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ජාෙගොඩ, අචල  (ජාWක ලැgස්�ව) 
ෙජයරMන:, Q රංගා (9වරඑ-ය) 

 

තතතත    
තa�\, 3හ:ම* ෂFෆ්  (S`ණාමලය) 
Wෙසේරා, ඇ$ට$ දයා�ත (fMතලම)    
ෙත$නෙකෝ$, ජනක බ�ඩාර (මාතෙ@) 
ෙතවරxෙප�ම, පා7ත `මාර (කmතර) 
ෙතො$ඩම$, ෙසෞම+ L%W ආ�3ග:  රාමනාද$ (9වරඑ-ය) 
 

 

දදදද    
 

දයාරMන, පැwuFෙG (Vගාමd@ල) 
ද i@වා, අග:ෙපො� ෙමොහා$ �යද%ශන (ගා@ල) 
ද i@වා, �.එ:. හ%ෂ (ජාWක ලැgස්�ව) 
ද i@වා, Pෙල$W Pම@ iFපාල (බ*@ල) 
ද ෙසොgසා, ගාe� H_M Hජය3� (ෙමොණරාගල) 
ද ෙසොgසා, WFමා*ර රං_M (රMනfර) 
දහනායක, අමර ධ%මHජය Hෙ�ෙසේකර (මාතර) 
Vග:බර:, උෙඩgඅxප$ පලP (9වරඑ-ය) 
Vසානායක, අ9ර `මාර (ජාWක ලැgස්�ව) 
Vසානායක, එර$ජ$ නH$ (9වරඑ-ය) 
Vසානායක, Vසානායක 3Vය$ෙසේලාෙG  ෙරෝහණ `මාර (මාතෙ@) 
Vසානායක, ඇස්. K. (මහ9වර)        
Vසානායක, *e$ද (අ9රාධfරය) 
Vසානායක, ල7M (කෑග@ල) 
Vසානායක,  sර`මාර (අ9රාධfරය) 
Vසානායක, සා7$ද (`�ණෑගල) 
ෙ6වාන$දා,  ඩGලස් (යාපනය) 

නනනන    
 

නානාය\කාර, ඇ:.ෙ\.ඇ$. ම9ෂ (ගා@ල) 
නානාය\කාර, වාhෙ6ව (රMනfරය) 
නාH$න,  ආ%.ඇ:.ඇස්.K. (`�ණෑගල) 
Pfණආරz4, ල\ෂ්ම$ (ෙකොළඹ) [2010 ඔ\ෙතෝබ% 12 වැP Vන iට] (ආ�dකම ව+වස්ථාෙ1 66(ඊ) ව+වස්ථාව යටෙM 
අhන lස්Hය.) 

ෙනෝකරාද7ංග:, h.  (ව$P)    



(vii) 

 

පපපප    
පWරණ, අකලංක �6�ක (මාතර) 
පWරණ, රෙ:ෂ් (ගා@ල) 
ප6මiF, වg.�. (කෑග@ල) 
!යෙසේන, �.එz.�. (Vගාමd@ල))))    
�Fස්, �.එ@.(ජාWක ලැgස්�ව) 
fං4Pලෙ:,  hස$ත ග@ග3ව (S`ණාමලය) 
fෂ්ප`මාර, අxfහාe@ලාෙG ෙරෝහන (බ*@ල) 
fෂ්ප`මාර, අ.ප. ජගM (ෙමොණරාගල) 
ෙපෙ%රා, අ. අ. අරz4ලාෙG ල\ෂ්ම$ වස$ත (මාතෙ@) 
ෙපෙ%රා, අ_M පMමකා$ත (කmතර) 
ෙපෙ%රා, ගමමැද7යනෙG  ෙජෝසx ල7M Pෙයොමා@ (fMතලම) 
ෙපෙ%රා,  ෙජෝශx  මgක@ (ජාWක ලැgස්�ව) 
ෙපෙ%රා, නානාය\කාර ව%න`ල පටබැ�ෙG Pෙරෝෂ$ අ%N7 �ය$ත (fMතලම) 
ෙපෙ%රා, �ය$HලෙG ඇ$ටr H\ට%  (fMතලම) 
ෙපෙ%රා, ෙබෝ�ය  බ*ෙG �ලා$ �ය$ජ$ අඑ$ස්ල: (බ*@ල) 
ෙපෙ%රා, ම@ලව ආරz4ෙG ගාe� ජයHකම (`�ණෑගල) 
ෙපෙ%රා, �7\ස් (ග:පහ) 
පනා$*, අ�$Vක (fMතලම) 
පනා$*, ෙජො$ස්ට$  (`�ණෑගල) 
පනා$*, e@ෙරෝg (fMතලම) 
පනා$*, හF$ (බ*@ල) 
පනා$* f@ෙ@ මහMeය, අ. hද%�r (ග:පහ) 
පභා, ගෙ$ස$ (ෙකොළඹ) 
ෙපේමච$ද$, ආ�3ග: ක$දTයා (යාපනය) 
ෙපේමජය$ත, අz4ෙG ෙදො$ hi@ (ෙකොළඹ) 
ෙපේමදාස, අබතැ$න  ෙ6වයලාෙG ච:!ක  (කෑග@ල) 
ෙපේමදාස, ස_M (හ:බ$ෙතොට) 
 

බබබබ    

බ�ඩාර මහMeය, `ල�ංග Vසානායක 3Vය$ෙසේලාෙG ච$දාr (අ9රාධfරය) 
බ�ඩාර, ජයiංහ 3Vය$ෙසේලාෙG ජානක �ය$ත (ජාWක ලැgස්�ව) 
බ�ඩාර, පා7ත රංෙG (fMතලම) 
බ�ඩාර, ෙ\.ඩj71. ශා$ත (`�ණෑගල) 
බ�ඩාරනායක, ඉ$Vක (`�ණෑගල) 
බ�ඩාරනායක, චකව%W ප�dකාභය ඩයස් (ග:පහ) 
බV�;$, අj*@ FසාM (ව$P) 
බ~%, ෙසේk ඩාaN (මඩකළfව) 
බස්නායක, තාරානාM (`�ණෑගල) 
බාල>Fය, අරz4ලාෙG ජගM (කෑග@ල) 
�6ධදාස, අ$W$න මර\කලෙG p@ චාeක (බ*@ල) 
ෙj�ෙගොඩ, අරz4ෙG H_ත (ෙමොණරාගල) 
 

මමමම    
 

ම6*මබ�ඩාර, රMනායක 3Vය$ෙසේලාෙG රං_M (ෙමොණරාගල) 
ම�%, �%;$ (ව$P) [2010 ෙදසැ:බ% 02 අභාවපාxත Hය.] 
මෙහේස්වර$ මහMeය, Hජයකලා (යාපනය)  
මා$නxෙප�ම, අ. අ_M `මාර (ග:පහ) [2013 �P 03 iට] 
eතපාල, එz. ආ%. කෑග@ල)  
3�ෙහ wගමෙG, Pශා$ත (ගා@ල) 
3�`මාරණ, සරM ච$දiF (අ9රාධfරය) 
3ර7දර$, HනයාගL%W (ජාWක ලැgස්�ව) 
3�ෙGh, ච$ද`මා% (යාපනය) 
3ස්තාපා, ෙමොහමN  ෆgස% (මහ9වර)    
ෙ:ධාන$ද le,  ¡ජ+ එ@ලාවල (ජාWක ලැgස්�ව) 
ෙමොහමN, අස්ල: ෙමොහමN සp: (ජාWක ලැgස්�ව) 

යයයය    
යාපා, අ9ර �යද%ශන (`�ණෑගල) 
ෙයෝගරාජ$, ආ%. (ජාWක ලැgස්�ව) 
ෙයෝෙGස්වර$, ¢Pත:� (මඩකළfව)    



(viii) 

 

රරරර    
රණ�ංග, අ%�න (කmතර) 
රණ�ංග ෙමෙනHය, කමලා (ජාWක ලැgස්�ව) 
රණ�ංග, �ව$ (ග:පහ) 
රණවක, පාඨp ච:!ක (ෙකොළඹ) 
රණiංහ, ආරz4ෙG ෙරොෂා$ අ9�6ධ (ෙපොෙළො$න�ව) 
රතන le, ¡ජ+ අ�ර7ෙT (ග:පහ) 
රMනායක, ආ%.ඇ:.¢.K. (9වරඑ-ය) 
රMවMත, එH$දා ෙලොහා$ (මහ9වර) 
ර¤\වැ@ල, ෙකෙහ-ය  (මහ9වර) 
රාජ�ෙරg, h$දර: ෙප�මා@ (9වරඑ-ය) 
රාජප\ෂ, චම@ (හ:බ$ෙතොට) 
රාජප\ෂ, නාම@ (හ:බ$ෙතොට) 
රාජප\ෂ මහMeය, P�පමා ;!කා  (හ:බ$ෙතොට)   
රාජප\ෂ, බැi@ ෙරෝහණ (ග:පහ)  
රාජප\ෂ, Hජයදාස (ෙකොළඹ) 
රාධ¥ෂ්න$, ෙසේ*ෙ1@ සාe (9වරඑ-ය) 
රාමනායක, අ.අ. රංජ$ (රMනfරය)  
ෙරෝහණ, සr (රMනfර) 

ලලලල    
 
ෙලො`ෙG, ගාe�  (ෙකොළඹ) 
ෙලො`බ�ඩාර, Hෙ�iංහ ජයsර 3Vය$ෙසේලාෙG උVM සංජය (බ*@ල) 
 

වවවව    
    

ව\`¤ර, ජානක (රMනfරය) 
ව$Pආරz4 මහMeය, ආරz4ෙG පHතා ෙ6H (රMනfරය) 
Hකමනායක, රMනiF (ජාWක ලැgස්�ව)  
Hකමනායක, H*ර (කmතර)  
HකමරMන, ඉරා$ (ජාWක ලැgස්�ව) 
Hකමiංහ, ෙනර$ජ$ (`�ණෑගල)   
Hකමiංහ, රP@ (ෙකොළඹ) 
Hජයව%ධන, Vෙ$$ද �ව$ (ග:පහ) 
Hෙ�Hකම මහMeය, �යාP (Vගාමd@ල) 
Hෙ�iංහ, ආරz4ෙG 3�ෙහ w Pම@ ෙසනරM (`�ණෑගල) 
Hෙ�iංහ, රා�ව (ජාWක ලැgස්�ව) 
Hෙ�ෙසේකර,   අරz4ෙG  ගෙ$ෙපොල d7x ප�dල  ෙපෙ%රා (ග:පහ)  
Hතාරණ, උපා7 Wස්ස (ජාWක ලැgස්�ව)  
Hදාන ගමෙG, අeM ෙM9ක (බ*@ල)  
HනායකL%W, අxපා*රg (යාපනය) 
sර\ෙකො�, ච$Vම (ගා@ල)  
sරෙකෝ$,  3¦*ගම ෙහේවෙG kණරMන (ගා@ල) 
sරවංශ, Hම@ (ෙකොළඹ) 
sරව%ධන, ආ%.ආ%.ඇ:. එF\ පස$න (මහ9වර) 
sරෙසේකර, සරM !යන$ද (Vගාමd@ල) 
ෙවදආරz4, V7x (හ:බ$ෙතොට) 
ෙව@ගම,  `මාර (කmතර) 

සසසස    
 
සමරෙකෝ$, 3Vය$ෙසේලාෙG ච$දෙසේන (අ9රාධfරය) 
සමරsර, මංගල !$iF (මාතර) 
සමරiංහ, මl$ද �6ධදාස (කmතර)    
ස:ප$ද$, ඉරාජවෙරෝදය: (S`ණාමලය) 
සරවනපව$, ඊශ්වරපාත: (යාපනය) 
iව7ංග:, 3M� (ජාWක ලැgස්�ව) 
iයඹලා!wය, රං_M (කෑග@ල) 
iFතර$, iවඥාන: (යාපනය) 
iFෙසේන, ප@ෙ@වMෙත ගමරාළලාෙG ෛමUපාල  (ෙපොෙළො$න�ව) 
i@වා, අ�ම*ර ෙලෝර$ස් ෙරොෙමෙ@ *e$ද (ෙකොළඹ) 



(ix) 

 

i@වා, ම%H$ (ග:පහ) 
hමWපාල, උdව¨වෙG ජනM�ය Wලංග (ෙකොළඹ) 
hම$Wර$, මWයාපරන$ ආබහ: (ජාWක ලැgස්�ව) 
>Fයආරz4,   ච$දiF ආFයවංශ (ෙපොෙළො$න�ව)   
>Fයxෙප�ම, ෙ�.ආ%.�. (ජාWක ලැgස්�ව)    
ෙසෙනHරMන, අතාaද (කෑග@ල) 
ෙසෙනHරMන, ල\ෂ්ම$ !$� ජයWලක (බ*@ල) 
ෙසෙනHරMන,  ෙජෝ$  (රMනfරය) 
ෙස@වරාසා, ෙපො$න:පල: (මඩකළfව) 
ෙසේනiංහ, අ%�න h�ව (ෙකොළඹ) 
ෙසේනාWරාසා, මාවg ෙසෝමh$දර: (යාපනය) 
ෙසේනානායක මහMeය, බ%නt$ ෙරෝස් (ෙකොළඹ) 
ෙසේනානායක, වස$ත හෙ%ෂ් පරාකම (ග:පහ) 
ෙසේනාරMන, රා_ත (කmතර) 
ෙසේමiංහ, අසංක ෙශහා$ (අ9රාධfරය) 
ස්ව%ණමා7r මහMeය, උෙx\ෂා (ග:පහ) 
ස්වාeනාද$, t.එ:. (ජාWක ලැgස්�ව) 

හහහහ    
 
හª:, අ.ඉබ�@ රaෆ්  (මහ9වර)  
හ«$ෙනMW, hP@ (ෙකොළඹ) 
හYස්, හKj ෙමොහමN ෙමොහමN (Vගාමd@ල) 
හස$ අ7, ෙමොහමN ත:� (ජාWක ලැgස්�ව)  
හැFස$, පෑ7ස්ෙG (අ9රාධfරය) 
ෙහේරM, කනක (කෑග@ල) 
ෙහේරM, H_ත (ග:පහ) 
ෙහේරM, ජයරMන (`�ණෑගල) 
lස්�@ලා, ෙමොෙහො3N ෙලjෙj ආ7: ෙමොහමN (මඩකළfව) 
 

ෆෆෆෆ    
 
ෆgසා@, ෙමොෙහොමN කා¢: ෙමොෙහොමN (Vගාමd@ල) 
ෆai, අ.අj*@ හ¬N ෙමොෙහොමN (ෙකොළඹ)  
ෆා�\, 3Mත7 බාවා (ව$P) [2010 ෙදසැ:බ% 09 වැP Vන iට] 
ෆා�\, ¦ෙනgස් (ව$P) 
ෙෆො$ෙසේකා, �. සරM ච$දලා@ (ෙකොළඹ) [2010 සැxතැ:බ% 29 වැP Vන iට] (ආ�dකම ව+වස්ථාෙ1 66(ඈ) ව+වස්ථාව 
යටෙM අhන lස් Hය.) 

ෙෆො$ෙසේකා මහMeය, මාලr (ජාWක ලැgස්�ව) [2012 සැxතැ:බ% 24 වැP Vන ඉ@ලා අස් Hය.] [2012 සැxතැ:බ% 24 
වැP Vන පM Hය.] 

 
 



 

 

 



 

 

QQQQ ලංකා ප ලංකා ප ලංකා ප ලංකා පජාතා$Sජාතා$Sජාතා$Sජාතා$Sක සමාජවා; ජනරජයක සමාජවා; ජනරජයක සමාජවා; ජනරජයක සමාජවා; ජනරජය    
ජනා�පWජනා�පWජනා�පWජනා�පW    

අWග� මl$ද රාජප\ෂ මහතාඅWග� මl$ද රාජප\ෂ මහතාඅWග� මl$ද රාජප\ෂ මහතාඅWග� මl$ද රාජප\ෂ මහතා    

අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+ ම�ඩලය  ම�ඩලය  ම�ඩලය  ම�ඩලය         

    
අගාඅගාඅගාඅගාමාත+මාත+මාත+මාත+�මා සහ �6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� අමාත+�මා සහ �6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� අමාත+�මා සහ �6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� අමාත+�මා සහ �6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� අමාත+    ----  ග�  V. 3. ජයරMන මහතා          

යහපාලනය හා යwතල පහhක:  අමාත+යහපාලනය හා යwතල පහhක:  අමාත+යහපාලනය හා යwතල පහhක:  අමාත+යහපාලනය හා යwතල පහhක:  අමාත+  - ග� රMනiF Hකමනායක මහතා 

ආහාර hර\qතතා අමාත+ආහාර hර\qතතා අමාත+ආහාර hර\qතතා අමාත+ආහාර hර\qතතා අමාත+    ----  ග� �. දයාරMන මහතා 

වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ අමාත+වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ අමාත+වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ අමාත+වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ අමාත+ සහ පා%7ෙ:$�ෙ1 සභානායක�මා   සහ පා%7ෙ:$�ෙ1 සභානායක�මා   සහ පා%7ෙ:$�ෙ1 සභානායක�මා   සහ පා%7ෙ:$�ෙ1 සභානායක�මා  ---- ග� Pම@ iFපාල  ද i@වා  මහතා 

උසස ්අධ+ාඋසස ්අධ+ාඋසස ්අධ+ාඋසස ්අධ+ාපන අමාත+පන අමාත+පන අමාත+පන අමාත+        ---- ග� එස්. K. Vසානායක මහතා 

නාගFක කට��  අමාත+නාගFක කට��  අමාත+නාගFක කට��  අමාත+නාගFක කට��  අමාත+ - ග� ඒ. එz. එ:. ෆai මහතා 

Hෙ6ශ කට�� අමාත+Hෙ6ශ කට�� අමාත+Hෙ6ශ කට�� අමාත+Hෙ6ශ කට�� අමාත+        ---- ග� (මහාචා%ය) �. එ@. �Fස් මහතා  

ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා 

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� අමාත+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� අමාත+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� අමාත+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� අමාත+  - ග� ඩj71. t. ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා 

පා%7ෙ:$� කට�� අමාත+පා%7ෙ:$� කට�� අමාත+පා%7ෙ:$� කට�� අමාත+පා%7ෙ:$� කට�� අමාත+    ---- ග�  hෙ:ධා �. ජයෙසේන මහMeය 

ජාත+ජාත+ජාත+ජාත+$තර Lල+$තර Lල+$තර Lල+$තර Lල+ සහෙයෝ�තා අමාත+ සහෙයෝ�තා අමාත+ සහෙයෝ�තා අමාත+ සහෙයෝ�තා අමාත+    - ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා 

ප® ස:පM හා ගාප® ස:පM හා ගාප® ස:පM හා ගාප® ස:පM හා ගා¬ය ප¬ය ප¬ය ප¬ය පජා  සංව ජා  සංව ජා  සංව ජා  සංව %ධන අමාත+%ධන අමාත+%ධන අමාත+%ධන අමාත+    ---- ග� ආ�3ග$  ෙතො�ඩම$ මහතා 

සමාජ hබසාධන අමාත+සමාජ hබසාධන අමාත+සමාජ hබසාධන අමාත+සමාජ hබසාධන අමාත+  - ග� e@ෙරෝg පනා$* මහතා  

තැපැ@ ෙසේවා අමාත+තැපැ@ ෙසේවා අමාත+තැපැ@ ෙසේවා අමාත+තැපැ@ ෙසේවා අමාත+    ----  ග� �ව$ `මාරණ�ංග මහතා 

H*7බල හා බලශ\W H*7බල හා බලශ\W H*7බල හා බලශ\W H*7බල හා බලශ\W අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+  - ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය 

ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත  ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත  ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත  ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත  අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+        ---- ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා 

ළමා සංව%ධන හා කා$තා කට�� අමාත+ළමා සංව%ධන හා කා$තා කට�� අමාත+ළමා සංව%ධන හා කා$තා කට�� අමාත+ළමා සංව%ධන හා කා$තා කට�� අමාත+        ---- ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා  

ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන අමාත+ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන අමාත+ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන අමාත+ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන අමාත+ සහ ආ�d ප\ෂෙT ප සහ ආ�d ප\ෂෙT ප සහ ආ�d ප\ෂෙT ප සහ ආ�d ප\ෂෙT පධාන සංHධායක�මාධාන සංHධායක�මාධාන සංHධායක�මාධාන සංHධායක�මා  - ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා 

ස:පස:පස:පස:පදාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+දාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+දාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+දාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+වසාය සංව%ධන අමාත+වසාය සංව%ධන අමාත+වසාය සංව%ධන අමාත+වසාය සංව%ධන අමාත+    ---- ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා 

පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W අමාත+පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W අමාත+පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W අමාත+පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W අමාත+    ---- ග� ඒ. t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා 

ෙ6¯ය ෛවද+ෙ6¯ය ෛවද+ෙ6¯ය ෛවද+ෙ6¯ය ෛවද+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� සා7$ද Vසානායක මහතා 

අ�කරණ අමාත+අ�කරණ අමාත+අ�කරණ අමාත+අ�කරණ අමාත+ - ග� රaෆ් හª: මහතා 

ගාගාගාගා¬ය කට�� අමාත+¬ය කට�� අමාත+¬ය කට�� අමාත+¬ය කට�� අමාත+  - ග� අතාaද ෙසෙනHරMන මහතා 

ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා අමාත+ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා අමාත+ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා අමාත+ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා අමාත+  - ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා  

අධ+ාඅධ+ාඅධ+ාඅධ+ාපන අමාත+පන අමාත+පන අමාත+පන අමාත+    ----  ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා 

වැH7 ක%මා$ත අමාත+වැH7 ක%මා$ත අමාත+වැH7 ක%මා$ත අමාත+වැH7 ක%මා$ත අමාත+  - ග� මl$ද සමරiංහ මහතා 

°වර හා ජලජ ස:පM සංව%ධන අමාත+°වර හා ජලජ ස:පM සංව%ධන අමාත+°වර හා ජලජ ස:පM සංව%ධන අමාත+°වර හා ජලජ ස:පM සංව%ධන අමාත+    ---- ග� (ෛවද+) රා_ත ෙසේනාරMන මහතා 

පළාM පාලන හා පළාM සභා අමාත+පළාM පාලන හා පළාM සභා අමාත+පළාM පාලන හා පළාM සභා අමාත+පළාM පාලන හා පළාM සභා අමාත+        - ග�  ඒ. එ@. එ:. අතාa@ලා මහතා 

පාFෙභෝvක hබසාදන අමාත+පාFෙභෝvක hබසාදන අමාත+පාFෙභෝvක hබසාදන අමාත+පාFෙභෝvක hබසාදන අමාත+        ---- ග� එස්. K. නාH$න මහතා 

ජාWක ස:පM  අමාත+ජාWක ස:පM  අමාත+ජාWක ස:පM  අමාත+ජාWක ස:පM  අමාත+    ---- ග� !යෙසේන ගමෙG මහතා  

ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන අමාත+ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන අමාත+ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන අමාත+ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන අමාත+    ----  ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා 

සමාජ ෙසේවා අමාත+සමාජ ෙසේවා අමාත+සමාජ ෙසේවා අමාත+සමාජ ෙසේවා අමාත+    ---- ග�  �7\ස් ෙපෙ%රා මහතා 

f6ග7ක පf6ග7ක පf6ග7ක පf6ග7ක පවාහන ෙසේවා අමාත+වාහන ෙසේවා අමාත+වාහන ෙසේවා අමාත+වාහන ෙසේවා අමාත+    ---- ග� ¢. K. රMනායක මහතා 

hඵ අපනයන ෙභෝග  පhඵ අපනයන ෙභෝග  පhඵ අපනයන ෙභෝග  පhඵ අපනයන ෙභෝග  පව%ධන අමාත+ව%ධන අමාත+ව%ධන අමාත+ව%ධන අමාත+  - ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා 

Hද+ාHද+ාHද+ාHද+ාMමක කට��  අමාත+Mමක කට��  අමාත+Mමක කට��  අමාත+Mමක කට��  අමාත+    ----    ග� (මහාචා%ය) Wස්ස Hතාරණ මහතා  

මානව ස:පM  අමාත+මානව ස:පM  අමාත+මානව ස:පM  අමාත+මානව ස:පM  අමාත+    ---- ග� �1 kණෙසේකර මහතා 

කෘqක%ම අමාත+කෘqක%ම අමාත+කෘqක%ම අමාත+කෘqක%ම අමාත+  - ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා 

Hෙ6ශ ³uයා පHෙ6ශ ³uයා පHෙ6ශ ³uයා පHෙ6ශ ³uයා පව%ධන හා hබසාධන අමාත+ව%ධන හා hබසාධන අමාත+ව%ධන හා hබසාධන අමාත+ව%ධන හා hබසාධන අමාත+  - ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා 

ජනමාධ+ජනමාධ+ජනමාධ+ජනමාධ+ හා ප හා ප හා ප හා පවෘMW අමාත+වෘMW අමාත+වෘMW අමාත+වෘMW අමාත+ - ග� ෙකෙහ-ය ර¤\වැ@ල  මහතා 



(xii) 

 

ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� අමාත+ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� අමාත+ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� අමාත+ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� අමාත+        ----  ග� FසාN බV�;$ මහතා  

පපපපවාහන අමාත+වාහන අමාත+වාහන අමාත+වාහන අමාත+ - ග� `මාර ෙව@ගම මහතා 

ෙයෞවන කට�� හා Pfණතා සංව%ධන අමාත+ෙයෞවන කට�� හා Pfණතා සංව%ධන අමාත+ෙයෞවන කට�� හා Pfණතා සංව%ධන අමාත+ෙයෞවන කට�� හා Pfණතා සංව%ධන අමාත+        ---- ග� ඩලස් අලහxෙප�ම මහතා 

තා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ තා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ තා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ තා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+        ---- ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා  

ස3පකාර හා අභ+ස3පකාර හා අභ+ස3පකාර හා අභ+ස3පකාර හා අභ+$තර ෙවෙළඳ අමාත+$තර ෙවෙළඳ අමාත+$තර ෙවෙළඳ අමාත+$තර ෙවෙළඳ අමාත+    ---- ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා  

ඉVuY:ඉVuY:ඉVuY:ඉVuY:,,,,    ඉං_ෙ$� ෙසේවාඉං_ෙ$� ෙසේවාඉං_ෙ$� ෙසේවාඉං_ෙ$� ෙසේවා,,,,    Pවාස හා ෙපො* පහhක: අමාත+Pවාස හා ෙපො* පහhක: අමාත+Pවාස හා ෙපො* පහhක: අමාත+Pවාස හා ෙපො* පහhක: අමාත+  - ග� Hම@ sරවංශ මහතා 

ආ%´ක සංව%ධන අමාත+ආ%´ක සංව%ධන අමාත+ආ%´ක සංව%ධන අමාත+ආ%´ක සංව%ධන අමාත+ - ග�  බැi@ ෙරෝහණ රාජපµ මහතා 

¢P ක%මා$ත සංව%ධන ¢P ක%මා$ත සංව%ධන ¢P ක%මා$ත සංව%ධන ¢P ක%මා$ත සංව%ධන අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+  - ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා 

fන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පfන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පfන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පfන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පWසංසක්රණ අමාත+Wසංසක්රණ අමාත+Wසංසක්රණ අමාත+Wසංසක්රණ අමාත+  - ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා    

ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන අමාත+ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන අමාත+ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන අමාත+ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන අමාත+  - ග� ඒ. �. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා 

සංසක්ෘWක හා කලා කට�� අමාත+සංසක්ෘWක හා කලා කට�� අමාත+සංසක්ෘWක හා කලා කට�� අමාත+සංසක්ෘWක හා කලා කට�� අමාත+ - ග� }. K. ඒකනායක මහතා 

ආපදා කළමනාකරණ අමාත+ආපදා කළමනාකරණ අමාත+ආපදා කළමනාකරණ අමාත+ආපදා කළමනාකරණ අමාත+ - ග� මl$ද අමරsර මහතා 

නැවත පVං4 uYෙ: අමාත+නැවත පVං4 uYෙ: අමාත+නැවත පVං4 uYෙ: අමාත+නැවත පVං4 uYෙ: අමාත+ - ග� kණරMන sරෙකෝ$ මහතා 

මහජන ස:බ$ධතා හා මහජන කට�� අමාත+මහජන ස:බ$ධතා හා මහජන කට�� අමාත+මහජන ස:බ$ධතා හා මහජන කට�� අමාත+මහජන ස:බ$ධතා හා මහජන කට�� අමාත+  - ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා    

¶¶¶¶ඩා ඩා ඩා ඩා     අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+    - ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා    

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+ කළමනාකරණ ප කළමනාකරණ ප කළමනාකරණ ප කළමනාකරණ පWසංසක්රණ අමාත+Wසංසක්රණ අමාත+Wසංසක්රණ අමාත+Wසංසක්රණ අමාත+ - ග� නH$ Vසානායක මහතා 

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+ ස:පM හා ව+ ස:පM හා ව+ ස:පM හා ව+ ස:පM හා ව+වසාය සංව%ධන අමාත+වසාය සංව%ධන අමාත+වසාය සංව%ධන අමාත+වසාය සංව%ධන අමාත+ -  ග� දයා�ත Wෙසේරා මහතා 

H*7 සංෙ6ශ හා ෙතොර�� තා\ෂණ අමාත+H*7 සංෙ6ශ හා ෙතොර�� තා\ෂණ අමාත+H*7 සංෙ6ශ හා ෙතොර�� තා\ෂණ අමාත+H*7 සංෙ6ශ හා ෙතොර�� තා\ෂණ අමාත+ -  ග� රං_M iයඹලා!wය මහතා  

iH@ kව$ ෙසේවා අමාත+iH@ kව$ ෙසේවා අමාත+iH@ kව$ ෙසේවා අමාත+iH@ kව$ ෙසේවා අමාත+ - ග� !යංකර ජයරMන මහතා 

ජාWක උ�මය$  අමාත+ජාWක උ�මය$  අමාත+ජාWක උ�මය$  අමාත+ජාWක උ�මය$  අමාත+    - ග� (ආචා%ය)ජගM බාල>Fය මහතා 
ජාWක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ6ධතා අමාත+ජාWක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ6ධතා අමාත+ජාWක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ6ධතා අමාත+ජාWක භාෂා හා සමාජ ඒකාබ6ධතා අමාත+ - ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා  

ආෙයෝජන පආෙයෝජන පආෙයෝජන පආෙයෝජන පව%ධන ව%ධන ව%ධන ව%ධන අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+ - ග�  ලµ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා  

ඵලදා·තා පඵලදා·තා පඵලදා·තා පඵලදා·තා පව%ධන ව%ධන ව%ධන ව%ධන අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+    ----    ග� බ~% ෙසේk ඩාaN  මහතා 

උ6¸ද උද+ාඋ6¸ද උද+ාඋ6¸ද උද+ාඋ6¸ද උද+ාන හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� න හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� න හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� න හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+ -  ග� ජයරMන ෙහේරM මහතා 

අධ+ාඅධ+ාඅධ+ාඅධ+ාපන ෙසේවා පන ෙසේවා පන ෙසේවා පන ෙසේවා අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+ -  ග� *e$ද Vසානායක මහතා   

වන�s ස:පM සංර\ෂණ  වන�s ස:පM සංර\ෂණ  වන�s ස:පM සංර\ෂණ  වන�s ස:පM සංර\ෂණ  අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+     - ග�  ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා 

Hෙශේෂ ව+ාHෙශේෂ ව+ාHෙශේෂ ව+ාHෙශේෂ ව+ාපෘW අමාත+පෘW අමාත+පෘW අමාත+පෘW අමාත+    - ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා 

 
 
 

[ය: අමාත+වරය`ට Pශ්4තව පවර9 ෙනොලැ¹ iයyම Hෂයය$, කා%යය$, ෙදපා%තෙ:$� හා ව+වස්ථා!ත ආයතන          
අWග� ජනා�පW�මා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.] 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



(xiii) 

 

ව+ාව+ාව+ාව+ාපෘW අමාත+පෘW අමාත+පෘW අමාත+පෘW අමාත+ව�ව�ව�ව�    
 

මහාමා%ගමහාමා%ගමහාමා%ගමහාමා%ග, , , , වරාය හා නාHක  වරාය හා නාHක  වරාය හා නාHක  වරාය හා නාHක  අමාත+අමාත+අමාත+අමාත+ - ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන මහතා 

මහාමා%ගමහාමා%ගමහාමා%ගමහාමා%ග, , , , වරාය හා නාHක අමාත+වරාය හා නාHක අමාත+වරාය හා නාHක අමාත+වරාය හා නාHක අමාත+ - ග� P%මල ෙකොතලාවල මහතා  

    
 

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ව�ව�ව�ව�    
උසස ්අධ+ාඋසස ්අධ+ාඋසස ්අධ+ාඋසස ්අධ+ාපන Pෙයෝජ+පන Pෙයෝජ+පන Pෙයෝජ+පන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+     - ග� න$Veත ඒකනායක මහතා 

පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W පFසර හා fන%ජනrය බලශ\W Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        - ග� ඒ.ආ%.එ:. අj*@ කාද% මහතා 

ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� 3M� iව7ංග: මහතා 

ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+     - ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා 

ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා 

වැH7 ක%මා$ත Pෙයෝජ+වැH7 ක%මා$ත Pෙයෝජ+වැH7 ක%මා$ත Pෙයෝජ+වැH7 ක%මා$ත Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� අ%@  kණෙසේකර මහතා 

3ද@ හා ක3ද@ හා ක3ද@ හා ක3ද@ හා කමස:පාදන Pෙයෝජ+මස:පාදන Pෙයෝජ+මස:පාදන Pෙයෝජ+මස:පාදන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ---- ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා 

iH@ kව$ ෙසේවා Pෙයෝජ+iH@ kව$ ෙසේවා Pෙයෝජ+iH@ kව$ ෙසේවා Pෙයෝජ+iH@ kව$ ෙසේවා Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    ----    ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා  

ෙ6¯ය ෛවද+ෙ6¯ය ෛවද+ෙ6¯ය ෛවද+ෙ6¯ය ෛවද+ Pෙයෝජ+ Pෙයෝජ+ Pෙයෝජ+ Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ -  ග� ¢. �. t. බ�ඩාරනායක මහතා 

ඉVuY:ඉVuY:ඉVuY:ඉVuY:,,,,    ඉං_ෙ$� ෙසේවාඉං_ෙ$� ෙසේවාඉං_ෙ$� ෙසේවාඉං_ෙ$� ෙසේවා,,,,    Pවාස හා ෙපො* පහhක: Pෙයෝජ+Pවාස හා ෙපො* පහhක: Pෙයෝජ+Pවාස හා ෙපො* පහhක: Pෙයෝජ+Pවාස හා ෙපො* පහhක: Pෙයෝජ+  අමාත+  අමාත+  අමාත+  අමාත+        - ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා 

පපපපවාහන Pෙයෝජ+වාහන Pෙයෝජ+වාහන Pෙයෝජ+වාහන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ---- ග� ෙරෝහණ Vසානායක මහතා 

ප® ස:පM හා ගාප® ස:පM හා ගාප® ස:පM හා ගාප® ස:පM හා ගා¬ය ප¬ය ප¬ය ප¬ය පජා සංව%ධන Pෙයෝජ+ජා සංව%ධන Pෙයෝජ+ජා සංව%ධන Pෙයෝජ+ජා සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+  - ග� එz. ආ%. eතපාල මහතා 

H*7බල හා බලශ\W Pෙයෝජ+H*7බල හා බලශ\W Pෙයෝජ+H*7බල හා බලශ\W Pෙයෝජ+H*7බල හා බලශ\W Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+  - ග� එz.එ@. ෙපේමලා@ ජයෙසේකර මහතා 

නැවත පVං4 uYෙ: Pෙයෝජ+නැවත පVං4 uYෙ: Pෙයෝජ+නැවත පVං4 uYෙ: Pෙයෝජ+නැවත පVං4 uYෙ: Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ---- ග� HනායගL%W 3ර7දර$ මහතා 

ආෙයෝජන පආෙයෝජන පආෙයෝජන පආෙයෝජන පව%ධන ව%ධන ව%ධන ව%ධන Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ---- ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා 

පළාM පාලන හා පළාM සභා Pෙයෝජ+පළාM පාලන හා පළාM සභා Pෙයෝජ+පළාM පාලන හා පළාM සභා Pෙයෝජ+පළාM පාලන හා පළාM සභා Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ----     ග� ඉ$Vක බ�ඩාරනායක මහතා 

ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන Pෙයෝජ+ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන Pෙයෝජ+ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන Pෙයෝජ+ජල ස:පාදන හා ජලාපවහන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+     -  ග� P�පමා රාජපµ මහMeය 

ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ආ%´ක සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� එ:. එ@. ඒ. එ:. lස්�@ලා මහතා 

ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ Pෙයෝජ+ Pෙයෝජ+ Pෙයෝජ+ Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+  - ග� ල7M Vසානායක මහතා    

ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන Pෙයෝජ+ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන Pෙයෝජ+ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන Pෙයෝජ+ඉඩ: හා ඉඩ: සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+     -  ග� iFපාල ගමලM මහතා 

වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ Pෙයෝජ+වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ Pෙයෝජ+වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ Pෙයෝජ+වාFමා%ග හා ජලස:පM කළමනාකරණ Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+     -  ග� ඩj71. K. ඒකනායක මහතා 

සමාජ ෙසේවා Pෙයෝජ+සමාජ ෙසේවා Pෙයෝජ+සමාජ ෙසේවා Pෙයෝජ+සමාජ ෙසේවා Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+  - ග� ¢. ඒ. >Fයආරz4 මහතා 

Hෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+Hෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+Hෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+Hෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා මහතා 

°වර හා ජලජ ස:පM °වර හා ජලජ ස:පM °වර හා ජලජ ස:පM °වර හා ජලජ ස:පM සංව%ධන Pෙයෝජ+සංව%ධන Pෙයෝජ+සංව%ධන Pෙයෝජ+සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ----    ග� සරM `මාර kණරMන මහතා 

ස:පස:පස:පස:පදාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+දාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+දාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+දාgක ක%මා$ත හා `ඩා ව+වසාය සංව%ධන Pෙයෝජ+වසාය සංව%ධන Pෙයෝජ+වසාය සංව%ධන Pෙයෝජ+වසාය සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    ----  ග� sර`මාර Vසානායක මහතා 

ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත Pෙයෝජ+ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත Pෙයෝජ+ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත Pෙයෝජ+ඛPජ ෙත@ ක%මා$ත Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+  - ග� සරණ kණව%ධන මහතා 

�6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� Pෙයෝජ+�6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� Pෙයෝජ+�6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� Pෙයෝජ+�6ධ ශාසන හා ආගeක කට�� Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+        ----    ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා 

ආපදා කළමනාකරණ Pෙයෝජ+ආපදා කළමනාකරණ Pෙයෝජ+ආපදා කළමනාකරණ Pෙයෝජ+ආපදා කළමනාකරණ Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� d7x Hෙ�ෙසේකර මහතා  

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+ පFපාලන හා සව්ෙ6ශ කට�� Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    -    ග�  Hජය දහනායක මහතා  

කෘqක%ම Pෙයෝජ+කෘqක%ම Pෙයෝජ+කෘqක%ම Pෙයෝජ+කෘqක%ම Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� වg.�. ප6මiF මහතා 

ස3පකාර හා අභ+ස3පකාර හා අභ+ස3පකාර හා අභ+ස3පකාර හා අභ+$තර ෙවළඳ Pෙයෝජ+$තර ෙවළඳ Pෙයෝජ+$තර ෙවළඳ Pෙයෝජ+$තර ෙවළඳ Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� ෙහේමා@ kණෙසේකර මහතා 

ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන Pෙයෝජ+ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන Pෙයෝජ+ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන Pෙයෝජ+ෙපො@ සංව%ධන හා ජනතා ව� සංව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� H\ට% ඇ$ටr මහතා 

fන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පfන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පfන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පfන�Mථාපන හා බ$ධනාගාර පWසංසක්රණ Pෙයෝජ+Wසංසක්රණ Pෙයෝජ+Wසංසක්රණ Pෙයෝජ+Wසංසක්රණ Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� එස්. ¢.  3�`මාරණ මහතා 

hm අපනයන ෙභෝග පhm අපනයන ෙභෝග පhm අපනයන ෙභෝග පhm අපනයන ෙභෝග පව%ධන Pෙයෝජ+ව%ධන Pෙයෝජ+ව%ධන Pෙයෝජ+ව%ධන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ - ග� Pශා$ත 3�ෙහ wගමෙG මහතා 

අධ+ාඅධ+ාඅධ+ාඅධ+ාපන Pෙයෝජ+පන Pෙයෝජ+පන Pෙයෝජ+පන Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    -  ග� ෙමොහා$ ලා@ ෙගේ� මහතා 

තැපැ@ ෙසේවා Pෙයෝජ+තැපැ@ ෙසේවා Pෙයෝජ+තැපැ@ ෙසේවා Pෙයෝජ+තැපැ@ ෙසේවා Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    -  ග� සනM ජය>Fය මහතා 

ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� Pෙයෝජ+ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� Pෙයෝජ+ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� Pෙයෝජ+ක%මා$ත හා වා�ජ කට�� Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා 

ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා Pෙයෝජ+ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා Pෙයෝජ+ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා Pෙයෝජ+ක:ක� හා ක:ක� සබඳතා Pෙයෝජ+ අමාත+ අමාත+ අමාත+ අමාත+    - ග� (ආචා%ය) සරM sරෙසේකර මහතා 

 



(xiv) 

 

සභාපW නාමාව7යසභාපW නාමාව7යසභාපW නාමාව7යසභාපW නාමාව7ය    
ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. අස්ව% මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� තලතා 

අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� ෙමොහා$ �යද%ශන ද i@වා මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, 
ග� ෙප�මා@ රාජ* රg මහතා, ග� උVM ෙලො`බ�ඩාර මහතා, ග� �යාP H ෙ�Hකම මහMeය. 

    

පා%7ෙ:$� කාරක සභාපා%7ෙ:$� කාරක සභාපා%7ෙ:$� කාරක සභාපා%7ෙ:$� කාරක සභා    
ෙMY: කාරක සභාවෙMY: කාරක සභාවෙMY: කාරක සභාවෙMY: කාරක සභාව    
      

ග� චම@ රාජප\ෂ මහතා (සභාපW), ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා, ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� ආ�3ග$ 
ෙතො�ඩම$ මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� රaෆ් හª: මහතා, ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා,  ග� �1 
kණෙසේකර මහතා,  ග� FසාN බV�;$ මහතා,  ග� Hම@ sරවංශ මහතා,  ග� බැi@ ෙරෝහණ රාජප\ෂ මහතා,      
ග� ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රs ක�ණානායක මහතා,  ග� අ9ර Vසානායක මහතා,  
ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� (¡ජ+) අ�ර7ෙT රතන le, 

ගෘහ+ගෘහ+ගෘහ+ගෘහ+ කාරක සභාව  කාරක සභාව  කාරක සභාව  කාරක සභාව  
ග� චම@ රාජප\ෂ මහතා (සභාපW), ග� !යංකර ජයරMන මහතා, ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා, ග� ච$දiF ගජ;ර 

මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා ග� sර`මාර Vසානායක මහතා, ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා 
මහතා, ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. අස්ව% මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා,           
ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය. 

සථ්ාවර Pෙයෝග !-බඳ  කාරක  සභාවසථ්ාවර Pෙයෝග !-බඳ  කාරක  සභාවසථ්ාවර Pෙයෝග !-බඳ  කාරක  සභාවසථ්ාවර Pෙයෝග !-බඳ  කාරක  සභාව    
ග� චම@ රාජප\ෂ මහතා (සභාපW), ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා,  ග� 3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා, ග� Pම@ iFපාල 

ද i@වා මහතා, ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ල7M Vසානායක මහතා,                 
ග� ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා,  ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. අස්ව% මහතා, ග� Hජයදාස රාජපµ මහතා, ග� අ_M `මාර 
මහතා,  ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා. 

 

පා%7ෙ:$� කට�� !-බඳ කාරක සභාවපා%7ෙ:$� කට�� !-බඳ කාරක සභාවපා%7ෙ:$� කට�� !-බඳ කාරක සභාවපා%7ෙ:$� කට�� !-බඳ කාරක සභාව    
ග� චම@ රාජප\ෂ මහතා (සභාපW), ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා, ග� 3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා , ග� Pම@ iFපාල 

ද i@වා මහතා, ග� රP@ Hකමiංහ මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා,                    
ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� ඩj71.t.ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා, ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$ මහතා,              
ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද  මහතා, ග� ඒ.t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� රaෆ් හª: මහතා, ග� මl$ද සමරiංහ 
මහතා, ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා, ග� �1 kණෙසේකර මහතා, ග� FසාN බV�;$ මහතා, ග� Hම@ sරවංශ 
මහතා, ග� බැi@ ෙරෝහණ රාජප\ෂ මහතා, ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා, ග� මංගල සමරsර මහතා,                 
ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රs ක�ණානායක මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා,  
ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� 
ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා,  ග� (¡ජ+) අ�ර7ෙT රතන le, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා. 

 

රජෙT v(: !-බඳ කාරකරජෙT v(: !-බඳ කාරකරජෙT v(: !-බඳ කාරකරජෙT v(: !-බඳ කාරක    සභාව සභාව සභාව සභාව     
ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා (සභාපW), ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා, ග� රaෆ් 

හª: මහතා, ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා, ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා, 
ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා,  ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා, ග� රං_M 
iයඹලා!wය මහතා, ග� (ආචා%ය) ජගM බාල>Fය මහතා, ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා,  ග� 3M� iව7ංග: 
මහතා,    ග� P%මල ෙකොතලාවල මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා,  ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා,  ග� කK% 
හා~: මහතා, ග� Hජයදාස රාජපµ මහතා, ග� මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා�රාජා මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� 
අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� wරා$ අලස් මහතා, ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා, ග� ම9ෂ නානාය\කාර 
මහතා,   ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� එස්. Qතර$ මහතා,        
ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 

 

ෙපො* ව+ාෙපො* ව+ාෙපො* ව+ාෙපො* ව+ාපාර !-බඳ කාරකපාර !-බඳ කාරකපාර !-බඳ කාරකපාර !-බඳ කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� �1 kණෙසේකර මහතා (සභාපW), ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය, ග� ඒ. t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා,          

ග� (ෛවද+) රා_ත ෙසේනාරMන මහතා, ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා, ග� ඒ. �. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා, ග� }. K. 
ඒකනායක මහතා, ග� මl$ද අමරsර මහතා,  ග� එස්. එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, 
ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� සරණ kණව%ධන මහතා, ග� sර`මාර Vසානායක මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ 
uFඇ@ල මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා, ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. අස්ව% මහතා,   
ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා, ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා,       
ග� ඒ. HනායගL%W මහතා, ග� (¡ජ+) අ�ර7ෙT රතන le, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� ¢Pත:� ෙයෝෙGස්වර$ 
මහතා, ග� නාම@ රාජපµ මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� (මහාචා%ය) රා_ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� ඊ. 
සරවනපව$ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය. 



(xv) 

 

වරපවරපවරපවරපසාද !-බඳ කාරකසාද !-බඳ කාරකසාද !-බඳ කාරකසාද !-බඳ කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා (සභාපW), ග� (මහාචා%ය) �. එ@. �Fස් මහතා, ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා,        

ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ඒ. t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා, ග� මl$ද 
සමරiංහ මහතා, ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා, ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙජෝ$ අමර�ංග 
මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා,  ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� පා7ත 
රංෙග බ�ඩාර මහතා,  ග� ඊ. සරවනපව$ මහතා. 

 
 

මහජන ෙපMස: !-බඳ කාරකමහජන ෙපMස: !-බඳ කාරකමහජන ෙපMස: !-බඳ කාරකමහජන ෙපMස: !-බඳ කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ල7M Vසානායක මහතා (සභාපW), ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය, ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා, ග� (ෛවද+) 

රා_ත ෙසේනාරMන මහතා, ග� `මාර ෙව@ගම මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා,   
ග� }. K. ඒකනායක මහතා, ග� P�පමා රාජප\ෂ මහMeය, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� ගාe� 
H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා,  ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා,  ග� hP@ 
හ«$ෙනMW මහතා, ග� ෆgසා@ කාi: මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක 
මහතා, ග� ඒ. HනායගL%W මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� (¡ජ+) අ�ර7ෙT 
රතන le,  ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා,  ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� (ෛවද+) 
hද%�r පනාºf@ෙ@ මහMeය, ග� (ආචා%ය) සරM sරෙසේකර මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� ෙරෝi 
ෙසේනානායක මහMeය, ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 

    

උසස ්Pලතල !-බඳ කාරකඋසස ්Pලතල !-බඳ කාරකඋසස ්Pලතල !-බඳ කාරකඋසස ්Pලතල !-බඳ කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� රMනiF Hකමනායක මහතා (සභාපW), ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා, ග� (මහාචා%ය) �. එ@. �Fස් මහතා,        

ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා,  ග� ඩj71. t. ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා,                 
ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� ඒ. t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� රaෆ් හª: මහතා,  ග� FසාN බV�;$ 
මහතා, ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා, ග� Hම@ sරවංශ මහතා,  ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා,         
ග� ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා,  ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රs ක�ණානායක මහතා,  ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ 
මහතා,  ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා. 

 

    

ව+ව+ව+ව+වස්ථාදායක සථ්ාවර කාරක සභාවස්ථාදායක සථ්ාවර කාරක සභාවස්ථාදායක සථ්ාවර කාරක සභාවස්ථාදායක සථ්ාවර කාරක සභා    

““““ඒඒඒඒ” ” ” ” සථ්ාවර  කාරකසථ්ාවර  කාරකසථ්ාවර  කාරකසථ්ාවර  කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    

ග� ඒ.එz.එ:. ෆai මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා, ග� අතාaද ෙසෙනHරMන මහතා, ග� ගාe� ෙලො`ෙG 
මහතා, ග� (මහාචා%ය) Wස්ස Hතාරණ මහතා,  ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා, ග� (ආචා%ය)ජගM බාල>Fය 
මහතා,   ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා,  ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, ග� sර`මාර Vසානායක මහතා, ග� (ආචා%ය) 
සරM sරෙසේකර මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා, ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ 
මහතා, ග� මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා�රාජා මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස මහතා, ග� ඒ. 
Hනායග3%W මහතා, ග� (¡ජ+) අ�ර7ෙT රතන le, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� සr ෙරෝහන 
ෙකො��ව\` මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� වg.�. ප6මiF මහතා, ග� 
ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� ඒ.එ:. චාeක �6ධදාස මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� කමලා රණ�ංග 
ෙමෙනHය, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� ආ%. *e$ද i@වා මහතා. 

 

““““KKKK” ” ” ” සථ්ාවර  කාරකසථ්ාවර  කාරකසථ්ාවර  කාරකසථ්ාවර  කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
 ග� �ව$ `මාරණ�ංග මහතා, ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� ජනක  බ�ඩාර 

ෙත$නෙකෝ$ මහතා, ග� ¢.K. රMනායක මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, ග� ඒ.ආ%.එ:. අj*@     
කාද% මහතා, ග� P%මල ෙකොතලාවල මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. 
අස්ව% මහතා, ග� කK% හ~: මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� අ_M       
`මාර මහතා, ග� wරා$ අලස් මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� ෙමොහමN අස්ල: මහතා, ග� H\ට% 
ඇ$ටP මහතා, ග� පභා ගෙ$ස$ මහතා, ග� පලP Vග:බර: මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප `මාර මහතා, 
ග� ෙ�. Q රංගා  මහතා, ග� s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� H*ර Hකමනායක 
මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� එF\ පස$න sරව%ධන මහතා, ග� එස්. Qතර$ මහතා,  ග� ෙ�.ආ%.�. 
>Fයxෙප�ම මහතා, ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 



(xvi) 

 

Hෙශේෂ කාරක සභාHෙශේෂ කාරක සභාHෙශේෂ කාරක සභාHෙශේෂ කාරක සභා    
    

¯ඝ¯ඝ¯ඝ¯ඝෙය$ ඉහළ යන රථවාහන අන�� !-බඳව ක�( Hම%ශනය uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාව ෙය$ ඉහළ යන රථවාහන අන�� !-බඳව ක�( Hම%ශනය uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාව ෙය$ ඉහළ යන රථවාහන අන�� !-බඳව ක�( Hම%ශනය uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාව ෙය$ ඉහළ යන රථවාහන අන�� !-බඳව ක�( Hම%ශනය uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාව     
ග� �. දයාරMන මහතා (සභාපW), ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා, ග� ¢.K. රMනායක 

මහතා, ග� `මාර ෙව@ගම මහතා, ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, ග� ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� ෙරෝහණ 
Vසානායක මහතා, ග� P%මල ෙකොතලාවල මහතා, ග� ඩj71.K. ඒකනායක මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ 
මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා, ග� 
V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� 
ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r පනා$*f@ෙ@ මහMeය, ග� නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� ෙනර$ජ$ 
Hකමiංහ මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM sරෙසේකර මහතා,  ග� t.එ:. ස්වාeනාද$ මහතා.   

    

පා%7ෙ:$� ෙසේවෙT සව්ා°න තMMවය ශ\WමM uYම !-බඳ ක�( ෙසොයා බලා වා%තා uYම !�ස පා%7ෙ:$� ෙසේවෙT සව්ා°න තMMවය ශ\WමM uYම !-බඳ ක�( ෙසොයා බලා වා%තා uYම !�ස පා%7ෙ:$� ෙසේවෙT සව්ා°න තMMවය ශ\WමM uYම !-බඳ ක�( ෙසොයා බලා වා%තා uYම !�ස පා%7ෙ:$� ෙසේවෙT සව්ා°න තMMවය ශ\WමM uYම !-බඳ ක�( ෙසොයා බලා වා%තා uYම !�ස 
වන Hෙශේෂ කාරක සභාව වන Hෙශේෂ කාරක සභාව වන Hෙශේෂ කාරක සභාව වන Hෙශේෂ කාරක සභාව     
ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා (සභාපW),  ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා,  

ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� ජානක බ�ඩාර මහතා, ග� උVM 
ෙලො`බ�ඩාර මහතා 

 

පා%7ෙ:$�ෙ1 සංවරයපා%7ෙ:$�ෙ1 සංවරයපා%7ෙ:$�ෙ1 සංවරයපා%7ෙ:$�ෙ1 සංවරය, , , , HනයHනයHනයHනය, , , , ස:පස:පස:පස:පදාය$ සහ ආර\ෂාව පවMවාෙගන යාෙ: ¥දාය$ සහ ආර\ෂාව පවMවාෙගන යාෙ: ¥දාය$ සහ ආර\ෂාව පවMවාෙගන යාෙ: ¥දාය$ සහ ආර\ෂාව පවMවාෙගන යාෙ: ¥යාමා%ග P%ෙ6ශ uYම යාමා%ග P%ෙ6ශ uYම යාමා%ග P%ෙ6ශ uYම යාමා%ග P%ෙ6ශ uYම 
සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාවසඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාවසඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාවසඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාව    
ග� �1 kණෙසේකර මහතා (සභාපW), ග� �. දයාරMන මහතා, ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� රaෆ් හª: මහතා, 

ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා 
 

QQQQ ලංකාවා¢$ එ\ ජාWය\ ෙලස �වMsම බලාMමක uYම සඳහා අවශ+ ලංකාවා¢$ එ\ ජාWය\ ෙලස �වMsම බලාMමක uYම සඳහා අවශ+ ලංකාවා¢$ එ\ ජාWය\ ෙලස �වMsම බලාMමක uYම සඳහා අවශ+ ලංකාවා¢$ එ\ ජාWය\ ෙලස �වMsම බලාMමක uYම සඳහා අවශ+ ෙ6ශපාලන හා ආ�dක ෙ6ශපාලන හා ආ�dක ෙ6ශපාලන හා ආ�dක ෙ6ශපාලන හා ආ�dකම ම ම ම 
ව+ව+ව+ව+වසථ්ා9¾ල !යවර P%ෙ6ශ ෙකොට වා%තා uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාවවසථ්ා9¾ල !යවර P%ෙ6ශ ෙකොට වා%තා uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාවවසථ්ා9¾ල !යවර P%ෙ6ශ ෙකොට වා%තා uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාවවසථ්ා9¾ල !යවර P%ෙ6ශ ෙකොට වා%තා uYම සඳහා වන Hෙශේෂ කාරක සභාව    

ග� Pම@ iFපාල ද i@වා (සභාපW), ග� (මහාචා%ය) �. එ@. �Fස් මහතා, ග� ෛමSපාල iFෙසේන මහතා, ග� ඩj71. 
t. ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා, ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද 
මහතා, ග� ඒ. t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� ඒ. එ@. එ:. අතාa@ලා මහතා, ග� �1 kණෙසේකර මහතා, ග� FසාN 
බV�;$ මහතා, ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා, ග� Hම@ sරවංශ මහතා, ග� බැi@ ෙරෝහණ රාජප\ෂ මහතා, ග� 
ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා, ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� (ෛවද+) 
hද%�r පනාºf@ෙ@ මහMeය, ග� ජානක බ�ඩාර මහතා 

 

පා%7ෙ:$� ම$Uපා%7ෙ:$� ම$Uපා%7ෙ:$� ම$Uපා%7ෙ:$� ම$UවFය$ෙG සංසදයවFය$ෙG සංසදයවFය$ෙG සංසදයවFය$ෙG සංසදය    
ග� hෙ:ධා �. ජයෙසේන මහMeය (සභාපWP), ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය, ග� P�පමා රාජප\ෂ මහMeය, 

ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� ෛවද+ 
hද%ශr පනා$*f@ෙ@ මහMeය, ග� Hජයකලා මෙහේෂ්වර$ මහMeය, ග� කමලා රණ�ංග ෙමෙනHය, ග� �යාP 
Hෙ�Hකම මහMeය, ග� උෙx\ෂා ස්ව%ණමාp මහMeය, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා 
මහMeය. 

 

උපෙ6ශක කාරක ස උපෙ6ශක කාරක ස උපෙ6ශක කාරක ස උපෙ6ශක කාරක ස භාභාභාභා    
    

�6ධ ශාසන හා ආගeක කට��  !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව�6ධ ශාසන හා ආගeක කට��  !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව�6ධ ශාසන හා ආගeක කට��  !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව�6ධ ශාසන හා ආගeක කට��  !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව    
ග� V.3. ජයරMන මහතා (සභාපW), ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� e@ෙරෝg පනා$* මහතා, ග� Vෙ$ෂ් 

kණව%ධන මහතා, ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� ¢.�.t.  බ�ඩාරනායක මහතා, ග� දයා�ත Wෙසේරා 
මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� අ%@ 
kණෙසේකර මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර 
ජයiංහ මහMeය, ග� (¡ජ+) අ�ර7ෙT රතන le, ග� (¡ජ+) එ@ලාවල ෙ:ධාන$ද le, ග� වස$ත අyHහාෙ% 
මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� ජානක බ�ඩාර මහතා, ග� කමලා රණ�ංග 
ෙමෙනHය, ග� ෙප�මා@ රාජ*රg මහතා, ග� ෙM9ක HදානගමෙG මහතා, ග� උෙx\ෂා ස්ව%ණමා7 මහMeය, ග� 
¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 

 

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+    කළමනාකරණකළමනාකරණකළමනාකරණකළමනාකරණ    පපපපWසංසක්රණ කට�� !-බඳWසංසක්රණ කට�� !-බඳWසංසක්රණ කට�� !-බඳWසංසක්රණ කට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� නH$ Vසානායක මහතා (සභාපW), ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා, ග� ඩj71.t.ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා,         

ග� e@ෙරෝg පනා$* මහතා, ග� !යෙසේන ගමෙG මහතා, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා, ග� �1 
kණෙසේකර මහතා, ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� (ආචා%ය) ජගM බාල>Fය මහතා, ග� ජයරMන ෙහේරM 
මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� මංගල සමරsර මහතා,  ග�  ල\ෂ්ම$  uFඇ@ල  මහතා,  ග� ක� 
ජය>Fය මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා, ග� කK% හා~: මහතා, ග� Hජය දහනායක 
මහතා, ග� එz.එ:.එ:. හYස් මහතා,  ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා,    ග� s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ඉරා$ 
HකමරMන මහතා, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� එF\ පස$න sරව%ධන මහතා, ග� t.එ:. 
ස්වාeනාද$ මහතා. 



(xvii) 

 

වාFමා%ගවාFමා%ගවාFමා%ගවාFමා%ග    හාහාහාහා    ජලස:පMජලස:පMජලස:පMජලස:පM    කළමනාකරණ කට��කළමනාකරණ කට��කළමනාකරණ කට��කළමනාකරණ කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා (සභාපW), ග� ඩj71. K. ඒකනායක මහතා, ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� 

සා7$ද Vසානායක මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා,  ග� ඒ.�. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා, ග� }.K. ඒකනායක 
මහතා, ග� මl$ද අමරsර මහතා, ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා, ග� එස්. එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� බ~% ෙසk 
ඩාaN මහතා, ග� sර`මාර Vසානායක මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� �. 
හැFස$ මහතා,    ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා, 
ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� එ:.එස්. ත1�\ මහතා,  ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, 
ග� ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� ෙනර$ජ$ Hකමiංහ මහතා,  ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 

    

ආපදාආපදාආපදාආපදා    කළමනාකරණකළමනාකරණකළමනාකරණකළමනාකරණ    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� මl$ද අමරsර මහතා (සභාපW), ග� d7x Hෙ�ෙසේකර මහතා, ග� මl$ද සමරiංහ මහතා, ග� !යෙසේන ගමෙG මහතා, 

ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ඉ$Vක බ�ඩාරනායක මහතා, ග� iFපාල ගමලM මහතා, ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා 
මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� පා7ත 
ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� }. රං_M ද ෙසොgසා මහතා, ග� පලP Vග:බර: මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප `මාර 
මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� H_ත ෙj�ෙගොඩ මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� ෙ�. Q රංගා 
මහතා, ග� ෙලොහා$ රMවMෙM මහතා, ග� H*ර Hකමනායක මහතා, ග� එF\ පස$න sරව%ධන මහතා, ග� ඊ. 
සරවනපව$ මහතා, ග� �. අFයෙ$ත$ මහතා. 

 

 

ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+ෙසෞඛ+    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාව    
ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා (සභාපW), ග� ල7M Vසානායක මහතා, ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා, ග� hෙ:ධා �. 

ජයෙසේන මහMeය, ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා, ග� (ෛවද+) රා_ත ෙසේනාරMන මහතා, ග� P�පමා රාජප\ෂ 
මහMeය, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� 
ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� එස්. 
Hෙනෝ මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා, ග� }. රං_M ද ෙසොgසා මහතා, ග� 
(ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප `මාර මහතා, ග� (ෛවද+)  hද%�r පනා$*f@ෙ@ 
මහMeය, ග� ඒ.එ:. චාeක �6ධදාස මහතා, ග� එF\ පස$න sරව%ධන මහතා, ග� අ_M මා$නxෙප�ම මහතා. 

 
 

ඛPජඛPජඛPජඛPජ    ෙත@ෙත@ෙත@ෙත@    ක%මා$තක%මා$තක%මා$තක%මා$ත    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� අ9ර �යද%ශන යාපා  මහතා (සභාපW), ග� සරණ kණව%ධන මහතා, ග� �. දයාරMන මහතා,  ග� ඒ.එz.එ:. ෆai 

මහතා, ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා, ග� එස්.K. නාH$න මහතා, ග� ඒ.t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� පාඨp 
ච:!ක රණවක මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, 
ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� Vm: අ3(ගම 
මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� ෙමොහමN අස්ල: මහතා,  ග� පභා ගෙ$ස$ මහතා, ග� ස_$ ද වාස් 
kණව%ධන මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� H_ත ෙj�ෙගොඩ මහතා, ග� Hජයකලා 
මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� Pම@ Hෙ�iංහ මහතා,  ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා. 

 

ජලජලජලජල    ස:පාදනස:පාදනස:පාදනස:පාදන    හාහාහාහා    ජලාපවහනජලාපවහනජලාපවහනජලාපවහන    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා (සභාපW), ග� P�පමා රාජප\ෂ මහMeය, ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා, ග� �7\ස් 

ෙපෙ%රා මහතා, ග� මl$ද අමරsර මහතා, ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� ඩj71.K. ඒකනායක මහතා,             
ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ෆgසා@ කාi: 
මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා,              
ග� එ:.එස්. ත1�\ මහතා, ග� iවශ\W ආන$ද$ මහතා, ග� d7x Hෙ�ෙසේකර මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ 
මහතා, ග� H*ර Hකමනායක මහතා, ග� වg.�. ප6මiF මහතා, ග� ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� ¢Pත:� 
ෙයෝෙGස්වර$  මහතා, ග� �ව$ Hජයව%ධන මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� ආ%. *e$ද i@වා මහතා. 

  
ස:පස:පස:පස:පදාgකදාgකදාgකදාgක    ක%මා$තක%මා$තක%මා$තක%මා$ත    හාහාහාහා    `ඩා ව+`ඩා ව+`ඩා ව+`ඩා ව+වසායවසායවසායවසාය    සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා (සභාපW), ග� sර`මාර Vසානායක මහතා, ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා, ග� එස්.K. නාH$න 

මහතා, ග� FසාN බV�;$ මහතා, ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන මහතා, ග� එz.එ@. ෙපේමලා@ ජයෙසේකර මහතා, ග�  
ඉ$Vක බ�ඩාරනායක මහතා, ග� සරM `මාර kණරMන මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා,             
ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ 
මහMeය, ග�  ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස  මහතා , ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා, ග� H\ට% ඇ$ටP මහතා, ග� s.ෙ\. 
ඉ$Vක මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� �. !යෙසේන මහතා, ග� Hජයකලා 
මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� �ව$ රණ�ංග මහතා, ග� Wලංග hමWපාල මහතා. 



(xviii) 

 

පළාMපළාMපළාMපළාM    පාලනපාලනපාලනපාලන    හාහාහාහා    පළාMපළාMපළාMපළාM    සභාසභාසභාසභා    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා (සභාපW), ග� ඉ$Vක බ�ඩාරනායක මහතා, ග� 3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා, ග� �. 

දයාරMන මහතා, ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ 
මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� ල7M Vසානායක මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා,                  
ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� ආ%.එ:. රං_M ම6*ම 
බ�ඩාර මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා,            
ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% 
මහතා, ග� ෙමොහා$ �යද%ශන ද i@වා මහතා, ග� තාරානාM බස්නායක මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා,            
ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා. 

    

fන�Mථාපනfන�Mථාපනfන�Mථාපනfන�Mථාපන    හාහාහාහා    බ$ධනාගාර පබ$ධනාගාර පබ$ධනාගාර පබ$ධනාගාර පWසංසක්රණWසංසක්රණWසංසක්රණWසංසක්රණ    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා (සභාපW), ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� (මහාචා%ය) �.එ@. �Fස් මහතා,         

ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� HනායගL%W 3ර7දර$ මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා,                     
ග� ඒ. HනායගL%W මහතා, ග� Hජය දහනායක මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� wරා$ අලස් මහතා, ග� s.ෙ\. 
ඉ$Vක මහතා, ග� සනM ජය>Fය මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා,  ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ_M 
�. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� එස්.¢. 3�`මාරණ මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක 
මහතා, ග� අ�$Vක පනා$* මහතා,  ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� ෙනර$ජ$ Hකමiංහ මහතා, ග� 
ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා, ග� කනක ෙහේරM මහතා. 

 

ක%මා$තක%මා$තක%මා$තක%මා$ත    හාහාහාහා    වා�ජවා�ජවා�ජවා�ජ    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� FසාN බV�;$ මහතා (සභාපW), ග� එස්.K. නාH$න මහතා, ග� !යෙසේන ගමෙG මහතා, ග� ෙකෙහ-ය ර¤\වැ@ල 

මහතා, ග� `මාර ෙව@ගම මහතා, ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා,  ග� ජයරMන ෙහේරM මහතා, ග� ගාe� H_M 
Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� නH$ Vසානායක මහතා, ග� ¢.ඒ. >Fයආරz4 මහතා, ග� Hජය දහනායක මහතා, ග� 
ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� කK% හා~: මහතා, ග� 
hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස  මහතා, ග� එz.එ:.එ:. හYස් මහතා,  ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ 
මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා, 
ග� Wලංග hමWපාල මහතා, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය. 

   
ඉVuY:ඉVuY:ඉVuY:ඉVuY:, , , , ඉං_ෙ$�ඉං_ෙ$�ඉං_ෙ$�ඉං_ෙ$�    ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා, , , , Pවාස හාPවාස හාPවාස හාPවාස හා    ෙපො*ෙපො*ෙපො*ෙපො*    පහhක:පහhක:පහhක:පහhක:    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� Hම@ sරවංශ මහතා (සභාපW), ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� (ෛවද+) 

රා_ත ෙසේනාරMන මහතා, ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා, ග� `මාර ෙව@ගම මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා,          
ග� }.K. ඒකනායක මහතා, ග� kණරMන sරෙකෝ$ මහතා, ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා, 
ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා,  ග� කK% හා~: මහතා, ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, ග� hP@ 
හ«$ෙනMW මහතා, ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා, ග�  ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස  මහතා , ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර 
මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� ෙනර$ජ$ Hකමiංහ මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM sරෙසේකර මහතා, ග� h�ව 
ෙසේනiංහ මහතා, ග� අ_M මා$නxෙප�ම මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර ජයමහ මහතා. 

 

H*7බලH*7බලH*7බලH*7බල    හාහාහාහා    බලශ\Wබලශ\Wබලශ\Wබලශ\W    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� පHතාෙ6H ව$Pආරz4 මහMeය (සභාපW), ග� එz.එ@. ෙපේමලා@ ජයෙසේකර මහතා,  ග� !යංකර ජයරMන මහතා, 

ග� �. දයාරMන මහතා, ග� ඩj71.t.ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා, ග� 
(මහාචා%ය) Wස්ස Hතාරණ මහතා, ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා, ග� දයා�ත Wෙසේරා මහතා, ග� ඉ$Vක 
බ�ඩාරනායක මහතා, ග� iFපාල ගමලM මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� 
H_ත ෙහේරM මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, 
ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග�  ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස  මහතා, ග� 
ඒ.එ:. චාeක �6ධදාස මහතා, ග� �ව$ රණ�ංග මහතා, ග� ෙනර$ජ$ Hකමiංහ මහතා, ග� �ව$ Hජයව%ධන 
මහතා, ග� අ_M මා$නxෙප�ම මහතා. 

 

ආ%´කආ%´කආ%´කආ%´ක    සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� බැi@ ෙරෝහණ රාජප\ෂ මහතා (සභාපW), ග� ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� 

රං_M iයඹලා!wය මහතා, ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, ග� පHතාෙ6H 
ව$Pආරz4 මහMeය, ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා, ග� ඒ.�. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා, ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන 
මහතා,  ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා, ග� කK% හා~: මහතා , 
ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� ගය$ත 
ක�ණාWලක මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා, ග� ස_$ ද වාස් kණව%ධන 
මහතා, ග� }. රං_M ද ෙසොgසා මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ මහතා, ග� ඊ. 
සරවනපව$ මහතා. 



(xix) 

 

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+    ස:පMස:පMස:පMස:පM    හාහාහාහා    ව+ව+ව+ව+වසායවසායවසායවසාය    සංව%ධන කට��සංව%ධන කට��සංව%ධන කට��සංව%ධන කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� දයා�ත Wෙසේරා මහතා (සභාපW), ග� සරM `මාර kණරMන මහතා, ග� FසාN බV�;$ මහතා, ග� ඒ.�. ජගM 

fෂ්ප`මාර මහතා, ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� ගාe� 
ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� නH$ Vසානායක මහතා, ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා, 
ග� අj*@ හp: මහතා, ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� ෙමොහමN අස්ල: මහතා, 
ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� 
අ�$Vක පනා$* මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� තාරානාM බස්නායක මහතා, ග� ෙ�.Q රංගා මහතා, ග� Wලංග 
hමWපාල මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� වස$ත ෙසේනානායක මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර ජයමහ මහතා. 

 
Hෙ6ශHෙ6ශHෙ6ශHෙ6ශ    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාව    
ග� (මහාචා%ය) �.එ@. �Fස් මහතා (සභාපW), ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා,           

ග� ඒ.එz.එ:. ෆai මහතා, ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$ මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� මl$ද සමරiංහ 
මහතා, ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා, ග� Hම@ sරවංශ මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා,                   
ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා, ග� රaෆ ්හª: මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා, 
ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� 
ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා, ග� ස_$ ද වාස් kණව%ධන මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r 
පනා$*f@ෙ@ මහMeය, ග� නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, 
ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය. 

    

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+    පFපාලනපFපාලනපFපාලනපFපාලන    හාහාහාහා    සව්ෙ6ශසව්ෙ6ශසව්ෙ6ශසව්ෙ6ශ    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ඩj71.t.ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා (සභාපW), ග� Hජය දහනායක මහතා, ග� රMනiF Hකමනායක මහතා, ග� අතාaද 

ෙසෙනHරMන මහතා, ග� මl$ද සමරiංහ මහතා, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM 
අ3(ගම මහතා, ග� රaෆ ්හª: මහතා,  ග� }.K. ඒකනායක මහතා, ග� ¢.�.t.  බ�ඩාරනායක මහතා, ග� අ%@ 
kණෙසේකර මහතා,  ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා,     ග� 3�ෙGh 
ච$ද`මා% මහතා, ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා, ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� ආ%. 
ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ඒ. HනායගL%W මහතා, ග� ෙමොහා$ �යද%ශන ද i@වා මහතා, ග� ම9ෂ නානාය\කාර 
මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙරොෂා$ රණiංහ මහතා. 

   

පා%7ෙ:$�පා%7ෙ:$�පා%7ෙ:$�පා%7ෙ:$�    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� hෙ:ධා �. ජයෙසේන මහMeය (සභාපW), ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා,    ග� 3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා, ග� �1 

kණෙසේකර මහතා, ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා, ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� න$Veත ඒකනායක මහතා, ග� 
ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� එz.ආ%. eතපාල මහතා, ග� සරM `මාර kණරMන මහතා, ග� ගාe� 
ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. අස්ව% මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� ෙපො$. 
ෙස@වරාසා මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� wරා$ අලස් මහතා,  ග� සනM ජය>Fය 
මහතා,          ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙලොහා$ රMවMෙM මහතා, 
ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� Pම@ Hෙ�iංහ මහතා, ග� ඊ. සරවනපව$ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා. 

 

නැවතනැවතනැවතනැවත    පVං4පVං4පVං4පVං4    uYෙ:uYෙ:uYෙ:uYෙ:    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාව   සභාව   සභාව   සභාව           
ග� kණරMන sරෙකෝ$ මහතා (සභාපW), ග� HනායගL%W 3ර7දර$ මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� මl$ද 

සමරiංහ මහතා, ග� FසාN බV�;$ මහතා, ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා, ග� ඒ.�. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා,           
ග� එz.එ@. ෙපේමලා@ ජයෙසේකර මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා,  ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� එස්. 
Hෙනෝ මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� පභා 
ගෙ$ස$ මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ 
මහMeය, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� එස්. Qතර$ මහතා,  ග� t.එ:. ස්වාeනාද$ මහතා, ග� ආ%. 
*e$ද i@වා මහතා, ග� වස$ත ෙසේනානායක මහතා. 

 

 

තැපැ@තැපැ@තැපැ@තැපැ@    ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� �ව$ `මාරණ�ංග මහතා (සභාපW), ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� ¢.K. රMනායක මහතා, ග� `මාර ෙව@ගම 

මහතා, ග� සා7$ද Vසානායක මහතා, ග� kණරMන sරෙකෝ$ මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� නH$ 
Vසානායක මහතා, ග� සනM ජය>Fය මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා, ග� ෙපො$. 
ෙස@වරාසා මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� 
ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% 
මහතා, ග� පලP Vග:බර: මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� කමලා රණ�ංග ෙමෙනHය, ග� ෙරොෂා$ 
රණiංහ මහතා, ග� උVM ෙලො`බ�ඩාර මහතා, ග� ෙනර$ජ$ Hකමiංහ මහතා. 



(xx) 

 

ජාWකජාWකජාWකජාWක    උ�මය$උ�මය$උ�මය$උ�මය$    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� (ආචා%ය) ජගM බාල>Fය මහතා (සභාපW), ග� kණරMන sරෙකෝ$ මහතා, ග� අ9ර �ද%ශන යාපා මහතා, ග� මl$ද 

යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� ඩලස් අලහxෙප�ම මහතා, ග� }.K. ඒකනායක මහතා, ග� ¢.ඒ. >Fයආරz4 මහතා,          
ග� sර`මාර Vසානායක මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� එz.එ:.එ:. හYස් 
මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� (¡ජ+)  අ�ර7ෙT රතන le, ග� (¡ජ+) එ@ලාවල 
ෙ:ධාන$ද le, ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� ජානක බ�ඩාර මහතා, ග� ෙප�මා@ 
රාජ*රg මහතා, ග� Pම@ Hෙ�iංහ මහතා, ග� උෙx\ෂා ස්ව%ණමා7 මහMeය, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා,                
ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා,  ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා මහMeය. 

    
පFසරපFසරපFසරපFසර    හා fන%ජනrය බලශ\W හා fන%ජනrය බලශ\W හා fන%ජනrය බලශ\W හා fන%ජනrය බලශ\W කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    

ග� hi@ ෙපේමජය$ත මහතා (සභාපW), ග� ඒ. ආ%. එ:. අj*@ කාද% මහතා, ග� අ9ර �ද%ශන යාපා මහතා,  ග� පාඨp 
ච:!ක රණවක මහතා, ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා, ග� නH$ Vසානායක මහතා, ග� ෙරෝහණ Vසානායක 
මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා,  ග� මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා�රාජා මහතා, ග� තලතා 
අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා,           
ග� වg.�. ප6මiF මහතා, ග� එස්.¢. 3�`මාරණ මහතා, ග� �ව$ රණ�ංග මහතා, ග� ෙරොෂා$ රණiංහ මහතා, 
ග� උVM ෙලො`බ�ඩාර මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� H*ර Hකමනායක මහතා, ග� එස්. Qතර$ මහතා,        
ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය. 
 

 

ළමාළමාළමාළමා    සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන    හාහාහාහා    කා$තාකා$තාකා$තාකා$තා    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා (සභාපW), ග� hෙ:ධා �. ජයෙසේන මහMeය, ග� පHතාෙ6H ව$Pආරz4 මහMeය, ග� 

ජයරMන ෙහේරM මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, ග� ¢.�.t.  බ�ඩාරනායක මහතා, ග� P�පමා 
රාජප\ෂ මහMeය, ග� d7x Hෙ�ෙසේකර මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� ෙස@ව: 
අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය,  ග� අෙනෝමා 
ගමෙG මහMeය, ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r පනා$*f@ෙ@ මහMeය, ග� Hජයකලා 
මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� Pශා$ත 3�ෙහ wගමෙG මහතා, ග� කමලා රණ�ංග ෙමෙනHය, ග� �යාP Hෙ�Hකම 
මහMeය, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� එස්. Qතර$ මහතා, ග� උෙx\ෂා ස්ව%ණමා7 මහMeය,              
ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා මහMeය. 

    

අ�කරණඅ�කරණඅ�කරණඅ�කරණ    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාව    
ග� රaෆ් හª: මහතා (සභාපW),  ග� (මහාචා%ය) �.එ@. �Fස් මහතා, ග� ඩj71.t.ෙ�. ෙසෙනHරMන මහතා, ග� ඒ.t. 

hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� �1 kණෙසේකර මහතා, ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා,ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා,         
ග� නH$ Vසානායක මහතා, ග� එz.ආ%. eතපාල මහතා, ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල 
මහතා, ග� එ:.එස්. ත1�\ මහතා, ග� ඒ. HනායගL%W මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අ_M `මාර 
මහතා,  ග� wරා$ අලස් මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත 
ෙපෙ%රා මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� ජානක බ�ඩාර මහතා, ග� Pශා$ත 3�ෙහ wගමෙG මහතා, ග� 
s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා. 

    
ක:ක�ක:ක�ක:ක�ක:ක�    හාහාහාහා    ක:ක� සබඳතාක:ක� සබඳතාක:ක� සබඳතාක:ක� සබඳතා    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා (සභාපW),  ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� අතාaද ෙසෙනHරMන මහතා, ග� (ෛවද+) 

රා_ත ෙසේනාරMන මහතා, ග� �7\ස් ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙකෙහ-ය ර¤\වැ@ල මහතා,  ග� ඩලස් අලහxෙප�ම 
මහතා, ග� සා7$ද Vසානායක මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා, ග� (ආචා%ය) 
සරM sරෙසේකර මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා,  ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� 
ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා,  ග� සr ෙරෝහන ෙකො��ව\` මහතා, ග� හF$ පනා$* 
මහතා, ග� ෙප�මා@ රාජ*රg මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, ග� අ_M 
මා$නxෙප�ම මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර ජයමහ මහතා. 

 

අධ+ාඅධ+ාඅධ+ාඅධ+ාපනපනපනපන    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා (සභාපW), ග� ගාe� H_M Hජය3P ද ෙසොgසා මහතා, ග� එස්.K. Vසානායක මහතා,         

ග� ඒ.t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� (මහාචා%ය) Wස්ස Hතාරණ මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා,         
ග� ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� P%මල ෙකොතලාවල මහතා, ග� රaෆ ්
හª: මහතා, ග� කK% හා~: මහතා , ග� ආ%.එ:. රං_M ම6*ම බ�ඩාර මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ 
මහතා,        ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� iවශ\W ආන$ද$ මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� (¡ජ+) 
අ�ර7ෙT රතන le, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� ෙමොහා$ ලා@ ෙගේ� මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ 
මහතා,     ග� �. !යෙසේන මහතා, ග� ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ 
මහතා. 



(xxi) 

 

වැH7වැH7වැH7වැH7    ක%මා$තක%මා$තක%මා$තක%මා$ත    !-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක!-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� මl$ද සමරiංහ මහතා (සභාපW), ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා, ග� e@ෙරෝg පනා$* මහතා, ග� පHතාෙ6H 

ව$Pආරz4 මහMeය, ග� !යෙසේන ගමෙG මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා, ග� කK% හා~: මහතා,                  
ග� ආ%.එ:. රං_M ම6*ම බ�ඩාර මහතා, ග� නH$ Vසානායක මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ගය$ත 
ක�ණාWලක මහතා, ග� Hජය දහනායක මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, 
ග� අ_M `මාර මහතා, ග� Vm: අ3(ගම මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා,            
ග� වg.�. ප6මiF මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප `මාර මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා 
මහතා, ග� ෙප�මා@ රාජ*රg මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� H*ර Hකමනායක මහතා. 

    

°වර°වර°වර°වර    හාහාහාහා    ජලජජලජජලජජලජ    ස:පMස:පMස:පMස:පM    සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� (ෛවද+) රා_ත ෙසේනාරMන මහතා (සභාපW), ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා, ග� e@ෙරෝg පනා$* මහතා, ග� 

�7\ස් ෙපෙ%රා මහතා, ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා 
මහතා,  ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා,  ග� 
ෆgසා@ කාi: මහතා, ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� ෙස@ව: 
අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා, ග� 
i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� s.ෙ\. ඉ$Vක මහතා, ග� ෙමොහා$ �යද%ශන ද i@වා මහතා,  ග� �6�ක පWරණ 
මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ�$Vක පනා$* මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� සරM `මාර 
kණරMන මහතා. 

 

ෙ6¯යෙ6¯යෙ6¯යෙ6¯ය    ෛවද+ෛවද+ෛවද+ෛවද+    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� සා7$ද Vසානායක මහතා (සභාපW), ග� ¢.�.t.  බ�ඩාරනායක මහතා, ග� Wස්ස කර@7ය6ද මහතා, ග� (මහාචා%ය) 

Wස්ස Hතාරණ මහතා, ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� මl$ද අමරsර මහතා,             
ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� 
ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� d7x Hෙ�ෙසේකර මහතා, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා, 
ග� Vm: අ3(ගම මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා,  ග� ෙමොහමN අස්ල: මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ 
මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප `මාර මහතා,   ග� (ෛවද+) hද%�r පනා$*f@ෙ@ මහMeය, ග� �ව$ රණ�ංග 
මහතා, ග� ෙM9ක HදානගමෙG මහතා,   ග� t.එ:. ස්වාeනාද$ මහතා,  ග� අ_M මා$නxෙප�ම මහතා. 

 
ජාWකජාWකජාWකජාWක    භාෂාභාෂාභාෂාභාෂා    හාහාහාහා    සමාජසමාජසමාජසමාජ    ඒකාබ6ධතා කට��ඒකාබ6ධතා කට��ඒකාබ6ධතා කට��ඒකාබ6ධතා කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� වාhෙ6ව නානාය\කාර මහතා (සභාපW), ග� 3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා, ග� (මහාචා%ය) �.එ@. �Fස් මහතා, ග� �1 

kණෙසේකර මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� එz.ආ%. eතපාල මහතා, ග� HනායගL%W 
3ර7දර$ මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ෆgසා@ කාi: මහතා, ග� අj*@ 
හp: මහතා, ග� (¡ජ+) එ@ලාවල ෙ:ධාන$ද le, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා,  ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා, ග� 
�6�ක පWරණ මහතා, ග� අ�$Vක පනා$* මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� ෙලොහා$ රMවMෙM 
මහතා,  ග� ෙප�මා@ රාජ*රg මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� 
ෙ�.ආ%.�. >Fයxෙප�ම මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ 
මහතා. 

    

ඉඩ:ඉඩ:ඉඩ:ඉඩ:    සහසහසහසහ    ඉඩ:ඉඩ:ඉඩ:ඉඩ:    සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා (සභාපW), ග� iFපාල ගමලM මහතා, ග� �ව$ `මාරණ�ංග මහතා,                     

ග� (ෛවද+) රා_ත ෙසේනාරMන මහතා, ග� ෙරෝහණ Vසානායක මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, ග� ¢.ඒ. 
>Fයආරz4 මහතා, ග� සරණ kණව%ධන මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, 
ග� �. හැFස$ මහතා, ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා, ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා�රාජා මහතා, 
ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� �. අFයෙ$ත$ මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ 
මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� ෙහේමා@ kණෙසේකර මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� �ව$ රණ�ංග 
මහතා, ග� H*ර Hකමනායක මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� වස$ත ෙසේනානායක මහතා . 

 

සමාජසමාජසමාජසමාජ    ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� �7\ස් ෙපෙ%රා මහතා (සභාපW), ග� ¢.ඒ. >Fයආරz4 මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� එස්.K. නාH$න 

මහතා, ග� FසාN බV�;$ මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� ජයරMන 
ෙහේරM මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� d7x 
Hෙ�ෙසේකර මහතා, ග� ෙමොහමN අස්ල: මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� �. 
!යෙසේන මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� H_ත ෙj�ෙගොඩ මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය,                 
ග� ¢Pත:� ෙයෝෙGස්වර$ මහතා, ග� කමලා රණ�ංග ෙමෙනHය, ග� ෙරොෂා$ රණiංහ මහතා, ග� ර$ජ$ 
රාමනායක මහතා, ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා, ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා මහMeය. 



(xxii) 

 

¶¶¶¶ඩාඩාඩාඩා    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාව    
ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා (සභාපW), ග� නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා, ග� ආ�3ග$ 

ෙතො�ඩම$ මහතා,  ග� �ව$ `මාරණ�ංග මහතා, ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය, ග� න$Veත ඒකනායක 
මහතා, ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ 
uFඇ@ල මහතා, ග� ආ%.එ:. රං_M ම6*ම බ�ඩාර මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� අ%�න රණ�ංග මහතා,  
ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� එස්. Hෙනෝ මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා, ග� s.ෙ\. ඉ$Vක මහතා, 
ග� සනM ජය>Fය මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා,          
ග� ¢Pත:� ෙයෝෙGස්වර$  මහතා, ග� Wලංග hමWපාල මහතා, ග� කනක ෙහේරM මහතා. 

    
    

කෘqක%මකෘqක%මකෘqක%මකෘqක%ම    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා (සභාපW), ග� ඒ.�. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා, ග� ¢.ඒ. >Fයආරz4 මහතා,                      

ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� hෙ:ධා �. ජයෙසේන මහMeය, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා,                
ග� න$Veත ඒකනායක මහතා, ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� වg.�. 
ප6මiF මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා,                    
ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� 
ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� iවශ\W 
ආන$ද$ මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� එස්.¢. 3�`මාරණ මහතා, ග� 
s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ෙM9ක HදානගමෙG මහතා. 

    

පපපපවාහනවාහනවාහනවාහන    කට��කට��කට��කට��    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� `මාර ෙව@ගම මහතා (සභාපW), ග� ෙරෝහණ Vසානායක මහතා, ග� ඒ.එz.එ:. ෆai මහතා, ග� �ව$ `මාරණ�ංග 

මහතා, ග� ඩලස් අලහxෙප�ම මහතා, ග� එස්.එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� එz.එ@. 
ෙපේමලා@ ජයෙසේකර මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා, ග� 
ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා,  ග� iවශ\W ආන$ද$ 
මහතා, ග� Vm: අ3(ගම මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� තාරානාM බස්නායක මහතා, ග� H_ත 
ෙj�ෙගොඩ මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා, ග� Pම@ Hෙ�iංහ මහතා, ග� ෙ�.ආ%.�. >Fයxෙප�ම මහතා, ග� 
ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා. 

 
 

ෙයෞවනෙයෞවනෙයෞවනෙයෞවන    කට��කට��කට��කට��        හා Pfණතා සංව%ධන කට�� !-බඳහා Pfණතා සංව%ධන කට�� !-බඳහා Pfණතා සංව%ධන කට�� !-බඳහා Pfණතා සංව%ධන කට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාව    
ග� ඩලස් අලහxෙප�ම මහතා (සභාපW), ග� *e$ද Vසානායක මහතා,  ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා, ග� 3�ෙGh 

ච$ද`මා% මහතා,  ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය, ග� ¢.K. රMනායක මහතා, ග� Hම@ sරවංශ මහතා, ග� 
දයා�ත Wෙසේරා මහතා,   ග� එ:.}. හස$ අ7 මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර 
ජයiංහ මහMeය, ග� එස්. Hෙනෝ මහතා,  ග� }. රං_M ද ෙසොgසා මහතා, ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා,  ග� �6�ක 
පWරණ මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� 
නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� උVM ෙලො`බ�ඩාර මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� උෙx\ෂා ස්ව%ණමා7 
මහMeය, ග� ආ%. *e$ද i@වා මහතා,  ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය. 

 
 

ස3පකාරස3පකාරස3පකාරස3පකාර    හාහාහාහා    අභ+අභ+අභ+අභ+$තර$තර$තර$තර    ෙවෙළඳෙවෙළඳෙවෙළඳෙවෙළඳ    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා (සභාපW),  ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� hෙ:ධා �. ජයෙසේන මහMeය, ග� බ$*ල 

kණව%ධන මහතා, ග� ජනක බ�ඩාර ෙත$නෙකෝ$ මහතා, ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා, ග� එz.ආ%. eතපාල මහතා, 
ග� P�පමා රාජප\ෂ මහMeය, ග� ල7M Vසානායක මහතා, ග� ෙහේමා@ kණෙසේකර මහතා, ග� රH ක�ණානායක 
මහතා, ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක 
මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා,  ග� H\ට% ඇ$ටP මහතා, ග� සr 
ෙරෝහන ෙකො��ව\` මහතා, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා, ග� ¢Pත:� 
ෙයෝෙGස්වර$  මහතා, ග� s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� එස්. Qතර$ මහතා. 
 

තා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශකතා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශකතා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශකතා\ෂණ හා ප%ෙTෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
 ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා, පHතාෙ6H ව$Pආරz4 මහMeය, ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා, ග�(මහාචා%ය) Wස්ස 

Hතාරණ මහතා, ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා, ග� HනායගL%W 3ර7දර$ මහතා, 
ග� (ආචා%ය)ජගM බාල>Fය මහතා, ග� ක� ජය>Fය  මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන 
මහතා, ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා, ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� එ:.}. 
හස$ අ7 මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා,  ග� Vm: අ3(ගම මහතා, ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා,  ග� 
තාරානාM බස්නායක මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� ඊ. සරවනපව$ මහතා, ග� 
එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� වස$ත  ෙසේනානායක මහතා,  ග� ¦ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 



(xxiii) 

 

3ද@3ද@3ද@3ද@    හාහාහාහා    කකකකමමමම    ස:පාදනස:පාදනස:පාදනස:පාදන    කට�� !-බඳ උපෙ6ශකකට�� !-බඳ උපෙ6ශකකට�� !-බඳ උපෙ6ශකකට�� !-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා, ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා, ග� ඒ.එz.එ:. 

ෆai මහතා, ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$ මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා,             
ග� ඒ.t. hi@ ෙපේමජය$ත මහතා, ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා, ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා, ග� බැi@ 
ෙරෝහණ රාජප\ෂ මහතා, ග� රං_M iයඹලා!wය මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා, ග� කK% හා~: මහතා,        
ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� මාෛව ෙසෝ. 
ෙසේනා�රාජා මහතා,  ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා,  ග� ෙහේමා@ kණෙසේකර මහතා, ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා 
මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන 
මහතා.  

    

ජනමාධ+ජනමාධ+ජනමාධ+ජනමාධ+  හා  හා  හා  හා    පපපපවෘMWවෘMWවෘMWවෘMW    කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ෙකෙහ-ය ර¤\වැ@ල මහතා (සභාපW), ග� අ9ර �යද%ශන යාපා මහතා, ග� (ෛවද+) රා_ත ෙසේනාරMන මහතා,         

ග� ඩලස් අලහxෙප�ම මහතා, ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා, ග� Hම@ sරවංශ මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ යාපා 
අෙjව%ධන මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� 
කK% හා~: මහතා,   ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� �. අFයෙ$ත$ මහතා, ග� 
ෙමොහා$ �යද%ශන ද i@වා මහතා, ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� හF$ 
පනා$* මහතා, ග� ඒ.එ:. චාeක �6ධදාස මහතා, ග� ෙප�මා@ රාජ*රg මහතා, ග� නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� 
ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� �ව$ Hජයව%ධන මහතා, ග� ඊ. සරවනපව$ මහතා, ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා 
මහMeය. 

 

ප®ප®ප®ප®    ස:පM හා ගාස:පM හා ගාස:පM හා ගාස:පM හා ගා¬ය¬ය¬ය¬ය    පපපපජා සංව%ධන කට�� !-බඳජා සංව%ධන කට�� !-බඳජා සංව%ධන කට�� !-බඳජා සංව%ධන කට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$ මහතා (සභාපW), ග� එz.ආ%. eතපාල මහතා, ග� ෛමUපාල iFෙසේන මහතා, ග� hෙ:ධා �. 

ජයෙසේන මහMeය, ග� �7\ස් ෙපෙ%රා මහතා, ග� ¢.K. රMනායක මහතා, ග� iFපාල ගමලM මහතා, ග� Pෙයෝමා@ 
ෙපෙ%රා මහතා, ග� සරණ kණව%ධන මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� අj*@ හp: 
මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� ෙමොහමN අස්ල: මහතා, ග� අෙනෝමා 
ගමෙG මහMeය, ග� ෙහේමා@ kණෙසේකර මහතා, ග� පලP Vග:බර: මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� �. 
!යෙසේන මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� එස්.¢. 3�`මාරණ මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා,                 
ග� ෙM9ක HදානගමෙG මහතා, ග� ආ%. *e$ද i@වා මහතා. 

 

රාජ+රාජ+රාජ+රාජ+    ආර\ෂකආර\ෂකආර\ෂකආර\ෂක        හා නාගFක සංව%ධන කට�� !-බඳහා නාගFක සංව%ධන කට�� !-බඳහා නාගFක සංව%ධන කට�� !-බඳහා නාගFක සංව%ධන කට�� !-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාවකාරක සභාව    
ග� V.3. ජයරMන මහතා, ග� රMනiF Hකමනායක මහතා, ග� Pම@ iFපාල ද i@වා මහතා, ග� ෛමUපාල iFෙසේන 

මහතා, ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$ මහතා,ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� 
ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා මහතා, ග� ෙකෙහ-ය ර¤\වැ@ල මහතා, ග� Hම@ sරවංශ මහතා, ග� බැi@ ෙරෝහණ 
රාජප\ෂ මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා, ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM sරෙසේකර 
මහතා, ග� ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා, ග�  මංගල  සමරsර  මහතා,  ග� (ආචා%ය) Hජයදාස රාජප\ෂ මහතා, ග� ආ%.  
ස:ප$ද$ මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර මහතා, ග� ඒ. HනායගL%W මහතා,  ග� 
ස_$ ද වාස් kණව%ධන මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා,  

    

මහාමා%ගමහාමා%ගමහාමා%ගමහාමා%ග, , , , වරාය හා නාHක වරාය හා නාHක වරාය හා නාHක වරාය හා නාHක කට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳකට�� !-බඳ    උපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරකඋපෙ6ශක කාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන මහතා, ග� P%මල ෙකොතලාවල මහතා, ග� �. දයාරMන මහතා, ග� ඒ.එ@.එ:. අතාa@ලා 

මහතා, ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා,                     
ග� ජයරMන ෙහේරM මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� සරM `මාර kණරMන මහතා, ග� රaෆ ්හª: මහතා, 
ග� Wස්ස අMතනායක මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� එz.එ:.එ:. හYස් 
මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා,  ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� H\ට% ඇ$ටP මහතා, ග� �6�ක පWරණ 
මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙ�. Q රංගා මහතා,ග� නාම@ රාජප\ෂ මහතා, ග� උVM ෙලො`බ�ඩාර 
මහතා, ග� කනක ෙහේරM මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර ජයමහ මහතා. 

 
උසස්උසස්උසස්උසස්    අධ+ාඅධ+ාඅධ+ාඅධ+ාපන කට�� !-බඳ උපෙ6ශකපන කට�� !-බඳ උපෙ6ශකපන කට�� !-බඳ උපෙ6ශකපන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� එස්.K. Vසානායක මහතා (සභාපW), ග� න$Veත ඒකනායක මහතා, ග� Vෙ$ෂ් kණව%ධන මහතා, ග� ඒ.t. hi@ 

ෙපේමජය$ත මහතා, ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා, ග� ඩලස් අලහxෙප�ම මහතා, ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා,          
ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� P�පමා රාජප\ෂ මහMeය, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, ග� රaෆ ්හª: 
මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� කK% හා~: මහතා, 
ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා�රාජා මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� 
(¡ජ+) එ@ලාවල ෙ:ධාන$ද le, ග� ස_$ ද වාස් kණව%ධන මහතා, ග� ෙමොහා$ ලා@ ෙගේ� මහතා, ග� තාරානාM 
බස්නායක මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� ෙ�.ආ%.�. >Fයxෙප�ම මහතා. 



(xxiv) 

 

f6ග7කf6ග7කf6ග7කf6ග7ක පපපපවාහනවාහනවාහනවාහන ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව 
ග� ¢. K. රMනායක මහතා (සභාපW), ග� රaෆ ්හª: මහතා, ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා, ග� `මාර ෙව@ගම මහතා, 

ග� මl$ද අමරsර මහතා, ග� ජයරMන ෙහේරM මහතා, ග� ලස$ත අලvයව$න මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� 
ද ෙසොgසා මහතා, ග� Hජය දහනායක මහතා, ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� �. හැFස$  මහතා,           
ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� අෙශෝ\ අෙjiංහ මහතා, ග� i@ෙ1ස්S 
අලා$w$ මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා,               
ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� Pශා$ත 3�ෙහ wගමෙG මහතා, ග� ෙරොෂා$ 
රණiංහ මහතා,  ග� එස්. Qතර$ මහතා,  ග� Wලංග hමWපාල මහතා, ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා.  

 

hmhmhmhm අපනයනඅපනයනඅපනයනඅපනයන ෙභෝගෙභෝගෙභෝගෙභෝග පපපපව%ධනව%ධනව%ධනව%ධන කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව 
ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා (සභාපW), ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$ මහතා, ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා, ග� එස්. එ:. 

ච$දෙසේන මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා, ග� Pශා$ත 3�ෙහ wගමෙG 
මහතා, ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� 
ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� ඒ.t. ච:!ක ෙපේමදාස මහතා, ග� V7x 
ෙවදආරz4 මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� Vm: අ3(ගම මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� 
පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� }. රං_M ද ෙසොgසා මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප `මාර මහතා, ග� 
ල\ෂ්ම$ වස$ත ෙපෙ%රා මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� H*ර Hකමනායක මහතා, ග� එF\ පස$න 
sරව%ධන මහතා,   ග� ඊ. සරවනපව$ මහතා. 

     

    Hෙ6ශHෙ6ශHෙ6ශHෙ6ශ ³uයා³uයා³uයා³uයා පපපපව%ධනව%ධනව%ධනව%ධන හාහාහාහා hබhබhබhබ සාධනසාධනසාධනසාධන කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා (සභාපW), ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, ග� මl$දාන$ද 

අyMගමෙG මහතා,  ග� අ%@ kණෙසේකර මහතා, ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන මහතා, ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා 
මහතා, ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� Hජයදාස රාජපµ මහතා, ග� 
එ:. }. හස$ අ7 මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර 
මහතා,   ග� iවශ\W ආන$ද$ මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා,   ග� (ෛවද+) hද%�r පනාºf@ෙ@ මහMeය, 
ග� තාරානාM බස්නායක මහතා, ග� නාම@ රාජපµ මහතා, ග� s.එස්.රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක 
මහතා, ග� Pම@ Hෙ�iංහ මහතා, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� අ_M 
මා$නxෙප�ම මහතා. 

 

ෙපො@ෙපො@ෙපො@ෙපො@ සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන හාහාහාහා ජනතාජනතාජනතාජනතා ව�ව�ව�ව� සංව%ධනසංව%ධනසංව%ධනසංව%ධන කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� ඒ.  �. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා (සභාපW), ග� සා7$ද Vසානායක මහතා, ග�  එස්.K. නාH$න  මහතා, ග�  මl$ද 

යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� න$Veත ඒකනායක මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන 
මහතා, ග� බ~% ෙසේk ඩාaN මහතා, ග� ල7M Vසානායක මහතා, ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� H\ට% ඇ$ටP 
මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� කK% හ~: මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� පා7ත රංෙග 
බ�ඩාර මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා, ග� s.ෙ\. ඉ$Vක මහතා, ග� පා7ත 
ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r පනාºf@ෙ@ මහMeය, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� 
¢Pත:� ෙයෝෙහේස්වර$ මහතා, ග� ෙනර$ජ$ Hකමiංහ මහතා, ග� ෙපො$.  ෙස@වරාසා මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර 
ජයමහ මහතා. 

 

සංසක්ෘWකසංසක්ෘWකසංසක්ෘWකසංසක්ෘWක හාහාහාහා කලාකලාකලාකලා කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව 
ග� }.K. ඒකනායක මහතා (සභාපW), ග� පHතාෙ6s ව$Pආරz4 මහMeය, ග� බ$*ල kණව%ධන මහතා, ග� ඩලස් 

අලහxෙප�ම මහතා, ග� kණරMන sරෙකෝ$ මහතා, ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG මහතා, ග� (ආචා%ය)ජගM 
බාල>Fය මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� එ:. ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. 
අස්ව% මහතා, ග� ච$දාP බ�ඩාර ජයiංහ මහMeය, ග� එස්. 4ෙනෝ මහතා, ග� අ_M `මාර මහතා,  ග� ෙමොහා$ 
ලා@ ෙගේ� මහතා, ග� ම9ෂ නානාය\කාර මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� ¢Pත:� ෙයෝෙහේස්වර$ මහතා, 
ග� s. එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� මහාචා%ය රා�ව 
Hෙ�iංහ මහතා, ග� උෙx\ ෂා ස්ව%ණමා7 මහMeය, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, 
ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා මහMeය. 

 

මහජනමහජනමහජනමහජන ස:බ$ධතාස:බ$ධතාස:බ$ධතාස:බ$ධතා හාහාහාහා මහජනමහජනමහජනමහජන කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා (සභාපW),  ග� ඩGලස් ෙ6වාන$ද මහතා, ග� න$Veත ඒකනායක මහතා,  ග� බ~% 

ෙසේk ඩාaN මහතා,  ග� HනායගL%W 3ර7දර$ මහතා,  ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� අචල ජාෙගොඩෙG මහතා,   
ග� මාෛව ෙසෝ. ෙසේනා�රාජා මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා, ග� (¡ජ+)  
අ�ර7ෙT රතන le, ග� පා7ත ෙතවරxෙප�ම මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� කමලා රණ�ංග 
ෙමෙනHය, ග� s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� �ව$ Hජයව%ධන මහතා,   ග� ෙM9ක 
HදානගමෙG මහතා,  ග� t.එ:.ස්වාeනාද$ මහතා,  ග� ආ%.*e$ද i@වා මහතා, ග� ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, 
ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා, ග� උෙනgස් ෆා�\ මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා 
මහMeය.  



(xxv) 

 

H*7H*7H*7H*7 සංෙ6ශසංෙ6ශසංෙ6ශසංෙ6ශ හාහාහාහා ෙතොර��ෙතොර��ෙතොර��ෙතොර�� තා\ෂණතා\ෂණතා\ෂණතා\ෂණ කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව    
ග� රං_M iයඹලා!wය මහතා (සභාපW),  ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා,  ග� පාඨp ච:!ක රණවක මහතා,  ග� ෆgස% 

3ස්තාපා මහතා,  ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා,  ග� ල7M Vසානායක මහතා, ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා මහතා, 
ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා,  ග� ආ%. එ:. රං_M ම6*ම බ�ඩාර මහතා, ග� Hජයදාස 
රාජපµ මහතා,  ග� ක$දTයා ෙපේමච$ද$ මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� �. අFයෙ$ත$ මහතා,  
ග� wරා$ අලස් මහතා, ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ 
ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙරොෂා$ රණiංහ මහතා, ග� s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� එF\ 
පස$න sරව%ධන මහතා, ග� Wලංග hමWපාල මහතා, ග� වස$ත ෙසේනානායක මහතා, ග� (ෛවද+) ෙරෝහණ fෂ්ප 
`මාර මහතා.  

     

ඵලදාgතාඵලදාgතාඵලදාgතාඵලදාgතා පපපපව%ධනව%ධනව%ධනව%ධන කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව 
ග� බ~% ෙසk ඩාaN මහතා (සභාපW), ග� ආ�3ග$ ෙතො�ඩම$  මහතා, ග� සා7$ද Vසානායක මහතා,  ග� ගාe� 

ෙලො`ෙG මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� ඉ$Vක බ�ඩාරනායක මහතා, ග� d7x Hෙ�ෙසේකර මහතා, ග� 
H_ත ෙහේරM මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ඒ. t. ච:!ක ෙපේමදාස මහතා, ග� පා7ත රංෙග බ�ඩාර 
මහතා, ග� ඒ. HනායගL%W මහතා, ග� (¡ජ+) එ@ලාවල ෙ:ධාන$ද le, ග� වස$ත අyHහාෙ% මහතා, ග� 
අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� �ව$ රණ�ංග 
මහතා, ග� ෙලොහා$ රMවMෙM මහතා, ග� ෙප�මා@ රාජ*රg මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� �ව$ 
Hජයව%ධන මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� එz.එ:.එ:. හYස් මහතා. 

    

iH@iH@iH@iH@ kව$kව$kව$kව$ ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා කට��කට��කට��කට�� !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක කාරකකාරකකාරකකාරක සභාවසභාවසභාවසභාව 
ග� !යංකර ජයරMන මහතා (සභාපW), ග� �7\ස් ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙකෙහ-ය ර¤\වැ@ල මහතා, ග� නH$ 

Vසානායක මහතා, ග� දයා�ත Wෙසේරා මහතා, ග� 3M� iව7ංග: මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා,               
ග� ෙරෝlත අෙjkණව%ධන මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:.lස්�@ලා මහතා, ග� සරM `මාර kණරMන මහතා, ග� එ:. 
ෙජෝශx මgක@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ක� ජය>Fය මහතා, ග� රH ක�ණානායක මහතා,  ග� ආ%. එ:. රං_M ම6*ම 
බ�ඩාර මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� Vm:  අ3(ගම  මහතා, ග� 
wරා$ අලස් මහතා, ග� ස_$ ද වාස් kණව%ධන මහතා, ග� (මහාචා%ය) රා�ව Hෙ�iංහ මහතා, ග� එස්.Qතර$ 
මහතා, ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� කනක ෙහේරM මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර 
ජයමහ මහතා. 

 

¢P ක%මා$ත සංව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව¢P ක%මා$ත සංව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව¢P ක%මා$ත සංව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව¢P ක%මා$ත සංව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව 

ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන මහතා (සභාපW), ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා, ග� ෙජො$ස්ට$ පනා$* මහතා, ග� ඒ. �. 
ජගM fෂ්ප`මාර මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� එස්. එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� sර`මාර 
Vසානායක මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� Wස්ස අMතනායක මහතා, ග� අචල ජාෙගොඩෙG 
මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� කK% හ~: මහතා, ග� ආ%. එ:. රං_M ම6*ම බ�ඩාර මහතා, ග� hP@ 
හ«$ෙනMW මහතා, ග� V7x ෙවදආරz4 මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� s.එස්. 
රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� ෙM9ක HදානගමෙG මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM sරෙසේකර 
මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� ¿ෙනgස් ෆා�\ මහතා. 

 
ආෙයෝජන පආෙයෝජන පආෙයෝජන පආෙයෝජන පව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවව%ධන කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව 

ග� ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන මහතා (සභාපW), ග� (ආචා%ය) සරM අ3(ගම මහතා, ග� ඒ. t. hi@ ෙපේමජය$ත 
මහතා, ග� ගාe� ෙලො`ෙG මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ ෙසෙනHරMන  මහතා, ග� දයා�ත Wෙසේරා මහතා, ග� 3M� 
iව7ංග: මහතා, ග� hස$ත fං4Pලෙ: මහතා, ග� ෆgස% 3ස්තාපා මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා මහතා, 
ග� Pෙයෝමා@ ෙපෙ%රා මහතා, ග� Wස්ස අMතනායක මහතා, ග� රs ක�ණානායක මහතා, ග� ආ%. එ:. රං_M 
ම6*ම බ�ඩාර මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, 
ග� (ආචා%ය) හ%ෂ ද i@වා මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r පනාºf@ෙ@ මහMeය, ග� නාම@ රාජපµ මහතා, ග� 
ඉරා$ HකමරMන මහතා, ග� Wලංග hමWපාල මහතා  

 

උ6¸ද උද+ාඋ6¸ද උද+ාඋ6¸ද උද+ාඋ6¸ද උද+ාන හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවන හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවන හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවන හා ෙපො* HෙනෝදාMමක කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව 

ග� ජයරMන ෙහේරM මහතා (සභාපW), ග� මl$ද යාපා අෙjව%ධන මහතා, ග� �ලා$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙකෙහ7ය 
ර¤\වැ@ල මහතා, ග� }. K. ඒකනායක මහතා, ග� (ආචා%ය) ම%H$ i@වා මහතා, ග� මl$දාන$ද අyMගමෙG 
මහතා, ග� *e$ද Vසානායක මහතා, ග� එස්. එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� 
ල\ෂ්ම$ uFඇ@ල මහතා, ග� අ9ර Vසානායක මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� ඒ. t. ච:!ක ෙපේමදාස මහතා, 
ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� Vm: අ3(ගම මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� වස$ත අyHහාෙ% 
මහතා, ග� s.ෙ\. ඉ$Vක මහතා, ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� Hජයකලා මෙහේස්වර$ මහMeය, ග� වස$ත 
ෙසේනානායක මහතා, ග� මාලr ෙෆො$ෙසේකා මහMeය  



(xxvi) 

 

අධ+ාඅධ+ාඅධ+ාඅධ+ාපන ෙසේවා කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවපන ෙසේවා කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවපන ෙසේවා කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවපන ෙසේවා කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව 

ග� *e$ද Vසානායක මහතා (සභාපW), ග� 3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා, ග� එස්.K. Vසානායක මහතා, ග� බ$*ල 
kණව%ධන මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� P%මල ෙකොතලාවල  මහතා, ග� ලස$ත 
අලvයව$න මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� (අ@හා�) ඒ.එz.එ:. අස්ව% මහතා, ග� කK% හ~: මහතා, ග� 
ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� ආ%. ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� අj*@ හp: මහතා, ග� ගය$ත ක�ණාWලක මහතා, ග� 
අuල Hරා� කාFයවස: මහතා, ග� ෙමොහා$ ලා@ ෙගේ� මහතා, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් 
පWරණ මහතා, ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ�$Vක පනා$* මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r පනාºf@ෙ@ 
මහMeය, ග� ශා$ත බ�ඩාර මහතා, ග� s.එස්. රාධ¥ෂ්න$ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා  

 

වන�s ස:පM සංර\ෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවවන�s ස:පM සංර\ෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවවන�s ස:පM සංර\ෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාවවන�s ස:පM සංර\ෂණ කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව 

ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා (සභාපW), ග� එස්. එ:. ච$දෙසේන මහතා, ග� එ:.එ@.ඒ.එ:. lස්�@ලා 
මහතා, ග� ඩj71. K. ඒකනායක මහතා, ග� ¢. ඒ. >Fයආරz4 මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� 
ගාe� ජයHකම ෙපෙ%රා මහතා, ග� H_ත ෙහේරM මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� ස_M ෙපේමදාස මහතා, ග� V7x 
ෙවදආරz4 මහතා, ග� තලතා අ�ෙකෝරල මහMeය, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ මහතා, ග� s.ෙ\. ඉ$Vක මහතා, ග� 
සr ෙරෝහන ෙකො��ව\` මහතා, ග� අෙනෝමා ගමෙG මහMeය, ග� �6�ක පWරණ මහතා, ග� වg.�. ප6මiF 
මහතා, ග� එස්.¢. 3�`මාරණ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� ජානක ව\`¤ර මහතා, ග� H*ර 
Hකමනායක මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය  

 

rWයrWයrWයrWය    හාහාහාහා    සාමයසාමයසාමයසාමය    !-බඳ!-බඳ!-බඳ!-බඳ    උපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශකඋපෙ6ශක    කාරකකාරකකාරකකාරක    සභාවසභාවසභාවසභාව        

ග� රMනiF Hකමනායක මහතා, ග� ඒ. එz. එ:. ෆai මහතා, ග� අතාaද ෙසෙනHරMන මහතා, ග� ෙකෙහ-ය 
ර¤\වැ@ල මහතා, ග� ච$දiF ගජ;ර මහතා, ග� ගාe� H_M Hජය3� ද ෙසොgසා මහතා, ග� P%මල ෙකොතලාවල 
මහතා, ග� 3� iව7ංග: මහතා, ග� �තාංජන kණව%ධන මහතා, ග� එ:.ෙ\.ඒ.t.එස්. kණව%ධන මහතා, ග� 
ෙජෝ$ අමර�ංග මහතා, ග� �. හැFස$ මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� රාජවෙරෝVය: ස:ප$ද$ මහතා, 
ග� අ_M �. ෙපෙ%රා මහතා, ග� අ�$Vක පනා$* මහතා,ග� හF$ පනා$* මහතා, ග� (ෛවද+) hද%�r 
පනා$*f@ෙ@ මහMeය, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� උVM ෙලො`බ�ඩාර මහතා, ග� (ආචා%ය) සරM 
sරෙසේකර මහතා, ග� එ:.ඒ. hම$Wර$ මහතා, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� අ_M මා$නxෙප�ම මහතා, ග� 
න7$ බ�ඩාර ජයමහ මහතා 

 

Hෙශේෂ ව+ාHෙශේෂ ව+ාHෙශේෂ ව+ාHෙශේෂ ව+ාපෘW කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව පෘW කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව පෘW කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව පෘW කට�� !-බඳ උපෙ6ශක කාරක සභාව     
  

ග� එස්. එ:. ච$දෙසේන මහතා (සභාපW), ග� ෙර_ෙනෝ@N `ෙ% මහතා, ග� ඒ. �. ජගM fෂ්ප`මාර මහතා, ග� 
(ආචා%ය) ම%H$ i@වා  මහතා, ග� ල\ෂ්ම$ යාපා අෙjව%ධන, ග� බ~% ෙසk ඩාaN මහතා, ග� අ%@ kණෙසේකර 
මහතා, ග� ල7M Vසානායක මහතා, ග� hP@ හ«$ෙනMW මහතා, ග� ෙපො$. ෙස@වරාසා මහතා, ග� ආ%. 
ෙයෝගරාජ$ මහතා, ග� ෙස@ව: අෛඩ\කලනාද$ මහතා, ග� *ෙ$ෂ් ග$ක$ද මහතා, ග� i@ෙ1ස්S අලා$w$ 
මහතා, ග� පලP Vග:බර: මහතා, ග� (ෛවද+) රෙ:ෂ් පWරණ මහතා, ග� Pෙරෝෂ$ ෙපෙ%රා මහතා, ග� ෙරොෂා$ 
රණiංහ මහතා, ග� ර$ජ$ රාමනායක මහතා, ග� �යාP Hෙ�Hකම මහMeය, ග� h�ව ෙසේනiංහ මහතා, ග� 
ෙරෝi ෙසේනානායක මහMeය, ග� ෙශහා$ ෙසේමiංහ මහතා, ග� අ_M මා$නxෙප�ම මහතා, ග� න7$ බ�ඩාර 
ජයමහ මහතා 

 



(xxvii) 

 

පා%7ෙ:$�වපා%7ෙ:$�වපා%7ෙ:$�වපා%7ෙ:$�ව    
 

කථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මාකථානායක�මා - ග� චම@ රාජප\ෂ  මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ කථානායක හා කාරක සභාපW�මා  කථානායක හා කාරක සභාපW�මා  කථානායක හා කාරක සභාපW�මා  කථානායක හා කාරක සභාපW�මා - ග� ච$Vම sර\ෙකො� මහතා 

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+  කාරක සභාපW�මා   කාරක සභාපW�මා   කාරක සභාපW�මා   කාරක සභාපW�මා - ග�  3�ෙGh ච$ද`මා% මහතා 

 
පපපපධාන  PලධාF  ම�ඩලයධාන  PලධාF  ම�ඩලයධාන  PලධාF  ම�ඩලයධාන  PලධාF  ම�ඩලය    

 

පා%7ෙ:$�ෙ1  මහ ෙ@ක: පා%7ෙ:$�ෙ1  මහ ෙ@ක: පා%7ෙ:$�ෙ1  මහ ෙ@ක: පා%7ෙ:$�ෙ1  මහ ෙ@ක: - ඩj71.K.t. දසනායක මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ මහ ෙ@ක:  මහ ෙ@ක:  මහ ෙ@ක:  මහ ෙ@ක: -  ඩj71.එ:.එ$.�. ඉ6දවල මහතා  

සහකාර මහ ෙ@ක:  සහකාර මහ ෙ@ක:  සහකාර මහ ෙ@ක:  සහකාර මහ ෙ@ක:  ----        ෙ\.ඒ. ෙරෝහණ;ර මහMeය 

 
පා%7ෙ:$�ෙ1 මහ ෙ@ක:ෙG කා%යාලයපා%7ෙ:$�ෙ1 මහ ෙ@ක:ෙG කා%යාලයපා%7ෙ:$�ෙ1 මහ ෙ@ක:ෙG කා%යාලයපා%7ෙ:$�ෙ1 මහ ෙ@ක:ෙG කා%යාලය 

 

පාපාපාපා....මමමම....ෙ@ෙ@ෙ@ෙ@....ෙG  ස:බ$°කරණ  ෙ@ක:  ෙG  ස:බ$°කරණ  ෙ@ක:  ෙG  ස:බ$°කරණ  ෙ@ක:  ෙG  ස:බ$°කරණ  ෙ@ක:  - සා7r P@ම@ෙගොඩ මහMeය 
සහකාර පසහකාර පසහකාර පසහකාර පධාන PලධාFධාන PලධාFධාන PලධාFධාන PලධාF - K.ෙ�. අෙjiංහ මහMeය 

 

ෙ1තෙ1තෙ1තෙ1තධාF ෙදපා%තෙ:$�වධාF ෙදපා%තෙ:$�වධාF ෙදපා%තෙ:$�වධාF ෙදපා%තෙ:$�ව 
ෙ1තෙ1තෙ1තෙ1තධාF ධාF ධාF ධාF - අP@ සමරෙසේකර මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ ෙ1ත ෙ1ත ෙ1ත ෙ1තධාF  ධාF  ධාF  ධාF  - නෙ%$ද පනා$* මහතා  

සහකාර ෙ1තසහකාර ෙ1තසහකාර ෙ1තසහකාර ෙ1තධාF ධාF ධාF ධාF - `ෂා$ ස:පM ජයරMන මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+  ප  ප  ප  පධාන PලධාF ධාන PලධාF ධාන PලධාF ධාන PලධාF ----        ඩj71.ඩj71.එ$.එස්.¢. පනා$* මහතා  

සහකාර පසහකාර පසහකාර පසහකාර පධාන PලධාF ධාන PලධාF ධාන PලධාF ධාන PලධාF - �.එ:.�. �ය$ත මහතා, එz.À.�. `මාර මහතා  

 ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂ්ඨ *රකථන අ°\ෂක ෂ්ඨ *රකථන අ°\ෂක ෂ්ඨ *රකථන අ°\ෂක ෂ්ඨ *රකථන අ°\ෂක - එ:.ෙ\.t. �Fස් මහMeය 

 

පFපාලන ෙදපා%තෙ:$�වපFපාලන ෙදපා%තෙ:$�වපFපාලන ෙදපා%තෙ:$�වපFපාලන ෙදපා%තෙ:$�ව 

අධ+අධ+අධ+අධ+\ෂ \ෂ \ෂ \ෂ ((((පFපාලනපFපාලනපFපාලනපFපාලන) ) ) ) -  රංජ$  එෆ.් පWනාද% මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ අධ+ අධ+ අධ+ අධ+µµµµ    ((((පFපාලනපFපාලනපFපාලනපFපාලන)  )  )  )  - ෙ\.ඩj71. hP@ මහතා 

ආයතන කා%යාංශය ආයතන කා%යාංශය ආයතන කා%යාංශය ආයතන කා%යාංශය ----    එ@.ආ%. ජයව%ධන මහMeය (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන); එ:.ෙ�. ෙපෙ%රා මහතා, ෙ\.ඒ.අg. 
ෙසේනාරMන මහMeය (පධාන PලධාF¦);  එස්.ආ%.එ:.එz.�. සමරVවාකර ෙමෙනHය (Pෙයෝජ+ පධාන PලධාF); ඒ.එස්.ද 
i@වා මහතා, එ@.K.ආ%. ප6මiF මහතා,À.එ$. ප��ත මහMeය, �.ෙ\.t.එස්.ඩj71. Hෙ�kණව%ධන මහතා, 
ෙ\.ෙ\.t. ගාe� මහතා, t.s.ඕ. sරෙකෝ$ මහMeය, t.¢.එස්. �පiංහ මහMeය (සහකාර පධාන PලධාF¦);   
ආ%.එ:.එස්. සම$_කා මහMeය (පා%7ෙ:$� PලධාF); ෙ\.එ:.�.ෙ\. ජයව%ධන මහතා, ඒ.එස්. ධ%මවංශ මහතා 
(සහකාර  පා%7ෙ:$� PලධාF¦) 

ම$Uම$Uම$Uම$U ෙසේවා කා%යාංශය  ෙසේවා කා%යාංශය  ෙසේවා කා%යාංශය  ෙසේවා කා%යාංශය - ¢. කලං>Fය මහතා (සහකාර අධ+µ - පFපාලන); ආ%. Hතාරණ මහMeය, එ:.À.එ:. වාi\ මහතා  
(පධාන PලධාF¦);ෙ\.�. ච$දන මහතා, �.�.�. �යංකර මහතා (සහකාර පධාන PලධාF¦); ඒ.එ@.ඒ.À. අමරiංහ මහMeය 
(පා%7ෙ:$� PලධාF) 

Hෙ6ශ සබඳතා හා ස$ධාන කට�� කා%යාංශය Hෙ6ශ සබඳතා හා ස$ධාන කට�� කා%යාංශය Hෙ6ශ සබඳතා හා ස$ධාන කට�� කා%යාංශය Hෙ6ශ සබඳතා හා ස$ධාන කට�� කා%යාංශය - එස්.ඒ.À. `මාරiංහ මහතා (සහකාර පධාන PලධාF),  }.�. ෙහ wආරz4 
මහMeය, }.ඩj71.ඒ. ජයරMන මහMeය, �.s. අමා hද$W මහMeය (සහකාර පා%7ෙ:$� ස$ධාන PලධාF¦) 

පපපපවාහන කා%යාංශය වාහන කා%යාංශය වාහන කා%යාංශය වාහන කා%යාංශය -  ෙ�.ඒ.t.ආ%. බ%නාN මහතා ( ෙජ+ෂ්ඨ පවාහන PලධාF); ඒ.}.එස්. fෂ්ප `මාර මහතා, �.t.එ$. පනා$* 
මහතා (සහකාර පධාන PලධාF¦); ඩj71.s.ආ%. HකමරMන මහතා, ෙ\.එස්. i@වා මහතා (සහකාර පා%7ෙ:$� 
PලධාF¦) 

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ෂඨ් ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ෂඨ් ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ෂඨ් ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ----     එ:.}.K. ෙපෙ%රා මහMeය, t.¢.t. >Fයආරz4 මහMeය, එz.�.¢.එස්. WලකරMන මහතා, ආ%.ආ%. 
වැ7ක$න මහMeය 

ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ ලÃ ෙ@ඛකෙයෝ - ආ%.�. රiක රාජප\ෂ මහතා, එz.ආ%.À.එස්. Pව%චනා මහMeය, ෙ�.ෙ\.අg. P@eP මහMeය,  එ:.ඒ. 
ජස්eනා මහMeය  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් භාෂා පFව%තක ෂඨ් භාෂා පFව%තක ෂඨ් භාෂා පFව%තක ෂඨ් භාෂා පFව%තක ----    ඒ. �\මr ෙ6s මහMeය, ඒ.�.එ:. න$දr මහMeය, එස්.එ:. න¢% මහතා 

භාෂා පFව%තකෙයෝ භාෂා පFව%තකෙයෝ භාෂා පFව%තකෙයෝ භාෂා පFව%තකෙයෝ - එස්.එ:.ඒ.ෙ\. ක�ණාරMන මහතා,  එ:. එ:. හ7:t$ මහතා     

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් බංගලා කළමනාක� ෂඨ් බංගලා කළමනාක� ෂඨ් බංගලා කළමනාක� ෂඨ් බංගලා කළමනාක� - එස්.එ@. දසනායක මහතා  

බංගලා කළමනාක� බංගලා කළමනාක� බංගලා කළමනාක� බංගලා කළමනාක� - ඒ.ඒ.එ@. ෙපෙ%රා මහතා  

ෙ@ඛන භාරක� ෙ@ඛන භාරක� ෙ@ඛන භාරක� ෙ@ඛන භාරක� ----            එz.¢. ගලxපMW මහතා     

ෙ@ඛන සැක¢ෙ: අ°\ෂක ෙ@ඛන සැක¢ෙ: අ°\ෂක ෙ@ඛන සැක¢ෙ: අ°\ෂක ෙ@ඛන සැක¢ෙ: අ°\ෂක ----        t.�.ෙ\. �M!wය මහතා  

 



(xxviii) 

 

හැ$සාNහැ$සාNහැ$සාNහැ$සාN  ෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�ව 
 

හැ$සාN  සංසක්ාරක හැ$සාN  සංසක්ාරක හැ$සාN  සංසක්ාරක හැ$සාN  සංසක්ාරක -  රංජr ජයමා$න ෙමෙනHය 

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ හැ$සාN සංසක්ාරකව�  හැ$සාN සංසක්ාරකව�  හැ$සාN සංසක්ාරකව�  හැ$සාN සංසක්ාරකව� ----        යැස්e$ ෆාgස්  මහMeය,  එස්. ච$දෙසේකර$ මහතා, t.ෙ�.s. අමරiංහ ෙමෙනHය  

සහකාර හැ$සාN  සංසක්ාරකව� සහකාර හැ$සාN  සංසක්ාරකව� සහකාර හැ$සාN  සංසක්ාරකව� සහකාර හැ$සාN  සංසක්ාරකව� ----    ¢.එ$. ෙලො`ෙකො�කාර ද i@වා මහMeය, ආ%.එ@.එ:. `මාරiF මහMeය, 
එස්.ෙ\.එ:.ඩj71. සමරෙසේකර මහMeය, එz.එ@.¢. sරiංහ මහMeය, }.ආ%.එ:. අෙනෝරMන මහතා, ආ%.t.�. h�වr 
මහMeය, එෆ.්එ:. 3$තi%  මහMeය, t.�.ඒ.එ$.එ$. sරiංහ මහMeය, ෙ\.�.එ$.�. රෙබ@ මහMeය, ෙ\.එz. rලමr 
මහMeය,ෙ\. න$දා QමÄ මහMeය. 

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ ෂඨ් හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ ෂඨ් හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ ෂඨ් හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ -  එz.t.එ@.එස්. �Fස් මහMeය,  ඒ. ෙමොෙහොමN ත:� මහතා,  ෙ\.�.එස්. ෙපෙ%රා මහMeය,  
ෙ\.ඒ.ෙ�.එස්. ෙපෙ%රා මහMeය, �.t.kණවÄ මහMeය, �.එස්. නානාය\කාර මහMeය, එස්.ඒ. ජයලM මහMeය, 
ආ%.ෙ\. ධ%මවÄ ෙමෙනHය, ෙ\.t.එස්. `ලරMන අyMගමෙG මහMeය, �තාP ව%ණ>Fය ෙමෙනHය, �.s.}.s. ගමෙG 
අ�මා*ර මහMeය, එස්.එ:.ආ%.K. පට7ය මහතා, ඩj71.ඒ. t.�. Hෙ�ෙකො�ඩ මහMeය, එz.�. ¡_කා ෙමෙනHය. 

හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ හැ$සාN වා%තාක�ෙවෝ -   එ:.එස්.එ:. 7$නාස් මහතා,   එz.�. ල\qත මහතා, එස්.එ:.ඒ. `3Vr ෙමෙනHය, එෆ.්එz.ඒ.එ$. 
i@වා මහMeය, �.එ:.�.�. �යංvකා මහMeය, එ:.අg.එස්. Pෂ්රා මහMeය, ඊ.එz.ඩj71. ඉරංvකා මහMeය, }.}. 
`මාණායක මහMeය, එz.ආ%.�. චා$දr මහMeය, ¢.ආ%. ක�ණාරMන ෙමෙනHය, එ:.ඒ.}.t. e@ලගස්තැ$න 
මහතා, එz.�. මං�ල මහතා, t.ආ%.t. ෙහ wෙG මහMeය, එ:.එ:.¢.ෙ\. මාරiංහ ෙමෙනHය, එ:.�. Pෙරෝq ස�වr 
ෙමෙනHය, ෙ\.�. පMමා මහMeය. 

කාරක සභා වා%තාක�ෙවෝ කාරක සභා වා%තාක�ෙවෝ කාරක සභා වා%තාක�ෙවෝ කාරක සභා වා%තාක�ෙවෝ -  �.එz. l�� f$සරා ෙමෙනHය, ඊ.s.}.ආ%. එVFiංහ මහMeය, එ:. fෂ්ප`මාර මහMeය,  
ෙ�.ඒ.}. සම$Wකා මහMeය, �.�.ෙ\.එ$. elF මහMeය, }.À. sරෙසේකර මහMeය, ඉ«P@ ධ:eකා මහMeය, ආ%. එ:. 
ද%�කා iFව%ධන මහMeය. 

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් h4ගත uYෙ: PලධාF ෂඨ් h4ගත uYෙ: PලධාF ෂඨ් h4ගත uYෙ: PලධාF ෂඨ් h4ගත uYෙ: PලධාF -  එ:.එ:.එ:. නසා% මහතා, එස්.ඒ.t. මෙනෝF ෙමෙනHය 

h4ගත uYෙ: PලධාF¦ h4ගත uYෙ: PලධාF¦ h4ගත uYෙ: PලධාF¦ h4ගත uYෙ: PලධාF¦ - ෙ�. ෙනෞෂාN මහතා , එ:.K.s.එ$.}. පනා$* මහMeය, ඒ.එ:. ¢.එ:. අVකාF මහතා  

පwගත uYෙ: අ°\ෂක පwගත uYෙ: අ°\ෂක පwගත uYෙ: අ°\ෂක පwගත uYෙ: අ°\ෂක -  

3ද@ හා සැප�: ෙදපා%තෙ:$�ව3ද@ හා සැප�: ෙදපා%තෙ:$�ව3ද@ හා සැප�: ෙදපා%තෙ:$�ව3ද@ හා සැප�: ෙදපා%තෙ:$�ව    
 
අධ+අධ+අධ+අධ+\ෂ \ෂ \ෂ \ෂ ((((3ද@3ද@3ද@3ද@) ) ) ) -  ෙ\.�.එ:. ජයශා$ත මහතා  

3ද@ හා v(: කා%යාංශය 3ද@ හා v(: කා%යාංශය 3ද@ හා v(: කා%යාංශය 3ද@ හා v(: කා%යාංශය ----    t.එස්.ආ%. kණරMන මහMeය (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන); K.ඒ. `මාරදාස මහතා  (පධාන 
PලධාF); ෙ\.}.¢.ෙ\. �Fස් ෙමෙනHය, ¢.එ:. �ලMiංහල මහMeය, ෙ\.ආ%. ෙහේරM මහතා (Pෙයෝජ+ පධාන 
PලධාF¦);   එz.ඒ.}.t. ෙහේවාආරz4 මහMeය, එස්.ඩj71.}.ආ%. ද i@වා ෙමෙනHය,  ඩj71.�.ෙ�. fෂ්ප`මාර පWරණ 
මහතා, අg.ෙ\. සමරෙසේකර මහMeය, ෙ�.ඒ.t. ජයiංහ මහMeය  (සහකාර පධාන PලධාF¦); t.එ:.t. අලහෙකෝ$  
ෙමෙනHය, t.�.එ:.එස්.එ:. ෙදlගහල$ද මහතා(පා%7ෙ:$� PලධාF¦) 

සැප�:  හා ෙසේවා කා%යාංශය සැප�:  හා ෙසේවා කා%යාංශය සැප�:  හා ෙසේවා කා%යාංශය සැප�:  හා ෙසේවා කා%යාංශය - ආ%.එ:. අෙශෝකාන$ද මහතා (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන);  ඩj71.ඩj71. ජයWලක මහතා  
(පධාන PලධාF); t.එස්.ඩj71. සමරෙසේකර මහතා (Pෙයෝජ+ පධාන PලධාF);  ¢.එ:. hභiංහ මහMeය, ෙ\.¢. පනා$* 
මහතා, ආ%.එz.�.  kණෙසේන මහMeය (සහකාර පධාන PලධාF¦); ඩj71.එ@.එස්.t. ද අ@Hස් මහMeය, ෙ\.¢.ෙ\. �Fස් 
මහMeය (පා%7ෙ:$� PලධාF¦); අg.¢.ෙ\. රණiංහ මහMeය, ඒ.À. ෙපේමච$ද මහතා  (ෙජ+ෂ්ඨ සහකාර පා%7ෙ:$� 
PලධාF¦)  

අභ+අභ+අභ+අභ+$තර Hගණන කා%යාංශය $තර Hගණන කා%යාංශය $තර Hගණන කා%යාංශය $තර Hගණන කා%යාංශය ----    එ$.එස්.ෙ\. ෛවද+රMන මහතා  (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන); එස්.K. `mග:මන මහතා 
(පධාන PලධාF); එ$.එ$. ෙ1වැ@වල මහතා (Pෙයෝජ+  පධාන PලධාF)  

ආහාරපාන v(:  කා%යාංශය ආහාරපාන v(:  කා%යාංශය ආහාරපාන v(:  කා%යාංශය ආහාරපාන v(:  කා%යාංශය ----     

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් ගබඩා PලධාF ෂඨ් ගබඩා PලධාF ෂඨ් ගබඩා PලධාF ෂඨ් ගබඩා PලධාF - ෙ\.t. ක!ල  මහතා  

භාර ගැrෙ:  PලධාF භාර ගැrෙ:  PලධාF භාර ගැrෙ:  PලධාF භාර ගැrෙ:  PලධාF ----    ආ%.ඒ.¢. රණබා¦    මහතා     

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් සරx ෂඨ් සරx ෂඨ් සරx ෂඨ් සරx - À.එ@.එස්. Hෙ�ෙසේකර ෙමෙනHය  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් ගබඩා භාරක� ෂඨ් ගබඩා භාරක� ෂඨ් ගබඩා භාරක� ෂඨ් ගබඩා භාරක� ((((කා%eක කා%eක කා%eක කා%eක ) ) ) ) ----    ෙ\.එ:.ඒ.K. දැ7වල මහතා  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් eල ; ගැrෙ:  PලධාF ෂඨ් eල ; ගැrෙ:  PලධාF ෂඨ් eල ; ගැrෙ:  PලධාF ෂඨ් eල ; ගැrෙ:  PලධාF - À.�.ආ%. kණව%ධන මහතා  

ගබඩා භාරක�ගබඩා භාරක�ගබඩා භාරක�ගබඩා භාරක�- ඒ.ඒ. ෙසෝමiF මහතා 

සහකාර ගබඩා භාරක� සහකාර ගබඩා භාරක� සහකාර ගබඩා භාරක� සහකාර ගබඩා භාරක� ----    එ@.t.�. ෙපෙ%රා මහතා 



(xxix) 

 

ස:බ$°කරණස:බ$°කරණස:බ$°කරණස:බ$°කරණ ඉං_ෙ$�ඉං_ෙ$�ඉං_ෙ$�ඉං_ෙ$� ෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�ව 
 

ස:බ$°කරණ  ඉං_ෙ$�ස:බ$°කරණ  ඉං_ෙ$�ස:බ$°කරණ  ඉං_ෙ$�ස:බ$°කරණ  ඉං_ෙ$� - එ$.�.එස්. ෙපෙ%රා මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ ස:බ$°කරණ ඉං_ෙ$�  ස:බ$°කරණ ඉං_ෙ$�  ස:බ$°කරණ ඉං_ෙ$�  ස:බ$°කරණ ඉං_ෙ$� -  t.එ@.t. අVකාF මහතා  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් පෂඨ් පෂඨ් පෂඨ් පධාන පY\ෂක ධාන පY\ෂක ධාන පY\ෂක ධාන පY\ෂක ((((iH@iH@iH@iH@)  )  )  )  - �.ආ%.එස්.ආ%. ෙපර3ෙ� මහතා  

පපපපධාන පY\ෂක ධාන පY\ෂක ධාන පY\ෂක ධාන පY\ෂක ((((H*7H*7H*7H*7) ) ) ) - ඩj71.�.ඩj71.එ:.�.�.K. sරෙකෝ$ මහතා  

පY\ෂක පY\ෂක පY\ෂක පY\ෂක ((((H*7H*7H*7H*7) ) ) ) ----        එස්. එස්. ඇ@Hwගල මහතා  

පY\ෂක පY\ෂක පY\ෂක පY\ෂක ((((iH@iH@iH@iH@) ) ) ) - �.}. ගමෙG මහතා  

සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF ----    එ:. එ:. ධ%මෙසේන මහතා            

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් කා%eක PලධාF$ ෂඨ් කා%eක PලධාF$ ෂඨ් කා%eක PලධාF$ ෂඨ් කා%eක PලධාF$ ((((H*7H*7H*7H*7) ) ) ) -     

කා%eක PලධාF$ කා%eක PලධාF$ කා%eක PලධාF$ කා%eක PලධාF$ ((((H*7H*7H*7H*7) ) ) ) - ඩj71.ආ%.ඒ. ද  මැ@ මහතා, �.ඒ.එස්. ල7M `මාර මහතා, �.ආ%. ක�ණාWලක මහතා, 
�.ඩj71.ඒ.À.ෙ\. දයාරMන මහතා  

කා%eක  PලධාF$ කා%eක  PලධාF$ කා%eක  PලධාF$ කා%eක  PලධාF$ ((((iH@iH@iH@iH@) ) ) ) - ෙ�.t.ෙ\.ෙ\. ජය>Fය මහතා;  ¢. එස්. බාල>Fය මහතා  

 
ආහාරපානආහාරපානආහාරපානආහාරපාන සහසහසහසහ ගෘහපාලනගෘහපාලනගෘහපාලනගෘහපාලන ෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�ව 

අධ+අධ+අධ+අධ+µµµµ    ((((ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවාආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවාආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවාආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා)  )  )  )  -  එස්.¢.K. ෙපෙ%රා මහතා,     එ@.ෙ�. `ල�ංග මහතා 

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ ආහාරපාන කළමනාක�  ආහාරපාන කළමනාක�  ආහාරපාන කළමනාක�  ආහාරපාන කළමනාක� ----    ඒ.ෙ\.ඒ.එ@. අමරiංහ මහතා  

Hධායක >පෙ1;Hධායක >පෙ1;Hධායක >පෙ1;Hධායක >පෙ1;----        ¢.ආ%. i@වා මහතා  

Hධායක  ගෘහ පාලක Hධායක  ගෘහ පාලක Hධායක  ගෘහ පාලක Hධායක  ගෘහ පාලක - ඒ.ඒ. හස$ මහතා  

සහකාර Hධායක >පෙ1; සහකාර Hධායක >පෙ1; සහකාර Hධායක >පෙ1; සහකාර Hධායක >පෙ1; ----         

සහකාර ගෘහපාලක සහකාර ගෘහපාලක සහකාර ගෘහපාලක සහකාර ගෘහපාලක ----    එස්.t.�.එස්. ෙසෙනHරMන  මහතා  

ආපනශාලා කළමනාක�ෙවෝ ආපනශාලා කළමනාක�ෙවෝ ආපනශාලා කළමනාක�ෙවෝ ආපනශාලා කළමනාක�ෙවෝ - ෙ\.එ:.එz. න7$ ෙරොNFෙගෝ මහතා, ඩj71.එ:.ආ%. _ෙ$$දiංහ මහතා,  එz.À. ෙපෙ%රා 
මහතා,  ඩj71.ඒ.ෙ�. Hකමiංහ මහතා, ආ%.එ:. යාපාරMන මහතා, K.�.s. පWරණ මහතා, ෙ\.�. අමරiංහ මහතා  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් උද+ාෂඨ් උද+ාෂඨ් උද+ාෂඨ් උද+ාන අ°\ෂක න අ°\ෂක න අ°\ෂක න අ°\ෂක - ආ%.එස්. Hජයාන$ද මහතා  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් ගෘහපාලන අ°\ෂකව� ෂඨ් ගෘහපාලන අ°\ෂකව� ෂඨ් ගෘහපාලන අ°\ෂකව� ෂඨ් ගෘහපාලන අ°\ෂකව� - එ:.t. ෙපෙ%රා මහතා 

ගෘහපාලන අ°\ෂකව� ගෘහපාලන අ°\ෂකව� ගෘහපාලන අ°\ෂකව� ගෘහපාලන අ°\ෂකව� - �.�.එ$.එස්. fෂ්ප`මාර මහතා,  එ:.t.ඊ.එ:.එ$. ක�ණාරMන මහතා, ෙ\.එ$. බස්නායක මහතා, 
එස්.t. රMනiF මහතා  

ආහාරපාන අ°\ෂකව� ආහාරපාන අ°\ෂකව� ආහාරපාන අ°\ෂකව� ආහාරපාන අ°\ෂකව� - ඒ.�. රණ�ංග මහතා, එ@.�. ජයව%ධන මහතා, ෙ\.එ$.¢. ෙපෙ%රා මහතා, ෙ\.ඩj71. >Fයබ�ඩාර 
මහතා, ඩj71.එස්.එස්. ෙපෙ%රා මහතා, ෙ�.ඒ.එ$.එස්. ෙපෙ%රා මහතා, ෙ\.ඒ.t.ඒ. Hෙ�iF මහතා, එz.ආ%. පMමච$ද 
මහතා, ෙ\.ඒ.ඒ. ජය$ත මහතා, ෙ\.ඒ.ෙ�.අg. WලකරMන මහතා, එ@.�. ෙපෙ%රා මහතා, ෙ\.�.�.ෙ\. ග:ලM මහතා 

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් 3mතැ$ෙගg සැප·: අ°\ෂක ෂඨ් 3mතැ$ෙගg සැප·: අ°\ෂක ෂඨ් 3mතැ$ෙගg සැප·: අ°\ෂක ෂඨ් 3mතැ$ෙගg සැප·: අ°\ෂක - ඩj71.එ$.ඩj71.එ@. i@වා මහතා  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් අංශ භාර >පෙ1; ෂඨ් අංශ භාර >පෙ1; ෂඨ් අංශ භාර >පෙ1; ෂඨ් අංශ භාර >පෙ1; - À.ආ%.ආ%. පනා$* මහතා  

අංශ භාර >පෙ1; අංශ භාර >පෙ1; අංශ භාර >පෙ1; අංශ භාර >පෙ1; -   එස්.ඊ. _නදාස මහතා, t.�. රණiංහ මහතා, ෙ\.t.එස්. පැෙටෝPයස් මහතා  

ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෙජ+ෂඨ් සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF ෂඨ් සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF ෂඨ් සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF ෂඨ් සහකාර පා%7ෙ:$� PලධාF ----        එ:.ආ%.K. ෙසේනාරMන මහතා 

පපපපධාන >පෙ1;¦ ධාන >පෙ1;¦ ධාන >පෙ1;¦ ධාන >පෙ1;¦ - t.එ:.�. ධමලා@ මහතා, එz.ඒ. ප6ම`මාර මහතා, ආ%.�.ෙ\. කඳනආරz4 මහතා, ඩj71.t.ෙ�.t. 
Hකමiංහ මහතා, ෙ\.t.À. kණරMන මහතා,   t.එස්. ෙසෝමsර මහතා, ඒ.ආ%.�. kණව%ධන මහතා, ෙ�.එ:.ආ%. ෙපේමලා@ 
මහතා, එz.}. රණiංහ මහතා   

    

ව+ව+ව+ව+වසථ්ාදායකවසථ්ාදායකවසථ්ාදායකවසථ්ාදායක ෙසේවාෙසේවාෙසේවාෙසේවා ෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�වෙදපා%තෙ:$�ව    

අධ+අධ+අධ+අධ+µµµµ    ((((ව+ව+ව+ව+වස්ථාදායක ෙසේවාවස්ථාදායක ෙසේවාවස්ථාදායක ෙසේවාවස්ථාදායක ෙසේවා)))) - ෙ�.ආ%. ගජsර ආරz4ෙG මහතා  

සභාෙ@ඛන කා%යාංශය සභාෙ@ඛන කා%යාංශය සභාෙ@ඛන කා%යාංශය සභාෙ@ඛන කා%යාංශය -  එz.ඊ. ජනකා$ත i@වා මහතා, එ$.එස්. HකමරMන මහMeය (සහකාර අධ+\ෂව� - පFපාලන),  
අP@ ෙහේවාවස: මහතා, එ$.ආ%.ඩj71. අභයව%ධන ෙමෙනHය (පධාන PලධාF¦); ඩj71.ඒ.ෙ\.¢. උඩෙපොල මහතා, 
�.එz. `මාරiංහ මහතා,   එz.එ:. ¢. එ$. ෙ\. ෙහේරM මහMeය (Pෙයෝජ+ පධාන PලධාF¦); එz. ආ%.¢. i@වා මහතා,  
ෙ�. න¢%t$ මහතා, එස්.ඒ.එ:. ෂÇN මහතා  (සහකාර පධාන PලධාF¦); ෙ\.}.එ@.ඒ. ච$දiF මහතා (පා%7ෙ:$� 
PලධාF) 

පනM ෙක¨:පM කා%යාංශය පනM ෙක¨:පM කා%යාංශය පනM ෙක¨:පM කා%යාංශය පනM ෙක¨:පM කා%යාංශය -  �. තzචනරා� ෙමෙනHය (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන); ඊ.ඒ.t. දයා බ$*ල මහතා (පධාන 
PලධාF); ඒ.එ:. Pලා3;$ මහතා (Pෙයෝජ+ පධාන PලධාF); �.එ$.t. WලකරMන මහMeය (සහකාර පධාන PලධාF);  
ආ%.ඒ.එ$.t. අ@Hස් මහMeය,  ෙ\.ඒ.එ:.ආ%.එස්. �ÈÉ මහMeය, ඒ.¢.එ ෆ.් �ෂ්රM මහMeය (පා%7ෙ:$� PලධාF¦)  

කාරක සභා කා%යාංශය කාරක සභා කා%යාංශය කාරක සභා කා%යාංශය කාරක සභා කා%යාංශය - ඩj71.ඒ.ඒ. න$Vr රණවක මහMeය (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන); ඒ.ඒ.එස්.�. ෙපෙ%රා මහතා  
(පධාන PලධාF); s.�.�.එස්. HදානපWරණ මහMeය (සහකාර පධාන PලධාF); �.ආ%.À. ගමෙG මහMeය (පා%7ෙ:$� 
PලධාF) 



(xxx) 

 

උපෙ6ශක කාරක සභා කා%යාංශය උපෙ6ශක කාරක සභා කා%යාංශය උපෙ6ශක කාරක සභා කා%යාංශය උපෙ6ශක කාරක සභා කා%යාංශය -   ඩj71.එ:.�. ද i@වා මහතා, ¢.අg. Vසානායක මහMeය (සහකාර අධ+\ෂව� - 
පFපාලන); එ:.එ:.එ:. මj�\ මහතා  (පධාන PලධාF); එස්.�. ගමෙG මහMeය. }.ෙ\. ජයව%ධන මහතා, එ@.ඒ.ඒ.�. 
Vසානායක මහMeය, එz.ආ%.ද ෙසොgසා මහMeය (සහකාර පධාන PලධාF¦);  ආ%.�.වg.}. ව�සHතාන මහMeය, 
t.�.එස්. එ$. දයාෙසේකර මහතා (පා%7ෙ:$� PලධාF¦) 

රජෙT v(: !-බඳ හා ෙපො* ව+ාරජෙT v(: !-බඳ හා ෙපො* ව+ාරජෙT v(: !-බඳ හා ෙපො* ව+ාරජෙT v(: !-බඳ හා ෙපො* ව+ාපාර !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය පාර !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය පාර !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය පාර !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය -   ඒ.¢.�. >Fයxෙප�ම මහMeය (පධාන PලධාF); 
ඩj71.�.එ@. ජයiංහ මහතා,  ඊ.t.ෙ�. Hකමiංහ මහතා, t.ආ%.එස්. පනා$* මහතා  (P ෙයෝජ+ පධාන PලධාF¦);    
}.එ:.ආ%.�.ෙ\. ෙත$නෙකෝ$ මහMeය(සහකාර පධාන PලධාF); ආ%.¢. Hෙ�Wලක මහතා, ඩj71.�. hP@ ශා$ත 
මහතා, ඒ.�.ෙ\.ෙ\.�. WලකරMන ෙමෙනHය (පා%7ෙ:$� PලධාF¦)  

මහජන ෙපMස: !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය මහජන ෙපMස: !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය මහජන ෙපMස: !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය මහජන ෙපMස: !-බඳ කාරක සභා කා%යාංශය - ඊ.t.එස්.එ:. පනා$* මහMeය (සහකාර අධ+\ෂ - පFපාලන); ෙ\.�. සරM 
`මාර මහතා (පධාන PලධාF); t.t.À.ෙ\. 3ණiංහ මහතා (Pෙයෝජ+ පධාන PලධාF); එ:.ෙ\.එස්.t. අ@Hස් මහMeය; 
ආ%.ඒ.ආ%.එ@. රණවක මහතා (සහකාර පධාන PලධාF¦);   එ:.ආ%.t.}. WලකiF මහතා (පා%7ෙ:$� PලධාF) 

fසත්කාලයා�පWfසත්කාලයා�පWfසත්කාලයා�පWfසත්කාලයා�පW -  �.එz.එ$. ෙපේමiF මහතා  

Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+Pෙයෝජ+ fසත්කාලයා�පW  fසත්කාලයා�පW  fසත්කාලයා�පW  fසත්කාලයා�පW - ෙ\.ඒ.t.ආ%. ෙසේපා7කා ෙමෙනHය    

සහකාර fසත්කාලයා�පW සහකාර fසත්කාලයා�පW සහකාර fසත්කාලයා�පW සහකාර fසත්කාලයා�පW -   එස්.එ@. iයාM අහමN මහතා  

කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW 1 1 1 1 ෙශේෙශේෙශේෙශේ�ය �ය �ය �ය - එz.එස්. රMනායක මහMeය        

කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW  කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW  කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW  කPෂ්ඨ සහකාර fසත්කාලයා�පW  ----   hP@ හ@ෙxගම මහතා, ඩj71.ඒ. kණරMන මහතා, �. රMනායක මහතා      

පපපපධාන ප%ෙTෂණ PලධාF ධාන ප%ෙTෂණ PලධාF ධාන ප%ෙTෂණ PලධාF ධාන ප%ෙTෂණ PලධාF ----        �. `මානායක මහතා  
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,  அ. (வ
னி) அ�ணாமைல, நேட� சிவச�தி  (வ
னி) அ�தநாய�க, தி�ஸ (ேதசிய� ப� ய!)  அ�"ேகாரல, தி$மதி தலதா    (இர�தின&ாி) அதாஉ!லா, ஏ.எ!.எ*. (திகாம+!ல) அ�"! ஹ-*, ெமாஹம� ஹாஷி* (க� )                                                                                                          அ�"! காத0, ஏ.ஆ0.எ*. (க� ) அேப2ணவ0தன, ேராஹித (க3�"ைற) அேபசி5ஹ, அேசா�   (2$நாக!) அேபவ0தன, மஹி6த யாபா (மா�தைற) அேபவ0தன, ஏ. ல� 7ம
 யாபா (மா�தைற) அமர"5க, ேஜா
 அ6தனீ எ*மா:ெவ! (க*பஹா) அமர;ர மகி6த (அ*பா6ேதா�ைட) அ<:கம, சர�  (க� ) அ<:கம,  .எ�.பி.  (க� ) அாியேந�திர
,  பா�கியெச!வ* (ம�ட�கள�&) அலகியவ
ன அ.அ. லச6த,  (க*பஹா) அல
றி
, ெச!ேவ�திாி  (யா>�பாண*) அல�,  ரா
  (ேதசிய� ப� ய!)  அழஹ�ெப$ம, டல�  (ேதசிய� ப� ய!)  அ@விஹாேர, வச6த (மா�தைள)  அ@�கமேக, மஹி6தான6த (க� ) அ�வ0, ஏ.எA.எ*.  (ேதசிய� ப� ய!)  அஜி� 2மார, க!ெபா�க ேஹவேக (காB)   இஇஇஇ    இ6திக, ேவெஹ!ல க5கான*ேக  (அ*பா6ேதா�ைட)   ஏஏஏஏ        ஏ�கநாய�க, எ*. ந6திமி�ர, (மா�தைள)  ஏ�கநாய�க, வி!பிர� ப�டார  (அ:ராத&ர*)  ஏ�கநாய�க, ாி.பி. ( 2$நாக!) கககக    க5க6த, "ேன7   (இர�தின&ாி) கC0, ெமாஹம� ஹாஷி* ெமாஹம� (ேககாைல) கமேக,   அேனாமா  (ேதசிய� ப� ய!) கமேக, இஹல ெமதகம பியேசன   (காB) கமல�, சிறிபால  (ெபாலனDைவ) கர!Bய�த, தி�ஸ விஜயர�ன  (அ:ராத&ர*) க$ணாதிலக,  கய6த  (காB) க$ணாநாய�க, ர;6திர ச6திேர� (ெகாE*&) கஜதீர, விதான ஆரAசிேக பா
� ச6திரசிறி (மா�தைற) காாியவச*, அ�கில விராF   (2$நாக!) கிாிஎ!ல, லGம
 ப�டார   (க� ) கிேர$, ெமாஹா
 லா!  (ெகாE*&) 2ணேசகர, ஏ0! சர� வி�கிரமசி5ஹ  (ெபாலனDைவ) 2ணேசகர,  H   (ேதசிய�ப� ய!) 2ணேசகர, ேஹமா!  (மா�தைற) 2ணர�ன, ஆரAசிேக சர� 2மார (க*பஹா)  2ணவ0தன கீதாIஜன Jபசி5ஹ (ேதசிய�ப� ய!) 2ணவ0தன, சஜி
 த வா�  (காB) 2ணவ0தன, திேன7 (ெகாE*&) 2ணவ0தன, ப6"ல  (ெகாE*&) 2ணவ0தன,  சரண 2�த (க*பஹா)  
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2ணவ0தன, <னசி5க காாியவச* அ.அ. அ�&ஹாமிலாேக ெதா
 ேசாமதாச   (தி$ேகாணமைல) 2மாரண"5க, ஜீவ
  (ெகாE*&) 2ேர, ெரஜிேனா!�  (க3�"ைற)  ெக�டெகாட, ஜய6த (ெகாE*&) (2011, ெப�$வாி 7 ஆ6 திகதியிB$6")  ெகா�தலாவல, நி0மல (க3�"ைற) 
 சசசச    சமர�ேகா
, <திய
ேசலாேக ச6திரேசன  (அ:ராத&ர*) சமரசி5ஹ, மஹி6த  &�ததாச  (க3�"ைற)  சமர;ர, ம5கள பி
சிறி  (மா�தைற) ச*ப6த
, இராஜவேராதய*  (தி$ேகாணமைல) சரவணபவ  ஈ�வரபாத�    (யா>�பாண*) சிய*பலா�பி� ய, ரIஜி�  (ேககாைல) சி!வா, அ$ம"ர ேலார
� ெறாெமேல "மி6த (ெகாE*&) சி!வா, ேம0வி
 (க*பஹா) சிவB5க*, <�"  (ேதசிய�ப� ய!) சிறிேசன, ப!ேலவ�ேத கமராலலாேக ைம�திாிபால (ெபாலனDைவ) சிறீதர
, சிவஞான*  (யா>�பாண*) �மதிபால, உ+வ�+வேக ஜன�பிாிய தில5க (ெகாE*&) �ம6திர
, மதியாபரண
 ஆபிரகா*   (ேதசிய�ப� ய!) �வ0ணமாBனீ, தி$மதி உேபLா  (க*பஹா) �வாமிநாத
,  .எ*.   (ேதசிய� ப� ய!) MாியஆரAசி, ச6திரசிறி ஆாியவ5ஸ  (ெபாலனDைவ) Mாிய�ெப$ம, ேஜ.ஆ0.பி.  (ேதசிய� ப� ய!) ெச!வராசா, ெபா
ன*பல*   (ம�ட�கள�&) ெசெனவிர�ன, அதாNத  (ேககாைல) ெசெனவிர�ன, லGம
 பி6" ஜயதிலக (ப"ைள) ெசெனவிர�ன, ேஜா
  (இர�தின&ாி) ேசமசி5ஹ, அச5க ெசஹா
  (அ:ராத&ர*) ேசனசி5க, அ0ஜுன �ஜீவ  (ெகாE*&) ேசனாதிராஜா, மாைவ. ேசாம�6தர*  (யா>�பாண*) ேசனாநாய�க, தி$மதி ப0னP
 ேறா�  (ெகாE*&) ேசனாநாய�க, வச6த ஹேர7 பரா�கிரம (க*பஹா) ேசனார�ன, ராஜித (க3�"ைற)   தததத    தயார�ன, ெப� கிாிேக  (திகாம+!ல) த சி!வா, அக*ெபா  ெமாஹா
 பிாியத0ஷன  (காB) த சி!வா, நிெல6தி நிம! சிறிபால  (ப"ைள) த சி!வா, ஜி. எ*. ஹ0ஷ  (ேதசிய� ப� ய!) த ெசாQசா, காமினி விஜி� விஜய<னி    (ெமானராகைல) த ெசாQசா, திாிமா"ர ரIஜி�  (இர�தின&ாி) தஹநாய�க, அமர த0மவிஜய விேஜேசகர  (மா�தைற) திக*பர*, உைடய�ப
 பழனி  (RவெரBயா) திேசரா, அ
ர
 தயாசிறித  (&�தள*) திஸாநாய�க, அ:ர 2மார  (ேதசிய�ப� ய!) திஸாநாய�க,  எர
ஜ
 நவி
  (RவெரBயா) திஸாநாய�க, சாB6த  (2$நாக! ) திஸாநாய�க, எ�.பி. (க� ) திஸாநாய�க, திஸாநாய�க <திய
ேசலாேக ேராஹண2மார  (மா�தைள) திஸாநாய�க, "மி6த  (அ:ராத&ர*) திஸாநாய�க, ;ர2மார   (&�தள*) திஸாநாய�க லB�   (ேககாைல)  ெதவர�ெப$ம, பாBத 2மார  (க3�"ைற) ெத
ன�ேகா
, ஜனக ப�டார   (மா�தைள) ேதவான6தா, ட�ள�  (யா>�பாண*) ெதா�டமா
,  ெசௗமியT0�தி ஆD<க* இராமநாத
   (RவெரBயா) ெதளC�, ெமாஹம� ஷாீ� (தி$ேகாணமைல) 
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நநநந    நாணாய�கார, எ*.ேக.எ
. ம:ஷ  (காB) நாணாய�கார, வா�ேதவ  (இர�தின&ாி) நாவி
ன,  ஆ0.எ*.எ�.பி.   (2$நாக!) நி&ண ஆரAசி, லLம
 (ெகாE*&) [2010 ஒ�ேராப0 12 ஆ6 திகதியிB$6"] (அரசியலைம�பி
 66(ஈ) உப உD�&ைரயி
கீ> பாரா3ம
ற ஆசன* வறிதாகிWXள")  ேநாகராதB5க*, �. (வ
னி) 
 பபபப        பசீ0, ேச2தாY� (ம�ட�கள�&) ப�டார, ேக.டபிXW. ஷா6த   (2$நாக!) ப�டார, தி$மதி 2ல"5க திசாநாய�க <திய
ேசலாேக ச6திராணி    (அ:ராத&ர*) ப�டார, பாBத  ர5ேக   (&�தள*) ப�டார,  ஜயசி5க <திய
ேசலாேக ஜானக பிாிய6த  (ேதசிய�ப� ய!) ப�டாரநாய�க, இ6திக  (2$நாக!) ப�டாரநாய�க, ச�கரவ0�தி ப�+காபய டய�  (க*பஹா) ப�திரண, அகல5க &�திக  (மா�தைற) ப�திரண, ரேம7   (காB) ப�மசிாி, ைவ.ஜி. (ேககாைல) பதிWதீ
, அ�"! றிஸா� (வ
னி) ப�நாய�க, தாராநா�  (2$நாக!) பாலMாிய, ஆரAசிலாேக ஜக�  (ேககாைல) பாZ�, <�தB பாவா (வ
னி)  [2010  ச*ப0 9 ஆ6 திகதியிB$6"] பாZ�, ஹுைன�   (வ
னி) பியேசன, C.எA.C.  (திகாம+!ல) பிரபா, கேணச
  (ெகாE*&) பிேரமAச6திர
, ஆD<க* க6ைதயா  (யா>�பாண*) பிேரமதாஸ, அபெத
ன ேதவயலாேக   ச*பிக (ேககாைல) பிேரமதாஸ, சஜி�  (அ*பா6ேதா�ைட) பிேரமஜய6த, அAசிேக ெதா
 �சி!  (ெகாE*&) Cாி�, ஜீ.எ!.  (ேதசிய�ப� ய!) &Iசிநிலேம, �ச6த க!க<வ (இர�தின&ாி) &�ததாஸ, அ
தி
ன மர�கலேக -! சாமிக  (ப"ைள) &7ப2மார, அ�&ஹாமிலாேக ேராஹண  (ப"ைள) &7ப2மார, ஏ.C. ஜக�  (ெமானராகைல) ெப0னா6",  அ$6தி�க  (&�தள*) ெப0னா6"&Xேள, தி$மதி அ. �த0ஷினி  (க*பஹா) ெப0னா6",  மி!ேராQ  (&�தள*) ெப0னா6",  ேஜா
�ட
  (2$நாக!) ெப0னா6", ஹாி
   (ப"ைள) ெபேரரா, அஜி� ப�மகா6த  (க3�"ைற) ெபேரரா, அ. அ. ஆரAசிலாேக லGம
 வச6த  (மா�தைள) ெபேரரா, க*ெமத Bயனேக ேஜாச� லB� நிேயாமா!  (&�தள*) ெபேரரா, நாணாய�கார வ0ண2ல ப�டெப6திேக நிேராஷ
 அ0�B பிாிய6த  (&�தள*) ெபேரரா, பிய
விலேக, அ
ரனி வி�ட0  (&�தள*) ெபேரரா, CB��  (க*பஹா) ெபேரரா, ேபாதியா ப"ேக  லா
 பிாிய
ச
 அ
சல*  (ப"ைள) ெபேரரா, ம!லவ ஆரAசிேக காமினி ஜயவி�ரம  (2$நாக!) ெபேரரா,  ேஜாச� ைம�க!   (ேதசிய� ப� ய!) ேப$ெகாட,  அரAசிேக விஜி�த  (ெமானராகைல) ைபச!, ெமாஹம� காசி* ெமாஹம�  (திகாம+!ல) ெபா
ேசகா, ஜீ சர� ச6திரலா!  (ெகாE*&) [2010 ெச�ெர*ப0 29ஆ6 திகதியிB$6"] (அரசியலைம�பி
 66(ஈ) ஆ* உD�&ைரயி
 பிரகார* ஆசன* வறிதாகிWXள") ெபா
ேச�கா, தி$மதி மாலனீ (ேதசிய�ப� ய!) [2012 ெச�ெர*ப0 24ஆ6 திகதி இராஜினாமா] [2012 ெச�ெர*ப0 24ஆ6 திகதி நியமன*] ெபௗ_, அ. அ�"! ஹமீ� <ஹ*ம�  (ெகாE*&) 
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மமமம    மேக�வர
, தி$மதி விஜயகலா  (யா>�பாண*) மM0, `0P
 (வ
னி)    [இற�& : 02  ச*ப0 2010] ம�"மப�டார, ர�நாய�க <திய
ேசலாேக ரIஜி�   (ெமானராகைல) மா
ன�ெப$ம, அ. அஜி�2மார (க*பஹா)  [2013 b
 03 ஆ* திகதியிB$6"] மி�ரபால, எA.ஆ0. (ேககாைல)  <�"2மாரன, சர� ச6திரசிாி  (அ:ராத&ர*) <"ெஹ� கமேக நிஷா6த  (காB) <ரளிதர
, விநாயகT0�தி   (ேதசிய� ப� ய!) <$ேக�, ச6திர2மா0    (யா>�பாண*) <�தபா, ெமாஹம� ைபச0  (க� ) ேமதான6த ேதர0, வண. எ!லாவல  (ேதசிய�ப� ய!) ெமாஹம�, அ�ல* ெமாஹம� ச-* (ேதசிய�ப� ய!) 
 யயயய    யா�பா, அ:ர பிாியத0ஷன  (2$நாக!) ேயாகராஜ
, ஆ0.  (ேதசிய� ப� ய!) ேயாேக�வர
, சீனி�த*பி   (ம�ட�கள�&) 
 ரரரர    ரணசி5ஹ, ஆரAசிேக ெறாசா
 அ:$�த (ெபாலனDைவ) ரண"5க, அ0ஜுன (க3�"ைற) ரண"5க, ெச!வி கமலா  (ேதசிய� ப� ய!) ரண"5க, $வ
    (க*பஹா) ரணவ�க, பா�டளி ச*பிக  (ெகாE*&) ர�நாய�க, ஆ0.எ*.சி.பி. (RவெரBயா) ர�வ�ேத, எவி6த ெலாஹா
   (க� ) ரதன ேதர0, வண. அ�"ரBேய  (க3�"ைற) ர*&�ெவ!ல, ெகெஹBய (க� ) ராதாகி$7ண
, ேச"ேவ! சாமி  (RவெரBயா) ராமநாய�க, அ.அ. ரIஜ
 (இர�தின&ாி) ராஜ"ைர, �6தர* ெப$மாX  (RவெரBயா) ராஜப� ஷ, சம!   (அ*பா6ேதா�ைட) ராஜப� ஷ, தி$மதி  நிJபமா தீபிகா (அ*பா6ேதா�ைட)  ராஜபL, நாம! (அ*பா6ேதா�ைட)  ராஜப� ஷ, ெப_! ேராஹண  (க*பஹா)  ராஜப� ஷ, விஜயதாஸ (ெகாE*&) ேராஹண, சனீ   (இர�தின&ாி)  

 லலலல    ெலா�2ேக,  காமினி (ெகாE*&) ெலா�2ப�டார, விேஜசி5ஹ ஜய;ர <திய
ேசலாேக உதி� ச5ஜய (ப"ைள)     வவவவ    வ�2*&ர, ஜானக  (இர�தின&ாி) வ
னிஆரAசி,  தி$மதி ஆரAசிேக பவி�ராேதவி   (இர�தின&ாி) வி�கிரமசி5க, ெநர
ஜ
  (2$நாக!) வி�கிரமசி5க,  ரணி!  (ெகாE*&) வி�கிரமநாய�க, வி"ற  (க3�"ைற) வி�கிரமநாய�க, ர�னசிறி  (ேதசிய�ப� ய!) வி�கிரமர�ன, இரா
  (ேதசிய� ப� ய!) விதாரண, உபாB தி�ஸ  (ேதசிய�ப� ய!) விதான கமேக, அமி� ேத:க (ப"ைள) விநாயகT0�தி, அ�பா�"ைர  (யா>�பாண*) விேஜசி5க, ஆரAசிேக <"ெஹ�  நிம! ெசனர�  (2$நாக!) விேஜசி5க, ராஜீவ     (ேதசிய� ப� ய!) விேஜேசகர, ஆரAசிேக கேனெபால +B� ப�+ல ெபேரரா (க*பஹா)  
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விேஜவ0தன, திேன6திர $வ
  (க*பஹா) விேஜவி�ரம, தி$மதி dயாணி  (திகாம+!ல) ;ர�ேகா
, <ஹு"கம ேஹவேக 2ணர�ன  (காB) ;ர�ெகா , ச6திம (காB) ;ரேசகர, சர� பியன6த  (திகாம+!ல) ;ரவ5ஸ,  விம!   (ெகாE*&) ;ரவ0தன, ஆ0.ஆ0.எ*. எாி� பிரச
ன   (க� ) ெவதஆரAசி,  தி-�   (அ*பா6ேதா�ைட) ெவ!கம,  2மார  (க3�"ைற) 
 ஜஜஜஜ    ஜயமஹ, ஹி� காமிலாேக நB
 நில6த ப�டார விேஜர�ன (2$நாக!) [2013 bைல 30ஆ* திகதியிB$6"] ஜயMாிய, க$ (க*பஹா) ஜயMாிய, சன�  (மா�தைற) ஜயேசகர, தயாசிறி (2$நாக!) [2013 bைல 29ஆ6 திகதி இராஜினாமா] ஜயேசகர, ஹ!க6தBய ேலக*லாேக பிேரமலா!  (இர�தின&ாி) ஜயேசன, தி$மதி �ேமதா (ெமானராகைல) ஜயர�ன, பிய5கர  (&�தள*)   ஜயர�ன, தி.<. (ேதசிய�ப� ய!) ஜயவ0தன, ஜயல�  (க*பஹா)  [இற�&: 30 ேம 2013] ஜாெகாட, அAசல (ேதசிய� ப� ய!) ெஜயர�தின* d ற5கா, (RவெரBயா) 
 
 ஹஹஹஹ    ஹ�கீ*, ஏ. இப"! றN� (க� ) ஹச
 அB, ெமாஹம�த*பி  (ேதசிய�ப� ய!)  ஹ6"
ென�தி,  �னி!  (ெகாE*&) ஹாிச
, பாB�ேக  (அ:ராத&ர*) ஹாீ�, ஹC� ெமாஹம� ெமாஹம�  (திகாம+!ல) ஹி�&!லா  ெமாகம� ெல�ைப, ஆB* ெமாகம�  (ம�ட�கள�&) ேஹர�, கனக   (ேககாைல) ேஹர�, விஜித   (க*பஹா) ேஹர�,  ஜயர�ன  (2$நாக!)     
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இல�ைக� சனநாயக ேசாச�ச� ��யர�இல�ைக� சனநாயக ேசாச�ச� ��யர�இல�ைக� சனநாயக ேசாச�ச� ��யர�இல�ைக� சனநாயக ேசாச�ச� ��யர�    சனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதிசனாதிபதி    ேமத	 மஹி�த ராஜப�ேமத	 மஹி�த ராஜப�ேமத	 மஹி�த ராஜப�ேமத	 மஹி�த ராஜப�    ஷஷஷஷ    அைம�சரைவஅைம�சரைவஅைம�சரைவஅைம�சரைவ            பிரதம அைம	ச�� ெபள�த சாசனபிரதம அைம	ச�� ெபள�த சாசனபிரதம அைம	ச�� ெபள�த சாசனபிரதம அைம	ச�� ெபள�த சாசன,    மத அ�வ�க�  அைம	ச��  மத அ�வ�க�  அைம	ச��  மத அ�வ�க�  அைம	ச��  மத அ�வ�க�  அைம	ச��  - மா�&மி2  .எ*. ஜயர�ன  ந�லா�சி ம��� உ�க�டைம��  அைம	ச  ந�லா�சி ம��� உ�க�டைம��  அைம	ச  ந�லா�சி ம��� உ�க�டைம��  அைம	ச  ந�லா�சி ம��� உ�க�டைம��  அைம	ச   - மா�&மி2 ர�னசிறி வி�கிரமநாய�க உண"� பா#கா��  அைம	ச  உண"� பா#கா��  அைம	ச  உண"� பா#கா��  அைம	ச  உண"� பா#கா��  அைம	ச   - மா�&மி2 C. தயார�ன நீ �பாசனநீ �பாசனநீ �பாசனநீ �பாசன,    நீ வள %காைம�#வ அைம	ச�� பாரா&ம'ற	 சைப %த�வ��நீ வள %காைம�#வ அைம	ச�� பாரா&ம'ற	 சைப %த�வ��நீ வள %காைம�#வ அைம	ச�� பாரா&ம'ற	 சைப %த�வ��நீ வள %காைம�#வ அைம	ச�� பாரா&ம'ற	 சைப %த�வ�� - மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா உய  க�வி அைம	ச  உய  க�வி அைம	ச  உய  க�வி அைம	ச  உய  க�வி அைம	ச  - மா�&மி2 எ�.பி. திசாநாய�க நகர அ�வ�க�  அைம	ச நகர அ�வ�க�  அைம	ச நகர அ�வ�க�  அைம	ச நகர அ�வ�க�  அைம	ச   - மா�&மி2 ஏ.எA.எ*. ெபள_ ெவளிநா�ட�வ�க� அைம	ச ெவளிநா�ட�வ�க� அைம	ச ெவளிநா�ட�வ�க� அைம	ச ெவளிநா�ட�வ�க� அைம	ச   - மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ஜீ.எ!. Cாி� *காதார அைம	ச  *காதார அைம	ச  *காதார அைம	ச  *காதார அைம	ச   - மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன ெபா# நி�வாகெபா# நி�வாகெபா# நி�வாகெபா# நி�வாக,    உ�நா�ட�வ�க� அைம	ச உ�நா�ட�வ�க� அைம	ச உ�நா�ட�வ�க� அைம	ச உ�நா�ட�வ�க� அைம	ச  - மா�&மி2 டபிXW.  . ேஜ. ெசெனவிர�ன பாரா&ம'ற அ�வ�க� அைம	ச   பாரா&ம'ற அ�வ�க� அைம	ச   பாரா&ம'ற அ�வ�க� அைம	ச   பாரா&ம'ற அ�வ�க� அைம	ச   - மா�&மி2 (தி$மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன ச வேதச நிதிய ,�-ைண��   அைம	ச  ச வேதச நிதிய ,�-ைண��   அைம	ச  ச வேதச நிதிய ,�-ைண��   அைம	ச  ச வேதச நிதிய ,�-ைண��   அைம	ச  ––––    மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம கா�நைட வள ��கா�நைட வள ��கா�நைட வள ��கா�நைட வள ��,    கிராமிய சனச.க அபிவி��தி அைம	ச கிராமிய சனச.க அபிவி��தி அைம	ச கிராமிய சனச.க அபிவி��தி அைம	ச கிராமிய சனச.க அபிவி��தி அைம	ச  - மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
  ச.க நல'�ாி   அைம	ச  ச.க நல'�ாி   அைம	ச  ச.க நல'�ாி   அைம	ச  ச.க நல'�ாி   அைம	ச  -    மா�&மி2 மி!ேராQ ப0னா6" தபா�தபா�தபா�தபா�     ேசைவக� அைம	ச  ேசைவக� அைம	ச  ேசைவக� அைம	ச  ேசைவக� அைம	ச   - மா�&மி2 ஜீவ
 2மாரண"5க வ�வ�வ�வ�, , , , ச0தி அைம	ச ச0தி அைம	ச ச0தி அைம	ச ச0தி அைம	ச   - மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� அைம	ச  ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� அைம	ச  ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� அைம	ச  ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� அைம	ச  - மா�&மி2 அRர பிாியத0ஷன யா�பா சி�வ  அபிவி��திசி�வ  அபிவி��திசி�வ  அபிவி��திசி�வ  அபிவி��தி,    மகளி  அ�வ�க�  அைம	ச   மகளி  அ�வ�க�  அைம	ச   மகளி  அ�வ�க�  அைம	ச   மகளி  அ�வ�க�  அைம	ச   - மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த நீ வழ3க�நீ வழ3க�நீ வழ3க�நீ வழ3க�,    வ-காலைம�� அைம	ச�� அரசா3க0 க�சியி' %த�ேகாலாசா4� வ-காலைம�� அைம	ச�� அரசா3க0 க�சியி' %த�ேகாலாசா4� வ-காலைம�� அைம	ச�� அரசா3க0 க�சியி' %த�ேகாலாசா4� வ-காலைம�� அைம	ச�� அரசா3க0 க�சியி' %த�ேகாலாசா4� - மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�,    சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச   சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச   சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச   சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச   - மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா *�றாட�*�றாட�*�றாட�*�றாட�, , , , �#�பி0க�த0க ச0தி �#�பி0க�த0க ச0தி �#�பி0க�த0க ச0தி �#�பி0க�த0க ச0தி அைம	ச அைம	ச அைம	ச அைம	ச   - மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த *ேதச ம��#வ�#ைற அைம	ச  *ேதச ம��#வ�#ைற அைம	ச  *ேதச ம��#வ�#ைற அைம	ச  *ேதச ம��#வ�#ைற அைம	ச  –––– மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க நீதி அைம	ச  நீதி அைம	ச  நீதி அைம	ச  நீதி அைம	ச  –––– மா�&மி2    றN� ஹகீ*    கிராமிய அ�வ�க�   அைம	ச கிராமிய அ�வ�க�   அைம	ச கிராமிய அ�வ�க�   அைம	ச கிராமிய அ�வ�க�   அைம	ச   - மா�&மி2 அதாNத ெசெனவிர�ன  ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�, , , , ெதாழி� உற"க� அைம	ச ெதாழி� உற"க� அைம	ச ெதாழி� உற"க� அைம	ச ெதாழி� உற"க� அைம	ச   - மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக க�வி  அைம	ச க�வி  அைம	ச க�வி  அைம	ச க�வி  அைம	ச   - மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� அைம	ச ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� அைம	ச ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� அைம	ச ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� அைம	ச  - மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5க கட�ெறாழி�கட�ெறாழி�கட�ெறாழி�கட�ெறாழி�,    நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி அைம	ச நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி அைம	ச நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி அைம	ச நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி அைம	ச   - மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார�ன உ�6ரா�சிஉ�6ரா�சிஉ�6ரா�சிஉ�6ரா�சி,    மாகாண சைபக� அைம	ச மாகாண சைபக� அைம	ச மாகாண சைபக� அைம	ச மாகாண சைபக� அைம	ச  - மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*. அதாஉ!லா 7க ேவா  நல'�ாி   அைம	ச   7க ேவா  நல'�ாி   அைம	ச   7க ேவா  நல'�ாி   அைம	ச   7க ேவா  நல'�ாி   அைம	ச   -    மா�&மி2 எ�.பி. நாவி
ன ேதசிய வள3க�  அைம	ச ேதசிய வள3க�  அைம	ச ேதசிய வள3க�  அைம	ச ேதசிய வள3க�  அைம	ச   - மா�&மி2 பியேசன கமேக காணிகாணிகாணிகாணி,    காணி அபிவி��தி அைம	ச காணி அபிவி��தி அைம	ச காணி அபிவி��தி அைம	ச காணி அபிவி��தி அைம	ச   - மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
னேகா
 ச.க ேசைவக� அைம	ச   ச.க ேசைவக� அைம	ச   ச.க ேசைவக� அைம	ச   ச.க ேசைவக� அைம	ச   - மா�&மி2 CB�� ெபேரரா தனியா  ேபா08வர�#	 ேசைவக� அைம	ச தனியா  ேபா08வர�#	 ேசைவக� அைம	ச தனியா  ேபா08வர�#	 ேசைவக� அைம	ச தனியா  ேபா08வர�#	 ேசைவக� அைம	ச   - மா�&மி2  சி.பி. ர�நாய�க சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� அைம	ச  சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� அைம	ச  சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� அைம	ச  சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� அைம	ச  ---- மா�&மி2 ெரஜிேனா!� 2ேர வி;ஞான அ�வ�க�   அைம	ச   வி;ஞான அ�வ�க�   அைம	ச   வி;ஞான அ�வ�க�   அைம	ச   வி;ஞான அ�வ�க�   அைம	ச   - மா�&மி2 ேபராசிாிய0  தி�ஸ விதாரண மனித வள3க�   அைம	ச  மனித வள3க�   அைம	ச  மனித வள3க�   அைம	ச  மனித வள3க�   அைம	ச  - மா�&மி2  b 2ணேசகர  கம�ெதாழி� அைம	ச   கம�ெதாழி� அைம	ச   கம�ெதாழி� அைம	ச   கம�ெதாழி� அைம	ச   - மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன ெவளிநா�= ேவைலவா>�� ஊ08வி��ெவளிநா�= ேவைலவா>�� ஊ08வி��ெவளிநா�= ேவைலவா>�� ஊ08வி��ெவளிநா�= ேவைலவா>�� ஊ08வி��, , , , நலேனா��ைக அைம	ச நலேனா��ைக அைம	ச நலேனா��ைக அைம	ச நலேனா��ைக அைம	ச  - மா�&மி2  லா
 ெபேரரா ெவ8சன ஊடகெவ8சன ஊடகெவ8சன ஊடகெவ8சன ஊடக,    தகவ� அைம	ச தகவ� அைம	ச தகவ� அைம	ச தகவ� அைம	ச   - மா�&மி2 ெகெஹBய ர*&�ெவ!ல 



(xl) 

 

ைக�ெதாழி�ைக�ெதாழி�ைக�ெதாழி�ைக�ெதாழி�,    வாணிப அ�வ�க� அைம	ச   வாணிப அ�வ�க� அைம	ச   வாணிப அ�வ�க� அைம	ச   வாணிப அ�வ�க� அைம	ச   -     மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
 ேபா08வர�# அைம	ச ேபா08வர�# அைம	ச ேபா08வர�# அைம	ச ேபா08வர�# அைம	ச   - மா�&மி2 2மார ெவ!கம இைளஞ  அ�வ�க�இைளஞ  அ�வ�க�இைளஞ  அ�வ�க�இைளஞ  அ�வ�க�, , , , திற' அபிவி��தி அைம	ச   திற' அபிவி��தி அைம	ச   திற' அபிவி��தி அைம	ச   திற' அபிவி��தி அைம	ச   -  மா�&மி2 டல� அழக�ெப$ம ெதாழி�7�பெதாழி�7�பெதாழி�7�பெதாழி�7�ப, , , , ஆரா>	சி ஆரா>	சி ஆரா>	சி ஆரா>	சி அைம	ச  அைம	ச  அைம	ச  அைம	ச  - மா�&மி2 பா�டளி ச*பிக ரணவ�க ,�=ற",�=ற",�=ற",�=ற",    உ�நா�= வ �தக அைம	ச உ�நா�= வ �தக அைம	ச உ�நா�= வ �தக அைம	ச உ�நா�= வ �தக அைம	ச   - மா�&மி2 ேஜா
�ட
 ப0னா6" நி மாணநி மாணநி மாணநி மாண,    ெபாறியிய� ேசைவக�ெபாறியிய� ேசைவக�ெபாறியிய� ேசைவக�ெபாறியிய� ேசைவக�,    Aடைம��Aடைம��Aடைம��Aடைம��,    ெபா# வசதிக� அைம	ச  ெபா# வசதிக� அைம	ச  ெபா# வசதிக� அைம	ச  ெபா# வசதிக� அைம	ச   -  மா�&மி2 விம! ;ரவ5ச ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி அைம	ச   - மா�&மி2 ெப_! ேராஹண ராஜபL சீனி0 ைக�ெதாழி� அபிவி��தி அைம	ச  சீனி0 ைக�ெதாழி� அபிவி��தி அைம	ச  சீனி0 ைக�ெதாழி� அபிவி��தி அைம	ச  சீனி0 ைக�ெதாழி� அபிவி��தி அைம	ச  ––––  லGம
 ெசெனவிர�ன �ன வாBவளி���ன வாBவளி���ன வாBவளி���ன வாBவளி��, , , , சிைற	சாைலக� ம�சீரைம�� அைம	ச  சிைற	சாைலக� ம�சீரைம�� அைம	ச  சிைற	சாைலக� ம�சீரைம�� அைம	ச  சிைற	சாைலக� ம�சீரைம�� அைம	ச  ––––  மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர ெத38 அபிவி��திெத38 அபிவி��திெத38 அபிவி��திெத38 அபிவி��தி, , , , ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி அைம	ச  ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி அைம	ச  ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி அைம	ச  ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி அைம	ச  ---- மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார கலாசாரகலாசாரகலாசாரகலாசார, , , , கைல அ�வ�க� அைம	ச  கைல அ�வ�க� அைம	ச  கைல அ�வ�க� அைம	ச  கைல அ�வ�க� அைம	ச  ---- மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க அன �த %காைம�#வ அைம	ச  அன �த %காைம�#வ அைம	ச  அன �த %காைம�#வ அைம	ச  அன �த %காைம�#வ அைம	ச  ---- மா�&மி2 மஹி6த அமர;ர மீ�8-ேய�ற அைம	ச  மீ�8-ேய�ற அைம	ச  மீ�8-ேய�ற அைம	ச  மீ�8-ேய�ற அைம	ச  ---- மா�&மி2 2ணர�ன ;ரேகா
 ம0க� ெதாட �ம0க� ெதாட �ம0க� ெதாட �ம0க� ெதாட �, , , , ம0க� அ�வ�க� அைம	ச  ம0க� அ�வ�க� அைம	ச  ம0க� அ�வ�க� அைம	ச  ம0க� அ�வ�க� அைம	ச  ---- மா�&மி2 (கலாநிதி) ேம0வி
 சி!வா விைளயா�=�#ைற அைம	ச  விைளயா�=�#ைற அைம	ச  விைளயா�=�#ைற அைம	ச  விைளயா�=�#ைற அைம	ச  ---- மா�&மி2  மஹி6தான6த அ3�கமேக அரசா3க %காைம�#வ ம�சீரைம�� அைம	ச  அரசா3க %காைம�#வ ம�சீரைம�� அைம	ச  அரசா3க %காைம�#வ ம�சீரைம�� அைம	ச  அரசா3க %காைம�#வ ம�சீரைம�� அைம	ச  ––––  மா�&மி2 ந;
 திசாநாய�க அரச வள3க�அரச வள3க�அரச வள3க�அரச வள3க�, , , , ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச  ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச  ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச  ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி அைம	ச  ---- மா�&மி2 தயாசிறித திேசரா ெதாைல�ெதாட �க�ெதாைல�ெதாட �க�ெதாைல�ெதாட �க�ெதாைல�ெதாட �க�, , , , தகவ� ெதாழி�7�பவிய� அைம	ச  தகவ� ெதாழி�7�பவிய� அைம	ச  தகவ� ெதாழி�7�பவிய� அைம	ச  தகவ� ெதாழி�7�பவிய� அைம	ச  ---- மா�&மி2 ரIஜி� சிய*பலாபி� ய சிவி� விமான	 ேசைவக� அைம	ச  சிவி� விமான	 ேசைவக� அைம	ச  சிவி� விமான	 ேசைவக� அைம	ச  சிவி� விமான	 ேசைவக� அைம	ச  ––––  மா�&மி2 பிய5கர ஜயர�ன ேதசிய மர�ாிைமக� அைம	ச  ேதசிய மர�ாிைமக� அைம	ச  ேதசிய மர�ாிைமக� அைம	ச  ேதசிய மர�ாிைமக� அைம	ச  ––––     மா�&மி2 (கலாநிதி) ஜக� பாலMாிய ேதசிய ெமாழிக�ேதசிய ெமாழிக�ேதசிய ெமாழிக�ேதசிய ெமாழிக�, , , , ச.க ஒ�ைம�பா�= அைம	ச  ச.க ஒ�ைம�பா�= அைம	ச  ச.க ஒ�ைம�பா�= அைம	ச  ச.க ஒ�ைம�பா�= அைம	ச  –––– மா�&மி2 வா�ேதவ நாணாய�கார %தD�= ஊ08வி�� அைம	ச  %தD�= ஊ08வி�� அைம	ச  %தD�= ஊ08வி�� அைம	ச  %தD�= ஊ08வி�� அைம	ச  –  மா�&மி2 லGம
 யா�பா அேபவ0தன உ�ப�தி�திற' ஊ08வி�� அைம	ச  உ�ப�தி�திற' ஊ08வி�� அைம	ச  உ�ப�தி�திற' ஊ08வி�� அைம	ச  உ�ப�தி�திற' ஊ08வி�� அைம	ச  -     மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY� தாவரவிய� E3கா0க�தாவரவிய� E3கா0க�தாவரவிய� E3கா0க�தாவரவிய� E3கா0க�, , , , ெபா#� ெபாF#ேபா08 அ�வ�க� அைம	ச  ெபா#� ெபாF#ேபா08 அ�வ�க� அைம	ச  ெபா#� ெபாF#ேபா08 அ�வ�க� அைம	ச  ெபா#� ெபாF#ேபா08 அ�வ�க� அைம	ச  –  மா�&மி2 ஜயர�ன ேஹர� க�வி	 ேசைவக� அைம	ச க�வி	 ேசைவக� அைம	ச க�வி	 ேசைவக� அைம	ச க�வி	 ேசைவக� அைம	ச  –  மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க வனசீவராசிக� வள� ேபGைக அைம	ச  வனசீவராசிக� வள� ேபGைக அைம	ச  வனசீவராசிக� வள� ேபGைக அைம	ச  வனசீவராசிக� வள� ேபGைக அைம	ச   - மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா        விேசட க��தி�ட3க� அைம	ச  விேசட க��தி�ட3க� அைம	ச  விேசட க��தி�ட3க� அைம	ச  விேசட க��தி�ட3க� அைம	ச  ---- மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன     
      [எ6தேவா0 அைமAச$�2* 2றி�ெதா"�க�படாத விடய5கைளW* பணிகைளW* திைண�கள5கைளW* நியதிAச�ட <ைறயிலான நிDவன5கைளW* சனாதிபதி தாேம ெபாD�ேபgDXளா0.]  
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க��தி�ட  அைம�ச�க�க��தி�ட  அைம�ச�க�க��தி�ட  அைம�ச�க�க��தி�ட  அைம�ச�க�    ெந=;சாைலக�ெந=;சாைலக�ெந=;சாைலக�ெந=;சாைலக�, , , , #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச  #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச  #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச  #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச  ––––     மா�&மி2 ேராஹித அேப2ணவ0தன ெந=;சாைலக�ெந=;சாைலக�ெந=;சாைலக�ெந=;சாைலக�, , , , #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச #ைற%க3க� ம��� க�ப��ைற  அைம	ச  – மா�&மி2 நி0மல ெகா�தலாவல 
    

பிரதி  அைம�ச�க�பிரதி  அைம�ச�க�பிரதி  அைம�ச�க�பிரதி  அைம�ச�க�      உய  க�வி பிரதி அைம	ச  உய  க�வி பிரதி அைம	ச  உய  க�வி பிரதி அைம	ச  உய  க�வி பிரதி அைம	ச  –  மா�&மி2 ந6திமி�ர ஏ�கநாய�க *�றாட�*�றாட�*�றாட�*�றாட�, , , , �#�பி0க�த0க ச0தி பிரதி அைம	ச  �#�பி0க�த0க ச0தி பிரதி அைம	ச  �#�பி0க�த0க ச0தி பிரதி அைம	ச  �#�பி0க�த0க ச0தி பிரதி அைம	ச  ––––  மா�&மி2 ஏ.ஆ0.எ*. அ�"! காத0 ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  –––– மா�&மி2 <�" சிவB5க* ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ---- மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ––––     மா�&மி2 �ச6த &Iசிநிலேம ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  ெப�5ேதா�ட0 ைக�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 ஏ0! 2ணேசகர    நிதிநிதிநிதிநிதி, , , , தி�டமிட� பிரதிஅைம	ச  தி�டமிட� பிரதிஅைம	ச  தி�டமிட� பிரதிஅைம	ச  தி�டமிட� பிரதிஅைம	ச  - மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம சிவி� விமான ேசைவக� பிரதி அைம	ச  சிவி� விமான ேசைவக� பிரதி அைம	ச  சிவி� விமான ேசைவக� பிரதி அைம	ச  சிவி� விமான ேசைவக� பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 கீதாIசன 2ணவ0தன *ேதச ம��#வ�#ைற பிரதி அைம	ச *ேதச ம��#வ�#ைற பிரதி அைம	ச *ேதச ம��#வ�#ைற பிரதி அைம	ச *ேதச ம��#வ�#ைற பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 சி.C. . ப�டாரநாய�க நி மாணநி மாணநி மாணநி மாண, , , , ெபாறியிய� ேசைவக�ெபாறியிய� ேசைவக�ெபாறியிய� ேசைவக�ெபாறியிய� ேசைவக�, , , , Aடைம��Aடைம��Aடைம��Aடைம��, , , , ெபா#வசதிக� பிரதி அைம	ச  ெபா#வசதிக� பிரதி அைம	ச  ெபா#வசதிக� பிரதி அைம	ச  ெபா#வசதிக� பிரதி அைம	ச  –  மா�&மி2 லஸ6த அலகியவ
ன ேபா08வர�# பிரதி அைம	ச ேபா08வர�# பிரதி அைம	ச ேபா08வர�# பிரதி அைம	ச ேபா08வர�# பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 ேராஹண திசாநாய�க கா�நைடவள ��கா�நைடவள ��கா�நைடவள ��கா�நைடவள ��, , , , கிராமிய சனச.க அபிவி��தி பிரதி அைம	ச கிராமிய சனச.க அபிவி��தி பிரதி அைம	ச கிராமிய சனச.க அபிவி��தி பிரதி அைம	ச கிராமிய சனச.க அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  –  மா�&மி2 எA.ஆ0. மி�ரபால மி'வ�மி'வ�மி'வ�மி'வ�, , , , எாிச0தி பிரதி அைம	ச  எாிச0தி பிரதி அைம	ச  எாிச0தி பிரதி அைம	ச  எாிச0தி பிரதி அைம	ச  –––– மா�&மி2 எA.எ!. பிேரமலா! ஜயேசகர  மீ�8-ேய�ற பிரதி அைம	ச  மீ�8-ேய�ற பிரதி அைம	ச  மீ�8-ேய�ற பிரதி அைம	ச  மீ�8-ேய�ற பிரதி அைம	ச  –  மா�&மி2 விநாயகT0�தி <ரளிதர
 %தD�= ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  %தD�= ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  %தD�= ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  %தD�= ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 ைபச0 <�தபா  உ�6ரா�சிஉ�6ரா�சிஉ�6ரா�சிஉ�6ரா�சி, , , , மாகாண சைபக� பிரதி அைம	ச  மாகாண சைபக� பிரதி அைம	ச  மாகாண சைபக� பிரதி அைம	ச  மாகாண சைபக� பிரதி அைம	ச  –  மா�&மி2 இ6திக ப�டாரநாய�க நீ  வழ3க�நீ  வழ3க�நீ  வழ3க�நீ  வழ3க�, , , , வ-காலைம�� பிரதி அைம	ச  வ-காலைம�� பிரதி அைம	ச  வ-காலைம�� பிரதி அைம	ச  வ-காலைம�� பிரதி அைம	ச  –  மா�&மி2 (தி$மதி) நி$பமா ராஜபL        ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ெபா�ளாதார அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh        *காதார பிரதி அைம	ச *காதார பிரதி அைம	ச *காதார பிரதி அைம	ச *காதார பிரதி அைம	ச  – மா�&மி2 லB� திசாநாய�க காணிகாணிகாணிகாணி, , , , காணி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச காணி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச காணி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச காணி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 சிறிபால கமல� நீ �பாசனநீ �பாசனநீ �பாசனநீ �பாசன, , , , நீ வள %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  நீ வள %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  நீ வள %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  நீ வள %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 டபிXW.பி. ஏ�கநாய�க ச.க ேசைவக� பிரதி அைம	ச  ச.க ேசைவக� பிரதி அைம	ச  ச.க ேசைவக� பிரதி அைம	ச  ச.க ேசைவக� பிரதி அைம	ச  – மா�&மி2 சி.ஏ. MாியஆரAசி ெவளிநா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  ெவளிநா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  ெவளிநா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  ெவளிநா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  ––––  மா�&மி2 நிேயாமா! ெபேரரா கட�ெறாழி�கட�ெறாழி�கட�ெறாழி�கட�ெறாழி�, , , , நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  நீரக வள.ல3க� அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ––––  மா�&மி2 சர� 2மார 2ணர�ன பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�பார�பாிய ைக�ெதாழி�க�, , , , சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச சி� ெதாழி�%ய�சி அபிவி��தி பிரதி அைம	ச - மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� பிரதி அைம	ச  ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� பிரதி அைம	ச  ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� பிரதி அைம	ச  ெப�ேறா1ய0 ைக�ெதாழி�க� பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 சரண 2ணவ0தன ெபள�த சாசனெபள�த சாசனெபள�த சாசனெபள�த சாசன, , , , மத அ�வ�க� பிரதி அைம	ச  மத அ�வ�க� பிரதி அைம	ச  மத அ�வ�க� பிரதி அைம	ச  மத அ�வ�க� பிரதி அைம	ச  - மா�&மி2 எ*.ேக.ஏ. .எ�. 2ணவ0தன அன �த %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  அன �த %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  அன �த %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  அன �த %காைம�#வ பிரதி அைம	ச  -     மா�&மி2 +B� விேஜேசகர ெபா# நி�வாகெபா# நி�வாகெபா# நி�வாகெபா# நி�வாக, , , , உ�நா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  உ�நா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  உ�நா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  உ�நா�ட�வ�க� பிரதி அைம	ச  ––––  மா�&மி2 விஜய தஹநாய�க கம�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  கம�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  கம�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  கம�ெதாழி� பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 ைவ.ஜி. ப�மசிறி ,�=ற",�=ற",�=ற",�=ற", , , , உ�நா�= வ �தக பிரதி அைம	ச  உ�நா�= வ �தக பிரதி அைம	ச  உ�நா�= வ �தக பிரதி அைம	ச  உ�நா�= வ �தக பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 ேஹமா! 2ணேசகர ெத38 அபிவி��திெத38 அபிவி��திெத38 அபிவி��திெத38 அபிவி��தி, , , , ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  ம0க� ேதா�ட அபிவி��தி பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2  வி�ட0 அ
ரனி �ன வாBவளி���ன வாBவளி���ன வாBவளி���ன வாBவளி��, , , , சிைற	சாைலக� ம�சீரைம��  பிரதி அைம	ச  சிைற	சாைலக� ம�சீரைம��  பிரதி அைம	ச  சிைற	சாைலக� ம�சீரைம��  பிரதி அைம	ச  சிைற	சாைலக� ம�சீரைம��  பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 எ�. சி. <�"�2மாரண சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  சி� ஏ��மதி� பயி க� ஊ08வி�� பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 நிஷா6த <�"ெஹ� கமேக க�வி� பிரதி அைம	ச  க�வி� பிரதி அைம	ச  க�வி� பிரதி அைம	ச  க�வி� பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 ெமாஹா
 லா! கிேர$ தபா� ேசைவக� பிரதி அைம	ச  தபா� ேசைவக� பிரதி அைம	ச  தபா� ேசைவக� பிரதி அைம	ச  தபா� ேசைவக� பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 சன� ஜயMாிய ைக�ெதாழி�ைக�ெதாழி�ைக�ெதாழி�ைக�ெதாழி�, , , , வாணிப அ�வ�க� அைம	ச  வாணிப அ�வ�க� அைம	ச  வாணிப அ�வ�க� அைம	ச  வாணிப அ�வ�க� அைம	ச  -    மா�&மி2 லLம
 வச6த ெபேரரா ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�ெதாழி�, , , , ெதாழி� உற"க� பிரதி அைம	ச  ெதாழி� உற"க� பிரதி அைம	ச  ெதாழி� உற"க� பிரதி அைம	ச  ெதாழி� உற"க� பிரதி அைம	ச  -    மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� ;ரேசகர 
    

    



(xlii) 

 

தவிசாள� �ழா�தவிசாள� �ழா�தவிசாள� �ழா�தவிசாள� �ழா�        மா�&மி2 அ!ஹாF ஏ.எA.எ*. அ�வ0, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல, மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2 ெமாஹா
 பிாியத0ஷன த சி!வா, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 ெப$மாX ராஜ"ைர, மா�&மி2 உதி� ெலா�2ப�டார, மா�&மி2 (தி$மதி) dயாணி விேஜவி�கிரம. 
     பாரா�ம�ற� � �க!பாரா�ம�ற� � �க!பாரா�ம�ற� � �க!பாரா�ம�ற� � �க!    ெதாி��	�ெதாி��	�ெதாி��	�ெதாி��	� மா�&மி2 சம! ராஜபL, மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா, மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன, மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன, மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*, மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*. அதாஉ!லா,  மா�&மி2  b 2ணேசகர, மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
, மா�&மி2 விம! ;ரவ5ச,   மா�&மி2 ெப_! ேராஹண ராஜபL, மா�&மி2 ேஜா
 அமர"5க, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க,  மா�&மி2 அRர திஸாநாய�க, மா�&மி2 இராஜவேராதய* ச*ப6த
, மா�&மி2 க6ைதயா பிேரமAச6திர
, மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0. சைப�	�சைப�	�சைப�	�சைப�	� மா�&மி2 சம! ராஜபL (தவிசாள0), மா�&மி2 பிய5கர ஜயர�ன, மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த, மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர, மா�&மி2 கீதாIஜன 2ணவ0தன, மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க, மா�&மி2 எ*. ேஜாச� ைம�க! ெபேரரா, மா�&மி2 (அ!ஹாF) ஏ.எA.எ*. அ�வ0, மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
, மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2   ( தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க. நிைலயிய�நிைலயிய�நிைலயிய�நிைலயிய� க�டைளக  ப�றிய 	�க�டைளக  ப�றிய 	�க�டைளக  ப�றிய 	�க�டைளக  ப�றிய 	� மா�&மி2 சம! ராஜபL (தவிசாள0), மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா , மா�&மி2 <$ேக� ச6திர2மா0, மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா, மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன, மா�&மி2 லB� திசாநாய�க, மா�&மி2 ேஜா
 அமர"5க, மா�&மி2 (அ!ஹாF) ஏ.எA.எ*. அ�வ0, மா�&மி2 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபL, மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ  விேஜசி5க, மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
. பாரா"ம#றபாரா"ம#றபாரா"ம#றபாரா"ம#ற அ$வ%க  ப�றிய 	�அ$வ%க  ப�றிய 	�அ$வ%க  ப�றிய 	�அ$வ%க  ப�றிய 	� மா�&மி2 சம! ராஜபL (தவிசாள0), மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா , மா�&மி2 <$ேக� ச6திர2மா0, மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா, மா�&மி2 ரணி! வி�கிரமசி5க, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன, மா�&மி2 ேஜா
 அமர"5க, மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன, மா�&மி2 டபிXW. .ேஜ. ெசனவிர�ன, மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
, மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா, மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*, மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5க, மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*. அதாஉ!லா, மா�&மி2  b 2ணேசகர, மா�&மி2 றிசா� பதிWதீ
, மா�&மி2 விம! ;ரவ5ச, மா�&மி2 ெப_! ேராஹண ராஜபL, மா�&மி2 வா�ேதவ நாணாய�கார, மா�&மி2 ம5கள சமர;ர, மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 அRர திஸாநாய�க, மா�&மி2 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபL,  மா�&மி2 இராஜவேராதய*  ச*ப6த
, மா�&மி2 க6ைதயா  பிேரமAச6திர
,   மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0 ,மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா. அரசா&க�அரசா&க�அரசா&க�அரசா&க� கண�	க  ப�றிய 	�கண�	க  ப�றிய 	�கண�	க  ப�றிய 	�கண�	க  ப�றிய 	� மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம (தவிசாள0), மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா, மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த, மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*, மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன, மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
னேகா
, மா�&மி2  லா
 ெபேரரா, மா�&மி2 பா�டளி ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 ேஜா
�ட
 ப0னா6", மா�&மி2 லGம
 ெசனவிர�ன, மா�&மி2 ரIஜி� சிய*பலா�பி� ய, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஜக� பாலMாிய, மா�&மி2 வா�ேதவ நாணாய�கார, மா�&மி2 <�" சிவB5க*, மா�&மி2 நி0மல ெகா�தலாவல, மா�&மி2 அRர திசாநாய�க, மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபL, மா�&மி2 மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 அகில விராF காாியவச*, மா�&மி2  ரா
 அல�, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா, மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார, மா�&மி2 &�திக பதிரண, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 சா6த ப�டார, மா�&மி2 எ�. சிறீதர
, மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
, மா�&மி2 ஹுைன� பாZ�. அரசா&கஅரசா&கஅரசா&கஅரசா&க ெபா()*+ய�சிக  ப�றிய 	�ெபா()*+ய�சிக  ப�றிய 	�ெபா()*+ய�சிக  ப�றிய 	�ெபா()*+ய�சிக  ப�றிய 	�    மா�&மி2  b 2ணேசகர (தவிசாள0), மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி, மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார�ன, மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர, மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார, மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 மஹி6த அமர;ர, மா�&மி2 எ�. எ*. ச6திரேசன, மா�&மி2 (கலாநிதி) ேம0வி
 சி!வா, மா�&மி2 லச6த அலகியவ
ன, மா�&மி2 சரண 2ணவ0தன, மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க, மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 (அ!ஹாF) ஏ.எA.எ*. அ�வ0, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி, மா�&மி2 அ0ஜுன ரண"5க, மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB, மா�&மி2 அ. விநாயகT0�தி, மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0, மா�&மி2  ஹாி
 ப0னா6", மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
, மா�&மி2 நாம! ராஜபL, மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க, மா�&மி2 ஈ. சரவணபவ
, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க.  



(xliii) 

 

சிற)*ாிைமக சிற)*ாிைமக சிற)*ாிைமக சிற)*ாிைமக  ப�றிய 	�ப�றிய 	�ப�றிய 	�ப�றிய 	� மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா (தவிசாள0),  மா�&மி2 (ேபராசிாிய0)  ஜீ.எ!. Cாி�, மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன, மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன, மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5ஹ, மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 எ*. ேஜாச� ைம�க! ெபேரரா, மா�&மி2 ேஜா
 அமர"5க, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார,  மா�&மி2 ஈ. சரவணபவ
. 

 ெபா,ெபா,ெபா,ெபா, ம-�க  ப�றிய 	�ம-�க  ப�றிய 	�ம-�க  ப�றிய 	�ம-�க  ப�றிய 	�    மா�&மி2 லB� திசாநாய�க (தவிசாள0),  மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி, மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக, மா�&மி2 (டா�ட0) ராஜித ேசனார�ன, மா�&மி2 2மார ெவ!கம, மா�&மி2 <�" சிவB5க*, மா�&மி2 �ச6த &Iசிநிலேம, மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 (தி$மதி) நிJபமா ராஜபL, மா�&மி2 எ*.ேக.ஏ. .எ�. 2ணவ0தன, மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா, மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார,  மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி, மா�&மி2 ைபச! காசி*, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 அ. விநாயகT0�தி, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல, மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0, மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர, மா�&மி2 &�திக பதிரண, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 (தி$மதி) (டா�ட0) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள, மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� ;ரேசகர, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க,  மா�&மி2  (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க, மா�&மி2 ஹுைன� பாZ�. 

 உய/உய/உய/உய/    பதவிக பதவிக பதவிக பதவிக  ப�றிய 	�ப�றிய 	�ப�றிய 	�ப�றிய 	�    மா�&மி2 ர�னசிறி வி�கிரமநாய�க (தவிசாள0), மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ஜீ.எ!. Cாி�, மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன, மா�&மி2 டபிXW. .ேஜ. ெசனவிர�ன, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன, மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா, மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*, மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
, மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 விம! ;ரவ5ஸ, மா�&மி2 எ*. ேஜாச� ைம�க! ெபேரரா, மா�&மி2 ேஜா
 அமர"5க, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 இராஜவேராதய* ச*ப6த
, மா�&மி2 க6ைதயா  பிேரமAச6திர
. 
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 அரசா3க 7காைம
�வ ம-சீரைம�(அரசா3க 7காைம
�வ ம-சீரைம�(அரசா3க 7காைம
�வ ம-சீரைம�(அரசா3க 7காைம
�வ ம-சீரைம�( ப�றியப�றியப�றியப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 ந;
 திசாநாய�க (தவிசாள0), மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம, மா�&மி2 டபிXW. .ேஜ. ெசனவிர�ன, மா�&மி2 மி!ேராQ ப0னா6", மா�&மி2 பியேசன கமேக, மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
ன�ேகா
,   மா�&மி2  b 2ணேசகர,  மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன,  மா�&மி2 (கலாநிதி) ஜக� பாலMாிய, மா�&மி2 ஜயர�ன ேஹர�, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 ம5கள சமர;ர,  மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல,  மா�&மி2 க$ ஜயMாிய,  மா�&மி2 விஜித ேஹர�,  மா�&மி2 ஏ0! 2ணேச�கர, மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 விஜய தஹநாய�க, மா�&மி2 எA.எ*.எ*. ஹாீ�, மா�&மி2 

(கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா, மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
,   மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 

(ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க,   மா�&மி2 எாி� பிரச
ன ;ரவ0தன,  மா�&மி2  .எ*. �வாமிநாத
. 



(xlv) 

 

நீ'�பாசனநீ'�பாசனநீ'�பாசனநீ'�பாசன, , , ,  நீ'வள 7காைம
�வநீ'வள 7காைம
�வநீ'வள 7காைம
�வநீ'வள 7காைம
�வ ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா (தவிசாள0), மா�&மி2 டபிXW. பி. ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன, மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க, மா�&மி2 லGம
 ெசனவிர�ன, மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார,  மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 மஹி6த அமர;ர, மா�&மி2 �ச6த &Iசிநிலேம,  மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன, மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�, மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 அRர திஸாநாய�க,   மா�&மி2 C. ஹாிச
,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார,  மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி, மா�&மி2 எ*.எ�. ெதளC�, மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம, மா�&மி2 &�திக பதிரண, மா�&மி2 சா6த ப�டார, மா�&மி2 ெநர
ஜ
 வி�கிரமசி5க,  மா�&மி2 ஹுைன� பாZ�.     அன'
த 7காைம
�வ ப�றியஅன'
த 7காைம
�வ ப�றியஅன'
த 7காைம
�வ ப�றியஅன'
த 7காைம
�வ ப�றிய ஆேலாசைன� ��ஆேலாசைன� ��ஆேலாசைன� ��ஆேலாசைன� �� மா�&மி2 மஹி6த அமர;ர (தவிசாள0), மா�&மி2 +B� விேஜேசகர, மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5ஹ, மா�&மி2 பியேசன கமேக, மா�&மி2  லா
 ெபேரரா, மா�&மி2 இ6திக ப�டாரநாய�க, மா�&மி2 சிறிபால கமல�,  மா�&மி2 நிேயாமா! ெபேரரா,  மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல,  மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர, மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 ாி. ரIஜி� த ெசாQசா, மா�&மி2 பழனி திகா*பர*, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ேராஹண &7ப2மார, மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6", மா�&மி2 விஜித ேப$ெகாட, மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 ெஜ. dற5கா, மா�&மி2 ெலாஹா
 ர�வ�ேத,  மா�&மி2 வி"ற வி�கிரமநாய�க,  மா�&மி2 எாி� பிரச
ன ;ரவ0தன,  மா�&மி2 ஈ. சரவணபவ
,  மா�&மி2 பா. அாியேந�திர
.  
 !காதார!காதார!காதார!காதார ப�றியப�றியப�றியப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���    மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன (தவிசாள0), மா�&மி2 லB� திசாநாய�க, மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா,  மா�&மி2 (தி$மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,  மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த,   மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார�ன,  மா�&மி2 (தி$மதி) நிJபமா ராஜபL,  மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh,  மா�&மி2 C. ஹாிச
,   மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�,  மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா,  மா�&மி2 அ�"! ஹ-*,  மா�&மி2 எ�. விேனா,  மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல, மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க,  மா�&மி2 ாி. ரIஜி� த ெசாQசா, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ரேம7 ப�திரண, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ேராஹண &7ப2மார, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) (தி$மதி) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள, மா�&மி2 ஏ.எ*. சாமிக &�ததாஸ, மா�&மி2 எாி� பிரச
ன ;ரவ0தன, மா�&மி2 அஜி� மா
ன�ெப$ம. 
 ெப�ேறா8ய� ைக
ெதாழி5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெப�ேறா8ய� ைக
ெதாழி5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெப�ேறா8ய� ைக
ெதாழி5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெப�ேறா8ய� ைக
ெதாழி5க, ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா (தவிசாள0), மா�&மி2 சரண 2ணவ0தன, மா�&மி2 C. தயார�ன,  மா�&மி2 ஏ.எA.எ*. ெபௗ_, மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*. அதாஉ!லா, மா�&மி2 எ�.பி. நாவி
ன, மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க,  மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க,  மா�&மி2 எ*.ேக.ஏ. .எ�. 2ணவ0தன, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 க6ைதயா பிேரமAச6திர
, மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
,  மா�&மி2 தி3* அ<jகம,  மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர,  மா�&மி2 ெமாஹம� அ�ல*,  மா�&மி2 பிரபா கேணச
, மா�&மி2 சஜி
 த வா� 2ணவ0தன, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6", மா�&மி2 விஜித ேப$ெகாட, மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
,   மா�&மி2 நிம! விேஜசி5க,  மா�&மி2 ெசஹா
 ேசமசி5க.  

 

 நீ'நீ'நீ'நீ'    வழ3க5வழ3க5வழ3க5வழ3க5, , , ,  வ0காலைம�( ப�றியவ0காலைம�( ப�றியவ0காலைம�( ப�றியவ0காலைம�( ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன (தவிசாள0), மா�&மி2 (தி$மதி) நிJபமா ராஜபL, மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*. அதாஉ!லா, மா�&மி2 CB�� ெபேரரா, மா�&மி2 மஹி6த அமர;ர, மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன,   மா�&மி2 டபிXW.பி. ஏ�கநாய�க,  மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,   மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி, மா�&மி2 ைபச! காசி*, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 ஏ. . ச*பிக பிேரமதாச, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார, மா�&மி2 எ*.எ�. ெதளC�,  மா�&மி2 சிவச�தி ஆன6த
, மா�&மி2 +B� விேஜேசகர, மா�&மி2 சி!ேவ�திாி அல
றி
, மா�&மி2 வி"ற வி�கிரமநாய�க, மா�&மி2 ைவ.ஜி. ப�மசிாி,  மா�&மி2 சா6த ப�டார,  மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
, மா�&மி2 $வ
 விேஜவ0தன, மா�&மி2 (தி$மதி) dயாணி விேஜவி�கிரம,  மா�&மி2 ஆ0. "மி6த சி!வா.  

 மரபா'&தமரபா'&தமரபா'&தமரபா'&த ைக
ெதாழி5க,ைக
ெதாழி5க,ைக
ெதாழி5க,ைக
ெதாழி5க,,,,,     சி-ெதாழி57ய�சி அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���சி-ெதாழி57ய�சி அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���சி-ெதாழி57ய�சி அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���சி-ெதாழி57ய�சி அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா (தவிசாள0), மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க, மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக, மா�&மி2 எ�.பி. நாவி
ன, மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
, மா�&மி2 ேராஹித அேப2ணவ0தன, மா�&மி2 எA.எ!. பிேரமலா! ஜயேசகர ,  மா�&மி2 இ6திக ப�டாரநாய�க,   மா�&மி2 சர� 2மார 2ணர�ன,  மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க,  மா�&மி2 ஏ. . ச*பிக பிேரமதாச,  மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா ,  மா�&மி2 வி�ட0 அ6தனீ,   மா�&மி2 வி.ேக. இ6திக, மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக,  மா�&மி2 &�திக பதிரண,  மா�&மி2 ெபா. பியேசன,  மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 $வ
 ரண"5க,  மா�&மி2 தில5க �மதிபால.  



(xlvi) 

 

உ,:ரா;சிஉ,:ரா;சிஉ,:ரா;சிஉ,:ரா;சி,,,,     மாகாண சைபக, ப�றியமாகாண சைபக, ப�றியமாகாண சைபக, ப�றியமாகாண சைபக, ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*.  அதாஉ!லா (தவிசாள0) ,  மா�&மி2 இ6திக ப�டாரநாய�க,  மா�&மி2 <$ேக� ச6திர2மா0, மா�&மி2 C. தயார�ன, மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன,  மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
னேகா
,   மா�&மி2 <�" சிவB5க*,  மா�&மி2 லB� திசாநாய�க, மா�&மி2 காமினி     விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா,  மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 அRர திஸாநாய�க, மா�&மி2 ஆ0. எ*. ரIஜி� ம�"மப�டார, மா�&மி2 இராஜவேராதய* ச*ப6த
,  மா�&மி2 க6ைதயா பிேரமAச6திர
, மா�&மி2 அ�"! ஹ-*, மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல,  மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க,  மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர,  மா�&மி2 ெமாஹா
 பிாியத0ஷன த சி!வா,  மா�&மி2 தாராநா� ப�நாய�க,  மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர,  மா�&மி2 ெசஹா
 ேசமசி5க. 

 (ன'வா4வளி�((ன'வா4வளி�((ன'வா4வளி�((ன'வா4வளி�(,,,, சிைற�சாைலக,சிைற�சாைலக,சிைற�சாைலக,சிைற�சாைலக, ம-சீரைம�( ப�றிய ஆேலாசைன���ம-சீரைம�( ப�றிய ஆேலாசைன���ம-சீரைம�( ப�றிய ஆேலாசைன���ம-சீரைம�( ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர (தவிசாள0),  மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா,  மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ஜீ. எ!. Cாி�,  மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா,  மா�&மி2 விநாயகT0�தி <ரளிதர
,  மா�&மி2 லGம
 ெசனவிர�ன,  மா�&மி2 அ. விநாயகT0�தி, மா�&மி2 விஜய தஹநாய�க,  மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2  ரா
 அல�, மா�&மி2 வி.ேக. இ6திக, மா�&மி2 சன� ஜயMாிய,  மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா,  மா�&மி2 லGம
 வச6த ெபேரரா, மா�&மி2 எ�.சி. <�"2மாரன, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 அ$6தி�க ப0னா6", மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 ெநர
ஜ
 வி�கிரமசி5க, மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க, மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
,  மா�&மி2 ெசஹா
 ேசமசி5க,  மா�&மி2 கனக ேஹர�.  
 ைக
ெதாழி5ைக
ெதாழி5ைக
ெதாழி5ைக
ெதாழி5,,,, வாணிப  அ$வ5க,  ப�றியவாணிப  அ$வ5க,  ப�றியவாணிப  அ$வ5க,  ப�றியவாணிப  அ$வ5க,  ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
 (தவிசாள0),  மா�&மி2 எ�.பி. நாவி
ன,  மா�&மி2 பியேசன கமேக, மா�&மி2 ெகெஹBய ர*&�ெவ!ல, மா�&மி2 2மார ெவ!கம, மா�&மி2 ேஜா
�ட
 ப0னா6",  மா�&மி2 ஜயர�ன ேஹர�, மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா, மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க, மா�&மி2 சி.ஏ. MாியஆரAசி,  மா�&மி2 விஜய தஹநாய�க, மா�&மி2 லGம
 வச6த ெபேரரா, மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக,  மா�&மி2 C. ஹாிச
,  மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி, மா�&மி2 ஏ. . ச*பிக பிேரமதாச, மா�&மி2 எA.எ*.எ*. ஹாீ�,  மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக,  மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6", மா�&மி2 ெஜ. d ற5கா,   மா�&மி2 தில5க �மதிபால,  மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க.  

 நி'மாணநி'மாணநி'மாணநி'மாண,,,, ெபாறியிய5 ேசைவக,ெபாறியிய5 ேசைவக,ெபாறியிய5 ேசைவக,ெபாறியிய5 ேசைவக,,,,, =டைம�(=டைம�(=டைம�(=டைம�(,,,, ெபா� வசதிக, ப�றிய ஆேலாசைன���ெபா� வசதிக, ப�றிய ஆேலாசைன���ெபா� வசதிக, ப�றிய ஆேலாசைன���ெபா� வசதிக, ப�றிய ஆேலாசைன���             மா�&மி2 விம! ;ரவ5ச (தவிசாள0), மா�&மி2 லச6த அலகியவ
ன, மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார�ன, மா�&மி2 ஏ.எ!.எ*. அதாஉ!லா, மா�&மி2 2மார ெவ!கம,  மா�&மி2 <�" சிவB5க*,  மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க,  மா�&மி2 2ணர�ன ;ர�ேகா
,  மா�&மி2 ைபஸ0 <�தபா,  மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 C. ஹாிச
,   மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�, மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி, மா�&மி2 வா�ேதவ நாணாய�கார, மா�&மி2 ஏ. . ச*பிக பிேரமதாச, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார, மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி, மா�&மி2 ெநர
ஜ
 வி�கிரமசி5க,  மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� ;ரேசகர, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 அஜி� மா
ன�ெப$ம, மா�&மி2 நB
 ப�டார ஜயமஹ. மி�வ$மி�வ$மி�வ$மி�வ$,,,, எாிச�தி ப�றியஎாிச�தி ப�றியஎாிச�தி ப�றியஎாிச�தி ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���         மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�திராேதவி வ
னிஆரAசி, (தவிசாள0), மா�&மி2 எA.எ!. பிேரமலா! ஜயேசகர ,  மா�&மி2 பிய5கர ஜயர�ன,  மா�&மி2 C. தயார�ன,  மா�&மி2 டபிXW. .ேஜ. ெசனவிர�ன,  மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
ன�ேகா
, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) தி�ஸ விதாரண, மா�&மி2 மஹி6தான6த அ@�கமேக, மா�&மி2 தயாசிறித திேசரா, மா�&மி2 இ6திக ப�டாரநாய�க,  மா�&மி2 சிறிபால கமல�,  மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�, மா�&மி2 இராஜவேராதய* ச*ப6த
, மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
,  மா�&மி2 ஏ. . ச*பிக பிேரமதாச, மா�&மி2 ஏ.எ*. சாமிக &�ததாஸ, மா�&மி2 $வ
 ரண"5க,  மா�&மி2 ெநர
ஜ
 வி�கிரமசி5க,  மா�&மி2 $வ
 விேஜவ0தன, மா�&மி2 அஜி� மா
ன�ெப$ம. 
.   ெபா�ளாதார அபிவி�
தி ப�றியெபா�ளாதார அபிவி�
தி ப�றியெபா�ளாதார அபிவி�
தி ப�றியெபா�ளாதார அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���     மா�&மி2 ெப_! ேராஹண ராஜபL (தவிசாள0), மா�&மி2 லGம
 யா�பா அேபவ0தன, மா�&மி2 <�" சிவB5க*, மா�&மி2 ரIஜி� சிய*பலா�பி� ய,  மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன, மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh, மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி, மா�&மி2 �ச6த &Iசிநிலேம, மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார, மா�&மி2 ேராஹித அேப2ணவ0தன, மா�&மி2 ைபஸ0 <�தபா, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�, மா�&மி2 அ0ஜுன ரண"5க, மா�&மி2 இராஜவேராதய* ச*ப6த
, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 அ�கில விராF காாியவச*, மா�&மி2 "ேன7 க5க6த, மா�&மி2 சஜி
 த வா� 2ணவ0தன, மா�&மி2 ாி. ரIஜி� த ெசாQசா, மா�&மி2 &�திக பதிரண, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ரேம7 ப�திரண, மா�&மி2 ஈ. சரவணபவ
.  
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அரச வள3க,அரச வள3க,அரச வள3க,அரச வள3க,,,,,     ெதாழி57ய�சிெதாழி57ய�சிெதாழி57ய�சிெதாழி57ய�சி அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���             மா�&மி2 தயாசிறித திேசரா (தவிசாள0), மா�&மி2 சர� 2மார 2ணர�ன, மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
,   மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார, மா�&மி2 ேராஹித அேப2ணவ0தன, மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 அRர திஸாநாய�க, மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க, மா�&மி2 வா�ேதவ நாணாய�கார, மா�&மி2 அ�"! ஹ-*, மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா , மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர, மா�&மி2 ெமாஹம� அ�ல*,  மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா, மா�&மி2 லGம
 வச6த ெபேரரா, மா�&மி2 அ$6தி�க ப0னா6", மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6",  மா�&மி2 தாராநா� ப�நாய�க, மா�&மி2 ெஜ. d ற5கா, மா�&மி2 தில5க �மதிபால, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க,  மா�&மி2 வச6த ேசனாநாய�க, மா�&மி2 நB
 ப�டார ஜயமஹ. 
 ெவளிநா;ட$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெவளிநா;ட$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெவளிநா;ட$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெவளிநா;ட$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���              மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ஜீ.எ!. Cாி� (தவிசாள0), மா�&மி2 நிேயாமா! ெபேரரா, மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா, மா�&மி2 ஏ.எA.எ*. ெபௗ_,  மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
, மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா, மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5ஹ, மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 விம! ;ரவ5ச,  மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம, மா�&மி2 ெரஜிேனா!� 2ேர, மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*, மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL, மா�&மி2 அ0ஜுன ரண"5க, மா�&மி2 இராஜவேராதய* ச*ப6த
, மா�&மி2 க6ைதயா  பிேரமAச6திர
, மா�&மி2 "ேன7 க5க6த,   மா�&மி2 சஜி
 த வா� 2ணவ0தன, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) (தி$மதி) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள, மா�&மி2 நாம! ராஜபL, மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க,  மா�&மி2  இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க.  

 ெபா� நி'வாகெபா� நி'வாகெபா� நி'வாகெபா� நி'வாக,,,, உ,நா;ட$வ5க,உ,நா;ட$வ5க,உ,நா;ட$வ5க,உ,நா;ட$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 டபிXW. .ேஜ. ெசனவிர�ன (தவிசாள0), மா�&மி2 விஜய தஹநாய�க, மா�&மி2 ர�னசிறி வி�கிரமநாய�க, மா�&மி2 அதாNத ெசெனவிர�ன, மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5ஹ, மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
ன�ேகா
, மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம, மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*, மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 சி.C. . ப�டாரநாய�க,  மா�&மி2 ஏ0! 2ணேச�கர, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய,  மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா , மா�&மி2 <$ேக� ச6திர2மா0, மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர, மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 அ. விநாயகT0�தி,  மா�&மி2 ெமாஹா
 பிாியத0ஷன த சி!வா,  மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா,  மா�&மி2 ெராசா
 ரணசி5ஹ. 

 பாரா�ம�ற அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���பாரா�ம�ற அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���பாரா�ம�ற அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���பாரா�ம�ற அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���            மா�&மி2 (தி$மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன (தவிசாள0), மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த, மா�&மி2 <$ேக� ச6திர2மா0,  மா�&மி2  b 2ணேசகர,  மா�&மி2 ெரஜிேனா!� 2ேர, மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன,   மா�&மி2 ந6திமி�ர ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 லGம
 யா�பா அேபவ0தன, மா�&மி2 எA.ஆ0. மி�ரபால,  மா�&மி2 சர�  2மார 2ணர�ன,  மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,  மா�&மி2 அ!ஹாF ஏ.எA.எ*. அ�வ0,  மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா,  மா�&மி2 அ�"! ஹ-*, மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி, மா�&மி2  ரா
 அல�,  மா�&மி2 சன� ஜயMாிய, மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 லGம
 வச6த ெபேரரா, மா�&மி2 ெலாஹா
 ர�வ�ேத, மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 நிம! விேஜசி5க, மா�&மி2                 ஈ. சரவணபவ
, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க.  
 மீ,�0ேய�ற ப�றியமீ,�0ேய�ற ப�றியமீ,�0ேய�ற ப�றியமீ,�0ேய�ற ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���     மா�&மி2 2ணர�ன ;ர�ேகா
 (தவிசாள0), மா�&மி2 விநாயகT0�தி <ரளிதர
, மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா, மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5ஹ, மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
, மா�&மி2 �ச6த &Iசிநிலேம,  மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார, மா�&மி2 எA.எ!. பிேரமலா! ஜயேசகர , மா�&மி2 எ*.ேக.ஏ. .எ�. 2ணவ0தன, மா�&மி2 விஜித ேஹர�,  மா�&மி2 எ�. விேனா, மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக, மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க, மா�&மி2 சி!ேவ�திாி அல
றி
, மா�&மி2 பிரபா கேணச
, மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார,  மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க,  மா�&மி2 சி. சிறீதர
,  மா�&மி2  .எ*. �வாமிநாத
, மா�&மி2 ஆ0. "மி6த சி!வா,  மா�&மி2 வச6த ேசனாநாய�க.  
 தபா5தபா5தபா5தபா5 ேசைவக, ப�றியேசைவக, ப�றியேசைவக, ப�றியேசைவக, ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 ஜீவ
 2மாரண"5க (தவிசாள0),  மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா,  மா�&மி2 சி.பி. ர�நாய�க,  மா�&மி2 2மார ெவ!கம, மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க,  மா�&மி2 2ணர�ன ;ர�ேகா
,  மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க,   மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க,  மா�&மி2 சன� ஜயMாிய, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 அ0ஜுன ரண"5க, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
, மா�&மி2 அ�"! ஹ-*, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி,  மா�&மி2 சி!ேவ�திாி அல
றி
,  மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர,  மா�&மி2 பழனி திகா*பர*, மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா, ெகளரவ (ெச!வி) கமலா ரண"5க, மா�&மி2 ெராசா
 ரணசி5ஹ, மா�&மி2 உதி� ெலா�2ப�டார,   மா�&மி2 ெநர
ஜ
 வி�கிரமசி5க.  
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ேதசிய மர(ாிைமக, ப�றிய ஆேலாசைன���ேதசிய மர(ாிைமக, ப�றிய ஆேலாசைன���ேதசிய மர(ாிைமக, ப�றிய ஆேலாசைன���ேதசிய மர(ாிைமக, ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 (கலாநிதி) ஜக� பாலMாிய (தவிசாள0), மா�&மி2 2ணர�ன ;ர�ேகா
, மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா, மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன, மா�&மி2 டல� அழக�ெப$ம, மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 சி.ஏ. MாியஆரAசி, மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,  மா�&மி2 C. ஹாிச
, மா�&மி2 எA.எ*.எ*. ஹாீ�, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல,  மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0,  மா�&மி2 (வண.) எ!லாவல ேமதான6த ேதர0,   மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார, மா�&மி2 &�திக பதிரண, மா�&மி2 ஜானக ப�டார, மா�&மி2 ெப$மாX ராஜ"ைர, மா�&மி2 நிம! விேஜசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) உேபLா �வ0ணமாB, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 ஹுைன� பாZ�, மா�&மி2 (தி$மதி) மாலனீ ெபா
ேச�கா. 
 !�றாட5!�றாட5!�றாட5!�றாட5, , , , (��பி�க
த�க ச�தி(��பி�க
த�க ச�தி(��பி�க
த�க ச�தி(��பி�க
த�க ச�தி    ப�றிய ஆேலாசைன� ��ப�றிய ஆேலாசைன� ��ப�றிய ஆேலாசைன� ��ப�றிய ஆேலாசைன� �� மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த (தவிசாள0), மா�&மி2 ஏ.ஆ0.எ*. அ�"! காத0, மா�&மி2 அ:ர பிாியத0ஷன யா�பா, மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 மஹி6தான6த அ@�கமேக, மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க, மா�&மி2 ேராஹண திசாநாய�க, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 C. ஹாிச
, மா�&மி2 மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல, மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க,  மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம, மா�&மி2 &�திக பதிரண, மா�&மி2 ைவ.ஜி. ப�மசிாி, மா�&மி2 எ�.சி. <�"2மாரன, மா�&மி2 $வ
 ரண"5க, மா�&மி2 ெராசா
 ரணசி5ஹ, மா�&மி2 உதி� ெலா�2ப�டார,  மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர, மா�&மி2 வி"ற வி�கிரமநாய�க, மா�&மி2 சி. சிறீதர
,  மா�&மி2 

(தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க. 
 சி-வ' அபிவி�
திசி-வ' அபிவி�
திசி-வ' அபிவி�
திசி-வ' அபிவி�
தி,,,, மகளி'மகளி'மகளி'மகளி' அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த (தவிசாள0),  மா�&மி2 (தி$மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன, மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி, மா�&மி2 ஜயர�ன ேஹர�, மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh, மா�&மி2 சி.C. . ப�டாரநாய�க, மா�&மி2 (தி$மதி) நிJபமா ராஜபL, மா�&மி2 +B� விேஜேசகர, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
, மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல, மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக, மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) (தி$மதி) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள, மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 நிஷா6த <"ெஹ� கமேக, மா�&மி2 (ெச!வி) கமலா ரண"5க, மா�&மி2 (தி$மதி) dயாணி விேஜவி�கிரம, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க, மா�&மி2 சி. சிறீதர
, மா�&மி2 (தி$மதி) உேபLா �வ0ணமாB,  மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க, மா�&மி2 (தி$மதி) மாலனீ ெபா
ேச�கா.  
 நீதி ப�றிய ஆேலாசைன���நீதி ப�றிய ஆேலாசைன���நீதி ப�றிய ஆேலாசைன���நீதி ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 றN� ஹ�கீ* (தவிசாள0),  மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ஜீ.எ!. Cாி�,  மா�&மி2 டபிXW. .ேஜ. ெசனவிர�ன,  மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2  b 2ணேசகர,  மா�&மி2 ெரஜிேனா!� 2ேர,  மா�&மி2  லா
 ெபேரரா,  மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க, மா�&மி2 எA.ஆ0. மி�ரபால, மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா , மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல,   மா�&மி2 எ*.எ�. ெதளC�,  மா�&மி2 அ. விநாயகT0�தி, மா�&மி2 

(தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல,  மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2  ரா
 அல�,  மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா,  மா�&மி2 லGம
 வச6த ெபேரரா,  மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6",  மா�&மி2 ஜானக ப�டார,  மா�&மி2 நிஷா6த <"ெஹ� கமேக,  மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
,  மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
,  மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க.  ெதாழி5ெதாழி5ெதாழி5ெதாழி5, , , , ெதாழி5 உற?க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெதாழி5 உற?க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெதாழி5 உற?க, ப�றிய ஆேலாசைன���ெதாழி5 உற?க, ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக (தவிசாள0),  மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன,  மா�&மி2 அதாNத ெசெனவிர�ன,   மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார�ன,  மா�&மி2 CB�� ெபேரரா,  மா�&மி2 ெகெஹBய ர*&�ெவ!ல,  மா�&மி2 டல� அழக�ெப$ம,  மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க,  மா�&மி2 (கலாநிதி) ேம0வி
 சி!வா,  மா�&மி2 ைபஸ0 <�தபா, மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� ;ரேசகர,  மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி,  மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
,  மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க,  மா�&மி2 "ேன7 க5க6த,  மா�&மி2 சனீ ேராஹன ெகா "வ�2,  மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6",  மா�&மி2 ெப$மாX ராஜ"ைர,  மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க,  மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க, மா�&மி2 அஜி� மா
ன�ெப$ம, மா�&மி2 நB
 ப�டார ஜயமஹ. 
 க5வி ப�றிய ஆேலாசைன���க5வி ப�றிய ஆேலாசைன���க5வி ப�றிய ஆேலாசைன���க5வி ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன (தவிசாள0),  மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி த ெசாQசா, மா�&மி2 எ�.பி. திசாநாய�க,  மா�&மி2 ஏ. . �சி! பிேரமஜய6த,  மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) தி�ஸ விதாரண,  மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம,  மா�&மி2 லGம
 யா�பா அேபவ0தன,  மா�&மி2 லச6த அலகியவ
ன,  மா�&மி2 நி0மல ெகா�தலாவல,  மா�&மி2 ரஊ� ஹ�கீ*,  மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*,  மா�&மி2 ஆ0. எ*. ரIஜி� ம�"ம ப�டார,  மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 சிவச�தி ஆன6த
,  மா�&மி2 அ�கில விராF காாியவச*,  மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0, மா�&மி2 சி!ேவ�திாி அல
றி
,  மா�&மி2 ெமாஹா
 லா! கிேர$,  மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ரேம7 ப�திரண,  மா�&மி2 ெபா. பியேசன,  மா�&மி2 சா6த ப�டார,  மா�&மி2 ெஜ. d ற5கா,  மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ  விேஜசி5க.  
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ெப�&ேதா;ட� ைக
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���ெப�&ேதா;ட� ைக
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���ெப�&ேதா;ட� ைக
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���ெப�&ேதா;ட� ைக
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 மஹி6த சமரசி5ஹ (தவிசாள0),  மா�&மி2 ஏ0! 2ணேசகர,  மா�&மி2 மி!ேராQ ப0னா6",  மா�&மி2 

(தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி,  மா�&மி2 பியேசன கமேக,  மா�&மி2 கீதாIஜன 2ணவ0தன,  மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 ஆ0.எ*. ரIஜி� ம�"ம ப�டார, மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 விஜய தஹநாய�க, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ�"ேகாரல, மா�&மி2 அ�கில விராF காாியவச*, மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2 தி3* அ<jகம,  மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 &�திக பதிரண,  மா�&மி2 ைவ.ஜீ. ப�மசிாி,  மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ேராஹண &7ப2மார,  மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா,  மா�&மி2 ெஜ. d ற5கா,  மா�&மி2 ெப$மாX ராஜ"ைர,  மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர,  மா�&மி2 வி"ற வி�கிரமநாய�க.  
     கட�ெறாழி5கட�ெறாழி5கட�ெறாழி5கட�ெறாழி5,,,,     நீரக வள@ல3க,நீரக வள@ல3க,நீரக வள@ல3க,நீரக வள@ல3க, அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���அபிவி�
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தி ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ராஜித ேசனார�ன (தவிசாள0),  மா�&மி2 �ச6த &Iசிநிலேம,  மா�&மி2 மி!ேராQ ப0னா6",  மா�&மி2 CB�� ெபேரரா,  மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர,  மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh,  மா�&மி2 நிேயாமா! ெபேரரா, மா�&மி2 எ*. ேஜாச� ைம�க! ெபேரரா, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 ைபச! காசி*,  மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB,  மா�&மி2 க6ைதயா பிேரமAச6திர
,  மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
,  மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி,  மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2 ச6திம ;ர�ெகா ,  மா�&மி2 சி!ேவ�திாி அல
றி
,  மா�&மி2 வி.ேக. இ6திக,  மா�&மி2 ெமாஹா
 பிாியத0ஷன த சி!வா,  மா�&மி2 &�திக பதிரண,  மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா,  மா�&மி2 அ$6தி�க ப0னா6",  மா�&மி2 (தி$மதி) dயாணி விேஜவி�கிரம, மா�&மி2 சர� 2மார 2ணர�ன.  
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�ைற ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க (தவிசாள0),  மா�&மி2 சி.பி. . ப�டாரநாய�க,  மா�&மி2 தி�ஸ கர!Bய�த,  மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) தி�ஸ விதாரண, மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன, மா�&மி2 <�" சிவB5க*,  மா�&மி2 மஹி6த அமர;ர,  மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,  மா�&மி2 C. ஹாிச
,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 அ�"! ஹ-*,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க,  மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2 +B� விேஜேசகர,  மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க, மா�&மி2 தி3* அ<jகம,  மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர,  மா�&மி2 ெமாஹம� அ�ல*,  மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ரேம7 ப�திரண,   மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ேராஹண &7ப2மார,  மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) (தி$மதி) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள,  மா�&மி2 $வ
 ரண"5க,  மா�&மி2 ேத:க விதானகமேக,  மா�&மி2  .எ*. �வாமிநாத
, மா�&மி2 அஜி� மா
ன�ெப$ம.  
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ன,  மா�&மி2 றிஸா� பதிWதீ
,  மா�&மி2 <�" சிவB5க*,  மா�&மி2 லGம
 யா�பா அேபவ0தன,  மா�&மி2 ஜயர�ன ேஹர�,  மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி,  மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி,  மா�&மி2 +B� விேஜேசகர,  மா�&மி2 ெமாஹம� அ�ல*, மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக,  மா�&மி2 &�திக பதிரண,  மா�&மி2 ெபா. பியேசன,  மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6",  மா�&மி2 விஜித ேப$ெகாட,  மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
,  மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
,  மா�&மி2 (ெச!வி) கமலா ரண"5க,  மா�&மி2 ெறாசா
 ரணசி5ஹ,  மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க,  மா�&மி2 ெசஹா
 ேசமசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) மாலனீ ெபா
ேச�கா. 
 விைளயா;%
�ைற ப�றியவிைளயா;%
�ைற ப�றியவிைளயா;%
�ைற ப�றியவிைளயா;%
�ைற ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 மஹி6தான6த அ@�கமேக (தவிசாள0),  மா�&மி2 நாம! ராஜபL,  மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக,   மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
,  மா�&மி2 ஜீவ
 2மாரண"5க,   மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி,  மா�&மி2 ந6திமி�ர ஏ�கநாய�க,  மா�&மி2  லா
 ெபேரரா,  மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க,  மா�&மி2 லச6த அலகியவ
ன,  மா�&மி2 லGம
 கிாிஎ!ல,  மா�&மி2 ஆ0. எ*. ரIஜி� ம�"மப�டார,   மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 அ0ஜுன ரண"5க,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க,   மா�&மி2 எ�. விேனா,  மா�&மி2 "ேன7 க5க6த,   மா�&மி2 வி.ேக. இ6திக,   மா�&மி2 சன� ஜயMாிய,  மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா,  மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6",  மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
,  மா�&மி2 தில5க �மதிபால,  மா�&மி2 கனக ேஹர�.  

 
 கம
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���கம
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���கம
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன���கம
ெதாழி5 ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன (தவிசாள0),  மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார,  மா�&மி2 சி.ஏ. MாியஆரAசி,  மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன,  மா�&மி2 (தி$மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,  மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
ன�ேகா
,  மா�&மி2 ந6திமி�ர ஏ�கநாய�க,  மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன,  மா�&மி2 எ*.ேக.ஏ. .எ�. 2ணவ0தன,  மா�&மி2 ைவ.ஜி. ப�மசிாி, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா,  மா�&மி2 அRர திஸாநாய�க,   மா�&மி2 C. ஹாிச
,   மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL,  மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB,  மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க,  மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார,  மா�&மி2 தி-� ெவதஆரAசி,  மா�&மி2 சிவச�தி ஆன6த
,  மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக,  மா�&மி2 சா6த ப�டார,  மா�&மி2 எ�.சி. <�"2மாரன,  மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
,   மா�&மி2 ேத:க விதானகமேக.  

     ேபா��வர
� ப�றியேபா��வர
� ப�றியேபா��வர
� ப�றியேபா��வர
� ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 2மார ெவ!கம (தவிசாள0),  மா�&மி2 ேராஹண திசாநாய�க,  மா�&மி2 ஏ.எA.எ*. ெபௗ_, மா�&மி2 ஜீவ
 2மாரண"5க,  மா�&மி2 டல� அழக�ெப$ம,  மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன,  மா�&மி2 லச6த அலகியவ
ன,  மா�&மி2 எA.எ!. பிேரமலா! ஜயேசகர ,  மா�&மி2 கீதாIஜன 2ணவ0தன, மா�&மி2 C. ஹாிச
, மா�&மி2 ஏ0! 2ணேச�கர,  மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா,  மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க,  மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார,  மா�&மி2 சிவச�தி ஆன6த
,  மா�&மி2 தி3* அ<jகம,  மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,  மா�&மி2 தாராநா� ப�நாய�க,  மா�&மி2 விஜித ேப$ெகாட,  மா�&மி2 ெஜ. d ற5கா,   மா�&மி2 நிம! விேஜசி5க,   மா�&மி2 ேஜ. ஆ0. C. Mாிய�ெப$ம,   மா�&மி2 ெசஹா
 ேசமசி5க. 

 

 இைளஞ' அ$வ5க,  திற� அபிவி�
தி ப�றியஇைளஞ' அ$வ5க,  திற� அபிவி�
தி ப�றியஇைளஞ' அ$வ5க,  திற� அபிவி�
தி ப�றியஇைளஞ' அ$வ5க,  திற� அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���         மா�&மி2 டல� அழக�ெப$ம (தவிசாள0),  மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க,  மா�&மி2 மஹி6தான6த அ@�கமேக,  மா�&மி2 <$ேக� ச6திர2மா0,  மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி,  மா�&மி2 சி.பி. ர�நாய�க,  மா�&மி2 விம! ;ரவ5ச,  மா�&மி2 தயாசிறித திேசரா,  மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB,  மா�&மி2 ெச!வ* அைட�கலநாத
,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க, மா�&மி2 எ�. விேனா,  மா�&மி2 ாி. ரIஜி� த ெசாQசா,   மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார,  மா�&மி2 &�திக பதிரண,  மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ரேம7 ப�திரண,  மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா,  மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6",   மா�&மி2 நாம! ராஜபL,  மா�&மி2 உதி� ெலா�2ப�டார,  மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர,   மா�&மி2 (தி$மதி) உேபLா �வ0ணமாB,  மா�&மி2 ஆ0. "மி6த சி!வா,  மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க. 

 
 



(li) 

 

B;%ற?B;%ற?B;%ற?B;%ற?,,,, உ,நா;% வ'
தகஉ,நா;% வ'
தகஉ,நா;% வ'
தகஉ,நா;% வ'
தக ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���     மா�&மி2 ேஜா
�ட
 ப0னா6" (தவிசாள0),  மா�&மி2 ைம�திாிபால சிறிேசன,  மா�&மி2 (தி$மதி) �ேமதா ஜீ. ஜயேசன,  மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன,  மா�&மி2 ஜனக ப�டார ெத
ன�ேகா
,  மா�&மி2 ச6திரசிறி கஜதீர,  மா�&மி2 எA.ஆ0. மி�ரபால,  மா�&மி2 (தி$மதி) நிJபமா ராஜபL,  மா�&மி2 லB� திசாநாய�க,  மா�&மி2 ேஹமா! 2ணேசகர, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க,  மா�&மி2 ஏ0! 2ணேச�கர,  மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி,   மா�&மி2 அ�"! ஹ-*,   மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க,   மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க,  மா�&மி2 அேசா� அேபசி5க,  மா�&மி2 வி�ட0 அ6தனீ,  மா�&மி2 சனீ ேராஹன ெகா "வ�2,  மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம,   மா�&மி2 (கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா,  மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
,   மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
,   மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர,   மா�&மி2 சி. சிறீதர
.  
 ெதாழி5C;பெதாழி5C;பெதாழி5C;பெதாழி5C;ப, , , , ஆரா��சி ஆரா��சி ஆரா��சி ஆரா��சி ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன���ப�றிய ஆேலாசைன��� மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி மா�&மி2 ைபச0 <�தபா, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) தி�ஸ விதாரண, மா�&மி2 லச6த அலகியவ
ன,  மா�&மி2 கீதாIஜன 2ணவ0தன, மா�&மி2 விநாயகT0�தி <ரளிதர
, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஜக� பாலMாிய, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 லGம
 ெசனவிர�ன,  மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 விஜயதாச ராஜபL, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 எ*.ாி. ஹஸ
 அB, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 தி3* அ<jகம, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா, மா�&மி2 தாராநா� ப�நாய�க,  மா�&மி2 ெஜ. d ற5கா,  மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர,  மா�&மி2 ஈ. சரவணபவ
,  மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
,  மா�&மி2 வச6த ேசனாநாய�க,  மா�&மி2 ஹுைன� பாZ�.   நிதிநிதிநிதிநிதி,,,, தி;டமிட5 ப�றியதி;டமிட5 ப�றியதி;டமிட5 ப�றியதி;டமிட5 ப�றிய ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன���ஆேலாசைன��� மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� அ<:கம, மா�&மி2 கீதாIஜன 2ணவ0தன,  மா�&மி2 நிம! சிறிபால த சி!வா,  மா�&மி2 ஏ.எA.எ*. ெபௗ_, மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
, மா�&மி2 திேன7 2ணவ0தன,  மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா,  மா�&மி2 ஏ. .�சி! பிேரமஜய6த, மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன, மா�&மி2 பா�டளீ ச*பிக ரணவ�க, மா�&மி2 ெப_! ேராஹண ராஜபL,  மா�&மி2 ரIஜி� சிய*பலா�பி� ய,  மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க,  மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ,  மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி,  மா�&மி2 க6ைதயா  பிேரமAச6திர
,  மா�&மி2 மாைவ ேசா. ேசனாதிராசா,  மா�&மி2 அ�கில விராF காாியவச*,  மா�&மி2 ேஹமா! 2ணேசகர, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா, மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6", மா�&மி2 நாம! ராஜபL,  மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க,  மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன.  
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 ெபேரரா, மா�&மி2 ஹாி
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, மா�&மி2 அஜி� 2மார, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) (தி$மதி) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள, மா�&மி2 தாராநா� ப�நாய�க, மா�&மி2 நாம! ராஜபL, மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
, மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க, மா�&மி2 நிம! விேஜசி5க, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 அஜி� மா
ன�ெப$ம.              ெத3� அபிவி�
திெத3� அபிவி�
திெத3� அபிவி�
திெத3� அபிவி�
தி, , , , ம�க, ேதா;ட அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���ம�க, ேதா;ட அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���ம�க, ேதா;ட அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���ம�க, ேதா;ட அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார (தவிசாள0), மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க, மா�&மி2 எ�.பி. நாவி
ன, மா�&மி2 மஹி6த யா�பா அேபவ0தன, மா�&மி2 ந6திமி�ர ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 <�" சிவB5க*, மா�&மி2 ேராஹித அேப2ணவ0தன, மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�, மா�&மி2 லB� திசாநாய�க, மா�&மி2 நிேயாமா! ெபேரரா, மா�&மி2 வி�ட0 அ6தனீ, மா�&மி2 காமினி ஜயவி�கிரம ெபேரரா, மா�&மி2 கC0 ஹாஷி*, மா�&மி2 கய6த க$ணாதில�க, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார, மா�&மி2 அகில விராF காாியவச*, மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2 வி.ேக. இ6திக, மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) (தி$மதி) �த0ஷினி ப0னா6"&Xேள, மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
, மா�&மி2 ெநர
ஜ
 வி�கிரமசி5க, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா, மா�&மி2 நB
 ப�டார ஜயமஹ.        



(liii) 

 

கலாசாரகலாசாரகலாசாரகலாசார, , , , கைல அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���கைல அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���கைல அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���கைல அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 ாி.பி. ஏ�கநாய�க (தவிசாள0), மா�&மி2 (தி$மதி) பவி�ராேதவி வ
னிஆரAசி, மா�&மி2 ப6"ல 2ணவ0தன, மா�&மி2 டல� அழக�ெப$ம, மா�&மி2 2ணர�ன ;ர�ேகா
, மா�&மி2 மஹி6தான6த அ@�கமேக, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஜக� பாலMாிய, மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க, மா�&மி2 எ*. ேஜாச� ைம�க! ெபேரரா, மா�&மி2 (அ!ஹாF) ஏ.எA.எ*. அ�வ0,  மா�&மி2 (தி$மதி) ச6திராணி ப�டார ஜயசி5க,  மா�&மி2 எ�. விேனா,  மா�&மி2 அஜி� 2மார,  மா�&மி2 ெமாஹா
 லா! கிேர$, மா�&மி2 ம:ஷ நாணாய�கார, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 சீனி�த*பி ேயாேக�வர
, மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
, மா�&மி2 ரIஜ
 ராமநாய�க, மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) உேபLா �வ0ணமாB, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க, மா�&மி2 (தி$மதி) மாலனீ ெபா
ேச�கா.     ம�க, ெதாட'(ம�க, ெதாட'(ம�க, ெதாட'(ம�க, ெதாட'(, , , , ம�க, அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ம�க, அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ம�க, அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���ம�க, அ$வ5க, ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 (கலாநிதி) ேம0வி
 சி!வா (தவிசாள0), மா�&மி2 ட�ள� ேதவான6தா, மா�&மி2 ந6திமி�ர ஏ�கநாய�க, மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY�, மா�&மி2 விநாயகT0�தி <ரளிதர
, மா�&மி2 அRர திசாநாய�க, மா�&மி2 அAசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 மாைவ. ேசா. ேசனாதிராசா, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 "ேன7 க5க6த, மா�&மி2 (வண.) அ�"ரBேய ரதன ேதர0, மா�&மி2 பாBத ெதவர�ெப$ம, மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா, மா�&மி2 (ெச!வி) கமலா ரண"5க, மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
, மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 $வ
 விேஜவ0தன, மா�&மி2 ேத:க விதானகமேக, மா�&மி2  .எ*. �வாமிநாத
, மா�&மி2 ஆ0. "மி6த சி!வா, மா�&மி2 (தி$மதி) ேரா_ ேசனாநாய�க, மா�&மி2 ெசஹா
 ேசமசி5க, மா�&மி2 ஹூைன� பாZ�, மா�&மி2 ெபா
. ெச!வராசா, மா�&மி2 (தி$மதி) மாலனீ ெபா
ேச�கா.           ெதாைல
ெதாட'(க,ெதாைல
ெதாட'(க,ெதாைல
ெதாட'(க,ெதாைல
ெதாட'(க,, , , , தகவ5 ெதாழிC;பவிய5 ப�றிய ஆேலாசைன���தகவ5 ெதாழிC;பவிய5 ப�றிய ஆேலாசைன���தகவ5 ெதாழிC;பவிய5 ப�றிய ஆேலாசைன���தகவ5 ெதாழிC;பவிய5 ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 ரIஜி� சிய*பலாபி� ய (தவிசாள0), மா�&மி2 ெரஜிேனா!� 2ேர, மா�&மி2 பா�டளி ச*பி�க ரணவ�க, மா�&மி2 ைபஸ0 <�தபா, மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh, மா�&மி2 லB� திசாநாய�க, மா�&மி2 நிேயாமா! ெபேரரா, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க, மா�&மி2 ஆ0. எ*. ரIஜி� ம�"மப�டார, மா�&மி2 (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபL, மா�&மி2 க6ைதயா பிேரமAச6திர
, மா�&மி2 (தி$மதி) தலதா அ"ேகாரல, மா�&மி2 பா. அாியேந�திர
, மா�&மி2  ரா
 அல�, மா�&மி2 (கலாநிதி) ஹ0ஷ த சி!வா, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ரேம7 பதிரண, மா�&மி2 நிேராஷ
 ெபேரரா, மா�&மி2 ெராசா
 ரணசி5க, மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
, மா�&மி2 இரா
 வி�கிரமர�ன, மா�&மி2 எாி� பிரச
ன ;ரவ0தன, மா�&மி2 தில5க �மதிபால, மா�&மி2 வச6த ேசனாநாய�க, மா�&மி2 (ைவ�திய கலாநிதி) ேராஹண &7ப2மார.          விைன
திற� ேமபா% ப�றிய ஆேலாசைன���விைன
திற� ேமபா% ப�றிய ஆேலாசைன���விைன
திற� ேமபா% ப�றிய ஆேலாசைன���விைன
திற� ேமபா% ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 பஷீ0 ேச2 தாY� (தவிசாள0), மா�&மி2 ஆD<க
 ெதா�டமா
, மா�&மி2 சாB6த திசாநாய�க, மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக, மா�&மி2 "மி6த திசாநாய�க, மா�&மி2 இ6தி�க ப�டாரநாய�க, மா�&மி2 "-� விேஜேச�கர, மா�&மி2 விஜித ேஹர�, மா�&மி2 ஆ0. ேயாகராஜ
, மா�&மி2 ஏ. . ச*பி�க பிேரமதாச, மா�&மி2 பாBத ர5ேக ப�டார, மா�&மி2 அ. விநாயகT0�தி, மா�&மி2 (வண.) எ!லாவல ேமதான6த ேதர0, மா�&மி2 வச6த அ@விஹாேர, மா�&மி2 (தி$மதி) அேனாமா கமேக, மா�&மி2 அஜி� C. ெபேரரா, மா�&மி2 (தி$மதி) விஜயகலா மேக�வர
, மா�&மி2 $வ
 ரண"5க, மா�&மி2 ெலாஹா
 ர�வ�ேத, மா�&மி2 ெப$மாX ராஜ"ைர, மா�&மி2 ஜானக வ�2*&ர, மா�&மி2 $வ
 விஜயவ0தன, மா�&மி2 (தி$மதி) dயாணி விேஜவி�கிரம, மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
, மா�&மி2 எA.எ*.எ*. ஹாீ�          சிவி5 விமான ேசைவக, ப�றிய ஆேலாசைன���சிவி5 விமான ேசைவக, ப�றிய ஆேலாசைன���சிவி5 விமான ேசைவக, ப�றிய ஆேலாசைன���சிவி5 விமான ேசைவக, ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 பிய5கர ஜயர�ன (தவிசாள0), மா�&மி2 CB�� ெபேரரா, மா�&மி2 ெகெஹBய ர*&�ெவ!ல, மா�&மி2 நவி
 திசாநாய�க, மா�&மி2 தயாசிறித திேசரா, மா�&மி2 <�" சிவB5க*, மா�&மி2 கீதாIஜன 2ணவ0தன, மா�&மி2 ேராஹித அேப2ணவ0தன, மா�&மி2 எ*.எ!.ஏ.எ*. ஹி�&!லாh, மா�&மி2 சர� 2மார 2ணர�ன, மா�&மி2 எ*. ேஜாச� ைம�க! ெபேரரா, மா�&மி2 க$ ஜயMாிய, மா�&மி2 ரவி க$ணாநாய�க,  மா�&மி2 ஆ0.எ*. ரIஜி� ம�"மப�டார, மா�&மி2 சஜி� பிேரமதாஸ, மா�&மி2 அகில விராF காாியவச*, மா�&மி2 தி3* அ<jகம, மா�&மி2  ரா
 அல�, மா�&மி2 சஜி
 த வா� 2ணவ0தன, மா�&மி2 (ேபராசிாிய0) ராஜீவ விேஜசி5க, மா�&மி2 சி. சிறீதர
, மா�&மி2 எ*.ஏ. �ம6திர
, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 கனக ேஹர�, மா�&மி2 நB
 ப�டார ஜயமஹ.   சீனி� ைக
ெதாழி5 அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���சீனி� ைக
ெதாழி5 அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���சீனி� ைக
ெதாழி5 அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���சீனி� ைக
ெதாழி5 அபிவி�
தி ப�றிய ஆேலாசைன���    மா�&மி2 லLம
 ெசெனவிர�ன (தவிசாள0), மா�&மி2 காமினி ெலா�2ேக, மா�&மி2 ேஜா
�ட
 ப0னா6", மா�&மி2 ஏ.C. ஜக� &7ப2மார, மா�&மி2 காமினி விஜி� விஜய<னி ெசாQசா, மா�&மி2 எ�.எ*. ச6திரேசன, மா�&மி2 ;ர2மார திசாநாய�க, மா�&மி2 எ*.ேக.ஏ. .எ�. 2ணவ0தன, மா�&மி2 தி�ஸ அ�தநாய�க, மா�&மி2 அசல ஜாெகாடேக, மா�&மி2 C. ஹாிச
, மா�&மி2 கC0 ஹஷீ*, மா�&மி2 ஆ0. எ*. ர
ஜி�ம�"மப�டார, மா�&மி2 �னி! ஹ6"
ென�தி, மா�&மி2 திB� ெவதஆரAசி, மா�&மி2 "ேன7 க5க6த, மா�&மி2 ஹாி
 ப0னா6", மா�&மி2 ;.எ�. இராதாகி$7ண
, மா�&மி2 (தி$மதி) dயாணி விேஜவி�கிரம, மா�&மி2 ேத:க விதானகமேக, மா�&மி2 (கலாநிதி) சர� ;ரேசகர, மா�&மி2 �ஜீவ ேசனசி5க, மா�&மி2 ஹுைன� பாZ� 
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 ச*ப� ஜயர�ன பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த� பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த� பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த� பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த� - தி$. டபிXW.டபிXW.எ
.எ�.சி. ப0னா6" உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த� உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த� உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த� உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த� - தி$. ஜி.எ*.ஜி. பிாிய6த, தி$. எA.W.C. 2மார சிேர!ட ெதாைலேபசி� பாிவ��தைன ேம"பா�ைவயாள� சிேர!ட ெதாைலேபசி� பாிவ��தைன ேம"பா�ைவயாள� சிேர!ட ெதாைலேபசி� பாிவ��தைன ேம"பா�ைவயாள� சிேர!ட ெதாைலேபசி� பாிவ��தைன ேம"பா�ைவயாள� -    தி$மதி எ*.ேக. .Cாி�     நி�வாக
 திைண�களநி�வாக
 திைண�களநி�வாக
 திைண�களநி�வாக
 திைண�கள    பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� ((((நிவாக�நிவாக�நிவாக�நிவாக�)  -  தி$. ரIச
 எ�. ப�திநாத0     பிரதி� பணி�பாள� பிரதி� பணி�பாள� பிரதி� பணி�பாள� பிரதி� பணி�பாள� ((((நிவாக�நிவாக�நிவாக�நிவாக� ) - தி$. ேக.டபிXW. �னி!    தாபன அ&வலக� தாபன அ&வலக� தாபன அ&வலக� தாபன அ&வலக�  -  தி$மதி எ!. ஆ0. ஜயவ0தன (உதவி� பணி�பாள0கX - நி$வாக*);  தி$. எ*.ேஜ. ெபேரரா, தி$மதி ேக.ஏ.ஐ.ேசனார�ன (பிரதான உ�திேயாக�த0கX); ெச!வி எ�.ஆ0.எ*.எA.ஜி. சமரதிவாகர (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$. ஏ.எ�. த சி!வா, தி$. எ!.பி.ஆ0. ப�மசிறி, தி$மதி W.எ
.ப� த, தி$. C.ேக. .எ�.டபிXW.  தி$. விேஜ2ணவ0தன, தி$. ேக.ேக. . காமினி, தி$மதி  .வி.ஓ. ;ரேகா
, தி$மதி.  .சி.எ�. Jபசி5க (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX);  தி$மதி ஆ0.எ*.எ�. சம
ஜிகா, தி$. ேக.எ*.ஜி.ேக. ஜயவ0தன, தி$. ஏ.எ�. த0மவ
ச (உதவி� பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX)    உ'�பின� ேசைவக( அ&வலக�உ'�பின� ேசைவக( அ&வலக�உ'�பின� ேசைவக( அ&வலக�உ'�பின� ேசைவக( அ&வலக� - தி$. சி.கல
Mாிய (உதவி� பணி�பாள0 - நி$வாக*); தி$மதி ஆ0. விதாரண, ஜனா� எ*.W.எ*. வாசி� (பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$. ேக.C. ச6தன, தி$. C.ஜி.C. பிாிய5கர (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$மதி ஏ.எ!.ஏ.W. அமரசி5க (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0) ெவளிநா)*� ெதாட�+க( ம"'� ஒ�-�மர+ அ&வலக� ெவளிநா)*� ெதாட�+க( ம"'� ஒ�-�மர+ அ&வலக� ெவளிநா)*� ெதாட�+க( ம"'� ஒ�-�மர+ அ&வலக� ெவளிநா)*� ெதாட�+க( ம"'� ஒ�-�மர+ அ&வலக� -        தி$. எ�.ஏ.W. 2மாரசி5க (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$மதி ாி.ஜி. ெஹ� யாரAசி, தி$மதி ாி.டபிXW.ஏ. ஜயர�ன, தி$மதி ஜி.வி. அமா �த6தி (உதவி� பாரா3ம
ற  ஒE52மர& உ�திேயாக�த0)  ேபா��வர�. அ&வலக� ேபா��வர�. அ&வலக� ேபா��வர�. அ&வலக� ேபா��வர�. அ&வலக� - தி$. ேஜ.ஏ. .ஆ0. ெப0னா� (சிேர7ட ேபா�2வர�" அ@வல0), தி$. ஏ.ாி.எ�. &7ப2மார,     தி$. C. .எ
. ெப0னா6" (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$. டபிXW.வி.ஆ0. வி�கிரமர�ன,  தி$. ேக.எ�. சி!வா (உதவி� பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX) சிேர!ட /�ெக��தாள�க( சிேர!ட /�ெக��தாள�க( சிேர!ட /�ெக��தாள�க( சிேர!ட /�ெக��தாள�க( -    தி$மதி  எ*.ாி.பி.ெபேரரா,  தி$மதி  .சி.  MாியாரAசி,  தி$. எA.பி.சி.எ�. திலகர�ன,  தி$மதி ஆ0.ஆ0. ெவBக
ன /�ெக��தாள�க(/�ெக��தாள�க(/�ெக��தாள�க(/�ெக��தாள�க( -  தி$. ஆ0.C. ரசி�க ராஜபL, தி$மதி எA.ஆ0.W.எ�. நிவ0Aசனா, தி$மதி ேஜ.ேக.ஐ. நி!மினி, தி$மதி எ*.ஏ. ஜ�மினா சிேர!ட ெமாழிெபய��பாள� சிேர!ட ெமாழிெபய��பாள� சிேர!ட ெமாழிெபய��பாள� சிேர!ட ெமாழிெபய��பாள� -    தி$மதி ஏ.$�மணிேதவி, தி$மதி ஏ.ஜி.எ*. ந6தனி, ஜனா� எ�.எ*. நo0 ெமாழிெபய��பாள�க( ெமாழிெபய��பாள�க( ெமாழிெபய��பாள�க( ெமாழிெபய��பாள�க( -    தி$. எ�.எ*.ஏ.ேக. க$ணார�ன, ஜனா� எ*.எ*. ஹ-*P
 சிேர!ட ப-களா 1காைமயாள� சிேர!ட ப-களா 1காைமயாள� சிேர!ட ப-களா 1காைமயாள� சிேர!ட ப-களா 1காைமயாள� -        தி$. எ�.எ!.தசநாய�க ப-களா 1காைமயாள� ப-களா 1காைமயாள� ப-களா 1காைமயாள� ப-களா 1காைமயாள� - தி$. ஏ.ஏ.எ!. ெபேரரா பதிேவ*க( ெபா'�பாள�பதிேவ*க( ெபா'�பாள�பதிேவ*க( ெபா'�பாள�பதிேவ*க( ெபா'�பாள� - தி$. எA.சி. கல�ப�தி ஆவண�ப*�த3  ேம"பா�ைவயாள�  ஆவண�ப*�த3  ேம"பா�ைவயாள�  ஆவண�ப*�த3  ேம"பா�ைவயாள�  ஆவண�ப*�த3  ேம"பா�ைவயாள�  -        தி$.  .C.ேக. &�பி� ய 

 



(lvi) 

 

ஹ�சா;  திைண�களஹ�சா;  திைண�களஹ�சா;  திைண�களஹ�சா;  திைண�கள    ஹ�சா) பதி�பாசிாிய�  ஹ�சா) பதி�பாசிாிய�  ஹ�சா) பதி�பாசிாிய�  ஹ�சா) பதி�பாசிாிய�  -  ெச!வி  ரIசனி  ஜயமா
ன ஹ�சா) பிரதி� பதி�பாசிாிய�க(ஹ�சா) பிரதி� பதி�பாசிாிய�க(ஹ�சா) பிரதி� பதி�பாசிாிய�க(ஹ�சா) பிரதி� பதி�பாசிாிய�க(   - தி$மதி ய�மி
  பாயி�,  தி$. எ�. ச6திரேசகர
, ெச!வி   .ேஜ.வி.  அமரசி5ஹ  ஹ�சா) உதவி� பதி�பாசிாிய�க(ஹ�சா) உதவி� பதி�பாசிாிய�க(ஹ�சா) உதவி� பதி�பாசிாிய�க(ஹ�சா) உதவி� பதி�பாசிாிய�க( - தி$மதி  சி.எ
. ெலா�2ெகா கார த சி!வா, தி$மதி ஆ0.எ!.எ*.2மாரசிறி,  தி$மதி எ�.ேக.எ*.டபிXW. சமரேசகர,  தி$மதி  எA.எ!.சி. ;ரசி5ஹ, தி$. ாி. ஆ0.எ*. அேனார�ன, தி$மதி ஆ0. .C. �ஜீவனி, தி$மதி எ�.எ*. <6தசி0, தி$மதி   .பி.ஏ.எ
.எ
. ;ரசி5ஹ, தி$மதி ேக.ஜி.எ
.C. ரெப!, தி$மதி  ேக.எA. நீலமணி, தி$மதி  ேக. ந6தா  சிறீமதி சிேர!ட ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க( சிேர!ட ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க( சிேர!ட ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க( சிேர!ட ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க( -  தி$மதி எA. .எ!.எ�. Cாி�, ஜனா� ஏ. <ஹ*ம� த*பி, தி$மதி ேக.C.எ�. ெபேரரா,  தி$மதி ேக.ஏ.ேஜ.எ�. ெபேரரா, தி$மதி C. . 2ணவதி, தி$மதி ஜி.எ�. நாணாய�கார, தி$மதி எ�.ஏ. ஜயல�, ெச!வி ஆ0.ேக. த0மவதி, தி$மதி ேக. .எ�.2லர�ன அ3�கமேக, ெச!வி கீதானி வ0ணMாிய, தி$மதி C.வி.ாி.வி. கமேக அ$மா"ர, தி$. எ�.எ*.ஆ0.பி. ப�டBய, தி$மதி டபிXW.ஏ. .C. விேஜெகா�டா, ெச!வி எA.ஜி. pஜிகா. ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க(ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க(ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க(ஹ�சா) அறி�ைகயாள�க( - ஜனா� எ*.எ�.எ*. B
னா�,  தி$. எ�.ஜி. லLித, ெச!வி எ�.எ*.ஏ. 2<தினி, தி$மதி எH.எA.ஏ.எ
. சி!வா, தி$மதி C.எ*.ஜி.C. பிாிய5கிகா, தி$மதி எ*.ஐ.எ�. நி7ரா, தி$மதி ஈ.எA. டபிXW. இர5கிகா, தி$மதி ாி.ாி. 2மாநாய�க, தி$மதி எA.ஆ0.C. சா6தனி, ெச!வி சி.ஆ0. க$ணார�ன, தி$. எ*.ஏ.ாி. . மி!லக�ெத
ன, தி$. எA.ஜி. மI�ல, தி$மதி  .ஆ0. . ெஹ� ேக, ெச!வி எ*.எ*.சி.ேக. மாரசி5க, ெச!வி எ*.C. நிேராஷி சஜீவனி, தி$மதி ேக.C. ப�மா. �� அறி�ைகயாள�க( �� அறி�ைகயாள�க( �� அறி�ைகயாள�க( �� அறி�ைகயாள�க( ––––    ெச!வி ஜி.எA. ஹி$ணி &
சரா, தி$மதி ஈ.வி.ாி.ஆ0. எதிாிசி5க, தி$மதி எ*. &7ப2மார, ெச!வி ேஜ.ஏ.ாி. சம6திகா, தி$மதி C.ஜி.ேக.எ
. மிஹிாி,  தி$மதி ாி.W. ;ரேசகர, தி$மதி இ6"னி! த*மிகா, தி$மதி ஆ0.எ*. த0ஷிகா சிறிவ0தன. சிேர!ட 5சிைக  உ�திேயாக�த� சிேர!ட 5சிைக  உ�திேயாக�த� சிேர!ட 5சிைக  உ�திேயாக�த� சிேர!ட 5சிைக  உ�திேயாக�த� -  ஜனா� எ*.எ*.எ*. நஸா0, ெச!வி எ�.ஏ. . மேனாாி 5சிைக உ�திேயாக�த�க( 5சிைக உ�திேயாக�த�க( 5சிைக உ�திேயாக�த�க( 5சிைக உ�திேயாக�த�க( - ஜனா� ேஜ. ெநளஷா�, தி$மதி எ*.பி.வி.எ
.ாி. ெப0னா6",  தி$. ஏ.எ*.சி.எ*. அதிகாாி ஒ6�பதி7 ேம"பா�ைவயாள� ஒ6�பதி7 ேம"பா�ைவயாள� ஒ6�பதி7 ேம"பா�ைவயாள� ஒ6�பதி7 ேம"பா�ைவயாள� ––––          நிதி  ம�-  வழ3க5க, திைண�களநிதி  ம�-  வழ3க5க, திைண�களநிதி  ம�-  வழ3க5க, திைண�களநிதி  ம�-  வழ3க5க, திைண�கள        பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� ((((நிதி நிதி நிதி நிதி ))))  - தி$. ேக.ஜி.எ*. ஜயசா6த நிதிநிதிநிதிநிதி, , , , கண��க( அ&வலக�கண��க( அ&வலக�கண��க( அ&வலக�கண��க( அ&வலக� - தி$மதி  .எ�.ஆ0. 2ணர�ன (உதவி� பணி�பாள0 - நி0வாக*); தி$. பி.ஏ. 2மாரதாச, (பிரதான உ�திேயாக�த0); ெச!வி ேக.ாி.சி.ேக. Cாி�, தி$மதி சி.எ*. &ல�சி5ஹல, தி$. ேக.ஆ0.ேஹர� (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX);  தி$மதி எA.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரAசி, ெச!வி எ�.டபிXW.ாி.ஆ0. த சி!வா,  தி$. டபிXW.C.ேஜ. &7ப2மார ப�திரண, தி$மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி$மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசி5க, (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); ெச!வி  .எ*. . அழக�ேகா
, தி$. .ஜி.எ*.எ�.எ*. ெதஹிகஹல6த (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX). வழ-க3வழ-க3வழ-க3வழ-க3, , , , ேசைவக( அ&வலக�ேசைவக( அ&வலக�ேசைவக( அ&வலக�ேசைவக( அ&வலக� - தி$. ஆ0.எ*. அேசாகான6த (உதவி� பணி�பாள0 – நி0வாக*); தி$. டபிXW.டபிXW. ஜயதில�க (பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$.  .எ�.டபிXW. சமரேசகர (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$மதி சி.எ*. �பசி5க, தி$. ேக.சி. ெப0னா6", தி$மதி ஆ0.எA.C. 2ணேசன (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$மதி டபிXW.எ!.எ�. த அ!வி�, தி$மதி ேக.சி.ேக. Cாி� (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX); தி$மதி ஐ.சி.ேக. ரணசி5ஹ, தி$. ஏ.W. பிேரமAச6திர (சிேர7ட உதவி� பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX) உ(ளக� கண�கா:7 அ&வலக� உ(ளக� கண�கா:7 அ&வலக� உ(ளக� கண�கா:7 அ&வலக� உ(ளக� கண�கா:7 அ&வலக� - தி$. எ
.எ�.ேக. ைவ�தியர�ன (உதவி� பணி�பாள0 - நி$வாக*); தி$. எ�.பி. 2@க*மன (பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$. எ
.எ
. ேவெவ!வல (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0);  உண7 வழ-க3 கண��க( காாியாலய� உண7 வழ-க3 கண��க( காாியாலய� உண7 வழ-க3 கண��க( காாியாலய� உண7 வழ-க3 கண��க( காாியாலய� -   சிேர!ட  கள;சிய உ�திேயாக�த�சிேர!ட  கள;சிய உ�திேயாக�த�சிேர!ட  கள;சிய உ�திேயாக�த�சிேர!ட  கள;சிய உ�திேயாக�த�  - தி$. ேக. . கபில ஏ"�� உ�திேயாக�த�ஏ"�� உ�திேயாக�த�ஏ"�� உ�திேயாக�த�ஏ"�� உ�திேயாக�த� - தி$. ஆ0.ஏ.சி. ரணபா2    சிேர!ட சிறா�ப� சிேர!ட சிறா�ப� சிேர!ட சிறா�ப� சிேர!ட சிறா�ப� -  ெச!வி  W.எ!.எ�. விேஜேச�கர சிேர!ட கள;சிய� ெபா'�பாள� சிேர!ட கள;சிய� ெபா'�பாள� சிேர!ட கள;சிய� ெபா'�பாள� சிேர!ட கள;சிய� ெபா'�பாள� ((((ெதாழி3=)ப�ெதாழி3=)ப�ெதாழி3=)ப�ெதாழி3=)ப�) ) ) )  - தி$. ேக.எ*.ஏ.பி. ெதBவல  சிேர!ட ெகா(வன7 உ�திேயாக�த� சிேர!ட ெகா(வன7 உ�திேயாக�த� சிேர!ட ெகா(வன7 உ�திேயாக�த� சிேர!ட ெகா(வன7 உ�திேயாக�த� - தி$. W.C.ஆ0. 2ணவ0தன  கள;சிய� கா�பாள� கள;சிய� கா�பாள� கள;சிய� கா�பாள� கள;சிய� கா�பாள� -    தி$. ஏ.ஏ. ேசாமசிறி உதவி� கள;சிய� கா�பாள� உதவி� கள;சிய� கா�பாள� உதவி� கள;சிய� கா�பாள� உதவி� கள;சிய� கா�பாள� - தி$. எ!. .ஜி. ெபேரரா 
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இைண�(�  ெபாறியியலாள'  திைண�களஇைண�(�  ெபாறியியலாள'  திைண�களஇைண�(�  ெபாறியியலாள'  திைண�களஇைண�(�  ெபாறியியலாள'  திைண�கள    இைண�+� ெபாறியியலாள� இைண�+� ெபாறியியலாள� இைண�+� ெபாறியியலாள� இைண�+� ெபாறியியலாள�  - தி$. எ
.ஜி.எ�. ெபேரரா  பிரதி  இைண�+� ெபாறியியலாள�  பிரதி  இைண�+� ெபாறியியலாள�  பிரதி  இைண�+� ெபாறியியலாள�  பிரதி  இைண�+� ெபாறியியலாள�  ----    தி$.  .எ!. . அதிகாாி சிேர!ட  பிரதம பாிேசாதக�சிேர!ட  பிரதம பாிேசாதக�சிேர!ட  பிரதம பாிேசாதக�சிேர!ட  பிரதம பாிேசாதக� ((((சிவி3சிவி3சிவி3சிவி3) ) ) ) - தி$. C.ஆ0.எ�.ஆ0. ெபர<ன பிரதம பாிேசாதக� பிரதம பாிேசாதக� பிரதம பாிேசாதக� பிரதம பாிேசாதக� ((((மி�சார�மி�சார�மி�சார�மி�சார�)  )  )  )  ----        தி$. டபிXW.ஜி.டபிXW.எ*.C.C.பி. ;ர�ேகா
 பாிேசாதக� பாிேசாதக� பாிேசாதக� பாிேசாதக� ((((மி�சார�மி�சார�மி�சார�மி�சார�)  )  )  )  –  தி$. எ�.எ�. எ!வி கல பாிேசாதக� பாிேசாதக� பாிேசாதக� பாிேசாதக� ((((சிவி3சிவி3சிவி3சிவி3))))  - தி$. C.ாி. கமேக     உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த�  உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த�  உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த�  உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த�  ----    தி$. எ*.எ*. த0மேசன சிேர!ட ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த� சிேர!ட ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த� சிேர!ட ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த� சிேர!ட ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த� ((((மி�சார�மி�சார�மி�சார�மி�சார�) ) ) ) ––––    தி$. டபிXW.ஆ0.ஏ. த ெம!    ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ((((மி�சார�மி�சார�மி�சார�மி�சார�) ) ) ) ––––    தி$. C.ஏ.எ�. லB� 2மார, தி$. C.ஆ0. க$ணாதிலக, தி$. C.டபிXW.ஏ.W.ேக. தயார�ன ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ெதாழி3=)ப உ�திேயாக�த�க( ((((சிவி3சிவி3சிவி3சிவி3))))  - தி$. ேஜ. .ேக.ேக.ஜயMாிய, தி$. சீ.எ�. பாலMாிய     உண? வழ3க5உண? வழ3க5உண? வழ3க5உண? வழ3க5, , , , =%  பராமாி�(
 திைண�கள=%  பராமாி�(
 திைண�கள=%  பராமாி�(
 திைண�கள=%  பராமாி�(
 திைண�கள    பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� ((((உண7 வழ-க3உண7 வழ-க3உண7 வழ-க3உண7 வழ-க3, , , , ?* பராமாி�+� ேசைவக(?* பராமாி�+� ேசைவக(?* பராமாி�+� ேசைவக(?* பராமாி�+� ேசைவக() ) ) )  - தி$. எ�.சி.பி. ெபேரரா,  தி$. எ!.ேஜ. 2ல"5க  பிரதி உண7பிரதி உண7பிரதி உண7பிரதி உண7, , , , பான 1காைமயாள� பான 1காைமயாள� பான 1காைமயாள� பான 1காைமயாள� -        தி$. ஏ.ேக.ஏ.எ!.அமரசி5ஹ நிைறேவ"'� சைமய"கார�  நிைறேவ"'� சைமய"கார�  நிைறேவ"'� சைமய"கார�  நிைறேவ"'� சைமய"கார�  -    தி$. சி.ஆ0. சி!வா    நிைறேவ"'  ?* பராமாி�பாள�நிைறேவ"'  ?* பராமாி�பாள�நிைறேவ"'  ?* பராமாி�பாள�நிைறேவ"'  ?* பராமாி�பாள� -  ஜனா� ஏ.ஏ. ஹஸ
    உதவி நிைறேவ"'�  சைமய"கார�  உதவி நிைறேவ"'�  சைமய"கார�  உதவி நிைறேவ"'�  சைமய"கார�  உதவி நிைறேவ"'�  சைமய"கார�  -         உதவி ?* பராமாி�பாள� உதவி ?* பராமாி�பாள� உதவி ?* பராமாி�பாள� உதவி ?* பராமாி�பாள� ––––    தி$. எ�. .ஜி.எ�. ெசெனவிர�ன    உண7�சாைல 1காைமயாள�க( உண7�சாைல 1காைமயாள�க( உண7�சாைல 1காைமயாள�க( உண7�சாைல 1காைமயாள�க( -    தி$. ேக.எ*.எA. நளி
 ெரா�றிேகா, தி$. டபிXW.எ*.ஆ0. ஜிேன6திரசி5ஹ, தி$. எA.W. ெபேரரா, தி$. டபிXW. ஏ.ேஜ. வி�கிரமசி5க, தி$. ஆ0.எ*.யா�பார�ன, தி$. பி.ஜி.வி.ப�திரண, தி$. ேக.C. அமரசி5க சிேர!ட  @Aேதா)ட ேம"பா�ைவயாள�  சிேர!ட  @Aேதா)ட ேம"பா�ைவயாள�  சிேர!ட  @Aேதா)ட ேம"பா�ைவயாள�  சிேர!ட  @Aேதா)ட ேம"பா�ைவயாள�  -        தி$. ஆ0.எ�. விஜயான6த  சிேர!ட ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�சிேர!ட ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�சிேர!ட ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�சிேர!ட ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�: : : : தி$. எ*. .ெபேரரா    ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�க( ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�க( ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�க( ?* பராமாி�+ ேம"பா�ைவயாள�க( - தி$. C.C.எ
.எ�.&7ப2மார,  தி$. எ*. .ஈ.எ*.எ
.க$ணார�ன, தி$. ேக.எ
. ப�நாய�க, தி$. எ�. . ர�னசிறி உண7உண7உண7உண7, , , , பான ேம"பா�ைவயாள�க( பான ேம"பா�ைவயாள�க( பான ேம"பா�ைவயாள�க( பான ேம"பா�ைவயாள�க( ––––    தி$. ஏ.C. ரண"5க, தி$. எ!.ஜி. ஜயவ0தன, தி$. ேக.எ
.சி. ெபேரரா, தி$. ேக.டபிXW. Mாியப�டார, தி$. டபிXW.எ�.எ�. ெபேரரா,  தி$. ேஜ.ஏ. எ
.எ�. ெபேரரா,   தி$. ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி$. எA.ஆ0. ப�மச6திர, தி$. ேக.ஏ.ஏ. ஜய6த, தி$. ேக.ஏ.ேஜ.ஐ. திலகர�ன, தி$. எ!.C. ெபேரரா, தி$. ேக.ஜி.C.ேக. க*ல� சிேர!ட சைமயலைற வழ-க3 ேம"பா�ைவயாள� சிேர!ட சைமயலைற வழ-க3 ேம"பா�ைவயாள� சிேர!ட சைமயலைற வழ-க3 ேம"பா�ைவயாள� சிேர!ட சைமயலைற வழ-க3 ேம"பா�ைவயாள� -        தி$.    டபிXW.எ
.டபிXW.எ!. சி!வா சிேர!ட  பிாி7� சைமய"கார� சிேர!ட  பிாி7� சைமய"கார� சிேர!ட  பிாி7� சைமய"கார� சிேர!ட  பிாி7� சைமய"கார� -         தி$. W.ஆ0.ஆ0.ெப0னா6"    பிாி7� சைமய"கார�க(   பிாி7� சைமய"கார�க(   பிாி7� சைமய"கார�க(   பிாி7� சைமய"கார�க(   -  தி$. எ�.ஈ. ஜினதாச, தி$.  .ஜி. ரணசி5க, தி$. ேக. .எ�. ப�ேரானிய� சிேர!ட உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த� சிேர!ட உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த� சிேர!ட உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த� சிேர!ட உதவி� பாரா�ம�ற உ�திேயாக�த�  - தி$. எ*.ஆ0.பி. ேசனார�ன  1�னிைல� சைமய"கார�க( 1�னிைல� சைமய"கார�க( 1�னிைல� சைமய"கார�க( 1�னிைல� சைமய"கார�க( - தி$.  .எ*.ஜி. த0மலா!, தி$. எA.ஏ. ப�ம2மார, தி$. ஆ0.ஜி.ேக. க6தனஆரAசி, தி$. டபிXW. . ேஜ. . வி�கிரமசி5க, தி$. ேக. .W. 2ணர�ன,  தி$.  .எ�.ேசாம;ர, தி$. ஏ.ஆ0.ஜி. 2ணவ0தன, தி$. ேஜ.எ*.ஆ0. பிேரமலா!, தி$. எA.ாி. ரணசி5க ச;டவா�க ேசைவக, திைண�களச;டவா�க ேசைவக, திைண�களச;டவா�க ேசைவக, திைண�களச;டவா�க ேசைவக, திைண�கள        பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� ((((ச)டவா�க ேசைவக(ச)டவா�க ேசைவக(ச)டவா�க ேசைவக(ச)டவா�க ேசைவக()  )  )  )  - தி$. ேஜ.ஆ0. கஜ;ர ஆரAசிேக  சைப ஆவண அ&வலக�சைப ஆவண அ&வலக�சைப ஆவண அ&வலக�சைப ஆவண அ&வலக� - தி$. எA.ஈ. ஜனகா6த சி!வா, தி$மதி எ
.எ�. வி�கிரமர�ன (உதவி� பணி�பாள0கX -நி$வாக*); அனி! ேஹவாவச*, ெச!வி எ
.ஆ0.டபிXW. அபயவ0தன (பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$. டபிXW.ஏ.ேக.சி. உடெபால,        தி$. C.எA.2மாரசி5ஹ, தி$மதி எA.எ*.சி.எ
.ேக. ேஹர� (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$. எA.ஆ0.சி. சி!வா, ஜனா� ேஜ. நசீ0P
, ஜனா� எ�.ஏ.எ*. ஷஹீ�  (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX), தி$. ேக.ாி.எ!.ஏ. ச6திரசிறி (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0) ச)டCல அ&வலக�ச)டCல அ&வலக�ச)டCல அ&வலக�ச)டCல அ&வலக� - ெச!வி ஜி. த�சணராணி (உதவி� பணி�பாள0 - நி0வாக*); தி$. ஈ.ஏ.  . தயா ப6"ல (பிரதான உ�திேயாக�த0); ஜனா� ஏ.எ*. நிலா<தீ
 (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$மதி ஜி.எ
. . திலகர�ன (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$மதி ஆ0.ஏ.எ
. . அ!வி�, தி$மதி ேக.ஏ.எ*.ஆ0.எ�. ெறா�றிேகா, தி$மதி ஏ.சி.எ�. R7ர� (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX) �� அ&வலக��� அ&வலக��� அ&வலக��� அ&வலக� - தி$மதி டபிXW.ஏ.ஏ. ந6தினி றணவ�க (உதவி� பணி�பாள0-நி$வாக*); தி$. ஏ.ஏ.எ�.C. ெபேரரா (பிரதான உ�திேயாக�த0), தி$மதி வி.C.ஜி.எ�. விதான பதிரண (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0), தி$மதி ஜி.ஆ0.W. கமேக,  (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0) ஆேலாசைன� �� அ&வலக�ஆேலாசைன� �� அ&வலக�ஆேலாசைன� �� அ&வலக�ஆேலாசைன� �� அ&வலக� - தி$. டபிXW.எ*.பி. த சி!வா, தி$மதி சி.ஐ. திசாநாய�க,  (உதவி� பணி�பாள0கX - நி0வாக*); ஜனா� எ*.எ*.எ*. ம�J� (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$மதி எ�.C. கமேக, தி$. ாி.ேக. ஜயவ0தன, தி$மதி எ!.ஏ.ஏ.C. திஸாநாய�க, தி$மதி எA.ஆ0. த ெசாQஸா (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX), தி$மதி ஆ0.C.ைவ.ாி. வ$ஷவிதான, தி$.  .C.எ�.எ
. தயாேசகர (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX). 



(lviii) 

 

அரசா-க� கண��க( ம"'� ெபா'�+1ய"சிக( �� அ&வலக�  அரசா-க� கண��க( ம"'� ெபா'�+1ய"சிக( �� அ&வலக�  அரசா-க� கண��க( ம"'� ெபா'�+1ய"சிக( �� அ&வலக�  அரசா-க� கண��க( ம"'� ெபா'�+1ய"சிக( �� அ&வலக�  -    தி$. எ*.எ
. Cாி� (உதவி� பணி�பாள0 -நி$வாக*); தி$மதி ஏ.சி.C. Mாிய�ெப$ம (பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$. டபிXW.C.எ!. ஜயசி5ஹ, தி$. ஈ. .ேஜ. வி�கிரமசி5க, தி$.  .ஆ0.எ�. ெப0னா6" (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$மதி ாி.எ*.ஆ0.C.ேக. ெத
ன�ேகா
 (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$. ஆ0.சி. விஜயதிலக, தி$. டபிXW. ஜி. �னி! சா6த, தி$மதி ஏ.C.ேக.ேக.C. திலகர�ன, (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0கX) ெபா.மD� �� அ&வலக� ெபா.மD� �� அ&வலக� ெபா.மD� �� அ&வலக� ெபா.மD� �� அ&வலக� - தி$மதி  ஈ. .எ�.எ*. ெப0னா6" (உதவி� பணி�பாள0 –  நி0வாக*); தி$. ேக.ஜி. சர�2மார (பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$.  . .W.ேக. <னசி5ஹ (பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த0); தி$மதி எ*.ேக.எ�. . அ!வி�, தி$. ஆ0.ஏ.ஆ0.எ!. ரணவ�க (உதவி� பிரதான உ�திேயாக�த0கX); தி$. எ*.ஆ0. .ாி. திலகசிறி (பாரா3ம
ற உ�திேயாக�த0)     Eலக�Eலக�Eலக�Eலக� - தி$. C.எA.எ
.பிேரமசிறி பிரதி  Eலக�பிரதி  Eலக�பிரதி  Eலக�பிரதி  Eலக�  -  ெச!வி ேக. ஏ. .ஆ0. ேசபாBகா    உதவி Eலக�உதவி Eலக�உதவி Eலக�உதவி Eலக�  -  ஜனா� எ�.எ!. _யா� அஹம� கனி!ட  உதவி Eலக� தர� கனி!ட  உதவி Eலக� தர� கனி!ட  உதவி Eலக� தர� கனி!ட  உதவி Eலக� தர� I     -  தி$மதி எA.எ�.ர�நாய�க கனி!ட  உதவி Eலக�க(  கனி!ட  உதவி Eலக�க(  கனி!ட  உதவி Eலக�க(  கனி!ட  உதவி Eலக�க(  -  தி$. �னி! ஹ!ேபகம, தி$. டபிXW.ஏ. 2ணர�ன, தி$. ஜி. ர�நாய�க பிரதான ஆரா:�சி உ�திேயாக�த�  பிரதான ஆரா:�சி உ�திேயாக�த�  பிரதான ஆரா:�சி உ�திேயாக�த�  பிரதான ஆரா:�சி உ�திேயாக�த�  ----        தி$. ஜி.2மாநாய�க சிேர!ட ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� சிேர!ட ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� சிேர!ட ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� சிேர!ட ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� ----        ஜனா� எ*. அஜிவதீ
 ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� – தி$மதி  .எ*.எ*.எ*. திசாநாய�க, ெச!வி ஜி.ஆ0. அேயஷா ெகாடகம, தி$மதி C.எ!.ாி.எர6ததி உதவி ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� உதவி ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� உதவி ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� உதவி ஆரா:�சி உ�திேயாக�த� ----    தி$மதி எA.C.ஏ.எ�. அேபேகா
, தி$மதி ஆ0.எ
.எA. விேஜதிலக, தி$மதி ேஜ.எ�. அ<ெகாட ஆரAசி பாரா�ம�ற பிரதம உைரெபய��பாள�பாரா�ம�ற பிரதம உைரெபய��பாள�பாரா�ம�ற பிரதம உைரெபய��பாள�பாரா�ம�ற பிரதம உைரெபய��பாள� - தி$. டபிXW.எ*.W. ப�டார பாரா�ம�ற பிரதி�  பிரதம உைரெபய��பாள�க( பாரா�ம�ற பிரதி�  பிரதம உைரெபய��பாள�க( பாரா�ம�ற பிரதி�  பிரதம உைரெபய��பாள�க( பாரா�ம�ற பிரதி�  பிரதம உைரெபய��பாள�க( - ஜனா� எ*. இஸ�. எ*. ம0ஸூ�, ஜனா� ஐ.எ!. அ�"!  ஜ�பா0 சிேர!ட பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(சிேர!ட பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(சிேர!ட பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(சிேர!ட பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(:::: தி$. ேக.எ*. கிறி�ேதாப0, ஜனா� எ*.எ�. ெஸயி
 பா_!, தி$மதி ஐ. .எ!. ர�னசீB, தி$. ேஜ.ஏ.எ�.C. ெபேரரா, தி$. ேக. .ஆ0. ப�மசிறி, தி$. ஏ. சரவணபவான6த
, தி$. சி.ேஜ. க$ணார�ன, ஜனா� ஏ.ஜி. ெமாஹம� பி�ாி, ஜனா� எ�.ஆ0.எ*. நிஸா*, தி$. ஜி.எ�.பி. �ேர7வர
. பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க(பாரா�ம�ற உைரெபய��பாள�க( - தி$மதி எ
.பி.சி.ேஜ. நிச5க, தி$.  . .வி.எ
. த*மேக, தி$மதி எA.வி.எ�. ஹீ6ெதனிய,  தி$. ஜி.வி.எ�. விேஜசி5க, தி$. டபிXW.எ*. ராஜபL, தி$. C.எ!.C.எ!. 2மாரசிறி, தி$. C. சா6த2மா0,  தி$.எ�. ரேம72மா0, தி$மதி ஆ0. வச6தி ெபேரரா, தி$. எ*. அஜி�2மா0, தி$. எ�. ேதவராF,  தி$. ஜி. ெஜயAச6திரா,  ஜனா� எ*.எA.எ*. ராமி�,  தி$. ஈ.ஏ. அமரேசன, தி$. ஈ.எ*.எ
.எ�.எ*. ஏ�கநாய�க.     தகவ5 7ைறைம ம�- 7காைம
�வ
 திைண�களதகவ5 7ைறைம ம�- 7காைம
�வ
 திைண�களதகவ5 7ைறைம ம�- 7காைம
�வ
 திைண�களதகவ5 7ைறைம ம�- 7காைம
�வ
 திைண�கள            பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� பணி�பாள� ((((தகவ3 1ைறைம ம"'� 1காைம�.வ�தகவ3 1ைறைம ம"'� 1காைம�.வ�தகவ3 1ைறைம ம"'� 1காைம�.வ�தகவ3 1ைறைம ம"'� 1காைம�.வ�) ) ) ) ----     தி$. எA.எ*.சி.  ெபேரரா 1ைறைம� ெபாறியியலாள� 1ைறைம� ெபாறியியலாள� 1ைறைம� ெபாறியியலாள� 1ைறைம� ெபாறியியலாள� ––––தி$. எ
.பி.W. நவக<வ 1ைறைம� ப��பா:வாள�1ைறைம� ப��பா:வாள�1ைறைம� ப��பா:வாள�1ைறைம� ப��பா:வாள� - தி$. எ*.ஈ.ஜி.எ
. சமர;ர ெதாட�பாட3 ெதாட�பாட3 ெதாட�பாட3 ெதாட�பாட3 /    பா.கா�+ ெபாறியியலாள� பா.கா�+ ெபாறியியலாள� பா.கா�+ ெபாறியியலாள� பா.கா�+ ெபாறியியலாள� -  தி$. ஜி.எ
. ல�மஹ!  1ைறைம வFவைம�பாள� 1ைறைம வFவைம�பாள� 1ைறைம வFவைம�பாள� 1ைறைம வFவைம�பாள�  - தி$மதி  ேக.எ
. . அமரசி5ஹ 1ைறைம� க)*�பா)டாள� 1ைறைம� க)*�பா)டாள� 1ைறைம� க)*�பா)டாள� 1ைறைம� க)*�பா)டாள� -    தி$. ஏ.எ�. .எ*. வி�கிரமர�ன இைணய�தள வைலயைம�+ க)*�பா)டாள� இைணய�தள வைலயைம�+ க)*�பா)டாள� இைணய�தள வைலயைம�+ க)*�பா)டாள� இைணய�தள வைலயைம�+ க)*�பா)டாள� ––––    தி$. எ
.ஜி.எ!.எ�. க$ணாதில�க கணினி  ெசய"றி)ட  வைரவாள�க(கணினி  ெசய"றி)ட  வைரவாள�க(கணினி  ெசய"றி)ட  வைரவாள�க(கணினி  ெசய"றி)ட  வைரவாள�க(  - தி$.  .  ப� த,  தி$. சி.ேஜ. வி!ேலாரஆரAசி, ெச!வி C.எ*.எ*. ச6திமா பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த�பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த�பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த�பிரதி� பிரதான உ�திேயாக�த� –  தி$மதி எ*.எ
. விதானேக இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� ((((சி-கள�சி-கள�சி-கள�சி-கள�////ஆ-கில�ஆ-கில�ஆ-கில�ஆ-கில�) ) ) ) ----    தி$. W.எ�. கீகனேக இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� இைணய�தள� பதி�பாசிாிய� ((((ஆ-கில�ஆ-கில�ஆ-கில�ஆ-கில�////தமிGதமிGதமிGதமிG) ) ) ) ----    ஜனா� எ*.எ
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MEMBERS OF PARLIAMENT 
 

(Returned at the General Election, 08
th

 April, 2010) 

 

A 
 

Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara) 

Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara) 

Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara) 

Abeysinghe, Ashok (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)  

Devananda, Douglas (Jaffna) 
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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. Sudarshini (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 Rauff (Mahanuwara) 
Handunnetti,  Sunil (Colombo) 

Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla) 

Harrison, Palisge (Anuradhapura) 

Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List) 

Herath, Vijitha (Gampaha) 

Herath, Jayarathna (Kurunegala) 

Herath, Kanaka (Kegalle) 

Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa) 
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I 
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota) 

 

J  
Jagoda, Achala (National List) 

Jayamaha, Hitihamilage Nalin Nilantha Bandara Wijerathne (Kurunegala) [From 30th July, 2013] 
Jayaratne, D.M. (National List) 

Jayaratne, Piyankara (Puttalam) 

Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura) 

Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) [Resigned on 29th July, 2013] 

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) 
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P 

 
Padmasiri, Y.G. (Kegalle) 
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara) 

Pathirana, Ramesh (Galle) 

Peiris, G.L. (National List) 

Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale) 

Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara) 

Perera, Biyanwilage Antony Victor  (Puttalam) 

Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla) 

Perera, Felix (Gampaha) 

Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam) 

Perera, Joseph Michael (National List) 

Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala) 

Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam) 

Piyasena, P.H.P. (Digamadulla) 

Prabha, Ganesan (Colombo) 

Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna) 

Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle) 
Premadasa, Sajith (Hambantota) 

Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo) 

Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee) 

Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla) 

Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala) 

   

 

R 

Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya) 
Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya) 

Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha) 

Rajapaksa, Chamal (Hambantota) 

Rajapaksa, Namal (Hambantota) 

Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota) 

Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo) 

Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura) 

Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara) 

Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa) 

Ranathunga, Ms. Kamala (National List) 

Ranatunga, Arjuna (Kalutara) 

Ranatunga, Ruwan (Gampaha) 

Ranawaka, Patali Champika (Colombo) 

Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha) 

Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya) 

Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara) 

Rohana, Sanee (Ratnapura) 

  

S 
 

Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura) 

Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara) 

Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara) 

Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee) 

Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna) 

Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa) 

Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura) 

Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo) 

Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha) 

Senaratne, Rajitha (Kalutara) 
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Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo) 

Senathirasa,   Mavai Somasundaram (Jaffna) 

Seneviratne, Athauda (Kegalle) 

Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla) 

Senewiratne, John (Ratnapura) 

Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo) 

Silva, Mervyn (Gampaha) 

Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa) 

Sivalingam,  Muthu (National List) 

Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle) 

Sooriyapperuma, J.R.P. (National List) 

Sritharan, Sivagnanam (Jaffna) 

Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List) 

Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo) 

Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa) 

Swaminathan, D.M. (National List) 

Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha) 

  

T 
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale) 
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara) 

Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam) 

Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya) 

Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee) 

  
   

V 
Vinayagamoorthy, Appathurai (Jaffna) 
Vitarana, Upali Tissa (National List) 

  

W 
  

Wakkumbura, Janaka (Ratnapura) 
Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura) 

Wedaarachchi, Dilip (Hambantota) 

Weerakkody, Chandima (Galle) 

Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle) 

Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla) 

Weerawansa, Wimal (Colombo) 

Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara) 

Welgama, Kumara (Kalutara) 

Wickramanayaka, Ratnasiri (National List) 

Wickramanayaka, Vidura (Kalutara) 

Wickramaratne, Eran (National List) 

Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala) 

Wickremasinghe, Ranil (Colombo) 

Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla) 

Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha) 

Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha) 

Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala) 

Wijesinha, Rajiva (National List) 

Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla) 

  
 

Y 
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala) 

Yogarajan, R. (National List) 

Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa) 
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA 

PRESIDENT 

HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA 

CABINET 
 

Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne 

Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka 

Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna 

Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal 

Siripala de Silva 

Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake 

Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie 

Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris 

Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena 

Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne 

Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena 

Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama 

Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman 

Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando 

Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga 

Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi 

Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa 

Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda 

Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena 

Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda 

Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha 

Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake 

Minister of Justice – The Hon. Rauff 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 



(lxviii) 

 

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 

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. (Dr.) 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 

Minister of Special Projects - The Hon. S.M. Chandrasena 

 
 

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not           

assigned  specifically to any Minister.] 
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PROJECT MINISTERS 

Minister of Highways, Ports and Shipping  - The Hon. Rohitha Abeygunawardana 

Minister of Highways, Ports and Shipping  - 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 

Deputy Minister of Agriculture  -  The Hon. Y.G. Padmasiri 

Deputy Minister of Co-operative and Internal Trade - The Hon. Hemal Gunasekara 

Deputy Minister of Coconut Development and Janatha Estate Development - The Hon. Victor Antony 

Deputy Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. S.C. Mutukumarana 

Deputy Minister of  Minor Export Crop Promotion - The Hon. Nishantha Muthuhettigamage 

Deputy Minister of  Education - The Hon. Mohan Lal Grero 

Deputy Minister of  Postal Services - The Hon. Sanath Jayasuriya 

Deputy Minister of  Industry and Commerce - The  Hon.  Lakshman Wasantha Perera 

Deputy Minister of  Labour and Labour Relations - The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara 
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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. Rauff 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. Kandiah 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. Rauff 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. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam  Sampanthan, The Hon. 

Kandiah Premachandran,  The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Ajith P. Perera. 
 

Committee on Public Accounts 
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The 

Hon. Rauff 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. (Dr.) 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. (Dr.) 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. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Harin 

Fernando,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.  
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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. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. 

Palitha Range Bandara,   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. 

(Ven.) Athuraliye Rathana Thero,  The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Ajith P. 

Perera, 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. Rauff 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. Kandiah 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. (Dr.) Jagath Balasuriya,   The Hon. Earl 

Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood,   The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. (Dr.) Sarath 

Weerasekara,  The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Kandiah 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. Eran Wickramaratne, 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. Kandiah Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran 

Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, 

The Hon. Palany Thigambaram,    The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara,   The Hon. J. Sri Ranga,    The Hon. V.S. 

Radhakrishnan,   The Hon. Ranjan Ramanayake,    The Hon. Vidura Wickramanayaka,  The Hon. (Mrs.)  Sriyani 

Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, 

The Hon. Hunais Farook.  
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SELECT  COMMITTEES   
 

Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents  

The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge,  The  Hon. C.B. 

Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, 

Rohana Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala,  The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa 

Rajapakshe, The Hon. Kandiah 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. 
 

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. Rauff  

Hakeem, The Hon. Karu  Jayasuriya, The Hon. (Dr.) 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 
 

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,  

 

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. (Dr.) 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. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Jayarathne 

Herath,  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. (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. Lakshman Senewiratne,   The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B. 

Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. S.M. Chandrasena, 

The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini  Jayawickrama Perera, 

The Hon. Anura Dissanayaka, 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. 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. (Dr.) 

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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 
 

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. Kandiah 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. Kandiah 

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. S.C. Mutukumarana, 

The Hon. Gayantha Karunatileka,  The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The 

Hon. Neranjan Wickremasinghe, 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. Navin Dissanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The 

Hon. Wijaya Dahanayake, Hon. Lakshman Wasantha Perera,  The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, 

The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. 

Harees, 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. 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. 

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Ajith 

Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 
 

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. (Dr.) 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. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. 

Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. Ajith Mannapperuma. 
 

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. 
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Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development 
 

The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The 

Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de 

Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The 

Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. 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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 
 

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. Rauff  Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. 

Ravi Karunanayake, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. 

Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Kandiah Premachandran, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De 

Vass Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. 

Ranjan Ramanayake,  The Hon. Eran Wickramaratne, 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. Ratnasiri Wickramanayaka, 

The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The 

Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. C.P.D. 

Bandaranaike,  The Hon. Earl Gunasekara,  The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. 

Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.T. 

Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  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.          

(Dr.) 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. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ashok Abeysinghe, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Praba  Ganesan, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha,  The Hon. S. 

Shritharan, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake.  

 

Consultative Committee on Postal Services 
 

The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, 

The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. 

Duminda Dissanayake, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Sajith Premadasa, 

The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Selvam 

Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The Hon. Niroshan  

Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith Lokubandara, The 

Hon. Neranjan Wickremasinghe.   
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Consultative Committee on National Heritage 
 

The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura  Priyadharshana 

Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,           

The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini   Jayawickrama Perera, 

The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, 

The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha 

Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. 

Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais 

Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
 

Consultative Committee on Environment and Renewable Energy  
 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Anura Priyadharshana 

Yapa, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Navin  

Dissanayake, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison,  

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. Jayarathne Herath, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah,  The Hon. C.P.D. Bandaranaike, 

The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Duleep Wijesekera, 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. (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. Raufff 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. 

Navin Dissanayake, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Lakshman Kiriella, 

The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith 

Kumara, 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. (Dr.) Sarath Weerasekara,  The Hon. Vijitha Herath,  The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, 

The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Dunesh Gankanda,  The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku,  The 

Hon. Harin Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy 

Senanayake, The Hon. Ajith Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 

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. Rauff Hakeem, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The 

Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Akila 

Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Mohan 

Lal Grero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. J. Sri 

Ranga, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha. 
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Consultative Committee on Plantation Industries 
 

The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon. 

(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. 

Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.           

Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha               

Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The 

Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana 

Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai,     The Hon. 

Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka. 
 

Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development 
 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,            
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal          
Perera, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,  The Hon. Sajith 
Premadasa, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Kandiah 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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 
 

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. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, 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. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The 

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran 

Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.  
 

Consultative Committee on Lands and Land Development 
  

The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, 

The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A. 

Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura            

Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S. 

Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The 

Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando, 

The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 

Hon. Vasantha Senanayake. 

 

Consultative Committee on Social Services 
 

The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B. 

Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, 

The Hon. Jayarathne Herath,  The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip 

Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The 

Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The 

Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala 

Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake,   The Hon. Shehan Semasinghe, The 

Hon. (Mrs.) Malani Fonseka. 
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Consultative Committee on Sports  
 

The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The 

Hon.  Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, 

The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha            

Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith             

Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The 

Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The 

Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga          

Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath. 
 

Consultative Committee on Agriculture 
 

The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.               

Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara 

Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.                      

Gunawardana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, 

The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) 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. 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. Hemal 

Gunasekera, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. 

Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha 

Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S. 

Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan.  
 

Consultative Committee on Technology and Research   
 

The Hon. 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. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha 

Herath, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. (Dr.) 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. 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.  
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Consultative Committee on Finance and Planning 
  

The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. 

A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, 

The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The 

Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Kandiah Premachandran, The Hon. 

Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam,  The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. (Dr.) Harsha 

De Silva, The Hon. Harin Fernando, 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. Kabir Hashim, 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. Lakshman Senewiratne,  The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. John Amaratunga, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. (Dr.) 

Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Palitha Range 

Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy,  The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Buddhika Pathirana, 

The Hon. J. Sri Ranga. 

 

Consultative Committee on Highways, Ports and Shipping 
 

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. 

Rauff 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. 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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 
 

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. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura         

Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Mavai S. Senathirajah, 

The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Sajin De Vass 

Gunawardena, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Eran  Wickramaratne, The 

Hon. J.R.P. Sooriyapperuma. 
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Consultative Committee on Private Transport Services 

The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Rauff 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. Nishantha 

Muthuhettigamage, 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. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. 

Saravanapavan.    

 
Consultative Committee on Foreign Employment    Promotion and Welfare 

 The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, 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. (Dr.) 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. (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, The Hon. Ajith Mannapperuma. 

 
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. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal 

Perera, The Hon. Victor Antony, 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. 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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

  
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. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael         

Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, 

The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. 

Perera, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, 

The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The 

Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.  
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Consultative Committee on 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. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Kandiah 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. Ruwan Wijewardene, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The 
Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. H.M.M. Harees.  

 

Consultative Committee on Civil Aviation 

The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. 

Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana            

Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara 

Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake,  The 

Hon. 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, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 
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  de 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. Lakshman Senewiratne, The Hon. Dayasritha Thissera, 

The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. 

M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The 

Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. 

Gayantha Karunatileka, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) (Mrs.)Sudarshini Fernandopulle, The 

Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Thilanga Sumathipala  
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Consultative Committee on Botanical Gardens and Public Recreation 

The Hon. Jayarathne Herath (Chairman), The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Dilan Perera, The Hon. 

Keheliya Rambukwella, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.)Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda 

Aluthgamage, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Gamini Jayawickrama 

Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. A.D. 

Champika Premadasa, The Hon. (Mrs.)Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Silvastrie 

Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) 

Vijayakala Maheswaran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka  

 
Consultative Committee on Education Services 

The Hon. Duminda Dissanayake (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. S.B. Dissanayake, The 

Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa, The Hon. Nirmala Kotalawala, 

The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Al Haj) A.H.M. Azwer, The Hon. Kabir 

Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha 

Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Buddhika Pathirana, 

The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Dr.) (Mrs.)

Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe  

 
Consultative Committee on Wildlife Resources Conservation 

The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni  de Zoysa (Chairman), The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.L.A.M. 

Hizbullah, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The 

Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, 

The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Silvastrie Alantin, 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. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Janaka 

Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama  

 
Consultative Committee on Law and Order     
  

The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Keheliya 

Rambukwella, The Hon. Chandrasiri  Gajadeera, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. 

Nirmala  Kotalawala, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. M.K.A.D.S. 

Gunawardana, The Hon. John Amaratunga, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil  Handunnetti, The Hon. R. 

Sampanthan, The Hon. Ajith  P. Perera, The Hon. Arundika  Fernando, The Hon. Harin  Fernando, The Hon. 

(Dr.) (Mrs.) Sudarshini  Fernandopulle, The Hon. Ranjan  Ramanayake, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. 

(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa  Senasinghe, The Hon. Ajith  

Mannapperuma, The Hon. Nalin Bandara Jayamaha. 

 
 Consultative Committee on Special Projects    

The Hon. S.M. Chandrasena (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The 

Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. 

Earl Gunasekara, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. 

R. Yogarajan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Silvastrie Alantin, The 

Hon. Palany Thigambaram, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan 

Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. Sujeewa 

Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Ajith Mannapperuma, 

The Hon. Nalin Bandara Jayamaha 
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PARLIAMENT 

THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa 

THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody 

THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar 

 

 

PRINCIPAL OFFICIALS 
 

SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake 

DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala 

ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera  

 

 

OFFICE OF THE SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT 
 

CO-ORDINATING SECRETARY TO THE SGP -  Mrs. Salini Nilmalgoda 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mrs. B.J. Abeysinghe 

 

 

DEPARTMENT OF THE SERJEANT-AT-ARMS 
 

SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Anil Samarasekera 

DEPUTY SERJEANT-AT-ARMS - Mr. Narendra Fernando 

ASSISTANT SERJEANT-AT-ARMS -  Mr. Kushan Sampath Jayaratne 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER -  Mr. W.W.N.S.C. Fernando 

ASSISTANT PRINCIPAL OFFICER - Mr. G.M.G. Priyantha, Mr. H.U.P. Kumara 

SENIOR TELEPHONE SUPERVISOR - Mrs. M.K.D. Peiris 

 
 

ADMINISTRATION DEPARTMENT 
 

 

DIRECTOR (ADMINISTRATION) -  Mr. Ranjan F. Pathinather 

DEPUTY DIRECTOR (ADMINISTRATION) - Mr. K.W. Sunil  

ESTABLISHMENTS OFFICE - Mrs. L.R. Jayawardena  (Assistant Director – Administration);  Mr. M.J Perera,  Mrs. K.A.I. Senarathna (Principal 

Officers); Miss S.R.M.H.G. Samaradiwakara (Deputy Principal Officer); Mr. A.S. de Silva, Mr. L.B.R. Pathmasiri, Mrs. U.N. Panditha, Mr. 

P.K.D.S.W. Wijegunawardena, Mr. K.K.D. Gamini, Mrs. D.V.O. Weerakoon, Mr. D.C.S. Rupasinghe (Assistant Principal Officers); Mrs. 

R.M.S. Samanjika (Parliamentary Officer); Mr. K.M.G.K. Jayawardana, Mr. A.S. Dharmawansa, (Assistant Parliamentary Officers) 

MEMBERS SERVICES OFFICE - Mr. C. Kalansooriya (Assistant Director - Administration); Mrs. R. Vitharana, Mr. M.U.M.Vasik  (Principal 

Officers); Mr. K.P. Chandana, Mr. P.G.P. Priyankara (Assistant Principal Officers); Mrs. A.L.A.U. Amarasinghe (Parliamentary Officer) 

FOREIGN RELATIONS AND PROTOCOL OFFICE – Mr. S.A.U. Kumarasinghe (Assistant Principal Officer), Mrs. T.G. Hettiarachchi  Mrs. 

T.W.A. Jayaratne, Mrs. G.V. Ama Sudanthi (Assistant Parliamentary Protocol Officers) 

TRANSPORT OFFICE - Mr. J.A.D.R.Bernard (Senior Transport Officer);  Mr. A.T.S. Pushpakumara, Mr. P.D.N. Fernando (Assistant Principal 

Officers); Mr. W.V.R. Wickramarathna, Mr. K.S. Silva (Assistant Parliamentary Officers) 

SENIOR STENOGRAPHERS - Mrs. M.T.B. Perera, Mrs. D.C.D. Sooriyarachchi, Mr. H.P.C.S. Tillakaratne, Mrs. R.R. Welikanna  

STENOGRAPHERS -  Mr. R.P. Rasika Rajapaksha, Mrs. H.R.U.S. Nivarchana, Mrs. J.K.I. Nilmini, Mrs. M.A. Jesmina 

SENIOR TRANSLATOR - Mrs. A. Rukmanidevi, Mrs. A.G.M. Nandani, Mr. S.M. Nazir, 

TRANSLATORS -  Mr. S.M.A.K. Karunaratne, Mr. M.M. Halimdeen   

SENIOR BUNGALOW MANAGER -   Mr. S.L. Dassanayake 

BUNGALOW MANAGER -  Mr. A.A.L. Perera 

RECORD KEEPER - Mr. H.C. Galappaththi 

DOCUMENTATION SUPERVISOR  –   Mr. D.P.K. Buthpitiya 
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HANSARD DEPARTMENT 

EDITOR OF HANSARD - Miss Ranjani Jayamanna 

DEPUTY EDITORS OF HANSARD  - Mrs.Yasmin Faiz,   Mr. S. Chandrasegaran,  Miss D.J.V.  Amarasinghe 

ASSISTANT EDITORS OF HANSARD -  Mrs. C.N. Lokukodikara de Silva, Mrs. R.L.M. Kumarasiri,  Mrs. S.K.M.W. Samarasekera, Mrs. H.L.C. 

Weerasinghe, Mr. T.R.M. Anoratne,  Mrs. R.D.P. Sujeewani, Mrs. F.M. Munthasir,  Mrs. D.P.A.N.N. Weerasinghe, Mrs. K.G.N.P. Rabel, 

Mrs. K.H. Neelamani , Mrs. K. Nanda Srimathie 

SENIOR HANSARD REPORTERS - Mrs. H.D.L.S. Peiris, Mr. A. Mohamed Thamby, Mrs. K.P.S. Perera, Mrs. K.A.J.S. Perera, Mrs. P.D. 

Gunawathie, Mrs. G.S. Nanayakkara, Mrs. S.A. Jayalath, Miss R.K. Dharmawathie, Mrs. K.D.S. Kularatne Aluthgamage, Miss Geethani 

Warnasuriya, Mrs. P.V.T.V. Gamage Arumadura, Mr. S.M.R.B. Pataliya, Mrs. W.A.D.P. Wijekonda, Miss H.G. Poojika   

HANSARD REPORTERS – Mr. M.S.M. Linnas, Mr. H.G. Lakshitha, Miss S.M.A. Kumuduni, Mrs. F.H.A.N. Silva, Mrs. P.M.G.P. Priyangika, Mrs. 

M.I.S. Nishra, Mrs. E.H.W. Irangika, Mrs. T.T. Kumanayake, Mrs. H.R.P. Chandani, Miss C.R. Karunaratna, Mr. M.A.T.D. Millagastenna, 

Mr. H.G. Manjula, Mrs. D.R.D. Hettige, Miss M.M.C.K. Marasinghe, Miss M.P.Niroshi Sajeewani, Mrs. K.P. Pathma 

COMMITTEE REPORTERS – Miss G.H. Hiruni. Punsara,  Mrs. E.V.T.R. Edirisinghe,  Mrs. M. Pushpakumara,  Mrs. J.A.T. Samanthika,           

Mrs. P.G.K.N. Mihiri , Mrs. T.U. Weerasekara, Mrs. Indunil Dhammika, Mrs. R.M. Darshika Siriwardena 

SENIOR INDEXING OFFICER - Mr. M.M.M. Nasaar,  Miss S.A.D. Manori 

INDEXING OFFICERS -  Mr. J. Naushad, Mrs. M.B.V.N.T. Fernando, Mr. A.M.C.M. Adikari 

RECORDING SUPERVISOR –    

 

FINANCE AND SUPPLIES DEPARTMENT 

DIRECTOR (FINANCE) – Mr. K.G.M. Jayashantha 

FINANCE AND ACCOUNTS OFFICE -  Mrs. D.S.R. Guneratne (Assistant Director - Administration);  Mr. B.A. Kumaradasa (Principal Officer); 

Miss K.T.C.K. Peiris, Mrs. C.M. Bulathsinhala, Mr. K.R. Herath, (Deputy Principal Officers); Mrs. H.A.T.D. Hewaarachchi, Miss S.W.T.R. 

de Silva, Mr. W.P.J. Pushpakumara Pathirana, Mrs. I.K. Samarasekera, Mrs. J.A.D. Jayasinghe (Assistant Principal Officers), Miss D.M.D. 

Alahakoon, Mr. D.G.M.S.M. Dehigahalanda (Parliamentary Officers) 

 SUPPLIES AND SERVICES OFFICE - Mr. R.M. Ashokananda (Assistant Director - Administration); Mr. W.W. Jayathilake (Principal Officer); 

Mr. D.S.W. Samarasekera (Deputy Principal Officer); Mrs. C.M. Subasinghe Mr. K.C. Fernando, Mrs. R.H.P. Gunasena  (Assistant Principal 

Officers); Mrs. W.L.S.D. de Alwis, Mrs. K.C.K. Peiris  (Parliamentary Officers); Mrs. I.C.K. Ranasinghe; Mr. A.U. Premachandra (Senior 

Assistant Parliamentary Officers)  

INTERNAL AUDIT OFFICE – Mr. N.S.K.Waidyaratne (Assistant Director - Administration); Mr. S.B. Kulugammana (Principal Officer);  Mr. N.N. 

Wewelwela (Deputy Principal Officer) 

CATERING ACCOUNTS OFFICE - 

SENIOR STORES OFFICER -  Mr. K.D. Kapila 

RECEIVING OFFICER -  Mr. R.A.C. Ranabahu 

SENIOR SHROFF - Miss U.L.S. Wijesekera 

SENIOR STOREKEEPER (TECHNICAL) - Mr. K.M.A.B. Deliwala 

SENIOR PURCHASING OFFICER - Mr. U.P.R. Gunawardena 

STOREKEEPER - Mr. A.A. Somasiri 

ASSISTANT STOREKEEPER - Mr. L.D.G. Perera      

 

DEPARTMENT OF THE CO-ORDINATING ENGINEER 
 

CO-ORDINATING ENGINEER - Mr. N.G.S. Perera 

DEPUTY CO-ORDINATING ENGINEER -  Mr. D.L.D. Adikari 

SENIOR CHIEF INSPECTOR (CIVIL) - Mr. P.R.S.R. Peramune 

CHIEF INSPECTOR (ELECTRICAL) – Mr. W.G.W.M.P.P.B. Weerakoon 

INSPECTOR (ELECTRICAL) - Mr. S.S. Elvitigala 

INSPECTOR (CIVIL) -  Mr. P.T. Gamage  

ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER – Mr. M.M. Dharmasena 

SENIOR TECHNICAL OFFICER (ELECTRICAL) - Mr. W.R.A. de Mel 

TECHNICAL OFFICERS (ELECTRICAL) – Mr. P.A.S. Lalith Kumara, Mr. P.R. Karunathilake, Mr. P.W.A.U.K. Dayaratne 

TECHNICAL OFFICERS (CIVIL) –  Mr. J.D.K.K. Jayasooriya,  Mr. C.S. Balasooriya 
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CATERING AND HOUSEKEEPING DEPARTMENT 
 

DIRECTORS (CATERING AND HOUSEKEEPING SERVICES) - Mr. S.C.B. Perera, Mr. L.J. Kulatunga  

DEPUTY F & B MANAGER - Mr. A.K.A.L. Amarasinghe 

EXECUTIVE CHEF - Mr. C.R. Silva 

EXECUTIVE HOUSEKEEPER - Mr. A.A. Hassan 

SOUS CHEF— 

ASSISTANT HOUSEKEEPER – Mr. S.D.G. S. Senevirathna 

RESTAURANT MANAGERS - Mr. K.M.H. Nalin Rodrigo, Mr. W.M.R. Jinendrasinghe, Mr. H.U. Perera, Mr. W.A.J. Wickremasinghe,  Mr. R.M. 

Yaparatne, Mr. B.G.V.Pathirana, Mr. K.P.Amarasinghe  

SENIOR GARDEN SUPERVISOR –  Mr. R.S. Wijayananda 

SENIOR HOUSEKEEPING SUPERVISOR— Mr. M.D. Perera  

HOUSEKEEPING SUPERVISORS – Mr. P.P.N.S. Pushpakumara, Mr. M.D.E.M.N. Karunarathna, Mr. K.N. Basnayake, Mr. S.D. Rathnasiri 

F & B SUPERVISORS -  Mr. A.P.Ranatunga, Mr. L.G.Jayawardena, Mr. K.N.C. Perera,  Mr. K.W.Suriyabandara, Mr. W.S.S.Perera., Mr. J.A.N.S. 

Perera, Mr. K.A.D.A. Wijesiri, Mr. H.R. Pathmachandra, Mr. K.A.A. Jayantha, Mr. K.A.J.I. Tillekeratne, Mr. L.P. Perera, Mr. K.G.P.K. 

Gamlath 

SENIOR KITCHEN STEWARDING SUPERVISOR  - Mr. W.N.W.L. Silva 

SENIOR CHEF-DE-PARTIE - Mr. U.R.R.Fernando 

CHEF-DE-PARTIE  -   Mr.S.E. Jinadasa, Mr. D.G. Ranasinghe, Mr. K.D.S. Patroneous 

SENIOR ASSISTANT PARLIAMENTARY OFFICER - Mr. M.R.B. Senaratne  

LEADING COOKS  -  Mr. D.M.G. Dharmalal, Mr. H.A. Pathmakumara, Mr. R.G.K. Kadanarachchi, Mr. W.D.J.D. Wickremasinghe, Mr. K.D.U. 

Gunarathna,  Mr. D.S. Somaweera, Mr. A.R.G. Gunawardana, Mr. J.M.R. Premalal, Mr. H.T. Ranasinghe 

 

 

DEPARTMENT OF LEGISLATIVE SERVICES 
 

DIRECTOR (LEGISLATIVE SERVICES) -  Mr. J.R. Gajaweera Arachchige 

TABLE OFFICE -  Mr.  H.E. Janakantha Silva, Mrs. N.S. Wickramarathne  (Assistant Directors - Administration); Mr. Anil Hewawasam, Miss 

N.R.W. Abayawardena (Principal Officers);  Mr. W.A.K.C. Udapola, Mr. P.H. Kumarasinghe, Mrs. H.M.C.N.K. Herath (Deputy Principal 

Officers);  Mr. H.R.C. Silva, Mr. J. Naseerdeen, Mr. S.A.M. Shaheed (Assistant Principal Officers); Mr. K.T.L.A. Chandrasiri (Parliamentary 

Officer) 

BILLS OFFICE -  Miss G. Thatchanarany (Assistant Director - Administration), Mr. E.A.D. Daya Bandula (Principal Officer); Mr. A.M. Nilamudeen 

(Deputy Principal Officer); Mrs. G.N.D. Thilakarathna (Assistant Principal Officer), Mrs. R.A.N.D. Alwis  Mrs. K.A.M.R.S. Rodrigo, Mrs. 

A.C.F. Nusrath (Parliamentary Officers)  

COMMITTEE OFFICE - Mrs. W.A.A. Nandini Ranawaka (Assistant Director - Administration); Mr. A.A.S.P. Perera (Principal Officer); Mrs. 

V.P.G.S.Vidanapathirana (Assistant Principal Officer); Mrs. G.R.U. Gamage (Parliamentary Officer)   

CONSULTATIVE COMMITTEE OFFICE - Mr. W.M.P. de Silva, Mrs. C.I. Dissanayake  (Assistant Directors - Administration); Mr. M.M.M. 

Mabrook (Principal Officer); Mrs. S.P. Gamage, Mr. T.K. Jayawardane; Mrs. L.A.A.P.Dissanayake, Mrs. H.R.de Zoysa, (Assistant Principal 

Officers); Mrs. R.P.Y.T. Warusawithane, Mr. D.P.S.N. Dayasekara (Parliamentary Officers)    

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ENTERPRISES COMMITTEE OFFICE—Mrs. A.C.P. Sooriyapperuma (Principal Officer); Mr. W.P.L. 

Jayasinghe Mr. E.D.J. Wickremasinghe (Deputy Principal Officers);  Mr. D.R.S. Fernando, Mrs. T.M.R.P.K. Tennakoon, (Assistant Principal 

Officers); Mr. R.C. Wijetilleke, Mr. W.G. Sunil Shantha, Miss A.P.K.K.P. Thilakaratne (Parliamentary Officers) 

PUBLIC PETITIONS COMMITTEE OFFICE - Mrs. E.D.S.M. Fernando (Assistant Director - Administration); Mr. K.G. Sarath Kumara (Principal 

Officer); Mr. D.D.U.K. Munasinghe (Deputy Principal Officer); Mrs. M.K.S.D. Alwis, Mr. R.A.R.L.Ranawake,  (Assistant Principal Officers); 

Mr. M.R.D.T. Thilakasiri, (Parliamentary Officer) 

LIBRARIAN - Mr. P.H.N. Premasiri 

DEPUTY LIBRARIAN - Miss K.A.D.R. Sepalika   
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ASSISTANT LIBRARIAN -  Mr. S.L. Siyath Ahemed 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIAN GRADE I - Mrs. H.S. Rathnayake 

JUNIOR ASSISTANT LIBRARIANS -  Mr. Sunil Halpegama, Mr. W.A. Gunarathna, Mr. G. Ratnayake 

CHIEF RESEARCH OFFICER - Mr. G. Kumanayake 

SENIOR RESEARCH OFFICER - Mr. M. Ajiwadeen 

RESEARCH OFFICER -  Mrs. D.M.M.M. Dissanayake, Miss G.R. Ayesha Godagama, Mrs. P.L.T. Erandathi 

ASSISTANT RESEARCH OFFICER - Mrs. H.P.A.S. Abeykoon, Mrs. R.N.H. Wijayathilaka, Mrs. J.S. Amugoda Arachchi, Mr. V. Muralithas  

CHIEF PARLIAMENTARY INTERPRETER - Mr. W.M.U. Bandara  

DEPUTY CHIEF  PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. M.Z.M. Marzook, Mr. I.L. Abdul Jabbar 

SENIOR PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mr. K.M. Christopher,  Mr. M.S. Zain Fazil, Mrs. I.D.L. Ratnaseeli, Mr. J.A.S.P. Perera,         

Mr. K.D.R. Padmasiri, Mr. A. Saravanabavanandan,  Mr. C.J. Karunaratne, Mr. A.G. Mohamed Fiqrhi,  Mr. S.R.M. Nisam,  Mr. G.F.B. 

Sureshwaran   

PARLIAMENTARY INTERPRETERS - Mrs. N.B.C.J. Nissanga,  Mr. D.D.V.N. Dhammage,  Mrs. H.V.S. Heendeniya,  Mr. G.V.S. Wijesinghe,  

Mr. W.M. Rajapaksa,    Mr. P.L.P.L.Kumarasiri,  Mr. P. Shanthakumar, Mr. S. Rameshkumar, Mrs. R. Vasanthi Perera, Mr. M. Ajithkumar, 

Mr. S. Devaraj, Mr. G. Jeyachandra,  Mr. M.H.M.  Ramis,  Mr. E.A. Amarasena, Mr. E.M.N.S.M. Ekanayake 

 

 

 

DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT 
 

 

DIRECTOR (INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT) - Mr. H.M.C. Perera 

SYSTEMS ENGINEER - Mr. N.B.U. Nawagamuwa 

SYSTEMS ANALYST - Mr. M.E.G.N. Samaraweera 

COMMUNICATION / SECURITY ENGINEER -  Mr. G.N. Lakmahal 

SYSTEMS DESIGNER - Mrs. K.N.D. Amarasinghe 

SYSTEMS ADMINISTRATOR   -  Mr. A.S.D.M. Wickramaratne 

WEB AND NETWORK ADMINISTRATOR -  Mr. N.G.L.S. Karunathilaka 

COMPUTER PROGRAMMERS - Mr. D. Panditha, C.J. Willoraarachchi, Miss P.M.M. Chandima 

DEPUTY PRINCIPAL OFFICER - Mrs. M.N. Vithanage 

WEB EDITOR (SINHALA / ENGLISH) -  Mr. U.L. Geeganage 

WEB EDITOR (ENGLISH/TAMIL) - Mr. M.N.M.  Shifaq 

ASSISTANT COMPUTER PROGRAMMER -  Mrs. P.L.I.G. Cooray 

HELP DESK CO-ORDINATOR - Mrs. B.N.H. Thissera 

SENIOR COMPUTER OPERATORS -  Mrs. P. Jehanya, Mr. J.S. Colombage, Mrs. K.G.S. Sewwandhi 

COMPUTER OPERATORS - Mr. U.W.P. Dharmapriya,  Mrs. N.N. Hettige, Mr. W.H.U.D. Piyatunga, Mr. A.G.R.K. Abeyrathne, Mr. N.D.D.P. 

Premasiri   Mr. K.P.P.S. Romawardene,   Mr. K.D.G.M. Chrishantha,   Mrs.  W.D.A. Jayarukshi, Mr. L.G. Ashik Ali,   Mr. A.R.M. Rikaz Ali,  

Mr. A.M. Fouzul Ameen 

COMPUTER  TECHNICIANS -  Mr. G.M.T. Perera, Mr. H.S. Sathyajith  

TECHNICAL ASSISTANTS   - Mr. W.S.Suranga, Mr. V.R.S.J.Somarathna     



පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—- 

                                                                               
 

2014  අෙගෝසත්ු  05වන  අඟහරුවාදා 
2014  ஓகஸ்ட் 05, ெசவ்வாய்க்கிழைம  

Tuesday, 05th August, 2014 
————————— 

 
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු  චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  
මූලාසනාරූඪ විය. 

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ] தைலைம 

வகித்தார்கள். 
The Parliament met at 1.00 p.m. 

MR. DEPUTY  SPEAKER [THE  HON. CHANDIMA 
WEERAKKODY] in the Chair. 

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන 
අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම  2012 
වර්ෂය සඳහා ෙජනරාල් ශීමත් ෙජෝන් ෙකොතලාවල ආරක්ෂක 
විශ්වවිද ාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා මූල  පකාශන  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන කටයුතු 
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම 
ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 
වර්ෂය සඳහා ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි. 

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කමසම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

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

 

 (i)  2013 වර්ෂය සඳහා අගාමාත  කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන 
වාර්තාව;  

 (ii) 2013 වර්ෂය සඳහා මහා භාරකාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්යසාධන වාර්තාව; සහ 

 (iii) 2013 අංක 36 දරන විසර්ජන පනෙත් 6(1) වැනි වගන්තිය 
යටෙත් ජාතික අය වැය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැය ශීර්ෂ අංක 
240 යටෙත් අය වැය සහාය ෙසේවා සහ හදිසි අවශ තා 
වගකීම් ව ාපෘතිය මඟින් සිදු කරන ලද පරිපූරක ෙවන් 
කිරීම - 2014.- [අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා 
ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මහතා ]  

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 
නිල වාර්තාව 

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජ  ය  
හත්වන පාර්ලි  ෙම්න්  තුව                - පළමුවන සභා වාරය 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
அதிகார அறிக்ைக 

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்  
ஏழாவ  பாரா மன்றம் - தலாவ  கூட்டத் ெதாடர் 
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ආෙයෝජන පවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ අෙන ෝන  වශෙයන් 
සුරක්ෂා කිරීම සඳහා ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී 
ජනරජය සහ ෙචක් ජනරජය අතර 2011 මාර්තු 28 වැනි දින 
අත්සන් කරන ලද ගිවිසුම.- [විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 
ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]   

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 (i) 2013 වර්ෂය සඳහා පුත්තලම දිසත්ික්  ෙල්කම් 

 කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්;  

 (ii) 2013 වර්ෂය සඳහා තිකුණාමලය දිසත්ික්  ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්; සහ  

 (iii) 2013 වර්ෂය සඳහා කුරුණෑගල දිසත්ික්  ෙල්කම් 
කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්.- [රාජ  
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු 
දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා] 

   
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සම්පදායික කර්මාන්ත හා 

කුඩා ව වසාය සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් 2011 වර්ෂය 
සඳහා ජාතික ෙමෝස්තර මධ ස්ථානෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා 
ගිණුම් පකාශනය මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව සම්පදායික කර්මාන්ත හා කුඩා ව වසාය 
සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ 
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු 
සබඳතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் உற கள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 
Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2011 වර්ෂය සඳහා ශම 

වාසනා අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

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

2013 වර්ෂය සඳහා ඉඩම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්යසාධන වාර්තාව. - [ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත  ගරු ජනක 
බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, කෘෂිකර්ම අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා හදබිම අධිකාරිෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

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

2013 වර්ෂය සඳහා ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන 
වාර්තාව.- [සමුපකාර හා අභ න්තර ෙවළඳ අමාත තුමා  ෙවනුවට ගරු 
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

2013 වර්ෂය සඳහා ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන 
අමාත ාංශෙය් කාර්යසාධන වාර්තාව.- [ ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු 
සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් පළමු 

වන අතුරු වාර්තාව 
அரசாங்க ெபா ப் யற்சிகள் பற்றிய 

கு வின் தலாவ  இைடக்கால அறிக்ைக 
FIRST INTERIM REPORT OF COMMITTEE ON 

PUBLIC ENTERPRISES 
 

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு   குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 
Mr. Deputy Speaker, I am thankful to you for giving 

me this opportunity to present to this House, the First 
Interim Report for the period 8th October, 2013 to 8th 
April, 2014. 

As you are aware, Mr. Deputy Speaker, as Chairman 
of COPE, I have already submitted to this House three 
Reports - two Final Reports and one Interim Report for 
the years 2011, 2012, and 2013 - since the Hon. Speaker 
appointed us to this Committee in June, 2010. This is the 
fourth Report in order. 

According to our schedule, we intend presenting 
another Interim Report by the end of September, 2014 
and the Final Report by the end of December, 2014. 

The Interim Report that is being presented today 
covers 47 Public Enterprises examined by the COPE for 
the period ending 8th April, 2014. Of the 47 Public 
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Enterprises, 18 are strategic business enterprises and the 
balance 29 are non-profit oriented establishments and 
other institutions.  

Though I pledged to this House that I would present 
Quarterly Reports, it was practically impossible to do so 
due to the enormity of the workload and a variety of 
technical reasons. 

It takes a much longer time for the COPE to record 
and analyze the evidence meticulously, form conclusions 
and make its own observations and recommendations. 
With regard to certain strategic Public Enterprises, there 
were occasions when we had to summon them more than 
once or several times to enable us to finalize the 
examinations.  

In brief, I wish to place before the House, some salient 
features of our performance:  

Firstly, consequent to our setting up of three 
subcommittees, we have been able to complete the 
examinations of all Public Enterprises during a calendar 
year. This is an achievement, unprecedented.  

Secondly, we have been able to bring up to date 
tabling of Annual Reports to Parliament. There were 
institutions which had not submitted reports to Parliament 
for seven to ten years. Some of them now have even 
submitted Annual Reports for the year 2013. This is an 
encouraging trend.  

Thirdly, there were a large number of State institutions 
which had failed to submit financial statements to the 
Auditor-General on time. They have, by now, been 
submitted up to date. 

Fourthly, during the period under review, we took 
steps to summon for examination, the Heads of those state
-owned subsidiary companies, the accounts of which are 
audited by private auditors. Hitherto, they never came 
under COPE scrutiny. But, now all of them are being 
summoned for examination.  

Fifthly, I wish to keep you informed that we have set 
up a three-Member follow-up subcommittee assigning 
them the task of monitoring implementation of the 
Committee’s directives. This subcommittee is headed by 
the Hon. Mahinda Amaraweera as Chairman and consists 
of two other Members, the Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha 
and the Hon. Eran Wickramaratne.  

Mr. Deputy Speaker, the Committee on Public 
Enterprises appointed by the Hon. Speaker in June, 2010 
has completed four years of work with four Reports, 
having examined all State organizations that come under 
the purview of the COPE.   

It is our considered view that the work of the COPE 
had a tremendous impact on the control of Public Finance 
and to the credit of my staff with their collective efforts, 
and also with the assistance of the  Auditor-General’s 

Department, the Department of Public Enterprises and the 
Department of National Budget, I have been able to 
present this Report on time. 

I wish to place on record the services rendered by Mr. 
M.N. Peiris as Secretary to the COPE for over 12 years 
who has since retired from Public Service.   

I propose to make a detailed Report on the financial 
discipline in relation to the Public Enterprises and, in 
general, on the control of Public Finance, when I submit 
my final Report for the year 2014 at the end of the year.  

Thank you very much.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් 

මා "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතු ය"යි ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

 
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය - පැමිණ නැත.  
  

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා (කම්කරු හා 
කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர - ெதாழில், ெதாழில் 
உற கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara - Deputy Minister of 
Labour and Labour Relations) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම අම්පාර, ජයවර්ධනපුර, 

නව නිවාස, අංක 67 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.ඩබ්ලිව්.ටී.සී. 
කුලරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා 
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக) 
(The Hon.V.K. Indika)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම හකුරුෙවල, 

ගජනායකගම, ඉත්තෙදමළිය ෙගදර යන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. 
ෙපේමවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.  

 
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා 
(மாண் மிகு விஜித ேப ெகாட) 
(The Hon. Vijitha Berugoda) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

තුන පිළිගන්වමි. 
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(1) මැදගම, නක්කලෙගොඩ, ලුහු ඉංජිෙන්රු අභ ාස 
ආයතනෙයහි ෙසේවය කරන ටී.ඩබ්ලිව්. ජයතිසස් 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 

(2) බිබිල, බදුල්ල පාර, 36 කණුව, අංක 35/බී දරන සථ්ානෙයහි 
පදිංචි ඩී.එම්. ගුණවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; 
සහ 

(3) බලංෙගොඩ හරහා, ෙකොටෙවෙහර, මංගඩ, අංක 69 දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ජී.ඒ. බදාවතී මහත්මියෙගන් ලැබුණු 
ෙපත්සම. 

  
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 

Petitions. 

 
පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 

 
ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම: ෙවන් කළ 

මුදල 
கடற்ெறாழில் அபிவி த்தி : ெசலவிட்ட பணம் 

DEVELOPMENT OF FISHERIES INDUSTRY: MONEY 
ALLOCATED  

2627/’12 
1. ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3):  

(අ) (i) ශී ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම 
උෙදසා ෙම් වන විට ෙගන ඇති කියාමාර්ග 
කවෙර්ද;  

 (ii) වර්ෂ 2005 සිට 2011 දක්වා ධීවර ෙක්ෂේතය 
ෙවනුෙවන්  ෙවන් කරන ලද මුදල වාර්ෂිකව, 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 (iii) ෙවන් කරන ලද මුදල් ඒ ඒ වර්ෂ සඳහා පමාණවත් 
වූෙය්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:   

(அ) (i) இலங்ைகயில் கடற்ெறாழிைல அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக தற்ேபா  
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) 2005 தல் 2011ஆம் ஆண்  வைர 
கடற்ெறாழில் ைறக்காக வ டாந்தம்  
ெசலவிடப்பட் ள்ள பணத் ெதாைக  
தனித்தனியாக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ஒ க்கப்பட்ட பணத்ெதாைக அந்தந்த 
வைகக க்கு ேபா மானதாக அைமந்ததா 
என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  
(a) Will he inform this House - 
 (i) the measures taken by now to develop the 

fisheries industry of Sri Lanka;  
 (ii) separately, the amount of money allocated 

annually for the fisheries sector from the year 
2005 to 2011; and 

 (iii) whether the money allocated was sufficient for 
each of the said years? 

(b) If not, why? 
 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ 
සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Fisheries 
and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර 

ෙදනවා. 

(අ)  (i) ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශය, 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම ජාතික පතිපත්ති 
පකාශයට අනුකූලව ධීවර ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධන 
උපාය මාර්ග 2010-2013 සැලැසම් සකස ්කරන 
ලදී. ෙමම සැලැසේම් දක්වා ඇති මත්ස  
නිෂ්පාදන ඉලක්ක ඉදිරිපත් කිරීෙම්දි වසර 2015 
වන විට ශී ලංකාෙව් ජනගහනය මිලියන 21.67 
ෙලස උපකල්පනය කර ඇත. නිෂ්පාදන ඉලක්ක 
සකස ් කිරීෙම්දී පාදක වර්ෂය ෙලස 2009 වසර 
සලකා ඇත. ෙමහි  පධාන අරමුණු පහත දක්වා 
ඇත. 

1. ෛවද  පර්ෙය්ෂණ ආයතනය නිර්ෙද්ශ 
කරන ආකාරයට පුද්ගලෙයකුට අවශ  
අවම ෛදනික සත්ව ෙපෝටීන් පරිෙභෝජනය 
සඳහා මත්ස  ගෑම් 60ක පමාණයක් 
සැපයීම. 

2. ෙද්ශීය මත්ස  නිෂ්පාදනය ෙමටික් ෙටොන් 
685,690 දක්වා වැඩි කිරීම. 

3. තරගකාරි මත්ස  ෙවළඳාමක් කියාත්මක 
කිරීම තුළින් මසුන් නිෂ්පාදනය සඳහා 
තරගකාරි මිලක් සථ්ාපිත කිරීම. 

4. මත්ස  අපනයනය  ෙමටික් ෙටොන් 36,000 
දක්වා වැඩි කිරීම තුළින් විෙද්ශ විනිමය 
ඉපයීම ඉහළ නැංවීම. 

5. ධීවර පජාවෙග් සමාජ ආර්ථික තත්ත්වය හා 
ජීවන මට්ටම ඉහළ නැංවීම සඳහා ධීවර 
සමාජ සංවර්ධනය ඇති කිරීම, රැකියා 
විවිධාංගිකරණය කිරීම සහ යටිතල 
පහසුකම් සහ ධීවර පජාවෙග් අවශ තා 
සැපයීම.  

6. පසු අසව්නු නාසත්ිය අවම කිරීම. 
7. ධීවර කර්මාන්තය, එක්සත් ජාතීන්ෙග් 

සාගර පඥප්තිය සහ ෙවනත් ධීවර, ෛජව 
විවිධත්ව හා සාගර පරිසරය සම්බන්ධ 
ජාත න්තර පඥප්තීන්ට අනුකූල වන ෙසේ  
තිරසාර ෙලස කළමනාකරණය කිරීම. 
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8. ධීවර කර්මාන්තය තිරසාර ෙලස සංවර්ධනය 
හා කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන කියාකාරකම් 
පවර්ධනය කිරීම. 

9. ධීවර වරාය, නැංගුරම්ෙපොළ හා ෙතොටුෙපොළ 
ඇතුළු යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම.  

10. ෙමම පතිපත්ති රාමුෙව් ඉලක්කය වන්ෙන් 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම් දක්වා ඇති 
පරිදි ධීවර අංශෙය් සංවර්ධනය ජපානය හා 
තායිලන්තෙය් සංවර්ධන මට්ටම දක්වා 
ඔසවා තැබීමයි.  

 ඉහත දක්වා ඇති අරමුණු සක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා 
ධීවර ක්ෙෂේතෙය් සංවර්ධන උපාය මාර්ග 2010 - 
2013  සැලැසේමහි දක්වා ඇති මැදිහත් වීම පහත වගු 
අංක 01 මගින් දක්වා ඇත. තවද, ෙමම සැලසුෙම් ඉටු 
ෙනොකළ කාර්යයන් 2013-2016 සැලසුම් සඳහා 
ඇතුළත් කර ඇත.  

වගුව 01 - ධීවර ක්ෙෂේතෙය්  සංවර්ධන උපාය මාර්ග 2010 - 
2013  සැලැස්ෙමහි අරමුණු හා අරමුණු සක්ෂාත් කර ගැනීම 
සඳහා මැදිහත් වීම : 
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අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ග 

වගුව 02 - 2013 - 2016 ඉදිරි සැලැස්ෙමහි තවදුරටත් දක්වා 
ඇති අරමුණු ළඟා කර  ගැනීම සඳහා ෙයෝජිත උපාය මාර්ග:  

13 14 



  
 

 (ii)   ඇමුණුම බලන්න. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.   

 (iii)  ඔව්. පමාණවත් වූවාය කියන්ෙන් ඒ හා  සමානව 
ඊට  අවශ  පතිපාදනවලින්  අපි කියා කරනවා. 
ෙකොච්චර දුන්නත් වැඩි නැහැ. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப்  : 
   Annex tabled: 
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[ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා] 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය  ගැන අසන ලද පශ්නයට ගරු 
ඇමතිතුමා සිනහ මුසු මුහුණින් පිළිතුර පකාශ කළා.  ඇත්ෙතන්ම 
ගරු ඇමතිතුමනි, දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට 
ධීවර ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන මුදල ආණ්ඩුව 2006  සිට 
අද දක්වා වාර්ෂිකව කපා තිෙබනවා. විමල් වීරවංශ ඇමතිතුමා 
කියනවා, එතුමාෙග් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන  මුදල් 
කපන ආර්ථික ඝාතකෙයක් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉන්නවාය කියා.  
මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමාට ෙවන් 
කරන මුදල් ඝාතනය කරන ධීවර ඝාතකෙයක් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ 
ඉන්නවාද කියා.  

 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
මම නම් එෙහම හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම හිතනවා නම් මම 

ෙකළින්ම  කියනවා. ඔය ෙල්කම්වරු අල්ලා ගන්ෙන් නැහැ.  

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඇහුෙව් ධීවර කර්මාන්තෙය් 

සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ ගැනයි. ඒ වාෙග්ම මම ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ධීවර ජනතාවට ලබා දුන්නු 
ඉන්ධන සහනාධාරය කප්පාදු කිරීමත් ඔබතුමන්ලාෙග් සංවර්ධන 
වැඩසටහෙන් එක පියවරක්ද කියා. 

 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ධීවර ජනතාවට ලබා දී තිෙබන සහනාධාර  ගණනාවක්ම මම 

එදාත් ෙපන්වා දුන්නා. ඉන්ධන සහනාධාරය කියන්ෙන් එයින් 
එකක් විතරයි. ඒ ජනතාවට ලබා දී තිෙබන අනික් කිසිම 
සහනාධාරයක් කිසිම රජයකින් මීට ෙපර ලබා දී නැහැ.  ඊට  
අමතරව  ඉන්ධන සහනාධාරයටත් විකල්ප සහනාධාර ක මයක් 
අපි ඊෙය් සිට ආරම්භ කළා.  ඒ සියල්ල ෙබදන්ෙන් ඒ  
පමාණෙයනුයි.   
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් ඉන්ධන 

සහනාධාරෙය් කප්පාදුවත් ඔබතුමන්ලාෙග් සංවර්ධන  
වැඩසටහෙන් එක පියවරක්ද කියායි. ඒක ෙබොෙහොම ෙලෙහසි 
පශ්නයක්. 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
කප්පාදුවක් ෙනොෙවයි. ඒ ඉන්ධන සහනාධාරයට විකල්ප 

සහනාධාරයක් අප ආරම්භ කළා. ධීවරයන්ෙගන්  සියයට 82.3ක්  
අපට එය අනුමත කරලා එවා තිෙබනවා.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා 2010 දී  
ජනාධිපතිවරණ ෙව්දිකාෙව්  කිව්වා, "ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් 
ෙගවල් 30,000ක් හදනවා"ය කියලා. ෙමෙතක් ධීවර ජනතාව 
ෙවනුෙවන් හදලා තිෙබන්ෙන් ෙගවල් 200යි. [බාධා කිරීමක්] 
ෙහොඳයි,  තුන්සිය ගණනයි. සමාෙවන්න. එතෙකොට ඔබතුමන්ලාට 
තව ෙගවල් විසිනව දහස් හත්සිය ගණනක් හදන්න තිෙබනවා. 
රුපියල් ෙකෝටි 150ක් වැය කරලා ෙගවල් 30,000ක් හදනවාය 
කියලා, අදට වසර හතරහමාරක් ගත ෙවලා තිෙබද්දිත් හදලා 
තිෙබන්ෙන් ෙගවල් තුන්සිය ගණනක් නම්, ෙම් නිවාස වැඩසටහන 
ඉදිරියට ෙගන ෙනොයෑමත් ඔබතුමන්ලාෙග් ධීවර සංවර්ධන 
වැඩසටහෙන් එක පියවරක්ද?  

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ධීවර නිවාස සාදා දීම එක වැඩසටහනක් විතරයි. ඉදිරිෙය් දී 

ඉතිරි නිවාස ටික සාදා ෙදන්න අපි කියා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] 
ඔබතුමා හිතුවාද, මා හදවතින් කථා කරන්ෙන් නැහැ කියලා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 2 - 3240/'12 - (2), ගරු රවි කරුණානායක මහතා.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 

නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.  

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

"ෙසේවා පියස" කාර්යාල ඉදිකිරීම : ෙවන් ෙකොට 
ඇති මුදල 

"ேசைவ இல்லம்"  அ வலகங்கள் நிர்மாணம் : 
ஒ க்கிய பணத்ெதாைக 

CONSTRUCTION OF "SEVA PIYASA" OFFICES : MONEY 
ALLOCATED 

3268/’12 
3.   ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 

 (மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
 (The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
 රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) :  
(අ) (i) දිවයිෙන් සෑම ගාම නිලධාරි වසමක් සඳහාම 

"ෙසේවා පියස" කාර්යාලය බැගින් ඉදි කිරීමට 
පියවර ෙගන තිෙබ්ද;  

 (ii) ඒ සඳහා ෙවන් ෙකොට ඇති මුදල ෙකොපමණද;    
 (iii)   "ෙසේවා පියස" එක් කාර්යාලයක් ඉදි කිරීම සඳහා 

ඇසත්ෙම්න්තු කළ මුදල ෙකොපමණද;  
 (iv) "ෙසේවා පියස" පළමු කාර්යාලය ඉදි කරනු 

ලබන්ෙන් කවදාද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)  ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) நாட் ல்  அைனத்  கிராம ேசைவயாளர் 

பிாி கள்ேதா ம் "ேசைவ இல்லம்" 
அ வலகங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளதா;  

 (ii) இதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள  பணத்ெதாைக 
யா ; 

 (iii) "ேசைவ இல்லம்"  அ வலகெமான்ைற 
நிர்மாணிப்பதற்காக மதிப்பிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக யா ; 

 (iv)  தலாவ  "ேசைவ இல்லம்" அ வலகம் 
நிர்மாணிக்கப்ப வ  எப்ேபா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Public Administration and 
Home Affairs:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether steps have been taken to construct a 

“Seva Piyasa” office for each Grama Niladhari 
Division in the Island; 

 (ii) the amount allocated for that purpose; 
 (iii) the estimated cost for the construction of a “Seva 

Piyasa” office; and 
 (iv) the date on which the first “Seva Piyasa” office 

will be constructed? 

(b)    If not, why? 
 

ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ  පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க- ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 
Administration and Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 
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(අ) (i) දිවයින පුරා ෙසේවා පියස කාර්යාල ඉදි කිරීම 
ආරම්භ කර ඇත. 

 (ii) ෙසේවා පියස කාර්යාල ඉදි කිරීම සඳහා 2013 
වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 42ක පතිපාදන දිසත්ික් 
ෙල්කම්වරුන් ෙවත ලබා දී ඇති අතර 2014 
වර්ෂෙය් නව ෙසේවා පියස කාර්යාල ඉදිකිරීම සඳහා 
රුපියල් මිලියන 20ක්ද, භාවිතයට ෙනොගන්නා 
රජෙය් ෙගොඩනැගිලි ෙසේවා පියස කාර්යාල ෙලස 
අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 15ක්ද 
ෙවන් කර ඇත.  

 (iii) එක් ෙසේවා පියස කාර්යාලයක් ඉදි කිරීම සඳහා 
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් ඇසත්ෙම්න්තු කර ඇත. එම 
ඇසත්ෙම්න්තුගත මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 7.5ක් 
අමාත ාංශය මඟින් ලබා ෙදන අතර, පෙද්ශෙය් 
සම්පත් භාවිත කරමින් හා පජාදායකත්වය ඇතිව 
ඉතුරු රුපියල් ලක්ෂ 2.5ක ඉදි කිරීම් නිම කළ 
යුතුය.  

 (iv) 2013 වර්ෂය අවසාන වන විට ෙසේවා පියස 
කාර්යාල 575ක් ඉදි කර ඇත.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. 

"ෙසේවා පියස" කාර්යාල ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස 14,000ක 
හදනවාය කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා විසින්ම පකාශ 
කර තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කියන්ෙන්, ඒ 14,000න් 
ෙම් වන ෙකොට හදලා තිෙබන්ෙන් 575ක් කියලාද? එෙහමද ගරු 
නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි? 

 

ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු මන්තීතුමිය, අපි 2014 වර්ෂය සඳහා ෙම්වාට රුපියල් 

මිලියන 35ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. "ෙසේවා පියස" කාර්යාල විශාල 
පමාණයක් ෙම් වන විට ඉදි ෙවමින් පවතිනවා.  

 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
2013 දී රුපියල් මිලියන-- 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 
 

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළමුවැනි අතුරු පශ්නයට 

අදාළවමයි මම අහන්ෙන්.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය, අතුරු පශ්නවලට අදාළව අහන්න බැහැ. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
Clarification එකක් කර ගන්නයි හදන්ෙන්. 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඔබතුමිය පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා. දැන් ෙදවැනි අතුරු 

පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, 2013 දී රුපියල් මිලියන 300ක් 

ෙවන් කළා කිව්වා ෙන්. නමුත්, ඔබතුමා දුන් පිළිතුර අනුව රුපියල් 
මිලියන 77යි වියදම් කර තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු මන්තීතුමිය, එෙහම කියන්න බැහැ. අපි ඒ ඒ වර්ෂවල 

"ෙසේවා පියස" කාර්යාල ඉදි කර තිෙබනවා. අපි රුපියල් 
750,000ක් තමයි එක ෙසේවා පියසක් සඳහා ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ 
ගම්මානවල පරිත ාගශීලින්ෙග් පරිත ාග සහ පජාදායකත්වය 
සහිතව තමයි  සියලු කටයුතු නිම ෙවන්ෙන්. ෙම් වන විට "ෙසේවා 
පියස" කාර්යාල 575ක කටයුතු නිම කර තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමිය, තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය අහන්න. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ගරු මන්තීතුමියනි. කාලය පිළිබඳ  

පශ්නයක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
"ෙසේවා පියස" කාර්යාල පිහිටුවීෙම් අරමුණ වුෙණ් එක වහලක් 

යට ගාම නිලධාරි කාර්යාලය, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 
කාර්යාලය, කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි කාර්යාල සහ පවුල් ෙසෞඛ  
 ෙසේවා නිලධාරි කාර්යාලය පවත්වාෙගන යෑමයි. නමුත් ෙම් 
තිෙබන "ෙසේවා පියස" කාර්යාල 575 කරා ජනතාව තමන්ෙග් 
අවශ තාවන් සඳහා යන විට, එහි රැඳී සිටින්ෙන් පවුල් ෙසෞඛ  
ෙසේවා නිලධාරිතුමිය පමණයි.  ෙමම "ෙසේවා පියස" කාර්යාලවල 
අෙනක් නිලධාරින් කිසි ෙකෙනක් නැහැ කියලා ජනතාව 
කියනවා. ෙම්වා නිරීක්ෂණය කරන්ෙන් කවුද? 

ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු මන්තීතුමිය කියන කාරණයට මට එකඟ වීමට බැහැ. 

සියලුම ගාම නිලධාරිවරුන්ට කාර්යාලෙය් රැඳී සිටිය යුතු දිනයක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා සහ සහකාර 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් ඒවා අධීක්ෂණය කරනවා.   සමහර විට ඒ 
නියමිත දිනවල ගාම නිලධාරිවරුන් ෙනොසිටිනවා ඇති.  ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක් තිබුෙණොත්, අපි පරීක්ෂණයක් 
කරලා අවශ  පියවර ගන්නවා. 
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අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන් සහ පරිපාලන නිලධාරින්: 
උතුරු මැද පළාත 

கல்விப் பணிப்பாளர்கள் மற் ம் நி வாக 
உத்திேயாகத்தர்கள் : வட மத்திய மாகாணம் 

DIRECTORS OF EDUCATION AND ADMINISTRATIVE 
OFFICERS :NORTH CENTRAL PROVINCE  

3447/’13 
4.  ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (3): 
(අ) (i) කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ තනතුර සඳහා සපුරා 

තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම් කවෙර්ද;  
 (ii) උතුරු මැද පළාෙත්  එක් එක් අධ ාපන කලාපෙය් 

ෙසේවය කරන කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන්ෙග් 
නම් සහ අධ ාපන සුදුසුකම් ෙවන් ෙවන්  
වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ඉහත (i) හි සඳහන් සුදුසුකම් ෙනොමැතිව ෙසේවය 
කරන කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ෙසේවය කරන අධ ාපන කලාප 
කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
(ආ) (i) උතුරු මැද පළාෙත් ෙසේවය කරන ශී ලංකා 

අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I, II, සහ III 
ෙශේණිවලට අයත් නිලධාරින් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (ii) ඔවුන්ෙග් නම් සහ දැනට ෙසේවය කරන සථ්ාන 
කවෙර්ද; 

 (iii) ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා සුදුසුකම් 
ෙනොමැතිව එම පළාෙත් ෙසේවය කරන  කලාප 
අධ ාපන අධ ක්ෂවරුන් සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iv) ඔවුන්ෙග් නම් සහ ෙසේවය කරන අධ ාපන කලාප 
කවෙර්ද; 

 (v) ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසුකම් ෙනොමැති 
පුද්ගලයන් පත්කිරීෙම් පදනම කවෙර්ද; 

 (vi) සුදුසුකම් ෙනොමැති පුද්ගලයන් විසින් තමාට හිමි 
නැති තනතුරකට ඉහත පරිදි පත්වී අයථා ෙලස 
දීමනා ලබා ෙගන ඇත්නම්, එම මුදල් ආපසු 
අයකර ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) வலயக் கல்விப் பணிப்பாளர் பதவிக்காக ர்த்தி 
ெசய்தி க்கேவண் ய குைறந்தபட்ச 
தைகைமகள் யாைவ; 

 (ii) வடமத்திய மாகாணத்தின் ஒவ்ெவா  கல்வி 
வலயத்தி ம் ேசைவயாற் கின்ற வலயக் 
கல்விப் பணிப்பாளர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
கல்வித் தைகைமகள் தனித்தனியாக யாைவ; 

 (iii) ேமேல (i) இல்  குறிப்பிடப்பட் ள்ள தைகைமகள் 
இன்றி ேசைவயாற் கின்ற வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் 
ேசைவயாற் கின்ற கல்வி வலயங்கள் யாைவ 

 என்பைத  அவர்  இச்சைபக்கு  அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) வடமத்திய மாகாணத்தில் ேசைவயாற் கின்ற 
இலங்ைக கல்வி நிர்வாக ேசைவயின் தரம் I, II, 
மற் ம் I I I  ஆம் தரங்கைளச் ேசர்ந்த 
உத்திேயாகத்தர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (ii) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் தற்ேபா  
ேசைவயாற் கின்ற இடங்கள் யாைவ; 

 (iii) இலங்ைக கல்வி நிர்வாகச் ேசைவத் தைகைமகள் 
இன்றி ேமற்ப  மாகாணத்தில் 
ேசைவயாற் கின்ற வலயக் கல்விப் 
பணிப்பாளர்களின் எண்ணிக்ைக யா ; 

 (iv) இவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம் ேசைவயாற் 
கின்ற கல்வி வலயங்கள் யாைவ; 

 (v) ேமற்ப  பதவிக்கு தைகைமகளற்ற ஆட்கள் 
நியமிக்கப்பட்டைமயின் அ ப்பைட யா ; 

 (vi) தைகைமகளற்ற ஆட்கள் தமக்கு உாித்தற்ற 
பதவிக்கு ேமேல குறிப்பிட்டவா  
நியமனம்ெபற்  ைறேகடான விதத்தில் 
ெகா ப்பன கைளப் ெபற்றி ப்பின் 
அப்பணத்ைத மீளஅறவிட நடவ க்ைக 
எ ப்பாரா 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  
(a) Will he inform this House - 
 (i) of the minimum qualifications one should have 

in order to be appointed to the office of Zonal 
Director of Education; 

 (ii) separately, of the names and educational 
qualifications of the Zonal Directors of 
Education in each of the education zones in the 
North Central Province; 

 (iii) the number of officers working in the capacity of 
Zonal Director of Education without possessing 
the qualification mentioned in (i) above; and 

 (iv) the names and the education zones of them? 

(b) Will he also inform this House - 
 (i) the number of officers belonging to Grades I, II, 

and III of Sri Lanka Education Administrative 
Service working in the North Central Province; 

 (ii) their names and present places of work; 

 (iii) the number of Zonal Directors of Education 
working in that Province who have not gained 
the Sri Lanka Education Administrative Service 
qualifications; 

 (iv) the names and the education zones of them; 

 (v) the basis on which officers who do not possess 
the required qualifications are appointed to the 
aforesaid position; and 

 (vi) whether action will be taken to recover from the 
officers who are not qualified to hold the 
aforesaid offices any allowance they have 
obtained by improper means after accepting 
posts for which they are not qualified? 

(c) If not, why? 
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ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I පන්තිෙය් 
නිලධාරියකු වීම. 

 (ii)  ඇමුණුම 1 මඟින් දක්වා ඇත.   

 (iii)  උතුරු මැද පළාෙත් කලාප අධ ාපන 
අධ ක්ෂවරුන් 08ෙදනාම අධ ාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් Iවන පන්තිෙය් නිලධාරින් ෙනොවන 
අතර, අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් Iවන 
පන්තිෙය් නිලධාරින්ෙග් ඌනතාව මත අධ ාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් IIවන හා IIIවන පන්තිෙය් 
නිලධාරින් විසින් රාජකාරි කටයුතු කරනු ලැෙබ්.  

 (iv)  ඔවුන්ෙග් නම් හා ෙසේවය කරන අධ ාපන කලාප 
විසත්රාත්මකව ඇමුණුම 01හි සඳහන් ෙව්.   

(ආ)  (i)  67කි.  
       (ii)  ඔවුන්ෙග් නම් හා දැනට ෙසේවය කරන සථ්ාන 

ඇමුණුම 02හි විසත්රාත්මකව දක්වා ඇත.  
      (iii)  අදාළ ෙනොෙව්.  
       (iv)  අදාළ ෙනොෙව්. 
        (v)  අදාළ ෙනොෙව්.  
       (vi)  අවශ ෙයන්ම ඔව්.   

  ඇමුණුම් සභාගත* කරමි. 

  ගරු මන්තීතුමනි, මට සපයා තිෙබන ෙම් 
විසත්රවලට අතිෙර්කව එවැනි ෙතොරතුරු ඔබතුමා 
ළඟ තිෙබනවා නම් ඒවා අමාත ාංශයට ලබා 
දුන්ෙනොත් ඒ පිළිබඳව විභාග කරන්න පුළුවන්.    

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.   
 
*සභාෙම්සය මත තබන ලද ඇමුණුම්: 
   சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட இைணப் கள் : 
   Annexes tabled: 
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු වන අතුරු 

පශ්නය ෙමෙසේයි. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, කලාප අධ ාපන 
අධ ක්ෂවරුන්ට ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I 
පන්තිෙය් සුදුසුකම  තිෙබන්න ඕනෑය කියා.  ඒත් එක්කම ඔබතුමා  
කිව්වා, "සුදුසුකම් සපුරා නැති ඌනතාවක් තිෙබනවා.  ඒ නිසා II, 
III පන්තිවල නිලධාරින් දමා තිෙබනවා" කියා. මා ගරු 
ඇමතිතුමාට මතක් කරනවා, ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් I, II සහ III පන්තිවලට අයත් නිලධාරින් 67 ෙදෙනකු 
සිටිනවා කියා. හැබැයි, උතුරු මැද පළාෙත් ශී ලංකා අධ ාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් I ෙශේණිෙය්  අධ ාපන සුදුසුකම තිෙබන 
17ෙදෙනකුට වැඩිය සිටිනවා, ෙම් කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ 
තනතුර ෙනොදී.  ඇයි, එෙහම කර තිෙබන්ෙන්? 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
තනතුර ෙනොදී ෙනොෙවයි. පළාත් සභාව දැනුම් දී තිෙබන 

ආකාරයට ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I පන්තිෙය් 

නිලධාරින් දුෂ්කර පළාතක තනතුරුවලට යන්ෙන් නැහැ. ඒක 
ෙලොකු පශ්නයක්. අෙප් අමාත ාංශය තුළ සිටින පරිපාලන 
නිලධාරින් ෙකොළඹ අවට හා පධාන පහසුකම් තිෙබන පළාත්වල 
විදුහල්පති ධුරයක් ලබා ගන්න කැමැතියි, අර පෙද්ශෙය් කලාප 
අධ පන අධ ක්ෂ ධුරයකට වඩා.  ඒ නිසා ඔවුන් යැවීම පිළිබඳව 
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් ෙල්ඛනෙය් දැක්ෙවන ආකාරයට උතුරු 
මැද පළාෙත් සිටින 67 ෙදනාෙගන් කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ ධුර 
දීලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් II වන 
පන්තිෙය් සුදුසුකම් තිෙබන අයට.   

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක්.  අද අෙප් නිෙයෝජ  කථානායකතුමා හරි සැරයි ෙන්.   
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නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙවලාව නැහැ.  පැය භාගයක් ගිහින් 

තිෙබනවා.  තවම පශ්න හතරක් තමයි අහලා තිෙබන්ෙන්.   
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙපොඩි පැහැදිලි කර 

ගැනීමක්.  කලාප අධ ාපන කාර්යාල පහයි තිෙබන්ෙන්.  ෙම් 
නගරෙය්ත් තිෙබනවා.  අනුරාධපුර නගරය අවට තමයි  ෙම් ටික 
තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමා කියන විධියට ෙම් අයට යන්න මහා දුෂ්කර 
ගමනක් නැහැ. කැබිතිෙගොල්ලෑව විතරයි ටිකක් දුරකට 
තිෙබන්ෙන්.   

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් II 
හා  III පන්තිවල නිලධාරින්ට කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂ තනතුරු 
දීලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙද්ශපාලන පළිගැනීම මත පත්වීම් 
ෙනොදුන් ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I පන්තිෙය් 
නිලධාරින් දහහත්ෙදෙනක් අනුරාධපුරය දිස්තික්කෙය් ඉන්නවා. ඒ 
දහහත්ෙදනාම එම තනතුර සඳහා නුසුදුසුද කියන එක තමයි මා 
අහන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඔබතුමා ඒ දහහත්ෙදනාෙග් නම් ලැයිස්තුව මට ෙදන්න.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
තමුන්නාන්ෙසේ ළඟ ඇති ෙන්. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I පන්තිෙය් 

නිලධාරින්ෙග් ලැයිස්තුවක් දැනට මා ළඟ නැහැ. තනතුරු ලැබුණු 
අය වශෙයන් මට දක්වා තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා අධ ාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් II පන්තිෙය් හා  III පන්තිෙය් ඉන්න අයයි. ශී ලංකා 
අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I පන්තිෙය් නිලධාරින් 
දහහත්ෙදනකුෙග් ලැයිස්තුවක් ඔබතුමා ළඟ තිෙබනවා නම් ඒ 
ලැයිස්තුව මට ෙදන්න. එවිට මා අමාත ාංශයට දන්වා ඒ 
දහහත්ෙදනා කැඳවා, පළාත් සභාවට උපෙදස් ෙදන්නම්, ෙමවැනි 
අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම් නිවැරැදි කරන්න කියලා. මට 
ඒ ෙතොරතුරු ටික ෙදන්න. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වන අතුරු පශ්නය. 
 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, කැබිතිෙගොල්ලෑව කලාප 
අධ ාපන අධ ක්ෂවරයා අධ යන ෙපොදු සහතික පත සාමාන  
ෙපළ විභාගය සමත් නැහැයි කියලා, ඒ සහතිකයත් සමඟ මා ෙම් 
සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කළාම, ඔබතුමා කිව්වා, ඒ 
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරලා ෙම් සභාවට දැනුම් ෙදනවාය 

කියලා. හැබැයි දැන් මාස එකහමාරක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
කලාප අධ ාපන අධ ක්ෂවරයා ලියපු උත්තර පතය නැති 
ෙවලාද? එෙහම නැත්නම් ඔහුෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කරන්න 
තමුන්නාන්ෙසේට බැරි වුණාද? ෙමයට හරියාකාරව විසඳුමක් 
ෙදන්ෙන් කවදාද? 

 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා හිතුවා, ඔබතුමාෙග් ඒ පශ්නයට උත්තරයක් යවා 

තිෙබනවාය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ මීට ෙපර ඒ ගැන ඇහුෙව් 
නැහැ. මන්තීතුමන්ලාෙග්, ඇමතිතුමන්ලාෙග් පශ්න වැඩිෙයන් 
ඉදිරිපත් වන්ෙන් අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවටයි. හැම මන්තීවරයකුෙග් පශ්නයකටම උත්තර යවනවා, 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙවන්. ඔබතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුරු යවා 
නැත්නම්, ලබන සතිය වන ෙකොට එයට උත්තරයක් ෙදන්නම්. 
උපෙද්ශක කාරක සභාෙවන් සියලුෙදනාටම උත්තර යවනවා. 

 
වැලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශෙය් කුඹුරු 

ඉඩම් : අනවසර ෙගොඩ කිරීම් 
ெவ பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் பிாி  

வயற்காணிகள் : அ மதியற்ற மீட்  
PADDY LANDS IN WELIPITIYA DIVISIONAL SECRETARY'S 

DIVISION : UNAUTHORIZED FILLING  
3651/'13 

5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 
(අ) (i) වැලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 

කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කරනු ලබන බවට ජනතාව 
ෙචෝදනා කරන බව දන්ෙන්ද; 

 (ii) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා එම පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ අනවසරෙයන් ෙගොඩ 
කර ඇති  කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම අනවසර ෙගොඩ කිරීම්වලට අදාළව පැමිණිලි 
ලැබී තිෙබ්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ලැබී ඇති පැමිණිලි සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (v) එම පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ පවත්වා 
නීත නුකුලව කටයුතු කර තිෙබ්ද; 

 (vi) ඒ අනුව ෙගන ඇති කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා වැලිපිටිය පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ 
කිරීමට නීත නුකූල අවසරය ලබාෙගන තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ෙගොඩ කිරීම සඳහා අවසර ලබා දී ඇති 
කුඹුරු ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 (iii) එම කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීමට අවසර ලබා දීමට 
ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ)  ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெவ பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள் வயற்காணிகள் 
மீட்கப்ப வதாக ெபா மக்கள் குற்றஞ் 
சாட் வைத அறிவாரா என்பைத ம்; 
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 (ii) 2005ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள் அ மதியின்றி மீட்கப்பட் ள்ள 
வயற்காணிகளின் பரப்பள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  அ மதியற்ற காணி மீட் கள் 
ெதாடர்பில் ைறப்பா கள் 
கிைடக்கப்ெபற் ள்ளனவா  என்பைத ம் 

 (iv) ஆெமனில், கிைடக்கப்ெபற் ள்ள 
ைறப்பா களின் எண்ணிக்ைக 

எவ்வளெவன்பைத ம்; 
 (v) ேமற்ப  ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் 

விசாரைணகள் நடத்தப்பட்  சட்ட ாீதியான 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (vi) இதற்கைமய ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள நடவ க் 
ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) 2005ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
ெவ பிட் ய பிரேதச ெசயலாளர் ஆ ைகப் 
பிரேதசத்தி ள் வயற்காணிகைள மீட்பதற்கு 
சட்ட ாீதியாக அ மதி ெபறப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், மீட்பதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட் ள்ள வயற்காணிகளின் பரப்பள  
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வயற்காணிகைள மீட்பதற்கு அ மதி 
வழங்கியைமக்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வார? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Economic Development:  
(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware that people level accusations 

to the effect that the paddy lands in the 
Welipitiya Divisional Secretary's Division are 
being filled; 

 (ii) the extent of paddy land in the aforesaid 
Divisional Secretary's Division that has been 
filled without permission from the year 2005 up 
to now; 

 (iii) whether complaints have been received against 
the aforesaid unauthorized fillings; 

 (iv) if so, the number of complaints received; 
 (v) whether legal action has been taken after 

conducting investigations into the aforesaid 
complaints; and 

 (vi) the courses of action taken accordingly? 

(b) Will he state - 

 (i) whether legal permission has been obtained to 
fill the paddy lands in the Welipitiya Divisional 
Secretary's Division from the  year 2005 up to 
now; 

 (ii) if so, the extent of paddy lands for which 
permission has been granted to be filled; and 

 (iii) the reasons for granting permission to fill the 
aforesaid paddy lands? 

(c) If not, why? 
 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා (විෙශේෂ ව ාපෘති අමාත  
සහ ආර්ථික සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன - விேசட க த்திட்டங்கள் 
அைமச்ச ம் ெபா ளாதார அபிவி த்தி பிரதி அைமச்ச ம்)  
(The Hon. S.M. Chandrasena - Minister of Special Projects 
and Deputy Minister of Economic Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ) (i) වැලිපිටිය පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශය තුළ 
කුඹුරු ඉඩම් ෙගොඩ කිරීම් සම්බන්ධෙයන් 
පැමිණිලි පැවතිය ද 2014 වර්ෂෙය් ලැබී ඇති 
පැමිණිලි පමාණෙය් අඩු වීමක් ෙපන්නුම් කරයි.   

 (ii) අක්කර 02යි.  

 (iii) ඔව්.  

 (iv) පැමිණිලි 16යි. 

 
 (v) ඔව්. 

 (vi) ලැබී ඇති පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ 
පවත්වා පැමිණිලි 05ක් සඳහා වැළැක්වීෙම් 
නිෙයෝග ලබා ෙගන ඇත. පැමිණිලි 08ක් සඳහා 
පස ්ඉවත් කර යථාවත් කර ඇත. පැමිණිලි 03ක් 
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි කර ඇත. 

 (ආ) (i) ඔව්. 

 (ii) පර්චස ්20  

 (iii) නිවසක් තනා ගැනීම සඳහා 

 (ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවන අතුරු පශ්නය. 

අංක
ය 

පැමිණිලි       
ලැබූ වර්ෂය 

පැමිණිලි 
ගණන 

01 2005 02 

02 2006 - 

03 2007 01 

04 2008 - 

05 2009 02 

06 2010 01 

07 2011 04 

08 2012 02 

09 2013 03 

10 2014 01 

  එකතුව 16 

31 32 

[ගරු බුද්ධික පතිරණ  මහතා] 
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම පශ්නෙය් (අ)  (i),  (ii),  (iii) යන 

ෙකොටස්වලට පිළිතුරු දීෙම්දී ඔබතුමා සඳහන් කළා, නිෙවස් ඉදි 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් නීත නුකූලව අවසර ලබා ෙදන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා කියලා.  එතෙකොට ඒ  අවසරය ලබා දීෙම්දී 
පදනම බවට පත් කර ගත්ත කාරණා ෙමොනවා ද? එෙහම නැත්නම් 
ඒ සඳහා ගත්ත නිර්ණායකය ෙමොකක්ද? 

 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena)  
නිර්ණායක  හැටියට අපි දකින කාරණ කිහිපයක් තිෙබනවා.  

කුඹුරු ඉඩම් නාම ෙල්ඛනෙය් නම තිබුණා වුණත්, වතුර ගන්න 
තිෙබන අපහසුකම් නිසා කාලයක් වැඩ කරන්ෙන් නැතිව තිබී 
පුරන් බවට පත් ෙවලා තිෙබන කුඹුරු සහ ෙවනත් ෙහේතු මත 
කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ -එනම්, අවුරුදු  20ක්, 25ක් තිස්ෙසේ-  වැඩ 
ෙනොකර පුරන් වූ කුඹුරු සම්බන්ධෙයන් ඒ අවසරය ෙදනවා. 
පධානම කාරණය වන්ෙන් ජලය ගන්න බැරිකම නිසා කුඹුරු 
පුරන් වීමයි.  එහිදී වුණත් විශාල වශෙයන් ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන් 
නැහැ.  රණ විරුවන්ට ෙගයක් හදා ගන්න ෙහෝ තමන්ට කියලා 
ඉඩමක් ඇත්ෙත්ම නැති අයට ෙගයක් හදා ගන්න අවසරය ෙදනවා. 
ඒ කාරණා සලකා බලා කමිටුෙව් තීන්දුවක් අරෙගන පර්චස් 10ක් 
පමණක් ෙදනවා.  ඒකත් කෘෂි පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර 
නිලධාරිෙග්, ෙගොවි සංවිධානෙය්, ෙගොවි සංවර්ධන නිලධාරිෙග්, ඒ 
දිස්තික්කෙය් සහකාර ෙකොමසාරිස් සහ ෙකොමසාරිස් ජනරාල්ෙග් 
අනුමැතිෙයන් තමයි ෙදන්ෙන්. ආවාට ගියාට ෙදන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කරන්නට ෙයදුණා,  උපරිමය  
පර්චස් 10ක පමාණය පමණයි නිවසක් හදා ගන්නට ලබා 
ෙදන්ෙන් කියා. මාතර දිස්තික්කෙය්, පාෙද්ශීය ෙල්කම් බල පෙද්ශ  
තුළ පර්චස් 10ය ඉක්මවා ගිය ඉඩම් සඳහා එවැනි කුමන 
ආකාරයකවත්  අවසරයක් ලබා දී නැති ද කියා ෙම් ගරු සභාෙව්දී  
ඔබතුමාට වගකීමක් ඇතිව  කියන්නට පුළුවන් ද?  

 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
එවැනි  ෙදයක් තිෙබනවා නම්,  ඔබතුමාට අප ෙවත දැනුම් 

ෙදන්න පුළුවන්. අප ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. අෙප් 
නිර්ණායකයන් මම කිව්ෙව්.  ඊට එහා ෙගොඩ කිරීම් කර තිෙබනවා 
නම්  වැරදියි. එෙහම පුරවා තිෙබනවා නම්, ෙගොඩකර තිෙබනවා 
නම්, අප ඒවා උසාවියට ෙයොමු කර උසාවි තීන්දුවක් අර ෙගන - 
ෙගොවිජන ෙසේවා පනත අනුව අනිවාර්යෙයන්ම එම තීන්දුව 
ෙදනවා. - කටයුතු කරනවා.  ඒ ඉඩම් ෙගොඩකර තිෙබනවා නම්, 
ෙගොඩ කරපු  ෙකනාම ඒ පස් ඉවත් කරන්න  ඕනෑ.  ඒකයි 
තත්ත්වය.  

 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග්  පළමුවන අතුරු පශ්නෙය්දී 
සහ ෙදවන  අතුරු පශ්නෙය්දී දුන් පිළිතුරුවලදී කිව්වා, කුඹුරු 
ඉඩමක් ෙගොඩ කරන්නට අවසර ෙදන්ෙන් අඩුම ගණෙන් පර්චස් 
10යි, ඊට එහා  ෙදන්ෙන් නැහැ කියා. නිවසක් ඉදි කිරීම වැනි 
කාරණයකට පමණයි ෙදන්ෙන්  කියාත් කිව්වා. ඒ වාෙග්ම  රණ 
විරුෙවක්, එෙහම නැත්නම් කිසිම ආකාරයක  ඉඩමක් නැති 
පුද්ගලෙයක් විය යුතුය කියන කාරණයත් කිව්වා. හැබැයි,  
ව ාපාරික වුවමනාවන් සඳහා - guest houses ෙහෝ restaurants   

ඉදි කරන්න- පර්චස් 10 ඉක්මවා, රණ විරු ෙහෝ කිසිම ඉඩමක් 
ෙනොමැති යයි කියන නිර්ණායකයනට ඇතුළත් ෙනොෙවන 
පුද්ගලයන් ෙම් නිර්ණායකයන් අවභාවිත කරමින් සිදු කළ කියා 
මාර්ග සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්නට අමාත ාංශය 
සූදානම් ද  කියන කාරණය    මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්නට 
කැමැතියි.   

 

ගරු එස.්එම්. චන්දෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு  எஸ்.எம். சந்திரேசன) 
(The Hon. S.M. Chandrasena) 
සූදානම්. තව පශන්යක් තිෙබනවා ගරු මන්තීතුමනි, පර්චස් 10 

ට වැඩි ඉඩම් පමාණයක් දුන් තැන් තිෙබනවා, නාම ෙල්ඛනෙය් 
කුඹුරක් හැටියට නැති ඉඩම්. “ෙදනිය” කියා, කුඹුරට ආසන්නෙය් 
ඇති ඉඩම් ෙකොටස තිෙබනවා. ෙගොවිජන ෙසේවා පනත හැටියට 
කුඹුරු නාම ෙල්ඛනෙය් කුඹුරක් හැටියට නැත්නම් අපට ඒ ඉඩම් 
ෙකොටස ෙදන්න ෙවනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට  ගිහින්  ගරු සුජීව 
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා උසාවි  නිෙයෝගයක් ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] 
මා කියන්ෙන්,  ඔබතුමාත්   ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට  ගියාම තීන්දුවක් 
දුන්නා ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔව්. ඒක කුඹුරු නාම ෙල්ඛනෙය් 
නැහැ. අප ෙදන්නත් බැහැයි කිව්වා. ඊට පස්ෙසේ 
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට  ගිහින් එතුමා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන්  
නිෙයෝගයක් ගත්තා.  

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6- 3688/'13-(3), ගරු අනුර  දිසානායක මහතා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා  එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සංස්කෘතික හා කලා 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා 
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලනවා. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7-4433/'13-(3),  ගරු  තලතා අතුෙකෝරල 

මහත්මිය. 
 

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல) 
(The Hon.  (Mrs.) Thalatha Atukorale) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා  ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට 
පිළිතුරු දීම සඳහා  සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down.1'34/ 
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නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 8 - 4505/'13 - (1), ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා මාස තුනක් කල් 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ශී ලංකාවට ආසන්න ජාත න්තර මුහුෙද් මසුන් 

මැරීම : විෙද්ශ සමාගම් සඳහා අවසරය 
இலங்ைகக்கு அ கில் சர்வேதச கடற்பரப்பில்  

மீன்பி த்தல்: ெவளிநாட் க் 
கம்பனிக க்கானஅ மதி 

FISHING IN INTERNATIONAL WATERS CLOSE TO SRI LANKA : 
PERMISSION FOR FOREIGN COMPANIES 

4521/’13 
9.  ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  

(අ) (i) දික්ඕවිට ධීවර වරාය ෙක්න්ද කර ගනිමින් ශී 
ලංකාවට ආසන්නව ජාත න්තර මුහුෙද් මසුන් 
මැරීමට ශී ලංකා රජය විසින් විෙද්ශ සමාගම් 
සඳහා අවසර ලබා දී තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එකී අවසරය මත ෙම් වන විට එම මුහුදු 
පෙද්ශෙය් මසුන් මැරීෙම්  ෙයදී සිටින සමාගම් සහ 
එම සමාගම් අයත් රටවල් කවෙර්ද;  

 (iii) ශී ලංකාෙව් ධීවර කර්මාන්තයට අදාළව එම 
සමාගම් විසින් පිළිපැදිය යුතු නීති රීති මාලාවන් 
හඳුන්වා දී තිෙබ්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச்சைரக் 

ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) திக்ஓவிட்ட மீன்பி த் ைற கத்ைத 
ைமயமாகக் ெகாண்  இலங்ைகக்கு அ கில் 
சர்வேதச கடற்பரப்பில்  மீன்பி க்க இலங்ைக 
அரசாங்கத்தினால் ெவளிநாட் க் கம்பனிக க்கு 
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதா; 

 ( i i )  ஆெமனில், அத்தைகய அ மதியின் ேபாில் 
தற்ேபா  அக்கடற் பிரேதசத்தில் மீன் பி ப்பதில் 
ஈ பட் ள்ள கம்பனிகள் மற் ம் அக்கம்பனிகள் 
ெசாந்தமா ள்ள நா கள் யாைவ; 

 ( i ii )  இலங்ைகயின் மீன்பி க் ைகத்ெதாழி டன் 
ெதாடர் ைடயதாக அக்கம்பனிகளால் 
கைடப்பி க்கப்பட ேவண் ய சட்டவிதிகள் 
அறி கஞ் ெசய்யப்பட் ள்ளனவா 

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  
(a) Will he inform this House - 

 (i) whether the Government of Sri Lanka has 
permitted foreign companies to fish in the 
international waters close to the territorial waters 
of Sri Lanka based on the fishery harbour in 
Dikovita; 

 (ii) if so, the companies which are currently engaged 
in fishing upon this permission in that sea area 
and the countries to which these companies 
belong; and 

 (iii) whether rules have been introduced for such 
companies to observe pertaining to fishing 
industry of Sri Lanka? 

(b) If not, why? 
 

ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)) 
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්.  

 (ii)  සමාගම    රට 
1.   නිව්ලන් ෆිෂරි පුද්ගලික සමාගම    -     ජපානය 
2.   ඕෂන් රිච් පුද්ගලික සමාගම - කැලිෙෆෝනියා 

     (ඇෙමරිකාව) 
3.   හැමාර්සින් ලංකා ෆිෂරි      - තායිවානය 
 පුද්ගලික සමාගම           
4.   බ්ලූ ඕෂන් පුද්ගලික සමාගම      -         චීනය 

• දික්ඕවිට ධීවර වරාෙයන් ෙමෙහයුම් කටයුතු 
සිදු කිරීමට අවසර ලබා දුන්නද, දැනට 
ෙමෙහයුම් කටයුතු කරනු ලබන්ෙන් ෙකොළඹ 
වාණිජ වරාෙයනි. 

 (iii) ඔව්. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. 

ෙමම වරාය භාවිතා කිරීම ෙවනුෙවන් ජාත න්තර විෙද්ශ 
සමාගම්වලින් යම්කිසි මුදලක් අය කරනවාද? ඒ සඳහා ෙමොන 
වාෙග් කියාමාර්ගයක් ද අනුගමනය කරන්ෙන්? 
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ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒ මුළු විෙද්ශ විනිමයම අෙප් රටට ලැෙබනවා. ෙමොකද, 

ජාත න්තර මුහුද විතරයි,  ඒ ෙගොල්ලන්ට ලබා දී තිෙබන්ෙන්. 
අෙප් රෙටන් අපි ෙකොන්ෙද්සි මාලාවක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ 
ෙකොන්ෙද්සි මාලාව යටෙත් තමයි, කියාත්මක කරන්ෙන්. ඒ 
විතරක්  ෙනොෙවයි. අලුතින් ලියාපදිංචි කරන ඔක්ෙකොම යාතා ශී  
ලංකා ධජය යටෙත් යන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් නීති 
ෙරගුලාසිවලට යටත්වයි ඒ යාතා යන්න ඕනෑ. එක්දහස් නවසිය 
අනූ ගණන්වල ඉඳලා කියාත්මක වන පැරැණි සමාගම්වල යාතා  
ඔක්ෙකොම ඒ ඒ රටවල ධජය යටෙත් තමයි යන්ෙන්. තායිවානෙය් 
යාතා තායිවාන ධජය යටෙත්ත්, සිංගප්පූරුෙව් යාතා සිංගප්පූරු 
ධජය යටෙත්ත් තමයි ධීවර කටයුතුවල නිරත වන්ෙන්. වැරැද්දක් 
කෙළොත් අපි report කරන්න ඕනෑ, ඒ රටට. නමුත් දැන් අපි 
කාටවත් report කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට්දීම ඒ ෙගොල්ලන් 
සම්බන්ධෙයන් අවශ  නීති රීති කියාත්මක කරනවා. මාළු අල්ලා 
ෙගන ඇවිල්ලා, ඒවා අපනයනය කිරීෙමන් අපිට සම්පූර්ණ විෙද්ශ 
විනිමය ලැෙබනවා; berthing charges ලැෙබනවා. වරාය ආශිත 
අනිකුත් ගාස්තු අපිට ලැෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇමතිතුමනි,  අපි දන්න විධියට ෙමම ධීවර වරාෙය් මීටර් 

පහක ගැඹුරකින් තමයි ඉදි කිරීම් කටයුතු කෙළේ. නමුත් ෙම් වන 
විට මුහුදු වැලි පිරීම නිසා ෙමහි ගැඹුර අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා විශාල යාතාවලට වරාය තුළට ඒමට ෙනොහැකි පශ්නයක් - 
ගැටලුවක් - පැන නැඟී තිෙබනවාද?  

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි, මන්තීතුමා. ෙම් ධීවර වරාෙය් ගැඹුර  

මීටර් පහයි. ෙමෙතක් කල් තිබුණු සියලුම වරායවල ගැඹුර 
තිබුෙණ් මීටර් තුන හමාරයි. මම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 
අමාත  ධුරයට පත් වුණාට පසු තීන්දුවක් ගත්තා, අලුත් වරායවල් 
මීටර් පහක් දක්වා හාරන්න. ෙම් දික්ඕවිට වරාය හදන්න හැදුෙව්ත් 
මීටර් තුන හමාරක ගැඹුරකින්. නමුත් මම ෙම්ක ෙවනස් කරලා, ඒ 
basin එක මීටර් පහට දිග් කර ගත්තා. දැන් සමහර යාතා එනවා. 
නමුත් ඒවාට මීටර් පෙහේ ගැඹුරත් මදි. ඒ යාතාවලට  මීටර් හය 
හමාරක ගැඹුරක් ඕනෑ. එම නිසා අපි ලෑස්ති කරලා තිෙබනවා, 
දික්ඕවිට ධීවර වරාය මීටර් හය හමාරක් දක්වා හාරන්න. දැනට 
දික්ඕවිට වරාෙය් ගැඹුර මීටර් පහයි. එම නිසා අලුතින් එන යාතා 
සමහරක් ෙම් වරාෙය් කියාත්මක ෙවනවා. ඊට වඩා දැවැන්ත යාතා 
ඒ නිසා ෙකොළඹ වාණිජ වරායට - commercial harbour එකට - 
යනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහනවාද? 

 
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ)  
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  
ගරු ඇමතිතුමනි,  ජාත න්තර මුහුදට යන්න තමයි, එම 

සමාගම්වල යාතාවලට අවසර දීලා තිෙබන්ෙන්.  ඔබතුමා එෙසේ 

කිව්වාට  ඔය නීති කඩ කරමින් විෙශේෂෙයන්  චීන ජාතික  
සමාගම්වල යාතා ජාත න්තර මුහුදට ෙනොෙගොස් අෙප් ධීවරෙයෝ 
ධීවර  කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන  පෙද්ශවලත් මාළු අල්ලනවා 
කියලා  පසු ගිය දවස්වල මාධ වල පචාරය වුණා. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා දැනුවත්ද? එෙහම නැත්නම් ඒ 
සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවාද? 

 
ගරු (ෛවද ) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன) 
(The Hon. (Dr.)  Rajitha  Senaratne) 
ඒක සම්පූර්ණ අසත යක්. ඒ ෙමොකද දන්නවාද? ෙම් 

සම්බන්ධෙයන් අෙප් රෙටන් පනවා ඇති ෙකොන්ෙද්සි කිහිපයක් 
මා ඔබතුමාට කියන්නම්.  

එම ෙකොන්ෙද්සි මාලාෙව් පස්වන ෙකොන්ෙද්සිෙය් "Radio 
communication system of the boat should be linked to the 
radio frequencies 4068 kilohertz and  4098 kilohertz of the 
Ministry of Fisheries and Aquatic Resources" යනුෙවන් 
සඳහන් වී තිෙබනවා. හයෙවනි ෙකොන්ෙද්සිෙය් "Each vessel  
will be required to carry a transponder which is linked to the 
Central Position Indication System located at the CFHC"  
යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා.  තුන්ෙවනි ෙකොන්ෙද්සිෙය් සඳහන් 
ෙවන්ෙන් "The total fish catch and the position of the vessel 
during fishing trips should be reported on return after each 
trip to the Chairman CFC with a copy to the Director" 
යනුෙවනුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැන් අලුෙතන් ඇති කරලා තිෙබන 
ඉන්දියානු සාගර කලාපීය ටූනා ෙකොමිසෙම් නීති ෙරගුලාසි යටෙත්  
අපි වරින් වර යාතාවලින් observersලා යවනවා. ජාත න්තර 
මුහුදට ඔවුන් යවන එක නියමයක්. ඒ යන fisheries 
inspectorලාට ඒෙගොල්ලන් ෙවනම මුදල් ෙගවනවා. ඔබතුමා 
අෙප් Radio Room එකට ආෙවොත් බලා ගත හැකි, ෙම් යාතා ෙහේද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. ඉස්සර කාලෙය් කරපු ෙද්වල් දැන් කරන්න 
හම්බ වන්ෙන් නැහැ. ඒ යාතා ෙදක ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා 
එක් අවස්ථාවකදී අෙපන් ඇහුවාම, ඒ අවස්ථාෙව්දීම අපි එය 
ෙපන්වා දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් අපි බලන ෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ඒ 
යාතා ෙදෙකන් එකක් තිබුෙණ් ඉන්දුනීසියාව කිට්ටුවයි. අෙනක් 
එක මැෙල්සියාව කිට්ටුවයි තිබුෙණ්. ෙම් radio frequenciesවල ඒ 
ෙගොල්ලන් ඉන්න ඕනෑ. ඒ ෙගොල්ලන් ඉන්නවා කියන්ෙන්, අෙප් 
radio frequenciesවල. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන් ඉන්ෙන් 
ෙකොතැනද කියන එක අපට ඕනෑම ෙවලාවක බලා ගන්න 
පුළුවන්. එතෙකොට අපට transponder  එෙක් වාර්තාවලින් බලා 
ගත හැකි, ඒ යාතා ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා. ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
තත්ත්වය තවත් දියුණු තලයකට යනවා. ඔක්ෙතෝබර් මාසය ෙවන 
ෙකොට අපි Vessel Monitoring System එක පටන් ගත්තාම අෙප් 
සියලුම ලියා පදිංචි යාතා ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන් කියලා අප  ට මුළු 
දර්ශනයම ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10 - 4588/'13- (2), ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා 

මහතා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තුන්ෙවනි වතාවටත් මා එම 

පශ්නය අහනවා. 
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඉක්මනින් පිළිතුර ලබා දීමට කටයුතු 

කරන්න. 
 

පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12 - 4741/'14- (1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා. 

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් 

විභාගය : කඩඉම් ලකුණු 
இலங்ைக நி வாக ேசைவக்கு ஆட்ேசர்ப் ப் 

பாீட்ைச: ெவட் ப் ள்ளி 
RECRUITMENT EXAM OF SRI LANKA ADMINISTRATIVE 

SERVICE : CUT-OFF MARKS 
4797/’14 

13.ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
රාජ  පරිපාලන  හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවයට බඳවා ගැනීම සඳහා 
1994 වර්ෂෙය්දී  පැවති  විවෘත තරග විභාගෙය් දී 
ලබා ගත් ලකුණු මත පවත්වන ලද සම්මුඛ 

පරීක්ෂණයකට කැඳවන ලද අෙප්ක්ෂකයන් 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවීම් සිදු කරන 
ලද කඩඉම් ලකුණ (cut-off mark) ෙකොපමණද; 

 (iii) විභාග අංක 01381 යටෙත් එකී විභාගයට ෙපනී 
සිට, ලකුණු 850න්, 421ක් ලබා ගත් ගල්ගමුව, 
මහගල කන්ද විල, මැදගම, අංක 36 හි පදිංචි 
එල්.ඒ. නිමල් යන අයව  සම්මුඛ පරීක්ෂණය 
සඳහා ෙනොකැඳවීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (iv) සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ෙනොකැඳවීම ෙහේතුෙවන් 
එල්.ඒ. නිමල් යන අයට අසාධාරණයක් සිදු වී ඇති 
බව පිළිගන්ෙන්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, එල්.ඒ. නිමල් මහතාට ලබා දිය හැකි 
සහනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ)   ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
ெபா  நி வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) இலங்ைக நி வாக ேசைவக்கு 

ஆட்ேசர்ப்பதற்காக 1994இல் நைடெபற்ற 
திறந்த ேபாட் ப் பாீட்ைசயில் ெபற் க்ெகாண்ட 

ள்ளிகளின் அ ப்பைடயில் நடத்தப்பட்ட 
ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்பட்ட 
அேபட்சகர்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள ; 

 (ii) ேமற்ப  ேநர் கப் பாீட்ைசக்காக 
அைழக்கப்பட்ட ெவட் ப் ள்ளி  (cut-off mark) 
எவ்வள ;  

 (iii) பாீட்ைச இலக்கம் 01381இன் கீழ் குறிப்பிட்ட 
பாீட்ைசக்கு ேதாற்றி 850 ள்ளிகளில் 421 

ள்ளிகைளப் ெபற் க்ெகாண்ட கல்க வ 
மஹகல கந்தவில, ெமதகம, இல.36 இல் 
வசிக்கும்  தி . எல்.ஏ. நிமல் என்பவர் ேநர் கப் 
பாீட்ைசக்கு அைழக்கப்படாைமக்கான காரணம் 
யா ; 

 (iv) ேநர் கப் பாீட்ைசக்கு 
அைழக்கப்படாைமயினால்  தி . எல்.ஏ. நிமல் 
என்பவ க்கு அநீதி இைழக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா; 

 (v) ஆெமனில், தி . எல்.ஏ. நிம க்கு வழங்கக்கூ ய 
நிவாரணம் யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Public Administration and 

Home Affairs:  
(a) Will he inform this House - 

 (i) the number of candidates who were called for 
the interview that was held on the marks 
obtained in the open competitive examination 
conducted in 1994 to recruit persons to the Sri 
Lanka Administrative Service; 

 (ii) the cut-off mark on which the candidates were 
called for the aforesaid interview; 

 (iii) the reason for not calling Mr. L.A. Nimal 
residing at No. 36, Galgamuwa, 
Mahagalakandawila, Medagama who sat for the 

39 40 



2014  අෙගෝස්තු  05 

aforesaid examination under Examination No. 
01381 and obtained 421 marks out of 850; 

 (iv) whether he admits that Mr. L.A. Nimal suffered 
injustice as he was not called for the interview; 
and 

 (v) if so, the relief that can be given to Mr. L.A. 
Nimal? 

(b) If not, why? 
 

ගරු විජය දහනායක මහතා  
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 

කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා. 

(අ)  (i)  107කි. 

 (ii)  ෙමම බඳවා ගැනීමට අදාළව 1992.10.23 දිනැති 
ගැසට් නිෙව්දනෙය් 7වන හා 16වන පරිච්ෙඡ්ද 
අනුව ෙමම බඳවා ගැනීම සිදු කරනු ලැබ ඇත්ෙත් 
1990.03.09 දිනැති රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 
15/1990 හා එහි ආනුෂංගික චකෙල්ඛවල පවත්නා 
විධිවිධාන පරිදි ජාතිකත්ව පදනමිනි. ඒ අනුව 
සිංහල, මුසල්ිම්, ඉන්දියානු සම්භවයක් සහිත දවිඩ 
හා ලාංකික දවිඩ යන ජාතිකත්ව පදනමින් පැවති 
කඩඉම් ලකුණු සංඛ ා වූෙය් පිළිෙවළින් 482. 458, 
421 හා 420කි. 

 (iii)  නිමල් ලියනාරච්චි මහතා ෙමම විභාගෙය්දී සිංහල 
ජාතිකත්ව පදනමින් විභාගයට ඉල්ලුම් කර ඇති 
අතර, ලබා ඇති ලකුණු සංඛ ාව 421කි. එබැවින් 
සිංහල ජාතිකත්ව පදනමින් පැවති කඩඉම් ලකුණු 
සංඛ ාව වූ ලකුණු 481ක් ලබා ෙනොමැති බැවින් 
නිමල් ලියනාරච්චි මහතා සම්මුඛ පරීක්ෂණයට 
කැඳවා ෙනොමැත.  

 (iv)  එබැවින් අසාධාරණයක් සිදු වී ෙනොමැත. 

 (v)  අදාළ නැත. 

(ආ)  අදාළ නැත. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවා විභාගෙයන් පසුව කරන 
බඳවා ගැනීම් තවමත් සිද්ධ කරන්ෙන් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් 
කියන ජාතිකත්ව පදනම මතද? 

 

ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ඔව්, ගරු මන්තීතුමා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
නැහැ, ෙම්ක ම ෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, බැලූ බැල්මටම අපට ෙපෙනනවා 
ජාතිකත්ව පදනම අනුව සලකා බැලීම නිසා ෙම් නිමල් ලියනාරච්චි 

මහත්මයාට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබන බව.  ඔහු ෙවනත් 
ජාතියකට අයත් වුණා නම් ඔහුටත් පරිපාලන ෙසේවයට ෙත්රී පත් 
වන්නට තිබුණා. ගරු නිෙයෝජ  ඇමතිතුමනි, ෙම් ජාතිකත්වය 
තීරණය කිරීෙම්දී අනුගමනය කරන නිර්ණායකය ෙමොකක්ද? 
සිංහලද, ෙදමළද, මුස්ලිම්ද කියන ඒ මිම්ම මනින්ෙන් 
ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 1992 දී සිදු වුණු ෙදයක්. අදාළ ගැසට් 

නිෙව්දනෙය් 7 සහ 16 පරිච්ෙඡ්දවලට අනුව තමයි ෙම් බඳවා 
ගැනීම සිද්ධ කරන්ෙන්.  රාජ  පරිපාලන චකෙල්ඛ 15/1990හි ඒ 
ෙතෝරා ගැනීම් හා සම්බන්ධ  සියලු කරුණු ෙවන ෙවනම 
අන්තර්ගත ෙවලා තිෙබනවා. මට ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ගැන යමක් 
කියන්න බැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් වනතුරුත් බඳවා ගන්ෙන් ඒ 
බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියට අනුකූලවයි. ඒ නිසා එය වැරැද්දක් 
හැටියට මා දකින්ෙන් නැහැ. ඒ බඳවා ගැනීම්වලදී ඒ ආකාරයට 
හඳුනා ගැනීම් සිද්ධ කර තිෙබනවා කියලායි මා විශ්වාස 
කරන්ෙන්.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  

අප දන්නවා සිංහල ද, ෙදමළ ද, ෙවනත් ජාතියකට අයත් ද 
කියන කාරණා උප්පැන්න සහතිකෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව 
නිර්ණය කරන්න පුළුවන් බව. හැබැයි, සිංහල ෙහෝ ෙදමළ කියා 
අප හඳුනන යම් පුද්ගලෙයක් ඉස්ලාම් ආගම වැළඳ ගත්තාම එයා 
මුස්ලිම් ජාතිකෙයක් බවට පත් ෙවනවා. ඒක තමයි තිෙබන 
තත්ත්වය. ඒ අනුව සිංහලද, ෙදමළද, මුස්ලිම්ද කියන ජාතිකත්වය 
හඳුනා ගන්න තිෙබන ෙම් නිර්ණායක ෙබොෙහොම දුර්වල ඒවායි. 
ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව අධ යනය කරලා ඒ ගැන අපට වාර්තා 
කරනවාද?  

 
ගරු විජය දහනායක මහතා 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake) 
ෙහොඳයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් වන තුරු සිද්ධ වන 
ෙදය ෙමය තමයි. ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒ 
කියන කාරණය අනික් අතින් සලකා බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා 
ශී ලංකාව තුළ ජීවත් වන විවිධ ජන ෙකොටස්වලට අසාධාරණයක් 
ෙනොවන අයුරින් ෙම් පදනම සකස් කර තිෙබන බව. නමුත් 
ඔබතුමා කියන නිසා, අද වන ෙකොට තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව 
නැවත වරක් ෙසොයා බලන්න කියලා අමාත ාංශෙය් නිලධාරින්ට 
උපෙදස් ෙදන්න මට පුළුවන්.  

 
ගල්ඒදණ්ඩ-වළල මාර්ගය : පිළිසකර කිරීම 

கல்ஏதண்ட- வளல தி : தி த்தம்  
GALEDANDA-WALALA ROAD:  REPAIR 

4818/’14 
14. ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
මහාමාර්ග,  වරාය  හා  නාවික  අමාත තුමාෙගන්  ඇසූ 

පශ්නය -  (1) : 

(අ) මහනුවර දිසත්ික්කෙය්, කුණ්ඩසාල ආසනෙය් පවුල් 300ක් 
සහ පාසල් සිසුන් 500ක් පමණ භාවිත කරන ගල්ඒදණ්ඩ, 
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වළල දක්වා දිෙවන  කිෙලෝමීටර 2ක් පමණ වූ මාර්ගය 
වාහන ධාවනය කළ ෙනොහැකි මට්ටමකට දැඩි ෙලස 
අබලන් වී සහ ෙසෝදා පාළුවට ලක් වී ඇති බව එතුමා 
දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම මාර්ගය කඩිනමින් පිළිසකර කර දීමට 
කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවදාද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

ெந ஞ்சாைலகள், ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற 
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) கண்  மாவட்டத்தின் குண்டசாைலத் ெதாகுதிையச் 
ேசர்ந்த சுமார்  300 கு ம்பங்க ம் 500 மாணவர்க ம் 
பயன்ப த் கின்ற கல்ஏதண்ட, வளல வைரயான 
கிட்டத்தட்ட  2 கிேலா மீற்றர் தி வாகனம் 
ஓட் வதற்கு  யாத அள க்கு க ைமயாக 
சிைதவைடந் ம் அாிப் க்கு இலக்காகி ம் 
உள்ளெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) இவ் திையத்  ாிதமாக தி த்தியைமக்க 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா; 

 (ii) ஆெமனில் அத்திகதி யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Highways, Ports and Shipping:  
(a) Is he aware that nearly 2 kilometre road to Walala, 

Galedanda in Kundasale Electorate in the Kandy 
District, which is used by around 300 families and 500 
school children, is dilapidated to such an extent that it is 
not motorable and eroded? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) whether action will be taken to repair this road 

speedily; and 

 (ii) if so, the date by which it will be done? 

(c) If not, why? 
 

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (මහාමාර්ග, වරාය හා 
නාවික අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ெந ஞ்சாைலகள், 

ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Highways, 
Ports and Shipping)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි.  

(අ)  ෙමම මාර්ගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ෙනොවන 
මාර්ගයකි. එය මැණික්හින්න පා ෙද්ශීය සභාවට අයත් 
මාර්ගයකි.  

(ආ) (i) අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත පෙද්ශෙය් 
ජනතාවෙගන් ලැබුණු ඉල්ලීම් පිළිබඳ අවධානය 
ෙයොමු කර ෙමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට ෙම් 
වන විට ඇසත්ෙම්න්තු කරමින් පවතී.  

  (ii) ඇසත්ෙම්න්තු කිරීෙමන් අනතුරුව අදාළ 
කියාමාර්ග ඉදිරිෙය්දී සිදු කිරීමට නියමිතය. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්.  

ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වැඩකටයුතු ආරම්භ කරන දිනය 

කියන්න පුළුවන්ද? 
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 

20.5ක් ෙලස ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ දුරට 
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට එහි වැඩ පටන් ගන්න පුළුවන් ෙවයි.  

 

ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්ද?  
 
ගරු නිර්මල  ෙකොතලාවල  මහතා  
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல)  
(The Hon. Nirmala Kotalawala)  
සැප්තැම්බර් මාසය වන විට වැඩ පටන් ගන්නවා.  
 
ගරු තිසස් අත්තනායක මහතා 
(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க) 
(The Hon. Tissa Attanayake) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

 
ධර්මපුරම් තැපැල් කාර්යාලය : සථ්ිර 

ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
தர்ம ரம் தபால் அ வலகம் : நிரந்தர கட் டம் 

DHARMAPURAM POST OFFICE: PERMANENT BUILDING  
4842/’14 

15. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :  

(අ) (i) කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික්කෙය්, කණ්ඩවාෙලයි 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්, ධර්මපුරම් 
ගම්මානෙය් තැපැල් කාර්යාලය සඳහා සථ්ිර 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙනොමැති බවත්; 

 (ii) 1958 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා  ධර්මපුරම් 
ගම්මානය සහ අවට පෙද්ශෙය් ජනතාව තම 
තැපැල් ෙසේවාවන් ඉටු කර ගැනීම සඳහා 
ෙපෞද්ගලික නිෙවසව්ල සිට කියාත්මක වූ 
ධර්මපුරම් තැපැල් කාර්යාලය භාවිත කරමින් 
සිටින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) ධර්මපුරම් තැපැල් කාර්යාලයට සථ්ිර ෙගොඩනැඟිල්ලක් 
ලබා දීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට 
දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

தபால் ேசைவகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i )  கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தின், கண்டாவைளப் 
பிரேதச ெசயலகப் பிாிவில் தர்ம ரம் கிராமத்தில் 
தபால் அ வலகத்திற்ெகன நிரந்தர 
கட் டெமான்  இல்ைல என்பைத ம்; 

 ( i i )  1958ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இற்ைறவைர 
தர்ம ரம் கிராமம் மற் ம் அதைனச் 
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[ගරු තිස්ස අත්තනායක  මහතා] 
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சுற்றி ள்ள பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கள் 
தம  தபால் ேசைவகைள 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்வதற்காக தனியார் 

களில் இயங்கிவந்த தர்ம ரம் தபால் 
அ வலகத்ைதப் பயன்ப த்தி 
வ கின்றனெரன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) தர்ம ரம் தபால் அ வலகத்திற்கு நிரந்தர 
கட் டெமான்ைறப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் இச்சைபயில் 
அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Postal Services:  
(a) Is he aware that - 

 (i) there is no permanent building for the Post 
Office in Dharmapuram village in Kandawalai 
Divisional Secretary's Division in the 
Kilinochchi District; and 

 (ii) people living in Dharmapuram village and 
surrounding areas have been getting their postal 
services done from the Dharmapuram Post 
Office which was operating in private residences 
since 1958? 

(b) Will he inform this House whether he will take action to 
provide a permanent building to the Dharmapuram Post 
Office? 

(c)  If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තැපැල් ෙසේවා අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා .  

(අ)  (i)   ඔව්.  ධර්මපුරම් උපතැපැල් කාර්යාලය 1962 
වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වාම ෙපෞද්ගලික 
ෙගොඩනැඟිල්ලක පවත්වා ෙගන යනු ලබයි.  

 (ii)  උපතැපැල් සථ්ානාධිපති ව වසථ්ාව අනුව 
උපතැපැල් කාර්යාලයක් පවත්වා ෙගන යාම 
සඳහා උපතැපැල් සථ්ානාධිපති විසින් 
ෙගොඩනැඟිල්ල සපයා ගත යුතුය.  

  ඒ අනුව කණ්ඩාවෙලයි පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙයහි පිහිටි ධර්මපුරම් උපතැපැල් 
කාර්යාලයද උපතැපැල් සථ්ානාධිපති විසින් සපයා 
ගත් ෙපෞද්ගලික නිවාසයක පවත්වාෙගන යනු 
ලබයි. 

(ආ) උපතැපැල් සථ්ානාධිපති ව වසථ්ාව අනුව උපතැපැල් 
කාර්යාලයක් පවත්වාෙගන යාම සඳහා උපතැපැල් 
සථ්ානාධිපති විසින් ෙගොඩනැඟිල්ල සපයා ගත යුතු 
ෙහයින්, රජෙය් පතිපාදන ෙයොදා ගැනීමට හැකියාවක් 
නැත. එෙසේ වුවද, කිසියම් පාර්ශව්යක් විසින් උපතැපැල් 
කාර්යාලය පවත්වාෙගන යාම සඳහා ෙගොඩනැඟිලි 
පහසුකම් ලබා ෙදන්ෙන් නම්, එම සථ්ානෙය් උපතැපැල් 
කාර්යාලය පවත්වාෙගන යාමට කටයුතු කළ හැක. නමුත් 
ෙමහිදී අදාළ ෙද්පළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විධිමත් පරිදි 
පැවරීම සිදු කළ යුතු ෙව්. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கிளிெநாச்சி 

மாவட்டத்தின் பின்தங்கிய பகுதிதான் கண்டாவைளப் பிரேதசம்!  

ඒ ජනතාවෙග් පහසුව පිණිස තමුන්නාන්ෙසේ කියපු විධියට 
දැනට පවතින්නා වූ නීති රීති ෙවනස් කරලා උපතැපැල් 
කාර්යාලයක් විවෘත කිරීමට පිළියම් ෙයොදනවාද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රජය ෙහෝ පළාත් සභාව ෙහෝ පාෙද්ශීය සභාව ෙහෝ කවුරු 

ෙහෝ උපතැපැල් කාර්යාලයක් සඳහා ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා ලබා 
ෙදනවා නම් එතැන උපතැපැල් කාර්යාලය පවත්වාෙගන යන්න 
පුළුවන්. ගරු මන්තීතුමාෙග් ඉල්ලීම ඒ සඳහා දරන උත්සාහයක් 
ෙලස ෙයොදා ගන්න කැමැතියි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
சில இடங்களிேல இப்ப யான உப தபாலகங்கள் 

இ க்கின்றன. [බාධා කිරීම්] සමහර තැන්වල ෙමවැනි උපතැපැල් 
කාර්යාල තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] தமிழில் ேகள்வி ேகட்பதற்கு 
விேராதமாக ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர் கூக்குரல் 
எ ப் கின்றார்கள். இதைன தமிழ் மக்கள் அறிய ேவண் ம். 
தி மதி மேகஸ்வரன் அவர்கள் என்ன ெசால்வாேரா ெதாியா .  

ඒකට පැටෙලන්න ඕනෑ නැහැ. ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. 
[බාධා කිරීම්] 
 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර ගරු මන්තීතුමාට දවිඩ භාෂාෙවන් පශ්නය 

අහන්න ඉඩ ෙදන්න. 
 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙදමළ භාෂාෙවන් පශ්න අහන එකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය 

අකමැතිද? කියන්න බලන්න. [බාධා කිරීම්] ඇයි, කෑ ගහන්ෙන්? 
ඇයි, disturb කරන්ෙන්? 

 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, අතුරු පශ්නය අහන්න. 
 
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් 

පිළිතුරට. ධර්මපුරම් ජනතාව ෙවනුෙවන් මෙග් ස්තුතිය පුද 

කරනවා. உங்க க்கு மிக ம் நன்றி.  
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
කාටද  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
කිව්ෙව්? Sir, I rise to a point of Order.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Azwer, what is your point of  Order?  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

මන්තීවරුන් ෙම් ගරු සභාෙව් දී  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කියලා මට කියනවා.  විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා ඒක 
අනුමත කරනවාද? [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please!  ෙදවන වටය.  

 
එන්.පී.එම්. තව්ෆීර් මහතා : විශාම ගැන්වීම 

தி .என்.பீ.எம். தவ்பீர்: ஓய் ெபறல் 
MR. N.P.M. THAWFEER: RETIREMENT 

4714/’14 
11.ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා (ගරු ෙමොහමඩ් 

අසල්ම් මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு 
ெமாஹமட் அஸ்லம் சார்பாக) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 
Mohammed Aslam)  
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) : 

(අ) මහනුවර, කුළුගම්මන, අංක 122 දරන සථ්ානෙය් පදිංචි 
එන්.පී.එම්. තව්ෆීර් මහතා, වත්ෙත්ගම අධ ාපන කලාපයට 
අයත්, මහ/ව/අල්හික්මා මුසල්ිම් මහ විදුහෙල් නිෙයෝජ  
විදුහල්පති (විදුහල්පති ෙසේවෙය් II ෙශේණිය) ධුරය දරමින් 
සිටියදී, ෙසේවෙයන් විශාම යෑම පිණිස 2008.03.01 දින 
ලිඛිත ඉල්ලීමක් භාර දී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2011.05.30 වැනි දිනට වයස අවුරුදු 60ක් 
සම්පූර්ණ කරන ලද තව්ෆීර් මහතා විශාම ගැන්වීම 
පමාද කිරීෙම් ෙහේතු කවෙර්ද; 

 (ii) මුල් පත්වීම ලද 1971.10.03 වැනි දිනෙය් සිට 
දශක තුනක කාලයක් සතුටුදායකව ඉටු කරන ලද 
ෙසේවය සැලකිල්ලට ෙගන ඒ මහතා විශාම 
ගැන්වීමට ෙනොපමාව  පියවර ගන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) கண்  கு கம்மன, 122ஆம் இலக்க இடத்தில் 
வசிக்கும் தி .என்.பீ.எம். தவ்பீர், வத்ேதகம கல்வி 
வலயத்திற்குாிய க/வ/ அல் ஹிக்மா ஸ் ம் மகா 
வித்தியாலயத்தில் பிரதி அதிபராக (அதிபர் ேசைவ 
தரம் II )  பதவி வகிக்ைகயில், ேசைவயி ந்  ஓய்  
ெப வதற்காக 2008.03.01ஆம் திகதி எ த் ல 
ேவண் ேகாெளான்ைற ன்ைவத் ள்ளார் என்பைத 
அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2011.05.30ஆம் திகதிக்கு 60 வயைதப் ர்த்தி 
ெசய்த தி .தவ்பீைர ஓய்  ெபறச் ெசய்வைத 
தாமதப்ப த் வதற்கான காரணம் யா  
என்பைத ம்; 

 (ii) தல் நியமனம் கிைடத்த  1971.10.03ஆம் 
திகதி ெதாடக்கம் ன்  தசாப்தங்களாக 
தி ப்திகரமாக நிைறேவற்றிய ேசைவையக் 
கவனத்திற்ெகாண்  இவைரத் தாமதமின்றி 
ஓய்  ெபறச் ெசய்ய நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா?  

(இ) இன்ேறல், என்? 
 

asked the Minister of Education:  
(a) Is he aware that Mr. N.P.M. Thawfeer residing at 

No.122, Kulugammana, Kandy, has submitted a written 
request on 1st March, 2008 to retire from service, while 
he was holding the post of Deputy Principal (Grade II, 
Principals’ Service) of K/W/Al Hikma Muslim Maha 
Vidyalaya which belongs to Wattegama Educational 
Zone? 

(b) Will he state - 
 (i) the reasons for delaying the retirement of Mr. 

Thawfeer who has completed 60 years of age on 
30.05.2011; and 

 (ii) whether steps will be taken immediately to send 
that gentleman on retirement, considering his 
satisfactory service of three decades from 
03.10.1971, his date of first appointment? 

(c) If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අධ ාපන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම ඒ පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.  
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ)   ඔව්. 

(ආ)   (i)   මහ/ව/අල්හික්මා මුස්ලිම් මහ විදුහෙල් ෙසේවය කළ 
එන්.පී.එම්. තව්ෆීර් මහතා අධ ාපන අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග් 
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අංක ED/04/60/09/T/2-11 හා 2011.11.21 දිනැති ලිපිය 
මඟින් විශාම වැටුප් ව වසථ්ා සංගහෙය් 2:12 වගන්තිය 
යටෙත් 2008.03.01 දින සිට විශාම ගන්වා ඇත.  අදාළ ලිපිය 
ඇමුණුම 1* වශෙයන් ඉදිරිපත් කරමි. 

      (ii)   මහ/ව/අල්හික්මා මුස්ලිම් මහ විදුහෙල් ෙසේවය කළ 
එන්.පී.එම්. තව්ෆීර් මහතා අධ ාපන අමාත ාංශ ෙල්කම්ෙග් 
අංක ED/04/60/09/T/2-11 හා 2011.11.21 දිනැති ලිපිය 
මඟින් විශාම වැටුප් ව වසථ්ා සංගහෙය් 2:12 වගන්තිය 
යටෙත් 2008.03.01 දින සිට විශාම ගන්වා ඇති අතර, රාජ  
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් 
අංක PH/P/5/10  හා 2014.06.05 දිනැති ලිපිය මඟින් ඒ 
මහතාට විශාම වැටුප් ෙගවීමට අදාළ ලියකියවිලි යථා පරිදි 
සම්පූර්ණ කර විශාම වැටුප් අධ ක්ෂ ජනරාල් ෙවත යවා 
ඇත. එම ලිපිය ඇමුණුම 02* වශෙයන් ඉදිරිපත් කරමි.  

(ඇ)   අදාළ ෙනොෙව්.  
 

ෙපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 
தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
අරමුදල් උපෙයෝජනය පිළිබඳ චකෙල්ඛය 

நிதிய பயன்பா  ெதாடர்பான சுற்றறிக்ைக  
CIRCULAR ON UTILIZATION OF FUNDS 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෑතකදී ආණ්ඩුව විසින් 

"විෙද්ශ මූල යන ආයතන, ජාත න්තර රාජ  ෙනොවන සංවිධාන 
සහ ෙසසු මූලාශවලින් සියලුම රාජ  ආයතන, ෙද්ශීය ආයතන, 
සිවිල් සංවිධාන සහ මහජනතාව ෙවත ලැෙබන අරමුදල් 
උපෙයෝජනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් පිළිපැදිය යුතු කියා මාර්ග හා 
විමසිලිමත්භාවය" යන නමින් චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. එම 
චකෙල්ඛය නිෙව්දනය කර තිබුෙණ් සියලුම රාජ  නිලධාරින්, 
සිවිල් සමාජ සංවිධාන හා මහජනතාව ෙවතයි. ෙමයට පුවත් පත් 
හරහා විශාල පසිද්ධියක් ද ලබා දී තිබුණා.  

ෙමම පුවත් පත් දැන්වීෙම් දීර්ඝ ෙපරවදන අවසානෙය්, ඕනෑම 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනයක්, රාජ  ෙනොවන සංවිධානයක් - 
NGOs - ෙහෝ පුද්ගලයකු අදාළ රාජ  ආයතනවලින් පූර්ව 
අනුමැතිය ලබා ෙගන තිබීම හා අදාළ අණපනත්වලට අනුකූල වීම 
අත වශ  බව අවධාරණය කර තිබුණා.  

ෙමම චකෙල්ඛය නිකුත් කිරීෙම් ෙහේතුව ෙමම සභාවට දැනුම් 
ෙදන ෙලස මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටීමට කැමැතියි. 

එෙසේම,  

(අ)   ෙමම ජාතික සංවර්ධන රාමුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත 
කර තිෙබ්ද? 

(ආ)   ෙමම ජාතික සංවර්ධන රාමුෙව් පරාමිතියන් කවෙර්ද? 

එෙසේම අප රට තුළ ස්ෙව්ච්ඡා සමාජ ෙසේවා සංවිධාන ෙහෝ 
රාජ  ෙනොවන සංවිධාන තල ෙදකකින් කියාත්මක වන බව මම 
සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. ඒ, මහා පරිමාණෙය් රාජ  ෙනොවන 
සංවිධාන සහ වාර්ෂිකව ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100,000කට වඩා 

අඩු මූල ාධාර පමාණයක් ලැෙබන කුඩා පරිමාණෙය් රාජ  
ෙනොවන සංවිධානයි. 

ෙමම කුඩා පරිමාණෙය් රාජ  ෙනොවන සංවිධාන වැඩි 
වශෙයන් සම්බන්ධ වී සිටින්ෙන් රැකියා උත්පාදනය, සමාජ 
සත්කාරයන් දිරිගැන්වීම, ෙසෞඛ , අධ ාපන ආදී ක්ෙෂේතයන්ටයි. 
ෙම්වා ජාතික සංවර්ධන රාමුව යටතට ගැෙනන්ෙන් නැහැ. මම 
හිතන්ෙන් ෙම්කට අෙප් පන්සල්, පල්ලිවලට උදව් කරන ඒවාත් 
ඇතුළත් ෙවනවා.  

ෙම් රාජ  ෙනොවන සංවිධාන රැකියා උත්පාදනය කරනවා. ෙම් 
සංවිධානයන්ට ලැෙබන මූල ාධාර සඳහා බාධා කළෙහොත්, 
අනුමැතියන්ට යටත් කළෙහොත් ෙම් සංවිධානයන්හි ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ෙග් රැකියා අනතුෙර් වැෙටනවා.  

ෙමවන් පසු බිමක ෙමවැනි කුඩා පරිමාණෙය් රාජ  ෙනොවන  
සංවිධාන ෙපර කී චකෙල්ඛයට අදාළ පූර්ව අනුමැතිය අවශ  වීම 
යන ෙකොන්ෙද්සියට යටත් ෙනොකිරීමට ආණ්ඩුව එකඟ ෙවනවාද?  
 එෙසේම ෙමම චකෙල්ඛයට යටත් ෙකෙරන මහා පරිමාණෙය් රාජ  
ෙනොවන සංවිධාන ෙවන් කර හඳුනා  ගැනීමට හැකි වන පරිදි 
පැහැදිලි නිර්ණායකයන් ඉදිරිපත් කරනවාද?   

එෙහම ෙනොවුෙණොත්  ෙම්ක  බලපාන්ෙන් කාටද, 
බලපාන්ෙන් නැත්ෙත් කාටද කියන එක  පශ්නයක් ඇති ෙවනවා.  
අනික් එක, ෙම්වාට අදාළ සෘජු නීතියක් නැහැ. මම හිතන්ෙන් 
නීතිය වකව බලපානවා. එෙහම  නම් පූර්ව අනුමැතිය ලබා 
ගැනීෙම් පදනම ගැනත් බැලිය යුතු  ෙවනවා.   ඒ නිසා ෙම් ගැන 
රජෙයන් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා ගන්න මා කැමැතියි.   

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා  
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம ) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama )    
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ගරු විරුද්ධ පක්ෂ ෙය් 

නායකතුමා ඉදිරිපත්  කරන ලද පශ්නවලට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.  

රජෙය් ජාතික සංවර්ධන පතිපත්තිය පහත දැක්ෙවන 
ෙල්ඛනවල සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 

“Mahinda Chintana : Vision for a New Sri Lanka - A 
Ten Year Horizon Development Framework 2006 - 
2016”.   

ෙම් ගැන සටහනක් 2006 අය වැය  ෙල්ඛනෙය්   ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම  “Mahinda 
Chintana - Vision for the Future”, the development policy 
framework ෙම් ගරු සභාෙව්  2010 ෙනොවැම්බර් 20 වැනි දා  
සභාගත කර තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, 2014  අය වැය  
කථාව සමඟ “Unstoppable Sri Lanka 2020 - Public 
Investment Strategy 2014 -2016”   යන ෙල්ඛනයත් ඇතුළුව 
ෙම් ෙල්ඛන සියල්ලම  ෙම් ගරු සභාවට ලබා දී තිෙබනවා. එම 
ෙල්ඛනවල  හරය, එෙහම නැත්නම් මූලික ලක්ෂණ, ඒවාෙය් 
ෙත්මාවන් ෙමොනවාද කියා  ගරු විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් 
දැන ගැනීම සඳහා  ඉදිරිපත්  කරන්න කැමැතියි.   

1. Integration to the global economy through the five hubs.  

2. Empowering the rural economy 

3. Diversification and growth of regional economies 

49 50 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
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4. Ensuring urban-rural connectivity 

5. Revitalizing agriculture 

6. Promoting inclusive growth 

7. Globally competitive industrial sector 

8. Meeting energy needs of the country through a more 
sustainable approach 

9. Creating a knowledge-based economy 

10. Improving access to safe drinking water 

11. Integrated water management 

12. Environmentally friendly urban development 

13. Backyard economy - Divi Neguma 

14. Sports economy 

ෙම්වා තමයි අෙප් ඒ ආර්ථික  දැක්ම තුළ අපට දකින්න පුළුවන් 
පධාන ෙත්මාවන්. ඒවා ෙල්ඛනවල තිෙබනවා. 

 Then, with regard to the activities of NGOs, the 
Ministry of Finance and Planning has not issued any new 
circular or imposed new laws or regulations to regulate 
them. The newspaper advertisement published by the 
Government was basically to advise the general public on 
the various risks and vulnerabilities they may be exposed 
to by engaging in unauthorized and unrecognized 
activities of different NGOs. 

The Hon. Members of Parliament, at recent 
Parliamentary Consultative Committee Meetings of the 
Ministry of Finance and Planning, made a request to keep 
people aware about the risks involved with unauthorized 
micro financing and other financial operations at 
community level by way of collecting deposits that have 
taken place in recent times, offering different interest 
rates which have exploited the savings of innocent people. 
Also, the Government is concerned about other financial 
irregularities such as foreign exchange violations et 
cetera. 

The Hon. Minister of Finance and Planning, 
presenting the 2014 Budget last November, emphasized 
the need for proper coordination of development 
programmes in each sector in terms of economic priorities 
to maximize benefits from public expenditure when 
foreign loans and grants are utilized in addition to taxes 
and domestic borrowings. He further recommended that 
all grant-aided projects should also be channelled only 
through the Consolidated Fund and the National Budget 
similar to foreign-loan funded projects having to follow 
the applicable planning process. So, this is already in the 
Budget. 

In the meantime, the Government has highlighted the 
necessity of implementing all development prgrammes in 
alignment with the national development programmes to 
ensure consistency, continuity and transparency while 
avoiding duplication.  

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාෙව් අවසරය ඇතිව ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් 

විෙශේෂ පකාශය.  

 
ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් විෙශේෂ 

පකාශය 
மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  

அவர்களின  விேசட கூற்  
SPECIAL STATEMENT BY HON. HARIN 
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ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு ஹாின் பர்னாந்  ) 
(The Hon. Harin Fernando) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී  

ධූරෙයන් ඉවත් වන අද දිනය මෙග් ජීවිතයටත්, ඒ වාෙග්ම  අෙප් 
පක්ෂයටත් ඓතිහාසික තීන්දුවක් ලබා ෙදන දිනයක් හැටියට පත් 
වන්නට පුළුවන් කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙද්ශපාලනෙය් දී  අපව පාර්ලිෙම්න්තුව කියන 
උත්තරීතර සභාවට එවන්ෙන් ෙම් රෙට් මහජනතාවයි. ඒ 
මහජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ආදී සියලු ෙද් ගැන කල්පනා කර 
බලනෙකොට  "යම් ෙවනසක් කරන්නට අවශ යි, ඒ සඳහා 
ඉදිරිපත් ෙවන්න" කියලා ඒ ජනතාව විසින්ම ඉල්ලීමක් කරනවා 
නම්, ඒ අවස්ථාෙව් දී  මා ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීම වැදගත් කියලා මා 
හිතනවා. නැති වන්නට ෙගොඩාක් ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් තිබුණත්,  
ජනතාව ෙවනුෙවනුත්, මෙග් පක්ෂය ෙවනුෙවනුත් ඒ වැදගත් 
තීන්දුව ගන්නට මා අද තීරණය කර තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට වයස අවුරුදු 26 දී  
පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයකු වශෙයනුත්,  ඊට පසුව වයස අවුරුදු 
29 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් ෙවලා එන්නත් අවස්ථාව සලසා දීපු 
මෙග් පක්ෂෙය් නායකත්වයට මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වන්නට 
ඕනෑ.  මා ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තබලා, ඒ විශ්වාසය තුළින් පළාත් 
සභා මැතිවරණෙය්දී බදුල්ල දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පථමයා වන්නටත්, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී 
බදුල්ල දිස්තික්කෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පථමයා 
වන්නටත් මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන විෙශේෂෙයන්ම 
නායකත්වෙය් සිටින සියලු ෙදනාටම මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය, 
පණාමය පුද කරන්නට ඕනෑ.   

අද ෙමවැනි ඓතිහාසික තීන්දුවක් ගැනීමට මූලික වුණු කරුණු 
කාරණා කිහිපයක් තිබුණා. ෙම් රෙට් ඥාති පරපුරක් - එකම 
කණ්ඩායමක් -   දිගින් දිගටම ෙම් රට කඩා කප්පල් කරමින් 
ෙචෞර රාජ යක් ෙලසට කටයුතු කර ෙගන යන අවස්ථාවක ඊට 
එෙරහිව නැඟී සිටින්නට ෙකොන්දක් තිෙබන ෙකෙනක් ෙලස 
දුප්පත් අහිංසක අසරණ ජනතාව ෙවනුෙවන් තීන්දුවක් ගැනීමට 
මට ශක්තිය ලබා දීපු ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවට මා මුලින්ම මෙග් 
ස්තුතිය,  පණාමය පුද කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන 
වශෙයන් පවුෙල් උදවිය මා පිළිබඳව දැකපු සිහිනයක් තිෙබනවා.  
මට මතකයි  මෙග් දරුෙවෝ ෙදෙදනා පුංචි කාලෙය් මා සමඟ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහින් යනෙකොට දරුෙවෝ ෙදෙදනා 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙපන්වලා මෙගන් ඇහුවා, "ෙම් ෙමොකක්ද?" 
කියලා. මම කිව්වා, ෙම්ක තමයි කවදා හරි දවසක මෙග් මහෙගදර 
කර ගන්ෙන් කියලා. නමුත් ජනතාව ෙවනුෙවන් තීන්දුවක්  ෙගන  
ෙමච්චර ඉක්මනින්  පාර්ලිෙම්න්තුව දමලා යන්නට සිදු ෙවයි 
කියලා මම හිතුෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් තීන්දුව රෙට් විශාල 
ෙවනසකට මුල පුරන තීන්දුවක් බවට පත් වනවාය කියන 
විශ්වාසයක් මට තිෙබනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද මා ෙම් කැප කිරීම 
කරන්ෙන් ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඌව පළාෙත් 
තමයි ලංකාෙව් දුප්පත්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල දහෙයන් 
පහක්ම තිෙබන්ෙන්.  සංවර්ධනයක් ෙනොවුණු, සංවර්ධනය කියන 
ෙපන බුබුළ ලංකාෙව් මතු වුෙණ් නැති පෙද්ශය තමයි ඌව 
ෙවල්ලස්ස. ඒ ඌව ෙවල්ලස්ස ජනතාවෙග් කඳුළුවලට 
සාධාරණයක් කිරීම, ඒ හඬට සවන් දීම මෙග් පරම යුතුකමක්  බව 
මා හිතනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙම් භාරගන්ෙන් එෙසේ 
ෙමෙසේ අභිෙයෝගයක් ෙනොෙවයි. ෙගොඩක් ෙල්සියි, ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් ඉන්න ගමන් මන්තී ධුරය අත්හැරලා ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් 
මහ ඇමතිකමට තරග කරන එක. ඒක ෙබොෙහොම පහසු 
ඉලක්කයක්.  තවත් අය ඒක  කළා ෙම් විධියට. විපක්ෂෙය් ඉඳලා 
විපක්ෂෙයන් අයින් ෙවලා ආණ්ඩු පක්ෂයට ගිහින් මහ ඇමතිකමට  
තරග කරනවා. ඒකත් ෙල්සි ෙදයක්. නමුත් මා ඊට වඩා ෙවනස් වූ 
මඟකයි යන්ෙන්. මා ආදර්ශයක් හැටියට ගන්නවා, ගරු ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මැතිතුමා. 1975 දී එතුමාත් ෙමවැනිම තීන්දුවක් ගත්තා. 
එතුමා බටහිර ෙකොළඹ ආසනෙයන් ඉල්ලා අස්ෙවලා නැවත අතුරු 
මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් ෙවලා ජනතාවෙග් බලය තිෙබන්ෙන් 
ෙකොයි පැත්ෙත්ද කියලා විපක්ෂෙය් සිටියදී ෙපන්වා දුන්නා.  නමුත් 
දැන් තිෙබන්ෙන් එවැනි කාලයක් ෙනොෙවයි. 1975 දී තිබුණු 
ෙද්ශපාලනයයි අද තිෙබන ෙද්ශපාලනයයි පරස්පර විෙරෝධීයි. අද 
තිෙබන්ෙන් ඥාති සංගහය. ඒකට තිෙබන්ෙන් ෙවනම නීතියක්. 
යූඑන්පීකාරයන්ට එක නීතියක්. ආණ්ඩු පක්ෂයට -සන්ධානයට- 
එක නීතියක්. ෙපොලීසියට තව නීතියක්. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ට 
තව නීතියක්. නමුත් ෙවනස්ම වූ නීතියක් තමයි ෙම් රෙට් 
විපක්ෂයට කියාත්මක ෙවන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙම් කරන්ෙන් උඩු ගං 
බලා පිහිනීමක්. සමහර උදවියට මෙග් තීරණය විහිළුවක්. මා ෙම් 
කරන්ෙන් කිසිම ෙත්රුමක් නැති වැඩක් හැටියට සමහර උදවියට 
ෙපෙනන්න ඉඩ තිෙබනවා. නමුත් මා පැහැදිලිව එක ෙදයක් 
කියන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන් ඉතාම පහත් අන්දෙම් 
වැඩ පිළිෙවළක්. ෙම් ආණ්ඩුව ෙද්ශ ෙපේමීත්වය  ෙපොරවාෙගන ෙම් 
රෙට් යුද්ධය අවසන් කරලා සාමය උදා කළ බව ෙපන්වනවා. ඒ 
අතර, ෙම් රට ෙවනුෙවන් ඇප කැප ෙවලා යුද්ධය අවසන් කළ 
රණ වි රුෙවෝ පැත්තකට විසි කරලා. ෙම් වන විට ෙක්පීලා,  
පිල්ෙලයාන්ලා රජ කරනවා. හමුදාව විසින් ජයගහණය කළ 
යුද්ධය ෙපන්වා ඡන්ද ලබා ෙගන, ඒ හමුදාවට නිගහ කරන 
ආණ්ඩුවක් ඉන්න ෙම් ෙවලාෙව් රෙට් ජනතාව ෙවනසක 
බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ඉන්නවා කියලා මා හිතනවා.  

ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී ආණ්ඩුව ෙකෝටි ගණන් මුදල් 
වියදම් කරයි. ෙකෝටි ගණනක් වටිනා බඩු භාණ්ඩ ෙබදන්න පටන් 
ගනියි. ආණ්ඩු බලය අසීමිත විධියට පාවිච්චි කරයි. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අලුත්ම ශාඛා සමිතිය තමයි 
ශී ලංකා ෙපොලීසිය. ඒකත් ෙහොඳට මැතිවරණයට පාවිච්චි කරයි. 
ෙම් සියලු ෙද් පාවිච්චි කරයි. නමුත් මතක තියා ගන්න, ෙමදා පාර 
ෙගෝනි පඩංගුව අස්සට යන ජනතාව ඒ පැන්සල් තුෙඩන් ෙදන 
තීන්දුෙවන් විශාල ෙවසනක් ඇති කරනවා කියලා. ඒ බව මම ෙම් 
උත්තරීතර සභාවට පකාශ කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඌව පළාත් සභා 
මැතිවරණය කියන්ෙන්, රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ෙග් ''රාජපක්ෂ 
පුරුකක්'' ස්ථානගත කරලා පවත්වන මැතිවරණයක් කියලා අපි 
දන්නවා.  

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න සමහර ඇමතිවරුන් එෙහන් 
ෙමෙහන් මෙග් කථාවට "ඕක්, ඕක්" ගෑවාට, ඒ ඇමතිවරුන් 
දන්නවා, එෙහම "ඕක්, ඕක්" ගාන්ෙන් නැතිව එතුමන්ලාට 
ගැළවීමක් නැහැ කියලා. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න සමහර 

ඇමතිවරුන්ෙග් files ආරක්ෂා කරන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන්. ඒ නිසා 
එෙහම ෙනොකෙළොත් එතුමන්ලාට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. 
නමුත් මා ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ආණ්ඩුවට විරුද්ධව ෙම් 
හඬ නඟන්ෙන් එක ෙහේතුවක් නිසායි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි. මා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් හඬ නඟන්ෙන් ෙම් රෙට් 
අහිංසක, අසරණ,  තැළිලා, ෙපළිලා ඉතාම  අපහසු අන්දමින් 
ජීවත් වන, ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටින ජනතාව 
ෙවනුෙවන්. ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් ගන්නා වූ තීන්දුවක් හැටියටයි 
අද මා ෙම් තීන්දුව ගන්ෙන්.  

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද මම ස්තුතිවන්ත විය 
යුතු පිරිසක් ඉන්නවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සමහර ඇමතිවරු අද ෙම් 
විධියට කෑ ගැහුවාට, ෙවන තැන්වලදී  මා හමු වුණාම ඔවුන්ට 
තිෙබන කලකිරීම් ගැන කථා කරනවා. ඒ කලකිරීම් ෙවනුෙවන් 
ඔබතුමන්ලාට ගන්න බැරි තීන්දුවක් අද  විපක්ෂෙය්  සිටින මා 
ගන්නවා. ඒ නිසා මම ෙම් කරන්ෙන්ත් ඔබතුමන්ලාට යම් කිසි 
ෙවනසක් ලබා දීම ෙවනුෙවන් කරන කටයුත්තක් බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න  ඕනෑ. අද ඔබතුමන්ලා නිහඬයි. 
ඔබතුමන්ලා දන්නවා අයුක්තිය තිෙබනවා, අසාධාරණය 
තිෙබනවා, ෙවනසක් සිදු විය යුතුයි කියලා. ඒ හැඟීම 
ඔබතුමන්ලාෙග් හදවෙත් තිෙබනවා.  

අවුරුදු 4ක් වැනි මෙග් ෙකටි පාර්ලිෙම්න්තු කාලය තුළදී 
සමහර ඇමතිවරු  ඉතාම  සුහදව, මා ෙනොදන්නා ෙද් කියලා දීලා 
ලබා දුන් සියලු ගුරුහරුකම්වලට මම හෘදයංගමව ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.  මට ලබා දුන් සියලු සහෙයෝග ෙවනුෙවන් අවංකව 
කටයුතු කළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  මන්තීවරුන්ටත්, ඇමතිවරුන්ටත් 
මෙග් ස්තුතිය සහ පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, අවුරුදු 4ක් වැනි 
ෙකටි කාලයක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  විවාදවලට එක් ෙවලා මට 
යම් කිසි මට්ටමක නමක් හදා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණාය 
කියලා මා ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා මට 
සහෙයෝගය දුන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සහ අෙප් 
පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨයන් සියලු ෙදනාටම මෙග් හෘදයාංගම ස්තුතිය 
සහ පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න ඕනෑ. මම ෙම් ගරු 
සභාෙවන් ගියත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම ඉතාම ෙහොඳින් 
රට ෙවනුෙවන් කළ යුතු සියලු කටයුතු  කරන බව මා දන්නවා. ඒ  
අවස්ථාවලදී පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටත සිට අවශ  සහෙයෝගය 
එතුමන්ලාට ලබා ෙදනවාය කියන කාරණය පකාශ කිරීමටත් මා 
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නා බව ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමාට දන්වා සිටිනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම ෙද්ශපාලනයට ආෙව් 
කට ගැස්මට ෙනොෙවයි. මම ෙද්ශපාලනයට ආෙව් සල්ලි හම්බ 
කරන්න ෙනොෙවයි. එෙහම සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනෑ නම්, 
විපක්ෂෙය් ඉඳලා විපක්ෂෙයන්ම එළියට යන්න අවශ තාවක් 
නැහැ. සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනෑ නම් බලය ෙක්න්දස්ථානය 
කරෙගන ඉන්න ඕනෑ. මට වුවමනා ෙවලා තිබුෙණ් අෙප් පක්ෂය 
එකමුතු කරෙගන, අෙප් පක්ෂෙය් සියලුෙදනා සමඟ ඉදිරියට 
යන්නයි.  

ෙම් රට හදපු, ෙම් රට ෙගොඩ නඟපු අතිවිශාලම -දැවැන්තම- 
තනි පක්ෂය තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මම ආඩම්බර ෙවනවා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙවනුෙවන් මට අද ෙමවැනි කැපකිරීමක් 
කරන්න ලැබීම ගැන. එය මෙග් ජීවිතෙය් ලබපු විශාලම භාග යක් 
හැටියට මා ෙපෞද්ගලිකව සලකනවා, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි.  

ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් මන්තී ෙකනකු වීම කියන්ෙන් 
ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයා වීමයි. මන්තී වුණාට පස්ෙසේ, ජනතාව 
කියන ෙද් අහන්ෙන් නැතිව, ජනතාවෙග් ඉල්ලීම්වලට කන් 
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ෙදන්ෙන් නැතිව පාර්ලිෙම්න්තු ආසනය ආරක්ෂා කර ගැනීම 
ෙනොෙවයි මෙග් අභිපාය වුෙණ්. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටි ෙකටි කාලය තුළ මට 
විශාල සහෙයෝගයක් දීපු තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒ තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමා ඇතුළු  නිලධාරින් සහ 
ෙසේවකයන්. ඒ අයට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැන්සාඩ් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක අංශය, ෙව්තධාරි 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආහාරපාන හා ගෘහ පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
ඇතුළු සියල්ෙලහි ෙසේවය කරන සියලු ෙදනා දීපු සහෙයෝගය ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී අවංකව මතක් කරනවා.    

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු කථානායකතුමා, 
ඔබතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනා හමුෙව් පකාශයක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් 
ෙවලාෙව් අපි කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව මඩ ගහන්න ගිෙය් නැහැ. 
සමහර අය පක්ෂය දාලා යන ෙකොට, ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් මහ 
ඇමති ධුරයට තරග කරන්න යන ෙකොට කරලා ගිෙය් ෙමොකක්ද? 
ඒ අය  කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් හැදිලා, එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට මඩ ගහපු එක පමණයි. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
තරම් දැවැන්ත පක්ෂයක් ෙම් රෙට් තවත් නැහැ. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරු, මන්තීවරු වුණත් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව දන්නවා, 
ෙම් රෙට් දැවැන්තම, එතුමන්ලා වැඩිපුරම භය තනි පක්ෂය 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය බව.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම හැරවුමක 
ඇරඹුම අපි අනිවාර්යෙයන් ඌව ෙවල්ලස්ෙසන් අරඹනවාය කියන 
එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඇෙමරිකාෙව් හිටපු 
ජනාධිපතිවරයකු වූ ෙජ්.එෆ්. ෙකනඩි මහත්මයා ෙමවැනි 
පකාශයක් කළා: 

"ෙද්ශපාලනය යනු උදාරතර නිර්භීත චාරිකාවකි. මිනිසුන්ට 
ෙසේවය කිරීම සඳහා ඒ ජනතාව හා එකට එක්ව සිදු කරන  දැඩි 
අරමුණක් සහිත චාරිකාවකි." 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් 
පක්ෂයටත්, මා ෙවනුෙවන් විශ්වාසයක් තියාෙගන ඉන්න 
ජනතාවටත් ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවනවා. මා ෙම් කැප කිරීම කෙළේ 
අදටත් දුප්පත්කමින් වැඩිම පතිශතක අගයක් ලබා සිටින ඌව 
ෙවල්ලස්ෙසේ අහිංසක, අසරණ, දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන්. ඒ 
ජනතාව ෙවනුෙවන් වාෙග්ම ෙම් උදාරතර පක්ෂය, ෙම් ආදරණීය 
පක්ෂය රකින්නට ඉතා අවංකව, එක හිතකින් කටයුතු කරන ෙම් 
සියලු ගරු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් මා ෙම් කැප කිරීම කරන බවත් 
මතක් කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, 
පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨයන් වන ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා, ගරු සජිත් 
ෙපේමදාස මැතිතුමා, ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ගරු 
ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මැතිතුමා, ගරු රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා, ගරු තිස්ස අත්තනායක මැතිතුමා ඇතුළු සියලු ෙදනාෙග් 
ෙසවෙණ් ෙම් ගමන යන බවත්, ඒ ෙසවෙණ් යන ෙම් ගමන මඟින් 
ලංකාව බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණ ඉටු කරන බවත්, මා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට නැවත වතාවක් එන්ෙන් ආණ්ඩු බලයක් සහිතව 
බවත් මතක් කරනවා.              

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින මෙග්  මිතුරන් සියලු ෙදනාටම මා ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් සමු ෙදන අතර, ෙපෞද්ගලිකව මෙග් පවුෙල් සියලු 
ෙදනාටත්, -මව, පියා, භාර්යාව, දරුෙවෝ, සෙහෝදර සෙහෝදරියන්-  

මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ අය මා ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් 
කළා.  ඒ සියලු ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය, පණාමය පුද කරනවා.  
එතුමන්ලා ෙම් අවස්ථාෙව් පැමිණ සිටින නිසා මා පකාශයක් 
කරන්න ඕනෑ. මා ගත්ෙත් තනි තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක රට 
ෙවනුෙවන් ගත් තීන්දුවක්. ජනතාව ෙවනුෙවන් ගත් තීන්දුවක්. 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් ගත් තීන්දුවක්. ඒ බව මතක් කරමින් මට 
සහෙයෝගය දුන් සියලු ෙදනාට මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා.   

මෙග් ෙහොඳම මිතයා -රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා- නැතුව 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන එක ගැන දුකකුත් තිෙබනවා. නමුත්  
ඊළඟ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරයකු හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන බව  
මතක් කරමින් ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමන්ලා සියලු 
ෙදනාටම ස්තුතිය, පණාමය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතයට අපි සුබ 

පතනවා.   
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා 

ෙවනුෙවන් පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මම ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක් සඳහන්ව 
තිබුණ ද, අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ.භා. 1.00 සිට අ.භා. 
6.30 දක්වා විය යුතු ය.  අ.භා. 2.00ට ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) 
කියාත්මක විය යුතු ය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திைவப்  
ADJOURNMENT 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ''පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය''යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගරු අල්හාජ් 

ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා.  ඊට ෙපර ගරු ශියානි විෙජ්විකම 
මන්තීතුමියෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා 
ඉල්ලා සිටිනවා.   

55 56 

[ගරු හරින් පනාන්දු  මහතා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම 

මන්තීතුමිය මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව නිෙයෝජ  කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள்.  

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA  took the Chair. 
 

 
වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 

2014 
அைரயாண்  அரசிைற நிைலைம பற்றிய அறிக்ைக - 

2014 
MID-YEAR FISCAL POSITION REPORT - 2014 

 
[අ.භා. 2.18] 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්. 

 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද දින සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාව - 2014 සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාව කල් 
තැබීෙම් අවස්ථාෙව් විවාදයක් පැවැත්විය යුතු බව ෙමම ගරු සභාවට මම 
ෙයෝජනා කරමි." 

We have, Madam Presiding Member, in our hand 
today the Mid-Year Fiscal Position Report - 2014, 
presented by the Ministry of Finance and Planning headed 
by His Excellency President Mahinda Rajapaksa, issued 
under Section 10 of the Fiscal Management 
(Responsibility) Act, No. 3 of 2003.  

We are taking the path to progress. We are taking the 
country towards development and this Government is 
making all endeavours all round to make Sri Lanka, "the 
Wonder of Asia".  

"ශී ලංකාව සුවිශාල අෙයෝජන අවස්ථාවන් උදාකර ෙදයි."  

'ෙබ්ක්අවුට් ෙන්ෂන්ස්'හි කර්තෘ රුචිර් ෂර්මා නව ආර්ථික 
ආශ්චර්යය අඛණ්ඩව සිදු කිරීම පිළිබඳව තමන්ෙග් අදහස් ෙමෙසේ 
පළ කරනවා: 

"අද ශී ලංකාවට නිසි කාලය උදා වී ඇති බව ෙපෙන්. සිවිල් යුද්ධය අවසන් 
වී ඇත. ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීෙම් කියාවලිය සිදු ෙකෙරමින් 
පවතී. ශී ලංකාවට බාධක බිඳලූ ෙද්ශයක් බවට පත්වීෙම් සියලු අවස්ථාවන් 
පවතී." 

We are moving ahead with the "Mahinda Chintana - 
Vision for the Future". This is the path that the 
Government has chosen. This is the path of progress to 
which the people of this country has given their franchise
-given their votes- twice over to His Excellency the 
President. Therefore, Madam, there is no other way, no 
deviation. We are progressing daily and we will achieve 
the best that is expected by the common people of this 
country.  

පශ්චාත් ගැටුම් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී සියයට 7.5ක සාමාන  
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් වාර්තා කරමින් ආර්ථික ස්ථායිතාවට 
නව අරුතක් ලබා දීමට අප රජයට හැකි වී තිබීම පිළිබඳව මුළු 
රටම සතුටට පත් වනවා නිසැකයි. පසු ගිය වසර හතර සඳහා 
සාමාන  ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.5යි. 2006 - 2013 
කාල පරිච්ෙඡ්දයන්හි සාමාන යට සාෙප්ක්ෂව සියයට 50කට වැඩි 
ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වුණා. එය සියයට 6.7කි.  

ෙමම වර්ධන මාවෙත්දී කර්මාන්ත අංශෙය් සාෙප්ක්ෂ 
වැදගත්කම ඉහළ ෙගොස් ඇති අතර ෙසේවා අංශය ශක්තිමත් 
මට්ටමක පවතිනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය 2005 දී රුපියල් 
බිලියන 24ක් වූ අතර 2013 දී එය රුපියල් බිලියන 67ක් වුණා. 
තුන් ගුණයකින් ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති වී තිබීම ආශ්චර්යයක් 
ෙනොෙවයිද? "Is this not the 'Wonder of Asia'?", කියා මා 
අහනවා.  

පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය සැලකිය 
යුතු ෙලස ඉහළ ෙගොස් තිබීම අප අගය කළ යුතුයි. දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතය 2005 දී US Dollars 1,240ක් වූ අතර 2013 දී එය US 
Dollars 3,280ක් වුණා. ෙම්වා කියවන්න. ෙම්වා ඉලක්කම් 
පමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් තමයි අද ජාතිෙය් සංවර්ධනය; ආර්ථික 
නැග්ම. 1978 - 2005 කාලය තුළ ඒක පුද්ගල දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් සාමාන  වාර්ෂික වර්ධනය වූෙය් සියයට 5.8යි.  
නමුත් 2006 - 2013 කාලය තුළ ඒක පුද්ගල දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් සාමාන  වාර්ෂික වර්ධනය සියයට 13.1 දක්වා වැඩි 
වී ඇති ආශ්චර්යවත් කථාවටයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී දැන් සවන් ෙදමින් සිටින්ෙන්.  

මිල ස්ථායිතාවයට නව අරුතක් එක් කරමින් පසු ගිය වසර 05 
තුළ උද්ධමනය තනි අංකයක පවත්වා ගැනීමට හැකි වුණා. ෙම් 
කටයුතුවල මනා පළපුරුද්දක් ඇති මහ බැංකුෙව් අධිපති ආචාර්ය 
අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙහොඳින් 
ආර්ථිකය හසුරවන උසස් නිලධාරි මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. අද ඒ 
අය අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට සවියක් ෙවලා අවසානයි, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.   

ඉල්ලුම් සහ සැපයුම් අංශෙය් යහපත් කියාකාරිත්වය 
ෙහේතුෙවන් පසු ගිය වසර 05 පුරාම උද්ධමනය තනි ඉලක්කමක 
පවත්වා ගැනීමට හැකි වීම තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වූවාටත් 
වඩා ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට සහනයක් සැලසීෙම් මාර්ගයක් 
අද උදා වී තිෙබනවා. ආර්ථික ස්ථායිතාවය ෙපන්නුම් කරන 
පධාන සාධකයක් වන ෙසේවා වියුක්ති අනුපාතය පසු ගිය වසර 04 
පුරාම සියයට 05කට අඩු සහ ස්ථායී මට්ටමක පැවතීම අගය කළ 
යුතුයි ෙන්ද කියලා මා අහනවා.  2013 වසෙර්දී ෙසේවා වියුක්තිය 
සියයට 4.4ක් වුණා. පසු ගිය වසර 08 තුළදී වර්ධනය වූ භාණ්ඩ 
අපනයනය සහ ආනයනය, රෙට් සංවර්ධනය ෙවමින් පවතින 
ආර්ථික කියාකාරකම් සහ රෙට් ආර්ථික විවෘත භාවය ඉහළ 
මට්ටමක පැවතීම පිළිබිඹු කර තිෙබනවා. 2005 අපනයනය  US 
Dollars මිලියන 6,347ක වර්ධනයක් සහ ආනයනය  US Dollars 
මිලියන 8,863ක වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කිරීම ආර්ථිකෙය් ෙමොන 
තරම් නැග්මක් ද කියන එක අද රට තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, 
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ජාත න්තරෙය් සවනට පවා වැටී තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි, මට ලැබී තිෙබන ෙකටි කාලසීමාව තුළ ෙම් සියලු 
ෙදයක්ම විස්තරාත්මකව පකාශ කරන්න බැහැ. "Sri Lanka 
Economic Summit 2014" සඳහා මහ බැංකුව විසින් ඉදිරිපත් කළ 
වාර්තාෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:  

“The Sri Lankan economy has achieved substantial progress in 
almost all macro-fundamentals over the past 8 years…” 

ෙමය හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා. මෙග් 
කථාෙව් ෙකොටසක් වශෙයන් ෙමය පළ කරන්නය කියා මා 
කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රෙට් අද පවතින්නා වූ 
ෙම් වාතාවරණය, සාමය, ජනතාව අතර සන්හිඳියාව උදා කර 
දුන්ෙන් අෙප් නායක අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමායි කියන එක අපට කවදාකවත් අමතක කළ ෙනොහැකියි. 
ෙමම වර්ධන යන් සහ පවණතා හරහා ශී ලංකාව නව ආර්ථික 
මඟකට ෙයොමු වී අවසන්ය කියන එක මා ඉඳුරාම පකාශ කරනවා. 
ශී ලංකාෙව් දැක්ම වන්ෙන් ශී ලංකා ආර්ථිකෙයහි වර්ධනය 
තිරසාර පදනමින් වාර්ෂිකව සියයට 8ක මට්ටෙම් පවත්වා 
ගැනීමයි. එය සිදු වීමට නම් ආෙයෝජන මට්ටම දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් ෙලස සියයට 33ක් පමණ විය යුතු යැයි 
ඉලක්ක කර තිබීමත් අප අගය කළ යුතුයි.  

දැනටමත් සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි, 2009 මැයි මස ගැටුම්කාරී 
වාතාවරණය අවසාන වීෙමන් පසු ෙගොඩ නැඟුණු ආර්ථික වර්ධනය 
මඟින් රට වඩාත් ස්ථාවර ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ගමන් 
කරනු දැකිය හැකියි. ඒ සම්බන්ධෙයන්  කාටත් සතුටු විය හැකියි. 
ලංකාෙව් පිබිදීමක් ඇති වී තිෙබනවා ෙමන්ම නව ෙලෝකයක් කරා 
අප ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම  ෙලෝකෙය් ඉතාම උතුම් 
රටක් වශෙයන්,  ආර්ථික උන්නතිෙය් ඉහළ පැත්තට ඉතා 
සීඝෙයන් නඟින රටක් වශෙයන් අද ලංකාව දිහා සියලුම ෙදනා 
ඇස් ඇර බලනවා. අෙනක් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරන 
ෙකොට අප උදාරශීලී අන්දමින් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය නංවාලීම පිණිස 
කටයුතු කර තිෙබනවා. අපෙග් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන්, under the great vision of "Mahinda 
Chintana", ෙම් රට ඉතාම සීඝෙයන් ඉදිරියට ගමන් කරන බව මා 
ෙම් සභාෙව්දී ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් පකාශ කරනවා.   

Madam Presiding Member, the Government is 
dedicated to uplift the livelihoods of the people in all 
provinces and upgrade infrastructure including drinking 
water, health, road development and electricity.  
Politicians in power from 2000 to 2005 failed to cater to 
the people’s needs. That is what happened.  Even Dr. P.B. 
Jayasundera, Secretary to the Treasury has told this in 
unmistakable terms - "The Sri Lankan economy has 
recorded 7.6 per cent growth during the first quarter of  
2014" - as I described when I was speaking in Sinhala a 
little while ago.   

Take, for example, the Kurunegala District.  
Kurunegala is the second largest economic hub in the 
country. The Provincial Council under the able leadership 
of Chief Minister, Dayasiri Jayasekara, has identified 
several areas for development of the tourism industry and 

to provide investment opportunities for the hoteliers in 
Kurunegala. The Tourist Board also offered financial 
support to develop four kingdoms of Wayamba.  
පඬුවස්නුවර වැනි පැරණි රාජධානි  හතරක් තිබුණා. ඒ සියලු 
ෙදයක්ම සංරක්ෂණය කරා දියුණුව කරා ෙගන යාම සඳහා  රජය 
විසින් මනා වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබන බව මා ඉතාමත් 
සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට කැමතියි.  

The Government is marching forward to make Sri 
Lanka the "Wonder of Asia". That is a fact, Madam 
Presiding Member.  What is happening in the North now?   
We must tell that also. 

இன்  வடக்குக்கு வழங்கப்ப கின்ற உதவிகள் 
இவ்வள தான் என்  வைரயைற ெசய்  கூற யாத அள க்கு 
இ க்கின்ற . இன்  பா ங்கள், வடக்கிேல உள்ளவர்கள் 
வர்த்தக, வாணிபத் ைறகளிேல ன்ேனறி வ கின்றார்கள். வட 
மாகாணத்தின் ெதாழில் ைனேவார் வி  2014 - First Northern 
Entrepreneur Awards - வழங்கும் நிகழ்  எதிர்வ ம் ெசப்ெரம்பர் 
மாதம் நைடெபறவி க்கின்ற .  
The National Enterprise Development Authority - NEDA 
- functioning under the Ministry of Industry and 
Commerce and the Chamber of Commerce and Industries 
of Yalpanam - CCIY - will host the Northern 
Entrepreneur Award Ceremony, 2014 in Jaffna in mid- 
September, 2014.   

ேநற்  உச்ச  நீதிமன்றம் ஒ  சிறந்த தீர்ப்ைப 
அளித்தி க்கின்ற . வடக்கிேல ஒ  தலைமச்சர் இ க்கின்றார். 
அவர் மக்களால்  ெதாி ெசய்யப்பட்டவர். எனி ம், அவ க்கு 
பிரதம ெசயலாள க்கு அதிகாரமி ம் உாிைம இல்ைலெயன உச்ச 
நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தி க்கின்ற அேதேவைள, ெபா ச் 
ேசைவகள் ஆைணக்கு க்ேக பிரதம ெசயலாள க்கான 
கட்டைளகைளப் பிறப்பிக்க ம் என் ம் ெதாிவித் ள்ள . 
இவ்வாறான ஓர் அ ைமயான  தீர்ப்  உயர் நீதிமன்றத்தால் 
வழங்கப்பட் ள்ள  . இ தான் உண்ைம! வடக்ைக அபிவி த்தி 
ெசய்வதற்காக அரசாங்கம் பல்ேவ  வழிகளில் யற்சிகைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்ற .  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

ඉක්මනින් කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව  විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ෙදන්න. අවසාන කරන්නම්.  

நாங்கள் அப்பிரேதசத்ைத எவ்வா  
ன்ேனற்றமைடயச் ெசய்ேதாம் என்ப  உங்க க்கு 

நன்றாகத்   ெதாி ம்.  මා   ෙම්    කාරණය    කියන්නට     ඕනෑ.  
This Government is rebuilding the Northern Railway 
Line destroyed by the Tigers at that time.  We went  with 
His Excellency the President when the railway line was 
reopened up to Kilinochchi.   In September, we will be 
able to travel all the way up to Jaffna.  The railway line to 
Kankesanthurai is being built on one side and the line to 
Mannar and Talaimannar is being built in the other 
direction.   The end to three decades of war has brought 
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[ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර්  මහතා] 

——————- 
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත. 
*  உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள . 
* Produced at end of speech. 
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new hope to Sri Lanka with development activities 
speedily underway.  Sri Lanka is now on an ambitious 
path not thought possible a few years ago when terrorism 
was at its height. This must be recorded. People must 
know this.   

Very soon all Sri Lankans will have equal benefits 
from the many development activities that the 
Government has now committed itself to. A golden era 
has undoubtedly dawned on the town of Kilinochchi 
which was gripped  by terrorism once upon a time.  At 
that time, the people there sacrificed their children to 
become child soldiers. Now, they are free. There are 
schools being rebuilt and new schools are also being built 
and they are given a good education. Therefore, His 
Excellency President Mahinda Rajapaksa with our heroic 
security forces can say as Henry Fielding said “When I 
am not thanked at all, I am thanked enough; I have done 
my duty by my people and I have done no more”.    

අද  "ෙඩ්ලි නිවුස"් පත්තරෙය් Lakshman I. Keerthisinghe, 
LLB, LLM, MPhil, Attorney-at-Law ෙම් කාරණය ඉතාමත් 
ලස්සනට වර්ණනා කරනවා. 

බලන්න අද ෙවන ෙද්.   Today's  "The Island" states, I 
quote: 

"Lankan junior cricket team sent back from Chennai" 

We condemn this.  What has that got to do with   
Tamil Nadu problem?    Seeman    and   Viko are getting  
together. அவர் ைவக்ேகா அல்ல, "ைவக்ேகால்" என்  நான் 
அன் ம் பாரா மன்றத்தில் ெசான்ேனன். மற்றவர் சீமான் அல்ல 
"பிச்ைசக்காரன்"!  Your sending back the young cricketers 
is,  in fact,  to say the least, is not cricket, Madam 
Jayalalitha, we must remind you this.    

I have to say something about the outgoing Member 
of Parliament, Harin Fernando.  I  sympathize with him 
because I know his heart too well.  I knew his father-in-
law and mother-in-law well.  

එතුමා  අන්තිමට කිව්ව වචනය ඇහු වාද ෙම් ගරු සභාව? අෙන් 
මට නම් දුකයි. ආපසු එනවා දවසක. එෙහම නම්, එතුමාව විශ්වාස 
කරලා, ඌෙව් ජනතාව එතුමාට ඡන්දය ෙදන්ෙන්  ෙකොෙහොම ද?  
අන්න, ෙපෝඩාවක් කරනවා. ඌෙව් ජනතාවෙග් ඡන්දය  
ලබාෙගන,  ඌෙව්  පළාත් සංවර්ධනය කිරී මට ෙනොෙවයි ෙම් 
ඡන්දයට යන්ෙන්. කාෙග්  ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ උවමනාවක් ඉෂ්ට 
කිරීම පිණිසයි යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්  ෙපෝඩාව කරන, ෙම් ගරු 
සභාෙවන් අස් ෙවලා යන මන්තීතුමාට ඌෙව් ජනතාවෙග් ඡන්දය 
ලබා ගැනීෙම් කිසිම අයිතිවාසිකමක් නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන් ඡන්දය 
ෙදන්ෙන්ත් නැති බව මම ෙම් ගරු සභාෙව්දී පකාශ කරනවා. 
එතුමා කිව්වා වාෙග්, "ෙචෞර  රාජ යක්" අද ෙම් රෙට් නෑ.  ඉස්සර 
නම් ඒ ෙගොල්ලන් කිව්ෙව්, "ෙචෞර ස්තිය" කියලා. ෙචෞර  
ෙනොෙවයි.   දැන්   තිෙබන්ෙන් "චව්, චව්'' විරුද්ධ පක්ෂයක්. 
කන්නත් බැහැ; ගිලින්නත් බැහැ. ෙමතැන ෙපොඩි කුමන්තණයක් 
තිෙබනවා. ෙමොකක් ද කුමන්තණය? ෙමතැන කෑ ෙකෝ ගහනවා 
නම්, කථා කරනවා නම්, ඔහුව ෙමතැනින් අස් කරන්න 
කුමන්තණය කරනවා. හිටපු දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමාටත් 
ඒකයි වුෙණ්.[බාධා කිරීම්] එෙහම නම්,  හරින්  පනාන්දු 
මහත්මයාට අන්තිම වරට මම ෙම් ටික කියනවා. මිල්ටන් 
මල්ලවාරච්චි ගායකයා  කිව්වා, "එදා රෑ ගුවන් ෙතොටු පෙළේදී ෙවන් 
වී ගිෙය්  සිතකින් ෙනොෙව්" කියා.  ඒ වාෙග් ''අද දින 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් වී යන්ෙන් සිතකින් ෙනොෙව්'' කියා යි 
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා යන්න හදන්ෙන්.  

අද ඌෙව් ජනතාව ෙම් ශක්තිමත් ආණ්ඩුව තව තවත් 
ශක්තිමත් කිරීමටත්, ආර්ථික පගතිය ලබා ගැනීමටත් ශෂීන්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙපළ ගැසී සිටින බව 
පකාශ කරමින්,   ඌෙව් සියලුම ජනතාවට  "ජයෙව්වා"  කියමින් 
මම  නිහඬ ෙවනවා.  ඔබතුමියට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
 

*සභාෙම්සය  මත තබන ලද ලියවිල්ල : 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු  තිලංග සුමතිපාල  මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.35] 
 

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත ාංශෙය් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ 2014 
වාර්තාව ගැනයි අප අද ෙම් ගරු සභාව  කල් තැබීෙම්  විවාදෙය්දී  
සාකච්ඡා කරන්ෙන්. ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම  2003 අංක 3 
දරන රාජ  මූල  කළමනාකරණ වගකීම පනෙත් 10 වන 
වගන්තිය යටෙත් සිදු වන කර්තව යක්. එම නිසා ජනවාරි, 
ෙපබරවාරි, මාර්තු, අපිෙයල් යන  ෙම් මාස හතෙර් රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව  ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමත්,  
එම වාර්තාව පිළිබඳව ගරු අස්වර් මන්තීතුමා   ෙමම ගරු සභාෙව් 
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමත්, මා හට එය ස්ථිර 
කිරීමට ලැබීමත් ගැන මා පථමෙයන්ම සන්ෙතෝෂ  ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමම වාර්තාව ෙදස බැලුවාම 
මුලින්ම පවසන්න ට තිෙබන්ෙන්, මුදල් අමාත ාංශෙය් වගකීමක් 
හැටියට ඉතාම පැහැදිලිව, විධිමත්ව  එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන බවයි. එම නිසා ඒක පශංසනීයයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට්  මූල  
තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් පාලනය කරන, මූල මය කටයුතු සඳහා 
අනුමතිය ෙදන ආයතනය හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් 
ඉදිරිපත්  කරන ෙකොට සත  ෙතොරතුරු ඇතුළත්,   හැම අංශයක්ම 
පැහැදිලිව නිෙයෝජනය වන  විධිෙය්  වාර්තාවක් හැදීෙම් වගකීම  
මුදල් අමාත ාංශයට තිෙබනවා. එම නිසා  රට යන මාවත, රට 
ගමන් කරන දිසාව දකින කැඩපත හැටියට තිෙබන්ෙන්, මුදල් 
අමාත ාංශෙය් ෙමම වාර්තාවයි. අපට ලබන වසර සඳහා අය 
වැෙයන් මුදල් අනුමත කිරීම සඳහා අවශ  ෙතොරතුරු, එනම් පසු  
ගිය වසෙර්  අනුමත කළ මුදල් පළමුවන මාස හතෙර්  වියදම් කර 
තිෙබන්ෙන්, පාලනය කර තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
ගැන වගකීමක් ඇතිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්  ෙමම 
වාර්තාෙවන්. ඒ නිසා අපට පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන්, 
වර්තමානෙය් දී අපි "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" වැඩසටහන 
යටෙත් කියාත්මක කරන ෙම් මූල මය කර්තව යය ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් හැම අංශයකින්ම සමාන්තරව ගලාෙගන ගිහිල්ලා 
තිෙබනවාය කියලා. ඒ ආකාරයට හැම අංශයකින්ම සමාන්තරව 
 ගලා ෙගන ගිහිල්ලා ඒ අංශවල මූල මය තත්ත්වය පාලනය කර 
තිෙබනවා. ෙමහි වටිනාම ෙද් කියැෙවන්ෙන්  ෙලෝක බැංකුෙවන්; 
ජාත න්තර මූල  අරමුදෙලන් - IMF එෙකන් -. 

2014 ජුලි මාසෙය් 29 වැනි දා ඒ අයෙග් විධායක වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් විධායක වාර්තාව ඉංගීසි 
භාෂාෙවන් තිෙබන නිසා එය කියවන්න මා ඔබතුමියෙගන් අවසර 
ඉල්ලා සිටිනවා. 

I quote: 

“Executive Board Assessment  

In concluding the 2014 Article IV consultation with Sri Lanka, 
Executive Directors endorsed the staff’s appraisal as follows:  

Sri Lanka’s recent economic performance has been better than 
expected  ….” 

එය බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට වඩා ෙහොඳයි. 
 

“…. particularly given some headwinds from chronic market 
turbulence and climatic shocks. While there remain weak spots in 
economic activity (such as agriculture, which has been negatively 
affected by recent drought), ….” 

ඒ තමයි, වතුර නැති වුණු නිසා අෙප් කෘෂිකර්මයට වුණු 
හානිය. 

“…. strong activity in traditional sectors such as garment 
manufacture, and new sectors such as tourism and services bode 
well for the near and medium-term outlook...” 

ඒ තමයි, මධ ම කාලීන සහ දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළකට 
අපි අවතීර්ණ වුණු විධිය. 

“...This is complemented by a sustained reduction in headline and 
core inflation - bringing a new and welcome level of stability which 
has hopefully fed into a new set of public expectations regarding 
inflation.” 

ඒ තමයි, අෙප් මිල උද්ධමනය පාලනය කර ෙගන තිෙබන 
විධිය. 

“The government has remained solidly committed to ….” 

- ෙබොෙහොම ස්ථාවරව, ශක්තිමත්ව - 
 
“…. fiscal consolidation and reduction of public debt as a mainstay 
of macroeconomic stability. In this context, and given rising 
economic growth, the mission saw the fiscal stance for 2014 as 
appropriate, but raised concern about the composition of further 
consolidation. Capacity in expenditure and commitment control has 
increased, enhancing the government’s ability to curtail spending to 
meet fiscal objectives. However, given sizeable investment needs, 
the staff was of the view that spending cuts may have reached their 
effective limit, and that the burden of adjustment needed to fall 
more squarely on increasing revenue. Particularly if Sri Lanka is to 
maintain current growth momentum and foster economic 
development and diversification, high and sustained levels of public 
spending on infrastructure and human capital will be essential. 
Tackling the issue of tax expenditures and broadening the tax base 
will be essential. The mission appreciated the steps taken thus far, 
but was of the view that the pace of reform in this area could 
reasonably be accelerated. There is also room, in the mission’s 
view, to take another look at the medium and long-term strategy for 
debt reduction, and consider a more ambitious debt target (more 
strongly associated with reduced vulnerability) over a longer time 
horizon.” 

ෙම් සියලු ෙදයින් අපට ෙපනී යන්ෙන් - ෙලෝකෙය් සියලුම 
රටවල මූල මය තත්ත්වය ගැන අවෙබෝධයකින්, පාලනයකින් 
කියාත්මක වන ජාත න්තර මූල  අරමුදලත් කියන්ෙන් - 
ආසියාෙව් සහ ෙලෝකෙය් අනිකුත් දියුණු ෙවමින් පවතින රටවලට, 
මැදි ආදායම් ලබන රටවලට, දියුණු ෙවච්ච රටවලට ඇති 
අභිෙයෝග එක්ක සංසන්දනය කරන ෙකොට ඉතාම ධනාත්මක, 
සුදුසු වාතාවරණයක  රෙට් මූල මය පාලනය සිද්ධ වනවාය කියන 
කාරණයයි. ෙම්ක ෙහොඳම ෙහොඳ indicator එකක්. එෙහම 
නැත්නම් අපිට තිෙබන ෙහොඳ දර්ශකයක්. ෙමම පදනෙම් ඉඳලා 
අපි කථා කෙළොත්, ෙම් අවුරුද්ෙද් පසු ගිය මාස හතෙර් 
වැඩිෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර ඉදිරියට ආපු අංශ කීපයක් දිහා 
බැලුවාම අපට කාරණා කීපයකින් සන්ෙතෝෂ වන්න පුළුවන්.  

2012 අවුරුද්ද සහ 2014 අවුරුද්ද සංසන්දනාත්මකව 
බැලුෙවොත් ෙම් කාරණය අපට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. සහනාධාර 
යටෙත් 2012 අවුරුද්ෙද් අය වැෙයන් මවුවරුන් සහ දරුවන් සඳහා 
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තිෙපෝෂ, ළදරු කිරි ඇතුළු ෙපෝෂණ මල්ල සඳහා ෙවන් කර 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 512යි. එය රුපියල් මිලියන 617 දක්වා 
2014 අවුරුද්ෙද් දී වැඩි කර තිෙබනවා. ෙනොමිෙල් ෙපළ  ෙපොත්, 
නිල ඇඳුම් සඳහා 2012  වසර සඳහා ෙවන් කර තිබුෙණ් රුපියල් 
මිලියන 921යි. එය 2014 වන විට රුපියල් මිලියන 3,131 දක්වා 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පාසල් වාර පෙව්ශ පත සඳහා 2012 
අවුරුද්ෙද්  ෙවන් කර තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 508යි. ෙම් පමාණ 
මුළු අවුරුද්දටම අදාළව ෙනොෙවයි. සමකාලීන වශෙයනුයි මා 
කියන්ෙන්. 2014 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 565ක් පාසල් වාර 
පෙව්ශ පත සඳහා ෙවන් කර තිෙබනවා. පාසල් ෙපෝෂ දායී ආහාර 
ෙවනුෙවන් 2012 අවුරුද්ද සඳහා  ෙවන් කර තිබුණු රුපියල් 
මිලියන 850, 2014 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 600 දක්වා වැඩි 
කර තිෙබනවා. ෙපොෙහොර සහනාධාරය සඳහා සාමාන ෙයන් 2012 
අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 13,000ක් ෙවන් කර තිබූ අතර, එය 
2014 දී රුපියල් මිලියන 14,250ක් දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. 
සමෘද්ධිය පැත්ත බැලුෙවොත් 2012 අවුරුද්ෙද් සුබසාධනය  සඳහා  
ෙවන් කර තිබූ රුපියල් මිලියන 2,712ක මුදල, 2014 වන ෙකොට 
රුපියල් මිලියන  5,700 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආබාධිත 
රණවිරු සහනාධාරය 2012 අවුරුද්ෙද් රුපියල් මිලියන 4,877ක්ව 
පැවති අතර, එය  2014 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 5,663ක් 
දක්වා වැඩි වීමකුත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 

බැංකුවලින් ණය ගන්නා පමාණය බැලුෙවොත් ඒ ණය ගන්නා 
පමාණෙය් අඩු වීම් තිෙබන තැන් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් 
බැංකුවලට වඩා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් බැංකුවලින් ණය ලබා 
ගැනීෙම්, leasing කමයට මුදල් ලබා ගැනීෙම් වර්ධනයක් 
ෙපෙනනවා. පැතිකඩ කීපයක් දිහා අපිට බලන්න පුළුවන්.  

එකක් තමයි, රාජ  මූල  ආයතනවලට වඩා ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් මූල  ආයතනවල කළමනාකාරිත්වයට වඩා 
අෙලවිකරණය -marketing - වැඩි ෙවලා තිබීම. තරුණ තරුණියන් 
ෙයොදවා, අෙළවි කිරීමට අලුත් කම ෙව්ද, උපකම ෙයොදමින් 
ජනතාව අතරට අවතීර්ණ වන ෙව්ගය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් වාර්තාව  දිහා සංසන්දනාත්මකව බැලුවාම අපිට 
වටිනා කරුණු කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක් සඳහා 
අය වැය සැලසුම් කළාම, අපි ඒ අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාස හතෙර් 
ෙකොෙහොමද ෙම් මුදල් වැය කරන්න ඕනෑ කියන එම කමෙව්දය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් හඳුන්වා දී තිෙබනවා. රටක අත වශ ම  
මූල මය අංශය ගත්ෙතොත් මුදල් අමාත ාංශය පිළිබඳව අපිට 
සෑහීමකට පත් වන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අද අපි ඉන්ෙන් 2014 
අවුරුද්ෙද් අෙගෝස්තු මාසෙය්. සම්පුර්ණෙයන් අය වැය ෙජ්ද 
වශෙයන් ෙවන් කරනවා. ඒ  ෙඡ්ද වශෙයන් ෙවන් කරන ලද අය 
වැෙය්දී, හැම අංශයකින්ම මුදල් වියදම් කරපු ආකාරය, අවුරුද්ද 
පුරා ෙවන් කරපු මුදල් එක්ක සංසන්දනාත්මකව අපිට ෙම් 
වාර්තාෙවන් බලන්න පුළුවන්.   

පළමුෙවනි මාස හතෙර් ෛනතිකව තිෙබන්ෙන් ෙම් වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරන්නයි. මැයි, ජූනි, ජූලි, අෙගෝස්තු කියන ඊළඟ මාස 
හතර වන ෙකොට සාමාන ෙයන් පළමුවැනි මාස හතරට වඩා 
ආදායම වැඩි වනවා. මිල උද්ධමනෙය් යම් කිසි අඩු වීමක් 
තිෙබනවා වාෙග්ම, රජෙය් ආදායෙම් වැඩි වීමක් ෙපන්වනවා. ඒ 
වාෙග්ම ගිය අවුරුද්ෙද් පළමුවැනි මාස හතරට සාෙප්ක්ෂිතව 2014 
පළමුවැනි මාස හතර දිහා බැලුවාම අපට රාජ  ආදායෙම් 
වර්ධනයක් ෙපෙනනවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මාස 12ක ආදායම 
අනුව අප යන ෙම් ගමන් මාර්ගෙය් මූල මය පාලනයක්  
කරන්නට, රටකට විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත ාංශයට පුළුවන්ද 
කියලා බලන්න ඕනෑ. ඒක අපි පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ. ඉතාම 
පිළිෙවළට, කමවත්ව, විධිමත්ව ඉදිරිපත් කරන ලද මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් 2014, වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙවන් එය පැහැදිලි වනවා. ෙම් වාර්තාෙව් 
හැම අංශයක්ම දිහා බැලුවාම ඉතාම පැහැදිලිව ඒ දත්ත ඉදිරිපත් 
කරලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. Financial discipline එකක් 

ඇතිව මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශය ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා.  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ෙවන්න පුළුවන්, 
එෙහම නැත්නම් ෙලෝක බැංකුව ෙවන්න පුළුවන්, ජාත න්තරය 
පිළිගන්නා ආකාරයට ඒ වාර්තාකරණෙය් විශාල ෙවනසක් සහ 
දියුණුවක් තිෙබන බව අපි කියන්න ඕනෑ. අද ෙම් විවාදෙය් අරමුණ 
වන්ෙන්, ෙම් වාර්තාව අනුව අෙප් ජාතික පතිපත්තියත් එක්ක; 
රජෙය් පතිපත්තියත් එක්ක අෙප් ගමන් මාර්ගය කියාදාමයක් 
හැටියට ඉදිරියට ෙගන යනවාද යන්න පිළිබඳව විමසා බැලීමයි. 
අප ගිය වසෙර්දී 2014 වර්ෂයට අය වැය අනුමත කළා. දැන් අපි 
2014 වර්ෂයට අවතීර්ණ ෙවලා අවසන්. ඒ අනුමත කළ අය වැයට 
අපි සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟ වනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.  
 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
අවසාන වශෙයන් තව එක කරුණක් කියන්න ඕනෑ.  

රජය දැනට කියාත්මක කර තිෙබන මූල මය පරිපාලනෙය් 
සහ මූල මය ගමන් මාර්ගෙය් වාර්තාකරණයට වඩා අෙප් 
පතිපත්තිමය ගමන් මාර්ගය වැදගත් වනවා. සියලුම ජාත න්තර 
ආයතනවලින් ෙම් පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ නිකුත් කරනවා. එෙහම 
නැත්නම් ෙලෝකය පිළිගත් රටවල මුදල් පාලනය පිළිබඳව ratings 
ෙදන ආයතන තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් ඒවා ගැන වාර්තා ෙදන 
ආයතන තිෙබනවා. 2014 වර්ෂෙය් ජනවාරි මාසෙය් සිට ෙම් 
දක්වා ගත්තාම ඒ සියලුම ආයතනවල වාර්තාවල අෙප් රට 
ෙපන්වන්ෙන් ආසියාෙව් නැඟී ෙගන එන විශාල සිංහෙයක් 
හැටියටයි;  එෙහම නැත්නම් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් රටක් 
හැටියටයි. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. ඒෙකන් අපි පෙයෝජන ගන්න ඕනෑ.  
අෙප් රට තුළට ආෙයෝජකයන් පැමිණීෙම් වාසිය, ඔවුන්ෙග් 
විශ්වාසය, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය, යටිතල 
පහසුකම්වල වර්ධනය, ඒ වාෙග්ම මූල මය වශෙයන් ඒ අයට 
මුදල් ලබා ගැනීමට තිෙබන පතිශතයන් අඩු වීම වැනි වාසි 
රාශියක් එයින් අපට ලැෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි.  

ෙම් සියලු ෙද් පිටුපස ෙහොඳ, බුද්ධිමත් ශම දායකත්වයක් ඇති 
ජන සමාජයක් පිළිබඳව ඒ හැම වාර්තාවකම සඳහන් කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම රජයක් හැටියට අප රජය ඒ ෙද්වල්වලට ආෙයෝජනය 
කරනවා කියන එකත් වාර්තා වනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන අපි ඉතාම 
පැසසුෙමන් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ ගැන 
සන්ෙතෝෂෙයන් කථා කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 
ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා. 

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 2.49] 
 

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මුදල් හා කමසම්පාදන 

අමාත ාංශෙය් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 
2014 පිළිබඳව කථා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී  ඒ ෙයෝජනාව 
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ෙගනාපු මන්තීතුමා අවාසනාවකට අද ෙම් ගරු සභාෙවන් සමු ගත් 
ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාව අවතක්ෙසේරු කර කථා කළා. ඒ 
නිසා ෙම් වාර්තාව ගැන කථා කරන්න පථමෙයන්, මට ඒ පිළිබඳව 
යමක් කියන්න සිදු වනවා. 

ඇත්තටම අද ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙවන් සමු ගත් ෙම් ෙමොෙහොත ඓතිහාසික ෙමොෙහොතක්. 
මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීම සඳහා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු 
ෙදෙවනි වතාවටයි ෙමෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සමු ගත්ෙත්. මීට 
පථමෙයන් ඒක සිදු වුෙණ් 1975 දීයි. ඒ හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහතා මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වීමට ෙම් සභාෙවන් 
සමු ගත් අවස්ථාවයි. ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාෙග් 
ෛධර්යයට, දර්ශනයට, කැපවීමට අපි ගරු කරනවා. ඒක අපි 
අගය ෙකොට සලකනවා. එතුමාෙග් තීරණය ඌව පළාතට පමණක් 
ෙනොෙවයි, මුළු ලංකාවටම බලපානවා කියලා අප විශ්වාස 
කරනවා.  අද වාර්තා ෙකොෙහොම වුණත්, ඌව ගැන හිතන ෙකොට  
ශී ලංකාෙව් බරපතළම දිළිඳුකම තිෙබන පළාත එය කියලා අපට 
හඳුන්වන්න පුළුවන්.  

ඌව පළාෙත් ජනගහනෙයන් සියයට 14ක්ම දිළිඳු අයයි. 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කය විතරක් ගත්ෙතොත්, සියයට 20ක් දිළිඳු අය 
සිටිනවා. ෙමවැනි දරිදතාවක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ආහාර, 
ෙපෝෂණය, ෙසෞඛ ය වැනි ක්ෙෂේතවල බරපතළ පිරිහීමක් 
තිෙබනවා. යුද ගිනිවලින් ෙවළුණු උතුරු, නැෙඟනහිර 
පළාත්වලටත් වඩා බරපතළ දරිදතාවක් ඌව පළාෙත් තිෙබනවා. 
ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ කවුද? ෙම් තත්ත්වයට වග කියන්න 
ඕනෑ මහ ඇමතිතුමායි. නෑකම ෙකොෙහොම වුණත්, ජනාධිපතිතුමා 
ෙම්වා දැන ෙගන ඉන්න ඇති කියලා අප හිතනවා එතුමා 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් නිසා. ඌෙව් දිශාන්තය 
මාරු කරන්න ෙම් රජයට අවුරුදු 20ක කාලයක් තිබුණා. නමුත් 
ඒක කරන්න ඔවුන්ට අමතක ෙවලා තිෙබනවා.  

ඌව පළාෙත් ගාමීය ණය තත්ත්වය බැලුවාම අප ට 
ෙපෙනනවා එහි ජනගහනෙයන් සියයට 50කට වඩා ගාමීය ණය 
බරින් මිරිකී සිටින බව. දැන් ඒ පැත්තට ගිහින් බඩු ෙබදනවා. 
මහන මැෂින් ෙබදනවා; වතුර ෙපොම්ප ෙබදනවා; ගැල්වනයිස් ෂීට් 
ෙබදනවා. මම අහන්න කැමැතියි, අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ අමතක 
ෙවලා තිබුණු නිසාද, අද ෙම් අවදි ෙවලා එක පාරටම ෙම් පළාතට 
ගිහින් බඩු ෙබදාෙගන  ෙබදාෙගන යන්ෙන් කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඌෙව් ජනතාවෙගන් සියයට 
50කට වැඩි පිරිසකට ඉඩම් අයිතියක් නැහැ. අප දන්නවා, ෙහට 
ෙම් ගරු සභාවට කාලාවෙරෝධ (විෙශේෂ විධිවිධාන) පනත් 
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන බව. ෙම් 
 පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එන්ෙන් යුද්ධමය තත්ත්වය ෙහේතුෙකොට 
ෙගන ඉඩම් හැර ගිය අයට එම ඉඩම් අයිතිය අහිමි වීම වැළැක්වීම 
පිණිස කටයුතු කරන්නයි. අප ඒ ගැන ෙහට වාද විවාද කරන්නයි 
සූදානමින් ඉන්ෙන්. නමුත් ඌ ෙව් ජනතාවෙගන් සියයට 50කට 
වැඩි පමාණයකට ඉඩම් අඟලක්වත් අයිති නැති නිසා, උතුෙර් 
ජනතාවට තිෙබන ඒ අයිතියවත් ඌෙව් ජනතාවට නැහැ.  

අප දන්නවා සුදු ජාතිකයන්ට, චීන ජාතිකයන්ට, අනිකුත් 
විෙද්ශිකයන්ට සින්නක්කරයටත්, අවුරුදු අනූනවෙය් බදු කමයටත් 
ඉඩම් දීලා තිෙබනවා කියලා. නමුත් ලංකාෙව් ඌව පළාෙත් ජීවත් 
වන ජනතාවට ඒ අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඔවුන් විරැකියාෙවන් 
ෙපෙළන නිසා, ආදායම නැති නිසා ෙවනත් පෙද්ශවල මුදල් හදල් 
තිෙබන අය ඌවට ඇවිත් ඉඩම් ගන්නවා. නමුත් ඌෙව් ජනතාවට 
ඒ අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ.  අද ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය පහත 
වැටී තිෙබන නිසා ඔවුන්ට ඉඩමක් ගන්න හිතන්නවත් බැහැ.  

අපි ඌව පළාෙත් කෘෂිකාර්මික පැත්ත දිහා බලමු. උක් 
වගාවට දැරීමට සිදු වන අධික පිරිවැය හා නිෂ්පාදනය පමාණවත් 
ෙනොවීම - ඵලදායී තත්ත්වය අඩු වීම- නිසා අද උක් 
වගාකරුවන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය දුර්වල ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමොනරාගල, ෙසවනගල, වැල්ලවාය, බිබිල වැනි පෙද්ශවල සිටින 
උක් වගාකරුවන්ට සිදූ වී ඇති ෙදය අපට ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම 
තමයි, වාරි ජලය නිසි කලට ෙනොලැබීම නිසා වී වගා කිරීම සීමා 
ෙවලා තිෙබනවා. අප දන්නවා ෙමම පෙද්ශවල වගා කළ හැකි 
භූමිෙයන් තුෙනන් එකක් පමණ වගා කර ෙනොමැති බව. 
ගිරාඳුරුෙකෝට්ෙට්, මහියංගනය, වියලුව වැනි පෙද්ශවල ෙම් 
තත්ත්වය දකින්නට ලැෙබනවා. අද ඌෙව්, ලංකාෙව්  සමහර 
පෙද්ශවල විශාල ජල හිඟයක් තිෙබනවා කියලා අපට 
ෙපෙනනවා. ඒ පෙද්ශවල මනුෂ යන් ජලය ෙසොයා යන දර්ශන 
අෙප් ෙනත් පිෙරන තරමටම රූපවාහිනිෙයන් දකින්න ලැෙබනවා. 
ෙමතැනට ඇවිත් ආඩම්බරෙයන් කියනවා, විදුලි බලය තිෙබනවා, 
ජලය තිෙබනවාය කියලා. නමුත් රූපවාහිනිෙයන් ඒ දර්ශන දකින 
ෙකොට තමයි අපට සැබෑ තත්ත්වය ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොනරාගල 
පෙද්ශෙය් නිල්ගල වැනි රක්ෂිත වනාන්තර පෙද්ශවල ගස් කපා 
තිෙබනවා. විශාල වශෙයන් ගස් කැපීම නිසා ෙම් පෙද්ශවල දැඩි 
පරිසර හානියක් සිදු වී තිෙබනවා. වැලි ෙහොරු, කැලෑ ෙහොරු, 
නිදන් ෙහොරු අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ  නිදැල්ෙල් හැසිරිලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතූන් නිසා ජලය නැති වීෙම් විපාකවලට දුප්පත් 
ජනතාවට මුහුණ ෙදන්නට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. වතු කම්කරු 
ජනතාව ගැන හිතුෙවොත් ඒ අයෙග් පඩි කපා හැරලා තිෙබනවා; 
ෙසේවා දින සීමා ෙවලා තිෙබනවා; වතු නිවාසවලට අවශ  පානීය 
ජලය තවමත් ලැබී නැහැ. ඒ වතු නිවාසවල ජීවත් වන්නන්ට 
විරැකියාව පධාන ෙවනවා. ඒ අයට ස්වයං රැකියා අවස්ථා 
ෙබොෙහොම අඩුයි. හපුතෙල් ගියත්, බණ්ඩාරෙවල ගියත්, බදුල්ෙල් 
ගියත්, වැලිමඩ ගියත්, හාලිඇල ගියත්, ෙමොණරාගල ගියත් ඔය 
තත්ත්වය අපට දකින්නට ලැෙබනවා. ෙමවැනි වාර්තාවලින් හැම 
තිස්ෙසේම අපට සැබෑ තත්ත්වය දකින්නට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් අද සමුගත්ෙත් ඔය 
දුක දැන ෙගනයි. ඔහු ෙම් ගරු සභාෙවන් සමුගත්තු අවස්ථාව 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තී ෙකෙනකුට අඩු ෙලස තක්ෙසේරු 
කරන්නට පුළුවන් කියලා  මම හිතන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව අද අපට 
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාව කාලීනව ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා; නීත නුකූලව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් වාර්තාෙව් 
ආදායම, වියදම, දවශීලතාව හා ණය බර කියන පධාන කරුණු 
හතර ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා. නමුත් ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 
කරුණු  මීට වඩා විනිවිදභාවෙයන් යුතුව අනාගතෙය්දී ඉදිරිපත් 
කරන්න ඕනෑ කියා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.  

මම උදාහරණ කිහිපයක් සඳහන් කරන්නම්. "දැයට කිරුළ" 
පදර්ශනයට ගිය වියදම ගැන ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් කර 
තිෙබනවා. නමුත් අය වැෙයන් ෙවන් කළ පමාණයත් ඇත්තටම 
වියදම් කළ පමාණයත් ෙම් වාර්තාෙවන් අපට පැහැදිලි නැහැ. ඒක 
අපට සසඳන්න අපහසුයි. හැම අවුරුද්ෙද්ම පවත්වන පදර්ශනයක් 
නිසා එහි නිශ්චිත වියදමක් තිෙබනවා කියලා අපට ෙත්ෙරනවා. ඒ 
නිසා මුළු ඇස්තෙම්න්තුවම අය වැයට එකතු ෙවන්නට ඕනෑ. 
ෙමොකද ෙම්ක අවුරුදු පතා පවත්වන පදර්ශනයක් නිසා සෑම 
වසරකම ස්ථිර ඇස්තෙම්න්තුවක් තිෙබන්න ඕනෑ. දැන් ෙමෙහම 
ඇස්තෙම්න්තුවක්, ඒ වාෙග්ම වියදම ෙම් වාර්තාවට ඇතුළු 
ෙනොෙවන ෙකොට අපට නිගමනයකට, ෙදකකට එන්න පුළුවන්. 
දුර්වල පරිපාලනයද, නැත්නම් සඟවන්න ෙදයක් තිෙබනවාද, ෙම් 
වාර්තාවට එෙහම එකතු ෙවලා නැත්ෙත් ඒ නිසාද කියන 
නිගමනයට අපට එන්න සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමිය, ඒ වාෙග්ම ෙම් වාර්තාෙව් 
වාහන පිළිබඳ වියදම් සඳහන් තිෙබනවා. නමුත් කලින් කලට එක 
එක අමාත ාංශවලින් වාහන ගන්න බව අපි දන්නවා. ඒවාෙය් මුළු 

67 68 

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 



2014  අෙගෝස්තු  05 

වියදම ගැන විස්තර පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. නමුත් මුළු වියදෙමන් 
අපට සෑහීමට පත් ෙවන්න බැහැ. ගත්ත වාහන ගණන කීයද, ගත්ත 
වාහන ෙමොනවාද කියා අපට දැන ගන්න අවශ යි. අලුත් 
වාහනයක් ලක්ෂ 30කට ගන්න පුළුවන්;  ලක්ෂ 300කට ගන්න 
පුළුවන් කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපට ඒ විස්තර දැන ගන්නට 
ඕනෑ.  

වාහන සංගණනයක් තියන්න කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.  
රජෙය්  වාහන ෙකොච්චර පමාණයක් තිෙබනවාද කියලා අපි 
ඇත්තටම දැන ගන්නට කැමැතියි. ඒ වාහනවල වර්ගය ෙමොකක්ද, 
ඒ වාහන පාවිච්චි කරලා තිෙබන අවුරුදු ගණන කීයද කියලා දැන 
ගන්න අවශ යි. ඒ වාෙග්ම රජෙය් වාහනයක් නම්, රජෙය් 
ෙද්පළක් නම් ඒ ෙද්පළ මහජනතාව හඳුනාගත යුතුයි. රජෙය් 
වාහනයක් නම්, රජෙය් වාහනයක් කියලා හඳුනා ගන්න ඒ 
වාහනෙය් සංෙක්තයක් තිෙබන්න ඕනෑ.  

ෙම් වාර්තා ෙව් තව වගුවක් තිෙබනවා, දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධන 
වියදම් ගැන. ෙම්වා ෙමතැන ෙදන්ෙන් උදාහරණ වශෙයනුයි. 
මාතර, ෙබලිඅත්ත, කතරගම නව දුම්රිය මාර්ගයට යන වියදම එහි 
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඕමන්ෙත - පෙලයි දුම්රිය මාර්ගයට යන 
වියදම එහි සඳහන් කර තිෙබනවා. නමුත් වියදෙමන් විතරක් අපට 
වාද විවාද කරන්නට බැහැ. ඒෙක් කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ. ඊට 
වැඩිය විස්තර අවශ යි. කිෙලෝ මීටර් කීයද කියලා දුර පමාණය 
දැන ගන්නට අවශ යි. ඒ ගැන වාද විවාද කරනවා නම් 
කිෙලෝමීටර් එකකට වියදම් කරන පමාණය ගැන දැන ගන්නට 
ඕනෑ. අධිෙව්ගී මාර්ගවලට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන ෙද් අපි දන්නවා. 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් එකක් රුපියල් ෙකෝටි 
90කට ෙගොඩ නැඟුවා. නමුත් ෙකොළඹ වට රවුම පාෙර් කිෙලෝ 
මීටරයක් ෙගොඩ නඟන්න රුපියල් ෙකෝටි 670ක් වියදම් වුණා. එක 
කිෙලෝ මීටරයක් හදන්න ඊට වඩා හත්අට ගුණයක මුදලක් වැය 
ෙවනවා. මට ලැබී තිෙබන විස්තර අනුව ෙම් දුම්රිය මාර්ගය ගැනත් 
ෙමවැනිම ෙදයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකාෙව් දුම්රිය 
මාර්ගයක කිෙලෝ මීටරයක් ෙගොඩනඟන ෙකොට වැය වන මුදල් 
පමාණයට වඩා පස්ගුණයක් විතර වැඩිෙයන් අෙප් රෙට් එක 
කිෙලෝ මීටරයකට වියදම් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු තිෙබනවා 
නම් ඒ ගැන අපට වාද විවාද කරන්න පුළුවන්. නමුත් වාද විවාද 
කරන්න පථමෙයන් රෙපෝර්තුවක් හරහා අපට ඒ විස්තර ලබා 
ගන්න අවශ යි.  මෙග් ෙයෝජනාව, ෙම් රෙපෝර්තුෙව් තිෙබන 
විනිවිදභාවය, කරුණු වැඩි කරන්න කියන එකයි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මම උදාහරණ තුනක් පමණයි දුන්ෙන්.  

අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කෙළේ ආර්ථික වර්ධනය ගැනයි. 
නමුත් ආර්ථික වර්ධනයයි, ආර්ථික සංවර්ධනයයි අතර ෙවනසක් 
තිෙබනවා. ගණන් හිලවුවලින්, පතිශතවලින් ආර්ථික වර්ධනය 
ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකයි, සංවර්ධනයයි අතර 
ෙවනසක් තිෙබනවා. අපට ෙම් රෙපෝර්තුෙවන් කියනවා, දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 7කට වඩා වැඩි ෙවලා කියලා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් 

තිෙබනවා. 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙහොඳයි, මම විනාඩිෙයන් අවසන් කරන්නම්.  

දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 7කින් විතර වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා කියලා ෙම් වාර්තාෙවන් කියනවා. නමුත් අපි ෙම් 
කරුණු ගැන බලන විට අපට ෙපෙනනවා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 

ණය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 3කින් පමණයි කියලා. 
එතෙකොට ෙම් වර්ධනය එන්ෙන් ෙකොෙහන්ද?  ෙම් වර්ධනය 
එන්ෙන් රජය වැඩි වැඩිෙයන් ආෙයෝජනය කිරීෙමනුයි. නමුත් 
ඒවාෙය් පතිලාභ  ෙකළින්ම ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික 
සංවර්ධනය කියන්ෙන් ජනතාවෙග් සාක්කුව තුළට වැෙටන 
පමාණයයි. ඒ සාක්කුව තුළට වැෙටන පමාණය දිහා බැලුෙවොත් 
ඇත්තටම ඒ වැෙටන පමාණය ෙබොෙහොම අඩුයි කියලා 
ෙපෙනනවා. වසරකට වැටිලා තිෙබන්ෙන් සියයට 0.5යි. ඒ රජෙය් 
දත්තවලට අනුව පවුලක ඇත්ත ආදායම බැලුවාමයි. ආර්ථික 
සංවර්ධනෙය්ත්, වර්ධනෙය්ත් ෙවනස ෙම්කයි. ෙමතැන ණය ගැන 
කියලා තිෙබනවා. ණය වැඩි ෙවනවා. මුළු විෙද්ශීය ණය පමාණය 
දැන් සියයට 45ක් ෙවනවා. ෙද්ශීය ණයවලින් තුෙනන් එකක්ම 
ගන්ෙන් බැංකු හරහායි. ඒ ණය නිසා, ණය පමාණය වැඩි ෙවනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි, වාණිජමය පදනම නිසා අවදානම - risk එක- 
වැඩි ෙවනවා. එෙහම වැඩි ෙවලා අපි ණය උගුලකට හසුවන 
තැනකයි සිටින්ෙන්.  

ඊෙය්-ෙපෙර්දා රජෙය්ම ඇමති ෙකෙනක් වන චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. රතු එළියක් පත්තු ෙවනවා. 
වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් විනිවිදභාවය 
වැඩි කරන්නය කියා නැවතත් රජෙයන් ඉල්ලමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.03] 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා (උසස ් අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க - உயர் கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. S.B. Dissanayake - Minister of Higher 
Education) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු ඉරාන් 

විකමරත්න මන්තීතුමා  බදුල්ෙල් සහ ෙමොණරාගල ඉඩම් හිඟය 
ගැන, දුප්පත්කම ගැන කිව්වා. එෙහම කාලයක් තිබුණා තමයි. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2005න් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් සෑම 
ගාමීය දිස්තික්කයකම ජනතාවෙග් දුප්පත්කම ෙව්ගෙයන් අඩු වී 
ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් ආදායම් මට්ටම ඉහළ යනවා. 
සංසන්දනාත්මකව බලන විට ෙකොළඹ නගරෙය් ජනතාවෙග් 
ආදායම අඩු ෙවලා, ගාමීය දිස්තික්කවල  ජනතාවෙග් ආදායම  
සියයට ගණන්වලින් වැඩි වී ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න 
කැමැතියි, එතුමා කිව්ව විධියට බදුල්ල, ෙමොණරාගල පෙද්ශවල 
මිනිස්සුන්ෙගන් සියයට 50කට ඉඩම් අඟලක්වත් නැහැයි කියන 
එක සම්පූර්ණ වැරදියි කියලා. ලංකාෙව් එෙහම දිස්තික්ක නැහැ. 
බිම් අඟලක්වත් නැති ජනතාව සියයට 50ක් ඉන්න දිසත්ික්ක 
ලංකාෙව් නැහැ. ඒ නිසා ඒ සංඛ ා ෙල්ඛනත් සම්පූර්ණෙයන්ම 
වැරදියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  මුදල් අමාත ාංශෙය්  වසර 
මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් එතුමා 
කියන පධාන කාරණය තමයි ඒ වාර්තාෙව් දත්ත මදියි කියන එක.  
මාර්ග ගැන කියලා තිබුණත් දිග පමාණය නැහැයි කිව්වා. 
මහාමාර්ග අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාෙවන්, එෙහම නැත්නම් 
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාෙවන් ඒක බලා 
ගන්න පුළුවන්. මුදල් අමාත ාංශෙය් වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙවන් රෙට් සියලුම අමාත ාංශ, 
ෙදපාර්තෙම්න්තු හා අධිකාරිවල සාරාංශයක් තමයි ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන්. රෙට්  සමස්ත ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳ දැක්මක් 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට, අරක කිෙලෝ මීටර් 2.3යි, අනික කිෙලෝ 
මීටර් 5යි, අනිෙක් වියදම ලක්ෂයයි, තවත් එකක වියදම ලක්ෂ 
එක හමාරයි  ආදී වශෙයන්  ඉදිරිපත් කරන සිරිතක් නැහැ. අදාළ 
ආයතනෙය්, අදාළ අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව බැලුවාම 
ඒෙකන් ඒ විස්තර ෙබොෙහොම ෙල්සිෙයන් ගන්න පුළුවන්.  
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 එතුමා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා, "වාහන සංගණනයක් 
කරන්න" කියලා.  ඒක ෙබොෙහොම  ෙලෙහසියි. ෙමෝටර් රථ  වාහන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව  අරෙගන  බැලුවාම ඒ 
විස්තර බලා ගන්න පුළුළුන්. මාසිකව ෙගන්වපු වාහන සංඛ ාව, 
ඉවත් කරපු වාහන සංඛ ාව,  අවුරුද්ද  තුළ ෙගන්වපු වාහන 
සංඛ ාව,  ෙමෝටර් සයිකල්, තී වීලර්, කාර්, ෙලොරි, ටැක්ටර්  ආදී 
වශෙයන් ඒ විස්තර තිෙබනවා. ඒ අදාළ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, අදාළ 
අමාත ාංශයට ගියාම වාහන පිළිබඳ ඒ විස්තර සියල්ල බලා ගන්න 
පුළුවන්. 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු ඇමතිතුමනි, -  [බාධා කිරීමක්]  

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මම ඔබතුමාට  අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා ෙම් 

ගරු සභාවට  ඇවිල්ලා මුදල් අමාත ාංශ වාර්තාෙව්, කාර් කීයද  
කියලා සඳහන් ෙවලා නැහැ  කිව්වාම, ඒක හාස ජනක 
කාරණයක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කාරණය ෙහොඳින්ම 
මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට  එක  
එක ආයතනෙය්, එක එක අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා 
ෙදන්ෙන්, ඊට අමතරව  මුදල් අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාවක් 
ෙදන්ෙන්, රෙට් ආර්ථිකය පිළිබඳව ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව, 
වසර මැද වාර්තාව ෙදන්ෙන් ෙම් රට සමස්තයක් හැටියට 
අරෙගනයි. ඒ නිසා  ෙමවැනි  පුංචි  පුංචි ෙද්වල් පිළිබඳ ෙතොරතුරු  
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම්, පුස්තකාලයට ගිහින් අදාළ 
ආයතනවල  වාර්ෂික වාර්තාවලින්  ඒ විස්තර කරදරයක් නැතිව 
බලා ගන්න  පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  ඒ වාෙග්ම ඒ ගරු 
මන්තීතුමාෙග් කථාෙව්දී ෙබොෙහොම සැරට කිව්වා,  අපි ණය 
උගුලක පැටලී ඉන්නවා කියලා. නමුත් එතුමා මටත් වඩා ෙහොඳට 
ෙම් ගැන දන්නවා.  රටක ණය රටට දරන්න පුළුවන්ද,  රටක ණය 
රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනයට ශක්තියක්ද, එෙහම නැත්නම් රටට 
මහා බරක්ද කියන  එක  තක්ෙසේරු කරන පධාන  නිර්ණායකය -
ෙකෝදුව- තමයි  රෙට්  ණය  පමාණය  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
ෙකොච්චරද කියන එක.   

රනිල් විකමසිංහ යුගෙය් තමයි ෙම් රෙට් ණය, රෙට් දළ ෙද්ශීය  
නිෂ්පාදනයට වඩා වැඩි වුෙණ්. චන්දිකා මැතිනියෙග් ආණ්ඩුව අපි 
ෙපරළන ෙකොට රෙට් ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය  නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 99යි.  ඒ ෙවලාෙව් -2001දී- රෙට් ආර්ථිකය  ලංකා 
ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට  1.4ක සෘණ අගයක් ගත්තා. ඒ ආණ්ඩුව 
ෙපරළලා, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ආණ්ඩුව බාර ගත්තාම,  එක 
පාරටම ෙවච්ච  ෙද් තමයි, ණය පමාණය රෙට් දළ ෙද්ශීය  
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 2ක් ෙවච්ච එක.  ඒක එතැනින් නැවතුෙණ් 
නැතිව සියයට 4 දක්වා ගියා. ෙම්වා  රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්  
අවුරුදු ෙදක හමාෙර් පාලන කාලය තුළ ෙවච්ච ෙද්වල්. චන්දිකා 
මැතිනිය නැවතත් රනිල්ෙග් රජය  විසුරුවා හරිනෙකොට ෙම් රෙට් 
ණය  අනුපාතය  සියයට 105 - 106 අතරට ගියා. ඒ ආණ්ඩුව තමයි 
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගත්ෙත්. එදා ඉඳලා  
ෙවච්ච ෙද්වල් ෙම් ගරු මන්තීතුමා ඉතා ෙහොඳින් දන්නවා.  ෙම් 
රෙට් ණය අනුපාතය දළ ෙද්ශීය  නිෂ්පාදනයත් එක්ක බලනෙකොට  
වසෙරන් වසර,  වසෙරන් වසර, අඩු කරමින් ඇවිල්ලා අද 
වනෙකොට ඒක 77 දක්වා ඇවිල්ලා තිෙබනවා.   රජෙය් ඉලක්කය 
1016දී ඒක  65 දක්වා ෙගන යන්නයි.  

ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් උත්තරීතර 
පාර්ලිෙම්න්තුවට මම කියන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් ණය  
කළමනාකරණය ඉතා නිවැරදිව කරමින් මහා දැවැන්ත 
සංවර්ධනයක් පටන් ගත්ෙත් 2005න් පසුවයි කියන එක. කවුරු  
ෙමොනවා කිව්වත්  අෙප් රෙට් ඉතිහාසය දිහා ඉතා සරලව 
බැලුෙවොත්, නිදහස ලබා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙසේනානායකවරු ෙම් රෙට් බලය අතට ගන්නෙකොට මුළු 
ෙලෝකයම බංෙකොෙලොත් ෙවලා තිෙබද්දී, ශී ලංකාෙව් 
භාණ්ඩා ගාරෙය් සල්ලි පිරිලා තිබුණා. ඒ ෙවන ෙමොනවත් නිසා 
ෙනොෙවයි, ෙදවන ෙලෝක යුද්ධෙය්දී අෙප් රටට රබර්වලට  විශාල 
මුදලක් ලැබුණු නිසායි.  අපි මහා  බිතාන යටත් ණය දීලා තිබුණා. 
හැබැයි,1956දී එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා පුමුඛ 
මහජන එක්සත් ෙපරමුණ, ඒ ආණ්ඩුව ෙපරළන ෙකොටත්  රෙට් 
ආර්ථිකය නැඟිටුවා ගන්න බැරිව ඇදෙගන වැටිලා තිබුණා. 
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාටත් ඒ ආර්ථිකය නැඟිටුවන්න බැරි 
වුණා. එතුමා ෙම් රෙට් මහා සමාජ ෙපරළියක් කළා;  මහා 
ෙද්ශපාලන ෙපරළියක් කළා; මහා අධ ාපන ෙපරළියක් කළා. 
රෙට් සාමාන  දරුවාට නැඟිටලා එන්න ඉඩකඩ දුන්නා. ගම අවදි 
ෙකෙරව්වා. ෙම් සියල්ල කරද්දී 1957 දී රෙට් ආර්ථික සංවර්ධනය 
ෙව්ගය සියයට දශම හතක් දක්වා පහළට වැටුණා. 1960දී 
ෙබොෙහොම සුළු කාලයකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට ආවා.  
ඊළඟට ආපසු මැතිනිය බලයට ආවා. මැතිනියෙග් රජයටත් 
ආර්ථිකය නැඟිටුවා ගන්න  බැරි වුණා.  ආර්ථිකය සියයට 
හතෙරන් උඩට ෙගෙනන්න බැරි වුණා.  

1965 - 1970 කාලය තුළ ඩඩ්ලි ෙසේනානායක රජය රෙට් 
ආර්ථිකය ආපසු සම්පූර්ණෙයන් බිතාන යට විවෘත කළා; 
යුෙරෝපයට විවෘත කළා.  ඒ නිසා විශාල වශෙයන් ආෙයෝජන 
එන්න පටන්ගත්තා. රෙට් ආර්ථිකෙය් පුංචි නැඟිටීමක් දැක්කත් 
ගමට පහර වැදුණා; ගෙම් අධ ාපනයට පහර වැදුණා; ගාමීය 
සංවර්ධනයට පහර වැදුණා; ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට පහර වැදුණා; 
රෙට් සාමාන  ජනතාවට පහර වැදුණා. 1970 දී සිරිමාෙවෝ 
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සමඟි ෙපරමුණ හදාෙගන තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් ගත්තා. හැබැයි, 1971 වන ෙකොට රෙට් ආර්ථිකය 
සියයට දශම ෙදකකට පහළ වැටුණා. ආර්ථිකය නංවා ගන්න බැරි 
වුණා. ඒ ෙවලාෙව් ඉතා අවාසනාවන්ත විධියට ෙලෝකෙය් මහා 
ආර්ථික සිරවීමක් - ෙතරපීමක් - මහා අවපාතයක් ඇති වුණා. ඒ 
තත්ත්වය 1972 ඉඳලා 1978 වන තුරු පැවතුණා.  ෙලෝකෙය් 
ඉන්දියාව වාෙග් රටවල, පාකිස්ථානය වාෙග් රටවල, 
බංග්ලාෙද්ශය වාෙග් රටවල, අපිකාව වාෙග් රටවල සහ 
වියට්නාමය, චීනය වැනි රටවල මිනිසුන් කන්න නැතිව මැරුණා. 
අෙප් රෙට් එෙහම කන්න නැතිව මිනිසුන් මැරුෙණ් නැහැ. 
මැතිනියට ෙනොබැඳි රටවල නායිකාව ෙලස ෙලෝකෙයන් විශාල 
වශෙයන් ආධාර ලැබුණා.  නමුත් අපට  විශාල පාලිත ආර්ථිකයක් 
ෙගන යන්න සිද්ධ   වුණා. හාල් ෙපොල්ල, මිරිස් ෙපොල්ල  දමන්න 
සිද්ධ වුණා.  සියලුම ෙද්වල් කූපන් එකකට සීමා කර ලබා ෙදන්න 
සිද්ධ වුණා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න සිදු වුණා.  

1977 වන ෙකොටත් රෙට් ආර්ථිකය සියයට හතරකින් උඩට 
ආෙව් නැහැ. ධර්මිෂ්ඨ රජයක්, හැම පවුලකටම ධාන  රාත්තල් 
අටක් වැනි ආකර්ෂණීය සටන් පාඨ ෙදකක් ඉදිරිපත් කරලා 1977 
දී බලයට ආපු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන රජය ආර්ථිකය 
සම්පූර්ණෙයන්ම විවෘත කළා. ආර්ථිකය විවෘත කරපු ගමන් රටට 
ආෙයෝජන ෙව්ගෙයන් ගලාෙගන එන්න පටන් ගත්තා. රෙට් රාජ  
ෙද්ෙපොළ දිගට හරහට ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙදන්න  පටන් ගත්තා. 
ඒ නිසා පුංචි ආර්ථික නැඟිටීමක් ආවා.  හැබැයි ඊළඟට ෙමොකක්ද 
වුෙණ්?  1982, 1983 වන ෙකොට ආර්ථිකය වැෙටන්නට පටන් 
ගත්තා. උතුෙර් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් හතක් බිහිවුණා. දකුෙණ් 
ෙජ්වීපී එක රෑට රට පාලනය කරන්නට පටන් ගත්තා. ආර්ථිකය 
කඩා ෙගන වැටුණා.  ආර්ථිකය සියයට 4න් උඩට ෙගෙනන්න 
බැරි වුණා. ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කථා කළාට, රෙට් ආර්ථිකය 
නැඟිටුවා ගන්න බැරි වුණා.  
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ඊට පසුව අපි 1994 දී බලයට ආවා.  අපි බලයට ආපු ගමන් 
රෙට් ආර්ථිකය සියයට 6ක්, සියයට 6 1/2ක්  විධියට ඉහළ 
නැඟ්ගා. නමුත් අපටත් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩගන්න  බැරිවුණා. 
2000 වර්ෂය වනෙකොට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය බිංදුවට බැහැලා, 
සියයට 1.4ක  අවපාතයක් ඇති වුණා. එදා එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා බලයට පත් ෙවලා - ඒ 
ආණ්ඩුෙව් මාත් සිටියා - අර ණය පමාණය සියයට 106 දක්වා 
අරෙගන ගිහිල්ලා රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම සම්පූර්ණෙයන් 
නතර කළා.  එය සම්පූර්ණෙයන් නතර කළා විතරක් ෙනොෙවයි,  
එය මහා බරක් කියලා "යළි පුබුදමු ශී ලංකා" වැනි වැඩ සටහනක් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ඇති කළා.  රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා 
ගැනීම සම්පූර්ණෙයන් නතර කළා විතරක් ෙනොෙවයි,  විශාම යන 
හා මැෙරන අයෙග් පුරප්පාඩු පිරවීම නතර කරන්න, ඒ තනතුරු 
අෙහෝසි කළා.  හයලක්ෂ හතළිස්එක්දහක්  හිටපු  ෙසේවක පිරිස 
පන්ලක්ෂ ගණනකට බැස්සුවා. CTB එක ෙපෞද්ගලික අංශයට 
විකුණලා දැම්මා. රක්ෂණ සංස්ථාව ෙපෞද්ගලික අංශයට විකුණලා 
දැම්මා. මහජන බැංකුව හා ලංකා බැංකුව විකුණන්න අවශ  සියලු 
ෙද්වල් කළා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට තිබුණු  ගෑස් 
ෙවෙළඳාම සමාගමකට වික්කා.  නමුත් ආර්ථිකය නැඟිට්ටාද?  

2005 දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට භාර ගන්නෙකොට 
තිබුණු තත්ත්වය ගැන විනාඩියක් කල්පනා කර බලන්න.  එදා, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව උතුෙර් තුෙනන් ෙදකක්, - 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් පෙද්ශෙය් මායිම 
දක්වාම- පභාකරන්ට බාර දීලා තිබුණා. එදා මුහුෙද් තුෙනන් 
ෙදකක ධීවර කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා ෙගන වැටිලා 
තිබුණා; රෙට් කෘෂිකර්මාන්තය බිඳ වැටිලා තිබුණා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට මතක ඇති, ඒ කාලෙය් අෙප් 
පධාන මං මාවත් ගැන. එදා ෙකොළඹ - නුවර පාෙර්ත් වළවල් 
තිබුණා; ෙකොළඹ - ගාල්ල, මාතර පාෙර්ත් වළවල් තිබුණා. 
ෙමොනරාගල - හම්බන්ෙතොට පාර ගැන කථා කර වැඩක් නැහැ. 
අම්පාර පැත්තට අපි ගිෙය්  පාරවල්වල ෙනොෙවයි ඇළවල්වල. ඒ 
තමයි එදා රෙට් තිබුණු තත්ත්වය. එදා කටුනායක ගුවන් 
ෙතොටුෙපොෙළේ කිසිදු සංවර්ධනයක් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ; ෙකොළඹ 
වරාෙය් කිසිදු සංවර්ධනයක් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ .  සංචාරකෙයෝ 
කවුරුවත් ආෙව් නැහැ. ෙහෝටල්වල විදුලි බිල් ආණ්ඩුවට 
ෙගවන්න  සිදු ෙවලා තිබුණා. පාසල් එකක්වත් හැදුෙණ් නැහැ. 
විශ්වවිද ාලවල සංවර්ධනයත්  එතැනම  හිරෙවලා තිබුණා. 
කාර්මික විද ාලවල තත්ත්වයත් එෙහමයි.  ඒවාත් නටබුන් බවට 
පත් ෙවලා තිබුණා. රෙට් ආර්ථිකය සහමුලින්ම බිඳ වැටිලා 
තිබුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට මතක ඇති, අෙප් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට ඇවිල්ලා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 500ක ණයක් ගන්න හැදුවා. කවුරුවත් දුන්ෙන් නැහැ. 
කවුරුවත්ම දුන්ෙන් නැහැ. HSBC බැංකුව කිව්වා, අපි ෙවෙළඳ 
ණයක් හැටියට ෙදන්නම් කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙමොකක්ද කෙළේ? දුවලා ගිහින් HSBC බැංකුව ඉස්සරහා picket 
එකක් කළා, "ෙදන්න එපා, දුන්ෙනොත් අපි ෙගවන්ෙන් නැහැ" 
කියලා. HSBC බැංකුව ඒක ෙනොදී හිටිෙය් නැහැ. නමුත් අවුරුදු 
තුනකින් ෙම්ක ෙගවලා අවසන් කරන්නය කිව්වා. අවුරුදු තුෙනන් 
ෙගවලා අවසන් කළා. එතැන තමයි රට තිබුෙණ්. ඒ වන විට රෙට් 
ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 105ට, 106ට 
කිට්ටු ෙවලා තිබුණා. ෙම් රෙට් තුෙනන් ෙදකක්ම අපට තිබුෙණ් 
නැහැ. රෙට් එක පැත්තක් අපට තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් හමුදා 
භටෙයෝ, ෙපොලිස් භටෙයෝ උතුර ට මාරු කරපු ගමන් අස් ෙවලා 
යනවා. දළදා මාළිගාවට ෙබෝම්බ ගැහැව්වා.  ශී මහා ෙබෝධියට 
ගැහැව්වා. අරන්තලාෙව්දී අෙප් හාමුදුරුවරුන්ව ඝාතනය කළා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියෙග් පැත්ෙත්. අෙප් 
හාමුදුරුවරුන්ව කැලයට අරන් ගිහින් කපලා, ෙකොටලා මරා 
දැම්මා. මායිම් ගම්මානවලට පැනලා අෙප් අහිංසක දරුෙවෝ, 
බඩදරු අම්මලා කපලා, ෙකොටලා මරා දැම්මා. ඒ කාලෙය් හැම දාම 

වාෙග්  සීල් තියපු ෙපට්ටිවලින් අෙප් දරුවන්ෙග් මිනී අෙප් 
ගම්වලට  එනවා. රටට ආර්ථිකයක් තිබුෙණ් නැහැ.  

මට තව ෙකොපමණ ෙවලාවක් තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
කාලය අවසානයි, ගරු ඇමතිතුමා. 
 
ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,  රටට ආර්ථිකයක් තිබුෙණ් 

නැහැ. මුදල් හා කමසම්පාදන අමාත ාංශෙය් වසර මැද රාජ  
මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2014 සම්බන්ධෙයන්, අෙප් ගරු 
අස්වර් මන්තීතුමා  සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  ෙයෝජනාවක් 
ෙගන ඒම ගැන මා සතුටු වනවා.  වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාෙව් ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙදයක් තමයි සියයට 
7.6කින් රෙට් ආර්ථිකය සංවර්ධනය වන බව. මහා නියඟයක් 
තිබියදීත් දශම ෙදකකින් කෘෂිකර්මාන්තය ඉහළට යනවා. 
කර්මාන්ත සියයට 12.6කින් ඉහළට යනවා. අෙප් ගරු තිලංග 
සුමතිපාල මන්තීතුමා ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන ඉතාම ෙහොඳින් විස්තර 
සහිතව ඉදිරිපත් කළා.  

 ෙලෝකෙය් සංවර්ධනය මනින දර්ශක දිහා බලමු. මානව 
සංවර්ධන දර්ශකය අතින් අපි දකුණු ආසියාෙව් උඩින්ම ඉන්නවා. 
ව ාපාර පවත්වාෙගන යාෙම් දර්ශකෙයන් අපි දකුණු ආසියාෙව් 
ඉහළින්ම ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපිට එදා 
ෙමෙහම කාලයක් තිබුෙණ් නැහැ. අද අපි ආර්ථික සංවර්ධනෙයන් 
ෙදෙවනි ෙවලා තිෙබන්ෙන් චීනයට විතරයි. චීනයට අපට වඩා ෙම් 
වැෙඩ් කරන්නට ෙල්සියි. චීනෙය් ආණ්ඩු පක්ෂයට රූපවාහිනී 
නාලිකා විස්සකින්  ගහන්ෙන් නැහැ. ඒ පක්ෂයට පත්තර 
සියයකින් ගහන්ෙන් නැහැ. ඒ පක්ෂයට, ඒ ආණ්ඩුවට ගුවන් විදුලි 
නාලිකා පණහකින් විතර ගහන්ෙන් නැහැ. 

නමුත් ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී අයිතිය තියාෙගන, විපක්ෂෙය් 
අයිතිය රැක ගනිමින්, විපක්ෂයට ඇහුම් කන් ෙදමින් පාර්ලිෙම්න්තු 
කමයක් තුළ අද ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීෙම් ශක්තිය අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට ලැබිලා තිෙබනවා. එම නිසා අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් 
පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමාට සහ නිවැරදිව මූල  කළමනාකරණය 
කරන මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාට අපි සියලු ෙදනාෙග්ම ෙගෞරවය 
සහ විශ්වාසය පළ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.20] 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මෙග් මිත, දැන් අෙප් පක්ෂෙය් නැති ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරෙයක් වන ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමාෙග් 
කථාෙවන් පසුව මට  කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම ඇත්ත 
වශෙයන්ම සතුටක්. එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් රැඳී සිටිෙයොත් 
පිළිතුරු කිහිපයක් ලබා දීමටත් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. මට 
මතකයි ගරු එස්.බී. දිසානායක මැතිතුමායි මමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් න ාය තුළ ෙම් රට ෙගොඩ ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා 
පැය ගණන් වාඩි ෙවලා සාකච්ඡා කළ හැටි. නමුත් දැන් එතුමා 
කථා කළ විධිෙයන් නම් ෙපෙනන්ෙන් එෙහම කථාවක් කවදා 
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ෙහෝ කළාද කියලා මතකයක්වත් නැතිවා වාෙගයි. එතුමාෙග් 
මතකය ගිලිහී ෙගොස් තිෙබන විධියට තමයි කථා කෙළේ.  

 

ගරු එස.්බී. දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க) 
(The Hon. S.B. Dissanayake) 
නැහැ. 
 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මට පස්ෙසේ කථා කරන්නද ෙකොෙහේද ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන 

ඇමතිතුමා ලෑස්ති ෙවනවා. එතුමාත්, මමත්, ගරු එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාත් දවස් ගණන්, සති ගණන් අෙප් ආර්ථික 
දර්ශනය ගැන කථා කළා. ෙකෙසේ නමුත් අපට දැන් සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා රෙට් යථාර්ථය ෙමොකක්ද කියලා ෙපන්වා ෙදන්න. 
මිනිසුන්ට එය ෙපන්වා ෙදන්න අවශ  නැහැ. ෙමොකද, මිනිසුන් 
දන්නවා. නමුත් ෙමතුමන්ලා කියන ආශ්චර්යය තර්කානුකූලව 
ජනතාවෙග් ඇඟට දැෙනන විධියට ලැබිලා නැත්ෙත් ෙමොකද 
කියලා අපට පුළුවන් විගහ කර ෙපන්වන්න.  

අද සුවිෙශේෂී දවසක්. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු සගයා, ගරු හරින් 
පනාන්දු මන්තීතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉල්ලා අස් වුණා. 1975 
දී ඉල්ලා අස් වුණු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙගන් පසුව 
ෙදවැනි වතාවටයි විපක්ෂෙය් එවැනි සිද්ධියක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
එතුමා ඌව පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති අෙප්ක්ෂකයා හැටියට 
ඉදිරිපත් ෙවලා, මහ ඇමතිවරයා බවට පත් ෙවලා, ඌව ජනතාව  
විඳින දුෙකන් ඔවුන් මුදවා ගන්න කියා මාර්ගයක් අරෙගන ඊට 
පස්ෙසේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් බිහි කරන්න උදවු කරාවි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ගරු එස්.බී. දිසානායක 
ඇමතිතුමා කිව්වා, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ආණ්ඩුව 
ගන්න ෙකොට  දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව ණය පතිශතය 
සියයට 106යි කියා. ෙම් 106 කියන ඉලක්කම ෙකොෙහන් ආවාද 
දන්ෙන් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ 2009 HSBC බැංකුෙවන් ණය ගන්න 
ෙකොටත් එය 106ට තිබුණා ලු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ෙම් අවුරුද්ෙද් මහ බැංකු වාර්තාෙව් පළ වූ විස්තරය මම සභාගත* 
කරන්න කැමැතියි. 

එහි ඉතාම පැහැදිලිව විස්තර කර තිෙබනවා. 2000, 2001 
කාලෙය් ෙකොටි ගහලා ආර්ථිකය ඍණ වුණු අවස්ථාෙව් තමයි 
2002 දී ණය පතිශතය සියයට 106ට ගිෙය්. එතැනදී තමයි එවකට 
හිටපු රජය -රනිල් විකමසිංහ රජය- මූල  කළමනාකරණ 
(වගකීම්) කියලා පනතක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ හරහා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව රෙට් ණය අනුපාතය සියයට 65ට ෙගන 
ආ යුතුයි කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනතක් මඟින් නීතියක් බවට 
පත් කෙළේ. ඒක කරන්න ෙයොදා ෙගන තිබුෙණ් ෙම් අවුරුද්ෙද්; 
2014. සියයට 65ට ෙගෙනන්න තිබුෙණ් ෙම් අවුරුද්ෙද්. මුදල් හා 
කම සම්පාදන ඇමතිවරයා හැටියට ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  
ජනාධිපතිවරයා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ පනත 
සංෙශෝධනය කර ෙම් සියයට 65 ෙගෙනන එක 2020 දක්වා කල් 
ගත්තා. ෙමොනවාද ෙමතුමන්ලා දැන් ෙම් කියන කථා? ෙකොෙහන්ද 
කථා කරන්ෙන්? සියයට 65ට ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා කිව්ෙව් 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් රජය ෙනොෙවයි. සියයට 65ට 
ෙගෙනන්න කියලා නීතියක් ති ෙබද්දි ඒ නීතිය සංෙශෝධනය කර 
2020ට කල් ගත්ෙත් නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් 
රජයයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම හිතන්ෙන් නැහැ එස්.බී. 
දිසානායක ඇමතිතුමාෙග් පශ්නවලට ඊට වඩා උත්තර දිය යුතුයි 
කියලා. මම කැමැතියි ඔය කථා කරන සියයට හතහමාෙර් ආර්ථික 
වර්ධනය ෙකොෙහේටද ගිෙය් කියන එක ෙකටිෙයන් විගහ කරන්න. 
ඊට කලින් මම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. මීට එහා පැත්ෙත් 
තිෙබන්ෙන් මා නිෙයෝජනය කරන ෙකෝට්ෙට් ආසනයයි. 
ෙසනසුරාදා උෙද් 8.00ට ෙම් පැත්ෙත් හැෙමෝටම වතුර කැපුවා. 
වතුර කපලා කිව්වා, "වතුර බටවල හදිසි අලුත්වැඩියාවක් කරන්න 
තිෙබනවා. කරුණාකර අපට පැය 36ක් ෙදන්න. අපි නැවතත් 
ඔබට වතුර ලබා ෙදනවා." කියලා. සාමාන ෙයන් මිනිසුන්ට 
ෙගවල්වල ෙලොකු වතුර ටැංකි නැහැ. ඒ නිසා ඒ අය බාල්දිවල, 
ෙබ්සම්වල වතුර පුරවාෙගන සිටියා. සාමාන ෙයන් මිනිසුන්ට 
පැය 36ක් වතුර නැතිව ඉන්න බැහැ. ෙමොකක් ෙහෝ හදිසි ෙහේතුවක් 
නිසා පැය 12ක්, සමහර විට පැය 24ක් වතුර කපන්න පුළුවන්. 
නමුත් කරන්නම ෙදයක් නැති නිසා මිනිස්සු කිව්වා, "පැය 36න් 
අපට වතුර ෙදනවා ෙන්. ඔය repair එක අවසන් කරගන්න." 
කියලා. වතුර කපලා ෙම් වන ෙකොට පැය 72කට කිට්ටු ෙවලා. 
සමහර ෙගවල්වල මඩ වතුර, මලකඩ වතුර බින්දුව බින්දුව එන්න 
පටන් ගත්ෙත් පැය 60කට පස්ෙසේයි. නුෙග්ෙගොඩ, නාවල 
පෙද්ශෙය් සමහර තැන්, ජම්බුගස්මුල්ල, උඩහමුල්ල, ෙකෝට්ෙට් 
ඇතුළු පෙද්ශවලට වතුර කපලා තිබුණා. ෙමොකක්ද ෙම් අභිරහස 
කියලා අපි ෙසොයා බැලුවා. පැය 60ක් තිස්ෙසේ ෙමොකක්ද කෙළේ? 
ෙමොකක්ද කැඩුණු පයිප්පය? කිසිම පයිප්පයක් කැඩිලා නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. වගකීෙමනුයි කියන්ෙන්. එෙහම 
නම් ෙමොකක්ද කෙළේ? රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශයට වුවමනාවක් තිෙබනවා ෙම් මාසය අන්තිම වන 
ෙකොට ෙම් දියවන්නාෙව් රුවල් ෙබෝට්ටු ෙසේවයක් ආරම්භ 
කරන්න. සාමාන  මිනිස්සු ෙබෝට්ටු පදින්ෙන් නැහැ.  

අෙප් ගම් පැත්ෙත්, හික්කඩුව පැත්ෙත් මිනිස්සු මාළු අල්ලන්න 
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙබෝට්ටුවල යනවා. නමුත් ෙජොලියටත් 
ෙබෝට්ටු පදින පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය තමයි "Arcade" එකට 
ගිහිල්ලා රුපියල් 200ට ආප්ප කන්ෙන්. ඒ අය තමයි 
ලැම්ෙබෝගිනිවල යන්ෙන්. ඒ අය තමයි විෙනෝදාංශයක් හැටියට 
රුවල් ෙබෝට්ටු පදින්ෙන්. රුවල් ෙබෝට්ටු දියවන්නා ෙපොල්දූව 
පාලම හරහා ෙගන යන්න අවශ  නිසා පාලෙම් මට්ටම ඉහළට 
ෙගෙනන්න අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. පාලෙම් මට්ටම ඉහළට 
ෙගෙනන්න අවශ  වන ෙකොට ඒ වතුර බටයත් ඉහළට 
ෙගෙනන්න අවශ  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙලොකු වතුර බටය ඉහළට 
ෙගන යන්න තමයි, කාල්ටන් පන්තිෙය් සුෙඛෝපෙභෝගි රුවල් 
ෙබෝට්ටුවලට - yachtsවලට - යන්න මඟ සලස්වන්න තමයි 
සමහරුන්ට පැය 60කුත්, සමහර අයට පැය 72කුත් ආදි වශෙයන් 
වැසිකිළියටවත් යන්න බැරි වන විධියට ජලය විසන්ධි කෙළේ. 
දියවන්නාෙව් ෙබෝට්ටු පදින එකද අද තිෙබන පමුඛතාව? ගරු 
සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමියෙග් පැත්ෙත් -
ෙමොනරාගල- මිනිසුන්ට වතුර නැහැ වගා කරන්න. ගිහිල්ලා 
බලන්න. මම ගිය පාර කිව්වා, කන්න හතරක් විනාශ ෙවලා 
තාත්තා ෙකනකුයි, දුවකුයි වහ බීලා මැෙරන්න උත්සාහ කෙළේ 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඔබතුමියෙග් ෙමොනරාගල පැත්ෙත් ඉඳලා 
අපටත් calls එනවා, ගරු ඇමතිතුමියනි.  

 

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 
ෙම් දවස්වල වතුර නැහැ තමයි. නියඟය නිසා වතුර නැහැ.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම කියන්නම්. ෙම් දවස්වල වතුර නැති වන බව ඔබතුමියලා 

දැනෙගන සිටිෙය් නැද්ද? අවුරුදු 100ක් තිස්ෙසේ ෙම්වාෙය් දත්ත 
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා  මහතා] 

—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඔබතුමිය ළඟ නැද්ද? ගරු ඇමතිතුමියනි, පළමුවැනි වතාවට 
ෙනොෙවයි ෙන් නියඟයක් ආෙව්. ෙම් ඉෙඩෝරය පළමුවැනි වතාවට 
ෙනොෙවයි ෙන් ආෙව්. කීර්තිරත්න වහ බීපු කථාව මා ෙමතැනදී 
කිව්වා. ඒ, එක වතාවක් නියඟය නිසා කුඹුර විනාශ ෙවලා, ඊළඟ 
පාර ගංවතුර නිසා විනාශ ෙවලා ෙනොෙවයි ෙන්. හතර වතාවක් 
වගාව විනාශ වුණා. [බාධා කිරීමක්] මා කියන්නම්. ගරු 
ඇමතිතුමියනි, එෙහම වුෙණ් ඔබතුමියෙග් ආසනෙය් ෙවන්න 
පුළුවන්. බඩල්කුඹුර පැත්ෙත්. බඩල්කුඹුර, බුත්තල මායිෙම්. මට 
නම හරියටම මතක නැහැ. ෙදොඹගස්වැව කියන ගෙම්.  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
ෙදොඹගහෙවල.  
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙදොඹගහෙවල ෙවන්න ඇති. ඒ වාෙග් නමක්. ගරු 

ඇමතිතුමියනි, එය ඔබතුමියෙග් ෙමොනරාගල පැත්ෙත් ගමක් ෙන්. 
ඔබතුමිය මට වඩා ෙහොඳින් ඒ නම දැනගන්න ඕනෑ. මම ෙකෝට්ෙට් 
ෙන්.  

 
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி)  சுேமதா ஜீ. ஜயேசன) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena) 
සියඹලාණ්ඩුවයි ෙමොනරාගලයි අතෙර්යි තිෙබන්ෙන්.     

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ෙමොනරාගල ආසනෙය්. බුත්තල, බඩල්කුඹුර- [බාධා කිරීමක්] 

කමක් නැහැ. ෙදොඹගස්වැව ෙවන්න පුළුවන්; ෙදොඹගස්ලන්ද 
ෙවන්නත් පුළුවන්. ෙදොඹ ගහ ආශිත නමක්. මම ඒ නිෙවස්වල 
ෙනොම්මර පවා ෙදන්නම්. මම කථාව අවසාන වුණාම ඒ කවුරුන්ද 
කියලා කියන්නම්. ඒ මුළු ගමටම වතුර නැහැ. [බාධා කිරීමක්] 
ෙවනත් ෙමොකවත් සිද්ධියක් ෙනොෙවයි. ඒ අය කාලයක් තිස්ෙසේ 
වතුර ෙපොම්පයක් ඉල්ලනවා. ඒ අය කියනවා අඩි 1,000ක, 
1,500ක බටයක් දාලා ග ෙඟන් වතුර ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා. 
කියන්න ඉන්න හැෙමෝටම කියලා තිෙබනවා. ඒත් වතුර හම්බ 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔක්ෙකොම කුඹුරු විනාශ ෙවනවා.  කුඹුරු ටික 
මැෙරනවා. වාරිමාර්ග අධ ක්ෂ ජනරාල්තුමියට මම ෙපෞද්ගලිකව 
කථා කර කිව්වා.  එතුමිය call කර තිෙබනවා. ෙමොකක්ද කියා 
තිෙබන්ෙන්? ''අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ.  ෙම්ක සුළු වාර්මාර්ග.  
අප කරන්ෙන් මහ වාරිමාර්ග විතරයි'' කියලා එතුමිය කියා 
තිෙබනවා. ඒ මනුෂ යාට පශ්නයක් නැහැ. ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු 
100ක්ද 150ක්ද සිටිනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කාර්යය 
එක එක්ෙකනාට ෙබදා ෙගන තිෙබනවා.  සමහර ෙවලාවට එක 
ෙද් කරන්න ඇමතිවරු ෙදතුන් ෙදෙනක් සිටිනවා. ආයතන හතරක් 
පහක් තිෙබනවා. ෙමොනරාගල සිටින ෙගොවි මහත්මයා දන්ෙන් 
නැහැ, කාටද ෙම් ගැන දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ කියා. වතුර පිළිබඳව 
කටයුතු කරන්ෙන් වාරිමාර්ග අමාත ාංශය තුළින්. වාරිමාර්ග ගැන 
කථා කළාම සුළුද මහද කියන එක ෙනොෙවයි, ෙම් උදවියට 
විසඳුමක් ලබා ෙදන්න ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැන ගන්න ඕනෑ.  නමුත් 
විසඳුමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා  ෙම් 
පිළිබඳව ෙහොඳටම දන්නවා කියා මා විශව්ාස කරනවා. අපට තවම 
ඒ වාර්තාව ලැබී නැහැ.  

World Food Programmeඑකයි රජයයි එකතු ෙවලා දිස්තික් 
10ක 12ක සමීක්ෂණයක් කර තිෙබනවා.  ඒ සමීක්ෂණෙය් 
වාර්තාව අනුව තමයි දැන් කියා කරන්න යන්ෙන්. මා වැරදි නම් 
ඔබතුමා මා නිවැරදි කරන්න.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
පසු ගිය මාස කිහිපෙය් සාමාන  ෙගොවි මහත්වරුන්ට, ෙගොවි 

පවුල්වලට දුප්පත්කමට වඩා ඉහළ යන්න අවම ආදායමවත් ලබා 
ගන්න හැකි ෙවලා නැහැ. දිස්තික් 10කට විතර අවම ආදායමවත් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි ආණ්ඩුව ෙලෝක ආහාර 
වැඩසටහනත්  සමඟ කර තිෙබන සමීක්ෂණෙයන් ෙහළි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මුදල් ඇමතිවරයා -
ජනාධිපතිතුමා- 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 2013 අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන ෙව්ලාෙව් ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඊට කලිනුත් 
නියඟයක් ආවා, ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන ඇමතිතුමියනි.  ඊට 
කලින් ආ නියඟයට අදාළව කිව්වා, ''අප ෙම් විධියට ෙගොවීන්ට, 
කෘෂිකර්මයට හානි ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අප හැම කිෙලෝ 
50 ෙපොෙහොර බෑගයකටම රුපියල් 150ක රක්ෂණයක් ගහනවා'' 
කියා.  ඔබතුමිය ෙහොඳටම දන්නවා, හැම කිෙලෝ 50 ෙපොෙහොර 
බෑගයකටම රුපියල් 150ක රක්ෂණයක් ගහන බව.  ඇයි, එෙහම 
රක්ෂණයක් ගහන්ෙන්?  ඒ රක්ෂණය ගහන්ෙන් ෙම් වාෙග් 
ස්වභාව ධර්මෙයන් වුණයි කියන හානිය වළක්වා ගන්න. දැන් 
රක්ෂණෙයන් මුදල් ෙදනවාද? කාටද දීලා තිෙබන්ෙන්? කාටවත් 
දීලා නැහැ. කිසිම ෙකෙනකුට දීලා නැහැ.  කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
තීරණයක් ෙගන තිෙබනවා, ඒ උදවිය දවස් 8ක් ෙහෝ 12ක් වැඩ 
කළාම ඒ වැඩ කරනවාට පඩියක් හැටියට යම්කිසි පමාණයක් 
ෙදන්නම් කියා. ඒකටද රු.150ක රක්ෂණය ගන්ෙන්?  ෙමොන 
ලජ්ජාවක්ද ෙම්ක?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඌව පළාත් සභා 
මැතිවරණය නිසා ෙමොනරාගලට මහන මැෂින්, උදළු තල ෙබදුවත් 
ඒ වැඩය හරි යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමියලා ෙම්ක දැන ෙගන 
තිබුණා. ෙම් පශන්ය ෙදවියන් වහන්ෙසේට කියන්න එපා; ස්වභාව 
ධර්මයට කියන්න එපා. ෙම්ක ඔබතුමියලාෙග් වැරැද්ද. 
ඔබතුමන්ලාෙග් ඔබතුමියන්ලාෙග් ෙම් රජෙය් වැරැද්ද.   ඇයි, මම 
එෙහම කියන්ෙන්? මම එෙහම කියන්ෙන්? ෙමය ජල 
කළමනාකරණය සම්බන්ධ පශ්නයක්. වතුර නැති වුණාම වැෙව් 
වාන් අරිනවා. අෙපේල් මාසෙය් වාන් අරිනවා.  අෙපේල් මාසෙය් 
වැෙව් වතුර රැක ගන්න බැහැ. වැව හාරන්ෙන් නැහැ. වැව ෙරොන් 
මඩවලින් පිරිලා. වතුර ටික මුහුදට අරිනවා. වතුර ටික මුහුදට 
ඇරලා ඊට පස්ෙසේ ෙම් මිනිසුන්ට වගා කරන්න වතුර නැහැ 
කියනවා. ස්වභාව ධර්මයට ෙබොරු කරන්න එපා.  ෙම් රජෙය් 
අකාර්යක්ෂමතාව, ෙම් රජෙය් දූෂණය, ෙම් රජෙය් වැඩ බැරිකම 
තුළ තමයි ෙම් මිනිසුන්ට වතුර නැත්ෙත්.  ජලය නැත්ෙත් ජල 
කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි නිසයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමියනි. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමියලා ඔබතුමියලාෙග් 
ෙවලාෙව් උත්තර ෙදන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද 
හරින් පනාන්දු මන්තීවරයා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් අස් 
ෙවලා ෙමොනරාගලට, බදුල්ලට ගිහින් ඌව පළාෙත් ජනතාව 
ෙවනුෙවන් සටන් කරන්න ගත්ත තීරණය හරි කියා කියන්නයි මා  
ෙම් සියලු ෙද් ඔබතුමියට කිව්ෙව්.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.35] 
 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත න්තර මූල  
සහෙයෝගිතා අමාත  සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා හිතවත් හර්ෂ ද සිල්වා 

මන්තීතුමාෙග් කථාවට පසු කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන 
මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. පළමුෙවන්ම වසර මැද රාජ  
මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ  වාර්තාව පිළිබඳව වචන ස්වල්පයක් කථා 
කර එතුමා නඟපු පශ්නවලටත් පිළිතුරු ෙදන්න මා 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  දැන් අප සියලු ෙදනාම සතුටු ෙවන්න 
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මූල  වගකීම් 
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කියාත්මක කිරීම සඳහා විවිධ ෙල්ඛන ඉදිරිපත් වනවා. සම්පදායික 
වශෙයන් අය වැය ෙල්ඛන ෙයන් තමයි, රෙට් ආර්ථික වර්ධනය 
ගැන, මූල මය තත්ත්වය ගැන රටට සහ ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් 
ෙදන්ෙන්. මාස හයකට පස්ෙසේ දැන් ෙහොඳ වර්ධනයක් තිෙබනවා. 
එක වරක් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් දැනුම් ෙදනවා. නමුත් අය වැය 
ෙල්ඛනයට ඉස්ෙසල්ලා රෙට් ආර්ථිකය ගැන - අෙප් සාකච්ඡා 
ගැන, අෙප් විෙව්චන ගැන - අපි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. 
ඕනෑම ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳව වඩාත් දැනුවත්ව අපට ෙම් සභාෙව්දී 
වාද විවාද කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඒ තුළින් ඇති වනවා.  

මා කියන්න ඕනෑ, ඇත්ත වශෙයන්ම සාකච්ඡා පැවැත්වීම 
පජාතන්තවාදි කමෙය් ඉතා ෙහොඳ ලකුණක් බව. හර්ෂ ද සිල්වා 
මන්තීතුමා ෙහොඳට දන්නවා, "අමාත ා ෙසන්" කියන අර්ථ 
ශාස්තඥයා ගැන. එතුමා සංසන්දනය කර බැලුවා, පජාතන්තවාදි 
සමාජවල සහ පජාතන්තවාදි ෙනොවන සමාජවල දුප්පත් 
මිනිසුන්ෙග්, ගම්බද මිනිසුන්ෙග්, ඈත දනව්වල සිටින මිනිසුන්ෙග් 
පශ්නවලට විසඳුම් ෙසොයන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන. 
පජාතන්තවාදි රටවල ඉතාම ෙහොඳ ලක්ෂණයක් තමයි, ඒ රෙට් 
තිෙබන විවිධ පාලන කම -පළාත් පාලන කමය, ෙද්ශපාලන පක්ෂ 
කමය- තුළින්, ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂය සහ රජය තුළින් රෙට් 
හැම තැනම  පශ්න ඇති වීම. සුළු පශ්න වන්න පුළුවන්, මධ ම 
ගණෙය් පශ්න වන්න පුළුවන්, ෙලොකු පශ්න වන්න පුළුවන්, ෙම්වා 
ඔක්ෙකොම ඉක්මනට ඉදිරිපත් වනවා, විසඳුම් ෙසොයන්න. විරුද්ධ 
පක්ෂය හැම ෙවලාෙව්ම ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. 
ෙමොකද, විවිධ කමවලින් එන පවෘත්ති -අෙප් පක්ෂය තුළින් එන 
පවෘත්ති, විරුද්ධ පක්ෂය තුළින් එන පවෘත්ති, මාධ  තුළින් එන 
පවෘත්ති- තුළින් රජයක් හැටියට අපව නිතරම  අවදිෙයන් 
තබනවා. ඒ විධියට රජයක් නිතරම අවදිෙයන් තබා ගන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි, පතිකර්ම ෙයොදා වඩා ෙහොඳ තත්ත්වයකට අපට 
යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙබොෙහෝ විට ආඥාදායක තත්ත්ව තුළ ඒ 
වාෙග් පුවත් උල්පත් නැහැ. එතෙකොට රජයට කියා කරන්න 
තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් රෙට් පූර්ණ 
පජාතන්තවාදය කියාත්මක වන නිසා තමයි, විරුද්ධ පක්ෂයට අද 
ඒ දුක්ගැනවිලි, අඩු පාඩු ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒවාට ෙයොදන පතිකියා ෙමොනවාද කියා 
අපටත් ෙපන්වන්න පුළුවන්.  

අපි විශ්වාස කරනවා, අෙප් රට දැන් ආපස්සට ෙනොයන, 
ඉදිරියටම ගමන් කරන සංවර්ධන මාවතට පිවිසිලාය කියන එක. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබනවා; මාධ  
කාලීන සැලැස්ෙම් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කවුරුත් පිළිගන්නා 
ජාත න්තර ආයතන ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ තුළින්, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් වාර්තා තුළින් අෙප් රට යන ෙම් ගමන ගැන 
සංඥාවක් දීලා තිෙබනවා. ෙම් ළඟදී, පසු ගිය මාසය තුළ 
ජාත න්තර මූල  අරමුදෙල් කණ්ඩායමක් ආවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්  
ඒ ව වස්ථාව යටෙත්  ආර්ථිකය ගැන විභාගයක් කරලා, ඒ 
ෙගොල්ලන්ෙග් මණ්ඩලයට - Board එකට- දන්වනවා, ෙම් රෙට් 
තත්ත්වය ගැන. අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, චීනෙය් වන්න 
පුළුවන්, ඉන්දියාෙව් වන්න පුළුවන්, ඇෙමරිකාව වන්න පුළුවන්. 
අපි දන්නවා, ඇෙමරිකාෙව් ආර්ථික කියාවලිය ගැන IMF එක දැඩි 
ෙලස විෙව්චනය කර තිෙබන බව. ඒ ෙගොල්ෙලෝ විභාගයක් කරලා 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාර්තාෙව් ඉතා පැහැදිලිව කියා 
තිෙබනවා, අෙප් රජය ෙම් ආර්ථික කියාවලිය තුළින් ෙබොෙහෝ 
ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවාය කියන එක. ෙම් විධියට ගිෙයොත් අෙප් 
ඉලක්කවලට යන්න පුළුවන්. හැම ෙවලාෙව්ම ෙනොෙයක් විධිෙය් 
අවදානම් තත්ත්ව තිෙබන්න පුළුවන්. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ෙපන්වා 
තිෙබනවා, ජාත න්තර ෙදෝලනය තුළින් අපට අර්බුදයක් එන්න 
පුළුවන්ය කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ඒ ගරු මන්තීතුමාත් දැන් ෙපන්වපු 
කාරණයක් තමයි, රටක් හැටියට අපි ෙගෝලීය ෙද්ශගුණික ෙවනස් 

වීම් ගැනත් ඉස්සරට වඩා අවෙබෝධ කර ගන්න ඕනෑය කියය එක; 
ඒ සම්බන්ධෙයන් කියා මාර්ගවලට යන්න ඕනෑය කියන එක. 

අෙප් ගරු සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් දන්නවා, ඉස්සර අපි 
ඒවා ෙලොකු ෙද්වල් විධියට සලකන්ෙන් නැති බව.  නියම 
ෙවලාවට වහිනවා; නියම ෙවලාවට ගංගා, ඇළ ෙදොළ පිෙරනවා. ඒ 
වාෙග්ම අෙප් වාරි කර්මාන්තයත් ශක්තිමත්. ඒ වාෙග් ෙහොඳ 
සංකල්පයක් අනුවයි ගිෙය්. නමුත් දැන් එක එක පශ්න ඇති 
ෙවනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් අපට විතරක් ෙනොෙවයි. අපට ෙම් 
ළඟදී ආරංචි වුණා,  global warming  වැඩි වීම තුළ  මාලදිවයිෙන් 
වතුර උණු ෙවනවා කියලා. මුහුෙද් වතුර උණු ෙවනවා. එතෙකොට 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මූලික කර්මාන්තය වන ධීවර කර්මාන්තයට 
විශාල තර්ජනයක් වනවා. ඒෙකන් ඒ ෙගොල්ලන්ට 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ආදායම ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.  ඉතින් 
ආර්ථිකයක් කියන්ෙන් ෙම් විධියට හැම ෙවලාෙව්ම ෙවනස් 
ෙවමින්, චලනය ෙවමින් පවතින ෙදයක්. ඒක  කළමනාකරණය 
කරන්න අපි විවිධ තීරණ ගන්න ඕනෑ. ජාත න්තර දැනුම අනුව 
ෙවන්න පුළුවන්; ෙද්ශීය දැනුම අනුව ෙවන්න පුළුවන්; අෙප් 
ෙද්ශපාලන බලපෑම් අනුව ෙවන්න පුළුවන්; අපි විවිධ තීන්දු 
ගන්නවා. ෙම් වාර්තා තුළින් අපි බලන්ෙන් ඒවා නිවැරදි 
ඉසව්වකට යනවා ද, නැද්ද කියන එක ගැනයි.  හුඟක් ෙද්වල් 
නිවැරදි ඉසව්වකට ගිය බව අපට ෙපෙනනවා.  

බලන්න, 2013 ගත්තාම -ෙම් වාර්තා ඉදිරිපත් කරන කාර්තුෙව්
- ලංකාෙව් ආර්ථික වර්ධනය තිබුෙණ් සියයට 6.1ක මට්ටමක. 
ෙමොකද, වාර්ෂිකව වර්ධන ෙව්ගයක් ගැන කථා කරනවා  වාෙග්ම 
කාර්තුවක් තුළ ෙකොෙහොමද ෙම් වර්ධනය සිද්ධ වුෙණ් කියලාත් 
අපට විභාග කරලා ෙපන්වන්න පුළුවන්. එතෙකොට 2003 සියයට 
6.1ක්ව පැවැති ආර්ථික වර්ධනය 2014 -ෙම් වර්ෂෙය්- පළමුවැනි 
කාර්තුව අවසන් වන ෙකොට සියයට 7.6ක් දක්වා වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්ක ෙහොඳ සාර්ථක පවණතාවක්. ඒ වාෙග්ම  
ෙකොයි ෙකොයි අංශවලද ෙම් වර්ධනය තිෙබන්ෙන්, ෙකොයි ඒවාෙය් 
ද ප සුබෑම තිෙබන්ෙන් කියලා අපට අවෙබෝධ කර ගන්න පුළුවන්. 
දැන් අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, කර්මාන්ත ක්ෙෂේතෙය් අපි 
ෙහොඳ දියුණුවක් ලබා තිෙබන බව. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් -2013දී-  
සියයට 10.7ක තිබුණු වර්ධනය 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 12.6ක 
වර්ධනයක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
ඉතින් ෙම්ක  අපට ඉතා ෙහොඳ පවෘත්තියක්; ෙහොඳ කථාවක්.   

ෙම් පළමුවැනි කාර්තුව තුළ ෙසේවා අංශය තුළත් සැලකිය යුතු 
වර්ධනයක් අපට ෙපෙනන්න තිෙබනවා. කලින් පැවැති සියයට 
3.4ක වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂිතව 2014 පළමු කාර්තුව තුළ අපි 
ඉහළට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම   ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන තුළ 
අපට අඩු පාඩුත් ෙපෙනනවා. ෙමතුමා ෙපන්නපු විධියට අපි 
කෘෂිකාර්මික අංශෙයන් ආපස්සට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. 
කෘෂිකාර්මික අංශෙය් මීට ඉස්ෙසල්ලා වර්ෂවල තිබුණු ඒ වර්ධන 
ෙව්ගය ෙපෙනන්න තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් කෘෂිකාර්මික 
අංශය අදත්  හුඟක් දුරට ෙද්ශගුණික තත්ත්වය මත තමයි රඳා 
පවතින්ෙන්. අපි ෙහොඳට දන්නවා, ගම්බද පෙද්ශවල අහස් 
වතුෙරනුත්,  වාරි වතුෙරනුත් කුඹුරු කරන බව. ඉතිහාසෙය්ත් 
එෙහමයි.  නියම කලට වහිනවා නම් ඉක්මනට කුඹුරුවල 
අස්වැන්න කපලා ඉවර කරලා - මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
ඔබතුමියත් ෙහොඳට දන්නවා එවැනි  පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය 
කරන නිසා -  ඒ  පළමුවැනි වැස්ෙසන් තමයි, කුඹුරු නැවත 
අස්වැද්දීෙම් කටයුතු පටන් ගන්ෙන්. එතෙකොට ඒ වැස්ස මත 
තමයි ඒ නිෂ්පාදනය හුඟක් දුරට රඳා පවතින්ෙන්. නමුත්, ඒ 
අවදානම අඩු කර ගන්න අහස් දිෙයන් කරන කුඹුරු පමාණයට 
වඩා  වාරි කර්මාන්තය තුළින්  දිය ලබා ෙගන - දියවර ලබා ෙගන 
- කෘෂිකර්මයට යන්න තමයි  සිංහල රජ කාලෙය් ඉඳන් හැම දාම 
අෙප් අරමුණ වුෙණ්. පරාකමබාහු රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය්, 
මහෙසන් රජ්ජුරුවන්ෙග් කාලෙය් ඉඳන්ම අපි බැලුෙව් අහස් 
දිෙයන් කුඹුරු අස්වද්දනවාට වඩා පුළුවන් තරම් ඒ අවදානම නැති 
කර ෙගන, වාරි කර්මාන්තය තුළින් කෘෂිකර්මය දියුණු කරන්නයි.  
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම  මහතා] 
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තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න, වාරි කර්මාන්තය සඳහා ෙම් 
අවුරුද්ෙද් අපි ෙකොයි තරම් මුදලක් වැය කර තිෙබනවාද කියලා. 
අෙප් පමුඛත්වය යටෙත් වාරි කර්මාන්තයට - තිෙබන වැව් නඩත්තු 
කරන්න, අලුත් ව ාපෘති ආරම්භ කරන්න, ඒවායින් උපරිම 
පෙයෝජනය ගන්න - විශාල මුදලක් වැය කර තිෙබනවා. අද මම 
පත්තෙර් දැක්කා, උමා ඔය  උමග හුඟක් දුරට හදා අවසානයි කියා. 
උමා ඔය ව ාපෘතිය තිෙබනවා; දැදුරු ඔය ව ාපෘතිය තිෙබනවා; 
ෙවනත් පළාත්වල තිෙබන මධ  ගණෙය් වැව් අමුණු සකස ්
කරන්න රජය කටයුතු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්  චන්දිකා වැව, අඟුනෙකොළ පැලැස්ස, 
ඇඹිලිපිටිය පෙද්ශය බලන්න ගිය සුමානෙය් ගරු ජනාධිපතිතුමාත් 
එක්ක මමත් ගියා. ඒ පළාත්වල කුඹුරුවලට වතුර තිෙබනවා. 
ෙමොකද ඒ පළාත්වලට වතුර එන්ෙන් සමනළ වැෙවන්. ඒ 
පැත්ෙතන් ඇවිල්ලා බදගිරියටම වතුර එනවා. එෙහම නැත්නම් 
චන්දිකා වැෙවන් සහ උඩ වලෙවන් ඒ පළාෙත් ඇළෙදොළවලට 
වතුර එනවා. ඒ විධියට අප වාරි කර්මාන්තයට පමුඛත්වයක් දීලා 
තිෙබනවා. වාරි කර්මාන්තය තමයි අෙප් කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් 
පමුඛත්වය හැටියට සලකන්ෙන්. නමුත් අෙප්  වී නිෂ්පාදනෙය් 
සැලකිය යතු පමාණයක්  හැෙදන්ෙන් අහස් දිෙයන්. අහස් දිෙයන් 
සියයට සියයක් කෘෂිකර්මයට යන්නට අපට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. 
අහස් දිෙයන් නිෂ්පාදනය වන වී පමාණය  ෙද්ශගුණය අනුව උස් 
පහත් ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ  ගරු මන්තීතුමියනි, ගිය අවුරුද්ෙද්  අම්පාෙර් 
දිස්තික්කෙය් ෙකොච්චර ෙහොඳ අස්වැන්නක් ලැබුණාද  කියා  
ඔබතුමිය  දන්නවා. අටු-ෙකොටු ගබඩා පිරී ගියා. අපට ඇත්ත 
වශෙයන්ම ඒ අස්වැන්න තියා ගන්න තැනක් නැති වුණා. අන්තිමට 
ෙම් අස්වැන්න ෙගොඩ ගසා ගන්න බැරිව ෙකොටසක් පිට රටට 
විකුණන්නටත් අපට සිද්ධ වුණා. ඊට පස්ෙසේ නියඟයක් ආවා. දැන් 
ෙම් අවුරුද්ෙද් වී ෙගොවිතැන පැත්ෙතන් අපට යම් යම් පශ්න, 
දුෂ්කරතාවන් තිෙබනවා. අප "නැහැ" කියන්ෙන්  නැහැ. නමුත් 
අෙප් රෙට් ෙද්ශගුණික තත්ත්වෙය් ෙහොඳක් තිෙයනවා. "හැමදා 
නියං එක දා වැහි වළාෙව් කියා" අෙප් සංස්කෘතිෙය් කියනවා.  
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
අෙපේල් මාසෙය්- [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ.නැහැ. ඉන්න ෙකෝ. තව මාසයක්  ඇතුළත විශාල 

වැස්සක් ඇවිල්ලා  අපට ඒ පශ්නය විසඳා  ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. 

ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි,  මා ඔබතුමාට එකක් කියන ්න  
ඕනෑ. හුඟ ෙදෙනක්  දන්ෙන් නැති ෙදයක්. ජනාධිපතිතුමා  එදා 
ඒක පැහැදිලි කළා. දැන් අප ෙයෝධ ව ාපාරයක්  ආරම්භ කරන්න  
පටන් ගන්නවා. කළුගඟ අප දකුණට හරවන්න හදනවා. වාරිමාර්ග 
නැති තැන්වලට ජලය ෙගන යන්න. කළුගඟ කියන්ෙන් perennial 
river  එකක්. රත්නපුෙර්   පැත්ෙතන් ඇවිත් ෙකළින්ම කළුතරින් 
යන ඒ මහා ගංගාව  එක පැත්තකින් කළුතර දිස්තික්කෙය් ගංවතුර 
ඇති කරනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් බලන විට දකුණු පළාත්වලට  
වතුර අවශ යි.  දැන් ඒ ගැන ජපානය, චීනය සමඟ දැන් අප  
සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. කළු ගඟ දකුණට හරවන ව ාපාරය 
දැවැන්ත ව ාපාරයක්. ගරු මන්තීතුමනි, සමනළ වැෙව් වතුර 
බදගිරිය දක්වා ෙකොටසක් එනවා. සමනළ වැෙව් වතුර ෙකළින්ම 
ඇවිත් ෙලොකු  tunnel   එකකින් බදගිරියට එනවා. අද වුණත් 
බදගිරියට ගිෙයොත් බලන්න පුළුවන්. එන්ෙන් සමනළ වැෙව් වතුර. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය කාලෙය්   ෙව්ල්ලක්  කඩා ෙගන  හදපු  
සමනළ වැව අදත් leak  ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  ගරු හර්ෂ  ද 

සිල්වා මන්තීතුමා  ගිහින් බලන්න. ඔය ෙහොඳ උකුසු ඇෙහන්  
එවාත් ගිහින් බලන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Leak  වුෙණ් නැහැ. ඒක කඩා ෙගන ගියා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කඩා ෙගන ගි ෙය් නැහැ.  ඒක leak  ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]  

leak  ෙවනවා  කියන්ෙන් ෙමොකක් ද? [බාධා කිරීමක්]  ඒක 
ෙනොෙවයි.  This is a fault of  the design. මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා 
එෙහම කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   වාරිමාර්ග ඇමතිතුමා හැටියට 
මා ගිහින් ඒකට විසඳුම්   ෙසොයන්න බැලුවා. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
කඩා ෙගන ගියා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
කඩා ෙගන ගියා කියන්ෙන් ෙමෙහමයි. ඒ  dam  තිෙයනවා 

ෙන්. Dam  එක යටින් කෑළි කැඩි  කැඩී යනවා. Leak එකට ඉඩ 
දුන්ෙනොත්, වහාම ඒක  විසඳුෙව් නැත්නම් ඒ  leak එක දවසින් 
දවස වැඩි ෙවනවා, because  the pressure falls on the dam. ඒ, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්  රජය කාලෙය් සම නළ වැවට   කරපු වැෙඩ්. 
ඒවා ගැන මම විස්තර කියන්න යන්ෙන් නැහැ.  ඔය තීක්ෂණ  
උකුසු ඇස, ඔය විචාරාක්ෂිය  කරුණාකර  ඒවාටත් ෙයොදා ගන්න.  
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා කරුණාකර  සමනළ  වැවට  මන්තී   
කණ්ඩායමක් ෙගනි යන්න. ඔක්ෙකොම  පහසුකම් ෙදන්නම්. 
නිදහෙසේ ගිහින් එන්න  පුළුවන් බවත් අප guarantee  කරන්නම්.  

ඔය වාෙග් ෙද්වල් තිෙබනවා. අපට වාද විවාද කරන්නට 
පුළුවන්. නමුත්   වාරිමාර්ග කමය දියුණු කරන්න  ඕනෑ බව අප 
කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. වාරිමාර්ග ක්ෙෂේතය අප වැඩි දියුණු 
කරන්ෙන් නැත්නම්  අනාගතෙය්දී හැම දාම ඒ ෙද්ශගුණික 
පශ්නවලට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ ෙවනවා. බලන්නෙකො අපට එක 
කාලයකට ගං වතුර. ඊට පස්ෙසේ දැන් ෙම් නියඟය. ඒ පශ්නවල ට 
අපි පිළිතුරු ෙහොයන්න ඕනෑ. ඇත්ත වශෙයන් ෙවන රටවල් දිහා 
බැලුවාම ෙපෙනනවා, අෙප් රටට වඩා ඒ රටවල පශ්න තිෙබන 
බව. ඉන්දියාව දිහා බැලුවාම ෙපෙනනවා, අෙප් රට හුඟක් ෙහොඳයි 
කියලා. ඒෙගොල්ලන් අපට වඩා ෙලොකු පශ්නවලට මුහුණ ෙදනවා. 
පසු ගිය ඡන්දෙය් දී පවා ඒෙගොල්ලන්ට ෙගොඩක් පශ්නවලට මුහුණ 
ෙදන්න වුණා. නියඟය නිසා ලූනු, අල වැනි ෙද්වල් ඒෙගොල්ලන්ට 
නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි ෙවලා, ඒක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පශ්නයක් 
බවට පත් වුණා.  

අෙප් රෙට් ෙහොඳ සුබ ලකුණු තිෙබනවා. බලන්න, අෙප් 
කර්මාන්ත අංශය දිහා. කර්මාන්ත අංශෙය් ෙහොඳ වර්ධනයක් අපට 
ෙපෙනන්න තිෙබනවා. මම ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ වනවා, අෙප් රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාවට 
පැමිණීම ගැන. එතුමා අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගැන ෙහොඳටම  
දන්නවා. එතුමා ඇඟලුම් කර්මාන්තය පිළිබඳ විස්තර ඔක්ෙකොම 
දන්නවා. ෙම් සැෙර් අපි ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් ෙහොඳ වර්ධනයක් 
ෙපන්වලා තිෙබනවා. මම ෙහොඳ ආරංචියක් කියන්නම්, ගරු රවි 
කරුණානායක මන්තීතුමා. චීනෙය් ජනාධිපතිතුමා සැප්තැම්බර් 
මාසෙය් අෙප් රටට එනවා. අපි එතුමාත් එක්ක දැන් සාකච්ඡා කර 
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තිෙබනවා නිදහස් ෙවෙළඳ ගිවිසුමක් - Free Trade Agreement 
එකක්- ගහන්න.  අපට කියන්න පුළුවන්, එයින් ෙම් රෙට් ඇඟලුම් 
කර්මාන්තෙය් සුවිෙශේෂ ෙවනසක් ඇති වන බව. ෙමොකද, චීනය 
මුළු ෙවෙළඳ ෙපොළම අපට හරවන්න ලෑස්තියි. ඒ FTA එක 
ගැහුවාම ඇඟලුම් කර්මාන්තෙය් ෙලොකු ෙවනසක් සිද්ධ වනවා. 
ඒත් එක්කම ජපානෙය් අගමැතිතුමා වන ශින්ෙෂෝ අෙබ් මැතිතුමා 
ළඟදීම අෙප් රටට එනවා. අපි ඒෙගොල්ලන් එක්කත් දැන් ගිවිසුමක් 
ගහන්න ලෑස්ති ෙවනවා. ෙම්වා ෙහොඳ පැත්තට හැෙරන පවණතා.  

හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමනි, මටත් වඩා ෙහොඳට ඔබතුමා  IT 
sector එක ගැන දන්නවා. අපි පුළුවන් තරම්  IT sector එකට 
පමුඛත්වය ෙදන්න කටයුතු කරනවා. දැනටම අපි කියලා 
තිෙබනවා, අෙප් target එක ෙම්ක One Billion-Dollar Industry 
එකක් කිරීමයි කියලා. අෙප් රෙට් ඉතාම දක්ෂ අය ඉන්නවා. මම 
පුදුම වුණා, ෙකොළඹ නගරයට ගියාම. ඔබතුමාත් ඒ කාරණයට 
එකඟ ෙවයි. අද ෙකොළඹ නගරය ෙකොච්චර ලස්සන ද බලන්න. 
"Orient City Apartments" කියලා ෙගොඩනැඟිල්ලක් තිෙබනවා. 
"Millennium Information Technologies Limited" කියලා 
ෙගොඩනැඟිල්ලක් අෙප් රෙට් හදලා තිෙබනවා. "Virtusa (Pvt.) 
Limited" කියලා ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ඉදිරියට එනවා. මටත් ඒ ගැන හරි ආඩම්බරයි. නව තාක්ෂණය 
තුළින් ෙගොඩනැඟිලි අද හැෙදනවා. ඒවා රජෙය්  ෙගොඩනැඟිලි 
ෙනොෙවයි. Orient City Apartments එක, Virtusa (Pvt.) Limited 
එක තමන්ෙග් කැපවීම තුළිනුයි දියුණු වුෙණ්. Millennium 
Information Technologies Limited  ගැන මම කියන්න 
කැමැතියි. මම එක සැරයක් අෙප් Stock Exchange එෙක් අයත් 
එක්ක එහි ගියා. London Stock Exchange එෙක් සම්පූර්ණ 
තාක්ෂණික වැඩ කටයුතු හදලා තිෙබන්ෙන් අෙප් Millennium 
Information Technologies Limited එෙකන්, ගරු මන්තීතුමා. 
හරියටම එය ආරම්භ කරන ෙවලාවට ෙපොඩි slab එකක් දාන්න 
තිෙබනවා. එතෙකොට ඔක්ෙකොම bells ටික වැදිලා, Stock 
Exchange  එෙක් වැඩ පටන් ගන්නවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම තව විනාඩියයි ඉල්ලන්ෙන්.  

ෙම් විධියට අපි ෙලොකු ෙවනසක් කරන්න යනවා. ඒ හැම 
ක්ෙෂේතයකටම අපි දැන් targets දීලා තිෙබනවා. IT Sector එකට, 
Tea Sector එකට අපි ෙහොඳට සලකලා තිෙබනවා. ඔබතුමා 
ෙහොඳට දන්නවා,  අවුරුදු කීපයකට ඉස්ෙසල්ලා ෙත් 
කර්මාන්තෙයන් අෙප් රටට ලැබුෙණ් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 800ක් බව. දැන් ෙත් කර්මාන්තෙයන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 1.4ක් අෙප් රටට එනවා. ෙම් කර්මාන්ත අපි දියුණු 
කරන්න ඕනෑ. Gem and Jewellery, IT, Science and 
Technology වැනි ක්ෙෂේත අපි ඉදිරියට දාන්න ඕනෑ. අපි හිතනවා, 
 ක්ෙෂේත අටකින් නැත්නම් දහයකින්  අපට ෙල්සිෙයන්ම 
අනාගතෙය්දී One Billion-Dollar industriesවලට යන්න පුළුවන් 
කියලා. ෙම්ක එක ෙකොටසක්.  

මට නියමිත කාලය අවසානයි. ෙහොඳ පශස්ත තීන්දුවක් තමයි, 
මාස හයකට වතාවක් රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය ඉදිරිපත් කිරීම. 
ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න. මම මුලින් 
කිව්වා වාෙග් පජාතන්තවාදෙය් ෙහොඳ ලක්ෂණයක් තමයි ෙකොෙහේ 

ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබනවා නම්  අෙප් පක්ෂය තුළින් ෙහෝ විරුද්ධ 
පක්ෂය තුළින් ෙහෝ පළාත් පාලන කම තුළින් ෙහෝ ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ෙහෝ ඒ කාරණය ඉස්මතු කිරීම. ෙමන්න 
ෙමෙහම අඩු පාඩුවක් තිෙබනවාය කියලා flag කරනවා. ඒකට අපි 
තරහ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට අපි විසඳුම් ෙහොයන්න ඕනෑ. අන්න 
ඒකයි අෙප් සැලැස්ම. එෙසේ කියමින් ම ෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.  

ඊළඟට ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා. 
 
[අ.භා. 3.54] 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. අෙප් සරත් 

අමුණුගම ඇමතිතුමා කථා කළාට පසුව අද රෙට් තිෙබන ආර්ථික 
තත්ත්වය ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මම ෙම් අවස්ථාව 
පාවිච්චි කරනවා. සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා තමාෙග් දැනුවත්කම 
පාවිච්චි කරෙගන, ආණ්ඩුෙව් තිෙබන බැරෑරුම්කම තමාෙග් 
දැනුවත්කම තුළින් මඟ හරවලා, ආණ්ඩුෙව් වාසියට කථා කිරීම 
තමයි මට ෙපෙනන්න තිබුෙණ්. එතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් යන්න 
ඉස්ෙසල්ලා මම එක කාරණයක් කියනවා. BPO companiesවලට 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලෙය් අපි පුළුවන් තරම් පවණතාව දීලා - 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
රටට ෙහොඳයි  ෙන්. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අපි එදා යුද්ධයක් තිෙයද්දිත් වැඳලා පුදලා HSBC වාෙග් 

බැංකු අෙප් රටට ෙගනාවා. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ගරු මන්තීතුමනි, රටට ෙහොඳයි ෙන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ෙකොයි පක්ෂය ආණ්ඩු කළත්, රෙට් ආර්ථිකය කියන්ෙන් 

ජාතික ආර්ථිකය. ඒක නිල් පාටත් නැහැ; ෙකොළ පාටත් නැහැ; 
රතු පාටත් නැහැ. අපි ඒ විධියට තමයි වැඩ කරන්න අවශ  
වන්ෙන්. ෙම් Fiscal Management (Responsibility) Act එක 
ෙගනාපු එක වුණත්, රෙට් නිර්ෙද්ශපාලනීකරණයක් ඇති කිරීමට 
එදා අපි කළ දූරදර්ශි කියාවක් වශෙයන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. රෙට් 
ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න එපාය කියන එකට තමයි 
අපි ඒක ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ඒ සඳහා ෙනොෙයක් තර්ක 
විතර්ක ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ෙපන්වනවා, 
රෙට් ආර්ථිකය ෙකොතරම් ෙහොඳද කියලා. විපක්ෂෙයන් 
ෙපන්වන්න හදනවා, රෙට් ආර්ථිකය ෙකොතරම් නරකද කියලා. 
මට ෙමතැනදී ෙපන්වන්න අවශ  වන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. අද 
අන්තිමට ජනතාවට සැබෑ තත්ත්වය මනින්න පුළුවන් වන්ෙන්, ඒ 
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම  මහතා] 
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ජනතාව ජීවත් වන රටාව තුළිනුයි. සාමාන  ජනතාව එදා ෙව්ල 
කන්න අමාරුෙවන් දඟලනවා නම්, ඒක පුද්ගල ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 4,000යි, 5,000යි, 10,000යි කියලා 
ෙකොතරම් කිව්වත් වැඩක් නැහැ. අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව 
ජනතාවට තුන් ෙව්ලක් කන එක පුදුමයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. පළමුෙවනි ෙව්ල අමාරුෙවන් කාලා, ෙදෙවනි ෙව්ල දත් 
මිටි කලා, තුන්ෙවනි ෙව්ලට ෙගදරදී ගුටි කන ෙකොට තමයි මතක් 
ෙවන්ෙන් ෙම් කථා කරන ආශ්චර්යවත් රට ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද 
තිෙබන්ෙන් කියලා. අන්න ඒ නිසා සැබෑ ෙලස ඇස් ඇරලා, කන් 
ෙයොමා අපි කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක අහෙගන ඉඳීම තමයි 
ෙමතැනදී වටින්ෙන් කියලා මම හිතනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා කිව්ව ෙද්වල්වල 
සාරාංශය ගත්ෙතොත් එහි යම් පගතියක් තිෙබනවා. නැහැ, 
ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ ෙද්වල් කියන ගමන් ඒ සඳහා වැය ෙවලා 
තිෙබන වියදම, පමුඛත්වය අනුව හරියාකාරව කරලා තිෙබනවාද 
කියන එක ගැන බලන්න කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

ෙම් ගරු සභාවට එන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි ෙකෝප් වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කළා. රාජ  ආයතන 244ක් විමර්ශනයට 
ලක් කර ඉදිරිපත් කරන ඒ වාර්තාව තුළින් අපට ෙපෙනනවා, අද 
රජෙය් ආයතන කිසිම මූල  විනයක් නැතිව කටයුතු කිරීමක් 
සම්බන්ධෙයන්. ආශ්චර්යවත් ලංකාවක් ගැන අපි කථා කරනවා. 
ෙම් රෙට් තිෙබන ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය අද පුදුම 
විධියට අලාභ ලබනවා. 2008 -2009 කාලෙය්දී ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් ආයතනය එමිෙර්ට්ස් ආයතනයට අයිතිව තිබූ 
අවස්ථාෙව්දී ලාභයක් ලැබුවත්, මම හිතන විධියට 2010 වර්ෂෙය් 
සිට අද වන තුරු එම ආයතනය හැම අවුරුද්ෙද්ම අලාභ ලබා 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතනය එමිෙර්ට්ස් ආයතනෙයන් ආපසු ලබා 
ගත් පළමුෙවනි වර්ෂෙය් ෙකෝටි 1,100ක අලාභයකුත්, ඊට පස්ෙසේ 
2011 වර්ෂය ෙවන ෙකොට ෙකෝටි 1,700ක අලාභයකුත්, ඊට 
පස්ෙසේ 2012 වර්ෂය ෙවන ෙකොට ෙකෝටි 2,300ක අලාභයකුත්, 
2013 වර්ෂෙය්දී ෙකෝටි 2,400ක අලාභයකුත් ලබා තිෙබනවා. ෙම් 
වර්ෂය පිළිබඳව අපි විමර්ශනයට ලක් කළත්, තවම ෙම් වර්ෂෙය් 
අලාභය ෙකොපමණද කියලා ෙහළිදරව් කරලා නැහැ. ෙමොකද, 
එතරම් අධික අලාභයක් -ෙකෝටි 3,100ක අලාභයක්- ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ෙම් ආයතනෙය් අලාභය වශෙයන් තිෙබනවා. 2014 
වර්ෂයට ෙකෝටි 3,100ක අලාභයක් තිෙබනවා කියන්ෙන් අහිංසක 
ජනතාවෙග් බදු සල්ලිවලින් තමයි ෙම් අලාභය පියවන්න මුදල් 
ෙවන් කිරීමක් කරන්ෙන්. අද සාඩින් ටින් එකට, පරිප්පු ටිකට, 
හාල් ටිකට, භූමිෙතල්  ටිකට ෙම් අය බදු ගහනවා. [බාධා කිරීමක්]
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට ගරු හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා එෙලස අලාභ 
ලබන තවත් ආයතන පිළිබඳව මතක් කළා. මම කිව්ෙව් එක 
ආයතනයක් ගැනයි. RDA එක, මිහින් ලංකා ආයතනය කියන ෙම් 
සියලු ආයතන අද අලාභ ලබනවා. එෙහම නම්, ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? අද ශී ලංකා ගමනාගමන 
මණ්ඩලයට බස් ගන්න බැහැ කියලා කියන ෙකොට ෙම් අය airbus 
ගන්න කිසි ලජ්ජාවක් නැතිව සල්ලි වියදම් කරනවා. හැබැයි, 
වාර්තාෙව් ෙපන්වනවා, ෙමන්න අලාභය, ෙම්ක ෙකොතරම් 
අමාරුෙවන් පවත්වාෙගන යනවාද කියලා. නිකම් මැදමුලෙනන් 
සල්ලි ෙගනැල්ලා ෙගවනවා වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි ෙම්ෙකන් 
ෙපන්වන්ෙන්. ෙම් සල්ලි ෙගවන්ෙන් ඒෙගොල්ලන්ද? නැහැ. බදු 
ෙගවන අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාව තමයි ෙම් රෙට් ආර්ථිකය 
ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි රෙට් මූල  
පාලනය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම තිෙබන්ෙන්.  

දැන් බලන්න, මම අද ෙම් කථා කරන ෙමොෙහොත වන ෙකොට 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්ෙන් ෙදෙදනායි. ෙම් 
වාෙග් හැසිරීමක් තමයි අද රෙට් ආර්ථිකෙය්ත් තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් 
ෙද්වල් කිව්වාම, ෙම්ක නිකම් විසක් වාෙග්යි. ෙමොකද, අපි කියන 
ෙද් ඒෙගොල්ලන්ට ෙනොෙත්ෙරනවා ෙනොෙවයි. ඒෙගොල්ලන්ෙග් 

ඇඟට අපි කියන ෙද්වල් ජීර්ණය වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, 
ඒෙගොල්ලන් කරන අපරාධ අපි ෙහළිදරවු කරන ෙකොට තමයි 
පශ්න ඇති ෙවන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් ශීලන්කන් 
එයාර්ලයින්ස් ආයතනය ෙකෝටි 3,100ක අලාභයක් ලබනවා 
කිව්වාම, ෙම්කට වග කියන්ෙන් කවුද? ෙම් අය ෙම් ගැන 
ෙනොදන්නවා ෙනොෙවයි. ෙම් ආයතනවලට අය වැෙයන් සල්ලි 
ෙවන් කරනවා. ඒ ෙවන් කරන සල්ලි  ෙකොහාටද යන්ෙන්? එදා 
ෙම් ආයතන අය වැෙයන් සල්ලි ෙවන් කර ගත්ෙත් ඔවුන්ෙග් 
පාග්ධනය මදි කියලායි. පාග්ධනය මදි කියලා සල්ලි ෙවන් 
කරනවා නම්, ඒ සල්ලි ටික ෙකොහාටද ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්? ඒ 
කියන්ෙන්, ඒ සල්ලි ලැබුණාට පසුව අලාභය තවත් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  Mid-Year Fiscal Position Report එක ගැන කථා 
කරන ෙකොට, ෙමන්න ෙම් කාරණා ගැන තමයි කථා කළ යුත්ෙත්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද සමෘද්ධි සහනාධාරයට 
වියදම් කරන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි 890යි. නමුත් ශීලන්කන් ගුවන් 
සමාගෙම් සම්පූර්ණ අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 3,100යි. ෙම් ෙද්ට 
වග කියන්ෙන් කවුද? ෙම්වාට උත්තර ෙදන්ෙන් කවුද? මිහින් 
ලංකා ගුවන් සමාගෙම් අලාභය රුපියල්  ෙකෝටි 115යි. ෙම්වා එෙසේ 
ෙමෙසේ ගණන් ෙනොෙවයි. ෙම් නිකම් සත ගණන් ෙනොෙවයි. අද 
ආණ්ඩුව ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් විශ්වකර්ම පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2014 ජූලි මස 15වන 
අඟහරුවාදා පළ වූ  "The Island" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් 
ෙවනවා:  

"Absolutely poverty-free Sri Lanka by 2020, predicts PBJ"   

අද ඌව පළාත් සභාව විසුරුවා හැර තිෙබනවා. 
අතිදුප්පත්කමක් තිෙබන ඒ පළාෙත් තවම රුපියල් 1,000ක් 
ෙසොයා ගන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. ෙම් පුවත් පතට පි.බී. 
ජයසුන්දර මහත්මයා කියනවා, "Absolutely poverty-free Sri 
Lanka by 2020" කියලා. අද බඩගින්ෙන් ඉන්න ෙකනාට ෙහට 
බුරියානි එකක් ලැෙබනවා කියලා ෙපන්වාෙගන, ෙමන්න රට 
සංවර්ධනය ෙවනවාය කියලා ෙපන්වාෙගන යන ආකාරයක් තමයි 
අපට ෙප්න්ෙන්. අප  මීට වඩා පාෙයෝගිකව රෙට් ආර්ථිකය ෙදස 
බලන්න අවශ යි.  අප විපක්ෂෙය් සිටියත්, ෙම් රෙට් ජාතික 
ආර්ථිකය හදන්න අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා.  ෙම් රෙට් 
ආර්ථිකය හදා තිෙබන අවස්ථා තිෙබනවා නම්,  ඒ  හැම 
අවස්ථාවකම එය කර තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. 1948 
දී නිදහස ලැබූ දා සිට  1956 වන තුරු ෙම් රෙට් ආර්ථික 
සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. ඉන් පසුව ඒ සංවර්ධනය කඩා වැටුණා. 
1965 දී නැවත රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. ඒ සංවර්ධනය 
1970 වන තුරු පැවතුණා. ඊළඟට 1970 -1977 කාලය ෙපෝලිම් 
යුගයක් වුණා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන වැනි නායකයන් යටෙත් යළිත් 
1977 සිට 1994 ෙවනතුරු ස්වර්ණමය යුගයක් ෙම් රෙට් ඇති 
වුණා. අප හදා ගත්ත ආර්ථිකය නැවත 1994 දී වැටුණා. 2001 දී 
එය ට පුනර්ජීවනයක් ෙදන්න අපට හැකියාවක්  ලැබුණා. 2001-
2004 කාලෙය් මූල  විනයක් ඇති කරපු නිසා තමයි ඉන් පසුව රට 
ඉදිරියට ෙගන යන්න හැකියාවක් ඇති වුෙණ්. අද ඒ ආර්ථිකය 
නැවත කඩා වැෙටන ස්වරූපයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ඔව්, 
බැලූ බැල්මට සංවර්ධනයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. නමුත් 
අහිංසක ජනතාවෙග් සාක්කුවලට එබී බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා 
ඒවාෙය් සත පහක්වත් නැති බව. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුව එක සාක්කුවකට රුපියල් 100ක් දමන ෙකොට, බදු 
වශෙයන් රුපියල් 10යි ගත්ෙත්.  නමුත් අහිංසක ජනතාවෙග් 
සාක්කුවකට රුපියල් 100ක් දැම්ෙමොත් රුපියල් 1,000ක් බදු 
වශෙයන් ගන්න හදන ආණ්ඩුවක් තමයි අද  තිෙබන්ෙන්.   

Mid-Year Fiscal Position Report එක බලන විට 
ඔබතුමන්ලාට ෙප්නවා ඇති, ෙම් රෙට් ආදායම අඩුවීෙගන යන 
බව. වියදම ශීඝෙයන් වැඩි ෙවනවා. පරතරය ඇති ෙවනවා. අය 
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වැය හිඟයක් ඇති ෙවනවා. අය වැය හිඟය කපා හරින්න පාග්ධන 
වියදම් නැති කරනවා. පාග්ධන වියදම් තුළින් කරන්ෙන් ෙහට 
ආදායම ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ආෙයෝජනයක්. අද ඒ හැකියාව 
නැති ෙවලා, පුනරාවර්තන වියදම් ෙවනුෙවන් මුදල් වැය කර රට 
ආර්ථික අතින් භයානක තත්ත්වයකට ෙගන යනවා. අද ෙම් රෙට් 
ආදායම 100 නම් ඒෙකන් 99.9ක් ණය සහ ෙපොලී වශෙයන් 
ෙගවනවා. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති 
වන්ෙන්? ණය අරෙගන ණය ෙගවන තත්ත්වයකට තමයි අද අප 
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රෙට් සංවර්ධනය කියන්ෙන් ෙම්කද ?  

අද ෙමතුමන්ලා ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා අෙප් 
මාසික ඒක පුද්ගල ආදායම රුපියල් 36,000කට වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවාය කියලා.  ෙමතැන වැඩ කරන අහිංසක ෙසේවක 
පිරිසෙගන් මම අහනවා, මාසික ඒක පුද්ගල ආදායම වශෙයන් 
රුපියල් 36,000ක්, 40,000ක් ලබා ගන්න පුළුවන් කාටද කියලා. 
අඩු ගණෙන් අද අපට ආරක්ෂාව සපයන ෙපොලීසිෙය්, MSD එෙක් 
අයට රුපියල් 20,000ක පඩියක් ලැෙබනවාද? නැහැ. එෙහනම් ෙම් 
ඒක පුද්ගල ආදායෙම් වටිනාකම ෙමොකක්ද? ෙම් විධියට පිටු පිටු 
ගණන් වාර්තා හදලා කාටද ෙම් ෙද්වල් ෙපන්වන්න හදන්ෙන්? 
සිංගප්පූරුවටද? අෙප් අසල්වැසි රට වන ඉන්දියාවටද?  නැහැ, 
නැහැ. ඒ නිසා අප ෙම් ගැන මීට වඩා පාෙයෝගිකව බලන්න 
අවශ යි.  

ඊළඟට ෙමන්න ෙම් පවෘත්තිය බලන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, 2014 අෙගෝස්තු මස 03වැනි 
ඉරිදා පළ වූ "ලංකාදීප" පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"කටුනායක ආසියාෙව් අකාර්යක්ෂම ගුවන්ෙතොටුපළද?" 

ෙමහිදී airports 10ක් ෙතෝරා ෙගන පරීක්ෂණ කර තිෙබනවා. 
එහිදී කටුනායක බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් ෙතොටුපළ 
9වැනි තැනට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි භයානක තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා කියලා ෙහළිදරවු ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙමවන් 
තත්ත්වයක් තමයි ආශ්චර්යවත් රටක තිෙබන්ෙන්.  

අද ෙම් රෙට් පාලනයක් නැහැ කියලා ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 
රෙට් මූල  විනයක් නැහැ කියලා ෙපෙනන අවස්ථාවක, ආරක්ෂක 
අමාත ාංශය තමයි රට පාලනය කරනවා කියලා ෙප්න්න 
තිෙබන්ෙන්. අෙප් මිතශීලී රටක් වන ඉන්දියාව හැම 
අවස්ථාවකදීම අපට උදවු කර තිෙබනවා. අද ඒ අය නිකම් 
ෙසල්ලම් කර කර සිටින ස්වරූපයක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. 

2014 අෙගෝස්තු මස 03වැනි දා පළවූ "The Sunday Times" 
පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"Lanka offers unqualified apology to India over MoD website 
article" 

ෙම්වාද කරන්න තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් මීට වැඩිය දැවැන්ත 
ෙද්වල් කථා කරන්න තිෙබන අවස්ථාවක, ෙද්ශපාලන අරමුණක් 
අනුව කවුරු හරි නිකරුෙණ් හිංසාවට පත් කරන්න, ඉන්දියාවට 
කරන අෙගෞරවය නිසා රට ෙකොයි තරම් පශ්නයක් තුළින් ගමන් 
කරනවාද? ෙම් ෙද්වල් නිසා ඉන්දියාව නිකරුෙණ් අෙප් 
තරහකරුෙවක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා තමයි අද ෙම් 
රෙට් තිෙබන පශ්නය උග තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙම් ආණ්ඩුව හිතාෙගන ඉන්ෙන් ෙලෝකය තිෙයන්ෙන් ලංකාව 
ඇතුෙළේ කියලායි. එය තමයි තිෙබන පශ්නය. ලංකාව ඇතුෙළේ 
ෙලෝකය තිෙබනවා කියලා හිතාෙගන තමයි ෙම් අය රට පාලනය 
කරන්ෙන්. අපට අවශ යි, ඒ ස්වරූපය ෙවනස් කරන්න. රෙට් 

ජාතික ආර්ථිකයක් හදන එක තමයි අපට අවශ  ෙවන්ෙන්. ඒකට 
මුල් තැන ෙදන්න. එක පෙද්ශයක, එක දිස්තික්කයක, එක 
ආසනයක කරන සංවර්ධනයක් ෙනොෙවයි අපට අවශ  වන්ෙන්. 
අපට අවශ  වන්ෙන් රෙට් ජීවත් ෙවන ලක්ෂ ෙදසිය දහයක 
ජනතාවටම ඒ වරපසාදය ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති 
කිරීමයි.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු චම්පික රණවක ඇමතිතුමාෙග් 
පකාශයක් උපුටා දක්වන්න කැමැතියි. මම අගය කරනවා, 
එතුමාෙග් නිර්භීතභාවය ගැන. 2014 අෙගෝස්තු 1 වැනි දා "ෙඩ්ලි 
මිරර්" පත්තරෙය් තිෙබනවා, "Champika warns of economic 
crisis" කියලා. අපි ෙම්ක අවුරුදු හත අටකට කලින් ෙපන්වූවා, 
ෙම් යන ගමන නිවැරැදි කරන්න. අද යුද වියදමක් නැහැ. නමුත් 
එදාට වැඩිය අද ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආරක්ෂක 
වියදම් සඳහා එදා ෙකෝටි 1,700ක් වියදම් කරපු ආණ්ඩුව අද 
යුද්ධය නැති අවස්ථාවක ෙකෝටි 2,340ක් වියදම් කරනවා. 
ෙම්ෙකන් ලැෙබන පතිලාභය ෙමොකක්ද? එදා තිබුණු ජීවන 
වියදමට අනුව, රුපියල් දාහකින් ජීවත් ෙවන්න හැකියාව තිබුණා 
නම්, අද අවුරුදු පහකට පස්ෙසේ, රුපියල් දහදාහකින්වත් ජීවත් 
ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා 
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? 

මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්නවා, පාඨලී චම්පික 
රණවක ඇමතිතුමා කරපු පකාශය නැවත සඳහන් කරන්න. 
"Champika warns of economic crisis".   ඒෙකන් ෙපෙනනවා 
මම මීට ෙපර කියපු ෙද්. අද ආදායම අඩු ෙවනවා; වියදම වැඩි 
ෙවනවා. ඒ පරතරය වඩ වඩා පළල් ෙවනවා. ඒ නිසා අද debt trap 
එකක් තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ණය බර  අධික මට්ටමට පත් වී 
ෙගන යනවා. අපි ආණ්ඩුෙවන් අහනවා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. නැව් එන්ෙන් නැති වරායක් හැදුවාය 
කියලා ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන සංවර්ධනය? අද Mattala 
Rajapaksa International Airport එකට ගුවන් යානාවලට වැඩිය 
ෙමොනරු එනවා. ෙම්කද සංවර්ධනය කියන්ෙන්? 
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල් අඟුරු බලාගාරය අකිය ෙවලා තිෙබනවා. 
අද රුපියල් 3.50ට, 4ට ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් 
හැකියාව තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසායි. එදා 
ෙකොත්මෙල්, වික්ෙටෝරියා, රන්ෙදනිගල, මාදුරුඔය ජලාශ හදපු 
නිසා තමයි අද රුපියල් 3ට, 4ට විදුලිය නිෂ්පාදනය කර ෙම් 
අලාභය ටිකක් හරි අඩු කරන්න හැකියාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
අහනවා, ෙමතරම් වර්ෂාපතනයක් තිෙබන තත්ත්වයක ඉන්ධන 
ගැළපුම් ගාස්තුව ඉවත් කරලා නැත්ෙත් ඇයි කියලා. අද විදුලි බිල 
අධික මට්ටමක තිෙබනවා.  

අපි එදා ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාවට ගිහිල්ලා විමර්ශනය කරන 
අවස්ථාෙව්දී එහි සභාපති කිව්වා, ෙකොළඹ වරායට රුපියල් 88ට 
ෙතල් ලීටරයක් ෙගෙනන්න පුළුවන් කියලා. රුපියල් 88ට 
ෙගෙනන්න පුළුවන් නම් රුපියල් 162ට විකුණන්ෙන් ඇයි කියන 
පශ්නය ඇහුවාම ඒ සභාපති නිශ්ශබ්දව හිටියා. ඒ තුළින් 
ෙපෙනන්ෙන්  කලු කඩ ව ාපාරය ෙගෙන යන්ෙන් රජෙය් 
ආයතන කියන එකයි. ෙමොකක්ද ෙම්කට කරන්න පුළුවන්? ඇයි 
ෙම්වා නිවැරැදි කරන්න බැරි? රුපියල් 88ට ඉන්ධන ලීටරයක් 
ෙගෙනන්න පුළුවන් නම්, ඒක සියයට 25ක ලාභයක් තියාෙගන 
විකුණලා, ජීවන වියදම අඩු කළා නම් ඒක තමයි  මානුෂීයභාවයක් 
තිෙබන ආණ්ඩුවක ස්වරූපය. ෙම් වාෙග් ෙපොත්පත් තුළින් 
පමණක් ඒ බව ෙපන්වා ෙදන්න අවශ තාවක් නැහැ.  

ෙම් රෙට් හැම ෙදයක්ම ෙද්ශපාලනීකරණයට ෙයොමු ෙවලා 
තිෙබනවා. කිකට් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් හැම ෙදනාම ඉතා 
ආදරෙයන් බලන කීඩාවක්. 2014 අෙගෝස්තු මාසෙය් 1 වැනි දා 
වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. එහි කියනවා, “ICC stops Rs. one 
billion payment to SLC" කියලා. ෙම්වා කවදාද ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්? ඇයි ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙමහි කියනවා, 
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2014  අෙගෝස්තු  05 

"ආදායමයි, වියදමයි අතර පරතරයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙතොරතුරු 
වැරැදියි. ඒ නිසා අපට සල්ලි ෙදන්න බැහැ" කියලා. ෙමවැනි 
පශ්නයක් ජාත න්තර මට්ටමින් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙකොට අපට 
ෙපෙනනවා රෙට් කීඩාව ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවන එෙක් 
පතිඵලය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම තමයි අෙප් රෙට් 
ජනාධිපතිතුමා සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. 
පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව එතුමා අෙප් රෙට් ජනාධිපති.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
මට මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මිනිත්තුවකින් අවසන් කරන්න. 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
CHOGM එක තිෙබන ෙවලාෙව් කිව්වා, එතුමා ෙලෝකෙය් 

තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිෙබන නායකයා කියලා. තුෙනන් 
ෙදකක බලයක් තිෙබන නායකයකු වශෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමා හඳුන්වා දුන්නා. අද ෙම් තුෙනන් ෙදෙක් බලය 
තිෙබන නායකයාට ස්ෙකොට්ලන්තෙය් ග්ලාස්ෙගෝව්හි පවත්වන 
Commonwealth කීඩා උෙළලටවත් යන්න බැරි තත්ත්වයක් තමයි 
ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියාෙව්ත් ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. 
එංගලන්තෙය්ත් ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. තුෙනන් ෙදෙක් 
බලයක් තිෙබන නායකෙයකුට ෙමෙහම පශ්න තිෙබනවා නම්, අද 
ෙමොන වාෙග් තත්ත්වයකටද රට ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්?  

අද මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් 
ආර්ථිකය කඩා වැටිලා තිෙබනවා. මවිතවන සංවර්ධනයක් 
සංඛ ාවලින් ෙපන්වූවාට, රෙට් ජනතාවට ඒ සංවර්ධනය 
ෙපෙනන්න නැති එක තමයි තිෙබන පශ්නය.  

මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ, ෙවලාව බාධා ෙවලා 
තිෙබන නිසා. ෙකොළඹ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අපට පැය 
72ක්, 96ක් විතර වතුර නැතිව තිෙබන අවස්ථාවක ෙකොෙහොමද 
ෙම් ආශ්චර්යවත් රටක් කියන්ෙන්? ෙකොළඹට පැය භාගයක් 
වැස්ෙසොත් ගංවතුර ගලනවා. අෙප් රෙට් අගනුවර ෙකොළඹ 
දිස්තික්කෙය් අෙප් පෙද්ශවලට පැය 96ක් වතුර ෙදන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා නම්, අපි ජනතාවට කියන්න අවශ  වන්ෙන් ෙමොකක්ද?  
Fiscal Management (Responsibility) Act එක යටෙත් ආර්ථික 
සංවර්ධනය සියයට 7.4යි කිව්වාට, උද්ධමනය සියයට 4.5යි 
කිව්වාට, තමන්ෙග් purse එක අතගාලා බලන විට ෙමොනවාද 
තිෙබන්ෙන්? මූර්ත ආදායම අනුව, ඊෙය් රුපියල් 100කින් මිල දී 
ගැනීමට තිබුණු හැකියාව අද සියයට 15කින් අඩු ෙවලා නැද්ද? 
එෙහම නම් උද්ධමනය සියයට 3.2යි, 3.4යි කියන එෙක් මිථ ාව 
ෙමොකක්ද?  

ඒ නිසා මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්ෙන් ෙබ්බද්ෙදක් ලයිට් 
කනුවක් උස්සාෙගන නැඟිටිනවා වාෙග්, ෙම්  සංඛ ා ෙල්ඛන 
පාවිච්චි කර ජනතාව ෙනොමඟ යවන්න එපා කියන එකයි. සැබෑ 
තත්ත්වය ෙපන්වලා, ජීවන වියදම අඩු කරලා, අමාරුෙවන් ජීවත් 

වන  ජනතාවට ජීවත් වන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරන්නය 
කියලා මතක් කරමින්, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.  

 
[අ.භා. 4.12] 
 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකාෙව් ෙකරී ෙගන යන 

සංවර්ධනෙය් ඉදිරි ගමන ගැන සත  වාර්තාවක්  හය මාසයකට 
වතාවක් ජනතාව ඉදිරිෙය් තැබීෙම් සම්පදාය ඇති කිරීම ගැන 
පළමුෙවන්ම මම මුදල් අමාත ාංශයට මෙග් ෙගෞරවය 
පිරිනමනවා. ෙම්ක ෙබොෙහොම වැදගත්.  ගරු සරත් අමුණුගම 
නිෙයෝජ  මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ අෙප් රෙට් 
මහජනතාව බලන්ෙන් ෙකොයි පැත්තද කියන එක  පැහැදිලි වුණා. 
මම කිසිම ෙකනකුට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. මීට කලින් විරුද්ධ 
පක්ෂෙයන් කළ කථා කසළ ෙගොඩට විසි කළාට කමක් නැහැ. 
ෙමොකද, ඒ එකකවත් අර්ථවත් ෙදයක් කියලා නැහැ. ෙම්වා හැම 
දාම ෙම් ගරු සභාෙව් කියන ඒවා. ෙකොළඹ හන්දියකට ගිහිල්ලා 
කථා කරන්න බැරි අය,  ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා ෙලොකු ෙකබර 
ඇදබානවා. ෙමොකක්ද ෙම්? රැස්වීම් සියයක් තියනවා කියනවා. 
ඒත් එක රැස්වීමක්වත් තියන්න යන්ෙන් නැහැ. කුරුඳු ෙපොලුවලින් 
ගහලා ෙකොළඹට ඇවිල්ලා හැංෙගනවා. ෙකෝ, ෙම් රට ඇතුෙළේ 
කරනවාය කිව්ව විප්ලවය. ෙකෝ? ෙමොකුත් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. 
හැම දාම කියන්ෙන් "ආණ්ඩුවට බැහැ, රට විනාශයි" කියලා. ෙම් 
කථා කරන්ෙන් ෙකොළඹ කාක්ෙකෝ. යූඑන්පිය කියන්ෙන් ෙකොළඹ 
කාක්ෙකෝ.  

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

නැහැ, ගෙම් එෙකක්.  

ෙම් අය ළඟදී ගියා ස්ථාවර ෙගොඩනැඟිලි බලන්න; ෙතල් 
පිරිපහදුව බලන්න; ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලන්න; හම්බන්ෙතොට 
බලන්න. ෙම් ඔක්ෙකොම තැන්වලට ගිෙය් ෙකොළඹ ඉන්න 

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

කට්ටිය. අවුරුදු 25ක් 30ක් තිෙබන ෙතල් පිරිපහදුව බලන්න 
යන්න බැරි ෙවච්ච ෙකොළඹ ඉන්න  

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

මම යන්ෙන් ෙම්වා පරීක්ෂා කරන්න කියන ෙකොට එතැනදී   
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

කකුල් ෙදක කඩන්න එපායැ. ෙම්ක සෑම ෙකෙනක්ම යා යුතු 
තැනක්. ඉස්ෙකෝලවල ළමයි ගිහින් බලනවා. මහජනයා ෙම් 
ස්ථානවලට ගිහින් බලනවා. පාසල් යන ළමයි ෙම් factories 
බලනවා. ඒත් 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
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ගිහිල්ලා නැහැ.  ඒ යන එක පදර්ශනය කර ෙගන යනවා හරි 
විස්මිත විධියට. හරියට මාර්ෙකෝ ෙපෝෙලෝ චීනයට ගියා වාෙග් 
තමයි ෙම් 

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

ඒ factory  එකකට  යන එක ෙපන්වන්න හදන්ෙන්. ඇයි 
ෙදවියෙන්, ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ගැන මම කනගාටු 
ෙවනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා පරෙලොව ඉඳ ෙගන දුක් 
ෙවනවා. එතුමා මළවුන්ෙගන් නැඟිටලා පාර්ලිෙම්න්තුව වෙට් , 
දියවන්නා වැව වෙට්  ගිහිල්ලා ආෙවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ 
මහත්තයාට මල් ෙපොකුරක්  දීලා, "පුතා මම හිතපු ෙදවැනි 
අගනුවර උඹ හැදුවා" කියලා ගරු කරනවා. අද බලන්න ෙකොළඹ. 
සෑම නගරයකම එක නගරවැසිෙයක් ෙවනුෙවන් වර්ග අඩි 75ක 
පෙද්ශයක් -වටාපිටාවක්- තියන්න ඕනෑ, හුස්ම ගන්න, අතපය 
දිගහැරලා කටයුතු කරන්න. සිංගප්පූරුව පුංචි රටක්. ඒත් සෑම 
පුරවැසියකුටම වර්ග අඩි 25ක වට රවුමක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා 
කීඩා භූමි තිෙබනවා;  විවෘත පෙද්ශ තිෙබනවා. ඒවාට කියන්ෙන්  
"Lungs of the City" කියලයි. ඒවා හුස්ම ගන්නා ෙපණහල්ල 
වාෙගයි. දිවංගත ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් යම්කිසි 
සිහිනයක් තිබුණා නම් ඒ සිහිනය අද ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙමච්චර කල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු අය ෙමොනවාද කෙළේ? 
රනිල්ෙග ජුණ්ටාව කුරුඳුවත්ෙත  ඉඳෙගන ගසා කෑම විතරයි 
ක ෙළේ. දැන් ඒ ජුණ්ටාෙව නිෙයෝජිතෙයො ලංකාව  පුරා  ෙබදා 
හරිනවා.  ජුණ්ටාෙව හාදෙයො ෙබදා හරිනවා. ඌෙව ඡන්දයක් 
ආෙවොත් ෙකොළඹ ජුණ්ටාෙව 

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

ටික එහාට අරිනවා. අනික් පැත්තට  ෙකොළඹ ජුණ්ටාකාරෙයො. 
රනිල් එක ෙගොවිෙයකුටවත් තැන දීලා තිෙබනවාද කියා මම 
අහනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක  ෙගොවි  සංවිධානයක්වත් හදා 
තිෙබනවාද කියා මම අහනවා.  එක  ෙගොවි  සංවිධානයක්වත් හදා 
තිෙබනවාද? මම අභිෙයෝග කරනවා.  ඔව්, කුරුඳුවත්ෙත ෙගොවි    
සංවිධානයක් හදා තිෙබනවා. කුරුඳුවත්ෙත ඉන්ෙන යුඑන්පී   

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

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

සමිතියක් හදා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාරට බස්සනවා. 
අද මිනිස්සු ෙදපයින්ගිහිල්ලා විශ්වාසය පළ කරනවා. ලංකාව පුරා 
ගිහින්, නිල් පවුර දිහා බලන්න. ෙම් දවස් ටිෙක්  ගමින් ගමට නිල් 
පවුර  වැල ෙනොකැඩී ගලා ෙගන යනවා. නිල් පවුර ගැන  කියන්න 
තමයි  ආර්ථික  විෙශේෂඥයන් ෙම් ෙතොරතුරු ටික ඉදිරිපත් කෙළේ. 
නිල්  පවුරට ගැළෙපන්න තව එකක් ෙදනවා. නිල් ආර්ථිකය කියා 
සාගර ආර්ථිකයකුත් ලංකාෙව දැන් පහළ ෙවලා ඉවරයි. ෙකොළඹ 
ෙවරෙළ  ඉඳලා -ලංකාෙව ෙවරෙළ ඉඳලා- සැතපුම් 350ක්  ඈතට 

ලංකා සමුද තීරය තිෙබනවා. ඉන්දියානු සාගරෙය් අප අවට 
තිෙබන  සමුද ෙකොටසට  දැන් අපි  කියන්ෙන් ලංකා සමුද තීරය 
කියායි. ලංකාෙව් ෙගොඩ ආර්ථිකෙය් අය  වැය හිඟය, මුහුෙද් නිල් 
ආර්ථිකෙයන් පියවනවාය කියන තත්ත්වය තව අවුරුදු ෙදකකදී  
තමුන්නාන්ෙසේලාට ආඩම්බරෙයන් අහන්න පුළුවන් ෙවනවා.  

කරුණාකර ෙම් ස්ථානවලට  යන්න. ෙම් ස්ථාන දිහා බලන්න. 
ෙම් ෙපොත් පත් කියවන්න. ෙම් ෙපොත්වලට  පිළිතුරු ගන්ථ නිකුත් 
කරන්න. පක්ෂ නායකෙයක් වුණාම ගන්ථයක් නිකුත් කරන්න 
ඕනෑ, තමන්ෙග් ඉදිරි වැඩ පිළිෙවළ ෙම්කයි කියලා. තවමත් 
එෙහම  ශක්තියක් නැහැ. මම ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ, ආචාර්ය  
හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාට. මා හිතන්ෙන් ෙමොළයක් තිෙබන 
ෙකෙනකු හැටියට යූඑන්පී එෙක් එතුමා විතරයි. මම කවදාවත් 
එතුමාට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
මම එතුමාට ආරාධනාවක් කරනවා. හැම ෙවලාෙව්ම අෙප් 
පැත්ෙත් හිස් පුටුවක් තිෙබනවා. තව අවුරුද්දක් ෙහෝ ෙදකක් 
ඇතුළත ෙහෝ ඕනෑම ෙවලාවක ෙහෝ ෙම් පැත්තට මාරු ෙවනවා 
නම් මාරු ෙවන්නය කියලා මා එතුමාට ආරාධනා කරනවා. 
එතුමාට ඒ පැත්ෙත් ඉන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙමොෙළේ තිෙබන 
මිනිස්සුන්ට ඒ පැත්ෙත් ඉන්න බැහැ. එතුමා ෙකෝ ට්ෙට් ආසනෙය් 
සංවිධායක ධුරයට පත් කරපු එක ෙලොකු වාසනාවක්. ෙකෝට්ෙට 
ආසනය කියන්ෙන් ලංකාෙව් බුද්ධිමතකුෙග් සිංහාසනයක්. ෙම්ක 
ෙබොෙහොම කාලයක ඉඳලා නායකයන් බිහි කරපු ආසනයක්. 
ෙමච්චර කල් ඒක වඳ බැහැලයි තිබුෙණ්;  බංෙකොෙලොත් ෙවලයි 
තිබුෙණ්. අන්තිෙම්දී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා ඒ 
ෙකෝට්ෙට් ආසනයට පත්  කර තිෙබනවා. ඒ ගැන ඒ ආසනෙය් 
වැසියන්ෙග් ෙලොකු පසාදයක් තිෙබනවා, අෙප් ආසනයට උගත් 
ෙකෙනක් ආවාය; අෙප් ආසනයට යමක් ෙත්ෙරන ෙකෙනක් 
ආවාය කියලා. ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙගන්  මම 
ආදරෙයන්  ඉල්ලනවා, එතුමාෙග් ඥානය  වැඩදායක ෙලස 
පාවිච්චි කරන්නය කියා. ෙමොකද, ෙම් රටට එතුමා වැනි අය 
අවශ යි. මම කවදාවත් එතුමාෙග් ෙදෝෂයක් කියන්ෙන් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හිටපු ඩී.එස්. ෙසේනානායක 
මැතිතුමා රට භාර ගන්නෙකොට ලංකාෙව්  ජනගහනය ලක්ෂ 70යි.  
ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය 1960 දී රට භාර 
ගන්නෙකොට ලංකාෙව් ජනගහනය ලක්ෂ 100යි. ගරු මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා දැන් ලංකාව භාරෙගන ඉන්නෙකොට 
ජනගහනය ලක්ෂ 205යි. ෙම් සා විශාල ජනගහනයක් සිටින රටක 
පසුගිය අවුරුදු කිහිපයක කාලය තුළ පැවැති  යුද්ධය නිසා මහා 
විනාශයක් සිදුෙවද්දීත්, ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂෙය් ජාති ෙදෝහී 
ෙකොටස් පිටුපසින් ඉඳෙගන පිහිෙයන් අනිනෙකොටත් මහජනයා 
ඒක ඉවසාෙගන සිටියා. ලංකාෙව් එක්තරා ෙකොටසක් සිටිනවා, 
ජාතියට පිටුපසින් ඉඳෙගන පිහිෙයන් අනින ෙකොටසක් සිටිනවා. 
ෙම් ෙකොටස හැමදාමත් ඉන්නවා. ඒ තමයි කුරුඳුවත්ෙත් ජුණ්ටාව; 
රනිල්ෙග් ජුණ්ටාව. ෙම් ජුණ්ටාෙව් කවුරුවත් නැහැ. දැන්, 
ඡන්දෙයන් ෙනොෙවයි නායකයා ෙතෝරන්ෙන්. දැනටමත් නායකයා 
ෙතෝරලා ඉවරයි. ඊළඟට රුවන් විෙජ්වර්ධන මහත්මයාව 
නායකත්වයට ෙතෝරලා ඉවරයි. මා කනගාටු වනවා නායකත්වය 
අෙප්ක්ෂාෙවන් හිටපු අෙනක් අය ඔක්ෙකොම බංෙකොෙලොත් කරලා 
අහකට දමලා තිෙබන එක ගැන.   

"UNP" කියන වචනය හදපු බුද්ධිමතා ඒෙකන් අදහස් කෙළේ  
"Uncle-Nephew Party"  කියන එකයි.   "UNP" කියන්ෙන් 
"Uncle-Nephew Party" ;  මාමාෙගයි, බෑනාෙගයි පක්ෂය. එදා 
ඉඳලාම ෙවන්ෙන් ඒකෙන්. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හුස්ම 
ගන්නෙකොට ඔක්ෙකොම අය කපා දමලා, බෑනාව දැම්මා. දැන් 
බෑනා නායකයා ෙවලා ඔක්ෙකොම කපා දමනවා. අර අහිංසක 
ෙපේමදාස මහත්මයාවත් කපා දමලා බෑනාව සවි කරලා තිෙබනවා. 
UNP එෙක් - Uncle-Nephew Party එෙක්- ෙවන කාටවත් ඉඩක් 
නැහැ.   
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යටත් විජිතවාදෙය් කනගාටුදායකම සිද්ධිය ෙන් ඌව විනාශ 
කිරීම.  ඒ විනාශ වුණු ඌව තවමත් නැඟිටුවන්න බැරි වු ණා  ෙන්. 
ඌෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීවරයා 
ඉන්නවා. එතුමාෙග් පියාව, යූඑන්පී එෙක් ඉන්නෙකොට ෙවඩි 
තබලා මහ පාෙර් අමු අමුෙව් මරා දැම්මා. එතුමාට ඌෙව් 
නායකත්වය දුන්ෙන් නැහැ. එතුමාව පැත්තකට වීසිකර දමලා 
ෙමන්න කුරුඳු වත්ෙතන් පෘතුගීසිකාරෙයක් අරෙගන ගියා. 
ෙමොකක්ද, ෙම්ෙක ෙත්රුම? ෙමොකක්ද, ඌෙව් තත්ත්වය? ඌව 
නැඟිටුවන්ෙන් කවදාද? ඌෙව් උරුමය ෙකෝ?  ෙමෙහමද, ඌවට 
සලකන්ෙන්? ෙකොළඹ කාක්ෙකෝ රනිල්ෙග් ජුණ්ටාවත් එක්ක ෙම් 
රට විනාශ මුඛයට ෙගන යනවා. ආසියාෙව් තිෙබන ඉතාම දරුණු 
ජුණ්ටාව තමයි රනිල්ෙග් ජුණ්ටාව. මාමයි, බෑනයි  ඔටුනු 
පළඳවන්න ඒෙක් දැනටමත් පදනම හදලා ඉවරයි. ෙම් අවස්ථාෙව් 
දී මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ.   

ෙම් ආර්ථිකය සාර්ථකද, නැද්ද කියලා  පත්තර අරෙගන 
බලන්න; රූපවාහිනිය දිහා බලන්න. අපි සල්ලි දීලා ෙනොෙවයි 
මිනිසුන් ෙගෙනන්ෙන්. ෙම් දවස්වල "නිල් පවුර" කියලා, ලංකාව 
පුරා කාන්තාෙවෝ, ෙදමවුපිෙයෝ ඇතුළු ගැමි ජනතාව ලක්ෂ 
ගණනින් ෙරොක් ෙවනවා. පුදුම කාලයක්. තානාපතිවරුන් මවිත 
ෙවලා ඉන්නවා. බටහිර තානාපතිවරුන් පුදුමයට පත් ෙවලා 
ඉන්නවා, ඇයි ෙම් රැස්වීම්වලට ෙමච්චර ජනස්කන්ධයක් එන්ෙන් 
කියලා. මම ඒ ගැන වැඩිය කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඌෙව් පළාත් 
සභා මැතිවරණය අවසන් වුණාම එදා රෑට නිදහෙසේ ගුවන් විදුලිය 
අහෙගන ඉන්න. මහජනතාව හැසිෙරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක ඉලක්කම්වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ෙම් කාරණය ඉතාම 
වැදගත් ෙදයක්. මාස හෙයන් හයට ලංකාව ඉදිරියට යන පගතිය 
කියනවා. ෙම් පගතිය ඕනෑ වයසක මිනිසුන්ට ෙනොෙවයි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසන්. දැන් 

කථාව අවසන් කරන්න. 

 
ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம) 
(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට විනාඩි භාගයක් ෙදන්න. 

අෙප් ලංකාව ඉදිරියට යනවා. ෙමහි උරුමක්කාරෙයෝ ළමයි; 
අවුරුදු පහෙළොෙවන් පහළ ළමයින්. ඒ ළමයින්ට අලුත් ෙලෝකයක් 
අපි භාර ෙදනවා. ඉස්සරහාට යන්න අපි මාර්ග සිතියමක් භාර 
ෙදනවා. අපි ඒ ළමයින් ෙනොගිය මඟක අරෙගන යනවා. ඒ ළමයින් 
ෙනොදුටු සිහින අපි සත වාදී කරනවා. ඉටු ෙනොවුණු අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට 
කර ෙදනවා. අන්න ඒ පියතුමා තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා ෙම් 
රට භාරෙගන ඉන්ෙන්. රජ ෙකෙනකුට වඩා බලසම්පන්නයි. මුළු 
ලංකාෙව්ම ජනතාවෙග් ඒකච්ඡන්දෙයන් පත් වුණු උත්තමෙයක්. 
සියලු ෙදනාම  ඒකච්ඡන්දෙයන් පත් කරන තත්ත්වයකට අද 
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මාස හෙයන් හයට ඉදිරිපත් 
කරන ෙමම වාර්තාව ඉතා වැදගත්. ගරු සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමාට මෙග් විෙශේෂ ෙගෞරවයක් තිෙබනවා. මම එතුමාට 
කියනවා, සෑම දාම ෙම් පිළිබඳව ජනතාවට කාවද්දන්න ඕනෑ. 
පාසල් ශිෂ යන්ට ෙපොඩි ෙපොත් පිංචක් නිකුත් කරන්න ඕනෑ, "එදා 
සහ අද" කියලා. ඊළඟ, "අද සහ ෙහට" කියලා තවත් ෙපොත් පිංචක් 
නිකුත් කරන්න ඕනෑ. ෙමම කාර්යයට සමස්ත ලංකාවාසී 
ජනතාවෙග්  විශ්වාසය ලැබිලා ෙම්ක ජයගාහී යුගයක් ෙවනවාය 
කියලා පකාශ කරමින් මෙග් කථාව  සමාප්ත කරනවා. 

[අ.භා. 4.28] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට ෙපර කථා කළ 

ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් කථාව අහෙගන ඉන්න 
විට මට දැනුෙණ් පැරණි භාණ්ඩ පාවිච්චි ෙනොකර 
ෙකෞතුකාගාරෙය් තිෙබන එෙක් වටිනාකම. ෙමොකද, 
ෙකෞතුකාගාරෙය් තිෙබන ෙකොට තමයි පැරණි භාණ්ඩවල 
වටිනාකම වැඩි ෙවන්ෙන්. ඒවා ෙකෞතුකාගාරෙය් තිෙයන්න ඕනෑ 
කාලෙය් පාවිච්චි කළාම ඒවා බාල භාණ්ඩ බවට පත් ෙවනවා. මට 
ඒ ගැන කියන්න තිෙබන්ෙන් එපමණයි. 

අද අපි කථා කරන්ෙන් වසර මැද ආර්ථිකය පිළිබඳව මුදල් හා 
කම සම්පාදන අමාත ාංශෙය් වාර්තාව. ෙමම වාර්තාව 2003 මූල  
කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත යටෙත් ආපු වග කීමක් හැටියටයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. ෙමහි හරයාත්මකභාවය 
ගත්ෙතොත්, වසර මැද ආර්ථිකය වටින්ෙන් කාටද? පළමුවැනිම ෙද් 
තමයි ෙම් ආර්ථිකය ඇතුෙළේ සංවර්ධනය ෙවන්න ඕනෑ, ෙම් 
ආර්ථිකය ඇතුෙළේ ෙගොඩ නැ ෙඟන්න ඕනෑ, ෙම් ආර්ථිකය ඇතුෙළේ 
දියුණු ෙවන්න ඕනෑ ජනතාවෙග් ජීවිතය. ෙදෙකෝටිපන්ලක්ෂයක් 
වන අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවත්වීම තමයි ෙම් ආර්ථිකෙය් 
අරමුණ බවට පත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙමම වාර්තාෙව් ෙබොෙහෝ හරබර 
ආර්ථික විද ාත්මක ෙයදුම් තිෙබනවා. ගණිතමය සූත තිෙබනවා; 
ඉලක්කම් තිෙබනවා; පස්තාර තිෙබනවා. හැබැයි ඒ එකකින්වත් 
අෙප් සාමාන  ජනතාවෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය කර තිෙබනවාද? 
සාර්ථක කර තිෙබනවාද? ඒෙක් මිනුම් දණ්ඩක් ෙම්ෙක් 
තිෙබනවාද? මම ඒ ගැන යමක් කියන්න ඕනෑ. 

අපි දන්නවා, ජීවන වියදම මනින්ෙනත් ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා   
ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව බව. රජය තමයි මහින්ද චින්තනය 
යටෙත් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, "වැඩි වන සෑම ජීවන 
අංකයකටම ජනතාවට, රජෙය් ෙසේවකයින්ට ජීවන වියදම් 
දීමනාවක් ෙදනවා" කියලා. ඒක ලැෙබන්ෙන් නැති බව ඇත්ත. 
ලැෙබනවායි කියලා පදනම් වුණු ජීවන අංකයට ගැළෙපන ජීවන 
වියදම් දීමනාව ගණන් හැදුවාම 2014 ජුනි මාසෙය් 30වැනිදා වන 
ෙකොට හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලකට -ජනෙල්ඛන හා සංඛ ා  
ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව කියන්ෙන්, ෙම්ක තුනයි දශම නවෙය් 
පවුලක් කියලා.- ජීවත් වීම සඳහා මාසයකට වැය වන මුදල 
රුපියල් 50,792යි. ෙම්ක මම හිතලා හදා ගත්ත ඉලක්කමක් 
ෙනොෙවයි. ජීවන අංකය අනුව ගැළපුවාම පවුලක ජීවන වියදම 
වශෙයන් රුපියල් 50,792ක් එනවා. 2005 දී මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය පාලන බලයට එන ෙකොට ජීවන වියදම 
තිබුෙණ්, ජීවන අංකයත් එක්ක ගැළපුවාම රුපියල් 25,000යි.  
එතෙකොට අද වන විට- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. 

 
අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා  [ගරු  මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් 
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය. 

 அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம 
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு  சந்திரகுமார் ேகசு]  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

  Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA 
left the Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES 
[THE HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair. 
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නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Sunil Handunnetti, you may continue with your 

speech. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් ෙම් 

කාරණයයි. ෙම් ආකාරයට වැඩි වුණු ජීවන වියදෙම් ෙදගුණයට, 
ජීවත් වීෙම් අර්බුදෙය් ෙදගුණයට ෙම් වසර මැදදී ලැබුණු උත්තරය 
ෙමොකක්ද? අපි දන්නවා, ණය වුණු ණය කන්දරාව අනුව රෙට් 
අධිෙව්ගී මාර්ග හදලා තිෙබනවා, ගුවන් පාලම් හදලා තිෙබනවා, -
යටින් පාලම් හදලා තිෙබනවා, උඩින් පාලම් හදලා තිෙබනවා- 
පාරවල් හදලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. කවුරුත් නැහැ කියන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් පශ්නය ෙමයයි. ඒ පාරවල්වල ගහ ෙකොළ 
ඇවිදින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අද තමුන්නාන්ෙසේලා සාමාන  
ජනතාවට අහන්න පශ්නයක් ඉතිරි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද 
ඒ? "හදපු පාරවල් කන්නද?" කියලා ජනතාව අහනවා. ඇයි එෙහම 
අහන්ෙන්? අද ජනතාවෙග් ජීවත් වීෙම් අර්බුදය අහස උසට 
නැඟලා තිෙබන නිසා. එම නිසා ෙම් වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ දත්තවලින් අපට ෙප්න්ෙන් නැහැ 
තමුන්නාන්ෙසේලා සාක්ෂාත් කර ගත්තා කියලා අෙප් රෙට් ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ජීවිතය යහපත් කිරීෙම් පැත්ත; ධීවර ජනතාවෙග් 
ජීවිතය යහපත් කිරීෙම් පැත්ත; කාන්තාවන්ෙග් සහ දරුවන්ෙග් 
අධ ාපනය; ෙසෞඛ  හා පවාහනය පැත්ත. ඒවා දියුණු වුණා කියලා 
අර්ථ කථනයක් ගන්නට, ෙමොන වචනවලින් ෙම් වාර්තාව 
කිෙයව්වත් පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා 
පුළුවන් නම්  ඒක ෙපන්වන්න කියලා. මම ඒක එෙහම නැහැ 
කියලා ඔප්පු කරනවා. නමුත් ඒ ෙවනුවට ෙම් වසර මැද රාජ  
මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 2014හි ෙම් වාෙග් ෙදයක් 
ෙපන්වනවා.  

ෙමම වාර්තාෙව් පළමුෙවනි පිටුෙව්ම රාජ  මුල  අංශෙය් 
රාජ  ණය සම්බන්ධව සඳහන්ව තිෙබනවා. 2013 මාර්තු අවසානය 
වන විට රාජ  ණය තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 6,322,487යි. 2014 
වන විට එය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 7,184,625 
දක්වා. ෙම් රුපියල් මිලියන 7,184,625 මම ෙදෙකෝටි 
පන්ලක්ෂෙය් ජනගහනෙයන් ෙබදුවා. ඒ රාජ  ණය පමාණය 
ෙදෙකෝටි පන්ලක්ෂෙය් ජනගහනෙයන් ෙබදන විට ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද අෙප් රෙට් උපදින හැම දරුෙවක්ම ෙම් 
ණය බර නිසා රුපියල් 351,000ක ණයකාරෙයක් ෙවලා 
තිෙබනවා. ගිය වසර මැද සිට ෙම් වසර මැද වන විට ඒක පුද්ගල 
ණය බෙර් වැඩි වීම රුපියල් 43,107යි ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි. ඒ කියන්ෙන් 2013 වසර මැද වන විට එක 
පුද්ගලයකුෙග් ණය බර තිබුෙණ් රුපියල් 316,000යි. 2014 වසර 
මැද වන විට ඒ ණය බර රුපියල් 359,000 දක්වා වැඩි වුණා. 
එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, ඔය 
ඊනියා සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, -මම භය නැතිව එෙහම කියනවා. 
ෙමොකද ෙම්ක ජනතාවට බලපාන්ෙන් නැති සංවර්ධනයක්.ෙකොමිස් 
ගහන්න, ෙහොරකම් කරන්න, වංචා කරන්න, මගඩි ගහන්න 
බලපාන සංවර්ධනයක්. ඒක ජනතාවට බලපාන්ෙන් නැති 
සංවර්ධනයක්.-  හැම පුරවැසිෙයක්ම 2013 වසර මැද සිට 2014 
වසර මැද වන විට රුපියල් 43,107ක ණයකාරෙයක් බවට පත් 
කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ආර්ථිකෙය් තත්ත්වය. 
ජනගහනයට, ජනතාවට ඒක අදාළ කරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, බලපාන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා මම කියන්නම්.  

ෙමම වාර්තාෙව්, අධ ාපනයට ෙවන් කළ පතිපාදන ගැන 
විස්තරයක් තිෙබනවා. අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න අවස්ථාෙව්  ඒ ගැන කියන්නට ලැබීම ගැන මට 

සන්ෙතෝෂයි. ෙම් වාර්තාවට අනුව, අධ ාපනයට කළ මුදල් ෙවන් 
කිරීම ගැන සලකා බලන විට අධ ාපනෙය් ගාස්තු ෙගවීම්, ඒ 
කියන්ෙන් පාසල් සංවර්ධනය සඳහා අඩුම අඩු වියදම් පමාණයක් 
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්නුම් කරන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙහේතුවක් 
තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව මම ඉලක්කම්වලින්ම ෙපන්නන්නම්. වසර 
මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 2014හි 3.14 වගුව 
අනුව අධ ාපන අංශෙය් පධාන කියාකාරකම්වල වියදම්, මුළු 
වර්තන වියදම් ෙලස රුපියල් මිලියන 44,898ක් තිෙබනවා. ඒ 
යටෙත්, 2013 ජනවාරි - අෙපේල් දක්වා රුපියල් මිලියන 2,195ක්ව 
තිබුණු අෙනකුත් ෙසේවා සැපයුම් වියදම් වියදම 2014 ජනවාරි - 
අෙපේල් කාලය වන විට තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් මිලියන 669 
දක්වා අඩු කරෙගන තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් 2013 අවුරුද්ෙද් 
ජනවාරි - අෙපේල් දක්වා රුපියල් මිලියන 2,195ක් වියදම් කළ 
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් අවුරුද්ද වන විට වියදම් කරන්ෙන් 
රුපියල් මිලියන 669යි. ෙබොෙහොම සාර්ථකයි. එෙහම ෙවන්න 
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙහේතුව තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා අද 
අධ ාපනෙය් බර සම්පූර්ණෙයන් ෙදමව්පියන් මත පටවා තිබීම. 
අෙප් අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අවස්ථා 
ගණනකදී කිව්වා, පහසුකම් ගාස්තු හැර දරුවන්ෙගන් - 
ෙදමව්පියන්ෙගන් - ෙවනත් ගාස්තු අය කරන්න පාසල්වලට 
අයිතියක් නැහැ කියලා. නමුත් අද වන ෙකොට සාමාන  ෙපළ 
පන්තිෙය් ඉන්න ළමයා ඒ පාසෙල්ම උසස් ෙපළ පන්තියට යන 
ෙකොට ගාස්තු අය කරනවා, ෙබොෙහොම වගකීම් සහගතව. ගරු 
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට පුළුවන් නම් "එෙහම කරන්ෙන් 
නැහැ" කියලා කියන්න. මා එය ඔප්පු කරනවා. සුළු ගණනක් 
ෙනොෙවයි, අය කරන්ෙන්. අනුලා විද ාලෙය් සාමාන  ෙපළ 
පන්තිෙය් හිටපු ළමයා එම පාසෙල්ම කලා ෙහෝ වාණිජ අංශෙය් 
උසස් ෙපළ පන්තියට යන ෙකොට  2014 අවුරුද්ෙද් අය කරනවා, 
රුපියල් 8,750ක්. විද ා ෙහෝ ගණිත අංශෙයන් උසස් ෙපළ 
පන්තියට යන ෙකොට අය කර ගන්නවා, රුපියල් 9,850ක්. 
"පී.එන්. රාජපක්ෂ, ශී ලං.අ.ප.ෙසේ. I, විදුහල්පතිනිය, අනුලා 
විද ාලය, නුෙග්ෙගොඩ." කියන සීල් එක ගහලා 2014.06.25වැනි 
දා ෙමන්න ෙමවැනි ලියුමක් දරුවාෙග් අෙත් ෙදමව්පියන්ට 
එවනවා:  

"ඔෙබ් දියණිය උසස ්ෙපළ පන්තියට ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා 
2014/7/1 දින ෙප.ව.7.30ට අදාළ ගාස්තු රැෙගන පැමිෙණන්න. 
එදිනට මුදල් ෙගවා ලියාපදිංචි ෙනොවන්ෙන් නම් ඔබ පාසලට 
ඇතුලත් ෙනොවන අෙයක් ෙලස සලකන බව දන්වා සිටිමි." 

ෙබොෙහොම අපූරුයි! ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා 
ඒ ලිපිය සභාගත* කරනවා. 

තමන්ෙග් ඉස්ෙකෝලෙය්ම සාමාන  ෙපළ විභාගය ලියලා 
සමත් වූ ළමයාට උසස් ෙපළ විද ා ෙහෝ ගණිත අංශෙය් පන්තියට 
යන්න ඕනෑ නම් රුපියල් 9,850ක් අරෙගන එන්න කියලා 
විදුහල්පතිනිය ලිඛිතව වගකීෙමන් දැනුම් ෙදනවා. ඇමතිතුමා තව 
ෙපොඩ්ඩකින් කියාවි, "ඔය විධියට අය කරන්න අයිතියක් නැහැ. මා 
ඒ ගැන විධිමත් කියා මාර්ගයක් ගන්නවා"යි කියලා. නමුත් ඇත්ත 
ෙමොකක්ද? එෙහම ෙගව්ෙව් නැති ළමයාට ෙමොකද කරන්ෙන්? 
එෙහම ෙගව්ෙව් නැති ළමයින්ෙග් ලැයිස්තුව උෙද් පාන්දර 
පන්තිෙය්දී කියවනවා. එෙහම නැත්නම් රැස්වීම් ශාලාව ඉස්සරහට 
අරෙගන ඇවිල්ලා කියවනවා; බලපෑම් කරනවා. ෙම්ක තමයි, 
ඇත්ත තත්ත්වය. මා ඒ කිව්ෙව් අනුලා විද ාලය ගැනයි. ෙමන්න 
ගාල්ෙල්, සංඝමිත්තා විද ාලය ඒ සම්බන්ධෙයන් කරන ෙද්!. ඒ 
විද ාලය ඒ කටයුත්ත සඳහා "උසස් ෙපළ විෂය ධාරාවන් සඳහා 
සිසුන් ලියාපදිංචි කිරීම" කියන ශීර්ෂය යටෙත් ෙවනම ආකෘති 
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—————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*    னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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පතයක් හදාෙගන තිෙබනවා. එයත් කලින් කියපු එක වාෙග්ම 
තමයි. එහි සඳහන් ෙවනවා, ජීව/ගණිත/වාණිජ/කලා විෂය ධාරාවට 
ඇතුළත්වීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති ඔබ අහවල් දින අහවල් ෙවලාවට 
පහත දැක්ෙවන ගාස්තු ෙගවා උසස් ෙපළ විෂය ධාරාවන් සඳහා 
ලියා පදිංචි වන ෙලස දන්වා සිටිමි කියලා. ඉදිරි ෙදවසර සඳහා 
ෙගවිය යුතු ගාස්තු එහි සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙමන්න, නිදහස් 
අධ ාපනෙය් අද තත්ත්වය. පන්ති කාමරය ෙපෞද්ගලීකරණය කර 
තිෙබන ආකාරය ෙමන්න. ඉදිරි ෙදවසර සඳහා පහසුකම් හා ෙසේවා 
ගාස්තු රුපියල් 120.00යි; වාර විභාග ගාස්තු (අවම වශෙයන් වාර 
විභාග හයක් සඳහා) රුපියල් 900.00යි; පැවරුම් ගාස්තු රුපියල් 
500.00යි; ආරක්ෂ අරමුදල් රුපියල් 400.00යි; කීඩා අරමුදල් 
රුපියල් 2,500.00යි; පාසල් සංවර්ධන සමිති සාමාජික මුදල් 
රුපියල් 1,200.00යි; ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අරමුදල රුපියල් 
100.00යි; පුස්තකාල අරමුදල රුපියල් 500.00යි; ත ාග මුදල් 
රුපියල් 500.00යි; විද ාගාර ගාස්තු -විද ා/ගණිත අංශයට- 
රුපියල් 3,000.00යි; ශිෂ  වාර්තා ෙපොත සඳහා රුපියල් 30.00යි; 
ශිෂ  සුබ සාධක අරමුදල රුපියල් 24.00යි; ශිෂ  උපෙද්ශන ගාස්තු 
රුපියල් 60.00යි. එකතුව, රුපියල් 9,834යි. ඔන්න අද නිදහස් 
අධ ාපනෙය් - කන්නන්ගර මහත්මයාෙග් අධ ාපනෙය් - අපූරුව! 
අද සාමාන  ෙපළ පන්තිෙය් ඉෙගන ගන්නා ළමයාට සාමාන  
ෙපළ පන්තිෙය් ඉඳලා ඒ විභාගය සමත් ෙවලා උසස් ෙපළ 
පන්තියට මාරු ෙවන ෙකොට ඒ නිවාඩු කාලෙය්දී රක්ෂාවක් 
කරන්න ෙවනවා, රුපියල් 9,800ක් ෙසොයා ගන්න. ෙකෝ, නිදහස් 
අධ ාපනය? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාෙව් ෙබොෙහොම අපූරුවට කියනවා,  අධ ාපනෙය් 
අෙනකුත් ෙසේවා සැපයුම් වියදම් රුපියල් මිලියන 2,129 සිට 
රුපියල් මිලියන 669 දක්වා අඩු කළා කියලා. සාර්ථකයි, 
ඇමතිතුමා. ෙකොෙහොමද, සාර්ථක ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙකොෙහොමද, 
අධ ාපනය සාර්ථක කර ෙගන තිෙබන්ෙන්? මහින්ද චින්තනෙයන් 
අධ ාපනෙය් සම්පූර්ණ බර අද පටවා තිෙබනවා, ෙදමව්පියන්ෙග් 
කර මතට.  

කල්පනා කරලා බලන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අධ ාපන 
පතිපත්තිය ෙම්ක  නම්, ඒක ෙකළින් කියන්න. ඒක ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ෙකළින් කියන්න. "ෙමොකද, අපට දළ දා මාළිගාව ළඟ 
කාර් ෙර්ස් පදින්න දවසකට රෑට රුපියල් ලක්ෂ 200ක් ඕනෑ, 
නිදහස් චතුරසෙය් Arcade එක විවෘත කරන්න රෑක 
සංදර්ශනයකට දවසකට රුපියල් ලක්ෂ 300ක් ඕනෑ, අෙප් සමහර 
ඇමතිවරුන්ෙග් ලයිට් බිල ෙගවන්න මාසයකට රුපියල් 
143,000ක් ඕනෑ, ඒවාට වියදම් දරන්න සිදු වන නිසා නිදහස් 
අධ ාපනය පවත්වා ෙගන යන්න අපට බැහැ, ඒ නිසා අධ ාපනෙය් 
බර අපි ෙදමව්පියන්ෙග් කර මත තබනවා, එය බාර ගනිල්ලා." 
කියලා කියන්න. එෙහම කිව්වාට පස්ෙසේ ෙදමව්පියන් තීරණය 
කරාවි ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක ෙම් රෙට් ජනතාව ඉන්නවාද කියලා. 
ෙම්ක තමයි, ඇත්ත තත්ත්වය. මම ෙම් කිව්ෙව් එක උදාහරණයක් 
විතරයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාෙව් කියා තිෙබනවාද, නිදහස් අධ ාපනෙය් බර - අද 
සාමාන  ෙපළ පන්තිෙය් ඉන්න ළමයා උසස ්ෙපළ පන්තියට යන 
ෙකොට ඒ බර -  ෙදමව්පියන්ෙග් කර මත තබා තිෙබනවා කියලා?  
එෙහනම් ඒකත් ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්න ඕනෑ.  ෙම්ෙක් තිෙබන 
සියල්ලම  පම්ෙපෝරි;  ෙම්ෙක් තිෙබන සියල්ලම ආඩම්බර කථා.  
ෙම්ෙක් තිෙබන කථා ඇහුවාට පසු සුරංගනා ෙලෝකයක් මවන්න 
පුළුවන්. ඇත්ත තත්ත්වය ෙම් වාර්තාෙව් නැහැ. අද අධ ාපනෙය් 
බර සම්පූර්ණෙයන්ම ෙදමව්පියන්ෙග් කර මත පටවලායි 
තිෙබන්ෙන්.  දරුෙවෝ ෙදෙදෙනක් ඉස්ෙකෝෙල් යන ෙදමව්පියන්ට 
තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය ෙවනුෙවන් ෙවනම රක්ෂාවක් 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. කල්පනා කර බලන්න.  සාධාරණද? 
අපි අහන්ෙන් ඒකයි. තමුන්නා න්ෙසේලා අද ඒ බර සම්පූර්ණෙයන්ම 
ෙදමවුපියන් මත  පටවලා තිෙබනවා.   

මා ෙම් වාර්තාව කිෙයව්වා. තවත් කියවන්න තිෙබනවා. වගුව 
3.13 යටෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? සුබසාධන වියදම් - ජනවාරි 

සිට අ ෙපේල් දක්වා. මව්වරුන් සහ දරුවන් සඳහා - තිෙපෝෂ 
වැඩසටහන සහ ළදරු කිරි සහනාධාරය/ෙපෝෂණ මල්ල, 
ෙනොමිලෙය් ෙපළෙපොත් සහ නිල ඇඳුම්, පාසල් වාර පෙව්ශ පත, 
පාසල් ෙපෝෂ දායී ආහාර. ඊළඟට කෘෂිකර්මය යටෙත්, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය. ඊළඟට සුබසාධන ෙගවීම් යටෙත් සමෘද්ධි 
සහනාධාරය, ආබාධිත රණවිරුවන්ට සහනාධාර, ආහාර 
සහනාධාර, ගංවතුර සහ නියං සහනාධාර. ෙම් සියල්ෙල්ම එකතුව 
ගත්ෙතොත් කීයද? තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් සියල්ලටම යන වියදම  
රුපියල් මිලියන 30,592යි. ෙම් වගුව අනුව සුබසාධන වියදම් 
ජනවාරි සිට අෙපේල් දක්වා රුපියල් මිලියන 30,592යි.   

 රාජ  ආයතන ෙනොපියවූ ණය ගැන ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් වී 
තිෙබනවා.  රාජ  ආයතන - ජනතාවෙග් ආයතන - රජෙය් 
බැංකුවලින් අරෙගන තිෙබන ෙනොපියවූ ණය.  ෙකොච්චරද? ලංකා 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව රුපියල් මිලියන 389,000යි.  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් මිලියන 44,340යි.  ශීලංකන් ගුවන් 
සමාගම රුපියල් මිලියන 30,172යි.  ෙම් රාජ  ආයතන තුෙන්      
-ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව, 
ශීලංකන් ගුවන් සමාගම කියන ආයතන තුෙන්- ෙනොපියවූ රාජ  
ණය එකතුව ගතෙහොත් රුපියල් මිලියන 463,512යි.  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව සුබසාධන ආණ්ඩුවක්.  ජනතාව 
ගැන හිතන ආණ්ඩුවක්.   

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් කථාව 

මිනිත්තුෙවන් අවසන් කරනවා.  

ෙම් ආණ්ඩුව අධ ාපනයට, ෙසෞඛ යට, ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට, සමෘද්ධියට ඔක්ෙකොටම ෙගවන්ෙන් රුපියල් 
මිලියන 3592යි. ඒ වාෙග් පහෙළොස් ගුණයක් තිෙබනවා, රාජ  
ආයතන තුනක ෙනොපියවූ ණය. ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව ඒකාධිකාරය හදලා දී තිෙබන්ෙන්  IOC එකට විතරයි. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ඒකාධිකාරී ආයතනයක්. ශීලංකන් 
ගුවන් සමාගම ඒකාධිකාරී ආයතනයක්. ඒවාට ෙවන තරගකාරී 
ආයතන නැහැ.  ඒවා බැංකු ණය ෙගන තිෙබනවා, රුපියල් 
මිලියන 463,512ක්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සුබසාධනය ඒ වාෙග් 
පහෙළොස් ගුණයක් පහළින් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මා ඉතා 
පැහැදිලිව කියනවා, රෙට් ජනතාව ණයකරුෙවෝ කරලා, රෙට් 
ජනතාවට බර පටවන සැලැස්මක් හැෙරන්න ෙවන ෙමොකුත් 
නැහැ. වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
කියන්ෙනත් වසර මැද ජනතාවෙග් ණය බර හැර අන් කිසිවක් 
ෙනොෙවයි කියන එකත් කනගාටුෙවන් වුණත් පවසන්න ඕනෑ. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.44] 
 
ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් 

ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදෙය්දී මා හිත 
මිත සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව මට කථා 
කරන්න ලැබීම ඉතාම සන්ෙතෝෂයට කාරණාවක් හැටියට මා 
සලකනවා.  එතුමා ඉදිරිපත් කළ සමහර කරුණු කාරණා ෙදස 
බැලුවාම අපට හැ ෙඟන්ෙන් ඒ කථා කෙළේ අද ෙම් රෙට් තිෙබන 
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තත්ත්වය පිළිබඳවද කියන එක ගැනයි. පජාතන්තවාදී 
විෙව්චනයන් ඉවසන, පජාතන්තවාදයට ඉහළින්ම ගරු කරන 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග් රජය ඕනෑම විෙව්චනයක් 
සාධාරණ සිතින් භාර ෙගන, වැරදි අඩු පාඩු  තිෙබනවා නම් ඒවා 
හදා ෙගන, ශක්තිමත් ගමනක් යන්න කැමැති රජයක්.  
එතුමන්ලා ෙග් කථා ඇහුවාට පසු අධ ාපන ක්ෙෂේතය, ආර්ථික 
ක්ෙෂේතය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ආදිෙයන් අද ෙම් රට ලබා 
 තිෙබන දියුණුව පිළිබඳව ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් හිතවත් 
මන්තීතුමන්ලාට වචනයක්වත් කථා කරන්න බැරි ඇයි කියන 
සිතුවිල්ල මෙග් හිෙත් පහළ ෙවනවා.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ෙමොෙහොතකට ෙපර 
එතුමා ඇහුවා, "පාරවල් හදනවා, උඩින් එකක් තිෙබනවා, යටින් 
එකක් තිෙබනවා, ෙම්වා ෙය් යන්න මිනිස්සු නැහැ, ෙම්වාෙය් 
යන්ෙන් ගස්ද?" කියා.  මා ෙම් පිළිබඳව එක උදාහරණයක් 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්.  දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය විවෘත 
කළාට පසු තමන්ෙග් වාහන පරිහරණය කරමින් ස්ව කැමැත්ෙතන් 
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගමන් කළ ජනතාව  රුපියල් ෙකෝටි 
දහස් ගණනක් අධිෙව්ගී මාර්ග පෙව්ශ ගාස්තු හැටියට ෙගවා 
තිෙබනවා.  ඒ කවුරුත් කාෙග්වත් බල කිරීෙමන් ෙනොෙවයි 
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් යන්ෙන්.  පාෙයෝගික උදාහරණයක් මා 
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නම්.  අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ගාල්ෙල් සිට 
ෙකොළඹට එන්න බස් රථ ගාස්තුව රුපියල් 400යි.  අද කිසිම 
පුද්ගලෙයක්  ගාල්ල සිට ෙකොළඹට සාමාන  මාර්ගෙය් එන්ෙන් 
නැහැ.  A/C bus  එකක තමයි, එන්ෙන්. ඒ තත්ත්වය නිසා 
සාමාන  මාර්ගෙය් බස ්රථ හිමියන් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ දී 
සිටිනවා.  අද සාමාන  මාර්ගෙය් බස් රථ ධාවනය කිරීම අපහසු වී 
තිෙබනවා.  ෙමොකද, අතිමහත් බහුතරයක් ජනතාව අද ෙකොළඹට 
එන්ෙන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් බස් රථවලයි. එයින් පැහැදිලි වන්ෙන් 
පවාහනෙය් දියුණුව, මාර්ග පද්ධතිෙය් දියුණුව ගමට ගිහින්, ඒ 
දියුණුව සාමාන  ජනතාව ඉත සිතින් වැලඳ ෙගන තිෙබන බවයි, 
ගරු නි ෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි.  

තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න සතුටුයි, අද දකුණු ආසියානු 
කලාපෙය් රටවල් අතරින් සියයට 7.5කට ආසන්න වාර්ෂික 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ලබා ෙගන, ෙම් කලාපෙය් තිෙබන 
රටවල් අතරින් චීනයට පමණක් ෙදවැනි ෙවමින් ඉදිරියට යන 
අෙප් රෙට් ආර්ථික සුරක්ෂිතභාවය ඇති කරන්න, අඛණ්ඩ ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ඇති කරන්න, මූල  ස්ථාවරභාවය ළඟා කර ගන්න 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග් රජය යටෙත් ඉතාම ශක්තිමත් 
ආකාරෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවාය කියලා; ඉතාම ෙහොඳ 
පදනමක් සකස් කර තිෙබනවාය කියලා. ශී ලංකාව දකුණු 
ආසියානු කලාපෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ආසියාෙව් ඉතාම දියුණු 
ජාතියක් බවට පත් කරන්න ෙම් පදනම හරහා අවකාශ 
සැලෙසනවා.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අධ ාපන තත්ත්වය ගැන කථා 
කළා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ෙගදර 
කුඩා දරුවකු ඉන්නවා නම්, ඔබතුමා කුඩා දරුවන්ව ආශය 
කරනවා නම් ඔබතුමා දන්නවා, අප ජීවත් වුණු කාලයට වඩා, අප 
පාසල් ගිය කාලයට වඩා අද දරුවන් ෙකොතරම් ඉදිරිෙයන් 
සිටිනවාද කියන කාරණය. පරිගණකය අතැඹුලක් ෙසේ පාවිච්චි 
කරන්න, ෙගදර තිෙබන දුරකථනය, ෙගදර තිෙබන රූපවාහිනි 
යන්තය, ෙගදර තිෙබන අනිකුත් උපකරණ තමුන්ෙග් අම්මාට, 
තාත්තාට වඩා ෙහොඳින් පාවිච්චි කරන්න, තමුන්ෙග් ගුරුවරුන්ට 
වඩා ෙහොඳින් පාවිච්චි කරන්න සෑම දරුවකුටම අද හැකියාවක් 
තිෙබනවා. ඒක සත යක්. අද නිවෙසේ අම්මලාට, තාත්තලාට 
තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි, තමුන්ට වඩා ඉතාම ඉහළ දැනුමක් ලබා 
ෙගන, ඉතාම ඉහළ තාක්ෂණික දැනුමක් ලබා ෙගන, හැකියාවන් 
අතින් ඉතාම ඉහළ මට්ටමට ගිහිපු දරුවකු සමඟ ගනුෙදනු කිරීම. 

ඒ තරමට අද අෙප් දරුවා ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 
ජනතාව තමුන්ෙග් හදවතට තට්ටු කරලා, "ඔබ අවුරුදු 10කට 
කලින් ජීවත් වුණු තත්ත්වයට වඩා ඔෙබ් සමාජ ආර්ථික මට්ටම 
ඉහළට ගිහින් තිෙබනවාද, මීට අවුරුදු 15කට, අවුරුදු 20කට 
කලින් ඔබ ජීවත් වුණාට වඩා ඔෙබ් පහසුකම් වැඩිදියුණු ෙවලා 
තිෙබනවාද?" කියලා ඇහුෙවොත්, ෙම් රෙට් සියයට 95කට වැඩි 
ජනතාවක් පකාශ කරයි, "අෙප් ජීවන මට්ටම  ඉහළට ගිහින් 
තිෙබනවා, අෙප් ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළට ගිහින් තිෙබනවා"යි 
කියලා.  

අපට මතකයි, සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් පියාණන් වන 
දිවංගත ආර්. ෙපේමදාස මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් සිටි 
කාලෙය් එතුමා මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් හැටියට කිව්වා, "ෙම් 
රෙට් සපත්තු නැති දරුවන්ට සපත්තු ලබා ෙදන්න, ෙසෙරප්පු 
දමන දරුවන්ට සපත්තු ෙදන්න, සපත්තු දමන දරුවන්ට 
බයිසිකලයක් ෙදන්න, බයිසිකල ෙය් යන ෙකනාට ෙමෝටර් 
සයිකලයක් ගන්න, ෙමෝටර් සයිකලයක් තිෙබන ෙකනාට කාර් 
රථයක් ගන්න අවශ  පහසුකම් මෙග් රජයක් යටෙත් 
සලසනවා"යි කියලා. අන්න ඒ කාරණය පාෙයෝගික සත යක් 
බවට පත් වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්දීය 
කියන කාරණය ෙබො ෙහොම පැහැදිලිව අප ඉතාම සතුටින් 
ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි.  

ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තෙය් දියුණුවට මහින්ද රාජපක්ෂ රජය 
තරම් වැඩ කළ රජයක් තිෙබනවාද? වාරි කර්මාන්තය දියුණු කළා, 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා, බීජ ටික දුන්නා, පැළ ටික දුන්නා, 
ලබා ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහනාධාර ෙගොවියාට ලබා දුන්නා. 
එම නිසා තමයි, අෙප් රජය යටෙත් ෙම් රට සහළින් ස්වයංෙපෝෂිත 
කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. එම නිසා තමයි, අෙප් රෙට් සුළු අපනයන 
ෙභෝග ඇතුළු  කෘෂි කාර්මික නිෂ්පාදනෙය් අතිවිශාල දියුණුවක් 
ලබන්නට පුළුවන් වුෙණ්.  

කර්මාන්ත දියුණු කරන්න අවශ  ආධාර ෙම් රජය යටෙත් 
ලබා දුන්නා. කුඩා කර්මාන්ත දියුණුවට අත හිත දුන්නා. 
කර්මාන්ත අංශෙය් ඉතාම විශාල දියුණුවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි ෙම් දියුණුව, ෙම් ඇති වුණු පවණතාව, කාර්මික විප්ලවය 
පැවති රටවල, යුෙරෝපීය රටවල ඇති වුණු දියුණුව හා සමාන 
දියුණුවක් කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඒ තැනට යන්න අපට 
තවත් දුර ගමනක් යන්න තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ගමන යන්නට 
අවශ  පදනම සකස් කරලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කෘෂි කර්මාන්ත අංශය, 
කර්මාන්ත අංශය ඇතුළු විවිධ අංශයන්හි දියුණුවක් ලබා තිබුණත්, 
අෙප් රටට ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් ආර්ථික පතිලාභ ලබා ෙදන්ෙන්, 
දළ  ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් ඉහළම පතිශතයක් ලැෙබන්ෙන් 
ෙසේවා අංශෙයන්ය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඔබතුමා 
දන්නවා. අෙප් රෙට් ෙසේවා අංශය ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. නළ 
ජලය, විදුලිය, පාරවල්, විදුලි සංෙද්ශ ආදී යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය තුළින් ඇති වන දියුණුෙව් පතිඵල ෙයොදා ගන්න 
අවශ  වන්ෙන් මානව සම්පත සංවර්ධනය කරන්නයි; අෙප් 
දරුවන්ෙග් අධ ාපනය ඉහළ නංවන්නයි; අෙප් දරුවන්ෙග් 
සාක්ෂරතාව ඉහළ නංවන්නයි. අෙප් සමාජෙය් යහ පැවැත්ම 
ෙවනුෙවන් තමයි ෙම් පතිඵල ලබා ෙදන්න අවශ  වන්ෙන්. අන්න 
ඒ ගමන යන එක තමයි අවශ  කරන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි 
අෙප් පතිපත්ති මාලාව සැකසී තිෙබන්ෙන්. අෙප් මානව සම්පත 
සංවර්ධනය කර ගත්ෙතොත්, අෙප් දරුවන්ෙග් ඉංගීසි භාෂා 
කුසලතාව වැඩිදියුණු කර ගත්ෙතොත්, අෙප් දරුවන්ෙග් පරිගණක 
සාක්ෂරතාව වැඩි කර ගත්ෙතොත්, අන්තර්ජාල භාවිතෙය් 
අවස්ථාවන් වැඩි කර ගත්ෙතොත් තමයි අෙප් ෙසේවා අංශය 
ශක්තිමත් කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන්.  
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අපි දන්නවා, මෑත ඉතිහාසය තුළ බන්දුල ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාෙග් අදහසක්, සංකල්පයක් අනුව අෙප් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමන්ෙග් නායකත්වෙයන් තාක්ෂණික විෂය ධාරාවන් 
ආරම්භ කර තිෙබන බව. ෙම් යුගය, ෙම් ර ෙට් නව අධ ාපන 
පරිවර්තනයක් ඇති ෙවමින් පවතින යුගයක්. අපි දන්නවා, 
සාම්පදායික විෂය ධාරාවන් හදාරමින් ඉන්න ෙකොට ෙම් විෂය 
ධාරාවන් ෙවනස් කරන්න ගියාම පාෙයෝගික අපහසුතා ඇති වන 
බව. ෙම් විෂයන් උගන්වන්නට අවශ  ගුරුවරුන්ෙග්, තාක්ෂණික 
දැනුම තිෙබන ආචාර්යවරුන්ෙග් මදි පාඩුවක් තිෙබන බව අපි සෑම 
ෙදනකුම දන්නවා. ඒ නිසා රජයට අවශ  වුණත්, පතිපත්තිමය 
තීන්දු, තීරණ ගත්තත් ෙමවැනි විෂය ධාරාවන් හඳුන්වා දී ඉදිරියට 
අරෙගන යනෙකොට සමහර අවස්ථාවලදී පාෙයෝගික වශෙයන් 
අපහසුතාවන් ඇති වන බව  අපි දකිනවා. නමුත් අපි හිතනවා ඉදිරි 
කාල වකවානුව තුළදී  ෙම් තත්ත්වය නිරාකරණය ෙවලා, 
තාක්ෂණික දැනුම අතින් ඉහළ මට්ටෙම් සිටින, පරිගණක දැනුම 
අතින් ඉහළින් සිටින ඉතාම ෙහොඳ පිරිසක් ෙම් රෙට් ඉදිරි ආර්ථික 
ගමනට දායකත්වය ෙදන්නට එකතු ෙව්විය කියලා. 

මා එක උදාහරණයක් ගන්නම්. මෑතකදී අපට ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශය මඟින් අතිවිශාල මුදල් පතිපාදන 
පමාණයක්  ලබා දුන්නා. සෑම ගාම නිලධාරි වසමක්ම ආවරණය 
වන පරිදි, සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයක්ම ආවරණය වන 
පරිදි සංවර්ධන වැඩ කටයුතු කරන්න විශාල මුදල් පතිපාදන 
පමාණයක් ලබා දුන්නා. අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් ගරු බැසිල් 
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමන්ට ස්තුතිවන්ත වන ගමන් ෙම් මුදල් පමාණය 
පරිහරණය කිරීෙම්දී අපි පාෙයෝගිකව මුහුණ දුන් ගැටලුවක් 
තිෙබන බවත් කියන්නට ඕනෑ. ඒ තමයි තාක්ෂණික නිලධාරින්ෙග් 
හිඟය. අෙප් ආසනවල සමහර ෙවලාවට කර්මාන්ත 300ක, 400ක 
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරන්න තාක්ෂණික නිලධාරින්ෙග් හිඟයක් 
තිෙබනවා. විවිධ නිර්මාණ ශිල්පීන්, ඉංජිෙන්රුවන් ඇතුළු ඒ 
තාක්ෂණික අංශෙය් වැඩ කටයුතු කරන පිරිසෙග් විශාල හිඟයක් 
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් රික්තය, වෘත්තීමය අංශයන්හි පවතින ෙම් 
රික්තය අෙප් රටට පබලව දැෙනනවා. එක පැත්තකින් මුදල් 
ලැබිලා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වන අතෙර්, අෙනක් 
පැත්ෙතන් අධ ාපන පතිපත්ති හරහා ෙම් රටට අවශ  ශමිකයින්, 
ෙම් ෙලෝකයට අවශ  ශමිකයින් බිහි වන ෙකොට ෙම්  අංශ ෙදක 
සමපාත ෙවලා, ආර්ථික දියුණුව වාෙග්ම අධ ාපනික දියුණුව, 
ආධ ාත්මික දියුණුව සහිත ෙහොඳ මානව සම්පතක් අෙප් රෙට් 
නිර්මාණය ෙව්විය කියා අපි හිතනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක කර්මාන්තය බහුලව සිදු වන 
පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට මා සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි සංචාරක ව ාපාරය හරහා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට 
විශාල දායකත්වයක් ලැෙබන බව. මෑත ඉතිහාසය තුළ අපි දැක්කා 
ගාල්ල, මාතර නගර ආශිතව සංචාරක ව ාපාරය හා බැඳුණු ඉතාම 
ආකර්ෂණීය, ඉතාම විශාල පමාණෙය් ව ාපාර රාශියක් ආරම්භ 
ෙවනවා. ෙම් ව ාපාර ආරම්භ කරන මහත්වරුන්, ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් අය සෑම ෙකනකුම කියන කාරණයක්  තමයි ෙම් 
ව ාපාරවලට අවශ  වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත අයෙග් හිඟයක් 
තිෙබනවාය කියන එක;  ෙහෝටල් පරිපාලනය, සූපෙව්දය, භාෂා 
ඥානය ඇතුළු ෙම් දැනුම තිෙබන පිරිස්වල දැඩි හිඟයක් තිෙබනවා 
කියන කාරණය. එක පැත්තකින් අෙප් රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත් 
කරන්න අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අතිවිශාල 
පියවර රාශියක් පසු ගිය කාලෙය් ගත්තා වාෙග්ම රාජ  අංශෙය් 
රැකියාවකට ෙයොමු විය යුතුයි කියන මානසිකත්වය ලංකාෙව් 
දරුවන් තුළින් ඈත් කරලා ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඉතාම ඉහළ 
ෙව්තන ලබන, ඉතාම ෙහොඳ වරපසාද ලබන්න පුළුවන් රැකියා 
අවස්ථා රාශියකට ෙම් දරුවන් ෙයොමු කිරීම ෙවනුෙවනුත් වැඩ 
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න අවශ යි. 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now.  

ගරු (ෛවද ) රෙම්ෂ ්පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண) 
(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana) 
ෙහොඳයි, අවසන් කරනවා.  

එක්සත්ව ගිෙයොත්, එකට ෙයොමු වුෙණොත් තමයි එක 
පැත්තකින් රාජ  ෙසේවය ශක්තිමත් කරලා, අෙනක් අතින් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට දරුවන්ව ෙයොමු කරලා ඉතාම ෙහොඳ සමබර, 
සමගාමී ආර්ථිකයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ෙම් කටයුතු 
සියල්ල කරන්න ෙබොෙහොම පැහැදිලි දැක්මක් අෙප් රජයට 
තිෙබනවා.  ෙමොන අඩු පාඩු තිබුණත්  ෙම් රෙට් ජනතාව  
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව  ඒ කාරණය දැන ෙගන ෙමෙතක් කල් 
ඔවුන්ට ලැබුණු පතිලාභ පිළිබඳව සතුටු ෙවනවා. ෙම් රෙට් 
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, අනාගත දැක්ම ෙවනුෙවන් මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ෙග් රජය කරන කටයුතු පිළිබඳව ෙම් රෙට් 
ජනතාව පැහැදිලා සිටින නිසා තමයි පවත්වන සෑම 
මැතිවරණයකදීම විශිෂ්ට ජයගහණ අෙප් පක්ෂයට ලබා ෙදන්න  
කටයුතු කෙළේ. ඒ කාරණාවත් සිහිපත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 4.54] 

 

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වසර මැද රාජ  මූල  

තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව විවාදයට ලක් වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
මෙග්ත් අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම 
පිළිබඳව සතුටු වනවා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
ආර්ථිකය පිළිබඳව කරුණු කාරණා සාකච්ඡා වනෙම් ෙමොෙහොෙත් 
රජෙය් සුපුරුදු විකට නාඩගම අපට ෙහොඳාකාරව දිස් ෙවනවා. 
ෙනොනවත්වාම, නිරතුරුවම, විසිහතර පැය තුළම, තුන්සිය හැටපස් 
දවෙසේම කියාත්මක වන පුරසාරම් ෙදඩවිල්ල අද අපට ෙහොඳට 
පදර්ශනය ෙවලා තිෙබනවා. දැන් රජය කියනවා අද වාෙග් 
ෙසෞභාග  සම්පන්න රටක් ඉතිහාසෙය් ෙවන කිසිම අවස්ථාවක 
නිර්මාණය ෙවලා නැහැයි කියලා. ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය වැඩි  
ෙවලා ලු. උද්ධමනය  අඩු ෙවලා ලු. විරැකියාව අඩු ෙවලා ලු.  අය 
වැය හිඟය අවම කරලා ලු.  ෙම් ආදී වශෙයන් අමුතුම ෙශෝභන  
කථා  සංදර්ශන  ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාවල, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව් ෙනොනවත්වාම කියැෙවනවා. ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් කරන්ෙන් කුලියට කහින එකයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
අතිමහත් බහුතරයක්  විජ්ජාවක් පමණයි; සංඛ ා ෙල්ඛන ජිල්මාට්  
එකක් පමණයි කියන එක මා ෙපන්වා ෙදන්නට කැමැතියි. ඔය 
මහ ෙලොකුවට කියන  කථා කිසිවක්  ජනතාවෙග් හදවතට, බඩට, 
කටට, සර්වාංගයට දැනිලා නැහැ. හැබැයි ෙම් රජය කථා කරන 
ෙසෞභාග ය, රජය කථා කරන සුගතිය  පාලක පැළැන්තියට නම් 
ෙහොඳට  දැනිලා තිෙබනවා. රෙට් ජාතික ධනස්කන්ධෙයන් වැඩි 
පතිශතයක් පාලක පැළැන්තිෙය් අධි ෙපෝෂණය උෙදසා, සුභ 
සාධනය උෙදසා අද ෙවන් කර තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවට අද හිමි 
ෙවලා  තිෙබන්ෙන් හුළං ආර්ථිකයක්; ෙපොල් කුඩු ආර්ථිකයක්.   
අද ෙමතරම් පුරසාරම් ෙදොඩවන රජය අමතක කරන එක         
සංඛ ා ෙල්ඛනයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි රෙට් ෙපොෙහොසත්ම 
සියයට 20 රෙට් ආදායෙමන් සියයට 53ක් භුක්ති විඳිනෙකොට 
දුප්පත්ම  සියයට 20 භූක්ති විඳින්ෙන්  රෙට් ආදායෙමන් සියයට 
4යි කියන එක. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනය ගැන රජය කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනය රජය කුණු බක්කියට විසි කර 
තිෙබනවා. එෙහම නම් අද  රෙට් මහජනතාව තුළ ඇති හැකි, නැති 
බැරි පරතරය   එන්න එන්නම වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. සම්පත් 
විෂමතාව, ආදායම් විෂමතාව, නැති බැරි,  ඇති හැකි පරතරය  වැඩි 
කරවීෙම් පතිපත්තියක් අද රජය හිතාමතාම  කියාත්මක කරනවා.  
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සුභවාදී                  
සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන කථා කරනෙකොට අපට අසන්නට ලැෙබන  
සුන්දර සංඛ ා ෙල්ඛනයක් තමයි ෙම් රජය අය වැය හිඟය අඩු 
කරලාය කියන එක. 2013 වසර මැද වාර්තාෙව් සියයට 3.9ක් වූ  
අය වැය හිඟය, 2014 මුල් කාර්තුෙව්දී -2014 වසර මැද වාර්තාෙව්දී
- සියයට 3.5 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියා කියනවා.  ෙම්ක 
සංඛ ා ෙල්ඛන ජිල්මාට් එකක් කියා මම පැහැදිලිවම කියනවා. 
ඇයි මම එෙහම කියන්ෙන්? පාඩු ලබන රාජ  ආයතනවලට මහා 
භාණ්ඩාගාරෙයන් ලබා ෙදන මුදල් පමාණය රාජ  වියදමට 
ඇතුළත් කර නැහැ. ෙමොකක්ද රජය කර තිෙබන්ෙන්? පාඩු ලබන 
රාජ  ආයතනවල අවශ තා පිරිමැසීම  සඳහා භාණ්ඩාගාරය බැංකු 
හරහා මහා පරිමාණෙය් ඇපකර පමාණයක් නිකුත් කර තිෙබනවා.  
හැබැයි, ඒවා රාජ  වියදමට, පාග්ධන වියදමට ඍජුව ෙපන්වා 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  2013  වසර මැද  වාර්තාෙව් තිබුණා,  රුපියල් 
මිලියන 3,2761 ක බැංකු ඇපකර පමාණයක්. 2013 බැංකු ඇපකර 
පමාණය රුපියල් මිලියන  3,2761 ක් ෙවනෙකොට 2014 ෙම් බැංකු 
ඇපකර පමාණය රුපියල් මිලියන  4,92, 251 ක් බවට වර්ධනය 
ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි ෙම්වා රාජ  වියදමට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. පාග්ධන වියදමට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඇයි?  

ජාත න්තර මූල  අර මුදෙල් නිෙයෝග පිළිපදිමින් 
සංඛ ාෙල්ඛන ජිල්මාට් එකක් ෙහෝ කියාත්මක කරලා අය වැය 
හිඟය, අය වැය පරතරය අඩු කළාය කියා ෙපන්වන්න රජයට සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අංක ගණිත සංඛ ා ෙල්ඛන ජිල්මාට් 
කියාත්මක කරලා, ෙලෝක බැංකුෙව් සහ ජාත න්තර මූල  
අරමුදෙල් ෛතලයට අද රජයට නටන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
ෙම්ක එක ජිල්මාට් එකක්. ෙම්කට ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්ෙන් 
massaging the figures එෙසේ නැත්නම් massaging statistics 
කියලායි.  පාඩු ලබන ආයතන නඩත්තු කිරීෙම් මුදල් රාජ  
වියදමට ඇතුළත් කරන්ෙන් නැතිව, බැංකු ඇපකර හරහා ඒ 
නඩත්තුව කියාත්මක කරනවා. මෙග් කථාව අසා සිටින ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන ජිල්මාට් එක පිළිබඳව 
ෙහොඳින්  දන්නවා. ෙම්ෙකන් ෙමොකක්ද සිද්ධ වන්ෙන්? මුළු බැංකු 
ක්ෙෂේතයම මහා අනතුරකට ලක් ෙවනවා. බැංකු ක්ෙෂේතෙය් 
ස්ථාවර භාවයට බරපතළ බලපෑමක් සිද්ධ ෙවනවා.බැංකුවල 
තිෙබන දවශීලීත්වය අඩු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික 
ආෙයෝජකයින් සඳහා ලබා ෙදන්න තිෙබන මූල  පාග්ධන 
පහසුකම් සියල්ලක්ම අඩු ෙවනවා. ෙමන්න, වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම අංක ගණිත ජිල්මාට් 
එකක් පවතින බවට එක උදාහරණයක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
2016 වන විට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 65 දක්වා රාජ  
ණය අඩු කරන්න ඕනෑ බව වර්තමාන රජය ඉලක්කයක් හැටියට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. නමුත් අද රජෙය් විෙද්ශ ණය පතිශතය 
එන්න එන්නම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සමස්ත දළ ණය ගැනීම් 
පමාණය දිහා බැලුෙවොත් එය සියයට 19.2කින් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. 2013 රුපියල් බිලියන 646ක්ව පැවති පමාණය 2014 
රුපියල් බිලියන 770 බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශීය ණය පමාණයත් සියයට 198කින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. 2013 රුපියල් බිලියන 72.6ක් පැවති පමාණය 2014 
රුපියල් බිලියන 217 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙම් 
කරන්ෙන්? ගිනි ෙපොලියට වාණිජ ණය අරෙගන අෙප් රෙට් ඒක 
පුද්ගල ණයබරතාව එන්න එන්නම වැඩි කරනවා. රජය ෙබොෙහොම 
දක්ෂයි, ඒක පුද්ගල ආදායම කියන සංඛ ා ෙල්ඛනය රටට 
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක පුද්ගල ආදායම ගැන කථා කරන රජය ඒක 
පුද්ගල ණය බරතාව ගැන කථා කරන්නට කිසිෙසේත්ම කටයුතු 
කරන්ෙන් නැහැ. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාව ගන්න විෙද්ශ 
ණය පතිශතය දිහා බැලුවාම ඒක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් හැටියට සියයට 59ක් වනවා. ආසියා - පැසිෆික් 

කලාපෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් හැටියට විෙද්ශ 
ණය ගැනීෙම් අංක එකට ඉන්ෙන් ෙමොංෙගෝලියාවයි. අංක ෙදකට 
ඉන්ෙන් ශී ලංකාවයි. අංක තුනට ඉන්ෙන් පැපුවානිව්ගිනියාවයි. 
ෙමන්න, අද  අෙප් රෙට් කියාත්මක වන ණය බරතාවෙය් 
ආශ්චර්යය.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද  රාජ  ආදායමට සිදු ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද රාජ  ආදායම එන්න එන්නම පහළ 
බසිමින් තිෙබනවා. 1977 සියයට 24ක්ව තිබුණු රාජ  ආදායම අද 
සියයට 12 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම් රැස් කිරීෙම් පතිශතය 
සියයට 11.2කින් අඩු ෙවලා ති ෙබනවා. 2013ට සාෙප්ක්ෂව ඒ අඩු 
වීම සියයට 8.4ක අඩුවීමක් හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සෘජු බදු 
ආදායම අඩු කර ගන්න ෙකොට වක බදු ආදායම වැඩි කරන්නට 
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. 2013ට සාෙප්ක්ෂව 2014 දී සියයට 
7.4කින් වක බදු වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට ඉංගීසිෙයන් 
කියන්ෙන් indirect taxes කියලායි. සෘජු බදු ආදායම අඩු ෙවලා, 
වක බදු ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පාරිෙභෝගික හා ෙසේවා මත 
පැනෙවන බදු පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ආනයන මත 
පදනම් වූ බදු සියයට 16.2න් වැඩි ෙවලා. ෙර්ගු බදු සියයට 8.3න් 
වැඩි ෙවලා. විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ මත  බදු සියයට 7.4කින් වැඩි 
ෙවලා. ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි? එක පැත්තකින් ඍජු බදු ආදායම අඩු වනවා. තවත් 
පැත්තකින් වක බදු ආදායම වැඩි වනවා. ඍජු බද්ද කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඍජු බද්ද කියන්ෙන්, පුද්ගලෙයකුට ලැෙබන 
ආදායමට සරිලන බද්ද. වක බද්ද කියන්ෙන්, පුද්ගලයාෙග් 
ආදායම ගැන කිසිම සැලකීමක් නැතිව හැෙමෝටම එක හා 
සමානව පනවන බද්ද. වඩාත් සාධාරණ බදු කමය තමයි, ඍජු බදු 
කමය. නමුත්, රජය අෙපොෙහොසත් ෙවලා තිෙබනවා ඍජු බදු 
ආදායම වැඩි කර ගන්න. ඒ අෙපොෙහොසත් වීම තුළ, ඒ 
ෙනොහැකියාව තුළ, ඒ අකාර්යක්ෂමතාව තුළ රජයට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා, වක බදු වැඩි පමාණයක් පනවා ෙම් රෙට් සාමාන  
ජනතාවෙග් කර පිට, හිස මත බදු බර පටවන්න. ඒ අනුව, රජෙය් 
ෙනොහැකියාව රෙට් ජනතාවෙග් හිස මත පැටවීෙම් ආශ්චර්යවත් 
කුමන්තණයක් අද කියාත්මක වනවා. ෙකොටින්ම කියනවා නම්, 
මහ මනුස්සයන්ට සහන ලැෙබන, ෙපොඩි මනුස්සයාෙග් බඩට 
ගහන බදු කමයක් අද කියාත්මක වනවා. ඒක තමයි වර්තමාන 
රජෙය් මධ  කාලීන බදු ආශ්චර්යයෙය් මහිමය.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඔබතුමාට මම තව කරුණක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. 
ෙම් රජය විවිධ අවස්ථාවල පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා 
Supplementary Estimates හරහා අතිෙර්ක අරමුදල් ලබා 
ගන්නවා. 2013 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වර්ෂෙය් අතිෙර්ක 
පතිපාදන පමාණය සියයට දශම හතකින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ පමාණය 2013 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන 15,925ක් 
වුණා. අද ඒ පමාණය තවත් දශම හතකින් වර්ධනය ෙවලා 
තිෙබනවා. අපි හැෙමෝම හිතනවා, ෙම් අතිෙර්ක පතිපාදන ගන්ෙන් 
රටට කරන ආෙයෝජනයක් හැටියට, ආෙයෝජන ශක්තිය වැඩිදියුණු 
කරන්න, රෙට් පාග්ධන ශක්තිය වැඩිදියුණු කරන්න කියලා. 
නමුත්, ෙම් අතිෙර්ක අරමුදල් අතිබහුතරයක් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
රටට ආෙයෝජනයක් හැටියට ෙනොෙවයි කියන කරුණ 
කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්නට ඕනෑ. 2013 වර්ෂයත් එක්ක 2014 
වර්ෂය සන්සන්දනය කරන ෙකොට, 2014 වර්ෂෙය් වැඩිම මුදල් 
පමාණයක් -රුපියල් මිලියන 2,700ක්- වියහියදම් කරලා 
තිෙබන්ෙන් වාහන ලබා ගන්න. වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය 
පිළිබඳ වාර්තාව 2014 හි සඳහන් සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුකූලව 
රජය අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා ෙගන තිෙබන්ෙන්, රාජ  
ආෙයෝජනයක් හැටියට ෙනොෙවයි. එම අතිෙර්ක පතිපාදන ලබා 
ෙගන තිෙබන්ෙන් රජයට අවශ  වාහන ලබා ගන්නයි.            
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ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන දිහා 
බලන ෙකොට තවත් විහිළුසහගත ෙතොරතුරු ගණනාවක් ෙම් 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ෙම් අතිෙර්ක පතිපාදනවලින් ෙම් රජය 
රුපියල් මිලියන 310ක් වියදම් කරලා මාලදිවයිෙන් අඩ්ඩු නගරෙය් 
මහාමාර්ගයක් හදනවා. අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් බදු සල්ලිවලින් 
රුපියල් මිලියන 310ක් වියදම් කරනවා, මාලදිවයිෙන්  
මහාමාර්ගයක් හදන්න. තවත් රුපියල් මිලියන 195ක් වියදම් 
කරනවා, උගන්ඩාෙව් වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථානයක් හදන්න. ෙම් 
කාෙග් සල්ලිද? ෙම් කාෙග්වත් අම්මාෙග් අප්පාෙග් බූදලය 
ෙනොෙවයි. ෙම්වා ෙම් ර ෙට් මහ ජනතාවෙග් සල්ලි; බදු 
ෙගවන්නන්ෙග් සල්ලි. ඒ සල්ලිවලින් රුපියල් මිලියන 195ක් 
උගන්ඩාවට ෙදනවා. ඒ ෙමොනවාටද? වෘත්තීය පුහුණු 
මධ ස්ථානයක් හදන්න. ආශ්චර්යයෙය් මහා ෙකරුවාව 
ෙකොෙහොමද? උගන්ඩාවට වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන හදන්න 
රුපියල් මිලියන 195යි, මාලදිවයිෙන් අඩ්ඩු නගරෙය් 
මහාමාර්ගයක් හදන්න රුපියල් මිලියන 310යි. එතෙකොට 
මාලදිවයිනටයි, උගන්ඩාවටයි කිරි. ශී ලංකාවට කැකිරි! ඇයි ඒ? 
එක පැත්තකින් අෙප් සමෘද්ධිය කපනවා. තව පැත්තකින් නිවාස 
ආධාර කපනවා, දිවා ආහාරය කපනවා, ධීවර ඉන්ධන 
සහනාධාරය කපනවා, ෙපොෙහොර සහනාධාරය කපනවා,  ගර්භනී 
මව්වරුන්ට ෙදන ෙපෝෂණ මල්ල කපනවා, කුඩා දරුවන්ට ෙදන 
කිරි වීදුරුව කපනවා. හැබැයි, මාලදිවයිෙන් අඩ්ඩු නගරෙය් පාරක් 
හදන්න අෙප් ර ටින් රුපියල් මිලියන 310ක් ෙදනවා. උගන්ඩාෙව් 
වෘත්තීය පුහුණ මධ ස්ථාන හදන්න අපි රුපියල් මිලියන 195ක් 
ෙදනවා. ෙම්කද ශී ලංකාෙව් ආශ්චර්යය? ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙම් 
තරම් පශ්න තිබියදී අෙප් රටට හැකියාවක් තිෙබනවාද 
මාලදිවයිනටයි, උගන්ඩාවටයි උදවු කරන්න?  

මාලදිවයිනක්, උගන්ඩාවක් ගැන හිතන්න ෙපර අෙප් රෙට් 
ජීවත් වන පුරවැසියන් ලක්ෂ 200ට වැඩි පිරිසකෙග්  ජීවිතය 
පිළිබඳව, ඒ අයෙග් අගහිඟකම් පිළිබඳව, අවශ තා පිළිබඳව අපි 
ෙසොයා බලන්න ඕනෑ ෙන්ද? ෙම් රජය පත් කෙළේ මාලදිවයිෙන් 
ජනතාවද? උගන්ඩාෙව් ජනතාවද? ෙම් රජයට ඒ මහා ජන බලය, 
ඒ මහා ජනතා ආශිර්වාදය ලැබුෙණ් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන්. 
අතිමහත් බහුතරයක් ෙම් රෙට් ජනතාව මහා ජන වරමක්, මහා 
ජන ශක්තියක් ලබා දුන්ෙන් -පාෙද්ශීය සභාෙව්, නගර සභාෙව් 
සිට, ජනාධිපති පුටුව දක්වා- මාලදිවයිෙන් පාරවල් හදන්න 
ෙනොෙවයි; උගන්ඩාෙව් වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන හදන්න 
ෙනොෙවයි.  ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් ඒ ජන වරම ලබාෙගන ෙම් 
රෙට් ජනතාවට ඒ සහන ලබා ෙදන්න කටයුතු ෙනොකෙළේ ඇයි 
කියලා මම වර්තමාන රජෙයන් අහනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ ෙමම වාර්තාව අනුව  අපට පැහැදිලිවම 
ෙපෙනනවා සුබසාධන කප්පාදුවකුත් කියාත්මක ෙවන බව. රජෙය් 
සංඛ ා ෙල්ඛනවලට අනුව 2012 සිට 2014 වන විට පාසල්වලට 
ලබාෙදන ෙපෝෂ දායී ආහාර ෙවනුෙවන් වියදම් කරන මුදල 
රුපියල් මිලියන 857 සිට රුපියල් මිලියන 596 දක්වා වර්තමාන 
රජය කප්පාදු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය්ම වාර්තා 
අනුව ආහාර, සහනාධාර, ගංවතුර ආධාර, නියං අධාර ෙවනුෙවන් 
2012දී රුපියල් මිලියන 318ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 2014දී ඒ 
පමාණය  රුපියල් මිලියන 64 දක්වා කපා හැර තිෙබනවා. 
එතෙකොට අෙප් රෙට් ෙපෝෂ දායී ආහාර ෙව්ල ලබා ෙදන එකට 
කැපිල්ල. ගංවතුර ආධාර, නියං ආධාර, ආහාර සහනාධාර ලබා 
ෙදන එකට කැපිල්ල. හැබැයි, පිට රටවල පාරවල් හදන්න, 
වෘත්තීය පුහුණු මධ ස්ථාන හදන්න අෙප් රටින්  ආධාර ෙලස ලබා 
දීමට ඕනෑ තරම් සල්ලි තිෙබනවා. ෙම් රජය ෙහොඳට මතක තියා 
ගන්න ඕනෑ, තිස් වසරක යුද්ධය ජයගහණය කිරීෙමන් පසු රෙට් 
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් සාමෙය් පතිලාභ බව. ඒකට 
කියන්ෙන්, peace dividends කියලා. සාමෙය් පතිලාභ ෙලස 
ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් මාලදිවයිනටත්, උගන්ඩාවටත් 
ආධාර දීම ෙනොෙවයි. යුද්ධෙයන් ඉතිරි වුණු සල්ලි ටික ෙම් රෙට් 

ලක්ෂ 200ක් වූ ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරයි 
කියන ඒ අතිමහත් බලාෙපොෙරොත්තුව මත තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාව යුද්ධ කාලෙය් වැඩ වර්ජන කරන්ෙන් නැතිව, 
උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන් නැතිව බඩ පටි තද කර ගත්ෙත්.  

විෙශේෂෙයන්ම මම ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් සියලු ෙදනාෙගන්ම ෙම් 
අවස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් කරනවා, අඩුම ගණෙන් ෙකොන්දක් 
තිෙබනවා නම් කරුණාකර පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීම්වලදී 
කථා කරලා ෙම් පිට රටවලට ලබා ෙදන ආධාර ටික අවම කරන්න 
කටයුතු කරන්න කියලා. ඔබතුමන්ලා ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රෙට් 
ජනතාවට සලකන්න ඉෙගන ගන්න. අෙප් රෙට් ජනතාවට 
ශක්තිය ලබා ෙදන්නට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරන්න. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු අස්වර් මන්තීතුමා, කරුණාකරලා ඔබතුමා 
ඔබතුමාෙග් ෙවලාෙව්දී කථා කරන්න. මම ගරු කරනවා, 
ඔබතුමාට.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඇයි, බුද්ධගයාෙව් ෙගවල් හැදුෙව්? 
 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
 ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් ෙකොන්දක් තිෙබන මන්තීවරු ඉන්නවා 

නම් කරුණාකර ෙම් රෙට් ජනතාවට කරන්නට ඕනෑ යුතුකම් 
සම්භාරය ඉෂ්ට කරන්නය කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.  මම ෙම් 
කථාව කියන ෙකොට ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙයන් කියනවා  මට ඇහුණා, 
"ඇයි බුද්ධගයාෙව් ෙගවල් හැදුෙව්?" කියලා.  බුද්ධගයාෙව් 
ෙගවල් හදන්නට ඉස්ෙසල්ලා,  නිවාස ලක්ෂෙය් වැඩසටහන, 
නිවාස දස ලක්ෂෙය් වැඩසටහන, නිවාස පහෙළොස් ලක්ෂෙය් 
වැඩසටහන කියාත්මක කරලා ෙම් රෙට් නිවාස විසිහය ලක්ෂයක් 
ඉදි කළා.  ෙම් රෙට් නිවාස විසිහය ලක්ෂයක් ඉදි කරලා තමයි 
එතුමා බුද්ධගයාෙව් නිවාස ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කෙළේ.  ඒක  
ගරු අස්වර් මන්තීතුමා දන්නවා ඇති.  ඒ වාෙග්ම බුද්ධගයාෙව් 
නිවාස ෙයෝජනා කම ආරම්භ කරන්නට රජෙය් පාග්ධන අරමුදල් 
උපෙයෝගී කර ගත්ෙත් නැත. ෙම් රෙට් දානපති 
ව ාපාරිකයන්ෙගන් ආධාර උපකාර අරෙගනයි ඒ බුද්ධගයාෙව් 
නිවාස ව ාපෘතිය කියාත්මක කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් මාෙගන් පශ්න කරන්නට ෙපර ඇති තතු පිළිබඳව මනා 
අවෙබෝධයකින් කථා කරන්නය කියලා මම ෙම් අවස්ථාෙව් 
ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද රජය මහ ෙලොකුවට 
ෙගොවියා ගැන  කථා කරනවා. නමුත් අද කෘෂි අංශයට ෙමොකක්ද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2012 කෘෂි ක්ෙෂේතය සියයට 12කින් වර්ධනය 
වුණා. 2013  සියයට 3.4යි. 2014 සියයට දශම ෙදකයි. මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් 
තිෙබන රජෙය්ම සංඛ ා  ෙල්ඛනවලට අනුවයි. 2012 වසර මැද 
රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාවට අනුව මධ  වාර්ෂික කෘෂි 
වර්ධනය සියයට 12යි. 2013 සියයට 3.4යි. 2014 සියයට දශම 
ෙදකයි. දැන් ඒකට ෙදන උත්තරය ෙමොකක්ද? නියඟය හින්දා ෙම් 
කෘෂි ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනය දශම ෙදකක් බවට පත් වුණාය 
කියනවා. එෙහම තර්ක ඉදිරිපත් කරන රජයට මම කියන්න 
කැමැතියි, 2012දීත් බරපතළ නියඟයක් තිබුණු බව. නමුත් කෘෂි 
ක්ෙෂේතය සියයට 12කින් වර්ධනය වුණා. එෙහම නම් 2012 
නියඟයක් තිබියදීත් කෘෂි ක්ෙෂේතය සියයට 12කින් වර්ධනය වුණා 
නම් ඇයි, 2014 ෙම් වර්ධනය දශම ෙදකකට වැටිලා තිෙබන්ෙන්? 
ඒ පිළිබඳව තිෙබන ඇත්ත කථාව ෙමොකක්ද?  

ඇත්ත කථාව තමයි කෘෂි ක්ෙෂේතයට  මූලික පාග්ධන අරමුදල් 
ලබා දීලා නැති එක. ෙපොෙහොර සහනාධාරය කප්පාදු කරලා. වැඩි 
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අස්වනු ලබා ගැනීෙම් බීජ අද ෙගොවියාට අහිමි ෙවලා. රුපියල් 
ෙකෝටි ගණන් වැය කරනවා, පර්ෙය්ෂණවලට. අලුත් බීජ -නව බීජ
- රටට ඉදිරිපත් කරන්න පර්ෙය්ෂණ සඳහා රුපියල් ෙකෝටි ගණන් 
වැය කරනවා. නව බීජ ෙගොවියා ෙවත ලැබිලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් වාර්තාෙව් 31වැනි පිටුෙව් කියනවා, නව ජලාශ  ඉදි කිරීම හා 
වැඩි දියුණු කිරීම් මඟින් වාරිමාර්ග ෙයෝජනා කම සංවර්ධනය 
සඳහා  රුපියල් මිලියන 9,671ක් වියදම් කර තිෙබනවාය කියලා. 
වැව් අමුණු ක්ෙෂේතය -වාරි ක්ෙෂේතය- වැඩි දියුණු කරන්නට 
ෙමච්චර මුදලක් වැය කළා නම් ඇයි, අද ෙගොවියාට මහා ජල 
හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  ෙගොඩ ෙවච්ච වැව් 
පතිසංස්කරණය කරන්නට, කඩා බිදී ගිය වැව් අමුණු ශක්තිමත් 
කරන්නට, අෙප් රෙට් වාරි ශිෂ්ටාචාරය ෙගොඩ නඟන්නට ෙමච්චර 
මුදල්  සම්භාරයක් ෙවන් කළා නම් ඇයි, අද වාරි ක්ෙෂේතෙය් 
බරපතළ ජල හිඟයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විපක්ෂයට රජෙය් 
ආර්ථික කියා මාර්ගයන් පිළිබඳව හැම ෙවලාවකම තිෙබන්ෙන් 
ඍණාත්මක අදහස් කියලා අෙප් ගරු සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමා 
එතුමාෙග් කථාෙව්දී පකාශ කරනවා අපට ඇහුණා. මම 
සූරියප්ෙපරුම මැතිතුමාටත්, රජෙය් පාර්ශ්වෙය් සියලුම ෙදනාටත් 
කියන්න කැමතියි, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අපි විතරක් ෙනොෙවයි 
ඍණාත්මක අදහස් උදහස් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් කැබිනට් ඇමතිවරුම කියලා තිෙබනවා, ආර්ථිකය කඩා 
වැෙටන තත්ත්වයකට අද පාත ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

දැන් බලන්න චම්පික රණවක ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කියන්ෙන් 
කියලා. එතුමා කියනවා, "ෙද්දුනු පැහැෙයන් බබළන සබන් ෙබෝල 
ආර්ථිකයක් අපට තිෙබන්ෙන්. බුබුළ පුපුරපු ගමන් ආර්ථිකය කඩා 
වැෙටනවා." කියලා.  ෙමෙහම කියන්ෙන් සජිත් ෙපේමදාස 
ෙනොෙවයි. ෙමෙහම කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙනොෙවයි. 
ෙමෙහම කියන්ෙන් රජෙය්ම ඇමතිවරෙයක්. ෙම්ක ෙබොෙහොම 
බරපතළ පකාශයක්. අෙප් රෙට් කියාත්මක වන්ෙන් සබන් ෙබෝල 
ආර්ථිකයක් ලු.  ෙමෙහම කියන්ෙන් රජෙය් ඇමතිවරෙයක්.   අෙප් 
රෙට් කියාත්මක වන්ෙන් පුපුරන්න ඔන්න ෙමන්න තිෙබන සබන් 
ෙබෝල ආර්ථිකයක්ය කියලා  රජෙය්ම ඇමතිවරෙයක් කියනවා 
නම්, ඒකට රජය උත්තර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රෙට් කියාත්මක 
වන්ෙන් සබන් ෙබෝල ආර්ථිකයක් කියලා, කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
වාඩි ෙවලා සාමූහික එකඟත්වෙයන් තීන්දු තීරණ ගන්නා ඒ 
උත්තරීතර කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඇමතිවරෙයක් කියනවා නම්,  
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අප ඉදිරිපත් කරන තර්ක විතර්ක 
සියල්ලක්ම සනාථ ෙවලා තිෙබනවා ෙන්ද, තහවුරු ෙවලා 
තිෙබනවා ෙන්ද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. චම්පික රණවක 
ඇමතිතුමා විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව්  සභාපති ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
අදහස්වලින් ෙකොටසක්,  මම කියන්ෙන් එතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් 
ඉන්න අවස්ථාෙව්යි. එතුමාම කියනවා "ආර්ථිකය ඉතා 
අනතුරුදායකයි. මුළු රෙට්ම සංස්කෘතික  පරිහානියක් සිද්ධ 
ෙවනවා. රට ෙගොඩ නඟන්නට නම් වහාම බුද්ධිමතුන්ෙග් 
ෙකොමිසමක්  අවශ යි" කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, වර්තමාන රජෙය් 
ඇමතිවරු  හැටහුටහමාරක්  ඉන්නවා. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්  සභාපති ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාම වකව 
කියනවා, "ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලයට ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්නට 
බැහැ; ෙම් හැටහුටහමාරක් ඇමතිවරුන්ට ෙම්ක කියාත්මක 
කරන්නට බැහැ"යි කියලා. ආර්ථිකය ෙමෙහයවන්න ෙම් කැබිනට් 
මණ්ඩලයට සම්බන්ධ ෙනොවන ෙවනමම පවීණයින් 
ෙකොට්ඨාසයකෙගන් යුත්, බුද්ධිමතුන්ෙග් ෙකොමිසමක් හදන්නට 
ඕනෑ ලු. එෙහම නැත්නම් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා ලු. දැන් 
ෙම්ක කියන්ෙන් සජිත්  ෙපේමදාස ද? ෙම්ක කියන්ෙන් එක්සත් 

ජාතික පක්ෂයද? අපි හැෙමෝම අගය කරන, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් සභාපති ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමායි ඒක 
කියන්ෙන්. එතුමාම කියනවා, ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්න ඔන්න 
ෙමන්න කියලා. චම්පික රණවක මැතිතුමා රජෙය් ෙද්ශෙපේමී, ජාති 
හිෛතෂී පතිපත්තිය අකුරටම කියාත්මක කරන ඇමතිවරෙයක්. 
ෙම්ක සබන් ෙබෝල ආර්ථිකයක් කියලා එතුමායි  කියන්ෙන්. 
ඉතින් ෙමතුමන්ලා ෙද්ෙපොළ ෙම් වාෙග් පකාශයන් කරනවා නම් 
මැදි ආදායම්, වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තා, මැදි 
ආදායම් උගුල වැනි කරුණු කාරණා මත පමණක් පදනම් ෙනොවී, 
ෙම් ඇමතිවරු ෙදෙපොළෙග් හඬට සවන් ෙදන්න කියලා 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාෙගන් මම 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, ෙම් ඇමතිවරු ෙදෙදනාම ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් සත යක්. ෙම් ඇමතිවරු ෙදෙපොළම කථා කරන්ෙන් 
යථාර්ථයක්. ෙම් ඇමතිතුමන්ලා ෙදෙපොළම වරදාන ෙවනුෙවන්, 
වරපසාද ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් ආත්ම ගරුත්වය පාවා ෙනොදුන් 
ඇමතිවරු ෙදෙපොළක්. එතුමන්ලා රජය ෙවනුෙවන් ෙනොෙවයි, රට 
ෙවනුෙවන්  හෘදය සාක්ෂියට එකඟව  ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  ෙමන්න ෙම්කයි සත ය. ෙමන්න ෙම්කයි යථාර්ථය. 
ඒ නිසා  අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය් 
සිටින ෙමොෙහොෙත් ෙම් කාරණා ටික කියන්න මම  ෙම්ක 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ඇත්ත කතා කරන්නට මැළිෙවලා නැහැ. සත  වටහා 
ෙදන්නට ඔබතුමා පසුබට ෙවලා නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම රට ගැන 
කැක්කුමක්, ආදරයක් තිෙබනවා නම් තවදුරටත් ෙම් වාෙග් ඇත්ත 
කථා කරන්නට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරයි කියලා මම විශ්වාස 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මුදල් 
අමාත ාංශෙය් "වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව" 
පිළිබඳව  සාකච්ඡා වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් විෙශේෂ විෂයයක් 
පිළිබඳවත් කථා කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක 
තමයි අද අෙප් රෙට් උද්ගත ෙවලා තිෙබන මහා භයානක 
ව සනයක් වන නියඟය. නියඟය නිසා අද අෙප් රෙට් දිස්තික්ක 
ගණනාවක  ලක්ෂ ගණනක් ජනතාව විපතට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා; හානියට පත් ෙවලා තිෙබනවා; ඉමහත් අසීරුතාවකට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. කාලගුණික තත්ත්වයන්, ෙද්ශගුණික 
තත්ත්වයන් පිළිබඳව රජයකට වගකියන්න බැහැයි කියන 
කාරණය අපි පිළිගන්න ඕනෑ. හැබැයි වගකිවයුතු එක පැත්තක් 
තිෙබනවා. ෙමොකද, නිල්ගල වනාන්තරයට ගියාම; තරෙගට ගස් 
කපන එක දිහා බැලුවාම; ඒ සිදු වන කැලෑ පාළුව දිහා බැලුවාම 
රජයටත් යම් වගකීමක් තිෙබනවා. නියං තත්ත්වයන් පිළිබඳව, 
ගංවතුර තත්ත්වයන් පිළිබඳව මහා ෙලොකු වගකීමක් ෙමොනම 
රජයකටවත් ගන්න බැහැ. ඒ යථාර්ථය අපි පිළිෙගන තිෙබනවා. 
හැබැයි ෙමවැනි මහා ව සනයක් සිදුවනෙකොට, රෙට් ජනතාවෙග් 
භාරකරුවන් හැටියට රජයක වගකීම තමයි රෙට් ජනතාවට 
ශක්තිය ලබා ෙදන එක. රෙට් ජනතාවෙග් ජනවරමින් බිහි වුණු 
ෙද්ශපාලන නායකත්වය වග බලා ගන්න ඕනෑ, විපතට පත් වූ 
ජනතාවට සහන සලසන්න,  විපතට පත් වුණු ජනතාව රැක බලා 
ගන්න.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,  දැන් අපට අහන්න 
ලැෙබනවා, නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාට නියං  
සහනාධාර ලබා  ෙදනවාය;  ඒ ෙවනුෙවන් මාසයකට රුපියල් 
6,000ක බඩු මල්ලක් ෙදනවාය කියා.  හැබැයි ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි,  කියන්නත්  ලජ්ජයි,  ඒ රුපියල් 6,000ක 
බඩු මල්ල ගන්න   නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාව  දින 
12ක් වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒ මිසක් ඒක නිකම් ෙදන 
සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි.  රුපියල් 6,000ක බඩු මල්ල ගන්න නම් 
වැඩක් කරන්න ඕනෑ.  එෙහම නම් ඒක  ෙකොෙහොමද 
සහනාධාරයක්  ෙවන්ෙන්?  රුපියල් 6,000ක බඩු මල්ලක් ගන්න   
නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ජනතාව  දින 12ක් වැඩ කරන්න 
ඕනෑ නම් දවසකට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 500ක පතිලාභයක්.  
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6000, 12න්  ෙබදා බලන්න. කුලී වැඩකට ගිෙයොත් දවසකට 
රුපියල් 1, 000ක් හම්බ ෙවනවා. එතෙකොට නියඟෙයන් විපතට 
පත් වුණු ජනතාව, නියඟෙයන් බැට කාපු ජනතාව, වගා පාළු වුණු 
ජනතාව, එදිෙනදා ෙව්ල් තුන  පිරිමසා  ගන්න  බැරි ජනතාව, 
පිරිසිදු  පානීය නළ ජලය නැති ජනතාව, වාරි ජල පහසුකම් නැති 
ජනතාව,  ෙව්ලිච්ච ජනතාව, තැම්බිච්ච ජනතාව  රජෙය් 
සහනාධාරය ගන්නට දින 12ක් වැඩ කරන්න ඕනෑ.   ෙමොන 
විහිළුවක්ද?  

ෙකෝටි පෙකෝටිපතින්ට කැසිෙනෝවලට බදු සහන ෙදන්නට  
කටයුතු කරනෙකොට ඒ ෙකෝටිපතිෙයො වැඩ කරන්න ඕනෑද? ඒ 
ෙකෝටිපතිෙයො ශමදාන  කරන්න ඕනෑද? ඒ ෙකෝටිපතිෙයො වැව් 
හාරන්න ඕනෑද? මාර්ග සකස් කරන්න ඕනෑද? ෙම්වා නගර 
සභාවල  වාරි ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින් කරන්න ඕනෑ රැකියා. ඒ 
අයෙග් යුතුකම. වාරි ක්ෙෂේතය  නඩත්තු කරන්න ඕනෑ නිලධාරින්. 
පාරවල් පතිසංස්කරණය  කරන්න ඕනෑ මාර්ග සංවර්ධන 
අධිකාරිෙයනුයි.  නියඟෙයන් විපතට පත් වුණු ජනතාව ෙනොෙවයි. 
අෙන්! අර රුපියල් 6,000 බඩු මල්ල ගන්න හම ගහලා දින 12ක්  
වැඩ ගන්නවා. නියඟෙයන් පීඩාවට  ලක්  වුණු   ලක්ෂ ගණනක 
ජනතාවක් අෙප් රෙට් ඉන්නවා. මම ෙම් රජෙයන්  ඉල්ලීමක් 
කරනවා, ඔබතුමන්ලාට හිතක් පපුවක් තිෙබනවා නම්   රුපියල් 
6,000ක බඩු මල්ල ගන්න  දින 12ක් වැඩ කරන්න  ඕනෑය කියන 
ඒ නින්දිත චක ෙල්ඛය වහාම කියාත්මක වන පරිදි   ඉවත් 
කරන්නය කියා. මෙග් කථාව අසා සිටින රජෙය් ඇමතිවරුන්ෙගන්  
මම ඒ ඉල්ලීම  කරනවා.   නියඟෙයන් පීඩාවට පත් ෙවච්ච 
ජනතාව රුපියල් 6,000ක ආහාර මල්ල ගන්න දින 12ක් වැඩ කළ 
යුතුද?  දින 12ක් ශමදාන කරන්න ඕනෑද? නියඟෙයන් පීඩාවට 
පත් ෙවලා  රජෙයන් ෙදන ෙසොච්චම් සහනය ලබා ෙදන්නට  ෙම් 
වාෙග් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනෑද?  කැසිෙනෝකාරයින්ට බදු 
සහන ලබා ෙදන්නට ඒ අයෙගනුත් වැඩ ගත්තාද? ඒ අයටත් මහ 
පාර පිරිසිදු කිරීෙම් වැඩ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වුණාද?   වැව් 
අමුණු හාරන්න සිද්ධ  වුණාද කියා මම අහන්න කැමැතියි.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 
හම්බන්ෙතොට  වරායට නුදුරින් කෘතිම දිවයිනක් හදන්නට රුපියල් 
බිලියන 104ක් වියදම් කරනවා. අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර  
මැතිතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 10,420ක් වියදම් කරනවා. 
ෙමොනවාටද? දූපතක් හදන්න. ෙකොළඹ දකුණු වරායට නුදුරින් 
දූපතක් හදන්න  තවත් රුපියල් ෙකෝටි  5,800ක් වැය කරනවා. 
ෙකොළඹ ෙනළුම් කුලුන හදන්න රුපියල් බිලියන 13.5ක්  -රුපියල් 
ෙකෝටි 1350ක්- වැය කරන්න යනවා.  ෙම් ඔක්ෙකොම නාස්තිකාර 
වියදම්.  හැබැයි නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වුණු ෙගොවි ජනතාවට 
සහන ලබා ෙදන්න යනෙකොට මුළු පවුලටම මාසයකට ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 6,000ක බඩු මල්ලයි. රුපියල් 6,000ක  ෙසොච්චමයි. 
ඒකටත් දින 12ක් හම ගහලා වැඩ ගන්නවා.   

ෙම් අවස්ථාෙව්දී  මම වර්තමාන රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා, 
කරුණාකර නියඟෙයන්  විපතට පත් වුණු ජනතාව තව තවත් 
විඳවන්ෙන් නැතිව, ඒ අය අසහනයට, පීඩනයට ලක්  කරන්ෙන් 
නැතිව,  යුද්ධයක් ෙනොමැති නිසා   මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ඉතිරි වුණු 
සල්ලි ටික නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වුණු  ජනතාවට සහන ලබා  
ෙදන්න උපෙයෝගී කර ගන්නය කියා. ෙම් නිකම් ෙබොරු කුලුනු 
හදන්ෙන් නැතිව, දූපත් හදන්ෙන් නැතිව, ඒවාට ෙවන් කරන මහා 
සල්ලි ටික අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව සුරකින්නට, නියඟෙයන් 
පීඩාවට පත් ෙවලා සිටින ෙම් රෙට් පුංචි මනුෂ ා, මහ ෙපොෙළොවට 
පය ගහලා ජීවත් වන සාමාන  ජනතාව, ෙරද්ද, බැනියම, සරම, 
ෂර්ට් එක අඳින සාමාන  ජනතාව ජීවත් කරවන්නට ෙයොදවන්න. 
අර නාස්තිකාර වියදම් නතර කර අඩුම ගණෙන් ඒ කරන 
වියදම්වලින් ෙකොටසක් හරි විපතට පත් වුණු ජනතාවට සහන ලබා 
දීම සඳහා ෙයොදවන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. නියඟෙයන් 
පීඩාවට පත් වුණු ජනතාවට රුපියල් මිලියන 1900ක් ෙවන් කළාය 
කියලා එක පැත්තකින් මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා  කියනවා අපට 

අහන්නට ලැබුණා.  හැබැයි, එතුමා එෙහම කියනෙකොට අෙප් 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
"නියඟෙයන් බැට කන ජනතාව ගැන නිලධාරින්ෙග් වාර්තා 
අමූලික  ෙබොරු" කියලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා එතුමාෙග් 
කථාෙව් දී කියලා තිෙබනවා. "ඔය ෙදනවාය කියන සහන ටික 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ, ඔය ෙබදනවාය කියන වතුර බවුසර් ටික 
ෙබෙදන්ෙන් නැහැ, ඔක්ෙකොම කරන්ෙන් ෙබොරුවක්, ඔක්ෙකොම 
කරන්ෙන් ෙපෝඩාවක්" ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එෙහම 
කියනවා.  

දැන් මිනිස්සු කථා කරන්ෙන ඌෙව් ඡන්දය ගැන ෙනොෙවයි, 
ජනාධිපතිවරණය ගැන ෙනොෙවයි, අර ඡන්දය ගැන ෙනොෙවයි, ඔය 
විවිධ ආර්ථික සංඛ ා ෙල්ඛන ගැන ෙනොෙවයි.  නියඟෙයන් 
විපතට පත් වුණු ජනතාව අද කථා කරන්ෙන් ජීවත් වීෙම් පශ්නය 
ගැනයි.  එදිෙනදා ෙව්ල් තුන පිරිමසා ගන්නට බැහැ. පිරිසිදු පානීය 
ජලය නැහැ. කුඹුරු ටික පාළු ෙවලා. භවෙභෝග සම්පත් විනාශ 
ෙවලා, දරුවන්ව පාසලට යවා ගන්නට බැහැ, දරුවන්ව ජීවත් 
කරවන්නට බැහැ. එදිෙනදා ආහාර ෙව්ල් තුන පිරිමසා ගන්නට 
බැහැ. ජනතාව කථා කරන්ෙන් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් වුණු 
ජනතාවට සහන සලසා දීම ගැනයි.  

විපතට පත් වුණු ජනතාවට ශක්තියක් ලබා ෙදන්නටයි රජයක් 
බිහිවුෙණ්. ෙමච්චර මහා ජන වරමක් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් 
ඒකටයි.  එෙහම නම් වර්තමාන රජෙයන් මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  
බලෙයන් උද්දාමයට පත් ෙවනවා ෙවනුවට ඔබලා කථා කරන 
සංෙව්දීකම අඩුම තරෙම් ෙම් අවස්ථාෙව්දීවත් රටට, ෙලොවට 
පදර්ශනය කර විපතට පත් වුණු ජනතාවට සහන සලසන්න 
කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා. අසත  සංඛ ා  ෙල්ඛන ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැතිව, ෙබොරු වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැතිව 
ජනතාවට සහන සලසන්න කටයුතු කරන්නය කියලා ඉල්ලීමක් 
කරනවා. අර ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් කියනවා වාෙග් 
නිර්මාණය කරපු වාර්තා, අටවපු වාර්තා, ෙබොරුව, මුසාව, මුලාව 
රටට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමච්චර සහන දුන්නා, අච්චර වතුර 
දුන්නා, අච්චර ෙමච්චර වැඩ කළා කියලා නිකම් අසත  කථා 
කියන්ෙන්  නැතිව කරුණාකර හිරිකිතයක් නැතිව කුහකකමකින් 
ෙතොරව, ඊර්ෂ ාවකින් ෙතොරව, ඔය මහා භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් 
ෙසේප්පුෙව් යතුර උපෙයෝගී කර ෙගන ෙපොදු ජනතාව ජීවත් කර 
වන්නට කටයුතු කරන්නය කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.  

ගරු ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක අෙප් දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන මැතිතුමනි, මා ෙපොඩි ෙයෝජනාවක් කරන්න 
කැමැතියි. අද අ ෙප් රෙට් ජනතාව ලක්ෂ ගණනක් නියඟෙයන් 
විපතට පත්ෙවලා; පීඩාවට පත්ෙවලා; අසහනයට පත්ෙවලා 
සිටිනවා. ෙම් උත්තරීතර සභාවට අපි සියලු ෙදනාම පත් ෙවලා 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන්. මහජන වරමකින්, 
ජනතා ආශිර්වාදයකින් අපි පත් ෙවලා ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  ඒ 
නිසා මා ෙයෝජනාවක් කරන්න කැමැතියි.  පාර්ලිෙම්න්තු 
මන්තීවරුන් 225 ෙදෙනක් සිටිනවා. ෙම් හැම ෙකෙනකුටම අඩුම 
ගණෙන්  තමන්ෙග් මසක වැටුප ෙම් නියඟෙයන් පීඩාවට පත් 
වුණු ජනතාවට පරිත ාග කරන්න පුළුවන් නම් රුපියල් ලක්ෂ 
122ක් එකතු ෙවනවා. ඒ වාෙග් කර්තව යක් කියාත්මක කරන්න 
අපට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.  රජෙයන් සහන ලබා ෙදන්න බැරි 
නම්, රජය රුපියල් 6,000ක සහනයක් ලබා ෙදන්නට ඒ 
ජනතාවෙගන්  දින 12ක් වැඩ ගන්නවා නම්, පිරිසිදු පානීය ජලය 
ලබා ෙදන්ෙන් නැත්නම්,  ඒ සඳහා තිෙබන ජල බවුසර් ටික 
පමාණවත් නැත්නම්, අඩුම ගණෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන් හැටියට අෙප් මසක වැටුපවත්  ෙම් නියඟෙයන් 
විපතට පත් වුණු  ජනතාව ෙවනුෙවන් පරිත ාග කරන්නට අපට 
පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, රෙට් ජනතාව තුළ අප පිළිබඳව 
තිෙබන ඒ වැරැදි දැක්ම නැති ෙව්වි.  අප පිළිබඳව ජනතාව කථා 
කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව නිකම් කථා සාප්පුවක් කියලා ෙන්. 
කිසිම වැඩක් නැහැ, කිසිම ෙදයක් ෙකෙරන්ෙනත් නැහැ,  ෙකෝටි 
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පෙකෝටි ගණන් මුදල් වැය කරලා පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාර 
පවත්වනවා. රෙට් ජනතාවට දැෙනන ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට ෙනොෙවයි, 
ෙද්ශපාළුවන් හැටියටයි රෙට් ජනතාව අපව හඳුන්වන්ෙන්.  එවැනි 
තත්ත්වයක් තුළ විපතට පත් වුණු ජනතාවට සහන ලබා දීම සඳහා 
අෙපනුත් පුංචි පරිත ාගයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නට අපට බැරි ඇයි? 

විෙශේෂෙයන්ම අද දවෙසේ වර්තමාන රජය ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා, වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව. ෙමම  
වාර්තාව දිහා බැලුවාම ෙබොෙහොම සුන්දර චිතයක් නිර්මාණය 
ෙවලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. නමුත් ජනතාවෙග් හදවත ඇතුළට 
ගිහිල්ලා බලන්න. ඔය සුන්දර චිතය රෙට් බහුතරයකට 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ; රෙට් බහුතරයකට දැෙනන්ෙන් නැහැ. රෙට් 
බහුතරයක් ජීවත් වන්ෙන් පුදුමාකාර පීඩනයකින්. ජනතාව මත 
පටවපු ඒ පීඩනය ඉවත් කරන්නට වර්තමාන රජය කටයුතු කරයි 
කියා මා විශ්වාස කරනවා. කරුණාකර විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමන්ලාට ලැබුණු ජනවරම අමතක ෙනොකර, ඔබතුමන්ලාට 
ලැබුණු ෙම් භාරකාරත්වය උපෙයෝගී කර ෙගන රෙට් ජනතාව 
ජීවත් කර වන්නට කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලීමක් කරමින් මා 
මාෙග් කථාව  අවසන් කරනවා. 

 
[අ.භා. 5.36] 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2003 අංක 3 දරන රාජ  

මූල  කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත යටෙත් මුදල් හා කම 
සම්පාදන අමාත තුමා වශෙයන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමා වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව රජෙය් මූල  පිළිබඳ 
සම්පූර්ණ වගකීම ෙමම ගරු සභාවට පැවෙරනවා. නිදහසින් පසුව 
පත් වූ එක් එක් රජයයන් ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් විවිධාකාර 
තීන්දු තීරණ ගැනීම නිසා - සමහර අවස්ථාවලදී හිතුවක්කාර ෙලස 
තීරණ ගැනීම නිසා - රාජ  මූල  කළමනාකරණෙය් පාලනයක් 
කළ ෙනොහැකි ආකාරයක් ෙම් ගරු සභාවට ඇති ෙවලා තිබුණා. ඒ 
තත්ත්වය තීව වුෙණ් 2001 වසෙර්දීයි. මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත තුමිය වශෙයන් සිටි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් ආණ්ඩුෙව් අග භාගය වන විට - නිදහසින් පස්ෙසේ 
ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට - ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ 
අගයක් ගත්තා. ඍණ 1.4යි. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි 
වතාවට තමයි ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ අගයක් ගත්ෙත්. ඒක 
පුද්ගල ආදායම පස්සට ගිය එකම වර්ෂය 2001. ඒ නිසා ඒ 
අවස්ථාෙව්දී අෙපත් හවුල්කාරීත්වය ඇතිව ආණ්ඩුව ෙපරළුණා. 
ඊට පසු එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට පැමිෙණන විට  
ජාත න්තර මූල  අරමුදල සහ රාජ  මූල  පිළිබඳ විෙශේෂඥතාවක් 
දක්වන විෙද්ශ ආයතන, අගාමාත වරයා වශෙයන් සිටි ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාට කියා සිටියා, රාජ  මූල  කළමනාකරණය 
පිළිබඳ අර්බුදෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවක් ආෙව්ගශීලීව කටයුතු 
කෙළොත්, විෙශේෂෙයන් රජෙය් ආදායම, වියදම හා අය වැය 
පරතරය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවක් ආර්ථික විද ාත්මකව 
විශ්ෙල්ෂණාත්මක විගහයක් කර ෙනොගත්ෙතොත් ඒ රට කඩා 
වැෙටන බව. ඒ නිසා මූල  කළමනාකරණය පිළිබඳව කිසියම්  
නීතිමය රාමුවක් සකස් කරන්නටය කිව්වා. ඒ නිසා තමයි, 2001 
වර්ෂෙය්දී ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ වුෙණ්.  

අද දින ණය ගැන කථා කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ගරු 
මන්තීතුමන්ලාට කියන්න ඕනෑ, එදා තිබුණු තත්ත්වය පිළිබඳව 
ඔබතුමන්ලාට, මට තිෙබන අවෙබෝධය තිෙබන්න විධියක් නැහැ 

කියන එක. මක් නිසා ද යත් මා එම රජෙය් ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
පිළිබඳ කැබිනට් ඇමතිවරයා සහ මුදල් නිෙයෝජ  ඇමතිවරයා 
වශෙයනුයි සිටිෙය්. ඒ නිසා මමයි දන්ෙන් මූල  කළමනාකරණ 
(වගකීම්) පනත හැදුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. සජිත් ෙපේමදාස 
මන්තීතුමා දන්ෙන් නැහැ. එතුමා නිෙයෝජ  අමාත වරෙයකු 
ෙලසයි සිටිෙය්.  

මූල  කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත ෙග්න්න බලපෑ පධාන 
ෙහේතුව ෙමයයි, විපක්ෂෙය් ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි. 
ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙනොෙබ්රූ රාජ  ණය පමාණය දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදනයට වඩා වැඩි වුණු පථම අවස්ථාව එයයි. ඒ කියන්ෙන් 
ර ෙට් සමස්ත නිමැවුම -දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය- 100 නම් 
ෙනොෙබ්රූ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ණය පමාණය 101 - 103යි. සමසත් 
නිමැවුමටත් වඩා වැඩි ණය පමාණයක් ඉතිහාසෙය් වාර්තා කළ 
එකම වර්ෂය වුණාම, ෙම් ණය සීමා කරලා, ණය කළමනාකරණය 
විධිමත් කරලා, මුදල් අමාත වරයාටවත්, එෙහම නැත්නම් රාජ  
නිලධාරින්ටවත් අවශ  විධියට නැතිව එය නීතිමය රාමුවක් තුළට 
ෙකොටු කිරීෙම් අදහසින් තමයි,  මූල  කළමනාකරණ (වගකීම්) 
පනත ෙම් ගරු සභාවට ෙගනාෙව්. එය ෙගනා අවස්ථාෙව්දී කිව්වා, 
අත්තෙනෝමතික ෙලස රජයකට ණය ගන්න බැහැ, ඒ ණය ගත 
යුත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසරය සහ අනුමැතිය ඇතිවයි, ඒ 
තිෙබන තත්ත්වය, යථාර්ථවාදී ඇත්ත ෙම් ගරු සභාවට ෙහළිදරවු 
කළ යුතුයි කියලා. එය ෙහළිදරවු කළ යුතු බවට නීතිමය වශෙයන් 
නියම කිරීෙම් පතිඵලයක් ෙලස තමයි, අද ෙම් වසර මැද රාජ  
මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන 
අමාත වරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ නිසා අද, ඒක පුද්ගල 
ණය, ණය පැටව් ගහලා, ණය ෙගවා ගන්න බැහැ, ණය බර වැඩි 
ෙවලා, ණය නාස්තියක්ය කියලා කියන අය ෙත්රුම් ගන්නට 
ඕනෑ, ෙම් මූල  කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත ෙගනාෙව් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති ෙනොවන්නටය කියන එක. ගරු රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා අගාමාත වරයා වශෙයන් සහ මම මුදල් නිෙයෝජ  
අමාත වරයා වශෙයන් සිටියදී ෙම් රෙට් මූල  කළමනාකරණය 
මහජනයාට විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයට දැක්වීම අරමුණු කර 
ෙගන තමයි, මුල  කළමනාකරණ (වගකීම්) පනත ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී සම්මත කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අද 
එවැනි අර්බුදයක් ෙනොමැත්ෙත් ඒ නිසායි.  

අද රාජ  ණය පිළිබඳ බිල්ෙලක් මවනවා. ෙම් ගැන කථා 
කරන මහත්වරු කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ, අපි ෙනොෙබ්රා තිෙබන 
මුළු ණය පමාණය ෙකොපමණද කියලා. අපි ෙම් වර්ෂෙය් ෙම් වන 
විට ෙනොෙබ්රා තිෙබන  විෙද්ශීය ණය පමාණය ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 21යි. ෙම් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 21න් 
වාර්ෂික ණය ෙසේවාකරණය සඳහා, ඒ කියන්ෙන් ණය වාරික සහ 
ෙපොලී ෙගවීම් සඳහා - debt services වලට - අපි වර්ෂයකට ෙවන් 
කරන්නට ඕනෑ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක්. අෙප් මුළු 
විෙද්ශීය ණය තිෙබනවා, ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 21ක්. ඒ 
ණෙය් වාරිකය සහ ෙපොලිය ෙගවීමට අපට අවුරුද්දකට 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2ක් යනවා. ෙම් 
කළමනාකරණෙය් ඉතාම ෙහොඳ ම ට්ටමක්. මක්නිසාදයත් ලංකා 
ඉතිහාසෙය් කිසිම ආණ්ඩුවක් විෙද්ශ ණය ෙගවීම් පැහැර හැරලා 
නැහැ. පැහැර හැරපු රටවල් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. ණය ෙගවා 
ගන්න බැරිව reschedule කරලා -නැවත පතිෙල්ඛනගත කරලා- 
ආපහු කල් ඉල්ලලා, නියමිත දිනයට වාරික  ෙගවා ගන්න බැරි 
වුණු රටවල් තිෙබනවා. ලංකාව එෙහම කරලා නැහැ. ෙමොකද, 
වර්ෂයකට විෙද්ශීය ණය වාරික සහ ෙපොලිය ෙගවීමට යන්ෙන් 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2යි. විෙද්ශයන්හි ෙසේවෙය් නියුතු 
ශී ලාංකිකෙයෝ වර්ෂයකට ෙම් රටට එවන ආමුක ෙපේෂණ මුදල් 
පමාණය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 6යි. ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර්වලින් ෙම් ගණන් ඉලක්කම් කිව්ෙවොත්, අපි ෙලෝකයට 
ණය තිෙබන්ෙන් -විෙද්ශ ණය- ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 
21යි. අවුරුද්දකට අපට ඒ ණය වාරික සහ ෙපොලිය ෙගවීමට 
අවශ  වන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 1.2යි. එෙතර සිටින 
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විෙද්ශ ෙසේවාවල නියුක්ත ශී ලාංකිකෙයෝ ෙමරටට කරන ආමුක 
 ෙපේෂණ පමාණය, විෙද්ශ විනිමෙයන් වාර්ෂිකව ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 6යි. රටක ණය බර මැන බලන ෙලෝකය පිළිගත් 
ආර්ථික විද ා දර්ශකය ෙමයයි. ඒ ණය පමාණය රටට ඔෙරොත්තු 
ෙදනවාද, නැද්ද කියලා බලන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් 
පතිශතයක් වශෙයනුයි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් 
වශෙයන් අද දවස වන විට රාජ  ණය අනුපාතය තිෙබන්ෙන් 
සියයට 78යි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2001, 2002 සහ 2003 
වර්ෂවල රෙට් සමස්ත නිෂ්පාදනයට වඩා ණය පමාණය වැඩිව 
තිබියදී - සියයට 103ක්ව තිබියදී - ෙනොතිබුන ණය අර්බුදයක්, දළ 
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් පතිශතයක් ෙලස ණය අනුපාතය සියයට 
78ක්ව තිෙබන විට, අද තිෙබනවා කියන ණය අර්බුදය ෙමොකක්ද? 
එවැනි කිසිම රාජ  ණය අර්බුදයක් නැහැ. එයට එක්                
විෙශේෂිත ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් රාජ               
ණය කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව නමින් ෙවනම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සිටින්ෙන් 
ෙම් වාෙග් ෙකොළයක් ලියාෙගන එන ෙහෝ තමන්ෙග් හිතට එන ෙද් 
කියන ෙහෝ විෂයානුබද්ධ අවෙබෝධයක් නැති අය ෙහෝ ෙනොෙවයි. 
අපට වඩා වැඩි විෂයානුබද්ධ අවෙබෝධයක් තිෙබන අය තමයි 
රාජ  ණය කළමනාකරණය කරලා ඒ පිළිබඳව අනතුරක් 
තිෙබනවා නම් රජයට ඒ අනතුරු ඇඟවීම කරන්ෙන්. නිශ්චිත වැඩ 
පිළිෙවළකට අනුව තමයි රාජ  ණය කළමනාකරණය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. ණය බිල්ෙලකු මැවීම මිථ ාවක් කියන එක මා ෙම් 
අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. World Economic Indicators 
වාෙග් එකක් අරෙගන ඕනෑම ෙකෙනකුට website එකකට 
ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ජපානෙය් රාජ  ණය අනුපාතය 
ෙකොච්චරද, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් රාජ  ණය අනුපාතය 
ෙකොෙතක්ද, මහජන චීනෙය් රාජ  ණය අනුපාතය ෙකොෙතක්ද 
කියා. එෙහම ෙනොබලා ෙබොෙහොම සරල, සිල්ලර තර්ක  ඉදිරිපත් 
කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් තිෙබනවා 
එක එක වර්ගවල ෙබෙහත් ෙතල් වර්ග, ගුලි වර්ග විකුණන 
"ෙබෙහත් ෙතල් ෙවළඳාම" කියලා එකක්. හුඟක් ෙරෝහල්වල 
තාප්පෙයන් ඇතුෙළේ ඉන්නවා ෛවද  විෙශේෂඥෙයෝ. ඒ අය අපට 
නැති දැනුමක් ලබා ගන්න දීර්ඝ කාලයක් ෙපොත පත පාඩම් කරලා, 
ෙද්ශීය විෙද්ශීය ශිෂ ත්ව ලබා ගත් අයයි. ෙරෝගීන් පරීක්ෂා කරලා  
නියමාකාරයට ෙබෙහත් ලබා ෙදන්න තමයි ෙරෝහල් ෙග්ට්ටුෙවන් 
ඇතුෙළේ ඒ ෛවද  විෙශේෂඥවරුන් ඉන්ෙන්. ෙරෝහල් ෙග්ට්ටුවට 
පිටතින් ෙතල් ෙබෙහත්  විකුණන මහත්වරු ගහක් යට ඉඳෙගන 
ඉන්නවා. ඒ ගහට සාමාන  ජනතාව කියනවා "පච ගහ" කියලා. ඒ 
ගහ යට ඉන්න ෙවෙළන්දා රබානක් ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ ගැහුවාම 
ෙරෝහල් ෙග්ට්ටුව අරින කල් බලාෙගන ඉන්න ෙසනඟ එතැනට 
වට ෙවනවා. එෙහම වට වුණාම ඒ ෙසනඟට අහෙගන ඉන්න 
පුළුවන් වන විධියට ඔහු ෙබොෙහොම රසවත්ව ඉතාම ෙහොඳ 
ෙද්ශනයක් කරනවා. හිස කැක්කුම, හිස ෙකස් ගැලවී යෑම, කබ 
කඳුළු ගැලීම, ෙන්ත පටලය, නාසෙය් මස් දලු, නාස් පුඩු ගැලවීම 
වාෙග් විවිධ ඒවා ගැන කියලා, ෙරෝහල් ෙග්ට්ටුව අරින්න කලින් 
එතැනට ඇවිල්ලා තමා වෙට් බලාෙගන ඉන්න  සියලුෙදනා වශී 
කරලා ඔහු තමා ළඟ තිෙබන ගුලි ටික, කල්ක ටික ඔක්ෙකෝම  
විකුණනවා. රාජ  මූල  කළමනාකරණය පිළිබඳ වැදගත්ම 
වාර්තාව ඉදිරිපත් වී ඇති අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂෙය් සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමා පමුඛ ෙම් මන්තී කණ්ඩායම ඉෂ්ට කෙළේ අර ගහක් යට 
ඉන්න ෙතල් ෙබ්ත්කරුවාෙග් කර්තව යි. ඒක කනගාටුදායක 
තත්ත්වයක්. ෙමොකද, මීට කලින් පැවැති ෙමවැනි සාකච්ඡාවලදී 
රාජ  මූල  හැසිරවීම පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාවට තිෙබන බලය මත 
පිහිටා ඉතාම වැදගත් විශ්ෙල්ෂණ, විගහ ඉදිරිපත් කළා. 
ආෙව්ගශීලිව කරුණු කීෙමන් ෙම් රෙට් අතිමහත් බහුතර දිළිඳු 
ජනයාට සහනයක් සලසන්න එතුමන්ලාට බැහැ. සිද්ධි අරෙගන 
විෙව්චනය කරන්න පුළුවන් ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

ෙම් රට සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම නියඟය තිෙබන පළාත, 
වහින පළාත, ගං වතුර ගලන පළාත යනුෙවන් විවිධ පළාත් 
තිෙබනවා. දුප්පත් මිනිසුන්, ෙපොෙහොසත් මිනිසුන්, මහා 
ෙපොෙහොසත් මිනිසුන් සිටින විවිධ තැන් තිෙබනවා. එක එක සිද්ධි 
තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධි අරෙගන ෙමය විෙශේෙල්ෂණය කරන්න 
බැහැ. රාජ  මූල  කළමනාකරණය පිළිබඳ වාර්තාව ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් සාර්ව ආර්ථිකය සම්බන්ධෙයනුයි. රට සමස්තයක් 
ෙලස ගත්තාම රටක හැසිෙරන සාර්ව ආර්ථික විචල යන් 
තිෙබනවා. සාර්ව ආර්ථික විචල යන් කියන්ෙන් ෙමොනවාද? රෙට් 
සමස්ත නිමැවුම, ජනතාවෙග් සමස්ත ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, 
මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය කියන ඒවාට 
කියනවා "සාර්ව ආර්ථික විචල යන්" කියලා. ඒ විචල යන් 
හැසිරවීම හා කළමනාකරණය කරන්න ඕනෑ ගැඹුරු ආර්ථික 
විද ාත්මක පදනමක් යටෙත් ඉඳලායි. එෙසේ ගැඹුරු ආර්ථික 
විද ාත්මක පදනමක් යටෙත් ෙනොබලන අයට සිතිවිල්ලක් විධියට 
නැ ෙඟන්න පුළුවන්, "දැන් සල්ලි තමයි පශ්නය" කියන එක.  

මම දැක්කා ෙම් දිනවල ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ poster 
එකක් අලවා තිෙබනවා, පඩි වැඩි කරපියව් කියලා; රුපියල් 
පනස්හයදහස් ගණනකින් ද ෙකොෙහේෙදෝ පඩි වැඩි කරන්න 
කියලා   .  

රාජ  ෙසේවක වැටුප් වැඩි කරපියව් කියලා ෙපෝස්ටර් ගැහුවාම, 
ආණ්ඩුවකට පුළුවන්ද හිටපියව් කියලා රුපියල් පනස්හයදාහ නම් 
ඉල්ලන්ෙන් රුපියල් හැටදාහක් ෙදන්න?  බැහැ.  ඇයි? 
භාණ්ඩාගාරෙය් තිෙබන හැම ශතයක්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා 
මැදමුලෙනන් ෙගනල්ලා දමන ඒවා ෙනොෙවයි.  කවුරු ෙහෝ මුදල් 
ඇමතිවරෙයක් තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික ෙද්පෙළන් දමන ඒවාත් 
ෙනොෙවයි.   හිඟන්නාෙග් සිට මහා මන්දිරෙය් ෙවෙසන තැනැත්තා 
දක්වා  ලක්ෂ ගණන් ෙකෝටි ගණන් ජනතාවෙගන් අය කරන 
බදුවලින් තමයි ෙලෝකෙය් ඕනෑම රටක භාණ්ඩාගාරය සමන්විත 
වන්ෙන්.  ෙකළින්ම අය කරන ඍජු බදු තිෙබනවා.  භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා මත පනවන වක බදු තිෙබනවා. ෆිලිප්ස් ෙකොට්ලර් කිව්වා, 
"මිනිෙසකුට  ෙම් ෙලෝකෙය් ෙබ්ෙරන්න බැරි කාරණා තුනක් 
තිෙබනවා" කියා.  එක කාරණයක් තමයි මැෙරනවා කියන එක.  
අප හැම ෙදනාම මැෙරනවා. 

ෙදවැනි කාරණය, රජයට බදු ෙගවීම. බදු ෙගවන්ෙන් නැති 
මිනිෙහක් ෙම් ෙලෝකෙය් නැහැ. තුන්වන කාරණය පචාරණයට 
අහු වීම. අපට ඕනෑ ෙද් ෙනොෙවයි ගන්ෙන්; අපට ඕනෑ ෙද් 
ෙනොෙවයි කරන්ෙන්; පචාරණයට අහු ෙවනවා.  ෙම්වා හැර අප 
කාටවත් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. පෑනක්, පැන්සලක්, සාරියක්, 
සරමක්, හවරියක්, තුවායක්, කබායක්, අල, පරිප්පු, ලූනු සියලු ෙද් 
ගන්නා විට ෙලෝකෙය් හැම රෙට්ම මිනිස්සු බදු ෙගවනවා.  ඒ 
භාණ්ඩෙය් මිලට බද්ද එකතු කරලායි තිෙබන්ෙන්.  අප හිතනවා, 
අප බදු ෙගවන්ෙන් නැහැ කියා.  නමුත් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීෙම් දී 
අපි ෙනොදැනුවත්වම බදු ෙගවනවා. ජනතාවෙග් මුදල් අරෙගන 
තමයි වර්ෂයකට වතාවක් ෙබදන්ෙන්.  කාට ෙහෝ වැඩිෙයන් 
ෙදන්න නම් කාෙගන් ෙහෝ වැඩිෙයන් ගන්න ඕනෑ. රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට වැඩිෙයන් පඩි ෙගවන්න නම් ඒ පමාණය ෙගවන්න 
ෙම් රෙට් සාමාන  ජනතාවෙගන්, රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ෙනොවන 
අයෙගන් අය කරන බදු පමාණය වැඩි කරන්න ඕනෑ. එෙහම 
නැත්නම් තවත් සරල ෙලස හිතන්න පුළුවන් ආණ්ඩුව ෙමපමණ 
වියදම් කරනවා කියා.  ඇයි, ඉලක්කම් නැහැ ෙන්.   

දැන් ෙමම සභාව තුළ කියැවුණා, අෙප් මන්තීවරු සියලු ෙදනා 
මිලියන සියයක් හමාරක් එකතු කරලා නියඟයට වතුර ෙබදමු 
කියා.  ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුවක රාජ  මූල  විගහෙය්දී කියන කථා 
ෙනොෙවයි ෙන්. ඒක හරියට හිඟන්නන්ට පවුඩර් දමනවා වාෙග් 
වැඩක්.  වත්ෙපොෙහොසත්කම් තිෙබන අෙප් සමහර උදවිය ෙවසක් 
ෙපෝය දින පිනක් දහමක් කර ගන්න හිතලා පාෙර් හිඟා කමින් 
සිටින  හිඟන්ෙනෝ ෙගදර එක්ක ෙගන ගිහින් සබන් කෑල්ලක් දීලා 
ෙහොඳට shower එෙකන් නාගන්න කියනවා.  ඊට පසු පවුඩර් 
ටිකක් දමා ගන්න කියලා, ෙම්සයට වාඩි කරවලා කන්න ෙබොන්න 
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දීලා  මුදල්  කීයක් ෙහෝ දීලා එළියට දමනවා.  හිඟන්නන්ට පවුඩර් 
දැම්මා කියලා හිඟනකෙම් පශ්නය විස  ෙඳනවාද?  නැහැ.  ඒ 
පළාෙත් නියඟය පිළිබඳ පශ්නයට ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත ාංශය ෙකෝටි පෙකෝටි සංඛ ාත මුදල් ෙවන් කරලා ඒ 
පළාත්වල ජනයාට ෙබදා හැරීෙම් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කරනවා.  
ඒකට අෙප් මහින්ද අමරවීර අමාත තුමා ඉන්නවා.  නියඟය, ගං 
වතුර, සුනාමිය, නාය යෑම කියන අවදානම්වලට පැහැදිලි ෙලස 
පිහිට වීම සඳහා රාජ  මූල  කළමනාකරණෙය් යන්තයක් 
තිෙබනවා.  ඒ යන්තණය තුළින් මැදිහත් වීෙම් කාර්ය භාරය 
තිෙබනවා.  එහි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් අඩු පාඩුව ෙපන්වා දීම 
තමයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොකුත් ඉලක්කම් ඕනෑ 
නැහැ, ගණන් ඕනෑ නැහැ, ෙම්කට අර්ථ ශාස්තයක් නැහැ කියා 
හිතනවා නම් අප ෙම් සියල්ල කරන්ෙන් ෙමොෙකන්ද? මුළු 
ආර්ථිකයම, ඔබතුමාත් මමත් විපක්ෂයත් අප සියලු ෙදනාම 
හැසිෙරන්ෙන් ජීවත් වන්ෙන් මුදල් මත.  මුදල් ෙන් පබල සාධකය. 
එක්තරා ආර්ථික විද ාඥෙයක් කියා තිෙබනවා, මිනිසුන් ආලයටත් 
වඩා ඔල්මාදයට පත් කරන්ෙන් මුදල්ය කියා. කුඩා දරුෙවක් 
පැහැර ෙගන යනවා කප්පම් අරගන්න. එෙහම කරන්ෙන් මුදල් 
ලබා ගන්න. අලුත් තාක්ෂණය ෙයොදා තිෙයද්දි, රට පුරාම කැමරා 
සවි කර තිෙයද්දි මිනිස්සු බැංකු බිඳිනවා;  මූල  ආයතනවලට 
යනවා;  කඩ කඩනවා අප පවෘත්තිවල දකිනවා. එෙහම කරන්ෙන් 
මුදල් ලබා ගන්න.  මිනිස්සු විවාහ ෙවද්දි දෑවැද්දක් ඉල්ලනවා.  
එෙහම ඉල්ලන්ෙන් මුදල් ලබා ගන්න. හැම ෙවලාෙව්ම මිනිසුන්ට 
පශ්නය මුදල් නම් මුදල් කියන මායාව ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියා ෙද්ශපාලනය විතරක් දැන ගත්ත අයට ෙත්ෙරනවාද කියන 
පශ්නය තිෙබනවා. රුපියල් 2000, 5000 ෙකොළ තිෙබනවා.  ෙම්වා 
ෙන් මුදල්. ලංකාෙව් ව වහාරෙය් පවත්නා මුදල් ඒවා.  

ෙම් මුදල අච්චු ගහන්ෙන් ෙකොෙහේද? Thomas De La Rue 
නමින් අච්චු කන්ෙතෝරුවක් බියගමට එහා පැත්ෙත් තිෙබනවා. 
අච්චු කන්ෙතෝරුෙව් සල්ලි අච්චු ගහන්න ෙමොනවාද ඕනෑ? 
කඩදාසියි, තීන්තයි ඕනෑ. මුදල් ෙනෝට්ටුවක අත්සන් ෙදකක් 
තිෙබනවා. එක අත්සනක්, මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ කියා අත්සන් කර තිෙබනවා. 
අනික් අත්සන ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාෙග් අත්සනයි. 
ඉතින්, ෙකනකුට හිෙතන්න පුළුවන්, පශ්නය මුදල් නම්, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් අත්වල කිසිම පශ්නයක් නැත්නම්, ෙහොඳට පෑන 
අහුෙවනවා නම්, ජනාධිපතිතුමාට අත්සන් කරන්න පුළුවන්, ශී  
ලංකා මහ බැංකුෙව් අධිපතිතුමාටත් අත්සන් කරන්න පුළුවන්, 
කඩදාසි ටික ෙගෙනන්නත් පුළුවන්, ඒවා බියගම අච්චු 
කන්ෙතෝරුවට ෙදන්නත් පුළුවන්, ඊට පස්ෙසේ මුදල් අච්චු ගහන්න 
පුළුවන් කියලා. එතෙකොට හිෙතන ඕනෑම ගණනක් ෙදන්න 
පුළුවන්, ඉල්ලන හැම ෙදයටම මුදල් ෙදන්න පුළුවන්.  

අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය අඩු කර 
තිෙබනවා නම් අධ ාපනය සඳහා ෙමන්න සල්ලි, ෙසෞඛ ය සඳහා 
ෙවන් කර තිෙබන මුදල් පමාණය අඩු කර තිෙබනවා නම් 
ෙසෞඛ ය සඳහා ෙමන්න සල්ලි කියලා, වැටුප රුපියල් 
56,000කින් ෙනොෙවයි, රුපියල් 60,000කින් වැඩි කරන්න කියලා 
සල්ලි ෙදන්න පුළුවන්. සල්ලි අච්චු ගහලා ෙගනැවිත්, ෙම් අලුත්ම 
සල්ලි ෙකොළ ටික ෙපොෙහොර උරවල දමා, නගර සභාෙව් කුණු 
ෙලොරියට දමා ෙගන ගිහින්, දුප්පත් හැම ෙගවල් ළඟටම ගිහින් 
රුපියල් ලක්ෂය බැගින් ෙහෝ රුපියල් දහස බැගින් ෙහෝ රුපියල් 
පහෙළොස් දහස බැගින් බෑෙවොත් ලංකාෙව් දුප්පත්කෙම් පශ්නය 
විස  ෙඳනවාද? නැහැ. හැම ෙකෙනක්ම ලැෙබන වැටුප ගැන 
විෙව්චනය කරන ෙකොට, විචාරය කරන ෙකොට, ෛවද  
විෙශේෂඥයකු ෙහෝ ෙවනත් ඉංජිෙන්රුවරයකු ෙහෝ එෙහම 
නැත්නම් ව ාපාරිකයකු ෙහෝ ෙමපමණ මහන්සි ෙවලා, මහන්සි 
ෙවලා වැඩ කරලා ගන්ෙන් මුදල් නම්, තැන්පත් කරන්ෙන් මුදල් 
නම්, ආපසු ගන්ෙන් මුදල් නම්, ෙම් මුදල් අච්චු ගහන්ෙන් බියගම 
නම්, ෙම් කියන මුදල් පමාණය අච්චු ගහලා එළියට දමන්න කියලා 

කාට ෙහෝ හිෙතන්න බැරි නැහැ.  ඒකට තමයි ශාස්තයක් 
තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අර්ථ ශාස්තය. ඒක හසුරුවන්න ෙමහි 
තිෙබන්ෙන් රාජ  අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් වන අය වැය 
පරතරයයි. වර්ෂයකදී ෙකොයි තරම් මුදල් පමාණයක් අච්චු 
ගහනවාද, නැද්ද යන්න තීරණය කරන පධාන සාධකය අය වැය 
පරතරයයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, යම්කිසි වර්ෂයකදී 
ලැෙබන බදු හා බදු ෙනොවන ආදායම රාජ  ආදායමයි. 
පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම රාජ  වියදමයි. ෙම් ෙදක අතර 
ෙවනසට කියනවා, සමස්ත අය වැය පරතරය - overall budget 
deficit - කියලා. උද්ධමනාත්මක ෙනොවන මාර්ගවලින් ෙම් අය 
වැය පරතරය පියවා ගන්නවා. ආර්ථික න ායට අනුව 
උද්ධමනයට ෙහේතු වන්ෙන් නැති මාර්ගවලින් තමයි අය වැය 
පරතරය පියවා ගන්ෙන්. එෙහම පියවා ගන්න බැරි පමාණයකුත් 
තිෙබනවා. ඒ පමාණයට කියනවා, ෙනොපියවූ අය වැය පරතරය 
කියලා. ෙනොපියවූ අය වැය පරතරයක් ඇති වුෙණොත් ඒ පරතරය 
පියවා ගන්න බැංකු කමෙයන් ණය ගන්න ඕනෑ. බැංකු කමෙය් 
බැංකු වර්ග ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, ශී ලංකා මහ බැංකුව, අනික් 
එක, වාණිජ බැංකුව. ශී ලංකා මහ බැංකුෙවන් ණය ගත්තාම ශී  
ලංකා මහ බැංකුව සල්ලි අච්චු ගහලා   - print කරලා- එළියට 
දමනවා. වාණිජ බැංකුවලින් ණය ගත්තාම වාණිජ බැංකු මුදල් 
මවලා ඒ මුදල් ණයට ෙදනවා. එතෙකොට රෙට් සංසරණය වන 
මුදල් පමාණය වැඩි වනවා. ව වහාරෙය් පවතින මුදල් පමාණය 
වැඩි වුණාම සමස්ත ඉල්ලුම - aggregate demand එක - වැඩි 
වනවා. Aggregate demand එක වැඩි වුණත්, ඒ හා සාෙප්ක්ෂව 
සමස්ත සැපයුම - supply එක - වැඩි වන්ෙන් නැත්නම් මිල 
මට්ටෙම් දරා ගන්න බැරි ඉහළ යෑමක් සිද්ධ වනවා. ඌව පළාෙත් 
ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත 
රටම ගිනි ෙගන, ජීවන වියදෙම් අර්බුදයක් ඇති ෙවලා 
උද්ධමනෙය් ෙව්ගය වැඩි වනවා. ඒක පාලනය කරන්න ෙලෝකෙය් 
රටවල පිළිගත් න ාය තමයි අය වැය පරතරය තනි ඉලක්කෙම් 
සංඛ ාවක් ෙලස පවත්වා ෙගන යෑම. ඒ ෙවනුෙවන් තමයි 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් වැඩිෙයන් මැදිහත් වන්ෙන්. විවිධ අවලාද, 
අපහාස, උපහාස මැද්ෙද් පසු ගිය කාලය තුළදී මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත ාංශය ෙම් න ායට අනුව ආර්ථික 
විද ානුකූලව එය ඉතාම මැනවින් කළමනාකරණය කිරීෙම් කාර්ය 
භාරය කරලා තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් ෙලස අද වන ෙකොට 
අෙප් අය වැය පරතරය සියයට හෙය් මට්ටෙම් පවත්වා ෙගන 
යනවා. ඒ තුළින් තමයි උද්ධමනය තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක් 
බවට පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.  

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Minister, please wind up now.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
මා තව විනාඩි ෙදකකින් අවසන් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ  

කාරක සභාපතිතුමනි.  

නිසි ෙලස මූල  කළමනාකරණය කිරීෙම් පතිඵලයක් ෙලස 
තමයි, නිදහසින් පස්ෙසේ දිගටම සියයට 5ට වඩා අඩුෙවන් තිබුණු 
අෙප් රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය පසු ගිය කාර්තුෙව්දී -වර්ෂය 
මුලදී- සියයට 7.3 දක්වා ඉතාම ඉහළ මට්ටමකට ෙගෙනන්න 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් සාමාන  ආර්ථික වෘද්ධි 
අනුපාතය - economic growth rate එක- සියයට 2ක් ෙහෝ සියයට 
3ක් තමයි.  

ඊළඟට, ෙම් රෙට් උද්ධමන අනුපාතය තනි ඉලක්කෙම් 
සංඛ ාවක් ෙලස පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ කියන්ෙන් උද්ධමන 
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අනුපාතය සියයට 6.9යි.  විරැකියාව තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක් 
ෙලස පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ කියන්ෙන් සියයට 4.4යි. සියයට 
5ට වඩා විරැකියාව අඩු නම් ඒ රෙට් විරැකියාව පිළිබඳව ඇත්තටම 
පශ්නයක් නැහැ කියලායි ආර්ථික විද ාත්මකව කියන්ෙන්. අය 
වැය පරතරය තනි ඉලක්කෙම් සංඛ ාවක්. ඒ කියන්ෙන් අය වැය 
පරතරය  සියයට 6යි. රාජ  ණෙයහි අනුපාතය සියයට 103ක් 
තිබුණු එක සියයට 78යි. ඒ නිසා ආර්ථික විද ාත්මක නිවැරදි 
දර්ශක පදනම් කර ගත්තාම, ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරයකුට, රාජ  මූල  පිළිබඳ මැදිහත් ෙවන්නය කියාපු කිසි 
ෙකනකුට මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් අමාත වරයා යටෙත් මූල  
කළමනාකරණෙය් කඩා වැටීමක්, ආර්ථික කඩා වැටීමක් සිද්ධ 
වුණා කියලා කිසි ෙසේත් කියන්න බැහැ. ෙලෝක බැංකුව, 
ජාත න්තර මූල  අරමුදල හා ෙලෝකෙය් පිළිගත් ආර්ථික 
විෙශේෂඥෙයෝ ආසියාෙව් ආශ්චර්යයක් බවට පත් ෙවමින් නැඟී 
සිටින රටක් ෙලස තමයි ලංකාව වර්ගීකරණය කරලා තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙනක් සියලුම 
කථාන්දර ගත්තාම,  ආර්ථික විද ාත්මකව ෙහෝ රාජ  මූල  
කළමනාකරණය පිළිබඳව ෙනොෙවයි, ෙම් සියලු විෙව්චන කෙළේ.  
අර මා කලින් සඳහන් කළ පරිදි, ෛවද  විෙශේෂඥවරු ඇතුෙළේ 
සිටියදී, ෙබෙහත් ෙතල්කරුවන් ෙමන්, වට කර ගන්නා 
ෙසනඟකට තමන්ෙග් ෙපති ෙබෙහත් අෙළවි කර ගැනීම සඳහා 
තමයි ෙම් මුළු විවාදයම පවත්වා ෙගන ගිෙය්. අෙප් රෙට් 
ඉතිහාසෙය් ගමන් මඟ ෙවනස් කරපු නායකයා ෙලස අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්ය කරා ෙගන යන 
ගමනට අතිමහත් බහුතර ජනතාව  දක්වන පතිචාරය ෙමොන 
වාෙග්ද කියන එක ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ බලා 
ගන්න පුළුවන්. ගරු හරින් පනාන්දු මන්තීතුමා ෙහොඳ මනුෂ ෙයක්.  
එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටිය යුතු විවාදකයකු ෙලසයි මා දැක 
තිබුෙණ්. එතුමාෙග් ඒ ෙසේවය පාර්ලිෙම්න්තුවටත් නැතිව, ඌවටත් 
නැති වීම සම්බන්ධෙයන් මෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින් මෙග් 
වචන කිහිපය ෙමයින් සමාප්ත කරනවා.   

 
[අ.භා. 6.03] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ  නිෙයෝජ  
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මීට ෙපරත් වසර මැද 

රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව අෙප් ෙම්සයට ආවා.  අපි 
ඒක තියා ගන්නවා.  විවාදවලදී අපි ඒ කරුණු ගන්නවා. නමුත් 
ෙමවර ෙමම වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා 
ෙමවැනි ඉතාම සාරවත්,  පක්ෂ, විපක්ෂ ෙදපැත්ෙතන්ම අදහස් 
ඉදිරිපත් කරන විවාදයක් බවට පත් කිරීම ගැන අපි ගරු අස්වර් 
මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.   

විපක්ෂෙයන් කරුණු දැක්වූ ගරු රවි කරුණානායක මන්තීතුමා 
කිව්වා තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් තිෙබන මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට -ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් නායකයාට- 
එංගලන්තයට යන්න බැහැ කියලා. රවි කරුණානායක 
මහත්තයලාම දන්නවා ඒ ඇයි කියලා. එදා අෙප් හමුදාව 
කිලිෙනොච්චියට යන ෙකොට මැදවච්චියට යනවා කියලා ෙබොෙහොම 
හෑල්ලු කරලා කථා කරද්දී, විෙව්චන ඉදිරිපත් කරද්දී ෙම් රෙට් 
තස්තවාදය නැති කරලා, ෙම් රට එක් ෙසේසත් කෙළේ, ගරු 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාටත් අද යාපනෙය් ඉඳලා 
කිසිම කරදරයක් නැතිව ෙකොළඹට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් 
ඇති කෙළේ අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ  ජනාධිපතිතුමාෙග් 
ආණ්ඩුවයි.  පභාකරන් ඇතුළු තස්තවාදින් වල පල්ලට යැව්ව එක 
ගැන අද අනුකම්පාවක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකාවටයි; 
එෙහම නැත්නම් එංගලන්තයටයි. ඊශායලෙය් ගාසා තීරෙය් අද 
දරුවන් දහසකට වැඩිය මිය යනවා. පාසල්වලට, අනාථ 

කඳවුරුවලට, ඉස්පිරිතාලවලට ෙබෝම්බ ගහනවා.  හැබැයි, 
ඇෙමරිකාව අද නිශ්ශබ්දයි. අපි අහනවා, ශී ලංකාෙව් තස්තවාදෙය් 
අන්තිම කාලෙය් තිවිධ හමුදාව යාපනෙය් -උතුරු නැ ෙඟනහිර- 
ජනතාව ෙබ්රා ගන්න ගිය කටයුත්ත තුළින් මානව අයිතිවාසිකම් 
කඩ ෙවනවා නම්, අද ඊශායලෙය් ගාසා තීරෙය් ඒ අහිංසක දරුවන් 
ඝාතනය කරන්න ඉස්ෙකෝලවලට එෙහම නැත්නම් ෙරෝහල්වලට 
ෙබෝම්බ දමන එක ගැන ඇෙමරිකාව නිහඬව ඉන්ෙන් ඇයි කියලා.  
අද ඒකට ඊශායලයට උදව් කරනවා.  එෙහම නම් මානව හිමිකම් 
ආරක්ෂා කරනවා කියලා ඒ අය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද?   එවැනි 
ෙදයකට උදව් කරන එංගලන්තය වැනි රටක නියමිත ආරක්ෂාවක් 
නැති නම් අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එෙහේට යන්න 
අවශ තාවක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ තත්ත්වය ඇති කර තිෙබන්ෙන් 
යූඑන්පී එකයි; බටහිරට කත් අදින යූඑන්පී එකයි.  ඒ නිසා රවි 
කරුණානායක මහත්මයලාට ඒ ගැන කථා කරන්න අයිතියක් 
නැහැ කියන එක අපි කියනවා. අෙප් නායකතුමා  තමයි ෙම් රෙට් 
සාමය ඇති කෙළේ.  

ඊළඟට අපි ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා, තරුණ හරින් 
පනාන්දු මන්තීතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් ෙවලා ඌව 
පළාත් සභාවට තරග කරන්න ගිය එක ගැන.  ගරු නිෙයෝජ  
කාරක සභාපතිතුමනි, දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා අෙප් 
පැත්තට ඇවිල්ලා වයඹට තරග කරන්න ගිය නිසා එතුමාත් 
හිතන්න ඇති එතුමාටත් ෙම්ක කරන්න පුළුවන් කියලා.   නමුත් 
ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් නයිකාරයා දමලා තනියම ෙපොළට ගිය නයාට 
වුණු ෙද්යි.  නයා හිතුවා "නයිකාරයා එක්ක ගිහිල්ලා හැමදාම 
නැටුවත් මට ලැෙබන්ෙන් බිත්තරයක් විතරයි. නයිකාරයා තමයි 
ලැෙබන ඔක්ෙකෝම  ගන්ෙන්." කියලා.  එෙහම හිතලා නයිකාරයා 
නැතිව නයා තනියම ෙපොළට ගියා. ෙමොකද වුෙණ්? මිනිස්සු නයාට 
ගහලා මැරුවා. ඒ වාෙග් තමයි ෙම්කත්.  අෙප් ආණ්ඩුවට එකතු 
වන්ෙන් නැතිව එතුමන්ලා ෙමොන පැත්තට ගිහින් තරග කළත් 
වැඩක් නැහැ. හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාට අන්තිෙම්දී 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් නැති ෙවනවා. ෙමොකද, පැරදුණාම විපක්ෂෙය් 
ඉන්නත් නැති ෙවනවා. 29වන වතාවටත් අපි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය පරද්දනවා, ඌව පළාත් සභා මැතිවරණෙයන්.  

රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කල්පනා කරාවි, "ෙම් යකා 
ෙමතැනටත්  දැම්මා, ඒත් වැෙඩ් කෙළේ නැහැ''  කියලා. එම නිසා  
හරවන්නට ගිය එක්ෙකනාට - හරින් පනාන්දු මන්තීතුමාට-  
reverse gear එකට දාලා තමයි ඉන්න ෙවන්ෙන් කියලා මා 
අවස්ථාෙව්දී  කියනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා  කාලීන කථාවක් 
ෙම් කරන්ෙන්. කාලීන සමාජෙය් අදහස් ගැන කථා කරන්ෙන්. 
උපුල් ජයසූරිය, නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිතුමා  අද මානව 
අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. ඔහු පසු පස ෙමෝට ර් 
සයිකල්කාරෙයක්  ගියාලු. ඔහුෙග් කාර්යාලය පැත්ෙත් ෙකෙනක් 
ෙහොල්මන් කළාලු. මාත් නීතිඥ මහත්මෙයක්.  එතුමා නීතිඥ  
සංගමෙය් සභාපති වුණාට, යූඑන්පීයයි  නිෙයෝජනය  කරන්ෙන්. 
අෙප් tie  එක ෙනොෙවයි දා ෙගන යන්ෙන්. ෙකොළපාට tie එක 
දාෙගන යන්ෙන්. 1988-89 කාලෙය් නීතිඥ විජයදාස 
ලියනාරච්චිලා ඝාතනය කරන කළ හැටි අපි දන්නවා. 1988 
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනියට වැඩ  
කරනෙකොට අප පසු පස ඇවිත් මරණීය තර්ජන  කරපු හැටි 
දන්නවා. ෙජ්වීපීකාරෙයෝ ඇවිත් අෙප් ෙගවල්වලට තට්ටු කරපු 
හැටි  දන්නවා. 1989 වර්ෂෙය්දී  දැණියගල ෙහක්ටර් ජයසිංහ වැනි 
සංවිධායකවරු මරපු හැටි අපි දන්නවා. අපි පජාතන්තවාදය ගැන 
කථා කරනෙකොට යුඇන්පී ආණ්ඩුව කාලෙය් අපි ආරක්ෂා 
කරන්න කවුරුත්  හිටිෙය් නැහැ.   

නීතිඥ සංගමය නිෙයෝජනය කරමින්, ෙම් රෙට් සාමයක් 
නැහැ, ෙම් රෙට් තස්තවාදයක් තිෙබනවාය කියන  එක බටහිර 
ගැත්තන්ට  ඔප්පු කරන්නට  සංනිෙව්දන  යවන්න   නීතිඥ 
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වෘත්තිය, ෙම් සභාපතිකම ඉවහල් කර ගන්න එපා  කියලා අපි 
උපුල් ජයසූරිය මහත්මයාට කියනවා. යූඑන්පියට කෙඩ් යන්න, 
බටහිරට කෙඩ් යන්න  නීතිඥ සංගමෙය් සභාපතිකම ඉවහල් කර 
ගන්න එපා  කියන පණිවුඩය උපුල්  ජයසූරිය  මහතාට අපි 
ෙදනවා. ෙම්  රෙට් ඇතිෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා 
ජනතාව  ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. රිචඩ් ද ෙසොයිසා වැනි අය ඝාතනය 
කරපු යුගයක්  තිබුණා. අද ෙම් රෙට්   එෙහම  යුගයක් නැහැ. අද 
ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති ෙවලා සාමය ඇති ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ   කාරක සභාපතිතුමනි, අද කුඩු ගැන කියනවා. 
ෙම් අල්ලා ගන්නා කුඩු ෙපොලීසිෙයන් ආපසු  යවනවා කියලා 
විපක්ෂ නායක, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියනවා. එතුමා නීතිඥ 
මහත්මෙයක්. ගංජා, අබිං, කුඩු  වැනි ෙදයක්,  අන්තරායදායක  
 ඖෂධ  පනත යටෙත් අත් අඩංගුවට ගත් ෙදයක් පිළිබඳ නඩුවක් 
අවසාන වුණාට පස්ෙසේ එයට අභියාචනයක් නැත්නම් රස පරීක්ෂක 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහ අදාළ අෙනක් සියලුම නිලධාරින් කැඳවා 
විනිශ්චයකාරතුමා ඉදිරිෙය්දී ඒවා විනාශ කරන්න කටයුතු 
කරනවා. විත්තිය නිෙයෝජනය කළ නීතිඥ මහත්වරුන්ටත්  
එතැනට එන්න පුළුවන්.  හැබැයි, විපක්ෂය කියන ආකාරයට 
ෙම්වා ෙටලිවිෂන්වලින් ෙපන්වලා කරන්න  ඕනෑකමක් නැහැ. 
ෙම්වා විපක්ෂය ෙග ෙන න ෙබොරු තර්ක. විපක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන නීතිඥ මහත්මෙයකුත් කියනවා මම දැක්කා, ෙම් කුඩු 
නැවත විකුණනවා කියලා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසිය නරකයි  
කියන විපක්ෂය, පැය හතළිස් අටක් ගත වන්න කලින් අර දරුවා 
ෙසොයා දුන් එක ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙපොලීසිය පට්ට 
ගහනවා. ෙපොලීසිය අසාර්ථකයි කියනවා.  ඒ දරු වාෙග් අම්මාෙග්  
දුක නිවන්නට  ශී ලංකා ෙපොලීසිය  කටයුතු කෙළේ නැත්නම් අද 
ෙමොකක්ද  සිද්ධ ෙවන්ෙන් කියලා අපි අහනවා. ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙපොලීසිෙය්  ෙහොඳ  පැත්ත ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා.  ඒ ෙහොඳ 
පැත්ත ගැන කථා කරන්න  කියලා අපි කියනවා.  

ගරු  නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම විධායක 
ජනාධිපති කමය ගැන කියන්න  ඕනෑ. විධායක ජනාධිපති කමය 
අෙහෝසි කරන්න  කියන ෙව්දිකාෙව්  අද කවුද ඉන්ෙන්? චන්දිකා 
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය ෙසෝභිත  හාමුදුරුෙවෝත් 
එක්ක ඒ ෙව්දිකාෙව් ඉන්නවා.   චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
කුමාරතුංග මැතිනියෙගන්  අපි ෙම් කාරණය අහනවා. එතුමිය  
අෙප් ඡන්දෙයන් වාර ෙදකක්  විධායක ජනාධිපති හැටියට සිටියා. 
ඒ අවස්ථාෙව්දී විධායක ජනාධිපති කමය  අෙහෝසි කරන්න  
කටයුතු කළා ද? නැහැ. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනිය ෙබෙර් අෙත් තිෙයනෙකොට  ගහලා  ගහලා, දැන් ෙබෙර් 
බිම තියලා විධායක ජනාධිපති  කමය නැති කරන්න කියලා 
මාදුළුවාෙව්  ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝත්  එක්ක  හිටගත්තාට ෙම් රෙට් 
ජනතාව ඒවා පිළිගන්ෙන් නැහැ.  තමන්ට බලය තිෙබද්දී, විධායක 
ජනාධිපතිකම අයින් කරන්න පුළුවන්කම තිෙයද්දී  ඒක කරපු 
නැති තැනැත්තා   අද ඒක නැති කරන්න කියලා ෙව්දිකාෙව්  හිට 
ගත්තාට ෙම් රෙට්  ජනතාව ඒවා  පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි 
යූඇන්පීයටත්  කියනවා, ෙම්වාෙග් කැඳහැලිත්  එක්ක එකතු 
ෙවන්න යන්න එපා කියලා.  එදා  චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
මැතිනියට ෙහොඳ නම්  විධායක ජනාධිපතිකම කරන්න, මහින්ද 
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට  විධායක ජනාධිපතිකම කරන්න නරක 
ෙමොකද? එතුමා එයින් ෙම් රෙට් තස්තවාදය නැති කරලා රට 
එක්ෙසේසත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා  ෙම් රෙට් සන්ධාන 
හදනෙකො ට ෙහොඳට කල්පනා කරන්න කියලා අපි කියනවා.  
ෙෆොන්ෙසේකාත්  එක්ක ෙජ්විපී  එක සන්ධාන හැදුවා. ඡන්දෙයන් 
පස්ෙසේ  හංසයාත් ඉවරයි. හංස පූට්ටු ඔක්ෙකොම කැඩිලා ගියා. ෙම් 
රෙට ජනතාව විපක්ෂය ගැන විශ්වාසයක් තියන්ෙන් නැත්ෙත් 
ඒකයි.   

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට තව ෙදයක් ගැන 
කථා කළා. වි ෙශේෂෙයන් අද ආගමික සංහිදියාවක් ගැන  කථා 
කරනවා. අද අස්ගිරි මහානායක හාමුදුරුෙවෝ කියනවා, ෙම් රෙට් 
බුද්ධාගම විනාශ ෙවන තත්ත්වයට පත් ෙවලා කියලා.  ශී මහා  
ෙබෝධීන් වහන්ෙසේ ඉස්සරහ හිටපු  වන්දනාකරුවන් තස්තවාදීන් 
විසින් මරණෙකොට, දළදා මාළිගාවට ෙබෝම්බ  ගහනෙකොට, මායිම් 
ගම්මානවල සිටි අෙප් අහිංසක දරුවන ්ට ෙබෝම්බ ගහනනෙකොට,  
අරන්තලාෙව්  භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ඝාතනය කරනෙකොට  ඒවා 
නවත්වන්න කටයුතු කෙළේ කවුද කියලා අපි අහනවා.  අස්ගිරි 
මහානායක හාමුදුරුවෙන් කවුද ෙම්වා නැවැත්වූෙය්? මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්  ආණ්ඩුව ය ට ෙත්  තමයි, බුද්ධාගම 
විතරක් ෙනොෙවයි, සියලුම ආගම් ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියන  එක අපි භය නැතිව කියනවා.  

දි.මු. ජයරත්න අගමැතිතුමා කියන්ෙන් කවුද? එතුමා 
සල්ලාලෙයක් ද? ෙබ්බද්ෙදක් ද? කුඩුකාරෙයක් ද?  
ෙද්ශපාලනෙයන් හම්බ කර ගත්ත ව ාපාරිකෙයක් ද? නැහැ. දි.මු. 
ජයරත්න අගමැතිතුමා කියන්ෙන් අෙප් පක්ෂයට කන්ද උඩරටින් 
සිටින ඉතා අගනා  මාණික යක්. එදා යුඑන්පිෙය් තස්තවාදයට 
විරුද්ධව දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී විශාල අභිෙයෝගවලට 
මුහුණ දීලා කටයුතු කළා. අපි එහි ගියා.   අපට එදා  ඉන්න දුන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් අගමැතිතුමා එදා සාර්ථක ෙවඩිමුරයක් පත්තු කරලා 
තමයි පගතිශීලි  කඳවුර නිර්මාණය කෙළේ; එයට ශක්තියක් ලබා 
දුන්ෙන්. එෙහම ෙකනාට බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 
අමාත  ධුරෙයන් ඉවත් ෙවන්න  කියනවා. කවුද එෙහම 
කියන්ෙන්? රාවණා බලෙව්ගය සහ ෙබොදු බල ෙසේනාව. අපි 
අහනවා, එදා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා පභාකරන්ට 
විරුද්ධව සටන් කරන  ෙකොට ඔය බල ෙසේනා හිටියාද කියලා. එදා 
ඔය කියන එක ෙසේනාවක්වත් හිටිෙය් නැහැ. ෙම් රෙට් එදා හිටිෙය් 
ෙහළ උරුමය විතරයි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

බුදු හාමුදුරුවන්ෙග් ධර්මෙයන් කියලා තිෙබන්ෙන් ෛමතිය 
සහ කරුණාව පතුරුවන්න කියලායි. එෙහම නැතිව අෙප් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෛවරෙයන් බණින එකවත්, විරුද්ධ ෙද්වල් 
කරන එකවත් ෙනොෙවයි කරන්න ඕනෑ.    

සුරා සැල් වහලා සුරාව නැති කරන්න බැහැ. අපි තුන්වන 
සිල්පදය ගනිමු. තුන්වන සිල්පදය තමයි, "කාෙම්සු මිච්චාඡාරා 
ෙව්රමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි."  එෙහනම් අපි ෙමොකක්ද 
කරන්න ඕනෑ? මස් කඩ වහලා මස් කන එක නවත්වන්න බැහැ 
ෙන්. බුදු හාමුදුරුෙවෝ  එෙහම ෙද්ශනා කෙළේ නැහැ. බුදු 
හාමුදුරුවන්ෙග් දර්ශනෙයන් කිව්ෙව් අපි ආදර්ශය ෙදන්න ඕනෑ 
කියලායි. අපි ෙම්වා ගැන කථා කරන්න ඕනෑ.  ජනමාධ  තුළින් 
ෙහෝ  ෙම් පශ්නවලට නිවැරැදි පිළිතුරු අපි ජනතාවට ලබා ෙදන්න 
ඕනෑ. 

සංවර්ධනය ගැන කථා කරන  ෙකොට වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව ඉතාම වැදගත් වනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
අපි ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙය් සංයුතිය 
ගත්තාම කෘෂි අංශෙයන් ඒ සඳහා ෙලොකු දායකත්වයක් ලබා දීලා 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 2013 මාස හයක 
කාල සීමාව බලන ෙකොට කෘෂි කර්මාන්තය, වන දව  හා ධීවර 
අංශෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල් මිලියන 98,718ක් හැටියට   
පැවතුණද, එය 2014 වන ෙකොට රුපියල් මිලියන 98,909ක් දක්වා 
වැඩි  ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව සියයට 0.2කින්  වර්ධනයක් 
ෙපන්නුම් කරනවා. 

2010 සිට 2014 දක්වා වූ වසර පහක කාලෙය්, ජනවාරි සිට 
ජූනි දක්වා වූ කාලය සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී, 2014 ව සෙර් ජනවාරි 
- ජූනි කාලය තුළ අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු  ෙඩොලර් මිලියන 
5,410.4ක් වුණා. එය 2010  උපයා තිබූ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
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මිලියන 3,741 හා සැසඳීෙම්දී සියයට 45ක වාර්තාගත වර්ධනයක් 
ෙවනවා.  

ෙම් වසෙර් මැයි මස ශී ලංකා අපනයනවල මුළු ආදායම 
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 882ක් ෙවනවා. ජූනි මාසය වන 
ෙකොට අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 988.63ක් 
ෙවලා තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ෙවන කාලවලට වැඩිය 
අපනයන ආදායෙම් වැඩිවීම ඉතාම ෙහොඳින් ෙමම කාල පරිච්ෙඡ්දය 
තුළ සිදු ෙවලා තිෙබනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි, 
ඇඟලුම් නිෂ්පාදනය. ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයට යුෙරෝපය තහනම් 
නිෙයෝග නිකුත් කරනවාය, ඇඟලුම් කර්මාන්තයට බදු ගහනවාය, 
අෙප් ඇඟලුම් වර්ජනය කරනවාය කිව්වා. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, නමුත් 2014ට වඩා ජූනි මාසෙය් ඇඟලුම් අපනයන 
ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 444.39ක් ෙවනවා. ඒ අනුව, 
සියයට 22.32ක වර්ධනයක් ඒ මාස හයක කාලය තුළ ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් ෙද් ඉතාම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම 2013 ජනවාරි සිට 
ජූනි දක්වා වූ මුල් මාස හය හා 2014 එම කාලය සංසන්දනය 
කිරීෙම්දී සියයට 16.8ක අපනයන වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කර 
තිෙබනවා. ෙම්වා තුළින් තමයි අෙප් ආදායම වැඩි වන්ෙන්. 
අපනයන ආදායම වැඩිවීෙමන් අෙප් ආර්ථිකයට වාසියක් ඇති 
වනවා. සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමන්ලා උත්සාහ කරනවා, ෙම් වසර 
මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාෙව් තිෙබන සංඛ ා 
ෙල්ඛන ෙබොරු කියලා ෙපන්වන්න. නමුත් ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛන 
ඇත්ත. ෙම්වා අද ෙපෙනන්න තිෙබන දර්ශක.  

එෙමන්ම 2013 හා 2014 මුල් මාස හය සැසඳීෙම්දී, ෙමම 
වසෙර්  ධීවර අපනයන සියයට 24කින්ද, කෘෂිකාර්මික අපනයන 
සියයට 22කින්ද, ඇඟලුම් අපනයන සියයට 20.40කින්ද, වර්ග 
ෙනොකරන ලද අපනයන භාණ්ඩ සියයට 17කින්ද, නිෂ්පාදන 
අපනයන සියයට 14.15කින්ද සහ කාර්මික අපනයන සියයට 
14කින්ද වර්ධනයක් ෙපන්වනවා.   ෙම් අංශ වර්ධනය වීම තුළින් 
ෙම් රටට විෙද්ශ මුදල් ගලා ඒම වැඩි වනවා.  

ධීවර අංශය ගත්තාම, ෙම් කාලය වන ෙකොට අපි මාළු ෙමටික් 
ෙටොන් 5,012,000ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ෙම් පමාණය 2009ට 
වඩා සියයට 51කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපි මාළු ෙමටික්ෙටොන් 
36,000ක් අපනයනය කරනවා. ෙද්ශීය පාරි ෙභෝජනය ගත් විට  
2009 දී එක පුද්ගලෙයකු පාරිෙභෝජනය කෙළේ මාළු  ගෑම් 28යි. අද 
ඒ පමාණය ගෑම් 41.3 දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මාළු 
පරිෙභෝජනයත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා, නිෂ්පාදනයත් වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්  ෙතොරතුරු තමයි අපි වසර මැද රාජ  මූල  
තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව තුළින් පැහැදිලි කරලා ෙදන්ෙන්. 
එෙහම නැතිව අපි ෙබොරු  සංඛ ා ෙල්ඛන ෙගනැල්ලා කියනවා 
ෙනොෙවයි. 

මත්ස  සම්පත අපනයනය කරන රටවල් පැත්ෙතන් ගත්තාම 
අපිකානු රටවල් සඳහා සිදු කළ අපනයන පමාණය සියයට 41යි. 
මැද ෙපරදිග රටවල් සඳහා සියයට 10යි. ඇෙමරිකාවට සියයට 
17යි. නැ ෙඟනහිර යුෙරෝපයට සියයට 15ක් අපි  මාළු අපනයනය 
කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව මත්ස  සම්පත අපනයනය කිරීම 
වර්ධනය ෙවලා තිෙබනවා. 2020 වන ෙකොට ධීවර අංශෙයන් 
උපයන අපනයන ආදායම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 20ක් 
කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ සඳහා අපට සැලැස්මක් 
තිෙබනවා. අෙප් අපනයන ආදායෙම් වර්ධනය බැලුවාම, 2020 
වර්ෂය වන ෙකොට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 20 දක්වා අෙප් 
අපනයන ආදායම වැඩි කිරීෙම් ඉලක්කය සාර්ථක කර ගන්න අපට 
පුළුවන් වනවා. එතෙකොට ෙද්ශීය ණය අනුපාතය, නැත්නම් 
විෙද්ශීය ණය අනුපාතය සියයට 60ට, එෙහම නැත්නම් සියයට 
65ට බස්සන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ අපි සැලැස්මක් 
ඇතුව ෙම් ආර්ථිකය ෙමෙහයවන නිසායි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම තව එක කාරණයක් 
කියන්න ඕනෑ. ඒ කාරණය කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

ෙම් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව - 2014 හි 
2 වන පිටුෙව් ජාත න්තර ෙශේණිගත කිරීම් පිළිබඳව පැහැදිලිව 
සඳහන් වනවා. ෙම් ජාත න්තර ෙශේණිගත කිරීම් අනුව 2012 
වර්ෂෙය්දී මානව සංවර්ධන දර්ශකෙය් 92 වන ස්ථානයට රටවල් 
186ක් අතරින් අපි පත්ව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2013 වර්ෂෙය්දී 
ව ාපාර පවත්වා ෙගන යාෙම් දර්ශකෙය් 83 වන ස්ථානයට 
රටවල් 189ක් අතරින් අපි පත්ව තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී 
ෙගෝලීය තරගකාරීත්ව දර්ශකෙය් 65වන ස්ථානයට රටවල් 148ක් 
අතරින් අපි පත්ව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2013 වර්ෂෙය්දී යටිතල 
පහසුකම් දර්ශකෙය් 73වන ස්ථානයට රටවල් 148ක් අතරින් අපි 
පත්ව තිෙබනවා. 2013 වර්ෂෙය්දී ආර්ථික නිදහස් දර්ශකෙය් 
81වන ස්ථානයට රටවල් 185ක් අතරින් අපි පත්ව තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම 2013 වර්ෂෙය්දී මූලික අවශ තා දර්ශකෙය් 77වන 
ස්ථානයට රටවල් 148ක් අතරින් අපි පත්ව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
2013 වර්ෂෙය්දී ඊ- රාජ  සංවර්ධන දර්ශකෙය් 74වන ස්ථානයට 
රටවල් 193ක් අතරින් අපි පත්ව තිෙබනවා. ඒ අනුව රටවල් 186ක් 
අතරින් නිතරම අපි භාගයකට වැඩිය ෙහොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා. 
එෙහම නම්, ෙම් දර්ශක ෙබොරු දර්ශක ෙනොෙවයි. අතිගරු 
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්; 
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙය් නායකත්වය යටෙත් ෙම් 
රට ඉදිරියට යනවා. ඒ නිසා ෙම් ඉදිරියට යන රෙට් ඒ දර්ශක 
ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්න, නැත්නම් ජනතාවට එළිදක්වන්න 
තමයි ෙම් වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියන ආකාරෙය් තත්ත්වයකින් ෙනොෙවයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම් කාරණයත් 
කිවයුතුව තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ බස් ගිනි තැබුවා, ඒ 
වාෙග්ම ෙගොඩනැඟිලි ගිනි තැබුවා. එවැනි විනාශකාරී ආර්ථික 
පතිපත්තියක් තිෙබන අයට ෙකොපමණ ෙහොඳක් කළත්, ඔවුන් 
දකින්ෙන් ඒෙක් වැරදි පැත්තමයි කියන කාරණය සඳහන් කරමින් 
මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. 

 
[අ.භා. 6.18] 

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (මානව සම්පත් පිළිබඳ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு   குணேசகர - மனித வளங்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human 
Resources) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදය අවසන් 

කිරීම සඳහා වචන ස්වල්පයකින් දායක වන්නයි මා උත්සාහ 
ගන්ෙන්. වසර මැද රාජ  මූල  තත්ත්වය පිළිබඳ වාර්තාව හැම 
වසරකම වසර මැද හරිෙය්දී ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවශ තාව නීතිය 
අනුව තිෙබනවා. රාජ  මූල  පාලනය කිරීෙම් අවශ තාවක් 
විධියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරපු පනතක් අනුව තමයි ඒ 
වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

විපක්ෂය විසින් මතු කරපු සියලු පශ්නවලට ආණ්ඩු 
පාර්ශ්වෙයන් ෙබොෙහෝ ෙසේ පිළිතුරු සැපයූවා. අෙප් බන්දුල 
ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඒ සඳහා න ායාත්මකව කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. නමුත්, ෙමහිදී බැලිය යුත්ෙත් පසු ගිය කාලෙය් අපි 
ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය් කුමන පරිසරයක සිටද කියලායි. 2006 
වර්ෂෙය් සිට 2013 වර්ෂය අවසානය දක්වා වූ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් 
ෙම් රජය ආර්ථිකය ෙමෙහය වූ ආකාරය බැලුවාම එක වසරක් 
හැරුණාම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 6 ත් 8ත් අතර මට්ටමක 
රඳවා ගැනීමට අපට පුළුවන් වුණා. දැන් අෙප් මෙග් මිත සජිත් 
ෙපේමදාස- 
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙනොෙවයි, ආර්ථික වර්ධනය. 
 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 
නැහැ. GDP කියන්ෙන් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙන්. ඒ 

වකවානුෙව් අ ෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 6ත් - 8ත් අතර 
මට්ටමක රඳවා ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වකවානුෙව් කුමන 
ජාත න්තර පරිසරයක්ද තිබුෙණ්? ෙමය ෙබොෙහෝ ෙදනා අමතක 
කරන කාරණාවක්. 2007 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් මාසෙය් තමයි 
ෙලෝක ආර්ථික අවපාතය ආෙව්. ඒ ෙලෝක ආර්ථික අවපාතය 2013 
වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසෙය් අග වන ෙතක් පැවතුණා. ඒක අඩු 
වැඩි වශෙයන් ෙලෝකෙය් සියලු රටවලට බලපෑවා. ෙදෙවනි 
ෙලෝක යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ පළමුෙවනි වතාවට ඇෙමරිකානු 
ආර්ථිකයට පබල ෙලස ෙම් ආර්ථික අවපාතය බලපෑවා. ඇත්ත 
වශෙයන්ම ආර්ථික අවපාතය ආරම්භ වූෙය් එතැනින්. පසු කාලය 
වන විට යුෙරෝපා මහාද්වීපයටත් ෙමය පැතිරිලා ගිහිල්ලා මුළු 
ෙලොව පුරා අඩු වැඩි වශෙයන් ෙමය බලපාන්න පටන් ගත්තා. 
ෙව්ගෙයන් දියුණු වුණු චීන ආර්ථිකයට පවා ෙම් ආර්ථික අවපාතය 
බලපාන්න පටන් ගත්තා. සියයට 10ක් වාෙග් තිබුණු චීන ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ෙම් ආර්ථික අවපාතය නිසා සියයට 8 දක්වා පස්සට 
තල්ලු වුණා. ඒ ෙබොෙහෝ ෙද් අෙප් පාලනෙයන් බාහිර සාධක. 
නමුත්, ඒකට තිබුණු ෙහේතු විධියට න ායාත්මක කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන්න පුළුවන්.  

ෙම් අර්ථ කමය තුළ ආර්ථික වශෙයන් ෙනොෙයක් මූල  අර්බුද, 
මූල  භූමිකම්පා වැනි ෙනොෙයක් ෙද්වල් ඇති වනවා. ඒක ෙවනම 
කාරණාවක්. ෙම් ඒවා සියල්ල පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාව 
ෙනොෙවයි. නමුත්, මා කියන්න ආෙව් ඒ ආර්ථික පරිසරය අපටත් 
යම් පමාණයකින් බලපෑවා කියන කරුණයි. ඒ නිසා තමයි එක් 
අවුරුද්දකදී අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 4 දක්වා පහළට 
බැස්ෙසේ. නමුත් ෙකොෙහොම හරි අපට එය පාලනය කර ගන්න 
පුළුවන් වුණා. ෙම් වකවානුෙව් තවත් සාධකයක් තිබුණා. ඒක 
තමයි, යුද්ධය. 2009 වසෙර් මැයි මාසය වන තුරු ෙම් රෙට් යුද්ධය 
පැවතුණා. යුද්ධය එක සාධකයකුත්, ජාත න්තර ආර්ථික 
අවපාතය තවත් සාධකයකුත් ෙලස තිබියදී අපට ෙම් ආර්ථිකය 
කළමනාකරණය කරන්න පුළුවන් වුණා. ෙලෝක බැංකුව, 
ජාත න්තර මූල  අරමුදල විතරක් ෙනොෙවයි, සියලුම ජාත න්තර 
ආයතන එය පිළිගන්නවා. අෙප් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 8ක් 
ෙවනවා කිව්වාම මම දන්නවා පුවත් පත් හරහා ෙබොෙහෝ ෙදනා  
එය පශ්න කරන බව. නමුත් එය ඇත්තයි. ඒකට පධානම 
සාධකයක් තමයි ෙභෞතික සම්පත්. නිදහසින් පසුව ෙභෞතික 
සම්පත්වලට විශාල මුදලක් වැය කළ පළමුෙවනි අවස්ථාව ෙමයයි. 
ෙම්ක විශාල ධනස්කන්ධයක්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ඒක 
පිළිබිඹු ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් තවමත් පුංචි 
ආර්ථිකයක් තිෙබන්ෙන්. ෙඩොලර් බිලියන 67ක  ආර්ථිකයක් අපට 
තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක ආර්ථිකය ගත්ෙතොත්, ෙඩොලර් බිලියන 
65,000යි. අ ෙප් ආර්ථිකය ඒ 65,000න් 67ක පංගුවක්; පුංචි 
ආර්ථිකයක්. ඒ නිසා ෙම් ජාත න්තර අර්බුද එන ෙකොට, ෙඩොලර් 
බිලියන 67ක  පුංචි ආර්ථිකයක් ඒවාට ෙගොදුරු ෙවනවා. 
ජාත න්තර සාධක, බාහිර සාධක අපට බලපානවා.   දූපතක් තුළ 
අපට තනිවම ආර්ථිකයක් ෙමෙහය වන්න බැහැ. ඒවා අෙප් 
පාලනෙයන් බාහිර සාධක බව ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.  

ෙම් කරුණු විශ්ෙල්ෂණය කරන ෙකොට තුලනාත්මකව 
බලනවා අප සාධනීය පතිඵල ලබා ෙගන තිෙබනවාද කියලා. 
සාධනීය පැත්තකුත් තිෙබනවා. නිෙෂේධාත්මක කාරණාවකුත් 

තිෙබනවා. මා මිත සජිත් ෙපේමදාස මහත්මයා මම කලින් කළ 
කථාවක් ගැන කිව්වා. මම ඒකට challenge කරන්න යන්ෙන් 
නැහැ. මම කියපු ෙදය දැනුත් ෙමතැන කියන්නම්. මම 
ඇමතිවරෙයක් වුණත්, 2005 වසෙර් ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය් සිට 
ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ හැම අය වැය ෙල්ඛනයකදීම අඛණ්ඩව 
රජෙය් ආදායම අඩු වීම කියන කාරණය මම  මතු කර තිෙබනවා.  
ඒක තමයි මම තර්ජනයක් කියලා කිව්ෙව්. මම කිව්ෙව් ආර්ථිකය 
කඩා වැටිලා කියලා ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට අෙප් 
මාධ ෙව්දීන් ආර්ථිකය  කඩා වැෙටනවා කියන එක ගැන අෙපන් 
විමසනවා. ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා නම් ෙමෙහම තිෙයන්ෙන් 
නැහැ ෙන්. ආර්ථිකය කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
කමානුකූලව රජෙය් ආදායම අඩු ෙවනවා නම් ඒක තර්ජනයක්. ඒ 
නිසා එවන් පවණතාවක් එන විට අප එය මතු කර ෙපන්වන්න 
ඕනෑ. ඒක ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත්, විපක්ෂෙය් හිටියත් කළ යුතු 
ෙදයක්. නමුත් විපක්ෂෙයන් කවදාවත් ෙම් කාරණා මතු කර 
නැහැ. මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මන්තීතුමනි, 
ඔබතුමා අද ඒ කාරණය මතු කිරීම පිළිබඳව. ෙමෙතක් -2006 සිට-  
විපක්ෂය කවදාවත් රජ ෙය් ආදායම ගැන පශ්නයක් මතු කර 
නැහැ. ඒක මතු කෙළේ ආණ්ඩු පක්ෂෙයන්.  

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
නැහැ, මම කලින් ෙම් කාරණය මතු කර තිෙබනවා.  
 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 
ඔබතුමා මතු කර තිෙබනවා නම් ඒ ඇති. ඒක ඇත්ත. ඒෙක් 

හංගන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්.  

1977 දී රජෙය් ආදායම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන්  සියයට 
24යි. 1977 සිට තිබුණු හැම ආණ්ඩුවක් යටෙත්ම රජෙය් ආදායම 
අඩු වුණා. ආදායම අඩු වීමට ෙහේතුවත් අපට කියන්න පුළුවන්. අද 
ඒක සියයට 12යි. ෙම් පමාණය මීට වඩා පහළට යන්න ෙදන්න 
බැහැ. රජෙය් ආදායම පහළට යන විට එය බලපාන්ෙන් කාටද? 
එය බලපාන්ෙන් සමාජෙය් පහළ ත ලෙය් අයටයි. ඒක නිදහස් 
අධ ාපනයට බලපානවා; නිදහස් ෙසෞඛ  ෙසේවාවට බලපානවා; 
සුබ සාධනයට බලපානවා. ෙපොෙහොසත් මිනිසුන්ට එය 
බලපාන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. අප අන්න ඒ 
කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම්කට විසඳුම ෙමොකක්ද? ෙමන්න 
ෙමතැන තමයි විසඳුම තිෙබන්ෙන්. ෙමහිදී පතිපත්තිමය ෙවනසක් 
කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. මුළු ෙලොව පුරාම නව ලිබරල් 
ආර්ථික කමයක් කියාත්මක වන යුගයක, සමහර ෙද්වලින් අප 
යම් පමාණයකට දුරස්ථ වුණාට, මූලිකව නව ලිබරල් ආර්ථික 
කමය අප රෙට්ත් කියාත්මක ෙවනවා. බදු පතිපත්තිය ඉන් එකක්. 
මම නිරන්තරෙයන්ම, හැම දාමත්ම ෙතොරෙතෝංචියක් නැතිව, 
ඇමතිවරෙයක්ව සිටිමින් ෙම් කාරණය මතු කරනවා. රජෙය් 
ආදායම වැඩි කරන්න නම් අප බදු පතිපත්තිෙය් යම් රැඩිකල් 
ෙවනසක් ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒක අවශ ම වන්ෙන් එය සමාජෙය් 
පහළ තලෙය් මිනිසුන්ට බලපාන නිසායි. ගරු සජිත් ෙපේමදාස 
මැතිතුමාත් ඒ කාරණයට එකඟ වුණා. සමාජෙය් ආදායම් 
පරතරෙය් ෙවනසක් තිෙබනවා. මම එදා පුවත් පතට කිව්ෙවත් ෙම් 
ආදායම් පරතරය පිළිබඳ කාරණයයි.  ඒක අප සැලකිය යුතුම 
කාරණාවක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආදායම් පරතරයට 
දිය හැකි  විසඳුම ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා බදු පතිපත්තිෙය් ෙවනසක් 
කරන්න ඕනෑ. එෙහම නැතුව ෙවන මාර්ගයක් නැහැ. ෙලෝකෙය් 
රටවල් සියල්ල සමඟ සසඳා බැලුවාම, අප තවමත්  direct tax 
එෙකන් අඩුම බදු පතිශතයක් අය කර ගන්නා රටක්. ෙමහි 
ෙවනසක් කිරීමට දැන් කාලය පැමිණ තිෙබනවා. වක බදු 
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පතිශතය වැඩියි. ඒ පතිශතය සියයට 80යි. ඒක සියයට 60ට විතර  
අඩු කරන්න ඕනෑ. අන්න එවැනි පතිපත්තිමය තීරණයක 
අවශ තාව තිෙබනවා. ෙමය අප සුහද විධියට විසඳා ගන්න ඕනෑ. 

මූල  පාලනය පිළිබඳ පධාන ෙක්න්දස්ථානය වන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුවයි. ඒ නිසා අපි වාද විවාද කර නිගමනයට බැසිය 
යුතුයි. ෙහට ෙවනත් ආණ්ඩුවක් අෙවොත් ඒ ආණ්ඩුවටත් ෙම් 
පශ්නයට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. තවත් ආණ්ඩුවක් ආවත් ඒත් 
එෙහමයි. ඒක ශුද්ධ වූ සත යක්. ඒක කවදාවත් හිෙත් මවා ගත්තු 
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක අද නැත්නම් ෙහට ජනතාවෙග් ජන 
ජීවිතයට බලපානවා. ඒ නිසා එය ෙවනස් කරලීෙම් අවශ තාව 
පැන නඟිනවා. ඒෙක් පශ්නයක් ඇත්ෙත් නැහැ. ඒක තමයි 
නිෙෂේධාත්මක නැඹුරුව; negative trend එක. නමුත් අෙනක් 
පැත්ෙතන් අපි positive trends ලබා ගත්තා. එය ආර්ථික 
ක්ෙෂේතෙය් විශාල ජයගහණයක්. යුද්ධයක් තිෙබද්දී, අෙනක් 
පැත්ෙතන් ආර්ථික අවපාතයක් තිෙබද්දී, ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ ෙනොෙයකුත් භාණ්ඩවල මිල ගණන් එහා ෙමහා ෙවද්දී, 
ඛනිජ ෙතල් මිල එහා ෙමහා ෙවද්දී අපි අෙප් ආර්ථික මූලයන් - 
economic fundamentals - රැක ගන්න  කටයුතු කළා. ඒක තමයි 
සාධනීය පැත්ත. සාධනීය පැත්තට අපි කටයුතු කළා වාෙග්ම 
නිෙෂේධනීය පැත්ෙත් ඇති ෙවච්ච negative trends අපි පාලනය 
කර ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙවන්ෙන් අර සාධනීය පතිඵල රැක 
ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් නැති එකයි. ගරු නිෙයෝජ  කාරක 
සභාපතිතුමනි, මූල  පාලනයක් ගැන කථා කරන ෙකොට ෙම්ක 
අවශ  ෙවන ෙදයක්.  

''ෙකෝප්'' කමිටුෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් අතුරු වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරපු දවෙසේ මම පුදුම වුණා, ඒ පවෘත්ති සාකච්ඡාවට 
ජනමාධ ෙව්දින් සිය ගණනක් ඇවිල්ලා හිටපු එක ගැන. ෙම්ක 
අතුරු වාර්තාවක්. එතරම් ෙලොකු වාර්තාවකුත් ෙනොෙවයි. ආයතන 
47ක වාර්තාවක්. නමුත් මාධ  පැත්ෙතන්, ජනතාව පැත්ෙතන් අද 
''ෙකෝප්'' වාර්තාව ගැන ෙසොයා බලනවා. "ෙකෝප්" කියන එක දැන් 
මිනිස්සු ගම්වලත් කථා කරනවා. අපි ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ 
විවාදයකට. මා ෙයෝජනා කළා, ඒ වාර්තාව මුදණය කරලා ආපු 
හැටිෙය්ම- 

 
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා 
(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ) 
(The Hon. Sajith Premadasa) 
ගරු ඇමතිතුමනි, can the Government cope with the 

economic situation? 

 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා  
(மாண் மிகு  குணேசகர) 
(The Hon. DEW Gunasekara) 
 දැනට එෙහම අනතුරක් තිෙබනවා කියලා මම පිළිගන්ෙන් 

නැහැ. ආර්ථිකයක් එෙහම කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. සියයට 7ක 
ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබද්දී ආර්ථිකයක් කඩා වැෙටන්ෙන් නැහැ. 
අපට විෙද්ශ සම්පත් තිෙබනවා; විෙද්ශ සංචිතය තිෙබනවා. නමුත් 
ජාත න්තර සාධකවලින් තමයි විෙශේෂෙයන්ම පෙව්සම් ෙවන්න 

ඕනෑ. මම ෙම් අවස්ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන කියන්න ඕනෑ, 
දියුණු ෙවමින් පවතින අෙනකුත් රටවල් ෙම්කට ෙකොෙහොමද 
පතිකියා දැක්වූෙය් කියලා. ගිය සතිෙය් බසීලෙය්දී රැස්වුණු 
BRICS සංවිධානයට අයත් ඉන්දියාව, රුසියාව, චීනය, දකුණු 
අපිකාව සහ බසීලය කියන දියුණු ෙවමින් පවතින රටවල 
නායකෙයෝ සාකච්ඡා කළා, 2007 ඉඳලා 2013 දක්වා 
කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ ආර්ථික අවපාතය නිසා ඔවුන්ට මුහුණ 
පාන්නට සිදු වුණු පශ්න ගැන. යළිත් ෙමවැනි ෙද්වල් ඇති 
ෙවනවා, ෙම්වා වළක්වා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා ඒ අය 
කල්පනා කළා.  ඒ සඳහා  අවශ  safeguards ගන්න ඕනෑ; 
protective measures ගන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කාටත් සෑහීමකට 
පත් ෙවන්න පුළුවන් කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි පළමුවැනි 
වතාවට සංවර්ධනය ෙවන රටවල් විසින් විකල්ප ෙලෝක බැංකුවක් 
පිහිටුවන්න යනවා, 2015 වර්ෂෙය් ඉඳලා. ඒ වාෙග්ම මූල  
අරමුදලක් පිහිටුවන්න යනවා. ජාත න්තර මූල  අරමුදල හා 
දැනට තිෙබන ෙලෝක බැංකුව ඇෙමරිකානු ගහණය යටෙත් 
තිෙබන ආයතන ෙදකක්. ඒ ආයතන ෙදක යටෙත් ෙනොෙවයි, ඊට 
වඩා වාසි දායක, සහනශීලි ණය ගැනීෙම් කම ඉදිරිපත් කරමින් 
තමයි ෙම් නව ආයතන පිහිටුවන්ෙන්. දැනට ෙඩොලර් බිලියන 
100කින් ආරම්භ කරපු ඒ අරමුදල අපි වාෙග් තුන්වැනි ෙලෝකෙය් 
රටවල ආරක්ෂාවට එන ෙලොකු ආයතනයක්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියාෙගන ආපු 
කාරණාව තමයි ආර්ථිකය ෙමෙහයවන ෙකොට positive trends 
තිෙබනවා වාෙග්ම negative trends ද තිෙබනවා කියන එක. එය 
පාලනය කර ගන්න අපට අමාරු ෙවන්ෙන් ජාත න්තර සාධකය 
ෙවනස් වුෙණොත් විතරයි. ජනාධිපතිතුමා අෙප් අමාත  මණ්ඩල 
රැස්වීෙම්දී අපට දැන්වූවා විෙශේෂෙයන්ම තුන්වැනි ෙලෝකෙය් 
රටවලට  ෙම් ආයතනෙය් නිරීක්ෂක තත්ත්වය දැනටමත්  ලැබිලා 
තිෙබන බව. ෙම් BRICS සංවිධානය අලුෙතන් ෙගොඩ නඟන්න 
යන විකල්ප මූල  අරමුදෙල් සහ අලුෙතන් ෙගොඩ නඟන්න යන 
විකල්ප ෙලෝක බැංකුෙව් නිරීක්ෂක තත්ත්වයට අප අ ෙවොත්, 
ජාත න්තර සාධකවලට -අෙප් පාලනෙයන් බාහිර සාධකවලට- 
මුහුණ ෙදන්නට පුළුවන් ශක්තියක් අපට ලැෙබනවාය කියමින් 
මෙග් වචන ස්වල්පය මින් අවසන් කරනවා.  

  
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ  කාරක 

සභාපතිතුමා විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන 
ලදී. 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2014 අ ෙගෝසත්ු මස 06 වන බදාදා 
අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 

அப்ெபா  பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, கு க்களின் பிரதித் 
தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத 
ஒத்திைவத்தார். 

அதன்ப  பாரா மன்றம்,  2014 ஓகஸ்ட் 06, தன்கிழைம பி.ப. 
1.00 மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF 
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m., on Wednesday, 06th August, 
2014. 

125 126 



 
 



 
 
 
 
 
 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subscriptions : The annual subscription for Official Report of Hansard is Rs. 2,178. A single copy of  Hansard is available for                
Rs. 18.15. (Postage Rs. 2.50) Copies can be obtained by remitting in advance an  annual subscription fee to the  

 SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PUBLICATIONS BUREAU, No. 102, Piyasiri Building, Pamankada Road,  
Kirulapone, Colombo 6. The fee should reach him on or before November 30 each year.  

Late applications for subscriptions will not be accepted. 
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