළ ව මරහනඹ  ත යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 
 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
අනතුරු  ගරු (වදය) සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිකඹ 

ූලරහනගඹන් ඉත් වුගඹන්,  ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ  
ූලරහනහරඪ විඹ. 

அோவ கு, வௌபுகு (வ்ோௐ கௌோ) (ோபைோ) சுோவௗ் 

வ்வதுபுவ அவகவ அவெகெ்வ்ோ்வபொ அக, 

வௌபுகு ே்க வௌ அவகவ ோ கவ்ோவகவ.    

Whereupon THE HON. (DR.) (MRS.) SUDHARSHINI 

FERNANDOPULLE left the Chair, and THE HON. JANAKA 

BANDARA took the Chair. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභහ, කථහ කය වන. 
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ගරු උදිත් ගරොුඩඵණ්ඩහය භවතහ 
(வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

ශඵොශවොභ සතුතියි, මුරසුන ශවොඵන  රු භ වත්රීතුභි . අද 
ිනන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනත ඹටශත් ි ශඹෝ  
පියඵ  විහද කයන අසථහයි ශේ. විශලේ ශඹ වභ එදහ ඉරහ 

අශප් යශට් නභ ගිඹ ශබෝ ඹක් න කුරුඳු  හට යජඹක් වළටිඹට 
අඳ යජඹ විසි ව ලක්තිඹක් රඵහ ශද වන ඉිනරිඳත් කයන අලුත් 
 ි ශඹෝ  ශේ උත්තරීතය ඳහර් සශේ වතුට ශ න එන අසථහශව් 

කුරුඳු  හ තිශඵන ඳශහතක් ි ශඹෝජනඹ කයන, කුරුඳු 
ශ ොවිඹ ව ව කුරුඳු ි සඳහදන කයන ජනතහ ජීත් න ඳශහතක් 
ි ශඹෝජනඹ කයන භ වත්රීයශඹකු වළ ටිඹට ශේ උත්තරීතය 

බහශව් භටත් චන කිහිඳඹක් ප්රකහල කය වන රළබීභ  තුටට 
කහයේඹක්.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , විශලේශඹ වභ ඔඵතුභහ 
ද වනහ අශප් රශකහ නභ ගිඹ යටක්;  ඉතහභත්භ අ ඹ කයන ශේ 

ි සඳහදනඹ තිශඵන යටක් ඵ. ශභොකද අශප් යශට් තිශඵන 

ශද්ලගුණික තත්ත්ඹ අනු කුරුඳු  හට ඉතහභත්භ ශවො යටක් 
කිඹන එක මුළු ශරෝකඹභ ද වනහ. විශලේශඹ වභ යුශයෝපීඹඹ ව 
අඳ යටට ආශව් ශේ spices මුල් 0 කයශ නයි. ශභොකද ශරෝකශත 
ආර්ථිකඹ ඒ යු ශත ශභශවඹ  වනත් ශේ කුළු ඵඩුරට 

වළකිඹහක් තිබුේහ. අඳට අදටත් ශරෝකඹ ජඹරවේඹ කය වන 
පුළු ව ි සඳහදනඹක් තභයි ශේ කුරුඳු ි සඳහදනඹ. අඳ ශේ කයන 
යහඹහභඹට කිසිභ විධිඹකි ව විඳක්ශත  රු භ වත්රීතුභ වරහත්  

විරුද්ධ න එකක් නළවළ කිඹහ භහ හිතනහ. ශභොකද යට  ළන 
හිතන භ වත්රීරුත් ශේ ඳහර් සශේ වතුශව් විඳක්ශත ඉ වනහ.  ශේ 
ළට පියශශට ඉතහභත්භ ඳළවළින ස ඔවු වශේ වශඹෝ ඹත් 

දක්නහ කිඹන කහයේඹ ප්රකහල කයරහ තිශඵනහ. ඒ ේඵ වධ 
යජශත භ වත්රීයශඹකු වළටිඹට භහ සතුති වත නහ. අද ිනන ශේ 
විහද කයන ි ශඹෝ  පියඵ කථහ කයන  ශකොට  අශප් යජශත 

ළට පියශශ පියඵ, අශප් යජශත ප්රතිඳත්ති පියඵ 
ශනොශඹකුත් ආකහයශත අදවස උදවස විඳක්ශඹ ව ශේ  රු 
බහට ඉිනරිඳත් වුේහ. 

එශේ ඉිනරිඳත් න අදවස රැකට අශප් යජශත  රු 

අභහතයතුභ වරහ උත්තය රඵහ  ජරහ තිශඵනහ. ශ ොටක් ශරහට 
විඳක්ශත ශචෝදනහ තිශඵ වශ ව "භහි වද චි වතන" ව "භහි වද 
චි වතන ඉිනරි දළක්භ" ළට පියශශටයි. ශේ නභටත් ශ ොටක් 

අඹශේ වි රුද්ධතහක් තිශඵනහ. "භහි වද චි වතන"  කිව්හභත් 
කළභළති නළවළ. ශේක අශප් චි වතනඹ. ශේක ශද්ශීඹ චි වතනඹක් 
ඇති අඳ හිතන ක්රභඹ. ශේ ක්රභඹ අලුත් ශදඹක්. ශේ යශට් ආණ්ඩු 

බිහි වුේහ; ආණ්ඩු නළති වුේහ. වළඵළයි ඒ  වළභ ආණ්ඩුක්භ 
ශභොකක්ද කශශේ? භළතියේශඹ ව භළතියේඹට ප්රතිඳත්ති 
ප්රකහලන ි කුත් කශහ. භළතියේශඹ ව භළතියේඹට ශකොශ 

කෆ ස  වරහ ශඵදපු එක තභයි කශශේ. වළඵළයි ඳශමුළි  තහට 
අශප් නහඹකඹහ -අති රු ජනහධිඳති භහි වද යහජඳක් භළතිතුභහ- 
ජනහධිඳති ධුයඹට තය  ිනන අසථහශව් ජ,  ''භභ භහි වද, ශේ 

භශේ ළටටවන, ශේ භශේ චි වතනඹ'' කිඹරහ ''භහි වද චි වතන'' 
ළට පියශශ ඉිනරිඳත් කශහ. ඒ අනු තභයි ඵරඹට ආශව්. 
එතුභහශේ නහඹකත්ශඹ ව "භහි වද චි වතන" කිඹන ඒ ළට 
පියශශ ඹටශත් ශේ යට අපි ඉසයවට ශ නහහ. එතුභහශේ 

ඳශමුන ධුය කහරඹ අ ව න ශකොට භහි වද චි වතනශත 
තිබුණු ප්රධහනභ කරුේ න, ''ශේ යටට ශ ෞයහ වවිත ව 
උත්තරීතය හභඹක් රඵහ  ජභ'' එතුභහ ඉටු කශහ. අපි දළ ව ශදශි  

යු ඹට ඇවිල් 0රහ තිශඵ වශ ව. ශභොකක්ද  ඒ? ඒ තභයි "භහි වද 
චි වතන ඉිනරි දළක්භ." ඒ ඹටශත් ආණ්ඩුක් ඳශමුළි  තහට  
ප්රතිඳත්තිඹක් අනු ඉසයවට ඹනහ. භහි වද චි වතනඹ 

ශ නළල් 0රහ, ඊශඟ ඡ වදඹ  එනශකොට ඒ භහි වද චි වතනඹ අභතක 
කය දභරහ ඉිනරිඹට ඹන ළට පියශශක් ශනොශයි ශේක. අපි 
ි ඹියත ළටටවනක් අනු ශේ යට ඉසයවට ශ න ඹනහ.  

"භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්ශභ ව" එතුභහ ශභොකක්ද 
කිඹ වශ ව? ශේ යට යුද්ධඹක් තිබුණු යටක්; අවුරුලි 30ක් එක තළන 
ඳල් 0 වුණු යටක්. තමු වනහ වශේරහ භව ශරොකුට කථහ කයන 
අශනක් යටල් 0  යුද්ධඹකි ව ශඳළුශණ් නළවළ; එක තළනක හිය 

ශරහ තිබුශණ් නළවළ. ඒ යටල් 0 ඉසයවට ඹද් ජ අපි එක තළන 
හිටිශත. ඇයි ඒහ අභතක කය වශ ව? ඇයි ඒහ  ළන කථහ 
කය වශ ව නළත්ශත්? ඒහ  ළන කථහ කය වශ ව නළති ශේ විධිඹට 

ළට කය වන පුළු වද? ඵළවළ. අපි අවුරුලි 30ක් අශප් හිශත ව 
අභතක කය දළේභහ. ඒ අවුරුලි 30ක අඳුරු කහරඹ අ ව කශශේ 
කශශේ  භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ි හ ඒ අවුරුලි 30 අපි 

අභතක කය වන .නෆ  කිඹරහ  කටයුතු කය වන ඵළවළ. ඒ අඳුරු 
ශේළ සත් එක්ක තභයි අපි ශේ යට ඉසයවට ශ න ඹ වශ ව.  

අද අපි "භහි වද චි වතන ඉිනරි දළක්භ" කිඹරහ ශභොකක්ද 

ඉිනරිඳත් කයරහ තිශඵ වශ ව? අපි ශේ යට ඒ තිබුණු තළන සිට 
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ඳහර් සශේ වතු 

[ රු උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භවතහ  

ආසිඹහශව් ආලසචර්ඹඹ කයහ ශ න ඹනහ කිඹරහ ඒ තුය ව 

කිඹනහ. ඒ ළට පියශශශේ තභයි අද අඳ ඉ වශ ව. ඒ ළට 
පියශශ අනු අපි ශේ යට ශ න ඹනහ. අවුරුලි 30ක් එක තළන 
ඳල් 0 වුණු යටක් ඉසයවට ශ න ඹනශකොට, අවුරුලි 30ක් ශද්ශීඹ 
ආර්ථිකඹ පියඵ හිතපු නළති ආර්ථික ළටටවනක් තිබුණු යටක් 

ශනස කයරහ,"ශද්ශීඹ ශ ොවිඹහ, ශද්ශීඹ යහඹකඹහ, ශද්ශීඹ 
යහඳහරිකඹහ, ශද්ශීඹ භනුසඹහ  නඟහ සිටු වන .නෆඹ"  කිඹන ඒ 
ඳදනභට  ි රධහරිඹහශේ භන, යහඹකඹහශේ භන, 

යහඳහරිකඹහශේ භන, ශේ යශට් සිටින  ජනතහශේ භන  
අශනක් ඳළත්තට වය වන .නෆ. ''අපි ්රී රහශකිකශඹෝ. අඳට         
්රී රහශකික අනනයතහක් තිශඵනහ, අඳට ්රී රහශකික අභිභහනඹක් 

තිශඵනහ''ඹ කිඹන එක ඔවු වශේ ශල් 0රට ඵද්ධ කයනහ කිඹන 
එක දශ ව, ශදශක ව කය වන පුළු ව ළටක් ශනොශයි. එඹ 
ශකශනකුශේ භනක් ේපර්ේශඹ ව අශනක් ඳළත්ත වයනහ 

හශේ ළටක්. ශේ ළට පියශශ ඉසයවට ශ න ඹ වන තභයි 
අේඳනත් ශ ශනිය ව, තත් අලය ශනසකේ කයිය ව, 
අධයහඳි ක භට්ටභත් ශනස කයිය ව යජඹක් වළටිඹට අපි ළට 
කය වශ ව.  

කුරුඳු  කර්භහ වතඹ පියඵ මීට ක ස ව කවුරුත් කථහ කශශේ 
නළවළ. වළඵළයි අද කථහ කයනහ. අද අපි ඒ වහ ශේ විධිශත 
අේඳනත් ශේනහ. රශකහශව් කුරුඳු ශභශතක් කල් 0 පිට යටට ගිශත 
ඩර්ේ නහභ ස ව. ශේ "රහශකීඹ කුරුඳු" කිඹරහ කුරුඳු 
යහඳහයඹ තුය ව ්රී රහශකීඹ  නහභඹ කදහත් අපි පිට යටරට 
අයශ න ගිශත නළවළ. වළඵළයි අශප් ආණ්ඩු "භහි වද චි වතන" 
ළට පියශශ අනු  භ ව කයන ආණ්ඩුක් වළටිඹට ශේ  ළන 
ඵළලුහ. ශශ ශඳොශශේ අශප් කුරුඳු යහඳහයඹට ඹේ ඹේ විධිශත 
ප්රලසන ඇති න ශකොට, "අපි ශකොශවොභද ශේකට මුහුේ ශද වශ ව, 
යජඹක් වළටිඹට කුරුඳු ශ ොවිඹහට අපි ශද වන .නෆ වනඹ 
ශභොකක්ද,  අපි ශද වන .නෆ ලක්තිඹ ශභොකක්ද?" කිඹරහ ඵළලුහ.    

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , කුරුඳු  කර්භහ වතඹ පියඵ 
කථහ කයනශකොට, භශේ ආනශත  ි කශඳොත ප්රශද්ලඹ, ඒ 
හශේභ ශොයගුශණ් ප්රශද්ලඹ ශරෝකශත තිශඵන ශවොභ කුරුඳු 
ි සඳහදනඹ න ප්රශද්ල  කිඹරහ අද වඳුනහ ශ න තිශඵනහ. 

එශවභ  වඳුනහ ශ න  තිශඵනහ හශේභ අශප් IFAD 
ළටටවන -විඹය කරහපීඹ ජීශනෝඳහඹ ළටටවන- ඹටශත්  
කුරුඳු  කර්භහ වතකරු වට අලය  තහක්ේඹ, පුහුණු රඵහ  ජරහ 
තිශඵනහ. ශනදහ හශේ  ි කේභ කුරුඳු ටික තරරහ, ියටි 
ඵළශ න ශරොරිශත දභහශ න ඹනහට  ටහ,  කුරුඳු ශතල් 0 
ි සඳහදනඹ  කය වශ ව ශකොශවොභද, කුරුඳුරට value addition 
එකක් රඵහ ශද වශ ව ශකොශවොභද කිඹන එක  ළන අපි කල් 0ඳනහ 
කය තිශඵනහ.  කුරුඳුර ටිනහකභ ළඩි කය වශ ව ශකශේද  
කිඹරහ හිතරහ, ඒහට ටිනහකභක් එකතු කයන ළටටව වර 
ආණ්ඩුක් වළටිඹට අඳ ි ඹළලී සිටිනහ.  

අඳට කය වන තිශඵන ශද් ශඵොශවෝයි. අපි කදහත් 
කිඹ වශ ව නළවළ, සිඹලු ශදඹභ  කයරහ ඉයයි කිඹරහ.  නළවළ, ත 
ශඵොශවෝ ශද්ල් 0  කය වන  තිශඵනහ. එශවභ  වුේත් ආණ්ඩුක් 
ලශඹ ව අඳ ශේ දයන යහඹහභඹ  අ ඹ කය වන  .නෆ.                    
්රී රශකිකත්ඹ අ ඹ කයන ආණ්ඩුක් අද අඳට තිශඵනහඹ 
කිඹන එක  ළන අපි තුටු ශ වන .නෆ. කයන කිඹන වළභ 
ශදඹටභ ඵක ඵක  හන එක ශනොශයි විඳක්ඹක  කීභ. 
විඳක්ඹ ශේ කටයුතුර ධනහත්භක ඳළත්ත ඵර වන .නෆ; ඒහ 
ිනවහ ධනහත්භක දකි වන පුළු ව ශ වන .නෆ. ඒක තභයි අපි 
විඳක්ඹකි ව ඵරහශඳොශයොත්තු ශ වශ ව. ආණ්ඩු ඳක්ඹ ඹේ ළට  
පියශශක ි ඹළශරනහද, ඒ ළට පියශශට ධනහත්භක 
ඳළත්ශත ව ඹභක් එකතු කයන එක තභයි විඳක්ඹකි ව අඳ  
ඵරහශඳොශයොත්තු ශ වශ ව. අද අශඳ ව  අවනහ, ශේ යජඹ 
ශභොනහද කශශේ කිඹරහ. අපි  යුද්ධඹ  ිනනරහ  ි කේ ඉ වශ ව 
නළවළ. ආණ්ඩුක් වළටිඹට  අපි  කීශභ ව ළට කයනහ.  

විශද්ල භඟ අඳට  තිශඵන ේඵ වධතහ  ළන අද අවනහ. ඒ 
ියක් ශඳොලි යහජය භණ්ටරයීඹ  නහඹක රැසවීභ රශකහශව් ඳත්න 
එක පියඵ කවුරුත් කථහ කය වශ ව නළවළ. ශඳොලි යහජය 
භණ්ටරයීඹ නහඹක රැසවීභ  ළන කථහ කයනහ වුේත්,  එතළන ජත් 
අව වශ ව, ඒ වහ හවන කීඹක් ශ නහහද, ශවෝටල් 0ර කහභය 
කීඹක් තිශඵනහද ආ ජ ශද්ල් 0. ඇයි අපි වළශශ  වශ ව? ඇයි අපි 
business forum එක  ළන කථහ ශනොකය වශ ව? ඇයි අපි youth 
forum එක  ළන කථහ ශනොකය වශ ව?  ශරෝකශත ඉ වන ඉවශ 
ශඳශශේ යහඹකඹ ව, ආශඹෝජකඹ ව අද නශකොට   අශප්  
යටට ඳළියශේනහ.  

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභි , ත විනහඩිඹක  කහරඹක් ඳභේයි ඔඵතුභහට 
තිශඵ වශ ව. 

 

ගරු උදිත් ගරොුඩඵණ්ඩහය භවතහ 
(வௌபுகு உோவ் வெகுவௌ)  

(The Hon. Udith Lokubandara) 

ඒ අසථහ  business networking  කිඹහ තභයි අඳ 
වඳු ව වශ ව. ඒ තුය ව අශප් ශද්ශීඹ යහඳහරිකඹ වට, ශද්ශීඹ 
යහඹකඹ වට අසථහ රළශඵනහ, ශරෝකශත ඉ වන  ප්රඵරභ 

ආශඹෝජකඹ ව වහ වේඵ වධ  ශ වන.  අශප් යජඹ එළි  
අසථහ ඇති කයරහ තිශඵනහ.  භහි වද චි වතනඹ තුය ව, භහි වද 
යහජඳක් ආණ්ඩුශ ව තභයි එළි  ශද්ල් 0  කයරහ තිශඵ වශ ව. 

ශඳොඩි උදහවයේඹක් ඳභේයි භභ ඒ කිව්ශව්. යජඹක් වළටිඹට අඳ 
ඹන   භ ව භහර් ඹ තභයි, ඒ.  අපි කිඹන ඳයඹටභ ඒ කටයුතු 
අ ඹ කය වන කිඹරහ අපි කිඹ වශ ව නළවළ. වළඵළයි, යජඹක් 

වළටිඹට අඳට කය වන පුළු ව ශද්ල් 0 අපි ඉතහභ  උන වලිශ ව 
වහ අශඵෝධශඹ ව  කයනහ.   

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ හශේභ  රශකහශව් ේඹ ඵය  

 ළන වළභ ශරහශේ භව  ශරොකුට තමු වනහ වශේරහ කථහ 
කයනහ. වළඵළයි තමු වනහ වශේරහ භතක තිඹහ   වන .නෆ,  අපි 
ශේ  ේඹ  ත්ශත්  ඳහ ව ක වනත්,  ඳහ ව කහපු බිල් 0 ශ  වනත් 

ශනොශයි කිඹන එක. ඔව්, භහි වද යහජඳක් ආණ්ඩු ේඹ 
 ත්තහ. ඒ ේඹ  ත්ශත් ආශඹෝජනඹ වහ. ඒ  ත්තු ෆභ 
රුපිඹරක්භ අපි ශේ රශකහ භහතහ ශනුශ ව ආශඹෝජනඹ කයරහ 
තිශඵනහ.  අශප්   දරු ව අනහ තශත ජ අඳට  පි ව ශදයි ශේ කයපු 

ආශඹෝජන  ළන.  අශප් දරු ව  කදහ වරි  අඳට කිඹයි, "එදහ  
අප්ඳච්චිරහ වදහපු ශද්ල් 0  අද අපි බුක්ති විඳිනහ"  කිඹරහ. භහි වද 
යහජඳක් ආණ්ඩු  වළභ විටභ ඵර වශ ව අද කන එක  ළන 

විතයක් ශනොශයි. අනහ තඹ  ළන කල් 0ඳනහ කයන ආණ්ඩුක් 
ශේක.  අඳට  කීභක්  තිශඵනහ, අශප්  අනහ තඹ  ළන. ඒ 
හශේභ අඳට  කීභක් තිශඵනහ, අශප් යශට් දරු වශේ 

අනහ තඹ ඳළවළඳත් කිරීභට.  තහත්තහ ශකශනකුට ශත්ශයන ශදඹ 
අි ක් අඹට ශත්ශය වශ ව නළවළ. ඒ  ළන අපි කන හටු ශනහ.  
වළඵළයි, විඳක්ශත ඉ වන බුද්ධිඹක් තිශඵන භ වත්රීරු වශ  ව භහ 

ඉල් 0රහ සිටි වශ ව ශේ ළටටවනට වශඹෝ ඹ ශදන ශරයි. 
කදහ වරි දක අනහ තඹ අ ඹ කයන  පුද් රඹකු  වළටිඹට -
විඳක්ශත හිටිඹත් කභක් නළවළ-  කටයුතු කය වන කිඹහ  ප්රකහල 
කයිය ව  භභ ි වඞ ශනහ. ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 

[6.01 p.m.] 
 

ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Bismillahir Rahmanir Raheem. 

Mr. Presiding Member, before I commence my 

speech, please permit me to lodge our strongest protest in 
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this House about the bomb blast at the sacred Mahabodhi 

Temple in Bodh Gaya in Bihar State.  

Sir, His Excellency the President, while opening a 

mosque at Seenawatte, Dharga Town, last Sunday stated 

that his Government had always acted to ensure religious 

co-existence with firm determination and a clear 
commitment to national unity. 

Today, we find that such co-existence is under attack 

even in a great country, the Bharath, where the Buddha 

was born. I place on record a vehement and an 
unequivocal condemnation of this dastardly act of bomb 

blast at this sacred place. I am happy, Sir, our respected, 
පුයහවිදයහ චක්රර්ති පජය එල් 0රහර ශේධහන වද හිියඳහ ශේෝ ශේ 
අසථහශව් අඳ අර සිටීභ පියඵ.   

Sir, I should recall with gratitude that when the 

Bamiyan Buddha  statues were destructed in Kabul, 
Afghanistan, it was  our respected late Moulavi Alhaj 

Niyaz Mohamed Gafoori, the Founder of the Ihsaniya 

Arabic College and also the  Islamic Religious Co-

ordinator to His Excellency the President, who took large 
crowds on to the streets in Colombo protesting against 

that dastardly act, and he vouched the allegiance and co-

operation of the Sri Lankan Muslim Community always 

in order to hold respect and sanctity of Buddhism and 
other religions.  

In this regard, there had been a religious leaders‟ 
meeting in Colombo yesterday, attended  by all religious 

leaders where a very timely statement has been made by 

Alhaj Moulavi Hassan Moulana, who is also a Religious 

Co-ordinator of His Excellency the President. The “Daily 
News” of 9th July, 2013 states, I quote: 

“On being pointed out that the Indian Police suspect that the 

attack was carried out by a banned terrorist outfit called Indian 

Mujahiddin, Moulavi Hassan said if it was carried out by any 

such outfit with an Islamic religious name, they should be 

punished at once, because Islam does not teach a doctrine of 

attacking other religions or places of worship.  

“Just because, they have a Muslim religious name and they may 

wear a head-cover (hijab), they are not to be considered 

Muslims if they commit acts of violence to harm other 

religions.” 

That is the position of Islam and the Muslims all over 

the world. Therefore, now it is a timely reminder for us 

that we must also guard ourselves further. The war is 
over; terrorism is over. But, terrorists are working behind 

the scene in order to destabilize  the legally-elected 

Government. What Prabhakaran failed to achieve through 

his gun, some people together with the help of the NGOs, 
are trying to achieve through the pen. This is why we 

have to be very careful in dealing with NGOs and other 

anti-government movements in this country.  

As pointed out by our young, up-and-coming Friend, 
the Hon. Udith Lokubandara, nobody seems to be 

speaking about the forthcoming CHOGM in this country. 

Why? They are shy of doing so. After many years, after 

26 years, I think for the first time, the Commonwealth 

Heads of Governments are visiting this country. So, we 

all must be very happy. Then, what is happening today? 
We must be thankful to His Excellency the President 

Mahinda Rajapaksa. He has not only uplifted the 

economy tremendously to Himalayan heights in this 

country, which only the blind people refused to see but 
also raised the stature of the country in the international 

arena to sky high.   

That is why, with all this manipulation and 

manoeuvres  carried out unashamedly by  certain sections 
who are in touch with the NGOs  and the so-called 

superpowers, the world is convinced that this is  a 

country  where there is now economic stability and  

freedom. 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , පුත් ඳතක ශභ වන ශේ 
විධිඹට ව ව ශනහ.   

"ය 56ක් 4.5 ක් ව අශප් ආර්ථික ර්ධනඹ ගිඹ ය 7 ජ 

සිඹඹට 7.5 දක්හ ඉවශ ගිඹහ"  

 භව ඵළශකුශව් අධිඳති අජිත් ි හඩ් කේයහල් 0 භවත්භඹහ තභයි 
ඒ ප්රකහලඹ කය වශ ව. 

He is speaking with all the statistics in his hand.  Sir, that 

is why we call him  an “economic wizard" or a Visharadaya. 

මරහනහරඪ  රු භ ව්රිතුභි , ඳනස වඹ යක කහරඹක් 
සිඹඹට 4.5ක භට්ටශේ ඳළළති ්රී රශකහශව් ආර්ථික ර්ධන ශව් ඹ 

ඳසු ගිඹ ය වතක කහරශත ජ සිඹඹට 7.5 දක්හ ර්ධනඹ කය 
 ළනීභට යජඹට වළකි තිශඵන ඵ ්රී රශකහ භව ඵළශකුශව් අධිඳති 
අජිත් ි හඩ් කේයහල් 0 භවතහ ප්රකහල කයනහ. ශඵොරුකහයඹහ, 
ශඵොරුකහයඹහ කිඹරහ ශේ බහශව් ජ කෆ  ළහුහට, ඵර වන ශකොයි 

තයේ ශවොට ආර්ථිකඹ නශරහ තිශඵනහද කිඹරහ. ඒකයි ශේ 
අඹට තිශඵන ශව්දනහ. ශවොඳි ව ළට කයන, ආර්ථිකභඹ 
ඳළත්ශත ව යටට උඳකහරී න අඹට "ශඵොරුකහයඹහ" කිඹරහ ද්ශව් 

ව ත කථහ කයනහ. 

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු භ වත්රීතුභහ, දළ ව කථහ අ ව කය වන. 

 
ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

Okay, Sir. අපි ද වනහ, අද ශේ යශට් ළශන ශබෝ  ර්  
ෆශවන ප්රභහේඹක් තිශඵනහ. කුරුඳු, එනහල් 0, ශ ොයකහ, 

කයමුශගු, සිඹමරහ, புௐவவ, අඵ, ශකොශකෝහ, බුරත්, 

පුක් ව  ේියරිස ආ ජ ශබෝ  ර්  ශේ යශට් ළශනහ, 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි . අපි ද වනහ, ඔඵතුභහත් ද වනහ, 
කය වශදි ඹ ආනඹ කුරුඳු ළශන ආනඹක් ඵ. එහි ඳභේක් 
ශනොශයි. ඉසය අපි ඉසශකෝශල් 0 ශභයි ලශඹ ව භවය භ 

ප්රශද්ලශත  ූරරිඹහ අයහබි විදයහරඹට අඹත් භිය බහ ශත ලි ඇවිිනන 
විට එහි ශඵොශවෝ කුරුඳු කළරෆල් 0  තිබුේහ. ශකොශම ශඳශද 
ඉසය කුරුඳුත්ත. ශදට ව ඳල් 0 සඹ ශ ොට නළඟුශණ් 

කුරුඳුත්ශත් සිද්ධිඹකි ව ඳසුයි; ශතල් 0 ශශශහශේ ශඹලිණු එක් 
සිශවර අේභහ ශකශනකු ේඵ වධිත කථහක් ඇසුශය ව. ඒක ි හ 
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ඳහර් සශේ වතු 

[ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ] 

ශේ ආර්ථිකඹ නශහලීභට අඳනඹන ශබෝ   හ ර්ධනඹ කිරීශේ 

භවහ යහඳහයඹක් යජඹ බහයශ න තිශඵන ඵ භහ ඉතහභත්භ 
 වශතෝශඹ ව ප්රකහල කය වනට කළභළතියි, මරහනහරඪ  රු 
භ වත්රීතුභි . ශඵොශවොභ සතුතියි. 

 
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
II 

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு  ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ 
ලහන වහ ආ ියක කටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශ ව භහ ඳවත 

ව ව ශඹෝජනහ ඉිනරිඳත් කයනහ: 

"ආණ්ඩුක්රභ යසථහශව් 44(2) ළි  යසථහ ව 1969 අශක 1 

දයන ආනඹන වහ අඳනඹන (ඳහරන) ඳනශත් 4 ළි    වතිශත (3) 

ළි  උඳ  වතිඹ ව 14 ළි    වතිඹ භඟ කිඹවිඹ යුතු, එකී 

ඳනශත් 20 ළි    වතිඹ ඹටශත් ජනහධිඳතියඹහ විසි ව හදන රලි, 

2013 ජුි  5 ිනනළති අශක 1813/15 දයන අති විශලේ  ළට් ඳත්රශත ඳශ 

කයනු රළඵ, 2013.06.20 ිනන ඉිනරිඳත් කයන රද ි ශඹෝ  අනුභත 

කශ යුතුඹ. 
(අභහතය භණ්ටරශත අනුභතිඹ ද වහ තිශේ.)" 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு  வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
කල්තළබීභ 

எவ்ோவௐபு 
ADJOURNMENT 

 
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ 
(வௌபுகு  ௌவ ெ ோ ெவ) 

(The Hon. Nimal Siripala de Silva) 

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , "ඳහර් සශේ වතු දළ ව කල් 0 
තළබිඹ යුතුඹ" යි භහ ශඹෝජනහ කයනහ. 

 
ප්රලසනඹ බහභිමුඛ් කයන රදී. 
் டுவ்ோௐவவௐவது. 

Question proposed. 
 

විගේිනකඹන් ශ්රී රාකහ තුශ ඳත්හගගන ඹන  
කළසිගනෝ යහඳහය 

 இவேகௐவ ௌவோவகவ ௌவ்துவ கெ் 
 RUNNING OF CASINOS  IN SRI LANKA BY FOREIGNERS 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
Sir, I move,  

“The Government through the Minister of Investment 

Promotion mentioned in Parliament that James Packer will be 

given tax holidays and also a licence to operate a casino. With 

the emergence of James Packer to invest US$ 350 million to 

open a casino in Sri Lanka, many people have been querying 

the necessity and the ethicalness of such foreign owners running 

a casino in Sri Lanka.  

Since then the Finance Minister and the Government Cabinet 

Spokesman mentioned that no new licences will be given but if 

an existing licensee is willing to transfer his licence, then 

nobody can prevent such a thing happening.  

Curiously after my highlighting in the media, on the 28th of 

June, the Police raided the smallest casino operator and gave 

wide publicity, whilst another big player having two casinos 

running in the same premises paying only one levy has not got 

any raid on their casino premises. 

The strange irony exists as to the statement that has been 

referred that 'you can transfer a licence'  when in effect there is 

no casino licence that has been issued to anybody at any period 

from the inception of betting on horse-racing from  1930.”  

Therefore, will the Minister please advise regarding these? "  

I was told to refrain from asking certain questions. 

But, during my speech I will refer to them.   

       
ගරු ගජෝන් අභයතුාග භවතහ 
(வௌபுகு ேவ அதுவேக)  

(The Hon.  John Amaratunga) 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි ,  රු යවි කරුේහනහඹක 

භ වත්රීතුභහ ශ න ආ ශඹෝජනහ භභ සථිය කයනහ. භට ශ ව 
ශරහ තිශඵන කහරඹත් භභ එතුභහට රඵහ ශදනහ එතුභහශේ 
ශඹෝජනහට අදහශ කථහ ඉිනරිඳත් කය වන. 

 

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

 රු යවි කරුේහනහඹක භ වත්රීතුභහ. 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
සතුතියි.  

ශේ අසථහශව් ඉතහභ කහශරෝචිත ලශඹ ව භභ ශභඹ ශේ 
බහට ඉිනරිඳත් කයනහ. කළසිශනෝ, එශවභ නළත්නේ සලි 
ේඵ වධශඹ ව තිශඵන ඳනත්  සිඹල් 0ර මුර සිට අ  න ශතක් 
භභ ශේ බහට ඉිනරිඳත් කයනහ. 

ඉසශල් 0රහභ ශේක ශ න ආශව් 1930 අශ ෝසතු 01ළි දහ. 
Betting on Horse-Racing (Chapter 55) කිඹරහ තභයි ඒක 

ආශව්. ඊට ඳසු 1961 ශදළේඵර් 5ළි දහ Gaming 

(Amendment) Act, No. 48 of 1961 ශ නහහ. Gaming 

(Amendment) Act, No. 26 of 1957 ඳනතට 1987 

ශශලෝධනඹක් ශ නහහ. ඒක 1988 අශක 40 දයන ඔට්ටු ඇල් 0ලීභ 

ව සලි ඵලි ඳනත ඹටශත් තභයි ශ නහශව්. ඒක තභයි ශේ න 
තුරු ඳනතක් ලශඹ ව ක්රිඹහත්භක  වශ ව.  

1988 අශක 40 දයන ඔට්ටු ඇල් 0ලීභ ව සලි ඵලි ඳනතට 

ශනක් කය වන  Betting and Gaming Levy (Amendment) 

Act, No. 7 of 2001  ශ නහහ. ඊට ඳසශේ ශේක 2005 අශක 9 

දයන ඔට්ටු ඇල් 0ලීභ ව සලි ඵලි (ශශලෝධන) ඳනත ලශඹ ව 

ශ නහහ. 2006 භහර්තු 31, Betting and Gaming Levy 
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(Amendment) Act, No.14 of 2006 ශ නහහ. ඊට ඳසු ශේ 

ඳනත  ශශලෝධනඹ කය වන සලි (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත කිඹරහ 
එකක් 2010 ඔක්ශතෝඵර් 10 න දහ ශ නහහ. ශේ ඳනත නළත 
ශශලෝධනඹට රක් කය වන amendments ශ නහහ. I will make 

a clarification. It is Casino Business (Regulation) Act, No. 17 

of 2010. ඊට ඳසු 2013 අශප්රේල් 0 24ළි දහ Betting and Gaming 

Levy (Amendment) Act, No. 19 of 2013 කිඹන ඒ 

ශශලෝධනඹ ශ නහහ. දළ ව ශේ ඳනත තභයි යශට් ක්රිඹහත්භක 
 වශ ව. ශේ න තුරු ඒශක් ඩනතිකබහඹක් නළවළලු. ශේශක් 
තිශඵ වශ ව, ඇස වරහ ඹේ විධිඹකි ව කය වන ඉට ශදනහ කිඹන 

එක ියක් ඊට ළඩිඹ ඉිනරිඹට ශ න ඹෆභක් නළවළ. ශේ 
ේඵ වධශඹ ව නීතිභඹ ඳද්ධතිඹ අනු, “Ignorantia juris non 

excusat - ignorance of the law is no excuse" කිඹන ඳදනභ මුල් 0 

ශකොට ශ න, -භහ නීතිඥශඹක් ශනොශයි. Latin pronunciation 

ළයලිශේොත් භහ භහ බජනඹ කයනහ.- තිශඵ වශ ව නීතිඹ 
වරිඹහකහය සථහඳනඹ කය වශ ව නළතු ඹේ විධිඹකි ව ඇස 

වරහ කයන ශදඹක් තිශඵනහ නේ ඒක ළයින ක්රිඹහක් ශරයි. 
දළ ව ශේක ඳදනේ කය ශ න තභයි භහ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ 
ආශඹෝජන ප්රර්ධන ඇභතිතුභහශ  ව එදහ ප්රලසනඹක් ඇහුශව්. එදහ 

ශඵොශවොභ .නෆකිය ව එතුභහ ඒකට ේපර්ේ උත්තයඹක් ලි වනහ. 
එදහ ඒ ප්රලසනඹ අව වන ඳසුබිභක් තිබුේහ. එහි ඳසුබිභ තභයි ජ ස 
භහශත 5ළි දහ පුත් ඳතක ශවයදයවු කශහ, "කළසිශනෝ 

ශකීර්ේඹට ය 12ක ඵලි වන" කිඹරහ. ඒ ි හ “Massive 

Casino Resort in Colombo” කිඹන එක  ළන වළභ website 

එකකි වභ එ වන ඳට ව  ත්තහ. ඊට ඳසශේ ජුි  භහශත 8ළි දහ 

“Ceylon Today”  ඳත්තශර් තිශඵනහ,  “Govt. divided on 

Packer deal”  කිඹරහ. 

It was stated that the Hon. Patali Champika Ranawaka 

opposes the casino project, while the Hon. Lakshman 
Yapa  Abeywardena says that there will be no casinos.  

භහ ශේ කිඹ වශ ව ඒශක් ඳසුබිභයි. ඊට ඳසශේ “Ceylon 

Today” ඳත්තශර්  “Tax holiday for Packer” සියසතරඹ ඹටශත් 
ඒ ේඵ වධ ඳශ ශනහ. භහ හිත වශ ව ඒ ේඵ වධ 
ළඩිශඹ වභ ශවයදයවු වුශණ්, ජුි  භහශත 9ළි දහ “The Sunday 

Leader” ඳත්තශය ව කිඹරහයි.  

There is a list of concessions given.  ශභහි වනහධහය - 

concessions -  ඹටශත් තිශඵනහ: Exemption of Corporate 
Income Tax; Exemption of Dividend Tax; Betting and 

Gaming Levy; Exemption of Customs Duty on 

Importation of Project-Related Items; Exemption of 

Value Added Tax; Exemption of Port and Airport 
Development Levy; Exemption of Construction Industry 

Guarantee Fund Levy; Exemption of Withholding Tax; 

Exemption of PAYE tax;  Exemptions from Exchange 

Control Regulations.  

දළ ව ශේ වන ඔක්ශකෝභ  ජරහ තිශඵන අසථහක “Packer‟s 

Bumper Package From Government.” කිඹන සියසතරඹ 

ඹටශත් හුඟ ශදනහ ප්රලසන කය වන ඳට ව  ත්තහ. පුත් ඳත් හර්තහ 

කශහ, අපි ඉතහභත්  රු කයන, අශප් ශඵෞද්ධහ භ ආයක්හ කයරහ 
ළට කයන අශප් අසගිරි භවහ විවහය ඳහර්ලසශත භවහනහඹක හිිය 
ප්රකහල කශ ඵ, "කළසිශනෝ ශ නහශොත් ඳහයට ඵහිනහ" කිඹරහ. 

ඊට දස තුනකට ඳසශේ අ යදගුරු තුභහත් කිඹනහ, "කළසිශනෝ 
ශේ යටට අලයතහක් නළත". Another headline states; 

“Government says „no‟ to new Casino Licences”  කිඹරහ. ඊට 

ඳසශේ දශේ ඔඵතුභහ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ අඳට උත්තය ශදනහ, 
casino licence අලුශත ව ි කුත් කය වශ ව නළවළ කිඹරහ.  

අඳ ශඟ තිශඵනහ ත හර්තහක්. ඔඵතුභ වරහශේ කළබිනට් 

ප්රකහලක ශකශවයඹ යඹුක්ළල් 0ර භළතිතුභහ කිඹනහ, casino 
licence එකක් ඉිනරිඳත් කයරහ තිශඵනහ නේ, ඵළරි ශරහත් ඒක 
ශනස කශශොත් ත තළනකට ඳහවිච්චි කය වන අඳට ඒක 
නත් වන ඵළවළ කිඹරහ.   

ශේකභ මුදල් 0 ඇභතිතුභහත් ප්රකහල කශහ. ඊට ඳසශේ ජුි  
භහශත 30ළි  දහ සියසතරඹක් තිශඵනහ, “Casino raided for 
evading tax” කිඹරහ. ඵද්දක් ශ රහ ඔඹ හශේ ඳහවිච්චි කයන 
ආඹතන වඹක් තිශඵනහ. එක්ශකශනකුට තුනක් අයිති 
තිශඵනහ. එක්ශකශනකුට ශදකක් අයිති තිශඵනහ. එකකටයි 
ශ  වශ ව.  ත ශඳොඩි එකක් තිශඵනහ. ශේ ශ න ශඳොඩිභ 
එක  ළන ශරොකු ප්රලසනඹක් ඇති කයරහ ශඳ ව වන වදනහ, 
ශේක raid කයරහ තිශඵනහඹ කිඹරහ. ශේ අසථහශව් ජ 
ඔඵතුභහශ  ව අව වන තිශඵ වශ ව, ආණ්ඩුක් ලශඹ ව 
ඔඵතුභ වරහ ඒ ේඵ වධශඹ ව ශකොශඹ වරහ ශේ යටට 
ශඵොරුක් කය වනද වද වශ ව කිඹන එකයි. ශේ යශට් කළසිශනෝ 
තිබිරහ තිශඵනහ. අලසඹ වට bet කයන එක, කළසිශනෝ, Rudjino 
හශේ එක එක නේ ස ව තිශඵනහ.  

ඊට ඳසශේ කළසිශනෝ කිඹන නභත් ඇවිල් 0රහ ඹේ 
කහරහ වතයඹක් ඳහවිච්චි කයරහ තිශඵනහ. නමුත් සුවිශලේ ශන 
තභයි  ශේ යශට් ඔඵතුභ වරහ ඵරඳත්රඹක් ි කුත් කයපු එක 
කළසිශනෝ ආඹතනඹක්ත් ශේ ශභොශවොත න ශකොට නළති එක. 
එශවභ තිශඵනහ නේ ඔඵතුභ වරහ කරුේහකය ඉිනරිඳත් කය වන, 
එඹ කහශේ නභටද තිශඵ වශ ව, කවුද ඒශක් අයිතිකරු, ඒ හශේභ 
ශභොන ඳදනභකි වද ලි වශ ව, කවුද ඉිනරිඳත් කයපු මුදල් 0 ඇභති, 
ශකොයි දශේද ඒක ඉිනරිඳත් කශශේ කිඹහ. ඒ හශේභ ඒ ඵරඳත්රඹ 
ි කුත් කයපු දශේ සිට අද ශන තුරු ශකොතයේ EPF ව  ETF 
ප්රභහේඹක් ඒ ළට කයන අඹ ශනුශ ව ශ රහ තිශඵනහද, 
ඒශක ව ශකොතයේ ඵලි ප්රභහේඹක් රඵහ ශ න තිශඵනහද, ඒ 
ේඵ වධශඹ ව ශකොයි ආකහයඹටද කටයුතු කයරහ තිශඵ වශ ව 
කිඹහත් කිඹ වන. ශේ ි කුත් කයපු ඵරඳත්රඹ කදහද ි කුත් කයරහ 
තිශඵ වශ ව කිඹන එක ේඵ වධ කරුේහකයරහ අඳ දළනුත් 
කය වන. ඒක කශශේ නළත්නේ ඔඵතුභහ ශප්රෝටහක් තභයි 
කය වශ ව.  

එක ඳළත්තකි ව ඒක එශවභ ශන ශකොට භළයි භහශත 8ළි  
දහ ශද්ශීඹ ආදහඹේ ශදඳහර්තශේ වතු ඳත්තශර්ට ි කුත් කයනහ, 
"බුකීකරු ව, ඔට්ටු ශවෝ සලි යහඳහයර ශඹ ජ සිටින තළනළත්ත ව 
ශත ශකශයන දළ වවීභක්" කිඹන ශීර්ශඹ ව යුතු දළ වවීභක්. 
ඔඵතුභ වරහ කිඹරහ තිශඵනහ, "31ළි  දහට ඉසශල් 0රහ ශේක 
license කය වන ඉල් 0ලීභක් කය වන" කිඹරහ. ඒශක වභ ඔප්පු 
ශනහ, ශභශතක් ලියට කිසිභ ඵරඳත්රඹක් - licence එකක්-  ජරහ 
නළවළඹ කිඹරහ. එතළන ශරහ තිශඵ වශ ව ඵලි ලශඹ ව ඹේ 
විධිශත අඹ කිරීභක් කයරහ තිශඵන එකයි. ශභශතක් ලිය ඒ අඹ 
කිරීභ තභයි ඒ කළසිශනෝ ආඹතන වඹ ේඵ වධ කයරහ 
තිශඵ වශ ව. ඊට ඳසශේ නළත 2013 ජුි  28ළි  දහ "ශඩ් ස ියයර්" 
ඳත්තශර් ශභශවභ notice  එකක් තිශඵනහ. 

 "Department of Inland Revenue -  Betting and 

Gaming Levy".  

It gives out the levy payable for the quarter as follows - 
2013 ජ ස භහශත 1ළි  දහ ශන ශකොට -  Agents - Rs. 500,000; 
Business with live telecast facilities - Rs. 75,000; Business 
without live telecast facilities - Rs. 6,250 and gaming - Rs. 
25,000,000 million ශ  වන තිශඵනහ. ඔඵතුභ වරහ ශේ 
ඔක්ශකෝභ කයරහ තිශඵ වශ ව ල් 0 ස එකතු කිරීභටයි.  

මීට ශඳය අසථහශව් ජ භභ කිව්හ හශේ අද ආශඹෝජන නළති 
ි හ ශේ ආණ්ඩු කයන එක ශදඹක් තභයි ශේ හශේ 

ඩනතිකබහඹක් නළති යහඳහයරට විිත කයන එක. ශේ 
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ඳහර් සශේ වතු 

[ රු යවි කරුේහනහඹක භවතහ  

ේඵ වධශඹ ව ඔඵතුභ වරහශේ කළබිනට් එක තුශත් ඹේ විධිඹක 

ප්රලසන තිශඵනහ. ඒ හශේභ  රුතය භවනහඹක 
සහමී වව වශේරහ ශේකට ේපර්ේ විරුද්ධත්ඹ ප්රකහල කයරහ 
තිශඵනහ. අ යදගුරුතුභහත් ඒ හශේභ ප්රකහල කයරහ තිශඵනහ. 
ඔඵතුභ වරහ කිඹනහ, අලුශත ව licences ි කුත් කය වශ ව නළවළ 

කිඹරහ. ි කුත් කයපු licence එක කදහද ි කුත් කශශේ කිඹන එක 
ේඵ වධ කරුේහකය ශේ ඳහර් සශේ වතු දළනුත් කය වන 
කිඹන එක තභයි අපි ශේ අසථහශව් ජ කිඹ වශ ව. ඒ විතයක් 

ශනොශයි. ඔඵතුභ වරහ එශවභ කයන  භ වභ ඳහර් සශේ වතුට 
ඉිනරිඳත් කයරහ තිශඵන- [ඵහධහ කිරීභක්  Sir, I am referring to 
the Betting and Gaming Levy (Amendment) Act, No. 19 of 

2013. එහි ඳශමුළි  ඳරිච්ශේදශත ශභශවභ තිශඵනහ. I quote:  

“This Act may be cited as the Betting and Gaming Levy 

(Amendment) Act, No. 19 of 2013 and shall be deemed for all 

purposes to have come into operation on January 1, 2013.”  

ඒ කිඹ වශ ව retrospective legislation - ඳසට ගිහිල් 0රහ 
ශේක අනුභත කිරීභක්. ශේක හභහනය ශදඹක ජ කය වශ ව නළති 

ශදඹක්. ශේක ශඳය සදහනභකි ව ඒ සුද්දහට උදවු කය වන වදන 
ළට පියශශක්. අශප් රශකහශව් කළසිශනෝ යහඳහයඹ ශභශතක් ලිය 
කයරහ තිශඵනහ. ඇයි ශේශක් ප්රලසනඹක් තිශඵනහද? භභ ශේ 
ේඵ වධශඹ ව ශනත් භතඹක් දය වශ ව. අලයතහක් නළද්ද 

කිඹන එක ශනොශයි භභ කිඹ වශ ව. ආණ්ඩුට අලය නේ ල් 0 ස 
එකතු කය වන ඇයි ඔඵතුභ වරහ ශේක සුද්ද වට විිත කයන සශ ව? 
ශේ තහක් කල් 0 වළභ සුද්දහටභ ඵණින ආණ්ඩු ශේ සුද්දහට විතයක් 

ආදයඹ ශඳ ව වශ ව ඇයි? ඳළල් 0ඳශත් ඉ වන අහිශක ියි වහ භිය 
ශතල් 0රට ඵලි ශ න ශකොට, කිරි ඳළකට් එකට ඵලි ශ න 
ශකොට, සීි  ටිකට ඵලි ශ න ශකොට, ප්රහවන ශේඹට ඵලි 

ශ න ශකොට ශේ සුද්දහ ළට් එශකනුත් අයි ව කයරහ තිශඵනහ. 
හභහනයශඹ ව ඒ අහිශක ියි සු වට ඒ හශේ කයන ශකොට ශේ 
සුද්දහට ඒ යප්රහද රළබිරහ තිශඵ වශ ව කහත් එක්ක ළට කයන 

ි හද? ශේක වළභ එක්ශකනහටභ ශනොශයි ශ ව රළශඵ වශ ව.  

ඇයි රශකහශව් අඹට ශේ අසථහ ශද වශ ව නළත්ශත්? ශජෝ ව 
කීල් 0ස එකටත් එඹ ශ න එ වන වදනහ. ශේක ියර ශකල් 0ඳඹක්. 

කළසිශනෝ ක්රීටහ කය වන ඹේකිසි විධිශත තළනක් තිශඵ වන 
එඳහඹළ. ඒක hotel එකක් නේ, ඒ hotel එශක් නභ ඳහවිච්චි 

කයශ න ඒ වර ඹට ළරැින ළට ශකශයනහ නේ ඒ මුළු 
ක්ශේත්රඹභ ළරැින ශනහ. You cannot legalize an illegal act. 

There is prostitution in this country. That is illegal. So, you 

cannot say that a tax should be imposed on prostitution. 

අ වන ඒ හශේ ශදඹක් තභයි ශේක. "භතට තිත" තඵනහඹ 
කිඹන, ්රී රශකහ අනනයතහ යකි වන .නෆඹ කිඹන, වළභ ශද්ටභ 

ජහතිකත්ඹ - nationalism - ඵදහ ශ න ශඳොයකන ශේ ආණ්ඩු 

ශේහ ශ න එ වශ ව ඇයි? තමු වනහ වශේරහට ශේ අසථහශව් ජ 
ශේ ේඵ වධශඹ ව  කීභක් තිශඵනහ. ඔඵතුභ වරහ කිඹනහ 

නේ, "ඔව්, අඳට සුද්ශදක් ශ ශන වන .නෆ. ශ ශන වන licence 
එකක් නළවළ. නළති ි හ ශේ තත්ත්ඹ ඇති කය  ශදනහ" කිඹරහ, 
ඒක ශනභ ශදඹක්. නමුත් ශඵොරු කයරහ වසු වුේහට ඳසශේ 

කරුේහකය කිඹ වන එඳහ, licence එකක් නළවළ; ශේක තිබුේහට 
කභක් නළවළ; ශේක අවුරුලි  ේනහක් තිබුේහ; ශජෝසිේ ආහ 
කිඹරහ. ඒ හශේ ඒහ රශගු නළත. අඳ ශභඹ කිඹ වශ ව භසත 

ජනතහටයි, භවහ නහඹක සහමී ව ව වශේරහටයි, ඒ හශේභ 
අ යදගුරුතුභ වරහටයි. ආණ්ඩු ප්රකහලඹක් කයනහ නේ ශේහ 
ශ ශන වන .නෆ කිඹරහ, ඒකට කභක් නළවළ. ශේ අතයතුය Sri 

Lanka Tourism Development Authority එක ඊට ටහ ළඩි 
ශදඹක් කිඹ වන ඳට ව ශ න තිශඵනහ. ඒ තභයි, ශේ විධිඹට 

කළසිශනෝ ශ නහශොත් ඒක පුද් ර ආදහඹභ ඇශභරිකහනු ශටොරර් 

5,000කට, 6,000කට ළඩි ශව්වි කිඹන එක. ශකොයි ශරෝකශතද 
තභ වශේ යශට් ඒක පුද් ර ආදහඹභ කළසිශනෝ භන් ව ළඩි 
කයනහ කිඹන කත වදය විකුේ වශ ව? මීට ඉසය ශරහ අපි 
ශඵොශවොභ ශඳොඩිඹට අඳනඹනඹ කයන කුරුඳු  ළන කථහ කයිය ව 

සිටිඹහ. දළ ව කළසිශනෝ ශ ශනනහඹ කිඹනහ  ඒක පුද් ර 
ආදහඹභ ළඩි කය වන. කරුේහකය ශේ හශේ ඵශශකොශරොත් 
තත්ත්ඹකට යට ඳත් කය වන එඳහ. ශේක එක ශකොනක තිඹරහ, 

ද්ද නළති කයශ න ඹනහ නේ ඒක ශනභ ශදඹක්. නමුත් 
ශභඹ ශේ හශේ අසථහක ශඳයට ශ නළල් 0රහ ශේ විධිඹට 
කටයුතු කිරීභ තභයි කයන අඳයහධඹ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , දළ ව ශඳොලීසිඹ නීතිඹ තභහ 
අතට   වනහ. එක් ඳළත්තකි ව DIG හස ගුේර්ධන කු සඹට 
ියි සු ව භය වන ඳට ව ශ න තිශඵනහ; දළ ව පුතහ අයශ න 

තිශඵනහ. ඒ හශේභ තභයි ශභතළන ඉ වනහ තත් DIGsරහ. ඒ 
අඹ ගිහි ව කළසිශනෝ  raid  කයනහ. ඒ අඹ CMC එකට ගිහිල් 0රහ 
ඇන් ස  වනහ. ඒ හශේ අඹ ශේ 28ළි  දහ ගිහිල් 0රහ ප්රලසන ඇති 
කයරහ තිශඵනහ. DIGරහ ඉ වශ ව නීතිඹ ව හභඹ යකි වන 

ියක් raid කය වනද? ඒ අඹශේ කහර්ඹඹක්  වශ ව ශකොශවොභද 
ශද්ශීඹ ආදහඹේ ශදඳහර්තශේ වතුට අයිති කටයුත්තක්? ඒ අඹ 
ශිේස ඳළකර්රහට ශභශවභ කයහවිද? එශවභත් නළත්නේ 

ශඵොශවොභ ඉවශ ඵරතර තිශඵන අඹ ශඟට ගිහිල් 0රහ ශභශවභ 
ඇන් ස  හවිද? නළවළ ශ ව. අහිශක ශඳොඩි ශකශනකු අල් 0රරහ 
ළශඩ් කයනහ. ද්ද කය වන ඵළරි එශකකු අල් 0රරහ ශඳ වන වන 

වදනහ, "ශභ වන අපි කළසිශනෝ raid කයනහ" කිඹරහ. ඒහ හ 
දභ වන ශකෝ. ඵරඳත්ර නළත්නේ ශකොශවොභද ඒහ ඳත්හ ශ න 
ඹ වශ ව? විඳක්ශත අඳට ශකොඳභේ හිරිවළය කයනහද? 

ශභතළන ජ වළභ ශශල් 0භ ඳි න, වළභ ශශල් 0භ කෆ  වන අසර් 
භ වත්රීතුභහ කිඹනහ අඳට යඑස ශටොරර් ිය සඹන  ේ ව  
තිශඵනහඹ කිඹහ. අපි ඵඹ නළවළ. හිටපු විි ලසචඹකහයතුශභක් 

ශභතළන ඉ වනහ; ඇභතිරු ඉ වනහ. අඳට වශ  වන ශදඹක් 
නළවළ. අපි ශේක ප්රසිද්ධ කයනහ. ඒ ශකො වදක් නළති භ වත්රීයඹහ  
එයඹට ඇවිල් 0රහ ශේක කිව්හ නේ භට දට  ව වන පුළු ව 
එතුභහට. Parliament Privileges ඹටශත් වශ හශ න ඉ වනහ. ශේ 

යටට , ඵළශකුට ආශඹෝජනඹ කය වන විශද්ශිකඹ ව ශ ශන වන 
කිඹරහ අඳ කිව්හභ, එශවභ ශ නළල් 0රහ අඳ ශේ යශට් විශද්ල 
විි භඹ අනුඳහතඹ පියඵ ප්රලසනඹක් ඇති කයහවි කිඹන ශේ යශට් 

ආර්ථික ඝහතකඹකු න භව ඵළශකුශව් අධිඳති ි හඩ් කේයහල් 0රහ 
ශේ හශේ සුද්ද වට දක්න ආදයඹ ශභොකක්ද? තභ වශේ ය ශට් 
ඉ වන අඹට ටහ සුද්ද ව යටට ආදශර්ද?  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ශේහ ශේ යශට් ඳත්හ 
ශ න ඹනහද නළද්ද කිඹන එක ආණ්ඩුශව් රණ වලික්. ශේ 
අසථහශව් ජ අපි කිඹනහ, කරුේහකය එඹ UNP එශක් ඇඟට 

දභ වන එඳහ කිඹරහ. අඳ ශේ අසථහශව් අව වශ ව, ඔඵතුභ වරහ 
නළති ඵරඳත්රඹක් ඇති කයරහ ශද වශ ව ශකොශවොභද කිඹරහයි. ඒහ 
කහටත් නළවළ. ශඵොශවොභ සුප්රසිද්ධ නේ ඳහවිච්චි කයනහ. 
"ශභ වන ශභතළන කළසිශනෝ තිශඵනහ" කිඹනහ. ඒහ කයශ න 

ඹ වන ආණ්ඩුශව් ප්රතිඳත්තිඹ අනු. ඒක ශනභ ශදඹක්. නමුත් 
ඵරඳත්රඹ තිබුේහද නළද්ද කිඹන කහයේඹ කරුේහකය ි ළරැින 
කිඹ වන. ඒ හශේභ තභයි  "Rudjino". ඒ හශේ ශඳොඩි ශඳොඩි 

ඒහ  ේනහක් තිශඵනහ. ඒහ ේඵ වධශඹ ව ඹේ ඳදනභක් 
ඇති කය වන .නෆ. ඔඵතුභ වරහ රුපිඹල් 0 ිය සඹන 100ක් දභනහ 
ශ ව ඵද්ද ලශඹ ව. Tables 75ක් තිබුේත්, table එශක් 

ඳසශදනකු සිටිඹත් එක ඵද්දක් තභයි තිශඵ වශ ව. ශේ 
ේඵ වධශඹ ව ඔඵතුභ වරහ ඹේ විධිඹක හධහයේඹක් ඉසට 
කය වන අලයයි. ඒ අඹ ඹේ විධිඹකි ව සයහ ක වන ආණ්ඩු 

ශේහ කයනහ නේ, ශකොයි ආකහයශඹ වද ඒක කය වශ ව කිඹරහ 
කරුේහකය ශවයදයවු කය වන.  

167 168 



2013 ජ ස 09 

මීට ඉසය ශරහ, යශට් ශර්ධනඹක් ඇති කය වන .නෆ 

කිඹරහ කිඹිය ව, යශට් එක කරහඳඹකට -භහ හිතන විධිඹට කටහන 
ආනඹට- කළසිශනෝ  ඔක්ශකෝභ ශ න එ වන .නෆ කිඹරහ 
කිඹිය ව ශරොකු ආශඹෝජන ප්රර්ධනඹක්  ළන කිව්හ. එඹට ම සක 
වුශණ් ඵළසිල් 0 යහජඳක් භළතිතුභහ ඵ භට භතකයි.  රු රක්සභ ව 

ඹහඳහ අශේර්ධන ඇභතිතුභි , එවිට ඔඵතුභහ ි ශඹෝජය ඇභති 
ලශඹ ව කටයුතු කශහ. ඒ අසථහශව් ජ කිව්හ ශභඹ එක් 
කරහඳඹකට ශ න ඹනහ කිඹරහ. එඹ භළශල් 0සිඹහශව්, 

සිශ ප්පරුශව් තිශඵන ක්රභඹක්. ඒ යටර ශේහ නළතුහ ශනොශයි. 
සිශ ප්පරු ශේ කහයේඹ ශරොකු විහදඹකට රක් කයරහ, ඊට 
ඳසශේ කිව්හ, "ශේහ ශේ යටට ඹේ විධිඹකි ව ශ ශන වනත් 

අලයයි" කිඹරහ. ශඵොශවෝ ශයි ව ප්රලසන කයරහ තභයි ඒහ ඒ 
යටට ශ නහශව්.            

ශේ හශේ  භනක් ඹනහඹ කිඹහ තභයි ශරොකුට ප්රකහල 

කශශේ. නමුත් ශේ ඇභතිරු වට ටහ විශයෝධතහ ව 
අයිතිකරු වට ඇති වුේහ. ඉති ව එඹ කටහන ආනඹට ශ න 
ඹ වශ ව නළතු ඩී.ආර්. විජඹර්ධන භහතට ශ නළවිත් තිශඵන 
ි හ දළ ව ශේ ප්රලසනඹ ඇති ශරහ  තිශඵනහ. භභ හිතන වළටිඹට 

එතළන  African Gaming Company  එකක් තිබුේහ. භට භතකයි, 

එදහ South Africaර තහනහඳතිතුභහත් ශ  වවහ. එශවභ 

ශ  වරහ ශරොකුට ලේද කශහට ඒ සිඹල් 0රභ නළති කශහ. ඊට 

ඳසශේ එක ඳහයටභ ශිේස ඳළකර් ශකොශව ව ශවෝ ඇද ශ න 
ඇවිත් ශභොකක්ද කය වශ ව? ශේ ශිේස ඳළකර් ශවොශශකොශ යශට ව 
ේඹක් රඵහ ශ න තිශඵනහඹ කිඹන එක ඔඵතුභ වරහ ද වනහද? 

භහ ශභභ අසථහශව් ජ ඒ ේඵ වධශඹනුත් ශවයදයවු කය වනේ. 
එතුභහ Crown Melbourne Limited එකට US Dollars 1.9 

billion ේඹක්  තිශඵනහ. ශවොශශකොශ යශට් Melco Crown 

Entertainment Limited  එක සිඹඹට 33ක් අයිති කය   වනහ. ඒ 

ශකොේඳළි ඹ US Dollars billion 2.9ක ේඹක් තිශඵනහ. ඉති ව 

ඒ අඹ ශේ යටට එ වශ ව ේඳතක් එක්ක ශනොශයි, ශේ යශට් 

තිශඵන ල් 0 ස සයහ ක වනයි. ශේ ශභොශවොත න ශකොට ඳළඹ 
300ක් ඇතුශත අශප් රුපිඹර 124 ඉරහ 137 දක්හ අප්රභහේඹ 
වුශණ් ඇයි? ශේ යටට ආශඹෝජනඹ එනහ භිනයි. ශේ යටි ව 

අඳනඹනඹ නහ අඩුයි. එභ ි හ අඳට ශ වුේ ශලේ හිඟඹක් 
තිශඵනහ. එතශකොට රුපිඹශල් 0 ටිනහකභ අඩු නහ. ශේ හශේ 
කළසිශනෝකහයශඹෝ ශේ යටට ඇවිත් ඵළරි ශරහත් ශභඹ 

ක්රිඹහත්භක කය වන ඳට ව  ත්ශතොත්, අ වතිභට  සිද්ධ  වශ ව 
අශප් රුපිඹර ේපර්ේශඹ වභ නළත්තටභ නළති න එකයි. 
භතකයි ශ ව, 1988, 1989 වහ 1990  ජ  ආසිඹහනු යටර ආර්ථිකඹ 
ේපර්ේශඹ වභ කටහ ළටුණු ඵ; ඉ වලිනීසිඹහශව් ආර්ථිකඹ කටහ 

ළටුණු ඵ. භළශල් 0සිඹහ දේ  ස වන ඳට ව  ත්තහ. 
සිශ ප්පරුශව් ඳහ ප්රලසනඹක් ඇති වුේහ. කවුරු ශභොනහ කිව්ත් 
අ වන ඒ හශේ තත්ත්ඹක් දළ ව ශේ යශට් සිද්ධ ශිය ව ඹනහ. 

එළි  අසථහක අශප් capital market එක open කය වශ ව 
නළති කළසිශනෝ ශ නහශොත්? ඒක අරි වන .නෆ නළවළ, ඇයරහ 
ඉයයි.  ඉ විනඹහශව් අඹ ශේ යටට ඇවිත් කළසිශනෝ  වරහ ඹහවි. 

ඹනශකොට සුද්දහ කිඹහවි ශභ වන ශේ තයේ ල් 0 ස  ප්රභහේඹක් 
ශ නහහඹ කිඹහ. ශභශවේ කළු ල් 0 ස සුලි කයරහ ඹහවි. එතශකොට 
අශප් රුපිඹරට ශභොනහද ශ වශ ව? අශප් යශට් තිශඵන 

dollarsරට ශභොනහද ශ වශ ව? ශභශවේ තිශඵන රුපිඹල් 0 
ිනනුහට ඳසශේ ඉ විනඹ වකහයඹහ රුපිඹල් 0 අයශ න ඹ වශ ව නළවළ 
ශ ව. ඔහු අයශ න ඹ වශ ව dollars. එතශකොට dollarsරට ශේ 

හශේ තල් 0ලුක් ඇති වුශේොත් එතළනින තභයි ප්රලසන ඇති  වශ ව. 
කළසිශනෝ එඳහඹ කිඹන එක ශනොශයි අපි කිඹ වශ ව. ඊට ටහ ලිය 
ප්රභහේඹක් ඵරහ තභයි ශේ  ළන කටයුතු කය වන අලය  වශ ව. 
රශකහශව් අඹට කය වන පුළු ව ශදඹකට සුද්ද ව ශ ශන වන 

අලය  වශ ව ඇයි? ජහතිකත්ඹ ආයක්හ කයනහඹ කිඹන 
ඔඵතුභ වරහ, භතට තිත තඵනහඹ කිඹන ඔඵතුභ වරහ,  licence 
නළති licence තිශඵනහඹ කිඹහ ශඳ ව වන වද වශ ව ශභොන 

කට ක්රිඹහකටද කිඹන එක භහ ශභභ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ 

ඔඵතුභ වරහශ  ව කරුේහශ ව අවනහ.  

තත් කහයේඹක් කිඹ වන තිශඵනහ. ශඳොලීසිඹ දළන   වන 
අලයයි, ඒ ශ ොල් 0ර වශේ කටයුත්ත ශභොකක්ද කිඹන එක. හභඹ 
යකි වන ශවෝ ියනී භරුකු අල් 0ර වන ශවෝ දළයණිඹ ර ි භල් 0 
ශඳශර්යහ භළරුහට ඳසශේ ඝහතකඹ ව අල් 0ර වන ශවෝ ියක් ළරැින 
කයන අඹට අත් උදව්ක් ශද වන ශනොශයි ශඳොලීසිඹ 
තිශඵ වශ ව. ශඳොලීසිඹ තිශඵ වශ ව ්රී රශකහ ි දවස ඳක්ශත 
private security company එකක් හ ශේ  වළසිශය වන ශනොශයි. 
ශභඹ භසත යටට ඹේකිසි ශේඹක් කය වන තිශඵන 
ආඹතනඹක්. ශේ ේඵ වධශඹ ව නීතිඹ වරිවළටි ක්රිඹහත්භක 
කය වන .නෆඹ කිඹන එක භහ ශභභ අසථහශව් ජ කිඹනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ත ප්රලසනඹක් අව වන 
තිශඵනහ.ශේ තුය ව යක්හ කීඹක් ඇති කය වන ඵරහශඳොශයොත්තු 
ශනහද? කළසිශනෝ වහ තිශඵන licence එක ශනත් 
ශකනකුට ඳළරිඹ වළකි ඵ කිඹහ තිශඵ වශ ව එශේ ශභශේ 
පුද් රශඹක් ශනොශයි, යශට් මුදල් 0 ඇභතිතුභහයි. ඵළරි ශරහත් 
ශභභ ඵරඳත්රඹ ශනත් ශකශනකුට භහරු කශශොත් අපි ශභොනහ 
කය වනද? ශේ හශේ ඵරඹරත් පුද් රයි ව ශභළි  ප්රකහල කශශේ 

කුභන ඵරඳත්රඹක්ද තිශඵ වශ ව කිඹහ දළන ශ නද කිඹහ භහ 
අවනහ. භවය විට භහ ළරැින ශ වන පුළු ව. ශවොශය ව ඵරඳත්ර  
issue කයරහ තිශඵ වන පුළු ව. එශවභ තිශඵනහ නේ ඵරඳත්රශත 
අයිතිකරු කවුද, කදහ සිටද, ශද්ශීඹ ආදහඹේ ශදඳහර්තශේ වතුට 
ශකොඳභේ ඵලි රළබුේහද කිඹහ අවනහ. එශවභ නේ අශප් 
රශකහශව් අඹට ඵලි යහිත ඵරඳත්ර ශදන ශකොට  සුද්දහටත් ඵලි 
යහිත ඵරඳත්ර ශද වන වද වශ ව ඇයි? ශභ වන ශභඹ තභයි 
ශභතළන තිශඵන ශරොකුභ ප්රලසනඹ. 

 රු ඇභතිතුභි , භහ හිතන වළටිඹට අපි ඔඵතුභහ ශකොටු 
කයරහ තිශඵ වශ ව යශට් අභිිද්ධිඹටයි. අශප් යටට ශේ හශේ 
ආශඹෝජන ශ ශන වන .නෆ නළවළ. ශේ හශේ ආශඹෝජන 
ශ ශනනහට ටහ ශවොයි, ශේ හශේ ඵලි  වියහභ  ජරහ 
ඵශේරහශද්ලශඹ ව ඇඟලුේ කර්භහ වතඹක් ශවෝ විඹට්නහභශඹ ව 
භහළු අල් 0රන ශකොේඳළි ඹක් ශවෝ ශ නහහ නේ. ශේ යශට් 
රුපිඹර අප්රභහේඹ ශ වන සුද්ද ව ශ  වහ ශ න 
ඩනතිකබහඹක් ඇති කය වන .නෆ නළවළ. ඊට ටහ ශවොයි, 
ජහතය වතය මරය අයමුදර කිඹනහ හශේ ්රී රශකහ භව ඵළශකුට 
 ජරහ capital market එක open කයන එක. ඊට ඳසු .නෆ ශදඹක් 
ශ වන ශද වන. එතශකොට ශකය වභ රුපිඹර 137ට ශනොශයි, 
150ට, 160ට විතය අප්රභහේඹ ශව්වි.  

මීට ක ස ව උිනත් ශරොකුඵණ්ටහය භ වත්රීතුභහ කථහ කශහ. 
තරුේ භ වත්රීයශඹක් න එතුභහ තභ වශේ ඳක්ඹ රැක ශ න 
ශඵොශවොභ ආශව් ශී ස කථහ කශහ. එභ අසථහශව් ජ එතුභහ 
ශඳ ව වන වළලිහ, ශේ ශ ශනන වළභ ලතඹක්භ ශඹොද වශ ව 
ශේ යශට් ශර්ධනඹටයි කිඹහ.   

 යශට් ශර්ධනඹද, නළත්නේ ඹේ අඹශේ ශඳෞද්  සක 
ශර්ධනඹද කිඹන ප්රලසනඹ තභයි තිශඵ වශ ව.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , දළ ව ඵර වන, කටුනහඹක 
අධිශව්ගී භහර් ඹ  ළන.  කිශරෝමීටර් 24.5ක් ව කටුනහඹක භහර් ඹ 
වද වන ශකොච්චය විඹදභක් ඹනහද කිඹරහ 1999  ජ ශජඹයහි 
ප්රනහ වලි පුල් 0ශල් 0 ඇභතිතුභහශ  ව ප්රලසනඹක් ඇහුහ භට භතකයි.  
ඒ අසථහශව් ජ රුපිඹල් 0 ශකෝටි 690ක්  - Rs. 6.9 billion - ඹනහ 
කිඹරහ එතුභහ පියතුරු ලි වනහ. ඒ ප්රලසනඹභ භභ මීට භහ වඹකට 
ඉසශල් 0රහ ි ර්භර ශකොතරහර භවතහශ  ව ඇහුහභ කිව්හ, 
දළ ව ශේ යහඳිතිඹ ක්රිඹහත්භක කය වන රුපිඹල් 0 ශකෝටි 4,800ක් 
ඹනහ කිඹරහ. අට ගුේඹක ළඩි වීභක්  ශේ ය ශට් ශර්ධනඹද? 
ශේ ේඹ   වශ ව අශනක් අඹශේ හක්කු පුය වන. ඒ ි හ තභයි 
අද ේඹ ඵයතහ තිශඵ වශ ව. අද ල් 0 ස හිය ශරහ තිශඵ වශ ව ශේ 
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අඹ ි හයි. අද .නෆ තයේ ල් 0 ස තිශඵ වශ ව කළබිනට් 
ඇභතිරු වශේ, ආණ්ඩු ඳක්ශත ඉ වන භ වත්රීරු වශේ, -භවය 
විට ඒ අඹටත් මුදල් 0 අභහරුකේ ඇති ශ වන පුළු ව- ඹේ 
ඥහතිකභක් තිශඵනහ නේ ඒ ි රධහරි වශේ අශත් ියක් භසත 
ජනතහශේ  අශත් ශනොශයි. භසත ජනතහශේ අතට එ වනට 
කිසිශේත්භ ඒ රුපිඹර  ඳවශට  රහශ න ඹ වශ ව නළවළ.  

 යශට් ජහතික ආර්ථිකඹක් වද වන  කීභක් තිශඵන, යශට් 
කටහ ළටුණු ආර්ථිකඹ වද වන ඉතහභත් .නෆකිය ව ඉ වන 
එක්ත් ජහතික ඳක්ඹ ශේ අසථහශව් ජ කිඹ වශ ව, කරුේහකයරහ 
ඔඵතුභ වරහ යටට අශක උත්තය ශද වන කිඹරහයි. "ඔව්, අඳට 
ශේ අඹ ශ  ව වන .නෆ, ඳළකර් කිඹ වශ ව ශඵොශවොභ ශවො 
භනුසශඹක්. ඔහු ශේක ශ ශ වවි, අයක ශ ශ වවි, ශේක නළති 
කයහවි, "L" board  දහරහ අඳටත් උ  වහවි. ඒ ි හ ඵරඳත්ර 
ශදනහ කිඹරහ" කිඹ වන.   එශවභ ියක් කරුේහකයරහ ශකොශශේ 
වරහ ශඵොරු කය වන එඳහ කිඹන එක කිඹනහ.  

ඇභතිතුභහ යජශත ඉ වන ි හ භවය විට භට ටහ ශේ  ළන 
දළනුත් ඇති. එශවභ නේ භට ඒ ශතොයතුරු ශද වන. එතශකොට අපි 
යටට කිඹ වනේ. අශප් යශට්  භවහනහඹක සහමී ව ව වශේරහට 
ව අ  යදගුරුතුභහට ආණ්ඩු ශඳොශයො වලික්  ජරහ තිශඵනහ, 
දළ ව ශේ වහ licence ශද වශ ව නළවළයි කිඹරහ. එශවභ නේ 
ශභොකක්ද කිඹ වශ ව කිඹන එක කිඹ වන.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ හශේභ ශේ යශට් 
ආර්ථිකඹට ශකොශවොභද ශේ සලි ව කළසිශනෝ උදවු  වශ ව 

කිඹන එකත් අඳට ශඳ ව වන අලයයි. ශභොකද, නළත්නේ මීට 
ටහ ළඩිශඹ ව කළු ල් 0 ස ශ ශන වන අසථහ තිශඵනහ.  නමුත් 
ඒහ ශ ශන වශ ව නළත්ශත් ඒහ යටට අහිතකය ි හයි. ශේ 

හශේ ශද්ල් 0 කය වන යටක් .නෆ නළවළ. .නෆ තළනක ශේ හශේ 
ශද්ල් 0 කය වන පුළු ව. ශේකට ඩනතිකබහඹක් ශද වන 
ඹනහද කිඹන එක ආශඹෝජන භණ්ටරඹ ව ආශඹෝජන බහය 

ඇභති ලශඹ ව කරුේහකය අඳට කිඹරහ ශද වන කිඹහ භතක් 
කයනහ. සුද්ද වට ශද වශ ව නළතු යශට් ආශඹෝජකඹ වට ව ්රී 
රහශකිකඹ වට ශේ හශේ යප්රහද  ජරහ කටයුතු කය වන ඔඵතුභහට 

 කීභක් තිශඵනහ කිඹන එකත් භභ භතක් කය වන කළභළතියි. 
ශඵොශවොභ සතුතියි.  

 

ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ (ආගඹෝජන 
ප්රර්ධන අභහතයතුභහ) 
(வௌபுகு வவ ௐவௐ அவோ் - போப்வோடு 

ஊவெகுவௐபு அவைெவ) 

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Minister of 
INVESTMENT PROMOTION) 
මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ශේ පියඵ ශේ යට, 

ඳහර් සශේ වතු දළනුත් කිරීභට අසථහක් රහ  ජභ පියඵ 

භශේ හිතත් යවි කරුේහනහඹක භ වත්රීතුභහට භභ භශේ සතුතිඹ 
පිරිනභනහ.   

ඳශමුශ වභ භහ ඳළවළින ස කිරීභක් කශ යුතුයි. සථහය ි ශඹෝ  

23(2) ඹටශත් 2013.06.04න ිනන ශභභ  රු බහශව් ජ අනුය 
කුභහය ිනහනහඹක භවතහ විසි ව නඟන රද ප්රලසනඹකට භභ උත්තය 
ලි වනහ. එහි ජ භහ ඉතහභත් ඳළවළින ස ව ව කශහ, අපි කළසිශනෝ 

යහඳිතිඹක් වහ ඵරඳත්රඹක්   ජභ ශවෝ එළි  කටයුත්තක් කිරීභ 
ේඵ වධශඹ ව කිසිභ විධිඹකි ව කටයුතු සිලි කයරහ නළවළයි 
කිඹරහ. එදහ ඒ දළනුත් කිරීභට ටහ ඉිනරිඹට ගිහිල් 0රහ, භභ 

ඔඵතුභහට අද ඉතහභත්භ ඳළවළින ස ශේ  ළන  ව ව කය වනේ.   

ඔඵතුභහ ශිේස ඳළකර් ිනවහ ඵරරහ ශේක කළසිශනෝ 
යහඳහයඹක් කිඹන අදව ශේ යටට ශද වන වද වන එඳහ. ශිේස 

ඳළකර්ද, එශවභත් නළත්නේ ශජෝ ව කීල් 0සද, එශවභත් නළත්නේ 

අඵහ වසද , එශවභත් නළත්නේ ශනත් භහ භක්ද, වි ශද්ශීඹ 
පුද් රශඹක්ද, කළුද, සුලිද  කිඹන එක ශනොශයි ශභතළන ප්රලසනඹ. 
අපි  අනුභත කයරහ තිශඵ වශ ව ියර යහඳිතිඹක්. ඒක ඉතහභත්භ 
ඳළවළින ස කිඹනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , භට භතකයි, 'කළටික්' එක 
ශවෝටරඹක් වහ ආශඹෝජනඹක් ඉිනරිඳත් කශ අසථහශව් ජ ශේ 
ඳහර් සශේ වතුශව්  ජ ව ව කශහ,  "කළටික් කිඹ වශ ව ආයුධ 

ශ  වන භහ භක්, ඒකට ශවෝටල් 0 පියඵ ඳශපුරුද්දක් නළවළ" 
යි කිඹරහ. නමුත් භභ ශඳ වනුහ, කළටික්  භහ භ ශරෝකශත 
ශවෝටල් 0 ඳත්හ ශ න ඹන අශල ශභොනහද කිඹරහ. ඒ හශේ 

ශභතළන ජ ආණ්ඩු ඵළලුශව්  නළවළ, .සශේ සඹහශව් ඉ වන -[ඵහධහ 
කිරීභක්  නළවළ. නළවළ. භභ කිව්ශව්  එදහ කථහ කශ එක.  [ඵහධහ 
කිරීභක්  ඒක  ශනභ ප්රලසනඹක්  ශ ව. ඒක මරයභඹ ප්රලසනඹක් 

ශ ව.   

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක මරයභඹ ප්රලසනඹක් විතයක් ශනොශයි. ඒ ක්ශේත්රශත 

ශඳොඩි ශකොටක තිබුණු -[ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
අඳට එකඟතහකට එ වන  ඵළරි වුණු ප්රලසනඹක් භත ියක් ඒ 

ශ ොල් 0ර වශේ  .නෆභ භහ භකට  තත් ශද්ල් 0 කය වන, තත් 
ආශඹෝජනඹ වට  මුදල් 0 දහනහ නේ  ඒ පියඵ අසථහක් රඵහ 
 ජභ කය වනට පුළු ව. එභ ි හ ශභතළන ඳළවළින ස  ආශඹෝජන  

භණ්ටරඹ අනුභත කශශේ ියර යහඳිතිඹක්.  ආශඹෝජන භණ්ටරඹ 
ශිේස ඳළකර් ශ නළල් 0රහ  කළසිශනෝ   ව වන  සථහනඹක් වදහ 
 ජරහ නළවළ. ආශඹෝජන  භණ්ටරඹ  ියර යහඳිතිඹ තුශ අඳ යටට 

රහබදහඹක ඇශභරික ව ශටොරර් ිය සඹන  350ක  ආශඹෝජනඹක් 
ශේනහ.   භහ හිතත් භ වත්රීතුභි , අශප්  ඒ ආශඹෝජන ගිවිසුභ 
තුශ අඳ ඍජු රැකිඹහ 2600ක් ඇති කිරීභට එකඟතහකට එනහ. 

ශචහයක යහඳහයඹ ප්රර්ධනඹ කය වනට, .සශේ සඹහනු වහ 
සිශ ප්පරු ආශඹෝජකඹ ව ශ  ව වනට පුළු ව ජහතය වතය  
ේඵ වධීකයේඹ කයන කහභය 400කි ව යුත් ශවෝටරඹක් තභයි 

ශේ ියර යහඳිතිඹ තුශ තිශඵ වශ ව. ශේක  තරු ඳ වතිශත 
ශවෝටරඹක්. ශේ ශවෝටරඹ තුශ retail shopping centre එකක් 

තිශඵනහ; entertainment facilities  තිශඵනහ; fine dining 

facilities තිශඵනහ; meeting and convention hall  එකක් 

තිශඵනහ.  තත් ියර යහඳිති කිහිඳඹක් ශේ ඇතුශට ඇවිත් 
තිශඵනහ. ත තිඹක් ඹනශකො ට  ශේ කරහඳඹ තුශභ  ත  ියර 
යහඳිතිඹක් අනුභත කයනහ. ඒ යහඳිතිඹත් ඇශභරික ව ශටොරර් 

ිය සඹන 600කට ළඩියි. ශේ ආණ්ඩු වද වශ ව කළසිශනෝ එකකට 
ඵරඳත්රඹක් ශද වන කිඹන  ළයින භතඹක් ශේ යශට් ඇති කයන 
ි හ තභයි අඳ භවහ නහඹක වහමුලිරු වට ගිහි ව කිව්ශව්.  

කළසිශනෝ ඵරඳත්රඹක්  ශද වන  සදහනේ නළවළ. කළසිශනෝ  ඵරඳත්ර 
රශකහශව් නළවළ. ඔඵතුභහ කිව්  එක වරි.  ශේ නීතිඹ කටරහ කිසිභ 
ඵරඳත්රඹක් නළති, 1980  ජ ශකොශම න ය බහ එක 

පුද් රශඹකුට කළසිශනෝ  ව වන ලි වනහ. ඊට ඳසශේ ශේ කිසිභ 
ආණ්ඩුක් කළසිශනෝ  ව වන ඵරඳත්ර  ලි වශ ව නළවළ. ඵලි ශ න 
ආඹතන betting and gaming කිඹන එක තුශ තභයි, ශේ 

කළසිශනෝ ලි වශ ව. එතශකොට ශේ ආඹතන තිශඵන තළ ව 
ඵළලුශොත්, ඳ වල් 0 ඉසයවහ තිබුේහ. ඉසශකෝර ඉසයවහ 
තිබුේහ. එතශකොට ශේ යශට් කවුරුත් කථහ කශශේ නළවළ.  

කවුරුත් ශේහ ව වන .නෆඹ කිඹහ කථහ කශශේ නළවළ.  
කවුරුත් ශේහ  ශේ තළ ව ස ව අයි ව කය වන කථහ කශශේ 
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නළවළ. ඇශභරික ව ශටොරර් ිය සඹන 350ක  ියර යහඳිතිඹක් 

ශේනශකොට ශේ  ළන ශේ යශට් භතඹක් ඇති කය වන උත්හව 
ක ශහ.  භහ ශේ ඳහර් සශේ වතුශව් ජ ඉතහභත්භ ඳළවළින ස කිඹනහ, 
ශේ කිසිභ එකකට කළසිශනෝ ඵරඳත්රඹක් ි කුත් කය වන කිසිභ 
සදහනභක්  නළවළයි කිඹන එක.  ඒක ඉතහභත්භ ි ළයිනයි. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , ඔඵතුභහ කිව්හ, කළසිශනෝ එකකුත් 

තිශඵනහඹ කිඹහ. ශේ කළසිශනෝ එකක් ඳහවිච්චි කය වන 
ඵරඳත්රඹක් ශකොශවේද? 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ඵරඳත්ර  නළවළ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵරඳත්ර නළත්නේ,  ඒහ  ක්රිඹහත්භක කය වන ඵළවළ ශ ව. 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
 රු භ වත්රීතුභි , ශවෝටරඹක් වළලිහ ට ඳසශේ ඒ ඇතුශශේ 

තිශඵන  restaurants ශකොශවොභද? කහභය ශකොශවොභද? ඒ ඇතුශශේ 

තිශඵන dining rooms ශකොශවොභද? ඒහ අශප් ප්රියතිඹට 
තිශඵනහ නේ, අශප් ශචහයක යහඳහයඹ තුය ව අනුභත කයන 
ශද්ල් 0 තිශඵනහ නේ  ඊට එවහ ඇතුශශේ ඹේ ළයින ශදඹක් සිද්ධ 

කයනහ නේ  ඒකට යශට් ශනභ නීතිඹක් තිශඵනහ. ඒකට යශට්  
ශනභ ළට පියශශක් තිශඵනහ. ඒක ක්රිඹහත්භක  කයපුහ ශව්. 
ඒක  අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒක ක්රිඹහත්භක කයනහට අඳ විරුද්ධ 

නළවළ. නමුත් ශභතළන අඳ එශවභ කිසිභ ශදඹක්  ඉිනරිඳත් කයරහත් 
නළවළ; අනුභතිඹක්  ජරහත් නළවළ. ශභභ යහඳිතිඹ ආශඹෝජන 
භණ්ටරඹ ියර යහඳිතිඹක් වළ ටිඹට 2008 ර්ඹට ඉසශල් 0රහ 

අනුභත කය තිශඵනහ. යහඳිතිඹක්  ළන ශේ ඳහර් සශේ වතුශව් 
කහටත් ප්රලසනඹක් අව වන ඵළවළ. 

ඵලි කීඹද කිඹරහ අව වන ඵළවළ.  නමුත් අද  රු යවි 
කරුේහනහඹක භ වත්රීතුභහට ශේ ඵලි  ක්රභඹ  ළන අශඳ ව අව වන 

පුළු ව; ඵද්ශද් ප්රභහේඹ  ළන අව වන පුළු ව; ඵලි කහර සීභහ 
 ළන අව වන පුළු ව; ඵලි වන ශද වශ ව ශකොයි තයේ 
කහරඹකටද කිඹරහ අව වන පුළු ව. 2008 ශන තුරු ශේ 

ඳහර් සශේ වතුශ ව ඒ  ළන අව වන අයිතිඹක් තිබුශණ් නළවළ.  
භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ ආණ්ඩු ඹටශත් ක්රශභෝඳහඹ 
ශ ර්ධන යහඳිති ඳනත ශේ ඳහර් සශේ වතුශව් අනුභත කශහට 

ඳසශේ තභයි ඔඵතුභ වරහට ඒ ශතොයතුරු දළන   වන පුළු ව 
වුශණ්. ශේ යටට ශ ශනන ආශඹෝජනශත ප්රභහේඹ,  ඒ 
ආශඹෝජනඹ ශ ශන වශ ව  සුද්ශදක්ද, කල් 0ශරක්ද, නළත්නේ 

ශනත් ශකශනක්ද කිඹරහ ශේ ඳහර් සශේ වතු තුශ කථහ කය වන 
පුළු ව ි දවක් උදහ වුශණ් 2008  ජ  භහි වද යහජඳක් 
ජනහධිඳතිතුභහශේ ආණ්ඩුශ ව ඒ ඳනත් ශකටුේඳත ේභත 

කශහට ඳසුයි. අපි ඒක භතක තිඹහ  වන .නෆ. ඒ ි හ අද .නෆභ 
භ වත්රීයඹකුට ඒ  ළන අව වන පුළු ව. 

ත ති ශදක තුනකි ව ක්රශභෝඳහඹ ශර්ධන යහඳිති ඳනත 
ඹටශත්  ළට් ි ශව්දනඹ ි කුත් කශහට ඳසශේ ශේ ශඹෝජනහ තුශ 

තිශඵන සිඹලුභ ශද්ල් 0 භහ ශේ ඳහර් සශේ වතුට ශවය කයනහ. 
ආශඹෝජනඹට ඳළියණි පුද් රඹහ කවුද, ඒ වහ ශදන ඵලි වන 

ශකොඳභේද, කහර සීභහ ශකොඳභේද, ඒ කහර සීභහ අ ව 

වුේහභ අඳ ශදන වනඹ ශභොකක්ද,  ඒ නීතිඹ ඇතුශශේ අඳට .නෆ 
එකක්  කය වන, අලුති ව ඇති කය වන, අලුති ව ඵද්දක් ඳන වන 
- impose කය වන - අඳට ඉටක් තිශඵනහද, නළද්ද කිඹන එක 
භභ  ඵඹ නළති ශේ ඳහර් සශේ වතුට ශවය කයනහ. ඒ ි හ භභ  

කිඹනහ ශේ  ළන ශන ළරැින භතඹක් ඇති කය වන සදහනේ 
ශ වන එඳහ  කිඹරහ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 රු ඇභතිතුභි , අඳ කිඹ වශ ව ඵරඳත්ර නළති-   
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඵරඳත්ර නළත.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඵරඳත්ර නළත. ඒහ ි කුත් කය වශ වත් නළත. එශවභ ශ වද? 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ි කුත් කය වශ වත් නළත.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
එශවනේ කළසිශනෝ ක්රීටහ කය වනත් ඵළවළ. ඒ ඳදනභ තභයි 

තිශඵ වශ ව, ශ වද   රු ඇභතිතුභි ? 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒ ශභොන එකක් කශත්, ඒක අඳට අයිති නළත.  

ඒක අශප් යහජකහරිඹක් ශනොශයි.  ඔඵතුභහ එදහට අව වන, 
"ශේ හශේ යහඳහයඹක් කයනහ, කවුද ඒක නත් වශ ව?" 
කිඹරහ. ඒක අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. අඳට තිශඵ වශ ව ක්රශභෝඳහඹ 

ශර්ධන යහඳිති ඳනත ඹටශත් අඹ කයන ඵලි  ළනීභ ව 
ශචහයක යහඳහයඹ ඹටශත් තිශඵන අශප් ඉරක්ක  පුයහ  ළනීභයි. 
එඹ තභයි, 2016 න විට ිය සඹන 2.5ක ශචහයකඹ ව ප්රභහේඹක් 

ශේ යටට ශ  වහ  ළනීභ. එතශකොට ඒ ශචහයකඹ වට  ළශශඳන 
ආකහයඹට තරු ඳශවේ ශවෝටල් 0, ඔවු වට අලය dining rooms,  
ඔවු වට අලය restaurants, ඔවු වට අලය entertainments ආ ජ 

සිඹල් 0ර තිශඵ වන .නෆ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ඒ අශඹෝජනරට අඳත් ේපර්ේශඹ ව උදවු කයනහ. නමුත් 

නළත අපි අව වශ ව කළසිශනෝ හශේ නීතයනුකර නළති ඒහට 

අය නළවළ ශ වද කිඹරහයි. ඒහ ශේ යශට් නීතයනුකර නළත. 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළත.  ශභශවභ ශ ව,  රු භ වත්රීතුභි . ශේ යශට් දළ ව 
කළසිශනෝ ක්රීටහ කයනහ ශ ව. Betting and Gaming කිඹන එක 
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ඳහර් සශේ වතු 

[ රු රක්සභ ව ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ  

ඹටතට කළසිශනෝ ළටනහශ ව. කළසිශනෝ  වන එක ඔඵතුභහට 

ප්රලසනඹක් නේ, ඔඵතුභහ උහවි ඹ වන. ඒ කහයේඹ භට අයිති 
ශදඹක් ශනොශයි. භට අයිති ආශඹෝජනඹ භණ්ටරඹයි.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
වළඵළයි, එතශකොට ඔඵතුභ වරහශේ මුදල් 0 ඇභතිතුභහයි, 

ශකශවයඹ ඇභතිතුභහයි කිඹනහ ශේ ඵරඳත්රඹ ශනස කය වන 
පුළු ව කිඹරහ. ඒක අතයඹක්ද? 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒක එතුභ වරහශ  ව අව වන. භභ කිඹ වශ ව භශේ උත්තයඹ 
ශ ව. භභ කිඹ වශ ව   කීභකි ව. භභ කිඹ වශ ව ඒහ භට අයිති 
නළවළ කිඹරහයි. ශේ කිසි එකකට licence නළවළ. ශේශක් 

තිශඵ වශ ව ඵද්දක් අඹ කයන එක විතයයි. Betting and Gaming 
Act එක ඹටශත් ශද්ශීඹ ආදහඹේ  ශදඳහර්තශේ වතු  ඒ අඹශ  ව 
ඵද්දක්  අඹ කයනහ. නමුත්, wine store එකක් එක තළනකි ව 

තත් තළනකට භහරු කයනහ නේ, යශට් නීතිඹට අනු භහරු 
කය වන පුළු ව. එඹ නීති විශයෝධී කයනහ නේ ඒක 
නත් වන උහවි ඹ වන පුළු ව. ශේ betting and gaming  
යහඳහය ශනත් තළනකට  භහරු කයනහ, නේ එඹ නීති විශයෝධීයි 

කිඹරහ ඔඵතුභ වරහ ඔප්පු කයනහ නේ-  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහරු කය වන ඵළවළ. Licence එකක් නළවළ ශ ව.  
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 ඒක ඔඵතුභ වරහ ඵරහ   වන.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තභයි. "භහරු කයනහ නේ" කිඹ වන  ඵළවළ.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 භහරු කයනහ නේ එඹ අඳට අයිති ශදඹක් ශනොශයි.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
භහරු කය වන ඵළවළ. 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භහරු කය වන ඵළරිද, පුළු වද කිඹන එක භභ ද වශනත් 
නළවළ.ඒ ක්රීටහ කයනහ නේ, විරුද්ධ ඳක්ඹ වළටිඹට 
ඔඵතුභ වරහට එඹ ප්රලසනඹක් නේ, එඹ නත් වනත් වුභනහක් 
තිශඵනහ නේ ඔඵතුභ වරහ උහවි ගිහි ව ඒක නත් වන.  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අඳ ශනොශයි, භව ජනතහයි උහවි ඹ වශ ව. 
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එඹ ළරැින නේ භව ජනතහට උහවි ඹ වන පුළු ව.  ඒක 

ශනභ ක්රභඹක්.  

2013 ඳශමුළි  භහශත 31ළි  දහ සිට 2013 ඳසළි  
භහශත 31ළි  දහ දක්හ  සඹහ ඳිනශචිඹ අලුත් කය වන කිඹරහ ශේ 

අඹට කිඹහ තිශඵනහ.ඔඵතුභහට භතක ඇති, ශේ 
ඳහර් සශේ වතුශව් ජ අපි ඒක කිව්හ. ඒ  සඹහ ඳිනශචිඹ අලුත් 
ශනොකශහ නේ ඒ අඹට ශේ betting and gaming කය වනත් ඵළවළ. 

ඒකත් නීති ත කය තිශඵනහ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
 ශභොකක් ශවෝ නීතිඹක් නළති තළනක ශකොශවොභද ඵද්දක් 

ඳන වශ ව?  
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 හභහනයශඹ ව ේප්රදහඹක් වළටිඹට  ශේ යහඳහය කයන අඹ  
ශද්ශීඹ ආදහඹේ ශදඳහර්තශේ වතුට  ඵලි ශ රහ තිශඵනහ.  
  

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි හිතමු, අයිතිකරු උහවිඹට ශ න ඹනහ කිඹරහ. 

විි ලසචඹකරු ඉ වනහ. අයිතිකරු උහවිඹට ඉිනරිඳත් කයරහ 

ශඳොලීසිඹ විි ලසචඹකරුට කිඹනහ, ශේ පුද් රඹහ ඵලි ශ රහ 
නළවළ කිඹරහ. එතශකොට අයිතිකරු කිඹයි, 'ඵද්දක් ශ  වන 
නීතිඹක් නළවළ'' කිඹරහ.  

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔව්, ඒක ශ ව භභ කිව්ශව්. ඒක උහවිශඹ ව ඵරහ ි යි. ඒක 
අඳට අයිති ශදඹක් ශනොශයි.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉති ව ඒක තභයි භභ කිඹ වශ ව. ශේ යශට් නීතිඹක් නළති 

ශදඹක් ඵටයි ශභඹ ඳත් කය වන වද වශ ව.  
 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ කිව්හ ශ ව ඒ ප්රලසනඹ භට අයිති නළවළ  කිඹරහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභහ කිඹන ඒ ක්රශභෝඳහඹ ශර්ධන ඳනත ඹටශත් 

ආශඹෝජනඹට අය ශදනශකොට, කළසිශනෝ ආඹතන ඳත් වන 

ඵළවළ කිඹරහත් ශකො වශද්සිඹක් දභනහද?  
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ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අපි "කළසිශනෝ" කිඹරහ චනඹක් ඇතුශත් කයරහ නළවළ. අ පි 
ශේශක් ශකොශවේත් "කළසිශනෝ"  කිඹන  චනඹ ඇතුශත් කයරහ 
නළවළ ශ ව. අපි "entertainments" කිඹන  චනඹ ඇතුශත් කයරහ 

ති ශඵනහ; ශනත් ශද්ල් 0 ඇතුශත් කයරහ තිශඵනහ. අඳට 
තිශඵ වශ ව ියර යහඳිතිඹක් ශ නහපුහභ ඒශක ව ඵලි අඹ කය 
  වන එකශ ව; එයි ව රළශඵන ආදහඹභ රඵහ   වනහ එකශ ව.  ඒ 

තුශ  නීතයනුකර ශවෝ එශවභ  ශනොන ශද්ල් 0 කයනහද නළද්ද 
කිඹන එක පියඵ ශොඹහ ඵර වන යශට් නීතිඹක් තිශඵනහ. ඒ 
නීතිඹට  ඔඵතුභ වරහ ඹ වන.  එතශකොට ඒ ප්රලසනඹ ශේරුේ කය 
  වන පුළු ව. ඒ ි හ අපි  ඒ ප්රලසනඹට ඳටරහ   වන එඳහ. අපි 

යටට ආශඹෝජනඹක්  ශ නළල් 0රහ තිශඵනහ. ඒ ආශඹෝජනඹ විධිඹට 
අපි ශ නහශව් කළසිශනෝ යහඳහයඹක් ශනොශයි. අපි ශ නහශව් ියර 
යහඳිතිඹක්.  ඒ ියර යහඳිතිඹ තුශ ශචහයක යහඳහයඹට අලය 

සිඹලු ශද්ල් 0  තිශඵනහ. ඒ ි හ අඳට  ඒ  ළන  ළටලුක් නළවළ.  
එහි නීතයනුකර ශනොන ශද්ල් 0 තිශඵනහ නේ, ඔඵතුභ වරහ 
නීතිඹත් එක්ක කටයුතු කයශ න ඹ වන.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශේ හශේ ියර ශවෝටරඹක ඵළරි ශරහත් භව ශඳෝඹ දශේ 

අයක්කු විකු ණුශොත් ඒකත් - 
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඒකට යශට් නීතිඹක් තිශඵනහ ශ ව. ඒ නීතිඹ ක්රිඹහත්භක 
කයයි. දළ ව ශඳෝඹ දසර අයක්කු විකුේන තළ ව .නෆ තයේ 
ටර වශ ව. ශවෝටරඹක් වළලිහට ඳසශේ  ඒ කහභයරට කවුද 
එ වශ ව, ඹ වශ ව කිඹන එක අඳට ශවොඹ වන ඵළවළ ශ ව. 
ශවෝටරඹ වළලිහට ඳසශේ ඒකට එක්ක ඹ වශ ව කවුද, 
නීතයනුකර ශකශනක් එක්ක එනහද, එශවභ නළති ශකශනක් 
එක්ක එනහද කිඹරහ ආශඹෝජන භණ්ටරඹට ශොඹ වන ඵළවළ. ඒ 
වහ ශනත් ආඹතන තිශඵනහ. ඉති ව ඒක ඒශ ොල් 0ර ව ඵරහ 
 නීවි. ඒ ි හ ප්රතිඳත්තිභඹ ලශඹ ව ඳළවළින ස භහ එකක් 
කිඹ වන .නෆ. ක්රභ ක්රභශඹ ව ශේ තිශඵන යහඳහය ඩී.ආර්. 
විජඹර්ධන භහතට එ වන ශනහ. අපි ඳළවළින සභ ඳසු ගිඹ  අඹ 
ළශත  ජ කිව්හ, ඳහල් 0 ඉිනරිපිට  ශේ betting and gaming centres 
ඳත් වන ඵළවළ කිඹරහ. දළනට ඒ වහ සථහනඹක්  ජරහ 
තිශඵනහ. ඉිනරිශත  ජ ඒ ප්රශද්ලශත ජ ඳභේක් ඒ කටයුතු 
ශකශය වනට .නෆ. ඒක ළරැිනද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නීතිඹක් නළති තළනක ල් 0 නීතිඹක් ඇති කය වන ශ ව  

වද වශ ව.  
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, නීතිඹක් නළත්ශත් නළවළ ශ ව.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇයි, එශවනේ ඔඵතුභ වරහ ශභතළනට නීතිඹක් ශ ශන වශ ව 

නළත්ශත්? ඔඵතුභහ කිව්හ, ඉසශකෝර ඉිනරිපිට ශේහ ඳත් වන 
ඵළවළ කිඹරහ.  

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

අපි නීතිඹක් ශ නළල් 0රහ තිශඵනහ ශ ව. 2013 අලුත් ඳනත 
ශ නහට ඳසශේ, ඹේ  සඹහ ඳිනශචිඹක් තිශඵනහ නේ, ඒ වහ 
මුදල් 0 අභහතයහශලශඹ ව අයඹක්   වන .නෆ.  දළ ව අපි ඒ 

අයඹ ශද වශ ව නළවළ. ඒ කිඹ වශ ව මුදල් 0 අභහතයහශලශඹ ව 
අයඹක්   වන .නෆ.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අය   වන .නෆ නළවළ ශ ව.  

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

 දළ ව අය   වන .නෆ, අලුශත ව ශදඹක් ඳට ව   වනහ 
නේ.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඒක තභයි භභ කිඹ වශ ව. ශිේස ඳළකර් කිඹරහ ශකශනකුට 

licence එකක් නළවළ.  
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ශිේස ඳළකර්ට licence එකක් අපි  ජරහ නළවළ ශ ව. අපි 
licence  ළන කථහ කය වශ ව නළවළ ශ ව.  
 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශකශව සඹ යඹුක්ළල් 0ර භහධය ප්රකහලකතුභහ කිඹනහ, - 

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ ද වශ ව නළවළ. ඒක  ළන එතුභහශ  ව අව වන ශකෝ. 
[ඵහධහ කිරීභක්  අපි licence ශද වශ ව නළවළ ශ ව. [ඵහධහ කිරීභක්  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යශට්  තිශඵන ශේ නීති ඳද්ධතිඹ තුශ  ඵරඳත්රඹක්  ජරහ නළද්ද?   

 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ, ඵරඳත්ර  ජරහ නළවළ. ඵලි ශ වීශේ  ේප්රදහඹක් ඇවිල් 0රහ 
තිශඵනහ.  ඒ ඵලි ශ වීභ තුශ තභයි ශේ ශල් 0රභ කයශ න 
ගිහිල් 0රහ තිශඵ වශ ව. ඒක ළරැින නේ,  ඔඵතුභ වරහට පුළු ව ඔඹ 

කිඹන ඒහ උහවිඹට කිඹ වන. දළ ව භට අව වන ශනහ,   
ීඩශන ව වරි යඑ වපී ආණ්ඩුක් ආශොත් ශේ ඔක්ශකොභ cancel 
කයනහද?  Betting centres, gaming centres, wine stores  

ඔක්ශකොභ cancel කයනහද කිඹරහ ඔඵතුභහ නළන්ටරහ කිඹ වන.  

 

ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

එශවභ ආණ්ඩුක් එ වශ ව නළවළ ශ ව.  

177 178 



ඳහර් සශේ වතු 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

භභ කිඹ වශ ව ීඩශන ව වරි ආශොත්.  

 
ගරු අල්වහි ඒ.්ච්.්ම්. අසර් භවතහ 
(வௌபுகு அவவ .வை.வ. அவவ) 

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 

දල් 0 ීඩන.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

එශවභ ආණ්ඩුක් ආශොත් ශේ  ඔක්ශකොභ cancel කයනහද?  
ඊශඟ ප්රලසනඹ ඒක. එශවභ නේ කිඹ වන .නෆ, අපි රශකහශව් 
තිශඵන wine stores ඔක්ශකොභ වනහ,  ඔක්ශකොභ betting and 

gaming centres වනහ,  අපි ශේ එකක්ත් කයශ න ඹ වන 

ශද වශ ව නළවළ කිඹරහ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇභතිතුභි , අපි කිඹන විධිඹටද ශද වශ ව?  "භතට තිත" 

කිඹන ආණ්ඩු- [ඵහධහ කිරීභක්  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඉති ව ඒක ශ ව අපි  ජරහ නළත්ශත්. ශේ ආණ්ඩුශ ව  ජරහ නළවළ 
ශ ව.  භට කිඹ වන, භහි වද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ ආණ්ඩු 
ආහට ඳසශේ ඵරඳත්ර  ජරහ තිශඵන wine stores  ශභොනද කිඹරහ.   
Wine store එකකටත් ඵරඳත්ර  ජරහ නළවළ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ශකෝට්ශට් ආනශත  40යි. 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

නළවළ,  wine store එකකටත්  ජරහ නළවළ.  

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
යි ව නළත්නේ බිඹර්රට ශදයි.  

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 
ශචහයක යහඳහයඹ තුශ කහභය 15ට ළඩි ශවෝටරඹක් 

තිශඵනහ නේ, restaurant එකක් තිශඵනහ නේ, අ වන ඒහට 
 ජරහ තිශඵනහ. එශවභ නළති wine stores රට  ජරහ නළවළ. 
ශවොට භතක තිඹහ   වන.   

 අශප් යට තුශ  ශද්ලඳහරන සථහයබහඹක් තිශඵනහ; හභඹ 
සථහපිත කයරහ තිශඵනහ.  අශප් යටට ආශඹෝජන   අලයයි. ශේ 

ආශඹෝජනරට යටල් 0රට ආයහධනහ කශ යුතුයි. ඒ ි හ ඒහ 
කළුද, සුලිද කිඹරහ අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ. භභ ඒකයි කිව්ශව්. 
රශකහශව් යහඳහරිකඹකු ශ වන පුළු ව, අප්රිකහශව් යහඳහරිකඹකු 
ශ වන පුළු ව, ශිේස ඳළකර් ශ වන පුළු ව, ශනත් ශකනකු 
ශ වන පුළු ව, ශේ නීති රීතිරට අනු ආශඹෝජනඹක් 
ශ ශනනහ නේ, ඒ ආශඹෝජනඹට ඉට ශදන එක ළයිනද?  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
කිසි යදක් නළවළ. 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ භට ළඩිඹ ශවොට ඒ  ළන  ද වනහ. ශේ ආශඹෝජන 
 ශේ යටට ඇද   වශ ව ශකොශවොභද කිඹරහ ඔඵතුභහ ද වනහ.  
ඔඵතුභහ ඒක ශනොදළන ශනොශයි කථහ කය වශ ව.  

 ශේ ඳසු ගිඹ කහනු තුශ අඳට තිබුණු ශචෝදනහ ශභොනහද? 
එකක්, " ශකෝ, හභඹ ඇති වුේහද?" කිඹන එක. අශනක, "හභඹ 
ඇති වුේහ නේ ශකොශවද ආශඹෝජකශඹෝ එ වශ ව?" කිඹන එක. 
රඵන තිශත අත් ව කයන එකත් ශභඹත් එකතු වුේහභ  
ශටොරර් බි සඹනඹක ආශඹෝජනඹක් ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ. 
එතශකොට අශප් ඉරක්කඹ  අනු, ශේ අවුරුද්ශද් විතයක් ශටොරර් 
බි සඹන ශදකක ආශඹෝජනඹක් ශ ශනන තළනට අපි කටයුතු 
කයශ න ඹනහ.  ශිේස ඳළකර් එශවභ නළත්නේ .සශේ සඹහශව් 
තු වළි  ල් 0 සකහයඹහ  ජපු ඳණිවුටඹ ශභොකක්ද? යුශයෝඳශත 
යටල් 0 ස ව අඳට ආශඹෝජන නළවළ කිඹන ශකොට ශිේස ඳළකර් 
යුශයෝඳඹට කිඹනහ,"රශකහ සථහය ශද්ලඳහරන හතහයේඹක් 
තිශඵන යටක්. රශකහ හභඹ තිශඵන යටක්. භභ ගිහිල් 0රහ  
රශකහශව් ආශඹෝජනඹක් කයනහ" කිඹරහ. ළශග්රි-රහ ආහභ, 
"Shangri-La in Sri Lanka" කිඹන ශකොට ඔඵතුභ වරහශේ 
කට්ටිඹ ඒ ඉටේ  ළන කිඹරහ කෆ  ළහුහ. ඒ අසථහශව් ජ ශනත් 
භතඹක් ශේ යශට්  ඹන ි හ අශනක් ඉටභට ආපු  පුද් රඹහ එක්ක 
තිබුණු ගිවිසුභ අඳට අරශගු කය වන සිද්ධ වුේහ. ඒ ආශඹෝජනඹ 
අඳට නළති වුේහ. නමුත් ඊශඟට ඒ ඉටේ අපි ලි වනහ.  ITC ශ වන 
පුළු ව; ළශග්රි-රහ එකට අභතය, Sheraton ශ වන පුළු ව. දළ ව 
අඵහ වස එශකනුත් එකක් කයනහ. ශවට අි ද්දහ තත්  රශකහශව් 
යහඳහයඹක් කයනහ.  පිටිනුත් ත කිහිඳඹක් ඇවිල් 0රහ තිශඵනහ. 
ඒ සිඹලු ශද්ල් 0 රශකහශව් සථහයබහඹ පියඵ වතිකඹක්  ජරහ 
තිශඵනහ. .සශේ සඹහශව් ර්තභහනශත ඉ වන  තු වළි  ධනතහ 
වළටිඹට ශිේස ඳළකර් භවත්භඹහත් වතිකඹක් ශදනහ,  බඹ 
නළති රශකහ ශව් ආශඹෝජනඹක් කය වන පුළු ව කිඹරහ. ඒ 
ආශඹෝජනඹට අපි ඳහය ශඳ වහ තිශඵනහ. ඒක තභයි ශේ 
ආණ්ඩු කයරහ තිශඵ වශ ව. 

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔඵතුභ වරහට ආශඹෝජන ශ  වහ   වන අලය නේ  

ශකොේඳළි  තිශඵනහ ශ ව. බි වරහට ව ඇවිල් 0රහ ශේ යශට් 

ආශඹෝජනඹක් කශහට  වරි ඹ වශ ව නළවළශ ව. 
 

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

බි වරහට ව කිඹ වශ ව ත්රසතහිනශඹක්ශ ව.  

 

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඉති ව ශේ කළසිශනෝ කහයශඹක්. 
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ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

යඑ වපී ආණ්ඩුක් තිබුේහ නේ, ඔඵතුභහ ශිේස ඳළකර් ඒභ 
නත්නහද? 

 
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ 
(வௌபுகு  கபைொௌௐவெக) 

(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අි හර්ඹශඹ වභ. 

 
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ  
(வௌபுகு வவ  ௐவௐ  அவோ்) 

(The Hon.  Lakshman  Yapa  Abeywardena) 

ඔඵතුභහ තභයි එශවනේ ඉසශල් 0රහභ ගිහිල් 0රහ ශිේස 
ඳළකර්ට කථහ කය වශ ව. භභ ඒක ශවොට ද වනහ. ශභොකද, 

ශේශක් ටිනහකභ ඔඵතුභහ ද වනහ.  

ශේ සිඹලුභ ශද්ල් 0 ස ව අපි ඵරහශඳොශයොත්තු  වශ ව ිජු  
විශද්ල ආශඹෝජන.  වළභ අති වභ සථහය යටක් වළටිඹට රශකහට 

ඉිනරි කහරශත ජ  ශේ ආශඹෝජන අලයයි. ශේ ආශඹෝජන නළති 
ශේ යට ශ න ඹ වන ඵළවළ. කහභය වතයසදවක ශවෝටල් 0 අඳට 
අලයයි.ඒ ඳවසුකේ ටික අලයයි. ශවට අි ද්දහ Commonwealth 

Heads of Government Meeting  එක තිශඵන ශකොට ශරෝකශත 

විවිධ යටල් 0 ස ව විවිධ යහජය නහඹකඹ ව එනහ. ඒ අඹ උතුයට 
නළ ශඟනහියට ඹනහ. ශකොශම,  හල් 0ර ව වේඵ වශතොට ඹන  

ිනස්රික්ක තුශ වභ ේභ වත්රේ තිශඵනහ. යහජය නහඹකශඹෝ ශේ 
සථහන තුනටභ ඹනහ. එතශකොට ශේ යට අලය ඳවසුකේ ශද වන 
පුළු ව යටක් වළටිඹට  ශරෝකඹට ශප්නහ.  

ශේ යශට් කුභන සථහනඹකට ගිඹත් ශේ යශට් හභඹක් තිශඵන 

ඵ ශඳශනනහ. අඳට ඒ ඳණිවිටඹ ශද වන අලයයි. ඒක තභයි, 
ආශඹෝජන ප්රකිතිභත් කය වන තිශඵන එකභ ශද්. ඒ ි හ ශේ 
ශද ශනත් ඇවළකි ව ඵර වන එඳහ. ශඵොශවෝ ශදනහ "ශේ 

ආණ්ඩුට ආශඹෝජන නළවළ. ශේ ආණ්ඩු ශකශයහි විලසහඹක් 
නළවළ, ශකෝ ආශඹෝජන" කිඹිය ව ශරෝකඹට භතඹක් ශද වන 
වළලිහ. Commonwealth Parliamentary Conference එශක්ත් 

එශවභ ශ ව. මීට භහ ඳවකට විතය ක ස ව කිව්ශව් ශභොකක්ද? 
"ශකොයි නහඹකඹහද එ වශ ව" කිඹරහ ඇහුහ. "තවශචි දභයි" කිව්හ. 
අය ඳළත්ශත ව ශනෝර්ශව්රට ගිහිල් 0රහ කථහ කශහ. ශේ ඳළත්ශත ව 

කථහ කශහ. ඒ ඔක්ශකොභ නරණවි කිඹරහ හිතුහ. නමුත් එශවභ 
නළතුශණ් නළවළ. ඒ ප්රලසනඹට මුහුේ ශද වන අඳට පුළු වකභ 
රළබුේහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ ි හ ඉිනරි කහරශත ජත් ශේ 

හශේ ආශඹෝජන ශ න එනහ. වළඵළයි, භභ ඉතහභත්භ ඳළවළින ස 
කිඹනහ ියර යහඳිති කිඹ වශ ව ආශඹෝජනඹ ඇශභරික ව 
ශටොරර් ිය සඹන 200කට ළඩි නේ. ශිේස ඳළකර්ද, ශනත් 
ශකශනක්ද, තත් ශකශනක්ද කිඹන එක ශනොශයි. ඒ 

ඔක්ශකොටභ ශද වශ ව එකභ ඳවසුකේ. ඒක ශිේස ඳළකර්ට ශදන 
විශලේ ඳවසුකභක් ශනොශයි. අපි ඵළලුශව් ඒ ආශඹෝජනශත 
තිශඵන සබහඹයි. ඒ සබහඹ අනු ශදන ඵලි වන තභයි ශේ 

 ජරහ තිශඵ වශ ව. එශවභ නළති ශිේස ඳළකර්ට ශභච්චය ඵලි 
වන ශදනහ කිඹරහ කවුරුත්  ශඵොරුට ඳත්රරට දභ වන එඳහ. 
ශිේස ඳළකර්ශේ කහභය 400ත්, ළශග්රි-රහර කහභය 400ත්,  

Hyattර එකත්, Sheraton එශක් එකත් ඹ වශ ව එකභ 
යහඳිතිඹක් ඹටශත්යි. ඒ ි හ ඒක ශද්ශීඹ යහඳහරිකඹහට 
ශනොශදනහ කිඹරහ කිඹ වන එඳහ. අඵහ වස කිඹ වශ ව ශද්ශීඹ 

යහඳහරිකශඹක්. ආශඹෝජනඹ ශටොරර් ිය සඹන 200ට ළඩි නේ 
එඹහටත් ඒ ඳවසුකභ රළශඵනහ. ඒකට අපි ඵළඳිරහ ඉ වනහ.  

මරහනහරඪ  රු භ වත්රීතුභි , ඒ ි හ ශේ ශ න එන වළභ 
ශදඹක්භ ඳහර් සශේ වතුට ඉිනරිඳත් කය වන අපි රළවළසතියි. තත් 

අනුභත කශ තුනක් තිශඵනහ. අපි බ්රවසඳති වදහ එකක් අත් ව 
කයනහ. ඒහට අපි ශදන ඳවසුකේ ව ඵලි වන ශභොනහද 
කිඹන ඒ සිඹල් 0ර ඳහර් සශේ වතුට ඉිනරිඳත් කයනහ. ඒ ි හ  

කිසිභ casino licence එකක් ශද වන කටයුතු කය නළති ඵ  
ඉතහභත්භ ඳළවළින ස ප්රකහල කයිය ව භශේ පියතුරු කථහ අ ව 
කයනහ.  

 
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ 
(ோோவேகுவ  உபொவௐ்வ அவகவ) 

(The Presiding Member) 

ශවොයි, ශඵොශවොභ සතුතියි. 
 
 

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ. 
் டுவெகவௐவோடு வபொவெகவவௐவோது. 

Question put, and agreed to. 

 
ඳහර්ලිගම්න්තු ඊ  අනුූලර අ. බහ. 6.58 , 2013 ජූලි 10  න   

ඵදහදහ   අ. බහ.1.00 න ගතක් කල් ගිග ඹ. 

அோவடி . . 6.58  ொவெகு ளுவவ, 2013 பே 10, 

புோவக . . 1.00 ொ எவ்ோவெகவௐவோது. 

Adjourned accordingly at 6.58 p.m. until 1.00 p.m.on Wednesday, 

10th July, 2013.  
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ළ.ුත. 
 
ශභභ හර්තහශව් අහන මුද්රේඹ වහ සකීඹ ි ළයින කශ යුතු තළ ව දක්නු රිසි භ වත්රී ව ිය ව පිටඳතක් ශ න ි ළයින කශ යුතු 

ආකහයඹ එහි ඳළවළින ස රකුණු ශකොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ශසකහයක ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குவௐபு 
 

உபொவௐ்வ இபொோவௐ ோவௐவ ெவௐபைவபுவ  ோபைவ்ோவேகவ் ோது ோௐவ ோகவெ குவ்து அோ்வௐ  

ோபைவ்ோவௐோ ோ கவ்ோ இபை வேகளுவ வெவோ ோவௐெௐபைவெகு அநவௐபுோவ வௌடுவ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE 

 
Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of 

receipt of the uncorrected copy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contents of  Proceedings :  

 

 Final set of manuscripts  

     Received from Parliament :  

 

 Printed copies dispatched :  



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගම්න්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක ිකර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගගන්හ ගළනීභ 

අලය නම් ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාකඩ ඳහය, අාක 

102, ිළඹසිරි ගගොඩනළගිල්ගල් යජග   ප්රකහලන  කහර්ඹහාලග   අධිකහරී  ගත  ෆභ  ර්ඹකභ  ගනොළම්ඵර්           
30 දහ   ප්රථභ දහඹක  මුදල් ගගහ ඉදිරි ර්ග  දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.  

නිඹිකත දිගනන් ඳසු  ්නු රඵන දහඹක ඉල්ලුම් ඳත් බහය ගනු ගනොරළගබ්. 
 
 

 
 

 
 

 
 

ெவோ ; வெவோ அோக அவெகௐவ பைவோ ெவோ ப 2,178. வெவோ ோ்வௐோ ப 18.15. ோவ 

ெவு ப 2.50. பைவோ ெவோ பவொக அவ்ோௐவோெகவ, அெவேக பவோபகவ, இ. 102, 

ௐெ கவோடிவ, வக வீோ, கபைவௐ், களவபு 6 வ ெவ்ோவகு அநவௐ ோகவௐ  

வபொவெகவவ. எவவௌடுவ ௌவவ 30 ஆவ ோோவெகு பவ ெவோவௐொவ  

அநவௐவௐ வௌடுவ. வோவெ கவெகுவ ெவோ வௌொவௐவேகவ  

வபொவெகவவௐவோ. 
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