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(අශලෝධිත පිටඳත /தறஷ றதவ்வௐதடரது /Uncorrected)

අන්තර්ගත ප්රධහන කරුණු
ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ :
භවජන ආයක් ප්රහලනඹ
නිගේදන:
ථහනහඹතුභහශේ වතිඹ
ප්රලසනර හිකක ිළිතතුරු
යප්රහද:
2013 ජනහරි භ 02න දින “ද හින්දු” ව 2013 ජනහරි භ 03න දින “ශේලි ෂයිනෆන්ෂිඹල් ටයිම්ස” හර්තහ
ගඳෞේගලික භන්ත්රීන්ගප ඳනත් ගකටුපතඳත්:
ශවශ ජන ඳදනභ (ංසථහත කිරීශම්)- [රු තිස අත්තනහඹ භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී
ශඳෝද්දර - මීඳහර ශ්රී සුදර්ලනහයහභ හාවහයසථ අධයහඳන වන ශාහ ඳදනභ (ංසථහත කිරීශම්)-[රු වදය යශම්ස
ඳතියණ භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන රදී
ේශරෝඵල් වුභටේශිරිඹන් ෂන්න්ශේන් (ංසථහත කිරීශම්) - [රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ] - ඳශමුන ය කිඹන
රදී
දිවි නළගුභ ඳනත් ගකටුපතඳත:
ශදන ය ව තුන්න ය කිඹහ ංශලෝධිතහහයශඹන් ම්භත යන රදී

தறரண உவபடவெகவ
சணரறதறறடறதவது வ வசவற:
வதரதுசணவௐ தரதுகரவௐதைவௐ தறகடணவ.
அநறறவௐதைகவ:
சதரரகது சரவதஷ.
றணரவெகதௗவெகு ரவதோன றஷடகவ
சறநவௐதைரறஷ:
2013 சணரற 02ஆவ றகற ‘ யறவது’ வதவ 2013 சணரற 03ஆவ றகற ‘வடவத ஷதணரவசறவ ஷவவ’ அநறவெஷககவ.
ணற உதவௐதறணவ சவோடதோனவேகவ:
வயன ஜண வநவ (கூவோடிஷவ்வ) - [ரவௌதைறகு றவம அவ்ரவெக] - தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடது
ஶதரவ்ன – லதரன வ சுவணரர றகரஷ கவற றர வநவ (கூவோடிஷவ்வ) - [ரவௌதைறகு (ஷவ்றகனரறற)
ஶவ தற] - தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடது.
குஶபரதவ யறத்வணறஶடரறவ தவுவஶடவ (கூவோடிஷவ்வ) - [ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர] - தொவதொஷந
றவௐதறடவௐதவோடது.
றறவகு சவோடதோனவ:
இவௌடரவ, தோவநரவ தொஷநகவ றவௐதறடவௐதவோடு றதவ்வௐதவோடரத றஷநஶவநவௐதவோடது.

PRINCIPAL CONTENTS
MESSAGE FROM THE PRESIDENT:
Public Security Proclamation
ANNOUNCEMENTS:
Speaker’s Certificate
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
PRIVILEGE:
Reports in “The Hindu” of 02nd January, 2013 and “Daily Financial Times” of 03 rd January, 2013
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Hela Jana Foundation (Incorporation) – [The Hon. Tissa Attanayake] – Read the First time
Poddala-Meepawala Sri Sudarshanarama Viharaya Educational Relief Foundation (Incorporation) – [The Hon. (Dr.) Ramesh
Pathirana] – Read the First time
Global Humanitarian Foundation (Incorporation) – [The Hon. Udith Lokubandara] – Read the First time
DIVINEGUMA BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed as amended
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ඳශමුන බහ හයඹ
2013

ඳහර්ලිගපතන්තු භන්ත්රීරු
(2010 අශප්රාල් 08 න දින ඳත්න රද භව භළතියණශඹන් ශත්රී ඳත් ))

අ
අවඩක්රනහදන්, අ. (න්ටේ)
අජිත් කුභහය, ල්ශඵොක් ශවශේ (හල්ර)
අතහන්ල්රහ, ඒ.එල්..එම්. (දිහභඩුල්ර)
අතුශෝයශ භවත්මිඹ, තරතහ (යත්නපුයඹ)
අත්තනහඹ, තිස (ජහති රළයිසතු)
අන්නහභවර, නශේසු සිලක්ති (න්ටේ)
අශේගුණර්ධන, ශයෝහිත (ළුතය)
අශේර්ධන, භහින්ද ඹහඳහ (භහතය)
අශේර්ධන, අ. රක්සභන් ඹහඳහ (භහතය)
අශේසිංව, අශලෝ (කුරුණෆර)
අේදුල් හදර්, ඒ.ආර්.එම්. (භවනුය)
අේදුල් වලීම්, ශභොවභේ වහෂිම් (භවනුය)
අභයතුං, ශජෝන් ඇන්තනී එම්භහනුශල් (ම්ඳව)
අභයවීය, භහින්ද (වම්ඵන්ශතොට)
අමුණුභ, ඩී.එස.බී. (භවනුය)
අමුණුභ, යත් (භවනුය)
අරිඹශන්ත්තියන් ඳහක්කිඹශල්ම් (භඩරපු)
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත (ම්ඳව)
අරස, ටියහන් (ජහති රළයිසතු)
අරවප්ශඳරුභ, ඩරස (ජහති රළයිසතු)
අරහන්ටින්, ශල්ශේස්රි (ඹහඳනඹ)
අලුත්භශේ, භහින්දහනන්ද (භවනුය)
අලුහාවහශර්, න්ත (භහතශල්)
අසර්, ඒ.එච්.එම්. (ජහති රළයිසතු)

ඉ
ඉන්දි, ශේවළල්ර ංහනම්ශේ (වම්ඵන්ශතොට)

ඒ
ඒනහඹ, ඇම්. නන්දිමිත්ර (භහතශල්)
ඒනහඹ, ටී.බී. (කුරුණෆර)
ඒනහඹ, හාල්ප්රේ ඵංඩහය (අනුයහධපුයඹ)

ක
බීර්, ශභොශවොභේ වෂීම් ශභොශවොභේ (ෆල්ර)
යල්ලිඹද්ද, තිස හාජඹයත්න (අනුයහධපුයඹ)
රුණහතිර, ඹන්ත (හල්ර)
රුණහනහඹ, යවීන්ද්ර න්ශද්රාස (ශොශම)
හරිඹම්, අකිර හායහජ් (කුරුණෆර)
ළටශොඩ, ජඹන්ත (ශොශම) [2011 ශඳඵයහරි 07 සිට]
කිරිඇල්ර, රක්සභන් ඵණ්ඩහය (භවනුය)
කුභහයණතුං, ජීන් (ශොශම)
කුශර්, ශයජිශනෝල්ේ (ළුතය)
ශොතරහර, ටේර්භර (ළුතය)

ග
ජදීය, හාදහන ආයච්චිශේ ඵහන්ස චන්ද්රසිරි (භහතය)
න්න්ද, දුශන්ස (යත්නපුයඹ)
භශේ භවත්මිඹ, අශනෝභහ (ජහති රළයිසතු)

(vi)

භශේ, ඉවශ භළදභ පිඹශාන (හල්ර)
භරත්, සිරිඳහර (ශඳොශශොන්නරු)
ගුණයත්න, අයච්චිශේ යත් කුභහය (ම්ඳව)
ගුණර්ධන, ගීතහංජන රඳසිංව (ජහති රළයිසතු)
ගුණර්ධන, දිශන්ස (ශොශම)
ගුණර්ධන, ඵන්දුර (ශොශම)
ගුණර්ධන, යණ ගුප්ත (ම්ඳව)
ගුණර්ධන, මුණසිංව හරිඹම් අ.අ. අප්පුවහමිරහශේ ශදොන් ශෝභදහ (්රිකුණහභරඹ)
ගුණර්ධන, ජින් ද හස (හල්ර)
ගුණශාය, අර්ල් යත් හාක්රභසිංව (ශඳොශශොන්නරු)
ගුණශාය, ඩිේ (ජහති රළයිසතු)
ගුණශාය, ශවාභහල් (භහතය)
ශරාරු, ශභොවහන් රහල් (ශොශම)

ජ
ජඹයත්න, පිඹංය (පුත්තරභ)
ජඹයත්න, දි. මු. (ජහති රළයිසතු)
ජඹර්ධන, ජඹරත් (ම්ඳව)
ජඹසරිඹ, ර (ම්ඳව)
ජඹසරිඹ, නත් (භහතය)
ජඹශාය, දඹහසිරි (කුරුණෆර)
ජඹශාය, වල්ලිඹ ශල්ම්රහශේ ශප්රාභරහල් (යත්නපුයඹ)
ජඹශාන භවත්මිඹ, සුශම්ධහ ජී. (ශභොණයහර)
ජහශොඩ, අචර (ජහති රළයිසතු)
ශජඹයත්නම්, ශ්රී යංහ (නුයඑයඹ)

ත
තන්ෆීක්, මුවම්භදු රිෂස (්රිකුණහභරඹ)
තිශායහ, ඇන්ටන් දඹහශ්රිත (පුත්තරභ)
ශතන්නශෝන්, ජන ඵණ්ඩහය (භහතශල්)
ශතයප්ශඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (ළුතය)
ශතොන්ඩභන්, ශෞභය මර්ති ආරුමුම් යහභනහදන් (නුයඑයඹ)

ද
දඹහයත්න, ඳළටිකිරිශේ (දිහභඩුල්ර)
ද සිල්හ, අම්ශඳොඩි ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන (හල්ර)
ද සිල්හ, ජී.එම්. වර් (ජහති රළයිසතු)
ද සිල්හ, ටේශරන්ති ටේභල් සිරිඳහර (ඵදුල්ර)
ද ශොයිහ, හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි (ශභොණයහර)
ද ශොයිහ, තිරිභහදුය යංජිත් (යත්නපුය)
දවනහඹ, අභය ධර්භහාජඹ හාශජ්ශාය (භහතය)
දිම්ඵයම්, උශඩයිඅප්ඳන් ඳරටේ (නුයඑයඹ)
දිහනහඹ, අනුය කුභහය (ජහති රළයිසතු)
දිහනහඹ, එයන්ජන් නහාන් (නුයඑයඹ)
දිහනහඹ, දිහනහඹ මුදිඹන්ශාරහශේ ශයෝවණ කුභහය (භහතශල්)
දිහනහඹ, ඇස. බී. (භවනුය)
දිහනහඹ, දුමින්ද (අනුයහධපුයඹ)
දිහනහඹ, රලිත් (ෆල්ර)
දිහනහඹ, වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ)
දිහනහඹ, හලින්ද (කුරුණෆර)
ශද්හනන්දහ, ඩේරස (ඹහඳනඹ)

න
නහනහඹක්හය, ඇම්.ශක්.ඇන්. භනු (හල්ර)
නහනහඹක්හය, හසුශද් (යත්නපුයඹ)
නහහාන්න, ආර්.ඇම්.ඇස.බී. (කුරුණෆර)

(vii)

ටේපුණආයච්චි, රක්සභන් (ශොශම) [2010 ඔක්ශතෝඵර් 12 ළටේ දින සිට] (ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 66(ඊ) යසථහ ඹටශත්
අසුන හිසහාඹ.)
ශනෝයහදලිංම්, සු. (න්ටේ)

ඳ
ඳතියණ, අරං බුද්ධි (භහතය)
ඳතියණ, යශම්ස (හල්ර)
ඳද්භසිරි, යි.ජී. (ෆල්ර)
පිඹශාන, පී.එච්.පී. (දිහභඩුල්ර)
පීරිස, ජී.එල්.(ජහති රළයිසතු)
පුංචිටේරශම්, සුන්ත ල්මු (්රිකුණහභරඹ)
පුසඳකුභහය, අප්පුවහමිල්රහශේ ශයෝවන (ඵදුල්ර)
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජත් (ශභොණයහර)
ශඳශර්යහ, අ. අ. අයච්චිරහශේ රක්සභන් න්ත (භහතශල්)
ශඳශර්යහ, අජිත් ඳත්භහන්ත (ළුතය)
ශඳශර්යහ, භභළදලිඹනශේ ශජෝප් රලිත් ටේශඹොභහල් (පුත්තරභ)
ශඳශර්යහ, ශජෝලප් භයිල් (ජහති රළයිසතු)
ශඳශර්යහ, නහනහඹක්හය ර්නකුර ඳටඵළඳිශේ ටේශයෝන් අර්ේලි ප්රිඹන්ත (පුත්තරභ)
ශඳශර්යහ, බිඹන්හාරශේ ඇන්ටනී හාක්ටර් (පුත්තරභ)
ශඳශර්යහ, ශඵෝධිඹ ඵදුශේ ඩිරහන් ප්රිඹන්ජන් අඑන්සරම් (ඵදුල්ර)
ශඳශර්යහ, භල්ර ආයච්චිශේ හමිණී ජඹහාක්රභ (කුරුණෆර)
ශඳශර්යහ, ෆීලික්ස (ම්ඳව)
ප්රනහන්දු, අරුන්දි (පුත්තරභ)
ප්රනහන්දු, ශජොන්සටන් (කුරුණෆර)
ප්රනහන්දු, මිල්ශයෝයි (පුත්තරභ)
ප්රනහන්දු, වරින් (ඵදුල්ර)
ප්රනහන්දු පුල්ශල් භවත්මිඹ, අ. සුදර්ශිනී (ම්ඳව)
ප්රබහ, ශන්න් (ශොශම)
ශප්රාභචන්තියන්, ආරුමුම් න්ද ඹහ (ඹහඳනඹ)
ශප්රාභජඹන්ත, අච්චිශේ ශදොන් සුසිල් (ශොශම)
ශප්රාභදහ, අඵතළන්න ශද්ඹරහශේ චම්පි (ෆල්ර)
ශප්රාභදහ, ජිත් (වම්ඵන්ශතොට)

ඵ
ඵණ්ඩහය භවත්මිඹ, කුරතුං දිහනහඹ මුදිඹන්ශාරහශේ චන්ද්රහනී (අනුයහධපුයඹ)
ඵණ්ඩහය, ජඹසිංව මුදිඹන්ශාරහශේ ජහන ප්රිඹන්ත (ජහති රළයිසතු)
ඵණ්ඩහය, ඳහලිත යංශේ (පුත්තරභ)
ඵණ්ඩහය, ශක්.ඩේලිේ. ලහන්ත (කුරුණෆර)
ඵණ්ඩහයනහඹ, ඉන්දි (කුරුණෆර)
ඵණ්ඩහයනහඹ, චක්රර්ති ඳණ්ඩුහබඹ ඩඹස (ම්ඳව)
ඵදියුදීන්, අේදුල් රිහත් (න්ටේ)
ඵෂීර්, ශාගු ඩහන්ේ (භඩශපු)
ඵසනහඹ, තහයහනහත් (කුරුණෆර)
ඵහරසරිඹ, අයච්චිරහශේ ජත් (ෆල්ර)
බුද්ධදහ, අන්තින්න භයක්රශේ ලීල් චහමි (ඵදුල්ර)
ශේරුශොඩ, අයච්චිශේ හාජිත (ශභොණයහර)

භ
භද්දුභඵණ්ඩහය, යත්නහඹ මුදිඹන්ශාරහශේ යංජිත් (ශභොණයහර)
භෂර්, නර්දීන් (න්ටේ) [2010 ශදළම්ඵර් 02 අබහප්රහප්ත හාඹ.]
භශවාසයන් භවත්මිඹ, හාජඹරහ (ඹහඳනඹ)
මිත්රඳහර, එච්. ආර්. ෆල්ර)
මුතුශවිටිභශේ, ටේලහන්ත (හල්ර)
මුතුකුභහයණ, යත් චන්ද්රසිරි (අනුයහධපුයඹ)
මුයලිදයන්, හානඹහමර්ති (ජහති රළයිසතු)
මුරුශේසු, චන්ද්රකුභහර් (ඹහඳනඹ)
මුසතහඳහ, ශභොවභේ ෂයිර් (භවනුය)
ශම්ධහනන්ද හිමි, පජය එල්රහර (ජහති රළයිසතු)
ශභොවභේ, අසරම් ශභොවභේ ලීම් (ජහති රළයිසතු)

(viii)

ඹහඳහ, අනුය ප්රිඹදර්ලන (කුරුණෆර)
ශඹෝයහජන්, ආර්. (ජහති රළයිසතු)
ශඹෝශේසයන්, සීටේතම්බි (භඩශපු)

ඹ
ය

යණතුං, අර්ජුන (ළුතය)
යණතුං ශභශනහාඹ, භරහ (ජහති රළයිසතු)
යණතුං, රුන් (ම්ඳව)
යණ, ඳහඨලී චම්පි (ශොශම)
යණසිංව, ආයච්චිශේ ශයොහන් අනුරුද්ධ (ශඳොශශොන්නරු)
යතන හිමි, පජය අතුයලිශ (ම්ඳව)
යත්නහඹ, ආර්.ඇම්.සී.බී. (නුයඑයඹ)
යත්ත්ත, එහාන්දහ ශරොවහන් (භවනුය)
යඹුක්ළල්ර, ශශවයඹ (භවනුය)
යහජතුශයයි, සුන්දයම් ශඳරුභහල් (නුයඑයඹ)
යහජඳක්, චභල් (වම්ඵන්ශතොට)
යහජඳක්, නහභල් (වම්ඵන්ශතොට)
යහජඳක් භවත්මිඹ, ටේරඳභහ දීපිහ (වම්ඵන්ශතොට)
යහජඳක්, ඵළසිල් ශයෝවණ (ම්ඳව)
යහජඳක්, හාජඹදහ (ශොශම)
යහධක්රිසනන්, ශාදුශේල් හමි (නුයඑයඹ)
යහභනහඹ, අ.අ. යංජන් (යත්නපුයඹ)
ශයෝවණ, නී (යත්නපුය)

ර
ශරොකුශේ, හමිණී (ශොශම)
ශරොකුඵණ්ඩහය, හාශජ්සිංව ජඹවීය මුදිඹන්ශාරහශේ උදිත් ංජඹ (ඵදුල්ර)


ක්කුඹුය, ජහන (යත්නපුයඹ)
න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, ආයච්චිශේ ඳහාත්රහ ශද්හා (යත්නපුයඹ)
හාක්රභනහඹ, යත්නසිරි (ජහති රළයිසතු)
හාක්රභනහඹ, හාදුය (ළුතය)
හාක්රභයත්න, ඉයහන් (ජහති රළයිසතු)
හාක්රභසිංව, ශනයන්ජන් (කුරුණෆර)
හාක්රභසිංව, යටේල් (ශොශම)
හාජඹර්ධන, දිශන්න්ද්ර රුන් (ම්ඳව)
හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, ශ්රිඹහටේ (දිහභඩුල්ර)
හාශජ්සිංව, ආයච්චිශේ මුතුශවිටි ටේභල් ශනයත් (කුරුණෆර)
හාශජ්සිංව, යහජී (ජහති රළයිසතු)
හාශජ්ශාය, අයච්චිශේ ශන්ශඳොර ඩුලිප් ඳණ්ඩුර ශඳශර්යහ (ම්ඳව)
හාතහයණ, උඳහලි තිස (ජහති රළයිසතු)
හාදහන භශේ, අමිත් ශත්නු (ඵදුල්ර)
හානහඹමර්ති, අප්ඳහදුයයි (ඹහඳනඹ)
වීයක්ශොඩි, චන්දිභ (හල්ර)
වීයශෝන්, මුහුදුභ ශවාශේ ගුණයත්න (හල්ර)
වීයංල, හාභල් (ශොශම)
වීයර්ධන, ආර්.ආර්.ඇම්. එරික් ප්රන්න (භවනුය)
වීයශාය, යත් පිඹනන්ද (දිහභඩුල්ර)
ශදආයච්චි, දිලිප් (වම්ඵන්ශතොට)
ශල්භ, කුභහය (ළුතය)


භයශෝන්, මුදිඹන්ශාරහශේ චන්ද්රශාන (අනුයහධපුයඹ)
භයවීය, භංර පින්සිරි (භහතය)
භයසිංව, භහින්ද බුද්ධදහ (ළුතය)
ම්ඳන්දන්, ඉයහජශයෝදඹම් (්රිකුණහභරඹ)

(ix)

යනඳන්, ඊලසයඳහතම් (ඹහඳනඹ)
සිලිංම්, මුත්තු (ජහති රළයිසතු)
සිඹමරහපිටිඹ, යංජිත් (ෆල්ර)
සිරිතයන්, සිඥහනම් (ඹහඳනඹ)
සිරිශාන, ඳල්ශල්ත්ශත භයහශරහශේ වභත්රීඳහර (ශඳොශශොන්නරු)
සිල්හ, අරුභදුය ශරෝයන්ස ශයොශභශල් දුමින්ද (ශොශම)
සිල්හ, භර්හාන් (ම්ඳව)
සුභතිඳහර, උඩුටුශේ ජනත්ප්රිඹ තිරං (ශොශම)
සුභන්තියන්, භතිඹහඳයනන් ආබ්රවම් (ජහති රළයිසතු)
සරිඹආයච්චි, චන්ද්රසිරි ආරිඹංල (ශඳොශශොන්නරු)
සරිඹප්ශඳරුභ, ශජ්.ආර්.පී. (ජහති රළයිසතු)
ශශනහායත්න, අතහන්ද (ෆල්ර)
ශශනහායත්න, රක්සභන් පින්තු ජඹතිර (ඵදුල්ර)
ශශනහායත්න, ශජෝන් (යත්නපුයඹ)
ශල්යහහ, ශඳොන්නම්ඳරම් (භඩශපු)
ශානසිංව, අර්ජුන සුජී (ශොශම)
ශානහතියහහ, භහයි ශෝභසුන්දයම් (ඹහඳනඹ)
ශානහනහඹ භවත්මිඹ, ඵර්නඩීන් ශයෝස (ශොශම)
ශානහනහඹ, න්ත වශර්ස ඳයහක්රභ (ම්ඳව)
ශානහයත්න, යහජිත (ළුතය)
ශාභසිංව, අං ශලවහන් (අනුයහධපුයඹ)
සර්ණභහලිනී භවත්මිඹ, උශප්ක්හ (ම්ඳව)
සහමිනහදන්, ඩී.එම්. (ජහති රළයිසතු)

ව
වකීම්, අ.ඉඵතුල් යන්ෂස (භවනුය)
වඳුන්ශනත්ති, සුටේල් (ශොශම)
වරීස, වබීේ ශභොවභේ ශභොවභේ (දිහභඩුල්ර)
වන් අලි, ශභොවභේ තම්බි (ජහති රළයිසතු)
වළරින්, ඳෆලිසශේ (අනුයහධපුයඹ)
ශවායත්, න (ෆල්ර)
ශවායත්, හාජිත (ම්ඳව)
ශවායත්, ජඹයත්න (කුරුණෆර)
හිසබුල්රහ, ශභොශවොමුේ ශරේශේ ආලිම් ශභොවභේ (භඩශපු)

ෂ
ෂයිහල්, ශභොශවොභේ හසීම් ශභොශවොභේ (දිහභඩුල්ර)
ෂන්සි, අ.අේදුල් වමීේ ශභොශවොභේ (ශොශම)
ෂහරුක්, මුත්තලි ඵහහ (න්ටේ) [2010 ශදළම්ඵර් 09 ළටේ දින සිට]
ෂහරුක්, හුශනයිස (න්ටේ)
ශෂොන්ශාහ, ජී. යත් චන්ද්රරහල් (ශොශම) [2010 ළප්තළම්ඵර් 29 ළටේ දින සිට] (ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 66(ඈ) යසථහ
ඹටශත් අසුන හිස හාඹ.)
ශෂොන්ශාහ භවත්මිඹ, භහරනී (ජහති රළයිසතු)[2012 ළප්තළම්ඵර් 24 ළටේ දින ඉල්රහ අස හාඹ.] [2012 ළප්තළම්ඵර් 24
ළටේ දින ඳත් හාඹ.]

ශ්රී රාකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහ ජ ජනයජඹ
ජනහධිඳති
අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භවතහ
අභහතය භණ්ඩරඹ
අග්රහභහතයතුභහ ව බුේධ ලහන වහ ගගිකක ක ුතතු අභහතය - රු දි. මු. ජඹයත්න භවතහ
ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකපත අභහතය - රු යත්නසිරි හාක්රභනහඹ භවතහ
ගවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතය - රු පී. දඹහයත්න භවතහ
හරිභහර්ග වහ ජරපතඳත් කශභනහකයණ අභහතය ව ඳහර්ලිගපතන්තුගේ බහනහඹකතුභහ - රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ
උස අධයහඳන අභහතය - රු එස. බී. දිහනහඹ භවතහ
නහගරික ක ුතතු අභහතය - රු ඒ. එච්. එම්. ෂන්සි භවතහ
විගේල ක ුතතු අභහතය - රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
ගෞඛ්ය අභහතය - රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ
යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල ක ුතතු අභහතය - රු ඩේලිේ. ඩී. ශජ්. ශශනහායත්න භවතහ
ඳහර්ලිගපතන්තු ක ුතතු අභහතය - රු සුශම්ධහ ජී. ජඹශාන භවත්මිඹ
ජහතයන්තය ූලරය වගඹ ීතතහ අභහතය - ගරු (ආචාර්ය) වරත් අමුණුගම මශතා
ඳශු පතඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන අභහතය - රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ
භහජ සුඵහධන අභහතය - රු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ
තළඳළල් ගේහ අභහතය - රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ
තහක්ණ වහ ඳර්ගේණ අභහතය - රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ
ඳරිය අභහතය - රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ
ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු අභහතය - රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ
ජර පතඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය ව ගණ්ඩු ඳක්ගේ ප්රධහන ාවිධහඹකතුභහ - රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ
පතප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ාර්ධන අභහතය - රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ
ඛ්නිජ ගතල් කර්භහන්ත අභහතය - රු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භවතහ
ගේශීඹ වදය අභහතය - රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ
අධිකයණ අභහතය - රු යන්ෂස වකීම් භවතහ
ග්රහමීය ඹ ක ුතතු අභහතය - රු අතහන්ද ශශනහායත්න භවතහ
කපතකරු වහ කපතකරු ඵතහ අභහතය - රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ
අධයහඳන අභහතය - රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ
ළවිලි කර්භහන්ත අභහතය - රු භහින්ද භයසිංව භවතහ
ධීය වහ ජරජ පතඳත් ාර්ධන අභහතය - රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ අභහතය - ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ා මශතා
ඳහරිගබ ගික සුඵහදනඹ අභහතය - රු එස. බී. නහහාන්න භවතහ
ජහතික පතඳත් අභහතය - රු පිඹශාන භශේ භවතහ
ඉඩපත වහ ඉඩපත ාර්ධන අභහතය - රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ
භහජ ගේහ අභහතය - රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ
පුේගලික ප්රහවන ගේහ අභහතය - රු සී. බී. යත්නහඹ භවතහ
සුප අඳනඹන ගබ ග ප්රර්ධන අභහතය - රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ
විදයහත්භක ක ුතතු අභහතය - රු (භවහචහර්ඹ) තිස හාතහයණ භවතහ
භහන පතඳත් අභහතය - රු ඩිේ ගුණශාය භවතහ
කෘෂිකර්භ අභහතය - රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ
විගේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතය - රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ
ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති අභහතය - රු ශශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ
කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු අභහතය - රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ
ප්රහවන අභහතය - රු කුභහය ශල්භ භවතහ
ගඹෞන ක ුතතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන අභහතය - රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය - රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ
මුඳකහය වහ අබයන්තය ගගශ අභහතය - රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ
ඉදිකිරීපත, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකපත අභහතය - රු හාභල් වීයංල භවතහ
ගර්ථික ාර්ධන අභහතය - රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂ භවතහ
පරදහිකතහ ප්රර්ධන අභහතය - රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ
පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිාසකයණ අභහතය - රු චන්ද්රසිරි ජදීය භවතහ

(xii)

ගඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන අභහතය - රු ඒ. පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ
ාසකෘතික වහ කරහ ක ුතතු අභහතය - රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ
ගඳදහ කශභනහකයණ අභහතය - රු භහින්ද අභයවීය භවතහ
නළත ඳදිාික කිරීගපත අභහතය - රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ
භවජන පතඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු අභහතය - රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ
ක්රීඩහ අභහතය - ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මශතා
යහජය කශභනහකයණ ප්රතිාසකයණ අභහතය - රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ
යහජය පතඳත් වහ යහඹ ාර්ධන අභහතය - රු දඹහශ්රිත තිශායහ භවතහ
විදුලි ාගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතය - රු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ
සිවිල් ගුන් ගේහ අභහතය - රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ
ජහතික උරුභඹන් අභහතය - ගරු ජගත් බාසූරිය මශතා
ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵේධතහ අභහතය - රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ

[ඹම් අභහතයයඹකුට ටේලසචිත ඳයනු ශනොරළබ සිඹලුභ හාඹඹන්, හර්ඹඹන්, ශදඳහර්තශම්න්තු වහ යසථහපිත ආඹතන
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ තභහ ශත ඳයහ ශන ඇත.]

නිගඹ ජය අභහතයරු
උස අධයහඳන නිගඹ ජය අභහතය - රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ භවතහ
ඳරිය නිගඹ ජය අභහතය - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කාදර් මශතා

ගර්ථික ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ
ගගොවිජන ගේහ වහ නජීවි නිගඹ ජය අභහතය - රු එස. එම්. චන්ද්රශාන භවතහ
ධීය වහ ජරජ පතඳත් ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ
ළවිලි කර්භහන්ත නිගඹ ජය අභහතය - රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ
ගර්ථික ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ
මුදල් වහ ක්රභපතඳහදන නිගඹ ජය අභහතය - රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ
සිවිල් ගුන් ගේහ නිගඹ ජය අභහතය - රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ
යහඹ වහ භවහභහර්ග නිගඹ ජය අභහතය - රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ
ගේශීඹ වදය නිගඹ ජය අභහතය - රු සී. පී. ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ
මුඳකහය වහ අබයන්තය ගගශ නිගඹ ජය අභහතය - රු ඵෂීර් ශගු ඩහන්ේ භවතහ
කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු නිගඹ ජය අභහතය - රු ජඹයත්න ශවායත් භවතහ
ගඹෞන ක ුතතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ
ඉදිකිරීපත, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකපත නිගඹ ජය අභහතය - ගරු වන්ත අගියලන්න මශතා
ප්රහවන නිගඹ ජය අභහතය - රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ
ඳශු පතඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු එච්. ආර්. මිත්රඳහර භවතහ
යහඹ වහ භවහභහර්ග නිගඹ ජය අභහතය - රු ටේර්භර ශොතරහර භවතහ
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිගඹ ජය අභහතය - රු ශප්රාභරහල් ජඹශාය භවතහ
නළත ඳදිාික කිරීගපත නිගඹ ජය අභහතය - රු හානහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ
තහක්ණ වහ ඳර්ගේණ නිගඹ ජය අභහතය - රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ
ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ නිගඹ ජය අභහතය - රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ
ජර පතඳහදන වහ ජරහඳවන නිගඹ ජය අභහතය - රු ටේරඳභහ යහජඳක්ෂ භවත්මිඹ
ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු නිගඹ ජය අභහතය - රු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිසබුල්රහ භවතහ
ගෞඛ්ය නිගඹ ජය අභහතය - රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ
අධයහඳන නිගඹ ජය අභහතය - රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ
ඉඩපත වහ ඉඩපත ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු සිරිඳහර භරත් භවතහ
හරිභහර්ග වහ ජරපතඳත් කශභනහකයණ නිගඹ ජය අභහතය - රු ඩේලිේ. බී. ඒනහඹ භවතහ
භහජ ගේහ නිගඹ ජය අභහතය - රු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ
විගේල ක ුතතු නිගඹ ජය අභහතය - ගරු නිගයෝමාල් ගෙගර්රා මශතා
යහජය පතඳත් වහ යහඹ ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ
පතප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ාර්ධන නිගඹ ජය අභහතය - රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ
ඛ්නිජ ගතල් කර්භහන්ත නිගඹ ජය අභහතය - රු යණ ගුණර්ධන භවතහ
බුේධ ලහන වහ ගගිකක ක ුතතු නිගඹ ජය අභහතය - රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ
ගඳදහ කශභනහකයණ නිගඹ ජය අභහතය - රු ඩුලිප් හාශජ්ශාය භවතහ
යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල ක ුතතු නිගඹ ජය අභහතය - රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ

(xiii)

බහඳති නහභහලිඹ
රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර
භවත්මිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශඳරුභහල්
යහජදුයයි භවතහ, රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ.

ඳහර්ලිගපතන්තු කහයක බහ
ගත්රීපත කහයක බහ
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු ආරුමුන්
ශතොණ්ඩභන් භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ භවතහ, රු ඩිේ
ගුණශාය භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ, රු හාභල් වීයංල භවතහ, රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ,
රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,
රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි,

ගෘවය කහයක බහ
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු චන්ද්රසිරි ජදීය
භවතහ, රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු එම්. ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ
භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ,
රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

සථහය නිගඹ ග ිළිතඵ කහයක බහ
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ, රු ටේභල් සිරිඳහර
ද සිල්හ භවතහ, රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ,
රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, රු අජිත් කුභහය
භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ.

ඳහර්ලිගපතන්තු ක ුතතු ිළිතඵ කහයක බහ
රු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ , රු ටේභල් සිරිඳහර
ද සිල්හ භවතහ, රු යටේල් හාක්රභසිංව භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ,
රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනහායත්න භවතහ, රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ,
රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රා භජඹන්ත භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ, රු භහින්ද භයසිංව
භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ භවතහ, රු ඩිේ ගුණශාය භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ, රු හාභල් වීයංල
භවතහ, රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ, රු භංර භයවීය භවතහ,
රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ,
රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුශර්ස
. ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි.

යජගේ ගිණුපත ිළිතඵ කහයක බහ
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු යන්ෂස
වකීම් භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ, රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ,
රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ, රු යංජිත්
සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, රු ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ,
රු ටේර්භර ශොතරහර භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,
රු හාජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, රු භහව ශෝ. ශානහධියහජහ භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු අකිර හායහජ්
හරිඹම් භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,
රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ.

ගඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ
රු ඩිේ ගුණශාය භවතහ (බහඳති), රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රා භජඹන්ත භවතහ,
රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ, රු චන්ද්රසිරි ජදීය භවතහ, රු ඒ. පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු ටී. බී.
ඒනහඹ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස. එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ,
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන්
කිරිඇල්ර භවතහ, රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,
රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු අර්ජුන යණතුං භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ,
රු ඒ. හානහඹමර්ති භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, රු සීටේතම්බි
ශඹෝශේසයන් භවතහ, රු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජි හාශජ්සිංව
භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

(xiv)

යප්රහද ිළිතඵ කහයක බහ
රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති), රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ, රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ,
රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රා භජඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු භහින්ද
භයසිංව භවතහ, රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු එම්. ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශජෝන් අභයතුං
භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දඹහසිරි
ජඹශාය භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ.

භවජන ගඳත්පත ිළිතඵ කහයක බහ
රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ, රු (වදය)
යහජිත ශානහයත්න භවතහ, රු කුභහය ශල්භ භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ,
රු ටී. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු ටේරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ, රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී
හාජිත් හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු (වදය)
ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු ෂයිහල් හසිම් භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ,
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඒ. හානහඹමර්ති භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අජිත් කුභහය
භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු (වදය)
සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ, රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශාය භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ, රු ශයෝසි
ශානහනහඹ භවත්මිඹ, රු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ.

උස නිරතර ිළිතඵ කහයක බහ
රු යත්නසිරි හාක්රභනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,
රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු ඩේලිේ. ඩී. ශජ්. ශශනහායත්න භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ,
රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු ඒ. ඩී. සුසිල් ශප්රා භජඹන්ත භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන්
භවතහ, රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු හාභල් වීයංල භවතහ, රු එම්. ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ,
රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යවී රුණහනහඹ භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන්
භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ.

යසථහදහඹක සථහය කහයක බහ
“ඒ” සථහය කහයක බහ
රු ඒ.එච්.එම්. ෂන්සි භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු අතහන්ද ශශනහායත්න භවතහ, රු හමිණී
ශරොකුශේ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) තිස හාතහයණ භවතහ, රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, රු ජත් ඵහරසරිඹ
භවතහ, රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු (වදය)
ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු අර්ජුන යණතුං භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රා භචන්ද්රන්
භවතහ, රු භහව ශෝ. ශානහධියහජහ භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ, රු ඒ.
හානහඹමුර්ති භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, රු නී ශයෝවන
ශොඩිතුක්කු භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ, රු
ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු භරහ යණතුං
ශභශනහාඹ, රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශාය භවතහ, රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ.

“බී” සථහය කහයක බහ
රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ, රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය
ශතන්නශෝන් භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ, රු ඒ.ආර්.එම්. අේදුල් හදර්
භවතහ, රු ටේර්භර ශොතරහර භවතහ, රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර්
භවතහ, රු බීර් වෂීම් භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, රු අජිත් කුභහය
භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු ශභොවභේ අසරම් භවතහ, රු හාක්ටර් ඇන්ටටේ
භවතහ, රු ප්රබහ ශන්න් භවතහ, රු ඳරටේ දිම්ඵයම් භවතහ, රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී
යංහ භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ
හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, රු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, රු ශජ්.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ
භවතහ, රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

(xv)

විගලේ කහයක බහ
ශීඝ්රගඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ කරුණු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විගලේ කහයක බහ
රු පී. දඹහයත්න භවතහ (බහඳති), රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ
භවතහ, රු කුභහය ශල්භ භවතහ, රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු ශයෝවණ
දිහනහඹ භවතහ, රු ටේර්භර ශොතරහර භවතහ, රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන
භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු
ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු අජිත් කුභහය
භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු (වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ,
රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශාය භවතහ, රු ඩී.එම්.
සහමිනහදන් භවතහ.

ඳහර්ලිගපතන්තු ගේගේ සහධීන තත්ත්ඹ ලක්තිභත් කිරීභ ිළිතඵ කරුණු ගොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි
න විගලේ කහයක බහ

රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති), රු එම්. ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශජෝන් අභයතුං භවතහ,
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු උදිත්
ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ

ඳහර්ලිගපතන්තු භන්ත්රීරිඹන්ගප ාදඹ

රු සුශම්ධහ ජී. ජඹශාන භවත්මිඹ (බහඳතිටේ), රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු ටේරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ,
රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු
හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු භරහ යණතුං ශභශනහාඹ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, රු උශප්ක්හ
සර්ණභහලී භවත්මිඹ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ, රු භහරනී ශෂොන්ශාහ භවත්මිඹ, රු වදය සුදර්ලනී
ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ

ඳහර්ලිගපතන්තුගේ ායඹ, විනඹ, පතප්රදහඹන් ව ගයක්හ ඳත්හගගන ඹහගපත ්රිඹහභහර්ග නිර්ගේල කිරීභ
වහ න විගලේ කහයක බහ
රු ඩිේ ගුණශාය භවතහ (බහඳති), රු පී. දඹහයත්න භවතහ, රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ,
රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ

උඳගේලක කහයක බහ
බුේධ ලහන වහ ගගිකක ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ (බහඳති), රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, රු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු දඹහශ්රිත තිශායහ භවතහ,
රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු අර්ල් ගුණශාය
භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුං භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු (පජය)
අතුයලිශ යතන හිමි, රු (පජය) එල්රහර ශම්ධහනන්ද හිමි, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ
භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු භරහ යණතුං ශභශනහාඹ, රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි
භවතහ, රු ශත්නු හාදහනභශේ භවතහ, රු උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ, රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

යහජය කශභනහකයණ ප්රතිාසකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනහායත්න භවතහ,
රු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, රු පිඹශාන භශේ භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ, රු ඩිේ
ගුණශාය භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ
භවතහ, රු භංර භයවීය භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ,
රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ, රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ, රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ,
රු හාක්ටර් ඇන්ටටේ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න
භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ.

හරිභහර්ග වහ ජරපතඳත් කශභනහකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ (බහඳති), රු ඩේලිේ. බී. ඒනහඹ භවතහ, රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු හලින්ද
දිහනහඹ භවතහ, රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ, රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ,
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස. එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ
ශඳශර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු ජිත්
ශප්රාභදහ භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ,
රු එම්.එස. තේෆීක් භවතහ, රු ශවාභහල් ගුණශාය භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ
භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ, රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

(xvi)

ගඳදහ කශභනහකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳති), රු ඩුලිප් හාශජ්ශාය භවතහ, රු භහින්ද භයසිංව භවතහ, රු පිඹශාන භශේ භවතහ,
රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු ටේශඹෝභහල් ශඳශර්යහ
භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු ඳහලිත
ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ, රු ඳරටේ දිම්ඵයම් භවතහ, රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය
භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාජිත ශේරුශොඩ භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ
භවතහ, රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, රු ඊ.
යනඳන් භවතහ, රු පී. අරිඹශන්ත්රන් භවතහ.

ගෞඛ්ය ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ (බහඳති), රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු සුශම්ධහ ජී.
ජඹශාන භවත්මිඹ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ, රු ටේරඳභහ යහජඳක්
භවත්මිඹ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ,
රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ,
රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු එස. හාශනෝ භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු ටී.
යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ, රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ, රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු (වදය)
සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ, රු ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ.

ඛ්නිජ ගතල් කර්භහන්ත ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භවතහ (බහඳති), රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු පී. දඹහයත්න භවතහ, රු ඒ.එච්.එම්. ෂන්සි
භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ භවතහ, රු එස.බී. නහහාන්න භවතහ, රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු දුමින්ද
දිහනහඹ භවතහ, රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ,
රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු න්ත
අලුහාවහශර් භවතහ, රු ශභොවභේ අසරම් භවතහ, රු නී ශයෝවන ශොඩිතුක්කු භවතහ, රු ප්රබහ ශන්න් භවතහ,
රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාජිත ශේරුශොඩ
භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු ටේභල් හාශජ්සිංව භවතහ, රු ශලවහන් ශාභසිංව භවතහ.

ජර පතඳහදන වහ ජරහඳවන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), රු ටේරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ භවතහ, රු ෆීලික්ස
ශඳශර්යහ භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු ඩේලිේ.බී. ඒනහඹ භවතහ,
රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු ෂයිහල් හසිම්
භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ,
රු එම්.එස. තේෆීක් භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු ඩුලිප් හාශජ්ශාය භවතහ, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින්
භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු සීටේතම්බි
ශඹෝශේසයන් භවතහ, රු රුන් හාජඹර්ධන භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ.

පතප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ (බහඳති), රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ, රු එස.බී. නහහාන්න
භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ, රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, රු ශප්රාභරහල් ජඹශාය භවතහ, රු ඉන්දි
ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ,
රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය
ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු ඒ.ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ , රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු හාක්ටර් ඇන්ටටේ භවතහ, රු
වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු පී. පිඹශාන භවතහ, රු
හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු රුන් යණතුං භවතහ, රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ.

ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ භවතහ (බහඳති), රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ, රු පී.
දඹහයත්න භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන්
භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ,
රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ
ඵණ්ඩහය භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ,
රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර්
භවතහ, රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ,
රු ශලවහන් ශාභසිංව භවතහ.

(xvii)

පුනරුත්ථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිාසකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු චන්ද්රසිරි ජදීය භවතහ (බහඳති), රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,
රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු හානහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ,
රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු ඒ. හානහඹමර්ති භවතහ, රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ,
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ, රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,
රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි
ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු ටේලහන්ත මුතුශවිටිභශේ
භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු ශලවහන් ශාභසිංව භවතහ, රු න ශවායත්
භවතහ.

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ (බහඳති), රු ජඹයත්න ශවායත් භවතහ, රු එස.බී. නහහාන්න භවතහ, රු පිඹශාන භශේ භවතහ,
රු ශශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු කුභහය ශල්භ භවතහ, රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, රු හමිණී හාජිත්
හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,
රු බීර් වහෂීම් භවතහ, රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ,
රු එච්.එම්.එම්. වරීස භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ
භවත්මිඹ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත්
වීයශාය භවතහ, රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

ඉදිකිරීපත, ඉාජිගන්රු ගේහ, නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකපත ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු හාභල් වීයංල භවතහ (බහඳති), රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු (වදය)
යහජිත ශානහයත්න භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ භවතහ, රු කුභහය ශල්භ භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ,
රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ,
රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,
රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්පි
ශප්රාභදහ භවතහ , රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු
ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශාය භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ.

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ (බහඳති), රු ශප්රාභරහල් ජඹශාය භවතහ, රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ, රු පී. දඹහයත්න
භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනහායත්න භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) තිස
හාතහයණ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ, රු දඹහශ්රිත තිශායහ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ,
රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ,
රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන්
භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු ඒ.ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු
ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු රුන් යණතුං භවතහ, රු ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ, රු රුන් හාජඹර්ධන
භවතහ.

ගර්ථික ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ (බහඳති), රු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු
යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ, රු ඳහාත්රහශද්වී
න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ, රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන
භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ ,
රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු අර්ජුන යණතුං භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු ඹන්ත
රුණහතිර භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු දුශන්ස න්න්ද භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන
භවතහ, රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ, රු ඊ.
යනඳන් භවතහ.

යහජය පතඳත් වහ යහඹ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු දඹහශ්රිත තිශායහ භවතහ (බහඳති), රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ, රු ඒ.පී. ජත්
පුසඳකුභහය භවතහ, රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, රු හමිණී
ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ, රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ,
රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ,
රු ශභොවභේ අසරම් භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත
ශඳශර්යහ භවතහ, රු අරුන්දි ප්රනහන්දු භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු ශජ්.
ශ්රී යංහ භවතහ, රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ, රු න්ත ශානහනහඹ භවතහ.

(xviii)

විගේල ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ (බහඳති), රු ටේශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ,
රු ඒ.එච්.එම්. ෂන්සි භවතහ, රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු භහින්ද භයසිංව
භවතහ, රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු හාභල් වීයංල භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ,
රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ,
රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු අර්ජුන යණතුං භවතහ, රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු සුශර්ස .
ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු දුශන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු
(වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ, රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ශයෝසි
ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

යහජය ඳරිඳහරන වහ සගේල ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්. ශශනහායත්න භවතහ (බහඳති), රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ, රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ,රු යත්නසිරි
හාක්රභනහඹ භවතහ, රු අතහන්ද ශශනහායත්න භවතහ, රු භහින්ද භයසිංව භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන්
භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු චන්ද්රසිරි ජදීය භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී.පී.ඩී.
ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු අර්ල් ගුණශාය
භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ඒ. හානහඹමර්ති
භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ,
රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශයොහන් යණසිංව භවතහ.

ඳහර්ලිගපතන්තු ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු සුශම්ධහ ජී. ජඹශාන භවත්මිඹ (බහඳති), රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ, රු ඩිේ
ගුණශාය භවතහ, රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ භවතහ, රු
රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු හමිණී
ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ
භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ,
රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ, රු ඉයහන්
හාක්රභයත්න භවතහ, රු ටේභල් හාශජ්සිංව භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ.

නළත ඳදිාික කිරීගපත ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ (බහඳති), රු හානහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු භහින්ද
භයසිංව භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ, රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ, රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ,
රු ශප්රාභරහල් ජඹශාය භවතහ, රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු
හාජිත ශවායත් භවතහ, රු එස. හාශනෝ භවතහ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, රු ප්රබහ
ශන්න් භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන්
භවත්මිඹ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ, රු ආර්.
දුමින්ද සිල්හ භවතහ, රු න්ත ශානහනහඹ භවතහ.

තළඳළල් ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ (බහඳති), රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු සී.බී.
යත්නහඹ භවතහ, රු කුභහය ශල්භ භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ,
රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි ද ශොයිහ භවතහ, රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු අර්ජුන
යණතුං භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ,
රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින්
භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු ඳරටේ දිම්ඵයම් භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු භරහ යණතුං
ශභශනහාඹ, රු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ.

ජහතික උරුභඹන් ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු (ආචහර්ඹ) ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳති), රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ, රු අනුය ප්රිදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු භහින්ද
ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,
රු වීයකුභහය දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු එච්.එම්.එම්. වරීස
භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, රු (පජය)
එල්රහර ශම්ධහනන්ද හිමි, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු
ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, රු ටේභල් හාශජ්සිංව භවතහ, රු උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ,
රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ, රු භහරනී ශෂොන්ශාහ භවත්මිඹ.

(xix)

ඳරිය ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ (බහඳති), රු ඒ. ආර්. එම්. අේදුල් හදර් භවතහ, රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු ඳහඨලී
චම්පි යණ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ, රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ
ශඳශර්යහ භවතහ, රු වළරින් භවතහ, රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ, රු භහව ශෝ. ශානහධියහජහ භවතහ, රු තරතහ
අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ,
රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු රුන් යණතුං භවතහ, රු ශයොහන් යණසිංව භවතහ,
රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ,
රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ (බහඳති), රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු සුශම්ධහ ජී. ජඹශාන භවත්මිඹ,
රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ජඹයත්න ශවායත් භවතහ, රු ටේරඳභහ
යහජඳක් භවත්මිඹ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ,
රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු ඩුලිප් හාශජ්ශාය භවතහ, රු අශනෝභහ
භශේ භවත්මිඹ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු (වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ, රු හාජඹරහ
භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු ටේලහන්ත මුතුශවිටිභශේ භවතහ, රු භරහ යණතුං ශභශනහාඹ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ
භවත්මිඹ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, රු උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ,
රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ, රු භහරනී ශෂොන්ශාහ භවත්මිඹ.

අධිකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු යන්ෂස වකීම් භවතහ (බහඳති), රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩේලිේ.ඩී.ශජ්.
ශශනහායත්න භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භවතහ, රු ඩිේ ගුණශාය භවතහ, රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ,
රු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු එම්.එස. තේෆීක් භවතහ,
රු ඒ. හානහඹමර්ති භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ,
රු ටියහන් අරස භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ
භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු ජහන ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ටේලහන්ත මුතුශවිටිභශේ භවතහ, රු වී.එස.
යහධක්රිසනන් භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ.

කපතකරු වහ කපතකරු ඵතහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ (බහඳති), රු ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු අතහන්ද ශශනහායත්න
භවතහ, රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ, රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,
රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ, රු ෂයිර්
මුසතහඳහ භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ,
රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ, රු දුශන්ස න්න්ද
භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු නී ශයෝවන ශොඩිතුක්කු භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු ශඳරුභහල්
යහජදුයයි භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

අධයහඳන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ (බහඳති), රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුටේ ද ශොයිහ භවතහ, රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ,
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) තිස හාතහයණ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ,
රු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු ටේර්භර ශොතරහර භවතහ, රු යන්ෂස
වකීම් භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ , රු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ,
රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු (පජය) අතුයලිශ
යතන හිමි, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, රු ශභොවහන් රහල් ශරාරු භවතහ, රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ,
රු පී. පිඹශාන භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ.

ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු භහින්ද භයසිංව භවතහ (බහඳති), රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, රු ඳහාත්රහශද්වී
න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු පිඹශාන භශේ භවතහ, රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,
රු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු නහාන් දිහනහඹ භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ඹන්ත
රුණහතිර භවතහ, රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ,
රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ,
රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ, රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ
භවතහ, රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ.

(xx)

ධීය වහ ජරජ පතඳත් ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ (බහඳති), රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ, රු මිල්ශයෝයි ප්රනහන්දු භවතහ, රු ෆීලික්ස
ශඳශර්යහ භවතහ, රු චන්ද්රසිරි ජදීය භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු ටේශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ,
රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු ෂයිහල්
හසිම් භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ,
රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ,
රු වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ, රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ
භවතහ, රු අරුන්දි ප්රනහන්දු භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

ගේශීඹ වදය ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු තිස යල්ලිඹද්ද භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ)
තිස හාතහයණ භවතහ, රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු භහින්ද අභයවීය භවතහ,
රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු ජිත්
ශප්රාභදහ භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු ඩුලිප්
හාශජ්ශාය භවතහ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ,
රු ශභොවභේ අසරම් භවතහ, රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ, රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,
රු (වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ, රු රුන් යණතුං භවතහ, රු ශත්නු හාදහනභශේ භවතහ,
රු ඩී.එම්. සහමිනහදන් භවතහ.

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵේධතහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු හසුශද් නහනහඹක්හය භවතහ (බහඳති), රු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, රු ඩිේ
ගුණශාය භවතහ, රු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, රු හානහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ
භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු ෂයිහල් හසිම් භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු (පජය) එල්රහර ශම්ධහනන්ද
හිමි, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ
භවතහ, රු අරුන්දි ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ,
රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු ශජ්.ආර්.පී.
සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ, රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

ඉඩපත ව ඉඩපත ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ (බහඳති), රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ,
රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ, රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු සී.ඒ.
සරිඹආයච්චි භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,
රු පී. වළරින් භවතහ, රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු භහව ශෝ. ශානහධියහජහ භවතහ,
රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු පී. අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින්
භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු ශවාභහල් ගුණශාය භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු රුන් යණතුං
භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, රු න්ත ශානහනහඹ භවතහ.

භහජ ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ (බහඳති), රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ, රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු එස.බී. නහහාන්න
භවතහ, රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු ජඹයත්න
ශවායත් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු ඩුලිප්
හාශජ්ශාය භවතහ, රු ශභොවභේ අසරම් භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු පී.
පිඹශාන භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාජිත ශේරුශොඩ භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ,
රු සීටේතම්බි ශඹෝශේසයන් භවතහ, රු භරහ යණතුං ශභශනහාඹ, රු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, රු යන්ජන්
යහභනහඹ භවතහ, රු ශලවහන් ශාභසිංව භවතහ, රු භහරනී ශෂොන්ශාහ භවත්මිඹ.

ක්රීඩහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ (බහඳති), රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ, රු ආරුමුන්
ශතොණ්ඩභන් භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ, රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ
භවතහ, රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු රක්සභන්
කිරිඇල්ර භවතහ, රු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු අර්ජුන යණතුං භවතහ,
රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු එස. හාශනෝ භවතහ, රු දුශන්ස න්න්ද භවතහ, රු වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ,
රු නත් ජඹසරිඹ භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ,
රු සීටේතම්බි ශඹෝශේසයන් භවතහ, රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ, රු න ශවායත් භවතහ.

(xxi)

කෘෂිකර්භ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු භහින්ද ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ (බහඳති), රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ, රු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,
රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු සුශම්ධහ ජී. ජඹශාන භවත්මිඹ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ,
රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු එම්.ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ, රු හමිණී
ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,
රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු චන්ද්රහටේ
ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන්
භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු වී.එස.
යහධක්රිසනන් භවතහ, රු ශත්නු හාදහනභශේ භවතහ.

ප්රහවන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු කුභහය ශල්භ භවතහ (බහඳති), රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු ඒ.එච්.එම්. ෂන්සි භවතහ, රු ජීන් කුභහයණතුං
භවතහ, රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු එස.එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු ශප්රාභරහල්
ජඹශාය භවතහ, රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ, රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු ශඳොන්.
ශල්යහහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ,
රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු හාජිත ශේරුශොඩ
භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ භවතහ, රු ටේභල් හාශජ්සිංව භවතහ, රු ශජ්.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ, රු ශලවහන් ශාභසිංව
භවතහ.

ගඹෞන ක ුතතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ (බහඳති), රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ, රු මුරුශේසු
චන්ද්රකුභහර් භවතහ, රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු හාභල් වීයංල භවතහ, රු
දඹහශ්රිත තිශායහ භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය
ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු එස. හාශනෝ භවතහ, රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු බුද්ධි
ඳතියණ භවතහ, රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු
නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු උශප්ක්හ සර්ණභහලි
භවත්මිඹ, රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ.

මුඳකහය වහ අබයන්තය ගගශ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ (බහඳති), රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු සුශම්ධහ ජී.
ජඹශාන භවත්මිඹ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ජන ඵණ්ඩහය ශතන්නශෝන් භවතහ, රු චන්ද්රසිරි ජදීය
භවතහ, රු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, රු ටේරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු යහා
රුණහනහඹ භවතහ, රු අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ,
රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු හාක්ටර්
ඇන්ටටේ භවතහ, රු නී ශයෝවන ශොඩිතුක්කු භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ
භවතහ, රු සීටේතම්බි ශඹෝශේසයන් භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු එස.
ශ්රීතයන් භවතහ.

තහක්ණ වහ ඳර්ගේණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඳහාත්රහශද්හා න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ (බහඳති), රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,
රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, රු හානහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු ජත් ඵහරසරිඹ භවතහ, රු ර ජඹසරිඹ
භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ
භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ඩුලිප් හාශජ්ශාය භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ
භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ
භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු න්ත
ශානහනහඹ භවතහ, රු න ශවායත් භවතහ, රු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

මුදල් වහ ක්රභ පතඳහදන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ, රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ, රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු ඒ.එච්.එම්.
ෂන්සි භවතහ, රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ,
රු ඒ.ඩී. සුසිල් ශප්රාභජඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු ඵළසිල්
ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, රු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,
රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු භහව ශෝ.
ශානහධියහජහ භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු ශවාභහල් ගුණශාය භවතහ,
රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න
භවතහ.

(xxii)

ජනභහධය වහ ප්රෘත්ති ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ශශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (බහඳති), රු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ, රු (වදය) යහජිත ශානහයත්න භවතහ,
රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාභල් වීයංල භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ
අශේර්ධන භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,
රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු පී.
අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, රු ශභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ, රු භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත
ශඳශර්යහ භවතහ, රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු ඒ.එම්. චහමි බුද්ධදහ භවතහ, රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි භවතහ,
රු නහභල් යහජඳක් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු රුන් හාජඹර්ධන භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ,
රු භහරනී ශෂොන්ශාහ භවත්මිඹ.

ඳශු පතඳත් වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ (බහඳති), රු එච්.ආර්. මිත්රඳහර භවතහ, රු වභත්රීඳහර සිරිශාන භවතහ, රු සුශම්ධහ ජී.
ජඹශාන භවත්මිඹ, රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ, රු සී.බී. යත්නහඹ භවතහ, රු සිරිඳහර භරත් භවතහ, රු ටේශඹෝභහල්
ශඳශර්යහ භවතහ, රු යණ ගුණර්ධන භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු අේදුල් වලීම්
භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු සිල්ශේස්රි අරහන්ටින් භවතහ, රු ශභොවභේ අසරම් භවතහ, රු අශනෝභහ
භශේ භවත්මිඹ, රු ශවාභහල් ගුණශාය භවතහ, රු ඳරටේ දිම්ඵයම් භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු පී.
පිඹශාන භවතහ, රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ භවතහ,
රු ශත්නු හාදහනභශේ භවතහ, රු ආර්. දුමින්ද සිල්හ භවතහ.

යහජය ගයක්ක වහ නහගරික ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ, රු යත්නසිරි හාක්රභනහඹ භවතහ, රු ටේභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ, රු වභත්රීඳහර සිරිශාන
භවතහ, රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ,රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්.
අතහන්ල්රහ භවතහ, රු ශශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු හාභල් වීයංල භවතහ, රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ,
රු සුන්ත පුංචිටේරශම් භවතහ, රු භංර භයවීය භවතහ, රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ, රු (වදය) ජඹරත්
ජඹර්ධන භවතහ, රු ආර්. ම්ඳන්දන් භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.
හානහඹමර්ති භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ,
රු ශජ්. ශ්රී යංහ භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) යත් වීයශාය භවතහ.

යහඹ වහ භවහභහර්ග ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, රු ටේර්භර ශොතරහර භවතහ, රු පී. දඹහයත්න භවතහ, රු ඒ.එල්.එම්. අතහන්ල්රහ
භවතහ, රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ,
රු ජඹයත්න ශවායත් භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු යන්ෂස වකීම් භවතහ,
රු තිස අත්තනහඹ භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු එච්.එම්.එම්. වරීස
භවතහ, රු දුශන්ස න්න්ද භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු හාක්ටර් ඇන්ටටේ
භවතහ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශජ්. ශ්රී යංහ භවතහ,රු නහභල් යහජඳක් භවතහ,
රු උදිත් ශරොකුඵණ්ඩහය භවතහ, රු න ශවායත් භවතහ.

උස අධයහඳන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ (බහඳති), රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ භවතහ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ, රු ඒ.ඩී. සුසිල්
ශප්රාභජඹන්ත භවතහ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ,
රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු ටේරඳභහ යහජඳක් භවත්මිඹ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු යන්ෂස වකීම්
භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු බීර් වහෂීම් භවතහ,
රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු භහව ශෝ. ශානහධියහජහ භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු
(පජය) එල්රහර ශම්ධහනන්ද හිමි, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු ශභොවහන් රහල් ශරාරු භවතහ, රු තහයහනහත්
ඵසනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න භවතහ, රු ශජ්.ආර්.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ.

පුේගලික ප්රහවන ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු සී. බී. යත්නහඹ භවතහ (බහඳති), රු යන්ෂස වකීම් භවතහ, රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ, රු කුභහය ශල්භ භවතහ,
රු භහින්ද අභයවීය භවතහ, රු ජඹයත්න ශවායත් භවතහ, රු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, රු හමිණී හාජිත් හාජඹමුණි
ද ශොයිහ භවතහ, රු හාජඹ දවනහඹ භවතහ, රු එම්. ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු පී. වළරින් භවතහ,
රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු අශලෝක් අශේසිංව භවතහ, රු සිල්ශේස්රි
අරහන්ටින් භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ,
රු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ, රු හාජඹරහ භශවා
ස යන් භවත්මිඹ, රු ටේලහන්ත මුතුශවිටිභශේ භවතහ, රු ශයොහන්
යණසිංව භවතහ, රු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ, රු ශලවහන් ශාභසිංව භවතහ.

(xxiii)

සුළු අඳනඹන ගබ ග ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ (බහඳති), රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ, රු එස.
එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු ෂයිර් මුසතහඳහ භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ
භවතහ, රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ, රු ශල්ම් අවඩක්රනහදන් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ,
රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව භවත්මිඹ, රු ඒ. ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු තරතහ
අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,
රු ටී. යංජිත් ද ශොයිහ භවතහ, රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ,
රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ, රු එරික් ප්රන්න
වීයර්ධන භවතහ, රු ඊ. යනඳන් භවතහ.

විගේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵ හධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ (බහඳති), රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ, රු
අර්ල් ගුණශාය භවතහ, රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, රු ටේශඹෝභහල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු එම්. ශජෝලප්
භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ, රු හාජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, රු එම්. ටී. වන් අලි භවතහ,
රු යහජශයෝදිඹම් ම්ඳන්දන් භවතහ, රු අේදුල් වලීම් භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු සිලක්ති
ආනන්දන් භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු රක්සභන් න්ත ශඳශර්යහ භවතහ, රු
(වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ, රු තහයහනහත් ඵසනහඹ භවතහ, රු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ,
රු වී.එස.යහධක්රිසනන් භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ටේභල් හාශජ්සිංව භවතහ, රු (භවහචහර්ඹ) යහජී
හාශජ්සිංව භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ.

ගඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ඒ. පී. ජත් පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳති), රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු එස. බී.නහහාන්න භවතහ, රු භහින්ද
ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ, රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන
භවතහ, රු ඵෂීර් ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු ජඹයත්න ශවායත් භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු ටේශඹෝභහල්
ශඳශර්යහ භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු බීර් වෂීම් භවතහ, රු ඹන්ත රුණහතිර භවතහ, රු
ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය
භවතහ, රු වී.ශක්. ඉන්දි භවතහ, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු (වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ,
රු හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු සීටේතම්බි ශඹෝශවාසයන් භවතහ, රු ශනයන්ජන් හාක්රභසිංව භවතහ,
රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ.

ාසකෘතික වහ කරහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු ටී.බී. ඒනහඹ භවතහ (බහඳති), රු ඳහාත්රහශද්වී න්ටේආයච්චි භවත්මිඹ, රු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ, රු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ භවතහ, රු ගුණයත්න වීයශෝන් භවතහ, රු භහින්දහනන්ද අලුත්භශේ භවතහ, රු ජත් ඵහරසරිඹ
භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු එම්. ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ,
රු එස. චිශනෝ භවතහ, රු අජිත් කුභහය භවතහ, රු දඹහසිරි ජඹශාය භවතහ, රු ශභොවහන් රහල් ශරා රු භවතහ, රු
භනු නහනහඹක්හය භවතහ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ භවතහ, රු සීටේතම්බි ශඹෝශවාසයන් භවතහ, රු වී. එස. යහධක්රිසනන්
භවතහ, රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න භවතහ, රු භවහචහර්ඹ යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු
උශප්ක්හ සර්ණභහලි භවත්මිඹ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ, රු භහරනී ශෂොන්ශාහ
භවත්මිඹ

ගගොවිජන ගේහ වහ නජීවී ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු එස. එම්. චන්ද්රශාන භවතහ, රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ, රු ශයෝවණ දිහනහඹ භවතහ, රු ඩේලිේ. බී.
ඒනහඹ භවතහ, රු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ, රු හමිණී ජඹහාක්රභ ශඳශර්යහ භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ,
රු පී. වළරින් භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු එම්.ටී. වන් අලි භවතහ, රු චන්ද්රහටේ ඵණ්ඩහය ජඹසිංව
භවත්මිඹ, රු දිලිප් ශදආයච්චි භවතහ, රු සිලක්ති ආනන්දන් භවතහ, රු පී.අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, රු න්ත
අලුහාවහශර් භවතහ, රු වී.ශක්.ඉන්දි භවතහ, රු නී ශයෝවන ශොඩිතුක්කු භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ,
රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ, රු යි.ජී.ඳද්භසිරි භවතහ, රු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ, රු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,
රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු හාදුය හාක්රභනහඹ භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ.

භවජන පතඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු (ආචහර්ඹ) භර්හාන් සිල්හ භවතහ (බහඳති), රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ භවතහ, රු ඵෂීර්
ශාගු ඩහන්ේ භවතහ, රු හානහඹමර්ති මුයලිදයන් භවතහ, රු අනුය දිහනහඹ භවතහ, රු අචර ජහශොඩශේ භවතහ,
රු භහව ශෝ. ශානහධියහජහ භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ, රු දුශන්ස න්න්ද භවතහ, රු (පජය)
අතුයලිශ යතන හිමි, රු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු භරහ යණතුං
ශභශනහාඹ, රු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න භවතහ, රු රුන් හාජඹර්ධන භවතහ, රු ශත්නු
හාදහනභශේ භවතහ, රු ඩී.එම්.සහමිනහදන් භවතහ, රු ආර්.දුමින්ද සිල්හ භවතහ, රු ශයෝසි ශානහනහඹ භවත්මිඹ,
රු ශලවහන් ශාභසිංව භවතහ, රු උශනයිස ෂහරුක් භවතහ, රු ශඳොන්. ශල්යහහ භවතහ, රු භහරනී ශෂොන්ශාහ
භවත්මිඹ.

(xxiv)

විදුලි ාගේල වහ ගතොයතුරු තහක්ණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ (බහඳති), රු ශයජිශනෝල්ේ කුශර් භවතහ, රු ඳහඨලී චම්පි යණ භවතහ, රු ෂයිර්
මුසතහඳහ භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිසබුල්රහ භවතහ, රු රලිත් දිහනහඹ භවතහ, රු ටේශඹෝභහල් ශඳශර්යහ
භවතහ, රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ, රු ආර්. එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ,
රු හාජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, රු සුශර්ස . ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ, රු තරතහ අතුශෝයර භවත්මිඹ, රු පී.
අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු (ආචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ, රු (වදය) යශම්ස ඳතියණ භවතහ,
රු ටේශයෝන් ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශයොහන් යණසිංව භවතහ, රු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, රු ඉයහන් හාක්රභයත්න
භවතහ, රු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ, රු තිරං සුභතිඳහර භවතහ, රු න්ත ශානහනහඹ භවතහ,
රු (වදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ.

පරදහිකතහ ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු රක්සභන් ශශනහායත්න භවතහ (බහඳති), රු ආරුමුන් ශතොණ්ඩභන් භවතහ, රු හලින්ද දිහනහඹ භවතහ,
රු හමිණී ශරොකුශේ භවතහ, රු දුමින්ද දිහනහඹ භවතහ, රු ඉන්දි ඵණ්ඩහයනහඹ භවතහ, රු ඩුලිප්
හාශජ්ශාය භවතහ, රු හාජිත ශවායත් භවතහ, රු (වදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ, රු ආර්. ශඹෝයහජන් භවතහ,
රු ඒ. ඩී. චම්පි ශප්රාභදහ භවතහ, රු ඳහලිත යංශ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ඒ.හානහඹමර්ති භවතහ, රු (පජය) එල්රහර
ශම්ධහනන්ද හිමි, රු න්ත අලුහාවහශර් භවතහ, රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ, රු අජිත් පී.ශඳශර්යහ භවතහ, රු
හාජඹරහ භශවාසයන් භවත්මිඹ, රු රුන් යණතුං භවතහ, රු ශරොවහන් යත්ත්ශත් භවතහ, රු ශඳරුභහල් යහජදුයයි
භවතහ, රු ජහන ක්කුඹුය භවතහ, රු ශ්රිඹහටේ හාශජ්හාක්රභ භවත්මිඹ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ,
රු එච්.එම්.එම්.වරීස භවතහ.

සිවිල් ගුන් ගේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳගේලක කහයක බහ
රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ (බහඳති), රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ, රු ශශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, රු නහාන්
දිහනහඹ භවතහ, රු දඹහශ්රිත තිශායහ භවතහ, රු මුත්තු සිලිංම් භවතහ, රු ගීතහංජන ගුණර්ධන භවතහ,
රු ශයෝහිත අශේගුණර්ධන භවතහ, රු එම්.එල්.ඒ.එම්.හිසබුල්රහ භවතහ, රු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ, රු එම්.
ශජෝලප් භයිල් ශඳශර්යහ භවතහ, රු රු ජඹසරිඹ භවතහ, රු යහා රුණහනහඹ භවතහ, රු (වදය) ජඹරත්
ජඹර්ධන භවතහ, රු ආර්. එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ, රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ, රු අකිර හායහජ්
හරිඹම් භවතහ, රු දිළුම් අමුණුභ භවතහ, රු ටියහන් අරස භවතහ, රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ, රු
(භවහචහර්ඹ) යහජී හාශජ්සිංව භවතහ, රු එස.ශ්රීතයන් භවතහ, රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ, රු සුජී ශානසිංව භවතහ,
රු න ශවායත් භවතහ.

(xxv)

ඳහර්ලිගපතන්තු
කථහනහඹකතුභහ - රු චභල් යහජඳක් භවතහ
නිගඹ ජය කථහනහඹක වහ කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මශතා
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු මුරුගේසු චන්ද්රකුමමාර් මශතා

ප්රධහන නිරධහරි භණ්ඩරඹ
ඳහර්ලිගපතන්තුගේ භව ගල්කපත - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දවනායක මශතා
නිගඹ ජය භව ගල්කපත - ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දල මශතා
වකහය භව ගල්කපත - ශක්.ඒ. ශයෝවණදීය භවත්මිඹ
ඳහර්ලිගපතන්තුගේ භව ගල්කපතගප කහර්ඹහරඹ
ඳහ.භ.ගල්.ගප පතඵන්ධීකයණ ගල්කපත - වාලිනී නිල්මල්ගගොඩ මශත්මිය

ගේත්රධහරි ගදඳහර්තගපතන්තු
ගේත්රධහරි - අනිල් වමරගවේකර මශතා
නිගඹ ජය ගේත්රධහරි - නගර්න්ද්ර ්රනාන්දු මශතා
වකහය ගේත්රධහරි - කුමාන් වම්ෙත් ජයරත්න මශතා
වකහය ප්රධහන නිරධහරි - ඩේලිේ.ඩේලිේ.එන්.එස.සී. ප්රනහන්දු භවතහ
ඳහර්ලිගපතන්තු නිරධහරිහු - ජී.එම්.ජී. ප්රියන්ත මශතා ඒ ඒ..එ.එව. පුෙ කුමමාර මශතා
දුයකථන අධීක්ක - එම්.ගක්.ඩී. පීරිව මශත්මිය

ඳරිඳහරන ගදඳහර්තගපතන්තු
අධයක් පඳරිඳහරන) - .එ.එච්.ඒ. ැසිල් ද සිල්ලා මශතා
නිගඹ ජය අධයක්ෂ පඳරිඳහරන) - රංජන් එෆ. ෙතිනාදර් මශතා
ගඹතන කහර්ඹහාලඹ - සී. රංසරිඹ භවතහ (වහය අධයක් - ඳරිඳහරන); ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන්දුර භවතහ, එම්.ශජ්. ශඳශර්යහ භවතහ
(ප්රධහන ටේරධහරිහු); ඩේලිේ.පී.එල්. ජඹසිංව භවතහ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරි); ඒ.එස. ද සිල්හ භවතහ , එල්.බී.ආර්. ඳද්භසිරි
භවතහ, පී.ශක්.ඩී.එස.ඩේලිේ. හාශජ්ගුණර්ධන භවතහ (වහය ප්රධහන ටේරධහරිහු); ශක්.ශක්.ඩී. හමිණී භවතහ, අයි.ශක්. භශේ
මිඹ, ආර්.ඒ.ආර්.එල්. යණ භවතහ, ආර්.සී. හාජඹතිර භවතහ, වී.පී.ජී.එස. හාදහනඳතියණ භවත්මිඹ (ඳහර්ලිශම්න්තු
ටේරධහරිහු); ශක්.එම්.ජී.ශක්. ජඹර්ධන භවතහ, ශයොඵි හාක්රභයත්න භවතහ (වහය ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
භන්ත්රී ගේහ කහර්ඹහාලඹ - ගක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මශතා (වශකාර අධ්යක්ෂ - ෙරිොන); ආර්. විතාරණ මශත්මියඒ එම්.යූ.එම්. ලාසික්
භවතහ (ප්රධහන ටේරධහරිහු); එන්.ආර්.ඩේලිේ. අබඹර්ධන ශභශනහාඹ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරි); ශක්.පී. චන්දන භවතහ,
පී.ජී.පී. ප්රිඹංය භවතහ (වහය ප්රධහන ටේරධහරිහු); ඒ.ය. අභයසිංව භවත්මිඹ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරී)
විගේල ඵතහ වහ න්ධහන ක ුතතු කහර්ඹහාලඹ - එව.ඒ.යූ. කුමමාරසිංශ මශතා (වශකාර ්රධ්ාන නිධ්ාරි)
ප්රහවන කහර්ඹහාලඹ - ගේ.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මශතා (ගජයප ්රලාශන නිධ්ාරි); ගක්.ී.. ්රනාන්දු මශතා (වශකාර ්රධ්ාන
ටේරධහරි); පී.ඩී.එන්. ප්රනහන්දු භවතහ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරී); ඒ.එස. ධර්භංල භවතහ, ශක්.එස. සිල්හ භවතහ (වහය
ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
ගජයසල ර ල ගල්ඛ්කගඹ - ආර්.එම්.ආර්. ශානහයත්න භවත්මිඹ, එම්.ටී.බී. ශඳශර්යහ භවත්මිඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්චි භවත්මිඹ
ර ල ගල්ඛ්කගඹ - එච්.පී.ී..එව. තිකරත්න මශතාඒ ආර්.ආර්. ලැලිකන්න මශත්මියඒ ආර්.පී. රසික රාජෙක් මශතා
බහහ ඳරිර්තකගඹ - එව.එම්.ඒ.ගක්. කරුණාරත්න මශතාඒ ඒ. රුක්මනී ගද්වී මශත්මියඒ ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මශත්මියඒ එව.එම්. නී.ර්
භවතහ, එම්. එම්. වලිම්ඩීන් භවතහ
ගජයසල ඵාගරහ කශභනහකරු - එව.එල්. දවනායක මශතා
ඵාගරහ කශභනහකරු - ඒ.ඒ.එල්. ගෙගර්රා මශතා
ගල්ඛ්න බහයකරු - එච්.සී. රප්ඳත්ති භවතහ
ගල්ඛ්න ළකසීගපත අධීක්ක - ඩී.පී.ශක්. බුත්පිටිඹ භවතහ

(xxvi)

වළන්හඩ් ගදඳහර්තගපතන්තු
වළන්හඩ් ාසකහයක - රංජනී ජයමාන්න ගමගනවිය
නිගඹ ජය වළන්හඩ් ාසකහයකරු - ඹළසමින් ෂහයිස භවත්මිඹ, එස. චන්ද්රශායන් භවතහ, ඩී.ශජ්.වී. අභයසිංව ශභශනහාඹ
වකහය වළන්හඩ්
ාසකහයකරු - සී.එන්. ශරොකුශොඩිහය ද සිල්හ භවත්මිඹ, ආර්.එල්.එම්. කුභහයසිරි භවත්මිඹ,
එස.ශක්.එම්.ඩේලිේ. භයශාය භවත්මිඹ, එච්.එල්.සී. වීයසිංව භවත්මිඹ, ටී.ආර්.එම්. අශනෝයත්න භවතහ, ආර්.ඩී.පී. සුජීනී
භවත්මිඹ, එෂස.එම්. මුන්තසිර් භවත්මිඹ, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීයසිංව භවත්මිඹ, ශක්.ජී.එන්.පී. යශඵල් භවත්මිඹ, ශක්.එච්. නීරභනී
භවත්මිඹ,ශක්. නන්දහ ශ්රීභ ම භවත්මිඹ.
ගජයසල වළන්හඩ් හර්තහකරුග - එච්.ඩී.එල්.එව. පීරිව මශත්මියඒ ඒ. ගමොගශොමඩ් තම්බි මශතාඒ එව.ී.. ගතන්නගකෝන්
ශභශනහාඹ, ශක්.පී.එස. ශඳශර්යහ භවත්මිඹ, ශක්.ඒ.එස. දිල්රුක්ෂිහ භවත්මිඹ, ශක්.ඒ.ශජ්.එස. ශඳශර්යහ භවත්මිඹ,
පී.ඩී.ගුණ ම භවත්මිඹ, ජී.එස. නහනහඹක්හය භවත්මිඹ, එස.ඒ. ජඹරත් භවත්මිඹ, ආර්.ශක්. ධර්භ ම ශභශනහාඹ, ශක්.ඩී.එස.
කුරයත්න අලුත්භශේ භවත්මිඹ, ගීතහටේ ර්ණසරිඹ ශභශනහාඹ, පී.වී.ටී.වී. භශේ ශභශනහාඹ, එස.එම්.ආර්.බී. ඳටලිඹ භවතහ.
වළන්හඩ් හර්තහකරුග - ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විගේගකොණ්ඩ මශත්මියඒ එච්.ජී. පජිකා ගමගනවියඒ එම්.එව.එම්. ලින්නාව මශතාඒ එන්.
යහභක්රිසණන් භවත්මිඹ, එච්.ජී. රක්ෂිත භවතහ, එස.එම්.ඒ. කුමුදිනී ශභශනහාඹ, එෂස.එච්.ඒ.එන්. සිල්හ භවත්මිඹ, පී.එම්.ජී.පී.
ප්රිඹංගිහ භවත්මිඹ, එම්.අයි.එස. ටේසයහ භවත්මිඹ, ඊ.එච්.ඩේලිේ. ඉයංගිහ භවත්මිඹ, ටී.ටී. කුභහණහඹ භවත්මිඹ, එච්.ආර්.පී.
චහන්දනී භවත්මිඹ, සී.ආර්. රුණහයත්න ශභශනහාඹ, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්රසතළන්න භවතහ, එච්.ජී. භංජුර භවතහ, ඩී.ආර්.ඩී.
ශවිටිශේ ශභශනහාඹ, එම්.එම්.සී.ශක්. භහයසිංව ශභශනහාඹ, එම්.පී. ටේශයෝෂි ජීනී ශභශනහාඹ, ශක්.පී. ඳත්භහ භවත්මිඹ.
කහයක බහ හර්තහකරුග - ජී.එච්. හිරුණි පුන්වරා ගමගනවියඒ ඊ.වී..එ.ආර්. එදිරිසිංශ මශත්මියඒ එම්. පුෙකුමමාර මශත්මියඒ
ශජ්.ඒ.ටී. භන්තිහ භවත්මිඹ.
ගජයසල සුිකගත කිරීගපත නිරධහරි - එම්.එම්.එම්. නවාර් මශතාඒ එව.ඒ.ඩී. මගනෝරි ගමගනවිය
සුිකගත කිරීගපත නිරධහරිහු - ගේ. ගනෞාඩ් මශතා ඒ එම්.බී.වී.එන්..එ. ්රනාන්දු මශත්මියඒ ඒ.එම්.ී..එම්. අදිකාරි මශතා
ඳටිගත කිරීගපත අධීක්ක -

මුදල් වහ ළඳුතපත ගදඳහර්තගපතන්තු
අධයක් පමුදල්) - ගක්.ජී.එම්. ජයාන්ත මශතා
මුදල් වහ ගිණුපත කහර්ඹහාලඹ - ඩී.එස.ආර්. ගුණයත්න භවත්මිඹ (වහය අධයක් - ඳරිඳහරන); ඒ.සී.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවත්මිඹ
(ප්රධහන ටේරධහරි); ඩී.එස.ඩේලිේ. භයශාය භවතහ, පී.එච්. කුභහයසිංව භවතහ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරිහු); ශක්.ආර්. ශවායත්
භවතහ, එස. පී. භශේ භවත්මිඹ, එච්.ඒ.ටී.ඩී. ශවාහආයච්චි භවත්මිඹ, එස.ඩේලිේ.ටී.ආර්. ද සිල්හ ශභශනහාඹ (වහය ප්රධහන
ටේරධහරිහු); ඩේලිේ.පී.ශජ්. පුසඳකුභහය ඳතියණ භවතහ, එච්.ආර්.ද ශොයිහ ශභශනහාඹ, ශජ්.ඒ.ඩී. ජඹසිංව භවත්මිඹ,
ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්හාස භවත්මිඹ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු); එම්.ආර්.බී. ශානහයත්න භවතහ (වහය ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරි)
ළඳුතපත වහ ගේහ කහර්ඹහාලඹ - ආර්.එම්. අගෝකානන්ද මශතා (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතික මශතා
(ප්රධහන ටේරධහරි); එල්.ඒ.ඒ.පී. දිහනහඹ භවත්මිඹ, සී.එම්. සුබසිංව භවත්මිඹ (වහය ප්රධහන ටේරධහරිහු); ආර්.පී.එච්.
ගුණශාන භවත්මිඹ, එච්.ය.පී. කුභහය භවතහ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු); අයි.සී.ශක්. යණසිංව භවත්මිඹ, ඒ.ය. ශප්රා භචන්ද්ර භවතහ
(වහය ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
අබයන්තය විගණන කහර්ඹහාලඹ - ඩේලිේ.එම්.පී. ද සිල්හ භවතහ (වහය අධයක් - ඳරිඳහරන); බී.ඒ. කුභහයදහ භවතහ (ප්රධහන
ටේරධහරී); එන්.එන්. ශේළල්ර භවතහ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරි)
ගවහයඳහන ගිණුපත කහර්ඹහාලඹ - ආර්.එන්. අසීස භවත්මිඹ (ණහධිහරි - ආවහයඳහන)
ගජයසල ගඵඩහ නිරධහරි - ගක්.ඩී. කපි මශතා
බහය ගළනීගපත නිරධහරි - ආර්.ඒ.සී. යණඵහහු භවතහ
ගජයසල ය - යූ.එල්.එව. විගේගවේකර ගමගනවිය
ගජයසල ගඵඩහ බහයකරු - ටී.එම්. ධර්භශාන භවතහ
ගජයසල ිකර  ජ ගළනීගපත නිරධහරි - යූ.පී.ආර්. ගුණලර්ධ්න මශතා

(xxvii)

පතඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු ගදඳහර්තගපතන්තු
පතඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු - එන්.ජී.එස. ශඳශර්යහ භවතහ
නිගඹ ජය පතඵන්ධීකයණ ඉාජිගන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මශතා
ගජයසල ප්රධහන ඳරීක්ක පසිවිල්) - පී.ආර්.එව.ආර්. ගෙරමුගණ් මශතා
ප්රධහන ඳරීක්ක පවිදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරගකෝන් මශතා
ඳරීක්ක පවිදුලි) - එස. එස. ඇල්හාටිර භවතහ
ඳරීක්ක පසිවිල්) - පී..එ. ගමගේ මශතා
වකහය ඳහර්ලිගපතන්තු නිරධහරි - එම්. එම්. ධර්භශාන භවතහ
ගජයසල කහර්ිකක නිරධහරි පවිදුලි) ගජයසල ගඵඩහ බහයකරු පකහර්ිකක ) - ශක්.එම්.ඒ.බී. දළලිර භවතහ
කහර්ිකක නිරධහරින් පවිදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.එච්. ද මැල් මශතාඒ පී.ඒ.එව. ලිත් කුමමාර මශතාඒ පී.ආර්. කරුණාතික මශතාඒ
පී.ඩේලිේ.ඒ.ය.ශක්. දඹහයත්න භවතහ
කහර්ිකක නිරධහරින් පසිවිල්) - ගේ.ඩී.ගක්.ගක්. ජයසූරිය මශතා; ී.. එව. බාසූරිය මශතා

ගවහයඳහන ව ගෘවඳහරන ගදඳහර්තගපතන්තු
අධයක්ෂ පගවහයඳහන ව ගෘවඳහරන ගේහ) - එව.ී..බී. ගෙගර්රා මශතාඒ එල්.ශජ්. කුරතුං
නිගඹ ජය ගවහයඳහන කශභනහකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල්. අභයසිංව භවතහ
විධහඹක සඳගේ ජ- සී.ආර්. සිල්හ භවතහ
විධහඹක ගෘව ඳහරක - ඒ.ඒ. ශවන් මශතා
වකහය විධහඹක සඳගේ ජ - එන්. මුණසිංව භවතහ
වකහය ගෘවඳහරක - එස.ඩී.ජී.එස. ශශනහායත්න භවතහ
ගඳනලහරහ කශභනහකරුග - ගක්.එම්.එච්. නලින් ගරොඩ්රිගගෝ මශතාඒ ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිගන්න්ද්රසිංශ මශතාඒ යූ.ජී.එන්.
ගුණර්ධන භවතහ, එච්.ය. ශඳශර්යහ භවතහ, ඩේලිේ.ඒ.ශජ්. හාක්රභසිංව භවතහ, ආර්.එම්. ඹහඳහයත්න භවතහ, බී.ජී.වී. ඳතියණ
භවතහ
ගජයසල උදයහන අධීක්ක - ආර්.එව. විජයානන්ද මශතා
ගෘවඳහරන අධීක්කරු - පී.පී.එන්.එව. පුෙකුමමාර මශතාඒ එම්.ඩී. ගෙගර්රා මශතාඒ එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මශතාඒ
ශක්.එන්. ඵසනහඹ භවතහ, එස.ඩී. යත්නසිරි භවතහ
ගවහයඳහන අධීක්කරු - ගක්.පී. අමරසිංශ මශතාඒ ඒ.පී. රණතංග මශතාඒ එල්.ජී. ජයලර්ධ්න මශතාඒ ගක්.එන්.ී.. ගෙගර්රා මශතාඒ
ශක්.ඩේලිේ. සරිඹඵණ්ඩහය භවතහ, ඩේලිේ.එස.එස. ශඳශර්යහ භවතහ, ඩේලිේ.ඩේලිේ.ආර්. ජඹතිර භවතහ, ශජ්.ඒ.එන්.එස.
ශඳශර්යහ භවතහ, එච්.ආර්. ඳත්භචන්ද්ර භවතහ, ශක්.ඒ.ඒ. ජඹන්ත භවතහ, ශක්.ඒ.ශජ්.අයි. තිරයත්න භවතහ, එල්.පී. ශඳශර්යහ
භවතහ
ගජයසල මුළුතළන්ගගික ළඳම්පත අධීක්ක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්ලා මශතා
ගජයසල අාල බහය සඳගේ ජ - යූ.ආර්.ආර්. ්රනාන්දු මශතා
අාල බහය සඳගේ ජ - එව.ඊ. ජිනදාව මශතාඒ ඩී.ජී. රණසිංශ මශතාඒ ආර්.ඩී.එව. ෙැගරෝනියව මශතා
ප්රධහන සඳගේ ජහු - ඩී.එම්.ජී. ධ්ර්මාල් මශතාඒ එච්.ඒ. ෙද්මකුමමාර මශතාඒ ආර්.ජී.ගක්. කනනආරච්ි  මශතාඒ ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ.ඩී.
හාක්රභසිංව භවතහ, ශක්.ඩී.ය. ගුණයත්න භවතහ, බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස. ශෝභවීය භවතහ, ඒ.ආර්.ජී. ගුණර්ධන භවතහ

යසථහදහඹක ගේහ ගදඳහර්තගපතන්තු
අධයක්ෂ පයසථහදහඹක ගේහ) - ශජ්.ආර්. ජවීය ආයච්චිශේ භවතහ
බහගල්ඛ්න කහර්ඹහාලඹ - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්ලා මශතාඒ එව.ඩී. ාන්ත වෑම් මශතා (වශකාර අධ්යක්ලරු - ෙරිොන)ඒ ී..අයි.
දිහනහඹ භවත්මිඹ, අටේල් ශවාහම් භවතහ (ප්රධහන ටේරධහරිහු); ඩේලිේ.ඒ.ශක්.සී. උඩශඳොර භවතහ, එච්.එම්. සී. එන්. ශක්.
ශවායත් භවත්මිඹ,(ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්හ භවතහ (වහය ප්රධහන ටේරධහරි); ඩී.වී.ඕ. වීයශෝන්
භවත්මිඹ, ශජ්. නසීර්ඩීන් භවතහ, එස.ඒ.එම්. හීේ භවතහ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
ඳනත් ගකටුපතඳත් කහර්ඹහාලඹ - ජී. තච්චනරාණි ගමගනවිය (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); එව.බී. කුමළුගම්මන මශතා (්රධ්ාන
ටේරධහරි); එම්.එම්.එම්. භේරුක් භවතහ, සී.එම්. බුරත්සිංවර භවත්මිඹ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරිහු); බී.ශජ්. අශේසිංව භවත්මිඹ
(ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරි)
කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එන්.එව.ගක්. වලදයරත්න මශතා (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); එන්.එව. වික්රමරත්න මශත්මිය
(ප්රධහන ටේරධහරි); ඒ.ඒ.එස.පී. ශඳශර්යහ භවතහ, ඒ.එම්. ටේරහමුදීන් භවතහ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරිහු)
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උඳගේලක කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණලක මශත්මිය (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); ගක්.ජී. වරත් කුමමාර
භවතහ (ප්රධහන ටේරධහරි); ශක්.ටී.සී.ශක්. පීරිස ශභශනහාඹ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරි); ටී.ශක්. ජඹර්ධන භවතහ,
ටී.එම්.ආර්.පී.ශක්. ශතන්නශෝන් භවත්මිඹ (වහය ප්රධහන ටේරධහරීහු); ආර්.පී.යි.ටී. රුහාතහන භවත්මිඹ, ඩී.එම්.ඩී.
අරවශෝන් ශභශනහාඹ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
යජගේ ගිණුපත ිළිතඵ වහ ගඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එම්.එන්. පීරිව මශතා (වශකාර අධ්යක්ෂ - ෙරිොන);
ශක්.ඒ.අයි. ශානහයත්න භවත්මිඹ (ප්රධහන ටේරධහරි); එස.ආර්.එම්.එච්.ජී. භයදිහය ශභශනහාඹ, ඊ.ඩී.ශජ්. හාක්රභසිංව භවතහ
(ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරීහු); ඩී.ආර්.එස. ප්රනහන්දු භවතහ, ය.එන්. ඳණ්ඩිත භවත්මිඹ(වහය ප්රධහන ටේරධහරීහු); ඩේලිේ.ජී.
සුටේල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. තිරයත්න ශභශනහාඹ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
භවජන ගඳත්පත ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එල්.ආර්. ජයලර්ධ්න මශත්මිය (වශකාර අධ්යක් - ෙරිොන); ඊ.ඩී.එව.එම්.
ප්රනහන්දු භවත්මිඹ (ප්රධහන ටේරධහරි); ඩී.ඩී.ය.ශක්. මුණසිංව භවතහ (ටේශඹෝජය ප්රධහන ටේරධහරි); එම්.ශක්.එස.ඩී. අල්හාස
භවත්මිඹ, ජී.එන්.ඩී. තිරයත්න භවත්මිඹ (වහය ප්රධහන ටේරධහරිහු); ඩී.ඩී. ශඳෝල් ඇන්තටේ භවතහ (ශජයසඨ ඳහර්ලිශම්න්තු
ටේරධහරි); ඩී.සී.එස. රඳසිංව භවත්මිඹ, එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිරසිරි භවතහ (ඳහර්ලිශම්න්තු ටේරධහරිහු)
පුසතකහරඹහධිඳති - සී. කුරුප්පු භවතහ
නිගඹ ජය පුසතකහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. ග්රේමසිරි මශතා
වකහය පුසතකහරඹහධිඳති - ගක්.ඒ.ඩී.ආර්. ගවේොලිකා ගමගනවියඒ එව.එල්. සියාත් අශමඩ් මශතා
කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති 1 ගරේණිඹ - එච්.එව. රත්නායක මශත්මිය
කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති - සුටේල් වල්ශප්භ භවතහ, ඩේලිේ.ඒ. ගුණයත්න භවතහ, ජී. යත්නහඹ භවතහ
ප්රධහන ඳර්ගේණ නිරධහරි - ජී. කුභහනහඹ භවතහ
ඳර්ගේණ නිරධහරි - එම්. අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එම්.එම්.එම්. දිහනහඹ භවත්මිඹ
වකහය ඳර්ගේණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එව. අගබ්ගකෝන් මශත්මිය
ප්රධහන ඳහර්ලිගපතන්තු කථහ ඳරිර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මශතා
නිගඹ ජය ප්රධහන ඳහර්ලිගපතන්තු කථහ ඳරිර්තකගඹ - එම්.ඉගවඩ්.එම්. මර්සුක් මශතාඒ අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බාර් මශතා
ගජයසල ඳහර්ලිගපතන්තු කථහ ඳරිර්තකගඹ - ගක්.එම්. ක්රිවග ෝෙර් මශතාඒ එම්.එව. ගවයින් ෆාසිල් මශතාඒ අයි.ඩී.එල්. රත්නී.
භවත්මිඹ, ශජ්.ඒ.එස.පී. ශඳශර්යහ භවතහ, ශක්.ඩී.ආර්. ඳද්භසිරි භවතහ, සී.ශජ්. රුණහයත්න භවතහ
ඳහර්ලිගපතන්තු කථහ ඳරිර්තකගඹ - ඒ. වරලනබලානන්දන් මශතාඒ ඒ.ජී. ගමොශමඩ් ෆික්රි මශතාඒ එව.ආර්.එම්. නිවාම් මශතාඒ
ජී.එෂස.බී. සුශර්සයන් භවතහ, එන්.බී.සී.ශජ්. ටේසං භවත්මිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්භශේ භවතහ, එච්.වී.එස. හීන්ශදටේඹ භවත්මිඹ,
ජී.වී.එස. හාශජ්සිංව භවතහ, ඩේලිේ.එම්. යහජඳක් භවතහ, පී.එල්.පී.එල්. කුභහයසිරි භවතහ, ආර්. න්ති ශඳශර්යහ භවත්මිඹ, එස.
ශද්යහජ් භවතහ ජී. ශජඹචන්ද්ර භවතහ, එම්.එච්.එම්. යහමිස භවතහ, පී. ලහන්තකුභහර් භවතහ, එස. යශම්සකුභහර් භවතහ, එම්.
අජිත්කුභහර් භවතහ

ගතොයතුරු ඳේධති වහ කශභනහකයණ ගදඳහර්තගපතන්තු
අධයක්ෂ පගතොයතුරු ඳේධති වහ කශභනහකයණ) - එච්.එම්.ී.. ගෙගර්රා මශතා
ඳේධති ඉාජිගන්රු - එන්.බී.යූ. නලගමුල මශතා
ඳේධති විලසගල්ක - එම්.ඊ.ජී.එන්. භයවීය භවතහ
න්නිගේදන / ගයක්ක ඉාජිගන්රු - ජී. එන්. ක්මශල් මශතා
ගබ් අඩවි ජහර ඳහරක - එන්.ජී.එල්.එව. කරුණාතික මශතා
ඳේධති ළරසුපතකරු - ගක්.එන්.ඩී. අමරසිංශ මශත්මිය
ඳේධති ඳහරක - ඒ. එව. ඩී. එම්. වික්රමරත්න මශතා
ඳරිගණක ළඩ වන් පතඳහදකරු - ඩී. ෙණ්ඩිත මශතාඒ ී..ගේ. විල්ගෝරආරච්ි  මශතා
නිගඹ ජය ප්රධහන නිරධහරි - එම්. එන්. හාතහනශේ භවත්මිඹ
ගබ් ාසකහයක පසිාවර /ඉාග්රීසි) - යූ. එල්. ගීගනගේ මශතා
ගබ් ාසකහයක පඉාග්රීසි/ ගදභශ) - එම්.එන්.එම්. ෂෆාක් මශතා
වකහය ඳරිගණක ළඩ වන් පතඳහදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුශර් භවත්මිඹ
වහඹ කවුළු පතඵන්ධීකහයක - බී. එන්. එච්. තිගවේරා මශත්මිය
ගජයසල ඳරිගණක ්රිඹහකරුග - පී. ශජවන්ඹහ භවත්මිඹ, ශජ්.එස. ශොශමශේ භවතහ, ශක්.ජී.එස. ශේන්දි භවත්මිඹ
ඳරිගණක ්රිඹහකරුග - යූ.ඩබ්ලිව්.පී. ධ්ර්මප්රිය මශතාඒ එන්.එන්. ගශටිගේගේ මශත්මියඒ ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතංග මශතාඒ
ඒ.ජී.ආර්.ශක්. අශේයත්න භවතහ, එන්.ඩී.ඩී.පී. ශප්රාභසිරි භවතහ, ශක්.පී.පී.එස. ශයෝභර්ධන භවතහ, ශක්.ඩී.ජී.එම්. ක්රිහන්ත
භවතහ, ඩේලිේ.ඩී.ඒ. ජඹරුක්ෂි භවත්මිඹ, එල්.ජී. ආශික් අලි භවතහ, ඒ.ආර්.එම්. රිහස අලි භවතහ, ඒ. එම්. ෂන්සුල් අමීන් භවතහ
ඳරිගණක තහක්ණගේ ජ - ජී.එම්.ටී. ශඳශර්යහ භවතහ, එච්.එස. තයජිත් භවතහ
තහක්ණ වහඹක - ඩේලිේ.එස. සුයං භවතහ, වී.ආර්.එස.ශජ්. ශෝභයත්න භවතහ
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ரது தரரதௗவநவ

தொனரது கூவோடவ்வரடவ

2013

தரரதௗவந உதவௐதறணவகவ
[2010, வௐதறநவ 8 வதரதுவ் ஶவதவ வரறவுவசவவௐதவோஶடரவ]

அ
அஷடவெகனரவ, அ. (வணற)
அவௌரஷன, ஶடசு சறசவெற (வணற)
அவ்ரவெக, றவம (ஶசறவௐ தவோடிவ)
அவ்துஶகரன, றதற னர (இவ்றணதைரற)
அரஉவனர, .வ.வ. (றகரடுவன)
அவௐதுவ யதவ, வரயவோ யரறவ (கவௌடி)
அவௐதுவ கரவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி)
அஶதகுவண, ஶரயற (கதௗவ்துஷந)
அஶதசறவேய, அஶசரக (குதரகவ)
அஶதவண, யறவ ரதர (ரவ்ஷந)
அஶதவண, . னவெவவ ரதர (ரவ்ஷந)
அதுவேக, ஶஜரவ அவணல வரதவவ (கவதயர)
அவீ கறவ (அவதரவஶரவோஷட)
அதொதக, சவ் (கவௌடி)
அதொதக, டி.வ.தற. (கவௌடி)
அரறஶவ்றவ, தரவெகறவசவவ (வோடவெகபவௐதை)
அனகறவண அ.அ. னசவ, (கவதயர)
அனவநறவ, வசவஶவறரற (ரவௗவௐதரவ)
அனவ, டிரவ (ஶசறவௐ தவோடிவ)
அயவௐவதத, டனவ (ஶசறவௐ தவோடிவ)
அதறயரஶ, சவ (ரவ்ஷப)
அதவ்கஶக, யறவரணவ (கவௌடி)
அவவ, .வை.வ. (ஶசறவௐ தவோடிவ)
அஜறவ் குர, கவவதரவெக ஶயஶக (கரத)

இ
இவறக, ஶவயவன கவேகரணவஶக (அவதரவஶரவோஷட)


வெகரவெக, வ. வறறவ், (ரவ்ஷப)
வெகரவெக, றவதறவோ தவௌடர (அதரதைவ)
வெகரவெக, ரற.தற. ( குதரகவ)

க
கவேகவ, துஶணவ (இவ்றணதைரற)
கதேவ, வரயவோ யரறவ வரயவோ (ஶககரஷன)
கஶக, அஶணரர (ஶசறவௐ தவோடிவ)
கஶக, இயன வக தறஶசண (கரத)
கனவ், சறநறதரன (வதரனணதஷ)
கவதவ், றவம றஜவ்ண (அதரதைவ)
கதரறனக, கவ (கரத)
கதரரவெக, வீவற சவறஶவ (வகரதவதை)
கஜல, றரண ஆவைசறஶக தரவவ சவறசறநற (ரவ்ஷந)
கரரறசவ, அவெகறன றரவ (குதரகவ)
கறரறவன, னவவ தவௌடர (கவௌடி)
கறஶத, வரயரவ னரவ (வகரதவதை)
குஶசக, வவ சவ் றவெகறசறவேய (வதரனணதஷ)
குஶசக, டிவ (ஶசறவௐதவோடிவ)
குஶசக, ஶயரவ (ரவ்ஷந)
குவ்ண, ஆவைசறஶக சவ் குர (கவதயர)
குவண கலரவொஜண தௐதசறவேய (ஶசறவௐதவோடிவ)
குவண, சஜறவ  ரவ (கரத)
குவண, றஶணவ (வகரதவதை)
குவண, தவதுன (வகரதவதை)
குவண, ச குவௐ (கவதயர)
குவண, தொணசறவேக கரரறசவ அ.அ. அவௐதையரறனரஶக வரவ ஶசரரச (றதஶகரஷன)

(xxxii)

குரதுவேக, ஜலவ (வகரதவதை)
குஶ, வஜறஶணரவவோ (கதௗவ்துஷந)
வகவோடவகரட, ஜவ (வகரதவதை) (2011, வதவௐதரற 7 ஆவ றகறறததவது)
வகரவ்னரன, றவன (கதௗவ்துஷந)

ச
சவெஶகரவ, தொறவஶசனரஶக சவறஶசண (அதரதைவ)
சசறவேய, யறவ தைவ்ரச (கதௗவ்துஷந)
சவீ, வேகப தறவசறநற (ரவ்ஷந)
சவதவவ, இரஜஶரவ (றதஶகரஷன)
சதவ ஈவதரவ (ரவௗவௐதரவ)
சறவதனரவௐதறவோடி, வொஜறவ் (ஶககரஷன)
சறவர, அதது ஶனரவவ வநரவஶன துறவ (வகரதவதை)
சறவர, ஶவறவ (கவதயர)
சறதவேகவ, தொவ்து (ஶசறவௐதவோடிவ)
சறநறஶசண, தவஶனவ்ஶ கரனனரஶக ஷவ்றரறதரன (வதரனணதஷ)
சறநலவ, சறஞரணவ (ரவௗவௐதரவ)
சுறதரன, உடுவோடுஶக ஜணவ்தறரற றனவேக (வகரதவதை)
சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ (ஶசறவௐதவோடிவ)
சுவரதணல, றதற உஶதக்ஷர (கவதயர)
சுரறரவ, டி.வ. (ஶசறவௐ தவோடிவ)
சூரறஆவைசற, சவறசறநற ஆரறவேம (வதரனணதஷ)
சூரறவௐவதத, ஶஜ.ஆவ.தற. (ஶசறவௐ தவோடிவ)
வசவரசர, வதரவணவதனவ (வோடவெகபவௐதை)
வசவணறவ்ண, அரவு (ஶககரஷன)
வசவணறவ்ண, னவவ தறவது ஜறனக (ததுஷப)
வசவணறவ்ண, ஶஜரவ (இவ்றணதைரற)
ஶசசறவேய, அசவேக வசயரவ (அதரதைவ)
ஶசணசறவேக, அவஜளண சுஜல (வகரதவதை)
ஶசணரறரஜர, ரஷ. ஶசரசுவவ (ரவௗவௐதரவ)
ஶசணரரவெக, றதற தவணடீவ ஶநரவ (வகரதவதை)
ஶசணரரவெக, சவ யஶவ தரவெகற (கவதயர)
ஶசணரவ்ண, ரஜற (கதௗவ்துஷந)


ரவ்ண, வதவோடிகறரறஶக (றகரடுவன)
 சறவர, அகவவதரடி வரயரவ தறரறவண (கரத)
 சறவர, றவனவற றவ சறநறதரன (ததுஷப)
 சறவர, ஜற. வ. யவ (ஶசறவௐ தவோடிவ)
 வசரவசர, கரறணற றஜறவ் றஜதொணற (வரணரகஷன)
 வசரவசர, றரறரது வொஜறவ் (இவ்றணதைரற)
யரவெக, அ வறஜ றஶஜஶசக (ரவ்ஷந)
றகவதவ, உஷடவௐதவ தணற (தவதர)
றஶசர, அவவ ரசறநற (தைவ்பவ)
றமரரவெக, அத குர (ஶசறவௐதவோடிவ)
றமரரவெக, வஜவ றவ (தவதர)
றமரரவெக, சரதவ (குதரகவ )
றமரரவெக, வ.தற. (கவௌடி)
றமரரவெக, றமரரவெக தொறவஶசனரஶக ஶரயகுர (ரவ்ஷப)
றமரரவெக, துறவ (அதரதைவ)
றமரரவெக, வீகுர (தைவ்பவ)
றமரரவெக னதவ் (ஶககரஷன)
வவௐவதத, தரத குர (கதௗவ்துஷந)
வவணவெஶகரவ, ஜணக தவௌடர (ரவ்ஷப)
ஶரணவர, டவெபவ (ரவௗவௐதரவ)
வரவௌடரவ, வசௌறதோவவ்ற ஆததொகவ இரரவ (தவதர)
வபதேவெ, வரயவோ ரலவௐ (றதஶகரஷன)


ரரவெகர, வ.ஶக.வ. த (கரத)
ரரவெகர, ரசுஶ (இவ்றணதைரற)
ரறவண, ஆவ.வ.வ.தற. (குதரகவ)
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றதை ஆவைசற, னக்ஷவ (வகரதவதை) [2010 எவெஶரதவ 12
உதவௐதைஷறவகலவௗ தரரதௗவந ஆசணவ நறரகறத்வபது)
ஶரகரதவேகவ, சு. (வணற)

ஆவ

றகறறததவது]

(அசறனஷவௐதறவ

66(ஈ)

உத

த
தசலவ, ஶசகுரவூவ் (வோடவெகபவௐதை)
தவௌடர, ஶக.டதறவத். ரவ (குதரகவ)
தவௌடர, றதற குனதுவேக றசரரவெக தொறவஶசனரஶக சவறரற (அதரதைவ)
தவௌடர, தரத வேஶக (தைவ்பவ)
தவௌடர, ஜசறவேக தொறவஶசனரஶக ஜரணக தறரறவ (ஶசறவௐதவோடிவ)
தவௌடரரவெக, இவறக (குதரகவ)
தவௌடரரவெக, சவெகவவ்ற தவௌடுகரத டவ (கவதயர)
தவ்ற, அகனவேக தைவ்றக (ரவ்ஷந)
தவ்ற, ஶவ (கரத)
தவ்சறரற, ஷ.ஜற. (ஶககரஷன)
தறத்லவ, அவௐதுவ நறமரவ் (வணற)
தவரவெக, ரரரவ் (குதரகவ)
தரனசூரற, ஆவைசறனரஶக ஜகவ் (ஶககரஷன)
தரதவெ, தொவ்த தரர (வணற) [2010 டிசவதவ 9 ஆவ றகறறததவது]
தரதவெ, யளஷணவ (வணற)
தறஶசண, தே.வை.தே. (றகரடுவன)
தறதர, கஶசவ (வகரதவதை)
தறஶவைசவறவ, ஆததொகவ கவஷர (ரவௗவௐதரவ)
தறஶரம, அதவவண ஶனரஶக சவதறக (ஶககரஷன)
தறஶரம, சஜறவ் (அவதரவஶரவோஷட)
தறஶஜவ, அவைசறஶக வரவ சுசறவ (வகரதவதை)
தேரறவ, ஜல.வ. (ஶசறவௐதவோடிவ)
தைவொசறறனஶ, சுசவ கவகதொ (இவ்றணதைரற)
தைவ்ரம, அவறவண வெகனஶக தவ சரறக (ததுஷப)
தைவதகுர, அவௐதையரறனரஶக ஶரய (ததுஷப)
தைவதகுர, .தே. ஜகவ் (வரணரகஷன)
வதவணரவது, அதவறவெக (தைவ்பவ)
வதவணரவதுதைவஶப, றதற அ. சுவறணற (கவதயர)
வதவணரவது, றவஶரவ (தைவ்பவ)
வதவணரவது, ஶஜரவவடவ (குதரகவ)
வதவணரவது, யரறவ (ததுஷப)
வதஶர, அஜறவ் தவ்கரவ (கதௗவ்துஷந)
வதஶர, அ. அ. ஆவைசறனரஶக னவவ சவ (ரவ்ஷப)
வதஶர, கவவ தணஶக ஶஜரசவௐ னதவ் றஶரரவ (தைவ்பவ)
வதஶர, ரரவெகர வகுன தவோடவதவறஶக றஶரவ அவவோத தறரறவ (தைவ்பவ)
வதஶர, தறவறனஶக, அவணற றவெடவ (தைவ்பவ)
வதஶர, தேதவெவ (கவதயர)
வதஶர, ஶதரறர ததுஶக டினரவ தறரறவசவ அவசனவ (ததுஷப)
வதஶர, வன ஆவைசறஶக கரறணற ஜறவெ (குதரகவ)
வதஶர, ஶஜரசவௐ ஷவெகவ (ஶசறவௐ தவோடிவ)
ஶததவகரட, அவைசறஶக றஜறவ் (வரணரகஷன)
ஷதசவ, வரயவோ கரசறவ வரயவோ (றகரடுவன)
வதரவஶசகர, ஜல சவ் சவறனரவ (வகரதவதை) [2010 வசவௐவவதவ 29ஆவ றகறறததவது] (அசறனஷவௐதறவ 66(ஈ) ஆவ
உதவௐதைஷறவ தறகரவ ஆசணவ நறரகறத்வபது)
வதரவஶசவெகர, றதற ரனணல (ஶசறவௐதவோடிவ) [2012 வசவௐவவதவ 24ஆவ றகற இரஜறணரர] [2012 வசவௐவவதவ 24ஆவ
றகற றணவ]
வதௌவ, அ. அவௐதுவ யலவ் தொயவவ் (வகரதவதை)


ஶகவவ, றதற றஜகனர (ரவௗவௐதரவ)
சூவ, தவடீவ (வணற) [இநவௐதை : 02 டிசவதவ 2010]
வ்துதவௌடர, வ்ரவெக தொறவஶசனரஶக வொஜறவ் (வரணரகஷன)
றவ்தரன, வை.ஆவ. (ஶககரஷன)
தொவ்துகுரண, சவ் சவறசறரற (அதரதைவ)
தொதுவயவோடிகஶக றரவ (கரத)
தொபறவ, றரகதோவவ்ற (ஶசறவௐ தவோடிவ)
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தொதஶகசு, சவறகுரவ (ரவௗவௐதரவ)
தொவதர, வரயவோ ஷதசவ (கவௌடி)
ஶரணவ ஶவ, . வனரன (ஶசறவௐதவோடிவ)
வரயவோ, அவனவ வரயவோ சதவ (ஶசறவௐதவோடிவ)


ரவௐதர, அத தறரறவண (குதரகவ)
ஶரகரஜவ, ஆவ. (ஶசறவௐ தவோடிவ)
ஶரஶகவவ, சலணறவ்வதற (வோடவெகபவௐதை)


சறவேய, ஆவைசறஶக வநரசரவ அததவ் (வதரனணதஷ)
துவேக, அவஜளண (கதௗவ்துஷந)
துவேக, வசவற கனர (ஶசறவௐ தவோடிவ)
துவேக, தவ (கவதயர)
வெக, தரவோடபற சவதறக (வகரதவதை)
வ்ரவெக, ஆவ.வ.சற.தற. (தவதர)
வ்வ்ஶ, றவ வனரயரவ (கவௌடி)
ண ஶவ, . அவ்துதஶ (கதௗவ்துஷந)
வதைவெவவன, வகவயத (கவௌடி)
ரரகறதவவ, ஶசதுஶவ சரற (தவதர)
ரரவெக, அ.அ. வொஜவ (இவ்றணதைரற)
ரஜதுஷ, சுவவ வததரவ (தவதர)
ரஜதவெ, சவ (அவதரவஶரவோஷட)
ரஜதவெ, றதற றதௐதர லதறகர (அவதரவஶரவோஷட)
ரஜதக்ஷ, ரவ (அவதரவஶரவோஷட)
ரஜதவெ, வதவவ ஶரய (கவதயர)
ரஜதவெ, றஜரம (வகரதவதை)
ஶரய, சணல (இவ்றணதைரற)

ன
வனரவெகுஶக, கரறணற (வகரதவதை)
வனரவெகுதவௌடர, றஶஜசறவேய ஜவீ தொறவஶசனரஶக உறவ் சவேஜ (ததுஷப)


வெகுவதை, ஜரணக (இவ்றணதைரற)
வணறஆவைசற, றதற ஆவைசறஶக தறவ்ரஶற (இவ்றணதைரற)
றவெகறசறவேக, வவஜவ (குதரகவ)
றவெகறசறவேக, றவ (வகரதவதை)
றவெகறரவெக, றதுந (கதௗவ்துஷந)
றவெகறரவெக, வ்ணசறநற (ஶசறவௐதவோடிவ)
றவெகறவ்ண, இரவ (ஶசறவௐ தவோடிவ)
றர, உதரத றவம (ஶசறவௐதவோடிவ)
றரண கஶக, அறவ் ஶதக (ததுஷப)
றரகதோவவ்ற, அவௐதரவ்துஷ (ரவௗவௐதரவ)
றஶஜசறவேக, ஆவைசறஶக தொதுவயவோடி றவ வசணவ் (குதரகவ)
றஶஜசறவேக, ரஜல (ஶசறவௐ தவோடிவ)
றஶஜஶசக, ஆவைசறஶக கஶணவதரன டுதவௐ தவௌடுன வதஶர (கவதயர)
றஶஜவண, றஶணவற தவ (கவதயர)
றஶஜறவெ, றதற வரற (றகரடுவன)
வீவெஶகரவ, தொயளதுக ஶயஶக குவ்ண (கரத)
வீவெவகரடி, சவற (கரத)
வீஶசக, சவ் தறணவ (றகரடுவன)
வீவேம, றவ (வகரதவதை)
வீவண, ஆவ.ஆவ.வ. ரறவெ தறசவண (கவௌடி)
வஆவைசற, றதவௐ (அவதரவஶரவோஷட)
வவக, குர (கதௗவ்துஷந)
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ஜ
ஜசூரற, கத (கவதயர)
ஜசூரற, சணவ் (ரவ்ஷந)
ஜஶசக, ரசறநற (குதரகவ)
ஜஶசக, யவகவத ஶனகவனரஶக தறஶனரவ (இவ்றணதைரற)
ஜஶசண, றதற சுஶர (வரணரகஷன)
ஜவ்ண, தறவேக (தைவ்பவ)
ஜவ்ண, ற.தொ. (ஶசறவௐதவோடிவ)
ஜவண, ஜனவ் (கவதயர)
ஜரவகரட, அவைசன (ஶசறவௐ தவோடிவ)
வஜவ்றணவ வ நவேகர, (தவதர)

ய
யவெகலவ, . இததுவ நவுவௐ (கவௌடி)
யசவ அத, வரயவோவதற (ஶசறவௐதவோடிவ)
யவதுவவணவ்ற, சுணறவ (வகரதவதை)
யரறசவ, தரதவஶக (அதரதைவ)
யரலவ, யதேவௐ வரயவோ வரயவோ (றகரடுவன)
யறவதைவனர வரகவோ வனவௐஷத, ஆதவ வரகவோ (வோடவெகபவௐதை)
ஶயவ், கணக (ஶககரஷன)
ஶயவ், றஜற (கவதயர)
ஶயவ், ஜவ்ண (குதரகவ)
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இனவேஷகவை சணரக ஶசரசதசவெ குடிசு
சணரறதற
ஶகு யறவ ரஜதவெ
அஷவைசஷ
தற அஷவைசதவ வதபவ் சரசண,  அதவகவ அஷவைசதவ - ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண
வனரவோசற வதவ உவோகவோடஷவௐதை அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக
உவுவௐ தரதுகரவௐதை அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண
லவவௐதரசண, லவப தொகரஷவ்து அஷவைசதவ தரரதௗவநவை சஷத தொவதவ - ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர
உவ கவற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.தற. றசரரவெக
க அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு .வை.வ. வதபவ
வபறரவோடதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ
சுகரர அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண
வதரது றதரக, உவரவோடதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டதறவத். டி. ஶஜ. வசவணறவ்ண
தரரதௗவந அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண
சவஶச றற கூவோடிஷவௐதை அஷவைசவ – ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக
கரவஷட பவவௐதை, கறரற சணசதோக அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ
சதோக னவதைரற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது
தரவ ஶசஷகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக
வரறவதவோத, ஆரவவைசற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற
சுவநரடவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர
சறதவ அதறறதவ்ற, கபறவ அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு றவம கவதவ்
லவவேகவ, டிகரனஷவௐதை அஷவைசதவ அசரவேகவெ கவோசறறவ தொவஶகரனரசரதவ - ரவௌதைறகு றஶணவ குவண
தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, சறத வரறவதொவசற அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர
வதவஶநரதவெ ஷகவ்வரறவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ
சுஶச தவ்துவ்துஷந அஷவைசவ – ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக
லற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ
கறரற அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண
வரறவ, வரறவ உநவுகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக
கவற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தவதுன குவண
வததவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக
கடவவநரறவ, லக பதோனவேகவ அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண
உவதரவோசற, ரகர சஷதகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர
தகவஶரவ னவதைரற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண
ஶசற பவேகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக
கரற, கரற அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ
சதோக ஶசஷகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர
ணறரவ ஶதரவெகுவ்துவை ஶசஷகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக
சறத வதறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐதை அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ
றவொஞரண அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஶதரசறரறவ றவம றர
ணற பவேகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டித குஶசக
கவ்வரறவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண
வபறரவோடு ஶஷனரவவௐதை ஊவெகுறவௐதை, னஶணரவதைஷக அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர
வகுசண ஊடக, கவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன
ஷகவ்வரறவ, ரறத அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு நறமரவோ தறத்லவ
ஶதரவெகுவ்து அஷவைசவ - ரவௌதைறகு குர வவக
இஷபஞவ அதவகவ, றநவ அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத
றவத, ரறசவெற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறக வெக
கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது
றவர, வதரநறறவ ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரது சறகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு றவ வீவேச
வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ
றஷணவ்றநவ ஶவதரவோடு அஷவைசவ – னவவ வசவணறவ்ண
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தைணவரவௗபறவௐதை, சறஷநவைசரஷனகவ தசலஷவௐதை அஷவைசவ – ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல
வவேகு அதறறதவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர
கனரசர, கஷன அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக
அணவவ் தொகரஷவ்து அஷவைசவ - ரவௌதைறகு யறவ அவீ
லவகுடிஶவந அஷவைசவ - ரவௌதைறகு குவ்ண வீஶகரவ
வெகவ வரடவதை, வெகவ அதவகவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர
றஷபரவோடுவ்துஷந அஷவைசவ - ரவௌதைறகு யறவரணவ அதௗவ்கஶக
அசரவேக தொகரஷவ்து தசலஷவௐதை அஷவைசவ – ரவௌதைறகு வீவ றசரரவெக
அச பவேகவ, வரறவதொவசற அதறறதவ்ற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர
வரஷனவ்வரடவதைகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரதறவோடி
சறறவ றரணவை ஶசஷகவ அஷவைசவ – ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண
ஶசற தைரறஷகவ அஷவைசவ – ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற
ஶசற வரறகவ, சதோக எதஷவௐதரவோடு அஷவைசவ – ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர
[வஶரவ அஷவைசதவெகுவ குநறவ்வரதுவெகவௐதடர றடவேகஷபத்வ தறகஷபத்வ றஷவெகபவேகஷபத்வ றறவைசவோட
தொஷநறனரண றதணவேகஷபத்வ சணரறதற ரஶ வதரதவௐஶதவதவபரவ.]

தறற அஷவைசவகவ
உவ கவற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக
சுவநரடவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ
வதரதபரர அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ
கன ஶசஷகவ, ணசலரசறகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண
கடவவநரறவ, லக பதோனவேகவ அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ
வததவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வவ குஶசக
வதரதபரர அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண
றற, றவோடறடவ தறறஅஷவைசவ - ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக
சறறவ றரண ஶசஷகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு கலரவொசண குவண
துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண
சுஶச தவ்துவ்துஷந தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக
கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ்
ஷகவ்வரறவ, ரறத அதவகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ்
இஷபஞவ அதவகவ, றநவ அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக
றவர, வதரநறறவ ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரதுசறகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு னமவ அனகறவண
ஶதரவெகுவ்து தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக
கரவஷடபவவௐதை, கறரற சணசதோக அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன
துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன
றவத, ரறசவெற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக
லவகுடிஶவந தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ
வரறவதவோத, ஆரவவைசற தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ஷதசவ தொவதர
உவதரவோசற, ரகர சஷதகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக
லவ வேகவ, டிகரனஷவௐதை தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு (றதற) றததர ரஜதக்ஷ
சறதவ அதறறதவ்ற, கபறவ அதவகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ
சுகரர தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக
கவற தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர
கரற, கரற அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்
லவவௐதரசண, லவப தொகரஷவ்து தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டதறவத்.தற. வெகரவெக
சதோக ஶசஷகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற
வபறரவோடதவகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர
அச பவேகவ, வரறவதொவசற அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண
தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, சறத வரறவதொவசற அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ- ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக
வதவஶநரதவெ ஷகவ்வரறவகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு ச குவண
வதபவ் சரசண,  அதவகவ தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண
அணவவ் தொகரஷவ்து தறற அஷவைசவ - ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக
வதரது றதரக, உவரவோடதவகவ தறற அஷவைசவ – ரவௌதைறகு றஜ யரவெக
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றசரபவ குரவ
ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு
(றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர, ரவௌதைறகு அஜறவ்
தே. வதஶர, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌதைறகு (றதற) வரற
றஶஜறவெகற.

தரரதௗவநவெ குதவெகவ
வரறவுவெகுத
ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு ஆததொகவ
வரவௌடரவ,
ரவௌதைறகு
றஶணவ
குவண,
ரவௌதைறகு
ஊவௐ
யவெகலவ,
ரவௌதைறகு
.வ.வ.
அரஉவனர, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு றவ வீவேச, ரவௌதைறகு வதவவ
ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக,
ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ,
ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ.

சஷதவெகுத
ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண, ரவௌதைறகு றவம கவதவ், ரவௌதைறகு சவறசறநற
கஜல, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ
வதஶர, ரவௌதைறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர,
ரவௌதைறகு ) றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

றஷனறவ கவோடஷபகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ, ரவௌதைறகு றவ
சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு னதவ்
றசரரவெக, ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு றஜரம
ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ.

தரரதௗவந அதவகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ, ரவௌதைறகு றவ
சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக,
ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ,
ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு யறவ
சசறவேக, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு நறசரவோ தறத்லவ, ரவௌதைறகு றவ
வீவேச, ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌதைறகு வேகப சவீ,
ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்,
ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு
சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு ).) அவ்துதஶ ண ஶவ.

அசரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக (றசரபவ), ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு றவம கவதவ்,
ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌதைறகு டினரவ
வதஶர, ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண,
ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌதைறகு
தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு அத றசரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக,
ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரஜர, ரவௌதைறகு ஆவ.
ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர,
ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர,
ரவௌதைறகு வ. சறநலவ, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.

அசரவேக வதரதவௐதைதொவசறகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு டித குஶசக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ
தறஶஜவ, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ்
தைவதகுர, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு வ. வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு
(கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு ச குவண, ரவௌதைறகு வீகுர
றசரரவெக, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு
(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு அவஜளண
துவேக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு
(.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு இரவ
றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக,
ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

(xl)

சறநவௐதைரறஷகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ ( ஜல.வ. தேரறவ, ரவௌதைறகு அத தறரறவண
ரவௐதர, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண,
ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர,
ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக
தவௌடர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ.

வதரது தவெகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக,
ரவௌதைறகு (டரவெடவ) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு சுசவ
தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ.
குவண, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக
தவௌடர, ரவௌதைறகு (டரவெடவ) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ,
ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு (றதற)
னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண
ஶவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு (றதற) (டரவெடவ) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு (கனரறற)
சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.

உவ தறகவ தவநற குத
ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ.
தேரறவ, ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண,
ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு நறமரவ்
தறத்லவ, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு றவ வீவேம, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர,
ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ
சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ.

சவோடரவெக றஷனறவ குதவெகவ
றஷனறவ குத “―
ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண, ரவௌதைறகு
கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர ,ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு ஜகவ்
தரனசூரற, ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு தசலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு
சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரஜர, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக
தறஶரம, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற
அனவநறவ, ரவௌதைறகு சணல ஶரய வகரடிதுவெகு, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,
ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர, ரவௌதைறகு .வ. சரறக தைவ்ரம, ரவௌதைறகு (றதற)
றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு(வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு ஆவ.
துறவ சறவர.

றஷனறவ குத “தற”
ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக, ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு
ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக, ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர,ரவௌதைறகு
.ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு
(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு கதேவ யலவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு வதரவ.
வசவரசர, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு
வரயவோ அவனவ, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ, ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ, ரவௌதைறகு
(டரவெடவ) ஶரய தைவதகுர, ரவௌதைறகு ஶஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வொஜவ
ரரவெக, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெ, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண
வீவண, ரவௌதைறகு வ. சறநலவ, ரவௌதைறகு ஶஜ.ஆவ.தே. சூரறவௐவதத, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.

(xli)

றஶசட குதவெகவ
ஶகரக அறகரறவ்துதவ ரகண றதவ்துவெகஷபவௐ தவநற ஆரவவகரண வரறகுத
ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு சற.தற.
வ்ரவெக, ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு
ஶரய றசரரவெக, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு டதறவத்.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு கவ
கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ,
ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற)
(றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு
கனரறற சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ.

தரரதௗவநவை ஶசஷறவ சுரலணவௐ
சவவௐதறவௐதவகரண வரறகுத

தவௌஷத

தவௐதடுவ்துதுதவநற

ஆரவவது

அநறவெஷக

ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றசரபவ), ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு ஶஜரவ
அதுவேக, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர,
ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர.

தரரதௗவந வதவௌ உதவௐதறணவகபறவ எவநறவ
ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்றரஶற வணற ஆவைசற, ரவௌதைறகு
(றதற) றததர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு (வசவற)
கனர துவேக, ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத,
ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர. ரவௌதைறகு (டரவெடவ) (றதற)
சுவறணற வதவணரவதுதைவஶப.

தரரதௗவநவ்றவ தவௌதைஷடஷ, எதவெகவ, தைகவ
டடிவெஷககஷப றவதுஷவௐதவகரண வரறகுத

வதவ

தரதுகரவௐதறஷணவௐ

ஶதணுவ

ரவௌதைறகு டித குஶசக (றசரபவ), ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு ஊவௐ
யவெகலவ, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ.

ஆஶனரசஷணவெ குதவெகவ
வதபவ் சரசண,  அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது,
ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக,
ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு
றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக,
ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு (.)
வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக
தற,
ரவௌதைறகு
ஜரணக
தவௌடர,
ரவௌதைறகு(வசவற)
கனர
துவேக,
ரவௌதைறகு வததரவ
ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு யளஷணவ
தரதவெ.

அசரவேக தொகரஷவ்து தசலஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வீவ றசரரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ.
வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர
வவணவெஶகரவ, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற,
ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு வேகப சவீ, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு கத
ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு றஜ
யரவெக, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ 
சறவர, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல
றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ.

லவவௐதரசண, லவப தொகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு டதறவத். தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண,
ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர, ரவௌதைறகு ரற.தற.
வெகரவெக,
ரவௌதைறகு
யறவ
அவீ,
ரவௌதைறகு
வ.வ.
சவறஶசண, ரவௌதைறகு
வீகுர
றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு னவவ
வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர
ஜசறவேக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு வ.வ. வபதேவெ, ரவௌதைறகு
ஶயரவ குஶசக, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு சரவ
தவௌடர, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ,

(xlii)

அணவவ் தொகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரசஷணவெ குத
ரவௌதைறகு யறவ அவீ (றசரபவ), ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு தறஶசண
கஶக, ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர, ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌதைறகு
றஶரரவ
வதஶர,
ரவௌதைறகு னவவ
கறரறவன,
ரவௌதைறகு அஜறவ்
குர,
ரவௌதைறகு சவ
அதறயரஶ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ,
ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு றஜற
ஶததவகரட, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு வஜ. வநவேகர, ரவௌதைறகு வனரயரவ
வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண, ரவௌதைறகு ஈ.
சதவ, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ.

சுகரரவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண (றசரபவ), ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன 
சறவர, ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண, ரவௌதைறகு றவம கவதவ், ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு தே.
யரறசவ, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சஜறவ்
தறஶரம, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு
வ. றஶணர, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ் 
வசரவசர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய
தைவதகுர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு .வ. சரறக
தைவ்ரம, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண.

வதவஶநரதவெ ஷகவ்வரறவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு ச குவண, ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு
.வை.வ. வதௌவ, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக
வெக, ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற,
ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு
றதௗவ அதொணுக, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌதைறகு சணல ஶரயண
வகரடிதுவெகு,
ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ, ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே.
வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர
ஶகவவ, ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக.

லவ வேகவ, டிகரனஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு றஶணவ குவண (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு .வ.வ.
அரஉவனர, ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு
டதறவத்.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக
தறஶரச, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு வ.வ. வபதேவெ, ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,
ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு
ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண,
ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர.

தரவவ ஷகவ்வரறவகவ, சறதவரறவதொவசற அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு
வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு தறஶனரவ
ஜஶசக,
ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக,
ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண,
ரவௌதைறகு றஜற
ஶயவ், ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு ஆவ.
ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு சவற
வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு
தைவ்றக தற,
ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண,
ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு தவ
துவேக, ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன.

உவதரவோசற, ரகர சஷதகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர (றசரபவ), ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு தொதஶகசு
சவறகுரவ, ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு றவம கவதவ், ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு
ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ,
ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற
றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு அத
றமரரவெக, ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ
க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு (றதற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண 
சறவர, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக.

(xliii)

தைணவரவௗபறவௐதை, சறஷநவைசரஷனகவ தசலஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல (றசரபவ), ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.
வ. தேரறவ, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு னவவ
வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு றஜ
யரவெக, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு சணவ்
ஜசூரற,
ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,
ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே.
வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர
ஶகவவ, ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுரண,
ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக,
ரவௌதைறகு வொஜவ
ரரவெக, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக, ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்.

ஷகவ்வரறவ, ரறத அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு தறஶசண
கஶக,
ரவௌதைறகு வகவயத
வதைவெவவன,
ரவௌதைறகு குர
வவக,
ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ
தவணரவது, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு அவைசன
ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு சவற
வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர,
ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு றனவேக
சுறதரன, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

றவர, வதரநறறவ ஶசஷகவ, வீடஷவௐதை, வதரது சறகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு றவ வீவேச (றசரபவ), ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண,
ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு குர
வவக, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு
ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு தரத வேஶக
தவௌடர,
ரவௌதைறகு
றதவௐ
வஆவைசற,ரவௌதைறகு
ரசறநற
ஜஶசக,
ரவௌதைறகு
வவஜவ
றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக.

றவத, ரறசவெற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக (றசரபவ),
ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக,
ரவௌதைறகு தறவேக
ஜவ்ண, ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ,
ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு ரசறநற
றஶசர, ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக,
ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்,
ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற
வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சஜறவ்
தறஶரம, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு வசவவ
அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு .வ. சரறக
தைவ்ரம, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண.

வதரதபரர அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ,
ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு வ. தற. றசரரவெக, ரவௌதைறகு
(றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர, ரவௌதைறகு
ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக,
ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ
சவதவவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ,
ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ.

அச பவேகவ, வரறவதொவசற அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர (றசரபவ), ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு .தே.
ஜகவ் தைவதகுர, ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு
கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு ரசுஶ
ரரவெகர, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு
சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு (கனரறற)
யவ  சறவர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது, ரவௌதைறகு யரறவ
தவணரவது, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌதைறகு சுஜல
ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக.

(xliv)

வபறரவோடதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர,
ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு
யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு றவ வீவேச, ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ்
அதொதக, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு ற
கதரரவெக, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ
சவதவவ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ,
ரவௌதைறகு ரசறநற
ஜஶசக, ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப,
ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

வதரது றவரக, உவரவோடதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு றஜ யரவெக, ரவௌதைறகு தொதஶகசு
சவறகுரவ, ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண, ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய,
ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு சவறசறநற
கஜல, ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு கத
ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு வதரவ.
வசவரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு
வரயரவ தறரறவண  சறவர, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு
வரசரவ சறவேய.

தரரதௗவந அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு
(றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண (றசரபவ),
ரவௌதைறகு றவம கவதவ்,
ரவௌதைறகு
தொதஶகசு
சவறகுரவ, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு
வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌதைறகு சவ் குர
குவ்ண, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு றஜரச
ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு
டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு சணவ் ஜசூரற, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர,
ரவௌதைறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு
ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக.

லவகுடிஶவநவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர,
ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ்
தைவதகுர, ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு வ. றஶணர, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு
சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத,
ரவௌதைறகு த
ரரவெகர, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு
சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர, ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக.

தரவ ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக (றசரபவ),
ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக,
ரவௌதைறகு அத தறரறவண
ரவௐதர, ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக, ரவௌதைறகு குர வவக, ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு குவ்ண
வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சஜறவ்
தறஶரம, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு
வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு றதவௐ
வஆவைசற, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு தணற
றகரவதவ, ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, வகப (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு வரசரவ
சறவேய, ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக.

ஶசற தைரறஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற (றசரபவ), ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு அத தறரறவண
ரவௐதர, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு ரற.தற.
வெகரவெக, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற
வதஶர, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு
அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு
த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர, ரவௌதைறகு வததரவ
ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு சுஜல
ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர.

(xlv)

சுவநரடவ தவநற ஆஶனரசஷணவெ குத
ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர (றசரபவ), ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ, ரவௌதைறகு டனவ
அகவௐவதத, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு ஶரய
றசரரவெக, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு றவ
றசரரவெக, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஶசரவெ
அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு
வ.சற. தொவ்துகுரண, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேய, ரவௌதைறகு உறவ்
வனரவெகுதவௌடர, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு
(றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

சறதவ அதறறதவ்ற, கபறவ அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு றவம கவதவ் (றசரபவ), ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல.
ஜஶசண, ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு சற.தே.டி. தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு ஜவ்ண
ஶயவ், ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு
வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு த
ரரவெகர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர
ஶகவவ, ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக, ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு (றதற)
வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு (றதற)
உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர.

லற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு நவுவௐ யவெகலவ (றசரபவ), ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ, ரவௌதைறகு
டதறவத்.டி.ஶஜ. வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு .டி.சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு டினரவ
வதஶர, ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு
வ.வ. வபதேவெ, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு அஜறவ்
குர, ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு அஜறவ்
தே. வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு ஜரணக
தவௌடர, ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வ..
சுவறவ, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக.

வரறவ, வரறவ உநவுகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு
அரவு வசவணறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர, ரவௌதைறகு
வகவயத வதைவெவவன, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு (கனரறற)
ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ்
ஜவண,
ரவௌதைறகு
சுணறவ
யவதுவவணவ்ற,
ரவௌதைறகு
ஆவ.
ஶரகரஜவ,
ரவௌதைறகு
கவ
கதரறனவெக,
ரவௌதைறகு
றஜ
யரவெக,
ரவௌதைறகு
துஶணவ
கவேகவ,
ரவௌதைறகு
ரசறநற
ஜஶசக, ரவௌதைறகு சணல ஶரயண வகரடிதுவெகு, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு வததரவ
ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

கவற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு தவதுன குவண (றசரபவ), ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு வ.தற.
றசரரவெக, ரவௌதைறகு .டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர, ரவௌதைறகு (கனரறற)
சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு றவன
வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ் வ்து
தவௌடர, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ, ரவௌதைறகு
அவெகறன றரவ கரரறசவ,
ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற
அனவநறவ, ரவௌதைறகு வரயரவ னரவ கறஶத, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌதைறகு வதர.
தறஶசண, ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக.

வததவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு யறவ சசறவேய (றசரபவ), ரவௌதைறகு வவ குஶசக, ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌதைறகு
(றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு கதேவ
யரறவ, ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர, ரவௌதைறகு றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு ஆவ.
ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு றஜ யரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு
அவெகறன
றரவ
கரரறசவ, ரவௌதைறகு
அஜறவ்
குர,
ரவௌதைறகு
றதௗவ
அதொணுக, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஷ.ஜல. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு
வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக.

(xlvi)

கடவவநரறவ, லக பதோனவேகவ அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு றவஶரவ
தவணரவது,
ரவௌதைறகு
தேதவெவ
வதஶர,
ரவௌதைறகு
சவறசறநற
கஜல,
ரவௌதைறகு
வ.வ..வ.
யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ
அத, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு றதவௐ
வஆவைசற, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு
ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு றஶரவ
வதஶர, ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது, ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு யளஷணவ
தரதவெ.

சுஶச தவ்துவ்துஷந தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு
சரதவ
றசரரவெக
(றசரபவ),
ரவௌதைறகு
சற.தற.டி.
தவௌடரரவெக,
ரவௌதைறகு
றவம
கவதவ், ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர, ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு தொவ்து
சறதவேகவ,
ரவௌதைறகு யறவ அவீ,
ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர,
ரவௌதைறகு தே.
யரறசவ, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு அவௐதுவ
யதவ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு டுதவௐ
றஶஜஶசக,
ரவௌதைறகு
அஶசரவெ
அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு
றதௗவ
அதொணுக,
ரவௌதைறகு
சவ
அதறயரஶ, ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற
கனரறற)
ஶரய
தைவதகுர,
ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற
கனரறற)
(றதற)
சுவறணற
தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ.

ஶசற வரறகவ, சதோக எதவேகறஷவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர (றசரபவ), ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ.
தேரறவ, ரவௌதைறகு டித குஶசக, ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு
கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு ஷதசவ கரசறவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ
யதவ, ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு சணவ்
ஜசூரற, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது, ரவௌதைறகு
(றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு
இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு ஶஜ.ஆவ.தே. சூரறவௐவதத, ரவௌதைறகு
சுஜல ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.

கரற, கரற அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணவெஶகரவ (றசரபவ),
ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌதைறகு ஜலவ
குரதுவேக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக, ரவௌதைறகு
வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு ச குவண, ரவௌதைறகு கரறணற
ஜறவெகற வதஶர,
ரவௌதைறகு அத றமரரவெக,
ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,
ரவௌதைறகு வவ
குஶசவெக, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு றதவௐ
வஆவைசற, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற
அனவநறவ, ரவௌதைறகு
சவ
அதறயரஶ,
ரவௌதைறகு
ஶயரவ
குஶசக,
ரவௌதைறகு
யரறவ
தவணரவது, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) வரற
றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக.

சதோக ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர (றசரபவ), ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு
வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர
அஶதவண,
ரவௌதைறகு
ஜவ்ண
ஶயவ்,
ரவௌதைறகு
சஜறவ்
தறஶரம,
ரவௌதைறகு
சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ,
ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண, ரவௌதைறகு யரறவ
தவணரவது, ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு வநரசரவ சறவேய, ரவௌதைறகு வொஜவ
ரரவெக, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர.
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றஷபரவோடுவ்துஷந தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு
யறவரணவ
அதவ்கஶக
(றசரபவ),
ரவௌதைறகு
ரவ
ரஜதக்ஷ,
ரவௌதைறகு
கரறணற
வனரவெகுஶக,
ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ,
ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக,
ரவௌதைறகு (றதற)
தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர, ரவௌதைறகு துறவ
றசரரவெக, ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ்
வ்துதவௌடர,
ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற
தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு வ. றஶணர, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு
சணவ் ஜசூரற,
ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர,
ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ
தவணரவது, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்.

கவ்வரறவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றசரபவ), ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற,
ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர
வவணவெஶகரவ, ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ.
குவண, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன
ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு
வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக
தவௌடர, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர
கஶக,
ரவௌதைறகு
சரவ
தவௌடர,
ரவௌதைறகு
வ.சற.
தொவ்துகுரண,
ரவௌதைறகு
வீ.வ.
இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக.

ஶதரவெகுவ்து தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு குர வவக (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக, ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ, ரவௌதைறகு
ஜலவ குரதுவேக, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு னசவ
அனகறவண, ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ,
ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தரத
வேஶக தவௌடர,
ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,
ரவௌதைறகு றதௗவ அதொணுக,
ரவௌதைறகு தரத
வவௐவதத, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட, ரவௌதைறகு வஜ. வ
நவேகர, ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு ஶஜ. ஆவ. தே. சூரறவௐவதத, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக.

இஷபஞவ அதவகவ றநவ அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத (றசரபவ),
ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக,
ரவௌதைறகு யறவரணவ
அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ, ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு சற.தற.
வ்ரவெக, ரவௌதைறகு றவ வீவேச, ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு
வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு வ. றஶணர, ரவௌதைறகு ரற.
வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ஶவ தவ்ற,
ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர,
ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது,
ரவௌதைறகு ரவ
ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர
சுவரத, ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக.

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்கவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது (றசரபவ),
ரவௌதைறகு தலவ ஶசகுரவூவ்,
ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன
சறநறஶசண, ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர
வவணவெஶகரவ, ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர
ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு
சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற
தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு சணல ஶரயண
வகரடிதுவெகு, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ.
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வரறவதவோதறவ, ஆரவவைசற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஷதசவ தொவதர, ரவௌதைறகு னசவ
அனகறவண, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு ஜகவ்
தரனசூரற, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு
றஜரச ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு ஆவ.
ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு டுதவௐ றஶஜஶசக, ரவௌதைறகு றதௗவ அதொணுக, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ 
சறவர, ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு ஜரணக
வெகுவதை, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு
கணக ஶயவ், ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ.

றற, றவோடறடவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு (கனரறற) சவ் அதொதக, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு
.வை.வ. வதௌவ, ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு டவெபவ
ஶரணவர, ரவௌதைறகு .டி.சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு தரவோடபல சவதறக வெக,
ரவௌதைறகு
வதவவ
ஶரய
ரஜதக்ஷ,
ரவௌதைறகு
வொஜறவ்
சறவதனரவௐதறவோடி,
ரவௌதைறகு
ற
கதரரவெக,
ரவௌதைறகு கதேவ
யரறவ,
ரவௌதைறகு சஜறவ்
தறஶரம,
ரவௌதைறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர. ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு அவெகறன
றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசக, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ 
சறவர, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண.

வகுஜண ஊடக, கவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன (றசரபவ), ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ரஜற ஶசணரவ்ண, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு றவ
வீவேச, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு ற
கதரரவெக, ரவௌதைறகு அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு சஜறவ்
தறஶரம, ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண 
சறவர, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ
தவணரவது,
ரவௌதைறகு .வ. சரறக தைவ்ரம, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ,
ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ, ரவௌதைறகு (றதற)
ரனணல வதரவஶசவெகர.

கரவஷட பவவௐதை, கறரற சணசதோக அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ (றசரபவ),
ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,
ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன
சறநறஶசண, ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண, ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர, ரவௌதைறகு சற.தற.
வ்ரவெக, ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு ச குவண, ரவௌதைறகு
அத றமரரவெக, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ
கரரறசவ, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர
கஶக, ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசக, ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு வதர.
தறஶசண, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுரண, ரவௌதைறகு வஜ. வ
நவேகர, ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர.

தரதுகரவௐதை வதவ க அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண, ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக, ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌதைறகு
ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண, ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு டவெபவ
ஶரணவர, ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன, ரவௌதைறகு றவ
வீவேச, ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ, ரவௌதைறகு வேகப
சவீ, ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு
இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு அ.
றரகதோவவ்ற, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண, ரவௌதைறகு தைவ்றக
தற, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக.

துஷநதொகவேகவ, வடுவொசரஷனகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண, ரவௌதைறகு .வ.வ.
அரஉவனர, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு யறவரணவ
அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண, ரவௌதைறகு
ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு றவம அவ்ரவெக, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு றதவௐ
வஆவைசற, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு
சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு றஶரவ
வதஶர, ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர, ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌதைறகு
கணக ஶயவ்.

(xlix)

உவ கவற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வ.தற. றசரரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு றஶணவ குவண, ரவௌதைறகு
.டி. சுசறவ தறஶஜவ, ரவௌதைறகு தவதுன குவண, ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ
குஶ, ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு (றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.வ..வ.
யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு அத
றமரரவெக, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு ரஷ ஶசர.
ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு சஜறவ
 ரவ குவண, ரவௌதைறகு வரயரவ னரவ கறஶத, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌதைறகு இரவ
றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு ஶஜ. ஆவ.தே. சூரறவௐவதத.

ணறரவ ஶதரவெகுவ்து ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு சற.தற. வ்ரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு குர
வவக, ரவௌதைறகு யறவ அவீ, ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண, ரவௌதைறகு
கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர, ரவௌதைறகு றஜ யரவெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர,
ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு அஶசரவெ
அஶதசறவேக, ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற,
ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு
றரவ தொதுவயவோடிகஶக, ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன,
ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக

சறத வதறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐதை தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது,
ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு
அவைசன ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌதைறகு கவ
கதரறனவெக, ரவௌதைறகு (றதற) சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச, ரவௌதைறகு றதவௐ
வஆவைசற, ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌதைறகு றதௗவ அதொணுக, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ,
ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு ரற. வொஜறவ்  வசரவசர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய
தைவதகுர, ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக,
ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண, ரவௌதைறகு ஈ. சதவ

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐதை ஊவெகுறவௐதை, னஶணரவதைஷக தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர (றசரபவ), ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக,
ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக, ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு வ.
ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ
அத, ரவௌதைறகு இரஜஶரவ சவதவவ, ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர,
ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு னவவ சவ
வதஶர, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக,
ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு றவ
றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக

வவேகு அதறறதவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறதவ்ற தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர (றசரபவ), ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌதைறகு
யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு ஶரயற
அஶதகுவண, ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ், ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு
றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு கதேவ யரறவ, ரவௌதைறகு கவ
கதரறனவெக, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர,
ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
கனரறற) (றதற) சுவறணற தவணரவதுதைவஶப, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர

கனரசர, கஷன அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு ரற.தற. வெகரவெக (றசரபவ), ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற, ரவௌதைறகு தவதுன குவண,
ரவௌதைறகு டனவ அகவௐவதத, ரவௌதைறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக, ரவௌதைறகு
ஜகவ் தரனசூரற, ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு (அவயரவ)
.வை.வ. அவவ, ரவௌதைறகு வ. றஶணர, ரவௌதைறகு அஜறவ் குர, ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக, ரவௌதைறகு
வரயரவ னரவ கறஶத, ரவௌதைறகு த ரரவெகர, ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌதைறகு இரவ
றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத, ரவௌதைறகு
சுஜல ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர.

(l)

கன ஶசஷகவ, ணசலரசறகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண, ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண, ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக, ரவௌதைறகு
டதறவத்.தற. வெகரவெக, ரவௌதைறகு சற.. சூரறஆவைசற, ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெகற வதஶர, ரவௌதைறகு அத
றசரரவெக, ரவௌதைறகு தே. யரறசவ, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம, ரவௌதைறகு வ.ரற. யமவ அத, ரவௌதைறகு (றதற)
சவறரற தவௌடர ஜசறவேக, ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற, ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ,
ரவௌதைறகு தர.
அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌதைறகு சணல ஶரயண வகரடிதுவெகு,
ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக, ரவௌதைறகு தைவ்றக தற, ரவௌதைறகு ஷ.ஜற. தவ்சறரற, ரவௌதைறகு சரவ
தவௌடர, ரவௌதைறகு வ.சற. தொவ்துகுர, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக,
ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற

வெகவ வரடவதை, வெகவ அதவகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர (றசரபவ), ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக,
ரவௌதைறகு தலவ ஶசகு ரவூவ், ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ, ரவௌதைறகு அத றசரரவெக, ரவௌதைறகு அவைசன
ஜரவகரடஶக, ரவௌதைறகு ரஷ. ஶசர. ஶசணரறரசர, ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ,
ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ, ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத, ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர,
ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக, ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண,
ரவௌதைறகு தவ றஶஜவண, ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌதைறகு ஆவ.
துறவ சறவர, ரவௌதைறகு (றதற) ஶரவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக, ரவௌதைறகு யழஷணவ
தரதவெ, ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர, ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர.

வரஷனவ்வரடவதைகவ, கவ வரறதவோதறவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரதறவோடி (றசரபவ), ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ, ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறவெக வெக,
ரவௌதைறகு ஷதமவ தொவதர, ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக, ரவௌதைறகு
றஶரரவ வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு ஆவ. வ. வொஜறவ்
வ்துதவௌடர, ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌதைறகு சுஶவ க. தறஶவைசவறவ, ரவௌதைறகு (றதற) னர
அதுஶகரன, ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர,
ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற, ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேக,
ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ, ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண,
ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக, ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய தைவதகுர.

றஷணவ்றநவ ஶவதரடு தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு னவவ வசணறவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ, ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக,
ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌதைறகு துதவௐ
றஶஜஶசவெக, ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ், ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு ஆவ.
ஶரகரஜவ, ரவௌதைறகு .டி. சவதறவெக தறஶரச, ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர, ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற,
ரவௌதைறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ, ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக,
ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர, ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ, ரவௌதைறகு தவ துவேக, ரவௌதைறகு
வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ, ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை, ரவௌதைறகு (றதற) வரற
றஶஜறவெகற, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ, ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ

சறறவ றரண ஶசஷகவ தவநற ஆஶனரசஷணவெகுத
ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண (றசரபவ), ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர, ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன, ரவௌதைறகு
றவ றசரரவெக, ரவௌதைறகு ரசறநற றஶசர, ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ, ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண,
ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ, ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண,
ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌதைறகு கத ஜசூரற, ரவௌதைறகு ற கதரரவெக, ரவௌதைறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண, ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம,
ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌதைறகு றதௗவ அதொணுக, ரவௌதைறகு டிரவ அனவ, ரவௌதைறகு சஜறவ 
ரவ குவண, ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ரஜல றஶஜசறவேக, ரவௌதைறகு சற. சறநலவ, ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ,
ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக, ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்

(li)

தரரதௗவநவ
சதரரகவ - ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ
தறறவை சதரரகதவ குதவெகபறவ றசரபதவ - ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி
குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ - ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ

தறரண அதனகவ்வ
தரரதௗவநவை வசனரபவ ரகவ - றத. டதறவத். தற. டி. சரவெக
தறறவை வசனரபவ ரகவ - றத. டதறவத்.வ.வ.தே. இவ்ன
உறவை வசனரபவ ரகவ - றதற ஶக.. ஶரயல

தரரதௗவநவை வசனரபவ ரகவ்றவ அதனகவ
தர.வச.ர. இஷவௐதைவை வசனரபவ - றதற சரதணற றவவவகரட

தஷடவெகனவை ஶசறவ றஷவெகபவ
தஷடவெகனவை ஶசறவ - றத. அணறவ சஶசக
தறறவௐ தஷடவெகனவை ஶசறவ - றத. ஶவற வதவணரவது
உறவௐ தஷடவெகனவை ஶசறவ – றத. குரவ சவதவ் ஜவ்ண
உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றத. டதறவத்.டதறவத்.வ.வ.சற. தவணரவது
தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ - றத. ஜற.வ.ஜற. தறரறவ, றத. .ரற.வ.தைவதகுர
வரஷனஶதசறவௐ தரறவவ்ஷண ஶவதரவஷரபவ - றதற வ.ஶக.டி.தேரறவ

றதரகவ் றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (றதரகவ) - றத. ரற.வை.. னசறவ  சறவர
தறறவௐ தறவௐதரபவ (றதரகவ ) - றத. வொசவ வௐ. தவ்றரவ
ரதண அதனகவ - றத. சற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றதரகவ); றத. ஈ.. டி. ர தவதுன, றத. வ.ஶஜ. வதஶர,
(தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டதறவத்.தே.வ. ஜசறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. .வ.  சறவர,
றத. வ.தற.ஆவ. தவ்சறநற, றத. தே.ஶக.டி.வ.டதறவத். றத. றஶஜகுவண, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத.
ஶக.ஶக.டி. கரறணற, றதற .ஶக.கஶக, றத. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றத. ஆவ.சற. றஜறனக, றதற ற.தற.ஜற.வ.
றரண தற (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ) றத. ஶக.வ.ஜற.ஶக. ஜவண, றத. வரதவோ றவெகறவ்ண (உறவௐ
தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
உதவௐதறணவ ஶசஷகவ அதனகவ - றத. ஶக.டதறவத். சுணறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ - றதரகவ); றதற ஆவ. றர,
ஜணரவௐ வ.த்.வ. ரசறவெ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வசவற வ.ஆவ.டதறவத். அதவண (தறறவௐ தறரண
உவ்றஶரகவ்வ); றத. ஶக.தே. சவண, றத. தே.ஜற.தே. தறரறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற .த்.
அசறவேக (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வ)
வபறரவோடுவ் வரடவதைகவ வதவ எதவேகு தை அதனகவ - றத. வ..த். குரசறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ)
ஶதரவெகுவ்து அதனகவ - றத. ஶஜ..டி.ஆவ. வதவணரவோ (சறஶவட ஶதரவெகுவ்து அதனவ), றத. ஶக.சற.வதவணரவது
(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ), றத. தே.டி.வ. வதவணரவது (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வ); றத. .வ. வவச,
றத. ஶக.வ. சறவர (உறவௐ தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
சறஶவட சுதவெவகதவ்ரபவகவ - றதற ஆவ.வ.ஆவ.ஶசணரவ்ண, றதற வ.ரற.தற.வதஶர, றதற டி.சற.டி சூரறரவைசற
சுதவெவகதவ்ரபவகவ - றத. வை.தற.சற.வ. றனகவ்ண, றதற ஆவ.ஆவ. வதகவண, றத. ஆவ.தே. சறவெக ரஜதக்ஷ
வரறவதவவௐதரபவகவ - றத. வ.வ..ஶக. கதரவ்ண, றதற .தவெறஶற, றதற .ஜற.வ. வணற, ஜணரவௐ
வ.வ. வவ, ஜணரவௐ வ.வ. யதவடீவ
சறஶவட தவேகபர தொகரஷரபவ - றத. வ.வ.சரவெக
தவேகபர தொகரஷரபவ - றத. ..வ. வதஶர
தறஶடுகவ வதரதவௐதரபவ - றத. வை.சற. கனவௐதவ்ற
ஆவௐதடுவ்வ ஶவதரவஷரபவ - றத. டி.தே.ஶக. தைவ்தறவோடி
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யவசரவோ றஷவெகபவ
யவசரவோ தறவௐதரசறரறவ - வசவற வொசணற ஜரவண
யவசரவோ தறறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ - றதற வறவ தரறவ, றத. வ. சவறஶசகவ, வசவற டி.ஶஜ.ற. அசறவேய
யவசரவோ உறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ - றதற சற.வ. வனரவெகுவகரடிகர  சறவர, றதற ஆவ.வ.வ.குரசறநற, றதற
வ.ஶக.வ.டதறவத். சஶசக, றதற வை.வ.சற. வீசறவேய, றத. ரற. ஆவ.வ. அஶணரவ்ண, றதற ஆவ.டி.தே.
சுஜலணற, றதற வௐ.வ. தொவசறவ, றதற டி.தற..வ.வ. வீசறவேய, றதற ஶக.ஜற.வ.தே. வதவ, றதற ஶக.வை.
லனற, றதற ஶக. வர சறநலற
சறஶவட யவசரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றதற வை.டி.வ.வ. தேரறவ,
ஜணரவௐ . தொயவவ் வதற, வசவற வ. சற.
வவணவெஶகரவ, றதற ஶக.தே.வ. வதஶர, றதற ஶக..வ. டிவதக்ஷறகர, றதற ஶக..ஶஜ.வ. வதஶர, றதற
தே.டி. குற, றதற ஜற.வ. ரரவெகர, றதற வ.. ஜனவ், வசவற ஆவ.ஶக. வற, றதற
ஶக.டி.வ.குனவ்ண அதௗவ்கஶக, வசவற கலரணற வசூரற, வசவற தே.ற.ரற.ற. கஶக, றத. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடத.
யவசரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றதற டதறவத்..டி.தே. றஶஜவகரவௌடர, வசவற வை.ஜற. தஜறகர, ஜணரவௐ வ.வ.வ. தவணரவ,
றதற வ. இரகறதவவ, றத. வௐ.ஜற. னக்ஷற, வசவற வ.வ.. குதொறணற, றதற வ.வை..வ. சறவர,
றதற தே.வ.ஜற.தே. தறரறவேகறகர, றதற வ..வ. றவர, றதற ஈ.வை. டதறவத். இவேகறகர, றதற ரற.ரற.
குரரவெக, றதற வை.ஆவ.தே. சரவணற, வசவற சற.ஆவ. கதரவ்ண, றத. வ..ரற.டி. றவனகவவவண, றத. வை.ஜற.
வொசுன, வசவற டி.ஆவ.டி. வயவோடிஶக, வசவற வ.வ.சற.ஶக. ரசறவேக, வசவற வ.தே. றஶரற சஜலணற, றதற ஶக.தே.
தவ்ர
குத அநறவெஷகரபவகவ – வசவற ஜற.வை. யறதற தைவசர, றதற ஈ.ற.ரற.ஆவ. றரறசறவேக, றதற வ. தைவதகுர, வசவற
ஶஜ..ரற. சவறகர.
சறஶவட சூசறஷக உவ்றஶரகவ்வ - ஜணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, வசவற வ..டி. ஶணரரற
சூசறஷக உவ்றஶரகவ்வகவ - ஜணரவௐ ஶஜ. வபரவோ, றதற வ.தற.ற.வ.ரற. வதவணரவது,

றத. .வ.சற.வ. அறகரரற

எதவௐதறவு ஶவதரவஷரபவ –

றற வதவ வேகவகவ றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (றற ) - றத. ஶக.ஜற.வ. ஜசரவ
றற, கவெகுகவ அதனகவ - றதற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றதற .சற.தே. சூரறவௐவதத
(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. டி.வ.டதறவத். சஶசக, றத. தே.வை.குரசறவேய (தறறவௐ தறரண
உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. ஶக.ஆவ.ஶயவ், றதற வ.தே. கஶக, றதற வை..ரற.டி. ஶயரஆவைசற, வசவற
வ.டதறவத்.ரற.ஆவ.  சறவர, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டதறவத்.தே.ஶஜ. தைவதகுர தவ்ற, வசவற
வை.ஆவ.  வசரவமர, றதற ஶஜ..டி. ஜசறவேக, றதற ஆவ..வ.டி. அவறவ (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ);
றத. வ.ஆவ.தற. ஶசணரவ்ண (உறவௐ தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வ)
வேகவ, ஶசஷகவ அதனகவ - றத. ஆவ.வ.அஶசரகரணவ (உறவௐ தறவௐதரபவ – றவரகவ); றத. டதறவத்.டதறவத்.
ஜறனவெக (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றதற வ...தே. றமரரவெக, றதற சற.வ. சுதசறவேக (உறவௐ தறரண
உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற ஆவ.தே.வை. குஶசண, றத. வை.த்.தே. குர (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற
.சற.ஶக. சறவேய, றத. .த். தறஶவைசவற (உறவௐ தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
உவபகவெ கவெகரவவு அதனகவ - றத. டதறவத்.வ.தற.  சறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ - றதரகவ); றத. தற.. குரரச,
(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. வ.வ. ஶவவன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);
உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ - றதற ஆவ.வ. அசலவ (கவெகரபவ - உவு வேகவ)
சறஶவட கபவொசற உவ்றஶரகவ்வ - றத. ஶக.டி. கதறன
வகுவ உவ்றஶரகவ்வ - றத. ஆவ..சற. தரகு
சறஶவட சறநரவௐதவ - வசவற த்.வ.வ. றஶஜஶசவெக
சறஶவட கபவொசறவௐ வதரதவௐதரபவ - றத. ரற. வ. வஶசண
சறஶவட வகரவணவு உவ்றஶரகவ்வ - றத. த்.தே.ஆவ. குவண
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இஷவௐதைவௐ வதரநறறனரபவ றஷவெகபவ
இஷவௐதைவௐ வதரநறறனரபவ - றத. வ.ஜற.வ. வதஶர
தறற இஷவௐதைவௐ வதரநறறனரபவ - றத. டி.வ.டி. அறகரரற
சறஶவட தற தரறஶசரகவ (சறறவ) - திரு. பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். பெரமுன
தற தரறஶசரகவ (றவசரவ) - றத. டதறவத்.ஜற.டதறவத்.வ.தே.தே.தற. வீவெஶகரவ
தரறஶசரகவ (றவசரவ) – றத. வ.வ. வறடிகன
தரறஶசரகவ (சறறவ) - றத. தே.ரற. கஶக
உறவௐ தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வ - றத. வ.வ. வஶசண
சறஶவட வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வ (றவசரவ) சறஶவட கபவொசறவௐ வதரதவௐதரபவ (வரறவதவோதவ ) - றத. ஶக.வ..தற. வதன
வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (றவசரவ) – றத. டதறவத்.ஆவ.வை.  வவ, றத. தே..வ. னதவ் குர, றத. தே.ஆவ.
கதரறனக, றத. தே.டதறவத்..த்.ஶக. ரவ்ண
வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (சறறவ) - றத. ஶஜ.டி.ஶக.ஶக.ஜசூரற, றத. சல.வ. தரனசூரற

உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐதைவ் றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐதைவை ஶசஷகவ) - றத. வ.சற.தற. வதஶர, றத. வ.ஶஜ. குனதுவேக
தறற உவு, தரண தொகரஷரபவ - றத. .ஶக..வ.அசறவேய
றஷநஶவதவை சஷவகரவ - றத. சற.ஆவ. சறவர
றஷநஶவத வீடு தரரறவௐதரபவ - ஜணரவௐ .. யமவ
உற றஷநஶவதவை சஷவகரவ - றத. வ.தொணசறவேக
உற வீடு தரரறவௐதரபவ – றத. வ.டி.ஜற.வ. வசவணறவ்ண
உவுவைசரஷன தொகரஷரபவகவ - றத. ஶக.வ.வை. பறவ வரவோநறஶகர, றத. டதறவத்.வ.ஆவ. ஜறஶணவறசறவேய, றத. த்.ஜற.வ.
குவண, றத. வை.த். வதஶர, றத. டதறவத். .ஶஜ. றவெகறசறவேக, றத. ஆவ.வ.ரவௐதரவ்ண, றத. தற.ஜற.ற.தவ்ற
சறஶவட தவஶரவோட ஶவதரவஷரபவ - றத. ஆவ.வ. றஜரணவ
வீடு தரரறவௐதை ஶவதரவஷரபவகவ - றத. தே.தே.வ.வ.தைவதகுர, றத. வ.டி.வதஶர, றத. வ.டி.ஈ.வ.வ.கதரவ்ண,
றத. ஶக.வ. தவரவெக, றத. வ.டி. வ்ணசறநற
உவு, தரண ஶவதரவஷரபவகவ – றத. ஶக.தே.அசறவேக, றத. .தே. துவேக, றத. வ.ஜற. ஜவண, றத. ஶக.வ.சற.
வதஶர, றத. ஶக.டதறவத். சூரறதவௌடர, றத. டதறவத்.வ.வ. வதஶர, றத. டதறவத்.டதறவத்.ஆவ. ஜறனக, றத. ஶஜ..
வ.வ. வதஶர, றத. வை.ஆவ. தவ்சவற, றத. ஶக... ஜவ, றத. ஶக..ஶஜ.. றனகவ்ண, றத. வ.தே. வதஶர
சறஶவட சஷனஷந வேகவ ஶவதரவஷரபவ - றத. டதறவத்.வ.டதறவத்.வ. சறவர
சறஶவட தறரறவுவை சஷவகரவ - றத. த்.ஆவ.ஆவ.வதவணரவது
தறரறவுவை சஷவகரவகவ - றத. வ.ஈ. ஜறணரச, றத. டி.ஜற. சறவேக, றத. ஆவ.டி.வ. தவோஶரணறவ
தொவணறஷனவை சஷவகரவகவ - றத. டி.வ.ஜற. வனரவ, றத. வை.. தவ்குர, றத. ஆவ.ஜற.ஶக. கவணஆவைசற, றத. டதறவத்.டி.
ஶஜ.டி. றவெகறசறவேக, றத. ஶக.டி.த். குவ்ண, றத. தற. வதரடு, றத. டி.வ.ஶசரவீ, றத. .ஆவ.ஜற. குவண

சவோடரவெக ஶசஷகவ றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (சவோடரவெக ஶசஷகவ) - றத. ஶஜ.ஆவ. கஜவீ ஆவைசறஶக
சஷத ஆ அதனகவ - றத. வை.ஈ. ஜணகரவ சறவர, றத. வ.டி. சரவ சரவ (உறவௐ தறவௐதரபவகவ -றதரகவ); றதற
சற.. றசரரவெக, அணறவ ஶயரசவ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டதறவத்..ஶக.சற. உடவதரன, றதற
வை.வ.சற.வ.ஶக. ஶயவ் (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. வை.ஆவ.சற. சறவர (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);
றதற டி.ற.ஏ. வீஶகரவ, ஜணரவௐ ஶஜ. சலவடீவ, ஜணரவௐ வ..வ. யலவோ (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
சவோடதோன அதனகவ - வசவற ஜற. வோசரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றத. வ.தற. குதகவண (தறரண
உவ்றஶரகவ்வ); ஜணரவௐ வ.வ.வ. வௐதௐவெ, றதற சற.வ. தைனவ்சறவேயன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றதற
தற.ஶஜ. அஶதசறவேய (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வ)
குத அதனகவ - றத. வ.வ.ஶக. ஷவ்றவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ-றதரகவ); றதற வ.வ. றவெகறவ்ண, (தறரண
உவ்றஶரகவ்வ); றத. ..வ.தே. வதஶர, ஜணரவௐ .வ. றனரதொலவ, (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ)
ஆஶனரசஷணவெ குத அதனகவ - றதற டதறவத்... வறணற நவெக, (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றத. ஶக.ஜற.
சவ்குர (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வசவற ஶக.ரற.சற.ஶக. தேரறவ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. ரற.ஶக. ஜவண,
றதற ரற.வ.ஆவ.தே.ஶக. வவணவெஶகரவ, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ), றதற ஆவ.தே.ஷ.ரற. தறரண,
வசவற டி.வ.டி. அகவெஶகரவ (தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வகவ)

(liv)

அசரவேகவெ கவெகுகவ வதவ வதரதவௐதை தொவசறகவ குத அதனகவ - றத. வ.வ. தேரறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ றதரகவ); றதற ஶக...ஶசணரவ்ண (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வசவற வ.ஆவ.வ.வை.ஜற. சறரக, றத.
ஈ.டி.ஶஜ. றவெகறசறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டி.ஆவ.வ. வதவணரவது, றதற த்.வ.தவௌடி
(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டதறவத். ஜற. சுணறவ சரவ, றதற .தே.ஶக.ஶக.தே. றனகவ்ண (தரரதௗவந
உவ்றஶரகவ்வகவ)
வதரதுதவெ குத அதனகவ - றதற வ. ஆவ. ஜவண (உறவௐ தறவௐதரபவ – றவரகவ); றதற ஈ.டி.வ.வ.
வதவணரவது (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றத. டி.டி.த்.ஶக. தொணசறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றதற
வ.ஶக.வ.டி. அவறவ, றதற ஜற.வ.டி. றனகவ்ண (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றத. டி.டி. ஶதரவ அவணற
(சறஶவட தரரதௗவந உவ்றஶரகவ்வ); றதற. டி.சற.வ. தௐதசறவேக, றத. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகசறநற (தரரதௗவந
உவ்றஶரகவ்வகவ)
தனகவ - றத. சற.குதவௐதை
தறற தனகவ - றத. தே.வை.வ.தறஶசறநற
உற தனகவகவ - வசவற ஶக. .டி.ஆவ. ஶசதரதகர, ஜணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ
கணறவட உற தனகவ வ I - றதற வை.வ.வ்ரவெக
கணறவட உற தனகவகவ - றத. சுணறவ யவஶதக, றத. டதறவத்.. குவ்ண, றத. ஜற. வ்ரவெக
தறரண ஆரவவைசற உவ்றஶரகவ்வ - றத. ஜற.குரரவெக
ஆரவவைசற உவ்றஶரகவ்வ – ஜணரவௐ வ. அஜறலவ, றதற டி.வ.வ.வ. றசரரவெக
உற ஆரவவைசற உவ்றஶரகவ்வ - றதற வை.தே..வ. அஶதஶகரவ
தரரதௗவந தற உஷவதவவௐதரபவ - றத. டதறவத்.வ.த். தவௌடர
தரரதௗவந தறறவௐ தற உஷவதவவௐதரபவகவ - ஜணரவௐ வ. இமவோ. வ. வமழவெ, ஜணரவௐ .வ. அவௐதுவ ஜவௐதரவ
சறஶவட தரரதௗவந உஷவதவவௐதரபவகவ: றத. ஶக.வ. கறநறவஶரதவ, ஜணரவௐ வ.வ. வமறவ தரவவ, றதற
.டி.வ. வ்ணசலத, றத. ஶஜ..வ.தே. வதஶர, றத. ஶக.டி.ஆவ. தவ்சறநற, றத. சற.ஶஜ. கதரவ்ண
தரரதௗவந உஷவதவவௐதரபவகவ - றத. . சதரணவவ, ஜணரவௐ .ஜற. வரயவோ தறவெரற, ஜணரவௐ வ.ஆவ.வ.
றமரவ, றத. ஜற.வௐ.தற. சுஶவவ, றதற வ.தற.சற.ஶஜ. றசவேக, றத. டி.டி.ற.வ. வஶக, றதற வை.ற.வ.
யலவவணற, றத. ஜற.ற.வ. றஶஜசறவேக, றத. டதறவத்.வ. ரஜதக்ஷ, றத. தே.வ.தே.வ. குரசறநற, றதற ஆவ. சவற
வதஶர, றத. வ. ஶரவ, றத. ஜற. வஜவைசவறர, ஜணரவௐ வ.வை.வ. ரறவ, றத. தே. சரவகுரவ, றத.வ.
ஶவகுரவ, றத. வ. அஜறவ்குரவ

கவ தொஷநஷ வதவ தொகரஷவ்துவ் றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (கவ தொஷநஷ வதவ தொகரஷவ்துவ) - றத. வை.வ.சற. வதஶர
தொஷநஷவௐ வதரநறறனரபவ – றத. வ.தற.த். கதொ
தொஷநஷவௐ தகுவௐதரவரபவ - றத. வ.ஈ.ஜற.வ. சவீ
வரடவதரடவ தரதுகரவௐதை வதரநறறனரபவ - றத. ஜற.வ. னவெயவ
இஷவ்ப ஷனஷவௐதை கவோடுவௐதரவோடரபவ – றத. வ.ஜற.வ.வ. கதரறனவெக
தொஷநஷ டிஷவௐதரபவ - றதற ஶக.வ.டி. அசறவேய
தொஷநஷவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றத. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண
கறணற வசவநறவோட ஷரபவகவ - றத. டி. தவௌடி, றத. சற.ஶஜ. றவஶனரஆவைசற
தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ – றதற வ.வ. றரணஶக
இஷவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (சறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றத. த்.வ. கலகணஶக
இஷவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) - ஜணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ
உற கறணற றகவௗவைசறவ்றவோட குவௐதரபவ - றதற தே.வ..ஜற. குஶ
உற கததேட எதவேகறஷவௐதரபவ - றதற தே.வ.வை. றஶசர
சறஶவட கறணற இவெகுவகவ – றதற தற. வஜகவர, றத. ஶஜ.வ. வகரனவதஶக, றதற ஶக.ஜற.வ. வசவவற
கறணற இவெகுவகவ - றத. த்.டதறவத்.தே. வவௐதறரற, றதற வ.வ. வயவோடிஶக, றத. டதறவத்.வை.த்.டி. தறதுவேக,
றத. .ஜற.ஆவ.ஶக. அஶதவ்ண, றத. வ.டி.டி.தே. தறஶசறநற, றத. ஶக.தே.தே.வ. ஶரவண, றத. ஶக.டி.ஜற.வ. கறரறரவ,
றதற டதறவத்.டி.. ஜதவெசற, ஜணரவௐ வ.ஜற.ஆசறவெ அத, ஜணரவௐ .ஆவ.வ. ரறகரவ அத, ஜணரவௐ .வ.வதபசுவ அலவ
கறணறவ் வரறவதவோதறனரபவகவ – றத. ஜற.வ.டி. வதஶர, றத. வை.வ.சவ்ஜறவ்
வரறவதவோத உறரபவகவ - றத. டதறவத்.வ. சுவேக, றத. ற.ஆவ.வ.ஶஜ. ஶசரவ்ண
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MEMBERS OF PARLIAMENT
(Returned at the General Election, 08th April, 2010)

A
Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara)
Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara)
Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara)
Abeysinghe, Ashoka (Kurunegala)
Abeywardena, A. Lakshman Yapa (Matara)
Abeywardene, Mahinda Yapa (Matara)
Adaikkalanathan, A. (Vanni)
Ajith Kumara, Galbokka Hewage (Galle)
Alagiyawanna, A.A. Lasantha (Gampaha)
Alahapperuma, Dullas (National List)
Alantin, Selvesthiri (Jaffna)
Allas, Tiran (National List)
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara)
Aluvihare, Wasantha (Matale)
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha)
Amaraweera, Mahinda (Hambantota)
Amunugama, D.S.B. (Mahanuwara)
Amunugama, Sarath (Mahanuwara)
Annamalai, Nadesu Sivasakthi (Vanni)
Ariyanethran, Pakkiaselvam (Batticaloa)
Athaullah, A.L.M. (Digamadulla)
Attanayake, Tissa (National List)
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura)
Azwer, A.H.M. (National List)

B
Badhiutheen, Abdul Rizad (Vanni)
Balasuriya, Arachchilage Jagath (Kegalle)
Bandara, Jayasinghe Mudiyanselage Janaka Priyantha (National List)
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayake Mudiyanselage Chandrani (Anuradhapura)
Bandara, Palitha Range (Puttalam)
Bandara, K.W. Shantha (Kurunegala)
Bandaranaike, Chakrawarthi Pandukabhaya Dias (Gampaha)
Bandaranayake, Indika (Kurunegala)
Basheer, Segu Dawood (Batticaloa)
Basnayake, Tharanath (Kurunegala)
Berugoda, Arachchige Vijitha (Monaragala)
Buddadasa, Anthinna Marakkalage Leel Chamika (Badulla)

C
Cooray, Reginold (Kalutara)

D
Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara)
Dayaratna, Petikirige (Digamadulla)
De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle)
De Silva, G.M.Harsha (National List)
De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla)
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura)
De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)

(lviii)

Devananda, Douglas (Jaffna)
Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Anura Kumara (National List)
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale)
Dissanayake, S.B. (Mahanuwara)
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura)
Dissanayake, Lalith (Kegalle)
Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura)
Dissanayake, Salinda (Kurunegala)

E
Ekanayake, M. Nandimithra (Matale)
Ekanayake, T.B.(Kurunegala)
Ekanayake, Wilfred Bandara (Anuradhapura)

F
Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla)
Farook, Hunais (Vanni)
Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 9th December, 2010]
Fernando, Arundika (Puttalam)
Fernando, Harin (Badulla)
Fernando, Johnston (Kurunegala)
Fernando, Milroy (Puttalam)
Fernandopulle, Mrs. A. Sudharshini (Gampaha)
Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)
of the Constitution)
Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012]
Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo)

G
Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara)
Gamage, Mrs. Anoma (National List)
Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle)
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa)
Gankanda, Dunesh (Ratnapura)
Grero, Mohan Lal (Colombo)
Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha)
Gunasekara, DEW (National List)
Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa)
Gunasekara, Hemal (Matara)
Gunawardane, Bandula (Colombo)
Gunawardena, Dinesh (Colombo)
Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List)
Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha)
Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee)
Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle)

H
Hakeem, A. Ibathul Rauf (Mahanuwara)
Handunnetti, Sunil (Colombo)
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla)
Harrison, Palisge (Anuradhapura)
Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List)
Herath, Vijitha (Gampaha)

(lix)

Herath, Jayarathna (Kurunegala)
Herath, Kanaka (Kegalle)
Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa)

I
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota)

J
Jagoda, Achala (National List)
Jayaratne, D.M. (National List)
Jayaratne, Piyankara (Puttalam)
Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura)
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala)
Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala)
Jayasuriya, Karu (Gampaha)
Jayasuriya, Sanath (Matara)
Jayawardana, Jayalath (Gampaha)
Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya)

K
Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle)
Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura)
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala)
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo)
Karunatileka, Gayantha (Galle)
Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 7th February, 2011]
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara)
Kotalawala, Nirmala (Kalutara)
Kumaranatunga, Jeewan (Colombo)

L
Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla)
Lokuge, Gamini (Colombo)

M
Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala)
Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna)
Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 02nd December 2010]
Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List)
Mithrapala, H.R. (Kegalle)
Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List)
Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List)
Murugesu, Chandrakumar (Jaffna)
Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara)
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle)
Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura)

N
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution)
Noharadalingam, S. (Vanni)
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P
Padmasiri, Y.G. (Kegalle)
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara)
Pathirana, Ramesh (Galle)
Peiris, G.L. (National List)
Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale)
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara)
Perera, Biyanwilage Antony Victor (Puttalam)
Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla)
Perera, Felix (Gampaha)
Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam)
Perera, Joseph Michael (National List)
Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala)
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam)
Piyasena, P.H.P. (Digamadulla)
Prabha, Ganesan (Colombo)
Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna)
Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle)
Premadasa, Sajith (Hambantota)
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo)
Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee)
Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla)
Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala)

R
Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya)
Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya)
Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha)
Rajapaksa, Chamal (Hambantota)
Rajapaksa, Namal (Hambantota)
Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota)
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo)
Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura)
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara)
Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa)
Ranathunga, Ms. Kamala (National List)
Ranatunga, Arjuna (Kalutara)
Ranatunga, Ruwan (Gampaha)
Ranawaka, Patali Champika (Colombo)
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha)
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya)
Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara)
Rohana, Sanee (Ratnapura)

S
Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura)
Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara)
Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara)
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee)
Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna)
Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa)
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura)
Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo)
Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha)
Senaratne, Rajitha (Kalutara)
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Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo)
Senathirasa, Mavai Somasundaram (Jaffna)
Seneviratne, Athauda (Kegalle)
Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla)
Senewiratne, John (Ratnapura)
Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo)
Silva, Mervyn (Gampaha)
Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa)
Sivalingam, Muthu (National List)
Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle)
Sooriyapperuma, J.R.P. (National List)
Sritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List)
Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo)
Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa)
Swaminathan, D.M. (National List)
Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha)

T
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale)
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara)
Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam)
Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya)
Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee)

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

W
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura)
Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura)
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota)
Weerakkody, Chandima (Galle)
Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle)
Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla)
Weerawansa, Wimal (Colombo)
Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara)
Welgama, Kumara (Kalutara)
Wickramanayaka, Ratnasiri (National List)
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara)
Wickramaratne, Eran (National List)
Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala)
Wickremasinghe, Ranil (Colombo)
Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla)
Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha)
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha)
Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala)
Wijesinha, Rajiva (National List)
Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla)

Y
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala)
Yogarajan, R. (National List)
Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa)
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
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HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA
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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
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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 Technology and Research - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Minister of Environment - 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 Petroleum Industries - The Hon. A.D. Susil Premajayantha
Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake
Minister of Justice – The Hon. Rauf Hakeem
Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne
Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge
Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane
Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla
Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne
Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage
Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera
Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake
Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray
Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara
Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella
Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen
Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama
Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma
Minister of Power and Energy - The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando
Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa
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Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa
Minister of Productivity Promotion – The Hon. Lakshman Senewiratne
Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake
Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera
Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon
Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage
Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake
Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera
Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna
Minister of National Heritage – The Hon. Jagath Balasuriya
Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara
[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister.]

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake
Deputy Minister of Environment -The Hon. A.R.M. Abdul Cader
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam
Deputy Minister of Agrarian Services and Wildlife - The Hon. S.M. Chandrasena
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. Susantha Punchinilame
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena
Deputy Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike
Deputy Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Basheer Segu Dawood
Deputy Minister of Industry and Commerce - The Hon. Jayarathne Herath
Deputy Minister of Youth Affairs and Skills Development - The Hon. Duminda Dissanayake
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 Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala
Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. Premalal Jayasekara
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Deputy Minister of Technology and Research – The Hon. Faiszer Musthapha
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Deputy Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake
Deputy Minister of Education - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa
Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake
Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera
Deputy Minister of State Resources and Enterprise Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake
Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena
Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera
Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake
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CHAIRMAN’S PANEL
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Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Basil Rohana
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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
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Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera,
The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The
Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh
K. Premachandran, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero.
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The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda,
The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan
Perera, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman Senewiratne, The
Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Muthu
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The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon.
Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. E. Saravanapavan.
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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
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The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Udith
Lokubandara.
Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.
(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Athukorale, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.)
Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle.
Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security
of Parliament
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf
Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan.

CONSULTATIVE COMMITTEES
Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs
The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon.
Dinesh Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.
Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha
Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon.
(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala
Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika
Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,
The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Public Management and Reforms
The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,
The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW
Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini
Jayawickrama Perera, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Wijaya
Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan.
Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
Salinda Dissanayake, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Weerakumara Dissanayake,
The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Lakshman Senewiratne,
The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera,
The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.
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Consultative Committee on Disaster Management
The Hon. Mahinda Amaraweera (Chairman), The Hon. Dulip Wijesekera, The Hon. Mahinda Samarasinghe,
The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Siripala
Gamalath, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Palany Thigambaram,
The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Vidura Wickramanayaka,
The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. P. Ariyanethran.
Consultative Committee on Health
The Hon. Maithripala Sirisena (Chairman), The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Nimal Siripala de Silva,
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,
The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.)
Jayalath Jayawardana, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu
Dawood, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. S. Vino, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana,
The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. A.M.
Chamika Buddhadasa, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana.
Consultative Committee on Petroleum Industries
The Hon. A.D. Susil Premajayantha (Chairman), The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. P. Dayaratna, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dilum
Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Sanee Rohana
Kodithuvakku, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon.
Nimal Wijesinghe, The Hon. Shehan Semasinghe.
Consultative Committee on Water Supply and Drainage
The Hon. Dinesh Gunawardena (Chairman), The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. A.L.M. Athaulla,
The Hon. Felix Perera, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The
Hon. Faizal Cassim, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha
Range Bandara, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Duleep Wijesekera, The
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Ruwan Wijewardene, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. R. Duminda Silva.
Consultative Committee on Traditional Industries and Small Enterprise Development
The Hon. Douglas Devananda (Chairman), The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Lokuge,
The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Premalal
Jayasekara, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Vijitha Herath,
The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan,
The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Victor Antony, The Hon. V.K. Indika, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga,
The Hon. Thilanga Sumathipala.
Consultative Committee on Local Government and Provincial Councils
The Hon. A.L.M. Athaulla (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Janaka Bandara
Tennakoon, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni
de Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Anura Dissanayaka,
The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The
Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva,
The
Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Shehan Semasinghe.
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Consultative Committee on Rehabilitation and Prison Reforms
The Hon. Chandrasiri Gajadeera (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. (Prof.) G.L.
Peiris, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Lakshman
Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Wijaya
Dahanayake, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran Alles, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya,
The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman
Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. S.C.
Mutukumarana, The Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. M.A.
Sumanthiran, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Kanaka Herath.

Consultative Committee on Industry and Commerce
The Hon. Risad Badhiutheen (Chairman), The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon. Piyasena
Gamage, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Johnston Fernando, The Hon.
Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P.
Harrison, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. A.D.
Champika Premadasa, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Ashok
Abeysinghe, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. J.
Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon. (Mrs.) Rosy
Senanayake.

Consultative Committee on Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities
The Hon. Wimal Weerawansa (Chairman), The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Mahinda Yapa
Abeywardene, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Kumara Welgama,
The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Faiszer
Musthapha, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.)
Jayalath Jayawardana, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Sunil Handunnetti,
The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara,
The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon.
(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa Senasinghe.

Consultative Committee on Power and Energy
The Hon. Patali Champika Ranawaka (Chairman), The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Piyankara Jayaratne,
The Hon. P. Dayaratna, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Prof.)
Tissa Vitarana, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Indika
Bandaranayake, The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Karu Jayasuriya,
The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Basheer Segu
Dawood, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. A.D. Champika
Premadasa, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Ruwan Ranatunga,
The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Ruwan Wijewardene.

Consultative Committee on Economic Development
The Hon. Basil Rohana Rajapaksa (Chairman), The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Muthu
Sivalingam, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. S.B. Dissanayake,
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Karu Jayasuriya, The
Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Arjuna
Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. T. Ranjith De Zoysa,
The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan.
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Consultative Committee on State Resources and Enterprise Development
The Hon. Dayasritha Thissera (Chairman), The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon. Risad Badhiutheen, The
Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de
Zoysa, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Navin Dissanayake, The
Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Chandima
Weerakkody, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The
Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon.
Harin Fernando, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thilanga Sumathipala, The
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Vasantha Senanayake.
Consultative Committee on External Affairs
The Hon. (Prof.) G.L. Peiris (Chairman), The Hon. Neomal Perera, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Mahinda
Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi
Karunanayake, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The
Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa,
The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Public Administration and Home Affairs
The Hon. W.D.J. Senewiratne (Chairman), The Hon. Vijaya Dahanayake, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The
Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon.
Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R.
Yogarajan, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Mohan Priyadarshana
De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe.
Consultative Committee on Parliamentary Affairs
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairman), The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon.
Nandimithra Ekanayake, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Sarath
Kumara Gunaratne, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The
Hon. Tiran Alles, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Lakshman
Wasantha Perera, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Nimal Wijesinghe, The
Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe.
Consultative Committee on Resettlement
The Hon. Gunaratne Weerakoon (Chairman), The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon.
A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. (Dr.)
Jayalath Jayawardana, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. S. Vino, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Manusha Nanayakkara,
The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon.
D.M. Swaminathan, The Hon. R. Dumindha Silva, The Hon. Vasantha Senanayake.
Consultative Committee on Postal Services
The Hon. Jeewan Kumaranatunga (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Anura Priyadharshana
Yapa, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon.
Gunaratne Weerakoon, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon.
Sajith Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.
Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palany Thigambaram, The Hon.
Niroshan Perera, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith
Lokubandara, The Hon. Neranjan Wickremasinghe.
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Consultative Committee on National Heritage
The Hon. (Dr.) Jagath Balasooriya (Chairperson), The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Anura Priyadharshana
Yapa, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. T.B. Ekanayake,
The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera,
The Hon. P. Harrison, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara,
The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Manusha
Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon.
Nimal Wijesinghe, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Hunais
Farook, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Environment
The Hon. Anura Priyadharshana Yapa (Chairman), The Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Dullas Alahapperuma,
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Rohana Dissanayake,
The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. Mavai
S. Senathirajah, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura,
The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Child Development and Women’s Affairs
The Hon. Tissa Karalliyadda (Chairman), The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena,
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Jayarathne Herath, The
Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Selvam
Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The
Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. (Dr.)
(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Nishantha
Muthuhettigamage, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Prof.)
Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Justice
The Hon. Rauff Hakeem (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J.
Senewiratne, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Dilan Perera, The Hon.
H.R. Mithrapala, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. M.S. Thowfeek, The
Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima
Weerakkody, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Nishantha
Muthuhettigamage, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Sujeewa Senasinghe.
Consultative Committee on Labour and Labour Relations
The Hon. Gamini Lokuge (Chairman), The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Athauda Seneviratne, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya
Rambukwella, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva,
The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil
Handunnetti, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon.
Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Education
The Hon. Bandula Gunawardane (Chairman), The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa, The Hon. S.B.
Dissanayake, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Nirmala
Kotalawala, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The
Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Akila Viraj
Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Mohan Lal
Grero, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. J. Sri
Ranga, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha.
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Consultative Committee on Plantation Industries
The Hon. Mahinda Samarasinghe (Chairman), The Hon. Earl Gunasekera, The Hon. Milroy Fernando, The Hon.
(Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Navin Dissanayake, The Hon. R.
Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Wijaya Dahanayake, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Atukorale, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dilum Amunugama, The
Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. (Dr.) Rohana
Pushpa Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka.
Consultative Committee on Fisheries and Aquatic Resources Development
The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Milroy Fernando,
The Hon. Felix Perera, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. Neomal
Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon.
Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon.
Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Indigenous Medicine
The Hon. Salinda Dissanayake (Chairman), The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon.
(Prof.) Tissa Vitarana, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Mahinda
Amaraweera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. (Dr.) Jayalath
Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara
Jayasinghe, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon.
Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Dr.) Ramesh
Pathirana, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon.
Ruwan Ranatunga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan.
Consultative Committee on National Languages and Social Integration
The Hon. Vasudeva Nanayakkara (Chairman), The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris,
The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon.
Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Abdul Haleem, The
Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Ashok Abeysinghe, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon.
Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Arundika Fernando, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. Lohan Ratwatte, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Eran
Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Lands and Land Development
The Hon. Janaka Bandara Tennakoon (Chairman), The Hon. Siripala Gamalath, The Hon. Jeewan Kumaranatunga,
The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. M.L.A.M. Hisbullah, The Hon. C.A.
Suriyaarachchi, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura
Dissanayaka, The Hon. P. Harrison, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Mavai S.
Senathirajah, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. P. Ariyanethran, The
Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Harin Fernando,
The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The
Hon. Vasantha Senanayake.
Consultative Committee on Social Services
The Hon. Felix Perera (Chairman), The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. S.B.
Nawinne, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena,
The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon.
Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon.
(Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The
Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
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Consultative Committee on Sports
The Hon. Mahindananda Aluthgamage (Chairman), The Hon. Namal Rajapakse, The Hon. Gamini Lokuge, The
Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi,
The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Lasantha
Alagiyawanna, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith
Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The
Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanath Jayasuriya, The Hon. Niroshan Perera, The
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Thilanga
Sumathipala, The Hon. Kanaka Herath
Consultative Committee on Agriculture
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene (Chairman), The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. C.A.
Suriyaarachchi, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Janaka Bandara
Tennakoon, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. M.K.A.D.S.
Gunawardana, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Achala
Jagodage, The Hon. P. Harrison, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Selvam
Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon.
Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Shantha
Bandara, The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Thenuka Vidanagamage.
Consultative Committee on Transport
The Hon. Kumara Welgama (Chairman), The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon.
Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lasantha
Alagiyawanna, The Hon. Premalal Jayasekara, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. P. Harrison, The
Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The
Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Vijitha Berugoda, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Nimal Wijesinghe, The
Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Shehan Semasinghe.
Consultative Committee on Youth Affairs and Skills Development
The Hon. Dullas Alahapperuma (Chairman), The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Mahindananda
Aluthgamage, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. C.B.
Rathnayake, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon.
Selvam Adaikkalanathan, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. S. Vino, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. R. Dumindha Silva, The
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.
Consultative Committee on Co-Operatives and Internal Trade
The Hon. Johnston Fernando (Chairman), The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Maithripala Sirisena, The
Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The
Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Lalith
Dissanayake, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon.
Abdul Haleem, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon.
Ashok Abeysinghe, The Hon. Victor Antony, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. Palitha
Thewarapperuma, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. S. Shritharan.
Consultative Committee on Technology and Research
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Lasantha
Alagiyawanna, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Jagath
Balasuriya, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon.
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. R. Yogarajan, The
Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Y.G.
Padmasiri, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. E.
Saravanapavan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Vasantha Senanayake, The Hon. Kanaka Herath, The
Hon. Hunais Farook.
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Consultative Committee on Finance and Planning
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
A.H.M. Fowzie, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Suresh K. Premachandran,
The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon.
Hemal Gunasekera, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake,
The Hon. Eran Wickramaratne.
Consultative Committee on Mass Media and Information
The Hon. Keheliya Rambukwella (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. (Dr.) Rajitha
Senaratne, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Wimal Weerawansa, The
Hon. Lakshman Yapa Abeywardena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon.
Anura Dissanayaka, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Gayantha
Karunatileka, The Hon. P. Ariyanethran, The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon. Manusha
Nanayakkara, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. A. M. Chamika Buddhadasa, The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon.
Ruwan Wijewardene, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Livestock and Rural Community development
The Hon. Arumugan Thondaman (Chairman), The Hon. H.R. Mithrapala, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. Felix Perera, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. Siripala Gamalath,
The Hon. Neomal Perera, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Sajith
Premadasa, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon.
Mohamed Aslam, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Hemal Gunasekera, The Hon. Palany
Thigambaram, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. P. Piyasena, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran,
The Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. R.
Dumindha Silva.
Consultative Committee on Defence and Urban Development
The Hon. D.M. Jayaratne, The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
Maithripala Sirisena, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. A.L.M. Athaulla, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon.
Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. R.
Yogarajan, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The
Hon. Sajin De Vass Gunawardena, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. (Dr.) Sarath
Weerasekara.
Consultative Committee on Ports and Highways
The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. P. Dayaratna, The Hon. A.L.M.
Athaulla, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage,
The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Sarath Kumara Gunaratne, The Hon.
Rauf Hakeem, The Hon. Tissa Attanayake, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The
Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Victor Antony, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. J. Sri
Ranga, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. Kanaka Herath.
Consultative Committee on Higher Education
The Hon. S.B. Dissanayake (Chairman), The Hon. Nandimithra Ekanayake, The Hon. Dinesh Gunawardena, The
Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon.
Reginold Cooray, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. M.L.A.M.
Hisbullah, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura
Dissanayaka, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Mavai S. Senathirajah,
The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Sajin De Vass
Gunawardena, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Eran Wickramaratne, The
Hon. J.R.P. Sooriyapperuma.
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Consultative Committee on Private Transport Services
The Hon. C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Kumara
Welgama, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Jayarathna Herath, The Hon. Lasantha Alagiyawanna,
The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Wijaya Dahanayaka, The Hon. M. Joseph Michael
Perera, The Hon. P. Harrison, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon.
Ashok Abeysinghe, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika
Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Harin Fernando, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The
Hon. Nishantha Muthuhettigamage, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. S. Shritharan, The Hon. Thilanga
Sumathipala, The Hon. Shehan Semasinghe.

Consultative Committee on Minor Export Crops Promotion
The Hon. Reginold Cooray (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Johnston Fernando, The Hon.
S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena , The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. Achala
Jagodage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Selvam Adaikkalanathan , The Hon. Gayantha Karunatileka,
The Hon. (Mrs) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. T. Ranjith De Zoysa, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa
Kumara, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. Neranjan Wickramasinghe, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. E. Saravanapavan.

Consultative Committee on Foreign Employment Promotion and Welfare
The Hon. Dilan Perera (Chairman), The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The
Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. Neomal Perera, The Hon. M. Joseph
Michael Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. M.T. Hasen Ali, The
Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Sivasakthy Ananthan, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Lakshman Wasantha
Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Namal
Rajapaksa, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Nimal Wijesinghe, The
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Sujeewa Senasinghe.

Consultative Committee on Coconut Development and Janatha Estate Development
The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara (Chairman), The Hon. Salinda Dissanayake, The Hon. S.B. Nawinne, The Hon.
Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. Nandimithra Ekanayake , The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon.
Rohitha Abeygunawardena, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Jayarathne Herath, The Hon. Lalith
Dissanayake, The Hon. Neomal Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Kabir Hashim, The
Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon.
Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Seeniththamby
Yoheswaran, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Pon. Selvarasa.

Consultative Committee on Culture and Arts
The Hon. T.B. Ekanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Bandula
Gunawardane, The Hon. Dullas Alahapperuma, The Hon. Gunaratne Weerakoon, The Hon. Mahindananda
Aluthgamage, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. M. Joseph Michael
Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. S. Vino, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Mohan Lal Grero, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon.
Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Eran
Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
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Consultative Committee on Agrarian Services and Wildlife
The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Rohana Dissanayake, The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. C.A. Suriyaarachchi, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayake,
The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. (Mrs) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon. P. Ariyanethran, The
Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. V.K. Indika, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The Hon. (Mrs.)
Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha Bandara, The
Hon. S.C. Mutukumarana, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.)
Sriyani Wijewickrama.
Consultative Committee on Public Relations and Public Affairs
The Hon. (Dr.) Mervyn Silva (Chairman), The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nandimithra Ekanayake, The
Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon.
Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Dunesh Gankanda, The
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Niroshan Perera, The
Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon.
Ruwan Wijayawardhana, The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. D.M. Swaminathan, The Hon. R.
Dumindha Silva, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Hunais Farook,
The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka.
Consultative Committee on Telecommunication and Information Technology
The Hon. Ranjith Siyambalapitiya (Chairman), The Hon. Reginold Cooray, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Lalith Dissanayake, The Hon. Neomal
Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara,
The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale,
The Hon. P.Ariyanethran, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. (Dr.) Ramesh
Pathirana, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Roshan Ranasinghe, The Hon. V.S. Radhakrishnan, The Hon.
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2013 ජනහරි භ 08 න අඟවරුදහ
2013 சணரற 08, வசவரவவெகறஷ

Tuesday, 08th January, 2013

අ.බහ.1.00 ඳහර්ලිගපතන්තු රැසවිඹ. කථහනහඹකතුභහ
[ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ] ූලරහනහරඪ විඹ.

தரரதௗவநவ தற.த.1.00 றவெகுவெ கூடிது. சதரரகவ அவகவ
[ரவௌதைறகு சவ ரஜதக்ஷ] ஷனஷ கறவ்ரவகவ.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER
[THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

ජනහධිඳතිතුභහගගන් රත් න්ගේලඹ
சணரறதறறடறதவது வ வசவற

ශ්
ර
ී ලා ා ානාපතප
இனவேஷக சணரறதற
President of Sri Lanka

අංඹ : ජීශජ්එල්/308

2013 ජනහරි භ 03 න දින
ශොශම දී ඹ.

රු ථහනහඹතුභටේ,
(40 ළටේ අධිහයඹ )) භවජන ආයක් ආඥහඳනශත් 12 ළටේ න්තිඹ
ඹටශත් ටේකුත් යන රද ප්රහලනශඹන් භහ හාසින් ශ්රී රංහශේ න්නද්ධ
වමුදහර සිඹලුභ හභහජියින් දියිශන් සිඹලුභ ඳරිඳහරන දිස්රික් තුශ රීඹ
ශාඹ වහ ළන රදී.

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

භවජන ගයක්ක ප්රකහලනඹ

ඉවත කී ප්රහලනඹ ටේකුත් කිරීභට ශවාතු ත්රසතහදඹ ව ඹම් භවජන
ළශඹීභක් ළශළක්වීභ ව භළඩ ඳළළත්වීභ පිණි ඵ ඳහර්ලිශම්න්තු ශත
දළනුම් ශදනු රළශේ.

வதரதுசணவௐ தரதுகரவௐதைவௐ தறகடணவ
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඳවත දළක්ශන න්ශද්ලඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශන් භහ
ශත රළබී තිශඵනහ.

භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳති"

ඳහර්ලිශම්න්තු
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නිගේදන

ජහතයන්තය ම්රු ංහාධහනශ 2010 ව 2011 ර්ර ඳළළති
99 ව 100 ළටේ ළසිහයඹන් හි දී පියනු රළබ ම්මු මන් වහ
ටේර්ශද්ල.- [ම්රු වහ ම්රු ඵතහ අභහතය රු හමිණී
ශරොකුශේ භවතහ ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

அநறறவௐதைவெகவ
ANNOUNCEMENTS

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

කථහනහඹකතුභහගප වතිකඹ

சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

சதரரகது சரவதஷ
SPEAKER'S CERTIFICATE

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ පජරපතඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ගණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්රධහන
ාවිධහඹකතුභහ)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශ්රී රංහ ප්රජහතහන්්රි භහජහදී ජනයජශ ආණ්ඩුක්රභ
යසථහශේ 79ළටේ යසථහ අනු, 2012 ශදළම්ඵර් භ 08
න දින භහාසින් හාර්ජන ඳනත් ශටුම්ඳශතහි වතිඹ ටවන්
යන රද ඵ දන්නු ළභළත්ශතමි.

சவவௐதறவெகவௐதவோட தவ்றவேகவ
1974 අං 35 දයන ශර්ගු (ංශලෝධන) ඳනතින් ව 1988 අං 83
දයන ශර්ගු (ංශලෝධන) ඳනතින් ංශලෝධිත (235 ළටේ අධිහයඹ
න) ශර්ගු ආඥහඳනශත් 19(අ) න්තිඹ ඹටශත් මුදල් වහ ක්රභ
ම්ඳහදන අභහතයයඹහ හාසින් හදන රදු, 2012 ඔක්ශතෝඵර් 11
දිනළති අං 1779/19 දයන අතිහාශලා ළි ඳත්රශ ඳශ යන රද
ටේඹභඹ. -[අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි ටයුතු
අභහතය රු දි. මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට රු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

2011 අං 52 දයන හාර්ජන ඳනශත් 6(1) ළටේ න්තිඹ ඹටශත්
ජහති අඹ ළඹ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ළඹ ශීර් අං 240 ඹටශත් අඹ
ළඹ වහඹ ශාහ ව වදිසි අලයතහ කීම් යහඳිතිඹ භගින් සිදු
යන රද ඳරිපය ශන්කිරීභ. 2012 -[අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ
ලහන වහ ආමි ටයුතු අභහතය රු දි. මු. ජඹයත්න භවතහ
ශනුට රු දිශන්ස ගුණර්ධන භවතහ]

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

2011 ර්ඹ වහ හණිජ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ඹහධන
හර්තහ ව හර්ෂි ගිණුම්.-[ර්භහන්ත වහ හණිජ ටයුතු
අභහතය රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ ශනුට රු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

හර්ඹ

2011 ර්ඹ වහ නජීහා ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
හර්ඹහධන හර්තහ. [අරහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ආමි
ටයුතු අභහතය රු දි. මු. ජඹයත්න භවතහ ශනුට රු දිශන්ස
ගුණර්ධන භවතහ]

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

1978 අං 16 දයන හාලසහාදයහර ඳනශත් 27 ළටේ න්තිශ (1)
ළටේ උඳ න්තිශ
(ආ) ශේදඹ ඹටශත් උස අධයහඳන
අභහතයයඹහ හාසින් හදන රදු, 2012 ශනොළම්ඵර් 21 දිනළති අං
1785/22 දයන අතිහාශලා ළි ඳත්රශ ඳශ යන රද ටේඹභඹ.[රු එස.බී. දිහනහඹ භවතහ]
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

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

ශභභ හර්තහ ළහාලි ර්භහන්ත ටයුතු පියඵ උඳශද්ල
හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි භභ ශඹෝජනහ යමි.

PAPERS PRESENTED

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

(ரவௌதைறகு
றஶணவ
குவண
லவவேகவ,
டிகரனஷவௐதை
அஷவைசதவ
அசரவேகவ்
வௐதறவ
தொவஶகரனரசரதவ)

රු ථහනහඹතුභටේ, ළහාලි ර්භහන්ත අභහතයතුභහ
ශනුශන් 2010 ර්ඹ වහ කුඩහ ශත් තු ංර්ධන
අධිහරිශ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.

ලිිළ ගල්ඛ්නහදිඹ ිළිතගළන්වීභ

2011 ර්ඹ වහ මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශ
හධන හර්තහ; ව
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රු ථහනහඹතුභටේ, ශඹෞන ටයුතු වහ ටේපුණතහ
ංර්ධන අභහතයතුභහ ශනුශන් 2009 ර්ඹ වහ ජහති
තරුණ ශාහ බහශේ හර්ෂි හර්තහ භභ ඉදිරිඳත් යමි.
ශභභ හර්තහ ශඹෞන ටයුතු වහ ටේපුණතහ ංර්ධන
ටයුතු පියඵ උඳශද්ල හය බහට ශඹොමු ශ යුතුඹළයි
භභ ශඹෝජනහ යමි.

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

2008 අං 14 දයන ක්රශභෝඳහඹ ංර්ධන යහඳිති ඳනශත් 3 ළටේ
න්තිශ (4) ළටේ උඳන්තිඹ ඹටශත් ආර්ථි ංර්ධන
අභහතයයඹහ හාසින් හදන රදු, 2012 ඔක්ශතෝඵර් 31 දිනළති අං
1782/28 දයන අතිහාශලා ළි ඳත්රශ ඳශ යන රද ටේඹභඹ.[රු ඵළසිල් යහජඳක් භවතහ]

බහගපතඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
சதரதேடவ்றவ இதவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.
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ගඳත්පත

ගරු ගභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ

PETITIONS

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

(ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர)

தவெகவ

රු ථහනහඹතුභටේ, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද
පියන්මි.

කථහනහඹකතුභහ

1.

ඵටශඳොර, කිරිභළටිඹ, "භහධි" ටේශහි ඳදිංචි චහමින්ද
ළදිශේ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ; ව

(Mr. Speaker)

2.

කුලීශොඩ, උසමුදුරහ, භහදම්ඳහභ ඳදිංචි ශක්. හාලිඹම් ද
සිල්හ භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ.

(சதரரகவ அவகவ)

රු චන්දිභ වීයක්ශොඩි භවතහ - ඳළමිණ නළත.
රු ජීන් කුභහයණතුං භවතහ - ඳළමිණ නළත.
රු ෆීලික්ස ශඳශර්යහ භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ගරු පවදය) සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිකඹ

ගරු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ පජනභහධය වහ ප්රෘත්ති
අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன - வகுசண ஊடக,
கவ அஷவைசவ)

(The Hon. Keheliya Rambukwella - Minister of
Media and Information)

Mass

රු ථහනහඹතුභටේ, භභ ඳවත වන් ශඳත්ම් ශද
පියන්මි.
1.

2.

ශප්යහශදණිඹ, උඩ ශප්යහශදණිඹ, අං 22/9 දයන
සථහනශඹහි ඳදිංචි යි.එම්.ආර්. යත් ඵණ්ඩහය භවතහශන්
රළබුණු ශඳත්භ; ව
මුරුතරහ, පිරපිටිඹ, ටේේ ලින්හිල් ත්ත, අං 108/16
දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ශක්.පී. සිරිල් ගුණයත්න
භවතහශන් රළබුණු ශඳත්භ.

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
தவணரவதுதைவஶப)

கனரறற

(றதற)

சுவறணற

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle)

රු ථහනහඹතුභටේ, භභ ශොටුශොඩ, ෲසත්ත, ශ්රී රංහ
ගුන් වමුදහ ටේහ, ඉසුරු උඹන, අං 172 දයන සථහනශඹහි
ඳදිංචි ජී.එච්.එම්. ශවාශේ භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භක්
පියන්මි.

ඉදිරිඳත් කයන රද ගඳත්පත භවජන ගඳත්පත ිළිතඵ කහයක
බහ ඳළරිඹ ුතතු ඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
சவவௐதறவெகவௐதவோட தவெகஷபவௐ வதரதுதவெ குதவுவெகுவை சரவோடவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු ශජොන්සටන් ප්රනහන්දු භවතහ - ඳළමිණ නළත.
රු පිඹංය ජඹයත්න භවතහ - ඳළමිණ නළත.
රු සුටේල් වඳුන්ශනත්ති භවතහ - ඳළමිණ නළත.

ප්රලසනර හිකක ිළිතතුරු

றணரவெகதௗவெகு ரவதோன றஷடகவ
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ගරු සිලක්ති ගනන්දන් භවතහ
(ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

வகப சதரரகவ அவகஶப, வுணறர வதரதவ
அதனக வீற, 48ஆவ இனவெகவ்றவ றத்வ றதற
இவ்றணரற உவோதட சறனரறடறதவது கறஷடவ் தஷவை
சவவௐதறவெகறவஶநவ.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர)

මුදල් වහ ක්රභ පතඳහදන අභහතයහාලඹ අඹත්
ගනොන ගගොඩනළඟිලි ව හවන : කුලිඹ/ඵේද

றற, றவோடறடவ அஷவைசுவெகு உரறவ்வந
கவோடிடவேகவ வதவ ரகணவேகவ : ரடஷக/குவ்ஷக
BUILDINGS AND VEHICLES NOT BELONGING TO MINISTRY
OF FINANCE AND PLANNING : RENT/LEASE

(The Hon. Ajith Kumara)

රු ථහනහඹතුභටේ, භභ හල්ර, උඩුභ, ඉවශ
ශවෝභශදොර, අං 65 දයන සථහනශඹහි ඳදිංචි ඳත්භසිරි භශේ
භවතහ ඇතුළු පිරිශන් රළබුණු ශඳත්භක් පියන්මි.

ගරු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ

(ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ)

1307/‟11

1. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (4) :
(අ)

(i)

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයහංලඹ භගින්, එභ
අභහතයහංලඹට අඹත් ශනොන ශොඩනළගිලි
කුලිඹට ශවෝ ඵද්දට රඵහ ළනීභ වහ දයන රද
මුළු පිරිළඹ ශොඳභණද;

(ii)

කුලිඹට ශවෝ ඵද්දට ත් ශොඩනළගිලිර ර්
අඩිඹක් වහ මිර ශොඳභණද;

(iii)

ශොඩනළගිලිර ඵදු හරඹ ශොඳභණද;

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

රු ථහනහඹතුභටේ, භභ භහතශල් ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම්
හර්ඹහරශඹහි ශාඹ යන පී.එම්.වී.එල්. මුද්රහ ශද්හා
ඵණ්ඩහයනහඹ භවත්මිඹශන් රළබුණු ශඳත්භක් පියන්මි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ- ඳළමිණ නළත.

ඹන්න 2010 ව 2011 ර් වහ ශන් ශන් ලශඹන්
එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

ඳහර්ලිශම්න්තු

7

(b)

[රු යහා රුණහනහඹ භවතහ]

(ආ)

(i)

(ii)

අභහතයහංලශ කිසිදු ආඹතනඹට අඹත් ශනොන
හවන කුලිඹට ශවෝ ඵද්දට රඵහ ළනීභ වහ ළඹ
ශ මුළු මුදර ශොඳභණද;
අඹත් මුළු හවන ංයහ ශොඳභණද;

(iii)
(iv)

ඵහහිරින් රඵහ න්නහ අශනකුත් ශාහ ශර්ද;
ඉවත වන් ඵහහිරින් රඵහ ත් ශාහ වහ
පිරිළඹ ශොඳභණද;
(v) ඵහහිරින් ශාහ රඵහ ළනීශම් ඳදනමින්
ගිහාසුම්රට එශළඹි පුද්ර ංයහ ශොඳභණද;
(vi) භසත හර්ඹ භණ්ඩර හභහජි ංයහ
ශොඳභණද;
ඹන්නත් මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයහංලඹට අදහශ
ඉවත කී ර් වහ ශන් ශන් ලශඹන් එතුභහ වන්
යන්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
றற, றவோடறடவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ)

2010 வதவ 2011ஆவ ஆவௌடுகபறவ,
(i)

றற, றவோடறடவ அஷவைசுவெகு உரறவ்வனர
கவோடிடவேகஷப
ரடஷகவெகு
அவனது
குவ்ஷகவெகு டுவௐதணரவ வதடுவ வரவ்
வசனறணவ்ஷத்வ;

(ii)

ரடஷகவெகு அவனது குவ்ஷகவெகு டுவெகவௐதவோட
கவோடிடவேகபறவ சது அடிவெகரண ரடஷகவௐ
வததறஷத்வ;

(iii)

அபஷ

கவோடிடவேகதௗவெகரண குவ்ஷகவெகரன
த்வ;
அவ ணறவ்ணறரக குநறவௐதறடுரர?

(c)
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Will he also state in relation to the Ministry of
Finance and Planning for the aforesaid years
separately (i)

the total money spent on hiring or leasing
of vehicles which do not belong to any of
the Ministry related entities;

(ii)

the total number of vehicles owned;

(iii)

the other outsourced services;

(iv)

the cost incurred in the outsourced services
mentioned above;

(v)

the number of people who have been
contracted on outsourced basis; and

(vi)

the total staff strength?

If not, why?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ පජහතයන්තය ූලරය
වගඹ ගිතහ අභහතය ව මුදල් වහ ක්රභපතඳහදන නිගඹ ජය
අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக - சவஶச றற
கூவோடிஷவௐதை
அஷவைசதவ
றற,
றவோடறடவ
தறற
அஷவைசதவ)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

රු ථහනහඹතුභටේ, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු ශදනහ.
(අ)

(i)

ශරෝ ශශශ භධයසථහනශ ඵටහිය කුලුශන්,
ශදන භවර, 2010 ශදළම්ඵර් 15 දින සිට 2011
ශදළම්ඵර් 14 න දින දක්හ කුලිඹට න්නහ රදී.
මුළු පිරිළඹ - රුපිඹල් 19,965,562 (රුපිඹල්
මිලිඹන 19.9)

(ii)

ර් අඩිඹක් වහ භට රුපිඹල් 109යි.

(iii)

ර් 1කි. (2010 ශදළම්ඵර් 15 සිට 2011
ශදළම්ඵර් 14)

(i)

2010 ශවෝ 2011 ර්ඹ වහ මුදල් වහ
ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශ
ප්රහවන අංලඹ
වහ කිසිදු හවනඹක් කුලිඹට ශවෝ ඵද්දට ශන
නළත.

(ஆ) ஶவதடி ஆவௌடுகபறவ,
(i)

அஷவைசறவ
வவரத
றதணவ்றவகுவ
உரறவ்வனர
ரகணவேகஷப
ரடஷகவெகு
அவனது குவ்ஷகவெகு அவவ்றறவ வதவோட
வரவ் வசனறணவ்ஷத்வ;

(ii)

வசரவரக உவப ரகணவேகபறவ
வௌறவெஷகஷத்வ;

(iii)

வபறபவேகபறததவது
ஷண ஶசஷகஷபத்வ;

(iv)

ஶவதடி
வபறபவேகபறததது
ஶசஷகதௗவெகரண வசனறணவ்ஷத்வ;

வதவந

(ii)

(v)

வபறப அடிவௐதஷடறவ எவௐதவவ வசவவௐதவோட
தவகபறவ வௌறவெஷகஷத்வ;

ශල්ම්, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලඹ
නමින් ලිඹහඳදිංචි ය ඇති සිඹලුභ හවන
ංයහ 63කි.

(iii)

ආයක් ශාහ

(vi)

வரவ்

(ආ)

வதவதவெவகரவௌட

வரவ்வௐ தறரபவ வரஷகஷத்வ;

ඳහාත්රතහ ශාහ

அவ ணறவ்ணறரக குநறவௐதறடுரர?
(இ)

භමි අරංයණ

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Finance and Planning:
(a) Will he state for the years 2010 and 2011
separately (i) the total cost for renting or leasing of
buildings which are not owned by the
Ministry of Finance and Planning;
(ii) the square footage rate of rented or leased
buildings; and
(iii) the leasing period of the buildings?

ගිටේ අනතුරු යක්ණ
(iv)
ශාහ

හර්ෂි
2010

ආයක්
ශාහ
ඳහාත්රතහ
ශාහ
භමි
අරංයණ

පිරිළඹ
(රුපිඹල්)
2011

18,546,640.00

11,062,800.00

5,236,110.00

5,871,693.00

599,400.00

822,000.00
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ගිනි අනතුරු ගයක්ණ ගේහ ගිවිසුපත
අනු හර්ෂික ිළරිළඹ
FIRE DETECTION AND ALARM
SYSTEM INSTALLED AT THE
TREASURY BUILDING
FIRE PROTECTION SYSTEM
INSTALLED AT THE TREASURY BUILDING (FIRE EXTINGUISHERS) HOSE REEL AND
WET RISER SYSTEM
CO2 SUPPRESSION FIRE PROTECTION SYSTEM INSTALLED
AT COMPUTER ROOM (01ST
FLOOR ROOM No 122)

2010

2011

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
රු.174,720 රු.174,720

ඒ ශම්ට අදහශ නළවළ. රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ප්රලසන
අවන ශරහ. ශම් ප්රලසන අවන ශරහශේ-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)
රු. 97,216 රු. 97,216

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභටේ, ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසනඹ අවන්ශන් පියතුශර්
කුභන ශොටසින්ද?
රු. 40,880 රු. 40,880

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(v)
*පුද්රඹන් භඟ ගිහාසුම්රට එශඹී නළත.

ගේහ
ආයක්
ශාහ
ඳහාත්රතහ
ටයුතු

(vi)
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ගඹතනඹ
සීභහහිත යක්නහ
ආයක් රංහ
භහභ
යුටේශඹහර්
ආඹතනඹ

එක් දිනක
ගඹොදහ ගනු
රඵන ගේක
ාඛ්යහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ශාහන්ලින් ළඩිපුය
ප්රභහණඹක් දළන් subcontract කිරීභට ශවෝ outsource
යණඹට ගිහිල්රහ තිශඵනහ.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
20
25

(ආ) (v) හි දක්හ ඇති ඳරිදි.

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශඵොශවොභ සතුතියි, රු ථහනහඹතුභටේ. භශේ ඳශමුන
අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. රු මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන ටේශඹෝජය
ඇභතිතුභටේ,
ඔඵතුභන්රහශේ
මුදල්
වහ
ක්රභම්ඳහදන
අභහතයහංලශ ශල්ම් කිඹහ තිබුණහ ගිඹ අන්රුද්ද ඉතහභ අභහරු
අන්රුද්දක්, 2013 ර්ඹත් ඒ ආහයශ භ යක් ශන්න පුළුන්
කිඹහ. ඉතින් මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශඹන් මින් ඳසු ිජු
යක්හ ඇති යන්ශන් නළති අලය ශාහන් subcontract යන
එද, outsource යන එද ඔඵතුභන්රහශේ ආණ්ඩු පියත්ත
නයහඹ න්ශන්?

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු භන්ත්රීතුභටේ, ඒ හයණඹ ශම් මුල් ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ
ශන්. රු ථහනහඹතුභටේ, ශභතුභහ අවරහ තිශඵන්ශන්, "2010,
2011 ර්රට අදහශ සුහාශලා ශාහන් ශභොනහද, ඒහට
හාඹදම් ශ මුදල් ශොඳභණද?" කිඹරහයි. අඳ ඉතහභ ද්බහශඹන්
ඔඵතුභහට ඒ සිඹලුභ රුණු ශවයදයන් ය තිශඵනහ. ඔඵතුභහ
දළන් අවන්ශන්, "යජශ ඵහ ළනීශම් ප්රතිඳත්ති ශභොනහද,
අනහතශ දී යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන් ශභොනහද?"
කිඹරහ. ඒ ශනභ ප්රලසනඹක්. ශම් ප්රලසනඹට අදහශ අතුරු
ප්රලසනඹක් වළටිඹට භට එඹට උත්තය ශදන්න ඵළවළ රු
ථහනහඹතුභටේ. ශම් වළභ දහභ යන ශල්රභක්. ශම් සිද්ධිඹ
රඳහහිටේශ ශඳන්න්න පුළුන්. නමුත් ප්රලසන අවන ව ඒහට
උත්තය ශදන ආහයඹ පියඵ ශම් රු බහශේ ඹම් කිසි
ම්ප්රදහඹක් තිශඵනහ. ඒ සුහාශලා ප්රලසනඹට සුහාශලා උත්තයඹක්
ශදනහ. රු ථහනහඹතුභටේ, එඳභණයි භට කිඹන්න
තිශඵන්ශන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ශදළටේ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ ප්රලසනඹ ශම් මුල් ප්රලසනඹට
ශොශවත්භ අදහශ නළවළ. රු භන්ත්රීතුභහ, ඒට ශනභ ප්රලසනඹක්
අවන්න. අශප් ප්රතිඳත්ති පියඵ අපි කිඹන්නම්. ඔඵතුභහ හාශලාෂිත
ප්රලසන අවරහ තිශඵනහ. ඒ ප්රලසනරට අපි පියතුරු දීරහ තිශඵනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ටේශඹෝජය ඇභතිතුභටේ, භශේ ප්රලසනඹ ශභඹයි. ශඵොශවොභ
ිජු ඔඵතුභන්රහ කිේහ, වළභ අන්රුද්දටභ එක්රක්
හාසිඳන්දවක් ිජු ලශඹන් යක්හ ඇති ශනහ කිඹහ. දළන් ශම්
යන්ශන් යජශ යක්හ අඩු ය ශඳෞද්ලි අංලඹට දභන එ.
ඔඵතුභහ අඳට එ හරඹ ශචෝදනහ ශහ- [ඵහධහ කිරීභක්]

මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයහංලශ අතිරික්ත ශා
පිරික් තිඹහ ශන ශම් මුදල් එතළන රැ න්ශන් නළත්ශත් ඇයි?
ශම් outsource කිරීභ තභයි භශේ ප්රලසනශ ළදත්භ. ඔඵතුභහ
අතිරික්ත ශා පිරික් තිඹහ ශන ඇයි ශම් පිටට දීරහ
තිශඵන්ශන් කිඹන ප්රලසනඹ තභයි භභ ශඹොමු යන්ශන්.
ඔඵතුභන්රහ ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ශචෝදනහ ශහ එක්ත් ජහති
ඳක් යජඹ හරශ
අය ශහ, ශම් ශහඹ කිඹරහ.
ඔඵතුභන්රහ ඊට ඩහ අන්ත ලශඹන් ශම් යනහ.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ පියතුශයන් ඉතහභ ඳළවළදිලියි
ශම්හ සුහාශලා ශාහන් ඵ. ශොඩනළඟිල්ශල් ඳහාත්රතහ,
ශොඩනළඟිල්ශල් ආයක්හ ළටේ ඒහ සුහාශලා ශාහන්. ඒ
ශාහන් අශප් අභහතයහංලඹ ඇතුශශා නළවළ. එභ ටේහ ඒහ පිටින්

ඳහර්ලිශම්න්තු
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(iii)

න්න සිද්ධ ශනහ. ශම් ශාහන් තමුන්නහන්ශාරහශේ
සිරිශොතත් භවය හාට පිටින් ශන්නහ ඇති. ඒහ හාශලා
ශාහන් ශන්. ඒ ප්රලසනඹට පියතුයක් ශදන්න පුළුන්. නමුත්
ශම්හට තමුන්නහන්ශා කිේහ හශේ අබයන්තය න්රුත් නළවළ.

(ආ)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු යහා රුණහනහඹ භන්ත්රීතුභටේ, ත අතුරු ප්රලසනඹක්
අවන්න පුළුන් ශන්ද?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(i) ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ආඹතනශ ප්රධහන හාධහඹ
ටේරධහරිඹහ භහසි රඵන ළටුඳ, දීභනහ ව
අශනකුත් යප්රහද ශන් ශන් ලශඹන්
ශර්ද;
(ii) එභ ආඹතනශ අශනකුත් හාධහඹ ශරාණිශ
ටේරධහරීන් භහසි රඵන ළටුප්, දීභනහ ව
අශනකුත් යප්රහද ශන් ශන් ලශඹන්
ශර්ද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඕනෆ නළවළ. රු ථහනහඹතුභටේ, අවරහ ළඩක් නළවළ.
රළශඵන්ශන්භ ඒ හශේ අනලය උත්තයඹක්.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ

(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
வரஷனவ்
வரடவதைகவ,
அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

වරි ප්රලසනරට අඳ ඕනෆ තයම් උත්තය ශදන්න රෆසතියි.
අනලය ඒහට උත්තය ශදන්න ඵළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

வனவேகர
வதவகரவ
ஶசஷரவ தகறவந றவ
வௌறவெஷக ரது;

றதணவ்றவ
ஊறவகபறவ

வதவகரவ
றதணவ்றவ
ரடுதரறதவ
உவப
தறரவற
அதனகவேகபறவ
வௌறவெஷக ரது;

(iii)

ஶவதடி எவஶரவ அதனகவ்றதவ தறரவ
தகறவந றவ ஊறவகபறவ வௌறவெஷக
ணறவ்ணறரக வபவு;

ප්රලසන අං 2-1645/'11-(4), රු බුද්ධි ඳතියණ භවතහ.

வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர?

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(ஆ) (i)

வனவேகர வதவகரவ றதணவ்றவ தற
றஷநஶவத
உவ்றஶரகவ்வ
ரரவவ
வததகறவந சவதபவ, தடிகவ வதவ ஷண
சறநவௐதைரறஷகவ ணறவ்ணறரக ரஷ;

(ii)

ஶவதடி றதணவ்றவ ஷண றஷநஶவத
உவ்றஶரகவ்வகவ
ரரவவ
வததகறவந
சவதபவ,
தடிகவ
வதவ
ஷண
சறநவௐதைரறஷகவ ணறவ்ணறரக ரஷ

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභටේ, ඳශහත් ඳහරන වහ ඳශහත් බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් එභ ප්රලසනඹට පියතුරු දීභ වහ ති
ශද හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ නිගඹ ග කයන ර ජ.

றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

வதஷ அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர?
(இ)

(a)

Will he state the number (i) permanent employees serving at the Sri
Lanka Telecom;
(ii) regional offices of the Sri Lanka Telecom
situated island wide; and
(iii) permanent employees serving at each of
those offices separately?

(b)

Will he inform this House separately (i) the monthly salary, allowances and other
privileges received by the Chief Executive
Officer of the Sri Lanka Telecom; and
(ii) the monthly salary, allowances and other
privileges received by the other executive
officers of that institution?

(c)

If not, why?

வனவேகர வதவகரவ றதணவ : றவ
ஊறவகவ

SRI LANKA TELECOM : PERMANENT EMPLOYEES

1868/‟11

3. ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අභහතයතුභහශන් ඇස

(i)

ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ආඹතනශ ශාඹ යන
සථිය ශායින් ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

ශටලිශොම් ආඹතනශ
දියින පුයහ ඇති
ප්රහශද්ශීඹ හර්ඹහර ංයහ ශොඳභණද;

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:

ශ්රී රාකහ ග ලිගකොපත ගඹතනඹ : සථිය ගේකඹන්

(අ)

கவவரறவதவோதறவ

(ii)

(Mr. Speaker)

හාදුලි ංශද්ල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ
ප්රලසනඹ - (5):

එභ එක් එක් හර්ඹහරශ ශාඹ යන සථිය
ශා ංයහ ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;
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ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ පවිදුලි ාගේල වහ
ගතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு
வொஜறவ்
சறவதனரதறவோடி
வரஷனவ்
வரடவதைகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைசவ)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya Minister of
Telecommunication and Information Technology)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු ශදනහ.
(අ)

ප්රහශද්ශීඹ හර්ඹහරඹ

ශා ංයහ

මීමු

41

නුයඑයඹ

22

ඳහනදුය

32

ශඳොශශොන්නරු

37

යත්නපුය

28

(i)

6,090 (වඹදවස අනයි) - (2012 ජනහරි 31ළටේ
දිනට)

(ii)

34යි. (තිසවතයයි)

්රිකුණහභරඹ

15

(iii)

ප්රලසනශඹන් හාභන රද්ශද් ප්රහශද්ශීඹ හර්ඹහරර
ශාඹ යන සථිය ශායින් පියඵ ඳභණක්
ඵළහාන් ශභහි ඵහහිය ඹන්ශත්රෝඳයණ නඩත්තු
අංලර සථිය ශායින් ඇතුශත් ය ශනොභළත.

ේටේඹහ

12

(ආ)

(i)

රු ථහනහඹතුභටේ, භක් හාසතයහත්භ
පියතුයක් ටේහ එඹ බහට ඳළවළදිලි ය දීභට
ඔඵතුභහශන් අය ඉල්රහ සිටිනහ.

ප්රහශද්ශීඹ හර්ඹහරඹ

ශා ංයහ

අම්ඳහය

23

අනුයහධපුයඹ

29

අහාසහශේල්ර

19

ඵදුල්ර

20

ඵණ්ඩහයශර

24

භඩරපු

26

වරහත

28

හල්ර

37

ශනදර්රන්තශ ේශරෝඵල්
ශටලිශොමියුටේශක්න්

ම්ඳව

49

ශවෝල්ඩින්ේස භහභ නම් ශ - 4යි

ම්ශඳොර

24

වම්ඵන්ශතොට

37

වළටන්

17

ඹහඳනඹ

19

ල්මුශණ්

27

ළුතය

37

භවනුය

45

ෆල්ර

39

කුරුණෆර

50

භන්නහයභ

13

භහතශල්

42

භහතය

44

වළේශරොක් ටන්න්

59

ශෝිශි

42

භයදහන

40

නුශේශොඩ

44

යත්භරහන

44

ත්තර

30

ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහභ ිජු සිඹඹට
49.5 ශොටස හිමි යහජය භහභකි.
ශනදර්රන්තශ
ේශරෝඵල්
ශටලිශොමි
යුටේශක්න් ශවෝල්ඩින්ේස භහභ ශ්රී රංහ
ශටලිශොම් ආඹතනශ ශොටසලින් සිඹඹට
44.98 ම්පර්ණ අයිතිඹක් හිමි යශන ඇත.
ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහශම් අධයක්
භණ්ඩරශ ංයුතිඹ ඳවත ඳරිදි ශේ.
ශ්රී රංහ යජඹ නම් ශ අධයක්රු - 5යි.

1998 ර්ශ සිටභ ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ප්රධහන
හාධහඹ ටේරධහරියඹහ හාශද්ශිශඹක් හාඹ. ජඳන්
එන්ටීටී (NTT) භහභ භඟ ඳළති ගිහාසුභ අනු
අටේහර්ඹශඹන්භ ප්රධහන හාධහඹ ටේරධහරි ඳත් හාඹ
යුත්ශත් හාශද්ල අධයක්රුන් අතරින් හාඹ.
2009 ර්ශ
උච්චතභ අසථහ ඳළළති
ශරෝ ආර්ථි අඳහතඹ ශභන්භ අඳ යශි
ඵළරෑරුම්භ තත්ත්ඹට ඳත් වී තිබ එල්ටීටීඊ
ත්රසතහදඹ භඟ හාදුලි ංශද්ල ක්ශාත්රඹ ඉතහ දළඩි
ඳසුඵෆභට ඳත් හාඹ. එළටේ අසථහ
ජහතයන්තය ලශඹන් වහ ශද්ශීඹ ලශඹන් අඳ යට
තුශ සථහඳනඹ ) තයහරී භහම් භඟ
තයහරී ශර ශභභ ආඹතනඹ ද සථහය
ශභශවඹවීභට ජහතයන්තය භිටශම් අත් දළකීම්
ඵහුර දක් ටේරධහරිඹකුශේ අලයතහ ඳළන
නළඟුණි.
එළටේ තත්ත්ඹක් තුශ එට ඉන්දිඹහනු ටහටහ
භහශම් හාධහඹ ධුයඹක් ශවඵ ) ශරේ ඹංේ
භවතහ දළනට ඔහු රඵන ඳවසුම්රට භහන
ඳවසුම් රළබ අතය, ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ප්රධහන
හාධහඹ ටේරධහරි ශර 2009.02.01 දින ඵහ
ළනුණි. ර් 4ක් ) ඔහුශේ ශාහ ගිහාසුභ ඳරිදි
ඔහුට යට ඇශභරිහනු ශඩොරර් රක් 04
ශවීභක් වහ අශනකුත් දීභනහ ලශඹන් භහසි
ඇශභරිහනු ශඩොරර් 4,000ක් වහ භහභ භඟින්
නඩත්තු යන රිඹළදුයකු වහ ශභෝටර් යථඹක් රඵහ
දිඹ යුතු හාඹ.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[රු යංජිත් සිඹමරහපිටිඹ භවතහ]

ජහතයන්තය ලශඹන් ශභළටේ ටේරධහරිඹකුශේ
දීභනහ පියඵ උදහවයණඹක් ත ශවොත්
ඕසශේලිඹහශේ Telstra භහශම් ප්රධහන හාධහඹ
ටේරධහරිඹහශේ
මුළු
හර්ෂි
ඳළශක්ජඹ
ඕසශේලිඹහනු ශඩොරර් 70,69,000කි.
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* බහගපතඹ භත තඵන රද ිළිතතුගර් ඉතිරි ගකො :
* சதரதேடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷடறவ தகுற :

* Rest of the Answer tabled:

ඹංේ භවතහශේ ඳත්වීශභන් ඳසු ශටලිශොම්
භහභ හර්තහත ජඹරවණ රැක් රඵහ ඇත.
2009 ර්ශ දී සිඹලු හාදුලි ංශද්ල භහම් අරහබ
රඵද්දී, ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහභ රහබ
රඵමින් 2009 ශර්දී රුපිඹල් බිලිඹන 1.6ක්ද,
2010 ශර්දී රුපිඹල් බිලිඹන 3.9ක්ද, 2011 දී
රුපිඹල් බිලිඹන 4.8ක්ද ලශඹන් රහබ ඉඳයීඹ.
එශභන්භ යජඹට හිමි රහබහංල ප්රභහණඹ ද, 2011
න ශොට සිඹඹට 240 දක්හ ර්ධනඹ වී ඇත.
එශභන්භ 2011 ව 2012 ර්රදී යට හාදුලි
ංශද්ල ක්ශාත්රශ ආශඹෝජනඹ රුපිඹල් බිලිඹන
10 ඉක්භයි.
2012 ර්ශ දී ශ්රී රංහ ශටලිශොම් මවඹ ඵදු
ලශඹන් රුපිඹල් බිලිඹන 17ක් යජඹට ශහ
ඇත. එඹ මුළු යහජය ආදහඹමින් සිඹඹට 1.5කි.
ශශා න්ත් ප්රධහන හාධහඹ ටේරධහරිශේ
ගිහාසුම්ත හරඹ 2013.01.31 න දින අන්
න අතය, ඔහුශේ ගිහාසුභ දීර්ක කිරීභට ශ්රී රංහ
ශටලිශොම් භහභ අශප්ක්හ ශනොයන අතය,
එභ තනතුය වහ ඩහ සුදුසු, ඳශපුරුදු, දක්තහ
ඇති ශ්රී රහංකිශඹකු ඳත් කිරීභට ශ්රී රංහ
ශටලිශොම් භහභ ශම් න හාටත් ටයුතු සිදු
යමින් ඳ ම.
එඹ ජඳන් එන්ටීටී භහශම් අයිතිඹ න භහභට
ඳළරීශම්දී යජඹ භළදිවත් ඇති ය ත් හාශලා
අයිතිහසිභකි.
(ii)

ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහශම් ශම් න හාට
ටේරධහරින් දවක් ඳභණ ශාඹ යයි.
රු ථහනහඹතුභටේ, හාධහඹ ශරාණිශ
ටේරධහරින් 1,006 ශදශනකු ඉන්නහ. ඒ දීර්ක
හාසතයඹක්. එතුභහට අලය නම් භට පුළුන්
ඒත් එකින් එ කිඹන්න.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභටේ,-

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

කිඹන්න ඕනෆ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

බහත යන්න.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

රු ථහනහඹතුභටේ, (ආ) (ii)ට පියතුය භහ බහගත*
යනහ.

රු ථහනහඹතුභටේ, ජඳහනශ එන්ටීටී භහභත් භඟ
අත්න් ශ ගිහාසුභ ශනොශයි දළන් තිශඵන්ශන්. ඒ ටේහ භට
න්භනහ න්ශණ්, ඹංේ භවත්භඹහ ශනුට ශභතුභන්රහ
ශ්රී රහංකිඹකු ඳත් ය න්න වදනහද කිඹන එ දළන න්නයි.
ඒ එතුභහභ වන් ශහ.
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ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

භශේ පියතුශර් ඒ ඳළවළදිලි තිබුණහ, රු ථහනහඹතුභටේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ඇහුශේ ශ්රී රංහ ශටලිශොම්
ආඹතනශ ප්රධහන හාධහඹ ටේරධහරිඹහ භහසි රඵන ඳඩිඹ කීඹද
කිඹරහයි. Package එක් හාධිඹට තභයි ශභතුභහ කිේශේ ශඩොරර්
රක් 4ක් කිඹරහ.

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

භහඹට කීඹද කිඹරහ ණන වදහ න්න.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භභ ඇහුශේ අන්රුද්දට ශනොශයි. භහසි රඵන ළටුඳ ව
දීභනහ ශොඳභණද කිඹරහයි.

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

රු භන්ත්රීතුභටේ, ඔඵතුභහ දක්න ළරකිල්ර පියඵ
සතුතින්ත ශනහ. රු භන්ත්රීතුභහ ඒ ළන අවරහ නළති න්ණත්
ශම් පියතුශර්දීත් භභ ඒ හයණඹ ඳළවළදිලි වන් ය
තිශඵනහ. රු භන්ත්රීතුභටේ, භභ ඔඵතුභහශන් රුණහශන්
ඉල්රහ සිටිනහ භහ රඵහ දුන් පියතුය අධයඹනඹ යන්නටඹ කිඹහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

එක්දහස ණශන් රළයිසතු ඔඵතුභහ තු තිශඵනහද? ඒ
අඳට ඉදිරිඳත් යනහද?

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ඔේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශඵොශවොභ සතුතියි, රු ඇභතිතුභටේ.

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

රු ථහනහඹතුභටේ, එතුභහ ඵහ ත්ශත් ර් 4
ඳවසුම් package එක් ඇතු. ඒ භහ ඳළවළදිලි ශහ. රු
භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට භහසි අලය නම් ඒ ශඵදරහ න්න. ඒ
හශේභ එතුභහශේ ගිහාසුම් ත හරඹ ශම් භහශ 31න් අන්
නහ. භහ පියතුශර් ඳළවළදිලි වන් ශහ, ඒ තනතුය වහ
සුදුසු ශ්රී රහංකිඹකු ඳත් ය න්නහඹ කිඹරහ. ඒශක් ළටලුක්
නළවළ රු ථහනහඹතුභටේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභටේ, 12න් ශඵදහ න්න උත්තය ශදනහ
නම්, අපි ශභතළනභ ය ටේමු ඒ. ඒ අඳට ය න්න පුළුන්
ශභතළන. භක් නළවළ.

න නිඳළුතපතකරුන් දිරි ගළන්වීභ : ිළඹය

தைவ்ரவெக உவதவ்றரபவகஷப ஊவெகுறவ்வ:
டடிவெஷககவ
ENCOURAGEMENT OF NEW INVENTORS : STEPS

2028/‟11
4. ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තහක්ණ වහ ඳර්ශ ණ අභහතයතුමිඹශන් ඇසීභට,- (6):
(අ)

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(ආ)

ශභයට ශනොශඹකුත් ප්රශද්ලඹන්හි ශශන දක් ටේර්භහණ
ශිල්පීන්ශේ න ටේර්භහණඹන්, න ශොඹහ ළනීම් ව
ඔන්න් හාසින් ටේඳදනු රඵන ඹන්ත්ර සත්ර පියඵ ශතොයතුරු
රඵහ ළනීභ වහ ක්රභශේදඹක් තිශේද ඹන්න එතුමිඹ
වන් යන්ශනහිද?
(i)

ලක්තිභත් ආර්ථි භිටභක් ශනොභළති ශභයට න
ටේඳළයුම්රුන්ශන් ශඵොශවෝ ශදශනකුට තභ
ටේඳළයුම් ළඩිදියුණු ය ඉදිරිඹට ශන ඹෆභට
වළකිඹහක් ශනොභළති ඵත්;

(ii)

භහජශ ඇති වළකි අඹ එභ පිරිට මරයභඹ
උඳහය රඵහ දීභට භළයභක් දක්න ඵත්;

රු ථහනහඹතුභටේ, ශ්රී රංහ ශටලිශොම් භහශම්
ගිහාසුභයි භහ ඳළවළදිලි ශශා.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

එතුමිඹ පියන්ශනහිද?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ශදළටේ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
හාදුලි ංශද්ල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහ වළටිඹට
ඔඵතුභහට භභ ශෞයශඹන් කිඹනහ, ජඳහනශ NTT භහභත්
එක් ගිහාසුම් අත්න් ය තිබුණු හර හනුත් එක්
ංන්දනඹ ය ඵරන ශොට ශටලිශොම් ආඹතනශ රහබහංල
එන්ට එන්ටභ අඩු ශරහ මික් ළඩි ශරහ නළවළ කිඹහ.
ර්ඹට හශප්ක් ඵරනශොට අය ර්ඹට ඩහ ශම් ර්ශ
ළඩියි කිඹහ කිඹන්න පුළුන්. රුණහයරහ NTT භහභත්
එක් ගිහාසුභ අත්න් ශහයින් ඳසු හරඹ ළන ශොඹහ ඵරන්න,
එදහයින් ඳසු රහබහංලර හාලහර අඩු වීභක් ශරහ තිශඵනහ. ඒ
ටේහ භභ ශෞයශඹන් ඉල්රන්න ළභළතියි -

(ඇ)

(i)

න ටේඳළයුම්රුන්ශේ ටේසඳහදන තුයන් ශභයට
ආර්ථිඹට වහ ප්රජහට රළශඵන ප්රතිරහබ ටේළයදි
ඇයීභට රක් කිරීභටත්;

(ii)

ඒ අනු පරදහයි
න ටේඳළයුම් ශ
ටේඳළයුම්රුන්ට දිරි දීම් රඵහ දී එභ බහණ්ඩ
ටේසඳහදනඹ ර්භහන්තඹක් ශර ළඩි දියුණු
කිරීභටත්;

අලය පිඹය
යන්ශනහිද?

න්ශන්ද

(ඈ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?

ඹන්න

එතුමිඹ

වන්

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ]

வரறவதவோத, ஆரவவைசற அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ)

இவரவோடிவ தவஶத தகுறகபறதவ சறவெகறவந
சறநவ ஆவெகவெ கஷனஞவகபறவ தைவ்ரவெகவேகவ, தைற
கவௌடுதறடிவௐதைவெகவ வதவ அவகபரவ உவதவ்ற
வசவவௐதடுகறவந இவற சரணவேகவ வரடவதரண
கவகஷப வதவதவெ வகரவவகரண தொஷநஷ
வரவத உவபர வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர?

(ஆ) (i)

தனவரவவவரத வதரதபரர வோடவ்ஷவெ
வகரவௌடிர இவரவோடிவ, தைவ்ரவெக உவதவ்ற
ரபவகவ அஶகரஶணரதவெகு து உவதவ்ற
கஷப ஶவதடுவ்ற தொவவணடுவ்துவை வசவவ
கரண இதஷ இவஷன வதஷத்வ;

(ii)

சதோகவ்றவ சறரவவௐதைவபவகவ, இவரநர
ணவகதௗவெகு றறசரவ உறகஷப வேகவ்
வேகுகறவநணவ வதஷத்வ
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ගරු ඳවිත්රහගේවී න්නිගයචිික භවත්ිකඹ පතහක්ණ වහ
ඳර්ගේණ අභහතයතුිකඹ)
(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற
வரறவதவோத, ஆரவவைசற அஷவைசவ)

(ii)

රු ථහනහඹතුභටේ, භභ ඒ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.
(අ)

(ආ)

தைவ்ரவெக உவதவ்றரபவகபறவ உவதவ்றகபறவ
ஊடரக இவரவோடிவ வதரதபரரவ வதவ
சதொரவ்துவெகு
கறஷடவெகறவந
தவகஷபவை
சரறரக றவௐதேடு வசவவகுவ;
அவகஷ
ததவப
தைவ்ரவெகவேகஷப
உவதவ்ற வசவ உவதவ்றரபவகதௗவெகு ஊவெகு
றவௐதைகஷப வேகற அவௐவதரதவோகபறவ உவ
தவ்றஷ ஷகவ்வரறவனரவநரக ஶவ தடுவ்வ்
ஶஷரண
டடிவெஷககஷப
ஶவ
வகரவரர வதஷத்வ

1979 අං 53 දයන ශ්රී රංහ න ටේඳළයුම්රුන් දිරි
ළන්වීශම් ඳනත ඹටශත් පිහිටුහ ඇති ශ්රී රංහ න
ටේඳළයුම්රුන්ශේ ශොමින් බහශේ (''ශොමිභ'')
ප්රධහන හර්ඹ බහයඹ න්ශන් න ටේඳළයුම්රුන්ට
වහඹ දීභඹ. ශභභ හර්ඹ බහයඹ හර්ථ ය ළනීභ වහ
ශොමිභ හාසින් ළඩටවන් කීඳඹක්භ ක්රිඹහත්භ යනු
රඵයි. ඳවත (ඇ) ඹටශත් දක්හ ඇති ශභභ ළඩටවන්
තුයන් ශොමිභ වහ භඟ ම්ඵන්ධ න න
ටේඳළයුම්රුන් පියඵ ශතොයතුරු ශොමිභ තු ඇත.
(i)

න ටේඳළයුම් ශශශ ශඳොශ යහ ශන ඹහභ
වහ සිදු ශ යුතු ළඩිදියුණු කිරීශම් ටයුතු
ශනුශන් මරයභඹ උඳහය අලය න ඵ
තයඹකි.

(ii)

භහජශ ඇති වළකි අඹ න ටේඳළයුම්රුන්ට
මරයභඹ උඳහය රඵහ දීභට භළයභක් දක්න
ඵට දත්ත ශනොභළති ශවයින් එඹ පියත
ශනොවළ.

(ඇ)

(i)

න ටේඳළයුම් භඟින් ආර්ථි ප්රතිරහබ රළශඵන ඵ
යජඹ පියනී. න ටේඳළයුම්රුන්ට වහඹ දීභ
වහ අධහනඹ ශඹොමු ඇත්ශත් ශම් ටේහඹ.

(ii)

න ටේඳළයුම්රුන් දිරි ළන්වීභ ව ඔන්න්ට
වහඹ දීභ වහ දළනටභත් ළටටවන් කීඳඹක්භ
ක්රිඹහත්භ යනු රඵයි. ඉන් භවයක් ඳවත
දළක්ශේ.
ශප්ටන්ි ඵරඳත්ර රඵහ ඇති න ටේඳළයුම්රුන්
දිරි ළන්වීභ වහ ජනහධිඳති ම්භහන ප්රදහනඹ
කිරීභ. ශභළටේ ම්භහන උශශරක් 2012 ර්ශ
ජනහරි භහශ දී ඳළළත් ) අතය, අතිරු
ජනහධිඳතිතුභන් හාසින් න ටේඳළයුම්රුන්ට
ම්භහන ප්රදහනඹ යන රදී. හාශිසටතභ න
ටේඳළයුභ ශර  මයණඹ ) ටේඳළයුභ වහ රුපිඹල්
රක් 10 මුදල් තයහඹක් ප්රදහනඹ යන රද
අතය, තත් කිහිඳ ශදශනකුට මුදල් තයහ,
කුරහන, වති ඳත්ර වහ ඳදක්ම් ප්රදහනඹ යන
රදී.
ශප්ටන්ි ඵරඳත්ර වහ න අඹදුම් ඳත්ර
ම්ඵන්ධශඹන් න ටේඳළයුම්රුන්ට වහඹ වහ
උඳශදස රඵහ දීභ සිදු යනු රඵයි.
න ටේඳළයුම්රුන්ට යහඳහරි ප්රජහ මුණ
ළසීභ වහ අසථහන් රහ දීභ භඟින්
හණිජයණඹ යහ ශන ඹහ වළකි න ටේඳළයුම්
වහ මරයභඹ ආධහය රඵහ ළනීභට එභඟින්
අසථහ රහ ශදනු රළශේ.
ශොමිශම්
ශේ
අඩහාඹ
තුයන්
(www.slic.gov.lk) රහ දී ඇති ඳවසුම් භඟින්
ශද්ශීඹ න ටේඳළයුම්රුන්ට ලිඹහ ඳදිංචි හාඹ
වළ.
අශප්ක්ෂිත ශේ අඩහාශ න අංඹක් තුයන් න
ටේඳළයුම්රුන්ට උඳහය කිරීභට ළභළත්තක්
දක්න ශභයට වහ හාශද්ශීඹ පුද්රයින් වහ
ආඹතන න ටේඳළයුම්රුන් වහ ම්ඵන්ධ යනු
රළශේ.

அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஈ)

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Technology and Research :
(a)

Will she inform whether there is a methodology to
obtain information on the new inventions, new
discoveries and machinery produced by the
talented craftsmen living in various parts of this
country?

(b)

Will she admit the facts that (i) most of the new inventors of this country
are unable to improve their inventions and
make progress for want of a strong
economic footing; and
(ii) those with necessary means in the society
are reluctant to help this category of people
financially?

(c)

(d)

Will she state whether she will take necessary
steps to (i) subject to a correct evaluation the benefits
accrued to the economy and the people of
this country through the products of the new
inventors; and
(ii) encourage the inventors who have produced
useful new inventions and promote the
production of such items as an industry?
If not, why ?

-

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi - Minister of
Technology and Research)

அவ வதவெ வகரவரர
(இ) (i)

வணறஆவைசற

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

න ටේඳළයුම්රුන්ශේ අශශහායණඹ පියඵ
ඇති අශඵෝධඹ වහ දළනුභ පුළුල් කිරීභට පුහුණු
ළඩ මුළු ංහාධහනඹ යනු රළශේ.

7.

න ටේඳළයුම්රුන්ශේ ළටලු හච්ඡහ කිරීභට
අසථහක් රහ ශදනු රඵන "න
ටේඳළයුම්රුන්ශේ ජහති මුළු" ඳත්නු
රළශේ.

22

හාදයහ ගුරුයශඹක් සුශං ඵරඹත්, සර්ඹ ඵරලක්තිඹත් ශක්න්ද්ර
යශන ධහනඹ ශ වළකි ශභෝටර් යථඹක් ටේර්භහණඹ ය
තිශඵනහ. වළඵළයි ශම් හශේ ටේර්භහණරුන්ට අද ශම්
ශභොශවොත න ශොටත් කිසිභ අතහිතක් රඵහ දීරහ නළවළ. ශම් න
ටේඳළයුම්රුන්ට රීඹ, ප්රහශඹෝගි, දළශනන වන ළඩ
පියශශක් ක්රිඹහත්භ යන්ශන් දහද කිඹරහ භභ
ඔඵතුමිඹශන් අවන්න ළභළතියි.

(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු ඳවිත්රහගේවි න්නිගයචිික භවත්ිකඹ

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ඳශමුළටේ අතුරු ප්රලසනඹ භභ
රු ඇභතිතුමිඹශන් අවනහ. රු ඇභතිතුමිඹටේ, භහින්ද
චින්තන දිනමු ශ්රී රංහ ප්රතිඳත්ති භහරහශේ වන් ශරහ
තිශඵනහ, සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණශ ර්භහන්ත ජහතයන්තය
ශශශ ශඳොශට ශන ඹන්නට ෆභ යභ රුපිඹල් ශෝටි
50ක් ශන් යනහ කිඹරහ; ඒ හශේභ න තහක්ණඹ රඵහ
ශන ටේසඳහදන දිරි ළන්වීභ වහ ය 5 ඵදු වන රඵහ
ශදනහ කිඹරහ. නමුත්, ශම් ශදශන් එක්ත් තභ ක්රිඹහත්භ
ශරහ නළවළ. භභ ඔඵතුමිඹශන් අවන්න ළභළතියි, භහින්ද
චින්තන දිනමු ශ්රී රංහ ළඩටවන භඟින් ඉදිරිඳත් ශ වන ඒ කිඹන්ශන් හර්ෂි රුපිඹල් ශෝටි 50ක් ශන් කිරීභත්, ය
5 ඵදු වන රඵහ දීභත්- රඵහ දීශම් ටයුත්ත ක්රිඹහත්භ
යන්ශන් දහද කිඹරහ.

ගරු ඳවිත්රහගේවි න්නිගයචිික භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

රු භන්ත්රීතුභටේ, එහි වන් ශරහ තිශඵන්ශන් න
ටේඳළයුම්රුන් ම්ඵන්ධශඹන් ශනොශයි, සුළු වහ භධයභ
ඳරිභහණ ර්භහන්තරුන් ම්ඵන්ධයි. එභ ටේහ ඒ ප්රලසනඹ එභ
හාඹට අදහශ ඇභතිතුභහශන් ඇහුහ නම් ශවොයි.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතශොට ඔඵතුමිඹ කිඹන්ශන් න ටේඳළයුම්රුන්ට ඒ
ම්ඳත් අදහශ නළවළයි කිඹන එද?

ගරු ඳවිත්රහගේවි න්නිගයචිික භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

සුළු වහ භධයභ ඳරිභහණශ ර්භහන්ත නඟහ සිටුවීභ වහ
මුදල් ශන් කිරීභ ළන තභයි භහින්ද චින්තනශ වන් ශරහ
තිශඵන්ශන්. රු භන්ත්රීතුභටේ, න ටේඳළයුම්රුන්ට ඔන්න්ශේ
වළභ න ටේර්භහණඹක්භ හණිජයණඹ යන්න අභහරුයි. භවය
න ටේඳළයුම් ඉදිරිඹට ඹහභට තයම් සුදුසු න්ශන්ත් නළවළ. භවය
න ටේඳළයුම් ප්රහශඹෝගි න්ශන්ත් නළවළ. ඒ ටේහ න
ටේඳළයුම්ලින් ඩහ හාශිසට ණශ
ටේර්භහණරට න
ටේඳළයුම්රුන්ශේ ශොමිශභන් අත දීභක් සිද්ධ යනහ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ ශදළටේ අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ. ඔඵතුමිඹ දන්නහද
කිඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ, අනහයක්ෂිත ශර්ල් ශේිටු වහ
වදය හාභරසරිඹ භළතිතුභහ දළනටත් ටේර්භහණඹක් ය තිශඵන
ඵ.
සර්ඹ ඵරලක්තිශඹන් ඒ ශර්ල් ශේිටු ක්රිඹහත්භ කිරීශම්
ළඩටවනක් ටේර්භහණඹ ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ භළදච්චිශ

(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற)

රු භන්ත්රීතුභටේ, න ටේඳළයුම්රුන්ශේ ශොමිභත් එක්
ම්ඵන්ධ න න ටේඳළයුම්රුන් ම්ඵන්ධශඹනුත් අපි දළන් 
කීභකින් යුතු ටයුතු යනහ. රංහශේ ඉන්න අලුත් ටේර්භහණ
ශ දවක් ශදනහශේ ටේර්භහණ හශේභ, ඔන්නසශේ තහක්ණඹ ත
ළඩිදියුණු ය ළනීභ වහ ඳසු ගිඹ අන්රුද්ශද්ත් "වක්
ටේඳළයුම්" කිඹරහ ටේර්භහණ ප්රදර්ලනඹක් ඳළළත්)හ. ඒට
යහඳහරිඹන්ටත් ආයහධනහ ශහ. ඒ හශේභ ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
හාදයහඥඹන්ශේ ව ඉතුරු අඹශේ වහඹ රඵහ දීභ වහ අලය
උඳශදසුත් රඵහ දුන්නහ. ශම් අඹ අඳත් එක් ම්ඵන්ධ ශරහ ද
කිඹන එ දන්ශන් නළවළ, රු භන්ත්රීතුභටේ. ශොශවොභ න්ණත් භභ
ශම් අඹ ම්ඵන්ධ ය ළනීභට ටයුතු යන්නම්.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ තුන්ළටේ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
න ටේඳළයුම්රුන්ට යහජය අනුරවඹ ඹටශත් රඵහ ශදන මරය
ලක්තිඹ ශභොක්ද කිඹරහ භට ශඳොේඩක් ඳළවළදිලි යන්න.

ගරු ඳවිත්රහගේවි න්නිගයචිික භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

න ටේඳළයුම්රුන් දිරිළන්වීභ, ශඳෞද්ලි අංලඹ
ම්ඵන්ධීයණඹ කිරීභ ව ඔන්න් දිරිළන්වීභ වහ තය
ඳත්රහ ඒ වහ න හාශිසට ටේර්භහණ වහ මරය ප්රතිඳහදන
රඵහ දීභ වළශයන්න න ටේඳළයුම් වදන තහක් ණශන්
යහජයශඹන් මුදල් රඵහ දීභක් නම් ශශයන්ශන් නළවළ, රු
භන්ත්රීතුභටේ.

ගුරු ෘත්තිගේ ගඹ ජ සිටින විගේිනකඹන් : විසතය
கவற அஷவைசறவகலதவப உவரவோடு வதவ
வபறரவோடு ஆசறரறவகவ : றதவ

FOREIGNERS ENGAGED IN TEACHING PROFESSION :
DETAILS
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5. ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹපත භවතහ

(ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අධයහඳන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3):
(අ)
(i) ඳසු ගිඹ ර් දවඹ හරඹ තුශ අධයහඳන
අභහතයහංලශඹන් ටේහඩු රඵහශන ව සථිය
ලශඹන් ිත්තිශඹන් ඉත් වී ගුරුරුන් ශර
ශාඹ කිරීභ වහ හාශද්ලත ) ගුරුරු ංයහ
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;
(ii) ඳසු ගිඹ ර් දවඹ තුශ ශභයට අධයහඳන
අභහතයහංලශ ඳත්වීම් රඵහ ගුරු ිත්තිශ ශඹදී
සිටින හාශද්ශිඹන් ංයහ ඔන්න්ශේ යට අනු,
ශන් ශන් ලශඹන් ශොඳභණද;
ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[රු අකිර හායහජ් හරිඹම් භවතහ]

(ii)

கவற அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)
கடவ தவ்து தட கரனவௐதகுறவெகுவ கவற
அஷவைசறததவது தவு வதவதவெ வகரவௌடுவ
வதவ
றவரக
வரறதவ
இதவது
றனகறத்வ ஆசறரறவகபரகவை ஶசஷரவதவ
வதரதவோடு
வபறரடு
வசவதவப
ஆசறரறவகபறவ வௌறவெஷக வவஶநரக
வபவு வதஷத்வ;
(ii) கடவ
தவ்து
தட
கரனவௐதகுறவெகுவ
இவரவோடிவ கவற அஷவைசறவ றணவேகஷபவௐ
வதவத ஆசறரறவகபரகவை ஶசஷரவதகறவந
வபறரவோடவகபறவ வௌறவெஷக இவகபறவ
ரடுகதௗவெகு வத வவஶநரக வபவு
வதஷத்வ
அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Education:
(a)

Will he state separately (i) the number of teachers who went abroad to
serve as teachers after obtaining leave from
the Ministry of Education or leaving the

(ii)

(b)

service permanently during the past 10
years; and
on the basis of each country, the number of
foreigners who have received appointments
from the Ministry of Education and
engaged in the teaching profession in this
country during the past 10 years?

If not, why ?

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ ප අධයහඳන
නිගඹ ජය අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர - கவற
தறற அஷவைசவ)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa - Deputy
Minister of Education)

රු ථහනහඹතුභටේ, අධයහඳන අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ
එභ ප්රලසනඹට පියතුය රඵහ ශදනහ.
(අ)

(i)
අධයහ.
අභහතයහ.
ටේහඩු
රඵහ

සථිය
ලශඹන්
ශාශඹන්
ඉත් වී

ඵසනහහිය ඳශහත
දකුණු ඳශහත

19
03

08

ඹම ඳශහත

03

ඳශහත

නළශඟනහිය ඳශහත
උතුරු භළද ඳශහත
ඌ ඳශහත
ඵයමු ඳශහත

ගුරුරුන්
ංයහ
27
03
03
කිසිශක් නළත.

02
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කිසිශක් නළත.
02
කිසිශක් නළත.

උතුරු ඳශහත

කිසිශක් නළත.

භධයභ ඳශහත

කිසිශක් නළත.

ශභයට අධයහඳන අභහතයහංලශඹන් ඳත්වීම් රඵහ
ගුරු ිත්තිශ ශඹදී සිටින හාශද්ශියින් කිසිශක්
ශනොභළති ඵ ඳශහත් අධයහඳන අධයක්රුන්
හාසින් දන්හ ඇත.

(ආ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹපත භවතහ

(ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් න හාට රංහශේ ඳහල්
ඳද්ධතිශ ශාඹ යන හාශද්ශීඹ ගුරුරුන් කිසිශක් නළවළ
කිඹරහ ශභතුභහ වන් ශහ. රු ටේශඹෝජය ඇභතිතුභටේ,
තමුන්නහන්ශා දන්නහ අශප් යශි ඉංග්රීසි ගුරුරුන්ශේ හාලහර
අඩුක් තිශඵන ඵ. ඒ හශේභ ඳසු ගිඹ දසර රු නවීන්
දිහනහඹ ඇභතියඹහ ප්රහල ය තිශඵනහ භභ දළක්හ, ඉංග්රීසි
ගුරුරුන් ඉන්නහ; නමුත් ඒ අඹටත් ඉංග්රීසි උන්න්න
ශත්ශයන්ශන් නළවළ කිඹරහ. ශම් තභයි ශම් යශි ඳහල්ර
දරුන්ට වරිඹහහය ඉංග්රීසි අධයහඳනඹ රඵහ ළනීභට ශනොවළකි
වීභට තිශඵන ප්රධහන ප්රලසනඹ. භට කිඹන්නට ඕනෆභ තිබුශණ්
ඒයි. අ මතශ
අශප් නහඹතුභහ ආයම්බ ශ DELIC
ළඩටවන ඹටශත් හාශද්ල යටර ගුරුරුන් ඇහාත් ශම් යශි
ඉංග්රීසි ඉළන්වීශම් හර්ඹශ ටේයත න්ණහ. නමුත් දළන් එළටේ
ශද්ල් ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ.
භහ ඔඵතුභහශන් ඳශමුළටේ අතුරු ප්රලසනඹ හාධිඹට අවන්ශන්
ඒ පියඵයි. ඉංග්රීසි ගුරුරුන්ශේ හාලහර ප්රභහණඹ හිඟඹක්
තිශඵනහ. ඒ හිඟඹ පිඹන්න ශන තිශඵන ක්රිඹහ භහර්
ශභොනහද? භභ එඹ ඳශමුළටේ අතුරු ප්රලසනඹ හාධිඹට
තමුන්නහන්ශාශන් අවනහ.

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ඌ ඳශහත් බහශේ ප්රධහන
ඇභතියඹහ වළටිඹට සිටි හරශ ත් අපි British Council එශන්
ශනභ ණ්ඩහඹම් ශනළල්රහ ඳළල්වතළන්න training centre
එශක්, ගුරු භධයසථහනර ඉංග්රීසි ගුරුරුන් පුහුණු ශහ. ඒ ළඩ
පියශශ යන්න පුළුන්. ඒ එක්.
ඊට අභතය රුපිඹල් රක් 600 ඵළගින් හාඹදම් ය දළනට
අන්රුදු තුනවතයට ලින් ඉංග්රීසි ගුරු පුහුණු භධයසථහන ඌ
ඳශහශත් ව අශනකුත් ඳශහත්ර ඉදි ය තිශඵනහ. ඒ හශේභ
අපි ඳහල් දව ශනුශන් ඉංග්රීසි ගුරුරුන් දවක් ශම් න හාට
ඵහශන තිශඵනහ. එශාභ ඳශහත් බහ භඟින් ව භධයභ
යජඹ භඟින් ඩිප්ශරෝභහධහරි ඉංග්රීසි ගුරුරුන් ඵහ ළනීභත් අපි
දළනට යශන ඹනහ. ශම් ආහයඹට හාහාධ ටයුතු ය
තිශඵනහ. ඉංග්රීසි ගුරු හිඟඹක් තිශඵනහ. ඒ හාඹහනුඵද්ධ ගුරු
හිඟඹ අභ කිරීභට අශප් යජඹ ටයුතු යමින් සිටිනහ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹපත භවතහ

(ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

රු ටේශඹෝජය අභහතයතුභටේ, භහ දන්නහ හාධිඹට අශප් යශි
ඉංග්රීසි ගුරුරුන්ශේ 20,000 හාතය -හාලහර ප්රභහණඹ- හිඟඹක්
තිශඵනහ. ගුරුරුන් 1,000ක් ඵහශන ශම් ප්රලසනඹට උත්තය
ඳඹන්න ඵළවළ. ඒ ටේහ අඳ යන්න ඹන ශද්ල් ශනොශයි,
ඇත්ත ලශඹන්-

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

යශන ඹනහ. ඒ ටයුතු හාධිභත් ශර ක්රිඹහත්භ
ශනහ.
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ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹපත භවතහ

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ)

නමුත් එඹ ෆහීභට ඳත් න්න පුළුන් ප්රභහණඹ නළවළ.
හාශලාශඹන් ඔඹ British Council එ ළන කිේහට ඒ එ
ගුරුයඹකුත් තභ ශම්ට ඇතුශත් යශන නළවළ. ඒ හශේභ
හාශද්ල යටර ටේසි පුහුණු රළබ ගුරුරුන් ශන්හශන ශම්
යශි ඉංග්රීසි අධයහඳනඹ ශනුශන් ශඹොදහ න්න ඔඵතුභහ ටයුතු
යනහද කිඹහ භභ තමුන්නහන්ශාශන් අවනහ.

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

රු ථහනහඹතුභටේ, අපි දළන් ද්හා මයියණ ඳහල්රට
ඉංග්රීසි ගුරුරුන් 1,000ක් පුහුණු යරහ ඉයයි.
හාශද්ල ගුරුරුන් ඵහ ළනීභ ම්ඵන්ධශඹන් ප්රතිඳත්තිභඹ
 මයණඹක් රඵහ ළනීභ වහ අද ඳළළති ඳහර්ලිශම්න්තු උඳශද්ල
හය බහශේදීත් අපි හච්ඡහ ශහ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන් දළනට
ළබිනි අනුමිටුක් ඳත් ය තිශඵනහ. එභ අනුමිටුශේ
ටේර්ශද්ල රළබුණු වහභ අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹන් ක්රිඹහ යනහ, රු
ථහනහඹතුභටේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

භහ අතුරු ප්රලසනඹක් අවන්න ළභළතියි රු ථහනහඹතුභටේ.
රු ටේශඹෝජය ඇභතිතුභටේ, ශොිටහ ධර්භඳහර හාදයහරශ 1
සිට 13 දක්හ ඳන්ති තිශඵනහ. නමුත් දළන් ශොිටහ ධර්භඳහර
හාදයහරශ 1 සිට 5 දක්හ ඳන්ති ඉත් යරහ, ඒ ඳන්ති
"ශොිටහ ධර්භඳහර ආදර්ල ඳහර" නමින් කිශරෝමීටර්
එවභහයක් දුරින් තිශඵන තළනට ශන ඹන්න ටයුතු යනහ.
ඇත්ත ලශඹන් ශොිටහ ධර්භඳහර හාදයහරඹ ඉතහභ කීර්තිභත්
හාදයහරඹක්. ඒ හාදයහරශඹන් ඉශන ත් ශියශඹෝ ශම් යශි
ශඵොශවෝ තළන්ර ශාඹ යනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)
(Mr. Speaker)

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

රු ථහනහඹතුභටේ, හාශලාශඹන්භ ශුබ ඳතන්නන්ශේ,
ප්රශද්ලශ
ශද්ලඳහරන නහඹඹන්ශේ ඹම් කිසි ආහයඹ
හාශයෝධතහක් ඒ ම්ඵන්ධශඹන් තිශඵනහ නම් අපි ඒ ටයුත්ත
කිසි ශාත්භ යන්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

දළන් එශා යනහ. ඒයි භහ කිඹන්ශන්.

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ශඳොේඩක් ඉන්නශෝ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 6 -2378/'12- (3), රු අශනෝභහ භශේ භවත්මිඹ.

ගරු අගන භහ ගභගප භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු නිගඹ භහල් ගඳගර්යහ
නිගඹ ජය අභහතයතුභහ)

භවතහ

පවිගේල

(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர - வபறரவோடதவகவ
தறற அஷவைசவ)

(The Hon. Neomal Perera - Deputy Minister of External
Affairs)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශභභ ප්රලසනශඹන් හාසතය යහශිඹක්
ඉල්රහ තිශඵනහ. හාශද්ල ටයුතු අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ
ප්රලසනඹට පියතුය දීභ වහ භහඹ හරඹක් ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු අගන භහ ගභගප භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக)

ශභභ අතුරු ප්රලසනඹ පියතුයට අදහශද?

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

ප්රලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ නිගඹ ග කයන ර ජ.

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශම් හානහලඹ එක් ශනකුශේ, ශදශදනකුශේ න්භනහක්
අනු තභයි යන්ශන්. භහ හිතන වළටිඹට අශප් දිශන්ස ගුණර්ධන
භළතිතුභහශේ ආනශ තභයි ශම් ඳහර තිශඵන්ශන්. ඒ හාලහර
ප්රලසනඹක්. එභ ටේහ ඔඵතුභහට - [ඵහධහ කිරීභක්] ඒ තභයි.
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහත් එඟ නළවළ ඒට.

තුන්න යටයි ශභභ ප්රලසනඹ ඇහුශේ.
றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන අං 7-2491/'12- (3), රු යන්ජන් යහභනහඹ භවතහ.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(Mr. Speaker)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ශභභ අතුරු ප්රලසනඹ පියතුයට කිසිභ ම්ඵන්ධඹක් නළවළ.

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(சதரரகவ அவகவ)

එභ ටේහ භහ ඔඵතුභහශන් ශෞයශඹන් අවනහ, ඒ
ම්ඵන්ධ අධයහඳන අභහතයහංලඹ න්නහ පිඹය ශභොක්ද
කිඹරහ.

ක ුතතු

(ரவௌதைறகு வஜவ ரரவெக)

රු ථහනහඹතුභටේ, හාශද්ල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන
අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය දීභ වහ ති
ශද හරඹක් ඉල්රනහ.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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asked the Minister of Sports:

(ரவௌதைறகு வஜவ ரரவெக)

(a)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, තුන්න යටයි ශම් ප්රලසනඹ ඇහුශේ.

Will he inform this House (i)

as to when Sri Lanka was informed by the
Cricket World Cup Council that Sri Lanka
will be co-hosting the World Cup for year
2011;

(ii)

්රික ක ක්රීඩහාගන නවීකයණඹ ව අලුතින් ඉදිකිරීභ :
විඹදපත

the amount of money spent on upgrading
the prevailing cricket grounds for the
World Cup matches ;

(iii)

names of the persons authorized to approve
expenditure on upgrading of prevailing
cricket grounds and construction of new
cricket grounds; and

UPGRADING OF CRICKET GROUNDS AND NEW
CONSTRUCTIONS : EXPENSES

(iv)

whether the constructions of grounds were
complied with the approved expenditure?

ප්රලසනඹ භතු දිනක ජ ඉදිරිඳත් කිරීභ නිගඹ ග කයන ර ජ.

றணரஷ வவநரத றணவ்றவ சவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

கறரறவெகவோ ஷரணவேகஷபவ் தொவவ்வ வதவ
தைறரக றவரறவ்வ : வசனவு

1380/‟11
8. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රීඩහ අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (4):
(අ)

(i)

2011 ශරෝ කුරහන ක්රිි තයහලිඹ වහ ශ්රී
රංහ භ ත්හය යටක් න ඵ ශරෝ
කුරහන ක්රිි න්න්සිරඹ හාසින් ශ්රී රංහ
ශත දළනුම් ශදනු රළබ දිනඹ ශර්ද;

(ii)

ශරෝ කුරහන තය වහ දළනට ඳතින ක්රිි
රීඩහංන නවීයණඹ වහ හාඹදම් යන රද
මුදල් ප්රභහණඹ ශොඳභණද;

(iii)

දළනට ඳතින ක්රිි රීඩහංන නවීයණඹ ව
අලුතින් ක්රිි රීඩහංන ඉදිකිරීභ වහ න
හාඹදම් අනුභත කිරීභ පිණි ඵරඹ ඳයහ ශදනු රළබ
පුද්රඹන්ශේ නම් ශර්ද;

(iv)

(b)

If not, why ?

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ පක්රීඩහ අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக - றஷபரவோடுவ்
துஷந அஷவைசவ)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports)

රු ථහනහඹතුභටේ, එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශභශායි.
(අ)

(i)

2005.04.02.

(ii)

ආර්.ශප්රාභදහ ක්රිි රීඩහංනඹ රු. 1,657,258,697.06 - රුපිඹල් මිලිඹන එක්දවස
වඹසිඹ ඳණසවතයි.
ඳල්ශල්ළශල් ක්රිි රීඩහංනඹ රු. 1,243,418,241.08 - රුපිඹල් මිලිඹන එක්දවස
ශදසිඹ වතයසතුනයි.

රීඩහංන ඉදිකිරීම් අනුභත හාඹදම්රට අනුකර
සිදු යනු රළබුශේද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?

එතු රු. 2,900,676,938.14 - රුපිඹල් මිලිඹන
ශදදවස නසිඹයි
(iii)

ඩී.එස. ද සිල්හ

றஷபரவோடுவ்துஷந அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

2009 භහර්තු - 2011 ජටේ දක්හ අන්තර්ඳහරන මිටු

2011ஆவ ஆவௌடிவகரண உனகவெ கறவௌ
கறரறவெகவோ ஶதரவோடிகஷப இனவேஷக இஷவது
டவ்துவ ண உனகவெ கறவௌ கறரறவெகவோ கவுவசறவ
வௐஶதரது
இனவேஷகவெகு
அநறறவ்து
வதஷத்வ;
உனகவெ கறவௌவௐ ஶதரவோடிகதௗவெகரக இவேகுவப
றஷபரவோடவேகுகஷபவ் தொவவ்துவகுவை
வசனறவெகவௐதவோட தவ்வரஷகறஷணத்வ;
றஷபரவோடு ஷரணவேகஷபவ் தொவவ்து
வகுவ தைற கறரறவெகவோ ஷரணவேகஷப
றவரறவௐதவகுவ
வதடுவ
வசனவுகஷப
அவேகலகரறவௐதவகு
அறகரபறவெகவௐதவோட
தவகபறவ வதவகஷபத்வ;
அவேகலகரறவெகவௐதவோட வசனவுடவ ஷரணவேகபறவ
றவரறவௐதை இஷதைவநர வதஷத்வ

அவ இவை சஷதவெகு அநறவ் தரர?
(ஆ) இவஶநவ, வ?

- බහඳති

(iv)

ටේලහන්ත යණතුං

- ශල්ම්

සුජී යහජඳක්

- බහණ්ඩහහරි

ප්රශභෝදය හාක්රභසිංව

- හභහජි

ගුණයත්න වීයසිංව

- හභහජි

රලිත් හාක්රභසිංව

- හභහජි

යටේල් අශේනහඹ

- හභහජි

ඔේ.

(ආ) ඳළන ශනොනඟී.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ඇභතිතුභටේ, භහ අතුරු ප්රලසන තුනක් අවනහ.
ශම් න හාට භවය cricket grounds ංර්ධනඹ ය
තිශඵනහ. ඒහට ක්රිි ඳහර භණ්ඩරශඹන් තභ මුදල් ශරහ
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නළවළ. ඔඵතුභහ ශම් ටයුතු සුද්ධ ය ශන ඹන භන සිටින
ඵ භහ දන්නහ. ඒ ඒ ආඹතනරට ශවීභට තිශඵන ණඹ ඵය
ඉත් යරහ, ශ්රී රංහ ක්රිි ආඹතනඹ ශම් ණඹ පිඹන්ශන්
දහ ද?

(ii)

(ආ)

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

රු භන්ත්රීතුභටේ, ශම් පියඵ බහණ්ඩහහය ශල්ම්තුභහ
මිටුක් ඳත් ය තිශඵනහ. රීඩහ අභහතයහංලඹත් ඒ ආඹතනත්
එක් ශම් ශන ශොට හච්ඡහ ට ශදක් ඳත්හ තිශඵනහ.
ඒ අනු අඳ ඹම් එඟතහට ඇහාත් තිශඵනහ. ත භහඹක්
හශේ හරඹක් ඇතුශත ශම් ටයුතු ම්පර්ණශඹන්භ අහන
ය න්න පුළුන් ශයි කිඹරහ අපි හිතනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ
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එතුභහ පියන්ශනහිද?
(i) එශා නම්, ප්රශද්ලශ
ජනතහශේ ශෞය
අලයතහන් ඉටු කිරීභ වහ ශයෝවශල් ඳතින
අඩුඳහඩු ඩිනමින් ම්පර්ණ කිරීභට ටයුතු
යන්ශන්ද;
(ii) එශා නම්, ඊට තන හරඹ ශොඳභණද;
ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
சுகரர அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

தைவ்பவ ரவோடவ்றவ தொவவ தறஶச வசனக
ஆதௗஷகவௐ
தறஶசவ்றவ
அஷவதுவப
வகரவோடவலவு
கறரற
ஷவ்றசரஷன
றநவெகவௐதவோடு ஆத தடவேகவ கடவதுவப
ஶதரறதவ இதுஷ வவரத ஶரரபறத்வ
ஷவ்றசரஷனவெகு
அதறவெகவௐதடறவஷனவவதஷத்வ;

(ii)

ஷவ்றசரஷன
றநவெகவௐதவோட
ஶதரறதவ
வதபலக பதொவ ணற பதொவ உரற
ஷகறவ
வதவதவெவகரடுவெகவௐதடரஷரவ
இவறஷன ஶரவநறத்வபவவதஷத்வ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශොතයම් ණඹ ඵයක් තිශඵනහ ද රු ඇභතිතුභටේ, ඔඵතුභහ
දන්නහ පියශශට?

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

බිලිඹන 2.5ක් තිශඵනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

அவ வதவெவகரவரர?

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ஆ) (i)

ஆவணறவ, இவௐதறஶச வெகபறவ சுகரர
ஶஷகஷப
றஷநஶவதவகரக
ஷவ்றசரஷனறவ
கரவௐதடுவ
குஷநதரடுகஷப றஷறவ தவவ்ற வசவவகு
டடிவெஷக டுவௐதரர வதஷத்வ;

(ii)

ஆவணறவ, இவகு டுவெகுவ கரனஷஷந
ரவவதஷத்வ

බිලිඹන 2.5ක්?
තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි රු ඇභතිතුභටේ. ශම් හරඹ
තුශ ඹම් හාධිඹකින් ළයදි ටයුතු සිදු ශරහ තිශඵනහ කිඹරහ
ඔඵතුභහ ප්රහල ය තිශඵනහ. භහ හිතන හාධිඹට ඔඵතුභහ ඒහ
ටේළයදි ය ශන ඹන භනයි ඉන්ශන්. දළන් ක්රිි ආඹතනඹ
ක්රිි රීඩහ දියුණු යන්න පුළුන් හාධිශ අං ළඩ
පියශශක් ඹටශත් ටයුතු ය ශන ඹනහඹ කිඹරහ ඔඵතුභහ
තුශ හාලසහඹක් තිශඵනහ ද?

அவ இவைசஷதறவ அநறறவௐதரர?
(இ)

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Health:

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(a)

Will he admit that (i) even though six years have passed since the
opening of Kottanthivu rural hospital
situated in Mundalama Divisional
Secretary's Division in Puttlam District, no
patient has been admitted to the hospital up
to now; and
(ii) this situation has arisen as a result of not
providing physical and human resources
properly, though the hospital was opened?

(b)

Will he inform this House-

ඔේ. රු භන්ත්රීතුභහ, එශවභ තිශඵනහ.

ගකො ක න්තීවු ග්රහමීය ඹ ගය වර : පතඳත් හිඟඹ
வகரவோடவலவு கறரற ஷவ்றசரஷன:
பவௐதவநரவெகுஷந

KOTTANTHIVU RURAL HOSPITAL : RESOURCE SHORTAGE
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9. ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(i)

if so, whether measures will be taken
speedily to address the shortage of
resources that exists at the hospital in order
to meet the health needs of the people of
that area; and

(ii)

if so, the time frame required for that?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ශෞය අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ- (3) :
(අ)

(i)

ශයෝවර හාිත ශ ද ශබෞති ම්ඳත් ව භහන
ම්ඳත් ටේසි ශර රඵහ ශනොදීභ ටේහ ශභභ
තත්ත්ඹ ඇති වී තිශඵන ඵත්;

පුත්තරභ දිස්රික්ශ , මුන්දරභ ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ම් ඵර ප්රශද්ලශ පිහිටි ශොිටන්තින් රහමීඹ
ශයෝවර හාිත ය ර් වඹක් තවී ඇතත්
ශභශතක් කිසිභ ශයෝගිඹකු ශයෝවරට ඇතුශත්
යශන ශනොභළති ඵත්;

(c)

If not, why?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු රලිත් දිහනහඹක
අභහතයතුභහ)

භවතහ

පගෞඛ්ය

රු ථහනහඹතුභටේ, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.
(අ) (i) ව (ii) නළත.
අලයතහක් ඳළති වදය ටේරධහරිඹකු වහ
දන්ත වදය ටේරධහරිඹකු ශභභ ශයෝවරට රඵහ දී
ඇත.
(ආ)

ඇ)

(v)

නිගඹ ජය

(ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக - சுகரர தறற அஷவைசவ)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)

(i)

ඔේ.

(ii)

2012.03.29 දින අට ප්රශද්ලශ ජනතහට ටේසි
ඳරිදි ශාහ රඵහ දීභට දළනටභත් ටයුතු ය ඇත.

32
தோடுவ சவவவௐதவ்றவ இவௐதறரறவு வதவந இனரதவ
அவனது வோடவ வபவு

வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

Will he state (i)

the daily income and the monthly income
of the Division of Sri Lanka Telecom
which provides telephone facilities through
Internet, Voice Over Internet Protocol
(VOIP) ;

(ii)

whether the aforesaid Division has been
closed down by now ;

(iii)

if so, the date on which it was closed
down ;

(iv)

the reasons for closing down the aforesaid
Division ; and

(v)

the profit earned or the loss incurred by the
aforesaid Division at the time it was closed
down?

ඳළන ශනොනගී.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභටේ, අතුරු ප්රලසන නළවළ.

ග ලිගකොපත ගඹතනගේ අන්තර්ජහර වයවහ ඇභතුපත
අාලඹ : ර්තභහන තත්ත්ඹ
வதவகரவ றதண இஷவ்பதோடரண
வரஷனஶதசற அஷவௐதைவௐ தறரறவு : வஶதரஷ
றஷனஷ

VOICE OVER INTERNET PROTOCOL DIVISION OF SRI LANKA
TELECOM : CURRENT SITUATION
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10. ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

හාදුලි ංශද්ල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහශන් ඇස
ප්රලසනඹ - (4):
(අ)
(i) ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ආඹතනශ අන්තර්ජහර
වයවහ ඇභතුම් අංලශ (VOIP) දින ආදහඹභ වහ
භහසි ආදහඹභ ශොඳභණද;
(ii) එභ අංලඹ ශම් නහාට හ දභහ තිශේද;
(iii) එශා නම්, හ දභන රද දිනඹ ශර්ද;
(iv) එභ අංලඹ හ දළමීභට ශවාතු ශර්ද;
(v) හ දභන අසථහශේ දී එභ අංලඹ රළබ රහබඹ
ශවෝ අරහබඹ ශොඳභණද;
ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?

(அ) (i)

கவ

வரறவதவோதறவ

வ
னவேகர
வதவகரவ
றதணவ்றவ
இஷவ்பதோடரண வரஷனஶதசற அஷவௐதைவௐ
தறரறறவ (VOIP) எத ரவ தரணவ வதவ
ரரவ தரணவ வபவு;

(ii)

இவௐதறரறவு வஶதரது தோடவௐதவோடுவபர;

(iii)

ஆவணறவ, தோடவௐதவோட றகற ரது;

(iv)

இவௐதறரறஷ தோடுவகரண கரவேகவ ரஷ;

If not, why?

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(අ)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

வரஷனவ்வரடவதைகவ,
அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:

(b)

(i)

ජහතයන්තය ශභශවයුම් වහ ඇභතුම් රඵහ දීභට/
රඵහ ළනීභට, ජහතයන්තය දුයථන ඇභතුම්
හර්ඹඹ VOIP ව TDM තහක්ණ ක්රශභෝඳහඹන්
ශද බහහාත යනු රළශේ. 2010 ශදන බහඹ
දක්හ VOIP ව TDM ශභශවයුම් අංල ශදක්
ලශඹන් ක්රිඹහ ශරුණි. ඳසු VOIP අංලඹ
බහහාත ශ සහාච, උඳයණ ව ක්රිඹහලිශඹහි
හාටේහාදබහඹ, ඳහරනඹ ව ප්රභහණත් ශනොන
හාණන ටයුතු ම්ඵන්ධ ළටලු ඳළන නළඟුණි.
එඵළහාන් VOIP ශභශවයුම්ර හාටේහාදබහඹ ඉවශ
නළංවීභ වහ වඳුන්හ ශදන රද නවීන දිඩහං වහ
භිදුහං බහහාත යමින් ඒහඵද්ධ ජහතයන්තය
යහඳහයඹක් ලශඹන් TDM ශභශවයුම්ර
ශොටක් ලශඹන් VOIP ඒ වහ ඒහඵද්ධ යන
රදී. VOIP ඳවසුභ තභත් රඵහ ත වළකි
අතය ජහතයන්තය ක්රිඹහරුන්/ ණ්ඩහඹම් ශභභ
ඳවසුභ ඔසශා SLT ශත ඇභතුම් ශඹොමු
යති. ශශා ශතත්, ශඵොශවෝ ජහතයන්තය
ක්රිඹහරුන්/ණ්ඩහඹම් TDM ඩහ හර්ථ
ක්රභඹක් ශර පියශන ඇති ඵළහාන් ඳසු ගිඹ ය
ශද තුශ VOIP භත රැඳුණු ප්රභහණඹ ළරකිඹ
යුතු ශර අඩු වී තිශේ.
ශ්රී රංහ ශටලිශොම් ආඹතනශ VOIP ව
TDM ර ආදහඹභ ඳවත ඳරිදි ශේ. ඔඵතුභහ
වදටේ ආදහඹභ තභයි අවරහ තිශඵන්ශන්.
නමුත් අඳට භහසි ආදහඹශම් හාසතය රඵහ ශදන්න
පුළුන්.
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(ii)

VOIP ශභශවයුම් තභත් ක්රිඹහත්භ ශමින්
ඳ ම. නමුත් ශනභ අංලඹක් ලශඹන්
ක්රිඹහත්භ ) VOIP ශභශවයුම් ජතයන්තය අංලඹ
ඹටශත් TDM භඟ ඒහඵද්ධ ය තිශේ.

(iii)

අදහශ ශනොශේ.

(iv)

අදහශ ශනොශේ.

(v)

අදහශ ශනොශේ.
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පර්ණ හච්ඡහක් ඳත්මින් අපි ශම් ප්රතිඹ ඵරනහ. ශම්
VOIP ක්රභඹටත් ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. TDM
ක්රභඹටත් ආදහඹභ ආදහඹභ ළඩි ශරහ තිශඵනහ. TDM ක්රභශ
ආදහඹභ ඉතහ ශීඝ්ර ළඩි වීභක් තිශඵනහ. අලය නම් ඒ හාසතය
බහත යන්න පුළුන්. ශශා න්ත්, ඔඵතුභහ කිඹන
හයණහ ළදත් ශර රහ ඵරන්න භහ සදහනම්.

(ආ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් VOIP කිඹන අංලඹ ඔඵතුභහත්
දන්නහ. රු ථහනහඹතුභටේ, භභ කිේශේ ඳසු ගිඹ හර
හනුශේ VOIP අංලඹට H.S Telecom කිඹන ආඹතනඹ
ශටලිශොම් එට හාලහර ආදහඹභක් රඵහ දුන්නහ. VOIP කිඹන්ශන්
ජහතයන්තය ලශඹන් එන දුයථන ඇභතුම් ටි එතු ය න්න
ළඩ පියශශක්.
ඔඵතුභහ කිේහ හශේ ශභහි ප්රධහටේඹහ හාලහර ළඩ ශොටක්
ය තිශඵනහ හශේභ ශභළටේ හාලහර හානහලත් සිදු ය
තිශඵනහ. රුණහය, ඔඵතුභහ ශම් ළන ශවොඹරහ ඵරන්න.
එතුභහ ශම් H.S. Telecom කිඹන ආඹතනඹ නතය ශහ. නතය
කිරීභ ටේහ හාලහර අරහබඹක් ශනහ. ඒ කිඹන්ශන්, ශඳෞද්ලි
එතුභහ ත්  මන්දුශේ ප්රතිපරඹක් ටේහ හාලහර අරහබඹක් සිදු න්ණහ.
ශම් ආඹතනඹ පියඵ රුණු ටික් ශොඹහ ඵරහ ශම් ම්ඵන්ධ
ඹම්  මන්දුක් න්න ඔඵතුභහට පුළුන්ද? ශභොද, භට තත්
රුණු ණනහක් ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත් යන්න තිශඵන ටේහ.
රුණහය, ඒ ම්ඵන්ධ ශොඹහ ඵරන්න කිඹහ භහ ඔඵතුභහශන්
ශෞයශඹන් ඉල්රන්න ළභළතියි.

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

අපි සතුතින්ත ශනහ, රු ථහනහඹතුභටේ, රු
භන්ත්රීතුභහ ශටලිශොම් ආඹතනඹ ළන දක්න උනන්දුට.
ශශා න්ත්, වළභ භහඹට තහක් අධයක් භණ්ඩරඹ භඟ

ගකොශම නගයගේ ඉදිකශ නිහ : "ජනගන"
ළඩ වන
வகரதவதை கவ்றவ றவரறவ் வீடுகவ:
"ஜணவசண" றகவௗவைசறவ்றவோடவ

HOUSES CONSTRUCTED IN COLOMBO CITY : "JANASEWANA"
PROGRAMME

2217/‟12
11. ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිශන්රු ශාහ, ටේහ වහ ශඳොදු ඳවසුම්
අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3):
(අ)

(ආ)

"භහින්ද චින්තන - දිනමු ශ්රී රංහ" ප්රතිඳත්ති භහරහශේ,
ජනශන ළඩටවන ඹටශත් ශොශම නයඹ තුශ
ඳළල්ඳත් වහ ශසු අහාධිභත් ටේහර ශශන ජනතහ
වහ න ටේහ 65,000ක් ඉදිකිරීභට ශඳොශයොන්දුක් දී
ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(i)

ඉවත ශඳොශයොන්දු ඳරිදි ශම් නහාට ඉදිකිරීම්
අන් ය ඇති ටේහ ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

එභ ටේහ ඉදිය ඇති සථහන ශර්ද;

(iii)

ශම් නහාට එභ ටේහර ඳදිංචි ය ඇති මුළු
ඳන්ල් ංයහ ශොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[රු ජිත් ශප්රාභදහ භවතහ]

றவர,வதரநறறவ
ஶசஷகவ,வீடஷவௐதை,
சறகவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ)

(ii)
வதரது

கறவ சறவஷண - இனவேஷகஷ வவநறவதநவை
வசவஶரவ வகரவஷககபறவ ஜணவசண றகவௗவைசறவ்
றவோடவ்றவ கலவௗ, வகரதவதை கவ்றவ குடிஷசகபறதவ
ஷண
தொஷநசரர
வீடுகபறதவ
ரவௗகறவந
வெகதௗவெகரக 65,000 வீடுகவ றவரறவெகவௐதடுரக
ரவெகுதறபறவெகவௐதவோடுவபவவதஷ
அவ
அநறரர?

(ஆ) (i)

(ii)

ஶவதடி
வீடுகவ
றவரறவெகவௐதவோடுு்வப
இடவேகவ ரஷவவதஷத்வ;

(iii)

வஶதரது ஶவதடி வீடுகபறவ குடிவவ்வௐ
தவோடுு்வப
வரவ்வெ
குடுவதவேகபறவ
வௌறவெஷக வ்ஷணவவதஷத்வ

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a)

(b)

(c)

නිහ ඉදි කශ
ගඹතනඹ
ශොශම දිස්රික් ශල්ම්
හර්ඹහරඹ

ஶவதடி ரவெகுதறறவ தறகரவ இதுஷ
றவரவௐ தறகவ தவவ்ற வசவவௐதவோடுு்வப
வீடுகபறவ வௌறவெஷக வ்ஷணவவதஷ
த்வ;

அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர?
(இ)
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නහරි ජනහහ
ංර්ධන අධිහරිඹ

නහරි ංර්ධන
අධිහරිඹ

සථහනඹ

නිහ ඒකක
ප්රභහණඹ

ශොශම

40

ශ්රී ජඹර්ධනපුය

28

තිඹිරිසඹහඹ

14

ශොශශොන්නහ

51

සීතහ

93

ඩුශර

57

ඳහදුක්

57

ශවෝභහභ

80

භවයභ

41

ශදහිර

15

යත්භරහන

21

ශභොයටු

51

ළසඵෆ

71

ශඵොරැල්ර සිංවපුය
ටේහ ශඹෝජනහ
ක්රභඹ අදිඹය II

60

ශදභටශොඩ

Is he aware that a pledge was made under the
Janasewana Programme of “Mahinda ChintanaDinawamu Sri Lanka” manifesto that 65,000 new
houses would be constructed for the people who
live in shanties and other improperly built houses
in the City of Colombo ?

එතු

Will he inform this House of -

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)
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(iii)

ඳන්ල් 999යි.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(The Hon. Sajith Premadasa)

(i)

the number of houses of which construction
work has been completed by now as per the
aforesaid pledge;

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ඳශමු න අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි.

(ii)

the places where those houses have been
constructed; and

(iii)

the total number of families that have been
settled in the aforesaid houses by now ?

භහින්ද චින්තන දිනමු ශ්රී රංහ ළඩටවන ඹටශත් ඳළල්ඳත්
65,000 ජීත් න ජනතහට ශල් වදරහ ශදනහ කිඹරහ
ඇභතිතුභහශේ පියතුශයන්භ ඳළවළදිලි ශරහ තිශඵනහ. නමුත්
ටේහ 672යි ඉදි ය තිශඵන්ශන්.

If not, why ?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ පඉදිකිරීපත, ඉාජිගන්රු ගේහ,
නිහ වහ ගඳොදු ඳවසුකපත අභහතයතුභහ)

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

රු ථහනහඹතුභටේ, "භහින්ද චින්තන - දිනමු ශ්රී රංහ"
ළඩටවන ඹටශත් න ටේහ 65,000ක් ඳළල්ඳත්ර ජීත් න
ජනතහට රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ ශඳොශයොන්දුක් දී තිශඵනහ.
ඇභතිතුභහශේ උත්තයශඹන්භ ඳළවළදිලි නහ, එභ ටේහ
65,000න් ටේහ 999යි වදරහ දීරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ. ඳළල්ඳත්
ටේහර ශශන අඹ ශනුශන් ඉදි ය තිශඵන ශම් ටේහ
999 ළන ඔඵතුභහ තුටු නහද? ටේහ 65,000ක් ඉදි ය දීභට
ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ. වදරහ තිශඵන්ශන් ටේහ 999යි.

(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction,
Engineering Services, Housing and Common Amenities)

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(අ)

ඔේ.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(ආ)

(i)

ටේහ 999යි.

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

රු ථහනහඹතුභටේ, යජඹ ශම් ප්රතිඳත්තිඹට හාශලා
ලශඹන් අ මර්ණ න්ශණ් 2010 භළතියණශඹන් ඳසුයි.
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හාශලාශඹන්භ යහජය ආයක් වහ නහරි ංර්ධන
අභහතයහංලඹ ඹටශත් ශම් නහරි දියඳු ඳළල්ඳත් හසී ජනඹහශේ
ප්රලසනඹ හාන්නට හාශලා ළඩ පියශශක් ආයම්බ ය
තිශඵනහ. ඳශමුළටේ අන්රුද්ද, ශදළටේ අන්රුද්ද, ළරසුම් ස
ය ළනීභ වහ ව ආශඹෝජන ප්රහවඹන් එතු ය ළනීශම්
ටයුත්ත ශනුශන් ළඹ ශරහ තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඳශමුළටේ, ශදළටේ, ශතළටේ
අන්රුදුර දකින්නට ශනොරළබුණු ශේඹකින් ඊශඟ අන්රුදුර දී
ශම් ළඩ ටයුතු ඉසයවට ඹනහ. දළනටභත් ටේහ ද දවට
ඩහ ළඩි ප්රභහණඹ ළඩ ටයුතු සිදු ශමින් ඳතිනහ.
අලුශතන් ඉදි ශශයමින් ඳතිනහ. ඒ ංයහ ශල්න ශභතළන
නළවළ, රු භන්ත්රීතුභටේ. ශභොද, ඔඵතුභහ අවන්ශන් ඉදි ය
අන් න්ණු ඒහ ටේහ. දළන් ශම් ළඩ ආයම්බ ය තිශඵන ටේහ
ශතොඹ ඉදි ය අන් නශොට ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹට පියතුරු
රඵහ ශදන්නට පුළුන් ශයි කිඹරහ භහ හිතනහ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ
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කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

හරඹ ළන ල්ඳනහ යරහ ශටිශඹන් අවන්න.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ඇභතිතුභහ දුන්නු පියතුයට අනු 2005 අ බහශ ඉරහ
ශම් යට ඳහරනඹ ශ එක්ත් ජනතහ ටේදවස න්ධහන ආණ්ඩු
ඳළල්ඳත් ටේහ ප්රලසනඹ හාන්නට අන්රුද්දට වදරහ
තිශඵන්ශන් ශල් ශදසිඹඹයි. භහ ඔඵතුභහශන් අවන්න
ළභළතියි, ශභළටේ තත්ත්ඹක් තුශ හාශලාශඹන්භ රුපිඹල් රක්
හාසිඳවක් ළඹ යරහ ශශල් ශොශඹ සරඳශඹන් භගී
ආයණඹක් වදන එ දහචහයහත්භද කිඹරහ. ශභොද, ඒ
මුදලුත් ශඹොදහ ශම් ඳළල්ඳත් ටේහ ප්රලසනඹ හාන්නට ඔඵතුභහට
ටයුතු යන්න වළකිඹහ තිබුණහ ශන්ද?

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ශදළටේ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
"භහින්ද චින්තන - දිනමු ශ්රී රංහ" ළඩටවන ඹටශත් කිඹනහ,
ඳළල්ඳත් ටේහ ශනුශන් ශල් 65,000ක් වදරහ ශදනහඹ
කිඹරහ. භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශභන් කිඹනහ, ශල්
40,000ක් වදරහ ශදනහ කිඹරහ. ඉතින් ඒශන් භය න්ශන්
ශල් 25,000ක් වළදිරහ ඉයයි කිඹන එයි, ඒ හර හනු
තුශ. නමුත් ඇභතිතුභහශේ පියතුයට අනු ටේහ 999යි ශම් ය
ණනහටභ ඉදිශරහ තිශඵන්ශන්. භහ නළත යක්
ඇභතිතුභහශන් ශම් හයණඹ ළන අවන්න ළභළතියි. ඔඵතුභහ
කිඹනහ, ශම් ප්රලසනඹට අ මර්ණ න්ශණ් 2010 දී කිඹරහ. එතශොට
ඳළල්ඳත්ර ජීත් න ජනතහශේ ටේහ ප්රලසනඹ ශනුශන්
අන්රුදු ඳවක් ශභොනහද ශශා?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රු භන්ත්රීතුභටේ, අන්රුදු ඳවක් ශ ශද් ළන ශනොශයි භහ
ශභතළනදී තමුන්නහන්ශාට උත්තයඹ හාධිඹට ශදන්ශන්.
හාශලාශඹන්භ 2010 භළතියණශඹන් ඳසශා තභයි ශොශම අධි
නහරි ප්රශද්ලශ ශම් ටේහයණ ළඩ පියශශට හාශලා
ලශඹන් භළදිවත් න්ශණ්. ඊට ශඳය හභහනය ශේඹකින් ශම්
ටයුතු සිදු න්ණහ. ඒ හභහනය ශේශඹන් ශරුණු ප්රභහණඹ
තභයි භහ ඔඵතුභහට කිේශේ. වළඵළයි ඔඹ ංයහ ශල්න ශන
රු භන්ත්රීතුභටේ, ජන ංණනඹත් එක් ඇති න්ණු ශදඹක්.
භවය ංයහ ශල්න ශනස ශරහ තිශඵනහ. උදහවයණඹක්
හාධිඹට ඔඵතුභහභ කිේහ ශම් යශි ටේහ හිඟඹ රක් 15යි
කිඹරහ. ඊශඟට කිේහ රක් 12යි කිඹරහ. භභත් කිේහ රක් 12යි
කිඹරහ. අපි ශදන්නහභ කිේහ. වළඵළයි ංණනශඹන් ඳළවළදිලි
නහථ ශරහ තිශඵනහ රක් 07 අලයතහක් තිශඵන්ශන්
කිඹරහ. ඒට අඳට යන්න ශදඹක් නළවළ. ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ම්තුභහරහශන් එශවභ එන හර්තහ අනුයි අපි ඒ කිේශේ.
ශම් ංයහ ශල්නර ශන එන්ශන් ඇත්ත ලශඹන්භ
ංණනඹත් එක් ටේළයදි ශතොයතුරු රළබීභත් එක්යි. ඒ
හශේභ UDA එ ශනභ ංණනඹක් ශහ. අලයතහශේ
ප්රභහණඹ ශනභ අධයඹනඹ ශහ. ඒ අනු තභයි ඔඵතුභහ කිඹහපු
අය ශදශටේ ඉරක්භ ඇහාත් තිශඵන්ශන්.

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රු ථහනහඹතුභටේ, එතුභහශේ අතුරු ප්රලසනඹ ශම් ප්රලසනඹට
අදහශ නළවළ. ටේහ ංයහ පියඵයි එතුභහ අවරහ තිශඵන්ශන්.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

නළවළ, ඒ අදහශයි. ශභොද ටේහ ංර්ධන අධිහරිඹ
ශල් වදන්න තිශඵන ල්ලිලිනුයි ශශල් ශොශඹ
ආිතිශඹන් ශම්හ වදරහ තිශඵන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

පියතුය අවශන ඉන්න.

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ ටේහ ංර්ධන අධිහරිශඹන්
වදපු එක් ශනොශයි. යහජය ඉංජිශන්රු ංසථහශන් ඒ වළදුශේ.
ඒ වදන්න රුපිඹල් මිලිඹන 25ක් ගිශ නළවළ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භහ කිේශේ රුපිඹල් රක් 25ක් ළඹ න්ණහ කිඹරහයි.

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රුපිඹල් රක් 25ක් ගිශ නළවළ. රක් දවඅටවභහයයි ගිශ .

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශම් ළන වන් න්ශන් යජශ
Observer" පුත් ඳශත්යි.

පුත් ඳතක් න "Sunday

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු විභල් වීයාල භවතහ
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(iii)

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඳත්තයර තිශඵන වළභ එභ වරි නළවළ. ඒ වළදුශේ යහජය
ඉංජිශන්රු ංසථහශන්. කිසිභ ශඳෞද්ලි ආඹතනඹට
ශොන්ත්රහත් දීරහ ශනොශයි. ඒ අඹට ගිඹ පිරිළඹ හාතයයි රුපිඹල්
මිලිඹන 1.8. එතළන වළදුශේ දිඹන්නහ ඔශ හාසිතුරු තත්ත්ඹට
ළශශඳන bus stop එක්. ඒ ශම් ශල් එක් ඳටරන්න
එඳහ. ඒ ටේහ ංර්ධන අධිහරිශ ළඩක් ශනොශයි, යහජය
ඉංජිශන්රු ංසථහශේ ළඩක්.

ඹන්නත් එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ඈ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
றற, றவோடறடவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

2 0 0 5 ஆவ ஆவௌடிததவது இவஷநஷ
ரவோடிததவது வசனரறஷ அகவதகறவந
றக
தொவெகறரண
15
வதரதவோகபறவ
அபறஷணத்வ வததறறஷணத்வ;

(ii)

இவௐவதரதவோகவ
வ
ரடுகபறததவது
இநவெகுற வசவவௐதவோடண வதஷத்வ

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉතින් ඳළල්ඳත් රහභීන්ට ටේහ වදනහට ඩහ ශම් ශශල්
ශොශඹ වළඩඹට ඵස නළතුම්ශඳොශල් වදන එ ශවොයිද?

அவ தடரவ அடிவௐதஷடறவ வவஶநரகவெ
கூதரர?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ஆ) (i)

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඉතින් ටේහ වදනහ. ඔඵතුභහ- [ඵහධහ කිරීභක්] වදනහ.
ඒහත් වදනහ, ශම්හත් වදනහ.

(ii)

ප්රධහන ගනඹනික බහණ්ඩ : ප්රභහණඹන් ව
ටිනහකපත

தொவெகறரண இநவெகுறவௐ வதரதவோகவ : அபவு
வதவ வததற
MAIN ITEMS IMPORTED : QUANTITIES AND VALUES

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3) :

(ii)

அவரநரறவ,
தடரவ
அடிவௐதஷடறவ
அஷவ உதறவௐதடுவ்துவ சரவநறஷணத்வ;

(iii)

ஶவகுநறவௐதறவோட சவோடவ்றஷண அதொவதடுவ்து
ஷவ் வரடவவது சரவ்றரகுவ வசனரறவை
ஶசறவௐதறஷணத்வ,
தடவ
எவநறவகு
உதரவெகவௐதடுவ வரறவ ரவவௐதறஷணத்வ

(i)

2005 ර්ශ සිට ශම් දක්හ ) හරඹ තුශ
ශභයටින් පිට යටරට හාශද්ල හාටේභඹ ඇදී ඹහභට
ශවාතු) ඉතහභ ළදත් ආනඹන බහණ්ඩ
ඳවශශොශහි ප්රභහණඹන් ව ටිනහම් ශර්ද;

(ii)

එභ බහණ්ඩ ආනඹනඹ යන රළබ යටර නම්
ශර්ද;

(ஈ)

ඹන්න හර්ෂි ඳදනමින්, ශන් ශන් ලශඹන්
එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

asked the Minister of Finance and Planning:

(i)

ශද්ශීඹ ටේඳදනු රඵන බහණ්ඩ වහ ශාහන්
ශවෝ මිර අඩු හාල්ඳ ශඹොදහ ටේමින් එභ බහණ්ඩ
ආනඹනඹ යනු රඵන ප්රභහණඹ අඩු කිරීභට
වළකිඹහක් තිශේද;

(ii)

එශා නම්, ආනඹනඹ කිරීභ ව ශද්ශීඹ
ටේසඳහදනඹ කිරීභ අතය ශනශා ටිනහභ
ශොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(i)

ක්රශභෝඳහයි ංර්ධන යහඳිති ඳනත ඹටශත්
ශ්රී රහංකීඹ ටේසඳහදන දිරිළන්වීශම් වළකිඹහක්
තිශේද;

(ii)

එශා ටේසඳහදනඹ ශ වළකි නම්, ඒ ඵ නහථ
ශ වළකි හක්ෂි හර්ෂි ඳදනමින් ශර්ද;

உவரவோடு
வததற

வசவதணுவெக
அதறறதவ்றவெ
கதவ்றவோடவை
சவோடவ்றதெடரக
இனவேஷகறஷண
அடிவௐதஷடரகவெ வகரவௌட வதரதவோகபறவ
உவதவ்ற சரவ்றர வதஷத்வ;

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ඇ)

அவரநரறவ, இநவெகுறவெகுவ
உவதவ்றவெகுவ
இஷடறனரண
றவ்றரசவ ரவவதஷத்வ

(i)

1406/‟11

(ආ)

இவவௐ வதரதவோகவ இநவெகுற வசவவௐதடுவ
அபறஷண,
உவரவோடிவ
உவதவ்ற
வசவவௐதடுவ
தவௌடவேகவ
வதவ
ஶசஷறஷணவெ வகரவௌஶடர அவனது ஶத
தரண ரவநலடுகஷபவெ வகரவௌஶடர தறதடு
வசவவ
தோனவ
குஷநவெக
தொடித்ர
வதஷத்வ;

அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர?
(இ)

12. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(අ)

ඉවත කී ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ප්රතිපරඹක්
ලශඹන් හර්ෂි ඉතිරි ය ළනීභට වළකි න
හාශද්ල හාටේභඹ ප්රභහණඹ ව ජනනඹ කිරීභට වළකි
න රැකිඹහ ප්රභහණඹ ශොඳභණද;

அவ கூதரர?
இவஶநவ, வ?

(a)

Will he state separately on per year basis (i) the quantities and the values of 15 most
important items drawing out the exchange
from the country from 2005 to date; and
(ii) the countries from which those items were
imported?

(b)

Will he inform this House (i) whether it is possible to reduce the import
volume of those items by replacing them
with locally produced goods and services
or with a cheaper alternatives; and
(ii) if so, the value of the difference between
importation and local production?
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(c)

(d)

Will he also state (i) whether production of Sri Lankan based
items has been encouraged through the
Strategic Development Projects Act; and
(ii) if it is so, the corroborative evidence on per
year basis; and
(iii) the possible exchange saving and the
employment creation per year, consequent
to the implementation of the aforesaid Act ?
If not, why?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභටේ, මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.
(අ) (i), (ii) } ඇමුණුභ 1 ඵරන්න.
(ආ)

(i)

(ii)

ඇතළම් බහණ්ඩරට අඩු ශ වළකිඹ.
එශවත් ශඳට්රල්, ඩීල් ඇතුළු ඉන්ධන ර්, තිරිඟු
ඇට, තිරිඟු පිටි වහ භයිසර් ඳරිප්පු, ඖධ,
ශඳොශවොය ආනඹනඹ සීභහ කිරීභ තුයන් භව
ජනතහ දළඩි අඳවසුතහට ඳත් ශේ. ඉවත වන්
ආනඹන අඩු කිරීභට වහ හාල්ඳ ටේසඳහදන දිරිභත්
කිරීභට යජඹ ටේයන්තයශඹන් ටයුතු යනු රඵයි.
උදහවයණ ශර ශද්ශීඹ කිරි ටේසඳහදනඹ
දිරිළන්වීභ වහ ආනඹනඹ යනු රඵන කිරි පිටි
වහ දී තිබ  මරු ඵදු වනඹ අඩු කිරීභට යජඹ
හාසින් ටයුතු කිරීභ ශඳන්හ දිඹ වළකිඹ.
සිඹලුභ බහණ්ඩරට අදහශ ආනඹනඹ කිරීභ ව
ශද්ශීඹ ටේසඳහදනඹ කිරීභ ම්ඵන්ධශඹන්
ංයහත්භ දත්ත ඉදිරිඳත් කිරීභ දුසයඹ.
ශශා න්ද, කිසි ඹම් බහණ්ඩඹක් වඳුනහ ශන
ප්රලසනඹ ශඹොමු ශශොත් පියතුරු දිඹ වළකිඹ.

* බහගපතඹ භත තඵන රද ඇමුණුපත:

* சதரதேடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட இஷவௐதைகவ :

* Annexes tabled:

(ඇ)
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ඔේ.
ඳනත ඹටශත් අයමුණු:
1. භවජනතහශේ
හිත
සු
පිණි
ක්රශභෝඳහයි ළදත්භ අදහශ න්නහ )
බහණ්ඩ වහ ශාහ රඵහ ළනීභ.
2. හාශද්ල හාටේභඹ ප්රභහණත් ඳරිදි යට තුශට
රහ ඒභ.
3. ප්රභහණත් රැකිඹහ ජනනඹක් වහ ආදහඹම්
ඉඳයීශම් අසථහ ඇති යලීභ.
4. අශප්ක්ෂිත තහක්ණි ඥහනඹ හුභහරු
ය ළනීභ.
එකී අයමුණු අනු ශභභ ඳනත ඹටශත්
ක්රිඹහත්භ නු රඵන යහඳිති භඟින් ශ්රී
රංහශේ
ටේසඳහදන
දිරිළන්වීභ
අටේහර්ඹශඹන්භ සිදු ශේ.
(ii) හර්ෂි ඳදනමින් රුණු ඉදිරිඳත් කිරීභට තයම්
හරඹක් තවී ශනොභළත. එශා න්ද, ශභභ ඳනත
ඹටශත් දළනට ක්රිඹහත්භ යහඳිති ඇමුණුශභහි
දළක්ශේ. එකී ඇමුණුභ 2 ශර බහගත* යමි.
එකී යහඳිති අතය ශද්ශීඹ ටේසඳහදන ඉවශ
නළංවීභට ිජුභ දහඹන යහඳිතිඹක් ශර
හශන් යහඳිතිඹ (හශන් ර්භහන්තලහරහ
නවීයණ යහඳිතිඹ) දළක්හාඹ වළ. ඊට අභතය
ශභභ ඳනත ඹටශත් ක්රිඹහත්භ න ඇමුණුශභහි
දළක්ශන අශනකුත් යහඳිති භඟින්ද ශද්ශීඹ
ටේසඳහදන දිරිළන්වීභ ක්රහහයශඹන් සිදු ශේ.
(iii) ශම් ඳනශත් එක් අයමුණක් නුශ හාශද්ල හාටේභඹ
යට තුශට රහ ඒභ ඉවශ නළංවීභයි. ඒ අනු
ටේලසචිත ංයහනභඹ පුශයෝථනඹක් සිදු කිරීභට
තයම් ප්රභහණත් හරඹක් තවී ශනොභළති න්ද
දළනට ක්රිඹහත්භ න ඇමුණුශභහි දළක්ශන
යහඳිතිර ප්රතිඹ ඵළලීශම්දී ළරකිඹ යුතු
හාශද්ල හාටේභඹ ප්රභහණඹක් ශභන්භ රැකිඹහ
ජනනඹක්ද අශප්ක්හ ශ වළකිඹ.
(ඈ) ඳළන ශනොනඟී.
ඇමුණුභ 1

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

රු ඇභතිතුභටේ, ඔඵතුභහශේ ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්තිඹ අනු
"අපි මු - යට වදමු" කිඹන ංල්ඳඹට අනු තභයි
ඔඵතුභන්රහ ටයුතු යන්න ඕනෆ. භභ බහණ්ඩ 15 හාසතය
ඉල්රහ තිබුණහ. ඒ බහණ්ඩ ඳවශශොශන්, එශොශවක්
ිෂිර්භඹට ඵය න්ණු ඒහයි. ගිඹ අන්රුද්ශද් වහල් අඳනඹනඹ
යනහ කිඹරහ කිඹපු අභහතයහංලඹ-

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභටේ, ශේරහ ළන ල්ඳනහ ය අතුරු ප්රලසනඹ
ශටිශඹන් අවන්න.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මිලිඹන 1,973ක් හාඹදම් ය තිශඵනහ, වහල් ආනඹනඹ
යන්න. ශම්ශක් ඳයසඳයඹක් තිශඵනහ ශන්ද, ඇභතිතුභටේ?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ, නළවළ. ශොශවත්භ ඳයසඳයඹක් නළවළ. භභ ශත්රුම්
යරහ ශදන්නම්. හර්ෂි ශම් යටට ආනඹනඹ ශ ප්රභහණඹ
ශොඩහක් අඩු ශරහ තිශඵනහ. නමුත් සුළු ප්රභහණඹක් ශවෝටල්
ඹනහදී ආඹතනරට රඵහ න්න ඉඩ ශදනහ. ඒ ටේහ ඒ ළන
කිසිභ ඳයසඳය හාශයෝධඹක් නළවළ. ඉතහභ ඳළවළදිලියි, ශම් යශි වී
ටේසඳහදනඹ ළඩි ය තිශඵනහඹ කිඹන එ. සුළු සුළු ඒහ
ශනළත් තිශඵනහ. සුළු සුළු ර් වළභ දහභ ශශනන්න සිද්ධ
ශයි. නමුත් ඒ ප්රක්ශාඳණඹ, trend එ ඉතහභ ඳළවළදිලියි. ඒ ළන
හද හාහද යන්න අලය නළවළ. අපි ත ශභොශවොතකින් ථහ
යන "දිහා නළගුභ" ඳනත් ශටුම්ඳතත් යටට ඉතහභ ළදත්. ඒ
ශන්න ඉතුරු ටිත් නතය යන්න තභයි, අපි "දිහා නළගුභ"
ඳනත් ශටුම්ඳත ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන්ශන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
බහණ්ඩ 15ක් ළන කිේහ. නමුත් රු ඇභතිතුභහ කිේහ මිරිස
ශන්වීභට රුපිඹල් මිලිඹන 1,960ක් ළඹ ය තිශඵනහ කිඹරහ.
නමුත් ශම් යශි ඇඟලුම් ර්භහන්තඹට රුපිඹල් බිලිඹන ණන්
ල්ලි ඹනහ. ඇයි ඒ ශභතළනට දහරහ නළත්ශත්? භභ ප්රලසනඹ
අවරහ තිශඵන්ශන් ිෂි ර්භ අංලඹ ළන ශනොශයි, ශම් යටට
ළඩිශඹන්භ ආනඹනඹ යන බහණ්ඩ ඳවශශො ශභොක්ද
කිඹරහයි.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශම්හ තභයි,-

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

ඒ අඩු නම් භභ එන තහශේදී තමුන්නහන්ශාට ඒ ළන
හාසතය රඵහ ශදන්නම්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ප්රලසන frame යරහ අවන්ශන්. ඒහට උත්තය ශදන්න.
ඊට ඳසශා කිඹනහ,-

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

බහණ්ඩ ඳවශශොක් ළන ශතොයතුරු දීරහ තිශඵනහ. ඹම් කිසි
ශදඹක් අඩු ශරහ තිශඵනහ නම් අපි ඒ ළන හාසතය රඵහ
ශදන්නම්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අඩුශන් තභයි ශභතළන තිශඵන්ශන්. ශභහි ම්පර්ණශඹන්භ
ශඳන්හ තිශඵන්ශන් ිෂි ර්භහන්තඹට අදහශ ශද්. නමුත් ඊට
ළඩිඹ හුඟහක්-

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ිෂි ර්භහන්තඹට ශන්ශන් ශොශවොභද?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශභතළන බහණ්ඩ ඳවශශොක් පියඵ දීරහ තිශඵනහ රු
ඇභතිතුභටේ.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශඳට්රල්, ඩීල් කිඹන්ශන් ිෂිර්භඹද?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ශම් බහණ්ඩ 15න් බහණ්ඩ 11ක් ිෂිර්භඹට අදහශ ඒහ.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ, නළවළ. ශභෝටර් හවන, ඩීල්, ශඳට්රල්, තිරිඟු ඇට, සීටේ -

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

රු ථහනහඹතුභටේ, රු ඇභතිතුභහශන් භභ ශම් ප්රලසනඹ
අවන්ශන් ඹම් හාධිඹකින් ළදත් උත්තයඹක් රඵහ න්න. ඔඵතුභහ
රුපිඹල් මිලිඹන 1,600ක් ළඹ න එට ඩහ ප්රමුත්ඹ දීරහ,
රුපිඹල් බිලිඹන 4ක් හාතය ළඹ ය ආනඹනඹ යන ඇඟලුම්
ර්භහන්තශ ශයදි ම්ඵන්ධශඹන් ශභතළන වන් ය නළවළ.
ඉතින් ශභොක්ද, ශම්-
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(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

ඉතින් තිරිඟු පිටි ිෂිර්භඹට ශනොශයි ඹළ?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ශඳොශවොය, ශඵශවත් ර්.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

ඳවශශොශන් දවඹක් කිඹරහ කිේශේ ඒයි.

අන්රුදු වඹක්?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

රු ථහනහඹතුභටේ, ිෂි බහණ්ඩ ශොටස ශදක්
තිශඵනහ. එක් අශප් යශි ටේසඳහදනඹ යන්න පුළුන් ශද්ල්;
භවය ඒහ ඵළරි ශද්ල්. පුළුන් ශද්ල්ර අශප් ඉතහ ශවො
ප්රණතහක් තිශඵනහ; ර්ධනඹක් තිශඵනහ. එ අන්රුද්ශදන්
ඒ ශනස යන්න ඵළවළ. තමුන්නහන්ශාරහට යන්නත් ඵළවළ,
අඳට යන්නත් ඵළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අන්රුදු එක් ශනොශයි, අන්රුදු ඳවශශොකිනුත් ශනක්
නළවළ.

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නමුත් ඒ ර්ධනඹ තභයි ඵරන්ශන්. භවය ශද්ල් අඳට
අටේහර්ඹශඹන් ශම් යටට ශශනන්න ශනහ. ශම් යට දඳතක්
න්ණහට වළභ ශදඹක්භ තවනම් යරහ නළවළ ශන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, රු ඇභතිතුභහශන් භශේ ශදන
අතුරු ප්රලසනඹ අවන්නද?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ, තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ.

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

නළවළ, නළවළ. ශඵොශවෝ ආඹතන තභ ක්රිඹහත්භ ශරහ
නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අන්රුදු වඹක්. Krrish Towers එට බහණ්ඩ ශන්න්න
අසථහ රඵහ ශදන්න ඔඵතුභන්රහට පුළුන්?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

නළවළ, නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔඵතුභන්රහ ශභශවා සිශභන්ති ටේසඳහදනඹ යනහ නම් ඇයි
ශභශවා-

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

අන්රුදු වඹක් ශවෝ අන්රුදු දවඹක් ශවෝ ඒ ආඹතන ක්රිඹහත්භ
න්න ඕනෆ ශන්. රු ථහනහඹතුභටේ, ශභතුභහ ශම් කිඹන
ථහ ම්පර්ණශඹන්භ ළයදියි. තභ අන්රුදු වඹක් නළවළ, ඒ
ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත ශරහ. ඒ Strategic Investment Law
එ ඹටශත් දුන්න සිඹලුභ අනුභළතිඹන් අද බහත යනහ. ඒහ
එකින් එ ළන අවනහ නම් තභ ල් භදි.ශවෝටල් තභ
වළදිරහ නළවළ. ශතල් ඳරීක්ණඹ තභ අන් ශරහ නළවළ.
හශන් ංසථහ ඳටන් ත්තහ හාතයයි. ඒහ ළන තභ අඳට
උත්තය ශදන්න ඵළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
භභ Strategic Development Projects Act එට අදහශ ඒහ
ම්ඵන්ධශඹන් තභයි ශම් ප්රලසනශඹන් අවරහ තිශඵන්ශන්.
ශභොද, ශම් ආඹතනරට ඹම් හාධිඹ යප්රහද රඵහ ශදනහ.
ඒ, ශභවහට ඇහාල්රහ, ඵදු යහිත අමු ද්රය ශභවහට ශනළල්රහ
ටේසඳහදනඹ යන්න. ඒශක් ටිනහභ ශම් ආර්ථිඹට උදන්
ශරහ තිශඵනහද නළද්ද කිඹන එ තභයි ශම් ප්රලසනශඹන් අවරහ
තිශඵන්ශන්. අද ශම් ප්රලසනඹට ම්පර්ණ උත්තයඹක් රඵහ දීරහ
නළති ටේහ රුණහයරහ පුළුන් තයම් ඉක්භටේන් ශම් ප්රලසනඹට
උත්තයඹක් නළත රඵහ ශදනහද?

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

රු ථහනහඹතුභටේ, Strategic Investment Law එ
ඹටශත් ඒහ ක්රිඹහත්භ ශරහ තභ ල් භදි, ඒ ළන ම්පර්ණ
හාසතයඹක් ශදන්න.

ඹහඳනඹ ග ලිගකොපත ගගොඩනළඟිල්ර
ප්රතිාසකයණඹ: ිළරිළඹ

ரவௗவௐதர வதவகரவ கவோடிடவௐ தைணஷவௐதை:
வசனறணவ
RENOVATION OF JAFFNA TELECOM BUILDING : MONEY
SPENT

1871/’11
13. ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

හාදුලි ංශද්ල වහ ශතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහශන් ඇස
ප්රලසනඹ - (4):
(අ)
(i) ඹහඳනශ
පිහිටි ශටලිශොම් ශොඩනළඟිල්ර
ප්රතිංසයණඹ වහ ඇසතශම්න්තු ශ මුදර
ශොඳභණද;
(ii) එභ ශොඩනළඟිල්ර ප්රතිංසයණඹ වහ
ශටන්ඩර් ළවීභක් සිදු ශශා නම්, ඒ වහ
ඉල්ලුම්ඳත් ඉදිරිඳත් ශ අඹශේ නම් ව
ලිපිනඹන් ශර්ද;
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(iii)

(iv)

ශටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ අනු අඩුභ මිර ණන් ඹටශත්
ඉල්ලුම්ඳත් ශඹොමු ශ අඹශේ නම් ව ලිපිනඹන්
ශර්ද;
එකී ශටන්ඩයඹ රඵහ දුන් පුද්රඹහශේ ශවෝ
ආඹතනශ නභ ව ශටන්ඩයඹ රඵහ දුන් මුදර
ශොඳභණද;

(b)

(c)

50
Will he inform this House (i)

whether renovation work of the aforesaid
building has been completed by now; and

(ii)

if so, the total amount of money spent on it?

If not, why?

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ශම් න හාට එකී ශොඩනළඟිල්ශල් ප්රතිංසයණ
ටයුතු අන් ය තිශේද;

(ii)

එශා නම්, ඒ වහ දයන රද භසත පිරිළඹ
ශොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(அ) (i)

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශරහ ඉක්භහ ගිහින් ඇති ටේහ ශටිශඹන් පියතුරු
ශදන්න.

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
வரஷனவ் வரடவதைகவ,
அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:

කථහනහඹකතුභහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

கவ வரறவ தவோதறவ

ரவௗவௐதர
வதவகரவ
கவோடிடவ்ஷ
தைணஷவௐதவகரக றவௐதேடு வசவவௐதவோடுவப
தவ்வரஷக வபவு;

(ii)

இவெ கவோடிடவ்ஷ தைணஷவௐதவகரக ஶகவறவௐ
தவ்றவேகவ
ஶகரவௐதவோடிதவௐதறவ
இவகரக
றவௌவௐதறவ்வகபறவ
வதவகவ
வதவ
தொகரறகவ ரஷ;

(iii)

ஶகவறவௐ தவ்றவேகபறவ தறகரவ ஆகவெகுஷநவ
றஷன தவெகபறவ கலவௗ றவௌவௐதறவ்வகபறவ
வதவகவ வதவ தொகரறகவ ரஷ;

(iv)

ஶவதடி ஶகவறவௐ தவ்றவ வேகவௐதவோட தரறவ
அவனது றதணவ்றவ வதவ வதவ ஶகவறவௐ
தவ்றவ வேகவௐதவோட தவ்வரஷக ரது;

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

රු ථහනහඹතුභටේ, එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශභශායි.
(අ)

வஶதரது
இவெகவோடிடவ்றவ
தறகவ தொடிஷடவதுவபர;

(ii)

அவரநரறவ இவகு
வசனறணவ வபவு

வசனரகற

01. යශයෝශේලි ඉංජිශන්රු ව ඉදිකිරීම්
(පුද්ලි) භහභ, ශනො. 45, න
ංයක්ණ හර්ඹහරඹ, ඹහඳනඹ.

03. සක්ශඹහර්ශභක් ඉංජිශන්රු (පුද්ලි)
භහභ, ශනො. 135/1, ඳයණ ශොිටහ
ඳහය, නහහාන්න, භවයභ.
04. ලින්ක් ඉංජිශන්රු (පුද්ලි) භහභ, ශනො.
137බී, යහජගිරිඹ ඳහය, යහජගිරිඹ.
05. V.V. රුණහයත්න ව භහභ, ශනො. 579,
බුළුව වන්දිඹ, නුය ඳහය, ළරණිඹ.

தொதவை

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Telecommunication and
Information Technology:
(a)

(ii)

(iii)

යශයෝශේලි ඉංජිශන්රු ව ඉදිකිරීම් (පුද්ලි)
භහභ, ශනො. 45, න ංයක්ණ හර්ඹහරඹ,
ඹහඳනඹ.

(iv)

ශඳන්ත්වන්ස ඉංජිශන්රු (පුද්ලි) භහභ,
ශනො. 20, ශොශම ඳහය, ටුනහඹ (ශදන
අභ රංසු) රු. 57,409,988.42 (ඵදු යහිත)

தைணஷவௐதைவௐ

வதஷ அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர?
(இ)

රු. 63,000,000.00 (ඵදු යහිත)

02. ශඳන්ත්වන්ස ඉංජිශන්රු (පුද්ලි) භහභ,
ශනො. 20, ශොශම ඳහය, ටුනහඹ.

வதஷ அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) (i)

(i)

Will he state (i)

the amount estimated for the renovation of
Jaffna Telecom building;

(ii)

the names and addresses of those who
submitted applications, if tenders were
called for the renovation of that building;

(ආ)

(i)

ඔේ. ඉදිකිරීම් ටයුතු දළනට ම්පර්ණ ය ඇත.

(ii)

රු. 56,352,900.34 (ඵදු යහිත) අභතය
වහ මුදර රු. 5,265,354.12 (ඵදු යහිත)

ළඩ

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ශම්
ශොම්ඳළටේඹ
තිශඵන්ශන්
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ඹහරඹ ඇතුශශාද?

න

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(iii)

the names and addresses of the persons who
offered the lowest bid in their applications
according to the tender procedure; and

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

(iv)

the name of the person or the institution that
was awarded the tender and the amount of
the bid?

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුට ඹන ඳහශර්.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශනොශේද?

ංයක්ණ

ඳහර්ලිශම්න්තු
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(ආ)

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(i)

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(ii)

එභ භධයසථහනඹ තු ඳළති ඵරශේ ඹන්ත්ර
ව අත් රණු ඹන්ත්රරට සිදු )ශ කුභක්ද;

(iii)

ගිංශතොට, පිඹදිභ ශොහු ආශ්රිත ටේසඳහදන පුහුණු
භධයසථහනඹ නළත ආයම්බ කිරීභට ටයුතු
යන්ශන්ද;

(iv)

ඒ වහ ප්රතිඳහදන ශන්ය තිශේද;

(v)

එශා නම්, ටේසඳහදන ව පුහුණුවීම් ටයුතු
ආයම්බ යන දිනඹ ශර්ද;

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

න ංයක්ණ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ හර්ඹහරඹට ඹන ඳහශර්.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඳහය කිඹරහ ශනොශයි කිේශේ. ඒ address එ කිඹන්න.

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

එභ ආඹතනඹ හ දළමීභට ශවාතු ශර්ද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

Address එ, යශයෝශේලි ඉංජිශන්රු ව ඉදිකිරීම් (පුද්ලි)
භහභ, ශනො. 45, න ංයක්ණ හර්ඹහරඹ ඳහය, ඹහඳනඹ.

(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(அ)

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

"ඳහය" කිඹරහ කිේශේ දළන්. වරි, ශඵොශවොභ සතුතියි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

கரத
ரவோடவ்றவ
கறவஶரவோஷட
தறறக
தறஶசவ்று்வ ஶதறவௐதவோட துவதைசரவ உவதவ்றகவ
தறவசற றஷனவ இவஷநவெகு சறன தடவேகதௗவெகு
தொவணவ வரடவெகவ தோடவௐதவோடுவபவவதஷ அவ
அநறரர?

(ஆ) (i)

ஶவதடி றதணவ்ஷ இவரத தோடுவகரண
கரவ ரவவதஷத்வ;

(ii)

ஶவதடி றஷனவ்துவெகுவை வசரவரக இதவ
றவறஷச இவறவேகதௗவெகுவ ஷகறணரவ
இவெகுவ கறத இவறவேகதௗவெகுவ வண
டவவவதஷத்வ;

(iii)

கறவஶரவோஷட தறறக துவதைசரவ உவதவ்றகவ
தறவசற றஷனவ்ஷ லவௌடுவ ஆவதறவௐதவகு
டடிவெஷக டுவௐதரர வதஷத்வ;

කථහනහඹකතුභහ

(iv)

(Mr. Speaker)

அவகரக றற வதரடுகவ எதுவெகவௐதவோடுவபர
வதஷத்வ;

(v)

ஆவணறவ,
உவதவ்ற
வதவ
டடிவெஷககவ
ஆவதறவெகவௐதடுவ
ரவவதஷத்வ

(Mr. Speaker)

අතුරු ප්රලසන ඉක්භනට අවන්න. හචි පියතුරු අශප්ක්හ
යන ප්රලසනරට තිශඵන ශරහ ඉයයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

අතුරු ප්රලසන අවන්ශන් නළවළ.
(சதரரகவ அவகவ)

අවන්ශන් නළවළ?

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

தறவசற
றகற

அவ இவைசஷதவெகு அநறறவௐதரர?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(இ) இவஶநவ, வ?

ඔඵතුභහට වශඹෝඹ ශදනහ.

කථහනහඹකතුභහ

asked the Minister of Economic Development:

(Mr. Speaker)

(a)

Is he aware that a coir-based product training
centre operated at Piyadigama area in Gintota of
Galle District has remained closed for number of
years ?

(b)

Will he inform this House (i) the reasons for the closure of the aforesaid
centre;
(ii) as to what happened to powerloom and
handloom rope machineries at the centre;
(iii) whether action will be taken to resume coirbased product training centre at
Piyadigama, Gintota;
(iv) whether provisions have been allocated for
this purpose; and
(v) if so, the date on which the production and
training will commence?

(c)

If not, why?

(சதரரகவ அவகவ)

ශඵොශවොභ සතුතියි.

ගිාගතො ගකොහු නිසඳහදන පුහුණු භධයසථහනඹ :
නළත ගයපතබ කිරීභ
கறவஶரவோஷட துவதைசரவ உவதவ்றகவ தறவசற
றஷனவ : லப ஆவதறவ்வ

GINTOTA COIR-BASED PRODUCT TRAINING CENTRE :
RECOMMENCEMENT

1882/’11

14. ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආර්ථි ංර්ධන අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3) :
(අ) හල්ර දිස්රික්ශ , ගිංශතොට, පිඹදිභ ප්රශද්ලශ ඳත්හ
ශන ගිඹ ශොහු ආශ්රිත ටේසඳහදන පුහුණු භධයසථහනඹ මීට
ර් කිහිඳඹට ශඳය සිට හ දභහ ඇති ඵ එතුභහ
දන්ශනහිද?
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ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ පගර්ථික ාර්ධන
නිගඹ ජය අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண - வதரதபரர
அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)

රු ථහනහඹතුභටේ, ආර්ථි ංර්ධන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.
(අ)

ඔේ. ශභභ භධයසථහනඹ 2002 ර්ශ සිට එහි ඳහරනඹ වහ
ශභනහයණ ටයුතු සිදු ශ මුඳහය මිතිශ දුර්ර
ඳහරනඹ ශවාතුශන් හ දභහ ඇති අතය දළනට
ඩත්තය ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරඹ හාසින් ශභභ
ශොඩනළඟිල්ර අලුත්ළඩිඹහ ය රහභ ටේරධහරි
හර්ඹහරඹක් සථහපිත ය ඇත.
(ආ)
(i) හල්ර, ගිංශතොට, පිඹදිභ ප්රශද්ලශ ඳත්හ
ශන ගිඹ ශොහු ආශ්රිත ටේසඳහදන පුහුණු කිරීශම්
භධයසථහනඹ හල්ර, ඩත්තය ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ම් ශොිඨහඹට අඹත් තිබ ශඳය ඳහරක්
ඳත්හ ශන ගිඹ ශොඩනළඟිල්රකි. 2000
ර්ශ දී ඩත්තය ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම්ශේ
ඉල්ලීභ ඳරිදි ශොහු ආශ්රිත පුහුණු වහ ශාහ
භධයසථහනඹක් සථහපිත කිරීභ වහ එභ
ශොඩනළඟිල්ර අලුත්ළඩිඹහ ය ඹන්ත්ර සත්ර
ළඳයීභට ක්රභශේදඹක් ශ්රී රංහ දක්ෂිණ ංර්ධන
අධිහරිඹ හාසින් ස යන රදී.
ඒ අනු 2000 ර්ශ දී ඩත්තය ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ම් හර්ඹහරශ භළදිවත් වීභ භත ශභභ
ශොහු ආශ්රිත ටේසඳහදන පුහුණු කිරීශම් ව ශාහ
ළඳයීශම් භධයසථහනඹ ආයම්බ යන රද අතය
එහි හර්මිඹන්ශේ වබහගිත්ශඹන් මුඳහය
මිතිඹක්ද සථහපිත ය ලිඹහ ඳදිංචි ය එභ
භධයසථහනශ ඳහරනඹ ව ශභනහයණඹ එභ
මුඳහය මිතිඹ ශත ඳයන රදී. ය ශදක්
ඳභණ ශභභ භධයසථහනඹ මුඳහය මිතිඹ
හාසින් ඳත්හ ශන ඹනු රළබ අතය 2002
ර්ශ දී මුඳහය මිතිශ දුර්ර ඳහරනඹ
ශවාතුශන් භධයසථහනශ ටයුතු ඇන හිට ඇත.
(ii)

දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිඹ හාසින්
ශභභ
මුඳහය මිතිඹ වයවහ ශොහු හර්මිඹන් ශත
එට ටිනහභ න රුපිඹල් 336,000
ටිනහභක් ඇති රණු ඇමරීශම් ඹන්ත්ර 112ක්
රඵහ දී ඇති අතය, ඇතළම් ඒහ දළනටභත් බහහාත
යනු රඵයි. රුපිඹල් 192,000 ටිනහභක් ඇති
රණු ඇමරීශම් හාදුලි ඹන්ත්ර 12ක්
ශභභ
භධයසථහනඹට ඳඹනු රළබ අතය, එඹ අක්රිඹ වීභ
ටේහ ශභභ ඹන්ත්ර ආඳසු රඵහ ශන ඇති අතය,
තත් කිහිඳඹක් ශභළටේ මුඳහය මිති භගින්
ඳහරනඹ යන පුහුණු වහ ශාහ භධයසථහන ශත
රඵහ දී ඇත.
රුපිඹල් 25,000 ටිනහභක් ඇති රණු
ඳිටරඹක් ශත් දළු ශෝටේ ළසීභ වහ රඵහ දී
තිබ අතය එඹද ඉත් ය ප්රසිද්ධ ශන්ශද්සිශ
හාකුණහ මුදල් ය ඇත. රුපිඹල් 49,000ක් ටිනහ
ශොහු ශනරන ඹන්ත්රඹ දක්ෂිණ ංර්ධන
අධිහරිඹ හාසින් සථහපිත යන රද ශොහාඹහඳහන
ශොහු හර්මිඹන්ශේ මුඳහය මිතිඹ ශත
රඵහ දී ඔන්න් එඹ ඳරිවයණඹ යනු රඵයි.

(iii)

දළනට ශභභ භධයසථහනඹ ඳත්හ ශන ඹනු රළබ
ශොඩනළගිල්ර අලුත්ළඩිඹහ ය ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ම් හර්ඹහරඹ
හාසින් රහභ ශල්ම්
හර්ඹහරඹක් සථහපිත ය ඇත.
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(iv)

අදහශ ශනොශේ.

(v)

අදහශ ශනොශේ.

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
අන්රුදු ශදට ආන්න හරඹක් තභයි ශම් ශොහු
ර්භහන්තලහරහ ඳත්හ ශන ගිහින් තිශඵන්ශන්. දක්ෂිණ
ංර්ධන අධිහරිඹ ශම් වහ උදන් යද්දී, ලයතහ අධයඹනඹක්
භඟින් තියහයබහඹ ළන ඵරන්ශන් නළති අන්රුදු ශදකින් යහ
ළශටන මිතිඹක් ශනුශන් ශම් මුදල් ශන් ශශා ඇයි?

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

රු ථහනහඹතුභටේ, භවය හර ඳරිච්ශේදර මුඳහය
මිතිර ශවො ඳරිඳහරනඹක් තිබුණත්, භවය හර ඳරිච්ශේදර
ඡන්දශඹන් ඳසු ශවෝ ඊශඟට ඳත් න ඳහරන අධිහරිශඹන්
ඳසු දුර්රතහන් ඇති ශනහ. ඒ දුර්රතහන් ටේහ ශම්
මුඳහය මිතිශ ඩහ ළටීභ තුශ අපි ඒ අඳශත් ඹන්න
ඇරිශ
නළවළ. ශම් නළත ශොහු හර්මිඹන් ඉන්න
ප්රශද්ලඹ ශනත් මුඳහය මිතිඹට ශම් ඹන්ත්ර සත්ර අයශන
දීරහ ඒහ ක්රිඹහත්භ යන්න අලය ටයුතු ශහ.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
ශම් මිතිඹ භඟින් ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශණ් රණුලින් ශත් භළු,
ඳහපිසි, රණු ඳළදුරු, ශඵෝර ඳළදුරු ආදිඹ ටේසඳහදන කිරීභ ව ඊට
අලය පුහුණු රඵහ දීභයි. ඒ ඇති න්ණු රික්තඹ පුයන්න දක්ෂිණ
ංර්ධන අධිහරිඹ අයශන තිශඵන පිඹය ශභොක්ද කිඹහ භහ
අවනහ.

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

හාශලාශඹන් රු භන්ත්රීතුභහ දන්නහ ඇති, දකුණු ඳශහශත්
දිස්රික් තුශන්භ ඒ පුහුණු යන ආඹතනරට මුදල් රඵහ දීරහ,
සිඹඹට ඳනව ඳනව ලශඹන් ඒ ආඹතනඹත්, අඳත් මුදල්
ඳරිවයණඹ යරහ පුහුණු වීම්රට අදහශ ටයුතු ය තිශඵනහ
කිඹරහ.
ශභොද භවය තළන්ර හාතයයි දුර්රතහක් ඇති ශරහ
තිශඵන්ශන්. ඒ අනු දළනට හභහනය මිටේසසු ඳත්හ ශන ඹන
ශොහු ර්භහන්තඹ වහ ශඳෞද්ලි ලශඹන් භළදිවත් ශරහ
පුහුණු න්ණු අඹට දළනට ඹන්ත්ර, උඳයණ රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඒ
ටේහ ශම්ශන් ඳහඩුක් න්ශණ් නළවළ. ඳරිඳහරනශ දුර්රමින්
එතළන හාතයක් ළහුණහ. නමුත් ඒ ශොඩනළඟිල්ර නළත
අලුත්ළඩිඹහ ය රහභ ටේරධහරි හර්ඹහරඹක් ඵට ඳත් යරහ
ඒත් දළන් ඳත්හ ශන ඹනහ. එභ ටේහ ශම්ශන් අරහබඹක්
සිද්ධ න්ශණ් නළවළ.

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රු ථහනහඹතුභටේ, අතුරු ප්රලසන ශදයි.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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(iv)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ සතුතියි.

அவ குநறவௐதறடுரர?

ප්රලසන අං 15. දළන් හරඹ නම් ගිහිල්රහ. ශඵොශවොභ
ශටිශඹන් ප්රලසන අවරහ, ශඵොශවොභ ශටිශඹන් පියතුරු දීරහ
අන් යන්න.

යජගේ ගේකඹන් ඉදි කශ භවල් නිහ :
"ජනගණ" ළඩ වන

அச ஊறவகதௗவெகரண வரடவரடி வீடுகவ :
"ஜணவசண" றகவௗவைசறவ்றவோடவ
FLATS FOR PUBLIC SERVANTS: "JANASEWANA"
PROGRAMME

(இ)

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities:
(a)

Is he aware that a pledge was made under the
Janasewana Programme of the “Mahinda
Chintana-Dinawamu Sri Lanka” manifesto that
four blocks of flats would be constructed for the
public servants living in Colombo and suburbs?

(b)

Will he state (i)

the number of blocks of flats of which the
construction work has been completed by
now, out of the aforesaid blocks of flats;

(ii)

the areas in which the aforesaid blocks of
flats are situated;

(iii)

the number of public servants that have
been settled in the aforesaid blocks of flats
by now; and

(iv)

separately, the amount of money allocated
for each block of flats mentioned above?
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15. ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඉදිකිරීම්, ඉංජිශන්රු ශාහ, ටේහ වහ ශඳොදු ඳවසුම්
අභහතයතුභහශන් ඇස ප්රලසනඹ - (3) :
(අ)

"භහින්ද චින්තන - දිනමු ශ්රී රංහ" ප්රතිඳත්ති භහරහශේ,
ජනශණ ළඩටවන ඹටශත් යජශ
ශායින්
ශනුශන් භවල් ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ වතයක් ක්රිඹහත්භ
කිරීභට ශඳොශයොන්දුක් දී ඇති ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?

(ආ)

(i)

ඉවත වන් ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ අතරින් ශම්
න හාට ඉදිකිරීම් අන් ය ඇති ශඹෝජනහ ක්රභ
ංයහ ශොඳභණද;

(ii)

එභ ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ පිහිටි ප්රශද්ල ශර්ද;

(iii)

ශම් න හාට එභ භවල් ටේහර ඳදිංචි ය ඇති
යජශ ශායින් ංයහ ශොඳභණද;

(iv)

එභ එක් එක් භවල් ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ
ශන් ය ඇති මුදර ශන් ශන් ලශඹන්
ශොඳභණද;

ඹන්න එතුභහ වන් යන්ශනහිද?

(c)

If not, why?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

ரவௌதைறகு றவ வீவேச )

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය රඵහ ශදනහ.
(අ) ඔේ.
(ආ)

(i)

(அ)

යහඳෘතිඹ
ජල්තය ටේහ
යහඳිතිඹ

வீடஷவௐதை,

கறவ சறவஷண "இனவேஷகஷ வவநற வதநவை
வசவஶரவ" வகரவஷககபறவ "ஜணவசண" றகவௗவைசறவ்
றவோடவ்றவகலவௗ வகரதவதை வதவ தைநகவ தகுறகபறவ
அச
ஊறவகதௗவெகரக
ரவகு
வரடவரடி
வீடஷவௐதைவ் றவோடவேகஷப ஷடதொஷநவௐதடுவ்துரக
ரவெகுதற அபறவெகவௐதவோடுவபது வதஷ அவ
அநறரர?

(ஆ) (i)

ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ 02කි.

(ii)

(ඇ) ශනොඑශා නම්, ඒ භන්ද?
றவர,
வதரநறறவ
ஶசஷகவ,
வதரதுசறகவ அஷவைசஷவெ ஶகவோட றணர:

அவ வீடஷவௐதைவ் றவோடவேகவ எவவரவதவெ
குவ
எதுவெகவௐதவோடுவப
தவ்வரஷக
வவஶநரக வபவு வதஷத்வ

ஶவகூநற வீடுகபறவ இதுஷ றவரவௐ
தறகவ தவவ்ற வசவவௐதவோடுவப வீடஷவௐதைவ்
றவோடவேகபறவ
வௌறவெஷக
வபவு
வதஷத்வ;

(ii)

அவ வீடஷவௐதைவ் றவோடவேகவ அஷவதுவப
தறஶசவேகவ ஷ வதஷத்வ;

(iii)

இதுஷ ஶவதடி வரடவரடி வீடுகபறவ
குடிவவ்வௐதவோடுவப அச உவ்றஶரகவ்வ
கபறவ வௌறவெஷக வபவு வதஷத்வ;

එේභන්ටන්
ටේහ
යහඳිතිඹ

(iii)
(iv)

ිළහිටි ප්රගේල
ශවෝභහභ
(ශොශම
දිස්රික්ඹ)
කිරුරඳන
(ශොශම
දිස්රික්ඹ)

අන් කයන
රද ර්ඹ
2006
2005

යජශ ශා ංයහ 672කි.
යහඳිතිඹ

පිහිටි
ප්රශද්ල

ජල්තය
ටේහ
යහඳිතිඹ
එේභන්ටන්
ටේහ
යහඳිතිඹ
එතු

ශවෝභහ
භ

400

1,068

කිරුරඳ
න

272

459

672

1,527

(ඇ) අදහශ ශනොශේ.

ටේහ
ණන

ළඹ ශ
මුදර
(රු.මි.)
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ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ඳශමුළටේ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
රු ඇභතිතුභටේ, යජශ ශාඹන් 1,232,000ක් ඳභණ ශම්
යශි සිටිනහ. ශඵොශවෝ ශදනකුට ඵයඳතශ ශර ටේහ ප්රලසන
තිශඵනහ. ඒ ටේහ ශම් අඹශේ ටේහ ප්රලසනඹට මීට ඩහ ශවො
හාඳුභක් රඵහ ශදන්ශන් දහද? ඒ කිඹන්ශන් ශල් 672කින්
ශනොශයි, ශම් අඹශේ ටේහ ප්රලසනඹ හාන්නට ඊට ඩහ ශීඝ්ර
ංර්ධන යටහක් ක්රිඹහත්භ යන්ශන් දහද?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

භභ ශම් හයණඹ ශටිශඹන් ඳළවළදිලි යන්නම්. රු
ථහනහඹතුභටේ, අද අපි හාශලා අධහනඹ ශඹොමු ය
තිශඵන්ශන් යජශ ශාඹන්ට ටේහ ණඹ රඵහ දීභ භඟින්
ඔන්න්ශේ ටේහ අලයතහ පුයන්නයි. ඳසු ගිඹ අන්රුදු ශදශක්
යහජය ඵළංකු වයවහ රුපිඹල් බිලිඹන වතට ළඩි මුදරක් යජශ
ශාඹන්ශේ ටේහ ණඹ අලයතහ ශනුශන් ආශඹෝජනඹ
යන්න අඳට පුළුන් න්ණහ. අඳ ව යහජය ඵළංකු එතු ශරහ
ඵළංකුකින් ණඹක් න්න ශොට තිශඵන තදඵර ශොන්ශද්සි
නළති, අපි ශදන අනුභළතිඹ භත අපි ඇඳරුශක් ඵට ඳත්
ශරහ යහජය ශාඹන්ට ශම් අන්රුදු ශද තුශ ණඹ ලශඹන්
රඵහ ශදන්න රුපිඹල් බිලිඹන වතට ඩහ ළඩි මුදරක් අපි
ආශඹෝජනඹ ශහ. රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ වයවහ නහරි
හාලහර මුදරක් ළඹ න භවල් ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ තුයන් ටේහ
මිරදී ළනීශම් ංසිතිඹට ඩහ ඒ අඹ දළන් ඩහ ළභළත්තකින්
ඉන්ශන් තභන් සිටින භමි ප්රශද්ලශ , තභන්ශේ ඉඩශම් ශල්
වදහ ළනීභටයි. ඒ වහ දළන් අපි ළඩි අධහනඹ ශඹොමු ය
තිශඵනහ. නහරි ඳභණක් අපි ත ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ
තුනක් ආයම්බ යන්න සදහනමින් සිටිනහ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, භශේ ශදළටේ අතුරු ප්රලසනඹ භභ
අවනහ. රු ඇභතිතුභටේ, යජශ ශාඹන්ට ටේහ ණඹ රඵහ
දීභක් පියඵ ඔඵතුභහ ප්රහල ශහ. ඒ අඹට ශඳොලී යහිත ටේහ
ණඹ රඵහ ශදන්නට ඔඵතුභහ ඹම් ළඩටවනක් ටේර්භහණඹ
යනහද?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

භහ දන්නහ තයමින් අශප් යශි ශඳොලී යහිත ණඹ දීශම්
ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ශරහ නළවළ. ඉසරහමීඹ ඵළංකුර නම්
ක්රිඹහත්භ ශනහ ඇති, ඒ ආමි ශවාන්න් භත. අපි ඵළංකුර
මුදල් තභයි ඒ ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹ වහ ආශඹෝජනඹ යන්ශන්.
සිඹඹට 10 වනදහයී ශඳොලිඹක් ඒ ණඹ වහ අඹ යනහ.
හභහනයශඹන් සිඹඹට 18, 19, 20 හශේ ශඳොලිඹක් ඵළංකු ණඹ
වහ තිබුණත්, සිඹඹට 10 වනදහයී ශඳොලිඹට තභයි ඳසු ගිඹ
අන්රුදු ශදශක් ඔන්න්ට ණඹ රඵහ දුන්ශන්. යජශ ශාශඹෝ
ඒට ඉතහභ ආර්ණීඹයි. ඉතිරි මුදර ආණ්ඩුශන් ශනහ.

ශන්ශද්සි කිරීශම් ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ යනහ.
හාශලාශඹන් දඹුල්ශල්, භහනළල්ශල් ඹනහදී ප්රශද්ලර ඇති
ම්උදහ භමිර ඉඩම් ශන්ශද්සිශ ටේයත ශනහ ශනුට ශම්
යශි ජනතහ ශනුශන් ටේහ වදන ක්රිඹහලිඹ වහ
ඔඵතුභන්රහ දහද ක්රිඹ දහඹ න්ශන්?

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

රු ථහනහඹතුභටේ, රු භන්ත්රීතුභහ කිඹපු හයණශ ඹම්
ශනක් තිශඵනහ. කිසි ශරකින්ත් අපි ඒ ශරොකු ඉඩම්
ශනොශයි ශන්ශද්සි යන්ශන්. ඳළයණි ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභර
ටේහ අයමුණ ශනුශන් ශන් යපු කුඩහ ඉඩම් ළඵළලි
තිශඵනහ. ඒහ ටේහ අයමුණ ශනුශන් ශන් යපු ඉඩම්.
ශඳොදු ඳවසුම් ශනුශන් ශන් යපු ඉඩම් ශනොශයි.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශඳොදු ඉඩම් ශන්ශද්සිඹට ඹනහ.

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශඳොදු ඉඩම් ශනොශයි. කුඩහ ඉඩම් ළඵළලි.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

භහනළල්ශල් සිද්ධිඹක් ළනයි භභ කිඹන්ශන්. ඒ හශේභ
දඹුල්ශල්-

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ශඳොේඩක් ඉන්න. ඒහ ඳර්චස 11, 12, 15, 20 ශොටස. ඒ
පියඵ අපි ඳත්තශර් දළන්වීම් ඳශ යනහ. නළත්නම් ශන්ශන්
ශද්ලඳහරන රුණු භත මිටේසසු ඇහාල්රහ අනයශඹන් එභ
ඉඩම් අල්රහ ළනීභයි. ඊට ඳසශා අන්රුදු ණන් ගිහිල්රහ ඒ
ශොල්රන්ටභ අයිති ශනහ. ඒ ටේහ තභයි ඒ කුඩහ ඉඩම් ළඵළලි
ශනුශන් අපි ඒ ළඩ පියශශ ක්රිඹහත්භ ශශා. ඊට අභතය
ශරොකු ඉඩම් ළඵළලි ශනුශන් අපි ශද්ශීඹ ආශඹෝජශඹෝත්
එක් එතු ශරහ ඒහශ ටේහ ශඹෝජනහ ක්රභ ඇති කිරීභ
වහ දළන් ළඩ පියශශක් ඇති ය ශන ඹනහ. අපි ශඟදී ඒ
ඳටන් න්නහ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශන්ශද්සිඹට ඹන්ශන් නළති ඉඩම් නළති අඹට ඒ ඉඩම්
ටි ශඵදරහ ශදන්න. ඒයි යන්න ඕනෆ. ශන්ශද්සි යන එ
ශනොශයි, ඉඩම් ටි ශඵදරහ ශදන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(Mr. Speaker)

ශවොයි, ඳළවළදිලියි.

(The Hon. Sajith Premadasa)

භශේ තුන්ළටේ අතුරු ප්රලසනඹ භභ අවනහ. රු ඇභතිතුභටේ,
ශම් අඳවහඹක් වළටිඹට ටවහ න්න එඳහ. අපි දළක්හ ටේහ
ඉදිකිරීම්, ඉංජිශන්රු ශාහ, ටේහ වහ ශඳොදු ඳවසුම්
අභහතයහංලඹ ශඵොශවෝ හාට ටේහ ංර්ධන අධිහරිඹ තු ඉඩම්
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ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඉඩම් ශනොමිරශ ශඵදරහ ශදන්නද කිඹන්ශන්?

ඳහර්ලිශම්න්තු

59
ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

The second appeared in the "Daily Financial Times"
of 3rd January, 2013. It states, I quote:

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔේ. එදහ ටේහ ංර්ධන අධිහරිඹ ඉඩම් දුන්ශන් ශනොමිශල්.
(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් ඹටශත් තිශඵන ඉඩම් තභයි ශනොමිශල්
ශඵදරහ ශදන්ශන්. ඉතිවහශ ටේහ ංර්ධන අධිහරිඹ එ
ඉඩභක්ත් ශනොමිශල් ශඵදරහ දීරහ නළවළ. අතයඹ කිඹන්න එඳහ.

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ශදන්නශෝ, පීඩිත ඳන්තිඹට ඉඩම් ශදන්නශෝ.

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එශවභ දීරහ, ටේහ අධිහරිඹ ඵංශොශරොත් යරහ හාභල්
වීයංල ශදය ඹන්නද? [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ශශවල් ශොශ වන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ප්රලසන වහ ශන් න්ණු හරඹ දළන් අන් ශරහ තිශඵනහ.
රු හාඳක් නහඹතුභහ, ඔඵතුභහ යප්රහද ප්රලසනඹ භතු යනහද?

යප්රහද: 2013 ජනහරි භ 02 න දින
"ද හින්දු" ව
2013 ජනහරි භ 03 න දින
"ගඩ්ලි ෂිකනෆන්ෂිඹල් ිකපතස" හර්තහ

சறநவௐதைரறஷ: 2013 சணரற 02ஆவ றகற "
யறவது" வதவ 2013 சணரற 03ஆவ றகற
"வடவத ஷதணரவசறவ ஷவவ"
அநறவெஷககவ
PRIVILEGE: REPORTS IN “THE HINDU” OF 02ND
JANUARY, 2013 AND “DAILY FINANCIAL TIMES”
OF 03RD JANUARY, 2013
වික්රභසිාව

“Ranil bans UNP Committee members from appearing in Court”

Both these are untrue and this is really in relation to
the powers of Parliament.

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

ගරු යනිල්
නහඹකතුභහ)

60

භවතහ

පවිරුේධ

ඳහර්ලසගේ

(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக - றவவெகவோசற தொவவ)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)

Hon. Speaker, I wish to bring to your notice two news
items: one appeared in “The Hindu” of 2nd January,
2013. This newspaper has a local correspondent. The
main caption of it states, I quote:
“UNP to boycott court hearing on Sri Lanka CJ impeachment”

Hon. Speaker, you have ruled and we have asked you
to rule on the fact that there is no obligation on anyone to
go to court. So, if there is no obligation, how can we
boycott anything? Those who went to court, went
voluntarily. We have no problem with that.
In the judgment in Chandra Jayaratne’s case,
Amaratunga J. confirms the fact that there is no
obligation for anyone to go to courts. Furthermore, the
Government Members were represented by the AttorneyGeneral and relief was asked up to the eighth respondent.
Our two Members were the ninth and the tenth
respondents. So, we had no reason to go to courts and in
accordance with your Ruling, we did not go to courts.
So, it is wrong. I have not banned anyone. Our
decision was not to go to courts in accordance with your
thinking. I have looked at the statements made by our
General Secretary on this matter. There was no question
of a ban. There is nothing to boycott if there is no legal
obligation to go before court. How can we boycott it? We
have not been forced to go. We have no need to go, not
even on invitation. Even the courts have not complained.
This is a part of a campaign, a part the English media is
taking on against Parliament and the Powers of
Parliament and we seem to be at the receiving end. This
is being led by the Jezebel of the English media and for
some reason the UNP has got identified. So, I would like
to ask these newspapers, “Do you say the Parliament has
no powers? Are you going contrary to the judgment given
by Amaratunga J. recently?”
All I have to say is this, Hon. Speaker. This House
represents about 95 per cent of the people who voted at
the Parliamentary Elections and we have diverse opinions
here. So, we must have our rights to express our views.
That is the only right that we are upholding. We are not
upholding anything for the President.
I will give you three examples. The courts jailed one
of our Members of Parliament, General Sarath Fonseka.
At that time, the media was frightened to write anything
about it. If we said anything, they were frightened to
publish them. They said, “We will get hauled into
courts”. They were so frightened. So, we had to speak in
Parliament and it was only what we said in Parliament
that they published. Hon. Speaker, I have challenged you
and spoken at length in Parliament, so that they could
publish it. That is the right I am trying to protect. There
was a time in 2008 - 2009 when Tamil youth were
disappearing, when Tamils were under fire, when the
newspapers were refusing to carry it, others were
frightened and we had to come to this House and make
statements for it to be carried. That is the right I am
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defending and that is the right I am using now and the
UNP to say that you cannot move against the Chief
Justice without following the proper procedure. That is all
that we are saying. Is it wrong? It does not mean that
because we all stand up for the same rights, that we agree
on the issue. Our view is that you cannot proceed without
following the judgment of Amaratunga J. Your view is
different. But, we stand for the rights of this House.
Hon. Speaker, I think now we have come to a position
where there is virtually a constitutional crisis and I think
you have to step in today and tomorrow to see how you
could resolve it. While we say that you cannot proceed
and we must uphold the judgment, the Government says
that they want to go ahead despite the judgment. Here,
one of the issues of taking time is the fear of the
Government that there will be more and more cases filed.
So, can we not look at it today and tomorrow to see
whether we could come to some agreement? Then, speak
to the lawyers concerned and tell them, “If that is so, there
should be a ceasefire”. Then, tell the judges that there is
no question of any orders coming into Parliament. You
draft it and with good faith, you stop your attacks on the
judges who are going on in the media; let us try it in the
next two days.
That is why I am asking you to see whether you can
intervene. If this clash goes on, it is bad for us. Hon.
Speaker, you presided over one of the most successful
Conferences
of
Commonwealth
Parliamentary
Association. So, are we going to come under fire, next?
So, while raising this matter of Privilege, I would like you
also to intervene and see whether we can reach a
settlement. If so, we will tell them and if they are going
to break it, then we will all have to act together. If they
are not going to file action, then okay, give us the time
and we will get the law passed.
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"සථහය ටේශඹෝ 7 හි හාධිහාධහනර ව 2010.07.09 ළටේ දින
ඳහර්ලිශම්න්තු හාසින් ම්භත යන රද ශඹෝජනහශේ කුභක්
වන් තිබුණ ද, අද දින රැසවීම් ඳළළත්ශන හර ශේරහ අ.
බහ. 1.00 සිට අ. බහ. 7.30 දක්හ හාඹ යුතු ඹ. අ. බහ. 7.30 ට
ථහනහඹතුභහ ප්රලසනඹ ශනොහාභහ ඳහර්ලිශම්න්තු ල් තළබිඹ යුතු
ඹ".

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

ගඳෞේගලික භන්ත්රීන්ගප ඳනත් ගකටුපතඳත්
ணற உதவௐதறணவ சவோடதோனவேகவ
PRIVATE MEMBERS' BILLS

ගවශ ජන ඳදනභ පාසථහගත කිරීගපත)
ඳනත් ගකටුපතඳත

வயன ஜண வநவ (கூவோடிஷவ்வ) சவோடதோனவ
HELA JANA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு றவம அவ்ரவெக)

(The Hon. Tissa Attanayake)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
“ශවශ ජන ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ ) ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත්
කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ".

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු යටේල් හාක්රභසිංව භවතහ භතු ශ යප්රහද ප්රලසනඹ,
යප්රහද පියඵ මිටුට ශඹොමු යරහ, ළරහ හාබහ කිරීභට
ටයුතු යනහ.

ඳහර්ලිගපතන්තුගේ රැසවීපත
தரரதௗவந அவவு

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ පහරිභහර්ග වහ ජර
පතඳත් කශභනහකයණ අභහතයතුභහ ව ඳහර්ලිගපතන්තුගේ
බහනහඹකතුභහ)

(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர - லவவௐதரசண, லவப
தொகரஷவ்து அஷவைசதவ தரரதௗவநவை சஷத தொவதவ)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Minister of Irrigation
and Water Resources Management and Leader of the
House of Parliament)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:

විසින් සථිය කයන ර ජ.
ஆஶரறவ்ரவ.
Seconded.

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ.
ඳනත් ගකටුපතඳත ඊ අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ
මුද්රණඹ කිරීභ නිගඹ ග කයන ර ජ.
හර්තහ කිරීභ වහ 47ප5) න සථහය නිගඹ ගඹ ඹ ගත් ඳනත්
ගකටුපතඳත භහජ ගේහ අභහතයතුභහ ගත ඳයන ර ජ.
றணர றடுவெகவௐதவோடு, வதவெவகரவபவௐதவோடது.
இவதடி, சவோடதோனவ தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடு, அவைசறடவௐதடவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
சவோடதோனவ றஷனவெ கவோடஷப இன. 47 (5) இவதடி சதோக
ஶசஷகவ
அஷவைசதவெகு
அநறவெஷக
வசவவௐதடுவகரகவை
சரவோடவௐதவோடது.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගඳ ේදර - මීය ඳහර ශ්රී සුදර්ලනහයහභ විවහයසථ
අධයහඳන වන ගේහ ඳදනභ පාසථහගත කිරීගපත)
ඳනත් ගකටුපතඳත
ஶதரவ்ன - லதரன வ சுவணரர றகரஷ
கவற றர வநவ (கூவோடிஷவ்வ)
சவோடதோனவ

PODDALA-MEEPAWALA SRI SUDARSHANARAMA VIHARAYA
EDUCATIONAL RELIEF FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු පවදය) යගපතස ඳතියණ භවතහ

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
“ශඳෝද්දර - මීඳහර ශ්රී සුදර්ලනහයහභ හාවහයසථ අධයහඳන වන
ශාහ ඳදනභ ංසථහත කිරීභ වහ ) ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත්
කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ".
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ගරු වී.එස. යහධ්රිසනන් භවතහ

(ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ)

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

විසින් සථිය කයන ර ජ.
ஆஶரறவ்ரவ.
Seconded.

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ.
ඳනත් ගකටුපතඳත ඊ අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ
මුද්රණඹ කිරීභ නිගඹ ග කයන ර ජ.
හර්තහ කිරීභ වහ 47ප5) න සථහය නිගඹ ගඹ ඹ ගත් ඳනත්
ගකටුපතඳත භහජ ගේහ අභහතයතුභහ ගත ඳයන ර ජ.
றணர றடுவெகவௐதவோடு, வதவெவகரவபவௐதவோடது.
இவதடி, சவோடதோனவ தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடு, அவைசறடவௐதடவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
சவோடதோனவ றஷனவெ கவோடஷப இன. 47 (5)இவதடி சதோக
அஷவைசதவெகு
அநறவெஷக
வசவவௐதடுவகரகவை
சரவோடவௐதவோடது.

ஶசஷகவ

ගරු ටී. යාජිත් ද ගොිකහ භවතහ

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

(ரவௌதைறகு ரல. வொஜறவ்  வசரவசர)

විසින් සථිය කයන ර ජ.
ஆஶரறவ்ரவ.
Seconded.

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ පතභත විඹ.
ඳනත් ගකටුපතඳත ඊ අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ
මුද්රණඹ කිරීභ නිගඹ ග කයන ර ජ.
හර්තහ කිරීභ වහ 47ප5) න සථහය නිගඹ ගඹ ඹ ගත් ඳනත්
ගකටුපතඳත භහජ ගේහ අභහතයතුභහ ගත ඳයන ර ජ.
றணர றடுவெகவௐதவோடு, வதவெவகரவபவௐதவோடது.
இவதடி, சவோடதோனவ தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடு, அவைசறடவௐதடவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
சவோடதோனவ

ஶசஷகவ

சரவோடவௐதவோடது.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ප්රධහන ටයුතු. අද දින නයහඹ ඳත්රශ හාඹ අං 1- දිහා
නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ශදළටේ ය කිඹළවීභ ල් තඵන රද
හාහදඹ.

දිවි නළගුභ ඳනත් ගකටුපතඳත
றறவகு சவோடதோனவ
DIVINEGUMA BILL

றஷனவெ கவோடஷப இன. 47(5) இவதடி சதோக
அஷவைசதவெகு
அநறவெஷக
வசவவௐதடுவகரகவை

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services for report.

පගර ඵල් වුභනිග කරිඹන් ෂවුන්ගඩ්න්
පාසථහගත කිරීගපත) ඳනත් ගකටුපතඳත

குஶபரதவ யறத்வணறஶடரறவ தவுவஶடவ
(கூவோடிஷவ்வ) சவோடதோனவ
GLOBAL HUMANITARIAN FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர)

කල් තඵන රද විහදඹ තදුය ත් ඳත්නු ිළණි නිගඹ ගඹ
කිඹන ර ජ . ඊ අදහශ ප්රලසනඹ - [ ගනොළපතඵර් භ 06]
ඳනත් ගකටුපතඳත දළන් ගදන ය කිඹවිඹ ුතතුඹ. - [ගරු ඵළසිල්
ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ ]
ප්රලසනඹ ඹිතත් බහිමමුඛ් කයන ර ජ.
எவ்றஷவெகவௐதவோட
றரவ லபவ் வரடவேகுவகரண
கவோடஷப ரசறவெகவௐதவோடது. சவதவவௐதவோட றணர - [வதவ 06]
சவோடதோனவ
இவௐவதரதது
இவௌடரவ
தொஷந
றவௐதறடவௐதடுரக" [ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ]
றணர லவௌடுவ டுவ்றவதவௐதவோடது.

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [06th
November]
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. Basil Rohana
Rajapaksa]
Question again proposed.

(The Hon. Udith Lokubandara)

රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉදිරිඳත්
යනහ:
“ේශරෝඵල් වුභටේශිරිඹන් ෂන්න්ශේන් ංසථහත කිරීභ වහ )
ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් කිරීභට අය දිඹ යුතු ඹ".

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහ.
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ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ පජරපතඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ගණ්ඩු ඳහර්ලසගේ ප්රධහන
ාවිධහඹකතුභහ)

(ரவௌதைறகு
றஶணவ
குவண
லவவேகவ,
டிகரனஷவௐதை
அஷவைசதவ
அசரவேகவ்
வௐதறவ
தொவஶகரனரசரதவ)

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

රු ථහනහඹතුභටේ, අද දින අශප් යශි ඉතිවහශ ඉතහභ
ළදත්, ඓතිවහසි ඳනත් ශටුම්ඳතක් හාහද ය ම්භත යන
ශම් අසථහශේ දී ඒ පියඵ ථහ කිරීභට අඳට වළකි වීභ එක්තයහ
හාධිඹ හනහක්ඹ කිඹන ටි ඳශමුශොට වන් යන්නට
ඕනෆ. අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ 2005 දී ශම් යටට ප්රහල ශහ,
"ඳන්ශල් අඟහිඟම් ටේභ කිරීභ වහ අඳ හාසින් අයමන රද
භිද්ධි යහඳහයඹ හාසින් ශම් න හාට අත් ඳත් ය ශන ඇති
ජඹරවණඹන් පියඵ භභ තුටු ශමි. එඵළහාන් භභ තදුයටත්
භිද්ධි යහඳහයඹ පියඵ හාලසහඹ තඵන අතය, ඊට න
මුහුණුයක් රඵහ ශදමින් දුගීභ දුරැලීභ වහ ) ජනතහ හා ඵර
ළන්වීශම් ළඩටවන ඩහත් ලක්තිභත් යමි" කිඹරහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට
ශම් යශි රක් 60ට ළඩි ජන යභක් වහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
තුශනන් ශදට හිමිම් කි වළකි ජන යභක් ඇති
ඳහර්ලිශම්න්තුක් රළබුණු අසථහශේදී ද එතුභහ ශභශා වන්
ශහ :
"භිද්ධි ඳන්ල්ර ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීභ වහ වහ
ජීශනෝඳහඹ ටයුතු ර්ධනඹ කිරීභ ඳවසු න ඳරිදි භිද්ධි
අධිහරිශ ශායින් හාරහභ ළටුප්රට හිමිම් කිඹන
යහජය ශායින් ඵට ඳත් කිරීභට අලය ශාහ
යසථහක් ස යන්ශනමි."
ශභළටේ ක්රිඹහදහභඹන්ලින් ඉදිරිඹට ඳළමිශණන ජනතහ
හිතහදී අතිරු ජනහධිඳතිතුභහශේ භහින්ද චින්තන ළඩටවන
ඹටශත් අද දින න හාට දිහා නළගුභ ඳනත ඳහර්ලිශම්න්තු වමුට
ඳළමිණ තිශඵනහ. ආර්ථි ංර්ධන අභහතය රු ඵළසිල්
යහජඳක් භළතිතුභහ ශභභ ඳනත ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් ශහ.
ශභභ ඳනත ටේර්භහණඹ ශ පුද්රඹහ වළටිඹට අශප් ප්රලංහ ව
ආඩම්ඵයඹ එතුභහට පුද යන්නට ළභළතියි. ඒ හශේභ ශම් යටට
ඓතිවහසි ඳනතක් දහඹහද යන්නට පුළුන් වීභ ළන අඳ
ආඩම්ඵය ශනහ. රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ අතින් ඵරන හාට ශම්
අසථහ ඔඵතුභහට ද ඉභවත් ආඩම්ඵයඹක් ඇති න අසථහක්.
එතුභහ ඔඵතුභහශේ ශවෝදයඹහ න ටේහ ශනොශයි. රු
ථහනහඹතුභටේ, පිලිප් ගුණර්ධන, ඇන්.ඇම්. ශඳශර්යහ ව
එස.ඒ. හාක්රභසිංව ළටේ හභහංශි නහඹඹන් භඟ ඔඵතුභහශේ
භවප්ඳහ න ඩී.එම්. යහජඳක් භළතිතුභහ ව ඔඵතුභහශේ පිඹහ න
ඩී.ඒ. යහජඳක් භළතිතුභහ සරිඹ භල් යහඳහයඹට වන්ල් ශමින්
නළති ඵළරිමින් මිඹඹන දුප්ඳතුන් ශේයහ ළනීභ වහ 70 යට
ශඳය මින් භට ඹමින් ශ ඒ උදහය ර්තයඹ ද ඉරක්ත
ශශා දියඳුභ -දුප්ඳත්භ- තුයන් කිරීශම් ළඩටවනයි.
ශම් ඓතිවහසි අසථහශේදී, අද අශප් යශි භිද්ධි
වනහධහයඹ රඵන රක් 15ට අධි ඳන්ල්රට නහඹත්ඹ
ශදන 27,000ක් ඳභණ න භිද්ධි අධිහරිශ ටේරධහරින්, යහජය
ශාඹන් ඵට ඳත් න ඳනත් ශටුම්ඳතටයි ශම් බහ අද
ස න ශොට අනුභළතිඹ ශදන්ශන්. ශභළටේ ඓතිවහසි
අසථහක් ශභභ ඳහර්ලිශම්න්තු මීට ලින් දළරහ නළවළ.
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භිද්ධි ටේරධහරින් යහජය ශාඹන් ඵට ඳත් න අසථහක්
අපි ලින් දළරහ නළවළ. අපි දළරහ තිශඵනහ, 1956 දී වහ 1970
දී අශප් යජඹන් හාසින් යහඹ වහ ඵස ජනතු කිරීශම්දී එභ
ශඳෞද්ලි ශාඹන් ංසථහ ශාඹන් ඵට ඳත් න්ණු ඵ.
නමුත් ශභභ දිහා නළගුභ ඳනත ම්භත කිරීශභන්, හාරහභ ළටුඳට
හිමිම් කිඹන, තභන්ශේ ශාඹට හිමිම් වහ අයිතිහසිම්
කිඹන යජශ ශාඹන් ඵට ඳත් වීශභන් ඇති න භවත් )
ජඹරවණඹ අශප් යශි භිද්ධි ටේඹහභඹන්ට ඳභණක් ශනො,
දියඳු ජනතහට ද අලුත් ජීන පිටුක් වළයවීභ වහ ) භනට
ම්ඵන්ධ න්ණු වළභටභ ද රළශඵනහ. ඊට අතිශර් දක්ෂිණ
ංර්ධන අධිහරිශ
වහ උඩයට ංර්ධන අධිහරිශ
ශායින්ට ද එශරභ එභ අයිතිහසිම් භුක්ති හාඳීභට අසථහ
රළශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, දියඳුභ තුයන් කිරීශම් හර්ඹ
බහයශ දී භහජ හධහයණත්ඹ වති කිරීශම් ජහති ප්රතිඳත්තිඹ
අනුභනඹ කිරීභ අතිළදත් නහ. අපි අවරහ තිශඵනහ; අපි
දළරහ තිශඵනහ; අපි කිඹරහ තිශඵනහ; ටේදවස අධයහඳන
ඳනත් ශටුම්ඳත යහජය භන්ත්රණ බහට ශන එන ශොට
යප්රහද රත් අඹ එඹට හාරුද්ධ න්ණු ඵ. අපි ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
හච්ඡහ ය තිශඵනහ. ශම් යශි ශඳොදු ජනතහට ටේදවස
අධයහඳන අයිතිඹක් තිශඵන්න ඕනෆ නළවළ කිේහ. යහජය භන්ත්රණ
බහශේ වළන්හේ හර්තහ කිඹහ ඵරන ශොට ශඳශනනහ, ඊට
එශයහි න්ණු ඵරශේ න්ද කිඹරහ. භට භතයි, භශේ ආදයණීඹ
පිඹහ කුඹුරු ඳනත ශශනන අසථහශේදී එඹට එශයහි න්ණු ඵ.
මුඳහය ඵළංකු ඳනත ශශනන අසථහශේදී ශම් සුළු, ක්ෂුද්ර
මරය ක්රභඹ මින් භට ඇති කිරීශම් උත්හවශ දී එඹ ඳයහජඹට
ඳත් යමින්, එභ ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්න ඉඩ ශනොදී ක්රිඹහ
ශ දක්ෂිණහංශි ප්රතිහමිත්ඹ අද එඹ ශයන් කිඹන්ශන්
නළතු ඹයත් ක්රිඹහත්භ ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන එ භහ
වන් යන්නට ළභළතියි.
රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ ශම් ඳනත ඉදිරිඳත්
යන්ශන්, ශම් යශි දුප්ඳත්භ ජනතහට එමුතු ශරහ, නවීන
ක්ෂුද්ර මරය ක්රභඹට අ මර්ණ ශරහ, ඒ මරය ක්රභශ
ප්රශඹෝජනඹ ශන, ආවහය ටේසඳහදන ළඩිදියුණු යශන,
තභන්ශේ ශනත් ටේසඳහදන ළඩි දියුණු යශන, තභ ටේසඳහදන
අශශහා යශන, තභ ටේසඳහදන සුයක්ෂිත ය ශන, ශවො
ආදහඹම් භහර්ඹට අ මර්ණ වීභට වළකි ඳරියඹ වළදීභටයි; දියඳු
ඵ ඉත් යන රද රංහක් බිහි කිරීභටයි. භශේ මිත්ර උතුශර්
භන්ත්රීතුභන්රහට භහ කිඹන්න ඕනෆ, අද රු ඇභතිතුභහ හාසින්
ඉදිරිඳත් යනු රඵන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත දකුශණ් ජනතහට
ඳභණක් ශනො, උතුශර් ජනතහට ද, තුයශ ජනතහට ද
ඉතිවහත ජඹරවණඹට අ මර්ණ න්න පුළුන් ශර ස
ය තිශඵන ඵ. එඹ ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන් යට පුයහ සිටින
සිඹලුශදනහ ශනුශනුයි.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන්
හුඟක් අඹ ශය ෆහ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්න ඵළවළ
කිේහ; ශශනන්න ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ කිේහ. රු
ථහනහඹතුභටේ, භහ ඒ ළන නහටු ශනහ. 1983 ඉරහ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හිටපු භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට භට භතයි
දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ඳහර්ලිශම්න්තුට
ශන ආ ද. එඹ ම්භත ය ත්තු ආහයඹ භට භතයි. ඒ
ඳනශත් තිශඵන ශද්ල් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතින් උදුයහ න්න
වදනහඹ කිඹමින් ශඵොශවෝ අඹ ථහ ශහ. නමුත් ඒ ඳනශත් ඇති
කිසි ශදඹක් උදුයහ ළනීභ ශනොශයි සිදු න්ශන්.
රු ථහනහඹතුභටේ, භහ ශම් හයණඹ ඔඵතුභහශේ
අධහනඹට ශශනන්න ළභළතියි. අපි ජහතයන්තය ප්රතිඳත්තිරට
ඵළශන ශොට, ඒහ ක්රිඹහත්භ යන්න ශම් තිශඵන ප්රහශද්ශීඹ
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ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

බහට පුළුන්ද? එශවභ නළත්නම් රංහශේ දුප්ඳත්භ ඌ ඳශහත්
බහට පුළුන්ද? ඒ ටේහ ටේම් ශඵොරු තන්දය කිඹන්න ඕනෆ
නළවළ, ඹථහර්ථඹ එඹයි. එළටේ ශදඹක් ශ වළක්ශක් භව ආණ්ඩුශේ
භළදිවත් වීශභන් ඳභණයි රු ථහනහඹතුභටේ. ඒ තභයි
එක්ත් ජහ මන්ශේ භවහ භණ්ඩරශ අඳ අත්න් තඵපු දුප්ඳත්භ
තුයන් කිරීශම් ම්මුතිශ වන් න්ශන්. ඒ අනු ඵරන ශොට
ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ- [ඵහධහ කිරීභක්] අවශන ඉන්න අශන්!
[ඵහධහ කිරීම්] ධනඳතිඹන්ශේ ඳළත්ත අයශන,- [ඵහධහ කිරීම්]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ටේලසලේද අවශන ඉන්න.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභටේ, ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 154G ඹටශත්
කිඹළශන්ශන් ඳශහත් බහ ප්රඥප්ති ළනයි.

I quote Article 154G (11) of the Constitution:
“Notwithstanding anything in paragraph (3) of this Article,
Parliament may make laws, otherwise than in accordance with
the procedure set out in that paragraph, in respect of any matter
set out in the Provincial Council List for implementing any
treaty, agreement or convention with any other country or
countries or any decisions made at an international conference,
association, or other body.”

ඉතින් ශම්හ යන්න ඵළවළයි කිඹරහ අඳට න්රු වරි ටේශඹෝ
යරහ, අශප් ටයුතු නත්න්න වළදුහ නම් ඒ අඹ අශඵෝධ
ය න්න ඕනෆ, නීතිඹ පියඵ ශභොන තයම් උඳහධි අයශන
තිබුණත්, භව ශඳොශශොශේ කුශ තිඹරහ ශම්හ ශත්රුම් න්න
ඵළරි භ තභයි ප්රදර්ලනඹ ය තිශඵන්ශන් කිඹන එ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශොහාජන ශාහ ඳනත උහහාඹට
ශන ගිඹ ශරහශේ භභ උහහාඹට ගිහිල්රහ අව ශන ඉරහ
තිශඵනහ. ඒ අසථහශේදී ඉදිරිඳත් ශ තර් ශම් අසථහශේදීත්
ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ අසථහශේදීත් කිේහ, ඳශහත් බහක් හාසුරුහ
වළය තිශඵන ශරහ ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත යන්න ඵළවළ
කිඹරහ. අශප් රු යංජිත් භද්දුභඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ඉන්නහ. ඒ
ඳනත ශනහපු දශා හසුශද් නහනහඹක්හය භළතිතුභන්රහ,
ගීතහංජන ගුණර්ධන භළතිතුභන්රහ ශභතළනට ඇදරහ දභරහ ඳයින්
වනහ අපි දළක්හ. ඒ ශරහශේ ඔඵතුභහ ශම් රු බහශේ
හිටිඹහ. ඒ ශොවීන්ශේ අයිතිඹ යකින්නයි එතුභන්රහ ටයුතු ශශා.
රු ජිත් ශප්රාභදහ භළතිතුභටේ, ඔඵතුභහශේ ආදයණීඹ පිඹහ
ශනහපු ංශලෝධන ඳනත ඒ.

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

එදහ ශංශෝරඹ උසහ ශන ගිඹහ.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔේ. එදහ අපි ශොවීන්ශේ අයිතිඹ ශනුශන් ථහ යන
ශොට ඳහර්ලිශම්න්තුශේ වළසිරුණ ආහයඹයි භභ සිහිඳත් ශශා.

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

ශංශෝරඹ ඉසසුහ.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒ අසථහශේ ශරාසඨහධියණඹ  මයණඹ ශහ, ඒ තර්ඹ බහය
න්න ඵළරිඹ, යටභ ඒ ආණ්ඩුහයයඹහශේ ටේශේදනඹ
පියන්නහඹ කිඹරහ. ඒහ කිඹරහ ඵරන්න. ශම් යශි
නඩුහයශඹෝ හාටින් හාට හාහාධ  මන්දු ශදනහ. වරි හධහයණඹක්
නළති ලින් දුන්න  මන්දු ශනස යනහ. ශභළටේ
තත්ත්ඹදී ඳහර්ලිශම්න්තු වළටිඹට, ජනතහශේ ටේශඹෝජිතඹන්
වළටිඹට අඳට ඳයහ තිශඵන යභ න ඉරක් පුයහලීශම්
හර්ඹඹට භන් ශ යුතුඹ කිඹන ශද් ඉතහභ ඕනෆමින් ප්රහල
යන්න ඕනෆ.
තන්දයඹක් තිශඵනහ, රු ථහනහඹතුභටේ.
තන්දයඹ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඔේ, ඔේ. ශඳොේඩක් අවන්න.

ඒ,

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

තමුන්නහන්ශා අද ශම් ඳළත්ශත් හිටිඹහ නම් භයහ ශන
භළශයනහ.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභටේ, -[ඵහධහ කිරීම්]

Listen to me. “Creatures cannot dictate to the
Creators.” It is a very important thing, Hon. Speaker. We
create. Parliament is the Legislature. We create bodies in
relation to various subjects. Can they order us? No. It
does not happen. Can they advise us? Maybe, if we want;
if we seek. Can they make an opinion by themselves?
Yes. Anyone can make an opinion. We are the creators,
the Legislature, with the mandate of the people. We are
the creators of legislation and all institutions. That is what
the Constitution says.
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට නීති වදන්න ඵළවළ. අපියි නීතිඹ
වදන්ශන්. අපි නීතිඹ වදරහ තභයි ශම් ආඹතන ඔක්ශොභ බිහි
යන්ශන්. ඒ ආඹතනරට පුළුන්ද අශප් ඔළුට ඉවයන්
ඹන්න? ඵළවළ. [ඵහධහ කිරීම්] ඒ තභයි භහ ශම් යර ශර ප්රහල
යන්ශන්. දියඳු ඵ තුයන් කිරීභ වහ භහජ හධහයණත්ඹ
වති යනු රඵන භහජඹක්- [ඵහධහ කිරීම්]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රුණහයරහ අවශන ඉන්න.

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

-බිහි කිරීභ වහ අලය හාඹ වළකි ංර්ධන ටයුතු
ක්රිඹහත්භ කිරීභ, පුද්ර, ඳන්ල්, ණ්ඩහඹම් ශක්න්ද්ර ය ත්
ජීශනෝඳහඹ ආර්ථි ංර්ධනශ ක්රිඹහහයම් ප්රර්ධනඹ
කිරීභ, පුද්රඹහ වහ ඳන්ර ශනුශන් ආවහය සුයක්ෂිත ඵ
වති කිරීභ, -ආවහයශ
සුයක්ෂිතබහඹ ළඩිහිටිඹන්ට,
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තරුණඹන්ට, දරුන්ට තවන්රු කිරීභ ඉතහභ ළදත් ශදඹක්ජහති ංර්ධනඹ ශේත් කිරීභ ව ශම් යශි මුදල් ඳරිවයණඹ
න ඉවශ භහජඹට ඩහ ඳවශ භහජශ මුදල් ඳරිවයණශ
පරදහඹත්ඹ ළඩි කිරීභට වළකි න ප්රශේලඹක් ශර දිහා නළඟුභ
ශදඳහර්තශම්න්තු බිහි ශනහඹ කිඹන එ අපි ඉතහභ
ආඩම්ඵයශඹන් වන් යනහ. ශම් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
ශොටසහයශඹෝ න්ද? ජනතහයි. ජනතහ හාඵර කිරීභයි
ශභයින් සිද්ධ න්ශන්. ශඳොදු ජනතහට ආර්ථිශ ආදහඹභ ශඵදී
ඹෆභටත්, ජීශනෝඳහඹ ංර්ධනඹ හාඹ වළකි ශබෞති භහජ
ඹටිතර ඳවසුම් ංර්ධනඹටත්, ඳර්ශ ණ, අධයහඳනඹ ඇතුළු
භහන ප්රහේධනඹ නළභති භවහ ම්ඳත අශප් යශි දියුණුට
එක්තළන් කිරීභටත්, අලය පුද්රඹන් වහ භහජ ආයක්ණඹ
ටේර්භහණඹ න ජහරඹක් බිහි කිරීභටත්, ඒ තුයන් මිටේස ජීහාත න
අසථහට ශන ඹහ වළකි ළදත්භ ඳනත් ශටුම්ඳතක් ශර
ශභඹ ශම් ලත ර්ඹට එතු ශනහඹ කිඹරහ භහ ඉතහභ
ඕනෆමින් වන් යනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, දළනට දියින පුයහ භිද්ධි ඵළංකු
1,072ක් ක්රිඹහත්භ ශනහ. න්ද ශම්? පුංචි මිටේසසු එතු
ශරහ මුදල් ටික් තළන්ඳත් යරහ, පුංචි පුංචි ණඹ අය ශන
ශදය ශදොශර් ළඩ ටයුතු ය න්නහ; තභන්ශේ ත්ශත්
එශලු ටික් හශන, ඳශතුරු ටික් හශන ඒශන්
ආදහඹම් භහර්ඹක් වදහ න්නහ; නළත්නම් ශනත් හාධිඹකින්
ආදහඹම් භහර්ඹක් වදහ න්නහ. ඒ මිටේසුන්ට ශම් ආර්ථිශ
තළනක් නළද්ද? ඒ මිටේසුන්ට ශම් ආර්ථිශ තළනක් වදහ ශදන්ශන්
නළද්ද? තළනක් වදහ දිඹ යුතුයි. එඹ අඳ හශේත්  කීභයි. ශම්
යශි අඩු ආදහඹම් රඵන ජනතහට හාලසහඹක් ඇති න හාධිඹට
1995 ර්ශ සිට ශම් දක්හ රුපිඹල් දල රක් 73,358ක් ණඹ
ඳවසුම් ලශඹන් රඵහ දී තිශඵනහ. ශම් අඹ 2011 ර්ශ
ඳභණක් රුපිඹල් දල රක් 3000  මුදරක් තළන්ඳත් ය
තිශඵනහ, ණඹ ව නුශදනු ලශඹන්. [ඵහධහ කිරීම්]
අද තමුන්නහශන්ාරහ ථහ යන්ශන් න්රු ශනුශන්ද? අද
ඇඳ මුදරක් නළති නුශදනු යන්නට පුළුන් ශම් ඵළංකු ක්රභඹට
ඳණ ශදන ජීඹ තභයි දිහා නළගුභ ඳනත. [ඵහධහ කිරීම්] ඔේ. ශරොකු
මිටේසසු කිහිඳ ශදශනකු ඔප්පු අය ශන ගිහිල්රහ, ඵළංකුලින්
නුශදනු ශ හරඹ ඉයයි. [ඵහධහ කිරීම්] ශම් භහජශ ඉවශ
මිටේහශේ සිට ඳවශ මිටේහ දක්හ වළභ ශදනහටභ ප්රශඹෝජනත්
ඵළංකු ක්රභඹක් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුයන් බිහි ශනහ. [ඵහධහ
කිරීම්] එඹට වශඹෝඹ දක්න්න. [ඵහධහ කිරීම්] අඩු ආදහඹම්රහභී
ප්රජහට ඒ අසථහ රහ ශදන ශම් ඳනත ම්භත ය ළනීභ
වහ ඔඵතුභන්රහශේ වශඹෝඹ දක්න්න. [ඵහධහ කිරීම්]
භට රළබී තිශඵන හරඹ අනු, භශේ ථහ අන්
යන්නට සිදු ශනහ. රු ඇභතිතුභහ ංශලෝධන ණනහක්
ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. එභ ංශලෝධන අනු අනුභනඹ
යන්නට තිශඵන ක්රිඹහදහභශ දී අඳට ළබිනි භණ්ඩරශඹන්
ඳත්වීම් යන්නට තිශඵනහ. රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ න්තිඹ
එශර රු ඇභතිතුභහ ංශලෝධනඹට අන්තර්ත ය තිශඵනහ.
මරය ප්රතිඳහදන ළන ංශලෝධනඹන් ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.
[ඵහධහ කිරීම්] භහ හිතුශේ නළවළ, ශඵොශද මිටේසසු ඳහර්ලිශම්න්තුශේ
ඉන්නහඹ කිඹහ. භහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන් ශඵොශ අඹ
ශනශයි. ඊට ඩහ ළඹුරින් ල්ඳනහ යන්නට පුළුන් අඹ ශම්
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇහාත් සිටිනහඹ කිඹහයි භහ සිතුශේ. [ඵහධහ
කිරීම්] අරීඹ ප්රජහ මර ංහාධහන දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත
තුයන් - [ඵහධහ කිරීම්]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහට එයඹට ඹන්න ආලහක් තිශඵනහ ද, න්ද
ශම්? [ඵහධහ කිරීම්] රු ඇභතිතුභහ, ඔඵතුභහට ශන් ය තිශඵන
හරඹ අහනයි.
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ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

රු ථහනහඹතුභටේ, භට ටේඹමිත හරඹ අහන ටේහ
ඉදිරිඳත් ය තිශඵන සිඹලු ංශලෝධනඹන් ශභශර ඉදිරිඳත්
යමින් කිඹන්ශන් ශභඹයි. ප්රජහ ඵර න්හ, ප්රජහ වබහගි න
ටේසඳහදන ආර්ථිශ ප්රධහන ශොටක් ඉසට යන්නටත් ඒ
අඹශේ ජන ජීහාතඹ ශනස කිරීශම් භවහ හර්ඹ බහයඹට ශම් ඳනත
හාලහරතභ දහඹහදඹක් නහට ළඹක් නළවළ.
රු ථහනහඹතුභටේ, අහන ලශඹන් භහ ශම් හයණඹත්
වන් යන්නට ළභළතියි. දියඳු ජනතහ හර්තහත ශර තටේ
අංඹට -සිඹඹට 9 ට- අඩු ය න්නට වළකි න්ණු යහජය
තන්ත්රඹක් වළටිඹටයි අඳ ශම් රු බහට අද ඇහාත් තිශඵන්ශන්.
බිම් භිටශම් සිට එභ ජනතහ ත දුයටත් භහජීඹ වහ ආර්ථි
ලශඹන් නඟහ සිටුවීභ අශප් ඵරහශඳොශයොත්තුයි. ශරො පුයහභ
ඳතින දියුණුශේ ජඹරවණඹ හිමි ය ත් ීනනඹ වහ ඇශභරිහ
හාලහරතභ ආර්ථි දහඹහදඹක් ශන වළය දක්න ශොට සඹං
රැකිඹහන්හි ටේයත න යහයිඹන් ඵ අද පියශන
තිශඵනහ.
යශි ආර්ථිඹ ශභශවඹවීශභත් එහි ප්රතිරහභීත්ඹ ළඩි
ශදශනකු අතට ඳත් ය ලීශභත් අති රු ජනහධිඳතිතුභහශේ
අයමුණ හක්හත් යන්නට, ප්රහර්ථනහ ඉටු යන්නට උඳරිභ
දහඹත්ඹ ශදන ශභඹ භහජ ආර්ථි ප්රභනඹට එක් යනහ.
අශප් යටට එතු යන ශම් ළදත් ක්ෂුද්ර මරය ක්රභ microfinancing-, ඒ හශේභ ප්රජහ වබහගිත්ශ
ක්රභ තුයන්
ජඹරහහී ආර්ථිඹට යට ඳරිර්තනඹ යන්නට අඳට
පුළුන්භ රළශඵනහ.
රු ථනහඹතුභටේ, අඳ අහ තිශඵනහ, අශප් යට
සඹංශඳෝෂිත ආඩම්ඵය ශිසටහචහයඹට උරුභම් කිඹන ඵ. ඒ
ශිසටහචහයශ දුප්ඳත්භක් තිබුශණ් නළවළ. ඵටහිය ජහ මන් ඇහාත්
ශම් යට ඹටත් ය ශන ශම් යශි ටේසඳහදන භහර් හානහල ශ
දශා සිට අශප් යශිත් ටනක් තිශඵනහ. ශරෝඹට ඒ අඹ ගිඹ
ශොශවාදීත්- ටනක් ඇති වී තිශඵනහ. ඒ දුප්ඳතහ; පීඩිතඹහ ව
ධනඳතිඹහ අතය ටනයි. එහිදී තභයි දුප්ඳත්භ ටේදවස
අධයහඳනඹ, ටේදවස ශෞය, ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ ව ිෂි
ර්භහන්තඹ ඇතුළු ටේසඳහදන භහර් ළඩිදියුණු කිරීභට යහජය
භළදිවත් න්ශන්. අන්න ඒ වහ ) ක්රිඹහ දහභඹ මින් භට
ක්රිඹහත්භ යහ ළනීභ වහ -ශඳෞද්ලි අංලඹත් යජඹත්
අතය ඇති මිත්ර ඵළඳිඹහකින්- දිහා නළගුභ ඳනත ම්භත ය
න්නට රු ඇභතිතුභහටත්, යජඹටත් මුළු බහශේභ වශඹෝඹ
රඵහ ශදන්නඹ කිඹහ ඉල්රහ සිටිමින් භශේ ථහ අන්
යනහ.

[අ.බහ. 2.39]

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

රු ථහනහඹතුභටේ, දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත හාහදඹට
ශන ඇති ශම් අසථහශේ භශත් අදවස කිහිඳඹක් එතු
යන්න අසථහ රළබීභ ළන භභ තුටු ශනහ. හාශලාශඹන්භ
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඳයභහර්ථඹන් ශද ඵරන හාට ඉතහභත්භ
උදහයතය ඳයභහර්ථඹන් වන් වී තිශඵන ඵ ශඳශනනහ.
දියඳුභ තුයන් කිරීභ, භහජ හධහයණත්ඹ සථහඳනඹ කිරීභ,
පුද්රඹහ ඳන්ර ශක්න්ද්ර ය ශන ජීශනෝඳහඹ ආර්ථි ංර්ධන

ඳහර්ලිශම්න්තු
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යටහ සථහඳනඹ කිරීභ, ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ සථහඳනඹ කිරීභ,
ජහති ංර්ධනඹ ශේත් කිරීභ, ඒ ජනතහශේ ජීශනෝඳහඹ
ංර්ධනඹ ලක්තිභත් කිරීභ ඹන ශම් අයමුණු උදහයතය අයමුණු
වළටිඹට වන් යන්නට පුළුන්. නමුත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත්
අන්තර්තඹ ළන හාභසිලිභත් න හාට අද තිශඵන භහජ, ආර්ථි,
ශද්ලඳහරන න්දර්බඹ තුශ අපිට ශඳශනන්ශන් ශම් යහඳිතිඹ
ඵරඹ භධයත කිරීශම් යහඳිතිඹක් වළටිඹටයි; ඇභතියඹහ තු
ඵරතර අසීමිත තරඹට ශන ඹන ළඩටවනක් වළටිඹටයි; එක්
පුද්රශඹක් ටහ ඵරඹ ංශක්න්ද්රණඹ එශවභ නළත්නම් ඒ යහශී
කිරීශම් ළඩටවනක් වළටිඹටයි. තටේ අභිභතඹට ක්රිඹහත්භ යන
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ඵළවළය යන, හමුහි වබහගීත් ංර්ධන
යටහ ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් යන, ජනතහ ශක්න්ද්රීඹත්ඹ
අකුශන, අශවෝසි යන, අකුල් ශවශන, ඉඩ වයන ළඩටවනක්
වළටිඹටයි භභ ශම් ළඩටවන දකින්ශන්.
හාශලාශඹන්භ භහ ළභළතියි, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුශ
තිශඵන ටේශලාධනීඹ රක්ණ ණනහක් පියඵ රු ඇභතිතුභහ
දළනුත් ය ශම් බහත් දළනුත් යන්න. හාශලාශඹන්භ ශා
තනතුරු සුයක්ෂිතබහඹ ළන ථහ යනශොට අපි තුටු
ශනහ, භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින් ශත හාරහභ ළටුඳක්
හිත ඒ අඹශේ ශාඹ සථිය වීභ පියඵ. නමුත් ඒ අඹට
රළශඵන තළන අහාටේලසචිතයි කිඹන එයි භශේ වළඟීභ න්ශන්.
හාශලාශඹන්භ ත්භන් තනතුයභ දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තුශන්
රළශඵනහඹ කිඹහ ශොශවාත් වන් ශරහ නළවළ. ඒ අයුරින්භ
න ශදඳහර්තශම්න්තුට ඵහ ළනීභ සිදු ශනහඹ කිඹන එ
ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් කිසිභ තළන වන් ශරහ නළවළ.
හාශලාශඹන්භ ය 18ක් පුයහ 27,000ක් ඳභණ ) භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ශාහ ලක්තිභත් කිරීභ වහ මීට ඩහ
ටේලසචිත ළඩටවනක් දිඹත් ශ යුතුයි කිඹහ භභ හාලසහ යනහ.
ය 18ක් පුයහ ශම් භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින් ව උඩයට
ංර්ධන අධිහරිශ , දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිශ ටේරධහරින්
සිඹලු ශදනහ ඉඳය ශා අර්ථ හධ ව ඳහරිශතෝෂි මුදල්
ආයක්හ යන්නට කිසිභ නීතිඹක් රීතිඹක් ශභභ ඳනත්
ශටුම්ඳතට ඇතුශත් ශරහ නළවළ. ඒ ඵයඳතශ ඌනතහක්.
ඒ ඵයඳතශ ප්රලසනඹක්. හාශලාශඹන්භ ශා අර්ථ හධ ව
ඳහරිශතෝෂි මුදල්, හාශලාශඹන්භ ශා භණ්ඩරඹට අයිති මුදල්
මීට ඩහ නීතිරීති ශඹොදහ ආයක්හ යන්නට ටයුතු ශ යුතුයි
කිඹහ භහ ශඹෝජනහ යනහ. ශා අයි මන්, ශා අයිතිහසිම්
පියඵ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ළඩි ඹභක් වන් ශනොන
ශභොශවොත හාශලාශඹන්භ ඒ භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්
ඇතුළු ඒ ශා භණ්ඩරශ අයි මන් -අයිතිහසිම්- ආයක්හ
යන්නට මීට ඩහ වයහත්භ ළඩ පියශශක් ස ශ යුතුයි
කිඹහ භහ ශඹෝජනහ යනහ. [ඵහධහ කිරීභක්]

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

රු භන්ත්රීතුභටේ, -

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඔඵතුභහශේ පියතුරු ථහශේ දී උත්තය ශදන්න.
රු ථහනහඹතුභටේ, හාශලාශඹන්භ ශම් ඳනශත් 3ළටේ
න්තිශ වන් ශරහ තිශඵනහ, අධයක් ජනයහල්යඹහශේ
ඳත් කිරීම් පියඵ. වළඵළයි සුදුසුම් කිසික් එහි වන් ශරහ
නළවළ. ශොයි හශේ අධයක් ජනයහල්යශඹක්ද, ශොයි හශේ
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සුදුසුම් තිශඵන පුද්රශඹක්ද ඳත් යන්නට ඕනෆ කිඹන එ
ශභහි වන් ශරහ නළවළ. ශ්රී රංහ භිද්ධි අධිහරිඹ ඳනත දිවහ
ඵළලුහභ ශඳනුනහ, හාශලාශඹන්භ 3ළටේ න්තිශ ඒ ඳත් කිරීම්
පියඵ, ඒ සුදුසුම් පියඵ උඳශල්නශ වන් න්ණහඹ
කිඹරහ. ශම් ඵයඳතශ අඩු ඳහඩුභ ටේළයදි යන්නඹ කිඹරහ ශම්
අසථහශේ දී භභ ශඹෝජනහ යනහ. ශභොද, තභ තභන්ට
ළභළති, නුසුදුසු, ශද්ලඳහරන ශවන්චයිඹරහ, ශද්ලඳහරන
එශවයිඹන් ශම් ඳත්වීම්රට ශඹොමු කිරීභ තුයන් ඇත්ත
ලශඹන්භ යටට සිදුන්ශන් ඵයඳතශ වහටේඹක් ඵ භහ ශම්
අසථහශේ දී වන් යන්නට ළභළතියි.
රු ථහනහඹතුභටේ, හාශලාශඹන්භ ශම් "දිහා නළගුභ"
ළඩටවන භවහ ආලසචර්ඹක් ශන ශදන, භවහ හාප්රවීඹ
ංර්ධනඹක් ඇති යන, න ශරෝඹට ඔබින, ශම් යශි
ආර්ථි, භහජීඹ, ශද්ලඳහරටේ ඳරිර්තනඹක් ඇති යන භවහ
හාලහර ළඩටවනක් වළටිඹට වඳුන්නහ නම්, ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳශත් 34ළටේ න්තිශඹන් හාශලාශඹන්භ මරය ඳහරනඹ,
මරය ශභනහයණඹ, ඒ හශේභ අධීක්ණඹ පියඵ හාහාධ
ශොන්ශද්සි දභරහ තිශඵන්ශන් ඇයි? රු ථහනහඹතුභටේ, දිහා
නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු ව දිහා නළගුභ ප්රජහ මර ඵළංකු මිති ශභභ
ඳනත් ශටුම්ඳශත් 25 ව 29 ඹන න්තිලින් සථහඳනඹ
ශරහ තිශඵනහ. අද යශි නීතිඹ දිවහ ඵළලුහභ 1988 අං 30
දයන ඵළංකු ඳනත ඹටශත් හාශලාශඹන්භ ඒ ආඹතන ඳහරනඹ
යන්නට, මරය ශභනහයණඹට, මරය අධීක්ණඹට හාහාධ
හාධි හාධහනඹන් ශම් ඳනත ඹටශත් ක්රිඹහත්භ නහ. ඒ හශේභ
2011 අං 42 දයන මරය යහඳහය ඳනශත් ප්රතිඳහදනඹන් අනු
අශනකුත් හාහාධ මුරය ආඹතන ඳහරනඹ කිරීශම්, හාශලාශඹන්භ
භව ඵළංකුශේ මරය භණ්ඩරශ අධීක්ණඹට රක්වීශම් ප්රතිඳහදන
තිශඵනහ.
වළඵළයි ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 34 ළටේ න්තිශඹන් යරහ
තිශඵන්ශන් ශභොක්ද? ආණ්ඩුශේ මුදල් ඳහරනඹ ව කීම්
ම්ඵන්ධශඹන් ඇති අධීක්ණ ක්රභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 34
න න්තිශඹන් ම්පර්ණශඹන්භ ඉත් යරහ තිශඵනහ. මරය
ඳහයදිලයබහඹ ශරන්නට ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 34 න
න්තිඹ ටයුතු ය තිශඵනහ. අන්න ඒ ටේහ ශම් අධීක්ණඹ
ඉත් ශහයින් ඳසු ශභොක්ද සිදු න්ශන්? දණඹ, ංචහ,
ශොයභ, යහප්ත න එයි සිදු න්ශන්. ශම් අයමුදල් හශේ
අයමුදල්ද? ශම්හ යශි අයමුදල්; ජනතහශේ අයමුදල්; අහිං
දුප්ඳතුන්ශේ ල්ලි. ඒ ටේහ ශම් ම්ඳත ඳළවළදිලි මරය
ශභනහයණඹට, ඳළවළදිලි මරය අධීක්ණඹට, ඳළවළදිලි
මුරය ඳසුහාඳයභට රක් යන්න. එශවභ නළති ශම් දුප්ඳතුන්ශේ
ල්ලි තභ තභන්ශේ අභිභතඹ ඳරිදි හානහල යන්නට ටයුතු
යන්නට එඳහඹ කිඹන එ භහ ශම් අසථහශේ දී ප්රහල
යන්නට ළභළතියි.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් "දිහා නළගුභ" ඳනත් ශටුම්ඳශත්
දළක්ශන ළඩටවන දිවහ ඵළලුහභ ප්රතිරහබර භවශරොකු
ර්ධනඹක් සිදු න්ශන් නළවළ. "දිහා නළගුභ" ළඩටවන තුයන්
භවශරොකු හාශලාත්ඹක් සිදු නසශන් නළවළ.
හාශලාශඹන්භ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් 43. (ඌ) උඳ
න්තිශ වන් නහ, "ශම් ඳනශත් ටේඹභඹන්ට අනු
ප්රතිරහබ රඵහ ළනීභ වහ ඉල්ලුම් කිරීභට ශවෝ අණ්ඩ
ප්රතිරහබ රළබීභට සුදුසුම් රළබිඹ යුතු ඹ" කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්
ඇභතියඹහශේ අභිභතඹ ඳරිදි හාහාධ ටේඹහභනඹන් ශඹොදරහ,
සිටින භිද්ධිරහභීන් ප්රභහණඹක් ප්ඳහදු කිරීශම් වළකිඹහක් ශම්
ළඩටවනට තිශඵනහ. ඒ ටේහ "දිහා නළගුභ" ළන හාහාධ ප්රචහය
තිබුණහට, හාහාධ ශශශ දළන්වීම් තිබුණහට, ශද්ලඳහරන ඵරතුන්
හාහාධ සුන්දය ථහ ව ප්රහලන ඉදිරිඳත් යමින් භවශරොකු
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ඳම්ශඳෝරි ළහුහට, භවශරොකු උජහරුශන් ථහ ශහට, ශම් දිහා
නළගුශභන් ජනතහට රළශඵන භවහ ලක්තිඹක් නළශතයි කිඹන එ
ශම් අසථහශේ දී ප්රහල යන්නට ළභළතියි.
රු ථහනහඹතුභටේ, හාශලාශඹන්භ භහ අධහනඹ ශඹොමු
යන්නට ළභළතියි, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුයන් ඇභතියඹහ
ශත රඵහ ශදන අසීමිත ඵරතර පියඵ. "දිහා නළගුභ" ඳනත්
ශටුම්ඳශත් 7. (2) න උඳ න්තිඹ ඵරන්න. දිහා නළගුභ ජහති
බහට හභහජිඹන් එශොශශොස ශදශනක් ඳත් යනශොට
එයින් වඹ ශදශනක්භ ඳත් කිරීශම් ඵරඹ තිශඵන්ශන්
ඇභතියඹහටයි. ඒ හශේභ දිහා නළගුභ ජහති බහ සථහඳනඹ
න්ශන් 7.(1) ව 42.(1) ඹන උඳ න්තිලිනුයි.
දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඳහරනඹට ව ප්රතිඳත්තිරට
අදහශ රුණු ම්ඵන්ධශඹන් ඒ අධිහරී ඵරඹ ඳළශයන්ශන්
ජහති බහටයි. වළඵළයි 42.(2) උඳ න්තිඹ ඹටශත් ශභොක්ද
ශන්ශන්? දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු ම්ඵන්ධශඹන් දිහා
නළගුභ ජහති බහ ඳනන නීතිරීති ක්රිඹහත්භ ශ වළක්ශක්
ඇභතියඹහශේ අනුභළතිඹකින් ඳසුයි. ඒ ටේහ ශම් සිඹලුභ
ළඩටවන් ඇභතියඹහශේ භතඹට, ඇභතියඹහශේ අභිභතඹට,
ඇභතියඹහශේ තටේ  මන්දුරට ඹටත් ය තිශඵනහ කිඹන එ
භහ ශම් අසථහශේදී ප්රහල යනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඵරන්න, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 13
න න්තිඹ. දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහනරට අයිති අයමුදල්,
දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකුර තළන්ඳත් කිරීශම්, ඳත්හශන
ඹහශම්, ටේශඹෝ ම්ඳහදනඹ කිරීශම් ම්පර්ණ ඵරඹ හිමි ශරහ
තිශඵන්ශන් ඇභතියඹහටයි. ඒ හශේභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත්
25.(2) ව 29.(2) ඹන උඳ න්ති දිවහ ඵළලුහභ ශඳශනනහ,
දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු, දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු මිති ලිඹහ
ඳදිංචි කිරීශම් ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ, ඒ හශේභ ඒ ක්රිඹහ ඳටිඳහටීන්ට
අදහශ ඕනෆභ රුණක් ටේඹභ කිරීශම් ඵරඹ ඇභතියඹහට හිමි
ශනහඹ කිඹරහ.
33.(2) උඳ න්තිඹ දිවහ ඵරන්න. දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු
ව දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු මිති වහ ශභනහයණ
භණ්ඩරඹ ඳත් යන්ශනත් ඇභතියඹහ. රු ථහනහඹතුභටේ,
33.(6) උඳ න්තිඹ ඵරන්න. මරය ටයුතු අධීක්ණඹ ව
ටේඹහභනඹ බහය සිටින ශභනහහය භණ්ඩරශ සකීඹ හර්ඹඹ
ඉටු යන්ශනත් ඇභතියඹහශේ ටේශඹෝරට ඹටත් ශරහයි.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ ඵරන්න, 41 න න්තිඹ.
ඳනශත් හර්ඹඹන් වහ ටේශඹෝ ෆදීශම් පර්ණ ඵරඹ ඒ
න්තිඹ ඹටශත් ඇභතියඹහට හිමි ශනහ. 41.(2)(1) (අ) ව
(ආ) ඹන උඳ න්ති අනු දිහා නළගුභ ප්රජහ මර ංහාධහනර, දිහා
නළගුභ ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනර යසථහ ස කිරීශම් ඵරඹ
තිශඵන්ශන්ත් ඇභතියඹහටයි. 41.(2) (1) (ඉ) උඳ න්තිඹ අනු
ප්රතිරහභීන් ශතෝයහ ළනීශම් ටේර්ණහඹඹන්  මයණඹ යන්ශනත්
ඇභතියඹහ. 41.(2)(1)(ඊ) උඳ න්තිඹ අනු දිහා නළගුභ ප්රජහමර
ංහාධහනර, ප්රජහමර ඵළංකුර හභහජිශඹක් වීභ වහත් අදහශ
ටේර්ණහඹ වදන්ශනත් ඇභතියඹහ.
ඊශඟට ඳනත් ශටුම්ඳශත් 41.(2)(1)(උ) උඳ න්තිඹ
ඵරන්න. ප්රජහමර ංහාධහන, ප්රජහමර ඵළංකු ව ප්රජහමර මිති
අධීක්ණඹ, ටේඹහභනඹ, ඇයීභ ශම් වළභ ශද්භ යන්ශනත්
ඇභතියඹහ.
එඳභණක් ශනොශයි, රු ථහනහඹතුභටේ. ඳනත්
ශටුම්ඳශත් 41.(2)(එ) උඳ න්තිඹ අනු, දිහා නළගුභ ංර්ධන
අයමුදර, දිහා නළගුභ චරීඹ අයමුදරට අදහශ සිඹලුභ ටයුතු
ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ඵරඹ තිශඵන්ශන් ශම් ඇභතියඹහ කිඹන තටේ
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පුද්රඹහටයි. ඒ හාතයක් ශනොශයි. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 35.
(2) උඳ න්තිඹ දිවහ ඵරන්න. මුදල් ඳරිවයණඹ කිරීශම් අසීමිත
ඵරඹක්, අසීමිත අභිභතඹක් ඒ තුශ දක්නට රළශඵනහ. ඕනෆ නම්
ඇභතියඹහට අය වන් ශ උදහයතය ඳයභහර්ථරට ඳටවළටේ,
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් උදහයතය අයමුණුරට ඳටවළටේ
ක්රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆ තයම් ඵරඹක් තිශඵනහ. ඒ කිඹන්ශන්
ඕනෆ නම් දිහා නළගුශම් ල්ලි ටි ශද්ලඳහරන යහඳිතිරට 35.
(2) උඳ න්තිඹ ඹටශත් ශඹදවීභත්, ශඹදවීශම් වළකිඹහත්
තිශඵනහ. ඒ ටේහ අසීමිත ඵර අධිහරිඹක් අද ශොඩ නළශඟමින්
තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත්
හාශලා රක්ණඹ න්ශන් දුර්ර  කීභක් ඳළ මභයි. It lacks
accountability; it lacks transparency. It is not responsible
towards the people of the country. ඒ ටේහ හාශලාශඹන්භ රු
ථහනහඹතුභටේ, භිද්ධි අධිහරිඹ, දක්ෂිණ ංර්ධන
අධිහරිඹ, උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ ශම් තුනභ අශවෝසි වීභ
ටේහ බිලිඹන ණනක් මුදල් ශම් දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු
ඹටතට එනහ. ශම් අයමුදල් ජනතහශේ අයි මන් ශනුශන්,
දුප්ඳත්භ තුයන් කිරීභ ශනුශන්, භහජ හධහයණත්ඹ
සථහඳනඹ කිරීභ ශනුශන් හාිත, හාටේහාදබහශඹන් යුක්ත,
ර් හධහයණ ක්රිඹහත්භ නහ නම් අඳත් ළභළතියි. නමුත්
ශම් 41 න න්තිඹ වයවහ ඒ ඵරඳත්න ඇභතියඹහට
අසීමිත, අභිභතහනුහරී ඵරඹක් රඵහ දී තිශඵනහ කිඹන එ භහ
හාලසහ යනහ. ඒ ටේහ ශද්ලඳහරන ඵර අධිහරිශ ර්ධනඹ
වීභක් අපි දකින්ශන්. හාශලාශඹන්භ ඇභතියඹහශේ ඵර ඳරිඹ
පුළුල් වීභක්. We see an expansion of the power parameters
that is available to the existing Minister.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 38 න
න්තිශඹන් කිඹනහ, පර්ණ යවයබහඹ සුයකින්නට ඕනෆඹ
කිඹහ. හාශලාශඹන්භ ආලසචර්ඹත් භනක් ඹන ශම් ශභොශවොශත්,
අලුත් ංර්ධන පිම්භක් ඳටේන ශම් ශභොශවොශත්, න ඹවඳහරන
යුඹක් උදහ යන්නට ඳංචභවහ ංර්ධන ඵර ශක්න්ද්ර ශම් යශි
සථහඳනඹ යන්නට ඹන ශම් ශභොශවොශත් ඇයි, ශම් යවයබහඹ
පියඵ පුන පුනහභ ශඹොමු ශන්ශන්? අඳ දන්නහ, ශ්රී රංහ
භිද්ධි අධිහරිඹ ඳනශත් 18 න න්තිශඹන්-

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ පගඳොල් ාර්ධන වහ
ජනතහ තු ාර්ධන අභහතයතුභහ)

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

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

Sir, I rise to a point of Order.
කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු ඇභතිතුභටේ, ඔඵතුභහශේ point of Order එ ශභොක්ද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ
(ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් න්තිඹභ භිද්ධි අධිහරිඹ
ඳනශත්ත් තිශඵනහ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ තභයි භභ කිඹන්න ගිශ .

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ශභතුභන්රහ ඵරශ ඉන්න හරශ ඒ ඳනත ඒ ආහයශඹන්භ
ක්රිඹහත්භ ශහ.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ point of Order එක් ශනොශයි රු ථහනහඹතුභටේ.
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යශි ඒකීඹබහඹ සුයක්හ කිරීශම් ශඳයභඟ භන්රුන්
වළටිඹට අඳත් ඉන්නහ. ශම් යහජය ඳහර්ලසඹට ඳභණක් අයිති
බදරඹක් ශනොශයි. ඒකීඹ ශ්රී රංහක් සුයක්හ කිරීශම් අයමුණු
අශප් වදශත්ත් තිශඵනහ. වළඵළයි භභ ඔඵතුභහට එ හයණඹක්
කිඹන්න ඕනෆ. [ඵහධහ කිරීම්] භට ශඳොේඩක් ථහ යන්න
අසථහ රඵහ ශදන්න කිඹන්න රු ථහනහඹතුභටේ. රු
ථහනහඹතුභටේ, - [ඵහධහ කිරීම්]

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

භභ ඳළවළදිලිභ කිඹනහ භිද්ධි අධිහරිඹ ඳනශත් 18 න
න්තිශ ත් ශම් යවයබහඹ පියඵ තිශඵන ඵ. නමුත්
භිද්ධිඹ බිහි න්ශණ් චන්ද්රිහ ඵණ්ඩහයනහඹ කුභහයතුං
භළතිටේඹශේ යුශ යි. අද ක්රිඹහත්භ යන්ශන් චන්ද්රිහ
ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිටේඹශේ ප්රතිඳත්ති ශනොශයි. අද අලුත්
ප්රතිඳත්ති ඹටශත් ආලසචර්ඹත් ශ්රී රංහක් යහ ඹන ශම්
ශභොශවොශත් ඳංච භවහ ඵර ශක්න්ද්රඹක් ශම් යශි සථහඳනඹ
යන්න ඹන ශම් ශභොශවොශත් හාශලාශඹන්භ ශතොයතුරු දළන
ළනීශම් අයිතිඹ, යහජය මරය හාටේහාදබහඹ, ඹව ඳහරනඹ ආඳසට
වයන ඳනත් ශටුම්ඳතක් වළටිඹට භභ ශභඹ දකිනහ. රු
ථහනහඹතුභටේ, ශම් න්තිලින් -ශම් යවයබහඹ තුයන්ශම් දිහා නළගුභ ළඩටවන ංචහ, දණලින් පිරුණු ඳහයහදීඹක්
ඵට ඳත් යන්ශන් නළති හාටේහාදබහශඹන් යුක්ත යවයබහඹ
අඩු යරහ වීභ කීභ ර්ධනඹ න හාධිඹට ශම් නීති
ංශලෝධනඹ යන්න කිඹරහ භභ ඉල්ලීභක් යනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 45 න
න්තිශ වන් ශරහ තිශඵනහ ශම් ඳනශත් හාධිහාධහන ව
ශනත් ඹම් ලිඛිත නීතිඹ ඹම් ළටුභක් තිශඵනහ නම් ශම්
ඳනශත් හාධිහාධහන ඵරඳත්නු රළබිඹ යුතුඹ කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන්
ඹම් කිසි හාධිඹට ශම් ඳනශත් ඹම් න්ති දණ්ඩ නීති ංරවඹ
ඳනශත් න්තිරට ඳයසඳය නම් ශම් ඳනතට හාශලා ප්රමුතහ
රළශඵනහ කිඹන එයි. හක්ෂි ආඥහඳනත ළන ථහ ශශොත්,
ඒහශ න්තිත් භඟ ළටීභක් තිශඵනහ නම් එඹත් ශම්
ප්රතිඳහදනරට ඵර ඳළළත්ශනහ. ඒ ටේහ ශම් ඳනත වයවහ සුපිරි
ඵරඹක් ටේර්භහණඹ කිරීභක් සිදු ශනහඹ කිඹන එ භභ ශම්
අසථහශේ ප්රහල යනහ.
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් යදක් කිඹන්ශන් ශභොක්ද කිඹන
එ ළන ඳළවළදිලි හාරවඹක් නළවළ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 40
න න්තිඹ දිවහ ඵළලුහභ ශප්නහ යදක් කිඹන්ශන් ශභොක්ද
කිඹන එ ළන එහි ඳළවළදිලි හාරවඹක් නළති ඵ. නමුත් භිද්ධි
අධිහරිඹ ඳනශත් එශවභ ශනොශයි තිශඵන්ශන්. භිද්ධි
අධිහරිඹ ඳනශත් 26 න න්තිශ ළරැදි පියඵ ඳළවළදිලි
ටේර්ණහඹ තිශඵනහ. ඒ ටේහ රු ඇභතිතුභටේ, ඔඵතුභහශේ
අධහනඹ ශඹොමු ය යදක් කිඹන්ශන් ශභොක්ද කිඹන එ ළන
ඳළවළදිලි හාරවඹක් ශම්ට ඇතුශත් යන්න කිඹරහ භහ ශම්
අසථහශේ ඉල්රහ සිටිනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, අශප් රු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහ අදවස ණනහක් ඉදිරිඳත් ශහ. රු ඇභතිතුභටේ,
ඔඵතුභහ කිඹපු එ රුණක් භභ ටේළරැදි යන්න ඕනෆ. අශප්
යශි ශම් න හාට භිද්ධිරහභී ඳන්ල් රක් 19ක් නළවළ. ඳන්ල්
ඳවශශොස රක් ණනක් ඉන්ශන්. භභ ශඟ ඒ ංයහ ශල්න
තිශඵනහ. අශප් යශි භිද්ධිරහභී ඳන්ල්15 රක්ඹයි ඉන්ශන්.
භභ හාශලාශඹන්භ ඔඵතුභහට වන් යන්න ළභළතියි ශම්
යශි ඒකීඹබහඹ සුයක්හ කිරීශම් ළභළත්ත, ඒ ආලහ, ඒ කීභ
තිශඵන්ශන් ශම් ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹට ඳභණක් ශනොන ඵ. ශම්

ඔඵතුභන්රහ ඵහධහ ශනොය ටේලසලේද ශරහ ඉන්න.

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)

දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ තුයන් ශම්
යශි ඒකීඹබහඹට කිසිභ අනතුයක් නළවළඹ කිඹන එ
ශරාසඨහධියණඹ  මන්දු ය තිශඵනහ. ඒ ටේහ දවතුන්න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ පියඵ ශභඳභණ ඵඹ
ශන්න ඕනෆ නළවළ. දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ංශලෝධනඹ තුයන් ශම් යශි ඒකීඹබහඹට භරු ඳවයක් එල්ර
න්ශන් නළවළ. දිහා නළඟුභ ළඩටවන ඉදිරිඹට ක්රිඹහත්භ යන
ශොට ඳශහත් බහ තු ඵරතර ඳලුදු යන්ශන් නළති, ඳශහත්
බහ ඵළවළය යන්ශන් නළති, ඳශහත් බහ භඟ එතු ශරහ,
ඳශහත් ඳහරන ආඹතන භඟ එතු ශරහ දුප්ඳත්භ තුයන්
කිරීශම්, භහජ හධහයණත්ඹ සථහඳනඹ කිරීශම් ළඩ පියශශ
ක්රිඹහත්භ යන්න. එශවභ නළති ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ න
න උඳශල්නශ I න රළයිසතුශේ අං 2 ඹටශත් වන්
ආර්ථි ළරසුම් ක්රිඹහත්භ කිරීශම් ඳශහත් බහ තු ඵරඹ ඳලුදු
යන්න ඹන්න එඳහ.
එහි හාඹඹ අං 10 ඹටශත් තිශඵන රහභ ංර්ධන ඵරඹ
ඳලුදු යන්නට ඹන්නට එඳහ. හාඹ අං 16 ඹටශත් ඳශහත
ඇතුශත ආවහය ළඳයීශම් ව ශඵදහ දීශම් ඵරඹ තිශඵනහ. ඒ
ඳලුදු යන්නට ඹන්නට එඳහ. භධයභ ආණ්ඩුත්, ඳශහත් බහත්
එට එතු ශරහ, එට අත්ළල් ඵළ ශන ශම් ළඩටවන
ක්රිඹහත්භ යන්නට ඕනෆඹ කිඹහ භභ ශඹෝජනහ යනහ. භභ
දකින ආහයඹට ශම් දිහා නළගුභ ඳනත වයවහ ශම් ආණ්ඩු
ක්රහහයශඹන් උත්හව යන්ශන් දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹ ඳලුදු යන්නයි; ඳශහත් බහ තු ඵරඹන්
ඳලුදු යන්නටයි. දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ
තුයන් අශප් යශි හාහාධ ඳශහත්රට රඵහ දීරහ තිශඵන ඵරඹ ඳලුදු
කිරීභක් වළටිඹටයි භභ ශම් දකින්ශන්.
රු ථහනහඹතුභටේ, හාශලාශඹන්භ ඒකීඹ ශ්රී රංහක්
පියඵ ශරොකු ළක්කුභක් ආණ්ඩු ඳහර්ලසඹට හශේභ අඳටත්
තිශඵනහ. ඒකීඹ ශ්රී රංහ කිසි දහ ඳලුදු න්නට එක්ත්
ජහති ඳක්ශ අපි ඉඩ තඵන්ශන්ත් නළවළ. එඹ ඳලුදු යන්නට
අපි ලක්තිඹ රඵහ ශදන්ශන්ත් නළවළ. ශම් යශි ඒකීඹබහඹ ළන
අඳටත් ළක්කුභක් තිශඵනහ. අඳටත් තිශඵනහ, ඔඹ
තමුන්නහන්ශාරහ ඉසභතු යන ශද්ලහරඹ, ජහතිහභිභහනඹ. ඒ
එ ඳළත්ත බදරඹක් ශනොශයි. එ ඳළත්තක් තු ශදඹක්
ශනොශයි. එ ඳළත්තට අයිති ශදඹක් ශනොශයි. අන්න ඒ ටේහ
භභ ශම් අසථහශේ ශඹෝජනහ යනහ, රුණහයරහ ඳශහත්
බහර ඵරඹ ඳලුදු යන්ශන් නළතු, ඳශහත් බහ ශොන්
යන්ශන් නළතු, ඳශහත් බහ ශන් යන්ශන් නළතු, ඳශහත්
බහ ඳළත්තට වීසි යන්ශන් නළතු භධයභ ආණ්ඩු
දුප්ඳත්භ තුයන් කිරීශම්, භහජ හධහයණත්ඹ සථහඳනඹ
කිරීශම්, ශීඝ්ර ංර්ධනඹක් උදහ කිරීශම් ජහති භශන්, හාප්රවීඹ
ඹළයි කිඹන භශන්, ආලසචර්ඹත් ඹළයි කිඹන භශන්
ශොටසරුන් ඵට ඳශහත් බහත් ඳත් යන්නළයි කිඹරහ.
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රු ථහනහඹතුභටේ, තත් රුණු කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත්
යරහ භහශේ ථහ අන් යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
අශප් රු ආර්ථි ංර්ධන ඇභතිතුභටේ, හාශලා හයණඹක් භභ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹොමු යන්න ළභළතියි. හාශලාශඹන්භ
භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්භ ප්රතිඳත්ති ප්රහලනශඹන්
ශඳොශයොන්දුක් දුන්නහ, රුපිඹල් දහවට ඩහ අඩුශන් භිද්ධි
වනහධහය රඵන ෆභ ඳන්රක් වහභ එභ දීභනහ රුපිඹල් දහව
දක්හ ළඩි යනහඹ කිඹරහ. අදටත් ඒ ශඳොශයොන්දු ඉසට යරහ
නළවළ. අදටත් ඒ භිද්ධි ප්රතිරහබඹ රඵහ දීශම්දී වළශභෝටභ
රළශඵන්ශන් රුපිඹල් දවශා වනහධහයඹ ශනොශයි. රුපිඹල් 210
වනහධහයඹ තිශඵනහ, රුපිඹල් 750 වනහධහයඹ තිශඵනහ,
රුපිඹල් 900 වනහධහයඹ තිශඵනහ, රුපිඹල් 1,500 වනහධහයඹ
තිශඵනහ. රුපිඹල් 1,500 වනහධහයඹත් රඵහ ශදන ශභොශවොත
සිඹලුභ භිද්ධි මුද්දය රුපිඹල් 1,500 දක්හ ළඩි යන්නඹ
කිඹරහ භභ ශම් අසථහශේ ශඹෝජනහ යනහ. රු ඇභතිතුභටේ,
අන්රුදු තුනට අඩු දරුන් සිටින ෆභ ඳන්රටභ ඒ දරුන්
ශනුශන් රුපිඹල් 1,500 අතිශර් වනහධහයඹක් රඵහ
ශදනහඹ කිඹරහ ශඳොශයොන්දුක් න්ණහ. නමුත් ශම් ශඳොශයොන්දු
අද ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ.
රු ඇභතිතුභහශන් භභ ඉල්ලීභක් යනහ, රුණහයරහ
"ඩන්ණු ශඳොශයොන්දු" චිත්රඳටඹ ටේර්භහණඹ යන්ශන් නළතු
ශම් ශඳොශයොන්දු ඉසට යන්න කිඹරහ. රු ථහනහඹතුභටේ,
ශඹෝිද්ධ ආඵහධිත අඹ ඉන්න භිද්ධි ඳන්ල් වහ රුපිඹල්
3,000 භහසි දීභනහක් රඵහ ශදනහඹ කිඹරහ භහින්ද චින්තන
ප්රතිඳත්ති ප්රහලනශඹන් ශඳොශයොන්දු ශරහ තිශඵනහ. ඒ ඩ
න්ණු ශඳොශයොන්දුත් ඉසට යන්න කිඹරහ භභ රු
ඇභතිතුභහශන් ඉල්ලීභක් යනහ. ඒ හශේභ දරු ප්රසතිඹදී
රඵහ ශදන තියණ ිටරඹ ශම් ශන ල් තභ රළබිරහ නළවළ. ඒ
අදහශ ප්රතිරහභී ඳන්ල්රට එඹත් රඵහ ශදන්න කිඹරහ ශම්
අසථහශේදී ඉල්ලීභක් යමින් හාශලාශඹන්භ ශම් දිහා නළගුභ
ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ භභ ඉදිරිඳත් යපු ඌනතහන්, අඩු
ඳහඩු ළරකිල්රට ශන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන අඩු
ඳහඩුම් ම්පර්ණ යශන ළඵහාන්භ චනශ ඳරිභහප්ත
අර්ථශඹන්භ ඳහර ඳළරළන්තිශ දිහා නළගුභ ශනොශයි, ශම් යශි
රක් ශදසීඹඹක් ඳභණ ) හභහනය ජනතහශේ දිහාඹ නංන්නට
ටයුතු යන්න කිඹරහ ඉල්ලීභක් යමින් භභ භශේ අදවස
ඉදිරිඳත් කිරීභ අන් යනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

සතුතියි. ඊශඟට රු යත් අමුණුභ භවතහ.

[අ.බහ. 3.02]

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ පජහතයන්තය ූලරය
වගඹ ගිතහ අභහතය ව මුදල් වහ ක්රභපතඳහදන නිගඹ ජය
අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக - சவஶச றற
கூவோடிஷவௐதை
அஷவைசதவ
றற,
றவோடறடவ
தறற
அஷவைசதவ)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් යශි යසථහදහඹශ ව
ශද්ලඳහරනශ මුල් යුශ සිටභ එක්තයහ සිහිනඹක් තිබුණහ.
ආණ්ඩු ඳහර්ලසශ ශේහ, හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ ශේහ අපි සිඹලු
ශදනහභ ඉදිරිඳත් ශරහ සිටින්ශන් ඒ මලි සිහිනඹ ළඵෆ
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යන්නයි. ශභොක්ද ඒ මලි සිහිනඹ? ශම් යශි දුප්ඳත්භ
තුයන් කිරීභයි. ඒ සිහිනඹ මුල් ය ශන තභයි ශම්
යසථහදහඹඹ, ඇත්ත ලශඹන්භ ර්ජන ඡන්දඹ රළබුණු
හරශ ඳටන්භ හාහාධ ඳනත් ශටුම්ඳත් ශම් බහ ර්බඹට
ශනහශේ.
අඳට භතයි -අපි කිඹහ තිශඵනහ-, ඩී.එස. ශානහනහඹ
භළතිතුභහශේ ඉඩම් ංර්ධන ආඥහඳනත. අශප් දිශන්ස
ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ අද ශම් හාහදඹ ආයම්බ කිරීභ ළන අඳට
ශඵොශවොභ න්ශතෝයි. පිලිප් ගුණර්ධන භළතිතුභහ ව ශ්රී රංහ
ටේදවස ඳක්ඹ මුල් තළන් ත්ත භවජන එක්ත් ශඳයමුශණ්
කුඹුරු ඳනත් ශටුම්ඳත, ඒ හශේභ ශ්රී රංහ භිද්ධි අධිහරිඹ
ඳනත් ශටුම්ඳත ශම් ආදී ලශඹන් ඳනත් ශටුම්ඳත් ඉදිරිඳත්
යද්දී අපි සිඹලු ශදනහභ -ශම් යශි ශද්ලඳහරනඥශඹෝඑක්හුශරහ භවය ඳනත් ශටුම්ඳත්රට එඟ ශරහ
තිශඵනහ; භවය ශටුම්ඳත්රට හාරුද්ධ ශරහ තිශඵනහ.
ශම් යශි දුප්ඳත්භ නළති කිරීභ වහ ඳනත් ශටුම්ඳත් ශම්
බහට ශනළල්රහ ඓතිවහසි අසථහ ඇති යරහ තිශඵනහ.
අදත් ඒ හශේ ඓතිවහසි අසථහක් කිඹරහ භභ හිතනහ.
ශභොද, දිහා නළගුභ ඳනශත් අයමුණ දුප්ඳත්භ නළති කිරීභයි. ශම්
යශි දුප්ඳත්භ නළති කිරීශම් ආයම්බඹක් වළටිඹට තභයි අද ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳත -අද අපි ආයම්බ යන භන- ඉදිරිඳත් ය
තිශඵන්ශන්.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත්
යන්න අඳට අයිතිහසිභක් තිශඵනහ. අශප් යජඹ ශම් යශි
දුප්ඳත්භ නළති කිරීභ වහ සුහාශලාෂී ශභශවඹක් යරහ තිශඵන
ඵ ංයහ ශල්න දිවහ ඵළලුහභ අඳට ශඳශනනහ. හටත් ඒ
ළන තර් හාතර් යන්න ඵළවළ. භභ ඔඵතුභහට ඉදිරිඳත්
යනහ, ංයහ ශල්න - Poverty Indicators. ඵරන්න,
1990/1991 හරශ අශප් යශි ජනතහශන් සිඹඹට 26.1ක් අති
දුප්ඳත් - extremely poor - ශොටට ළටුණු අඹයි. 2006/2007
න ශොට එඹ සිඹඹට 15.2ට ඵළවළරහ තිශඵනහ. භභ ආඩම්ඵයයි
කිඹන්න, 2009/2010 න ශොට අශප් යශි දුප්ඳත්ශම් ටේර්ණඹ
-Poverty Headcount Ratio එ- සිඹඹට 8.9 දක්හ ඵළවළරහ
තිශඵනහ.
අපි සිඹලු ශදනහභ ආඩම්ඵය ශන්න ඕනෆ, ශම් යශි
දුප්ඳත්භ අපි තුයන් ය ශන ඹනහ; හාලහර භළද ඳන්තිඹක් ඇති
ශේශන ඹනහ. මීට ඉසය දුප්ඳත් සිටි මිටේසසු, හාශලාශඹන්
ම්ඵද මිටේසසු දළන් දුප්ඳත්මින් මිදීශන එනහ. ශභන්න, ත
ංයහ ශල්න භභ තමුන්නහන්ශාරහට ඉදිරිඳත් යන්නම්.
ලින් ඉදිරිඳත් ශශා පුද්රඹන් ම්ඵන්ධයි. ශභන්න, ිව
හාසතය - poor household statistics. 2006/2007 ර්ශ එහි
ප්රතිලතඹ 12.6යි. 2009/2010 ර්ශ එහි ප්රතිලතඹ 7.0ට ළටිරහ
තිශඵනහ. ඒ ටේහ අශප් ප්රතිඳත්තිර ටිනහභක් තිශඵනහ. අපි
ඹන භශන් ඹම් කිසි හර්ථත්ඹක් තිශඵනහ. ඒ හර්ථත්ඹ
භත අපි ඉදිරිඹට ඹන ශොට ඹථහර්ථහදී අඳ ඉදිරිශ තිශඵන
ප්රලසන ශභොනහද කිඹරහ අශඵෝධ ය න්නට ඕනෆ. ඒ ප්රලසන
අශඵෝධ ය ශන ඒහට මුහුණ දීරහ ඒ ඩුල්ශරන් ඳටේන්න
අපි හාඳුම් ශදන්න ඕනෆ. එඹට එ හාඳුභක් තභයි ශම් දිහා නළගුභ
ඳනත. ඒ ටේහ අපි එ ඉේට ඹන භන එක්තයහ
ආයම්බඹක් වළටිඹට අඳට ශභඹ හාසතය යන්න පුළුන්.
ඇයි අපි ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශශනන්ශන්? ඇයි අඳට
දුප්ඳත්භ තුයන් කිරීශම්දී ශම් ඩුලු ඳටේන්න සිද්ධ ශරහ
තිශඵන්ශන්? සිඹඹට 8ට 9ට තිබුණු දුප්ඳත්භ තුයන්
යන්නට ඕනෆ නම් අඳට එක්තයහ සථහපිත - institutional ප්රලසනරට මුහුණ දීරහ ඒ ප්රලසන, ඒ අභිශඹෝරට අපි පියතුරු
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[රු (ආචහර්ඹ) යත් අමුණුභ භවතහ]

ඳඹන්න ඕනෆ. අන්න ඒ අභිශඹෝරට මුහුණ දීරහ, ඉන් එවහට
ගිහිල්රහ දුප්ඳත්භ දවටභ තුයන් යන්න තභයි ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ශනළත් තිශඵන්ශන්. ඒ ටේහ භභ හිතනහ, ශම් ඳනත
ඓතිවහසි ඳනතක් ඵ.
ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශොටස තුනක් තිශඵනහ. එක්
තභයි, ජනතහ ංර්ධන යහඳහයඹට ම්ඵන්ධ ය ළනීභ.
භවජන භතඹට තළනක් නළවළ, භව ජනඹහට රුණු කිඹන්න
අසථහක් නළවළ කිඹරහ දළන් ශනොශඹක් හාශේචන ශහ. එශවභ
ශදඹක් නළවළ. ම් භිටශම් ඉන් ප්රජහමර ආඹතන ඇති ශනහ.
ම් භිටශම්, දිස්රික් භිටශම් ව ජහති භිටශම් ප්රජහමර
ආඹතන ඇති ශනහ. ඒ ආඹතනත් එක් රු ඇභතිතුභහ දින
ඳතහ නුශදනු යනහ. ඒශොල්ශරොත් එක් හච්ඡහ යරහ
තභයි  මන්දු න්ශන්. ඒ එ කුලුනක්; එ ඳදනභක්.
ශදළටේ ඳදනභ තභයි, ඵළංකු ක්රභඹ; ප්රජහමර ඵළංකු ක්රභඹ.
අදත් තිශඵනහ භිද්ධි ඵළංකු. නමුත් ඒ අලුත් හාධිඹට ඵරරහ
භභ තමුන්නහන්ශාරහට හාසතය යන්නම්. ශම් යශි ආර්ථි
ංර්ධනශ හාශලාශඹන්භ රහමීඹ ංර්ධනශ මලි ඳදනභ
වළටිඹට ක්ෂුද්ර මරය - microcredit - ඵළංකු ඇති යනහ. තුන්ළටේ
ඳදනභ තභයි ශම් ක්රිඹහත්භ යන්න දිහා නළඟුභ
ශදඳහර්තශම්න්තු ආයම්බ කිරීභ.
ම් භිටශම් තිශඵන හාහාධ ආඹතන, තයහරී ආඹතන
ත්ශතොත්, අශප් උඩයට ඳශහත් ත්ශතොත් -භශේ හිතත්
රක්සභන් කිරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහ ශවොට දන්නහ- භට ගිඹහභ
ශ්රී රංහ උඩයට ංර්ධන අධිහරිශ ටේරධහරි එ තළන;
තහක්ණි ටේරධහරි එතළන; ඊට ඳසශා ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම්ශේ
තහක්ණි ටේරධහරි ත තළන; භිද්ධි ටේරධහරි ත තළන.
ඳහයක් භටේන්න තුන් වතය ශදශනකු එන්න ඕනෆ. දළන් ශම්හ
ඒහඵද්ධ යරහ, ම් භිටශම් එක්තයහ තහර්කි ංයුතිඹක් ඇති
කිරීභට තභයි දිහා නළඟුභ ශදඳහර්තශම්න්තු වදන්ශන්. ඒ
ශදඳහර්තශම්න්තු වදන භන් ශම් යටට හාලහර ශාඹක් ශ
භිද්ධි ටේරධහරින්ශේ අනහතඹ ළන ල්ඳනහ යරහ, ඔන්න්ශේ
රැකිඹහශේ සථියත්ඹ රඵහ දීරහ, ම් භිටශම් ළඩ ටයුතුරට
සථහයබහඹක් රඵහ ශදන්න තභයි ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්.
ශම්ශක් කුලුනු තුනක් තිශඵනහ. එ කුලුනක් තභයි, ප්රජහමර
ංහාධහන. ශදළටේ කුලුන තභයි, ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු ක්රභඹ. තුන්ළටේ
එ තභයි ශදඳහර්තශම්න්තු. එතශොට එ ළරැද්දක් කිඹරහ
වරි ඹන්ශන් නළවළ. ශභොද, ශම් ටහ ප්රජහමර ංහාධහනඹ සුහාශලා
ලශඹන් තිශඵනහ.
භභ කිේහ, දළන් අපි ම් භිටශභන් ආර්ථි ලශඹන්
න්ධිසථහනඹට ඇහාල්රහ තිශඵන ඵ. යජඹ හාලහර මුදල්
ප්රභහණඹක් ම්ඵද හාඹදම් යනහ. දිහා නළඟුභ, භ නළඟුභ ආදී
ශනොශඹක් හාධිශ ළඩටවන්රට ල්ලි ශන් යනහ. දළන්
අපි ඒ උඳරිභ භිටභට ශශනන්න ඕනෆ. ඒ උඳරිභඹට
ශශනන්න තිශඵන ඹතුය ශභොක්ද? What is the key to the
next stage of economic development? ඒ ඹතුය තභයි, Small
and Medium-scale Industries. කුඩහ වහ භධයභ ඳරිභහණශ
යහඹඹන් හාලහර ලශඹන් අපි ම්ඵද භිටශම් ඇති යන්න
ඕනෆ. ඒ තභයි අශප් ඊශඟ පිඹය. භහ තමුන්නහන්ශාරහට හාසතය
යන්නම් ලහසත්රීඹ ඳරීක්ණලින් ශවයදයේ යරහ තිශඵන ශද්.
දළන් අපි ඒ ඩුල්රට ඇහාල්රහ තිශඵනහ. ශභොද, ම්ඵද
මිටේසුන්ට ණඹ ශදන්ශන් නළතු අපිට ම්ඵද ංර්ධනඹ ඇති
යන්න ඵළවළ; සිඹඹට 8 දුප්ඳත්භ සිඹඹට 4ට නළත්නම්
3ට අඩු යන්න ඵළවළ.
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අපි සිඹලු ශදනහභ දන්නහ, access to capital පියඵ ප්රලසනඹ
අශප් යශි ම්ඵද ප්රශද්ලර වළභ දහභ තිබුණු ආර්ථි ප්රලසනඹක්
ඵ. ශොශවොභද ප්රහේධනඹ න්ශන්? ශොශවොභද ළඩක්
යන්ශන්? දළන් ඒට උත්තය ශදන්න තභයි ශම් ංයුතිඹ
තිශඵන්ශන්. ශම් ඵළංකු වදරහ microcredit ශදනහ. අපි දන්නහ
මුළු ආසිඹහශේභ අද ංර්ධනඹ මුල් ය ශන තිශඵන්ශන්
microcredit භත ඵ. පුංචි මිටේසුන්ට ණඹ ශදන්න.
තමුන්නහන්ශාරහ දන්නහ ඇත්ත ලශඹන් ශම් ළන ඉසය භභ
ලිඹපු ඳර්ශ ණ ලිපිඹක් තිශඵන ඵ. ශභොද, දුප්ඳත් මිටේසුන්
ණඹ න්න ඵළංකු ක්රභඹට ඹන්ශන් නළවළ. ඒශක් රකුණු ශදක්
තිශඵනහ. එක් තභයි, ශම් අඹ න්ශන් consumption credit.
ණඹ න්ශන් ංර්ධන ළඩරට ශනොශයි. තභන්ශේ භහජයීඹ
වහ ශනත් අලයතහ ම්පර්ණ යන්න තභයි ළඩිශඹන්භ ණඹ
න්ශන්. ඒ ළඩ ශරුහට ඳසශා ණඹ ශහ න්න ඵළරි
තත්ත්ඹක් තිශඵනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඔඵතුභහ ශම් ළන ශවොට දන්නහ.
හාශලාශඹන්භ ගිරුහඳත්තු ඵරන්න. ඒ ඳශහශත් මිටේසුන් ණඹ
ත්ශතොත් ඒශොල්රන්ශේ ආර්ථි ළඩරට ශඹොදන්ශන්
ශඵොශවොභ ටියි. ඒහ ශොඩක් ශඹොදන්ශන් භහජයීඹ වහ
ශනත් ප්රලසන හාන්නයි. තභන්ශේ තත්ත්ඹ දියුණු ය
න්නයි. නමුත් ආර්ථි ලශඹන් ඵරනශොට ඒත් ශහ
න්න ඵළවළ.
ශදන හයණහ තභයි, සුරඵ ණඹ න්න ඵළවළ කිඹන
එ. ඇයි අශප් ම්ඵද මිටේසසු නෆදෆඹන්ශන් ණඹ න්ශන්? ඒ
අඹ භසසිනහශන් ල්ලි ඉල්රහ න්නහ; ශන හශන් වරි
ල්ලි ඉල්රහ න්නහ; මුදරහලිශන් ල්ලි ඉල්රහ න්නහ;
ඒහට හාලහර ශඳොලිඹක් ශනහ. ඒ අඹ එශවභ න්ශන් ශන
තළන්ලින් ඉක්භනට ණඹක් න්න ඵළරි ටේහයි. උක් ශදන්න
guarantee එට න්රු වරි ශශනන්න කිේත් දුප්ඳතුන්ට
එශවභ යන්න ඵළවළ ශන්. තමුන්නහන්ශාරහත් අපිත් දන්නහ
හාධිඹට, අශප් ඡන්දදහඹඹන් වළභ දහභ කිඹන ශදඹක් තභයි,
''භන්ත්රීතුභටේ, අපි ඵළංකුට ගිහින් ශඳොඩි ර්භහන්තඹක් යන්න
රුපිඹල් රක්ඹක්, ඳනසදහවක් ඉල්ලුශොත් දහත් ඵළංකුශන්
ඒ ණඹ න්න ඵළවළ'' කිඹන එ. ශභොද, ඒ අඹ ශනුශන් ඇඳ
ශන්න න්රුත් නළවළ. ඒ අඹට guarantee එක් ශදන්න
න්රුත් නළවළ; ඒ අඹට ඳඩිඹක් නළවළ. යජශ ශාශඹකුට
නම් ඳඩිඹ ඇඳඹට තිඹරහ ණඹක් න්න පුළුන්. නමුත් ම්ඵද
ශශනකුට එශවභ ණඹක් න්න ඵළවළ.
අද ශරෝශ භ, හාශලාශඹන්භ ආසිඹහශේ ශඳන්හ තිශඵනහ,
ක්ෂුද්ර මරය ක්රභඹ තුයන් ංර්ධනඹ ඇති යන්න පුළුන් කිඹන
එ. ඒ ඓතිවහසි ශදඹක්. අපි ඒ ශවොඳින් භත තිඹහ න්න
ඕනෆ. භිද්ධි වනහධහය ශදනහ කිඹරහ ශභශතක් ල් අපි ශශා
ශභොක්ද? Poverty alleviation කිඹරහ ශශා consumption
poverty එ reduce කිරීභයි. ඒ කිඹන්ශන් දුප්ඳතුන්ට කීඹක් වරි
ශදනහ. ඒශන් හරහ ශම් තිඹ, ශම් භහඹ ශහ ටේල්රහ
කිඹනහ. අශප් රු නන්දිමිත්ර ඒනහඹ ටේශඹෝජය ඇභතිතුභහත්
ශවොඳින්භ දන්නහ. ඉසය අපි රහභ ංර්ධනඹ කිඹරහ ශශා
ඒයි. ල්ලි කීඹක් වරි දුන්නහභ ඒශන් හරහ ඹළශඳනහ. ඒ,
ඹළපුම් උඳහඹ භහර්ශඹන් අපි ටේසඳහදන උඳහඹ භහර්ඹට ඹන්න
ඕනෆ. ඒ තභයි ටේසඳහදන උඳහඹ භහර්ඹ ඹනුශන් ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳශත් තිශඵන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු ඇභතිතුභටේ,
ශේශනයි ඹන්ශන්.
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[தற.த. 3.17]

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

11th

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

භහ ත හානහඩිඹයි න්ශන්, රු ථහනහඹතුභටේ.
අපි ඒ ඹළශඳන උඳහඹ භහර්ශඹන් ටේසඳහදන උඳහඹ භහර්ඹට
ඹන්න ඕනෆ. ඒ තභයි අපි ශම් ක්ෂුද්ර මරය ක්රභඹ තුයන් යන්න
ඵරහශඳොශයොත්තු ශන්ශන්.
අහන ලශඹන් භහ කිඹන්න ළභළතියි, ශම් දිහා නළගුභ
ශදඳහර්තශම්න්තු ළන. තමුන්නහන්ශාරහ කිඹනහ, ශම්
ශදඳහර්තශම්න්තු ශරොකුයි, එශවභ
නළත්නම් ඇභතිතුභහට
ඵරතර ළඩියි කිඹරහ. නමුත් අභත යන්න එඳහ, ශම් ජහති
යහඳහයඹක්ඹ කිඹන එ. ඇභතිතුභහ ඉන්ශන් ශම් ජනප්රජහ
ළඩටවන් භඟ එට ළඩ යන්නයි. ඒ හාතයක් ශනොශයි අපි
අංභ කිඹන්න ඕනෆ, ශම් ශරහශේදී ඹම්කිසි ඳරිඳහරනඹක්
අලයයි කිඹන එ. අපි ශඳොත ඳත කිඹහ ඕනෆ හාධිඹට ටයුතු
යන්න පුළුන් කිේත්, තමුන්නහන්ශාරහ දන්නහ භිද්ධි
යහඳහයඹ න්ණත් ශවොඳින් ඳරිඳහරනඹ ශශා නළත්නම්, ඒ
ආශඹෝජනඹ ළන වරි දළක්භක් නළත්නම් ඒ මුදල් අඳශත් ඹන ඵ.
භශේ හිතත් ජිත් ශප්රාභදහ භන්ත්රීතුභහ ඇහුහ, ශභොක්ද
ශම් ම්ඵන්ධ තිශඵන control එ කිඹරහ. ඒට තභයි
ශදඳහර්තශම්න්තුක් වදන්ශන්. අපි වළභ ශදඳහර්තශම්න්තුක්භ
audit යනහ. වළභ ශදඳහර්තශම්න්තුක්භ යජශ ගිණුම් හය
බහ ඉදිරිඹට එනහ; ඳහර්ලිශම්න්තු ඉදිරිඹට එනහ. අශප් රු
ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහශන් තමුන්නහන්ශාරහට දිනඳතහ
ප්රලසන අවන්න පුළුන්. ශදඳහර්තශම්න්තුක් වළදුහභ ඒ ඳහරනඹ
නළති ශනහද? භවය හාට ඳහරනඹ ළඩි ශනහ. ශශනක්
කිඹන්න පුළුන් ශම් ශදඳහර්තශම්න්තුට ශභච්චයභ  කීභක්
ඳයන්ශන් ඇයි කිඹරහ. ඒ ටේහ ශම් ළන ශවොඳින් ල්ඳනහ ය
ඵරන්න. ශභහිදී ඳංගුශප්රු ඵරන්න න්භනහක් නළවළ.
ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත, අශප් යශි  මයණහත්භ ඳනත්
ශටුම්ඳතක්. කුඹුරු ඳනත, ඉඩම් ංර්ධන ඳනත, භිද්ධි ඳනත
හශේභ දිහා නළගුභ ඳනතත් ශම් යශි දුප්ඳත්භ නළති කිරීශම්
ඓතිවහසි අසථහක් උදහ යන ඳනතක් වළටිඹට ශම් මුළු
යටත්, ඒ හශේභ ශම් යශි නඳන් දරුන් ඳහ පියනීහා කිඹහ භහ
කිඹනහ. භහ දන්නහ, රු ඇභතිතුභහ ශම් ළන ශොයි තයම්
භවන්සි ශනහද කිඹන එ. එතුභහශේ මිටුට භහත් වබහගි
න්ණහ. දක් රෑ 11,12 නතුරු අපි හච්ඡහ ශහ. ඒ ටේහ අපි
එතුභහට හාශලා සතුතිඹක් පුද යන්න ඕනෆ ශම් යන ළඳවීභ
ළන. වළභ ශදඹභ ළයදි තිශඵනහඹ කිඹන්න ශඵොශවොභ
ශරශවසියි. අය නළවළ, ශම් නළවළ කිඹනහ. නමුත් ඒ හශේභ
ශවො ඳළත්ත ළනත් ඵරන්න ඕනෆ. ීනන කිඹභනක් තිශඵනහ,
''ව දිවහට ඇඟිල්ර දික් ශහභ ශභෝඩඹහ ඇඟිල්ර දිවහ ඵරනහ''
කිඹරහ. අන්න ඒ තත්ත්ඹට ළශටන්න එඳහඹ කිඹරහ
තමුන්නහන්ශාරහශන් ඉල්රහ සිටිමින් භශේ චන සල්ඳඹ
අන් යනහ. සතුතියි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ඊ ශඟට, රු සුශර්ස ශප්රාභචන්ද්රන් භවතහ. ඊට ප්රථභ, රු
ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇති.

අනතුරු

කථහනහඹකතුභහ ූලරහනගඹන් ඉත් වුගඹන්,
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ [ගරු මුරුගපසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ]

මුරහනහරඪ විඹ.

அவதறநகு,
சதரரகவ
அவகவ
அவெகறரசணவ்றணறவத
அகனஶ, குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ [ரவௌதைறகு
தொதஶகசு சவறகுரவ] ஷனஷ கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR] took the Chair.

(The Hon. Suresh Premachandran)
வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப!
சதொவவ்ற அறகரசஷத, வவதகுற அதறறதவ்ற அறகரசஷத,
ஷனரவோடு
அதறறதவ்ற
அறகரசஷத
ஆகறவஷந
உவபடவெகற 'ரவௗறவ தவைசற' வத வசரவதவெவகரவௌடு
"றறவகு"
வதவ
வதரறவ
ஏவ
அதறறதவ்றவ்
றஷவெகபவ்ஷ உதரவெகுவகரகஶ இவவ் 'றறவகு'
சவோடதோனவ வகரவௌடுவௐதவோடிதவெகறவநது. இவைசவோடதோனவ்றவ
தறரண ஶரவெகரக தஷ எறவௐதை வந றடவ
தொவஷவெகவௐதவோடிதவெகறவநது. இஷணறட, இவ தோவத
அதறறதவ்ற அறகரசஷதகபறவ இதவெகுவ நவ்ர 27,000
ஷறனரண உவ்றஶரகவ்வகதௗவ அச உவ்றஶரகவ்வ
கபரக உவரவேகவௐதவோடு அவகதௗவெகு ஏவவூறவ வதவ
சதஷககஷபவௐ
வதவதவெவகரவப
ற
வதடுவ்வௐதட
வுவபரகவுவ ஆகஶ, இவகு றரக ரரது ரவெகபறவௐ
தரவகபரக இதவரவ அவகவ ரவோடுவௐ தவநவநவகவ வத
கறவெகவௐதடுரவகவ வதவ வவகணஶ அவைசுதவ்வௐ
தவோடுவபது. அது ரவ்றவனரவ, டவெகு, கறவெகறவ ரதவ
சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகவ கூவோடஷவௐதறவ ரடரதௗவந
உதவௐதறணவகதௗடவ
ஶதசற,
அவகஷபத்வ
சரகரக
ரவெகபறவெக ஷவெகஶவௌடுவ வந கவோடஷபத்வ அவ
கதௗவெகுவௐ தறநவௐதறவெகவௐதவோடுவபது.
வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப, றவௗவ்
ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ தஷ எறவௐதைவெஶகர அவனது
27,000 உவ்றஶரகவ்வகஷப அச ஶசஷவெகு உவரவேகு
வஶகர றரணவகவ அவனவ. ரநரக தஷ எறவௐதை,
றவ அச உவ்றஶரகவ வந றஷவெகுவ ஷநவது
வகரவௌடு ரகர சஷதவெகு உரறவ்ரண ·

ரகர வதரதபரர றவோடவேகஷபவை வசவதடுவ்வ

·

ரகரவ்றவ உவு வேகதவ றறஶரகறவ்தவ

·

ரகர அறகரவேகதௗவெகுரறவ்ரண றவரவை வசவ
தரடுகவ

·

ரகரவ்றதவ வீறகவ, தரனவேகவ அஷவ்வ

·

இனவதரடுவந ஆவோகதௗவெகுவ குடுவதவேகதௗவெகுவ தைணவரவௗ
பறவ்தவ அவகபறவ ஶசனவகதௗவ

·

உடவ, உப சதோக குஷநதரடுஷட ஆவோகதௗவெகு தைணவரவௗ
பறவ்தவ அவகபறவ ஶசனவகதௗவ

·

உடவ குஷநதரடுஷடவகதௗவெகுவ ஊறவ்துவெகவவ்வௐ
தட தொடிரவகதௗவெகுவ றரபறவ்வ

·

சவஷகவ, தொஷநவைசவஷகவ, ரகரவ்றதவப கூவோடுந
வுவௐ வதரதவௐதைதொவசறகதௗவ

·

கூவோடுநவுவை சவேகவேகஷப எதவேகுதடுவ்தவ தறவு வசவ
தவ கவெகரவவு வசவதவ ஶவதரவஷ வசவதவ

·

கூவோடுநவுவெ கவறவௐ தறவைசரவ
கூவோடுநவுவெ கவற அதறறதவ்ற

·

கூவோடிஷவெகவௐதடர றரதர, இனவெகற, றவொஞரண,
ச சவேகவேகதௗடவ ஶத சவேகவேகஷபத்வ எதவேகு
தடுவ்துவ

·

ரகர ஶரவெகவேகதௗவெகரகவுவ கவ்வரறவ ஶசஷ
கதௗவெகரகவுவ கவ்வரறவ றசரதவௐதை ஶவதடுவ்துஷக,
கவற உவோதட கவ்வரறவ

உவோதட

ரகரவெ

ඳහර්ලිශම්න්තු
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·

தரரதௗவநவ்றணரவ ஆவெகவௐதவோட ஶதவ சவோடவ்ற
ணரவ
அவனது
சவோடவ்றவகலவௗ
அதறவெகவௐதவோட
அபவுவெகுவௐ தவவததவ

ஶதரவந 15வெகு ஶவதவோட அறகரவேகஷப இவ
'றறவகு' சவோடதோனரணது தநறவ்வடுவெகறவநது. ஆகஶ
ரவ, இவைசவோடதோனவ நரணது ணவெ கூதகறவஶநரவ.
ரகர
அறகரவேகஷபவௐ
தநறவ்வடுவெகறவநது
வந
அடிவௐதஷடறவ,
உவ
லறவநறவ
இவைசவோடதோனவ்துவெ
வகறரண வெவகரவஷந ரவேகவ ரவெகவ வசவஶரவ. உவ
லறவநதொவ
இஷண
வதவெவகரவௌடது.
இஷணவை
சவோடரவெக ஶவௌடுவவநரவ சகன ரகர சஷதகபறணதுவ
எவௐதைஷனவௐ வதநஶவௌடுவ வத உவ லறவநவ
அநறவுதவ்றது. அசரவேகவ்றவ கவோடுவௐதரவோடிதவப 8
ரகர சஷதகவ இஷண ஆரறவ்ண. டவெகு ரகரவ்றவ
ரகர சஷத இவஷரவ ஜணரறதறரவ றறவெகவௐதவோட
ஆதௗவ எவௐதைவ வேகதொடிரது வதஷத்வ உவ
லறவநவ
வதவெவகரவௌடது.
இவ
தறகரவ
2/3
வததவதரவஷத்டவ
இஷண
றஷநஶவதவதோனவ
லவேகவ
டவெகு
ரகரவ்றதவ
இஷணவ்
றறவெக
றதவதைகறவநலவகவ வததுரவ உவௌஷ.

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)
(Mr. Deputy Chairman of Committees)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Sajin De Vass Gunawardena.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Deputy Chairman of Committees, the very same
issue that the Hon. Suresh Premachandran is raising has
been given to Parliament in the Determination of the
Supreme Court on this Bill and in regard to that, certain
amendments have been brought in. The Hon. Minister of
Economic Development has also stated very clearly that it
is enshrined in the Bill that is going to be passed today.
Sir, he is misconstruing facts. Therefore, Sir, I would like
you to expunge that statement from Hansard.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If there is anything in the speech of the Hon. Suresh
Premachandran contrary to the Standing Orders, that will
be expunged. Hon. Suresh Premachandran, please carry
on with your speech.
ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

(The Hon. Suresh Premachandran)

வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப, இவ
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ரவோடிவ இணவௐதறவைசறஷணவவதது லவவெகவௐதடர ஏவ ரறத்வ
தறவைசறஷணரகஶ இவணதொவ இதவது தகறவநது. 1988இவ
வகரவௌடுவௐதவோட
13ஆது
றதவ்வை
சவோடரணது
ரகரவேகதௗவெகு அஷகுஷந அறகரவேகஷப வேகறது.
ஆணரவ, இவத 24 தடவேகவ கறவதுறவோட றஷனறதவ,
இவதவ இவௐதறவதோவநரது றதவ்வ வதது தரக
ஷடதொஷநவௐதடுவ்வௐதடறவஷன.
ரநரக,
இவவ்
றதவ்வ்றதெடரகவெ வகரடுவெகவௐதவோட அறகரவேகவ தவஶத
றகபறவ
தநறவ்வடுவெகவௐதடுகறவநண.
இவௐவதரதது
"றறவகு" வந சவோடவ்றவதோனவ 13ஆது றதவ்வ்றவகலவௗ
வேகவௐதவோடிதவ
15
அறகரவேகவ
தநறவ்வடுவெகவௐ
தடுகறவநண. இவரத கூநறவுடவ, சறன அஷவைசவகவ
'றறவகு'ஷ 13ஆது றதவ்வை சவோடவ்துடவ தொடிவைசுவௐ
ஶதரடஶவௌடரவ ணவெ கூவெகுவ இடுகறவநரவகவ. உவ
லறவநவ
வதவெவகரவதௗவ
றடவ்ஷ
இவகபரவ
வதவெவகரவப தொடிறவஷன. டவெகறவ தொனஷவைசரக
ஶவௌடுவ வத அவேகனரவவெகுவ வகப அஷவைசவ
டவெபவ ஶரணவர அவகவகூட, அவகரண அறகரவேகவ
வரடவதரக அசவோஷடரக இதவௐதது றசணவ்துவெகுரறது. [Interruption.] Hon. Douglas Devananda, you can answer during
your time. - [Interruption.] ரகரவேகதௗவெகு தொதஷரண
அறகரவேகவ வேகவௐதடஶவௌடுவ; வதரதவ அறகரவேகவ,
கரற அறகரவேகவ, றற அறகரவேகவ உவோதட தன
அறகரவேகவ தகறவௐதடஶவௌடுவ ணவ் றவௗ வெகவ
ஶகரரறவெஷககஷப தொவஷவ்றதவெகுவ இவஶவ்றவ, அசரவேக
ரணது அறகரவ்ஷ வவஶதவ ஷவௐதடுவ்துஷ
ஶரவெகரகவெவகரவௌடு வசவதடுஷ ரவேகவ வரத
வதவெவகரவது?
இவைசவோடதோனவ்துவெகு
வகரவௌடுவௐதவோடிதவெகறவந
றதவ்வேகவ, ரகர அறகரவேகஷப லபவெ ஷகபறவௐதவ
கரண றதவ்வேகவ அவன. ரநரக, சவஜண ரவெவகடுவௐதை
டவ்வௐதடரவ, தோவநறவ இவௌடு வததவதரவஷத்டவ
இவைசவோடவ்ஷ றஷநஶவதவகரண றதவ்வேகஶப அஷ.
இவைசவோடதோனவ்ஷவெ
வகரவௌடுதவ
வகப
வதவவ
ரஜதக்ஷ அவகவ, "இது டதகுற வெகதௗவெகரண வதரவேகவ
தரறசு" வத கூதகறவநரவ. ரகர அறகரவேகஷபவௐ
தநறவௐதது, கறரற அதறறதவ்றஷவெகூட வகரதவதறவரவ
லவரணறவெகஶவௌடுவ வத வசரவது ஶதரவநஷரவ
றவௗ வெகதௗவெகுவௐ வதரவேகவ தரறசரகவெ கறஷடவெகறவநண. இது
அசுடவ இதவெகுவ அவனது இவைசவோடதோனவ்துவெகு வெகரனவ்து
ரவேகுவ றவௗ அஷவைசவகதௗவெகுவ தரரதௗவந உதவௐதறணவ
கதௗவெகுவ வதரவேகவ தரறசரக இதவெகனரவ. வஷவௐ வதரதவ்
ஷறவ,
இது
றவௗ
வெகஷப
அடிஷவௐதடுவ்துவ
சவோடதோனஶ ற, ஶவநதுவுவன. ரவௗவெஷக தரக றவௗ
வெகஷப ரவநறஶ அறவ்துறடனரவ வததுரவ இவ
அசரவே கவ்றவ றவோடரக இதவெகறவநது. கடவகரன
ஶவவகபறவ ஶதரதுகூட, சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகவ
அசுவெகரண தன தறவைசரவௐ தறகபறவ ஈடுதடுவ்வௐதவோடரவகவ.
சதொவவ்ற வதவ இத அறகர சஷதகபறவ இதவெகவெகூடி
27,000 உவ்றஶரகவ் வகஷப அச உவ்றஶரகவ்வகபரக
உவரவேகுவ ஊடரக, அவகபறவ அசறவ ஈடுதரவோஷட
தொதஷரகவௐ வதவதவெவகரவப அசரவேகவ தொவசறவெகறவநது.
வகப தறறவ் றசரபவ அவகஶப, வவகணஶ இவ
ரடு ஏவ இரணு ஆவோசறஷ ஶரவெகறவௐ தறவ்துவெ
வகரவௌடிதவெகறவநது. ஷனஷ ஆசறரறவகவ 'ஶகவணவ'கபரவெ
கவௐதடுகறவநரவகவ.
தவகஷனவெகக
ரவகதௗவெகுவ்
ஷனஷவ்துவௐ தறவசற தவ வதரறவ இரணுவௐ தறவசற
வேகவௐதடுகறவநது. டவெகறவ தரடசரஷன ரவகதௗவெகு
இரணுவ கவற கவதறவெகவ் வரடவேகறத்வபது. எததைநவ்றவ
தரதுகரவௐதைவை வசனரபவ இவரவோஷட வபவு துரறரக ஏவ
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இரணு ஆவோசறத்ஷட ரடரக ரவநதொடித்ஶர, அவகரண
அவ்ஷண ஶஷனகஷபத்வ வசவது தகறவநரவ. ததைநவ்றவ
அது சஶகரரண வகப வதரதபரர அதறறதவ்ற
அஷவைசவ அவகவ சகன அதறறதவ்ற அறகரவேகஷபத்வ
கறரவோட அஷவௐதைவெகஷபத்வ அவ உவ்றஶரகவ்வ
கஷபத்வ வரறனரபவகஷபத்வ ணது கவோடுவௐதரவோடிவகலவௗ
வகரவௌடுதவகரண
அவ்ஷண
டடிவெஷககஷபத்வ
தொவவணடுவ்து தகறவநரவ. இவௐவதரதது, இவ ரவோடிவ
ஶகு ஜணரறதற அவகவ உவோதட அதஷட சஶகரவகவ
அஷணதவ வெகரண அறகர ஷவேகஷப உதரவெகற
தகறவநரவகவ. ஶகு ஜணரறதற அவகஷபவை சுவநற ஏவ
அறகர ஷவ; தரதுகரவௐதைவை வசனரபவ ஶகரவ்ரத
ரஜதக்ஷ அவகஷபவை சுவநற ஏவ அறகர ஷவ; வவதரதது
வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசவ அவகஷபவை சுவநற
இவதவரத அறகர ஷவ வநரநரகவௐ தன அறகர
ஷவேகவ இவத உதரவெகவௐதவோடு தகறவநண.
இவ ரவோடிவ சரறரகஶர நரகஶர ஶவவகவ
டரவ்வௐதடுரவ இனவேஷகறவ ஜணரகவ இதவௐதரகவௐ
ஶதசவௐதடுகறவநது. ஆணரவ, இனவேஷக ஜணரகவ்ஷவ்
வரஷனவ்து வகு கரனரகறறவோடது வததுரவ உவௌஷ.
இவ 'றறவகு' சவோடதோனவ்றவ றகவுவ ஶரசரண எத தகுற
இதவெகறவநது. அரது இவஷவௐதறவ உவ்றஶரகவ்வகவ,
இவஷவௐதறவ டடிவெஷககவ வரடவதரக வபறறவ துவ
ஶதசவெகூடரது ண இகசறவெகரவௐதைவௐ தறரவ வசவது
வகரவப ஶவௌடுவ. அதறறதவ்ற வரடவதரண ஏவ அஷவைசுவெகு
இவரநரண இகசறவெகரவௐதைவௐ தறரவ வ? வதஷ
இவகவ றபவேகவௐதடுவ் ஶவௌடுவ. இவவ் றஷவெகபவ்
ஷவௐ வதரதவ்ஷ வபறவௐதஷடவ்வஷ வதது வண
றஷன வத ஶகவோகறவந றஷனரவ இதவெகவௐஶதரகறவநது.
'றறவகு' அதறறதவ்ற றறவ தவனரறவ ஶகரடி தௐதரவ
றறஷவெ ஷகரபவௐஶதரகறவநது. இனவேஷக தொதவெக இதவெகுவ
சதொவவ்ற வேகறகவ அஷணவ்துவ 'றறவகு' றஷவெகபவ்றவ
கலவௗ தகறவநண. இஷ வனரவஷநத்வ உவபடவெகற தைற
'றறவகு' சதொர வேகறகவ உதரக இதவெகறவநண. இஷ
வகுஶ வபறவௐதஷடவ்வஷ கறஷடரது. அஷவைசஷவை
சுவநறஶ அறகரவேகவ குறவெகவௐதவோடிதவெகறவநண. வ?
வகு? வத ரதவ ஶகவறகவ ஶகவோக தொடிரது.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Suresh Premachandran, wind up please.
ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I will give him five minutes from my time.
ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

(The Hon. Suresh Premachandran)

So, I can take another five minutes.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, five minutes will be given from
your time.
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ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Okay.
ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

(The Hon. Suresh Premachandran)
இறவ அஷவைசஶ இதற தொடிவு டுவெகவெகூடி தஷ
தஷடவ்வ. 'றறவகு' அதறறதவ்றவ் றஷவெகபவ வதது
எத undemocratic institution.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Sir, I rise to a point of Order.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Azwer, what is your point of Order?
ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப,
ரவௌதைறகு உதவௐதறணவ அவகவ றஷனறவ கவோடஷபவெகுவௐ
தைநவதரகவௐ ஶதசுகறவநரவ. ஜணரறதற அவகஷபவை சுவநற ஏவ
அறகர வோடவ வதவ ஷண அஷவைசவகஷபவை சுவநற ஏவ
அறகர வோடவ இதவெகறவநது வத அவ வசரவகறவநரவ.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
அது றஷனவ கவோடஷபவெகு றரணது அவன. லவேகவ
உவோகரதவேகவ!

ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ஜணரறதறவெகு வேகவௐதவோட அறகரவ்றவதடிரவ அவ
வசவதடுகறவநரவ.

ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

(The Hon. Suresh Premachandran)
இது எத undemocratic institution ஆகவ்ரவ றதவௐ
தடுகறவநது. சறவேகப வெகதௗவெகு அறகரவௐதகறவவு ஶஷ
றவனரரக இதவெகனரவ. ஆணரவ, ரடு வெஶகடு வகவோடுவௐ
ஶதரணரதவ தரறவஷனவண சவரறகரரண வனர
றதணவேகஷபத்வ லவேகவ வதவெவகரவபவௐ தகறணரவ,
றவகரனவ்றவ தரறவெகவௐதடவௐஶதரது சறவேகப வெகதௗவரவ.
"இணவௐதறவைசறஷணவ்
லவவுவெகரக
13ஆது
றதவ்வை
சவோடவ்றவகு ஶனறகரக அறகரவ வகரடுவெகவ் ரரக
இதவெகறவஶநரவ" ண இவறரவுவெகுவ ஷண உனக
ரடுகதௗவெகுவ உதறவரற வேகுதவகவ, அறவ இதவெ

ඳහර්ලිශම්න්තු
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கறவந வததபறனரண அறகரவேகஷப வ்ற அசுவெஶக
லவௌடுவ டுவெக தொஷணகறவநரவகவ வநரவ, அறகரவௐ
தகறவறவ அசுவெகு உவப அவெகஷநதௌணவ்ஷ அவனது
றதவௐதறவஷஷ அது வபறவைசவஶதரவோடுவெ கரவோடுகறவநது.
இவரநரண ஶரசடிவ்ணரண தொஷநறவ உதரவெகவௐதவோட
எத சவோடதோனவ்ஷ ஆரறவெகுவதடிரவ அஷவைசவ அவகவ
வஷவெ ஶகவோகறவநரவ. அறகரவௐ தகறவஷ ஆரறவெகவெகூடி
ரதவ அறகரவௐ தகறவவுவெவகறரண இவைசவோடதோனவ்ஷ
ஆரறவெக
தொடிரது.
ஶவஷரகவை
சறவறவெகவெகூடி
அஷவைசவகவ இறவ இதவெகவெகூடி அதரவ்ஷவௐ தைரறவது
வகரவரவகவ.
அவௌஷறவ
13ஆது
றதவ்வ்ஷவௐ
தரதுகரவெகவெ ஶகரரற 31 அஷவைசவகவ ஷகவதவ்றவோட எத
கடிவ ஜணரறதறவெகு அதவௐதற ஷவெகவௐதவோடிதவௐதரக
ரவேகவ அநறவஶரவ. அவரத அஷணவௐ தரதுகரவெக
றதவதைஶரவ
'றறவகு'
வந
இவைசவோடதோனவ்ஷ
ஆரறவௐதரவகபரக இதவரவ அது எத தொவௌதவோட றட
ரகஶ அஷத்வ.
து தறஶசவ தரரற எத த்வ்வ ஷடவதவந தறஶசவ.
து
தறஶச
அறவுகவ
வசரவதவ
அடவேகரஷ.
அரஷகவ,
றஷகவ,
ஊணதொவஶநரவ,
வீடவஶநரவ
கரறவஶநரவ, ஶஷனவஶநரவ ண அவேகு தவது றரறவ
தறவைசறஷணகவ உவபண. இவகதௗவெகரண தைணதவ்ர
ஶஷனகவ,
இவகதௗவெகரண
அதறறதவ்ற
ஶஷனகவ,
இவகதௗவெகரண கவோடுரண ஶஷனகவ ஶதரவநவஷந
அவகஶப வசவ அதறத்வேகவ! உவேகபது 65 தட கரன
அதறறதவ்றரணது, டவெகு, கறவெஷக வ றஷனவெகு இவோடுவை
வசவநது வதஷ லவேகவ அநறவதுவகரவப ஶவௌடுவ. த்வ்வ
தொடிவது தோவநஷ தடவேகவ வசவதறவோட றஷனறவ
இரணு அதறறதவ்றவெகு லவேகவ
எதுவெகற றறஷத்வ
டவெகு, கறவெகு அதறறதவ்றவெகு எதுவெகற றறஷத்வ சவதவ்
றதவதறவௐ தரதவேகவ!
ரவௗவௐதரவ்றவ உவதரவோசற
வநவேகவ
கஷடவ்
வரகுற ஶகவோடரவ, அவனது சவஷவ் வரகுற ஶகவோடரவ,
அஷவைசவ அவகவ, அஷ வனரவ ஶஷறவஷன; லவேகவ
வீறகவ அஷத்வேகவ அது ஶதரதுரணது ண உவ்
றடுகறவநரவ. ரவௗவௐதரவ்றவ வது தறஶச சஷதகவ உனக
வேகறறவ NELSIP றவோடவ்றவகலவௗ அவஷந தரணரவெகற
அதறறதவ்றஷவ்
துரறவௐதடுவ்
றதவதறண.
அவகரண
ஶஷனவ்றவோடவேகவ
வெகபறவ
எவௐதைதடதவ
தறஶச
சஷதகபறவ எவௐதைதடதவ றஷநஶவநவௐதவோடு, அஷவைசரறவ
எவௐதைதவெகரக அதவௐதவௐதவோடண. ஆணரவ, ரவேகவ தன
கடவதுவ அவகரண எவௐதைவ வேகவௐதடறவஷன.
இவௐவதரதது அவ்றவோடவேகஷப வீற அதறறதவ்றவெகு
ரவதவதடி
தறஶச
சஷதறணவ
றவவௐதவறவெகவௐ
தடுகறவநரவகவ. இஷணவெ கடவ வேகுவ உனக வேகறவெகுவ
ரவ அநறறவ்ஶவ. அவகதௗவ வரவகவ, தரவவ்ரவகவ
வதஷவ் ற, அஷவைசஷ லநற உனக வேகறரதவகூட
துவுவ வசவ தொடிறவஷன. வகப அஷவைசவ அவகஶப,
உனக வேகறறவ றற உறத்டவ தவ றவோடவ்றவஶக இவவெ
கற வநரவ, 'றறவகு' சவோடவ அதொதவெகு வது ரகர
சஷத அறகரவேகதௗவ உவேகவ ஷகறவ குறவெகவௐதவோடரவ
அவேகு வெகபறவ குவ உவேகபரவ வசறடுவெகவௐதடுர?
இவௐவதரதது சவஷஷவெ ஶகவோடரவ, வீறஷவை வசவ
வதவகவ தறவதை வீறஷவெ ஶகவோடரவ சுடஷனஷவ்
றதவ்துவதடிரவ கூதரவகவ.
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றவௗ வெகபறவ லவௌடகரனவௐ ஶதரரவோடவ வதது து
றனவ்ஷ, து வரறஷ, து கனரசர, தவௌதரவோஷட
ரஶ அதறறதவ்ற வசவதுவகரவப ஶவௌடுவ வதவ
கரகவ்ரவ! து தரதுகரவௐஷத ரவ உதறவௐதடுவ்றவெவகரவப
ஶவௌடுவவதவகரகவ்ரவ! கடவ 65 ஆவௌடுகபரக
இவநறவ ஷணத்வ உவேகபரவ வசவ தொடிறவஷன.
இவௐவதரததுவ உவேகபரவ இஷணவை வசவ தொடிரதுவபது.
இவௐவதரததுகூட
லவேகவ
வண
வசவதுவகரவௌடிதவெ
கறவநலவகவ? சறவேகபவெ குடிஶவநவ, இரணு ஆவெகறறவௐதை,
வதபவ் றகரஷகவ கவோடுது, அவகரண வீறகவ வதவ
அவகரண றவசரவ வதரவ உவேகவ டடிவெஷககவ
அஷகறவநண. தனவலணவ்ஷ வௐதடி இவஶவ கதபலகவ
வசவது தகறவநஶர, அஶ வகரவஷககஷபவ்ரவ லவேகதௗவ
இவேகு தறவதவதகறவநலவகவ. இவரநரண எத சூவௗறஷனறவ
இவௐதடிரணவரத சவோடவ றவௗ வெகதௗவெகுவ் ஶஷரணர?
வதஷவை சறவறவ்துவௐ தரவவெகஶவௌடிவகபரக ரவேகவ
இதவெகறவஶநரவ.
வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப, இவ
ரவோடிவ சறவேகப வெகதௗவெகு அறகரவௐதகறவவு ஶஷறவஷன
வவநரவ அஷண ரவ வதவெவகரவகறவஶநரவ. அது
அவகவ றதவதறவெ ஶகவோட றடதொவ அவன. ஆகஶ,
வவதகுறறவ வவை சவோடவ்ஷத்வ அதொதவெகு வகரவௌடுவது
ஷரது வசவது வகரவதௗவேகவ! ஆணரவ, டவெகு,
கறவெகறவ றவௗ ஶதசுவ வெகவ வததவதரவஷரக ரதவ
தறஶசவேகபறவ அவகபது அதறறதவ்றஷ அவகஶப
லவரணறவெகவுவ
அவகஶப
வசவதடுவ்வுவ
லவேகவ
அதறவெக ஶவௌடுவ. இதறரக, இது இவ ரவோடிவ
எவோடுவரவ் வெகஷபத்வ அடிஷவௐதடுவ்துவ சவரறகரவ்
ணரண சவோடதோனவ வததுடவ, தரரறபறவ அறகரவ்
துவதறஶரகவேகதௗவெகுவ ஊவ, ஶரசடிகதௗவெகுவ றகுவெ
கவெகூடிரக இதவௐதரவ ஜணரகதவரகவை சறவறவெகவெ
கூடிவகவ இஷண றவவெக ஶவௌடுவ ணவெ ஶகரரற,
றஷடவததகறவஶநவ. வநற.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. DEW Gunasekara, you have nine minutes.
[අ. බහ. 3.35]

ගරු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ පභහන පතඳත් ිළිතඵ
අභහතයතුභහ)
(ரவௌதைறகு டித குஶசக - ணற பவேகவ அஷவைசவ)

(The Hon. DEW Gunasekara - Minister of Human
Resources)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, භට ඉතහභ ශටි
ශේරහක් රඵහ දී තිශඵන ටේහ ස ය ශන ඳළමිණ භශේ
ථහ ඉදිරිඳත් යන්න ඕනෆඹ කිඹහ භහ අදවස ශහ.
හාශලාශඹන්භ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත භෆත හරශ දී මුළු යට
පුයහභ හාහදඹට, හච්ඡහට, ම්භන්ත්රණඹට රක් ශච්ච ඳනත්
ශටුම්ඳතක්. ශම් හාහදශ දී භතු යනු රළබ ප්රලසනරට පියතුරු
ඳඹමින් ඊට අදහශ භශේ ථහ ඉදිරිඳත් යන්න භහ
ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
දළනට ක්රිඹහත්භ න ආඹතන 3ක් ඒහඵද්ධ ශොට එක්
ශදඳහර්තශම්න්තුක් පිහිටුවීභ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් එක්
අයමුණක් ශනහ. ශ්රී රංහ භිද්ධි අධිහරිඹ, ශ්රී රංහ දක්ෂිණ
ංර්ධන අධිහරිඹ ව උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ ඹන ආඹතන
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තුනභ ආර්ථි ංර්ධනඹ උශදහ පිහිටුනු රළබ ආඹතනයි. එභ
ආඹතන තුනභ 1987 ම්භත ) දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ංශලෝධනශඹන් ඳසු පිහිටු නු රළබ ඒහයි. එභ ආඹතන තුනභ
පිහිටු වීභට ම්ඵන්ධ ඳනත් තුනභ ශභභ රු බහ හාසින්
ඒභති ම්භත යනු රළබ ඳනත් ඵ ශම් අසථහශේදී භතක්
යන්න ළභළතියි. භහ ඳළයණි වළන්හේ හර්තහ අයශන ඵළලුහ,
හාශලාශඹන්භ භිද්ධි අධිහරිඹ ම්ඵන්ධ ඳළළති හාහදශ දී
සිඹලුභ ඳක් එඟ ශරහ ඒඡන්දශඹන් එභ ශඹෝජනහ ම්භත
යනු රළබුහ. දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ
ශේ හයණහ කිසික් භතු ශශා නළවළ. දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹට ශොඩක් ඳසශා තභයි එභ ආඹතන තුන
ම්ඵන්ධශඹන් න හයණහ ඉදිරිඳත් යරහ තිබුශණ්.
ශදනු, ශභභ න ශදඳහර්තශම්න්තුට අලුත් හර්ඹ බහයඹන්
ශදක් ඇතුළු ශනහ. ඒ තභයි දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහනඹ
පිහිටුවීභ ව දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු මිති පිහිටුවීභ. රහමීඹ
භිටමින් සිදු යන ශභභ ංර්ධන ටයුතු ඳශහත් බහරට ද
අඹත් හර්ඹඹන් ලශඹන් ළරකිඹ වළකියි. අශනක් අතට දරිද්රතහ
නළති යලීශම් අදවසින් ජහති ප්රතිඳත්තිඹක් ක්රිඹහත්භ කිරීශම්දී
ශභභ හර්ඹ බහයඹන් භධයභ ආණ්ඩුශේ හර්ඹ බහයඹන් ලශඹන්ද
රනහ. ශම් ටේහ තභයි ශරාසඨහධියණඹ ශභභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ඳශහත් බහරට ශඹොමු යන ශර යජඹට උඳශදස
දුන්ශන්. ඒ අනු ශභහි නයහඹ පුසතශඹන් ඉත් ශොට ශභභ
ඳනත් ශටුම්ඳත ඳශහත් බහරට ඹනු රළබුහ. උතුරු ඳශහත්
බහ වළශයන්නට සිඹලුභ ඳශහත් බහ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත
අනුභත ය තිශඵනහ. ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ වන්
අලයතහ දළන් පුයහ තිශඵනහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශදළටේ ටශ දී ඹය
ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත නයහඹ පුසතඹට ඇතුළු ශහ. ඊට ඳසු
ශරාසඨහධියණඹට ශඳත්ම් යහශිඹක් ඉදිරිඳත් න්ණහ. එකී
ශඳත්ම් හාබහ ශ ශරාසඨහධියණඹ යජඹ ශත ංශලෝධන
යහශිඹක් ඉදිරිඳත් යරහ තිබුණහ. රු ආර්ථි ංර්ධන
ඇභතිතුභහට සතුතින්ත ශන්නට ඕනෆ, කිසිභ ඳළකිළීභක් නළති
ඒ සිඹලු ංශලෝධන පියළනීභට යජඹට ටේර්ශද්ල කිරීභ පියඵ.
භශේ භතශ
වළටිඹට එභ ංශලෝධන ඹවඳත් හිතය
ංශලෝධනයි. එක් වළශයන්නට ශසු ංශලෝධන භධයභ
ආණ්ඩුශේ ඵරතරරට අදහශයි. ඒහ දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹට අදහශ න ඵ ශරාසඨහධියණඹ  මයණඹ
යරහ තිබුශණ් නළවළ. ඊට අදහශ න එ ශඹෝජනහයි තිබුශණ්. ඒ
වහ ජනභත හාචහයණඹට ඹන්න කිඹරහ කිේහ. අශප් යජඹ
 මයණඹ ශහ, එභ ශඹෝජනහ ඉත් යන්න. එභ ටේහ ත දුයටත්
ඒ පියඵ ප්රලසනඹක් භතු න්ශණ් නළවළ. ඒ අනු හාහදඹට අදහශ
ළටුම්හරී තත්ත්ඹන් දළන් ටේයහයණඹ වී තිශඵනහ.
හාශලාශඹන්භ මරය ඵරතර පියඵ ප්රලසනඹක් තිබුණහ. අපි දළන්
ඒ ටේයහයණඹ යරහ තිශඵනහ.
ඍජුභ ශරාසඨහධියණඹ එක් ංශලෝධනඹක් පියඵ
ශඹෝජනහ යරහ තිබුශණ් ජනභත හාචහයණඹට ඹන්න අලය
ඵයි. භහ ඒ ළන ලින් කිේහ. යජඹ හාසින් එභ ශඹෝජනහ දළන්
ඉත් ශොට තිශඵනහ. ඒහඵද්ධ කිරීභට ඹන ආඹතන තුන
වළශයන්නට දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහන වහ දිහා නළගුභ ප්රජහමර
ඵළංකු ම්ඵන්ධශඹන් දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ංශලෝධනඹට අදහශ ප්රලසනඹක් භතු ය තිශඵනහ. එඹ ඳරීක්හ
ය ඵළලිඹ යුතුයි. එතළනදී ඒහ ඳශහත් බහ රළයිසතුට අඹත්
ශනහද? ශරාසඨහධියණඹ නම්, ඒ ම්ඵන්ධශඹන් එළටේ
ප්රලසනඹක් භතු යරහ තිබුශණ් නළවළ. එශා න් ද, ඵරඹ ශඵදීශම්
ංල්ඳඹට අනු එතළන ශද්ලඳහරන ප්රලසනඹක් භතු ශ
ශනොවළකියි.
ශරාසඨහධියණඹ
වළටිඹට
නම්,
එතළන
යසථහනුකර ළටලුක් භතු ය ඇත්ශත් නළවළ. ශම්හ අලුතින්
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පිහිටුනු රඵන ංහාධහන. භශේ භතශ
වළටිඹට යහජය
ප්රතිඳත්තිඹක් ම්ඵන්ධශඹන් ත් ශ, ආර්ථි ංර්ධනඹ
උශදහ ඒහ පිහිටුවීශම් ජහති අලයතහක් වහ ළදත්භක්
ඳතිනහ.
හම්ප්රදහයි ප්රජහමර ඵළංකු දළනටභත් භධයභ ඵළංකුශේ
අධීක්ණඹට ඹටත් නහ. ඒහ ඵළංකු ඳනතට ඹටත් න්ශන්
නළවළ. භන්ද ඹත් ඒහ සුළු ඳරිභහණශ ඒහයි. ඵළංකු ඳනතට
ඹටත් න්ශවොත් ඒ තුයන් ජනතහට ඹම් පීඩනඹක් ඇති හාඹ
වළකියි. ඒ ටේහ රු ඇභතිතුභහ ටේළරැදි ශර ඒහ ඹටත්
ශනොවීභට  ඵරහශන තිශඵනහ. ප්රහශඹෝගි ඳශහත් බහර
ක්රිඹහහරී වශඹෝඹ ඒහ ක්රිඹහත්භ කිරීභට අලයයි. භහ
ල්ඳනහ යනහ, දළනට එළටේ ංහාධහනඹක් ඇත්ශත් නළවළ
කිඹරහ.
1987 දී සිදු යන රද දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ
ංශලෝධනශඹන් ඳසු ය 26ක් ත වී තිබුණ ද ඳශහත් බහ
හාසින් ශභභ ක්ශාත්රඹට අදහශ කිසිදු අර්ථත් ශදඹක් සිදු යරහ
නළවළ. දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනශ දක්නට
තිශඵන එ ළටලුක් තභයි, ශම්. ශම් භධයභ ආණ්ඩුටත්,
ඳශහත් බහරටත් අදහශ ඹළයි කි වළකියි. ශම් ක්ශාත්රඹන් ඇතළම්
හාට ටේලසචිත ශර භහමී රළයිසතුරත් දක්න්නට පුළුන්. එඹ
අණ්ඩ ඳතින ළටලුක්. ශම් ටේහ තභයි අඳ ශම් භහමී
රළයිසතු ඉත් ශ යුතු ඹළයි කිඹහ සිටිශ . එභ රළයිසතු තුශ
ටේලසචිත ලශඹන් ඒ ක්ශාත්රඹන් ශභන්භ ටේලසචිත ශනො)
ක්ශාත්රඹන් ද තිශඵනහ.
ශභඹ ප්රහශඹෝගි ළටලුක්. ශම් ටේහ තභයි රු තිස
හාතහයණ අභහතයතුභහත්, ර් ඳහක්ෂි මිටු හාසිනුත් ශම්
භහමී රළයිසතු අශවෝසි යන්න කිඹරහ ටේර්ශද්ල යරහ
තිශඵන්ශන්. ඒ ටේහ ශභකී ක්ශාත්රඹට අදහශ ංර්ධන ටයුතු
නතහ තළබීභට වළකිද? ඳශහත් බහ ඒ ක්ශාත්රඹන් තුශ ශභශතක්
කිසික් ය නළත්ශත් නම්, භධයභ ආණ්ඩුශනුත් එඹ යන්ශන්
නළත්නම් එඹ ඵරඳහන්ශන් ශඳොදු ජනතහටයි; භහජශ ඳවශභ
තරඹටයි. ංල්ඳභඹ ලශඹන් ශනත් ඳළත්තකින් තත්
ප්රලසනඹක් භතු යනහ. න්ධීඹ නළත්නම් ශඳඩයල් ආණ්ඩු ක්රභ
ංල්ඳඹ භත සිටිමින් ශම් ප්රලසනඹ ශද ඵරනහ, ශභඹ ඳශහත්
බහ ඳළවළය න්නට ඹන ශදඹක් කිඹහ. එළටේ යහජය ුවඹක්
අශප් ආණ්ඩුක්රභ යසථහ තුශ ඇත්ශත් නළවළ. නළති ශදඹක්
ළන සිශත් භහ ශන එභ දිසටි ශෝණශඹන් දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශද ඵළලීභ හධහයණ න්ශන් නළවළ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ආර්ථි ංර්ධනඹ
ඳළත්ශතන් ත් ර භසත දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත භහ දකින
හාධිඹට අදහශ න්ශන් ආර්ථිශ අහාධිභත් ක්ශාත්රඹටයි informal sector of the economy. ශ්රී රංහශේ ළඩ යන
ජනතහශන් සිඹඹට 62.6ක් අඹත් න්ශන් අහාධිභත්
ක්ශාත්රඹටයි. ඉතිරි සිඹඹට 37.4 අඹත් න්ශන් හාධිභත්
ක්ශාත්රඹටයි. තත් ඳළත්තකින් ඵළල ර ිෂි ක්ශාත්රශ සිඹඹට
66.5ක් අඹත් න්ශන් අහාධිභත් ක්ශාත්රඹටයි. ිෂි ශනොන
ක්ශාත්රඹට අඹත් න්නන්ශන් සිඹඹට 51ක්භ ජීත් න්ශන්
අහාධිභත් ක්ශාත්රඹ තුශයි. ශම් අහාධිභත් ක්ශාත්රඹ ටේදවශන් ඳසු
සිඹලු ඳහරනඹන් ඹටශත් අභ අධහනඹ ශඹොමු ) ක්ශාත්රඹක්.
ශභොන්න්ට ක්රඹ ලක්තිඹක් ඇත්ශත් නළවළ, මිරදී ළනීශම්
වළකිඹහක් ඇත්ශත් නළවළ. ශභොන්න්ට ශවිටු කිරීශම් ලක්තිඹක්
ඇත්ශත් නළවළ. ඔන්න් අඩුභ ළටුඳක් රඵන අඹයි; අඩුභ
අධයහඳනඹක් රළබ අඹයි. ඔන්න්ට භහජ ංයක්ණඹක් ඇත්ශත්
නළවළ, හාරහභ ළටුඳක් ඇත්ශත් නළවළ, අර්ථහධඹක් ඇත්ශත්
නළවළ. ශභොන්න්ශන් සිඹඹට 31ක්භ ශඹශදන්ශන් සඹං
රැකිඹහරයි. ංයහ ශල්න අනු ළවළනුන්ට ඩහ පිරිමි ශම්
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ක්ශාත්රශ ටේයත ශරහ තිශඵනහ. ශභොන්න් සුළු ඳරිභහණශ
රැකිඹහර ශඹදී සිටින අඹයි. ශභොන්න්ශන් අති ඵහුතයඹ ඳහල්
අධයහඳනශඹන් අතය භඟ නතය න්ණු අඹයි. ශම් ශයගුරහසිරට
අඹත් ශනොන අඹයි. ඒ ටේහ ශභළටේ අහාධිභත් ක්ශාත්රඹ
රමිඹන් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳතින් මුළුභටේන්භ ආයණඹ
නහ.
ජහති ප්රතිඳත්තිඹකින් ශතොය, ජහති ළරසුභකින් ශතොය,
ජහති ක්රභශේදඹකින් ශතොය, ජහති ආඹතටේ ක්රභඹකින්
ශතොය තිශඵන ශම් අහාධිභත් ක්ශාත්රඹට ශ්රී රංහශේ
රමිඹන්ශන් සිඹඹට 62ක් අඹත් නහ. ශම් අහාධිභත්
ක්ශාත්රඹට ආර්ථි ලශඹන් ඹම් ඵරඳෆභක් කිරීභට නම් ශභභ දිහා
නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත අදහශ නහ. නවීන ආර්ථිඹට
ශභොන්න් ශඹොමු කිරීභට නම්, භධයභ ආණ්ඩු භිටමින් ශම් වහ
භළදිවත්වීභ අලයයි. ඳශහත් බහ මීට ම්ඵන්ධ යලීභ
ප්රහශඹෝගි ලශඹන් අලයයි. අපි ඒ උත්හවඹ ටේමු. ඒට
ඹහන්ත්රණඹක් අලය නම්, අපි එඹ ස යමු. ශම් දළළන්ත
හර්ඹඹ ඉටු යලීභට දළනට ඳශහත් බහරට ම්ඳත් ඇත්ශත්
නළවළ. -භහන ම්ඳත් ඇත්ශත්ත් නළවළ, මරය ම්ඳත් ඇත්ශත්ත්
නළවළ.- එඹ ශනභ ප්රලසනඹක්. ඒ ළන ඳසු හච්ඡහ යමු. ශම්
හාහදඹ තුයන් ංර්ධනඹ වහ ඳශහත් බහරට අලය මරය
ම්ඳත් ළඩි යලීභට යසථහභඹ අලයතහක් තිශඵන ඵ අඳ
පියන්නහ.
අහන ලශඹන් භහ කිඹන්ශන් ශම්යි. හාශලාශඹන්භ ශම්
අහාධිභත් ක්ශාත්රඹ ළන ඵළලුහභ, ටේදවසින් ඳසු භසතඹක්
ලශඹන් සිඹලු ක්ශාත්රඹන් ආයණඹ ශරහ ඳශමුන තහට
භහජශ ඳවශභ තරඹට ඹම් වනඹක් රඵහ දීභට ත්තු
ඓතිවහසි පිඹයක් ලශඹන් භහ ශභඹ දකිනහ. සතුතියි.
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(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශම් යශි භවත්
ආන්ශදෝරනඹට රක් න්ණු, අධියණශ ඳහ ප්රලසන ඇති යපු
ශම් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් යන ශරහශේ
තමුන්නහන්ශාරහ ළඵෆ න්භනහශන්භ ශම් යශි දුප්ඳත්භ නළති
යන්න, ශම් යශි දුප්ඳතුන්ට වනඹක් රන්න ටයුතු
යනහ නම් අශප් වශඹෝඹ ඒ ශනුශන් රඵහ ශදනහ. අපි
ඇභතිතුභහශන් ඉල්රහ සිටින්ශන් භිද්ධි යහඳහයඹ හශේ ශම්
ශද්ලඳහරන යහඳහයඹක් යන්න එඳහඹ කිඹරහයි. අපි දන්නහ,
ශම් යශි මිටේසසුන්ශේ දුප්ඳත්භ ශඹොදහ ශන - [ඵහධහ කිරීභක්]
භිද්ධිඹ ශද්ලඳහරනඹ ශ වළටිත් කිඹන්නම්, රු ඵළසිල්
යහජඳක් ඇභතිතුභටේ.
අපි දන්නහ, ශම් යශි වහල් ශාරු උට තිඹරහ ඡන්ද
ත්ත ආහයඹ. වහල් ශාරු ටේම් දීරහ ඡන්දඹ ත්තහ. ශම් යශි
දුප්ඳතුන්ශේ
දුප්ඳත්භ
නළති
යන්න
ඉසශල්රහභ
ළඩටවනක් ශනහශේ යණසිංව ශප්රාභදහ ජනහධිඳතිතුභහයි. ඒ
ජනහාඹ ළඩටවනයි. තමුන්නහන්ශාරහ ඊට ඳසශා ශම් යටට
භිද්ධි යහඳහයඹ ශනහහ. අද තමුන්නහන්ශාරහ ශ්රී රංහ
භිද්ධි ංර්ධන අධිහරිඹත්, උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹත්,
දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිඹත් එක්හු යරහ දිහා නළගුභ
ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු ස යන්න ඹනහ.
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රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, උඩයට ප්රශද්ල
ශනුශන් පිහිටපු උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ ළනත් භහ
චනඹක් ථහ යන්න ඕනෆ. උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ
ශශනන්න ඉසශල්රහ තිබුශණ් උඩයට ළමි පුනරුත්ථහඳන
ශදඳහර්තශම්න්තුයි.
ශම්
උඩයට
ළමි
පුනරුත්ථහඳන
ශදඳහර්තශම්න්තු වළදුශේ උඩයට ළමි ශොමින් බහ හර්තහශේ
ටේර්ශද්ලඹන් අනුයි.
එදහ අධියහජයහදීන්ට හාරුද්ධ ටන් යරහ හානහල න්ණු
ආර්ථිඹ, ශත් තු වදරහ හානහල න්ණු රහමීඹ ආර්ථිඹ ඹය ශොඩ
නළඟීභ වහත්, උඩයට අහිං මිටේසුන් ශනුශනුත් උඩයට
ළමි පුනරුත්ථහඳන ශොමින් බහ හර්තහශේ ටේර්ශද්ලඹන් අනු
උඩයට ළමි පුනරුත්ථහඳන ශදඳහර්තශම්න්තු ආයම්බ ශහ. භභ
හිතන්ශන් එදහ ඉරහ උඩයට ප්රශද්ලර ආර්ථිඹ දියුණු යන්න,
උඩයට ප්රශද්ලර අධයහඳනඹ දියුණු යන්න උඩයට ළමි
පුනරුත්ථහඳන ශදඳහර්තශම්න්තුශන් හාලහර ළඩ ශොටක්
ශහ. අද න හාටත් ශම් උඩයට ප්රශද්ලර දුප්ඳත්භ නළති ශරහ
නළවළ.
රංහශේ තිශඵන දුප්ඳත් ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් ශොිඨහ 10න්
6ක් තිශඵන්ශන් ඌ ඳශහශත්යි. ඒ, ඌ ඳශහතට එදහ
අධියහජයහදීන් යපු හානහලඹ ටේහයි. සිඹමරහණ්ඩු,
රිදීභහලිඹද්ද, මීවකින්ර, න්දළටිඹ, භඩුල්ර, ලුනුර කිඹන
ශම් ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් ශොිඨහ 6 තිශඵන්ශන් ඌ ඳශහශත්.
භභ ඔඵතුභහශන් අවනහ, ශම් උඩයට ළමි පුනරුත්ථහඳන
ශදඳහර්තශම්න්තු ශනුට උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ
ශභතළනට ශශනන ශොටත් දුප්ඳත්භ තභ එශවභභ තිශඵන
උඩයට ප්රශද්ල ශනුශන් තමුන්නහන්ශාරහශේ ශම් දිහා නළගුභ
ශදඳහර්තශම්න්තුශන් හාශලා ළඩ පියශශක් ක්රිඹහත්භ
යනහ ද කිඹරහ. තමුන්නහන්ශාරහ ඒ ක්රිඹහත්භ ශ යුතුයි.
තමුන්නහන්ශාරහ කිඹනහ දුප්ඳත්භ නළති ශරහ නළවළ කිඹරහ.
ශභොනයහර දිස්රික්ශ
ශතෝයහ ත්ත ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම්
ශොිඨහ කීඳඹ දුප්ඳත්භ සිඹඹට 37ක් තිශඵනහ. ඵදුල්ශල්
සිඹඹට 37.3ක් තිශඵනහ. යත්නපුයශ සිඹඹට 34.4ක් තිශඵනහ.
ශම් උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ නළති යනශොට ශම් දිහා නළගුභ
ඹටශත් හාශලා මුදරක් ශන් යන්න කිඹරහ භභ
තමුන්නහන්ශාරහශන් ඉල්රහ සිටිනහ. ඇභතිතුභහ ඒට උත්තය
ශදන්න. උඩයට ප්රශද්ලර දුප්ඳත්භ නළති යන්න හාලහර
මුදරක් රඵහ ශදන්න කිඹහ භභ ඉල්රහ සිටිනහ.
1995 දී ශ්රී රංහ භිද්ධි ංර්ධන අධිහරිඹ පිහිශටේහ.
දළන් අන්රුදු 18ක් ශනහ. භිද්ධි ංර්ධන අධිහරිඹ පිහිටුන
හාට භිද්ධි ප්රතිරහභී ඳන්ල් 1,440,198ක් හිටිඹහ. අන්රුදු 18ක්
තිසශා ශඳොදු ශඳයමුණු ආණ්ඩුත්, දළන් තිශඵන ආණ්ඩුත්
භිද්ධි යහඳහයඹ ක්රිඹහත්භ ශහ.
ඳසු ගිඹ අන්රුද්ශද්
ශදළම්ඵර් භහඹ න හාට ශම් යශි භිද්ධිරහභී ඳන්ල්
1,500,000ක් හිටිඹහ. ඒ කිඹන්ශන් ශම් යශි දුප්ඳත්භ නළති
ශරහ නළවළ.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

දරිද්රතහ එශවභ නළත්නම් දියඳුභ භටේන දර්ලඹක්
තිශඵනහ. හාශලාශඹන්භ Millennium Development Goals
ඹටශත් තිශඵන ශරෝඹභ පියත් ශදඹක් තභයි එ හනුක්
තුශ, -2015 න හාට- දියඳුභ බහඹට අඩු කිරීභ. අශප්
ශ්රී රංහ ශම් න හාට ඒ ඉරක්ඹ ඳන්නරහ. අපි දළන් දුප්ඳත්භ
අඩු යරහ තිශඵනහ. ඔඹ භිද්ධි දීභනහ ශන්ශන් ඇත්තටභ
භිද්ධි අලය අඹට හාතයක් ශනොශයි.
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ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ඒ කිඹන්ශන් ඡන්දඹ න්න.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

නළවළ, නළවළ.

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ඡන්දඹ න්න?

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඡන්දඹ න්නත් ශදනහ. ඒ පිරි භිද්ධි දීභනහ රඵහ
ශනොත්තත්, ශම් භිද්ධි යහඳහයඹ තුශ එශවභ නළත්නම් දිහා
නළගුභ යහඳහයඹ තුශ තදුයටත් රැශන්න අසථහ රරහ
ශදනහ. ඒ ටේහ ශම් භිද්ධිඹ රළශඵන ඳභණින් දිලිඳුභ
භටේන්නට ඵළවළ. ඒ හශේභ භිද්ධි දීභනහ රළබිඹ යුතු පිරිටත්
රළශඵන්ශන් නළවළ. නමුත් ඔඹ කිඹන-

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ඒ හාතයක් ශනොශයි ඇභතිතුභටේ, තමුන්නහන්ශා කිඹනහ අද
ශම් යශි දිහා නළගුභ ඹටශත් ඉන්ශන් 1,800,000ක් ඳභණයි
කිඹරහ. භිද්ධි ඳන්ල් 1,500,000ක් ඉන්නහ. භිද්ධි ඳන්ල්
1,500,000ක් කිඹන්ශන් 4,000,000ක් ඳභණ ජනතහක්. එශවභ
නම් තමුන්නහන්ශාරහ දිහා නළගුභ ඳනත ක්රිඹහත්භ යන හාට,
ඒශන් ආධහය ශදන හාට භිද්ධිඹ න්නහ අඹශන් බහඹක්
අයින් යනහ. එශවභ ශන්ද? තමුන්නහන්ශාශේ ථහශේදී කිඹරහ
තිබුණහ දිහා නළගුභ ඹටශත් ආධහය ශදන්ශන් දුප්ඳත්භ 1,800,000ක්
වහ කිඹරහ. එශවභ නම් තමුන්නහන්ශාරහ භිද්ධිඹ රඵන
4,000,000න් බහඹක් ඳහ වරිනහ. තමුන්නහන්ශාශේ ථහශේදී
තභයි ඒ කිඹන්ශන්. භභ දන්ශන් නළවළ ළරරිශ සිටින භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ට භට ගිඹහට ඳසු ශභොනහ ශයිද කිඹරහ.
ඒ හාතයක් ශනොශයි. භභ තමුන්නහන්ශාට ඳළවළදිලි කිඹනහ
තමුන්නහන්ශාරහ දුප්ඳත්භ නළති යන්න 2013 අන්රුද්ශද් අඹ
ළශඹන් ශන් ය තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 14,000යි කිඹහ.
භිද්ධි ල්ලිභ ශන් ශභතළනට එන්ශන්. තමුන්නහන්ශාරහ
SriLankan Airlines එ නඩත්තු යන්න හාතයක් ගිඹ අන්රුද්ශද්
අඹ ළශඹන් දීරහ තිශඵනහ රුපිඹල් මිලිඹන 11,000ක්. ඒ
කිඹන්ශන් තමුන්නහන්ශාරහ එ ආඹතනඹක් නඩත්තු යන්න
රුපිඹල් මිලිඹන 11,000ක් හාඹදම් යද්දී භිද්ධි යහඳහයඹටභ
දීරහ තිශඵන්ශන් රුපිඹල් මිලිඹන 14,000යි. ශම් හධහයණද
කිඹරහ භභ තමුන්නහන්ශාශන් අවනහ. දුප්ඳත් 4,000,000
ඡන්ද නළති ශනහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ඒ හාතයක් ශනොශයි.
දළන් ඇභතිතුභහ කිඹනහ ශම් යශි සිඹඹට 20 ජනතහට
රළශඵන්ශන් ජහති ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5යි කිඹරහ. ජහති
ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5ක් ඹනහ ශම් යශි දුප්ඳත්භ සිඹඹට 20ට.
එතශොට තමුන්නහන්ශාරහ ශොශවොභද කිඹන්ශන් දුප්ඳත්ශම්
ප්රතිලතඹ සිඹඹට 8.9ට ඵළසහ කිඹරහ. තමුන්නහන්ශාරහ
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඇහාල්රහ කිඹනහ ඒ පුද්ර ආදහඹභ
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ඇශභරින් ශඩොරර් 2,800යි කිඹරහ. නමුත් ශම් යශි දුප්ඳත්භ
ශොටට වම්ඵ ශන්ශන් යශි ජහති ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5යි.
ඒ කිඹන්ශන් ශම් යශි දුප්ඳත්භ නළති ශරහ නළවළ. භභ දන්ශන්
නළවළ තමුන්නහන්ශාරහශේ ංයහ ශල්න ශොශවොභ
තිශඵනහද කිඹරහ. සිඹඹට 8.9 කිඹන්ශනත් ශොම්පියුටර්
ජිල්භහි එක්. එ ඳළත්තකින් කිඹනහ අපි 1,500,000ට
භිද්ධි වනහධහයඹ ශදනහ කිඹරහ. අශනක් ඳළත්ශතන් කිඹනහ
ඒ පිරි 1,800,000යි කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් ඳන්ල් 700,000ක්,
800,000ක් තභයි දුප්ඳත් අඹ ඉන්ශන් කිඹරහ. අශනක් ඳළත්ශතන්
ජන වහ ංයහශල්න ශදඳහර්තශම්න්තුශන් කිඹනහ ශම් යශි
ජහති ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5ක් ඹන්ශන් ශම් යශි ජනතහශන්
සිඹඹට 20ට කිඹරහ. අපි තමුන්නහන්ශාරහට කිඹන්ශන් ශම් ඇති
නළති ඳයතයඹ නළති යන්න කිඹරහයි. ශම් යශි ජහති
ආදහඹශභන් සිඹඹට 54.7ක් න්ශන් න්ද? සිඹඹට 20ක් න
ශඳොශවොත් ශොට. ඒ අඹ තභයි රළම්ශඵෝගිටේර ඹන්ශන්. ඒ
අඹ තභයි රෑට ශොශම ඳහයල් වරහ race තිඹන්ශන්.
භහ අවන්ශන් තමුන්නහන්ශාරහ ඒහ නත්තරහ ඒහට ඹන [ඵහධහ කිරීම්] භභ රු ඇභතිතුභහශන් ප්රලසනඹක් අවනහ. ශභය
අඹ ළශඹන් භිද්ධි යහඳහයඹට ශන් ය තිශඵන්ශන් රුපිඹල්
මිලිඹන 14,000යි. තමුන්නහන්ශා දිහා නළඟුභට අමුතුශන් ල්ලි
ශන් යනහද කිඹහ භභ තමුන්නහන්ශාශන් අවනහ රු
ඇභතිතුභටේ.

ගරු භන්ත්රීයගඹක්

(ரவௌதைறகு உதவௐதறணவ எதவ)

(An Hon. Member)

ංචහයඹන්-

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ංචහයඹන් ආත්, ශොඩක් එන්ශන් දුප්ඳත් ංචහයඹන්.
[ඵහධහ කිරීම්] අපිත් ංචහය යහඳහයශ සිටිඹහ. [ඵහධහ කිරීම්]
අඹ අඩු අඹයි එන්ශන්. [ඵහධහ කිරීම්] දකුණු ශයශ දිශේ පිහිටි
ංචහය ශවෝටල්ර ශම් ළශර් ංචහයශඹෝ නළවළ.
තමුන්නහන්ශාරහ ගිහින් ඵරන්න. ළඩිපුය හාඹදම් ඹන ංචහය
ශවෝටල්ර ංචහයශඹෝ නළවළ. ඒ හාතයක් ශනොශයි.
තමුන්නහන්ශාරහට අඳ කිඹන්ශන් ශම්යි. තමුන්නහන්ශාරහ
භිද්ධි යහඳහයඹ නළති යනහ. තමුන්නහන්ශාරහ එඹ දිහා
නළඟුභට ශශනනහ. දළන් භිද්ධි ටේඹහභරු සථිය යනහ.
තමුන්නහන්ශා ශොශවාත් වන් යරහ නළවළ -[ඵහධහ කිරීභක්]
Pension ශදනහ. තමුන්නහන්ශා ඒ අඹ පිහිටුන ළටුප් තරඹ
ශභොක්ද? ඒ අඹ පිහිටුන්ශන් ලිපිරු ළටුප් තරශ ද? එශවභ
නළත්නම් හර්මි ටේරධහරි ළටුප් තරශ ද? තමුන්නහන්ශා ඒ
ප්රහල යන්න. අපි දන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශා ඒ ළන
කිඹන්න. තමුන්නහන්ශා ශභොක්ද කිඹන්ශන් කිඹහ ඒ අඹ උඩට
ශරහ ඵරහශන ඉන්නහ. ඒ හාතයක් ශනොශයි. රු
ඇභතිතුභටේ, ශම් යශි -[ඵහධහ කිරීභක්] ඒ හයණඹ ශභහි වන්
ශරහ තිශඵනහද කිඹහ අපි ඵළලුහ. ශොශවාත් නළවළ.
තමුන්නහන්ශාශේ ඳළවළදිලි කිරීභත් ඒ ළන තිබුශණ් නළවළ.
ඒ හාතයක් ශනොශයි, රු ඇභතිතුභටේ. ශම් යශි දුප්ඳත්භ
මිටේසුන් තභයි භිද්ධි රහභින්. අද රුපිඹල් බිලිඹන 80ට කිිටු
ප්රභහණඹක් ඒ අඹ ඵළංකුර ඉතිරි ය තිශඵනහ. භශේ ම්
ප්රශද්ලඹ න භළදභ අයශන ඵළලුශොත්, රහමීඹ භිද්ධි
ඵළංකුර එක්හසු යන ල්ලි ටි ඔක්ශෝභ එන්ශන් භළදභ
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් ශොිඨහශ භිද්ධි භව ඵළංකුටයි. ඒ ල්ලි
ම්ඵන්ධ සිඹලු  මන්දු න්ශන් ශම් මිතිශඹන් කිඹරහ භිද්ධි
රහභිඹහ දන්නහ. නමුත් තමුන්නහන්ශාරහ අද ඒ රුපිඹල් බිලිඹන
80 දිහා නළඟුභ මරසථහනඹට ශශනද්දී, දිහා නළඟුභ මලි

ඳහර්ලිශම්න්තු

95
[රු ආර්.එම්. යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භවතහ]

ඵළංකුට ශශනද්දී ඒ ල්ලිරට ශභොනහද සිද්ධ ශන්ශන්
කිඹරහ අඳට, භිද්ධි රහභිඹහට ළඹක් තිශඵනහ. ඒ ල්ලි ශම්
යශි දුප්ඳත් ශොහාඹන් ඇතුළු දියඳුභ ඳන්තිඹ ඉතිරි යන ඒහයි.
ශම් යශි ම්රු ජනතහ ඇතුළු ළඩ යන ජනතහ ඉතිරි ශ
ශා බහයහය අයමුදශල් ල්ලි, ශා අර්ථහධ අයමුදශල්
ල්ලි තමුන්නහන්ශාරහශේ ආණ්ඩු ශොටස ශශ ශඳොශට
දළම්භහ. ශොටස ශශ ශඳොශට දහරහ බිලිඹන ණනක් ඳහඩු න්ණහ.
[ඵහධහ කිරීභක්] භහ ඒ ශතොයතුරු තමුන්නහන්ශාරහට ශඳන්න්නම්.
ඳහඩු රඵන ආඹතනරට ඒ ල්ලි දළම්භහ. ගිඹ අන්රුද්ශද් හාතයක්
රුපිඹල් බිලිඹන 4ක් ඳහඩු න්ණහ. ශභොනහටද ඒ ල්ලි දළම්ශම්? ඒ
දුප්ඳත් ම්රුහශේ ල්ලි රදහරි රංහ ශවෝටල් භහභට
දළම්භහ; රහෂස ෆස භහභට දළම්භහ; ශරාන් එලිශේටේ භහභට
දළම්භහ; බ්රන්න්ස භහභට දළම්භහ. ඳහඩු න්ණහ.
රු ඇභතිතුභටේ, අපි අවන්ශන් තමුන්නහන්ශා ශම් භිද්ධි
රහභින්ශේ මුදල් ම්ඵන්ධශඹන් ශදන වතිඹ ශභොක්ද
කිඹරහයි, ඒ අහිං මිටේසුන් ඉතිරි ශ රුපිඹල් බිලිඹන 80
මුදල් තමුන්නහන්ශාරහ ශභන් ශොශමට ශනළල්රහ ශා
අර්ථහධ අයමුදශල්, ශා බහයහය අයමුදශල් ල්ලිරට
ශ ශද්භ යනහද කිඹරහයි. ශනොශඹක් අඹ ඒ ල්ලිලින්
යහඳහය යරහ වම්ඵ ශහ කිඹහ අපි ඳළවළදිලි දන්නහ. අපි රු
ඇභතිතුභහශන් ඉල්ලීභක් යනහ. රු ඇභතිතුභටේ,
තමුන්නහන්ශා ශශයහි අඳට ඹම් හාලසහඹක් තිශඵනහ. ශම්
යශි දුප්ඳත්භ ශොට ඉතිරි යන ල්ලි ඒ හශේ ඒහශ
ආශඹෝජනඹ යන්ශන් නළති ඵට රුණහය වතිඹක්
ශදන්න කිඹහ අපි ඉල්රහ සිටිනහ. ඒ අඹට ණඹ රඵහ ශදන ඵ
කිඹනහ. භහ අවන්ශන් භිද්ධි යහඳහයඹ ඹටශත් රුපිඹල් බිලිඹන
80ක් එක්හසු ශද්දී ඒ මුදලින් ශම් මිටේසුන්ට ණඹ දුන්ශන්
නළත්ශත් ඇයි කිඹරහයි.
රු ඇභතිතුභටේ, තමුන්නහන්ශාශේ දිහා නළඟුභ ඳනත්
ශටුම්ඳශත් ළඩිශඹන්භ තිශඵන්ශන් මුදල් ඉතිරි යන්න
කිඹරහයි. අඳ ඉතිරි යන්න ඕනෆ තභයි. ඉතිරි යන්න ඕනෆ,
හාඹදභට අලය යන මුදල් ප්රභහණඹ අඳට රළබිරහ. ඒ දුප්ඳත්භ
අඹට ආර්ථිඹ නංන්න අපි වශඹෝඹක් ශදන්න ඕනෆ.
තමුන්නහන්ශාරහ ශම් යශි භිද්ධි යහඳහයඹ යශන ඹද්දී ඒ
ශද්ලඳහරන යහඳහයඹක් යත් ඵ අපි දන්නහ. ඡන්දඹ හරඹට
කිඹනහ, ඡන්දඹට ඉසය දශා භිද්ධි රහභින් ශන්නරහ
කිඹනහ, ඡන්දඹ නුදුන්ශනොත් ශම්යි දඬුභ කිඹරහ. භවය
ඡන්දරට ඳසශා භිද්ධිඹ ඳහ වළරිඹහ. ඒ හභහනය ප්රසිද්ධ
ශදඹක්. [ඵහධහ කිරීම්] තමුන්නහන්ශාරහ ශනුශන් උදන් ශ ඒ
භිද්ධි ටේරධහරින් සථිය යන්න ඕනෆ. ශම්හ කිඹන ශොට
තමුන්නහන්ශාරහශේ හිත්රට ශඵොශවොභ අභහරුයි. අඳ
ඇභතිතුභහට කිඹන්ශන් දිහා නළඟුභත් ඒ හශේ ශද්ලඳහරන
යහඳහයඹක් යන්න එඳහ කිඹරහයි. දුප්ඳත් භනුසඹහශේ
දුප්ඳත්භ දඩ මීභහ යශන ඡන්දඹ න්න වදන්න එඳහ කිඹහ අපි
කිඹනහ. [ඵහධහ කිරීම්] බඹ ශනොශයි. ශ ශද්ල් තභයි අපි ශම්
කිඹන්ශන්. ශප්රාභදහ භවත්භඹහ ජනහාඹ ශදන ශොට, ආවහය
මුද්දය ශදන ශොට ඳහට ඵළලුශේ නළවළ; ජහති ශේද ඵළලුශේ නළවළ;
ශද්ලඳහරන ඳක් ඵළලුශේ නළවළ. රුණහයරහ ශද්ලඳහරන
ශේදශඹන්
ශතොය
ශම්
ටයුත්ත
යන්න
කිඹරහ
තමුන්නහන්ශාරහශන් භහ ඉල්රහ සිටිනහ.
ඒ හාතයක් ශනොශයි, රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ.
තමුන්නහන්ශාරහ භිද්ධි ප්රජහ මර ංහාධහන වදනහ. ප්රජහ මර
ංහාධහනශඹන් ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනඹට ඹනහ. ශම් භනුයඹහට
එතළන ටේශඹෝජනඹ යන්න තිශඵනහ. ප්රජහ මර ංහාධහනශ
බහඳති, ශල්ම් දිස්රික් ංහාධහනඹට ඹනහ. එතළන අසථහ
තිශඵනහ, දිස්රික් ංහාධහනඹ ටේශඹෝජනඹ යන්න. නමුත්
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ජහති භිටභට ඹන ශොට ශම් පුංචි භනුයඹහට එඹ
ටේශඹෝජනඹ කිරීශම් අසථහක් ළන තමුන්නහන්ශාශේ ඳනත්
ශටුම්ඳශත් ශොශවාත් වන් න්ශන් නළවළ. අපි කිඹන්ශන්,
ශභඹ තමුන්නහන්ශාරහ ශනහ ඳනත් ශටුම්ඳතක් න්ණත් යශි
වළභ භනුයඹහටභ ඒ ළන ථහ යන්න අයිතිඹක් තිශඵන්න
ඕනෆ කිඹරහයි.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! ඔඵතුභහට ත හානහඩිඹක් තිශඵනහ. Hon.
Member, you have only one more minute.
ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

රුණහයරහ ඒ අඹටත් ඒ අසථහ ශදන්න කිඹරහ භහ
කිඹනහ. භහ ළඩිදුය ථහ යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු න්ශන්
නළවළ. භහ තමුන්නහන්ශාශන් නළත යක් ඉල්රහ සිටිනහ,
දුප්ඳත් භනුයඹහශේ දුප්ඳත්භ දඩ මීභහ ය ශන ශම් යහඳහයඹ
ඡන්දඹ රඵහ ළනීශම් යහඳහයඹක්, ශද්ලඳහරන යහඳහයඹක්
යන්ශන් නළතු යශි මිටේසුන්ශේ දුප්ඳත්භ නළති කිරීශම්
යහඳහයඹක් යන්න කිඹරහ. සතුතියි.
[தற.த. 4.01]

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ පපතප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ
කුඩහ යහඹ ාර්ධන අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு
டவெபவ
ஶரணவர
தரவதரற
ஷகவ்வரறவகவ, சறத வரறவதொவசற அதறறதவ்ற அஷவைசவ)

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

வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப, ரவ
அசரவேகவ்றவ அவேகவ கறவெகுவ ஏவ அஷவைசரக வோடுவநற,
இனவேஷகவ் லறவ ரதவ சகன இண, , சதோக வெகபறவ
ஶரணரகவுவ ரவௗறவ உரறஷவதவத றற றதவதைவ
சகன நற வெகபறணதுவ வௌதணரகவுவ றவௗ ஶதசுவ
வெகபறவ உவௌஷத்வப தறறறறரகவுவ இவத இவவௐ
தரரதௗவநவ்றவ
ஷடவததவ
"இவஷன"
வதஷ
இவனரவரறவெகுவ அசரவேகவ்றவ ஶசறவெ வகரவஷகரண
தஷ
எறவௐதைவ்
றவோடவ
குநறவ்
றரவ்றவ
கனவதுவகரவௌடு உஷரவந வறதவெகறவஶநவ. ணது
கதவ்ஷவ் வரடவவகு தொவதரக "ரவௗறவ தவைசற" வந
இவ தஷ எறவௐதைவ் றவோடவ்ஷ அநறதொகவௐதடுவ்ற ஶகு
ஜணரறதற யறவ ரஜதக்ஷ அவகதௗவெகுவ இவவ் றவோட
ஷடதொஷநகஷப நற வெகபறவ ரவௗறடவேகவஶரதவ
ஶரறவ வசவத வசவதடுவ்றதவ வகப அஷவைசவ
வதவவ ரஜதக்ஷ அவகதௗவெகுவ து வெகபறவ சரவதரக
ணது வநறஷவ் வரறறவ்துவெவகரவகறவஶநவ.
அஶஶதரவ
இவவ்
ஶசற
றகவௗவைசறவ்றவோடரகற
'றறவகு' வந றவோடவ்துவெகுவ் றவௗவரறவௐ தரஷணஷ
ஷடதொஷநவெகுவெ வகரவௌடு ஶவௌடுவ ணவெ ஶகரரற, ரவ
ரவெகவ வசவ அஷவைசஷவௐ தவ்றவ்துவெகு ஆவு
வேகற அஷவைசஷவெகுவ ஜணரறதற அவகதௗவெகுவ
றஶசடரக அஷவைசவ வதவவ ரஜதக்ஷ அவகதௗவெகுவ
இவவை
சவவவௐதவ்றவ
ரவ
வநற
வரறறவெகவெ
கடஷவௐதவோடிதவெகறவஶநவ. கடவ தன தடவேகபரக டவெகு
வெகவ இவவை சதொவவ்றவௐ தஷண அததறவெக தொடிரவ தன
ஷடகவ ஶதரடவௐதவோடிதவண. அவவ் ஷடகஷப அகவநற
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ஜணரறதற அவகதௗவெகு லவௌடுவ வநறஷவ் வரறறவ்துவெ
வகரவகறவஶநவ. றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறவ ஷனரக
தவகுவெ கணவு கவௌடுவகரவௌடிதவெகுவ, அவேகனரவவ்துவெ
வகரவௌடிதவெகுவ வதஷட வௌதவ சுஶவ தறஶவைசவறவ
அவகவ
இவவை
சஷதஷவ்
நரக
றடவ்துவ
ஶரவெகவ்ஶரடு ஷஶதரன உவௌஷவந வசவறகஷப
அறவௗவ்து றவோடிதவரவ. ஆணரவ, அதஷட ததவெகவ்ஷவ்
றதவௐதறவௐ தரவவெகறவநஶதரது அவ வஷண அநறரஶன இவ
ரவௗறவ
தவைசறவ்
றவோடவ்றதஷட
கறஷஷ
வபறவௐதடுவ்றஷவெ கரவெகூடி ரறரற இதவது. அவ
ஷகறவ அதவெகுவ வதஷட வநறகவ!
ரவ
தறறறறறவ்துவௐதடுவ்துகறவந
து
வெகவ
சரரண சக ரவௗஷ றதவதைகறவநரவகவ. அஷறவௐ
தவேகரறவ
அவைசறவநற
ரதவ
அகற
ரவௗஷ
றதவதைகறவநரவகவ. சஶகரவ்து வௌவேகஶபரடு வெகற
இனவேஷகவெகுவ
ச
உரறஷவதவத
றறதவ
சுவற
ணறவகபரக ர றதவதைகறவநரவகவ. அறவதுஶதரண
ஶசவ்றததவது தவது லவோசற வததவ தைறவரத ஶசவ
எவஷநவெ கர றதவதைகறவநரவகவ. ரவோடி தஷறவ
இதவது தரக றடுதவோடு லவௌடுவ ரவௗறவ தவைசற
வததவ இனவோசறவெ கணவுகஷப அஷட றதவதைகறவநரவகவ.
து வெகபறவ இவ்ஷக றதவௐதவேகஷப றஷநஶவதவ
இனவோசறவெ கணவுகஷபவை சுவதுவகரவௌடு ரவ இவணதொவ
வதறவெஷகத்டவ டவெகறவஶநரவ. து இனவெஷக அஷடத்வ
இனவோசறவௐ தவ்றவ றவைசவ வவஶந லதஶரவ வத
ரவ லவவெகரறசணரகவை வசரவணதுஶதரவ, இவத அவகரண
ஆவத வவநறறவ இனவெஷக வோடி றவகறவஶநரவ. "றரவ
கவோடிறதவ்து ஷனஷவௐ தைவோடி வீவௗவ்துஶரவ" வத
வவதவெஶகரவ தவௐதற ரவவைவசரவ வீவகபரண றவௗவெ
கவோசறவ் ஷனவகவ, ரவ ஆவதவ தொஶன தத்தவ்ற
வறதவ 13ஆது றதவ்வை சவோடவ குநறவ்து இவநரது ஶதச
தொவவறதவௐததுரவ ரவ அஷடவறதவெகுவ அவ ஆவத
வவநறரகுவ. இஷணறவோடு ரவ கறவௗவைசறஷடகறவஶநரவ.
து ஷடதொஷநவை சரவ்றரண றதொஷந ஶரவெகற -

[இஷடதௌடு] அவ சரறரண தவெகவ வது ஆவு அபறவெகறநரவ;
குவௐதவ றஷபறவெக ஶவௌடுவவந ஶரவெகவ அதவெகு
இவஷன. [இஷடதௌடு] இவௌடு ஶததவ சரறரண தவெகவ
இதவௐதரவ ஆரறவெக ஶவௌடுவவத ஶரசறவெகறநரவகவ.
கரனவ
கடவரது அவகவ
வறதவௐதஷ
ரவேகவ
ஶவகறஶநரவ.
ஆணரவ, சுனரத றவௗவெ கவோசறவ் ஷனஷகபறவ
கடவகரன னரதகஷபவ் றதவதறவௐ தரவவெகுவவதரதது,
இவத அவகவ 13ஆது றதவ்வை சவோடவ குநறவ்துவௐ
ஶதசுஷ
ஏவ
அசறவ
ரடகரகஶ
ரவ
கதஶவௌடித்வபது. "ஆடிவெ கரவநறவ அவறத்வ தநவெகுவ"
வதரவகவ.
ஆணரவ,
ரவேகவ
வததவதைஷன
றவவகரவௌடவகவ. தனவ் சூநரபறகதௗவெகு வ்றறதவ
து
ஷடதொஷநவை
சரவ்றரண
றதொஷநஷ
றத்தவ்துறவ அஷசவது றடறவஷன; வீசற தைஶனரடு
ரவேகவ
அடிதவோடுவை
வசவனறவஷன;
கரவோடரவத
வவபவ்ஶரடுவ ரவேகவ இததவோடுவை வசவனறவஷன; ரவேகவ
றவலவைசவ இவோடவகவ! அவரத றடவவகரவௌடு து
ஶகரரறவெஷககபறவ ரவ உதறரக இதவரவரவ, இவத
13ஆது றதவ்வை சவோடவ உறவவௐதறவௐ தறஷவ்றதவெகறநது.
அஷ ஷடதொஷநவௐதடுவ் றதவதைவ அசரவேகவ்துவெகுவ் றவௗ
ஶதசுவ வெகபறவ சரவதறவ வதறவெஷகவை சறவெஷஞஷவெ
கரவோடிவகதௗவ ரவேகஶப!
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வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப,
ரவௗறவ தவைசறவ் றவோடவ றவௗ ஶதசுவ வெகதௗவெகுவௐ
தரகரணவவதவ ரகர சஷதவெகுரற அறகரவேகஷப
அது தநறவெகறவநவவதவ உவௌஷவெகுவௐ தைநவதரகவெகூநற,
றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதை ஷஶதரவ றவௗ ஶதசுவ
வெகஷப ரவந றஷணவெகறவநது. ரவேகவ தத்தவ்ற வ
13ஆது றதவ்வை சவோடவ்ஷ இஶ கூவோடஷவௐதறணஶ
"அஷகுஷநவ் லவவு" வத கூநற அவத பணவ வசவரவகவ.
13ஆது றதவ்வை சவோடவ "உதவ்துவௐஶதரண லவவு" வதவ
"கரனவ கடவ லவவு" வதவ "அது எத தறவ! அஷவ்
வரவோடுவௐ தரவவெக ரவோஶடரவ" வதவ கூநற எதுவெகற
ஷவ்ரவகவ. 13ஆது றதவ்வை சவோடவ்றததவது வரடவேகுவ
து அசறவ இனவெகு ஶரவெகற தவ்ஷ அவகவ
வகரவைஷசவௐதடுவ்றணரவகவ. இவத றவௗ ஶதசுவ வெகபறவ
அசறவ அறகரவேகவ குநறவ்துவ 13ஆது றதவ்வ குநறவ்துவ
அவகவ லதவெகவௌலவ டிவௐதது ஏவ ரவத றவ்ஷஶ!
இவகவ உவௌஷரகஶ றவௗ ஶதசுவ வெகபறவ அசறவ
உரறஷவ் லவவு குநறவ்து அவெகஷந வகரவௌடிதவௐதவகவ
அவனவ. அவரத அவெகஷந வகரவௌடிதவரவ தொவணரவ
ஜணரறதற
சவறரறகர
தவௌடரரவெக
குரதுவேக
அவகபரவ
வகரவௌடுவௐதவோட
லவவுவ்
றவோடவ்ஷ
ரடரதௗவநவ்றவ
ஷவ்துவெ
வகரதவ்றவகதௗவெகுவ்
துஷஶதரறதவெகரவோடரவகவ. 13ஆது றதவ்வை சவோடவ்ஷ
றடவுவ தன டவேகு அசறவ அறகரவேகஷபவெ வகரவௌடிதவ
லவவு
தொவசறஶ
அவஷந
ஜணரறதற
அவகவ
வகரவௌடுவ அவவ் லவவுவ் றவோடவ! ஆணரவ, அவத
றவவெகவோசறகஶபரடு இஷவது அவவ் லவவுவ் றவோடவ்துவெகு
றரக வகரதவதைவ் வதவெகபறவ இநவேகற ஆவவௐதரவோடவ
டவ்ற, லவவு தொவசறகஷப - [இஷடதௌடு] அவௐதடிவவநரவ,
லவேகவ அவ ஶவ இவேகு இதவெகறவஷனவௐஶதரதவ!

ගරු පී. ිළඹගේන භවතහ

(ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண)

(The Hon. P. Piyasena)

வபறரடு ஶதரறதவரவ!

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ

(ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர)

(The Hon. Douglas Devananda)

அவ லவவு தொவசறகஷபவ் டுவ்து றதவ்ற றவௗ ஶதசுவ
வெகதௗவெகு னரவதவ் துஶரகவ இஷவ்வகவரவ இவவ்
றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ! இவரத னரவநறவ
தவஶத அரற ரவவௐதைவெகஷபவ் றவோடறவோடுவ் ந
றவோடிதவெகறநரவகவ இவகவ! அவ ரவவௐதைவெகஷப அவஶந
றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறணவ
சரறவௐ
தவதடுவ்றறதவரவ
து
வெகவ
அறவுகஷபவை
சவறவ்றதவெக ஶவௌடி துவேகவ இவேகு டவறதவெகரது.
துவுவ
கறஷடவெகறவஷனவவத
எவௐதரரற
ஷவௐததுவ
அசறவ லவவுவெகரண சவவவௐதவ கறஷடவ்ரவ அஷ
அஷகுஷநவ் லவவு வத கூநற றரகரறவௐததுவ அவ தறவணவ
அசரவேகவ ரவநறறவோடவவத கூநற றவௗ வெகபறடவ
ரவெகுவௐ
தறவைஷச
ஶகவோததுவ
தரரதௗவநவ
வசவத
சதஷககஷப அததறவ்து து வசரவ ரவௗவெஷகஷ
வோடுவ ஈஶடவநற அறவ சுனரதவ கரவௌததுரக றவௗ ஶதசுவ
வெகபறவ அசறவ உரறஷவௐ தறவைசறஷணஷவ் லரவௐ
தறவைசறஷணரவெகற, து வசரவ குடுவதவேகஷப வோடுவ
ரஷவௐதஶ
றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறவ
இதுஷகரன னரத! இவரத து அடவேகர தற
ஆஷசகதௗவெகரக, ரவகரதவெ கணவுகதௗவெகரக, உரறஷகுநறவ்து
வீதொவெகவ இவோடு, வவதவெ ஶகரறவோடு து வெகஷப
டுவ்வதவுவெகு வகரவௌடுவது றதவ்றவகவரவ றவௗவ்
ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ! இணரவ து வெகவ அசறவ
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லவறவநற, அதறறதவ்றறவநற, தஷவந ரவௗறவநற,
துவுவந வதஷவெகுவ வோடுவ ர றவவௐதவறவெகவௐ
தவோடரவகவ. ஆணரதவ ரவ து வெகஷபவெ ஷகறடறவஷன.
"உவைசறலது ரணறடிவது வீதகறவநஶதரறதவ அவைசறவஷன,
அவைசறவஷன" ண வீரவௐதைவௐ ஶதசற, [இஷடதௌடு] இதவதுவ
உவைசறலது குவௌடு றதகறவநவதரதது உறரறவௐதைகதௗவெகு
வ்றறதவ வெகு கறஷடவ் அசறவ தனவ்துவெகு வநரத
து வெகபறவ - [இஷடதௌடு]

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ

(ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர)

(The Hon. Douglas Devananda)

உடுறவ வதவௌகவ தரடசரஷனவெகுவை வசவத ஷகரட
றடறவஷன வததுரவ உவேகதௗஷட கஷன வதது
ணவெகுவ் வரறத்வ. அதுரவ உவேகதௗஷட கஷன வதது
ணவெகு றபவேகுகறநது. ஆணரவ அவேகுவப வெகதௗஷட
வஷ கதற ரவ உவேகஷப அவவௐ தவெகவ்துவெகுவை வசவன
றடரவோஶடவ.

ගරු පී. ිළඹගේන භවතහ

(ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண)

(The Hon. P. Piyasena)

ணவெகு இவ றஷனஷ வதவோடரவ ரவ வொசு குடிவ்துவை
வசவ்றதவௐஶதவ.

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ

(ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர)

(The Hon. Douglas Devananda)

அவௐதடிர!
வகப
உதவௐதறணவ
வசரவஷவெ
ஶகவோடீவகபர? ணவெகு அவ்ஷக றஷனஷ வதவோடரவ ரவ
வொசு குடிவ்துவை வசவ்துறடுஶவ வத வசரவகறவநரவ.
தரதவேகவ! வவோகவ, வவோகவ வகறநரவ. [இஷடதௌடு]
து
வெகதௗஷட
அசறவ
உரறஷகுநறவ்து
வரடவவைசறரக வேகவ குவ எதவ்து வறதவெகறவநது.
அவகரக ரவேகவ அரது உஷவ்து தகறவஶநரவ. ரவ
ரவோடதொவந
து
வெகபறவ
தஷஷவௐ
ஶதரவெக
றதவதைகறவஶநரவ. கடவ தொவௐதது தடகரன அறவு த்வ்வ்றவ
சறஷவதுஶதரண து வெகபறவ ரவௗவெஷகஷ ததடி
உவவ்
றதவதைகறவஶநரவ. து வெகபறவ அசறவ
அதறனரஷகஷப றஷநஶவந றதவதைகறவஶநரவ. றவௗ
ஶதசுவ வெகபறவ அசறவ அதறனரஷகவ வதது வதஶண
அசறவ லவவுடவ வோடுவ சவதவவௐதவோடவன. அசறவ,
சதோக, வதரதபரர, ரவௗறவ லவோசற ணவை சகன
துஷநகபறதவ
து
றவௗ
ஶதசுவ
சதோகவ
றடிவு
வதவநவகபரகவை சறநவது றபவேக ஶவௌடுவ. அவகரக
அசரவேகவ்றவ உநவுவெகுவெ கவேவகரடுவ்து, அசரவேகவ
ஶவவகரவதௗவ அதறறதவ்றவ் றவோடவேகஷப ரவ து
வெகபறவ
ரவௗறடவேகஷப
ஶரவெகற
றரறவுதடுவ்
றதவதைகறவஶநரவ.
டவெகு,
கறவெகு
உவோதட
இனவேஷகவ்
லவவேகுவ
அசரவேகவ்ரவ
வவகணஶ
ஷடதொஷநவௐதடுவ்வௐதவோடு
தகறவந அதறறதவ்றவ் றவோடவேகஷபத்வ உவபடவெகறஶ
இவ ரவௗறவ தவைசறவ் றவோடரகுவ. இவ ரவௗறவ
தவைசறவ்
றவோடவ்றவதோனவ
ரகரவேகதௗவெகரண
அறகரவேகஷபவௐ தநறவௐதவகு ரவ எதஶதரதுவ அதறவெகவௐ
ஶதரறவஷன; அவ்ஷக வசதவ அசரவேகவ இநவேகவௐ
ஶதரதுறவஷன. து வெகபறவ தறறறறகபரக ரவ
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ரவௗறவ தவைசறவ் றவோடவ்ஷவௐ வதரதவௐஶதவத அஷண
ரஶ
து
வெகவ
வ்றறவ
ஷடதொஷநவௐதடுவ்ற
தகறவஶநரவ.
இஷவெகவௌடு
றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறணவ
அவைசவௐதடுகறவநரவகவ.
து
வெகவ
வதரதபரர லவோசற வதவத ரவௗறவ தவைசற வதவநரவ,
ரவ அசறவ தறஷவௐஷத டவ்துவகு றறவநறவௐ
ஶதரவறடுவவஶந றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதை
அவைசவௐதடுகறவநது.
அவகபறவ
சுனரத
அசறவ
ரடகவேகஷப றரகரறவ்து வெகதௗவெகரண ரவௗறவ தவைசறவ்
றவோடவேகஷப றஷநஶவநற தவ வஷ ஶரவெகற து வெகவ
அறறவௌடு தகறவநரவகவ. அசறவ உரறஷவெகரண து
இனவோசறவெ
கணவுகஷப
றஷநஶவதவ
ஷடதொஷநவை
சரவ்றரண றதொஷந ஶரவெகறவ் றவௗ ஶதசுவ வெகவ
தொவஶணநற தகறவநரவகவ. இணரவ து அசறவ இதவௐதைவ
தரரதௗவந
ரவகரதவெ
கணவுகதௗவ
றஷநஶநரவ
ஶதரவறடுவ
வஶந
றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதை
கஷனவௐதடுகறவநது.
அறவு த்வ் கரனவ்றவ அவௐதரற வெகபறவ தறவேகஷப
ஷவ்து அசறவ தறஷவௐதை டவ்றவகவ இவ றவௗவ்
ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ. து வெகபறவ வௌஷடஶரடு
கபறவ அதொதரணவ வறவௐ ததகறவௐ தைசறவ்வகவ இவவெ
கூவோடஷவௐதறணவ.
அறவு
த்வ்வ
தொடிஷடவதுறவோடது
வதவ தறவேகவ இவேகு றறவஷன வதவ இவௐவதரதது
அவகவ
துவௐதடுகறவநரவகவ.
இவேகு
தறவேகவ
றதவதுறவோடரவ சவௐவதவோடிவெ கஷடவெகரஷணவௐ ஶதரவத
ஆணவவெகூவ்ரடி
கறவௗகறவநரவகவ.
ஆஷகரவரவ
அவௐதரற
வெகபறவ
தறவஷபகபரண
து
ரவை
வசவவேகஷப லவௌடுவ வதொஷநவெ கபவேகஷப ஶரவெகறவ்
தூவௌடிறடுகறவநரவகவ. ஆணரதவ தூவௌடிறடுதவகபறவ
குடுவதவ்றணவ உனக ரடுகபறவ உவனரச ரவௗவெஷக
ரவௗகறவநரவகவ. லவௌடுவ தூவௌடிறடவௐதடுவ எத வதொஷந
தோனவ றவௗ வெகதௗவெகு அசறவ லவவு வதவதவ் 
தொடித்வண அவகவ கூதது உவௌஷரறவ,
உனக
ரடுகபறவ உவனரச ரவௗவெஷக ரவௗவது தகறவந து
தறவஷபகஷப தொதவ இவேகு ஷவெகவோடுவ! உனக
ரடுகபறவ சறவ்து தகறவந அவகதௗஷட குடுவதவ்வகவ
இவேகு
வது
அவ
வதொஷநகபறவ
தகஷபத்வ
ஷகஷபத்வ
ரவேகறவெவகரவபவ்
றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறணவ
அதறவௐதரவகபர?
ரவ
ஆவதவ்றததவஶ
அசறவ
துறவைசதடவ
கூநறவ
கதவ்வரவஷநத்வ
இவேகு
லவௌடுவ
குநறவௐதறட
றதவதைகறவஶநவ. ரவ வசரவஷவெ ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவெ
கறவநலவகபர?
தைதகபறவ ஷனஷறவ தறவைசஷண ஶத, றவௗ ஶதசுவ
வெகபறவ தறவைசறஷணகவ ஶத. இஷண ரவ அவத
கூநறவவதரதது சறனவ வபற ஷகரடிணரவகவ. ஆணரதவ
அசறவ தூவௐதரவஷத்டவ ரவ அவத கூநறவ
கதவ்துவெகபறவ
உவௌஷவ்வஷ
இவத
தனதவெகுவ
தைனவௐதவோடிதவெகறவநது.
தைதகபறவ
ஷனஷ
இவத
அறவெகவௐதவோடுறவோடது.
றவௗ
ஶதசுவ
வெகபறவ
தறவைசறஷணவெகரண லவவு தொவசற இவணதொவ தொடிவுவெகு
றவஷன. தைதகபறவ ஷனஷ அறவதுடவ றவௗ ஶதசுவ
வெகபறவ தறவைசறஷணகதௗவ தொடிஷடவதுறவோடரக தவ
கதறறடவெ கூடரது. அணரவரவ ரவ அவஶந அவவெ
கதவ்ஷவ் வரறறவ்றதவஶவ. றவௗ ஶதசுவ வெகபறவ
அசறவ
தறவைசறஷணகஷப
தைதகபறவ
ஷனஷறவ
தறவைசறஷணறததவது
லவவெகரறசணரக
ஶததடுவ்ற
வறதவெகறவஶநவ.
அஶஶதரவத
றவௗவ்
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறவ தறவைசறஷண ஶத, றவௗ ஶதசுவ வெகபறவ
தறவைசறஷண ஶத வதஷத்வ ரவ லவௌடுவ இவேகு
கூநறஷவெக றதவதைகறவஶநவ.
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றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐஷத து வெகவ தொதஷரக
றரகரறவெகுவ கரனவ வதவேகற தகறவநது. அசறவ
லவவுவெகரகவுவ அதறறதவ்றவெகரகவுவ ரவௗறவ தவைசற தவ
ரவௗறவ உரறஷவெகரகவுவ கரவ்றதவெகறநது றவௗ ஶதசுவ
சதோகவ. ஆணரதவ அவ தொவசறகதௗவெகுவெ குதவெகரக வீவௗவது
கறடவெகறநது றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதை. இனவேஷக - இவற
எவௐதவவ எத வதரவணரண ரவவௐதை. அஷ வதவெவகரவபர
தைதவ் ஷனஷறவ னரவதவ் தகதௗவ அஷவை சரற
ஷடதொஷநவௐதடுவ் தொடிரவ ஶதரணவகபறவ வநறநற
றதொஷநகதௗவ றவௗ ஶதசுவ வெகபறவ தகவ அவன.
அவகுவௐ தறவணரண தறஶரம - தைதகவ ஶதவைசுரவவ்ஷ,
சவறரறகர குரதுவேக - தைதகவ ஶதவைசுரவவ்ஷ, தொவணரவ
தறவ றவ றவெகறசறவேக - தைதகவ ஶதவைசுரவவ்ஷ,
இதறரக ஜணரறதற யறவ ரஜதக்ஷ - தைதகவ
ஶதவைசுரவவ்ஷ வத இது ஶதரவந சவவவௐதவேகஷபவை
சவதவவௐதவோடவகவ சரறவௐ தவதடுவ்றவஷன வதது
றவௗ ஶதசுவ வெகபறவ தகவ அவன. அசறவ ஶதவைசு வத
கூநற, ரவனரவது ஶதரணரவகவ; ஜவௐதரவ ஶதரணரவகவ;
ஶரவஶ
ஶதரணரவகவ;
இதறரக
சுறவசவனரவது
ஶதரணரவகவ. றவௗ ஶதசுவ வெகதௗவெகரக ஷ ரவேகற
வரவகவ? [இஷடதௌடு] ஆணரவ, அவகவ உவேகதௗவெகு
வண ரவேகறவெவகரவௌடு வது வகரடுவ்ரவகவ வத
உவேகதௗவெகுவ் வரறத்வ. [இஷடதௌடு] அதவ வசரவணரவ
வண ரவேகறவெவகரவௌடு வவ வத. உவேகதௗவெகுவெ
வகரடுவ்ஷத்வ அவ வசரவணரவ.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please!
minutes.

Hon. Minister, you have two more

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ
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அசரவேகவ தொவவணடுவெகுவ அதறறதவ்றவ் றவோடவேகதௗவ
ரவௗறவ தவைசறத்வ ஶஷ. ரவௗறவ தவைசறவ் றவோடரணது
13ஆவ றதவ்வை சவோடவ்றதவப அறகரவேகஷபவௐ தநறவெகவௐ
ஶதரகறவநது வத வதரவவெ கரவ கூநற, இவ்றவோடவ்ஷவ்
டுவ்துறதவ் றவௗவ் ஶசறவெகூவோடஷவௐதை றதவதைகறவநது.
இஶஶதரவ ஶத கரவேகஷபவெ கூநற, இஶ 13ஆது
றதவ்வை சவோடவ்ஷத்வ டுவ்து றதவ்ஶ றவௗவ் ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதை றவோடறவோடுவை வசனரவதவ. ஆகஶ, து
வெகதௗவெகு அசறவ லவஶர அவனது அதறறதவ்றஶர அவநற
அது சரவவ ரவௗறவ தவைசறஶர கறஷடவ்துறடவெகூடரது
வதஶ அவகபறவ கதட வௌவ. கூவோடஷவௐதறணரறவ
னரவஷநவ் வரறவதுவகரவௌட தவ அவகஷப வதவௐ
ஶதரறவஷன.
ரவௗ.தவகஷனவெககவ உதரவெகவௐதவோடஶதரது, றசுவெ
கவோசறத்வ றவௗவெ கரவேகறவ கவோசறத்வ அவத ஶதரவோடி ஶதரவோடு
அவகுவெ குதவெஶக றதவதுகறடவண. இவவௐ தவகஷனவெககவ
சறவேகபவகவ வது தடிவௐதவகரகர? வதவ தஶவர
கவதரறறவ வதஷ ரவநறஷவெகர வதவ வேகதௗவெகு
பரகவ ஶஷறவஷன, தவகஷனவெககவரவ ஶஷ
வதவ வசரவத அஷவ் டுவெக தொவதவோடரவகவ. அவத
அஷவ் டுவ்றதவரவ, வேகதௗஷட சதோகவ அவ ரவவௐஷத
இவறதவெகுவ. அதுஶதரவ, இவத ரவௗறவ தவைசறவ்
றவோடவ்ஷத்வ அவகவ தன வதரவரண கரவேகஷபவெகூநற,
டுவெக தொவதடுகறவநரவகவ. இவவௐ தறவைசறஷணகஷபவௐ வதரதவௐ
தைவப
அசரவேகவ
வந
ஷகறவ
அது
தைரறவது
வகரவௌடணரவ, இவவ் றவோடவ்ஷ றஷநஶவதவ வத
ரவ வதைகறவஶநவ.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.

(The Hon. Douglas Devananda)
றஷநஶவந
தொடிர
றதவஷணகஷப
றறவ்து,
எவவரத சரரணவௐ ஶதவைசுரவவ்ஷகஷபத்வ றவோடறவோடுவை
சறஷவ்துறவோடு, வதவேஷகஶரடு றதவதறவரவகவ. இவவ்
தகதௗவெகு றவௗ ஶதசுவ வெகவ வதரதவௐதரணவகவ அவன.
வதரதவௐதைவெ கூநஶவௌடிவகவ அவவௐ ஶதவைசுரவவ்ஷறவ
ஈடுதவோடவகதௗவ அவகுவெ கதடவ்ணரக தவெகதனரக
தொகவகரவோடி, ஆபறவ் றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐ
தறணதஶ. இவவ் தகதௗவெகரக து வெகபறவ றரரண
ஶகரரறவெஷககஷபத்வ இனவோசறவெ கணவுகஷபத்வ அசரவேகவ
வொசறவ்துறடரது வதது து வதறவெஷக.
அவத உவேகதௗஷட ஷனவ வகப சவதவவ ர
அவகவ அவவ் தகதௗவெகு வண கரவ வத
வசரவதறதவரவ. ஆணரவ, உவேகபறவ சறனவ அஷண வக
தொடிரவ ரவறவடுவ்ரவகவ. இதுஷ கரனதொவ றவௗ
ஶதசுவ வெகபறவ அசறவ உரறஷவௐ தறவைசறஷணறவ வதரவ
தறவோட றவௗ ஷனஷகபறவ தகஷப அசரவேகஶர
அவனது வவணறனவேஷக அசறவ ஷனஷகஶபர றவௗ
ஶதசுவ வெகபறவலது சுவ்ரவோடர ண ரவ வதைகறவஶநவ.
அவரத றவௗவெ கவோசறவ் ஷனஷகவ றவோட தகஷபவ்
றவௗ ஶதசுவ வெகபறவலது ரதவ சுவ்துரவகஶபரணரவ,
எத வதரதவௐதைவப அசறவ ஷனஷ வந ஷகறவ, அவவ்
தகதௗவெகரண ரவலகவௐ வதரதவௐஷத ரவ வதவெ
வகரவஶவ. ரவ சரரணவௐ தைநரவெகஷப ஷகறவ வற
வவ. து வெகதௗவெகு அசறவ லவவு ஶஷ.
[இஷடதௌடு] லவேகவ
கவபவௐ ததோவோஷடத்டவ வது
வரறத்வரஶண!

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ

(ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர)

(The Hon. Douglas Devananda)
வரத ரவௗ. தவகஷனவெககவ இவகபறவ றவவௐதை
கதௗவெகு வ்றறதவ றவௗவை சதோகவ்ஷ றற ஷவ்ஶர,
அஶஶதரன ரஷப ரவௗறவ தவைசறவ் றவோடதொவ து
வெகஷப றறஷவெகுவ வத கூநற, ஶவ ஶதரரஷரவ
ணது உஷறவ றகுறவௐதகுறஷவை சதரதேடவ்றவ *சவவௐதறவெ
கறவஶநவ. இஷண யவசரவோ அநறவெஷகறவ ஶசவவ்துவெ
வகரவதௗரத ஶகவோடு, றஷடவததகறவஶநவ. வநற.

බහගපතඹ භත තඵන රද කථහගේ ඉතිරි ගකො :

சதரதேடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட உஷறவ வொசற தகுற::
Rest of the speech tabled:

கஷநரவகவ தைவவநடுவெக கதரகவேகவ தைகுவது றசவ
கவெகுதுஶதரவ, இவத ரவௗ தவகஷனவெககவ்றதவ தஷவ
றதவெகுவ றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதை, ரஷப, ரவௗறவ
தவைசறறவ றறவௐஶதரகுவ து வெகபறவ கறவௗவைசறவெகுவ
ரஶ வசரவவ வத உரறஷ ஶகரவுவ தரவகவ. தரவ!
அவகவ
ஶதசறவௐஶதசறஶ
கரனவ்ஷவெ
கறவௐதவகவ.
ரடரதௗவநவ்றவ
வீ
தொவெகறவோட
யவசரவோ
அநறவெஷகஷவ் ற, வெகதௗவெகு ஆவநற தறகவ வத
அவகதௗவெகு அஷடரபவேகவ துவுவ இவஷன. அறஷவ்
ற, ஆவெகவ்ஷவ் வறர வவநநறவெஷக வீவகவ இவகவ.
கூவோடவ்றவகூடி றவத கூறவௐதறவநனவநற ரவோடவ்றவ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ]
வகரவபரவகவ இவகவ. றவௗ ஶதசுவ வெகஷப ரவநற
அவத
அவௌடவௐதைதௗகவகவ
தனதவ
தரரதௗவநவ
வறதவணவ.
இவத
ஆகரசவௐதைதௗகவகதௗவ
இவவௐ
தரரதௗவநவ்றவகு வறதவெகறநரவகவ. தொவவதரத டஷ
இஶ சஷதறவ ரவ கூநற அவவெ குவோடிவெ கஷஷ லவௌடுவ
எதடஷ கூநற வ உஷஷ தொடிவெக றதவதைகறவஶநவ.
தூவ்றவ இதவெகுவ ஷன உவைசறஷ எதவ உவதவௐதரவவ்து
வசரவணரவ, “அவ ஷனறவ தவதை எவத ஊவவது
வசவகறநது” வத. அவ அவௌடவௐதைதௗகவ. அதகறவ
றவநவ அஷவெ ஶகவோடுறவோடு, ரதவ தரவவ்துறவோடுவை
வசரவணரவ, “அவ தவதை எத கரஷன வரவௌடி வரவௌடிவை
வசவகறநஶ!”
வத.
இவ
ஆகரசவௐதைதௗகவ.
இவ
அவௌடவௐதைதௗகவகஷபத்வ,
ஆகரசவௐ
தைதௗகவகஷபத்வ
ஶசவவ்துவெகூவோடி எத கூவோடுவெ கனஷரவ றவௗவ் ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதை.
இவகஷபவௐஶதரவ,
இவகபது
வசரவ
ஊடகவேகதௗவ வசவறகதௗவ ஊடக அநறவெஷககதௗவ றவௗ ஶதசுவ
வெகபறவ கவௌகஷபவௐ வதரவ்ற, ஊதவெகு ற கரவோடுரகவை
வசரவதவெ கவௌகவோடி றவ்ஷ கரவோடி வெகஷப ரவதகறவநண.
ரவவெகுவ் ஷனறவ கவனரவ நறவரதவ வ கரஷனவ்ரவ
அது
வரவௌடிவெகரவோடுவ.
அதுஶதரன,
வேகரது
ஏவ
குவநவைவசவ டவதுறவோடரவ அது ஈ.தே.டி.தே.ரவ வசவது
வத ஶசநடிவௐதஶ இவகபறவ தறஷவௐதை. எதணது எத
குவநவைவசதவெகு இவவணரதவலது தறஶதரடுவதோனவ
உவௌஷரண
குவந
ரபறஷவ்
வௐதறடுகறவநணவ.
உவௌஷரகஶ குவநரபறஷவ் வௌடிவெகஶவௌடுவ வந
வௌவ இதவெகுரக இதவரவ, கூவோடஷவௐதறணவ இவரத
டவதுவகரவபரவோடரவகவ.
ரவ
ரஷன
றறவவ்வுவ
தொடிரது; இவகஷபவ் றதவ்வுவ தொடிரது. ஊவ தரவவ்
உவௌஷகவ எதஶதரதுவ உநவேகரது. உவௌஷஷ து
வெகவ உவ்வரடவேகறத்வபணவ. சவகரனவ வது
றவோடது; கரவெஷகவெகுவ குறதவெகுவ உவப றவ்றரசவ்ஷ
வெகவ உவ்வரடவேகறறவோடணவ. இவகதௗவெகு து வெகவ
லவவௐ வதததுவ கரனவ வகுதூவ்றவ இவஷன. லரகவெ
கஷவது ஶதரவகு ரவேகவ எவதவ ஆவநறவ றதவ
உவௐதைவெகவ அவன. ரநரக கரவநறதவ கடுவதைததவ
றஷனவகரவௌடு, சூவௗவதுதவ சூவௗசறஷத்வ றவவகரவௌடு,
வெகவ வந சதொவ்றவ்றவ வதவ லவகபரக இதவௐதவகவ.
றவௗ ஶதசுவ வெகவ ஶரவதவௐ ஶதரணவகவ அவனவ. சுனரத
றவௗவெ கவோசறகஶப ஶரவதவௐ ஶதரணஷ. இஷ னரத
ததடி எததொஷந உவவ்துவ! து வெகபறவ இனவோசறவெ
கணவுகவ றவைசவ வவதவ! அசறதரறஷ தொவவகரவௌடு
ரவௗறவ தவைசறஷ சகன உரறஷகதௗவ வதவத து
வெகவ சவுரறஷ வதவந சுவற தறஷஜகபரக ரதவ
கரனவ்ஷ ரவேகவ றஷறவ உதரவெகறவெ கரவோடுஶரவ! ரவ
வசவதவ தவ வவதவ! இது உதற! வநற.

[අ. බහ. 4.20]

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශම් යශි ඉතිවහශ ළදත් ඳනත් ශටුම්ඳතක්ඹ
කිඹන හයණඹ යජශඹන් ඉදිරිඳත් න්ණහ. භභ එඟ ශනහ.
ශභභ දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන ළදත්භ
පියන්නහ භන් ශම් යශි අනහතඹට ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
තුයන් ඇති යන ඵරඳෆභ ඹවඳත් අතට ද, එශවභ නළත්නම්
අඹවඳත් අතට ද කිඹන හයණඹ ළන හාලසශල්ණඹ ශොට
 මයණඹ ය ළනීශම් වළකිඹහක් අඳට තිශඵන්නට අලයයි.
ශභහි ඇති ළදත්භ ළන කිසිභ ළඹක් නළවළ.

104

ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත මුලින්භ ඉදිරිඳත් ශ අසථහශේ ඒ
පියඵ මරධර්භ අනු ඹම් ඹම් හාශයෝධඹන්, හාල්ඳ අදවස
එල්ර න හාට ඒ හාශේචනඹන්, ඒ හාල්ඳ අදවස භිද්ධි
ටේරධහරින්ශේ රැකිඹහර සථහයබහඹ ඇති කිරීභට ශන එන
ශඹෝජනහට අයුතු ශර හාරුද්ධ වීභක් වළටිඹට යජඹ ශන වළය
දළක්න්හ. අද ශම් ශෞයනීඹ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ළරරිශ භිද්ධි
යහඳහයඹ වහ ම්ඵන්ධ හාලහර පිරික් රැස ශරහ ඉන්නහ.
භිද්ධි ටේරධහරින්ශේ රැකිඹහර සථහයබහඹ ඇති යන එ
ළන, ඔන්න්ට හාරහභ ළටුඳක් හිත සථහය රැකිඹහක් තවන්රු
කිරීභ පියඵ කිසිභ හාරුද්ධත්ඹක් නළවළයි කිඹන හයණඹ
එක්ත් ජහති ඳක්ඹ වළටිඹට භභ නළත නළතත් කිඹන්න
අලයයි. එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට හාරුද්ධ
න්ශන් ඒ ශවාතු භත ශනොශයි.
භිද්ධි ටේරධහරින් ශඵොශවෝ දුසය තත්ත්ඹන් ඹටශත් ශම්
යශි ප්රභනඹට ඹම් ඹම් ඵයඳතශ ශාහන් ඉසට ය තිශඵනහ.
ඒ හශේභ ශද්ලඳහරටේ අයමුණු ශනුශන් ළඩිපුය ඵය වී ක්රිඹහ
යනහඹ කිඹරහ හාශේචනඹකුත් තිශඵනහ. ඒ ශභොක් න්ණත්
යට ශනුශන් දීර්ක හරඹක් යජශ ක්රිඹහහරිත්ඹ තුශ ශ
ශාඹ ශනුශන් ඔන්න්ශේ රැකිඹහ සථහයබහඹ තවන්රු ශ
යුතුයි. වළඵළයි, රැකිඹහ සථහයබහඹ තවන්රු කිරීභ කිඹන රසන
දටනඹ ඇතුශශා අය ශන එන්ශන් -ඉදිරිඳත් යන්ශන්ශභොක්ද? ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුශ තිශඵන්ශන් ඊට ඩහ එවහ
ගිඹ, ඊට ඩහ ඵයඳතශ ශම් යශි අනහතඹ ශශයහි අඹවඳත්
ශර ඵරඳහන මරධර්භ යහශිඹක්. ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත
පියඵ එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ප්රමු හාඳක්ඹ හාසින් නඟන රද
හාශේචනඹන් ශරාසඨහධියණශ  මන්දු අනු තවන්රු න්ණහ.
ශරාසඨහධියණශ  මන්දු අනු ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ
න න උඳශල්නශ
ඳශහත් බහ රළයිසතුශේ තිශඵන
හාඹඹන්රට ඵරඳහන අන්දභට භධයභ ආණ්ඩුශේ හාඹ බහය
අභහතයයඹහට රහභ ංර්ධන හාඹ ඇතුළු ඳශහත් බහ
රළයිසතුශේ හාශලාශඹන් අන්තර්ත ය තිශඵන හාඹඹන්
යහශිඹක් පියඵ අතිහාලහර ඵරඹක් ඒයහශී න ආහයඹට ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳත ස ය තිශඵනහ.
ඒ ටේහ
ශරාසඨහධියණඹ ඉතහභත් ඳළවළදිලි තර්හනුකර  මයණඹ
ශහ, ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත ආණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළටේයි
කිඹරහ. ඔේ, භවය යසථහන්රට ඳටවළටේ හාට තුශනන්
ශද ඡන්දශඹන් ම්භත ය න්න පුළුන්, භවය
යසථහන්ට ඳටවළටේ හාට තුශනන් ශදට අභතය ජනභත
හාචහයණඹකිනුත් ම්භත ය න්න පුළුන්. ශරාසඨහධියණඹ
එක් එක් න් මන් පියඵ ඔන්න්ශේ සථහයඹ ප්රහල ශහ.
ජනභත හාචහයණඹක් වහ ම්ඵන්ධ තිබුණ න්ති අපි ඒ
 මන්දුට අනු ංශලෝධනඹ ශහ, අශනකුත් න්ති තුශනන්
ශද ඵරශඹන් ම්භත ය න්නහඹ කිඹන හයණඹ යජඹ
ප්රහල යනහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ආණ්ඩුක්රභ යසථහට
ඳටවළටේ ඳනත් ශටුම්ඳතක් තුශනන් ශද ඡන්දශඹන් ම්භත
ය න්න පුළුන් කිඹන මර ධර්භඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ
අන්තර්ත ශරහ තිබුණත්, ඒ ඵරඹ ඳහහාච්චි ශ යුතු න්ශන්
ඉතහභ සුහාශලා ඵයඳතශ අසථහර ඳභණයි. ඳශහත් බහ ශත
එ අතකින් ඵරඹ රඵහ දීරහ, ශම් යශි ශොශමට ශක්න්ද්ර න්ණු,
භධයභ ආණ්ඩු තු න්ණු හාධහඹ ඵරතරත්, එක්තයහ ආහයඹ
යසථහදහඹ ඵරතරත්, ප්රඥප්ති ස කිරීශම් ඵරඹත් ඳශහත්
බහට බහය දීරහ තිශඵනහ. ඒ දීපු ඵරතරලින් ඉතහභ ඵයඳතශ,
භට, ඳශහතට ඵරඳහන රහභ ංර්ධනඹ වහ ඵළදුණු අතිහාලහර
ඵරතර ප්රභහණඹක් ශොශම ශක්න්ද්ර ය ත් භධයභ ආණ්ඩුට
නළත ඳයහ න්නහඹ කිඹන්ශන් දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ

105

2013 ජනහරි 08

යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ අයශන ආපු ඵරඹ හාභධයත
කිරීශම් මර ධර්භඹන් ආඳසු වළයවීභක්, එශවභ නළත්නම් ඳසු හමි
තත්ත්ඹක්.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹ ර් හධහයණ, ටේළරැදි, ප්රහශඹෝගි
ශදඹක් කිඹහ භහ පියන්ශන් නළවළ. එහි ඹවඳත් මර ධර්භඹන්
තිශඵනහ හශේභ එහි හාහාධහහය ප්රහශඹෝගි ප්රලසනත් තිශඵනහ.
වළඵළයි භසතඹක් හාධිඹට ආණ්ඩුක්රභ යසථහ පියඵ
ම්පර්ණශඹන් රහ ඵරහ, ඳශහත් බහ ක්රභඹට අන්තර්ත
ශරහ තිශඵන ඹම් ඹම් ප්රතිඳහදන ංශලෝධනඹ න ආහයඹට
අලුත් ආණ්ඩුක්රභ යසථහක් ළන හිතනහ ශනුට, ශම් යශි
ඵරඹ හාභධයත කිරීශම් ඩහත් ඹවඳත්, ඩහත් සුදුසු ක්රභශේදඹන්
ළන හිතනහ ශනුට, ඳශහත් බහ තු ඵරඹ ශවොය ඳහශයන්
නළත ශවොයම් යන්න යන උත්හවඹක් තභයි ශභභ ඳනත්
ශටුම්ඳත.
ඒ හාතයක් ශනොශයි. එ අතකින් ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත
අශප් යශි ඉතිවහශ ඉතහභ ඵයඳතශ ප්රලසන ණනහක් භතු
යනහ. එ අතකින් ඓතිවහසි ඳනත් ශටුම්ඳතක්. භවරු
කිඹන්ශන් ශභඹ භහය ඳනත් ශටුම්ඳතක් කිඹරහයි. ශභභ දිහා
නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශරාසඨහධියණ  මන්දුට දහඹ න්ණු
ශරාසඨහධියණ හාටේලසචඹහයරුන් පියඵ යජශ ආල්ඳඹ
ඉතහභ ඵයඳතශ හාධිඹට ශනස න්ණහ. ඒ හශේභ ඳශහත් බහ
වයවහ ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත අනුභත යහ ළනීශම් ක්රිඹහදහභඹ
තුශ ඳශහත් බහ තු ඵරඹ කුභක්ද ඹන්න පියඵ ඉතහ ඵයඳතශ
ඳරීක්හට රක් න්ණහ.
ඒ වයවහ යජඹට එ ඳණින්ඩඹක් රළබුණහ. හාධහඹ ජනහධිඳති
ක්රභඹ තිබුණත්, ඳහර්ලිශම්න්තු තුශ
ශවොයම් ය ත්
ජන්දලින් ශවෝ තුශනන් ශද වදහ ශන තිබුණත්, ඳශහත් බහ
ක්රභඹ ඳතින තහක් දුයට අන්රුදු හාස, තිව, වතයවක්; ජීහාත
හරඹක්; තටේ ඳක් ඳහරනඹක් ශම් යශි බිහි කිරීභට අශප්ක්හ
යන, යසථහ වයවහ ආඥහදහඹත්ඹක් ශම් යශි පිහිටුවීභට
අශප්ක්හ යන අඹශේ සිහිනරට අභිශඹෝඹක් ශම් ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ තුශ තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ ශඳනී ගිඹහ.
ඒ වයවහ තභයි දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ
ශරාසඨහධියණශ
 මයණඹ රු බහශේ ප්රහලඹට ඳත් යන
දිනශ
හාඹ බහය අභහතයයඹහ ඇතුළු රු අභහතයරු
ඳහර්ලිශම්න්තු ඉදිරිපිටට ශම් භිද්ධි ටේරධහරින් ශනළල්රහ
උද්ශකෝණ ඳළළත්වීභ ශශා. උද්ශකෝණඹ යන එ ළන අඳ
ශදොක් කිඹන්ශන් නළවළ.
හාඳක්ඹට හශේභ යජඹටත් උද්ශකෝණඹ යන්නට අයිතිඹ
තිශඵන්නට ඕනෆ. වළඵළයි ඒ පියඵ තිශඵන ංශේදීතහඹ අනු
අඳට ශඳනී ඹනහ, ශම් යජශ ඵරඹ පියඵ ප්රලසනඹක් හාධිඹට
ආණ්ඩු ශත්රුම් අය ශන තිශඵනහඹ කිඹන එ. වළඵළයි, ඵරඹ
හාභධයත කිරීභ කිඹහ කිඹන්ශන් ශම් යශි ද්රහාඩ ජනතහ වහ
ම්ඵන්ධ ප්රලසනඹක් හාතයක් ශනොශයි. ඵරඹ හාභධයත කිරීභ
කිඹහ කිඹන්ශන්, ශම් යශි සිංවර, ශදභශ, මුසලිම් වළශභෝශේභ
අනහතඹ පියඵ ප්රලසනඹක්. ශම් යශි ප්රජහතන්ත්රහදඹ තවන්රු
යන්න, ශම් යශි ඹවඳහරනඹ තවන්රු යන්න, ශම් යශි
ජනහර්ගි ප්රලසනඹ දහහලි අන් කිරීභට අලය යන
යසථහභඹ වහ ඳරිඳහරනභඹ ක්රිඹහලිඹන් තවන්රු යන්න ඵරඹ
හාභධයත කිරීශම් මර ධර්භඹ අඳ පියත යුතුයි. ඵරඹ හාභධයත
කිරීභ පියඵ තිශඵන අඩු ඳහඩු අඳ ස ශ යුතුයි. ඵරඹ
ශොශමට ඒයහශී ය ළනීශභන් ආඥහදහඹත්ඹට අලය
ආහයඹට ත තත් ඵරතර ඒයහශී ය ළනීශභන් ශම් කිසි
ප්රලසනඹක් හාශන්ශන් නළවළ.
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රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
පියඵ ශභහි ඳසුබිභ- ශම් වයවහ ඳශහත් බහරට අදහශ ඵරඹ
ඒයහශී ය ළනීභ පියඵ- ශරාසඨහධියණඹ හාසින් තවන්රු
ශ ඒ මුර ධර්භඹන් අනු එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳතට හාරුද්ධයි. නමුත් අඳ පියන්නහ, ශ්රී රංහ භිද්ධි
අධිහරිඹ ඳනශත් අඩු ඳහඩුම් තිශඵනහඹ කිඹන එ. භිද්ධි
යහඳහයඹට අලය නීතිභඹ රැයණඹ තුශ අඩු ඳහඩුම්
තිශඵනහ. වළඵළයි, භිද්ධි යහඳහයශ දළනට ඳතින අඩු
ඳහඩුම්රට මුහ ශරහ දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත වයවහ
ආඥහදහඹත්ඹට අලය යන ශොශම ශක්න්ද්ර ය ත්, එ
ඳන්රක් ටහ ශක්න්ද්ර ය ත්, සීමිත පිරික් ටහ ශක්න්ද්ර ය
ත්, ආඥහදහඹ ඳහරනඹක් වහ ) ඳහය ළශඳන ටේහ ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳතට එක්ත් ජහති ඳක්ඹ හාරුද්ධයි.
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ මලි රුණු දක්මින් රු
දිශන්ස ගුණර්ධන අභහතයතුභහ ශඵොශවොභ වළඟීම් ඵය ථහ
ශහ. කිසිභ උණුසුම් තත්ත්ඹක් නළති හාහදශ ඳශමුන
ථහභ න්භනහශන්, ශඵොශවොභ ආශේශඹන්, ඒ හශේභ එ
අතකින් භහ ත් ශක්න්තිඹකින් යුතු තභ අදවස ප්රහල කිරීභ
එතුභහ හශේ ශජයසඨ අභහතයයශඹකුට ළරශඳනහ ද කිඹහ භහ
එ අතකින් ල්ඳනහ ශහ. එතුභහ ශඵොශවොභ උනන්දුශන්
කිේ රුණක් තිබුණහ. ඒ තභයි භහ ලින් කිේ හයණඹට
අදහශ හයණඹ.
එතුභහ කිේශේ, අධියණඹ හාහාධ අසථහර හාහාධ හාහාධ  මන්දු
ශදනහ; එභ රුණ ළන හාහාධ භත ප්රහල යනහ; එළටේ
ශරහ ජනතහශේ අයිතිහසිම් ආයක්හ යන්න
යසථහදහඹඹට ඵරඹක් තිශඹන්න ඕනෆඹ කිඹහයි. මරධර්භඹක්
ලශඹන් නම් භභත් ඒට එඟයි. වළඵළයි, එතුභහ ශභභ හයණඹ
කිඹන්ශන් අද රංහශේ භහජඹ තුශ අධියණ ක්රිඹහ දහභඹ වහ
යසථහදහඹශ අයිතිහසිම් ළන හාධහඹශ භළදිවත් වීභ
පියඵ භතු ශරහ තිශඵන ප්රලසනශ න්දර්බඹ තුශ ඉ ශනයි.
ශම් යශි යසථහදහඹඹ වහ හාධහඹඹ පියඵ, අධියණශ
ක්රිඹහහරිත්ඹ පියඵ, අධියණශ ඇති සීභහන් පියඵ
අධියණශ ක්රිඹහහරිත්ඹට අභිශඹෝ යමින් ශම් යන
ක්රිඹහදහභඹ එශවභ න්ණත්, අද භතු ශරහ තිශඵන ප්රලසන වහ
ම්ඵන්ධභ රු දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ මීට ය
ණනට ලින් 1984 දී දළර භතඹ මීට පුයහ ශනස.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, අද ඹම් රුණක් ළන
අධියණඹ හාහාධ භත ප්රහල කිරීභ ව අධියණඹ ඹම්
ආහයඹ අර්ථ හායණඹන්ට ඹෆභ ළන රු දිශන්ස ගුණර්ධන
භළතිතුභහ ශඵොශවොභ ම්ඳහට ඳත් ශනහ. වළඵළයි, 1984 දී
එට අ හාටේසුරු ශනහාල් භයශෝන් යහජ නීතිඥතුභහ
ම්ඵන්ධ ඳළළතුණු ශදෝහභිශඹෝ ඳරීක්ණශ දී අනුය
ඵණ්ඩහයනහඹ, යත් මුත්ශතිටුශේභ කිඹන කීර්තිභත්
ඳහර්ලිශම්න්තු භන්ත්රීරු ශදශදනහ භඟ ඒහඵද්ධ ලිඹපු
හර්තහශේ එතුභහ ශභශවභ කිඹනහ.

“We would urge that His Excellency the President
refer this matter to the SC for an authoritative opinion
thereon under Article 129 (1) of the Constitution”.
එදහ භතු ශරහ තිබුණු ප්රලසනඹ න්ශණ් ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ
4(ඇ) යසථහ ප්රහය ශදෝහභිශඹෝ හයණඹක් පියඵ
සථහය ටේශඹෝ 78අ ඹටශත් තිශඵන ඵරඹ අධියණභඹ
සබහශ ටයුත්තක්ද, ඒ අධියණභඹ සබහශ ටයුත්ත
පියඵ ඳහර්ලිශම්න්තුශේ හය බහක් ටයුතු කිරීභ භඟින්
අධියණභඹ ටයුත්තක් උදුයහ ළනීභක් සිදු ශනහද ඹන්නයි.
එතළනදී 78අ සථහය ටේශඹෝඹ ආණ්ඩුක්රභ යසථහශේ 4(ඇ)
යසථහට ඳටවළටේ ශනහද කිඹන හයණඹ ළන එතුභහට වරි
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ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர)

ටේලසචඹක් න්න ඵළරිඹ, ශම් හයණඹ ශරාසඨහධියණඹ ශත
ශඹොමු ය ශම් පියඵ ශරාසඨහධියණශ භතඹ න්න කිඹහ
රු ජනහධිඳතිතුභහශන් ඉල්ලීභක් යනහඹ කිඹහ දිශන්ස
ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ අනුය ඵණ්ඩහයනහඹ භළතිතුභහට වහ යත්
මුත්ශතිටුශේභ භළතිතුභහට දන්හ තිශඵනහ. රු ටේශඹෝජය
හය බහඳතිතුභටේ, ඉතහභ ඳළවළදිලි අද සිද්ධ ශරහ
තිශඵන්ශන් ඒ හයණඹයි. මීට අන්රුදු 30ට ලින් 1984 දී
දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහට නුණක් තිබුණහ ශම් ප්රලසනඹ හාහ
න්න අලයයි කිඹහ. වළඵළයි, ඊට ඳසු ඒ ප්රලසනඹ භතු න්ශණ් නළවළ.
ඒ ප්රලසනඹ දළන් භතු ශරහ, ඒ ශරාසඨහධියණඹට ශඹොමු ශරහ,
129 යසථහ ඹටශත් හභහනය පුයළසිශඹකුශේ නඩුදී ඒ
ප්රලසනඹ පියඵ  මන්දුක් දීරහ ආණ්ඩු අතුටු න ආහයශ
අර්ථ ටේරඳණඹක් දීරහ තිශඵනහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, එදහ ශරාසඨහධියණශ
භතඹ හාලසහ ශ දිශන්ස ගුණර්ධන භළතිතුභහ අද න හාට
කිඹනහ, ශරාසඨහධියණඹ හාහාධ භත ප්රහල ශ ටේහ ශරොකු
ප්රලසනඹට රක් ශරහ තිශඵනහ කිඹහ. රු ටේශඹෝජය හය
බහඳතිතුභටේ, ශම් යශි ආණ්ඩුක්රභ යසථහ අනු ජනතහශේ
ඳයභහධිඳතය තිශඵන්ශන් ජනතහටයි. ඒ ජනතහශේ ඳයභහධිඳතය
ඵරඹ ඳහර්ලිශම්න්තු වයවහ ක්රිඹහත්භ න යසථහදහඹ
ඵරඹයි. ඳහර්ලිශම්න්තු යප්රහද වළය අශනකුත් හයණහ ළන
ජනතහශේ අධියණ ඵරඹ ඳයහ තිශඵන්ශන් අධියණඹටයි.
ජනතහශේ හාධහඹ ඵරඹ ඳයහ තිශඵන්ශන් ඡන්දශඹන් ඳත් න
ජනහධිඳතියඹහටයි.
ජනතහ රඵහ ශන තිශඵන ජඹරවණඹක් තභයි දවතුන්න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ. දවතුන්න ආණ්ඩුක්රභ
යසථහ ංශලෝධනඹ වයවහ අධියණ ඵරඹ හාභධයත න්ණහ.
අද අධියණඹ -

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Ajith P. Perera)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, රු දිශන්ස ගුණර්ධන
ඇභතිතුභහ ථහ ශශා ශම් ප්රලසනඹ ළනයි; අධියණශ අර්ථ
ටේරඳණ වයවහ අධියණශ  මයණ වයවහ භතු ශරහ තිශඵන
ප්රලසන ළනයි. රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, දිහා නළගුභ
ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ ශරාසඨහධියණඹ රඵහ දී තිශඵන
 මන්දු අනු ශඵොශවොභ ඳළවළදිලි එ ශදඹක් තිශඵනහ. ශම් යශි
ජනතහ දිනහ ත් අයිතිහසිභක් න ඵරඹ හාභධයත කිරීභ
පියඵ අයිතිහසිභ අහිමි යරහ ඒහ භධයභ ආණ්ඩුට ඳයහ
ළනීභ ශම් යශි ජනතහශේ අයිතිහසිම් ඹටඳත් කිරීභක් කිඹන
හයණඹ භහ තමුන්නහන්ශාට කිඹනහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශම් හයණහ ළන
කිඹනශොට ආණ්ඩු ඳක්ශ
භශේ හිතත් භන්ත්රීරුන්
වළඟීම්ඵය නහ, ශෝඳ නහ, ශත්රුභක් නළති points of Order
ඉදිරිඳත් යනහ. එශවභ ශන්න ශවාතුක් තිශඵනහ. ංයහ
ළඩි න්ණහට, ද්දඹ ළඩි න්ණහට ඇත්ත නළත්ත ශන් යන්නට
ඵළවළ. රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, භහ ශඵොශවොභ
ඳළවළදිලි එ ශදඹක් කිඹන්න ළභළතියි. ශම් යශි අධියණශ
ශෞයඹ ආයක්හ න්නට ඕනෆ. ශම් යශි ජනතහ දිනහ ත්
අයිතිහසිම් ආයක්හ න්නට ඕනෆ. දිහා නළගුභ වයවහ ශම් යශි
ජනතහ දිනහ ත්, ශම් යශි ඳශහත් බහ ක්රභඹ තුශට ඇතුශත්
ශරහ තිශඵන, ශම් යශි සුළු ජනතහ හාතයක් ශනොශයි ඵහුතය
ජනතහශේත් ංර්ධනඹට ළදත් න අයිතිහසිභක් උදුයහ
ළනීභක් ය තිශඵනහ.
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන දුර්ර හයණහ ළන අශනක්
ථිඹන් ථහ යයි. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට එක්ත් ජහති
ඳක්ඹ හාරුද්ධයි. ශභඹ භිද්ධි ටේරධහරින්ශේ ශඳෞද්ලි
ප්රලසනඹක් ශනොශයි. ශභඹ ඳනත් ශටුම්ඳශත් අන්තර්තඹ
පියඵ ප්රලසනඹක් කිඹන එ වන් යමින් භහ නතය ශනහ.
ශඵොශවොභ සතුතියි.

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ

[අ. බහ. 4.39]

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ පගර්ථික ාර්ධන
නිගඹ ජය අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர)

භශේ ශරහ න්න ශදන්න එඳහ, රු ටේශඹෝජය හය
බහඳතිතුභටේ.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ
භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්ශන් අද තිශඵන හාඹට අදහශ ශනොශයි.
ඒ ටේහ එතුභහට හාඹට අනු ථහ යන්න කිඹන්න. සථහය
ටේශඹෝ අනු -

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Member, please try
to stick to the subject. Then, there will not be any
problem.

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண - வதரதபரர
அதறறதவ்ற தறற அஷவைசவ)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena - Deputy Minister
of Economic Development)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, රංහ ඉතිවහශ
ඉතහභත්භ ළදත්භ ඳනත් ශටුම්ඳත වළටිඹට දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ඉතිවහත නහඹ කිඹරහ භහ හිතනහ. භහ
ඳශමුශන්භ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට හාරුද්ධ උහහා ගිඹ සිඹලු
ශදනහටත්, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට එශයහි ටයුතු යපු සිඹලු
ශදනහටත් සතුතින්ත ශනහ. ඒ භඟින් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
පියඵ මුළු යටභ දළනුත් යන්නට අඳට පුළුන්භක්
රළබුණහ. ඒ හශේභ යශි සිඹලු ශදනහභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
පියඵ දළනුත් යන්නට අසථහ රළබුණහ. ඳසුගිඹ
හනුශේ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ යශි භතඹක් ඇති
න්ණහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශම් අමුතුශන් ශනහ
ඳනත් ශටුම්ඳතක් ශනොශයි. භහින්ද චින්තන ප්රතිඳත්ති
ප්රහලනශ
21ළටේ පිටුශේ වන් භිද්ධි ටේරධහරින්
ශනුශන් හාරහභ ළටුඳක් ඇති කිරීභ වහ ) ඉල්ලීභ මුල්
යශන මිටුක් ඳත් යන්නට අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ එදහ
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 මන්දු ශහ. එභ  මන්දුශන් ඳසු භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශම්
20ළටේ පිටුශේ භිද්ධි ටේරධහරින් හාරහභ ළටුප් හිත ටේරධහරින්
ඵට ඳත් යනහඹ කිඹරහ එතුභහ වන් ශහ. භිද්ධි
ටේරධහරින් කිඹන්ශන්, දුප්ඳත්භ නළති කිරීභ වහ තභන්ශේ මුළු
හරඹ, රභඹ ශඹොදපු, ශනොශඹකුත් හාශේචන ව තහඩන
පීඩනරට රක් න්ණු ටේරධහරින් පිරික්. ශම් භිද්ධි ටේරධහරින්
අශප් ආණ්ඩු ඹටශත්ත් ශම් යශිත් භතඹක් ඇති ශහ, ඒ අඹ
යන ශාඹ අඹ යන්නට ශම් ආණ්ඩුටත් වළකිඹහක්
නළද්ද කිඹරහ. අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ ඳසුගිඹ
හනුශේ ඳළළති යුද්ධශඹන් ශම් යට ටේදවස ය ළනීශභන්
ඳසු ආර්ථි ංර්ධන ඇභතිතුභහ ලශඹන් ඵළසිල් යහජඳක්
ඇභතිතුභහ ඳත් න්ණහ. යුද්ධශඹන් ඳසු ශම් යට ලක්තිභත් කිරීභ බහය
ත් අභහතයහංලඹක් වළටිඹට සිඹලු අභහතයහංල ම්ඵන්ධ යශන
ශම් යශි ආර්ථිඹ ලක්තිභත් කිරීශම් ප්රධහන යහඳහයඹක් වළටිඹට
භිද්ධි යහඳහයඹ ඳත් ශහ. ඒ ප්රධහන යහඳහයශ ටේඹමුහ
වළටිඹට ටයුතු යන භිද්ධි ටේරධහරිඹහ, හාරහභ ළටුඳත් අහිමි
න්ණු ටේරධහරිඹකු වළටිඹට ඕනෆභ ශරහ ශාඹ අන් ය
ශදය ඹන්න පුළුන් තත්ත්ඹක් තිබුණහ.
ඒ ටේරධහරිඹහශේ ශාහට හාරහභ ළටුඳ ඇතුශත් ය,
ඔන්න්ශේ රභඹ තදුයටත් ශම් යශි ංර්ධනඹට ඇතුශත් ය
ළනීශම් යහඳහයඹට තභයි දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු අපි
සථහපිත යන්න ටයුතු ශශා. රු අජිත් පී. ශඳශර්යහ
භන්ත්රීතුභටේ, ඒ ටේහ දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු ම්ඵන්ධශඹන්
ශම් යශි අනලය භිඹක් ඇති යන්න වළදුත්, ශභහි
ආඥහදහඹත්ඹක් එනහ නම් එන්ශන් දුප්ඳත් මිටේවහ ශනුශන්
ශම් යශි සිඹලුභ ටේරධහරින් ශඹොදන ආඥහදහඹත්ඹක් වළය
ශන කිසිභ ශදඹක් ශනොශයි කිඹන එ ඉතහභත් ඳළවළදිලි
වන් යන්න ඕනෆ. දුප්ඳත් මිටේවහශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත්
කිරීභ වහ මුළු ටේරධහරි ඳළශළන්තිඹත්, ශම් යශි අශනකුත්
ංහාධහනත් ඒයහශි යරහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුශ අපි ක්රිඹහ
යනහ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන අශනකුත් ළඩ
පියශශල් සිඹල්ර දිවහ ඵළලුහභත් ශම් ඳනශත් ඵරතර
රඵහළනීම් කිසිභ ශදඹක් නළවළ. ඇභතියඹහට ඵරතර එනහ
කිේත්, ප්රජහ මර ංහාධහන ලක්තිභත් යනහ කිේත්, එශවභ
නළත්නම් ඳශහත් බහර ඵරඹ ළන, ප්රහශද්ශීඹ බහර ඵරඹ
ළන ථහ ශත් ශම් සිඹලු ඵරතර අන්තිභට ශඹොදන්ශන්
දුප්ඳත් භවජනතහ ශනුශනුයි. දුප්ඳත් මිටේවහ ශනුශන්
ක්රිඹහත්භ යන යහඳහයඹදී ඵරතර ශභොටද කිඹහ භට
ශත්ශයන්ශන් නළවළ. අපි සිඹලු ශදනහභ ශභතළනට ඇහාල්රහ
ඉන්ශන් භවජනතහ ශනුශන් ශාඹ යන්නයි. ඳශහත් බහ
ශන්න පුළුන්; ඳහර්ලිශම්න්තු ශන්න පුළුන්; ඒ ඕනෆභ
ආඹතනඹ අහන ඉරක්ඹ ලශඹන් ශම් යශි මිටේසසුන්ශේ
දුප්ඳත්භ නළති කිරීශම් යහඳහයඹට ලක්තිඹක් ශදනහ නම් එතළන
ඵරතර පියඵ ප්රලසනඹක් තිශඵන්න ඵළවළ. ශම් කිසිභ ඵරඹක්
අයුතු ආහයඹකින් කිසිභ ශනකුට ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශභහි ළදත් රුණු
කිහිඳඹක් තිශඵනහ. ඳශමුළටේ හයණඹ ලශඹන් ඉතිවහශ
ඳශමුළටේ තහට භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරිඹහ ශනුශන්
ළබිනි ඳ්රිහක් ඇහාත් තිශඵනහ. ඔහුට ඕනෆභ අසථහක්
ශම්ශන් රඵහ දීරහ තිශඵනහ. ඔහුට ඕනෆ නම් 1995 ශාඹට
ඵළඳුණු දශා ඉරහ අර්ථ හධ අයමුදරට හිමිම් රඵහ ශන
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත න්ණු දශා න්ණත් ඉත් ශරහ
ඹන්න පුළුන්. එශවභ නළත්නම් ඔහුට පුළුන්, 1995 ශම් ශාඹට
ඵළඳුණු දශා ඉරහ හාරහභ ළටුඳට හිමිම් කිඹන්න; හාරහභ
ළටුඳට ඇතුශත් ශන්න. එශවභ නළත්නම් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
අද ම්භත න්ණහයින් ඳසශා, රු ථහනහඹතුභහ අත්න් ශහට
ඳසශා, 1995 ඉරහ ශම් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹකු ඵට ඳත්
ශරහ, අර්ථ හධඹට හිමිම් කිඹන්න ඔහුට පුළුන්.
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අද ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට ංශලෝධනඹකුත් එනහ. අද රු
දිශන්ස ගුණර්ධන ඇභතිතුභහ ඉදිරිඳත් යන ංශලෝධනඹ අනු,
භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරිඹහට ඕනෆ නම් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
ශාඹකු වළටිඹට තදුයටත් ශාශ ඉරහ ශාශඹන් ඉත්
න දට අර්ථ හධඹ අයශන ඹන්න පුළුන්, හාරහභ ළටුඳක්
නළති. එශවභ නම් අපි ශම්ශන් ශදන්න පුළුන් උඳරිභ වනඹ
ඒ ටේරධහරිඹහට දීරහ තිශඵනහ. භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරිඹහ
හාශේචනඹට රක් න්ණත්, ශම් යශි ප්රහශද්ශීඹ බහ භළතියණරදී
භිද්ධි ටේරධහරිඹහ ප්රහශද්ශීඹ බහශේ බහඳති යරහ තිශඵනහ;
ප්රහශද්ශීඹ බහශේ උඳ බහඳති යරහ තිශඵනහ; භන්ත්රීයඹහ ය
තිශඵනහ. ඒ, භවජනතහත් එක් ඒ අඹ ඵළඳුණු ටේහයි. ඔන්න්
ශාඹ ශශා භවජනතහටයි. ඒ ටේහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතින්
ඳසශා හටත් ශම් ශාඹ අසථිය යන්න පුළුන්භක්
රළශඵන්ශන් නළවළ. ශභොන ආණ්ඩු ආත්, ශභොන යහඳහය ශන
ගිඹත් තත් එවහට ඒ ශාඹ අසථියබහඹට ඳත් ශන්ශන්
නළවළ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශම් දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳතත් එක් ප්රජහ මර ංහාධහන අලුතින් ශම් ඇති යන
ශොට, භිද්ධි ඵළංකු ප්රජහ මර ඵළංකු ඵට ඳත් යන ශොට
ශම් ශාඹ රළශඵන්ශන් හටද? ශම් යශි දුප්ඳත් ජනතහටයි. අද
රු ජිත් ශප්රාභදහ භළතිතුභහ ථහ යන ශොට, අශප් හිතත්
රු යංජිත් භද්දුභ ඵණ්ඩහය භන්ත්රීතුභහ ථහ යන ශොට ශරොකු
පින්න්යඹක් ශඳන්න්න උත්හව ශහ. ඒ ශභොක්ද? දුප්ඳත්භ
අඩු න්ණහට භිද්ධි රහභීන්ශේ ප්රභහණඹ අඩු ශරහ නළවළ
කිඹරහයි. ඒ ප්රභහණඹ අඩු ශනොන්ශණ් භිද්ධි රහභිඹහ ළශඳන
ක්රභඹක් නළති ටේහයි. භිද්ධිඹ නළති ශන්ශන් ක්රභ
කිහිඳඹකිනුයි. එක්ශෝ රැකිඹහක් රළශඵන්න ඕනෆ; එශවභ
නළත්නම් ළභළත්ශතන් භිද්ධිඹ බහය ශදන්න ඕනෆ; එශවභ
නළත්නම් ඔහු මිඹ ගිඹහභයි. ශම් ක්රභරදී භිද්ධිඹ ළශඳනහ
වළශයන්න, භිද්ධි රහභීන්ශේ ප්රභහණඹ අඩු යන්න කිඹරහ ශම්
ආණ්ඩු ශභොන ආහයඹකින්ත් ටේශඹෝඹක්, චක්රශල්නඹක්
ටේකුත් ය නළවළ. ඒට ශවාතු ශභොක්ද?
රුපිඹල් 210 මුද්දයඹ තිශඵන එක්ශනහට -අන්තිභ අඩු
මුද්දයඹ තිශඵන තළනළත්තහට- න්ණත්, භිද්ධිශ අටේක් ප්රතිරහබ
රළශඵන්න ඕනෆ. අඳ ශොයි ශරහත් භිද්ධි ප්රතිරහබ අඩු
යන්න ක්රිඹහ ය නළවළ. එඹට ශවාතු ශම්යි. භවය හාට
ඔන්න්ශේ ආදහඹභ රුපිඹල් 50,000ක් ශන්න පුළුන්. වළඵළයි අඳ
ඔන්න්ශේ භිද්ධි ආධහයඹ අයින් ශශා නළවළ. අයින් ශනොශශා
ඇයි? ඒට ඵළඳුණු තත් යහඳහය යහශිඹක් තිශඵනහ. භහජ
ආයක්ණඹ ශන්න පුළුන්, ශනත් ළඩ පියශශක් ශන්න
පුළුන්, ඔහුට ණඹක් ළනීභ ශන්න පුළුන්, අටේක් සිඹලු
යප්රහද ඒ තුශ රැඳිරහ තිශඵනහ. ඒ ටේහ ශම් භිද්ධිඹ
කිඹන්ශන් රුපිඹල් 1,500න්, 2,000න් මිටේසසු ජීත් යවීභ
ශනොශයි. ඊට ඩහ පුළුල් ළඩ පියශශක් ශම් ටහ තිශඵනහ. ඒ
පුළුල් ළඩ පියශශට ශම් යහඳහයඹ ඇතුළු ශන්න ඕනෆ. සිඹඹට
තිස ණනට තිබුණු භිද්ධිරහභීන්ශේ ප්රභහණඹ -දුප්ඳත්භසිඹඹට අට දක්හ අඩු න්ණහ. අශප් ඵරහශඳොශයොත්තු තිශඵන්ශන්
දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු ඹටශත් ශම් සිඹලු ශද්ල් ඒ යහශි
යරහ භවජනතහ ශම් දුප්ඳත්මින් එපිටට ඹන යහඳහයඹක්
ඵට ශභඹ ඳත් කිරීභයි.
තමුන්නහන්ශාරහ දන්නහ, අඳ ිවසථ ඒ දරක්ඹට
ථහ ශ ඵ. ඒ ටේහ ශම් යශි ටේසඳහදන ළඩි ශරහ තිශඵනහ.
වළඵළයි ඒහ මිරදී ළනීශම් භධයසථහන වහ මිරදී ළනීශම්
ක්රභශේදඹක් නළවළ. භිද්ධි යහඳහයඹත් එක් දිහා නළගුභ
ශදඳහර්තශම්න්තු ඇතුළු න්ණහභ එභ ශදඳහර්තශම්න්තු තුශ ශම්
සිඹලුභ ශද්ල් රහමීඹ භිටමින් අඳට ක්රිඹහත්භ යන්න
පුළුන්. රහමීඹ භිටමින් මිරදී ළනීශම් භධයසථහන ඇති යන්න
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[රු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අශේර්ධන භවතහ]

පුළුන්. ඒ හශේභ තහක්ණඹ ශදන්න පුළුන්. පුහුණු
ළඩටවන් ශදන්න පුළුන්. ටේරධහරින් ඒ යහශි ශරහ
තිශඵනහ. ශම් ඵළංකුර තළන්ඳත් ය තිශඵන කිසිභ මුදරක්
අනහයක්ෂිත නළවළ. ශම් ආණ්ඩුට ඕනෆ නම් අදත් ශම් මුදල්
ඳහහාච්චි යන්න තිබුණහ. ශ්රී රංහ භිද්ධි අධිහරිඹ ඳනත
ඹටශත් හාහාධ ශවාතු උඩ ඕනෆ නම් අඳට ශම් මුදල් ඳහහාච්චි යන්න
තිබුණහ. ඒහ එටත් අඳ ශම් මුදල් ඳහහාච්චි ය නළවළ. ඒ ටේහ
ශම් මුදල් ඳහහාච්චි කිරීශම්දී භිද්ධි ඵළංකු ප්රජහමර ඵළංකුක්
ඵට ඳත් න්ණහ කිඹරහ ඒශන් කිසිභ වහටේඹක් න්ශන් නළවළ.
ජනතහට ඳවසුක් ශනහ, නීති රීති ලිහිල් යශන තභන්ශේ
සඹං රැකිඹහ යහඳහයඹට ශවෝ අටේක් ශදඹට ශම් මුදල් ඳහහාච්චි
යන්න. ඒ ටේහයි ශම්ශක් ළදත්භ තිශඵන්ශන්.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, අද ශම් යශි ඵඹක්
තිශඵනහ. ශම් හාශේචනඹ යන වළභ ඳහර්ලසඹ තුශභ ඵඹක්
තිශඵනහ. ශභොද ශම් දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තු පිහිටුවීභත්
එක් ආණ්ඩු භඟ දුප්ඳත් මිටේසුන්ශේ ඵළඳීභ ත අන්රුදු
කීඳඹක් ඹන ශොට හාලහර ළඩිවීභක් ශනහ. ආණ්ඩු රහමීඹ
භිටමින් ලක්තිභත් ශනහ. ඇයි? ශම් වළභ ටේරධහරිශඹක්භ
දුප්ඳත් මිටේවහ ලක්තිභත් යන්න දහඹ ශනහ. ආර්ථි
ංර්ධන අභහතයහංලශඹන් ඳත් යන උඳහධිධහරිඹහ, අශප් භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරිඹහ ආදී වළභ ශදනහභ ඒ ළඩ පියශශට
ම්ඵන්ධ ශනහ. භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ නභත්
ශනස න්ශන් නළවළ. අලුත් ඳත්වීභක්, නමුත් නභ භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරිභයි. ජනතහත් එක් ඵළඳුණු ශම් සිඹලුභ
ටේරධහරින් දුප්ඳත් මිටේවහ එතළටේන් එශොඩ යන්න එ
යහඳහයඹට එතු ශනහ. ශම් යශි දුප්ඳත්භ නළති යන්න
ඳශමුශන්භ
වළදුණු
ආඹතනඹ
වළටිඹට
තභයි
ශම්
ශදඳහර්තශම්න්තු රන්ශන්.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශභහි අනලය ඵඹක්,
කිසි ශදඹක් ඇත්ශත් නළවළ. නමුත් යහජය ශනොන ංහාධහන,
ශද්ලඳහරන හාරුද්ධහදිම් කිඹන සිඹල්රභ ඒ යහශි යශන
තභයි ශම් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඳයදන්න ශොඩක්
උත්හව ශශා. වළඵළයි අඳ එ ශදඹක් ශහ. දවතුන්න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ම්භත
යන ශොට, ශොයිභ ශරහත් එහි එ න්තිඹක්ත්
තිබුශණ් නළවළ ජනභත හාචහයණඹට ඹන්න කිඹරහ. වළඵළයි දිහා
නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් එ න්තිඹක් තිශඵනහ ජනභත
හාචහයණඹට ඹන්න කිඹරහ. ශම් දුප්ඳත් මිටේසසු ශනුශන්
යන යහඳහයඹට ජනභත හාචහයණඹට ඹන්නඹ කිඹහ තිශඵනහ.
වළඵළයි මුළු යශිභ යසථහක් ශනස යන ශොට, ජනභත
හාචහයණඹට ඹන්න කිඹරහ එදහ උහහාඹ කිේශේ නළවළ. නමුත් අද
අඳ ඒ පිය අයශන ඒ න්තිඹ අයින් යරහ, අධියණඹට රු
යරහ අධියණඹ දී තිශඵන ටේශඹෝඹ අනු ඹන්න අඳ සදහනම්.
ඒ ටේහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත වයවහ ඇති යන දිහා නළගුභ
ශදඳහර්තශම්න්තු භසත දුප්ඳත් මිටේවහ ශනුශන්භ ඇති යන
ශදඳහර්තශම්න්තුක් වළටිඹට ක්රිඹහත්භ යමින්, අඳ ශභඹ යජශ
ප්රධහන යහඳහයඹ හාධිඹට ඉදිරිඹට ශන ඹන ඵ ප්රහල යමින්
භශේ චන සල්ඳඹ අන් යනහ.
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ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப, இவ
றரவ்றஶன
கனவதுவகரவௌடு
உஷரவதவகுவை
சவவவௐதவ வகரடுவ்ஷவெகரக உவேகதௗவெகு வநற கூத
கறவஶநவ. இவவை சவோடதோனவ்றஶன சதொவவ்ற அறகரரறகதௗவெகு
றவ றணவ வேகவௐதடுது தவநறத்வ அவகதௗவெகு
ஏவவூற சறகவ வசவது வகரடுவெகவௐதடுது தவநறத்வ
வதரடுகவ இதவௐதரகவௐ தனரகவௐ ஶதசவௐதடுகறவநது. இவ
றரவ்றதவ தன டஷ அது குநறவ்துவை வசரவனவௐதவோடது.
சதொவவ்ற அறகரரறகவ தனவ இவேஶக அஷவ்துவௐதவோடு,
அவகதௗவெகுவெ கறஷடவெகவெகூடி சறகஷப, வஷகஷப
ரவேகவ டுவ்து றதவ்துகறஶநரவ வநஷகறவ எத வதரவவௐ
தறசரவ ஶவவகரவபவௐதடுகறவநதடிரவ தொதவ அது
குநறவ்துவை சறன ரவெகறவேகவ ரவ வசரவன றதவதைகறவஶநவ.
சதொவவ்ற அறகரரறகதௗவெகு றவ றணவ வகரடுவௐ
தஷஶர, அவகதௗவெகு ஏவவூற சறகவ வசவது வகரடுவௐ
தஷஶர ரவேகவ றவவெகறவஷன. ரநரக, அஷண
தொவததொதரக ரவேகவ ஶவகறஶநரவ. ஆணரவ, அது
றகவுவ பறரணவரத சவோடதோனவ்றவ தோனரக வசவறதவெகவௐ
தடஶவௌடி எத றடவ. அவ வன றடவ்ஷ அசரவேகவ
எத கசவௐதரண தவதுவெகு ஏவ இணறவௐதை தொனரரகவௐ தசற, அவ
இணறவௐதை தொனரஷ அவகவ இசறவெக ஶவௌடுவவதவகரக
இவௐதடிரண எத வதரவவௐ தறசரவ்ஷவை வசவகறநரவகவ.
ஆணரவ, இவ அறகரரறகதௗவ கணறவெகஶவௌடி எத
தொவெகறரண றடவ உவௌடு. இவவை சவோடதோனவ்றவ
இதவெகறவந தறரணரண கத வண? அவகதௗவெகு றவ
றணவ வேகுதுரணர இறவ இதவெகறவந கதவௐவதரதவ?
இவஷன. இது அவகதௗவெகுவ வரறவறதவெகஶவௌடி எத
றடவ. இவ உவோவதரதஷப ரவேகவ ஶரவெகுஶரரக
இதவரவ, 60 தட கரனவ்துவெகு ஶனரக றவௗ ஶதசுகறவந
வெகவ இவ ரவோடிஶன வேகதௗவெகு ஏவ அசறவ சுரலணவ
ஶவௌடுவ; ஜணரக ரலறரக வேகவ வெகதௗஷட
அதறனரஷகதௗவெகு எத டிவ வகரடுவெகவௐதட ஶவௌடுவ;
அசறவ அறகரவேகஷப சணரகவௐ தவேகறவோடு ரவேகதௗவ இவ
ரவோடுவௐ தறஷஜகபரக, லவரணவேகபறஶன தவேவகடுவெகவெ
கூடிவகபரக இதவெக ஶவௌடுவவத வரடவவைசறரக
ஶகவோடுவெவகரவௌடு வறதவௐதது தைனவௐதடுவ. இவ அசறவ
அதறனரஷகஷபவ்ரவ ரவேகவ உவதஶரவெக ஶவௌடுவ.
வணவநரவ, அறகரவௐ தகறவவு வத வசரவது - [இஷடதௌடு]

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Sumanthiran, why do you not contest and win
the North?
ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ரவ ஶதசுஷஶ வசததவ கரவோடுதவ. அறகரவௐ
தகறவவு வதது றவௗ ஶதசுகறவந - றவௗ வெகதௗஷட
இதவௐதறஶன அடிவௐதஷடரண எத றடரக இதவெகறவநது.
இவ ரவோடிஶன ச தறஷசகபரக ரவேகவ ரஶவௌடு
வவநரவ, வததவதரவஷ வெகவ வௐதடி அசறவ
அறகரவேகஷபவெ
ஷகரபவெகூடிவகபரக
இதவெகறவ
நரவகஶபர, அவ ஷகறஶன ரவேகதௗவ வேகதௗஷட
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தறஶசவேகபறனரது அசறவ அறகரவேகஷபவெ ஷகரபவெ
கூடிவகபரக இதவெக ஶவௌடுவ. இவகு ரதவ றவவௐதைவை
வசரவன தொடிரது. அவௐதடிரண ஏவ அறகரவௐ தகறவவு
ஶவௌடுவவந றவௗ வெகபறவ வரடவவைசறரண ஜணரக
ஶவோஷகறவ எத தறறதனணரகவ்ரவ 13ஆது றதவ்வ
வகரவௌடுவௐதவோடது. அஷகுஷநரகவெ வகரவௌடுவௐதவோட
அது, அஷகுஷநரகஶ அதொவ வசவவௐதவோடிதவெகறநது. றகுற
தவ்றஶனரவ இதவெகறவநது. அவௐதடி தவ்றஶன இதவெகறவந,
அஷகுஷநறதவ அஷகுஷநரக ரகர சஷதகதௗவெகுவெ
வகரடுவெகவௐதவோட அறகரவேகஷப லவௌடுவ வ்ற அசுவெகு
டுவெகறவந
எத
தறரணரண
வசவதொஷந
இவவை
சவோடதோனவ்றஶன கரவௐதடுகறவநது. இது ரவ வசரவத
லவேகவ அநறஶவௌடிறவஷன. ரசறவெகவ் வரறவவகவ
அவவை சவோடதோனவ்ஷ ரசறவ்ரவ அது அவகதௗவெகுவ்
வபறரகவௐ தைனணரகுவ. இவௌடு டஷகவ இவ ரவோடிவ
உவ லறவநவ அது அவௐதடிரகவ்ரவ இதவெகறவநவவத
லவவௐதைவ
அபறவ்றதவெகறநது.
ரகர
சஷதகதௗவெகுரற
அறகரவேகபறவ 15 றடவேகவ லபவௐ வதநவௐதவோடிதவெகறவநண.
இவ
ரவோடிஶன
தஷ
எறவௐதைவெகு
ரவேகவ
றரணவகவ அவன; தஷ எறவெகவௐதட ஶவௌடுவ.
'ஜணசற' றவோடவ்றவ தோனரக இவ ரவோடிஶன தஷ
எறவௐதைவ் றவோடவ்ஷ ஷநவ ஜணரறதற தறஶரச அவகவ
ஆவதறவ்து ஷவ்ரவ. ரஶர தறவெவகரடுவ் ஶதவைஷச
சவததொவ
ரசறவ்
அஷவைசதவ
இவௐவதரதது
வது
அவகறநரவ. இவவை சவோடதோனவ குநறவ்து துவுஶ ஶதசரவ,
றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐஷதவ் றவோடிவ் லவவௐதஷஶ
வதஷட அசறவ வகரவஷகரகவெ வகரவௌட இவ
அஷவைசவ, இவஷநவெகுவ 'றறவகு' வந வதரறவ
இதவெகறவந எத சவோடதோனவ்துவெகு 'ரவௗறவ தவைசற' வத
அஶ எத வதவ சூவோடிறதவெகறநரவ. இவேஶக இதவெகறவந
றரவெகவ்றஶனகூட 'றறவகு' வதரவ இதவெகறவநது.
அவ ஶர எத கணவுனகறவ இதவதுவகரவௌடு இது 'ரவௗறவ
தவைசற' வத வசரவதவெவகரவௌடிதவெகறநரவ. ரஶர தறவெ
வகரடுவ்து ரசறவ்றஶன தொவததொதரகவ் றவௗவ் ஶசறவெ
கூவோடஷவௐஷதவ்
றவோடிவ்
லவவ்றதவெகறநரவ.
அஷஶ
வதஷட வரறனரகவெ வகரவௌடரகவெ கரவௐதடுகறநரவ.
இவவை சவோடதோனவ குநறவ்துவௐ ஶதசுவகு அரறடவ்றஶன
எவதஶ
இதவெகறவஷன.
குநறவ்
சவோடதோனவ்துவெகரண
றசரஷ லறவநவ்றஶன இவௌடு ரவோகவ தொதஷரக
டவஶதரது அவேகு வது அவவது ஶகவோடுவெவகரவௌடிதவ
அதவெகு
அதுதவநற
வணரவ
றபவேகறஶர
வரறறவஷன. றபவேகறறதவரவ இவௐதடிவௐ ஶதசறறதவெக
ரவோடரவ.
ரகர
சஷதகதௗவெகுவெ
வகரடுவெகவௐதவோடிதவெகறவந
அறகரவேகஷபவௐ தநறவெகறவந எத சவோடதோனவ இது வதஷவை
வசரவது றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ வோடுவ அவன.
இவஷநவெகு "Friday Forum" வந அஷவௐஷதவை ஶசவவ இவ
ரவோடிஶன இதவெகறவந வததவதரவஷவை சதோகவ்ஷவை ஶசவவ
தைவ்றஜலறகவ தனவ அவௐதடிவை வசரவதறதவெகறநரவகவ. றவௗவ்
ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ வோடுவநற, இவ ரவோடிதவப
வததவதரவஷவை சதோகவ்வகஶப அவரத குநறவௐதறவோடுவெ
ஷகவைசரவ்றவோடிதவெகறநரவகவ. இது வரடவதரக இவஷந
ஆவேகறனவௐ தவ்றரறஷகவரவநறதவ குநறவௐதறடவௐதவோடிதவெகறநது.
ரரறடரது அஷண ரசறவ்துவெ கரவோடுவதடி ஶகவோடரவ,
அறததவது அதவெகுவௐ தைனணரகுவ. அவௐதடிறதவெகுவஶதரது
இது வரடவதரண றபவெகவகூடவ் வரறரரக றவௗவ்
ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணஷ இவைசஷதறஶன பணவ வசவறவ
வற தறஶரசணதொவ இவஷன. இது ரகர சஷத
கதௗஷட அறகரவேகஷபவெ கவவவடுவெகறவந கரவ்
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றணரவரவ உவ லறவநவ இவௌடு டஷகவ இவ்ஷக
லவவௐஷதவெ வகரடுவ்றதவெகறநது. அவகஷரகவை சவோடவ்ஷவ்
றதவ்ரவ, சவஜண ரவெவகடுவௐஷதவ் றவவௐதவகரக
வோடுவ இவௌடு றதவ்வேகவ வசவவௐதவோடிதவெகறவநண.
ணவெகு தொவணவ ஶதசற அஷவைசவ அவகவ அசற
னஷவௐதைவை சவோடவ் றதவ்வ்ஷவௐதவநற
வற றபவெகதொ
றவனரவ ஶதசறணரவ வஶந ரவ கததுகறஶநவ. அவ
அசறனஷவௐதறவ 13ஆது றதவ்வை சவோடவ்ஷவெ வகரவௌடு
தவகு சவஜண ரவெவகடுவௐதை ஶஷ ண உவ
லறவநவ லவவௐதபறவெகறவஷன ணவுவ அவௐதடிறதவெக
வகரக இவவ் றதவ்வ்துவெகு வோடுவ சவஜண ரவெவகடுவௐதை
அசறவ ணவுவ ஶகவோகறவநரவ. உவ லறவநவ்றணரவ
வகரடுவெகவௐதவோடுவப
கரவேகபறவ,
அசறனஷவௐதைவை
சவோடவ்றவ 13ஆது றதவ்வ்துவெகு றஶரரக இதவெகறந
வவதவகரக வோடுவ சவஜண ரவெவகடுவௐதை டவ்வௐதட
ஶவௌடுவணவெ கூநவௐதடறவஷன. இவவௐ தரரதௗவநவ்றவ
றறஷ ஆதௗஷக வசவகறவந தொவததொதரண அறகரவ து
அசறனஷவௐதைவை
சவோடவ்றவ
148ஆவ
உதவௐதைஷறவ
குநறவௐதறடவௐதவோடுவபது. தரரதௗவநவ்றவ அறத்வ வஷ
ஷவௐ தவநறவௐ ஶதசுதவகவ தரரதௗவநவ்றவ றறஷவெ
ஷகரதௗவ தொதஷரண உரறஷஷ-

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Shantha Bandara, what is your point of Order?
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ
භන්ත්රීතුභන්රහ දිගින් දිටභ ඳශහත් බහශේ ඵරඹ උදුයහ ළනීභ
ම්ඵන්ධ ඳළවළදිලි - [ඵහධහ කිරීභක්] ආණ්ඩුක්රභ යසථහට
අනු ඳළවළදිලි ඳශහත් බහර එඟතහ ත්තහ. ඳශහත් බහර
එඟතහ අනු තභයි අපි ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය අද
ම්භත යන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ අතයඹ කිඹන්න එඳහ.

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. You carry on, Hon.
Sumanthiran.
ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Yes, that is not a point of Order. If he does not
understand, I cannot help it.
இவவை சவோடதோனவ்றவ ஊடரக, அரது தவ்றஶன
இதவெகறவநஷவெகூட அகவதகறவந வ்ணவ்துவெகுவ் துஷ
ஶதரகறவநவகவ தனவ இவைசஷதறஶன இதவெகறவநரவகவ.
வகப லற அஷவைசவ அவகதௗவ இவைசஷதறஶன இதவெ
கறவநரவ. ரவ எத ரவ்துவெகு தொவணவ இவைசஷதறஶன
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[රු එම්.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ]
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නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

ஷவ்து லறஷவைசரறடவ இஶ ஶகவறஷவெ ஶகவோஶடவ.
அசறனஷவௐதறவ 18ஆவ றதவ்வை சவோடவ்துவெகு ஆரக
ரவெகபறவ்து
றவவெகவோசறறததவது
அசரவேகவ்துடவ
ஶசதகறவநவதரதது அவ ஏவ உஷஷ றகவௗவ்றறதவரவ.
அவ உஷறஶன அவ "றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறணவ
அசரவேகவ்துவெகு வபறஶத்வ ரவேகவ அசரவேகவ்துவெகு
உவஶபத்வ
இதவதுவகரவௌடு
அறகரவௐ
தகறவஷவௐ
தரதுகரவ்துவெவகரவதௗஶரவ"
ணவெ
கூநறணரவ.
அசற
னஷவௐதறவ 18ஆது றதவ்வ்றஶனஶ ரகர வதரதவ
அறகரவேகவ
அகவநவௐதவோடண.
அவௐதடிரகவௐ
ஶதசற
அசரவேகவ்துவெகு ரநறவை வசவந வ னவேகர தொவதவ கரவேகறவ
கவோசறறணவ இவத இவவை சவோடதோனவ்ஷவௐ தவநற வண
வசரவனவௐஶதரகறவநரவகவ?
ஷண
அஷவைசவகஷபவௐ
ஶதரவத லற அஷவைசவ அரு்கவ றபவெகறவனரவ ஶதசுரவ
ண ரவ றவதரவவெகறவஷன. அதவெகு இது வரடவதரக
வன றபவெகவ உவௌடு. ஆஷகறணரவ றவௗ ஶதசுவ
வெகதௗவெகுவ, இவ ரவோடு வெகதௗவெகுவ, அவ சரறரண
றபவெகவ்ஷ அபறவௐதரவ ண ரவ றவதரவவெகறஶநவ.
தஷஷ எறவௐதது வன கரரறவ. இவவை சவோடதோனவ்றவ
கூட தஷ எறவௐதைவ் றவோடவ இதவௐதஷ ரவேகவ
கரவௌகறஶநரவ. அஷண ரவேகவ ஶவகறவஶநரவ. ஆணரவ,
தஷ எறவௐதைவ் றவோடவ வதவ எத வன ஷகவேகரறவ்ஷ
வ ரகர சஷத வசவவெகூடரது? அசறனஷவௐதைவை
சவோடவ்றஶன ரகர சஷதவெகுவெ வகரடுவெகவௐதவோடுவப வன
அறகரவேகஷப,
அரது
வஷதவெகுவ
வன
கரரறவேகஷப வ ரகர சஷத வசவவெகூடரது? இவவை
சவோடதோனவ தறஷரணவவஶநர, நரண ஶரவெகவ்ஷ
அஷடவகரண எத சவோடதோனவ வஶநர ரவ கூநறவஷன.
அசறனஷவௐதைவை
சவோடவ்றஶன
ரகர
சஷதவெகுவெ
வகரடுவெகவௐதவோடுவப இவ வன றடவேகஷப வ ரகர
சஷத வசவவெகூடரது? வத ஶகவோகறஶநவ.[இஷடதௌடு] ரவ
வசரவஷவெ ஶகதௗவேகவ! வரடவவது ஶகவோடுவெ வகரவௌடிதவ
ரவ றபவேகுவரஶண! உவேகதௗவெகு றபவேகரதுறவோடரவ
இதவேகவ! அவ அறகரவேகஷப ரகர சஷதறதெடரகவை
வசவறஶன வண த இதவெகறநது?

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. You carry on.
ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

That is not a point of Order. தொதஶன லவேகவ றடவ்ஷ
றபவேகறவெவகரவப ஶவௌடுவ. தொதஶன றடவ்ஷவௐ தடிவெக
ஶவௌடுவ; சுவர தவதுறவத ஶதசறணரவ வோடுவ ஶதரரது;
அஷவைசவ தறறவ இதவௐதவகரக சுவர வகரவெகரறவ்ரவ
வோடுவ ஶதரரது. இது ரவோடு வெகவ அஷணதவெகுவ வரறவ
றடவ. ரவ இவவை சவோடதோனவ்றஶன வன கரரறவேகவ
இதவெகறவநண ணவை வசரவணரதவ அவகுவ றவவௐதைவெ
கரவோடுகறநலரகவ! இவ வன றடவேகஷப அடிவோடவ்றவ
இதவெகறவந அறகரவ்றதெடரகவை வசவறவ வண த
இதவெகறவநது? வ அவௐதடிவை வசவவெகூடரது? வ இவ
அறகரவௐ தகறவஷ ரகர சஷதகபறதெடரகவை வசவவெ
கூடரது? "அறகூடி அறகரவௐ தகறவறவ தோனரக இவ
ரவோடிவ இணவௐதறவைசறஷணஷவ் லவவௐஶதவ" வத ஶகு
ஜணரறதற அவகஶப வசரவதறதவெகறவநரவ. இவெகூவஷந
அவ 2006ஆவ ஆவௌடு தஷன ரவ
சவகவோசறவௐ
தறறறறகவ குதஷ - APRC - றறவ்ஶதரது
வசரவதறதவரவ. அதுரவ்றவன, சவஶச சதோகவ்துவெகுவ்
வரடவவைசறரக றடுவ் தன கூவோடநறவெஷககபறவ தோனரக
ஶகு ஜணரறதற அவகதௗவ அஷவைசவகதௗவ "13ஆது
றதவ்வ்ஷ ரவ தொவததொதரக அதொவதடுவ்துஶரவ; அவகு
ஶனரகவுவ
வசவத
அறகரவௐ
தகறவஷ
ரவ
அவவ்தைவடிரவெகுஶரவ" வத கூநறணரவகவ. இவரத
அவகவ வகரடுவ் ரவெகுதற கதௗவெகு றரக இவைசவோடதோனவ
வகரவௌடு வௐதடுகறவந வதரதது, "ரவேகதௗவ அறகரவௐ
தகறவவு
ஶவௌடுவவத
வசரவதகறவஶநரவ;
13ஆது
றதவ்வ்ஷவௐ தரதுகரவெகவௐ ஶதரகறவஶநரவ" வத வசரவத
கறவநவகதௗவகூட, -

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු විනහඹගූලර්ති මුයලිදයන් භවතහ පනළත ඳදිාිකකිරීගපත
නිගඹ ජය අභහතයතුභහ)

வகப சுவறவ அவகஶப, உவேகதௗஷட உஷஷ
தொடிவ்துவெவகரவதௗவேகவ!

(ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ - லவகுடிஶவந தறற
அஷவைசவ)

ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran - Deputy Minister
of Resettlement)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, I rise to a point of Order.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order please! Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran,
what is your point of Order?

(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

அவகதௗஷட வசரவ சுகஶதரகவேகதௗவெகரகவுவ அஷவை
சுவௐ தறகஷபவ் வெகஷவ்துவெவகரவவகரகவுவ இவைசவோட
தோனவ்துவெகு துஷஶதரது றகவுவ துஶரகரண வசவ
வத வசரவத, ணது ஶதவைஷச தொடிவெகறவஶநவ. வநற,
வெகவ!
[தற.த. 5.04]

ගරු යවුෂස වකීපත භවතහ පඅධිකයණ අභහතයතුභහ)
ගරු විනහඹගූලර්ති මුයලිදයන් භවතහ

(ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

First of all, as a Member of the TNA, this Member
does not have any right to talk about the Thirteenth
Amendment. He opposed the Thirteenth Amendment. So,
he cannot talk about that.

(ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ - லற அஷவைசவ)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)
தறவறவனரயறவ வரணறவ யலவ.
வகப குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகஶப,
லவௌட கரனவ்துவெகுவௐ தறநகு ணது வௌதவ வகப
சுவறவ அவகவ அகு றறவ இவைசஷதறஶன உஷ
ரவநறணரவ. அவ உஷரவதவவதரதது, வஷணத்வ
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இவவை சவவைஷசவெகுவ ஏபவு இதவ்துறவோடு, அவவறதவெ
கறவநரவ. - [Interruption.] The Hon. Minister must pardon

அச வரறவ ரவவௐதைவெ கறஷடவெகறவந றடவ்ஷ ரவேகஶபர,
றவவெகவோசறறணஶர, ஆதௗவ கவோசறறஶன இதவெகறவந தவேகரபறவெ
கவோசறறணஶர றரகவௐ தரவவெகறவஷன வத இவேகு
தரவஷரபவ கனரறறவ அவவறதவெகறவந ஆறவெகவெகரண
சதொவவ்ற
உவ்றஶரகவ்வகதௗவெகுவ
ஷணவகதௗவெகுவ
வசரவன றதவதைகறவஶநவ.

வகப சுவறவ அவகவ ஶதசறவதரதது, ரவ
18ஆது அசறனஷவௐதைவ் றதவ்வ்றவ லரண றரவ்றவ
கனவதுவகரவௌடு உஷரவநற ஶவ்றவ "இவ ரவோடிவ
அறகரவௐ தகறவஷ தரதுகரவெகறவந றடவ்றஶன றவௗ
ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறணவ
றவவெகவோசறறதவ
தொவதவ
கரவேகறஷம ஶசவவ ரவேகவ ஆதௗவகவோசறறதவ இதவது
வகரவௌடு
அஷவௐ
தரதுகரவௐதவகரண
ஶதரரவோடவ்ஷ
தொவவணடுவ்துவை வசவனனரவ" வத வசரவணரகவெ கூநறணரவ.
இவறடவ வரடவதறவ ரவேகவ வேகபரவ இவநஷ
இ சுவ்றத்டவ அசரவேகவ்துடவ இஷவது வசவதடு
கறவஶநரவ வதஷ ஷணவகஷபறடவுவ வகப
அஷவைசவ வதவவ ரஜதக்ஷ அவகவ வகு அநறரவ.
ஶவதவெகூட,
ரதவ ணது கவோசறஷவை ஶசவவ ஷண
தரரதௗவந
உதவௐதறணவகதௗவ
அஷவை
சவறவ்து,
"றறவகு" சவோடதோனவ வரடவதறவ வேகதௗவெகு இதவெகறவந
அவெகஷந, அறதவப சறவெகவகவ, தறவைசறஷணகவ வதவ அது
வரடவதறனரண
வேகதௗஷட
கவோசறறவ
வகரவஷக
வதவஷந
அதஷட
அரணவ்துவெகுவெ
வகரவௌடு
வஶரவ.
இவஷந
அவ
றகுவ
சறவ்ஷத்டவ
வசறடுவ்துறவோடு,
"லவேகவ
தொவஷவெகறவந
றதவ்வே
கஷபத்வ ஷண கவோசறவ் ஷனவகவ தொவஷவ்றதவெகறவந
றதவ்வேகஷபத்வ கதவ்றவவகரவௌடு, வணரவ இவநபவு
றக றஷறவ அவஷந சவோடரவெகவ்துவெகுவ உவபடவெகு
வகரண தொவசறகஷபவை வசவஶவ" வந உவ்ரவ்ஷ
வேகதௗவெகுவ் வரவ. அவ அடிவௐதஷடறஶனரவ, ரவ இவ
றரவ்றஶன கனவதுவகரவௌடு வதஷட கதவ்துவெகஷப
தொவஷவெகனரவ வத றஷணவெகறவஶநவ.

வேகஷபவௐ வதரதவ்வோடிஶன அறகரவௐ தகறவவு சவதவ
ரக தவறதவெகறவந சவஶகவேகவ வதவ ஊகவேகபரகஶ
இதவெகறவநண. ரகர சஷதகதௗவெகுவெ வகரடுவெகவௐதவோடிதவெ
கறவந அறகரவேகவ ஶர எத ஷகறஶன தறவகரவ
தநறவ்வடுவெகவௐதவோடுறடனரவ
வந
சவஶகரணது,
இவௐவதரதது இவ ஶஷனவ்றவோடவ்துவெகரக உதரவெகவௐ
தவோடிதவெகறவந
கவோடஷவௐதைவெகவ
வதவ
எவவரத
வோடவ்றதவ அவகுவெ வகரடுவெகவௐதவோடிதவெகறவந அறகரவே
கஷபவௐ தரறவௐதவதோனவ ரகர சஷதறவ அறகரவேகஷப
அவகவ தநறவ்துறடுரவகஶபர வகறவந ஏவ ஊகவ்றணரவ
தகறநது. இவவை சவஶகவேகஷபவெ கஷபவகுவௐ தன
ரவவெகவேகவ இதவெகனரவ.

me. Since our learned Friend, the Hon. M.A. Sumanthiran
dragged me in by referring to me and my earlier speech
on the Eighteenth Amendment to the Constitution Bill, I
would reply to him in Tamil and hope the Hon. Minister
also will listen through the interpretations made.

ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

வகப
அஷவைசவ
தறவஶதரடுஶரவ.

அவகஶப,

றரவ்ஷவௐ

ගරු යවුෂස වකීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ)

(The Hon. Rauff Hakeem)

இவவ் 'றறவகு' றஷவெகபவ்ஷ லவேகவ எவவரத
ரகர சஷதறதவ அஷத்வேகவ. அவௐதடி அஷவ்ரவ
தறவைசறஷண லவவதுறடுவ வத றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதை
உதவௐதறணவ டுவ் டுவௐதறஶன வசரவணரவ. அவ வசரவண
இவ றடவ்ஷ அவௐதடிவை வசவரவ இது சரதவெகு
உவோதடுவ்வௐதவோடிதவெக ரவோடரது வதஷத்வ
இவௌடு
ரவேகதௗவெகு தொவணவ சவரவதுஷநறவ டவ எத
கூவோடவ்றவ ரவ வசரவதறதவஶவ. ஆணரதவ அசரவேகவ்
ஷவௐ வதரதவ்வோடிஶன, அவகவ இஷ ஶத றவ்றவ
ஶரவெகுகறவநரவகவ. அரது,
வ்ற அசறவ ஊடரண
எதவேகுதடுவ்வௐதவோட எத வசவநறவோடவ்றவ தோனவரவ இவ
வஷகஷப வஶனரதவ சரறரண தொஷநறவ அஷடவ
கரண எத சலரற ஶஷனவ்றவோடவ்ஷ அதொவதடுவ்னரவ வத
வகப அஷவைசவ அவகவ கததுகறவநரவ. அவவெ கதவ்
ஶரடுவ ரவேகவ தொவௌதடறவஷன. இவத றவௗவ் ஶசறவெ
கூவோடஷவௐதறணவ வசரவகறவந கதவ்துவௐதடி இவ ஶஷனவ்
றவோடவ்றஶன
ரகர
சஷதகபறவ
தறறறறகஷபத்வ
உவரவேகுது இவதவரத ரவதறரகுவ.

இவ றரவ்ஷவௐ தறவஶதரவோடது உவேகவ வஶனரதவெகுவ
வரறவ எத றடவரவ. லவேகவ இவ றரவ டவெகவெ
கூடரது வதவகரக இவௌடு தொஷந உவ லறவநவ்றவ
வெகுவ்ரவெகவ வசவலவகவ. இவரத வசவ லவேகவ
லவௌடுவரததொஷந இவ றரவ்ஷவௐ தறவஶதரடுரத
ஶகவோதது றரவன. அசரவேகவ்ஷவௐ வதரதவ்வோடிவ, இது
தஷ எறவௐதை சவதவரண எத ஶசற ஶஷனவ்
றவோடரகுவ.
இவநபவு
கறரற,
உவோகவோடஷவௐதை
அதறறதவ்றறவ அச தொதடுகஷபவை வசவது, இவ ரவோடிவ
தஷ எறவௐஷதவை சறநவ தொஷநறவ ஶவவகரவவகுவ்
றவோடறவோடு,
எதவேகுதடுவ்வௐதவோட
எத
கவோடஷவௐஷத
உதரவெகுகறவந தொவசறரகுவ. இவ தொவசறவெகுவெ குவகரக
தொவதவ கரவேகறவ இதவெக றதவதறவஷன வதஷ ரவேகவ
றகவ் வபறரக அசரவேகவ்துவெகுவ வகப அஷவைசவ
அவகதௗவெகுவ வசரவதறதவெகறவஶநரவ. அவ அடிவௐதஷடறவ
ரவ - அவ றஷனவௐதரவோடிவ இதவதுவகரவௌடுரவ - லவேகவ
வசரவணதுஶதரன, சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகதௗவெகு றவ

ரவௗறவ தவைசற வகறவந இவவை வசவநறவோடவ்றஶன
ரவௗறவ தவைசற அதறறதவ்றவ் றஷவெகபவ, 'றறவகு'
ஶசறவை சவஶபணவ, ரவோடவெ குதவெகவ, ஶசறவௐ ஶதஷ,
'றறவகு' தறரவற எதவேகஷவௐதைவெகவ, சதொர அடிவௐ
தஷடறனரண எதவேகஷவௐதைவெகவ, சதொர அடிவௐதஷடறனரண
வேகறவ் வரறவசவேகவேகவ வத இவஶணரவண கவோட
ஷவௐதைவெகவ உவபடவேகுகறவநண. ரகர சஷதகபறவ
தொனஷவைசவகபறவ கனவரஶனரசஷணஶரடு இவ அஷவௐ
தைவெகவ வசவதடுரக இதவரவ இவவை சவஶகவேகவ
கஷபவௐதவோடுறடுவ. அஶஶவ இது றடரக அஷவை
சதவெகு றரக இதவெகறவந றவசணவேகவ இவனரவ
ஶதரவறடுவ
வந
றடவ்ஷ
ரவேகவ
அஷவைசவ
அவகபறடவ தொவஷவ்ஶரவ. அவௐவதரதது அவ வேகபறவ
ரவ்றஶன
இதவெகறவந
ரவவ்வ்ஷ
உவௌஷவ்
வஷஷ ததவெகறவஷன. அவ அஷ வதவெ
வகரவகறவநரவ.
இது
சவதவரக
இ
கவோசறகவ
தொவஷவ்றதவெகறவந றதவ்வேகஷபவ் ரவ இவநஷ
உவரவேகுதுடவ ரகர சஷதகஷபத்வ எதவேகறஷவ்துவெ
வகரவௌடு இவ றடவ்ஷ றக றஷறஶன தொவவகரவௌடு
வசவரகவுவ
அவ
கூநறணரவ.
அஶஶவ
வண
தொஷநறஶன வேகதௗஷட றதவ்வேகஷப உவரவேகனரவ
வதஷவௐ தவநற வதஷட தறதஷறஶன கூதரகவுவ
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[රු යන්ෂස වකීම් භවතහ]

அவ வேகதௗவெகு உவ்ரவ அபறவ்றதவெகறவநரவ. அவ
அடிவௐதஷடறஶனரவ ரவேகவ இவவை சவோடதோனவ்துவெகு ஆவு
வகரடுவௐதரகவ் லவரணறவ்றதவெகறவஶநரவ. அவ ஷகறவ
ஊகவேகவ வதவ சவஶகவேகவ ரவ்றவரவ ரகர
சஷதகபறவ அற கரவேகவ தநறவெகவௐதடுரகவை வசரவனவௐதடு
கறவந எத றஷனஷஷ இவத ஶரவதறவ்றதவெகறவநது.
உவ லறவநவ்ஷவௐ வதரதவ்வோடிஶன ரவேகவ அஷ
வதவெவகரவபவ்ரவ ஶவௌடுவ. இவ றடவ இவௌடு
தொஷந அடுவ்டுவ்து உவ லறவநவ்றவ கணவ்துவெகுவெ
வகரவௌடுவசவனவௐதவோடஶதரது
குநறவ்
15
றடவேகவ
சவதவரக தொவஷவெகவௐதவோட கதவ்துவெகவ வதவெவகரவபவ்
வெகஷ வத உவ லறவநவ கூநறறதவெகனரவ. தொனரது
தொஷந உவ லறவநவ ஶதரணஶதரது அவவை சவோடதோனவ
வனர ரகர சஷதகபறவ அவேகலகரவ்ஷத்வ வதவந
தறநகுரவ தரரதௗவந எதவேகுவௐ தவ்றவ்றஶன உவபடவெகவௐ
தடனரவ வத லவவௐதைவெ வகரடுவெகவௐதவோடஶதரது அஷவைசவ
அவகவ இவவை சவோடதோனவ்ஷவௐ தரரதௗவந எதவேகுவௐ
தவ்றவ்றததவது ரதவ வதந ஶவௌடி எத சூவ வது.
அவரத அஷ ரதவ வதவதறவோடு அது வனர ரகர
சஷதகதௗவெகுவ அதவௐதவௐதவோடது. கறவெகு ரகர சஷதறஶன
ரவேகவ எத லவரணறவெகறவந சவெறரக இதவதடிரவ அவேகு
து உதவௐதறணவகதௗவெகு வதவோட சரவ தவநறத்வ ரவ
இவேகு வசரவன ஶவௌடுவ. அவத ரவ ரவோடிஶன இவனர
றஷனறவ, இது சவதவரக து உதவௐதறணவகதௗவெகு ரவ
வசரவஶணவ, "இவவை சவோடதோனவ்றவ றரவ்ஷ இவதவ
எதசறன ரவோகதௗவெகுவௐ தறவஶதரடுரத ஶகதௗவேகவ" வத.
வணவநரவ,
இது
சவதவரண
சறன
றதவ்வேகஷப
அசரவேகவ்துவெகு தொவவரறவ தறநகு அஷண ஆரறவௐதஷவௐ
தவநற ஆஶனரசறவெகனரவ வத ரவ கதறணரனரகுவ.
ஆணரவ, அவ ஆஶனரசஷணஷவெ கதவ்றஶன வகரவபரவ
உதவௐதறணவகவ ரவெகபறவ்துறவோடரவகவ வந கரவ்
துவெகரக
அவகதௗவெகு
றரக
ரவேகவ
எதவெகரவத
டடிவெஷக டுவெக ஶவௌடி எத றஷனஷத்வ வதவோட
ஆணரவ அஷ ஷவ்துவெவகரவௌடு இவவை சவோடதோனவ்துவெகு
தொவதவ கரவேகறவ கவோசற அசரவேகவ்துவெகு ஆபறவெகவெ
கூடரது வத ரறவது கவோடிவெவகரவௌடு றவதரவவ்றதவெகறவந
சறன சவெறகவ வபறறவ இதவெகறவநண வதது ணவெகுவ்
வரறத்வ. ரவ இவேகு றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐஷதவெ
குநறவௐதறடறவஷன. ஆணரவ, வபறறதவப எத சறன சவெறகவ,
ஶர
றதவதுறட
ஶவௌடுவ
ண
றவதரவவ்துவெ
வகரவௌடிதவெகறவந ரறவெ கூவோடவ ரறரற, ரஷபஶ தொவதவ
கரவேகறவ அசரவேகவ்ஷ றவோடு றனகறறடஶவௌடுவ ண
றவதரவவ்துவெ
வகரவௌடிதவெகறவநண
வதது
ணவெகுவ்
வரறத்வ. ஆணரவ, அவகதௗவெகு உடவஷரக இதவெக
ரவேகவ றதவதறவஷன. ரவேகவ
வகரவஷக ரலறரக
வேகதௗஷட தறவைசறஷணகஷப - வேகதௗஷட சறவெகவகஷப
அஷவைசதவெகு
டுவ்து
உஷவ்றதவெகறஶநரவ.
ரவேகவ
வோடுவன அசரவேகவ்றவ இதவெகறவந இ தவேகரபறவெ
கவோசறகவ தன அஷவைசதவெகு இவறடவேகவ சவதவரக
தவதுவப சவஶகவேகவ வரடவதரண தொவவரறவுகஷப
ஷவ்றதவெகறவநண. ரவேகவ தொவ ஷவ்துவப சவஶகவேகவ
வரடவதரக அஷவைசவ அவகவ றவைசரக ணது கணவ்றவ
டுவ்றதவெகறநரவ வதஷ ரவ குநறவௐதறவோடரக ஶவௌடுவ.
அஶஶவ்றவ வவகணஶ து தறற அஷவைசவ
குநறவௐதறவோடஷவௐஶதரவத,
அசறனஷவௐதறவ
13ஆது
றதவ்வைசவோடவ
வகரவௌடுவௐதவோட
தறவணவ,
உவ
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லறவநவ்றவ இவௌடுதொஷந சரதவெகு உவோதடுவ்வௐதவோட
ரது சவோடதோனவ இவகு தொவணவ இதவர வத
ஶகவோடரவ இவஷனவவத வசரவதபவுவெகு தொவதொஷநரக
இவவை சவோடதோனவ இவௌடு டஷ சரதவெகுவோதடுவ்வௐ
தவோடுவபது.
வகப
அஷவைசவ
அவகவ
உவலற
வநவ்றவ இவ்ஷக சரவகஷபவவனரவ றவ வகரவௌடு,
உவ லறவநவ்றவ சறதரவசுகஷப உவரவேகற, றதவதவுவ
இவவை சவோடவ்துவெகரண றதவ்வேகஷப அஷவைசஷறஶன
சவவௐதறவ்து அவகரண அவேகலகரவ்ஷவௐ வதவத லவௌடுவ
இவேஶக சவவௐதறவ்றதவெகறநரவ.
இவ றஷனறஶன தொவதவ கரவேகறவ கவோசறறணரகற
ரவேகதௗவ கடவ இவௌடு-தோவத ரவேகபரகவ் லற
ஆஶனரசஷணறவ ஈடுதவோடு, ஶவத வபறவு ஷறவ
அஷவைசதடவ கனவரஶனரசறவ் தறவணவ, இவறடவ்ஷ
து அசறவ உவதேடவ்துவெகுவை சவவௐதறவ்து, ரவேகவ
றவஶரவெகுகறவந இவௐதறவைசறஷணகவ வரடவதரக வகப
அஷவைசவ அவகவ வெகு றவைசரக வன சரகரண
தறஷனவ் தரவ வந வதறவெஷகஷ அவகதௗவெகுவெ
வகரடுவ்
வதோனவ
இவைசவோடதோனவ்துவெகு
ஆரக
ரவெகபறவௐதது வரடவதரண அவேகலகரவ்ஷ து அசறவ
உவதேடவ்றடவ
வதவநறதவெகறஶநரவ. ஆகஶ,
வகப
அஷவைசவ அவகவ றவைசரக ரவேகவ சவவௐதறவ்துவப
பற, சறவெகதவனர இவ்றதவ்வேகஷப அதொவதடுவ்துவகுவ்
ணது சவவ்ஷவ் வரறறவௐதரவ வந வதறவெஷகத்டவ
அஷகறஶநவ. வநற.

[5.16 p.m.]

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

I am happy to follow my Friend, the Hon. Rauff
Hakeem.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, රු ඵළසිල් යහජඳක්
ඇභතිතුභහ 2012 ශනොළම්ඵර් භ 06 ළටේදහ දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශදන ය කිඹවීශම් ටේශඹෝඹ කිඹන අසථහශේදී,
දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත භ ශශා ශම් යටට හාහාධ
අසථහන්ර ශනහපු හාශලා, ඓතිවහසි ඳනත් එක්යි;
ටේදවස අධයහඳන ඳනත, කුඹුරු ඳනත, ශා අර්ථ හධ
අයමුදල් ඳනත, ඒ හශේභ ඉඩම් ප්රතිංසයණ ඳනත ඹනහදිඹ
එක්යි. එශවභ කිඹද්දී භට භතක් න්ශණ්, ටේදවස අධයහඳන
ඳනතට ශරොකුභ තර්ජනඹ ඇති ශරහ තිශඵන්ශන්ත් ශම් භහින්ද
චින්තන ආණ්ඩුශන් ඳසු ඵයි. අද අධයහඳන ක්ශාත්රඹ තුශ
තිශඵන අර්බුද, අධයහඳනශ ගුණහත්භබහඹ, ඒ හශේභ ඳහල්
ංර්ධන මිතිලින් මුදල් අඹ කිරීභ ආදී ලශඹන් ප්රලසන ඇති
ශරහ තිශඵනහ. ඉඩම් ප්රතිංසයණ ඳනතක් ශනහහට ඒ
ඉඩම් ටි රහංකිඹන්ශන් අයශන ඵහු ජහති භහම්රට
හාකුණරහ දළම්භහ මික් ඒශන් භව ජනඹහට ශාඹක් න්ශණ්
නළවළ.
ශා අර්ථ හධ අයමුදර ත්තත් 2005න් ඳසු, භහින්ද
චින්තනශඹන් ඳසු ඒ අයමුදශල් තිබුණු මුදල් ටි අයශන
ජහහයම්රුන්ට ශොටස ශශශ ශඳොශශා business යන්න
ඳහය වදරහ දුන්ශනත් ශම් ආණ්ඩු. ඒ ඓතිවහසි ඳනත් කීඳඹ
එක්ත් රහ, ඓතිවහසි ඳනත් ශටුම්ඳතක් වළටිඹට ශම්
ශනහහ කිඹහ කින්හ. එදහ ශනහපු ඳනත් ටි හානහල යන
යුඹක් ඇති න්ණහ නම් ඒත් ශම් භහින්ද චින්තන ආණ්ඩු
ඹටශත්යි. එශවභ තිශඵද්දි ශම් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ළන
අඳට තිශඵන ළඹ, බිඹ හධහයණයි කිඹරහ හාශලාශඹන්භ
කිඹන්න පුළුන්.
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ශභොද, දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත තුශ භතශේදහරි
තත්ත්ඹන් කීඳඹක් තිශඵනහ. භභ ශම් ළන ථහ යන්ශන්
නළවළ. ශභොද, භට සීමිත හරඹක් තිශඵන ටේහ ව භට ශඳය
ථහ ශ භශේ මිත්ර, ශවෝදය භන්ත්රීරුන් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
ළන ශරාසඨහධියණශ  මන්දු වහ ආණ්ඩුක්රභ යසථහට
ශම්ශක් තිශඵන ඳටවළටේ තත්ත්ඹන් ඳළවළදිලි ය දී තිශඵන ටේහ.
හාශලාශඹන්භ ඳහර්ලිශම්න්තුට තිශඵන මරය ඳහරනඹ පියඵ,
ඒ හශේභ ඵරඹ හාභධයත කිරීභ වහ න දවතුන්න
ආණ්ඩුක්රභ යසථහ ංශලෝධනඹ පියඵ ශනොශඹකුත් ප්රලසන
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිබුණහ. රු ටේශඹෝජය හය
බහඳතිතුභටේ, රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ 2012 ශනොළම්ඵර්
භහශ 06 ළටේදහ ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී යපු ථහශේ ශොටක්
භභ හාශලාශඹන්භ කිඹන්න ළභළතියි. එතුභහ එ තළන ශභශා
කිඹනහ:
"21 ළටේ ලත ර්ඹ උදහ න හාටභ ංර්ධන උඳහඹක් වළටිඹට ශම්
ක්ෂුද්ර මරය ම්ඳහදනඹ ඉවයන්භ පියළනීභක්ට රක් න්ණහ. ඒ ටේහභ
2005 ර්ඹ සුළු ඳරිභහණ ණඹ පියඵ ජහතයන්තය ර්ඹ International Year of Microcredit - ලශඹන් නම් ශහ."

ඒ වරි. නමුත් භභ නම් කිඹන්ශන්, 2005 ක්ෂුද්ර මරය ණඹ
පියඵ ජහතයන්තය ර්ඹ වළටිඹට නම් ශහ හශේභ, ඇත්තටභ
ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ඳද්ධතිඹටත් -කුඩහ ණඹ ව අඩු ආදහඹම්රහභින්ට
ශදන ණඹ පියඵ- රුභක්හයභ හරඹ ඵට ඳරිර්තනඹ
න්ශණ් 2005න් ඳසු ඵයි. භට ඒ කිඹන්න ශවාතු තිශඵනහ.
එක් තභයි, 1985 දී ප්රහශද්ශීඹ රහමීඹ ංර්ධන ඵළංකු
දිස්රික්ඹට එක් ඵළගින් දිස්රික් 17 වළදුහ,
උතුයයි
නළශඟනහියයි වළය.
ඊට ඳසු 1999 දී ඒහ රහපීඹ ංර්ධන ඵළංකු ඵට
ඳරිර්තනඹ ශහ. 2010 න ශොට ඒ ප්රහශද්ශීඹ රහමීඹ ංර්ධන
ඵළංකු ඔක්ශෝභ රංහ පුත්ර ංර්ධන ඵළංකු ඹටතට ත්තහ. අද
ඒහ අක්රිඹයි. එහි ණඹ ළඩ පියශශ අක්රිඹයි. ඒ ශරොකු
ප්රලසනඹක්. ඒ කුඩහ ණඹ ළඩටවන වරිඹට ක්රිඹහත්භ ශන්ශන්
නළවළ. 1989 දී ජනහා බහයහය අයමුදර ආයම්බ ශහ. ඒ ජහති
ංර්ධන බහයහය අයමුදර වළටිඹට ඳරිර්තනඹ න්ණහ. ඒ
හාශලාශඹන්භ ක්ෂුද්ර මරය ණඹ දුන් ප්රධහන ආඹතනඹක්.
ඒ අද උදහසීනබහඹට ඳත් ශරහ තිශඵනහ. භිද්ධි ඵළංකු
ංභඹ ත්තහභ ශදන ණඹ ප්රභහණඹ රළශඵන තළන්ඳත්ලින්
ප්රතිලතඹක් වළටිඹට ත්තහභ ඉතහභ අල්ඳ ප්රභහණඹක් තභයි ණඹ
රඵහ ශදන්ශන්. කුඩහ ණඹ ළඩටවනක් යනහ නම් තළන්ඳත්
මුදල් න්නහ හශේභ, ණඹ ශදන ක්රිඹහදහභඹ ළඩි හාඹ යුතුයි. ඒ
එශවභ ශරහත් නළවළ. ඇත්ත ලශඹන්භ ශම් ආණ්ඩුට ඵළරි
ශරහ තිශඵනහ 2005 සිට ක්ෂුද්ර මරය ඳනතක් - Micro Finance
Institutions Act එක්- ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ශශනන්න. තුන්
යක් ඒ ඉදිරිඳත් ශහ. නමුත් හාහාධ ශවාතු භත ඒ ප්රතික්ශාඳ
න්ණහ.
ඳශමුශන්භ ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ඳද්ධතිඹ ලක්තිභත් යරහ ඊට
ඳසශා දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ශහ නම් මීට ඩහ
හශරෝචිතයි කිඹරහ භභ හිතනහ. ඉතින් ශම් ඵයඳතශ
ප්රලසනඹක්. යජශ වළසිරීභ දිවහ ඵරන්න. ඇයි අපි ශම්ට
හාශයෝධඹ ඳශ යන්ශන්? භිද්ධි ටේඹහභඹන්ට, භිද්ධි
ශභනහරුන්ට, භිද්ධි අධිහරිශ ඉන්න ශාඹන්ට
යප්රහද දීභ ළදත්. ඔන්න් හරඹක් ශම්ට ළඳ න්ණහ. ඒ
හශේභ ඒශක් හර්ඹ බහයඹන් ඉටු ශහ. නමුත් යජඹ මරය
ප්රතිඳත්ති අනුභනඹ යන්ශන් ශොශවොභද, ඒ හශේභ හණිජ
ඵළංකු ම්ඵන්ධශඹන් යජඹ අනුභනඹ යන ප්රතිඳත්ති ශභොනහද
කිඹරහ හාශලාශඹන්භ භභ භතක් යන්නට ඕනෆ.
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2011 ර්ශ දී ෆභ ඵළංකුටභ ආශඹෝජන අයමුදල්
ගිණුභක් ඇති කිරීභට යජඹ  මයණඹ ශහ. රුපිඹල් බිලිඹන 10ක්
ඵළංකු ගිණුම්ර තිශඵන ඵත් ඒශක් වති ශහ. රංහ
ඵළංකු, භවජන ඵළංකු ව ප්රහශද්ශීඹ ංර්ධන ඵළංකු භඟින්
ෆභ දිස්රික්ඹභ සුළු වහ භධය ඳරිභහණශ යහඳහයරට
හාශලාෂිත ) ඵළංකු ලහහ පිහිටුවීභට 2012 අඹ ළඹ භඟින් ශඹෝජනහ
ශහ. ශඳොලී ව ශාහ ආදහඹම් වහ ආදහඹම් ඵද්ද අඩු කිරීභත්
යජඹ වති ශහ. නමුත් ශම්හට ශභොක්ද න්ශණ්? ශම්හ
ක්රිඹහත්භ න්ශණ් නළවළ. භව ඵළංකු 2012 ය භළද ශභොක්ද
ශශා? ජහතයන්තය මරය අයමුදශල් ටේඹභඹන් භත ණඹ දීභ සීභහ
ශහ. ප්රතිඳත්ති ශනස යරහ, ණඹ දීභ සීභහ යරහ, credit
squeeze එක් ඇති යරහ ජහතයන්තය මරය අයමුදශල් ටේඹභඹ
භත අඹ ළඹ ප්රතිඳත්ති ටි ශනස ශහ. ශම් තභයි ඇත්ත
තත්ත්ඹ.
භව ඵළංකු ඵළංකු ණඹ සීභහ යන එශක් ක්ර අයමුණක්
තිබුණහ. ඒ ශභොක්ද? ඒ අයමුණ න්ශණ් ශද්ශීඹ යහඹඹන්ට
තිශඵන අසථහ අහිමි ය, යජශ හාඹදම් පිඹහ න්නට ඵළංකුර
තිශඵන තළන්ඳත් බහණ්ඩහහය බිල්ඳත්රට ආශඹෝජන කිරීභ
වහ ළඩ පියශශක් ස කිරීභයි. ශම්ශන් සිදු න්ශණ් ශම්
යශි සුළු වහ භධය ඳරිභහණශ ශද්ශීඹ යහඹඹන්ට අලය ඒ
ප්රහේධනඹ රළබීභ සීභහ න එයි. සුළු වහ භධය ඳරිභහණශ
යහඹඹන්ට ශදන ණඹ ප්රභහණඹ සීභහ න්ණහට ශරොකු ශරොකු
තළන්ර සිටින ශද්ලඳහරන ශවංචයිඹරහට, තභන්ශේ හිතත්
අඹට ශදන ණඹ ප්රභහණඹ ළඩි න්ණහ.
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, මුදල් අභහතයහංලශ
හර්තහට අනු යහජය ඵළංකුර අක්රිඹ ණඹ ප්රභහණඹ රුපිඹල්
බිලිඹන 42යි. භිද්ධි ඵළංකුර තළන්ඳත් යරහ තිශඵන්ශන්
රුපිඹල් බිලිඹන 88යි. බිලිඹන 42ක් කිඹන්ශන්, භිද්ධි ඵළංකුර
තළන්ඳත් යපු මුදශරන් සිඹඹට 50ක් හශේ ප්රභහණඹකුයි. ඉතින්
ඵරන්න ශභහි තිශඵන නහසතිඹ. හිතරහ ඵරන්න, ශම් හශේ
තත්ත්ඹක් තිශඵන ශොට ශම් යන ළඩ ළනත් අඳට ශභොන
හශේ වතිඹක්ද රළශඵන්ශන් කිඹරහ. භිද්ධි ඵළංකු 1,038
තිශඵන රුපිඹල් බිලිඹන 80 මුදල් ටි දිහා නළගුභ ඳනත ඹටශත්
එන දිහා නළගුභ ප්රජහ මර ඵළංකුශහි තළන්ඳත් ය එහි ම්පර්ණ
ඵරඹ ඇභතියඹහ ඹටශත් තිශඵන ශොට එඹ වරිඹහහය බහහාත
ශයි කිඹහ අඳට ළ යහිත පියන්න පුළුන්ද?
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, ශ්රී රංහ භව ඵළංකුශේ
ඉරක්ඹ ශභොක්ද? ඒ ඉරක්ඹ න්ශන් ඵළංකු ඳද්ධතිශ
ත්භ ශදගුණඹක් කිරීභයි; ට්රිලිඹන 4ක් තිශඵන ඒ ත්භ
ට්රිලිඹන 8ක් කිරීභයි. සුළු ඳරිභහණශ අඹට ණඹ දීභ, ඒ හශේභ
ක්ෂුද්ර මරය ණඹ රඵහ දීභ වහ ළඩ පියශශක් අද වරිඹහහය
ස යරහ ක්රිඹහත්භ න්ශන් නළවළ. අලුත් ඳනතක්
ශනළල්රහ ඵරඹ භධයත යරහ ඒ තුයන් බිම් භිටශම් ඉන්න
පුංචි අඹට ණඹ රඵහ ශදයි කිඹරහ අඳට හිතන්න පුළුන්ද? රු
ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, 1932 දී භවනුය ටේශඹෝජනඹ
යපු ශජෝර්ජ් ඊ. ද සිල්හ භන්ත්රීයඹහ ශ ප්රහලඹක් භහ ශඟ
තිශඵනහ.
එදහ යහජය භන්ත්රණ බහට එතුභහ ශඹෝජනහක් ශනහහ,
රංහ ඵළංකුයණ ශොමිභක් ඳත් යන්න කිඹරහ. ඊට ඳසශා
එතුභහ ඒ ශොමින් බහශේ හක්ෂි දුන්නහ, 1934 දී.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු භන්ත්රීතුභහ, ඳළවළදිලි කිරීභක් යන්න ඉඩ ශදනහද?
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ඳහර්ලිශම්න්තු
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ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

හානහඩිඹයි රු ඇභතිතුභටේ. භට පුංචි හරඹක් තිශඵන්ශන්.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

භන්ත්රීතුභටේ, ඔඵතුභහ කිේහ, භිද්ධි ඵළංකු නළත්නම් ශම්
ඳනශතන් ඳසශා දිහා නළගුභ ඵළංකු ව ඊට ඳසු ප්රහශද්ශීඹ
භිටශභන් එන ඵළංකු ංභශ මුදල් භධයත නහ කිඹරහ. ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශොශවාද එශවභ තිශඵන්ශන් කිඹරහ
රුණහයරහ ශඳන්න්න.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

දිහා නළගුභ මරය ඵළංකුශහි ම්පර්ණ ඳහරනඹ තිශඵන්ශන්
අභහතයයඹහ ඹටශත්, ඒ භණ්ඩරඹ ඹටශත්.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශොශවාත් එශවභ නළවළ.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඒ ඹටශත් ඳහරනඹ න්ශන්.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඳනත් ශටුම්ඳශත් එශවභ තිශඵන්ශන් ශොතළනද කිඹරහ
ශඳන්න්නශෝ.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඔඵතුභහ කිඹන්නශෝ ශොශවොභද ඳහරනඹ ශන්ශන් කිඹරහ.
භට හරඹ භදි ටේහ ඔඵතුභහශේ උත්තයශ දී භට කිඹන්න.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

එශවභ තිශඵන්ශන් ශොතළනද කිඹරහ ශඳන්න්න.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

භභ ශඳන්න්නම්. ඳනත් ශටුම්ඳතින්
ශඳන්න්නම්. භට හානහඩිඹක් ශදන්න.

එතුභහ එශවභ කිඹහ තිශඵනහ. ශජොර්ජ් ඊ. ද සිල්හ භවතහ
හාශද්ල ඵළංකු ළන එදහ ථහ ශ ශද් අද අශප් ශද්ශීඹ ඵළංකුරට
අදහශයි කිඹරහ භභ හිතනහ. අද ශද්ශීඹ ඵළංකුරට එඹ අදහශ
න්ශන් ශොශවොභද? අද යජඹ තභයි ශරොකුභ ශචිටිඹහර් නයහඹ
ශම් යශි ක්රිඹහත්භ යන්ශන්. අද ණඹ ශදන ළඩ පියශශ
අනු අපි දකිනහ, සුළු වහ භධය ඳරිභහණශ යහඳහරිඹන්ට
රන ආහයඹ. අද ශඳොලිඹ කීඹද? පුංචි යහඳහයඹක් නඩත්තු
ය ශන ඹන්න පුළුන්ද? ඒ හශේ තත්ත්ඹක් තිශඹද්දී
තමුන්නහන්ශාරහශේ දිහා නළගුභ ඵළංකු භධයත යරහ ඳහරනඹ
යනහ නම් ඒ අඳට පියන්න පුළුන්ද?

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

ම්පර්ණශඹන්භ ශද්ශීඹ පුද්රඹන්ට තභයි ඵළංකු බහඹක්
අයිති.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(The Hon. Kabir Hashim)

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

භභ ශඳන්න්නම්. භට හානහඩිඹක් ශදන්න.

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

භන්ත්රීතුභහ ඳහරනඹ කිරීභ එක්, තළන්ඳත් කිරීභ ශනත්
එක්. ඔඵතුභහ කිේහ, ඒ මුදල් භධයත ශනහ කිඹරහ.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඇභතියඹහට ඕනෆභ හාධිඹට, ඕනෆභ ශද්ට ඒ මුදල් ඳහහාච්චි
යන්න පුළුන්.

එඹ

එදහ 1934 දී ශජෝර්ජ් ඊ. ද සිල්හ භන්ත්රීතුභහ ශ ප්රහලඹ භභ
කිඹන්නම්. "යශි ක්රිඹහත්භ එභ ඵළංකුටත් ශ්රී රහංකි
අයිතිඹක් ශනොතිබීභ භහාතඹට රුණකි. අභ ලශඹන් ශම්හශ
ශොටස ප්රභහණඹක්ත් ශ්රී රහංකිඹකු තු න්ශන් නම් එඹ
පුදුභඹට රුණක් ශා භභ රමි. ශභභ ඵළංකුලින් එක්ත්
සිඹ ප්රහේධනඹ හාශද්ලලින් රැශන හාත් නළති අතය ඔන්න්
ක්රිඹහත්භ න්ශන් ශභභ යශිභ මුදල් එතු යමින් ව බහහාත
යමිටේ. යශි ජනතහ තළන්ඳත් යන මුදල්රට ඔන්න්
ශන්ශන් අල්ඳ ශඳොලිඹකි. අනතුරු එභ මුදල්භ යප්රුන්
ව ශචිටිඹහර්රුන් වයවහ අධි ශඳොලී අඹ යමින් යශි
ජනතහටභ ණඹට ශදනු රඵයි. භවය අසථහරදී ශම් ශඳොලී
අනුඳහත සිඹඹට 15 ශවෝ 18ක් තයම් ඉවශඹ. ශවීභට සිදු වී ඇති
ශඳොලී අනුඳහතඹන් අධි වීභ ටේහ ණඹ න්නහ පුද්රයින්ශේ
යහඳහය ශවෝ ටේසඳහදන ර්භහන්තරට එඹ දළරිඹ ශනොවළකි
තත්ත්ඹට ඳත්වී තිශේ. ශභහි අහන ප්රතිපරඹ යහඳහය බි
ළටීභ ව අහර්ථ වීභඹ."

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ
රුණහයරහ ශඳන්න්න.

භභ

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, භට හරඹ නළවළ.
ශම් හශේ තත්ත්ඹක් උදහ ශරහ තිශඵන ශොට හධහයණ
බිඹක් ඇති න ටේහ භභ ළභළතියි රු ඵළසිල් යහජඳක්
භළතිතුභහශන් අවන්න, ශම් මුදල් ටි ඳහරනඹ න්ශන්
ශොශවොභද කිඹරහ. ඒ හාශලා ප්රලසනඹක්. භභ රු ඵළසිල්
යහජඳක් ඇභළතිතුභහශන් අවන්න ළභළතියි, -

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, -
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ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(The Hon. Kabir Hashim)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
The next speaker is the Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

භභ ඉඩ ශදන්ශන් නළවළ. [ඵහධහ කිරීභක්] දිහා නළගුභ
ළඩටවන ඹටශත් රු ඇභතිතුභහ දළන් අන්රුදු ශද තුන සිට
ම්රට ගිහිල්රහ කුකුශන්, වයක් ඳළටන්න්, එළුන්, බීජ ඇට,
ශඳොල් ඳළශ, හදික්හ ඳළශ, ම්මිරිස ඳළශ ශඵදුහ. සඹං
රැකිඹහරට භවන භළෂින් දුන්නහ; ආයුධ ිටර දුන්නහ. ශම්හ
ශශා ශොශවොභද කිඹහ-

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, please wind up your
speech now.

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

Fernandopulle. Before she starts, the Hon. Deputy
Speaker will now take the Chair.
අනතුරු නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ ූලරහනගඹන් ඉත්
වුගඹන්, නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ]
ූලරහනහරඪ විඹ.

அவதறநகு, குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ
அவகவ
அவெகறரசணவ்றணறவத அகனஶ, தறறவை சதரரகவ அவகவ
[ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி] ஷனஷ கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

[අ.බහ. 5.30]

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු පවදය) සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

Sir, please give me two more minutes.
නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No. You have only one more minute.
ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ශම්හ වළභ දහභ ලින් යජඹඹන් ඹටශත් සිද්ධ න්ණු ශද්ල්.
නමුත් ශම්හ ශශා හාහාධ අභහතයහංල ඹටශත්. එදහ ිෂිර්භ
අභහතයහංලශඹන් ත් ඳහරන ළඩටවන ඹටශත් තුන් ශඵදුහ;
ඒ හශේභ බීජ ඇට ශඵදුහ. ඒහ සිඹල්රක්භ දිහා නළගුභ ඹටතට
ත්තහ. භහජ ශාහ අභහතයහංලශඹන් ආයුධ ිටර දුන්නහ; ඒ
හශේභ භවන භළෂින් දුන්නහ. භභ ඇභතියශඹක් වළටිඹට ඉන්න
ශොට ිත් මඹ පුහුණු අභහතයහංලඹ ඹටශත් අපි ඵයිසිල් ශඵදුහ.
දළන් දිහා නළගුභ ශඵෝේ රෆල්රක් දහ ශන ශම් සිඹල්රක්භ
අයශන. රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ, භභ කිඹන්ශන්
එඹ වරිඹට-

නිගඹ ජය කහයක බහඳතිතුභහ

(குதவெகபறவ தறறவ் றசரபவ அவகவ)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
தவணரவதுதைவஶப)

கனரறற

(றதற)

சுவறணற

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, යටට ප්රශඹෝජනත්, ඒ
හශේභ යශි දුප්ඳත්භ තුයන් කිරීභ වහ භවත් ලක්තිඹක්
ඳඹනු රඵන ''දිහා නළගුභ'' ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ අදවස
සල්ඳඹක් ප්රහල යන්නට අසථහ රළබීභ පියඵ භහ
න්ශතෝ ශනහ. දුප්ඳත්භ පිටු දළකීභට හාහාධ යජඹඹන්
හාහාධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ශ ඵ අපි දළක්හ. 1994න් ඳසු
දියඳුභ තුයන් යන්න ක්රිඹහත්භ ශ හර්ථභ ළඩටවන
වළටිඹට අඳට භිද්ධි යහඳහයඹ වඳුන්න්නට පුළුන්. භිද්ධි
යහඳහයඹ තදුයටත් පුළුල් යමින්, තදුයටත් ලක්තිභත් යමින්
''දිහා නළගුභ'' ශදඳහර්තශම්න්තු පිහිටුවීභ වහ අද ඒ ඳනත්
ශටුම්ඳත ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. දුප්ඳත්භ තුයන් යන්නට
භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින් හාලහර දහඹත්ඹක් රඵහ දුන්නහ. ඒ
ළන අපි න්ශතෝ ශනහ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුයන්
භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ රැකිඹහ සුයක්ෂිත කිරීභට ක්රිඹහ
කිරීභ පියඵත් අශප් සතුතිඹ අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත්,
ආර්ථි ංර්ධන අභහතය රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහටත්
පුද යන්න ඕනෆ.
භට ලින් ථහ ශ එක්ත් ජහති ඳක්ශ භන්ත්රීරුන්
කිේහ, භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ රැකිඹහ සුයක්ෂිත කිරීභ
ළන ඔන්න් හාරුද්ධ නළවළ කිඹහ. නමුත් ඔන්න්ට අභත ශරහ
ඇති, 2002-2003 හනුශේ භිද්ධි ංර්ධන අධිහරිඹ
අශවෝසි යරහ ඔන්න් ඳහයට ඇද දළමීභට ටයුතු ශශා අද ශම්
බහශේභ සිටින භවය භන්ත්රීරුන්ඹ කිඹන එ. ඒ ටේහ අපි ඒ
ළනත් භතක් යනහ.

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

Yes, Sir, I am going to wind up.
ශම් බහහශන් කිඹනහ නම් එඹ වරිඹට "ශොටු ඳටේනහ
හශේ" ළඩක්. ශම් ශොටු ඳටේනහ හශේ ළඩක් තභයි ඵළසිල්
යහජඳක් භවතහ යන්ශන්. [ඵහධහ කිරීභක්] අශනක්
අභහතයහංලර තිශඵන යප්රහද ටි, ම්ඳත් ටි අයශන දිහා
නළගුභ ශඵෝේ එ දහ ශන ශොටු ඳළනරහ දිහා නළගුභ කිඹරහ
ශද්ලඳහරන ළඩටවනක් වදනහ. ඉතින් ශම් ශද්ලඳහරන
ඉරක්ඹක් භත ශන ඹන ඳනතක් වළටිඹටයි අපි දකින්ශන්. ඒ
ටේහ තභයි අපි ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට හාශයෝධඹ ඳශ යන්ශන්
රු ටේශඹෝජය හය බහඳතිතුභටේ.

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද ශම් යශි දියඳුබහඹ
සිඹඹට 8 දක්හ අඩු ශරහ තිශඵනහ. යශි දියඳුබහඹ තදුයටත්
අඩු යරහ භහජඹ, ඳන්ර ඵර න්න, ඳන්ර ලක්තිභත් යන
ළඩටවනක් වළටිඹට අපි ශම් දිහා නළගුභ ළඩටවන දකිනහ.
''ඵඩගින්ශන් ඉන්න ශශනකුට භහළුශක් ශදන්න එඳහ; භහළුහ
අල්රන වළටි කිඹහ ශදන්න'' කිඹහ එක්තයහ කිඹභනක් තිශඵනහ. ඒ
ටේහ තමුන්ශේ ආර්ථිඹ ලක්තිභත් ය ශන, ආර්ථිඹ දියුණු
ය ළනීශම් ක්රභශේදඹ තභයි අද ශම් ඳනත වයවහ, ශම්
ළඩටවන වයවහ ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් කිඹන එත් අපි
න්ශතෝශඹන් භතක් යනහ. ශම් යශි භන්ද ශඳෝණඹ ළඩි
ශරහඹ, දරිද්රතහ ළඩි ශරහඹ කිඹරහ හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ
ඇතළමුන් ෆ වනහ. ඒ අඹ අතය ංයහ ශල්න ඉදිරිඳත්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු (වදය) සුදර්ශිනී ප්රනහන්දුපුල්ශල් භවත්මිඹ]

යනහ. යශි දරිද්රතහ අඩු ශරහ තිශඵනහ. නමුත්
භන්දශඳෝණඹ අඩු වීශම් ප්රනතහශේ අඩු වීභක් තිශඵනහ. ඳන්ර
ශක්න්ද්ර ය ත්, පුද්රඹහ ශක්න්ද්ර ය ත් ශම් ළඩටවන
වයවහ භන්දශඳෝණඹ තදුයටත් අඩු කිරීභට හාලහර පිටිවරක්
රළශේහාඹ කිඹන හාලසහඹ අඳ තුශ තිශඵනහ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද ශම් ළඩටවනට ඕනෆභ
ශනකුට ඵළශන්න පුළුන්. භිද්ධි ළඩටවන වයවහ ප්රතිරහබ
රළබ සිඹලුභ ශදනහට දිහා නළගුභ ළඩටවන වයවහ ප්රතිරහබ
රළබුණත් භහජශ ඕනෆභ ශනකුට ශම් ළඩටවනට එතු
ශන්න පුළුන්. ආවහය සුයක්ෂිතබහඹ ඇති ය ළනීභ වහ අද
හාහාධ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භ ශනහ.
මීට ලින් ථහ ශ රු බීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ කිේහ,
ශම් ශද්ලඳහරන ළඩටවනක්ඹ කිඹරහ. භභ කීශභන්
කිඹනහ, ශම් ප්රතිරහභීන් ශතෝයන්ශන් ශම් රහභ ටේරධහරි,
භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරි, ිෂි ඳර්ශ ණ වහය ටේරධහරි
ඹන අඹ හාසිනුයි කිඹන එ. ඔන්න් කිසිභ ශශනක් ශද්ලඳහරටේ
ලශඹන් ශතෝයහ ශන නළවළ. ඒ හශේභ ඒ සිඹලු ශදනහශේභ
අයමුණ ශන්ශන් ඳන්ර ලක්තිභත් ය, ඳන්ශල් ආර්ථි ලක්තිඹ
ශොඩ නඟහ න්න අලය යන ලක්තිඹ රඵහ දීභයි.
අපි ශම් ළඩටවන්රට ම්ඵන්ධ ශනශොට දකිනහ, අද
ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ උස ශරහ තිශඵන ඵ. ඒ ළන
අඳට න්ශතෝයි. අශප් ප්රද්ලර දිහා නළගුභ ළඩටවනට
ම්ඵන්ධ සිඹලුභ ශදනහට අද හාදුලිඹ තිශඵනහ; ටේහ තිශඵනහ;
දුයථන ඳවසුම් තිශඵනහ. ඔන්න්ශේ ජීන තත්ත්ඹ
ගුණහත්භ ලශඹන් තදුයටත් දියුණු කිරීභ තභයි ශම්
ළඩටවන තුයන් අශප්ක්හ යන්ශන්. ඒ හශේභ අපි න්ශතෝ
ශනහ, ශම් දිහා නළගුභ ළඩටවන වයවහ ජිශනෝඳහඹ
ංර්ධනඹ කිරීශම් ළඩ පියශශ හාධිභත් ක්රිඹහත්භ කිරීභ
ළන. භිද්ධි ංර්ධන ප්රතිරහබ රළබීභ තුයන් තභන්ශේ ජීහාතඹ
ඹවඳත් ය ත් අඹත් ශම් ළඩටවනට ම්ඵන්ධ ය ළනීභත්
ඉතහභ ළදත් ශනහ. ශභොද, ඔන්න්ශේ ජීහාත, අදිඹය ලශඹන්
නංහලීභ ඉතහ ළදත් ශන ටේහයි. ඒ හශේභ සඹං රැකිඹහ
යන ඕනෆභ ශනකුට ශම් ළඩටවනට ම්ඵන්ධ ශරහ ඒ
වයවහ පුහුණු රඵහ න්න පුළුන්. ඒ හශේභ ඒ අඹශේ
ටේසඳහදන අශශහා ය ළනීභට ශවො ශශශ ශඳොශක් රඵහ
න්න පුළුන්.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ හාශලාශඹන්භ
ශම් ප්රජහමර ඵළංකු ංභඹ ඉතහ ළදත් එක් වළටිඹට භහ
දකිනහ. ශභොද, අද සඹං රැකිඹහ යන ශශනක් ජිශනෝඳහඹ
ංර්ධනඹ ය ළනීභ වහ හණිජ ඵළංකුට ගිහින් ණඹක්
රඵහ ළනීශම්දී ශනොශඹකුත් ඵහධහන් තිශඵනහ. ඒ අඹ එහිදී ඔප්පු
තියප්පු ඉල්නහ; ඇඳ ඉල්රනහ. නමුත් ප්රජහමර ඵළංකු වයවහ
ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ක්රභ තුයන් ණ්ඩහඹම් ඇඳ ක්රභ ඇති ය වන
ශඳොලිඹක් ඹටශත් ණඹ රඵහ දීභ තුයන් ජනතහට සලක්තිශඹන්
නළගිටීභට වළකිඹහ රඵහ ශදනහ.
හාහාධ අඹ දියඳු ජනතහ ශඟට ගිහිල්රහ ඔන්න්ට උඳයණ,
මුදල් ළටේ ප්රතිරහබ ශනොමිශල් රඵහ ශදන ඵ අද අපි දකිනහ. ඒ
ප්රතිරහබ රඵහ දුන්නහට ඔන්න් දහත් ශොඩ නඟන්න ඵළවළ.
ළදත් න්ශන් ඔන්න්ට ඒ මුදල් වම්ඵ aය න්නහ ක්රභශේදඹ
කිඹහ දීභයි. එශවභ න්ශණොත් තභයි දීර්ක හලීන ශම් යශටන්
දුප්ඳත්භ තුයන් ය ශවො ංර්ධිත යටක් වළටිඹට ශම් යට නඟහ
සිටුන්න අඳට පුළුන් න්ශන්. ඒ හශේභ ශම් යශි
ංර්ධනශ ඳංගුහයශඹෝ වළටිඹට ශම් අඹ දහඹ ය ළනීභ
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වහ ශම් ළඩටවන තුයන් හාලහර ළඩ පියශශක් ක්රිඹහත්භ
නහ. ඒ අශප් තුටට රුණක්. ශභොද තභන්ශේ ප්රශද්ලශ
ංර්ධනඹ, තභන්ශේ ප්රශද්ලශ අලයතහ ශවොටභ දන්ශන් ඒ
ප්රශද්ලශ ළමි ජනතහයි. ඒ ටේහ ශම් ළඩටවන තුයන් ඔන්න්
යශි ංර්ධනශ ඳංගුහයඹන් වළටිඹට ඳත් නහ කිඹන එ
අපි න්ශතෝශඹන් භතක් යනහ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද හාහාධ හාබීජ දභන්ශන්
හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ අඹයි. ශම් ඵළංකු ම්ඵන්ධශඹන් අභහතයතුභහට
හින් වළටිඹට ඕනෆ ශදඹක් යන්න පුළුන් කිඹරහ ඔන්න් කිඹනහ.
එශවභනම් දළන් ශම් භිද්ධි ංම්ර, භිද්ධි ඵළංකුර තිශඵන
මුදලුත් හාහාධ ළඩරට ඳහහාච්චි යන්න එඳහඹළ. එශවභ ශරහ
තිශඵනහද කිඹහ හාරුද්ධ ඳහර්ලසශඹන් භභ අවනහ. ශම් ඵළංකු
ංම් ඳහරනඹ යන්න භණ්ඩරඹක් පිහිටුනහ. හාශලාශඹන්
භව ඵළංකුශේ ව භව බහණ්ඩහහයශ ටේශඹෝජිත පිරිශන්
භන්හාත භණ්ඩරඹක් වයවහ තභයි ශම් ඵළංකු ඳහරනඹ න්ශන්.
ඒ හශේභ ශම් ඵළංකු පියඵ ඕනෆභ ශරහ හාණනඹ
යන්න, ඳරීක්ණ යන්න වළකිඹහ තිශඵනහ. ඒ හශේභ
තභයි ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ශෝප් එට ශනළල්රහ න්ණත් ඳරීක්හ
කිරීශම් වළකිඹහ තිශඵනහ. ශම් ළරැදි භතහද ඇති ය ශම් යශි
ජනතහ තුශ අසථහය තිඹක් වහ අටේසි බිඹක් ඇති කිරීශම් කට
කුභන්ත්රණඹක් තිශඵනහ කිඹන එ ශම් යශි භව ජනතහ
දන්නහ කිඹන එ අපි භතක් යන්න ඕනෆ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශම් යශි දරිද්රතහ අභ
යන්න ළඳ වීශභන් ටයුතු ශ භිද්ධි ංර්ධන
ටේරධහරින්ට අද දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත තුයන් අසථහක්
දීරහ තිශඵනහ, තභන්ට ළභළති හාධිඹට හාරහභ ළටුඳ රඵහ න්න,
එශවභ නළත්නම් තභන්ශේ න්දි මුදල් අයශන ඉත් න්න. ඒ
ක්රභශේදඹ අද ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුයන් හ දීරහ තිශඵනහ.
ඒ පියඵ අපි න්ශතෝ නහ. ඒ හශේභ භිද්ධි ංර්ධන
ටේරධහරින් තුශ ශරොකු රකිරීභක් තිබුණහ, ඔන්න් වළභ දහභ ශම්
තනතුශර්භ රැශන්න ඕනෆද කිඹරහ. නමුත් අද ශම් භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ට අසථහ රඵහ දීරහ තිශඵනහ, තභන්ශේ
උත්භ, තභන්ශේ දක්තහ, තභන්ශේ ඳශපුරුද්ද අනු ඉවශට
ඹන්න. ඉවශට ගිහිල්රහ, ඉවශ ළටුප් තරඹක් රඵමින් ශම් දිහා
නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹ යන්න ඔන්න්ට අද අසථහ
රඵහ දීරහ තිශඵනහ. එඹ ඉතහභත්භ ශවො ළඩ පියශශක් ඵ අපි
භතක් යන්න ඕනෆ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ තභයි භිද්ධිඹ
රඵන අඹශේ යවයබහඹ රැකීභ පියඵ භවය අඹට ප්රලසනඹක්
තිශඵනහ. ශම් ළන අද ශනොශඹකුත් උඳල්ඳන ඉදිරිඳත්
යනහ; හාහාධ ළරැදි භත ඉදිරිඳත් යනහ. නමුත් ශශනකුශේ
යවයබහඹ රැකීභ ඉතහභත් ළදත් නහ. වදයරු වළටිඹට
අපි ශයෝගීන්ශේ යවයබහඹ යකින්න ඵළඳි සිටිනහ. ඒ හශේභ
ශම් භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරිනුත් භිද්ධි ප්රතිරහබඹ
රඵන්නන්ශේ යවයබහඹ රැ ළනීභ ඉතහභත්භ ළදත් නහ.
එශවභ නළති න්ශණොත් ඔන්න්ට භහජශ හාහාධ දුසයතහරට
මුහුණ ඳහන්න සිද්ධ නහ. භවය හාට ඔන්න්ශේ දරුන්ට ඳහ
ඳහරට ගිඹහභ රජ්ජහට වහ අඳවසුතහට ඳත්වීභට සිද්ධ නහ.
ඒ ටේහ ඒ දිහා නළගුභ ළඩටවනට අඹත් සිඹලු ශදනහශේභ
යවයබහඹ රැකීභ ඉතහභත්භ ළදත් ඵ ශම් අසථහශේදී අපි
භතක් යන්න ඕනෆ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද යට ශේශඹන්
ංර්ධනඹ න ඵ අපි දන්නහ. යශි ජනතහශේ ජීන
තත්ත්ඹ උස නහ. ඒ හශේභ ශම් දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත වයවහ පුද්රඹහ ශක්න්ද්ර ය ත්, ඳන්ර ශක්න්ද්ර ය
ත් ළඩටවනක් ක්රිඹහත්භ න ශොට, ඳන්ල් ඵරයණඹ න
ශොට ශම් යශි ංර්ධනඹ දළළන්ත ශර ම්බිම්රට යහප්ත
නහ කිඹන එ න්ශතෝශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ.
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භභ අහන ලශඹන් ත රුණක් කිඹන්න ඕනෆ. අද ශම්
යශි ඳන්ල්ර දරිද්රතහ අඩු න ශොට, ඳන්ල් ලක්තිභත් න
ශොට, ඒ හශේභ ශම් ජනතහ ංර්ධනශ ඳංගුහයශඹෝ න
ශොට ශම් ජනතහ වළභ දහභත් අතිරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහ එක් ඉන්නහ කිඹන එ න්ශතෝශඹන් භතක්
යමින් භශේ ථහ අන් යනහ.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

The Hon. Muthu Sivalingam, please. You have five
minutes.

[தற.த. 5.39]

ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ පගර්ථික ාර්ධන නිගඹ ජය
අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ - வதரதபரர அதறறதவ்ற
தறற அஷவைசவ)

(The Hon. Muthu Sivalingam - Deputy Minister of
Economic Development)

வகப தறறவை சதரரகவ அவகஶப, 'றறவகு'
சவோடதோனவ
சவதவரண
றரவ்றவ
கனவதுவகரவௌடு
உஷரவதஷறவோடு ரவ வததகறவௗவைசற அஷடகறவஶநவ.
கரவ வணவணறவ, இவவை சவோடதோனரணது து
ரவோடிவ
தஷஷ
எறவௐதவகரகவெ
வகரவௌடுவௐ
தவோடுவபது. இவைசவோடவ்றவ தொவதொஷநரக வததவஶரவோடவே
கதௗவ
ஶரவோடவௐதைநவேகதௗவ
உவபடவெகவௐதவோடுவபண.
இவைசவோடவ்றவ அடவேகறத்வப வவகு அதறறதவ்ற அறகரசஷத,
வ்ற ஷனரவோடு அதறறதவ்ற அறகரசஷத, சதொவவ்ற
அறகரசஷத வதண இவகு தொவதை ஶரவோட வெகதௗவெகு
வறரண உறகஷபஶர, னவகஷபஶர தைரறறவஷன
வதது வஶனரதவெகுவ வரறவறடவ. ஆணரவ, தொவ
தொஷநரக இறவ ஶரவோடவௐதைந
வெகஷபத்வ லணவ
குடுவதவேகஷபத்வ கவௐதைநவேகபறவ தஷவெ ஶகரவோடிவகலஶ
ரதவ குடுவதவேகஷபத்வ உவபடவெகறறதவௐதஷறவோடு ரவ
கறவௗவைசறஷடஶரடு, து அஷவைசவ வகப வதவவ
ரஜதக்ஷ அவகஷபத்வ ணரவௐ தரரவோடுகறவஶநவ.

இவகு தொவணவ உதரவெகவௐதவோட தறஶச சஷத, ரகர
சஷத அஷவௐதைகவதோனவ ஶரவோடவௐதைநவேகதௗவெகு வறரண
அதறறதவ்றஷத்வ வசவனரவ வந குநறவௐதை இவனர
கரவ்றணரவ, அவேகு தன அதறறதவ்றவ் றவோடவேகவ
ஷடதொஷநவௐதடுவ்வௐதடறவஷன. அதுரவ்றவன, சதொவவ்ற
உவ்றஶரகவ்வ
றணவ்ஷ
டுவ்துவெவகரவௌடரவகூட,
அறவ
வததவதகுறஷ
வநவகவ
அவபறவெவகரவௌடு
ஶதரவறவோடரவகவ; கறவபறவௐஶதரவோட எத தகுறரகவ்ரவ
வேகதௗஷட வெகவ 200 ஶததவெகு ரவ்றவ சதொவவ்ற
உவ்றஶரகவ்வ றணவ வேகவௐதவோடிதவெகறவநது. ணறதவ,
அவகவ தொஷநரக ஶஷனவசவவகரண ரவவௐதைவெகஷப
வதடுவ்றவெ
வகரடுவெகறவஷன.
இவவை
சவோடதோனவ்றவ
ரறனரக இவவௐ தரகுதரடுகவ அஷணவ்துவ எறவெகவௐதவோடு,
வேகதௗஷட ஶரவோடவௐதைந வெகதௗவெகுவ ரவௗரரவ்ஷ
பவதடுவ்றவெ வகரவவகரண எத ரவவௐதை வதடுவ்வௐ
தவோடிதவெகறவநது. ஆகஶரவ, ரவேகவ இவைசவோடதோனவ்ஷ
ணர
ஶவததுடவ, அவகு
ஆரக இவத
ரவெகபறவெகவுவ தொடிவு வசவதுவஶபரவ.

130

வேகதௗஷட வெகஷபவௐ வதரதவ்வோடிவ, ரஶர இவேகு
கூநறணரவகவ "ஜணசற" றவோடவ இதவவவத. இவ்றவோட
ரணது தன ஆவௌடுகவ ஷடதொஷநறவ இதவது. ணறதவ,
ஶரவோடவௐதைநவேகதௗவெகு இவதோனவ ரவஶக ரவகு ஶஷனவ்
றவோடவேகவரவ அதொவதடுவ்வௐதவோடு இதவெகறவநது. அறதவ
அவத து ரவோடிவ இதவ தரகரண அசறவ சூவௗறஷன
கரரக ஶரவோடவௐதைநவேகபறவ உஷடவெகவௐதவோட தரனவே
கபறஶன தவறஷனவௐ தகுறறவ எத தரனவ கவோடவௐதவோடது.
அஷவ்ற, இவதவரத தரனவ டிவெஶகரர ஶதரவோரற
ஶரவோடவ்றஶன அஷவெகவௐதவோடது. அஶஶதரன கனரஶதரவெகறவ
எத தரனவ அஷவெகவௐதவோடது. கறவோடவ்வோட 15-20 ஆவௌடுகவ
ஷ இதவ "ஜணசற" றவோடவ்றவதோனவ இவ தோவத
தரனவேகவ அஷவெகவௐதவோடதுரவ ஶரவோட வெகதௗவெகுவெ
கறஷடவ் வஷகவ வத வசரவனனரவ.
ரவேகவ இவவை சவோடதோனவ்ஷ றவவெக ஶவௌடுவவத
சறன ஶதவ கூதகறவநரவகவ. வணவநரவ, இவைசவோடவ்றவதோனவ
ரகர சஷத தொஷநஷ எறவெகவௐதடுவ;
ரகர சஷத
அறகரவேகவ தநறவெகவௐதடுவ வத. ஶரவோடவௐதைந வெகஷபவௐ
வதரதவ்வோடிவ, ரகர சஷதஶர தறஶச சஷதஶர
அவகதௗஷட ரவௗரரவ்ஷ ஶவதடுவ்துவகு வ
ஷகறவ தறஶரசணரக இதவெகறவநது வதது ணவெகுவ்
வரறறவஷன. சறன தறஶச சஷதகவ வேகதௗஷட ஷககபறவ
வணரவரவ ரவேகவ சறன தகுறகபறஶன ஶஷனகவ வசவ
தொடிகறநது. இவத வ்ற அசறவ தன அஷவைசுகவ
இதவெகறவநண. அஶஶதரனஶ, ரகர சஷதறதவ தன
அஷவைசுவெகவ இதவெகறவநண. இவநறதவப அஷவைசுவெகவ
ஶதரவோடிஶதரவோடுவெவகரவௌடு
ஶஷனவசவத்வவதரதது,
அவேகுவப வெகபறவ ரவௗரரவ வததகுஶவரற,
அவநறவ அறகரவேகவ ஷணத்வ தநறவ்துறடவுவ தொடிரது;
குஷநவ்துறடவுவ தொடிரது. சவோடவ்றவ அஷவ் டுவெகவுவ
இடறவஷன;
ரரதவ
டுவெகவௐதடவுறவஷன.
தன
றவோடவேகஷப உவபடவெகற எத சவோடதோனவ்ஷவெ வகரவௌடு
வரவ, அஷண ரவேகவ ஶவக ஶவௌடுஶவரற,
றவவெகவெகூடரது. அறதவ, இனவேஷகறவ ரதவ இவற
வசரபற வெகபரகற ரவேகவ அசறவ ரலறறவ கூடுனரகவௐ
தைநவெகறவெகவௐதவோடவகவ.
உரரகவௐ
தரதவேகவ!
1948ஆவ ஆவௌடுவெகுவௐ தறநகு, ரவேகவ தறஜர உரறஷ
இவனரவ இதவஶரவ. அவௐஶதரது வேகஷப ரடி ரதவ
றவஷன. அவகரக ரவேகவ சவௌஷட ஶதரடவுறவஷன;
றவவௐதைவெ கரவோடவுறவஷன; தரரதௗவநவ்றவ எவௐதரரற
ஷவெகவுறவஷன. 1988ஆவ ஆவௌடுவெகுவௐ தறவணவ வ
சவோடவேகபறதெடரகவ்ரவ
அவ
வெகபறவ
குநறவ்
வரஷகறணவ தறஜர உரறஷஷவௐ வதவநரவகவ. அவெகரன
கவோடவ்றவ
ஷனகவ்றஶன
இனவேஷகவ்
வரறனரபவ
கரவேகறவ
வந
அஷவௐதறதெடரக
அவ
ஷனவ
கரனவொவசவந வசபறதோவவ்ற வரவௌடரவ ர அவகவ
அஷறரண தொஷநறவ, கரவற றறவ ஶதரரடிவ்ரவ
இவகரண லவஷவெ கவௌடரவ. அவதறநகு, 2003ஆவ ஆவௌடு
வகரவௌடுவௐதவோட சவோடவ்றவதோனதொவ ரவேகவ தறஜர
உரறஷஷவௐ வதவஶநரவ. இணரவரவ, இவத 15 இனவோசவ
இவற வசரபற வெகவ உரறஷஶரடு ரவெகூடி
சவவவௐதவ இவ ரவோடிஶன கறஷடவ்றதவெகறவநது.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, only one minute is left.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Muthu Sivalingam)

(The Deputy Speaker)

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)

து வெகவ 1948ஆவ ஆவௌடுவெகுவௐ தறவணவ தறஜர
வுரறஷ இவ தறநகு கறவோடவ்வோட 40,000 - 50,000 ஶதவ
ஷறவ டவெகு, கறவெகு ரகரவேகபறஶன றஶசடரக
வுணறர, தொவஷனவ்லவு வதவ வோடவெகபவௐதறதவப வௐ
தரனவ, வோடவெகபவௐதை கவ ண அஷணவ்துவௐ தறஶசவே
கபறதவ வசவத குடிஶநறணரவகவ. இவத அவௐதறஶசவேகபறவ
கறவோடவ்வோட தோவத இனவோசவ வெகவ ரவௗகறவநரவகவ. அவத
அவௐதறஶசவேகபறதவப
கரறகபறவ
குடிவவ்வௐதவோட
வெகதௗவெகு இவதஷறவ அவெகரறகதௗவெகுரற permits
வேகவௐதடர றஷன கரவௐதடுகறவநது.
அவகபறடவ
அவெகரறவெகு உரறவ்ரண ஏவ அவ்ரவோசறத்ஶ கறஷடரது. ரவ
வதரதபரர
அதறறதவ்ற
தறறஷவைசவ
தறஷவௐ
வதரதவௐஶதவந தறவணவ வதரதபரர அதறறதவ்ற அஷவைசவ
வகப வதவவ ரஜதக்ஷ
அவகதௗடவ ஶதசறவ
தறகரவ, அவ வஷண அவௐதறஶசவ்துவெகுவை வசவத
அவேகுவப வெகதௗவெகுவப குஷநகஷப றவவ்ற வசவவகு
ஆண வசவத்வதடி அநறவுஷ கூநறணரவ. அவ தனணரக
இவத அவேகுவப வெகபறவ தனதஷட கரறகதௗவெகு permits
வதவதவெவகரடுவெகவெகூடி சூவௗறஷன வதவோடுவபது. ஆகஶ,
ரவேகவ இவத தறஶச சஷத, ரகர சஷத வதவதடவ
வரடவதைவகரவஷறட வ்ற அசரவேகவ்துடவ ஶடி
ரகவௐ ஶதவைசுரவவ்ஷ டவ்ற து வெகதௗவெகு உற
வசவவெகூடி சவெற தஷடவ்வகபரக இதவெகறவஶநரவ.
அஶஶஷபறவ இவதவ வேகஷபவெ குஷநகூநறவெவகரவௌஶட
அசறவ டவ்ற ரவௗவெஷக டவ்துதவகவ தனவ ஷனரவோடிவ
வோடுவநற
அஷவைசுவெகவ, வரறவசவேகவேகவ வதவ
தவஶத
அஷவௐதைவெகபறதவ
இதவெகனரவ.
வேகஷபவௐ
வதரதவ்ஷறவ து வெகதௗஷட வ ரவௗஷஶ ரவ
து குநறவெஶகரபரகவெ வகரவௌடுவஶபரவ.
வகப ஶரகரஜவ அவகவ தன ஆவௌடுகரனரக வேக
தௗடவ இஷவறதவரவ. அதவெகு வேகதௗடவ வதவோட
கசவௐதறவ கரரக இவத றவவௐதவெகவ்றவ அவவது
வகரவௌடு இவௐவதரதது ஷகஷத்வ தோவெஷகத்வ லவோடிவெ
வகரவௌடிதவெகறவநரவ. ஆணரவ -
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(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

The Hon. R. Yogarajan, please. You have 15 minutes.
During the course of your speech, you can raise your
point of Order.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Okay, thank you.
ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)
(The Hon. Muthu Sivalingam)

What is the point of Order?
[5.46 p.m.]

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

There is no point of Order to be raised. I will speak
now.
The Hon. Muthu Sivalingam referred to me by name
and said that I was with them and I am now here. Yes, I
am here because you have given up the policies that our
late Leader upheld. Today, in this House, shamelessly
you are telling that you are against devolution, you are
against provincial councils. It is a shame. The late Hon.
Saumyamoorthi Thondaman always stood for devolution.
He, not only stood for devolution but also wanted more
powers to the provinces because of his solidarity with the
Tamil people in the North and the East of this country.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Tell me the last date you visited ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

No. I am not giving way. I have only one more minute
and I cannot give it to you. During your time
டவெகு, கறவெகு, வ்ற ஆகற அஷணவ்துவௐ தறஶசவேகபற
தவ ரவௗகறவந து வெகபறவ ரவௗரரவ்துவெகுவௐ தன
றகபறதவ உற வசவவெகூடி ஷகறவ இவவை சவோட
தோனவ
அஷவறதவெகறநது.
ஆகஶ,
ரவேகவ
இவவை
சவோடதோனவ்ஷ ணர ஶவத ஆபறவெகறஶநரவ வத
கூநற, றஷடவததகறஶநவ.

During the late Hon. Thondaman’s time, he did not
allow a single school that belonged to the provincial
councils to be taken over as a national school. To that
extent, he was devoted to provincial councils. Today, you
are interested only in the facilities given to the Ministers.
Because of that only, you are now giving up even the
basic policy of the Ceylon Workers’ Congress, which is
devolution and provincial councils. It is a shame.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Can I ask you a question, Hon. Member?
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ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

I have to answer the Hon. Muthu Sivalingam. So,
Hon. Sajin De Vaas Gunawardena, pleaseගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Member, just one question.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

This is not the Question Time. It is my time to speak.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

How do you say all these are Colombo 7 Tamils?
You have never gone to an estate.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ
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December, you passed the Appropriation Bill using your
two-thirds majority. You, today, speak here about the
supremacy of Parliament. But, when you passed the
Appropriation Bill, you gave the right to change what this
Parliament has approved, the financial layout of the
Government, according to one individual in the Ministry
of Finance and Planning.
For you, one individual, a Secretary in the Ministry of
Finance, is superior to this Parliament. But, you still talk
about the supremacy of Parliament. There was a
Determination made by a Bench of the Supreme Court
comprising of Justice Shiranee Tilakawardane, which
said that the Appropriation Bill is against the
Constitution.-[Interruption.] I will talk to you. You are
trying to override the Constitution. You are slowly
eliminating the powers of Parliament. That is what I am
talking about. We have the right to speak. [Interruption.] I will show you the relevance, Hon.
Minister. Please do not get disturbed. You were quiet this
whole day. Please give me a chance to speak. [Interruption.] I am also speaking on the Bill.
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ පවිගේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ
සුඵ හධන අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

They say, power corrupts and absolute power corrupts
absolutely. Today, in this House, you are bringing [Interruption.]

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர - வபறரவோடு ஶஷனரவவௐதை
ஊவெகுறவௐதை, னஶணரவதைஷக அஷவைசவ)

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

We are debating the Divineguma Bill.

ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ
(ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக)

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, රු ජින් ද හස
ගුණර්ධන භන්ත්රීතුභහ හඩි යන්න.-[ඵහධහ කිරීභක්]

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

I will relate it to this Bill.- [Interruption.]

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)

(The Hon. Dilan Perera)

How can you say that? - [Interruption.]

You do not go to the estates. You are living in
Colombo.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Hon. Member, please allow the Hon.
Yogarajan to speak.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Power corrupts
absolutely.

and

absolute

power

corrupts

Today, we see in this House that you have a two-thirds
majority. Because you have a two- thirds majority, you
are bringing in legislation that is going to override the
Constitution. We saw this very recently. On the 8 th of

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Hon. Dilan Perera, this is not the Parliamentary Select
Committee where you can abuse people.- [Interruption.]
Please sit down. Do not misbehave here also.[Interruption.] Hon. Deputy Speaker, please ask him not
to disturb me. I have the right to speak. - [Interruption.]
නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you continue.
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ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(The Hon. R. Yogarajan)

(The Hon. R. Yogarajan)

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

I have the right to speak. Do not disturb me.
ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)

(The Hon. Dilan Perera)

You are speaking of something else. Speak on the Bill.
නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, speak on the subject matter.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

When the Appropriation Bill was brought in, it was
said that the right to transfer funds allocated to one
ministry should not be given to officers in the
Government. This Parliament has absolute power over
finances. But, you used your two-thirds majority to
override the Constitution. We have taken oath under the
Constitution to uphold the Constitution. But, every Bill
that you bring to this House is against the Constitution.
How unfair? Today, you are bringing the Divineguma Bill
to Parliament only because you have a two-thirds
majority. Otherwise, you cannot pass this Bill.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

We have a two-thirds majority.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Yes. You have bought people from all sides.
ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

Hon. Yogarajan, we will continue to have two-thirds
majority. That is the reality of the matter and you will sit
there for eternity.
නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Hon. Member, you continue with your
speech. You have eight minutes left.
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(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

Under the Divineguma Bill, the Supreme Court has
given certain directives. The Supreme Court has stated
that there are several clauses in the Bill which are
inconsistent with the Constitution. You have also
presented today some amendments to the Bill. But, you
have not dealt with all the issues that were taken up by
the Supreme Court. All the issues that were pointed out
have to be attended to. But, you are unable to do it
because there are certain clauses, which cannot be passed
even with a two-thirds majority in Parliament. [Interruption.]
I will talk about devolution. Maybe, the Hon. Muthu
Sivalingam is willing to give up devolution but the
minorities in this country are not willing to give up
devolution. They still look forward to devolution as the
only means ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

Sir, I rise to a point of Order.
නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Order, please there is a point of Order being raised by
the Hon. Muthu Sivalingam.
ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

The Hon. Yogarajan says that I am willing to give up
devolution. I have not mentioned any such thing. Why
are you attacking me unnecessarily? If you do not have
anything to talk, sit down.
නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Yogarajan, you continue without dragging any
names unnecessarily. When a Member is referred to by
name, he has the right to explain. So, without referring to
Members by name, you continue with your speech.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

Sir, the Divineguma Bill is infringing on the powers
of the provincial councils. This has been shown very
clearly. This Government keeps assuring the international
community and India that they are willing to go for
Thirteen Plus. But, you have proved that you are Thirteen
minus, minus, minus and minus.
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You have removed the powers of the provincial
councils for taxation. You have removed the powers for
legislation. You have removed the provincial councils’
powers on land and police, and today, through the
Divineguma Bill, you are removing the powers of the
provincial councils regarding marketing and processing of
food items; you are removing the power of rural
development and you are removing the power of food
distribution and food security.
These are all pointed out in the Determination of the
Supreme Court. How are you going to attend to it? You
cannot attend to it by way of an amendment. There is no
space for that. So, you are using your two-thirds majority
because of the arrogance of power that you have. Then,
there are four other items which you are unable to attend
to because they all affect the fundamental rights of the
people.
The Divineguma Bill gives absolute authority or
arbitrary powers to the officials who will be running the
Divineguma
Department
and
the
Divineguma
Programme. So, arbitrary power in the hands of persons
who are nominated by the Minister or the Cabinet of
Ministers is contrary to good governance in a country.
Anybody can give anything to anyone but it should be
according to some criteria, according to some laws and
according to some regulations. But, if you give arbitrary
power through any Bill of Parliament, then it is totally
against the Constitution. So, you are going to do that
again by using your two-thirds majority. By this process,
what are you doing? You are amending the Constitution
every other day. Through every Bill of Parliament, you
are amending the Constitution. Is that a proper practice?
We all say that we will uphold the Constitution but when
we come to Parliament, you overrule everything that is
done. The Hon. Rauff Hakeem, while he was speaking,
said if this Divineguma Bill was established in each
province, maybe, it could have been different and then
the powers of the Provincial Councils would not have
been usurped by the Central Government. It could have
been done.
India did it. The Indian Prime Minister Rajiv Gandhi
believed that the Panchayat Raj System should be
established uniformly all over the country. But, when he
brought an amendment to the Constitution to introduce
the Panchayat Raj System in India to be applied to the
whole country, he provided for it to be implemented
through State Governments. Through that, without
affecting the devolution, without affecting the powers
given to the States, he brought in the Panchayat Raj
System. If you thought this was a scheme that should be
applied all over the country, then you should have
brought it through the provincial councils, then it would
not have affected the devolution that we talk about.
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ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

Hon. Member, that is a federal Government. They
cannot do otherwise.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

It is not a federal Constitution, Hon. Azwer. If you do
not understand and if you do not know, please do not
display your ignorance in this House. It is a unitary
Constitution. But, the institutions make it quasi-federal
and nothing more. So, please do not talk of things that
you do not know. - [Interruption.]
The Hon. Rauff Hakeem said that he has got certain
assurances. But, none of those are included in the
amendments distributed to us. Is the Government going
to really do it? Is an amendment to the Divineguma Bill
going to be presented to this House in the future? The
Hon. Minister should clarify this, when he speaks
because we were taken for a ride on the Local Authorities
(Special Provisions) Bill. Now, the process of
delimitation has already started. We were given an
assurance that non-political persons only will be
appointed. The people in the North and the East are not
represented on this National Delimitation Committee.
From the up-country, one person who is affiliated to a
political party has been appointed as a Member of the
National Delimitation Committee. It is a shame. [Interruption.] There was an assurance given by the Hon.
Minister of Local Government and Provincial Councils
that only non-political persons will be appointed to the
National Delimitation Committee. But, now we see that
a political person is appointed. How shameful! [Interruption.] You ask your friends who nominated him.
- [Interruption.] As a political person, I do not expect to
be appointed.
නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, your time is up.
ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. R. Yogarajan)

I will conclude now. So, I feel this Bill is a matter of
arrogance. The only redeeming thing that I see in the
amendments that have been proposed - maybe, I would
have contributed to it in a small measure - is that you are
including communities in the description as being
plantations, urban and industrial sectors of the public.
The Hon. Minister has been gracious enough to include
the word "plantations" so that the people in the
plantations are also included. The Samurdhi did not reach
the plantation people. So, at least, let the Divineguma
reach the plantation people. Thank you.
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නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

රු ඒ.පී. ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහ.
[අ.බහ. 6.00]

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ පගඳොල් ාර්ධන වහ
ජනතහ තු ාර්ධන අභහතයතුභහ)

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

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut
Development and Janata Estate Development)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත්,
හාශලාශඹන්භ ශම් හාඹඹ බහය අභහතය රු ඵළසිල් යහජඳක්
අභහතයතුභහත් හාහාධ අභිශඹෝ භළද්ශද් 27,000ට අධි
ටේරධහරින් පිරිශේ ශෞබහයඹ හශේභ, දුප්ඳත් ජනතහශේ
ජඹරවණ ළන ල්ඳනහ යමින් අද ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශදන
ය කිඹළවීභ වහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ. භවරු ඊර්යහශන්
කිඹනහ, තුශනන් ශද ඵරඹ තිශඵන ටේහ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ම්භත ය න්න ඹනහඹ කිඹරහ. නමුත් රු
භන්ත්රීතුභන්රහට භභ කිඹන්න ළභළතියි, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහට
ශම් යශි ජනතහ තුශනන් ශද ඵරඹ දුන්ශන් ලක්තිභත්
හාධිඹට ශම් යට ඳහරනඹ යන්නටයි කිඹන හයණඹ.
උඩ යට ංර්ධන අධිහරිඹ, දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිඹ, ශ්රී
රංහ භිද්ධි අධිහරිඹ, හාශලාශඹන්භ භිද්ධි ශොභහරිස
ජනයහල් හර්ඹහරඹ හශේ ආඹතන එතු යරහ, හාහාධ
ආහයශඹන් යන රද හර්ඹඹන් එ ශදඳහර්තශම්න්තුක්
ඹටශත් ක්රිඹහත්භ යන්න තභයි අද ශම් ඵරහශඳොශයොත්තු
ශන්ශන්.
රු ඇභතිතුභටේ, භභ ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු
ංර්ධන අභහතයයඹහ වළටිඹට කිඹනහ, ශඳොල් ඳළශ ශඵදීභ
ඳශහත් බහශනුත් ශහඹ කිඹන හයණඹ. ඒ හශේභ ශොහාජන
ශාහ ශදඳහර්තශම්න්තුත් ශම් හර්ඹඹ ශහ. ඵන්ධනහහය
ශදඳහර්තශම්න්තුත් ශම් හර්ඹඹ ශහ. භවළලි අධිහරිශඹනුත්
ශම් හර්ඹඹ ශහ. ශඳොල් ංර්ධන වහ ජනතහ තු ංර්ධන
අභහතයහංලඹ වළටිඹට දිහා නළගුභ ළඩ පියශශත් එක් අත් ළල්
ඵළශන ශම් හාධිභත් හාධිඹට ම් භිටශම්, බිම් භිටශම් ඉන්න
ටේරධහරින් ම්ඵන්ධ යශන දළන් හර්ථ යශන ඹනහ.
භභ කිේශේ එ උදහවයණඹක් හාතයයි.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ කුරුඳු ඳළශ
හශේ හාහාධ ශඵෝ ංර්ධනඹ කිරීශම් ටයුතුත් යශන
ඹනහ. ගිඹ අන්රුද්ශද්ත්, ශම් අන්රුද්ශද්ත් ශඳොල් ඳළශ රක් 60ක්
දිහා නළගුභ ළඩටවන ඔසශා හාතයක් අපි ශඵදහ දීරහ හ ය
තිශඵනහ. රු අභහතයතුභටේ, ශම් ශඳොල් ඳළශ රක් 60න්
හර්ථ අඳට තුශනන් ශද ප්රතිපර රළබුශණොත්, අන්රුදු
ඳවට ඳසශා එ කින් ශඩි 80 ඵළගින් ත්ශතොත් රක්
3,200 අසළන්නක් අභතය රළශඵනහ. රුපිඹල් 25 ණශන්
ඵළලුශොත් රුපිඹල් රක් 80,000 ආදහඹභක් අන්රුදු ඳව දී
අඳට රළශඵනහ. ආර්ථි ංර්ධන අභහතයහංලඹ වළටිඹට ශම් දිහා
නළගුභ ළඩටවන ශම් යශි ආර්ථිඹ ලක්තිභත් යන
ළඩටවනක් ශර ල්ඳනහ ය තභයි රු අභහතයතුභහ ශම්
ටයුතු යන්ශන්.
හාශලාශඹන්භ භහ වන් යන්න ඕනෆ හයණඹක්
තිශඵනහ. අශප් භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින් සථිය කිරීභ

140

ම්ඵන්ධ කිසිභ හාරුද්ධත්ඹක් නළවළ කිඹමින් හාරුද්ධ
ඳහර්ලසශ භන්ත්රීතුභන්රහ දළන් ඒ අඹ ළන ආදයශඹන් ථහ
යනහ. ඒ ථහ ශ භන්ත්රීතුභන්රහභ තභයි 2001 - 2004
හනු තුශ කිේශේ, "භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින් වභ
වනහ, ඳිට වනහ" කිඹරහ.
නමුත් ඒ රු භන්ත්රීතුභන්රහට අද ඒ හයණඹ අභත ශරහ
තිශඵනහ. 2004 ර්ශ අශප් යජඹ ඵරඹට ඳත් න්ණහට ඳසශා
ඒ අභහතයහංලශ ශද්ලඳහරන ඳයළනීම් පියඵ ශොඹහ ඵළලීශම්
මිටුශේ බහඳතියඹහ වළටිඹට ටයුතු ශශා භභයි. එදහ භිද්ධි
ටේරධහරින්ට ශ ශනහිලිම්, අහධහයණම් ම්ඵන්ධ හාහාධ
ආහයශ ඳළමිණිලි ආහ. ඒහ ටේළරැදි යන්න අශප් යජඹ
ටයුතු ශහඹ කිඹන හයණඹ හාශලාශඹන් ශම් අසථහශේ
භතක් යන්න ඕනෆ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ එදහ ඒ තරුණ
ටේරධහරින්ට රුපිඹල් 10,000ක් දුන්නහභ ශම් ප්රජහත් එක්
එතුශරහ රුපිඹල් 20,000, 30,000 දළළන්ත ංර්ධන
ක්රිඹහලිඹක් ක්රිඹහත්භ ශහ. ඒ අඹශේ ශාඹ අන්රුදු 18ට
ආන්න හරඹක්. අන්රුදු 18ට ආන්න හරඹක් තුශ ශම්
යශි ජනතහට තභන්ශේ ශාඹ රඵහ දීරහ තිශඵනහ; ශම් යශි
දියඳුභ තුයන් කිරීභ වහ අලය පිඹය අයශන තිශඵනහ.
සිඹඹට 26, සිඹඹට 30 තිබුණු දියදුභ සිඹඹට 8 දක්හ අඩු
යන්න ඒ ටේරධහරින් ශ ළඳ කිරීභ හශේභ, රු
අභහතයතුභහත්, අතිරු ජනහධිඳතිතුභහත් ඒ ශනුශන් ත්ත
ක්රිඹහ භහර්ඹ ඒ ටේරධහරින්ශේ ඳභණක් ශනොශයි මුළුභවත්
ජනතහශේභ ප්රහදඹට රක්ශරහ තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ
හාශලාශඹන් භතක් යන්න ඕනෆ.
භට භතයි, රු බීර් වහෂීම් භන්ත්රීතුභහ 2004 ර්ශ
භිද්ධි ඵළංකුර ශඳොලිඹ ළන කිේහ. රු බීර් වහෂීම්
භන්ත්රීතුභටේ, 2004 අන්රුද්ශද් භිද්ධි ඵළංකුර ශඳොලිඹ තිබුශණ්
සිඹඹට 24යි. භහ තුනක් ඇතුශත අඳ එඹ සිඹඹට 18 දක්හ අඩු
ශහ. 2005 අන්රුද්ශද් එට තිබුණු අභහතයහංලඹ වළටිඹට රු
ඳහාත්රහශද්හා න්ටේආයච්චි අභහතයතුමිඹ හාශලාශඹන් නහඹත්ඹ
අයශන සිඹඹට 14 දක්හ ශඳොලිඹ අඩු ශහ. අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහ 2006 ර්ශ ඒ ශඳොලිඹ සිඹඹට 12 දක්හ අඩු
ශහ. ර්තභහනශ භිද්ධි ඵළංකුශන් න්නහ ණඹ වහ
න්නහ ශඳොලිඹ සිඹඹට 8 දක්හ අඩු යරහ, ඒ දුප්ඳත් ජනතහට
ශදඳයින් නළඟී සිටින්න පුළුන් න ආහයඹට ඒ මුදල් ඳහහාච්චි
යන්න හාධිභත් ළඩ පියශශක් වදරහ තිශඵනහඹ කිඹන
හයණඹ හාශලාශඹන් භතක් යන්න ළභළතියි.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ අපි හාශලාශඹන්
භතක් යන්න ළභළතියි, දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත
ම්ඵන්ධ. ශම් තුයන් දිහා නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු
ඳභණක් ශනො, දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහන ව දිහා නළගුභ
ප්රජහමර ඵළංකු ඳද්ධතිඹ පිහිටුනු රඵනහ. ශභහිදී
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අයමුදල් ඳරිවයණඹ ළන කිේහ.
අභහතයහංලඹ මුදල් ඳරිවයණඹ කිේහභ, ඒ අභහතයතුභහශේ
ටේර්ශද්ලඹ. රුපිඹල් රක් 5ට ළඩි ඒහ අනුභත ය මුදල්
අභහතයතුභහශේ අනුභළතිඹ අනු තභයි ටයුතු යන්ශන්. න්රු
ඵරශ හිටිඹත් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අයමුදල්  මයණඹ යන්ශන් ඒ
හාඹ බහය අභහතයයඹහ. රු ජඹරත් ජඹර්ධන භන්ත්රීතුභහ එදහ
ඇභතියඹහ
ලශඹන්
ටයුතු
යන
හනුශේ
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ අයමුදල් ම්ඵන්ධශඹන්  මයණඹ ශශා
එතුභහයි. ශම් ම්ඵන්ධ භිද්ධි ටේරධහරින්ට ව භිද්ධි
රහභීන්ට ළයදි භතඹක් ශදන්න උත්හව යන්න එඳහ කිඹරහ භභ
හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ භන්ත්රීතුභන්රහශන් ශෞයශඹන් ඉල්රහ
සිටින්න ළභළතියි.
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රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ අපි හාශලාශඹන්
වන් යන්නට ඕනෆ හයණඹක් තිශඵනහ. රු සුභන්තියන්
භන්ත්රීතුභහ ප්රහල ශහ "අශප් ප්රශද්ලශ ජනතහට" කිඹරහ.
එතුභහ ශම් ශරහශේ ශම් රු බහශේ නළවළ. එතුභහ අශප් ප්රශද්ලඹ
කිඹන්ශන් ළල්රත්තද, ශොශම කුරුදුත්තද, ශොටශවානද
කිඹරහ භභ දළන න්න ළභළතියි. එතුභහ ථහ ශශා ජනතහ
ශනුශන් කිේහ. භභ කිඹනහ එතුභහ ථහ ශශා ජනතහ
ශනුශන් ශනොශයි කිඹරහ. එතුභහ ථහ ශශා NGO
ල්ලිරට, ශඩොරර්රට. රු හාජිත ශවායත් භන්ත්රීතුභහ ඔළු
නනහ. රු හාජිත ශවායත් භන්ත්රීතුභහ අත නරහ අනුභත
යනහ. රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ ථහ යන්ශන් ශඩොරර්
ල්ලිරට. රු භහව ශානහධියහජහ භන්ත්රීතුභහ භහ එක්
ශඵොශවොභ එඟයි. එතුභහ ශඵොශවොභ අභහරුශන්, තමුන්නහන්ශාරහ එතු යන ල්ලිලින්- ජහති රළයිසතුශන්
ඳත් ශරහ දළන් තමුන්නහන්ශාරහටත් ඳහ ශන ඹනහ. එශවභ
ශන්ද?
අද යිර් ඩඹකින් ශතෝශා එක් හපු නළති
භන්ත්රීයශඹක් දුප්ඳත් ජනතහ ශනුශන් ථහ යනහ.
NGOහයශඹෝ ශනුශන් ල්ලිරට ථහ යනහ කිඹන එ
භතක් යන්න ළභළතියි. අද භභ ඒ භන්ත්රීතුභහශන් ශම්
හයණඹත් අවනහ. ඳසු ගිඹ දසර ිටම් ළන ශනොශඹක්
ආහයශ ථහ තිබුණහ. ටේහ න්න දුන්න ිටම් ළන ථහ
යනහ. භභ එතුභහශන් අවනහ ිටම් න්න, ිටම් ඉල්රපු
එක්ශනහ භඟ ථහ ය න්න හර් එශන් ගිශ හත්
එක්ද කිඹරහ ශම් බහශන් භභ අවන්න ළභළතියි. ිටම්
ඉල්ලුශේ න්ද, ිටම් න්න තටේඹභ හර් එශන් එක්න්
ගිශ න්ද? ශම් ම්ඵන්ධ න්ද ගිශ කිඹන එ ශම් යටට ශවය
යන්න කිඹන එත් භභ ශම් අසථහශේදී ප්රහල යන්න
ළභළතියි.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, භිද්ධි රහභීන් ප්ඳහදු
කිරීභ ළන ථහ යනහ. 2001 එක්ත් ජහති ඳක්ඹ ඵරඹට
ඇහාල්රහ භිද්ධි ප්රතිරහභීන් සිඹඹට 20ක් ඳහ ඇරිශ රහභ
ටේරධහරිනුයි, එක්ත් ජහති ඳක්ශ ලහහ මිති බහඳතිරුනුයි
මිටුට ඳත් යරහ. භිද්ධි ප්රතිරහභීන් සිඹඹට 20ක් -ඳශවන්
ඳංගුක්- එය ඳරහ දළම්භහ. ශද්ලඳහරන ලශඹන් භිද්ධිඹ
ළපුශේ එශවභයි. අපි එශවභ ඳරහ නළවළ. අශප් ආණ්ඩු ඵරඹට
ඳත් ශරහ අතිරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහශේ යජඹ තුශ
එශවභ භිද්ධි රහභීන් ඉත් ශශා නළවළ. ශම් ඳනත තුයන් ඒ
භිද්ධි රහභීන්ශේ අයිතිහසිම් ආයක්හ ය තිශඵනහ කිඹන
එ ශම් අසථහශේදී ප්රහල යන්නට ළභළතියි.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අශප් යශි දියඳුභ තුයන්
යන්න ටයුතු ශ භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්ට, උඩයට
ංර්ධන අධිහරිශ ටේරධහරින්ට, දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිශ
ටේරධහරින්ට, භිද්ධි ශොභහරිස ශජනයහල් හර්ඹහරශ ව
ශසු ආඹතනර සිඹලුභ ටේරධහරින්ට ශම් අසථහශේ අශප්
ප්රණහභඹ ඳශ යනහ. දළළන්ත අභිශඹෝ භධයශ ශභභ අතිලඹ
දළළන්ත ජඹරවණඹ ශම් යශි දියඳු -දුප්ඳත්- ජනතහ ශනුශන්
රඵහ ශදන්න ටයුතු ශ අතිරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳතිතුභහටත්, රු ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහටත්, භසත
දුප්ඳත් දියඳු ජනතහශේ ප්රණහභඹ ඓතිවහසි  මන්දුක් ළනීභ
ශනුශන් හිමි ශන ඵ භතක් යමින් භට අසථහ රඵහ දීභ
ම්ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට සතුතින්ත ශනහ.
[தற.த. 6.09]

ගරු රිහඩ් ඵදිුත ජන් භවතහ පකර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු
අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு நறமரவோ தறத்லவ - ஷகவ்வரறவ, ரறத
அதவகவ அஷவைசவ)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)
தறவறவனரயறவ வரணறவ யலவ.
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வகப தறறவை சதரரகவ அவகஶப, 'றறவகு'
சவோடதோனவ சவதரண இவ றரவ்றஶன கனவதுவகரவௌடு
உஷரவதகறவந ரவ, 1996ஆவ ஆவௌடு ஆவதறவெகவௐதவோட
சதொவவ்றவ்
றவோடவ்றவ
தறஶரசணவ்ஷ
அததறவெக
தொடிரறதவ வணரவ, தொவஷனவ்லவு, கறபறவரவைசற ரவோட
வெகஷபத்வ வுணறர டவெகுவௐ தறஶசவ்றஶன ரவௗகறவந
வெகஷபத்வ இவ தடவ்றததவது அவவ் றவோடவ்றதவ
உவரவேகறஷவெகரக ஶகு ஜணரறதற யறவ ரஜதக்ஷ
அவகதௗவெகுவ
அவகுவௐ
வதரதவௐதரண
அஷவைசரண
ரவௌதைறகு வதவவ ரஜதக்ஷ அவகதௗவெகுவ தொதஶன வநற
கூதகறவஶநவ.
இவேகு ஶதசற தன தரரதௗவந உதவௐதறணவகவ இவ
அசரவேகவ
தோவநறவ
இவௌடு
வததவதரவஷஷவெ
வகரவௌடிதவௐதணரவ
தைற
தைற
சவோடவேகஷபவெ
வகரவௌடுதரகவை சுவோடிவெகரவோடிணரவகவ. வெகவ இவ
றகறரசரவ் ஶவவ தொஷநறவதோனவ இவ அசரவேகவ்துவெகு
தோவநறவ இவௌடு வததவதரவஷஷ வேகறணரவகவ
வநரவ, அது இவ ரவோடிவ ஶகு ஜணரறதற யறவ
ரஜதக்ஷ அவகதௗவெகுவ 'யறவ சறவஷண' ஶஷனவ்
றவோடவ்துவெகுவ கறஷடவ் ஆஷரகுவ. இவ ரவோடிவ
னதவெகரகவுவ வெகபறவ னதவெகரகவுவரவ அசரவேகவ
தவஶத தைற தைற சவோடவேகஷபவெ வகரவௌடுதகறவநது.
ஆணரவ, றவவெகவோசறறஶன இதவெகறவநவகவ வெகஷபவௐ
தறஷரக றடவ்ற, தன ஷகரண றவவௐதைவெகஷபவெ
கரவோடி, இவேகு வ்ஷணஶர சவோடதோனவேகஷபவ் டுவ்துவபரவ
கவ. அஶஶதரவரவ 'றறவகு' சவோடதோனவ்ஷத்வ இவேகு
வகரவௌடுரவ வௐதடிரது டுவ்துறட ஶவௌடுவ வத
தொததொவசற வசவது உவ லறவநவ்றஶன இவௌடு தொஷந
வெகுவ் ரவெகவ வசவரவகவ. ஆணரவ, இவ இவௌடு
தொஷநத்வ லறவநவ வேகற லவவௐஷத வதவெவகரவௌட
ரவௌதைறகு அஷவைசவ வதவவ ரஜதக்ஷ அவகவ, லவவௐதறவ
குநறவௐதறடவௐதவோட அவ்ஷண றதவ்வேகஷபத்வ அவவை சவோட
தோனவ்றவ வசவறதவெகறவநரவ.
ரகர சஷதறவ அறகரவேகவ தநறவெகவௐதடுரக
இவத ஶதசறவெவகரவௌடிதவெகறவநரவகவ. வ, வகப சஜறவ்
தறஶரச அவகவகூட இது சவதவரகவௐ ஶதசறணரவ.
ஆணரவ, அவத தற அஷவைசரக இதவ அதஷட
வஷரவகூட இவ ரகர சஷதவெகு, அரது 13ஆது
றதவ்வ்துவெகு, ஆவு வகரடுவெகர எதரகஶ இதவரவ.
வனர ரகர சஷதகபறணதுவ அவேகலகரவ்துடவரவ இவவை
சவோடதோனவ்ஷ றஷநஶவந ஶவௌடுவ வத லறவநவ
உவ்றவோடது. இவத சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகவ இவவை
சவோடதோனவ்ஷ ஆரறவெகறவநரவகவ. அவ ஷகறவ, ரவ
தறறறறவ்துவௐதடுவ்துகறவந
வுணறர
ரவோடவ்றவ
ரவௗகறவந றவௗ ஶதசுவ சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகவ வஷண
வது சவறவ்து உவேகதௗஷட கவோசற இவவை சவோடதோனவ்துவெகு
ஆரக
ரவெகபறவெக
ஶவௌடுவ
வத
வணறடவ
ஶகவோடுவெவகரவௌடரவகவ.
ரவௌதைறகு அஷவைசவ வதவவ ரஜதக்ஷ அவகவ இவவை
சவோடதோனவ்ஷவெ வகரவௌடுதவகு தொவணஶ றறவகு
ஶஷனவ்றவோடவ்றவகலவௗ தவ்து இனவோசவ வீடுகதௗவெகரண
ஷணவௐ வதரதபறவ றவோடவ்ஷத்வ அஶஶதரன வீவோடுவ்
ஶரவோடவ் றவோடவ்ஷத்வ சறத ஷகவ்வரறவ துஷநறவதோனவ
வேகறதெடரகவெ கடவ சறன தடவேகபரக அவவௐ தவ்து
இனவோசவ குடுவதவேகதௗவ றவறரக ரவௗகறவந எத சூஷன
வதடுவ்றறதவெகறவநரவ. து ஶசஷ எத றஷவெகபவ்றவ
கலவௗ ரவநவௐதட ஶவௌடுவ வத வேகறவெ வகரவௌடிதவ
சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகபறவ றதவௐதவ றஷநஶதவ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු රිහේ ඵදියුදීන් භවතහ]

கரண எத சவவவௐதவ்ஷ அஷவைசவ அவகவ இவத இவவை
சவோடதோனவ்றவ ஊடரகவௐ வதவதவெ வகரடுவ்துவபரவ. இவ
வன
றடவேகஷப
வனரவ
வரறவதுவகரவௌடவ
தறவணவரவ றவவெ கவோசறஷவை ஶசவவவகவ வதவ இது
சவதவரக லறவநவ்துவெகுவை வசவநவகவ வஶனரதவ
வசரவகறவநரவகவ ரவேகவ இஷ றவவெகறவஷன வத.
ஆணரவ, அவத இவவை சவோடதோனவ அதொதவெகு வெகூடர
வவதவகரக
அவகவ
எவோடுவரவ்ரக
வனரவௐ
தறவ்ணவேகஷபத்வ வசவரவகவ. அவகு தொடிரஶதரது
அறதவப வன றடவேகஷபவ் ரவேகவ ஆரறவௐதரகவ்
வரறறவ்து, அசறவ இனரதவ ஶட தொஷணகறவநரவகவ.
இவ
ரகர
சஷத
அநறதொகவௐதடுவ்வௐதவோடஶதரது
அஷண வதவெவகரவபரவகவ இவேகு ஶதசுவஶதரது,
"ரவேகவ அறகரவௐ தனரவெகதவெகு உவஶப இதவது ஆவு
தகறவஶநரவ; லவேகவ வபறஶ இதவது அஷவை வசவத்வேகவ"
வத வசரவணரக இவேகு வசரவணரவகவ. இவ 13ஆது
றதவ்வ்ஷ வதடுவ்துவகரண தொவசறகஷப இவறர ணது
றதவௐதவ்றவ ஶதரறஶனஶ ஶவவகரவௌடது. அரது இவ
13ஆது றதவ்வ இஶரடிரகவெ வகரவௌடுவௐதவோடது.
அவவ் றதவ்வ்றவதடி, இவ ரவோடு வெகபறவ றதவௐதைவெகு
ரநரகஶ டவெகுவ கறவெகுவ இஷவெகவௐதவோடது.
குநறவௐதரக 100 தடவேகதௗவெகு ஶனரக வுணறரறவ
ரவௗகறவந எத சறததரவஷ இணவ அவேகு வேகதௗஷட
தவபறரசதவெகுவை வசரவரண எத கரறறஶன எத
கவோடிடவ்ஷவெ கவோடுவகு எவநஷ தடவேகபரக தொவசறவ்து
தகறவநஶதரறதவ இவத றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதறவ
ஆவோசறறவ இதவெகறவந அவ க சஷத அவகதௗவெகு அவ
அதறஷவெ வகரடுவெகரவ அஷணவ் டுவ்து தகறவநது.
வஷந இணவ்றடவ அறகரவ ஶகவோகறவந இவகவ,
தொதஶன ரவேகவ றரரக டவதுகரவோட ஶவௌடுவ.
ஆணரவ, இவத இவகவ இவவணரத சறததரவஷவை
சதோகவ்றவ உரறஷகஷப வேக தவெகறவநரவகவ. இவவௐ
தறவைசறஷண தவவதரதது றவௗவ் ஶசறவெ கூவோடஷவௐதை
தரரதௗவந உதவௐதறணவகபறவ எதவகூட அஷவௐ தவநறவௐ
ஶதசற அவேகு சறததரவஷரக ரதகறவந அவ வெகதௗஷட
தறவைசறஷணஷவ் லவவ்துஷவெக தொவறவஷன.
இவ 'றறவகு' சவோடதோனவ்றவ சறநவ றவோடவேகவ
அடவேகறறதவெகறவநண. இவ ரவோடிஶன தஷஷ எறவ்து
ஷகதௗஷட ரவௗவெஷகவ்வ்ஷ ஶவதடுவ்துவகரக,
ரவோடிவ உவதவ்றவ்துஷநஷ ஶவதடுவ்துவகரக இவவை
சவோடதோனவ வகரவௌடுவௐதவோடிதவெகறவநது. இவத ரவேகவ
500 றவதவ வடரனவ வததறரண தரதவதவ்றவௐ
வதரதவோகஷப இநவெகுற வசவகறவஶநரவ. 'றறவகு'
ஶஷனவ்றவோடவ அதொவதடுவ்வௐதடுரக இதவரவ றக
றஷறஶன தரதவதவ்றவௐ வதரதவோகதௗவெகரண இநவெகுறஷ
றதவ்றறடனரவ. வணவநரவ, ரவௌதைறகு அஷவைசவ வதவவ
ரஜதக்ஷ அவகவ ரவௌதைறகு அஷவைசவ வரவௌடரவ
அவகஶபரடு ஶசவவது இவ ரவோடிஶன தரதவதவ்றஷ
ஶவதடுவ்துரவவந வதறவெஷக ணவெகு இதவெகறவநது.
அஶஶதரவ ரவேகவ அரறசறஷத்வ இதவேஷகத்வ இநவெகுற
வசவதவகபரக இதவஶரவ. இவத அரறசற, இதவேகு ஶதரவந
ரணற ஷககஷப வதற வசவகறவந அபவுவெகு ரவேகவ
தொவஶணநறறதவெகறஶநரவ.
சறத
கறரவேகபறததவது
வபறரடுகதௗவெகு வதற வசவவெகூடி வதறரபவ
கஷப உதரவெகறறதவெகறஶநரவ. அவபவுவெகு இவ ரவோடிஶன
'றறவகு' ஶஷனவ்றவோடவ்ஷ ரவௌதைறகு அஷவைசவ
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அவகவ
ஷனஷரவேகற
ஷடதொஷநவௐதடுவ்றவெ
வகரவௌடிதவெகறவநரவ. அதவெகு அறகரண அறகரவேகவ
வகரடுவெகவௐதவோடிதவௐதரக இவேகு தனவ சுவோடிவெகரவோடிணரவகவ.
அவ இவவ் றவோடவ்துவெகுவௐ வதரதவௐதரண அஷவைசரக
இதவௐதணரவ
சறனவ
ஶவௌடுவவஶந
றவவௐதைவ்
வரறறவெகறநரவகவ. அறகரவ இவனரறதவவதரததுவ அவ
ஶசஷ வசவது ணவெகு ஞரதகவ இதவெகறவநது. அவ
அஷவைசரக இவனரவ ஶகு ஜணரறதற அவகபறவ
ஆஶனரசகரக இதவவதரதது 'கறவெகறவ உவ' வதவ
'டவெகறவ சவவ' வதவ டவெகு, கறவெகறஶன தன தறவதவ
கவெகரண
தௐதரவ
வசனறவ
ஶவவகரவபவௐதவோட
அதறறதவ்றகதௗவெகுவ்
ஷனஷரவேகறத்வ
ஆஶனரசஷண
வேகறத்வ வசவதவோடிதவெகறநரவ. அவவௐ தறஶசவேகபறவ
அதறறதவ்றவெகரக, வசறவௐதைவெகரக, தைதகபரவ அறவெகவௐதவோட
வ்ஷணஶர கவோடிடவேகஷபவெ கவோடுவகரக, தைதகபரவ
உஷடவெகவௐதவோட
வ்ஷணஶர
குபவேகஷப
லவௌடுவ
தைணஷவௐதவகரக,
அவேகு
ரவௗகறவந
றசரறகவ
றவறரக ரவௗவகரக, அவகதௗஷட ரவௗரரவ்ஷ
ஶவதடுவ்துவகரகவௐ
தன
றவோடவேகஷப
உதரவெகறவை
வசவதடுவ்றவெ கரவோடிவ. அவ ஷகறஶன, 'றறவகு'
சவோடதோனவ்ஷத்வ
இவேகு
வகரவௌடுவறதவெகறநரவ.
இவதோனவ இவ ரவோடிஶன ரவௗகறவந ஷகதௗஷட
ரவௗவெஷகவ்வ்ஷ ஶவதடுவ் தொடித்வ; வேகதௗஷட ரவௗவு
வரத அஷவௐஶதரகறவநவவத வேகறவெவகரவௌடிதவ
சதொவவ்ற உவ்றஶரகவ்வகதௗவ வஷவததரவகவ. ணஶ,
இவ 'றறவகு' சவோடதோனவ்துவெகு வேகதௗஷட கவோசற த
ஆபறவெகுவ வத கூநற, றஷடவததகறவஶநவ. வநற.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Dilan Perera. You have seven minutes.
[අ.බහ. 6.17]

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ පවිගේල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ
සුඵ හධන අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர - வபறரவோடு ஶஷனரவவௐதை
ஊவெகுறவௐதை, னஶணரவதைஷக அஷவைசவ)

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද ශම් ඓතිවහසි දිහා
නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ශම් බහ ර්බශ හච්ඡහ යන
ශරහශේ හාශලාශඹන්භ එභ ඳනත් ශටුම්ඳත ළන හාරුද්ධ
ඳක්ඹ ශනුශන් අදවස දක්පු භන්ත්රීරුන් දිවහ ඵළලුහභ රු
ඉයහන් හාක්රභයත්න භන්ත්රීතුභහයි, රු ආචහර්ඹ වර් ද සිල්හ
භන්ත්රීතුභහයි හාතයයි ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ ෆ වපු
භන්ත්රීතුභන්රහ අතරින් තභ ථහ ශනොශශා. භභ ශභශවභ
කිඹන්ශන් ඇයි? දිහා නළගුභ ඳනත කිඹන්ශන් ශම් යශි දුගී දුප්ඳත්
ජනතහ ශනුශන් ඉදිරිඳත් යන ඓතිවහසි ඳනතක්. ඒ ඳනත
ශනුශන් අද TNA ඳක්ශඹන් න්ද ථහ ශශා? දුගී දුප්ඳත්
ජනතහ ශශා ශතත්, ඹහඳනශ ජනතහ ශශා ශතත්,
ශොශම නයශ ළරණිඹ ඳහරභයි, ශදහිර ඳහරභයි භළද්ශද්
ඉන්න ශදභශ ජනතහත් පියන්ශන් නළති භන්ත්රීයශඹක් තභයි
අද TNA ඳක්ඹ ශනුශන් ථහ ශශා. රු ශඹෝයහජන්
භන්ත්රීතුභහට ත්තට ගිඹ හරඹක් භත නළවළ.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ත්තක් කිඹන්ශන් ශභොක්ද කිඹරහ දන්ශන් නළවළ.
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ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)

(The Hon. Dilan Perera)

ඒ කිඹන්ශන් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ළන හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ
එක්ත් ජහති ඳක්ශඹන්, TNA ඳක්ශඹන් ථහ යන්න
ඉදිරිඳත් ශශා දුගී ජනතහ කිඹන්ශන් න්ද කිඹරහ වඳුනන්ශන්
නළති, රු ජත් පුසඳකුභහය ඇභතිතුභහ කිේහ හශේ යිර්
ශේකින් හපු නළති භන්ත්රීතුභන්රහයි. භභ ශඹෝයහජන්
භන්ත්රීතුභහශන් අවනහ, න්ශතෝරු ඇශයන ශරහට threewheeler එ වළප්ශඳන්ශන් නළති ඵම්ඵරපිටිශ ඳහය ඳටේන්න
පුළුන්ද කිඹරහ. ඵළවළ. ශඳොදු ජනතහ වඳුනන්ශන් නළති ිටිඹ
තභයි ථහ යන්න නම් යරහ තිශඵන්ශන්. අඩු න්ශණ් රු
ඉයහන් හාක්රභයත්න භන්ත්රීතුභහයි, රු ආචහර්ඹ වර් ද සිල්හ
භන්ත්රීතුභහයි හාතයයි. ථහ ශ අඹ දිවහ ඵළලුහභ ඒ
භන්ත්රීතුභන්රහත් ථහ යන්න දළම්භහ නම් වරිඹට වරි.
ඊශඟට න්ද ථහ ශශා? ඊශඟට ථහ ශශා, තභන්ශේ
ආණ්ඩුක් ආපු ද භිද්ධි ටේරධහරින් වභ වනහ කිඹපු
ිටිඹ තභයි වම්ඵන්ශතොට දිස්රික්ශඹන් ඇහාල්රහ අද ශභතළන
ඉශන ථහ ශශා. අද ථහ ශශා ඒ අඹ. භිද්ධි ටේරධහරින්
වභ වනහ කිේ අඹ තභයි අද ථහ ශශා. ඇයි ඒ? ඒ අඹ ඒ
තයම්භ භිද්ධි ටේරධහරින් එක් තයහින් හිටිශ . අද ඒ අඹශේ
රැකිඹහ සථිය කිරීභ වහ ශම් ළඩ පියශශ ඔසශා ක්රිඹහ යන
ශොට, අශප් යශි දුගී බහඹ සිඹඹට 9 දක්හ අඩු කිරීභට ඈත
එපිට ම්ර ශශව න්ණු ආදයණීඹ ශවෝදය ශවෝදරිඹන්ශේ
රැකිඹහන් යහජය ශාඹන්ට රළශඵන්නහ ) යප්රහද හිත
සුයක්ෂිත යන ශොට ඒ අඹ වභ වනහ කිඹපු ිටිඹ තභයි
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් හාරුද්ධ ඳහර්ලසඹ
ශනුශන් අද ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේ ථහ ශශා. භභ ඒ අඹට
භතක් යරහ ශදනහ, “රු යටේල් හාක්රභසිංව භවත්භඹහ අභළති
සිටි ආණ්ඩු හරශ භිද්ධි යහඳහයඹට ශභොක්ද ශශා?”
කිඹරහ.
කුරුහාට ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරශඹන් ඳටන් අයශන,
රංහශේ ශඵොශවෝ ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම් හර්ඹහරර භිද්ධි
ටේරධහරින් වයවහ "අඳට භිද්ධි ප්රතිරහබඹ එඳහ" කිඹරහ භිද්ධි
ප්රතිරහභීන්ශන් ඵරවත්හයශඹන් අත්න් අයශන, භිද්ධි
ප්රතිරහභීන්ශේ ඒ ල්ලි ශම් භවය ශඳොදු ළඩ යන්න ශඹදුහ.
එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරශ භිද්ධි යහඳහයඹ
ම්ඵන්ධශඹන් එශවභයි ළඩ ශශා.
භවහ ශරොකුට ඳශහත් බහ ළන ථහ යන රු සුභන්තියන්
භන්ත්රීතුභහශන් ඊශඟට භභ අවනහ, භවහ ශරොකුට ඳශහත්
බහශේ ඵරඹ ළන ථහ යපු රු ශඹෝයහජන් භන්ත්රීතුභහශන්
භභ අවනහ, රු එස.බී. දිහනහඹ ඇභළතිතුභහ භිද්ධි
යහඳහයඹ පියඵ ඳනත් ශටුම්ඳත ශන ආ ශරහශේ
තමුන්නහන්ශාරහ සිඹලු ශදනහභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුශේදී ඒට
එඟ න්ණහ; ඒට ඳක් න්ණහ ශන්ද කිඹරහ. ඒ භිද්ධි
යහඳහයශ තිශඵන ටයුතු සිඹල්රභ තභයි අද දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ඹටශත් දිහා නළගුභ ශදඳහර්තශම්න්තුට එන්ශන්. ශඳොඩි
ශනයි තිශඵන්ශන්. භිද්ධි ඵළංකු, දිහා නළගුභ ඵළංකු
ශනහ. භිද්ධි ටේරධහරිඹහ යහජය අංලශ හාරහභ ළටුඳක් හිත,
සිඹලු යප්රහද හිත යහජය ටේරධහරිශඹක් ශනහ. එදහ භිද්ධි
යහඳහයඹ වදන ශොට තමුන්නහන්ශාරහ එඟ න්ශණ් ඒ වයවහ
ඳශහත් බහශේ ඵරතරරට කිසිභ ආහයඹකින් වහටේඹක්
ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ තමුන්නහන්ශාරහ දළන ශන සිටි ටේයි.
තමුන්නහන්ශාරහ ඒ දළන ශන හිටිඹහ.
අද ඒ ශනොශයි ශභතළන ශන්ශන්. ශම් තන්දයඹ
තමුන්නහන්ශාරහ ඳළවළදිලිභ දන්නහ. අඳටත් ඩහ ශවොඳින්
දන්නහ. රු සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහ, රු ශඹෝයහජන්
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භන්ත්රීතුභහ අඳටත් ඩහ ශවොඳින් දන්නහ. ශම් ඳනත වයවහ ඳශහත්
බහ ඵරතරරට කිසිභ වහටේඹක් ශන්ශන් නළවළ කිඹරහ
තමුන්නහන්ශාරහ ශවොඳින්භ දන්නහ. වළඵළයි, ඒ ශනොශයි
ප්රලසනඹ.
ඡන්දශඹන් දිනන්න ඵළවළ. ශඹෝයහජන් භන්ත්රීතුභහ එතුභහශේ
ථහශේදී චන 10ක් කිේහ නම් චන 5ක් තුශනන් ශද ළන
කිේශේ ඒ ශන්. එතුභහට හීශනන් ශඳශනන්ශන්ත් ආණ්ඩුශේ
තුශනන් ශදශක් ඵරඹ ළනයි. ඇයි ඒ? තුශනන් ශදශක් ඵරඹට
ශොශවොභද වන්ශන් කිඹහ ඵරහශනයි ඉන්ශන්. කිරිඇල්ර
භන්ත්රීතුභහ කිේහ තුශනන් ශදශක් ඵරඹක් ජනතහශන්
ආණ්ඩුට රළබුශණ් නළවළ කිඹරහ. කිරිඇල්ර භන්ත්රීතුශභෝ,
තමුන්නහන්ශාරහ ශම් ඳළත්ශත් ඉරහ ශඳොදු ශඳයමුශණ් ආණ්ඩු
ශඳයරන්න යඑන්පී එට ගිහින් අලය යන ඵරඹ එශවාට රඵහ
ශදනශොට, ඒ හාධිඹට ඵරඹ න්න ශොට ශවොයි. වළඵළයි ශම්
ඹන ළඩ පියශශට ශොනු ශරහ, යුද්ධඹ ජඹරවණඹ ශ
ආණ්ඩුත් එක් තුශනන් ශදශක් ඵරඹ වදහන්න එට ටයුතු
යන එ ශවො නළවළ. ශභොක්ද ශම් ශදබිඩි තන්දයඹ?
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද තිශඵන ප්රලසනඹ ඒ
ශනොශයි. ශම් යශි ජනතහ ඉන්ශන් ශම් යජඹත් එක්යි.
දුගීබහඹ අඩු ශශා ශම් යජඹයි කිඹරහ ශම් යශි ජනතහ
දන්නහ. ඒ පුද්ර ආදහඹභ ළඩි ශශා ශම් යජඹයි කිඹරහ ශම්
යශි ජනතහ දන්නහ. ත්රසතහදඹ ඳයහජඹ ශහ හශේභ
දුප්ඳත්භ නළති යන්ශන්ත් ශම් යජඹයි කිඹරහ ශම් යශි
ජනතහ දන්නහ. ඒ ටේහ තභයි ඳත්න වළභ ඡන්දඹක්භ ශම්
ආණ්ඩු ජඹරවණඹ යන්ශන්; න්ධහනඹ ජඹරවණඹ
යන්ශන්. ඡන්දලින් ශම් ආණ්ඩු ඳයද්දන්න ඵළවළ. ඒ ටේහ
දළන් හාහාධ උඳක්රභ ශොඹනහ. හාහාධ උඳක්රභ ශොඹරහ එ
එක්ශනහ ඳහහාච්චි යන්න වදනහ; එ එක්ශනහ ඳහහාච්චි
යරහ ආණ්ඩුට වන්න වදනහ.
ළඩිශඹන්භ ශොඹන්ශන් „S’ අකුශයන් නභ තිශඵන අඹයි.
මුලින්භ යත් ශෂොන්ශාහ භවත්භඹහ අල්රහ ත්තහ. ඒ මිටේවහ
හානහල ය දළම්භහ. දළන් කිඹනහ ඔහු ඡන්දඹට දළම එත් ළරැදි
 මන්දුක් කිඹරහ. වද්ශදයිඹශන්! ජනහධිඳතිභටයි ඔහු නම්
ශශා. නම් යරහ දළන් කිඹනහ ඡන්දඹට දළම එ ළරැදියි
කිඹරහ. ඒ කිඹන්ශන් ජනහධිඳතියණඹට දහරහ තිශඵන්ශන් ළරැදි
මිටේශවක් කිඹන එයි. දළන් එශවභ කිඹනහ. ඡන්දශඹන් ය
න්න ඵළරි ළශේ ශනත් ශොශවන් වරි ය න්න ඕනෆ ටේහ
එ එ උප්ඳයළිටි දභනහ. ශභශවභ කිඹන ශොට වරින්
ප්රනහන්දු භන්ත්රීතුභහ හිනහ ශවී ඉන්නහ. එතුභහට නම් ශම්
දසර අශප් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන ශවො
ශත්රුම් ගිහිල්රහද ශොශවාශදෝ අශප් අනර්ලී ආර්හ ඳශහත්
බහ භන්ත්රීතුමිඹත් එක් dance යනහ ශම් ශඟදී රඳහහිනී
නහලිහ භභ දළක්හ. රු භන්ත්රීතුභටේ, ඔඵතුභහට භශේ
උණුසුම් සුබ ඳළතුම්. ඒ දළක්හභ භට වරි න්ශතෝඹක් ඇති
න්ණහ. රු භන්ත්රීතුභටේ, ඔඵතුභහ නම් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත
ම්භත වීභ පියඵ ශඵොශවොභ ශවො භහනසි භිටභ ඉන්ශන්
කිඹහ ඒ dance එ දළක්හභ භට ශත්රුණහ. ඒ ශශා ශතත්-

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඳක්ශ අර්බුදඹක්.

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)

(The Hon. Dilan Perera)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශම් ආණ්ඩු බිඳින්න, ශම්
යජඹ බිඳින්න, ශම් යජශ භඟිඹ බිඳින්න ශම් දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳතත් උඳශඹෝගි ය න්න හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ඩිරහන් ශඳශර්යහ භවතහ]

භන්ත්රීතුභන්රහ උත්හව ශ ඵ අද භහ කිඹන්න ඕනෆ. ඒ වරි
ගිශ නළවළ. අද ශම් යජශ සිඹලු ඳක් එට එතු ශරහ ශම්
යශි දුප්ඳත්භ නළති යන්න ශශනන ශම් ඓතිවහසි ඳනත්
ශටුම්ඳත ශනුශන් එට ශඳශ ළශනහ. එශවභ ශඳශ
ළශන ශරහශේ මීට ශඳය භතු ) ඹම් ඹම් හච්ඡහ අයශන
ශඵොය දිශ භහළු ඵහන්න සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභන්රහ හාහාධ ළඩ
යරහ උත්හව ශහ. වළඵළයි ඒහ වරි ගිශ නළවළ. වරි ගිශ නළති
තළන ශභොක්ද යන්ශන්? අද ථහ යන ශොට භමිශතල්
ෆන්ණු ළයඬිඹහ හශේ එවහට ශභවහට දඟරනහ භභ දළක්හ. දළන්
ශම් බහශේත් නළවළ. දළන් එයඹට ගිහිල්රහ තත් ශභොනහ වරි
ශඳොත් ශඳයරනහ ඇති, දළන් හද අල්රහ න්න පුළුන් කිඹහ
ඵරන්න.
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ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත වයවහ ඳශහත් බහර ඵරතරරට කිසිභ
වහටේඹක් න්ශණ්ත් නළවළ, ශම් යශි උතුරු, නළශඟනහිය ශේදශඹන්
ශතොය ෆභ ඳශහතභ ජීත් න්නහ ) දුගී දුප්ඳත් ජනතහ
ශනුශන් -

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

රු ඇභතිතුභටේ, ඔඵතුභහශේ ථහ අන් යන්න.

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඓතිවහසි ඳනත්
ශටුම්ඳතක්; 27,000ට අධි යහජය ශාඹන්ශේ ශාඹ
ආයක්හ යන, රැකිඹහශේ සුයක්ෂිතබහඹ තවන්රු යන, ඒ
හශේභ ශම් යශි වළභ දහභ වළභ යජඹක්භ ථහ ශ, එශවත්
ථහට ඳභණක් සීභහ ), දුප්ඳත් ජනතහශේ ජීන තත්ත්ඹ
නඟහ සිටුවීභ ඉරක් යත් ඳනත් ශටුම්ඳතක්. ඇති ඹන්තම්
ශඹෝයහජන් භන්ත්රීතුභහට ශොන්ද තිබුණහ තභහශේ ථහශේ
අන්තිභ ශොටශාදී වරි කිඹන්න, තුයශ ජනතහ ශනභ
ශම්ට ඇතුශත් කිරීභ පියඵ ඇභතිතුභහට සතුතින්ත ශනහ
කිඹහ. වළඵළයි ඒ කිඹන්න සුභන්තියන් භන්ත්රීතුභහට ශොන්දක්
තිබුශණ් නළවළ. භහ දකින හාධිඹට එතුභහ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට ආපු,
ශොන්දක් නළති, ඕනෆභ අසචි  ශඩොරර් එශක් ශනෝිටුක්
[ූලරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]
[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]

[Expunged on the order of the Chair.]

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order, Hon. Member?
ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, එතුභහ තභයි ඵළපු ළවළනු
ශදශදනහ දභරහ ගිශ .

[ූලරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]

[Expunged on the order of the Chair.]

භහ ඕනෆභ තළන එඹ හාිත කිඹන්න ළභළතියි.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශොන්ද ශයන් තිඹහශන
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත හාහාධ ඵහධ භළද්ශද්, හාහාධ දුසයතහ
භළද්ශද් ඉදිරිඳත් ශ රු ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහටත්, ඒ
හශේභ එතුභහට ලක්තිඹ ශදමින් නහඹත්ඹ දුන් අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහටත් යශි ශභොන ඳශහශත් ජීත් න්ණත් අඳ සිඹලු
ශදනහ ශම් ශරහශේ ඳක් හාඳක් ශේදඹකින් ශතොය සතුතින්ත
ශන්න ඕනෆ. ඇයි ඒ? ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත, ෆභ ආණ්ඩුක්භ,
ෆභ ශද්ලඳහරනඥඹකුභ වළභ දහභ ථහ ශ දුප්ඳත්භ නළති
යලීභ වහ ශශනන්නහ ) ප්රහශඹෝගි ඳනත් ශටුම්ඳතක්.
දුප්ඳත්භ තිශඵන ඈත එපිට ම්රත් ශශයටභ ප්රතිරහබ රහ
ඹන ශරට ස ) ඳනත් ශටුම්ඳතක්. ඒ ඳනත් ශටුම්ඳත
ශශනන්න ශොන්ද ශයන් තිඹහශන ළඩ කිරීභ පියඵ රු
ඇභතිතුභහටත්, එභ ටේරධහරි භණ්ඩරඹටත්, එඹට භඟ ශඳන්)
අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත් සතුතිඹ ඳශ යනහ. රු ටේශඹෝජය
ථහනහඹතුභටේ, ඔඵතුභහ භහ දිවහ ඵරනහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ඇයි?
[ඵහධහ කිරීභක්] යන්ජන් යහභනහඹ භවත්භඹහ අද ඇහාල්රහ නළවළ.
ඒ ටේහ ඔඵතුමිඹ රඵර ශන්න එඳහ. එතුභහ ඇහාල්රහ නළවළ.
එතුභහ - "න් ශොි" - අද ඇහාල්රහ නළවළ. එතුභහ "න් ශොි"
ශනොශයි, "පුස ශොි" කිඹරහ භභත් පියන්නහ. වළඵළයි අද
එතුභහ ඇහාල්රහ නළවළ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අහන ලශඹන් භහ
කිඹන්න ඕනෆ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත වයවහ ඳශහත් බහර
ඵරතරරට කිසිභ වහටේඹක් සිදු න්ශණ් නළවළ කිඹරහ. කිඹන
ශොටභ අන්න එතුභහ එනහ. රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ,

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
ගරු භන්ත්රීරු

(ரவௌதைறகு உதவௐதறணவகவ)

(Hon. Members)

ඒයි ශභෝඩඹහ. ඒයි බරුහ. ඒයි ශභෝඩඹහ.

[ූලරහනගේ අණ ඳරිදි ඉත් කයන ර ජ.]

[அவெகறரசணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]

[Expunged on the order of the Chair.]

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)
(The Hon. Dilan Perera)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, එතුභහට එ හදඹක්ත්
ය න්න ඵළරි වීභ පියඵ භහ ඳය නළවළ.
අහන ලශඹන් භට කිඹන්න තිශඵන්ශන්, ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ම්ඵන්ධශඹන් ශද්ලඳහරන ශෝණලින් ඵරන්න
එඳහ කිඹරහයි. යන්ජන් යහභනහඹ භළතිතුභහ හශේ නපුං
ශෝණලින් ඵරන්න එඳහ කිඹමින් භහ ටේවඬ නහ.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

ඊශඟට රු හාජිත ශවායත් භන්ත්රීතුභහ.
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ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ

(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් න්ණු දිනඹ අඳට භතයි. ඒ අශෝසතු
භහශ
10නදහයි. ආණ්ඩු උත්හව ශශා, ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ඉතහභ ශටි හරඹක් තුශ, අශෝසතු භහශ 24න
දහ න ශොට ඉතහභ යවසිත ම්භත ය න්නයි. එදහ ශම්
ංශලෝධන ශභොක්ත් තිබුශණ් නළවළ. අද ඉන්න භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ අයිතිහසිම් එදහ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳතින් ආයක්හ ශරහ තිබුශණ් නළවළ. ඒ ම්ඵන්ධශඹන්
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශොශවාත් වන් ශරහ තිබුශණ් නළවළ.
ශම් ටේරධහරින්ශේ අයිතිහසිම් පියඵ තිශඵන්ශන් ශභභ ඳනත්
ශටුම්ඳශත්
43
(ඉ)
උඳ
න්තිශ යි.
අධිහරිඹ
ශදඳහර්තශම්න්තුක් ඵට ඳත් යන ශොට ඒ ශාඹන්ශේ
ශා අර්ථ හධ අයමුදර, ඒ ශාඹන්ශේ ශාහ
ටේයුක්තඹන්ශේ බහය අයමුදර, ඒ හශේභ හාරහභ ළටුප් අයමුදර
ඹන අයිතිහසිම් ආයක්හ යරහ තිබුශණ් නළවළ. එභ ටේහ එදහ
ශරාසඨහධියණඹට ගිහින් ඒ අයිතිහසිම් රඵහ දුන්ශන් භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ංභඹයි. ශරාසඨහධියණ  මන්දු අනු
තභයි අද ශම් ංශලෝධන ඉදිරිඳත් ය තිශඵන්ශන්. භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ංභඹ ශම් අයිතිහසිම් රඵහ ශදන්න
උහහාඹ ඉදිරිඹට ගිහින් ශම් ංශලෝධන රඵහ දීභ පියඵ එභ
ංභඹට අශප් ප්රණහභඹ වහ සතුතිඹ ඳශ යනහ. ඒ තත්ත්ඹ
භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්ට රළබුශණ්, ඒ අයිතිහසිභ
රළබුශණ් ශරාසඨහධියණඹට ගිඹ ටේහයි. ඒ හාතයක් ශනොශයි.
ආණ්ඩුට හිතත් භිද්ධි ටේරධහරින්ශේ ංභශ ජත්
පුසඳකුභහය එදහ කිේහ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතින් සිඹලුභ
අයිතිහසිම් රැකිරහ තිශඵනහ කිඹරහ. ඵය ශොඹහ තර ශොඹහ
යරහ ශඳන්රහ කිේහ, අයිතිහසිම් සිඹල්ර රැකිරහ තිශඵනහ
කිඹරහ. නමුත් අද ශම් යශි 27,000ක් න්ණු භිද්ධි ංර්ධන
ටේරධහරින්ට ශඳශනනහ, දළන් ඔප්පු ශරහ තිශඵනහ, ඒ
අයිතිහසිභ රඵහ දුන්ශන් ශන න්රුත් ශනොශයි, භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ංභඹ ශරාසඨහධියණඹට ගිහින් ඒ
රඵහ ත් නඩු  මන්දුශන් කිඹරහ. එභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් න්ති
47න්, න්ති 16ක්භ ආණ්ඩුක්රභ යසථහට ඳටවළටේ හාරුද්ධ- තිබුණහ. ශරාසඨහධියණශ  මන්දු පියශන එභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ශම් තයමින් ඹම් කිසි න්ති කිහිඳඹක් ශවෝ
ශරාසඨහධියණශ  මන්දුට අනු ංශලෝධනඹ කිරීභ පියඵ
අපි අද න්ශතෝ නහ. භිද්ධිරහභින්ශේත්, භිද්ධි ංර්ධන
ටේරධහරින්ශේත්, ශාඹන්ශේත් අයිතිහසිම් රැ න්න
භළදිවත් න්ශණ් ඒ අධියණ  මන්දුයි කිඹන එ භහ ඉතහ 
කීශභන් යුක්ත කිඹනහ. එශවභ ශනොන්ණහ නම් ඒ හිස ඳනත්
ශටුම්ඳත ම්භත ශරහ ඉයයි. එශවභ නම් ශම් භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ශා අර්ථ හධ අයමුදර ශොල්ර
නහ. ඒ ශක්හ න්න පුළුන් න්ශණ් එභ  මන්දු ටේහයි.
[ඵහධහ කිරීම්]
ඒ හාතයක් ශනොශයි. රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශභභ
ඳනත් ශටුම්ඳශත් මලි අයමුණ හභහනයශඹන් ශම් ජීත් න
භිද්ධිරහභින්ශේ ජීහාත හා ඵර ළන්වීභයි. ඒ තභයි ශභභ
ඳනත් ශටුම්ඳශත් මශරෝඳහඹ. ඒ මශරෝඳහඹ ක්රිඹහත්භ යන්න
නම් ඒ භිද්ධි මිති, දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහන හා ඵර
න්න්න ඕනෆ. නමුත් ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳතින් ඒ ප්රජහමර
ංහාධහන හා ඵර න්න්ශන් නළවළ. රක්සභන් ඹහඳහ අශේර්ධන
ටේශඹෝජය ඇභතිතුභහ කිේහ, ශම් හා ඵර ළන්වීභ නතය න්ශන්
ශොශවන්ද, ටේරධහරින් ව ශද්ලඳහරන ඹන්ත්රණඹ භඟින් කිඹරහ.
ටේරධහරින් ව ශද්ලඳහරන ඹන්ත්රණඹ භඟින් තභයි ඒ ශඳොඩි
ඳිටම් යන්ශන්. අදත් ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඉතහභ ඵයඳතශ
දුර්රතහක් තිශඵනහ.
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ශභොක්ද? ඒ දුර්රතහ තභයි, ප්රජහමර ංහාධහන හා ඵර
න්හ නළති එ. එභ ටේහ ඔඵතුභන්රහ ඵරහශඳොශයොත්තු න
ආර්ථි මශරෝඳහඹ ක්රිඹහත්භ යන්න ඵළවළ. ශම් හභහනය
ජනතහට ඒ ප්රජහමර ංහාධහනඹට සහධීන, හමහි තභන්ශේ
ආර්ථි ටයුතු ශන ඹන්න ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳශත්
ඵරළන්වීභක් නළවළ. ඒ ඹටඳත් ය තිශඵනහ, ශද්ලඳහරන
අධිහරිඹ ව ටේරධහරි ඹන්ත්රණඹ හාසින්.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ ටේහ ක්ෂුද්ර මරය ඵළංකු
ක්රභඹ වයවහ ප්රජහමර ංර්ධනඹ ඇති කිරීභ කිඹන මශරෝඳහඹ
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතින් ඉසට ශන්ශන් නළවළ. ඒ ජනහාශඹන්
ඉසට න්ශණ්ත් නළවළ. ඒ භිද්ධිශඹන් ඉසට න්ශණ්ත් නළවළ.
ඒහට හාල්ඳඹක් හාධිඹට ශන එන ශම් දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුඳතින් ඉසට ශන්ශන්ත් නළවළ. ආර්ථි මශරෝඳහඹක්
හාධිඹට ළමි ජනතහ, දුප්ඳත් ජනතහ ආර්ථි ප්රහවඹට එතු
ය න්නහ නම්, ඔන්න්ශේ ජීන තත්ත්ඹ උස ය න්න
උත්හව යනහ නම්, ඒ මශරෝඳහඹ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතින්
ඉසට ශන්ශන් නළවළ කිඹන එ ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹන්න
ළභළතියි.
රු ඇභතිතුභහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශොහාජන ඳනතට
ංන්දනඹ යනහ. ශොහාජන ඳනත ශම් හශේ ශනොශයි. එදහ
ශොහා ජන ඳනත හාශිසට ඳනතක් න්ශණ්, ශොහා ංහාධහනරට ඒ
වයවහ ඵරඹක් තිබුණු ටේහයි; ඒ ඳනත වයවහ ශොහා ංහාධහන ඵර
න්හ තිබුණ ටේහයි. ඒ ශොහා ංහාධහනරට හාටේහාදබහඹකින්
යුතු තභන්ශේ ටයුතු ය න්න වළකිඹහක් තිබුණහ. ඒ
වළකිඹහ අද ශම් දිහා නළගුභ මිතිරට දීරහ නළවළ. ඒ වයවහ ඒ
මිති හා ඵර ළන්වීභ ශරිරහ නළවළ කිඹන එ අධහයණඹ
යනහ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත්
තිශඵන ඵයඳතශභ දුඵරතහ ශර අඳ දකින හයණඹක්
තිශඵනහ. මශරෝඳහයි දුඵරතහට අභතය, ශභහි තත් ප්රධහන
අඩුක් අපි දකිනහ. දළන් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට ංශලෝධන
ශනහහට ඳසශා ඹම් ඹම් ශද්ල් ශනස වී තිශඵනහ. ඒ ළන
අශප් හාහදඹක් නළවළ. ඒ ළන අශප් හාශයෝධඹක් නළවළ. නමුත් ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් 34 න න්තිශඹන් කිඹන හාධිඹට ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන ඉතහ ඵයඳතශභ හයණහ තභයි,
ඵළංකු ඳනතට ශම් දිහා නළගුභ ඵළංකු අයිති ශනොවීභ පියඵ
ප්රලසනඹ. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් 34 න න්තිශඹන් දිහා නළගුභ
ඵළංකු ඉතහ ඳළවළදිලි ආයක්හ හාඹ යුතු තිබුණහ. ශම් යශි
තිශඵන සිඹලුභ ඵළංකු හශේභ, දිහා නළගුභ ඳනත වයවහ පිහිටුන
ශම් ඵළංකුද ශම් යශි භවහබහණ්ඩහහයශ අධීක්ණඹට ඹටත් හාඹ
යුතු තිබුණහ.
ශම් යශි 1988 ර්ශ ම්භත යන රද අං 30 දයන
ඵළංකු ඳනශත් හාධි හාධහනරට දිහා නළගුභ ඵළංකු ඹටත් හාඹ යුතු
තිබුණහ. ඒ තභයි ශම් ඵළංකු පියඵ හාටේහාදබහඹ ඇති යන්නට
තිශඵන එභ සථහනඹ. ඒ වයවහ තභයි හාණහධිඳතියඹහට ශම්
ඵළංකු ටයුතු පියඵද, මරය ටයුතු පියඵ ඹම් ඹම් ඳරීක්ණ
යන්න, අධීක්ණඹ යන්න පුළුන් වළකිඹහ රළශඵන්ශන්. ඒ
හශේභ ඳහර්ලිශම්න්තුට  කිඹන ආහයඹට, ඳහර්ලිශම්න්තුට
මරය කීභ ඳයන ආහයඹට ටයුතු සිද්ධ යන්න පුළුන්
න්ශන්, 1988 අං 30 දයන ඵළංකු ඳනත අනුයි.
නමුත් ඒ ඳනශත් හාධිහාධහනරට අනු දිහා නළගුශභන්
පිහිටුන ශම් ඵළංකු ක්රිඹහත්භ ශන්ශන් නළවළ. ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳශතන් ඉතහ ඳළවළදිලි කිඹනහ, ''ශම් ඳනශත් හාධිහාධහන
ඹටශත් පිහිටුනු රළබ ඵළංකු ව ඵළංකු මිති ම්ඵන්ධශඹන්
අදහශ යනු ශනොරළබිඹ යුතු ඹ "කිඹරහ. ශම් ආයණඹ භිද්ධි
අධිහරිශ ඵළංකුරට තිබුශණ්ත් නළවළ තභයි. වළඵළයි, ඒ
ළරැද්දභ අද දිහා නළගුභ ඳනශතනුත් ය තිශඵනහ. ඒ ළරැද්දභ
දිගින් දිට ගිශඹොත් ශභොක්ද ශන්ශන්? අන්න එතළනදී තභයි
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[රු හාජිත ශවායත් භවතහ]

ඵළංකුර මරය ටයුතු පියඵ හාටේහාදබහඹක් නළවළයි කිඹන
ප්රලසනඹ භතු න්ශන්. ඒ ටේහ ශම් ඵළංකුර මරය ටයුතුර
හාටේහාදබහඹ ඇති න්ශන්, ඒ ටයුතු අධීක්ණඹ කිරීශම්
වළකිඹහ ඇති න්ශන්, ඒ මරය කීභ ශම් ඳහර්ලිශම්න්තුට
ඳළරීභ ක්රිඹහත්භ වීභ සිද්ධ න්ශන් ඵළංකු ඳනතට අනු ශම්
ඵළංකුර ටයුතු ශශොත් හාතයයි. ක්ෂුද්ර මරය ආඹතන භවහ
ඵළංකුශේ අධීක්ණශඹන් අයින් න්ශණොත් ඇත්තටභ ශන්ශන්
ශභොක්ද? ක්ෂුද්ර මරය ආඹතනර මුරය ටයුතු ඳහරනඹ වීභක්
සිද්ධ ශන්ශන් නළවළ; ඒ ටයුතු හාටේහාදබහඹකින් සිද්ධ
ශන්ශන් නළවළ. න්රු හාඹ බහය ඇභති න්ණත්, එදහට ඒ ප්රලසනඹ
භතු ශනහ. ඒ ටේහ ශම් ම්භත ය න්නහ ඳනත් ශටුම්ඳශත්
ප්රධහන අඩු වළටිඹට අඳ ඒ හයණඹ දකිනහ. ශභොක්ද? [ඵහධහ
කිරීභක්] ඒ ශරාසඨහධියණශ ංශලෝධනරට ඇතුශත් යරහ
නළවළ තභයි. නමුත් අඳ කිඹනහ, ඒ ංශලෝධනඹක් හාධිඹට
ඇතුශත් හාඹ යුතු ශදඹක් කිඹරහ. ඒ ටේහ ඒ රුණ ංශලෝධනඹක්
හාධිඹට අපි ඉදිරිඳත් යනහ.
භිද්ධි ඵළංකු ම්ඵන්ධශඹන් ශම් කීභ තිබුශණ් නළවළ;
භිද්ධි අධිහරිඹ ම්ඵන්ධශඹන් ශම් කීභ තිබුශණ්තස නළවළ.
තත් එශවභ නළති ඒහ තිශඵනහ. ඒ ළයදියි. ඒ ටේළයදි
යන්න පුළුන් අසථහක් තභයි දළන් ශම් ඇහාත් තිශඵන්ශන්. ඒ
ටේහ ශම් අසථහශේදී ඒ ටේළයදි ය න්න ඕනෆභ
තිශඵනහ. එශවභ නළති න්ශණොත් ශම් මරය හාටේහාදබහඹ
ම්පර්ණශඹන්භ නළති ශරහ ඹනහ. එතශොට තභයි, අහිං
භිද්ධිරහභිඹහශේ ල්ලි ටි භවහ භහම්ර, ශොටස ශශශ
ශඳොශශා තභන්ට ඕනෆ ඳරිදි, ඇභතියඹහශේ අභිභතඹ ඳරිදි
ආශඹෝජනඹ කිරීශම්, හාඹදම් කිරීශම් ඵරඹ ඳළශයන්ශන්. එශවභ
ශ ඉතිවහඹක් තිබුණහ. ඇභතියඹහට ඵරතර නළති තිශඹද්දීත්
මීට ශඳය සිටි ඇභතිරු භිද්ධි ඵළංකුර තිබුණු ල්ලි ශනත්
ශඳෞද්ලි, කුඩහ ඵළංකුර ආශඹෝජනඹ ශහ. ඳසු ඒහ
ඵංශොශශොත් න්ණහ. ඒ ටේහ ඒහට න්දි ශන්නට සිදු න්ශණ්
අහිං භිද්ධිරහභීන්ටයි. ඒ ටේහ ඒ තත්ත්ඹ නළත ඇති ය
න්ශන් නළති, ඵළංකු ඳනතට අනු ශම් දිහා නළගුභ ඵළංකුර
මරය කීභ ඉටු ශ යුතුඹ කිඹන එ ඉතහභ ඳළවළදිලි
ංශලෝධනඹක් හාධිඹට අඳ ඉදිරිඳත් යනහ.
ශම් ශනශොට ම් භිටමින් එතු ය න්නහ භිද්ධි
ප්රතිරහභීන්ශේ ල්ලි රුපිඹල් ශෝටි 5,000ට ආන්න මුදරක්
තිශඵනහ. ඒ තත් ළඩි න්න පුළුන්. ඒ මුදල් ආශඹෝජනඹ
කිරීශම්දී ඒ මුදල් අයිතිරුන්ට හාටේහාදබහඹක් තිශඵන්න ඕනෆ.
ඔන්න්ට ඒහශ කීභක් ඳළශයන්න ඕනෆ.
ඒ මිති ඵර ළන්වීභ හශේභ, ඒ මරය ටයුතු ශම් යශි
තිශඵන මරය නීතිරීතිරට ඹටත් හාටේහාදබහඹකින් ඳත්හ
ශන ඹෆභ ආණ්ඩුශේ කීභක්. ඒ ටේහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඒ
ආහයශඹන් ංශලෝධනඹ හාඹ යුතුඹ කිඹන එ අපි ඉතහභ
ශටිශඹන් ශඹෝජනහ යනහ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, අද ඉදිරිඳත් වී තිශඵන ශම්
දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳශත් ශඵොශවෝ අඩු ඳහඩුම් මුල්
අසථහශේ තිබුණහ. ඳසු සිදු ) ඹම් භළදිවත්වීම් තුයන් ඒ අඩු
ඳහඩුම් ස ය න්න පුළුන් න්ණහ. ඒ ංශලෝධන ඹම්
ප්රභහණඹක් පියශන අද ඒහ ඉදිරිඳත් ය තිශඵනහ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹහතුභටේ, ඒ හශේභ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳශත් 11 න ව 18 න න්ති පියඵ අපි හාශලා
අධහනඹ ශඹොමු යනහ. ඳහර්ලිශම්න්තුට ඳළරී තිශඵන නීති
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ඳළනවීශම් ඵරඹ අපි පියන්නහ. ඒ පියඵ ශරාසඨහධියණඹ
අර්ථ ටේරඳණඹක් ය තිශඵනහ. ඒ අර්ථ ටේරඳණඹ කිරීභ
ශරාසඨහධියණඹ තු ඵරඹක්. ඒට ඹටත් ඳහර්ලිශම්න්තුට
ඳළරී තිශඵන ඵරඹ අපි පියන්නහ. නමුත් මරය ටයුතු
පියඵ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන ප්රලසන ටේහ අඳට ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳතට වශඹෝඹ ශදන්න වළකිඹහක් නළවළ.
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් තිශඵන අඩු ඳහඩුම් ම්පර්ණ ශත්,
ශරාසඨහධියණශ අර්ථ ටේරඳණඹට ඹටත් 11 න ව 18
න න්ති ංශලෝධනඹ යන්න ඔඵතුභන්රහ ශනත් ක්රභශේද
ඳහහාච්චි ශත්, ඒ පියඵ අශප් සථහයඹ ශනස එක් න්ණත්,
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට අදහශ මරය ඳහරනඹ පියඵ ටයුතු
ඵළංකු ඳනතට අදහශ ශනොකිරීභ තුශ, ශම් යශි අනහත මරය
ඳහරනඹ හාටේහාදබහඹකින් ශතොය න ටේහ එඹට අශප්
එඟත්ඹක් නළවළ. අශප් ඒ සථහයඹ ඳළවළදිලි යමින්, භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ට ශම් අයිතිහසිම් රඵහ දුන් භිද්ධි
ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ංභඹට නළතත් අශප් සතුතිඹ ව
ප්රණහභඹ පුද යමින් භහ ථහ අන් යනහ.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

මීශඟට රු යි.ජී. ඳද්භසිරි භවතහ.
[අ.බහ. 6.38]

ගරු ික.ජී. ඳේභසිරි භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷ.ஜல. தவ்சறரற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ශ්රී රංහශේ ජීත් න දිශඳු
ජනතහට, දරිද්රතහශන් ශඳශශමින් ඉතහ දුසය දිහා ශඳශතක්
ශන ඹන අශප් ශවෝදය ජනතහට, එභ ඳන්ල්රට ඹවඳත
ළරශන, ඔන්න්ශේ ඉයණභ, නළත්නම් පරුශේ රුභඹ ශනස
කිරීභට, ඔන්න් ආර්ථි වහ භහජයීඹ ඳරිර්තනඹට රක් කිරීභට
ලක්තිඹක් රඵහ ශදන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ හච්ඡහට
ම්ඵන්ධ න්නට අසථහ රළබීභ බහයඹක් ශොට භහ
රනහ.
හාශලාශඹන්භ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත භට ශඳෞද්ලිභ
හිතට තට දළශනන ශදඹක්. ඒ, එදහ භහ ශභහ හරශ අශප්
ශදයට අයිති තිබුණ වල් රහ ශඳොත් රැශන ශම්
මුඳහය ඩඹට ගිහිල්රහ වල් ශනහපු ශනකු වළටිඹටයි. ඒ
රහ ක්රභශ දියුණු අසථහක් වළටිඹට අද ශම් දිහා නළගුභ
යහඳහයඹ භහ දකිනහ.
හාශලාශඹන්භ ශදළටේ ශරෝ යුද්ධ හරශ ඇති ) ආවහය
හිඟඹත් එක් මුඳහය යහඳහයඹ තුයන් ශම් රහ ක්රභඹ ඇති
න්ණහ. රහ ක්රභඹට ඊටත් එවහ ඉතිවහඹක් තිශඵනහ. කුරුඳු
තරන ජනතහ කුරුඳු තරන්ශන් නළති හරඹට ඔන්න්ට ආවහය
රඵහ ශදන රහ ක්රභඹක් ඕරන්ද යුශ ආයම්බ න්ණහඹ කිඹරහ
ශඳොත ඳශත් වන් ශනහ.
එක්දවස නසිඹ වතයස
ණන්ර ආයම්බ න්ණු රහ ක්රභඹ අංල ශදට ශඵදරහ
ත්ශතොත් ශයන්භ ඉරක් ශ ජනතහට ඳභණක් ශදන
ආවහය මුද්දය ක්රභඹ තිබුණහ. ශයන්භ ඉරක් ය ත්
ශොටට ජනහාඹ, භිද්ධිඹ ළටේ අංලලින් වන දුන්නහ. ඒ
ඉරක්ත ජනවනඹ ටේසඳහදනඹට දහඹ ය ළනීභ
ජනහාශ
සිට ඳටන් ත්තහ. නමුත් ජනහාඹත්, භිද්ධිඹත්
අතය හාලහර ශනක් තිශඵනහ. එදහ ජනහාඹට ඳන්ල් ඇතුශත්
ය ත්ශත් භහ 24ට ඳභණක් ආධහය ශදන ක්රභඹටයි.
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භහද්ධිඹ ඊට ඩහ ඉදිරි පිඹයක් ත්තහ. එතළන තිබුණ ටිනහභ
න්ශන් දුප්ඳත්භ තුයන් කිරීශම් කීභ යජඹ බහය ළනීභයි. ඒ
තභයි දිහා නළගුශම්ත් භිද්ධිශ ත් තිශඵන ටිනහභ. එදහ
ජනහාශ ශදළටේ අදිඹය ක්රිඹහත්භ කිරීභ බහය දුන්ශන් යහජය
ශනොන ංහාධහනරටයි.
නමුත් අද එඹ යජශ කීභක් වළටිඹට බහය ශන ඒ ටයුතු
ශදඳහර්තශම්න්තුක් වයවහ ඉටු කිරීභට ටයුතු ය තිශඵනහ.
අනහතශ ශම් යශි ජනතහශේ දියඳුභ තුයන් කිරීභට එඹ
ඉතහභ ප්රශඹෝජනත් ශනහඹ කිඹන එ ශම් අසථහශේදී
වන් යන්න ඕනෆ.
අද දශා හාරුද්ධ ඳහර්ලසශ ථහලින් කිේහ, ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත වයවහ ඳශහත් බහර ඵරඹ උදුයහ ළනීභක් යනහ
කිඹරහ. එශවභ කිඹන්න කිඹන්න, භහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
ශඳයශහ ඵළලුහ. නමුත් ශභශතක් ක්රිඹහත්භ න ඳශහත් බහ
ක්රභශ ඵරඹක් උදුයහ න්නහ ඵක් එහි ශොතළනත් දකින්න
රළබුශණ් නළවළ. අන්රුදු 22ක්භ ඳශහත් බහශේ සිටි ශනකු
වළටිඹට භහ නම් දළක්ශක් ශම් රහ ක්රභ ජනහාඹ, ආවහය මුද්දය
ආදී ලශඹන් ක්රිඹහත්භ න්ශණ් අවහය ශොභහරිසයඹහශේ
භහර්ශඹන් ඵයි. ප්රහශද්ශීඹ ශල්ම්, රහභ ටේරධහරි කිඹන අංල
ඔසශා තභයි ඒහ ක්රිඹහත්භ න්ශණ්. ඒ ටයුතු ඳශහත් බහරට
අයිති ශරහ තිබුශණ් නළවළ.
හාශලාශඹන්භ ශඹෝයහජන් භන්ත්රීතුභහට භහ ශම් හයණඹ
භතක් ය ශදන්න ඕනෆ. 1990-1992 දක්හ සුළු හරඹක් තිබුණහ.
ඒ හරඹ තුශ ඹම් හරඹක් රහභ ටේරධහරි භවත්රුන් ඳශහත්
බහට ඳයහ ශන තිබුණහ. ඒ හශේභ ද්හාත් හර්ඹඹක්
වළටිඹට උඳ දිහඳතිතුභන්රහ යජඹටත් ඳශහත් බහටත් 
කිඹන තත්ත්ඹක් ඇති ය තිබුණහ. 1992 දී ඇති ශ ප්රහශද්ශීඹ
භව ශල්ම් ක්රභඹ ඹටශත් අය දීපු ඵරතර ආඳහු උදුයහ ත්තහ.
එශවභ නම් ඵරතර උදුයහ ත්ශත් අද ශනොශයි, 1990-1992
දක්හ ) එක්ත් ජහති ඳක් ආණ්ඩු හරශ යි කිඹන එ
ශටිශඹන් භතක් ය ශදන්න ඕනෆ.
දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ඹටශත් දිහා නළගුභ ප්රතිරහභීන්ට
ශරොකු ලක්තිඹක් රඵහ ශදන්න ටයුතු ය තිශඵනහ. භිද්ධිඹ
ඹටශත් න්ණත් රහමීඹ ව ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනර ටේරධහරින්ටයි
ළඩි ඵරඹක් තිබුශණ්. නමුත් දිහා නළගුභ ප්රතිරහභීන් ංහාධහනඹ
කිරීශම්දී ප්රතිරහභීන්ට ප්රමුත්ඹ රළශඵන හාධිඹට ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ස ය තිබීභ ඉතහභ ළඩදහඹයි. ජහති භිටභ
දක්හභ එභ ප්රතිරහභීන්ට ඉසයවට ඹන්න ඉඩඩ තිශඵන්න ඕනෆ
කිඹන එයි භහ හාශලාශඹන් වන් යන්ශන්. ජීන භිටභ
දියුණු කිරීභට, ිත් මඹ කුරතහ දියුණු කිරීභට, ඹටිතර ඳවසුම්
රඵහ දීභට ඳශහත් බහර වබහගීත්ඹ න්න පුළුන්භ
තිශඵනහ. හාශලාශඹන් ඳශහත් බහර ිෂිර්භ, රහභ ංර්ධන
ර්භහන්ත කිඹන අංලත් දුගී ඵ නළති කිරීභට ම් භිටශම්දී
ප්රහශද්ශීඹ භිටශම්දී එතු කිරීභට ඉඩඩ තිශඵනහ. ශම් අංල
ශදභ එට එතු ඹනහ නම් ඩහ හර්ථයි කිඹහ ශම්
අසථහශේදී භතක් යන්න ඕනෆ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ ක්ෂුද්ර මරය ණඹ
ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශත් දියදු ජනතහට ශවො භඟ ශඳන්වීභක්
යන්න ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඹටශත් පුළුන්භ තිශඵනහ.
ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ශඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භ ය ආධහය රඵහ
දීශම්දී; දුගී දුප්ඳත් අඹ ඹම් ර්භහන්තඹක් ඳටන් න්නහ හාට;
යහඳිතිඹක් ඳටන් න්නහ හාට අශප් ටේරධහරි අංලඹට ශරොකු
වශඹෝඹක් ශදන්න පුළුන්භ තිශඵනහ. ඔන්න්ට භඟ
ශඳන්න්න, ඔන්න්ට ළරසුම් වදරහ ශදන්න, ඔන්න්ට ඵළංකු
ටයුතු පියඵ අලය දළනුභ රඵහ ශදන්න පුළුන්භ තිශඵනහ.
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ශම් සිඹලු ටයුතුරදී දිහා නළගුභ ංර්ධන ශදඳහර්තශම්න්තු
ඹටශත් එභ අංල බහය ටේරධහරි භවත්භ භවත්මීන්ට හාලහර හර්ඹ
බහයඹක් ඳළශයනහ. හාශලාශඹන්භ ශශශ ශඳොශ දක්හභ
ළශටන්න ශනොදී දුගී දුප්ඳත් ජනතහශේ එභ යහඳිති ඉසයවට
ශන ඹන්න ටයුතු යන්න දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත
ඹටශත් ඉඩ ළරසී තිශඵනහ. හරඹක් තිසශා ඉන්දිඹහශේ වහ
ඵංේරහ ශද්ලශ ක්රිඹහත්භ යන ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ක්රභශ ; එභ
ළඩ පියශශශා ප්රතිඹ ව දුර්රතහ ශොඹහ ඵරමින් එභ අත්
දළකීම්ද ළරකිල්රට අයශන අශප් යශි ක්ෂුද්ර මරය ණඹ ක්රභඹ
ක්රිඹහත්භ යන්න ටයුතු යනහ නම් ඩහ ශවොයි කිඹන
හයණඹ භභ ශම් අසථහශේදී අදවක් ලශඹන් ඉදිරිඳත්
යනහ.
ශභභ දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත බිහි කිරීභට දහඹ න්ණු
භිද්ධි ංර්ධන ිත් මඹ මිති යහඳහයඹටත් භභ ශම්
අසථහශේ සන්ති යනහ. ඒ අඹ ිත් මඹ මිති භිටමින් ශන
ගිඹ ටශන් ප්රතිපරඹක් වළටිඹටත් ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත
ඳහර්ලිශම්න්තුට ඉදිරිඳත් යන්නට වළකිඹහ රළබී තිශඵනහ.
දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත පියඵ හුමස බිඹක් ඇති ය
ටේමින් ශනොශඹකුත් මිථයහ ප්රඵන්ධ ව හාරුද්ධ ප්රචහය ශන
ගිඹත් ඒහට ඉසීශභන් මුහුණ දී ජඹරහහී හාධිඹට ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ම්භත ය න්නට ටයුතු ශ රු ආර්ථි
ංර්ධන අභහතය ඵළසිල් යහජඳක් භළතිතුභහට ශම් අසථහශේ
අශප් ශෞය ප්රණහභඹ පිරිනභනහ. ඒ හශේභ ශභඹට ලක්තිඹ
රඵහ දුන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහටත් අඳ යජඹටත් සන්තින්ත
ශනහ. ශභභ දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත ම් භිටශම්
ක්රිඹහත්භ කිරීභට අඳ සිඹලු ශදනහශේභ දහඹත්ඹ වහ ළඳවීභ
රඵහ ශදන ඵ වන් යන අතයභ, ශම් තුයන් ශම් යශි දියදු
ජනතහශේ ශෞබහය උදහශේහ කිඹහ ප්රහර්ථනහ යමින් භශේ
චන සල්ඳඹ ශභයින් අන් යනහ.
[අ.බහ. 6.45]

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, දිහා නළගුභ ඳනත්
ශටුම්ඳත ළන අදවස කිහිඳඹක් ඉදිරිඳත් යන්නට අය රඵහ
දීභ ළන භහ ඳශමුශන්භ ඔඵතුභහට සන්තින්ත ශනහ. දිගින්
දිටභ යජඹ භඟිනුත්, ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ ඳසු ගිඹ දින
ශ ථහ භඟිනුත් ප්රහල ශශා ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් අයමුණ
දුප්ඳත්භ නළති කිරීභ; භිද්ධි ංර්ධන ටේරධහරින්ශේ ශාහ
සථහය කිරීභ ඵයි. ශභඹ තභයි යජඹ ප්රහල ශ හයණඹ. වළභ
ඳහරශඹක්භ දුප්ඳත්භ නළති යනහඹ කිඹහ ඡන්ද හරශ දී
ශඳොශයොන්දු ශනහ.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, එශවත් වළභ ඡන්දඹක්භ
ඉය න්ණහභ දුප්ඳත් ජනතහ - හාශලාශඹන් පීඩිත ජනතහ ඵශරන් ලිඳට ළටුණු එ තභයි සිදු න්ශණ්. වළභ ඳහරනඹදීභ
ඒ තභයි දිටභ සිදු න්ශණ්. දුප්ඳත්භ නළති කිරීභ වහ ශම්
ඳහරඹන් අමුතුශන් ඳනත් ශටුම්ඳත් ශශනන්නට ඕනෆද?
හාශලාශඹන්භ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ශනහපු දශා ඵළසිල්
යහජඳක් ඇභතිතුභහ කිේහ, ංර්ධනශ
ප්රතිරහබ වළභ
ජනතහටභ ශඵදී ඹහභට ළරළසවීභ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් එක්
අයමුණක් කිඹරහ. ඒ හශේභ ජනතහ ංර්ධනඹට දහඹ ය
න්නහ එත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් අයමුණක් කිඹරහ කිේහ.
ශම් කිඹන ශද්ල් ඳහරඹන් හාසින් ඉටු යනහ නම් ඇත්තටභ
භිද්ධි වනහධහයඹක් ඕනෆද? අපි හිතනහ එශවභ ඕනෆ නළවළ
කිඹරහ. වළභදහභත් ශශා දුප්ඳත් මිටේහ ශොඹහ ත්තු තුිටු ශද
pickpocket වපු එයි. ඵදු ඳනරහ, දඩ වරහ, ඒ තභයි
ශශා. ඹන්තම් තිශඵන ංර්ධනශ
ප්රතිරහබත්, යන
ටේසඳහදනශ ප්රතිරහබත් ජනතහට ශඵදුශේ නළවළ.
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු අජිත් කුභහය භවතහ]

ඒ භං ශොල්ර හපු එ තභයි ශශා. ඉතහභ සුළුතයඹක්
හාසින් ඵහුතයඹශේ භවන්සිඹ උදුයහ ත්තහ. ජනතහට දුක්
හාඳින්න, දු ශන්නභ ඉඩඩ දුන්නහ. ඒ තභයි ශශා. ශම්
උත්තරීතයයි කිඹන ඳහර්ලිශම්න්තුත් ඒට දහඹ න්ණු එ තභයි
යරහ තිශඵන්ශන්, රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ. ඳනත්
ශටුම්ඳත් ශනල්රහ, ශයගුරහසි ශනල්රහ, ළි ටේශේදන
ම්භත ය ශන ශශා, ඒට තත් දහඹත්ඹ දුන් එයි. අඩු
ණශන් ශම් ජනතහශන් උදුයහ ත්, pickpocket වපු ඵදු
ටිත් නළත ජනතහට රඵහ දුන්නහද? අධයහඳනඹට, ශෞයඹට
මුදල් ශන් ශහද? තමුන්නහන්ශාරහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත්
ශශනන්නට ඕනෆ නළවළ.
අඩු ණශන් අධයහඳනඹ ව ශෞය ශනුශන් ජනතහ
දසින් ද දයන ඵය ළඩි න එ අඩු ශශොත් ශම් හශේ ඳනත්
ශටුම්ඳත්
අලය
න්ශන්
නළවළ,
රු
ටේශඹෝජය
ථහනහඹතුභටේ. ඒ ටේහ ශම් යන්ශන් ම්පර්ණශඹන්භ
ජනතහ මුශහ යන එයි. හාශලාශඹන්භ ශම් ඳහල් හයඹ
ආයම්බ යන ශරහශේ ශම් යශි දුප්ඳත් අම්භහ, තහත්තහ - පීඩිත
මිටේසුන්- ල්ඳනහ යනහ, ශොශවොභද ශභඹහ ඉසශෝශල්
ඹන්ශන් කිඹරහ. "ශම් භශේ දරුහශේ ඳහරයි" කිඹරහ
ඉසශෝශල් ශඵෝේ එ වරහ, "නුශේ ඉසශෝශල් නම් නුම
යටේන්" කිඹරහ ජනතහට ම්පර්ණ ඵය ඳටරහ තිශඵනහ. ඒ
ටේහ අමුතුශන් ඳනත් ශශනන්නට ලින් රුණහයරහ
තමුන්නහන්ශාරහ අඩුභ තයශම් අධයහඳනඹ ව ශෞය
ශනුශන්ත් ජනතහ දයන ඵශයන් ජනතහ ටේදවස යන්න.
ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ කිේහ, ටේසඳහදනඹට ජනතහ
දහඹ ය න්න එ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් එක් අයමුණක්
කිඹරහ. නමුත් අද ශභොක්ද යන්ශන්? අද ජනතහ ටේසඳහදනඹට
දහඹ ය න්නහද? හාශලාශඹන්භ ඳසු ගිඹ අඹ ළශ දී ශම්
යශි ටේසඳහදනඹට දහඹ ය න්න පුළුන් ක්ශාත්රරට ශභොද
ශශා? ධීය ර්භහන්තඹට, ිෂි ර්භහන්තඹට, ළහාලි
ක්ශාත්රඹට, කුඩහ ර්භහන්තරට, ඳසු ගිඹ අන්රුද්ශද් ශන් ශ
මුදරත් ශම් ඳහරනඹ රඵහ දීරහ නළවළ. ඒ ප්ඳහදු ය
තිශඵනහ. එශවභ නම් අලුත් ඳනත් ශන එන්නට ලින් දළනට
බිලී ිටට වන ඵදු අඩු යරහ, ිෂි හර්මි ටේසඳහදනඹන්ට
ඳනහ තිශඵන ඵදු අඩු යරහ, ඒ ටේසඳහදන උඳයණරට ඳනහ
තිශඵන ඵදු අඩු යරහ, ශම් යශි ශොහා, ධීය ජනතහට, කුඩහ
ර්භහන්තර ටේඹළලී සිටින ජනතහට, ළහාලි ක්ශාත්රශ
ටේසඳහදන ටයුතු යන ජනතහට ඒ වනඹ රඵහ ශදන්න. ඒ
වන රඵහ දී තිශඵනහද? රඵහ දී නළවළ. ඒහ ශනොදී, ඒහ ප්ඳහදු
යරහ ඉය ශරහ, පීඩිත මිටේසුන් ත තත් පීඩහට ඳත් යරහ,
ඒ අඹ ඵශරන් ලිඳට ඇද දභරහ, දසින් ද යශි හාහාධ ප්රලසන
භතු යරහ, ඒ ප්රලසන අසශා සිඹලු ශද්ල් ඹට වරහ ආණ්ඩු
ශශා ශභොක්ද? මිටේසුන්ශේ ජීන ඵය තත් ළඩි යන එයි.
ආදහඹම් ශඵදී ඹහශම් හාභතහ තත් ළඩි යන එයි.
රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ, 2009 - 2010 ිවසථ
ආදහඹම් වහ හාඹදම් මීක්ණඹට අනු ශම් යශි භසත
ආදහඹශභන් ශඳොශවොත්භ සිඹඹට 20 ශනුශන් සිඹඹට 54.1ක්
ශන් ශරහ තිශඵනහ. සිඹඹට 54.1ක් රඵහ න්ශන් ශම් යශි
සිටින ශඳොශවොත්භ සිඹඹට 20යි. දුප්ඳත්භ සිඹඹට 20ට
රළශඵන්ශන් ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5යි. එශවනම් ඇයි එශවභ සිදු
ශරහ තිශඵන්ශන්? ඔන්න්ශේ ජීන ඵය දසින් ද ළඩි
යන්නට අණ ඳනත්, ශයගුරහසි, ශම් උත්තරීතය ඹයි කිඹන
යසථහදහඹඹ ඳනපු ටේහ, හාධහඹඹ ඒහ ක්රිඹහත්භ යපු
ටේහ. ල්ඳනහ යරහ ඵරන්න. ඒ ටේහ අපි යජඹට කිඹන්ශන්
ටේසඳහදනඹ දියුණු යන්න, ඒ හශේභ ජනතහශේ මලි
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අලයතහ ම්පර්ණ ය න්න අලය භළදිවත්වීභ ශනොය ශම්
හශේ ජනතහට ංදර්ලන ශඳන්හ ජනතහ මුශහ යන
ඳනත්ලින් ශම්හ යන්න ඵළවළ කිඹන එයි. ඒ ටේහ යන්න
ඕනෆ ශභොක්ද?
හාශලාශඹන්භ යන්නට ඕනෆ ජනතහශේ ජීන හාඹදභ අඩු
යන එයි. තුයශ ජනතහ ළන ථහ ශහ. තුයශ
ජනතහට දක් ශනොශයි, ඳළඹ ශද තුනක්ත් ජීත් න්නට
රිරන ළටුඳක්ද රළශඵන්ශන්? ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ඇතුශශා
තුයශ කිඹන චනඹ ශඹදුහට, තුයශ ජීත් න
ජනතහට වන රළශඵන්ශන් නළවළ. ඒ තුයශ ජීත් න
ජනතහට අභ හධහයණ ළටුඳක් රඵහ ශදන්නට ටයුතු
යන්න. ඒ වහ නීති ශයගුරහසි ශශනන්න. ඒහ ශනොය ශම්
හශේ හයලින් ජනතහ ජීත් යන්නට ඵළවළ.
භිද්ධි ටේරධහරින් සථීය කිරීභක් ළන ථහ ශහ. ඇත්තටභ
භිද්ධි ටේරධහරින් සථීය කිරීභට ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත
ශශනන්නට ඕනෆද, රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ? ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳත ඕනෆ නළවළ. ඔන්න් මුශහ යනහ. ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත ඕනෆ නළවළ. භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳතිතුභහ
එතුභහශේ භහින්ද චින්තන ඉදිරි දළක්ශභන් කිේශේ ශභොක්ද?
ඵළසිල් යහජඳක් ඇභතිතුභහ එදහ ඒ හයණඹ උද්ධිත ශහ.
ඒශක්දී කිේශේ, "භිද්ධි අධිහරිශ ශාඹන් හාරහභ
ළටුප්රට හිමිම් කිඹන යහජය ශාඹන් ඵට ඳත් කිරීභ
වහ ශාහ යසථහක් ස යනු රළශේ." කිඹරහයි. භිද්ධි
ඳනතට ංශලෝධනඹක් ශනහහ නම් ඒ යන්න තිබුණහ. ඒ
ශාහ යසථහ වදන්න තිබුණහ. ශම් හශේ ඳනත් ශටුම්ඳතක්
ශේන්න අලය නළවළ. ඒ ටේහ හාශලාශඹන්භ කිඹන්නට ඕනෆ ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඇත්ත අයමුණ වංරහ තිශඵන්ශන් කිඹරහ.
ශරාසඨහධියණඹ
දුන්න
ංශලෝධනලිනුත්,
අශනකුත්
ංශලෝධන ඔක්ශොභ එතු ශත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත්
ඇත්ත අයමුණ වන්න ඵළවළ, රු ටේශඹෝජය ථහනහඹතුභටේ.
ඒ ටේහ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට ශභොන ංශලෝධන ශන ආත්
ඒට එඟ ශන්න අඳට පුළුන්භක් නළවළ. ශභොක්ද ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් අයමුණ? ශම් ඳහරඹන්ට අද ඳහරනඹ ශන
ඹන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. පීඩිත මිටේසුන්ට, දුප්ඳත් මිටේසුන්ට,
ජහති ආදහඹශභන් සිඹඹට 4.5ක් න්න සිඹඹට 20ක් න්ණ
ජනතහට කිසි ශදඹක් ශදන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. බහණ්ඩ වහ
ශාහ හධහයණ මිරට ශදන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.

නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை சதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ශම්
මරහනඹ න්නහ ඇති.

අසථහශේදී

රු

ථහනහඹතුභහ

අනතුරු නිගඹ ජය කථහනහඹකතුභහ ූලරහනගඹන් ඉත්
වුගඹන්, කථහනහඹකතුභහ ූලරහනහරඪ විඹ.
அவதறநகு, தறறவை சதரரகவ அவகவ அவெகறரசணவ்றணறவத
அகனஶ, சதரரகவ அவகவ ஷனஷ கறவ்ரவகவ.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
MR. SPEAKER took the Chair.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු අජිත් කුභහය භන්ත්රීතුභහ, ථහ යන්න.
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ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳහරඹන්ට, ශම් ඳහරනඹට අශප්
යශි ජනතහට, දුප්ඳත් මිටේසසුන්ට කිසි ශදඹක් අලුතින් ශදන්න
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. බහණ්ඩ වහ ශාහ හධහයණ මිරට ඳඹන්න
ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. සුඵ හධනඹ ශදන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ.
අධයහඳනඹ, ශෞය ඳවසුභ ශදන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. ඒ
ටේහ ටේසඳහදනඹ දියුණු යන්න ඵළරි ශරහ තිශඵනහ. රැකිඹහ
හායුක්තිශ ඉන්න තරුණ තරුණිඹන්ට අද භව මුහුද භළද්ශද්
ජීහාතඹ අනතුශර් තිඹරහ ඕසශේලිඹහට ඹන්න ඉතහලිඹට ඹන්න
ශඳොය න්න සිද්ධ ශරහ තිශඵනහ රැකිඹහක් නළතිභ ටේහ.
ශටිශඹන් කිේශොත් රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳහරඹන්ට,
ශම් ඳහරනඹට ඵළරි ශරහ තිශඵනහ ජනතහට භනුය ජීහාතඹක්
ශදන්න. ඔන්න්ශේ ප්රතිඳත්තිඹ ඒ. ඔන්න්ශේ ප්රතිඳත්තිඹ රැකිඹහ
හායුක්තිඹ වදන එ; දුප්ඳත්භ වදන එ; ඒට ඉඩ ඩක් වදන
එ; ඉතහභ සුළුතයඹශේ සු හාවයණඹ ශනුශන් ඳනත් වදන
එ, නීති වදන එ. ඒ ටේහ ඔන්න්ට පුළුන් ශරහ තිශඵන්ශන්
ංදර්ලන යරහ ජනතහ මුශහ යන එ; ංදර්ලන යරහ මුශහ
යන්න ඵළරි ජනතහ භර්දනඹ යන එ.
ඒයි ශම් ඳහරනශ අයමුණ. ඒ ටේහ අද ශම් ඳහරඹන්ට
ඕනෆ වී තිශඵනහ සිඹලු ඵරතර, සිඹලු මුදල් එ තළනට
ශක්න්ද්රත ය න්න. ඒ සිඹල්ර එ තළනට ශක්න්ද්රත ය
න්න ඕනෆ ටේයි අධියණශ ඵරතර න්න වදන්ශන්;
යසථහදහඹශ ඵරතර ල්ලි දීරහ ශවෝ න්න වදන්ශන්.
හාධහඹඹ, අධියණඹ, යසථහදහඹඹ කිඹන ආඹතන තුනභ
අද ශම් ඳහරඹන්ට ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ එ තළනට ශක්න්ද්ර
ය න්න. ඒ හශේභ සිඹලු මරය ම්ඳත්, සිඹලු මුදල් එ
තළන තිඹහ න්න ඕනෆ ශරහ තිශඵනහ.
ඒට තභයි රු ථහනහඹතුභටේ, අද ශම් තතනන්ශන්. ශම්
ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඇත්ත අයමුණ ඒ. ඒ ටේහ ශම්
ංශලෝධනලින් ශරාසඨහධියණඹ ය තිශඵන්ශන්ත් ශභොක්ද?
අධියණඹ වළභදහභ යනහ හශේභ යසථහදහඹඹට
අනුරඳ, යසථහදහඹශ ශම් ඳහරන ක්රභඹ ඳත්හ ශන
ඹන්න අධියණඹත් ශභොක්ද යරහ තිශඵන්ශන්? ඒ ශ
ංශලෝධනලිනුත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් ඇත්ත අයමුණට
වහටේඹක් ශරහ නළවළ. ඹම් ඹම් ඵරඳෆම් භත ංශලෝධන න්ණත් ඒ
ංශලෝධනලිනුත් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් වයඹට කිසිභ වහටේඹක්
ශන්ශන් නළවළ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් භිද්ධි අයමුදර හාලහර අයමුදරක්.
ඳසු ගිඹ හරශ ETF අයමුදශරනුත්, ඒ හශේභ ඉදිරිශ
ශශනන්න ඉන්න ක්ෂුද්ර මරය ඳනත් ශටුම්ඳත තුයනුත්, ඳසු
ගිඹ හරශ ශනහපු ප්රහශද්ශීඹ ංර්ධන ඵළංකු (ංශලෝධන)
ඳනත තුයනුත් -ශම් වළභ ඳනතකින්භ- ශභොක්ද ශශා, යන්න
ඉන්ශන් කිඹන එ අපි දළක්හ. ශා අර්ථ හධ අයමුදරට
හාදින්න වදරහ ආණ්ඩු ශභොක්ද යන්න වළදුශේ? සිඹලු මරය
ම්ඳත් එ තළනට ශක්න්ද්රත ය න්න. ඒ ටේහ ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳශත් අයමුණ ශරහ තිශඵන්ශන් ශභොක්ද?
භහින්ද යහජඳක් ඳහරනඹ තුශ ඳසු ගිඹ හරශ
නීති
හාශයෝධී ශ ශද්ල් නීතයනුකර ය න්න සිඹලු මුදල් ව
ම්ඳත්, ඵරතර එ තළනට ශක්න්ද්ර ය ළනීභයි. අද
අධියණඹ තභන්ශේ අතට අයශන යන්න වදන්ශනත් ඒ.
ජනතහ ඳත් ශනොයපු භන්ත්රීරු ල්ලි දීරහ ආණ්ඩුට අයශන
ශශත් ඒ. ඒ ටේහ රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් ඳහරනඹට ත
දලභඹක්ත් ඉසයවට ඹන්න ඵළවළ. ඒ ටේහ ජනතහ ශනොදීපු
තුශනන් ශදශක් ඵරඹක් අයශන, ජනතහ ශනොදීපු යභක්
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අයශන, ජනතහ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ණු, ජනතහට කිඹහපු
ශද්ල් ශනොය අද ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත තුයනුත් යන්න
වදන්ශන් ඒභයි. සිඹලු ඵරතර තභන්ශේ අතට න්න ටයුතු
ය තිශඵනහ. ඒ ටේහ ශභොන ංශලෝධන ශනහත් ශම් ආණ්ඩු
වංපු අයමුණට, සිඹලු ඵරතර තභන්ශේ අතට න්න වළභ
තළනභ ක්රිඹහත්භ ශන ඒ අයමුණට ශම් ංශලෝධනලින්
ඵහධහක් ශන්ශන් නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

රු භන්ත්රීතුභහ දළන් අන් යන්න.

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒ ටේහ ශම් දිහා නළගුභ ඳනත් ශටුම්ඳත භිද්ධි ංර්ධන
ටේරධහරින්ටත්, භිද්ධි ශභනහරුන්ටත්, ශම් යශි
දුප්ඳත්, පීඩිත ඳන්තිශ
ජීත් න රක් ණනක් න
ජනතහටත් වනඹක් ශන ඳනත් ශටුම්ඳතක් ශනොශයි. ශම්
යශි ඳහරඹන්ට තභන්ශේ ඳහරනඹ ඉසයවට ශන ඹන්න ඵළරි
ඵහධහන් ඉත් ය න්න, ඔන්න්ශේ ඵරඹ එ තළනට
ශක්න්ද්රත ය න්න ශශනන ඳනත් ශටුම්ඳතක්. ඒ ටේහ භභ
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතට හාරුද්ධත්ඹ ප්රහල යනහ. ශඵොශවොභ
සතුතියි.

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

ශඵොශවොභ
අභහතයතුභහ.

සතුතියි.

මීශඟට

රු

ඵළසිල්

යහජඳක්

[අ.බහ. 6.56]

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ පගර්ථික ාර්ධන
අභහතයතුභහ)

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ - வதரதபரர
அதறறதவ்ற அஷவைசவ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa - Minister of Economic
Development)

රු ථහනහඹතුභටේ, භවරු භව ඳහයට ඇදරහ වභ
වන්න හිටපු භිද්ධි ටේරධහරින්ශේ රැකිඹහ අතිරු
ජනහධිඳතිතුභහශේ නහඹත්ඹ ටේහභ ත හානහඩි තිසණනක්
ඇතුශත ඳශමුළටේ තහට සථිය යනහ. කිසිභ ශනකුට මීට
ඳසශා ඔන්න්ශේ රැකිඹහරට අත තිඹන්න ඉඩ රළශඵන්ශන්
නළවළ. ඔන්න්ශේ හාරහභ ළටුඳ, දරු ඳන්ල්ර ජීහාත ආයක්හ
ශනහඹ කිඹන එ ශම් අසථහශේදී භහ වන් යනහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ඒ හශේභ ශම් හාහදඹ ආයම්බ
යමින් භහ මුලින්භ ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ළන ඳළවළදිලි කිරීභක්
ශ ටේහ ඉතහභ ශටිශඹන් පියතුරු ඳඹන්න ඵරහශඳොශයොත්තු
නහ. ශභහිදී එ ශචෝදනහක් ශනහහ තුශනන් ශද ඵරඹ
රඵහ ශන අපි ඳනත් ශටුම්ඳත් ම්භත යනහ කිඹරහ.
අඳ ශම් අසථහශේදී කිඹනහ, ශම් යශි ජනතහ දීපු යභ,
තුශනන් ශදශක් ඵරඹ එ යක් ශනොශයි, ශදයක් ශනොශයි
දවස හයඹක් වරි ඳහහාච්චි යරහ අඳ ශම් යට වහ ජනතහ
ශනුශන් ශාඹ යන ඵ. ශම් යශි දුගී දුප්ඳත් ජනතහ
ශනුශන් ශනහපු ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත වීභ
ශක්න්න භවය අඹ උහහා ගිඹහ. යක් ශනොශයි, ශදයක්
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ඳහර්ලිශම්න්තු

[රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂ භවතහ]
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ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக)

උහහා ගිඹහ. යක් ශදයක් ශනොශයි, සිඹ හයඹක් උහහා ගිඹත්
අශප් ශම් අලයතහ නතය යන්න ඵළවළ කිඹන එ භභ ශම්
අසථහශේ වන් යනහ.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ශම් රු බහශේදී ශභතුභන්රහ නඟපු ශචෝදනහරට භභ
ඳළවළදිලි උත්තය ශදන්නම්. ඳශමුශන්භ කිේහ, ඳශහත් බහශේ
ඵරඹ අඳ උදුයහශන තිශඵනහඹ කිඹරහ. අඳ අභිශඹෝ යනහ,
දළනට ඳශහත් බහශේ තිශඵන ඵරඹක් ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් එ
අකුයකින් වරි නතය යරහ උදුයහශන තිශඵනහ නම්
තමුන්නහන්ශාරහ ඒ ශඳන්න්න. එශාභ ඉදිරිශ දී ඳශහත් බහ
ඹම් හර්ඹඹක් යන එ ශක්මින් ඹම් චනඹක් වරි
න්තිඹක් වරි ශම් ඳනත් ශටුම්ඳශත් අඩංගු යරහ නළවළ කිඹන
වතිඹ අඳ ශදනහ. එශවභ තිශඵනහ නම් රුණහයරහ ඒ
ශඳන්න්න. භහින්ද චින්තනශඹන් කිය ඳරිදි ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳත භඟින් ආර්ථි අතින් ඉතහභ ඳවශ භිටශම් ඉන්න
ජනතහ ශනුශන් ටයුතු යන්න ප්රජහමර ංහාධහනරට
ඵරඹ දීරහ තිශඵනහඹ කිඹන හයණඹ භභ ශම් අසථහශේ
වන් යනහ.

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

රු ථහනහඹතුභටේ, ජනතහ හාමුක්ති ශඳයමුණ කිඹන
ශද්ල් ළන භට නහටුයි. ඔන්න් එදහ කිේශේ ඵරඹ ජනතහට
ශදන්න කිඹරහයි. ශම් ඳනත් ශටුම්ඳතින් තභයි ඳශමුශටේ
තහට ජනතහට ඵරඹ ශදන්න ටයුතු ය තිශඵන්ශන්. ශම්
ප්රජහමර ංහාධහනර ඵරඹ ඒ ආඹතනරට අඳ ඳයහ තිශඵනහ.
දළනට භිද්ධි අධිහරිඹට, නළත්නම් ඇභතියඹහට තිශඵන ඵරඹ
තභයි අද ප්රජහමර ංහාධහනරට දීරහ තිශඵන්ශන්.
ශභතුභන්රහ ත හයණඹක් කිේහ ශම්හ ඵළංකු ඳනතට අදහශ
ශනොශයි කිඹරහ. ක්ෂුද්ර මරය ආඹතන දළනටත් භව ඵළංකුශේ
ඳහරනඹ ඹටශත් නළවළ. ශම් ඳනත වදහ තිශඵන්ශන් හණිජ
ඵළංකුරටයි. ඒ ශභහි වන් යන්න සිද්ධ න්ශණ් ඵළංකු කිඹන
නභ ඳහහාච්චි යන්න අලය ටේහයි. එඹ භිද්ධි අධිහරිඹ
ඳනශත්ත් තිබුණු ටේහයි භිද්ධිඹට ඵළංකු කිඹන චනඹ ඳහහාච්චි
යන්න වළකි න්ශණ්. ශම් ඵළංකු කිේහට ඵළංකුක් ශනොශයි.
ශම්හ ඹම් කිසි ක්ෂුද්ර මරය ආඹතන.
අටේක් ඒහ ඒ නභ ඳහහාච්චි ශනොයන ටේහ නීතිශ කිසිභ
ටේඹහභනඹට අහු න්ශන් නළවළ. භභ ඒ ඵ කීශභන්
කිඹනහ. ඒ හශේභ ඵළංකු ඳනතට ශම් ආඹතන ඇතුළු ශශොත්
ශභහි වන් න හාධිඹට හාණහධිඳතියඹහටත් ඒහ හාණනඹ
යන්න ඵළවළ.
නමුත් දළන් ඒහශ
හාණන ඳහරනඹ
ඳහර්ලිශම්න්තු, යජශ ගිණුම් පියඵ හය බහ ඇතුළු
සිඹල්රටභ ඇතුළු ශනහ. නමුත් ශම්හ ඵළංකු ඳනතට ඇතුළු
න්ශණොත් හාණහධිඳතිතුභහට හාණනඹ යන්න පුළුන්භක්
නළවළ. ඒ ඳහරනඹ න්ශන් භව ඵළංකු භඟින් ඳභණයි. භභ
දන්ශන් නළවළ ශභොන නීතිඹක් අනු එඹ වන් ශහද කිඹරහ.
රු ථහනහඹතුභටේ, ශම් රු බහශේදී ශ හුඟක් ථහ
අවශන ඉන්න ශොට භට භතක් න්ණහ අය ළු එතනහශේ ථහ.
එඹහ ශභොක්ද ශශා? ඹන ශොට, "වහ, ඕ භශන් දුන්නහඹ
කිඹරහ කිඹන්න" කිේහ. භිද්ධිඹ ව ඒ ශාඹන්ට රළශඵන
අයි මන් ශක්න්න යන්න තිශඵන වළභ ශදඹක්භ යපු අඹ,
දුගීභ නළති කිරීභට ටයුතු යන්න ජනතහට -ප්රජහට- ඵරඹ
ශදන ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත න එ ශක්න්න වදපු අඹ
දළන් කිඹනහ, "අශන්, අපිත් ශම්ට අත ළහුහ, අඳ න්ශතෝ
ශනහ, අඳ ටේහ ශම් වම්ඵ න්ණහ"ඹ කිඹරහ. වළඵළයි ශම් කිසිභ
අසථහ ශාඹන් පියඵ ශරාසඨහධියණඹ කිසිභ
චනඹක් කිේශේ නළවළ.

නඩුක් දළම්භහ.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ
(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

නඩුක් දළම්භහ. ඒ නඩුශේදී ශරාඨ
ස හධියණඹ කිේශේ නළවළ,
ශා -

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නඩුක් දළම්භහ.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ඔේ. නඩු දහරහ ළශළක්න්හ. නඩු දහරහ වඹ භහඹක් ඳයක්කු
ශහ. තුන්සිඹ ණනක් pension ගිඹහ. ඔන්න්ට හාරහභ ළටුඳ නළති
න්ණහ. ඒශන් සිද්ධ න්ශණ් අපි - [ඵහධහ කිරීභක්] අපි න්ශතෝ
ශනහ. ඔඵතුභන්රහ ළන ශනොශයි, කිේශේ. වළශභෝභ ශම්ට
අත වන්න වදනහ. ඒ ළන ශඵොශවොභ න්ශතෝයි. භභ
ඉල්රනහ, ඇත්තටභ වශඹෝඹ ශදනහ නම් අහන
ශභොශවොශත් වරි ඡන්දඹ ඳහහාච්චි යන්න කිඹරහ. භභ දීර්ක ථහ
යන්න ඹන්ශන් නළවළ. ශභොද ශම් ළන තර් යපු ෆභ
ශදනහභ එභ අංලඹකිනුයි තර් ශශා. ඳශහත් බහශේ ඵරඹ
උදුයහ ළනීභක් ශභහි සිදු ශරහ නළවළ. ඳශහත් බහ භිටභටත්
ඳල්ශරවහට ගිහිල්රහ ප්රජහට -ජනතහට- ඵරඹ දීභයි ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳතින් සිදු යරහ තිශඵන්ශන්. ශම්ශන් යන්ශන් ඒ
ජනතහශේ ංර්ධනඹ උදහ ය දීභයි.
ශම් අසථහශේදී හාශලාශඹන්භ කිඹන්න ඕනෆ හයණඹක්
තිශඵනහ. භභ ඵරහශඳොශයොත්තු න්ණහ, ශම් බහශේ ථහ යපු
භන්ත්රීයශඹකු අඩු ණශන් අන් ශභොශවොශත් වරි ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳතට අලුත් ශඹෝජනහ ශශන්හාඹ කිඹරහ. මුසලිම්
ශොංරශඹන් වළය ශනත් කිසිභ ඳක්ඹකින් ශම් ඳනත දියුණු
යන්න ළදත් ශඹෝජනහක් ඉදිරිඳත් න්ශණ් නළවළ. අපි
උඳශද්ල හය බහ අසථහශේදීත් ඉල්ලීභක් ශහ,
රුණහයරහ අඳට ශම් ඳනත දියුණු ය න්න ශඹෝජනහ ශදන්න
කිඹරහ.
නමුත් හාඳක්ශ ඳක් එඹට වබහගි න්ශණ් නළවළ. ඒ ළන
භභ නහටු ශනහ. මුසලිම් ශොංරඹ ඉදිරිඳත් යපු
ශඹෝජනහ හශේභ අශප් ආණ්ඩුශේ ඉන්න ඳක් -රංහ
භභහජ ඳක්ඹ, ශොමියුටේසි ඳක්ඹ- ළදත් ශඹෝජනහ
යහශිඹක් ඉදිරිඳත් ශහ. ඒ හශේභ තුයඹ ටේශඹෝජනඹ යන
ඳක්ලින් -ශතොන්ඩභන් භළතිතුභහ ඇතුළු ඒ ඳක්ලින්තුයශ ප්රජහත් ශම් ඳනතට ඇතුළු යන්න කිේහ. අපි ඒ
ශහ. ඒ හශේභ ඩේරස ශද්හනන්ද භළතිතුභහ ශඹෝජනහක්
ශනහහ, ශම් ඳනශත් ශදභශ ඳරිර්තනශ
නභ ශදභශ
බහහශන් ඉදිරිඳත් යන්න කිඹරහ. ඒ අපි ඇතුශත් ශහ. ඒ
අනු අපි ඇතුශත් යන්න පුළුන් ෆභ ශඹෝජනහක්භ ඇතුශත්
ශහ. [ඵහධහ කිරීභක්] ෆශවන ධනහත්භ - positive - ශඹෝජනහ
තිශඵනහ. ශම් ඳනත ක්රිඹහත්භ කිරීභ තුශ අපි ඒ ශඹෝජනහ
ඇතුශත් යන්න ඵරහශඳොශයොත්තු ශනහ.
ශම් අසථහශේදී අපි ඒ ශඹෝජනහ ඉතහභ අඹ යනහ. ඒ
ශඹෝජනහලින් යන්න පුළුන් ශඹෝජනහ ටිට අපි අසථහ
දීරහ තිශඵනහ. එයින් ළදත්භ ශඹෝජනහ තභයි ඳශහත් බහ ව
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ප්රහශද්ශීඹ බහ ශම් ටයුත්තට වබහගි ය න්න කිඹන
ශඹෝජනහ. ප්රජහමර ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනරට ව දිස්රික්
ංහාධහනරට ටේශඹෝජිතඹන් තුන් ශදනහ ඳත් කිරීභ ම්ඵන්ධ
ංශලෝධනඹක් ශනළහාත් තිශඵනහ. ඒ තුන් ශදනහ අතයට ඳශහත්
බහ ටේශඹෝජිතශඹක් ව ප්රහශද්ශීඹ බහ ටේශඹෝජිතශඹක් ඇතුශත්
යන්න අපි ටයුතු යරහ තිශඵනහ. ඒ ංශලෝධනඹ තුශ
භධයභ යජඹ, ඳශහත් බහ ව ප්රහශද්ශීඹ බහත් ශම් ටයුත්තට
ම්ඵන්ධ ය න්නහ.
ශභභ ඳනත් ශටුම්ඳත ම්භත ය ළනීභට වශඹෝඹ රඵහ
දුන්, හාශලාශඹන්භ ඳනත් ශටුම්ඳත ස කිරීශම් සිටභ වබහගි
න්ණු ඒ ආඹතන තුශන් ිත් මඹ මිතිර ටේශඹෝජිතඹන්ට, ඒ
හශේභ අශප් අභහතයහංලඹට ම්ඵන්ධ ෆභ ආඹතනඹභ
ටේරධහරින්ට ශභන්භ, නීති ශටුම්ඳත් අංලඹ, නීතිඳති
ශදඳහර්තශම්න්තු, භව ඵළංකු ව අශනකුත් ආඹතන යහශිඹක්භ
දුන් වශඹෝඹට අඳ හාශලාශඹන්භ සතුතින්ත නහ. ඒ
සිඹල්රටභ ඩහ ශම් ළන ටේසි අශඵෝධඹකින් ශම් ඳනත්
ශටුම්ඳතට අනුභළතිඹ දුන් ඳශහත් බහ සිඹල්රටභත් අශප්
සතුතිඹ පුද යනහ.
ශම් ඳනත් ශටුම්ඳත අනුභත ය ළනීභට, හාශලාශඹන්භ
ඵහධහ භළඩ ශන ඉදිරිඹට ඹන්න ප්රධහන ලශඹන් භට ලක්තිඹ
රඵහ දුන් අතිරු ජනහධිඳතිතුභහ ඇතුළු අශප් යජශ භළති
ඇභතිරුන් සිඹලු ශදනහටභත්, ඒ හශේභ ආණ්ඩු ඳහර්ලසශ
සිඹලු ශද්ලඳහරන ඳක්ර ඉන්න සිඹලු ශදනහටභත්, ශම් ආඹතන
තුශන් ඉන්න 28,000ක් ඳභණ න ශාඹන් සිඹලු ශදනහභ
ශනුශනුත්, ඔන්න්ශේ ඳන්ල්ර අඹ ශනුශනුත් ශම් යශි
දියඳුභ නළති කිරීභ වහ ඒ ජනතහ ශනුශනුත් සතුතිඹ පුද
යමින් භභ ටේවඬ නහ.

ප්රලසනඹ විභන ර ජ.
ක වඬල් අනු " ඳක්" භන්ත්රීන්
විසින් ප්රකහල කයන ර ජ.

ජඹ ඵ කථහනහඹකතුභහ

றணர றடுவெகவௐதவோடது.
குவகபறவதடி"ஆவ" ஶஶனரவேகறவத ண சதரரகவ அவகவ
அநறறவ்ரவகவ.

Question put.
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the
“Ayes"had it.
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Ayes

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු ඒ.එල්.එපත. අතහවුල්රහ භවතහ
(ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු ඩරස අරව ගඳරුභ භවතහ

(ரவௌதைறகு டனவ அயவௐவதத)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ரற. தற. வெகரவெக)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ

(ரவௌதைறகு றவம கவதவ்)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු ජීන් කුභහයණතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக)

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු ගයජිගන ල්ඩ් කුගර් භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

Sir, I call for a Division by name.

(ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ)

(The Hon. Reginold Cooray)

කථහනහඹකතුභහ

(சதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)

අද ශම් ටයුත්ත අහන න ශතක් බහශේ හරඹ දීර්ක
කිරීභට අනුභළතිඹ ඉල්රහ සිටිනහ.

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය භවතහ

(ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ිළඹගේන ගභගප භවතහ
(ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக)

ගරු භන්ත්රීරු

(The Hon. Piyasena Gamage)

(Hon. Members)

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு உதவௐதறணவகவ)

Aye.

ඳහර්ලිගපතන්තු භතු ඳශ න අන්දභ -ඳක් 160; විරුේධ 53;
ගනොඳළිකණි 11; ඹනුගන් ගඵදුගණ්ඹ.
தரரதௗவநவ தறரறவது: சரவதரக 160; றரக 53; ரஶரவ 11.
The Parliament divided: Ayes 160; Noes 53; Absent 11.

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. DEW Gunasekara)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ිළඹාකය ජඹයත්න භවතහ

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

(The Hon. Felix Perera)

(ரவௌதைறகு டித குஶசக)

(ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண)

ගරු සුගපතධහ ජී. ජඹගේන භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු දඹහශ්රිත තිගේයහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற றஶமர)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)

(ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர)

ගරු ගජොන්ස න් ප්රනහන්දු භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது)

(The Hon. Johnston Fernando)

ගරු ිකල්ගය ික ප්රනහන්දු භවතහ

(ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது)
(The Hon. Milroy Fernando)

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගක න් භවතහ

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේභජඹන්ත භවතහ

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු ගරුමුගන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ

ගරු රිහඩ් ඵදිුත ජන් භවතහ

(The Hon. Arumugan Thondaman)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ

ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ

(The Hon. P. Dayaratna)

(The Hon. Jagath Balasuriya)

(ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ)

(ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ)

(ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண)

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வீவ றமரரவெக)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.தற. றசரரவெக)
(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ

(ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர)

(The Hon. Douglas Devananda)

ගරු එස.බී. නහවින්න භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண)

(The Hon. S.B. Nawinne)

ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ

(ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ)
(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

(ரவௌதைறகு . டி. சுசறவ தறஶஜவ)

(ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ)

(ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற)

ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු ඳහලලී චපතිළක යණක භවතහ

(ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறக வெக)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு சல.தற. வ்ரவெக)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු ගහිකණී ගරොකුගප භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු ඳවිත්රහගේවි න්නිගයචිික භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු යත්නසිරි වික්රභනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka )

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

ගරු පභවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர)

(ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர)
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ගරු ගුණයත්න වීයගක න් භවතහ

ගරු ගය හිත අගබ්ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(ரவௌதைறகு குவ்ண வீஶகரவ)

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு குர வவக)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු භහින්ද භයසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண)

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු නන්දිිකත්ර ඒකනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு டதறவத்.தற. வெகரவெக)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු ඒ.ගර්.එපත. අබ්දුල් කහදර් භවතහ
ගරු වභත්රීඳහර සිරිගේන භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ගරු (ගචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

ගරු සිරිඳහර ගභරත් භවතහ

(ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ
(ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ගරු ීතතහාජන ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண)

ගරු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ

ගරු පවදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ

(The Hon. Sarana Gunawardena)

(ரவௌதைறகு னவவ வசவணறவ்ண)

(ரவௌதைறகு ஷவ்ற கனரறற ரஜற ஶசணரவ்ண)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු යවුෂස වකීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ)

(The Hon. Rauff Hakeem)

(ரவௌதைறகு ச குவண)

ගරු එපත.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ
(ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ගරු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக)

(The Hon. Earl Gunasekara)

ගරු ඒ.එචි.එපත. ෂවුසි භවතහ

(ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

ගරු එස.එපත. චන්ද්රගේන භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ
(ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

ගරු මුරුගපසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ
(ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

ගරු ගප්රේභරහල් ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

ගරු ඵෂීර් ගගු ඩහවුඩ් භවතහ
(ரவௌதைறகு தசலவ ஶசகு ரவூவ்)

(The Hon. Basheer Segu Dawood)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ

ගරු සී.ඒ. සරිඹගයචිික භවතහ

(ரவௌதைறகு றஜ யரவெக)

(ரவௌதைறகு சல.. சூரறஆவைசற)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

ගරු දුිකන්ද දිහනහඹක භවතහ

ගරු එපත.එල්.ඒ.එපත. හිසබුල්රහ භවතහ

(The Hon. Duminda Dissanayake)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

ගරු ගය වණ දිහනහඹක භවතහ

ගරු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ

(The Hon. Rohana Dissanayake)

(The Hon. Jayarathna Herath)

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

ගරු දිළුපත අමුණුගභ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

(ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக)

(ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக)

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)

(ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ)

(ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ்)

(ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

(ரவௌதைறகு றதௗவ அதொணுக)

ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ

ගරු සිල්ගේස්රි අරහන්ටින් භවතහ

(ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக)
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ගරු සුන්ත පුාිකනිරගපත භවතහ
(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු නිගඹ භහල් ගඳගර්යහ භවතහ
(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர)

(The Hon. Neomal Perera)

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக)

(The Hon. Indika Bandaranayake)

ගරු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு சல.தே.டி. தவௌடரரவெக)

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike)

(The Hon. Dilum Amunugama)

(ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

ගරු එපත.ටී. වන් අලි භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.ரல. யமவ அத)

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

ගරු ගභොවභඩ් අසරපත භවතහ

(ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ)

(The Hon. Mohamed Aslam)

ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු වික් ර් ඇන් නි භවතහ
(ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல)

(The Hon.Victor Antony)

ගරු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ
(ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக)

ගරු එචි.ගර්. ිකත්රඳහර භවතහ

(The Hon.V.K. Indika)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ගරු ෂිකහල් කහසිපත භවතහ

(ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்றதரன)

ගරු විනහඹගූලර්ති මුයලිදයන් භවතහ

(ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ගරු ෂිකර් මුසතහඳහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷதசவ தொவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

ගරු නිරඳභහ යහජඳක්ෂ භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு(றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ)

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

ගරු ඩුලි විගජ්ගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு துதவௐ றஶஜஶசக)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

(ரவௌதைறகு ஷதமரவ கரசறவ)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු වදය ගය වණ පුසඳ කුභහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷவ்ற கனரறற ஶரய தைவதகுர)
(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

ගරු නී ගය වන ගකොඩිතුක්කු භවතහ

(ரவௌதைறகு சணல ஶரயண வகரடிதுவெகு)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ගරු ප්රබහ ගගන්න් භවතහ

(ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ)

(The Hon. Praba Ganesan)

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

168

2013 ජනහරි 08

169
ගරු ගවේභහල් ගුණගේකය භවතහ

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ

(The Hon. Hemal Gunasekera)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු ගභොවහන් රහල් ගග්රේරු භවතහ

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ

(The Hon. Mohan Lal Grero)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ

ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

ගරු අචර ජහගගොඩගප භවතහ

ගරු ඒ.එපත. චහිකක බුේධදහ භවතහ

(The Hon. Achala Jagodage)

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු එපත.එස. තේෆික් භවතහ

ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ

(The Hon. M.S. Thowfeek)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

ගරු ගභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ

ගරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசவெக)

(ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர)

(ரவௌதைறகு வரயரவ னரவ கறஶத)

(ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர)

(ரவௌதைறகு சணவ் ஜசூரற)

(ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக )

(ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக)

(ரவௌதைறகு .வ. சரறக தைவ்ரம )

(ரவௌதைறகு வ.வ. வபதேவெ)

(ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட)

(ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர)

(ரவௌதைறகு வ.சல. தொவ்துகுரண)

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු ටී. යාජිත් ද ගොිකහ භවතහ

ගරු නිලහන්ත මුතුගව කටිගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு ரல. வொஜறவ்  வசரவசர)

(ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

ගරු ඳරනි දිගපතඵයපත භවතහ

ගරු පපජය) එල්රහර ගපතධහනන්ද හිික

(ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ)

(ரவௌதைறகு (.)வனரன ஶரணவ ஶவ)

(The Hon. Palany Thigambaram)

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ

ගරු කභරහ යණතුාග ගභගනවිඹ

(ரவௌதைறகு த ரரவெகர)

(ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

ගරු පවදය) යගපතස ඳතියණ භවතහ

ගරු රුන් යණතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற)

(ரவௌதைறகு தவ துவேக)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

ගරු ික.ජී. ඳේභසිරි භවතහ

ගරු ගයොහන් යණසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷ.ஜல. தவ்சறரற)

(ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேக)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

ගරු පී. ිළඹගේන භවතහ

ගරු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ

(ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண)

(ரவௌதைறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ)

(The Hon. P. Piyasena)

(The Hon. Lohan Ratwatte)

ගරු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ
(ரவௌதைறகு னக்ஷவ சவ வதஶர)

ගරු පපජය) අතුයලිගේ යතන හිික

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

(ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

ගරු අරුන්දික ප්රනහන්දු භවතහ

(ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது )

ගරු ගඳරුභහල් යහජදුයික භවතහ

(The Hon. Arundika Fernando)

(ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ගරු පවදය) සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිකඹ
(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
தவணரவதுதைவஶப)

கனரறற

(றதற)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle)

சுவறணற

ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ
(ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
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ගරු වී.එස. යහධ්රිසනන් භවතහ

ගරු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ

ගරු එචි.එපත.එපත. වරීස භවතහ

(The Hon. Udith Lokubandara)

(The Hon. H.M.M. Harees)

(ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ)

(ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர)

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

ගරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

ගරු ගනයන්ජන් වික්රභසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

(ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக)

(ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ)

ගරු කනක ගවේයත් භවතහ
(ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்)

(The Hon. Kanaka Herath)

එපත.බී. ෂහරුක් භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.தற. தரதவெ)

(The Hon. M. B. Farook)

ගරු හුගනිකස ෂහරක් භවතහ

(ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ)

(The Hon. Hunais Farook)

ගරු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්ිකඹ
ගරු ශ්රිඹහනි විගජ්වික්රභ භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

(ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர)

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

ගරු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ

හාරුද්ධ

(ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக)

றரக

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

ගරු භවහචහර්ඹ යහජී විගජ්සිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶதரசறரறவ ரஜல றஶஜசறவேக)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Noes

ගරු ගල්පත අවඩක්කරනහදන් භවතහ
(ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගරු ගත්නුක විදහනගභගප භවතහ
(ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக)

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

ගරු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු ගචහර්ඹ යත් වීයගේකය භවතහ
(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ගරු උග ක්හ සර්ණභහලි භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத)

(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali)

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு றவம அவ்ரவெக)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු තරතහ අතුගක යර භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ගජ න් අභයතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු පී. අරිඹගන්ත්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ)

(The Hon P. Ariyanethran)

ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

ගරු ටියහන් අරස භවතහ

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

(The Hon. Tiran Allas)

ගරු ගජ්.ගර්.පී. සරිඹ ගඳරුභ භවතහ

ගරු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

(The Hon. Wasantha Aluwihare)

ගරු න්ත ගේනහනහඹක භවතහ

ගරු සිලක්ති ගනන්දන් භවතහ

(The Hon. Vasantha Senanayake)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

(ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன)

(ரவௌதைறகு ஶஜ. ஆவ. தே. சூரறவௐவதத)

(ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக)

(ரவௌதைறகு டிரவ அனவ)

(ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ)

(ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ)
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ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ

ගරු නිගය න් ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Niroshan Perera)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු ජඹන්ත කළ ගගොඩ භවතහ

ගරු එපත. ගජ ල භිකකල් ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக)

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(ரவௌதைறகு ஜவ வகடவகரட)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர )

(ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர)

(ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர)

ගරු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ

(ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது )

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

(The Hon. Ajith Kumara)

(The Hon. Suresh Premachandran)

ගරු දුගන්ස ගන්කන්ද භවතහ

ගරු ඒ.ඩී. චපතිළක ගප්රේභදහ භවතහ

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

ගරු අගන භහ ගභගප භවත්ිකඹ

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக)

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු පවදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

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

ගරු චන්ද්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්ිකඹ

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

ගරු සීනිතපතබි ගඹ ගවේසයන් භවතහ

(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர)

(ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ)

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண)

(ரவௌதைறகு (றதற)சவறரற தவௌடர ஜசறவேக)

(ரவௌதைறகு கத ஜசூரற)

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

(ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச)

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

ගරු ගජ්. ශ්රී යාගහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ගරු ඳහලිත ගතය ගඳරුභ භවතහ

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු පගචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத)

(ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ගහිකණී ජඹවික්රභ ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெ வதஶர)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக)

(ரவௌதைறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු යනිල් වික්රභසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)
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ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ

ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

(The Hon. Vijitha Herath)

(ரவௌதைறகு தவ றஜவண)

(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்)

ගරු ඒ. විනහඹගූලර්ති භවතහ

ගනොඳළිකණි

(ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற)

ரஶரவ

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Absent

ගරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ

ගරු අගල ක් අගබ්සිාව භවතහ

(The Hon. S. Shritharan)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ඩී.එපත. සහිකනහදන් භවතහ

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹපත භවතහ

(ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ)

(ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ)

(The Hon. D.M. Swaminathan)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ

(ரவௌதைறகு ஈ. சதவ)

(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(The Hon. E. Saravanapavan)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

ගරු ඳහලිත යාගග ඵණ්ඩහය භවතහ

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ

ගරු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්ිකඹ

(The Hon. Pon. Selvarasa)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ

(ரவௌதைறகு சற. சறநலவ)

(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர)

(ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු භහව ග . ගේනහධියහජහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ரஷ. ஶசர. ஶசணரறரஜர)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

ගරු ගය සි ගේනහනහඹක භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற)ஶரவ ஶசணரரவெக)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

(ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக)

(ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர)

(ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ)

(ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු එස. විගන භවතහ

(ரவௌதைறகு வ. றஶணர)

(The Hon. S. Vino)

ගරු දිලි ගදගයචිික භවතහ

(ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ

ගරු ගර්. පතඳන්දන් භවතහ

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. R. Sampanthan)

ගරු අබ්දුල් වලීපත භවතහ

ගරු භාගර භයවීය භවතහ

(The Hon. Abdul Haleem)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

ගරු ගර්. දුිකන්ද සිල්හ භවතහ

(The Hon. Kabir Hashim)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

(ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ)

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

ගරු පී. වළරින් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ. சவதவவ)

(ரவௌதைறகு வேகப சவீ)

(ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர)

ඳනත් ගකටුපතඳත ඊ අනුකර ගද න ය කිඹන ර ජ.

,

(ரவௌதைறகு தே. யரறசவ)

அவதடி சவோடதோனவ இவௌடரவ தொஷநரக றவௐதறடவௐதவோடது.

(The Hon. P. Harrison)

Bill accordingly read a Second time.
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භතු ඳශන ගඹ ජනහ බහ පතභත විඹ.:
''ඳනත් ගකටුපතඳත පර්ණ ඳහර්ලිගපතන්තු කහයක බහක ඳළරිඹ
ුතතු ඹ.'' - [ ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ]
லவரணறவெகவௐதவோடது.

-

"சவோடதோனவ தொதவௐ தரரதௗவநவெ குதவுவெகுவை சரவோடவௐதடுரக."
[ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."[The Hon. Basil Rohana Rajapaksa]

කහයක බහගහිදි රකහ ඵරන ර ජ.
[කථහනහඹකතුභහ ූලරහනහරඪ විඹ.]
குதறவ ஶதவ ஆரவௐதவோடது.
[சதரரகவ அவகவ ஷனஷ கறவ்ரவகவ.]
Considered in Committee.
[MR. SPEAKER in the Chair.]

1 න ගන්තිඹ. - පලුහුඬු නහභඹ ව ්රිඹහත්භක
වීගපත දිනඹ)

ரசகவ 1.- (சுதவெகவௐ வததவ ஷடதொஷநவெகு தவ
ஶறத்வ)
CLAUSE 1. - (Short title and the date of operation.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
(1) ''1 න පිටුශේ 13න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'1. ශම් ඳනත 2013 අං දයන දිහා නළගුභ ඳනත ඹනුශන්' ''
(2) “ශදභශ බහහ ඳනත් ශටුම් ඳශත් ශදන පිටුශේ 8 න ශප්යශ
‘றறவகு’ ඹන චනඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'ரவௗறவ தவைசற' ''

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendments put, and agreed to.
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''2 න පිටුශේ 20 න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට
ආශද්ල යන්න:
'(ආ) පුද්ර, ඳන්ර, ණ්ඩහඹම් ව ප්රජහ ශක්න්ද්ර ය ත්' ''

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

4 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි

ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

4ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 4, as amended, ordered to stand part of the Bill.

5 න ගන්තිඹ. - පගදඳහර්තගපතන්තුගේ ඵරතර)
ரசகவ 5.- (றஷவெகபவ்றவ வ்துவேகவ)
CLAUSE 5. - (Powers of the Department.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
''4 න පිටුශේ 1 න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට
ඇතුශත් යන්න:
'(ඊ) දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහන, දිහා නළගුභ ප්රහශද්ශීඹ
ංහාධහන, දිහා නළගුභ දිස්රික් මිටු, දිහා නළගුභ ප්රජහමර
ඵළංකු' ''

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

5 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි

ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

1 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

5ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

1ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

2 ව 3 ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

2ஆவ, 3ஆவ ரசகவேகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clauses 2 and 3 ordered to stand part of the Bill.

4 න ගන්තිඹ. - (ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ඳයභහර්ථ)
ரசகவ 4.- (றஷவெகபவ்றவ குநறவெஶகரவகவ)
CLAUSE 4. - (Objects of the Department.)

6ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 6, ordered to stand part of the Bill.

7 න ගන්තිඹ. - (දිහා නළගුභ ජහති බහ)
ரசகவ 7.- (றறவகு ஶசறவௐ ஶதஷ)
CLAUSE 7. - (Divineguma National Council.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

රු බහනහඹතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධන ඉදිරිඳත්
යනහ:

ඳහර්ලිශම්න්තු
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බහඳතිතුභහ

(றசரபவ அவகவ)
(1)

''6 න පිටුශේ 23 න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'ශභනහයණඹට අදහශ රුණු
ම්ඵන්ධශඹන්, අභහතයයඹහශේ
අභහතයහංලශ ශල්ම්යඹහශේ
ශභශවඹවීභට ඹටත්, ශදඳහර්තශම්න්තුට'
''

(2) '' 6 න පිටුශේ 25 න ශප්යඹට ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ශන ශොට
ඇතුශත් යන්න:
' (2) අභහතය භණ්ඩරඹ හාසින් හාධිහාධහන
රසනු රඵන ව  මයණඹ යනු
රඵන ආණ්ඩුශේ ප්රතිඳත්තිරට
අනුකර අභහතයයඹහ හාසින් ටේකුත්
යනු රළබිඹ වළකි ඹම් හාධහනරට අනු
දිහා නළගුභ ජහති බහ ටයුතු ශ
යුතුඹ.' ''

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendments put, and agreed to.

7 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි

ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

(The Chairman)

11 න න්තිඹට බහ එඟද?

ප්රලසනඹ විභන ර ජ.
ක වඬල් අනු " ඳක්" භන්ත්රීන්
විසින් ප්රකහල කයන ර ජ.

ජඹ ඵ බහඳතිතුභහ

றணர றடுவெகவௐதவோடது.
குவகபறவதடி "ஆவ" ஶஶனரவேகறவத ண சதரரகவ அவகவ
அநறறவ்ரவகவ.

Question put.
MR. CHAIRMAN, having collected the Voices, declared that the
“Ayes“ had it.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

Divide.
ඳහර්ලිගපතන්තු 43 න සථහය නිගඹ ගඹ ඹ ගත් - ඳක්
160 : විරුේධ නළත; ඹනුගන් ගඵදුගණ්ඹ.

7ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 7, as amended, ordered to stand part of the Bill.

தரரதௗவநவ 43 ஆவ றஷனவெகவோடஷபவௐதடி தறரறவது: சரவதரக
160; றரக : தவைசறவ.

8 න ගන්තිඹ. - පඅභහතයයඹහ විසින් ඳරිඳහරන
කරහඳ ිළහිටුවීභ)

11 න ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

ரசகவ 8.- (அஷவைசவ றவரக னவேகஷபவ்
ரதறவ்வ)

The Parliament divided under Standing Order No. 43 : Ayes 160;
Noes : Nil.

11ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 11 ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 8. - (Minister to establish administrative zones.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
'' 7 න පිටුශේ 19 න ව 20 න ශප්ය ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:
'බහය, ආණ්ඩුශේ ශදඳහර්තශම්න්තු
ප්රධහටේඹකුට භහන තත්ත්ඹක් ඇති
රහඳ ප්රධහටේඹකු අභහතය භණ්ඩරඹ
හාසින් ඳත් යනු රළබිඹ යුතුඹ.' ''

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

8 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
8ஆவ

ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 8, as amended, ordered to stand part of the Bill.

9 ව 10 ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ

තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

9ஆவ, 10ஆவ ரசகவேகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clauses 9 and 10 ordered to stand part of the Bill.

12 න ව 13 න ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක්
වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
12ஆவ, 13ஆவ ரசகவேகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clauses 12 and 13 ordered to stand part of the Bill.

14 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රජහ ූලර
ාවිධහනර කර්තයන් ඉටු කිරීභ වහ
නිරධයඹකු ඳත් කිරීභ.)

ரசகவ 14.- (றறவகு சதொர அடிவௐதஷடறனரண
எதவேகஷவௐதறவ தறகஷபவௐ தைரறவகு
அதனவரதஷ றறவ்வ)
CLAUSE 14. - (Appointment of an officer to perform the functions of
divineguma community based organizations.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"11 න පිටුශේ, 9 න ශප්යශ සිට 12 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය (ඒ ශප්ය
ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට ආශද්ල
යන්න:-
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"න
ආහයඹට
ක්රිඹහත්භ
ශනොන
අසථහදී, අධයක් ජනයහල්යඹහ හාසින්, ඒ
අරීඹ දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහනඹ අඹත් න
දිහා නළගුභ ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනඹ හාභහ, ඒ අරීඹ
දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහනඹ ඊට ආන්නතභ
ක්රිඹහහරී දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහනඹ භඟ
ඵද්ධ කිරීභට ළරළසවීභ ශවෝ ඒ අරීඹ දිහා
නළගුභ
ප්රජහමර
ංහාධහනශ
ර්තය
ඵහධහකින් ශතොය ඉටු කිරීභ වහ
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ටේරධයඹකු ඳත් කිරීභ ශවෝ
යනු රළබිඹ යුතු ඹ."
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17 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රහගේශීඹ
ාවිධහනර ඵරතර.)
ரசகவ 17.- (றறவகு தறரவற
எதவேகஷவௐதைகபறவ வ்துவேகவ)

CLAUSE 17. - (Powers of divineguma regional organizations.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.

Amendment put, and agreed to.

14 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
14ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 14, as amended, ordered to stand part of the Bill.

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 14න පිටුශේ, 14 න ශප්යශ සිට 17 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය
(ඒ ශප්ය ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
"() දිහා නළගුභ ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනශ මුදල් දිහා නළගුභ
ප්රජහමර ඵළංකු මිතිඹ තළන්ඳත් කිරීභ ව ඒ තළන්ඳතු
ම්ඵන්ධශඹන් ගිණුම් ඳත්හශන ඹහභ;"

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.

Amendment put, and agreed to.

15 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රහගේශීඹ ාවිධහන
ිළහිටුවීභ.)
ரசகவ 15.- (றறவகு தறரவற
எதவேகஷவௐஷதவ் ரதறவ்வ)

CLAUSE 15. - (Establishment of divineguma regional organizations.)

17 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
17ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 17, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"12 න පිටුශේ, 1 න ශප්යශ සිට 4 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය (ඒ
ශප්ය ශදද ඇතුශත්) ඉත් යන්න."

18 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රහගේශීඹ
ාවිධහනර කර්තය.)
ரசகவ 18.- (றறவகு தறரவற
எதவேகஷவௐதைகபறவ தறகவ)

CLAUSE 18. - (Functions of the divineguma regional organizations.)

බහඳතිතුභහ
ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.

Amendment put, and agreed to.

15 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
15ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக

இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 15, as amended, ordered to stand part of the Bill.

16 න ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
16ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ

கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 16 ordered to stand part of the Bill.

(றசரபவ அவகவ)

(The Chairman)

18 න න්තිඹ බහ එඟද?

ප්රලසනඹ විභන ර ජ.
ක වඬල් අනු "ඳක්" භන්ත්රීන් ජඹ ඵ බහඳතිතුභහ විසින්
ප්රකහල කයන ර ජ.
றணர றடுவெகவௐதவோடது.
குவகபறவதடி "ஆவ" ஶஶனரவேகறவத ண சதரரகவ அவகவ
அநறறவ்ரவகவ.

Question put.
MR. CHAIRMAN, having collected the Voices, declared that the
“Ayes“ had it.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

Divide!

ඳහර්ලිශම්න්තු
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ඳහර්ලිගපතන්තු 43 න සථහය නිගඹ ගඹ ඹ ගත් - ඳක්
160 : විරුේධ නළත; ඹනුගන් ගඵදුගණ්ඹ.

தரரதௗவநவ 43 ஆவ றஷனவெகவோடஷபவௐதடி தறரறவது: சரவதரக
160; றரக : தவைசறவ.
The Parliament divided under Standing Order No. 43 : Ayes 160;
Noes - Nil

18 න ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ

ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

18ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 18 ordered to stand part of the Bill.

184
' 20. දිහා නළගුභ දිස්රික් මිටුර ඳයභහර්ථ හාඹ යුත්ශත්,
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ භඟශඳන්වීභ ව අධීක්ණඹ
ඹටශත් :-' "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.

Amendment put, and agreed to.

20 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
20ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill.

19 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ දිස්රික් කිකටු
ිළහිටුවීභ.)

ரசகவ 19.- (றறவகு ரவோடவெ குதவெகஷபவ்
ரதறவ்வ)
CLAUSE 19. - (Establishment of divineguma district committees.)

21 සි 24 ගතක් ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

ගකො ක්

21ஆவ ரசகவ்றததவது 24ஆவ ரசகவ ஷ சவோடதோனவ்றவ
தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clauses 21 to 24 ordered to stand part of the Bill.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 16 න පිටුශේ, 10 න ශප්යශ සිට 13 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය
(ඒ ශප්ය ශද ද ඇතුශත්) ඉත්ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'(ඈ) අධයක් ජනයහල්යඹහ හාසින් නම් යනු රඵන,
දිස්රික්ශ
ංර්ධන ටයුතුර ශඹදී සිටින
තළනළත්තන් තුන්ශදශනකු.' "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

19 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
19ஆவ

ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 19, as amended, ordered to stand part of the Bill.

25 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රජහ ූලර ඵළාකු
ිළහිටුවීභ.)

ரசகவ 25.- (றறவகு சதொர அடிவௐதஷடறனரண
வேகறகஷபவ் ரதறவ்வ)
CLAUSE 25. - (Establishment of divineguma community based banks.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"18 න පිටුශේ, 25 න ව 26 න ශප්ය ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:
'(4) අභහතයයඹහ හාසින් හදනු රළබිඹ වළකි ඹම් ටේශඹෝරට
අනුකර වීභ එළටේ ෆභ' "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.

20 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ දිස්රික් කිකටුර
ඳයභහර්ථ.)

Amendment put, and agreed to.

ரசகவ 20.- ( றறவகு ரவோடவெ குதவெகபறவ
குநறவெஶகரவகவ)

25 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

CLAUSE 20. - (Objects of divineguma district committees.)

25ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill.

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 16 න පිටුශේ, 17 න ශප්යඹ ඉත්ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:-

26 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

ගකො ක් වළටිඹ

26ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 26 ordered to stand part of the Bill.
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27 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රජහ ූලර ඵළාකුර
ඵරතර.)

ரசகவ 27.- (றறவகு சதொர அடிவௐதஷடறனரண
வேகறகபறவ வ்துவேகவ)
CLAUSE 27. - (Powers of divineguma community based banks.)

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 19 න පිටුශේ, 11 න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'(ආ) ඇඳ ඇති ශවෝ නළති ණඹ ඳවසුම් රඵහ දීභ, ණඹ
අඹය ළනීභ, එභ ටයුතු' "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

27 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි

ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

27ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 27, as amended, ordered to stand part of the Bill.

තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

29 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

29ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill.

30 සි 32 ගතක් ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

ගකො ක්

30ஆவ ரசகவ்றததவது 32ஆவ ரசகவ ஷ சவோடதோனவ்றவ
தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clauses 30 to 32 ordered to stand part of the Bill.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

28 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
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ගකො ක් වළටිඹ

28ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 28 ordered to stand part of the Bill.

33 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රජහ ූලර ඵළාකුර
ව දිවි නළගුභ ප්රජහ ූලර ඵළාකු ිකතිර
කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ.)

ரசகவ 33.- (றறவகு சதொர அடிவௐதஷடறனரண
வேகறகபறணதுவ றறவகு சதொர
அடிவௐதஷடறனரண
வேகறவ் வரறவசவேகவேகபறணதுவ தொகரஷவை சஷத)
CLAUSE 33. - (Board of Management of divineguma community based
banks and divineguma community based banking societies.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධන ඉදිරිඳත්
යනහ:
(1) "22 න පිටුශේ, 24 න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'තළනළත්තන් තුන්ශදශනකුශන්'”
(2) “27 න ශප්යඹට ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ශන ශොට ආශද්ල
යන්න:
'(4)

ඹම් ඳත්ශ හභහජිඹකුට අභහතයයඹහ අභතන
ලිපිඹක් භගින් සකීඹ ධයශඹන් ඉල්රහ අසහාඹ
වළකි අතය ඒ ඉල්රහ අසවීභ අභහතයයඹහ හාසින්
පියනු රඵන දින සිට ඵරහත්භ හාඹ යුතු ඹ.'

(5)

අභහතයයඹහ හාසින් ඒ වහ ශවාතු දක්මින් ඹම්
ඳත් ශ හභහජිඹකු ධුයශඹන් ඉත් යනු
රළබිඹ වළකිඹ.

(6)

මිඹ ඹහභ, ධුයශඹන් ඉල්රහ අසවීභ, අලක්නුතහඹ
ශවෝ ධුයශඹන් ඉත් කිරීභ ශවාතුශන් ඹම් ඳත්
ශ හභහජිඹකුශේ ධුයශඹහි පුයප්ඳහඩුක් ඇති
න අසථහදී, අභහතයයඹහ හාසින් (1) න
උඳන්තිශ හාධිහාධහන ළරකිල්රට ශන ඒ
හභහජිඹහ ශනුට ශනත් හභහජිඹකු ඳත්
යනු රළබිඹ යුතු ඹ.

29 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ප්රජහ ූලර ඵළාකු ිකති
ිළහිටුවීභ.)
ரசகவ 29.- (றறவகு சதொர அடிவௐதஷடறனரண
வேகறவ் வரறவசவேகவேகஷபவ் ரதறவ்வ)
CLAUSE 29. - (Establishment of divineguma community based banking
societies.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 20 න පිටුශේ, 23 න ශප්යශ සිට 25 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය
(ඒ ශප්ය ශද ද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'(4) අභහතයයඹහ හාසින් හදනු රළබිඹ වළකි ඹම් ටේශඹෝරට
අනුකර වීභ එළටේ ෆභ ඵළංකු මිතිඹභ කීභ හාඹ
යුතු ඹ.' "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

(7) (6) න උඳන්තිඹ ඹටශත් ඳත් යනු රඵන ඹම්
හභහජිඹකු, තභහ අනුප්රහප්ත නුශ
ඹම්
හභහජිඹකු ශනුශන්ද ඒ හභහජිඹහශේ ඉතිරි
ධුය හරඹ වහ ධුයඹ දළරිඹ යුතුඹ.‟"

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendments put, and agreed to.

33 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

33ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 33, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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34 න ගන්තිඹ.- ප1988 අාක 30 දයන ඵළාකු
ඳනත ව 2011 අාක 42 දයන
ූලරය යහඳහය ඳනත අදහශ ගනොවිඹ ුතතු ඵ.)

ரசகவ 34.- (2011ஆவ ஆவௌடிவ 42ஆவ இனவெக,
றறவ்வரறவ சவோடதொவ1988ஆவ ஆவௌடிவ 30ஆவ
இனவெக
வேகறவ் வரறவசவோடதொவ வதைஷடணரகர.)
CLAUSE 34. - (Finance Business Act, No. 42 of 2011 and Banking Act,
No. 30 of 1988 not to apply.)

35 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ ාර්ධන අයමුදර.)
ரசகவ 35.- (றறவகு அதறறதவ்ற றறவ)
CLAUSE 35.- (Divineguma Development Fund.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භභ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 23 න පිටුශේ, 16 න ශප්යශ සිට 27 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය (ඒ
ශප්ය ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට
ආශද්ල යන්න:-

ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ

(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்)

(The Hon. Vijitha Herath)

රු බහඳතිතුභටේ, ශම් මරය ආඹතනර තිශඵන්ශන් ශම්
යශි භව ජනතහශේ ල්ලි. ඒ ටේහ ඒ ල්ලිරට රැයණඹක්
අලය ශනහ. ඒ රැයණඹ රඵහ දීභ වහ දළනට ක්රිඹහත්භ
1988 අං 30 දයන ඵළංකු ඳනතට ශම් මරය ආඹතන ඇතුශත් හාඹ
යුතුයි කිඹන හයණඹ ශඹෝජනහ යමින් ශම් ංශලෝධනඹ
ඉදිරිඳත් යනහ:
" 23 න පිටුශේ 11 න ශප්යශ 'ශනොරළබිඹ' ශර වන් ඇති
චනඹ ශනුට 'රළබිඹ' ඹන චනඹ ආශද්ල ශ යුතුඹ."

බහඳතිතුභහ

„යුතු ඹ. ඒ අයමුදරට ආණ්ඩු හාසින් ලින් ර ඳඹනු රළබිඹ
වළකි සිඹලු මුදල් ප්රභහණඹන් ඵළය යනු රළබිඹ යුතුඹ.
(2) (අ)

ශදඳහර්තශම්න්තුට රළශඵන සිඹලු ප්රදහන ව
තයහ;

(ආ) ශම් ඳනත ඹටශත් පිහිටුන රද ඵළංකු ව ඵළංකු මිති
හාසින් රඵහ ශදන සිඹලු තයහ ව ශනත් දහඹ මුදල්;
(ඇ) ශම් ඳනත ඹටශත් පිහිටුන රද ඵළංකු ව ඵළංකු
මිතිර රහබශඹන් අභහතයයඹහ හාසින් ටේලසචඹ යනු
රළබිඹ වළකි ඹම් මුදල් ප්රතිලතඹක්; ව
(ඈ) ශම් ඳනත ඹටශත් රළබිඹ වළකි ශනත් මුදල්, ඒහඵද්ධ
අයමුදරට ඵළය යනු රළබිඹ යුතු අතය ඉන් ඳසු,
ඳහර්ලිශම්න්තුශේ අනුභතඹ ඇති දිහා නළගුභ ංර්ධන
අයමුදරට ඵළය යනු රළබිඹ යුතු ඹ.' "

(றசரபவ அவகவ)

(The Chairman)

බහ එඟද?

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.

ප්රලසනඹ විභන ර ජ.
ක වඬල් අනු " විරුේධ" භන්ත්රීන් ජඹ ඵ බහඳතිතුභහ විසින්
ප්රකහල කයන ර ජ.
றணர றடுவெகவௐதவோடது.
குவகபறவதடி "இவஷன"
அவகவ அநறறவ்ரவகவ.
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Question put.
MR. CHAIRMAN, having collected the Voices, declared that the
N
" oes" had it.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

Divide.

றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.

Amendments put, and agreed to.

35 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
35ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 35, as amended, ordered to stand part of the Bill.

36 න ගන්තිඹ.- පදිවි නළගුභ චක්රීඹ අයමුදර.)
ரசகவ 36.- (றறவகு சுவ றறவ)
CLAUSE 36.- (Divineguma Revolving Fund.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

ඳහර්ලිගපතන්තු 43 න සථහය නිගඹ ගඹ ඹ ගත් - ඳක් 49 :
විරුේධ 160 ඹනුගන් ගඵදුගණ්ඹ.
தரரதௗவநவ 43 ஆவ றஷனவெகவோடஷபவௐதடி தறரறவது: சரவதரக
49; றரக 160.

The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 49;
Noes 160.

34 න ගන්තිඹ, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
34ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ

கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 34, ordered to stand part of the Bill.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භභ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
" 24 න පිටුශේ, 8 ව 9 න ශප්ය ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:' අධිහරිඹ ඹන ආඹතනර චරීඹ අයමුදල්ර ශම් ඳනත
ඵරහත්භ න දිනඹට ශඳයහතුභ ) දිනශ දී ඵළයට
ඳළති සිඹලු මුදල්' "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.
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36 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

42 න ගන්තිඹ.- පරීති.)
ரசகவ 42.- (றறகவ.)

36ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக

CLAUSE 42. - (Rules.)

இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 36, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

37 සි 40 ගතක් ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක්

වළටිඹ තිබිඹ ුතතු ඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

37ஆவ ரசகவ்றததவது 40ஆவ ரசகவ ஷ சவோடதோனவ்றவ
தகுறரக இதவெகஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clauses 37 to 40 ordered to stand part of the Bill.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භභ ඳවත වන් ංශලෝධන ඉදිරිඳත්
යනහ:
(1) "28 න පිටුශේ, 4 න ශප්යඹ ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:'ටයුතු ම්ඵන්ධශඹන් දිහා නළගුභ ජහති බහ
හාභහ අධයක් ජනයහල්යඹහ හාසින් රීති හදනු' " ;

41 න ගන්තිඹ.- පනිගඹ ග.)
ரசகவ 41.- (எதவேகுறறகவ)
CLAUSE 41.- (Regulations.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භභ ඳවත වන් ංශලෝධන ඉදිරිඳත්
යනහ:
(1)

"26 න පිටුශේ, 12 න ශප්යශ සිට 15 න ශප්යඹ දක්හ )
ශප්ය (ඒ ශප්ය ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:'(අ)

දිහා නළගුභ ප්රජහමර ංහාධහනර යසථහ ව
ඳරිඳහරන ුවඹ ශභන්භ ඒ යසථහ ව
ඳරිඳහරන ුවඹ වහ ම්ඵන්ධ හයණහ;

(ආ) දිහා නළගුභ ප්රහශද්ශීඹ ංහාධහනර යසථහ ව
ඳරිඳහරන ුවඹ ශභන්භ ඒ යසථහ ව
ඳරිඳහරන ුවඹ වහ ම්ඵන්ධ හයණහ;' "

(2) "6 න ශප්යශ සිට 10 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය (ඒ ශප්ය
ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන ශොට
ආශද්ල යන්න:'(2) අධයක් ජනයහල්යඹහ හාසින් හදනු රඵන ෆභ
රීතිඹක්භ අභහතය භණ්ඩරඹ හාසින් අනුභත යනු
රඵන ශතක් ක්රිඹහත්භ ශනොහාඹ යුතු ඹ.
(3)

එශා අනුභත යනු රළබ ෆභ රීතිඹක්භ ළි ඳත්රශ
ඳශ යනු රළබිඹ යුතුඹ.' "

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendments put, and agreed to.

42 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

42ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 42, as amended, ordered to stand part of the Bill.

(2) "15 න ශප්යඹට ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ශන ශොට ආශද්ල
යන්න:'(ඇ) දිහා නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු භවහ ංභශ යසථහ
ව ඳරිඳහරන ුවඹ ශභන්භ ඒ වහ ම්ඵන්ධ ශවෝ
ඊට ආනුංගි හයණහ;' "
(3) "27 න පිටුශේ, 14 න ශප්යශ සිට 21 න ශප්යඹ දක්හ )
ශප්ය (ඒ ශප්ය ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත
දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:'(ඕ) ශම් ඳනශත් හාධිහාධහන වහ ප්රතිඳත්ති ක්රිඹහත්භ
කිරීශම්දී ඳළන නළගිඹ වළකි ඹම් ආයන්ල් හාඳීභ
වහ න ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ ව ඊට ම්ඵන්ධිත ශවෝ
ආනුංගි හයණහ; ව' "

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendments put, and agreed to.

41 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
41ஆவ

ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Clause 41, as amended, ordered to stand part of the Bill.

43 න ගන්තිඹ. - ප1995 අාක 30 දයන භෘේධි
ාර්ධන අධිකහරිඹ ඳනත, 1996 අාක 18 දයන
දක්ෂිණ ාර්ධන අධිකහරිඹ ඳනත ව 2005 අාක
26 දයන උඩය ාර්ධන අධිකහරිඹ ඳනත ඉත්
කිරීභ)
ரசகவ 43.- (1995ஆவ ஆவௌடிவ 30ஆவ இனவெக
சதொவவ்ற அதறறதவ்ற அறகரசஷதவை சவோடவ,
1996ஆவ ஆவௌடிவ 18ஆவ இனவெக, வவகு
அதறறதவ்ற அறகரசஷதவை சவோடவ,
2005ஆவ ஆவௌடிவ 26ஆவ இனவெக, உடநட
அதறறதவ்ற அறகரசஷதவை சவோடவ வதவநறவ
லவெகவேகதௗவ ஶதவகதௗவ)

CLAUSE 43. - (Repeal of the Samurdhi Development Authority Act, No.
30 of 1995, Southern Development Authority Act, No. 18 of 1996 and
the Udarata Development Authority Act, No. 26 of 2005 and savings.)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධන ඉදිරිඳත්
යනහ:

ඳහර්ලිශම්න්තු
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[රු ඵළසිල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂ භවතහ]
(1)

(2)

"28 න පිටුශේ, 24 න ව 25 න ශප්ය ඉත් ය ඒ ශනුට
ඳවත දළක්ශන ශොට ආශද්ල යන්න:
' (ආ) ටේඹමිත දිනඹට ශඳයහතුභ ) දිනශ දී (ශභහි
මින්භතු "එකී අධිහරි" ඹනුශන් වන් යනු රඵන)
ඉත් යන රද ඳනත් ඹටශත් පිහිටුන රද භිද්ධි
ංර්ධන අධිහරිඹ, දක්ෂිණ ංර්ධන අධිහරිඹ ව
උඩයට ංර්ධන අධිහරිඹ ඹන අධිහරීරට අඹත්
න්නහ ) සිඹලු චංචර ව ටේලසචර' ";
"29 න පිටුශේ, 18 න ශප්යශ සිට 35 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය
(ඒ ශප්ය ශද ද ඇතුශත්) ඉත් ය ඳවත දළක්ශන ශොට
ආශද්ල යන්න:
'(ඉ) ටේඹමිත දිනට ශඳයහතු භ ) දිනශ එකී අධිහරීන්හි
ශාශ ටේයුතු ටේරධයඹන් ශවෝ ශාඹන් අතරින් ඹම්
ටේරධයඹකු ශවෝ ශාඹකු (i)

(ii)

ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට ඵළඳීභට ළභළත්ත ඳශ
ශනොය සළභළත්ශතන් ශාශඹන් ඉත් ඹෆභට
ළභළත්ත ඳශ යන අසථහ දී, අභහතයයඹහ
හාසින් ටේඹභ යනු රළබිඹ යුතු සළභළත්ශතන්
ශාශඹන් ඉත් ඹහශම් න්දි ළරළසශම් ටේඹභ
ප්රහය ඹම් න්දි මුදරක් ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ
ශත ශනු රළබිඹ යුතු ඹ;
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට එක් වීභට ළභළත්ත
ඳශ යනු රඵන අසථහ දී, අදහශ අධිහරිඹ තුශ
ඹම් තනතුයට ඳත් යන රද දින සිට ඵරහත්භ
න ඳරිදි ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට ඵළඳීභට ඒ
ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ ළභළත්ත ඳශ යන
අසථහ දී, ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ අදහශ
අධිහරිඹ තුශ ඒ තනතුයට ඳත් යන රද දින සිට
ඵරහත්භ න ඳරිදි ව යහජය ශාහ ශොමින්
බහශේ අනුභතඹට ඹටත් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
ටේරධයඹකු ශවෝ ශාඹකු ශර රනු රළබිඹ
යුතු අතය, අදහශ අධිහරිඹ හාසින් ශා අර්ථහධ
අයමුදරට රඵහ ශදන රද දහඹත්ඹ ළරකිල්රට
ශන හාරහභ ළටුප් යසථහ ංරවශ හාධිහාධහන
ඹටශත් හාරහභ ළටුඳක් වහ ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ
ශාඹහ හිමිම් රළබිඹ යුතු ඹ;

(iii) ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට එක් වීභට ළභළත්ත
ඳශ යනු රඵන අසථහ දී (අඅ)

ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ 1958 අං 15
දයන ශා අර්ථහධ අයමුදල් ඳනත
ඹටශත් ඹම් මුදරක් රළබීභ වහ සුදුසුම්
රඵයි නම්; ව

(ආආ) ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ 1980 අං 46
දයන ශාහ ටේයුක්තඹන්ශේ බහය අයමුදර
ඳනත ඹටශත් ඹම් මුදරක් රළබීභ වහ
සුදුසුම් රඵයි නම්,
ඒ මුදර ආඳසු රඵහ ශන යහජය ශාහ
ශොමින් බහශේ අනුභතඹට ඹටත්, ඒ
ටේරධයඹහට
ශවෝ
ශාඹහට
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට ඵළඳිඹ වළ.
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට ඵළඳුණු දින සිට
ඒ
ටේරධයඹහ
ශවෝ
ශාඹහ
ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
ටේරධයඹකු
ශවෝ
ශාඹකු ශර රනු රළබිඹ යුතු ඹ.
එශාභ හාරහභ ළටුප් ණනඹ කිරීභ වහ
න දිනඹ ශර ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ
ශාඹට ශදඳහර්තශම්න්තුශේ ශාඹට ඵළඳුණු
දිනඹ රනු රළබිඹ යුතු ඹ;
(iv) ශාහ ටේයුක්තඹන්ශේ අර්ථහධ අයමුදරට ව
ශාහ ටේයුක්තඹන්ශේ බහය අයමුදරට අණ්ඩ
දහඹ වීභට ළභළත්ත ඳශ යන අසථහ දී, ඒ
ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ ටේඹමිත දින සිට
ඵරහත්භ න ඳරිදි, යහජය ශාහ ශොමින්
බහශේ අනුභතඹට ඹටත් ශදඳහර්තශම්න්තුශේ
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ටේරධයඹකු ශවෝ ශාඹකු ශර රනු
යුතු අතය, එකී අයමුදල් වහ අණ්ඩ
මුදල් ශහාඹ යුතු ඹ;
එශා න් ද, ඒ ටේරධයඹහ ශවෝ ශාඹහ
ළටුප් ංරවඹ ඹටශත් හාරහභ ළටුඳක්
හිමිම් ශනොරළබිඹ යුතු ඹ.' ";

රළබිඹ
දහඹ
හාරහභ
වහ

(3) "30 න පිටුශේ, 1 න ශප්යශ සිට 7 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය ( ඒ
ශප්ය ශදද ඇතුශත් ) ඉත් යන්න."
(4) "30 න පිටුශේ, 11 න ශප්යශ සිට 18 න ශප්යඹ දක්හ ) ශප්ය
(එභ ශප්ය ශදද ඇතුශත්) ඉත් ය ඒ ශනුට ඳවත දළක්ශන
ශොට ආශද්ල යන්න:
'ඵරහත්භ යන රද සිඹලු ශොන්ත්රහත් ව ගිහාසුම් ව එකී
අධිහරි හාසින් සිදු කිරීභට ම්ඵන්ධ ) ශවෝ ගිහාත් හයණහ
ව ශද්ල් ව එකී අධිහරි වහ ව එකී අධිහරි ශනුශන්
ටේකුත් යන රද සිඹලු ඵරඳත්ර, ටේඹමිත දින සිට ඵරහත්භ න
ඳරිදි ආණ්ඩු හාසින් දයන රද ණඹ, ඵළඳීම්,ත්ම් ව කීම්,
ක්රිඹහශේ ශඹොදන රද ශවෝ ඵරහත්භ යන රද සිඹලු
ශොන්ත්රහත් ව ගිහාසුම් ව ආණ්ඩු හාසින් සිදු කිරීභට
ම්ඵන්ධ ) ශවෝ ගිහාත් හයණහ ව ශද්ල් ව ආණ්ඩුශේ
ඵරඳත්ර ශර රනු රළබිඹ යුතුඹ.' ";

ාගල ධන ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வேகவ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendments put, and agreed to.

43න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

43ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 43, as amended, ordered to stand part of the Bill.

44 ව 45 ගතක් ගන්ති ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක්
වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

44ஆவ, 45 ஆவ ரசகவேகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clauses 44 and 45 ordered to stand part of the Bill.

46 න ගන්තිඹ.- (අර්ථ ටේරඳණඹ )
ரசகவ 46.- (வதரதவவகரடவ)
CLAUSE 46. - (Interpretation)

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"31 න පිටුශේ, 20 න ශප්යඹට ඉක්බිතිභ ඳවත දළසශන ශොට
ඇතුශත් යන්න:
' " ප්රජහ" ඹන්ශනන් තු, නහරි ශවෝ ර්භහන්ත
ක්ශාත්ර ආශ්රිත ජන ශොටස අදවස ශේ;' ";

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.
றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

46 න ගන්තිඹ, ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි
ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

46ஆவ ரசகவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக
இதவெக ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 46, as amended, ordered to stand part of the Bill.

47 න ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

47ஆவ ரசகவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Clause 47 ordered to stand part of the Bill.
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34 න අලුත් ගන්තිඹ.- (දිහා නළගුභ ප්රජහමර
ඵළංකු භවහ ංභඹ)
34ஆவ தைற ரசகவ.- (றறவகு சதொர
அடிவௐதஷடறனரண வேகறவ்வரறவ சரசவ)

NEW CLAUSE 34.- (Divineguma Community Based Banking Union)

නහභඹ
வதவ
TITLE

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු බහඳතිතුභටේ, භහ ඳවත වන් ංශලෝධනඹ ඉදිරිඳත්
යනහ:
"23 න පිටුශේ 7 න ශප්යඹට ඉක්බිතිභ ඳවත දළක්ශන
ශොට ඇතුශත් යන්න:
දිහා නළගුභ
ප්රජහමර ඵළංකු
භවහ ංභඹ

'34. ශම් ඳනශත් හර්ඹ වහ සිඹලුභ දිහානළගුභ
ප්රජහ මර ඵළංකුලින් ව සිඹලුභ දිහා නළගුභ
ප්රජහ මර ඵළංකු මිති ලින් භන්හාත දිහා
නළගුභ ප්රජහමර ඵළංකු භවහ ංභඹක්
පිහිටුනු රළබිඹ යුතු ඹ.' ".

(2)

ශදභශ බහහ ඳනත් ශටුම්ඳශතහි "றறவகு" ඹන චනඹ
වන් න ෆභ සථහනඹටභ ඒ ශනුට "ரவௗறவ தவைசற"
ඹන චනඹ ආශද්ල යනු රළබිඹ යුතුඹ. "

ාගල ධනඹ ිළිතගත ුතතුඹ ඹන ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ
පතභත විඹ.

வதவ றதவ்வௐதவோடரத சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Title, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

ඳනත් ගකටුපතඳත, ාගල ධන හිත හර්තහ කයන ර ජ.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

சவோடதோனவ றதவ்வேகதௗடவ அநறவெஷக வசவவௐதவோடது.
Bill reported with Amendments.

I move,
"That the Clause be read a Second time."

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ පතභත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

රු ථහනහඹතුභටේ, "ඳනත් ශටුම්ඳත ශලෝධිතහහයශඹන් දළන්
තුන්න ය කිඹහාඹ යුතුඹ " යි භහ ශඹෝජනහ යනහ.

ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳත එකතු කශ ුතතුඹ, ඹන ප්රලසනඹ
විභන රදින් බහ පතභත විඹ.
34 න අලුත් ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ
තිබිඹ ුතතු ඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

தைற ரசகவ சவோடதோனவ்றவ
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

ඉත් ශොට ඒ ශනුට "ரவௗறவ தவைசற" ඹන නහභඹ
ආශද්ල ශ යුතුඹ.”

නහභඹ ාගල ධිතහකහයගඹන්, ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක්
වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.

வகரவௌடுவௐதவோடு தொவதொஷந றவௐதறடவௐதவோடது.
Brought up, and read the First time.

34ஆவ

“ශදභශ බහහ ඳනත් ශටුම්ඳශතහි "றறவகு" ඹන චනඹ

றதவ்வ றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது.
Amendment put, and agreed to.

ඉදිරිඳත් කයන රදින්, ඳශමු න ය කිඹන ර ජ.

ரசகவ சவோடதோனவ்றவ ஶசவவெகவௐதட
றடுவெகவௐதவோடு வதவெவகரவபவௐதவோடது

(1)

ஶவௌடுவண
தகுறரக

றணர
இதவெக

Question, that the Clause be added to the Bill, put and agreed to.
New Clause 34, ordered to stand part of the Bill.

ගරු ගජ න් අභයතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக)

(The Hon. John Amaratunga)

රු ථහනහඹතුභටේ, අඳ හාරුද්ධයි.

ප්රලසනඹ විභන ර ජ.
ක වඬල් අනු " ඳක්" භන්ත්රීන් ජඹ ඵ කථහනහඹකතුභහ
විසින් ප්රකහල කයන ර ජ.
றணர றடுவெகவௐதவோடது.
குவகபறவதடி 'ஆவ' ஶஶனரவேகறவத ண சதரரகவ அவகவ
அநறறவ்ரவகவ.

Question put.

පර්විකහ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ ුතතුඹික
නිගඹ ග කයන ර ජ.
ප්රඥප ති ගන්තිඹ ඳනත් ගකටුපතඳගතහි ගකො ක් වළටිඹ තිබිඹ
ුතතුඹික නිගඹ ග කයන ර ජ.
தொவதஷ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக ஶவௌடுவணவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
சவோடரகு ரசகதொவ ஷனவௐதைவ சவோடதோனவ்றவ தகுறரக இதவெக
ஶவௌடுவணவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Preamble, ordered to stand part of the Bill.
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.

MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared
that the “Ayes"had it.

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Divide by name.
ඳහර්ලිගපතන්තු භතු ඳශ න අන්දභ -ඳක් 159; විරුේධ 42;
ගනොඳළිකණි 23; ඹනුගන් ගඵදුගණ්ඹ.
தரரதௗவநவ தறரறவது:
சரவதரக 159;
றரக 42;
ரஶரவ 23.
The Parliament divided: Ayes 159; Noes 42; Absent 23.

ඳහර්ලිශම්න්තු
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சரவதரக
Ayes

ගරු දි.මු. ජඹයත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு டி.வ. ஜவ்ண)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු ඒ.එල්.එපත. අතහවුල්රහ භවතහ
(ரவௌதைறகு .வ.வ. அரஉவனர)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ගරු භහින්ද ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவ அவீ)

ගරු දිගන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ගරු ඩිේ ගුණගේකය භවතහ
(ரவௌதைறகு டித குஶசக)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු ිළඹාකය ජඹයත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு தறவேக ஜவ்ண)

(The Hon. Piyankara Jayaratne)

ගරු සුගපතධහ ජී. ජඹගේන භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) சுஶர ஜல. ஜஶசண)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු පගචහර්ඹ) යත් අමුණුගභ භවතහ

ගරු දඹහශ්රිත තිගේයහ භවතහ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

(The Hon. Dayasritha Thissera)

ගරු ඩරස අරව ගඳරුභ භවතහ

ගරු ජනක ඵණ්ඩහය ගතන්නගක න් භවතහ

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் அதொதக)

(ரவௌதைறகு டனவ அயவௐவதத)

(ரவௌதைறகு ரசறநற றஶமர)

(ரவௌதைறகு ஜணக தவௌடர வவணஶகரவ)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

(The Hon. Janaka Bandara Tennakoon)

ගරු භහින්දහනන්ද අලුත්ගභගප භවතහ

ගරු ගරුමුගන් ගතොණ්ඩභන් භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவரணவ அதவ்கஶக)

(ரவௌதைறகு ஆததொகவ வரவௌடரவ)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Arumugan Thondaman)

ගරු ටී. බී. ඒකනහඹක භවතහ

ගරු පී. දඹහයත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு ரற. தற. வெகரவெக)

(ரவௌதைறகு தே. ரவ்ண)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

(The Hon. P. Dayaratna)

ගරු තිස කයල්ලිඹේද භවතහ

ගරු නිභල් සිරිඳහර ද සිල්හ භවතහ

(ரவௌதைறகு றவம கவதவ்)

(ரவௌதைறகு றவ சறநறதரன  சறவர)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු ජීන් කුභහයණතුාග භවතහ

ගරු නවින් දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ஜலவ குரதுவேக)

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga)

ගරු ගයජිගන ල්ඩ් කුගර් භවතහ

(ரவௌதைறகு வஜறஶணரவவோ குஶ)

(ரவௌதைறகு வீவ றமரரவெக)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ගරු එස.බී. දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.தற. றசரரவெக)

(The Hon. Reginold Cooray)

(The Hon. S.B. Dissanayake)

ගරු චන්ද්රසිරි ගජ ජය භවතහ

ගරු හලින්ද දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு சவறசறநற கஜல)

(ரவௌதைறகு சரதவ றசரரவெக)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(The Hon. Salinda Dissanayake)

ගරු ිළඹගේන ගභගප භවතහ

ගරු ඩපරස ගේහනන්ද භවතහ

(ரவௌதைறகு தறஶசண கஶக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

(ரவௌதைறகு டவெபவ ஶரணவர)

(The Hon. Douglas Devananda)
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ගරු එස.බී. නහවින්න භවතහ

ගරු ගකගවිතඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ

(The Hon. S.B. Nawinne)

(The Hon. Keheliya Rambukwella)

ගරු හසුගේ නහනහඹක්කහය භවතහ

ගරු ඵළසිල් ගය වණ යහජඳක්ෂ භවතහ

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Basil Rohana Rajapaksa)

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ

ගරු ගහිකණී ගරොකුගප භවතහ

(ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) ஜல.வ. தேரறவ)

(ரவௌதைறகு கரறணற வனரவெகுஶக)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුසඳකුභහය භවතහ

ගරු ඳවිත්රහගේවි න්නිගයචිික භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு .தே. ஜகவ் தைவதகுர)

(ரவௌதைறகு (றதற) தறவ்ரஶற வணறஆவைசற)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi)

ගරු ඩිරහන් ගඳගර්යහ භවතහ

ගරු යත්නසිරි වික්රභනහඹක භවතහ

(The Hon. Dilan Perera)

(The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka )

ගරු ෆීලික්ස ගඳගර්යහ භවතහ

ගරු පභවහචහර්ඹ) තිස විතහයණ භවතහ

(ரவௌதைறகு தேதவெவ வதஶர)

(ரவௌதைறகு (ஶதரசறரறவ) றவம றர)

(The Hon. Felix Perera)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු ගජොන්ස න් ප්රනහන්දු භවතහ

ගරු ගුණයත්න වීයගක න් භවතහ

(The Hon. Johnston Fernando)

(The Hon. Gunaratne Weerakoon)

ගරු ිකල්ගය ික ප්රනහන්දු භවතහ

ගරු විභල් වීයාල භවතහ

(The Hon. Milroy Fernando)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(ரவௌதைறகு வ.தற. ரறவண)

(ரவௌதைறகு ரசுஶ ரரவெகர)

(ரவௌதைறகு டினரவ வதஶர)

(ரவௌதைறகு ஶஜரவவடவ தவணரவது)

(ரவௌதைறகு றவஶரவ தவணரவது)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ගප්රේභජඹන්ත භවතහ

(ரவௌதைறகு . டி. சுசறவ தறஶஜவ)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු රිහඩ් ඵදිුත ජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு நறமரவ் தறத்லவ)

(The Hon. Risad Badhiutheen )

ගරු ජගත් ඵහරසරිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு ஜகவ் தரனசூரற)

(The Hon. Jagath Balasuriya)

ගරු අනුය ප්රිඹදර්ලන ඹහඳහ භවතහ

(ரவௌதைறகு அத தறரறவண ரவௐதர)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

(ரவௌதைறகு வகவயத வதைவெவவன)

(ரவௌதைறகு வதவவ ஶரய ரஜதக்ஷ)

(ரவௌதைறகு வ்ணசறநற றவெகறரவெக)

(ரவௌதைறகு குவ்ண வீஶகரவ)

(ரவௌதைறகு றவ வீவேச)

ගරු කුභහය ගල්ගභ භවතහ
(ரவௌதைறகு குர வவக)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු භහින්ද භයසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு யறவ சசறவேக)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

ගරු යාජිත් සිඹමරහිළටිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු වභත්රීඳහර සිරිගේන භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷவ்றரறதரன சறநறஶசண)

(The Hon. Maithripala Sirisena)

ගරු ඳහලලී චපතිළක යණක භවතහ

ගරු (ගචහර්ඹ) භර්වින් සිල්හ භවතහ

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

(The Hon. (Dr.) Mervyn Silva)

ගරු සී.බී. යත්නහඹක භවතහ

ගරු අතහවුද ගගනවියත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு சல.தற. வ்ரவெக)

(ரவௌதைறகு அரவு வசவணறவ்ண)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

(ரவௌதைறகு தரவோடபற சவதறக வெக)

(ரவௌதைறகு (கனரறற) ஶவறவ சறவர)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු ඩබ්ලිේ.ඩී.ගජ්. ගගනවියත්න භවතහ

ගරු සිරිඳහර ගභරත් භවතහ

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. Siripala Gamalath)

ගරු රක්සභන් ගගනවියත්න භවතහ

ගරු යත් කුභහය ගුණයත්න භවතහ

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ගරු පවදය) යහජිත ගේනහයත්න භවතහ

ගරු ීතතහාජන ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

ගරු යවුෂස වකීපත භවතහ

ගරු යණ ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. Rauff Hakeem)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ගරු ඒ.එචි.එපත. ෂවුසි භවතහ

ගරු එපත.ගක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு டதறவத்.டி.ஶஜ. வசவணறவ்ண)

(ரவௌதைறகு னவவ வசவணறவ்ண)

(ரவௌதைறகு ஷவ்ற கனரறற ரஜற ஶசணரவ்ண)

(ரவௌதைறகு நவுவௐ யகலவ)

(ரவௌதைறகு .வை.வ. வதௌவ)

(ரவௌதைறகு சறநறதரன கனவ்)

(ரவௌதைறகு சவ் குர குவ்ண)

(ரவௌதைறகு கலரவொஜண குவண)

(ரவௌதைறகு ச குவண)

(ரவௌதைறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண)

(The Hon. A.H.M. Fowzie)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ගරු චන්දිභ වීයක්ගකොඩි භවතහ

ගරු අර්ල් ගුණගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு சவற வீவெவகரடி)

(ரவௌதைறகு வவ குஶசவெக)

(The Hon. Chandima Weerakkody)

(The Hon. Earl Gunasekara)

ගරු මුරුගපසු චන්ද්රකුභහර් භවතහ

ගරු එස.එපත. චන්ද්රගේන භවතහ

(ரவௌதைறகு தொதஶகசு சவறகுரவ )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar )

ගරු ගය හිත අගබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)

ගරු රක්සභන් ඹහඳහ අගබ්ර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌதைறகு னசவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු නන්දිිකත්ර ඒකනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு வறறவ் வெகரவெக)

(The Hon. Nandimithra Ekanayake)

ගරු ඩබ්ලිේ.බී. ඒකනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு டதறவத்.தற. வெகரவெக)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

ගරු ඒ.ගර්.එපත. අබ්දුල් කහදර් භවතහ

(ரவௌதைறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ)

(The Hon. A.R.M. Abdul Cader)

ගරු නිර්භර ගකොතරහර භවතහ
(ரவௌதைறகு றவன வகரவ்னரன)

(The Hon. Nirmala Kotalawala)

(ரவௌதைறகு வ.வ. சவறஶசண)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු ගප්රේභරහල් ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு தறஶனரவ ஜஶசக)

(The Hon. Premalal Jayasekara)

ගරු ඵෂීර් ගගු ඩහවුඩ් භවතහ
(ரவௌதைறகு தசலவ ஶசகு ரவூவ்)

(The Hon. Basheer Segu Dawood)

ගරු ගහිකණී විජිත් විජඹමුණි ද ගොිකහ භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற றஜறவ் றஜதொணற  வசரவசர)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු විජඹ දවනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு றஜ யரவெக)

(The Hon. Wijaya Dahanayake)

ගරු දුිකන්ද දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு துறவ றசரரவெக)

(The Hon. Duminda Dissanayake)

ගරු ගය වණ දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶரய றசரரவெக)

(The Hon. Rohana Dissanayake)

ගරු රලිත් දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு னதவ் றசரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
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ගරු වීයකුභහය දිහනහඹක භවතහ

ගරු දිළුපත අමුණුගභ භවතහ

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

(The Hon. Dilum Amunugama)

ගරු සුන්ත පුාිකනිරගපත භවතහ

ගරු සිල්ගේස්රි අරහන්ටින් භවතහ

(ரவௌதைறகு சுசவ தைவொசறறனஶ)

(ரவௌதைறகு சறவஶவறரற அனவநறவ)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

(The Hon. Silvastrie Alantin)

ගරු නිගඹ භහල් ගඳගර්යහ භවතහ

ගරු එපත.ටී. වන් අලි භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶரரவ வதஶர)

(ரவௌதைறகு வ.ரல. யமவ அத)

(The Hon. Neomal Perera)

(The Hon. M.T. Hasen Ali)

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

ගරු ගභොවභඩ් අසරපත භවතහ

(The Hon. Indika Bandaranayake)

(The Hon. Mohamed Aslam)

ගරු සී.පී.ඩී. ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

ගරු අල්වහජ් ඒ.එචි.එපත. අසර් භවතහ

(The Hon. C.P.D. Bandaranaike)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)

ගරු එචි.ගර්. ිකත්රඳහර භවතහ

ගරු වික් ර් ඇන් නි භවතහ

(The Hon. H.R. Mithrapala)

(The Hon.Victor Antony)

(ரவௌதைறகு வீகுர றசரரவெக)

(ரவௌதைறகு இவறக தவௌடரரவெக)

(ரவௌதைறகு சல.தே.டி. தவௌடரரவெக)

(ரவௌதைறகு வை.ஆவ. றவ்றதரன)

ගරු විනහඹගූලර්ති මුයලිදයන් භවතහ

(ரவௌதைறகு றரகதோவவ்ற தொபறவ)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ගරු ෂිකර් මුසතහඳහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷதசவ தொவதர)

(The Hon. Faiszer Musthapha)

(ரவௌதைறகு றதௗவ அதொணுக)

(ரவௌதைறகு வரயவோ அவனவ)

(ரவௌதைறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(ரவௌதைறகு றவெடவ அவணல)

ගරු වී.ගක්. ඉන්දික භවතහ
(ரவௌதைறகு ற.ஶக. இவறக)

(The Hon.V.K. Indika)

ගරු ෂිකහල් කහසිපත භවතහ

(ரவௌதைறகு ஷதமரவ கரசறவ)

(The Hon. Faizal Cassim)

ගරු නිරඳභහ යහජඳක්ෂ භවත්ිකඹ

ගරු වදය ගය වණ පුසඳ කුභහය භවතහ

(The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa)

(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)

ගරු ඩුලි විගජ්ගේකය භවතහ

ගරු නී ගය වන ගකොඩිතුක්කු භවතහ

(ரவௌதைறகு(றதற) றதௐதர ரஜதக்ஷ)

(ரவௌதைறகு துதவௐ றஶஜஶசக)

(ரவௌதைறகு ஷவ்ற கனரறற ஶரய தைவதகுர)

(ரவௌதைறகு சணல ஶரயண வகரடிதுவெகு)

(The Hon. Duleep Wijesekera )

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ගරු මුතු සිලිාගපත භවතහ

ගරු ප්රබහ ගගන්න් භවතහ

(ரவௌதைறகு தொவ்து சறதவேகவ)

(ரவௌதைறகு தறதர கஶசவ)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

(The Hon. Praba Ganesan)

ගරු සී.ඒ. සරිඹගයචිික භවතහ

ගරු ජින් ද හස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு சல.. சூரறஆவைசற)

(ரவௌதைறகு சஜறவ  ரவ குவண)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු එපත.එල්.ඒ.එපත. හිසබුල්රහ භවතහ

ගරු ගවේභහල් ගුණගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.வ..வ. யறவதைவனரவ)

(ரவௌதைறகு ஶயரவ குஶசவெக)

(The Hon. M.L.A.M. Hisbullah)

(The Hon. Hemal Gunasekera)

ගරු ජඹයත්න ගවේයත් භවතහ

ගරු ගභොවහන් රහල් ගග්රේරු භවතහ

(ரவௌதைறகு ஜவ்ண ஶயவ்)

(The Hon. Jayarathna Herath)

(ரவௌதைறகு வரயரவ னரவ கறஶத)

(The Hon. Mohan Lal Grero)
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ගරු නත් ජඹසරිඹ භවතහ

ගරු ජහනක ඵණ්ඩහය භවතහ

(The Hon. Sanath Jayasuriya)

(The Hon. Janaka Bandara)

ගරු අචර ජහගගොඩගප භවතහ

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ

(The Hon. Achala Jagodage)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු එපත.එස. තේෆික් භවතහ

ගරු තහයහනහත් ඵසනහඹක භවතහ

(The Hon. M.S. Thowfeek)

(The Hon. Tharanath Basnayaka)

ගරු ගභොවහන් ප්රිඹදර්ලන ද සිල්හ භවතහ

ගරු ඒ.එපත. චහිකක බුේධදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு வரயரவ தறரறவண  சறவர)

(ரவௌதைறகு .வ. சரறக தைவ்ரம )

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

(ரவௌதைறகு சணவ் ஜசூரற)

(ரவௌதைறகு ஜரணக தவௌடர)

(ரவௌதைறகு அவைசன ஜரவகரடஶக)

(ரவௌதைறகு சரவ தவௌடர)

(ரவௌதைறகு வ.வ. வபதேவெ)

(ரவௌதைறகு ரரரவ் தவரவெக )

ගරු විජිත ගබ්රුගගොඩ භවතහ

ගරු ටී. යාජිත් ද ගොිකහ භවතහ

(ரவௌதைறகு றஜற ஶததவகரட)

(ரவௌதைறகு ரல. வொஜறவ்  வசரவசர)

(The Hon. Vijitha Berugoda)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ

ගරු ඳරනි දිගපතඵයපත භවතහ

(ரவௌதைறகு வ.சல. தொவ்துகுரண)

(ரவௌதைறகு தணற றகரவதவ)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

(The Hon. Palany Thigambaram)

ගරු නිලහන්ත මුතුගව කටිගභගප භවතහ

(ரவௌதைறகு றரவ தொதுவயவோடிகஶக)

ගරු භන නහනහඹක්කහය භවතහ

(ரவௌதைறகு த ரரவெகர)

(The Hon. Nishantha Muthuhettigamage)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු පපජය) එල්රහර ගපතධහනන්ද හිික

(ரவௌதைறகு (.)வனரன ஶரணவ ஶவ)

ගරු පවදය) යගපතස ඳතියණ භවතහ

(The Hon. (Ven.) Ellawala Medhananda Thero)

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

ගරු කභරහ යණතුාග ගභගනවිඹ

(ரவௌதைறகு (வசவற) கனர துவேக)

ගරු ික.ජී. ඳේභසිරි භවතහ

(The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga)

(ரவௌதைறகு ஷ.ஜல. தவ்சறரற)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු රුන් යණතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு தவ துவேக)

ගරු පී. ිළඹගේන භවතහ

(The Hon. Ruwan Ranatunga)

(The Hon. P. Piyasena)

ගරු ගයොහන් යණසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு வதர. தறஶசண)

(ரவௌதைறகு வரசரவ சறவேக)

ගරු රක්සභන් න්ත ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Roshan Ranasinghe)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

ගරු ගරොවහන් යත්ත්ගත් භවතහ

ගරු අරුන්දික ප්රනහන්දු භවතහ

(The Hon. Lohan Ratwatte)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු ගඳරුභහල් යහජදුයික භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ சவ வதஶர)

(ரவௌதைறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ)

(ரவௌதைறகு அதவறவெக தவணரவது )
(ரவௌதைறகு வததரவ ரஜதுஷ)

ගරු පවදය) සුදර්ිනනී ප්රනහන්දුපුල්ගල් භවත්ිකඹ
(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற
தவணரவதுதைவஶப)

கனரறற

(றதற)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle)

(The Hon. Perumal Rajathurai)
சுவறணற

ගරු නහභල් යහජඳක් භවතහ
(ரவௌதைறகு ரவ ரஜதக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)
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ගරු වී.එස. යහධ්රිසනන් භවතහ

ගරු න්ත ගේනහනහඹක භවතහ

(The Hon. V.S. Radhakrishnan)

(The Hon. Vasantha Senanayake)

ගරු උදිත් ගරොකුඵණ්ඩහය භවතහ

ගරු ගලවහන් ගේභසිාව භවතහ

(The Hon. Udith Lokubandara)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු ජහනක ක්කුඹුය භවතහ

ගරු එචි.එපත.එපත. වරීස භවතහ

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

(The Hon. H.M.M. Harees)

ගරු විදුය වික්රභනහඹක භවතහ

ගරු කනක ගවේයත් භවතහ

(ரவௌதைறகு றதுந றவெகறரவெக)

(ரவௌதைறகு கணக ஶயவ்)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

(The Hon. Kanaka Herath)

ගරු ගනයන්ජන් වික්රභසිාව භවතහ

එපත.බී. ෂහරුක් භවතහ

(ரவௌதைறகு வவஜவ றவெகறசறவேக)

(ரவௌதைறகு வ.தற. தரதவெ)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

(The Hon. M.B. Farook)

ගරු ශ්රිඹහනි විගජ්වික්රභ භවත්ිකඹ

ගරු හුගනිකස ෂහරක් භවතහ

(ரவௌதைறகு (றதற) வரற றஶஜறவெகற)

(ரவௌதைறகு யளஷணவ தரதவெ)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

(The Hon. Hunais Farook)

ගරු නිභල් විගජ්සිාව භවතහ

ගරු භහරනී ගෂොන්ගේකහ භවත්ිකඹ

(The Hon. Nimal Wijesinghe)

(The Hon. (Mrs) Malani Fonseka)

(ரவௌதைறகு வீ.வ. இரரகறதவவ)

(ரவௌதைறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர)

(ரவௌதைறகு ஜரணக வெகுவதை)

(ரவௌதைறகு றவ றஶஜசறவேக)

(ரவௌதைறகு சவ ஶசணரரவெக)

(ரவௌதைறகு வசயரவ ஶசசறவேக)

(ரவௌதைறகு வை.வ.வ. யரலவ)

(ரவௌதைறகு (றதற) ரனணல வதரவஶசவெகர)

ගරු භවහචහර්ඹ යහජී විගජ්සිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶதரசறரறவ ரஜல றஶஜசறவேக)

විරුේධ
றரக

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Noes

ගරු ගත්නුක විදහනගභගප භවතහ

ගරු ගල්පත අවඩක්කරනහදන් භවතහ

(The Hon. Thenuka Vidanagamage)

(The Hon. Selvam Adaikkalanathan)

ගරු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ

ගරු තරතහ අතුගක යර භවත්ිකඹ

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු ගචහර්ඹ යත් වීයගේකය භවතහ

ගරු ගජ න් අභයතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு கனரறற சவ் வீஶசக)

(ரவௌதைறகு ஶஜரவ அதுவேக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු උග ක්හ සර්ණභහලි භවත්ිකඹ

ගරු පී. අරිඹගන්ත්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு (றதற) உஶதக்ஷர சுவரத)

(ரவௌதைறகு தர. அரறஶவ்றவ)

(The. Hon. (Mrs) Upeksha Swarnamali)

(The Hon P. Ariyanethran)

ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

ගරු ටියහන් අරස භවතහ

(ரவௌதைறகு றனவேக சுறதரன)

(ரவௌதைறகு டிரவ அனவ)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

(The Hon. Tiran Allas)

ගරු ගජ්.ගර්.පී. සරිඹ ගඳරුභ භවතහ

ගරු සිලක්ති ගනන්දන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஶஜ. ஆவ. தே. சூரறவௐவதத)

(ரவௌதைறகு சறசவெற ஆணவவ)

(The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma)

(The Hon. Sivasakthi Ananthan)

(ரவௌதைறகு ஶதக றரணகஶக)

(ரவௌதைறகு ரறவெ தறசவண வீவண)

(ரவௌதைறகு வசவவ அஷடவெகனரவ)

(ரவௌதைறகு (றதற) னர அவ்துஶகரன)
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ගරු ගඹන්ත කරුණහතිරක භවතහ

ගරු අජිත් පී. ගඳගර්යහ භවතහ

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු එපත. ගජ ල භිකකල් ගඳගර්යහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ற கதரரவெக)

(ரவௌதைறகு வ. ஶஜரசவௐ ஷவெகவ வதஶர)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු ජඹන්ත කළ ගගොඩ භවතහ

ගරු සුගර්ස ගප්රේභචන්ද්රන් භවතහ

(ரவௌதைறகு ஜவ வகடவகரட)

(ரவௌதைறகு சுஶவ தறஶவைசவறவ)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

(The Hon. Suresh Premachandran)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

ගරු ඒ.ඩී. චපතිළක ගප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌதைறகு னவவ கறரறவன)

(ரவௌதைறகு .டி. சவதறக தறஶரச)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)

ගරු අජිත් කුභහය භවතහ

ගරු ජිත් ගප්රේභදහ භවතහ

(The Hon. Ajith Kumara)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු දුගන්ස ගන්කන්ද භවතහ

ගරු ගර්. ගඹ ගයහජන් භවතහ

(ரவௌதைறகு கவ கதரறனவெக)

(ரவௌதைறகு அஜறவ் குர)

(ரவௌதைறகு துஶணவ கவேகவ)

(ரவௌதைறகு அஜறவ் தே. வதஶர)

(ரவௌதைறகு சஜறவ் தறஶரம)

(ரவௌதைறகு ஆவ. ஶரகரஜவ)

(The Hon. Dunesh Gankanda)

(The Hon. R. Yogarajan)

ගරු අගන භහ ගභගප භවත්ිකඹ

ගරු සීනිතපතබි ගඹ ගවේසයන් භවතහ

(ரவௌதைறகு (றதற) அஶணரர கஶக)

(ரவௌதைறகு சலணறவ்வதற ஶரஶகவவ)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)

(The Hon. Seeniththamby Yoheswaran)

ගරු පවදය) ජඹරත් ජඹර්ධන භවතහ

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரவௌதைறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஜனவ் ஜவண)

(ரவௌதைறகு அவஜளண துவேக)

(The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු චන්ද්රහනි ඵණ්ඩහය ජඹසිාව භවත්ිකඹ

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு (றதற)சவறரற தவௌடர ஜசறவேக)

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe)

ගරු කරු ජඹසරිඹ භවතහ

(ரவௌதைறகு கத ஜசூரற)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු පගචහර්ඹ) වර් ද සිල්හ භවතහ

(ரவௌதைறகு (கனரறற) யவ  சறவர)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva)

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு அத றமரரவெக)

(ரவௌதைறகு வஜவ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු ඉයහන් වික්රභයත්න භවතහ

(ரவௌதைறகு இரவ றவெகறவ்ண)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු යනිල් වික්රභසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு றவ றவெகறசறவேக)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු රුන් විජඹර්ධන භවතහ

(ரவௌதைறகு தவ றஜவண)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana)

ගරු ගහිකණී ජඹවික්රභ ගඳගර්යහ භවතහ

ගරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ

(ரவௌதைறகு கரறணற ஜறவெ வதஶர)

(ரவௌதைறகு சற. சறநலவ)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

(The Hon. S. Shritharan)

ගරු නිගය න් ගඳගර්යහ භවතහ

ගරු ඩී.එපත. සහිකනහදන් භවතහ

(ரவௌதைறகு றஶரவ வதஶர )

(The Hon. Niroshan Perera)

(ரவௌதைறகு டி.வ. சுரறரவ)

(The Hon. D.M. Swaminathan)
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ගරු ඊ. යනඳන් භවතහ

ගරු බුේධික ඳතියණ භවතහ

(The Hon. E. Saravanapavan)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු එපත.ඒ. සුභන්තියන් භවතහ

ගරු වරින් ප්රනහන්දු භවතහ

(ரவௌதைறகு ஈ. சதவ)

(ரவௌதைறகு வ.. சுவறவ)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

ගරු ගඳොන්. ගල්යහහ භවතහ

(ரவௌதைறகு வதரவ. வசவரசர)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ගරු භහව ග . ගේනහධියහජහ භවතහ

(ரவௌதைறகு ரஷ. ஶசர. ஶசணரறரஜர)

(The Hon. Mavai S. Senathirajah)

(ரவௌதைறகு தைவ்றக தற)

(ரவௌதைறகு யரறவ தவணரவது )

(The Hon. Harin Fernando)

ගරු ගර්.එපත. යාජිත් භේදුභ ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர)

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

ගරු ඳහලිත යාගග ඵණ්ඩහය භවතහ

(ரவௌதைறகு தரத வேஶக தவௌடர)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු සුනිල් වඳුන්ගනත්ති භවතහ

(ரவௌதைறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු විජඹකරහ භගවේසයන් භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற) றஜகனர ஶகவவ)

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran)

ගරු අබ්දුල් වලීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு அவௐதுவ யதவ)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු ගජ්. ශ්රී යාගහ භවතහ

(ரவௌதைறகு வஜ. வ நவேகர)

(The Hon. J. Sri Ranga)

ගරු පී. වළරින් භවතහ

(ரவௌதைறகு தே. யரறசவ)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු පපජය) අතුයලිගේ යතන හිික

ගරු විජිත ගවේයත් භවතහ

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ

(ரவௌதைறகு (.) அவ்துதஶ ண ஶவ)

(ரவௌதைறகு றஜற ஶயவ்)

(ரவௌதைறகு றஜரம ரஜதக்ஷ)

ගනොඳළිකණි

(The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe)

ரஶரவ
Absent

ගරු තිස අත්තනහඹක භවතහ

(ரவௌதைறகு றவம அவ்ரவெக)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු අගල ක් අගබ්සිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு அஶசரவெ அஶதசறவேக)

ගරු ඒ. විනහඹගූලර්ති භවතහ

(ரவௌதைறகு அ. றரகதோவவ்ற)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

ගරු එස. විගන භවතහ

(ரவௌதைறகு வ. றஶணர)

(The Hon. S. Vino)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු න්ත අලුවිවහගර් භවතහ

(ரவௌதைறகு சவ அதறயரஶ)

(The Hon.Wasantha Aluwihare)

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹපත භවතහ

(ரவௌதைறகு அகறன றரவ கரரறசவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු දඹහසිරි ජඹගේකය භවතහ

(ரவௌதைறகு ரசறநற ஜஶசக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ගරු දිලි ගදගයචිික භවතහ

(ரவௌதைறகு றதவௐ வஆவைசற)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ගරු ගර්. පතඳන්දන් භවතහ
(ரவௌதைறகு ஆவ. சவதவவ)

(The Hon. R. Sampanthan)

ගරු භාගර භයවීය භවතහ

(ரவௌதைறகு வேகப சவீ)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ගරු ඳහලිත ගතය ගඳරුභ භවතහ

ගරු ගර්. දුිකන්ද සිල්හ භවතහ

(ரவௌதைறகு தரத வவௐவதத)

(ரவௌதைறகு ஆவ. துறவ சறவர)

(The Hon. Palitha Tewarapperuma)

(The Hon. R. Dumindha Silva)
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ඳහර්ලිශම්න්තු

ගරු සුජී ගේනසිාව භවතහ

(ரவௌதைறகு சுஜல ஶசணசறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු ගය සි ගේනහනහඹක භවත්ිකඹ

(ரவௌதைறகு (றதற)ஶரவ ஶசணரரவெக)

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake)

ගරු කබීර් වහෂීපත භවතහ

(ரவௌதைறகு கதேவ யரலவ)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඳනත් ගකටුපතඳත ඊ අනුකර ාගල ධිතහකහයගඹන්, තුන්න
ය කිඹහ පතභත කයන ර ජ.

அவதடி, சவோடதோனவ றதவ்வௐதவோடரத தோவநரவதொஷநரக
றவௐதறடவௐதவோடு றஷநஶவநவௐதவோடது.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.
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எவ்றஷவௐதை
ADJOURNMENT
එකල්හි ගේරහ අ.බහ. 7.30 ඳසු කය තිබුගණන් කථහනහඹකතුභහ
විසින් ප්රලසනඹ ගනොවිභහ ඳහර්ලිගපතන්තු කල් තඵන ර ජ.
ඳහර්ලිගපතන්තු ඊ අනුකර, අ.බහ. 8.35 2013 ජනහරි 09
න ඵදහදහ අ.බහ. 1.00 න ගතක් කල් ගිගේඹ.
அவௐவதரதது ஶவ தற.த. 7.30 றவெகுவௐ தறவறறவோடஷரவ

சதரரகவ அவகவ றணர றடுவெகரஶனஶ தரரதௗவநவ்ஷ

எவ்றஷவ்ரவ.
இவதடி, தற.த. 8.35வெகு, தரரதௗவநவ 2013 சணரற 09,
தைவகறஷ தற.த.1.00 றஷ எவ்றஷவெகவௐதவோடது.

And it being past 7.30 p.m., MR. SPEAKER adjourned Parliament
without Question put.
Adjourned accordingly at 8.35 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
09th January, 2013.

ළ.ුත.
ශභභ හර්තහශේ අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ ටේළයදි ශ යුතු තළන් දක්නු රිසි භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශන ටේළයදි ශ යුතු
ආහයඹ එහි ඳළවළදිලි රකුණු ශොට, පිටඳත රළබී ශදතිඹක් ශනොඉක්භහ වළන්හඩ් ංසහය ශත රළශඵන ශා එහාඹ යුතුඹ.

குநறவௐதை
உதவௐதறணவ இதறவௐ தறவௐதறவ வசவறதவதைவ தறஷ றதவ்வேகஷபவ் து தறறறவ வபறரகவெ குநறவ்து அஷணவௐ தறஷ
றதவ்வௐதடர தறற கறஷடவ் இத ரவேகதௗவ யவசரவோ தறவௐதரசறரறதவெகு அதவௐதைவ ஶவௌடுவ.
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Corrections which Members suggest for the Final Print should be clearly marked in their copy and sent to be Editor of HANSARD within two weeks of
receipt of the uncorrected copy.
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දහඹක මුදල් : ඳහර්ලිගපතන්තු විහද හර්තහර හර්ෂික දහඹක ිකර රු. 2178කි. ිළ ඳතක් ගගන්හ ගළනීභ
අලය
නපත ගහසතු රු. 18.15කි. තළඳළල් ගහසතු රු. 2.50කි. ගකොශම 6, කිරුශඳන, ඳහභාකඩ ඳහය, අාක 102,
ිළඹසිරි ගගොඩනළගිල්ගල් යජගේ ප්රකහලන කහර්ඹහාලගේ අධිකහරී ගත ෆභ ර්ඹකභ ගනොළපතඵර්
30 දහ ප්රථභ දහඹක මුදල් ගගහ ඉදිරි ර්ගේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගගන විහද හර්තහ රඵහගත වළකිඹ.
නිඹිකත දිගනන් ඳසු එනු රඵන දහඹක ඉල්ලුපත ඳත් බහය ගනු ගනොරළගබ්.

சவர ; யவசரவோ அறகர அநறவெஷகறவ தடரவ சவர தௐதர 2,178. யவசரவோ ணறவௐதறற தௐதர 18.15. தரவ
வசனவு தௐதர 2.50. தடரவ சவர தொவதரக அவ்றவோசகவ, அசரவேக வபறதௌவோடதனகவ, இன. 102,
தறசறநற கவோடிடவ, தரவகஷட வீற, கறதபவௐதஷண, வகரதவதை 6 வந றனரசவ்றவகு அதவௐதற தறறகஷபவௐ
வதவதவெவகரவபனரவ. எவஶரரவௌடுவ வதவ 30 ஆவ ஶறவெகு தொவ சவரவௐதவ
அதவௐதவௐதட ஶவௌடுவ. தறவறவெ கறஷடவெகுவ சவர றவௌவௐதவேகவ
வதவெவகரவபவௐதடரவோடர.
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