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අන්තර්ගත ප්රධහන කරුු
ප්රලසනර හිකක ිළිතතුරු
පඳෞද්ගලික දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රලසනඹ:
ශ්රී රාවහශප ඳළළවෙශන ශඳු ර යහජය භ්ඩඩීයඹ යහජය නහඹව ළි  හයඹ
පඳෞද්ගලික භන්ත්රීන්පප ඳන ක පකම්ම්ඳ ක:
පී. වළරින් ප්රජහ ා්ධධන ඳදනභ (ාස ථහතත ිරරීශ)) – [තරු ඒ. ඩී. ච)පිව ශප්රේභදහ භවතහ - ඳශමුන ය ිරඹන රදී
ක්රීඩහ ඳනත:
නිශඹෝත- විහදඹ වල් තඵන රදී
කල්තළබීපම් පඹෝජනහ:
ඇඳ රඵහ දීශ) භහනහවෙභතහ

தறரண உவபடவெகவ
றணரவெகபௐவெகு ரவபன றஷடகவ
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இனவேஷகறவ ஷடவதநவுவப வதரதுனர அசுவ் ஷனவகபறவ கூவோடவ
ணற உபொவௐதறணவ ெவோடபனவேகவ:
தற. யரறெவ ெபர அதறறபைவ்ற வநவ (கூவோடிஷவ்வ) -[ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ] - பவபஷந
றவௐதறடவௐதவோடது
றஷபரவோடுவெகவ ெவோடவ :
எபவேகுறறகவ - றரவ எவ்றஷவெகவௐதவோடது.
எவ்றஷவௐபுவௐ தறஶஷ:
தறஷ வேகபௌவ ெவ்துவ
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ශ්රී රාවහ ප්රජහතහන්්රිව භහජහදී ජනයජශ
ව කන ඳහර්ලිපම්න්තු

ඳශමුන බහ හයඹ
2013

ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීරු
(2010 අශප්රේල් 08 න න න ඳවෙන රද භව භළවරයණශඹන් ශවෙරී ඳවෙ ව)

අ
අඩඩක්වරනහදන්, අ. (න්නි)
අජිවෙ කුභහය, තල්ශඵුක්ව ශවශේ (තහල්ර)
අතහවුල්රහ, ඒ.එල්..එ). (න තහභඩුල්ර)
අතුශවෝයශ භවවෙමිඹ, තරතහ (යවෙනපුයඹ)
අවෙතනහඹව, වරස  (ජහවරව රළයිසතු)
අන්නහභඩර, නශඩ්සු ි ලක්වර (න්නි)
අශේගුණ්ධධන, ශයෝහිත (වළුතය)
අශේ්ධධන, භහින්ද ඹහඳහ (භහතය)
අශේ්ධධන, අ. රක්සභන් ඹහඳහ (භහතය)
අශේි ාව, අශලෝව (කුරුණෆතර)
අේ රල් වහද්ධ, ඒ.ආ්ධ.එ). (භවනුය)
අේ රල් වීය), ශභුවභඩ් වහෂි) (භවනුය)
අභයතුාත, ශජෝන් ඇන්තනී එ)භහනුශල් (ත)ඳව)
අභයවීය, භහින්ද (ව)ඵන්ශතුට)
අමුණුතභ, ඩී.එස.බී. (භවනුය)
අමුණුතභ, යවෙ (භවනුය)
අරිඹශන්වෙවරයන් ඳහක්ිරඹශල්) (භඩවරපු)
අරගිඹන්න, අ.අ. රන්ත (ත)ඳව)
අරස, ටියහන් (ජහවරව රළයිසතු)
අරවප්ශඳරුභ, ඩරස (ජහවරව රළයිසතු)
අරහන්ටින්, ශල්ශපස්රි (ඹහඳනඹ)
අලුවෙතභශේ, භහින්දහනන්ද (භවනුය)
අලුවිවහශ්ධ, න්ත (භහතශල්)
අස්ධ, ඒ.එච්.එ). (ජහවරව රළයිසතු)

ඉ
ඉන්න ව, ශපවළල්ර වාවහන)ශේ (ව)ඵන්ශතුට)

ඒ
ඒවනහඹව, ඇ). නන්න මිත්ර (භහතශල්)
ඒවනහඹව, ටී.බී. (කුරුණෆතර)
ඒවනහඹව, විල්ප්රඩ් ඵාඩහය (අනුයහධපුයඹ)

ක
වබී්ධ, ශභුශවුභඩ් වෂී) ශභුශවුභඩ් (වෆතල්ර)
වයල්ලිඹද්ද, වරස විජඹයවෙන (අනුයහධපුයඹ)
වරුණහවරරව, තඹන්ත (තහල්ර)
වරුණහනහඹව, යවීන්ද්ර න්ශද්රේස (ශවුශම)
වහරිඹ), අිරර වියහජ් (කුරුණෆතර)
වළටශතුඩ, ජඹන්ත (ශවුශම) [2011 ශඳඵයහරි 07 ි ට]
ිරරිඇල්ර, රක්සභන් ඵ්ඩඩහය (භවනුය)
කුභහයණතුාත, ජීන් (ශවුශම)
කුශ්ධ, ශයජිශනෝල්ඩ් (වළුතය)
ශවුතරහර, නි්ධභර (වළුතය)

ග
තජදීය, විදහන ආයච්චිශේ ඵහන්ස චන්ද්රි රි (භහතය)
තන්වන්ද,  රශන්ස (යවෙනපුයඹ)
තභශේ භවවෙමිඹ, අශනෝභහ (ජහවරව රළයිසතු)

(vi)

තභශේ, ඉවශ භළදතභ පිඹශේ න (තහල්ර)
තභරවෙ, ි රිඳහර (ශඳුශශුන්නරු)
ගුණයවෙන, අයච්චිශේ යවෙ කුභහය (ත)ඳව)
ගුණ්ධධන, ගීතහාජන රඳි ාව (ජහවරව රළයිසතු)
ගුණ්ධධන, න ශන්ස (ශවුශම)
ගුණ්ධධන, ඵන් රර (ශවුශම)
ගුණ්ධධන, යණ ගුප්ත (ත)ඳව)
ගුණ්ධධන, මුණි ාව වහරිඹ) අ.අ. අප්පුවහමිරහශේ ශදුන් ශෝභදහ (්රිකුණහභරඹ)
ගුණ්ධධන, ජින් ද හස (තහල්ර)
ගුණශේවය, අ්ධල් යවෙ වික්රභි ාව (ශඳුශශුන්නරු)
ගුණශේවය, ඩිප (ජහවරව රළයිසතු)
ගුණශේවය, ශවේ භහල් (භහතය)
ශරේරු, ශභුවහන් රහල් (ශවුශම)

ජ
ජඹයවෙන, පිඹාවය (පුවෙතරභ)
ජඹයවෙන, න . මු. (ජහවරව රළයිසතු)
ජඹ්ධධන, ජඹරවෙ (ත)ඳව)
ජඹසරිඹ, වර (ත)ඳව)
ජඹසරිඹ, නවෙ (භහතය)
ජඹශේවය, දඹහි රි (කුරුණෆතර)
ජඹශේවය, වල්වලිඹ ශල්ව)රහශේ ශප්රේභරහල් (යවෙනපුයඹ)
ජඹශේන භවවෙමිඹ, සුශ)ධහ ජී. (ශභුණයහතර)
ජහශතුඩ, අචර (ජහවරව රළයිසතු)
ශජඹයවෙන), ශ්රී යාතහ (නුයඑයඹ)

ත
තවුෆීක්, මුව)භ ර රිෂස (්රිකුණහභරඹ)
වරශේයහ, ඇන්ටන් දඹහශ්රිත (පුවෙතරභ)
ශතන්නශවෝන්, ජනව ඵ්ඩඩහය (භහතශල්)
ශතයප්ශඳරුභ, ඳහලිත කුභහය (වළුතය)
ශතුන්ඩභන්, ශෞභය ම්ධවර ආරුමුත) යහභනහදන් (නුයඑයඹ)

ද
දඹහයවෙන, ඳළටිිරරිශේ (න තහභඩුල්ර)
ද ි ල්හ, අත)ශඳුඩි ශභුවහන් ප්රිඹද්ධලන (තහල්ර)
ද ි ල්හ, ජී.එ). ව්ධ (ජහවරව රළයිසතු)
ද ි ල්හ, නිශරන්වර නිභල් ි රිඳහර (ඵ රල්ර)
ද ශුයිහ, තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි (ශභුණයහතර)
ද ශුයිහ, වරරිභහ රය යාජිවෙ (යවෙනපුය)
දවනහඹව, අභය ධ්ධභවිජඹ විශජ්ශේ වය (භහතය)
න ත)ඵය), උශඩයිඅප්ඳන් ඳරනි (නුයඑයඹ)
න හනහඹව, අනුය කුභහය (ජහවරව රළයිසතු)
න හනහඹව, එයන්ජන් නවින් (නුයඑයඹ)
න හනහඹව, න හනහඹව මුන ඹන්ශේරහශේ ශයෝවණ කුභහය (භහතශල්)
න හනහඹව, ඇස. බී. (භවනුය)
න හනහඹව,  රමින්ද (අනුයහධපුයඹ)
න හනහඹව, රලිවෙ (වෆතල්ර)
න හනහඹව, වීයකුභහය (අනුයහධපුයඹ)
න හනහඹව, හලින්ද (කුරුණෆතර)
ශද්හනන්දහ, ඩේරස (ඹහඳනඹ)

න
නහනහඹක්වහය, ඇ).ශක්.ඇන්. භනු (තහල්ර)
නහනහඹක්වහය, හසුශද් (යවෙනපුයඹ)
නහවින්න, ආ්ධ.ඇ).ඇස.බී. (කුරුණෆතර)

(vii)

නිපුණආයච්චි, රක්සභන් (ශවුශම) [2010 ඔක්ශතෝඵ්ධ 12 ළනි න න ි ට] (ආ්ඩඩුක්රභ යසථහශප 66(ඊ) යසථහ ඹටශවෙ
අසුන හිසවිඹ.)
ශනෝවයහදලිාත), සු. (න්නි)

ඳ

ඳවරයණ, අවරාව බුද්ධිව (භහතය)
ඳවරයණ, යශ)ස (තහල්ර)
ඳද්භි රි, යි.ජී. (වෆතල්ර)
පිඹශේන, පී.එච්.පී. (න තහභඩුල්ර)
පීරිස, ජී.එල්.(ජහවරව රළයිසතු)
පුාචිනිරශ), සුන්ත තල්තමු (්රිකුණහභරඹ)
පුසඳකුභහය, අප්පුවහමිල්රහශේ ශයෝවන (ඵ රල්ර)
පුසඳකුභහය, අ.ඳ. ජතවෙ (ශභුණයහතර)
ශඳශ්ධයහ, අ. අ. අයච්චිරහශේ රක්සභන් න්ත (භහතශල්)
ශඳශ්ධයහ, අජිවෙ ඳවෙභවහන්ත (වළුතය)
ශඳශ්ධයහ, තභභළදලිඹනශේ ශජෝප් රලිවෙ නිශඹුභහල් (පුවෙතරභ)
ශඳශ්ධයහ, ශජෝලප් භයිවල් (ජහවරව රළයිසතු)
ශඳශ්ධයහ, නහනහඹක්වහය ්ධනකුර ඳටඵළඳිශේ නිශයෝන් අ්ධඩ්ලි ප්රිඹන්ත (පුවෙතරභ)
ශඳශ්ධයහ, බිඹන්විරශේ ඇන්ටනී වික්ට්ධ (පුවෙතරභ)
ශඳශ්ධයහ, ශඵෝධිඹ ඵ රශේ ඩිරහන් ප්රිඹන්ජන් අඑන්සර) (ඵ රල්ර)
ශඳශ්ධයහ, භල්ර ආයච්චිශේ තහමිණී ජඹවික්රභ (කුරුණෆතර)
ශඳශ්ධයහ, ෆීලික්ස (ත)ඳව)
ප්රනහන් ර, අරුන්න ව (පුවෙතරභ)
ප්රනහන් ර, ශජුන්සටන් (කුරුණෆතර)
ප්රනහන් ර, මිල්ශයෝයි (පුවෙතරභ)
ප්රනහන් ර, වරින් (ඵ රල්ර)
ප්රනහන් ර පුල්ශල් භවවෙමිඹ, අ. සුද්ධශිනී (ත)ඳව)
ප්රබහ, තශන්න් (ශවුශම)
ශප්රේභචන්වරයන්, ආරුමුත) වන්ද ඹහ (ඹහඳනඹ)
ශප්රේභජඹන්ත, අච්චිශේ ශදුන් සුි ල් (ශවුශම)
ශප්රේභදහ, අඵතළන්න ශද්ඹරහශේ ච)පිව (වෆතල්ර)
ශප්රේභදහ, ජිවෙ (ව)ඵන්ශතුට)

ඵ
ඵ්ඩඩහය භවවෙමිඹ, කුරතුාත න හනහඹව මුන ඹන්ශේරහශේ චන්ද්රහනී (අනුයහධපුයඹ)
ඵ්ඩඩහය, ජඹි ාව මුන ඹන්ශේරහශේ ජහනව ප්රිඹන්ත (ජහවරව රළයිසතු)
ඵ්ඩඩහය, ඳහලිත යාශේ (පුවෙතරභ)
ඵ්ඩඩහය, ශක්.ඩේලිප. ලහන්ත (කුරුණෆතර)
ඵ්ඩඩහයනහඹව, ඉන්න ව (කුරුණෆතර)
ඵ්ඩඩහයනහඹව, චක්ර්ධවර ඳ්ඩඩුවහබඹ ඩඹස (ත)ඳව)
ඵන යුදීන්, අේ රල් රිහවෙ (න්නි)
ඵෂී්ධ, ශේ ගු ඩහවුඩ් (භඩවශපු)
ඵසනහඹව, තහයහනහවෙ (කුරුණෆතර)
ඵහරසරිඹ, අයච්චිරහශේ ජතවෙ (වෆතල්ර)
බුද්ධදහ, අන්වරන්න භයක්වරශේ ීයල් චහමිව (ඵ රල්ර)
ශේරුශතුඩ, අයච්චිශේ විජිත (ශභුණයහතර)

භ
භද් රභඵ්ඩඩහය, යවෙනහඹව මුන ඹන්ශේරහශේ යාජිවෙ (ශභුණයහතර)
භෂ්ධ, න්ධදීන් (න්නි) [2010 ශදළ)ඵ්ධ 02 අබහප්රහප්ත විඹ.]
භශවේසයන් භවවෙමිඹ, විජඹවරහ (ඹහඳනඹ)
මිත්රඳහර, එච්. ආ්ධ. වෆතල්ර)
මුතුශවට්ටිතභශේ, නිලහන්ත (තහල්ර)
මුතුකුභහයණ, යවෙ චන්ද්රි රි (අනුයහධපුයඹ)
මුයලිදයන්, විනඹහතම්ධවර (ජහවරව රළයිසතු)
මුරුශේසු, චන්ද්රකුභහ්ධ (ඹහඳනඹ)
මුසතහඳහ, ශභුවභඩ් ෂයි්ධ (භවනුය)
ශ)ධහනන්ද හිමි, පජය එල්රහර (ජහවරව රළයිසතු)
ශභුවභඩ්, අසර) ශභුවභඩ් ීය) (ජහවරව රළයිසතු)

(viii)

ඹ
ඹහඳහ, අනුය ප්රිඹද්ධලන (කුරුණෆතර)
ශඹෝතයහජන්, ආ්ධ. (ජහවරව රළයිසතු)
ශඹෝශේසයන්, සීනිත)බි (භඩවශපු)
යණතුාත, අ්ධජුන (වළුතය)
යණතුාත ශභශනවිඹ, වභරහ (ජහවරව රළයිසතු)
යණතුාත, රුන් (ත)ඳව)
යණව, ඳහඨීය ච)පිව (ශවුශම)
යණි ාව, ආයච්චිශේ ශයුහන් අනුරුද්ධ (ශඳුශශුන්නරු)
යතන හිමි, පජය අතුයලිශ (ත)ඳව)
යවෙනහඹව, ආ්ධ.ඇ).සී.බී. (නුයඑයඹ)
යවෙවෙත, එවින්දහ ශරුවහන් (භවනුය)
යඹුක්ළල්ර, ශවශවයඹ (භවනුය)
යහජතුශයයි, සුන්දය) ශඳරුභහල් (නුයඑයඹ)
යහජඳක්, චභල් (ව)ඵන්ශතුට)
යහජඳක්, නහභල් (ව)ඵන්ශතුට)
යහජඳක් භවවෙමිඹ, නිරඳභහ දීපිවහ (ව)ඵන්ශතුට)
යහජඳක්, ඵළි ල් ශයෝවණ (ත)ඳව)
යහජඳක්, විජඹදහ (ශවුශම)
යහධක්රිසනන්, ශේ රශපල් හමි (නුයඑයඹ)
යහභනහඹව, අ.අ. යාජන් (යවෙනපුයඹ)
ශයෝවණ, නී (යවෙනපුය)

ය

ර

ශරුකුශේ, තහමිණී (ශවුශම)
ශරුකුඵ්ඩඩහය, විශජ්ි ාව ජඹවීය මුන ඹන්ශේරහශේ උන වෙ ාජඹ (ඵ රල්ර)


ක්කුඹුය, ජහනව (යවෙනපුයඹ)
න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, ආයච්චිශේ ඳවිත්රහ ශද්වි (යවෙනපුයඹ)
වික්රභනහඹව, යවෙනි රි (ජහවරව රළයිසතු)
වික්රභනහඹව, වි රය (වළුතය)
වික්රභයවෙන, ඉයහන් (ජහවරව රළයිසතු)
වික්රභි ාව, ශනයන්ජන් (කුරුණෆතර)
වික්රභි ාව, යනිල් (ශවුශම)
විජඹ්ධධන, න ශන්න්ද්ර රුන් (ත)ඳව)
විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, ශ්රිඹහනි (න තහභඩුල්ර)
විශජ්ි ාව, ආයච්චිශේ මුතුශවට්ටි නිභල් ශනයවෙ (කුරුණෆතර)
විශජ්ි ාව, යහජී (ජහවරව රළයිසතු)
විශජ්ශේවය, අයච්චිශේ තශන්ශඳුර ඩුලිප් ඳ්ඩඩුර ශඳශ්ධයහ (ත)ඳව)
විතහයණ, උඳහලි වරස (ජහවරව රළයිසතු)
විදහන තභශේ, අමිවෙ ශවෙනුව (ඵ රල්ර)
විනහඹවම්ධවර, අප්ඳහ රයයි (ඹහඳනඹ)
වීයක්ශවුඩි, චන්න භ (තහල්ර)
වීයශවෝන්, මුහු රතභ ශවේශේ ගුණයවෙන (තහල්ර)
වීයාල, විභල් (ශවුශම)
වීය්ධධන, ආ්ධ.ආ්ධ.ඇ). එරික් ප්රන්න (භවනුය)
වීයශේවය, යවෙ පිඹනන්ද (න තහභඩුල්ර)
ශදආයච්චි, න ලිප් (ව)ඵන්ශතුට)
ශල්තභ, කුභහය (වළුතය)


භයශවෝන්, මුන ඹන්ශේරහශේ චන්ද්රශේන (අනුයහධපුයඹ)
භයවීය, භාතර පින්ි රි (භහතය)
භයි ාව, භහින්ද බුද්ධදහ (වළුතය)
)ඳන්දන්, ඉයහජශයෝදඹ) (්රිකුණහභරඹ)

(ix)

යනඳන්, ඊලසයඳහත) (ඹහඳනඹ)
ි ලිාත), මුවෙතු (ජහවරව රළයිසතු)
ි ඹමරහපිටිඹ, යාජිවෙ (වෆතල්ර)
ි රිතයන්, ි ඥහන) (ඹහඳනඹ)
ි රිශේන, ඳල්ශල්වෙශත තභයහශරහශේ ඩභත්රීඳහර (ශඳුශශුන්නරු)
ි ල්හ, අරුභ රය ශරෝයන්ස ශයුශභශල්  රමින්ද (ශවුශම)
ි ල්හ, භ්ධවින් (ත)ඳව)
සුභවරඳහර, උඩුටුශේ ජනවෙප්රිඹ වරරාත (ශවුශම)
සුභන්වරයන්, භවරඹහඳයනන් ආබ්රව) (ජහවරව රළයිසතු)
සරිඹආයච්චි, චන්ද්රි රි ආරිඹාල (ශඳුශශුන්නරු)
සරිඹප්ශඳරුභ, ශජ්.ආ්ධ.පී. (ජහවරව රළයිසතු)
ශශනවියවෙන, අතහවුද (වෆතල්ර)
ශශනවියවෙන, රක්ස භන් පින්තු ජඹවරරව (ඵ රල්ර)
ශශනවියවෙන, ශජෝන් (යවෙනපුයඹ)
ශල්යහහ, ශඳුන්න)ඳර) (භඩවශපු)
ශේනි ාව, අ්ධජුන සුජී (ශවුශම)
ශේනහවරයහහ, භහයි ශෝභසුන්දය) (ඹහඳනඹ)
ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ, ඵ්ධනඩීන් ශයෝස (ශවුශම)
ශේනහනහඹව, න්ත වශ්ධස ඳයහක්රභ (ත)ඳව)
ශේනහයවෙන, යහජිත (වළුතය)
ශේභි ාව, අාව ශලවහන් (අනුයහධපුයඹ)
ස්ධණභහලිනී භවවෙමිඹ, උශප්ක්හ (ත)ඳව)
සහමිනහදන්, ඩී.එ). (ජහවරව රළයිසතු)

ව

වකී), අ.ඉඵතුල් යවුෂස (භවනුය)
වඳුන්ශනවෙවර, සුනිල් (ශවුශම)
වරීස, වබීේ ශභුවභඩ් ශභුවභඩ් (න තහභඩුල්ර)
වන් අලි, ශභුවභඩ් ත)බි (ජහවරව රළයිසතු)
වළරින්, ඳෆලිසශේ (අනුයහධපුයඹ)
ශවේයවෙ, වනව (වෆතල්ර)
ශවේයවෙ, විජිත (ත)ඳව)
ශවේයවෙ, ජඹයවෙන (කුරුණෆතර)
හිසබුල්රහ, ශභුශවුමුඩ් ශරේශේ ආලි) ශභුවභඩ් (භඩවශපු)

ෂ
ෂයිහල්, ශභුශවුභඩ් වහසී) ශභුශවුභඩ් (න තහභඩුල්ර)
ෂවුි , අ.අේ රල් වමීඩ් ශභුශවුභඩ් (ශවුශම)
ෂහරුක්, මුවෙතලි ඵහහ (න්නි) [2010 ශදළ)ඵ්ධ 09 ළනි න න ි ට]
ෂහරුක්, හුශනයිස (න්නි)
ශෂුන්ශේවහ, ජී. යවෙ චන්ද්රරහල් (ශවුශම) [2010 ළප්තළ)ඵ්ධ 29 ළනි න න ි ට] (ආ්ඩඩුක්රභ යසථහශප 66(ඈ) යසථහ
ඹටශවෙ අසුන හිස විඹ.)
ශෂුන්ශේවහ භවවෙමිඹ, භහරනී (ජහවරව රළයිසතු) [2012 ළප්තළ)ඵ්ධ 24 ළනි න න ඉල්රහ අස විඹ.] [2012 ළප්තළ)ඵ්ධ 24
ළනි න න ඳවෙ විඹ.

ශ්රී රාකහ ප්රජහතහන්්රික භහජහදී ජනයජඹ
ජනහධිඳති
අතිගරු භහින්ද යහජඳක් භවතහ
අභහතය භණ්ඩරඹ
අග්රහභහතයතුභහ ව බුද්ධ ලහන වහ ගගිකක ක ුතතු අභහතය - තරු න . මු. ජඹයවෙන භවතහ
ඹවඳහරනඹ වහ ඹටිතර ඳවසුකම් අභහතය - තරු යවෙනි රි වික්රභනහඹව භවතහ
ගවහය සුයක්ෂිතතහ අභහතය - තරු පී. දඹහයවෙන භවතහ
හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳ ක කශභනහකයණ අභහතය ව ඳහර්ලිපම්න්තුප බහනහඹකතුභහ - තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ
උස අධයහඳන අභහතය - තරු එස. බී. න හනහඹව භවතහ
නහගරික ක ුතතු අභහතය - තරු ඒ. එච්. එ). ෂවුි  භවතහ
විපද්ල ක ුතතු අභහතය - තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
පෞඛ්ය අභහතය - තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ
යහජය ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක ුතතු අභහතය - තරු ඩේලිප. ඩී. ශජ්. ශශනවියවෙන භවතහ
ඳහර්ලිපම්න්තු ක ුතතු අභහතය - තරු සුශ)ධහ ජී. ජඹශේන භවවෙමිඹ
ජහතයන්තය ූලරය වපඹෝීතතහ අභහතය - ගරු (ආචළර්ය) වරත් අමුණුගම මශතළ
ඳශු ම්ඳ ක වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන අභහතය - තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ
භහජ සුඵහධන අභහතය - තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන් ර භවතහ
තළඳළල් පේහ අභහතය - තරු ජීන් කුභහයණතුාත භවතහ
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති අභහතය - තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ
ඛ්නිජ පතල් කර්භහන්ත අභහතය - තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ
ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු අභහතය - තරු වරස  වයල්ලිඹද්ද භවතහ
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන අභහතය ව ගණ්ඩු ඳක්ප ප්රධහන ාවිධහඹකතුභහ - තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ
ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ාර්ධන අභහතය - තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතය - තරු ඒ. ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ
පද්ශීඹ වදය අභහතය - තරු හලින්ද න හනහඹව භවතහ
අධිකයණ අභහතය - තරු යවුෂස වකී) භවතහ
ග්රහමීය ඹ ක ුතතු අභහතය - තරු අතහවුද ශශනවියවෙන භවතහ
කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ අභහතය - තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ
අධයහඳන අභහතය - තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ
ළවිලි කර්භහන්ත අභහතය - තරු භහින්ද භයි ාව භවතහ
ධීය වහ ජරජ ම්ඳ ක ාර්ධන අභහතය - තරු (ඩදය) යහජිත ශේ නහයවෙන භවතහ
ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ අභහතය - ගරු ඒ. එල්. එම්. අතළවුල්ළ මශතළ
ඳහරිපබෝගික සුඵහදන අභහතය - තරු එස. බී. නහවින්න භවතහ
ජහතික ම්ඳ ක අභහතය - තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ
ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන අභහතය - තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ
භහජ පේහ අභහතය - තරු ෆීලික්ස ශඳශ්ධයහ භවතහ
පුද්ගලික ප්රහවන පේහ අභහතය - තරු සී. බී. යවෙනහඹව භවතහ
සුප අඳනඹන පබෝග ප්රර්ධන අභහතය - තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ
විදයහ කභක ක ුතතු අභහතය - තරු (භවහචහ්ධඹ) වරස  විතහයණ භවතහ
භහන ම්ඳ ක අභහතය - තරු ඩිප ගුණශේවය භවතහ
කෘෂිකර්භ අභහතය - තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ
විපද්ල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵහධන අභහතය - තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ භවතහ
ජනභහධය වහ ප්රෘ කති අභහතය - තරු ශවශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ
කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු අභහතය - තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ
ප්රහවන අභහතය - තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ
පඹෞන ක ුතතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන අභහතය - තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ
තහක්ණ, ඳර්ප ණ වහ ඳයභහුක ඵරලක්ති අභහතය - තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ
මුඳකහය වහ අබයන්තය පපශ අභහතය - තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ
ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් අභහතය - තරු විභල් වීයාල භවතහ
ගර්ථික ාර්ධන අභහතය - තරු ඵළි ල් ශයෝවණ යහජඳක්ෂ භවතහ
සීනි කර්භහන්ත ාර්ධන අභහතය - තරු රක්සභන් ශශනවියවෙන භවතහ
පුනරු කථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිාසකයණ අභහතය - තරු චන්ද්රි රි තජදීය භවතහ
පඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන අභහතය - තරු ඒ. පී. ජතවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ
ාසකෘතික වහ කරහ ක ුතතු අභහතය - තරු ටී. බී. ඒවනහඹව භවතහ
ගඳදහ කශභනහකයණ අභහතය - තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ
නළත ඳදිාික කිරීපම් අභහතය - තරු ගුණයවෙන වීයශවෝන් භවතහ

(xii)

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු අභහතය - තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ
ක්රීඩහ අභහතය - ගරු මහින්දළනන්ද අලුත්ගමගේ මශතළ
යහජය කශභනහකයණ ප්රතිාසකයණ අභහතය - තරු නවින් න හනහඹව භවතහ
යහජය ම්ඳ ක වහ යහඹ ාර්ධන අභහතය - තරු දඹහශ්රිත වරශේයහ භවතහ
විදුලි ාපද්ල වහ පතොයතුරු තහක්ණ අභහතය - තරු යාජිවෙ ි ඹමරහපිටිඹ භවතහ
සිවිල් ගුන් පේහ අභහතය - තරු පිඹාවය ජඹයවෙන භවතහ
ජහතික උරුභඹන් අභහතය - ගරු ජගත් බළසූරිය මශතළ
ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ අභහතය - තරු හසුශද් නහනහඹක්වහය භවතහ
ගපඹෝජන ප්රර්ධන අභහතය - තරු රක්ෂසභන් ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ
පරදහයීතහ ප්රර්ධන අභහතය - තරු ඵෂී්ධ ශගු ඩහවුඩ් භවතහ
උද්භිද උදයහන වහ පඳොදු විපනෝදහ කභක ක ුතතු අභහතය - තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ
අධයහඳන පේහ අභහතය - තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ
නජීවී ම්ඳ ක ායක්ණ අභහතය - තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ

[ඹ) අභහතයයඹකුට නිලසචිත ඳයනු ශනුරළබ ි ඹලුභ විඹඹන්, වහ්ධඹඹන්, ශදඳහ්ධතශ)න්තු වහ යසථහපිත ආඹතන
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ තභහ ශත ඳයහ ශතන ඇත.

යහඳෘති අභහතයරු
යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතය - තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ
යහඹ වහ භවහභහර්ග අභහතය - තරු නි්ධභර ශවුතරහර භවතහ

නිපඹෝජය අභහතයරු
උස අධයහඳන නිපඹෝජය අභහතය - තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව භවතහ
ඳරිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති නිපඹෝජය අභහතය - ගරු ඒ.ආර්.එම්. අබ්දුල් කළදර් මශතළ
ගර්ථික ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ
ගර්ථික ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු එස.එ). චන්ද්රශේන භවතහ
ගර්ථික ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ
ළවිලි කර්භහන්ත නිපඹෝජය අභහතය - තරු අ්ධල් ගුණශේවය භවතහ
මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිපඹෝජය අභහතය - තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ
සිවිල් ගුන් පේහ නිපඹෝජය අභහතය - තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ
පද්ශීඹ වදය නිපඹෝජය අභහතය - තරු සී. පී. ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ
ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් නිපඹෝජය අභහතය - ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ
ප්රහවන නිපඹෝජය අභහතය - තරු ශයෝවණ න හනහඹව භවතහ
ඳශු ම්ඳ ක වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු එච්. ආ්ධ. මිත්රඳහර භවතහ
විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති නිපඹෝජය අභහතය - තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේවය භවතහ
නළත ඳදිාික කිරීපම් නිපඹෝජය අභහතය - තරු විනහඹතම්ධවර මුයලිදයන් භවතහ
ගපඹෝජන ප්රර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු ෂයි්ධ මුසතහඳහ භවතහ
ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ නිපඹෝජය අභහතය - තරු ඉන්න ව ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ
ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන නිපඹෝජය අභහතය - තරු නිරඳභහ යහජඳක්ෂ භවවෙමිඹ
ගර්ථික ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු එ). එල්. ඒ. එ). හිස බුල්රහ භවතහ
පෞඛ්ය නිපඹෝජය අභහතය - තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ
ඉඩම් වහ ඉඩම් ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු ි රිඳහර තභරවෙ භවතහ
හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳ ක කශභනහකයණ නිපඹෝජය අභහතය - තරු ඩේලිප. බී. ඒවනහඹව භවතහ
භහජ පේහ නිපඹෝජය අභහතය - තරු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ
විපද්ල ක ුතතු නිපඹෝජය අභහතය - ගරු නිගයෝමළල් ගෙගර්රළ මශතළ
ධීය වහ ජරජ ම්ඳ ක ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ
ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ාර්ධන නිපඹෝජය අභහතය - තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ
ඛ්නිජ පතල් කර්භහන්ත නිපඹෝජය අභහතය - තරු යණ ගුණ්ධධන භවතහ
බුද්ධ ලහන වහ ගගිකක ක ුතතු නිපඹෝජය අභහතය - තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස . ගුණ්ධධන භවතහ
ගඳදහ කශභනහකයණ නිපඹෝජය අභහතය - තරු ඩුලිප් විශජ්ශේවය භවතහ
යහජය ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක ුතතු නිපඹෝජය අභහතය - තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ

(xiii)

බහඳති නහභහලිඹ
තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු තරතහ
අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු ශභුවහන් ප්රිඹද්ධලන ද ි ල්හ භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු ශඳරුභහල් යහජ රයයි භවතහ, තරු උන වෙ ශරුකුඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි වි ශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ.

ඳහර්ලිපම්න්තු කහයක බහ
ප කරීම් කහයක බහ
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳවර), තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ, තරු ආරුමුතන්
ශතු්ඩඩභන් භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ, තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ඩිප
ගුණශේවය භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ, තරු විභල් වීයාල භවතහ, තරු ඵළි ල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ,
තරු ශජෝන් අභයතුාත භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවී වරුණහනහඹව භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ,
තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි,

ගෘවය කහයක බහ
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳවර), තරු පිඹාවය ජඹයවෙන භවතහ, තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු චන්ද්රි රි තජදීය
භවතහ, තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ, තරු එ). ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ
භවතහ, තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ,
තරු ශයෝි  ශේ නහනහඹව භවවෙමිඹ.

සථහය නිපඹෝග ිළිතඵ කහයක බහ
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳවර), තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ, තරු නිභල් ි රිඳහර
ද ි ල්හ භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ,
තරු ශජෝන් අභයතුාත භවතහ, තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය
භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ.

ඳහර්ලිපම්න්තු ක ුතතු ිළිතඵ කහයක බහ
තරු චභල් යහජඳක් භවතහ (බහඳවර), තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ , තරු නිභල් ි රිඳහර
ද ි ල්හ භවතහ, තරු යනිල් වික්රභි ාව භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ශජෝන් අභයතුාත භවතහ,
තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ, තරු ඩේලිප.ඩී.ශජ්. ශශනවියවෙන භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ,
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ඒ.ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ, තරු භහින්ද භයි ාව
භවතහ, තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ඩිප ගුණශේවය භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ, තරු විභල් වීයාල
භවතහ, තරු ඵළි ල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු භාතර භයවීය භවතහ,
තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවී වරුණහනහඹව භවතහ, තරු විජිත ශවේ යවෙ භවතහ,
තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු සුශ්ධස
ව. ශප්රේ භචන්ද්රන් භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේ වය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි.

යජප ගිුම් ිළිතඵ කහයක බහ
තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ (බහඳවර), තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු යවුෂස
වකී) භවතහ, තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ, තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියවෙන භවතහ, තරු යාජිවෙ
ි ඹමරහපිටිඹ භවතහ, තරු ජතවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ,
තරු නි්ධභර ශවුතරහර භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ,
තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු අිරර වියහජ්
වහරිඹ) භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ,
තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු එස. ශ්රීත යන් භවතහ,
තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ.

පඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ
තරු ඩිප ගුණශේවය භවතහ (බහඳවර), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු ඒ. ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ,
තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ, තරු චන්ද්රි රි තජදීය භවතහ, තරු ඒ. පී. ජතවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු ටී. බී.
ඒවනහඹව භවතහ, තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු එස. එ). චන්ද්රශේන භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ,
තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු යණ ගුණ්ධධන භවතහ, තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ, තරු රක්සභන්
ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු වරු ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ, තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ,
තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු අ්ධජුන යණතුාත භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ,
තරු ඒ. විනහඹතම්ධවර භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, තරු සීනිත)බි
ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජි විශජ්ි ාව
භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ.

(xiv)

යප්රහද ිළිතඵ කහයක බහ
තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ (බහඳවර), තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ,
තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඒ. ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ, තරු භහින්ද
භයි ාව භවතහ, තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු එ). ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශජෝන් අභයතුාත
භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු දඹහි රි
ජඹශේවය භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ.

භවජන පඳ කම් ිළිතඵ කහයක බහ
තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ, තරු (ඩදය)
යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ,
තරු ටී. බී. ඒවනහඹව භවතහ, තරු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණ්ධධන භවතහ, තරු තහමිණී
විජිවෙ විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු (ඩදය)
ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු ෂයිහල් වහි ) භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ,
තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු ඒ. විනහඹතම්ධවර භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ කුභහය
භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු (ඩදය)
සුද්ධශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවවෙමිඹ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ වීයශේවය භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ, තරු ශයෝි 
ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරක් භවතහ.

උස නිරතර ිළිතඵ කහයක බහ
තරු යවෙනි රි වික්රභනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ,
තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ, තරු ඩේලිප. ඩී. ශජ්. ශශනවියවෙන භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ,
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ඒ. ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන්
භවතහ, තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු විභල් වීයාල භවතහ, තරු එ). ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු ශජෝන් අභයතුාත භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවී වරුණහනහඹව භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන්
භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ.

යසථහදහඹක සථහය කහයක බහ
“ඒ” සථහය කහයක බහ
තරු ඒ.එච්.එ). ෂවුි  භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ, තරු අතහවුද ශශනවියවෙන භවතහ, තරු තහමිණී
ශරුකුශේ භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) වරස විතහයණ භවතහ, තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ජතවෙ ඵහරසරිඹ
භවතහ, තරු අ්ධල් ගුණශේ වය භවතහ, තරු ඵෂී්ධ ශේ ගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ, තරු (ඩදය)
ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු අ්ධජුන යණතුාත භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන්
භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු ඒ.ඩී. ච)පිව ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඒ.
විනහඹතමු්ධවර භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, තරු ි ල්ශපස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු නී ශයෝවන
ශවුඩිතුක්කු භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, තරු
ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ඒ.එ). චහමිව බුද්ධදහ භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේ සයන් භවවෙමිඹ, තරු වභරහ යණතුාත
ශභශනවිඹ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ වීයශේ වය භවතහ, තරු ආ්ධ.  රමින්ද ි ල්හ භවතහ.

“බී” සථහය කහයක බහ
තරු ජීන් කුභහයණතුාත භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය
ශතන්නශවෝන් භවතහ, තරු සී.බී. යවෙනහඹව භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ, තරු ඒ.ආ්ධ.එ). අේ රල් වහද්ධ
භවතහ, තරු නි්ධභර ශවුතරහර භවතහ, තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස . ගුණ්ධධන භවතහ, තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස ්ධ
භවතහ, තරු වබී්ධ වෂී) භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය
භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ශභුවභඩ් අසර) භවතහ, තරු වික්ට්ධ ඇන්ටනි
භවතහ, තරු ප්රබහ තශන්න් භවතහ, තරු ඳරනි න ත)ඵය) භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී
යාතහ භවතහ, තරු වී.එස . යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි
විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, තරු එරික් ප්රන්න වීය්ධධන භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, තරු ශජ්.ආ්ධ.පී. සරිඹප්ශඳරුභ
භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

(xv)

විපලේ කහයක බහ
ශීඝ්රපඹන් ඉවශ ඹන යථහවන අනතුරු ිළිතඵ කරුු විභර්ලනඹ කිරීභ වහ න විපලේ කහයක බහ

තරු පී. දඹහයවෙන භවතහ (බහඳවර), තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ, තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ, තරු සී.බී. යවෙනහඹව
භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු ඵෂී්ධ ශේ ගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු ශයෝවණ
න හනහඹව භවතහ, තරු නි්ධභර ශවුතරහර භවතහ, තරු ඩේලිප.බී. ඒවනහඹව භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන
භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු
ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය
භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු (ඩදය) සුද්ධශිනී ප්රනහන් රපුල්ශල් භවවෙමිඹ,
තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ වීයශේවය භවතහ, තරු ඩී.එ).
සහමිනහදන් භවතහ.

ඳහර්ලිපම්න්තු පේප සහධීන ත ක කඹ ලක්තිභ ක කිරීභ ිළිතඵ කරුු පොඹහ ඵරහ හර්තහ කිරීභ ිළණි
න විපලේ කහයක බහ
තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ (බහඳවර), තරු එ). ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශජෝන් අභයතුාත භවතහ,
තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ජහනව ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු උන වෙ
ශරුකුඵ්ඩඩහය භවතහ

ඳහර්ලිපම්න්තු භන්ත්රීරිඹන්පප ාදඹ

තරු සුශ)ධහ ජී. ජඹශේන භවවෙමිඹ (බහඳවරනි), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ,
තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු
විජඹවරහ භශවේසයන් භවවෙමිඹ, තරු වභරහ යණතුාත ශභශනවිඹ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, තරු උශප්ක්හ
ස්ධණභහීය භවවෙමිඹ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ, තරු භහරනී ශෂුන්ශේවහ භවවෙමිඹ, තරු ඩදය සුද්ධලනී
ප්රනහන් රපුල්ශල් භවවෙමිඹ

ඳහර්ලිපම්න්තුප ායඹ, විනඹ, ම්ප්රදහඹන් ව ගයක්හ ඳ කහපගන ඹහපම් ්රිඹහභහර්ග නිර්පද්ල කිරීභ
වහ න විපලේ කහයක බහ
තරු ඩිප ගුණශේවය භවතහ (බහඳවර), තරු පී. දඹහයවෙන භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ,
තරු වරු ජඹසරිඹ භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ

උඳපද්ලක කහයක බහ
බුද්ධ ලහන වහ ගගිකක ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු න .මු. ජඹයවෙන භවතහ (බහඳවර), තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස . ගුණ්ධධන භවතහ, තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන් ර භවතහ, තරු න ශන්ස
ගුණ්ධධන භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු සී.පී.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු දඹහශ්රිත වරශේයහ භවතහ,
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු අ්ධල් ගුණශේවය
භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු අ්ධජුන යණතුාත භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු (පජය)
අතුයලිශ යතන හිමි, තරු (පජය) එල්රහර ශ)ධහනන්ද හිමි, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ
භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු ජහනව ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු වභරහ යණතුාත ශභශනවිඹ, තරු ශඳරුභහල් යහජ රයයි
භවතහ, තරු ශවෙනුව විදහනතභශේ භවතහ, තරු උශප්ක්හ ස්ධණභහලි භවවෙමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

යහජය කශභනහකයණ ප්රතිාසකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු නවින් න හනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ, තරු ඩේලිප.ඩී.ශජ්. ශශනවියවෙන භවතහ,
තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන් ර භවතහ, තරු පිඹශේ න තභශේ භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ, තරු ඩිප
ගුණශේවය භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු ජතවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ
භවතහ, තරු භාතර භයවීය භවතහ, තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ,
තරු අ්ධල් ගුණශේ වය භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ, තරු එච්.එ).එ). වරීස භවතහ,
තරු වික්ට්ධ ඇන්ටනි භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ භවතහ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන
භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු එරික් ප්රන්න වීය්ධධන භවතහ, තරු ඩී.එ). සහමිනහදන් භවතහ.

හරිභහර්ග වහ ජරම්ඳ ක කශභනහකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ (බහඳවර), තරු ඩේලිප. බී. ඒවනහඹව භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ, තරු හලින්ද
න හනහඹව භවතහ, තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ටී.බී. ඒවනහඹව භවතහ,
තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු එස. එ). චන්ද්රශේ න භවතහ, තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු රක්ස භන් ශශනවියවෙන භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු ජිවෙ
ශප්රේභදහ භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ,
තරු එ).එස. තපෆීක් භවතහ, තරු ශවේභහල් ගුණශේවය භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ
භවතහ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

(xvi)

ගඳදහ කශභනහකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ (බහඳවර), තරු ඩුලිප් විශජ්ශේවය භවතහ, තරු භහින්ද භයි ාව භවතහ, තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ,
තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ඉන්න ව ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු ි රිඳහර තභරවෙ භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශ්ධයහ
භවතහ, තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ඳහලිත
ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ටී. යාජිවෙ ද ශුයිහ භවතහ, තරු ඳරනි න ත)ඵය) භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය
භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතුඩ භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේ සයන් භවවෙමිඹ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ
භවතහ, තරු ශරුවහන් යවෙවෙශවෙ භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු එරික් ප්රන්න වීය්ධධන භවතහ, තරු ඊ.
යනඳන් භවතහ, තරු පී. අරිඹශන්ත්රන් භවතහ.

පෞඛ්ය ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ (බහඳවර), තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ, තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, තරු සුශ)ධහ ජී.
ජඹශේන භවවෙමිඹ, තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ, තරු නිරඳභහ යහජඳක්
භවවෙමිඹ, තරු එ).එල්.ඒ.එ). හිසබුල්රහ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ,
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඵෂී්ධ ශේ ගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ,
තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු ටී.
යාජිවෙ ද ශුයිහ භවතහ, තරු (ඩදය) යශ)ස ඳවරයණ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු (ඩදය)
සුද්ධශිනී ප්රනහන් රපුල්ශල් භවවෙමිඹ, තරු ඒ.එ). චහමිව බුද්ධදහ භවතහ, තරු එරික් ප්රන්න වීය්ධධන භවතහ.

ඛ්නිජ පතල් කර්භහන්ත ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඒ.ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ (බහඳවර), තරු යණ ගුණ්ධධන භවතහ, තරු පී. දඹහයවෙන භවතහ, තරු ඒ.එච්.එ). ෂවුි 
භවතහ, තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න භවතහ, තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු  රමින්ද
න හනහඹව භවතහ, තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණ්ධධන භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ,
තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු න ළු) අමුණුතභ භවතහ, තරු න්ත
අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ශභුවභඩ් අසර) භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශවුඩිතුක්කු භවතහ, තරු ප්රබහ තශන්න් භවතහ,
තරු ජින් ද හස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතුඩ
භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේ සයන් භවවෙමිඹ, තරු නිභල් විශජ්ි ාව භවතහ, තරු ශලවහන් ශේ භි ාව භවතහ.

ජර ම්ඳහදන වහ ජරහඳවන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ (බහඳවර), තරු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ෆීලික්ස
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු එස.එ). චන්ද්රශ ේන භවතහ, තරු ඩේලිප.බී. ඒවනහඹව භවතහ,
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු ෂයිහල් වහි )
භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු ඒ.ඩී. ච)පිව ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ,
තරු එ).එස. තපෆීක් භවතහ, තරු ි ලක්වර ආනන්දන් භවතහ, තරු ඩුලිප් විශජ්ශේවය භවතහ, තරු ි ල්ශපස ්රි අරහන්ටින්
භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු සීනිත)බි
ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු රුන් විජඹ්ධධන භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, තරු ආ්ධ.  රමින්ද ි ල්හ භවතහ.

ම්ප්රදහිකක කර්භහන්ත වහ කුඩහ යහඹ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ (බහඳවර), තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ, තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න
භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ, තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේවය භවතහ, තරු ඉන්න ව
ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේ භදහ භවතහ,
තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය
ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු ඒ.ඩී. ච)පිව ශප්රේභදහ භවතහ , තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු වික්ට්ධ ඇන්ටනි භවතහ, තරු
වී.ශක්. ඉන්න ව භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු පී. පිඹශේ න භවතහ, තරු
විජඹවරහ භශවේ සයන් භවවෙමිඹ, තරු රුන් යණතුාත භවතහ, තරු වරරාත සුභවරඳහර භවතහ.

ඳශහ ක ඳහරන වහ ඳශහ ක බහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ භවතහ (බහඳවර), තරු ඉන්න ව ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ, තරු පී.
දඹහයවෙන භවතහ, තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන්
භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ, තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ,
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු ආ්ධ.එ). යාජිවෙ භද් රභ
ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ,
තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ
භවතහ, තරු ශභුවහන් ප්රිඹද්ධලන ද ි ල්හ භවතහ, තරු තහයහනහවෙ ඵසනහඹව භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ,
තරු ශලවහන් ශේ භි ාව භවතහ.

(xvii)

පුනරු කථහඳන වහ ඵන්ධනහගහය ප්රතිාසකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු චන්ද්රි රි තජදීය භවතහ (බහඳවර), තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ,
තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු විනහඹතම්ධවර මුයලිදයන් භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියවෙන භවතහ,
තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ඒ. විනහඹතම්ධවර භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ,
තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු වී.ශක්. ඉන්න ව භවතහ, තරු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,
තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අරුන්න ව
ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේ සයන් භවවෙමිඹ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ
භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ, තරු ශලවහන් ශේභි ාව භවතහ, තරු වනව ශවේයවෙ
භවතහ.

කර්භහන්ත වහ හණිජ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ (බහඳවර), තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න භවතහ, තරු පිඹශේන තභශේ භවතහ,
තරු ශවශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු තහමිණී විජිවෙ
විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ, තරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ,
තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ, තරු නවින් න හනහඹව භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු ඒ.ඩී. ච)පිව ශප්රේභදහ භවතහ,
තරු එච්.එ).එ). වරීස භවතහ, තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ
භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ
වීයශේවය භවතහ, තරු වරරාත සුභවරඳහර භවතහ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ.

ඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු විභල් වීයාල භවතහ (බහඳවර), තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු (ඩදය)
යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ, තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ,
තරු ටී.බී. ඒවනහඹව භවතහ, තරු ගුණයවෙන වීයශවෝන් භවතහ, තරු ෂයි්ධ මුසතහඳහ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ,
තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ,
තරු ඵෂී්ධ ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු ඒ.ඩී. ච)පිව
ශප්රේභදහ භවතහ , තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු
ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ වීයශේ වය භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ.

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ති ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ (බහඳවර), තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේවය භවතහ, තරු පිඹාවය ජඹයවෙන භවතහ, තරු පී. දඹහයවෙන
භවතහ, තරු ඩේලිප.ඩී.ශජ්. ශශනවියවෙන භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) වරස
විතහයණ භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ, තරු දඹහශ්රිත වරශේයහ භවතහ, තරු ඉන්න ව ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ,
තරු ි රිඳහර තභරවෙ භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ,
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ඵෂී්ධ ශේ ගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන්
භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු ඒ.ඩී. ච)පිව ශප්රේභදහ භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු
ඒ.එ). චහමිව බුද්ධදහ භවතහ, තරු රුන් යණතුාත භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ, තරු රුන් විජඹ්ධධන
භවතහ.

ගර්ථික ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඵළි ල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ (බහඳවර), තරු රක්ස භන් ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු
යාජිවෙ ි ඹමරහපිටිඹ භවතහ, තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, තරු එස.බී. න හනහඹව භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී
න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන
භවතහ, තරු ෂයි්ධ මුසතහඳහ භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ ,
තරු ඵෂී්ධ ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු අ්ධජුන යණතුාත භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු තඹන්ත
වරුණහවරරව භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු  රශන්ස තන්වන්ද භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණ්ධධන
භවතහ, තරු ටී. යාජිවෙ ද ශුයිහ භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු (ඩදය) යශ)ස ඳවරයණ භවතහ, තරු ඊ.
යනඳන් භවතහ.

යහජය ම්ඳ ක වහ යහඹ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු දඹහශ්රිත වරශේයහ භවතහ (බහඳවර), තරු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතවෙ
පුසඳකුභහය භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ, තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ, තරු තහමිණී
ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු නවින් න හනහඹව භවතහ, තරු හසුශද් නහනහඹක්වහය භවතහ,
තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේ වය භවතහ, තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ,
තරු ශභුවභඩ් අසර) භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අරුන්න ව ප්රනහන් ර භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු තහයහනහවෙ ඵසනහඹව භවතහ, තරු ශජ්.
ශ්රී යාතහ භවතහ, තරු වරරාත සුභවරඳහර භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ, තරු න්ත ශේනහනහඹව භවතහ.

(xviii)

විපද්ල ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ (බහඳවර), තරු නිශඹෝභහල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ,
තරු ඒ.එච්.එ). ෂවුි  භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු භහින්ද භයි ාව
භවතහ, තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු විභල් වීයාල භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ,
තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ, තරු රක්ස භන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ,
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු අ්ධජුන යණතුාත භවතහ, තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු සුශ්ධස ව.
ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු  රශන්ස තන්වන්ද භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු
(ඩදය) සුද්ධශිනී ප්රනහන් රපුල්ශල් භවවෙමිඹ, තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු ශයෝි 
ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ.

යහජය ඳරිඳහරන වහ සපද්ල ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඩේලිප.ඩී.ශජ්. ශශනවියවෙන භවතහ (බහඳවර), තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ,තරු යවෙනි රි
වික්රභනහඹව භවතහ, තරු අතහවුද ශශනවියවෙන භවතහ, තරු භහින්ද භයි ාව භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන්
භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ, තරු චන්ද්රි රි තජදීය භවතහ, තරු ටී.බී. ඒවනහඹව භවතහ, තරු සී.පී.ඩී.
ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු අ්ධල් ගුණශේවය
භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඒ. විනහඹතම්ධවර
භවතහ, තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු ශභුවහන් ප්රිඹද්ධලන ද ි ල්හ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ,
තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශයුහන් යණි ාව භවතහ.

ඳහර්ලිපම්න්තු ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු සුශ)ධහ ජී. ජඹශේන භවවෙමිඹ (බහඳවර), තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ, තරු ඩිප
ගුණශේවය භවතහ, තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ, තරු එස.එ). චන්ද්රශේන භවතහ, තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව භවතහ, තරු
රක්සභන් ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු එච්.ආ්ධ. මිත්රඳහර භවතහ, තරු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, තරු තහමිණී
ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ
භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ,
තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශරුවහන් යවෙවෙශවෙ භවතහ, තරු ඉයහන්
වික්රභයවෙන භවතහ, තරු නිභල් විශජ්ි ාව භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ.

නළත ඳදිාික කිරීපම් ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ගුණයවෙන වීයශවෝන් භවතහ (බහඳවර), තරු විනහඹතම්ධවර මුයලිදයන් භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු භහින්ද
භයි ාව භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ, තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ, තරු ඒ.පී. ජතවෙ පුසඳ කුභහය භවතහ,
තරු ශප්රේභරහල් ජඹශේවය භවතහ, තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස . ගුණ්ධධන භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු
විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු ි ල්ශපස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු ප්රබහ
තශන්න් භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේසයන්
භවවෙමිඹ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, තරු ඩී.එ). සහමිනහදන් භවතහ, තරු ආ්ධ.
 රමින්ද ි ල්හ භවතහ, තරු න්ත ශේනහනහඹව භවතහ.

තළඳළල් පේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ජීන් කුභහයණතුාත භවතහ (බහඳවර), තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු සී.බී.
යවෙනහඹව භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ, තරු හලින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු ගුණයවෙන වීයශවෝන් භවතහ,
තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි ද ශුයිහ භවතහ, තරු නවින් න හනහඹව භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අ්ධජුන
යණතුාත භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ,
තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ි ල්ශපස්රි අරහන්ටින්
භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ඳරනි න ත)ඵය) භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වභරහ යණතුාත
ශභශනවිඹ, තරු ශයුහන් යණි ාව භවතහ, තරු උන වෙ ශරුකුඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ.

ජහතික උරුභඹන් ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු (ආචහ්ධඹ) ජතවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ (බහඳවර), තරු ගුණයවෙන වීයශවෝන් භවතහ, තරු අනුය ප්රිද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු භහින්ද
ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ටී.බී. ඒවනහඹව භවතහ, තරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,
තරු වීයකුභහය න හනහඹව භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු එච්.එ).එ). වරීස
භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ යතන හිමි, තරු (පජය)
එල්රහර ශ)ධහනන්ද හිමි, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු ජහනව ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු
ශඳරුභහල් යහජ රයයි භවතහ, තරු නිභල් විශජ්ි ාව භවතහ, තරු උශප්ක්හ ස්ධණභහලි භවවෙමිඹ, තරු සුජී ශේ නි ාව භවතහ,
තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ, තරු භහරනී ශෂුන්ශේ වහ භවවෙමිඹ.

(xix)

ඳරිය ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ (බහඳවර), තරු ඒ. ආ්ධ. එ). අේ රල් වහද්ධ භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ඳහඨීය
ච)පිව යණව භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ, තරු ශයෝවණ න හනහඹව භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වළරින් භවතහ, තරු නවින් න හනහඹව භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු තරතහ
අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ,
තරු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු රුන් යණතුාත භවතහ, තරු ශයුහන් යණි ාව භවතහ,
තරු උන වෙ ශරුකුඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු එස . ශ්රීතයන් භවතහ,
තරු ශයෝි  ශේ නහනහඹව භවවෙමිඹ.

ශභහ ාර්ධන වහ කහන්තහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ (බහඳවර), තරු එ).එල්.ඒ.එ). හිස බුල්රහ භවතහ, තරු සුශ)ධහ ජී. ජඹශේන භවවෙමිඹ,
තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු සී.පී.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ, තරු නිරඳභහ
යහජඳක් භවවෙමිඹ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ,
තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු ඩුලිප් විශජ්ශේ වය භවතහ, තරු අශනෝභහ
තභශේ භවවෙමිඹ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු (ඩදය) සුද්ධශිනී ප්රනහන් රපුල්ශල් භවවෙමිඹ, තරු විජඹවරහ
භශවේසයන් භවවෙමිඹ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ, තරු වභරහ යණතුාත ශභශනවිඹ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ
භවවෙමිඹ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, තරු උශප්ක්හ ස්ධණභහලි භවවෙමිඹ,
තරු ශයෝි  ශේ නහනහඹව භවවෙමිඹ, තරු භහරනී ශෂුන්ශේවහ භවවෙමිඹ.

අධිකයණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු යවුෂස වකී) භවතහ (බහඳවර), තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, තරු ඩේලිප.ඩී.ශජ්.
ශශනවියවෙන භවතහ, තරු ඒ.ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඩිප ගුණශේවය භවතහ, තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු එච්.ආ්ධ. මිත්රඳහර භවතහ, තරු නවින් න හනහඹව භවතහ, තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු එ).එස . තපෆීක් භවතහ,
තරු ඒ. විනහඹතම්ධවර භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ,
තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු රක්ස භන් න්ත ශඳශ්ධයහ
භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ජහනව ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ, තරු වී.එස.
යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ.

කම්කරු වහ කම්කරු ඵතහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ (බහඳවර), තරු ජතවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු අතහවුද ශශනවියවෙන
භවතහ, තරු (ඩදය) යහජිත ශේ නහයවෙන භවතහ, තරු ෆීලික්ස ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශවශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ,
තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු හලින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ, තරු ෂයි්ධ
මුසතහඳහ භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ,
තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ, තරු  රශන්ස තන්වන්ද
භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශවුඩිතුක්කු භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ශඳරුභහල්
යහජ රයයි භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ.

අධයහඳන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ (බහඳවර), තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුනි ද ශුයිහ භවතහ, තරු එස .බී. න හනහඹව භවතහ,
තරු ඒ.ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) වරස  විතහයණ භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ,
තරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු නි්ධභර ශවුතරහර භවතහ, තරු යවුෂස
වකී) භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ , තරු ආ්ධ.එ). යාජිවෙ භද් රභ ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ,
තරු ජිවෙ ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු ි ලක්වර ආනන්දන් භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු (පජය) අතුයලිශ
යතන හිමි, තරු ි ල්ශපස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු ශභුවහන් රහල් ශරේරු භවතහ, තරු (ඩදය) යශ)ස ඳවරයණ භවතහ,
තරු පී. පිඹශේන භවතහ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී විශජ්ි ාව භවතහ.

ළවිලි කර්භහන්ත ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු භහින්ද භයි ාව භවතහ (බහඳවර), තරු අ්ධල් ගුණශේ වය භවතහ, තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී
න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු පිඹශේ න තභශේ භවතහ, තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ,
තරු ආ්ධ.එ). යාජිවෙ භද් රභ ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු නවින් න හනහඹව භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු තඹන්ත
වරුණහවරරව භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ,
තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු න ළු) අමුණුතභ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ,
තරු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ
භවතහ, තරු ශඳරුභහල් යහජ රයයි භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ.

(xx)

ධීය වහ ජරජ ම්ඳ ක ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ (බහඳවර), තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ, තරු මිල්ශයෝයි ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ෆීලික්ස
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු චන්ද්රි රි තජදීය භවතහ, තරු එ).එල්.ඒ.එ). හිසබුල්රහ භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු ෂයිහල්
වහි ) භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ,
තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු චන්න භ වීයක්ශවුඩි භවතහ, තරු ි ල්ශපස්රි අරහන්ටින් භවතහ,
තරු වී.ශක්. ඉන්න ව භවතහ, තරු ශභුවහන් ප්රිඹද්ධලන ද ි ල්හ භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ
භවතහ, තරු අරුන්න ව ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

පද්ශීඹ වදය ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු හලින්ද න හනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු සී.පී.ඩී. ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු වරස වයල්ලිඹද්ද භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ)
වරස විතහයණ භවතහ, තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ,
තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ජිවෙ
ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු ඩුලිප්
විශජ්ශේවය භවතහ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු න ළු) අමුණුතභ භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ,
තරු ශභුවභඩ් අසර) භවතහ, තරු (ඩදය) යශ)ස ඳවරයණ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ,
තරු (ඩදය) සුද්ධශිනී ප්රනහන් රපුල්ශල් භවවෙමිඹ, තරු රුන් යණතුාත භවතහ, තරු ශවෙනුව විදහනතභශේ භවතහ,
තරු ඩී.එ). සහමිනහදන් භවතහ.

ජහතික බහහ වහ භහජ ඒකහඵද්ධතහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු හසුශද් නහනහඹක්වහය භවතහ (බහඳවර), තරු මුරුශේසු චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) ජී.එල්. පීරිස භවතහ, තරු ඩිප
ගුණශේවය භවතහ, තරු එච්.ආ්ධ. මිත්රඳහර භවතහ, තරු විනහඹතම්ධවර මුයලිදයන් භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ
භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු ෂයිහල් වහි ) භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු (පජය) එල්රහර ශ)ධහනන්ද
හිමි, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ
භවතහ, තරු අරුන්න ව ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේසයන් භවවෙමිඹ, තරු ශරුවහන් යවෙවෙශවෙ භවතහ,
තරු ශඳරුභහල් යහජ රයයි භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු ශජ්.ආ්ධ.පී.
සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

ඉඩම් ව ඉඩම් ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ (බහඳවර), තරු ි රිඳහර තභරවෙ භවතහ, තරු ජීන් කුභහයණතුාත භවතහ,
තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ, තරු ශයෝවණ න හනහඹව භවතහ, තරු එ).එල්.ඒ.එ). හිසබුල්රහ භවතහ, තරු සී.ඒ.
සරිඹආයච්චි භවතහ, තරු යණ ගුණ්ධධන භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ,
තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු අ්ධල් ගුණශේවය භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේ නහධියහජහ භවතහ,
තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු පී. අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, තරු ි ල්ශපස ්රි අරහන්ටින්
භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ශවේභහල් ගුණශේවය භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු රුන් යණතුාත
භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, තරු න්ත ශේනහනහඹව භවතහ.

භහජ පේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ෆීලික්ස ශඳශ්ධයහ භවතහ (බහඳවර), තරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු එස.බී. නහවින්න
භවතහ, තරු රිහඩ් ඵන යුදීන් භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු රක්ස භන් ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු ජඹයවෙන
ශවේයවෙ භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ඩුලිප්
විශජ්ශේවය භවතහ, තරු ශභුවභඩ් අසර) භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු පී.
පිඹශේන භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතුඩ භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේසයන් භවවෙමිඹ,
තරු සීනිත)බි ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු වභරහ යණතුාත ශභශනවිඹ, තරු ශයුහන් යණි ාව භවතහ, තරු යන්ජන්
යහභනහඹව භවතහ, තරු ශලවහන් ශේ භි ාව භවතහ, තරු භහරනී ශෂුන්ශේවහ භවවෙමිඹ.

ක්රීඩහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ (බහඳවර), තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ, තරු ආරුමුතන්
ශතු්ඩඩභන් භවතහ, තරු ජීන් කුභහයණතුාත භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව
භවතහ, තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු රක්සභන්
ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු ආ්ධ.එ). යාජිවෙ භද් රභ ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අ්ධජුන යණතුාත භවතහ,
තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු  රශන්ස තන්වන්ද භවතහ, තරු වී.ශක්. ඉන්න ව භවතහ,
තරු නවෙ ජඹසරිඹ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ,
තරු සීනිත)බි ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු වරරාත සුභවරඳහර භවතහ, තරු වනව ශවේයවෙ භවතහ.

(xxi)

කෘෂිකර්භ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු භහින්ද ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ (බහඳවර), තරු ඒ.පී. ජතවෙ පුසඳකුභහය භවතහ, තරු සී.ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ,
තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවතහ, තරු සුශ)ධහ ජී. ජඹශේ න භවවෙමිඹ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ,
තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව භවතහ, තරු එස.එ). චන්ද්රශේන භවතහ, තරු එ).ශක්.ඒ.ඩී.එස. ගුණ්ධධන භවතහ, තරු තහමිණී
ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ,
තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු චන්ද්රහනි
ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ි ලක්වර ආනන්දන්
භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු වී.එස.
යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ශවෙනුව විදහනතභශේ භවතහ.

ප්රහවන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ (බහඳවර), තරු ශයෝවණ න හනහඹව භවතහ, තරු ඒ.එච්.එ). ෂවුි  භවතහ, තරු ජීන් කුභහයණතුාත
භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු එස.එ). චන්ද්රශේන භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු ශප්රේ භරහල්
ජඹශේවය භවතහ, තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු අ්ධල් ගුණශේවය භවතහ, තරු ශඳුන්.
ශල්යහහ භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ි ලක්වර ආනන්දන් භවතහ,
තරු න ළු) අමුණුතභ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු තහයහනහවෙ ඵස නහඹව භවතහ, තරු විජිත ශේරුශතුඩ
භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ භවතහ, තරු නිභල් විශජ්ි ාව භවතහ, තරු ශජ්.ආ්ධ.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ශලවහන් ශේභි ාව
භවතහ.

පඹෞන ක ුතතු වහ නිපුණතහ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ (බහඳවර), තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ, තරු මුරුශේසු
චන්ද්රකුභහ්ධ භවතහ, තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු සී.බී. යවෙනහඹව භවතහ, තරු විභල් වීයාල භවතහ, තරු
දඹහශ්රිත වරශේයහ භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය
ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු එස. විශනෝ භවතහ, තරු ටී. යාජිවෙ ද ශුයිහ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු බුද්ධිව
ඳවරයණ භවතහ, තරු (ඩදය) යශ)ස ඳවරයණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු
නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු උන වෙ ශරුකුඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු උශප්ක්හ ස්ධණභහලි
භවවෙමිඹ, තරු ආ්ධ.  රමින්ද ි ල්හ භවතහ, තරු ශයෝි  ශේ නහනහඹව භවවෙමිඹ.

මුඳකහය වහ අබයන්තය පපශ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ (බහඳවර), තරු ඵෂී්ධ ශේ ගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේ න භවතහ, තරු සුශ)ධහ ජී.
ජඹශේන භවවෙමිඹ, තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ, තරු චන්ද්රි රි තජදීය
භවතහ, තරු එච්.ආ්ධ. මිත්රඳහර භවතහ, තරු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ, තරු යවි
වරුණහනහඹව භවතහ, තරු අ්ධල් ගුණශේවය භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ,
තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු වික්ට්ධ
ඇන්ටනි භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශවුඩිතුක්කු භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ
භවතහ, තරු සීනිත)බි ශඹෝශේසයන් භවතහ, තරු වී.එස. යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු එස.
ශ්රීතයන් භවතහ.

තහක්ණ වහ ඳර්ප ණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඳවිත්රහශද්වි න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ (බහඳවර), තරු ෂයි්ධ මුසතහඳහ භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ,
තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ, තරු විනහඹතම්ධවර මුයලිදයන් භවතහ, තරු ජතවෙ ඵහරසරිඹ භවතහ, තරු වර ජඹසරිඹ
භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියවෙන භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක් භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ
භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඩුලිප් විශජ්ශේවය භවතහ, තරු න ළු) අමුණුතභ
භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ භවතහ, තරු යි.ජී. ඳද්භි රි භවතහ, තරු තහයහනහවෙ ඵසනහඹව භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ
භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ, තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ, තරු න්ත
ශේනහනහඹව භවතහ, තරු වනව ශවේයවෙ භවතහ, තරු හුශනයිස ෂහරුක් භවතහ.

මුදල් වහ ක්රභ ම්ඳහදන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ, තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ, තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, තරු ඒ.එච්.එ).
ෂවුි  භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ,
තරු ඒ.ඩී. සුි ල් ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු ඵළි ල්
ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ, තරු යාජිවෙ ි ඹමරහපිටිඹ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ,
තරු ජිවෙ ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු භහඩ ශෝ.
ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු ශවේභහල් ගුණශේවය භවතහ,
තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ භවතහ, තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන
භවතහ.

(xxii)

ජනභහධය වහ ප්රෘ කති ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ශවශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ (බහඳවර), තරු අනුය ප්රිඹද්ධලන ඹහඳහ භවතහ, තරු (ඩදය) යහජිත ශේනහයවෙන භවතහ,
තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විභල් වීයාල භවතහ, තරු රක්සභන් ඹහඳහ
අශේ්ධධන භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ,
තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු පී.
අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, තරු ශභුවහන් ප්රිඹද්ධලන ද ි ල්හ භවතහ, තරු භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු ඒ.එ). චහමිව බුද්ධදහ භවතහ, තරු ශඳරුභහල් යහජ රයයි භවතහ,
තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු රුන් විජඹ්ධධන භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ,
තරු භහරනී ශෂුන්ශේවහ භවවෙමිඹ.

ඳශු ම්ඳ ක වහ ග්රහමීය ඹ ප්රජහ ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ (බහඳවර), තරු එච්.ආ්ධ. මිත්රඳහර භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේ න භවතහ, තරු සුශ)ධහ ජී.
ජඹශේන භවවෙමිඹ, තරු ෆීලික්ස ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු සී.බී. යවෙනහඹව භවතහ, තරු ි රිඳහර තභරවෙ භවතහ, තරු නිශඹෝභහල්
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු යණ ගුණ්ධධන භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු අේ රල් වීය)
භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු ි ල්ශපස්රි අරහන්ටින් භවතහ, තරු ශභුවභඩ් අසර) භවතහ, තරු අශනෝභහ
තභශේ භවවෙමිඹ, තරු ශවේ භහල් ගුණශේවය භවතහ, තරු ඳරනි න ත)ඵය) භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු පී.
පිඹශේන භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේසයන් භවවෙමිඹ, තරු එස.සී. මුතුකුභහයණ භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ භවතහ,
තරු ශවෙනුව විදහනතභශේ භවතහ, තරු ආ්ධ.  රමින්ද ි ල්හ භවතහ.

යහජය ගයක්ක වහ නහගරික ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු න .මු. ජඹයවෙන භවතහ, තරු යවෙනි රි වික්රභනහඹව භවතහ, තරු නිභල් ි රිඳහර ද ි ල්හ භවතහ, තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන
භවතහ, තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ,තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු ඒ.එල්.එ).
අතහවුල්රහ භවතහ, තරු ශවශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, තරු විභල් වීයාල භවතහ, තරු ඵළි ල් ශයෝවණ යහජඳක් භවතහ,
තරු සුන්ත පුාචිනිරශ) භවතහ, තරු භාතර භයවීය භවතහ, තරු රක්ස භන් ශශනවියවෙන භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ
ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ආ්ධ. )ඳන්දන් භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ඒ.
විනහඹතම්ධවර භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ,
තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ වීයශේ වය භවතහ.

යහඹ වහ භවහභහර්ග ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ, තරු නි්ධභර ශවුතරහර භවතහ, තරු පී. දඹහයවෙන භවතහ, තරු ඒ.එල්.එ). අතහවුල්රහ
භවතහ, තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ,
තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ, තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, තරු යවුෂස වකී) භවතහ,
තරු වරස අවෙතනහඹව භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු එච්.එ).එ). වරීස
භවතහ, තරු  රශන්ස තන්වන්ද භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේ වය භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු වික්ට්ධ ඇන්ටනි
භවතහ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශජ්. ශ්රී යාතහ භවතහ,තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ,
තරු උන වෙ ශරුකුඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු වනව ශවේයවෙ භවතහ.

උස අධයහඳන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු එස.බී. න හනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව භවතහ, තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඒ.ඩී. සුි ල්
ශප්රේභජඹන්ත භවතහ, තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ,
තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු නිරඳභහ යහජඳක් භවවෙමිඹ, තරු එ).එල්.ඒ.එ). හිසබුල්රහ භවතහ, තරු යවුෂස වකී)
භවතහ, තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු වබී්ධ වහෂී) භවතහ,
තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු
(පජය) එල්රහර ශ)ධහනන්ද හිමි, තරු ජින් ද හස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ශභුවහන් රහල් ශරේරු භවතහ, තරු තහයහනහවෙ
ඵසනහඹව භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන භවතහ, තරු ශජ්.ආ්ධ.පී. සරිඹප්ශඳරුභ භවතහ.

පුද්ගලික ප්රහවන පේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු සී. බී. යවෙනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු යවුෂස වකී) භවතහ, තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ, තරු කුභහය ශල්තභ භවතහ,
තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ, තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ, තරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ, තරු තහමිණී විජිවෙ විජඹමුණි
ද ශුයිහ භවතහ, තරු විජඹ දවනහඹව භවතහ, තරු එ). ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු පී. වළරින් භවතහ,
තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු අශලෝක් අශේි ාව භවතහ, තරු ි ල්ශපස්රි
අරහන්ටින් භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු වරින් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු විජඹවරහ භශවේ සයන් භවවෙමිඹ, තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ, තරු ශයුහන්
යණි ාව භවතහ, තරු එස. ශ්රීතයන් භවතහ, තරු වරරාත සුභවරඳහර භවතහ, තරු ශලවහන් ශේ භි ාව භවතහ.

(xxiii)

සුළු අඳනඹන පබෝග ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ (බහඳවර), තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ, තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ, තරු එස.
එ). චන්ද්රශේන භවතහ, තරු රක්සභන් ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු ෂයි්ධ මුසතහඳහ භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ
භවතහ, තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ, තරු ශල්) අඩඩක්වරනහදන් භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ,
තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව භවවෙමිඹ, තරු ඒ. ඩී. ච)පිව ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු තරතහ
අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු න ළු) අමුණුතභ භවතහ, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ,
තරු ටී. යාජිවෙ ද ශුයිහ භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ කුභහය භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ, තරු එරික් ප්රන්න
වීය්ධධන භවතහ, තරු ඊ. යනඳන් භවතහ.

විපද්ල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ සුඵ හධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ භවතහ (බහඳවර), තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ, තරු
අ්ධල් ගුණශේවය භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු එ). ශජෝලප්
භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ, තරු විජඹදහ යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු එ). ටී. වන් අලි භවතහ,
තරු යහජශයෝන ඹ) )ඳන්දන් භවතහ, තරු අේ රල් වීය) භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ි ලක්වර
ආනන්දන් භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ, තරු රක්සභන් න්ත ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු
(ඩදය) සුද්ධශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවවෙමිඹ, තරු තහයහනහවෙ ඵස නහඹව භවතහ, තරු නහභල් යහජඳක්ෂ භවතහ,
තරු වී.එස.යහධක්රිස නන් භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු නිභල් විශජ්ි ාව භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ) යහජී
විශජ්ි ාව භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ.

පඳොල් ාර්ධන වහ ජනතහ තු ාර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ඒ. පී. ජතවෙ පුසඳකුභහය භවතහ (බහඳවර), තරු හලින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු එස. බී.නහවින්න භවතහ, තරු භහින්ද
ඹහඳහ අශේ්ධධන භවතහ, තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන
භවතහ, තරු ඵෂී්ධ ශේ ගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ, තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ, තරු නිශඹෝභහල්
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වබී්ධ වෂී) භවතහ, තරු තඹන්ත වරුණහවරරව භවතහ, තරු
ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේ වය
භවතහ, තරු වී.ශක්. ඉන්න ව භවතහ, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු (ඩදය) සුද්ධශිනී ප්රනහ්දුපුල්ශල් භවවෙමිඹ,
තරු විජඹවරහ භශවේසයන් භවවෙමිඹ, තරු සීනිත)බි ශඹෝශවේ සයන් භවතහ, තරු ශනයන්ජන් වික්රභි ාව භවතහ,
තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ.

ාසකෘතික වහ කරහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු ටී.බී. ඒවනහඹව භවතහ (බහඳවර), තරු ඳවිත්රහශද්වී න්නිආයච්චි භවවෙමිඹ, තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ, තරු ඩරස
අරවප්ශඳරුභ භවතහ, තරු ගුණයවෙන වීයශවෝන් භවතහ, තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ, තරු ජතවෙ ඵහරසරිඹ
භවතහ, තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු එ). ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු (අල්වහජ්) ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ,
තරු එස. චිශනෝ භවතහ, තරු අජිවෙ කුභහය භවතහ, තරු දඹහි රි ජඹශේ වය භවතහ, තරු ශභුවහන් රහල් ශරේරු භවතහ, තරු
භනු නහනහඹක්වහය භවතහ, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු සීනිත)බි ශඹෝශවේසයන් භවතහ, තරු වී. එස . යහධක්රිසනන්
භවතහ, තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන භවතහ, තරු භවහචහ්ධඹ යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු
උශප්ක්හ ස්ධණභහලි භවවෙමිඹ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ, තරු භහරනී ශෂුන්ශේවහ
භවවෙමිඹ.

පගොවිජන පේහ වහ නජීවී ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු එස. එ). චන්ද්රශේ න භවතහ, තරු රක්සභන් ශශනවියවෙන භවතහ, තරු ශයෝවණ න හනහඹව භවතහ, තරු ඩේලිප. බී.
ඒවනහඹව භවතහ, තරු සී. ඒ. සරිඹආයච්චි භවතහ, තරු තහමිණී ජඹවික්රභ ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ,
තරු පී. වළරින් භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු එ).ටී. වන් අලි භවතහ, තරු චන්ද්රහනි ඵ්ඩඩහය ජඹි ාව
භවවෙමිඹ, තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ, තරු ි ලක්වර ආනන්දන් භවතහ, තරු පී.අරිඹශන්ත්රන් භවතහ, තරු න්ත
අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු වී.ශක්.ඉන්න ව භවතහ, තරු නී ශයෝවන ශවුඩිතුක්කු භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ,
තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ, තරු යි.ජී.ඳද්භි රි භවතහ, තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ,
තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු වි රය වික්රභනහඹව භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ.

භවජන ම්ඵන්ධතහ වහ භවජන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු (ආචහ්ධඹ) භ්ධවින් ි ල්හ භවතහ (බහඳවර), තරු ඩේරස ශද්හනන්ද භවතහ, තරු නන්න මිත්ර ඒවනහඹව භවතහ, තරු ඵෂී්ධ
ශේගු ඩහවුඩ් භවතහ, තරු විනහඹතම්ධවර මුයලිදයන් භවතහ, තරු අනුය න හනහඹව භවතහ, තරු අචර ජහශතුඩශේ භවතහ,
තරු භහඩ ශෝ. ශේනහධියහජහ භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු  රශන්ස තන්වන්ද භවතහ, තරු (පජය)
අතුයලිශ යතන හිමි, තරු ඳහලිත ශතයප්ශඳරුභ භවතහ, තරු නිශයෝන් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වභරහ යණතුාත
ශභශනවිඹ, තරු වී.එස . යහධක්රිසනන් භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන භවතහ, තරු රුන් විජඹ්ධධන භවතහ, තරු ශවෙනුව
විදහනතභශේ භවතහ, තරු ඩී.එ).සහමිනහදන් භවතහ, තරු ආ්ධ. රමින්ද ි ල්හ භවතහ, තරු ශයෝි  ශේනහනහඹව භවවෙමිඹ,
තරු ශලවහන් ශේභි ාව භවතහ, තරු උශනයිස ෂහරුක් භවතහ, තරු ශඳුන්. ශල්යහහ භවතහ, තරු භහරනී ශෂුන්ශේවහ
භවවෙමිඹ.

(xxiv)

විදුලි ාපද්ල වහ පතොයතුරු තහක්ණ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු යාජිවෙ ි ඹමරහපිටිඹ භවතහ (බහඳවර), තරු ශයජිශනෝල්ඩ් කුශ්ධ භවතහ, තරු ඳහඨීය ච)පිව යණව භවතහ, තරු ෂයි්ධ
මුසතහඳහ භවතහ, තරු එ).එල්.ඒ.එ). හිස බුල්රහ භවතහ, තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ, තරු නිශඹෝභහල් ශඳශ්ධයහ භවතහ,
තරු වරු ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ, තරු ආ්ධ. එ). යාජිවෙ භද් රභ ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු විජඹදහ
යහජඳක්ෂ භවතහ, තරු සුශ්ධස ව. ශප්රේභචන්ද්රන් භවතහ, තරු තරතහ අතුශවෝයර භවවෙමිඹ, තරු පී. අරිඹශන්ත්රන් භවතහ,
තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු (ආචහ්ධඹ) ව්ධ ද ි ල්හ භවතහ, තරු (ඩදය) යශ)ස ඳවරයණ භවතහ, තරු නිශයෝන්
ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශයුහන් යණි ාව භවතහ, තරු වී.එස . යහධක්රිස නන් භවතහ, තරු ඉයහන් වික්රභයවෙන භවතහ, තරු එරික්
ප්රන්න වීය්ධධන භවතහ, තරු වරරාත සුභවරඳහර භවතහ, තරු න්ත ශේනහනහඹව භවතහ, තරු (ඩදය) ශයෝවණ පුසඳ
කුභහය භවතහ.

පරදහිකතහ ප්රර්ධන ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු රක්සභන් ශශනවියවෙන භවතහ (බහඳවර), තරු ආරුමුතන් ශතු්ඩඩභන් භවතහ, තරු හලින්ද න හනහඹව භවතහ,
තරු තහමිණී ශරුකුශේ භවතහ, තරු  රමින්ද න හනහඹව භවතහ, තරු ඉන්න ව ඵ්ඩඩහයනහඹව භවතහ, තරු ඩුලිප් විශජ්ශේවය
භවතහ, තරු විජිත ශවේයවෙ භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ආ්ධ. ශඹෝතයහජන් භවතහ, තරු ඒ. ඩී.
ච)පිව ශප්රේ භදහ භවතහ, තරු ඳහලිත යාශත ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ඒ.විනහඹතම්ධවර භවතහ, තරු (පජය) එල්රහර
ශ)ධහනන්ද හිමි, තරු න්ත අලුවිවහශ්ධ භවතහ, තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ, තරු අජිවෙ පී.ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු
විජඹවරහ භශවේසයන් භවවෙමිඹ, තරු රුන් යණතුාත භවතහ, තරු ශරුවහන් යවෙවෙශවෙ භවතහ, තරු ශඳරුභහල් යහජ රයයි
භවතහ, තරු ජහනව ක්කුඹුය භවතහ, තරු ශ්රිඹහනි විශජ්වික්රභ භවවෙමිඹ, තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ,
තරු එච්.එ).එ).වරීස භවතහ.

සිවිල් ගුන් පේහ ක ුතතු ිළිතඵ උඳපද්ලක කහයක බහ
තරු පිඹාවය ජඹයවෙන භවතහ (බහඳවර), තරු ෆීලික්ස ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු ශවශවයඹ යඹුක්ළල්ර භවතහ, තරු නවින්
න හනහඹව භවතහ, තරු දඹහශ්රිත වරශේයහ භවතහ, තරු මුවෙතු ි ලිාත) භවතහ, තරු ගීතහාජන ගුණ්ධධන භවතහ,
තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ, තරු එ).එල්.ඒ.එ).හිසබුල්රහ භවතහ, තරු යවෙ කුභහය ගුණයවෙන භවතහ, තරු එ).
ශජෝලප් භයිවල් ශඳශ්ධයහ භවතහ, තරු වරු ජඹසරිඹ භවතහ, තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ, තරු (ඩදය) ජඹරවෙ
ජඹ්ධධන භවතහ, තරු ආ්ධ. එ). යාජිවෙ භද් රභ ඵ්ඩඩහය භවතහ, තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ, තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ)
භවතහ, තරු න ළු) අමුණුතභ භවතහ, තරු ටියහන් අරස භවතහ, තරු ජින් ද හස ගුණ්ධධන භවතහ, තරු (භවහචහ්ධඹ)
යහජී විශජ්ි ාව භවතහ, තරු එස.ශ්රීතයන් භවතහ, තරු එ).ඒ. සුභන්වරයන් භවතහ, තරු සුජී ශේනි ාව භවතහ, තරු වනව
ශවේයවෙ භවතහ.

(xxv)

ඳහර්ලිපම්න්තු
කථහනහඹකතුභහ - තරු චභල් යහජඳක් භවතහ
නිපඹෝජය කථහනහඹක වහ කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු චන්දිම වීරක්ගකොඩි මශතළ
නිපඹෝජය කහයක බහඳතිතුභහ - ගරු මුරුගේසු චන්ද්රකුමමළර් මශතළ

ප්රධහන නිරධහරි භණ්ඩරඹ
ඳහර්ලිපම්න්තුප භව පල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දවනළයක මශතළ
නිපඹෝජය භව පල්කම් - ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දල මශතළ
වකහය භව පල්කම් - ශක්.ඒ. ශයෝවණදීය භවවෙමිඹ

ඳහර්ලිපම්න්තුප භව පල්කම්පප කහර්ඹහරඹ
ඳහ.භ.පල්.පප ම්ඵන්ධීකයණ පල්කම් - වළලිනී නිල්මල්ගගොඩ මශත්මිය

ප ත්රධහරි පදඳහර්තපම්න්තු
ප ත්රධහරි - අනිල් වමරගවේ කර මශතළ
නිපඹෝජය ප ත්රධහරි - නගර්න්ද්ර ්රනළන්දු මශතළ
වකහය ප ත්රධහරි - කුමළන් වම්ෙත් ජයරත්න මශතළ
වකහය ප්රධහන නිරධහරි - ඩේලිප.ඩේලිප.එන්.එස.සී. ප්රනහන් ර භවතහ
ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරිහු - ජී.එම්.ජී. ප්රියන්ත මශතළ ඒ ඒ..එ.එවහ. පුහෙ කුමමළර මශතළ
දුයකථන අධීක්ක - එම්.ගක්.ඩී. පීරිවහ මශත්මිය

ඳරිඳහරන පදඳහර්තපම්න්තු
අධයක් පඳරිඳහරන) - .එ.එච්.ඒ. ෆසිල් ද සිල්ලළ මශතළ
නිපඹෝජය අධයක්ෂ පඳරිඳහරන) - රංජන් එසහ. ෙතිනළදර් මශතළ
ගඹතන කහර්ඹහාලඹ - සී. වරාසරිඹ භවතහ (වවහය අධයක් - ඳරිඳහරන); ඊ.ඒ.ඩී. දඹහ ඵන් රර භවතහ, එ).ශජ්. ශඳශ්ධයහ භවතහ
(ප්රධහන නිරධහරිහු); ඩේලිප.පී.එල්. ජඹි ාව භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරි); ඒ.එස. ද ි ල්හ භවතහ , එල්.බී.ආ්ධ. ඳද්භි රි
භවතහ, පී.ශක්.ඩී.එස .ඩේලිප. විශජ්ගුණ්ධධන භවතහ (වවහය ප්රධහන නිරධහරිහු); ශක්.ශක්.ඩී. තහමිණී භවතහ, අයි.ශක්. තභශේ
මිඹ, ආ්ධ.ඒ.ආ්ධ.එල්. යණව භවතහ, ආ්ධ.සී. විජඹවරරව භවතහ, වී.පී.ජී.එස. විදහනඳවරයණ භවවෙමිඹ (ඳහ්ධලිශ)න්තු
නිරධහරිහු); ශක්.එ).ජී.ශක්. ජඹ්ධධන භවතහ, ශයුඵට් වික්රභයවෙන භවතහ (වවහය ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරිහු)
භන්ත්රී පේහ කහර්ඹහාලඹ - ගක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මශතළ (වශකළර අධ්යක්ෂ - ෙරිෙළන); ආර්. විතළරණ මශත්මියඒ එම්.යූ.එම්. ලළසික්
භවතහ (ප්රධහන නිරධහරිහු); එන්.ආ්ධ.ඩේලිප. අබඹ්ධධන ශභශනවිඹ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරි); ශක්.පී. චන්දන භවතහ,
පී.ජී.පී. ප්රිඹාවය භවතහ (වවහය ප්රධහන නිරධහරිහු); ඒ.ූ.. අභයි ාව භවවෙමිඹ (ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරී)
විපද්ල ඵතහ වහ න්ධහන ක ුතතු කහර්ඹහාලඹ - එවහ.ඒ.යූ. කුමමළරසිංශ මශතළ (වශකළර ්රධ්ළන නිධ්ළරි)
ප්රහවන කහර්ඹහාලඹ - ගේ.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නළඩ් මශතළ (ගජයහප ්රලළශන නිධ්ළරි); ගක්.ී.. ්රනළන්දු මශතළ (වශකළර ්රධ්ළන
නිරධහරි); පී.ඩී.එන්. ප්රනහන් ර භවතහ (ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරී); ඒ.එස. ධ්ධභාල භවතහ, ශක්.එස. ි ල්හ භවතහ (වවහය
ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරිහු)
පජයසල ර ල පල්ඛ්කපඹෝ - ආ්ධ.එ).ආ්ධ. ශේනහයවෙන භවවෙමිඹ, එ).ටී.බී. ශඳශ්ධයහ භවවෙමිඹ, ඩී.සී.ඩී. සරිඹආයච්චි භවවෙමිඹ,
එච්.පී.සී.එස. වරරවයවෙන භවතහ
ර ල පල්ඛ්කපඹෝ - ආර්.ආර්. ලෆලිකන්න මශත්මියඒ ආර්.පී. රසික රළජෙක් මශතළ
පජයසල බහහ ඳරිර්තක - ඒ. රුක්භනී ශද්වී භවවෙමිඹ
බහහ ඳරිර්තකපඹෝ - එවහ.එම්.ඒ.ගක්. කරුණළරත්න මශතළඒ ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මශත්මියඒ එවහ .එම්. නී.ර් මශතළඒ එම්. එම්. ශලිම්ඩීන්
භවතහ
පජයසල ඵාගරහ කශභනහකරු - එවහ.එල්. දවනළයක මශතළ
ඵාගරහ කශභනහකරු - ඒ.ඒ.එල්. ගෙගර්රළ මශතළ
පල්ඛ්න බහයකරු - එච්.සී. තරප්ඳවෙවර භවතහ
පල්ඛ්න ළකසීපම් අධීක්ක - ඩී.පී.ශක්. බුවෙපිටිඹ භවතහ
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පජයසල ිකර දී ගළනීපම් නිරධහරි - යූ.පී.ආර්. ගුණලර්ධ්න මශතළ

(xxvii)

ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිපන්රු පදඳහර්තපම්න්තු
ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිපන්රු - එන්.ජී.එස. ශඳශ්ධයහ භවතහ
නිපඹෝජය ම්ඵන්ධීකයණ ඉාජිපන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකළරි මශතළ
පජයසල ප්රධහන ඳරීක්ක පසිවිල්) - පී.ආර්.එවහ.ආර්. ගෙරමුගණ් මශතළ
ප්රධහන ඳරීක්ක පවිදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරගකෝන් මශතළ
ඳරීක්ක පවිදුලි) - එස. එස. ඇල්විටිතර භවතහ
ඳරීක්ක පසිවිල්) - පී..එ. ගමගේ මශතළ
වකහය ඳහර්ලිපම්න්තු නිරධහරි - එ). එ). ධ්ධභශේ න භවතහ
පජයසල කහර්ිකක නිරධහරි පවිදුලි) පජයසල ගඵඩහ බහයකරු පකහර්ිකක ) - ශක්.එ).ඒ.බී. දළලිර භවතහ
කහර්ිකක නිරධහරින් පවිදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.එච්. ද මෆල් මශතළඒ පී.ඒ.එවහ. ලිත් කුමමළර මශතළඒ පී.ආර්. කරුණළතික මශතළඒ
පී.ඩේලිප.ඒ.ූ..ශක්. දඹහයවෙන භවතහ
කහර්ිකක නිරධහරින් පසිවිල්) - ගේ.ඩී.ගක්.ගක්. ජයසූරිය මශතළ; ී.. එවහ. බළසූරිය මශතළ

ගවහයඳහන ව ගෘවඳහරන පදඳහර්තපම්න්තු
අධයක්ෂ පගවහයඳහන ව ගෘවඳහරන පේහ) - එවහ.ී..බී. ගෙගර්රළ මශතළඒ එල්.ශජ්. කුරතුාත භවතහ
නිපඹෝජය ගවහයඳහන කශභනහකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල්. අභයි ාව භවතහ
විධහඹක සඳප දී- සී.ආ්ධ. ි ල්හ භවතහ
විධහඹක ගෘව ඳහරක - ඒ.ඒ. ශවන් මශතළ
වකහය විධහඹක සඳප දී - එන්. මුණි ාව භවතහ
වකහය ගෘවඳහරක - එස.ඩී.ජී.එස. ශශනවියවෙන භවතහ
ගඳනලහරහ කශභනහකරුපෝ - ගක්.එම්.එච්. නලින් ගරොඩ්රිගගෝ මශතළඒ ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිගන්න්ද්රසිංශ මශතළඒ යූ.ජී.එන්.
ගුණ්ධධන භවතහ, එච්.ූ.. ශඳශ්ධයහ භවතහ, ඩේලිප.ඒ.ශජ්. වික්රභි ාව භවතහ, ආ්ධ.එ). ඹහඳහයවෙන භවතහ, බී.ජී.වී. ඳවරයණ
භවතහ
පජයසල උදයහන අධීක්ක - ආර්.එවහ. විජයළනන්ද මශතළ
ගෘවඳහරන අධීක්කරු - පී.පී.එන්.එවහ. පුහෙකුමමළර මශතළඒ එම්.ඩී. ගෙගර්රළ මශතළඒ එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණළරත්න මශතළඒ
ශක්.එන්. ඵසනහඹව භවතහ, එස.ඩී. යවෙනි රි භවතහ
ගවහයඳහන අධීක්කරු - ගක්.පී. අමරසිංශ මශතළඒ ඒ.පී. රණතංග මශතළඒ එල්.ජී. ජයලර්ධ්න මශතළඒ ගක්.එන්.ී.. ගෙගර්රළ මශතළඒ
ශක්.ඩේලිප. සරිඹඵ්ඩඩහය භවතහ, ඩේලිප.එස.එස. ශඳශ්ධයහ භවතහ, ඩේලිප.ඩේලිප.ආ්ධ. ජඹවරරව භවතහ, ශජ්.ඒ.එන්.එස.
ශඳශ්ධයහ භවතහ, එච්.ආ්ධ. ඳවෙභචන්ද්ර භවතහ, ශක්.ඒ.ඒ. ජඹන්ත භවතහ, ශක්.ඒ.ශජ්.අයි. වරරවයවෙන භවතහ, එල්.පී. ශඳශ්ධයහ
භවතහ
පජයසල මුළුතළන්පගික ළඳයීම් අධීක්ක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්ලළ මශතළ
පජයසල අාල බහය සඳප දී - යූ.ආර්.ආර්. ්රනළන්දු මශතළ
අාල බහය සඳප දී - එවහ.ඊ. ජිනදළව මශතළඒ ඩී.ජී. රණසිංශ මශතළඒ ආර්.ඩී.එවහ. ෙෆගරෝනියවහ මශතළ
ප්රධහන සඳප දීහු - ඩී.එම්.ජී. ධ්ර්මළල් මශතළඒ එච්.ඒ. ෙද්මකුමමළර මශතළඒ ආර්.ජී.ගක්. කනනආරච්ි  මශතළඒ ඩබ්ලිව්.ඩී.ගේ.ඩී.
වික්රභි ාව භවතහ, ශක්.ඩී.ූ.. ගුණයවෙන භවතහ, බී. භල්ලුහඩු භවතහ, ඩී.එස . ශෝභවීය භවතහ, ඒ.ආ්ධ.ජී. ගුණ්ධධන භවතහ

යසථහදහඹක පේහ පදඳහර්තපම්න්තු
අධයක්ෂ පයසථහදහඹක පේහ) - ශජ්.ආ්ධ. තජවීය ආයච්චිශේ භවතහ
බහපල්ඛ්න කහර්ඹහාලඹ - එච්.ඊ. ජනකළන්ත සිල්ලළ මශතළ (වශකළර අධ්යක් - ෙරිෙළන)ඒ ී..අයි. දිවළනළයක මශත්මියඒ අනිල්
ශවේහ) භවතහ (ප්රධහන නිරධහරිහු); ඩේලිප.ඒ.ශක්.සී. උඩශඳුර භවතහ, එච්.එ). සී. එන්. ශක්. ශවේයවෙ භවවෙමිඹ,(නිශඹෝජය
ප්රධහන නිරධහරිහු); එච්. ආ්ධ.සී. ි ල්හ භවතහ (වවහය ප්රධහන නිරධහරි); ඩී.වී... වීයශවෝන් භවවෙමිඹ, ශජ්. නසී්ධඩීන් භවතහ,
එස.ඒ.එ). හීඩ් භවතහ (ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරිහු)
ඳන ක පකම්ම්ඳ ක කහර්ඹහාලඹ - ජී. තච්චනරළණි ගමගනවිය (වශකළර අධ්යක් - ෙරිෙළන); එවහ.බී. කුමළුගම්මන මශතළ (්රධ්ළන
නිරධහරි); එ).එ).එ). භේරුක් භවතහ, සී.එ). බුරවෙි ාවර භවවෙමිඹ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරිහු); බී.ශජ්. අශේි ාව භවවෙමිඹ
(ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරි)
කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එන්.එවහ.ගක්. වලදයරත්න මශතළ (වශකළර අධ්යක් - ෙරිෙළන); එන්.එවහ. වික්රමරත්න මශත්මිය
(ප්රධහන නිරධහරි); ඒ.ඒ.එස.පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, ඒ.එ). නිරහමුදීන් භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරිහු)

(xxviii)

උඳපද්ලක කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණලක මශත්මිය (වශකළර අධ්යක් - ෙරිෙළන); ගක්.ජී. වරත් කුමමළර
භවතහ (ප්රධහන නිරධහරි); ශක්.ටී.සී.ශක්. පීරිස ශභශනවිඹ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරි); ටී.ශක්. ජඹ්ධධන භවතහ,
ටී.එ).ආ්ධ.පී.ශක්. ශතන්නශවෝන් භවවෙමිඹ (වවහය ප්රධහන නිරධහරීහු); ආ්ධ.පී.යි.ටී. රුවිතහන භවවෙමිඹ, ඩී.එ).ඩී.
අරවශවෝන් ශභශනවිඹ (ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරිහු)
යජප

ගිුම් ිළිතඵ වහ පඳොදු යහඳහය ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එම්.එන්. පීරිවහ මශතළ (වශකළර අධ්යක්ෂ - ෙරිෙළන);
ශක්.ඒ.අයි. ශේනහයවෙන භවවෙමිඹ (ප්රධහන නිරධහරි); එස .ආ්ධ.එ).එච්.ජී. භයන හවය ශභශනවිඹ, ඊ.ඩී.ශජ්. වික්රභි ාව භවතහ
(නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරීහු); ඩී.ආ්ධ.එස. ප්රනහන් ර භවතහ, ූ..එන්. ඳ්ඩඩිත භවවෙමිඹ(වවහය ප්රධහන නිරධහරීහු); ඩේලිප.ජී.
සුනිල් ලහන්ත භවතහ, ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. වරරවයවෙන ශභශනවිඹ (ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරිහු)

භවජන පඳ කම් ිළිතඵ කහයක බහ කහර්ඹහාලඹ - එල්.ආර්. ජයලර්ධ්න මශත්මිය (වශකළර අධ්යක් - ෙරිෙළන); ඊ.ඩී.එවහ.එම්.
ප්රනහන් ර භවවෙමිඹ (ප්රධහන නිරධහරි); ඩී.ඩී.ූ..ශක්. මුණි ාව භවතහ (නිශඹෝජය ප්රධහන නිරධහරි); එ).ශක්.එස.ඩී. අල්විස
භවවෙමිඹ, ජී.එන්.ඩී. වරරවයවෙන භවවෙමිඹ (වවහය ප්රධහන නිරධහරිහු); ඩී.ඩී. ශඳෝල් ඇන්තනි භවතහ (ශජයසඨ ඳහ්ධලිශ)න්තු
නිරධහරි); ඩී.සී.එස. රඳි ාව භවවෙමිඹ, එ).ආ්ධ.ඩී.ටී. වරරවි රි භවතහ (ඳහ්ධලිශ)න්තු නිරධහරිහු)
පුසතකහරඹහධිඳති - සී. කුරුප්පු භවතහ
නිපඹෝජය පුසතකහරඹහධිඳති - පී.එච්.එන්. ග්රේමසිරි මශතළ
වකහය පුසතකහරඹහධිඳති - ගක්.ඒ.ඩී.ආර්. ගවේෙළලිකළ ගමගනවියඒ එවහ.එල්. සියළත් අශමඩ් මශතළ
කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති 1 පරේණිඹ - එච්.එවහ. රත්නළයක මශත්මිය
කනිසල වකහය පුසතකහරඹහධිඳති - සුනිල් වල්ශප්තභ භවතහ, ඩේලිප.ඒ. ගුණයවෙන භවතහ, ජී. යවෙනහඹව භවතහ
ප්රධහන ඳර්ප ණ නිරධහරි - ජී. කුභහනහඹව භවතහ
ඳර්ප ණ නිරධහරි - එ). අජිඩීන් භවතහ, ඩී.එ).එ).එ). න හනහඹව භවවෙමිඹ
වකහය ඳර්ප ණ නිරධහරි - එච්.පී.ඒ.එවහ. අගබ්ගකෝන් මශත්මිය
ප්රධහන ඳහර්ලිපම්න්තු කථහ ඳරිර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩළර මශතළ
නිපඹෝජය ප්රධහන ඳහර්ලිපම්න්තු කථහ ඳරිර්තකපඹෝ - එම්.ඉගවඩ්.එම්. මර්සුක් මශතළඒ අයි.එල්.අබ්දුල් ජබ්බළර් මශතළ
පජයසල ඳහර්ලිපම්න්තු කථහ ඳරිර්තකපඹෝ - ගක්.එම්. ක්රිවහග ෝෙර් මශතළඒ එම්.එවහ. ගවයින් සළසිල් මශතළඒ අයි.ඩී.එල්. රත්නී.
භවවෙමිඹ, ශජ්.ඒ.එස.පී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, ශක්.ඩී.ආ්ධ. ඳද්භි රි භවතහ, ඒ. යනඵහනන්දන් භවතහ, සී.ශජ්. වරුණහයවෙන
භවතහ
ඳහර්ලිපම්න්තු කථහ ඳරිර්තකපඹෝ - ඒ.ජී. ගමොශමඩ් ෆික්රි මශතළඒ එවහ.ආර්.එම්. නිවළම් මශතළඒ ජී.එසහ.බී. සුගර්හලරන් මශතළඒ
එන්.බී.සී.ශජ්. නිස ාත භවවෙමිඹ, ඩී.ඩී.වී.එන්. ධ)භශේ භවතහ, එච්.වී.එස . හීන්ශදනිඹ භවවෙමිඹ, ජී.වී.එස . විශජ්ි ාව භවතහ,
ඩේලිප.එ). යහජඳක් භවතහ, පී.එල්.පී.එල්. කුභහයි රි භවතහ, පී. ලහන්තකුභහ්ධ භවතහ, එස. යශ)සකුභහ්ධ භවතහ, ආ්ධ. න්වර
ශඳශ්ධයහ භවවෙමිඹ, එ). අජිවෙකුභහ්ධ භවතහ, එස . ශද්යහජ් භවතහ, ජී. ශජඹචන්ද්ර භවතහ, එ).එච්.එ). යහමිස භවතහ,
ඊ.එ).එන්.එස.එ). ඒවනහඹව භවතහ

පතොයතුරු ඳද්ධති වහ කශභනහකයණ පදඳහර්තපම්න්තු
අධයක්ෂ පපතොයතුරු ඳද්ධති වහ කශභනහකයණ) - එච්.එම්.ී.. ගෙගර්රළ මශතළ
ඳද්ධති ඉාජිපන්රු - එන්.බී.යූ. නලගමුල මශතළ
ඳද්ධති විලසපල්ක - එ).ඊ.ජී.එන්. භයවීය භවතහ
න්නිප දන / ගයක්ක ඉාජිපන්රු - ජී. එන්. ක්මශල් මශතළ
පබ් අඩවි ජහර ඳහරක - එන්.ජී.එල්.එවහ. කරුණළතික මශතළ
ඳද්ධති ළරසුම්කරු - ගක්.එන්.ඩී. අමරසිංශ මශත්මිය
ඳද්ධති ඳහරක - ඒ. එවහ. ඩී. එම්. වික්රමරත්න මශතළ
ඳරිගණක ළඩ වන් ම්ඳහදකරු - ඩී. ෙණ්ඩිත මශතළඒ ී..ගේ. විල්ගෝරආරච්ි  මශතළ
නිපඹෝජය ප්රධහන නිරධහරි - එ). එන්. විතහනශේ භවවෙමිඹ
පබ් ාස කහයක පසිාවර /ඉාග්රීසි) - යූ. එල්. ගීගනගේ මශතළ
පබ් ාස කහයක පඉාග්රීසි/ පදභශ) - එම්.එන්.එම්. ෂසළක් මශතළ
වකහය ඳරිගණක ළඩ වන් ම්ඳහදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුශ්ධ භවවෙමිඹ
වහඹ කවුළු ම්ඵන්ධීකහයක - බී. එන්. එච්. තිගවේරළ මශත්මිය
පජයසල ඳරිගණක ්රිඹහකරුපෝ - පී. ශජවන්ඹහ භවවෙමිඹ, ශජ්.එස . ශවුශමශේ භවතහ, ශක්.ජී.එස . ශපන්න  භවවෙමිඹ
ඳරිගණක ්රිඹහකරුපෝ - යූ.ඩබ්ලිව්.පී. ධ්ර්මප්රිය මශතළඒ එන්.එන්. ගශටිගේගේ මශත්මියඒ ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතංග මශතළඒ
ඒ.ජී.ආ්ධ.ශක්. අශේයවෙන භවතහ, එන්.ඩී.ඩී.පී. ශප්රේභි රි භවතහ, ශක්.පී.පී.එස. ශයෝභ්ධධන භවතහ, ශක්.ඩී.ජී.එ). ක්රිහන්ත
භවතහ, ඩේලිප.ඩී.ඒ. ජඹරුක්ෂි භවවෙමිඹ, එල්.ජී. ආශික් අලි භවතහ, ඒ.ආ්ධ.එ). රිවහස අලි භවතහ, ඒ. එ). ෂවුසුල් අමීන් භවතහ
ඳරිගණක තහක්ණප දී - ජී.එ).ටී. ශඳශ්ධයහ භවතහ, එච්.එස . තයජිවෙ භවතහ
තහක්ණ වහඹක - ඩේලිප.එස. සුයාත භවතහ, වී.ආ්ධ.එස.ශජ්. ශෝභයවෙන භවතහ

தரரபௐவந றரவேகவ
(யவெரவோ)
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பனரது கூவோடவ்வரடவ

2013

தரரபௐவந உபொவௐதறணவகவ
[2010, வௐதறநவ 8 வதரதுவ் ஶவபௌவ வரறவுவெவவௐதவோஶடரவ]

அ
அஷடவெகனரவ, அ. (வணற)
அவௌரஷன, ஶடசு ெறெவெற (வணற)
அவ்ரவெக, றவம (ஶெறவௐ தவோடிவ)
அவ்துஶகரன, றபைற னர (இவ்றணபுரற)
அரஉவனர, .வ.வ. (றகரடுவன)
அவௐதுவ யப்வ, வரயவோ யரறவ (கவௌடி)
அவௐதுவ கரவ, .ஆவ.வ. (கவௌடி)
அஶதகுவண, ஶரயற (கபௐவ்துஷந)
அஶதெறவேய, அஶெரக (குபைரகவ)
அஶதவண, யறவ ரதர (ரவ்ஷந)
அஶதவண, . னவெவவ ரதர (ரவ்ஷந)
அதுவேக, ஶ ரவ அவணல வரதவவ (கவதயர)
அவீ கறவ (அவதரவஶரவோஷட)
அபதக, ெவ் (கவௌடி)
அபதக, டி.வ.தற. (கவௌடி)
அரறஶவ்றவ, தரவெகறவெவவ (வோடவெகபவௐபு)
அனகறவண அ.அ. னெவ, (கவதயர)
அனவநறவ, வெவஶவறரற (ரவௗவௐதரவ)
அனவ, டிரவ (ஶெறவௐ தவோடிவ)
அயவௐவதபை, டனவ (ஶெறவௐ தவோடிவ)
அபறயரஶ, ெவ (ரவ்ஷப)
அபவ்கஶக, யறவரணவ (கவௌடி)
அவவ, .வை.வ. (ஶெறவௐ தவோடிவ)
அ றவ் குர, கவவதரவெக ஶயஶக (கரபௌ)

இ
இவறக, ஶவயவன கவேகரணவஶக (அவதரவஶரவோஷட)


வெகரவெக, வ. வறறவ், (ரவ்ஷப)
வெகரவெக, றவதறவோ தவௌடர (அதரபுவ)
வெகரவெக, ரற.தற. ( குபைரகவ)

க
கவேகவ, துஶணவ (இவ்றணபுரற)
கபீவ, வரயவோ யரறவ வரயவோ (ஶககரஷன)
கஶக, அஶணரர (ஶெறவௐ தவோடிவ)
கஶக, இயன வக தறஶெண (கரபௌ)
கனவ், ெறநறதரன (வதரனணபொஷ)
கவபௌவ், றவம ற வ்ண (அதரபுவ)
கபைரறனக, கவ (கரபௌ)
கபைரரவெக, வீவற ெவறஶவ (வகரபவபு)
க ல, றரண ஆவைெறஶக தரவவ ெவறெறநற (ரவ்ஷந)
கரரறெவ, அவெகறன றரவ (குபைரகவ)
கறரறவன, னவவ தவௌடர (கவௌடி)
கறஶபை, வரயரவ னரவ (வகரபவபு)
குஶெக, வவ ெவ் றவெகறெறவேய (வதரனணபொஷ)
குஶெக, டிவ (ஶெறவௐதவோடிவ)
குஶெக, ஶயரவ (ரவ்ஷந)
குவ்ண, ஆவைெறஶக ெவ் குர (கவதயர)
குவண கலரவொ ண பதெறவேய (ஶெறவௐதவோடிவ)
குவண, ெ றவ  ரவ (கரபௌ)
குவண, றஶணவ (வகரபவபு)
குவண, தவதுன (வகரபவபு)
குவண, ெ குவௐ (கவதயர)
குவண, பணெறவேக கரரறெவ அ.அ. அவௐபுயரறனரஶக வரவ ஶெரரெ (றபைஶகரஷன)

(xxxii)

குரதுவேக, லவ (வகரபவபு)
குஶ, வ றஶணரவவோ (கபௐவ்துஷந)
வகவோடவகரட, வ (வகரபவபு) (2011, வதவௐபைரற 7 ஆவ றகறறபௌபைவது)
வகரவ்னரன, றவன (கபௐவ்துஷந)

ெ
ெவெஶகரவ, பறவஶெனரஶக ெவறஶெண (அதரபுவ)
ெெறவேய, யறவ புவ்ரெ (கபௐவ்துஷந)
ெவீ, வேகப தறவெறநற (ரவ்ஷந)
ெவதவவ, இர ஶரவ (றபைஶகரஷன)
ெதவ ஈவதரவ (ரவௗவௐதரவ)
ெறவதனரவௐதறவோடி, வொ றவ் (ஶககரஷன)
ெறவர, அபைது ஶனரவவ வநரவஶன துறவ (வகரபவபு)
ெறவர, ஶவறவ (கவதயர)
ெறபௌவேகவ, பவ்து (ஶெறவௐதவோடிவ)
ெறநறஶெண, தவஶனவ்ஶ கரனனரஶக ஷவ்றரறதரன (வதரனணபொஷ)
ெறநலவ, ெறஞரணவ (ரவௗவௐதரவ)
சுறதரன, உடுவோடுஶக ணவ்தறரற றனவேக (வகரபவபு)
சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ (ஶெறவௐதவோடிவ)
சுவரபௌணல, றபைற உஶதக்ஷர (கவதயர)
சுரறரவ, டி.வ. (ஶெறவௐ தவோடிவ)
சூரறஆவைெற, ெவறெறநற ஆரறவேம (வதரனணபொஷ)
சூரறவௐவதபை, ஶ .ஆவ.தற. (ஶெறவௐ தவோடிவ)
வெவரெர, வதரவணவதனவ (வோடவெகபவௐபு)
வெவணறவ்ண, அரவு (ஶககரஷன)
வெவணறவ்ண, னவவ தறவது றனக (ததுஷப)
வெவணறவ்ண, ஶ ரவ (இவ்றணபுரற)
ஶெெறவேய, அெவேக வெயரவ (அதரபுவ)
ஶெணெறவேக, அவ ளண சு ல (வகரபவபு)
ஶெணரறர ர, ரஷ. ஶெரசுவவ (ரவௗவௐதரவ)
ஶெணரரவெக, றபைற தவணடீவ ஶநரவ (வகரபவபு)
ஶெணரரவெக, ெவ யஶவ தரவெகற (கவதயர)
ஶெணரவ்ண, ர ற (கபௐவ்துஷந)


ரவ்ண, வதவோடிகறரறஶக (றகரடுவன)
 ெறவர, அகவவதரடி வரயரவ தறரறவண (கரபௌ)
 ெறவர, றவனவற றவ ெறநறதரன (ததுஷப)
 ெறவர, ற. வ. யவ (ஶெறவௐ தவோடிவ)
 வெரவெர, கரறணற ற றவ் ற பணற (வரணரகஷன)
 வெரவெர, றரறரது வொ றவ் (இவ்றணபுரற)
யரவெக, அ வற  றஶ ஶெக (ரவ்ஷந)
றகவதவ, உஷடவௐதவ தணற (தவபௌர)
றஶெர, அவவ ரெறநற (புவ்பவ)
றமரரவெக, அத குர (ஶெறவௐதவோடிவ)
றமரரவெக, வ வ றவ (தவபௌர)
றமரரவெக, ெரபௌவ (குபைரகவ )
றமரரவெக, வ.தற. (கவௌடி)
றமரரவெக, றமரரவெக பறவஶெனரஶக ஶரயகுர (ரவ்ஷப)
றமரரவெக, துறவ (அதரபுவ)
றமரரவெக, வீகுர (புவ்பவ)
றமரரவெக னபௌவ் (ஶககரஷன)
வவௐவதபை, தரபௌ குர (கபௐவ்துஷந)
வவணவெஶகரவ, ணக தவௌடர (ரவ்ஷப)
ஶரணவர, டவெபவ (ரவௗவௐதரவ)
வரவௌடரவ, வெௌறபவவ்ற ஆபொபகவ இரரவ (தவபௌர)
வபபீவெ, வரயவோ ரலவௐ (றபைஶகரஷன)


ரரவெகர, வ.ஶக.வ. த (கரபௌ)
ரரவெகர, ரசுஶ (இவ்றணபுரற)
ரறவண, ஆவ.வ.வ.தற. (குபைரகவ)
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றபு ஆவைெற, னக்ஷவ (வகரபவபு) [2010 எவெஶரதவ 12
உபொவௐபுஷறவகலவௗ தரரபௐவந ஆெணவ நறரகறபெவபது)
ஶரகரபௌவேகவ, சு. (வணற)

ஆவ

றகறறபௌபைவது]

(அெறனஷவௐதறவ

66(ஈ)

உத

த
தெலவ, ஶெகுரவூவ் (வோடவெகபவௐபு)
தவௌடர, ஶக.டதறவபெ. ரவ (குபைரகவ)
தவௌடர, றபைற குனதுவேக றெரரவெக பறவஶெனரஶக ெவறரற (அதரபுவ)
தவௌடர, தரபௌ வேஶக (புவ்பவ)
தவௌடர, ெறவேக பறவஶெனரஶக ரணக தறரறவ (ஶெறவௐதவோடிவ)
தவௌடரரவெக, இவறக (குபைரகவ)
தவௌடரரவெக, ெவெகவவ்ற தவௌடுகரத டவ (கவதயர)
தவ்ற, அகனவேக புவ்றக (ரவ்ஷந)
தவ்ற, ஶவ (கரபௌ)
தவ்ெறரற, ஷ. ற. (ஶககரஷன)
தறபெலவ, அவௐதுவ நறமரவ் (வணற)
தவரவெக, ரரரவ் (குபைரகவ)
தரனசூரற, ஆவைெறனரஶக கவ் (ஶககரஷன)
தரபோவெ, பவ்பௌ தரர (வணற) [2010 டிெவதவ 9 ஆவ றகறறபௌபைவது]
தரபோவெ, யளஷணவ (வணற)
தறஶெண, பீ.வை.பீ. (றகரடுவன)
தறதர, கஶெவ (வகரபவபு)
தறஶவைெவறவ, ஆபொபகவ கவஷர (ரவௗவௐதரவ)
தறஶரம, அதவவண ஶனரஶக ெவதறக (ஶககரஷன)
தறஶரம, ெ றவ் (அவதரவஶரவோஷட)
தறஶ வ, அவைெறஶக வரவ சுெறவ (வகரபவபு)
பீரறவ, ல.வ. (ஶெறவௐதவோடிவ)
புவொெறறனஶ, சுெவ கவகப (இவ்றணபுரற)
புவ்ரம, அவறவண வெகனஶக ப்வ ெரறக (ததுஷப)
புவதகுர, அவௐபுயரறனரஶக ஶரய (ததுஷப)
புவதகுர, .பீ. கவ் (வரணரகஷன)
வதவணரவது, அபைவறவெக (புவ்பவ)
வதவணரவதுபுவஶப, றபைற அ. சுவறணற (கவதயர)
வதவணரவது, றவஶரவ (புவ்பவ)
வதவணரவது, ஶ ரவவடவ (குபைரகவ)
வதவணரவது, யரறவ (ததுஷப)
வதஶர, அ றவ் தவ்கரவ (கபௐவ்துஷந)
வதஶர, அ. அ. ஆவைெறனரஶக னவவ ெவ (ரவ்ஷப)
வதஶர, கவவ பௌணஶக ஶ ரெவௐ னபௌவ் றஶரரவ (புவ்பவ)
வதஶர, ரரவெகர வகுன தவோடவதவறஶக றஶரவ அவவோபௌ தறரறவ (புவ்பவ)
வதஶர, தறவறனஶக, அவணற றவெடவ (புவ்பவ)
வதஶர, பீபௌவெவ (கவதயர)
வதஶர, ஶதரறர ததுஶக டினரவ தறரறவெவ அவெனவ (ததுஷப)
வதஶர, வன ஆவைெறஶக கரறணற றவெ (குபைரகவ)
வதஶர, ஶ ரெவௐ ஷவெகவ (ஶெறவௐ தவோடிவ)
ஶதபைவகரட, அவைெறஶக ற றவ் (வரணரகஷன)
ஷதெவ, வரயவோ கரெறவ வரயவோ (றகரடுவன)
வதரவஶெகர, ல ெவ் ெவறனரவ (வகரபவபு) [2010 வெவௐவவதவ 29ஆவ றகறறபௌபைவது] (அெறனஷவௐதறவ 66(ஈ) ஆவ
உபொவௐபுஷறவ தறகரவ ஆெணவ நறரகறபெவபது)
வதரவஶெவெகர, றபைற ரனணல (ஶெறவௐதவோடிவ) [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ றகற இர றணரர] [2012 வெவௐவவதவ 24ஆவ
றகற றணவ]
வதௌவ, அ. அவௐதுவ யலவ் பயவவ் (வகரபவபு)


ஶகவவ, றபைற ற கனர (ரவௗவௐதரவ)
சூவ, தவடீவ (வணற) [இநவௐபு : 02 டிெவதவ 2010]
வ்துதவௌடர, வ்ரவெக பறவஶெனரஶக வொ றவ் (வரணரகஷன)
றவ்தரன, வை.ஆவ. (ஶககரஷன)
பவ்துகுரண, ெவ் ெவறெறரற (அதரபுவ)
பதுவயவோடிகஶக றரவ (கரபௌ)
பபறவ, றரகபவவ்ற (ஶெறவௐ தவோடிவ)
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பபைஶகசு, ெவறகுரவ (ரவௗவௐதரவ)
பவதர, வரயவோ ஷதெவ (கவௌடி)
ஶரணவ ஶவ, . வனரன (ஶெறவௐதவோடிவ)
வரயவோ, அவனவ வரயவோ ெப்வ (ஶெறவௐதவோடிவ)


ரவௐதர, அத தறரறவண (குபைரகவ)
ஶரகர வ, ஆவ. (ஶெறவௐ தவோடிவ)
ஶரஶகவவ, ெலணறவ்வதற (வோடவெகபவௐபு)


ெறவேய, ஆவைெறஶக வநரெரவ அதபைவ் (வதரனணபொஷ)
துவேக, அவ ளண (கபௐவ்துஷந)
துவேக, வெவற கனர (ஶெறவௐ தவோடிவ)
துவேக, பைவ (கவதயர)
வெக, தரவோடபற ெவதறக (வகரபவபு)
வ்ரவெக, ஆவ.வ.ெற.தற. (தவபௌர)
வ்வ்ஶ, றவ வனரயரவ (கவௌடி)
ண ஶவ, . அவ்துபௌஶ (கபௐவ்துஷந)
வபுவெவவன, வகவயபௌ (கவௌடி)
ரரகறபைவவ, ஶெதுஶவ ெரற (தவபௌர)
ரரவெக, அ.அ. வொ வ (இவ்றணபுரற)
ர துஷ, சுவவ வதபைரவ (தவபௌர)
ர தவெ, ெவ (அவதரவஶரவோஷட)
ர தவெ, றபைற றபதர லதறகர (அவதரவஶரவோஷட)
ர தக்ஷ, ரவ (அவதரவஶரவோஷட)
ர தவெ, வதவவ ஶரய (கவதயர)
ர தவெ, ற ரம (வகரபவபு)
ஶரய, ெணல (இவ்றணபுரற)

ன
வனரவெகுஶக, கரறணற (வகரபவபு)
வனரவெகுதவௌடர, றஶ ெறவேய வீ பறவஶெனரஶக உறவ் ெவே  (ததுஷப)


வெகுவபு, ரணக (இவ்றணபுரற)
வணறஆவைெற, றபைற ஆவைெறஶக தறவ்ரஶற (இவ்றணபுரற)
றவெகறெறவேக, வவ வ (குபைரகவ)
றவெகறெறவேக, றவ (வகரபவபு)
றவெகறரவெக, றதுந (கபௐவ்துஷந)
றவெகறரவெக, வ்ணெறநற (ஶெறவௐதவோடிவ)
றவெகறவ்ண, இரவ (ஶெறவௐ தவோடிவ)
றர, உதரபௌ றவம (ஶெறவௐதவோடிவ)
றரண கஶக, அறவ் ஶதக (ததுஷப)
றரகபவவ்ற, அவௐதரவ்துஷ (ரவௗவௐதரவ)
றஶ ெறவேக, ஆவைெறஶக பதுவயவோடி றவ வெணவ் (குபைரகவ)
றஶ ெறவேக, ர ல (ஶெறவௐ தவோடிவ)
றஶ ஶெக, ஆவைெறஶக கஶணவதரன டுபௌவௐ தவௌடுன வதஶர (கவதயர)
றஶ வண, றஶணவற பைவ (கவதயர)
றஶ றவெ, றபைற வரற (றகரடுவன)
வீவெஶகரவ, பயளதுக ஶயஶக குவ்ண (கரபௌ)
வீவெவகரடி, ெவற (கரபௌ)
வீஶெக, ெவ் தறணவ (றகரடுவன)
வீவேம, றவ (வகரபவபு)
வீவண, ஆவ.ஆவ.வ. ரறவெ தறெவண (கவௌடி)
வஆவைெற, றப்வௐ (அவதரவஶரவோஷட)
வவக, குர (கபௐவ்துஷந)
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சூரற, கபை (கவதயர)
சூரற, ெணவ் (ரவ்ஷந)
ஶெக, ரெறநற (குபைரகவ)
ஶெக, யவகவபௌ ஶனகவனரஶக தறஶனரவ (இவ்றணபுரற)
ஶெண, றபைற சுஶர (வரணரகஷன)
வ்ண, தறவேக (புவ்பவ)
வ்ண, ற.ப. (ஶெறவௐதவோடிவ)
வண, னவ் (கவதயர)
ரவகரட, அவைென (ஶெறவௐ தவோடிவ)
வ வ்றணவ வ நவேகர, (தவபௌர)

ய
யவெகலவ, . இததுவ நவுவௐ (கவௌடி)
யெவ அபௌ, வரயவோவதற (ஶெறவௐதவோடிவ)
யவதுவவணவ்ற, சுணறவ (வகரபவபு)
யரறெவ, தரபௌவஶக (அதரபுவ)
யரலவ, யபீவௐ வரயவோ வரயவோ (றகரடுவன)
யறவபுவனர வரகவோ வனவௐஷத, ஆபௌவ வரகவோ (வோடவெகபவௐபு)
ஶயவ், கணக (ஶககரஷன)
ஶயவ், ற ற (கவதயர)
ஶயவ், வ்ண (குபைரகவ)
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இனவேஷகவை ெணரக ஶெரெபௌெவெ குடிசு
ெணரறதற
ஶகு யறவ ர தவெ
அஷவைெஷ
தற அஷவைெபைவ வதபவ் ெரெண,  அபவகவ அஷவைெபைவ - ரவௌபுறகு டி.வ.

வ்ண

வனரவோெற வபொவ உவோகவோடஷவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக
உவுவௐ தரதுகரவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண
லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்து அஷவைெபைவ தரரபௐவநவை ெஷத பவபைவ - ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர
உவ கவற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக
க அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .வை.வ. வதபவ
வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ

சுகரர அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண
வதரது றபைரக, உவரவோடபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவபெ. டி. ஶ . வெவணறவ்ண
தரரபௐவந அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர

ல.

ஶெண

ெவஶெ றற கூவோடிஷவௐபு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக
கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ
ெபக னவபுரற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது
தரவ ஶெஷகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு

லவ குரதுவேக

ப, ெவெற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற
வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர
ெறபொவ அதறறபைவ்ற, கபறவ அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ்
லவ வேகவ, டிகரனஷவௐபு அஷவைெபைவ அெரவேகவெ கவோெறறவ பவஶகரனரெரதவ - ரவௌபுறகு றஶணவ குவண
தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறபொ வரறவபவெற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர
சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ
சுஶெ பைவ்துவ்துஷந அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக
லற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ
கறரற அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண
வரறவ, வரறவ உநவுகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக
கவற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தவதுன குவண
வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேக
கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண
உவபரவோெற, ரகர ெஷதகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர
தகவஶரவ னவபுரற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண
ஶெற பவேகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக
கரற, கரற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு

ணக தவௌடர வவணஶகரவ

ெபக ஶெஷகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர
ணறரவ ஶதரவெகுவ்துவை ஶெஷகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக
ெறபொ வபொறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ
றவொஞரண அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஶதரெறரறவ றவம றர
ணற பவேகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டிபே குஶெக
கவ்வரறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண
வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர
வகுெண ஊடக, கவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன
ஷகவ்வரறவ, ரறத அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு நறமரவோ தறபெலவ
ஶதரவெகுவ்து அஷவைெவ - ரவௌபுறகு குர வவக
இஷபஞவ அபவகவ, றநவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை
வரறவதவோத, ஆரவவைெற, அணுெவெற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக
கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்க அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது
றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு றவ வீவேெ
வதரபைபரர அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ
ெலணறவெ ஷகவ்வரறவ அதறறபைவ்ற அஷவைெவ – னவவ வெவணறவ்ண
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புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ பொெலஷவௐபு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல
வவேகு அதறறபைவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு .பீ.

கவ் புவதகுர

கனரெர, கஷன அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக
அணவவ் பகரஷவ்து அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவ அவீ
லவகுடிஶவந அஷவைெவ - ரவௌபுறகு குவ்ண வீஶகரவ
வெகவ வரடவபு, வெகவ அபவகவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர
றஷபரவோடுவ்துஷந அஷவைெவ - ரவௌபுறகு யறவரணவ அபௐவ்கஶக
அெரவேக பகரஷவ்து பொெலஷவௐபு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக
அெ பவேகவ, வரறவபவெற அதறறபைவ்ற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர
வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி
ெறறவ றரணவை ஶெஷகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு தறவேக

வ்ண

ஶெற புரறஷகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு கவ் தரனசூரற
ஶெற வரறகவ, ெபக எபைஷவௐதரவோடு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர
பப்வோடு ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ – ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண
உவதவ்றவ்றநவ ஊவெகுறவௐபு அஷவைெவ - ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ்
ரறவ பூவேகரவெகவ, வதரதுவௐ வதரபதுஶதரவெகு அபவகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு வ்ண ஶயவ்
கவறவை ஶெஷகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக
ணெல ரெறகவ பவௐ ஶதணுஷக அஷவைெவ - ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர
[வஶரவ அஷவைெபைவெகுவ குநறவ்வரதுவெகவௐதடர றடவேகஷபபெவ தறகஷபபெவ றஷவெகபவேகஷபபெவ றறவைெவோட
பஷநறனரண றபொணவேகஷபபெவ ெணரறதற ரஶ வதரபொவௐஶதவபொவபரவ.]

கபைவ்றவோடஅஷவைெவகவ
துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண
துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ – ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன

தறற அஷவைெவகவ
உவ கவற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக
சுவநரடவ, புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ
வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ
வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண
வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ
வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வவ குஶெக
றற, றவோடறடவ தறறஅஷவைெவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக
ெறறவ றரண ஶெஷகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு கலரவொெண குவண
சுஶெ பைவ்துவ்துஷந தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக
றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரதுெறகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு னமவ அனகறவண
ஶதரவெகுவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக
கரவஷடபவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன
றவப, ரறெவெற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு தறஶனரவ ஶெக
லவகுடிஶவந தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ
பப்வோடு ஊவெகுறவௐபு தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர
உவபரவோெற, ரகர ெஷதகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக
லவ வேகவ, டிகரனஷவௐபு தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு (றபைற) றபைதர ர தக்ஷ
வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ
சுகரர தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக
கரற, கரற அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்
லவவௐதரெண, லவ ப பகரஷவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டதறவபெ.தற. வெகரவெக
ெபக ஶெஷகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற
வபறரவோடபவகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர
கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண
தரவதரற ஷகவ்வரறவகவ, ெறபொ வரறவபவெற அதறறபைவ்ற தறற அஷவைெவ- ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக
வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு ெ குவண
வதபவ் ெரெண,  அபவகவ தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண
அணவவ் பகரஷவ்து தறற அஷவைெவ - ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக
வதரது றபைரக, உவரவோடபவகவ தறற அஷவைெவ – ரவௌபுறகு ற  யரவெக
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றெரபவ குரவ
ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு
(றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு அ றவ்
பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற
றஶ றவெகற.

தரரபௐவநவெ குபவெகவ
வரறவுவெகுப
ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ
வரவௌடரவ,
ரவௌபுறகு
றஶணவ
குவண,
ரவௌபுறகு
ஊவௐ
யவெகலவ,
ரவௌபுறகு
.வ.வ.
அரஉவனர, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ
ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கபை
சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக,
ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ,
ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ.

ெஷதவெகுப
ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு தறவேக வ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு ெவறெறநற
க ல, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ
வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர,
ரவௌபுறகு ) றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

றஷனறவ கவோடஷபகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ
ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு னபௌவ்
றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு (அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ற ரம
ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ.

தரரபௐவந அபவகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு றவ
ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக,
ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ,
ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு யறவ
ெெறவேக, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு நறெரவோ தறபெலவ, ரவௌபுறகு றவ
வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு வேகப ெவீ,
ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ்,
ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு
சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு ).) அவ்துபௌஶ ண ஶவ.

அெரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக (றெரபவ), ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ்,
ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு ணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு டினரவ
வதஶர, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண,
ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌபுறகு கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு
பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு அத றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென ரவகரடஶக,
ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறர ர, ரவௌபுறகு ஆவ.
ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,
ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர,
ரவௌபுறகு வ. ெறநல வ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.

அெரவேக வதரபொவௐபுபவெறகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு டிபே குஶெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ
தறஶ வ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல, ரவௌபுறகு .பீ. கவ்
புவதகுர, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ. வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு
(கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு வீகுர
றெரரவெக, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு
(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு அவ ளண
துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு
(.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இரவ
றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக,
ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

(xl)

ெறநவௐபுரறஷகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ ( ல.வ. பீரறவ, ரவௌபுறகு அத தறரறவண
ரவௐதர, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண,
ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர,
ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு அவைென ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக
தவௌடர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ.

வதரது தவெகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக,
ரவௌபுறகு (டரவெடவ) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு சுெவ
புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ.
குவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு அவைென ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக
தவௌடர, ரவௌபுறகு (டரவெடவ)
னவ்
வண, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ,
ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றபைற)
னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ  ண
ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு (றபைற) (டரவெடவ) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (கனரறற)
ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.

உவ தறகவ தவநற குப
ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ல.வ.
பீரறவ, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,
ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ , ரவௌபுறகு நறமரவ்
தறபெலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேம, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர,
ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ
ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ.

ெவோடரவெக றஷனறவ குபவெகவ
றஷனறவ குப “―
ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு
கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர ,ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு கவ்
தரனசூரற, ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு தெலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு
சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறர ர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக
தறஶரம, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற
அனவநறவ, ரவௌபுறகு ெணல ஶரய வகரடிதுவெகு, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற,
ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு (றபைற)
ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு(வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு ஆவ.
துறவ ெறவர.

றஷனறவ குப “தற”
ரவௌபுறகு லவ குரதுவேக, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு
ணக தவௌடர வவணஶகரவ, ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர,ரவௌபுறகு
.ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு
(அவயரவ) .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு கபீவ யலவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு வதரவ.
வெவரெர, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு
வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு
(டரவெடவ) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொ வ
ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெ, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண
வீவண, ரவௌபுறகு வ. ெறநலவ, ரவௌபுறகு ஶ .ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.

(xli)

றஶெட குபவெகவ
ஶகரக அறகரறவ்துபைவ ரகண றதவ்துவெகஷபவௐ தவநற ஆரவவகரண வரறகுப
ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு ெற.தற.
வ்ரவெக, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு
ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு டதறவபெ.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற
கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு கவ
கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு றபௌவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ,
ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
(றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு
கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ.

தரரபௐவநவை ஶெஷறவ சுரலணவௐ தவௌஷத பவௐதடுவ்துதுதவநற ஆரவவது அநறவெஷக
ெவவௐதறவௐதவகரண வரறகுப
ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு ஶ ரவ
அதுவேக, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு
ரணக தவௌடர,
ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர.

தரரபௐவந வதவௌ உபொவௐதறணவகபறவ எவநறவ
ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ல. ஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்றரஶற வணற ஆவைெற, ரவௌபுறகு
(றபைற) றபைதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (வெவற)
கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ,
ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர. ரவௌபுறகு (டரவெடவ) (றபைற)
சுவறணற வதவணரவதுபுவஶப.

தரரபௐவநவ்றவ தவௌபுஷடஷ, எபவெகவ, புகவ
டடிவெஷககஷப றவதுஷவௐதவகரண வரறகுப

வபொவ

தரதுகரவௐதறஷணவௐ

ஶதணுவ

ரவௌபுறகு டிபே குஶெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு ஊவௐ
யவெகலவ, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ.

ஆஶனரெஷணவெ குபவெகவ
வதபவ் ெரெண,  அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு டி.வ.
வ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது,
ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,
ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக,
ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு
ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக,
ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ெறவேக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு (.)
வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக
தற,
ரவௌபுறகு
ரணக
தவௌடர,
ரவௌபுறகு(வெவற)
கனர
துவேக,
ரவௌபுறகு வதபைரவ
ர துஷ, ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு யளஷணவ
தரபோவெ.

அெரவேக பகரஷவ்து பொெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வீவ றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ .
வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக, ரவௌபுறகு
ணக தவௌடர
வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு கவ் தரனசூரற,
ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு வேகப ெவீ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு கபை
சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ற 
யரவெக, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ 
ெறவர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல
றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ.

லவவௐதரெண, லவப பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டதறவபெ. தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண,
ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ. கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு ரற.தற.
வெகரவெக,
ரவௌபுறகு
யறவ
அவீ,
ரவௌபுறகு
வ.வ.
ெவறஶெண,
ரவௌபுறகு
வீகுர
றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக,
ரவௌபுறகு னவவ
வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ, ரவௌபுறகு
ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ெரவ
தவௌடர, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ,

(xlii)

அணவவ் பகரஷவ்துவ தவநற ஆஶனரெஷணவெ குப
ரவௌபுறகு யறவ அவீ (றெரபவ), ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தறஶெண
கஶக, ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு
றஶரரவ
வதஶர,
ரவௌபுறகு னவவ
கறரறவன,
ரவௌபுறகு அ றவ்
குர,
ரவௌபுறகு ெவ
அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ,
ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற
ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வ . வநவேகர, ரவௌபுறகு வனரயரவ
வ்வ்ஶ,
ரவௌபுறகு றதுந
றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண
வீவண,
ரவௌபுறகு ஈ.
ெதவ, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ.

சுகரரவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண (றெரபவ), ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன 
ெறவர, ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர ல. ஶெண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு பீ.
யரறெவ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) னவ்
வண, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ெ றவ்
தறஶரம, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு
வ. றஶணர, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ் 
வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய
புவதகுர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு .வ. ெரறக
புவ்ரம, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண.

வதவஶநரபௌவெ ஷகவ்வரறவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு
.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக
வெக, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு கபை
சூரற,
ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு
றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண
வகரடிதுவெகு,
ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ.
வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர
ஶகவவ, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக.

லவ வேகவ, டிகரனஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு றஶணவ குவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு .வ.வ.
அரஉவனர, ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு
டதறவபெ.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக
தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு வ.வ. வபபீவெ,
ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,
ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு
ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண,
ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.

தரவவ ஷகவ்வரறவகவ, ெறபொவரறவபவெற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு
வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு தறஶனரவ
ஶெக,
ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,
ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண,
ரவௌபுறகு ற ற
ஶயவ், ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ.
ஶரகர வ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ெறவேக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு ெவற
வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு
புவ்றக தற,
ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண,
ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ
துவேக, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன.

உவபரவோெற, ரகர ெஷதகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர (றெரபவ), ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,
ரவௌபுறகு பபைஶகசு
ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ், ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு
ணக தவௌடர வவணஶகரவ,
ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற
ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு அத
றமரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ
க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண 
ெறவர, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக.

(xliii)

புணவரவௗபறவௐபு, ெறஷநவைெரஷனகவ பொெலஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல (றெரபவ), ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ல.
வ. பீரறவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு னவவ
வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ற 
யரவெக, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணவ்
சூரற,
ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,
ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ.
வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர
ஶகவவ, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண,
ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக,
ரவௌபுறகு வொ வ
ரரவெக, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.

ஷகவ்வரறவ, ரறத அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு தறஶெண
கஶக,
ரவௌபுறகு வகவயபௌ
வபுவெவவன,
ரவௌபுறகு குர
வவக,
ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ
தவணரவது, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு அவைென
ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு ெவற
வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர,
ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு றனவேக
சுறதரன, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது ெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு றவ வீவேெ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண,
ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு குர
வவக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு
ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக
தவௌடர,
ரவௌபுறகு
றப்வௐ
வஆவைெற,ரவௌபுறகு
ரெறநற
ஶெக,
ரவௌபுறகு
வவ வ
றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.

றவப, ரறெவெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக (றெரபவ),
ரவௌபுறகு தறஶனரவ
ஶெக,
ரவௌபுறகு தறவேக
வ்ண, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ,
ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ரெறநற
றஶெர, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,
ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ்,
ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற
வதஶர, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ெ றவ்
தறஶரம, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு வெவவ
அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு ரெறநற
ஶெக, ரவௌபுறகு .வ. ெரறக
புவ்ரம, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண.

வதரபைபரர அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ (றெரபவ), ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ,
ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரவௐதறவோடி, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு வ. தற. றெரரவெக, ரவௌபுறகு
(றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ. கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு
ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக,
ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ
ெவதவவ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,
ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ.

அெ பவேகவ, வரறவபவெற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு .பீ.
கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு
கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரசுஶ
ரரவெகர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு
ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு (கனரறற)
யவ  ெறவர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு யரறவ
தவணரவது, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு சு ல
ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.

(xliv)

வபறரவோடபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ல.வ. பீரறவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர,
ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ,ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு
யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ்
அபதக, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற
கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு இர ஶரவ
ெவதவவ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,
ரவௌபுறகு ரெறநற
ஶெக, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப,
ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

வதரது றவரக, உவரவோடபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ .
வெணறவ்ண (றெரபவ),
ரவௌபுறகு ற 
யரவெக, ரவௌபுறகு பபைஶகசு
ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு அரவு வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய,
ரவௌபுறகு
ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு ெவறெறநற
க ல, ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு கபை
சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு வதரவ.
வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு
வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு
வரெரவ ெறவேய.

தரரபௐவந அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு
(றபைற) சுஶர
ல.
ஶெண (றெரபவ),
ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ்,
ரவௌபுறகு
பபைஶகசு
ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு
வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌபுறகு ெவ் குர
குவ்ண, ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு ற ரெ
ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு
டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெணவ் சூரற, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,
ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு
ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.

லவகுடிஶவநவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர,
ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு .பீ. கவ்
புவதகுர, ரவௌபுறகு தறஶனரவ ஶெக, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ. குவண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
னவ் வண, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு
ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு தறதர கஶெவ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை,
ரவௌபுறகு த
ரரவெகர, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு
ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.

தரவ ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு
லவ குரதுவேக (றெரபவ),
ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,
ரவௌபுறகு அத தறரறவண
ரவௐதர, ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக, ரவௌபுறகு குர வவக, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு குவ்ண
வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெ றவ்
தறஶரம, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு
வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு றப்வௐ
வஆவைெற, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு தணற
றகரவதவ, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, வகப (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ
ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக.

ஶெற புரறஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு
கவ் தரனசூரற (றெரபவ), ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு அத தறரறவண
ரவௐதர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற.தற.
வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு வீகுர றெரரவெக, ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற
வதஶர, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு
அ றவ் குர, ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு
த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு
ரணக தவௌடர, ரவௌபுறகு வதபைரவ
ர துஷ, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு சு ல
ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.

(xlv)

சுவநரடவ தவநற ஆஶனரெஷணவெ குப
ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர (றெரபவ), ரவௌபுறகு .ஆவ.வ. அவௐதுவ கரவ, ரவௌபுறகு டனவ
அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு ஶரய
றெரரவெக,
ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற
வதஶர,
ரவௌபுறகு பீ.
யரறெவ,
ரவௌபுறகு றவ
றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அஶெரவெ
அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு
வ.ெற. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேய, ரவௌபுறகு உறவ்
வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு
(றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

ெறபொவ அதறறபைவ்ற, கபறவ அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு றவம கவபௌவ் (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர
ல.
ஶெண, ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு ெற.பீ.டி. தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு வ்ண
ஶயவ், ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு
வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு த
ரரவெகர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர
ஶகவவ, ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற)
வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநல வ, ரவௌபுறகு (றபைற)
உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.

லற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ல.வ. பீரறவ, ரவௌபுறகு
டதறவபெ.டி.ஶ . வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு டினரவ
வதஶர, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு
வ.வ. வபபீவெ, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு அ றவ்
குர, ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு அ றவ்
பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர,
ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு
ரணக
தவௌடர, ரவௌபுறகு றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வ..
சுவறவ, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக.

வரறவ, வரறவ உநவுகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக (றெரபவ), ரவௌபுறகு கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு
அரவு வெவணறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு
வகவயபௌ வபுவெவவன, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற)
ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) னவ்
வண,
ரவௌபுறகு
சுணறவ
யவதுவவணவ்ற,
ரவௌபுறகு
ஆவ.
ஶரகர வ,
ரவௌபுறகு
கவ
கபைரறனவெக,
ரவௌபுறகு
ற 
யரவெக,
ரவௌபுறகு
துஶணவ
கவேகவ,
ரவௌபுறகு
ரெறநற
ஶெக, ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு வதபைரவ
ர துஷ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு தவதுன குவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு வ.தற.
றெரரவெக, ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு (கனரறற)
ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு றவன
வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ் வ்து
தவௌடர, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு
அவெகறன றரவ கரரறெவ,
ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற
அனவநறவ, ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶபை, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு வதர.
தறஶெண, ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக.

வதபைவஶரவோடவெ ஷகவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு யறவ ெெறவேய (றெரபவ), ரவௌபுறகு வவ குஶெக, ரவௌபுறகு றவஶரவ தவணரவது, ரவௌபுறகு
(றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு தறஶெண கஶக, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு கபீவ
யரறவ, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொ றவ் வ்து தவௌடர, ரவௌபுறகு றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ.
ஶரகர வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு ற  யரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) னர
அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு
அவெகறன
றரவ
கரரறெவ, ரவௌபுறகு
அ றவ்
குர,
ரவௌபுறகு
றபௐவ
அபணுக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ல. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு
வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக.
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கடவவநரறவ, லக பபனவேகவ அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு றவஶரவ
தவணரவது,
ரவௌபுறகு
பீபௌவெவ
வதஶர,
ரவௌபுறகு
ெவறெறநற
க ல,
ரவௌபுறகு
வ.வ..வ.
யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற
கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ
அபௌ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ,
ரவௌபுறகு றப்வௐ
வஆவைெற, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு
ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண  ெறவர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றஶரவ
வதஶர, ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு யளஷணவ
தரபோவெ.

சுஶெ பைவ்துவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு
ெரபௌவ
றெரரவெக
(றெரபவ),
ரவௌபுறகு
ெற.தற.டி.
தவௌடரரவெக,
ரவௌபுறகு
றவம
கவபௌவ், ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) றவம றர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு பவ்து
ெறபௌவேகவ,
ரவௌபுறகு யறவ அவீ,
ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற வதஶர,
ரவௌபுறகு பீ.
யரறெவ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
னவ்
வண, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு அவௐதுவ
யப்வ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ
றஶ ஶெக,
ரவௌபுறகு
அஶெரவெ
அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு
றபௐவ
அபணுக,
ரவௌபுறகு
ெவ
அபறயரஶ, ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தவ்ற, ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற
கனரறற)
ஶரய
புவதகுர,
ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற
கனரறற)
(றபைற)
சுவறணற
தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ.

ஶெற வரறகவ, ெபக எபைவேகறஷவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ரசுஶ ரரவெகர (றெரபவ), ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)
ல.வ.
பீரறவ, ரவௌபுறகு டிபே குஶெக, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு
கரறணற
றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு ஷதெவ கரெறவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ
யப்வ, ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ெணவ்
சூரற, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு
(றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு
இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ஶ .ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை, ரவௌபுறகு
சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.

கரற, கரற அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு
ணக தவௌடர வவணவெஶகரவ (றெரபவ),
ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு
லவ
குரதுவேக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு
வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற வதஶர,
ரவௌபுறகு அத றமரரவெக,
ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,
ரவௌபுறகு வவ
குஶெவெக,
ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு றப்வௐ
வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற
அனவநறவ, ரவௌபுறகு
ெவ
அபறயரஶ,
ரவௌபுறகு
ஶயரவ
குஶெக,
ரவௌபுறகு
யரறவ
தவணரவது, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற
றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக.

ெபக ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு
வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு நறமரவ் தறபெலவ, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர
அஶதவண,
ரவௌபுறகு
வ்ண
ஶயவ்,
ரவௌபுறகு
ெ றவ்
தறஶரம,
ரவௌபுறகு
சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ,
ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண, ரவௌபுறகு யரறவ
தவணரவது, ரவௌபுறகு ற ற ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வநரெரவ ெறவேய, ரவௌபுறகு வொ வ
ரரவெக, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.
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றஷபரவோடுவ்துஷந தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு
யறவரணவ
அபவ்கஶக
(றெரபவ),
ரவௌபுறகு
ரவ
ர தக்ஷ,
ரவௌபுறகு
கரறணற
வனரவெகுஶக,
ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ,
ரவௌபுறகு
ல வ குரதுவேக,
ரவௌபுறகு (றபைற)
தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர, ரவௌபுறகு துறவ
றெரரவெக, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ்
வ்துதவௌடர,
ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற
தவௌடர ெறவேக, ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு
ெணவ்
சூரற,
ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,
ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ
தவணரவது, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்.

கவ்வரறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அஶதவண (றெரபவ), ரவௌபுறகு .பீ. கவ் புவதகுர, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற,
ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர
ல.
ஶெண, ரவௌபுறகு
ணக தவௌடர
வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு வ.ஶக..டி.வ.
குவண, ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென
ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு
வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக
தவௌடர, ரவௌபுறகு றப்வௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர
கஶக,
ரவௌபுறகு
ெரவ
தவௌடர,
ரவௌபுறகு
வ.ெற.
பவ்துகுரண,
ரவௌபுறகு
வீ.வ.
இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக.

ஶதரவெகுவ்து தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு குர வவக (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு .வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு
ல வ குரதுவேக, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னெவ
அனகறவண, ரவௌபுறகு தறஶனரவ
ஶெக, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ,
ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ
வேஶக தவௌடர,
ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,
ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக,
ரவௌபுறகு தரபௌ
வவௐவதபை,
ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶதபைவகரட, ரவௌபுறகு வ . வ
நவேகர, ரவௌபுறகு றவ றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ஶ . ஆவ. பீ. சூரறவௐவதபை, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக.

இஷபஞவ அபவகவ றநவ அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை (றெரபவ),
ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக,
ரவௌபுறகு யறவரணவ
அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு ெற.தற.
வ்ரவெக, ரவௌபுறகு றவ வீவேெ, ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு
வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ெறவேக, ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு ரற.
வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ஶவ தவ்ற,
ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,
ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது,
ரவௌபுறகு ரவ
ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு
ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர
சுவரபௌ, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக.

கூவோடுநவு, உவரவோடு வவ்கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது (றெரபவ),
ரவௌபுறகு தலவ ஶெகுரவூவ்,
ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன
ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர
ல. ஶெண, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு ணக தவௌடர
வவணவெஶகரவ, ரவௌபுறகு ெவறெறநற க ல, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர
ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு
சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற
தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு அஶெரவெ அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண
வகரடிதுவெகு, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ.
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வரறவதவோதறவ, ஆரவவைெற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஷதெவ பவதர, ரவௌபுறகு னெவ
அனகறவண, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு
கவ்
தரனசூரற, ரவௌபுறகு கபை
சூரற, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு
ற ரெ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு ஆவ.
ஶரகர வ, ரவௌபுறகு டுபௌவௐ றஶ ஶெக, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ 
ெறவர, ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு ரணக
வெகுவபு, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு
கணக ஶயவ், ரவௌபுறகு யளஷணவ தரபோவெ.

றற, றவோடறடவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு (கனரறற) ெவ் அபதக, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு
.வை.வ. வதௌவ, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண,
ரவௌபுறகு டவெபவ
ஶரணவர, ரவௌபுறகு .டி.சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு தரவோடபல ெவதறக வெக,
ரவௌபுறகு
வதவவ
ஶரய
ர தக்ஷ,
ரவௌபுறகு
வொ றவ்
ெறவதனரவௐதறவோடி,
ரவௌபுறகு
ற
கபைரரவெக,
ரவௌபுறகு கபீவ
யரறவ,
ரவௌபுறகு
ெ றவ்
தறஶரம,
ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு அவெகறன
றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ 
ெறவர, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண.

வகு ண ஊடக, கவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன (றெரபவ), ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
ர ற ஶெணரவ்ண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு றவ
வீவேெ, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு ற
கபைரரவெக, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு ெ றவ்
தறஶரம, ரவௌபுறகு கவ கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு வரயரவ தறரறவண 
ெறவர, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ
தவணரவது,
ரவௌபுறகு .வ. ெரறக புவ்ரம, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ,
ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ, ரவௌபுறகு (றபைற)
ரனணல வதரவஶெவெகர.

கரவஷட பவவௐபு, கறரற ெணெபக அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ (றெரபவ),
ரவௌபுறகு வை.ஆவ. றவ்தரன,
ரவௌபுறகு ஷவ்றரறதரன
ெறநறஶெண,
ரவௌபுறகு (றபைற) சுஶர
ல.
ஶெண,
ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு ெற.தற.
வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ெறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு ெ குவண, ரவௌபுறகு
அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ
கரரறெவ, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு வரயவோ அவனவ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர
கஶக, ரவௌபுறகு ஶயரவ குஶெக, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு வதர.
தறஶெண, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு வ . வ
நவேகர, ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌபுறகு ஆவ. துறவ ெறவர.

தரதுகரவௐபு வபொவ க அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு டி.வ. வ்ண, ரவௌபுறகு வ்ணெறநற றவெகறரவெக, ரவௌபுறகு றவ ெறநறதரன  ெறவர, ரவௌபுறகு
ஷவ்றரறதரன ெறநறஶெண, ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு டவெபவ
ஶரணவர, ரவௌபுறகு .வ.வ. அரஉவனர, ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன, ரவௌபுறகு றவ
வீவேெ, ரவௌபுறகு வதவவ ஶரய ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுெவ புவொெறறனஶ, ரவௌபுறகு வேகப
ெவீ, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
னவ்
வண, ரவௌபுறகு
இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அ.
றரகபவவ்ற, ரவௌபுறகு ரெறநற
ஶெக, ரவௌபுறகு ெ றவ  ரவ குவண, ரவௌபுறகு புவ்றக
தற, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் வீஶெக.

துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றவன வகரவ்னரன, ரவௌபுறகு பீ. ரவ்ண, ரவௌபுறகு .வ.வ.
அரஉவனர, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ
அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண, ரவௌபுறகு
ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு றவம அவ்ரவெக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு றப்வௐ
வஆவைெற, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு
ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு றவெடவ அவணல, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றஶரவ
வதஶர, ரவௌபுறகு வ . வ நவேகர, ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு உறவ் வனரவெகுதவௌடர, ரவௌபுறகு
கணக ஶயவ்.

(xlix)

உவ கவற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வ.தற. றெரரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு றஶணவ குவண, ரவௌபுறகு
.டி. சுெறவ தறஶ வ, ரவௌபுறகு தவதுன குவண, ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ
குஶ, ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு (றபைற) றபதர ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.வ..வ.
யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு அத
றமரரவெக, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு ரஷ ஶெர.
ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெ றவ
 ரவ குவண, ரவௌபுறகு வரயரவ னரவ கறஶபை, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு இரவ
றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு ஶ . ஆவ.பீ. சூரறவௐவதபை.

ணறரவ ஶதரவெகுவ்து ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ெற.தற. வ்ரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஊவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு குர
வவக, ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண, ரவௌபுறகு
கரறணற ற றவ் ற பணற  வெரவெர, ரவௌபுறகு ற  யரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர,
ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு அஶெரவெ
அஶதெறவேக, ரவௌபுறகு ெறவஶவறரற அனவநறவ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற,
ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு
றரவ பதுவயவோடிகஶக, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநல வ, ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன,
ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக

ெறபொ வபொறவௐ தறவகவ ஊவெகுறவௐபு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ஶ ரவவடவ தவணரவது,
ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு
அவைென
ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற, ரவௌபுறகு வெவவ அஷடவெகனரவ, ரவௌபுறகு கவ
கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ெவறரற தவௌடர ெறவேக, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ, ரவௌபுறகு றபௌவௐ
வஆவைெற, ரவௌபுறகு (றபைற) னர அவ்துஶகரன, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ,
ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு ரற. வொ றவ்  வெரவெர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய
புவதகுர, ரவௌபுறகு னவவ ெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,
ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண, ரவௌபுறகு ஈ. ெதவ

வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர (றெரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக,
ரவௌபுறகு வவ குஶெவெக, ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வ.
ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ
அபௌ, ரவௌபுறகு இர ஶரவ ெவதவவ, ரவௌபுறகு அவௐதுவ யப்வ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர,
ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு னவவ ெவ
வதஶர, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக,
ரவௌபுறகு ரவ ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு றவ
றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக

வவேகு அதறறபைவ்ற, வெகவ ஶரவோட அதறறபைவ்ற தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு .பீ. கவ் புவதகுர (றெரபவ), ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு
யறவ ரவௐதர அஶதவண, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு ஶரயற
அஶதகுவண, ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு வ்ண ஶயவ், ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு
றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கரறணற
றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ, ரவௌபுறகு கவ
கபைரறனவெக, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு அ றவ் குர,
ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற
கனரறற) (றபைற) சுவறணற தவணரவதுபுவஶப, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வவ வ றவெகறெறவேக, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர

கனரெர, கஷன அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு ரற.தற. வெகரவெக (றெரபவ), ரவௌபுறகு (றபைற) தறவ்ரஶற வணறஆவைெற, ரவௌபுறகு தவதுன குவண,
ரவௌபுறகு டனவ அகவௐவதபை, ரவௌபுறகு குவ்ண வீவெஶகரவ, ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக, ரவௌபுறகு
கவ் தரனசூரற, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு (அவயரவ)
.வை.வ. அவவ, ரவௌபுறகு வ. றஶணர, ரவௌபுறகு அ றவ் குர, ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக, ரவௌபுறகு
வரயரவ னரவ கறஶபை, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு ெலணறவ்வதற
ஶரஶகவவ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு வொ வ ரரவெக, ரவௌபுறகு இரவ
றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) உஶதக்ஷர சுவரபௌ, ரவௌபுறகு
சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.

(l)

கன ஶெஷகவ, ணெலரெறகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வ.வ. ெவறஶெண, ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண, ரவௌபுறகு ஶரய றெரரவெக, ரவௌபுறகு
டதறவபெ.தற. வெகரவெக, ரவௌபுறகு ெற.. சூரறஆவைெற, ரவௌபுறகு கரறணற றவெகற வதஶர, ரவௌபுறகு அத
றெரரவெக, ரவௌபுறகு பீ. யரறெவ, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம, ரவௌபுறகு வ.ரற. யமவ அபௌ, ரவௌபுறகு (றபைற)
ெவறரற தவௌடர
ெறவேக, ரவௌபுறகு றபௌவௐ வஆவைெற, ரவௌபுறகு ெறெவெற ஆணவவ,
ரவௌபுறகு தர.
அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு ற.ஶக. இவறக, ரவௌபுறகு ெணல ஶரயண வகரடிதுவெகு,
ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு ஷ. ற. தவ்ெறரற, ரவௌபுறகு ெரவ
தவௌடர, ரவௌபுறகு வ.ெற. பவ்துகுர, ரவௌபுறகு
ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,
ரவௌபுறகு (றபைற) வரற றஶ றவெகற

வெகவ வரடவபு, வெகவ அபவகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு (கனரறற) ஶவறவ ெறவர (றெரபவ), ரவௌபுறகு டவெபவ ஶரணவர, ரவௌபுறகு வறறவ் வெகரவெக,
ரவௌபுறகு தலவ ஶெகு ரவூவ், ரவௌபுறகு றரகபவவ்ற பபறவ, ரவௌபுறகு அத றெரரவெக, ரவௌபுறகு அவைென
ரவகரடஶக, ரவௌபுறகு ரஷ. ஶெர. ஶெணரறரெர, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ, ரவௌபுறகு துஶணவ கவேகவ,
ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ, ரவௌபுறகு தரபௌ வவௐவதபை, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர,
ரவௌபுறகு (வெவற) கனர துவேக, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண,
ரவௌபுறகு பைவ றஶ வண, ரவௌபுறகு ஶதக றரணகஶக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு ஆவ.
துறவ ெறவர, ரவௌபுறகு (றபைற) ஶரவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு வெயரவ ஶெெறவேக, ரவௌபுறகு யழஷணவ
தரபோவெ, ரவௌபுறகு வதரவ. வெவரெர, ரவௌபுறகு (றபைற) ரனணல வதரவஶெவெகர.

வரஷனவ்வரடவபுகவ, கவ வரறதவோதறவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு வொ றவ் ெறவதனரதறவோடி (றெரபவ), ரவௌபுறகு வ றஶணரவவோ குஶ, ரவௌபுறகு தரவோடபற ெவதறவெக வெக,
ரவௌபுறகு ஷதமவ பவதர, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக, ரவௌபுறகு
றஶரரவ வதஶர, ரவௌபுறகு கபை
சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொ றவ்
வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ற ரம ர தக்ஷ, ரவௌபுறகு சுஶவ க. தறஶவைெவறவ, ரவௌபுறகு (றபைற) னர
அதுஶகரன, ரவௌபுறகு தர. அரறஶவ்றவ, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  ெறவர,
ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶவ தற, ரவௌபுறகு றஶரவ வதஶர, ரவௌபுறகு வரெரவ ெறவேக,
ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறபைவவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண,
ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன, ரவௌபுறகு ெவ ஶெணரரவெக, ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற) ஶரய புவதகுர.

றஷணவ்றநவ ஶவதரடு தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு னவவ வெணறவ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு ஆபொபகவ வரவௌடரவ, ரவௌபுறகு ெரபௌவ றெரரவெக,
ரவௌபுறகு கரறணற வனரவெகுஶக, ரவௌபுறகு துறவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு துப்வௐ
றஶ ஶெவெக, ரவௌபுறகு ற ற ஶயவ், ரவௌபுறகு (ஷவ்ற கனரறற)
னவ்
வண, ரவௌபுறகு ஆவ.
ஶரகர வ, ரவௌபுறகு .டி. ெவதறவெக தறஶரெ, ரவௌபுறகு தரபௌ வேஶக தவௌடர, ரவௌபுறகு அ. றரகபவவ்ற,
ரவௌபுறகு (.) வனரன ஶரணவ ஶவ, ரவௌபுறகு ெவ அபறயரஶ, ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக,
ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர, ரவௌபுறகு (றபைற) ற கனர ஶகவவ, ரவௌபுறகு பைவ துவேக, ரவௌபுறகு
வனரயரவ வ்வ்ஶ, ரவௌபுறகு வதபைரவ ர துஷ, ரவௌபுறகு ரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு (றபைற) வரற
றஶ றவெகற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ

ெறறவ றரண ஶெஷகவ தவநற ஆஶனரெஷணவெகுப
ரவௌபுறகு தறவேக வ்ண (றெரபவ), ரவௌபுறகு பீபௌவெவ வதஶர, ரவௌபுறகு வகவயபௌ வபுவெவவன, ரவௌபுறகு
றவ றெரரவெக, ரவௌபுறகு ரெறநற றஶெர, ரவௌபுறகு பவ்து ெறபௌவேகவ, ரவௌபுறகு கலரவொ ண குவண,
ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண, ரவௌபுறகு வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு ெவ் குர குவ்ண,
ரவௌபுறகு வ. ஶ ரெவௐ ஷவெகவ வதஶர, ரவௌபுறகு கபை சூரற, ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக, ரவௌபுறகு
(ஷவ்ற கனரறற) னவ் வண, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொ றவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம,
ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ, ரவௌபுறகு றபௐவ அபணுக, ரவௌபுறகு டிரவ அனவ, ரவௌபுறகு ெ றவ 
ரவ குவண, ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ) ர ல றஶ ெறவேக, ரவௌபுறகு ெற. ெறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,
ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக, ரவௌபுறகு கணக ஶயவ்

(li)

தரரபௐவநவ
ெதரரகவ - ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ
தறறவை ெதரரகபைவ குபவெகபறவ றெரபபைவ - ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி
குபவெகபறவ தறறவ் றெரபவ - ரவௌபுறகு பபைஶகசு ெவறகுரவ

தறரண அபனகவ்வ
தரரபௐவநவை வெனரபவ ரகவ - றபை. டதறவபெ. தற. டி. ெரவெக
தறறவை வெனரபவ ரகவ - றபை. டதறவபெ.வ.வ.பீ. இவ்ன
உறவை வெனரபவ ரகவ - றபைற ஶக.. ஶரயல

தரரபௐவநவை வெனரபவ ரகவ்றவ அபனகவ
தர.வெ.ர. இஷவௐபுவை வெனரபவ - றபைற ெரபௌணற றவவவகரட

தஷடவெகனவை ஶெறவ றஷவெகபவ
தஷடவெகனவை ஶெறவ - றபை. அணறவ ெஶெக
தறறவௐ தஷடவெகனவை ஶெறவ - றபை. ஶவற வதவணரவது
உறவௐ தஷடவெகனவை ஶெறவ – றபை. குரவ ெவதவ்

வ்ண

உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ - றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.வ.வ.ெற. தவணரவது
தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ - றபை.

ற.வ. ற. தறரறவ, றபை. .ரற.வ.புவதகுர

வரஷனஶதெறவௐ தரறவவ்ஷண ஶவதரவஷரபவ - றபைற வ.ஶக.டி.பீரறவ

றபைரகவ் றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (றபைரகவ) - றபை. ரற.வை.. னெறவ  ெறவர
தறறவௐ தறவௐதரபவ (றபைரகவ ) - றபை. வொெவ வௐ. தவ்றரவ
ரதண அபனகவ - றபை. ெற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபை. ஈ.. டி. ர தவதுன, றபை. வ.ஶ . வதஶர,
(தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ.பீ.வ. ெறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. .வ.  ெறவர,
றபை. வ.தற.ஆவ. தவ்ெறநற, றபை. பீ.ஶக.டி.வ.டதறவபெ. றபை. றஶ குவண, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை.
ஶக.ஶக.டி. கரறணற, றபைற .ஶக.கஶக, றபை. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றபை. ஆவ.ெற. ற றனக, றபைற ற.தற. ற.வ.
றரண தற (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ) றபை. ஶக.வ. ற.ஶக. வண, றபை. வரதவோ றவெகறவ்ண (உறவௐ
தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
உபொவௐதறணவ ஶெஷகவ அபனகவ - றபை. ஶக.டதறவபெ. சுணறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபைற ஆவ. றர,
ணரவௐ வ.பெ.வ. ரெறவெ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); வெவற வ.ஆவ.டதறவபெ. அதவண (தறறவௐ தறரண
உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ஶக.பீ. ெவண, றபை. பீ. ற.பீ. தறரறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற .பெ.
அெறவேக (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ)
வபறரவோடுவ் வரடவபுகவ வபொவ எபவேகு பு அபனகவ - றபை. வ..பெ. குரெறவேக (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ)
ஶதரவெகுவ்து அபனகவ - றபை. ஶ ..டி.ஆவ. வதவணரவோ (ெறஶவட ஶதரவெகுவ்து அபனவ), றபை. ஶக.ெற.வதவணரவது
(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ), றபை. பீ.டி.வ. வதவணரவது (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ); றபை. .வ. வவெ,
றபை. ஶக.வ. ெறவர (உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
ெறஶவட சுபைவெவகபவ்ரபவகவ - றபைற ஆவ.வ.ஆவ.ஶெணரவ்ண, றபைற
றபை. வை.தற.ெற.வ. றனகவ்ண,

வ.ரற.தற.வதஶர,

றபைற டி.ெற.டி சூரறரவைெற,

சுபைவெவகபவ்ரபவகவ - றபைற ஆவ.ஆவ. வபௌகவண, றபை. ஆவ.பீ. ெறவெக ர தக்ஷ
ெறஶவட வரறவதவவௐதரபவ - றபைற .பைவெறஶற
வரறவதவவௐதரபவகவ - றபை. வ.வ..ஶக. கபைரவ்ண, றபைற . ற.வ. வணற,
யப்வடீவ
ெறஶவட தவேகபர பகரஷரபவ - றபை. வ.வ.ெரவெக
தவேகபர பகரஷரபவ - றபை. ..வ. வதஶர
தறஶடுகவ வதரபொவௐதரபவ - றபை. வை.ெற. கனவௐதவ்ற
ஆவௐதடுவ்வ ஶவதரவஷரபவ - றபை. டி.பீ.ஶக. புவ்தறவோடி

ணரவௐ வ.வ. வவ,

ணரவௐ வ.வ.
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யவெரவோ றஷவெகபவ
யவெரவோ தறவௐதரெறரறவ - வெவற வொெணற

ரவண

யவெரவோ தறறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ - றபைற வறவ தரறவ, றபை. வ. ெவறஶெகவ, வெவற டி.ஶ .ற. அெறவேய
யவெரவோ உறவௐ தறவௐதரெறரறவகவ - றபைற ெற.வ. வனரவெகுவகரடிகர  ெறவர, றபைற ஆவ.வ.வ.குரெறநற, றபைற
வ.ஶக.வ.டதறவபெ. ெஶெக, றபைற வை.வ.ெற. வீெறவேய, றபை. ரற. ஆவ.வ. அஶணரவ்ண, றபைற ஆவ.டி.பீ.
சு ல ணற, றபைற வௐ.வ. பவெறவ, றபைற டி.தற..வ.வ. வீெறவேய, றபைற ஶக. ற.வ.பீ. வதவ, றபைற ஶக.வை.
லனற, றபைற ஶக. வர ெறநலற
ெறஶவட யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றபைற வை.டி.வ.வ. பீரறவ,
ணரவௐ . பயவவ் வதற, வெவற வ. ெற.
வவணவெஶகரவ, றபைற ஶக.பீ.வ. வதஶர, றபைற ஶக..வ. டிவபைக்ஷறகர, றபைற ஶக..ஶ .வ. வதஶர, றபைற
பீ.டி. குற, றபைற
ற.வ. ரரவெகர, றபைற வ..
னவ், வெவற ஆவ.ஶக. வற, றபைற
ஶக.டி.வ.குனவ்ண அபௐவ்கஶக, வெவற கலரணற வசூரற, வெவற பீ.ற.ரற.ற. கஶக, றபை. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடபௌ.
யவெரவோ அநறவெஷகரபவகவ - றபைற டதறவபெ..டி.பீ. றஶ வகரவௌடர, வெவற வை. ற. பூ றகர, ணரவௐ வ.வ.வ. பௌவணரவ,
றபைற வ. இரகறபைவவ, றபை. வௐ. ற. னக்ஷற, வெவற வ.வ.. குபறணற, றபைற வ.வை..வ. ெறவர,
றபைற பீ.வ. ற.பீ. தறரறவேகறகர, றபைற வ..வ. றவர, றபைற ஈ.வை. டதறவபெ. இவேகறகர, றபைற ரற.ரற.
குரரவெக, றபைற வை.ஆவ.பீ. ெரவணற, வெவற ெற.ஆவ. கபைரவ்ண, றபை. வ..ரற.டி. றவனகவவவண, றபை. வை. ற.
வொசுன, வெவற டி.ஆவ.டி. வயவோடிஶக, வெவற வ.வ.ெற.ஶக. ரெறவேக, வெவற வ.பீ. றஶரற ெ ல ணற, றபைற ஶக.பீ.
தவ்ர
குப அநறவெஷகரபவகவ – வெவற
ஶ ..ரற. ெவறகர.

ற.வை. யறபைற புவெர, றபைற ஈ.ற.ரற.ஆவ. றரறெறவேக, றபைற வ. புவதகுர, வெவற

ெறஶவட சூெறஷக உவ்றஶரகவ்வ -

ணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, வெவற வ..டி. ஶணரரற

சூெறஷக உவ்றஶரகவ்வகவ -

ணரவௐ ஶ . வபரவோ, றபைற வ.தற.ற.வ.ரற. வதவணரவது,

எபௌவௐதறவு ஶவதரவஷரபவ –

றபை. .வ.ெற.வ. அறகரரற

றபை. தற.ஶக. பதஶெண

றற வபொவ வேகவகவ றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (றற ) - றபை. ஶக. ற.வ.

ெரவ

றற, கவெகுகவ அபனகவ - றபைற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபைற .ெற.பீ. சூரறவௐவதபை
(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.வ.டதறவபெ. ெஶெக, றபை. பீ.வை.குரெறவேய (தறறவௐ தறரண
உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. ஶக.ஆவ.ஶயவ், றபைற வ.பீ. கஶக, றபைற வை..ரற.டி. ஶயரஆவைெற, வெவற
வ.டதறவபெ.ரற.ஆவ.  ெறவர, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ.பீ.ஶ . புவதகுர தவ்ற, வெவற
வை.ஆவ.  வெரவமர, றபைற ஶ ..டி. ெறவேக, றபைற ஆவ..வ.டி. அவறவ (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ);
றபை. வ.ஆவ.தற. ஶெணரவ்ண (உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ)
வேகவ, ஶெஷகவ அபனகவ - றபை. ஆவ.வ.அஶெரகரணவ (உறவௐ தறவௐதரபவ – றவரகவ); றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.
றனவெக (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற வ...பீ. றமரரவெக, றபைற ெற.வ. சுதெறவேக (உறவௐ தறரண
உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற ஆவ.பீ.வை. குஶெண, றபை. வை.பெ.பீ. குர (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற
.ெற.ஶக. ெறவேய, றபை. .பெ. தறஶவைெவற (உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
உவபகவெ கவெகரவவு அபனகவ - றபை. டதறவபெ.வ.தற.  ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ - றபைரகவ); றபை. தற.. குரரெ,
(தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. வ.வ. ஶவவன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ);
உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ - றபைற ஆவ.வ. அெலவ (கவெகரபவ - உவு வேகவ)
ெறஶவட கபவொெற உவ்றஶரகவ்வ - றபை. ஶக.டி. கதறன
வகுவ உவ்றஶரகவ்வ - றபை. ஆவ..ெற. தரகு
ெறஶவட ெறநரவௐதவ - வெவற பெ.வ.வ. றஶ ஶெவெக
ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரபொவௐதரபவ - றபை. ரற. வ. வஶெண
ெறஶவட வகரவணவு உவ்றஶரகவ்வ - றபை. பெ.பீ.ஆவ. குவண
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இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ றஷவெகபவ
இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ - றபை. வ. ற.வ. வதஶர
தறற இஷவௐபுவௐ வதரநறறனரபவ - றபை. டி.வ.டி. அறகரரற
ெறஶவட தற தரறஶெரகவ (ெறறவ) - திரு. பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். பெரமுன
தற தரறஶெரகவ (றவெரவ) - றபை. டதறவபெ. ற.டதறவபெ.வ.பீ.பீ.தற. வீவெஶகரவ
தரறஶெரகவ (றவெரவ) – றபை. வ.வ. வறடிகன
தரறஶெரகவ (ெறறவ) - றபை. பீ.ரற. கஶக
உறவௐ தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ - றபை. வ.வ. வஶெண
ெறஶவட வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வ (றவெரவ) ெறஶவட கபவொெறவௐ வதரபொவௐதரபவ (வரறவதவோதவ ) - றபை. ஶக.வ..தற. வபௌன
வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (றவெரவ) – றபை. டதறவபெ.ஆவ.வை.  வவ, றபை. பீ..வ. னபௌவ் குர, றபை. பீ.ஆவ.
கபைரறனக, றபை. பீ.டதறவபெ..பெ.ஶக. ரவ்ண
வரறவதவோத உவ்றஶரகவ்வகவ (ெறறவ) - றபை. ஶ .டி.ஶக.ஶக. சூரற, றபை. ெல.வ. தரனசூரற

உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவ் றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவை ஶெஷகவ) - றபை. வ.ெற.தற. வதஶர, றபை. வ.ஶ . குனதுவேக
தறற உவு, தரண பகரஷரபவ - றபை. .ஶக..வ.அெறவேய
றஷநஶவபொவை ெஷவகரவ - றபை. ெற.ஆவ. ெறவர
றஷநஶவபொ வீடு தரரறவௐதரபவ -

ணரவௐ .. யமவ

உற றஷநஶவபொவை ெஷவகரவ - றபை. வ.பணெறவேக
உற வீடு தரரறவௐதரபவ – றபை. வ.டி. ற.வ. வெவணறவ்ண
உவுவைெரஷன பகரஷரபவகவ - றபை. ஶக.வ.வை. பறவ வரவோநறஶகர, றபை. டதறவபெ.வ.ஆவ. றஶணவறெறவேய, றபை. பெ. ற.வ.
குவண, றபை. வை.பெ. வதஶர, றபை. டதறவபெ. .ஶ . றவெகறெறவேக, றபை. ஆவ.வ.ரவௐதரவ்ண, றபை. தற. ற.ற.தவ்ற
ெறஶவட பூவஶரவோட ஶவதரவஷரபவ - றபை. ஆவ.வ. ற ரணவ
வீடு தரரறவௐபு ஶவதரவஷரபவகவ - றபை. பீ.பீ.வ.வ.புவதகுர, றபை. வ.டி.வதஶர, றபை. வ.டி.ஈ.வ.வ.கபைரவ்ண,
றபை. ஶக.வ. தவரவெக, றபை. வ.டி. வ்ணெறநற
உவு, தரண ஶவதரவஷரபவகவ – றபை. ஶக.பீ.அெறவேக, றபை. .பீ. துவேக, றபை. வ. ற. வண, றபை. ஶக.வ.ெற.
வதஶர, றபை. ஶக.டதறவபெ. சூரறதவௌடர, றபை. டதறவபெ.வ.வ. வதஶர, றபை. டதறவபெ.டதறவபெ.ஆவ. றனக, றபை. ஶ ..
வ.வ. வதஶர, றபை. வை.ஆவ. தவ்ெவற, றபை. ஶக... வ, றபை. ஶக..ஶ .. றனகவ்ண, றபை. வ.பீ. வதஶர
ெறஶவட ெஷனஷந வேகவ ஶவதரவஷரபவ - றபை. டதறவபெ.வ.டதறவபெ.வ. ெறவர
ெறஶவட தறரறவுவை ெஷவகரவ - றபை. பெ.ஆவ.ஆவ.வதவணரவது
தறரறவுவை ெஷவகரவகவ - றபை. வ.ஈ.

றணரெ, றபை. டி. ற. ெறவேக, றபை. ஆவ.டி.வ. தவோஶரணறவ

பவணறஷனவை ெஷவகரவகவ - றபை. டி.வ. ற. வனரவ, றபை. வை.. தவ்குர, றபை. ஆவ. ற.ஶக. கவணஆவைெற, றபை. டதறவபெ.டி.
ஶ .டி. றவெகறெறவேக, றபை. ஶக.டி.பெ. குவ்ண, றபை. தற. வபரடு, றபை. டி.வ.ஶெரவீ, றபை. .ஆவ. ற. குவண

ெவோடரவெக ஶெஷகவ றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (ெவோடரவெக ஶெஷகவ) - றபை. ஶ .ஆவ. க வீ ஆவைெறஶக
ெஷத ஆ அபனகவ - றபை. வை.ஈ. ணகரவ ெறவர (உறவௐ தறவௐதரபவ -றபைரகவ); றபைற ெற.. றெரரவெக, அணறவ
ஶயரெவ (தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ..ஶக.ெற. உடவதரன, றபைற வை.வ.ெற.வ.ஶக. ஶயவ் (தறறவௐ
தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. வை.ஆவ.ெற. ெறவர (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற டி.ற.ஏ. வீஶகரவ, ணரவௐ
ஶ . ெலவடீவ, ணரவௐ வ..வ. யலவோ (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)
ெவோடபன அபனகவ - வெவற
ற. வோெரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபை. வ.தற. குபகவண (தறரண
உவ்றஶரகவ்வ); ணரவௐ வ.வ.வ. வௐபவெ, றபைற ெற.வ. புனவ்ெறவேயன (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபைற
தற.ஶ . அஶதெறவேய (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ)
குப அபனகவ - றபை. வ.வ.ஶக. ஷவ்றவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ-றபைரகவ); றபைற வ.வ. றவெகறவ்ண, (தறரண
உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ..வ.பீ. வதஶர, ணரவௐ .வ. றனரபலவ, (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ)
ஆஶனரெஷணவெ குப அபனகவ - றபைற டதறவபெ... வறணற நவெக, (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றபை. ஶக. ற.
ெவ்குர (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வெவற ஶக.ரற.ெற.ஶக. பீரறவ (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. ரற.ஶக. வண,
றபைற ரற.வ.ஆவ.பீ.ஶக. வவணவெஶகரவ, (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ), றபைற ஆவ.பீ.ஷ.ரற. பைறரண,
வெவற டி.வ.டி. அகவெஶகரவ (தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வகவ)

(liv)

அெரவேகவெ கவெகுகவ வபொவ வதரபொவௐபு பவெறகவ குப அபனகவ - றபை. வ.வ. பீரறவ (உறவௐ தறவௐதரபவ றபைரகவ); றபைற ஶக...ஶெணரவ்ண (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); வெவற வ.ஆவ.வ.வை. ற. ெறரக, றபை.
ஈ.டி.ஶ . றவெகறெறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டி.ஆவ.வ. வதவணரவது, றபைற பெ.வ.தவௌடி
(உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டதறவபெ. ற. சுணறவ ெரவ, றபைற .பீ.ஶக.ஶக.பீ. றனகவ்ண (தரரபௐவந
உவ்றஶரகவ்வகவ)
வதரதுதவெ குப அபனகவ - றபைற வ. ஆவ. வண (உறவௐ தறவௐதரபவ – றவரகவ); றபைற ஈ.டி.வ.வ.
வதவணரவது (தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபை. டி.டி.பெ.ஶக. பணெறவேய (தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ); றபைற
வ.ஶக.வ.டி. அவறவ, றபைற ற.வ.டி. றனகவ்ண (உறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வகவ); றபை. டி.டி. ஶதரவ அவணற
(ெறஶவட தரரபௐவந உவ்றஶரகவ்வ); றபைற. டி.ெற.வ. பதெறவேக, றபை. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகெறநற (தரரபௐவந
உவ்றஶரகவ்வகவ)
தனகவ - றபை. ெற.குபொவௐபு
தறற தனகவ - றபை. பீ.வை.வ.தறஶெறநற
உற தனகவகவ - வெவற ஶக. .டி.ஆவ. ஶெதரபௌகர,

ணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ

கணறவட உற தனகவ வ I - றபைற வை.வ.வ்ரவெக
கணறவட உற தனகவகவ - றபை. சுணறவ யவஶதக, றபை. டதறவபெ.. குவ்ண, றபை.
தறரண ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ - றபை.
ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ –

ற. வ்ரவெக

ற.குரரவெக

ணரவௐ வ. அ றலவ, றபைற டி.வ.வ.வ. றெரரவெக

உற ஆரவவைெற உவ்றஶரகவ்வ - றபைற வை.பீ..வ. அஶதஶகரவ
தரரபௐவந தற உஷவதவவௐதரபவ - றபை. டதறவபெ.வ.பெ. தவௌடர
தரரபௐவந தறறவௐ தற உஷவதவவௐதரபவகவ -

ணரவௐ வ. இமவோ. வ. வமழவெ,

ணரவௐ .வ. அவௐதுவ

வௐதரவ

ெறஶவட தரரபௐவந உஷவதவவௐதரபவகவ: றபை. ஶக.வ. கறநறவஶரதவ,
ணரவௐ வ.வ. வமறவ தரவவ, றபைற
.டி.வ. வ்ணெலபௌ, றபை. ஶ ..வ.பீ. வதஶர, றபை. ஶக.டி.ஆவ. தவ்ெறநற, றபை. . ெதரணவவ, றபை. ெற.ஶ .
கபைரவ்ண
தரரபௐவந உஷவதவவௐதரபவகவ ணரவௐ . ற. வரயவோ தறவெரற,
ணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றபை.
ற.வௐ.தற.
சுஶவவ, றபைற வ.தற.ெற.ஶ . றெவேக, றபை. டி.டி.ற.வ. வஶக, றபைற வை.ற.வ. யலவவணற, றபை. ற.ற.வ.
றஶ ெறவேக, றபை. டதறவபெ.வ. ர தக்ஷ, றபை. பீ.வ.பீ.வ. குரெறநற, றபை. பீ. ெரவகுரவ, றபை.வ. ஶவகுரவ,
றபைற ஆவ. ெவற வதஶர, றபை. வ. அ றவ்குரவ, றபை. வ. ஶரவ, றபை. ற. வ வைெவறர,
ணரவௐ வ.வை.வ.
ரறவ, றபை. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகரவெக

கவ பஷநஷ வபொவ பகரஷவ்துவ் றஷவெகபவ
தறவௐதரபவ (கவ பஷநஷ வபொவ பகரஷவ்துவ) - றபை. வை.வ.ெற. வதஶர
பஷநஷவௐ வதரநறறனரபவ – றபை. வ.தற.பெ. கப
பஷநஷவௐ தகுவௐதரவரபவ - றபை. வ.ஈ. ற.வ. ெவீ
வரடவதரடவ தரதுகரவௐபு வதரநறறனரபவ - றபை.

ற.வ. னவெயவ

இஷவ்ப ஷனஷவௐபு கவோடுவௐதரவோடரபவ – றபை. வ. ற.வ.வ. கபைரறனவெக
பஷநஷ டிஷவௐதரபவ - றபைற ஶக.வ.டி. அெறவேய
பஷநஷவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றபை. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண
கறணற வெவநறவோட ஷரபவகவ - றபை. டி. தவௌடி, றபை. ெற.ஶ . றவஶனரஆவைெற
தறறவௐ தறரண உவ்றஶரகவ்வ – றபைற வ.வ. றரணஶக
இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ெறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றபை. பெ.வ. கலகணஶக
இஷவ்பவௐ தறவௐதரெறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) -

ணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ

உற கறணற றகவௗவைெறவ்றவோட குவௐதரபவ - றபைற பீ.வ.. ற. குஶ
உற கபைபீட எபைவேகறஷவௐதரபவ - றபைற பீ.வ.வை. றஶெர
ெறஶவட கறணற இவெகுவகவ – றபைற தற. வ கவர, றபை. ஶ .வ. வகரனவதஶக, றபைற ஶக. ற.வ. வெவவற
கறணற இவெகுவகவ - றபை. பெ.டதறவபெ.பீ. வவௐதறரற, றபைற வ.வ. வயவோடிஶக, றபை. டதறவபெ.வை.பெ.டி. தறதுவேக,
றபை. . ற.ஆவ.ஶக. அஶதவ்ண, றபை. வ.டி.டி.பீ. தறஶெறநற, றபை. ஶக.பீ.பீ.வ. ஶரவண, றபை. ஶக.டி. ற.வ. கறரறரவ,
றபைற டதறவபெ.டி.. பைவெெற, ணரவௐ வ. ற.ஆெறவெ அபௌ, ணரவௐ .ஆவ.வ. ரறகரவ அபௌ, ணரவௐ .வ.வதபசுவ அலவ
கறணறவ் வரறவதவோதறனரபவகவ – றபை.

ற.வ.டி. வதஶர, றபை. வை.வ.ெவ் றவ்

வரறவதவோத உறரபவகவ - றபை. டதறவபெ.வ. சுவேக, றபை. ற.ஆவ.வ.ஶ . ஶெரவ்ண

PARLIAMENTARY
DEBATES
පHANSARD)

OFFICIAL REPORT

VOLUME 216

SEVENTH PARLIAMENT 0F
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF
SRI LANKA

FIRST SESSION
2013

(lvii)

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)

(lx)

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)

(lxi)

Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo)
Senathirasa, Mavai Somasundaram (Jaffna)
Seneviratne, Athauda (Kegalle)
Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla)
Senewiratne, John (Ratnapura)
Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo)
Silva, Mervyn (Gampaha)
Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa)
Sivalingam, Muthu (National List)
Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle)
Sooriyapperuma, J.R.P. (National List)
Sritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List)
Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo)
Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa)
Swaminathan, D.M. (National List)
Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha)

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

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

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

Y
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala)
Yogarajan, R. (National List)
Yogeswaran, Seeniththamby (Batticaloa)
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAHINDA RAJAPAKSA

CABINET
Prime Minister, Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. D.M. Jayaratne
Minister of Good Governance and Infrastructure - The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka
Minister of Food Security - The Hon. P. Dayaratna
Minister of Irrigation and Water Resources Management and Leader of the House of Parliament - The Hon. Nimal
Siripala de Silva
Minister of Higher Education – The Hon. S.B. Dissanayake
Minister of Urban Affairs - The Hon. A.H.M. Fowzie
Minister of External Affairs - The Hon. (Prof.) G.L. Peiris
Minister of Health - The Hon. Maithripala Sirisena
Minister of Public Administration and Home Affairs - The Hon. W.D.J. Senewiratne
Minister of Parliamentary Affairs - The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Minister of International Monetary Co-operation – The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Minister of Livestock and Rural Community Development – The Hon. Arumugan Thondaman
Minister of Social Welfare – The Hon. Milroy Fernando
Minister of Postal Services - The Hon. Jeewan Kumaranatunga
Minister of Power and Energy - The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Minister of Petroleum Industries - The Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Minister of Child Development and Women’s Affairs - The Hon. Tissa Karalliyadda
Minister of Water Supply and Drainage and Chief Government Whip -The Hon. Dinesh Gunawardena
Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Douglas Devananda
Minister of Environment and Renewable Energy - The Hon. A.D. Susil Premajayantha
Minister of Indigenous Medicine - The Hon. Salinda Dissanayake
Minister of Justice – The Hon. Rauf Hakeem
Minister of Rural Affairs - The Hon. Athauda Seneviratne
Minister of Labour and Labour Relations - The Hon. Gamini Lokuge
Minister of Education - The Hon. Bandula Gunawardane
Minister of Plantation Industries - The Hon. Mahinda Samarasinghe
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Local Government and Provincial Councils – The Hon. A.L.M. Athaulla
Minister of Consumer Welfare - The Hon. S.B. Nawinne
Minister of National Resources - The Hon. Piyasena Gamage
Minister of Lands and Land Development - The Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Minister of Social Services - The Hon. Felix Perera
Minister of Private Transport Services - The Hon. C.B. Rathnayake
Minister of Minor Export Crop Promotion - The Hon. Reginold Cooray
Minister of Scientific Affairs – The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Minister of Human Resources - The Hon. DEW Gunasekara
Minister of Agriculture - The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Minister of Foreign Employment Promotion and Welfare - The Hon. Dilan Perera
Minister of Mass Media and Information – The Hon. Keheliya Rambukwella
Minister of Industry and Commerce - The Hon. Risad Badhiutheen
Minister of Transport - The Hon. Kumara Welgama
Minister of Youth Affairs and Skills Development –The Hon. Dullas Alahapperuma
Minister of Technology, Research and Atomic Energy - The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Co-operatives and Internal Trade - The Hon. Johnston Fernando
Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Wimal Weerawansa
Minister of Economic Development - The Hon. Basil Rohana Rajapaksa
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Minister of Sugar Industry Development – The Hon. Lakshman Senewiratne
Minister of Rehabilitation and Prison Reforms - The Hon. Chandrasiri Gajadeera
Minister of Coconut Development and Janata Estate Development - The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Minister of Culture and the Arts - The Hon. T.B. Ekanayake
Minister of Disaster Management - The Hon. Mahinda Amaraweera
Minister of Resettlement - The Hon. Gunaratne Weerakoon
Minister of Public Relations and Public Affairs - The Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Minister of Sports – The Hon. Mahindananda Aluthgamage
Minister of Public Management Reforms – The Hon. Navin Dissanayake
Minister of State Resources and Enterprise Development - The Hon. Dayasritha Thissera
Minister of Telecommunication and Information Technology - The Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Minister of Civil Aviation – The Hon. Piyankara Jayaratna
Minister of National Heritage – The Hon. Jagath Balasuriya
Minister of National Languages and Social Integration – The Hon. Vasudeva Nanayakkara
Minister of Investment Promotion - The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Minister of Productivity Promotion - The Hon. Basheer Segu Dawood
Minister of Botanical Gardens and Public Recreation - The Hon. Jayarathne Herath
Minister of Education Services - The Hon. Duminda Dissanayake
Minister of Wildlife Resources Conservation - The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni de Zoysa
[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister.]

PROJECT MINISTERS
Minister of Ports and Highways - The Hon. Rohitha Abeygunawardana
Minister of Ports and Highways - The Hon. Nirmala Kotalawala

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Higher Education - The Hon. Nandimithra Ekanayake
Deputy Minister of Environment and Renewable Energy -The Hon. A.R.M. Abdul Cader
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Muthu Sivalingam
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. S.M. Chandrasena
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. Susantha Punchinilame
Deputy Minister of Plantation Industries – The Hon. Earl Gunasekara
Deputy Minister of Finance and Planning - The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Deputy Minister of Civil Aviation The Hon. Gitanjana Gunawardena
Deputy Minister of Indigenous Medicine - The Hon. C.P.D. Bandaranaike
Deputy Minister of Construction, Engineering Services, Housing and Common Amenities - The Hon. Lasantha Alagiyawanna
Deputy Minister of Transport - The Hon. Rohana Dissanayake
Deputy Minister of Livestock and Rural Community Development - The Hon. H.R. Mithrapala
Deputy Minister of Power and Energy - The Hon. Premalal Jayasekara
Deputy Minister of Resettlement - The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Deputy Minister of Investment Promotion – The Hon. Faiszer Musthapha
Deputy Minister of Local Government and Provincial Councils - The Hon. Indika Bandaranayake
Deputy Minister of Water Supply and Drainage - The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Deputy Minister of Economic Development - The Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Deputy Minister of Health - The Hon. Lalith Dissanayake
Deputy Minister of Lands and Land Development - The Hon. Siripala Gamalath
Deputy Minister of Irrigation and Water Resources Management - The Hon. W.B. Ekanayake
Deputy Minister of Social Services - The Hon. C.A. Suriyaarachchi
Deputy Minister of External Affairs – The Hon. Neomal Perera
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development – The Hon. Sarath Kumara Gunaratne
Deputy Minister of Traditional Industries and Small Enterprise Development - The Hon. Weerakumara Dissanayake
Deputy Minister of Petroleum Industries - The Hon. Sarana Gunawardena
Deputy Minister of Buddha Sasana and Religious Affairs – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Deputy Minister of Disaster Management – The Hon. Duleep Wijesekera
Deputy Minister of Public Administration and Home Affairs – The Hon. Wijaya Dahanayake
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CHAIRMAN’S PANEL
The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.)
Thalatha Atukorale. The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Ajith P. Perera,
The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama.

COMMITTEES OF PARLIAMENT
Committee of Selection
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. A.L.M. Athaullah,
The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Basil Rohana
Rajapaksa, The Hon. John Amaratunga, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Anura
Dissanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye
Rathana Thero.

House Committee
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon.
Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. M. Joseph
Michael Perera, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara, The
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.

Committee on Standing Orders
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Lalith Dissanayake, The Hon. John Amaratunga, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,
The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. M.A. Sumanthiran.
Committee on Parliamentary Business
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman,
The Hon. Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Mahinda
Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Wimal
Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Mangala Samaraweera,
The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The
Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon.Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Suresh
K. Premachandran, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero.
Committee on Public Accounts
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The
Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera,
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Johnston Fernando, The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon.
Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Muthu Sivalingam,
The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Kabir Hashim, The
Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Akila Viraj
Kariyawasam, The Hon. Tiran Alles, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon. Manusha Nanayakkara, The Hon.
Buddhika Pathirana, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A.
Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook.
Committee on Public Enterprises
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman),
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. A.D. Susil
Premajayantha,
The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,
The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. A.P. Jagath
Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon.
(Dr.) Mervyn Silva,
The Hon. Lasantha Alagiyawanna,
The Hon. Sarana Gunawardena,
The Hon.
Weerakumara Dissanayake, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake,
The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Arjuna
Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.)
Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Seeniththamby Yogeswaran, The Hon. Namal Rajapaksa,
The Hon. Eran
Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake.

Committee on Privileges
The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa,
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon.
Mahinda Samarasinghe, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon.
Dayasiri Jayasekara, The Hon. E. Saravanapavan.

Committee on Public Petitions
The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Susantha
Punchinilame,
The Hon. T.B. Ekanayake,
The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa,
The Hon. M.K.A.D.S.
Gunawardhana, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Palitha Range
Bandara, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim, The Hon. Pon.
Selvarasa, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The
Hon. Ajith Kumara, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Wasantha
Aluwihare, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. Hunais Farook.

Committee on High Posts
The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka (Chairman), The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The
Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Rauf Hakeem, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon.
Patali Champika Ranawaka, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John
Amaratunga, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The
Hon. Suresh K. Premachandran.

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES
Standing Committee ―A‖
The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Gamini Lokuge,
The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana,
The Hon. Johnston Fernando,
The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Earl
Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Weerakumara Dissanayake,
The Hon. (Dr.) Jayalath
Jayawardana, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon.
Mavai S.Senathirajah, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy,
The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha Bandara,
The Hon. A.M. Chamika Buddadasa, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga,
The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. R. Duminda Silva.

Standing Committee ―B‖
The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Janaka
Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. A.R.M. Abdul Cader,
The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. (Alhaj) A.H.M. Azwer, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Pon. Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran
Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam, The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan,
The Hon. Palany Thigambaram, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara, The Hon. J. Sri Ranga, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Vidura Wickramanayaka,
The Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma,
The Hon. Hunais Farook.
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SELECT COMMITTEES
Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents
The Hon. P. Dayaratna (Chairman), The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. C.B.
Rathnayake, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Basheer Segu Dawood, The Hon. Lasantha Alagiyawanna,
Rohana Dissanayake, The Hon. Nirmala Kotalawala,
The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. (Dr.) Jayalath
Jayawardana, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe,
The Hon. Suresh K. Premachandran, The Hon. Gayantha
Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara,
The Hon. Dilip Wedaarachchi,
The Hon. Akila Viraj
Kariyawasam, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. (Dr.)
(Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Neranjan Wickremasinghe, The Hon.
(Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. DM. Swaminathan.
Select Committee to Inquire and Report on Strengthening the Independent Character of the Parliamentary
Service
The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. John Amaratunga,
The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. Udith
Lokubandara.
Women Parliamentarians’ Caucus in Parliament
The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena (Chairperson), The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon.
(Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Mrs.) Thalatha
Athukorale, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Ms.)
Kamala Ranathunga, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon.
(Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Mrs.) Malani Fonseka, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle.
Select Committee to Recommend Measures for the Maintenance of Propriety, Discipline, Traditions and Security
of Parliament
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. P. Dayaratna, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Rauf
Hakeem, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan.

CONSULTATIVE COMMITTEES
Consultative Committee on Buddha Sasana and Religious Affairs
The Hon. D.M. Jayaratne (Chairman), The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana, The Hon. Milroy Fernando, The Hon.
Dinesh Gunawardena, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardene, The Hon. C.P.D. Bandaranaike, The Hon.
Dayasritha Thissera, The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Vijitha
Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon.
(Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Ellawala
Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika
Pathirana, The Hon. Janaka Bandara, The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. Perumal Rajathurai,
The Hon. Thenuka Vidanagamage, The Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali, The Hon. Hunais Farook.
Consultative Committee on Public Management and Reforms
The Hon. Navin Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. W.D.J. Senewiratne,
The Hon. Milroy Fernando, The Hon. Piyasena Gamage, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. DEW
Gunasekara, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Jagath Balasuriya, The Hon. Gamini
Jayawickrama Perera,
The Hon. Mangala Samaraweera, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Karu
Jayasuriya, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Wijaya
Dahanayake, The Hon. H.M.M. Harees, The Hon. Victor Antony, The Hon. (Dr.) Harsha De Silva, The Hon.
V.S. Radhakrishnan, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eric Prasanna
Weerawardhana, The Hon. D.M. Swaminathan.
Consultative Committee on Irrigation and Water Resources Management
The Hon. Nimal Siripala de Silva (Chairman), The Hon. W.B. Ekanayake, The Hon. Maithripala Sirisena, The Hon.
Salinda Dissanayake, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B.
Ekanayake, The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. Weerakumara Dissanayake,
The Hon. Gamini Jayawickrama Perera, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Lakshman Senewiratne,
The Hon. P. Harrison, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe, The Hon.
Palitha Range Bandara, The Hon. Dilip Wedaarachchi, The Hon. M.S. Thowfeek, The Hon. Hemal Gunasekera,
The Hon. Palitha Thewarapperuma, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon.
Neranjan Wickremasinghe, The Hon. Hunais Farook.
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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.
Eran Wickramaratne, The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. Thilanga Sumathipala, The Hon.
Vasantha Senanayake, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara.
Consultative Committee on Productivity Promotion
The Hon. Lakshman Senewiratne (Chairman), The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Salinda Dissanayake,
The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Duminda Dissanayake, The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Duleep
Wijesekera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R. Yogarajan, The Hon.
A.D. Champika Premadasa, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.)
Ellawala Medhananda Thero, The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ajith
P. Perera, The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran, The Hon. Ruwan Ranatunga, The Hon. Lohan Ratwatte,
The Hon. Perumal Rajathurai, The Hon. Janaka Wakkumbura, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The
Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. H.M.M. Harees.
Consultative Committee on Civil Aviation
The Hon. Piyankara Jayaratne (Chairman), The Hon. Felix Perera, The Hon. Keheliya Rambukwella, The Hon.
Navin Dissanayake, The Hon. Dayasritha Thissera, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Gitanjana
Gunawardena, The Hon. Rohitha Abeygunawardana, The Hon. M.L.A.M. Hizbullah, The Hon. Sarath Kumara
Gunaratne, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The
Hon. (Dr.) Jayalath Jayawardana, The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara, The Hon. Sajith Premadasa, The
Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. Dilum Amunugama, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Sajin De Vass
Gunawardhana, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. S. Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The
Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Kanaka Herath.
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PARLIAMENT
THE SPEAKER - The Hon. Chamal Rajapaksa
THE DEPUTY SPEAKER AND CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Chandima Weerakkody
THE DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES - The Hon. Murugesu Chandrakumar

PRINCIPAL OFFICIALS
SECRETARY-GENERAL OF PARLIAMENT – Mr. W.B.D. Dasanayake
DEPUTY SECRETARY-GENERAL - Mr. W.M.N.P. Iddawala
ASSISTANT SECRETARY-GENERAL - Mrs. K.A. Rohanadeera
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தரரபௐவநவ
PARLIAMENT
—————–—
2013 භහර්තු 05න අඟවරුහදහ

2013 ரவவை 05, வெவரவவெகறஷ

Tuesday, 05th March, 2013
අ. බහ. 1.00 ඳහර්ලිපම්න්තු රැස විඹ.

කථහනහඹකතුභහ [ගරු චභල් යහජඳක් භවතහ]

ූලරහනහරඪ විඹ.

தரரபௐவநவ தற.த. 1.00 றவெகுவெ கூடிது.
ெதரரகவ அவகவ [ரவௌபுறகு ெவ ர தக்ஷ]

ஷனஷ கறவ்ரவகவ.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA]
in the Chair.

ලිිළ පල්ඛ්නහදිඹ ිළිතගළන්වීභ

ெவவௐதறவெகவௐதவோட தவ்றவேகவ
PAPERS PRESENTED
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ පජරම්ඳහදන වහ
ජරහඳවන අභහතයතුභහ ව ගණ්ඩු ඳහර්ලසප ප්රධහන
ාවිධහඹකතුභහ)
(ரவௌபுறகு
றஶணவ குவண - லவவேகவ,
டிகரனஷவௐபு
அஷவைெபைவ
அெரவேகவ்
வௐதறவ
பவஶகரனரெரதவ)

(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply
and Drainage and Chief Government Whip)
තරු වථහනහඹවතුභනි, උස අධයහඳන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භභ ඳවත වන් හ්ධතහ ඉන රිඳවෙ වයමි.

(i)
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2009 ව 2010 ්ධ වහ ශවුශම විලසවිදයහරශ
ශද්ශීඹ ඩදය විදයහ ආඹතනශ හ්ධෂිව හ්ධතහ; ව

(ii)

2010 ්ධඹ වහ ශ්රී රාවහ අේනින ත විලසවිදයහරශ
හ්ධෂිව හ්ධතහ.
ශභභ හ්ධතහ උස අධයහඳන වටයුතු පියඵ උඳශද්ලව
වහයව බහට ශඹුමු වශ යුතු ඹළයි භභ ශඹෝජනහ වයමි.

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

තරු වථහනහඹවතුභනි, ශඹෞන වටයුතු වහ නිපුණතහ
ා්ධධන අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ ඳවත වන් හ්ධතහ
ඉන රිඳවෙ වයමි.
(i) 2010 ්ධඹ වහ ජහවරව තරුණ ශේහ බහශප හ්ධෂිව
හ්ධතහ; ව
(ii) 2010 ්ධඹ වහ ශ්රී රාවහ ්වෙ මඹ පුහුණු අධිවහරිශ
හ්ධෂිව හ්ධතහ.
ශභභ හ්ධතහ ශඹෞන වටයුතු වහ නිපුණතහ ා්ධධන වටයුතු
පියඵ උඳශද්ලව වහයව බහට ශඹුමු වශ යුතු ඹළයි භභ
ශඹෝජනහ වයමි.
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශඳුල් ා්ධධන වහ ජනතහ තු
ා්ධධන අභහතයතුභහ ශනුශන් 2010 ්ධඹ වහ ශඳුල් තහ
ිරරීශ) භ්ඩඩරශ හ්ධෂිව හ්ධතහ භභ ඉන රිඳවෙ වයමි.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ

ශභභ හ්ධතහ ශඳුල් ා්ධධන වහ ජනතහ තු ා්ධධන
වටයුතු පියඵ උඳශද්ලව වහයව බහට ශඹුමු වශ යුතු ඹළයි
භභ ශඹෝජනහ වයමි.

ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.
2011 ්ධඹ වහ වහරගුණ විදයහ ශදඳහ්ධතශ)න්තුශප ඳහරන හ්ධතහ.
- [ ආෙදළ කෂමනළකරණ අමළතය ගරු මහින්ද අමරවීර මශතළ ගලනුල ගරු
න ශන්ස ගුණ්ධධන භවතහ

බහපම්ඹ භත තිබිඹ ුතතුඹික නිපඹෝග කයන රදී.
ெதரபீடவ்றவ இபைவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Ordered to lie upon the Table.

පඳ කම්

(ரவௌபுறகு
அஷவைெவ)

லவ

(ரவௌபுறகு (.) அவ்துபௌஶ ண ஶவ)

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ ශදහිර, හිල් වවුස උදයහනඹ,
අාව 245/2 දයන සථහනශඹහි ඳන ාචි ඩේලිප.ඩී.සී.පී.
විශජ්ගුණ්ධධන භවතහශතන් රළබුණු ශඳවෙභක් පියතන්මි.

ගරු පී. ිළඹපේන භවතහ

(ரவௌபுறகு வதர. தறஶெண)

(The Hon. P. Piyasena)

வகப ெதரரகவ அவகஶப, அவதரஷந, வதரவ்துறவ
வந றனரெவ்றபவப வதரவ்துறவ ெறவேகப தரடெரஷனறவ
தறபுரறபெவ றபைற தற.வ. வொெணற வதரறடறபைவது
கறஷடவ்துவப தஷவை ெவவௐதறவெகறவஶநவ.

(ெதரரகவ அவகவ)

PETITIONS
කුභහයණතුාග

ගරු පපජය) අතුයලිප යතන හිික

කථහනහඹකතුභහ

தவெகவ

ගරු ජීන්
අභහතයතුභහ)
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භවතහ

குரதுவேக

-

පතළඳළල්
தரவ

පේහ

ஶெஷகவ

(The Hon. Jeewan Kumaranatunga - Minister of Postal
Services)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ ශභුයටු, උඹන, ශවෝලිශක්රුස
භහත, අාව 11 දයන සථහනශඹහි ඳන ාචි එ).ඩේලිප.එස. ද ි ල්හ
භවතහශතන් රළබුණු ශඳවෙභක් පියතන්මි.

ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් පප්රේභජඹන්ත භවතහ පඳරිය වහ
පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு .டி. சுெறவ தறஶ வ
புதுவௐதறவெகவ்வெக ெவெற அஷவைெவ)

-

சுவநரடவ,

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha - Minister of
Environment and Renewable Energy)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ ඵවෙතයමුල්ර, තරාතභ උතුය,
මුවෙශතට්ටුශතුඩ ඳහය, 15 ශනි ඳටුභත, අාව 669/1 දයන
සථහනශඹහි ඳන ාචි ඒ.ඒ.ඩේලිප.ඩඹස භවතහශතන් රළබුණු
ශඳවෙභක් පියතන්මි.

(Mr. Speaker)
තරු නිලහන්ත මුතුශවට්ටිතභශේ භවතහ තරු නහභල් යහජඳක් භවතහ
-

ඉදිරිඳ ක කයන රද පඳ කම් භවජන පඳ කම් ිළිතඵ කහයක
බහ ඳළරිඹ ුතතු ඹික නිපඹෝග කයන රදී.
ெவவௐதறவெகவௐதவோட தவெகஷபவௐ வதரதுதவெ குபவுவெகுவை ெரவோடவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ප්රලසනර හිකක ිළිතතුරු

றணரவெகபௐவெகு ரவபன றஷடகவ
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

පඵලිඅ කත පඳොදු පශ ාකීර්ණඹ : ඉදි කිරීම්
ක ුතතු
வதபௌவ் வதரது வவ்க கவோடிடவ்வரகுற:
றவரவௐ தறகவ

BELIATTA PUBLIC SHOPPING COMPLEX : CONSTRUCTION
WORK

1645/’11

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු ජනව ඵ්ඩඩහය ශතන්නශවෝන් භවතහ - ඳළමිණ නළත.
තරු ශජුන්සටන් ප්රනහන් ර භවතහ
- ඳළමිණ නළත.

ගරු යාජි ක සිඹමරහිළටිඹ භවතහ පවිදුලි ාපද්ල වහ
පතොයතුරු තහක්ණ අභහතයතුභහ)

1. ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ (5):

(අ)

(i)

(ரவௌபுறகு
வொ றவ்
ெறவதனரதறவோடி
வரஷனவ்
வரடவபுகவ, கவ வரறவதவோதறவ அஷவைெவ)

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of
Telecommunication and Information Technology)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ රුන්ළල්ර, ළන්දර, අාව එෂස 311 දයන සථහනශඹහි ඳන ාචි ජී.ආ්ධ. යවෙචන්ද්ර භවවෙමිඹශතන්
රළබුණු ශඳවෙභක් පියතන්මි.

කථහනහඹකතුභහ

ඳළමිණ නළත.
ඳළමිණ නළත.
ඳළමිණ නළත.

ව)ඵන්ශතුට
න ස්රික්වශ ,
ශඵලිඅවෙත
ප්රශද්ලශ
පිහිටි ශඵලිඅවෙත ශඳු ර ශශ
ාකී්ධණශ ඉන  ිරරී) වටයුතු අතය භඟ නතහ
දභහ ්ධ තණනහක් තත වී ඇවර ඵවෙ;

(ii)

එභ ශශ ාකී්ධණශ ඉන  ිරරී) වටයුතු අන්
ශනුිරරීශභන් ප්රශද්ලශ ශතුවි ජනතහ තභ
ශතුවි නිසඳහදන අශශවි වය තළනීශ)දී තළටලු
යහශිඹවට මුහුණ ශදන ඵවෙ;
එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු ජඹයවෙන ශවේයවෙ භවතහ තරු යණ ගුණ්ධධන භවතහ තරු න ලිප් ශදආයච්චි භවතහ -

ඳළමිණ නළත.
ඳළමිණ නළත.

(i)

එභ ශශ ාකී්ධණශ ඉන  ිරරී) වටයුතු ආය)බ
වශ න නඹ වශ්ධද;

(ii)

එහි ඉන  ිරරී) වටයුතු නතහ දළමීභට ශවේතු ව
වරුණු වශ්ධද;

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?

5

2013 භහ්ධතු 05
(ඇ)

(i)

එභ ශශ ාකී්ධණශ ඉන  ිරරී) වටයුතු නළත
ආය)බ වය වඩිනමින් අන් ිරරීභට වටයුතු
වයන්ශන්ද;

(ii)

ඒ වහ තත න වහරඹ ශවුඳභණද;
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(ii)

(c)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?

Will he inform this House (i)

whether action will be taken to recommence
the construction work of the aforesaid
Shopping Complex and complete it
expeditiously; and

(ii)

of the period of time that will be taken for
it?

(ඈ) ශනු එශේ න), ඒ භන්ද?
உவபௐரவோெற, ரகர ெஷதகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட
றணர:
(அ) (i)

அவதரவஶரவோஷட ரவோடவ்றவ வதபௌவ்
தறஶெவ்றவ அஷவதுவப வதபௌவ் வதரது
வவ்க
கவோடிடவ்வரகுறறவ
றவரவௐ
தறகவ இஷடடுறவ றபொவ்வௐதவோடு தன
பைடவேகவ கடவதுவபவவதஷபெவ;

( ii) ஶவதடி
வவ்க
கவோடிடவ்வரகுறறவ
றவரவௐ தறகஷப றஷநவு வெவரஷ
றணரவ இவௐதறஶெ றெர குடிவெகவ து
றெர உவதவ்றகஷப றவதஷண வெவறவ
தவஶபொ ெறவெகவகபௐவெகு பகவ வகரடுவ்து
பைகறவநணவவதஷபெவ
அவ அநறரர?
(ஆ) (i)

(d)

(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக - உவபரவோெற, ரகர
ெஷதகவ தறற அஷவைெவ)

(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local
Government and Provincial Councils)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඳශහවෙ ඳහරන වහ ඳශහවෙ බහ
අභහතයතුභහ ශනුශන් භභ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.

(අ)

(ආ)

அவ குநறவௐதறடுரர?
(இ) (i)

ஶவதடி
வவ்க
கவோடிடவ்
வரகுறறவ
றவரவௐ தறகஷப லவௌடுவ ஆவதறவ்து
றஷறவ றஷநவு வெவவகு டடிவெஷக
டுவௐதரர வதஷபெவ;

( ii) இவகரக
டுவெகுவ
ரவவதஷபெவ

கரன

ஷஷந

If not, why?

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ පඳශහ ක ඳහරන වහ
ඳශහ ක බහ නිපඹෝජය අභහතයතුභහ)

ஶவதடி
வவ்க
கவோடிடவ்
வரகுறறவ
றவரவௐ தறகவ ஆவதறவெகவௐதவோட றகற
ரவவதஷபெவ;

( ii) ஶவதடி றவரவௐ தறகஷப றபொவ்துவகு
துரஷவ
கரவேகவ
ரஷ
வதஷபெவ

the reasons for stopping the construction
work of the aforesaid Shopping Complex?

(ඇ)

(i)

ඔප.

(ii)

දළනට බි) භවර තුශ ශඳුශ ඳවෙහ ශතන ඹන
අතය ශශ ාකී්ධණශ වටයුතු නිභ ිරරීශභන්
ඳසු දළනට ඩහ නිසඳහදන අශශවි ිරරීභට ඉඩ
ළරි ඹ වළිරඹ.

(i)

2007 ශනුළ)ඵ්ධ භ.

(ii)

දකුණු ඳශහවෙ රහමීඹ ආ්ධක ව ප්ර්ධධන යහඳ්වරඹ
ඹටශවෙ ආය)බ වශ යහඳ්වරඹිර. ප්රභහණවෙ
ප්රවරඳහදන රහ දීභට අඳවසු වීභ නිහ.

(i)

ඔප.

(ii)

2013 ්ධඹ තුශ ඳශමු අන ඹය නිභ ිරරීභට ළරසු)
වය ඇත.

(ඈ) ඳළන ශනුනඟී.

அவ இவைெஷதறவ அநறறவௐதரர?
(ஈ)

இவஶநவ, வ?

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

asked the Minister of Local Government and
Provincial Councils:
(a)

(b)

Is he aware that (i)

number of years have lapsed since the
construction work of Beliatta Public
Shopping Complex situated in Beliatta area
in Hambantota District, was stopped half
way; and

(ii)

the farming community in the area face
number of difficulties in selling their
agricultural produce as the construction
work of the aforesaid Shopping Complex
has not been completed?

Will he state (i)

the date on which the construction work of
the aforesaid Shopping Complex was
started; and

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඔඵතුභහවෙ නිශඹෝජනඹ වයන
ව)ඵන්ශතුට න ස්රික්වශ රන්ශද්ි  යුතශ ඉරහභ ඳළත එන
ඳළරැණි සථහනඹවයි ඒ ඉන  ිරරීභ ි  ර න්ශන්. 1970 ශ්ධයි ඒ
වටයුවෙතට මුර පුයරහ වරශඵන්ශන්. ඉන් ඳසශේ රින් ය ඇවර
ශරහ නළවර ශරහ ගිහින් දළනට අවුරු ර තුනවට වලින් තභයි
ක්රිඹ ඒ වටයුවෙත ආය)බ වුශ්ඩ. භහ අවන්ශන් අවුරු ර තුනක්
ගිහිල්රහවෙ ඒ වහ ප්රවරඳහදන නළවර ශරහ වරශඵන්ශන් ඇයි ිරඹන
එවයි.

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக)

(The Hon. Indika Bandaranayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, 2007 දී රීප් යහඳ්වරශඹන් තභයි එඹ
ආය)බ වයරහ වරශඵන්ශන්. ශ) න ශවුට ඳශමුළනි අන ඹශ්ධ
ළඩ වටයුතු අන් වය වරශඵනහ. 2012 දී එඹ ප්රහශද්ශීඹ බහට
නිර ලශඹන් බහය දී වරශඵනහ. ඒ ශඳුශශේ ළඩ වටයුතු ශ) න
ශවුට ඳවෙහ ශතන ඹනහ. ඒ හශේභ ශදළනි අන ඹශ්ධ ළඩ
වටයුතු ඉතහභ ඉක්භනින් ආය)බ වයරහ අන් වයන්න අපි
වටයුතු වයනහ.
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(ආ)

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ

(i)

එක් එක් යහඳ්වරඹ )ඵන්ධශඹන් අදහශ නයන
භහතභ විි න් ශභහි ශේශ ශඹදවීභට ඉල්රහ
වරබ නයන ජහවරව ශ්රමිවඹන් ායහ ශන් ශන්
ලශඹන් ශවුඳභණද;

(ii)

නයන ජහවරව ශ්රමිවඹන් ශේශ ශඹදවීභට අදහශ
නයන භහත) විි න් වයන රද ඉල්ීය)රට
එවඟවෙඹ රඵහ ශදනු රළබුශපද;

(iii)

එශේ න), එභ ඉල්ීය)රට එවඟවෙඹ රඵහදීභ
හධහයණීවයණඹ වයන ආවහයඹ ව එශේ
එවඟවෙඹ රඵහදීභට තන න් ඵරඳෆ ශවේතු වශ්ධද;

(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභශේයි. එඹ,
ශ) යශට් ජනහධිඳවරයඹහ එභ ධුයඹට ඳවෙ න්න වලින්, 1970
ඉරහ නිශඹෝජනඹ වයපු භළවරයණ ශවුට්ඨහඹයි. රීප් ශපහ;
ශනවෙ කුභන ශවෝ ආඹතනඹිරන් ශපහ ඒ ළඹ වයන්ශන් ශ)
යශට් බහ්ඩඩහතහයශ ල්ලි; එශවභ නළවෙන) විශද්ල ආධහයයි. ඒ
ණඹ ශතන්න ි ද්ධ න්ශන් යශට් භසත ජනතහටයි.

ශ) ආධහය රළශඵන්ශන් නළවෙන), ශ) යහඳ්වරඹ ක්රිඹහවෙභව
වයන්න අභහතයහාලඹට වරශඵන විවල්ඳ ළඩ පියශශ ශභුවක්ද?

ඹන්නවෙ එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

றற, றவோடறடவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:

(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக)

(The Hon. Indika Bandaranayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ)ව අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ
)ඵන්ධ තළටලුක් ශනුශයි. 2013 ය අහන න්නට
වලින් අපි අනිහ්ධඹශඹන්භ ශභභ යහඳ්වරශ ළඩ වටයුතු
අන් වයනහ. ඒ වහ අපි ආ්ධක ව ා්ධධන අභහතයහාලශඹන්
මුදල් ප්රවරඳහදන ඉල්රහ වරශඵනහ. ඒ මුදල් ශනුරළබුශණුවෙ අශප්
අභහතයහාලශඹන් ඒ වහ අලය මුදල් ශන් වයරහ ඒ වටයුතු
අන් වයනහ.

(அ) (i)

2005 இபௌபைவது 2011
ஷ
இனவேஷக
அெரவேகவ ெலணரவுடவ இஷவது வெவ
தடுவ்துவ
கபைவ்றவோடவேகபறவ
வௌறவெஷக
றஷணபெவ;

(ii)

அவெ கபைவ்றவோடவேகபறவ வதவகஷபபெவ;

(iii)

எவவரபை கபைவ்றவோடவ்றணதுவ பபவௐ வதபொற
பெடவ
எவௐதறடுஷகறவ
ெலண
உறறவ
தரகவ்ஷபெவ

அவ கூபொரர?

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(ஆ) (i)

எவவரபை கபைவ்றவோடவ்றபவ ஶஷனவெகவவ்து
ரபொ ெலணவெ கவதணறறணரவ ஶஷவௐதடுவ்வௐ
தவோட ெலணவ் வரறனரபவகபறவ வௌறவெஷக
றஷண வவஶநரக ஆவௌடுரரறரகவுவ;

(ii)

ெலணவ் வரறனரபவகஷப ஶஷனவெகவவ்துவ
வரடவதரண ெலணவெ கவதணறகபறவ ஶவௌடு
ஶகரவ வபொவெவகரவபவௐதவோடர வதஷபெவ;

(iii)

அவரநரறவ, அவகபறவ ஶவௌடுஶகரபௐவெகு
இவேகுவகரண றரவௐதடுவ்வகஷபபெவ
பரண கரவ்றஷணபெவ

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
තරු නිශඹෝජය ඇභවරතුභහ වන් වශහ, 2013 ශ්ධ දී ශභභ
යහඳ්වරශ වටයුතු අන් වයනහ ිරඹරහ. 2013 ය
නශවුට අන් වයන්ශන් ඳශමුළනි අන ඹශ්ධ ඉවරරි ශරහ
වරශඵන ළඩ ටිවද, නළවෙන) ශදළනි අන ඹය ඇතුළු ි ඹලුභ ළඩ
වටයුතුද?

ගරු ඉන්දික ඵණ්ඩහයනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக)

(The Hon. Indika Bandaranayake)
ශදළනි අන ඹශ්ධ වටයුතු ඇතුළු ි ඹලුභ ළඩ වටයුතු අන්
වයනහ.

அவ கூபொரர?
(இ) இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Finance and Planning:

චීනඹ වහ ම්ඵන්ධ යහඳෘති : විසතය

(a)

ெலணரவுடவ இஷவ கபைவ்றவோடவேகவ: றதவ
PROJECTS WITH CHINESE INVOLVEMENT : DETAILS

1748/’11
2. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :

(අ)

(i)

2005 ්ධශ ි ට 2011 ්ධඹ දක්හ වහරඹ තුශ
ශ්රී රාවහ යජඹ නයනඹ වහ )ඵන්ධ වී ක්රිඹහවෙභව
වයන රද යහඳ්වර ායහ ශවුඳභණද;

(ii)

එභ යහඳ්වරර න) වශ්ධද;

(iii)

එක් එක් යහඳ්වරශ
භසත ටිනහවභට
හශප්ක්ෂ නයන ආධහය ප්රභහණඹ ශවුඳභණද;

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?

(b)

Will he state (i)

the number of Chinese projects that the Sri
Lankan Government got involved with,
from 2005 to 2011;

(ii)

the names of those projects; and

(iii)

the Chinese aid component in comparison
to the full value of the each project?

Will he also state (i)

the number of Chinese workers that are
requested by the Chinese company to be
employed here separately on per project
basis ;

(ii)

whether the requests of the Chinese
companies pertaining to employing
Chinese workers were agreed to; and
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(iii)
(c)

if so, the justification and compelling
reason to agree to their requests?

If not, why?

(ආ)

10
(iii)

එක් එක් යහඳ්වරශ
භසත ටිනහවභට
හශප්ක් නයන ආධහය ප්රභහණඹ ඇමුණුශභහි
8ළනි  මරුශප දක්හ ඇත.

(i)

අ(i) හි වන් යහඳ්වර 42න් නයන ජහවරව
ශ්රමිවඹන්ශේ වහඹ රඵහශතන ඇවෙශවෙ යහඳ්වර
14ක් වහ ඳභණි. එභ ායහන් ඇමුණුශ)
11න  මරුශප දක්හ ඇත. තද, එශේ නයන
ජහවරවඹන් ළඩි ලශඹන් ශේශ ශඹුදහ ඇවර
යහඳ්වර ඇමුණුශභහි 11න  මරුශහි දක්හ ඇවර
ඳරින  උඳ යහඳ්වර තණනහිරන් යුක්ත ශප.

(ii)

ශභභ ි ඹලුභ ශේවයින් තහක්ණිව ශේහන්
වහ එන),
 භූ විදයහ මීක්ණ විශලේඥයින්

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ පජහතයන්තය ූලරය
වපඹෝගිතහ අභහතය ව මුදල් වහ ක්රභම්ඳහදන නිපඹෝජය
අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக - ெவஶெ றற
கூவோடிஷவௐபு
அஷவைெபைவ
றற,
றவோடறடவ
தறற
அஷவைெபைவ)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of
International Monetary Co-operation and Deputy Minister
of Finance and Planning)
තරු වථහනහඹවතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශදනහ.

(අ)

(i)

2005 ්ධශ ි ට 2011 ්ධඹ දක්හ වහරඹ තුශ
ශ්රී රාවහ යජඹ, නයනඹ වහ )ඵන්ධ වී ක්රිඹහවෙභව
වයන රද යහඳ්වර ායහ 42 (වතයස ශදව)ිර.

(ii)

එභ යහඳ්වරර න) ඇමුණුශභහි 2ළනි  මරුශහි
දළක්ශප. එභ යහඳ්වර 42භ එහි දළක්ශනහ.
ඇමුණුභ බහගත* වයමි.

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුභ:

ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட இஷவௐபு :
Annex tabled:

 භහ්ධත තර ළරසු) විශලේඥයින්
 පුහුණු ඹවඩ ආශ්රිත ශභර) එවරස
වයන්නවුන් වහ ඳෆසසු)වරුන්
 සඹාක්රීඹ ඹහන්ත්රීවයණ විශලේඥයින්
 ඹන්ශත්රෝඳවයණ ක්රිඹහවෙභව ිරරීභ වහ
ඹහන්්රිව තහක්ණඥයින්
 යහඳ්වර වශභනහවරුන් වහ සුඳරීක්වයින්
(iii)

ඉවත (ආ) (ii) පියතුය අදහශ ශප.

(ඇ) ඳළන ශනුනඟී.
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[තරු (ආචහ්ධඹ) යවෙ අමුණුතභ භවතහ

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
[පභභ ඇමුුභ පුසතකහරප ද තඵහ ඇත.]

[இவ இஷவௐபு தவ றஷனவ்றபவ ஷவெகவௐதவோடுவபது]
[This annex is also placed in the Library.]

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
තරු ඇභවරතුභහ පියතුශ්ධ ළඩි ශවුටක් බහතත වශහ. ශ)
යහඳ්වර 42 තුශ භවෙතර ගුන් ශතුටුශඳුශ වරශඵනහ;
ශනුශයුච්ශචෝශල් වි රලි ඵරහතහයඹ වරශඵනහ; ව)ඵන්ශතුට
යහඹ වරශඵනහ. ශ)හ මලිව යහඳ්වර ශර භභ වඳුන්නහ.
භවෙතර ගුන් ශතුටුශඳුශ ඉන  ිරරීභ වහ අය ශතන වරශඵන
ූ.එස ශඩුර්ධ මිලිඹන 208ක් cost overrun එවක් ශරහ
වරශඵනහ ිරඹරහ දළන තන්නට වරශඵනහ. ශ) හශේ යහඳ්වර
වහ විඹද) වය වරශඵන නයන ආධහය ඹටශවෙ රඵහ තවෙ රුපිඹල්
බිලිඹන 38ක් -ශවෝටි 3800ක්- ශවුතය) වහරඹිරන් ශතන්න
අදවස වය වරශඵනහද?

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තමුන්නහන්ශේ අවරහ වරශඵන්ශන් ශභහි ි ටින ශේව
ායහ තළනයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ, නළවළ. භශේ ප්රලසනශ ඳශමුළනි ශවුටි න් අවරහ
වරශඵන්ශන් යහඳ්වර ායහ තළනයි.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඒ ශේව ායහ භභ තමුන්නහන්ශේට රඵහ දී වරශඵනහ.
භවෙතර තළනවෙ ායහ ශල්න ශභහි වන් වය වරශඵනහ. ඒ
ඹට වය වරශඵන මුදල් ආඳසු රඵහ තන්ශන් ශවුයි වහරශ ද
ිරඹන එව භට ශ) ශරහශප ිරඹන්න ඵළවළ. එහි ශශශ වටයුතු
අනු තභයි අඳට ඒව  මයණඹ වයන්න ශන්ශන්.
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
.නෆභ තළනිරන් ණඹක් තවෙතහභ, ශභඳභණ වහරඹිරන්,
ශභඳභණ ආදහඹභිරන්, ශභඳභණ විඹදභක් ශතනහ ිරඹරහ
ිරඹනහ.

එළනි යහඳ්වරඹව ශභළනි ණඹඵයතහක් තඵහ ශතන,
ආදහඹභ ශුඹන්ශන් නළවරද මුදල් අභහතයහාලශ ආ්ධක ව
ඝහතවඹකු ඉන්නහ ිරඹරහ විභල් වීයාල ඇභවරතුභහ ිරඹන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ප්රලසනඹ අවන්න.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තමුන්නහන්ශේ .හ ඔක්ශවෝභ දන්නහ න) අශඳන්
අවන්ශන් ශභුවටද? මිලිඹන 209යි ිරඹරහ භභ ිරපහභ
තමුන්නහන්ශේ ිරඹනහ මිලිඹන 208යි ිරඹරහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තමුන්නහන්ශේ ිරඹනහ, භභ ප්රලසනඹ ඇහුශප නළවළ ිරඹරහ.
වරුණහවය, අඳ විහිළුට රක් වයන්න එඳහ. අපි දන්නහ, අවන
ප්රලසනඹ ශභුවක්ද ිරඹරහ. ශ) යට ඔඵතුභන්රහශේ විතයක්
ශනුශයි. අශප්වෙ යට ශ)ව. අපි විශද්ශිවඹන් ිරඹරහ හිතහශතනයි
ඔඵතුභන්රහ උවෙතය ශදන්ශන්.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, අවන ප්රලසනඹට උවෙතය ශදන්ශන්
නළවෙන)- [ඵහධහ ිරරීභක් තළනවට ශතශනන්න ිරඹනහශන්.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ප්රලසනඹ ඇහුශුවෙ භට උවෙතයඹක්
ශදන්න පුළුන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඔඵතුභහට භහ ශවු උවෙතයඹක් ශදන්න රළවළසවරයි. ශ) තරු
බහශප )ප්රදහඹ අනු ඔඵතුභන්රහ ප්රලසන අවනහ, අපි උවෙතය
ශදනහ. ඒ ශදන වළභ උවෙතයඹටභ තමුන්නහන්ශේරහශේ
commentary එවක් භට අවන්න උභනහ නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අඳටවෙ අලය නළවළ, අවන්න.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ අවරහ වරශඵනහ. භශේ ප්රලසනශ
වරශඵනහ.
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(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(අ) (iii) ඹටශවෙ අවරහ

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භවෙතර යහඳ්වරඹ තළන විසතය ශභන්න ශ) විධිඹට ඔඵතුභහට
ශදන්න පුළුන්. ශ)ශක් -[ඵහධහ ිරරීභක්

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ප්රලසනශ
ශභශවභ අවරහ වරශඵනහ: "the Chinese aid
component in comparison to the full value of each project?"
So, tell me what the full value is.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
වරුණහවය අව තන්න. අපි දන්නහශන් තමුන්නහන්ශේ ගුන්
වි රලිඹට ගිහිල්රහ ඳල් ශන වළටි. දළන් ශභතළනවෙ ඒ විධිඹට
වටයුතු වයන්න උභනහක් නළවළ. තමුන්නහන්ශේට ප්රලසන
අවන්න අයිවරඹ වරශඵනහ; භට උවෙතය ශදන්න අයිවරඹ වරශඵනහ.
ඒවට අතුරු ප්රලසන අවන්න පුළුන්.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තුන්න අතුරු ප්රලසනඹවෙ අවන්න පුළුන්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අවපු ප්රලසනඹට උවෙතය ශදන්නශවෝ.

කථහනහඹකතුභහ
ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
Now, I am going to give you an answer. As far as
Mattala is concerned, ගිවිසු) තත න නඹ 2010.05.03. ආධහය
්ධතඹ - ණඹ ආධහය. ප්රභහණඹ - ඇශභරිවහනු ශඩුර්ධ මිලිඹන
209යි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒව තභයි. භභ ිරපශප මිලිඹන 208යි ිරඹරහ. ඵරන්ශන්
නළවර භභ ිරඹනහ.

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
පියතුරු දීරහ වරශඵනහ. දළන් තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ප්රලසනශ එව ශවුටව නයනශඹන්
ශතන්න ව)වරුන් තළන භහ අවරහ වරශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු ඇභවරතුභහ ඒවට අදහශ උවෙතයඹ තභයි ශදන්ශන්.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
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කථහනහඹකතුභහ

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) විධිඹට ඳහ්ධලිශ)න්තුශප ළඩ
වයන්න ඵළවළ.

භභ උවෙතය දීශතන ඹනශවුට, උවෙතශ්ධ තුන් ළනි ශවුටට
එනශවුට එතුභහ ශන commentary එවක් ශදනහ. ඒව
රඳහහිනිඹට වරිඹන්න පුළුන්. නමුවෙ ශ) බහට වරිඹන්ශන්
නළවළ තරු භන්ත්රීතුභනි. තමුන්නහන්ශේට ශන අඹවෙ එක්ව ඔඹ
විධිඹට වථහ වයන්න පුළුන්. භහවෙ එක්ව වථහ වයන්න එඳහ.
.නෆ න) ශ) උවෙතය -

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තමුන්නහන්ශේ විතයක් ශනුශයි තරු භන්ත්රීතුභනි, ත
භන්ත්රීරුන් 15 ශදශනක් ඉන්නහ ප්රලසන අවන්න. ඉවරන් ඒවට
අසථහ ශදන්න.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු ඇභවරතුභහ ඒව ිරඹපු ආවහයඹ වරි නළවළ. අපි ශභතළන
ප්රලසන අවන්ශන් යට ශනුශන්. රඳහහිනිඹට දභනහද නළද්ද
ිරඹන එව ඔඵතුභහ  මන් ර වයන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහශේවෙ ඔඹ වථහ රඳහහිනිඹට
ශවු ශන්න පුළුන්.

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශඵුශවුභ ශවුයි. යට ශනුශන් ශදන පියතුය බහය තන්න.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(ெதரரகவ அவகவ)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
අඳවෙ වළභළවරයි, යට ශනුශන් පියතුරු ශදන්න. ඔඵතුභන්රහ
ඒහ පියතන්ශන් නළවර එවයි ළරැද්ද. යට ශනුශන් පියතුරු
ශදන්ශන් අඳයි. ඔඵතුභන්රහශේ ඳක්ඹ ඳයහජිත ඳක්ඹක්. දළන්
අට ළයඹක්ද, දව ළයඹක්ද ඳයහදයි. වළභ තහශපභ ඡන්ශදට ගිඹහ.

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අාව 3.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
භභ මිලිඹන ශදි ඹ නඹයි ිරඹනශවුට එතුභහ මිලිඹන ශදි ඹ
අටයි ිරඹනහ. එශවභ වයන්න පුළුන්ද?

කථහනහඹකතුභහ

විපද්ලගත රිකකඹන් : නිහ ණඹ ක්රභඹ

வபறரவோடிவ வரறவபுரறஶரவ: வீடஷவௐபுவெ கடவ
றவோடவ
MIGRANT WORKERS : HOUSING LOAN SCHEME

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඉසීශභන් ප්රලසන අවන්න; ඉසීශභන් පියතුරු ශදන්න.

3. තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඉන ිරරී), ඉාජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳු ර ඳවසුව)
අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
විඳක්ඹට විතය ද ඉසීභක්
වථහනහඹවතුභනි?
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වරශඵන්න

.නෆ

තරු

(අ)

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
වරි විධිඹට ප්රලසනඹක් ඇහුශුවෙ උවෙතය ශදනහ. [ඵහධහ
ිරරීභක්

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අාව 3. ප්රලසන අවන ශරහට )ප්රදහඹහනුකර
අවන්න. වථහක්ශන් ඳවෙන්ශන්. [ඵහධහ ිරරීභක් තරු
භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශේ ඒ විධිඹට වථහ වයන්න වළ රශුවෙ
භභ ටීවී එශක් දභන්න ශදන්ශන් ප්රලසනඹ විතයයි.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඉතහභ ද්බහශඹන් ශ) ප්රලසනඹට අදහශ ඔක්ශවුභ වරුණු
ායහ ශල්න ඇවර අපි ශතනළවිවෙ වරශඵනහ, තරු
වථහනහඹවතුභනි.

(ආ)

"භහින්ද චින්තන - න නමු ශ්රී රාවහ" ප්රවරඳවෙවර භහරහශප
ජනශන ළඩටවන ඹටශවෙ, විශද්ලතත ශ්රමිවඹන්
වහ යජශඹන් 30%ව දහඹවවෙඹ රඵහශදන නිහ ණඹ
ක්රභඹක් වස ිරරීභට පිඹය තන්නහ ඵට
ශඳුශයුන් රක් දී ඇවර ඵ එතුභහ දන්ශනහිද?
(i)

එභ නිහ ණඹ ක්රභඹ ආය)බ වශ ්ධඹ
වශ්ධද;

(ii)

ශ) නවිට එභ නිහ ණඹ ක්රභඹ ඹටශවෙ ණඹ
රඵහශතන ඇවර ඳවුල් ායහ ශවුඳභණද;

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?
றவர, வதரநறறவ ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரது
ெறகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) யறவ ெறவஷண - இனவேஷகஷ வவநறவதநவை
வெவஶரவ வகரவஷகவ் றவோடவ்றவ
ணவெண
றகவௗவைெறவ்
றவோடவ்றவ
கலவௗ
வபறரவோடிவ
வரறவபுரறதவகபௐவெகு அெறணரவ 30% தவேகபறவௐபுவ்
வரஷக வேகவௐதடுகறவநரண வீடஷவௐபுவெ கடவ
றவோடவரவஷந ரரறவௐதவகு டடிவெஷகவடுவௐத
ரக ரவெகுபொற அபறவெகவௐதவோடுவபவவதஷ அவ
அநறரர?
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(ஆ) (i)

ஶவதடி வீடஷவௐபுவெ கடவ றவோடவ ஆவதறவெகவௐ
தவோட பைடவ ரவவதஷபெவ,
(ii)
இவஷநஷ ஶவதடி வீடஷவௐபுவெ கடவ
றவோடவ்றவ கலவௗ கடவ வதவபொவெவகரவௌடுவப
குடுவதவேகபறவ வௌறவெஷக ரவவதஷபெவ,
அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர?

(இ)

இவஶநவ, வ?

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

(b)

(c)

Is he aware that a pledge was made under the
Janasevana Programme of “Mahinda Chintana Dinavamu Sri Lanka” manifesto that measures
would be taken to formulate a housing loan
scheme for migrant workers with a 30 per cent
contribution made by the Government ?
Will he inform this House of (i)

the year in which the aforesaid housing loan
scheme was commenced; and

(ii)

the number of families that have obtained
loans under this housing loan scheme by
now ?

If not, why ?

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ පඉදිකිරීම්, ඉාජිපන්රු
පේහ, නිහ වහ පඳොදු ඳවසුකම් නිපඹෝජය අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண - றவர, வதரநறறவ
ஶெஷகவ, வீடஷவௐபு, வதரதுெறகவ தறற அஷவைெவ)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of
Construction, Engineering Services, Housing and Common
Amenities)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඉන ිරරී), ඉාජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳු ර ඳවසුව) අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුය
ශදනහ.
(අ) ඔප.
(ආ)
(i) විශද්ල රැිරඹහ ප්ර්ධධන වහ සුඵ හධන
අභහතයහාලශ උඳශදස ඳරින  ශ්රී රාවහ විශද්ල
ශේහ නියුක්වර වහ්ධඹහාලඹ, ශ්රී රාවහ භ්ද්ධි
අධිවහරිඹ භඟ අශඵෝධතහ ගිවිසුභක් වයවහ
ඉරක්ව ව්ඩඩහඹ)රට ණඹ ක්රභඹක් වස
ිරරීභට 2012 ශ්ධදී ගිවිසුභක් අවෙන් වය
අ ම්ධණ වී ඇත.

(ii)

අදහශ ශනුශප.
විශලේශඹන්භ විශද්ල රැිරඹහ ප්ර්ධධන වහ සුඵ
හධන අභහතයහාලඹවෙ, ඒ හශේභ ඉන ිරරී),
ඉාජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ ශඳු ර ඳවසුව)
අභහතයහාලඹවෙ ඇතුළු අභහතයහාල තණනහක්
ඒවහඵද්ධ ශරහයි ශ) වටයුවෙත ි  ර වයනු
රඵන්ශන්. රඵන 12නදහ ශ) ළඩටවශන්
මලිව පිඹය නිර ලශඹන් ආය)බ වය ශ) අඹට
නිහ රඵහ දීශ) ළඩ පියශශ ක්රිඹහවෙභව
වයනහ.
(ඇ) අදහශ ශනුශප.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
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තරු නිශඹෝජය ඇභවරතුභනි, විශද්ල ශ්රමිවඹන්ට වනදහයි ක්රභඹට
නිහ රඵහ දීශ) ශභභ ළඩටවන ඉන රිඳවෙ වුශ්ඩ "භහින්ද
චින්තන න නමු ශ්රී රාවහ" ළඩ පියශශ ඹටශවෙයි. ඒ ිරඹන්ශන්
2005 ශ්ධදීයි එභ ළඩටවන ඉන රිඳවෙ වුශ්ඩ. අපි දළන් ඉන්ශන්
2013 ශ්ධ. එතශවුට, ය 8ක් ඹන ශතක් ශ) ළඩටවන
ක්රිඹහවෙභව වයරහ නළවළ. 2012 ශ්ධ විශද්ල ශ්රමිවඹන්
2,76,000ශදශනක් අශප් යට ශනුශන් විශද්ල විනිභඹ විලහර
ප්රභහණඹක් රඵහ  රන්නහ. භහ අවන්න වළභළවරයි,-

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ප්රලසනඹද අවන්ශන්, වථහක්ද
ඳවෙන්ශන්?

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ ඳශමුන අතුරු ප්රලසනඹයි අවන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශවටිශඹන් අවන්න.

ගරු භන්ත්රීයපඹක්

(ரவௌபுறகு உபொவௐதறணவ எபைவ)

(An Hon. Member)
යට ශනුශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
යට ශනුශන් තභයි වවුරුවෙ වයන්ශන්.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භහ ශභභ ප්රලසනඹ අවන්ශන් යට
විරුන් ශනුශන්. විශද්ල ශ්රමිවඹන් ශනුශන් 2005 දී රඵහ
 රන්නු ශඳුශයුන් ර, 2013 අද ද න තුරු ඉසට වයරහ
නළවෙශවෙ ඇයි ිරඹහ භහ අවන්න වළභළවරයි.

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
"භහින්ත චින්තන ඉන රි දළක්භ" ළඩටවන 2016 දක්හ
තභයි ප්රවහලඹට ඳවෙ වය වරශඵන්ශන්.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භහ ිරඹන්ශන්, "භහින්ද චින්තන ඉන රි දළක්භ" ශනුශයි;
"භහින්ද චින්තන න නමු ශ්රී රාවහ" ළඩටවන තළන.

ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ පවිපද්ල රැකිඹහ ප්රර්ධන වහ
සුඵ හධන අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர - வபறரவோடு ஶஷனரவவௐபு
ஊவெகுறவௐபு, னஶணரவபுஷக அஷவைெவ)

(The Hon. Dilan Perera - Minister of Foreign Employment
Promotion and Welfare)
තරු වථහනහඹවතුභනි-
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු රන්ත අරගිඹන්න නිශඹෝජය
ශදන්න ඉඩ ශදන්න.
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(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

ඇභවරතුභහට උවෙතය

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ ඇභවරතුභහවෙ, අඳවෙ )ඵන්ධ ශරහ ආ්ධක ව
ා්ධධන අභහතයහාලශඹන් තභයි ශ) වටයුවෙත වයන්ශන්.
එතුභහටවෙ අයිවරඹ වරශඵනහ ඳළවළන ලි ිරරීභක් වයන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභනි, දළන් ශද ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ අවපු ඳශමු න අතුරු ප්රලසනඹට
උවෙතය ශදන්න ිරඹන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශභුවක්ශදෝ එවක් ිරඹනහ ඇහුණහ. ඒ ඇවර. එතුභහ ිරඹපු
එව භටවෙ වරිඹට ශවෙරුශ්ඩ නළවළ.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
ඒව තභයි. භභ අවපු ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹට උවෙතයඹ
ශදන්න ිරඹන්න. භටවෙ ශවෙරුශ්ඩ නළවළ.

ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர)

(The Hon. Dilan Perera)
භභ උඳවහය වයන්න වළ රහ. එඳහ ිරපහ ශන්.

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ඒව ක්රිඹහවෙභව වයන්න ත වල් වරශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභහ දළන් ශද ළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ශද ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශ)වයි.

තරු නිශඹෝජය ඇභවරතුභහට ශඳුඩ්ඩක් ඹ්ධ ඳළටලිරහ. භභ
ිරපශප "භහින්ද චින්තන - න නමු ශ්රී රාවහ" ළඩටවන තළනයි.
න නමු ශ්රී රාවහ ළඩටවන ඳටන් තවෙශවෙ 2005 දීයි. නමුවෙ තරු
වථහනහඹවතුභනි, අවුරු ර 8ක් ඹන තුරු -2013 න තුරු- ශ) අඹ
ශනුශන් ශ) ළඩටවන ක්රිඹහවෙභව ශරහ නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඔඹ අතුරු ප්රලසනඹ ශනුශයි ශන් අවන්ශන්. ඔඵතුභහ වථහක්
ඳවෙනහ. වථහ ඳවෙන්ශන් නළවර ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ ශද ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ලශඹන් අවන්ශන්, ය 8ක්
ගිහිල්රහවෙ යට විරුන් ශනුශන් ශ) ශඹෝජනහ ක්රිඹහවෙභව
වය නළවෙශවෙ ඇයි ිරඹරහයි.

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
ය 8ක් තත ශරහ නළවළ තරු වථහනහඹවතුභනි. 2010
භහින්ද චින්තන ඉන රි දළක්භ ප්රවරඳවෙවරඹ තුශවෙ ශ) වරුණ
ඇතුශවෙ ශරහ වරශඵනහ. ඔඵතුභහට වරඵරඹ වරබුණහට අඳට
වරඵරඹක් නළවළ.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ
ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඔඵතුභහට හශේභයි. භටවෙ තරු
නිශඹෝජය ඇභවරතුභහ ිරඹපු ශද් ශවෙරුශ්ඩ නළවළ. තරු නිශඹෝජය
ඇභවරතුභහට භශේ ඳශමුශනි අතුරු ප්රලසනඹට උවෙතයඹ ශදන්න
ිරඹන්න.

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
භහින්ද චින්තන ඉන රි දළක්භ ළඩටවන 2016 අවුරුද්ද දක්හ
තභයි ප්රවහලඹට ඳවෙ වය වරශඵන්ශන්. ඒ නිහ ඔඵතුභහ දළන්භ
වරඵර ශන්න අලයතහක් නළවළ.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භභ වථහ වයන්ශන් "භහින්ද චින්තන - න නමු ශ්රී රාවහ" ළඩ
පියශශ තළන.

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

2011 ශ්ධ අශප් යටට ශ) යට විරුන්ශතන් ඇශභරිවහනු
ශඩුර්ධ මිලිඹන 5,144ව ආදහඹභක් රළබුණහ. 2012 ළප්තළ)ඵ්ධ
භහඹ ශන ශවුට ඔවුන්ශතන් ඇශභරිවහනු ශඩුර්ධ මිලිඹන
4,419ක් රළබුණහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තමුන්නහන්ශේ හ්ධතහක් ිරඹනහ ශන්. ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
භශේ තුන් ළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. භහින්ද චින්තන න නමු ශ්රී රාවහ ළඩටවන ඹටශවෙ 2005 දී රඵහ  රන්න ශ)
ශඳුශයුන් ර ය 8ක් ඹන තුරු -ශ) න ශතක් - යට විරුන්
ඹයි ිරඹන ශවුට්ඨහඹ ශනුශන් ඉසට වයන්න ශ) ආ්ඩඩු
ඇයි ශභච්චය තටභන්ශන්, ඇයි ශභච්චය ඳළිරශශන්ශන්?

21

2013 භහ්ධතු 05

22

asked the Minister of External Affairs:

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ
(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශභතුභහටයි ඹ්ධ ඳළටරළවිරහ
වරශඵන්ශන්. එවභ ප්රලසනඹ විවිධහවහයශඹන් අවනහ. භභ ශ)
ප්රලසනඹට උවෙතයඹක් රඵහ  රන්නහ.

(a)

Will he state -

(i)

the number of foreign tours undertaken
by the Government in the year 2011 with
the objective of strengthening friendly
diplomatic relations for the development of
Sri Lanka and soliciting international
support required to minimize foreign
influence tarnishing the image of Sri Lanka;

(ii)

the names of those who participated in the
aforesaid foreign tours;

(iii)

the amount of money spent on them; and

(iv)

the benefits accrued to the country as a
result of the aforesaid foreign tours?

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඔප. ඹ්ධ ඳටරළශනහ, වහශත වහශතවෙ. ප්රලසනඹ ශවටිශඹන්
අවන්න. එවිට උවෙතයඹ නිළයන  රළශඵයි.

යහජය තහන්්රික ඵතහ වහ ව විපද්ල ාචහය :
විඹදම්
இர வற வரடவபுகபௐவெகரண வபறரவோடு
ற வேகவ: வெனவு

FOREIGN TOURS FOR DIPLOMATIC RELATIONS : EXPENSES

2378/’12
4. ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
විශද්ල වටයුතු අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ- (4):

(අ)

(i)

ශ්රී රාවහශප ා්ධධනඹ උශදහ වහ ජහතයන්තය
ශ්රී රාවහශප ප්රවරරඳඹට වහනි වයනු රඵන
විශද්ශීඹ ඵරඳෆ) අභ වයවීභට අලය
අන්ත්ධජහවරව වශඹෝතඹ රඵහ තළනීභට හිතවය
යහජය තහන්්රිව ඵතහ ළඩි න යුණු ිරරීශ)
අයමුණින් 2011 ්ධශ දී යජඹ විි න් ි  ර වයන
රද විශද්ල තභන් වශ්ධද;

(ii)

එභ විශද්ල ාචහය වහ වබහගිවන් වවුරුන්ද;

(iii)

ඒ ශනුශන් ළඹ ව මුදර ශවුඳභණද;

(iv)

එභ විශද්ල ාචහය නිහ ශ්රී රාවහට රළබුණු
ප්රවරරහබ වශ්ධද;

(b)

If not, why?

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ පවිපද්ල ක ුතතු
අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு
(ஶதரெறரறவ)
வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ)

* ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷட :

* Answer tabled:

(අ)

(i)

රළයිසතු ඇමුණුභ i හි දළක්ශප

(ii)

රළයිසතු ඇමුණුභ ii හි දළක්ශප.

(iii)

භසත විඹදභ ශ්රී රාවහ රුපිඹල් 73,233,923.73 ශප.
(ජනහධිඳවර ාචහය පියඵ භසත පිරිළඹ විශද්ල වටයුතු
අභහතයහාලඹ විි න් දයනු ශනුරඵන නිහ ජනහධිඳවර ාචහය
)ඵන්ධශඹන් ශභහි දක්හ ඇවර විඹදභ ඒ වහ ළඹ ව
භසත පිරිළඹ ශනුශප.)

வபறரவோடபவகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:

(ii)

ஶவதடி வபறரவோடு ற வேகபறவ தவேஶகவ
ஶநரவ ரவ வதஷபெவ;

(iii)

இவவதரபைவோடு வெனரகற
வபவவதஷபெவ;

(iv)

ஶவதடி வபறரவோடு ற வேகபறவ கரரக
இனவேஷகவெகுவெ
கறஷடவ்
அதகூனவேகவ
ரஷவவதஷபெவ

அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) இவஶநவ, வ?

தவ்வரஷக

-

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය:

(ආ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?
இனவேஷகறவ அதறறபைவ்றறவ வதரபைவோடுவ
ெவஶெ ரலறறவ இனவேஷகறவ வவதபைவெகுவெ
கபவேகவ வதடுவ்துகறவந வபறரவோடு றவவௐதவ
வேகஷபவெ
குஷநவௐதவகுவ்
ஶஷரண
ெவஶெ எவ்துஷவௐதறஷணவௐ வதவபொவெவகரவ
வகு ெரகரண இர வற வரடவபுகஷப
ஶவதடுவ்றவெவகரவபௐவ
ஶரவெகவ்துடதவ
2011ஆவ ஆவௌடிவ அெரவேகவ்றணரவ ஶவ
வகரவபவௐதவோட
வபறரவோடு
ற வேகவ
ரஷவவதஷபெவ;

பீரறவ

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris - Minister of External Affairs)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශභඹ ඉතහභ දී්ධඝ පියතුයක්. යජඹ
විි න් යහජය තහන්්රිව වටයුතු වහ ඉන රිඳවෙ වුණ ි ඹලුභ අසථහ
පියඵ )ප්ධණ විසතයඹක් ශභභ පියතුශ්ධ අඩාගු ශනහ. පිටු
75ක් ඳභණ වරශඵනහ. භභ එභ පියතුය බහගත* වයනහ.

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?

(அ) (i)

ல.வ.

(iv)

රළයිසතු ඇමුණුභ iiiහි දළක්ශප
ඇමුණු) පුසතවහරශ ද තඵහ ඇත.

(ආ)

ඳළන ශනුනඟී.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
දී්ධඝ පියතුයක් න) බහතත වයන්න. තරු භන්ත්රීතුමිඹ, අතුරු
ප්රලසන වරශේ න) අවන්න.

ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඇවෙතටභ භභ ශ) ප්රලසනඹ ඇහුශප ශ)
වහයණඹ නිහයි. 2011 ්ධශ දීපු ඳරිපයව ශන් ිරරීශ)
වරශඵනහ, රුපිඹල් මිලිඹන 293ක් ජනහධිඳවර ශල්ව)
වහ්ධඹහරශඹන් ශ) ශනුශන් ශන් වශහ ිරඹරහ. "ා්ධධනඹ
උශදහ වහ ජහතයන්තය ශ්රී රාවහශප ප්රවරරඳඹට වහනි වයනු
රඵන විශද්ශීඹ ඵරඳෆ) අභ වයවීභට අලය අන්ත්ධ ජහවරව
වශඹෝතඹ රඵහ තළනීභ වහ යහජය තහන්්රිව ඵතහ ළඩින යුණු
ිරරීභට ි  ර වීභ ශවේතුශන් විශද්ල තභන් වහ අලය අභතය
ප්රවරඳහදන ළරළසභ" ිරඹරහ රුපිඹල් මිලිඹන 293ක් ළඩි පුය ළඹ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු අශනෝභහ තභශේ භවවෙමිඹ

වයරහ වරශඵනහ. එභ නිහ භභ ශ) ප්රලසනඹ ඇහුශප 2012
ශඳඵයහරි භහශ දීයි. භශේ අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි. භභ අතුරු
ප්රලසන තුනභ ප්රශඹෝජනඹට ශනුශතන එව ප්රලසනඹක් ඳභණක්
අවන්න), ශභඹ දී්ධඝ පියතුයක් නිහ. ඳසු ගිඹ ය ශදව තුශභ
ශ්රී රාවහශප ප්රවරරඳඹ ශරෝවශ
යටර, විශලේශඹන්භ
යුශයෝඳශ යටර ප්රි ද්ධ වුශ්ඩ ඹවඳවෙ අයුරින් ශනුශයි ිරඹරහ
අපි වළභශදනහභ දන්නහ. ඒ හශේභ LLRC හ්ධතහශප නි්ධශද්ල
එවක්වෙ ක්රිඹහවෙභව වශශේ නළවළයි ිරඹරහවෙ අඳට ශචෝදනහ
වරශඵනහ.
යජඹ විි න් ශ) දක්හ විලහර මුදරක් විඹද) ශවුට වය
වරශඵන ශද්ල්ලින් ව ි  ර වය වරශඵන තභන් බිභන්ලින් අවෙ
වුණු ප්රවරපර තළන භභ ඔඵතුභහශතන් ශවටිශඹන් දළන තන්න
වළභළවරයි.

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ප්රවහලඹ )ප්ධණශඹන්භ ළරැන යි.
භභ හිතන්ශන් නළවළ, ශ) විධිශ ජහවරව ප්රලසනලින් ශ) විධිශ
ඳටු ශද්ලඳහරන හි ඹක් රඵහ තළනීභට උවෙහව දළරීභ ිරි ශේවෙ
උචිතයි ිරඹහ. ශ) තරු භන්ත්රීතුමිඹ ිරඹනහ, ඒ හ්ධතහශප
අන්ත්ධතතශ වරශඵන ිරි භ නි්ධශද්ලඹක් ක්රිඹහවෙභව ශරහ
නළවළයි ිරඹරහ.

ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
නළවළ, භභ එශවභ ිරඹන්ශන් නළවළ.

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
ඔඵතුමිඹ එශවභ ිරපහ. ඔඵතුමිඹ ිරප එව හ්ධතහතත ශරහ
ඇවර. ඔඵතුමිඹ ඒ ප්රවහලඹ වශහ.

ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
භභ ශනුශයි ඒව ිරඹන්ශන්. යුශයෝඳශ ,-

වරශඵනහ, ශ්රී රාවහශප තවෙවෙඹ පියඵ එතුභහ ෆහීභවට ඳවෙ
ශනහ ිරඹරහ. ජඳහනශ නහඹවවෙශඹන් යටල් 6ිරන්
භන්විත දූත පිරික් ශභහි ඳළමිණිඹහ. ඒ අඹශේ හ්ධතහ එක්වෙ
ජහ මන්ශේ ාවිධහනශ
භව ශල්ව)තුභහට බහය ශදන
අසථහශපදී, ඔඵතුමිඹ ිරඹන එවට වහවෙඳි න්භ විරුද්ධ ශදඹක්
එතුභහ ිරඹරහ වරශඵනහ. එතුභහ ිරඹරහ වරශඵනහ, ඒ පියඵ
ෆශවන ප්රතවරඹක් ි  ර ශරහ වරශඵනහ ිරඹරහ. ඔඵතුමිඹශේ
ප්රලසනඹට ත පියතුයක් වළටිඹට භභ ශභශවභ ිරඹනහ. ඔඵතුමිඹ
ිරඹනහ න) අප්රහදඹක් වරශඵනහ ිරඹරහ, ඵරන්න මීට
භහඹවට ඳභණ ඉසශල්රහ රාවහට ඳළමිණි .සශේලිඹහශප
ආ්ඩඩු ඳක්ශ
වහ විඳක්ශ
දූත පිරිශේ අදවස.
.සශේලිඹහශප ආ්ඩඩු ඳක්ඹ ශනුශන් එයට විශද්ල
ඇභවරයඹහ ශභහි ඳළමිණිඹහ. එතුභහ තභයි ශශනට් භිව
ශයුඵ්ධට් වහ්ධ. එතුභහ ශභුවක්ද ිරඹරහ වරශඵන්ශන්? "යුද්ධඹ
අන් ශරහ අවුරු ර තුනවභහයයි තත වුශ්ඩ, ඉතහභවෙ ාකී්ධණ
අභිශඹෝතරට ශ්රී රාවහ ඉතහභවෙ හ්ධථව මුහුණ දීරහ
වරශඵනහ.
වවුරු
ශභුනහ
ිරපවෙ
.සශේලිඹහ
අනිහ්ධඹශඹන්භ ශඳු ර යහජය භ්ඩඩරීයඹ මුළුට වබහගි
ශනහ" ිරඹරහ.
[ඵහධහ ිරරීභක් ඔඵතුමිඹ ප්රලසනඹ ඇහුහ. දළන් භභ පියතුරු
ශදනහ. විඳක්ඹ ශනුශන් ජලි බිශුප් -විරුද්ධ ඳක්ශ
නිශඹෝජය නහයිවහ වහ ඡහඹහ විශද්ල ඇභවරනිඹ- ශ) තළන
ිරපහ. ළප්තළ)ඵ්ධ භහශ 13 නදහ .සශේලිඹහශප භව
භළවරයණඹක් ඳළළවෙ ශනහ. ශ්රී රාවහ හ්ධථවයි ිරඹහ විරුද්ධ
ඳක්ඹ ආ්ඩඩු ඳක්ඹටවෙ ඩහ තන න් විලසහ වයනහ. එභ නිහ
ඒ ශතුල්ශරුවෙ ිරි භ ඳළිරීයභිරන් ශතුය ශ)වට වබහගි
ශනහඹ ිරඹහ ිරපහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ජිනීහ නතයශ ශ්රී රාවහට විරුද්ධ
ඒ ශඹෝජනහ ශතන එන්ශන් ඇශභරිවහ එක්වෙ ජනඳදඹයි.
ඇශභරිවහ එක්වෙ ජනඳදශ ඳහ්ධලිශ)න්තුශප විශද්ල වටයුතු
වමිටුශප ශජයසඨ භිවඹහ -එනී ෂලිශඹෝභහශපතහ භළවරතුභහශුෂින්ටන්ර ප්රි ද්ධිශ ප්රවහලඹක් වශහ, ඇශභරිවහ තන්නහ
ක්රිඹහ භහ්ධතඹ )ප්ධණශඹන්භ ළයන යි ිරඹහ. එතුභහ එශවභ ප්රවහල
වයනහ. භහ ශනුශයි ිරඹන්ශන්, ඇශභරිවහශප විශද්ල වටයුතු
වමිටුශප ශජයසඨ භිවඹහයි ිරඹන්ශන්. එතුභහ, එතුභහශේභ යජඹ
විශපචනඹ වයනහ, "ශ)ව අහධහයණයි. ශ)ව ශද්ලඳහරන
හධව භත වයන ශදඹක්. ශ)ව ිරි ශේවෙ අනුභත වයන්නට
ඵළවළ." ිරඹහ. එතුභහ, එතුභහශේභ යජඹ )ඵන්ධශඹන් ශඵුශවුභ
තදඵර විශපචනඹක් ඉන රිඳවෙ වශහ. එභ නිහ ඔඵතුමිඹ ිරඹන
ශදඹ භහ )ප්ධණශඹන්භ ප්රවරක්ශේඳ වයනහ.

ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
තරු ඇභවරතුභනි, භහ ශනුශයි ශ)ව ිරඹන්ශන්.

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
භභ ඔඵතුමිඹට ිරඹනහ, ඒව )ප්ධණ අතයඹක් ිරඹරහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ)

ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
භහන හිමිව) ශවුමින් බහශන් තභයි ශ)ව ිරඹන්ශන්.

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
භභ
විතයක්
ශනුශයි
ශ)ව
ිරඹන්ශන්.
තරු
වථහනහඹවතුභනි, මීට ඳළඹ 48වට ශඳය එක්වෙ ජහ මන්ශේ
ාවිධහනශ භව ශල්ව) ඵෆන් කී මන් භළවරතුභහ නිපශඹෝ්ධක්
නතයශ දී ජඳන් තහනහඳවරතුභහ වමු වුණු අසථහශප ිරඹරහ
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(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඔඵතුමිඹ ප්රලසනඹක් අවන්න.

ගරු අපනෝභහ ගභපප භව කිකඹ

(ரவௌபுறகு (றபைற) அஶணரர கஶக)

(The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage)
තරු ඇභවරතුභහ, ඔඵතුභහ ශතුඩක් හධව ිරපහට, එව එව
ශවේතු ඉන රිඳවෙ වශහට භහ ශනුශයි ශ) ශද්ල් ිරඹන්ශන්. පිට
යට )ශ)රනශ ; භහන හිමිව) ශවුමින් බහශන් තභයි
ිරඹන්ශන් ඔඵතුභන්රහ ශ)හ වයරහ නළවළ ිරඹහ. භහ ශනුශයි
ිරඹන්ශන්.
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ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
ඔඵතුමිඹවෙ ශනුශයි ිරඹන්ශන්. භහවෙ ශනුශයි ිරඹන්ශන්.
එක්වෙ ජහ මන්ශේ ාවිධහනශ භව ශල්ව)තුභහ, .සශේලිඹහශප
විශද්ල වටයුතු ඇභවරයඹහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශවුයි. ශඵුශවුභ සතුවරයි.

ප්රලසන අාව 5, තරු දඹහි රි ජඹශේවය භන්ත්රීතුභහ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)
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ගරු යනිල්
නහඹකතුභහ)

වික්රභසිාව

භවතහ

පවිරුද්ධ

ඳහර්ලසප

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக - றவவெகவோெற பவவ)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the
Opposition)
ශභුනහ ශවෝ ිරඹනහ න) ශවයන් ිරඹන්න. එතශවුට භභ
ඒවට ශවුට පියතුරු ශදන්න). [ඵහධහ ිරරී) ආ්ඩඩුශන් ඳවෙ
වශශේ ආ්ඩඩුට වශඹෝතඹ  රන්න පුද්තරශඹක්. ශන වවුරුවෙ
ශ)හ වශශේ නළවළ. That is a political appointment made by
the Government. It has nothing to do with this type of thing.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු භන්ත්රීරුනි, ඳහ්ධලිශ)න්තුශප හිමින් ිරඹන වථහ අශනක්
අඹට ඇශවන විවෙවරඹ දළන තන්න.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු යනිල් වික්රභසිාව භවතහ

නළඟී සිටිප ඹ.

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக)

பவரவ.
rose.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු අිරර වියහජ් වහරිඹ) භන්ත්රීතුභහ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
විශද්ල වටයුතු තරු අභහතයතුභහශතන් භභ අවන්න වළභවරයි,
ඊශ "අද" ඳවෙතශ්ධ වරබුණහ, විශද්ල දූත ශභශවශයහි ශඹශදන
ප්රධහන නිරධහරින් 60 තණනිරන් 50වට ආන්න පිරික් විශද්ල
දූත ශභශවශයහි ශඹදීභට සු රසුව) නළවර ශද්ලඳහරන ඳවෙවී) රළබ
අඹ ිරඹහ. ශභඹ තයඹ ද ිරඹහ ඔඵතුභහශතන් භභ අවන්න
වළභළවරයි.

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ல.வ. பீரறவ)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
ඒව තයඹක් ශනුශයි, තරු වථහනහඹවතුභනි. සු රසුව)
නළවර ශවශනක් අපි )ප්ධණශඹන් ප්රවරක්ශේඳ වයනහ. ඒ අඹශේ
සු රසුව) තළන ශඟන  ප්රලසනඹක් අවරහ වරබුණහ. අපි
ඳහ්ධලිශ)න්තුට යටට )ප්ධණශඹන් අනහයණඹ වයන්න
සදහන) ඒ පුද්තරඹන්ශේ සු රසුව) ශභුනහද ිරඹහ. සු රසුව)
නළවර පුද්තරඹන් ඳවෙ වය නළවළ.

There are political appointments made by the
Government but they do not fall into this. Whether you
want to keep them or cancel them is your job, not ours.
That is a political appointment. What he asked you was
about non -political appointments.
I think the Minister was answering that all right when
the Deputy Minister got up. - [Interruption.]
කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
අනලය න) වන් වයන්න එඳහ.

ලරය අ කළසුම් ගනඹනඹ : භහගම්

ெவ்றெறகறவைஷெ ஷகபெஷநகவ இநவெகுற: : கவதணறகவ
IMPORT OF SURGICAL GLOVES : COMPANIES
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5. ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

(අ)

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු අභහතයතුභනි, සු රසුව) ිරඹහ අදවස වයන්ශන් විශද්ල දූත
ශභශවශයහි ශඹදීභට විබහත pass වශ අදහශ පුද්තරඹන් ිරඹන
එව. ඔඵතුභහ දන්නහ ශන්, විශද්ල දූත ශභශවශයහි වළශභෝටභ
ශඹශදන්න ඵළරි ඵ. Foreign Service exam එශවන් ගිඹ අඹ ශන්
විලහර ායහක් ඉන්ශන්.

ல.வ. பீரறவ)

(The Hon. (Prof.) G.L. Peiris)
ඒ අඹශතන් ඵරහශඳුශයුවෙතු ශන වටයුතු හ්ධථව ඉටු
ිරරීභ වහ අලය සු රසුව) ඒ පුද්තරඹන්ට වරශඵනහ. [ඵහධහ
ිරරීභක්

(i)

යජශ ශයෝවල් වහ ලරය අවෙළසු) ආනඹනඹ
වයන භහත) වශ්ධද;

(ii)

ඉවත එක් භහතභක් විි න් ආනඹනඹ වය ළඩි
මිරක් නිඹභ වයන රද අවෙළසු) ශතුතඹක්
යජශ ශයෝවල් ශත රඵහ දීභ වහ අනුභවරඹ
රඵහ දී වරශේද;

(iii)

එශේ ළඩි මිරට අවෙළසු) අශශවි වයන ඉවත
භහතශ) නභ කුභක්ද;

(iv)

එහි අධයක්ෂ භ්ඩඩර හභහජිවයින්ශේ න)
වශ්ධද;

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී. එල්. පීරිස භවතහ
(ரவௌபுறகு (ஶதரெறரறவ)

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශෞය අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ- (2) :

(ආ)

(i)

ඉවත භහතශ) අවෙළසු) ශතුතඹ මිර දී තළනීභ
ඩදය ළඳයු) අාලඹ ඳවරශක්ෂේඳ වශශේද;

(ii)

එභ අවෙළසු) ශතුතඹ පියතවෙ
ඳටිඳහටිඹක් අනු මිර දී ශතන වරශේද;

ශටන්ඩ්ධ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ

(iii)

එශේ න), ඊට අදහශ ශල්න ශභභ බහට
ඉන රිඳවෙ වයන්ශන්ද;

(iv)

ඒ වහ අනුභවරඹ රඵහ  රන් ඵරඹරවෙ නිරධහරිඹහ
වවුරුන්ද;

asked the Minister of Health:
(a)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ)
(i) පියතවෙ වභශපදඹන්ට ඳරිඵහහිය ඉවත වන්
අවෙළසු) මිර දී තළනීශ) තනුශදනු ි  ර වය වරශේ
න), එඹට ශවේතු වශ්ධද;
(ii)

එළනි තනුශදනුක් ි  රවය වරශේ න), එඹ ි  ර වශ
අඹ )ඵන්ධශඹන් තනු රඵන වඹ
 හභහ්ධත
වශ්ධද;

ඹන්නවෙ එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඈ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?

(b)

சுகரர அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

( i i)

அெரவேக ஆவதவ்றரறகபௐவெகரக ெவ்றெறகறவைஷெ
ஷகபெஷநகஷப
இநவெகுற
வெவகறவந
கவதணறகவ ரஷவவதஷபெவ,
ஶவதடி
எபை
கவதணறறணரவ
இநவெகுற
வெவவௐதவோடு அறக றஷன குநறவெகவௐதவோட
ஷகபெஷநகவ
வரஷகவரவஷந
அெரவேக
ஆவதவ்றரறகபௐவெகு
வேகுவகரக
அதறபறவெகவௐதவோடுவபர வதஷபெவ,

( i ii) இவரபொ அறக றஷனவெகு ஷகபெஷநகஷப
றவதஷண வெவகறவந ஶவதடி கவதணறறவ
வதவ ரவவதஷபெவ,
( i v ) அவ தறவௐதரபவ ெஷத அவேகவ்வகபறவ
வதவகவ ரஷவவதஷபெவ,
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(c)

Will he state (i)

the companies that import surgical gloves
for Government hospitals;

(ii)

whether approval has been granted for a
stock of gloves imported by one of the
above mentioned companies and priced too
high, to be provided to Government
hospitals;

(iii)

the name of the aforesaid company which
sells gloves at a higher price; and

(iv)

the names of the board of directors of that
company?

Will he inform this House (i)

whether Medical Supplies Division refused
to purchase the stock of gloves of the
aforesaid company;

(ii)

whether that stock of gloves has been
purchased following an accepted tender
procedure;

(iii)

if so, whether documents relevant to the
above mentioned purchase will be
submitted to this House; and

(iv)

the authorized officer who granted approval
for that purchase?

Will he also inform this House (i)

the reasons for such action if the transaction
of the purchase of the aforesaid gloves has
been done in contravention of accepted
procedure; and

(ii)

the measures that will be taken regarding
those responsible, if such transaction has
been carried out?

அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) (i)

ஶவதடி கவதணறறவ ஷகபெஷநகவ வரஷகஷவெ
வகரவணவு வெவஷ பைவ்து வேகவ
தறரறவு றரகரறவ்ர வதஷபெவ;

(ii)

ஶவதடி ஷகபெஷநகவ வரஷக அவேகலகரறவெகவௐ
தவோட
ஶகவறவௐதவ்ற
ஷடபஷநவெகஷ
வகரவணவு வெவவௐதவோடுவபர வதஷபெவ;

(iii)

ஆவணறவ,
இவகுரற
ஆவேகஷபவை
ெஷதவெகுவை ெவவௐதறவௐதரர வதஷபெவ;

(iv)

இவகரக அதறபறவ் அறகரவ ரவவ
உவ்றஶரகவ்வ ரவ வதஷபெவ

அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர?
(இ) (i)

(ii)

வபொவெவகரவபவௐதவோட பஷநஷவெகுவௐ புநவதரக
ஶவதடி ஷகபெஷநகஷபவெ வகரவணவு வெவபெவ
வகரடுவெகவ
ரவேகவ
ஷடவதவநறபைவௐதறவ
அவகரண கரவேகவ ரஷவவதஷபெவ;
அவ்ஷக வகரடுவெகவரவேகவ ஶவவகரவபவௐ
தவோடிபைவௐதறவ அஷண ஶவவகரவௌடவகபௐவெகு
றரக டுவெகவௐதடுவ டடிவெஷககவ ரஷ
வதஷபெவ;

(d)

If not, why?

ගරු රලි ක දිහනහඹක
අභහතයතුභහ)

இவஶநவ, வ?

නිපඹෝජය

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக - சுகரர தறற அஷவைெவ)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශෞය අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ
එභ ප්රලසනඹට පියතුය රඵහ ශදනහ.

(අ)

(i)

යහජය ෂධ නීවරතත ාසථහ ව වන ි  මිරදී
තළනී) ඩදය ළඳීය) අාලඹ විි න් විශද්ශීඹ
නිසඳහදවඹන්ශතන් ්ජුභ ලරය අවෙළසු)
ආනඹනඹ ිරරීභ ි  ර වයනු රඵයි.

(ii)

ඩදය ළඳීය) අාලඹ භිනන් වන ි  මිරදී
තළනී)රදී ශද්ශීඹ නිශඹෝජිතඹන්ශතන් මිරදී
තන්නහ නිහ වහ එභ මිරට නිසඳහදන තහසතු ව
ඵ ර ඇතුශවෙ න නිහ හශප්ක් ළඩි මිරවට
මිරදී තනු රඵයි.

(iii)

ෂීල්ඩ් ශභඩිවල් ප්රයිට් ලිමිටඩ් ආඹතනඹ.

அவ இவைெஷதவெகு ஶபவ அநறறவௐதரர?
(ஈ)

භවතහ පපෞඛ්ය
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(iv)

(ආ)

(i)

(ii)

මිරදී තළනී) ක්රිඹහලිශ දී අයිතභ මිරදී තනු රඵන
භහත)ර අධයක් භ්ඩඩරර විසතය රඵහ
ශනුශද්.
2012 ්ධශ දී ඩදය ළඳීය) අාලඹට රළබුණු
ලරය ේරවුස අතරින් ඉවත වන් වශ ආඹතන
ඳඹන රද Examination Gloves ශතුතඹක්
තවෙවෙශඹන් අභවෙ වීභ භත බහය තළනීභ
ප්රවරක්ශේඳ වයන රදී.
ඔප.
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(iii)

ඇමුණුශභහි දළක්ශප. ඇමුණුභ බහගත* වයමි.

(iv)

අභහතයහාල ශටන්ඩ්ධ භ්ඩඩරඹ භිනන් එභ
ශටන්ඩයඹ වහ අනුභළවරඹ රඵහ ශදන රදී.

(ඇ) (i) ව (ii). පියතවෙ ක්රභශපදඹන්ට ඳරිඵහහිය එළනි
තනුශදනුක් ි  ර වය ශනුභළත.
(ඈ) ඳළන ශනුනඟී.

* බහපම්ඹ භත තඵන රද ඇමුුභ:

* ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட இஷவௐபு :
* Annex tabled:
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ
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[පභභ ඇමුුභ පුසතකහරප ද තඵහ ඇත.]

[இவ இஷவௐபு தவ றஷனவ்றபவ ஷவெகவௐதவோடுவபது]
[This annex is also placed in the Library.]
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු නිශඹෝජය අභහතයතුභනි, "ලරය අවෙළසු) ආනඹනඹ
වයන භහත) වශ්ධද?" ිරඹන ඳශමු න ප්රලසනඹට උවෙතයඹ
රළබුශ්ඩ නළවළ ශන්.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඇමුණුශභහි වන් ශරහ වරශඵනහ. ඔඵතුභහට අලය න)
භභ ඒව ිරඹන්න).

ජහතයන්තය ලශඹන් මිරදී තනු රඵන භහත), යජශ ෂධ
නීවරතත ාසථහ, විශද්ල නිසඳහදවඹන්ශතන් ්ජුභ ලරය
අවෙළසු) ආනඹනඹ ිරරීභ ි  ර වයනු රඵයි. එභ භහත) වඹක්
වරශඵනහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒ තළන භට දළන තන්න .නෆ. ඒව ිරඹන්න.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Adventa Health - Malaysia, Neopharma Biotech Asia, Dowell International (Pvt.) Limited, Beta
Healthcare Products (Pvt.) Limited, Zhen Jiang Suhui
Latex Products Company Limited - China.
තරු භන්ත්රීතුභනි, වන ි  මිරදී තළනී) ඩදය ළඳීය)
අාලශඹන් ි  ර වයනු රඵන අතය, ඊට අදහශ භහත) වරශඵනහ.
ඒහ තභයි, Delmege Medical (Pvt.) Limited, Medicare
Pharma Lanka (Pvt.) Limited, Sisil Projects Consortium
(Pvt.) Limited and Shield Medicals (Pvt.) Limited.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අධයක් භ්ඩඩරශ හභහජිවඹන්ශේ න) ටිව අඳට ශදන්න
ඵළරි ඇයි?

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
අඳ අධයක් භ්ඩඩර හභහජිවඹන්ශේ න), ත) ඉල්රන්ශන්
නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒහ
ශ)
ඳහ්ධලිශ)න්තුට
ශදන්න
.නෆ.
තරු
වථහනහඹවතුභනි, අධයක් භ්ඩඩර හභහජිවඹන්ශේ න)
ශදන්න ඵළරි ඇයි? ශභුවද, ශෞය අභහතයහාලශ විතයක්
එශවභ? අධයක් භ්ඩඩර හභහජිවඹන්ශේ න) ඉල්ලුහභ ඒහ
ශදන්න .නෆ.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඒව ශඳෞද්තලිව භහතභක්. අඳට තන්න ඵළවළ.
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ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඇයි වාතන්ශන්?

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
අඳ අධයක් භ්ඩඩරඹ එක්ව ඵළඳිරහ නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඇයි ශදන්න ඵළරි? ශභුවක්ද වරශඵන ප්රලසනඹ?

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඔඵතුභහ ප්රලසනඹක් අවපු නිහ උවෙතය ශදන්න භහ ඵළඳිරහ
ඉන්නහ. එඳභණයි. ශඳෞද්තලිව අාලශ ශද්ල්රට උවෙතය
ශදන්න අඳට අලයතහක් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒව පු රභ වථහක් ශන්. ඒ අධයක්
භ්ඩඩරශ හභහජිවඹන්ශේ න) ටිව  රන්නහ ිරඹරහ ශභුවක්ද
වරශඵන ප්රලසනඹ? ශදන්ශන් නළවෙශවෙ ආයක්ව ශවේූනන් භතද,
නළවෙන) ශන ශවුයඹක් වරශඵනහද?

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඒව පියතුරු ශදන ශවනහශතන්භ අවන්න.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඳහ්ධලිශ)න්තු භන්ත්රීයඹකු වළටිඹට
භට අයිවරඹක් වරශඵනහ ඒ තළන අවන්න.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, මිර දී තළනීශ) ක්රිඹහලිශ දී අයිතභ
මිරදී තනු රඵන භහත)ර අධයක් භ්ඩඩර හභහජිවඹන්ශේ
විසතය එභ භහත)ලින් අඳට රඵහ ශදන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ අඳ
ඒහ අවන්න ඹන්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒව පු රභ වථහක් ශන්.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
භහතභ වරශඵනහ. භහතභ bid එව තන්නහ. [ඵහධහ ිරරී)
තරු භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශේ දන්ශන් නළවෙන) ඉශතන
තන්න. වදහ වරි ඇභවරයශඹකු වුණහභ ඒහ ප්රශඹෝජනවෙ ශයි.
ඒ ි ඹලුභ ශද්ල් ශදන්ශන් නළවළ.
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ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

කථහනහඹකතුභහ

ஶெக)

(ெதரரகவ அவகவ)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශෞය අභහතයහාලඹට
ප්රලසනඹ ඒවභ තභයි.

වරශඵන

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
Bid එව ශදනහ. ඊට ඳසශේ -

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
අඳට දළන තන්න .නෆ, වවුද ඒ ආනඹනඹ වයන භහත)ර
ඉන්ශන් ිරඹරහ.

කථහනහඹකතුභහ

(Mr. Speaker)
ශවුයි, අධයක්රු නළවර භහත)රටයි දීරහ වරශඵන්ශන්.
එශවභ න) ප්රලසනඹක් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශෞය අභහතයහාලඹ අශප්
ෂධරට වයන ශවුයවශ) ප්රවරපරඹ ශ)වභ තභයි. ශ)ව
තභයි ප්රධහන ප්රලසනඹ.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු
වථහනහඹවතුභනි,
තරු
ශෞය
නිශඹෝජය
ඇභවරතුභහශතන් භභ ශ) ප්රලසනඹ අවන්න වළභළවරයි. රුපිඹල්
20වට, 23වට විතය තන්න පුළුන් ලරය අවෙ ළසු) රුපිඹල් 45ට
අයශතන වරශඵනහ. ඊට අභතය ශවුශම ජහවරව ශයෝවර
අයශතන වරශඵනහ, රුපිඹල් 67.50ට. තරු නිශඹෝජය ඇභවරතුභනි,
2011 ්ධශ ලරය අවෙ ළසු) මිර දී තළනීභ )ඵන්ධශඹන්
එශවභ ශදඹක් ි  ර වුණහ ද, නළද්ද ිරඹරහ වරුණහවයරහ ඔඵතුභහ
භට ිරඹන්න.
(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, එතුභහ අවපු ප්රලසනඹට අනු උවෙතය
දීරහ වරශඵනහ, ශවුයි ආවහයශඹන් ද අයශතන වරශඵන්ශන් ව ඒ
අය තවෙතු භහත) ශභුනහ ද ිරඹරහ. ඒහ ඩදය ළඳයු)
අාලඹ ව යහජය ෂධ නීවරතත ාසථහ ශටන්ඩ්ධ වයරහ
අයශතන වරශඵනහ. ශටන්ඩ්ධ වමිටුක් වරශඵනහ. එඹ ඇමුණු)
1හි වරශඵනහ. ඒ වමිටු අනුභළවරඹ දීරහ වරශඵනහ. ඒ වමිටු
විශලේඥ භ්ඩඩරඹිරනුයි භන්විත ශන්ශන්.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ශභුවක්ද ශවුයවභ ිරඹරහ ිරඹන්න.

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
වනහ, වනහ. ශවෝ තහරහ වනහ.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(ரவௌபுறகு ரெறநற

(Mr. Speaker)
ප්රලසන ලශඹන් අවන්න.
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ரெறநற
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(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඒ අනු තුන් ශදශනකුශතන් මිරදී තළනී) වයරහ වරශඵනහ.
එච්චයයි.

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
භභ ිරඹන්න).

කථහනහඹකතුභහ

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

(Mr. Speaker)
ශවුයි. දළන් අතුරු ප්රලසන තුනභ ඉයයි.

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
වනහ, වනහ. ශඳුත ශඳයශ, ශඳයශහ වනහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ரெறநற

(ெதரரகவ அவகவ)

(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) ාචහ පියඵ වථහ වයන්න
තභයි භභ අධයක් භ්ඩඩරශ න) ටිව ඉල්ලුශප. දළන් ඒ න)
ටිව ශදන්ශන් නළවළ. ඒ නිහ භභ දළන් ිරඹන්න), ශභුවක්ද ි  ර
ශරහ වරශඵන්ශන් ිරඹරහ. තරු වථහනහඹවතුභනි, 2011 ්ධශ
අවෙළසු) )ඵන්ධ ශටන්ඩ්ධ එවක් වළශපහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
හභහනයශඹන් ප්රලසන අවන්ශන් ඔශවුභ ශනුශයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ ඳශමුළනි
අවන්ශන්.

අතුරු ප්රලසනඹ

ஶெக)

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඒ අනු මිරදී තළනී) වයරහ වරශඵනහ. එච්චයයි භට ිරඹන්න
වරශඵන්ශන්.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ ඇහුශප, රුපිඹල් 20ට, 23ට
තන්න පුළුන් එව රුපිඹල් 60ට තවෙශවෙ නළද්ද ිරඹරහයි.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඔඵතුභහ ඒ භහතභ තළන ශනභ ප්රලසනඹක් අවන්න. ඒ
භහතශභන් රුපිඹල් 45ට ඩහ අයශතන වරශඵනහද, ාචහ වයරහ
වරශඵනහද ිරඹරහ ශනභ ප්රලසනඹක් අවන්න, අපි ඒවට උවෙතය
ශදන්න).
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ

තරු වථහනහඹවතුභනි, භසතඹක් ලශඹන් තවෙශතුවෙ එතුභහ
භශතන් ශ) ප්රලසනශඹන් අහ වරශඵන්ශන් යජශ ශයෝවල් වහ
ලරය අවෙ ළසු) මිර දී තන්ශන් ශවුශවුභද ිරඹන එව ව එශේ
මිරදී තළනීභක් වයරහ වරශඵනහ ද ිරඹරහයි. භභ ඒවට උවෙතය
දීරහ වරශඵනහ.
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කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අාව 6-2491/'12-(4), තරු යන්ජන් යහභනහඹව භවතහ.

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு வ வ ரரவெக)

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

(Mr. Speaker)
අහන අතුරු ප්රලසනඹවෙ අවන්න.

ගරු ඩිරහන් පඳපර්යහ භවතහ

(ெதரரகவ அவகவ)

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, තරු නිශඹෝජය ඇභවරතුභහට ඔඹ තය)
ළල්ටහයා ිරඹන්න ශදඹක් නළවළ. භභ එතුභහශතන් ඇහුශප,
රුපිඹල් 20වෙ-23වෙ අතය මිරවට වරශඵන ලරය අවෙ ළසු)
ශටන්ඩයඹිරන් තන්න පුළුන්වභ වරශඹද්න , ශද්ශීඹ ලශඹන්
රුපිඹල් 67.50ට ශ) ලරය අවෙ ළසු) අයශතන වරශඵනහද, නළද්ද
ිරඹන එවයි. ශ) වහ ළඹ න්ශන් ශ) යශට් මිනිසසුන්ශේ
මුදල්.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඒව ශ) ප්රලසනඹට අදහශ නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශ) ප්රලසනඹට ලරය අවෙ ළසු) අදහශ නළවෙන) ශන ශභුවක්ද
අදහශ න්ශන්?

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
එතුභහ අහ වරශඵන ප්රලසනඹට භභ උවෙතය  රන්නහ. ශ) ලරය
අවෙ ළසු) ආනඹනඹ වයන භහත) ශභුනහද, ඒහ මිරදී තන්නහ
ආවහයඹ කුභක්ද ිරඹරහ භභ ිරපහ. ශ) ලරය අවෙ ළසු) ශද්ශීඹ
ලශඹන් තන්න ශවුට ළඩි මිරට තන්න ි ද්ධ නහ ිරඹරහ
ශභහි වන් වයරහ වරශඵනහ. ඒව තභයි භට ශදන්න වරශඵන
උවෙතයඹ. තරු භන්ත්රීතුභහ අන අශනක් වහයණඹ පියඵ
ශනභ ප්රලසනඹක් අවන්න. ඒ අදහශ ශවු)ඳළනිඹවෙ එක්ව වථහ
වයරහ එතශවුට අඳට ඒවට උවෙතය ශදන්න පුළුන්. අඳට
වාතන්න ශදඹක් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඔඵතුභහට ශවෙශයනහ. ශ) වහයණඹ
ඔඵතුභහට ශඵුශවුභ ඳළවළන ලියි. භභ ඇහුශප ලරය අවෙ ළසු)-

කථහනහඹකතුභහ

(ரவௌபுறகு டினரவ வதஶர)

(The Hon. Dilan Perera)
තරු වථහනහඹවතුභනි, පියතුය සදහන) වුවෙ, ශ) වහයණඹට
අදහශ වහන්තහශේ ශඳෞද්තලිවවෙඹ පියඵ ප්රලසනඹක් භතු විඹ
වළිර නිහ පියතුය දීභ වහ භභ වර ශදවව වහරඹක් ඉල්රහ
ි ටිනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ශඳෞද්තලිව නභක් වන් වයරහ ප්රලසනඹක්
අවනහ න), එඹ උඳශද්ලව වහයව බහශපදී ඇහුශුවෙ ශවුයි
ශන්ද?

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு வ வ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) ප්රලසනඹ තුන් තහක් අහ
වරශඵනහ. තුන් තහශපභ පියතුය රඵහ ශදන්න වල් ඉල්රහ
වරශඵනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
නභක් ිරඹහ ප්රලසනඹක් අන ශවුට අදහශ තළනළවෙවරඹට
අඳවහඹක් න පියතුයක්  රන්ශනුවෙ එභ තළනළවෙවරඹට එඹ
ශවුද, නයවද? ඒ නිහ උඳශද්ලව වහයව බහශපදී ශ) ප්රලසනඹ
ඇහුශුවෙ ශවුයි ශන්ද?

ගරු යන්ජන් යහභනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு வ வ ரரவெக)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, එශේ න) ශභභ ප්රලසනඹ උඳශද්ලව
වහයව බහට ශඹුමු වයන්න).

අය පදන රදු ප්රලසනඹ ඉල්රහ අස කය ගන්නහ රදී.
றணர, அதறபெடவ ரதவ வதநவௐதவோடது.
Question, by leave, withdrawn.

අධයහඳන ක්පේත්රප පද්ලඳහරන ඳ කවීම්: ගළ ු
கவறவ்துஷநறவ அெறவ றணவேகவ:
தறவைெறஷணகவ

POLITICAL APPOINTMENTS IN EDUCATION SECTOR :
PROBLEMS

2971/’12

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
හභහනයශඹන් ප්රලසනඹක් අවන ශවුට අදහශ ඇභවරතුභහට ශවෝ
නිශඹෝජය ඇභවරතුභහට ඒ විඹඹ පියඵ ශවු අශඵෝධඹක්
වරශඵනහද ිරඹන එව තළන එතුභහවෙ -

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ලරය අවෙ ළසුභ දභන්න .නෆ එතුභහශේ ඔළුශප.

7. ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
අධයහඳන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :

(අ)

(i)

රැිරඹහ වියුක්ත උඳහධිධහරින් විලහර ායහක්
ි ටිඹදී ශද්ලඳහරන ඵරඳෆ) භත පුද්තරඹන් 745
ශදශනකුට අධයහඳන ක්ශේත්රඹ තුශ විවිධ රැිරඹහ
අසථහන් රඵහ දී ඇවර ඵවෙ;
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(ii)

මලිව සු රසුව)වෙ පුයහ ශනුභළවර ශභළනි
නිරධහරින් අධයහඳන ක්ශේත්රඹ තුශ ශේශ
ශඹදවීභ නිහශන් අද න විට එභ ක්ශේත්රශ
විවිධ තළටලුවහරී තවෙවෙඹන් නි්ධභහණඹ වී ඇවර
ඵවෙ;

asked the Minister of Education:
(a)

එතුභහ දන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ඉවත වන් ඳරින  අධයහඳන ක්ශේත්රඹ තුශ
ශද්ලඳහරන ඳවෙවී) රඵහ දීභ අධීක්ණඹ වශ
ඵරධහරින් වවුරුන්ද;

(ii)

දළනුශභන් පිරිපුන් උඳහධිධහරින් ි ටිඹදී ඔවුන්ට
අදහශ ඳවෙවී) ශනුදී ශනවෙ ඵරඳෆ) භත ඳවෙවී)
රඵහ දීභට වටයුතු ිරරීභට ශවේතු වශ්ධද;

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉවත වන් ශද්ලඳහරන ඳවෙවී) රඵහ  රන්
නිරධහරින් )ඵන්ධශඹන් නිි  ක්රිඹහභහ්ධතඹන්
තළනීභටවෙ;

(ii)

රඵහ  රන් එභ ඳවෙවී) අරාගු ශවුට ඇවර න
පුයප්ඳහඩු වහ උඳහධිධහරින් ඵහ තළනීභටවෙ;

වටයුතු වයන්ශන්ද ඹන්න එතුභහ ශභභ
දන්න්ශනහිද?

බහට

(b)

(c)

(ඈ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?
கவற அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

(ii)

வரறனவந
தவோடரரறகவ
வதபைவ
வௌறவெஷகறணவ
உவபஶதரது
அெறவ
வெவரவெகு கரரக 745 ஶதபைவெகு கவறவ்
துஷநறவ
தவஶபொ
வரறவரவவௐபுவெகவ
வேகவௐதவோடுவபவவதஷபெவ;
அடிவௐதஷடவ் ஷகஷகஷபவெ கூடவௐ பூவவ்ற
வெவர இவரநரண
உவ்றஶரகவ்வகவ
கவறவ்துஷநறவ
ஶெஷறவ
ஈடுதடுவ்வௐ
தவோடுவபஷரவ
இவபொ
அவ்துஷநறவ
தவஶபொ
தறவைெறஷணகவ
வதவோடுவப
வவதஷபெவ

அவ அநறரர?
(ஆ) (i)

ஶவகூநறரபொ கவறவ்துஷநறவ அெறவ
றணவேகவ வேகவௐதடுஷ ஶவதரவஷ
வெவ அறகரரறகவ ரவ வதஷபெவ;

(ii)

அநறவு றவதற தவோடரரறகவ இபைவெஷகறவ
அவகபௐவெகு உரற றணவேகஷப வேகரது
ஶபொ அபவ்வேகபறவலது வரறவ வேக
டடிவெஷக டுவெகவௐதவோடவகரண கரவ
ரவவதஷபெவ;

அவ குநறவௐதறடுரர?
(இ) (i)

ஶவகூநறரபொ
அெறவ
றணவேகஷப
வேகற உவ்றஶரகவ்வகவ வரடவதரக உரற
டடிவெஷககவ டுவௐதவகுவ;

(ii)

வேகவௐதவோட அவ றணவேகஷப இவ்துவை
வெவது, வதடுவ வவநறடவேகபௐவெகு தவோடரரற
கஷப ஆவோஶெவவௐதவகுவ;

டடிவெஷக டுவௐதரர வதஷ அவ இவைெஷதவெகு
அநறறவௐதரர?
(ஈ)

இவஶநவ, வ?
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(d)

Is he aware that(i) 745 persons have been provided with
various employment opportunities within
the education sector on political influence,
while a large number of graduates remain
unemployed ; and
(ii) various problematic situations have arisen
in the education sector as a result of
employing such officers who have not met
even the basic qualifications in the
aforesaid sector ?
Will he state (i) the authorities who supervised the granting
of political appointments in the education
sector in the aforesaid manner; and
(ii) the reason for granting appointments on
other
influences,
without
granting
appointments to graduates who are well
equipped with knowledge ?
Will he inform this House whether steps will be
taken (i) to take proper action regarding the officers
who granted the aforesaid political
appointments; and
(ii) to cancel the appointments so granted and
recruit graduates for vacancies created as a
result ?
If not, why ?

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ පඅධයහඳන අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு தவதுன குவண - கவற அஷவைெவ)

(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education)
තරු වථහනහඹවතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශභශේයි.

රැිරඹහ වියහිත උඳහධිධහරින් විලහර ායහක් ි ටිඹදී
ශද්ලඳහරන ඵරඳෆ) භත පුද්තරඹන් 745 ශදශනකු අධයහඳන
අභහතයහාලශ තනතුරු වහ අපි ඵහ ශතන නළවළ, තරු
වථහනහඹවතුභනි.
(අ)
(i) අධයහඳන අභහතයහාලඹ, අධයහඳන විදයහපීඨ වහ
ජහවරව ඳහල්ර පුයප්ඳහඩු ව විඹඹන් ඉතළන්වීභ
වහ ඇවර අලයතහන් ඳදන) වය ශතන
උඳහධිධහරි අබයහරහභි ශඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටශවෙ
යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහාලඹ ශත දන්හ
උඳහධිධහරින් 337ක් අනුයුක්ත වය ශතන ඇත.
ඒ වළය ිරි ශක් අධයහඳන අභහතයහාලඹටවෙ,
ගුරු ්වෙවරඹටවෙ, විදයහපීඨරටවෙ සක ය
ඳවෙවී) වහ ඵහ ශතන නළවළ.
භභ වළභළවරයි, තරු භන්ත්රීතුභහට ශතුයතුරු රඵහ
ශදන්න. අඩ්ඩහරච්ශච්ශනයි ජහවරව අධයහඳන
ආඹතනඹට ශදභශ විඹඹ ඉතළන්වීභ වහ අපි
යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහාලශඹන් ඉල්රරහ
අබයහරහභින් අනුයුක්ත වය වරශඵනහ.
රැිරඹහක් දීරහ නළවළ. ඒ වහ ළටුප් ශතන්ශන්
අධයහඳන අභහතයහාලශඹන් ශනුශයි. යහජය
ඳරිඳහරන අභහතයහාලඹ තභයි ඒ අනුයුක්ත ිරරීභට
අදහශ ළටුප් ශතන්ශන්.
(ii) අදහශ ශනුශප.
(ආ)
(i) අදහශ ශනුශප.
ිරි  ර ඵරධහරිශඹක් ශනුභළත.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු ඵන් රර ගුණ්ධධන භවතහ

(ii)

අදහශ ශනුශප. එශවභ වයරහභ නළවළ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ එතුභහශතන් උදපක්
ඉල්රන්න වළභළවරයි. භභ ශතුයතුරු තහක්ණඹ
වහ භහින්ශදෝදඹ ඳහල් දහවට උඳහධිධහරින් 920
ශදශනකු ඵහ තවෙතහ. ඉන් 630 ශදනහයි ඳවෙ වී)
බහය තවෙශවෙ. 280ක් හිඟයි. භභ ඒ 280 ශවුඹනහ.
ශ) ඳවෙ වී) තවෙත 630 ශදනහශතනුවෙ 159
ශදශනකු අභිඹහචනහ ඉන රිඳවෙ වය වරශඵනහ.
සු රසුව) ඇවර ඉාග්රීි  උඳහධිධහරි ගුරුරුන්
1,000ක් ඵහ ශතන 260 ශදශනකුට ඳවෙ වී)
 රන්නහ. 93 ශදනහයි ඳවෙ වී) ටිව තවෙශවෙ. ඉවරරි අඹ
ආඳසු ආහ. එතළන 169ක් හිඟයි. දළනට 93
ශදනහයි ඉන්ශන්. භට ඉාග්රීි  ගුරුරුන් වළටිඹට
උඳහධිධහරින් 907ක් .නෆ. ශභතළන ිරි භ
ශද්ලඳහරනඹක් නළවළ. භභ ඔඵතුභහශතන් ඉල්රහ
ි ටිනහ පුළුන් න) ඒ ගුරුරු ටිව රඵහ ශදන්න
ිරඹරහ.
විදයහ විඹඹට 500 ශදනකුට අපි ඳවෙ වී)
ශදනහ. 489 ශදනහයි තභ ඵහ තන්න පුළුන්
වුශ්ඩ. 11ක් අඩුයි. තණිතඹ විඹඹට 490වට ඳවෙ
වී)  රන්නහ. 362යි ඳවෙ වී) ඵහය තවෙශවෙ.
උඳහධිධහරින් 138ක් ත අඩුයි. අපිට ඔවුන් රඵහ
ශදන්න. ශද්ලඳහරන ඵරඳෆ) ිරි භ ශදඹක් නළවළ.
ශ) යශට් අලයතහන්ට අනු උඳහධිධහරින්
ඉන්නහ න) .නෆ තය) යක්හ අසථහ
වරශඵනහ. ඒ විඹඹන් අනු අලය පුද්තරශඹෝ
තභයි හිඟ.

(ඇ)
(ඈ)

(i)

අදහශ ශනුශප.

(ii)

අදහශ ශනුශප.

අදහශ ශනුශප.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ අශප් අධයහඳන ඇභවරතුභහශතන්
අවන්ශන් ශ) වහයණඹයි. යහජය ඳරිඳහරන අභහතයහාලඹ
ිරඹන්ශන් ශ) යජශ අභහතයහාලඹක් ශන්. ඇභවරතුභහ දළන් ිරපහ,
උඳහධිධහරින් අනුයුක්ත වය වරශඵනහඹ ිරඹරහ. උඳහධිධහරින් ශ)
තය) ප්රභහණඹක් ශවයන්භ ඵහ ශතන වරබිඹදීවෙ ඒ ශතුල්රන්
සක ය වයරහ ඒ ශේඹට තන්ශන් නළවෙශවෙ ඇයි?

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ඔඵතුභහ අවන්ශන් එශවභ ප්රලසන ශනුශයි. දළන් ඔඵතුභහ
ඇහුහ ශන් රඵහ  රන් ඳවෙ වී) අශාගු ශවුට ඇවර න පුයප්ඳහඩු
වහ උඳහධිධහරින් ඵහ තන්න වටයුතු වයන්ශන් ද ිරඹරහ. භභ
ශවුඹනහ, දරුන්ට උතන්න්න ගුරුරු නළවර. ඔඵතුභහ ශ)
ප්රලසනශ දී ිරඹනහ, ඒ ටිව ශතදය ඹන්න ිරඹරහ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ ඔඹ ිරඹන විධිඹට න) ිරි භ
ශද්ලඳහරනඹක් නළවළ. අඳ උඳශද්ලව වහයව බහට ගිඹහභ
ශඳශනනහ ශභතළන වරශඵන ශද්ලඳහරනඹ. භහ ඒ න) රළයිසතු
ටිවවෙ වරිඹහවහය ශුඹහ තන්න ඵරන්න) ශවෝ. එතශවුට
ඳළවළන ලි ඔඵතුභහට ිරඹන්න පුළුන් ශන්. ප්රලසනඹ ශ)වයි තරු
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ඇභවරතුභහ. ඔඵතුභහ පුන පුනහ ිරඹනහ ශභහි ශද්ලඳහරනඹ නළවළ,
ශභහි ප්රලසන නළවළ ිරඹරහ.

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
ප්රලසනඹ අවන්න.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
ප්රලසන ළරයි ශන් අධයහඳන අභහතයහාලශ .

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
භහ ිරඹන්ශන් ඒව ශනුශයි. ශ) ප්රලසනඹට ශන් උවෙතය
 රන්ශන්.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ප්රලසන ළරයි ිරඹන වහයණඹ භළනවින්
ඳළවළන ලි ශනහ උඳශද්ලව වහයව බහශපදී ආ්ඩඩු ඳක්ශ
ඇභවරරුන් නඟන ප්රලසනලින්භ. ආ්ඩඩු ඳක්ශඹන් ශන්
ළඩිශඹන්භ ඇභවරතුභහට වයදය වශශේ.

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තමුන්නහන්ශේශේ ප්රලසනරට ශන් උවෙතය ශදන්ශන්. වථහ
ඳවෙන්න-

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඔයිට ඩහ රසන නළද්ද ප්රලසනඹක්
ශවටිශඹන් අවන එව? පියතුයවෙ-

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
පියතුයක් ශදන්න, ප්රලසනඹක් අවන්න තරු භන්ත්රීතුභනි.
වථහක් ඳළළවෙවීභ ශනුශයි ශන් වයන්න .නෆ.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
වරි, භභ ශභශවභ ිරඹන්න) ශවෝ එශවභ න).

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
එශවභ ිරඹන්න එඳහ. ප්රලසනඹ අවන්න ශවටිශඹන්.

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
භභ ශභශවභ අවන්න) ශවෝ ප්රලසනඹ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තරු ඇභවරතුභහවෙ ශවටිශඹන් පියතුය ශදන්න.
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(ii)

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු ඇභවරතුභනි, රුපිඹල් 10,000 දීභනහවට උඳහධිධහරින්
ඵහ ශතන ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) වහ්ධඹහරරට, එව එව තළන්රට
අනුයුක්ත වයරහ වරශඵනහ ශන්. දළන් ඳහල්ර ගුරුරුන්ශේ
හිඟඹකුවෙ වරශඵනහ ශන්. ඒ අඹ ශවයන්භ ඵහ ශතන සක ය
ළටුප් තරඹව පිහිටුන්ශන් නළවෙශවෙ ඇයි ිරඹරහ වරුණහවය භට
ිරඹන්න.

එතුභහ පියතන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ශ) න විට, එභ න ස්රික්වශ එක් එක් ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ව) ශවුට්ඨහශ ඳවරන රහභ නිරධහරි
පුයප්ඳහඩු ායහ ශන් ශන් ලශඹන්
ශවුඳභණද;

(ii)

එභ පුයප්ඳහඩු වඩිනමින් පියවීභට වටයුතු
වයන්ශන්ද;

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
එශවභ වයන්න ඵළවළ. ගුරු යසථහක් වරශඵනහ. ගුරු
යසථහශප වරශඵන ආවහයඹට ගුරුයඹකු ඵහ තන්න ශවුට
ඔහු උඳහධිධහරිඹකු ශන්න .නෆ, විබහතඹක් ඳවෙන්න .නෆ,
)මු ඳරීක්ණඹ ඳවෙන්න .නෆ.

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනු එශේ න), ඒ භන්ද?
வதரது றவரக, உவரவோடபவகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட
றணர:
(அ) (i )

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

ரவ்ஷந
ரவோடவ்றவ
அஷவதுவப
அஷணவ்துவௐ தறஶெ வெனரபவ தறரறவுகபறபவ
கறர
உவ்றஶரகவ்வகபௐவெகரண
வவநற
டவேகவ தரரற அபறவ றனவுகறவநவவத
ஷபெவ;

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
තරු ඇභවරතුභනි, උඳහධිධහරින් තභයි ඒ ඉන්ශන්.

( i i ) ஶஶன கூநவௐதவோடரபொ கறர உவ்றஶரகவ்வ
வவநறடவேகவ
றனவுகறவநஷ
றவரக
டடிவெஷககஷபவௐ ஶதறபைவகு தரரற
ஷடரக அஷகறவநவவதஷபெவ

ගරු ඵන්දුර ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு தவதுன குவண)

(The Hon. Bandula Gunawardane)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ගුරු යසථහට ඳටවළනි ඵහ
තන්න භට පුළුන්ද, ශ) භන්ත්රීතුභහ ිරපහ ිරඹරහ?

அவ வபொவெவகரவரர?
(ஆ) (i )

வஶதரது ஶவதடி ரவோடவ்றவ எவவரபை
தறஶெ வெனரபவ தறரறறபவ றனவுகறவந
கறர
உவ்றஶரகவ்வ
வவநறடவேகபறவ
வௌறவெஷக
ணறவ்ணறரக
வபவு
வதஷபெவ;

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
දළන් අතුරු ප්රලසන තුනභ අවරහ අහනයි.

( i i ) ஶவதடி
வவநறடவேகஷபவ்
றவௐபுவகு
டடிவெஷக
வதஷபெவ

ගරු අකිර වියහජ් කහරිඹම් භවතහ

(ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறெவ)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
අතුරු ප්රලසන ශදවයි ඇහුශප.

(இ) இவஶநவ, வ?

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
නළවළ, නළවළ. එක් ප්රලසනඹිරන් අතුරු ප්රලසන 5ක් විතය අවනහ.

asked the Minister of Public Administration and
Home Affairs:
(a)

Will he admit the facts that (i)

there are many vacancies for Grama
Niladharis in all Divisional Secretary's
Divisions in Matara District; and

(ii)

vacancies for Grama Niladharis existing in
this manner is a big hindrance for the
administrative activities?

ග්රහභ නිරධහරි පුය ඳහඩු : භහතය දිස්රික්කඹ

கறர உவ்றஶரகவ்வ வவநறடவேகவ: ரவ்ஷந
ரவோடவ
VACANCIES FOR GRAMA NILADHARIS : MATARA DISTRICT

1964/’11

(b)

8. ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ

(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
යහජය ඳරිඳහරන වහ සශද්ල වටයුතු අභහතයතුභහශතන් ඇස
ප්රලසනඹ - (1):

(i)

துரறரக
டுவௐதரர

அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர?

කථහනහඹකතුභහ

(අ)

ඉවත ඳරින  රහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු ඳළ මභ
ඳරිඳහරන වටයුතු වය ශතන ඹහභට විලහර
ඵහධහක් ඵවෙ;

භහතය න ස්රික්වශ ි ඹලු ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
ශවුට්ඨහර රහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු විලහර
ායහක් ඳවරන ඵවෙ;

(c)

Will he inform this House (i)

separately, the number of vacancies for
Grama Niladharis in each Divisional
Secretariat Division of that district at
present; and

(ii)

whether arrangements will be made to fill
those vacancies expeditiously?

If not, why ?
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ පයහජය ඳරිඳහරන
වහ සපද්ල ක ුතතු අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண - வதரது றபைரக,
உவரவோடபவகவ அஷவைெவ)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public
Administration and Home Affairs)
තරු වථහනහඹවතුභනි, එභ ප්රලසනඹට පියතුය ශභශේයි.

(අ)

(ආ)

(i)

2012.12.31 න නට භහතය න ස්රික්වශ
නිරධහරි පුයප්ඳහඩු 186ක් ඳ ම.

රහභ

(ii)

නළත. පුයප්ඳහඩු ඳවරන ) වහ ළඩ ඵළීයභට
ශ) න විටවෙ රහභ නිරධහරින් ඳවෙ වය ඇවර අතය,
එභ නිරධහරින් විි න් ඒ ඒ )ර යහජවහරි
වටයුතු හභහනය ඳරින  ඉටු වයනු රඵයි.

(i)
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ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ

(மாண்புமிகு புத்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ
ශභඹයි. තරු ඇභවරතුභහ වන් වශහ, භහතය න ස්රික්වඹ තුශ
ඳභණක් පුයප්ඳහඩු 186ක් වරශඵන ඵ. තරු වථහනහඹවතුභනි,
රහභ නිරධහරි තනතුරු 650ිරන් 186ක් පුයප්ඳහඩු වී වරශඵනහ.
දශ ලශඹන් තුශනන් එවවට ආන්න ප්රභහණඹක් පුයප්ඳහඩු
ශරහ වරශඵනහ. රහභ නිරධහරියඹකු ළඩ ඵරන්න ඳවෙ වශහභ
එභ රහභ නිරධහරියඹහට තභන්ශේ ශවුට්ඨහශ ළඩ වටයුතු
ටිව ඳභණක් ශනුශයි, තවෙ ශවුට්ඨහඹව ළඩ වයන්න ි  ර
ශනහ. එතශවුට වහ්ධඹක්භතහශ ඵයඳතශ ශෝදහ ඳහළුක්
ඇවර නහ. ඒ නිහ ශ) ශනුශන් -

කථහනහඹකතුභහ
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
ශවුට්ඨහඹ

අනුභත රහභ
නිරධහරි
තනතුරු
ායහ
66

2012.12.3
1 න නට
පුයප්ඳහඩු
ායහ
13

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඒ නිහ වහ්ධඹක්භතහශ
ශනහද? ඒව ශන් ප්රලසනඹ?

ඵයඳතශ ශෝදහ ඳහළුක් ි  ර

1

භහතය

2

මුරටිඹන

48

13

3

වක්භන

34

12

4

අතුයලිඹ

28

6

5

වඹුරුපිටිඹ

39

12

6

පිටඵළද්දය

40

18

(Mr. Speaker)
ඒවට උවෙතයඹ අවතන්න ශවෝ.

7

වරවශතුඩ

40

11

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

8

ශවුටශඳුර

37

4

9

ළලිපිටිඹ

38

10

10

ශදවිනුය

41

15

11

න ක්ළල්ර

48

14

12

ිරරින්ද පුහුල්ළල්ර

25

6

13

අකුරැස

46

15

14

භහලි)ඵඩ

29

8

15

ඳසශතුඩ

43

11

16

ළලිතභ

48

18

එකතු

650

186

ශ) අනු ි ඹලුභ පුයප්ඳහඩු ායහ 186යි. මුළු
භහතය න ස්රික්වශ භ අනුභත රහභ නිරධහරි
තනතුරු ායහ 650යි.
(ii)

න යින පුයහ ඳවරන රහභ නිරධහරි පුයප්ඳහඩු පියවීභ
වහ 2012.10.05 න නළවර තළට් නිශපදනඹ අනු
ශ) න විටවෙ අඹ ර) ඳවෙ වළහ අන් වය ඇවර
අතය, ඒ අනු වි්ත තයත විබහතඹක් ඳවෙහ
සු රසුව)
රඵන
අශප්ක්වයින්
)මු
ඳරීක්ණඹට වළහ ඒ ඒ ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
ශවුට්ඨහශ ඳවෙනහ පුයප්ඳහඩු ායහ අනු
ඉන රිශ දී ඵහ තළනීභට වටයුතු ශවශ්ධ.

(ඇ) අදහශ ශනුශප.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඔප. ඒ ශනුශන් තන්නහ ක්රිඹහ භහ්ධතඹ ශභුවක්ද?

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) වරශඵන ප්රලසනඹ විීමභට තභයි ඉල්ලු)
ඳත්ර වළහ ශ) විබහතඹ ඳවෙන්නට දළන් වටයුතු වයන්ශන්. භහ
හිතන විධිඹට රඵන භහශ දී විබහත ශදඳහ්ධතශ)න්තු විි න්
ශ) විබහතඹ ඳවෙන්නට වටයුතු ශඹුදහ වරශඵනහ. ඒ වහ
අඳට පුළුන් ඉක්භන් පිඹය දළන් තනිමින් වරශඵනහ.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශවටිශඹන් අවන්න, විසතය එඳහ.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඇභවරතුභනි, විබහතඹ ඳවෙහ ඒ ඵහ තන්නහ ශභුශවුත
නශවුට තවෙ පුයප්ඳහඩු ිරහිඳඹක් ඇවර නහ. ඒ නිහ, ඇයි
අභහතයහලඹට ඵළරි -

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
ශභුවක්ද ඒවට විඳුභ? ඒව වළභදහභවෙ ි  ර න ශදඹක්.
ශවුයි තනතුයවට වුණවෙ ඵහ තළනී) ි  ර වයනශවුට ඒ
අතයතුය පුයප්ඳහඩු ඇවර නහ.
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ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඒව තභයි. භට ප්රලසනඹ අවන්න ශදන්ශන් නළවළ ශන්. භට
ශදශනි අතුරු ප්රලසනඹ අවන්න ශදන්න ශවෝ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
තමුන්නහන්ශේ වථහ ඳවෙන්ශන් නළවර අතුරු ප්රලසනඹ
ඇහුශුවෙ පියතුරු ශදයි.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
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කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශභුවක්ද අවන ප්රලසනඹ?

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, අලය රහභ නිරධහරින් ායහ
නළවෙන), තයත විබහතඹක් ඳවෙන්ශන් අලය ායහ ඵහ
තන්නයි. එතශවුට දළන් ාචිතඹක් ඳවෙහශතන ඹන්න ඵළරි
cadre එශක් ප්රලසනඹක් නිහ න) වදහවෙ ශ) ප්රලසනඹ
නියහවයණඹ වයන්න ඵළවළ.

(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ශ) අවන්ශන් භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹයි තරු
වථහනහඹවතුභනි. ෆභ ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) වහ්ධඹහරඹවභ ඹ) ිරි 
භට්ටභිරන් රහභ නිරධහරින් ඳස ශදශනකුශේ හශේ ාචිතඹක්
ඳවෙහශතන ඹන්න අභහතයහාලඹට ඵළරි ඇයි? අශනක් වහරඹ තුශ
ශනවෙ ළඩ ආයණඹ වයන්න දීරහ -

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඔඵතුභහ අතුරු ප්රලසනඹ ඳභණක් අවන්න.

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
තරු වථහනහඹවතුභනි, එළනි ශදඹක් වයන්න ඵළවළ.
ාචිතඹක් ඳවෙහශතන ඹන්න ඵළවළ. ශභුවද, අලය
ප්රභහණඹවෙ දළන් නළවරයි අපි ඉන්ශන්. ඒ නිහ තභයි අපි දළන්
ඉල්ලු) ඳත්ර වළහ විබහතඹක් ඳවෙන්න වටයුතු වයන්ශන්.
ශ)ව ළශළක්විඹ ශනුවළිර තවෙවෙඹක්.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, දළන් අලය ායහවෙ නළවෙන) -

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
ාචිතඹක් ඳවෙහශතන ඹන්ශන් ශවුශවුභද, -

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඉවරන් ඒ නිහ අභ ලශඹන්-

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඉවරන් ශවටිශඹන් අවන්න ශවෝ, ාචිතඹක් ඳවෙහශතන
ඹන්න ඵළරි ශභුවද ිරඹරහ.

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
ාචිතඹක් ඳළළවෙවීශ) ක්රභඹක් නළවළ.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
එශවභ ක්රභඹක් වදන්න ඵළරි ඇයි?

කථහනහඹකතුභහ

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

(Mr. Speaker)
ඔඹ තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹද අවන්ශන්?

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
ඒව වයන්න ඵළවළ.

(ெதரரகவ அவகவ)

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඔප.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශභුවක්ද අවන්ශන්?

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ඇයි ඵළරි?

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
තමුන්නහන්ශේ භශේ අභහතයහාලඹට ආශුවෙ භභ ිරඹරහ
ශදන්න).

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තුන්ළනි අතුරු ප්රලසනඹ.

(Mr. Speaker)
ශවුයි, ඒ ඇවර.

(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(ெதரரகவ அவகவ)
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( i ii ) எவவரபை
துஷநபகவ்றபவ
வேகூறடவ
தறஶெவ்றபவ இனவேஷகறவ ஷகரபவௐதவோட
உவரவோடு வகரவகனவகஷபவ் ணறவ்ணறரக
வுவ;

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ රහභ නිරධහරින්ට ඹ) ිරි  ළඩ
ශවුටක් වයන්න බහය දීරහ වයනහ න) වයන්න පුළුන්.

( i v ) அடுவ் வது பைடவேகபௐவெகுரண வகரவகனவ
அஷெறவ பவகறவௐஷதபெவ

ගරු ඩබ්ලි .ඩී.පජ්. පපනවිය කන භවතහ

அவ குநறவௐதறடுரர?

(ரவௌபுறகு டதறவபெ.டி.ஶ . வெவணறவ்ண)

(ஆ) கடவ வது பைடவேகபறவ,

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)
ශභුන ශශ්රේණිඹවවෙ එශවභ වයන්ශන් නළවළ.

(i )

இனவேஷகவ் துஷநபகவேகபறவ ஷகரபவௐதடுவ
கவௐதவ ெவெகுகபறவ வௌறவெஷகஷபெவ;

( i i ) அவஷந ஷகரபௐவகரண வெனறணவ்ஷ
பெவ ஈவோடவௐதவோட பைரணவ்ஷபெவ பதரவ
வதபொறறபவ;

ය තුශ සිදු කශ භසත ඵවහලූ පභපවුතම්
ප්රභහණඹ : විසතය
ரவோடிவ வரவ் வகரவகனவ அஷெவு : றதவ

( i ii ) துஷநபக அறகர ெஷதறணரவ எவவரபை
துஷநபகவ்றபவ எவவரபை கவௐதவ வேகூ
றடவௐதடுவ தறஶெவ்றபவ
ஷகரபவௐதவோட
வதரது கவௐதவ ெவெகுகபறவ அபஷவ் ணறவ்ணற
ரகவுவ;

TOTAL CONTAINER MOVEMENT IN THE COUNTRY : DETAILS

2188/’11
9. ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

( i v ) அறகவௐதடிரண கவௐதவ ெவெகு
அதவௐதவௐதவோடது வதஷபெவ

(The Hon. Ravi Karunanayake)
යහඹ වහ භවහභහ්ධත අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (2) :
(අ) ඳසු ගිඹ ්ධ ඳවව වහරඹ තුශ,

அவ இவைெஷதவெகு அநறறவௐதரர?

(i)

යට තුශ ි  ර වශ භසත ඵවහලූ ශභශවයු)
ප්රභහණඹ ශවුඳභණද;

(இ) இவஶநவ, வ?

(ii)

එක් එක් යහඹ ව නළාගුය)ශඳුශ අනු යට තුශ
ි  ර වශ භසත ඵවහලූ ශභශවයු) ප්රභහණඹ
ශවුඳභණද;

asked the Minister of Ports and Highways:

(iii)

(iv)

வேகறபைவது

(a)

Will he state for the last five years -

ශ්රී රාවහශප එක් එක් යහඹ ව නළාගුය)ශඳුශ
අනු ශභශවඹන රද ශද්ශීඹ ඵවහලූ ප්රභහණඹ
ශවුඳභණද;

(i)

the total container movement in the
country ;

(ii)

ඉන රි ්ධ ඳව තුශ ි  ර ශතළයි අශප්ක්ෂහ වයන
ඵවහලූ ශභශවයු) ප්රභහණඹ ශවුඳභණද;

the total container movement in the country
per port, per berth;

(iii)

the domestic containers handled in Sri
Lanka per port, per berth; and

(iv)

the prognosis of container movement for
the next five years?

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ආ) ඳසු ගිඹ ්ධ ඳවව වහරඹ තුශ,
(i)

ශ්රී රාවහශප යහඹර ශභශවඹන රද නළප
බහ්ඩඩ ායහ ශවුඳභණද;

(ii)

ඒහශ
ශභශවයු) විඹදභ ව උඳඹහතවෙ
ආදහඹශ) ටිනහවභ රුපිඹල්ලින් ශවුඳභණද;

(i)

the number of cargoes handled in ports of
Sri Lanka;

(iii)

යහඹ අධිවහරිඹ විි න් ශභශවඹන රද හභහනය
නළප බහ්ඩඩ ප්රභහණඹ එක් එක් යහඹ ව
නළාගුය) ශඳුශ අනු ශවුඳභණද;

(ii)

their handling cost and the revenue earned
in rupee value;

(iv)

එභ බහ්ඩඩ අතරින් ඵහුතය බහ්ඩඩ ප්රභහණඹව
ආය)බව නළපතත වශ සථහනඹ වශ්ධද;

(iii)

the quantity of general cargoes handled by
the Ports Authority on per port, per berth
basis; and

(iv)

as to where most of the cargoes were
originated?

(b)

ඹන්න එතුභහ ශභභ බහට දන්න්ශනහිද?
(ඇ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?
துஷநபகவேகவ, வடுவொெரஷனகவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட
றணர:
( அ) கடவ வது பைடவேகபறவ,
(i )

ரவோடிவ வரவ் வகரவகனவ அஷெஷபெவ;

( i i ) எவவரபை துஷநபகவ்றவ எவவரபை கவௐதவ
வேகூறடவௐதடுவ
தறஶெவ்றபவ
ரவோடிவ
வரவ்வகரவகனவ அஷெஷ ணறவ்ணறரக
வுவ;

(c)

Will he inform this House for the last five years -

If not why?

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ පයහඹ වහ භවහභහර්ග
අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண - துஷநபகவேகவ,
வடுவொெரஷனகவ அஷவைெவ)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports
and Highways)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ප්රලසනඹට පියතුය භහ බහගත*
වයනහ.
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* බහපම්ඹ භත තඵන රද ිළිතතුය:

* ெதரபீடவ்றவ ஷவெகவௐதவோட றஷட :
* Answer tabled:
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[තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ
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[තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

68

[තරු ශයෝහිත අශේගුණ්ධධන භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ඳශමුළනි අතුරු ප්රලසනඹ ශභඹයි.
භහ්ධතු 03ළනි න න -ඒ ිරඹන්ශන් අදට දස තුනවට ඉසයශරහ"න්ශඩ් ීයඩ්ධ" පුවෙ ඳත හ්ධතහ වය වරශඵනහ, container
movement ප්රභහණඹ ි ඹඹට 5.5ිරන් අඩු ශරහ වරශඵනහ
ිරඹරහ. ඔඵතුභහ ඇභවරයඹහ ලශඹන් ඒව ඹථහ තවෙවෙඹට ඳවෙ
වයන්න වය ශතන ඹන වටයුතු ශභුනහද?

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු ඇභවරතුභනි, එශවභ න) යහශ අරහබඹ ළඩි ශරහ
වරශඵන්ශන් ඇයි ිරඹරහ ශදන අතුරු ප්රලසනඹ ලශඹන් භහ
අවන්න වළභළවරයි. ඔඵතුභහ ිරඹන විධිඹට container movement
එව ළඩි ශරහ වරශඵනහ න) අරහබඹ ශවෝටි 6,800වට ළඩි
ශරහ වරශඵන්ශන් ඇයි?

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
තරු වථහනහඹවතුභනි, තරු භන්ත්රීතුභහ වන් වයන ශ)
හ්ධතහ තළන භභ වනතහටු ප්රවහල වයනහ. ඔඵතුභහ ඉල්රහ
වරබුණ පියතුය අනු 2007 ්ධශ ි ට අපි 20 භ ඒවව
ලශඹන් රඵහ  රන් ෆභ පියතුයවභ ඒ ප්රභහණඹ ළඩි ශරහ
වරශඵනහ. 2009 ්ධශ -

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ්රී රාවහ යහඹ සථහපිත ිරරීශභන් ඳසු
හ්ධතහතත ශභශවයු) රහබඹක්-

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ, operations ශනුශයි. රහබ අරහබ තළන අවන්ශන්.

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු ඇභවරතුභනි, භහ හ්ධතහ වයන්ශන් භව
හ්ධතහිරන් උපුටහ ශතන වය ඇවර ප්රවහලඹක් තළනයි.

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

ඵළාකු

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
භහ අද ඔඵතුභහට ඳඹන්ශන්, ශ්රී රාවහ යහඹ අධිවහරිශ
වශභනහවහරිවෙඹ භිනන් රඵහ තවෙ රින් යට අදහශ
වරබුණු ි ඹලුභ ශතුයතුරුයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශ) ශතුයතුරු ළයන යි ිරඹරහද ඔඵතුභහ ිරඹන්ශන්?

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
භහ තකීභිරන් ිරඹනහ, මුළු ජහතයන්තයඹ තුශභ නහවිව
ක්ශේත්රශ ඹ) වඩහ ළටීභක් වරබුශ්ඩ 2009 ්ධශ විතයයි
ිරඹන එව. 2009 ්ධශ විතයයි අශප් ඵවහලුර අඩුක්
ශඳන්න්ශන්. අශනක් වළභ ්ධඹ තුශභ එළනි තවෙවෙඹක්
නළවළ. 2012 ්ධඹ ළඩි ලශඹන්භ ඵවහලු ශභශවයු) වශ
්ධඹ ඵට ඳරි්ධතනඹ ශරහ වරශඵනහ තරු භන්ත්රීතුභනි.

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
භහ ඔඵතුභහට ිරඹන්න). හ්ධතහතත ශභශවයු) රහබඹක් රඵහ
තන්න පුළුන් වුණු එවභ ්ධඹ තභයි 2012 ්ධඹ. ඳසු ගිඹ
්ධ තණනහ තුශභ ළඩිභ ශභශවයු) රහබඹ වුශ්ඩ රුපිඹල්
මිලිඹන ශදුශශුසදවස ශදි ඹ ඳණසවතව ශභශවයු) රහබඹක්. ඒ
අනු, විශද්ල විනිභඹ හුභහරු අරහබඹ ි ඹල්රභ ව ඵ ර
ශතවී)ලින් ඳසු 2012 ්ධශ ශදුශශුසළනි භහශ 31ළනි දහ
න ශවුට ශුද්ධ රහබඹ රුපිඹල් මිලිඹන වහයදවස එවි ඹ
අසවඹක් රඵන්න තය) ජඹරවණඹක් අපි රඵහ වරශඵනහ තරු
භන්ත්රීතුභනි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔඵතුභහ එශවභ ිරඹනහ.

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
භහ ඔඵතුභහට ඒ විසතය එන්න).

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒ විසතය එනහ න) ශවුයි.
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ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
ශඵුශවුභ ඳළවළන ලි ඔඵතුභහ අහ වරබුණු ප්රලසනඹට අබිඵහ
ගිහිල්රහයි ඳසු ගිඹ වරශ භභ ශ) පියතුරු ටිව රළවළසවර වශශේ.
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පගොවි ජනතහ ඉන්ධන වනහධහය : ක්රභප දඹ

றெரறகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ : பஷநஷ
FUEL SUBSIDY TO FARMERS : METHODOLOGY

2418/'12
11. ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ තුන්න අතුරු ප්රලසනඹ භහ
අවනහ. භභ අවරහ වරශඵන්ශන් ඒවහඵද්ධ ප්රලසනඹක්. ඔඵතුභහ
ව)ඵන්ශතුට යහඹ )ඵන්ධශඹන් අදහශ ශතුයතුරු බහතත වය
වරශඵනහ. ඒශක් රහබ අරහබ ව container movement
ශවුඳභණද, general cargo ශවුතය) ප්රභහණඹක් එතළනින්
හුභහරු වය වරශඵනහද?

(අ)

ගරු පයෝහිත අපබ්ගුණර්ධන භවතහ

(i)

2012.02.11 න න ශවෝ ඊට ආන්න න නව ි  ර වශ
ඉන්ධන මිර ඉවශ දළමීභ ශවේතුශන් අඳවසුතහට
ඳවෙ ඇවර ශතුවි ජනතහට වන ළරසීභ වහ
තළනීභට නිඹමිත ශවෝ ශතන ඇවර ක්රිඹහභහ්ධත
වශ්ධද;

(ii)

එභ ශතුවි ජනතහට ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ
ශදන්ශන්ද;

(iii)

එශේ න), එභ වනහධහයඹ රඵහ ශදන ක්රභශපදඹ
වශ්ධද;

(iv)

එභ වනහධහයඹ රඵහ ශදනු රඵන වහර සීභහ
වශ්ධද;

(ரவௌபுறகு ஶரயற அஶதகுவண)

(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ව)ඵන්ශතුට යහශ
ඳරිඳහරන
ශතුඩනළිනල්ශල් ළඩ වටයුතු නිභ න තුරු ශවුශම යහශ
ගිණු) ඒවවලින් තභයි ක්රිඹහ වය ශතන ඹන්ශන්. නමුවෙ
ඔඵතුභහශේ ප්රලසනඹට පියතුරු ලශඹන් ව)ඵන්ශතුට යහඹ
)ඵන්ධ 2011 ්ධශ ආදහඹභ ව විඹදභ බහතත වයන රද
පියතුශයහි වන් වය වරශඵනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භට ඒ නිහ ප්රලසන අවන්න ඵළවළ. ඔඵතුභහ ඇභවරතුභහ ලශඹන්
දළන් ළඩ බහය අයශතන වරශඵනහ. භහ ඔඵතුභහශතන් ප්රහශඹෝගිව
ප්රලසනඹක් අවන්න වළභළවරයි. ඔඵතුභහ තුටුද, යහඹල් වඹක්
ක්රිඹහවෙභව වයරහ ශ)ශක් රහබ අරහබ- [ඵහධහ ිරරීභක් අභ
භට්ටභට රහබඹ ළඩි වයන්න පුළුන් ළඩ පියශශක්-[ඵහධහ
ිරරී)

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ශතුවි ජනතහට ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ
ශනුශදන්ශන් න), එඹට ශවේතු වශ්ධද;

(ii)

ආ්ධක වඹට විලහර ශභශවඹක් ඉටුවයන එභ
ජනතහට ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ ශනුදීභ
ඵරවෙ අහධහයණඹක් ඵ පියතන්ශන්ද;

ඹන්නවෙ එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?
றற, றவோடறடவ அஷவைெஷவெ ஶகவோட றணர:
(அ) (i)

2 0 1 2 . 02 . 11ஆவ றகற அவனது அவகு
அவௌறவ் எபை றணவ்றவ ஶவவகரவபவௐதவோட
ரறவதரபைவ றஷனஶவநவ்றவ கரரக
அவெபகரறவேகபௐவெகு உவபரகறபெவப றெரற
கபௐவெகு றரபறவௐதவகரக ஶவவகரவபவௐ
தடவுவப அவனது ஶவவகரவபவௐதவோடுவப
டடிவெஷககவ ரஷவவதஷபெவ;

(ii)

ஶவதடி றெரறகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ
வேகவௐதடுர வதஷபெவ;

(iii)

ஆவணறவ, குநறவ் ரணறவ
பஷநஷ ரவவதஷபெவ;

(iv)

ஶவதடி ரணறவ வேகவௐதடுவ கரன வஷன
ரவவதஷபெவ

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අාව 10 - 2214/'12 - (2), තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ.

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ.

ගරු රන්ත අරගිඹන්න භවතහ

ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ නිපඹෝග කයන රදී.

றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

வேகவௐதடுவ

அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) (i)

றெரறகபௐவெகு
ரறவதரபைவ
ரணறவ
வேகவௐதடரறடிவ, அவகரண கரவேகவ
ரஷவவஷபெவ;

(ii)

வதரபைபரரவ்துவெகு தரரற ஶெஷரவபொவ
இவ வெகபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ வேகர
றபைவ்வ தரரற அலறரகுவவதஷ அவ
வபொவெவகரவரர வதஷபெவ;

(ரவௌபுறகு னெவ அனகறவண)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඉන ිරරී), ඉාජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳු ර ඳවසුව) අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු
දීභ වහ වර ශදවක් වල් ඉල්රනහ.

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මුදල් වහ ක්රභ)ඳහදන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :

அவ குநறவௐதறடுரர?
(இ) இவஶநவ, வ?

71

ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු දඹහි රි ජඹශේවය භවතහ
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ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

asked the Minister of Finance and Planning:
(a) Will he state (i) the measures which have been adopted or
are to be adopted to provide relief to the
farmers who were inconvenienced by the
fuel price hike effected on or around
11.02.2012;
(ii) whether a fuel subsidy will be provided to
those farmers;
(iii) if so, the methodology adopted for the
provision of the aforesaid subsidy; and
(iv) the period of time for which the aforesaid
subsidy will be provided?
(b) Will he also state (i) the reasons, if a fuel subsidy is not provided
to the farmers; and
(ii) whether he admits that non provision of a
fuel subsidy to those people who are
rendering a great service to the economy is
a grave injustice?
(c) If not, why?
ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු වථහනහඹවතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ)ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ ඒ ප්රලසනඹට පියතුරු ශදනහ.

(අ)

(i)

දළනටභවෙ යජඹ ශතුවි ජනතහට විලහර ලශඹන්
වනහධහය රඵහ ශදනහ.
ශඳුශවුය වනහධහයඹ වහ හ්ධෂිව රුපිඹල්
බිලිඹන 50ක් රඵහ ශදනහ.
ශතුවි ණඹ වහ න ි ඹඹට 8ව ශඳුලිශඹන්
ි ඹඹට 6ක් යජඹ විි න් ශතනහ. Guaranteed
price එව තළන ඵළලුශුවෙ, නහඩු වල් ිරශරෝ
රෆ) එවව මිර රුපිඹල් 28 ි ට 32 දක්හ ළඩි වය
වරශඵනහ. )ඵහ ිරශරෝ රෆ) එවව මිර රුපිඹල්
30 ි ට 35 දක්හ ළඩි වය වරශඵනහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු ඇභවරතුභනි, භභ අවන්ශන් ඉන්ධන වනහධහයඹ තළන.
අනික් වනහධහය තළන ශනුශයි.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඒහවෙ එක්ව තභයි ිරඹන්ශන්. ඊට අභතය වනහධහය රඵහ
ශදන්න ඵරහශඳුශයුවෙතු ශන්ශන් නළවළ.

ඒ නිහ ප්රලසනශ ඉවරරි ශවුටස අදහශ න්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ ඇහුශප ඉන්ධන වනහධහය
තළන. එතුභහ ශතුවීන්ට ශදන වනහධහය තළන ිරඹහ ශතන ඹනහ.

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)\
මුළු ක්ශේත්රඹභ අයශතන ඵරන්න .නෆ. ඔඵතුභහ ඇහුශප
ශතුවීන්ට ශදන ඉන්ධන වනහධහය තළන ශන්.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
නළවළ. තරු වථහනහඹවතුභනි, -

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශ) ප්රලසනශඹන් අහ වරශඵන්ශන්, ''........ශතුවි ජනතහට
වන ළරසීභ වහ තළනීභට නිඹමිත ශවෝ ශතන ඇවර ක්රිඹහභහ්ධත
වශ්ධද?'' ිරඹහයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශතුවි ජනතහට ශදන ඉන්ධන වනහධයඹ තළන තභයි භභ
ඇහුශප. එතුභහ ිරඹනහ, ශතුවි ජනතහට ශදන අනික් වනහධහය
තළන.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
අපි ඒහවෙ එක්වභ ශන් ිරඹන්න .නෆ. තමුන්නහන්ශේරහට
විතයක් ඵළට් වයන්න ශදන්න ඵළවළ ශන්. අපිවෙ ඉරහ හිටරහ ඵළට්
වයන්න .නෆ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
දළන් අතුරු ප්රලසන අවන්න.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භශේ ඳශමු න අතුරු
ශභඹයි.

ප්රලසනඹ

තරු ඇභවරතුභනි, 2012.02.11 න න න - ඒ ිරඹන්ශන් ගිඹ
අවුරුද්ශද්- ශතල් මිර ළඩි වයනශවුට, ඊට ඳහු දහභ නිශඹෝජය
ඇභවරතුභහ ිරඹහ වරබුණහ, ළඩ පියශශක් වස වයරහ ඳහල්
යථ හවනරටවෙ, ශඳෞද්තලිව ප්රහවන ශේශ ශඹශදන
අඹටවෙ, ශඳෞද්තලිව ඵස හිමිඹන්ටවෙ, ශතුවි ජනතහටවෙ ළඩි
වුණු ඩීල් ව ශඳට්රල්ර මිර දයන්න ශදන්ශන් නළවළ ිරඹරහ.
ඒ අනු ශතුවි ජනතහට ඉන්ධන වනහධහයඹක් ශදනහ ිරපහ.
ඒ තළන තභයි භහ ඇහුශප. භහ අවන්ශන්, 2012.02.11 න න න
ශතුවි ජනතහට  රන්නු ඒ ශඳුශයුන් ර ඉසට වයන්ශන් වදහද
ිරඹන එවයි.
ගිඹ වරශ වෙ ඉන්ධන මිර ළඩි වශහ. දළන් ආශඹවෙ මිර ළඩි
වයනහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශවුයි, ඒ ඇවර. වන ශදන්ශන් වදහද?
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ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
එභ ප්රලසනඹට භහ පියතුයක්  රන්නහ. දළන් එළනි වනඹක්
ශදන්න ඵරහශඳුශයුවෙතුක් නළවළ.
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කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
එශවභ න) ශ) ප්රලසනඹට උවෙතය ශදන්න ඵළවළ ශන්.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒ ිරඹන්ශන් ඔඵතුභහ පියතන්නහ, 2012.02.11න න න
ඔඵතුභන්රහ ිරඹපු ශද් අතයයි ිරඹරහ?

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශභඹ විලහර ප්රලසනඹක්. අශප් ආ්ධක වඹ
භඵයතහශන් ශතන ඹන්න ඹ) ඹ)  මයණ තන්නහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
වයන්න ඵළරි ඒහ ිරඹන්ශන් ඇයි ඇභවරතුභහ?

තරු වථහනහඹවතුභනි, එශවභ න) මීට ඳසශේවෙ ඉන්ධන
මිර ළඩි වයන ශවුට ඉන්ධන වනහධහයඹක් ශදනහ ිරඹරහ
අතය ිරඹන්ශන් නළතු ඉන්න ිරඹන්න. එතශවුට අඩුභ තයමින්
ශතුවි ජනතහ වල්ඳනහ වයයි ශන්, ශභුකුවෙ ශදන්ශන් නළවළ
ිරඹරහ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ඔප, ඔප. එශවභ ශවුයි.

(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
එභ ප්රලසනශ
"වලුතය න ස්රික්වශ " ඹන්න "තහල්ර
න ස්රික්වශ " ඹනුශන් නිළරැන  වය ප්රලසනඹට පියතුරු ශදන්න
වල් තවෙතහට වභක් නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
එභ ප්රලසනඹ නළත නයහඹ ඳත්රඹට ඇතුශවෙ වයන්න.

ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ නිපඹෝග කයන රදී.

றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශවුයි. ප්රලසන අාව 13-2189/'11-(2), තරු යවි වරුණහනහඹව
භවතහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. වළඵළයි තරු
වථහනහඹවතුභනි, භහ ප්රලසනශඹන් අවරහ වරශඵන්ශන්, "ඳහි කුඩහ"
තළන ශනුශයි, "ශප්හශරයි" තළන. Part (a) (i) of the Question
states, “whether petroleum was found in Pasikuda …”

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒව ිරඹන්න එඳහඹ ිරඹන්න, අන්දන්න එඳහඹ ිරඹන්න.

(Mr. Speaker)
එශවභ න) එභ ප්රලසනඹ නළත යක් අවන්න.

(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ඔඵතුභහශේ උඳශදසුවෙ අපි ළරිරල්රට තන්න)ශවෝ.

(ெதரரகவ அவகவ)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ, නළවළ. වභක් නළවළ. ඒ ශදන උවෙතයඹ ශදන්න
ිරඹන්න.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශ) අන්දන එශවන් තභයි ප්රලසනඹ ඇවර ශරහ වරශඵන්ශන්.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
නළත ප්රලසනඹ අවන්න ිරඹන්න.

(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අාව 12 -1965/'11- (1), තරු බුද්ධිව ඳවරයණ භවතහ.

ගරු බුද්ධික ඳතියණ භවතහ
(ரவௌபுறகு புவ்றக தற)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
තරු වථහනහඹවතුභනි, එභ ප්රලසනශ "වලුතය න ස්රික්වශ "
ඹන්න "තහල්ර න ස්රික්වශ " ඹනුශන් ාශලෝධනඹ න්න .නෆ.

(ரவௌபுறகு றஶணவ குவண)

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

I am not the person who is printing the Order Paper. I
have asked about Pesalai.
ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
ප්රලසනඹ ළරැන  ඵ පියතන්නහ. ප්රලසනඹ ළරැන  ඵ පියශතනවෙ
උවෙතය ශදන්න ිරඹනහ.
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

කථහනහඹකතුභහ

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ, නළවළ.

(Mr. Speaker)
ප්රලසන අාව 14-2215/'12-(2), තරු ජිවෙ ශප්රේභදහ භවතහ.

කථහනහඹකතුභහ

ගරු ජි ක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශ) දසර වවුරුවෙ ඳහි කුඩහ ඹනහ ශන්. ඒවයි ශ) ප්රලසනඹ
ශරහ වරශඵන්ශන්.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

(ரவௌபுறகு ரெறநற ஶெக)
(The Hon. Dayasiri Jayasekara)

ඳහි කුඩහ ිරපහභ ශන එක් ශවශනක් උවෙතය ශදයිද දන්ශන්
නළවළ.

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
එභ ප්රලසනඹ නිළරැන  වයරහ නළත අවන්න.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
ශවුයි. එභ ප්රලසනඹ නළත අවන්න.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(ரவௌபுறகு ெ றவ் தறஶரம)

(The Hon. Sajith Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භහ එභ ප්රලසනඹ අවනහ. නමුවෙ
නිශඹෝජය ඇභවරතුභහ අතුරුදවන් ශරහ. ශභච්චය ශරහ එතුභහ
ශ) තරු බහශප හිටිඹහ.

ගරු දිපන්ස ගුණර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு றஶணவ குவண)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඉන ිරරී), ඉාජිශන්රු ශේහ, නිහ වහ
ශඳු ර ඳවසුව) අභහතයතුභහ ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු
දීභ වහ වර ශදවක් වල් ඉල්රහ ි ටිනහ.

ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ නිපඹෝග කයන රදී.

றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

ඳහල් ප්රහවන පේහ ඳඹන්නන් : ඉන්ධන
වනහධහය
தரடெரஷன ஶதரவெகுவ்து ஶெஷ
வேகுணவகவ:ரறவதரபைவ ரணறவ

SCHOOL TRANSPORT SERVICE OPERATORS : FUEL SUBSIDY

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
.නෆ නළවළ. උවෙතය ශදන්න. රුපිඹල් 70,000ක් නහසවර
වයන්න .නෆ නළවළ ශන්. ඒව වළය අනික් ඒහ ඔක්ශවුභ අදහශයි.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

2419/'12
15. ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

(අ)

(i)

2012. 02. 11 න න ශවෝ ඊට ආන්න න නව ි  ර වශ
ඉන්ධන මිර ඉවශ දළමීභ ශවේතුශන් අඳවසුතහට
ඳවෙ ඇවර ඳහල් ප්රහවන ශේහන් ඳවෙහ
ශතන ඹන අඹ වහ වන ළරසීභ ශනුශන්
තළනීභට නිඹමිත ශවෝ ශතන ඇවර ක්රිඹහභහ්ධත
වශ්ධද;

(ii)

එභ ඳහල් ප්රහවන ශේහ ඳඹන්නන් වට
ඉන්ධන වනහධහයඹක් රඵහ ශදන්ශන්ද;

(iii)

එශේ න), එභ වනහධහයඹ රඵහ ශදන ක්රභශපදඹ
වශ්ධද;

(iv)

එභ වනහධහයඹ රඵහ ශදනු රඵන වහර සීභහ
වශ්ධද;

(Mr. Speaker)
එවක් ළරැ රශණුවෙ ඔක්ශවුභ ළරැන යි. [ඵහධහ ිරරීභක්
ඇභවරතුභහ හඩි වුණහ. ඇභවරතුභහ එඹට පියතුයක්  රන්නහ.

ඊශඟට ප්රලසන අාව 14.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ ශනුශයි, ශභඹ මුද්රණඹ වයන්ශන්. ඳහ්ධලිශ)න්තුශන්
තභයි මුද්රණඹ වයන්ශන්.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
එශවභ න) ඒ )ඵන්ධශඹන් ශුඹහ ඵරහ තභයි ශභඹට
උවෙතය ශුඹහ තන්න න්ශන්. භහ එඹ ශුඹහ ඵරන්න). ළරැන රහ
වරශඵන්ශන් වහටද ිරඹරහ ශුඹහ ඵරන්න). [ඵහධහ ිරරීභක් ඒව
තභයි ිරඹන්ශන්. ශඳුඩ්ඩක් ළරැ රණහභ ඒව පියතන්නවෙ තළන්ඳවෙ
න්න.

ප්රලසනඹ භතු දිනකදී ඉදිරිඳ ක කිරීභ නිපඹෝග කයන රදී.

றணரஷ வவநரபை றணவ்றவ ெவவௐதறவெகவெ கவோடஷபறடவௐதவோடது.

Question ordered to stand down.

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
මුදල් වහ ක්රභ)ඳහදන අභහතයතුභහශතන් ඇස ප්රලසනඹ - (1) :

ඹන්න එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ආ)

(i)

ඉවත ප්රහවන ශේහ ඳඹන්නන් වට ඉන්ධන
වනහධහයඹක් රඵහ ශනුශදන්ශන් න), එඹට
ශවේතු වශ්ධද;

(ii)

ඳහල් දරුන් ශනුශන් ළදතවෙ වහ්ධඹ බහයඹක්
ඉටු වයන එභ ජනතහට ඉන්ධන වනහධහයඹක්
රඵහ ශනුදීභ ඵරවෙ අහධහයණඹක් ඵ
පියතන්ශන්ද;

ඹන්නවෙ එතුභහ වන් වයන්ශනහිද?
(ඇ) ශනුඑශේ න), ඒ භන්ද?
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ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

2012.02.11 ஆவ றகற அவனது
அவகு
அவௌறவ்
றணவ்றவ
ஶவவகரவபவௐதவோட
ரறவதரபைவ றஷனஶவநவ கரரக தரறவெ
கவௐதவோடுவப,
தரடெரஷன
ஶதரவெகுவ்து
ஶெஷகஷப டவ்துகறவநவகபௐவெகு ரணறவ
அபறவௐதவகரக
டுவெகவௐதவோடுவப
அவனது
டுவெகவௐதடவுவப
டடிவெஷககவ
ரஷ
வதஷபெவ;

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු වථහනහඹවතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ )ඳහදන අභහතයතුභහ
ශනුශන් භහ එභ ප්රලසනඹට පියතුරු ශදනහ.

(අ)

(i)

1. ඳහල් ි සුන් වහ ශ්රී රාතභ ඵස යථර
තභන් තළනීභට භහි ව හය ප්රශපල ඳත්ර වන
මිරට රඵහ ශද්. හය ප්රශපල ඳත්රශ හණිජ
ටිනහවභවෙ, ි සුන් ශතන මිරවෙ අතය
ශන යජශඹන් ශ්රී රාතභ ශත ශතනු
රළශේ.

( i i ) ஶவதடி தரடெரஷன ஶதரவெகுவ்து ஶெஷ
வேகுணவகபௐவெகு
ரறவதரபைவ
ரணறவ
வேகவௐதடுர வதஷபெவ;
( i ii ) ஆவணறவ,
ஶவதடி
ரணறவ
பஷநஷ ரவவதஷபெவ;

வேகுவ

2. ශ්රී රාතභ ඳහල් ඵස යථ ශේහ ඒ ශරභ
ක්රිඹහවෙභව ශප.

( i v ) ஶவதடி ரணறவ வேகவௐதடுவ கரன வஷன
ரவவதஷபெவ

3. ි සු ළරිඹ ශේහ ජහවරව තභනහතභන
ශවුමිභ වයවහ ක්රිඹහවෙභව ශප. ශ) ඹටශවෙ
ඳහල් ශමුන් ප්රහවනඹ වහ ශ්රී රාතභ ව
පුද්තලිව අාලශ ඵස යථ වහ වනහධහය
රඵහ ශද්.

அவ குநறவௐதறடுரர?
(ஆ) (i)

ஶவதடி ஶதரவெகுவ்துவை ஶெஷ வேகுணவ
கபௐவெகு ரறவதரபைவ ரணறவ வேகவௐதடர
றபைவௐதறவ அவகரண கரவேகவ ரஷ
வதஷபெவ;

ශභභ ප්රලසනශඹන් අහ ඇවර ශඳෞද්තලිව
අාලශ ඳහල් ප්රහවන ශේහන් ඳහල්
ි සුන්ශේ ශදභපපිඹන් ව හවන හිමිඹන්
අතය එවඟතහ භත ක්රිඹහවෙභව අවිධිභවෙ
අාලඹට අඹවෙ ශේහිර. ශ) වහ
වනහධහය දීභට යජඹ භළන වවෙ වීශභන් එහි
ඳරිඳහරන වටයුතු වහ වනහධහයඹ
ඉක්භහ ඹන විඹදභක් ඇවර විඹ වළිරඹ.
එශේභ
එභිනන්
ශශශ
ශඳුශ
තයතවහරිවෙඹට අනලය ඵරඳෆභක් ඇවර
වීභට ඉඩ ඇත.

( i i ) தரடெரஷன ரவகபௐவெகு பவெகறரணவரபை
கடஷஷ ஆவபொவ இவகபௐவெகு ரறவதரபைவ
ரணறவ வேகவௐதடரஷ தரரற அலறரகுவ
வதஷ வபொவெவகரவரர வதஷபெவ
அவ குநறவௐதறடுரர?
(இ)

ශ) )ඵන්ධශඹන් යජඹ විි න් ඳවත වන්
ක්රිඹහභහ්ධත ශතන ඇත.

இவஶநவ, வ?

asked the Minister of Finance and Planning:

(ii)

අදහශ ශනුශප.

(a)

(iii)

අදහශ ශනුශප.

(iv)

අදහශ ශනුශප.

(i)

අදහශ ශනුශප.

(ii)

අදහශ ශනුශප.

Will he state (i)

(ii)

(b)

whether a fuel subsidy would be provided
to them;

(iii)

if so, the methodology followed
providing that relief; and

(iv)

the period for which that subsidy would be
provided?

in

Will he also state (i)

(ii)

(c)

the measures that have been adopted or that
are to be adopted in relation to providing
relief to school transport service operators
who have been inconvenienced by the fuel
price hike effected on or around
11.02.2012;

if the fuel subsidy is not provided to the
aforesaid school transport service operators,
the reasons for that; and
whether he admits that non provision of the
fuel subsidy to those school transport
service operators who provide an important
service to school children, is a grave
injustice?

If not, why?

(ආ)

(ඇ) ඳළන ශනුනඟී.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ප්රලසනශඹන් භභ ඇහුශප ඳහල්
ප්රහවන ශේඹ ඳවෙහ ශතන ඹන අඹ ශනුශන් වනහධහයඹක්
ශදනහද ිරඹරහයි. තරු ඇභවරතුභහ ඳහල් ි සුන්ට ශදන
වනහධහය තළන ිරඹහශතන ගිඹහ. ඳහල් ප්රහවන ශේඹටවෙ
ඔඵතුභන්රහ වනහධහයඹක් ශදනහ ිරඹරහ ප්රවහල වය වරශඵනහ.
ඒවයි භභ ඔඵතුභහට ිරපශප.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඳහල් ප්රහවන ශේඹ ිරඹන්ශන් ශියඹන්
ශතන ඹන එව ශන්.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
නළවළ. නළවළ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවෙන) ශන ශභුවක්ද? ඳහල් උසහශතන ඹනහද ඵස
එශක්? නළවළ ශන්.
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ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු භන්ත්රීතුභහ භභ ශවුශවවෙභ ිරඹන්ශන් නළවළ, ඒහ
නීතයනුකර ශනුශයි ිරඹරහ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
එශවන) භභ ශඹෝජනහක් වයන්නද?

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඔඵතුභහ ඒව ිරපහ.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ

(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
ශවුයි.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
එශවන) ඳහල් ප්රහවන ශේඹ ිරඹරහ වරශඵන ශඳෞද්තලිව
ප්රහවන ශේඹටවෙ ඔඵතුභන්රහ season එවක් ශදන්න. එභ
ප්රහවන ශේඹට රුපිඹල් 800, 1,000, 2,000 ආදී ලශඹන්
ශතනහ.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
තරු දඹහි රි ජඹශේවය භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහට භභ ශවෙරු)
වය ශදන්න). ඳශමුශනි වහයණඹ ශ)වයි. ශ) සුවිශලේ ඵස
ශේහ රඵහ දීභ ශනුශන් අඳ රාතභඹට විලහර වනහධහයඹක්
ශදනහ. ශතුඩක් ශභයි ඒව ඳහවිච්චි වයනහ. රාතභඹ භඟ අඳ
හවච්ඡහ වයන විට ඒ අඹ ිරඹනහ, ඔවුන් ඳහඩු රඵන එව
ශවේතුක් තභයි ශ) subsidy එව ිරඹරහ. ඒව ශනභ වථහක්.
නමුවෙ දළනට ඒ subsidy එව වරශඵනහ. භවය විට රාතභඹයි,
ශඳෞද්තලිව ඵස ශේඹයි අතය ඇවර වය තවෙ ඹ) ඹ) එවඟතහ
අනු ශභයි ප්රහවනඹ වයනහ. ඔවුන්ටවෙ වනඹක් ශදනහ.
නමුවෙ තුන්ළනි ශවුටක් වරශඵනහ. ෆන්ර, threewheelersර වහ තවෙ ශන ශන විධිඹට ශ) ශභයි ප්රහවනඹ
)ඵන්ධශඹන් විවිධ තනුශදනු ඇවර ශනහ. ත)ඵද ශභයි අය
රාතභ ක්රභශඹන් පිටසතය ඹනහ. දළන් ඔඵතුභහ අවන්ශන් ඒ
අඹටවෙ ිරි  ඹ) වනඹක් ශදනහද ිරඹන එව ශන්? ඒවට
පියතුය "නළවළ" ිරඹන එවයි.

(ரவௌபுறகு ரெறநற

(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නමුවෙ, රාතභ භඟ ශතන ඹන ළඩටවනට ඒහ ඇතුළු
ශන්ශන් නළවළ. ඒවයි භභ ිරපශප. නීතයනුකර නළවළයි ිරඹන්න
ඵළවළශන්. ඒ අඹ හභහනය විධිඹට ඒ වටයුතු වය ශතන ඹනහ.
ශභුවක් වරි ළරැද්දක් වරශඵනහ න) ශඳුීයි ඹ ශවෝ අදහශ අාල
වටයුතු වයයි. නමුවෙ භභ ශවුශවවෙභ ිරඹන්ශන් නළවළ ඒහ
නීතයනුකර ශනුශයි ිරඹරහ. ඇවෙත ලශඹන්භ ඒ අඹ ශරුකු
ශේඹක් වයනහ ිරඹරහවෙ භභ පියතන්නහ. නමුවෙ රාතභ භඟ
ශතන ඹන වනහධහය ක්රභඹට ඒහ ඇතුශවෙ ශන්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
භශේ ශදළනි අතුරු ප්රලසනඹ අවනහ. තරු වථහනහඹවතුභනි,
කුඩහ ෆන් යථලින් දරුන් ප්රහවනඹ වයන ඳහල් ප්රහවන
ශේඹ )ඵන්ධයි භභ ිරපශප. ඒව නීතයනුකර එවක්
ශනුශයි ිරඹරහ තරු ඇභවරතුභහ ිරඹනහ. භභ ිරඹනහ, ඒව
එශවභ පිටින්භ නීතයනුකර එවක් ිරඹරහ.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ, නළවළ. නීතයනුකර නළවළ ිරඹරහ භභ ිරඹන්ශන් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ඒ ෆන් යථ ඳශහවෙ බහර ලිඹහ ඳන ාචි වයනහ.

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
තරු ඇභවරතුභනි, මුදල් වහ ක්රභ)ඳහදන නිශඹෝජය
අභහතයතුභහ න ඔඵතුභහශතන් භහ ශ) වහයණඹවෙ දළන තන්න
වළභළවරයි. 2013.02.11 ළනිදහයින් ඳසු නළතවෙ ශතල් මිර ළඩි
වශහ. එශේ ශතල් මිර ළඩි ිරරීභ නිහ, ඳහල් දරුන්ශේ
ප්රහවන තහසතු හශේභ අශනකුවෙ වළභ ශද්වභ විඹදභ ළඩි ශරහ
වරශඵනහ. තරු ඇභවරතුභනි, ඒ ප්රහවන ශේහර අඹ ිරරී) ළඩි
ිරරීභ නිහ ශ) යශට් ඉන්න රක් 40ක් ඳභණ ව ඳහල් දරුන්ට
විලහර ප්රලසනඹක් ඇවර ශරහ වරශඵනහ. ඒ ශනුශන් වනඹක්
ශදන්න ඔඵතුභහ ශභුවක් ශවෝ ළඩ පියශශක් වස වයනහද
ිරඹහ භහ අවන්න වළභළවරයි.

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
එශවභ එවක් නළවළ.

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ
(ரவௌபுறகு ரெறநற

ගරු දඹහසිරි ජඹපේකය භවතහ

ஶெக)

ஶெக)

(The Hon. Dayasiri Jayasekara)
ශඵුශවුභ සතුවරයි.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
CTB එශවන් රඵහ ශදන season tickets ර මිර තණන් ළඩි
වයරහද, නළද්ද?

ගරු පගචහර්ඹ) ය ක අමුුගභ භවතහ
(ரவௌபுறகு கனரறற ெவ் அபதக)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)
නළවළ.

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
මීශඟට සථහය නිශඹෝත 23(2) ඹටශවෙ ප්රලසනඹ, තරු යනිල්
වික්රභි ාව භවතහ.
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පඳෞද්ගලික දළනුම් දීපභන් ඇස ප්රලසනඹ
ணற அநறறவ்வ பன றணர

ගරු පභවහචහර්ඹ) ජී.එල්.පීරිස භවතහ පවිපද්ල ක ුතතු
අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு
(ஶதரெறரறவ)
வபறரவோடபவகவ அஷவைெவ)

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

82

ல.வ.

பீரறவ

-

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

ශ්රී රාවහශප ඳළළවෙශන ශඳු ර යහජය භ්ඩඩීයඹ
යහජය නහඹව ළි  හයඹ
இனவேஷகறவ ஷடவதநவுவப வதரதுனர
அசுவ் ஷனவகபறவ கூவோடவ

COMMONWEALTH HEADS OF GOVERNMENT MEETING IN
SRI LANKA

ගරු යනිල්
නහඹකතුභහ)

වික්රභසිාව

භවතහ

පවිරුද්ධ

ඳහර්ලසප

(ரவௌபுறகு றவ றவெகறெறவேக - றவவெகவோெற பவவ)

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

Hon. Speaker, the Commonwealth Heads of
Government Meeting in 2011 in Perth adopted the Report
on “Strengthening the Role of the Commonwealth
Ministerial Action Group - CMAG”. This gave effect to
the earlier Resolution of Port of Spain in 2009, where it
was agreed to strengthen the role of the CMAG to deal
with the full range of serious or persistent violations of
the Harare Principles. At the Perth meeting, it was also
agreed that CMAG be: (i) the custodian of these values
and (ii) more proactive to country situations with serious
violations of Commonwealth values.
The media reports have stated that Sri Lanka will be
discussed at the next CMAG meeting. The news release
of the Ministry of External Affairs titled "Sri Lankan
issues have no place in the CMAG Agenda - GL tells
Chair of CMAG" states, "the exhaustion of the good
offices role of the Secretary-General is a condition
precedent for any specific country situation to be included
in the agenda of the CMAG. This is clear from the rules
relating to CMAG, adopted by the Commonwealth Heads
of Government at their meeting in Perth, Western
Australia, in October 2011". Another news release issued
by the National News Agency of Bangladesh - BSS states that Prime Minister Sheikh Hasina, the Chair of
Commonwealth Ministerial Action Group called upon
Colombo to take some positive steps to uphold the
Commonwealth values and principles.
Therefore, in the background of these statements, will
the Minister make a full statement disclosing to the House
the present position regarding CMAG and the discussions
with the Secretary General in relation to the good offices
engagement pertaining to the Sri Lankan situation which
is referred to in the External Affairs Ministry news
release.
Thank you.

The Hon. Leader of the Opposition has raised this
issue and it affords me the opportunity of clarifying
several matters in respect of which there appears to be a
considerable measure of misunderstanding. I would like
to assure the Hon. Leader of the Opposition, at the very
outset, that one thing is crystal clear. There is not a
shadow of doubt about that, namely that the CHOGM
2013 will be held in Sri Lanka in November this year.
This is clearly evident from the departure statement made
by His Excellency Kamalesh Sharma, Secretary-General
of the Commonwealth when he left the shores of our
country on the 13th of February. This is what His
Excellency Kamalesh Sharma had to say, I quote:
“My visit provided an opportunity to be briefed on the preparations
for the 2013 Commonwealth Heads of Government Meeting
(CHOGM), scheduled to be hosted by Sri Lanka in November, as
decided by Commonwealth Heads of Government in 2009 and
confirmed in 2011.”

This is a decision made by no less than the Heads of
Government of the Commonwealth. As my Friend, the
Hon. Leader of the Opposition is aware, this decision was
made by the Heads at their meeting in Port of Spain,
Trinidad and Tobago in 2009 and it was reconfirmed by
the Heads of Government in Perth, Western Australia in
2011. So, nobody can change it except the Heads. The
Heads are not meeting before November. There cannot
consequently be any conceivable doubt as to the venue of
CHOGM to be held this year. I would like to make that
very clear.
The Hon. Leader of the Opposition in his Question
has referred to the Report adopted by Commonwealth
Heads of Government Meeting in 2011. That report
contains a series of very clearly defined steps that need to
be taken before any matter can be placed on the Agenda
of CMAG.
I am sure the Hon. Leader of the Opposition is
familiar with this document. He himself names the
document. That is the Report of the Commonwealth
Heads of Government Meeting held in Perth in 2011. I
would like to refer the Hon. Leader of the Opposition, in
particular to paragraph 18 of the Report which he himself
has referred to. Paragraph 18 deals with the Millbrook
Commonwealth Action
Programme on the Harare
Declaration .
Subparagraph (i) of paragraph 18, makes it
abundantly clear that the good offices role of the
Secretary-General has to be fully exercised before any
matter can be referred to the Commonwealth Ministerial
Action Group known as CMAG. So, the SecretaryGeneral is expected to play a pivotal role in engaging
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with the country in question that is referred to as the good
offices role of the Secretary-General and that is a
condition precedent for any matter to be included in the
Agenda of CMAG.
Furthermore, subparagraph (vii) of paragraph 18 states
that CMAG can take up a matter only if response and
progress remain inadequate. I would place this within
quotes,
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So, this collaboration was set in motion during his
previous visit in September, 2012, and the SecretaryGeneral says in his departure statement that this has been
enhanced. That is, the level of it has been raised as a
result of the discussions that the Secretary-General had
with the Government of Sri Lanka during his subsequent
visit in February 2013.
The Secretary-General enumerates the different areas
in which active collaboration will take place between the
Commonwealth and the Government of Sri Lanka.

“...if response and progress remain inadequate.”

So, that again is a condition that needs to be fulfilled
compulsorily before any matter can be taken up as part
and parcel of the Agenda of CMAG. This is reinforced
by subparagraph (x) of paragraph 18 which states that this
can happen only if, I quote:
" … all efforts and engagement have been exhausted and there
continues to be no progress by the relevant member country in
addressing the issues of concern, …”

So, these are all conditions. These are steps that
cannot be dispensed with. They are part of a coherent
procedure that is laid down in the very document that the
Hon. Leader of the Opposition referred to. So, if there is
continuity with regard to the exercise of the good offices
role of the Secretary-General, then the matter cannot
reach the Agenda of CMAG at all. That is crystal clear
from the text of the document which my Friend has
referred to.
Now, let us see whether this good offices role is active
and vigorous now. Again, there can be no doubt
whatsoever with regard to that matter. The answer is quite
obvious. This is clear from the words which have been
used by the Secretary-General in the departure statement
which I referred to. The Secretary- General states, I
quote:
“The Commonwealth agreed to pursue a partnership with Sri
Lanka in various priority areas that were jointly identified
during my last visit in September 2012.”

That is, in the recent past, His Excellency Kamalesh
Sharma visited our country twice. The first visit was in
September 2012 and the second visit was in February
2013. He makes an evaluation of the progress that has
been achieved by the Government of Sri Lanka during
that intervening period of six months. This is what his
Excellency Kamalesh Sharma says. These are his own
words. I quote:
“There has been marked progress in a number of these areas
in the last six months, as outlined in the annex to this
statement.”

He goes on to say, I quote:
“As a result of consultations during this visit, we have agreed
to enhance collaboration in the areas outlined below:”

So, this is a concrete manifestation of the good offices
role, which is postulated as a condition precedent for any
matter to be taken up by the Commonwealth Ministerial
Action Group.
His Excellency the Secretary-General, in his departure
statement, enumerates five such fields.
The first is, electoral institutions and processes. He
met the Elections Commission and declared himself
entirely satisfied with the results of those deliberations.
The second area that the Secretary General refers to is
the Human Rights Commission. He identifies following
areas as suitable areas of collaborations in that field:
training and education of the Commission staff,
expanding training of police personnel on human rights
obligations, enhancing the training programme for
journalists on human rights reporting, bolstering capacity
to be involved in national reconciliation processes and
strengthening capacity to investigate human rights
abuses.
The third area is reconciliation and the Secretary
General says, I quote:
“Sri Lanka’s Lessons Learned and Reconciliation Commission
(LLRC) Report is a pivotal nation plan for moving forward,
......."

Then, he says, I quote:
“We shall continue to explore opportunities where the
Commonwealth can offer its collective wisdom and
experience, ….”

So, the Commonwealth is giving us the benefit of
their wisdom and experience and we are engaged in a
vigorous
process
of
co-operation
with
the
Commonwealth.
The fourth area is the judiciary and the Secretary
General says that the best practices of the Commonwealth
will be resorted to and that information will be placed at
our disposal to enable decisions to be made in that regard.
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The final area, which the Secretary General refers to,
relates to the independent media. It states, I quote:
“Provision of technical expertise for Sri Lanka to undertake an
institutional assessment of the Sri Lankan Press Council, ….”

He also talks of:
"Provision of technical assistance options in support of the Sri
Lankan Press Institute."

So, I am sure that all of this will convince the Hon.
Leader of the Opposition that the good offices role of the
Secretary General is something very much alive; it is
something that is being carried forward with the utmost
vigour and vitality and in that state of things, there is
absolutely no foundation for any matter relating to Sri
Lanka to be included in the agenda of CMAG.
Therefore, with great respect, I dissent from the
sentence in the statement which was just made by the
Hon. Leader of the Opposition. The Hon. Leader of the
Opposition said, “Media reports have stated that Sri
Lanka will be discussed at the next CMAG meeting”. I
say, in response, Mr. Speaker, that there is absolutely no
basis or foundation for that to happen because such a
course of action would be clearly incompatible with the
governing instrument, which the Hon. Leader of the
Opposition, himself referred to at the commencement of
his remarks.
Then, I also wish to bring this to your notice, Mr.
Speaker. There is a very valuable document here, the
annex to the departure statement issued by the SecretaryGeneral of the Commonwealth on the occasion of his
departure from the Island on the 13th of February. He has
already said that there is a marked progress during that
period of six months. So, far from complaining, he is
paying an unequivocal tribute to the Government of Sri
Lanka, the gist of which is that, in these critical areas
there has been substantial progress in the considered
opinion of no less than the Secretary General of the
Commonwealth.
He identifies four areas there, in which, according to
him, there is a marked progress. One of these, Mr.
Speaker, is public service strengthening, which is
undoubtedly, a priority need in this country. The
Secretary General says, I quote:

86

Services and a former Minister of Education, will
certainly agree that these are all very beneficial and
relevant programmes.
One of these is a grassroots project to harness the
potential of youth enterprise, entitled, “Harnessing
Aptitude and Potential Entrepreneurial Skills in Youth”
The Commonwealth has also agreed to provide
training and other support to build the long-term capacity
of institutions in Sri Lanka that are focused on youth
enterprise. The Commonwealth has agreed to deliver the
Asia Conference on "Financial Inclusion and Literacy",
focusing on youth, in March 2013. The Commonwealth
has also supported the establishment and start-up
activities of the Commonwealth Asia Alliance of Young
Entrepreneurs.
A very valuable initiative by the
Commonwealth fully endorsed by the Government of Sri
Lanka, has to do with their programmes with regard to
strengthening of Local Government.
Finally, with regard to peace and reconciliation and
also a very useful initiative with regard to the
development of sports as an instrument which will bring
together the different communities in this country.
So, from all of this, it is very clear that the good
offices role of the Secretary General is something that is
being engaged in, it is being pursued, in fact it is being
strengthened and unless and until that is exhausted, there
cannot possibly be any justification for Sri Lanka to be
taken up in any shape or form by the Commonwealth
Ministerial Action Group.
Now, I would like to make a concluding remark, Mr.
Speaker. The Secretary-General also says this in his
departure statement, I quote:
“Preparations for CHOGM 2013 are impressive and on track.”

The Government of Sri Lanka is investing a great deal
of time, effort and resources in elaborate and meticulous
preparations in order to ensure that the outcome is
entirely positive. Then, we have the support of many
governments.

“The Commonwealth has worked with the Sri Lanka Institute of
Development Administration (SLIDA) to formulate a human resource
policy framework for the public service aimed at promoting political
impartiality in recruitment and promotion practices. A Commonwealth
expert is to be appointed at the SLIDA as a human resource policy
adviser.”

I would like to inform the Hon. Leader of the
Opposition that Dr. Mohan Kaul, the Chairman of the
Commonwealth Business Council, will be with us. He is
meeting me tomorrow for an extended discussion. I have
also arranged for him to meet all the Chambers of
Commerce in Sri Lanka. So, we are working very hard to
make the Commonwealth Business Council which will be
held on the sidelines of CHOGM, a singular success.

Then, on youth entrepreneurship, he identifies a series
of measures, which the Commonwealth will pursue with
the Government of Sri Lanka. I am sure that the Hon.
Leader of the Opposition, as a former Minister of Youth

So, that is the position. I think that is a complete
answer to the issues raised by the Hon. Leader of the
Opposition. This is the position today with regard to the
discussions that we are having with the Secretary General
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in respect of his good offices role, which we appreciate,
from which we are benefiting and which is proceeding
full steam ahead. Consequently, there is no reason for any
anxiety or apprehension on the part of the Hon. Leader of
the Opposition that Sri Lanka will figure in any way in
substantive discussions in CMAG, because such a course
of action would be demonstrably contrary to the very
instrument which brought CMAG into operation and
invested it with the broader mandate that was referred to
by the Hon. Leader of the Opposition.
I thank you, Sir.

පඳෞද්ගලික භන්ත්රීන්පප ඳන ක පකම්ම්ඳ ක
ணற உபொவௐதறணவ ெவோடபனவேகவ
PRIVATE MEMBERS' BILLS

පී.වළරින් ප්රජහ ා්ධධන ඳදනභ (ාසථහතත
ිරරීශ)) ඳනවෙ ශවටු)ඳත
தற.யரறெவ ெபர அதறறபைவ்ற வநவ
(கூவோடிஷவ்வ) ெவோடபனவ

P. HARRISON COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION
(INCORPORATION) BILL

ගරු ඒ.ඩී. චම්ිළක පප්රේභදහ භවතහ

(ரவௌபுறகு .டி. ெவதறக தறஶரெ)

(The Hon. A.D. Champika Premadasa)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉන රිඳවෙ
වයනහ:
" පී. වළරින් ප්රජහ ා්ධධන ඳදනභ ාසථහතත ිරරීභ වහ ව ඳනවෙ
ශවටු)ඳත ඉන රිඳවෙ ිරරීභට අය න ඹ යුතු ඹ."

ගරු පජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக)

(The Hon. John Amaratunga)

විසින් සථිය කයන රදී.
ஆஶரறவ்ரவ.
Seconded.

ප්රලසනඹ විභන රදින් බහ ම්භත විඹ.
ඳන ක පකම්ම්ඳත ඊ අනුකර ඳශමුන ය කිඹන රදින්, එඹ
මුද්රණඹ කිරීභ නිපඹෝග කයන රදී.
හර්තහ කිරීභ වහ 47ප5) න සථහය නිපඹෝගඹ ඹ ප ක ඳන ක
පකම්ම්ඳත භහජ පේහ අභහතයතුභහ පත ඳයන රදී.
றணர றடுவெகவௐதவோடு, வபொவெவகரவபவௐதவோடது.
இவதடி, ெவோடபனவ பவபஷந றவௐதறடவௐதவோடு, அவைெறடவௐதடவெ
கவோடஷபறடவௐதவோடது.

ெவோடபனவ றஷனவெகவோடஷப இன. 47(5) இவதடி ெபக
ஶெஷகவ
அஷவைெபைவெகு
அநறவெஷக
வெவவௐதடுவகரகவை
ெரவோடவௐதவோடது.
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.

ක්රීඩහ ඳනත : නිපඹෝග

றஷபரவோடுவெகவ ெவோடவ : எபவேகுறறகவ
SPORTS LAW: REGULATIONS
[අ.බහ. 2.20

ගරු භහින්දහනන්ද
අභහතයතුභහ)

අු කගභපප

භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக துஷந அஷவைெவ)

පක්රීඩහ

றஷபரவோடுவ்

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage - Minister of
Sports )
තරු වථහනහඹවතුභනි, භහ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉන රිඳවෙ
වයනහ:
"ජහවරව යහජය බහශප 1973 අාව 25 දයන ක්රීඩහ ඳනශවෙ 31 ළනි
තන්වරඹ භත ිරඹවිඹ යුතු, එකී ඳනශවෙ 41 ළනි තන්වරඹ ඹටශවෙ ක්රීඩහ
අභහතයයඹහ විි න් හදන ර ර, 2013 ජනහරි 15 න නළවර අාව 1793/3 දයන
අවර විශලේ තළට් ඳත්රශ ඳශ වයනු රළඵ, 2013.02.21 න න ඉන රිඳවෙ වයන
රද නිශඹෝත අනුභත වශ යුතුඹ.
(අභහතය භ්ඩඩරශ අනුභවරඹ දන්හ වරශේ.)"

තරු වථහනහඹවතුභනි, 1973 ්ධශ එවට ි ටි ක්රීඩහ
අභහතය, ශක්.බී. යවෙනහඹව භළවරතුභහ විි න් ශ) යශට් ක්රීඩහ තභට
ශතන ඹහභට ක්රීඩහ ාත) විධිභවෙ ිරරීභ වහ ඉන රිඳවෙ වයන රද
ඳනත ය 40වට ඳසු ප්ධණ අධයඹනඹිරන් ඳසශේ ශ) යශට්
ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් ාශලෝධනඹට රක් වයමින් වස
වශ නිශඹෝත කීඳඹක් ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඉන රිඳවෙ ිරරීභට වළිර වීභ
පියඵ භහ ඉතහභවෙ න්ශතෝ ශනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි ශභහි ඉවරවහඹ තළන ිරපශුවෙ,
1948 ්ධශ අඳ නිදව රළබුවෙ එවට ඳළළවර යජඹ ඹටශවෙ
ක්රීඩහ විඹ ශනභ අභහතයයශඹකුට හිමි වුශ්ඩ නළවළ -ක්රීඩහ
වහ ශනභ අභහතයයශඹකු හිටිශ නළවළ- ිරඹන එව ඔඵතුභහ
දන්නහ. 1966 දී තභයි ශ) ක්රීඩහ ශනභ විඹඹක් වළටිඹට
වඳුනහ ශතන වී.ඒ. සුතතදහ භළවරතුභහ ශ) යශට් ප්රථභ ක්රීඩහ
අභහතයයඹහ වළටිඹට ඳවෙ වුශ්ඩ. එතුභහ එවට ි ටි ශවු ඳළි 
ඳන් ර ක්රීඩවශඹක්. එතුභහශේ වහරශ ක්රීඩහ ාත) 35යි ශ)
යශට් ලිඹහ ඳන ාචි ශරහ වටයුතු වශශේ. 1966 ්ධශ දී එතුභහ
ක්රීඩහ විඹ බහය අභහතයයඹහ වළටිඹට වටයුතු වශවෙ 1970 භින
යජඹ ඹටශවෙ ශක්.බී. යවෙනහඹව භළවරතුභහ ශ) යශට් ක්රීඩහ
අභහතයයඹහ වළටිඹට ඳවෙ වුණහ. එතුභහ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ
වළටිඹට ඳවෙ ශනශවුට සුතතදහ භළවරතුභහවෙ, ශක්.බී. යවෙනහඹව
භළවරතුභහවෙ ශ) ක්රීඩහ ාත)ර වරශඵන අවිධිභවෙබහඹ වඳුනහ
තවෙතහ. ඒ අසථහශපදී ඒ පියඵ ශුඹහ ඵරන්න වමිටුක්
ඳවෙ වශහ.
ඒ අනු තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) යශට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ
ශනුශන් ක්රීඩහ ාත) විධිභවෙ ිරරීභ වහ 1971 ජනහරි
භහශ 31 න දහ ක්රීඩහ අභහතයහාලශ හිටපු ශල්ව)යශඹකු
න ගුණ්ධධන භළවරතුභහශේ ප්රධහනවෙශඹන් වමිටුක් ඳවෙ
වශහ. තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) වමිටුශප නි්ධශද්ල අනු
එවට හිටපු ක්රීඩහ අභහතය ශක්.බී. යවෙනහඹව භළවරතුභහ 1973
අාව 25 දයන ක්රීඩහ ඳනත ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුට ශතනළවිවෙ )භත
වය ක්රීඩහ ාත) විධිභවෙ ිරරීභ වහ දළළන්ත ළඩ පියශශක්
න ඹවෙ වශහ. ශ) අසථහශපදී එවට හිටපු ක්රීඩහ අභහතය තරු
ශක්.බී. යවෙනහඹව භළවරතුභහ අපි ඉතහභවෙ ශතෞයශඹන් ි හිඳවෙ
වයන්න .නෆ. ශ) යශට් ක්රීඩහට ශභශතක්  රය ශවෝ එන්න එතුභහ
දළර උවෙහවඹ, එතුභහ ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුට ශතනහ ඳනත, ශතනහ
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ශයගුරහි  විලහර පිටුවරක් වුණහඹ ිරඹන එව විශලේශඹන්භ
භතක් වයන්න .නෆ.
ක්රීඩහ අභහතයයඹහ වළටිඹට භහ, ප්රථභශඹන්භ ශ) ඳනත ශතනහ
තරු ශක්.බී. යවෙනහඹව භළවරතුභහ ඉතහභවෙ ශතෞයශඹන් ි හිඳවෙ
වයන්න වළභළවරයි. තරු වථහනහඹවතුභනි, 1973 ශතනහ ඳනත ශ)
න විට දලව වතයව වහරඹක් තුශ, පුයහ අවුරු ර 40ව වහරඹ තුශ
තුන් යක් ාශලෝධනඹ ිරරීභට වටයුතු ශඹන රහ වරශඵනහ. 1993
දී, 1998 දී ව 2005 දී ශ) ඳනත ාශලෝධනඹ ිරරීභට වටයුතු
වය වරශඵනහ. ඒ හශේභ තරු වථහනහඹවතුභනි, 24 හයඹවට
ආන්න ප්රභහණඹක් ශ) ඳනශවෙ ශයගුරහි , විටින් විට ඹ) ශදද
ාශලෝධනඹ වය වරශඵනහ. ශ) ශයගුරහි  ාශලෝධනඹ වය
වරශඵන්ශන් එක් එක් පුද්තරඹන්ට අලය ඳරින  මික් ප්ධණ
අධයඹනඹිරන් ශනුශයි තරු වථහනහඹවතුභනි. දලව වතයව
වහරඹ තුශ -ය 40ක් තුශ- ශ) යශට් ක්රීඩහ ශනුශන් ශ)
ඳනත පියඵ ප්ධණ අධයඹනඹක් ශනුවශ නිහ අපි වල්ඳනහ
වශහ, පුවෙ ඳවෙ දළන්වී) දභරහ, ක්රීඩහ ාත) ි ඹල්ර ශතන්හ න න
තණනව ළඩ මුළු වරඹරහ, ඳශහවෙ ක්රීඩහ අභහතයරුන්
ඳහ්ධලිශ)න්තු උඳශද්ලව වහයව බහට ශතන්හ ක්රීඩහ ාත)ර
වරශඵන අවිධිභවෙබහඹ, තළටලු ි ඹල්ර අධයඹනඹ වයරහ ි ඹලු
ශදනහශතන් අදවස විභහ ාශලෝධන ිරහිඳඹක් වයන්න. ය
එවවභහයව දළඩි උවෙහවඹව ප්රවරපරඹක් වළටිඹට තභයි ශ)
ඳනශවෙ 31 ව 41 තන්වර ඹටශවෙ අභහතයයඹහට වරශඵන
ඵරතර අනු ශ) නිශඹෝත අද අපි ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඉන රිඳවෙ
වයන්ශන්.
තරු වථහනහඹවතුභනි, මීට වලින් ශ) ශයගුරහි  24 යක්
ාශලෝධනඹ වුණවෙ වදහවෙ ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඉන රිඳවෙ වය
නළවළ. තළට් වය අභහතයයඹහ ඒහ ක්රිඹහවෙභව වය වරශඵනහ.
ඳශමු න තහට තභයි නීතයනුකර අපි ශ) වටයුවෙත වශශේ
ිරඹන එවවෙ ඔඵතුභහට භතක් වයන්න වළභළවරයි.
ශ) ාශලෝධන ශතන ඒභට ශවේතු ව වහයණහ පියඵ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹුමු වයන්න වළභළවරයි.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ක්රීඩහ ඳනතට ශභභ නිශඹෝත ශතන
ඒභට ශවේතු ශභඹයි. ක්රීඩහ අභහතයයඹහ ලශඹන් ි ටි ඳසු ගිඹ
වහරඹ පුයහභ ක්රීඩහශප ඳසු ඵෆභට ශවේතු ශභුනහද ිරඹරහ භභ
දළක්වහ. ඔඵතුභහට ඉතහභ ශවටිශඹන් ිරඹන්න). අශප් මිත්ර තරු
අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහ බහශප ඉන්නහ. ශ්රී රාවහ ක්රිවට්
ව්ඩඩහඹභ ශරෝව කුරහනඹ ජඹරවණඹ ිරරීභවෙ භඟ 1996 දී
අශප් යටට ඉභවවෙ කී්ධවරඹක් රළබුණහ. ඒ හශේභ සුන්වරවහ
ජඹි ාව ඇතුළු ක්රීඩව ක්රීඩිවහන්, ඩන්වන් යිට් හශේ ක්රීඩවඹන්
ඔලි)පික් තයතරට ගිහින් ජඹරවණ රළබුහ. තරු
වථහනහඹවතුභනි, නමුවෙ භෆත වහරශ ක්රිවට් ක්රීඩහශපදී අපි පිට
පිට වතය හයඹක් අහන තයතඹට ශවෙරී ඳයහජඹ වුණහ. භෆත
වහරශ විසයි විස තයතහලි අපි ඳයහජඹට ඳවෙ වුණහ තරු
වථහනහඹවතුභනි. භරර ක්රීඩහ තවෙශතුවෙ අඳට වරශඵන පුාචිභ
ජහතයන්තය තයතහලිඹ න හ්ධක් වරහපීඹ තයතහලිශඹන්
ශදශනිඹහට හිටි අපි දළන් ඵාතරහශද්ලඹටවෙ ඳළයන රහ අද
වතයශනි සථහනඹට ඇවිල්රහ ඉන්නහ. හ්ධක් තයතලින්
ඳදක්ව) වතයවක්, ඳණවක් තවෙත අපි අහන වහරඹ න විට
ඳදක්ව) අටට, දවඹට ඵළසහ තරු වථහනහඹවතුභනි. ආි ඹහනු
ක්රීඩහ උශශශල්දී ඳශමුශනි තහට එවභ යන් ඳදක්වභක්වෙ
නළවර අපි රාවහට ආහ. ඒ අනු අපි ඳසු ගිඹ වහරඹ පුයහ
ක්රීඩහශප ඵයඳතශ ඳයහජඹක් දළක්වහ. භභ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ
වළටිඹට ඳවෙ වුණහට ඳසු අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ භඟ ශ)
පියඵ දී්ධඝ හවච්ඡහක් වශහ. එතුභහ ශ) යශට් ක්රීඩහට ආදයඹ
වයන ජනහධිඳවරයශඹක් වළටිඹට ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන්
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ශරුකු ළඩ පියශශක් වළ රහ. තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ි ඹල්ර
ළරිරල්රට අයශතන අපි ශ) වහයණහ ශවශයහි අධහනඹ ශඹුමු
වයරහ, ඔඵතුභහට මුලින් ිරප ආවහයඹට ශ) නිශඹෝත ශතනහහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) නිශඹෝත ශතන ඒභට ශවේතු
ලශඹන් භභ ඔඵතුභහශේ අධහනඹට වහයණහ 13ක් ශඹුමු
වයනහ. ඳශමුශනි එව තභයි නිර වහරඹ. තරු
වථහනහඹවතුභනි, අශප් යශට් ක්රීඩහ ාත)ර නිරයණඹවට
වහරඹ ශදන්ශන් අවුරුද්දයි. ශරෝවශ අශනක් යටර අවුරු ර
4ිරන් තභයි ඡන්දඹක් ඳවෙන්ශන්. ශභුවද, ජහතයන්තය
තයතහලි ඳවෙන්ශන් අවුරු ර වතයවට යක්. ඒ නිහ වළභ
ශරහශපභ ඳවෙ න අඹට ඒ යශට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන්
වටයුතු වයන්නට වහරඹක් වරශඵනහ. අඳට වහරඹ වරශඵන්ශන්
අවුරුද්දයි. දළන් ඔඵතුභහ ශ) න නර ඳවෙතයර දිරනහ ක්රිවට්
නිරයණඹ වරශඵනහ ිරඹරහ. ජනහධිඳවරයණඹට ඩහ අභහරුයි
ශ)ව. නිරයණඹක් ිරපහභ භවහ යුද්ධඹක්. වරිභ අභහරුයි
ශ)ව. තරු වථහනහඹවතුභනි, ාතභඹට ශවශනක් ඳවෙ ශනහ;
අවුරුද්දයි වහරඹ වරශඵන්ශන්; භහ්ධතු 31 ඡන්දඹ ඳවෙනහ;
අවුරුද්දව වහරශඹන් ඳශමුශනි භහ තුන ශ) අඹ වයන්ශන්
හිටපු අඹශේ ළයන  ශුඹන එව.
ළයන  ශුඹරහ ඳවෙතයරට ශභුවක් ශවෝ ිරඹරහ නළත
පුටුශප ඉතන්න ත භහ තුනක් ඹනහ. ඊශඟ භහ වශ දී ඊශඟ
ඳහයවෙ එන්න ඡන්දඹට  රනහ. එතශවුට යශට් ක්රීඩහශප
උන්නවරඹ ශනුශන් ළඩ වයන්න ශ) ශතුල්රන්ට ශරහක්
නළවළ. ශ) ශතුල්ශරෝ වයන්ශන් ඊශඟ ඳහය -

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අතුරු වමිටුක් ඳවෙ වය වරශඵනහ ශන්ද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඔඵතුභහ ිරඹන එව වරි. අතුරු වමිටුවෙ ඳවෙ වය වරශඵනහ.
වළඵළයි භභ ආහට ඳසශේ ිරි භ අතුරු වමිටුක් නළතු වටයුතු
වයන්න පුළුන් විධිඹට ළඩ පියශශ වස වය වරශඵනහ.

තරු වථහනහඹවතුභනි, යව ඡන්ද ඵරඹ ශ) යශට් ක්රීඩහශප
ඳසුඵළසභට ඵරඳහරහ වරශඵනහ. ශවුභ උදහවයණඹ ක්රිවට්.
අශප් යශට් ජනතහ ආතභට ඳසු ශදළනි තළනට අදවන්ශන්
ක්රිවට්. අශප් මිනිසසු ක්රිවට් ක්රීඩහට වරි ආදශයයි. දළන් ශරහ
වරශඵන්ශන් ශභුවක්ද? තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) ක්රිවට් ඳහරව
භ්ඩඩරඹ වටයුතු වය වරශඵන්ශන් යශට් ක්රිවට් ක්රීඩහශප
උන්නවරඹ තළන ි තරහ ශනුශයි, ඊශඟ ළශ්ධ ඡන්ශදන් එන්ශන්
ශවුශවුභද ිරඹන එව තළන ි තරහයි. ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹට
රළශඵන ආදහඹශභන් ි ඹඹට 95ක්භ අපි ළඹ වයන්ශන් අශප්
ජහවරව ව්ඩඩහඹභ නඩවෙතු වයන්නයි, ක්රීඩහ ාත) නඩවෙතු
වයන්නයි විතයයි. ක්රීඩහශප උන්නවරඹට විඹද) වයන්ශන් නළවළ.
ඳවෙ න වළභ ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹක්භ උවෙහව වයන්ශන්
තභන්ට ඡන්දඹ ශදන ක්රිවට් භහජ ටිව තුටු වයන්නයි.
ශඵෝශරවෙ ශදනහ, ඵළට් එවවෙ ශදනහ, වළභ ශද්භ ශදනහ. පු රභ
ල්ලිඹක් දීරහ ාත) තුටු වයන්න තභයි ඵරන්ශන්. ඒ නිහ භභ
ශඹෝජනහ වශශේ ශ) නිර වහරඹ අවුරු ර වතයක් දක්හ දී්ධඝ
වයන්නයි. වළඵළයි අශප් නිරධහරින් ිරපහ, ශ) වහරඹ අවුරු ර
ශදවවට දීරහ ඵරමු ිරඹරහ. ඒ නිහ අපි ඳශමුන තහට අවුරු ර
ශදවවට නිර වහරඹ දී්ධඝ වශහ. දළන් අපිට අවුරු ර ශදවක්භ
වනක් ඇහිරහ ඉන්න පුළුන් තරු වථහනහඹවතුභනි. ශභුවද,
නිරයණඹවට අපි ඹන්ශන් අවුරු ර ශදශවන් ශදවට. භශේ
අධහනඹ ඉන රිශ දී එඹ අවුරු ර වතයක් වයන්නයි.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ

ඊශඟ වරුණ තභයි තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) ාත)ර රැීම
ි ටීභට ශදන නිර වහරඹ. ශ) ාත)ර උරුභක්වහයශඹෝ
ඉන්නහ. භවය ක්රීඩහරට ඇවෙතටභ ආදයඹ වයන අඹ
ඉන්නහ. නමුවෙ භවය ාත)ර ඉන්නහ, ශ) ක්රීඩහ විනහල
වයන්න ආපු පිරික්.
අනුය න හනහඹව භන්ත්රීතුභහ දන්නහ, ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහ
තළන. අශප් ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ ඇභවරතුභහ ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහට වය
වරශඵන වහ්ධඹ බහයඹ පියඵ ඔඵතුභහ දන්නහ. එතුභහට ඒ
ශතෞයඹ  රන්නහට වභක් නළවළ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශවුභ ක්රීඩහ වළටිඹට ළරශවන
භරර ක්රීඩහ තළන ඔඵතුභහ දන්නහ. අවුරු ර වතව වහරඹක් තුශ
එවභ පිරික් ඳහරනඹ වශ නිහ අශප් භරර ක්රීඩහ බිභටභ වඩහ
ශතන ළටුණහ. ශ) තවෙවෙඹට විඳුභක් වළටිඹට අපි නීවරඹක්
ශතනහහ, එක් අඹකුට ය වතයවට ළඩිඹ එව ාතභඹව
ඉන්න ඵළවළයි ිරඹරහ. අවුරු ර වතයවට ඳසශේ ත අවුරු ර ශදවක්
ඉන්න පුළුන්, එතශවුට අවුරු ර වඹයි, ඊට ඳසශේ ශ) ාත)ර
තනතුයව ඉන්න ඵළවළ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒ වුණවෙ අවුරු ර වඹක්-

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අවුරු ර වඹක් ඉන්න පුළුන්, බහඳවර ශල්ව) ළනි ප්රධහන
තනතුරුර. ඊට ඳසශේ ආඳසු ඒ ාතභශ ඔහුට ඉන්න ඵළවළ.
ඔහු එතළනින් ඉවෙ ශරහ -

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
වළඩි වළඩී ශවෝ අවුරු ර වඹක් ඉන්න පුළුන්?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඔප. එව න තට අවුරු ර වඹක් ඉන්නවෙ පුළුන්. ඒ ිරඹන්ශන්
ශදශවන් ශදවට ගිශඹුවෙ තුන් යක්. අවුරු ර ශදශවන් වළඩිරහ
අවුරු ර ශදව ඵළගින් තුන් ඳහයක් ඉන්න පුළුන්.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශභය අවුරු ර ශදවක් ඉරහ ත අවුරුද්දිරන් ඳසශේ ත
අවුරු ර ශදවක් -

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
නළවළ, එශවභ ශනුශයි. .නෆ න) එව යභ අවුරු ර වඹක්
ඉන්න පුළුන්. දළන් ඳවරන ශ) ක්රභශපදඹ තුශ තරු භන්ත්රීතුභහ,
අවුරු ර තණනක්භ එව න තට ඉන්න පුළුන්. අපි ිරඹන්ශන්
හභහනයශඹන් ක්රීඩහක් ළඩින යුණු වයන්න අවුරු ර වතයක්වෙ
ශදන්න .නෆ ිරඹරහ. එව ය අවුරු ර වඹක් දීරහ වරශඵනහ.
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නළත එනහ න), තනතුශයන් ඉවෙ ශරහ අවුරු ර ශදවවට
ඳසශේ තභයි ඔහුට එන්න අයිවරඹ වරශඵන්ශන්. තරු
වථහනහඹවතුභනි, ඉසය ි  ර ශරහ වරබුශ්ඩ ඇභවරතුභහශේ
අනුභළවරඹ  රන්නහ. ඇභවරතුභහට .නෆ ශරහව අනුභළවරඹ ශදන්න
පුළුන්. දළන් ඇභවරයඹහට ඒ අනුභළවරඹ ශදන්න ඵළවළ. ඒ නිහ
අවුරු ර වශඹන් අනිහ්ධඹශඹන්භ ඔහු ඹන්න .නෆ. ඒ නිහ ක්රීඩහ
ඵදහ ශතන ි ටි භවය අඹට, ක්රීඩහ විනහල වශ භවය අඹට මින්
ඉන රිඹට ඒ තළන්ර ඉන්න ඵළවළ තරු වථහනහඹවතුභනි.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟ වහයණඹ තභයි ඡන්දඹ. අඳට
්ධ ජන ඡන්ද ඵරඹ වරබුණහට, ක්රීඩහ ාත)රට ්ධ ජන ඡන්ද
ඵරඹ නළවළ. අපි අත ඔරහයි ඡන්දඹ ශදන්න .නෆ. ඹ) ඹ) තෆගි
ශබෝත දීරහ, ඵරඳෆ) වයරහ තභයි ඒ ාත)ර ඉන්ශන්. ඳසු ගිඹ
අවුරුද්ශද් භරර ක්රීඩහ ාතභඹ වි්ත ඡන්දඹවට ගිඹහ.
ජහතයන්තය ාතභඹ අඳ තවන) වශහ, "ඔඵ යවස ඡන්දඹවට
ඹන්න .නෆ" ිරඹරහ. ඒ ශරෝවශ වළභ යටවභ වයන ශද්. තරු
වථහනහඹවතුභනි, අශප් ාත)රට ශ) ඳනත තුයන් ඳශමුළනි
තහට ්ධ ජන ඡන්ද ඵරඹ රඵහ  රන්නහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ාත)රට ළඩි පිරික් එන්ශන්
ක්රීඩහට වරශඵන ආදයඹට ඩහ තභන්ට ශභුන ඹ) ශවෝ ශදඹක්
වයතන්නයි. ඒහට යහඳහරිවශඹෝ එනහ. ශවුභ උදහවයණඹට
භහ ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹ තන්න). භභ ඔවුන්ශේ න) ිරඹන්න
වළභළවර නළවළ. ඒශක් ප්රඵර තනතුයක් දයන පුද්තරශඹකු ඉන්නහ.
ඔහු තභයි ක්රීඩහ බහ්ඩඩ ආනඹනඹ වයන්ශන්. ඔහු උශද්ට ක්රිවට්
ඳහරව භ්ඩඩරඹට එනහ; තභන්ශේ ඵඩු ටිව Cricket Board
එවට දභනහ; bank account එශක් balance එව ඵරනහ;
cheque එව ලිඹහ තන්නහ; ඹනහ. ඔහු එන්ශන් ක්රිවට් ක්රීඩහ
වදන්න ශනුශයි, ඔහුශේ ඵඩු ටිව විකුණහ තන්නයි. Badminton
තවෙතවෙ එශවභයි. Basketball තවෙතවෙ එශවභයි. ඳහ ඳන් ර තවෙතවෙ
එශවභයි. ඒහශ ප්රධහන නිරතර දයන ිරහිඳ ශදශනකුට ඒ ක්රීඩහ
බහ්ඩඩ ආනඹන වයන භහත) වරශඵනහ. ඒශතුල්ශරෝ
ඵරන්ශන් ශඵෝශල් ශවුද, නයවද ිරඹන එව ශනුශයි. තභන්
ආනඹනඹ වයන ඒහ තභයි එඹහ අනුභත වයන්ශන්. ඒ නිහ ශ)
නිශඹෝතශඹන් ඳසශේ න ක්රභශපදඹ තුශ,
ක්රීඩහ බහ්ඩඩ
ආනඹනඹ වයන ිරි ශකුට ඒ ාත)ර තනතුරුරට තයත
වයන්න ඵළවළ තරු වථහනහඹවතුභනි.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟට පුහුණුවරුන් තළන ඵරන්න.
දළන් පුහුණුවරුශුවෙ ඒ ාත)ර ඉන්නහ. ක්රීඩහ පුහුණුවරුශෝ
ාතභශ බහඳවර ශවෝ ශල්ව). ශවුභ උදහවයණඹ basketball.
ඒශක් ජහවරව පුහුණුවරුවෙ, උඳ බහඳවරවෙ, පුහුණුවරුන්ශේ
ාතභශ බහඳවරවෙ, ශවෙරී) වමිටුශප බහඳවරවෙ පුහුණුවරුභයි.
අවුරු ර 14ක් වරසශේ ඒ තනතුරු දයන්ශන් ඔහුභයි. අද basketball
ඉයයි. දළන් ඔහු තභයි නීවර ටිව වදන්ශන්. එතශවුට ශ්රී රාවහ
ව්ඩඩහඹභ ශනුශන් basketball ක්රීඩහ වයනහ න) ඔහුශේ
club එවට එන්න .නෆ. නළවෙන) ක්රීඩහ වයන්න ඵළවළ. නමුවෙ ශ)
න ක්රභශපදඹ තුශ පුහුණුවරුන්ට නිරතරරට තයත වයන්න
ඵළවළ. තරු වථහනහඹවතුභනි, පුහුණුවරුශකු බහඳවර වුශණුවෙ
ශභුවක්ද ශන්ශන්? අපි උදහවයණඹක් තනිමු. අපි හිතමු
පුහුණුවරුහ තභයි අශප් ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ ඇභවරතුභහ ිරඹරහ.
එතුභහ volleyball පුහුණුවරුශක්. එතුභහ ාතභශ බහඳවර
ශනහ. එතශවුට එතුභහට ඉන්න ව්ඩඩහඹභට අලය විධිඹට
තභයි නීවර රීවර වදන්ශන්. එතශවුට වළභ දහභ ඩිරහන් ඇභවරතුභහ
න නු). එයින් ක්රීඩහට ඵයඳතශ අහි ඹක් ි  ර ශනහ. ඒ නිහ ශ)
න ක්රභශපදඹ තුශ පුහුණුවරුන්ටවෙ, නිරතරරට තයත
වයන්න තවන).
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟ ප්රලසනඹ තභයි ශදභවුපිශඹෝ. තරු
වථහනහඹවතුභනි, badminton ජහවරව තයතහලිඹට ගිඹහභ
badminton court එව ඇතුශශේ භයහ තන්නහ. තහවෙතරහ, අ)භරහ
ටිව තව තන්නහ. ශභුවක් නිහද? තභන්ශේ පුතහ අදක්
වුණවෙ ඔහු උඩට තන්න අ)භහ ශවෝ තහවෙතහ ාතභශ තනතුයවට
එනහ. ඇවිල්රහ වරිඹට ක්රීඩහ වයන්න ඵළරි පුතහ උඩට තන්න
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තභයි ාතභඹ ඇතුශශේ ඉරහ වටයුතු වයන්ශන්. ශ) ාත)ර
විලහර ශදභපපිඹන් පිරික් තභන්ශේ දරුශෝ ශනුශන් ශ)
ාතභශ තනතුරු ශවුඵනහ. තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ)
ඳනතට ශතන එන නිශඹෝත තුයන් ඒ ිරි භ ශවශනකුට මින් ඳසු
තයත වයන්න ඵළවළ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟට විශද්ල ාචහයරට ගිහින් යට
ඳනින අඹ. ශ) ාත)රට විශද්ල ාචහය ව)ඵ ශනහ. ශවුභ
උදහවයණඹ තභයි ජශඩෝ ාතභඹ. තරු වථහනහඹවතුභනි, ජශඩෝ
ාතභශ ඉන්න නිරධහරින්ශතන් ි ඹඹට 95ක් යට ඳළනපු අඹයි.
ජඳහනඹට tour එවක් ආපු තභන් බහඳවර, ශල්ව), බහ්ඩඩහතහරිව
ජඳහනඹට ගිහිල්රහ tournament එව වය ජඳහනඹට ඳනිනහ.
ඳළනරහ අවුරු ර ශදවිරන් ඇවිල්රහ ආඳහු ඡන්දඹ ඉල්රනහ.
භවරු ඇශභරිවහට ඹනහ; ඳනිනහ; ව)ඵ වයනහ; ආඳසු
එනහ. ජශඩෝ ාතභශ ි ඹඹට 95ක් ඉන්ශන් යට ඳළනපු
මිනිසසුයි. ක්රීඩහශප නහභශඹන් විශද්ලතත ශරහ එශවභ යට
ඳළනරහ, ආපු නළවර ශවශනකු ඉන්නහ න) ශ) ඳනතට ශතන එන
නිශඹෝත තුයන් මින් ඉන රිඹට ඔවුන්ට ඒ ාත)රට තයත වයන්න
ඵළවළ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟට ඹ) ශවශනකු ස ර යහඳහයඹට
්ජු ව ක්ර )ඵන්ධ ශනහ න) ශ) නිශඹෝත අනු එශවභ
ශවශනකුට ක්රීඩහ ාත)ර-

ගරු පජෝන් අභයතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு ஶ ரவ அதுவேக)

(The Hon. John Amaratunga)
එශවභ වයන්ශන් වහට තවන්නද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒශවන් තවන්ශන්, ශජෝන් අභයතුාත භන්ත්රීතුභහශේ අය
Barnes Place එශක් ඉන්න උ ශවනහටයි.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
අ මතශ ශඹ රණු අඹද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශඹශදමින් ඉන්න අඹ. අ මතශ ශනුශයි. ශඹශදමින් ඉන්න
අඹ. අ මතඹ තළන අඳට වථහ වයන්න ඵළවළ ශන්. අපි ිරඹන්ශන්,
ශ) නහභ ශඹෝජනහ බහය ශදන අසථහ න විට ශ)හශ ශඹන රහ
ඉන්නහ න) ඒ අඹට තයත වයන්න ඵළවළඹ ිරඹරහයි. නහභ
ශඹෝජනහ දීරහ ඊට ඳසශේ ශඹශදන්නවෙ ඵළවළ. ඒ නිරඹ දයන
වහරඹ තුශ ිරි භ ශවශනකුට ඒ හශේ ශද්ල් වයන්න ඵළවළ.

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ක්ර ිරඹන්ශන් ශභුවක්ද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ක්ර ිරඹන්ශන් එළනි තළනව තභන්ශේ බිරි ඉන්නහ න),
තභන්ශේ දරුශකු ඉන්නහ න) ඒ තනතුරු දයන්න ඵළවළ ිරඹන
එවයි. ඒව තභයි අපි ිරඹන්ශන්.
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තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟට භහධය ආඹතන. ඔඵතුභන්රහ
අඳට න තටභ ශචෝදනහ වශහ ශන්, භහධය ආඹතනර ඉශතන ශ)
තනතුරු දයනහ ිරඹරහ. ඒවවෙ අපි ශ) නිශඹෝතරට දළ)භහ. ඹ)
ිරි  පුද්තරශඹකු ඹ) භහධය ආඹතනඹව ඹ) තනතුයක් දයනහ
න) ඔහුට ිරි භ ාතභඹව තනතුයක් දයන්න ඵළවළ. ඔඵතුභන්රහ
අඳට න තටභ ඒ තළන ශචෝදනහ වශහ. ඒ නිහ ඒවවෙ අපි ශ) ඳනතට
නිශඹෝත ලශඹන් ශතනහහ. තරු වථහනහඹවතුභනි, නහභ
ශඹෝජනහ රඵහ දීශ)දී ශතුඩහක් අක්රමිවතහ-

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ශද්ලඳහරනශ නියත අඹට?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශද්ලඳහරනඥඹන් ිරඹන එව භට ශතශනන්න ඵළවළ.
ඔඵතුභහශේභ ඳක්ශ මිත්රඹහ ශශ්රේඨ
ස හධිවයණශ නඩුක් දහරහ
වරශඵනහ. භභවෙ ශඳෞද්තලිව ඒ සථහයශ ඉන්නහ. වළඵළයි
ඒශක් හි , අහි  ශදවභ වරශඵනහ. ශභුවද ශවුභ උදහවයණඹ
ලශඹන් භශේ මිත්ර ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ ඇභවරතුභහ තවෙශතෝවරන්[ඵහධහ ිරරීභක්

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
ඒශක් තවෙවෙඹ ශභුවක්ද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒශක් තවෙවෙඹ ශ)වයි. තරු අ්ධජුන
යණතුාත භන්ත්රීතුභහ විි න් ශශ්රේසඨහධිවයණශ දහපු නඩුව
 මන් රක් දීරහ වරශඵනහ, ඳහ්ධලිශ)න්තු භන්ත්රීයශඹකු වළටිඹට
එතුභහට ඒ අයිවරඹ වරශඵනහ ිරඹරහ.

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)
භභ ඒ නඩු දළ)ශ) ක්රීඩවශඹක් වළටිඹට ඉරහ
ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඳවෙ වුණහට ඳසශේයි. ඒ ිරඹන්ශන් ක්රීඩවශඹක්
වළටිඹට ඉරහ ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඳවෙ වුණහට ඳසශේ එශවභ
තවන) ිරරීශභන් භහන හිමිව) නළවර නහ ිරඹරහයි. භහ හිතන
වළටිඹට ඒව .නෆභ ශවශනකුට වරශඵන අයිවරහි වභක්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භහ ිරපශප ළරැද්දක් ශනුශයි.

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)
නළවළ. ඒව නිළරැන  වයන්න .නෆ. භවය තළන්ර එඹ ිරඹන
නිහ භභ ඒ තළන ඔඵතුභහ දළනුවෙ වයන්න).

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ  මන් රශප වරශඵන්ශන් ඳහ්ධලිශ)න්තු
භන්ත්රීයශඹක් වළටිඹට ඔඵතුභහට ඒ අයිවරහි වභ වරශඵනහ
ිරඹරහයි. ඒ අයිවරහි වභ ඔඵතුභහට වරශඵනහ න), ඒව තරු
ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ ඇභවරතුභහටවෙ වරශඵනහ. වළඵළයි ඒ පියඵ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ

තභ භභ වළභළවෙතිරන් නළවළ. ශ) පියඵ ඹ) නීවරභඹ
වටයුවෙතක් වයරහ ඒවවෙ ඉවෙ වයන්න පුළුන්ද ිරඹන එව
භශේ ශල්ව)තුභහ ඇතුළු අපි ශ) න විට නීවරඳවරතුභහවෙ එක්ව
හවච්ඡහ වයමින් ඹනහ. ඒව අඳට අනුභත වය තන්න පුළුන්
වුශණුවෙ, අනිහ්ධඹශඹන් අපි ත ශයගුරහි ඹක් තළට් වයරහ ශ)
ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඉන රිඳවෙ වයරහ ඳනතට එඹවෙ ඇතුශවෙ වයනහ.
තරු වථහනඹවතුභනි, ඊශඟට නහභ ශඹෝජනහ බහය දීශ)දී
ශරුකු අක්රමිවතහ ි  ර නහ. ශ) නහභ ශඹෝජනහ බහය ශදන්ශන්
ාතභශ ශල්ව)ටයි. ාතභශ ශල්ව)ට අභිශඹෝතඹක් න
නහභ ශඹෝජනහක් ශතනහශුවෙ එඹ වාතනහ. වාතරහ ිරඹනහ,
nomination  රන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. ඒ නිහ ශ) නිශඹෝතඹ අනු
පිටඳත ාතභඹට ශතනළල්රහ දීරහ නහභ ශඹෝජනහ ි ඹල්ර
අධයක් ජනයහල්යඹහට බහය ශදන්න .නෆ. ඒ වටයුවෙත අනු
වහටවෙ අහධහයණඹක් න්ශන් නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක් තරු අනුය
න හනහඹව භන්ත්රීතුභන්රහශේ ඳක්ශ එශවභ ශද්ල් නහ
න), ඒව පියතන්න පුළුන්.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟට ශභභ ාත)ර තනතුරුරට
අධිවයණශඹන් ළරැන වරුන් ශරහ වරශඵන අඹ ඳවෙ ශරහ
වරබුණහ. දළනටවෙ අශප් ාත)ර ඹ) ඹ) තනතුරුර එශවභ
අධිවයණශඹන් දඬු) රළබ අඹ ඉන්නහ. මින් ඉන රිඹට භහ
වඹවට ළඩි දඬුභක් රළබ ශවශනක්-

ගරු අනුය දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு அத றமரரவெக)

(The Hon. Anura Dissanayake)
.නෆභ යදවටද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
.නෆභ යදවට. ඔඵතුභහ ඇතුළු, ශභහ අඳචහය ඇතුළු .නෆභ
එවවට- [ඵහධහ ිරරී) ඔඵතුභහ ඇතුළු ිරඹරහ ිරපශප -[ඵහධහ
ිරරී) භභ ඒව ඉල්රහ අස වය තන්නහ. [ඵහධහ ිරරී) ශ)
ාහදඹ එව න තට ගිඹහභ ශඵුශවුභ අභහරු නිහ භභ ඒව
ඔඵතුභහට ිරපශප ශඳුඩ්ඩක් හිනහ ශන්නයි. තරු අනුය
න හනහඹව භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ශභහ ශනුශයි ළඩිහිටි ිරඹරහ
භභ දන්නහ. තරු වථහනහඹවතුභනි, ඹ) පුද්තරශඹකු
උහවිඹිරන් ළරැන වරුශක් වශශෝවරන් ඒ අඹට ශ) තනතුරු
වහ ඉල්රන්න ඵළවළ.

තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊශඟට ක්රීඩහ ක්ශේත්රශ වරබුණු
ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තභයි, ඳහල් ාත) ව ජහවරව ාත) අතය
වරශඵන තළටලු. ජහවරව ාතභඹවෙ එක්ව ළඩ වයන්න ඳහල්
ාතභඹ එන්ශන් නළවළ. ශවුභ උදහවයණඹ ක්රිවට්. තරු අ්ධජුන
යණතුාත භන්ත්රීතුභහභ ිරඹනහ, ඳහල් ක්රිවට් ාතභඹ අශප්
ාතභඹවෙ එක්ව එවට ළඩ වයන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. Sri Lanka
Schools Rugby Football Association එවයි, අශප් Sri Lanka
Rugby Football Union එවයි එවට ළඩ වයන්ශන් නළවළ.
වළඵළයි අඳට ක්රීඩවශඹෝ වදහ ශදන්ශන් ඳහශරන්. ක්රීඩවයින් වදහ
ශදන ඳහර අපි එක්ව එවට ළඩ වයන්ශන් නළවළ. ශ) ඳනතට
ශතන එන නිශඹෝත තුයන් ජහවරව ාතභඹවෙ, ඳහල් ාතභඹවෙ
එවට ළඩ වයන්න .නෆ. ඒ අනු ජහවරව ාතභශ හභහජිවශඹෝ
ශදන්ශනක් ඳහල් ාතභඹට එනහ. ඳහල් ාතභශ
හභහජිවශඹෝ ශදන්ශනක් ජහවරව ාතභඹට ඹනහ. ඒ අනු අපි
එවට ළඩ වයන්න වටයුතු වයරහ වරශඵනහ.
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තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ විතයක් ශනුශයි, ශ) ිරි භ
ාතභඹක් ළඩ වටයුතු ිරරීශ)දී ශටන්ඩ්ධ ඳටිඳහටිඹ අනුතභනඹ
වශශේ නළවළ. ඒ නිහ ළඩ වටයුතු ිරරීශ)දී විධිභවෙ ශටන්ඩ්ධ
ඳටිඳහටිඹක් අනුතභනඹ වයන්න .නෆඹ ිරඹන එවවෙ ශ)
නිශඹෝතඹට ඇතුශවෙ වයරහ වරශඵනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ත ළදතවෙ ශදඹක් වරශඵනහ. ඳසු
ගිඹ වහරශ ශ) ාත)ර ඵයඳතශ මරය ාචහ ි ද්ධ වුණහ. ඒ
ිරඹන්ශන් ාත)රට විශද්ල යටලින් මුදල් එනහ. අපි
දන්ශන්වෙ නළවළ, මුදල් එනහ, ආඳහු ඹනහ. එතළන භවහ ාචහක්
ි ද්ධ වුණහ. ඒ ිරඹන්ශන් රාවහට එව ඳහයටභ ශඩුර්ධ
තණන්ලින් මුදල් එනහ. ඳසශේ ඵළලුහභ ඒ මුදල් විඹද)
ශරහවෙ නළවළ, ආඳහු ඒ මුදල් පිට යටටභ ඹනහ. තරු
වථහනහඹවතුභනි, ඒ එන මුදල් ි ඹල්ර විනිවිදබහඹිරන් ශතන
ඒභ වහ ළඩ පියශශක් ශ) නිශඹෝත තුයන් වදරහ වරශඵනහ.
ශ) නිශඹෝත භිනන් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් ඉන රිඳවෙ වශ
ත වහයණහ විලහර ප්රභහණඹක් වරශඵනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ හශේභ ෆභ න ස්රික්වඹවභ
ක්රීඩහශප ා්ධධනඹ වහ න ස්රික් )ඵන්ධීවහයයශඹක් ඳවෙ
වශ යුතුඹ ිරඹන වරුණ ඇතුළු ාශලෝධන තණනහක් ශ)
නිශඹෝත තුයන් ශතනළල්රහ වරශඵනහ. ශ) නිශඹෝත ි ඹල්ර අපි
ශතනහශප ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් ිරඹන එව ශඵුශවුභ
ශතෞයශඹන් ි හිඳවෙ වයන්න .නෆ. ශ) නිශඹෝත මුද්රණඹ
ිරරීශ)දී ඉාග්රීි  බහහශන් වන් ශද් වරිඹට වරශඵනහ. නමුවෙ
ි ාවර බහහශප ශවුටසර මුද්රණශ ඉරක්ව)ර ශඳුඩි අඩු
ඳහඩුව) කීඳඹක් වරශඵනහ. ඒව අපි ශඵුශවුභ නිවතභහනී
පියතන්න වළභළවරයි. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ ඉාග්රීි  බහහ ඹටශවෙ
වන් න ායහ ශල්න එක්ව ි ාවර බහහ ඹටශවෙ වන්
ායහ ශල්න ාන්දනඹ වයරහ ඵළලුශුවෙ එභ ායහ
ළරැන යි. ඒ නිහ අපි ඒව නිළරැන  වයන්න වටයුතු වයන ඵ
භතක් වයනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ හශේභ අපි ශ) නිශඹෝත වළ රශප
ි ඹලු ාත)ර එවඟතහශනුයි. ඒ වහ තරු ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ
ඇභවරතුභහ ව තරු ටී.බී. ඒවනහඹව ඇභවරතුභහ හක්ෂි දයනහ
ඇවර. අපි ි ඹලු ාත) වළහ අහන පිටඳත ශඳන්හ, ඔවුන්ශේ
අනුභළවරශඹනුයි ශ) නිශඹෝත වළ රශප. ඊට ඳසශේ ඔවුන් ශ) වහ
ාශලෝධන ශදව, තුනක් ශතනහහ. අධයක් ජනයහල්යඹහට
ශතශනන nomination එව ාතභඹට දීරහ පිටඳත අඳට බහය
ශදන්න ිරඹරහ එව ාශලෝධනඹක් ශතනහහ. අපි එළනි
ාශලෝධන ශවශයහි අධහනඹ ශඹුමු වයනහ. තරු අ්ධජුන
යණතුාත භන්ත්රීතුභහවෙ ාශලෝධන කීඳඹක් අඳට එහ වරශඵනහ.
ශ) ි ඹල්රභ අපි බහය තවෙතහ. තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඔඵතුභහට
ිරපහ, මීට වලින් ශභළනිභ තළට් 24ක් අපි මුද්රණඹ වයරහ
වරශඵනහ ිරඹරහ.
ඉන රි වහරශ දී අපි ඵරහශඳුශයුවෙතු නහ, අඩු ඳහඩුව)
ශභුනහ වරි වරශඵනහ න) ඒහවෙ ළරිරල්රට අයශතන න
ාශලෝධනඹක් තුයන් ඒ වටයුතු ටිවවෙ වයන්න.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ශ) නිශඹෝත ඉතහභ ටිනහ නිශඹෝත
ඵ වන් වයන අතය, ි ඹලු ඳහ්ධලසඹන් එවට එවතු ශරහ,
ශද්ලඳහරනඹක් ඈහ තන්ශන් නළවර, ඡන්දඹවට ඹන්ශන් නළවර,
ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන්, ක්රීඩහශප නහභශඹන් ශ)
නිශඹෝතරට තමුන්නහන්ශේරහශේ වශඹෝතඹ රඵහ ශදන්නඹ
ිරඹරහ ඉතහභ ශතෞයශඹන් භහ ඉල්රහ ි ටිනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඊට අභතය ශ) ශවටි වහරඹ තුශ අපි
වශහ ව වහ්ධඹ බහයඹ පියඵ චන කීඳඹක් භහ වථහ වයන්න
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වළභළවරයි. ශ) විඹඹට ජහවරව ප්රවරඳවෙවරඹක් වරබුශ්ඩ නළවළ. අපි
ශභශතක් වල් ශන් ශන් තභයි වටයුතු වශශේ
තරු
භන්ත්රීතුභනි. අධයහඳන අභහතයහාලඹ ශනභ ඹනහ. ඳශහවෙ බහ
ශනභ ඹනහ. ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ ශනභ ඹනහ. අඳට ජහවරව
ප්රවරඳවෙවරඹක් වරබුශ්ඩ නළවළ. ශ) ය එව වභහයව වහරඹ තුශ
අශප් අභහතයහාලශ ි ඹලු ශදනහ එවතු ශරහ දළඩි වළඳ ිරරීභක්
වයපු නිහ අඳට පුළුන් වුණහ, ශ) යශට් ක්රීඩහට ජහවරව
ප්රවරඳවෙවරඹක් වදන්න. ඳශමුළනි තහට අපි ි ඹලු ශදනහ එවතු
ක්රීඩහ ශනුශන් යශට් ජහවරව ප්රවරඳවෙවරඹක් වදරහ ඒ අනු
වටයුතු වයන්න දළන් සදහන) ශමින් ඹනහ. ඒ හශේභ දලව
වතයවට ඳසශේ ඳශමුළනි තහට ප්ධණ අධයඹනඹක් ඇවර අපි
ක්රීඩහ ඳනත ඹටශවෙ ශතශනන ශ) නිශඹෝත ාශලෝධනඹ වයන්න
වටයුතු වශහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ හශේභ ශ) යශට් ක්රීඩවඹන්ට
වරබුණු ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් තභයි, තවන) උවෙශවෙජව බහවිතඹ.
තවන) උවෙශවෙජව බහවිතඹ )ඵන්ධශඹන් යශට් ිරි භ නීවරඹක්
වරබුශ්ඩ නළවළ. භවහචහ්ධඹ අ්ධජුන ද ි ල්හ භළවරතුභහ ඳවෙ වුණහට
ඳසශේ අපි
තවන) උවෙශවෙජව )ඵන්ධශඹන් නීවර වදරහ,
UNESCO ගිවිසු) අවෙන් වයරහ, ඒ තවන) උවෙශවෙජව බහවිත
වයන ක්රීඩවඹන්, පුහුණුවරුන්, යහඳහරිවඹන් හිශ්ධ ඹන්න,
ඔවුන්ට දඬු) ශදන්න, ජීවිතහන්තඹ දක්හ ක්රීඩහ තවන) වයන්න
අලය අණඳනවෙ ශතනළල්රහ වරශඵනහ. ඒ අනු තවන)
උවෙශවෙජව ඳනත අපි ත ශවටි වහරඹක් තුශ ඳහ්ධලිශ)න්තුට
ඉන රිඳවෙ වයනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ හශේභ ඹටිතර ඳවසුව)
)ඵන්ධශඹන් ජහවරව ළඩ ටවනක් අඳට වරබුශ්ඩ නළවළ. තශ)
ක්රීඩවඹහට ජහවරව භට්ටභට එන්න පුළුන් ළඩ ටවනක් අපි
ඳශමුළනි තහට වළ රහ. ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ භට්ටශ)
ක්රීඩහාතන 314ක්, න ස්රික්ව භට්ටශ) ක්රීඩහාතන 25ක්, ඳශහවෙ
භට්ටශ) ක්රීඩහාතන 9ක් ආන  ලශඹන් ක්රීඩහ ාකී්ධණ රඵහ
ශදනහඹ ිරඹරහ අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ 2005 භහින්ද
චින්තනශඹන් ශ) යශට් ජනතහට ශඳුශයුන් ර වුණහ. අපි ශ) ක්රීඩහ
ාකී්ධණ ි ඹල්ර 2016 න ශවුට වදරහ අන් වයනහ. ශ)
අවුරුද්ද අහන න ශවුට අපි ක්රීඩහාතන 16ක් ජනතහ අයිවරඹට
ඳයන්න ඵරහශඳුශයුවෙතු නහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ විතයක් ශනුශයි. අවරතරු
ජනහධිඳවරතුභහ ප්රථභ යට ශ) යශට් ක්රීඩහ ාසව්වරඹක් තළන වථහ
වශහ. යශට් ක්රීඩහ ආ්ධක වඹක් තළන වථහ වශහ. ඳදක්ව),
ජඹරවණරට සීභහ වුණු ශ) විඹඹ පුළුල් වය යශට් ෆභ
ශවශනකුභ ක්රීඩවශඹකු ඵට ඳවෙ ිරරීභ වහ දළළන්ත ළඩ
පියශශක් අශප් අභහතයහාලඹ අද වදහශතන ඹනහ. අශප්
ඉරක්වඹ තභයි වළභ ශවශනකුභ ක්රීඩවශඹකු ිරරීභ. ඒ වහ
වමිටුක් ඳවෙ වයරහ, අධයහඳන අභහතයහාලඹ ඇතුළු ි ඹලු
ශදනහභ එවතු ශරහ දළළන්ත ළඩ පියශශක් වයශතන ඹනහ.
ශ) යශට් ක්රීඩහ ාසව්වරඹක් වදන්න අපිට මලිව ශවේතු වහයණහ
වරශඵනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, අද ශ) යශට් ජනතවනශඹන් දවශඹන්
එවක් න ඹළඩිඹහ ශයෝතශඹන් ශඳශශනහ. අල්ළි  ඉන්න ඹහශප
ජනතවනශඹන් තුශනන් එවක් අද න ඹළඩිඹහ ශයෝතශඹන්
ශඳශශනහ. අද දරුශෝ ක්රීඩහ වයන්ශන් නළවළ. අද දරුශෝ
ක්රීඩහශන් ඈවෙ ශනහ. අද ප්රහථමිව අධයහඳනශ ශඹශදන
දරුන්ශතන් ි ඹඹට ඳවයි ක්රීඩහ වයන්ශන්. .සශේලිඹහ හශේ
යටර ප්රහථමිව අධයහඳනශ ශඹශදන දරුන්ශතන් ි ඹඹට 80ක්
ක්රීඩහ වයනහ. ෆභ ශවශනකුභ ක්රීඩවශඹකු ඵට ඳවෙ වයන්නවෙ,
දළළන්ත ක්රීඩහ ාසව්වරඹක් යට තුශ වදන්නවෙ අපි ශ) න ශවුට
වටයුතු වයශතන ඹනහ. ඒ හශේභ ශ) යශට් ආ්ධක වඹට
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ක්රීඩහශන් දහඹවවෙඹක් රඵහ ශදන්න අපි ශ) න ශවුට
දළළන්ත ළඩ පියශශක් වදහශතන ඹනහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, අපි දන්නහ ශරෝවශ න යුණු යටල්
තළන. ඒ යටර ආ්ධක ව ඵරශපතඹ ඵට ක්රීඩහ ඳවෙ වයශතන
වරශඵනහ. ඳසු ගිඹ අවුරුද්ශද් අපිට පුළුන් වුණහ, ශ) යශට්
ආ්ධක වඹට ශඩුර්ධ මිලිඹන 100ක් ශතනළල්රහ ශදන්න.
ජහතයන්තය තයතහලි 11ක් අපි ශ්රී රාවහශප ඳළළවෙවහ. අශප්
ඉරක්වඹ ශ) ක්රීඩහ තුයන් ශඩුර්ධ මිලිඹන 500ක් ශ) යශට්
ආ්ධක වඹට ශතනළවෙ දීභයි. ඒ වහ තභයි ශ) නිශඹෝත ශතනහශප.
ඒ වහ තභයි ක්රීඩහ ජහතයන්තය භට්ටභට ශතන ඹන්න අපි
වටයුතු වයන්ශන් තරු වථහනහඹවතුභනි.
ඒ විතයක් ශනුශයි, ඳශමුළනි තහට -අවුරු ර 25වට
ඳසශේ- අධයහඳන ඇභවරයඹහවෙ, ක්රීඩහ අභහතයයඹහවෙ භඟ
එවට ඉශතන එව ළඩ පියශශක් වළ රහ තරු
වථහනහඹවතුභනි. අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ ව අශප් ශවෝදය
අභහතයතුභන්රහ එවතු ශරහ ඳසු ගිඹ වරශ ඒ ළඩ පියශශට
වළබිනට් භ්ඩඩර අනුභළවරඹ රඵහ  රන්නහ. ඒ ඹටශවෙ ඳහල් ඹන
වළභ දරුශකුටභ ශ) ්ධශ ඉරහ ක්රීඩහ අනිහ්ධඹඹ වශහ,
තරු වථහනහඹවතුභනි. ඒ අනු ඳහල් ඹන වළභ දරුශකුභ ශ)
අවුරුද්ශද් ඉරහ ක්රීඩහ වයන්න .නෆ. ඔහුශේ විඹඹන්රට අපි
ක්රීඩහවෙ ඇතුශවෙ වයනහ. ඒවට රකුණු ශදනහ. ඔහුට ඳන්වරශ
ඳශමුළනිඹහ ශන්න .නෆ න) විඹඹන් නඹටභ "ඒ"
හභහ්ධථඹ තවෙතහට ළඩක් නළවළ, ක්රීඩහට රකුණු රඵහශතන
නළවෙන). ඒ හශේභ ඒ දරුහ ජහතයන්තය භට්ටශ) ඳදක්වභක්
න නහ තවෙශතුවෙ, විලසවිදයහරඹට ශවෝ විදයහ පීඨඹට ඇතුශවෙ
ශන්න රකුණු 10ක් අඩු න), ඒ ජහතයන්තය ජඹරවණඹ
ළරිරල්රට අයශතන ඔහුට විලසවිදයහරඹට එශවභ නළවෙන)
විදයහ පීඨඹට ප්රශපල ශන්න අපි අසථහක් රඵහ ශදනහ. ඒ
හශේභ ඒ ක්රීඩවඹහ ක්රීඩහ වයන තභන් විලසවිදයහරඹට ගිශඹුවෙ
අවුරු ර වතශ්ධ ඳහඨභහරහ වහරඹ, අවුරු ර ඳව දක්හ දී්ධඝ
වයන්නවෙ වළබිනට් භ්ඩඩර අනුභළවරඹ රඵහ  රන්නහ. අපි අවුරු ර
13න් ඳවශ තයතවහරි ක්රීඩහ නළළවෙවහ තරු වථහනහඹවතුභනි.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ හශේභ, ශියවෙඹට ලිඹන දරුන්
3,20,000ක් ඉන්නහ. රඵන අවුරුද්ශද් ඉරහ ඒ ෆභ දරුකුභ
ඩදය ඳරීක්ණඹවට බහජන වයරහ ඒ එක් එක් දරුහ ශභුන
ක්රීඩහටද දක් ිරඹන  මයණඹ ශදභපපිඹන්ට ශදන්න අපි
ඵරහශඳුශයුවෙතු ශනහ. ඒ විධිඹට අපි අශප් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ
ශනුශන් ඳසු ගිඹ වහරඹ පුයහ දළළන්ත ළඩ පියශශක්
ක්රිඹහවෙභව වයශතන ගිඹ ඵ භතක් වයන්න .නෆ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, අඳට ශ) ි ඹලු වටයුතු වයන්න
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහශතන් රළබුණු වශඹෝතඹ විශලේශඹන්
භතක් වයන්න .නෆ. ඳසු ගිඹ වහරශ රුපිඹල් බිලිඹන 10ක්
ආශඹෝජනඹ වශහ ශ) යශට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන්.
ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් ශ) වහරශ
ශභළනි
ආශඹෝජනඹක් වශශේ ඉවරවහශ ඳශමුන තහටයි. වළභ දහභ
අශප් Budget allocation එව ශරහ වරබුශ්ඩ මිලිඹන 200යි,
එශවභ නළවෙන) මිලිඹන 300යි. නමුවෙ අද අඳට අශප් Budget
allocation එව විධිඹට බිලිඹන ශදවක්, ශදවවභහයක් දීරහ
වරශඵනහ. ඒ නිහ අපි අද ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන්
දළළන්ත ළඩ පියශශක් වදරහ වරශඵනහඹ ිරඹන එව ශ)
අසථහශපදී භතක් වයන්න .නෆ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, තරු අනුය න හනහඹව භන්ත්රීතුභහ
ිරපහ ක්රිවට් තළන ශඳුඩ්ඩක් ඳළවළන ලි වයන්න ිරඹරහ. තරු
වථහනහඹවතුභනි, ඉතහභ අහනහන්ත ි ද්ධිඹක් වුණහ. අශප්
ශ්රී රාවහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹශ) ක්රීඩවශඹෝ ක්රිවට් ඳහරව
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ඳහ්ධලිශ)න්තු
[තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භවතහ

භ්ඩඩරඹවෙ එක්ව ෆභ ්ධඹවභ අවෙන් වයන ගිවිසු) අවෙන්
ිරරීභ ප්රවරක්ශේඳ වශහ. ඊට ශවේතු, ක්රීඩවඹන් වහ අඳ ශතන
දීභනහ අඩු ිරරීභයි තරු වථහනහඹවතුභනි.
එවට හිටපු
බහඳවරයඹකු විි න් ක්රීඩවඹන්ට ශතන දීභනහ අනලය
විධිඹට ි ඹඹට 25ිරන් ළඩි වශහ. ඒව ළරැන යි. [ඵහධහ ිරරීභක්
හිටපු බහඳවරයශඹක් ිරඹරහ භභ ිරපහ ශන්. තරු
වථහනහඹවතුභනි, ශරෝවශ
අශනකුවෙ යටල් ක්රීඩවඹන්ට
ශතන්ශන් රළශඵන ආදහඹශභන් ි ඹඹට 25යි. අපි ි ඹඹට 78ක්
ශතපහ. අපි ිරපහ එඹ ි ඹඹට 68ට අඩු වයන්න ිරඹරහ. අපි
වයපු වප්ඳහ ර අතරින් ඳශමුළන්න තභයි, විශද්ල ාචහයරදී
ඔවුන්ශේ බිරින්දෆරුන්ට ඳශමුළනි ඳන්වරශ ගුන් ටිවට් ඳවෙ
ශදන්න ඵළවළ ිරඹපු එව.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ඒ ක්රීඩවඹන් IPL එවට ගිඹහභ භහ
එවවභහයක් ඉන්ශන් පිට යට. ඒ වහරඹ තුශ අපි ශතන contract
fee එව ශතන්ශන් නළවළ ිරපහ. තුන්ළනි එව, අය ළරැන  විධිඹට
ශතපු ි ඹඹට 25 අරාගු ිරරීභ. අඳට ව)ඵ ශන ල්ලිලින්
අඳට වයන්න ශරහ වරශඵන්ශන් ජහවරව ව්ඩඩහඹභ නඩවෙතු
ිරරීභ විතයයි. තරු වථහනහඹවතුභනි, අද වරශඵන ශරුකුභ ප්රලසනඹ
එඹයි. ජහවරව ව්ඩඩහඹභට ක්රීඩවඹන් එන්ශන් 19න් ඳවශ
ව්ඩඩහඹශභන්. ඔවුන්ට ාචහය නළවළ ිරඹරහ තරු අ්ධජුන යණතුාත
භන්ත්රීතුභහ ිරඹනහ. ඔවුන්ට ාචහය ශදන්න අඳට ල්ලි නළවළ.
ව)ඵ වයන ි ඹලු ල්ලි ක්රීඩවඹන්ට ශතන්න අඳට ි  ර ශරහ.
ශ) ිරඹපු මුදර අඩු වශහට ඳසශේ වුණවෙ ඳශමුළනි ක්රීඩවඹන්
අටශදනහට භහඹවට රුපිඹල් රක් 40ක් ඵළගින් ව)ඵ ශනහ.
ඒ ිරඹන්ශන්, අවුරුද්දවට රුපිඹල් රක් 480ක්. ඒ, අය ිරඹපු අඩු
ිරරී) වශහට ඳසශේ රළශඵන මුදර. ඒ රුපිඹල් රක් 480ට
අභතය IPL එශවන් ව)ඵ ශනහ මිලිඹන තණනක්; Premier
Leagues ලින් ව)ඵ ශනහ ශනභ තණනක්. Advertising
ලින් ව)ඵ ශනහ ශනභ තණනක්. ඒ විධිඹට ඒ ක්රීඩවඹන්ට
ශනභ මුදල් ව)ඵ ශනහ. ශභතය) මුදරක් රළබිරහවෙ ඒ
ක්රීඩවශඹෝ ිරපහ, ශ) මුදල් නළත  රන්ශන් නළවෙන) ශභුනභ
ශවේතුක් නිහවෙ අපි ශ) ගිවිසුභ අවෙන් වයන්ශන් නළවළ
ිරඹරහ. ගිඹ අවුරුද්ශද්භ භභ ඒවට වසු වුණහ. ාචහයඹක්
ශරහශප අහන ශභුශවුශවෙ ගිවිසුභ අවෙන් වයන්ශන් නළවර
හිටිඹහ. ඔවුන් තයතහලිඹට ක්රීඩහ වයන්ශන් නළවළ ිරපහ. ඒ නිහ
තරු වථහනහඹවතුභනි, අපි ශඳය සදහනභක් වුණහ. අපි අශප් ශදන
ශඳශ වළ රහ. භභ ශවෙරී) වමිටුට ිරපහ ශදන ශඳශ න)
වයන්න ිරඹරහ. අපි ක්රීඩවඹන්ට ඳළවළන ලි උඳශදස  රන්නහ, ඔඵ
ශ) ගිවිසුභ අවෙන් වශශේ නළවෙන) අපි ශදන ශඳශක් වදරහ
ඵාේරහශද්ල ව්ඩඩහඹභ භඟ ඳළළවෙශන තයතහලිඹට ක්රීඩහ
වයන්න ඒ ශදන ශඳශට අසථහ ශදනහ, ඒ විතයක් ශනුශයි,
අපි ක්රීඩහ ශයගුරහි  ශතනළල්රහ යට ශනුශන් ක්රීඩහ වයන්න
ඔඵට අසථහක් ශදන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. ඒ අනු, රෑ 9.00 න
වල් දී්ධඝ හවච්ඡහක් ඳළළවෙවුණහ. අහනශ ඔවුන් අඳට
ශඹෝජනහ වශහ, ඒ ි ඹඹට 25 අඳට ශදන්න, ඒ මුදර ක්රීඩහ
ා්ධධනඹට තන්න ිරඹරහ අපි ලිඛිත වළභළවෙත ශදන්න)
ිරඹරහ. භභ ිරපහ, එශවභ ඵළවළ, ක්රීඩහ ා්ධධනඹ වයන්ශන්
අපියි ිරඹරහ. ඒ අනු ඔවුන් අහනශ රෑ 9.00ට  මන් ර වශහ,
අශප් ගිවිසුභ අවෙන් වයන්න. ඒ අනු ඵාේරහශද්ලඹ භඟ ක්රීඩහ
වයන ව්ඩඩහඹශ) 16ශදනහශේ න) භට රළබුණහ. ඒ 16ශදනහ
අතරිනුවෙ එක්ශවශනක් අවෙන් වයරහ වරබුශ්ඩ නළවළ. භභ ඒ නභ
වඳරහ න) 15යි අනුභත වශශේ. ලියුභ ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹට
ගිඹහභ ඒ පුද්තරඹහ ඇවිල්රහ අවෙන් වශහ.
තරු වථහනහඹවතුභනි, ක්රීඩහට විනඹක් වරශඵන්න .නෆ. භභ
ඔඵතුභන්රහට ිරපහ, ක්රිවට් ක්රීඩහ ිරඹන්ශන් අශප් යශට් ජනතහ
ආදයඹ වයන ක්රීඩහක් ිරඹරහ. ක්රිවට් ක්රීඩහශප වරබුණු
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ඒවහධිවහයඹ වඩරහ, න තරුණඹන්ට අසථහක් රඵහ දීරහ, න
ාසව්වරඹක් වදරහ 2015 ශරෝව කුරහනඹ ශ්රී රාවහට ශතන
ඒභ වහ අපි දළළන්ත ළඩ පියශශක් වදරහ වරශඵනහ. එහිදී
ඹ) ඹ) ඳහ්ධලස අභනහඳ ශපවි.
තරු වථහනහඹවතුභනි, භභ විශලේශඹන් ශ) යශට් භහධයඹට
භශේ ශතෞයනීඹ සතුවරඹ පුද වයන්න වළභළවරයි. ඳශමුළනි
තහට ශ) ි ද්ධිශ දී ශ) යශට් ි ඹලු ජන භහධය එව භතඹව
ි ටිඹහ. වළභ දහභ වවුරු වරි අඳට විරුද්ධ ි ටිඹහ. භභ සතුවරන්ත
ශනහ තරු අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහට. වළභ දහභ භට ඵණින
අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහ ශ) අසථහශප භහ භඟ ි ටිඹහ. ඒ
විතයක් ශනුශයි. ි ඹලු භහධයශපන ශඹෝ අඳවෙ එක්ව ඒ ි ටිඹහ.
ක්රීඩහශප විනඹ ශනුශන් ඉන රි වහරශ වුණවෙ අපි වළඳ ශනහ.
ශ) ගිවිසුභ අවෙන් වයන්න වලින් අශප් හිටපු ශටසට් ක්රිවට්
නහඹව ාතක්වහය තයතහලිඹට ක්රීඩහ වයන්න භහතය ගිඹහ. අපි
ඉඩ  රන්ශන් නළවළ ඔහුට ක්රීඩහ වයන්න. අපි ිරපහ ගිවිසුභ අවෙන්
වයරහ ක්රීඩහ වයන්න ිරඹරහ. ඔහුට භහතය ඉරහ ආඳසු එන්න ි  ර
වුණහ.
අපි විනඹ )ඵන්ධශඹන් ශඵුශවුභ තන න් ක්රිඹහ වයනහ.
තයහවරයභ ඵරන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ වළභදහභවෙ ිරඹනහ,
ශ) ක්රීඩහට ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ ශරහ වරශඵනහ ිරඹරහ. භහ
තකීභිරන් යුතු ිරඹනහ, භශේ වහරඹ තුශ ක්රීඩහ වහ
දලභඹිරන්වෙ ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ ශරහ නළවළ ිරඹරහ. භහ
ඔඵතුභන්රහට ිරඹරහ වරශඵනහ, භශේ වහරඹ තුශ භහ සීගිරි තල්
ශඳයශරහ වරශඵනහ ිරඹරහ. ඒ නිහ ශඵුරුට ශචෝදනහ එල්ර
වයන්නට එඳහ. අශප් ආ්ඩඩු ඹටශවෙ ක්රීඩහ වහ වදහවෙ
ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ ශරහ නළවළ. ක්රීඩහශප උන්නවරඹ
ශනුශන් වටයුතු වයන, ක්රීඩහට ආදයඹ වයන යහජය
නහඹවඹකු ි ටින යටව, ක්රීඩහ ශනුශන් ශවුභ
ආශඹෝජනඹක් වයන්න පුළුන් වහරඹක් තභයි ශ). ඒ නිහ ශ)
වහරඹ තුශ ශ) ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් අඳට වයන්නට
පුළුන් උඳරිභ වටයුතු අපි වයනහ. ශද්ලඳහරනශඹන් ශතුය,
ක්රීඩහශපදී අපි ශදශතුල්රන් එවට එක් ශමුයි ිරඹන ශඹෝජනහ
වයමින් භහ නිවඬ ශනහ. ඔඵතුභන්රහට සතුවරයි.

ප්රලසනඹ බහභිමුඛ් කයන රදී.

றணர டுவ்றவதவௐவதவநது.
Question proposed.

[අ.බහ. 2.52

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
තරු වථහනහඹවතුභනි, භසතඹක් ලශඹන් තවෙතහභ, අද න න
ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන ශභභ ක්රීඩහ ඳනත ඹටශවෙ නිශඹෝත ශවුයි
ිරඹරහ භභ තරු ඇභවරතුභහට ිරඹන්න වළභළවරයි. වළඵළයි, අතරින්
ඳතය තභන්ට වුභනහ පුද්තරඹන්ට තයත වයන්න අසථහක්
රඵහ දීභටවෙ, භවය පුද්තරඹන් ආයක්හ ිරරීභටවෙ, භවය
පුද්තරඹන් ඉවෙ ිරරීභටවෙ ශභහි නීවර-රීවර වරශඵනහ, තරු
ඇභවරතුභනි. එතශවුට ශ) නීවර-රීවර ඇවෙත ලශඹන්භ -

කථහනහඹකතුභහ

(ெதரரகவ அவகவ)

(Mr. Speaker)
Order, please! ශ) අසථහශප දී තරු
වථහනහඹවතුභහ මරහනඹට ඳළමිශණනහ ඇවර.

නිශඹෝජය
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ූලරහනපඹන්

ඉ ක

වුපඹන්,

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ [ගරු චන්දිභ වීයක්පකොඩි භවතහ]

ූලරහනහරඪ විඹ.

அவதறநகு,
ெதரரகவ
அவகவ
அவெகறரெணவ்றணறவபொ
அகனஶ, தறறவை ெதரரகவ அவகவ [ரவௌபுறகு ெவற வீவெவகரடி]
ஷனஷ கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභහ වථහ වයන්න.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නළවළ, නළවළ, අපි දළන් භහධය ආඹතන තළන වථහ වශශේ නළවළ.
නමුවෙ භහ ඔඵතුභහට ිරඹන්ශන් ශ) නීවර-රීවර ශශ්රේඨ
ස හධිවයණඹට
ගිහිල්රහ නළවළ ිරඹන එවයි. ඒව අපි පියතන්නට .නෆ. නමුවෙ
වදහ වරි ශ) නීවර-රීවර -

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, භට භහශන්න. භහ ඔඵතුභහට ඵහධහ
වයන්ශන් නළවළ. ශ) ි ඹලුභ නිශඹෝත නීවරඳවරතුභහට ශඹුමු
වයරහ, ඒහ අනුභත වයශතන, ඒ ි ඹලු වටයුතු ිරරීශභන් ඳසු
තභයි ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඉන රිඳවෙ වශශේ.

(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
තරු ඇභවරතුභනි, ශ) තළට් ඳත්රශ වන් නිශඹෝත 15ඩී
අනු, a professional journalist in electronic or print media or
an owner of such network cannot contest. විදුවෙ භහධය
ආඹතනඹව භහධයශපන ඹකුට තයත වයන්න ඵළවළ. අයිවරවහයඹහට
තයත වයන්න ඵළවළ. නමුවෙ නීවර-රීවර අනු ප්රධහන විධහඹව
නිරධහරිඹහ තමුන්නහන්ශේරහ ආයක්හ වයරහ වරශඵනහ. භහ ශ)
වහයණහ ටිව ිරඹන්ශන් ඒ නිහයි. අශප් අ්ධජුන යණතුාත තරු
භන්ත්රීතුභහ COPE එශක් ි ටි අසථහව භහ ප්රලසනඹක් ඇහුහ.
නිලහන්ත යණතුාත භළවරතුභහ CSN එශක් CEO.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභහ, එතුභහ නිරයණඹට නහභ ශඹෝජනහ බහය
ශදන්න වලින් ඉල්රහ අස වුණහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එතුභහ අස වුණහද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ නහභ ශඹෝජනහ බහය තවෙශවෙ එතුභහ ඉල්රහ අස වීශභන්
ඳසුයි.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නළවළ, නළවළ, නීවරඳවරතුභහ ිරඹන්ශන් ආ්ඩඩුශප ප්රධහන නීවර
උඳශද්ලව. ඉවරන් නීවරඳවරතුභහශේ  මයණඹ අන්  මයණඹ
ශනුශයි. ශ)හ ශශ්රේඨ
ස හධිවයණඹට ගිශඹුවෙ, ඉතහභ ඳළවළන ලියි,
භවය පුද්තරඹන් ආයක්හ වයන්නවෙ, භවය පුද්තරඹන්
තයත ිරරීශභන් ශක්න්නවෙ තභයි ශ) නීවර-රීවර ශතනල්රහ
වරශඵන්ශන් ිරඹරහ. භහ ඇභවරතුභහට දළන් -

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඔඵතුභහ භට එව උදහවයණඹක් ිරඹන්න.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔඵතුභහ ඵරන්න, දළන් භහධය ආඹතනඹව භහධයශපන ඹහට
තයත වයන්න ඵළවළ. අයිවරවහයඹහට තයත වයන්න ඵළවළ. නමුවෙ
ප්රධහන විධහඹව නිරධහරිඹහට තයත වයන්න පුළුන්. ශභුවක්ද
ඒශව ත්ධවඹ? අපි නිලහන්ත යණතුාත අභතව වයමු ශවෝ. A

journalist in a media institution cannot contest; the owner
cannot contest but the CEO can contest. So, what is the
logic in it? It is up to you to decide because you are the
Minister of Sports. I do not want to give advice.
ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔඵතුභහ ිරඹන්ශන්, නිලහන්ත යණතුාත භළවරතුභහ දළන් CSN
එශක් CEO ශනුශයි? [ඵහධහ ිරරීභක් එශවන) ඒව
ඵරඳහන්ශන් නළවළ. ඒ හශේභ - [ඵහධහ ිරරීභක් භහධය ආඹතන
අයිවරවරුන් ිරඹරහ ඔඵතුභහ ඹ) ඹ) පුද්තරඹන් නවෙන්න
ශන්ද, ශ)ව වශශේ?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, තමුන්නහන්ශේරහ තභයි - විඳක්ඹ තභයි වළභදහභ ශ) වහයණඹ )ඵන්ධශඹන් තළහුශප.

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) වටයුවෙශවෙ දී අයිවරවහයඹහට වයන්න
පුළුන් වහ්ධඹ බහයඹවෙ, විධහඹව නිරධහරිඹහට වයන්න පුළුන්
වහ්ධඹ බහයඹවෙ ශදවක්.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
භට ශඳශනන විධිඹට ශ) නීවර-රීවර )ඵන්ධශඹන් අද ශවටභ
විලහර ලශඹන් පුද්තරඹන් ශශ්රේසඨහධිවයණඹට ඹයි. එතශවුට
ශ) )ඵන්ධශඹන් අ්ධථ නිරඳණඹක් ශශ්රේඨ
ස හධිවයණශඹන්
රළශඵයි. ඔඵතුභහ ඇභවරයඹහ වළටිඹට ඔඵතුභහට ඒ අන්
 මයණඹ තන්න පුළුන්.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භවතහ
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

අශනව තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන නීවරරීවරර ශද්ලඳහරනඥඹහ )ඵන්ධශඹන් ිරි භ ඳළවළන ලි ිරරීභක්
නළවළ. I have a news report with me issued on Thursday,
30th June, 2011 which states, "Cricket’s governing body
on Thursday banned countries from appointing politicians
to national boards, vowing to free the sport from undue
Government influence.

The International Cricket Council meeting in Hong
Kong said that it made this decision to uphold the
important principle of free elections and the independence
of the sport.
It was agreed that all member boards must implement
the provisions before the annual conference in June 2012
and a further 12 months up to June 2013 would be
allowed before any sanctions are considered".
එතශවුට ජලි භහඹට වලින් ශ) ශද්ලඳහරනඥඹන්ට
ශද්ලඳහරන ඵරඳෆ) නවෙන්න ිරඹරහ ජහතයන්තය ක්රිවට්
වවුන්රඹ ඔඵතුභන්රහට ිරඹරහ වරශඵනහ. තරු ඇභවරතුභනි,
ශ) නීවර-රීවර අනු ඔඵතුභහ එශවභ පිඹයක් අය ශතන
වරශඵනහද?

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒව ශනභ ළඩක්. ඔඵතුභහ ිරපහ නඩුක් වරශඵනහ
ිරඹරහ. එශවභ නඩුක් වරශඵනහ න) ඔඵතුභහට යට ශනුශන්
ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹ ශනුශන් ලිපිඹක් ලිඹරහ ිරඹන්න
වරබුණහ, ශභශවභ නඩුක් වරශඵනහ ිරඹරහ. ඔඵතුභහ එශවභ
ිරපශප නළවළ. ඔඵතුභහ ිරඹරහ වරශඵන්ශන් "භභ ICC ශයගුරහි 
පියඳන නහ" ිරඹරහයි . “ We will abide by the ICC rules”
ිරඹරහයි. භභ ශ)හ ඔඵතුභහට ිරඹන්ශන් ක්රිවට් ක්රීඩහශප
උන්නවරඹ වහයි. ඔඵතුභහ එක්ව භශේ ශඳෞද්තලිව අභනහඳඹක්
නළවළ. ශභුවද, ඒ අඹ ිරඹරහ වරශඵනහ ශද්ලඳහරනඹ අශප් ක්රිවට්
ඳහරව භ්ඩඩරඹට ආශුවෙ ඉන රිශ දී අඳට තයත රඵහ ශදන්ශන්
නළවළයි ිරඹරහ. ඔඵතුභහ internet එශක් වරශඵන ශද්ල් දළක්වහද
දන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ ඵරන්න internet එශක් UN Human
Rights Council website එශක් ලිපි 15ක් වරශඵනහ, රාවහශප
ක්රීඩහ ාත)ර ශද්ලඳහරනඹ වරශඵනහ, ඒ නිහ ශ) ක්රීඩහ
ාත)රට පිට යටර ාචහයඹ ිරරීභ නවෙන්න .නෆ ිරඹරහ.
ඉවරන් ඔඵතුභහට තභයි අන්  මයණඹ තන්න වරශඵන්ශන්. ශ)
ජහතයන්තය ඵරඳෆ) තළන තළකීභක් වයන්නඹ ිරඹරහ අපි
ඔඵතුභන්රහට ිරපහ. එදහ GSP වනඹ නළවර වුණහභ අපි ිරපහ[ඵහධහ ිරරීභක් නළවළ. භභ ඔඵතුභහට ිරඹන්ශන් ශ)වයි.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
දළන් ඔඵතුභහ නවරන්ශන් ජිනීහ ගිහිල්රහ.

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශශ්රේසඨහධිවයණඹ  මන් රක් දීරහ වරශඵනහ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
නළවළ, නළවළ. ශශ්රේසඨහධිවයණඹ පිට දභන්න එඳහ.
ශශ්රේසඨහධිවයණශඹන් එශවභ  මන් රක් දීරහ නළවළ, තරු
ඇභවරතුභනි.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ නඩු  මන් ර
ිරශඹපහද?

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශවභ න) ඔඵතුභහට ICC එවට ලිඹන්න වරබුණහ. නමුවෙ
ඔඵතුභහ ලිපශප නළවළ ශන් තරු ඇභවරතුභනි. ඔඵතුභහ ICC එවට
ලිඹරහ ිරපහද භට ශ) විධිඹට ශශ්රේසඨහධිවයණශ නඩු  මන් රක්
වරශඵනහ ිරඹරහ. ඔඵතුභහ ලිපශප නළවළ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඔඵතුභහ දන්නහද, ඉන්න ඹහශප යඩ් ඳ්ධ ඇභවරයශඹක්?
ඔඵතුභහ ඒව දන්ශන් නළද්ද?

(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
GSP වනඹ ආයක්හ වය තන්න ිරඹරහ අපි ිරපහ. GSP
නළවර වුණහට ිරි භ ඳහඩුක් නළවළයි ිරඹරහ ඔඵතුභන්රහ ිරපහ.
GSP නළවර නිහ දළන් තමුන්නහන්ශේරහට US Dollars 1.5
billion ඳහඩුයි. තමුන්නහන්ශේරහ ජහතයන්තය මරය අයමුදරට
ගිශ GSP වනඹ නළවර වීශභන් ි  ර න ඳහඩු භවහ තන්නයි.
[ඵහධහ ිරරීභක් ඔඵතුභහට .නෆ න) වයන්න. නමුවෙ ජහතයන්තය
නීවර-රීවර වරශඵනහ. [ඵහධහ ිරරීභක් ක්රිවට්රටවෙ ජහතයන්තය
නීවර-රීවර වරශඵනහ. ඒ ජහතයන්තය නීවර-රීවර අනු
ශද්ලඳහරනඥඹන් ක්රීඩහ ාත)රට ඵරඳෆ) ිරරීභ, ඇතුළු වීභ
තළන අධහනඹ ශඹුමු වයන්න ිරඹරහ භභ තමුන්නහන්ශේශතන්
ඉල්ීයභක් වයනහ.

තරු ඇභවරතුභනි, ශවෙරී) වමිටු තළනවෙ ිරඹන්න .නෆ.
ශවෙරී) වමිටු තනිමු. අශනක් යටර ශවෙරී) වමිටුට ඳවෙ
න්ශන් ක්රීඩහශන් විශ්රහභ ගිහිල්රහ අවුරු ර 15වට 20වට
ඳසශේයි. ඔඵතුභහ ඵරන්න, ඉන්න ඹහ, .සශේලිඹහ, එාතරන්තඹ
හශේ වළභ යටවභ ක්රීඩහශන් විශ්රහභ ගිහිල්රහ අවුරු ර 15වට
20වට ඳශේ තභයි ශවෙරී) වමිටුට එන්ශන්. අද අශප් ශවෙරී)
වමිටු තවෙශතුවෙ තරු නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීතුභහ ඉන්නහ. ඒ
හශේභ අශප් වහන් වරරවයවෙන භළවරතුභහ ඉන්නහ. ශ) ශවෙරී)
වමිටුශප ඉන්න අඹ දළන් ඉන්න ක්රීඩවඹන් එක්ව ක්රිවට් තවරහ
වරශඵනහ, තරු ඇභවරතුභනි. ශවෙරී) වමිටුශප දළන් ඉන්න අඹ
්ධතභහන ක්රීඩවඹන් භඟ ශල්ර) වයරහ වරශඵනහ. අශනක්
යටර එශවභ නළවළ, තරු ඇභවරතුභනි. [ඵහධහ ිරරීභක්

No, you do not get the principle. You do not become a
selector in the Selection Committee when your
contemporaries are still playing cricket.
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ශතන්හ මිලිඹන 25ක් විඹද) වයරහ හ්ධතහක් වස වශහ. අශප්
යශට් අ්ධජුන යණතුාත ළනි දක් ක්රීඩවඹන් ඉන්දළද්දී වරන්
ශරෝතහට් ිරඹන පුද්තරඹකු ශතන්හ හ්ධතහක් වළ රහ. ඒ වදහපු
හ්ධතහට ශභුවද වුශ්ඩ ිරඹරහ භහ තරු ඇභවරතුභහශතන් අවන්න
වළභළවරයි.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Who is doing that?
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Why? Sanath Jayasuriya played
Jayawardene and Kumar Sangakkara.
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ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
දළන් ශල්ර) වයන්ශන් නළවළ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

But, the international principle is that. Take for
instance, Australia. To just give one example, the
Chairman of the Cricket Board of Australia played
Cricket in the '70s. He became a selector after 25 years
because if the selectors have played with the members of
the team ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
එශවභ න) අ්ධජුන යණතුාත බහඳවර වුණු එවවෙ ළයන යි.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ

(மாண்புமிகு லக்ஷ்மன் கிரிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒව ශනභ ළඩක්. භභ ශ) වථහ වයන්ශන්-

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒව ශන ළඩක්? ඔඵතුභන්රහශේ ඒහ ශන ළඩ.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
වරි, වරි. ඔඵතුභන්රහට .නෆ එවක් වයන්න. අඳට ප්රලසනඹක්
නළවළ. You can do what you like. නමුවෙ, තරු නිශඹෝජය
වථහනහඹවතුභනි, අශනකුවෙ යටල්ර ශවෙරී) වමිටුරට ඳවෙ
ශන්ශන් තභන් භඟ ක්රීඩහ වශ අඹ -භවහීයනඹන්- ක්රීඩහශන්
ඉවෙ වුණහභ. නමුවෙ අශප් යශට් එශවභ නළවළ. අශප් යශට් ශවෙරී)
වමිටුට ඳවෙ ශරහ ඉන්න වළභ ශවශනක්භ ්ධතභහන ක්රීඩවඹන්
එක්ව ශල්ර) වය වරශඵනහ. ඒ අඹ අතය ඳයණ ශවෝන්තය
වරශඹනහ. ඳයණ අභනහඳව) වරශඹනහ. එතශවුට ඒ ි ඹල්රභ
පිරිභහ තන්න වටයුතු වයනහ ිරඹන එව භහ ශ) අසථහශපදී
භතක් වයන්න .නෆ.

භහ තරු ඇභවරතුභහශතන් අවන්න වළභළවරයි, වරන් ශරෝතහට්
ිරඹරහ භවවෙභශඹක් ශතන්හ විලහර මුදරක් දීරහ වස වයපු
හ්ධතහට ශභුවද වුශ්ඩ ිරඹරහ. වරන් ශරෝතහට් ිරඹරහ
භවවෙභශඹක් ශතන්හ මිලිඹන 25ක් විතය විඹද) වයරහ
හ්ධතහක් වස වශහ. වරන් ශරෝතහට් ිරඹන්ශන් ICC එශක්
හිටපු ප්රධහන විධහඹව නිරධහරිඹහ. ඔහු ගිඹ අවුරුද්ශද් රාවහට

දඹුල්ර ක්රීඩහාතනඹ තළනවෙ භහ භතක් වයන්න .නෆ. විලහර
මුදරක් විඹද) වය වස වයපු එභ ක්රීඩහාතනඹ අද ඳහළුට
ගිහිල්රහ වරශඵනහ. එහි වරශඵන පුටුවෙ විවිධ පුද්තරඹන් විි න්
තරහ ශතන ඹනහ ිරඹහ ආයාචියි. භවනුය ඳල්ශරවළශල්
ක්රීඩහාතනශ තවෙවෙඹවෙ ඒ හශේභයි. ඒ ක්රීඩහාතනඹ ඉන  වයන්න
ඳටන් තවෙ වහරශ භවනුය ක්රීඩහ ාතභඹට අපි ශඳුශයුන් රක්
 රන්නහ, ඒ අඹශේ රැසවී) ඳවෙන්න ව ශනවෙ ශනවෙ වටයුතු
වහ ශ) ක්රීඩහාතනශ වහභයඹක් ව සථහනඹක් ශන් වය
ශදනහ ිරඹරහ. ඉවරන් එභ ශඳුශයුන් ර තභ ඉසට වය නළවළ
ිරඹන එව භහ ශ) අසථහශපදී ප්රවහල වයන්න වළභළවරයි.
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, භසතඹක් ලශඹන් ශ)
නීවර-රීවර ශවුයි. නමුවෙ අතරින් ඳතය තළටලු වරශඵනහ.
විශලේශඹන්භ ශද්ලඳහරනඥඹන් ක්රීඩහට )ඵන්ධ වීභ
නළළවෙවීභට ශ) නිශඹෝතර ිරි භ පිඹයක් අයශතන නළවළ.
ජහතයන්තය ක්රිවට් වවුන්රඹ ඳළවළන ලි ිරඹහ වරශඵනහ, ජුනි
භහශ 13 ළනිදහට වලින් ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹට ඳභණක්
ශනුශයි, ක්රීඩහ ාත) ි ඹල්රටභ එල්ර න ශ) ශද්ලඳහරන
ඵරඳෆ) නවෙන්න අලය වටයුතු වය, නීවර-රීවර වස
වයන්න .නෆඹ ිරඹහ. නමුවෙ තභවෙ එළනි නීවර-රීවර වස වය
නළවළ. ශ) විධිඹට ගිශඹුවෙ ජුනි භහඹ න විට භවය විට අඳට
ක්රීඩහ ාචහය ඳහ නළළවෙවීභට ි  ර න අදහනභක් වරශඵන ඵ
ප්රවහල වයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් වයනහ.

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(பிரதிச் சபாாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
ශඵුශවුභ සතුවරයි. මීශඟට තරු භහින්ද අභයවීය ඇභවරතුභහ.

[අ.බහ. 3.06

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ ප ගඳදහ කශභනහකයණ
අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு
அஷவைெவ)

யறவ அவீ - அணவவ் பகரஷவ்து

(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster
Management)
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, ඉතහභවෙ ළදතවෙ
වටයුවෙතවටයි අද අපි ශ) )ඵන්ධ ශන්ශන්. ජහවරව යහජය
බහශප 1973 අාව 25 දයන ක්රීඩහ ඳනශවෙ 31 ළනි තන්වරඹ
භඟ ිරඹවිඹ යුතු, එකී ඳනශවෙ 41 ළනි තන්වරඹ ඹටශවෙ ක්රීඩහ
අභහතයයඹහ විි න් හදන රද, 2013 අාව 1 දයන ජහවරව ක්රීඩහ
ාත) නිශඹෝත අද න න තරු බහට ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන
අසථහශප තභයි අපි ඒ )ඵන්ධ අදවස ඉන රිඳවෙ වයන්ශන්.

දී්ධඝ වහරඹක් වරසශේ ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන් උනන් රක්
දක්න ි ඹලුභ ඳහ්ධලසඹන්ශේ ඉල්ීයභක් ශරහ වරබුණහ ශ)
ාශලෝධන ඇවර වයරහ ක්රීඩහශප න උන්නවරඹ ශනුශන් ක්රිඹහ
භහ්ධතරට ප්රශපල ශන්න ිරඹරහ.
ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුශප වරබුණු ශඵුශවෝ විහදරදී, ක්රීඩහ
අභහතයහාලඹට අදහශ වරබුණු විහදරදී විඳක්ඹ විි න් වයන
රද ශඹෝජනහ ඳහ ශ) ාශලෝධනරදී තභන්ශේ අදවස විධිඹට
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

අයශතන ක්රීඩවඹන්ශේ සුඵි ද්ධිඹ හශේභ ක්රීඩහශප උන්නවරඹ
වහ ක්රීඩහ අභහතයතුභහ ශ) ශඹෝජනහලිඹ වස වය වරශඵන ඵ
අපි ඉතහ ශවුඳින් දන්නහ. තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර
භන්ත්රීතුභහශේ වථහශප ඳයසඳයඹන් යහශිඹක් වරශඵනහ. එතුභහ
එව ශරහව ිරපහ, ICC එශක් නිශඹෝත පියතන්ශන් නළවළ
ිරඹහ. වළඵළයි ආශඹවෙ යක් එතුභහ ිරඹනහ, වරන් ශරෝතහට්
භවවෙභඹහ ශතන්රහ ශ) හ්ධතහ වස වශ එව ළයන යි ිරඹහ.
එතුභහ ICC එශක් හිටපු CEOයඹහයි. එශවභ න) එතුභහ
ශතන්රහ ශ) වයපු වහ්ධඹඹ පියඵ අතක්ශේරු ිරරීභ ළයන යි.
අපි ඒ අඹශතන් තභයි අදවස රඵහ තන්න .නෆ. භභ ිරඹන්ශන්
නළවළ තරු අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහ ශ) පියඵ ප්රවීණශඹක්
ශනුශයි ිරඹහ. එතුභහ ශ) පියඵ දළනුවෙ ශරහ වරශඵනහ.
[ඵහධහ ිරරීභක්

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඒව භභ ිරඹන එවක් ශනුශයි. ICC එශවන් ිරඹන එවක්.

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
ICC එශවන් ිරඹන එව වරි. නමුවෙ ඔඵතුභහ දන්නහ ශ)
)ඵන්ධශඹන් ශශ්රේසඨහධිවයණශඹන්  මන් රක් දී වරශඵන ඵ.
අ්ධජුන යණතුාත භළවරතුභහට තයත වයන්න අසථහ රඵහ
ශනු රන්නහභ -

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, එතුභහ භශේ නභ වන්
වයමින් වථහ වශහ. භභ ිරපශප ඒ හ්ධතහ අනු වටයුතු
ශනහඹ ිරඹරහයි.

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
ඒ හ්ධතහ ඳදන) වය ශතන වටයුතු ශනහ. අපි එව
හ්ධතහවට විතයක් සීභහ ශන්න .නෆ නළවළ. වළඵළයි ඒ
හ්ධතහශප ශඵුශවෝ ශවු ශඹෝජනහ ක්රිඹහවෙභව වය වරශඵනහ.
අද ඵරන්න අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහ ිරඹපු ශද්ල්
අතක්ශේරුට රක් වයරහ නළවළ. ක්රිවට් නහඹවශඹක් විධිඹට
හිටපු එතුභහශේ අදවස ඳහ ළරිරල්රට අයශතනයි ශ)
ශඹෝජනහලිඹ වස වයරහයි වරශඵන්ශන්. එතුභහ ශ)
ඳහ්ධලිශ)න්තුශප වයපු වථහ භභ අවශතන ඉරහ වරශඵනහ.
එතුභහ ක්රීඩහ පියඵ ශවුඳින් දන්නහ. ඒ තළන අශප් ත්ධවඹක්
නළවළ. ක්රිවට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් එතුභහ වළඳ වීභක්
වයනහ. වළඵළයි එතුභහ රින් ය ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුශපදී වයපු
ශඹෝජනහ හුඟහක් ශ) ාශලෝධනර වරශඵනහ.

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)
ඔඹ හ්ධතහ භඟ භශේ ිරි භ )ඵන්ධතහක් නළවළ.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, there is a point of Order being raised
by Hon. Lakshman Kiriella.
ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ භශේ වථහ අවශතන හිටිඹහ න) -

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
භභ අවශතනයි හිටිශ .

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
එශවභ නඩුක් වරබුණහ න) ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹ වරි,
ඇභවරයඹහ වරි ICC එවට ලිඹන්න .නෆ ශභළනි නඩුක්
වරශඵනහඹ ිරඹහ. එශවභ ලිඹරහ නළවළ ශන්. වළභ එවටභ නඩු.

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
නළවළ, නළවළ. ඒ හ්ධතහ )ඵන්ධශඹන් ශනුශයි භභ
ිරපශප. අද ශ) තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහ ඉන රිඳවෙ වයන ාශලෝධන
පියඵ භභ ඳළවළන ලිභ ිරඹන්ශන් ඳහ්ධලිශ)න්තුශපදී ඒ තරු
භන්ත්රීතුභහ වයන රද ඉල්ීය) ශඵුශවුභඹක් වරශඵනහඹ ිරඹන
එවයි. එතුභහවෙ අාවභ ඒව පියතන්නහ ඇවර. තරු
භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ ශ)  මන් ර අයශතන
වරශඵන්ශන් ශද්ලඳහරන ශවෝණශඹන් ඵරහ ශනු ක්රීඩහශප
උන්නවරඹ වහඹ ිරඹන එව ඒශවන්භ ඳළවළන ලි ශනහ. ඒව
භභ ඉතහ අභිභහනශඹන් ශ) අසථහශපදී වන් වයනහ. තරු
රක්සභන් ිරරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහ න ගින් න තටභ ශචෝදනහ වශහ,
ශද්ලඳහරනඥඹන්ට ක්රීඩහ ාත)ර තනතුරුරට එන්න ඉඩ
ශදන්න ශවු නළවළ ිරඹහ.

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
අපි ශ) වහයණඹ අනික් ඳළවෙතට අයශතන ඵරමු. ඔඵතුභහ
ිරඹන විධිඹට අ මතශ ශ) තවෙවෙඹ වරබුණහ න) ක්රිවට් ක්රීඩහ
ශ) තවෙවෙඹට ඳවෙ ශන්ශන් නළවළ. අ්ධජුන යණතුාත
භළවරතුභහශේ නහඹවවෙඹ ඹටශවෙ ශරෝව කුරහනඹ ශතශනන්න
පුළුන්වභක් රළශඵන්ශන් නළවළ, න ාතත තහමිණී න හනහඹව
භළවරතුභහ ශ) ාතභශ බහඳවර විධිඹට වටයුතු වශශේ නළවෙන).
එතුභහ ශද්ලඳහරනඥශඹක්. අපි ඒවවෙ ඳළවෙතවට දභන්න ශවු
නළවළ. න ාතත ඇන්.ඇ). ශඳශ්ධයහ භළවරතුභහ ශ) වටයුතු
ඉසයවට ශතන ඹන්න ළඩ පියශශ යහශිඹක් වළ රහ. න ාතත
ශයුඵට් ශේනහනහඹව භළවරතුභහ ශ) )ඵන්ධ විලහර ළඩ
පියශශක් වස වශහ. වරරාත සුභවරඳහර භළවරතුභහ වුණවෙ
එශවභයි. ශුලිශඵෝල් ාතභශ බහඳවර විධිඹට ඩිරහන් ශඳශ්ධයහ
ඇභවරතුභහ ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහ ශවුච්චය ඉසයවට ශතනල්රහ
වරශඵනහද?
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ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
ඔඵතුභහ ිරඹන ඒහ වරි ශන්න පුළුන්. න ාතත තහමිණි
න හනහඹව භළවරතුභහ තළන, ශ)හ ඔක්ශවුභ තළන ICC එවට
ලිඹන්න.

ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
ඔඵතුභහ ිරපහ ද්ශපලශඹන් වථහ වයන්ශන් නළවළ ිරඹහ.
ද්ශපලශඹන් වථහ වයන්ශන් නළවෙශවෙ නළවළ. ශ)ව භහින්දහනන්ද
අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ ඉන රිඳවෙ වශහභ ඔඵතුභහට ඒව වින්න
ඵළරි වුණහ. ඔඵතුභහ ිරඹනහ, ිරි භ තයවක්, අභනහඳඹක් නළවළ
ිරඹහ. ඔඵතුභහ එතුභහ භඟ අභනහඳඹක්
වරශඵනහ ශන්.
භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ තභයි වන්තහශන් ඉඩ)
ශවුයවභ පියඵ ප්රලසනඹ ඳහ්ධලිශ)න්තුට ශතනහශප. ශන
එවක්වෙ ශනුශයි, ඒ ශවුයවභ අල්රහ  රන්නු එශක් තයව
තභයි ඔඵතුභහ තුශ වරශඵන්ශන්.

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)
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ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
ශ්රී රාවහ නිදවස ඳක්ශ තමුන්නහන්ශේවෙ ි ටිඹහ. ඔඵතුභහ ඒ
ඳක්ශඹන් ඉවෙ ශරහ ගිහින් අද විරුද්ධ ඳක්ශ ශඳුල් තතහ
ඉන්නහ. තමුන්නහන්ශේ ශ්රී රාවහ නිදවස ඳක්ශ න තටභ ි ටිඹහ
න) අද ශ) හශේ වෆ තවතව ඉන්න .නෆ නළවළ; ශ) ආ්ඩඩුශප
ප්රඵර තනතුයක් දයන්න වරබුණහ. ඒවට ශක්න්වරශඹන්,
ඊ්ධයහශන් අද ශ) ශතන එන ළඩ පියශශ විශපචනඹ ිරරීශ)
අලයතහක් නළවළ. අනික් අඹ ඉඩ) තවෙත එව තළන ඳළවෙතිරන්
තඵමු. ශවුයි ශවනහ තවෙතවෙ, ශභුන නහඹවඹහ තවෙතවෙ එඹ
ළරැන යි න) ළරැන යි. තමුන්නහන්ශේ ිරඹන්ශන් නහඹවඹකු ඉඩ)
තවෙත නිහ තමුන්නහන්ශේ තවෙත එව වරියි ිරඹරහද?
තමුන්නහන්ශේ ිරඹනහද, එක් ශවශනක් ළරැද්දක් වශහභ
තමුන්නහන්ශේවෙ ඒ ළරැද්ද වයන එව වරියි ිරඹරහ? එතශවුට ඒ
ළරැද්ද භළශවනහද? තමුන්නහන්ශේ භවජන නිශඹෝජිතශඹක්
න), තමුන්නහන්ශේ ශද්ලඳහරනඥශඹක් න) යශට් ජනතහශේ
වෙව) තභන්ට රඵහ ශනුතළනීශ) තකීභ තමුන්නහන්ශේට
වරශඵනහ. තමුන්නහන්ශේ ඒශවන් ඵළවළය වුණහ. භහ මීට ඩහ ඒ
තළන ිරඹන්ශන් නළවළ. තමුන්නහන්ශේ තළන මීට ඩහ ශඵුශවෝ
ශද්ල් ිරඹන්න වරබුණවෙ, ඒ වහ ශභඹ අසථහක් වය තන්ශන්
නළවළ.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
ශඵුරුට points of Order ශතනල්රහ භශේ වහරඹ වනහ.
[ඵහධහ ිරරීභක් ඔඵතුභහශේ වරශඵන්ශන් ඉරිි ඹහක්.

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

Hon. Kiriella, that is not a point of Order.
ගරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவ அவீ)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)
වන්තහශන් මුඩු ඉඩ) ටිවක් ශනුට ඔඵතුභහ ශවු ඉඩ)
තවෙශවෙ නළද්ද? තමුන්නහන්ශේශේ ඳවුශල් උදවිඹ ශනුශන් [ඵහධහ ිරරී)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
භහ ඔඵතුභහට - [ඵහධහ ිරරී)

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
තරු ඇභවරතුභහ, රක්සභන් ිරරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහට ඳළවළන ලි
වයන්න ඉඩ දීරහ, ඊට ඳසශේ ඔඵතුභහ වථහ වයන්න. [ඵහධහ
ිරරී)

ගරු රක්සභන් කිරිඇල්ර භවතහ
(ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
භහ ඔඵතුභහට ිරඹන්න). ඉඩ) තවෙතහ ිරඹහ භට න)
අධිවයණඹිරන් දඩ තවරහ නළවළ. නමුවෙ ශ්රී රාවහ නිදවස ඳක්ශ
නහයිවහට රුපිඹල් රක් 30ක් දඩ තළහුහ.

භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ දස තණනහක් නින 
යහ ශතන, භවන්ි  ශරහ, ි ඹලු ඳහ්ධලසඹන්ශේ අදවස අයශතන
තභයි ශ) ශඹෝජනහලිඹ අද ශතනළවිවෙ වරශඵන්ශන් ිරඹන එව
ඉතහභවෙ ඳළවළන ලි, ඉතහභවෙ ත කීශභන් භට ිරඹන්න පුළුන්.
භහ ිරඹන්ශන්, ශ) හශේ ශද්ල් න වහ ඩයශඹන් ඵරන්න ශවු
නළවළ; ශ) හශේ ශද්ල් න වහ ශද්ලඳහරන ශවෝණශඹන් ඵරන්න
.නෆ නළවළ ිරඹරහයි. ඔඵතුභන්රහ අාව හිතුශුවෙ ශ)
නිශඹෝත )ඵන්ධශඹන් ිරඹන්න ශචෝදනහක් නළවළ. ඳසු ගිඹ
න නර ක්රිවට් ක්රීඩහශප ඇවර වී වරබුණු තවෙවෙඹ පියඵ ි ඹලු
ශදනහභ දන්නහ. ඒ ක්රීඩවඹන්ශේ ශවුට ශතන්න ගිහින් ඇවර
වුණු ප්රලසනඹට මුහුණ  රන්නු ආවහයඹ ි ඹලු ශදනහභ දන්නහ.
ක්රිවට් ක්රීඩහ ශනුශන් භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ
තවෙත  මන් ර නිහ ත) භට්ටශ) ක්රීඩහ ළඩින යුණු වුණහ ිරඹහ
වදහ ශවෝ දව අඳ වළභ ශදනහටභ තුටු ශන්න පුළුන්වභ
රළශේවි ිරඹහ භහ හිතනහ.
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, ක්රිවට් ක්රීඩහශන් ඳටන්
ශතන අනික් ක්රීඩහ ාත)ර නිරයණ )ඵන්ධවෙ එතුභහ
ළදතවෙ  මන් ර තවෙතහ. ශඵුශවුභඹක් ක්රීඩහ ාත)රවෙ, අනිකුවෙ
ාත)රවෙ උරුභක්වහයශඹෝ, ශඳුල්භඃවහයශඹෝ ඉන්නහ. ඔවුන්
අවුරු ර 10ක්, අවුරු ර 15ක් ළනි දී්ධඝ වහරඹක් න ගින් න තටභ ශ)
තනතුරු ශවුඵමින් ි ටිනහ. වළඵළයි ඒහශ ඹටි අයමුණ
තභන්ශේ business එව න්න පුළුන්; තභන්ශේ ආදහඹ)
භහ්ධතඹ න්න පුළුන්. එශවභ නළතු ක්රීඩහශප උන්නවරඹ
ශනුශන් ශනුශයි, ඒ ශඵුශවෝ තනතුරු ශවඵවශ . අලුවරන්
ශතශනන රද ාශලෝධන ඹටශවෙ න ගින් න තටභ එශේ රැීම ඉන්නට
පුළුන්වභක් නළවළ. ඒ විතයක් ශනුශයි. ්ධඹක් ඳහහ ි  ර න
නිරයණ ්ධ වතයක් දක්හ ළඩි වයන්න තවෙත  මන් ර
ඉතහභවෙ අතඹ වයන්න .නෆ. ඳශමු ්ධ ශදවවටවෙ, ඉන් ඳසු
එඹ ්ධ වතයක් දක්හ දී්ධඝ වයන්නවෙ එතුභහශේ අදවක්
වරශඵනහ. එතශවුට ශ) ාත)ර ඉන්න නිරධහරින්ට ක්රීඩහශප
න යුණු ශනුශන් අඩුභ තණශන් අවුරුද්දක්වෙ වටයුතු වයන්න
අවහලඹ ඒ තුයන් රළශඵනහ.
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ
ක්රීඩහ ාසව්වරඹක් තළන වථහ වශහ; ක්රීඩහ ආ්ධක වඹක් තළන වථහ
වශහ. එහි ප්රවරපර අද අඳට දිරන්න රළශඵනහ. අද වළභ

111

ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු භහින්ද අභයවීය භවතහ

න ස්රික්වඹවභ, වළභ ඳශහතවභ අාත )ප්ධණ ක්රීඩහාතණ ඉන 
නහ. ඳශහවෙ භට්ටමින් නහරපිටිශ ක්රීඩහාතණඹක් ඉන  වුණහ.
අනික් ඳළවෙශතන් ිරලිශනුච්චිශ
ක්රීඩහාතනඹක් ඉන  වුණහ.
මුරවරවුරට ක්රීඩහාතනඹක් රළශඵනහ. ඒ හශේභ අනුයහධපුයඹ,
ශභුනයහතර, ඵ රල්ර ආදී න ස්රික්වඹන්ට ිරි භ අඩු ඳහඩුක් නළවර,
ි ඹලු අාලලින් භන්විත අාත )ප්ධණ ක්රීඩහාතන අද ඉන  න්න
ඳටන් ශතන වරශඵන්ශන් භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවරතුභහ රඵහ
 රන්නු ප්රවරඳහදනර ව ක්රීඩහ අභහතයතුභහ විධිඹට භහින්දහනන්ද
අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ තවෙත ශශව භවන්ි ශ ප්රවරපරඹක්
විධිඹටයි. මීට වලින් දරුකුට swimming pool එවව පිහිනන්න
ශවුශමට එන්න .නෆ යුතඹක් වරබුණහ. භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳවරතුභහ ක්රීඩහ අභහතයයඹකු වළටිඹට වටයුතු ශනුවශවෙ
ධීය වහ ජරජ )ඳවෙ ා්ධධන අභහතයයඹහ විධිඹට, ව)වරු
වහ ්වෙ මඹ පුහුණු අභහතයයඹහ විධිඹට වටයුතු වශ වහර
සීභහන් තුශ ත)භහන භට්ටශ) පිහිනු) තටහව වස වයරහ
දරුන්ශේ ඒ අලයතහ )ප්ධණ වය තන්න අවහලඹ රඵහ
 රන්නු ඵ භට භතවයි.
ඒ ළඩ පියශශ අද ත) භට්ටභට ඳහ ගිහිල්රහ අශප් ක්රීඩහශප
අනහතතඹ පියඵ ඳහල් දරුන් තුශවෙ ශවු විලසහඹක් ඇවර
ශරහ වරශඵනහ. ක්රීඩහ තුයන් ඉවශට ඹන්න පුළුන් ිරඹන
විලසහඹ අද ඔවුන් තුශ ශතුඩ නළිනරහ වරශඵනහ. ඒව තභයි
ළදතවෙභ වහයණඹ.
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, ඳසු ගිඹ න නව ඒවහඵද්ධ
වළබිනට් ඳ්රිවහක් වළබිනට් භ්ඩඩරඹට ඉන රිඳවෙ වුණහ. එහි ඉතහ
ශවු
ශඹෝජනහක්
ඉන රිඳවෙ ශරහ
වරබුණහ.
එඹට
ජනහධිඳවරතුභහශේ ආශි්ධහදඹවෙ රළබුණහ. එතුභහවෙ ඒවට ශඹෝජනහ
ඉන රිඳවෙ වය වරබුණහ, ෆභ ඳහල් දරුශක්භ කුභන ශවෝ
ක්රීඩහවට ශඹුමු ිරරීභ අතයලයයි ිරඹරහ. ශභයින්
ඵරහශඳුශයුවෙතු න්ශන් කුභක්ද? ඳහල් දරුන් ක්රීඩහරට
ශඹුමු ිරරීභ තුයන්භ, ඒ උනන් ර ිරරීභ තුයන්භ අනිහ්ධඹශඹන්භ
අඳ තුශ විලසහඹක් ශතුඩ නළශඟනහ අනහතතශ දී අඳට
ජහතයන්තය භට්ටශ) ජඹරවණ රඵහ තන්න පුළුන්වභ
රළශඵනහඹ ිරඹරහ. භවය ශරහට අඳට රළශඵන ඳදක්ව)
ප්රභහණඹ ළඩි ශනහ, භවය ශරහට අඩු ශනහ. ශ) තළන
ශුඹහ ඵළලුහභ ඳරිඳහරනශ ඹ) ඹ) අතඳසුවී), අඩු ඳහඩු
ශ)හට ශවේතු වුණහඹ ිරඹන එව තභයි ඳළවළන ලි වන් වයන්න
පුළුන් න්ශන්. ඒහ ළශළක්වීභට, නළළවෙවීභට ශඹෝජනහ ශතන
ඒභ පියඵ තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහට අශප් ශතෞයඹ පුද වයන්න
.නෆ.
ක්රීඩහ ඩදය ඳවසුව) පියඵ තහශන් තහ හවච්ඡහ
වුණහ. ඒ පියඵ තවෙත  මන් ර තළන අඳ විශලේශඹන්භ වන්
වයන්න .නෆ. භවහචහ්ධඹ අ්ධජුන ද ි ල්හ ඩදය නිරධහරිතුභහ
ක්රීඩහ ඩදයයඹහ විධිඹට, ආඹතනශ ප්රධහනිඹහ විධිඹට ඳවෙ
වයරහ ක්රීඩහ ඩදය ඒවවඹ ලක්වරභවෙ වයන්න තවෙත  මන් ර අඳ
ඉතහභ අතඹ වශ යුතු ශනහ. ඒ ආඹතනඹ තුශ ඳශපුරු ර
ඩදයරු හිටිශ නළවළ; අලය සු රසුව) ඇවර නිරධහරින් හිටිශ
නළවළ. ඒ ි ඹල්ර )ප්ධණ වයමින්, අද ක්රීඩහ ඩදය ඒවවඹ
ඉතහභ ඉවශ භට්ටභවට ශතන ඒභ ශ) යශට් ක්රීඩවඹන් රද භව
)ඳතක් විධිඹට අඳට වන් වයන්න පුළුන්.
අනික් වහයණඹ තභයි තවන) උවෙශවෙජව බහවිතඹ. ශ)
තවන) උවෙශවෙජව බහවිතඹ පියඵ නියන්තයශඹන් ශ) යට පුයහ
හශේභ ජහතයන්තයඹ පුයහභවෙ වථහ ඵවට රක් වුණහ. ඒ පියඵ
විශලේ අධහනඹ ශඹුමු වයරහ, ක්රීඩහ ඒවවඹ භිනන් ක්රිඹහවෙභව
වයන ළඩ පියශශල් භඟ ඒවහඵද්ධ ශරහ ඒ තවෙවෙඹ අශප්
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යට තුශ ඇවර ශනුශන භට්ටභට ළඩ පියශශක් වස ිරරීභ
අතඹ වශ යුතු ශනහ.
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, මුලින්භ ජහතයන්තය
භට්ටශ) ක්රීඩහාතණ කීඳඹක් විතයයි අශප් යශට් වරබුශ්ඩ. ඒ
ක්රීඩහාතණරට අලුවරන් ක්රීඩහාතන තණනහක් එවතු වුණහ.
සරිඹළ ක්රීඩහාතණඹ, ඳල්ශරවළශල් ක්රීඩහාතනඹ ඇතුළු තවෙ
ක්රීඩහාතන යහශිඹක් එවතු වීභ වයවහ අශප් යට තුශ ජහතයන්තය
භට්ටශ) තයත තණනහක් ඳවෙන්න පුළුන්වභ රළබුණහ. එභ
ක්රීඩහාතන වරබුණු නිහභ ශරෝව කුරහන ක්රිවට් තයතහලිඹ
ඳළළවර අසථහශප තයත යහශිඹක් අශප් යට තුශ ඳවෙන්න
පුළුන්වභ රළබීභ අඳ රළබ ජඹරවණ විධිඹට වඳුන්න්න
පුළුන්. ඒ හශේභ 20-20 තයතහලිඹ ශ) ක්රීඩහාතනර
ඳළළවෙවීභ නිහ ශඩුර්ධ මිලිඹන 100වට ළඩි ආදහඹභක් අශප්
යටට උඳඹහ තන්න පුළුන් වුණහ. එඹ ක්රීඩහ ක්ශේත්රශ න යුණු
ශනුශන් තවෙතහ ව ඉවශ ක්රිඹහ භහ්ධතඹක් විධිඹටයි අපි
රවන්ශන්.
භභ නළතවෙ ශ) වහයණඹ වන් වයන්න වළභළවරයි. තරු
භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භළවරතුභහ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ විධිඹට
ඳසු ගිඹ වරඹ පුයහ ශරුකු ශභශවයුභක් වශහ, ශ) ක්රීඩවඹන්ට
ශතන ඳාගු ඹ) ප්රභහණඹිරන් අඩු වයන්න. ඒ හශේභ ක්රීඩහ
ාත)ර ි වෙ පිනවීභ වහ ශඹුදන මුදර විලහර ලශඹන් අඩු
වයරහ, ක්රීඩහ ශනුශන්, ක්රිවට් ක්රීඩහ ශනුශන් ආශඹෝජනඹ
වයන්න මුදරක් ශන් වය තළනීභ පියඵ අඳ එතුභහට ඉතහභ
ප්රලාහ වයනහ. අනහතතශ දී අඳට දිරන්න රළශේවි, ත)ලින්
නළත ක්රීඩවඹන් ශ) ජහවරව ව්ඩඩහඹභට එවතු න ආවහයඹ. ඒ
හශේභ ක්රීඩහ ශනුශන් වළඳ ශන පිරිස ළඩි න ආවහයඹ.
ශ) වයන ආශඹෝජන ළඩි වීභ තුශ 2015 දී ඳවෙන ශරෝව
කුරහන ක්රිවට් තයතහලිඹ ජඹරවණඹ වයරහ ඒ කුරහනඹ
අනිහ්ධඹශඹන්භ අශප් යටට ශතන එන්න ශ) ළඩ පියශශ
ඉතහභ හ්ධථව පිටුවරක් ශයි ිරඹරහ විලසහඹ තඵමින්,
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ ශ) වහ රඵහ ශදන දහඹවවෙඹ පියඵ,
ඒ හශේභ ක්රීඩහ අභහතයතුභහශේ විශලේ වළඳවීභ පියඵ අශප්
ප්රලාහ ඳශ වයමින් භහ නිවඬ ශනහ. සතුවරයි.

[අ.බහ. 3.22
ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, ක්රීඩහ ඳනත ඹටශවෙ
නිශඹෝත ඉන රිඳවෙ වය ඇවර ශ) අසථහශප ඒ පියඵ භශේ
අදවස එවතු වයන්න අසථහ රඵහ දීභ )ඵන්ධශඹන් භහ
ඳශමුශන්භ ඔඵතුභහට සතුවරන්ත ශනහ.

1973න් ඳසු ශභඹ ාශලෝධනඹ වයරහ වහීයන ලශඹන්
අලය ඳරින  නවීවයණඹ වය වරබීභ පියඵ භභ මුලින්භ තරු
ඇභවරතුභහට ප්රලාහ වයනහ. නමුවෙ තරු ඇභවරතුභනි, ශයගුරහි 
ශතශනන්ශන් නළවර 2013 භහ්ධතු භහශ දී ශ)ව නීවරඹක් ඵට
ඳරි්ධතනඹ වයන්න පුළුන් වුණහ න) ඊටවෙ ඩහ ශවු විඹ
වළිර වරබුණහ. ශභුවද, ශ)ව වෆලි වෆලි අමුණරහ අන්වරභට
ශ)ව තවෙ ප්රලසනරට තුඩු ශදන වහ්ධඹඹක් ඵට ඳවෙ ශපවි
ිරඹන එව භහ ශ) අසථහශප අනහළිරඹක් ලශඹන් ිරඹනහ.
භශේ මිත්ර තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහ වඳුන්රහ  රන්නහ
හශේ අනිහ්ධඹශඹන්භ ශ)ව උහවිඹට ඹනහ. එශේ උහවිඹට
ඹන අසථහශපදී ඹ) විධිඹිරන් භහන හිමිව) උල්රාඝනඹ
වීභක් ි  ර ශරහ වරශඵනහ ිරඹන භතඹ ඉන රිඳවෙ ශන්න පුළුන්.
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ ශ)ව ශඵුශවුභ .නෆවමින්, පිරිි  ර
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ශච්තනහිරන් ශතනහහ ශන්න පුළුන්. නමුවෙ ඹ) අඹ ශ)ව
න වහ ඵරහවි ඒ අඹශේ භහන හිමිව) උල්රාඝනඹ ිරරීභක් ශර.
ඒ නිහ නීවරඹ අනු ශ)ව උහවිඹට ඉන රිඳවෙ වශහ න)
අනිහ්ධඹශඹන්භ උහවිශඹන් අ්ධථ නිරඳණඹක් රළබිරහ ශ)
)ඵන්ධශඹන් ඇවර ප්රලසන නියහවයණඹ වයන්න පුළුන් ශයි
ිරඹන එව තභයි භභ දිරන්ශන්. වලින් ිරපහ හශේ ශභතළනට
අලය න්ශන් නි්ධශද්ලඳහරනීවයණඹයි. නමුවෙ ඔඵතුභහ ශ)ව
ඹ) විධිඹිරන් පිරිි  ර ිරරීභක් වයනහ ිරඹරහ ශඳශනනහ. භභ
ශ)ව මීට ශඳය විලසහ වශශේ නළවළ. නමුවෙ ශ) අසථහශප භභ
ශ) තළන ිර යුතුයි. ඊට ඳසු එහි ඇවර  ර්ධරතහ ශඳන්න්න
අලයයි.
භට ඹ) ප්රභහණඹව මරය වශභනහවයණ වහ ඳරිඳහරනභඹ
දළනුභක් වරශඵන නිහ භභ ඳශමුශන්භ ශ) වහයණඹ ිරඹනහ.
තරු ඇභවරතුභනි, sports bodies වරශඵන ක්රීඩහ භහජ 52ක්
වරශඵනහ ිරඹහ ඔඵතුභහ දළනුවෙ වශහ. ඒහශ මරයභඹ ඳළවෙත
සහධීන වමිටුවට බහය  රන්නහ න) ශ)ශක් වරශඵන ප්රලන
ස
ි ඹඹට 90ක්භ නළවර ශනහ. ශභුවද මුදල් වන්දයහක් වරශඵන
නිහ ඹ) විධිඹිරන් එතළනට පුද්තරඹන් ඇන රහ ඹන සරඳඹක්
වරශඵනහඹ ිරඹන එව මීට ශඳය රළබ ප්රහශඹෝගිව දළනුභ තුයන්
ශවයදයවු වයන්න අලයයි. මීට ශඳය ඹ) පුද්තරඹන් එතළනට
ගිශ තභන් ශඟ වරශඵන ධනඹ දභන්න මි එතළන වරශඵන ධනඹ
තන්න ශනුශයි. භභ හිතන විධිඹට තභවෙ ඳයක්කු නළවළ. ක්රීඩහ
භහජ තුශ වරශඵන මරයභඹ අාලර සහධීන ඳරිඳහරනඹක්
ශතනිඹන්න පුළුන් න) ඒව ඉතහභවෙ ටිනහ අදවක් ශර භභ
ඔඵතුභහට ඉන රිඳවෙ වයනහ. ක්රීඩහ වය වරශඵන, ක්රීඩහට ආදයඹ
වයන, ක්රිවට් විතයක් ශනුශයි යත්ධ, ට්ට් ශඵෝල්, එල්ශල්, .නෆභ
ක්රීඩහවට )ඵන්ධ වළභ ශදනහභ ිරඹන ශද් තභයි භභ ඔඵතුභහට
ඉන රිඳවෙ වශශේ. දළන් වුණවෙ ඳයක්කු නළවළ. ළඩි වල් ඹන්න
ඉසශල්රහ ි ඹලු ශදනහභ ඒවහඵද්ධ වයරහ ශ)ව නීවරඹක්
ලශඹන් ශේන්න.
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, තරු භහින්ද අභයවීය
ඇභවරතුභහ වථහ වශශේ වරිඹට ශ්රී රාවහ නිදවස ඳක්ඹ ඊශ
ඵරඹට ආහ හශතයි. ඔඵතුභන්රහශේ ශ්රී රාවහ නිදවස ඳක් යජඹ
අවුරු ර 18ක් ශ)ව ක්රිඹහවෙභව වයමින් හිටිඹහ. ඉවරන් ඔඵතුභන්රහ
ඔඵතුභන්රහභ විශපචනඹ වයරහ වරශඵනහ. ශ්රී රාවහ නිදවස
ඳක්ඹ දළන් ඵ්ඩඩහයනහඹවරහ ඳළවෙතව වරඹරහ ඈවෙ වීශතන
ඹනහශන්. යහජඳක්ශේ ඳරිඳහරනඹවෙ අවුරු ර 8ක් ශතන ගිහින්
වරශඵනහ. ශ) විධිඹට විශපචනඹ වශහභ ඔඵතුභන්රහ ඊශ ඵරඹ
තවෙතහ හශතයි අඳට හිශතන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ අවුරු ර 18ක් ශඳුල්
තෆහද? ශ)ව ශන්න ඉඩ වරේඵහද? ඒව නිහ තභයි භභ ඔඵතුභහට
ප්රලාහ වශශේ, ඔඵතුභහ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ ලශඹන් ශ)
)ඵන්ධ වටයුතු ිරරීභ තළන. එතළන ි ට ශභුනහද වයරහ
වරශඵන්ශන්? ඔඵතුභන්රහ ක්රීඩහ ශද්ලඳහරනීවයණඹ වයනහ.
ඒව
තභයි
ශභතළන
වරශඵන
ළරැද්ද.
ක්රීඩහ
නි්ධශද්ලඳහරනීවයණඹ ශරහ වරශඵනහ ිරඹහ ඔඵතුභහ ිරපහට
ඔඵතුභහශේ ශයගුරහි  අනු ඵරන්න. භභ ශ)ව ිරඹන්ශන්
හයහාලඹක් ලශඹනුයි. භභ ශභහි ඉාග්රීි  ඳහඨඹ ිරඹන්න). The
document I have here with me under "Regulations under the
Sports Law, states, I quote:
“Upon being satisfied that the National Association applied for
registration has complied with relevant laws, the Minister may
direct the DG to inform that Association to remit Rs. 5,000/- as
registration fee and then register it”.

I am just giving you the points.
“Its Office-bearers and Committee Members shall be elected for
two years at the AGM. The Minister may appoint one of its
Committee Members.
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Except with written permission of the Minister, no person who has
served one term as President ……”

There again, it is the Minister’s intervention. The next
one is:
“The Minister shall appoint selection, ranking and seeding
committees of a National Association."
"Every National Association shall appoint a Disciplinary
Committee with a representative of the Ministry of Sports."
"Any person or Organization aggrieved by a decision of its
National Association may submit a written appeal to the
Minister….."
"Upon interim arrangements being made by the Minister, on
suspension of registration of any Association,…….”

භභ ශ)ශවන් ශඳන්න්ශන් ශභඹයි. ඔඵතුභහ ශනුශයි, අපි
හිතමුශවෝ ක්රීඩහශප ඳරිඳහරනඹට ශද්ලඳහරන අයමුණක් හිත
ශවට ත ශවශනක් ආහ ිරඹරහ. එතශවුට ශභුවද ශන්ශන්?
ශ)ව ඔහුශේ අශවෙයි වරශඵන්ශන්. ශවුල්වින් ආ්ධ. ද ි ල්හ
භවවෙභඹහ ිරපහ හශේ අද ශභතළන ඉන්න ශවශනකුට
යසථහ වදනහ. නමුවෙ ඵළරි ශරහ වරි ඳසු එතළනට
පිසශක් ආශුවෙ? ශභුනහද වුශ්ඩ ිරඹරහ එදහ ප්රලසන වශහ
ශන්ද, ශභුන විධිඹිරන් ශවෝ එදහ ිරඹපු ශද් අද ඇවෙත ශරහ
වරශඵනහ ශන්ද ිරඹහ එතශවුට ිරඹයි. අන්න ඒ )ඵන්ධශඹන්
භභ ිරඹන්ශන්, there is too much politicization. That needs to
be rectified and corrected. ඒ හශේභ තභයි ඔඵතුභහශේ
ආ්ඩඩුශප සරඳඹභ එතළන ශතනිඹනහ. ඒව ශඳන්න්න .නෆ.
දවතුන්න ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ ාශලෝධනඹ වයන්ශන් නළවර
එතළන ඒව යහශී ිරරීභක් වරශඵනහ. You are centralizing the
issue. Instead of doing that, you should have basically
decentralized it. But, what you are doing is, arrogating
powers. Due to the bad things that had gone on previously, it
maybe necessary to rectify them at this moment. But overall,
this is not only for today. This will be there till the next
Minister of Sports wants to amend it. So, on that score, you
are basically centralizing an activity that should definitely be
decentralized.
භභ හිතන විධිඹට ඔඵතුභහ ශභතළන වරශඵන මරය ඳළවෙත
ශන් වශහ න) ශනවෙ අයමුණු ඇවර ශභතළනට එන පුද්තරයින්
)ප්ධණශඹන් ශ)ශවන් ඵළවළය ශයි. ඒ හශේභ ශභහිදී ශඳන්හ
ශදන්න අලය වහයණඹක් වරශඵනහ. භහ හිතන විධිඹට ළඩි
ශදශනකු වථහ වයන ක්රීඩහ තභයි, ක්රිවට්.
අශප් Cricket Board එවට නහඹවවෙඹ දීරහ වරශඵනහ former
President J.R. Jayewardene, the Hon. (Dr.) N. M. Perera,
the Hon. Robert Senanayake, the Hon. Gamini
Dissanayake and the Hon. Tyronne Fernando. All of them
were politicians who had a penchant for this type of
activity and brought up cricket to what it is today.

Special reference should be made to the late Hon.
Gamini Dissanayake who spectacularly ensured that we
got the ICC test status. He led the Cricket Board in such a
way that he got the political inputs required in order to
achieve the Government’s intention at that particular
moment and got the ICC test status. The first Cricket
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු යවි වරුණහනහඹව භවතහ

Board he appointed comprised persons of repute, who, as
I said before, did not want to make money out of sports,
but wanted to put money into it. If you look at the history,
we had then as Vice-President of the Cricket Board, Killi
Rajamahendran. People like the Hon. Arjuna Ranatunga,
who is here, Aravinda de Silva, Sidath Wettimuny and
Asantha de Mel will vouch that, at that time, there was no
money in the Cricket Board. Killi Rajamahendran was
able to bring in money and put it in at the call of the Hon.
Gamini Dissanayake. Those are the type of people who
led the sport at that time. I guess if you have an
independent finance commission, that would happen
again. You might be able to get philanthropists or
benefactors to come in and contribute to sports rather than
take money out of sports.
Sir, there is a letter which gives the amount of funds
that were put in at a time when the Cricket Board did not
have even five cents to call its own. I seek the permission
of the Hon. Deputy Speaker to table* that letter.
Going on further, people like the Hon. Gamini
Dissanayake and the Hon. Tyronne Fernando did not
politicize cricket. They gave the political leadership that
was required. I am the Member who moved the Private
Members' Motion that politicians should not hold
chairmanships in sports bodies, but sometimes that may
have to be rectified and corrected because there have been
some politicians who have put in a lot of effort. The Hon.
Arjuna Ranatunga, the Hon. Thilanga Sumathipala and
the Hon. Dilan Perera have come from various quarters
and put in their best, but all of them were stymied
somewhere. The Hon. Arjuna Ranatunga was stopped
halfway; the Hon. Thilanga Sumathipala was stopped
halfway from coming in, maybe for a different reason,
and was not allowed to contest. Then, the Hon. Dilan
Perera, from another perspective, and also the Hon. T.B.
Ekanayake. There are all of them.
So, Hon. Minister, what I suggest is that there should
be an overall review that goes on. I appreciate that you
have brought in the two-term operation, which is a fairly
good objective. නමුවෙ ශ) වටයුතු ප්රහශඹෝගිව ශද්ලඳහරන
අයමුණක් නළවර ශතන ඹන්න .නෆ. ශභහිදී ක්රීඩහ ඇභවරයඹහ
වුණවෙ
ඔඵතුභහශේ ශද්ලඳහරනශඹන් ශ) වටයුතු ශන්
වයන්ශන් ශවුශවුභද ිරඹන ප්රලසනඹ ඇවර ශනහ.
රක්සභන් ිරරිඇල්ර භළවරතුභහ ශඵුශවුභ ළදතවෙ අදවක්
ඉන රිඳවෙ වශහ. නවෙ ජඹසරිඹ ිරඹන්ශන් දක්භ ක්රිවට්
ක්රීඩවශඹක්. නමුවෙ ශ) හශේ අසථහව එතුභහ Selection
Committeeශ ි ටීභ ටිනහද ිරඹන ප්රලසනඹ එතුභහ නළ හ.
එහිදී, එතුභහ භඟ භ වහීයන තයත වශ කුභහය ාතක්වහය,
භශවේර ජඹ්ධධන හශේ අඹ භඟ ප්රලසන ඇවර ශන්න පුළුන්.
ශභුවද, ඳසු ගිඹ World Cup එශක්දී ඹ) ඹ) ශවේතු උඩ නවෙ

—————————
* පුසතකහරප තඵහ ඇත.

* தணறஷனவ்றவ ஷவெகவௐதவோடுவபது.
* Placed in the Library.
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ජඹසරිඹ ඒ තයත වහ ශල්ර) වයන්න සු රසු නළවළ ිරඹරහ
 මයණඹ වශ නිහ. දළන් නවෙ ජඹසරිඹ භළවරතුභහ Selection
Committee එශක් chief selector. ඒ නිහ ප්රලසන ඇවර ශන්න
පුළුන්. .සශේලිඹහශප ව South Africaර ඹ) වහරඹවට
ඳසු, ඒ ිරඹන්ශන් අවුරු ර වඹවට, වතවට, අටවට ඳසු ඒ
හශේ තනතුයක් දයන්න පුළුන්. ඒ තුයන් තභන්ශේ දළනුභ
ඳහවිච්චි වයන්න වළිරඹහ රළශඵනහ. භභ හිතන විධිඹට ඔඵතුභහ
ඉන රිශ වෙ ඒ අදව වරශඵනහ. වරුණහවයරහ එඹ ක්රිඹහවෙභව
වයරහ ඉන රිඹට ශතන ඹන්න පුළුන් න), ඒව ටිනහ ිරඹරහ භහ
හිතනහ.
දළන් ඔඵතුභන්රහශේ ශද්ලඳහරන  මයණ නිහ ඇවර ශරහ
වරශඵන ප්රලසන ක්රිවට් ක්රීඩවඹන් තුයන් පිඹහ තන්න උවෙහව
තන්නහ. Suriyawewa International Cricket Stadium එව
වදන්න මිලිඹන 4,800ක් ගිඹහ. ඒ  මන් ර තවෙශවෙ වවුද?
ශද්ලඳහරනඥශඹෝ; වළබිනට් එව. ඒ නිහ Sri Lanka Cricket එව
ඵාශවුශරුවෙ බහඹට ඳවෙ වුණහ. ආඹතනඹට ණඹ ඵයක් ඇවර
නිහ අද ශභුනහද ශරහ වරශඵන්ශන්? Be it the World Cup,
T20 or World Cricket League Championship, the ICC gives
25 per cent of the earnings to the players. අද ඔඵතුභන්රහ
අවෙන් වයන ගිවිසුභ අනු ක්රිවට් ක්රීඩවඹන්ට ි ඹඹට 25ක්
ඹන්ශන් නළවෙශවෙ ඔඵතුභන්රහ ඒ මුදර අයශතන වරශඵන නිහයි.
ඒවට ශවේතු ලශඹන් ඔඵතුභන්රහ ිරඹන්ශන්, ''ශ්රී රාවහශප ක්රිවට්
අපි ්ධධනඹ වයනහ, අඳට ප්ර්ධධනඹ වයන්න පුළුන් වළිරඹහ
වරශඵනහ'' ිරඹරහයි. එශවභ න) ශභශතක් වල් ශභුනහද
වශශේ? ඒව වශශේ නළවළ. ශ) ි ඹඹට 25 International Cricket
Council එශවන් ශදන්ශන් ක්රිවට් ක්රීඩවඹන්ට. ඇයි ඒව
ශදන්ශන්? භවය ශරහට ක්රීඩවඹන්ට media contractsලින්
මුදල් රළශඵනහ. දළන් කුභහ්ධ ාතක්වහයට ශවුවහ ශවෝරහ එවවෙ
භඟ අවුරු ර වතය, ඳවව ගිවිසුභක් වරශඵනහ. ඵළරි ශරහවෙ
ICC එව ශඳප්ි  ශවෝරහ භඟ ගිවිසුභක් තළහුශුවෙ, කුභහ්ධ
ාතක්වහයට ශවුවහ ශවෝරහ භඟ වරශඵන ගිවිසුශභන් රළශඵන
ආදහඹභ නළවර ශනහ. භහ ශදවවට ශඳයවෙ, competition
එශවන් ඳසු භහ තුනක් තත න තුරුවෙ රළශඵන ආදහඹභ නළවර
ශනහ. ඒ ඵහධහ නිහ තභයි ක්රීඩවඹන්ට ශ) ි ඹඹට 25- එක්
අශඹකුට විතයක් ශනුශයි මුළු ව්ඩඩහඹභටභ, 14 ශදශනකු
ි ටිඹහ න) 14 ශදනහටභ- ශදන්ශන්. නමුවෙ දළන් ඔඵතුභන්රහ
ශභුනහද වය වරශඵන්ශන්? භභ දන්නහ, ක්රිවට් ක්රීඩවඹන්ට
අලය ප්රභහණඹට ළඩිශඹන් ශතනහ ිරඹරහ ඹ) භතඹක්
වරශඵන ඵ. එහි ඹ) විධිඹව තයතහක් වරශඵන්න පුළුන්.
නමුවෙ ශභතළන වරශඵන අයමුණ ශනවෙ එවක්. ඒව ක්රිවට්රට
විතයක් ශනුශයි, rugger, football, elle ව volleyball
හශේ .නෆ ක්රීඩහක් වහ ශන්න පුළුන්. භභ හිතන වළටිඹට
ශ) ි ඹඹට 25ව ආදහඹභ දළන් නළවර වයරහ වරශඵන්ශන් ඇයි
ිරඹන එව )ඵන්ධශඹන් ඇභවරතුභහට තකීභක් වරශඵනහ.
දළන් ඇභවරතුභහ ිරපහ නීවරඹ වළභ ශවනහටභ ඵරඳහනහ
ිරඹරහ. ගිවිසුභ අවෙන් වශශේ නළවළ ිරඹරහ කුභහ්ධ ාතක්වහය
ළනි ශජයසඨ ක්රීඩවශඹකුට ඒ හශේ ප්රලසනඹක් ඇවර ිරරීභ
හධහයණද ඇභවරතුභහ? කුභහ්ධ ාතක්වහය ිරඹන්ශන් ශරෝවඹභ
පියතන්නහ ක්රීඩවශඹක්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
කුභහ්ධ ාතක්වහයට අපි විශලේඹක් වශශේ නළවළ. අපි ිරපශප
තයතහලිරට වබහගි ශන්න .නෆ න) ි ඹලුභ ක්රීඩවඹන්
ගිවිසු) අවෙන් වයන්න .නෆ ිරඹරහයි. එක් අශඹකුට ඒ හශේ
අසථහක්  රන්ශනුවෙ අශනක් අඹට ශනුදී ඉන්න ඵළවළ.

වළශභෝටභ එව නීවරඹක් වරශඵන්න .නෆ. ඒ නිහ ජහවරව
ාචිතශ ි ටින ි ඹලු ශදනහභ ගිවිසු) අවෙන් වයනශතක් ක්රීඩහ
වයන්න අපි ඉඩ  රන්ශන් නළවළ. ඒව කුභහ්ධ ාතක්වහයටවෙ එවයි.

117

2013 භහ්ධතු 05

අලුවරන්භ ආ ක්රීඩවඹහටවෙ එවයි. අපි ඒව ශනස වයන්න
ගිශඹුවෙ අශනක් අඹට අහධහයණඹක් ශනහ. අපි එඹහට
තයතඹට වබහගි ශන්න  රන්නහ න) අශනක් ිරි භ ශවශනක්
ගිවිසුභ අවෙන් වයන්ශන් නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
තරු ඇභවරතුභනි, එශවභ වුණහ න), ගිවිසු) අවෙන් ිරරීභ
අන්වරභ ඳළඹ ශන තුරු වරඹහ තන්න අලයතහක් නළවළ ශන්. ඒ
ඔක්ශවෝභ අඹ අවෙන් වශශේ නළවළ. ඔඵතුභහරහශේ හ්ධතහ අනු
ක්රිවට් ක්රීඩවඹන් 24 ශදශනක්ද ශවුශවේද අවෙන් වයන්න
වරබුණහ. ඒ එක්ශවශනක්වෙ අවෙන් වශශේ නළවළ ශන්. එතශවුට
ඔඵතුභන්රහ ශභුවක් ද වශශේ? තුක්කුක් වරඹන්ශන් නළවර
ිරපහ, අවෙන් වයන්න ඵළරි න) අපි අලුවෙ ව්ඩඩහඹභක් දහනහ
ිරඹරහ. ඒව ඔඵතුභහ තවෙත  මන් රක් ශන්න පුළුන්. නමුවෙ
ශජයසඪ ක්රීඩවඹන්ට ඒව වයන එව හධහයණ ද ිරඹන ප්රලසනඹ
ඉසභතු ශනහ ශන්ද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්්රිතුභනි, ඒ ඹථහ්ධථඹ භහ ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුශප
ිරඹන්න වළභළවර නළවළ. ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් ඒව
ඳහ්ධලිශ)න්තුශප ිරඹන එව ශවු නළවළ. ඔඵතුභහට භහ
ශඳෞද්තලිව ිරඹන්න) ශ) ි ද්ධහන්තශ පිටුඳ ි ටිශ වවුද,
ඒශක් අයමුණ ශභුවක් ද ිරඹන එව. ක්රිවට් ක්රීඩහශප නහභශඹන්
භහ ශභතළන ඒව ිරඹන එව ශවු නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
වරි.ඳහ්ධලිශ)න්තුට වාතන්න ශදඹක් නළවළ. නමුවෙ ඔඵතුභහට
ශදඹක් වරශඵනහ න),- [ඵහධහ ිරරීභක්

නළවළ. නළවළ. ඔඵතුභහ ඹ) ශද්ල් ිරඹරහ වරශඵනහ. භහ ඒහ
ශභතළන ිරඹරහ නළවළ. ඔඵතුභහ ඒව දන්නහ ඇවර. එශවවෙ
ශභළනි ශදඹක් ප්රි ද්ධිශ ප්රවහල ිරරීභ යුතුවභක්. ශභුවද, ක්රිවට්
ක්රීඩහ එක් ශවශනකුශේ, ශදන්ශනකුශේ අශවෙ වරශඵන ශදඹක්
ශනුශයි. ශ) ක්රීඩහ එක් ශවශනකුශේ, ශදන්ශනකුශේ,
තුන්ශදශනකුශේ අතට ඹන්නවෙ ශවු නළවළ. කුභහ්ධ ාතක්වය
තළන ිරඹනශවුට ශරෝවඹභ ඵරනහ ඇයි එඹහ නවෙන්න
වදන්ශන් ිරඹරහ. අන්න ඒ ප්රලසනඹට තභයි ඔඵතුභහට උවෙතය
ශදන්න වරශඵන්ශන්.
ඒ විතයක් ශනුශයි තරු ඇභවරතුභනි, ශ) ප්රලසනඹටවෙ භට
උවෙතය ශදන්න පුළුන් න) ශවුයි. ක්රිවට් ක්රීඩවඹන්ට ICC
එශවන් එන ි ඹඹට 25 ඇයි නවෙහ වරශඵන්ශන්?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, එශවභ ශතවීභක් වරබුශ්ඩ නළවළ. ඒව නීවර
විශයෝධී ශතවීභක්.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

No, it is an international obligation. The ICC allocates
25 per cent of the earnings of the tournaments for
cricketers.
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ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ිරි භ යටව එශවභ ශතවීභ ළයන යි. ඒව
ඩී.එස. ද ි ල්හ භවවෙභඹහශේ වහරශ ක්රීඩවශඹෝ ගිහින් එතුභහට
ළයන  අශඵෝධඹක් දීරහ තවෙත  මයණඹක්. ඒව ළයන යි. ඒව
ශතන්න ඵළවළ. ඒ විධිඹට ශවුශවේවෙ ශතන්ශන් නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ දන්ශන් නළවළ. භහ cricketers රහ භඟ වථහ වය වරශඵන
නිහ තභයි ිරපශප. ඒ ශතුල්රන් ගිවිසුභ අවෙන් වයන්න
අවළභළවෙතක් දළක්වශප ශ) නිහයි. ශභුවද, ශ) වහයණඹ අදට
ශනුශයි, ශවටටවෙ ඵරඳහනහ. ශ)ව නළත ාශලෝධනඹ
වයන තහක් වල් ඹ) විධිඹිරන් ඒ ශතුල්රන්ශේ -

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි භහන්න. ි ඹඹට 25ක් ශනුශයි, ි ඹඹට
45ක් ශතන්න). ඔඵතුභහ අඳට ිරඹන්ශන් ශ) රළශඵන
ආදහඹශභන් National Cricket Team එව විතයක් නඩවෙතු
වයන්න ිරඹරහ ද? ශන අඳට වයන්න ශදඹක් නළද්ද? එශවභ
වශශුවෙ ශ) ල්ලිලින් අඳට නඩවෙතු වයන්න පුළුන්
ශන්ශන් National Cricket Team එව විතයයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඔන්න .ව තභයි වරශඵන ප්රලසනඹ. අඳ දන්ශන් නළවළ,
රළශඵන ආදහඹභ ශභුවක් ද ිරඹන එව. නමුවෙ විඹදභ ශභුවක්
ද? ආදහඹභ තළන ඔඵතුභහ ිරඹන්න දන්ශන් නළවළ. නමුවෙ අපි
දන්නහ විඹදභ. ඔඵතුභන්රහ සරිඹළ පිට්ටනිඹට මිලිඹන
4800ක් විඹද) වයනහ. රළශඵන ආදහඹශභන් ි ඹඹට 90
ඹන්ශන් ඒහට. ඒ විඹදභ, නහසවරඹ වරබුශ්ඩ නළවෙන) ශ) හශේ
ප්රලසනඹක් ඇවර න්ශන් නළවළ. භහ නිදසුනක් ලශඹන් ිරඹන්න),
Tamil Union Cricket and Athletic Club එශක් stadium එව
තළන. ඒව World Cup එවට තන්න ඵරහශඳුශයුවෙතු වුණහභ
ජනලක්වර ඉන්ෂුයන්ස තුයන් ිරපහ, මිලිඹන 980ිරන් ඒ
ශතුල්ශරෝ ඒ පිට්ටනිඹ ළඩින යුණු වයන්න), ලත ඳවක්වෙ Sri
Lanka Cricket එශවන් අලය නළවළ ිරඹරහ. නමුවෙ ඒව
ප්රවරක්ශේඳ වශහ. ඇයි ප්රවරක්ශේඳ වශශේ? ඳල්ශල්වළශල්
ක්රීඩහාතනඹටවෙ, සරිඹළ ක්රීඩහාතනඹටවෙ මුදල් තන්න .නෆ නිහ.
එදහ ඒව වශහ න) සරිඹළ පිට්ටනිශ මිලිඹන 4800වෙ,
ඳල්ශල්වළශල් පිට්ටනිශ මිලිඹන 1200වෙ ඵය උසුරන්න අලය
නළවළ Sri Lanka Cricket එව. එශවභ වශහ න) ආදහඹශභන්
ි ඹඹට 90 ක් ඹන්ශන් නළවළ ඒහට. ඒව තභයි අපි ිරපශප.
ශද්ලඳහරන අයමුණිරන් ක්රිවට් ක්රීඩහට විඹද) වයරහ, ඊට ඳසශේ
ඒ ඵය ක්රිවට් ක්රීඩවඹන්ට දභන එව තභයි අහධහයණඹ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ක්රිවට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ වහ අපි ඒ වශශේ ආශඹෝජනඹක්.
ඳල්ශල්වළශල් ක්රීඩහාතනඹ වදපු නිහ ක්රීඩවඹශන්ේ දීභනහ
වළපුහ ශනුශයි. අඳට හ්ධෂිව එන ආදහඹ) වරශඵනහ. ඒ
ආදහඹ)ලින් තභයි අඳට විඹද) වයන්න වරශඵන්ශන්.
ව)ඵන්ශතුට පිට්ටනිඹයි ශ) වහයණඹයි ඳටරහ තන්න එඳහ.
ශ) ක්රීඩවඹන්ශේ ප්රලසනඹයි ඒවයි වහයණහ ශදවක් තරු
භන්ත්රීතුභනි. පිට්ටනිඹ වදපු එවට බිලිඹන ශදවවභහයව ප්රලසනඹක්
වරශඵනහ. දළන් ඒව ශතන්න බහ්ඩඩහතහයඹ එවඟ ශරහ
වරශඵනහ.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
බහ්ඩඩහතහයඹ තභ Sri Lanka Cricket එවට දීරහ නළවළ ශන්
තරු ඇභවරතුභහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
Sri Lanka Cricket එවට .නෆ නළවළ. ඒව යහඹ අධිවහරිඹට
ශතනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ල්ලි තන්න ටන් වයනහ. නමුවෙ තභ දීරහ නළවළ. ශ)
ශභුශවුත ශන තුරු දීරහ නළවළ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
දළනට හවච්ඡහ වයනහ. ඒව- [ඵහධහ ිරරීභක්

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
හවච්ඡහ ශන්. ඔක්ශවෝභ හවච්ඡහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
Sri Lanka Cricket එවට ප්රලසනඹක් නළවළ භන්ත්රීතුභහ. අපි
ඒව ශතන්ශන් නළවළ.බහ්ඩඩහතහයඹ එක්ව හවච්ඡහ වයරහ,
බහ්ඩඩහතහයඹ ඒ ආඹතනරට ශතනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(மாண்புமிகு ரவி கருணாாயக்க)

The Hon. Ravi Karunanayake)
එතශවුට ඒ ණඹ ඵය උසුරන්න වරශඵන්ශන් Sri Lanka
Cricket එවට ශන්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
උසුරන්න ශදඹක් නළවළ. ඒව write-off
ශතපහට ඳසශේ ඉයයි.
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ශනහ. ල්ලි

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒව තභයි, ඔඹ ිරඹපු ි ඹඹට 90ක් ඹන්ශන් ඒ ප්රලසනඹ නිහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභහ ව)ඵන්ශතුට පිට්ටනිඹ වදපු එව අයින්
වයන්න. ඒව ප්රලසනඹක් වය තන්න එඳහ. ඒ debts
ටිව
ඳළවෙතිරන් වරඹන්නශවෝ.

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අපි ිරඹමුශවෝ ඒව අයින් වශහ ිරඹරහ. ඒව අයින් වයරහ Sri
Lanka Cricket එව තන්නශවෝ. Sri Lanka Cricket එශක් 288
ශදශනක් ළඩ වයනහ. අලය න්ශන් 105 ශදනයි. වවුද,
ශද්ලඳහරන අයමුණු ඇවර ඒ අඹ අය ශතන වරශඵන්ශන්. එවි ඹ
විසක්-,[ඵහධහ ිරරීභක්

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, භශේ වහරශ එක්ශවශනක්වෙ ඵහ
ශතන නළවළ. භශේ වහරශ එක්ශවශනක්වෙ දහරහ නළවළ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භභ දන්නහ. ඒව තභයි භභ ිරපශප. තරු භහින්ද අභයවීය
ඇභවරතුභහ වථහ වශශේ ඔඵතුභන්රහ ඊශ ආ්ඩඩු තවෙත
විධිඹටයි.

ශ) වථහ වයන ඔඵතුභහ ආ්ඩඩුශප ඳපවෙ ශතන්න .නෆ.
ඔඵතුභහට විතයක් credit එව ගිහින් ආ්ඩඩුට විතයක් debit එව
දභරහ වරි ඹන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහ ශ) ආ්ඩඩුශප
ශවුටසවරුශක්. ශ) 180 ළඩි වශශේ ඔඵතුභන්රහශේ හිටපු
ඇභවරරුන්ශේ වහරශ යි. ඒ )ඵන්ධශඹන් ඵය උසුරන්න.
ක්රිවට් ක්රීඩවයින්ට එන ි ඹඹට 25 නවෙහ වරශඵන්ශන් ඔඹ වශ
ඳහඳ ව්ධභඹ නිහ ශන්. සරිඹ ළ ප්රලසනඹ ශන්න පුළුන්. Tamil
Union එශක් ප්රලසනඹ ශන්න පුළුන්. ඳල්ශල්වළශල් ප්රලසනඹ
ශන්න පුළුන්. ශ) staff එව ළඩි වීභ )ඵන්ධ ප්රලසනඹ
ශන්න පුළුන්. ක්රිවට් ක්රීඩවශඹුවෙ හුඟක් ආශඹෝජනඹ වයනහ.
එදහ හශේ ශනුශයි අද. එදහ අ්ධජුන යණතුාත ක්රිවට් තවන්න
ආශප මුදල්රට ශනුශයි.
ක්රීඩහ වහභයි. නමුවෙ අද
)ප්ධණශඹන්භ ශනස ශදඹක් ශරහ වරශඵන්ශන්. අද එන
ශවනහ භවය විට භහ වශඹන් )ප්ධණශඹන් ක්රිවට් ක්රීඩහශන්
එයඹට ඹනහ. එතශවුට යක්හවෙ නළවළ. ඹ)ිරි  මුදල්
ප්රභහණඹක් ඹනහ. එතශවුට advertisements දළ)භහ හශේ ඒ
ශතුල්රන්ට ඵහධහක් ඇවර ශනහ. ඒ )ඵන්ධශඹන් අඳ
ිරඹන්න .නෆ. ඒ හශේභ ශ) යශට් TV rights වරශඵනහ. ශ)ව
තභයි Sri Lanka Cricket එවට වරශඵන ශරුකුභ )ඳත. නමුවෙ
අවුරු ර වතය ඳවවට වලින් භට භතවයි වහන් වරරවයවෙන
උහවි ගිඹ ඵ. ඔහු ඇවිවෙ ඒ )ඵන්ධ අඳ දළනුවෙ වශහ. එදහ
හිටපු ඇභවරරු
ඇශභරිවහනු ශඩුර්ධ මිලිඹන 3500ක්
)ප්ධණශඹන්භ හිූනභතඹට එව ශවු)ඳළනිඹවට  රන්නහ. ඒව
යටට ආශඹෝජනඹක් ශන්ද? යටට වරශඵන )ඳතක් ශන්ද? ඒ මුදල්
ක්රිවට් ප්ර්ධධනඹ වයන්න ඳහවිච්චි වයන්න වරබුණහ ශන්ද? Why
is that not being questioned? Why should the cricketers be
paying for that? That loss was so substantial that you could
have developed this sport with that money alone without
forfeiting 25 per cent. Why is the Government silent on that?
තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, ඒ හශේභ ඉන රිශ න වෙ
independent finance committee එව වරබුණහ න) ශවුයි.
බහඳවර ධුයශ ශවෝ ශල්ව) ධුයශ ඉන්න ශවනහට TV cricket
rights රට ඇිනලි තන්න අයිවරඹක් නළවළ. ඒව independent
lot එවක්. ශ) Sri Lanka Cricket එශක් ශවෝ Rugby Union
එශක් ඉන්න ශවශනක් finance committee එවට අදවක් ශඹුමු
වයන්න .නෆ, "භට ශ)ව ඉන රිඹට ශතන ඹන්න .නෆ. ඒ නිහ
ශභඳභණ මුදරක් අලයයි." ිරඹහ. ඒ හශේභ තභයි CSN Carlton Sports Network- එවවෙ. රඳහහිනිශ ශභුවහන්
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භයනහඹව ිරපහ, "වරුණහවය, ශ)ව ශදන්න එඳහ. අශප්
ආදහඹභ නළවර ශනහ." ිරඹහ. ඒව තණන් තන්ශන් නළතු
ඳළවෙතවට දළ)භහ. යජඹට රළශඵන්න වරබුණු ආදහඹභක් නළවර
වුණහ. භවහ යහජහ ආඹතනශඹන් ඉන රිඳවෙ වශහ. ඒවට ිරපහ,
"ිරි ශේවෙභ අලයතහක් නළවළ. ශ)ව ශන්න .නෆ, dedicated
channel එවක් වරබුණහ." ිරඹහ. ඊට ඳසු අවුරුද්ශද් dedicated
channel එවක් දළ)භහ. ඒවෙ  රන්ශන් නළවළ. ඒව යජඹට ඊට ළඩිඹ
වතය ඳස ගුණඹිරන් ළඩි ආදහඹභක් රඵහ තන්න වරබුණු
අසථහක්. ශ)හ තවෙතහ න) ක්රිවට් ක්රීඩවඹන්ශතන් ි ඹඹට
25ක් තන්න අලයතහක් නළවළ. ි ඹඹට 90ක් ශභතළන විඹදභක්
දයන්ශන් ඔඹ හශේ ප්රලසන වරශඵන නියි. ආදහඹභක් තන්න
වරශඵන්ශන් එව තළනිරන් ශනුශයි. ශ) හශේ පිරිි  ර ඳහරනඹක්
ශතන ගිඹහ න) එතළනින් අසථහ තන්න පුළුන් ශපවි ිරඹන
අදව ඔඵතුභහට ඉන රිඳවෙ වයනහ.
භභ ිරපහ හශේ TV rights, sports advertising මීට ඩහ
විධිභවෙ වයන්න අලයයි. භහ ඔඵතුභහ භඟ එවඟ ශනහ.
Cricketersරහට අලය ප්රභහණඹට ළඩිඹ අසථහ රළබිරහ
වරශඵනහ. ඒව ඔවුන්ශේ දක්තහ. They have got an inherent
skill. You cannot deprive them of that. ශද්ලඳහරනඥශඹෝ එක්
ශවශනක් ශදශදශනක් එව ඳවුරක් හශේ භවය විට ඔක්ශවුභ
එව තළනවට එනහ. ඒව නවෙන්න ඵළරි තවෙවෙඹක් ඇවර
ශරහ වරශඵනහ. ඒ හශේභ cricketersරහශේ දක්තහ නිහ 100
ඒහ අවුරු ර තණනහවට 40ක් තළහුහ ිරඹහ එඹහට රළශඵන්න
වරශඵන advertisements නවෙන්න අලයතහක් නළවළ. ඒහ
ඳහවිච්චි වයන්න යශට් අභි්ද්ධිඹට. ඒ හශේභ ක්රිවට් ශඹුදහ
තන්න යශට් tourism න යුණු වයන්න. ශ) හශේ ඒහ තභයි
වයන්න අලය න්ශන්. ඔඵතුභන්රහශේ
Regulations භිනන්
ශ)හ වයන්න ඵළවළ. ශ) වහ law එවක් ශතනහහ න), ඊට
ඩහ ශවුට ශ)ව හ්ධථව වයන්න පුළුන්. ශ)
Regulationsලින්
law එවක් ිරරීභට subcommittee එවක්
පුළුන් තය) ඉක්භනට ශතනහහ න) ශවුයි ිරඹහ භභ ශ)
අසථහශපදී ශඹෝජනහ වයනහ.
අපි වළභ අසථහශපදීභ ක්රිවට් තළන තභයි වථහ වයන්ශන්.
නමුවෙ යේබි ඵරන්න. යත්ධරවෙ එව වහරඹවදී ශරුකු
ා්ධධනඹක් ඇවර වුණහ. දළන් නළතවෙ ්ධධනඹක් ශඳශනන්න
වරශඵනහ. නමුවෙ ඒශක් විඹදභ ශවුශවුභද? දළන් Colombo
Racecourse එශක් වදන ක්රිවට් පිටිඹ ඵරන්න. වවුද, ශ)ශක් ඵය
උසුරන්ශන්? අද ශවුශම න ස්රික්වශ ශතල් 65,800ක් වදන්න
වරබුණු අසථහව ශ) රුපිඹල් 50,000ක් දීරහ අවුරු ර 30ක්
ඉඩ)ර ජීවෙ වුණු අඹට ඳයින් තවනහ හශේ වටයුතු වය
වරශඵන්ශන්. ශ) Colombo Racecourse එශක් rugby ground
එව වදන මුදල්ලින් අඩු තණශන් ශතල් 25,000ක් 30,000ක්
විතය වදන්න වරබුණහ. ශභන්න ශ)ව තභයි ඹථහ්ධථඹ. ක්රීඩහ
)ඵන්ධශඹන් ශභශවභ වයන්න අලය නළවළ. ක්රීඩහ න යුණු
වයන්න .නෆ. නමුවෙ ඒව වයන්න ක්රභඹක් වරශඵනහ. ඒ හශේභ
තභයි night racing. ශ)වවෙ ක්රීඩහක් ශන්ද? ශදළ)ඵ්ධ භහශ
16, 17 ශවුශම වරබුණු ළලි ශතෝනි දළක්වහද? නිව) තාතුයක්
තරරහ හශේ ශඳනුණහ. ඒවට රුපිඹල් මිලිඹන 380ක් විඹද) වය
වරශඵනහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඇයි, ඔඵතුභන්රහ කුවව ඒ න වහ ඵරන්ශන්?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඇයි, ඔඵතුභහ ඒ වහයණශ දී විතයක් ඳළන්ශන්?
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ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, භහ අවන්ශන් ශවුශම night races
ඳවෙන එශක් ළරැද්ද ශභුවක්ද ිරඹරහයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
Night races ිරපහභ, ඇයි ඒවට ඳළන්ශන්?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භශේ මිත්ර භන්ත්රීතුභහ, night races ඳවෙන එශක් වරශඵන
ළරැද්ද ශභුවක්ද?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භහ ිරඹන්ශන් ශ)වයි. ශවුශම න ස්රික්වශ
ශතල්
65,800ක් වඩනහ. ඒවට රුපිඹල් 50,000ක් ශදනහ. නමුවෙ
night races ඳවෙ න්නට ඳහය වදන්න ළලි ශතෝනි ටිව
ශතශනන්න රුපිඹල් මිලිඹන 380ක් විඹද) වයනහ. ඒ තළන
තභයි භට වරශඵන කුවවවභ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
Sir, I rise to a point of Order.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒව point of Order එවක් ශන්ශන් ශවුශවේද? භහ
රළ)ශඵෝගිනි තළන ිරපශප නළවළ ශන්.

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order, Hon. Minister?
ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භශේ මිත්ර යවි වරුණහනහඹව භන්ත්රීතුභනි, දළන් ඔඵතුභහ
ශවුශම ි  ර න ා්ධධනඹ තළන ශදුස ිරපහ. ඔඵතුභහ ජීවෙ
න ශවුශම, ශවෝට්ශට් අට විලහර ා්ධධනඹක් නහ.
ඔඵතුභහට ඒව දයහ තන්න ඵළරි ඵ භට දළශනනහ. ඒව ඔඵතුභහට
දයහ තන්න ඵළරි, ඒවට විරුද්ධ වථහ වයනහ. අද ශවුශම ි  ර
න ා්ධධනඹ මුළු යටභ අනුභත වයන ශවුට, ඔඵතුභහ ශවුශම
න ස්රික්වශ භවජන භන්ත්රීයශඹකු ශරවෙ ඒවට විරුද්ධ වථහ
වයනහ. අද වවුද ශවුශම නතයශ ා්ධධනශ ප්රවරරහබ
රඵන්ශන්? ඳහ්ධලිශ)න්තුශප හිටපු අය භන්ත්රීතුභහ, හිටපු
ශල්ව)තුභහ වවුද? සුන්දයලිාත)ද ශවුශවේද ිරඹන භන්ත්රීතුභහ.
භහ දිරනහ, ඔහු වළභ දහභ Independence Square එශක්
ඇවින නහ. ඔහු වළභ දහභ ශවුශම ඇවින නහ. ඵරන්න, ශවුච්චය
රසනද ිරඹරහ.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
තරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ වථහ වයන්න.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශභුවක්ද, ඒ point of Order එශක් වරශඵන ටිනහවභ?
එතුභහශේ point of Order එව ශභුවක්ද?

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order.
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශවුයි තභයි. ඔඵතුභන්රහශේ ශද්ලඳහරන නහඹවඹන්ට රෑට
ි ා ර ිරඹන්න ඒහ ශවුයි. රළ)ශඵෝගිනි, ශෂයහරි ශභුනහද ඒ?
ඒහ තළන ිරඹන්ශන් කුවවවභවට ශනුශයි. කුවවවභ
ිරඹන්ශන්, ශවුශම න ස්රික්වශ ජීවෙ වුණු අහිාව ජනතහ
65,800ක් ඳභණ එශරහ දභරහ, එතළන ා්ධධනඹ වයනහ
ිරඹරහ, ඉන්න ඹන් ශවු)ඳළනිඹවට ශවෝ නයන ශවු)ඳළනිඹවට
ශවෝ විකුණන එව තභයි කුවවවභ ිරඹන්ශන්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒශතුල්රන්ට ශතල් ශදනහ.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
Then, Sir, why did you allow him to speak ? ඵළරි
ශරහවෙ අඳ එළනි point of Order එවක් භතු වශහ න),
ශවයන්භ නවෙනහ. ඔඵතුභහ ඒව වළන්හඩ් හ්ධතහශන් ඉවෙ
වයන්න. [ඵහධහ ිරරීභක් භහ ඒවට උවෙතය ශදන්න).

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
තරු රක්සභන් ිරරිඇල්ර භන්ත්රීතුභහටවෙ අසථහ රඵහ
 රන්නහ. එශවභ න) ශරහට- [ඵහධහ ිරරීභක්

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අඳට relax වයන්න .නෆ නළවළ. ශවෝට්ශට් ා්ධධනඹ ඳටන්
තවෙශවෙ අපි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශතල් ශදනහ තභයි. ඒව භහ දන්නහ. භට්ටක්කුලිශ
වරශඵනහ, ශතල් 480ක්. ඒශතුල්රන් අවුරු ර 3ක් වරසශේ ඒ
භඩශතුශඩ් තභයි ඉන්ශන්. 1,600ක් තු වරශඵනහ. ඒ තු 800ක්
දක්හ අඩු වයන්න වදනහ. ඒවටද යශට් ා්ධධනඹ ිරඹන්ශන්?
භතව තඵහ තන්න, යශට් ා්ධධනඹ ිරඹන්ශන් එක්
ශවශනකුශේ, ශදශදශනකුශේ අලයතහ ශනුශයි. යට
ා්ධධනඹ නහ න) අපි ශඵුශවුභ තුටුයි. අපි තභයි ඒව
ආය)බ වශශේ. අපි එදහ නිව)  රන්නු රයිට් ටිව අද වඳහ දභහ
වරශඵනහ. අපි එදහ නිව)  රන්නු තුය ටිව වඳරහ එතළන
මීටයඹක් දහරහ වරශඵනහ. අවුරු ර 30ක් වරසශේ ජීවෙ වුණු
මිනිසුන්ට අද ඒ තළන නළවර වයරහ වරශඵනහ. ඔවුන් ශවුශම
න ස්රික්වශඹන් එයඹට දභරහ වරශඵනහ. ඒවටද, ා්ධධනඹ
ිරඹරහ ිරඹන්ශන්?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ
නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
එශවභ න) නිඹභ point of Order එව ඵරමු.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අඳ ඳටන් අය ශතන ක්රිඹහවෙභව වශ ළඩ පියශශ තභයි
ඉන රිඹට ශතනි ඹන්ශන්. ඒවට අඳ ශඵුශවෝභ වළභළවෙශතන් තුට
ඳශ වයනහ. ශවුශම න ස්රික්වඹ ා්ධධනඹ වයන්න ඳටන්
තවෙශවෙ අපි. ඒශක් ිරි  ප්රලසනඹක් නළවළ. නමුවෙ යහ්රිශ ඳවෙන
raceරට රුපිඹල් මිලිඹන 380ක් විඹද) වයරහ, ශජ්.ආ්ධ.
ජඹ්ධධන, පීට්ධ ශක්නභන්, යනිල් වික්රභි ාවරහ අවුරු ර 30වට
ශඳය  රන්නු ඉඩ)ලින් ඒ ජනතහ එශරහ දභරහ, ඒ ශතුල්රන්ට
ල්ලි ශදන්ශන් නළවර ආ්ඩඩුක් ශ)ව. ඒ කුවවවභ තළන තභයි
අඳ වථහ වයන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ යහත්රී ඳවෙන race තළන භහ
වථහ වශශේ. රළ)ශඵෝගිනි තළන වථහ වශහ න) ශභුනහ ිරඹයිද
දන්ශන් නළවළ. ශ) යටට රළ)ශඵෝගිනි අලය න්ශන් ශභුවටද?
ශ) යශට් රෑට තභන් වයන්න ඵස නළවළ. ඔඵතුභන්රහ රළ)ශඵෝගිනි
තළන වථහ වයනහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශවු නළද්ද?

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශවෝට්ශට් ා්ධධනඹ වයන ශවුට ශවුයි.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒහට අපි බඹ නළවළ. ශභුවද, ා්ධධනඹ- [ඵහධහ ිරරීභක්

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අනුය න හනහඹව භන්ත්රීතුභහ ිරඹනහ, ශවුයි ලු.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
එශවභ න) ශවුයි ිරඹරහ ිරඹන්න. ශඵුශවුභ ශවුයි. තරු
ඇභවරතුභහ, දළන් එශවභවෙ ිරඹනහ ශන්ද? ඔඵතුභහට .නෆ
ශරහට සීනු නනහ ශන්ද? ඊට ඳශේ සීනුට තවනහ,
සීනු නළවර ශන්න. කුවවවභට ශනුශයි අඳ ශ) වථහ
වයන්ශන්.අඳ වථහ වයන්ශන් යහත්රී ඳවෙන race
)ඵන්ධශඹන්. ඒහවෙ ක්රීඩහට )ඵන්ධද? ක්රිවට් තළන අපි
ශවු ිරපහභ නිවඬ ඉන්නහ. යහත්රී ඳවෙන raceරට ඳහයල්
වදන්න විතයක් රුපිඹල් මිලිඹන 380යි.
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ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අනුය න හනහඹව භන්ත්රීතුභහ ිරඹනහ, ඊ්ධයහ ලු.

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අපි දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ ිරඹන්න .නෆ නළවළ. ඒ අඹ අතය
වරශඵන )ඵන්ධව). අපිවෙ එක්ව එතුභන්රහ ශා න ශවුට
ඔඵතුභන්රහ බඹයි. එතශවුට භළදට ඳනින්න වදනහ.
ඔඵතුභන්රහශේ ඳක්ශ භවශල්ව)යඹහ ජීවෙ ශන්න බඹයි
ිරඹරහ අද දඟරනහ. වරුණහවයරහ ඒ තළන වථහ වයන්න. ශ)
යශට් වථහ වයන්න ඵළරි න) ජිනීහරට ඹන්න ිරඹන්න. භහින්ද
භයි ාව ඹන්න එඳහ. ඩභත්රීඳහර ි රිශේන ඇභවරතුභහ ඹන්න
ිරඹන්න. [ඵහධහ ිරරීභක් දළන් ඒ තළන වළක්කුභක් වරශඵනහ
ශන්ද? ශභුනහද ඒ තළන වථහ වශශේ? එතළන කුවවවභක් නළවළ.

ඔඵතුභන්රහශේ භවශල්ව); අශප් ශනුශයි. එතුභහ ිරඹනහ,
ජීවෙ ශන්න බඹයි, ශ) තවෙවෙඹ ශවුශවුභද ිරඹරහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
දළන් ශභුවද, නිශඹෝජය නහඹවවභට වුශ්ඩ?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒවට ඔඵතුභහ ඇිනලි තවන්න .නෆ නළවළ ශන්. ඒව අශප්
ඳක්ශ ශදඹක් ශන්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
නිශඹෝජය නහඹවවභට ශභුවද වුශ්ඩ?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ
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ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
අනලය නළවළ. අනලය පීල්රට ඳළන්නහ. රෑ race වහ
රුපිඹල් මිලිඹන 380ක් විඹද) වයනහ ිරඹරහ ිරපහභ
ඉසශල්රහභ රළ)ශඵෝගිනි ඳවෙතු වුණහ.

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
තවෙ වහරඹ අලයද?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
භභ වථහ වශශේ ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන්. භභ ශභශතක්  රය
ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන් ශවු අදවස ඉන රිඳවෙ වශහභ ඇභවරතුභහ
නිලසලේද ි ටිඹහ. භභ රෑ race වහ රුපිඹල් මිලිඹන 380ක්
විඹද) වයනහ ිරඹරහ ිරපහභ ඳවෙතු වුණහ. ඔන්න .ව තභයි
වුශ්ඩ. ඉවරන් ඒ )ඵන්ධශඹන් අපි ිරඹන්ශන් වරුණහවයරහ
ඇභවරතුභනි, ශභතළන ශවු අදවස ටිවක් ඉන රිඳවෙ ශරහ
වරශඵනහ, ඒව නිළයන  වයන්න. ඔඵතුභහ ශභච්චය අප්ශට්
ශන්න .නෆ නළවළ. ඔඵතුභහශේ ක්රීඩහ අභහතය ධුයඹ ශනස
න්ශන් නළවළ. ඉවරන් ඒ නිහ ඒ තනතුය රැවශතන ළඩ වටයුතු
වයන්න. ඒ වයන තභන් වයන්න තවෙ ශදඹක් වරශඵනහ.

ක්රීඩහ භහජ 52ක් වරශඵනහ. ශ)ශවන් ශනස න national
affiliated bodies වරශඵනහ. ශ)හට ඳවෙ වයන ආවහයඹ
ඔඵතුභහ ඉන රිශ භ දළනුවෙ වයන්න. රක්සභන් ිරරිඇල්ර
ඇභවරතුභහ ිරපහ හශේ selection bodies වරශඵනහ. ඒව
ශද්ලඳහරනශඹන් ශනුශයි, ඹ)ිරි  විධිඹව ක්රීඩහශප දක්ශඹෝ
ඳහවිච්චි වයරහ ඉන රිඳවෙ වයන්න. නළවෙන) "ක්රීඩහ ඇභවරශේ
ශභන්න ශභඹහ, ක්රීඩහ ඇභවරශේ අයඹහ, ජනහධිඳවරශේ ශභඹහ"
ිරඹරහ ඳවෙ වයන්න එඳහ. ඹ)ිරි  විධිඹව criteria එවක් ඉන රිඳවෙ
වයන්න. ඒ ඉන රිඳවෙ ිරරීශභන් විනිවිදබහඹක් වරශේවි. ඒවවෙ
ක්රීඩහශප අභි්ද්ධිඹ ශනුශන් ඉන රිඳවෙ ශපවි ිරඹන අදවයි
භභ ශ) අසථහශපදී ඉන රිඳවෙ වයන්ශන්.

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ඒහ ඔක්ශවුභ වරි ශරහට රළශේවි. ඔඵතුභන්රහ හශේ
එව ඳවුරවට ඔක්ශවුභ ශඵදහ තන්ශන් නළවළ. ශභතළන එව
ඳක්ඹ ඔක්ශවුභ ශඵදහ තන්ශන් නළවළ. ඒව ශන්න ඉඩ
ශදන්ශනවෙ නළවළ, ශ) ඳක්ශඹන්. බඹ ශන්න එඳහ, අපි
ිරඹනහ.

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
දළන් ශන ශන ශද්ල් වථහ වයන්ශන් ඔඵතුභහශේ වථහ
අන්ද?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
නළවළ. තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, -

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
ෆශවන ශපරහව ි ට ඔඵතුභන්රහ අනලය ශද්ල් වථහ
වයන්ශන්.

එතශවුට suspend වයන්න ඉසය ශරහ ඒවට ශඳුඩි
ක්රභශපදඹක් ශතශනන්න. ඇයි ශ)ව suspend වයන්ශන්?
ශභුවක්ද ශ)ශක් වරශඵන්ශන්? වළඵළයි ඹ) විධිඹිරන් ක්රීඩහ
ඳළවෙශතන් ශවෝ ශවු විධිඹට වය ශතන ඹන ශවුට ආ්ඩඩු
අවළභළවර වුශණුවෙ එතශවුට ඒව suspend වයන්න ඒවි. ඒ ශද්
ි ද්ධ වුණහ අ්ධජුණ යණතුාතට. භභ හිතන විධිඹට එතුභහ ශවුට
වය ශතන ගිඹහ. ඹ) විධිශ ශරුකු ප්රලසන ඇවර වුණහ. ඒව වුණහ. ඒ
හශේභ අසථහක් ඇවර වුණහ, වරරාත සුභවරඳහරට. දඹුල්ශල්
ක්රීඩහාතනඹක් වය ශතන ගිඹහ. ශනින් අදවස වරශඵන්න පුළුන්.
භවය ඒහ භභ පියතන්ශන් නළවර ශන්න පුළුන්. නමුවෙ ඒවවෙ
වය ශතන ඹන ශවුට ඵහධහ වුණහ, අයව වයන්න ඵළවළ, ශ)ව
වයන්න ඵළවළ. ශභඹහට contest වයන්න ඵළවළ ිරඹරහ ඒ
තවෙවෙඹ ඇවර වුණහ. රක්සභන් ිරරිඇල්ර ිරපහ හශේ ඹ)
විධිඹිරන් තවාචි දභනහ. ඹ) අඹට පුළුන්, ඹ) අඹට වයන්න
ඵළවළ ිරඹරහ තවාචි දභනහ. ශභුනහ වුණවෙ, CEO's right
එවවෙ include වයන්න. Journalist ශවශනකුට පුළුන් න),
ශභතළන ownership එවට ප්රලසනඹක් වරශඵනහ න) CEOටවෙ
එවතු වයන්න.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භන්ත්රීතුභහ, ඒව අහනශ දී ාශලෝධනඹ වයනහ.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
ශඵුශවුභ ශවුයි. ප්රලසනඹක් නළවළ. ඒ හශේභ night
racesරටවෙ ාශලෝධනඹක් ශතශනන්න යජශ ල්ලි ඳහවිච්චි
වයන්න එඳහ ිරඹරහ. Air Force, army වට්ටිඹ දහරහ ඒහ වයන්න
එඳහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
රළ)ශඵෝගිනි ළඩිශඹන් ශතශනන්න ිරඹරහද ිරඹන්ශන්?

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
රළ)ශඵෝගිනි ශතශනන්ශන් ඔඵතුභන්රහට ශඵදහ තන්න ශන්.
අඳට ශනුශයි ශන්. ිරි  ප්රලසනඹක් නළවළ. අපි ආ දව අපි
නිළයන  වයන්න). බඹ ශන්න එඳහ. ළඩි වල් ඹන්ශන් නළවළ. අද
ජනතහ ඵරහශතන ඉන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ රළ)ශඵෝගිනි ශේනහ.
ඒ ශතුල්රන් ඵඩගින්ශන් ඉන්ශන්. ඔඵතුභන්රහ රළ)ශඵෝගිනි
ශතනළල්රහ ශජුලිශ ඒහ රඵහ තන්න පුළුන්. ඵඩගින්න
වරශඵන්ශන්
ජනතහට.
ඔඵතුභන්රහට
නිි ඹහවහයශඹන්
රළ)ශඵෝගිනි උවෙතයඹක් ශද්වි.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
20ක්-

ගරු යවි කරුණහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு ற கபைரரவெக)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
20ක් ශනුශයි, ඔඹ ශතුල්රන් වළභ ශදනහටභ ශඵදහ තන්න.
ප්රලසනඹක් නළවළ.

ශ) අසථහශපදී ිරඹන්ශන් වරුණහවයරහ ක්රීඩහශප වරශඵන
ටිනහබහඹ නළවර වය තන්න එඳහ ිරඹරයි. තරු ඇභවරතුභහ ක්රීඩහ
ඇභවර ලශඹන් වටයුතු වශහ. විහිළු ඳඹන ඇභවර ලශඹන් එඹ
අන් වයන්න එඳහ. ශභතළන වරශඵන ඒ ටිනහවභ රැවශතන
යශට් ක්රීඩහ භහජර අභි්ද්ධිඹට ළඩ වයන්න, එඹ
නි්ධශද්ලඳහරනීවයණඹ වයන්න ිරඹරහ අදවස ඉන රිඳවෙ වයමින්
ශ) අසථහශපදී වථහ වයන්නට අසථහ රඵහ දීභ
)ඵන්ධශඹන් තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභහට සතුවරඹ ප්රවහල
වයමින් නිවඬ නහ.
[අ.බහ. 3.53

ගරු එරික් ප්රන්න වීයර්ධන භවතහ

(ரவௌபுறகு ரறவெ தறெவண வீவண)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)
ක්රීඩහශප අනහතතඹ සුයක්ෂිත වයමින්, ඒ හශේභ ශ්රී රහාකීඹ
ක්රීඩහ න භහතවට ශඹුමු වයමින්, ක්රීඩහ ාත) )ඵන්ධශඹන්
ක්රීඩහ ඳනතට අද න න ශතන ආ ාශලෝධන )ප්ධණශඹන්භ
අනුභත වයමින්, එඹට වශඹෝතඹ දක්මින් ශ්රී රාවහශප ක්රීඩහ
)ඵන්ධශඹන් චන සල්ඳඹක් ශ) අසථහශපදී වථහ වයන්නට
භභ ඵරහශඳුශයුවෙතු නහ.

තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, භට ශඳය වථහ වශ
භන්ත්රීතුභහශතන් ශනුශඹකුවෙ ශචෝදනහ ඉන රිඳවෙ වුණහ, ඳසු ගිඹ
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අවුරු ර අට තුශ ශභුවද වශශේ, එතුභන්රහශේ ආ්ඩඩු වහරශ
විලහර ලශඹන් ශ) යටට ළඩ වශහ, අපි තභ ශභුකුවෙ වශශේ
නළවළ ිරඹරහ. ඇවෙත ලශඹන්භ ිරඹන්න .නෆ, අද ඉතහභවෙ
සථහය වහරඹක් ඵ. එතුභන්රහශේ ආ්ඩඩු වහරශ එන) 80
දලවශ වදපු දළළන්ත ඵයඳතශ ප්රලසන අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ
ශ) යශට් නහඹවඹහ වුණහට ඳසු වින්න වරබුණහ. ශ) යශට්
ඳළළවර යුද හතහයණඹ තුශ ශද්ලඳහරන ාසව්වරඹවෙ ඉතහභවෙ
නයව තළනවට ගිහිල්රහ අවුරුද්ශදන් අවුරුද්ද භළවරයණ
ඳවෙන වහරඹක් වරබුශ්ඩ. ඒ ඵයඳතශ ප්රලසන විරහ, අද න
ශවුට යුද්ධඹක් නළවර හභවහමී යටව ඳහ්ධලිශ)න්තුශප 161
ශදශනක් එක්ව, ලක්වරභවෙ ශද්ලඳහරන සථහයබහඹක් හිත
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහශේ අභීත නහඹවවෙඹ ඹටශවෙ, භහින්ද
චින්තන ඉන රි දළක්භ ිරඹන ළඩ පියශශ ඹටශවෙ ආි ඹහශප
ආලසච්ධඹ වයහ ඹන ශභුශවුතව තභයි අද ශ) ක්රීඩහ ශනුශන්
තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ අභහතයතුභහ ශ) ඳනතට නිශඹෝත
ඉන රිඳවෙ වයරහ වරශඵන්ශන් ිරඹන වහයණඹ භතක් වයන්න
වළභළවරයි.
ඒ හශේභ 2010 ඳහ්ධලිශ)න්තු භළවරයණශ දී "භහින්ද
චින්තන - ඉන රි දළක්භ" ළඩ පියශශට ජනතහ ඡන්දඹ රඵහ
 රන්නහ. එහිදී ශඳුශයුන් ර වුණු ආවහයඹට අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ
ඇතුළු න්ධහන ආ්ඩඩු වටයුතු වයරහ වරශඵනහ. ශ්රී රාවහශප
ක්රීඩහ පියඵ අනහතත ඵරහශඳුශයුවෙතු අ්ධථවෙ වයමින්
ජහවරව ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරඹක් වස වයමින් තරු භහින්දහනන්ද
අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහ ශ) යශට් ක්රීඩහශප අනහතතඹ ශනුශන්
ලක්වරභවෙ ළඩ පියශශක් ඉන රිඳවෙ වයරහ වරශඵනහ. ඉවරන් ශ)
ශභුශවුශවෙ හවච්ඡහට තළශනන්ශන් ඒ ක්රීඩහ ාත) පියඵයි.
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහට රළබුණු ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ වරිඹට
අවුරු ර තණනක් අස වයරහ නළවර වහ්ධඹහරඹක් හශේයි. ඔඵතුභහ
ඇවිල්රහ භකුළු දළල් වඩරහ, ඒව අස ඳස වයරහ, ඒව
පියශශවට වළ රහ. ඒ හශේභ ඒවට අයමුණක් රඵහ දීරහ අද
ලක්වරභවෙ ළඩ පියශශක් රැශතන ඹහභ පියඵ ශ) යශට්
ක්රීඩහට ඇලු) වයන තරුණ, තරුණිඹන් ඇතුළු භසත ජනතහ
ශනුශන් ශඵශවවින් සතුවරන්ත ශනහඹ ිරඹරහ ිරඹන්න
.නෆ. ශ) යශට් නිදවශන් ඳසශේ ක්රීඩහශප ශබෞවරව ා්ධධනඹ
)ඵන්ධශඹන් -ක්රීඩහ පිටි, ක්රීඩහ ාකී්ධණ ා්ධධනඹ ිරරීභ
)ඵන්ධශඹන්- ත්ධවහනුකර ළඩ පියශශක් ිරි භ වහරඹව අපි දන්නහ ඉවරවහශ , අපි ිරඹරහ වරශඵන ඉවරවහශ ශඹෝජනහ ශරහ වරබුශ්ඩ නළවළ. නමුවෙ ඔඵතුභහ අභහතයයඹහ
විධිඹට ශ) යශට් ක්රීඩහශප වරශඵන වළභ ප්රලසනඹක්භ ශවුඳින්
වඳුනහශතන අද ඒහට විඳු) රඵහ ශදමින් ඹනහ.
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ 314ට මීට්ධ 200 track එවක්
වරශඵන ක්රීඩහ පිටි භඟ ක්රීඩහ ාකී්ධණ රඵහ ශදමින්, එතළනින්
වළශදන තරුණඹහ ත ඉන රිඹට ශතශනන්න න ස්රික්ව 25ට ක්රීඩහ
ාකී්ධණ රඵහ ශදමින්, එතළනින් වළශදන තරුණඹහ ජහතයන්තය
භට්ටභට රැශතන ඹහභ වහ ඳශහවෙ ක්රීඩහ ාකී්ධණ 9ක් වදරහ
ඉතහභවෙ ශවු ළඩ පියශශක් අද ක්රිඹහවෙභව වයමින් ඹනහ.
ශ)හ චන විතයක් ශනුශයි. අපි ිරලිශනුච්චිඹට ගිඹහභ දළක්වහ
ිරලිශනුච්චි ක්රීඩහ පිටිඹ වළශදන ආවහයඹ. ජඹවරරව ක්රීඩහ පිටිඹ
වි්ත වයරහ වරශඵනහ. ඒ හශේභ අනුයහධපුයඹ ක්රීඩහ පිටිඹ
වළශදනහ. රාවහශප න ස්රික්ව විි ඳශවේ ශවුශවේද ක්රීඩහ පිටිඹ
වදන්ශන්, ශවුශවේද මීට්ධ 400 track එවක් හිත ඒ ක්රීඩහ පිටිඹ
වදන්ශන්, ක්රිවට් ක්රීඩහ පිටිඹ ශවුශවේද වදන්ශන්, swimming pool
එව ශවුශවේද වදන්ශන් ිරඹරහ  මයණඹ වයරහ අද ඒ වටයුතු ි  ර
ශමින් ඳවරනහ. ඉවරන් ශ)හ චන විතයක් ශනුශයි. 2016
දක්හ න ශන ළඩ පියශශක් විධිඹට අද ඒ ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරඹ
ඉන රිඳවෙ වයරහ ඉතහභවෙ හ්ධථව ක්රිඹහවෙභව වයශතන ඹනහඹ
ිරඹන එව ශ) අසථහශප වන් වයන්න පුළුන්.
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තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, විඳක්ඹ ශනුශන් වථහ
වයපු භන්ත්රීරු පියඵ වනතහටු ශන්න .නෆ. "ක්රිවට් යත්ධ,
යත්ධ ක්රිවට්, ක්රිවට් යත්ධ" එතළනින් එවහ ක්රීඩහව නභක්වෙ
ිරඹනහ භට න) ඇහුශ්ඩ නළවළ. නමුවෙ තශ) ක්රීඩහ
)ඵන්ධශඹනුවෙ අපි අධහනඹ ශඹුමු වයන්න .නෆ. ඔඵතුභහට
ශඵශවවින් සතුවරන්ත ශනහ, තභට ක්රීඩහ අයශතන ඹන්න,
තශ) ක්රීඩහ ාසව්වරඹක් ඇවර වයන්න අද ශ) රැශතන ඹන ළඩ
පියශශ )ඵන්ධශඹන්. රාවහශප රහභ ශේහ ) 14,000වට
ඩහ වරශඵනහ. ශ) ි ඹලුභ රහභ ශේහ භවටභ අලය ක්රීඩහ
ඳවසුව) රඵහ දීශ) ළඩ පියශශක් වස වයරහ ශ) ශ්ධ
ඉරහ ක්රිඹහවෙභව වයන්න ඔඵතුභන්රහ ඵරහශඳුශයුවෙතු වීභ
පියඵ ශඵශවවින් සතුවරන්ත ශන්න .නෆ.

පුයළි ඹන් අලයයි. නිව) ඉශතන ශතන, වළ)ඳස ගිහිල්රහ,
degree තවපු අඹ ළඩක් නළවළ. උතවෙවභ විතයක් ිරි ශේවෙ
ළඩක් නළවළ, මිනිශවකුශේ හ්ධථවවෙඹට. අඳට අලය න්ශන්
අවෙදළකී) වරශඵන පිරිපුන් පුයළි ඹන්. ව්ඩඩහඹ) වළඟීභ ඇවර
වයන, අනයඹන්ට ශතෞය වයන්න පුරු ර වයන, ඉසීභ පුරු ර
වයන, මිනිසුන්ට ශනුශඹකුවෙ වරුණු වහයණහ පුරු ර වයන
ශදඹක් විධිඹට ශ) ක්රීඩහ වඳුන්න්න පුළුන්. ෆභ ඳහල්
දරුකුටභ ක්රීඩහ අනිහ්ධඹඹ ිරරීභ තුයන් නිශයෝගිභවෙ ශභන්භ
වළිරඹහශන් පිරිපුන් ඳයපුයක් බිහි ශනහඹ ිරඹන වහයණඹ භහ
භතක් වයන්න .නෆ. ඒ අනු ලක්වරභවෙ දරු ඳයපුයක් අශප් යටට
අනහතතශ බිහි ශනහඹ ිරඹන වහයණඹ ශ) අසථහශප සතුවර
ප්ධව භතක් වයන්න .නෆ.

ශරෝවශ .නෆභ යටවට ගිහිල්රහ ඇහුශුවෙ ඔඵතුභන්රහශේ
යශට් ළඩි පුයභ වයන ක්රීඩහ ශභුවක්ද ිරඹරහ භවරු ිරඹයි
ක්රිවට් ිරඹරහ; භවරු ිරඹයි football ිරඹරහ; basketball ිරඹරහ;
ශවුකී ිරඹරහ. නමුවෙ ඵළරි ශරහවෙ අශප් යශටන් ඇහුශුවෙ
විශපවඹ වරශඵන ශරහශප ළඩිශඹන්භ වයන ක්රීඩහ ශභුවක්ද
ිරඹරහ තරු නිශඹෝජය වථහනහඹවතුභනි, අඳට ිරඹන්න
වරශඵන්ශන් නිළරැන  වයන ක්රීඩහක් තළන ශනුශයි. අපි
වයන්ශන් ශටනිස ශඵෝරශඹන් ක්රිවට් තවන එවයි. ශ) යශට්
ි ඹඹට 90ක්භ රහමීඹ තරුණඹහ වයන්ශන් තභන්ට රළශඵන
විශපව වහරශ දී ශටනිස ශඵෝරඹක් අයශතන ක්රිවට් තවන එවයි.
ඒව භවහ අඳයහධඹක් විධිඹට භභ දිරනහ. ඔඵතුභහ ිරඹපු විධිඹට
ඔඵතුභහශේ ක්රීඩහ ාසව්වරඹ තුයන් volleyball, badminton,
football ළනි ක්රීඩහ තභට අයශතන ඹහභ තුයන් ශටනිස ශඵෝරඹ
ශනුට football, volleyball හශේ අශනකුවෙ ආශද්ලව ක්රීඩහ
වඳුන්හ දීභ තුයන් රහමීඹ තරුණඹහශේ ක්රීඩහ වටයුතු න යුණු
ශනහ. ඒ හශේභ ශටනිස ශඵෝරලින් ක්රිවට් තවරහ certificate
එවක් තවෙතු තරුණශඹකුට ඒ certificate එව අයශතන interview
එවවට ඹන්න ඵළවළ. Soft ball cricketලින් අඳට ජහවරව තරශ
ක්රීඩවශඹක් බිහි වය තන්න ඵළවළ.

අපි ඉසශවෝශල් ඹන වහරශ ක්රීඩහ ගුරුයඹහ ක්රීඩහ පිටිශ දී
තභයි අඳට ක්රීඩහ ඉතළන්වශප. වදහවෙ ඳන්වර වහභයරදී ඒ
ගුරුයඹහ අඳ වමු ශරහවෙ නළවළ. නමුවෙ අද අලුවෙ ක්රභඹක්
වඳුන්හ දී වරශඵනහ. ඒ තභයි ශ) ක්රීඩහ ගුරුයඹහභ ශෞයඹ
විඹඹවෙ උතන්න්න .නෆඹ ිරඹන වහයණඹ. වරුණහවයරහ ශ)
ක්රීඩහ ගුරුයඹහ ශෞය විඹශඹන් ඉවෙ වයරහ ක්රීඩහ පිටිශ භ
වරඹන්න ිරඹරහ ඔඵතුභහශතන් භහ ඉල්රහ ි ටිනහ. ඒ හශේභ අද
ශ) ක්රීඩහ ගුරුරු ඵහ තන්ශන් විදයහ පීඨ වයවහයි. එතළනිනුවෙ
එවහට ගිහිල්රහ ශ) ක්රීඩහ තළන වළක්කුභක් වරශඵන, ක්රීඩහ තළන
වළඟීභක් වරශඵන, ඒ උණ වරශඵන මිනිසසු ටිවක් ඵහ තන්න
ිරඹහ භහ ඉල්රහ ි ටිනහ. එළනි අඹ තභයි ශ) ක්රීඩහ ඉන රිඹට අය
ශතන ඹන්න අලය න්ශන්. අණඳනවෙ ශනස වයරහ අලය
ශයගුරහි  වස වය ශතන, විදයහ පීඨ වයවහ ඳභණක් ශනු
ජහවරව තරඹට ආපු ක්රීඩව ක්රීඩිවහන් අතරිනුවෙ ක්රීඩහ ගුරුරුන්
ඵහ තන්න වටයුතු වයන ශර භහ ඔඵතුභහශතන් ඉල්රහ
ි ටිනහ.

ශ) ක්රීඩහ ාසව්වරඹ තුයන් ඳහල්රට ශදන ලක්වරඹ නිහ
අශප් තශ) තරුණ තරුණිඹන්ට වරි වළටි ක්රීඩහක් ිරරීශ)
අසථහ රළශඵනහඹ ිරඹරහ භහ ිරඹන්න .නෆ. ශභුවද, ක්රිවට්
ක්රීඩහ leather ballලින් වයන ක්රීඩහක්. Softball cricket
ිරඹන්ශන් එව ාසව්වරඹක්. භභවෙ ශල්ර) වයනහ, softball
cricket. නමුවෙ ඒව ාසව්වරඹක් ඳභණයි. තශ) ඉන්න talent
එව වරශඵන තරුණඹහ අය ශටනිස ශඵෝරශඹන් ක්රිවට් තළහුහභ
අඳයහශද් ඒ talent එව නළවර ශරහ ඹනහ. භහින්දහනන්ද
ඇභවරතුභහ අද ක්රිඹහවෙභව වයන්න ඹන ශද්ල් ව අලය වයන
ඳවසුව) ඒ වහරශ ක්රිඹහවෙභව වශහ න) අද ශ) ක්රීඩහශප
තවෙවෙඹ මීට ඩහ ශනස ශන්නට වරබුණහ. ඒ හශේභ අද
භහජඹවෙ ශනස ශරහ වරශඵනහ. ශඵුශවෝ විට ශතල්ර
ශනදහ වයපු ක්රිඹහවහයව) අද වයන්ශන් නළවළ. අද යශන් තුය
අන න්ශන් නළවළ. අද ඇවින නහ අඩුයි. Three-wheeler එශක්,
motorcycle එශක් ඹන්ශන්. ඒ හශේභ ඇමරු) තර, මිරිස තර,
කුල්ර, ාශතඩිඹ අද ශඵුශවෝ ශතල්ර කුසි ශඹන් අතුරුදන්
ශරහ වරශඵනහ. නමුවෙ අඳ එදහ වහපු තය)භ අදවෙ වනහ. එදහට
ඩහ ජයහ අද අඳ වනහ. ඒව නිහ අද අඳ ශනුශඹකුවෙ
ශයෝතරට ශතු රරු ශරහ ඉන්නහ. ශ)ව යශට් ආ්ධක වඹට
ඉතහභවෙ අශුබදහයි ශදඹක් නහ හශේභ එඹ අනහතතඹටවෙ
ඵරඳහනහ. තරු ඇභවරතුභහ ශ) ක්රීඩහ ාසව්වරඹ තභට අයශතන
ඹෆභ තුයන් භහ හිතන්ශන් එඹ භඵය ිරරීශ) වළිරඹහක්
රළශඵනහ. ශෞය අභහතයහාලශ භළන වවෙ වීශභන් විතයක්
නිශයෝගිභවෙ ජනතහක් වදන්න ඵළවළ. ශ) ළඩ පියශශ තුයන්
ඉතහභවෙ නිශයෝගිභවෙ ජහවරඹක් අඳට වදහ තන්න පුළුන් ශයි
ිරඹරහ භහ විලසහ වයනහ. ඒ හශේභ භහ ඉතහභ න්ශතෝ
නහ, ඳහල් දරුන්ට ක්රීඩහ අනිහ්ධඹඹ ිරරීභ තළන. ශ) යට
ඉන රිඹට අයශතන ඹන්න පිරිපුන් දරුන් අලයයි; පිරිපුන්

තරු ඇභවරතුභනි, විශලේශඹන් ත එව වහයණඹක් භතක්
වයන්න .නෆ. ක්රීඩහශප කුඩහභ ඒවවඹ තභයි, රහභ නිරධහරි
භව වරශඵන ක්රීඩහ භහජඹ. අද අශප් යශට් රහභ නිරධහරි )
තුශ වරශඵන ක්රීඩහ භහජ ශඵුශවෝ විට අක්රිඹ ශරහ වරශඵනහ.
රහභ නිරධහරි ) 5වට, 10වට, 15වට ක්රීඩහ භහජඹක් ඇවර
වයන ළඩ පියශශක් නි්ධභහණඹ වයන්න ිරඹරහ ඔඵතුභහට භහ
ශඹෝජනහ වයනහ. ත)ර ඉන්න භන්ත්රීරු විධිඹට අඳට දිරන්න
රළශඵනහ, රහභ නිරධහරි භවට ක්රීඩහ භහජඹක් ිරඹන එව අද
පුසක් ඵට ඳවෙ ශරහ වරශඵන ආවහයඹ. ශ)ව කීඳ තළනව
විතයයි හ්ධථව වරශඵන්ශන්. ශඵුශවෝ විට අද ක්රීඩවශඹෝ
තන්ශන් ඳහල්ලින් විතයයි. ක්රීඩහ භහජ තුයන් රහමීඹ
ක්රීඩවයින් එන තවෙවෙඹක් අඳට දිරන්න රළශඵන්ශන් නළවළ.
ඉන රිශ දී ශවුට්ඨහ ක්රභඹට භළවරයණ ඳළළවෙවීශ) ක්රභඹක්
එනහ. ඒ අනු භවය විට ශවුට්ඨහඹවට ක්රීඩහ භහජඹ
තණශන් ඇවර වයන්න පුළුන් ශයි. කුඩහභ ඒවවඹ පියඵ
ඳරීක්හක් වයරහ ඒව ශනස වයන්න වටයුතු වයන ශරවෙ
ඔඵතුභහශතන් ඉල්රහ ි ටිනහ.
භට රළබිරහ වරශඵන්ශන් විනහඩි දවඹව වහරඹක්. අහන
ලශඹන් ශ) වහයණඹවෙ ිරඹන්න .නෆ. ඔඵතුභහ ක්රීඩහට වයනු
රඵන දහඹවවෙඹ ඉතහභවෙ ප්රලානීඹයි. භහ හිතන වළටිඹට
නිදවි න් ඳසශේ ඔඵතුභහ තභයි ඹථහ්ධථඹ අශඵෝධ වයශතන
වරශඵන්ශන්. ශ)ශක් වරශඵන වළභ ප්රලසනඹක්භ අශඵෝධ
වයශතන, නතයඹට විතයක් සීභහ වයන්ශන් නළවර තභටවෙ ශ)
ක්රීඩහ අයශතන ගිහිල්රහ අද ඉතහභවෙ හ්ධථව ළඩ පියශශක්
ක්රිඹහවෙභව ිරරීභ පියඵ ඔඵතුභහට භහ සතුවරන්ත නහ.
අශප් ප්රශද්ලඹට වදහවෙ swimming pool එවක් රළබිරහ
වරබුශ්ඩ නළවළ. රහමීඹ ප්රශද්ලඹක් න අශප් ප්රශද්ලශ නුතශර
භධය භවහ විදයහරඹට පිහිනු) තටහවඹක් රඵහ දීභ පියඵවෙ,
ක්රීඩහ පිටි ා්ධධනඹ ිරරීභ වහ ඔඵතුභහ රඵහ ශදන ලක්වරඹ
පියඵවෙ සතුවර වයමින් භභ නිවඬ ශනහ.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ

(தறறவை ெதரரகவ அவகவ)

(The Deputy Speaker)
මීශඟට තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භන්ත්රීතුභහ. Order, please!
Before that, will an Hon. Member propose the Hon. R.
Yogarajan to take the Chair?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

අනතුරු නිපඹෝජය කථහනහඹකතුභහ ූලරහනපඹන් ඉ ක
වපඹන්, ගරු ගර්. පඹෝගයහජන් භවතහ ූලරහනහරඪ විඹ.
அவ தறநகு, தறறவை ெதரரகவ அவகவ அவெகறரெணவ்றணறவபொ
அகனஶ, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ அவகவ
ஷனஷ
கறவ்ரவகவ.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

[අ.බහ. 4.05

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන් රාවහශප ක්රීඩහ
ක්ශේත්රඹ පියඵ ආන්ශදෝරනහවෙභව වතහඵවක් භහජශ ඇවර
ශරහ වරශඵන ශරහවදීයි තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහ ඉන රිඳවෙ වය
වරශඵන ශභභ නිශඹෝත ශ) තරු බහශප හවච්ඡහට තන්ශන්.
ඇවෙතටභ ශ) නිශඹෝත පියඵ අඳ ඵරන්ශන් ඹ) භධයසථ
සථහයඹව ඉරහයි. ශභහිදී තරු අභහතයතුභහ ඹ) උවෙහවඹක් දයහ
වරශඵනහ. අපි එඹ පියතන්නහ. අපි දිරනහ, එඹ ශ) ක්ශේත්රශ
දළන් ඇවර ශරහ වරශඵන අයහජිව සබහඹ ශනස ිරරීභට තන්නහ
පිඹයක් වළටිඹට. භහ ඒ අයහජිව තවෙවෙඹ එව ඳහරන වහරඹවට
ඳභණක් රඝු වයන්ශන් නළවළ. ශභතළනදී අඳ දිරන තළටලුවහරි
තවෙවෙඹක් වරශඵනහ. අද අශප් යශට් ක්රීඩහ ක්ශේත්රශ විශලේශඹන් ක්රිවට් ක්රීඩහශප- ඇවර ශරහ වරශඵන, වහරඹක්
වරසශේ ්ධධනඹ ශරහ වරශඵන ශ) තවෙවෙඹ, අයහජිවවෙඹ,
ශද්ලඳහරනීවයණඹ ආන  සබහඹන් ශනස වයන්න ශ) නිශඹෝත
ප්රභහණවෙ ද ිරඹන එව, ශ) නිශඹෝතලින් ඳභණක් ඒ ශද්
වයන්න ඔඵතුභහට වළිර ද ිරඹන එව තභයි වරශඵන තළටලු තරු
ඇභවරතුභනි. එශේ වුවෙ ඔඵතුභහ ශ) දයන හධනීඹ උවෙහවඹ
පියඵ, ඒ හධනීඹ ඳළවෙත පියඵ භධයසථ ලශඹන්,
ප්රලානීඹ ආවහයඹට දිරන්න අපි සදහන).

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, නිතය වථහ ඵවට රක් න
ශදඹක් තභයි ක්රීඩහට ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ වීභ ිරඹන
වහයණඹ. ක්රීඩහට ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ වීභයි, ශද්ලඳහරවඹන්
)ඵන්ධ වීභයි ශදවක්. ඹ) වළිරඹහක් වරශඵන, ඹ) ාවිධහන
ලක්වරඹක් වරශඵන, නහඹවවෙඹක් තන්න පුළුන් ශද්ලඳහරවඹන්
ක්රීඩහවට )ඵන්ධ වීභ සු රසු න) අපි ඒ සු රසුවභ පියතන්න
.නෆ. වළඵළයි ශභතළන වරශඵන තළටලු න්ශන් ක්රීඩහට
ශද්ලඳහරවඹන්
)ඵන්ධ
වීභ
ශනුශයි.
ක්රීඩහ
ශද්ලඳහරනීවයණඹ ිරරීභයි; ශද්ලඳහරවඹහ භඟ ශද්ලඳහරනඹ
ක්රීඩහට ශතන ඒභයි තභයි තළටලු. අඳ ඳසු ගිඹ වහරශ වෙ, ශ)
භෆත වහරශ වෙ අශප් භහජශ ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුට වළභ
ක්රීඩහවභ ඳරිවහනිඹ දළව වරශඵන්ශන් ක්රීඩහට ශද්ලඳහරවඹහ
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)ඵන්ධ ව නිහ ශනුශයි, ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ වීභ ව
ඔවුන්ශේ ශද්ලඳහරන නයහඹ ක්රීඩහ වයවහ ක්රිඹහවෙභව වයන්න,
ශද්ලඳහරන ඵරඹ, ශද්ලඳහරන වයිඹ ක්රීඩවඹන් වයවහ ක්රිඹහවෙභව
වයන්න දයපු උවෙහවඹ නිහයි.
භෆත වහරශ න ගින් න තටභ යත්ධ ක්රීඩහශප අ්ධබුද අපි දිරනහ.
භයහ තන්ශන් නළවර, තළටුභක් නළවර යත්ධ ක්රීඩහ තයතහලිඹක්
අන් ව අසථහ වරශඵනහ න) ඒ ඉතහභ අවඹු අසථහයි. ඒ
පිටුඳ වරශඵන්ශන් ශභුවක්ද? ඒ පිටුඳ වරශඵන්ශන්, යත්ධ
ක්රීඩහට ආශපණිව වරශඵන ක්රීඩහ භූමිශ දී ශඳුය වන එව
විතයක් ශනුශයි, යත්ධ ක්රීඩහ භූමිශ දී ඇශේ ඵහහු ලක්වරඹ
ශඳන්න එව විතයක් ශනුශයි. ඉන් එයශ වරශඵනහ යත්ධ
ක්රීඩහට ශද්ලඳහරනඹ )ඵන්ධ වීභ ිරඹන වහයණඹ. ඒ වයවහ
එභ ක්රීඩහ ශද්ලඳහරනීවයණඹ ශරහ. අද ශද්ලඳහරන ඵරතුන්
තභ තභන්ශේ වයිඹ ශඳන්න ක්රීඩහක් ඵට යත්ධ ක්රීඩහ ඳවෙ
ශරහ වරශඵනහ. එතළන තභයි තළටලු වරශඵන්ශන්. ඳසු ගිඹ
වහරශ අපි දළක්වහ Carlton Sports Network එවට ක්රීඩහ
විවහලන අයිවරඹ රඵහ දීභ )ඵන්ධශඹන් ඇවර ව තවෙවෙඹ.
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහවෙ භභවෙ ශඳු ර යහඳහය පියඵ
වහයව බහශප ඉන්නහ. එභ වහයව බහට ක්රිවට් ආඹතනඹ
වළපු ශරහශප අපි දළක්වහ එභ ආඹතනඹ ශභුන තය)
ශද්ලඳහරනීවයණඹ ශරහද ිරඹරහ. එතශවුට ශද්ලඳහරවඹහ
ශනුශයි ප්රලසනඹ. ඒව ඇතුශශේ වරශඵන ශද්ලඳහරන ක්රිඹහලිඹ,
නයහඹ ඳත්රඹ විි න් ඹ) වයිඹක් වරශඵන, ඹ) වළිරඹහක් වරශඵන,
ඹභක් වයන්න උවෙහව වයන ශවශනකුටවෙ ඉඩක් ඉවරරි වයරහ
නළවළ. ඉවරන් ඒව )ඵන්ධශඹන් අදටවෙ යටට ප්රලසනඹක්
වරශඵනහ. ඒ නිහ විශලේශඹන්භ අශප් සථහයඹ අපි ඳළවළන ලි
වයන්නට .නෆ.ඇවෙශතන්භ තළටලු න්ශන් ක්රීඩහට වළිරඹහන්
වරශඵන ශද්ලඳහරවයින් )ඵන්ධ වීභ ශනුශයි, ශද්ලඳහරනඹ
)ඵන්ධ වීභයි. එතළන තභයි ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන්.
ශද්ලඳහරන භවරභතහන්තය වළටිඹට තවෙශතුවෙ එශවභ, එක්වෙ
ජහවරව ඳක් යජශ ඳහරන වහරශ දී භවළලිඹ ශතුඩනළඟීභ
පියඵ තහමිණි න හනහඹව භවවෙභඹහටවෙ ශඳුඩි විශපචන
වරබුණහ. ඒ ශද්ලඳහරන විශපචන. වළඵළයි එතුභහ ක්රිවට් ක්රීඩහ
ශනුශන් වශ වහ්ධඹ බහයඹ, ක්රිවට් ක්රීඩහට ශතශනන රද
තවෙවෙඹ, ඒ වහ වුණු භවන්ි ඹ තළන අඳට අතඹ ිරරීභක්
වරශඵනහ. අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහ, අද භන්ත්රීයඹකු
වළටිඹටවෙ, ඒ හශේභ එදහ ක්රිවට් ක්රීඩවඹකු වළටිඹටවෙ ක්රිවට්
ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් වශ වහ්ධඹ බහයඹ අඳට භතවයි.
වරරාත සුභවරඳහර භන්ත්රීතුභහ ද, එශවභ නළවෙන) අ්ධජුන යණතුාත
භන්ත්රීතුභහ ද ිරඹන එව ශනුශයි අඳට වරශඵන ප්රලසනඹ. ඒ
තභන්ශේ වළිරඹහශන්, දක්තහශන් එතළන ඹභක් වයන්න
වරශඵන වළිරඹහ ශනුට තභන් දයන ශද්ලඳහරන ඵරඹ නිහ,
තභන්
ි ටින
ශද්ලඳහරන
සථහයඹ
නිහ,
ක්රීඩහ
ශද්ලඳහරනීවයණඹ ිරරීභට ඹශභකු උවෙහව වයනහ න) ඒව
තභයි වරශඵන තළටලු.
දළන් භට වරශඵන ප්රලසනඹ න්ශන්, ශද්ලඳහරවඹහ ක්රීඩහට
එන එව ශනුශයි, ශද්ලඳහරනඹ ක්රීඩහට එන එව ශක්න්න
ඔඵතුභහශේ ශ) නිශඹෝතරට පුළුන්වභක් වරශඵයිද ිරඹන
එවයි. ඒ වහ ඔඵතුභහශේ ශ) නිශඹෝත ලක්වරභවෙ ද?
අපි ඇභවරතුභහට ඇවෙතටභ සුඵ ඳතනහ. ඒ හශේභ
ඳරිසශභන් තනතුයයි, ශඵල්රයි ශේයහ ශතන වටයුතු වයන්න.
නළවෙන) ඔඵතුභහටවෙ භහධය හවච්ඡහක් ඳවෙරහ ප්රවහල
වයන්න ශයි, "භට භයණ ත්ධජන වරශඵනහ, දළන් භභ බශඹන්
තභයි ජීවෙ ශන්ශන්. භට තවන්න වදනහ; භට ළශටන්න
තවන්න වදන්ශන්" ිරඹරහ. එශවභ ඳසු වහරඹව ිරඹන්න ි  ර
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න්ශන් නළවර ශන්න, ඳසු වහරඹව "භටවෙ භයණ ත්ධජන
වරශඵනහ" ිරඹරහ ිරඹන ඇභවර රළයිසතුශප ශවශනකු ඵට ඳවෙ
ශනුශන්න ශ) ශද් ක්රිඹහවෙභව වයන්න වළිරඹහ ඔඵතුභහට
රළශේහයි ිරඹරහ අපි ප්රහ්ධථනහ වයනහ. ශභතළන ශ) නිශඹෝතර
පිහිට තභයි අන්වරශ) දී ඔඵතුභහට වරශඵන්ශන්. එළනි භහධය
හවච්ඡහක් ශනුඳවෙහ ශ) ශද් වයන්න පුළුන් ද, නළද්ද ිරඹන
එව තභයි ඔඵතුභහ ඉසයවහ වරශඵන ක්රීඩහ. ඔඵතුභහ දළන් ක්රීඩහ
ඇභවරතුභහ විතයක් ශනුශයි, ඔඵතුභහට ක්රීඩහවවෙ ශඹශදන්න ි  ර
ශරහ වරශඵනහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ිරි භ ප්රලසනඹක් නළවළ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒශවන  භට ශඳශනන විධිඹට න) ඔඵතුභහ භවෙ ශරහ
නළවළ. තභ ක්රීඩහශප ශඹශදමින් ි ටින නිහ අඳට අහන
අනහළිරඹක් ිරඹන්න ඵළවළ. ශභුවද, දළන් ශ) නිශඹෝත
තවෙශතුවෙ -දළන් ශභතළනවෙ ඒ තළන හවච්ඡහ වුණහ- ශ)
නිශඹෝතර 15. (1) (ඒ) ඹටශවෙ ශභශේ වන් ශනහ:
"සු ර යහඳහයඹව ඍජු ශවෝ ක්ර ශඹදී ි ටී න);"
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පියඵ, දූණ පියඵ, අක්රමිවතහ පියඵ, ශචෝදනහ ශතුඩක්
ඳභණයි.
ඒ ි  ර වුණ වහනි බහ්ඩඩහතහයශඹන් ශේයනහ ිරඹරහ දළන්
ඔඵතුභහ ිරඹනහ. මීට වලින් එශවභ ිරපහ. බහ්ඩඩහතහයඹ
ිරඹන්ශන් වවුද? ශභතළන වරි අඳභ්රාලඹක් වරශඵනහ.
බහ්ඩඩහතහයඹ ිරඹරහ ල්ලි ආවයඹක් නළවළ. ල්ලි රක් නළවළ.
බහ්ඩඩහතහයඹ ිරඹන්ශන් ශ) යශට් ජනතහ; ජනතහශේ ඵ ර
මුදල්. අහනශ ජනතහ තභයි ශ) න්න ඹ ශතන්ශන්.
බහ්ඩඩහතහයඹ ිරපහට අපි ශනුශයි ශතන්ශන්.ඒ ිරඹන්ශන්
ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ ශනුශයි ශතන්ශන්, ජනතහයි ශතන්ශන්.
අහනශ ිරඹන්ශන් ඒව ශන්. ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ ශනුශයි
ශතන්ශන්.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, සුයහජ් දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ
එදහ ICC Secretariat එශක් ප්රධහනිඹහ. ඒ ඵ භහධයර ඳශ වුණහ,
අපි දළක්වහ. ඔහු ශචෝදනහරට රක් වුණහ. අන්වරභට ඒ ටිවට්
අශශවිඹ පියඵ තනුශදනු තළන ශවු)පියුට්ධර වරබුණ දවෙත ඳහ
නළවර වුණහ. එශවභ වරශඵද්දී සුයහජ් දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ නළතවෙ
ශ) නිරයණරට ඉන රිඳවෙ ශනහ, තරු ඇභවරතුභහශේ
ආශි්ධහදඹ ඇවර. ශභහි ඒ විධිශ එව තන්වරඹක් වරශඵනහ
ශන්. ශභහි අපරු තන්වරඹක් වරශඵනහ. ඔඵතුභහ ඒව ශභුවක්
නිහ දභහ තවෙතහද භභ දන්ශන් නළවළ. ඔඵතුභහට භහධය හවච්ඡහ
වරඹන්න ශන්ශන් ශභන්න ශ) හශේ තන්වරරටයි. එහි 14න
තන්වරශ ශභශේ වන් නහ:

ඒ හශේභ එභ නිශඹෝතර 15.(1) (එ) ඹටශවෙ ශභශේ වන්
නහ:

"......ශනවෙ ඹ) තළනළවෙතකු අභහතයයඹහශේ ප්ධ ලිඛිත අනුභළවරඹ
ඇවර ශතෝයහ තළනීභ වහ න) වයනු රළබිඹ වළිරඹ."

"එභ ක්රීඩහට අදහශ ක්රීඩහ බහ්ඩඩ, ශභර), අයිතභ ශවෝ උඳවයණ
නිසඳහදනඹ ිරරීශ), එවරස ිරරීශ), නිඳදවීශ), විිරණීශ) ශවෝ ශඵදහ වළරීශ)
ඍජු ශවෝ ක්ර ශඹදී ි ටී න); "

එතශවුට වරශඵන ප්රලසනඹ ශ)වයි. ශ) ක්රීඩහ ාත)ර
නිරයණඹට ඉන රිඳවෙ ශන්න න), "ව්ඩඩහඹ) ඉපක් වහ
ශදයවට ළඩි හය තණනක් ශවෝ තනි ඉපක් ශවෝ ක්රීඩහක්
වහ එක් යක් ශ්රී රාවහ නිශඹෝජනඹ වය ඇවෙන) මි ඹ)
ජහවරව ාතභඹව බහ්ඩඩහතහරිව ශවෝ-[ඵහධහ ිරරීභක් වභක්
නළවළ, ිරඹන්න.

එතශවුට ශ) ඍජු ශවෝ ක්ර ිරඹන එව අ්ධථ වථනඹ
වයන්ශන් වවුද? ඍජු වයන ස ර ක්රීඩහ න) අපි දන්නහ. ක්ර
ි  ර වයන ස ර ක්රීඩහ තළන අපි දන්ශන් නළවළ. එතශවුට ඒව
ශවුශවුභද අ්ධථ වථනඹ න්ශන්? එශවභ ශඹදී ි ටින
පුද්තරශඹකුට ක්රීඩහ නිරයණරට ඉන රිඳවෙ ශන්න ඵළරි න),
එතශවුට ඒ අසථහ දළන් ප්රහශඹෝගිව ි  ර න්ශන් නළද්ද?
.වයි වරශඵන තළටලු. අපි ශ) නිශඹෝත වදනහ. ඒහ පුසශවුශ
ශඳුවෙ ශනුශයි ශන් තරු ඇභවරතුභනි. ශ)ව භවහාලඹ හශේ,
පුසශවුශ ශඳුවෙ හශේ ශවුශවේ වරි අයශතන තඵන ශදඹක්
ශනුශයි. [ඵහධහ ිරරීභක් ඒව තභයි, ශ)ව බහවිතහට නඟන්න
.නෆ ශන්. ශ)ව බහවිතහට නඟන්න ගිඹහභ ප්රහශඹෝගිව
ඹථහ්ධථශ දී අපි දිරනහ, දළනටවෙ ක්රිඹහවෙභව න්ශන් එහි
අශනක් ඳළවෙත ඵ. උදහවයණඹක් වළටිඹට භභ එව වහයණඹක්
තන්න). භට ශභහිදී ඹ) ඹ) පුද්තරඹන්ශේ න) ිරඹන්න ි  ර
ශනහ. භහ එභ පුද්තරශඹුවෙ එක්ව ශඳෞද්තලිව ප්රලසනඹක්
ශවුශවවෙභ නළවළ. භහ ඒ අඹ දන්ශනවෙ නළවළ; වඳුනන්ශනවෙ
නළවළ. භවය අඹ දන්නහ. භවය අඹවෙ එක්ව එශවභ
ශඳෞද්තලිව ඵළීම) නළවළ. නමුවෙ අපි දන්නහ, ඳසු ගිඹ වහරශ
ක්රිවට් ශරෝව කුරහන තයතඹ අශප් යටට රළබුණු අනගි
අසථහක් ඵ. ඒ අනගි අසථහ අහනශ දී අඳට ඉවරරි
ශරහ වරශඵන්ශන් ශභුවක්ද? තයත ඳයන න එව ශනභ ශදඹක්.
තයත ිරඹන්ශන් න නනහ, ඳයන නහ. ශ) භශේ ශඟභ ි ටින
භන්ත්රීතුභහ එදහ ක්රිවට් ක්රීඩවඹකු වළටිඹට රාවහට ක්රිවට්
ජඹරවණඹ ශතනහපු ශවශනක්. ඒව අඳට අභිභහනඹක්.
අපි ශරෝව කුරහනඹ න නන්නභ ඵරහශතන තයත වශහ
ශනුශයි. වළඵළයි ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන් ශ)වයි. අහනශ අඳට
ඉවරරි වුශ්ඩ ශභුවක්ද? භවහ මුදල් නහසවර පියඵ, ාචහ

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, එශවභ ජහවරව භට්ටශ) භවය ක්රීඩහ
වරශඵනහ. දළන් handball ක්රීඩහ තවෙතහභ එශවභ එන්න මිනිසසු
නළවළ. එශවභ එන්න වට්ටිඹ නළවළ. ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරශ
ආනහ පුාචිශවේහ ළනි අඹ ඉන්නහ. ඒ ශවු ඳරිඳහරවශඹෝ.
ශ)ව වලින් ශ) ඳනශවෙ වරබුණු ශදඹක්. භභ අලුවරන් ඇතුශවෙ
වශ ශදඹක් ශනුශයි. ඒ ඳනශවෙ වරබුණ ශදඹක්. එළනි
අසථහවදී ඒ පුද්තරඹහ තළන ශුඹහ ඵරහ අභහතයයඹහට
අනුභළවරඹ දීශ) වළිරඹහක් වරශඵනහ. තරු භන්ත්රීතුභනි, භශේ
වහරඹ තුශ
ඒව භභ තවෙශවෙ නළවළ. භභ අධයක්
ජනයහල්තුමිඹශේ ප්රධහනවෙශඹන් වමිටුක් ඳවෙ වය වරශඵනහ.
ඒ පුද්තරඹහ ඳරිඳහරනඹ වහ සු රසු ද ිරඹරහ ඒ වමිටු විි න්
ශුඹරහ ඵරරහ තභයි අපි ශදන්ශන්. අපි ශ) නි්ධණහඹවඹන්
දළ)ශභුවෙ භවය ක්රීඩහරට ඇවර න ප්රලසනඹ ශ)වයි. ඒ
ිරඹන්ශන් national games තවරහ වරශඵනහ න), යට ශනුශන්
තයත වයරහ වරශඵනහ න) ාත)ර ප්රධහන තනතුරුරට
වට්ටිඹ එන්ශන් නළවර ශනහ. එතශවුට ඒ ක්රීඩහ නළවර ශනහ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
භභ පියතන්නහ.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, එළනි ප්රහශඹෝගිව තළටලුක් භත තභයි ඔඹ
ශවුන්ශද්ි ඹ ඇවිල්රහ වරශඵන්ශන්.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
එතශවුට දළන් අපි සුයහජ් දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ තනිමු. එතුභහ
ඉන රිඳවෙ න්ශන් handballරට ශනුශයි ශන්. එතුභහ ඉන රිඳවෙ
න්ශන් ඵළඩ්මින්ටන්රට.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඒවවෙ නිළයන  වයන්න .නෆ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
විහදඹවට ඳළටශරන්න එඳහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
නළවළ. භභ ඒව නිළයන  වයන්න). ඒ ි ඹලු ාත)ලිනුවෙ
ඉල්ීයභක් වය
වරශඵනහ. ශනවෙ නහභ ශඹෝජනහ නළවළ.
එතුභහශේ නහභ ශඹෝජනහ ඳභණයි වරශඵන්ශන්. ඉවරන් භට
ශදන්න ශනවෙ ශවශනක් නළවළ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඔඵතුභහ ඉන රිඳවෙ වයන්ශන් අපරු උවෙතයඹක් ශන්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භභ වරියි ිරඹරහ ිරඹන්ශන් නළවළ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
එව ශටන්ඩ්ධවහයශඹක් ඉන රිඳවෙ වුණහ හශේ තභයි. CSN
හශේ තභයි. එව ශටන්ඩ්ධවහයශඹක් ඉන රිඳවෙ වුණ එවක් ශන් ශ)
ිරඹන්ශන්. සුයහජ් දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ විතයයි ඉන රිඳවෙ ශරහ
වරශඵන්ශන්. එතශවුට එතුභහ ජහවරව භට්ටමින් ඵළඩ්මින්ටන්
තවරහවෙ නළවළ. ඒව වරි. එතුභහ ශතදය ඵළඩ්මින්ටන් තවරහ
වරශඵනහ ද ිරඹරහ භභ දන්ශන්වෙ නළවළ. ඒව භට අදහශ නළවළ.
එතුභහශේ භහභහ තභයි ඩී.එස. ද ි ල්හ භවවෙතඹහ. ඩී.එස. ද ි ල්හ
භවවෙතඹහ තවන ඵළඩ්මින්ටන් තළන භභ දන්ශන්වෙ නළවළ.
එතශවුට භහභයි ඵෆණහයි ශදන්නහ ශදඳළවෙතට ශරහ ඵළඩ්මින්ටන්
තවනහද ිරඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. ඒ තවන ඵළඩ්මින්ටන්රට
යහජය අනුරවඹ වරශඵනහ ද ිරඹරහ භභ දන්ශනවෙ නළවළ. එශවභ
ශන්. ශනෝනහයි, භහභහයි, ඵෆණහයි වට්ටිඹ ඵළඩ්මින්ටන් තවන වළටි
භට ළඩක් නළවළ. ඒ තවපු එවවෙ සු රසුවභක් වළටිඹට ඔඵතුභහ
ළරකුහද ිරඹරහ භභ දන්ශන්වෙ නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක් භහභරහ,
ඵෆණරහ, ශනෝනරහ තවන ඵළඩ්මින්ටන් සු රසුවභක් වළටිඹට
හිතුහද ිරඹරහ භභ දන්ශන් නළවළ. සුයහජ් දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ
තළන දන්නහ. ඒවයි ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන්. එතශවුට ඔඵතුභහ
ිරඹනහ ඵළඩ්මින්ටන් නිරයණඹට ඉන රිඳවෙ ශරහ ඉන්ශන් එව
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පුද්තරඹහයි ිරඹරහ. ප්රලසනඹ ඒ පුද්තරඹහ වවුද ිරඹන එවයි. ඒ
පුද්තරඹහ තභයි සුයහජ් දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ. එතුභහට ඩී.එස. ද
ි ල්හ භවවෙතඹහශේ වරබුණ ඥහවර )ඵන්ධඹ, භහභහ, ඵෆණහව)
අඳට අදහශ නළවළ. ඒහ .නෆ නළවළ. ඒහ ඳළවෙතිරන් වරඹමු. යජ
හරවෙ එක්ව වරශඵන )ඵන්ධඹවෙ ඳළවෙතිරන් වරඹමු. සුයහජ්
දන්ශදනිඹ භවවෙතඹහ ශචෝදනහවට රක් ශරහ වරශඵනහ ශන්.
ජහතයන්තය ක්රිවට් වවුන්ි රශඹන් රාවහට රළබුණ
තවෙවෙඹ අනු වටයුතු ශනුිරරීභ පියඵ එතුභහ ශචෝදනහවට
රක් ශරහ වරශඵනහ. ඳසු ගිඹ වහරශ රාවහශප ක්රීඩහ
ක්ශේත්රශ ළඩිභ ආන්ශදෝරනඹට රක් වුණු පුද්තරඹන් ිරහිඳ
ශදනහ අතය එක් ශවශනක් තභයි එතුභහ. ඒවයි ප්රලසනඹ. එතශවුට
එළනි ශවශනක් අධයක් ජනයහල්තුමිඹශේ නහඹවවෙශඹන්
ඔඵතුභහ ඳවෙ වයන Selection Committee එව -

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ශ) බහශප නළවර ශවශනකුට, ශ) බහශප වථහ වයන්න ඵළරි
ශවශනකුට ඒ ශද් ිරඹන එව අහධහයණ නිහ භට එඹ නිළරැන 
වයන්න අසථහක් ශදන්න.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒව භභ පියතන්නහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
ඒ නිහ භට එඹ නිළරැන  වයන්න අසථහක් ශදන්න.
ඔඵතුභහ ිරඹන ඔඹ පුද්තරඹහ ශවුයවභක් වශහඹ ිරඹරහ ක්රිවට්
ඳහරව භ්ඩඩරශඹන් ශවෝ ICC එශවන් ශවෝ අඳට ිරි භ
ශචෝදනහක් එහ නළවළ.

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)
ශඳුීයි ශ entry එවක් වරශඵනහ. ඒ තළන ඳරීක්ණඹක්
වයරහ නළවළ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරශ CDs ශදවක්
නළවරවීභ )ඵන්ධශඹන් ඳරීක්ණඹක් ඳළළවෙශනහ. වළඵළයි, ඒ
World Cup තයතහලිඹ ඉතහභ ශවුට ඳවෙහ වරශඵනහ. ඒ
හශේභ පිට්ටනි වදන එව ළනි ි ඹලුභ ශද් යහජය ආඹතනරටයි
බහය දීරහ වරශඵන්ශන්. ඔහුට විරුද්ධ ශචෝදනහක් ශවෝ
ඳළමිණිල්රක් එල්ර ශරහ වරශඵනහඹ ිරඹරහ අඳට ප්රලසනඹක්
නළවළ. [ඵහධහ ිරරීභක් භට ත තවෙඳයඹක් ශදන්න. සුයහජ්
දන්ශදනිඹ හශේ ක්රීඩහ ශනුවයපු තවෙ විි  ශදශදශනකු එක් එක්
ාත)ර විවිධ තනතුරු වහ ශභය අඳට නහභ ශඹෝජනහ දීරහ
වරශඵනහ. ඒ නිහ එව පුද්තරශඹකුට ශ) වරුණ සීභහ වයන්න
ඵළවළ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඇවෙතටභ නහභ ශඹෝජනහ ඉන රිඳවෙ වයරහ වරශඵන්ශන්
එක්ශවශනක් විතයක් න), තවෙ අඹට ඉන රිඳවෙ ශන්න වහරඹක්
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ශදන්න, ඹ) ක්රභඹක්, අසථහක් වදන්න අඳට ඵළරිද? අඳට ඒ
වහ අසථහක් නළද්ද? ශ)ව තභයි වරශඵන තළටලු.

ගරු අර්ජුන යණතුාග භවතහ

(ரவௌபுறகு அவ ளண துவேக)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)
භට ශඳුඩි අසථහක් ශදන්න. විශලේශඹන්භ එළනි
පුද්තරශඹකුට ශ) තනතුය ශදන්ශන් නළවර නළත නහභ ශඹෝජනහ
ඉන රිඳවෙ වයන්න අසථහක් ශවෝ රඵහ ශදන්න. ශභුවද, ඔහුට
)ඵන්ධ ශද්ල් අපි ඳසු ගිඹ වහරශ දළක්වහ ශන්. ඒ භනුසඹහට
තභ ශචෝදනහ වරශඵනහ. භවය අඹශේ ශචෝදනහ තළන
ශඳුීයි ශඹන් ඳරීක්ණ වයන්ශන් නළවළ. භවය අඹ තළන
වමිටුලින් ඳරීක්ණ වයන්ශන් නළවළ.

දළන් අය "වන්තළට්ටහ" තන්න. වටු ශතඹ තුශ ි  ර ව
ශවුයවභට එව ඳහයටභ "වන්තළට්ටහ" අහු වුණහ. ඒ හශේ
ාචහවහයශඹෝ න) ශවුඹහ තන්න පුළුන්. නමුවෙ ක්රිවට්
ආඹතනශ වරබුණු computer තඵන desk ශදවක් උසහ ශතන
ඹන්න පුළුන් තවෙවෙඹක් වරබුණහ න), ඳරීක්ණඹක් වයරහ අද
ඒ තළන ශවුඹහ තන්න ශඳුීයි ඹට ඵළරි න) ශඳුීයි ශ තවෙවෙඹ
ශභුවක්ද? එළනි ශචෝදනහ වරශඵන පුද්තරශඹක් තභයි ශ). භහ
ශවට දී්ධඝ ශ) තළන වථහ වයනහ. නමුවෙ භහ න) ඉල්රහ
ි ටින්ශන් එළනි අඹට තනතුරු ශදන්න එඳහ ිරඹරහයි.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඵළඩ්මින්ටන් ාතභඹ
තවෙශතුවෙ භහ දන්නහ තයභට ඒ ාතභඹ පිට පිට අවුරු ර තුනක් අඹ
ළඹවෙ ඉන රිඳවෙ වය නළවළ. ක්රීඩහ ශදඳහ්ධතශ)න්තුශප විතණන
අාලශඹන් - audit එශවන්- ඉල්රපු ශද්ල්රට ඵළඩ්මින්ටන්
ාතභඹ උවෙතය ඵළරහ නළවළ. එළනි තවෙවෙඹක් දළන්
වරශඵන්ශන්. එළනි තවෙවෙඹක් වරශඹද්දී, එළනි ආඹතන වඩහ
ශතන ළශටන භට්ටභට ඳවෙ ශරහ වරශඹද්දී, පිට පිට අවුරු ර තුනක්
අඹ ළඹ ඉන රිඳවෙ වයපු නළවර ාතභඹවට සුයහජ් දන්ශදනිඹ
භවවෙතඹහ හශේ ශවශනක් ඳවෙ නහඹ ිරපහභ ඒ ාතභඹට
ශදවිඹන්ශේභ පිහිටයි. ඒ තළන ශන ිරඹන්න ශදඹක් නළවළ.

තරු ඇභවරතුභනි, නිලහන්ත යණතුාත භවවෙභඹහ ඉල්රහ අස
වුණහ ිරඹරහ ඔඵතුභහ ිරපහ. අපි වවුරුවෙ දන්නහ, අශඳන්
වෙව) ඵළයව) ප්රවහල තන්නහ ිරඹරහ. ඳහ්ධලිශ)න්තු භන්ත්රීරු,
ඇභවරරු වෙව) ඵළයව) ප්රවහල ශදන්න .නෆ ශන්. වෙව),
ඵළයව) ප්රවහල ශදන පුයළි ඹන් විලහර පිරික් යශට් ඉන්නහ.
භහ්ධතු 31 න නට වරශඵන වෙව) ඵළයව) ප්රවහල ශදන්න ිරපහට
ඳසශේ ඒ අඹ වයන්ශන්, භහ්ධතු 29ළනිදහ විතය තභන්ශේ ඵළාකු
accountsර වරශඵන ල්ලි ශන account එවවට දභන එවයි.
තරු ඇභවරතුභනි, එශවභ වයරහ භහ්ධතු 31 න නට වෙව) ඵළයව)
ශඳන්නහ. ඒ හශේ ළඩක් තභයි ශ) භවවෙභඹහවෙ වයන්ශන්.
එශවභශන් ශ) වයන්ශන්. ඇභවරතුභහ ිරඹනහ, ඒ භවවෙභඹහ
ඉල්රහ අස වුණහ ිරඹරහ. වළඵළයි ඒ ඉවෙ වුණ අඹට .නෆ න)
ගිහිල්රහ ඳඩිඹ තන්නවෙ පුළුන්; ළඩ වයන්නවෙ පුළුන්. [ඵහධහ
ිරරීභක් භහ දන්නහ නවෙ ජඹසරිඹ,- [ඵහධහ ිරරීභක් ඒව තභයි
ප්රලසනඹ. ශ) නිශඹෝතශ අඩු ඒවයි. අඩු තයමින් ඔඵතුභහ ශ)
නිශඹෝතඹට ත තන්වරඹක් ශතශනන්න.
තරු භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභනි, භහ ශ)
ශඵුශවුභ හධනීඹ විධිඹටයි ශ) වරුණු ඉන රිඳවෙ වයන්ශන්. ශ)
නිරයණරට ඉන රිඳවෙ න අඹ අඩු තයමින් අවුරු ර ඳවවට
වලින්වෙ තයතලින් ඉවෙ න්න .නෆඹ ිරඹරහ ඔඵතුභහ ශ)
නිශඹෝතඹට තන්වරඹක් ශතශනන්න. එතශවුට අවුරු ර ඳවවට
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වලින් ඉවෙ වුණු පුද්තරඹහ දළන් වරශඵන ක්රිඹහලිඹවෙ එක්ව
)ඵන්ධඹක් නළවළ. නිලහන්ත යණතුාත භවවෙතඹහ න්න පුළුන්,
නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීතුභහ න්න පුළුන්, ඒ .නෆ ශවශනක්
එන්ශන් ත අවුරු ර ඳවිරන් න), දළන් ඉන්න මිනිසසුවෙ එක්ව
ඵළීමභක් නළවළ. භභ ශවුභ උදහවයණඹක් ිරඹන්න).
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අද වරරහන් භයවීය ිරඹන ශටසට්
ක්රිවට් ක්රීඩවඹහ ක්රීඩහශන් ඉවෙ ශරහ. දළන් ශභුශවුතවට
වලින් අඳට රළබුණු SMS ඳණිවුඩඹ ඒව. ශ) තරු බහශප ඉන්න
අසථහශපදීභ අඳට රළබුණු ඳණිවුඩඹ තභයි ශ්රී රාවහ ශටසට්
ක්රිවට් ව්ඩඩහඹශ) වරරහන් භයවීය ිරඹන ක්රීඩවඹහ, ි ඹලු
්ධතශ තයතලින් ඉවෙ ශනහඹ ිරඹන ඳණිවුඩඹ. ශවේතු
ශභුවක්ද? වරරහන් භයවීය ක්රීඩහ වශශේ නළවළ, one-day
matchesරට, T20 matchesරට. ඔහු ක්රීඩහ වශශේ ශටසට්
තයතරට විතයයි. ශටසට් තයතර දී ඔහු අහ්ධථව ක්රීඩවශඹක්
ශනුශයි. ඔහුට වරශඵන එවභ අසථහ, එශවභ නළවෙන)
වරරහන් භයවීයශතන් රාවහට ප්රශඹෝජනඹක් තන්න වරශඵන
එවභ අසථහ තභයි ශටසට් තයතරට වබහගි වීභ. වළඵළයි දළන්
ඔහුට ඒ අසථහවෙ නළවෙන), ඇවෙතටභ ඔහුට වරශඵන්ශන් match
ඵර ඵරහ ඉන්නශන්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, අපි නව ක්රීඩවඹන්ට අසථහක් රඵහ
ශදමින් ඹනහ. ඊශඟ තයතහලි ජඹරවණඹ වයන්න අපි නව
ක්රීඩවඹන්ට ඹ) ඹ) අසථහ රඵහ ශදන නිහ ශජයසඨ ක්රීඩවඹන්
එක්ව හවච්ඡහ වයරහ ශ) වටයුවෙත වයශතන ඹනහ. ඹ) ඹ)
තයතරදී ඔවුන්ට ඉන්න අසථහක් ශදනහ. ඔවුන් අයින්
වයරහභ නළවළ. ඵාේරහශද්ල තයතරදී ඔහු ව්ඩඩහඹශ)
විි ශදනහ අතයවෙ හිටිඹහ; වරසශදනහ අතයවෙ හිටිඹහ. නමුවෙ අහන
ඳවශශුසශදනහ අතය හිටිශ නළවළ. වළඵළයි එශවභ වුණහඹ ිරඹරහ
ඔහු )ප්ධණශඹන් තයතලින් අයින් වයරහ නළවළ. අපි ශජයසඨ
ක්රීඩවඹන් එක්ව හවච්ඡහ වයරහ ිරඹහ වරශඵනහ, ඹ) ඹ)
අසථහ තරුණඹන්ට ශදන්න ිරඹරහ. ඉවරවහශ වෙ එශවභ ශරහ
වරශඵනහ. වළඵළයි ශජයසඨඹන් හිතහ ශතන ඉන්නහ ඔවුන්ට ෆභ
තයතඹක්භ රළබිඹ යුතුයි ිරඹරහ. ඔවුන් ක්රීඩහ වයන්ශන් ත ශඳුඩි
වහරඹයි. ශරෝව කුරහන තයතහලිශඹන් අයින් වශහ ිරඹරහ
ශවෝ ශල්ර) වයන්න  රන්ශන් නළවළ ිරඹරහ නවෙ ජඹසරිඹ
භවවෙභඹහ අයින් වුශ්ඩ නළවළ. ශජයසඨ ක්රීඩවඹන් එක්ව හවච්ඡහ
වයරහ ශ) වටයුවෙත වය වරශඵනහ. අපි නව ක්රීඩවඹන්ටවෙ
ඹ) අසථහක් ශදන්න .නෆ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහශේ ත්ධවශ වෙ වරි ඳළවෙතකුවෙ
වරශඵනහ. නමුවෙ වරශඵන තළටලු භහ ිරඹන්න). ශඳෞද්තලිව
අඳට නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීතුභහ එක්ව ිරි භ තළටලුක් නළවළ.
නවෙ ජඹසරිඹ භන්ත්රීතුභහ එවය  මයණඹ වශහභ, "භභ අද ඉරහ
ක්රිවට් තවන්ශන් නළවළ, අද ඉරහ භභ Selection Committee
එවට ඹනහ, අදවෙ භභ ක්රිවට් තවරහ ශවට ඉරහ Selection
Committee එවට ඹනහ" ිරඹරහ ශභුවක්ද එන තළටලු? ඔහුවෙ
එක්ව ක්රීඩහ වයපු භවහීයන අඹ ත ඉන්නහ. නවෙ ජඹසරිඹ
භවවෙභඹහ ත අවුරු ර ඳවිරන් ඇවිල්රහ ශ) තනතුය බහය තන්නහ
න) ඒව සු රසුයි ිරඹන එව ඉතහභ ඳළවළන ලියි. ක්රීඩවඹකු වළටිඹට
හිටපු අ්ධජුන යණතුාත භවවෙභඹහ සු රසුයි හශේභ ඒ තළනවෙ අඳට
විහදඹක් නළවළ. වළඵළයි ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන් ශ)වයි. ඒ ඳවෙන
නිරධහරිඹහ භඟ භවහීයන ශල්ර) වයපු, ඒ නිහ විවිධ
තළටලු ප්රලසන භතු වුණු, ශඳෞද්තලිව ප්රලසන භතු වුණු අඹ ඉන්න
පුළුන්.
එශවභ
ඉන්න
පුළුන්ශන්.
ඔඵතුභහ ඒව
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ

පියතන්නහශන්. එශවභ ශවශනක් අදවෙ ශල්ර) වයරහ
එවයභ ශවට ශවෙරී) වමිටුශප හඩි වුණු තභන් ඇවර න තළටලු
ශභුවක්ද? අන්න එතළන තභයි ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන්. ඒ ප්රලසනඹට
ශ) නිශඹෝතලින් ශභුනහ ශවෝ හධහයණඹක් ශන්න .නෆ. ඒ
ිරඹන්ශන්, ඒ විධිඹට තනතුරු තන්න ඵළරි ශන්න .නෆ. ඒවයි
භභ ිරඹන්ශන්. භහ දන්ශන් නළවළ, වරරහන් භයවීය ක්රීඩවඹහ ඒ
 මයණඹ තවෙශවෙ ඒ නිහද ිරඹරහ. නමුවෙ-

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, භහ මුරදීවෙ ිරපහ රළශඵන ශ) ශඹෝජනහ
අයශතන නළත ශයගුරහි  ාශලෝධනඹක් වයනහ ිරඹරහ. අපි ඒ
වහයණඹ ළරිරල්රට තන්න).

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ශවුයි. වරරහන් භයවීය ශජයසඨ ක්රීඩවඹකු වළටිඹට ඉවෙ
වුණහ ද, නළවෙන) ශටසට් ක්රිවට් විතයක් ශල්ර) වයපු ශවනකු
වළටිඹට ශටසට් ක්රිවට්රටවෙ අසථහක් නළවර වුණහට ඳසශේ ඒ
ක්රීඩහශප ශනවෙ ඵරහශඳුශයුවෙතුක් නළවර නිහ ඉවෙ වුණහද
ිරඹන වහයණඹ භතු ශනහ. ඔහුට තයත ව)ඵ ශන්ශන්
නළවෙන) ඒ වරබුණු එවභ අසථහවෙ නළවර වුණහට ඳසශේ ඔහුට
වරශඵන්ශන් එතළන ශඵෝර න වහ ඵර ඵරහ ඉන්න ශනුශයිශන්.
අශනක් අඹ ශල්ර) වයන match න වහ ඵර ඵරහ ඉන්න
ශනුශයිශන්. ඒ නිහ ඔහු  මයණඹ වයනහ අයින් ශන්න. ඒව
තභයි ශභතළන ශරහ වරශඵන්ශන්. ඒව ශන්න පුළුන්. ඒව
ශන්න පුළුන්වභ වරශඵන්ශන්, ශල්ර) වයන අඹයි, ශල්ර)
වයන අඹ ශතෝයන අඹයි එවය ශවෙරී ඳවෙ ශන්න ගිඹහභයි.
ශල්ර) වයන අඹ ශතෝයන්ශන්වෙ ශල්ර) වය වය හිටපු
අඹභයි. එතළනයි ශ) තළටලු. ඉවරන් එළනි තවෙවෙඹක් ඇවර
වයන්න එඳහ. ඒව අහධහයණඹයි. එතළනදී නවඹන්ට තළන ශදන
එව ශනුශයි ශන්ශන්, ඊට ඩහ අ්ධබුද නි්ධභහණඹ න එව.
ඒව ශක්න්න ඵළවළ.

ඊශඟට, භෆත වහරශ ශරුකු ප්රලසනඹක් ඇවිල්රහ වරශඵනහ
ල්ලි පියඵ. ක්රීඩවඹන්ට රළශඵන ශද්ල් පියඵ ප්රලසනඹක්
භතු ශරහ වරශඵනහ. දළන් ශ) යප්රහද ක්රීඩවඹන් ඉල්රනහඹ
ිරඹන තළටලුක් තභයි වරශඵන්ශන්. ඒ හශේභ ඔඵතුභන්රහශේ
ඳළවෙශතන් විශපචනඹක් වරශඵනහ ඒහ ඉල්රන එව අහධහයණයි
ිරඹරහ. ක්රීඩවඹන්ට අශනක් අඹට ඩහ යප්රහද රළශඵනහ.
අශනක් අඹට ඩහ ශතුඩක් ශද්ල් රළශඵනහ ිරඹන ත්ධවඹ
වරශඵනහ. ඇවෙතටභ ක්රිවට් ක්රීඩවඹන් ශ) ල්ලි ඉල්රන්න
ඳටන් අයශතන වරශඵන්ශන් ඇයි? ඒ තළටලු ඉතහභ ඳළවළන ලියි.
ක්රිවට් ව්ඩඩහඹශ) ක්රීඩවඹන්ට දළන් හිශතනහ ශන්න පුළුන්,
අපි ශ) අවුශප වට්ට වහරහ,  රක් විරහ, භවන්ි  ශරහ අශප්
වළිරඹහශන් ක්රීඩහ වයරහ රළශඵන මුදල්රට ශභුවද ශන්ශන්
ිරඹරහ. ඒහ ක්රිවට් ක්රීඩහට ශඹදශනහද, නළවෙන) ශන ශන
වහනු ඳල්ශල් ඹනහද ිරඹරහ හිශතනහ ඇවර. ඒව නිහ ශ)
ල්ලි අපි ඉල්රන එව අහධහයණ නළවළ ිරඹරහ හිශතනහ ඇවර.
ඒව ශන් ශ) ශරහ වරශඵන්ශන්.
භෆත වහරශ දී ක්රිවට් ක්රීඩහට ශච්ච වහනිඹ තළන
ඵරනශවුට ඒ ක්රීඩවඹන් භවන්ි  ශරහ උඳඹහ  රන්නු මුදල් ක්රිවට්
ක්රීඩහශප උන්නවරඹට ශඹ රහ ද, එශවභ නළවෙන) වහට වරි
තනතුරු, තහන්න භහන්න, යප්රහද, නිර නහභ රඵහ ශදන්න,
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තභන්ශේ වහරශ දී වයපු ශද්ල්ඹ ිරඹහ ශඳන්න්න වටයුතු
වශ නිහ ශ) වහනිඹ ශරහ වරශඵනහද ිරඹහ ඵරන්න .නෆ.
ජහතයන්තය ක්රිවට් වවුන්ි රඹ ිරපශප නළවළ, රාවහශප ක්රිවට්
තයත වරඹන්න න) දඹුල්ශරයි,ඳල්ශරවළශල්යි, ශවෙතහයහභශඹයි,
ව)ඵන්ශතුට සරිඹළයි ශ) ිරඹන වළභ තළනවභ grounds
වදන්නඹ ිරඹරහ. ශභුවද, රාවහ ිරඹන්ශන් ඉන්න ඹහ
ශනුශයි; රාවහ ිරඹන්ශන් .සශේලිඹහ ශනුශයි.
.සශේලිඹහශප විලහරවෙඹයි,
.සශේලිඹහශප ක්රිවට් ක්රීඩහ
ඳළවරරිරහ වරශඵන විධිඹයි ඵරනශවුට, ඉන්න ඹහශප වරශඵන
විලහරවෙඹ අනු ඵරනශවුට ඉන්න ඹහශප ප්රහන්තඹවට ක්රීඩහ
පිටිඹක් වදන එවයි රාවහශප සබහඹ අනු රාවහශප ක්රීඩහ පිටි
වදන එවයි ශදවක්. පුද්තරඹහට අනු ශන් ඇඳුභ භවන්න .නෆ.
ඒ මි ඇඳුභට .නෆ විධිඹට පුද්තරඹහ වදරහ වරිඹන්ශන් නළවළ
ශන්. ශ)වවෙ වරිඹට ඒ හශතයි.
දළන් වයරහ වරශඵන්ශන් ශභුවක්ද? ඒ රළබිච්ච මුදල් විනහල
වයරහ, වහඵහි නිඹහ වයරහ, තභන්ශේ ප්රවරරඳඹ පු)ඵහ තන්න
ගිහිල්රහ අහනශ දී නහසවරඹක් තභයි ශරහ වරශඵන්ශන්. ඒ
නිහ දළන් ඒ ක්රීඩවඹන්ට හිශතනහ ඇවර අපි උඳඹපු ශද්ල්, අපි
රඵහ තවෙතු ශද්ල් නළවර වය තන්ශන් ශභුවටද ිරඹහ. ඒව නිහ
තභයි ඒ අඹ ඒ මුදල් ඉල්රන්ශන්. භභ ඉතහ ඳළවළන ලි ිරඹන්ශන්
එශවභ ඉල්රන්න ශවේතු ශරහ වරශඵන්ශන් ක්රිවට් ක්රීඩහට ි ද්ධ
වයපු විනහලඹ නිහඹ ිරඹන එවයි. ක්රිවට් ක්රීඩහ තුයන් රළබිච්ච
අසථහ නළවර වය තවෙතු එවයි, ඒව ශද්ලඳහරනීවයණඹ ිරරීභයි
තභයි ශ)ශවන් ශරහ වරශඵන්ශන්. ඉවරන් ඒව ත රයටවෙ ි ද්ධ
ශන්න වරශඵන ඉඩ වඩ ශ) නිශඹෝතලින් ශක්හ නළවළ; ශ)
නිශඹෝත භවෙ ශරහ නළවළ. ඒව තරු ඇභවරතුභහශේ දක්වභවට
ශවෝ අදක්වභවට ඩහ ත රයටවෙ ශ) නිශඹෝත, ක්රීඩහන්
ශද්ලඳහරනීවයණඹ වීභ ශක්න්න තය) ප්රඵර ශරහ නළවළ.
වළඵළයි භභ නළතවෙ ිරඹනහ, භභ එශවභ ිරඹන්ශන්වෙ ශභහි
හධනීඹ රක්ණ වරශඵද්න  ඒහ වහනි වය තන්න එඳහඹ ිරඹන
වහයණඹවෙ ඉන රිඳවෙ වයමිනුයි ිරඹරහ.
ඊශඟට භභ තවෙ වරුණක් තළන ිරඹන්න .නෆ. අ්ධජුන
යණතුාත භන්ත්රීතුභහ භඟ ශඳෞද්තලිවවෙ භභ ශ) තළන හවච්ඡහ
වශහ. අශප් යශට් වහන්තහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ රඵහ තවෙතු ප්රතවරඹ
අපි අතඹ වයන්න .නෆ. ශභුවද, 1988, 1989 ව 1990
යරදී රාවහශප ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ තළන ඵළලුශුවෙ, ඔවුන්
ශරෝවශ ශනවෙ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹ) ඉන රිපිට හිටපු තවෙවෙඹ
තළන ඵළලුශුවෙ, West Indies ව්ඩඩහඹභ භඟ ඵළලුශුවෙ West
Indies ව්ඩඩහඹශ) ක්රීඩවඹන් උයි; රාවහශප අශප් අ්ධජුන
යණතුාත ඇතුළු ක්රීඩවඹන්ශේ මිටියි. West Indies ව්ඩඩහඹශ)
ක්රීඩවඹන්ශේ උවභයි අශප් ක්රීඩවඹන්ශේ මිටිවභයි විතයක්
ශනුශයි වරබුශ්ඩ. වළිරඹහන්, ඳවසුව), ඒ අඹට වරබුණු
අසථහන්, අඳට වරබුණු ක්රිවට් තයත ප්රභහණඹ ආදී ඒ වළභ
ශදඹක්භ තළන ඵරනශවුට භවහ දළළන්ත ඳයතයඹක් වරබුණහ.
එළනි ඳයතයඹක් වරබිඹදී ඳහ අශප් ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ එදහ දක්පු
දක්තහන් අඳට අදවෙ භතක් ශනහ. ශයෝයි ඩඹස,  රීයප්
ශභන්ඩිස, ශයුහන් භවහනහභ, අාව ගුරුි ාව, අ්ධජුන යණතුාත,
අයවින්ද ද ි ල්හ ළනි ඒ වළශභෝභ දක්පු භවහ දළළන්ත
දක්තහන් නිහ අඳට පුළුන් වුණහ, අශප් යශට් ක්රිවට් ක්රීඩහ
ශරෝවශ ඹ) තළනවට ශතනිඹන්න; අශප් ක්රිවට් ක්රීඩහට
ශරෝවශ ඹ) තළනවට එන්න. එදහ අශප් ව්ඩඩහඹභ න නන
තයතරට විතයක් ''ශවෝයිඹහ'' ිරඹහ, ඳයන න තයතරට අපි ''හ''
ිරපශප නළවළ. එදහ අපි ශප්රේක්වශඹෝ. අපි ඵරහශතන හිටපු අඹ.
අපි නයමන්ශනෝ. එදහ ි දවෙ ශවෙතමුණි ඳශමුළනි ද්විවෙ
ලතවඹ තවනශවුට, ශබ්රන්ඩන් කුරුප්පු ඳශමුළනි ද්විවෙ
ලතවඹ තවනශවුට ඒ අඹ ඒ තයතඹ න නුහද ඳළය රණහද ිරඹන
එව ශුඹන්න අඳට වුභනහ වුශ්ඩ නළවළ. අපි ඒහට අවෙපුඩි
තළහුහ. එශවභ වයරහ අපි ඒශවන් ඹ) ජඹරහහී වළඟීභක් රළබුහ.
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භභ ිරඹන්ශන් රාවහශප අශප් වහන්තහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභවෙ
අපි අතඹ වශ යුවෙශවෙ ඒ භතශ ඉරහඹ ිරඹන එවයි. භෆත
වහරශ ඔවුන්ශේ දක්තහ තුයන් ඔවුන් ශඳන්නහ, අනහතතශ
රාවහශප වහන්තහ ක්රිවට් ක්ශේත්රඹ න යුණු වයන්න පුළුන්ඹ
ිරඹන වහයණඹ. ඒ විතයක් ශනුශයි. ශරෝවඹ ඉන රිපිට රාවහශප
වහන්තහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභට ළදතවෙ තළනවට එන්න පුළුන්ඹ
ිරඹන වහයණඹ ඔවුන් ශඳන්නු) වයනහ. දළනට ඒ අඹ ශරෝවශ
ඳස න තළනට ඇවිල්රහ වරශඵනහ. ඒ අඹශේ ශඳෞද්තලිව ජීවිත
තළන භහධයර ඳශ ශරහ වරශඵනහ අපි දළක්වහ. ඒ භවය
ක්රීඩිවහන්ශේ නිහර තවෙවෙඹ, ඒ අඹශේ ආ්ධක ව ඳසුබිභ, ඒ
අඹශේ ශතල්ර තවෙවෙඹ, ඒ අඹශේ ශදභපපිඹන්ශේ ආදහඹ)
තවෙවෙඹ තළන ඵළලුශුවෙ ක්රිවට් ක්රීඩහ ිරඹන්ශන් සුපිරි
ඳන්වරඹට අයිවර ක්රීඩහක්ඹ ිරඹන භට්ටශ) ශනුශයි ඒහ වරබිරහ
වරශඵන්ශන්. ඔවුන්ශේ ඩධ්ධඹඹ තභයි සුපිරි තවෙවෙශ වරබිරහ
වරශඵන්ශන්. ඔවුන්ශේ ඩධ්ධඹඹ තභයි අාව එවට වරබුශ්ඩ. ඒව
නිහ ඇවෙශතන්භ තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහශේ විශලේ අධහනඹ
ශඹුමු වය වහන්තහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභට විශලේ අනුරවඹන් රඵහ
ශදන්න භළන වවෙ ශන්නඹ ිරඹහවෙ භභ ඉල්රනහ.
ඒ විතයක් ශනුශයි. ක්රිවට් ක්රීඩවයින්ට වරශඵන තවෙවෙඹ
තළන ශභතුභන්රහ ශවුශවුභ දිරනහද ිරඹහ අඳට ශවෙශයන්ශන්
නළවර වුණවෙ, අද ක්රිවට් ව්ඩඩහඹශ) ක්රීඩවඹන්ට තභන්ට ි ද්ධ
න අහධහයණඹක් තළන, තභන්ට ි ද්ධ න ළරැද්දක් තළන
ිරඹන්න තළනක් නළවළ. භහධය ඉන රිඹට ඇවිවෙ අදවස ඳශ ිරරීශ)
අයිවරඹක් ඔවුන්ට නළවළ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
අදවස ඳශ වයන්න .නෆ තය) අසථහන් වරශඵනහ. ක්රිවට්
ඳහරව භ්ඩඩරඹට, අපි ශඟට එන්න .නෆ තය) අසථහන්
වරශඵනහ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඔඵතුභහ ිරඹන එව නිළරැන යි. ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරඹ
ඉන රිඹට ඇවිවෙ අදවස දක්න්න, ශවෙරී) වමිටු ඉන රිඹට ඇවිවෙ
අදවස දක්න්න, .නෆභ තළටලුක් එතළනට ඇවිවෙ ිරඹන්න
වරශඵන ඉඩවඩ සහධීන ඹථහ්ධථඹක් ඇතුශශේ වරශඵන්න .නෆ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ක්රිවට් ක්රීඩවඹන් ශද්ලඳහරනඹ තළන වථහ
වයන්නයි, ශපන වහර වථහ වයන්නයි, ශන ශද්ල් වථහ
වයන්නයි ගිශඹුවෙ ඒ ශතුල්ශරෝ ක්රිවට් තවන්ශන් නළවළ. ක්රිවට්
ක්රීඩවයින් ගිවිසුභක් අවෙන් වයනහ. ඒ අනු ඒ අඹට ඹ) ඹ)
ශවුන්ශද්ි  වරශඵනහ. ඳසු ගිඹ වහරශ ක්රිවට් ක්රීඩවශඹෝ
ඳරිඳහරවඹන් ශන්න ගිඹහ; ශවෙරී) වමිටුශප බහඳවර ශන්න
ගිඹහ. ඒව තභයි විනහලඹ. ඒ අඹට වරශඵන්ශන් ක්රීඩහ වයන්නයි. අපි
ඒ අඹට අලය ි ඹලු ඳවසුව) ශදනහ. අපි ඒ ශතුල්රන්ට ක්රීඩහ
වයන්න ශදනහ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
ඒව වරි. ප්රලසනඹ ශ)වයි. එශවභ වරශඵන්ශන් ඉවශවෙ
නි්ධශද්ලඳහරනීවයණඹ ශරහ වරශඵන ඹථහ්ධථඹක් තුශයි. ක්රිවට්
ක්රීඩහශප ශන්න පුළුන්, ශන .නෆභ ක්රීඩහව ශන්න පුළුන්,
ඉවශ භට්ටශ) ි ට ශද්ලඳහරනීවයණඹක් නළවෙන) ඔඵතුභහ
ිරඹන එව නිළරැන යි; ඔඵතුභහ ිරඹන වහයණහශප ිරි  තළටලුක්
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නළවළ. එතශවුට එතළන ශද්ලඳහරනඹ නළවළ ශන්. එතළන
වරශඵන්ශන් ක්රීඩහ විතයයි. අද ශද්ලඳහරනඹයි, ක්රීඩහයි එවට
ඵද්ධ ශරහයි වරශඵන්ශන්. දළන් ශ) ක්රීඩවඹන් අයණ ශරහ
ඉන්ශන් ක්රීඩහ විතයක් වරශඵන තළනව ශනුශයි; ක්රීඩහ භඟ
ශද්ලඳහරනඹ වරශඵන නිහයි. ඒ විතයක් ශනුශයි. එහි
ප්රවරපරඹක් වළටිඹට ක්රීඩවඹන්ටවෙ ශද්ලඳහරන ඳය තළනී) වයන
නිහවෙ අද ක්රීඩවඹන් අයණ ශරහ ඉන්නහ. අන්න එභ නිහ
තභයි ශභභ අහධහයණ තවෙවෙඹ ශනස න්න ඉඩක් වළශදන්න
.නෆවභ වරශඵන්ශන්. භහ දන්ශන් නළවළ, එඹට වදන ුවඹ
ශභුවක්ද ිරඹරහ.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භෆත වහරශ ක්රීඩවයින්ට ිරි  ර අහධහයණඹක් ි ද්ධ ශරහ
නළවළ.

ගරු සුනිල් වඳුන්පන කති භවතහ

(ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவவணவ்ற)

(The Hon. Sunil Handunnetti)
භහ දළන් ශභුශවුතවට වලිනුවෙ ිරපශප, අපි හිතමු, ශවට
ඔඵතුභන්රහ වරරහන් භයවීය Selection Committee එව ඉන රිඹට
ශතන්නහ ිරඹරහ. එහිදී ඔඵතුභන්රහට වරරහන් භයවීයශතන්
අවන්න පුළුන්, "ඔඹහ ි ඹලුභ ක්රීඩහන්ශතන් අයින් ශන්න
ඹන්ශන් ශභුවද? ඔඹහ retire න්ශන් ශභුවද? ඔඹහට matches
ිරහිඳඹක් රළබුශ්ඩ නළවර නිහද?" ඹනහදී ලශඹන් ශභුනහ ශවෝ
ශද්ල්. වළඵළයි ඒ තළන යට දන්ශන් නළවළ ශන්. එතුභහට ඒ තළන
යටට ිරඹන්නවෙ ඵළවළ. එවභ ශදඹයි ිරඹන්න වරශඵන්ශන්. "භභ
අයින් වුණහ"යි ිරඹන එව විතයයි ිරඹන්න වරශඵන්ශන්. එළනි
අසථහ .නෆ තය) ඇවර ශනහ. ඳසු ගිඹ වහරශ යත්ධ
ක්රීඩවඹන් මිඹ ගිඹහ. ඒ ප්ර්වෙවරඹ විතයයි ප්රචහයඹ න්ශන්. වළඵළයි
එඹ ඇතුශශේ ශද්ලඳහරන ක්රිඹහලි .නෆ තය) වරශඵනහ. ඒවයි
වරශඵන ප්රලසනඹ.

ඵළඩ්මින්ටන් ශනුතවන සුයහජ් දන්ශදනිඹ ජහවරව ඵළඩ්මින්ටන්
ාතභශ බහඳවර ලශඹන් ඳවෙ වය තන්න ශවේතුක් ඔඵතුභහට
වරශඵනහ. ඔඵතුභහට ිරඹන්න පුළුන්, "එභ තනතුය වහ
ඉල්ලුශප එක් ශවනහයි" ිරඹරහ. එඳභණයි. වළඵළයි ඒව
ශනුශයි, යශට් වරශඵන තවෙවෙඹ. සුයහජ් දන්ශදනිඹ එඹට
)ඵන්ධ වුණු විධිඹ, ඳරිවයණඹ වයපු විධිඹ )ඵන්ධශඹන්
තළටලු වරශඵනහ. එභ නිහ ක්රීඩහශප උන්නවරඹ වහ භහ
ිරඹන්ශන්, ක්රීඩවයින්ශේ ඉල්ීය), ඔවුන්ශේ  රක්තළනවිලි මීට ඩහ
ඳළවළන ලි ශඳශනන විනිවිදබහඹක් හිත ඉන රිඳවෙ වයන්න
තළනක් වළශදන්න .නෆඹ ිරඹරහයි. එළනි ුවඹක් නි්ධභහණඹ
න්න .නෆ. අඳට ශඳශනන්ශන් නළවළ, එභ වහයණඹ ශභභ
නිශඹෝත තුශ ඵළරෑරු) විධිඹට රවහ වරශඵනහඹ ිරඹරහ.
විශලේශඹන්භ නළතවෙ භහ අධහයණඹ වයනහ, ප්රලසනඹ
වරශඵන්ශන් ශද්ලඳහරවයින් ක්රීඩහට එන එව ශනුශයි;
ශද්ලඳහරනඹ ක්රීඩහට එන එවයි ිරඹරහ. අන්න ඒ තවෙවෙඹ
ශක්න්න. ඒ විතයක් ශනුශයි. ක්රීඩවයින්ශේ ආවෙභහභිභහනඹ,
ඔවුන්ශේ ශතෞයඹ, ඔවුන්ශේ ආවෙභ ශතෞයඹ හිත ක්රීඩහ
වයන්න ඉඩවඩ වදන්න අලය ඳසු බිභ ශභභ නිශඹෝත තුශට
ශතශනන්න ඔඵතුභහට පුළුන්වභ වරබුණහ. වළඵළයි එඹ
ප්රශපලශභන් වයන්න .නෆ. ශභුවද, අපි දන්නහ, අශප් යශට්
ක්රීඩහ ඇභවරතුභන්රහට ි  ර වුණු අබහහචව අවෙ දළකී) වරශඵන ඵ.
අශප් තරු සී.බී. යවෙනහඹව ඇභවරතුභහ ක්රීඩහශප ක්රීඩහක් වශහ.
එතුභහ ක්රීඩහ ඇතුශශේ ක්රීඩහක් වයන්න උවෙහව වශහ. වළඵළයි
ඒශවන් එතුභහ ඳයහජඹ වුණහ. ඒව අපි වවුරුවෙ පියතන්නහ.
එතුභහ විලහර වහ්ධඹ බහයඹක් වයන්න පුළුන් තරු ඇභවරතුශභක්.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භවතහ

අද එතුභහ ශඳෞද්තලිව ඵස ශේශ වරශඵන තළටලු විමින්,
තළමුණු විශජ්යවෙන භවවෙභඹහවෙ එක්ව ය්ඩඩු අල්රමින් ඉන්නහ.
එතුභහ ඒ තළනට ඳවෙ වුණහ. එළනි අබහහචව තවෙවෙඹක්
ඔඵතුභහට ඇවර ශනුශපහයි ිරඹන ප්රහ්ධථනහවෙ හිත තභයි අද
අඳ ශ) වථහ වයන්ශන්. තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන ඇභවරතුභහට
හශේ භහධය හවච්ඡහ වරඹන්න ශවෝ තරු සී.බී. යවෙනහඹව
ඇභවරතුභහට අවෙ වුණු ඉයණභ ශවෝ අවෙ ශනුවී ක්රීඩහ ඹ) ිරි 
න යුණු තළනවට ශේන්න, ශ) නිශඹෝතවෙ භඟ තවෙ නිශඹෝත ඇවර
වය තන්න ඔඵතුභහට වළිර ශපහයි ිරඹහ අඳ ප්රහ්ධථනහ වයනහ.
අශප් අස්ධ භන්ත්රීතුභහ නිතය ිරඹනහ ශන්, නීවර වඩන්න ඵළරි
වුණහට නීවර නන්න පුළුන් ිරඹරහ. ඒ හශේ නීවර වඩනහ
ශනුට නීවර නරහ වරි ශ) ශද්ල් වයන්න .නෆ. භභ
ිරඹන්ශන් ඒවට ශ)ව වදන්න .නෆඹ ිරඹරහ. ශ) ුවඹ
ලක්වරභවෙ වය තන්න .නෆ.
ක්රිවට් නිරයණඹ ශඟන  ඳළළවෙශනහ. තරු ඇභවරතුභනි,
දළන් ඔඵතුභහ මීඳශ ඉන්න අශප් වරරාත සුභවරඳහර භන්ත්රීතුභහවෙ
එඹට ඉන රිඳවෙ ශනහ. අහනශ අශප් ප්රහ්ධථනහ ක්රිවට්
ක්රීඩහශප උන්නවරඹයි. ක්රිවට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ශනුශන් ශ)
ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන නිශඹෝතවෙ, තවෙ ශද්ලුවෙ එවතු වය තන්න
ඔඵතුභන්රහට වළිර ශනහ න) අඳ හිතනහ එඹ අශප් යශට්
ජඹරවණඹක් ිරඹරහ. ක්රීඩහශප ජඹරවණඹ රඵන්න න)
විශලේශඹන්භ ශ) වරශඵන ඳසුබිභ, ශ) ඳරියඹ ශනස ශන්න
.නෆ. ශ) ඳරියඹ ශනස වයන්න වළිරඹහක් වදහ තන්න .නෆ.
අන්න ඒ තවෙවෙඹ ඇවර වය තන්න පුළුන්වභ රළශේහයි ිරඹහ
ප්රහ්ධථනහ වයමින් භශේ අදවස දළක්වීභ අන් වයනහ.
ශඵුශවුභ සතුවරයි.

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
සතුවරයි. මීශඟට තරු ලහන්ත ඵ්ඩඩහය භන්ත්රීතුභහ.

[අ.බහ. 4.41

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)
සතුවරයි, මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. තරු සුනිල්
වඳුන්ශනවෙවර භන්ත්රීතුභහශේ වථහශන් ඳසු චන කීඳඹක් වථහ
වයන්න අසථහ රළබීභ තළන භභ න්ශතෝ ශනහ.

2013 අාව 01 දයන ජහවරව ක්රීඩහ ාත) නිශඹෝත ඹටශවෙ වථහ
වයන ශ) අසථහශප තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භන්ත්රීතුභහ න තටභ
වථහ වශශේ ක්රීඩහ ශද්ලඳහරනීවයණඹ වීභ තළනයි. එතුභහ යත්ධ
ක්රීඩහ තළන වථහ වශහ. තරු භන්ත්රීතුභනි, යත්ධ ක්රීඩහශපදී තව
තවෙශවෙ
අද
විතයක්
ශනුශයි.
තමුන්නහන්ශේරහශේ
ඵරහශඳුශයුවෙතු, වල්ඳනහ වරශඵන්ශන් නහභල් යහජඳක්
භන්ත්රීතුභහ යත්ධ තවන ශවුට, එශවභ නළවෙන) ශඹෝෂිත යහජඳක්
භවවෙභහ යත්ධ තවන ශවුට ඒ ශද්ලඳහරන වයිඹ වරශඵන නිහ
උණුසු) ශරහ යත්ධ ක්රීඩවඹන් අතය ප්රලසන ඇවර ශනහඹ,
ශප්රේක්වඹන් අතය ප්රලසන ඇවර ශනහඹ ිරඹරහ. වළඵළයි නහභල්
යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ යත්ධ තවන්න ඉසයවෙ, ශඹෝෂිත යහජඳක්
භවවෙභඹහ යත්ධ තවන්න ඉසයවෙ යත්ධ තයතරදී .නෆ තය)
උණුසු) තවෙවෙඹන් නි්ධභහණඹ ශරහ වරශඵනහ. ශප්රේක්වඹන්
අතය .නෆ තය) ඇන ශවුටහ තළනිලි, තව තළනිලි, ක්රීඩවඹන් අතය
ප්රලසන ඇවර ශරහ වරශඵනහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහ ඹ)
ශද්ලඳහරන හි ඹක් රඵහ තළනීභ වහ එළනි ශචෝදනහ ිරරීභ අඳ
ශ) ශරහශප ප්රවරක්ශේඳ වයනහ.
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සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ිරපහ අස
දලවශ ඔඵතුභන්රහ ක්රිවට් න වහ ඵරඵරහ හිටිඹහඹ ිරඹරහ. අඳ
න) දළක්ශක් අස දලවශ ජනතහ විමුක්වර ශඳයමුණ ක්රිවට් තවන
න වහ ඵරඵරහ හිටපු ආවහයඹක් ශනුශයි. ඔවුන්ශේ ජීවිත ආයක්හ
වය තළනීශ) ටනවයි ශඹදී ි ටිශ . ඒ ඵවෙ අඳ විශලේශඹන්
භතක් වයන්න .නෆ. වළඵළයි අඳ එව වහයණඹක් ිරඹන්න .නෆ.
ක්රීඩහට විතයක් ශනුශයි, වළභ ශද්වටභ ශද්ලඳහරන
නහඹවවෙඹ අලයයි. ඳසු ගිඹ න නර ඇවර වුණු ක්රිවට් ගිවිසු)තත
වීශ) ප්රලසනවෙ එක්ව භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ භළවරතුභහ ක්රීඩහ
අභහතයයඹහ වළටිඹට තවෙත නිි   මන් ර,  මයණ විශලේශඹන්භ ශ)
යශට් ි ඹලුභ ශදනහ අතඹ වශහ. ඒ ශරහශප තත යුතු  මන් ර එඹයි
ිරඹරහ ජනභහධයශපදීන් ඳහ ඒහ අනුභත වශහ.
අඳ වවුරුවෙ දන්නහ අද අශප් යශට් ක්රිඹහවෙභව න්ශන්
නිදවස අධයහඳන ක්රභඹක් ඵ. දරුශක් ඳහරට ඇවිවෙ ඉශතන
ශතන, විලසවිදයහරඹට ගිහින් උඳහධිධහරිශඹක් ශරහ භහජඹට,
යටට ශේඹ වයන්න ආහට ඳසශේ ඔහුට යුතුවභක් වරශඵනහ
තභන් ඒ තවෙවෙඹට ශතනහපු ි ඹලු ශදනහ ශනුශන් ඹ) ිරි 
වහ්ධඹ බහයඹක් ඉටු වයන්න. ඒ හශේභ ජහවරව භට්ටභට, ජහවරව
ාචිතඹට, ජහවරව ක්රීඩහ ව්ඩඩහඹභවට -ක්රිවට් ශපහ,
ශුලිශඵෝල් ශපහ, .නෆභ ක්රීඩහක් ශපහ- ඒ තවෙවෙඹට ඔහු
නිව)භ එන්ශන් නළවළ. ඳහල් වහරශ දී ගුරුරු ඔහු පුහුණු
වයනහ. ඒ ශනුශන් යජඹ, ශ) යශට් ජහවරව ආ්ධක වඹ ඹ)
වළඳ ිරරීභක් වය වරශඵනහ. ඒ නිහ යටව ජහවරව භට්ටශ) ක්රීඩහ
ව්ඩඩහඹභවට ශවෙරී ඳවෙ ශන .නෆභ ක්රීඩවශඹක්, ක්රීඩිවහක්
තභන්ශේ මුදරභ පිටිඳසශේ ඹන්ශන් නළවර තභන්ශේ යුතුව)
ව තකී) ශවුටකුවෙ යට ශනුශන් ඉටු වශ යුතු
වරශඵනහ. ි ඹලුභ ක්රීඩවඹන් ඒ පියඵවෙ වල්ඳනහ වයන එව
ශවුයි.
තරු සුනිල් වඳුන්ශනවෙවර භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ිරඹපු එව
ශදඹක් )ඵන්ධශඹන් භභ ඔඵතුභහ භඟ එවඟ ශනහ.
ඔඵතුභහ අශප් වහන්තහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ පියඵ ිරපහ. අද අඳ
තුටු ශනහ, අශප් පිරිමි ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ හශේභ වහන්තහ
ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභවෙ හුඟක් ඉන රිඹට ඇවිවෙ වරබීභ තළන. ඳසු ගිඹ දහ
ඳළළවර වහන්තහ ශරෝව කුරහන ක්රිවට් තයතහලිශ දී ඳස න
සථහනඹට එන්න ඔවුන්ට වළිරඹහ රළබුණහ. අශප් කුරුණෆතර
න ස්රික්වඹ නිශඹෝජනඹ වයන ක්රීඩිවහනුවෙ එභ ව්ඩඩහඹශ)
ඉන්නහ.
අපි ශඳෞද්තලිව දන්නහ, විවිධ ආ්ධක ව අඳවසුතහ භධයශ
අද වහන්තහ ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ ශවු තභනක් ඹන ඵ. එභ නිහ
තරු ක්රීඩහ අභහතයයඹහශේවෙ, ක්රීඩහ අභහතයහාලශ ි ඹලුභ
නිරධහරින්ශේවෙ අධහනඹ ශඹුමු ශරහ වහන්තහ ක්රිවට්
ව්ඩඩහඹභවෙ අශප් පිරිමි ක්රිවට් ව්ඩඩහඹශ) තවෙවෙඹටභ ශතන
එන්න ව ඊට ඩහ ඉන රිඹට ශතන ඹන්න අලය න රිඹ, ලක්වරඹ
රඵහ ශදන්න .නෆ ිරඹන වහයණශ දී අපි ි ඹලුභ ශදනහ අවෙ
ශදවභ උසනහ ිරඹරහ ශ) ශරහශපදී භතක් වයන්නට .නෆ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේශඹන්භ අවරතරු
ජනහධිඳවරතුභහශේ නහඹවවෙශඹන් ශ) යට ත්රසතහදශඹන්
නිදවස වය තවෙතහට ඳසු ඹහඳනශ , එශවභ නළවෙන) යට පුයහ
.නෆභ තළනව ක්රීඩහ වයන්න නිදව, අසථහ, අයිවරඹ අද රඵහ
දීරහ වරශඵනහ. අපි අශප් යශට් අධයහඳනඹට අධහනඹ ශඹුමු
වයනහ හශේභ, අපි ශෞය ක්ශේත්රඹට අධහනඹ ශඹුමු
වයනහ හශේභ අපි අනිහ්ධඹශඹන්භ ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹටවෙ
අධහනඹ ශඹුමු වයරහ අශප් විඹ බහය අභහතයතුභහ
ඵරහශඳුශයුවෙතු න, ඒ හශේභ අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ
ඵරහශඳුශයුවෙතු න ක්රීඩහ ාසව්වරඹ නි්ධභහණඹ වයරහ යශට්
වළභ පුයළි ශඹකුභ ක්රීඩහවෙ භඟ ඉන්න පුද්තරශඹක් ඵට
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ඳරි්ධතනඹ ිරරීභ වහ අපි තභනක් ඹහ යුතු වරශඵනහ. එව
ඳළවෙතිරන් ජහතයන්තය ලශඹන් කී්ධවරඹ අවෙ ඳවෙ වය තන්න
අශප් යට හක් තයතහලිඹ න නන්න .නෆ; ආි ඹහනු තයතහලිඹ
න නන්න .නෆ; ශඳු ර යහජය භ්ඩඩීයඹ තයතහලි න නන්න .නෆ;
ශරෝව කුරන හශේභ ඔලි)පික් තයතරට වබහගි ශන්න
.නෆ; අපි ඳදක්ව) න නහ තන්න .නෆ. ඒව එව ඳළවෙතක් විතයයි.
නමුවෙ ඒ තවෙවෙඹට, ඳදක්ව) න නහ ශතන ජහතයන්තය ලශඹන්
අශප් යටට කී්ධවරඹක් අවෙ වයරහ ශදන්න ඹන තභනට අභතය
තවෙ වහයණහ වරශඵනහ. අපි දන්නහ, අශප් යශට් ජහවරව
ආ්ධක වඹට විලහර ඵහධහක් න ශඵෝ ශනුන ශයෝතලින්
ජනතහ ශේයහ තළනීභ වහ ි ඹලු ශදනහශේභ ලහරීරිව
ශඹෝතයතහ ඇවර ිරරීභ නළවෙන) විවිධ ලහරීරිව ක්රිඹහවහයව)රට
ශඹුමු ිරරීශ) වහ්ධඹ බහයඹ අද අශප් ක්රීඩහ අභහතයහාලඹට,
අධයහඳන අභහතයහාලඹට, හශේභ ශෞය අභහතයහාලඹට ඳළරී
වරශඵන ත කීභක් ඵ. එභ නිහ, විශලේශඹන්භ පුද්තරඹකුට,
ඳවුරවට ඒ හශේභ යටවට ශ) ශෞය )ඳන්න බහඹ ඉතහ
ළදතවෙ ශනහ ආ්ධක වඹ ඳළවෙශතන් තවෙතහභ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ භභ විශලේශඹන්
ශ) ශරහශප අතඹ වයන්නට .නෆ වහයණඹක් වරශඵනහ. ශ)
න විට අශප් යට තුශ, ශ) උවෙතරීතය ඳහ්ධලිශ)න්තුශප හශේභ
ළදතවෙ  මන් ර  මයණ තන්න අභහතය භ්ඩඩරඹ ඇතුළු ි ඹලු
තළන්ර හවච්ඡහ වයමින් වරශඵන ඉතහභ ළදතවෙ අසථහන්
තුනවට අපි මුහුණ ශදනහ. එවක් තභයි ජහවරව තරුණ
ප්රවරඳවෙවරඹ. අශප් යටට ශභශතක් වරබුශ්ඩ නළවර ජහවරව තරුණ
ප්රවරඳවෙවරඹක් වදන්න අද තරු ඩරස අරවප්ශඳරුභ භළවරතුභහ
භළන වවෙ ශරහ අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහශේ උඳශදස අනු වටයුතු
වය ශතන ඹනහ. ඒ හශේභ අද අඳට ශරුකු ප්රලසනඹක් ශරහ
වරශඵන වහයණඹක් වරශඵනහ. අශප් යට ඉන රිඹට ශතන ඹන්න
පුළුන්, අශප් යශට් ආ්ධක වඹ ලක්වරභවෙ වයන්න පුළුන්
විශලේඥයින් අද වරශඵන අධයහඳන ක්රභඹ තුයන් බිහි ශන්ශන්
නළවළ. ඒ නිහ න අධයහඳන ඳනතක් ශතන ඒභ වහ විශලේ
ළඩ පියශශක් ශ) න විට නි්ධභහණඹ ශරහ, ඉන රිශ දී ඒ
ශවටු)ඳත අධයහඳන අභහතයයඹහ විි න් ඳහ්ධලිශ)න්තුට
ඉන රිඳවෙ වයන්නට නිඹමිත වරශඵනහ. ඒ හශේභ ඉතහභ ළදතවෙ
වහයණඹ ශභඹයි.
විශලේශඹන් භභ ක්රීඩහ ක්ශේත්රශ හිටපු ශවශනක් වළටිඹට
ශඵුශවුභ ඳළවළන ලි ශ) පියඵ දන්නහ. ශභශතක් ඉවරවහශ
ි ටි ක්රීඩහ අභහතයරුන් ශ) වහ ඹ) ඹ) උවෙහවඹන් දළරුහ
හශේභ ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹට උය ශදන, වය ශදන නිරධහරින් විලහර
ලශඹන් ඇඳ වුණහ, වළඳ වුණහ අශප් යට තුශ ඹ) ක්රීඩහ
ප්රවරඳවෙවරඹක් වස වයන්නට. නමුවෙ ඒ අසථහ උදහ වුශ්ඩ
නළවළ. ්ධතභහන ක්රීඩහ අභහතයයඹහශේ නහඹවවෙඹ තුශ අද ක්රීඩහ
ප්රවරඳවෙවරඹක් වඳුන්රහ ශදන්නට වළිරඹහ රළබිරහ වරශඵනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අපි දළක්වහ ඳහල් ක්රීඩහ එව
ඳළවෙතව, ඒ හශේභ ක්රීඩහ අභහතයහාලශ ක්රීඩහ ත ඳළවෙතව,
ඳහල් ක්රීඩහ ාත) ශනභ, ජහවරව ක්රීඩහ ාත) ශනභ, ඒ හශේභ
භවළලි ක්රීඩහ ශනභ, ජහවරව ශිය ඵට ඵරවහශඹන් වයන ක්රීඩහ
ශනභ, ජහවරව ශඹෞන ක්රීඩහ උශශර ශනභ. ශ)හශ නිි 
)ඵන්ධීවයණඹක් වරබුශ්ඩ නළවළ. දළන් ශ)හ ඉතහභ ශවු
තළනවට ශතනළල්රහ වරශඵනහ.
2012 ඳශමුශනි භහශ 22 ශනි දහ අභහතය භ්ඩඩර
ාශද්ලඹක් ඉන රිඳවෙ වුණහ. ඒව ඉතහභ ළදතවෙ. ශ) යශට්
අධයහඳන අභහතයයඹහ, උස අධයහඳන අභහතයයඹහ ව ක්රීඩහ
අභහතයයඹහ ඹන තුන් ශදනහභ එවතු ශරහයි ශ) අභහතය
භ්ඩඩර ාශද්ලඹ ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන්ශන්. අපි තුටු නහ,
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහශේ නහඹවවෙශඹන් අභහතය භ්ඩඩරඹ
ඒවට අනුභළවරඹ රඵහ දීරහ වරශඵනහ. මීට ශඳය එන්න වරබුණ
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තළනවට, එන්න නිඹමිත වරබ තළනවට අශප් යට ශතන ඒභට අපි
ශ) න විට වටයුතු වයරහ වරශඵනහ. ශ) තවෙවෙඹවෙ එක්ව අපි
විලසහ වයනහ ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹ තුශ අඳට න ගු තභනක් ඹන්නට
වළිරඹහ රළශඵනහ ිරඹරහ.
ඒ හශේභ අපි වවුරුවෙ දන්නහ, ක්රීඩහ න යුණු වයන්න න)
අනිහ්ධඹශඹන්භ ඳහල් ක්රීඩහ පියඵ අධහනඹ ශඹුමු
වයන්නට .නෆ ිරඹන වහයණඹ. විදයහතහයඹිරන් ඳරීක්ණඹක්
වයරහ ඹ) ශදඹක් පියඵ ඹ) නිතභනඹවට එනහ හශේ
ඳහල් ක්රීඩහ පිටිඹ තභයි ක්රීඩවශඹක් බිහි වයන විදයහතහයඹ
ශන්ශන්.
ඳහල් ක්රීඩහ නළාවීභ වහ විශලේ ළඩ පියශශල්
ශඹුදනහ හශේභ ශ) වහයණඹ ශවශයහිවෙ අශප් අධහනඹ
ශඹුමු වයන්නට .නෆ. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඳහල්
ක්ශේත්රශ
ප්රහථමිව අාලශ දරුන් ක්රීඩහ වයන්ශන් ි ඹඹට
5වටවෙ අඩු ප්රභහණඹක් වීභ අද වනතහටුට වහයණඹක්. ශභඹ
ද්වීවරයිව අාලඹට ඹනශවුට ි ඹඹට 3වටවෙ ඩහ අඩු භට්ටභවට
එනහ. උස අධයහඳන තවෙවෙඹට එනශවුට ශභඹ ි ඹඹට
2වටවෙ ඩහ අඩු භට්ටභවට එනහ. ශ)ව ඉතහභ නයව
තවෙවෙඹක්. ශරෝවශ
න යුණු ශඵුශවෝ යටර ශ) ප්රවරලතඹ
ි ඹඹට 50වට උඩිනුයි වරශඵන්ශන්. එභ නිහ ශ) පියඵ
ශදභවුපිඹන්ශේ අධහනඹ ශඹුමු වයන්නට .නෆ. දරුන්
ශඳුතඳතටභ හිය වය, ඔවුන් තයතවහරී අධයහඳනඹ තුශභ ශවුටු
වය ශතන ඉන්ශන් නළවර ලහරීරිව ක්රිඹහවහයව)රටවෙ ශඹුමු
වශ යුතු ශනහ. එශවභ නළවර වුශණුවෙ විලහර ප්රලන
ස රට මුහුණ
ශදන්නට ි  ර ශනහ. වළඵළයි, අඳට එව ප්රලසනඹක් වරශඵනහ.
ඳහල්ර ක්රීඩහ නළාවීභට න) අනිහ්ධඹශඹන්භ ලහරීරිව
අධයහඳන උඳශද්ලවරුන් ඉන්න .නෆ. අද අඳ වවුරුවෙ
පියතන්නහ ලහරීරිව අධයහඳන උඳශද්ලවරුන්ශේ -ක්රීඩහ
ගුරුරුන්ශේ- ශරුකු හිඟඹක් වරශඵනහඹ ිරඹහ. ශ) පියඵ
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහවෙ එක්ව අඳ හවච්ඡහ වශ අසථහශපදී
එතුභහවෙ ශ) )ඵන්ධ විශලේ අධහනඹ ශඹුමු වය අලුවෙ ළඩ
පියශශල් ිරහිඳඹවට එන්නට අධයහඳන අභහතයතුභහටවෙ,
ශෞය අභහතයතුභහටවෙ උඳශදස දී වරබීභ ඉතහභ ළදතවෙ.
ඳසු ගිඹ වහරඹ තුශදී
ඉතහභ අහනහන්ත ි ද්ධීන්
තණනහක් වුණහ.ඳහල් නිහහන්තය ක්රීඩහ තයතරට වබහගි
වුණු දරු දළරිශඹෝ තුන් ශදශනක් ඒ තයතරට වබහගි ශමින්
ි ටිඹදී ජීවිතක්ඹට ඳවෙ වුණහ. ශ)වට විශලේ ශවේතුක්
වරශඵනහ. ශඵුශවෝ ඳහල්ර ක්රීඩහ පියඵ ශවු දළනුභක්
වරශඵන පුහුණුවරුශක්, එශේවෙ නළවෙන) ලහරීරිව අධයහඳන
උඳශද්ලවයශඹක් නළවළ. භවය ශභයින් ඇඟ උණුසු)
වයන්ශන් ශවුයි ආවහයශඹන් ද ිරඹහවෙ දන්ශන් නළවළ.
නිහහන්තය ක්රීඩහ තයත ඳළළවෙශන ශවුට වදහවෙ මීට්ධ
1,500ක්  රරහ නළවර දරුකුට ිරඹනහ, "ශවුශවුභ වරි ගිහින්
අශප් නිහඹ ශනුශන් මීට්ධ 1,500  රන්න" ිරඹහ. ඒ ශභඹහ
වයභ නහ ශතන මීට්ධ 1,500  රන්නට ඹනහ. ලහරීරිව
ක්රිඹහවහයව) ි  ර න්ශන් ශවුශවුභද, ශප්ශීන්ශේ ක්රිඹහවහරිවෙඹ
ි  ර න්ශන් ශවුශවුභද ිරඹහ ිරි භ අශඵෝධඹක් නළවර ඒ
දරුහ  රන්න ගිඹ අසථහශපදී ි  ර ව අහනහන්ත ඉයණභ අඳ
දළක්වහ. ඒ හශේභ වදහවෙ මීට්ධ 5,000ක්  රරහ නළවර
දරුශකුට ිරඹනහ, "භළයතන් තයතඹට ඉන රිඳවෙ ශන්න, අශප්
නිහඹට රකුණක් අහිමි ශනහ, භළයතන් තයතඹට
අනිහ්ධඹශඹන්භ ඉන රිඳවෙ ශන්න" ිරඹහ. මලිව පුහුණුක් රඵහ
නළවර දරුශෝ ඒහට ඉන රිඳවෙ වයන්නට ඹහභ තුශ ශභළනි
අහනහන්ත ි ද්ධීන් හ්ධතහ වුණහ හශේභ විවිධ
ශයෝතහඵහධරට රක් වුණු දරුන් තළනවෙ අඳට අවන්නට
රළබුණහ. එභ නිහ ඳහල්ර ලහරීරිව අධයහඳනඹ පියඵ දළඩි
අධහනඹක් ශඹුමු වයන්නට ි  ර ශරහ වරශඵනහ.
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ශ) පියඵ ත රයටවෙ වථහ වයද්දී මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, අද අශප් ඳහල්ර හභහනයශඹන් ප්රහථමිව අාලශ ,
වණිසඨ අාලශ
දරුන්ට නිළයන  ඉ තන්නහ අවහයඹ,
නිළයන  තභන් වයන ආවහයඹ, නිළයන  ඉරිඹප ඳවෙන
ආවහයඹ පියඵ ිරඹහ ශදන්න ඳහ ලහරීරිව අධයහඳනඹ පියඵ
දළනුභක් වරශඵන ගුරුරුන් නළවර අසථහ අඳ දිරනහ.
එභ නිහ ශ)හ පියඵ තරු ජනහධිඳවරතුභහ විශලේ අධහනඹ
ශඹුමු වය, විදයහ පීඨලින් ශවෝ ශනවෙ ආවහයඹට ශවෝ ක්රීඩහ
ගුරුරුන් ඵහ තන්නහ හශේභ විශලේෂිත ආවහයඹට ක්රීඩහ
ගුරුරුන් 250ක් අශප් යශට් අධයහඳන ඳද්ධවරඹට ඵහ තන්න
විශලේ  මන් රක් අය ශතන වරශඵනහ. ඒ පියඵ අඳ අවරතරු
ජනහධිඳවරතුභහටවෙ,
ක්රීඩහ
අභහතයතුභහටවෙ,
අධයහඳන
අභහතයතුභහටවෙ අඳශේ ශතෞයඹ ව සතුවරඹ ඳශ වයන්නට
ශභඹ අසථහක් වය තන්නහ.
ඒ හශේභ මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අඳ අද .නෆභ
ශදඹක් ළරසු) වයද්දී අශප් ආ්ධක වඹ පියඵවෙ ළරිරල්රට
තන්නට .නෆ. අපි ාචහයව යහඳහයඹ තළන ළරසු) වයද්දී අශප්
ආ්ධක වඹ පියඵ ළරිරල්රට තන්නහ. ක්රීඩහ ආ්ධක වඹක්
පියඵ අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ භහින්ද චින්තනඹ තුශ ශඵුශවුභ
ඳළවළන ලි ිරපහ. ක්රීඩහ තුයන් අඳට ශරුකු ආ්ධක ව ලක්වරඹක්
රඵහ තන්නට පුළුන්වභ රළශඵනහ. ඒවට අලය ජහතයන්තය
ක්රීඩහාතණ ටිව අශප් යට තුශ නි්ධභහණඹ ශමින් ඳවරනහ.
ශවුභ උදහවයණඹක් තභයි ව)ඵන්ශතුට. ව)ඵන්ශතුට එව
ඳළවෙතිරන් යහඹ නි්ධභහණඹ ශරහ. ඒශක් ළඩ වටයුතු ආය)බ
න ශවුට ව)ඵන්ශතුට ප්රශද්ලඹට අලය වරබුණු ජහතයන්තය
ක්රිඩහාතණඹවෙ අද ශ) න ශවුට ඉන  ශරහ වරශඵනහ. ඒ
හශේභ ඒ ප්රශද්ලඹට අලය ශරහ වරශඵන ජහතයන්තය ගුන්
ශතුටුඳශ ඉන  ශරහ වරශඵනහ. ශ) විධිඹට තවෙතහභ ඒ ප්රශද්ලශ
ආ්ධක ව ලශඹන් පුළුල් න යුණුක්, ා්ධධනඹක් ඇවර වයන්නට
විශලේශඹන්භ වළිරඹහ රළබී වරශඵනහ. දකුශ්ඩ වරශඵන ක්රීඩහ
ා්ධධනඹභ උතුශ්ධ ිරලිශනුච්චි ප්රශද්ලශ වෙ ඇවර වයන්නට, ඒ
භට්ටභට ශතන එන්නට ජහතයන්තය ක්රීඩහාතණ ඉන  වයමින් අලය
වටයුතු වයන ඵ ශ) අසථහශපදී භතක් වයන්නට .නෆ. ශ)
අනු ක්රීඩහ තුයන් අශප් යශට් ආ්ධක වඹ ලක්වරභවෙ වයන්නට
පුළුන් ආවහයඹට ළඩ පියශශ නි්ධභහණඹ ශරහ වරශඵනහ.
ඒ හශේභ ඹටිතර ඳවසුව) රඵහ ශදමින් ක්රීඩහ තභට ශතන
ඹෆභ වහ වටයුතු ිරරීභ පියඵ භභ අශප් තරු ක්රීඩහ
අභහතයතුභහට විශලේශඹන්භ සතුවරන්ත ශනහ. යහජය
නිරධහරින්, ක්රීඩහ අධයක් ජනයහල්තුමිඹ ඇතුළු ඒ ි ඹලු
නිරධහරින් එක්ව අවෙ ළල් ඵළ ශතන, ඳශහවෙ ක්රීඩහ අභහතයහාල
ි ඹල්ර එක්ව අවෙ ළල් ඵළ ශතන අද ශවු ළඩ පියශශක්
ආය)බ වයරහ වරශඵනහ. ඉන රිශ දී අශප් යශට් ජහවරව ක්රීඩහ න
ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහ ඉන රිඹට ශතන ඹෆභ වහ ෆභ රහභ නිරධහරි
භවභ ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහ පිටිඹක් ආය)බ ිරරීභ වහ අලය
ළඩ පියශශ නි්ධභහණඹ වයන්න එතුභහ වටයුතු වයරහ
වරශඵනහ. ඒව ඉතහභ ළදතවෙ. ඒ වහ ආ්ධක වභඹ ලශඹන්
ශරුකු විඹදභක් ඹන්ශන් නළවළ. ශඳුඩි ඉඩවඩක් ඇතුශශේ තශ)
දරුශෝ ටිවට වට එවතු ශරහ ක්රීඩහ වයන්න පුළුන් භට්ටභ
ඒ තුයන් උදහ නහ. ඒ හශේභ ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ
භට්ටභට එන ශවුට ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහඹට අාත
)ප්ධණ ක්රීඩහාතණඹක්, ඒ ක්රීඩවඹහ ශවෝ ක්රීඩිවහ ප්රහශද්ශීඹ
ශල්ව) ශවුට්ඨහශඹන් ඳශහවෙ භට්ටභට එන ශවුට ඳශහවෙ
භට්ටශ) අාත )ප්ධණ ක්රීඩහ ාකී්ධණඹක්, ඒ හශේභ ඔහු
ශවුශමට එන ශවුට ශවුශම අාත )ප්ධණ ක්රීඩහ ාකී්ධණඹක්
ඉන  වයන්න වටයුතු වයරහ වරශඵනහ. අපි දළක්වහ යවි
වරුණහනහඹව භන්ත්රීතුභහ එව ශරහවදී ිරපහ ක්රීඩහ තළන
ශභුනහ වථහ වශවෙ ක්රීඩහට අලය ඳවසුව) නළවළ ිරඹරහ.
වළඵළයි, ශවුශම අවල් ක්රීඩහාතණඹ වදනහ, අවල් ක්රීඩහාතණඹ
ළඩින යුණු වයනහ, ඒහට විඹද) වයන මුදල් ඉවරරි වශහ න)
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නිහ වදන්න පුළුන් ිරඹරහ ිරඹනහ. එව ඳළවෙතිරන් ිරඹනහ
ක්රීඩහට අලය ඳවසුව) නළවළ, ඹටිතර ඳවසුව) ා්ධධනඹ
වයන්ශන් නළවළ ිරඹරහ. තවෙ අසථහවදී ිරඹනහ, ශ)හ
ා්ධධනඹ වයන්න ළඹ ව මුදල්ලින් ශතල් වළ රහ න) ඊට
ඩහ ශවුයි ිරඹරහ. විඳක්ඹ ඔශවුභ තභයි. විඳක්ඹට වළභ
ශද්භ ශවෙශයන්ශන් ශතුඩක් ශපරහ ගිඹහට ඳසශේ, වරිඹට ඵෆන්
ිර මන් භවවෙභඹහට හශේ.

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
තරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ වථහ අන් වශ යුතුයි.

ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)
ඵෆන් ිර මන් භවවෙභඹහ න තටභ ිරපහ අශප් යශට් ශතන ඹන
ළඩ පියශශ ළරැන යි, ඒහශ ප්රලසන වරශඵනහ ිරඹරහ.

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ලහන්ත ඵණ්ඩහය භවතහ
(ரவௌபுறகு ெரவ தவௌடர)

(The Hon. Shantha Bandara)
භශේ වථහ අන් වයන්න) මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි. ඵෆන් ිර මන් භවවෙභඹහ අද ිරඹනහ, ශ්රී රාවහශප
ළඩ පියශශ ශවුයි, දළන් ශවු ප්රශපලඹවට ඇවිල්රහ
වරශඵනහ; යුද්ධඹ නිභහ වුණහට ඳසශේ ශීඝ්ර ා්ධධනඹවට
ඹමින්, විශලේශඹන්භ ප්රවරඳවෙවරඹක් වළටිඹට ඉන රිඳවෙ වයපු ළඩ
පියශශ අද ක්රිඹහවෙභව වයමින් ක්රභහනුකර ඒ ප්රශද්ලර නළත
ඳන ාචි ිරරී) ව ඒ ප්රශද්ලර ා්ධධනඹවෙ, භසත යශට්භ
ා්ධධනඹවෙ අද නිි  ආවහයඹට වයමින් ඉන රිඹට ඹනහ ිරඹරහ.
ඵෆන් ිර මන් භවවෙභඹහටවෙ ඒව භතක් වුශ්ඩ, ඔහු ඒව ශවෙරු)
තවෙශවෙ ඳසුයි. විඳක්ශ තරු භන්ත්රීතුභන්රහටවෙ ශ)හ න වහ
ඵරහ ශතන හිටපුහභ ශ) යට ශතන ඹන්ශන් ශවුතළනටද ිරඹහ
ශවෙශයයි.

ක්රීඩහ ක්ශේත්රශඹන් හශේභ අශනකුවෙ ක්ශේත්රලිනුවෙ අශප්
යට ඉන රිඹට ඹනහ. ඒ නිහ ඔවුන්ටවෙ ඉන රි වහරශ දී
අනිහ්ධඹශඹන්භ ඒ තවෙවෙඹට ඳවෙ ශන්න ි  ර ශනහ ිරඹන
එව භතක් වයනහ. ලක්වරභවෙ නහඹවඹකු න අවරතරු
ජනහධිඳවරතුභහශේ උඳශදස ඳරින  භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ
භළවරතුභහ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ වළටිඹට විවිධ අභිශඹෝත, විවිධ ප්රලසන
එද්දී ලක්වරභවෙ ශනුබිඹ ඒහට මුහුණ ශදමින්, ඒ ි ඹලු
ශතෞයඹන් ආයක්හ වය ශතන ක්රීඩහ ශද්ලඳහරනීවයණඹ
වයන්ශන් නළතු ක්රීඩහ අාලශඹන් අශප් යට ඉන රිඹට ශතන ඹන්න
වටයුතු ිරරීභ පියඵ එතුභහට අපි සතුවරන්ත ශමින්, ඒ තළන
අශප් තුට ප්රවහල වයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් වයනහ.
[අ.බහ.4.58

ගරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ

(ரவௌபுறகு வ.ெல. பவ்துகுரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ශ) අසථහශප න්ශතෝ
ශනහ ්ධතභහන ක්රීඩහ ඇභවරතුභහ ක්රීඩහ ඳනත ඹටශවෙ ඉන රිඳවෙ
වශ නිශඹෝත පියඵ චන සල්ඳඹක් වථහ ිරරීභට අසථහ
රළබීභ තළන. අවරතරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවරතුභහ භහින්ද
චින්තන ඉන රි දළක්භ ඉන රිඳවෙ වයමින්, නතන ශරෝවශ ක්රීඩහ
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භහජශ ජ )ඳන්න තරුණඹන්ට ඳභණක් ශනු ඵහර භවලු
ළභ ශදනහටභ වි්ත වක් ඵවෙ, නිශයෝගිබහඹ, භහනි ව
්ධධනඹ ව හමහිවවෙඹ ඹන ශ) ි ඹල්රභ න යුණු වයරහ
නිශයෝගි )ඳන්න භහජඹක් බිහි ිරරීභ වහ ක්රීඩහට ළඩි
තළනක් න ඹ යුතුයි ිරඹහ ප්රවහල වශහ. එතුභහ ඒ වහ්ධඹ බහයඹ ඉටු
ිරරීභ වහ දක් ඇභවරයශඹක් ඳවෙ වශහ. ඇභවරතුභහ තභන්ට
ඳළරුණු වහ්ධඹ බහයඹ වරිඹහවහය ඉටු වශහ. ඳසු ගිඹ වහරඹ තුශ
ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹ ගිඹ තභන ශභුවක්ද, ක්රීඩහ ක්ශේත්රශ ි  ර ව
උන්නවරඹ ශභුවක්ද ිරඹරහ ශවු අශඵෝධඹක් රඵහ ශතන තභයි
1973න් ඳසු එතුභහ ශ) ඳනත ඹටශවෙ නිශඹෝත ඳනන්න
උවෙහව තවෙශවෙ. ඒ ශනුශන් එතුභහට අශප් ශතෞයඹ ශ)
අසථහශප පුද වයනහ.
අපි දන්නහ ක්රීඩහ ාත)ර නිරයණඹ ඳවෙනහ ිරපහභ
ඒව මුළු රාවහශපභ එන ශනදහ වථහ ඵවට රක් න ි ද්ධිඹක් වී
වරශඵන ඵ.
භවය නිරධහරින් ක්රීඩහ ාත) ඵ ර අයශතන ි ටිනහ. භවය
නිරධහරින් ඒව ඔවුන්ශේ වෙවභක් ලශඹන් වරඹහ ශතන ි ටිනහ.
ශ) පියඵ අශඵෝධඹක් ඇතු එතුභහ අද නිශඹෝත භහරහක් ශ)
තරු බහට ඉන රිඳවෙ වය වරශඵනහ. ශ) නිශඹෝත අනු
බහ්ඩඩහතහරිව, බහඳවර, ශල්ව) ඹන නිරධහරින්ශේ වහරඹ
අවුරු ර ශදවවට සීභහ ිරරීභ තුශ ඇවෙත ලශඹන්භ ක්රීඩහ
පියඵ වරශඹන උනන් ර, වළඳවීභ ඔවුන් ශ) වහර සීභහ තුශ
ඉටු වශ යුතුයි. ඒ හශේභ ශ) අවුරු ර ශදවට එවහ ඹනහ න),
ඔවුන් නළත එභ නිර ඉල්ීයභට උවෙහව වයනහ න), ඒ වහ
ඇභවරයඹහශේ ලිඛිත අයඹ රඵහ තත යුතුයි. එභ නි්ධශද්ලඹ
රඵහ දීශ)දී ඇභවරයඹහ විි න් ළරිරල්රට තත යුතු වරුණු තළන
ශ) නිශඹෝතර වන් නහ. නළත ශවෙරී ඳවෙවීභ වහ
අශප්ක්හ වයනු රඵන නිරධයඹහශේ අදහශ ධුය වහරඹ
ළරිරල්රට ශතන, ජහතයන්තය භට්ටභට ක්රීඩහ ඉවශ නළාවීභ,
අදහශ ජහවරව ව්ඩඩහඹශ) කුරතහ භට්ටභ ළඩි ිරරීභ, දක්තහ
හිත ක්රීඩවඹන් වඳුනහ තළනීභ, ක්රීඩහ ඳරිඳහරනශඹහි විනිවිදබහඹ
වවරව ිරරීභ පියඵ තන්නහ රද පිඹයවෙ ළරිරල්රට ශතන
ඇභවරයඹහට ඊශඟ අවුරු ර ශදව වහ ඔවුන්ට අයඹ රඵහ න ඹ
වළිරයි.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ෆභ ජහවරව
ාතභඹවභ විධහඹව වමිටු වහ ඳහල් ාත)ලින් අභ
ලශඹන් නිශඹෝජිතඹන් ශදශදශනකුවෙ ි ටිඹ යුතු ඵවෙ ශභභ
නිශඹෝතර වන් වය වරශඵනහ. ශ)ව ඉතහභ ළදතවෙ. ඳහල්
ක්රීඩහ ාතභඹ භඟ ජහවරව ාතභඹ )ඵන්ධ න විට ඳහල්
ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹ ඉතහ ඉවයන් න යුණු ිරරීභට වටයුතු වයන්න
පුළුන් ශනහ. ඒ හශේභ ක්රීඩවයින්ට අලය ඳවසුව) රඵහ දීභ
තළන ඵරන විට ඇවෙත ලශඹන්භ භභ ඉතහභ අතඹ වයනහ, ශ)
ඇභවරයඹහ ඳවෙ වුණහට ඳසු රහමීඹ භට්ටශ) ක්රීඩහ ක්ශේත්රර රහමීඹ භට්ටශ) ක්රීඩවඹන්ශේ- වරශඵන ඳවසුව) අද අශප් ප්රශද්ල
ළනි  රසවය ප්රශද්ලර ඳහ ඇවර වය වරබීභ තළන. විශලේශඹන්භ
න ස්රික්වඹක් වළටිඹට තවෙතහභ අනුයහධපුය න ස්රික්වශ ත්වසත
ක්රීඩහතහයඹක් ඉන  ශමින් ඳවරනහ. ඒ හශේභ ජර ක්රීඩහතහයඹක් පිහිනු) තටහවඹක්- දළනට ඉන  ශමින් ඳවරනහ. අඳශේ
අනුයහධපුය න ස්රික්වඹ හශේ  රය ඵළවළය ප්රශද්ලර ක්රීඩවයින්ට
ඒව ඉතහ ළදතවෙ ශනහ. ඔවුන්ට ඒ තුශ ටිනහවභක් වරශඵනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ යවස ඡන්දඹක්
ඳළළවෙවීභ ඉතහභ ළදතවෙ නහ. අපි දිරනහ, ක්රීඩහ ාත)ර
භළවරයණ වහරශ දී ඇවෙත ලශඹන්භ නිරධහරිශඹකු ශතෝයහ ඳවෙ
වයන වහරඹ න විට භවය ඒහ යුද පිටි ඵට ඳවෙ ශරහ
වරශඵනහ ිරඹරහ. යවස ඡන්දඹක් වරබීභ තුයන් ඇවෙත ලශඹන්භ
ඡන්දදහඹවශඹකුට ඡන්දඹ ඳහවිච්චි වයරහ නිරුඳද්රිත -ිරි 
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වයදයඹක් නළතු- තභන්ශේ ශතදයට ඹන්න පුළුන් තවෙවෙඹක්
උදහ වය තන්න පුළුන් ශනහ. අශප් ක්රීඩහ ඇභවරතුභහ ඳසු ගිඹ
වහනු තුශ ඉතහ ශවු අශඵෝධඹක් රඵහ ශතන ශ)
නිශඹෝතඹ ශතන එන්න ඇතළයි ිරඹහ භහ හිතනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ එතුභහ ඉන රිඳවෙ
වය වරශඵනහ ඹ) මුද්රිත ශවෝ විදුවෙ භහධයශඹන් ්වෙවරඹභඹ
ජනභහධයශපන ඹකු ශවෝ එළනි ජහරඹව හිමිවරුන්ට ශ)
තයතරට -ශ) නිරයණරට- වබහගි වීභට ශනුවළිර ඵ.
ඇවෙශතන්භ ඒවවෙ විශලේ වහයණඹක් වළටිඹට අපි දිරනහ. අද
මුද්රිත ශවෝ විදුවෙ භහධය තුයන් භවය ප්රලසන ළඩි වයනහ. ඒව
ඉන රිඳවෙ වයන අශප්ක්වඹහට ළඩි හි දහඹව තවෙවෙඹක්
නි්ධභහණඹ වය දීරහ ඔහුශේ ජඹරවණඹ වහ වටයුතු වයන ඵ
අපි ඳළවළන ලි දිරනහ. ඒහ භහධය තුශ වසුරුන්න පුළුන්
ආවහයඹක් තළේ ශරහ වරශඵනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අද යජඹ ශභඳභණ උවෙහව
තවෙතවෙ රහමීඹ ක්රීඩහ ශද ඵළලුහභ රහමීඹ ක්රීඩහ වරශඵන්ශන්
භවය වහනුර ඳභණයි. අවුරුද්ශද් එක් වහරඹව තභයි
රහමීඹ ක්රීඩහ අඳට දිරන්න රළශඵන්ශන්. අශප්රේල් භහඹ ිරට්ටු
අවුරු ර උවෙඹට භතහමී රහමීඹ ක්රීඩහ ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹට
ඇවිවෙ එව ඳහයටභ ඵළවළරහ ඹනහ; ඒව නළතු ඹනහ. රහමීඹ
ක්රීඩහ නළාවීභ වහ වටයුතු වයන්නඹ ිරඹහ තරු ඇභවරතුභහශේ
අධහනඹට ශඹුමු වයනහ. ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහ පිටි රහමීඹ
භට්ටශභන් වදරහ වරශඵනහ. නමුවෙ අද ඒහ ල් බිහි ශරහ.
ඒහට රුපිඹල් රක් ඳව දවඹ විඹද) වය වරශඵනහ. ශභහිදී භහ
තරු ඇභවරතුභහශතන් ඉල්ීයභක් වයනහ, රහමීඹ ක්රීඩහ නිරධහරින්,
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ බහය ක්රීඩහ නිරධහරින් තභන්ශේ
ක්රිඹහලිඹ වහ්ධඹ බහයඹ වරිවළටි ඉසට වයනහද ිරඹන එව ඇවෙත
ලශඹන්භ ශුඹහ ඵරන්න ිරඹහ. එශේ ඵළලුශුවෙ තභයි, ඒ
පියඵ අධහනඹක් ශඹුමු වශශුවෙ තභයි, ඒ තළන ඳසු විඳයභක්
වශශුවෙ තභයි යජඹ ඵරහශඳුශයුවෙතු ශන ආවහයඹට රහමීඹ
භට්ටශභන් ක්රීඩහ න යුණු වයන්නට පුළුන් න්ශන්. නළවෙන)
ඒව ඒ තය)  රයට හ්ධථව න ඵක් අඳට දිරන්නට නළවළ. ඒ
වහ ඇභවරතුභහශේ අධහනඹ ශඹුමු වයන ශර ඉල්රහ
ි ටිනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ රහමීඹ ක්රීඩහ භහජ
තළනවෙ ිර යුතුයි. මීට ශඳය වථහ වශ භන්ත්රීතුභහවෙ ප්රවහල වශහ
හශේ ප්රහශද්ශීඹ එශවභවෙ නළවෙන) රහභ ශේහ තුරහනඹවට
ක්රීඩහ භහජඹක් බිහි ිරරීභ ප්රහශඹෝගිව ඉතහ අඳවසු ඵ
ශඳශනනහ. ප්රහශද්ශීඹ බහ භළවරයණ ශවුට්ඨහ භට්ටශභන්
ශවෝ නළවෙන) රහභ ශේහ ) කීඳඹක් එක්වහසු වයරහ ක්රීඩහ
භහජඹක් බිහි වයරහ ඒ ක්රීඩහ භහජඹ නළාවීභ වහ වටයුතු
ිරරීභ ඇවෙත ලශඹන්භ ඉතහභවෙ ටිනහ ිරඹන එව භශේ
වළඟීභයි.
අද ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹ තවෙතහභ අඳ දිරනහ, ක්රීඩවඹන්
ජහතයන්තය ශවෝ ශනවෙ ආවහයඹිරන් ගිහිල්රහ ජඹරවණඹ
වශහභ අපි ක්රීඩවඹන් ්ධණනහ වයනහ; වළභ භහධයඹක් තුයන්භ
විවිධ ආවහයශඹන් අතඹනහ. වළඵළයි ඹ) ිරි  ආවහයඹිරන් යට
ශනුශන් ගිහින් ඳයහජඹට ඳවෙ වුණහභ නළවර අගුණ ප්රවහල
වයමින්, ඒ ක්රීඩවඹහ නළවෙන) ඒ ක්රීඩහ ව්ඩඩහඹභ අඳවහඹට
රක් වයනහ. ඔවුන් ඹන ශවුට ඔවුන් අශප් ජහවරව )ඳතක්
ිරඹරහ ිරපහට ඵරහශඳුශයුවෙතු න ජඹරවණඹ ශනුරළබුණහට
ඳසු ඔවුන් විශපචනඹ වයන ඵ තභයි අපි දිරන්ශන්. භහ හිතන
වළටිඹට ඒව ශුබ වටයුවෙතක් ශනුශයි; අපි අතඹ වශ යුවෙතක්
ශනුශයි. ශභුවද, ක්රීඩහ ිරඹන්ශන් ජඹ ඳයහජඹ ශදවභ එව වහ
භහන ඵරහශඳුශයුවෙතු විඹ වළිර ශදඹක්. ජඹරවණඹ රඵන
ශරහශප ක්රීඩවඹන්ට භල්භහරහ දභහ පියතන්නහට ඩහ ක්රීඩවඹහ
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යට ශනුශන් ගිහින් ඳයහජඹ රඵරහ එන අසථහශප භල් භහරහ
දභහ පියතළනීශ) යුතඹක් අපි බිහි වශ යුතුයි ිරඹහ භහ ශ)
අසථහශප භතක් වය ි ටිනහ. ඒ අනු අඳට පුළුන් විඹ යුතුයි,
ක්රීඩහ නළාවීශ)දී -

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
තරු භන්ත්රීතුභහ, දළන් ඔඵතුභහශේ ශපරහ අන්.

ගරු එස. සී. මුතුකුභහයණ භවතහ

(ரவௌபுறகு வ.ெல. பவ்துகுரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)
භට ත විනහඩිඹක් ශදන්න මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි.

ක්රීඩහ පිටි, රහමීඹ භට්ටශ) ක්රීඩහ, නතයහන්න ක්රීඩහ
හශේභ රහමීඹ භට්ටශභන් ක්රීඩවඹන් බිහි වීභ තළනවෙ ිරඹ යුතුයි.
රහමීඹ භට්ටශභන් ක්රීඩවඹන් බිහි න විට ඔවුන් දක්තහ
ශඳන්නුශුවෙ තභයි ඔවුන්ට ඹටිතර ඳවසුව) රළශඵන්ශන්. අපි
දිරනහ, ඹටිතර ඳවසුව) රළශඵන ආවහයඹ. ශඳුශශුන්නරු
ප්රශද්ලශඹන් ඵය ඉි ීමශ) ක්රීඩවඹහ බිහි න ශවුට ඳශහවෙ
බහශන් මුදල් ආධහය ඉල්ලුහ. නමුවෙ එභ ඳශහවෙ බහශන් ිරි 
ආධහයඹක්  රන්ශන් නළවළ. ඔහු ජහතයන්තයඹට ගිහිල්රහ
ජඹරවණඹ වයරහ එන ශවුට තභයි ඳශහවෙ බහශන් ල්ලි
ශදන්න වළභළවර වුශ්ඩ; අශප් සතු ිරඹරහ පියතවෙශවෙ;ඳශහශවෙ
)ඳත ිරඹරහ පියතවෙශවෙ. ශ) හශේ රහමීඹ භට්ටශ) ක්රීඩවඹන්ට
මීට ඩහ ඹටිතර ඳවසුව) රඵහ දීභ තුශ ජහතයන්තය භට්ටශ)වෙ
භසත රාවහ භට්ටශ)වෙ ක්රීඩවඹන් බිහි ිරරීභට වළිරඹහක්
රළශඵන ඵ භහ වන් වයන්නට වළභවරයි. ඒ වහවෙ අශප් තරු
ක්රීඩහ ඇභවරතුභහශේ අධහනඹ ශඹුමු ශපහයි ඳතමින් භහ නිවඬ
නහ.
[අ.බහ. 5.08

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ක්රීඩහ ඳනත ඹටශවෙ විඹ බහය
අභහතයයඹහ විි න් හදනු රඵන නිශඹෝත භහරහක් අඳට රඵහ
දීරහ ඒ නිශඹෝත භහරහ ඳහ්ධලිශ)න්තුශප අනුභළවරඹ වහ
ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන අසථහක්, ශ).

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඵ්ඩඩහයතභ භවජන
ක්රීඩහාතනඹ ඳවසුව) හිත න යුණු ක්රීඩහාතණඹක් ඵට ඳවෙ ිරරීභ
වහ සථීයහය ක්රිඹහ භහ්ධත තළනීභ පියඵ භහ ඳශමුශන්භ
තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහට සතුවරඹක් ඳශ වයන්න අලයයි. ශ)
ක්රීඩහාතණඹ එක්වෙ ජහවරව ඳක්ශ හිටපු අභහතයයඹකු න
යහජහ භයනහඹව භළවරතුභහ විි න් ඉඩ) අවෙඳවෙ වය ශතන මලිව
ා්ධධන වටයුතු වයරහ වරබුණු ක්රීඩහාතණඹක්; න ස්රික්වශ
වරශඵන විලහර ඉඩවඩක් ඇවර ක්රීඩහාතණඹක්. නමුවෙ ඉන් ඳසු
ය දවඹව, දහවතව ඳභණ වහරඹ න ශතක්භ -ශ) ආ්ඩඩු
ඳළතුණු වහරඹ තුශවෙ- ශ) ක්රීඩහාතණශ ිරි භ ා්ධධනඹක්
ි ද්ධ වුශ්ඩ නළවළ. භහ ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුට ශවෙරී ඳවෙ වුණහට
ඳසු ශ) ප්රලසනඹ ඳහ්ධලිශ)න්තුශප ප්රලසනඹක් ලශඹන් ඇසුහ; ඒ
හශේභ උඳශද්ලව වහයව බහට ශඹුමු වශහ. සී.බී. යවෙනහඹව
ඇභවරතුභහ ශඳුශයුන් ර වුණහ, ශ) ක්රීඩහාතණඹ වදරහ ශදනහ
ිරඹරහ. නමුවෙ ඒව ි ද්ධ වුශ්ඩ නළවළ. ක්රීඩහ ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ
තභයි ශ) ශඳුශයුන් ර ඉසට වශශේ. ඒ පියඵ  මයණඹ තවෙතහට
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ඳසශේ ඔඵතුභහ ඳහ්ධලිශ)න්තුශප ශරුබිශ දී භහ මුණ තළහිරහ,
"ඔඵතුභහශේ ඉල්ීයභ ඳරින  ශ) ළශඩ් ි ද්ධ ශනහ" ිරඹන
වහයණඹ තුටින් ප්රවහල වශහ. ඒ නිහ විඳක්ශ භන්ත්රීයශඹක්
වළටිඹට ඒ පියඵ භශේ ඵරවෙ තුට ඔඵතුභහට ප්රවහල
වයන්නට .නෆ. ඒ ක්රීඩහාතණශ ඳස වඳරහ ඳළළවෙව ඳශමුන
තයතඹටවෙ භහ ශඵුයළුශතුඩින් ක්රීඩහ වශහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ භහශේ ජීවිතශ
විවිධහවහය ක්ශේත්රර නහඹවවෙ ්ධධනඹන් වයවහ ශඹෞන
භහජර වහ ක්රීඩහ භහජර හභහජිවශඹක්, නහඹවශඹක් විධිඹට
භශේ ජීවිතඹවෙ එක්ව ඵළඳිරහ වරශඵන තළනක් තභයි ඵ්ඩඩහයතභ
භවජන ක්රීඩහාතණඹ.
ඒ ශඳුශයුන් ර ඉසට ිරරීභ )ඵන්ධ ඔඵතුභහට විශලේ
සතුවරඹක් පිරිනභන්න භහ ශ) රළබුණු අසථහ උඳශඹෝගි වය
තන්නහ.
තරු ඇභවරතුභනි, අද ක්රීඩහ )ඵන්ධ අශප් යශට් වරශඵන
ප්රණතහ ශ) විහදඹ තුශවෙ ශඳන්නු) වයනහ. අද භසත ක්රීඩහ
ශද ඵළශරන්ශන් ක්රිවට් ක්රීඩහ වයවහයි. භසත ක්රීඩහ ශද ක්රිවට්
වයවහ ඵළීයශභන් ශ) යශට් ක්රීඩහශප න යුණු උශදහ ිරි භ
ආවහයඹව ඹවඳතක් උදහ වයන්ශන් නළවළ. ශ) යශට් ක්රිවට්
ක්රීඩහ ලත ්ධඹවට අධිව වහරඹක් ්ධධනඹ ශරහ, ඳසු ගිඹ
ය 40 තුශ ශපතශඹන් ්ධධනඹ ශරහ, අශප් ක්රීඩවඹන්ට
ශරෝව ශයතහ ජඹ තන්නට, අසථහ ිරහිඳඹවදී අනුශයඹන්
න්නට අසථහ රළබිරහ වරශඵනහ. ඒ හශේභ ිරි භ
ත්ධවඹිරන් ශතුය අශප් ක්රීඩවඹන් ජහතයන්තය භට්ටශ)
ක්රීඩවඹන් ඵට ඳවෙ ශරහ වරශඵනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භට භතවයි 1979 ශ්ධ භහ
ය 12ව දරුකු විධිඹට ශඵුශවුභ අසීරුශන් භශේ
ශදභපපිඹන්ශේ අයඹ අයශතන ශභුයටු ශුයිහ
ක්රීඩහාතණශ වරබුණු ශ්රී රාවහ-ඵටහිය ඉන්දීඹ ශවුශදප සීමිත
.්ධ තයතඹ ඵරන්න ගිඹ අසථහ. එදහ ඵටහිය ඉන්දීඹ ශවුශදප
ක්රීඩව වලිචයන්, අශප් ඳන් ර ඹන්නන් විහිළුවට තවෙතහ. ඔහු
ඉතහභ ළවළල්ලුශන් තභයි අඳට විරුද්ධ ක්රීඩහ වශශේ. නමුවෙ
එදහ ි ට අවුරු ර තුනක්, වතයක් ඹන ශවුට අඳට ශටසට් තවෙවෙඹ
රළබුණහ; ජහතයන්තය අවෙ දළකී) රළබුණහ. අද න ශවුට අඳ
ඵටහිය ඉන්දීඹ ශවුශදපන් භඟ තයත වයන ශවුට, underdog
ිරඹන තවෙවෙඹට ඳවෙ න්ශන් ඵටහිය ඉන්දීඹ ශවුශදප
ක්රීඩවශඹෝ. අපි දළන් වළභ දහභ ඉන රිශඹන් ඉන්නහ. විලහර වළඳවී)
වයවහ ක්රිවට් ක්රීඩහ අවරන් අශප් යට අද ජහතයන්තය භට්ටභට
න යුණු ශරහ ඉන්නහ. අද වරශඵන ප්රලසනඹ තභයි, ක්රීඩවඹන්ට
ශතවී) වයන්ශන් ශවුශවුභද, වහන්තහ ක්රිවට් ක්රීඩහ න යුණු
වයන්ශන් ශවුශවුභද, ඳහල් ක්රිවට් ක්රීඩහට ව රහමීඹ ක්රීඩහ
භහජරට රවන්ශන් ශවුශවුභද ිරඹන ප්රලසනඹ. භට
ශඳශනන වළටිඹට ක්රිවට් ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන් ්ධතභහනශ ශ)
යශට් වරශඵන මලිවභ ප්රලසනඹ තභයි, ප්රහශද්ශීඹ ක්රීඩහ භහජරට
ව ක්රිවට් ක්රීඩහ වයන ඳහල්රට අලය වයන ඳවසුව)
ළරසීභ ඉතහභ අඩු ශරහ වරබීභ. ක්රිවට් ක්රීඩහ පියඵ නිරයණ
ඳළළවෙශන වහරශ ක්රීඩහ භහජරට මීට ඩහ ටිනහවභක්
වරබුණහ. ඒහශ අඩු ඳහඩු වරබුණු ඵ භහ දන්නහ. නමුවෙ
නිරයණ ඳළළවෙශන ශවුට ක්රීඩහ භහජඹට ටිනහවභක්
වරබුණහ; ක්රීඩහ භහජශ හභහජිවඹහට, ක්රීඩහ භහජශ ඡන්දඹට
ටිනහවභක් රළබුණහ.
අශනක් අතට ඳහල්ර ක්රීඩහ තවෙවෙඹ තවෙතහභ අද ඉතහ
ඵයඳතශ විධිඹට ඳසුතහමී තවෙවෙඹව වරශඵනහ. ඒ නිහ
ජහතයන්තය තරශ වරශඵන තළටලු නියහවයණඹ වය තන්නහ
හශේභ, ඳහල් ක්රිවට් ක්රීඩහ ව ප්රහශද්ශීඹ ක්රීඩහ භහජ වහ
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ප්රභහණවෙ තය) ආධහය ඳඹන්නවෙ, ත්ධවහනුකර වහ හධහයණ
ක්රභඹවට ඒ ආධහය ශඵදහ ශදන්නවෙ අලය ඩධ්ධඹ ව හනහ
තරු ඇභවරතුභහට රළශේහ ිරඹහ භහ ප්රහ්ධථනහ වයනහ. ඒ වහ
භඟ ශඳන්වීභ ශ්රී රාවහ ක්රිවට් ආඹතනඹ තුයන් වයන්නට අලය
ලක්වරඹ ඔඵතුභහට රළශේහ ිරඹහ භහ ප්රහ්ධථනහ වයනහ.
තරු ඇභවරතුභනි, භරර ක්රීඩවඹකු වළටිඹට, ඳහල් වහරශ
භරර ක්රීඩහ ශනුශන් වළඳ වුණු ශවනකු වළටිඹට ශ) යශට්
භරර ක්රීඩහ පියඵ භශේ ශරුකු ව)ඳනඹක්, ව)ඳහක්
වරශඵනහ. එදහ ඩන්වන් යිට් රන්ඩන් ඔලි)පික් උශශශල්දී මීට්ධ
400 වඩුලු ඳළනීශභන් රිදී ඳදක්වභක් න නහ තවෙතහ. ඉන් ඳසශේ
නහතලිාත) එ ම්ධ වීයි ාව) උ ඳළනීශ) ක්රීඩහශන් ජහතයන්තය
තයත ජඹරවණඹ වශහ. ලූන් ශඵනඩික් ශයෝහ භළයතන් ව
මීට්ධ 5,000 වහ 10,000 ළනි  රය න වීභ තයතලින් ජහතයන්තය
ජඹරවණ රඵහ තවෙතහ. ඩේලිප. විභරදහ, සුතවෙ වරරවයවෙන,
දභඹන්වර ද්ධලහ හශේ ක්රීඩව ක්රීඩිවහන් ඉවශ ජඹරවණ රඵහ
තවෙතහ. ඉන් ඳසශේ සුන්වරවහ ජඹි ාව ජඹරවණ රඵහ තවෙතහ.
ඇවෙත ලශඹන්භ අහනශ ඇශේ ජඹරවණඹ රිදී ඳදක්වභක්
ඵට ඳවෙ වුණහ, ඒ තයතශ දී ඳශමුළනි සථහනඹ න නහ තවෙත
ශ)රිඹන් ශජෝන්සශේ ඳදක්වභ අහිමි ිරරීභවෙ භඟ.
භෆත වහරශ
භරර ක්රීඩහ )ඵන්ධ අශප් යශට්
දීප්වරභවෙ යුතඹක් ඳළතුණහ. ඒ දීප්වරභවෙ යුතඹ දළන්
)ප්ධණශඹන්භ අන් ශරහ වරශඵනහ. භට අභතව වයන්න
ඵළවළ, අඳවෙ එක්ව ශද්ලඳහරන ලශඹන් එවඟ නළවර වුණවෙ
එස.බී. න හනහඹව ඇභවරතුභහ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ ලශඹන් ඉන්න
වහරශ භරර ක්රීඩහ පියඵ ශරුකු ළරිරල්රක් දක්පු
ආවහයඹ. ඒ වහරශ ඉතහ ළඩි ළරිරල්රක් භරර ක්රීඩහ තුශට
ඒශ) ප්රවරපරඹක් විධිඹට ජහතයන්තය ජඹරවණ රඵන්නවෙ, ඒ
ජඹරවණ ළරිරඹ යුතු වහරඹක් ඳවෙහ ශතන ඹන්නවෙ පුළුන්
ආවහයශ ක්රීඩව, ක්රීඩිවහන් යහශිඹක් අඳට බිහි වයන්න
පුළුන්වභ රළබුණහ.
තරු ඇභවරතුභනි, අද අපි ක්රිවට්, ඳහඳන් ර තළන වථහ වශවෙ
ඇවෙත ලශඹන්භ ෆභ දරුශකුභ තභන්ශේ ඳහර තුශ භරර
ක්රීඩහ ඉපරට අඩු ළඩි ලශඹන් වබහගි ශනහභයි. ක්රිවට්
ශනුතවන දරුශෝ ඉන්නහ. Football ශනුතවන දරුශෝ
ඉන්නහ. Volleyball ශනුතවන දරුශෝ ඉන්නහ. Basketball
ශනුතවන දරුශෝ ඉන්නහ. වළඵළයි න වීභ, ඳළනීභ, වීි ිරරීභ ළනි
ඉවු විවිධ භට්ට)ලින් දරුන් වයනහ. ඒ නිහ අද ක්රීඩහ
පියඵ ඩහවෙ මීඳ ශද් ි  ර ශන්ශන් භරර ක්රීඩහ තුශයි. භරර
ක්රීඩහශප දක්තහ වඳුනහ තවෙතහට ඳසශේ, ඒ දක්තහ භත අශනක්
ක්රීඩහරට ඹන්න පුළුන්. අපි දන්නහ, දක් භරර ක්රීඩවඹන්
වඳුනහ තවෙතහට ඳසශේ, ධහන දක්තහ ඇවර ක්රීඩවඹන්ට ආයහධනහ
වයරහ ඳහශල් යත්ධ ව්ඩඩහඹශ) තළශශඳන සථහනඹන් ඔවුන්ට
රඵහ ශදන ඵ. භරර ක්රීඩහ වයවහ ශවශනකුශේ දක්තහ, ලහරීරිව
නිපුණතහන්, සබහඹ වඳුනහ තවෙතහභ අපි ඔහුට ආයහධනහ
වයනහ, basketball team එවට එන්න ිරඹරහ; volleyball team
එවට එන්න ිරඹරහ; netball team එවට එන්න ිරඹරහ. ඇවෙතටභ
ක්රීඩවශඹකුශේ ක්රීඩහශීලිබහඹ, ලහරීරිව වළිරඹහ අපි ළඵෆ ශරභ
වඳුනහ තන්ශන් භරර ක්රීඩහ වයවහයි. භරර ක්රීඩහ වයවහ එන
දරුන් භරර ක්රීඩවඹන් ශරභ ක්රීඩහ ජීවිතඹ අන් වයන්න
පුළුන් හශේභ, ශනවෙ ක්රීඩහ වහ ඔවුන් වඳුනහ තළනීශ)
වළිරඹහවෙ අඳට රළශඵනහ. ඒ හශේභ භසතඹක් විධිඹට
තයතවහරී ශර ක්රීඩහ වශවෙ ශනුවශවෙ, ජීවිතඹට අලය වයන
නහඹවවෙ රක්ණ, ලහරීරිව ශඹෝතයතහ ක්රීඩහ වයවහ අඳට රඵහ
තන්න පුළුන්වභ රළශඵනහ. භහ ඒ වහයණඹ ිරඹන්ශන්, අදටවෙ,
ශ) වථහ වයන ශභුශවුශවෙවෙ තරුණ වහරශ , ඳහල් අධිශ
වයපු ක්රීඩහශන් රළබ ත්ප්වරඹ, රළබ අවෙ දළකී), ඒ ලහරීරිව
ශඹෝතයතහ අනු රළබ ලක්වරන්තව) භතක් වයන තභන්.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අද ශන ශවුට භරර ක්රීඩහ
පියඵ ශ) යශට් ිරි භ ළරළසභක් නළවළ. අද ශ) යශට් භරර
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ක්රීඩහට නිලසචිත ප්රමුවෙඹක් නළවළ. අද ශ) යශට් භරර ක්රීඩහට
ටිනහවභක් දීරහ නළවළ. අද භරර ක්රීඩහට අලය මලිව ඳවසුව)
ත)ඵද ඳහල්ර ඇවෙශවෙ නළවළ. භරර ක්රීඩහශප ඳළනීශ) ඉප
වහ අලය වයන උඳවයණ වරශඵනහ. ඒහට mattresses
අලයයි. ඒ හශේභ අශනකුවෙ ක්රීඩහ උඳවයණ අලයයි. ධහන
ඳවෙතු අලයයි. අද ශ) උඳවයණ ඳහල්ර ඇවෙශවෙභ නළවර
තය). අපි විඳක්ශ භන්ත්රීරු වුණවෙ ඳහරවට ගිහිල්රහ
අශඳන් ශවශයන්න .නෆ ශභුවක්ද ිරඹරහ ඇහුහභ, හුඟක්
ශපරහට ඒ ඳහල් ක්රීඩහ බහ්ඩඩ හිඟඹ තළන අඳට වන්
වයනහ. ඒ නිහ අශප් විභධයතත මුදල්ලින් ළරිරඹ යුතු
ප්රභහණඹක් ඒ වහ ශන් වයනහ.
අපි ඳහල්ර ශතුඩනළිනලි වදනහ. අශනකුවෙ ඳවසුව)
ඳඹන්න උනන් ර ශනහ. නමුවෙ ක්රීඩහට ප්රමුතහක් නළවළ
ිරඹන වහයණඹ භහ ිරඹන්න වළභළවරයි. ඒ නිහ ඔඵතුභහට භහ
වන් වයන්ශන්, ඒ ජහවරව ක්රීඩහ ළරළසභ ශවුයි, ඒ පියඵ
තවෙ හවච්ඡහ වයරහ ඉන රිඹට ඹහ යුතු ඵයි. වළඵළයි ඉතහ
ඉක්භනින්භ ශ) යශට් ඳහල්ර ක්රීඩහ අධයහඳනඹ පියඵ ව ඒ
අලය ඳවසුව) ළඳීයභ පියඵ, ක්රීඩහ භහජ ව ශඹෞන
භහජ වහ අලය ඳවසුව) ළඳීයභ පියඵ අපි වටයුතු
වයන්න අලයයි. ඒව ප්රමුතහක් විඹ යුතුයි ිරඹන වහයණඹයි
භහ වන් වයන්ශන්.
තරු ඇභවරතුභනි, භට ප්රලසන ිරහිඳඹක් වරශඵනහ. ඔඵතුභහ
වළභළවර න), ශ) ශභුශවුශවෙ වුණවෙ පියතුරු ශදන්න පුළුන්.
ක්රීඩහ ධුය දළරීභ පියඵ ශභශේ වන් ශනහ. "ඹ) මුද්රිත ශවෝ
විදුවෙ භහධයශඹන් ්වෙ මඹභඹ ජනභහධයශපන ඹකු ශවෝ එළනි
ජහරඹව අයිවරවරුශකු ශප න)" ිරඹරහ. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, භට ශවෙරු) තන්න පුළුන්. භහධයඹව
අයිවරවරුශකු ිරඹන්ශන් විලහර ප්රහේධනඹක් වරශඵන ශවශනක්.
එළනි ශවශනකුට පුළුන්වභ වරශඵනහ, ඹ) ආවහයඹිරන් ඒ
ධනඹ ව ඵරඹ ඳහවිච්චි වයරහ ඒ ඡන්ද ක්රිඹහදහභඹ තුශ ඵරඹක්
ඳහන්න.
ඳසු ගිඹ වහරර අපි ශ)හ දළක්වහ. වළඵළයි භට ප්රලසනඹක්
වරශඵනහ. ඒ තභයි ශභභ තනතුරු වහ තයත වයන පුද්තරඹහ
ඹ) මුද්රිත ශවෝ විදුවෙ භහධයශඹන් ්වෙ මඹභඹ ජනභහධයශපන ඹකු
න) ඒ පුද්තරඹහ ශ) වහ නුසු රසකු ශප ිරඹරහ වන් නහ.
දළන් ශ) යශට් ්වෙ මඹභඹ ජනභහධයශපදීන් දවස තණනක්
ඉන්නහ.
විශලේශඹන්භ
ක්රීඩහ
ක්ශේත්රඹට
)ඵන්ධ
ජනභහධයශපදීන් ශඵුශවෝ ශදශනක් අද ශ) ක්රීඩහ පියඵ
ශඵුශවුභ උනන් රශන් වටයුතු වයනහ. එතශවුට ක්රීඩහ
)ඵන්ධ උනන් රක් වරශඵන, ඳසු බිභක් වරශඵන ්වෙ මඹභඹ
ජනභහධයශපදීන් ිරඹන්ශන් ශවෝටිඳවරශඹෝ ශනුශයි. ඔවුන්
විලහර ධනතුන් ශනුශයි. ඔවුන් ළටුඳවට පුවෙ ඳතව ශේඹ
වයනහ න්න පුළුන්. ඔවුන් රඳහහිනී ශේඹව ශවෝ
ගුන්වි රලි ශේඹව ළටුඳවට ශේඹ වයන්න පුළුන්. වළඵළයි
ක්රීඩහ ශනුශන් අලය වයන වළඳවීභවෙ, දළනුභවෙ ඔවුන්ට
වරශඵනහ. ශ) ්වෙ මඹභඹ භහධයශපන ඹහ ිරඹන අන්න ඒ
වහ්ඩඩඹට ශ) සීභහ ඳනන්ශන් ඇයි ිරඹන වහයණඹ ඔඵතුභහට
ඳළවළන ලි වයන්න පුළුන් න) භභ සතුවරන්ත නහ. ඔඵතුභහ
භට පියතුයක් ශදනහද?

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ඹ) ඹ) ාත)ර තනතුරු දළරීශ)දී ඒ
තභන් දයන තනතුය ඳහවිච්චි වයමින් ඒ ක්රීඩහශප විනහලඹට ඹ)
ඹ) වටයුතු වයපු උදහවයණ ව වහයණහ වරශඵනහ. ඉවරවහශ
එශවභ අවෙ දළකී) අඳට වරශඵනහ. ඹ) ඹ) භහධයශපදීන් ශ)
හශේ ඉරහ වරශඵනහ. ශ) ශඹෝජනහ අශප් ශඳෞද්තලිව ශඹෝජනහ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ]

ශනුශයි. ාත)ලින් ඉන රිඳවෙ වයපු ශඹෝජනහ ළරිරල්රට
අයශතන තභයි අපි ශ) නිශඹෝත වස වයරහ වරශඵන්ශන්. ඹ)
භහධයශපන ඹකු ක්රීඩහ ාතභඹව ඹ) තනතුයක් දළරුශුවෙ ඔහුට
පුළුන් ඒ පියඵ ලිඹන්න ව වටයුතු වයන්න. ඒ හශේභ ඹ)
ඹ) භහධය ඳහවිච්චි වයමින් ඒ අලය පුද්තරඹන්ට ඳවය ශදන්න
.නෆ න) ඒ වටයුවෙතවෙ වයන්න පුළුන්. ඉවරවහශ
භහධයශපදීන්ශතන් ශරුකු ඉල්ීයභක් වරබුණහ, ශ) පියඵ
නිදවශේ විශපචනඹ වයන්න ඔවුන්ට අසථහක් රඵහ ශදන්න
ිරඹරහ. ශ) වටයුතු )ඵන්ධශඹන් ශ) වහයණහ තභයි අපි
ළරිරල්රට තවෙශවෙ.

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ශවුයි. තරු ඇභවරතුභනි, ඔතළන වරශඵන ප්රලසනඹ න්ශන්
ඔඵතුභන්රහ ඉවරවහශ හිටපු එක්ශවශනක්, ශදන්ශනක් තළන
හිතරහ ශ) යශට් ඉතහභ ටිනහ ශේඹක් වයන ්වෙ මඹභඹ
භහධයශපදීන් ශභභ තනතුරු වහ නුසු රසන් ඵට ඳවෙ ිරරීභයි.
භවය විට ඔවුන් ක්රීඩහ භහධයශපදීන් ශනුශන්න පුළුන්. නමුවෙ
ඔවුන් ශනවෙ ක්ශේත්රර විශලේඥතහ දයන භහධයශපදීන් න්න
පුළුන්. ඇවෙත ලශඹන්භ අවරවිලහර ප්රභහණඹක් -දවස තණනක්වුණු භහධයශපදීන් ිරඹන ි ඹලු ශදනහභ එව නයව තණඹවට
දභහයි ශ) ්ධගීවයණඹ වයරහ වරශඵන්ශන්.

ගරු භහින්දහනන්ද අු කගභපප භවතහ

(ரவௌபுறகு யறவரணவ அபவ்கஶக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
තරු භන්ත්රීතුභනි, ක්රීඩහ භහධයශපදීන්ට අපි ශ) ශඹෝජනහ
ඉන රිඳවෙ වශහ. එතුභන්රහ ශ) තළන ශඵුශවුභ ඳක් වථහ වශහ.
ඒශක් අවුරක් ශවෝ ප්රලසනඹක් වරබුශ්ඩ නළවළ.

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ක්රීඩහ භහධයශපදීන් ිරඹරහ ි ටින පිරි ඉතහභ සීමිතයි ශන්.
නමුවෙ ශභතළන වරශඵන තළටලු ඒ අදහශ භහධයශපදීන්ශේ ප්රලසනඹ
ශනුශයි. ඳහ්ධලිශ)න්තු විධිඹට ශ) නිශඹෝත රවහ ඵරන
ශභුශවුශවෙ අපි ඵරන්නට .නෆ, ඒ අඹශේ මලිව අයිවරහි ව)
තළන, ඒ අඹට වරශඵන භසත අයිවරහි ව) තළන, ඒ හශේභ
අනහතතශ ඔවුන්ට වරශඵන අසථහන් තළනයි. එතශවුට ි ටින
භහධයශපදීන් ිරහිඳ ශදශනක් අඳට ප්රලසනඹක් නළවළ ිරඹන එව
ශනුශයි ප්රලසනඹ. ඒ අසථහ අහිමි ිරරීභයි ප්රලසනඹ. ශභුවද
්වෙ මඹභඹ භහධයශපන ඹහ ිරඹන තණඹට ළශටන භහධයශපදීන්
දවස තණනක් ශ) යශට් ි ටිනහ. ශ) නිශඹෝත තුයන් ඒ ශඵුශවෝ
ශදශනක් සීභහ ිරරීභට අසථහ රළශඵනහ.

ශ) ි ඹලු ශදනහට ඔඵතුභහශේ අයඹ තන්නවෙ ි ද්ධ නහ.
යශට් ඒ අදහශ ක්රීඩහ අභහතයයඹහ වවුද ිරඹන එව භත ශ)
අයඹ තළනීභ ශවෝ ශනුතළනීභ ඳදන) නහ. නමුවෙ
විධහඹවශ
ශවුටක් න අභහතයයඹහශේ ශඳෞද්තලිව
අනුභළවරඹ රඵහ තළනීභ ිරඹන එව අනලය ශදඹක්. එඹ වශ යුතු
න්ශන් ඉතහභ සුවිශලේ අසථහර ඳභණයි. ඒ නිහ ්වෙ මඹභඹ
භහධයශපන ඹහ ිරඹන අ්ධථඹ ශභතළනට ළටීභ නුසු රසුයි ිරඹන එව
භභ ශඳෞද්තලිව දිරනහ. භහධය අයිවරවරුශක් ිරඹන තවෙවෙඹ
තළන භට තළටලුක් නළවළ.
ඒවෙ එක්වභ ත ප්රලසනඹක් වරශඵනහ. ්වෙ මඹභඹ
භහධයශපන ඹහ ිරඹන එශක් අ්ධථඹ ශභුවක්ද? "Professional
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Journalist" ිරඹන්ශන් වවුද? ්වෙ මඹභඹ භහධයශපන ඹහ ිරඹන
අ්ධථ නිරඳණඹ නිලසචිත වන් විඹ යුතුයි. භභවෙ වහරඹව
නිදවස භහධයශපන ශඹක් - freelance - ලශඹන් වටයුතු වශහ.
ඒවටවෙ මුදරක් රළබුණහ. ඒ විධිඹට මුදරක් රළශඵන ශවශනක්
ශ) තණඹට ළශටනහද? ශභුවද ඉසය ්වෙ මඹභඹ ක්රීඩවඹහට
Olympics ඹන්න ඵළරි වුණහ. ඒ වහරශ භවය දක් ක්රීඩවශඹෝ
ඔවුන්ශේ ජීවිතශ සුවිශලේ අසථහ කීඳඹව මුදල්රට තයත
ිරරීභ ශවේතුශන් ඳසු වහරර ඔවුන්ශේ ඳදක්ව) අහිමි වශ ඵ
අපි දන්නහ. අද ඒ සීභහන් ඇවෙශවෙ නළවළ. ්වෙ මඹභඹ
ක්රීඩවඹන්ට Olympicsරට ක්රීඩහ වයන්න ඵළවළයි ිරඹරහ ිරපහ.
එශවන) ්වෙ මඹභඹ භහධයශපන ඹහ වවුද ිරඹන අ්ධථඹ තළන
නිලසචිත  මයණඹ න්නට .නෆ. ඒශක් න ත ඳශර වරශඵන්නට
.නෆ. නළවෙන) ශ) වයවහ භහධය වහ )ඵන්ධ .නෆභ
පුද්තරශඹකුට ක්රීඩහ ඳරිඳහරනඹට ඳළමිණීභට ඵහධහ වයන්න
පුළුන්.
තරු ඇභවරතුභනි, ස ර යහඳහයඹව ්ජු ශවෝ ක්ර ශඹදී ි ටී
න) ශ) තනතුරු දළරීභ වහ නුසු රසකු නහ ිරඹරහ ඒ
ප්රලසනඹභ එඹටවෙ වරශඵනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අඳ දන්නහ අද ශරෝවශ
ෆභ ක්රීඩහවටභ ඳහශවේ ශ) ස ර පියඵ ප්රලසනඹ ඇවිල්රහ
වරශඵනහඹ ිරඹන වහයණඹ. ඔට්ටු අල්රනහ. ජඹරවණඹ,
ඳයහජඹ පියඵ ඔට්ටු අල්රනහ. ශ)ව අද ශරෝව ාසව්වරශ
ශවුටක් ඵට ඳවෙ ශරහ වරශඵනහ. අඳ ඳසු ගිඹ දසර
දළක්වහ, විවිධ ක්රීඩහ තයත ඳහහ දී) ි  ර වුණු ආවහයඹ. ක්රිවට් තයත
ඳහහ දී) ි  ර වුණහ. අපි දළක්වහ, ඳහඳන් ර තයත ඳහහ දී) පියඵ.
ඒ හශේ විවිධ භට්ට)ර ශ)ව ි  ර ශනහ. ස ර වහ )ඵන්ධ
පුද්තරශඹෝ ක්රීඩහ ඳරිඳහරනඹට එවතු වුණහභ තයත ඳහහ දී)
පියඵ ඔවුන්ට ඵරඳෆ) වයන්න අසථහක් වරශඵනහ. ඒ නිහ
අන්ත්ධ ජහවරව ක්රිවට් වවුන්ි රඹවෙ ඒ පියඵ ඔවුන්ශේ රීවර
වස වයරහ වරශඵනහ. වළඵළයි ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන් ශ) අ්ධථ
නිරඳණශ යි. ශ) අ්ධථ නිරඳණශ වරශඵනහ, ස ර යහඳහයඹව
්ජු ශවෝ ක්ර ශඹදී ි ටී න) ිරඹරහ. ්ජු ශඹදී ි ටීභ තළන
තළටලුක් නළවළ. ශභුවක්ද ශ) ක්ර ශඹදී ි ටීභ ිරඹරහ
ිරඹන්ශන්?
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ස රශප ක්ර ශඹශදන
ශවනහශේ සබහඹ ශභුවක්ද? ඒ ස ර යහඳහයශ ක්ර ශඹදී
ි ටින තළනළවෙතහශේ රක්ණ ශභුනහද? ඉරහ හිටරහ වළි ශනෝ
එවට ඹන ශවනහ ද, අලසඹන්ට ශ්ධස අල්රන ශවශනක් ද,
එශවභ නළවෙන) ඔහු ස ර යහඳහයඹට )ඵන්ධ ඳවුරව ඥහවරශඹක්
ශන එවද? ශ) හශේ ප්රලසන වරශඵනහ. ඇවෙතටභ ශ) වහයණඹ
තළන නළත යක් නිලසචිත ශන්නට අලයයි. නළත යක් ශභඹ
ශවෙරු) තළනීභ අලයයි. ඒ හශේභ ඒ අදහශ පුද්තරයින්ටවෙ,
භහජඹටවෙ ශ) තළන අ්ධථඹක් අලයයි. ඒ නිහ ක්ර ඹන්නට
ප්රහශඹෝගිව ශවෙරුභ අලයයි.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) නිශඹෝතර වරශඵන
භසතඹ තළන භහ ඔඵතුභහට සතුවරඹ ඳශ වයනහ. ඒව ඉන රි
පිඹයක්. ඒවවෙ භහ ිරඹනහ. සීමිත ප්රලසන කීඳඹක් තළන භහ වථහ
වයන්ශන්, ඒ ි ඹල්ර නයවයි ිරඹන අ්ධථශඹන් ශනුශයි. ශ)ව
ඉන රි පිඹයක් ිරඹන එව තළන ිරි භ ළවඹක් නළවළ. නමුවෙ
ශවුභ ශද් ශන්ශන් )ප්ධණශඹන්භ ඹල් ඳළන ගිහිල්රහ
වරශඵන ක්රීඩහ ඳනතභ ාශලෝධනඹ ිරරීභ ිරඹන එවයි භශේ න)
අදව. භහ ය තණනහව ඉරහ ශ) තළන වල්ඳනහ වයන
ශවශනක්. ඔඵතුභහට ඒ ඩධ්ධඹඹ රළශේහ ිරඹරහ භහ ප්රහ්ධථනහ
වයනහ. වළඵළයි ශ) ස ර ක්රීඩහශප ක්ර ශඹදීභ ිරඹන ප්රලසනඹ
තළන අඳවෙ වල්ඳනහ වයන්න අලයයි. ශ) නිශඹෝත වන ි ශ භ
ඳහ්ධලිශ)න්තු වයවහ අනුභත වයන්ශන් නිලසචිත පුද්තරශඹකු
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ඉරක්ව වයරහ ද ිරඹන වහයණඹ තළන ප්රලසනඹක් වරශඵනහ. ඒ
තළන තළටලුක් වරශඵනහ. එශවභ නිලසචිත පුද්තරයින් ඉරක්ව
වයරහ නීවර ඳනන එව, නිශඹෝත ඳනන එව ළරැන යි.
ප්රවරඳවෙවරඹ තළන අඳට එවඟ න්නට පුළුන්. ප්රවරඳවෙවර තළන වථහ
වයන්න පුළුන්. වළඵළයි පුද්තරශඹකු ඉරක්ව නහ න) ඒව
ළරැන යි. අනික් අතට ඒ අ්ධථ නිරඳණඹන් නිලසචිත න්නට .නෆ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) නිශඹෝත ඳළනවහභ ත
ප්රලසනඹක් එනහ. ඔඵතුභහශේ භතඹ අනු ්ජු ශවෝ ක්ර ස ර
ක්රීඩහට )ඵන්ධ ද නළද්ද ිරඹරහ ඔඵතුභහ අය ශදනහ ශන්න
පුළුන්. වළඵළයි අනික් අතට යශට් අනික් පුයළි ඹන්ට ශ)
නිශඹෝත වයවහ අසථහක් රළශඵනහ, ඔඵතුභහ ඒ තවෙත අභිභතඹ
අභිශඹෝත වයන්න. ඳරිඳහරන නීවරඹට ළශටන Writ of Certiorari
ආඥහක් වයවහ ඔඵතුභහශේ  මයණඹ අභිශඹෝත වයන්න ශ)
නිශඹෝත වයවහ අසථහක් රළශඵනහ. ශ) අසථහ වලින්
වරබුශ්ඩ නළවළ. ශ)ව අවුරක්. ඒ නිහ භහ ඔඵතුභහට ිරඹනහ, ඒ
වයවහ අවෙ හිටුවීශ) නිශඹෝත, අධිවයණභඹ භළන වවෙ වී) හශේ
ප්රලසන ඇවර න්නට පුළුන් ිරඹරහ. ඒ පුද්තරයින් ළශළක්වීශ)
අයමුණින් ශ) නිශඹෝත අයශතන ආහවෙ, එශවභ ශනුවුණහ වුණවෙ
ශභළනි නිශඹෝත ඳළනවහභ යශට් පුයළි ඹන්ට අයිවරහි ව)
රළශඵනහ, ශ) නිශඹෝත අනු ඇභවරයඹහ තභන්ශේ අභිභතඹ
විධහඹවශ නිශඹෝජිතශඹක් විධිඹට ක්රිඹහවෙභව වශහ ද ිරඹරහ
ශවුඹහ ඵරන්න. නිශඹෝත නළවරහට ඩහ නිශඹෝත වරශඵන
ශරහල්ර අධිවයණභඹ විභ්ධලනඹන්ට රක් වීශ) වළිරඹහක්
වරශඵන නිහ ඔඵතුභහ අනතුයවට ඳවෙ ශනහ. ඒ අනතුය එන්ශන්
ක්රීඩහට ව ශඳු රශප භසත ක්රිඹහදහභඹටයි. ශභුවද අදහශ
ළදතවෙ ධයඹක් දයන ශවශනකුශේ තනතුය අධිවයණභඹ
ක්රිඹහදහභඹක් වයවහ අවෙ හිශටපශුවෙ එශවභ ඒ ක්රීඩහශප න යුණුට
ඉතහ න ගු වහීයන ඵරඳෆ) ඇවර න්නට පුළුන්. ඒ නිහ ශ)
නිශඹෝත ඳනනහ හශේභ, නිශඹෝත ඳළනවීශ) අනතුයකුවෙ
වරශඵනහඹ ිරඹන වහයණඹ භතක් වයන්න .නෆ. ඒ නිහ තභයි
අ්ධථ නිරඳණඹ ළදතවෙ ශන්ශන්. අධිවයණඹට ගිහිල්රහ
ඳශමුළනි දශේභ තවන) නිශඹෝතඹක් ශවශනකු තන්න ඹනහ
න) ශ)වයි අ්ධථ නිරඳණඹ, ඇභවරයඹහශේ අභිභතඹ ක්රිඹහවෙභව
වශශේ ශභන්න ශ) ඳදනභ භත ිරඹරහ ිරඹන්න පුළුන් ශන්න
.නෆ. ඒව වි්ත වරබුශණුවෙ එව එව විනිලසචඹවහයරු
තභන්ශේ ශඳෞද්තලිව භතඹන් අනු, තභන්ශේ ශඳෞද්තලිව
විලසහඹන් අනු වටයුතු ිරරීභට අවහල වරශඵනහ. ඒහ
අනතුරුදහඹවයි. ඒවයි භහ ිරඹන්ශන්. භහ ිරඹන්ශන් නළවළ, එශවභ
ශනහ ිරඹරහ. භට ශඳශනනහ, ශ) අනතුරු. ඒ නිහ ඳසු ගිඹ
වහරශ විශලේශඹන් ක්රිවට් ක්රීඩහ )ඵන්ධ අධිවයණභඹ
භළන වවෙ වීභ දළවපු ශවනකු වළටිඹට භහ භතක් වයන්න වළභළවරයි,
ශ)හ අනතුරු දහඹව ඵ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ක්රීඩහශප න යුණු ශනුශන්
යශට් නීවර ශනස න්න අලයයි, ශයගුරහි  වදන්න අලයයි.
ක්රිවට්ලින් ඔේඵට ගිඹ ක්රීඩහක් ශ) යශට් වරබිඹ යුතුයි. ඒ
හශේභ, ශ) වදන ශයගුරහි  නිලසචිත, ඳළවළන ලි ශයගුරහි  විඹ
යුතුයි ිරඹන වහයණඹ ප්රවහල වයමින් භභ නතය ශනහ.
ශඵුශවුභ සතුවරයි.

[අ.බහ. 5.30

ගරු පරොවහන් ය ක කප ක භවතහ

(ரவௌபுறகு வனரயரவ வ்வ்ஶ)

(The Hon. Lohan Ratwatte)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භහ හිතවෙ තරු භහින්දහනන්ද
අලුවෙතභශේ ඇභවරතුභහශේ අභහතයහාලඹ න ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ
ඹටශවෙ 1973 අාව 25 දයන ක්රීඩහ ඳනතට ඹටවෙ 2013 අාව 01
දයන ජහවරව ක්රීඩහ ාත) නිශඹෝත පියඵ විහද වයන ශ)
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ශභුශවුශවෙ, සදහන) ශනුි ටිඹවෙ වථහ ිරරීභට අසථහක්
රළබීභ තළන භභ ශඵශවවින් න්ශතෝ ශනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අපි විශලේ වහයණඹක් භතක්
වශ යුතුයි. අද න න ඒ වහයණඹ ශඵුශවෝ ශදනහට භතක් වුශ්ඩ
නළවළ. අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ 2005 දී ශ) යට බහයතවෙ
අසථහශපදී ප්රලසන යහශිඹක් වරබුණහ. අද න ශවුට එදහ වරබුණු
ප්රලසනලින් ි ඹඹට 90වට ළඩි ප්රභහණඹක් විරහ අශප් යට
ඉතහභ ශීඝ්රශඹන් ඉන රිඹට තභන් වයන ශ) ශභුශවුශවෙ භහින්ද
චින්තන ඉන රි දළක්භ ළඩ පියශශ තුශ ක්රීඩහ වහ විශලේ
අධහනඹක් ශඹුමු වය වරශඵනහ. එශේ අධහනඹ ශඹුමු වයරහ
අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ ක්රීඩහ ඉන රිඹට ශතන ඹෆභට දක් ක්රීඩහ
අභහතයයශඹකු ඳවෙ වය වරශඵනහ. භභ අශප් තරු ඇභවරතුභහ
ඔහ තඵන්න ිරඹන ශදඹක් ශනුශයි ශභඹ. භභ එතුභහ එක්ව
ළඩ වය වරශඵනහ. භහ එතුභහ ළඩ වයන ආවහයඹ දන්නහ නියි
ශභශවභ ිරඹන්ශන්. භහ හිතන විධිඹට එතුභහ ක්රීඩහ අභහතයතුභහ
ශර ඳවෙ ශරහ දළනට අවුරුද්දවට ටිවක් ළඩි වහරඹක් ඳභණයි.
ශ) සුළු වහරඹ තුශ අශප් යශට් වරශඵන ක්රීඩහ ාත)ර ව ක්රීඩහ
ක්ශේත්රශ වරශඵන විවිධහවහය ප්රලසන ඉතහභ සක්සභ, ශභුශඹ
ඳහවිච්චි වයරහ, වවුරුවෙ වයදයඹට ඳවෙ ශනුන ආවහයඹට
විමින් ඹන ශ) ශභුශවුශවෙ ශ) නිශඹෝත ශතනළල්රහ )භත
වය තළනීභ භිනන් එතුභහ වයන්න වදන්ශන් අභහතයහාලඹට එතුභහට- වරශඵන ඵරතරවෙ නළත විභධයතත වයරහ ශ) යශට්
ක්රීඩහශප උන්නවරඹ වහ වටයුතු වයන්නයි. ඒ නිහ අපි තරු
ක්රීඩහ ඇභවරතුභහට සතුවරන්ත ශනහ, හුඟක් භවන්ි  ශරහ
ශභභ නිශඹෝත ශතශනමින් අශප් යශට් ක්රීඩහශප උන්නවරඹ ඇවර
ිරරීභ වහ එතුභහ වයශතන ඹන ක්රිඹහ දහභඹ තළන.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, එතුභහශේ ළඩ පියශශ
ඹටශවෙ ි ඹලු ඳශහවෙර ක්රීඩහ න යුණු වයමින් ඹනහ. උතුරු
ඳශහත තවෙශතුවෙ ිරලිශනුච්චිඹ ක්රීඩහාතණඹ, උතුරු භළද ඳශහත
තවෙශතුවෙ අනුයහධපුයඹ ක්රීඩහාතණඹ, නළශඟනහිය ඳශහත
තවෙශතුවෙ ්රිකුණහභරශ Mac Haizer ක්රීඩහාතණඹ, භධයභ
ඳශහත තවෙශතුවෙ භවනුය න තන ක්රීඩහාතණඹ, ඌ ඳශහත
තවෙශතුවෙ ඵ රල්ර ක්රීඩහාතණඹ, දකුණු ඳශහත තවෙශතුවෙ
ව)ඵන්ශතුට භහින්ද යහජඳක් ක්රීඩහාතණඹ, ඵසනහහිය ඳශහත
තවෙශතුවෙ න ඹතභ භහින්ද යහජඳක් ක්රීඩහාතණඹ, ඹම ඳශහත
තවෙශතුවෙ ශරශතදය ක්රීඩහාතණඹ, ඵයතමු ඳශහත තවෙශතුවෙ
යවෙනපුයඹ ක්රීඩහාතණඹ ආන  ලශඹන් ඒහශ විලහර ක්රීඩහතහය
නඹක් ඉන  ිරරීභට දළනටභවෙ ළඩ ඳටන් ශතන අහනයි.
එඳභණක් ශනුශයි. න ස්රික් භට්ටශභන් ක්රීඩහාතණ 25ක්
තනන්න එතුභහ වටයුතු රළවළසවර වයරහ වරශඵනහ. පනිඹහ,
්රිකුණහභරඹ,
යවෙනපුයඹ,
පුවෙතරභ,
ශඳුශශුන්නරු,
නුයඑයඹ, මුරවරප, ශභුනයහතර, භහතය, භහතශල්, භන්නහයභ,
කුරුණෆතර, ිරලිශනුච්චිඹ, වෆතල්ර, භවනුය, වළුතය,
ඹහඳනඹ, ව)ඵන්ශතුට, ත)ඳව, තහල්ර, ශවුශම, ඵ රල්ර,
අනුයහධපුයඹ, අ)ඳහය ආන  ලශඹන් න ස්රික් භට්ටමින් ක්රීඩහාතණ
25ක්, ක්රීඩහතහය 25ක් තනන්න එතුභහ වටයුතු වයශතන ඹනහ.
භභ හිතන විධිඹට දළනටභවෙ භවය තළන්ර ළඩ ආය)බ
වයරහ ඉයයි. එඳභණක් ශනුශයි, අශප් යශට් - in all 324
AGA Divsions of our country - ඒ ි ඹලුභ AGA Divsionsර
ක්රීඩහාතණ තනන්න එතුභහ ශ) න විට අඳට ල්ලි ශන් වය
දීරහ ඉයයි. ඒ හශේභ ශනවෙ ිරි භ වහරඹව ශනුරළබුණු ඉතහ
විලහර වශඹෝතඹක් ශ) අසථහශප ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ භිනන්
රාවහශප ක්රීඩහට රඵහ ශදනහ. අශප් යට ශදවඩ වී ප්රලසන
යහශිඹවට මුහුණ දීරහ ඉරහ එයින් ශතුඩ එන ශ) ශභුශවුශවෙ
ි ඹලු ජහ මන්, ි ඹලු ආත) එවට )ඵන්ධ වයන්න පුළුන්
ශවුභ ක්රභඹ ක්රීඩහ ිරඹරහ අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහවෙ, තරු ක්රීඩහ
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අභහතයතුභහවෙ, ි ඹලු නිරධහරිනුවෙ පියශතන ඒ වහ විලහර ළඩ
පියශශක් වය ශතන ඹහභ පියඵ එතුභන්රහ ි ඹලු ශදනහටභ
නළත හයඹක් සතුවරන්ත ශනහ.
ඒ හශේභ අද ක්රිවට් ක්රීඩහ තළන විලහර ලශඹන් හවච්ඡහ
වුණහ. ක්රිවට් ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන් වරබුණු ප්රලසන යහශිඹක් විරහ,
නළත යක් නිරයණඹවට ගිහිල්රහ වරිඹහවහය ඒ නිරධහරින්
ඳවෙ වය ශතන ශ්රී රාවහශප ක්රිවට් ක්රීඩහ ඉන රිඹට ශතන ඹහභ
වහ තන්නහ උවෙහවඹ තළන අපි නළත යක් තරු ක්රීඩහ
අභහතයතුභහටවෙ, ඒ නිරධහරින්ටවෙ සතුවරන්ත ශනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ යත්ධ ක්රීඩහ
තවෙශතුවෙ අද තරු නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහටවෙ, ශඹෝෂිත
යහජඳක් භවවෙභඹහටවෙ විඳක්ශඹන් ශභුනහ ිරපවෙ,
එතුභන්රහ ශදශදනහ ශනුි ටින්නට ශ) යශට් යත්ධ ක්රීඩහ
වදහවෙ අද වරශඵන තවෙවෙඹට ශේන්න ඵළරි ශනහ. ඒ නිහ
අපි එතුභන්රහ ශදශදනහට ශ) අසථහශප දී සතුවරන්ත ශනහ.
්රිවෙ විදයහරශ යත්ධ ක්රීඩහ වශ ක්රීඩවඹකු වළටිඹටවෙ, භවනුය
ක්රීඩහ ාතභශ ක්රීඩහ වශ ක්රීඩවඹකු වළටිඹටවෙ භභ ිරඹන්ශන් අද
ශ) යශට් අඳට දිරන්න රළශඵන්ශන් එදහ වරබුණ යත්ධ ක්රීඩහ
ශනුශයි, ඊට ඩහ ඉතහභ උස භට්ටශ) යත්ධ ක්රීඩහක් ඵයි. ඒ
තළන අපි ඉතහභ න්ශතෝශඹන් එතුභන්රහට ප්රලාහ වයනහ.
මින් ඉන රිඹටවෙ එතුභන්රහශේ වශඹෝතඹ රළබිරහ ශ) ක්රීඩහ ත
තවෙ ඉන රිඹට ශතන ඹහභට ඒ ි ඹලු ශදනහටභ ලක්වරඹ ඩධ්ධඹඹ
රළශේහ ිරඹරහ භභ ප්රහ්ධථනහ වයනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, motor racing න වහ ඵළලුවෙ
එශවභයි. අපි ි ඹලු ශදනහභ එවතු ශරහ භවනුය "Kandy Night
Race" ිරඹරහ motor racing තයතඹක් ඳටන් තවෙතහ. ඒ තළන
අශප් ක්රීඩහ අභහතයතුභහවෙ දන්නහ. ඒව පිට පිට අවුරු ර ශදවක්
ඳළළවෙවුහ. දළන් තුන් ළනි අවුරුද්දටවෙ ඳවෙනහ. ඒ හශේභ
ශවුශමවෙ ඒ night race ඳටන් ශතන ඉතහභවෙ ශවුඳින් ඒ ක්රීඩහවෙ
න යුණු ශමින් ඹනහ. ඉන රිඹට තවෙ ඈත ඳශහවෙර ඹහඳනඹ,
්රිකුණහභරඹ, ව)ඵන්ශතුට ආදී ප්රශද්ලරවෙ ධහන ඳථ ඇවර
වයරහ ශභළනි තයත ඳවෙරහ අශප් යශට් එභ ක්රීඩහවෙ න යුණු
ිරරීභට පුළුන් ශයි ිරඹරහ අපි විලසහ වයනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ හිතන වළටිඹට අද විශලේ
දක්. ශභභ විහදශ දී වථහ යහශිඹවට අපි න්  රන්නහ.
හභහනයශඹන් ශවශයන්ශන් විඳක්ශඹන් ඇවිල්රහ ළයන  යහශිඹක්
ිරඹන එවයි. ඒ ශනුට අද න න ශවු ළඩක් වයන ශවුට ඒව
ශවුද ළඩක් ිරඹරහ විඳක්ශඹනුවෙ ිරප ඵ අපි ප්රවහල වයන්න
.නෆ. ඒ තළන ශ) අසථහශප විඳක්ඹට අශප් ප්රණහභඹ පුද
වයනහ. ශභඹ විහදඹක් ිරපහට ිරි භ විහදඹක් නළවළ. ඒ නිහ
ක්රීඩහ අභහතයතුභහ විි න් අද ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන ශභභ නිශඹෝත
අශප් යශට් ක්රීඩහට ඉතහභ ශඹෝතයඹයි. සුළු සුළු අඩු ඳහඩු
වරබුශණුවෙ ඒහවෙ නිළයන  වය ශතන ශ)හ ක්රිඹහවෙභව වයරහ
අශප් යශට් ක්රීඩහ තවෙ උස භට්ටභවට ශතන ආ යුතුයි. යත්ධ
ක්රීඩහ, ක්රිවට් ක්රීඩහ ඳභණක් ශනුශයි, එල්ශල් ක්රීඩහ,
ශුලිශඵෝල් ක්රීඩහ හශේභ අශප් යටට අලුවරන් ඇවිල්රහ වරශඵන
baseball ක්රීඩහ ආදී ි ඹලුභ ක්රීඩහන් ශ) යශට් ි ඹලු ඳශහවෙරට,
ි ඹලු ජහ මන් අතයට අය ශතන ගිහිල්රහ ශ) යට න යුණු වයහ ඹන
ශීඝ්ර තභශන් දී ක්රීඩහවෙ න යුණු ශපහ ිරඹහ ප්රහ්ධථනහ වයමින්, භට
ශ) අසථහ රඵහ දීභ තළන ඔඵතුභහට සතුවරන්ත ශමින් භහ
නිවඬ ශනහ. ශඵුශවුභ සතුවරයි.
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(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது )

(The Hon. Arundika Fernando)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ක්රීඩහ අභහතයතුභහ විි න් ක්රීඩහ
ඳනත ඹටශවෙ ශතශනන රද ශ) නිශඹෝත ශනුශන් ශ)
උවෙතරීතය බහ වමුශප චන ිරහිඳඹක් ප්රවහල ිරරීභට අසථහ
රහ දීභ )ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහට සතුවරන්ත ශනහ.

විශලේශඹන්භ 1973ට ඳසු ක්රීඩහ ඳනත ාශලෝධනඹ වයරහ
ශ) වයවහ අශප් යශට් ක්රීඩහට ඹ) ිරි  ලක්වරඹක් රඵහ ශදන්නට
ශ) වයන වළඳ ිරරීභ, ශ) දයන්නහ ව ෆඹභ ශනුශන් තරු ක්රීඩහ
අභහතයතුභහටවෙ අදහශ නිරධහරින්ටවෙ අශප් ප්රණහභඹ පුද වයන්නට
.නෆ. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, වවුරු ශභුනහ ිරපවෙ
භෆත ඉවරවහඹ තුශ අශප් යශට් ක්රීඩහශප ඉතහ විලහර ප්රතභනඹක්,
න යුණුක් අපි දිරනහ. අශප් යශට් ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ ශරෝව
ශයඹන් ඵට ඳවෙ ශරහ වරශඵනහ. ඊශඟට තවෙ ශරෝව ශයතහ
තයතහලි ශදවිරන්භ ඉන රිඹට එන්නට අඳට පුළුන් වුණහ. ඳසු
ගිඹ වහරඹ තුශ ක්රිවට් ක්රීඩහශප විලහර න යුණුක් අපි දළක්වහ. ඒ
හශේභ භරර ක්රීඩහ ඳළවෙශතන් තවෙශතුවෙ, ඩන්වන් යිට්
භවවෙභහට ඳසශේ සුන්වරවහ ජඹි ාව භවවෙමිඹට විලහර
ජඹරවණඹවට ඹන්න පුළුන් වුණහ. ඒවවෙ භරර ක්රීඩහශප අපි
දළක්ව ශරුකු න යුණුක්; ශනක්. ඒ හශේභ ශනට් ශඵෝල්
ක්රීඩහ ඇතුළු අශනකුවෙ ෆභ ක්රීඩහවභ විලහර න යුණුක් යශට්
ඇවර ශරහ වරශඵනහ. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ)
න යුණුවෙ එක්ව එව ඳළවෙතිරන් ක්රීඩහට මිරක් රළබිරහ
වරශඵනහ; අශප් යශට් ක්රීඩවයින්ට ටිනහවභක් රළබිරහ
වරශඵනහ. ඒවවෙ එක්ව තභයි ශ) ප්රලසන භතු න්ශන්. ඳසු ගිඹ
වහරඹ තුශ ක්රීඩවයින්ශේ වළඳ ිරරීභ, වළඳ වීභ,
පුහුණුවරුන්ශේ වළඳ ිරරීභ, වළඳ වීභ එක්ව න යුණු වුණු
ක්රීඩහට මිරක්, ටිනහවභක් රළබුණු ශරහශප ඉරහ අශප් යශට්
ප්රභූන්ශේ, යහඳහරිව ශඳශළන්වරශ , ශද්ලඳහරන අධිවහරිශ
අධහනඹ ක්රභක්රභශඹන් ශ)වට ශඹුමු ශන්න ඳටන් තවෙතහ. ඒ
රඵහ තවෙත න යුණුවෙ එක්ව තභයි අද ඹ) ඹ) නිරයණරට,
ාත)ර බහඳවර ධුයරට ඒ වළභ ශවනහභ එන්න වදන්ශන්.
ඉවරන් ඒශක්දී තභන්ශේ ශච්තනහ ඳරිශුද්ධ න) ිරි  යදක්
නළවළ. තභන් ඒ නිරතරරට එන්ශන් ක්රීඩහශප න යුණු වහ
ඹභක් වයන්නට න), ත)ර ඉන්න අහිාව ක්රීඩව ක්රීඩිවහන්ට
අත ශදන්නට න), අශප් යශට් දක්තහ දක්න ක්රීඩව ක්රීඩිවහන්
ජහතයන්තයඹට ශතන ඹන්න .නෆඹ ිරඹන පිරිි  ර ඳයභ
ශච්තනහශන් න) ඒශක් ිරි  තළටලුක් නළවළ. .නෆභ ශවනකුට
ශ)වට එන්න අසථහ වරබිඹ යුතුයි. ඒශවදී හයණ ඳනහ
නළවළ. ශ) ාශලෝධන න වහ ඵරද්දී වුණවෙ එශවභ ශරුකු හයණ
නළවළ. ඹ) ඹ) සීමිත හයණ විතයයි ඳනහ වරශඵන්ශන්. තරු
ක්රීඩහ ඇභවරතුභහ .නෆභ ශවනකුට එන්න අසථහ දීරහ
වරශඵනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශ) ක්ශේත්රඹ තුශ
ශද්ලඳහරනඹ වරශඵන්නට ඵළවළ. ශභඹ නි්ධශද්ලඳහරනීවයණඹ විඹ
යුතුයි. ක්රීඩහ ිරඹන්ශන් පිරිි  ර ශදඹක්. ශ) තුශ ශද්ලඳහරනඹවෙ,
උස ඳවවෙව)වෙ වරශඵන්න ඵළවළ. ඒ නිහ ශ) නිරයණරට,
නිරතරරට එන අඹ ඳක් ශද්ලඳහරනශඹන් ශතුය ශවු
ශච්තනහවෙ එක්ව ඇවිවෙ ක්රීඩහශප න යුණුට වටයුතු වයනහ න)
එඹ ඉතහභවෙ ශවු ශදඹක්.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, තරු ඇභවරතුභහශේ
අධහනඹට ශඹුමු වයන්න .නෆ වහයණහ ිරහිඳඹක් වරශඵනහ.
අද භවය ශරහට අඳට හිශතනහ, අශප් භරර ක්රීඩහ ඇතුළු
ඳහල් ක්රිවට් ක්රීඩහ ඳසුඵෆභවට රක් ශරහශදෝ ිරඹරහ. අශප් තරු
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අස්ධ භන්ත්රීතුභහවෙ දන්නහ ඇවර, ඉසය ඳහල් ක්රීඩහ තයතඹක්
නයමන්න විලහර පිරික් හිටිඹහ. විලහර උද්ශඹෝතඹක් වරබුණහ.
ඳහල් ක්රිවට් ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන් ශරුකු උනන් රක් වරබුණහ.
මුලින්භ ඳහල්ර ක්රීඩහ තයතලින් තභයි දරුන් දක්තහ දක්හ
ඉන රිඹට එන්ශන්. ඊශඟට තභන්ශේ ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
ශවුට්ඨහශ වරශඵන තයතලින්.
ඊශඟට තභන්ශේ වරහඳශ , තභන්ශේ ඳශහත තුශ ජහවරව
ක්රීඩහලින් දක්තහ දක්රහ තභයි ඉන රිඹට එන්ශන්. තරු
ඇභවරතුභනි, ිරඹන්න වනතහටුයි භවය ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
ශවුට්ඨහර ක්රීඩහ තයත තළන ඵරන්න වවුරුවෙ නළවළ. ඒහට
මුදල් ශන් වය වරබුණහට භවය ශරහට ඒ මුදල් අඳශවෙ
ගිහිල්රහ. භවය ශරහට මුදල් නළවළ. භවය ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
ශවුට්ඨහඹව ක්රීඩහ තයතඹක් වහ මුදල් ශුඹහ තන්න අඳ
ශඟටවෙ එන අසථහ වරශඵනහ. ඒහශ ිරි භ පියශශක් නළවළ.
තරු ඇභවරතුභනි, භවය ශරහට ශ) ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව)
වහ්ධඹහරර ි ටින ක්රීඩහ නිරධහරින් ළඩ වයන්ශන් නළවළ. අපි
ඒව දළවරහ වරශඵනහ. ඒ අඹ ශනවෙ ශනවෙ වටයුතුර
ශඹශදනහ. වළඵළයි තභන්ශේ ළටුඳ රඵහ තන්නහ. භහ ශභතළනදී
ඒ නිරධහරින් ි ඹලු ශදනහභ ශ)වට රඝු වයන්ශන් නළවළ.
ශභුවද, ළඩ වයන අඹට එහි ශතෞයඹ රළශඵන්නට .නෆ. නමුවෙ
ළඩ ශනුවයන අඹවෙ යහශිඹක් ි ටිනහ. ඒ පියඵවෙ භහ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹ ශඹුමු වයන්නට වළභළවරයි.
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහඹව ක්රීඩහ තයතඹක් ඳවෙන්න
න) ඒ වහ අයමුදරක් වරශඵන්නට .නෆ. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, ත) භට්ටශ) බි) භට්ටශ) ි ටින ක්රීඩහ වහ දක්තහ
දක්න දරුන්ට විශද්ල තයත වහ වබහගි න්නට ඹන්න
ඳවෙතු ශදවක් තන්න ල්ලි නළවර න අසථහ වරශඵනහ. භවය
ශරහට ඒ අඹට ගුන් තභන් ඵරඳත්රඹ රඵහ තන්න ල්ලි නළවළ.
එළනි අසථහර ඒ අඹ අපි ශඟට එනහ. භවය ශරහට අපි
දළවරහ වරශඵනහ, ඒ අඹ යහඳහරිව ශඳශළන්වරඹ ඳසුඳ ඹනහ;
තශ) ි ටින ප්රභූරුන් ඳසුඳ ඹනහ. භවය ශරහට ඒ දරුන්
අයණයි. නමුවෙ ශ) වහ ලක්වරභවෙ ක්රීඩහ අයමුදරක් ෆභ
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහඹවභ වරශඵනහ න) ඒව ශරුකු
ඳවසුක් නහඹ ිරඹරහ අපි හිතනහ. ශවුට්ඨහ ක්රීඩහ
තයතලින් ඳසු එතළනින් එවහට වරහඳ තයතරට එනහ.
වරහඳ තයතර තවෙවෙඹවෙ එශවභයි. තරු ඇභවරතුභනි,
තමුන්නහන්ශේ ජහවරව ක්රීඩහ ඇභවරයඹහ වුණවෙ, ශ) අධයහඳන
අභහතයහාලඹ ඹටශවෙ වරශඵන ඳහල් භරර ක්රීඩහ පියඵවෙ
අධහනඹ ශඹුමු වයන්න. ඒව අධයහඳන අභහතයහාලඹට නළවර
ඔඵතුභහ ශඟභ වරබුණහ න) ශවුයි ිරඹරහයි භභ හිතන්ශන්.
ශභුවද අපි ඳසු ගිඹ වහරශ දළක්වහ, අධයහඳන අභහතයහාලශ
ක්රීඩහ බහය ි ටින භවය නිරධහරින් පිට යට හරි තවනහ; ඒ
අඹ ල්ලි ව)ඵ වය තන්නහ; ඒ ල්ලි විඹද) වය තන්නහ.
තභන්ශේ ඳහල්ර ක්රීඩහ න යුණු වයන්නටවෙ, ඒ ඒ ඳහල්ර
භරර ක්රීඩවයින් ශවෝ අශනකුවෙ ක්රීඩවයින් ජහතයන්තයඹට ශතන
ඹන්නවෙ ඒ අඹශේ ළඩ පියශශක් නළවළ. ඒව තළනවෙ අධහනඹ
ශඹුමු වයන්න ිරඹරහ අපි තමුන්නහන්ශේට විශලේශඹන්භ භතක්
වයන්න වළභළවරයි.
අපි ඉතහභවෙ තුටු නහ, අවරතරු ජනහධිඳවර භහින්ද යහජඳක්
භළවරතුභහ ක්රීඩහට ආදයඹ වයන ශවශනක් වීභ තළන. එතුභහ භරර
ක්රීඩහ ාතභශ - AASL - වභළෙති ශෆගේය ක යුත කරපු
ශවශනක්. ඉවරන් එශවභ නහඹවඹකු ඹටශවෙ ශ) ක්රීඩහ න යුණු
වයන්න තරු ඇභවරතුභහට ශරුකු නිදවක් රළබිරහ වරශඵනහ
ිරඹරහ භහ හිතනහ. ඒ හශේභ අශප් තරුණ ඳහ්ධලිශ)න්තු
භන්ත්රීරුන් -විශලේශඹන්භ නහභල් යහජඳක් භන්ත්රීතුභහ ඇතුළු
ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුශප ශදඳළවෙශවෙභ ි ටින ඳක් විඳක් තරුණ
භන්ත්රීරුන්- ි ඹලු ශදනහශේභ අධහනඹ ශ) ක්රීඩහ න යුණු ිරරීභ
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ශවශයහි ශඹුමු ශරහ වරශඵනහ. ශ) යශට් නභ ඉන රිඹට ශතන
ඹන්නට ශ) ක්රීඩහ න යුණු වයන්නට අඳට වුභනහයි. ඒ වහ
අශඳන් අලය වයන .නෆභ වශඹෝතඹක් ශදන්න අපි වළභළවරයි.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ තරු ඇභවරතුභහට
අශප් සතුවරඹ පුද වයන්නට .නෆ. තමුන්නහන්ශේ ශ) ක්රීඩහ පිට්ටනි
න යුණු වයන ශරහශපදී ශද්ලඳහරනඹ ඵළලුශප නළවළ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒවට ශවුභ උදහවයණඹක්
තභයි භශේ භළවරයණ ශවුට්ඨහඹ න ශන්නප්පු භළවරයණ
ශවුට්ඨහශ ්ධ ඇල්ඵට් එෂස. පීරිස ක්රීඩහාතණඹ. එඹ ඉන  වශශේ
හිටපු ධීය අභහතය ශෂසටස ශඳශ්ධයහ භළවරතුභහයි. ඳසු ගිඹ
වහරශ දී තරු ඇභවරතුභහ ෆභ ශවුට්ඨහඹවභ, ෆභ ඳශහතවභ,
ෆභ න ස්රික්වඹවභ ක්රීඩහ පිටි ා්ධධනඹ වශහ. ඒ ක්රීඩහ පිටි
ා්ධධනඹ ිරරීශ)දී අවෙ වළය දභහ වරබුණු, අධහනඹ ශඹුමු ශනුවී
වරබුණු ශන්නප්පු ඇල්ඵට් එෂස. පීරිස ක්රීඩහාතණඹ -භභ
හිතන්ශන් ඹම ඳශහශවෙ වරබුණු ශවුභ ත්වසථ ක්රීඩහාතණඹශවශයහි ඔඵතුභහ අධහනඹ ශඹුමු වශහ, ශද්ලඳහරනඹ ඵළලුශප
නළවළ. ඒ හශේභ ශ) වහයණඹ තළනවෙ තරු ඇභවරතුභහට භශේ
ප්රණහභඹ පුද වයන්නට වළභළවරයි. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි,
භභ භළන වවෙ ශරහ රක් 100ව මුදරක් විඹද) වයරහ
ශන්නප්පු භළවරයණ ශවුට්ඨහශ
ව පුවෙතරභ
න ස්රික්වශ අහිාව ඳහල් දරුන් ශනුශන් ආය)බ වයපු -

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
තරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට ත විනහඩිඹයි වරශඵන්ශන්.

ගරු අරුන්දික ප්රනහන්දු භවතහ

(ரவௌபுறகு அபைவறவெக தவணரவது )

(The Hon. Arundika Fernando)
ශවුයි. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ නි්ධභහණඹ
වයපු ඒ පිහිනු) තටහවශ
වටයුතු නිභ වයන්නට තරු
ඇභවරතුභහශේ අධහනඹ ශඹුමු වයරහ අලය වශඹෝතඹ රඵහ
දීරහ වරශඵනහ. ඒ හශේභ භහ ශ) අසථහශප දී තමුන්නහන්ශේශේ
අධහනඹට ශඹුමු වයන්න වළභළවරයි, විශලේශඹන්භ දාශවුටු
ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහශ වරිවභන් ක්රීඩහ පිටිඹක් නළවළ;
ක්රීඩහ වයන්න වරිවභන් සථහනඹක් නළවළ ිරඹන වහයණඹ. ඒ
තළනවෙ අධහනඹ ශඹුමු වයන්න ිරඹරහ අශප් ආනඹ
ශනුශන් භහ භතක් වයනහ.

ඒ හශේභ පුවෙතර) න ස්රික්වඹ ිරඹන්ශන් අ මතශ දී භරර
ක්රීඩහට විලහර ලශඹන් ක්රීඩවඹන් දහඹව වශ න ස්රික්වඹක්.
්ධතභහන ක්රිවට් ව්ඩඩහඹභ තළන ඵළලුවෙ පුවෙතර) න ස්රික්වඹ
නිශඹෝජනඹ වයන ක්රීඩවඹන් එහි ඉන්නහ. ඒ නිහ අපි තරු
ඇභවරතුභහශේ අධහනඹ ශඹුමු වයනහ, එතුභහ නි්ධභහණඹ
වයන ක්රීඩහ පිට්ටනිඹ හශේභ අනිකුවෙ ක්රීඩහන් වහවෙ අලය
වශඹෝතඹ පුවෙතර) න ස්රික්වඹට රඵහ ශදන්නඹ ිරඹහ. තරු
ඇභවරතුභනි, තමුන්නහන්ශේ තරුණ ජඹක් වරශඵන, ක්රිඹහශීීය,
ළඩ වයන අභහතයයශඹක්. ඔඵතුභහ නහරපිටිඹ ා්ධධනඹ වය
වරශඵන ආවහයඹ අපි දළක්වහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේට ශ)
වටයුතු වයන්න ලක්වරඹ වරශඵන ඵ අඳ දන්නහ. ශ)
වටයුවෙශවෙදී ඳක්, විඳක් ි ඹලු ශදනහභ එවතු වය තන්න
.නෆ. වරරාත සුභවරඳහර භන්ත්රීතුභන්රහ ළනි අඹ එවතු වය
තන්න. එතුභන්රහට ඒ ලක්වරඹ වරශඵනහ. නිලහන්ත යණතුාත
භළවරතුභන්රහ ළනි අඹවෙ භගි වය ශතන, ි ඹලු ශදනහ එවතු වය
ශතන ක්රිවට් ක්රීඩහ න යුණු වයනහ හශේභ අනිකුවෙ ක්රීඩහ න යුණු
වයන්නවෙ අලය ලක්වරඹ තමුන්නහන්ශේට වරශඵනහ. ඒ ලක්වරඹ
රඵහ ශතන ශ) ක්ශේත්රඹ න යුණු වයන්නඹ ිරඹමින්, ඒ
වටයුවෙශවෙදී අඳට ශදන්න පුළුන් වශඹෝතඹ රඵහ ශදනහඹ
ිරඹමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් වයනහ. සතුවරයි.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala.
Before he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Tharanath Basnayaka to take the Chair?
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ පඅධිකයණ අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ - லற அஷவைெவ)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)

I propose that the Hon. Tharanath Basnayaka do now
take the Chair.
ප්රලසනඹ විභන රදින්, බහ ම්භත විඹ.

றணர றடுவெகவௐதவோடு வபொவெவகரவபவௐதவோடது.
Question put, and agreed to.

අනතුරු ගරු ගර්. පඹෝගයහජන් භවතහ ූලරහනපඹන් ඉ ක
වුපඹන්, ගරු තහයහනහ ක ඵසනහඹක භවතහ ූලරහනහරඪ විඹ.
அவ தறநகு, ரவௌபுறகு ஆவ. ஶரகர வ அவகவ
அவெகறரெணவ்றணறவபொ அகனஶ, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக
அவகவ ஷனஷ கறவ்ரவகவ.
Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE
HON. THARANATH BASNAYAKA took the Chair.

[අ.බහ. 5.51

ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

(ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, 1973 අාව 25 දයන ක්රීඩහ
ඳනශවෙ 31ළනි තන්වරඹට ඹටවෙ 2013 අාව 1 දයන ජහවරව
ක්රීඩහ ාත) නිශඹෝත ශ) උවෙතරීතය බහට ඉන රිඳවෙ වයන
අසථහශපදී චන සල්ඳඹක් වථහ වයන්නට රළබීභ තළන භභ
ඉතහභ න්ශතෝ ශනහ. රාවහශප අවරලඹ ළදතවෙ අාලඹක්
න ක්රීඩහශප අනහතතඹ පියඵ අදවෙ ශවටවෙ -න න ශදවක් පුයහශ) උවෙතරීතය බහශප ඳළවෙශන ශ) විහදඹට වබහගි
ශන්නට රළබීභ තළන තරුණ භන්ත්රීරුන් වළටිඹට අපි න්ශතෝ
ශනහ. ඒ හශේභ අඳශේ ක්රීඩහ ඇභවරතුභහ ශ) පියඵ දළක්ව
උනන් ර, භවන්ි ඹ අපි අතඹ වයනහ. භහ 1995 ි ට ජහවරව ක්රීඩහ
ාත)රට )ඵන්ධ ශරහ ළඩ වශ ශවශනක්. භහ අවුරු ර
18ක් වරසශේ ශ) යශට් ජහවරව ක්රීඩහ ාත)ර ජහවරව ාතභඹව විශලේශඹන් ක්රිවට් ඳහරව භ්ඩඩරශ - උඳ බහඳවර වළටිඹට
ඳටන් අයශතන එදහ ශභදහතුය ක්රීඩහ ඇභවරරුන් හශේභ
අභහතයහාලශ නිරධහරින් එක්ව ළඩ වය වරශඵනහ.

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ප්රථභශඹන්භ භභ තරු
ඇභවරතුභහට සතුවරන්ත ශනහ. ශ) යශට් ක්රීඩහ අභහතයහාලශඹන්
තළට් ඳත්ර ශවුශතකුවෙ ඉන රිඳවෙ වශවෙ එඹ නීතයනුකර භවහ
බහට එශවභ නළවෙන) ජහවරව බහ න ශභභ උවෙතරීතය
බහට ඉන රිඳවෙ වශ යුතු වරබුණවෙ වදහවෙ ඒහ ඉන රිඳවෙ වය
වරබුශ්ඩ නළවළ. අද නිව)භ නිව) තළට් එවක් ඉන රිඳවෙ වයන
දක් ශනුශයි. ශ) යශට් ජහවරව ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරඹ 2012 භළයි
16න ඵදහදහ තළට් වයරහ එඹ ශ) උවෙතරීතය බහට ඉන රිඳවෙ
වයන්න ළරසු) වයන අතයතුය අඳශේ ක්රීඩහ නීවරඹට නිශඹෝත
භහරහක් ශතශනනහ. ශ) නිශඹෝත ඉන රිඳවෙ ිරරීශභන් ක්රීඩහ
ඳනතට අනු තන්වර 56ක් ශ) තළට් ඳත්රශඹන් අලුවරන් ඉන රිඳවෙ
වයනහ. ශභඹ ක්රීඩහ නීවරඹ )ප්ධණශඹන්භ ශනස වයනහ වහ
භහන ඉතහ විලහර බහය දූය ව්ධතයඹක්. නමුවෙ විලහර භවන්ි ඹක්
ශරහ වවරවහක් ඇවර වයශතන ක්රීඩහ ාත)රට, ජහවරව
ාත)රට වථහ වයරහ එතුභහ ශ) ක්රිඹහදහභශ නිඹළශරනහ.
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ශභහිදී අඳට ශන් ශන් ලශඹන් වථහ ිරරීශ) වළිරඹහක්
වරශඵනහ. ශභහිදී නිශඹෝත 56ක් ඉන රිඳවෙ වය වරශඵනහ. මලිව
ි ද්ධහන්තඹක් වළටිඹට තවෙශතුවෙ තරු ඇභවරතුභහශේ අයමුණ
ශරහ වරශඵන්ශන් ශ)වයි. 1973දී ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන ශ) ක්රීඩහ
ඳනතට ශ) නශවුට අවුරු ර 40ක් තත ශරහ වරශඵනහ.
වළශභෝභ ිරඹනහ ක්රීඩහ ඳනත අලුවෙ ශන්න .නෆඹ, ශනස
ශන්න .නෆඹ ිරඹරහ. එභ ක්රීඩහ ඳනත වරශඵන අතයතුය නිශඹෝත
තුයන් එශවභ නළවෙන) ක්රීඩහ ඇභවරතුභහට වරශඵන ඵරතර
ඳහවිච්චි වයමින් ඹ) ිරි   රයවට ක්රිඹහ දහභඹක් ඇවර වයරහ ප්රධහන
ජහවරව ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරඹක් වයහ යට ශභශවඹන ක්රභශපදඹක්
එතුභහ ඳශමු තහට ශ) තුයන් ශඳන්නු) වය වරශඵනහ.
අපි ශ)හ ශන් ශන් ලශඹන් තවෙශතුවෙ ප්රධහන වරුණු
වළටිඹට භහ දිරන්ශන් ජහවරව ක්රීඩහ ාත)ර ප්රවරඳවෙවරභඹ
එවඟතහක් ඇවර ිරරීභ වහ විනඹක් ඇවර ිරරීභයි. වළභ ජහවරව
ාතභඹක්භ ඒ ඳහරන වහරශ දී ප්රවරඳවෙවර ප්රවහලනඹක් ඇවර
ිරරීභ, දී්ධඝ වහීයන ළඩටවනක් ඇවර ිරරීභ, මරයභඹ
ඳරිඳහරනඹක් ඇවර ිරරීභ, ඳරිඳහරන ක්ශේත්රශ ඉන්න අඹට ඹ)
ිරි  විනඹහනුකර ළඩටවනක් ඇවර ිරරීභ ආන  වරුණු ඇතුශවෙ
ක්රභවෙ වහ විධිභවෙ අයමුණිරන් ශභභ නිශඹෝත ඉන රිඳවෙ වය
වරශඵනහ. දවල් වහරශ ි ට විඳක්ශ ශනුශඹකුවෙ භන්ත්රීරු
ශභභ ාහදඹට වබහගි වුණහ. ඇවෙතටභ භට වහරඹ ශන්
ශරහ වරබුශ්ඩ ශවට දශේ වථහ වයන්නයි. නමුවෙ භහ හිතුහ, අද
න්ධයහශප වථහ ිරරීභ ශඹෝතයයි ිරඹරහ. එභ නිහ ඒ
)ඵන්ධශඹන් භහ ඉල්ීයභක් වශහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශභභ නිශඹෝත අනු ජහවරව
ාතභඹක් ලිඹහ ඳන ාචි ිරරීභ තළන ඇභවරතුභහ ප්රථභශඹන්භ වථහ
වශහ. ඒ වහ ්ධතභහන යුතඹට හශප්ක්ෂිත ඹ) ිරි  මුදරක්
ළඩි වයරහ ක්රභශපදඹක් වස වය වරශඵනහ. ලිඹහ ඳන ාචිශඹන්
ඳටන් ශතන ඳහල් ාත) ව ජහවරව ාත) අතය ඩහවෙ මීඳ
ඵතහක් ඇවර ිරරීභ වහ නිශඹෝත ඳනහ වරශඵනහ. එඹ
අවරලඹ ළදතවෙ. ශභුවද, ඳහල් ඳද්ධවරඹ වරශඵන්ශන් අධයහඳන
අභහතයහාලඹ ඹටශවෙයි. ක්රීඩහ වරශඵන්ශන් ක්රීඩහ අභහතයහාලඹ
ඹටශවෙයි. අද ඳශහවෙ ක්රීඩහ ඇභවරරු ඉන්නහ; ඳශහවෙ අධයහඳන
ඇභවරරු ඉන්නහ. ශභහි ව)ඵන්ධතහක් වරශඵන්න .නෆ. ඒ
ව)ඵන්ධතහ ජහවරව ප්රවරඳවෙවරඹවෙ භඟ එවට ඹන්න .නෆ.
එභ නිහ ඒ තළන විශලේ අධහනඹක් ශඹුමු ිරරීභ තළන අපි
එතුභහට ප්රලාහ වශ යුතුයි.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඊශඟට ජහවරව ාත) වහ
ඳවෙ වයන නිරධහරි භ්ඩඩරඹ ක්රීඩහ උශදහ ඩහවෙ ක්රභවෙ ව
පරදහීය ශේහක් රඵහ දීභ වහ නිශඹෝත ඳනහ වරශඵනහ.
ශභහිදී එතුභහ ශන් වක වහක් ඇවර වය ශතන ළඩටවනක්
වස වය වරශඵනහ. ජහවරව ාතභඹට සථහයබහඹක් රඵහ දීභ
වහ ඹ) ිරි  ශවනකු ජහවරව ාතභශ ඹ) ිරි  ධුයඹක් දයන
එක් අවුරු ර වහර සීභහ අවුරු ර ශදව දක්හ ළඩි වය වරශඵනහ. ඒ
අනු එහි අවුරු ර 2ව ශේහක් වශ ශවනකුට ඊශඟ තහශප
නිරයණඹට ඉන රිඳවෙ න්න ඵළවළ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශභභ නිශඹෝත තුශ භහ දිරන
ඉතහ ළදතවෙභ ශද් තළට් නිශපදනශ 13. (2) ඹටශවෙ වන්
නහ. එඹ ශභශේයි:
" නළත ශවෙරී ඳවෙවීභ අශප්ක්හ වයනු රඵන නිරධයඹහශේ අදහශ
ධයවහරඹ ළරිරල්රට ශතන ව විශලේශඹන්භ ඳවත වන් වරුණු
පියඵ ළරිරල්රට ශතන අභහතයයඹහ විි න් අධයක් ජනයහල්යඹහ
විභහ, එන)-

(අ) ඳශහවෙ, න ස්රික් ව වරහඳ භට්ට)ර ක්රීඩහ ා්ධධනශඹහි නියුක්ත
වී ඇවර ආවහයඹ පියඵ ;"
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ඵරන්න, එඹ ශවුඳභණ ටිනහද ිරඹරහ. තනතුරුරට ඳවෙ
න අශප් භවය නිරධහරින්ට ත) භට්ටශ), න ස්රික්ව භට්ටශ),
වරහඳ භට්ටශ) ක්රීඩහ තළන ිරි භ අශඵෝධඹක් නළවළ. එභ නිහ
නළත ශවෙරී ඳවෙවීභ අශප්ක්හ වයන්ශන් න) ඒ තළන හ්ධතහක්
අලය නහ. ඊශඟට අදහශ ජහවරව ව්ඩඩහඹශ) කුරතහ භට්ටභ
ළඩි ිරරීභ වහ තන්නහ රද පිඹය ළරිරල්රට තන්නහ. එඹ
අවරලඹ ළදතවෙ. යට තුශ ශන්න පුළුන්, ජහවරව ව්ඩඩහඹශ)
ශන්න පුළුන්, එශවභ නළවෙන) ජහතයන්තය ශන්න පුළුන්
අඳට ඉරක්වඹක් වරශඵන්න .නෆ. රඵහ තන්නහ යන් ඳදක්ව)
ප්රභහණඹ ශන්න පුළුන්, රිදී ඳදක්ව) ප්රභහණඹ ශන්න පුළුන්,
එශවභ නළවෙන) ජහවරව ක්රීඩහ තුශ ඒ අඹශේ timing ශන්න
පුළුන්, ඳනින  රය ප්රභහණඹ ශන්න පුළුන්, එළනි ඹ) ිරි 
ඉරක්වඹන් දීරහ ඒහ ක්රිඹහවෙභව නහද ිරඹහ ඵරන්න .නෆ.
ඊශඟට දක්තහ හිත ක්රීඩවඹන් වඳුනහ තළනීභ පියඵ තන්නහ රද
පිඹය ළරිරල්රට තන්නහ. අද ශඵුශවෝ විට අපි දිරනහ,
වළශල් පිශඳන භල් වළශල්භ ඳය ශරහ ඹනහ. භහ වලින් ිරපහ
හශේ ජහවරව ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරශ දී ක්රීඩහ ඇභවරතුභහ ිරඹනහ, ශ)
යශට් වජ වළිරඹහක් ඇවර උඳන න වළභ දරුකුටභ යට
නිශඹෝජනඹ වයන්න හධහයණ අසථහක් වරශඵන්න .නෆඹ
ිරඹරහ. යට නිශඹෝජනඹ වයන්න හධහයණ අසථහක් වරශඵනහ
න), ජහවරව ාත) තුයන් .නෆභ ක්රීඩහක් ක්රිඹහවෙභව ශනහ
න) යට පුයහ පුළුල් විහි රණු ඒ දක්තහන් වරශඵන අඹ වඳුනහ
තළනීභට ඒ අඹට පුළුන්වභ වරශඵන්න .නෆ. වඳුනහ තවෙ
ක්රභශපදඹවෙ භඟ ඔවුන්ට පුහුණු වහ අසථහක් ශදන්න,
එශවභ නළවෙන) ඒ අඹට ඉන රිඳවෙ ශන්න අසථහක් ශදන්න, ඒ
පුහුණු වුණු අඹ ජහවරව භට්ටමින් ාචිතඹවට එවතු වයන්න,
එවතු වුණු අඹ යහ ශතන ජහවරව ව්ඩඩහඹභ නි්ධභහණඹ
වයන්න පුළුන්වභ වරශඵන්න .නෆ. එඹ අවරලඹ ළදතවෙ. ඊශඟට
ක්රීඩහ ඳරිඳහරනශඹහි විනිවිදබහඹ වවරව ිරරීභ පියඵ තන්නහ
රද පිඹය ළරිරල්රට තන්නහ. එඹවෙ අවරලඹ ළදතවෙ. භවය
ාත)ර හ්ධෂිව හ්ධතහක් නළවළ. ඒ හ්ධතහ වදන්ශන්
නිරයණඹට වර තුනවට, වර වතයවට ශඳයයි. එහි ඉන රි
ළරළසභක් නළවළ. ඒ හශේභ ඳවෙ වුණහට ඳසශේ ඳරිඳහරනශ
නිරධහරින් එවතු වය ශතන වමිටුක් ඳවෙ වයනහ. ඒ වමිටු
විි න් management committee එවක් ශවෝ ඳවෙ වය ශතන
අවුරුද්ද පුයහභ ඳවෙහ ශතන ඹනහ.
ඒ හශේභ ක්රීඩහ ඳරිඳහරනශ විනිවිදබහඹ තළන ිරපහ.
ඊශඟ අවුරුද්ශද් තභන්ශේ ද්ධලනඹ, තභන් ළඩ වයන වළටි ජහවරව
ව්ඩඩහඹභට, ජහවරව බහට, නළවෙන) ජහවරව )ශ)රනඹට
ඉන රිඳවෙ වයන්න ිරඹනහ. ක්රීඩහ අභහතයතුභහ ශ) තළන ශනභභ
රවහ ඵරහ, අනුතහමී ත එක් යක් වහ ව වහර සීභහක් වහ
එකී තළනළවෙතන් නළත ඳවෙ ිරරීභ වහ අයඹ ප්රදහනඹ
වයන්න නීවර වහ වරශඵනහ.
ඹ) ශවශනක් කුභන ශවෝ ශඳුශයුන් රක් දීරහ ක්රීඩහ
ඳරිඳහරනඹට ආහඹ ිරඹරහ අපි හිතමු. ඔහු ඒ ිරඹපු ශද්ල් වයරහ
නළවෙන), හභහජිවවෙඹට ඔහුශේ අලයතහක් නළවෙන)
ඇභවරතුභහට ිරඹන්න පුළුන්, "භහ ශ) තළන ශවුට ශවුඹරහ
ඵළලුහ, ඵහුතයඹවශේ වළභළවෙතක් ඔඵතුභහට නළවළ, භට
වශඹෝතඹ ශදන්න අභහරුයි" ිරඹරහ. එඹ තභයි යටව ක්රීඩහ
නිශඹෝජනඹ වයන ඇභවර ශවශනකු තු නිශේධ ඵරඹ. ඒ
ශනුශන් ශභහි ලිඛිත නීවර වස වය වරශඵනහ. ජහවරව
ාතභඹව ත කීභක් තවෙශතුවෙ ඇවෙතටභ අපි ඵඹයි. අශප් හිශවෙ
ඹ) ිරි  පීඩනඹක් වරශඵනහ, ''ශ) අවුරුද්ද ඉය ශන්න වලින්
භහ ශ) ශ) ශද්ල් වයන්න .නෆ'' ිරඹරහ. ඒව ශවුයි. ඒ පීඩනඹ
වරශඹන්න .නෆ. ශවුකී ශන්න පුළුන්, football ශන්න
පුළුන්, යත්ධ ශන්න පුළුන්, එළනි ාතභඹව තනතුරු දයන්න
වරශඵන ආහට තනතුරු අයශතන එළනි ාතභඹක් ශභශවඹ
න්න ඵළවළ. ඊට අදහශ නීවර ළවසීභ තළන භහ ඇභවරතුභහට ප්රලාහ
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වයනහ. එතුභහ ිරපහ ශඵුශවුභ ශවුට අවුරු ර වඹක් ඉන්න
පුළුන් ිරඹරහ.
වළඵළයි අවුරු ර වඹක් නිව) ඉන්න ඵළවළ. අවුරු ර ශදවවට
ඳසශේ ත තහක් එභ තනතුයට ඉල්රනහ න) තභන් වයපු
ළඩ පියඵ හ්ධතහක් ශදන්න .නෆ. ඊට ඳසශේ ත තහක්
ඉල්රනහ න) ඹයවෙ හ්ධතහක් ශදන්න .නෆ. ශ)ව ඉතහභ
ශවු ශදඹක්. එශවභ ශදඹක් නළවෙන), වවුරු ක්රීඩහ ඇභවර වුණවෙ
ඹ) අඹ ඇවිවෙ එතුභහට පීඩනඹක් එල්ර වයනහ, ''භට අය
ශදන්න, භට ඡන්දඹ ඉල්රන්න .නෆ'' ිරඹරහ. භවය විට ඒ අඹට
විලහර ඡන්ද ඵරඹක් ශවෝ ප්රජහතන්ත්රහදඹ පියඵ වළභළවෙතක්
නළවළ. ඔවුන් ශ) තනතුරුරට ඇවිල්රහ ශ) ආඹතන ා්ධධනඹ
වයනහට ඩහ ඒහට ශනුශඹකුවෙ විධිශ ඵරඳෆ) ඇවර වයනහ,
තභන්ශේ ඳළළවෙභ වහ. ශ) තවෙවෙඹ හුඟක් ක්රීඩහ භහජර භහ
දළව වරශඵනහ. ක්රිවට් විතයක් ශනුශයි, අනික් ශඳුඩි ශඳුඩි
ක්රීඩහ ාත) තුශ ශ) ප්රලසනඹ වරශඵනහ.
ඊශඟට තවෙ ළදතවෙ වහයණඹක් තභයි ජහවරව ාත)ර
නිරතර දළරීභ වහ සු රසු පුද්තරඹන් ශතෝයහ තන්නහ ක්රභඹ. ශ)
වහයණශ දී භහ ඳළවළන ලි ිරඹන්න .නෆ, ්ධතභහනශ වරශඵන
ක්රීඩහ නීවරඹට අනු සු රසුව) පියඵ 15 තන්වරශ අලුවරන්
ශනුශඹකුවෙ ශඹෝජනහ ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන ඵ. ශභහි ක්රීඩහ
බහ්ඩඩ විකුණන අඹ තළන ිරඹහ වරශඵනහ. තරු ඇභවරතුභනි,
භටවෙ ක්රීඩහ බහ්ඩඩ ශතන්න ආඹතනඹක් වරබුණහ. භභ ඒශවන්
ඉවෙ වුණහ. ශභුවද, භභ ක්රිවට් නිරයණඹට )ඵන්ධ වුණහභ
නළවර ප්රලසනඹක් ඇවර ශන නිහ. භශේ බහ්ධඹහශේ නභටවෙ ඒ
ආඹතනශ ශවුටස වරබුණහ. භභ එතුමිඹටවෙ ඒශවන් ඉවෙ
ශන්න ිරපහ. ශ) නීවර ශතනහපු එව ඉතහභ ශවුයි. තරු
ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ විහදඹ ආය)බශ දීභ ිරපහ හශේ,
ශ්රී රාවහ ක්රිවට් ආඹතනශ ්ධතභහන බහ්ඩඩහතහරිව භවවෙභඹහට
අඹවෙ ක්රීඩහ බහ්ඩඩ ශතන්න ආඹතනඹක් වරශඵනහ. ඒ
ආඹතනශඹන් ඳසු ගිඹ අවුරු ර තුශන් මිලිඹන 80ව විතය බහ්ඩඩ
ශ්රී රාවහ ක්රිවට් ආඹතනඹ අයශතන වරශඵනහ. භහ හිතන්ශන්
නළවළ ක්රිවට් ආඹතනඹ ල්ලි දීරහ ක්රීඩහ බහ්ඩඩ තන්න ශවුට,
බහ්ඩඩහතහරිවශේ ආඹතනඹ අයින් වයරහ ඒහ තන්න පුළුන්
ිරඹරහ. එතශවුට ප්රලසනඹක් වරශඵනහ. භභ න) ඩදනිව
යහඳහයර ඉන්න ශවශනක් ශනුශයි. ශ) නීවරඹ ශතනහපු එව
ශවුභ ශදඹක්. ඹ) ශවශනකු ක්රීඩහ බහ්ඩඩ අශශවි වයනහ න),
ඒ යහඳහයඹට )ඵන්ධ න), shuttlecock එවක්, racket එවක්
ශතන්න ශවශනකු න), පුහුණුවරුකු න), ඒ ඳහරව
භ්ඩඩරශ ඉන්නහ න) ඔහු දරුන්ට ිරඹනහ, "ශ)ව තභයි
ශවුභ එව, ශ)ව තන්න, ශ)ව තවෙශතුවෙ ශවුට තවන්න
පුළුන්" ිරඹරහ. ඉවරන් අය අහිාව දරුන්, ශදභපපිඹන් ඒ තළන
හිතරහ ඹ) ිරි  ඵළීමභක්, ආව්ධණඹක් ඇවර වයනහ ශ) දරුහට
ශවුභ ශදඹ රඵහ ශදන්න. ශ) ඳහරව භ්ඩඩරර තනතුරුර
.නෆභ ක්රීඩහවට අඹවෙ ක්රීඩහ බහ්ඩඩ අශශවි වයන අඹ ඉන්නහ
න) ඒව විලහර ප්රලසනඹක් ිරඹරහ භහ හිතනහ. එඹ ළශළක්වීශ)
නීවර ශතන ඒභ පියඵවෙ භහ ඇභවරතුභහට තරු වයනහ.
ස ර යහඳහයශ ශඹදීභ තළනවෙ 15 න තන්වරශ වන් වය
වරශඵනහ. අශප් අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ භන්ත්රීතුභහවෙ ඒ තළන වථහ
වශහ, එඹ ්ජු ව ක්ර ශවශයනහ ිරඹරහ. ඒවවෙ නිළයන  වීභ
ශවශනකුශේ කී්ධවර නහභඹට අවරලයින්භ ශවුයි. භහවෙ ශ)හට
)ඵන්ධ වයරහ ශනුශඹකුවෙ භහධයලින් වථහ වයනහ. භට
ඒහට මුහුණ ශදන්න පුළුන්. ශභුවද, ්ජු ශවෝ ක්ර ශවෝ
ශඳෞද්තලිව ඒහට භශේ ිරි භ )ඵන්ධඹක් නළවළ. තරු
ඇභවරතුභනි, ශභහිදී ඔඵතුභහශේ ඳයභහ්ධථඹ න්ශන් පුද්තරශඹක්
ශනුශයි, ක්රීඩහශප සුඵි ද්ධිඹ ව කී්ධවර නහභඹයි. ඔඵතුභහ
ළඩිශඹන්භ කී්ධවර නහභඹ තළන හිතනහ ිරඹරහයි භහ හිතන්ශන්.
භභ හිතනහ ඒව ශවු ශදඹක් ිරඹරහ. ක්රීඩහශප ශතෞයඹ
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වරශඵන්ශන් ක්රීඩහ ශවශයහි වරශඵන විලසහඹ භත ඳදන)
ශරහයි. භළච් එවවදී අඳ වළභළවර team එව ඳළය රණහභ ඒ ක්රීඩහට
ආදයඹ වයන, ක්රීඩහවෙ එක්ව )ඵන්ධ අඹ ළව වයනහ
ශභතළන ශභුවක් ශවෝ ශදඹක් වුණහද ිරඹරහ. ස ර යහඳහයඹ නිහ
ඒ ළවඹ ළඩි ශන්න පුළුන් ිරඹරහ භහ හිතනහ. එහි ඹ) ිරි 
)ඵන්ධතහක් වරශඵනහ. ඒ නිහ භහ හිතනහ ඔඵතුභහ
ශඵුශවුභ ද්බහශඹන්, අාව ශච්තනහශන් තභයි ශ) නීවර
ශතනහශප ිරඹරහ. ඒ තළන අශප් ප්රහදඹ ඳශ වයනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ ශභහි අලුවරන්
දිරන වරුණු යහශිඹිරන් තවෙ එක් වරුණක් තභයි නහභ
ශඹෝජනහ රඵහ දීශ) ක්රභවෙ ක්රභඹක් ඇවර ිරරීභ. ශඵුශවෝ ක්රීඩහ
භහජර භවය අඹ නහභ ශඹෝජනහ ශදන්න ඉසශල්රහ, තභන්ට
ශවෙරී ඳවෙ ශන්න අභහරු න) -තභන්ට න නන්න අභහරු න)තභන් භඟ තයත වයන අශනක් පුද්තරඹහට නහභ ශඹෝජනහ
රළබුශ්ඩ නළවළ ිරඹපු අසථහ වරශඵනහ. වළඵළයි, තරු
ඇභවරතුභහශේ වථහශපදී ිරපහ හශේ ඒ නහභ ශඹෝජනහ
වළන්ශන් ජහවරව ාතභශඹන් න), නහභ ශඹෝජනහ බහය න ඹ
යුවෙශවෙවෙ ජහවරව ාතභඹට විඹ යුතුයි ිරඹහයි අපි හිතන්ශන්.
ඔඵතුභහ අඳට ිරපහ ඒව ඉන රිශ දී ාශලෝධනඹ වයනහ ිරඹරහ.
ඒව ශවුයි. ශභුවද, ඒ නහභ ශඹෝජනහ අධීක්ණඹ වයරහ
එශල්භ පිටඳතක් ක්රීඩහ අභහතයහාලශ නිරධහරිශඹකුට රඵහ දීරහ,
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ
(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
තරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහට වථහ වයන්න ත විනහඩිඹව
වහරඹක් වරශඵනහ.

ගරු තිරාග සුභතිඳහර භවතහ

(ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)
භභ හිතුශප ත විනහඩි 20ක් වරශඵනහ ිරඹහයි. ශ) ක්රීඩහ
නීවරඹ පියඵ ශනුශඹකුවෙ වථහ වරශඵනහ. ශවශේ ශතවෙ තරු
ඇභවරතුභහ අද ශතන ආ නිශඹෝත ඳළවළන ලිභ ශ) යශට් ක්රීඩහශප
අනහතත සුඵි ද්ධිඹ වහ ද්බහශඹන් ශතන ආහඹ ිරඹන
විලසහඹ අඳට වරශඵනහ. අද ශනුශඹකුවෙ ක්රීඩහ භහජ අඳවෙ
එක්ව )ඵන්ධ ශරහ ඉන්නහ. භහින්දහනන්ද අලුවෙතභශේ
භවතහශේ යුතඹ ක්රීඩහශප ශනක්, ක්රීඩහශප උන්නවරඹ වහ
අාව ළඵෆ ශනක් ිරරීශ) අඩිතහරභක් -ශවු foundation
එවක්- දළමීශ) ආය)බඹව, එශවභ නළවෙන) ඵය අඩි වරඹරහ ඳටන්
තන්නහ ආය)බව යුතඹක්. ඔඵතුභහ ගිඹ අවුරුද්ශද්වෙ ශ)
අරුද්ශද්වෙ අාව තන්නහ ව භවන්ි ඹවෙ, ජහවරව ක්රීඩහ
ප්රවරඳවෙවරඹ වහ ශ) ශතනහ නිශඹෝතවෙ නිහ ශ) යශට් අනහතත
ක්රීඩහශප දී්ධඝ තභනව ආය)බඹක් ශයි ිරඹහ අපි හිතනහ. එළනි
ආය)බඹක් තන්න පුද්තරඹහට, ශනක් ඵරහශඳුශයුවෙතු න
පුද්තරඹහට එවය ශ) ඇවර න ප්රලසනරට මුහුණ ශදන්න වරි
අභහරුයි. ශභුවද, ශ) ක්රීඩහර ඇීය තළීය ි ටින ශනුශඹකුවෙ
ව්ඩඩහඹ) ඉන්නහ. භභ ඒ තළන දන්නහ.

භභ ක්රිවට්රට )ඵන්ධ ශවශනක්. භභ භළශයනවල් ක්රිවට්
ක්රීඩහට )ඵන්ධයි. ඒ අශප් ආලහ; අශප් වළභළවෙත. වළඵළයි, ඒ
වුණවෙ ඔඵතුභහ ශ) නිශඹෝත ශතනළල්රහ ක්රීඩහ ශනුශන්
හධහයණ ක්රභශපදඹක් වඳුන්හ ශදන්න. ඔඵතුභහට ශ) ප්රලසනලින්
ඇවර න පීඩනඹ දයන්න අභහරුයි. නමුවෙ භභ දන්නහ ඔඵතුභහට
ඒ ලක්වරඹ වරශඵනහ ිරඹරහ. එශේ තන්න අභහරුයි ිරඹන්ශන් ශ)
නිහයි. ජහවරව ක්රීඩහ භහජ පිටුඳ අඳට ශඳශනනහට ඩහ විලහර
ශල්රක් වරශඵනහ. ඒ ශල්ර තුශ ජහතයන්තයශ
ශවුටසවරුශෝවෙ ඉන්නහ. භභ ඒ තළන ිරඹන්නභ .නෆ තරු
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ඇභවරතුභනි. රඳහහිනී විවහලන අයිවරඹ අශශවි ිරරීභ පියඵවෙ
ිර යුතුයි. ඔඵතුභහ ශභතළනට ඇවිල්රහ අවුරු ර ශදවක් හශේ
වහරඹක් වරසශේ ළඩ ශවුටක් වය ශතන ඹනහ. ඹ) ඹ)
නිරධහරින්ට, බහඳවරරුන්ට රාවහශප ක්රිවට් ඳහරනශඹන් ඉවෙ
ශන්න ි ද්ධ වුණු එව ශවේතුක් තභයි ඒ ජහතයන්තය ශල්ර.
රාවහශප ක්රීඩහ ඳහරනඹ වයන්න .නෆ මරයභඹ ලක්වරඹ අනු
ක්රිඹහ වයන අඹ ඒ ශල්ර තුශ ඉන්නහ. ඒව නිහ අපි වළභ
වරසශේභ ඔඵතුභහට ඹථහ්ධථඹ අාව ඉන රිඳවෙ වයන්න
ඵරහශඳුශයුවෙතු ශනහ. ඔඵතුභහට ඒ වටයුතු වයන්න ලක්වරඹ
රළශේවි. විශලේශඹන්භ අශප් ි ඹලුභ තරුණ භන්ත්රීරුන් හිතන
විධිඹට අලුවෙ යුතඹව ආය)බඹවයි තමුන්නහන්ශේ ඉන්ශන්. ඒ
ආය)බඹවෙ එක්ව ශ) යශට් ක්රීඩහශප අනහතතඹ අලුවෙ තරඹවට
ශතන ඹන්න තන්නහ උවෙහවඹ, භවන්ි ඹ හ්ධථව ශපහයි ිරඹහ
අපි අාවභ ප්රහ්ධථනහ වයනහ. තමුන්නහන්ශේ ශවුඳින්
වල්ඳනහ වයරහ ඒ ිරඹපු ජහතයන්තය ශල්ර තුශ විධිභවෙ
ක්රිඹහවෙභව ශයි ිරඹහ අපි විලසහ වයනහ. ශභුවද, ඒ
ව්ඩඩහඹභ අශප් ශ) උවෙතරීතය බහශප ඉන්න ව්ඩඩහඹභට ඩහ
ශඵුශවුභ පුළුල්, ඵරවෙ ව්ඩඩහඹභක්. ඒ අඹ රාවහශප ඉරහ
ශනුශයි ඒ නිශඹෝජනඹ වයන්ශන්. එශේ ිරඹමින් භට ශ)
අසථහ රඵහ දීභ තළන සතුවරන්ත ශමින් ශ) වයපු ශනි න්
අශප් ක්රීඩහ අලුවෙ ශරුවට, අලුවෙ යුතඹවට ඳළමිශ්ඩහ ිරඹහ
ප්රහ්ධථනහ වයමින් භහ නිවඬ ශනහ.
[අ. බහ. 6.09

ගරු රලි ක දිහනහඹක
අභහතයතුභහ)

භවතහ පපෞඛ්ය

නිපඹෝජය

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக - சுகரர தறற அஷவைெவ)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශෞය නිශඹෝජය
අභහතයයඹහ වළටිඹට ක්රීඩහ විඹ තළන වථහ වයන්නට රළබීභ
තළන භහ තුටු ශනහ. ශභුවද, ශ) ය ශඵෝ ශනුන ශයෝත
ළශළක්වීශ) ය වළටිඹටයි න) වයරහ වරශඵන්ශන්. අශප්
ශයෝවල්ර මිඹ ඹන ායහශන් ි ඹඹට 70ක් මිඹ ඹන්ශන් ශඵෝ
ශනුන ශයෝතලින්. ශඵෝ ශනුන ශයෝත ිරඹරහ ිරඹන්ශන්
ව්දඹ ශයෝත, න ඹළඩිඹහ හශේ ශයෝතරටයි. එභ ශයෝතරට
ප්රධහන ශවේතුක් න්ශන් ලරීයඹ ශශව ශනුිරරීභයි. ඒ නිහ අද
ජහවරව භට්ටමින් ඵරන ශවුට ඹවඳවෙ වහ ශෞය )ඳන්න
ජීවිතඹවට ක්රීඩහ ඉතහභ ළදතවෙ ශනහ.

අශප් අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ භහින්ද චින්තන ඉන රි දළක්ශ) 66
න පිටුශහි ශභශේ වන් වයරහ වරශඵනහ:
" නතන ශරෝවශ ක්රීඩහ ඹනු භහජශ ජ )ඳන්න තරුණඹන්ට
ඳභණක් අඹවෙ වක් ශනු ඵහර භවළු ළභ ශදනහටභ වි්ත විර.
නිශයෝගීවෙඹ, භහනි ව ්ධධනඹ ව හමහිවවෙඹ ඹන ශ)
ි ඹල්රභ ක්රීඩහ භත එිරශනවට )ඵන්ධඹ. එඵළවින් ක්රීඩහ
ා්ධධනඹ ිරරීභ ඹනු අනහතත භහජ ඳළළවෙභ වහ අතයහලය
න්නහව ආශඹෝජනඹක් ඵ භභ විලසහ වයමි. එඵළවින් ක්රීඩහ
තුයන් පුද්තරඹහ ්ධධනඹ ිරරීභ වහ ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹට සුවිශලේ ෂී
ලක්වරඹක් රඵහ දීභට භභ ක්රිඹහ වයන්ශනමි."

අපි තුටු නහ, තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහ අවරතරු
ජනහධිඳවරතුභහශේ ඒ අයමුණ එශවභ නළවෙන) ඒ ඉරක්වඹ වයහ
ඹන්නට, ඳශමුශන්භ ජහවරව ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරඹක් වස ිරරීභ
තළන. ශ) ප්රවරඳවෙවරඹ වස ිරරීශ)දී එතුභහ ප්රහශඹෝගිව වුණහ.
භභවෙ ඳශහවෙ බහ නිශඹෝජනඹ වශ අභහතයයශඹක්. එතුභහ
ඳශහවෙ ක්රීඩහ අභහතයරුන් ශතන්වහ. දවතුන්න ආ්ඩඩුක්රභ
යසථහ ාශලෝධනඹ ඹටශවෙ අද ක්රීඩහ විභධයතත ශරහයි
වරශඵන්ශන්. ඒ අනු ඳශහවෙ බහර ක්රීඩහ අභහතයරුන් ි ටිනහ.
ඔවුන් විලහර ශේහක් වයනහ. එතුභහ ශ) )ඵන්ධශඹන්
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ඳශහවෙ අභහතයරුන් දළනුවෙ වශහ. ශභඹ ඳශහවෙ භට්ටශභන්
හශේභ මුළු යශට්භ ක්රිඹහවෙභව ශනහ. ඒ අනු ඳශහවෙ
අභහතයරුන් දළනුවෙ වයරහ ඒ අඹශේ වශඹෝතඹ රඵහ තවෙතහ.
ඒව ඉතහභ ළදතවෙ ශනහ. ඒ හශේභ අශප් ක්රීඩහ අභහතයයඹහ
ශද්ලඳහරනශ
වශ ගුණ දන්නහ ශවශනක්. එතුභහ හිටපු
ඇභවරරුන් අභතව වශශේ නළවළ. එතුභහ ශ) ප්රවරඳවෙවරඹ වස
ිරරීශ)දී, හිටපු ක්රීඩහ අභහතය තරු තහමිණී ශරුකුශේ ඇභවරතුභහ
හශේභ තරු සී.බී. යවෙනහඹව ඇභවරතුභහ ශභභ වහයණඹ ඉන රිඹට
ඇද ශතන ආපු එව අතඹ වශහ. එතුභහ, "භභ" ිරඹරහ ි ඹලුභ
රකුණු දහ තන්න ගිශ නළවළ. හිටපු ඇභවරරු ශදශදනහවෙ ශ)
වහයණශ දී විලහර දහඹවවෙඹක් රඵහ  රන්නහ ිරඹරහ එතුභහ භතක්
වශහ. ඒව ඉතහභ ළදතවෙ. ශභුවද ශවේතු? ශ) ශද්ලඳහරන තභන්
භශේදී එඹ ළදතවෙ ශනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) ක්රීඩහ ඳනත ඹටශවෙ
ශතන එන රද 17 න නිශඹෝතශ වන් යවස ඡන්දඹ ක්රීඩහ
ාත)රට ඉතහ ළදතවෙ නහ. ඒ ක්රීඩහ ාතභඹ භවය විට
ළවළල්ලු ඳන් ර ක්රිවට් ාතභඹක් ශන්න පුළුන්. ළවළල්ලු ඳන් ර
ක්රිවට් ාතභඹව බහඳවරයඹහ වළටිඹට භභ ිරඹන්ශන් ශභඹයි.
ශශල් ක්රිවට් තවන එවට, ඉසශවෝශල් ඹන වහරශ ඳහල්
ඵෆතශ උඳවයණ දහ ශතන ගිහින් ක්රිවට් තවන එවට ඹ) ිරි 
අභිභහනඹක් වරශඵන්නට .නෆ. ශ) න නිශඹෝත භිනන් යවස
ඡන්දශඹන් නිරධහරින් ඳවෙ ිරරීභ වයවහ එඹට අභිභහනඹක් රඵහ
දීරහ වරශඵනහ. එඹ ඉතහභ ළදතවෙ ශනහ. ක්රීඩහ ාත)රට
නිරධහරින් ඳවෙ ිරරීශ)දී අතක් උසරහ ඡන්දඹ දීශ)දී ශරුකු
තහ)භීයවෙඹක් නළවළ. ඒ නිහ ශ) යවස ඡන්දඹ ඳහවිච්චි ිරරීභ
ළදතවෙ ශනහ, ශ) ාත) නිශඹෝජනඹ වයන්නට පුළුන්,
තකීභක් ශතන වටයුතු වයන්නට පුළුන් නිරධහරින් ඳවෙ වය
තළනීභට.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ හශේභ නිර වහරඹ ිරඹන
ශදඹවෙ ළදතවෙ ශනහ. මීට වලින්, ඳවෙ න ඒ නිරධහරින්ශේ
නිර වහරඹ එව අවුරුද්දයි. නිර වහරඹ තළන වන් වයන්නට
වලින් භභ ශනවෙ ළදතවෙ වහයණඹක් ිරඹන්නට වළභළවරයි. ශභභ
ඳනත ඹටශවෙ ශතන එන 8 න නිශඹෝතඹ අශප් ඳහල් ක්රීඩහට
ඉතහ ළදතවෙ ශනහ. ඒ තභයි ෆභ ජහවරව ාතභඹවභ විධහඹව
වමිටු වහ අදහශ ඳහල් ාත)ලින් අභ ලශඹන්
නිශඹෝජිතයින් ශදශදශනකුවෙ ි ටිඹ යුතුයි ිරඹන වහයණඹ. ඒව
ඉතහභ ළදතවෙ. ශභුවද, ශ) ක්රීඩහශප මුල් ආය)බඹ වරශඵන්ශන්
එතළන. අශප් තරු අ්ධජුන යණතුාත භන්ත්රීතුභහ අද විඳක්ඹ
ඳළවෙශවෙ ි ටිඹවෙ, එතුභහවෙ ඉසශවෝශල් ක්රිවට් තවරහ තභයි අඳට
ක්රිවට් ශරෝව කුරහනඹ ශතනහශප. එතුභහට ඉන රිඹට ඹන්න මුල්
වුශ්ඩ ඳහරයි. ඳහර තුයන් තභයි විලහර ක්රීඩවයින් ායහක්
බිහි ශන්ශන්. ඒ හශේභ ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ වයවහ
ක්රිඹහවෙභව න ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ තයතහලිඹ
වරශඵනහ. ඳහල්ර ජහවරව තයතහලි වරශඵනහ. ශ) තුයන්
තභයි ක්රීඩහශන් ඉන රිඹට එන්ශන්. භරර ක්රීඩවයින් බිහි
න්ශන්වෙ ඒ විධිඹටයි. ඒ ඳහල් ක්රීඩවඹහට ජහවරව ාචිතරට
ඹන්න පුළුන් අසථහ රඵහ දීරහ වරශඵනහ. එව ඳළවෙතිරන්
ඳහල් ශියඹහට නහඹවවෙඹ )ඵන්ධ තකීභක් ඵහය දීරහ
වරශඵනහ. නහඹවවෙශඹන් පිරි ශවු පුයළි ශඹක් බිහි වයන්නට
ශභඹ ඉතහභ ළදතවෙ ශනහ. ඉතහභ වහශරෝචිත නිශඹෝතඹන්
ඉන රිඳවෙ ිරරීභ තළන අශප් තරු අභහතයතුභහට සතුවරන්ත න්නට
.නෆ.
අශනක් වහයණඹ තභයි, අශප් අන්ත්ධ අභහතයහාල
)ඵන්ධඹක් ශනුභළවර වීභ. අපි තනි තභනක් ඹන්ශන්. එශවභ
ඵළවළ. අධයහඳන අභහතයහාලඹයි, ක්රීඩහ අභහතයහාලඹයි අතය ිරට්ටු
)ඵන්ධඹක් වරශඵන්න .නෆ. ඒ හශේභ තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහ
ඳසු ගිඹ වහරශ
ිරඹරහ වරබුණහ, ඳහල් ඹන දරුශක්
අනිහ්ධඹශඹන්භ ක්රීඩහ වයන්න .නෆ ිරඹරහ. ඳහල් දරුකුට
ක්රීඩහ අලයයි. ශභුවද, අද ක්රීඩහ ිරඹන ශද් ළදතවෙ ශනහ.
තරුණ ඳයපුයට අද ශඵුශවෝ  රයට ඉසීභ අඩුයි. ජඹ - ඳයහජඹ වි
තළනීශ) වළිරඹහ අඩුයි. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ අපි
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ආදයශඹන් ඳයහජඹ වුණහභ ි න් රක් ලිපහ; නිදළස වවිඹක්
ලිපහ. "භ ර භර ශර මු ර භශේ ප්රිඹහදය මිහියහවිඹ ශතටයි"
ිරඹරහ ලිපහ. නමුවෙ අද එශවභ ශනුශයි. අද විලසවිදයහර
ශියඹහ ආදයශඹන් ඳයහජඹ වුණහභ ශභුවද වයන්ශන්? එක්ශවෝ
ඵස එශක් ඹන ශවුට ඇි ඩ් තවනහ. එශවභ නළවෙන) පිහිශඹන්
ඇනරහ භයහ දභනහ. ඔවුන් එළනි තවෙවෙඹවට අද ඳවෙ ශරහ
වරශඵනහ.
ඇයි ඒ? ඔහු ක්රීඩහ වයරහ නළවළ. හහිතය ශඳුතක් ිරඹරහ
නළවළ. හහිතයශ
වරශඵන සුන්දයවෙඹ දළවරහ නළවළ. ඒ
සුන්දයවෙඹ දළක්ව පුද්තරඹහට, ක්රීඩහ වශ පුද්තරඹහට ජඹ
ඳයහජඹ වි තළනීශ) වළිරඹහක් වරශඵනහ. එළනි ශඳෞරුඹක්
ඇවර දරුශක් බිහි වයන්නට ක්රීඩහ ළදතවෙ ශනහ. තරු
අභහතයතුභහ ශඹෝජනහ වය වරබුණහ, විලසවිදයහරඹට ඹනශවුට
අධයහඳන ශඳු ර වවරව ඳත්ර ( උස ශඳශ ) විබහතශ රකුණු
එවතු ිරරීශ)දී ජහවරව භට්ටශභන්, ජහතයන්තය භට්ටශභන්
වබහගි වුණු ක්රීඩහරටවෙ ඹ) ිරි  රකුණු ප්රභහණඹක් එවතු
වශයුතුයි ිරඹරහ. ඒව ඉතහ ළදතවෙ. අද හුඟක් ශදභපපිඹන්ශේ
ඵරහශඳුශයුවෙතු ශභුවක්ද? ඳව ශ්ධ ශියවෙඹ භවෙ වය
තළනීභ, අධයහඳන ශඳු ර වවරව ඳත්ර (උස ශඳශ) විබහතශඹන්
භවෙ ශරහ, විලසවිදයහර අධයහඳනඹට ඹළවීභ. ඒ ටිව විතයයි
ඔවුන් ඵරහශඳුශයුවෙතු න්ශන්. ඒ තුයන් බිහි න නීවරඥඹහට,
ශද්ලඳහරනඥඹහට, ඩදයයඹහට භහජඹ තළන දළනීභක් නළවළ.
එභ නිහ ශවු පුයළි ශඹක් බිහි වයන්නට තරු ඇභවරතුභහ වය
ඇවර
ඒ
ශඹෝජනහ
ඉතහභවෙ
ළදතවෙ
ශනහ.
ඊශඟට ඳහල් ාත)ර නීවර-රීවර තළනවෙ ිරයුතුයි. ඳහල්
ාත) විි න් අදහශ ක්රීඩහ )ඵන්ධශඹන් ව ජහවරව ාතභශ
රීවර ව නිශඹෝතරට එවඟ ක්රිඹහ වශ යුතුයි. ඳහල් ාතභශ
යසථහ විඹ යුවෙශවෙ ජහවරව ාතභශ යසථහභයි. ඒව
ඉතහභවෙ ළදතවෙ. එතශවුට ඒ අඹට ඒ ාතභඹ තළන ඹ) ිරි 
අශඵෝධඹක් ඇවර ශනහ. ඳහල්ර ාත) වයනහ. ජහවරව
තරශ ක්රීඩහ ාතභඹවෙ ඳහරට )ඵන්ධ වය තළනීභ ඉතහ
ළදතවෙ ශනහ. එඹ ශ) අසථහශපදී භහ ඉතහ අතඹ වයනහ.
ශ) තළට් නිශපදනශ වන් 10 න නිශඹෝතඹට අනු,
ඹ) ජහවරව ාතභඹව වමිටු රැසවීභ ෆභ භවටභ යක්වෙ
ඳළළවෙ විඹයුතුයි. ඒ හශේභ ඳහල් ාත)ලින් අභ ලශඹන්
එක් නිශඹෝජිතඹකු එකී රැසවී)රට වබහගි විඹයුතු ශනහ.
ඔවුන්ට ඒ අයිවරඹ දී වරශඵනහ. එතශවුට ජහවරව ාතභඹව
වමිටු රැසවීභ භහඹවට යක්වෙ ඳළළවෙශනහ. ඒවට ඳහල්
ාතභශඹන් අභ ලශඹන් එක් නිශඹෝජිතශඹකුවෙ වබහගි
ශනහ. ඵරන්න, ඳහල් ශියඹන්ට ජහවරව භට්ටශ) ක්රීඩහ තළන
ශරුකු දළනීභක්, අශඵෝධඹක් ඇවර ශනහ. ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවර
තළන න්නට පුළුන්. නීවර රීවර තළන න්නට පුළුන්. ඔවුන්ට ඒ
අශඵෝධඹ රඵහ තළනීභ ඉතහ ළදතවෙ ශනහ.
ඊශඟට 12 (1) න නිශඹෝතශ
ජහවරව ාතභඹව
නිරධහරින්ශේ නිර වහරඹ තළන වන් නහ. ශභභ තළට්
නිශපදනශ 12 (1) නිශඹෝතඹට අනු, අවුරුද්දව නිර වහරඹ
අවුරු ර ශදවක් වය වරශඵනහ. ඒව ඉතහ ළදතවෙ ශනහ.
අවුරුද්දව වහරඹක් තුශ ඹ) නිරඹව වටයුතු වයන්නට අභහරුයි
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. අවුරුද්දව වහරඹක් ිරඹන්ශන්
ඉතහ ශවටි වහරඹක්. අවුරු ර ශදවව වහරඹක් -භහ 24ව
වහරඹක්- නිර වහරඹ ලශඹන් රඵහ දීරහ ඵරහශඳුශයුවෙතු න
අයමුණු වයහ ඹන්නට ඒ නිරධහරින්ට ඵරඹ රඵහ දී වරශඵනහ.
නිර වහරඹ අවුරු ර ශදවවට එවහ ඹනහ න) තරු අභහතයතුභහ
ඒ ඵරඹ අය ශතන වරශඵනහ. තරු ඇභවරතුභහ ඒ ඵරඹ අය ශතන
වරශඵන්ශන් තනිභ ශනුශයි. තරු ඇභවරතුභහශේ ලිඛිත අයඹ
තන්න .නෆ, ධුය වහරඹ අවුරු ර ශදශවන් එවහට ඹනහ න).
13(2) නිශඹෝතඹ ඹටශවෙ නළත ශවෙරී ඳවෙවීභ අශප්ක්හ
වයන රඵන නිරධයඹහශේ අදහශ ධුය වහරඹ ළරිරල්රට ශතන
අභහතයයඹහ විි න් අධයක් ජනයහල්යඹහ විභහ, ජහතයන්තය
භට්ටභට ක්රීඩහ ඉවශ නළාවීභ; අදහශ ජහවරව ව්ඩඩහඹශ) කුරතහ
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ

භට්ටභ ළඩි ිරරීභ; දක්තහ හිත ක්රීඩවඹන් වඳුනහ තළනීභ; ක්රීඩහ
ඳරිඳහරනශඹහි විනිවිදබහඹ වවරව ිරරීභ ආදී වරුණු
ළරිරල්රට තනු රඵනහ. ශ) වරුණු වහයණහ )ප්ධණ වය
වරශඵනහ න), තවෙ අවුරුද්දක් ශදවක් එවහට ධය වහරඹ
දයන්නට ඔහුට අයඹ රළශඵනහ. ඒව අලයයි. ශභුවද
නිව)භ පුටු යවෙ වය හිීමශභන් ළඩක් ශන්ශන් නළවළ. ඒ ක්රීඩහ
තුයන් ජහවරව භට්ටශ) ක්රීඩවඹන් බිහි ිරරීභ, ජහතයන්තය භට්ටභට
ඒ ක්රීඩහ ශතන ඹහභ ළදතවෙ ශනහ. එතශවුට ශ) ක්රීඩහ
ාත)ර නිරතර දයනහ විතයක් ශනුශයි, ඒ ඉරක්ව
)පු්ධණ වය තළනීභ වහවෙ ශ) නිරධහරින් ඹ) ිරි  තභනක්
ඹන්න ශඳශශමනහ. එභ නිහ නිර වහරඹ අවුරු ර ශදවක් ිරරීභ
ක්රීඩහශප න යුණුට ඉතහභවෙ ළදතවෙ ශනහ.
14 න නිශඹෝතඹ ඹටශවෙ ඒ ධුය දළරීභට නුසු රසුව)
ශභුනහ ද ිරඹන එව තළන වන් නහ. ඹ) තළනළවෙතකු
අධිවයණඹව දී දඬු) රළඵ ි ටීභ, ඹ) මුද්රිත ශවෝ විදුවෙ
භහධයශඹන් ්වෙ මඹභඹ ජනභහධයශපන ඹකු ශවෝ එළනි ජහරඹව
අයිවරවරුකු වීභ; එභ නිලසචිත ක්රීඩහ ජහවරව ාචිතශ ශවෝ
ජහවරව ව්ඩඩහඹශ) තයතවරුකුශේ ශදභහපිශඹකු ශවෝ ශවෝදය
ශවුදයඹකු වීභ ඹනහදී වරුණු එභ නිශඹෝතඹ ඹටශවෙ වන්
නහ. ශ) වරුණු වහයණහ තුයන් ඒ ධුයරට ඳවෙන අඹට ඹ)
ඵරඳෆභක් වයන්න, ක්රීඩහ ක්ශේත්රඹ වයවහ ඔවුන්ශේ ඳරියඹ
තුශ ඇවර න ඵරඳෆභ ක්රීඩහ තුශට ශතන ඒභට වළිරඹහක් නළවර
ශනහ. එභ නිහ ඒව ළදතවෙ ශනහ. ඳසු ගිඹ වහරර අඳ
දළව වරශඵනහ. ඹ) ඹ) ඳහඳන් ර ාත)රට විවිධ නිරධහරින්
ඳවෙ වය ශතන විවිධ විධහඹව බහ ඳවෙ වය ශතන විශද්ලලින්
රළශඵන මුදල් ක්රීඩහ වටයුතුරට ශඹුදහ තන්ශන් නළවර, යටට
පරදහීය ශනුන විධිඹට තභන්ශේ හිූන භනහඳඹට ශඹුදහ ශතන
වරබුණු ආවහයඹ අඳ භහධය තුයන් දළව වරශඵනහ. විනඹක් ඇවර
වටයුතු ශවශයනහ න) සු රසු නිරධහරින් ඳවෙ නහ න) එළනි
ශද්ල් ි  ර න්ශන් නළවළ. ඒ ඳවෙ න නිරධහරින්ශේ සු රසුව)
පියඵ දළඩි නීවර තවෙවෙඹක් ඇවර ිරරීභ ළදතවෙ ශනහ.
ෆභ ජහවරව ාතභඹක් විි න් භ ෆභ මුදල් ්ධඹක්භ අන්
වී භහ තුනක් ඇතුශත එභ මුදල් ්ධඹ )ඵන්ධශඹන් ව යරවෙ
තණවහධිවහරියඹකු විි න් වවරව වයන රද විතණනඹ වශ
ගිණු) ප්රවහලඹක් ව හ්ධෂිව හ්ධතහ අභහතයයඹහ ශත
ඉන රිඳවෙ වයනු රළබිඹ යුතුඹ. ශ)ව ළදතවෙ. ශභුවද ශවේතු,
ශ)හ භවජන මුදල්. අද ක්රිවට් ක්රීඩහ තවෙශතුවෙ අවර විලහර මුදල්
)බහයඹක් විශද්ල විනිභඹ වළටිඹට ශතශනනහ. ශ)ශවන් ළඩි
ප්රභහණඹක් ක්රීඩවඹන්ට ව ක්රීඩහ භහජ නඩවෙතුට තභයි ළඹ
වයනශ
ස න්. ශ) තුශ අපි ළදතවෙවභ දිරන්න .නෆ. ශ) ශතශනන
මුදර, ක්රීඩවඹන්ශේ දක්තහ තුශ යටට කී්ධවරඹවෙ භඟ රඵහ
ශදන මුදර වරිඹහවහය විඹද) වුශ්ඩ නළවෙන) භහ හිතන්ශන් අඳට
අඳකී්ධවරඹක් ශතන එන්න ඒව තුඩු ශදනහ ිරඹරහයි.
අද ක්රිවට් ක්රීඩහ ශද ඵළලුහභ ඹ) ඹ) නිරධහරින් ඳවෙ වීභවෙ
භඟ ඒ නිරධහරින්ශේ ක්රිඹහ වරහඳඹන් නිහ ඒ ක්රීඩවඹන්
භවන්ි  ශරහ යටට ශතන එන කී්ධවරඹ, ඒහශඹන් ශතශනන මුදල්
ප්රභහණඹ ක්රීඩවඹහට නළවෙන) යටට තළශශඳන ආවහයඹට විඹද)
න්ශන් නළවළ. ක්රීඩහ ාත)රට තරු ඇභවරතුභහ වඳුන්හ  රන් රීවර
ඳද්ධවරඹ ඉතහභ ළදතවෙ ශනහ. ශභුවද, ඵළලූ අශවෙ ඹන්ශන්
නළතු, අඹහශල් ඹන්ශන් නළතු, ඹ) ක්රභශපදඹවට ක්රීඩහ ශතන
ඒභ වහ විනඹහනුකර ශ) වටයුතු ිරරීභ ඉතහ ළදතවෙ ශනහ.
අපි ශඵුශවුභ තුටු ශනහ. ක්රීඩහ ිරඹන එව ඉතහභ අතයලය
ශදඹක්. එවක් තභයි නිශයෝගී ඳයපුයක් බිහි ිරරීභ. ඉි ලින්ත
ජඹ ඳයහජඹ වි තන්න පුළුන් ශඵුශවුභ ශවු නහඹවවෙඹක්
වරශඵන පුයළි ඹන් බිහි වයන්න ක්රීඩහ ළදතවෙ ශනහ. අද අශප්
ක්රීඩහ අභහතයතුභහ ඉතහ ශවු ජහවරව ක්රීඩහ ප්රවරඳවෙවරඹ වඳුන්හ දීභ
තුයන් අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහශේ අශප්ක්හ ඉටු වය තන්න
සුවිශලේ වළඳ ිරරීභක් ඉටු වය වරශඵනහ. ඳහල් භට්ටශ) තයත
වරශඵනහ. භශර ක්රීඩහ තවෙතහභ ක්රීඩහ තයත වරශඵන වහරඹට
ඳභණයි ශ) ක්රීඩවශඹෝ බිහි න්ශන්. ප්රහශද්ශීඹ ක්රීඩහ තයත, න ස්රික්
ක්රීඩහ තයත, ඳශහවෙ ක්රීඩහ තයත ජහවරව භට්ටභට එන විට ශභභ
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ක්රීඩවඹන් වහ භනහ )ඵන්ධීවයණඹක් ිරරීභ අලය ශනහ.
ප්රහශද්ශීඹ භට්ටශ) ක්රීඩහ භහජ වරශඵනහ. ශ) ක්රීඩහ භහජ ඉතහ
ළදතවෙ වහ්ධඹඹක් ඉටු වයනහ. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි,
ශ) යශට් ඳවරන ක්රීඩහ භහජ ළඩි ප්රභහණඹක් තවෙතහභ ඒ
ක්රීඩහශප ජඹ, ලක්වරඹ මුර තභයි ක්රීඩහ භහජ. ශඹෞන භහජ
ඵර භ්ඩඩරඹ ශන්න පුළුන්; තශ) ක්රීඩහ භහජඹ තුයන් තභයි
ලක්වරඹ රඵහ ශදන්ශන්. අන්න ඒ නිහ තභ තුයන් බිහි ශන
භශර ක්රීඩවඹන් පුහුණු ළඩටවන් වහ ගිඹහට භනහ පුහුණුක්
රළශඵන්ශන් නළවළ. ක්රීඩහ පියඵ නීවර-රීවර ශභන්න ශ) හශේ
ශද්ල් රහමීඹ භට්ටශභන් තවෙතහභ ඳහල් භට්ටශභන් තවෙතහභ
ශභතළන අපි අඩු ඳහඩුක් දිරනහ. අපි ශ) අඩු ඳහඩු වන්න
.නෆ.
රහමීඹ භට්ටශ) භවය ක්රීඩවඹන් භශර ක්රීඩහට ආහභ
ඔවුන්ට ඒ පුහුණු වහ නිඹභ උඳශද්ලනඹ වරිඹට රළශඵන්න
අපි වටයුතු වයන්න .නෆ. ශ)ව ඳහල් භට්ටශභන් ව ක්රීඩහ
භහජ භට්ටශභන් ඉටු වශ යුතු ශදඹක්. ශඵුශවෝ  රයට තවෙතහභ
ප්රහශද්ශීඹ ක්රීඩහ තයත වරශඵනහ. ඳසු ගිඹ භහශ ප්රහශද්ශීඹ ක්රීඩහ
තයත ප්රහශද්ශීඹ ශල්ව) ශවුට්ඨහ භට්ටමින් ඳළළවෙවුණහ. ශ)
වහ එන ව්ඩඩහඹභක් ි ටිනහ. ක්රීඩහ භහජ ඳභණයි ශ)වට
)ඵන්ධ න්ශන්. ඳහර වළය ගිඹ, එක්ශවෝ ඳහශල් ඉන්න
ක්රීඩහට ශළන  ිරහිඳ ශදශනක් ඳභණයි ක්රීඩහ භහජ තුශ ඉන්ශන්.
ශභන්න ශ) ක්රීඩහ භහජ ත පුළුල් වයන්න .නෆ. ඳහල්ර
ඉන්න ක්රීඩවඹන්, ප්රශද්ලශ ඉන්න ක්රීඩවඹන් )ඵන්ධ වීභ
තවෙ පුළුල් වය ඒ ක්රීඩහ භහජර ඉන්න ක්රීඩවඹන්ට සුවිශලේ ව
පුහුණුක් රඵහ තන්න අලය වටයුතු වයන්න .නෆ. අපි ඳශහවෙ
භට්ටමින් තවෙතවෙ, ඳශහවෙ බහ භට්ටමින් තවෙතවෙ, ජහවරව
භට්ටමින් තවෙතවෙ අශප් තරු භන්ත්රීතුභන්රහ තභන්ශේ විභධයතත
අයමුදලින් ඹ) ඹ) ක්රීඩහ වටයුතු වහ මුදල් ශන් වයනහ. ඒව
ඉතහ ළදතවෙ. ඒව ළවළල්ලු ඳන් ර ශන්න පුළුන්, ඳහඳන් ර
ශන්න පුළුන්, ශුලිශඵෝල් ශන්න පුළුන්. ඒව ඉතහ ළදතවෙ.
ශභුවද, ක්රීඩහශප න යුණු වහ, ක්රීඩහ භහජ වයවහ ි  ර ශන
න යුණු නළවෙන) ඒ පුහුණු අපි අතඹ වයන්න .නෆ.
ශ) වළභ ක්රීඩහවභ අපි ඵරන්න .නෆ, අහනඹ. අහන
ප්රවරපරඹ ජහතයන්තය ජඹරවණඹ න) තභයි ශ) ක්රීඩහශප
ළදතවෙවභ රැශන්ශන්. අද අපි ක්රිවට් ක්රීඩහශන් ශ)
තවෙවෙශඹන් ඉන්ශන් අපි ඒ තවෙවෙඹ රඵහ තවෙ නිහ; ශරෝව
කුරහනඹ අපි රඵහ තවෙ නිහ. ඒ හශේභ සුන්වරවහ ළනි
ක්රීඩිවහන් ඔලි)පික් උශශර නිශඹෝජනඹ වයරහ ඒ ඳදක්ව)
න නහතවෙ නිහ අශනක් අඹවෙ ඒ ඉරක්වඹට ඹන්න ශඳශළඹීභක්
ි ද්ධ ශනහ. ඒ නිහ අපි පුළුන් තය) ඒ ජහතයන්තය තරශ ,
ජහවරව භට්ටශ) ක්රීඩවඹන් බිහි ිරරීභ වහ ත තවෙ ඒ වටයුතු
වයන්න .නෆ. ඒ හශේභ ළදතවෙ නහ, ඳහශරන් බිහි න
ක්රීඩවඹහ නළාවීභ ව ඳහශරන් බිහි න ක්රීඩවඹහ ඳහශරන්
ඉවෙ ඹෆභවෙ එක්වභ ක්රීඩහ භහජඹට )ඵන්ධ ිරරීභ තුයන් ඔහු
ජහවරව තරඹට ශතන එන්නට අලය වටයුතු ිරරීභ. නළවෙන) ඔහු
ඳහශරන් බිහි ශරහ එතළනින්භ අවෙ වළශයනහ. එශවභ
ශන්ශන් නළතු ඔහු ඉන රිඹට ශතශනන්න ළඩටවන් අපි
ක්රිඹහවෙභව වයන්න .නෆ. ඔහු වඳුනහ තවෙතහට ඳසු, ඳහශල් වඹ
වත ශශ්රේණිශඹන් ක්රීඩහ ඳටන් තන්නහ ක්රීඩවඹහ අහනශ
ජහවරව තරඹට ශතන ඒභ දවහ ඔහුට එතළන ි ටභ අ්ඩඩ
ශේඹක් ි  ර ශන්න .නෆ. ක්රිවට් ක්රීඩවශඹක් වුණවෙ
ඳහල්ලින් ක්රීඩහ වයන්න ඒ ක්රීඩවඹන්ට අලය ාචිත ඇවර
වයරහ ඒ දක්තහ දක්න ක්රීඩවඹන්ට ප්රහශද්ශීඹ භට්ටශභන්
ජහවරව ව්ඩඩහඹභට එක් න්න අලය ඒ ඳවසුවභ අපි රඵහ
ශදන්න .නෆ. ඉවරන් ඒ නිහ ශභළනි තවෙවෙඹක් ඇවර ිරරීභ
තුයන් තභයි අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ ඵරහශඳුශයුවෙතු න ශ)
ක්රීඩහ තභට ශතන ඹෆභට, ඒ හශේභ ජහවරව භට්ටශභ ශයඹන් බිහි
ිරරීභට වළිරඹහක් ඇවර ක්රීඩහක් ඵට ඳවෙ න්ශන්. ඒ තළන වථහ
ිරරීශ)දී තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහ ව ඒ වහ්ධඹ භ්ඩඩරඹ ඉතහභ
සුවිශලේෂී ව වටයුතු ඉටු වයනහ. ඒ තුයන් අඳට ඉන රි ශවටි
වහරඹක් තුශ ශ) යට තුයන් නළත තහක් අඳට ජහතයන්තය
තරශ ව ජහවරව තරශ ජඹරවණඹන් රඵහ තන්න පුළුන්
ක්රීඩවඹන් රැක් බිහි ිරරීභට වළිරඹහ ලක්වරඹ රළශඵයි ිරඹහ
විලසහ වයනහ. තරු ක්රීඩහ අභහතයතුභහට ශ) ළඩටවනවෙ
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එක්ව තභන්ශේ නිරධහරින් එක්ව වටයුතු වයමින් ඉන රි
අනහතතශ දී අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ ඵරහශඳුශයුවෙතු න
ආවහයඹට ශ) යටට කී්ධවරඹක් ශදන, ශවු විනඹ තරුව ක්රීඩව
ක්රීඩිවහන් බිහි ිරරීභට අලය ලක්වරඹ රළශේහයි ිරඹහ ප්රහ්ධථනහ
වයමින් භහ නිවඬ නහ. සතුවරයි.

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
ශ) පියඵ ළඩි රය විහදඹ ශවට න නට වල් තඵමි.

එකල්හි ප රහ අ.බහ. 6.30 වුපඹන්, ක ුතතු අ කහිම්හ විහදඹ
කල් තඵන රදී.
එතළන් සි විහදඹ 2013 භහර්තු 06 න ඵදහදහ ඳ කනු රළපබ්.
அவௐஶதரது தற. த. 6.30 றரகறறடஶ,
இஷடறபொவ்வௐதவோடு, றரவ எவ்றஷவெகவௐதவோடது.

அபவகவ

றரவ 2013 ரவவை 06, புவகறஷ லபவ் வரடவேகுவ.
It being 6.30 p.m., Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Wednesday, 06th March, 2013.

කල්තළබීභ

எவ்றஷவௐபு
ADJOURNMENT
ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ

(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ)

(The Hon. Rauff Hakeem)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, "ඳහ්ධලිශ)න්තු දළන් වල්
තළබිඹ යුතුඹ"යි භහ ශඹෝජනහ වයනහ.

ප්රලසනඹ බහභිමුඛ් කයන රදී.

றணர டுவ்றவதவௐவதவநது.
Question proposed.

ඇඳ රඵහ දීපම් භහනහ කභතහ
தறஷ வேகபௌவ ெவ்துவ
EQUITY IN GRANT OF BAIL

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, බහ වල් තඵන අසථහශපදී
භභ ඳවත වන් ශඹෝජනහ ඉන රිඳවෙ වයනහ:
" යජඹ අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹ (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත වඩිනමින්
)භත වයන රද නමු ර, ඇඳ රඵහ දීශ) තවෙවෙඹන් )ඵන්ධශඹන් ව
විධිවිධහන අදහශ වය තළනීභ පියඵ  මයණඹ ිරරීභට ිරි  ර ප්රහශඹෝගිව
භහ්ධශතෝඳශද්ලඹක් ලිඹහ දක්හ ශනුභළවර ඵ ශඳශන්.
ශභභ තවෙවෙඹ භත යහකර ව එිරශනවට ශනස ආවහයශ
ඳයහමි මන් විවිධ ශඳුලිස සථහන විි න් ශඹුදහ තනිමින් වරශේ. එඵළවින්
ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ භිනන් වවරව වය ඇවර මලිව අයිවරහි වභක්
ව නීවරඹ ඉන රිශ භහන ඵ පියඵ ව මරධ්ධභඹට වහනි ි  ර ශප.
ශභභ ඳනශවෙ විධිවිධහන ප්රවහය ඒවහවහය වහ්ධඹ ඳටිඳහටි මවඹක්
ඳළනවීභ යජශ අදව න්ශන්ද ඹන්න තරු අධිවයණ ඇභවරතුභහ
විි න් ශභභ බහට දළනු) ශදන්ශන්ද?"

174

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අශප් යශට් ආ්ඩඩුක්රභ
යසථහ අනු ශ) යශට් ෆභ පුයළි ශඹකුටභ නීවරඹ ඉන රිශ
භහන රැවයණඹ නහථ වය වරශඵනහ. යදක් පියඵ ළව
ශවුට අවෙ අඩාගුට තවෙ තළනළවෙශතක් තය ලශඹන්භ ඔහු
යදවරුශක් ශන්නවෙ පුළුන්, නළවර ශන්නවෙ පුළුන්. ඒ ෆභ
පුද්තරඹකුටභ නීවරශ රැවයණඹ භහන න්නට අලයයි. ශ)
යශට් ආ්ඩඩුක්රභ යසථහ අනු මලිව අයිවරහි වභක් වළටිඹට
ශ) වහයණඹ වන් වය වරශඵනහ. ඒ හශේභ අවෙ අඩාගුට
තළනීභ පියඵ විශලේෂිත නීවර වඳුන්හ ශදන ශවුට, අවෙ අඩාගුශප
තඵහ තත වළිර වහරඹ ඳළඹ 24 ි ට 48 දක්හ ළඩි වයන විට තරු
අධිවයණ ඇභවරතුභහ ශ) ශතෞයනීඹ බහශපදීවෙ, ඒ හශේභ
උඳශද්ලව වහයව බහශපදීවෙ වන් වශහ, ශ) අවෙ අඩාගු
තළනී) ව යහ තළනී) පියඵ ළඩිභනවෙ ශයගුරහි  ඳනනහ,
ඒ පියඵ ඳටිඳහටින් වඳුන්හ ශදනහ ිරඹරහ. නමුවෙ අපි
දිරන්ශන් නළවළ, ඳළඹ 24 ඳළඹ 48 වයරහ, අවෙ අඩාගුට ඳවෙ ව
තළනළවෙතන්ශේ අයිවරහි ව) පියඵ සීභහ ිරරී) ඇවර වුණහ
මික් ළඩිභනවෙ ශයගුරහි  ඇවර වුණු තවෙවෙඹක්.
ශ) තවෙවෙඹ පියඵ අශප් ආ්ඩඩුක්රභ යසථහශප
විශලේශඹන් වන් වය වරශඵනහ. අශප් ආ්ඩඩුක්රභ
යසථහශප 136.(1) (ඇ) අනු යසථහට අනු, ඳහ්ධලිශ)න්තු
ඇඳ දීභ පියඵ රීවර ඳනන්ශන් නළවර විට ශශ්රේඨ
ස හධිවයණඹට
ඵරඹ වරශඵනහ ඇඳ දීභ පියඵ රීවර ඳනන්න. දළන් එශවභ
ඳනරහවෙ නළවළ. ශ) යශට් ඇඳ පියඵ අදහශ න ප්රධහන නීවරඹ
ඇඳ ඳනතයි. ඒ ඇඳ ඳනත භිනන් ඹ) ඹ) මර ධ්ධභ වඳුන්හ දී
වරශඵනහ. ඇඳ දීභ රීවරඹ විඹ යුතු ඵවෙ, ඇඳ ශනුදීභ යවරශ්ධවඹ
විඹ යුතු ඵවෙ වන් වය වරශඵනහ. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, ශඳුීයි ශඹන් ඇඳ රඵහ තන්න වරශඵන ඵරඹට අපි
ිරඹනහ ශඳුලිස ඇඳ ිරඹරහ. ශඳුලිස ඇඳ ක්රිඹහවෙභව ිරරීශ)දී
සථහනහධිඳවරයඹහ වටයුතු වයන්න .නෆ ශභුන වහ්ධඹ ඳටිඳහටිඹ
අනුද, ඔහු විි න් අනුතභනඹ වශ යුතු ප්රමි මන් ශභුනහද ිරඹරහ
ඇඳ ඳනශවෙ නළවළ. ඒ හශේභ භශවසත්රහවෙයශඹකු විි න් ශවෝ
භවහධිවයණ විනිලසචඹවහයයශඹකු විි න් ඇඳ රඵහ දීශ)දී
අනුතභනඹ වයන්න .නෆ ප්රවරඳවෙවර ශභුනහද ිරඹරහ
විසතයහවෙභව ාරවඹක් ශනුශයි ඇඳ ඳනත. දළන් ශ) තවෙවෙඹ
තුශ ශ) යශට් අහිාව ජනතහ ශරුකු අනතුයවට ඳවෙ ශරහ
වරශඵනහ.
ශ්රී රාවහ නිදවස ඳක්ශ
භව ශල්ව)යඹහ සුළුඳටු
පුද්තරශඹකු ශනුශයි. එතුභහභ වන් වයන ආවහයඹට
ජනහධිඳවර යහජඳක් භළවරතුභහට වලින් ශ) යශට් අතභළවරයඹහ
න්නට හිටපු පුද්තරඹහ; ආයහධනහ රඵපු පුද්තරඹහ එතුභහයි.
එශවභ පුද්තරශඹකුශේ දරුහ ඳහි කුඩහරදී නිශඹෝජය
ශඳුලිසඳවර විදයහරාවහය භවවෙභඹහශේ දරුහ එක්ව ආයවුරක්
ඇවර වය තවෙතු ශපරහශප ශ) යශට් හභහනය මිනිසුන්ට අදහශ න
නීවරඹ ක්රිඹහවෙභව වුණහද? හභහනය ප්රවරඳවෙවරඹ අනු
තුහරවරුශකු ශයෝවශල් ඉන්නහ න) ශඳුලිස ඇඳ ශදන්ශන්
නළවළ. උහවිඹ වුණවෙ ඇඳ ශදන්ශන් නළවළ. ඒව තභයි හභහනය
ප්රවරඳවෙවරඹ. වළඵළයි ඒව ශවුශවේවෙ ලිඹරහ නළවළ. ඒව තභයි අපි
හභහනයශඹන් අනුතභනඹ වයන ප්රවරඳවෙවරඹ. ඒ පියඵ අවෙ
දළකී) වරශඵන අඹ ශ) තරු බහශපවෙ ඉන්නහ. වළඵළයි ශ) යශට්
ඵරතතුභ, ලක්වරභවෙභ ඳහරව න්ධහනශ ප්රධහන ඳක්ශ භව
ශල්ව)යඹහශේ, අනහතතශ -ශවට අනිද්දහභ- අතභළවර ධුයඹ
රඵහ තළනීශ) ඵරහශඳුශයුවෙතුශන්, ආහශන් වහ වළභළවෙශතන්
ඉන්න
පුද්තරඹහශේ
දරුහශේ
අවරන්
නිශඹෝජය
ශඳුලිසඳවරයශඹකුශේ -දන්ශන් නළවර පුද්තරශඹකු ශනුශයි.
ප්රවට නිශඹෝජය ශඳුලිසඳවරයශඹක්- දරුහ ඳවය වෆහභ ඒ
පියඵ අදහශ-
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order. This matter is sub judice.
ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ශවුයි භභ ඒ පියඵ අධහනඹ ශඹුමු වයන්න). [ඵහධහ
ිරරීභක් ශවුයි, භභ ඒ ප්රවහලඹ ඉල්රහ අස වය තන්න).
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ ඒ ප්රවහලඹ ඉල්රහ අස වය
තන්න).

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
නඩු ඳයරහ නළවළ ශන්.

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භශේ අහන හවය භභ
ඉල්රහ අස වය තන්නහ. [ඵහධහ ිරරීභක් ශඳුඩ්ඩක් ඉන්න ශවෝ.
වරඵර ශන්න එඳහ, වරඵර ශන්න එඳහ. [ඵහධහ ිරරීභක්
ශඵුශවුභ ශවුයි. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, භභ භශේ
අහන හවය අස වය තන්නහ.

දළන් ශ) යශට් සුප්රවට ශද්ලඳහරනඥශඹකුශේ දරුශකු, ශ)
යශට් ඉවශභ ශඳුලිස නිරධහරිශඹකුශේ දරුශකුට ඳවය  රන්නහභ
එළනි ශරහව වටයුතු වයන්න .නෆ ආවහයඹ ශභුවක්ද?
ශද්ලඳහරනඥශඹකුශේ දරුන්ට ශ) යශට් නීවරශ
විශලේ
යප්රහද වරශඵනහද? ශ) යශට් ශඳුලිස නිරධහරින්ශේ දරුන්ට
විශලේ යප්රහද වරශඵනහද? ශභුවක්ද ශ)ශක් තවෙවෙඹ?
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) යශට් ශඳුලිස නිරධහරින්
අතරින් නීවරඹ, හභඹ ආයක්හ වයන හධහයණ නිරධහරින්
ළරිරඹ ප්රභහණඹක් ඉන්නහ. වළඵළයි භවය ශඳුලිස නිරධහරින්
හිතහ ශතන ඉන්නහ ඳවරන යජඹට වශඩ් ගිඹහභ, ඳවරන යජශ
ඇභවරරුන්ශේ පිටු ඳසශන් ගිඹහභ, ශභුවක්ද ඇභවරතුභහ
ශවශයන්න .නෆ, ශභුවක්ද භන්ත්රීතුභහ ශවශයන්න .නෆ ිරඹරහ
ඒ ශද්ල් වයරහ  රන්නහභ තභන්ට ශවුට වරි ඹනහ ිරඹරහ.
වළඵළයි ආ්ඩඩුශප භළවර ඇභවර ශවශනකු වහ තභන්ශේ දරුශකු
අතය ප්රලසනඹක් ඇවර වුණහභ තභයි ඒ ශතුල්රන්ට ශවෙශයන්ශන්,
"අශන්, ශඳුීයි ශ අපි ශවුච්චය අයණද; අපි ශවුච්චය  රක්ඛිත
තවෙවෙඹවට ඳවෙ ශනහද" ිරඹරහ.
ඒ නිහ ඳසු ගිඹ දහ ි  ර වුණු විශලේ ප්රලසනඹ ශ) යශට් ශඳුලිස
නිරධහරින්ට ශවු ඳණිවුඩඹක් රඵහ ශදනහ, ශ) යශට් හභහනය
අහිාව මිනිසසුන්ට යශට් හභහනය නීවරඹ ක්රිඹහවෙභව
ශනුවශශුවෙ ඒ ඳහඳඹ, ඒ වරුභඹ තභන් ඳසු ඳවෙ එනහ ිරඹරහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අශනක් අතට ශ) යශට් ත
ප්රලසනඹක් වරශඵනහ. අපි හිතනහ, ශ) යශට් ජීවිත බඹ ඇවර
ශන්ශන්, භයණ බඹ ඇවර ශන්ශන්, භයහ දළමීභ පියඵ අදහනභ
ඇවර ශන්ශන් ආ්ඩඩුට විරුද්ධ ශද්ලඳහරනඹ වයන,
ආ්ඩඩුශප ප්රවරඳවෙවර ශවශහ දිරන, ආ්ඩඩුශප ප්රවරඳවෙවරරට
එශයහි වටයුතු වයන ශද්ලඳහරනඥඹන්ට, ශද්ලඳහරන
ක්රිඹහවහරිවඹන්ට ව භහධයශපදීන්ට ඳභණක්ඹ ිරඹරහ. වළඵළයි
ශ) යශට් ඊ ශඟට අතභළවර ශන්න හිතහ ශතන ඉන්න පුද්තරඹහවෙ
ිරඹනහ, "භහ භයන්න රළවළසවර ශනහ" ිරඹරහ. ඔහු භයහ
දභන්න රළවළසවර ශනහ ලු. එක්වෙ ජහවරව ඳක්ශඹන් ඒ
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පුද්තරඹහ භයනහ ශන්න ඵළවළ. ජනතහ විමුක්වර ශඳයමුණට දළන්
ඒ හශේ යහජවහරිඹක් වයන්න වයිඹක් ඇවෙශවෙවෙ නළවළ;
වයන්ශන්වෙ නළවළ. එල්ටීටීඊඹ )ප්ධණශඹන්භ විනහල වශහ
ිරඹරහ ආ්ඩඩු ිරඹනහ. එශවභ න), ඩභත්රී ි වෙ නිතය ඇවර
ඵ ිරඹන ඔඹ ශද්ලඳහරනඥඹහට තභන්ශේ ජීවිතඹ තළන බඹක්
ඇවර ශන තවෙවෙඹක් ශ) යශට් ඇවර ශරහ වරශඵනහ. තරු
අධිවයණ ඇභවරතුභනි, ශ) යශට් ඉන්න ප්රඵරභ, ලක්වරභවෙභ
ආයක්හ ඹටශවෙ ඉන්න පුද්තරඹන්ටවෙ ජීවිත බඹ ඇවර ශනහ
න), එළනි තවෙවෙඹක් ශ) යශට් ඇවර ශරහ වරශඵනහ න)
අධිවයණ ඇභවරතුභහ වළටිඹට ඔඵතුභහ තන්නහ ක්රිඹහ භහ්ධත
ශභුනහද ිරඹරහ ඳළවළන ලි ිරරීශ) යුතුවභක් ඔඵතුභහට
වරශඵනහ.
ඒ විතයක් ශනුශයි. ශ) යශට් ඵයඳතශ මිනී භළරු) නඩුර
ශචෝදනහට රක් වුණු, අධි ශචෝදනහ ශතුනු වයනහ ිරඹරහ
නීවරඳවරයඹහ විි න් දළනු) දීරහ වරශඵන එක්තයහ පුද්තරශඹකු
විශද්ලතත ි ට අද ඳහන්දරින් රාවහට ආහ. යශට් හභහනය
නීවරඹ ක්රිඹහවෙභව ශනහ න) වටුනහඹව ගුන් ශතුටුශඳුශශේ
ඳරිතණවර වරශඵන ශතුයතුරු අනු ගුන් ශතුටුශඳුශශේදී ඒ
පුද්තරඹහ අවෙ අඩාගුට තන්න අලයයි. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, ඔඵතුභහ ඒ තළන දන්නහ. ඵයඳතශ යදවට ළව
ශවුට අවෙ අඩාගුට තන්න .නෆ පුද්තරශඹෝ වටුනහඹව ගුන්
ශතුටුශඳුශශේදී අවෙ අඩාගුට තන්ශන් නළතු ඉන්නහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, උඳශදස තන්න .නෆ සු රසු
පුද්තරඹන්ශතන්. වටුනහඹව ගුන් ශතුටුශඳුශශේ ඉන්න අඹවෙ
උඳශදස තන්න .නෆ සු රසු පුද්තරඹන්ශතන්. ඒ සු රසු උඳශදස
රළබුණහ න) වටුනහඹව ගුන් ශතුටුශඳුශශේදී අවෙ අඩාගුට
තළනීභ ි  ර ශන්න .නෆ. නමුවෙ එශවභ අවෙ අඩාගුට තත යුතු
පුද්තරශඹකු රාවහට ඇවිල්රහ, රාවහශප තභන්  මයණඹ වය
තන්නහ නහතළන් ශඳුශර නතය ශරහ වලින් සදහන) වය
තවෙතු ඳරින  සවළභළවෙශතන් අවෙ අඩාගුට ඳවෙ ශනහ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ප්රලසනඹ වරශඵන්ශන් ශභතළනයි.
ශ) යශට් හභහනය මිනිවහට ඒ අයිවරහි වභ වරශඵනහද? ශ)
යශට් ශද්ලඳහරනඥශඹක් අඳයහධඹක් )ඵන්ධශඹන් ළව ශවුට
අවෙ අඩාගුට තළනීභක් ි  ර වුණහභ ඔහු යහ තඵන්ශන්
ඵන්ධනහතහයශ ශනුශයි. ඔහු ඉන්ශන් ඵන්ධනහතහය ශයෝවශල්.
සුපිරි ි යවරුශක් න) ඔහු ඉන්ශන් ශඳෞද්තලිව ශයෝවරව.
ශ)ව යශට් හභහනය මිනිවහට ඵරඳහන නීවරඹද? නළවළ. ශ)
පියඵ අද ඵයඳතශ ප්රලසනඹක් වරශඵනහ.
තරු අධිවයණ ඇභවරතුභනි, අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹ
(විශලේ විධිවිධහන) ඳනතට ාශලෝධන ඉන රිඳවෙ වයන
අසථහශපදී ශ) යශට් ළවවරුන්ශේ අයිවරහි ව) ශනුශන්
විශලේ ශයගුරහි  නීවර ඳනනහ, විශලේශඹන් රැවයණඹ රඵහ
ශදනහ ිරඹරහ ඔඵතුභහ ිරපහට, එශවභ ි  ර ශරහ නළවළ. ඒ
හශේභ ආ්ඩඩුක්රභ යසථහශප ප්රවරඳහදන ප්රවහය ඇඳ පියඵ
රීවර ඳනන්න අලයයි. ඒහ ි  ර ශරහ නළවළ. යශට් හභහනය
මිනිසසුන්ට විතයක් ශනුශයි, අශනක් වළශභෝටභවෙ ජීවිත බඹ
ඇවර ශන විධිශ භවහ බඹහනව තවෙවෙඹක් ඇවර ශරහ
වරශඵනහ. යටව නීවරඹ වහ හභඹ නළවර ශනහ න), යශට් නීවරඹ
වහ හභඹ පියඵ ළව ාවහ භතු ශනහ න), මිනිසසුන්ට ජීවිත
බඹක් ඇවර ශනහ න), ආ්ඩඩුශප හිටිඹවෙ, විඳක්ශ හිටිඹවෙ
ඹ) ඹ) පුද්තරඹන්ශේ ශද්ලඳහරනිව ක්රිඹහවහයව) නිහ ඔවුන්
භයහ දළමීභට රක් ශනහ ිරඹරහ වළඟීභක් ඇවර ශනහ න) ශ)
යශට් යුද ජඹරවණශඹන් ඳසශේ අවුරු ර තුනක් තත ශන තළන
ඇවර ශරහ වරශඵන්ශන් ශභුන හශේ තවෙවෙඹක්ද ිරඹන
වහයණඹ තළන අපි වළශභෝභ ළරිරල්රට රක් වශ යුතු
වරශඵනහ.
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මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) යශට් නීවරඹ පියඵ
ශවුඳින් දන්නහ අධිවයණ ඇභවරයශඹක් අඳට ඉන්නහ. නමුවෙ
ශ) යශට් ඳහරනඹ තුයන් ශ) යශට් ඇවර වයරහ වරශඵන ප්රවරඳවෙවර
වියහිත, ප්රජහතන්ත්රහදී මර ධ්ධභරට එශයහි හතහයණඹ තුශ ඒ
ඳහරන තන්ත්රශ රවඩඹක් ශර ඉන්නහ වළශයන්න අධිවයණ
ඇභවරතුභහට වයන්න ශන යහජවහරිඹක් අද ඉතුරු ශරහ නළවළ.
ඒ නිහ ශ) යශට් වළශභෝටභ නීවරඹ එව වහ භහනයි; ශ) යශට්
වළශභෝටභ එව ශර නීවරඹ ක්රිඹහවෙභව නහ; ශ) යශට්  රප්ඳවෙ
ශඳුශවුවෙ වළශභෝටභ නීවරඹ එව වහ භහනයි; ශ) යශට් ශඳුලිස
නිරධහරිඹහටවෙ, ශද්ලඳහරනඥඹහටවෙ, තශ) ඉන්න ි රිශේනටවෙ,
ගුණ මටවෙ, නිභල්ටවෙ, සුනිල්ටවෙ නීවරඹ එව වහ භහන
ක්රිඹහවෙභව නහ; ඒ හශේභ ශ) යශට් ි ටින සුබ්රභනිඹ)ටවෙ,
හුශේන්ටවෙ නීවරඹ එව වහ භහන ක්රිඹහවෙභව නහ ිරඹරහ
නහථ වයන භහජඹක් අද ඇවර වයන්න අලයයි.
ශ) යශට් ඳළළවර යුද්ධශ දී අහිාව මිනිසසුන්ශේ ජීවිත ද
දවස තණනක් වළඳ වයරහ, යුද ශඵළු භහත් භූමිඹ භත තභ
රුධියඹ පජහ වයමින් ත්රසතහදඹ ඳයහජඹට ඳවෙ වයරහ ශ) යට
ජඹරවණඹ වශශේ ශ) යශට් ප්රජහතන්ත්රහදඹ සථහඳනඹ වයන්නයි.
ප්රජහතන්ත්රහදශඹන් ශතුය, මිනිසසුන්ශේ භහන හිමිව)
ආයක්හ ිරරීශභන් ශතුය, මිනිසසුන්ශේ මලිව අයිවරහි ව)
ආයක්හ ිරරීශභන් ශතුය නීවරඹ ඉන රිශ භහනතහ පියඵ
මලිව මර ධ්ධභඹ ආයක්හ වයන්ශන් නළවර ශ) යශට් ඉන රි
තභනක් නළවළයි ිරඹන වහයණඹ භභ ප්රවහල වයන්න වළභළවරයි.
තරු ඇභවරතුභනි, ඒ නිහ ඇවර ශරහ වරශඵන ශ) තවෙවෙඹන්ට
පියතුයක් ලශඹන් තන්නහ ක්රිඹහ භහ්ධත ශභුනහද, ඒ පියඵ
ක්රිඹහ භහ්ධත තන්ශන් වදහද, ඒ ක්රිඹහ භහ්ධත තන්ශන් කුභන
අසථහවද ිරඹන වහයණඹ භභ ඔඵතුභහශතන් නිලසචිත දළන
තන්න වළභළවරයි. ශඵුශවුභ සතුවරයි.

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශඵුශවුභ සතුවරයි, මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. ශ) ඇඳ
රඵහ දීභ )ඵන්ධශඹන් වරශඵන ප්රලසනඹ න ගින් න තටභ ආපු
ප්රලසනඹක්. තරු ඇභවරතුභනි, අජිවෙ ශඳශ්ධයහ භළවරතුභහවෙ, භභවෙ
උඳශද්ලව වහයව බහශපදී න ගින් න තටභ ශ) )ඵන්ධශඹන්
ඔඵතුභහ දළනුවෙ වශහ. අද ඉතහභවෙ යහකර තවෙවෙඹවට ශ)
ප්රලසනඹ ඳවෙ ශරහ වරශඵනහ. වලිනුවෙ ශ) තවෙවෙඹ වරබුණහ.

Sir, before I get on to the subject, I must congratulate
the Hon. Minister for the lovely wedding of his daughter,
who got married to the son of Senior President’s Counsel,
Ikram Mohamed. It was a beautiful wedding and a
graceful occasion.
Then, getting back to the topic, ශ) අසථහශප නීවරඳවර
ශදඳහ්ධතශ)න්තුශප නිශඹෝජිතශඹෝ ශ) සථහනශ ඇවර. රාවහශප
ඇඳ )ඵන්ධ නීවරඹ වරශඵන්ශන් ඉතහභවෙ නයව තවෙවෙඹවයි.
භභ ශතුඩහක්  රයට වළදෆරුශප ි විල් නීවරඹයි. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, විඳක්ශ
භන්ත්රීරුන්ට ශනුවශ ළයන රට
ි යතත ශන්න ි  ර න ඵ ඔඵතුභහවෙ දන්නහ. ඒහ
)ඵන්ධශඹන් භභ ශතුඩහක් ශරහට ඇඳ ඉල්ීය) ඉන රිඳවෙ
වයරහ ඇඳ රඵහ ශතන වරශඵනහ. විශලේශඹන්භ අලිහන් ිරඹන
ප්රහශද්ශීඹ බහ විඳක් නහඹවතුභහ )ඵන්ධවෙ, තවෙ ශ) හශේ
වතය ඳස ශදශනකු ශනුශනුවෙ භභ ඇඳ රඵහ ශතන වරශඵනහ.
තරු ඇභවරතුභනි, ඇඳ )ඵන්ධශඹන් නීවරඹ වදහයන්න භට
අසථහ රළබුණහ. තරු ඇභවරතුභනි, ඉතහභවෙ නයව තවෙවෙඹවයි
ශ) ඇඳ )ඵන්ධ නීවරඹ වරශඵන්ශන්. ඇඳ ශදන්ශන් වහටද, ඇඳ
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ශනුශදන්ශන් වහටද ිරඹරහ  මන් ර න්ශන් ඵරපුළුන්වහයව)
භතයි. ඔඵතුභහට භභ න ගින් න තටභ ශ) තළන ිරපහ. නීවරඳවර
ශදඳහ්ධතශ)න්තුශප අඹටවෙ ිරපහ. නීවරඳවර ශදඳහ්ධතශ)න්තු
ඉතහභවෙ ශවු ශදඳහ්ධතශ)න්තුක්. වරිඹට ළඩ වයන තළනක්.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, වළඵළයි ශ) ශද්ලඳහරන වසතඹට
අහු වුණහට ඳසශේ ඔවුන්ට වරිඹට ළඩ වයන්න ඵළවළ. තභන්ට,
තභන්ශේ පිඹහට, තභන්ශේ දරුහට, තභන්ශේ ශවෝදයශඹකුට
ශ) ශද් ශන වල් දළශනන්ශන් නළවළ. තභන් ඒ ශද් විඳින ශවුට
තභයි ශවෙශයන්ශන්. තරු ඇභවරතුභනි, වදහ වරි විඳක්ඹවට
ළටිරහ ඔඵතුභහ ශවෝ ඔඵතුභහශේ ඳවුශල් ශවශනකුට ශ) ශද්
වුශණුවෙ ඔඵතුභහටවෙ ශ) තළන ශවෙශ්ධවි. ඔඵතුභහ දන්නහ, දළන්
මුසලි) ජහවරවඹන්ට -ඉසරහ) බක්වරවඹන්ට- බිඹ දනන
හතහයණඹක් යශට් ඇවර ශරහ වරශඵනහ ිරඹරහ.
අත විනිසුරුතුමිඹ )ඵන්ධ ක්රිඹහදහභඹ ඔඵතුභහ දන්නහ.
එාතරන්තශ හමියශඹක් )ඵන්ධශඹන් දීරහ වරශඵන  මන් ර
තළන ඔඵතුභහ දන්නහ. ශ) ඔක්ශවෝභ නීවරශ වඩහ ළටී).
තරු ඇභවරතුභනි, අද ඔඵතුභහ දන්නහ, Slave Island ප්රශද්ලඹ
)ඵන්ධ නඩු පියඵ. මුසලි) ජහවරවශඹෝ විලහර පිරිවශේ
ඉතහ ටිනහ නිශස වරශඵන භූමිඹ ඉන්න ඹහනු භහතභවට දීශ)
වහ්ධඹ ඳටිඳහටිඹ වය ශතන ඹනශවුට ඒ අදහශ පිරි උහවිඹට
ගිඹහභ උහවිශඹන් රළශඵන  මන් ර න වහ ඵරන්න. නඩුවහයරු
තභන්ශේ වහ්ධඹ බහයඹට අදහශ ශනුන ආවහයශ වළි රී)
ඉන රිඳවෙ වයරහ ශ) තළන විශලේ අධහනඹක් ශඹුමු වයරහ ශ)
ශද්ල් තභන්ශේ වසතඹට රඵහ ශතන වරශඵන නිහ අද නීවරඹ
වඩහ ළටීභවට රක් ශරහ වරශඵනහ, මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි.
ශ) යශට් තභයි අඳ ජීවෙ ශන්ශන්. නීවරඹ ඉතහභවෙ ඳවවෙ
තවෙවෙඹට ඇද දභන තවෙවෙඹක් අද වරශඵන්ශන්. තභන් ළඩ
වශ සථහනශ අධයක්යශඹක් ශන්න පුළුන්; ඒ හශේ ත
උවෙතයවරුශේ විලහර )ඵන්ධව) වරශඵන නඩුවහයරු අද නඩු
අවන්න ඳටන් අයශතන වරශඵනහ. ශ)හ අඳ ඉවරවහශ
වදහවෙ අවරහ වරබුශ්ඩ නළවර ශද්ල් තරු ඇභවරතුභනි. නීවරඹ
ිරඹන එව යශට් ශද්ලඳහරන වසතඹක් ඵට ඳවෙ ශරහ
වරශඵනහ. ශද්ලඳහරන ඵරඹ වරශඵනහ න), මුදල් ඵරඹ
වරශඵනහ න) අද නීවරඹ තභන්ශේ ආධිඳතයඹ ඵට ඳවෙ ශරහ
වරශඵනහ. ඇඳ )ඵන්ධශඹන් ිරි භ නීවරඹක් නළවළ,
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. තරු ඇභවරතුභහ, ශ)ව ඔඵතුභහ
ශවුට හිතට තන්න. ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භළවරතුභහශේ පුතහශේ
ි  ර වීභ )ඵන්ධශඹන් එතුභහ අදවස දළක්වහ.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
Point of Order එවක් නළවළ, මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
Point of Order එවක් වරශඵනහ. ශ) බහශප නළවර
භන්ත්රීයශඹකුශේ නභ වන් වයන්න ඵළවළ.
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
පුතහ තළන වථහ වයන්න ිරි භ ඵහධහක් නළවළ. පුළුන් න)
ශඳන්න්න, පුතහ තළන වථහ වයන්න ඵළවළ ිරඹරහ රීවරර
වරශඵනහ ිරඹරහ.

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශභතුභන්රහ රීවර දන්ශන්
නළවර වථහ වයනහ. නඩු අාවඹක් නළවර, ඒහ ඉන රිඳවෙ
වයන්ශන් නළවර, ඒ )ඵන්ධශඹන් විරුද්ධ ශන්න ඵළවළ. එඹ
ඔඵතුභන්රහභ - Deputy Chairman of Committees විි න්-  රන්නු
 මන් රක්. ඒ නිහ ඵහධහ වයන්න එඳහ ිරඹරහ භහ ඉල්රහ ි ටිනහ.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
ශභුවක්ද වරශඵන්ශන්?

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශභුවක්ද වරශඵන්ශන් ිරඹන වහයණඹ පියඵ ඔඵතුභහට භහ
ඳසු ිරඹරහ ශදන්න). භට දළන් ශපරහ නළවළ. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, ඒ අසථහශප දී ඹ) ිරි  ි  ර වීභක් ශන්න ඉඩ
වරබුණහ.
ඇභවරයශඹකුශේ
පුශතක්
ශන්න
පුළුන්.
ජනහධිඳවරතුභහශේ පුතහ ශන්න පුළුන්. භන්ත්රීයශඹකුශේ පුතහ
ශන්න පුළුන්. ඒහ හභහනය ි  රවී). අඳ ඒ )ඵන්ධශඹන් වථහ
වයන්ශන් නළවළ. ඒ සථහනශ ශභුන විධිශ වරි ි  ර වීභක් වුණහ
න) ඇභවරයඹහ වරි වවුරු වරි හභහනය පුද්තරශඹකුට අදහශ
නීවරඹභ ඒ පුද්තරයින්ටවෙ අදහශ ශන්න .නෆ. ශභුවක්ද ි  ර
වුශ්ඩ? විලහර ශද්ලඳහරන වළශඹීභක් යශට් ඇවර වුණහ.
ඳළමිණිලිවරු ඉසපිරිතහරශ
ඉන්න ශවුට ශඳුීයි ශඹන්
ළවවරුට ඇඳ රළබුණහ. ඔඵතුභහ දන්නහ, ඳළමිණිලිවරු
ඉසපිරිතහරශ ඉන්නහ න) ශඳුීයි ඹට ඇඳ ශදන්න ඵළරි ඵ.
උහවිඹ ඇඳ ශදන්ශන්වෙ නළවළ.

අපි නීවරඥරු. තරු රලිවෙ න හනහඹව නිශඹෝජය ඇභවරතුභනි,
ඔඵතුභහවෙ නීවරඥයශඹක්. ඔඵතුභහවෙ ඒ තළන දන්නහ. අශප්
නිශඹෝජය භවශල්ව)තුභහවෙ ඒ තළන දන්නහ. එතුභහ හිටපු ශවු
විශිසට නඩුවහයශඹක්. තරු යවුෂස වකී) ඇභවරතුභහවෙ ඒ තළන
දන්නහ. ඔඵතුභන්රහ අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹ ඳනත
ාශලෝධනඹ වයරහ ඇඳ ශදන එව ඳළඹ 24 ඉරහ ඳළඹ 48 දක්හ
න ේ වශහ. එහි ශවුන්ශද්ි  ශභුනහද? ඒහ වවුරුවෙ දන්ශන්
නළවළ. .නෆ න) ශඳුීයි ඹ ඇඳ ශදනහ. .නෆ න) ශඳුීයි ඹ ඇඳ
ශනුශදනහ. උහවිඹට ගිඹහභවෙ එශවභයි, තරු ඇභවරතුභනි.
උහවිශ නඩුවහයතුභන්රහවෙ භවය ශරහට ඇඳ න ඹ ශනුවළිර
යදක් න) ඇඳ ශදන්නභ ඵළවළ ිරඹරහයි හිතන්ශන්. නඩුක්
වරබුශ්ඩ නළතවෙ ශඳුීයි ඹ වන් වශහභ ඇඳ ශදන්ශන් නළවළ.
විශලේශඹන්භ යජශ ශද්ඳශක් ඵට ඳවෙ වයරහ ඒ මුදල් ප්රභහණඹ
වරිඹට දළක්වහභ ඇඳ ශදන්න ඵළවළ. නඩුවහයරු ඵරන්ශන්වෙ
නළවළ, ශභුවක්ද නඩු ිරඹරහ.
ජනතහට යශට් ඳවරන නීවරඹ තළන ිරි භ විලසහඹක් නළවර
ආවහයශ
තවෙවෙඹක් අද ඇවර ශරහ වරශඵනහ, තරු
ඇභවරතුභනි. වළඵළයි ඔඵතුභහ ශ) තළන ළරිරලිභවෙ ශන්න.
ඔඵතුභහශේ වහරඹ තුශ තභයි නීවරඹ ශ) ආවහයශඹන්
වළි ශයන්ශන්. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ ව්දඹ හක්ෂිඹට එවඟ ක්රිඹහ
වයන පුද්තරශඹක් ිරඹරහ. භහ දන්නහ, ඔඵතුභහ ශ)හට වළභළවර
නළවළ ිරඹරහ. ශ) යශට් නහඹවඹහට වරි, ශ) නීවර ඳනන
පුද්තරයින්ට වරි ිරඹන්න .නෆ, අනිහ්ධඹශඹන්භ ශ) නීවර
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ඳනන ශවුට විශලේශඹන්භ  රප්ඳවෙ භනුසඹහට හිාහවහරී
ආවහයශඹන් ශ)හ ඳනන්න එඳහ ිරඹන වහයණඹ.
නීවරඹ ඒ ළටිශඹන්භ ක්රිඹහවෙභව නහ න) ශ)හ ප්රලසන
ශනුශයි, මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. අපිට වථහ වයන්න
ශද්කුවෙ නළවළ. වළඵළයි ඵරන්න, ඒ ි  ර වීශභන් ශභුවද වුශ්ඩ
ිරඹරහ. ශඳුීයි ශඹන් ඇඳ  රන්නහ. ඒ වහයණහ අඳට එතළනින්
අභතව වයන්න පුළුන්. යදක් වුණහ න) ඒව නිළයන  වයන්න,
අනිහ්ධඹශඹන්භ ක්රිඹහවෙභව ශන්න ිරඹරහ අඳට ිරඹන්න
වරබුණහ. වළඵළයි ඊට ඳසශේ ශභුවද වුශ්ඩ? ආ්ඩඩුශප ඵරවෙභ
පුද්තරඹකුට ිරඹන්න වුණහ, "භශේ ජීවිතඹ අද අනතුශ්ධ" ිරඹරහ.
ශතුඩක් ශරහට භභවෙ ආ්ඩඩුට විරුද්ධ වථහ වයන ශවුට
භවය වට්ටිඹ ිරඹනහ, ඔඵතුභහශේ ජීවිතඹවෙ අනතුශ්ධ
වරශඵන්න පුළුන් ිරඹරහ. වළඵළයි අඳ න) අඬන්ශන් නළවළ. අඳ
ිරඹන්ශන් පුළුන් න) අඳ භයඳල්රහ ිරඹරහයි. ශභුවද ඇවෙත
වථහ වයන්න, යදක් ශඳන්හ ශදන්න අඳ බඹ නළවළ, තරු
ඇභවරතුභනි. අඳට අශප් ශදභපපිශඹෝ ඒ ලක්වරඹ දීරහ වරශඵනහ.
වළඵළයි අඳට ඹ) ිරි  අනතුයක් වුශණුවෙ ඒ අනතුය ි  ර ශන්ශන්
ආ්ඩඩුශන් ිරඹන එවවෙ අඳ ශවයන්භ ිරඹනහ. විශලේශඹන්භ
ජහතයන්තය ාවිධහනරට හශේභ තහනහඳවර වහ්ධඹහරට අඳ
ඒහ පියඵ අනිහ්ධඹශඹන්භ දළනුවෙ වයනහ. ශභුවද අඳ
ඝහතනඹ වයන්න ශ) යශට් ත්රසතහදීන් නළවෙන), ශ) යශට්
ශනවෙ පුද්තරයින් නළවෙන) අශප් ඩභත්රීඳහර ි රිශේන
ඇභවරතුභහ ිරපහ හශේ ඒව ශන්ශන් යජශඹන්. අඳ ශනුශයි
එශවභ ිරඹන්ශන්, ආ්ඩඩුශප ප්රඵර අභහතයයශඹක්. එතුභහ ඉතහ
 රිරන් වථහ වශහ.
අවුරු ර 45ව ශද්ලඳහරන ඉවරවහඹක් වරශඵන, ශ්රී රාවහ
නිදවස ඳක්ශ ශජයසඨ නහඹවශඹක් එතුභහ. එදහ එතුභහට
අතභළවර ධුයඹ බහය  රන්නවෙ, එතුභහ එඹ බහය තවෙශවෙ නළවළ ිරපහ.
එතුභහ එහිදී වන් වශහ, එතුභහ අතභළවර ධුයඹ බහය ශනුතවෙ
නිහ තභයි ජනහධිඳවරතුභහට ශ) ජනහධිඳවර පුටුශප හඩි ශන්න
අසථහ රළබුශ්ඩ ිරඹරහ.
වළඵළයි, එශවභ වයපු පුද්තරඹහ )ඵන්ධශඹන් අද ක්රිඹහ
වයන්ශන් ශවුශවුභද? භහ හිතන වළටිඹට ඒව එතුභහටවෙ ශවු
ඳහඩභක්. ඒ ඔාචිල්රහ ඳද්දන ශවුට, අතවිනිසුරුතුමිඹ අයින්
වයන ශවුට, ශ) යශට් නීවරඹ වඩහ ළශටනහ, නීවරඹ ඵල්රහට
ඹනහ, ඒ ඔාචිල්රහ ආඳහු තභන් ශඟටවෙ එනහඹ ිරඹන එව
එදහ එතුභහටවෙ ශවෙරු) තන්න වරබුණහ. අද ඒ ඔාචිල්රහ වළයිරරහ
ඇවිල්රහ ළ රශ්ඩ ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භවවෙභඹහටයි. දළන් තභයි
එතුභහට තරු ශඳනුශ්ඩ. නීවරඹ වඩහ දළ)භහට ඳසශේ නීවරඹ වඩහ
දභපු වසතඹටභ ඒ ප්රවරපර රළශඵන්න පුළුන්. වදහ වරි එඹ
වළයිරරහ ආඳසු එනහ. ඒවහධිඳවර විඹරුශප, ඹව ඳහරනඹ
ශනුභළවරවශ), නීවරඹ වඩහ ළටීශ) ප්රවරපර වදහ වරි ආඳහු
ඔඵතුභන්රහටවෙ රළශඵනහ තරු ඇභවරතුභනි. අන්වරභට ඒහ ශ)
ඇභවරරුන්ට න න ශවුට "නඹහ වනශෝ, වනශෝ" ිරඹරහ වෆ
තවයි. වළඵළයි එතශවුට ඳයක්කු ළඩියි. මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි, යට ශනුශන් ශ) නීවර ආයක්හ වයන්න .නෆ.
වළඵළයි එළනි ශදඹක් අද යශට් ි  ර න්ශන් නළවළ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, විශලේ වහයණඹක් භහ
ඔඵතුභහශේ අධහනඹට ශඹුමු වයනහ. ශ) යශට් ක්රීඩහ
නාන්න ිරඹරහ ඔඵතුභන්රහ සුශෝඳශබෝගි ශ්ධස වහ්ධ ශතනහහ.
රළ)ශඵෝගිනි, භළයහටි හශේ වහ්ධ ශතනහහ. ඒහශ ටිනහවභ
රුපිඹල් රක් 1,500යි, රුපිඹල් රක් 1,700යි. මරහනහරඪ
තරු භන්ත්රීතුභනි, ශනසුයහදහ රෑ ඒ වහ්ධ ශදවක් ශ්ධස ගිඹ නිහ
ඳහශ්ධ ගිඹ පුද්තරඹකු අනතුයට රක් ශරහ ICU එශක් ඉන්නහ.
වළඵළයි ශවුල්ලුපිටිඹ ශඳුීයි ඹ ශ) න ශතක් ඒ )ඵන්ධශඹන්
ක්රිඹහවෙභව ශරහ නළවළ තරු ඇභවරතුභනි. ඒ ශ්ධස වහ්ධ ඳළදව
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පුද්තරඹන් ශදශදනහ වවුද ිරඹරහ ඵරන්න. ඒ අඹ වහශේ පුවෙතුද?
වවුද ඒව වන්ශන්? වවුද ඒව වාතන්ශන්? ඇඳ නීවරඹ ඒ අඹට
ඵරඳහනහද? ඳළඹ 24 ද, 48 ද, සුභහනඹක්ද, භහඹක්ද
ඵරඳහන්ශන්? ඔඵතුභන්රහ ඒ තළන ඳරීක්හ වය ඵරන්න. නීවරඹ
වරිඹට ක්රිඹහවෙභව වයන්න තරු ඇභවරතුභනි. ශ) වහයණඹ භහ
ඇභවරතුභහශේ අධහනඹට ශඹුමු වයනහ. ශ) )ඵන්ධ ප්ර්වෙවර
ඔඵතුභහට දළන තන්න රළශේවි තරු ඇභවරතුභනි. ඔඵතුභහශේ
දරුන් ශනුශන්, ශ) යශට් ඉන රි අනහතතඹ ශනුශන් නීවරඹ
වරිඹහවහය ක්රිඹහවෙභව වයන්න භවන්ි  නහ න), අධිවයණ
ඇභවරයඹහ ශර ඔඵතුභහ ශ) )ඵන්ධශඹන් අනිහ්ධඹශඹන්
ක්රිඹහවෙභව විඹ යුතුයි. ශනසුයහදහ ව ඒ ි  රවීභ )ඵන්ධශඹන් ශ)
න ශතක් ශඳුීයි ඹ ිරි  ශරිරන්වෙ ක්රිඹහවෙභව ශරහ නළවළ.
ශඳුීයි ඹ එඹ වාතනහ; ඹට තවනහ. ශභුවද, ඒ ඉතහ ඵරවෙ
පුද්තරඹන් ශදශදශනක්.
ඔඵතුභන්රහ ිරඹන විධිඹට යශට් ක්රීඩහ නාන්න ශතනහපු
ශ්ධස වහ්ධ නිහ ි ද්ධ ව අනතුයක් ඒව. වවුද ඒ ශ්ධස වහ්ධ
ශතනහශප? ශවුශවන්ද ශතනහශප? කීඹද ඒහට ශතපු මුදල්
ප්රභහණඹ? කීඹක් ශ්ධගුට ශතපහද? ශ)හ ඳරීක්හ වයරහ
ඵරන්න. භවය ඒහට ශතවී) වයරහ නළවළ. අන්න ඒ පුද්තරශඹෝ
අද අහිාව ජනතහශේ ජීවිතවෙ එක්ව ශල්ර) වයනහ
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. අද වන ි  ප්රවරවහය ඒවවශ ඳසු
ශනහ ඒ අනතුයට රක් ව පුද්තරඹහ. එශවභ න), ශවෝ
ඔඵතුභන්රහශේ නීවරඹ? ශවෝ ඳළඹ 24 නීවරඹ? ශවෝ ඳළඹ 48
නීවරඹ? තරු ඇභවරතුභනි, ශ) නීවරඹ ඵරඳහන්ශන් නළවළ යශට් ඵර
පුළුන්වහයඹන්ට. ශ) නීවරඹ ඵරඳහන්ශන් නළවළ ල්ලිවහයඹන්ට.
ශ) නීවරඹ ඵරඳහන්ශන් නළවළ ඔඵතුභන්රහශේ දරුන්ට. ශ)
නීවරඹ ඵරඳහන්ශන් නළවළ යශට් ඉවශභ නහඹවඹහශේ ඳවුරට. ශ)
නීවරඹ ඵරඳහන්ශන් විඳක්ශ ඉන්න අඳටවෙ, යශට් ඉන්න
අහිාව  රප්ඳවෙ මිනිසුන්ටවෙ ඳභණයි මරහනහරඪ තරු
භන්ත්රීතුභනි. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහ ශවුට දළන තන්න, ඩදශ
යදභ අනු ඔඵතුභන්රහටවෙ වදහ වරි ඒ ඳහඩභ ඉශතන තන්න
ි  ර ශනහ ිරඹරහ. තභන්ශේ දරුකු, තභන්ශේ ශවෝදයඹකු,
තභන්ශේ නෆඹකු ශභළනි අනතුයවට රක් වුණහට ඳසශේ ඒ ඵර
පුළුන්වහයඹකු ඊට උඩින් ි ටිශඹුවෙ ඔඵතුභන්රහටවෙ ශ)
ආනිලාඹටභ මුහුණ ශදන්න ි  ර ශන ඵ.
අපි තුන්වතය ළයඹක් ශ) )ඵන්ධශඹන් ඔඵතුභහ දළනුවෙ
වශහ තරු ඇභවරතුභනි. භභ දන්නහ, ඔඵතුභහශේ හිශවෙ,
ඔඵතුභහශේ ඳපුශප ශභඹ ළඩ වයනහ ිරඹරහ. වළඵළයි
ඔඵතුභහටවෙ තන්න පුළුන් ක්රිඹහ භහ්ධත ඉතහභ අතශශුසයි.
ශභුවද, ඔඵතුභහ ආ්ඩඩු ඉන රිශ මුනිත යිරන්න .නෆ. වළඵළයි
තරු ඇභවරතුභනි, ඔඵතුභහ ව්දඹ හක්ෂිඹට එවඟ ඔඵතුභහශේ
දරුන්ශේ නහභශඹන්, ඔඵතුභහශේ දරුන් ශනුශන් නීවරඹ, ඹව
ඳහරනඹ වරශඵන යටක් නි්ධභහණඹ වයනහ න) ඔඵතුභහට
තකීභක් වරශඵනහ ඒ )ඵන්ධශඹන් වටයුතු වයන්න. භභ
විලසහ වයනහ ඔඵතුභහ තළන. ශනවෙ ඇභවරයඹකු ඔඹ ඇභවර
ධුයශ ි ටිඹහ න) භහ ඇවෙතටභ ශ) ආඹහචනඹ වයන්ශන් නළවළ.
ඔඵතුභහට ව්දඹ හක්ෂිඹට එවඟ ක්රිඹහ ිරරීශ) ඹ)ිරි 
වළිරඹහක් වරශඵනහඹ ිරඹරහ භහ විලසහ වයනහ. තරු
ඇභවරතුභනි, ශ) යශට් නීවරඹ ඳවශට ඇද දභන්න එඳහ. ශ) යශට්
නීවරඹ ඵල්රහට ඹන්න ශදන්න එඳහ. ඒ නිහ ඇඳ රඵහ දීභ
)ඵන්ධ ඔඵතුභහ නිි  ක්රභශපදඹක් වදන්න තරු ඇභවරතුභනි.
නීවරඳවර ශදඳහ්ධතශ)න්තුශප නිරධහරින් ශභතළන ඉන්නහ. නීවරඳවර
ශදඳහ්ධතශ)න්තුශප ඉන්න භහ අතඹ වයන ශජයසඨ නීවරඥරු ශ)
සථහනශ ඉන්නහ.
ඔඵතුභන්රහවෙ ශඳුඩ්ඩක් ළරිරලිභවෙ ශන්න. භහ මීට
වලිනුවෙ ශ) )ඵන්ධශඹන් ිරපහ. ඔඵතුභන්රහ ශ) ශතශනන
නීවරඹ, ඳළඹ 24ව වහරඹක් යක්ෂිත බහයශ යහ තඵහ තළනීභ
ඳළඹ 48ක් දක්හ දී්ධඝ වයපු නීවරඹ ඵරඳහන්ශන් ශ) විඳක්ශ
ි ටින අඳටයි, යශට් ි ටින  රප්ඳවෙ අඹටයි. වළඵළයි ඔඵතුභන්රහට
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තභ ඒ )ඵන්ධශඹන් ළරිරලිභවෙ ශන්න අසථහක් උදහ
න්ශන් නළවළ. ශභුවද, ඔඵරහට ශ) ආනිලාඹ තභ රළබිරහ
නළවර නිහ. ඔඵතුභන්රහශේ ඳවුශල් වහට වරි ඒ තවෙවෙඹ උදහ
වුශණුවෙ තභයි ඔඵතුභන්රහට ශවෙරු) ඹන්ශන් ශ) නීවරඹ ඉතහභ
අදහන) තවෙවෙශ වරශඵනහඹ ිරඹන එව.
විශලේශඹන්භ ඩභත්රීඳහර ි රිශේන භළවරතුභහ භහ දන්නහ
විධිඹට හධහයණ පුද්තරශඹක්. ඒ හශේභ එදහ එතුභහ ඒ සථහනශ
වළි රුණු ආවහයඹ )ඵන්ධශඹන් අඳට ළඩිභනවෙ දවෙත රළබිරහ
නළවළ. වළඵළයි, එතුභහශේ පුතහ ව ඩදයරාවහය භවතහශේ පුතහ
අතය ි  ර වුණු ි ද්ධිඹ )ඵන්ධශඹන් නීවරඹ ක්රිඹහවෙභව වණු
ආවහයඹ තළන අපි ෆහීභවට ඳවෙ න්ශන් නළවළ ඇභවරතුභනි. ඒ
තළන ඔඵතුභහ අඳට පියතුයක් ශදන්න. ඔඵතුභහ ඉතහභ පිරිි  ර
ශතනහපු, අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹට අනු ඇඳ රඵහ දීභ
)ඵන්ධශඹන් ව නීවරඹ ශ) ශදශඳුශට ක්රිඹහවෙභව ශනුවුශ්ඩ
ඇයි? ශ) ි ද්ධිඹට )ඵන්ධ එව පුද්තරශඹක් තභවෙ
ශයෝතහතුය ඉසපිරිතහරශ ඉන්නහ. ඒ නිහ අශනක් ඳහ්ධලසඹට
ඇඳ ශදන්න ිරි භ වළිරඹහක් නළවළ. වළඵළයි, ඊට ඳසු ි  ර වුණු
ි  ර වීභ ඊට ඩහ ප්රඵර ආවහයශඹන් යශට් ශද්ලඳහරන වළශඹීභක්
ඵට ඳවෙ වුණහ. ආ්ඩඩු ශදදයහ ඹන තයශ) ශදඹක් ඵට ඒ
ි ද්ධිඹ ඳවෙ වුණහ. ඒ ඇභවරතුභහට ිරඹන්න ි  ර වුණහ, "භභ ශ)ව
ළයන රහ ිරඹන ශදඹක් ශනුශයි. හිතහ භතහභ භශේ ශද්ලඳහරන
තභන  ර්ධර වයන්න, භ්ධදනඹ වයන්න, විනහල වයන්න පිරික්
ආ්ඩඩුශප ි ටිනහ" ිරඹරහ. ඒ විතයක් ශනුශයි, එතුභහ එශවභ
විනහල වයන්න ඵළරි න), එතුභහශේ ජීවිතඹ ඳහ විනහල වයන්න
ශ) පිරි සදහන) ඵවෙ වන් වශහ,
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. ඔඹ ප්රවහලඹභ විරුද්ධ
ඳක්ශ ි ටින භටවෙ ප්රවහල වයන්නට ි  ර නහ. මරහනහරඪ
තරු භන්ත්රීතුභනි, භශේ සීඹහ, භශේ පිඹහ
භට ශවු
ශඳෞරුවෙඹක්, ශවු ශවුන්දක් දීරහ වරශඵනහ. ශවයන් වථහ
වයන්න පුළුන්, ශුයව) ශනුවයන, ශුයවභ දළක්වහභ ඒ
පියඵ ශවයන් වථහ වයන්න පුළුන් වළිරඹහ එක්වෙ ජහවරව
ඳක්ශ තරුණ භන්ත්රීයඹකු න භට අශප් ඳවුශරන් රළබිරහ
වරශඵනහ මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි. එශවභ න)- [ඵහධහ
ිරරීභක් අපි බඹ නළවළ. අපි නළශභන්ශන් නළවළ. අපි ශවයන් වථහ
වයනහ. .නෆභ පුද්තරශඹකුට පුළුන් න) .නෆභ ශදඹක්
වයන්න ිරඹරහ අපි අභිශඹෝත වයනහ. වළඵළයි, දළන තන්න. ශ)
ි ඹලු ශද් තහනහඳවර වහ්ධඹහරරට, අශනකුවෙ ි ඹලු තළන්රට[ඵහධහ ිරරීභක් අස්ධ භන්ත්රීතුභහට ශ)හ තහණක් නළවළ. ඔඵතුභහ
එශවටවෙ ඳනිනහ; ශභශවටවෙ ඳනිනහ. ඔඵතුභහට ශ)හ
ප්රලසනඹක් නළවළ. එන එන ඳළවෙශවෙ ඵඵහරහ ඩහශතන ඔඵතුභහ
එශවට ශභශවට ශතුට්ට අල්ර අල්රහ ඉන්නහ. ඔඵතුභහට .හ
ප්රලසනඹක් නළවළ. වළඵළයි ශවයන් ශද්ලඳහරනඹ වයන, වරිඹට
ශද්ලඳහරනඹ වයන න්න  බට්ටඹන් ශනුන අඳට ඔඹ ප්රලසනඹ
වරශඵනහ. වළඵළයි අපි බඹ නළවළ. ඔඵතුභන්රහ හශේ අපි ඳක්ඹ
ඳහහ ශදන්ශන්වෙ නළවළ; ගිහිල්රහ අශනක් අඹශේ ශභයි
ඩහතන්ශන්වෙ නළවළ; ගිහිල්රහ ශතුට්ට අල්රන්ශන්වෙ නළවළ.
ඹ අඩු වුණවෙ අශඳන් ඒහ ඉශතන තන්න.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ල්ලිරට, තහනහන්තයරට
තභන්ශේ ඳහක්ෂිවඹන් ඳහහ ශදන්ශන් නළවර ප්රවරඳවෙවර අනුකර
ශද්ලඳහරනඹ වශහ න), යශට් නීවරඹ ශනුශන්, ඹව ඳහරනඹ
ශනුශන්, ප්රජහතන්ත්රහදඹ ශනුශන් ශඳනී ි ටිඹහඹ ිරඹරහ
අඳට ආඩ)ඵයශඹන් භළශයන්න පුළුන් න), ඒව තභයි අපි
ශද්ලඳහරනශඹන් රඵහ තවෙ ළදතවෙභ ඳහඩභ ිරඹරහ භහ අහන
ලශඹන් ප්රවහල වයන්න වළභළවරයි. ශද්ලඳහරනඹ වරිඹට වශහ
න), වදහ වරි ඇභවරතුභහටවෙ ආඩ)ඵය න්නට පුළුන් තභන්
එඹ වරිඹට වශහඹ ිරඹරහ. යශට් නීවරඹ, ඹව ඳහරනඹ,
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ආයක්හ ිරරීශ) ක්රිඹහලිශ දී අපි මුලින්භ
ි ටිඹහඹ ිරඹරහ අඳට අන්වරභ හුසභ ශවශන්නට පුළුන් න), එඹ
අඳට ශද්ලඳහරනශඹන් රඵහ තන්නට පුළුන් ළදතවෙභ ඳහඩභ
නහ හශේභ, අශප් ශදභපපිඹන්ටවෙ, ඒ ශදභපපිඹන්ශේ
ශදභපපිඹන්ටවෙ ඒ භිනන් පින් අවෙවය ශදන්න පුළුන් ිරඹන
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ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

එවවෙ භතක් වයමින් භශේ චන සල්ඳඹ අන් වයනහ.
ශඵුශවුභ සතුවරයි, මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි.

ගරු රලි ක දිහනහඹක
අභහතයතුභහ)

භවතහ

පපෞඛ්ය

නිපඹෝජය

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக - சுகரர தறற அஷவைெவ)
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, තරු අජිවෙ පී. ශඳශ්ධයහ
භන්ත්රීතුභහ අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹ (විශලේ විධිවිධහන) ඳනත
ඹටශවෙ ශතනහ ාශලෝධන )ඵන්ධශඹන් ඉන රිඳවෙ වයන රද වල්
තළබීශ) ශඹෝජනහට අදහශ වරුණු ිරඹමින් ශඵුය න ශ භහළු
ඵහන්නයි උවෙහව වශශේ.
විඳක්ශ
ශද්ලඳහරනඹ තළන
අමුතුශන් ිරඹන්න ශදඹක් නළවළ, මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි.
ඔඵතුභහශේ පිඹහවෙ, අපිවෙ එක්වෙ ජහවරව ඳක්ඹ ඔඹ ිරඹන
ශද්ලඳහරනඹට එදහ මුහුණ  රන්නහ. එදහ 1989 දී භහ ඳහ්ධලිශ)න්තු
භළවරයණඹට තයත වයපු
ශවශනක්. ඒ නිහ විඳක්ශ
ශද්ලඳහරනඹ තළන, ශජ්. ආ්ධ. ජඹ්ධධන, ආ්ධ. ශප්රේභදහ
භවවෙරුන්ශේ ශද්ලඳහරනඹ තළන අඳට ිරඹරහ ශදන්න .නෆ
නළවළ. එදහ අපි නහභ ශඹෝජනහ බහය  රන්නහට ඳසු  6.00,
7.00 නශවුට ශතදයට ඳළමිණිඹ යුතු වරබුණහ. ශභුවද, රෑ
ශනශවුට පිරික් අශප් ඳක්ශ අඹශේ ශතල්රට ඇවිල්රහ
ශදුයට තට්ටු වයරහ, අශප් ඳක්ශ මිනිසුන් ශජ්වීපී වහයශඹෝ
ිරඹරහ අල්රහශතන ගිහිල්රහ, වෆතල්ශල් වරබුණු වික්රභි ාව
ඵාතරහශප හිය ශතදයට දභරහ ඝහතනඹ වයපු යුතඹව තභයි අපි
ශද්ලඳහරනඹ වශශේ. තමුන්නහන්ශේරහ හශේ ශනුශයි, අපි එදහ
1989 දී ඡන්දඹ ඉල්ලුහ.

එදහ අඳට එව ඳළවෙතිරන් ශජ්වීපීවහයඹන්ශතන් භයණ ඵඹ
වරබුණහ; අශනක් ඳළවෙශතන් ූ.එන්පීවහයඹන්ශතන් භයණ ඵඹ
වරබුණහ. අපි දන්නහ, එදහ ශ) යශට් තරුණ තරුණිඹන් 60,000ක්
ඳයශරු ඹපු ආ්ඩඩුක් තභයි යනිල් වික්රභි ාව භවවෙතඹහශේ
ආ්ඩඩු. ශද්ලඳහරනඹ තළන ශ) තරු භන්ත්රීතුභන්රහට වථහ
වයන්න ශදඹක් නළවළ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේට-[ඵහධහ ිරරී)

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
තරු භන්ත්රීතුභහ, ඔඵතුභහ ඉන රිඳවෙ වයන point of Order එව
ශභුවක්ද?

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, he cannot mention names.
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
නළවළ, නළවළ. ඒ ශදවභ එවයි. ඩභත්රීඳහර ි රිශේන
ඇභවරතුභහ තළන ශවුච්චය ිරපහද?

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
සථහය නිශඹෝතරට ඳටවළනි ශදඹක් වරශඵනහ න) ඒහ
වළන්හඩ් හ්ධතහශන් ඉවෙ වයනහ.

තරු නිශඹෝජය ඇභවරතුභහ වථහ වයන්න.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
වන්න .නෆ වුණහභ වඵයශතුඹහවෙ තරශතුඹහ ශනහ.

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
ශවුශවද ඹන්ශන්, භල්ශර ශඳුල්.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
එක්වෙ ජහවරව ඳක්ශ වෙ, ශජ්වීපීවහයඹන්ශේවෙ තුක්කුවෙ
එක්ව තභයි අපි ශද්ලඳහරනඹ වශශේ. ඒ නිහ අපි න) ඒහට ඵඹ
ශන්ශන් නළවළ. ඵඹ ශන්න .නෆ .හට ශනුශයි. අවන්න
අශඳන්. අවන්න ශභතුභන්රහශතන්. තහවෙතරහ ශද්ලඳහරනඹ
වයන ශවුට ශභතුභන්රහ පුාචි වහරශ ශතල්ර හිටිශ
ශවුශවුභද ිරඹරහ අවන්න. දරුශෝ ශඵුශවුභ අභහරුශන්
හිටිශ . ඒ නිහ ඉශතන තන්න. [ඵහධහ ිරරී) තමුන්නහන්ශේරහට
භීණඹ තළන අවන්න .නෆ න), භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳවරතුභහශේ ආ්ඩඩුශන් අවන්න එඳහ, යනිල් වික්රභි ාව
භවවෙතඹහශතන් අවන්න. ඔඹ ශදන්නහටභ- [ඵහධහ ිරරී) නළවළ.
අපි ශද්ලඳහරනඹ වයන ශවුට අය ශභුවක්ද එශක්වෙ
තමුන්නහන්ශේරහ නළවළ. දළන් ශභතළන වෆ තවනහ. ඒ නිහ
ළඩිඹ අවන්න එඳහ. භීණඹ තළන වථහ වයන්න .නෆ න) යනිල්
වික්රභි ාව භවවෙතඹහශතන් අවන්න. ශන වහශතන්වෙ අවන්න
එඳහ. එතුභහ ිරඹරහ ශදයි. ශද්ලඳහරනඹ වශ වළටි අපි දන්නහ.
1989 ශද්ලඳහරනඹ වශශේ ශවුශවුභද ිරඹරහ අපි දන්නහ.

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

The Hon. Deputy Minister mentioned the name of the
Hon. Leader of the Opposition and said that 60,000
people - [Interruption.]
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
එශවභ න) තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන ඇභවරතුභහ තළන ිරපශප
ශභුවටද?

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශභතුභන්රහ අඳයහධ නඩු
විධහන ාරවඹ තළන වථහ වයනහ. ඳළඹ 24වට ඩහ ශඳුලිස
බහයශ වරඹහ තන්න පුළුන් නීවරඹක් ශ) යශට් වරබුණහ. ශභහ
අඳචහය )ඵන්ධශඹන් අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹ ාශලෝධනඹ
වශහ. ඒ අනු ඳළඹ 24වට ළඩිඹ වරඹහ තන්න පුළුන්. ඒ හශේභ
ඳසු ගිඹ වහරශ නීවරඹක් ක්රිඹහවෙභව වුණහ. උහවිඹට විනිලසචඹවහයයඹකුට- ඉන රිඳවෙ වයරහ ඳළඹ 48ක් වරඹහ තන්න
නීවරඹක් අවුරු ර ශදවව වහරඹක් ක්රිඹහවෙභව වුණහ. අද ශ) යශට්
විලහර ලශඹන් අඳයහධ ි ද්ධ ශනහ; අඳයහධ රැල්රක්
වරශඵනහ. ශඳුීයි ඹවට අඳයහධඹක් නියවුල් වය තන්න, එශවභ
නළවෙන) ළවවරුකුශතන් ශුඹහ තවෙ ඹ) බහ්ඩඩඹක්
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)ඵන්ධශඹන් ළඩි රය විභ්ධලන වටයුතු වයන්න විලහර වහරඹක්
තත ශනහ. ඒ නිහ ඒ ඳරීක්ණඹට උදවු වයන්න තභයි ශ) නීවර
ශතනහශප. නිව)භ ශනුශයි. ශඳුලිස නිරධහරිඹහ අදහශ ළවවරු
භශවසත්රහවෙයඹහ ශත ඉන රිඳවෙ වයරහ තභයි ඒ නිශඹෝතඹ තන්න
.නෆ. [ඵහධහ ිරරී) වවහය ශඳුලිස අධිවහරියඹකුශේ
හ්ධතහක් වරශඵනහ. [ඵහධහ ිරරී) ඒ නිහ ශ) අඹ-

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඔඵතුභහ භශේ වථහශන් ඳසශේ වථහ වයන්න.
තමුන්නහන්ශේ ඳළඹ බහතඹක් විතය වථහ වශහ ශන්. ශභන්න ශ)
වරුණු හිතට තන්න .නෆ. ශභඹ ළයන  විධිඹට අ්ධථ නිරඳණඹ
වයන්න එඳහ.

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ශ) භහත්වහ ඇඳ පියඵ
ප්රලසනඹක්.

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
ඔප. ඇඳ තළන තභයි වථහ වයන්ශන්.

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)
ඒ ි ද්ධිශ දී ඳරීක්ණ වටයුතු වයන්න වහරඹ අලය න)
ශඳුීයි ශඹන් ඇඳ  රන්ශන් ඇයි?

ගරු රලි ක දිහනහඹක භවතහ

(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
හඩිශන්න, තරු භන්ත්රීතුභහ. තමුන්නහන්ශේ වථහ වශශේ ඇඳ
තළන ද? [ඵහධහ ිරරී) තමුන්නහන්ශේ වථහ වශශේ ඩභත්රීඳහර
ි රිශේන ඇභවරතුභහ තළන. දළන් ශභතළන නීවර තළන වථහ වයන්න
එනහ. හඩිශන්න. [ඵහධහ ිරරී) ඇඳ තළන නීවරඹ දන්ශන් නළවළ.
භභවෙ 1980 දී න වුරු)  රන්න නීවරඥයශඹක්. අපිවෙ උහවිර
වටයුතු වයරහ වරශඵනහ. ඔඵතුභන්රහ ශ) තළන දන්ශන් නළවළ.
ද්ඩඩ නීවර ාරවශ 314 න තන්වරඹ ිරඹන්ශන් ඇඳ ශදන්න
පුළුන් යදක්. ශඳුීයි ඹට ඇඳ ශදන්න පුළුන් ළයන  වරශඵනහ.
ශභතුභන්රහ වල් තළබීශ) ශඹෝජනහක් ශතනළල්රහ ශවස ඳළශශන
ත්ධව ඉන රිඳවෙ වයරහ ිරඹන්න ඹන්ශන් ශභුවක්ද? ශනවෙ
ි ද්ධිඹක් තළන. ඒ ි ද්ධිශ තුහරවහයඹහශේ අ)භහ තහවෙතහවෙ ඒ
ි ද්ධිඹ තළන වථහ වයරහ නළවළ. ශ) අඹ ශභශවේ ආ්ඩඩු
ශඳයශන්න ඹනහ. [ඵහධහ ිරරී) ශ) ශතුල්ශරෝ ආ්ඩඩු
ශඳයශන්න ඹනහ.

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
එතුභහ ඳක්ශ භව ශල්ව).
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(ரவௌபுறகு னபௌவ் றெரரவெக)
(The Hon. Lalith Dissanayake)
අද ශ) අඹට - එක්වෙ ජහවරව ඳක්ඹට- ළඩ ටවනක්
නළවළ. [ඵහධහ ිරරී) මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අද එක්වෙ
ජහවරව ඳක්ඹට ළඩ පියශශක් නළවළ. ළඩ පියශශක් නළවර
වුණහභ ශභුවක්ද වයන්ශන්? ඔඹ වට චනඹක්, එශවභ නළවෙන)
වහශේ වරි ි ද්ධිඹක් අල්රහ ශතන ඒශවන් ආ්ඩඩු ශඳයශන්න
ඹනහ. ඒව වරිඹට අය එළුහ ඳසශන් ඹනහ හශේ තභයි.
ළශටයි, ළශටයි ිරඹරහ ඵරහ ශතන ඉන්නහ. තරු භන්ත්රීතුභනි,
ඔඵතුභන්රහශේ තරුණ වහරඹ අඳයහශද්. අවරතරු ජනහධිඳවරතුභහ
ශ) යට ආ්ඩඩු වයන්න තවෙශවෙ 2005 ශ්ධ ි ටයි.
තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩු වහරශ ශරුක්ශවෝ උතුයට ගිඹහ
ද? ඒ වහරශ උතුයට ඹන්න ඵළවළ. එල්ටීටීඊවහයයින්ට ශවුටින්ට- දණ තවරහ තභයි ඹන්න වුශ්ඩ. එදහ තමුන්නහන්ශේ
භවනුය උහවිශ නළවෙන) ශවුශම උහවිශ ශඳනී ි ටින
ශවුට ඹහඳනශ ජනතහ ශඳනී ි ටිශ එල්ටීටීඊ උහවිශ . ඒහ
තමුන්නහන්ශේට අභතවද? අශප් අවරතරු භහින්ද යහජඳක්
ජනහධිඳවරතුභහ තභයි ශ) යටට වරශඵන්ශන් එව අධිවයණඹයි
ිරඹන තවෙවෙඹට ඳවෙ වශශේ. එදහ ශවුටි ශඳුීයි  වරබුණහ. අද
ශඳුීයි  තළන වථහ වයනහ. මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, එදහ
භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවරතුභහ 2005 දී ජනහධිඳවර ධුයශ ළඩ
බහය තන්න ශවුට ශ) යශට් ශවුටි ශඳුීයි  වරබුණහ; ශවුටි
අධිවයණ වරබුණහ. ජනතහ භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවරතුභහට
ඡන්දඹ  රන්න නිහ අද ශ) යශට් ශවුටි ශඳුීයි  නළවළ; ශවුටි
අධිවයණ නළවළ. එදහ අපි 1994දී ආ්ඩඩු ඵරඹ තන්න ශවුට, ශ)
ශතුල්රන්ශේ ආ්ඩඩු වහරශ
තභයි තරුණ තරුණිශඹෝ
60,000ක් අතුරුදවන් වයරහ වරබුශ්ඩ.

ඳයහර ඇණ තවරහ, මිනිසසුන්ශේ ශඵලි වඳරහ භයහ දභහ
වරබුණහ. එව දක් උශද් අයණහඹව ඉරහ භභ භශේ දරුහ
ධ්ධභයහජ විදයහරඹට එක්ව ශතන ඹන ශවුට ඳහය අයිශන් මිනී
වරබුණහ අපි දළක්වහ. ඳවශ වඩුතන්නහ ඳසු වයරහ ඹන ශවුට
ටඹ්ධ දහරහ මිනීරට ගිනි වරඹරහ වරබුණහ. භශ ි රුරුරටවෙ
තරුවෙඹක් වරබුශ්ඩ නළවළ; ඒහ ඵල්ශරෝ ඵශල්ලු වන
තවෙවෙඹට ඳවෙ වයරහයි වරබුශ්ඩ. වළු  රභ අසශන් තභයි අපි
එදහ භවනුයට ගිශ . ඒහ අඳට අභතව නළවළ. තමුන්නහන්ශේරහ
භීණඹ තළන වථහ වයන්න තහනහඳවර වහ්ධඹහරරට ඹනහ.
භීණඹ තළන ඉශතන තන්න .නෆ න) අ මතශ
තමුන්නහන්ශේරහශේ ආ්ඩඩු වහරශ
තමුන්නහන්ශේරහශේ
නහඹවතුභන්රහ වශ ශද්ල් තළන අශඳන් අවන්න.
අපි
ිරඹන්න).
ඒ විතයක් ශනුශයි. තමුන්නහන්ශේරහශේ හිටපු ජනහධිඳවර,
ශජ්.ආ්ධ. ජඹ්ධධන භවවෙභඹහශේ ආ්ඩඩු වහරශ නීවරඹට තරු
වයපු වළටි භභ ිරඹරහ ශදන්න). එදහ ත)ඳව විවිඹන් ගුණ්ධධන
භන්ත්රීතුමිඹශේ මලිව අයිවරහි ව) වඩ වශහ, එතුමිඹ තභන් වශ
ශඳශඳහයඹවට ශඳුීයි ඹ රහ තසරහ. සුප්රි) උහවිඹ ඒ
ශඳුලිස නිරධහරිඹහට දඩඹක් තළහුහ. එදහ ශජ්.ආ්ධ. ජඹ්ධධන
භවවෙභඹහශේ ආ්ඩඩු ඒ දඩඹ ශතපහ. ඒ ශඳුලිස නිරධහරිඹහට
promotion එවකුවෙ  රන්නහ. ශ) හශේ ශද්ල් වයපු අඹ තභයි
අද ඔඹ ඵණ ිරඹන්ශන්. ඒව තභයි ජනතහ ඒ ශතුල්රන්
විලසහ වයන්ශන් නළවෙශවෙ. අද යශට් එශවභ තවෙවෙඹක් නළවළ.
එදහ ශවුච්චය ඳළවළය ශතන ඹහ) වරබුණහද? රෑට ඇවිල්රහ ශදුයට
තට්ටු වයරහ ඳළවළය ශතන ඹනහ. විලසවිදයහර ශියඹන්ට
ශතල්ර ඉන්න නළවළ.
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, ඒ වහරශ එව අ)භහ
ශවනකු භහ භඟ ිරපහ, "අශන්! බු ර ්ධ වස ශන ශවුට අඳට
උණ තළශනනහ; භශේ දරුහ ඉන්ශන් විලසවිදයහරශ නිහ"

187

ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු රලිවෙ න හනහඹව භවතහ

ිරඹරහ. ශ)හ අඳට ිරඹහපු ශද්ල්. අයණහඹව රිවි භධය භවහ
විදයහරශ ශියහක් ඳළවළය ශතන ඹහභ )ඵන්ධ භට දළන
තන්න රළබුණු ඳසු භභ යහ්රිශ වමුදහ camp එවට වථහ වයරහ ඒ
තළන ඇහුහ. එතශවුට ිරපහ, "අපි තළවළනු ශභයි ශතශනන්ශන්
නළවළ, භවවෙතශඹෝ. අපි තහ matronsරහ නළවළ" ිරඹරහ. ඳසුදහ
දළන තන්න රළබුණහ ඒ තළවළනු ශභඹහ දූණඹ වය භයහ දභහ
වරශඵනහ ිරඹරහ. එදහ ඒ වමුදහ නිරධහරින් තුන්ශදනකුට විරුද්ධ
භහනළල්ර උහවිශ ශඳනී ි ටිශ භභ. අපි අශප් ජීවිතරට බඹ
වුශ්ඩ නළවළ. රිවි විදයහරශ ඒ ඳහල් ශියහ දූණඹ වය
භළරුහ. ඒ හශේභ භහ නිශඹෝජනඹ වයන අයණහඹව ආනශ
ධනඳහර එපිටවෙත භවවෙභඹහශේ ඹහළුහ -රිඹළ රරු භවවෙතඹහහවනඹවෙ එක්ව අයශතන ගිහිල්රහ භළරුහ. Technical College
එශක් හිටිශ . ඒ භවතහශේ ශනෝනහභවවෙතඹහ අද අතයභා ශරහ.
අපි තභයි නඩුට වථහ වශශේ. ශ)හ එදහ එක්වෙ ජහවරව ඳක්ඹ
ඇතුශශේ ි ද්ධ වුණු ශද්ල්. ශ)හ අධිවයණශ
ලිඹළවිරහ
වරශඵනහ. අපි ඒහට ශඳනී ි ටිඹහ. අපි බඹ වුශ්ඩ නළවළ. අපි
භීණඹට බඹ වුශ්ඩ නළවළ. අපි අශප් යහජවහරිඹ වයරහ තභයි ශ)
හශේ නිදවක් අද උදහ වයශතන වරශඵන්ශන්.
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භීණඹට විරුද්ධයි. අපිවෙ නීවරතරුව, යුක්වරතරුව භහජඹක්
තභයි ඵරහශඳුශයුවෙතු න්ශන්. අද එළනි භහජඹක් නළවළ
ිරඹරහ තමුන්නහන්ශේරහ භන්න වළ රහට ළඩක් නළවළ. අද
ඹහඳනඹට ඹන ශවුට ජනතහ දන්නහ ඒ වහරශ ශවුශවුභද ඒ
ප්රශද්ල වරබුශ්ඩ ිරඹරහ. අද භහයි) ත)භහන නළවළ. ශවුටි ශඳුීයි 
නළවළ. උතුය, නළශඟනහිය ප්රශද්ල නිශඹෝජනඹ වයන මුසලි)
භන්ත්රීරු ශ)හ දන්නහ. එදහ ත්රසතහදීන් විි න් සහමීන්
වන්ශේරහ භළරුහ. වහවෙතන්කුඩි ඳල්ලිශ ආතමිව වටයුතුර
ශඹශදමින් ි ටි අඹ ඳල්ලිඹ ඇතුශශේභ භළරුහ. ජඹශ්රී භවහ ශඵෝධීන්
වන්ශේ න්දනහ වයන්න ගිඹ අඹ භළරුහ. නමුවෙ අද එශවභ
ශද්ල් ි  ර න්ශන් නළවළ. අද නීවරඹක් වරශඵන යජඹක්
වරශඵන්ශන් ිරඹන එව ප්රවහල වයන්න වළභළවරයි. ඒ නිහ ශඵුය
න ශ භහළු ඵහන්න ඹන්න එඳහ. තරු ඩභත්රීඳහර ි රිශේන
ඇභවරතුභහ තළන ිරඹරහ ශවෝ ශන ශදඹක් තළන ිරඹරහ ශවෝ අශප්
ආ්ඩඩු ශඳයශන්න තමුන්නහන්ශේරහට ශ) වශප්න  ඵළවළ ිරඹන
එව ප්රවහල වයමින් භහ නිවඬ ශනහ. ශඵුශවුභ සතුවරයි.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer)
Bismillahir Rahmanir Raheem.

ශඳුීයි ඹට ඵරඹ අලයයි. ඒ )ඵන්ධශඹන් වථහ වයද්දී, භහ
එව වහයණඹක් ිරඹන්න වළභළවරයි. ඔඵතුභන්රහ වවවෙශවෙ
ඝහතන තළන වථහ වශහ. වවවෙශවෙ ඝහතන ඳවශශුක් ි ද්ධ
වුණහ. ඒ ළවවරුන් අද අල්රරහ වරශඵනහ. ඒවට වහරඹක්
ගිඹහ. ශවුශවුභද ඒහ ි ද්ධ වුශ්ඩ ිරඹන එව අද දළන තන්න
රළබිරහ වරශඵනහ. තාතල්ශල් ප්රහශද්ශිඹ බහ බහඳවර
විශද්ශිවඹකුට ශඩි වරඹරහ භයන ශවුට ජනහධිඳවරතුභහශේ තභ
ිරඹරහ නිව) හිටිශ නළවළ. නඩු දහරහ ඒ අඹ remand වය වරබුණහ.
ඳසුදහ එයඹට ඹළපහද? නළවළ. ඒ හශේභ වළරණිශ ි ද්ධිඹ
ශරහශප ඒ අදහශ අඹ ඳසුදහ න ශවුට අවෙ අඩාගුට තවෙතහ.
ඊශඟට වවවෙශවෙ ි ද්ධිඹට අදහශ ප්රහශද්ශීඹ බහ භන්ත්රීරු අදවෙ
ඉන්ශන් remand එශක්. අවරතරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවරතුභහ,
ශ) ආ්ඩඩු ඒ ි ද්ධිරදී ඵරඹ ඳහවිච්චි වශහද? නළවළ. වහටවෙ
වරිඹට නීවරඹ ක්රිඹහවෙභව වය වරශඵනහ. තරු රිහඩ් ඵන යුදීන්
ඇභවරතුභහ උහවිඹට ත්ධජනඹ වශහ ිරඹරහ ිරපහ. ඒහට නිව)
හිටිඹහද? නළවළ. නඩු දළ)භහ එතුභහට විරුද්ධ. එතුභහ උහවිශ
ශඳනී ි ටිඹහ. අපි දන්නහ ඒ වහරශ ශ) යශට් වරබුණු තවෙවෙඹ
ශභුවක්ද ිරඹරහ. අනුරුද්ධ යවෙවෙශවෙ ඇභවරතුභන්රහට අතය
ශචෝදනහ දහරහ, විවිධ ශද්ල් වයරහ අවෙ අඩාගුට තවෙත වළටි,
ශරුවහන් යවෙවෙශවෙ භළවරතුභන්රහ එල්ලු) තවට ඹන්න වටයුතු
වශ වළටි අපි දන්නහ. ඒ ි ද්ධිරදී අපි තනිඹභ උහවිරට ගිඹහ.
අපි බඹ වුශ්ඩ නළවළ. එදහ ශතල්ශදනිඹ උහවිඹට ගිහිල්රහ
යවෙවෙශවෙ ඇභවරතුභහ ශනුශන් අපි ශඳනී ි ටිඹහ. ඇයි ඒ?
ප්රජහතන්ත්රහදඹ ශනුශන්. ඒ නිහ ශ)හ ශවෙරු) තන්න .නෆ.
අද අපි තුටු ශනහ, තමුන්නහන්ශේරහට එදහ වයන්න ඵළරි
වුණු ශදඹක් අශප් අවරතරු භහින්ද යහජඳක් ජනහධිඳවරතුභහ ඉටු
ිරරීභ තළන. අද අශප් යශට් අධිවයණ අභහතයයඹහ ලශඹන්
වටයුතු වයන්ශන් තරු යවුෂස වකී) භළවරතුභහ. ශ)ව තභයි
බුද්ධිභවෙ ශද්ලඳහරනඹ. තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳක්ශ ි ඹලු
නහඹවශඹෝ තමුන්නහන්ශේරහශේ ඳක්ශඹන් වළඩිරහ අශප්
ආ්ඩඩුට එනහ. ශන ඒවයි. තරු යවුෂස වකී) භළවරතුභහ
ළනි නහඹවයින් අද අඳවෙ එක්ව එවතු ශරහ ශ) තභන
ලක්වරභවෙ ඹනහ. ඒ නිහ තමුන්නහන්ශේරහට දූණඹ තළන,
භීණඹ තළන අවතන්න .නෆ න) ළඩිඹ  රය ඹන්න එඳහ. යනිල්
වික්රභි ාව භවවෙභඹහශතන් අවතන්න. නළවෙන) අශඳන් අවන්න.
නළවෙන) මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභහශතන් අවන්න. එතුභහශේ
තහවෙතහ එවට ශද්ලඳහරනඥඹකු වළටිඹට වටයුතු වශහ. ඒ නිහ
ශ) භීණඹ තළන තමුන්නහන්ශේරහ වථහ වයන්න එඳහ. අපිවෙ

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

Sir, there is no point of Order. He has completed his
speech. Ask him to sit down. - [Interruption.] වට
වළවයශඹක්
[ූලරහනප අණ ඳරිදි ඉ ක කයන රදී.]

[அவெகறரெணவெ கவோடஷபவௐதடி அகவநவௐதவோடுவபது]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඳහ්ධලිශ)න්තුට ඇවිල්රහ වරශඵනහ. එඹහශත ශඵල්ර වඳන්න
වදන්ශන් එක්වෙ ජහවරව ඳක්ශ ි රිශවුත. අන්න ඒව
දළනතන්න.

Sir, under the guise of ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
සුජී ශේනි ාව භන්්රිතුභනි, ඉතහ ඉක්භනින් -

ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, obituary notice හශතයි
අශප් හිටපු ඇභවරයඹහ වථහ වශශේ.
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

There is no point of Order. Throw him out and that is
the point of Order.
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Sir, under the guise of extricating certain information
regarding the Criminal Procedure Code (Special
Provisions) Act ගරු සුජී පේනසිාව භවතහ

(ரவௌபுறகு சு ல ஶெணெறவேக)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Traitor!
ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

We know who the traitors are at Sirikotha. One is you,
yourself. Your neck is in the guillotine. You must
understand that. You had better save your life from that
and not from the Government. No Government will dare
to kill තළයඬි. ශ) හශේ තළයඬි භයහ ඳප පුයහ තන්න ශනහ.
Sir, under the guise of extricating certain information,
my Friend, the Hon. Ajith P. Perera, has shamefully
endeavoured to cast aspersions on the judiciary and to
throw mud at all the Judges in the Supreme Court and the
other courts.
We, as responsible Members of the Government and
as Members of a civilized society, wish to exonerate all
Judges from the accusations made so ashamedly in this
House today by the two Hon. Members of the Opposition,
who spoke before me.
Judges are selected on a firm basis. Judges are very
honourable people and that has to be accepted. Inasmuch
as you point a finger at us, we can point 100 fingers at
you to prove as to how you tampered with justice.
Therefore, it is very unfair to cast such aspersions on the
Hon. Members of the Judiciary who discharge their duty
in the dispensation of justice.
ශ) හශේ ඳහශඳෝච්චහයණ උහවිඹවදී වයන්න ගිඹහ න)
නීවරඹ වඩහ ළශටනහ. උහවිඹට අපි තරු වයන්න .නෆ. අර
විනිලසචඹවහයතුමිඹ පියඵ එදහ ශ) ඳහ්ධලිශ)න්තුශපදී වථහ
වයනශවුට විරුද්ධ ඳක්ශ ශභතුභන්රහ ශභුවක්ද ිරපශප? අපි
ශශ්රේසඨහධිවයණශ ඵරඹ විධහඹවඹ අතට තවෙතහඹ ිරඹහ ශචෝදනහ
වශහ. අද ශ) භන්ත්රීතුභන්රහ ශදශදනහ ශභුවක්ද වයන්ශන්? ඊට
වහවෙඳි න්භ ශනස විධිඹට තභන්ශේභ චන තභන්භ ගිර
තන්නහ.

The Judiciary separates from the Legislature and the
Legislature separates from the Executive. We all have
powers well defined under the Constitution.
ரவ இவவை ெஷதறஶன எபை றடவ்ஷவை வெரவன
ஶவௌடுவ. ணது வௌதவ அஷவைெவ ரவௌபுறகு வுவௐ யவெகலவ
இவபொ இவ அெரவேகவ்துவெகு தனறவெக எபை ெவெறரகவ்
றகவௗகறவநரவ. அவ கரரகவ்ரவ றவவெகவோெறறணவ
அபைவெகு றரக எவவரபை றரண ஶவபூவௌடு
ஶகரவ
பவௐபுவகு
குவ
பவௐபுவகு
பஷணவறபைவெகறநரவகவ. ரவௌபுறகு அஷவைெவ
டவெபவ
ஶரணவர அவகவ அெரவேகவ்றவ ெவெறரக இபைவது
டவெகறஶன தரரற அதறறபைவ்றவ் றவோடவேகஷப பவவணடுவ்து
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பைகறவநரவ. ஆணரவ, றவௗரவோடிபௌபைவது இவேஶக வது
வேகபௐஷட றவௗ லண வகபௐவெகு அறரவ வெவதுறவோடு
வெவகறவநரவகஶப!
அஷவௐதவநறவெ
அவேகு
ஶகவோதவகு
ஷஶகரவுவெகு - ஶகரதரனெரறவெகு - பதுவகபவபு இவஷனர?
இனவேஷகவ்
தூகவ்துவெகு
பவணரவ
றவபொவகரவௌடு
ஆவவௐதரவோடவ வெவகறவநரவ இவ! ரவ ர இவவெ
ஶகரதரனெரற?
ஶகரதரனெரற
ஶகரதரவ
தவவதரடி
பவெகுவௐவதரடி ஶதரவநவ! அவவெ கரனவ்றவ ரவேகவ
தவவதரடி ஶதரவோடுவ்ரவ தவகஷபவ் துனவெகுஶரவ. இவவௐ
தவவதரடி அவகுவ உரது. இஷவௐ ஶதரவநவகவ
வேகபௐஷட
அெறவ
ரவௗவுவெகு
வறரண
வெகுறவனரரவ
இவௐதடிரக
அவேஶக
ஆவவௐதரவோடவ
வெவகறவநரவகவ. றவகஶபர, பவபௌவகஶபர, ெறவேகப
வகஶபர ரரக இபைவரபவ இவ ரவோடிவ வேகஷபவௐ
தரதுகரவௐதது வேகபௐஷட அெரவேகவரவ!

இவபொ தரபைவேகவ! றவௗவ் ஶெறவெ கூவோடஷவௐபு
உபொவௐதறணவகவ
வ ணலரவுவெகுவௐ
ஶதரறபைவெகறவநரவகவ.
ெவதவவ ர அவகவ அவேகு வெவபொ வெரவகறவநரவ, "து
டவரபவ இனவேஷகவெகு றரண ெவஶெ றெரஷ
எபைரவ டவஶ லபைவ" வபொ.
இனவேஷகறவ அெறவ
ரவௐதறவதடி
ெவதவவ
ர
அவகவ
வெவது
ஶெவ்துஶரகரண எபை வெவ! ரவ அபைவெகு இவ
அறகரவ வகரடுவ்து? இவ அெ ெஷதறவ தறறறறகபரக
இபைவெகுவ அவகவ, வபறரடுகபௐவெகுவை வெவபொ ரவோடுவெகு
றஶரரண வெவதரடுகபறவ ஈடுதடுகறவநரவகவ. வபற
ரவோடுவை ெவெறகவ வபொவ ஶவகவ்ற ரடுகவ அவ்ஷக
டடிவெஷக
டுவெகுவவபொ
வெரவதுவ
அஷண
இபொறஷறஶன வபுதுவ றறணவ்ஷஶ இறவுதடுவ்வெ
கூடி, வபவு வவோகவெஶகடரண எபை வெவ! பவணவ
வவரபை றபைவ அவௐதடிவை வெவறவஷன.
அவபொ ஶெவ. வதரவ. இரரவ, ஶெவ. வதரவ.
அபைரெனவ ஶதரவநவகவலது பவபௌவகவ வ்றறஶன ெறன
அதறவௐதறர ஶதவேகவ இபைவஶதரதுவ அவகவ ஆவேகறஶன
ஆவோெறவெகு றஶரரக, இவ ரவோடுவெகரகவௐ ஶதரரடி
ணரவரவ இவபொ றவெகவௐதடுகறநரவகவ. அவௐதடிரண
அபைவவதபைவ ஷனவகபறவ ரறஷெறவரவ டரவெடவ ரற.தற.
ரர
அவகபௐவ இடவவதபொகறநரவ
வதஷ
ரவ
வெரவபௌவெவகரவப றபைவபுகறவஶநவ.
இவேஶக ெறன உபொவௐதறணவகவ bail தவநறவெ ஶகவோகறவநரவகவ.
நறவைெவோ டி வெரவெர அவகபறவ வகரஷனவை ெவஶக தபைவெகு bail
வகரடுவெகவௐதவோடர? அவ வௐதடி வகரஷனவெவவௐதவோடரவ,
வண
குவநவ்ஷவை
வெவரவ,
வதது
இவபொஷ
வபறவைெவ்துவெகு றவஷன. வபவ ஶகரறவ பவநபௌஶன,
பவணரவ அஷவைெரக இபைவ ணது வபைவேகற வௌதவ
ரவௌபுறகு ஶகவவ அவகபௐஷட ெஶகரவலது
அெறவோ
வீெறது
ரவ?
இவபொஷறஶன
அஷவெ
கவௌடுதறடிவ்றபைவெகறவநரவகபர?
இவவௐ
தறஶஷஷவெ
வகரவௌடு பைகறவநவகபௐவெகு வ, அஷவௐ தவநறவை வெரவன
படிரது?
ஆணரவ,
னவஶதரகறணற
தவநற
அடிவெகடி
வெரவகறவநரவகவ. இவகவ வெவகறவந அறரவேகபௐவெகரக
வனவேகர பவபௌவ கரவேகறவ கவோெறறவ வெனரபவ ரகவ
யெவ அபௌ அவகவ லறவநவ வெவன ஶவௌடுவ.
வணணறவ,
இவௐதடிரணவகபௐவெகு
றரக
வெகுவ்
வரடவகறவந கடவௐதரடு அபைவெகு உவௌடு. இவபொ இவ
ரவோடிபவப வதரபொவௐபுரவவ எபை பவபௌவ அெறவ
கவோெறறவ வெனரபவ ரகவ வந பஷநறஶன அவ
இஷணவை
வெவ
ஶவௌடுவ;
வ்ஷண
guinea
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ඳහ්ධලිශ)න්තු

[තරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එ). අස්ධ භවතහ

ஶவௌடுரணரபவ
ரவேகறவெவகரவபனரவ.
இவௐவதரபது
ெஷதறவ அபைவெகு அபைகரஷறவ அவவறபைவெகறவந வகப
அவனவ அவகபௐவெகுவ இவவௐ வதரபொவௐபு இபைவெகறவநது.
ணஶ, இவகவ ஷணஶரஷவ் தூறவெகுவஶதரது அது
அவகஷபஶ றபைவதவுவ ரவெகுகறவநது வதஷ ரவ
இவேகு சுவோடிவெகரவோட றபைவபுகறவஶநவ. இவ ரவோடிவ லற
பஷநகபறஶன வேகபௐவெகு வதறவெஷக இபைவெகறவநது. ஆகஶ,
லறதறகபௐஷட வகபவ்ஷவெ கரவௐதது இவவெ வகப
ெஷதறவ கடஷ ஆகுவ.

ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ

(ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ அவகவ)

(The Presiding Member)
ශඵුශවුභ සතුවරයි තරු භන්ත්රීතුභනි, අන් වයන්න.

ගරු අල්වහජ් ඒ.එච්.එම්. අසර් භවතහ

(ரவௌபுறகு அவயரவ .வை.வ. அவவ)

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

இபொறரக, வகப ஷனஷரவேகுவ உபொவௐதறணவ
அவகஶப, றவவெகவோெறவ் ஷனவ ரவௌபுறகு றவ
றவெகறெறவேக
அவகவ,
ெறநறஶகரவ்ரறஶன
'ரலஆ'
ெவோடவ்ஷவெ வகரவௌடுபைரகவை வெரவகறவநரவ. 'ரலஆ'
ெவோடரணது
பவபௌவகபௐவெகுரறது.
ெறநறஶகரவ்ரறபவப
அஷணஷபெவ பவபௌவகபரகவெ கபைறர, அவ இவ 'ரலஆ'
ெவோடவ்ஷ அவேகு வகரவௌடு வௌணுகறநரவ? ஆகஶ, இவ
'ரலஆ' ெவோடவ்ஷ “வெகனடிவெகவெ கூடரது” வபொ ரவ
ரவௌபுறகு
றவவெகவோெறவ்
ஷனஷ
வைெரறவெக
றபைவபுகறவஶநவ. ரவவௐதபறவ்ஷவெகரக உவேகபௐவெகு வநற
வரறறவ்து,
வதஷட
உஷஷ
றஷநவுவெவதுவகரவபௐகறவஶநவ.

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ පඅධිකයණ අභහතයතුභහ)
(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ - லற அஷவைெவ)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Justice)
මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, අද න න බහ වල් තඵන
අසථහශපදී ඳහ්ධලිශ)න්තු භන්ත්රී තරු අජිවෙ ශඳශ්ධයහ භළවරතුභහ
විි න් ඉන රිඳවෙ වය වරශඵන ශඹෝජනහශප මුය ඳයභහ්ධථඹ
න්ශන් භෆතවදී )භත වයන රද ''අඳයහධ නඩු විධහන ාරවඹ
(විශලේ විධිවිධහන) ඳනත'' භිනන් ඇඳ රඵහ දීශ)දී ශඳුීයි ඹ
අනුතභනඹ වශ යුතු ප්රහශඹෝගිව භහ්ධශතෝඳශද්ලඹන් දක්හ
ශනුභළවර ඵ අඳශේ අධහනඹට ශඹුමු වයවීභයි. භහ මුලින්භ
වන් වයන්ශන් එභ විශලේ විධිවිධහන ඳනත භිනන් ශභශතක්
ඇඳ රඵහ තළනීභ )ඵන්ධශඹන් වරබ ිරි භ නීවරභඹ
විධිවිධහනඹවට වය ශවෝ ආවහයඹව තවාචිඹක්, සීභහක් ශවෝ
වඩතුයහක්
ඳනහ ශනුභළවර ඵයි. ඇඳ රඵහ තළනීභ
)ඵන්ධශඹන් මලිව ලශඹන් ක්රිඹහවෙභව න්ශන් 1997 අාව
30 දයන ඇඳ ඳනතයි. එශේභ අඳයහධ නඩු විධහන ාරවශ 115
ළනි තන්වරඹද ශ) )ඵන්ධශඹන් ළඩි රයටවෙ අදහශ න ඵට
තරු බහශප අධහනඹට ශඹුමු වයනහ.

මරහනහරඪ තරු භන්ත්රීතුභනි, එභ තරු භන්ත්රීතුභහ විි න්
ඉන රිඳවෙ වශ ශඹෝජනහ ශඳුීයි ඹ )ඵන්ධශඹන් අදහශ ශනුන
ඵ භහ ඉතහ ඳළවළන ලි ිරඹනහ. අධිවයණඹ විි න් ඇඳ දීශ)දී
අනුතභනඹ වශ යුතු මලිව භහ්ධශතෝඳශද්ලන නයහඹන් ඇඳ
ඳනශවෙ 2 න තන්වරශ දක්හ වරශඵනහ. ඒ අනු ඇඳ දීභ රීවරඹ
විඹ යුතු අතය ඇඳ ප්රවරක්ශේඳ ිරරීභ යවරශ්ධවඹ ශර දක්හ ඇවර
ඵවෙ, එඹ පියතවෙ ාවල්ඳඹක් ඵවෙ -මරධ්ධභඹක් ඵවෙ- අපි
වවුරුවෙ දන්නහ. එශේභ භශවේසත්රහවෙතුභහට වුද අවෙතශනෝභවරව
ශර තභ අභිභතඹ බහවිතහ ශවුට ළවවරුශක් යක්ෂිත
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ඵන්ධනහතහයතත ිරරීභ වශ ශනුවළිර අතය ඔහුද ඇඳ ඳනශවෙ 14
න තන්වරශ
දක්හ ඇවර භහ්ධශතෝඳශද්ලන නයහඹඹන්
අනුතභනඹ ිරරීභට ඵළීම ි ටින ඵද තරු භන්ත්රීතුභහ ශවුඳින්
දන්නහ වහයණඹක්. ඹ) ශවඹිරන් භශවේසත්රහවෙතුභහ ශනවෙ
ආවහයඹව උඳන මන් අනුතභනඹ ශවුට  මන් රක් ශදනු රළබුශප
න) එඹට විරුද්ධ අභිඹහචනඹක්, ප්රවරශලෝධන ඉල්ීයභක්
ිරරීශ) වළිරඹහක් ළවවරුට වරශඵන ඵවෙ තරු භන්ත්රීතුභහ
ශවුඳින් දන්නහ වහයණඹක්. නමුවෙ අද ශ) බහ වල් තඵන
අසථහශප ශතන එන ශ) විහදඹ තරු භන්ත්රීතුභන්රහ යාතශඹන්
-ලක්රකළකළරගයන්- ්රගයෝජනය ගන්ගන් ගලනත් ගද්ෙළන
අයමුණු ශනුශන්ඹ ිරඹන එව අපි දළක්වහ. විශලේශඹන්
භෆතවදී ි  ර වුණු භවය ි ද්ධීන් )ඵන්ධශඹන් ප්රභූරුන්
පියඵවෙ ශභහිදී වන් වශහ.
විශලේශඹන්භ එව ශදඹක් පියඵ භහ වථහ වයන්න .නෆ.
ඇඳ ඳනශවෙ 6න විධිවිධහනඹට අනුකර ඹ) ළවවරුකු
ශයෝවශල් ි ටින විට ඇඳ රඵහ ශදන්ශන් නළවළයි ිරඹන එව
පියඵ ශභහිදී වන් වශහ. භහ අභිශඹෝත වයනහ, එඹ වන්
වී වරශඵන්ශන් ශවුතළනද ිරඹහ අඳට ශඳන්න්න ිරඹරහ. ඇඳ
ඳනශවෙ වන් එභ විධිවිධහන පියඵ ිරඹනහ න), එහි වරශඵන
අභිභතඹ ශඳුීයි ඹ භිනන් -

ගරු අජි ක පී. පඳපර්යහ භවතහ

(ரவௌபுறகு அ றவ் பீ. வதஶர)

(The Hon. Ajith P. Perera)

නළඟී සිටිප ඹ.
பவரவ.
rose.

ගරු යවුෂස වකීම් භවතහ

(ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ)

(The Hon. Rauff Hakeem)
ඔඵතුභහ දළන් වථහ වශහ. භහ වථහ වශහට ඳසශේ වථහ
වයන්න.

1997 අාව 30 දයන ඇඳ ඳනශවෙ 6. (1) ඹටශවෙ ශභශේ
වන් නහ:
"ශඳුලිි ඹ භගින් විභ්ධලනඹ වයනු රඵන යදක් ඇඳ න ඹ වළිර යදක්
න අසථහව දී, ශඳුලිස සථහනඹ බහය නිරධයඹහ බහයශ ි ටින
ළවවරු එභ යද )ඵන්ධශඹන් අධිවයණ ඵරඹ ඇවර
භශවසත්රහවෙයඹහ ශත ඉන රිඳවෙ වයන ශර එභ සථහන බහය
නිරධයඹහට නිඹභ වයනු ශනුරළබිඹ යුතු නමුවෙ එභ ළවවරු
අවෙඅඩාගුට ශතන ඳළඹ විි වතයක් තතවීභට ශඳය, එභ නිරධයඹහ
විි න් ලිඛිත ශඳුශයුන් රක් භත එභ ළවවරු මුදහ වළය, නිඹභ වයනු
රඵන න නඹව දී භශවසත්රහවෙයඹහ ශත ඉන රිඳවෙ න ශර එභ
ළවවරුට නිඹභ වයනු රළබිඹ යුතු ඹ :"

එශේ වුද, විභ්ධලනඹට ඳහත්ර ඇවර, ි  ර වයන රදළයි ිරඹනු
රඵන යද )ඵන්ධශඹන් විඹ වළිර භවජන ප්රවරචහයඹ භගින්
හභඹ වඩවීභක් ඇවර වීභට ඉඩ ඇවර ඵ සථහන බහය
නිරධයඹහශේ භතඹ න අසථහව විතයක් ඒ අභිභතඹ ශනවෙ
ආවහයඹවට වශ යුතුයි ිරඹන එවයි එහි වන් ශරහ
වරශඵන්ශන්. එඵළවින් ශයෝවරව ශවෝ එළනි ශනවෙ සථහනඹව
ළවවරුකු ප්රවරවහය රඵනහඹ ිරඹන තවෙවෙඹන් උඩ එඹ
ප්රවරක්ශේඳ වයනහඹ ිරඹන එව ිරි  විටව ශ) ඇඳ ඳනශවෙ
වන් ශනුන ඵ අපි භතව තඵහ තත යුතුයි.

There is a practice, a sort of a convention that has
grown purely because when you look at an issue of hurt,
whether it is a simple hurt or a grievous hurt, there maybe
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a situation where the officer in charge may not be able to
come to a conclusion. But if he finds that a particular
issue is just an aberration and does not amount to a
serious hurt, if there are no bones broken and if there is no
necessity for a JMO’s report or even if a JMO comes and
sees, then he exercises his discretion. This is only a
convention; I do concede that there can be abuse of this.
And, because of the fear that some of the lower grade
police officers have towards senior police officers, they
may not be exercising their discretion. But, I must very
clearly say our present attitude towards this. During the
earlier debate, I gave you certain assurances and even this
morning, in my discussion with the new Chief Justice,
this matter was once again emphasized by him: the
decision to appoint special Magistrates to go to prisons,
sit there and have inquiries into granting of bail, because
bail must be the rule, and not granting bail is an
exception. It is a matter that has to be strictly followed.
This is an issue regarding which the new Chief Justice’s
sentiments are very much with the policy of the
Government where we would like to take immediate
steps to see that no one should unnecessarily be kept in
remand for an offence where bail could be easily granted.
Therefore, to go and inspect and inquire into these
matters, special courts to be sitting in the prisons itself is
a decision that has been taken by His Lordship the Chief
Justice and that will be implemented very soon.
Together with that, I must very clearly say that though
there was an attempt made to portray some of the recent
events as if the Government or politicians are interfering
with the administration of justice, it is not so. Clearly,
whatever incident has happened, the police on
examination of the assaulted person, has come to the
conclusion that it is a simple hurt. Under Section 314 of
the Penal Code, if the offence is to be reported to the
courts, definitely the police officer has the discretion to
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enlarge the suspects on bail and that has what has
happened. I do not see why the Opposition is making
such a hue and cry simply because the incident involved a
VIP’s son. But, then, definitely when you look at these
issues, what the police has done is what normally the
police should do. They need not unnecessarily keep in
remand a suspect who is involved in an issue of hurt.
Therefore, whatever is provided for under the Criminal
Procedure Code, as what has happened, is what the police
has done.
Therefore, let us not use these incidents to score
brownie points for political purposes but look at the
administration of justice in a dispassionate manner. I
would invite the Opposition to co-operate with the
Government to bring in more reforms, introduce these
reforms and see that the unnecessary sufferings that the
public is put into, by reason of our police officers and
other people involved with the administration of justice,
not being sensitive to the available provisions relating to
discretionary power of both the police officers and the
judicial officers, and to exercise them in keeping with the
accepted norms.
Thank you very much, Mr. Presiding Member.
එකල්හි ප රහ අ.බහ. 7.30 වුපඹන් ූලරහනහරඪ භන්ත්රීතුභහ
විසින් ප්රලසනඹ පනොවිභහ ඳහර්ලිපම්න්තු කල් තඵන රදී.
ඳහර්ලිපම්න්තු ඊ අනුකර, 2013 භහර්තු භ 06න ඵදහදහ
අ.බහ.1.00න පතක් කල් ගිප ඹ.

அவௐவதரபது, தற.த 7.30 றரகறறடஶ ஷனஷரவேகுவ
உபொவௐதறணவ அவகவ றணர றடுவெகரஶனஶ தரரபௐவநவ்ஷ
எவ்றஷவ்ரவ.
அவதடி தரரபௐவநவ, 2013 ரவவை 06, புவகறஷ தற.த 1.00
றஷ எவ்றஷவெகவௐதவோடது
It being 7.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Wednesday, 06th March,
2013.

ළ.ුත.
ශභභ හ්ධතහශප අහන මුද්රණඹ වහ සකීඹ නිළයන  වශ යුතු තළන් දක්නු රිි  භන්ත්රීන් මින් පිටඳතක් ශතන නිළයන  වශ යුතු
ආවහයඹ එහි ඳළවළන ලි රකුණු ශවුට, පිටඳත රළබී ශදවරඹක් ශනුඉක්භහ වළන්හඩ් ාසවහයව ශත රළශඵන ශේ එවිඹ යුතුඹ.

குநறவௐபு
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