
ගරු  කරු ජයසූරිය මහතා, කථානායකතුමා 

ගරු  තිලංග සුමතිපාල මහතා, නියයෝජ්ය කකථානායකතුමා කහ  කකාකක කහාාතිතතුමා 

ගරු  සෙල්වම් අඩෛක්කලනාදන් මහතා, නියයෝජ්ය කකාකක කහාාතිතතුමා 

————————————— 

ගරු  රනිල් වික්රමිංංහ මහතා, අග්රාමායතුමා කහ  කජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  තලතා අතුසකෝරල මහත්මිය, වියේශ කරැකියා කඅමායතුියය කහ  කඅිකකක  ක
අමායතුියය 

ගරු  වජිර අසේවර්ධන මහතා, හ්වයේශ කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  සජෝන් අමරතුංග මහතා, හංචාකක කහංව්ථධන ක ා කක්රිහ්ිතයානි කරිියක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  මහින්ද අමරවීර මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කහම්ත්ත කහංව්ථධන කඅමායතුමා කහ  කම වලි ක
හංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ආචාර්ය) ෙරත් අමුණුගම මහතා, වියශේෂ කකා්ථයාාක කඅමායතුමා 

ගරු  ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ඉඩම් කහ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතහංහ්කක  කඅමායතුමා ක
හ  කරණ්ඩු කතා්ථශ්වයේ ක්රධාන කහංවිධායකතුමා 

ගරු  අකිල විරාජ් කාරියවෙම් මහතා, අධයාතන කඅමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා, උහහ් කඅධයාතන ක ා කම ාමා්ථි කඅමායතුමා කහ  ක
තා්ථියම්න්තුයේ කහාානායකතුමා 

ගරු  මසනෝ ගසන්ෙන් මහතා, ජ්ාිතක කහ ජීවනය, කහංවාද ක ා කකාජ්ය කාාෂා කඅමායතුමා 

ගරු  දයා ගමසේ මහතා, ්රාථියක කක්ථමාන් කඅමායතුමා 

ගරු  දයාිංරි ජයසෙේකර මහතා, ක්රීඩා කඅමායතුමා 

ගරු  නිමල් ිංරිපාල ද ිංල්වා මහතා, ්රවා න ක ා කිවවි්  කුවවන් කයහේවා කඅමායතුමා 

ගරු  පලනි දිගම්බරම් මහතා, කඳුකය කනව කිම්මාන, කයටිල කත සුකම් ක ා ක්රජ්ා කහංව්ථධන ක
අමායතුමා 

අංක 214.] 

(අයවලනි කතා්ථියම්න්තුව ක- කතළමුවලනි කහාාවාකය) 

පාර්ලිමේන්තුමේ කාර්ය සටහන් 

 

2017  සනොවැම්බර් මෙ 16 වැනි බ්රහේපතින්දා ූ.  ාා  9.30  ට 

 

පැමිණි මන්ත්රීන් : 



( 2 ) Mt. No. 214 

 

ගරු  දුමින්ද දිොනායක මහතා, කෘෂික්ථම කඅමායතුමා 

ගරු  නවීන් දිොනායක මහතා, වලවිි කක්ථමාන් කඅමායතුමා 

ගරු  එේ  බී  දිොනායක මහතා, හමාජ් කහවිබලිලන්වීම්, කසුාහාධන ක ා කකන්ද කඋඩකය ක
උරුමය කපිළිබඳ කඅමායතුමා 

ගරු  එේ  බී  නාවින්න මහතා, අායන්ක කකයුතතු, කවය  කහංව්ථධන ක ා කහංහක්ෘිතක ක
කයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  ගාමිණී ජයවික්රම සපසර්රා මහතා, ිතකහක කහංව්ථධන ක ා කවනජීවි කඅමායතුමා කහ  ක
බුේධශාහන කඅමායතුමා 

ගරු  හරින් ප්රනාන්දු මහතා, විදුි කහංයේශ ක ා කඩිජිය්  කයටිල කත සුකම් කඅමායතුමා 

ගරු  ඒ  ඩී  සුිංල් සප්රේමජයන්ත මහතා, විදයා, කාෂණෂ  ක ා කත්ථයේෂ  කඅමායතුමා 

ගරු  ෙජිත් සප්රේමදාෙ මහතා, නිවාහ ක ා කඉදිකිරීම් කඅමායතුමා 

ගරු  රිොඩ් බදියුදීන් මහතා, ක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  චන්ද්රානි බඩාෛාර මහත්මිය, කාන්ා ක ා කළමා කකයුතතු කඅමායතුියය 

ගරු  තිලක් මාරපන මහතා, හංව්ථධන කකා්ථයාාක කඅමායතුමා කහ  කවියේශ කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  ෆයිෙර් මුේතාපා මහතා, තළා්ත කහාා ක ා කතළා්ත කතාලන කඅමායතුමා 

ගරු  අනුර ප්රියදර් න යාපා මහතා, රතදා කකළමනාකක  කඅමායතුමා 

ගරු  ොගල රත්නායක මහතා, නීිතය ක ා කහාමය කහ  කදෂණෂි  කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  අර්ජුන රණතුංග මහතා, ඛනිජ් කය්  කහම්ත්ත කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ම ානික ක ා කබහන්ාහික කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  චන්දිම වීරක්සකොඩි මහතා, නිපු ා කහංව්ථධන ක ා කවෘ්තතීය කපුහුණු කඅමායතුමා 

ගරු  මංගල ෙමරවීර මහතා, මුද්  ක ා කජ්නමාධය කඅමායතුමා 

ගරු  මහින්ද ෙමරිංංහ මහතා, වකාය ක ා කනාවික කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  රංජිත් ිංයඹලාපිටිය මහතා, විදුිබල ක ා කපුන්ථජ්නනීය කබලශෂණිත කඅමායතුමා 

ගරු  විජිත් විජයමුණි සෙොයිො මහතා, වාරිමා්ථි ක ා කජ්ලහම්ත්ත කකළමනාකක  ක
අමායතුමා 

ගරු  ඩී  එම්  ේවාමිනාදන් මහතා, බන්ධනාිාක ක්රිතහංහක්ක , කපුනරු්තථාතන, කනලව ක
තදිංචි කකිරීම ක ා කහින්දු කරිියක කකයුතතු කඅමායතුමා 

ගරු  රවුෆ ්හකීම් මහතා, නික කහලලසුම් ක ා කජ්ල කහම්තාදන කඅමායතුමා 

ගරු  අේදුල් හලීම් මහතා, ලතල් , කලතල්  කයහේවා ක ා කමුහ්ිම් කරිියක කකයුතතු ක
අමායතුමා 

ගරු  කබීර් හෂීම් මහතා, කාජ්ය කවයවහාය කහංව්ථධන කඅමායතුමා 

ගරු  පී  හැරිෙන් මහතා, ග්රාමීය ය කර්ථිකක කකයුතතු කපිළිබඳ කඅමායතුමා 

ගරු  ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් ෙරත්  සෆොන්සෙේකා මහතා, ්රායේය ය කහංව්ථධන කඅමායතුමා 
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ගරු  ලක්ෂම්න් යාපා අසේවර්ධන මහතා, කාජ්ය කවයවහාය කහංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  වෙන්ත අලුවිහාසර් මහතා, කෘෂික්ථම කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ටී  බී  ඒකනායක මහතා, ඉඩම් කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සමොහාන් ලාල් සරේරු මහතා, උහහ් කඅධයාතන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ඩිලාන් සපසර්රා මහතා, ම ාමා්ථි කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  නිසරෝෂන් සපසර්රා මහතා, ජ්ාිතක ක්රිතත්තිත ක ා කර්ථිකක කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ඩවදය) සුදර්ිනී  ප්රනාන්දුුලල්සල් මහත්මිය, නික කහලලසුම් ක ා කජ්ල කහම්තාදන කකාජ්ය ක
අමායතුියය 

ගරු  ඒ  ඩී  සප්රේමදාෙ මහතා, ක්ථමාන් ක ා කවාණිජ් කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  පාලිත රන්සේ බඩාෛාර මහතා, වාරිමා්ථි කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  විජයකලා මසහේේවරන් මහත්මිය, ළමා කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුියය 

ගරු  වී  එේ  රාධක්රිෂණ්න් මහතා, අධයාතන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ඉරාන් වික්රමරත්න මහතා, මුද්  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රුවන් විජයවර්ධන මහතා, රකෂණෂක කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  දිලිප් සවදආරච්චි මහතා, ධීවක ක ා කජ්ලජ් කහම්ත්ත කහංව්ථධන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රවීන්ද්ර ෙමරවීර මහතා, කම්කරු ක ා කවෘ්තතීය කහියිත කහබඳා කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුජීව සෙේනිංංහ මහතා, ජ්ායන්ක කයවළඳ කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් සෙසනවිරත්න මහතා, විදයා, කාෂණෂ  ක ා කත්ථයේෂ  කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  වෙන්ත සෙේනානායක මහතා, වියේශ කකයුතතු කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  එම්  එල්  ඒ  එම්  හිෙබ්ුල්ලා මහතා, පුනරු්තථාතන ක ා කනලව කතදිංචි කකිරීම කකාජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  ඒ  එච්  එම්  ෆවුිං මහතා, ජ්ාිතක කඒකාබේධා කහ  ක්රිතහන්ධාන කකාජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  අස ෝක් අසේිංංහ මහතා, ්රවා න ක ා කිවවි්  කුවවන් කයහේවා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ලෙන්ත අලගියවන්න මහතා, මුද්  ක ා කජ්නමාධය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ෆයිොල් කාිංම් මහතා, යහෞඛය, කයතෝෂ  ක ා කයේය ය කෛවදය කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  දුසන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා, රතදා කකළමනාකක  කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  (ඩවදය) අසනෝමා ගමසේ මහත්මිය, ඛනිජ් කය්  කහම්ත්ත කහංව්ථධන කනියයෝජ්ය ක
අමායතුියය 

ගරු  අනුරාධ ජයරත්න මහතා, ම වලි කහංව්ථධන ක ා කතරිහක කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුසම්ධා ජී  ජයසෙේන මහත්මිය, ිතකහක කහංව්ථධන ක ා කවනජීවි කනියයෝජ්ය කඅමායතුියය 

ගරු  පාලිත කුමාර සතවරප්සපරුම මහතා, අායන්ක කකයුතතු, කවය  කහංව්ථධන ක ා ක
හංහක්ෘිතක කකයුතතු කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 
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ගරු  එච්  ආර්  ොරතී දුෂ්මන්ත මහතා, අිකකක  කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා කහ  කබුේධශාහන ක
නියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  මනූෂ නානායක්කාර මහතා, වියේශ කරැකියා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  කරුණාරත්න පරණවිතාන මහතා, නිපු ා කහංව්ථධන ක ා කවෘ්තතීය කපුහුණු ක
නියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  සුෙන්ත ුලංචිනිලසම් මහතා, කාජ්ය කතරිතාලන ක ා කකළමනාකක  කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  අජිත් පී  සපසර්රා මහතා, විදුිබල ක ා කපුන්ථජ්නනීය කබලශෂණිත කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  ලක්ෂම්න් වෙන්ත සපසර්රා මහතා, වලවිි කක්ථමාන් කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  ඉන්දික බඩාෛාරනායක මහතා, නිවාහ ක ා කඉදිකිරීම් කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  තාරානාත් බෙන්ායක මහතා, විදුි කහංයේශ ක ා කඩිජිය්  කයටිල කත සුකම් කනියයෝජ්ය ක
අමායතුමා 

ගරු  නි ාන්ත මුතුසහට්ටිගමසේ මහතා, වකාය ක ා කනාවික කකයුතතු කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  රන්ජන් රාමනායක මහතා, හමාජ් කහවිබලිලන්වීම්, කසුාහාධන ක ා කකන්ද කඋඩකය ක
උරුමය කපිළිබඳ කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  නිමල් ලාන්ො මහතා, හ්වයේශ කකයුතතු කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  අමිර් අලි ිංහාේදින් මහතා, ග්රාමීය ය කර්ථිකකය කපිළිබඳ කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

ගරු  එච්  එම්  එම්  හරීේ මහතා, ක්රීඩා කනියයෝජ්ය කඅමායතුමා 

————————————— 

ගරු  සහක්ටර් අප්ුලහාමි මහතා   

ගරු  සරෝහිත අසේගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  මහින්ද යාපා අසේවර්ධන මහතා   

ගරු  ිංිංර කුමාර අසේසෙේකර මහතා   

ගරු  තුෂාර ඉඳුනිල් අමරසෙේන මහතා   

ගරු  දිළුම් අමුණුගම මහතා   

ගරු  සජ්  සී  අලවතුවල මහතා   

ගරු  ෛලේ අලහප්සපරුම මහතා   

ගරු  ආනන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු  මහින්දානන්ද අලුත්ගමසේ මහතා   

ගරු  රංජිත් අලුවිහාසර් මහතා   

ගරු  රවී කරුණානායක මහතා   

ගරු  අ  අරවින්ද් කුමාර් මහතා   

ගරු  සජ්  එම්  ආනන්ද කුමාරිංරි මහතා   
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ගරු  සේලු කුමාර් මහතා   

ගරු  නාලක ප්රොද් සකොසලොන්සන මහතා   

ගරු  කවීන්දිරන් සකෝඩීේවරන් මහතා   

ගරු  චන්ද්රිංරි ගජදීර මහතා   

ගරු  චන්දිම ගමසේ මහතා   

ගරු  පියසෙේන ගමසේ මහතා  

ගරු  උදය ප්රාාත් ගම්මන්පිල මහතා   

ගරු  නිහාල් ගලප්පත්ති මහතා   

ගරු  දිසන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා   

ගරු  එඩ්වඩ් ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු  පද්ම උදය ාන්ත ගුණසෙේකර මහතා   

ගරු  එේ  එම්  චන්ද්රසෙේන මහතා   

ගරු  ඩී  වී  චානක මහතා   

ගරු  ිංිංර ජයසකොඩි මහතා   

ගරු  මලිත් ජයතිලක මහතා   

ගරු  (ඩවදය) නලින්ද ජයතිෙේ මහතා   

ගරු  නලින් බඩාෛාර ජයමහ මහතා   

ගරු  අනුර ිංඩ්නි ජයරත්න මහතා   

ගරු  පියංකර ජයරත්න මහතා   

ගරු  මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතා   

ගරු  ක  තුසරයිසරත්නිංංහම් මහතා   

ගරු  ජනක බඩාෛාර සතන්නසකෝන් මහතා   

ගරු  ආරුමුගන් සතොඩාෛමන් මහතා   

ගරු  එම්  එේ  සතෞෆික් මහතා   

ගරු  ිංරිනාල් ද සමල් මහතා   

ගරු  පියල් නි ාන්ත ද ිංල්වා මහතා   

ගරු  සමොහාන් ප්රියදර් න ද ිංල්වා මහතා   

ගරු  ටී  රංජිත් ද සෙොයිො මහතා   

ගරු  අනුර දිොනායක මහතා   

ගරු  මයන්ත දිොනායක මහතා   

ගරු  විමලවීර දිොනායක මහතා   



( 6 ) Mt. No. 214 

 

ගරු  වීරකුමාර දිොනායක මහතා   

ගරු  ොලින්ද දිොනායක මහතා   

ගරු  ෛේලේ සද්වානන්ද මහතා   

ගරු  සමොසහොමඩ් නවවි මහතා   

ගරු  වාසුසද්ව නානායක්කාර මහතා   

ගරු  ඉ  චාල්ේ නිර්මලනාදන් මහතා   

ගරු  බුද්ධික පතිරණ මහතා   

ගරු  (ඩවදය) රසම්ෂ් පතිරණ මහතා   

ගරු  සක්  සක්  පියදාෙ මහතා   

ගරු  ෙනත් නි ාන්ත සපසර්රා මහතා   

ගරු  සුජිත් ෙංජය සපසර්රා මහතා   

ගරු  අරුන්දික ප්රනාන්දු මහතා   

ගරු  සජොන්ෙට්න් ප්රනාන්දු මහතා   

ගරු  අස ෝක ප්රියන්ත මහතා   

ගරු  හිරුණිකා සප්රේමචන්ද්ර මහත්මිය   

ගරු  එේ  සප්රේමරත්න මහතා   

ගරු  බන්දුල ලාල් බඩාෛාරිසගොෛ මහතා   

ගරු  තාරක බාලසූරිය මහතා   

ගරු  විජිත සේරුසගොෛ මහතා   

ගරු  මුහම්මදු ඉේරාහිම් මුහම්මදු මන්සූර් මහතා   

ගරු  එේ  එම්  මරික්කාර් මහතා   

ගරු  සක්  කාදර් මේතාන් මහතා   

ගරු  ඉම්රාන් මහරූෆ් මහතා   

ගරු  අේදුල්ලාහ් මහර්ූෆ් මහතා   

ගරු  අජිත් මාන්නප්සපරුම මහතා   

ගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරිංංහ මහතා   

ගරු  එේ  සී  මුතුකුමාරණ මහතා   

ගරු  සීනිතම්බි සයෝසහේෙව්රන් මහතා   

ගරු  (ූ.ජය) අතුරලිස  රතන හිමි   

ගරු  බිමල් රත්නායක මහතා   

ගරු  සී  බී  රත්නායක මහතා   

ගරු  සලොහාන් රත්වත්සත් මහතා   
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ගරු  ප්රෙන්න රණතුංග මහතා   

ගරු  ප්රෙන්න රණවීර මහතා   

ගරු  සරොෂාන් රණිංංහ මහතා   

ගරු  සකසහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා   

ගරු  ඉෂාක් රහුමාන් මහතා   

ගරු  මුජිබුර් රහුමාන් මහතා   

ගරු  හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා   

ගරු  චමල් රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  නාමල් රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  (ආචාර්ය) විජයදාෙ රාජපක්ෂ මහතා   

ගරු  අංගජන් රාමනාදන් මහතා   

ගරු  ගාමිණී සලොකුසේ මහතා   

ගරු  ජානක වක්කුඹුර මහතා   

ගරු  පවිත්රාසද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය   

ගරු  විදුර වික්රමනායක මහතා   

ගරු  (ආචාර්ය) ජයම්පති වික්රමරත්න මහතා   

ගරු  ඒ  ඒ  විසජ්තුංග මහතා   

ගරු  (ඩවදය) තුිංතා විසජ්මාන්න මහත්මිය   

ගරු  ලක්ෂම්න් ආනන්ද විසජ්මාන්න මහතා   

ගරු  ශ්රියානි විසජ්වික්රම මහත්මිය   

ගරු  චමින්ද වි සජ්ිංරි මහතා   

ගරු  ඩුලිප් විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු  කංචන විසජ්සෙේකර මහතා   

ගරු  සහේෂාන් විතානසේ මහතා   

ගරු  සත්නුක විදානගමසේ මහතා   

ගරු  එේ  වියාසල්න්දිරන් මහතා   

ගරු  විමල් වීරවං  මහතා   

ගරු  කුමාර සවල්ගම මහතා   

ගරු  එේ  ශ්රීතරන් මහතා   

ගරු  ඥානමුත්තු ශ්රීසන්ෙන් මහතා   

ගරු   ාන්ති ශ්රීෙක්න්දරාො මහත්මිය   



( 8 ) Mt. No. 214 

 

ගරු  ජයන්ත ෙමරවීර මහතා   

ගරු  ෙන්දිත් ෙමරිංංහ මහතා   

ගරු  රාජවසරෝදයම් ෙම්පන්දන් මහතා, තා්ථියම්න්තුයේ කවිරුේධ කතා්ථශ්වයේ කනායකතුමා 

ගරු  එම්  එච්  එම්  ෙල්මාන් මහතා   

ගරු  ධර්මලිංගම් ිංද්ධාර්ථන් මහතා   

ගරු  (ඩවදය) එේ  ිංවසමෝහන් මහතා   

ගරු  මුත්තු ිංවලිංගම් මහතා   

ගරු  එම්  ඒ  සුමන්තිරන් මහතා   

ගරු  වඩිසේල් සුසර්ෂ් මහතා   

ගරු  මාඩව සෙෝ  සෙේනාධිරාජා මහතා   

ගරු  ස හාන් සෙේමිංංහ මහතා   

ගරු  සුනිල් හඳුන්සනත්ති මහතා   

ගරු  විසජ්පාල සහට්ටිආරච්චි මහතා   

ගරු  ඉන්දික අනුරුද්ධ සහේරත් මහතා   

ගරු  කනක සහේරත් මහතා 

ගරු  විජිත සහේරත් මහතා      

ධම්ියක කදහනායක කම ා, තා්ථියම්න්තුයේ කම  කය් කම් 

නී්  කඉේදවල කම ා, කා්ථය කමණ්ඩල ක්රධානී කහ  කතා්ථියම්න්තුයේ කනියයෝජ්ය කම  ක ක කය් කම් 

කුෂානි කයකෝ  දීක කම ්තියය, කහ කාක කම  කය් කම් 

ටිකිරි කයෂණ. කජ්යිතලක කම ා, හ කාක කම  කය් කම් 

කල්තැබීම අනුව පාර්ලිසම්න්තුව  ෙව්ිය   කථානායකතුමා  ලාෙනාරූ  විය  

1  ලිපිසල් නාදිය පි ගැන්වීම   ( ) ක කථානායකතුමා ක විිවන් ,   ක ලංකා ක ්රජ්ාාන් ක ක

හමාජ්වාදී කජ්නකජ්යේ කරණ්ඩු ම කවයවහථ්ායේ ක   ( ) කවයවහථ්ාව ක්රකාකව ක     කමුද්  කව්ථෂය ක

හඳ ා කවිි කාිකතිතවකයාය  කවා්ථෂික කවා්ථාව පිළිින්වන කලදී. ක 

 කියන කලද කවා්ථාව කොා සම්ෙය කම කිත ය කුතතුයල ද කමු  ය කකළ කුතතුයල ද කනියයෝි කකකන ක

ලදී. ක 

( ) කඋහහ ්කඅධයාතන ක ා කම ාමා්ථි කඅමායතුමා කවිිවන්— 

(i)   978 කඅංක ක   කදකන කවිශව්විදයාල කතනය්ත ක 7( ) කවින්ිතය කයයය්ත කවිශ්වවිදයාල ක

්රිතතාදන ක යක ියෂන් ක හාායේ ක නි්ථයේශය ක හහිව, ක කජ්කය ක විශ්වවිදයාලයේ ක

ාෂණෂ  ක පීඨයෂණ ක පිහිටුවීම ක හම්බන්ධයයන් ක උහහ ්ක අධයාතන ක  ා ක ම ාමා්ථි ක

අමායවකයා කවිිවන් කහාදන කලදුව, ක   7 කහල්තලම්බ්ථ ක   කදිනලිත කඅංක ක  771   ක

දකන කඅිත කවියශේෂ කිලහට් කතත්රයේ කතළ කකකන කලද කනියමය   
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(ii)  1978 ක අංක ක    ක දකන ක විශ්වවිදයාල ක තනය්ත ක  7( ) ක වින්ිතය ක යයය්ත ක

විශ්වවිදයාල ක ්රිතතාදන ක යක ියෂන් ක හාායේ ක නි්ථයේශය ක හහිව, ක රුහුණු ක

විශ්වවිදයාලයේ ක හම ක යහෞඛය ක විදයා ක පීඨයෂණ ක පිහිටුවීම ක හම්බන්ධයයන් ක උහහ් ක

අධයාතන ක ා කම ාමා්ථි කඅමායවකයා කවිිවන් ක කහාදන කලදුව, ක   7 කහල්තලම්බ්ථ ක

   ක දිනලිත ක අංක ක   771   ක දකන ක අිත ක වියශේෂ ක ිලහට් ක තත්රයේ ක තළ ක කකන ක ලද ක

නියමය  ක 

(iii) 1978 ක අංක ක    ක දකන ක විශ්වවිදයාල ක තනය්ත ක  7( ) ක වින්ිතය ක යයය්ත ක ක

විශ්වවිදයාල ක ්රිතතාදන ක යක ියෂන් ක හාායේ ක නි්ථයේශය ක හහිව, ක වය  ක

විශ්වවිදයාලයේ කාෂණෂ  කපීඨයෂණ කපිහිටුවීම කහම්බන්ධයයන් කඋහහ් ක අධයාතන ක

 ා කම ාමා්ථි කඅමායවකයා කවිිවන් කහාදන කලදුව, ක   7 කහල්තලම්බ්ථ ක   කදිනලිත ක

අංක ක  771 7 කදකන කඅිත කවියශේෂ කිලහට් කතත්රයේ කතළ කකකන කලද කනියමය  කහ  ක 

(iv)  1978 ක අංක ක    ක දකන ක විශ්වවිදයාල ක තනය්ත ක  7( ) ක වින්ිතය ක යයය්ත ක
විශ්වවිදයාල ක ්රිතතාදන ක යක ියෂන් ක හාායේ ක නි්ථයේශය ක හහිව, ක අ නිදිි ක
විශ්වවිදයාලයේ කකලා ක ා කහංහ්කෘිත කපීඨය කතුළ කහමාජ් කවිදයා කඅධයයන කඅංශයෂණ ක
පිහිටුවීම කහම්බන්ධයයන් කඋහහ් කඅධයාතන ක ා කම ාමා්ථි කඅමායවකයා කවිිවන් ක
හාදන කලදුව, ක    7 ක  කහල්තලම්බ්ථ ක 9 කදිනලිත කඅංක ක  7817  කදකන කඅිත කවියශේෂ ක
ිලහට් කතත්රයේ කතළ කකකන කලද කනියමය ක 

පිළිින්වා, ක  ම ක නියමයන් ක අධයාතනය ක  ා ක මානව ක හම්ත්ත ක හංව්ථධනය ක පිළිබඳ ක රං ක ක

අධීෂණෂ  කකාකක කහාාවය කයය මු කකළ කුතතුයල  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කහාා කහම්ම කවිය. 

(7) කඉඩම් කහ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතහංහක්ක  කඅමායතුමා කවිිවන්— 

(i)  2016 කව්ථෂය කහඳ ා කය්තෂ කක්ථමාන් කයදතා්ථයම්න්තුයේ කවා්ථෂික කකා්ථය කහාධන ක

වා්ථාව  කහ  ක 

(ii) 2016 ක ව්ථෂය ක හඳ ා ක ක්ථමාන් ක  ා ක වාණිජ් ක කයුතතු ක අමායාංශයේ ක වා්ථෂික ක

කා්ථය කහාධන කවා්ථාව 

පිළිින්වා, ක ම කවා්ථා කනිෂත්ාදන ක ා කයහේවා කපිළිබඳ කරං ක කඅධීෂණෂ  කකාකක කහාාවය කයය මු ක

කළ කුතතුයල  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කහාා කහම්ම කවිය. 

( ) කඉඩම් කහ  කතා්ථියම්න්තු ක්රිතහංහක්ක  කඅමායතුමා කවිිවන්, ක     කව්ථෂය කහඳ ා කම ජ්න ක

බලංකුයේ ක වා්ථෂික ක වා්ථාව ක පිළිින්වා, ක  ම ක වා්ථාව ක ර්ථිකක ක හංව්ථධන ක පිළිබඳ ක රං ක ක

අධීෂණෂ  කකාකක කහාාවය කයය මු කකළ කුතතුයල  කයයෝජ්නා කකකන කලදී. 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කහාා කහම්ම කවිය. 

 . සපත්ෙම්   

(1)    පුහු් වල් ල, ය ට්ටියාවල, මලතලාය ේන කයන කිපිනයයහි කතදිංචි කකංකානිය  ක

නිම්  කම ායින් කලලබුණු ක   7. 8.7  කදිනලිත කයත්තහම කිරු කලෂණෂම්න් කයාතා ක

අයේව්ථධන කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 
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(2)     ඉඹු් ිහය්දනිය, “ෆලටීමා” යන ක ිපිනයයහි ක තදිංචි ක  ච්. ක  ම්. ක ක ිවං  ක

ම ායින් ක ලලබුණු ක    7. 8. 7 ක දිනලිත ක යත්තහම ක ිරු ක අයශෝෂණ ක අයේිවං  ක

ම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. 

(3)    යහෝය් පුක, තලකකුම්පුක, කාජ්ාංින ක යාය ක  7, අංක ක  1   ක දකන ක හථ්ානයයහි ක

තදිංචි ක ම්. කඩී. කයහේනාක්තන කම ායින් කලලබුණු ක   7. 9.   කදිනලිත කයත්තහම ක

ිරු කනි ා්  කිල්තත්තිත කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන කලදී. ක 

(4)     යත  කයළ න්නරුව, යකෝ ල ක  ංදිය, ඉිවතන ක යතයදහ, අංක ක 8791  ක දකන ක

හ්ථානයයහි කතදිංචි කධන කජීවන් කබමුණුය  කම ායින් කලලබුණු ක   7. 8. 8 ක

දිනලිත කයත්තහම කිරු කනාලක ක්රහාේ කයක යල න්යන කම ා කවිිවන් කපිළිින්වන ක

ලදී.  

 කඅංක ක25අ කදකන කතා්ථියම්න්තුයේ කහථ්ාවක කනියයෝිය කයයය්ත ක ම කයත්තහම්, කම ජ්න කයත්තහම් ක

පිළිබඳ කකාකක කහාාවය කයය මු කකකන කලදී. 

   පාර්ලිසම්න්තුසේ කටයුතු   තා්ථියම්න්තුයේ කහාානායකතුමා කඉදිරිත්ත කකළ කයයෝජ්නාව,— ක

නයාය ක තත්රයේ ක ්රධාන ක කයුතතුවල ක අංක ක   ක දකන ක විෂයය ක පිළිබඳ ක වලඩ ක අද ක දින ක

රැහව්ීයම්දී තා්ථියම්න්තුයේ ක අංක ක 7 ක දකන ක හථ්ාවක ක නියයෝියයහි ක හ  ක    7.  .   ක වලනි ක දින ක

තා්ථියම්න්තුව කවිිවන් කහම්ම කකකන කලද කයයෝජ්නාවල කවිිකවිධානයන්යින් කනිද හ ්කවිය කුතතු කය. 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කහාා ක කහම්ම කවිය. 

4. විෙර්ජන පනත් සක ම්පත (201 ) —  හයවැනි සවන් ක  දිනය     ක්  කබන කලද ක

විවාදය කවදුකය්ත කතව්තව  කපිණිහ කනියයෝිය කකියවන කලදී. ක ය කඅදාළ ක්රශන්ය ක(   7 කයන වලම්බ්ථ 

     

“තන්ත කයකටුම්ත කදලන් කයදවලනි කවක කකියවිය කුතතුය” ක්රශන්ය කයළි්ත කහාා මුඛ කකකන කලදින්, ක

විවාදය කවදුකය්ත කතව්තවන කලදී. 

( . කාා. ක  .   කය කනියයෝජ්ය කකථානායකතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

(අ. කාා. ක .7  කය කනියයෝජ්ය කකාකක කහාාතිතතුමා ක ලාහනා   කවිය.) 

“ිරු ක   ව  ක ුව යහේකක ක ම ා ක  ලාහනා   ක විය ක ුතතුය”  ක හමාජ් ක හවිබලිලන්වීම්, ක

සුාහාධන ක ා කකන්ද කඋඩකය කඋරුමය කපිළිබඳ කඅමායතුමා කයයෝජ්නා කකයළේය. ක 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කහාා ක කහම්ම කවිය. 

(අ. කාා. ක7. 7 කය කිරු ක  ව  කුව යහේකක කම ා ක ලාහනා   කවිය.) 

(අ. කාා. ක .   කය කකථානායකතුමා  ලාහනා   කවිය.) 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කමතු කතළවන කඅන්දමය කතෂණෂව ක     කවිරුේධව ක    කය යවන් කයබදී,  ය ක

හාා කහම්ම කවිය  
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ිරු ක කනි්  කවි මිවං  කම ා 

ිරු ක ලා කඅතුයකෝකල කම ්තියය 

ිරු ක වජික කඅයේව්ථධන කම ා 

ිරු ක යජ්ෝන් කඅමකතුංි කම ා 

ිරු ක මහින්ද කඅමකවීක කම ා 

ිරු ක (රචා්ථය) කහක්ත කඅමුණුිම කම ා 

ිරු ක ියන් කකරු ාිතලක කම ා 

ිරු ක අකිල කවිකාජ් කකාරියවහම් කම ා 

ිරු ක ලෂණෂම්න් කකිරිඇ් ල කම ා 

ිරු ක මයනෝ කියන්හන් කම ා 

ිරු ක දයා කිමය  කම ා 

ිරු ක දයාිවරි කජ්යයහේකක කම ා 

ිරු ක නිම්  කිවරිතාල කද කිව් වා කම ා 

ිරු ක තලනි කදිිම්බකම් කම ා 

ිරු ක දුියන්ද කදිහානායක කම ා 

ිරු ක නවීන් කදිහානායක කම ා 

ිරු ක  හ්. කබී. කදිහානායක කම ා 

ිරු ක  හ්. කබී. කනාවින්න කම ා 

ිරු ක ිාියණී කජ්යවි ම කයතය්ථකා කම ා 

ිරු ක  රින් ක්රනාන්දු කම ා 

ිරු ක ඒ. කඩී. කසුිව්  කය්රේමජ්යන් කම ා 

ිරු ක හජි්ත කය්රේමදාහ කම ා 

ිරු ක රිහා  කබදිුතදීන් කම ා 

ිරු ක චන් ානි කබණ්ඩාක කම ්තියය 

ිරු ක ිතලෂණ කමාකතන කම ා 

ිරු ක ෆ හ්ථ කමුහ්ාතා කම ා 

ිරු ක අ ක කප්රියද්ථශන කයාතා කම ා  

ිරු ක හාිල කක්තනායක කම ා 

ිරු ක අ්ථජුන කක තුංි කම ා  

ිරු ක තාඨලී කචම්පික කක වක කම ා 

ිරු ක චන්දිම කවීකෂණයක ඩි කම ා ක 

ිරු ක මංිල කහමකවීක කම ා 

ිරු ක මහින්ද කහමකිවං  කම ා 

ිරු ක කංජි්ත කිවය ලාපිටිය කම ා 

ිරු ක විජි්ත කවිජ්යමුණි කයහ  හා කම ා 

ිරු ක ඩී. ක ම්. කහව්ාියනාදන් කම ා 

ිරු ක කවුෆ ්ක කීම් කම ා 

ිරු ක අේදු්  ක ලීම් කම ා 

ිරු ක කබී්ථ ක ෂීම් කම ා 

ිරු ක පී. ක ලරිහන් කම ා 

ිරු ක ෆී්   කමා්ථෂ්  කහක්ත ක කයෆ න්යහේකා ක
ම ා  

ිරු ක ිතලංි කසුමිතතාල කම ා 

ිරු ක යහ් වම් කඅෛඩෂණකලනාදන් කම ා  

ිරු ක ලෂණෂම්න් කයාතා කඅයේව්ථධන කම ා 

ිරු ක වහන් කඅලුවි ාය්ථ කම ා 

ිරු ක ටී. කබී. කඒකනායක කම ා 

ිරු ක යම  ාන් කලා්  කයග්රේරු කම ා 

ිරු ක ඩිලාන් කයතය්ථකා කම ා 

ිරු ක නියකෝෂන් කයතය්ථකා කම ා 

ිරු ක (ෛවදය) කසුද්ථ නී ක්රනාන්දුපු් ය්  ක
ම ්තියය 

ිරු ක ඒ. කඩී. කය්රේමදාහ කම ා 

ිරු ක තාි කකන්ය  කබණ්ඩාක කම ා 

ිරු ක විජ්යකලා කමය ේහ්වකන් කම ්තියය 

ිරු ක වී. ක හ්. කකාධක්රිෂ ්න් කම ා 

ිරු ක ඉකාන් කවි මක්තන කම ා 

ිරු ක රුවන් කවිජ්යව්ථධන කම ා 

ිරු ක දිි්ත කයවදරකච්චි කම ා 

ිරු ක කවීන්  කහමකවීක කම ා 

ිරු ක සුජීව කයහේනිවං  කම ා 

ිරු ක ලෂණෂම්න් කයහයනවික්තන කම ා 

ිරු ක වහන් කයහේනානායක කම ා  

ිරු ක  ම්. ක ් . කඒ. ක ම්. කහිහබ්ු් ලා කම ා 

ිරු ඒ. ක ච්. ක ම්. කෆවුිව කම ා 

ිරු ක අයශෝෂණ කඅයේිවං  කම ා 

ිරු ක ලහන් කඅලගියවන්න කම ා 

ිරු ක ෆ හා්  කකාිවම් කම ා 

ිරු ක දුයන්ෂ් කින්කන්ද කම ා ක 

ිරු ක (ෛවදය) කඅයනෝමා කිමය  කම ්තියය 

ිරු ක අ කාධ කජ්යක්තන කම ා 

ිරු ක සුයම්ධා කජී. කජ්යයහේන කම ්තියය 

ිරු ක තාි කකුමාක කයවක්තයතරුම කම ා 

ිරු ක  ච්. කර්ථ. කහාකතී කදුෂම්න් කම ා 

ිරු ක මනූෂ කනානායෂණකාක කම ා 

ිරු ක කරු ාක්තන කතක විාන කම ා 

ිරු ක සුහන් කපුංචිනිලයම් කම ා 

ිරු ක අජි්ත කපී. කයතය්ථකා කම ා 

ිරු ක ලෂණෂම්න් කවහන් කයතය්ථකා කම ා  

ිරු ක ඉන්දික කබණ්ඩාකනායක කම ා 

ිරු ක ාකානා්ත කබහන්ායක කම ා 

පක්ෂව 
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ිරු ක නිශාන් කමුතුය ට්ටිිමය  කම ා 

ිරු ක කන්ජ්න් කකාමනායක කම ා 

ිරු ක නිම්  කලාන්හා කම ා 

ිරු ක අිය්ථ කඅි කිව ාේදින් කම ා 

ිරු ක  ච්. ක ම්. ක ම්. ක රීහ් කම ා 

ිරු ක ය ෂණය්ථ කඅ්තපු ාිය කම ා   

ිරු ක ිවිවක කකුමාක කඅයේයහේකක කම ා   

ිරු ක තුෂාක කඉඳුනි්  කඅමකයහේන කම ා   

ිරු ක යජ්. කසී. කඅලවතුවල කම ා   

ිරු ක රනන්ද කඅලු්තිමය  කම ා   

ිරු ක කංජි්ත කඅලුවි ාය්ථ කම ා   

ිරු ක කවී කකරු ානායක කම ා   

ිරු ක අ. කඅකවින්ේ කකුමා්ථ කම ා   

ිරු ක යජ්. ක ම්. කරනන්ද කකුමාකිවරි කම ා  

ිරු ක යේලු කකුමා්ථ කම ා   

ිරු ක නාලක ක්රහාේ කයක යල න්යන කම ා   

ිරු ක කවීන්දිකන් කයකෝඩීහ්වකන් කම ා   

ිරු ක චන්දිම කිමය  කම ා   

ිරු පියයහේන කිමය  කම ා  
ිරු ක   ව  කුව යහේකක කම ා   

ිරු ක මි්ත කජ්යිතලක කම ා   

ිරු ක නින් කබණ්ඩාක කජ්යම  කම ා   

ිරු ක අ ක කිව නි කජ්යක්තන කම ා   

ිරු ක (ෛවදය) කකවින්ද කය ේෂාන් කජ්යව්ථධන ක
ම ා   

ිරු ක ම ් වාිනම් කිතලකකාජ්ා කම ා   

ිරු ක ක. කතුයක යක්තනිවං ම් කම ා   

ිරු ක රරුමුින් කය ණ්ඩමන් කම ා   

ිරු ක  ම්. ක හ්. කයෞෆිෂණ කම ා   

ිරු ක ිවරිනා්  කද කයම්  කම ා   

ිරු ක මයන් කදිහානායක කම ා   

ිරු ක ඩ ලහ් කයේවානන්ද කම ා   

ිරු ක යම ය  ම  කනවවි කම ා   

ිරු ක ඉ. කචා් හ් කනි්ථමලනාදන් කම ා   

ිරු ක බුේිකක කතිතක  කම ා   

ිරු ක යෂණ. කයෂණ. කපියදාහ කම ා   

ිරු ක සුජි්ත කහංජ්ය කයතය්ථකා කම ා   

ිරු ක අයශෝක කප්රියන් කම ා   

ිරු ක හිරුණිකා කය්රේමචන්  කම ්තියය   

ිරු ක බන්දුල කලා්  කබණ්ඩාරියි ඩ කම ා   

ිරු ක මු ම්මදු කඉේකාහිම් කමු ම්මදු කමන්සූ්ථ ක
ම ා   

ිරු ක  හ්. ක ම්. කමරිෂණකා්ථ කම ා   

ිරු ක යෂණ. කකාද්ථ කමහ්ාන් කම ා   

ිරු ක ඉම්කාන් කම  ෆ් කම ා   

ිරු ක අේදු් ලා ් කම  ්ෆ් කම ා   

ිරු ක අජි්ත කමාන්න්තයතරුම කම ා   

ිරු ක (ම ාචා්ථය) කරශු කමාකිවං  කම ා   

ිරු ක සීනිම්  කයයෝය ේහව්කන් කම ා   

ිරු ක ( ජ්ය) කඅතුකියේ කකන කහිිය  

ිරු ක ඉෂාෂණ කකහුමාන් කම ා   

ිරු ක මුජිබු්ථ කකහුමාන් කම ා   

ිරු ක  ්ථෂ  කකාජ්කරු ා කම ා   

ිරු ක (රචා්ථය) කවිජ්යදාහ කකාජ්තක්ෂ කම ා  

ිරු ක අංිජ්න් කකාමනාදන් කම ා   

ිරු ක (රචා්ථය) කජ්යම්තිත කවි මක්තන ක
ම ා   

ිරු ක ඒ. කඒ. කවියජ්තුංි කම ා   

ිරු ක (ෛවදය) කතුිවා කවියජ්මාන්න ක
ම ්තියය   

ිරු ක ලෂණෂ්මන් කරනන්ද කවියජ්මාන්න ක
ම ා   

ිරු ක චියන්ද කවි කයජ්ිවරි කම ා   

ිරු ක ය ේෂාන් කවිානය  කම ා   

ිරු ක  හ්. කවියාය් න්දිකන් කම ා    
ිරු ක  හ්. ක කන් කම ා   

ිරු ක ඥානමු්තතු ක යන්හන් කම ා   

ිරු ක ශාන්ිත ක හක්න්දකාහා කම ්තියය   

ිරු ක හන්දි්ත කහමකිවං  කම ා   

ිරු ක කාජ්වයකෝදයම් කහම්තන්දන් කම ා 

ිරු ක  ම්. ක ච්. ක ම්. කහ් මාන් කම ා 

ිරු ක ධ්ථමිංිම් කිවේධා්ථථන් කම ා 
ිරු ක (ෛවදය) ක හ්. කිවවයමෝ න් කම ා    

ිරු ක  ම්. කඒ. කසුමන්ිතකන් කම ා   

ිරු ක වඩියේ්  කසුය්ථෂ් කම ා   

ිරු ක මාෛව කයහෝ. කයහේනාිකකාජ්ා කම ා   

ිරු ක වියජ්තාල කය ට්ටිරකච්චි කම ා   
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තන්ත කයකටුම්ත ක ය කඅ  ලව, කයදවලනිවක කකියවන කලදී. 

“තන්ත ක යකටුම්ත ක  ්ථ  ක තා්ථියම්න්තු ක කාකක ක හාාවකය ක තලවරිය ක ුතතුය” ක   ක මුද්  ක  ා ක
ජ්නමාධය කඅමායතුමා ක කයයෝජ්නා කකයළේය. 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, කහාා කහම්ම කවිය. 

කාකක කහාාව ක   7 කයන වලම්බ්ථ කමහ ක 7 කවලනි කිවකුකාදා. 

ිරු ක යකෝහි කඅයේුව ව්ථධන කම ා ක 

ිරු ක මහින්ද කයාතා කඅයේව්ථධන කම ා   

ිරු ක දිළුම් කඅමුණුිම කම ා   

ිරු ක ඩලහ් කඅල ්තයතරුම කම ා   

ිරු ක මහින්දානන්ද කඅලු්තිමය  කම ා   

ිරු ක චන් ිවරි කිජ්දීක කම ා     

ිරු ක උදය ක්රාා්ත කිම්මන්පිල කම ා   

ිරු ක නි ා්  කිල්තත්තිත කම ා    

ිරු ක දියන්ෂ් කුව ව්ථධන කම ා   

ිරු ක බන්දුල කුව ව්ථධන කම ා   

ිරු ක තේම කඋදයශාන් කුව යහේකක ක
ම ා   

ිරු ක  හ්. ක ම්. කචන් යහේන කම ා   

ිරු ක ඩී. කවී. කචානක කම ා   

ිරු ක ිවිවක කජ්යයක ඩි කම ා   

ිරු ක (ෛවදය) කනින්ද කජ්යිතහහ් කම ා    

ිරු ක පියංකක කජ්යක්තන කම ා   

ිරු ක ජ්නක කබණ්ඩාක කයන්නයකෝන් ක
ම ා  

ිරු ක පිය්  කනිශාන් කද කිව් වා කම ා   

ිරු ක යම  ාන් කප්රියද්ථශන කද කිව් වා කම ා   

ිරු ක ටී. කකංජි්ත කද කයහ  හා කම ා   

ිරු ක අ ක කදිහානායක කම ා  

ිරු ක විමලවීක කදිහානායක කම ා   

ිරු ක වීකකුමාක කදිහානායක කම ා  

ිරු ක හාින්ද කදිහානායක කම ා  

ිරු ක වාසුයේව කනානායෂණකාක කම ා   

ිරු ක (ෛවදය) කකයම්ෂ් කතිතක  කම ා   

ිරු ක හන්ත කනිශාන් කයතය්ථකා කම ා   

ිරු ක අරුන්දික ක්රනාන්දු කම ා   

ිරු ක යජ් න්හය්න් ක්රනාන්දු කම ා   

ිරු ක  හ්. කය්රේමක්තන කම ා   

ිරු ක ාකක කබාලසූරිය කම ා   

ිරු ක විජි කයේරුයි ඩ කම ා   

ිරු ක  හ්. කසී. කමුතුකුමාක  කම ා   

ිරු  ම්  කක්තනායක කම ා 

ිරු ක සී. කබී. කක්තනායක කම ා   

ිරු ක යල  ාන් කක්තව්තය්ත කම ා   

ිරු ්රහන්න කක තුංි කම ා 

ිරු ක ්රහන්න කක වීක කම ා   

ිරු ක යක ෂාන් කක ිවං  කම ා   

ිරු ක යකය ිය කකඹුෂණවල් ල කම ා   

ිරු ක චම්  කකාජ්තක්ෂ කම ා   

ිරු ක නාම්  කකාජ්තෂණෂ කම ා   

ිරු ක ිාියණී කයල කුය  කම ා   

ිරු ක ජ්ානක කවෂණකුඹුක කම ා   

ිරු ක තවිත්රායේවී කවන්නිරකච්චි කම ්තියය   

ිරු ක විදුක කවි මනායක කම ා    

ිරු ක ශ්රියානි කවියජ්වි ම කම ්තියය   

ිරු ක ඩුි්ත කවියජ්යහේකක කම ා  

ිරු ක කංචන කවියජ්යහේකක කම ා   

ිරු ක ය්ත ක කවිදානිමය  කම ා  

ිරු ක විම්  කවීකවංශ කම ා   

ිරු ක කුමාක කයව් ිම කම ා   

ිරු ක ජ්යන් කහමකවීක කම ා   

ිරු ක යශ ාන් කයහේමිවං  කම ා 

ිරු ක සුනි්  ක ඳුන්යන්තිත කම ා    

ිරු ක ඉන්දික කඅ රුේධ කය ේක්ත කම ා   

ිරු ක කනක කය ේක්ත කම ා   

ිරු ක කවිජි කය ේක්ත කම ා 

විරුද්ධව 
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 . කල් තැබීම    “යමම ක තා්ථියම්න්තුව ක දලන් කක්  කල ය කුතතුය”  ක මුද්  ක ා ක ජ්නමාධය ක
අමායතුමා යයෝජ්නා කකයළේය. 

්රශන්ය කවිමහන කලදින්, හාා කහම්ම කවිය  අ. කාා. ක5.30 ය, යන වලම්බ්ථ කමහ ක   කවලනි කදින කහාා ක
හම්මිතය කඅ ව,   17 යන වලම්බ්ථ ක කමහ ක17 වලනි කිවකුකාදා ක . කාා. ක     වනයෂණ කතා්ථියම්න්තුව ක
ක්  කබන කලදී. 


