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අන්තර්ගත ප්රධාළන කරුු
අතුරුදශන් වූ තෆනෆත්තන් පිළිබඳ කළර්යළමේ වළමළජිකයන්
වඳශළ පළරිශ්රමිකකයන් මගීමම

නිමේදන:
කථළනළයකතුමළශේ වශතිකය
ඳළර්ලිශේන්තු ශේත්රධළී  ඳ්  ිරී ම
ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ ලළර්තළ
රජමේ මුදල් පිළිබඳ කළරක වභළමේ ලළර්තළල

ශ්රී ංකළමේ ජළක ක ශළ ආගමිකක වශවනලනය වශක ක රීමම
පිණිව ඒ පිළිබඳල අධායයන
කර ියය නිර්මද්
පළර්ලිමේන්තුල ලළර්තළ රීමම වඳශළ ලන විමේ කළරක
වභළල

ප්රහනල ලළිකක පිළිතුරු
මපෞද්ගලිකල දෆනුේ දීමමන් ඇසූ ප්රහනය:
“ජනබය ශකොෂඹට” උද්ශ ෝණයට ඇති බළධළ
මුදල් පනත් මකටුේපත:
ඳෂමුලර ිරයලන දි

ශ්රී ංකළ ධධා විදයළ වංගමය (වංවහගළගත රීමමේ) පනත්
මකටුේපත:
ශදලන ලර ිරයලළ ලයලවහථළදළයක වහථළලර කළරක වාළලට
ඳලරන දී

தறரண உவபடவெகவ
அநறறவௐபுவெகவ:
சதரரகது சரவயக
தரரளுவந தகடவெகனவை சசறவ றணவ

கரரவசதரண
ஆவோகவ
தவநற
அலுனகவ்றவ
அவேகவ்வகளுவெகு ஊறதரவகநவை தசலுவ்வ

துகநசரவ சவதரவகவெ குள அநறவெகககவ

இனவேககறவ இண வயவ  எவயகக உயற
தசவக
ஆரவவது
அவ
றவௐபுகககபவௐ
தரரளுவநவ்துவெகு அநறவெககறடுவகரண தரறகுள

அசரவேக றற தவநற குளறவ அநறவெகக
றணரவெகளுவெகு ரவபன றகடகவ
ணற அநறறவ்வ பன றணர:
“ஜணதன
தகரனவதவோட"
இகடயூயகவ

ஆவவௐதரவோடவ்துவெகரண

இனவேகக
எபடவேகவ
சவேகவ
(கூவோடிகவ்வ)
சவோடபனவ :
இவௌடரவபகந றவௐதறடவௐதவோடு சவோடரவெக றகனவெ
குளவுவெகுவை சரவோடவௐதவோடது.

றறவை சவோடபனவ :
பவபகந றவௐதறடவௐதவோடது.

PRINCIPAL CONTENTS
ANNOUNCEMENTS:
Speaker’s Certificate
Appointment of Serjeant-at-Arms of Parliament
SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Obstructions on ―Janabalaya Kolombata” Demonstration
FINANCE BILL:
Read the First time

PAYING EMOLUMENTS FOR THE MEMBERS OF
THE OFFICE ON MISSING PERSONS
SELECT COMMITTEE TO STUDY AND REPORT TO
PARLIAMENT ITS RECOMMENDATIONS TO
ENSURE COMMUNAL AND RELIGIOUS HARMONEY IN SRI LANKA
PHARMACEUTICAL SOCIETY OF SRI LANKA
(INCORPORATION) BILL:
Read a Second time, and allocated to Legislative
Standing Committee
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ශදලන වාළ ලළරය
2018

(v)

පළර්ලිමේන්තු මන්ත්රීලරු
(2015 අශ ෝවහතු 17ලන දින ඳල් ලන ද මශ මෆතිලරණශයන් ශ් ී  ඳ්  ව)

අ
අඩෛක්කනළදන්, අ. (ලන්නි)
අතුශකෝර මශ් මිය, තතළ (ර් නපුරය)
අප්පුශළමි, මළකළවිට ආරච්චිශේ ශදොන් ශශක්ටර් ශයිජිනවහ (පු් තම)
අශේගුණලර්ධන, ඳශශේ ශරෝහිත පියතිවහව (කළුතර)
අශේලර්ධන, මහින්ද යළඳළ (මළතර)
අශේලර්ධන, ක්හමන් යළඳළ (ජළතික ෆයිවහතුල)
අශේලර්ධන, ලජිර ( ළල්)
අශේසාශ, අශෝක (කුරුණ )
අශේශවේකර, සසර කුමළර ලලිමුනි මෆන්ඩිවහ ප්රියන්ජි්  ශශේමන්ත (පු් තම)
අමරතුා , ශජෝන් ඇන්තනී එේමළනුශලල්( ේඳශ)
අමරශවේන, ඉඳුනිල් තුළර ගිරළන ඳතිරැන්නෆශෆළශේ (කුරුණ )
අමරවීර, මහින්ද (ශේබන්ශතොට)
අමුණු ම, දිලුේ සුරළජ් බණ්ෛළර (මශනුලර)
අමුණු ම, වර්  (ජළතික ෆයිවහතුල)
අගියලන්න, වන්ත අ. ( ේඳශ)
අලතුල, ශජ්.සී. (කුරුණ )
අශප්ශඳරුම, ෛවහ දශේ කුමළර (මළතර)
අලු්  මශේ, අලු්  මශේ ආනන්ද (මශනුලර)
අලු්  මශේ, මහින්දළනන්ද මීතළශේ (මශනුලර)
අලුවිශළශර්, රාජි්  (මළතශල්)
අලුවිශළශර්, ලවන්ත (මළතශල්)
අශෝක, ප්රියන්ත ආර්.. . (පු් තම)

ඉ
ඉන්දික, අනුරුද්ධ ශශේර්  හිටිශළමි අප්පුශළමිළශේ ශදොන් ( ේඳශ)
ඉවහමයිල්, සීනි ශමොශමඩ් ශමොශමඩ් මශතළ (ජළතික ෆයිවහතුල) (2018 ජුනි 08 සට)
ඉවහශළක්, අේදුල් රහුමළන් (අනුරළධපුරය)

ඒ
ඒකනළයක, ටී.බී. (කුරුණ )

ක
කරුණළතික, යන්ත ( ළල්)
කරුණළනළයක, රවීන්ද්ර වන්ශරේවහ (ශකොෂඹ)
කළරියලවේ, අිර විරළජ් (කුරුණ )
ිරරිඇල්, ක්හමන් බණ්ෛළර (මශනුලර)
කුමළරසාශ මශ් මිය, ගීතළ වමන්මලී( ළල්)[2017 ශනොලෆේබර් 02 ලනදින ශරේහධළධිකරණ රණරණය අනුල ඳ් වීම අලාගු විය]
කුමළරසරි, ජයසුන්දර මුදියන්ශවේළශේ ආනන්ද (ශමොණරළ )
කුමළර්, අ. අරවින්ද් (බදුල්)
කුමළර්, එේ. ශේලු (මශනුලර)
ශකොශොන්ශන, නළක රවළද් (ශඳොශෂොන්නරුල)
ශකෝ. වහලරන්, කවීන්ද්රන් (දි ළමුලල්)

ග
න්කන්ද, දුශන්හ (ර් නපුරය)
ශන්න්, එේ. (ශකොෂඹ)
මශේ මශ් මිය, අශනෝමළ (ජළතික ෆයිවහතුල)
මශේ, දයළ (දි ළමුලල්)
මශේ, ශදොන් චන්දිම (අනුරළධපුරය)
ම් , සරිඳළ (ශඳොශෂොන්නරුල)

(vi)

ේමන්පි, උදය රාළ්  (ශකොෂඹ)
ප්ඳ් ති ආරච්චිශේ, නිශළල් (ශේබන්ශතොට)
ගුණලර්ධන, එේ.ශක්.ඒ.. .එවහ. (ජළතික ෆයිවහතුල)[2016 ජනලළරි 19 අාළලරළප්ත විය.]
ගුණලර්ධන, දිශන්හ චන්ද්ර ූපඳසාශ (ශකොෂඹ)
ගුණලර්ධන, බන්දු (ශකොෂඹ)
ගුණශවේකර, ඇඩ්ලඩ් ශදහිල ලියනශේ ( ේඳශ)
ගුණශවේකර, ර් නළයක මුදියන්ශවේළශේ ඳද්ම උදය ළන්ත (ශමොණරළ )
ශරේරු, ශකොන්ද මශේ ශමොශළන් ළල් (ශකොෂඹ)

ච
චන්ද්රසරි, ජදීර විදළශනආරච්චිශේ බළන්වහ (මළතර)
චන්ද්රශවේන, වමරශකෝන් මුදියන්ශවේළශේ (අනුරළධපුරය)

ජ
ජයශකොඩි, ආරච්චිළශේ සසර ( ේඳශ)
ජයතික, මලි්  (ජළතික ෆයිවහතුල)
ජයතිවහව, අප්පුශළමිළශේ නලින්ද (කළුතර)
ජයමශ, නලින් බණ්ෛළර (කුරුණ )
ජයර් න, අනුර සඩ්නි (ශඳොශෂොන්නරුල)
ජයර් න, අනුරළධ ාකළ රදීප් (මශනුලර)
ජයර් න, පියාකර (පු් තම)
ජයලර්ධන, ශවේනළධීරශේ ශදොන් කවින්ද ශශේළන් ( ේඳශ)
ජයලර්ධන, ශශේර්  මුදියන්ශවේළශේ කී දිවළනළයක (මශනුලර)
ජයවික්රම, ළමිී  (කුරුණ )
ජයසරිය, කරු (ජළතික ෆයිවහතුල)
ජයශවේකර, දයළසරි (කුරුණ )
ජයශවේකර, ශරේමළල් (ර් නපුරය)
ජයශවේන මශ් මිය, සුශේධළ ජී. (ශමොණරළ )

ත
තුශරයිශරට්නසාශේ, කදිර් ළම් තේබි (ජළතික ෆයිවහතුල)
ශතන්නශකෝන්, ජනක බණ්ෛළර (මළතශල්)
ශතලරප්ශඳරුම, ඳළලිත කුමළර (කළුතර)
ශතොන්ෛමන්, අරුමු න් (නුලරඑළිය)
ශතෞෆික්, මුශේමදු ී සහ (ජළතික ෆයිවහතුල) [ 2016 ජනලළරි 22 දින සට]

ද
ද ශමල්, සරිනළල් (ජළතික ෆයිවහතුල)
දවනළයක, ශදොන් ආතර් චළමර වේඳ්  (බදුල්) [2015 වෆප්තෆේබර් 14 ලෆනි දින ඉල්ළ අවහ විය.]
ද සල්ලළ, අ ේශඳොඩි ශමොශළන් ප්රියදර්න ( ළල්)
ද සල්ලළ, නිශ් ති නිමල් සරිඳළ (බදුල්)
ද සල්ලළ, ශර් (ශකොෂඹ)
ද සල්ලළ, ශළදුලළශමශරඤහඤ පියල් නිළන්ත (කළුතර)
ද ශවොයිවළ, තිරිමළදුර රාජි්  (ර් නපුර)
දිනුළන්, ශදන ම විතළරණශේ චළනක (ශේබන්ශතොට)
දිවළනළයක, අනුර කුමළර (ශකොෂඹ)
දිවළනළයක, එරාජන් නවින් (නුලරඑළිය)
දිවළනළයක, එවහ. බී. (ජළතික ෆයිවහතුල)
දිවළනළයක, . .ටී. ෛේලිේ. විමවීර (දි ළමුලල්)
දිවළනළයක, දුමින්ද (අනුරළධපුරය)
දිවළනළයක, මයන්ත යවහලන්්  (මශනුලර)
දිවළනළයක, වීරකුමළර් (අනුරළධපුරය)
දිවළනළයක, වළලින්ද (කුරුණ )
දුහමන්ත, ශශේලළ රළළශේ වළරති (ක ල්)
ශද්ලළනන්ද, ෛේවහ (යළඳනය)
ධර්මලිා ේ, සද්ධළර්ථන් (යළඳනය)

(vii)

න
නලවි, ශමොශශොමඩ් ශනීසළ ශමොශශොමඩ් (ජළතික ෆයිවහතුල)) [2018 මෆයි 23 ලන දින ඉල්ළ අවහවිය.]
නසීර්, අශමදුශේශේ මුශේමදු (ජළතික ෆයිවහතුල) [2018 ශඳබරලළරි 06 දින සට]
නළනළයක්කළර, මලි වහශඳ ශකොරශල්ශේ නලීන් මනු ( ළල්)
නළනළයක්කළර, ලළසුශද්ල (ර් නපුරය)
නළවින්න, ආර්.ඇේ.ඇවහ.බී. (කුරුණ )
නිර්මනළදන්, ඉරුදයනළදන් චළල්වහ (ලන්නි)

ප
ඳතිරණ, අකාක බුද්ධික උදිත ශදද්දුල (මළතර)
ඳතිරණ, රශේහ චමින්ද ශබන්ශතොට ( ළල්)
ඳරණවිතළනශේ, කරුණළර් න (ර් නපුරය)
ඳනි, ති ේබරේ (නුලරඑළිය)
පියදළව, කෂළඳුශ ොෛ කාකළනේශේ (නුලරඑළිය)
පුාචිනිශේ, සුවන්ත ල් මුල (්රිකුණළමය)
ශඳශර්රළ, අච්චිශේ ශදොන් විතළන ක්හමන් ලවන්ත (මළතශල්)
ශඳශර්රළ, අජි්  ඳ් මකළන්ත (කළුතර)
ශඳශර්රළ, කවශදෝරුශේ සුජි්  වාජය (ක ල්)
ශඳශර්රළ, කුරු මශේ වන්  නිළන්ත (පු් තම)
ශඳශර්රළ, ඩිළන් (ජළතික ෆයිවහතුල)
ශඳශර්රළ, නළනළයක්කළර ලර්නකු ඳටබෆඳිශේ නිශරෝන් අර්ඩ්ලි ප්රියන්ත (පු් තම)
රනළන්දු, අරුන්දික (පු් තම)
රනළන්දු, ශජොන්වහටන් ක්ශේවියර් (කුරුණ )
රනළන්දුපුල්ශල් මශ් මිය, ඳර්ඳචුලළ සුදර්ශිනී ( ේඳශ)
රනළන්දු, ශරින් (බදුල්)
ශරේමචන්ද්ර මශ් මිය, හිරුනිකළ එරළාජලී (ශකොෂඹ)
ශරේමජයන්ත, අච්චිශේ ශදොන් සුසල් (ශකොෂඹ)
ශරේමදළව, අඹතෆන්න ශද්ලයළශේ (ක ල්)
ශරේමදළව, වජි්  (ශේබන්ශතොට)
ශරේමර් න, සුද්දච්චළරිශේ (මළතර)

බ
බණ්ෛළර, ආර්.බී. ඳළලිත රා (පු් තම)
බණ්ෛළර මශ් මිය, කුතුා දිවළනළයක මුදියන්ශවේළශේ චන්ද්රළනි ීලිලියළ (අනුරළධපුරය)
බණ්ෛළරනළයක, ඉන්දික (කුරුණ )
බණ්ෛළරිශ ොෛ, බන්දු ළල් ( ළල්)
බවහනළයක, බවහනළයක මුදියන්ශවේළශේ ඩිල්ශළන් තළරළනළ්  (කුරුණ )
බළසරිය, තළරක රමනය (ක ල්)

ම
මද්දුමබණ්ෛළර, ර් නළයක මුදියන්ශවේළශේ රාජි්  (ශමොණරළ )
මන්සර්, ඉේරළහිේ මුශේමදු මුශේමදු (දි ළමුලල්)
මයිල්ලළ නේ, තිකරළජළ (නුලරඑළිය)
මරික්කළර්, වයිදුල්ළ මුවහතජළේ (ශකොෂඹ)
මවහතළන්, කළදර් කළදර් (ලන්නි)
මශූපසහ, ඉේරළන් (්රිකුණළමය)
මශශේවහලරන් මශ් මිය, විජයකළ (යළඳනය)
මළන්නප්ශඳරුම, අ. අජි්  කුමළර ( ේඳශ)
මළයළදුන්ශන්, වර්  චන්ද්රසරි (ජළතික ෆයිවහතුල) [2015 වෆප්තෆේබර් 04 ලෆනි දින ඉල්ළ අවහ විය.]
මළරඳන, තික් ජනක (ජළතික ෆයිවහතුල)
මළරසාශ, චන්ද්රජි්  ආුබශබෝධ (ජළතික ෆයිවහතුල)
මුතුකුමළරණ, වර්  චන්ද්රසරි (අනුරළධපුරය)
මුතුශශට්ටි මශේ, නිළන්ත ( ළල්)
මු් තු, සලලිා ේ (නුලරඑළිය)
මුවහතළඳළ, සයිවර් (ජළතික ෆයිවහතුල)
මුශේමදු, අේදුල්ළශහ මශහූපසහ මුශේමදු (්රිකුණළමය)

(viii)

ය
යළඳළ, අප්පුශළමිළශේ අනුර ප්රියදර්න (කුරුණ )
ශයෝශේවහලරන්, සීනි් තේබි (මෛකෂපුල)

ර
රණතුා , අර්ජුන ( ේඳශ)
රණතුා , රවන්න ( ේඳශ)
රණලක, අච්චිශේ ඳළධලී චේපික (ශකොෂඹ)
රණවීර, බු් ලෆශේ රවන්න ( ේඳශ)
රණසාශ ආරච්චිශේ, ශරොළන් අනුරුද්ධ ( ශඳොශෂොන්නරුල)
රතන හිමි, පජය අතුරලිශ (ජළතික ෆයිවහතුල)
ර් නළයක, ආර්.එේ.සී.බී. (නුලරඑළිය)
ර් නළයක, වළ  ශජ්න්ද්ර (මළතර)
ර් නළයක, වීරශකෝන් බිමල් නිශරෝන් (ජළතික ෆයිවහතුල) [2015 වෆප්තෆේබර් 14 ලන දින සට]
ර් ල් ශ් , ශොශළන් එවින්ද්ර (මශනුලර)
රඹුක්ලෆල්, ශකශශළිය (මශනුලර)
රහුමළන්, ශමොශශොමඩ් මුජිබුර් (ශකොෂඹ)
රළජකරුණළ, ශර්ණ සුපුන් ( ේඳශ)
රළජඳක්, චමල් ජයන්ත (ශේබන්ශතොට)
රළජඳක්, නළමල් (ශේබන්ශතොට)
රළජඳක්, මහින්ද (කුරුණ )
රළජඳක්, විජයදළව (ශකොෂඹ)
රළධළක්රිහණන්, ශේලුවළමි (නුලරඑළිය)
රළමනළදන්, අන් ජන් (ජළතික ෆයිවහතුල)
රළමනළයක, වද්ද විද්ද අ.අ. රාජන් ( ේඳශ)
රිළඩ්, අේදුල් (ලන්නි)


ශොකුශේ, ළමිී  කුලා (ශකොෂඹ)

ල
ලක්කුඹුර, ජළනක (ර් නපුරය)
ලන්නිආරච්චි මශ් මිය, ඳවිත්රළ ශද්වි (ර් නපුරය)
ලර්ණකුසරිය, ඇන්ටනි නිමල් ළන්වළ ( ේඳශ)
වික්රමනළයක, විදුර (කළුතර)
වික්රමර් න, ඉරළන් (ශකොෂඹ)
වික්රමර් න, ජයේඳති (ජළතික ෆයිවහතුල)
වික්රමසාශ, රනිල් (ශකොෂඹ)
විජිත, ශේරුශ ොෛ ආරච්චිශේ (ශමොණරළ )
විශජ්තුා , ඒ.ඒ. (ර් නපුරය)
විශජ්ඳළ, ශබෝඳළශ ොෛ ශශට්ටිආරච්චිශේ ( ළල්)
විශජ්මළන්න මශ් මිය, තුසතළ (ක ල්)
විශජ්මළන්න, ක්හමන් ආනන්ද (කළුතර)
විශජ්ර් න මශ් මිය, ජේබු ශ පිටිශ ශ දර ශරෝහිී  කුමළරි (මළතශල්)
විජයලර්ධන, දිශන්න්ද්ර රුලන් ( ේඳශ)
විශජ්වික්රම මශ් මිය, රදේඳ මශේ ්රියළනි (දි ළමුලල්)
විශජ්සරි, ශොකු වහශතොට විතළරණශේ චමින්ද (බදුල්)
විශජ්ශවේකර, ආරච්චිශේ ශන්ශඳො ුලලිප් ඳණ්ුල ශඳශර්රළ ( ේඳශ)
විශජ්ශවේකර, කාචන ශචෝදළත (මළතර)
විතළනශේ, අාකුඹුර ආරච්චිශේ ශශේළන් විජය (ර් නපුරය)
විදළන මශේ, ශ් නුක අමි්  (බදුල්)
වියළශල්න්දිරන්, වතළසලේ (මෛකෂපුල)
වීරක්ශකොඩි, චන්දිම ( ළල්)
වීරලා, විමල් (ශකොෂඹ)
ශලදආරච්චි, දිලිප් (ශේබන්ශතොට)
ශලල් ම, කුමළර (කළුතර)

(ix)

ව
වමරවික්රම, මලික් (ජළතික ෆයිවහතුල)
වමරවීර, ජයන්ත (කළුතර)
වමරවීර, මා  (මළතර)
වමරවීර, රවින්ද්ර (බදුල්)
වමරසාශ, මහින්ද(ජළතික ෆයිවහතුල)
වමරසාශ, වන්දි්  (ක ල්)
වේබන්දන්, ඉරළජලශරෝදයේ (්රිකුණළමය)
වරලනඳලන්, ඊවහලරඳළතේ (යළඳනය)
වල්මන්, ශමොශශොමඩ් ශලිල් ශමොශශොමඩ් (ජළතික ෆයිවහතුල) [2018 ජනලළරි 18 දින ඉල්ළ අවහවිය.]
සයඹළපිටිය, බවහනළයක රළළශේ රාජි්  (ක ල්)
සලශමෝශන්, සලරකළවේ (ලන්නි)
සලක්ති, අන්නළමශයි නශඩ්සු (ලන්නි)
සශළේ. න්, අමිර් අලි ශවයිඩ් මුශේමඩ් (මෛකෂපුල)
සුමතිඳළ, තිා (ජළතික ෆයිවහතුල)
සුමන්තිරන්, මතියළඳරණන් ආබ්රශේ (යළඳනය)
සුශර්වහ, ලඩිශේලු (බදුල්)
ශවශනවිර් න, ශජෝන් (ර් නපුරය)
ශවශනවිර් න, ක්හමන් පින්තු ජයතික (බදුල්) [2015 වෆප්තෆේබර් 16 දින සට]
ශවයිඩ්, අලි වළහිර් මවුළනළ (මෛකෂපුල)
ශවේනසාශ, අර්ජුන සුජීල (ශකොෂඹ)
ශවේනළදිරළවළ, මළලයි ශවෝමසුන්තරේ (යළඳනය)
ශවේනළනළයක, ලවන්ත නශර්හ ඳරළක්රම (ශඳොශෂොන්නරුල)
ශවේනළර් න, නේබුකළර ශෆෂඹශේ චතුර වාදීඳ ( ේඳශ)
ශවේනළර් න, නේබුකළර ශෆෂඹශේ රළජිත ශරිවහචන්ද්ර (කළුතර)
ශවේමසාශ, අවාක ශශළන් (අනුරළධපුරය)
ශවොයිවළ, විජි්  විජයමුණි (ජළතික ෆයිවහතුල)
වහලළමිනළදන්, . .එේ. (ජළතික ෆයිවහතුල)


ශ්රීතරන්, සලනළනේ (යළඳනය)
ශ්රීශන්වන්, නළනමු් තු (මෛකෂපුල)
ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය, ළන්ති (ජළතික ෆයිවහතුල)

ශ
ශකීේ, අ. ඉබතුල් රවුසහ (මශනුලර)
ශඳුන්ශන් ති, සුනිල් (ජළතික ෆයිවහතුල)
ශී වහ, ශබීේ ශමොශමඩ් ශමොශමඩ් (දි ළමුලල්)
ශලිවහ, අේදුල් රවුසහ අේදුල් (ජළතික ෆයිවහතුල)[2016 ජනලළරි 19 දින ඉල්ළ අවහ විය.]
ශළෂිේ, අේදුල් ශලීේ ශමොශමඩ් (මශනුලර)
ශළෂිේ, ශමොශශොමඩ් කබීර් ශමොශමඩ් (ක ල්)
ශෆරිවන්, ඳලිවහශේ (අනුරළධපුරය)
හිවහබුල්ළ, මුශේමද් ශේශේ අලීේ මුශේමද් (ජළතික ෆයිවහතුල)
ශශේර් , එච්. එේ. විජිත ( ේඳශ)
ශශේර් , කනක (ක ල්)

ස
සයිවළල්, ශමොශශොමඩ් කළසීේ ශමොශශොමඩ් (දි ළමුලල්)
සවුස, ඒ.එච්.එේ. (ජළතික ෆයිවහතුල)
ශසොන්ශවේකළ, ළර්දිශශේලළ වර්  චන්ද්රළල් (ජළතික ෆයිවහතුල) [2016 ශඳබරලළරි 08 දින සට]

(xi)

ශ්රී ංකළ ප්රජළතළන්්රික වමළජලළදී ජනරජය
ජනළධිපක 
අක ගරු මමත්රීපළ ියරිමවේන මශතළ
අමළතය මණ්ඩය
අග්රළමළතයතුමළ වශ ජළක ක ප්රක පත්ක  ශළ ආර්ිකක ක ුතතු අමළතය - රු රනිල් වික්රමසාශ මශතළ
වංචළරක වංලර්ධාන ශළ ක්රිවහක යළනි ආගමිකක ක ුතතු අමළතය - රු ශජෝන් අමරතුා මශතළ
බුද්ධා ළවන අමළතය - රු ළමිී  ජයවික්රම ශඳශර්රළ මශතළ
ප්රලළශන ශළ ියවිල් ුවලන් මවේලළ අමළතය - රු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ
මුදල් ශළ ජනමළධාය අමළතය - රු මා  වමරවීර මශතළ
විදයළ, ත තළක්ණ, ත පර්මේණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධාන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර රරුමය පිළිබඳ අමළතය - රු (ආචළර්ය)
වර්  අමුණු ම මශතළ
නගර වෆසුේ ශළ ජ වේපළදන අමළතය - රු රවුසහ ශකීේ මශතළ
රළජය ලයලවළය ශළ මශනුලර නගර වංලර්ධාන අමළතය වශ පළර්ලිමේන්තුමේ වභළනළයකතුමළ - රු ක්හමන් ිරරිඇල් මශතළ
විමද් ක ුතතු අමළතය - රු තික් මළරඳන මශතළ
ලරළය ශළ නළවික ක ුතතු අමළතය - ගරු මහින්ද වමරසිංශ මශතා
වහලමද් ක ුතතු අමළතය - රු ලජිර අශේලර්ධන මශතළ
මවෞඛ්ය, ත මප ණ ශළ මද්ීයය මලදය අමළතය - රු (ඩලදය) රළජිත ශවේනළර් න මශතළ
අභයන්තර ක ුතතු ශළ ලයඹ වංලර්ධාන අමළතය - රු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ
කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ුතතු අමළතය - රු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ
මශළනගර ශළ බවහනළහිර වංලර්ධාන අමළතය - රු ඳළධලී චේපික රණලක මශතළ
ක්ෂිකර්ම අමළතය - රු මහින්ද අමරවීර මශතළ
ලෆවිලි කර්මළන්ත අමළතය - ගරු නවීන් දිවානායක මශතා
විදුලිබ ශළ ණතනර්ජනනීය බක්ක  අමළතය - ගරු රිංජිත් සයඹාපිටිය මශතා
ලළරිමළර්ග වශ ජ වේපත් ශළ ආපදළ කෂමනළකරණ අමළතය - රු දුමින්ද දිවළනළයක මශතළ
ධීලර ශළ ජජ වේපත් වංලර්ධාන වශ ග්රළමීය ය ආර්ිකකය පිළිබඳ අමළතය - රු විජි්  විජයමුණි ශවොයිවළ මශතළ
වමළජ වවිබගෆන්ීමේ අමළතය - රු පී. ශෆරිවන් මශතළ
මශළමළර්ග ශළ මළර්ග වංලර්ධාන අමළතය - රු කබීර් ශෂීේ මශතළ
රළජය පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ වශ නීක ය ශළ වළමය පිළිබඳ අමළතය - රු ආර්.එේ. රාජි්  මද්දුම බණ්ෛළර මශතළ
රවවහ අධායළපන ශළ වංවහක්ක ක ක ුතතු අමළතය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාව රාජපක් මශතා
නිලළව ශළ ඉදිරීමේ අමළතය - ගරු වජිත් ප්රේමදාව මශතා
ඛ්නිජ මතල් වේපත් වංලර්ධාන අමළතය - ගරු අර්ජුන රණතිංග මශතා
කඳුර නල ගේමළන, ත යටිත පශසුකේ ශළ ප්රජළ වංලර්ධාන අමළතය - ගරු පනි දිගම්බරම් මශතා
ඉඩේ වශ පළර්ලිමේන්තු ප්රක වංවහකරණ අමළතය ශළ ආණ්ඩු පළර්හලමේ ප්රධාළන වංවිධාළයකතුමළ - රු යන්ත කරුණළතික මශතළ
කළන්තළ ශළ ෂමළ ක ුතතු අමළතය - ගරු චන්ද්රානි බඩාරාර මශත්යය
අධිකරණ ශළ බන්ධානළගළර ප්රක වංවහකරණ අමළතය - රු තතළ අතුශකෝර මශ් මිය
අධායළපන අමළතය - ගරු අකි විරාජ් කාරියලවම් මශතා
නෆලත පදිංික රීමම, ත ණතනරුත්ගළපන, ත රතුරු වංලර්ධාන වශ හින්දු ආගමිකක ක ුතතු අමළතය - රු . .එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ
තෆපෆල්, ත තෆපෆල් මවේලළ ශළ මුවහලිේ ආගමිකක ක ුතතු අමළතය - ගරු අබ්දුල් ශලීම් මශතා
තරුණ ක ුතතු, ත ලයළප්ක  කෂමනළකරණ වශ දක්ෂිණ වංලර්ධාන අමළතය - ගරු වළ  ර් නළයක මශතළ
ජළක ක ඒකළබද්ධාතළ, ත වංහිඳියළ වශ රළජය භළළ අමළතය - රු මශනෝ ශන්වන් මශතළ
විදුලි වංමද්, ත ඩිජි ල් යටිත පශසුකේ ශළ විමද් රැරීයළ අමළතය - ගරු ශී න් රනළන්දු මශතළ
වමළජ සුබවළධාන ශළ ප්රළගමිකක කර්මළන්ත අමළතය - රු දයළ මශේ මශතළ
පෂළත් වභළ, ත පෂළත් පළන වශ ක්රීඩළ අමළතය - රු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ
වංලර්ධාන රපළය මළර්ග ශළ ජළතයන්තර මලමෂඳ අමළතය - රු මලික් වමරවික්රම මශතළ
ක රවර වංලර්ධාන, ත ලනවනීම වශ ප්රළමද්ීයය වංලර්ධාන අමළතය - රු ලිල්ඩ් මළර්ල් වර්  ශසොන්ශවේකළ මශතළ
කේකරු ශළ ල්ත්ය ය වමිකක  වබඳතළ අමළතය - රු රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ

[යේ අමළතයලරයකුට නිහචිතල ඳලරනු ශනොෆබ සයලුම වියයන්, කළර්යයන්, ශදඳළර්තශේන්තු ශළ ලයලවහථළපිත ආයතන
අති රු ජනළධිඳතිතුමළ තමළ ශලත ඳලරළ ශ න ඇත.]

(xii)

රළජය අමළතයලරු
ජළක ක වමගිය ශළ වශවනලනය රළජය අමළතය - රු ඒ.එච්.එේ. සවුස මශතළ
තරුණ ක ුතතු, ත ලයළප්ක  කෂමනළකරණ වශ දක්ෂිණ වංලර්ධාන රළජය අමළතය - රු පියශවේන මශේ මශතළ
විදයළ, ත තළක්ණ, ත පර්මේණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධාන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර රරුමය පිළිබද රළජය අමළතය ක්හමන් ශවශනවිර් න මශතළ
නගර වෆසුේ ශළ ජ වේපළදන රළජය අමළතය - රු කී ජයලර්ධන මශතළ
අධායළපන රළජය අමළතය - ගරු වී.එව්. රාධාක්රි්ණන් මශතා
ලළරිමළර්ග වශ ජ වේපත් ශළ ආපදළ කෂමනළකරණ රළජය අමළතය - රු ඳළලිත රන්ශේ බණ්ෛළර මශතළ
ධීලර ශළ ජජ වේපත් වංලර්ධාන වශ ග්රළමීය ය ආර්ිකකය පිළිබඳ රළජය අමළතය - රු දිලිප් ශලදආරච්චි මශතළ
ජළක ක ප්රක පත්ක  ශළ ආර්ිකක ක ුතතු රළජය අමළතය - රු නිශරෝන් ශඳශර්රළ මශතළ
ආරක්ක රළජය අමළතය - රු රුලන් විජයලර්ධන මශතළ
මශළමළර්ග ශළ මළර්ග වංලර්ධාන රළජය අමළතය - ගරු (ආචාර්ය) එම්.එල්.ඒ.එම්. හිව්බුල්ා මශතා
රවවහ අධායළපන ශළ වංවහක්ක ක ක ුතතු රළජය අමළතය - ගරු ප්මොශාන් ාල් ප්රේරු මශතා
ලෆවිලි කර්මළන්ත රළජය අමළතය - රු ඒ.. . ශරේමදළව මශතළ
ජළතයන්තර මලමෂඳ රළජය අමළතය - රු සුජීල ශවේනසාශ මශතළ
විමද් ක ුතතු රළජය අමළතය - ගරු ලවන්ත ප්වේනානායක මශතා
ක්ෂිකර්ම රළජය අමළතය - ගරු ලවන්ත අලුවිශාප්ර් මශතා
මුදල් රළජය අමළතය - ගරු ඉරාන් වික්රමරත්න මශතා
පෂළත් වභළ, ත පෂළත් පළන වශ ක්රීඩළ රළජය අමළතය - ගරු ශ්රියානි විප්ජ්වික්රම මශත්යය
ජළක ක ප්රක පත්ක  වශ ආර්ිකක ක ුතතු රළජය අමළතය - ගරු (ආචාර්ය) ශර් ද සල්ලා මශතා
විදුලිබ ශළ ණතනර්ජනනීය බක්ක  රළජය අමළතය - ගරු අජිත් පී. ප්පප්ර්රා මශතා
මශලෆලි වංලර්ධාන රළජය අමළතය - රු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ
වංචළරක වංලර්ධාන ශළ ක්රිවහක යළනි ආගමිකක ක ුතතු රළජය අමළතය - රු රාජි්  අලුවිශළශර් මශතළ
වහලමද් ක ුතතු රළජය අමළතය - ගරු ප්ජ්.සී. අලතල මශතා

රු

නිමය ජය අමළතයලරු
වමළජ සුබවළධාන ශළ ප්රළගමිකක කර්මළන්ත නිමය ජය අමළතය - රු මු් තු සලලිා ේ මශතළ
ධීලර ශළ ජජ වේපත් වංලර්ධාන වශ ග්රළමීය ය ආර්ිකකය පිළිබඳ නිමය ජය අමළතය - රු අමීර් අලි සශළේදීන් මශතළ
මුදල් ශළ ජනමළධාය නිමය ජය අමළතය - ගරු වන්ත අගියලන්න මශතළ
නිලළව ශළ ඉදිරීමේ නිමය ජය අමළතය - රු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ
අභයන්තර ක ුතතු ශළ ලයඹ වංලර්ධාන නිමය ජය අමළතය - රු එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ
මවෞඛ්ය, ත මප ණ ශළ මද්ීයය මලදය නිමය ජය අමළතය - ගරු ෆයිවාල් කාසම් මශතා
ලරළය ශළ නළවික ක ුතතු නිමය ජය අමළතය - ගරු නිාන්ත මුතප්ශට්ටිගමප්ේ මශතා
ඉඩේ වශ පළර්ලිමේන්තු ප්රක වංවහකරණ නිමය ජය අමළතය - රු දුශන්හ න්කන්ද මශතළ
ඛ්නිජ මතල් වේපත් වංලර්ධාන නිමය ජය අමළතය - ගරු (වලදය) අප්න මා ගමප්ේ මශත්යය
වමළජ වවිබගෆන්ීමේ නිමය ජය අමළතය - ගරු රන්ජන් රාමනායක මශතා
ප්රලළශන වශ ියවිල් ුවලන් මවේලළ නිමය ජය අමළතය -ගරු අප් ක් අප්බ්සිංශ මශතා
රළජය ලයලවළය ශළ මශනුලර නගර වංලර්ධාන නිමය ජය අමළතය - ගරු එච්.එම්.එම්. ශරීව් මශතා
විදයළ, ත තළක්ණ, ත පර්මේණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධාන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර රරුමය පිළිබඳ නිමය ජය අමළතය - ගරු
කරුණළර් න ඳරණවිතළන මශතළ
අධිකරණ ශළ බන්ධානළගළර ප්රක වංවහකරණ නිමය ජය අමළතය - ගරු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ
ක රවර වංලර්ධාන, ත ලනවනීම වශ ප්රළමද්ීයය වංලර්ධාන නිමය ජය අමළතය - ගරු ඳළලිත කුමළර ශතලරප්ශඳරුම මශතළ
විදුලි වංමද්, ත ඩිජි ල් යටිත පශසුකේ ශළ විමද් රැරීයළ නිමය ජය අමළතය - රු මන නළනළයක්කළර මශතළ
ජළක ක ඒකළබද්ධාතළ, ත වංහිඳියළ වශ රළජය භළළ නිමය ජය අමළතය - රු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ
පරිවර නිමය ජය අමළතය - රු අජි්  මළන්නප්ශඳරුම මශතළ
රළජය පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ වශ නීක ය ශළ වළමය පිළිබඳ නිමය ජය අමළතය - රු නලීන් බණ්ෛළර ජයමශ මශතළ
නෆලත පදිංික රීමම, ත ණතනරුත්ගළපන ශළ රතුරු වංලර්ධාන නිමය ජය අමළතය - රු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ
ක්ෂිකර්ම නිමය ජය අමළතය - රු අා ජන් රළමනළදන් මශතළ
කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ුතතු නිමය ජය අමළතය - රු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ

(xiii)

වභළපක  නළමළලලිය
රු පියාකර ජයර් න මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු තුශරයිශර් නසාශේ මශතළ, රු ශශළන් ශවේමසාශ මශතළ, රු
කනක ශශේර්  මශතළ, රු ශේලු කුමළර් මශතළ, රු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, රු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, රු (ඩලදය)
තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය, රු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ, රු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ

පළර්ලිමේන්තු කළරක වභළ
මත්මේ කළරක වභළල
රු කරු ජයසරිය මශතළ (වාළඳති) රු රවුසහ ශකීේ මශතළ, රු ක්හමන් ිරරිඇල් මශතළ, ර මහින්ද වමරසාශ මශතළ,
රු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ, රු ඳළධලී චේපික රණලක මශතළ, රු මශනෝ ශන්වන් මශතළ, රු දිශන්හ ගුණලර්ධන
මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ධර්මලිා ේ
සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ

පළර්ලිමේන්තු ක ුතතු පිළිබඳ කළරක වභළල
රු කරු ජයසරිය මශතළ (වාළඳති), රු ශජ්.එේ. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ, රු ශවල්ලේ අඩෛක්කනළදන් මශතළ, රු
ක්හමන් ිරරිඇල් මශතළ, රු රළජලශරෝදයේ වේඳන්දන් මශතළ, රු යන්ත කරුණළතික මශතළ, රු අනුර
දිවළනළයක මශතළ, රු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ, රු (ආචළර්ය) වර්  අමුණු ම මශතළ, රු රවුසහ ශකීේ මශතළ, රු
මහින්ද වමරසාශ මශතළ, රු (ඩලදය) රළජිත ශවේනළර් න මශතළ, රු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ, රු ඳළධලී චේපික රණලක
මශතළ, රු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් මශතළ, රු මශනෝ ශන්වන් මශතළ, රු අජි්  පී. ශඳශර්රළ මශතළ, රු දිශන්හ
ගුණලර්ධන මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු රවි කරුණළනළයක මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු එේ.ඒ.
සුමන්තිරන් මශතළ

වහගළලර නිමය ග පිළිබඳ කළරක වභළල
රු කරු ජයසරිය මශතළ (වාළඳති), රු ශජ්.එේ. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ, රු ශවල්ලේ අඩෛක්කනළදන් මශතළ,
අජි්  පී. ශඳශර්රළ මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු චන්දිම වීරක්ශකොඩි මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ,
(ආචළර්ය) ජයේඳති වික්රමර් න මශතළ

රු
රු

ග්ශය කළරක වභළල
රු කරු ජයසරිය මශතළ (වාළඳති), රු මහින්ද අමරවීර මශතළ, රු ඳනි දි ේබරේ මශතළ, රු රාජි්  අලුවිශළශර්
මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ, රු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, රු සීනිතේබි
ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු කාචන විශජ්ශවේකර මශතළ.

ආචළර ධාර්ම වශ ලරප්රවළද පිළිබඳ කළරක වභළල
රු තික් මළරඳන මශතළ, රු ආර්.එේ.රාජි්  මද්දුම බණ්ෛළර මශතළ, රු යන්ත කරුණළතික මශතළ, රු මශනෝ
ශන්වන් මශතළ, රු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ, රු ඒ.. . සුසල් ශරේමජයන්ත මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, රු
අනුර දිවළනළයක මශතළ, රු ඊ වරලනඳලන් මශතළ, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය.

රජමේ ගිුේ පිළිබඳ කළරක වභළල
රු වන්ත අගියලන්න මශතළ (වාළඳති), රු මහින්ද වමරසාශ මශතළ, රු පී. ශෆරිවන් මශතළ, රු සයිවර් මුවහතළඳළ
මශතළ, රු ඳළලිත රාශ බණ්ෛළර මශතළ, රු නිශරෝන් ශඳශර්රළ මශතළ, රු සුජීල ශවේනසාශ මශතළ. රු ඉරළන්
වික්රමර් න මශතළ, රු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ, රු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, රු එවහ.බී. දිවළනළයක මශතළ,
රු (ආචළර්ය) බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු ලළසුශද්ල නළනළයක්කළර මශතළ, රු නිශළල්
ප්ඳ් ති මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු සීනිතේබි ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු
චන්දිම මශේ මශතළ, රු උදය රාළ්  ේමන්පි මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු (ඩලදය) කවින්ද
ශශේළන් ජයලර්ධන මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, රු හිරුනිකළ ශරේමචන්ද්ර මශ් මිය, රු බන්දු ළල්
බණ්ෛළරිශ ොෛ මශතළ, රු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

මපොදු ලයළපළර පිළිබඳ කළරක වභළල
රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ (වාළඳති), රවුසහ ශකීේ මශතළ, රු රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ, රු ක්හමන් ශවශනවිර් න
මශතළ, රු සුජීල ශවේනසාශ මශතළ, රු ලවන්ත අලුවිශළශර් මශතළ, රු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ, රු අජි්  පී.
ශඳශර්රළ මශතළ, රු වන්ත අගියලන්න මශතළ, රු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ, රු අශෝක් අශේසාශ මශතළ, රු
අනුර ප්රියදර්න යළඳළ මශතළ, රු අනුර දිවළනළයක මශතළ, රු චන්ද්රසරි ජදීර මශතළ, රු මහින්දළනන්ද අලු්  මශේ
මශතළ, රු දයළසරි ජයශවේකර මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු
අේදුල්ළශහ මශහූපසහ මශතළ, රු ජයන්ත වමරවීර මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු
ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ, රු නළනමු් තු
ශ්රීශන්වන් මශතළ

(xiv)

රජමේ මුදල් පිළිබඳ කළරක වභළල
රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ (වාළඳති), රු වන්ත අගියලන්න මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු (ආචළර්ය)
බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, රු සුවන්ත පුාචිනිශේ මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු ශජ්. එේ. ආනන්ද කුමළරසරි
මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න මශතළ, රු (පජය) අතුරලිශ රතන
හිමි, රු (ඩලදය) රශේහ ඳතිරණ මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු ශශළන්
ශවේමසාශ මශතළ, රු අජි්  මළන්නප්ශඳරුම මශතළ, රු මයිල්ලළ නේ තිකරළජළ මශතළ, රු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ,
රු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරසාශ මශතළ, රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය, රු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ

මශජන මපත්වේ පිළිබඳ කළරක වභළල
රු
රු සුජීල ශවේනසාශ මශතළ (වාළඳති), ලජිර අශේලර්ධන මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු වළලින්ද
දිවළනළයක මශතළ, රු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, රු සුවන්ත පුාචිනිශේ මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ,
රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු රාජි්  අලුවිශළශර් මශතළ, රු අනුර සඩ්නි ජයර් න මශතළ, රු ක්හමන් ආනන්ද
විශජ්මළන්න මශතළ, රු ක. තුශරයිශර් නසාශේ මශතළ, රු (ඩලදය) රශේහ ඳතිරණ මශතළ, රු කනක ශශේර්  මශතළ,
රු මයිල්ලළ නේ තිකරළජළ මශතළ, රු මුශේමදු ඉේරළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ, රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න
මශ් මිය, රු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ

රවවහ නිත පිළිබඳ කළරක වභළල
රු කරු ජයසරිය මශතළ (වාළඳති), රු ශජෝන් අමරතුා මශතළ, රු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ, රු (ආචළර්ය) වර් 
අමුණු ම මශතළ, රු රවුසහ ශකීේ මශතළ, රු ක්හමන් ිරරිඇල් මශතළ, , රු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් මශතළ, රු
මශනෝ ශන්වන් මශතළ, රු ඉරළන් වික්රමර් න මශතළ, රු දිශන්හ ගුණලර්ධන මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු
බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ධර්මලිා ේ සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු එේ.ඒ.
සුමන්තිරන් මශතළ

ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළ
ආර්ිකක වංලර්ධාන පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ (වාළඳති),
රු ක්හමන් ශවශනවිර් න මශතළ, රු අශෝක් අශේසාශ මශතළ, රු
කරුණළර් න ඳරණවිතළන මශතළ, රු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, රු නිමල් ළන්වළ මශතළ, රු අරුන්දික රනළන්දු මශතළ,
රු ආචළර්ය බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, රු ලළසුශද්ල නළනළයක්කළර මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු
ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, රු ක. තුශරයිශර් නසාශේ මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ,
රු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, රු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ, රු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ
මශ් මිය

ජළතයන්තර වබඳතළ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු රාජි්  අලුවිශළශර් මශතළ (වාළඳති), රු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ, රු දුශන්හ න්කන්ද මශතළ, රු අජි්  පී.
ශඳශර්රළ මශතළ, රු ඉරළන් වික්රමර් න මශතළ , රු තළරළනළ්  බවහනළයක මශතළ, රු අනුරළධ ජයර් න මශතළ, රු
දිශන්හ ගුණලර්ධන මශතළ, රු එවහ.එේ. චන්ද්රශවේන මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු අන්නළමශයි නශඩ්සු
සලක්ති මශතළ, රු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න මශතළ, රු නළමල් රළජඳක් මශතළ, රු නළක රවළද්
ශකොශොන්ශන මශතළ,
රු මලි්  ජයතික මශතළ, රු (ඩලදය) කවින්ද ශශේළන් ජයලර්ධන මශතළ, රු මයන්ත
දිවළනළයක මශතළ, රු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ, රු රවන්න රණතුා මශතළ, රු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ

ක රවර වංලර්ධානය වශ පරිවර වශ වහලළභළවික වේපත් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු ඳවිත්රළශද්වී ලන්නිආරච්චි මශ් මිය (වාළඳති), රු අජි්  පී. ශඳශර්රළ මශතළ, රු (ඩලදය) අශනෝමළ මශේ මශ් මිය,
රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, රු විමල් වීරලා මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති
මශතළ, රු අේදුල්ළශහ මශහූපසහ මශතළ, රු අනුර සඩ්නි ජයර් න මශතළ, රු ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, රු සසර කුමළර
අශේශවේකර මශතළ, රු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, රු කවීන්දිරන් ශකෝ. වහලරන් මශතළ, රු උදය රාළ්  ේමන්පි
මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, රු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ, රු වන්දි්  වමරසාශ මශතළ, රු ුලලිප්
විශජ්ශවේකර මශතළ, රු ක්හමන් ලවන්ත ශඳශර්රළ මශතළ.

කළන්තළ වශ වහත්රී ණතරු වමළජභළලය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය (වාළඳති), රු ඉරළන් වික්රමර් න මශතළ, රු ්රියළනි විශජ්වික්රම මශ් මිය , රු
එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ, රු (ඩලදය) අශනෝමළ මශේ මශ් මිය, රු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ, රු ශව යිඩ් අලී
වළහීර් මවුළනළ, රු සුශේදළ ජී. ජයශවේන මශ් මිය,
රු ඳවිත්රළශද්වි ලන්නිආරච්චි මශ් මිය රු (ඩලදය) සුදර්නී
රනළන්දුපුල්ශල් මශ් මිය , රු සරිඳළ ම්  මශතළ, රු ල ඩිශේල් සුශර්හ මශතළ, රු ක. තුශරයිශර් නසාශේ මශතළ,
රු ශරොළන් රණසාශ මශතළ, රු හිරුනිකළ ශරේමචන්ද්ර මශ් මිය, රු බන්දු ළල් බණ්ෛළරිශ ොෛ මශතළ, රු රවන්න
රණවීර මශතළ, රු ශරෝහිී  කුමළරි විශජ්ර් න මශ් මිය, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය

(xv)

අධායළපනය ශළ මළනල වේපත් වංලර්ධානය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු ලඩිශේල් සුශර්හ මශතළ (වාළඳති), රු වන්ත අගියලන්න මශතළ, රු ළමිී  ශොකුශේ මශතළ, රු නිශළල්
ප්ඳ් ති මශතළ, රු සරිනළල් ද මෆල් මශතළ, රු ක. තුශරයිශර් නසාශේ මශතළ, රු සීනිතේබි ශයෝශශේවහලරන් මශතළ,
රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු ශේලු කුමළර් මශතළ, රු සසර ජයශකොඩි මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු
සුජි්  වාජය ශඳශර්රළ මශතළ, රු මුශේමදු ඊබ්රළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ, රු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරසාශ මශතළ, රු
මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, රු අා ජන් රළමනළදන් මශතළ, රු ශරෝහිී  කුමළරි විශජ්ර් න මශ් මිය, රු නළනමු් තු
ශ්රීශන්වන් මශතළ, රු චතුර වන්දීඳ ශවේනළර් න මශතළ, රු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ

ජළක ක ආරක්ළල පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු මලි්  ජයතික මශතළ (වාළඳති), රු ඳළලිත ශතලරප්ශඳරුම මශතළ, රු චමල් රළජඳක් මශතළ, රු ෛේවහ
ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු චන්ද්රසරි ජදීර මශතළ, රු එේ.එවහ. තේෆික් මශතළ, රු ධර්මලිා ේ
සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු ඒ. ඒ. විශජ්තුා මශතළ, රු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, රු (ඩලදය) රශේහ ඳතිරණ මශතළ, රු
එේ. ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු ශශළන් ශවේමසාශ මශතළ, රු චන්දිම මශේ මශතළ, රු (ඩලදය) කවින්ද ශශේළන්
ජයලර්ධන මශතළ, රු මයන්ත දිවළනළයක මශතළ, රු බන්දු ළල් බණ්ෛළරිශ ොෛ මශතළ, රු මුශේමදු ඉේරළහිේ මුශේමදු
මන්සර් මශතළ, රු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරසාශ මශතළ, රු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

මවෞඛ්ය වශ මළනල සුභවළධානය, ත වමළජ වවිබගෆන්ීමම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු කී ජයලර්ධන මශතළ (වාළඳති),
රු රාජි්  අලුවිශළශර් මශතළ,
රු ශජ්.සී. අලතුල මශතළ, රු අජි් 
මළන්නප්ශඳරුම මශතළ, රු සුශේධළ ජී. ජයශවේන මශ් මිය, රු ශරේමළල් ජයශවේකර මශතළ, රු ුලලිප් විශජ්ශවේකර
මශතළ රු අනුරළධ ජයර් න මශතළ, රු සරිනළල් ද ශමල් මශතළ, රු ඒ. ඒ. විශජ්තුා මශතළ, රු (ඩලදය) රශේහ
ඳතිරණ මශතළ, රු විජිත ශේරුශ ොෛ මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු
මයිල්ලළ නේ තිකරළජළ මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, රු ඉේරළන් මශූපසහ මශතළ, රු ඉළක් රහුමළන්
මශතළ, රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ

ප්රලළශනය වශ වන්නිමේදනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු චමල් රළජඳක් මශතළ (වාළඳති), රු වන්ත අගියලන්න මශතළ, රු එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ, රු ශජ්.සී. අලතුල
මශතළ, රු නලින් බණ්ෛළර ජයමශ මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු තළරළනළ්  බවහනළයක මශතළ, රු මළඩල
ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ධර්මලිා ේ සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු අනුර සඩ්නි ජයර් න මශතළ, රු ක්හමන් ආනන්ද
විශජ්මළන්න මශතළ, රු කනක ශශේර්  මශතළ, රු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, රු ආනන්ද අලු්  මශේ මශතළ, රු
(ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ, රු මුශේමදු ඉේරළහිේ මුශේමදු මන්සර් මශතළ,
රු ඉළක් රහුමළන් මශතළ, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ

ක්ෂිකර්මය වශ ඉඩේ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු විජිත ශශේර්  මශතළ (වාළඳති), රු සයිවළල් කළසේ මශතළ, රු නිළන්ත මුතුශශට්ටි මශේ මශතළ, රු දුශන්හ න්කන්ද
මශතළ, රු අශෝක් අශේසාශ මශතළ, රු ශජ්. සී. අලතුල මශතළ, රු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ, රු ශජොන්වහටන්
රනළන්දු මශත රු සුවන්ත පුාචිනිම මශතළ, රු ුලලිප් විශජ්ශවේකර මශතළ, රු සලක්ති ආනන්දන් මශතළ, රු (පජය)
අතුරලිශ රතන හිමි, රු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු ආනන්ද අලු්  මශේ මශතළ, රු
අශෝක ප්රියන්ත මශතළ, රු කවීන්දිරන් ශකෝ. වහලරන් මශතළ, රු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ

මනක ක ක ුතතු (දුණ විමර ධී) වශ මළධාය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු අජි්  මළන්නප්ශඳරුම මශතළ (වාළඳති), රු අජි්  පී. ශඳශර්රළ මශතළ, රු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ, රු කරුණළර් න
ඳරණවිතළන මශතළ, රු ඳළලිත ශතලරප්ශඳරුම මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු ෛවහ අශප්ශඳරුම මශතළ, රු
නිමල් ළන්වළ මශතළ, රු ධර්මලිා ේ සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු දිළුේ අමුණු ම මශතළ, රු ශමොශළන් ප්රියදර්න ද සල්ලළ
මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු (ඩලදය) කවින්ද ශශේළන් ජයලර්ධන මශතළ, රු මයිල්ලළ නේ තිකරළජළ
මශතළ, රු අා ජන් රළමනළදන් මශතළ, රු (ආචළර්ය) ජයේඳති වික්රමර් න මශතළ, රු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ, රු
එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ, රු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ

තරුණ, ත ක්රීඩළ, ත කළ වශ රරුමයන් පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු සී.බී. ර් නළයක මශතළ (වාළඳති), රු ක්හමන් ශවශනවිර් න මශතළ, රු අමීර් අලි සශළේදීන් මශතළ, රු ඉන්දික
බණ්ෛළරනළයක මශතළ, රු නිළන්ත මුතුශශට්ටි මශේ මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ,
රු ඒ.ඒ. විශජ්තුා මශතළ, රු (පජය) අතුරලිශ රතන හිමි, රු ටී. රාජි්  ද ශවොයිවළ මශතළ, රු සීනිතේබි
ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, රු ශොශළන් ර් ල් ශ්  මශතළ, රු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, රු අශෝක ප්රියන්ත මශතළ රු
හිරුනිකළ ශරේමචන්ද්ර මශ් මිය, රු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ, රු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, රු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ,
රු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

(xvi)

ලයළපළර වශ ලළණිජ ක ුතතු පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ (වාළඳති), රු ්රියළනි විශජ්වික්රම මශ් මිය, රු නිළන්ත මුතුශශට්ටි මශේ මශතළ, ,
රු එච්.එේ.එේ. ශී වහ මශතළ, රු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු ක්හමන් ලවන්ත
ශඳශර්රළ මශතළ, රු එවහ.සී. මුතුකුමළරණ මශතළ, රු අරුන්දික රනන්දු මශතළ, රු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, රු සීනිතේබි
ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, රු ආනන්ද අලු්  මශේ මශතළ, රු අශෝක ප්රියන්ත මශතළ, රු නළක රවළද් ශකොශොන්ශන
මශතළ, රු පියල් නිළන්ත ද සල්ලළ මශතළ, රු ඉළක් රහුමළන් මශතළ, රු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ, රු චමින්ද
විශජ්සරි මශතළ, රු ශශේළන් විතළනශේ මශතළ, රු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශශේර්  මශතළ

බක්ක  පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු චන්දිම මශේ මශතළ (වාළඳති), රු ක්හමන් ශවශනවිර් න මශතළ, රු ඉරළන් වික්රමර් න මශතළ, රු (ආචළර්ය) ශර්
ද සල්ලළ මශතළ, රු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ, රු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ, රු අජි්  මළන්නප්ශඳරුම මශතළ,
රු නලින් බණ්ෛළර ජයමශ මශතළ, රු වළලින්ද දිවළනළයක මශතළ, රු (ආචළර්ය) බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ,
රු
ශකශශළිය රඹුක්ලෆල් මශතළ, රු කුමළර ශලල් ම මශතළ, රු ශරෝහිත අශේගුණලර්ධන මශතළ, රු එේ.එවහ. ශතෟ ෆික්
මශතළ, රු නිමල් ළන්වළ මශතළ, රු (පජය) අතුරලිශ රතන හිමි, රු නළක රවළද් ශකොශොන්ශන මශතළ,
රු
ඉේරළන් මශූපසහ මශතළ, රු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරසාශ මශතළ, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ

නිහපළදන වශ මවේලළ පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු නලින් බණ්ෛළර ජයමශ මශතළ (වාළඳති), රු සුවන්ත පුාචිනිශේ මශතළ, රු සයිවළල් කළසේ මශතළ, රු ක්හමන්
ලවන්ත ශඳශර්රළ මශතළ, රු දුශන්හ න්කන්ද මශතළ, රු (ඩලදය) අශනෝමළ මශේ මශ් මිය, රු එච්.ආර්. වළරරණ
දුහමන්ත මශතළ, රු පියාකර ජයර් න මශතළ, රු අේදුල්ළශහ මශහූපසහ මශතළ, රු සරිනළල් ද ශමල් මශතළ, රු ජයන්ත
වමරවීර මශතළ, රු ආර්. එේ. ඳද්ම උදයළන්ත ගුණශවේකර මශතළ, රු තුළර ඉඳුනිල් අමරශවේන මශතළ, රු කවීන්දිරන්
ශකෝ. වහලරන් මශතළ, රු සුජි්  වාජය ශඳශර්රළ මශතළ, රු එවහ. ශරේ මර් න මශතළ, රු තළරක බළසරිය මශතළ, රු
වන්දි්  වමරසාශ මශතළ, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ, රු චතුර වාදීඳ ශවේනළර් න මශතළ

අභයන්තර පරිපළනය ශළ රළජය කෂමනළකරණය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු ළමිී  ශොකුශේ මශතළ (වාළඳති), රු අමීර් අලි සශළේදීන් මශතළ, රු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ, රු සයිවළල්
කළසේ මශතළ, රු අශෝක් අශේසාශ මශතළ,
රු චන්ද්රසරි ජදීර මශතළ, රු කී ජයලර්ධන මශතළ, රු නිශළල්
ප්ඳ් ති මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු අනුර සඩ්නි ජයර් න මශතළ, රු ශ් නුක විදළන මශේ
මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, රු සසර කුමළර අශේශවේකර මශතළ, රු තුළර ඉඳුනිල්
අමරශවේන මශතළ, රු ශේලු කුමළර් මශතළ, රු මලි්  ජයතික මශතළ, රු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ, රු (ආචළර්ය)
ජයේඳති වික්රමර් න මශතළ, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය

ප්රක වන්ධාළනය ශළ රතුර ශළ නෆමඟනහිර නෆලත මගොඩ නෆඟීම පිළිබඳ ආංශික අධීක්ණ කළරක වභළල
රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ (වාළඳති), රු සුවන්ත පුාචිනිශේ මශතළ, රු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ, රු
එච්.එේ.එේ. ශී වහ මශතළ, රු කරුණළර් න ඳරණවිතළන මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක
මශතළ, රු එේ.එවහ. තේෆික් මශතළ,
රු විමවීර දිවළනළයක මශතළ, රු අේදුල්ළශහ මශහූපසහ මශතළ, රු සලක්ති
ආනන්දන් මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු ඉේරළන් මශරුසහ මශතළ, රු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, රු අා ජන්
රළමනළදන් මශතළ, රු (ආචළර්ය) ජයේඳති වික්රමර් න මශතළ, රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය, රු කාචන
විශජ්ශවේකර මශතළ

(xvii)

අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළ
ආරක්ක ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
අති රු ඩමත්රීඳළ සරිශවේන මශතළ, රු රුලන් විජයලර්ධන මශතළ, රු මහින්ද වමරසාශ මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ
මශතළ, රු රවි කරුණළනළයක මශතළ, රු ශොශළන් ර් ල් ශ්  මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු (ඩලදය)
නලින්ද ජයතිවහව මශතළ

මශලෆලි වංලර්ධාන ශළ පරිවර පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
අති රු ඩම්රිඳළ සරිශවේන මශතළ, රු වීරකුමළර දිවළනළයක මශතළ, රු අජි්  මළන්නප්ශඳරුම මශතළ, රු (ආචළර්ය)
එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු එවහ.එේ. චන්ද්රශවේන මශතළ, රු මළඩල ශවෝ.
ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු නළක රවළද් ශකොශොන්ශන මශතළ

ජළක ක ප්රක පත්ක  ශළ ආර්ිකක ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු රනිල් වික්රමසාශ මශතළ, රු නිශරෝන් ශඳශර්රළ මශතළ, රු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ, රු කබීර් ශෂීේ මශතළ, රු
එේ.එච්.එේ. සවුස මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු විදුර වික්රමනළයක මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ

වංචළරක වංලර්ධාන ශළ ක්රිවහක යළනි ආගමිකක ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ශජෝන් අමරතුා මශතළ, රු රාජි්  අලුවිශළශර් මශතළ, රු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ, රු දිලිප් ශලදආරච්චි මශතළ,
රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු අරුන්දික රනළන්දු මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ

බුද්ධාළවන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු

ළමිී  ජයවික්රම ශඳශර්රළ මශතළ, රු අජි්  පී. ශඳශර්රළ මශතළ,
රු ශශේළ විතළනශේ මශතළ, රු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

රු චමල් රළජඳක් මශතළ,

රු විජිත ශශේර්  මශතළ,

ප්රලළශන ශළ ියවිල් ුවලන් මවේලළ පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු නිමල් සරිඳළ ද සල්ලළ මශතළ, රු අශෝක් අශේසාශ මශතළ, රු . .එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ, රු කුමළර ශලල් ම
මශතළ, රු සරිනළල් ද ශමල් මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ

මුදල් ශළ ජනමළධාය ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු මා  වමරවීර මශතළ, රු ඉරළන් වික්රමර් න මශතළ, රු වන්ත අගියලන්න මශතළ, රු දයළ මශේ මශතළ, රු
ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු (ආචළර්ය) බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු මළ ඩල ශවෝ.
ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ශර්ණ රළජකරුණළ මශතළ

විදයළ, ත තළක්ණ, ත පර්මේණ, ත නිණතණතළ වංලර්ධාන ශළ ල්ත්ය ය ණතණුු වශ කන්ද රඩර
අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල

රරුමය පිළිබඳ

රු (ආචළර්ය) වර්  අමුණු ම මශතළ, රු ක්හමන් ශවශනවිර් න මශතළ, රු කරුණළර් න ඳරණවිතළන මශතළ, රු
ශමොශළන් ළල් ශරේරු මශතළ, රු ශකශශළිය රඹුක්ලෆල් මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ, රු අේදුල්ළශහ මශහූපසහ
මශතළ, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ

නගර වෆසුේ ශළ ජ වේපළදන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු රවුසහ ශකීේ මශතළ, රු ලවන්ත අලුවිශළශර් මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ, රු
ජයන්ත වමරවීර මශතළ, රු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ

රළජය ලයලවළය ශළ මශනුලර නගර වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ක්හමන් ිරරිඇල් මශතළ, රු එච්.එේ.එේ. ශී වහ මශතළ, රු ඳනි දි ේබරේ මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ,
රු දිළුේ අමුණු ම මශතළ, රු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරසාශ මශතළ, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය

විමද් ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු තික් මළරඳන මශතළ, රු ලවන්ත ශවේනළනළයක මශතළ, රු ශරින් රනළන්දු මශතළ, රු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ,
රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු නළමල් රළජඳක් මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ

ලරළය ශළ නළවික ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු මහින්ද වමරසාශ මශතළ, රු නිළන්ත මුතුශශට්ටි මශේ මශතළ, රු වළ  ර් නළයක මශතළ, රු ශරෝහිත
අශේගුණලර්ධන මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු මුශේමදු නසීර්
මශතළ

(xviii)

වහලමද් ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ලජිර අශේලර්ධන මශතළ, රු ශජ්.සී. අලතුල මශතළ, රු පී. ශෆරිවන් මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු අනුර සඩ්නි
ජයර් න මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු කනක ශශේර්  මශතළ

මවෞඛ්ය, ත මප ණ ශළ මද්ීයය මලදය ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු (ඩලදය) රළජිත ශවේනළර් න මශතළ, රු සයිවළල් කළසීේ මශතළ, රු කී ජයලර්ධන මශතළ, රු ඳළලිත රාශ බණ්ෛළර
මශතළ, රු (ඩලදය) රශේහ ඳතිරණ මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන්
මශතළ

අභයන්තර ක ුතතු ශළ ලයඹ වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු එවහ.බී. නළවින්න මශතළ, රු එඩ්ලඩ් ගුණශවේකර මශතළ, රු අශෝක් අශේසාශ මශතළ, රු නිශළල්
රු නිමල් න්වළ මශතළ, රු මළඩල ශවෝ. ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ

ප්ඳ් ති මශතළ,

කර්මළන්ත ශළ ලළණිජ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ, රු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, රු කී ජයලර්ධන මශතළ, රු ශජොන්වහටන් රනළන්දු මශතළ,
සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු ශක්.ශක්. පියදළව මශතළ, රු සීනිතේේ ශයෝශශේවහලරන් මශතළ

රු

මශළනගර ශළ බවහනළහිර වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ඳළධලී චේපික රණලක මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු ක. තුශරයිශර් නසාශේ මශතළ,
ශරේමචන්ද්ර මශ් මිය, රු රවන්න රණතුා මශතළ, රු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ

රු හිරුනිකළ

ක්ෂිකර්ම ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු මහින්ද අමරවීර මශතළ, රු ලවන්ත අලුවිශළශර් මශතළ, රු අා ජන් රළමනළදන් මශතළ, රු රාජි්  අලුවිශළශර් මශතළ,
රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, රු (පජය) අතුරලිශ රතන හිමි, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ

ලෆවිලි කර්මළන්ත ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු නවින් දිවළනළයක මශතළ, රු ඒ.. . ශරේමදළව මශතළ, රු පියශවේන මශේ මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු ලඩිශේල්
සුශර්හ මශතළ, රු ජළනක ලක්කුඹුර මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ

විදුලිබ ශළ ණතනර්ජනනීය බක්ක  ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු රාජි්  සයඹළපිටිය මශතළ, රු අජි්  පී. ශඳශර්රළ මශතළ, රු අජි්  මළන්නප්ශඳරුම මශතළ, රු නලින් බණ්ෛළර ජයමශ
මශතළ, රු මහින්දළනන්ද අලු්  මශේ මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ

ලළරිමළර්ග වශ ජ වේපත් ශළ ආපදළ කෂමනළකරණ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක
වභළල
රු දුමින්ද දිවළනළයක මශතළ, රු ඳළලිත රාශ බණ්ෛළර මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ, රු විමවීර දිවළනළයක මශතළ,
රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, රු ශරෝහිණි කුමළරි විශජ්ර් න මශ් මිය

ධීලර ශළ ජජ වේපත් වංලර්ධාන වශ ග්රළමීය ය ආර්ිකකය පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු විජි්  විජයමුණි ශවොයිවළ මශතළ, රු දිලිප් ශලදආරච්චි මශතළ, රු අමීර් අලි සශළේදීන් මශතළ, රු මහින්ද අමරවීර
මශතළ, රු නිශරෝන් ශඳශර්රළ මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ
නිර්මනළදන් මශතළ, රු වන්  නිළන්ත ශඳශර්රළ මශතළ

වමළජ වවිබගෆන්ීමේ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු පී. ශෆරිවන් මශතළ, රු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ, රු ලඩිශේල් සුශර්හ මශතළ, රු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න
මශතළ, රු විජිත ශේරුශ ොෛ මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ

මශළමළර්ග ශළ මළර්ග වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු කබීර් ශෂීේ මශතළ, රු (ආචළර්ය) එේ.එල්.ඒ.එේ. හිවහබුල්ළ මශතළ, රු ඳළලිත රාශ බණ්ෛළර මශතළ, රු එච්. ආර්.
වළරරණ දුහමන්ත මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ , රු ධර්මලිා ේ සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු ශරොළන් රණසාශ මශතළ

රළජය පරිපළන ශළ කෂමනළකරණ වශ නීක ය ශළ වළමය පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ආර්.එේ. රාජි්  මද්දුම බණ්ෛළර මශතළ, රු නලින් බණ්ෛළර ජයමශ මශතළ, රු රන්ජන් රළමනළයක මශතළ, රු අා ජන්
රළමනළදන් මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ, රු ටී. රන්ජි්  ද ශවොයිවළ මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ

(xix)

රවවහ අධායළපන ශළ වංවහක්ක ක ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු (ආචළර්ය) විජයදළව රළජඳක් මශතළ, රු ශමොශළන් ළල් ශරේරු මශතළ, රු ්රියළනි විශජ්වික්රම මශ් මිය, රු බුද්ධික ඳතිරණ
මශතළ, රු ධර්මලිා ේ සද්ධළර්ථන් මශතළ, රු ශශළන් ශවේමසාශ මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ

නිලළව ශළ ඉදිරීමේ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු වජි්  ශරේමදළව මශතළ, රු ඉන්දික බණ්ෛළරනළයක මශතළ, රු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ, රු ඳද්ම
උදයළන්ත ගුණශවේකර මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු (ඩලදය) කළවින්ද
ශශේළන් ජයලර්ධන මශතළ

ඛ්නිජ මතල් වේපත් වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු අර්ජුන රණතුා මශතළ, රු (ඩලදය) අශනෝමළ මශේ මශ් මිය, රු අා ජන් රළමනළදන් මශතළ, රු වළලින්ද
දිවළනළයක මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු එවහ.එේ. මරික්කළර් මශතළ, රු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

කඳුර නල ගේමළන, ත යටිත පශසුකේ ශළ ප්රජළ වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක
වභළල
රු ඳනි දි ේබරේ මශතළ, රු කී ජයලර්ධන මශතළ, රු ශ් නුක විදළන මශේ මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව
මශතළ, රු සුජි්  වාජය ශඳශර්රළ මශතළ, රු ශශේළ විතළනශේ මශතළ, රු (ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ

ඉඩේ ශළ පළර්ලිමේන්තු ප්රක වංවහකරණ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු යන්ත කරුණළතික මශතළ , රු දුශන්හ න්කන්ද මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ,
රු සරිඳළ ම්  මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ

කළන්තළ ශළ ෂමළ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු චන්ද්රළනි බණ්ෛළර මශ් මිය, රු ඉරළන් වික්රමර් න මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ,
මශතළ, රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය, රු ළන්ති ශ්රීවහකන්දරළවළ මශ් මිය

රු පියල් නිළන්ත ද සල්ලළ

අධිකරණ ශළ බන්ධානළගළර ප්රක වංවහකරණ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු තතළ අතුශකෝර මශ් මිය, රු එච්.ආර්. වළරරණ දුහමන්ත මශතළ, රු තික් මළරඳන මශතළ, රු විජිත ශශේර්  මශතළ,
රු ශමොශළන් ප්රියදර්න ද සල්ලළ මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු (ආචළර්ය) ජයේඳති වික්රමර් න මශතළ

අධායළපන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු අිර විරළජ් කළරියලවේ මශතළ, රු වී. එවහ. රළධක්රිහණන් මශතළ, රු සසර ජයශකොඩි මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද
ජයතිවහව මශතළ, රු ඉේරළන් මශූපසහ මශතළ, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ, රු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ

නෆලත පදිංික රීමම, ත ණතනරුත්ගළපන, ත රතුරු වංලර්ධාන වශ හින්දු ආගමිකක ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය
රපමද්ක කළරක වභළල
රු . .එේ. වහලළමිනළදන් මශතළ, රු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ, රු රිවළඩ් බදියුදීන් මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ,
රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු එවහ.සී. මුතුකුමළරණ මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු ඉේරළන් මශූපසහ මශතළ

තෆපෆල්, ත තෆපෆල් මවේලළ ශළ මුවහලිේ ආගමිකක ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු අේදුල් ශලීේ මශතළ, රු සයිවළල් කළසීේ මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ,
මයිල්ලළ නේ තිකරළජළ මශතළ, රු ඉ. චළල්වහ නිර්මනළදන් මශතළ

රු ුලලිප් විශජ්ශවේකර මශතළ,

රු

තරුණ ක ුතතු, ත ලයළප්ක  කෂමනළකරණ වශ දක්ෂිණ වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක
කළරක වභළල P
රු වළ  ර් නළයක මශතළ, රු පියශවේන මශේ මශතළ, රු මන නළනළයක්කළර මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු
. .වී. චළනක මශතළ, රු බන්දු ළල් බණ්ෛළරිශ ොෛ මශතළ, රු එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

ජළක ක ඒකළබද්ධාතළ, ත වංහිඳියළ වශ රළජය භළළ පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු මශනෝ ශන්වන් මශතළ, රු ඒ.එච්.එේ. සවුස මශතළ, රු ශව යිඩ් අලී වළහීර් මවුළනළ මශතළ, රු කබීර් ශළෂීේ මශතළ,
රු ශක්. කළදර් මවහතළන් මශතළ, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු මළඩල ශවෝ.
ශවේනළධිරළජළ මශතළ, රු ඉන්දික අනුරුද්ධ ශශේර්  මශතළ

(xx)

විදුලි වංමද්, ත ඩිජි ල් යටිත පශසුකේ වශ විමද් රැරීයළ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ශී න් රනළන්දු මශතළ, රු මනු නළනළයක්කළර මශතළ,
රු ආර්.එේ. රාජි්  මද්දුම බණ්ෛළර මශතළ,
ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු ඒ.ඒ. විශජ්තුා මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු කාචන විශජ්ශවේකර මශතළ

රු සුනිල්

වමළජ සුභවළධාන ශළ ප්රළගමිකක කර්මළන්ත පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු දයළ මශේ මශතළ, රු මු් තු සලලිා ේ මශතළ, රු පී. ශෆරිවන් මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු කවීන්දිරන්
ශකෝ. වහලරන් මශතළ, රු බන්දු ළල් බණ්ෛළරිශ ොෛ මශතළ, රු රවන්න රණවිර මශතළ

පෂළත් වභළ, ත පෂළත් පළන වශ ක්රීඩළ පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු සයිවර් මුවහතළඳළ මශතළ, රු ්රියළනි විශජ්වික්රම මශ් මිය, රු පියාකර ජයර් න මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ,
රු අේදුල්ළශහ මශහූපසහ මශතළ, රු සීනිතේේ ශයෝශශේවහලරන් මශතළ, රු චමින්ද විශජ්සරි මශතළ

වංලර්ධාන රපළය මළර්ග ශළ ජළතයන්තර මලෂඳ ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු මලික් වමරවික්රම මශතළ, රු සුජීල ශවේනසාශ මශතළ, රු (ආචළර්ය) වර්  අමුණු ම මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති
මශතළ, රු එේ.ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු තළරක බළසරිය මශතළ, රු විශජ්ඳළ ශශට්ටිආරච්චි මශතළ

ක රවර වංලර්ධාන, ත ලනවනවි වශ ප්රළමද්ීයය වංලර්ධාන ක ුතතු පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු ලිල්ඩ් මළර්ල් වර්  ශසොන්ශවේකළ මශතළ, රු ඳළලිත කුමළර ශතලරප්ශඳරුම මශතළ, රු ඒ.. . ශරේ මදළව මශතළ, රු ්රියළනි
විශජ්වික්රම මශ් මිය, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්දළ මශතළ, රු නිශළල් ප්ඳ් ති මශතළ, රු කවීන්දිරන් ශකෝ. වහලරන්
මශතළ, රු එවහ. ශරේමර් න මශතළ

කේකරු ශළ ල්ත්ය ය වමිකක  වබඳතළ පිළිබඳ අමළතයළං උය රපමද්ක කළරක වභළල
රු රවීන්ද්ර වමරවීර මශතළ, රු ශරේමළල් ජයශවේකර මශතළ, රු සරිනළල් ද ශමල් මශතළ,
මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු මයිල්ලළනේ තිකරළජළ මශතළ

රු ක. තුශරයිශර් නසාශේ

විමේ කළරක වභළ
විමද්ගත ශ්රී ළංරීකයන් ශ ඉදිරි මෆක ලරණලදී ඡන්දය පළවිචිික රීමම ඇක  ඉඩකඩ වවළ දීමේ වශ
අනුංගික කරුු විමර්නය කර පියලර නිර්මද් මකො ලළර්තළ රීමම පිණිව වූ විමේ කළරක වභළල
රු තතළ අතුශකෝර මශ් මිය (වාළඳති), , රු (ආචළර්ය) ශර් ද සල්ලළ මශතළ, , රු සයිවළල් කළසීේ මශතළ, , රු
රන්ජන් රළමනළයක මශතළ, රු ශජ්. සී. අලතුල මශතළ, රු ඒ. . . සුසල් ශරේ මජයන්ත මශතළ රු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද
මශතළ, රු ළමිී  ශොකුශේ මශතළ, රු මහින්ද යළඳළ අශේලර්ධන මශතළ, රු ඩිළන් ශඳශර්රළ මශතළ, රු ශකශශළිය
රඹුක්ලෆල් මශතළ, රු (ඩලදය) සුදර්ශිනී රනළ්දුපුල්ශල් මශ් මිය, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු බිමල්
ර් නළයක මශතළ, රු එවහ. ශ්රීතරන් මශතළ, රු එේ. ඒ. සුමන්තිරන් මශතළ, රු අ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, රු නළක
රවළද් ශකොශොන්ශන මශතළ, රු චන්දිම මශේ මශතළ, රු මුජිබුර් රහුමළන් මශතළ, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ

ක රවර වංලර්ධානය වඳශළ ලන එක්වත් ජළය න්මේ 2030 නයළය පරය පිළිබඳ විමේ කළරක වභළල
රු තිා සුමතිඳළ මශතළ (වාළඳති), රු ළමිී  ජයවික්රම ශඳශර්රළ මශතළ, රු වී. එවහ. රළධක්රිහනන් මශතළ, රු නිශරෝන්
ශඳශර්රළ මශතළ, රු රුලන් විජයලර්ධන මශතළ, රු බුද්ධික ඳතිරණ මශතළ, රු සුශේධළ ජී. ජයශවේන මශ් මිය, රු
බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු අනුරළධ ජයර් න මශතළ, රු අේදුල්ළශහ මශූපසහ මශතළ, රු (ඩලදය) රශේහ ඳතිරණ
මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු (ඩලදය) නලින්ද ජයතිවහව මශතළ, රු ශරෝහිී  කුමළරි විශජ්ර් න මශ් මිය, රු
එවහ. වියළශල්න්දිරන් මශතළ

බ්රසීලමයහි ශ්රී ංකළ තළනළපක  කළර්යළය වශ ඇමරිකළ එක්වත් ජනපදමයහි, ත නිේමය ක් නුලර, ත එක්වත්
ජළය න්මේ ශ්රී ංකළ නිතය නිමය ජිත කළර්යළය වඳශළ කළර්යළ මිකදී ගෆනීම වඳශළ ශ්රී ංකළ මශ බෆංවල
විියන් එක් එක් වහගළනය මලනුමලන් මලන් මලන් ලමයන් දරන ද වියදම පිළිබඳ මවොයළ බළ ලළර්තළ
රීමම පිණිව වූ විමේ කළරක වභළල
රු ශජ්. එේ. ආනන්ද කුමළරසරි මශතළ (වාළඳති), රු ක්හමන් ශවශනවිර් න මශතළ, රු නලින් බණ්ෛළර ජයමශ මශතළ,
රු ඳවිත්රළශද්වී ලන්නිආරච්චි මශ් මිය, රු ෛේවහ ශද්ලළනන්ද මශතළ, රු (ආචළර්ය) බන්දු ගුණලර්ධන මශතළ, රු
මහින්දළනන්ද අලු්  මශේ මශතළ, රු සුනිල් ශඳුන්ශන් ති මශතළ, රු බිමල් ර් නළයක මශතළ, රු අනුර සඩ්නි ජයර් න
මශතළ, රු ක්හමන් ආනන්ද විශජ්මළන්න මශතළ, රු විදුර වික්රමනළයක මශතළ, රු ඊ. වරලනඳලන් මශතළ, රු
ශශක්ටර් අප්පුශළමි මශතළ, රු ඒ. අරවින්ද් කුමළර් මශතළ, රු ආනන්ද අලු්  මශේ මශතළ, රු (මශළචළර්ය) ආුබ මළරසාශ
මශතළ, රු (ඩලදය) තුසතළ විශජ්මළන්න මශ් මිය, රු නළනමු් තු ශ්රීශන්වන් මශතළ, රු වන්දි්  වමරසාශ මශතළ, රු
(ඩලදය) එවහ. සලශමෝශන් මශතළ

(xxi)

පළර්ලිමේන්තුල
කගළනළයකතුමළ - රු කරු ජයසරිය මශතළ
නිමය ජය කගළනළයක ශළ කළරක වභළපක තුමළ - ගරු ප්ජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසරි මශතා
නිමය ජය කළරක වභළපක තුමළ - ගරු ප්වල්ලම් අවරක්කනාදන් මශතා

ප්රධාළන නිධාළරි මණ්ඩය
පළර්ලිමේන්තුමේ මශ මල්කේ - රබ්ලිව්.බී.ඩී. දවනායක මශතා
කළර්ය මණ්ඩ ප්රධාළනී වශ පළර්ලිමේන්තුමේ නිමය ජය මශ මල්කේ - රබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දල මශතා
වශකළර මශ මල්කේලරු - ශක්.ඒ. ශරෝශණදීර මශ් මිය, ශක්.ඒ.ටී.ශක්. ජයතික මශතළ

පළර්ලිමේන්තුමේ මශ මල්කේමේ කළර්යළය
පළ.ම.මල්.මේ වේබන්ධීකරණ මල්කේ - වලිනි නිල්මල්ප්ගොර මශත්යය
වශකළර ප්රධාළන නිධාළරි - ටී.එේ.එන්.පී. ශතන්නශකෝන් මශ් මිය

අභයන්තර විගණන කළර්යළංය
වශකළර අධායක් (පරිපළන) ප්රධාළන නිධාළරි - එවහ.ආර්.එේ.එච්.ජී. වමරදිලළකර ශමශනවිය
නිමය ජය ප්රධාළන නිධාළරි - ටී.ශක්. ජයලර්ධන මශතළ
වශකළර රධළන නිධළරි - එච්.ආර්. ද ශවොයිවළ මශ් මිය

මේරධාළරි මදපළර්තමේන්තුල
මේරධාළරි - නප්ර්න්ද්ර රනාන්දු මශතා
නිමය ජය මේරධාළරි වශකළර මේරධාළරි - කුාන් වම්පත් ජයරත්න මශතා
ඒ.ටී.එවහ. පුහඳ කුමළර මශතළ, ජී.එේ.ජී. ප්රියන්ත මශතළ (නිශයෝජය රධළන නිධළරිහු) එේ.ආර්.. .ටී. තිකසරි මශතළ (වශකළර
රධළන නිධළරි) ඒ.ූ.. ශරේමචන්ද්ර මශතළ (ශජයහධ වශකළර ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරි) ආර්.එල්.එවහ. මා  මශතළ (දුරකථන
අධීක්ක)

පරිපළන මදපළර්තමේන්තුල
අධායක් (පරිපළන) - එල්.ආර්. ජයලර්ධන මශත්යය
නිමය ජය අධායක්ෂ (පරිපළන) - එන්.එව්.ප්ක්. වලදයරත්න මශතා
ආයතන කළර්යළංය - . .එවහ.ආර්. ගුණර් න මශ් මිය (වශකළර අධයක් - ඳරිඳළන) අනිල් ශශේලළලවේ මශතළ , ශක්.ටී. සී. ශක්.
පීරිවහ මශ් මිය (රධළන නිධළරිහු) එේ.එන්. විතළනශේ මශ් මිය, ඒ.එවහ.ද සල්ලළ මශතළ, ශක්.සී. රනළන්දු මශතළ, ූ..එන්.
ඳණ්ඩිත මශ් මිය, එච්.ඒ.ටී.. . ශශේලළආරච්චි මශ් මිය, ජී.එන්.. . තිකර් න මශ් මිය (නිශයෝජය රධළන නිධළරිහු) . .වී...
වීරශකෝන් මශ් මිය, එච්.ූ..පී. කුමළර මශතළ, . .සී.එවහ. ූපඳසාශ මශ් මිය, ශක්.ඒ.එේ.ආර්.එවහ. රුද්රිග මශ් මිය,
. .ජී.එේ.එවහ.එේ. ශදහි ශන්ද මශතළ (වශකළර රධළන නිධළරිහු) ඒ.එන්.. . ගුණර් න මශ් මිය (ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරි)
මන්ත්රී මවේලළ කළර්යළංය - ප්ක්.ජී. වරත් කුමාර මශතා (වශකාර අධයක්ෂ - පරිපාන); එම්.යූ.එම්. ලාසක් මශතා (රධාන නිධාරි);
පී.ශක්.. .එවහ.ෛේලිේ. විශජ්ගුණලර්ධන මශතළ, ෛේලිේ.පී.ශජ්. පුහඳ කුමළර ඳතිරණ මශතළ (නිශයෝජය රධළන
නිධළරිහු) ආර්.පී.ලයි.ටී. ලරුවවිතළන මශ් මිය (වශකළර රධළන නිධළරි) ශක්.එවහ. සල්ලළ මශතළ (වශකළර ඳළර්ලිශේන්තු
නිධළරි)
විමද් වබඳතළ ශළ වන්ධාළන ක ුතතු කළර්යළංය - එව්.ඒ.යූ. කුමාරසිංශ මශතා (නිප්ය ජය රධාන නිධාරි); ජී.වී. අමා සුදන්ති
මශ් මිය, ටී.ෛේලිේ.ඒ. ජයර් න මශ් මිය, එච්.එන්.. .ආර්.බී. නළනළයක්කළර මශතළ (වශකළර ඳළර්ලිශේන්තු වන්ධළන
නිධළරිහු) ූ..ජී. නුලන් දුමින්ද මශතළ (ඳළර්ලිශේන්තු මළධය නිධළරි)
ප්රලළශන කළර්යළංය - ඩී.ඩී.යූ.ප්ක්. මුණසිංශ මශතා (රධාන නිධාරි); ප්ක්.ී..එල් ඒ. චන්ද්රසරි මශතා (වශකාර රධාන නිධාරි)
ෛේ.ජී. සුනිල් ළන්ත මශතළ, ශක්.එේ.ජී.ශක්. ජයලර්ධන මශතළ, ෛේලිේ.වී.ආර්. වික්රමර් න මශතළ ( ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරිහු)
මජයහල  ල මල්ඛ්කමය - එච්.පී.සී.එවහ. තිකර් න මශතළ, ආර්.පී. රසක රළජඳක් මශතළ
 ල මල්ඛ්කමය - එම්.ඒ. ජව්යනා මශත්යය, එව්.එන්. කලාන ප්මප්නවිය, පී.ඩී.එන්.පී. කුමාරි මශත්යය
මජයහල භළළ පරිලර්තක - ඒ. රුක්මනී ශද්වී මශ් මිය, එේ.එේ. ශලිේ. න් මශතළ, ඒ.ජී.එේ. නන්දනී මශ් මිය, එවහ.එේ. නසීර්
මශතළ.
බංගළ කෂමනළකරු මල්ඛ්න භළරකරු මජයහල මල්ඛ්න වෆකසීලමේ අධීක්ක - . .පී.ශක්. බු් පිටිය මශතළ

(xxii)

ශෆන්වළඩ් මදපළර්තමේන්තුල
ශෆන්වළඩ් වංවහකළරක - ඩී.ප්ජ්.වී. අමරසිංශ ප්මප්නවිය
නිමය ජය ශෆන්වළඩ් වංවහකළරකලරු - , සී.එන්. ශොකුශකොඩිකළර ද සල්ලළ මශ් මිය, ඒ. ශමොශශොමඩ් තේබි මශතළ, ආර්.එල්.එේ.
කුමළරසරි මශ් මිය.
වශකළර ශෆන්වළඩ් වංවහකළරකලරු - එවහ.ශක්.එේ.ෛේලිේ. වමරශවේකර මශ් මිය, ටී.ආර්.එේ. අශනෝර් න මශතළ, ආර්.. .පී. සුජීලනී
මශ් මිය, . .පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසාශ මශ් මිය, ශක්.ජී.එන්.පී. රශබල් මශ් මිය, ශක්.එච්. නීමනී මශ් මිය, ශක්.පී.එවහ.
ශඳශර්රළ මශ් මිය, ශක්.ඒ.ශජ්.එවහ. ශඳශර්රළ මශ් මිය, ශක්.. .එවහ. කුර් න අලු්  මශේ මශ් මිය, එේ.එවහ.එේ. ලින්නළවහ
මශතළ, පී.. . ගුණලරණ මශ් මිය.
මජයහල ශෆන්වළඩ් ලළර්තළකරුමල - එච්.ඩී.එල්.එව්. පීරිව් මශත්යය, ජී.එව්. නානායක්කාර මශත්යය,
ගීතානි ලර්ණසරිය
ශමශනවිය, පී.වී.ටී.වී. මශේ අරුමළදුර මශ් මිය, එවහ.එේ.ආර්.බී. ඳටලිය මශතළ, ෛේලිේ.ඒ. . .පී. විශජ්ශකොණ්ෛ මශ් මිය,
එච්.ජී. පජිකළ ශමශනවිය, එච්.ජී. ක්ෂිත මශතළ, එවහ.එේ.ඒ. කුමුදිනී ශමශනවිය, එසහ.එච්.ඒ.එන්. සල්ලළ මශ් මිය
ශෆන්වළඩ් ලළර්තළකරුමල - පී.එම්.ජී.පී. ප්රියිංකාකා මශත්යය, එම්.අයි.එව්. නි්රා මශත්යය, එ.එච්.රබ්ලිව්. ඉරිංකාකා මශත්යය, ී..ී..
කුමළනළයක මශ් මිය, එච්.ආර්.පී. චළන්දනී මශ් මිය, සී.ආර්. කරුණළර් න ශමශනවිය, එේ.ඒ.ටී.. . මිල් වහතෆන්න
මශතළ, එච්.ජී. මාජු මශතළ, . .ආර්.. . ශශට්ටිශේ මශ් මිය, එේ.එේ.සී.ශක්. මළරසාශ ශමශනවිය, එේ.පී. නිශරෝෂි වජීලනී
මශ් මිය, ශක්.පී. ඳ් මළ මශ් මිය, ටී.ූ.. වීරශවේකර මශ් මිය, ජී.ඒ. හිරුණි පුන්වරළ ශමශනවිය, එන්. ශක්තිවහලරන්
මශතළ, එේ. පුහඳකුමළර මශ් මිය, ටී.එන්. වමරසාශ මශ් මිය, ජී.එන්. ර් නසීලි මශ් මිය, ශක්.එේ.. . ාකළ
මශතළ, එච්.ආර්.ූ..එවහ. නිලර්චනළ මශ් මිය, ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසාශ මශ් මිය, ඉඳුනිල් ධේමිකළ මශ් මිය
කළරක වභළ ලළර්තළකරුමල - ප්ජ්.ඒ.ී.. වමන්තිකා මශත්යය, පී.ජී.ප්ක්.එන්. යහිරි මශත්යය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සරිලර්ධන
මශ් මිය, ස. තුහවළන්තිනි ශමශනවිය, ශජ්.ශක්.අයි. නිල්මිනි මශ් මිය, එේ.ඒ.ශක්.එවහ. වාජීලනී මශ් මිය, ආර්.පී.ජී. කුමළරි
ශමශනවිය, ටී.පී.ආර්.ටී. කුමළරි ශමශනවිය, එල්.පී. ලෛනේබි මශ් මිය, . .එවහ. ශශේලළවිතළන මශ් මිය, එේ.බී.ටී.එන්. ප්රියදර්නී
ශමශනවිය
මජයහල සුිකගත රීමමේ නිධාළරි - එම්.එම්.එම්. නවාර් මශතා, එව්.ඒ.ඩී. මප්න රි ප්මප්නවිය, ප්ජ්. ප්නෞාඩ් මශතා, එම්.බී.වී.එන්.ී..
රනළන්දු මශ් මිය.
සුිකගත රීමමේ නිධාළරිණු - ඒ.එම්.සී.එම්. අදිකාරි මශතා
පටිගත රීමමේ අධීක්ක - ප්ජ්.එව්. වීරසරිය මශතා

මුදල් ශළ වෆපුතේ මදපළර්තමේන්තුල
අධායක් (මුදල්) - ප්ක්.ජී.එම්. ජයාන්ත මශතා
මුදල් ශළ ගිුේ කළර්යළංය - ශක්.ඒ. අයි. ශවේනළර් න මශ් මිය (වශකළර අධයක් - ඳරිඳළන) ෛේලිේ.පී.එල්. ජයසාශ මශතළ,
(රධළන නිධළරි) එවහ.ෛේලිේ.ටී.ආර්. ද සල්ලළ මශ් මිය (නිශයෝජය රධළන නිධළරි)
අයි.ශක්. වමරශවේකර මශ් මිය,
ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණලක මශතළ, . .එේ.. . අශශකෝන් මශ් මිය, එේ.ඒ.ශක්.. .සී. කුමළර මශතළ, ආර්.එේ.එවහ. සුමුදු
වමන්ජිකළ මශ් මිය, ෛේලිේ.ශක්.. .එවහ. කුමළරසරි මශතළ (වශකළර රධළන නිධළරිහු) ටී.පී. ද ශකොවහතළ මශ් මිය,
එල්.. .එච්. ශමොල්ලිශ ොෛ ශමශනවිය (ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරි)
වෆපුතේ ශළ මවේලළ කළර්යළංය - එ.ඩී.එව්.එම්. රනාන්දු මශත්යය (වශකාර අධයක් - පරිපාන); එච්.එම්.සී.එන්.ප්ක්. ප්ශේරත්
මශ් මිය (රධළන නිධළරි)
එල්.බී.ආර්. ඳද්මසරි මශතළ (නිශයෝජය රධළන නිධළරි) ශජ්.ඒ.. . ජයසාශ මශ් මිය,
ඒ.පී.ශක්.ශක්.පී. තිකර් න ශමශනවිය (වශකළර රධළන නිධළරිහු)
ආශළරපළන ගිුේ කළර්යළංය - ඩබ්ලිේ.මක්.ඩී.සීල. විතළන මශතළ (වශකළර අධායක් - පරිපළන)
මජයහල ගබඩළ නිධාළරි - ප්ක්.ඩී. කපි මශතා
භළර ගෆනීමේ නිධාළරි - ආර්.ඒ.සී. රණබළහු මශතළ
වරප් - එ.එච්. ජයවීර ප්මප්නවිය
මජයහල ගබඩළ භළරකරු (කළර්මිකක ) - ශක්.එේ.ඒ.බී. දෆලිල මශතළ
මික දී ගෆනීමේ නිධාළරි ගබඩළ භළරකරු- එල්.ඩී.ජී. ප්පප්ර්රා මශතා

(xxiii)

වේබන්ධීකරණ ඉංජිමන්රු මදපළර්තන්තුල
වේබන්ධීකරණ ඉංජිමන්රු - එන්.ජී.එවහ. ශඳශර්රළ මශතළ
නිමය ජය වේබන්ධීකරණ ඉංජිමන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මශතා
ප්රධාළන පමක්ක (ියවිල්) -සී. එවහ. බළසරිය මශතළ
ප්රධාළන පමක්ක (විදුලි) - රබ්ලිව්.ජී.රබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරප්ක න් මශතා
පමක්ක (ියවිල්) - ප්ජ්.ඩී.ඩී..ප්ක්. ජයසරිය මශතා
පමක්ක (විදුලි) - එවහ. එවහ. ඇල්විටි  මශතළ
වශකළර ප්රධාළන නිධාළරි - ඒ.එල්.ඒ.ූ.. අමරසාශ මශ් මිය
මජයහල කළර්මිකක නිධාළරි (විදුලි) - ෛේලිේ.ආර්.ඒ. ද මෆල් මශතළ, පී.ෛේලිේ.ඒ.ූ..ශක්. දයළර් න මශතළ, පී.ආර්. කරුණළතික මශතළ
කළර්මිකක නිධාළරින් (විදුලි) - පී.ඒ.එව්. ලිත් කුමාර මශතා

ආශළරපළන වශ ග්ශපළන මදපළර්තමේන්තුල
අධායක්ෂ (ආශළරපළන වශ ග්ශපළන මවේලළ) විධාළයක සූපමේදී- සී.ආර්. සල්ලළ මශතළ
විධාළයක ග්ශ පළක නිමය ජය ආශළරපළන කෂමනළකරු - ඒ.ශක්.ඒ.එල්. අමරසාශ මශතළ
වශකළර විධාළයක සූපමේදී - ූ..ආර්.ආර්. රනළන්දු මශතළ
වශකළර ග්ශපළක - එේ.. . ශඳශර්රළ මශතළ
මජයහල ආපනළළ කෂමනළකරුමල - ශක්.එේ.එච්. නලින් ශරොඩ්රිශ ෝ මශතළ, ෛේලිේ.එේ.ආර්. ජිශන්න්ද්රසාශ මශතළ
ආපනළළ කෂමනළකරුමල - රබ්ලිව්.එව්.එව්. ප්පප්ර්රා මශතා, ප්ජ්.ඒ.එන්.එව්. ප්පප්ර්රා මශතා, ශක්.ඒ.. .ඒ. විශජ්සරි මශතළ
රදයළන අධීක්ක මජයහල ග්ශපළක අධීක්ක: එේ.. .ඊ.එේ.එන්. කරුණළර් න මශතළ, ශක්.එන්. බවහනළයක මශතළ
ග්ශපළන අධීක්කලරු - පී.පී.එන්.එව්. පු්පකුමාර මශතා, එව්.ඩී. රත්නසරි මශතා, ප්ක්.එච්. යවපා මශතා
ආශළරපළන අධීක්කලරු - එල්.ජී. ජයලර්ධන මශතා, ප්ක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මශතා, ප්ක්.ඒ.ප්ජ්.අයි. තිකරත්න මශතා, එල්.පී.
ශඳශර්රළ මශතළ, ශක්.ජී.පී.ශක්. ේ්  මශතළ, ශක්.. .එේ.එවහ. රනළන්දු මශතළ, එන්.. . විජයසුන්දර මශතළ, එේ.පී.එන්.
චන්ද්රසරි මශතළ, එේ.ජී.එේ. දයළර් න මශතළ, එවහ.සී. ශර්ණුකළ මශ් මිය, එේ.ශක්.එන්. දමින්ද මශතළ, එේ.ජී.ූ.. ජයසරි මශතළ,
පී.එවහ.එන්. මුතුකුමළරණ මශතළ
මුළුතෆන්මගයි වෆප උේ අධීක්ක - ජී.ඒ. විප්ජ්සිංශ මශතා
අං භළර සූපමේදී - එව්.එ. ජිනදාව මශතා, ප්ක්.ඩී.එව්. පැප්ර නියව් මශතා., රබ්ලිව්.ඩී.ප්ජ්.ඩී. වික්රමසිංශ මශතා, ප්ක්.රබ්ලිව්.ජී.
නිවහවාක මශතළ
මජයහල ප්රධාළන සූපමේදී - එච්.ඒ. ඳද්මකුමළර මශතළ, ආර්.ජී.ශක්. කනආරච්චි මශතළ, ශක්.. .ූ.. ගුණර් න මශතළ
ප්රධාළන සූපමේදීණු - ප්ජ්.එම්.ආර්. ප්රේමාල් මශතා, ප්ක්.ඩී. පියසරි මශතා, ඒ.ඒ.ඩී.ී..එව්.ප්ක්. අප්බ්නායක මශතා, ඩී.එච්.ඒ.ඒ.
කුමළරසරි මශතළ, එච්. විශජ්සරි මශතළ
මජයහල වශකළර පළර්ලිමේන්තු නිධාළරි: එේ.එේ. ධර්මශවේන මශතළ

ලයලවහගළදළයක මවේලළ මදපළර්තමේන්තුල
අධායක්ෂ (ලයලවහගළදළයක මවේලළ) - ශජ්.ආර්. ජවීර ආරච්චිශේ මශතළ
වභළමල්ඛ්න කළර්යළංය - එච්.එ. ජනකාන්ත සල්ලා මශතා, එම්.ප්ජ්. ප්පප්ර්රා මශතා (වශකාර අධයක්ලරු - පරිපාන);
එන්.ආර්.ෛේලිේ. අායලර්ධන ශමශනවිය, පී.එච්. කුමළරසාශ මශතළ (රධළන නිධළරිහු)
ශක්.ආර්. ශශේර්  මශතළ, සී.එේ.
සුාසාශ මශ් මිය (නිශයෝජය රධළන නිධළරිහු) ශක්.සී.ශක්. පීරිවහ මශ් මිය, ඒ.සී.එසහ. නහර්  මශ් මිය, එවහ.එල්. වික්රම
මශතළ (වශකළර රධළන නිධළරිහු)
පනත් මකටුේපත් කළර්යළංය - ජී. තච්චනරාණි ප්මප්නවිය (වශකාර අධයක් - පරිපාන); රබ්ලිව්.ඒ.ප්ක්.සී. උරප්පො
(රධළන නිධළරි) ශක්.පී. චන්දන මශතළ (නිශයෝජය රධළන නිධළරි) ශජ්. නසර්. න් මශතළ, එවහ.ඒ.එේ. හීඩ්
ෛේලිේ.එල්.එවහ.. . ද අල්විවහ මශ් මිය (වශකළර රධළන නිධළරිහු)
කළරක වභළ කළර්යළංය - සී.අයි. දිවානායක මශත්යය (වශකාර අධයක් - පරිපාන); එන්.එන්. ප්ව්ලැල්ල මශතා,
නිධළරි) එවහ.පී. මශේ මශ් මිය (නිශයෝජය රධළන නිධළරි) වී.පී.ජී.එවහ. විදළනඳතිරණ මශ් මිය, ආර්.ඒ.එන්.. .
මශ් මිය (වශකළර රධළන නිධළරිහු) ෛබි.එේ.එල්.එේ. වීරසාශ මශ් මිය (ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරි)

මශතා
මශතළ,
(රධාන
අල්විවහ

කළරක වභළ කළර්යළංය - II - සී. කාසරිය මශතළ (වශකළර අධයක් - ඳරිඳළන) එේ.එේ.එේ. මේරුක් මශතළ (රධළන නිධළරි)

(xxiv)

රජමේ ගිුේ පිළිබඳ ශළ මපොදු ලයළපළර පිළිබඳ කළරක වභළ කළර්යළංය - එන්.එව්. වික්රමරත්න මශත්යය, ඒ.සී.පී. සරිය්පප්පරුම
මශ් මිය (වශකළර අධයක්ලරු - ඳරිඳළන) . .ආර්.එවහ. රනළන්දු මශතළ, , ඒ.එවහ.ද සල්ලළ මශතළ. එේ.ශක්.එවහ.. . අල්විවහ
මශ් මිය (නිශයෝජය රධළන නිධළරිහු) බී.ශජ්. අශේසාශ මශ් මිය, ආර්.සී. විශජ්තික මශතළ (වශකළර රධළන
නිධළරිහු) එේ.ආර්.බි. ශවේනළර් න මශතළ, වී.ආර්. වේඳ්  මශතළ (ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරිහු)
මශජන මපත්වේ පිළිබඳ කළරක වභළ කළර්යළංය - එව්.බී. කුලුගම්මන මශතා (වශකාර අධයක්-පරිපාන); සී.එම්. බුත්සිංශ
මශ් මිය (රධළන නිධළරි) ඊ.. .ශජ්.වික්රමසාශ මශතළ, ෛේලිේ.ෛේලිේ.එන්.එවහ.සී. රනළන්දු මශතළ, එච්.ආර්.සී. සල්ලළ මශතළ
(නිශයෝජය රධළන නිධළරිහු) ජී.ආර්.ූ.. මශේ මශ් මිය (වශකළර රධළන නිධළරි) ආර්.ඒ.. .එන්. ගිශයෝලනී මශ් මිය,,
අයි.සී.ශක්. රණසාශ මශ් මිය (ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරිහු)
උඳශද්ක කළරක වාළ කළර්යළාය- ඊ.ඒ.. .. . බන්දු මශතළ (වශකළර අධයක්-ඳරිඳළන) ඒ.ඒ.එවහ.පී.ශඳශර්රළ මශතළ (රධළන
නිධළරි) පී.. .එවහ.රනළන්දු මශතළ (වශකළර රධළන නිධළරි) ආර්.එේ.. .ශක්. ප්රියදර්නී ශමශනවිය (ඳළර්ලිශේන්තු නිධළරි)
ණතවහතකළයළධිපක  - පී.එච්.එන්. ශරේමසරි මශතළ
නිමය ජය ණතවහතකළයළධිපක  - ප්ක්.ඒ.ඩී.ආර්. ප්වේපාලිකා ප්මප්නවිය
වශකළර ණතවහතකළයළධිපක  - එව්.එල්. සයාත් අශමඩ් මශතා, ප්ක්.ඩී.එව්. විප්ජ්නායක ප්මප්නවිය, ජී. රත්නායක මශතා
කනිහල වශකළර ණතවහතකළයළධිපක  1 මශ්රේණිය - එච්.එව්. රත්නායක මශත්යය
කනිහල වශකළර ණතවහතකළයළධිපක  - ෛේලිේ.ඒ. ගුණර් න මශතළ , එච්.ඒ.එවහ.එවහ. ශඳශර්රළ මශතළ, එවහ. ජයර් න මශතළ
ප්රධාළන පර්මේණ නිධාළරි - ජී. කුමළනළයක මශතළ
මජයහල පර්මේණ නිධාළරි - එේ. අජිල. න් මශතළ
පර්මේණ නිධාළරි - ජී.ආර්. අශ ළ ශ ොෛ ම මශ් මිය, පී.එල්.ටී. එරන්දරණ මශ් මිය, ආර්.එන්.එච්. විශජ්තික මශ් මිය,
එච්.පී.ඒ.එවහ. අශේශකෝන් මශ් මිය, ශජ්.එවහ. අමුශ ොෛ ආරච්චි මශ් මිය, වි. මුරලිතළවහ මශතළ
ප්රධාළන පළර්ලිමේන්තු කගළ පරිලර්තක - රබ්ලිව්.එම්.යූ. බඩාරාර මශතා
නිමය ජය ප්රධාළන පළර්ලිමේන්තු කගළ පරිලර්තකමය - අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මශතා, ප්ජ්.ඒ.එව්.පී. ප්පප්ර්රා මශතා, එම්.එව්.
ශවයින් සළසල් මශතළ
මජයහල පළර්ලිමේන්තු කගළ පරිලර්තකමය - ප්ක්.එම්. ක්රිව්ප් පර් මශතා, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී මශත්යය, ප්ක්.ඩී.ආර්. පද්මසරි
මශතළ, ඒ. වරලනබලළනන්දන් මශතළ, සී.ශජ්. කරුණළර් න මශතළ, ඒ.ජී. ශමොශමඩ් ෆික්රි මශතළ, එවහ.ආර්.එේ. නිවළේ මශතළ,
ජී.එසහ.බී. සුශර්හලරන් මශතළ, එන්.බී.සී.ශජ්. නිවහවා මශ් මිය, එච්.වී.එවහ. හීන්ශදනිය මශ් මිය, ජී.වී.එවහ. විශජ්සාශ මශතළ,
ෛේලිේ.එේ. රළජඳක් මශතළ
පළර්ලිමේන්තු කගළ පරිලර්තකමය - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මප්ේ මශතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසරි මශතා, පී. ාන්තකුමාර් මශතා, එව්.
රශේහකුමළර් මශතළ, ආර්. ලවන්ති ශඳශර්රළ මශ් මිය, එේ. අජි් කුමළර් මශතළ, ජී. ශජයචන්ද්ර මශතළ, එේ.එච්.එේ. රළමිවහ
මශතළ, ඊ.ඒ. අමරශවේන මශතළ, ඊ.එේ.එන්.එවහ.එේ. ඒකනළයක මශතළ, ඒ.එල්.ඒ.. . තියුමිී  මශ් මිය, ශක්.එේ.පී.ජී.ශක්.
ශවේනළර් න මශ් මිය, එේ.ඉශවඩ්.එේ. අවහකළ මශතළ, ඒ.ආර්. තිරුකුමළර් මශ් මිය

මතොරතුරු පද්ධාක  ශළ කෂමනළකරණ මදපළර්තමේන්තුල
අධායක්ෂ (මතොරතුරු පද්ධාක  ශළ කෂමනළකරණ) - එච්.එම්.සී. ප්පප්ර්රා මශතා
පද්ධාක  ඉංජිමන්රු - එන්.බී.යූ. නලගමුල මශතා
පද්ධාක  විහමල්ක - සී.ශජ්. විල්ශෝරආරච්චි මශතළ
වන්නිමේදන / ආරක්ක ඉංජිමන්රු - ජී. එන්. ක්මශල් මශතා
පද්ධාක  වෆසුේකරු පද්ධාක  පළක - ඒ.එව්.ඩී.එම්. වික්රමරත්න මශතා
මලබ් අඩවි ජළ පළක - එන්.ජී.එල්.එව්. කරුණාතික මශතා
දත්ත පදනේ පළක - එන්.එේ.පී.ූ.. ශරේමචන්ද්ර මශතළ
මජයහල පරිගණක ලෆඩව ශන් වේපළදක - ඩී. පඩාඩිත මශතා
පරිගණක ලෆඩව ශන් වේපළදක - පී.එම්.එම්. චන්දිමා ප්මප්නවිය
මජයහල මලබ් වංවහකළරක (ියංශ /ඉංග්රීිය) - යූ.එල්. ගීගනප්ේ මශතා
මලබ් වංවහකළරක (ඉංග්රීිය/ මදමෂ) - එම්.එන්.එම්. ෂෆාක් මශතා
වශකළර පරිගණක ලෆඩව ශන් වේපළදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුශර් මශ් මිය
මජයහල වශළය කළුළු වේබන්ධීකළරක - බී.එන්.එච්. තිප්වේරා මශත්යය
මජයහල භළළ පරිලර්තක-එවහ.එේ.ඒ. මක්. කරුණළරත්න මශතළ
මජයහල පරිගණක ක්රියළකරුමල - පී. ශජශන්යළ මශ් මිය, ශජ්.එවහ. ශකොෂඹශේ මශතළ, ශක්.ජී.එවහ. ශවේලන්දි මශ් මිය,
එන්.එන්. ශශට්ටිශේ මශ් මිය, ෛේලිේ.එච්.ූ... . ප්රියතුා මශතළ, ඒ.ජී.ආර්.ශක්. අශේර් න මශතළ, එන්.. .. .පී. ශරේ මසරි මශතළ
ශක්.පී.පී.එවහ. ශරෝමලර්ධන මශතළ, ශක්.. .ජී.එේ. ක්රිළන්ත මශතළ, ෛේලිේ.. .ඒ. ජයරුක්ෂි මශ් මිය, එල්.ජී. ආශික් අලි මශතළ,
ඒ.ආර්.එේ. රිකළවහ අලි මශතළ, ඒ.එේ. සවුසුල් අමීන් මශතළ
පරිගණක ක්රියළකරුමල මජයහල පරිගණක තළක්ණමේදී - ජී.එේ.ටී. ශඳශර්රළ මශතළ, එච්.එවහ. වතයජි්  මශතළ
මජයහල තළක්ණ වශකළර - වී.ආර්.එවහ.ශජ්. ශවෝමර් න මශතළ, ෛේලිේ.එවහ. සුරා මශතළ

தரரளுவந றரவேகவ
(யவசரவோ)
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தரரளுவந உயவௐதறணவகவ
[2015, ஏகவவோ 17 ததரதுவ் சவலிவ தரறவுதசவவௐதவோசடரவ]

அ
அசசரவெக, தறரறவ ஆவ.டீ. (புவ்பவ)
அகடவெகனரவ, அ. (வணற)
அவ்துசகரன, றயற னர (இவ்றணபுரற)
அவௐபுயரற, ரவெகரறவோட ஆவைசறசக தரவ தயவெவ கயஜறணவ (புவ்பவ)
அசதகுவண, தயனசக சரயறவ் தறறவம (களுவ்துகந)
அசதசறவேக, அசசரவெ (குயரகவ)
அசதசசக, சறசற குர லிபணற தவௌடிவ தறரறவஜறவ் சயவ (புவ்பவ)
அசதவண, யறவ ரவௐதர (ரவ்கந)
அசதவண, னவவ ரவௐதர (சசறவௐ தவோடிவ)
அசதவண, ஜற (கரலி)
அசசண, இவதுணறவ துர கறரண தவ்றதவதணதயனரசக (குயரகவ)
அதுவேக, சஜரவ வணற வரதவ (கவதயர)
அவீ, யறவ (அவதரவசரவோகட)
அபதக, சவ் (சசறவௐ தவோடிவ)
அபதக, றலுவ சுரவ தவௌடர (கவௌடி)
அனகறவண , னசவ, அ. (கவதயர)
அனவ்துன, சஜ.சல. (குயரகவ)
அலுவ்கசக, அலுவ்கசக ஆணவ (கவௌடி)
அலுவ்கசக, யறவரணவ லனரச (கவௌடி)
அலுறயரச, வொசறவ், (ரவ்கப)
அலுறயரச, சவ, (ரவ்கப)
அயவௐததய, டனவ யவ குர (ரவ்கந)

இ
இவறக, அதயவ் சயவ் யறவோடியரற அவௐபுயரறனரசக தரவ (கவதயர)
இரரவ, அவேகஜவ (சசறவௐ தவோடிவ)
இவயரவெ, அவௐதுவ யளரவ (அதரபுவ)
இவறவ, சலணற தரயவோ தரயவோ (சசறவௐ தவோடிவ) [2018 யூவ 08ஆவ றகறறலியவது]


வெகரவெக, ரற.தற. ( குயரகவ)

க
கசவ, வ. (தகரளவபு)
கவவதறன, உ தறதரவ் (தகரளவபு)
கசக, றயற அசணரர (சசறவௐ தவோடிவ)
கசக, ர (றகரடுவன)
கசக, தரவ சவற (அதரபுவ)
கனவ், சறநறதரன, (ததரனணயக)
கயரறனக, கவ (கரலி)
கயரரவெக, வீவற சவறசவ (தகரளவபு)
கனவௐதவ்ற ஆவைசறசக, றயரவ (அவதரவசரவோகட)
கவகவ, துசணவ (இவ்றணபுரற)
கரரறசவ, அவெகறன றரவ (குயரகவ)
கறரறவன, னவவ தவௌடர (கவௌடி)
கறசய, தகரவகசக தரயரவ னரவ (தகரளவபு)
குசசக, வோவோ தயறன லிணசக (கவதயர)
குசசக, வ்ரவெக பறவசசனரசக தவ் உ சரவ (தரணரககன)
குவண, வ.சக..டி.வ. (சசறவௐ தவோடிவ) [இநவௐபு: 2016 சணரற 19]
குவண, றசணவ சவற யதசறவேக (தகரளவபு)
குவண, தவதுன (தகரளவபு)
குரவ, அ. அறவவ் (ததுகப)
குரவ, வ. சலு (கவௌடி)
குரசறவேய, றயற கலர சவலீ (கரலி) [2017 வதர 02ஆவசறசவ லறவநவ் லவவௐபுவெக றணவ நறரணது]
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குரசறநற, ஜசுவ பறவசசனரசக ஆணவ (தரணரககன)
தகரதனரவசண, ரனவெக தறசரவ் (ததரனணயக)
சகரடீவவ, கவீவறவ (றகரடுவன)

ச
சவறசறநற, கஜல றரதண ஆவைசறசக தரவவ (ரவ்கந)
சவறசசண, சசகரவ பறவசசனரசக (அதரபுவ)
சவதவவ, இரஜசரவ (றயசகரகன)
சசறவேக, சவறவ் (சககரகன)
சசறவேக, யறவ (சசறவௐ தவோடிவ)
சறவெ, லிவெ (சசறவௐ தவோடிவ)
சவீ, வேகப (ரவ்கந)
சவீ, வீவற (ததுகப)
சவீ, ஜவ (களுவ்துகந)
சதவ, ஈவதரவ (ரவௗவௐதரவ)
சவரவ, தரதயரவோ யபீவ தரதயரவோ (சசறவௐ தவோடிவ)
சறவ்ரவவ்வ, யலிவேகவ (ரவௗவௐதரவ)
சறவதனரவௐதறவோடி, தவரவெக ரபனரசக வொஜறவ் (சககரகன)
சறசவெற, அவௌரகன சடசு (வணற)
சறசரகவ, சறவௐதறகரசவ (வணற)
சறநலவ, சறஞரணவ (ரவௗவௐதரவ)
சறயரவௐலவ, அலவ அலி தசறவோ பயவவ் (வோடவெகபவௐபு)
சுறதரன, றனவேக (சசறவௐ தவோடிவ)
சுவறவ, றரதவ ஆதறகரவ (ரவௗவௐதரவ)
சுசவ, டிசலு (ததுகப)
சுரறரவ, டீ.வ. (சசறவௐ தவோடிவ)
தசறவோ, அலி சரயறவ தபனரணர (வோடவெகபவௐபு)
தசதணறவ்ண, னவவ தறவது ஜறனக (ததுகப) [2015 தசவௐதவதவ 16ஆவ றகறறலியவது]
தசதணறவ்ண, சஜரவ (இவ்றணபுரற)
சசசறவேக, அசவேக தயரவ (அதரபுவ)
சசணசறவேக, அவஜளண சுஜல (தகரளவபு)
சசணரறரசர, ரக. சசரசுவவ (ரவௗவௐதரவ)
சசணரரவெக, சவ சவ தரவெகற (ததரனணயக)
சசணரவ்ண, வபுகர தயனவதசக சவ்து சவலத (கவதயர)
சசணரவ்ண, வபுகர தயனதசக ரஜற யரறவசவற (களுவ்துகந)
தசரவசர, றஜறவ் றஜபணற (சசறவௐ தவோடிவ)


சரவெக, தரவ ஆவ்வ சர சவதவ் (ததுகப) [2015 தசவௐதவதவ 14ஆவ றகற இரஜறணரர]
 சறவர, அகவததரடி தரயரவ தறரறவண (கரலி)
 சறவர, றதனவ்ற றவ சறநறதரன (ததுகப)
 சறவர, யவ (தகரளவபு)
 சறவர, யரதுரததவொஞ தறவ றசரவ (களுவ்துகந)
 தசரவசர, றரறரது வொஜறவ் (இவ்றணபுரற)
 தவ, சறநறணரவ (சசறவௐ தவோடிவ)
றசரரவெக, வ.தற. (சசறவௐ தவோடிவ)
றசரரவெக, சரலிவ (குயரகவ )
றசரரவெக, துறவ (அதரபுவ)
றசரரவெக, வ வவவ் (கவௌடி)
றசரரவெக, டீ.ரல.டதறவயு. றனவீ (றகரடுவன)
றசரரவெக, வீகுரவ (அதரபுவ)
றதரவ, தணக றவ்ரணசக சரணக (அவதரவசரவோகட)
றமரரவெக, அத குர (தகரளவபு)
றமரரவெக, வஜவ றவ (ததலிர)
துகதவோசறவேகவ, கறவகரவ்வதற (சசறவௐ தவோடிவ)
துவவ, சயர ரபனரசக சரற (சககரகன)
தவௐததய, தரலி குர (களுவ்துகந)
தவணவெசகரவ, ஜணக தவௌடர (ரவ்கப)
சரணவர, டவெபவ (ரவௗவௐதரவ)
தரவௌடரவ, ஆயபகவ (ததலிர)
தபபீவெ, பயவது ரலவௐ (சசறவௐ தவோடிவ) [2016 சணரற 22ஆவ றகறறலியவது]
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ற, தரதயரவோ யணலதர தரதயரவோ (சசறவௐ தவோடிவ) [2018 ச 23ஆவ றகற இரஜறணரர]
ரரவெகர, லிகவதத சகரசனசக லிவ த (கரலி)
ரரவெகர, ரசுச (இவ்றணபுரற)
ரறவண, ஆவ.வ.வ.தற. (குயரகவ)
றவனரவ, இயரவ சரவவ (வணற)

த
தவௌடர, றயற குனதுவேக றசரரவெக பறவசசனரசக சவறரற எபீலிர (அதரபுவ)
தவௌடர, ஆவ.தற. தரலி வேசக (புவ்பவ)
தவௌடரரவெக, இவறக (குயரகவ)
தவௌடரரறதகரட, தவதுன னரவ (கரலி)
தவ்ற, அகனவேக புவ்றக உறவ் தவ்து (ரவ்கந)
தவ்ற, சவ சறவ ததவதரவோட (கரலி)
தவணரவது, அயவறக (புவ்பவ)
தவணரவது, சஜரவவவ சசறவ (குயரகவ)
தறவ்ரணசக, கயரவ்ண (இவ்றணபுரற)
தணற, றகவதவ (ததலிர)
தவரவெக, தவரவெக பறவசசனரசக டிவயரவ ரரரவ் (குயரகவ)
தரனசூரற, ரவெக வ (சககரகன)
தறரச, கனரவதுதகரட கவேகரணவசக (ததலிர)
தறணரவது, யரலவ (ததுகப)
தறசசவற, றயற யறயணறகர ரவொஜலி (தகரளவபு)
தறசரச, அததவண சனரசக (சககரகன)
தறசரம, சஜறவ் (அவதரவசரவோகட)
தறசவ்ண, சுவ்வைசரரறசக (ரவ்கந)
தறசஜவவ், அவைசறசக தரவ சுசறவ (தகரளவபு)
புவொசறறனச, சுசவ கவகப (றயசகரகன)
ததவணரவதுபுவசப, றயற தவதவைசுர சுவறணற (கவதயர)
ததசர, அவைசறசக தரவ றவ்ரண னவவ சவ (ரவ்கப)
ததசர, அஜறவ் தவ்கரவ (களுவ்துகந)
ததசர, குயகசக சணவ் றசரவ (புவ்பவ)
ததசர, சகசரயசக சுஜறவ் சவொஜ (சககரகன)
ததசர, டினரவ (சசறவௐ தவோடிவ)
ததசர, ரரவெகர வகுன தவோடததவறசக றசரவ அவவோலி தறரறவ (புவ்பவ)
கதசவ, தரயவோ கரசறவ தரயவோ (றகரடுவன)
ததரவசசகர, கரவறசயர சவ் சவறனரவ (சசறவௐ தவோடிவ) [2016 ததவௐரற 08ஆவ றகறறலியவது]
ததௌவ, .வை.வ. (சசறவௐ தவோடிவ)


சகவவ, றயற றஜகனர (ரவௗவௐதரவ)
வ்து தவௌடர, வ்ரவெக பறவசசனரசக வொஜறவ் (தரணரககன)
றவரகணவ, றனகரஜர (ததலிர)
ரறவெகரவ, சறதுவனர பவஜரவௐ (தகரளவபு)
வசூவ, இவௐரயறவ பயவது பயவது (றகரடுவன)
வரவ, கரவ கரவ (வணற)
வயவௐ, இவரவ (றயசகரகன)
ரரதுவசண, சவ் சவறசறநற (சசறவௐ தவோடிவ) [2015 தசவௐதவதவ 04ஆவ றகற இரஜறணரர]
ரசறவேக, சவறஜறவ் ஆசுசதர (சசறவௐ தவோடிவ)
ரவௐதண, றனவெ ஜணக (சசறவௐ தவோடிவ)
ரவணவௐததய, அ. அஜறவ்குர (கவதயர)
பவ்துகுர, சவ் சவறசறநற (அதரபுவ)
பவ்து, சறலிவேகவ (ததலிர)
பதுதயவோடிகசக, றசரவ (கரலி)
பவதர, கதசவ (சசறவௐ தவோடிவ)
பயவது, அவௐதுவனரவ வயவௐ பயவது (றயசகரகன)

(xxx)


ரவௐதர அவௐபுயரறனரசக, அத தறரறவண (குயரகவ)
சரசகவவ, சலணறவ்வதற (வோடவெகபவௐபு)


சறவேக ஆவைசறசக, தநரரவ, அதயவ் (ததரனணயக)
துவேக, அவஜளண (கவதயர)
துவேக, தறசவண (கவதயர)
வெக, அவைசறசக தரவோடபற சவதறக (தகரளவபு)
வீ, புபவ்தனசக தறசவண (கவதயர)
வ்ரவெக, ஆவ.வ.சற.தற. (ததலிர)
வ்ரவெக, சரகப கசஜவற (ரவ்கந)
வ்ரவெக, வீசகரவ தறவ றசரவ (சசறவௐ தவோடிவ) [2015 தசவௐதவதவ 14ஆவ றகறறலியவது]
வ்வ்ச, தனரயரவ றவ (கவௌடி)
ண சவ, . அவ்துலிச (சசறவௐ தவோடிவ)
யளரவ, தரதயரவோ பஜறபுவ (தகரளவபு)
ரரகறயவவ, சலுசரற (ததலிர)
ரரவெக, சவ் றவ், அ.அ. வொசவ (கவதயர)
ரஜகயர, யவண சுபுவ (கவதயர)
ரஜதக்ஷ, ரவ (அவதரவசரவோகட)
ரஜதக்ஷ, யறவ (குயரகவ)
ரஜதவெ, றஜரம (தகரளவபு)
ரஜதவெ, சவ ஜவ (அவதரவசரவோகட)
ரறரவோ, அவௐதுவ (வணற)

ன
தனரவெகுசக, கரறணற குனவே (தகரளவபு)


வெகுவபு, ஜரணக (இவ்றணபுரற)
வகுனசூரற, அவணற றவ னரவசர (கவதயர)
வணறஆவைசற, றயற தறவ்ரசற (இவ்றணபுரற)
றவெகறசறவேக, றவ (தகரளவபு)
றவெகறரவெக, றதுந (களுவ்துகந)
றவெகறவ்ண, இரவ (தகரளவபு)
றவெவ்ண, ஜவதற (சசறவௐ தவோடிவ)
றவ்ரணசக, அவேகுவத ஆவைசறசக சயரவ றஜ (இவ்றணபுரற)
றரணகசக, சதக அறவ் (ததுகப)
றரசவறவ, சரசறவ (வோடவெகபவௐபு)
றஜற, சதயதகரட ஆவைசறசக (தரணரககன)
றசஜசறநற, தனரகுகவதரவோட றவ்ரசக சறவ (ததுகப)
றசஜசசக, ஆவைசறசக கசததரன துலிவௐ தவௌடுன ததசர (கவதயர)
றசஜசசக, கவொசண சரர (ரவ்கந)
றசஜதுவேக, .. (இவ்றணபுரற)
றசஜதரன, சதரதரதகரட தயவோடிஆவைசறசக (கரலி)
றசஜரவண, றயற துசறர (சககரகன)
றசஜரவண, னவவ ஆணவ (களுவ்துகந)
றசஜவ்ண, றயற ஜவபுகயதறவோடிச தக சரயறணற குரரற (ரவ்கப)
றசஜவண, றசணவற யவ (கவதயர)
றசஜறவெ, றயற வதன கசக சறரறரற (றகரடுவன)
வீவெதகரடி, சவற (கரலி)
வீவேம, றவ (தகரளவபு)
தஆவைசற, றலீவௐ (அவதரவசரவோகட)
தவக, குர (களுவ்துகந)

(xxxi)

ந
நவபுவெதவன, தகதயலி (கவௌடி)

ஜ
ஜதகரடி, ஆவைசறனரசக சறசற (கவதயர)
ஜசூரற, கய (சசறவௐ தவோடிவ)
ஜசசக, ரசறநற (குயரகவ)
ஜசசக, தறசனரவ (இவ்றணபுரற)
ஜசசண, றயற சுசர ஜல. (தரணரககன)
ஜறனக, லிவ் (சசறவௐ தவோடிவ)
ஜறவம, அவௐபுயரறனரசக பறவ (களுவ்துகந)
ஜய, லிவ தவௌடர (குயரகவ)
ஜவ்ண, அத சறவோணற (ததரனணயக)
ஜவ்ண, அதர னவேகர தறலவௐ (கவௌடி)
ஜவ்ண, தறவேக (புவ்பவ)
ஜவண, சசணரலசக தரவ கறவ சயரவ (கவதயர)
ஜவண, சயவ் பறவசசனரசக னவெகல றசரரவெக (கவௌடி)
ஜறவெ, கரறல (குயரகவ)

ய
யவெகலவ, அ. இததுவ நவுவௐ (கவௌடி)
யவதுவதணவ்ற, சுணறவ (சசறவௐ தவோடிவ)
யபீவ, அவௐதுவ வூவௐ அவௐதுவ (சசறவௐ தவோடிவ) [2016 சணரற 19ஆவ றகற இரஜறணரர]
யரறசவ, தரலிவசக (அதரபுவ)
யரலவ, யபீவௐ தரயவோ தரயவோ (றகரடுவன)
யரறவ, அவௐதுவ யலீவ தரயவோ (கவௌடி)
யரசறவ, தரதயரவோ, கபீவ தரதயரவோ (சககரகன)
யறவபுவனர, பயவவ்தனவௐகத ஆலிவ பயவவ் (சசறவௐ தவோடிவ)
சயவ், வை.வ. றஜற (கவதயர)
சயவ், கணக (சககரகன)

வ
வசசவ, ஞரணபவ்து (வோடவெகபவௐபு)
வவகவரசர, றயற சரவற (சசறவௐ தவோடிவ)

(xxxiii)

இனவேககவை சணரக சசரசலிசவெ குடிசு
சணரறதற
சகு கவ்றரறதரன சறநறசசண
அகவைசக
தற அகவைசயவ சசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ அகவைசயவ— ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக
சுவயனரவ்துகந அதறறயவ்ற வயவ கறநறவ ச அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு சஜரவ அதுவேக
புவ்சரசண அகவைசவ - ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெ ததசர
சதரவெகுவ்து வயவ சறறவ றரணவை சசககவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர
றற வயவ தகுசண ஊடக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வேகப சவீ
றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவ தறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு
(கனரறற) சவ் அபதக
கவ் றவோடறடவ வயவ லவ வேகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ
அச தரறவபவசறகவ வயவ கவௌடி க அதறறயவ்ற அகவைசயவ தரரளுவநவை சகத பவயவ - ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன
தபறரவோடலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு றனவெ ரவௐதண
துகநபகவேகவ வயவ கவௐதவயகந அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு யறவ சசறவேக
உவரவோடலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு ஜற அசதவண
சுகரரவ, சதரசக வயவ சுசச யவ்து அகவைசவ - ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) ரஜற சசணரவ்ண
உவபக அலுவகவ வயவ டசவ அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண
ககவ்தரறவ வயவ ரறத அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ
ரக வயவ சவ ரகர அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக
கவ்தரறவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு யறவ அவீ
ததயவசரவோடவெ ககவ்தரறவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீவ றசரரவெக
றவலு வயவ புதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வொஜறவ் சறவதனரவௐதறவோடி
லவவௐதரசண, லவ பவேகவ வயவ அணவவ் பகரகவ்து அகவைசவ - ரவௌபுறகு துறவ றசரரவெக
கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ அகவைசவ - நாண்புநிகு விஜித் விஜனமுி சசாய்சா
சபக லுவூவோடவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு பீ. யரறசவ
தடுவொசரகனகவ, வீற அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு கபீவ யரறவ
அச றயரக பகரகவ்து வயவ சவோடபவ எளவேகுவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர
உவகவற வயவ கனரசர அலுவகவ அகவைசவ – ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரச ரஜதக்ஷ
வீடகவௐபு வயவ றவரவ்துகந அகவைசவ - ரவௌபுறகு சஜறவ் தறசரம
ததவசநரலி பவேகவ அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக
கனரவோடு புற கறரவேகவ, உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ சபர அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ
கரற வயவ தரரளுவந யசலகவௐபு அகவைசயவ அசரவேகவெ கவோசறறவ பவசகரனரசரதவ - ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக
கபறவ வயவ சறயவ அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு (றயற) சவறரற தவௌடர
லற வயவ சறகநவைசரகனகவ யசலகவௐபு அகவைசவ - ரவௌபுறகு (றயற) னர அவ்துசகரன
கவற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவெகறன றரவ கரரறசவ
லவகுடிசவநவ, புணவரவௗபறவௐபு, டவெகு அதறறயவ்ற வயவ இவது அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ
தரவ, தரவ சசககவ வயவ பவலிவ ச அலுவகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவௐதுவ யலீவ
இகபஞவ அலுவகவ, கயவ்றவோட பகரகவ்துவ வயவ தவகு அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு சரகன வ்ரவெக
சசற எயகவௐதரடு, வலிவெகவ வயவ அசகய தரறகவஅகவைசவ - ரவௌபுறகு சணர கசசவ
தரகனவ்தரடவபுகவ, டிஜறவோடவ உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ தபறரவோடுவ் தரறவரவவௐபு அகவைசவ - ரவௌபுறகு யரறவ
தவணரவது
சபக னவபுரற வயவ ஆவதவெ ககவ்தரறவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு ர கசக
ரகர சகதகவ, உவளூரவோசற வயவ றகபரவோடுவ்துகந அகவைசவ - நாண்புநிகு பசர் முஸ்தா
அதறறயவ்ற உதர பகநகவ வயவ சவசச வவ்க அகவைசவ - ரவௌபுறகு லிவெ சறவெ
லுரர அதறறயவ்ற, ணசலரசறகவ வயவ தறசச அதறறயவ்ற அகவைசவ - ரவௌபுறகு பீவவோ ரவவ சவ் ததரவசசகர
தரறவ வயவ தரறவசவேக உநவுகவ அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீவற சவீ

[வசரவ அகவைசயவெகுவ குநறவ்தரதுவெகவௐதடர றடவேககபயுவ தறககபயுவ றகவெகபவேககபயுவ றறவைசவோட பகநறனரண
றயணவேககபயுவ சணரறதற ரச ததரயவௐசதவயவபரவ.]

(xxxiv)

இரஜரவேக அகவைசவகவ
சசற எயகவௐதரடு வயவ வலிவெக இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு .வை.வ. ததபவ
இகபஞவ அலுவகவ, கயவ்றவோட பகரகவ்துவ வயவ தவகு அதறறயவ்ற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு தறசசண கசக
றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவ தறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ இரஜரவேக அகவைசவ ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண
கவ் றவோடறடவ வயவ லவ வேகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு னவெகல ஜவண
கவற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ
லவவௐதரசண, லவ பவேகவ வயவ அணவவ் பகரகவ்து இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு தரலி வேசக தவௌடர
கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - நாண்புநிகு திலிப்
தஆவைசற
சசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு றசரவ ததசர
தரதுகரவௐபு இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு யவ றஜவண
தடுவொசரகனகவ வயவ வீற அதறறயவ்ற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு (கனரறற) வ.வ..வ. யறவபுவனரவ
உவகவற வயவ கனரசர அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறசய
ததயவசரவோடவெ ககவ்தரறவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு .டி. சவதறக தறசரச
சவசச வவ்க இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு சுஜல சசணசறவேக
தபறரவோடலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு சவ சசணரரவெக
கவ்தரறவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு சவ அலுறயரச
றற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண
ரகர சகதகவ, உவளூரவோசற வயவ றகபரவோடுவ்துகந இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு (றயற) வரற றசஜறவெகற
சசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ— ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர
றவலு வயவ புதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர
கரலி அதறறயவ்ற இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வீகுர றசரரவெக
சுவயனரவ்துகந அதறறயவ்ற வயவ கறநறவ  அலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு வொஜறவ் அலுறயரச
உவரவோடலுவகவ இரஜரவேக அகவைசவ - ரவௌபுறகு சஜ.சல. அனவ்துன

தறற அகவைசவகவ
சபக னவபுரற வயவ ஆவதவெ ககவ்தரறவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு பவ்து சறலிவேகவ
கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு அநீர் அலி சிஹாப்தீன்
றற வயவ தகுசண ஊடக தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண
வீடகவௐபு வயவ றவரவ்துகந தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக
உவபக அலுவகவ வயவ டசவ அதறறயவ்றவௐ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வோவோ குசசக
சுகரரவ, சதரசக வயவ சுசச யவ்து தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ
துகநபகவேகவ வயவ கவௐதவயகந அலுவகவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு றரவ பவ்துதயவோடிகசக
கரற வயவ தரரளுவந யசலகவௐபு தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு துசணவ கவேகவ
ததவசநரலி பவேகவ அதறறயவ்ற தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) அசணரர கசக
சபக லுவூவோடவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக
சதரவெகுவ்து வயவ சறறவ றரணவை சசககவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அசசரவெ அசதசறவேக
அச தரறவ பவசற வயவ கவௌடி க அதறறயவ்ற தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்
றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவ தறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு
கயரவ்ண தறரண
லற வயவ சறகநவைசரகனகவ யசலகவௐபு தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ
லுரர அதறறயவ்ற, ணசலரசறகவ வயவ தறசச அதறறயவ்ற தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு ாலித சதவபப்சருந
தரகனவ்தரடவபுகவ, டிஜறவோடவ உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ தபறரவோடுவ் தரறவரவவௐபு தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு த
ரரவெகர
சசற எயகவௐதரடு, வலிவெகவ வயவ அச கய தரறகவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர
சுவநரடவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய
அச றயரக பகரகவ்து வயவ சவோடபவ எளவேகுவ தவநற தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு ளீன் ண்டாப ஜனநஹ
லவ குடிசவநவ, புணவரவௗபறவௐபு வயவ டவெகு அதறறயவ்றவௐ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு கே. கரவ வரவ
கவ்தரறவ தறற அகவைசவ - ரவௌபுறகு அவேகஜவ ரரவ
ககவ்தரறவ வயவ ரறத அலுவகவ தறற அகவைசவ - நாண்புநிகு புத்திே த்திபண
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றசரபவ குரவ
தறவேக ஜவ்ண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு க. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு தசயரவ
சசசறவேக, ரவௌபுறகு கணக சயவ், ரவௌபுறகு சலு குரவ, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு பஜறபுவ
யளரவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றசஜரவண, ரவௌபுறகு சயசரவ றரணசக, ரவௌபுறகு
றசஜதரன தயவோடிஆவைசற

ரவௌபுறகு

தரரளுவநவெ குளவெகவ
தரறவுவெகுள
ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ),ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு யறவ
சசறவேய, ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ, ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌபுறகு சணர கசசவ,
ரவௌபுறகு றசணவ குவண, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு ரக. சசர.
சசணரறரஜர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம

தரரளுவந அலுவகவ தவநற குள
ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ) , ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ, ரவௌபுறகு சஜ.வ. ஆணவ குரசறநற, ரவௌபுறகு தசவவ
அகடவெகனரவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு ரஜசரவ சவதவவ, ரவௌபுறகு கவ
கயரறனவெக, ரவௌபுறகு அத றசரரவெக, ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபதக,
ரவௌபுறகு யறவ சசறவேய, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) ரஜற சசணரவ்ண, ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ,
ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு சணர கசசவ,
ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு றசணவ குவண, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு ற
கயரரவெக, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ

றகனறவ கவோடகபகவ தவநற குள
ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ) , ரவௌபுறகு சஜ.வ. ஆணவ குரசறநற, ரவௌபுறகு தசவவ அகடவெகனரவ,
ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு சவற வீவெதகரடி, ரவௌபுறகு சஜ.வ. ஆணவ
குரசறநற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண

சகதவெ குள
ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ), ரவௌபுறகு
யறவ அவீ, ரவௌபுறகு தணற றகவதவ, ரவௌபுறகு வொசறவ்
அலுறயரச, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு சக.சக. தறரம, ரவௌபுறகு
சலணறவ்வதற சரசகவவ, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு கவொசண றசஜசசக

எளவெகறவ வயவ சறநவௐபுரறககவ தவநற குள
ரவௌபுறகு றனவெ ரதண, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. வொஜறவ் வ்து தவௌடர, ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு சணர
கசசவ, ரவௌபுறகு கதசவ பவதர, ரவௌபுறகு .டி. சுசறவ தறசஜவ, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு அத
றமரரவெக, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற வவகவரசர,

அசரவேகவெ கவெகுகவ தவநற குள
ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண (றசரபவ), ரவௌபுறகு யறவ சசறவேய, ரவௌபுறகு பீ.யரறசவ, ரவௌபுறகு கதசவ
பவதர, ரவௌபுறகு தரலி வேசக தவௌடர, ரவௌபுறகு றசரவ ததசர, ரவௌபுறகு சுஜல சசணசறவேக, ரவௌபுறகு
இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு வ.தற.
றசரரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன குவண, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு ரசுச ரரவெகர,
ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற சரசகவவ, ரவௌபுறகு சற.
சறநலவ, ரவௌபுறகு சவற கசக, ரவௌபுறகு உ தறதரவ் கவவதறன, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ
ஜறவம, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ சயரவ ஜவண, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ,
ரவௌபுறகு (றயற) யறயறகர தறசவைசவற, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ தவௌடரரறதகரட, ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ

அசரவேக ததரயவௐபுபவசறகவ தவநற குள
ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற (றசரபவ), ரவௌபுறகு நவுவௐ யகலவ, ரவௌபுறகு

வீவற சவீ, ரவௌபுறகு னவவ
தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு சுஜல சசணசறவேக, ரவௌபுறகு சவ அலுறயர, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர,
ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு வொஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு அசசரவெ
அசதசறவேக, ரவௌபுறகு அத தறரறவண ரவௐதர, ரவௌபுறகு அத றமரரவெக, ரவௌபுறகு சவறசறநற கஜல,
ரவௌபுறகு யறவரணவ அலுவ்கசக, ரவௌபுறகு ரசறநற ஜசசக, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரக.
சசர. சசணரறரஜர, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர யயவௐ, ரவௌபுறகு ஜவ சவீ, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு
வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு
யவண ரஜகயர, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ
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அசரவேக றற தவநற குள
ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ (றசரபவ), ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு

(கனரறற) தவதுன குவண, ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனச, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரக. சசர.
சசணரறரஜர, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றசஜரவண, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிச ண சவ, ரவௌபுறகு
(கவ்ற கனரறற) சவ தற, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு தசயரவ சசசறவேக, ரவௌபுறகு அஜறவ்
ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு (சதரசறரறவ) ஆசு
ரசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)(றயற) துவர றசஜரவண, ரவௌபுறகு றசஜதரன தயவோடிஆவைசற

ததரதுதவெ குள
ரவௌபுறகு சுஜல சசணசறவேக (றசரபவ), ரவௌபுறகு ஜற அசதவண, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு
சரலிவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அசதவண, ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனச, ரவௌபுறகு றயரவ
கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு வொசறவ் அலுறயரச, ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு
னவவ ஆணவ றசஜரவண, ரவௌபுறகு க. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சவ தற,
ரவௌபுறகு கணக சயவ், ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ,
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)(றயற) துவர றசஜரவண, ரவௌபுறகு சறவ றசஜசறநற, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற
வவகவரசர, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறசரகவ

உவ தறகவ தவநற குள
ரவௌபுறகு கய ஜசூரற (றசரபவ), ரவௌபுறகு சஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌபுறகு
(கனரறற) சவ் அபதக, ரவௌபுறகு நவுவௐ யவெகலவ, ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரம
ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு சணர கசசவ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு றசணவ குவண, ரவௌபுறகு
றஜற சயவ், ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரக. சசர. சசணரறரஜர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ
சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ.

துகநசரவ சவதரவகவெ குளவெகவ
ததரயபரர அதறறயவ்ற தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர (றசரபரா்), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு அசசரவெ அசதசறவேக,
ரவௌபுறகு கயரவ்ண தறரண, ரவௌபுறகு புவ்றக தற, ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு அயவறவெக
தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன குவண, ரவௌபுறகு ரசுச ரரவெகர, ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு சக.சக. தறரச, ரவௌபுறகு சக. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்ற,
ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ,
ரவௌபுறகு (றயற) சரவற வவகவரஜர.

சவசச தரடவபுகவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு வொசறவ் அலுறயரச (றசரபவ), ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு துசணவ கவகவ, ரவௌபுறகு
அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு ரரரவ் தவரவெக, ரவௌபுறகு அதர ஜவ்ண,
ரவௌபுறகு றசணவ குவண, ரவௌபுறகு வ.வ. சவறசசண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு சறசவெற
ஆணவறவ, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றசஜரவண, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ்
தகரதனரவசண, ரவௌபுறகு லிவ் ஜறனக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ சயரவ ஜவண, ரவௌபுறகு
வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ, ரவௌபுறகு தறசவண துவேக, ரவௌபுறகு சறவ றசஜசறநற.

லுரர அதறறயவ்ற வயவ சுவநரடவ வயவ இவகக பவேகவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்றரசற வணறஆவைசற (றசரபவ), ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு (கவ்ற
கனரறற) (றயற) அசணரர கசக, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அசதவண,
ரவௌபுறகு றவ வீவேச, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு அவௐதுவனரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு அத சறவோணற
ஜவ்ண, ரவௌபுறகு தயவெவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு சறசற குர அசதசசக, ரவௌபுறகு அறவவ் குரவ, ரவௌபுறகு
கவீவறவ சகரடீவவ, ரவௌபுறகு உ தறதரவ் கவவதறன, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ, ரவௌபுறகு
சறவ றசஜசறநற, ரவௌபுறகு சவறவ் சசறவேக, ரவௌபுறகு துலிவௐ றசஜசசக, ரவௌபுறகு னக்ஷவ சவ ததசர.

ததவௌகவ வயவ தரவறகன தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துசறர றசஜரவண (றசரபவ), ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு
(றயற) வரற றசஜறவெகற, ரவௌபுறகு வோவோ குசசக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)(றயற) அசணரர
கசக, ரவௌபுறகு வொசவ ரரவெக, ரவௌபுறகு தசறவோ அலி சரயறவ தபனரணர, ரவௌபுறகு சுசர ஜல. ஜசசண,
ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்றரசற வணறஆவைசற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற
தவணரவதுபுவசப, ரவௌபுறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு டிசவ சுசவ, ரவௌபுறகு சக. துகதவோசறவேகவ,
ரவௌபுறகு தரசரவ சறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) யறயறகர தறசவைசவற, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ தவௌடரரறதகரட,
ரவௌபுறகு தறசவண வீ, ரவௌபுறகு (றயற) சரயறற குரரற றசஜவ்ண, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற
வவகவரஜர.

(xxxvii)

கவற வயவ ணறப அதறறயவ்ற தவநற துகநசரவ சவதரவகவெகுள
ரவௌபுறகு டிசவ சுசவ (றசரபவ), ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு கரறணற தனரவெகுசக, ரவௌபுறகு
றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு க. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற
சரசகவவ, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு சலு குரவ, ரவௌபுறகு சறசற ஜவெதகரடி, ரவௌபுறகு (கவ்ற
கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு சுஜறவ் சவேஜ ததசர, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ,
ரவௌபுறகு (சதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு
(றயற) சரயறணற குரரற றசஜவ்ண, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ, ரவௌபுறகு சவ்து சவலத சசணரவ்ண,
ரவௌபுறகு றசஜதரன தயவோடிஆவைசற.

சசற தரதுகரவௐபு தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு லிவ் ஜறனக (றசரபவ), ரவௌபுறகு தரலி தவௐததய, ரவௌபுறகு சவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு டவெபவ
சரணவர, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌபுறகு வ.வ. தௌபீவெ, ரவௌபுறகு
யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு .. றசஜதுவேக, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்ற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற)
சவ தற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு தசயரவ சசசறவேக, ரவௌபுறகு சவற கசக, ரவௌபுறகு
(கவ்ற கனரறற) கறவ சயரவ ஜவண, ரவௌபுறகு வ றசரரவெக, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ
தவௌடரரறதகரட, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ, ரவௌபுறகு (சதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக,
ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ

சுகரரவ வயவ ணற சசனவ, சபக லுவூவோடவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண (றசரபவ), ரவௌபுறகு வொசறவ் அலுறயரச, ரவௌபுறகு சஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு
அஜறவ் ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு (றயற) சுசர ஜல. ஜசசண, ரவௌபுறகு தறசனரவ ஜசசக, ரவௌபுறகு துலிவௐ
றசஜசசக, ரவௌபுறகு அதர ஜவ்ண, ரவௌபுறகு சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு .. றசஜதுவேக, (ரவௌபுறகு)
(கவ்ற கனரறற) சவ தற, ரவௌபுறகு றஜற சதயதகரட, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற
கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ, ரவௌபுறகு
இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு இரவெ யளரவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றசஜரவண,
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறசரகவ.

சதரவெகுவ்து வயவ தரகனவ்தரடவபு தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு சவ ரஜதக்ஷ (றசரபவ), ரவௌபுறகு னமவ அனகறவண, ரவௌபுறகு வோவோ குசசக, ரவௌபுறகு சஜ.சல.
அனவ்துன, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு ரரரவ்
தவரவெக, ரவௌபுறகு ரக சசர. சசணரறரசர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு அத சறவோணற
ஜவ்ண, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றசஜரவண, ரவௌபுறகு கணக சயவ், ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ,
ரவௌபுறகு ஆணவ அலுவ்கசக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு இ. சரவவ
றவனரவ, ரவௌபுறகு பயவது இவௐரயறவ பயவது வசூவ, ரவௌபுறகு இரவெ யளரவ, ரவௌபுறகு
ஞரணபவ்து வசசவ.

கவ்தரறவ வயவ கரற தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு றஜற சயவ் (றசரபவ), ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு றரவ பவ்துதயவோடிகசக, ரவௌபுறகு
துசணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு அசசரவெ அசதசறவேக, ரவௌபுறகு சஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு சக. கரவ வரவ,
ரவௌபுறகு சஜரவவடவ தவணரவது, ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனச, ரவௌபுறகு துலீவௐ றசஜசசக, ரவௌபுறகு சறசவெற
ஆணவவ, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிச ண சவ, ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ,
ரவௌபுறகு ஆணவ அலுவ்கசக, ரவௌபுறகு அசசரவெக தறரறவ, ரவௌபுறகு கவீவறவ சகரடீவவ, ரவௌபுறகு
சயசரவ றரணசக.

சவோட றகரவ (ஊலுவெதகறரண) வயவ ஊடகவ்துகந தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய (றசரபவ), ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு
கயரவ்ண தறரண, ரவௌபுறகு தரலி தவௐததய, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு டனவ அகவௐததய,
ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ்வ, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு தரயரவ
தறரறவண  சறவர, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ சயரவ ஜவண,
ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண,
ரவௌபுறகு சயசரவ றரணசக, ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ, ரவௌபுறகு
றசஜதரன தயவோடிஆவைசற.

இகபஞவ, றகபரவோடுவ்துகந, ககன வயவ புரறககவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு சல.தற. வ்ரவெக (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு அலவ அலி சறயரவௐலவ, ரவௌபுறகு
இவறக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு றரவ பவ்துதயவோடிகசக, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு
சக.சக.தறரம, ரவௌபுறகு .. றசஜதுவேக, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிச ண சவ, ரவௌபுறகு ரல. வஜறவ் 
தசரவசர, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற சரசகவவ, ரவௌபுறகு தனரயரவ வ்வ்ச, ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ,
ரவௌபுறகு அசசரவெக தறரறவ, ரவௌபுறகு (றயற) யறயறகர தறசவைசவற, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ,
ரவௌபுறகு பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர, ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ.

(xxxviii)

றரதரவ வயவ றக அலுவகவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர (றசரபவ), ரவௌபுறகு (றயற) வரற றசஜறவெகற, ரவௌபுறகு
றரவ பவ்துதயவோடிகசக, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு னவவ சவ ததசர, ரவௌபுறகு வ.சல. பவ்துகுர, ரவௌபுறகு அயவறவெக
தவணரவது, ரவௌபுறகு சக.சக.தறரம, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற சரசகவவ, ரவௌபுறகு ஆணவ அலுவ்கசக,
ரவௌபுறகு அசசரவெக தறரறவ, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவசண, ரவௌபுறகு தறவ றசரவ  சறவர,
ரவௌபுறகு இரவெ யளரவ, ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர, ரவௌபுறகு சறவ றசஜசறநற, ரவௌபுறகு சயசரவ
றரணசக, ரவௌபுறகு இவறக அதயவ் சயவ்.

லு சவெற தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு சவற கசக (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு
(கனரறற) யவ  சறவர, ரவௌபுறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு அஜறவ்
ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய, ரவௌபுறகு சரலிவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன
குவண, ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன, ரவௌபுறகு குர தவக, ரவௌபுறகு சரயறவ் அசதகுவண,
ரவௌபுறகு வ.வ. தௌபீவெ, ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு (.) அவ்துலிச ண சவ, ரவௌபுறகு
ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவசண, ரவௌபுறகு இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு (சதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு
(கவ்ற கனரறற) சற. சறசரகவ.

உவதவ்றகளுவ சசககளுவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய (றசரபவ), ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனச, ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு
னவவ சவ ததசர, ரவௌபுறகு துசணவ கவகவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) அசணரர கசக,
ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர யயவௐ, ரவௌபுறகு
சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு ஜவ சவீ, ரவௌபுறகு ஆவ.வ. தவ் உ சரவ குசசக, ரவௌபுறகு துர
இவதுணறவ அசசண, ரவௌபுறகு கவீவறவ சகரடீவவ, ரவௌபுறகு சுஜறவ் சவேஜ ததசர, ரவௌபுறகு வ.
தறசவ்ண, ரவௌபுறகு ரவெக தரனசூரற, ரவௌபுறகு சவறவ் சசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறசரகவ,
ரவௌபுறகு சவ்து சவலத சசணரவ்ண.

உவபக றயரகவ வயவ அச பகரகவ்துவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு கரறணற தனரவெகுசக (றசரபவ), ரவௌபுறகு அலவ அலி சறயரவௐலவ, ரவௌபுறகு இவறக தவௌடரரவெக,
ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு அசசரவெ அசதசறவேக, ரவௌபுறகு சவறசறநற கஜல, ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண,
ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு ரக சசர. சசணரறரசர, ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு
சதக றரணகசக, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு சறசற குர அசதசசக,
ரவௌபுறகு துர இவதுணறவ அசசண, ரவௌபுறகு சலு குரவ, ரவௌபுறகு லிவ் ஜறனக, ரவௌபுறகு சக. கரவ
வரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற வவகவரசர.

வலிவெகவ வயவ டவெககயுவ கறவெககயுவ லபவெ கவோடிதளவௐபுவ தவநற துகநசரவ சவதரவகவெ குள
ரவௌபுறகு ரக சசர. சசணரறரசர (றசரபவ), ரவௌபுறகு சுசவ புவொசறறனச, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர,
ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு கயரவ்ண தறரண, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு
தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு வ.வ. தௌபீவெ, ரவௌபுறகு றனவீ றசரரவெக, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர வயவௐ,
ரவௌபுறகு அவௌரகன சடசு சறசவெற, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு
பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற றவெவ்ண, ரவௌபுறகு
(கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றசஜரவண, ரவௌபுறகு கவொசண றசஜசசக.
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அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குளவெகவ
தரதுகரவௐபு தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
சகு கவ்றரறதரன சறநறசசண, ரவௌபுறகு யவ றசஜவண, ரவௌபுறகு யறவ சசறவேய , ரவௌபுறகு டவெபவ
சரணவர, ரவௌபுறகு ற கயரரவெக, ரவௌபுறகு தனரயரவ வ்வ்ச, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு
(கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம.

கரலி அதறறயவ்ற வயவ சுவநரடவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
சகு கவ்றரறதரன சறநறசசண, ரவௌபுறகு வீகுர றசரரவெக, ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு (கனரறற)
வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு வ.வ. சவறசசண, ரவௌபுறகு ரக. சசர.
சசணரறரசர, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவசண.

சசற தகரவகககவ வயவ ததரயபரர அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு றவ றவெகறசறவேக, ரவௌபுறகு றசரவ ததசர, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர,
ரவௌபுறகு
கபீவ யலவ, ரவௌபுறகு .வை.வ. ததௌவ, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,
ரவௌபுறகு ஈ. சதவ.

சுவயனரவ்துகந அதறறயவ்ற வயவ கறநறவ ச அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு சஜரவ அதுவேக, ரவௌபுறகு வஜறவ் அலுறயரச, ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌபுறகு றலிவௐ
தஆவைசற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு அயவறவெக தவணரவது, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ.

புவ்சரசண அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற ததசர, ரவௌபுறகு அஜறவ் பீ. ததசர, ரவௌபுறகு சவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு றஜற
சயவ், ரவௌபுறகு சயர றரணசக, ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ.

சதரவெகுவ்து வயவ சறறவ றரணவை சசககவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு றவ சறநறதரன  சறவர, ரவௌபுறகு அசசரவெ அசதசறவேக, ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு குர
தவக, ரவௌபுறகு சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு இ. சரவவ
றவனரவ.

றற வயவ தகுசண ஊடக அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு வேகப சவீ, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு னசவ அனகறவண, ரவௌபுறகு ர கசக,
ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன குவண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு
ரக. சசர. சசணரறரசர, ரவௌபுறகு யவண ரஜகயர.

றவொஞரண, தரறவதவோத, ஆரவவைசற, றநவகவ அதறறயவ்ற, தரறவதறவசற வயவ கவௌடி புரறககவ
தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபணுக, ரவௌபுறகு னக்ஷவ தசணறவ்ண, ரவௌபுறகு கயரவ்ண தறரண, ரவௌபுறகு
தரயரவ னரவ கறசய, ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர
யயவௐ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ.

கவ் றவோடறடவ வயவ லவவேகவ அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு ஊவௐ யகலவ, ரவௌபுறகு சவ அலுறயரச , ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற,
ரவௌபுறகு ஜவ சவீ, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ.

அச தரறவபவசற வயவ கவௌடி க அதறறயவ்ற அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு னவவ கறரறவன, ரவௌபுறகு வை.வ.வ. யரலவ, ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு றளுவ அபணுக, ரவௌபுறகு (சதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற
வவகவரசர.

தபறரவோடலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு றனவெ ரதண, ரவௌபுறகு சவ சசரரவெக, ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ ,
சறவர, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு ரவ ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ.

துகநபகவேகவ வயவ கவௐதவயகந அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு யறவ சசறவேய, ரவௌபுறகு றரவ பதுதயவோடிகசக, ரவௌபுறகு சரகன வ்ரவெக, ரவௌபுறகு சரயற
அசதகுவண, ரவௌபுறகு ரக. சசர. சசணரறரசர, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு
தரயது வவ.
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உவரவோடலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு ஜற அசதவண, ரவௌபுறகு சஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு தற. யரறசவ, ரவௌபுறகு றஜற சயவ்
ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு கணக சயவ்.

சுகரரவ, சதரசக வயவ சுசச யவ்து அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) ரஜற சசணரவ்ண, ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண, ரவௌபுறகு
தரலி வேசக தவௌடர, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சவ தற, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ
ஜறவம, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறசரகவ.

உவபக அலுவகவ வயவ டசவ அதறறயவ்ற தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு வ.தற. ரறவண, ரவௌபுறகு வோவோ குசசக, ரவௌபுறகு அசசரவெ அசதசறவேக, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற,
ரவௌபுறகு றவ னரவசர, ரவௌபுறகு ரக. சசர. சசணரறரசர, ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற.

ககவ்தரறவ வயவ ரறத அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்றந, ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண, ரவௌபுறகு சஜரவவடவ
தவணரவது, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு சக.சக. தறரம, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற சரசகவவ.

ரக வயவ சவ ரகர அதறறயவ்ற அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு தரவோடபற சவதறக வெக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு க. துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு
(றயற) யறயறகர தறசவைசவற, ரவௌபுறகு தறசவண துவேக, ரவௌபுறகு பஜறபுவ யளரவ.

கவ்தரறவ அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு யறவ அவீ, ரவௌபுறகு சவ அலுறயரச, ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு வஜறவ்
அலுறயரச, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அசதவண, ரவௌபுறகு (.) அதுலிச ண
சவ, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ.

ததயவசரவோடவெ ககவ்தரறவ அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு றவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு .டி. தறசரச, ரவௌபுறகு தறசசண கசக, ரவௌபுறகு றஜற சயவ்,
ரவௌபுறகு டிசவ சுசவ, ரவௌபுறகு ஜரணக வெகுவபு, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ.

றவலு வயவ புதுவௐதறவெகவ்வெக சவெற அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு வஜறவ் சறவதனரதறடி, ரவௌபுறகு அஜறவ் தற. ததசர, ரவௌபுறகு அஜறவ் ரவணவௐததய, ரவௌபுறகு லிவ
தவௌடரந ஜய, ரவௌபுறகு யறவரணவ அலுவ்கசக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு (கவ்ற
கனரறற) சற. சறசரகவ.

லவவௐதரசண, லவ பவேகவ வயவ அணவவ் பகரகவ்துவ அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு துறவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு தரலி வேசக தவௌடர, ரவௌபுறகு றஜற சயவ், ரவௌபுறகு றனவீ
றசரரவெக, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, ரவௌபுறகு (றயற) சரயறணற குரரற றசஜவ்ண.

கடவதநரறவ, லக பபன அதறறயவ்ற வயவ கறரறவௐ ததரயபரர அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ
ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு றஜறவ் றஜபற தசரவசர, ரவௌபுறகு றலிவௐ தஆவைசற, ரவௌபுறகு அலவ அலி சறயரவௐலவ, ரவௌபுறகு
யறவ அவீ, ரவௌபுறகு றசரவ ததசர, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற,
ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ, ரவௌபுறகு சணவ் றசரவ ததசர.

சபக லுவூவோடவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு தற. யரறசவ, ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு டிசவ சுசவ, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ
றசஜரவண, ரவௌபுறகு றஜற சதயதகரட, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ
ஜறவம.

தடுவொசரகனகவ வயவ வீற அதறறயவ்ற அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு கபீவ யலவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) வ.வ..வ. யறவபுவனரவ, ரவௌபுறகு தரலி வேசக தவௌடர,
ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ, ரவௌபுறகு
தரசரவ சறவேக.

அச றயரக பகரகவ்து வயவ சவோடபவ எளவேகுவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொசறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடரந ஜய, ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக,
ரவௌபுறகு அவேகஜவ இரரவ, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு ரல. வொஜறவ்  தசரவசர, ரவௌபுறகு இ.
சரவவ றவனரவ.
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உவகவற வயவ கனரசர அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு (கனரறற) றஜரம ரஜதக்ஷ, ரவௌபுறகு தரயரவ னரவ கறசய, ரவௌபுறகு (றயற) வரற
றசஜறவெகற, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்றந, ரவௌபுறகு யலிவேகவ சறவ்ரவவ, ரவௌபுறகு தசயரவ சசசறவேக,
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம.

வீடகவௐபு வயவ றவரவ்துகந அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு சஜறவ் தறசரம, ரவௌபுறகு இவறவெக தவௌடரரவெக, ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர
ரவௌபுறகு தவ் உசரவ குசசக, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம,
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) கறவ சயரவ ஜவண

ததவசநரலி பவேகவ அதறறயவ்ற அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு அவஜளண துவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) அசணரர கசக, ரவௌபுறகு அவேகஜவ
இரரவ, ரவௌபுறகு சரலிவ றசரரவெக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு வ.வ. ரறவெகரவ,
ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ.

கனரவோடு புற கறரவேகவ, உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ சபர அதறறயவ்ற அலுவகவ தவநற
அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு தணற றகரவதவ, ரவௌபுறகு னவெகற ஜவண, ரவௌபுறகு சதக றரணகசக, ரவௌபுறகு (கவ்ற
கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு சுஜறவ் சவொஜ ததசர, ரவௌபுறகு சயர றரணசக, ரவௌபுறகு (கவ்ற
கனரறற) சற. சறசரகவ.

கரற வயவ தரரளுவந யசலகவௐபு அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு கவ கயரறனவெக, ரவௌபுறகு துசணவ கவேகவ, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு றஜற சயவ்
ரவௌபுறகு சறநறதரன கனவ், ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு சறவ றசஜசறநற.

கபறவ வயவ சறயவ அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு (றயற) சவறரற தவௌடர, ரவௌபுறகு இரவ றவெகறவ்ண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு தறவ
றசரவ  சறவர, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றசஜரவண, ரவௌபுறகு (றயற) சரவற
வவகவரசர.

லற வயவ சறகநவைசரகனகவ யசலகவௐபு அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு (றயற) னர அதுசகரன, ரவௌபுறகு வை.ஆவ. சரல துவவ, ரவௌபுறகு றனவெ ரதண, ரவௌபுறகு றஜற
சயவ், ரவௌபுறகு தரயரவ தறரறவண  சறவர, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ. ரவௌபுறகு (கனரறற) ஜவதற
றவெவ்ண.

கவற அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு அகறன றரவ கரரறசவ, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ, ரவௌபுறகு சறசற ஜதகரடி, ரவௌபுறகு
(கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு இவரவ வயவௐ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ, ரவௌபுறகு
றசஜதரன தயவோடிஆவைசற.

லவகுடிசவநவ, புணவரவௗபறவௐபு, டவெகு அதறறயவ்ற வயவ இவது அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ
ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு டி.வ. சுரறரவ, ரவௌபுறகு சக. கரவ வரவ, ரவௌபுறகு நறமரவோ தறயுலவ, ரவௌபுறகு டவெபவ
சரணவர, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு வ.சல. பவ்துகுரண, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு
இவரவ வயவௐ.

தரவ, தரவ சசககவ வயவ பவலிவ ச அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு அவௐதுவ யலீவ, ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற, ரவௌபுறகு துலீவௐ றசஜசசவெக
ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர, ரவௌபுறகு இ. சரவவ றவனரவ.

இகபஞவ அலுவகவ, கயவ்றவோட பகரகவ்துவ வயவ தவ அதறறயவ்ற
அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள

அலுவகவ தவநற

ரவௌபுறகு சரகன வ்ரவெக, ரவௌபுறகு தறசசண கசக, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக,
ரவௌபுறகு டி.வீ. சரணக, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ தவௌடரரறதகரட, ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ.

சசற எயகவௐதரடு, வலிவெகவ வயவ அசகய தரறகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு சணர கசசவ, ரவௌபுறகு .வை.வ. ததௌவ, ரவௌபுறகு தசறவோ அலி மரயறவ தௌனரணர, ரவௌபுறகு கபீவ
யலவ, ரவௌபுறகு சக. கரவ வரவ, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு
ரக. சசர. சசணரறரசர, ரவௌபுறகு இவறக அதயவ் சயவ்.
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தரகனவ்தரடவபுகவ , டிஜறவோடவ உவோகவோடகவௐபு சறகவ வயவ தபறரவோடுவ் தரறவரவவௐபுவெகவ
அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு யரறவ தவணரவது, ரவௌபுறகு த ரரவெகர, ரவௌபுறகு ஆவ. வ. வொசறவ் வ்துதவௌடர, ரவௌபுறகு
சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு .. றசஜதுவேக, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு கவொசண றசஜசசக.

சபக னவபுரற வயவ ஆவதவெ ககவ்தரறவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு ர கசக, ரவௌபுறகு பவ்து சறலிவேகவ, ரவௌபுறகு தற. யரறசவ, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு
கவீவறவ சகரடீவவ, ரவௌபுறகு தவதுன னரவ தவௌடரரறதகரட, ரவௌபுறகு தறசவண வீ.

ரகர சகதகவ, உவளூரவோசற வயவ றகபரவோடுவ்துகந தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு கதமவ பவதர, ரவௌபுறகு (றயற) வரற றசஜறவெகற, ரவௌபுறகு தறவேக ஜவ்ண, ரவௌபுறகு தறவ
வ்ரவெக, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர யயவௐ, ரவௌபுறகு சலணறவ்வதற சரசகவவ, ரவௌபுறகு சறவ றசஜசறநற.

அதறறயவ்ற உதர பகநகவ வயவ சவசச வவ்கவ அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு லிவெ சறவெ, ரவௌபுறகு சுஜல சசணசறவேக, ரவௌபுறகு (கனரறற) சவ் அபணுக, ரவௌபுறகு சுணறவ
யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ, ரவௌபுறகு ரவெக தரனசூரற, ரவௌபுறகு றசஜதரன தயவோடிஆவைசற.

லுரர அதறறயவ்ற, ணசலரசறகவ வயவ தறசச அதறறயவ்ற
ஆசனரசகணவெ குள

அலுவகவ தவநற அகவைசுசரவ

ரவௌபுறகு பீவவோ ரவவ சவ் ததரவசசகர, ரவௌபுறகு தரலி குர தவௐததய, ரவௌபுறகு .டி. தறசரச,
ரவௌபுறகு (றயற) வரற றசஜறவெகற, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு றயரவ கனவௐதவ்ற,
ரவௌபுறகு கவீவறவ சகரடீவவ, ரவௌபுறகு வ. தறசவ்ண.

தரறவ வயவ தரறவசவேக உநவுகவ தவநற அகவைசுசரவ ஆசனரசகணவெ குள
ரவௌபுறகு வீவற சவீ, ரவௌபுறகு தறசனரவ ஜசசவெக, ரவௌபுறகு சறநறணரவ டி தவ, ரவௌபுறகு க.
துகதவோசறவேகவ, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) பறவ ஜறவம, ரவௌபுறகு றவரகணவ றனகரஜர.

றசசட குளவெகவ
தபறரடுகபறலுவப இனவேககவகளுவெகு றவயவ சவவகபறவ ரவெகபறவௐதவகு ரவவௐதபறவ்வ வயவ
அவநறவ இகடசவறகபரண றடவேககப ஆரவவது அநறவெககறடுவகரண தரறகுள
ரவௌபுறகு (றயற) னர அதுசகரன (றசரபவ), ரவௌபுறகு (கனரறற) யவ  சறவர, ரவௌபுறகு கதமரவ கரசறவ,
ரவௌபுறகு வஜவ ரரவெக, ரவௌபுறகு சஜ.சல. அனவ்துன, ரவௌபுறகு .டீ. சுசறவ தறசஜவ, ரவௌபுறகு
டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு கரறணற தனரவெகுசக, ரவௌபுறகு யறவ ரவௐதர அசதவண, ரவௌபுறகு டினரவ
ததசர, ரவௌபுறகு தகதயலி வபுவெதவன, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) சுவறணற தவணரவதுபுவசப,
ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு சற. சறநலவ, ரவௌபுறகு வ.. சுவறவ,
ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, ரவௌபுறகு ரனவெக தறசரவ் தகரதனரவசண, ரவௌபுறகு சவற கசக, ரவௌபுறகு
பஜறபுவ யளரவ, ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ.

லடிவ்து றகனவெகவெகூடி அதறறயவ்றவெகரண வெகற ரடுகவ 2030 றகவௗவைசற றவ லரண தரறகுள
ரவௌபுறகு றனவேக சுறதரன (றசரபவ), ரவௌபுறகு கரறணற ஜறவெகற ததசர, ரவௌபுறகு வீ.வ. இரரகறயவவ,
ரவௌபுறகு றசரவ ததசர, ரவௌபுறகு யவ றசஜவண, ரவௌபுறகு புவ்றக தவ்ற, ரவௌபுறகு (றயற)
சுசர ஜல. ஜசசண, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக, ரவௌபுறகு அதர ஜவ்ண, ரவௌபுறகு அவௐதுவனர வயவௐ,
ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சவ தற, ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு (கனரறற) பறவ ஜறவம,
ரவௌபுறகு (றயற) சரயறணற குரரற றசஜவ்ண, ரவௌபுறகு ச. றரசவறவ.

தறசசறவ ரவோடிவ உவப இனவேககவ் தூகவ்றவ அலுனகவ வயவ வெகற அதரறவெகர, றயூசரவவெகறலுவப
வெகற ரடுகபறவ இனவேககவெகரண றவவௐ தறறறறறவ அலுனகவ வதவகநவெ தகரவணவு
தசவவகரக இனவேகக வ்ற வேகறவெகு வதவோட தசனவுககப எவதரய பரகவ தரடவதறவ
ணறவ்ணறரக ஆரவவது அநறவெகக சவவௐதறவௐதவகரண தரறகுள
ரவௌபுறகு சஜ.வ.ஆணவ குரசறநற (றசரபவ), ரவௌபுறகு னவவ தசதணறவ்ண, ரவௌபுறகு லிவ தவௌடர ஜய,
ரவௌபுறகு (றயற) தறவ்ரசற வணறஆவைசற, ரவௌபுறகு டவெபவ சரணவர, ரவௌபுறகு (கனரறற) தவதுன
குவண, ரவௌபுறகு யறவரணவ அலுவ்கசக, ரவௌபுறகு சுணறவ யவதுவதணவ்ற, ரவௌபுறகு தறவ வ்ரவெக,
ரவௌபுறகு அத சறவோணற ஜவ்ண, ரவௌபுறகு னவவ ஆணவ றசஜரவண, ரவௌபுறகு றதுந றவெகறரவெக,
ரவௌபுறகு ஈ. சதவ, ரவௌபுறகு தயவெடவ அவௐபுயரற, ரவௌபுறகு அ. அறவவ் குரவ, ரவௌபுறகு ஆணவ
அலுவ்கசக, ரவௌபுறகு (சதரசறரறவ) ஆசு ரசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) (றயற) துவர றசஜரவண,
ரவௌபுறகு ஞரணபவ்து வசசவ, ரவௌபுறகு சவறவ் சசறவேக, ரவௌபுறகு (கவ்ற கனரறற) சற. சறசரகவ.

(xliii)

தரரளுவநவ
சதரரகவ - ரவௌபுறகு கய ஜசூரற
தறறவை சதரரகயவ குளவெகபறவ றசரபயவ - ரவௌபுறகு சஜ.வ. ஆணவ குரசறநற
குளவெகபறவ தறறவ் றசரபவ - ரவௌபுறகு தசவவ அகடவெகனரவ

தறரண அலுனகவ்வ
தரரளுவநவை தசனரபவ ரகவ - றய. டதறவயு. தற. டி. சரவெக
தறறவ் கனக அறகரரறயுவ தரரளுவந தறறவை தசனரபவ ரகபவ - றய. டதறவயு.வ.வ.பீ. இவ்ன
உறவை தசனரபவ ரகவ - றயற சக.. சரயல, றய. சக..ரற.சக. ஜறனக

தரரளுவநவை தசனரபவ ரகவ்றவ அலுனகவ
தர.தச.ர. இகவௐபுவை தசனரபவ - றயற சலிணற றவவதகரட
உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ - றயற ரற.வ.வ.பீ. தவணவெசகரவ

உவபகவெ கவெகரவவு அலுனகவ
உறவௐ தறவௐதரபவ (றயரகவ) தறரண உவ்றசரகவ்வ - தசவற வ.ஆவ.வ.வை.ஜற. சறரக,
தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ - றய. ரற.சக. ஜவண
உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ - றயற வை.ஆவ.  தசரவமர

தகடவெகனவை சசறவ றகவெகபவ
தகடவெகனவை சசறவ - றய. சவற தவணரவது
தறறவௐ தகடவெகனவை சசறவ உறவௐ தகடவெகனவை சசறவ – றய. குரவ சவதவ் ஜவ்ண
றய. .ரற.வ. புவதகுர, றய. ஜற.வ.ஜற. தறரறவ (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றய. வ.ஆவ.டி.ரற. றனகசறநற
(உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. .யு. தறசவைசவற (சறசவட உறவௐ தரரளுவந உவ்றசரகவ்வ); றய.
ஆவ.வ.வ. வேகன (தரகனசதசறவௐ தரறவவ்கண சவதரவகரபவ )

றயரகவ் றகவெகபவ
தறவௐதரபவ (றயரகவ) - றயற வ.ஆவ. ஜவண
தறறவௐ தறவௐதரபவ (றயரகவ ) - றய. வ.வ.சக. கவ்றவ்ண
ரதண அலுனகவ - றயற டி.வ.ஆவ. குவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றயரகவ), றய. அணறவ சயரசவ, றயற
சக.ரற.சற.சக.பீரறவ (தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற வ.வ. றரணசக, றய. சக.சற. ததவணரவது,
றயற
யு.வ.தவௌடி, றயற வை..ரற.டி. சயர ஆவைசற, றயற ஜற.வ.டி. றனகவ்ண (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ);
றயற டி.ற.ஏ. வீசகரவ, றய. வை.யு.பீ. குர, றயற. டி.சற.வ. யதசறவேக, றயற சக..வ.ஆவ.வ. தநரவோநறசகர, றய.
டி.ஜற.வ.வ.வ. தயறகயனவ (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற .வ.டி. குவ்ண (தரரளுவந
உவ்றசரகவ்வ)
உயவௐதறணவ சசககவ அலுனகவ - றய. சக.ஜற. சவ் குர (உறவௐ தறவௐதரபவ - றயரகவ); ஜணரவௐ வ.யு.வ. ரசறவெ
(தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. பீ.சக.டி.வ.டதறவயு. றசஜகுவண, றய. டதறவயு.பீ.சஜ. புவதகுர தவ்ற (தறறவௐ
தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற ஆவ.பீ.க.ரற. யறரண (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. சக.வ. சறவர
(உறவௐ தரரளுவந உவ்றசரகவ்வ)
தபறரவோடுவ் தரடவபுகவ வயவ எளவேகுபு அலுனகவ - றய. வ..யு. குரசறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ);
றயற ஜற.ற. அர சுவற, றயற ரற.டதறவயு.. ஜவ்ண, றயற தற.டி. ல, றய. வை.வ.டி.ஆவ.தற. ரரவெகர
(உறவௐ தரரளுவந எளவேகுபு உவ்றசரகவ்வகவ); றய. யு.ஜற. தவ துறவ (தரரளுவந ஊடக உவ்றசரகவ்வ)
சதரவெகுவ்து அலுனகவ - றய. டி.டி.யு.சக. பணசறவேய (தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. சக.ரற.வ.. சவறசறநற (உறவௐ
தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. டதறவயு.ஜற. சுணறவ சரவ, றய. சக.வ.ஜற.சக. ஜவண, றய. டதறவயு.ற.ஆவ. றவெகறவ்ண
(தரரளுவந உவ்றசரகவ்வகவ)
சறசவட சுயவெதகளவ்ரபவகவ - றய. வை.தற.சற.வ. றனகவ்ண, றய. ஆவ.பீ. சறவெக ரஜதக்ஷ
சுயவெதகளவ்ரபவகவ - றயற வ.. ஜவறணர, தசவற வ.வ. கனரண, றயற பீ.டி.வ.பீ. குரரற
சறசவட தரறததவவௐதரபவகவ - றயற . யவெறசற, ஜணரவௐ வ.வ. யலீவடீவ, றயற .ஜற.வ. வணற, ஜணரவௐ
வ.வ. வவ
தவேகபர பகரகரபவ தறசடுகவ ததரயவௐதரபவ சறசவட ஆவௐதடுவ்வ சவதரவகரபவ - றய. டி.பீ.சக. புவ்தறவோடி

(xliv)

யவசரவோ றகவெகபவ
யவசரவோ தறவௐதரசறரறவ - தசவற டி.சஜ.ற. அசறவேய
யவசரவோ தறறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ - றயற
ஆவ.வ.வ. குரசறநற

சற.வ. தனரவெகுதகரடிகர  சறவர, ஜணரவௐ . பயவவ் வதற, றயற

யவசரவோ உறவௐ தறவௐதரசறரறவகவ - றயற வ.சக.வ.டதறவயு. சசசக, றய. ரற. ஆவ.வ. அசணரவ்ண, றயற ஆவ.டி.பீ.
சுஜலணற, றயற டி.தற..வ.வ. வீசறவேய, றயற சக.ஜற.வ.பீ. ததவ, றயற சக.வை. லனற, றயற சக.பீ.வ.
ததசர, றயற சக..சஜ.வ. ததசர, றயற சக.டி.வ.குனவ்ண அளுவ்கசக, ஜணரவௐ வ.வ.வ. லிவணரவ,
றயற பீ.டி. குற
சறசவட யவசரவோ அநறவெககரபவகவ - றயற வை.டி.வ.வ. பீரறவ, றயற ஜற.வ. ரரவெகர, தசவற கலரணற
வசூரற, றயற பீ.ற.ரற.ற. கசக அயரது, றய. வ.வ.ஆவ.தற. தவோடலி, றயற டதறவயு..டி.பீ. றசஜதகரவௌடர,
தசவற வை.ஜற. பூஜறகர, றய. வௐ.ஜற. னக்ஷற, தசவற வ.வ.. குபறணற, றயற வ.வை..வ. சறவர
யவசரவோ அநறவெககரபவகவ - றயற பீ.வ.ஜற.பீ. தறரறவேகறகர, றயற வ..வ. றவர, றயற ஈ.வை. டதறவயு. இவேகறகர,
றயற ரற.ரற. குரரவெக, றயற வை.ஆவ.பீ. சரவணற, தசவற சற.ஆவ. கயரவ்ண, றய. வ..ரற.டி. றவனகவதவண, றய.
வை.ஜற. வொசுன, றயற டி.ஆவ.டி. தயவோடிசக, தசவற வ.வ.சற.சக. ரசறவேக, றயற வ.பீ. றசரற சஜலணற, றயற
சக.பீ. தவ்ர, றயற ரற.யு. வீசசக, தசவற ஜற.. யறயற புவசர, றய. வ. சகலவவ, றயற வ. புவதகுர, றயற
ரற.வ. சசறவேக, றயற ஜற.வ. வ்ணசலலி, றய. சக.வ.டி. னவேகர, றயற வை.ஆவ.யு.வ. றவவைசணர, றயற ஈ.ற.ரற.ஆவ.
றரறசறவேக, றயற இவதுணறவ வறகர
குள அநறவெககரபவகவ – தசவற சஜ..ரற. சவறகர, றயற பீ.ஜற.சக.வ. றயறரற, றயற ஆவ.வ. வறகர சறநறவண,
தசவற சற. துவசரவறணற, றயற சஜ.சக.. றவறணற, றயற வ..சக.வ. சவொஜலணற, தசவற ஆவ.பீ.ஜற. குரரற, தசவற
ரற.பீ.ஆவ.ரற. குரரற, றயற வ.பீ. டவதற, றயற டி.வ. சயரறரண, தசவற வ.தற.ரற.வ. தறரறவணற
சறசவட சூசறகக உவ்றசரகவ்வகவ - ஜணரவௐ வ.வ.வ. மரவ, தசவற வ..டி. சணரரற, ஜணரவௐ சஜ. தபரவோ, றயற
வ.தற.ற.வ.ரற. ததவணரவது
சூசறகக உவ்றசரகவ்வ - றய. .வ.சற.வ. அறகரரற
எலிவௐதறவு சவதரவகரபவ – றய. சஜ.வ. வீசூரற

றற வயவ வேகவகவ றகவெகபவ
தறவௐதரபவ (றற ) - றய. சக.ஜற.வ. ஜசரவ
றற, கவெகுகவ அலுனகவ - றயற சக... சசணரவ்ண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. டதறவயு.பீ.வ. ஜசறவேய
(தறரண உவ்றசரகவ்வ); றயற வ.டதறவயு.ரற.ஆவ.  சறவர (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற
.சக.சசசக, றய. ஆவ..ஆவ.வ. வெக, றயற டி.வ.டி. அகவெசகரவ, றய. வ..சக.டி.சற. குர, றயற
ஆவ.வ.வ. சவஜறகர, றய. டதறவயு.சக.டி.வ. குரசறநற (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ), றயற ரற.பீ.  தகரவர,
தசவற வ.டி.வை. தரவலிதகரட (தரரளுவந உவ்றசரகவ்வகவ)
வேகவ, சசககவ அலுனகவ - றயற ஈ.டி.வ.வ. ததவணரவது (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றயற
வை.வ.சற.வ.சக. சயவ் (தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. வ.தற.ஆவ. தவ்சறநற (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ); றயற
சஜ..டி. ஜசறவேக, தசவற .பீ.சக.சக.பீ. றனகவ்ண (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ)
உவு வேகவ கவெகுகவ கரரறரனவ - றய. டதறவயு.சக.டி.சற. றரண (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ)
சறசவட கபவொசற உவ்றசரகவ்வ - றய. சக.டி. கதறன
வகுவ உவ்றசரகவ்வ - றய. ஆவ..சற. தரகு
சறநரவௐதவ - தசவற ஈ.வை. ஜவீ
சறசவட கபவொசறவௐ ததரயவௐதரபவ (தரறவதவோதவ) - றய. சக.வ..தற. தலின
தகரவணவு உவ்றசரகவ்வ கபவொசறவெ கரவௐதரபவ - றய. வ.டி.ஜற. ததசர
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இகவௐபுவௐ ததரநறறனரபவ றகவெகபவ
இகவௐபுவௐ ததரநறறனரபவ - றய. வ.ஜற.வ. ததசர
தறற இகவௐபுவௐ ததரநறறனரபவ - றய. டி.வ.டி. அறகரரற
தற தரறசசரகவ (சறறவ) - திரு. சீ.எஸ். ாலசூாின
தற தரறசசரகவ (றவசரவ) - றய. டதறவயு.ஜற.டதறவயு.வ.பீ.பீ.தற. வீவெசகரவ
தரறசசரகவ (சறறவ) - றய. சஜ.டி.சக.சக.ஜசூரற
தரறசசரகவ (றவசரவ) – றய. வ.வ. வறடிகன
தரரளுவந உவ்றசரகவ்வ - றயற .வ..யு. அசறவேக
சறசவட தரறவதவோத உவ்றசரகவ்வகவ (றவசரவ) – றய. டதறவயு.ஆவ..  தவ, றய. பீ.டதறவயு..யு.சக. ரவ்ண,
றய. பீ.ஆவ. கயரறனக
சறசவட தரறவதவோத உவ்றசரகவ்வகவ (சறறவ) தரறவதவோத உவ்றசரகவ்வ (றவசரவ) – றய. பீ..வ. னலிவ் குர

உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவ் றகவெகபவ
தறவௐதரபவ (உவு வேகவ, வீடு தரரறவௐபுவை சசககவ) றகநசவயவை சகவகரவ - றய. சற.ஆவ. சறவர
றகநசவய வீடு தரரறவௐதரபவ தறற உவு, தரண பகரகரபவ - றய. .சக..வ.அசறவேய
உற றகநசவயவை சகவகரவ - றய. யு.ஆவ.ஆவ.ததவணரவது
உற வீடு தரரறவௐதரபவ - றய. வ.டி. ததசர
சறசவட உவுவைசரகன பகரகரபவகவ - றய. சக.வ.வை. பறவ தரவோநறசகர, றய. டதறவயு.வ.ஆவ. ஜறசணவறசறவேய
உவுவைசரகன பகரகரபவகவ - றய. டதறவயு. வ.வ. ததசர, றய. சஜ.. வ.வ. ததசர, றய. சக..டி.. றசஜசறநற
பூவசரவோட சவதரவகரபவ சறசவட வீடு தரரறவௐபு சவதரவகரபவ - றய. வ.டி.ஈ.வ.வ. கயரவ்ண, றய. சக.வ. தவரவெக
வீடு தரரறவௐபு சவதரவகரபவகவ - றய. பீ.பீ.வ.வ.புவதகுர, றய. வ.டி. வ்ணசறநற, றய. சக.வை. சதரன
உவு, தரண சவதரவகரபவகவ – றய. வ.ஜற. ஜவண, றய. சக... ஜவ, றய. சக..சஜ.. றனகவ்ண, றய. வ.பீ.
ததசர, றய. சக.ஜற.பீ.சக. கவனவ், றய. சக.டி.வ.வ. ததவணரவது, றய. வ.டி. றசஜசுவ, றய. வ.பீ.வ. சவறசறநற,
றயற வ.சற. சணுகர, றய. வ.சக.வ. றவ, றய. வ.ஜற.யு. ஜசறநற, றய. பீ.வ.வ. பவ்துவெகுர
சகனகந வேகவ சவதரவகரபவ - றய. ஜற.. றசஜசறவேக
தறரறவுவை சகவகரவகவ - றய. வ.ஈ. ஜறணரச, றய. சக.டி.வ. தவோசரணறவ, றய. டதறவயு.டி. சஜ.டி. றவெகறசறவேக,
சக.டதறவயு.ஜற. றவமவேக
சறசவட பவணறகன சகவகரவகவ - றய. வை.. தவ்குர, றய. ஆவ.ஜற.சக. கவணஆவைசற, றய. சக.டி.யு. குவ்ண
பவணறகனவை சகவகரவகவ - றய. சஜ.வ.ஆவ. தறசனரவ, றய. வை.ரற. சறவேக, றய. சக.டி. தறசறநற, றய. ..டி.ரற.வ.சக.
அசதரவெக, றய.டி.வை... குரசறநற, றய.வை. றசஜசறநற
சறசவட உறவௐ தரரளுவந உவ்றசரகவ்வ - றய. வ.வ. வசசண

சவோடரவெக சசககவ றகவெகபவ
தறவௐதரபவ (சவோடரவெக சசககவ) - றய. சஜ.ஆவ. கஜவீ ஆவைசறசக
சகத ஆ அலுனகவ - றய. வை.ஈ. ஜணகரவ சறவர, றய. வ.சஜ. ததசர (உறவௐ தறவௐதரபவகவ -றயரகவ); தசவற
வ.ஆவ.டதறவயு. அதவண, றய. பீ.வை. குரசறவேய (தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றய. சக.ஆவ.சயவ், றயற சற.வ.
சுதசறவேக (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற சக.சற.சக. பீரறவ, றயற .சற.வௐ. தவவ், றய. வ.வ. றவெகற
(உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ)
சவோடபன அலுனகவ - தசவற ஜற. வோசரற (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. டதறவயு..சக.சற. உடததரன (தறரண
உவ்றசரகவ்வ); றய.சக.பீ. சவண (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ); ஜணரவௐ சஜ. சலவடீவ, ஜணரவௐ வ..வ. யலவோ,
றயற டதறவயு.வ.வ.  அவறவ (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ)
குள அலுனகவ - றயற சற.. றசரரவெக, (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. வ.வ.சவன (தறரண
உவ்றசரகவ்வ); றயற வ.பீ. கசக (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ); றயற ற.பீ.ஜற.வ. றரண தற, றயற
ஆவ..வ.டி. அவறவ (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ), றயற டதறவயு.வ.வ.வ. வீசறவேக (தரரளுவந
உவ்றசரகவ்வ)
குள அலுனகவ II - றய. சற.கனவசூரற (உறவௐ தறவௐதரபவ –றவரகவ); ஜணரவௐ வ.வ.வ. வௐயவெ (தறரண உவ்றசரகவ்வ)
அசரவேகவெ கவெகுகவ வயவ அசரவேகவௐ ததரயவௐபுபவசறகவ குள அலுனகவ - றயற வ.வ. றவெகறவ்ண, றயற
.சற.பீ. சூரறவௐததய (உறவௐ தறவௐதரபவகவ -றயரகவ); றய. டி.ஆவ.வ. ததவணரவது, றய. .வ.  சறவர, றயற
வ.சக.வ.டி. அவறவ, (தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற தற.சஜ. அசதசறவேக, றய. ஆவ.சற. றஜறனக, (உறவௐ
தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றய. வ.ஆவ.தற. சசணரவ்ண, றய. ற.ஆவ. சவதவ் (தரரளுவந உவ்றசரகவ்வகவ)
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ததரதுதவெ குள அலுனகவ - றய. வ.தற. குலுகவண (உறவௐ தறவௐதரபவ – றவரகவ); றயற சற.வ. புனவ்சறவேயன
(தறரண உவ்றசரகவ்வ); றய. ஈ.டி.சஜ. றவெகறசறவேக, றய. டதறவயு. டதறவயு. வ.வ.சற.தவணரவது, றய. வை.ஆவ.சற.சறவர
(தறறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வகவ); றயற ஜற.ஆவ.யு. கசக, (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ); றயற ஆவ..டி.வ.
கறசரணல றயற .சற.சக. சறவேய (தரரளுவந உவ்றசரகவ்வகவ)
ஆசனரசகணவெகுள அலுனகவ - றய. ஈ..டி. ர தவதுன (உறவௐ தறவௐதரபவ - றவரகவ); றய. ..வ.தற. ததசர (தறரண
உவ்றசரகவ்வ), றய. பீ.டி.வ. ததவணரவது (உறவௐ தறரண உவ்றசரகவ்வ), தசவற ஆவ.வ.டி.சக. தறரறவணற
(தரரளுவந உவ்றசரகவ்வ)
தனகவ - றய. பீ.வை.வ.தறசசறநற
தறற தனகவ - தசவற சக. .டி.ஆவ. சசதரலிகர
உற தனகவ - ஜணரவௐ வ.வ. வரவ் அயவோ, தசவற சக.டி.வ. றசஜரவெக, றய. ஜற. வ்ரவெக
கணறவட உற தனகவ வ I - றயற வை.வ.வ்ரவெக
கணறவட உற தனகவகவ - றய. டதறவயு.. குவ்ண, றய. வை..வ.வ. ததசர, றய. வ. ஜவ்ண
தறரண ஆரவவைசற உவ்றசரகவ்வ - றய. ஜற.குரரவெக
சறசவட ஆரவவைசற உவ்றசரகவ்வ - ஜணரவௐ வ. அஜறலவ
ஆரவவைசற உவ்றசரகவ்வகவ –தசவற ஜற.ஆவ. அசர தகரடக, றயற பீ.வ.ரற.வற, றயற ஆவ.வ.வை. றசஜறனக,
றயற வை.பீ..வ. அசதசகரவ, றயற சஜ.வ. அபதகரட ஆவைசற, றய. ற. பபறரவ
தரரளுவந தற உகததவவௐதரபவ - றய. டதறவயு.வ.யு. தவௌடர
தரரளுவந தறறவௐ தற உகததவவௐதரபவகவ - ஜணரவௐ .வ. அவௐதுவ ஜவௐதரவ, றய. சஜ..வ.பீ. ததசர, ஜணரவௐ
வ.வ. தமறவ தரவவ
சறசவட தரரளுவந உகததவவௐதரபவகவ: றய. சக.வ. கறநறவசரதவ, றயற .டி.வ. வ்ணசலலி, றய. சக.டி.ஆவ. தவ்சறநற,
றய. . சதரணவவ, றய. சற.சஜ. கயரவ்ண, ஜணரவௐ .ஜற. தரயவோ தறவெரற, ஜணரவௐ வ.ஆவ.வ. றமரவ, றய.
ஜற.வௐ.தற. சுசவவ, றயற வ.தற.சற.சஜ. றசவேக, றயற வை.ற.வ. யலவதணற, றய. ஜற.ற.வ. றசஜசறவேக, றய.
டதறவயு.வ. ரஜதக்ஷ,
தரரளுவந உகததவவௐதரபவகவ - றய. டி.டி.ற.வ. வசக, றய. பீ.வ.பீ.வ. குரசறநற, றய. பீ. சரவகுரவ, றய.வ.
சவகுரவ, றயற ஆவ. சவற ததசர, றய. வ. அஜறவ்குரவ, றய. ஜற. தஜவைசவறர, ஜணரவௐ வ.வை.வ. ரறவ, றய.
ஈ.. அசசண, றய. ஈ.வ.வ.வ.வ. வெகரவெக, றயற .வ..டி. றயுறணற, றயற சக.வ.பீ.ஜற.சக. சசணரவ்ண,
ஜணரவௐ வ.இமவோ. வ. அவகர, றயற .ஆவ. றயவெகுரவ.

கவ பகநக வயவ பகரகவ்துவ் றகவெகபவ
தறவௐதரபவ (கவ பகநக வயவ பகரகவ்துவ) - றய. வை.வ.சற. ததசர
பகநகவௐ ததரநறறனரபவ – றய. வ.தற.யு. கப
பகநகவௐ தகுவௐதரவரபவ - றய. சற.சஜ. றவசனரஆவைசற
தரடவதரடவ / தரதுகரவௐபு ததரநறறனரபவ - றய. ஜற.வ. னவெயவ
பகநக டிகவௐதரபவ பகநகவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றய. .வ.டி.வ. றவெகறவ்ண
இகவ்ப, கனகவௐபுவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ – றய. வ.ஜற.வ.வ. கயரறனவெக
வுவ்பவெ கவோடுவௐதரவோடரபவ - றய. வ.வ.பீ.யு. தறசவைசவற
சறசவட கறணற தசவநறவோட கரபவ - றய. டி. தவௌடி
கறணற தசவநறவோட கரபவ - தசவற பீ.வ.வ. சவறர
சறசவட இகவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (சறவேகபவ/ஆவேகறனவ) - றய. யு.வ. கலகணசக
இகவ்பவௐ தறவௐதரசறரறவ (ஆவேகறனவ/றவௗ) - ஜணரவௐ வ.வ.வ. றதரவெ
உற கறணற றகவௗவைசறவ்றவோட குவௐதரபவ - றயற பீ.வ..ஜற. குச
உற கயபீட எயவேகறகவௐதரபவ - றயற பீ.வ.வை. றசசர
சறசவட தரறததவவௐதரபவ - றய. வ.வ..சக. கயரவ்ண
சறசவட கறணற இவெகுவகவ – றயற தற. தஜகவர, றய. சஜ.வ. தகரனவதசக, றயற சக.ஜற.வ. தசவவற, றயற
வ.வ. தயவோடிசக, றய. டதறவயு.வை.யு.டி. தறதுவேக, றய. .ஜற.ஆவ.சக. அசதவ்ண, றய. வ.டி.டி.பீ. தறசசறநற, றய.
சக.பீ.பீ.வ. சரவண, றய. சக.டி.ஜற.வ. கறரறரவ, றயற டதறவயு.டி.. ஜயவெசற, ஜணரவௐ வ.ஜற.ஆசறவெ அலி, ஜணரவௐ
.ஆவ.வ. ரறகரவ அலி, ஜணரவௐ .வ.ததபசுவ அலவ
சறசவட கறணறவ் தரறவதவோதறனரபவகவ – றய. ஜற.வ.டி. ததசர, றய. வை.வ.சவ்ஜறவ்
சறசவட தரறவதவோத உறரபவ - றய. ற.ஆவ.வ.சஜ. சசரவ்ண, றய. டதறவயு.வ. சுவேக
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MEMBERS OF PARLIAMENT

(Returned at the General Election, 17th August,2015)

A
Abeygunawardana, Pahalage Rohitha Piyathissa (Kalutara)
Abeysekara, Sisira Kumara, Walimuni Mendis Priyanjith Hemantha (Puttalam)
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala)
Abeywardena, Lakshman Yapa (National List)
Abeywardena, Mahinda Yapa (Matara)
Abeywardana, Wajira (Galle)
Adaikkalanathan, A. (Vanni)
Alagiyawanna, Lasantha A. (Gampaha)
Alahapperuma,Dullas Daham Kumara (Matara)
Alawathuwala, J.C. (Kurunegala)
Aluthgamage, Aluthgamage Ananda (Mahanuwara)
Aluthgamage, Mahindananda Meethalawe (Mahanuwara)
Aluvihare, Ranjith (Matale)
Aluvihare, Wasantha (Matale)
Amarasena, Indunil Thushara Girana Pathirannehelage (Kurunegala)
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha)
Amaraweera, Mahinda (Hambantota)
Amunugama, Dilum Suraj Bandara (Mahanuwara)
Amunugama, Sarath (National List)
Appuhamy, Makavita Arachchige Don Hector Hygenus (Puttalam)
Ashoka, Priyantha R.D. (Puttalam)
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura)

B
Balasuriya, Tharaka Ramanya (Kegalle)
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayaka Mudiyanselage Chandrani Ofeeliya (Anuradhapura)
Bandara, R.B. Palitha Range (Puttalam)
Bandaranayake, Indika (Kurunegala)
Bandarigoda, Bandula Lal (Galle)
Basnayaka, Basnayaka Mudiyanselage Dilhan Tharanath (Kurunegala)

C
Chandrasena Samarakoon Mudiyanselage, (Anuradhapura)
Chandrasiri, Gajadeera Vidhanearachchige Bans (Matara)
Colonne, Nalaka Prasad (Polonnaruwa)

D
Dasanayake, Don Arthur Chamara Sampath (Badulla) [Resigned on 14 th September, 2015]
De Mel, Sirinal (National List)
De Silva, Agampodi Mohan Priyadarshana (Galle)
De Silva, Haduwameregngna Piyal Nishantha (Kalutara)
De Silva, Harsha (Colombo)
De Silva, Nileththi Nimal Siripala (Badulla)
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura)
Devananda, Douglas (Jaffna)
Dinushan, Denagama Vitharanage Chanaka (Hambantota)
Dissanayaka, Anura Kumara (Colombo)
Dissanayaka, D.T.W. Wimalaweera (Digamadulla)

(l)

Dissanayake, Duminda (Anuradhapura)
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Mayantha Yaswanth (Mahanuwara)
Dissanayake, S.B. (National List)
Dissanayake, Salinda (Kurunegala)
Dissanayake, Weera Kumar (Anuradhapura)
Dushmantha, Hewa Ralalage Sarathi (Kegalle)

E
Ekanayake, T.B. (Kurunegala)

F
Faizal, Mohomed Cassim Mohomed (Digamadulla)
Fernando, Arundika (Puttalam)
Fernando, Harin (Badulla)
Fernando, Johnston Xavier (Kurunegala)
Fernandopulle, Mrs. Perpatchuwa Sudarshini (Gampaha)
Fonseka, Gardihewa Sarath Chandralal Fonseka (National List) [From 08th February, 2016]
Fowzie, A. H. M. (National List)

G
Galappaththi Arachchige Nihal (Hambantota)
Gamage, Daya (Digamadulla)
Gamage, Don Chandima (Anuradhapura)
Gamage, Mrs. Anoma (National List)
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa)
Gammanpila, Udaya Prabhath (Colombo)
Ganesan, M. (Colombo)
Gankanda, Dunesh (Ratnapura)
Grero, Kondagamage Mohan Lal (Colombo)
Gunasekara, Edward Dehiwala Liyanage (Gampaha)
Gunasekera, Rathnayaka Mudiyanselage Padma Udaya Shantha (Monaragala)
Gunawardana, Bandula (Colombo)
Gunawardana, M.K.A.D.S. (National List) [Died : 19th January, 2016]
Gunawardena, Dinesh Chandra Rupasinghe (Colombo)

H
Hafees, Abdul Rauf Abdul (National List) [Resigned on 19th January, 2016]
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara)
Handunnetti, Sunil (National List)
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla)
Harrison, Pelisge (Anuradhapura)
Hashim, Abdul Haleem Mohamad (Mahanuwara)
Hashim, Mohomed Kabir Mohamed (Kegalle)
Herath, H.M. Vijitha (Gampaha)
Herath, Kanaka (Kegalle)
Hizbullah, Muhammad Lebbe, Alim Muhammad (National List)

I
Indika, Anuruddha Herath Hitihami Appuhamilage Don (Gampaha)
Ishak, Abdul Rahuman (Anuradhapura)
Ismail, Seeni Mohamed Mohamed (National List) [From 08th June, 2018]

(li)

J
Jayakody, Arachchilage Sisira (Gampaha)
Jayamaha, Nalin Bandara (Kurunegala)
Jayarathne, Anura Sydney (Polonnaruwa)
Jayarathne, Anuradha Lanka Pradeep (Mahanuwara)
Jayaratne, Piyankara (Puttalam)
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala)
Jayasekara, Premalal (Ratnapura)
Jayasena, Mrs. Sumedha G. (Monaragala)
Jayasuriya, Karu (National List)
Jayathilake, Malith (National List)
Jayathissa, Appuhamilage Nalinda (Kalutara)
Jayawardana, Herath Mudiyanselage Lucky Dissanayake (Mahanuwara)
Jayawardana, Senadheerage Don Kawinda Heshan (Gampaha)
Jayawickrama, Gamini (Kurunegala)

K
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala)
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo)
Karunatileka, Gayantha (Galle)
Kiriella, Lakshman Bandara, (Mahanuwara)
Kodeeswaran, Kaveendiran (Digamadulla)
Kumar, A. Aravindh (Badulla)
Kumar, M. Velu (Mahanuwara)
Kumarasingha, Mrs. Geetha Samanmalee (Galle) [Nomination void according to Supreme Court decision of 2nd November, 2017]
Kumarasiri, Jayasundara Mudiyanselage Ananda (Monaragala)

L
Lokuge, Gamini Kulawansha (Colombo)

M
Madduma Bandara, Rathnayaka Mudiyanselage Ranjith (Monaragala)
Maharoof, Imran (Trincomalee)
Maheswaran, Mrs.Vijayakala (Jaffna)
Mannapperuma, A. Ajith Kumara (Gampaha)
Mansoor, Ibrahim Muhammad Muhammad (Digamadulla)
Marapana, Tilak Janaka (National List)
Marasinghe, Chandrajith Ashubodha (National List)
Marikkar, Saidulla Musthajab (Colombo)
Masthan, Kader Kader (Vanni)
Mayadunne, Sarath Chandrasiri (National List) [Resigned on 04th September, 2015]
Mohammadu, Abdullah Mahroof Mohammadu (Trincomalee)
Musthapha, Faiszer (National List)
Muthu, Sivalingam (Nuwara Eliya)
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle)
Mutukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura)
Mylvaganam, Thilakarajah (Nuwara Eliya)

N
Nanayakkara, Maligaspe Koralege Naleen Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Navavi, Mohamed Haneefa Mohamed (National List) [Resigned on 23rd th May, 2018]
Navinna, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nazeer, Ahamadulebbe Mohamadu (National List)[From 06th February, 2018]
Nirmalanathan, Irudayanathan Charles (Vanni)

(lii)

P
Palany, Thigambaram (Nuwara Eliya)
Paranawithanage, Karunarathna (Ratnapura)
Pathirana, Akalanka Buddhika Uditha Dedduwa (Matara)
Pathirana, Ramesh Chandima Benthota (Galle)
Perera, Achchige Don Vithana Lakshaman Wasantha (Matale)
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara)
Perera, Dilan (National List)
Perera, Kasadoruge Sujith Sanjaya (Kegalle)
Perera, Kurugamage Sanath Nishantha (Puttalam)
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Erdly Priyantha (Puttalam)
Piyadasa, Kalandugoda Kankanamge (Nuwara Eliya)
Premachandra, Mrs. Hirunika Eranjalee (Colombo)
Premadasa, Ambathanna Dewayalage (Kegalle)
Premadasa, Sajith (Hambantota)
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo)
Premarathna, Suddachcharige (Matara)
Punchinilame, Susantha Galagamuwa (Trincomalee)

R
Radhakrishnan, Velusamy (Nuwara Eliya)
Rahuman, Mohamed Mujibur (Colombo)
Rajakaruna, Harshana Supun (Gampaha)
Rajapaksa, Chamal Jayantha (Hambantota)
Rajapaksa, Mahinda (Kurunegala)
Rajapaksa, Namal (Hambantota)
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo)
Ramanathan, Angajan (National List)
Ramanayake, Sadda Widda A.A. Ranjan (Gampaha)
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara)
Ranasinghe Arachchige, Roshan Anuruddha (Polonnaruwa)
Ranathunga, Arjuna (Gampaha)
Ranathunga, Prasanna (Gampaha)
Ranawaka, Achchige Patali Champika (Colombo)
Ranaweera, Bulathwelage Prasanna (Gampaha)
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (National List)
Rathnayake, Weerakoon Bimal Niroshan (National List) [From 14th September, 2015]
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya)
Ratnayaka, Sagala Gajendra (Matara)
Ratwaththe, Lohan Evindra (Mahanuwara)
Rishad, Abdul (Vanni)

S
Salman, Mohomed Hafeel Mohomed (National List) [Resigned on 18th January, 2018]
Samarasinghe, Mahinda (National List)
Samarasinghe, Sandith (Kegalle)
Samaraweera, Jayantha (Kalutara)
Samaraweera, Mangala (Matara)
Samaraweera, Ravindra (Badulla)
Samarawickrama, Malik (National List)
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee)
Saravanapavan, Easvarapatham (Jaffna)
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura)
Senanayake, Vasantha Naresh Parakkrama (Polonnaruwa)
Senaratne, Nambukara Halambage Rajitha Harischandra (Kalutara)
Senaratne, Nambukara Halambage Chathura Sandeepa (Gampaha)
Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo)
Senathirajah, Mavai Somasuntharam (Jaffna)

(liii)

Senewirathne, Lakshman Pinthu Jayathilake (Badulla) [From 16th September, 2015]
Senewiratne, John (Ratnapura)
Seyed, Ali Zahir Moulana (Batticaloa)
Shritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Sihabdeen, Ameer Ali Seyed Mohammad (Batticaloa)
Sithadthan, Dharmalingam (Jaffna)
Sivamohan, Sivaprakasam (Vanni)
Sivasakthi, Annamalai Nadesu (Vanni)
Siyambalapitiya, Basnayaka Ralalage Ranjith (Kegalle)
Srineshan, Gnanamuthu (Batticaloa)
Sriskandarasa, Mrs. Shanthi (National List)
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (Jaffna)
Sumathipala, Thilanga (National List)
Suresh, Vadivel (Badulla)
Swaminathan, D. M. (National List)

T
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale)
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara)
Thondaman, Arumugan (Nuwara Eliya)
Thowfeek, Mohammadu Shariff (National List) [From 22nd January, 2016]
Thurairetnasingam, Kathiragamaththamby (National List)

V
Vidanagamage, Thenuka Amith (Badulla)
Vijitha, Berugoda Arachchige (Monaragala)
Viyalanderan, Sathasivam (Batticaloa)

W
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura)
Wanniarachchi, Mrs. Pavithra Devi (Ratnapura)
Warnakulasooriya, Antony Nimal Lanza (Gampaha)
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota)
Weerakkodi, Chandima (Galle)
Weerawansa, Wimal (Colombo)
Welgama, Kumara (Kalutara)
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara)
Wickramaratne, Eran (Colombo)
Wickramaratne, Jayampathi (National List)
Wickremesinghe, Ranil (Colombo)
Wijayawardene, Dinendra Ruwan (Gampaha)
Wijemanna, Mrs. Thusitha (Kegalle)
Wijemanne, Lakshman Ananda (Kalutara)
Wijepala, Bopagoda Hettiarachchige (Galle)
Wijerathna, Mrs. Jambugaha Pitiye Gedara Rohini Kumari (Matale)
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha)
Wijesekera, Kanchana Vodatha (Matara)
Wijesiri, Lokugasthota Vitharanage Chaminda (Badulla)
Wijethunga, A. A. (Ratnapura)
Wijewickrama, Mrs. Radampala Gamage Sriyani (Digamadulla)
Withanage, Ankumbura Arachchige Heshan Wijaya (Ratnapura)

Y
Yapa,Appuhamillage, Anura Priyadharshana (Kurunegala)
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa)

Z
Zoysa, Wijith Wijayamuni (National List)

(lv)

DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA
CABINET
Prime Minister and Minister of National Policies and Economic Affairs-The Hon. Ranil Wickremesinghe
Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs- The Hon. John Amaratunga
Minister of Buddhasasana- The Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Minister of Transport and Civil Aviation- The Hon. Nimal Siripala De Silva
Minister of Finance and Mass Media- The Hon. Mangala Samaraweera
Minister of Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational Training and Kandyan HeritageThe Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Minister of City Planning and Water Supply- The Hon. Rauff Hakeem
Minister of Public Enterprise and Kandy City Development and the Leader of the House of Parliament- The Hon.
Lakshman Kiriella
Minister of Foreign Affairs- The Hon. Tilak Marapana Minister of Ports and Shipping- The Hon. Mahinda Samarasinghe
Minister of Home Affairs- The Hon. Wajira Abeywardana
Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine - The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Internal Affairs and Wayamba Development- The Hon. S.B. Nawinne
Minister of Industry and Commerce- The Hon. Risad Badhiutheen
Minister of Megapolis and Western Development- The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Agriculture- The Hon. Mahinda Amaraweera
Minister of Plantation Industries- The Hon. Navin Dissanayake
Minister of Power and Renewable Energy- The Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Minister of Irrigation and Water Resources and Disaster Management- The Hon. Duminda Dissanayake
Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs- The Hon. Gamini Wijith
Wijayamuni Zoysa
Minister of Social Empowerment- The Hon. P. Harrison
Minister of Highways and Road Development- The Hon. Kabir Hashim
Minister of Public Administration and Management and Law and Order- The Hon. R.M. Ranjith Madduma
Bandara
Minister of Higher Education and Cultural Affairs- The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Minister of Housing and Construction- The Hon. Sajith Premadasa
Minister of Petroleum Resources Development- The Hon. Arjuna Ranatunga
Minister of Hill Country New Villages, Infrastructure and Community Development- The Hon. Palany
Thigambaram
Minister of Lands and Parliamentary Reforms and Chief Government Whip- The Hon. Gayantha Karunatileka
Minister of Women and Child Affairs- The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara
Minister of Justice and Prison Reforms- The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Minister of Education- The Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Minister of Resettlement, Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious Affairs- The Hon. D.M.
Swaminathan
Minister of Post, Postal Services and Muslim Religious Affairs- The Hon. Abdul Haleem
Minister of Youth Affairs, Project Management and Southern Development- The Hon. Sagala Ratnayaka
Minister of National Integration, Reconciliation and Official Languages- The Hon. Mano Ganesan
Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign Employment- The Hon. Harin Fernando
Minister of Social Welfare and Primary Industries- The Hon. Daya Gamage
Minister of Provincial Councils, Local Government and Sports- The Hon. Faiszer Musthapha
Minister of Development Strategies and International Trade- The Hon. Malik Samarawickrama
Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development- Field Marshal Hon. Sarath Fonseka
Minister of Labour and Trade Union Relations- The Hon. Ravindra Samaraweera
[The President has assigned to himself all subjects and functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister]

(lvi)

STATE MINISTERS
State Minister of National Unity and Co-existence– The Hon. A.H.M. Fowzie
Sate Minister of Youth Affairs, Project Management and Southern Development –The Hon. Piyasena Gamage
State Minister of Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational Training and Kandyan Heritage The Hon.Lakshman Seneviratne
State Minister City Planning and Water Supply – The Hon. Lucky Jayawardana
State Minister of Education – The Hon. V.S. Radhakrishnan
State Minister of Irrigation and Water Resources and Disaster Management- The Hon. Palitha Range Bandara
State Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs– The Hon. Dilip
Wedaarachchi
State Minister of National Policies and Economic Affairs – The Hon. Niroshan Perera
State Minister of Defence – The Hon. Ruwan Wijayawardene
State Minister of Highways and Road Development – The Hon.(Dr.) M.L.A.M.Hizbullah
State Minister of Higher Education and Cultural Affairs – The Hon.Mohan Lal Grero
State Minister of Plantation Industries- The Hon.A.D.Champika Premadasa
State Minister of International Trade – The Hon. Sujeewa Senasinghe
State Minister of Foreign Affairs – The Hon. Vasantha Senanayake
State Minister of Agriculture – The Hon. Wasantha Aluvihare
State Minister of Finance - The Hon.Eran Wickramaratne
State Minister of Provincial Councils, Local Government and Sports—The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama
State Minister of National Policies and Economic Affairs—The Hon. (Dr.) Harsha De Silva
State Minister of Power and Renewable Energy – The Hon. Ajith P. Perera
State Minister of Mahaweli Development – The Hon.Weerakumara Dissanayake
State Minister of Tourism Development and Christian Religious Affairs - The Hon. Ranjith Aluvihare
State Minister of Home Affairs—The Hon. J.C.Alawathuwala

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Social Welfare and Primary Industries – The Hon. Muththu Sivalingam
Deputy Minister of Fisheries and Aquatic Resources Development and Rural Economic Affairs – The Hon. Ameer Ali
Shihabdeen
Deputy Minister of Finance and Mass Media - The Hon. Lasantha Alagiyawanna
Deputy Minister of Housing and Construction – The Hon. Indika Bandaranayake
Deputy Minister of Internal Affairs and Wayamba Development—The Hon. Edward Gunasekara
Deputy Minister of Health, Nutrition and Indigenous Medicine – The Hon. Faizal Cassim
Deputy Minister of Ports and Shipping Affairs – The Hon. Nishantha Muthuhettigamage
Deputy Minister of Lands and Parliamentary Reforms – The Hon. Dunesh Gankanda
Deputy Minister of Petroleum Resources Development – The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage
Deputy Minister of Social Empowerment – The Hon. Ranjan Ramanayake
Deputy Minister of Transport and Civil Aviation – The Hon. Ashok Abeysinghe
Deputy Minister of Public Enterprise and Kandy City Development- The Hon. H. M. M. Harees
Deputy Minister of Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational Training and Kandyan Heritage
– The Hon. Karunarathna Paranawithana
Deputy Minister of Justice and Prison Reforms – The Hon. H.R.Sarathi e Dushmantha
Deputy Minister of Sustainable Development, Wildlife and Regional Development - The Hon. Palitha Thewarapperuma
Deputy Minister of Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign Employment -The Hon. Manusha
Nanayakkara
Deputy Minister of National Integration, Reconciliation and Official Languages -The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana
Deputy Minister of Environment - The Hon. Ajith Mannapperuma
Deputy Minister of Public Administration and Management and Law and Order - The Hon. Nalin Bandara Jayamaha
Deputy Minister of Resettlement, Rehabilitation and Northern Development - The Hon. K,. Kader Masthan
Deputy Minister of Agriculture - The Hon. Angajan Ramanathan
Deputy Minister of Industry and Commerce - The Hon. Buddhika Pathirana
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CHAIRMAN’S PANEL
The Hon.Piyankara Jayaratne, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon.K. Thurairetnasingam, The Hon. Shehan
Semasinghe, The Hon.Kanaka Herath, The Hon.Velu Kumar, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon.Mujibur
Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.Heshan Withanage, The Hon. Wijepala
Hettiarachchi

COMMITTEES OF PARLIAMENT
COMMITTEE OF SELECTION
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman),The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Mahinda
Samarasinghe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. Mano Ganesan,
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Mavai S.
Senathirajah, The Hon. Dharmalingam Sithadthan, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa.
COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. J.M.Ananda Kumarasiri, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The
Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon.
Anura Dissanayake,The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff
Hakeem, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Risad Badhiutheen,
The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Ravi
Karunanayake, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. M.A. Sumanthiran
COMMITTEE ON STANDING ORDERS
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. J.M.Ananda Kumarasiri, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The
Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. J.M. Ananda
Kumarasiri, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Jayampathy Wickramaratne
HOUSE COMMITTEE
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. Mahinda Amaraweera, The Hon. Palany Thigambaran, The Hon.
Ranjith Aluvihare, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. K.K.Piyadasa, The
Hon. Seeniththamby Yoheswaran, The Hon. E.Saravanapavan, The Hon.Kanchana Wijesekera
COMMITTEE ON ETHICS AND PRIVILEGES
The Hon. Tilak Marapana (Chairman), The Hon. R.M.Ranjith Maddumabandara, The Hon. Gayantha Karunatileka,
The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Faiszer Musthapha, The Hon. A.D.Susil Premajayantha, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. E.Saravanapavan, The Hon. (Mrs.)Shanthi Sriskandarasa
COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
The Hon. Lasantha Alagiyawanna (Chairman), The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. P. Harrison, The Hon.
Faiszer Musthapha, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. Niroshan Perera, The Hon. Sujeewa
Senasinghe, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana, The Hon. Buddhika Pathirana,
The Hon. S.B. Dissanayake, The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Vasudeva
Nanayakkara, The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran,
The Hon. S. Shritharan, The Hon. Chandima Gamage, The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, The Hon. (Dr.)
Nalinda Jayathissa, The Hon. (Dr) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. I. Charles Nirmalanathan, The Hon.
(Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon. Bandula Lal Bandarigoda, The Hon. S. Viyalanderan
COMMITTEE ON PUBLIC ENTERPRISES
The Hon. Sunil Handunnetti (Chairman), The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Ravindra Samaraweera, The Hon.
Lakshman Senewiratne, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. (Dr.) Harsha
De Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon.
Ashok Abeysinghe, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon. Chandrasiri
Gajadeera, The Hon. Mahindananda Aluthgamage, The Hon. Dayasiri Jayasekara, The Hon. Bimal Rathnayake,
The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Abdullah Mahrooff, The Hon. Jayantha Samaraweera, The Hon. S.
Shritharan, The Hon. M.A. Sumanthiran, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The
Hon. Harshana Rajakaruna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan
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COMMITTEE ON PUBLIC FINANCE
The Hon. M.A. Sumanthiran, (Chairman),The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Douglas Devananda, The
Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon.
Mavai S. Senathirajah, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. Shehan Semasinghe, The Hon. Ajith
Mannapperuma, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. (Prof.) Ashu
Marasinghe, The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna, The Hon. Wijepala Hettiarachchi
COMMITTEE ON PUBLIC PETITIONS
The Hon. Sujeewa Senasinghe (Chairman),The Hon. Wajira Abeywardana, The Hon. Douglas Devananda, The Hon.
Salinda Dissanayake, The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon. Nihal
Galappaththi, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Ranjith Aluvihare, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana, The
Hon. Kanaka Herath, The Hon. Mylvaganam Thilakarajah, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor,
The Hon. (Dr.) (Mrs) Thusitha Wijemanna, The Hon. Chaminda Wijesiri, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa,
The Hon. (Dr.) S. Sivamohan
COMMITTEE ON HIGH POSTS
The Hon. Karu Jayasuriya (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon.
(Dr.) Sarath Amunugama, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa
Rajapakshe, The Hon. Mano Ganesan, The Hon. Eran Wickramaratne,The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon.
Vijitha Herath, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Dharmalingam
Sithadthan, The Hon. M.A. Sumanthiran.

]

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEES
Sectoral Oversight Committee on Economic Development
The Hon. Harshana Rajakaruna (Chairman), The Hon.Lakshman Senewirathne, The Hon. Ashok Abeysinghe,The
Hon. Karunarathna Paranawithana, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Nimal Lanza, The Hon. Arundika
Fernando, The Hon. (Dr.)Bandula Gunawardane, The Hon. Vasudeva Nanayakkara,The Hon. Sunil Handunnetti,
The Hon. K.K. Piyadasa, The Hon. K. Thurairetnasingam,, The Hon. E. Saravanapavan, The Hon. M.A.
Sumanthiran, The Hon. Mayantha Dissanayake, The Hon. S.M. Marikkar, The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa.
Sectoral Oversight Committee on International Relations
The Hon. Ranjith Aluvihare (Chairman), The Hon. Indika Bandaranayake, The Hon. Dunesh Gankanda, The Hon.
Ajith P. Perera, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. Tharanath Basnayaka, The Hon. Anuradha Jayaratne,
The Hon. Dinesh Gunawardena, ත The Hon.S.M.Chanrasena, The Hon. Bimal Rathnayake, The Hon. Annamalai
Nadesu Sivasakthi, The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. Nalaka
Prasad Colonne, The Hon.Malith Jayathilake, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon. Mayantha
Yaswanth Dissanayake, The Hon.S.M.Marikkar, The Hon.Prasanna Ranatunga,The Hon. Chaminda Wijesiri.
Sectoral Oversight Committee on Sustainable Development and Environment and Natural Resources
The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi (Chairman), The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma
Gamage, The Hon. Douglas Devananda, The Hon.Mahinda Yapa Abeywardena, The Hon. Wimal Weerawansa,
The Hon. Nihal Galappaththi, The Hon. Duleep Wijesekera , The Hon. Lakshman Wasantha Perera, The Hon.
Abdullah Mahrooff, The Hon. Anura Sidney Jayarathne, The Hon. Hector Appuhamy, The Hon. Sisira Kumara
Abeysekara, The Hon. A. Aravindh Kumar, The Hon. Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon. Udaya Prabhath
Gammanpila, The Hon. I. Charles Nirmalanathan,The Hon. Chaminda Wijesiri,The Hon. Sandith Samarasinghe,
The Hon. Duleep Wijesekera, The Hon. Lakshman Wasantha Perera
Sectoral Oversight Committee on Women and Gender
The Hon. (Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna (Chairman), The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Mrs.) Sriyani
Wijewickrama, The Hon. Edward Gunasekara,The Hon. (Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. Ranjan
Ramanayake, The Hon. Seyed Ali Zahir Moulana The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon. (Mrs.)
Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The Hon.Siripala Gamlath, The
Hon. Vadivel Suresh, , The Hon. K. Thurairetnasingam, The Hon.Rosahn Ranasinghe, The Hon. (Mrs.) Hirunika
Premachandra, The Hon., Bandula Lal Bandarigoda, The Hon.Prasanna Ranaweera, The Hon. (Mrs.) Rohini
Kumari Wijerathna,The Hon. (Mrs.) Shanthi Sriskandarasa.
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Sectoral Oversight Committee on Education and Human Resources Development.
The Hon. Vadivel Suresh (Chairman),The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Nihal
Galappaththi, The Hon. Sirinal de Mel, The Hon. K.Thurairetnasingam, The Hon. Seeniththamby Yoheswaran,
The Hon. S. Shritharan, The Hon. Velu Kumar, The Hon.Sirira Jayakody, The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa, The
Hon. Sujith Sanjaya Perera, The Hon. Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon. (Prof.) Ashu
Marasinghe, The Hon.Mujibar Rahuman, The Hon. Angajan Ramanathan, The Hon. (Mrs.) Rohini Kumari
Wijerathna, The Hon. Gnanamuthu Srineshan, The Hon. Chathura Sandeepa Senaratne, The Hon. Wijepala
Hettiarachchi.
Sectoral Oversight Committee on National Security
The Hon.Malith Jayathilake (Chairman), The Hon.Palitha Thewarapperuma, The Hon.Chamal Rajapaksa, The
Hon.Douglas Devananda,The Hon.Vijitha Herath.The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.M.S. Thowfeek,The
Hon.Dharmalingam Sithadthan,The Hon.A. A. Wijethunga,The Hon.Buddhika Pathirana,The Hon.(Dr.) Ramesh
Pathirana,The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon.Shehan Semasinghe, The Hon.Chandima Gamage, The Hon.(Dr.)
Kavinda Heshan Jayawardana, The Hon.Mayantha Dissanayake, The Hon.Bandula Lal Bandarigoda, The
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.S. Viyalanderan.
Sectoral Oversight Committee on Health and Human Welfare, Social Empowerment
The Hon. Lucky Jayawardana(Chairman), The Hon.Ranjith Aluvihare, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Ajith
Mannapperuma, The Hon.(Mrs.) Sumedha G. Jayasena, The Hon.H.L. Premalal Jayasekara, The Hon.Duleep
Wijesekera, The Hon.Anuradha Jayaratne, The Hon.Sirinal de Mel, The Hon. A.A. Wijethunga, The Hon.(Dr.)
Ramesh Pathirana, The Hon.Vijitha Berugoda. The Hon. E. Saravanapavan, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa,
The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The Hon.Imran Maharoof, The
Hon.Ishak Rahuman, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha Wijemanna, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan.
Sectoral Oversight Committee on Transport and Communication
The Hon.Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon.Lasantha Alagiyawanna, The Hon.Edward Gunasekara, , The
Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha, The Hon.Sunil Handunnetti, The Hon.Tharanath
Basnayaka,The Hon. Mavai S. Senathirajah, , The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Anura Sidney
Jayarathne, The Hon.Lakshman Ananda Wijemanne, The Hon.Kanaka Herath, ,The Hon.A. Aravindh Kumar, The
Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, The Hon.I. Charles Nirmalanathan, The
Hon.Muhammad Ibrahim Muhammad Mansoor, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Gnanamuthu Srineshan.
Sectoral Oversight Committee on Agriculture and Lands
The Hon.Vijitha Herath (Chairman), The Hon.Faizal Cassim, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The
Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.Ashok Abeysinghe, The Hon.J.C. Alawathuwala, The Hon.K. Kader Masthan,
The Hon.Johnston Fernando, The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.Duleep Wijesekera, The Hon. Sivasakthi
Ananthan, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.Janaka Wakkumbura, The Hon.S. Shritharan, The
Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran, The Hon.Hesha
Withanage.
Sectoral Oversight Committee on Legal Affairs (anti-corruption) and Media
The Hon.Ajith Mannapperuma (Chairman), The Hon.Ajith P. Perera, The Hon.Ranjan Ramanayake, The
Hon.Karunarathna Paranavithana, The Hon.Palitha Thewarapperuma, The Hon.Vijitha Herath, The Hon. Dullas
Alahapperuma, The Hon.Nimal Lanza, The Hon.Dharmalingam Sithadthan, The Hon.Dilum Amunugama, The
Hon.Mohan Priyadarshana De Silva, The Hon.M.A. Sumanthiran, The Hon. (Dr.) Kavinda Heshan Jayawardana,
The Hon.Mylvaganam Thilakarajah, The Hon.Angajan Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne,
The Hon.Heshan Withanage, The Hon.S. Viyalanderan, The Hon.Gnanamuthu Srineshan, The Hon.Wijepala
Hettiarachchi.
Sectoral Oversight Committee on Youth, Sports, Arts and Heritage
The Hon.C.B. Rathnayake (Chairman), The Hon.Lakshman Senewiratne, The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon.
Indika Bandaranayake, The Hon.Nishantha Muthuhettigamage, The Hon.Bimal Rathnayake, The Hon.K.K.
Piyadasa, The Hon.A. A. Wijethunga, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon.T. Ranjith De Zoysa,
The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Lohan Ratwatte, The Hon.A. Aravindh Kumar, The Hon.Ashoka
Priyantha, The Hon.( Mrs.) Hirunika Premachandra, The Hon.S. M. Marikkar, The Hon.Mujibur Rahuman, The
Hon.Harshana Rajakaruna, The Hon.S. Viyalanderan.

(lx)

Sectoral Oversight Committee on Business and Commerce
The Hon.Seyed Ali Zahir Moulana (Chairman), The Hon.(Mrs.) Sriyani Wijewickrama, , The Hon.Nishantha
Muthuhettigamage, The Hon.H.M.M. Harees, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Sunil Handunnetti,
The Hon. Lakshman Wasantha Perera,The Hon.S.C. Mutukumarana, The Hon.Arundika Fernando, The Hon.K.K.
Piyadasa, The Hon.Seeniththamby Yoheswaran, The Hon.Ananda Aluthgamage, The Hon.Ashoka Priyantha, The
Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Piyal Nishantha De Silva, The Hon.Ishak Rahuman, The Hon.Harshana
Rajakaruna, The Hon.Chaminda Wijesiri, The Hon.Hesha Withanage, The Hon.Indika Anuruddha Herath.
Sectoral Oversight Committee on Energy
The Hon.Chandima Gamage (Chairman), The Hon.Lakshman Senewiratne, The Hon.Eran Wickramaratne, The Hon.
(Dr.) Harsha De Silva, The Hon.Weerakumara Dissanayake, The Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Ajith
Mannapperuma, The Hon.Nalin Bandara Jayamaha ,The Hon.Salinda Dissanayake, The Hon.(Dr.)Bandula
Gunawardane, The Hon.Keheliya Rambukwella, The Hon. Kumara Welgama, The Hon.Rohitha
Abeygunawardena, The Hon.M.S. Thowfeek, , The Hon.Nimal Lanza, The Hon.(Ven.) Athuraliye Rathana
Thero, The Hon.Nalaka Prasad Colonne, The Hon.Imran Maharoof, The Hon.(Prof.) Ashu Marasinghe, The Hon.
(Dr.) S. Sivamohan.
Sectoral Oversight Committee on Manufacturing and Services
The Hon.Nalin Bandara Jayamaha (Chairman), The Hon. Susantha Punchinilame, The Hon.Faizal Cassim, The
Hon.Lakshman Wasantha Perera, The Hon.Dunesh Gankanda, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Anoma Gamage, The
Hon.H.R. Sarathie Dushmantha, The Hon.Piyankara Jayaratne, The Hon.Abdullah Mahrooff, The Hon. Sirinal de
Mel, The Hon.Jayantha Samaraweera, The Hon.R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera, The Hon.Thushara
Indunil Amarasena, The Hon.Kaveendiran Kodeeswaran,The Hon.Sujith Sanjaya Perera, The Hon.S.
Premarathna, The Hon.Tharaka Balasuriya, The Hon.Sandith Samarasinghe, The Hon.(Dr.) S. Sivamohan, The
Hon.Chathura Sandeepa Senaratne.
Sectoral Oversight Committee on Internal Administration and Public Management
The Hon.Gamini Lokuge (Chairman), The Hon.Ameer Ali Shihabdeen, The Hon.Indika Bandaranayake, The
Hon.Faizal Cassim, The Hon.Ashok Abeysinghe, The Hon.Chandrasiri Gajadeera, The Hon.Lucky Jayawardana,
The Hon.Nihal Galappaththi, The Hon.Mavai S. Senathirajah, The Hon.Anura Sidney Jayarathne, The
Hon.Thenuka Vidanagamage, The Hon.S. Shritharan, The Hon.Hector Appuhamy, The Hon.Sisira Kumara
Abeysekara, The Hon. Thushara Indunil Amarasena, The Hon.Velu Kumar, The Hon.Malith Jayathilake, The
Hon.K. Kader Masthan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Mrs.) Shanthi Sriskandarasa.
Sectoral Oversight Committee on Reconciliation and North and East Reconstruction
The Hon.Mavai S. Senathirajah (Chairman), The Hon.Susantha Punchinilame, The Hon.(Dr.) Harsha De Silva, The
Hon.H.M.M. Harees, The Hon.Karunarathna Paranawithana, The Hon.Douglas Devananda, The Hon.Bimal
Rathnayake, The Hon.M.S. Thowfeek, The Hon. Wimalaweera Dissanayaka, The Hon.Abdullah Mahrooff, The
Hon. Sivasakthi Ananthan, The Hon.E. Saravanapavan, The Hon. Imran Maharoof, The Hon.Mujibur Rahuman,
The Hon.Angajan Ramanathan, The Hon.(Dr.) Jayampathy Wickramaratne, The Hon.(Dr.) (Mrs.) Thusitha
Wijemanna, The Hon.Kanchana Wijesekera.
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MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES
Ministerial Consultative Committee on Defence
His Excellency Maithripala Sirisena, Hon. Ruwan Wijayawardene, Hon. Mahinda Samarasinghe, Hon.Douglas
Devananda, Hon. Ravi Karunanayake, Hon. Lohan Ratwatte, Hon. M. A. Sumanthiran, Hon.(Dr) Nalinda
Jayathissa
Ministerial Consultative Committee on Mahaweli Development and Environment
His Excellency Maithripala Sirisena, Hon. Weerakumara Dissanayake, Hon. Ajith Mannapperuma, Hon. (Dr.)
M.L.A.M. Hizbullah, Hon. Vijitha Herath, Hon. S. M. Chandrasena, Hon. Mavai S. Senathirajah, Hon. Nalaka
Prasad Colonne
Ministerial Consultative Committee on National Policies and Economic Affairs
Hon. Ranil Wickremasinghe, Hon. Niroshan Perera, Hon. (Dr.) Harsha De Silva, Hon. Kabir Hashim, Hon. A. H. M.
Fowzie, Hon. Sunil Handunnetti, Hon. Vidura Wickramanayaka,Hon. E. Saravanapavan
Ministerial Consultative Committee on Tourism Development and Christian Religious Affairs
Hon. John Amarathunga, Hon. Ranjith Aluvihare, Hon. Nimal Siripala de Silva, Hon. Dilip Wedaarachchi, Hon.
Bimal Rathnayake, Hon. Arundika Fernando, Hon. I. Charles Nirmalanathan
Ministerial Consultative Committee on Buddhasasana
Hon. Gamini Jayawickrama Perera, Hon. Ajith P. Perera, Hon. Chamal Rajapaksa, Hon. Vijitha Herath, Hon. Hesha
Withanage, Hon. S. Viyalanderan
Ministerial Consultative Committee on Transport and Civil Aviation
Hon. Nimal Siripala de Silva, Hon. Ashok Abeysinghe, Hon. D. M. Swaminathan, Hon. Kumara Welgama, Hon.
Sirinal de Mel, Hon.(Dr.) Nalinda Jayathissa, Hon. I. Charles Nirmalanathan
Ministerial Consultative Committee on Finance and Mass Media
Hon. Mangala Samaraweera, Hon. Eran Wickramaratne, Hon. Lasantha Alagiyawanna, Hon. Daya Gamage, Hon.
Douglas Devananda, Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane, Hon. Bimal Rathnayake, Hon. Mavai S. Senathirajah,
Hon. Harshana Rajakaruna
Ministerial Consultative Committee on Science, Technology, Research, Skills Development and Vocational
Training and Kandyan Heritage
Hon (Dr.) Sarath Amunugama, Hon. Lakshman Senewiratne, Hon. Karunarathna Paranawithana, Hon. Mohan Lal
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பாரா ம ற பைடகல ேசவித நியமன
APPOINTMENT OF SERJEANT-AT-ARMS OF PARLIAMENT

—————————
ග කථානායකමා
අ.භා.1.00ට පා

ෙ ව ස් ය.

කථානායකමා [ග ක ජය"#ය මහතා] %ලාසනා'ඪ )ය.

பாராமற பி.ப. 1.00 மணி ய.
சபாநாயக அவக [மாமி க ஜயாிய) தைலைம
வகி"தாக.

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

+ෙ,දන

அறிவிக

ANNOUNCEMENTS

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

 ලංකා පා ෙ ෙ) ෙ)LධාM තනර සඳහා Oෙය9ජ'
ෙ)LධාM නෙ D නා6 මහතා 2018 අෙග9ස් මස 30 වැO
3න Iට බල පැවැFෙවන පM3 පF කරJ ලැබ ඇE බව
පා ෙ වට දවJ කැමැFෙතK.

4 ෙ5ඛනා7ය 48ගැ9ම

சம பிகபட பதிரக
PAPERS PRESENTED

I
කථානායකමාෙ- සහ.කය
சபாநாயகர சா
ைர
SPEAKER'S CERTIFICATE

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

 ලංකා ජාතාක සමාජවා ජනරජෙ" ආ$%&ම
ව'වස්ථාෙ) 79 ව'වස්ථාව කාරව, 2018 සැ0තැ බ 03 3න
“5රාබ6 (සංෙශ9ධන)” සහ “අමරෙ>ව ෙස?ද ය හා ප ෙ"ෂණ

ග ගයත කණා.ලක මහතා (ඉඩ සහ
පාෙ >.සංස්කරණ අමාතB හා ආDE පFෂෙH
>ධාන සං)ධායකමා)

(மாமி கய%த
க&ணாதிலக - காணி ம'(
பாராமற ம(சீரைம* அைம+ச& அரசா,க
க-சியி .த'ேகாலாசா0)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Lands and
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip)

ගR කථානායකමO, අSාමාත'මා සහ ජාEක EපFE
හා ආ Tක කටU අමාත'මා ෙවJෙව

3

පා
[ගR ගයත කRණාEලක මහතා]

2017 ව ෂය සඳහා මහවැ
සංව ධන හා පMසර
අමාත'ාංශෙ" වා Vක කා ය සාධන වා තාව හා WX මම
ඉ3MපF කරK.
එම වා තාව කෘVක මය සහ ඉඩ ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයab කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

4

ෙ ව
ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, සංචාරක සංව ධන හා tස්EයාO
ආගKක කටU අමාFයමා ෙවJෙව 2016 ව ෂෙ" සංචාරක
සංව ධන හා tස්EයාO ආගKක කටU අමාත'ාංශෙ" කා ය
සාධනය ස බධෙය රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව
I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF කරන ලද වා තාෙ) සඳහ
කRX ස බධෙය පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක
119(4) කාරව OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ
වා තාව මම ඉ3MපF කරK.

Question put, and agreed to.

එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, අSාමාත'මා සහ ජාEකEපFE හා
ආ Tක කටU අමාත'මා ෙවJෙව පහත සඳහ Oයමය
සහ Oෙය9ග මම ඉ3MපF කරK.
(i)

(ii)

ජාEක රාජ' සභාෙ) 1977 අංක 8 දරන උද පන පනෙF 3
වගEය යටෙF  ලංකා ජාතාක සමාජවා
ජනරජය සහ  g ජනරජය අතර උද පන W5ම
ස බධෙය ජනාhපEවරයා I සාදන ල6ව, 2018
i 13 3නැE අංක 2079/77 දරන අE ෙශkෂ ගැසl
පLෙ" පළ කරන ලද Oයමය; සහ
1998 අංක 45 දරන ෙප?>ග ක ආරCෂක
Oෙය9ජ'ායතන hමF gpෙ පනෙF 18 වගEය
යටෙF ගාස් අයgpම සංෙශ9ධනය ස බධෙය
ආරCෂක අමාත'වරයා I සාදන ල6ව, 2018 qO 07
3නැE අංක 2074/34 දරන අE ෙශkෂ ගැසl පLෙ" පළ
කරන ලද Oෙය9ග මම ඉ3MපF කරK.

එම Oයමය සහ Oෙය9ග ජාEක ආරCෂාව ]^බඳ ආං_ක
අ`Cෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයab කළ Uයැd මම ෙය9ජනා
කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, වාහන හා Iv wව ෙසkවා
අමාත'මා ෙවJෙව 2017 ව ෂය සඳහා  ලංකා 6 Mය
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධන වා තාව මම ඉ3MපF කරK.
එම වා තාව වාහනය සහ සOෙ)දනය ]^බඳ ආං_ක
අ`Cෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයab කළ Uයැd මම ෙය9ජනා
කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, bදv හා ජනමාධ' අමාත'මා
ෙවJෙව පහත සඳහ වා තා සහ Oෙ)දන මම ඉ3MපF කරK.
(i)

2018 ව ෂෙ" පළb කා ෙ) xල' කා ය සාධනය
]^බඳ වා තාව;

(ii)

2016 ව ෂය සඳහා  ලංකා රCෂණ ම$ඩලෙ" වා Vක
වා තාව;

(iii)

5රාබ6 ආඥාපනෙF (52 අhකාරය z) 32 වගEය
සමඟ gයය U 2, 12, 22 සහ 25 වගE යටෙF
5රාබ6 ස බධෙය bදv හා ජනමාධ' අමාත'වරයා
I පනවන ල6ව, 2018 qO 13 3නැE අංක 2075/23
දරන අE ෙශkෂ ගැසl පLෙ" පළ කරන ලද Oෙ)දනය
(අංක 10/2018 දරන 5රාබ6 Oෙ)දනය); සහ

(iv)

5රාබ6 ආඥාපනෙF (52 අhකාරය z) 32 වගEය
යටෙF 5රාබ6 ස බධෙය bදv හා ජනමාධ'
අමාත'වරයා I පනවන ල6ව, 2018 qO 13 3නැE
අංක 2075/24 දරන අE ෙශkෂ ගැසl පLෙ" පළ කරන
ලද Oෙ)දනය (අංක 11/2018 දරන 5රාබ6 Oෙ)දනය)

Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, අSාමාත'මා සහ ජාEක EපFE
හා ආ Tක කටU අමාත'මා ෙවJෙව 2016 ව ෂෙ"
ජනාhපE කා යාලෙ", වන සංරCෂණ ෙදපා තෙ ෙ) සහ
ෙවරළ සංරCෂණ සහ ෙවරළ ස පF කළමනාකරණ
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධනය ස බධෙය රජෙ" WX
]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF කරන
ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය පා ෙ ෙ)
ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව OpCෂණ සහ ගJ ලැs
tයාමා ග ]^බඳ වා තා මම ඉ3MපF කරK.
එම වා තා රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

එම වා තා සහ Oෙ)දන රජෙ" bදv ]^බඳ කාරක සභාව
ෙවත ෙයab කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
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2018 සැ0තැ බ 04
ග ගයත කණා.ලක මහතා

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, ද'ා, තාCෂණ, ප ෙ"ෂණ, Oණතා
සංව ධන හා වෘFය X සහ කද උඩරට උRමය ]^බඳ
අමාත'මා ෙවJෙව 2016 ව ෂෙ" Oණතා සංව ධන හා
වෘFය X අමාත'ාංශෙ" සහ කා Kක අධ'ාපන හා X
gpෙ ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධනය ස බධෙය රජෙ"
WX ]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF
කරන ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය
පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව
OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ වා තාව මම ඉ3MපF
කරK.
එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග .ලF මාරපන මහතා (සංවධන
අමාතBමා සහ )ෙTශ කටU අමාතBමා)

(மாமி
தில
மாரபன
பணி*ெபா(*க அைம+ச&
அைம+ச&)

6

කායභාර

அபிவி&"தி*
ெவளிநா-ட5வ6க

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Development
Assignments and Minister of Foreign Affairs)

ගR කථානායකමO, 1968 අංක 45 දරන එCසF
ජාෙ පනෙF 2 වගEය යටෙF 2018 අංක 1 දරන එCසF
ජාෙ (ඉරානයට අදාළව ස බාධක පැනෙ ) Oෙය9ග
ස බධෙය ෙ>ශ කටU අමාත'වරයා I සාදන ල6ව,
2018 අෙග9ස් 21 3නැE අංක 2085/11 දරන අE ෙශkෂ ගැසl
පLය ම සංෙශ9hත 2018 i 17 3නැE අංක 2080/34 දරන
අE ෙශkෂ ගැසl පLෙ" පළ කරන ලද Oෙය9ග මම ඉ3MපF
කරK.
එම Oෙය9ග ජාත'තර සබඳතා ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයab කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

ගR කථානායකමO, ෙස?ඛ', ෙප9ෂණ හා ෙ>ය ෛවද'
අමාත'මා ෙවJෙව මම 2014 ව ෂය සඳහා ජය මාරංග
අJස්මරණ ෙර9හෙv වා Vක වා තාව ඉ3MපF කරK.
එම වා තාව ෙස?ඛ' සහ මානව 5බසාධනය, සමාජ
සබලගැම ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ කාරක සභාව ෙවත
ෙයab කළ U යැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, ෙස?ඛ', ෙප9ෂණ හා ෙ>ය ෛවද'
අමාත'මා ෙවJෙව මම 2016 ව ෂෙ" ෙස?ඛ', ෙප9ෂණ හා
ෙ>ය ෛවද' අමාත'ාංශෙ" කා ය සාධනය ස බධෙය
රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත
ඉ3MපF කරන ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය
පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව
OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයා මා ග ]^බඳ වා තාව ඉ3MපF
කරK.
එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ U යැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, ක මාත හා වාජ කටU
අමාත'මා ෙවJෙව මම 2016 ව ෂය සඳහා ජාEක _vප
සභාෙ) වා Vක වා තාව ඉ3MපF කරK.
එම වා තාව Oෂ්පාදන සහ ෙසkවා ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ
කාරක සභාව ෙවත ෙයab කළ U යැd මම ෙය9ජනා කරK.

Question put, and agreed to.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

Question put, and agreed to.

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, ගR ස්වෙ>ශ කටU අමාත'මා
ෙවJෙව 2016 ව ෂෙ" ෙර ස්ා ජනරාv ෙදපා තෙ ෙ)
සහ ෙකaළඹ 3ස්C ෙvක කා යාලෙ" කා ය සාධනය
ස බධෙය රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව I
පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF කරන ලද වා තාෙ) සඳහ
කRX ස බධෙය පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක
119(4) කාරව OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ
වා තා මම ඉ3MපF කරK.
එම වා තා රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, මහානගර හා බස්නාර සංව ධන
අමාත'මා ෙවJෙව මම 2016 ව ෂෙ" මහානගර හා
බස්නාර සංව ධන අමාත'ාංශෙ" සහ ජාEක ෙභ?Eක සැල5
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධනය ස බධෙය රජෙ" WX
]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF කරන
ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය පා ෙ ෙ)
ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව OpCෂණ සහ ගJ ලැs
tයා මා ග ]^බඳ වා තා ඉ3MපF කරK.
එම වා තා රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ U යැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
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පා
ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, 6 බල හා න ජනය බලශCE
අමාත'මා ෙවJෙව මම 2015 ව ෂය සඳහා මාසත ලංකා
6 (>ග ක) සමාගෙ වා Vක වා තාව ඉ3MපF කරK.
එම වා තාව බලශCE ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ කාරක සභාව
ෙවත ෙයab කළ U යැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, වාMමා ග සහ ජල ස පF හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාFයමා ෙවJෙව මම 2016 ව ෂෙ" ආපදා
කළමනාකරණ අමාත'ාංශෙ" කා ය සාධනය ස බධෙය
රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත
ඉ3MපF කරන ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය
පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව
OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ වා තාව ඉ3MපF
කරK.
එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.

ෙ ව
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අධ'ාපන හා සංස්කෘEක කටU අමාත'වරයා I සාදන
ල6ව, 2018 අෙග9ස් 10 3නැE අංක 2083/35 දරන අEෙශkෂ
ගැසl පLෙ" පළ කරන ලද Oයමය ඉ3MපF කරK.
එම Oයමය අධ'ාපනය හා මානව ස පF සංව ධනය ]^බඳ
ආං_ක අ`Cෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයab කළ Uයැd මම
ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, ඛOජ ෙතv ස පF සංව ධන
අමාFයමා ෙවJෙව මම 2016 ව ෂෙ" ඛOජ ෙතv ස පF
සංව ධන අමාත'ාංශෙ" කා ය සාධනය ස බධෙය රජෙ"
WX ]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF
කරන ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය
පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව
OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ වා තාව ඉ3MපF
කරK.
එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ
සහ Eය හා සාමය ]^බඳ අමාFයමා ෙවJෙව මම 2016
ව ෂෙ" රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ අමාත'ාංශෙ",
Eය හා සාමය සහ දCVණ සංව ධන අමාත'ාංශෙ", ෙපa ස්
ෙදපා තෙ ෙ) සහ ාම වැG0 ෙදපා තෙ ෙ) කා ය
සාධනය ස බධෙය රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව I
පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF කරන ලද වා තාෙ) සඳහ
කRX ස බධෙය පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක
119(4) කාරව OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ
වා තා ඉ3MපF කරK.
එම වා තා රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘEක
කටU අමාFයමා ෙවJෙව මම 1978 අංක 16 දරන
ශ්වද'ාල පනෙF 25අ වගEය යටෙF එස්එv කැ පස්
(dවl)
Kට ආයතනයට තාCෂණෙ) දF ෙග?රව
උපාhය දානය gpෙ ආයතනයC වශෙය ]^ගOK උසස්

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, කරට නව ග මාන, යතල
පහ5ක හා ජා සංව ධන අමාත'මා ෙවJෙව මම 2016
ව ෂෙ" කරට නව ග මාන, යතල පහ5ක හා ජා
සංව ධන අමාත'ාංශෙ" කා ය සාධනය ස බධෙය රජෙ"
WX ]^බඳ කාරක සභාව I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF
කරන ලද වා තාෙ) සඳහ කRX ස බධෙය
පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක 119(4) කාරව
OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ වා තාව මම ඉ3MපF
කරK.
එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, තැපැv, තැපැv ෙසkවා හා bස්
ආගKක කටU අමාත'මා ෙවJෙව මම 2016 ව ෂෙ"
තැපැv, තැපැv ෙසkවා හා bස්
ආගKක කටU
අමාත'ාංශෙ", bස්
ආගKක කටU හා සංස්කෘEක කටU
ෙදපා තෙ ෙ) සහ තැපැv ෙදපා තෙ ෙ) කා ය
සාධනය ස බධෙය රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව
I පා ෙ ව ෙවත ඉ3MපF කරන ලද වා තාෙ) සඳහ
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කRX ස බධෙය පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග අංක
119(4) කාරව OpCෂණ සහ ගJ ලැs tයාමා ග ]^බඳ
වා තාව මම ඉ3MපF කරK.
එම වා තාව රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව ෙවත ෙයab
කළ Uයැd මම ෙය9ජනා කරK.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா விக ப  ஏ ெகாள ப ட.
Question put, and agreed to.

ආංVක අWFෂණ කාරක සභා වාතා

#ைறசா ேம)பா ைவ * அறிைகக

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS
ග ලX ජයවධන මහතා (නගර සැලY
සපාදන රාජB අමාතBමා)

හා ජල

(மாமி லகி ஜயவதன - நகர" தி-டமிட6 ம'( நீ
வழ,க6 இராஜா,க அைம+ச)
(The Hon. Lucky Jayawardana - State Minister of City
Planning and Water Supply)

ගR කථානායකමO, ෙස?ඛ' සහ මානව 5භසාධනය,
සමාජ සබලගැම ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ කාරක සභාව
ෙවත ෙයab කරන ලද,
(i)

ෛවද' (සංෙශ9ධන) පනF ෙකG පත;

(ii)

2013 සහ 2014 ව ෂ සඳහා ආU ෙ)ද ෛවද' සභාෙ)
වා Vක වා තා;

(iii)

2014, 2015 සහ 2016 ව ෂ සඳහා
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධන වා තා;

(iv)

2013 ව ෂය සඳහා ෙහ9Kෙය9පE ෛවද' සභාෙ) වා Vක
වා තාව;

(v)

2014 ව ෂය සඳහා  ලංකා ආU ෙ)ද ඖෂධ සංස්ථාෙ)
වා Vක වා තාව;

(vi)

2011, 2012 සහ 2013 යන ව ෂ සඳහා  ලංකා ෙප9ෂ
Kට වා Vක වා තා;

ආU ෙ)ද

(vii) 2014 සහ 2015 යන ව ෂ සඳහා  ලංකා රාජ' ඖෂධ
Eගත සංස්ථාෙ) වා Vක වා තා;
(viii) 2014 සහ 2015 යන ව ෂ සඳහා  ලංකා රාජ' ඖෂධ
Oෂ්පාදන සංස්ථාෙ) වා Vක වා තා;
(ix)

2014 සහ 2015 යන ව ෂ සඳහා  ජයව ධනර මහ
ෙර9හෙv වා Vක වා තා; සහ

(x)

2017 ව ෂය සඳහා ෙස?ඛ', ෙප9ෂණ සහ ෙ>ය ෛවද'
අමාත'ාංශෙ" වා Vක කා ය සාධන වා තාව
ස බධෙය z එ කාරක සභාෙ) වා තාව මම
ඉ3MපF කරK.

සභාෙසය මත .Zය Uය[ +ෙය\ග කරන ලL.
சபாடதி இக க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ග +හා5 ගලප1. මහතා
(மாமி நிஹா6 கல*ப"தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගR කථානායකමO, අධ'ාපනය සහ මානව ස පF
සංව ධනය ]^බඳ ආං_ක අ`Cෂණ කාරක සභාෙ) සභාපEමා
ෙවJෙව අධ'ාපනය සහ මානව ස පF සංව ධනය ]^බඳ
ආං_ක අ`Cෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයab කරන ලද,

(i)

10
1978 අංක 16 දරන ශ්වද'ාල පනෙF 25අ සහ 20(4)
(ආ) වන වගE යටෙF Oයමය;

(ii)

2014 සහ 2015 ව ෂ සඳහා  ලංකා වයඹ ශ්වද'ාලෙ"
වා Vක වා තා හා WX ;
(iii) 2015 ව ෂය සඳහා  ලංකා C ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව හා WX ;
(iv) 2015 ව ෂය සඳහා ශ්වද'ාල Eපාදන ෙකaKෂ
සභාෙ) Eස්හF වැO වා Vක වා තාව;
(v) 2015 ව ෂය සඳහා ෙමaරGව ශ්වද'ාලෙ" තාCෂක
ආයතනෙ" වා Vක වා තාව හා වා Vක WX ;
(vi) 2015 ව ෂය සඳහා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලය කෘV
තාCෂක හා Sාය ද'ා ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;
(vii) 2014 සහ 2015 ව ෂ සඳහා  ලංකා RX
ශ්වද'ාලෙ" වා Vක වා තා;
(viii) 2015 ව ෂය සඳහා  ලංකා කැළය ශ්වද'ාලෙ"
වා Vක වා තාව හා WX ;
(ix) 2015 ව ෂය සඳහා  ලංකා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලෙ"
ෛජව රසායන, අXක ෛජවෙ)ද හා ෛජව තාCෂණ
ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;
(x) 2015 ව ෂය සඳහා  ලංකා නැෙඟනර ශ්වද'ාලෙ"
ස්වාK ලානද ෙස?ද ය ආයතනෙ" වා Vක
වා තාව;
(xi) 2015 ව ෂය සඳහා ෙ0රාෙදය ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව;
(xii) 2015 ව ෂය සඳහා  ලංකා ෙස?ද ය කලා
ශ්වද'ාලෙ" වා Vක වා තාව;
(xiii) 2015 ව ෂය සඳහා  ලංකා වෘත ශ්වද'ාලෙ"
වා Vක වා තාව;
(xiv) 2015 ව ෂය සඳහා ඌව ෙවvලස්ස ශ්වද'ාලෙ"
වා Vක වා තාව;
(xv) 2015 ව ෂය සඳහා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලය පMගණක
අධ'යනායතනෙ" වා Vක වා තාව;
(xvi) 2015 ව ෂය සඳහා සබරගbව ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව හා WX ;
(xvii) 2015 ව ෂය සඳහා යාපනය ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව;
(xviii) 2015 ව ෂය සඳහා නැෙඟනර ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව;
(xix) 2015 ව ෂ සඳහා අO3ග ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව;
(xx) 2015 ව ෂය සඳහා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලෙ" ජාEක
ස්තකාල හා ඥාපන ද'ා ආයතනෙ" වා Vක
වා තාව;
(xxi) 2015 ව ෂය සඳහා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලෙ" මානව
ස පF අව ධන ආයතනෙ" වා Vක වා තාව හා
වා Vක WX ;
(xxii) 2015 ව ෂය සඳහා කැළය ශ්වද'ාලෙ" රා ද'ා
පශ්චාF උපාh ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;
(xxiii) 2015 ව ෂය සඳහා ෛවද' ද'ා පශ්චාF උපාh
ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;
(xxiv) 2015 ව ෂය සඳහා මානව ශාස්L සහ සමාජ ද'ා ]^බඳ
උසස් අධ'යනය සඳහා z ජාEක මධ'ස්ථානෙ" වා Vක
වා තාව;
(xxv) 2015 ව ෂය සඳහා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලෙ" ෙ>ය
ෛවද' ද'ා ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;
(xxvi) 2015 ව ෂය සඳහා  ජයව ධනර ශ්වද'ාලෙ"
කළමනාකරණ පශ්චාF උපාh ආයතනෙ" වා Vක
වා තාව;

11

පා

12

ෙ ව

[ගR Oහාv ගල0පFE මහතා]

(iii)

2016 ව ෂය සඳහා මානව ස පF සංව ධනය gpෙ 
ලංකා ජාEක සභාෙ) වා Vක වා තාව;

(xxvii) 2016 ව ෂය සඳහා ශ්වද'ාල Eපාදන ෙකaKෂ
සභාෙ) Eස්අට වැO වා Vක වා තාව;

(iv)

2015 හා 2016 ව ෂ සඳහා  ලංකා EපFE අධ'යන
ආයතනෙ" වා Vක වා තා;

(xxviii) 2016 ව ෂය සඳහා  ලංකා වයඹ ශ්වද'ාලෙ"
වා Vක වා තාව හා WX ;

(v)

2017 ව ෂය සඳහා ෙ>ශ ස පF ෙදපා තෙ ෙ)
කා ය සාධන වා තාව;

(xxix) 2016 ව ෂය සඳහා  ලංකා ෙබ?>ධ හා පා
ශ්වද'ාලෙ" වා Vක වා තාව;

(vi)

2017
ව ෂය
සඳහා
ජාEක
&මස පාදන
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධන වා තාව;

(xxx) 2016 ව ෂය සඳහා  ලංකා C ශ්වද'ාලෙ" වා Vක
වා තාව හා WX ;

(vii) 2017 ව ෂය සඳහා ජනෙvඛන හා සංඛ'ාෙvඛන
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධන වා තාව;

(xxxi) 2016 ව ෂය සඳහා  ලංකා ෙකaළඹ ශ්වද'ාලෙ"
ෛජව රසායන, ෛජවෙ)ද හා ෛජවතාCෂණ
ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;

(viii) 2 0 1 7
ව ෂය
සඳහා
ආහාර
ෙකaමසාMස්
ෙදපා තෙ ෙ) කා ය සාධන වා තාව; සහ

(xxxii) 2016 ව ෂය සඳහා ෙමaරGව ශ්වද'ාලෙ" තාCෂක
ආයතනෙ" වා Vක වා තාව හා වා Vක WX ;
(xxxiii) 2016 ව ෂය සඳහා  ලංකා උසස් තාCෂණ අධ'ාපන
ආයතනෙ" වා Vක වා තාව;
(xxxiv) 2015 සහ 2016
ව ෂ සඳහා ෙ0රාෙදය
ශ්වද'ාලෙ" ද'ා පශ්චාF උපාh ආයතනෙ" වා Vක
වා තා හා WX ; සහ
(xxxv)

2015

සහ

2016

ව ෂ

සඳහා

ශ්ව>යාලෙ"
කෘV
>යා
ආයතනෙ" වා Vක වා තා

ෙ0රාෙදය

පශ්චාF

උපාh

ස බධෙය z එ කාරක සභාෙ) වා තාව මම ඉ3MපF
කරK.

සභාෙසය මත .Zය Uය[ +ෙය\ග කරන ලL.
சபாடதி இக க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR මමO, ෙ වා තා අR6 ෙදකC මාදd. අ] ෙ
වන ට ඉන ඕනෑ 2015 වා තාවල ෙනaෙවd, 2017
වා තාවලd. ඒ ස බධෙය ඔබමාෙ අවධානය ෙයab
කරන.

ග +හා5 ගලප1. මහතා
(மாமி நிஹா6 கல*ப"தி)

(The Hon. Nihal Galappaththi)

ගR කථානායකමO, අදාළ අමාත'ාංශවල ෙvක වRටd
ෙ ක gයන ඕනෑ.

(ix)

2017 ව ෂය සඳහා ජාEක EපFE හා ආ Tක කටU
අමාත'ාංශෙ" කා ය සාධන වා තාව

ස බධෙය z එ කාරක සභාෙ) වා තාව මම ඉ3MපF
කරK.

සභාෙසය මත .Zය Uය[ +ෙය\ග කරන ලL.
சபாடதி இக க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

රජෙH ]ද5 48බඳ කාරක සභාෙ, වාතාව
அரசாக நிதி ப)றிய *வி! அறிைக
PUBLIC FINANCE COMMITTEE REPORT

ග එ.ඒ. Yම.ර මහතා
(மாமி எ.ஏ. >ம%திர)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Hon. Speaker, I present the Report of the Committee
on Public Finance on "Resolution for Paying Emoluments
for the Members of the Office on Missing Persons" which
was referred to the Committee.
සභාෙසය මත .Zය Uය[ +ෙය\ග කරන ලL.
சபாடதி இக க

டைளயிட

ப

ட.

Ordered to lie upon the Table.

ෙප1ස

ம+க

PETITIONS
ග ලX ජයවධන මහතා

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙහaඳd, ඔබමා ඒ ස බධෙය අවධානය ෙයab කරන.

ග හෂණ රාජකණා මහතා

(மாமி ஹஷன ராஜக&ணா)
(The Hon. Harshana Rajakaruna)

ගR කථානායකමO, ආ Tක සංව ධන ]^බඳ ආං_ක
අ`Cෂණ කාරක සභාව ෙවත ෙයab කරන ලද,
(i)

හාO¤රණය සඳහා වන කා යාලය පනF ෙකG පත;

(ii)

1979 අංක 40 දරන  ලංකා අපනයන සංව ධන පනෙF
14 වගEය යටෙF Oෙය9ගය;

(மாமி லகி ஜயவதன)

(The Hon. Lucky Jayawardana)

ගR කථානායකමO, මම අගලවFත, කැලදල, අංක
126 දරන ස්ථානෙය ප3ං¥ Oමv සමර5දර මහතාෙග
ලැ¦X ෙපFසමC ]^ගවK.

ග aTbක ප.රණ මහතා (කමාත හා වාcජ කටU
+ෙය\ජB අමාතBමා)

(மாமி "திக பதிரண - ைக"ெதாழி6 ம'( வாணிப
அ5வ6க பிரதி அைம+ச)

(The Hon. Buddhika Pathirana - Deputy Minister of
Industry and Commerce)

ගR කථානායකමO, මම පහත සඳහ ෙපFස
]^ගවK.

හතර

13

14

2018 සැ0තැ බ 04
(1)

මාතර, 5vතානාෙගaඩ, පෙvල යන ]නෙය ප3ං¥
චKද §යශාත ¨Mයබ$ඩාර මහතාෙග ලැ¦X
ෙපFසම;

(2)

5vතානාෙගaඩ, වරක]ය, "0" යන ]නෙය ප3ං¥
එª.«. IMෙසkන මහතාෙග ලැ¦X ෙපFසම;

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(3)

මාතර, මාරදාස මාවත, අංක 54 දරන ස්ථානෙය ප3ං¥
¬පලතා වැvලෙහkවා මහFKයෙග ලැ¦X ෙපFසම;
සහ

)ෙTශගත J ලාං2ක pqකය උපයi ලබන
)ෙTශ )+මය : බe අය 23ම

(4)

මා6රාෙගaඩ, Ov]ය යන ]නෙය ප3ං¥ ඩ ).ඒ.
5Ov ජයIංහ මහතාෙග ලැ¦X ෙපFසම.

ග (ආචාය) බeල fණවධන මහතා

>ශ්නවලට වාhක 48

வினாக$ வா,-ல விைடக

ெவளிநா ள இலைக ெதாழிலாள
அ அநிய ெசலாவணி வாி அறவிட!
:

FOREIGN EXCHANGE REMITTED BY SRI LANKAN MIGRANT
WORKERS: LEVYING OF TAXES

10/’18

(மாமி (கலாநிதி) ப%ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගR කථානායකමO, මම ෙකaළඹ 03, 8වන පGමඟ, අංක
21/19/2/1 දරන ස්ථානෙය ප3ං¥ හ ම3රා පටබැ®ෙ
මහFKයෙග ලැ¦X ෙපFසමC ]^ගවK.

ග Yසත gංh+ලෙ මහතා

(மாமி >ச%த ?சிநிலேம)

1.

ග කනක ෙහtර1 මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

6 සංෙ>ශ, ³ ටv යතල පහ5ක
අමාත'මාෙග ඇ¨ ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

මැදෙපර3ග ගෘහ ෙසkවය ඇ° ෙ>ශ gයාවල
ෙයෙදන  ලාංgක Kකය සංඛ'ාව
ෙකaපමණද;

(ii)

ඔ මාIකව  ලංකාවට එවJ ලබන ෙ>ශ
Oමය මාණය ෙකaපමණද;

(iii)

ෙ>ශ gයාවල ෙයෙදන  ලාංgකය ලබා
ගනා වැGෙප  ලංකාවට එවJ ලබන bදv
සඳහා රජය I බ6 අය කරෙද;

(iv)

එෙසk න , එම මාIක බ6 Eශතය ෙකaපමණද;

(v)

ධ 6ෂ්කරතා මධ'ෙ" තම මය වැය කර ලබා
ගනා වැGෙප රජය බ6 අය gpම සාධාරණ
වෙද;

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගR කථානායකමO, මම පහත සඳහ ෙපFස හතර
]^ගවK.
(i) ණාමලය, ෙඩaCයා  පාර, අංක 17 දරන ස්ථානෙය
ප3ං¥ ඒ.¯. 5මාව ද Ivවා මහFKයෙග ලැ¦X
ෙපFසම;
(ii) ෙකaළඹ 05, කැ0ෙපෙපaල මාවත, සb° Oවාස, අංක 19
ඒ දරන ස්ථානෙය ප3ං¥ චමv 56Iංහ ]ය5දර
මහතාෙග ලැ¦X ෙපFසම;
(iii) Rණෑගල, වරාගල, ඇvවFත, පළb පGමඟ යන
]නෙය ප3ං¥ ±.ආ .එ .. ෙහkෙගම මහතාෙග
ලැ¦X ෙපFසම; සහ
(iv) ණාමලය, ඕ ස්v, මධ'ම පාර, අංක 21 දරන
ස්ථානෙය ප3ං¥ Oදමා චDාව මහFKයෙග
ලැ¦X ෙපFසම.

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?
ெதாைல" ெதாடக, ஜி-ட6 உ-க-ைம* வசதிக
ம'( ெவளிநா-D" ெதாழி6வாE* அைம+சைர ேக-ட
வினா:

ග අiර jk+ ජයර1න මහතා

(மாமி அ0ர சி-னி ஜயர"ன)

(The Hon. Anura Sidney Jayarathne)

ගR කථානායකමO, මම මැ3MWMය, 3ලකඩවල, ැC
9, අංක 824 දරන ස්ථානෙය ප3ං¥ එ.ඩ ).«.එස්.ආ .
නානායCකාර මහතාෙග ලැ¦X ෙපFසමC ]^ගවK.

அ

( ) (i )

ග 7l අ]mගම මහතා

(மாமி தி அ.@கம)

(ii)

(The Hon. Dilum Amunugama)

ගR කථානායකමO, මම මහJවර, ෙvවැvල පාර, අංක
109/1 ඒ දරන ස්ථානෙය ප3ං¥ ±.එ . අෙශ9ක 3සානායක
මහතාෙග ලැ¦X ෙපFසමC ]^ගවK.

(iii )

ග ]na රoමා මහතා

(மாமி .ஜி ரஹுமா)
(The Hon. Mujibur Rahuman)

ගR කථානායකමO, මම ෙකaළඹ 02, ෙවaCෙෂ9v 3ය,
256/2 දරන ස්ථානෙය ප3ං¥ එ.එ .². සෙහdබා මහතාෙග
ලැ¦X ෙපFසමC ]^ගවK.

ඉ7#ප1 කරන ලද ෙප1ස මහජන ෙප1ස 48බඳ කාරක
සභාවට පැව#ය U ය[ +ෙය\ග කරන ලL.
சம
க

பிக

டைளயிட

ப

ப

ட

ம

கைள

ெபாம

හා ෙ>ශ gයා



!"#!$

சா

ட

ட.

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

(iv)
(v )

மதிய கிழ மைனேசைவ உளிட
ெவளிநா ெதாழிகளி ஈபள
இல ைக உைழ!பாளிகளி" எ$ணி ைக
எ&வள';
அவ)க மாதா*த+ இல ைக அ,!பி
ைவ கி"ற அ*நிய ெசலாவணியி" அள'
எ&வள' ;
ெவளிநா ெதாழிகளி ஈபகி"ற
இல ைகய) ெப.கி"ற ச+பளதி/0*1
இல ைக அ,!பிைவ கி"ற பணதி2காக
அரசா கதினா வாி அறவிட!பகி"றதா;
ஆெமனி, ேம2ப6 மாதா*த வாி7த+
எ&வள';
பேவ. சிரம க8
மதியி தம1
உைழ!பிைன ெசலவி ெப.கி"ற ச+பள
தி/0*1 அரசா க+ வாிஅறவிவ1
நியாயமானதா;

எபைத அவ இ சைப  அறிவிபாரா
(ஆ) இேற ஏ

?

?

15

පා
[ගR කනක ෙහkරF මහතා]

asked the Minister of Telecommunication, Digital
Infrastructure and Foreign Employment:
(a)

Will he inform this House(i)

the number of Sri Lankans who are employed
abroad including domestic service in the MiddleEast;

(ii)

the amount of foreign exchange sent by them to
Sri Lanka monthly;

(iii)

whether the Government levies taxes on the
money the migrant Sri Lankans send to Sri
Lanka from their earnings abroad;

(iv)

if so, such tax percentage per month; and

(v)

whether it is fair for the Government to levy
taxes on the money those workers earn under
trying circumstances?

(b) If not, why?

ග මuෂ නානායFකාර මහතා ()e සංෙTශ, vnට5
යwතල පහYක හා )ෙTශ x2යා +ෙය\ජB අමාතBමා)

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார - ெதாைல"ெதாடக,
ஜி-ட6 உ-க-டைம* வசதிக ம'( ெவளிநா-D"
ெதாழி6வாE* பிரதி அைம+ச)
(The Hon. Manusha Nanayakkara - Deputy Minister of
Telecommunication, Digital Infrastructure and Foreign
Employment)

ගR කථානායකමO, 6
සංෙ>ශ, ³ ටv යතල
පහ5ක හා ෙ>ශ gයා අමාත'මා ෙවJෙව මා එම
ශ්නයට ]^R ෙදනවා.
(අ)
(i) 2018.04.30 වන 3නට එC එC රට අJව,
ෙ>ශය ෙසkවෙ" OUව I  ලාංgක
Kකය සංඛ'ාව 637,534g.
අදාළ ෙvඛනය ඇbXම අංක 01 යටෙF ඉ3MපF
කර ඇත.
(ෙතaරR xලාය - අදාළ රටවල ]  ලංකා
තානාපE කා යාලය ක කR අංශ)
(ii) 2009 ව ෂෙ" Iට 2018 ව ෂෙ" මැd මස දCවා
 ලංකාවට එවJ ලැs ෙ>ශ Oමය මාණය
සත ෙvඛනය ඇbXම අංක 02 ෙලස ඉ3MපF
කර ඇත.
(iii) ෙ>ශගත  ලාංgකය  ලංකාවට එවJ ලබන
bදv මත බ6 අය gpමC I6 කරJ ෙනaලැෙ.
(iv) ඉEM gpෙ WX සහ ස්Tර තැපවල
ආෙය9ජනෙය උපයන ෙපa ය මත 5%ක රඳවා
ගැෙ අවසාන බ>දC.
(v) අදාළ ෙනaෙ).
(ආ) පැන ෙනaන¸.
ඇbX සභාගත* කරK.

ග කනක ෙහtර1 මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ගR කථානායකමO, මෙ පළbවැO අR ශ්නය ෙමයd.
——————
* gස්තකාලෙH තබා ඇත.

%னிைலயதி ைவக ப ள.

*
* Placed in the Library.

ෙ ව

16

ගR Oෙය9ජ' ඇමEමO, ෙශkෂෙයම අෙ0 ගෘහ
ෙසkකාව ඒ රටවල ෙනaෙයF 6ෂ්කරතාවලට bණ
ෙදනවා. ඔ ෙ>ශවල කGක «ත ගත කරෙ; ¹ෂණයට
ලC ෙවනවා; ෙනaෙයF hයට මරණයට පF ෙවනවා. ෙ
ආකාරෙ" ෙනaෙයF ගැටº E»යF ඔ ෙ>ශ Oමය
ශාල මාණයC අෙ0 රටට ෙගෙනනවා. ප5Wය රජය
කාලෙ"F ෙ ස බධෙය ධ කටU කළා. JX
Kකයෙ මාණය අ% කරලා, ඒ ෙවJවට X Kකය
ෙ>ශ රටවලට යවන කටU කරනවා න ෙහaඳd.
උදාහරණයC හැයට ගෘහ ෙසkකාවටF ඒ Xව ලබා
6නාම, ඔෙගJF ඊට වඩා වැ³ bදලC ලබා ගන °ව
තFFවයC ඇEවනවා gයාd මම තෙ. නbF, ෙ
වැඩසටහන තවමF tයාFමක ෙනaවෙ ඇd gයන එක මම
අහන කැමැEd.

ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගR කථානායකමO, ෙ වැඩසටහන tයාFමක වනවා.
දැනට අ] ගෘහ ෙසkවය සඳහා කාතාව ෙ>ශයට යැම
මා කර Eෙයනවා. ඒ අJව ෙ වනෙකaට කාතාව
ෙ>ශගතම මා කර Eෙයනවා. ෙ අR>ද වනෙකaට
ෙ>ශගතවන
සමස්ත
මාණෙය
ෙ>ශගතවන
කාතාවෙ Eශතය Iයයට 28 දCවා අ% කර ගන අපට
°ව ෙවලා Eෙයනවා.
ඊට අමතරව X Kකය ෙ>ශ රටවලට යැම සඳහා
අවශ' tයාමා ග අJගමනය කරනවා වාෙම, JX
Kකය අ] ෙ>ශ රටවලට යවෙම නැහැ. කාතාව
ගෘහ ෙසkවයට යැ)වF යවෙ  ලංකා ෙ>ශ ෙසkවා OUCE
කා යාංශය ම ලබා ෙදන Xව ලබා ලා NVQ සහEකය
සතවd.
ඊට අමතරව  රCෂා සඳහා යවන ජපානය, ඊායලය, ඒ
වාෙම Uෙර9පෙ" අෙනF රටවල අºF ෙවෙළඳ මධ'ස්ථාන
අ] ෙහaයා ෙගන Eෙයනවා. ඒ රටවලට Kකd යැම තමd
ෙ
වනෙකaට වැ³ වශෙය ෙකෙරෙ. ෙශkෂෙය
ෙකaMයාව වාෙ රටවලට. මැද ෙපර3ගට ඉලCක ෙවලා E¦X
ෙ CෙෂkLය ෙල9කෙ" අOC රටවv ෙවත ලබා ගැම සඳහා
අවශ' වැඩ ]^ෙවළ අ] tයාFමක කර Eෙයනවා. ඒෙC
සා ථක ගEයF ෙ වනෙකaට අ] අF කර ෙගන Eෙයනවා.

ග කනක ෙහtර1 මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ෙදවන අR ශ්නය ෙමයd. අද අෙ0 රෙl ආ Tකය කඩා
වැලා Eෙයන අවස්ථාවක මම තෙ වැ³ම ෙ>ශ
OමයC -වැ³ ෙ>ශ bදv මාණයC- ෙ>ශ gයාව 
තමd ෙගෙනෙ. ප5Wය 3නවල පFතරවල දැක ගන
ලැ¦ණා, ෙශkෂෙයම අR6 5කට වඩා අ% වයස දRව Iන
කාතාවට ගෘහ ෙසkවය සඳහා ෙ>ශ රටවලට යන බැM
EයC ඇළF කර කැ»නl පකාවC ඉ3MපF කර Eෙයනවා
gයා. ෙශkෂෙයම සමාජ ආරCෂණය ෙවJෙව, ළමා
ආරCෂණය ෙවJෙව තමd ඒ Eය ෙගනැvලා Eෙයෙ.
ඒ ස බධව කැ»නl ම$ඩලයට ඉ3MපF කළ පකාව
අJමත ණා ද නැ>ද gයන එක ]^බඳව ගR Oෙය9ජ'
අමාත'මා පැහැ3 gpමC කරන.
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ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

එය කැ»නl ම$ඩලෙය අJමත කර නැහැ. ෙ සඳහා
අමාත' ම$ඩලෙ" පස් ෙදෙනෙග UF කැ»නl අJ
කKGවC පF කර Eෙබනවා. එ අ] ෙය9ජනා කර Eෙබෙ
අR6 පහට අ% දRව Iන කාතාව ]ටරට යැය Ud
gයා ෙනaෙවd. නbF ෙ කාරණෙ" ාෙ>ය ෙvක
කා යාලෙ", ඒ වාෙම Sාම OලධාMයාෙ තැන ඉඳලා අයථා
hයට ¹ෂණ tයා රා_යC I6 ෙවනවා. ෙමම මා gpම හරහා
අR6 5ට අ% දRව Iන කාතාව ]ටරට යන එක
වළCවා ගන °ව ෙවලා නැහැ. ෙ කාතාව wව
ෙතaGෙපaළ හරහා visit visa මා ගෙය ෙහaර රහෙසk
ෙ>ශගතෙ
ජාවාරමC I6 ෙවනවා. ඒක නවFවන
ෙකaතර උFසාහ කළF wව ෙතaGෙපaළ හරහා ෙමම
සංI>hය tයාFමක ෙවනවා. ෙ Oසා I6 වෙ ෙමම
කාතාව ]^බඳ ආWය ෙතaරR gIවC නැEව ෙ>ශ
රටවලට යෑමd. ඒ අය ]^බඳ ෙතaරරC අප ළඟ gIෙසkFම
සඳහ ෙවෙ නැහැ. ඔට කරදරයC ණාම, වැG0
ෙගමC I6 ෙනaණාම ඔ ]^බඳ වගමC ගන අපට
°වකමC ලැෙබෙ නැහැ. ඒ Oසා අ] gයෙ අR6
5ට අ% දRව Iන අ මලා රට යැම සඳහා -අ] gයෙ රට
යවන gයන එක ෙනaෙවd.- පවEන Eය ෙවනස් කර, ය
&මෙ)දයC සකස් කර ඒ සඳහා ඉඩ හදන gයාd. ඊට අමතරව
අපට ජාත'තර වශෙයJF බලපෑමC එvල ෙවලා Eෙබනවා. ඒ
තමd ෙශkෂෙයම කාතාවට discrimination එකC I6
ෙවනවා, කාතාවC ම Oසා ෙ>ශගතම වැළැCම gයන
කාරණාව සහ වයස Oසා ෙ>ශගතම වැළැCම gයන x ක
අdEවාIකමC අ] උvලංඝනය කළාය gයන කාරණා
ස බධෙය. නbF, අ] gයෙ ෙමය අd කර අR6 5ට
වඩා අ% දRව ඉන අ මලාට යන ෙදන gයා ෙනaෙවd.
ෙ ස බධෙය වඩාF උ¥ත tයා මා ගයC ගත Ud gයන
එකd අප ෙය9ජනා කරෙ.

ග කනක ෙහtර1 මහතා

(மாமி கனக ேஹர")

(The Hon. Kanaka Herath)

ගR Oෙය9ජ' ඇමEමO, ෙ ^ ¹ෂණයC ෙවනවා
gයන එකට අෙ0 දRෙව9 ප^ නැහැෙ. අR6 5ට වඩා අ%
දRව Iන කාතාව ෙ>ශ gයා සඳහා යවන එක
කාතා ංසනයට තරC ෙනaෙවd දRවෙ ංසනයටF
බලපානවා. එෙහම බැºෙවaF කI0 ෙපරන එක Eගත
කරනට °වෙ, කI0 ෙපරන එෙක ¹ෂණයC ෙවනවා
gයන ෙහkව මත. එම Oසා අ] ෙශkෂෙයම ඉvÌමC
කරනවා අR6 5ට වඩා අ% දRව Iන කාතාව ෙ>ශගත
කරන එක නවFවනට gයා.

ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

අR6 5ට වඩා අ% දRව Iන කාතාව ෙ>ශගත
gpෙ gIම අවශ'තාවC නැහැ, ගR කථානායකමO. අ]
gයෙ ෙ
සඳහා OයKත &මෙ)දයC අJගමනය
ෙනaකෙළaF, -අෙ0 දැJවF මg ෙතaරව, යා ප3ං¥යg
ෙතaරව, ෙහaර රහෙසk visit visa මා ගෙය ෙ>ශගත ණාම ඒ
අය ගැනවF, ඒ අයෙ දRව ගැනවF gIම ෙසaයා බැÌමC
කරනට අපට °වකමC ලැෙබෙ නැහැ. ඒ අයට ]ට
රට කරදර I>ධ ණF, ]ට රට අනරC I>ධ ණF ඒ
ස බධෙය tයාමා ගයC ගැෙ හැgයාවC නැEෙවලා
Eෙබනවා. යා ප3ං¥ය සතව ෙ>ශගත X මවC Iන
පලC ස බධෙය අප දැනගFතාම ාෙ>ය ෙvක
කා යාලෙ" ඉන සංව ධන OලධාM W ඒ පල ]^බඳව
ෙසaයා බලනවා, ඒ දRවෙ ගEය ]^බඳව ෙසaයා බලනවා
සහ ඒ පල සඳහා 5භ සාධනය කරනවා. නbF, ෙහaර රහෙසk
ෙ>ශගත ණාම ෙ gIවC I>ධ ෙවෙ නැහැ. ඒ Oසාd මා
gයෙ, ෙ ]^බඳව Eෙ" ය සංෙශ9ධනයC කරලා, ෙ
සඳහා OයKත &මෙ)දයC සකස් කරන gයලා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග කථානායකමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

ෙහaඳd, අR ශ්න ෙදක සඳහා E¦X අවස්ථාව අවස.
[බාධා gpමC] ගR Oෙය9ජ' ඇමEමO, ගR මමා
තව6රටF පැහැ3 gpමC ඉvලා Iනවා. ඒ සඳහා ඔබමා
එකඟද?

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙහaඳd. ෙබaෙහaම ස්Ed.

ග Y+5 හ{ෙන1. මහතා

(மாமி >னி6 ஹ%ென"தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)

ගR කථානායකමO, පැහැ3
අවසර ඉvලා Iනවා.

කර ගැමC සඳහා මා

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

එකඟd.

ග කථානායකමා

ග Y+5 හ{ෙන1. මහතා

(The Hon. Speaker)

(மாமி >னி6 ஹ%ென"தி)
(The Hon. Sunil Handunnetti)

මට ෙපa³ අවස්ථාවC ෙදන. ගR කථානායකමO, මම
ස්Eවත ෙවනවා ෙමම ශ්නය ම gpම ගැන. [බාධා
gpමC] ඇFතටම වයස අR6 5ට වඩා අ% දRව Iන
කාතාව ෙ>ශ gයා සඳහා යෑම සැලgය U මාණයg
අ%ෙවලා Eෙබනවා. [බාධා gpමC] දැ බලපෑම Eෙබෙ[බාධා gpමC]

(மாமி சபாநாயக அவக)
පැහැ3 කර ගැමC සඳහා අවසර ඉvලා Iනවා. එමාට
අවසර ෙදන °වද?

ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

අවසර ෙදනවා.

ග කථානායකමා

ග Y+5 හ{ෙන1. මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ගR 5Ov හෙනFE මමO, ගR කනක ෙහkරF
මමාට අවස්ථාව ලා ඔබමාට ඊළඟ අවස්ථාව ෙදන .

(மாமி >னி6 ஹ%ென"தி)
ගR කථානායකමO, පv ප5» වා තාව අF ෙට)වාය
gයා visit visa ම ෙහaර රහෙසk ෙ>ශගත වන එක නතර
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පා
[ගR 5Ov හෙනFE මහතා]
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ෙ ව
ග (ෛවදB) YදV >නාeg5ෙ5 මහ1qය
(மாமி

වෙ නැහැ. පv ප5» වා තාව අF Gම ම ෙහaර
රහෙසk ෙ>ශගත වන එක නවFවන °වය gයන එක
අහසට ෙපaෙළaව වාෙ. ඒක ° කථාවC.
ගR Oෙය9ජ' ඇමEමO, අOC කාරණය ෙමයd. ෙම
ජාත'තර
බලපෑමකට
වඩා
Eෙබෙ
gයා
ඒජIකRවෙ බලපෑමd. ෙකෙසk ෙහ9 කR ෙහ9 අvලා
රට යවන ඕනෑකම Eෙබෙ gයා ඒජIකRවටd. ඒ
අයට මානව බැÍ ගැන, පv සංස්ථාව ගැන, අෙ0 රෙl
අ මලා දRව එකට ඉන ඕනෑය gයන එක ගැන හැ¸මC
නැහැ. ඇFතටම පv ප5» වා තාව Oසා කාතාව
ෙ>ශගත ම සැලgය U මාණයg අ%ෙවලා Eෙබනවා.
ෙමය, ගR ඇමEKය ෙමaනවා ෙහ9 ෙශkෂ ෙසvලC,
බැ vලC කරලා ෙගනා ෙදයC. ඒ Oසා රෙl කාතාවට I6
X යහපතC Eෙබනවා. කාතාවට තරC ෙනaෙවd,
දRවටF I6 X යහපතC Eෙබනවා. ගR කථානායකමO,
ෙ ගැන ෙශkෂ අවධානය ෙයab කරලා පv ප5» වා තාව
ඉවF කරන එපාය gයන ඉvÌම තමd අ] කරෙ. ෙ
ගැන වහාම ෙසaයා බලන. ෙමය ඒජIකRවෙ ගැටයC.
ඒජIකRවෙ ගැටවලට අෙවන එපා.

(ைவ"திய
பனா%ேள)

கலாநிதி)(தி&மதி)

>தஷினி

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

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබKයෙ point of Order එක ෙමaකCද?

ග (ෛවදB) YදV >නාeg5ෙ5 මහ1qය
(மாமி
(ைவ"திய
பனா%ேள)

கலாநிதி)(தி&மதி)

>தஷினி

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

ගR කථානායකමO, ට ක  අමාත'ාංශෙය පF
කරන ලද subcommittee එකC මJF පv ප5» වා තාව
ඉවF කරන එපා gයන 6ව ගFතා. ෙමaකද, ළමා
අdEවාIක
ගැන කථා කරන කRවF නැහැ,
කාතාවෙ අdEවාIක උvලංඝනය ම ගැන කථා කළාට.
ළමා අdEවාIක ෙබaෙහ96රට උvලංඝනය ෙවලා ෙ රෙl
මානව ස පෙF ආර භය නාශ ෙවනවා. එම Oසා පv ප5»
වා තාව ලබා ගැම ඉවF කරන එපා gයන ඉvÌම කරනවා.
[බාධා gp ]

ග කථානායකමා

ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගR කථානායකමO, අ] ෙය9ජනා කර Eෙබෙ පv
ප5» වා තාව ඉvÌම ඉවF කරන gයලා ෙනaෙවd; ෙ
සඳහා &මවF වැඩ ]^ෙවළC සකස් කරන gයලාd. අEගR
ජනාhපEමාF ෙ ස බධෙය O ෙ>ශ ලබා  Eෙබෙ
&මවF වැඩ ]^ෙවළC සකස් කරන හැයටd. නbF සංඛ'ා
ෙvඛන සහ ාෙ>ය ෙvක කා යාල මlටK ලබා ගF
ෙතaරR අJව අපට අනාවරණය X කාරණාව තමd, පv
ප5»
වා තාව හරහා ෙ>ශගත ම නවFවන ලද
කාතාවෙග බතරය ෙවනF ව'ාජ &මව  ෙ>ශගත 
Eෙබන බව. එය තමd යථා ථය.

ග ච|ා+ බDඩාර මහ1qය (කාතා හා ළමා කටU
අමාතBqය)

(மாமி (தி&மதி) ச%திராணி படார - மகளி ம'(
சி(வ அ5வ6க அைம+ச)

ෙහaඳd. ෙබaෙහaම ස්Ed. ගR Oෙය9ජ' ඇමEමO, දැ
අවස කරන.

ග මuෂ නානායFකාර මහතා

(மாமி ம0ஷ நாணாயகார)
(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගR කථානායකමO, මම අවස කරන . අEගR
ජනාhපEමා 2015 ජනාhපEවරණෙ" කාශ කෙළk
කාතාව ගෘහ ෙසkවය සඳහා ෙ>ශගත ම වළCවන
gයන කාරණයd. කාතාව ගෘහ ෙසkවය සඳහා ෙ>ශගත ම
වළCවන °ව න ඒකට අෙ0 gI6 ෙර9ධයC නැහැ. අ]
ඒකට ස ¤ ණ සහෙය9ගය ලබා ෙදනවා. නbF රජයC hයට
ෙවන &මෙ)ද ෙසaයා ගැමට 6වC ගත Ud. ඒ අයට 
ලංකාව ඇළත gයා ෙසaයා ෙදන &මෙ)දයC සහ ෙ අය
ෙ>ශවලට ෙනaයැම ස බධෙය EපFEමය 6වC
ගත Ud.

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara - Minister of Women
and Child Affairs)

ග කථානායකමා

නැ~ jwෙHය.

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙහaඳd. ගR Oෙය9ජ' ඇමEමා, ඔබමා පා ෙ 
මතයF දැCකා ෙ. එම Oසා ඒ ගැන අවධානය ෙයab කරන.
ෙබaෙහaම ස්Ed.

எ"(தா.
rose.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR චDාO
කරනවාද?

බ$ඩාර

ඇමEKය

පැහැ3

gpමC

ජaගහ]ලෙද+ය ර gරවා ෙපTගක
මාගයF ඉ723ම : ගi ලබන 4යවර

ஜகஹ$லெதனிய வய! நிரபப( தனியா
)தி நிமாணி+கப(த! எ(+கபட
நடவ+ைக
:

ග ච|ා+ බDඩාර මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) ச%திராணி படார)
(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara)

ඔ), ගR කථානායකමO. අ]F එම ස්ථාවරෙ"මd ඉෙ.
අR6 පහට අ% දRව Iන අ මලා ෙ>ශ gයා සඳහා
යවන එපා gයන තැන තමd අ]F ඉෙ. °ව න gIම
කාතාවC ෙ>ශ gයා සඳහා ෙනaයනවා න ඒක ඊට වැ³ය
ෙහaඳd.

CONSTRUCTION OF PRIVATE ROAD RECLAIMING
JAMBUGAHAMULADENIYA PADDY FIELD : STEPS TAKEN

29/’18
2. ග ආනද අ1ගමෙ- මහතා
(மாமி ஆன%த அ5"கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)
කෘVක ම අමාත'මාෙග ඇ¨ ශ්නය - (1):
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(අ)

(i)

(iv)

even the initial part of the said road has been
constructed without permission; and

(v)

not even a footpath had existed in this place and
neither does it belong to the Pradeshiya Sabha?

මහJවර 3ස්Cකෙ", ගඟ ඉහළ ෙගaජන
බලෙ>ශෙ", WMඋvල හාරස්ථානයට අයF
ජ ¦ගහbලෙදOය
නමැE
Ôර
OI
අවසරයg ෙතaරව රවා ෙප?>ග ක මා ගයC
ඉ3කර ඇE බවF;

(b)

(ii)

ෙ සඳහා Õට ෙvඛන සකස් gpමට රජෙ" bදv
යද කර ඇE බවF;

Will he inform this House what steps will be taken
against such officers who misuse public funds?

(c)

If not, why?

(iii)

ඉහත මා ගය ඉ3කර ඇFෙF කෘVක ම
ප ෙ"ෂණ
Oෂ්පාදන
සහකාරවරෙයෙ
OවසC සඳහා ෙ)ශ මා ගයC වශෙය බවF;

ග වසත
අමාතBමා)

(iv)

ඉහත මා ගෙ" ආර භක ෙකaටසද අනවසර
ෙලස ඉ3කර ඇE බවF;

(v)

ෙමම ස්ථානෙ" අ³පාරC ෙහ9 ෙනaE¦X බවF;
ාෙ>ය සභාවට අයF ෙනaවන බවF;

එමා දෙද?
(ආ) මහජන bදv අවභාත කරන ෙමවැO OලධාM
ස බධෙය ගJ ලබන ]යවර කවෙ ද යන එමා
ෙමම සභාවට දවෙද?

-

(කෘකම

රාජB

கம"ெதாழி6 இராஜா,க

(The Hon.Wasantha Aluvihare - State Minister of
Agriculture)
ගR කථානායකමO, කෘVක ම අමාත'මා ෙවJෙව මම
එම ශ්නයට ]^R ෙදනවා.

(අ)

கம"ெதாழி6 அைம+சைர ேக-ட வினா:

க$6 மாவடதி", க க இஹல கமநல
ஆ8ைக! பிரேதசதி", கிாிஉல விஹாைர
உாிதான ஜ+=கஹ>லெதனிய எ,+
வய >ைறயான அ,மதியி"றி நிர!ப!ப
தனியா) 7திெயா". நி)மாணி க!பள1
எ"பைத?+;
()
இத2 ேபா/ ஆவண கைள தயா) ெச@ய
அரச நிதி ெசலவிட!பள1 எ"பைத?+;
( ) கமெதாழி ஆரா@சி உ2பதி உதவியாள0
கான 7 கான பிரேவச! பாைதயாகேவ
ேம2ப6 7தி நி)மாணி க!பள1
எ"பைத?+;
( ) ேம2ப6 7தியி" ஆர+ப! ப தி?+ அ,மதி
யி"றி நி)மாணி க!பள1 எ"பைத?+;
(
இ*த இடதி நைடபாைதெயா"ேற,+
இ0 கவிைல எ"பைத?+; பிரேதச சைப
உாிதானதல எ"பைத?+;
அவ) அறிவாரா?
(ஆ) ெபா1 ம களி" நிதிைய >ைறேகடாக! பய"ப1
கி"ற இ&வாறான அBவல)க ெதாட)பாக
ேம2ெகாள!பகி"ற நடவ6 ைகக யாைவ
எ"பைத அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
(இ) இ"ேற, ஏ"?

මහතා

(மாமி வச%த அ5விஹாேர
அைம+ச)

(i)

ජ ¦ගහbලෙදOය Ôර පස් දමා ෙගaඩ gpමC
I6කර ෙනaමැE අතර ඉ Oයර ස ¤ ණෙයම
යට වන ෙලස ෙකaÚl අරා ඇත. ෙමම
මා ගය ගම නැÛම සංව ධන වැඩසටහන 2014
යටෙF, “එක ගමකට එC වැඩC" ව'ාපෘEය
යටෙF සංව ධනය කර ඇත.

(ii)

ෙගaජන සංව ධන ෙදපා තෙ ව ම
ෙvඛන සකස් gpමC ෙහ9 bදv වැය
gpමC I6 කර ෙනaමැත.

(iii)

එම මා ගය කෘVක ම ප ෙ"ෂණ Oෂ්පාදන
සහකාරවරයෙ Oවාසය ඇ° තවF Oවාස
02C සඳහා ෙ)ශ මා ගයC ෙලසF, WMඋvල
හාරස්ථානයට කvප මා ගයC ෙලසF,
මා ගය ආසනෙ" ] ÔRවලට අදාළ කෘV
කා Kක කටU සඳහා භාත කරන ෙපa6
මා ගයC ෙලසF භාත ෙ).

(iv)

එම මා ගෙ" ආර භක ෙකaටස ÔR ඉඩමC
ෙනaෙ).

(v)

අදාළ ෙනaෙ).

(ඇ) ෙනaඑෙසk න , ඒ මද?

(அ)

අ)හාෙ

(i)

ii

iii

iv

(ආ) අදාළ ෙනaෙ).

v )

(ඇ)

අදාළ ෙනaෙ).

ග ආනද අ1ගමෙ- මහතා
(மாமி ஆன%த அ5"கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ගR කථානායකමO, මෙ පළbවැO අR ශ්නය. ගR
රාජ' ඇමEමO, ඔබමාටF කR ෙහ9 යලා ෙදන
]^රC තමd ඔබමා ෙමතැන gයවෙ. එ "ෙහaරාෙග
අ මෙග ෙ0න ඇවා වාෙ" ෙදයC තමd I6 ෙවලා
Eෙබෙ.

asked the Minister of Agriculture:
(a)

Is he aware that (i) a private road has been constructed by
reclaiming
the
paddy
field
named
Jambugahamuladeniya belonging to the Giriulla
Temple within the Ganga Ihala Agrarian
Division in the Kandy District without obtaining
proper permission;
(ii) government funds have been spent for forging
false documents for this purpose;
(iii) the above-mentioned road has been constructed
as an access road to a house of an Agricultural
Research Production Assistant;

ගR කථානායකමO, එම ාෙ>ය සභාෙ) ට
සභාපEවරයා මමd. මෙ ෙගදර Eෙබන ෙ>ශයට පහළ
ෙ>ශෙ" තමd ෙ ශ්නය ඇE ෙවලා Eෙබෙ. ෙ gයන
ජ ¦ගහbලෙදOය නමැE අCකර 05ක ÔR ඉඩම පසලට
පMත'ාග කර Eෙබෙ මෙ අFතා. ෙ පසල හදලා
EෙබෙF අෙ0 පෙv ඉඩමක. ඒ Oසා ෙ ]^බඳව මම
ෙහa® දනවා. ාෙ>ය සභාෙ) යා3ං¥ ෙනaකළ, අ] ෙපa³
කාලෙ"වF අ³ පාරC ෙහ9 ෙනaE¦X ඉඩමක ෙවෙv, Ôෙ
ධාන Oයෙ , ෙ පාරC ඉ3 කර Eෙබන ඇළ ෙ)vෙv පළල
අ³ 10C වනවාද gයා මම අහනවා. ඒ Oසා ස ¤ ණ ෙබaRවC
කර Eෙබෙ. ෙ කට කෘVක ම අමාත'ාංශෙ" bදv යද
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පා
[ගR ආනද අºFගමෙ මහතා]

ග කථානායකමා

ෙනaකරන ඇE. හැබැd, ආ$%ෙ) bදv යද කරලා
Eෙබනවා. ගR රාජ' ඇමEමO, මම ඔබමාෙ ]^ෙර
දැන ගFතා, ෙ මා ගෙ" bv ෙකaටස Ôෙ ෙකaටසC
ෙනaෙවd gයලා. ෙ මා ගෙ" bv ෙකaටස ස බධ කරලා ඒ
මා ගය ඉ3 කළාය gයලා ඒ ෙගaඩ ඉඩ ෙකaටෙසk අdEකR වන
ෙපa ස් සැරය &මIංහ මහතා න%වC පවරා Eෙබනවා,
ෙගa Oයාමකවරයාට R>ධව.
ඒ Oසා ගR අමාත'මO, ඔබමාට ලබා  Eෙබන උFතරය
ෙකaෙහaමටවF මා ]^ගෙ නැහැ. කෘVක ම ප ෙ"ෂණ
Oෂ්පාදන සහකාර OලධාMයාෙ ෙප?>ග ක Oවසට
වාහනව  යන °ව මහ පාරC Eෙබනවා. ඇල ෙ)vල
3ෙ පසලට යන පාරC Eෙබනවා. ෙ ක තOකරම
ෙප?>ග ක ෙගදරකට යාමට ඉ3 කර Eෙබන පාරC. ෙ
OලධාMයා I අෙ0 ඒ ෙකalඨාසෙ"ම ෙගaඩ gp 10C 15C
කර Eෙබනවා. සමහර අයට ෙගaඩ ඉඩ »6වCවF නැහැ;
Ôෙ පැලC හදාෙගන පැෙv «වF ෙවනවා. හැබැd, ඒ අයF
එ^යට දමන න% දමලා Eෙබනවා. නbF ෙ OලධාMයාට
R>ධව ත'JÕලව gIම ]යවරC අරෙගන නැහැ. ඒ Oසා
මම ඔබමාෙග අහනවා ෙ
OලධාMයාට R>ධව
පpCෂණයC කරන ඔබමා එකඟ ෙවනවාද gයලා.
(மாமி வச%த அ5விஹார)

(The Hon. Wasantha Aluvihare )

ගR මමO, ඔබමා ඉ3MපF කර Eෙබන ශ්නයට
තමd ]^ර ලබා  Eෙබෙ. ඒක මාණවF නැFන
ඒ
ස බධෙය පpCෂණයC පවFවන මම කටU කරන .

ග කථානායකමා

(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 4 - 142/'18-(1), ගR ෙර9Þ මාM ෙßරFන
මහFKය.

ග ෙර\ මා# )ෙර1න මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) ேராஹினி மாாி விேஜர"ன)

(The Hon. (Mrs) Rohini Kumari Wijerathna)
ගR කථානායකමO, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, Oවාස හා ඉ3gp අමාත'මා
ෙවJෙව මා එම ශ්නයට ]^ර ම සඳහා සE ෙදකක
කාලයC ඉvලා Iනවා.

>ශ්නය ම 7නකL ඉ7#ප1 23මට +ෙය\ග කරන ලL.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

கதளா- சீனி ெதாழி/சாைல இ0 வி/பைன
விபர

:

SALE OF IRON AT KANTALE SUGAR FACTORY: DETAILS

174/’18

5. ග (ෛවදB) නද ජය.ස්ස මහතා
(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி%த ஜயதிHஸ)

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබaෙහaම

(மாமி சபாநாயக அவக)

කතෙ5 + කමාතශාලාෙ, යකඩ )2ම :
)ස්තර

ග වසත අ)හාෙ මහතා

ෙහaඳd,
Eෙබනවාද?
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ෙ ව

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ස්Ed.

තවF

අR

ශ්නයC

රාජ' ව'වසාය
හා
මහJවර
අමාත'මාෙග ඇ¨ ශ්නය- (1):

සංව ධන

(i)

කතෙv O ක මාතශාලාෙ) ඇE යකඩ
gÞම සඳහා ෙටඩ කැඳවJ ලැ¦ෙ)ද;

(ii)

එෙසk න , එම 3නය කවෙ ද;

(iii)

ෙටඩරය සඳහා ඉ3MපF z සමාග හා ඔෙ
Kල ගණ කවෙ ද;

ග කථානායකමා

(iv)

එම ෙටඩරය ලබාගF සමාගම කවෙ ද;

(The Hon. Speaker)

(v)

ෙමම ක මාතශාලාව සඳහා ඉ3යාJ
සමාගමC සමඟ ආෙය9ජන ව'ාපෘEයC සැල5
කර E¦ෙ$ද;

(vi)

එෙසk න , එම සමාගම කවෙ ද;

(vii)

එම ආෙය9ජන W5ම සභාගත කරෙද;

ග ආනද අ1ගමෙ- මහතා

(අ)

නගර

(மாமி ஆன%த அ5"கமேக)

(The Hon. Ananda Aluthgamage)

ෙ ]^බඳව පpCෂණයC කරන ෙලස මම ඉvÌමC
කරනවා.

(மாமி சபாநாயக அவக)
ශ්න අංක 3 - 57/'18-(1), ගR (ආචා ය) බ6ල wණව ධන
මහතා.

ග (ආචාය) බeල fණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப%ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙනද?

ගR කථානායකමO, මා එම ශ්නය අහනවා.

(ආ) ෙනaඑෙසk න , ඒ මද?

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, bදv හා ජනමාධ' අමාත'මා
ෙවJෙව මා එම ශ්නයට ]^ර ම සඳහා සE ෙදකක
කාලයC ඉvලා Iනවා.

>ශ්නය ම 7නකL ඉ7#ප1 23මට +ෙය\ග කරන ලL.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

அரச ெதாழி6.ய'சி ம'( க நகர அபிவி&"தி
அைம+சைர ேக-ட வினா:

அ) (i) க*தளா@ சீனி ெதாழி2சாைலயி உள
இ0+=கைள வி2பைன ெச@வத2 ேகவி!
பதிர க ேகார!படதா;
(ii) ஆெமனி", அ திகதி யா1;

(
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ேகவி! பதிர க8 காக >"வ*த
க+ெபனிக ம2.+ அவ)க சம)!பித
விைலக யாைவ;
(iv) அ*த ேகவி! பதிரைத! ெப2. ெகா$ட
க+ெபனி யா1;
(v)
ேம2ப6
ெதாழி2சாைல
இ*திய
க+ெபனிெயா".ட"
>தE
க0திடெமா". திடமிட!ப60*ததா;
(vi) ஆெமனி", அ*த க+ெபனி யா1;
(vii) அ*த >தE உட"ப6 ைகைய சைபயி
சம)!பி!பாரா;
எ"பைத அவ) இ சைபயி சம)!பி!பாரா;
ஆ) இ"ேற, ஏ"?
(iii)

(

(vi)

MG Sugars Lanka (Pvt.) Ltd.

(vii)

ඔ). ඇbXම 03 සහ 04  දැCෙ).

(ආ) අදාළ ෙනaෙ).
ඇbX සභාගත* කරK.

ග (ෛවදB) නද ජය.ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி%த ஜயதிHஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගR කථානායකමO, මෙ පළbවැO අR ශ්නය. ෙ
tයාව ය පට ගන ක  ෙ ස බධෙය
bදv
අමාත'ාංශයF, BOI
එකF, company එකF W5මකට
එළÔණාද?

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

asked the Minister of Public Enterprise & Kandy City
Development:
(a)

(b)

Will he inform this House-

ඊට ප5ව agreement එක අFස කරන ෙකaට, වැ3යට
අFස කරලා ඉඩම සහ factory එක gයන ෙදකම 6නා. ඒකd
ඇFතටම I6 ෙ$. ඒකd ශ්නය.

(i)

whether tenders were called for selling iron of
the Kantale Sugar Factory;

(ii)

if so, on which date;

ග (ෛවදB) නද ජය.ස්ස මහතා

(iii)

what companies came forward to tender and
what their quotations were;

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

(iv)

what company received the tender;

(v)

whether an investment project had been planned
with an Indian company for this factory;

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி%த ஜயதிHஸ)

කද අFස කෙළk?

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

එය bදv අමාත'ාංශයd අFස කර Eෙබෙ.

(vi)

if so, what the particular company is; and

(vii)

whether he will table the investment agreement
in this regard?

ග අiර 7සානායක මහතා

why?

ගR කථානායකමO,-

If not,

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා (රාජB වBවසාය හා
මහiවර
නගර
සංවධන
අමාතBමා
සහ
පාෙෙ, සභානායකමා)

(மாமி லJம கிாிஎ6ல - அரச ெதாழி6.ய'சிக
ம'( க நகர அபிவி&"தி அைம+ச& பாராமற+
சைப .த6வ&)
(The Hon.
Lakshman Kiriella - Minister of Public
Enterprise and Kandy City Development and Leader of the
House of Parliament)

ගR කථානායකමO, එම ශ්නයට ]^ර ෙමෙසkd.
(අ)

ඉස්ෙසvලාම කැ»නl රණයC ගFතා, ඉඩම තරC
ෙදන.

(i)

ඔ). ඇbXම 01 දCවා ඇත.

(ii)

2017.06.05

(iii)

ඇbXම 02 දCවා ඇත.

(iv)

යකඩ gÞම සඳහා කැඳz Kල ගණ ඇගමට
ලCකර අමාත' ම$ඩලය I පF කරන ලද
අපහරණ කKGව ම වැ³ම Kල ඉ3MපF කළ
වFතල, ෙකරවළ]ය, ඉඩස්àයv පාර, අංක
93/1 ] Mගම ඉඩස්áස් ලංකා >ග ක
සමාගම ජයSාâ ලං5කR ෙලස න කරK
O ෙ>ශ ලබා  ඇත.
ඔ).

(v)

(மாமி அKர திஸாநாயக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙ ගැන ත කයC නැහැ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR අJර 3සානායක මමා.

ග අiර 7සානායක මහතා

(மாமி அKர திஸாநாயக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

කතෙv O සමාගෙ ඉඩ අCකර 23,000C තර
Eෙබනවා. අමාත'මා gයන ෙ කRX අJව පැහැ3 වෙ
ෙමaකCද? කැ»නl ම$ඩලය රණයC ගනවා, ඒ ඉඩ
අCකර 23,000 පමණC ඉ3යාJ සමාගමට ලබා ෙදන.
——————
* gස්තකාලෙH තබා ඇත.

னிைலயதி ைவ கபள.

*
* Placed in the Library.
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පා

ෙ ව

ග මවරෙයF

ග අiර 7සානායක මහතා

(An Hon. Member)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ ඔCෙක9ම ෙනaෙවd.

ගR කථානායකමO, -

ග අiර 7සානායක මහතා

ග කථානායකමා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Speaker)

(மாமி உ(*பின ஒ&வ)

(மாமி அKர திஸாநாயக)

ඒ ඔCෙක9ම ෙනaෙවd; factory එකට අdE ඉඩ කd.
Factory එකට අdE ඉඩ ක ලබා ෙදන කැ»නl ම$ඩලය
රණයC ගනවා. ගR කථානායකමO, W5ම සකස් කළ
U වෙ කැ»නl ම$ඩලෙ" රණය කාරවd. හැබැd දැ
ඇමEමාම gයන පM3 ෙමතැන ශ්නයC Eෙබනවා. ඒක තමd
අපටF E¦X ශ්නය. කැ»නl ම$ඩලෙ" රණය ඉඩ ලබා
ම සඳහා ලබා 6නාට, W5ම සකස් ෙකaට Eෙබනවා, factory
එකF ලබා ෙදන. දැ අප තbනාෙසkෙග දැනගන
කැමැEd,-

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ ගැන ත කයC නැහැ.

ග අiර 7සානායක මහතා

(மாமி அKர திஸாநாயக)
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(மாமி அKர திஸாநாயக)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙදවන අR ශ්නය අහන, ගR මමා.

ග අiර 7සානායක මහතා

(மாமி அKர திஸாநாயக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගR කථානායකමO, ෙමය ෙ අමාත'මා gයන තර
සරල නැහැ. 'අ] ඉස්සරහට ෙමaකCද කරෙ?' gයන එක
ගැන EපEවරයාෙග ම5මC අරෙගන, එය ෙරා ගැම
සඳහා දරන යFනයC තමd එය. හැබැd දැ ෙම Oශ්¥ත
ශ්නයC Eෙබනවා. කැ»නl ම$ඩලය I ගනා ලද
6ව තමd ආ$%ෙ) රණය. හැබැd ඒ 6ව අභවා
ෙගaස්, Oක ම ෙනaව ක මාතශාලාවF පවරා  Eෙබනවා.
ඉ3යාJ සමාගම සහ BOI එක අතර අFස කරන ලද
W5ෙ Eෙබෙ ඉ3යාJ සමාගමට එම ඉඩ සහ factory
එක gයන ෙදකම ෙදන බවd. bදv අමාත'ාංශය එය අFස
කළා.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගR කථානායකමO, ආ$%ව රණයC ගනවා, ඉඩ
ෙදන. හැබැd W5මC අFස කරනවා, ඉඩ සහ factory එක
ෙදන. ඒ W5ම සකස් කෙළk කද? W5ම අFස කෙළk
කද?

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එමා දැ එය ]^ගFතා ෙ.

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

ඒ ගැන ත කයC නැහැ. W5මg - agreement එකgඉ3යාJ සමාගමකට - MG Sugars Lanka (Pvt.) Limited
එකට - 6නා. දැ ඒ අය Iංග0¤Rෙ) arbitration සඳහා W
Eෙබනවා. අ] EපEමාෙ උපෙදස් ඉvලා Eෙබනවා.
කැ»නl රණය, එකC; agreement එක, තවF එකC.
ෙදhයකටd  Eෙබෙ. අ] ඒක ]^ගනවා. එතැන
වැමd I>ධ ෙවලා Eෙබෙ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

වැ>දC ෙවලා Eෙබනවා º.

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අ] ෙ ස බධෙය EපEමාෙග උපෙදස් ඉvලා
Eෙබනවා. මා ක  g)වා වාෙම, ඒ අය Iංග0¤Rෙ)
arbitration සඳහා W Eෙබනවා. ඒ අයෙ අdEය ෙපවන
ඒ අයට W5මC Eෙබනවා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

හැබැd, වැමg º එය කර Eෙබෙ.

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

ගR කථානායකමO, W5ම අFස කර Eෙබන Oසා
තමd එෙසk  Eෙබෙ.

ග අiර 7සානායක මහතා

(மாமி அKர திஸாநாயக)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබමා ෙපaඩC ඉන. පOන එපා. bදv ඇමEවරයා
ඇ° ඇමEවR, OලධාM Oක ඔෙහk ෙගනැF ෙදන
බsත යvලකට අFස කරෙ නැහැ ෙ. ඒ අය
අFස කළ U වෙ, කැ»නl ම$ඩලය ගF රණය
කාරවd. කැ»නl ම$ඩලෙ" රණය ෙවනම එකC. හැබැd
එම සමාගම සහ BOI එක අතර Eෙබන එකඟතාව අJව
සමාගමට ලැෙබනවා, ඒ ඉඩ සහ ක මාතශාලාව gයන
ෙදකම. සමාගම දැ ජාත'තර ෙR කරණයකට Wvලාd
Eෙබෙ. අමාත'මO, ඒ Oසා ෙමය තbනාෙසk gයන
තර ෙලෙහI නැහැ.
ෙමaකද, සමාගම බැ®ලා ඉෙ W5මට. තbනාෙසkලා
තමd බැ®ලා ඉෙ, ආ$%ෙ) රණයට. W5ම කාරව
සමාගමට ඇE අdEය තමd ෙR කරණ ම$ඩලෙය සමාගම
ඉvලා Iෙ. ගR ඇමEමO, ඒ Oසා ඔබමාෙග දැන
ගන කැමැEd, කැ»නl ම$ඩලය I ගJ ලැs රණය
අභවා ෙ W5ම අFස gpම සඳහා මැ3හF ෙ$ කද,
W5ම අFස කෙළk කද, ෙ W5ම gෙය)ෙ) නැ>ද gයලා.
ෙ factory එකC පවරා ෙදෙ W5මක වගEයg. ඒ
ගැන තbනාෙසk ෙ පා ෙ වට කRX gයන ඕනෑ.
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ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

ගR කථානායකමO, ෙ ගැන ත කයC නැහැ. ගR අJර
3සානායක මමාෙ ත කය අ] ]^ගFතා. කැ»නl
රණය Eෙබෙ, ඉඩම ෙදන. නbF agreement එෙC
Eෙබෙ, ඉඩමd factory එකd ෙදකම ෙදන. ඇFත
වශෙයම ෙවලා Eෙබෙ ඒකd. ඒ I>hය අවස ණාට
පස්ෙසk අ] ෙවනම ෙටඩ
කැෙඳ)වා. ඒ gයෙ,
අමාත'ාංශෙය. අමාත'ාංශෙය ෙවනම ෙටඩ කැඳවලා,
තව එCෙකෙනට 6නා. දැ එයF අdEවාIක gයනවා.
[බාධා gp ] ෙ ක Oසා ෙදෙනC ෙ F Wයා.

ග Yසත gංh+ලෙ මහතා
(மாமி >ச%த ?சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගR කථානායකමO, වන අR ශ්නය මම අහනවා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අR ශ්න නC අහන අවස්ථාව ෙදෙ නැහැ. අR
ශ්න ෙදකd අහන ෙදෙ. ගR අමාත'මා උFතර ෙදන
කැමැE න ශ්නය අහන.

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

දැ ඇE. I think that is enough, Sir.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Yes, that is enough.
ශ්න අංක 6 - 209/'18 - (1), ගR උදය භාF ග ම]ල
මහතා.

ග උදය >භා1 ගම4ල මහතා

(மாமி உதய பிரபா" கமபில)
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila)

ගR කථානායකමO, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ගයත කණා.ලක මහතා
(மாமி கய%த

க&ணாதிலக)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, අSාමාත'මා සහ ජාEක EපFE
හා ආ Tක කටU අමාත'මා ෙවJෙව මා එම ශ්නයට
]^R ම සඳහා මාස නක කාලයC ඉvලා Iනවා.

>ශ්නය ම 7නකL ඉ7#ප1 23මට +ෙය\ග කරන ලL.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
Question ordered to stand down.

කැමැEd.

ග Yසත gංh+ලෙ මහතා
(மாமி >ச%த ?சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගR ඇමEමO, දැ අJර 3සානායක මමා ඇව
අR ශ්නයට අදාළd මම අහන ශ්නය.
ගR ඇමEමO, ඒ කැ»නl පකාෙව පස්ෙසk bදv
අමාත'ාංශෙ" ෙvක මා සහ BOI එෙC සභාපEමා, MG
Sugars Lanka (Pvt.) Limited එකF එCක W5ම අFස කෙළk
EපE ෙදපා තෙ ෙවJF ඊට අJමැEය 6නාට ප5වd.
EපE ෙදපා තෙ ෙ) අJමැEය නැEව අFස කළා න
අපට තා ගන °ව, ඒෙC ය වරදC Eෙබනවා gයා.
EපE ෙදපා තෙ ෙව Oක
යvලC bදv
අමාත'ාංශෙ" ෙvක ට ෙදෙ නැහැ ෙ. bදv අමාත'ාංශය
gයෙ ෙ රෙl Eෙබන ධාන අමාත'ාංශය ෙ. ෙම ය
වරදC ෙවලා Eෙබනවා න ඒක CID එකට භාර ලා inquire
කරන °වද gයලා මම ඔබමාෙග අහනවා.

ඉරෙන[යාෙල[ සහ ආනදgර >ෙTශ : ggරණ
|වB ඉව1 23ම
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7. ග ඩ-ලස් ෙTවානදා මහතා
(மாமி டளH ேதவான%தா)
(The Hon. Douglas Devananda)

නැවත ප3ං¥ gpම, නRFථාපන, උR සංව ධන සහ
6 ආගKක කටU අමාත'මාෙග ඇ¨ ශ්නය - (1):
(අ)

(i)

bලE) 3ස්Cකෙ", 6³dR0 ාෙ>ය
ෙvක
ෙකalඨාසෙ"
]ටා
Eෙබන
ඉරෙනdයාෙලd සහ ආනදර ෙ>ශවල
ජනතාව නැවත ප3ං¥කර ඇE බවF;

(ii)

එ ජනතාව එම ෙ>ශවල ව ඉඩ ò>ධ පL
gpෙ  ශාල වශෙය රන Dව' හb  ඇE
අතර ඒ ස බධව OI බලධාMට දවා ඇE
බවF;

(iii)

එමOසා අදාළ ෙ>ශෙ" රණ Dව' ඇE බවට
දැ වR සකර Eෙබන බවF;

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

දැ අ] ෙ ශ්නය සඳන gයලා, EපEමාටම
ශ්නය භාර ලා Eෙබනවා. [බාධා gp ] ෙමaකද, කැ»නl
රණය එකC. W5ෙ Eෙබෙ තව එකC. එකකට එකC
පටහැOd. අ] -[බාධා gp ] We have asked the AttorneyGeneral to settle this.

ග Yසත gංh+ලෙ මහතා
(மாமி >ச%த ?சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

Cabinet decison එකC gයෙ, -

:

එමා දෙද?
(ආ)

(i)

ෙමම ෙ>ශෙ" රණ Dව' ඉවF gpම සඳහා
ෙ වනට ]යවර ෙගන Eෙද;

(ii)

එෙසk න , එම රණ Dව' ස ¤ ණෙයම
ඉවF gpමට ගතවන කාලය ෙකaපමණද;

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?
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[ගR ඩලස් ෙ>වානදා මහතා]
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ෙ ව
(ii )

மீேய'ற, னவாMவளி*, வட அபிவி&"தி
ம'( இ%மத அ5வ6க அைம+சைர ேக-ட வினா:

அ

>ைலதீ' மாவடதி", =1 6யி0!=
பிரேதச ெசயலாள) பிாிவி அைம*1ள
இரைணயாைல ம2.+ ஆன*த=ர+
பிரேதச களி
ம க
மீ 6ேய2ற!பளன) எ"பைத?+;
()
ேம2ப6 ம க அ! பிரேதச களி காணிகைள
FதGெச@ைகயி
பாாியளவி
ெவ6ெபா0க கிைட1ளேதா அ1
ச+ப*தமாக
உாிய
அதிகாாிக8
அறிவி க!பளெத"பைத?+;
( ) இதனா
ச+ப*த!பட பிரேதசதி
ெவ6ெபா0க உளனெவன அறிவித
பலைகக ெபா0த!பளன எ"பைத?+;
அவ) அறிவாரா?
(ஆ) (
இ!பிரேதசதி
ெவ6ெபா0கைள
அக2.வத2காக இ"றளவி ஏேத,+
நடவ6 ைக ேம2ெகாள!பளதா;
()
ஆெமனி ேம2ப6 ெவ6ெபா0கைள
>2றாகேவ அக2.வத2 எ + கால+
எ&வள';
எ"பைத அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
(இ) இ"ேற, ஏ"?
( ) (i)

ii

iii

i )

ii

(iii )

asked the Minister of Resettlement, Rehabilitation,
Northern Development & Hindu Religious Affairs:
(a) Is he aware that(i)

(b)

people have been resettled in Iraneyyalai and
Annandapuram areas in the Puthukuduirippu
Divisional Secretary's Division in the Mullaitivu
District;

(ii)

those people have found a lot of explosives in
clearing the lands in those areas and that they
have informed the relevant authorities of it; and

(iii)

notices have been put up to inform the people
that explosives are found in the area?

Will he inform this House-

(c)

(i)

whether arrangements have been made to
remove explosives from that area by now; and

(ii)

if so, the time, the total removal of such
explosives will take?

If not, why?

ග .එ. ස්වාqනාද මහතා (නැවත ප7ංh 23ම,
gන1ථාපන, උ සංවධන සහ e ආගqක
කටU අමාතBමා)

(மாமி .எ. >வாமிநாத - மீேய'ற,
னவாMவளி*, வட அபிவி&"தி ம'( இ%மத
அ5வ6க அைம+ச)
(The Hon. D.M. Swaminathan - Minister of Resettlement,
Rehabilitation, Northern Development and Hindu Religious
Affairs)

(அ) (

i )

ஆ+.

ஆ+.
இட+ெபய)*த ம க மீ 6யம)த!பட
பி" பாாியளவி ெவ6ெபா0க
க$ெட க!படன எ". இ",+
நில க$ணிெவ6 ெசய2பா மதிய
நிைலயதி2
அறி ைகயிட!படவிைல.
எனி,+, பா1கா!= அைமசி" ஊடாக
இ*நிைலயதி2 ேம2ெசா"ன விடய க
>"ைவ க!பட ேவைளயி, அ!ப தி
ாிய தைர!பைட ெபாறியிய பிாிவி" Jல+
அ1 றி1 விசாாி க!பட1. அவ)க
த2ேபா1 அ!பிரேதசதி ெதாழிKப+
சாராத கணி!Lெடா"ைற ேம2ெகா$
வ0வதாக பிரேதச நில க$ணிெவ6 அக2.+
அBவலகதி2 அறிவி1ளன). அத"ப6,
ெசால!பட கணி!L அறி ைக
கிைட க!ெப2ற1+, அ!பிரேதசதி ேமB+
ெவ6ெபா0க உளனவா எ"ப1
உ.தி!பத!பமாயி", நில க$ணிெவ6
அக2.+ அைம!=களி" ப களி!=ட"
அவ2ைற அக2ற பிரேதச நில க$ணிெவ6
அக2.+ அBவலகதினா நடவ6 ைக
எ க!ப+.
இைல.
இ!பிரேதசதி அைடயாள+ காண!பட
ஆபதான இட களி நில க$ணிெவ6
அக2.+ நடவ6 ைகக ேம2ெகாள!ப
அ&ேவைலக M)தி ெச@ய!ப60!பதா,
அறிவித
பலைகக
ெபா0த!படவிைலெய"ப1ட",
நில க$ணிெவ6க அல1 ெவ61
சிதறாத
?த
உபகரண க
க$ெட க!ப6", அ
ெசயலா2ற
ேவ$6ய வித+ றி1 நில க$ணிெவ6
ஆப1 கவி நிகNசி திட க (
Jல+ ெபா1ம க அறி'.த!பளன).
எனி,+, யாேத,+ ஒ0 ?த உபகரண+
க$ெட க!பமாயி", அ1 நிலதி/0*1
அக2ற!ப+
வைரயி
ச)வேதச
நியம களி"ப6 அ&விடதி அறிவித
பலைகெயா". ெபா0த!பகிற1.
ஆ+.
றி!பாக நில க$ணிெவ6 ெசய2பா
ேதசிய நிைலயதி" ேம2பா)ைவயி"கீN
நில க$ணிெவ6 அக2.+ அைம!=களினா
ச)வேதச நியம களி"ப6 நில க$ணிெவ6
அக2ற!பவ1 நில ேம2பர!பி/0*1 15
ெச"ாி மீ2ற) பர!பி மேம. அத"ப6
நில க$ணிெவ6க8+ ெவ61 சிதறாத
?த உபகரண க8+ ெபா1ம களி"
பேவ. ெசய2பாக8+ காலநிைல
நிைலைமக8+ காரணமாக பி2காலதி
இைடயிைடேய க$ெட க!பவத2கான
சாதிய R.
உள1.
நில க$ணிெவ6கைள அக2.+ பணிக
M)தியைட*தேபா1+,
இைடயிைடேய
க$ெட க!ப+ ெவ61 சிதறாக ?த
உபகரண க ப2றி பேவ. ச*த)!ப களி
அறிய கிைட1ள1. அத"ேபா1 பிரேதச
MRE )

(ஆ) (

i )
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(ii )

நில க$ணிெவ6 அக2.+ அBவலகதி"
ேம2பா)ைவயி" ேபாி தைர!பைடயி"
மனிதாபிமான நில க$ணிெவ6 அக2.+
S களி" ப களி!=ட" அைவ 1ாிதமாக
அக2றி அழி க!ப+.
த2ேபா1
இல ைகயி
ச)வேதச
நியம களி"ப6 நிலேம2பர!பி/0*த1 15
ெச"ாி மீ2ற) ஆழதி மேம
நில க$ணிெவ6 அக2ற!பவதா அ*த
அளைவவிட
நிலதி"
ஆழதி
ெவ6ெபா0க இ0 கலா+. அவ2ைற
அக2.வத2 அதிக கால>+ ெசல'+
ஏ2பவதா, >2றாக நில க$ணிெவ6கைள
அக2.வத2 நீ$ட கால+ எ +.
எ&வாறாயி,+, ஆ எதி)!= நில க$
ணிெவ6கைள தைடெச@?+ ச)வேதச
சமவாயெமா"றான ஒடாவா சமவாயதிB+
இல ைக ைகசாதி60!ப1ட", அதி
றி!பிட!ப+ சிபாாிFக8
அைமய
இல ைகயி நில1 =ைத க!பள ஆ
எதி)!= நில க$ணிெவ6கைள அக2ற
ேவ$6?ள1. இத2 ! =ற+பாக ேதசிய
ம2.+ ச)வேதச நியம க8 அைமய
நில க$ணிெவ6கைள அக2.+ பணி
>",ாிைம அ6!பைடயி இட+ெப2.
வ0கிற1. அேதேபா 2020ஆ+ ஆ$டளவி
இல ைகயி நில க$ணிெவ6கைள >2றாக
அக2.வத2கான உபாய >ைற திட+
த2ேபா1 தயாாி க!பள1ட", எழ R6ய
நைட>ைற நிைலைமக, காலநிைல
மா2ற க, றி!பாக அத2கவசியமான நிதி
ஒ1 கீக ேபா"ற
விடய க
இைடVறி"றி கிைட மாயி", இ கால!
ப தியி ேம2ெசா"ன பணிைய! M)தி
ெச@வத2கான ஆ2ற கிைட +.
அேதேபா, இ"றளவி ெவ6ெபா0கைள
அக2றி அழி + ெசய">ைற மிக'+
சி கலான நிைலைய அைட*1ள1.
றி!பாக, யாேத,+ ெவ61 சிதறாத
தைர!பைட உபகரணெமா". றி1!
ெபா1ம களினா
அறி ைகயிட!பட
ச*த)!பதி, அ1 ச+ப*தமாக 1ாிதமாக
ெசயலா2.+
ஆ2ற
த2ேபா1
நில க$ணிெவ6 ெசய2பா ேதசிய
நிைலய+, தைர!பைட மனிதாபிமான
நில க$ணிெவ6 அக2.+ பிாிவி"
வசமிைல. காரண+, >த/ ெவ61
சிதறாத
?த
உபகரண க
க$ெட க!பட பிரேதச+ சா)*த ெபா/W
நிைலயதி2 அ1 ப2றி அறிவி1,
அ!ெபா/X/0*1 அதைகய ெவ61
சிதறாத ?த உபகரண கைள ெவ6 க
ெச@1 அழி1விவத2
நீதிம"ற
உதரெவா"ைற!
ெப2. ெகாள
ேவ$6?ள1. அ1 ெபற!பட பி"
அ&வா. ெவ61 சிதறாத ?த
உபகரண கைள அழி1விட தைர!பைட
மனிதாபிமான நில க$ணிெவ6 அக2.+
S க8
அ,மதி அளி க!பகிற1.
இ&வாறான ெசய">ைறயி"ேபா1 றித

தைர!பைட
உபகரண கைள
அ&விடதி/0*1 நீ கி, ம க நடமா2றம2ற
பிரேதசெமா"றி ைவ1 அழி1விட
>"னைரவிட Rத கால+ எ கலா+.
ேமB+, ேம2 றி!பிட பிரேதச ெசயலாள)
பிாிவி நில க$ணிெவ6 ஆப1ள ெமாத
நில!பர!= 40,622,395 ச1ர மீ2ற)க என
அைடயாள+
காண!பள1ட",
அ!ப தியி/0*1 40,282,553 ச1ர மீ2ற)
அளவி நில க$ணிெவ6கைள அக2றி
அ!பிரேதச க ெபா1ம களி" பய"பா
 காக விவி க!ப+. எGசி?ள 339,842
ச1ர மீ2ற) பர!பள!பி த2ேபா1
தைர!பைடயி" நில க$ணிெவ6 அக2.+
பிாி'+ “ேட_” அைம!=+ இைண*1
நில க$ணிெவ6கைள அக2.+ பணிகைள
ேமB+ >"ென1 வ0கிற1.
(இ எழமாடா.
)

ග ඩ-ලස් ෙTවානදා මහතා

(மாமி டளH ேதவான%தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

நறி! ெகௗரவ அைம+ச அவகேள, வட மாகாண"தி6
இவைர கணிெவக அக'றாத பதிக எPவளQ
இ&கிறன எ( ெசா6ல .Rமா?
ග .එ. ස්වාqනාද මහතා

(மாமி .எ. >வாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

அைத இ*ெபாT றிேன. அ*பதிகளி5ள
கணிெவகைள 2020ஆ ஆD .த6 அக'ற
நடவைக எDக*பD.
ග ඩ-ලස් ෙTවානදා මහතා

(மாமி டளH ேதவான%தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

த'ெபாT, V-D"தி-ட எ%தளவி6 இ&கிற?
மைழகால வ&வத' .ன
V-D"தி-ட,க
ஆரபிக*பDமா?
ග .එ. ස්වාqනාද මහතා

(மாமி .எ. >வாமிநாத)
(The Hon. D.M. Swaminathan)

பல மைழ கால,க வ%தி&கிறன. அ எ0ைடய
ைகயி6 இ6ைல. பிரதம&ைடய ைகயிேலதா இ&கிற.
அத'கான சிபாாி>கைள நா,க ெசEதி&கிேறா.
அத'ேக'ற வித"தி6, அவ ஒ& .ைவ எD*பா.

2020 වන)ට )e ඉ5ම සැපම : ෙය\nත වැඩ
48ෙවළ
2020

ஆ ஆடளவி மி விநிேயாகதிகான
ேகவி : உேதச ேவைலதிட

SUPPLY OF ELECTRICITY DEMAND BY 2020 : PROPOSED
PROGRAMME

254/’18

8. ග ෙහtෂා )තානෙ- මහතා
(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Heshan Withanage)

6 බල හා න ජනය බලශCE
ශ්නය - (1):

අමාත'මාෙග ඇ¨

35

පා
[ගR ෙහkෂා තානෙ මහතා]

(අ)

2018 වසර

(i)

ව ෂ 2020 වනට  ලංකාෙ) 6 ප>ධEය ළ
අෙ0CVත ඉvºම කවෙ ද;

(ii)

එම ඉvºම සරා ගැම සඳහා සහ 6 ඟයC
ඇEම වැළැCම සඳහා අමාත'ාංශය I
ෙගන ඇE ]යවර කවෙ ද;

(iii)

හ3I Oයඟ තFFවයකට bණම සඳහා ලංකා
6 බල ම$ඩලය සව වැඩ ]^ෙවළC Eෙද;

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙනaඑෙසk න , ඒ මද?

තාප )e බලාගාර
*

24
MW
බැW
ෙමaණරාගල,
පvෙvකැෙv, ෙහaරණ හා හබරණ තාප
6 බලාගාර හතරC ඉ3gpම.

*

100 MW barge mounted තාප 6
බලාගාරයC දX පළාෙF ඉ3gpම.

ෙ ක පා ෙවන නැවC වැO 6 බලාගාරයC.
ඒකට barge එකC gයලාF gයනවා.
gනජනය )e බලාගාර

மிவ5 ம'( *பிக"தக சதி அைம+சைர ேக-ட
வினா:
(

36

ෙ ව

அ) ( ) 2020 ஆ+ ஆ$டளவி இல ைகயி" மி"சார
>ைறைமயி, உேதச ேகவி யா1
எ"பைத?+;
()
ேம2ப6 ேகவிைய நிைற' ெச@வத2காக
ம2.+ மி"சார ப2றா ைற ஏ2பவைத
த!பத2காக அைமF ேம2ெகா$ள
நடவ6 ைகக யாைவ எ"பைத?+;
( ) திa) வரசி நிைலைய எதி)ெகாவத2
இல ைக மி"சார சைபயிட+ ேவைலதிட+
ஒ". உளதா எ"பைத?+
அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
ஆ) இ"ேற ஏ"

ෙ

15 MWC z ඩා පMමාණ ජල 6
බලාගාර

*

5 MWC z ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර

*

වහලය මත ස කරන ¨ ය ]යැI 6
බලාගාරව  25 MWC ලබා ගැම.

*

10 MWC බැW z 5ළං 6 බලාගාර
ෙදකC óනාක වල ඉ3gpම. එය දැනට
ඉ3ෙවK පවEනවා.

ii

;

(

,

?

2019 වසර
තාප )e බලාගාර
*

35 MW ගෑස් ට බdන බලාගාර ෙදකC
ඉ3gpම.

*

300 MW ස්වාභාක වාUව  tයාFමක
වන >Fව චÚය 6
බලාගාරයC
ෙකරවල]ෙ" ඉ3gpම.

asked the Minister of Power and Renewable Energy:
(a)

Will he inform this House(i)

the expected demand for electricity within Sri
Lanka by 2020;

(ii)

the steps taken by the Ministry to meet that
demand and to prevent a shortage of electricity;
and

(iii)
(b)

whether there is a programme with Ceylon
Electricity Board to face a sudden drought?

If not, why?

ග අn1 . ෙපෙරා මහතා ()eබල හා gනජනය
බලශF. රාජB අමාතBමා)

(மாமி அஜி" W. ெபேரரா - மிவ5 ம'(
*பிக"தக சதி இராஜா,க அைம+ச)

ෙ බලාගාරය ]^බඳ අෙ0 වග ඉවර කළF,
දැ ඒ ෙටඩ කRව අතර
න%
Eෙබනවා. ඒ
Oසා ය
මාදයC
Eෙබනවා.
gනජනය )e බලාගාර
*

122 MW ලබා ගනා උමා ඔය 6
බලාගාරය ඉ3gpම.

*

10 MW බැW z බලාගාර පහC
ණාමලෙ",
g ෙනaª¥ෙ"
සහ
Jවරඑ^ෙ" ඉ3ෙවනවා. ෙ වා ඔCෙක9ම
5ළං 6 බලාගාර.

*

වහලය මත ස කරන ¨ ය ]යැI 6
බලාගාරව  70 MWක ධාMතාවC ලබන
අR>ෙ> ලබා ගන අ] බලාෙපaෙරaF
ෙවනවා. නbF ෙපෙනන හැයට අපට ඊට
වඩා වැ³ ඉලCකයකට යන °ව.

*

10 MW බැW z ¨ ය 6 බලාගාර
ෙදකC වාලªෙªන සහ ව)නE)වල
ඉ3gpම.

(The Hon. Ajith P. Perera - State Minister of Power and
Renewable Energy)

ගR කථානායකමO, 6 බල හා න ජනය බලශCE
අමාත'මා ෙවJෙව මා එම ශ්නයට ]^ර ලබා ෙදනවා.
(අ)

(i)

(ii)

ව ෂ 2020 වනට  ලංකාෙ) 6 ප>ධEය ළ
අෙ0CVත උපMම ධාMතා ඉvºම - peak demand
- 3077 MW ෙලසද, බලශCE ඉvºම - energy
demand - 16646 GWh ෙලස ද ෙර9කථනය කර
Eෙබනවා.
එම ඉvºම සරා ගැම සඳහා සහ 6 ඟයC
ඇEම වැළැCම සඳහා ගනා z ]යවර
]^බඳව ගR මමා මසා Eෙබනවා. ඒ
]^බඳව අ] ]යවර ගණනාවC අරෙගන
Eෙබනවා. මම ඉCමO ඒ ගැන දැJ ෙදන .

බලාගාර

*

i

iii

යටෙF පහත සඳහ පM3 6
හතරC සැල5 කර Eෙබනවා.

ඒවා අ] ෙටඩ ම ලබා  Eෙබනවා.
*

15 MW බැW z ඩා පMමාණ ජල 6
බලාගාර ඉ3gpම.

*

5 MW ෛජව ස්කධ 6
ඉ3gpම.

*

1MW බැW z ¨ ය 6 බලාගාර 36C
ඉ3gpම.

බලාගාර

37

38

2018 සැ0තැ බ 04
ඒ සඳහා අ] ෙටඩ ම අවසර 6නා. ලබන
අR>ෙ> ඒවා ඉ3කර අවස ෙවනවා.



10 MW ඩා පMමාණ ජල 6 බාලාගාර



5 MW ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර

ඇE ෙවනවා.
2020 වසර

2023

තාප )e බලාගාර
*

35 MWක ගෑස් ට බdන
ඉ3ෙවනවා.

තාප 6 බලාගාර
බලාගාරයC

gනජනය )e බලාගාර
*

35 MW ෙô9ලස් ජල
බලාගාරයC
ඉ3
කරන
බලාෙපaෙරaF ෙවනවා.

*

15 MW තv]ගල ජල 6
ඉ3gpම.

*

100 MW මනාරම 5ළං බල උද'ානය
]Gම.

6
අ]

බලාගාරය



300 MW අh කා යCෂම ගv අÛR තාප
6 බලාගාරය

සංෙශ9hත ජනන සැලැස්ම අJව ගv අÛR
බලාගාරයC සඳහා අපට අවසර ලැö
Eෙබනවා. ඒ අJව එම බලාගාරය ඉ3
ෙවනවා.


500 MW ස්වභාක වාUව  tයාFමක
>Fව චtය 6
බලාගාරය -LNG
බලාගාරය- (ෙකරවල]ය)

න ජනය 6 බලාගාර

ෙමය ඉතා වැදගFම බලාගාරයC. එ ෙටඩ
කටU ඉතාම සා ථක ණා.



50 MW නp 5ළං බල උද'ානය



20 MW ¨ ය ]යැI 6 බලාගාර





60 MW මනාරම 5ළං බල උද'ානය



5 MW ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර



10 MW ඩා පMමාණ ජල 6 බලාගාර

1 MW x 90 ¨ ය බලාගාර

-ඒ Iයºම වැඩ කටU 2020 වසෙ අවස ෙවd
gයලා බලාෙපaෙරaF ෙවනවා.

15 MW ¨ ය ]යැI 6 බලාගාර -වහලය
මත ස කරන බලාගාර-



15 MW ඩා පMමාණ ජල 6 බලාගාර

තාප 6 බලාගාර



5 MW ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර



300 MW අh කා යCෂම ගv අÛR තාප
6 බලාගාරය



500 MW ස්වභාක වාUව  tයාFමක
>Fව
චtය
6
බලාගාරය
(ෙකරවල]ය)

ෙ

Iයvල ඉ3 කරන අ] බලාෙපaෙරaF
ෙවනවා.

2024

2021
තාප 6 බලාගාර


300 MW ස්වභාක වාUව  tයාFමක
>Fව චtය 6
බලාගාරය -LNG
බලාගාරය-

එම බලාගාරය දX පළාත ආõතව ඉ3 කරන
අ] බලාෙපaෙරaF ෙවනවා.
න ජනය 6 බලාගාර


50 MW ඇEමෙv, ෙමaණරාගල 5ළං බල
උද'ානය

න ජනය 6 බලාගාර


50 MW නp 5ළං බල උද'ානය



20 MW ¨ ය ]යැI 6 බලාගාර



50 MW ෙකaකාv 5ළං 6 බලාගාරය



10 MW ඩා පMමාණ ජල 6 බලාගාර



5 MW ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර

2025

ප5ව එයට තවF ෙමගාෙවal 50C එක කරනවා.

තාප 6 බලාගාර





20 MW ¨ ය ]යැI 6 බලාගාර



170 MW නp 5ළං බල උද'ානය



50 MW මනාරම 5ළං බල උද'ානය



10 MW ඩා පMමාණ ජල 6 බලාගාර



5 MW ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර

2022

300 MW අh කා යCෂම ගv අÛR තාප
6 බලාගාර

න ජනය 6 බලාගාර


200 MW ෙපa පාගාර ජල 6 බලාගාරය
(Pump Storage)



35 MW ¨ ය ]යැI 6 බලාගාර



50 MW Fතලම 5ළං 6 බලාගාරය

න ජනය 6 බලාගාර



30 MW යාපනය 5ළං 6 බලාගාරය



30 MW ෙමaරෙගavල ජල 6 බලාගාරය



10 MW ඩා පMමාණ ජල 6 බලාගාර



20 MW තාවක ජල 6 බලාගාරය
20 MW Wංගඟ ජල 6 බලාගාරය



5 MW ෛජව ස්කධ 6 බලාගාර




20 MW ¨ ය ]යැI 6 බලාගාර -වහලය
මත ස කරන 6 බලාගාර-



50 MW මනාරම 5ළං බල උද'ානය

ගR මමO, අ] ෙ ආකාරයට බලාගාර ඉ3
කරන සැල5 කරලා Eෙබනවා. අ] ෙමෙහම
g)වF, ඒවා OI ෙලස, OI 3නට ඉ3ම ]^බඳ
ශ්න Eෙබන බව අ] ]^ගනවා.
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පා
[ගR අ F ¯. ෙපෙ රා මහතා]

(iii)

ලංකා 6 බල ම$ඩලය ම කා_ත 2018 2037 සඳහා z 3wකාÌන 6 ජනන සැලැස්ම
ම හ3I තFFව 04C සඳහා අවශ' ධාMතා
ෙය9ජනා කර ඇත.
i.

අhක ය^ කාලwක තFFවයC සඳහා
bණ පෑම.

ii.

ධාන 6 බලාගාරයC ඇණ ම.

iii.

ෙය9 ත ධාන 6 බලාගාර ඉ3ම මාද
ම.

iv. 6 ඉvºම අනෙ0CVත ෙලස වැ³ ම.
ඉහත හ3I අවශ'තා gපයC එකවර
I6වෙහaF එම 6
ඉvºම සරාÌමට
අEෙ ක ෙමගාෙවal 150ක ධාMතාවC තාප 6
බලාගාර ම අවශ' අවස්ථාවල ලබා ගැමට
සැල5 කර ඇත.
ගR මමO, OයඟයC පමණC ෙනaෙවd
ෙමම තFFවය හතර සඳහාම ස අ] 3w
කාÌන ජනන සැලැස්ෙම ෙර9කථනය කරලා
Eෙබනවා.
ෙ තFFවය යටෙF අවශ' ෙණaF හ3I
Kල ගැ I6 කරනවා. එවැO අවස්ථාවක තාප
6 බලෙය ෙමගා ෙවal 150ක 6 ය
උFපාදනය කරන අ] අෙ0Cෂා කරනවා. ෙ වා
ක  කලට ෙවනස් ෙවන °ව. නbF අපට
වග ෙම ෙ කාරණය gයන °ව.
සමහR g)වා, 2015 6 ප>ධEය »ඳ වැෙටනවා
gයලා. සමහR g)වා, 2016 කඩාෙගන
වැෙටනවා gයලා. 2017 කඩාෙගන වැෙටනවා
gයලා g)වා. 2018 කඩාෙගන වැෙටනවා g)වා.
6 බල ප>ධEය කඩාෙගන වැෙටෙ නැව
ඉ3Mයට පවFවාෙගන යන අවශ' කරන
සැල5ම අපට Eෙබනවා. 6ෂ්කරතා මධ'ෙ" අ]
ඒවා tයාFමක කරනවා.
(ආ) අදාළ ෙනaෙ).

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙ ව
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gය එක ගැන තරd අ] දෙ. ෙ ක ඇFතටම යථා ථයC
බවට පF ෙවනවාද gයලා ඔබමාෙග ස්øර වශෙයම දැන
ගන කැමැEd.

ග අn1 . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" W. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගR මමO, අ] සැලැස්මC අJව වැඩ කරෙගන ය>
අපට එම සැලැස්ෙ Eෙබන Iයºම 6 බලාගාර ඒ 3නවලටම
ඉ3ෙවනවා gයලා gයන °වකමC නැහැ. සා ¤ 6
බලාගාරය අෙ0 සැලැස්ෙ E¦ණා. වසර 10C ඉෂ්ට ෙ$ නැහැ.
අෙ0 රජය බලයට පF ෙවලා මාස අටC ඇළත අ] මහI
ෙවලා ඒක ෙටඩ කරන අවස්ථාෙ) රජෙ" EපFEයC
අJව එම බලාගාරය නතර කළා. ඒක Oසා ඒක කර ගන බැM
ණා. ඒ වාෙම ෙකරවල]ෙ" තවF ෙමගා ෙවal 300ක මහා
පMමාණ තාප බලාගාරයC ඉ3 කරන ෙටඩ කළා. අ]
අෙ0Cෂා කෙළk ෙ
වන ෙකaට ෙටඩ
කටU
ස ¤ ණෙයම අවස කරලා බලාගාරය ඉ3gp ආර භ ෙවd
gයලා. නbF අවාසනාවකට ඒ ජයSාහකයා සහ අෙනC අය
අතර න% gයන තFFවයC දැ ඇE ෙවලා Eෙබනවා, ෙ
ෙටඩරෙ" අdEය ෙවJෙව. ඉE ෙ වා රෙl Eෙබන
ාෙය9Wක තFFවය. ඔබමාට මම වග ෙම gයන
කැමැEd, ෙබaෙහ9 බලාගාර OයKත ඉලCකවලට ඉ3 ෙවනවා
gයලා. ෙශkෂෙයම අද ෙල9කෙ" ෙ)ගෙයම ඉ3Mයට
යෙ න ජනය බලශCEය. b° ෙල9කෙ"ම බැºෙවaF,
ප5Wය කාලෙ" වැ³ම බලාගාර මාණයC
ඉ3ෙවලා
Eෙබෙ න ජනය බලශCEය වන 5ළං බලය, ¨ ය බලය
ම 6 ය Oෂ්පාදන කරන බලාගාර. අෙ0 රෙl 5 ය බල
ප>ධEය ස බධෙය ෙලa 3UXවC ඇE ෙවලා Eෙබනවා.
2015 පස්ෙසk ෙමගා ෙවal 150කට ආසන මාණයC ¨ ය
බලය අෙ0 ප>ධEයට එක ෙවලා Eෙබනවා. ¨ ය බල සංSාමය
හරහා තරC ෙමගා ෙවal 100C එක ෙවලා Eෙබනවා. ¨ ය
බලය ස බධෙය න අ] ෙර9කථනය කරන මාණයට
වඩා වැ³ෙය එක ෙවලා Eෙබනවා.
නbF ධ ගැටº බලපානවා. එන පMසරය ]^බඳ ගැටº,
ෙ>ශපාලOක කාරණා, ඒ වාෙම ඒ ෙකaLාFකRව Oසා
ඇEවන ගැටº, මහජන ෙර9ධතා gයන ඔCෙක9ම කාරණා ෙ
බලාගාර ඉ3කර> බලපානවා. මාදයC Eෙබනවා. නbF ඒ
මාදය ළ පවා රටට 6 ය සැපම තහR කරන °ව
තFFවයක අ] ඉනවා gයලා මට වගෙම gයන
°ව.

(The Hon. Speaker)

ෙබaෙහaම ස්Ed.

ග ෙහtෂා )තානෙ- මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Heshan Withanage)

ගR කථානායකමO, මෙ පළbවැO අR ශ්නය ෙමයd.
 ඝ උFතරයC ලබා ම ගැන ගR රාජ' ඇමEමාට
ස්Eවත ෙවනවා. මම ෙ කාරණය ඔබමාෙග දැන ගන
කැමැEd. මට, න මතක Eයා ගන බැM තරෙ ස්තරයC
ඔබමා g)වා. ෙ
gයන බලාගාර මාණය ඇFතටම
හැෙදනවාද? මා Oෙය9ජනය කරන ඇ÷ ]ය ෙකalඨාසෙ"
තාප 6 බලාගාරව  UOl එකකට R]යv 60C, 70C ලා
ඔබමලා තවමF 6 ය ගනවා. ඒවාF ප>ධEයට එක
කරනවා. ෙ වාෙ ශාල bදලC ලා ෙප?>ග ක තාප 6
බලාගාරව  6 ය ලබාගන තFFවයC Eෙබ>, ෙ gය
ෙvඛනයට අJව ඇFතටම බලාගාර ඉ3ෙවනවාද gයලා අ]
දෙ නැහැ. මාධ' ^ දැන ගෙF නැහැ. ඔබමා දැ

ග ෙහtෂා )තානෙ- මහතා

(மாமி ேஹசா விதானேக)
(The Hon. Heshan Withanage)

ගR කථානායකමO, මෙ ෙදවන අR ශ්නය මම
ෙකෙය අහන .
ෙශkෂෙයම රFනර මැEවරණ
ෙකalඨාසය අවට ං¥ ජලාශයC දැCකF, 6 බලාගාරයC ඉ3
කරනවා. ෙකaෙහkවF එවැO ජලාශයC දැ ඉEM ෙවලා නැහැ.
ෙශkෂෙයම gයන ඕනෑ, ෙ>ශපාලනඥය ෙ හැම එකකම
අdEකාරය බවට පFෙවලා Eෙබන බව.
ගR රාජ'
ඇමEමO, ෙම OයාමනයC Eෙබනවාද gයලා මම
දැනගන කැමැEd. ෙමaකද, අෙවන තැනක ාෙ>ය සභාව
set කරෙගන වැෙ කරනවා. ඒ Oසා ෙමය එªචර 565 නැහැ
gයලා මම තනවා. ෙමගාෙවal 1, 2 වාෙ 6 බලාගාර හැම
තැනම හැෙදනවා. සමහරට ෙ Oසා ජන «තයටF බලපෑ
එvල ෙවනවා. 6 බල ම$ඩලෙය ෙ සඳහා OයාමනයC
ඇE කරනවාද gයලා ගR රාජ' ඇමEමාෙග මා දැන ගන
කැමැEd.
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ග අn1 . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" W. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගR මමා, gIම ඩා ජල 6 බලාගාරයC ඉ3 gpම
සඳහා ාෙය9Wකව අවසර ෙදd gයා අපට තන °වකමC
නැහැ. ෙමaකද, කරනවා න දැ ඉR ෙවලා Eෙබෙ
පMසර සංෙ) 6ෂ්කර ව'ාපෘE පමණd. පහ5ෙව කරන
°ව ඵලදා ව'ාපෘE හැම එකCම වාෙ - Iයයට 90C පමණ
- දැ ෙකMලා අවස. ඕනෑම සංව ධන ව'ාපෘEයg
පMසරයට ය අතකර බලපෑමC ඇE ෙවන °ව. නbF
අෙ0 රෙl 6 ප>ධEයට ෙමගාෙවal 300කට වඩා ලබා මට
ෙ ඩා පMමාණ ජල 6 බලාගාර ඉවහv ණා gයන
කාරණය අ] අමතක කරන නරකd. ඒ Oසා ඩා ජල 6
බලාගාර නරකd gයලා gයෙ නැහැ. හැබැd, දැ ඉR
ෙවලා Eෙබන 6ෂ්කර ස්ථානවල බලාගාර ඇE කෙළaF පMසර
¹ෂණය I6 ෙවන °ව. ෙශkෂෙයම රFනර
3ස්Cකෙ". ඔබමා gයන කාරණය ඉතාම හM. ඔබමා එම
ෙ>ශය Oෙය9ජනය කරන මවරයා හැයට, ෙගaඩC
අවස්ථාවල ඒ ]^බඳව සංෙ) ෙවලා අපට කRX gයා
Eෙබනවා. රFනරෙ" Eෙබන එම සංෙ) පMසරයට අතකර
වන එකම බලාගාරයCවF අ] අºෙත ඉ3 කරන ෙදෙ
නැහැ.

ෙ$. ගR මමO, අ] දැනට මාස ෙදකකට ක  bv ගv
Eයලා, ෙක9 150කට වැ³ bදලC යද
කරලා,
ෙනaෙරaªෙච9ෙv ගv අÛR බලාගාරෙ" අ° සහ ගv අÛR
5ළෙ බලපෑෙම පMසරයට  යෑම Iයයට Iයයgම
වළCවන, බලාගාරෙ" ûKෙ" හතර පැFතම ආවරණය වන
පM3 ට 15C උස තා0පයC ඉ3gpෙ වැඩකටU පට
ගFතා. තව මාස 9g පමණ එම කටU අවස කරන
°ව ෙවd gයා අ] ශ්වාස කරනවා. එතෙකaට
ෙනaෙරaªෙච9ෙv ගv අÛR 6 බලාගාරය ස බධෙය
ම Eෙබන එම ශ්න සෙඳනවා.
R ගඟ ස බධෙයJF ඔබමා  ට සඳහ කර
Eෙබනවා, ගR මමO. R ගඟ ආõතව I6 කරන එම
කටUFෙF අවසාන අ3යෙ ම  Eෙබන පාMසMක ගැටº
]^බඳව අෙ0 අවධානය ෙයab කර Eෙබනවා. අප අමාත'ාංශය
යටෙF Eෙබන 5Oත' බලශCE අhකාMය ෙ ]^බඳව
ගෙ)ෂණය කර, පMසරයට හාOකර බලපෑ ම කරන ෙ>වv
වළCවන කටU කරනවා. අෙ0 ලාභයට වඩා පා%ව වැ³d
න , ඉ3Mෙ" එවැO බලාගාර ඉ3ෙනaකරන අ] අදහස් කර
Eෙබනවා.

ග ඒ. ඒ. )ෙංග මහතා

(மாமி ஏ.ஏ. விேஜ,க)
(The Hon. A. A. Wijethunga)

ගR කථානායකමO, මටF කාරණයC අහන Eෙබනවා.

ග වාYෙTව නානායFකාර මහතා

(மாமி வா>ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගR රාජ' ඇමEමO, 6 බලාගාර ඉ3 gp ගැන ඔබමා
 ඝ ස්තරයC කළා. ඒ ]^බඳව ඔබමාට ස්Ed. ෙ වාෙ"
සමාජ ]Mවැය ගැනF මම අහන කැමEd. ඔබමා g)වා, ෙ
බලාගාර Oසා ඇEවන අපහ5තා සහ සමාජ ගැටº Eෙබනවා
gයලා. ඒ Oසා ෙ ෙC සමාජ ]MවැයC Eෙබනවා. ඒ ]^බඳව
වා තාවC සකස් කරලා, එම 6 බලාගාරව  ඇE වන ඒ, ඒ
ගැටºවලට ස ලබාමට ඔබමාෙ අමාත'ාංශය යටෙF
කටU කරනවාද?
ඒ වාෙම ෙනaෙරaªෙච9ෙv තාප 6 බලාගාරය Oසා ¹
හා අ° ]යාසර කර ෙගaස් ශාල » මාණයC ඒවාට යට
EöමF සමඟ KO5ට ඇE Eෙබන හාO ගැන ව3 ෙගෙ
&මයC තbනාෙසkලා ¨දාන කරනවාද?
R ගඟ හරස් කරලා හතරවැO 6 බලාගාරයF හදන
¨දාන ෙව>3, KO5ට නාන වර කCවF R ගෙú
පහළ නැE ෙවන තFFවයC Eෙබන බව අ] ෙර9ධයC පාලා
ඔබමාට gයා Eෙබනවා. ඒ ගැන ඔබමාෙ 6වC අපට
ෙදනවාද?

ග අn1 . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" W. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගR කථානායකමO, ෙනaෙරaªෙච9ෙv ගv අÛR 6
බලාගාරය ]^බඳව ශාල වශෙය ෙ)චන E¦ණා. ෙ
බලාගාරය Oසා පMසරයට හාO වන &ම පයC Eෙබනවා.
එd ධානම ශ්නය වශෙය අ] හනා ගFෙF, ගv
අÛRවල Eෙබන ක° පාට ඩා අංò - dust එක - 5ළඟF එCක
ශාල වශෙය පැEMලා යන එකd. ෙ ගv අÛR දහනය
gpෙම ප5 ඉEM වන අ° - "fly ash" gයා ඉහ^ OF වන
අ° Eෙබනවා - ]^බඳව ශ්නයC E¦ණා. ෙනaෙරaªෙච9ෙv
ගv අÛR 6 බලාගාරෙ" අ° සහ ගv අÛR ගබඩා කර ඇE
ෙ>ශය වටා ආවරණ තා0පයC ඉ3gpෙ සැල5මC E¦ණා.
නbF එය tයාFමක ෙ$ නැහැ. ඒ Oසා තමd ෙ ශ්නය ම

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR ෙßංග මමO, පැහැ3 gp ෙගaඩාC E¦ණා.
ගR රාජ' ඇමEමO, ෙ ක ජාEක වැදගFකමg UF
ශ්නයC Oසා, එමාෙ ශ්නයට උFතරයC ෙදන ඔබමා
කැමEද?

ග අn1 . ෙපෙරා මහතා

(மாமி அஜி" W. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගR මමාට
කථානායකමO.

ශ්නය

අහන

gයන,

ගR

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR ෙßංග මමO, ඔබමාෙ ශ්නය ඉ3MපF
කරන.

ග ඒ. ඒ. )ෙංග මහතා

(மாமி ஏ.ஏ. விேஜ,க)
(The Hon. A. A. Wijethunga)

ගR කථානායකමO, R ගඟ ]^බඳව Eෙබන ෙ ශ්නය
]^බඳව අ] වග gවUFතට හතර පස් වතාවCම g)වා.
ෙ>ශපාලනඥෙය9 තමd ෙ ශ්නය ]Gපස ඉෙ. ෙ වන
ටF R ගඟ නාශ ෙවලා ඉවරd. ඒ ගෙú I මFස' ව ග,
සFව ව ග නාශ ෙවලා W Eෙබනවා. නාය යෑ පවා
I6ෙවන පටෙගන Eෙබනවා. නbF ෙ tයාව ය තවමF
ෙකpෙගන යනවා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

[බාධා gpමC] එමා ප5ව ඒ ගැන පැහැ3
මමO.

කරා, ගR

ශ්න අංක 9 -393/'18- (2), ගR . රං F ද ෙසadසා මහතා.
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ෙ ව

ග . රංn1 ද ෙස[සා මහතා

ஆ+ ஆ$ வைர ெசBத!
பள ெமாத வாடைக/ தைக ெதாைக
எ&வளெவ"பைத?+;
அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
ஆ)( அைமசாி" பிரதிேயக பதவியணியி"
உதிேயாகத)களி" எ$ணி ைக யாெத"
பைத?+;
(
அ*த பிரதிேயக பதவியணி ஒ1 க!பட
வாகன களி" எ$ணி ைக யாெத"பைத?+;
அைமச0 காக ஒ1 க!பள வாகன
களி" எ$ணி ைக யாெத"பைத?+;
அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
இ) இ"ேற, ஏ"?
( i ii )

(மாமி ாீ. ர?ஜி" த ெசாEசா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ගR කථානායකමO, මා එම ශ්නය අහනවා.

ග ර+5 )මjංහ මහතා (අාමාතBමා සහ ජා.ක
>.ප1. හා ආක කටU අමාතBමා)

(

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க - பிரதம அைம+ச& ேதசிய
ெகாைகக ம'( ெபா&ளாதார அ5வ6க அைம+ச&)

ගR කථානායකමO, එම ශ්නයට ]^ර ම මම සඳහා
සE ෙදකක කාලයC ඉvලා Iනවා.

வினாைவ மெறா தின தி சமபிக கடைளயிடபட.
(

அரச நிவாக, காைம!வ ம" சட 
ஒ$%& அைம'ச( அ)வலக%க ம"
பிரதிேயக+ பதவியணி

i )

asked the Minister of Public Administration and
Management and Law and Order:
(a)

Will he inform this House(i)

the addresses of ministerial offices of the
Minister of Public Administration and
Management and Law and Order;

(ii)

if rent or lease is paid for the said offices, the
monthly rental/lease; and

(iii)

the total rent/lease paid from the year 2015 up to
the year 2017?

:

MINISTER OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
AND LAW AND ORDER : OFFICES AND PERSONAL STAFF

462/’18

10. ග Zම5 ර1නායක මහතා
(மாமி பிம6 ர"நாயக)

(b)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ සහ Eය හා සාමය
]^බඳ අමාත'මාෙග ඇ¨ ශ්නය - (1) :
(අ)
(i) රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ සහ Eය හා
සාමය ]^බඳ අමාත'වරයාෙ අමාත'
කා යාලවල ]නය කවෙ ද;
(ii) එම කා යාල ෙවJෙව Ì ෙහ9 බ6 ෙගවෙ
න , එම මාIක Ì/බ6 bදල ෙකaපමණද;
(iii) 2015 Iට 2017 ව ෂය දCවා ෙගවා ඇE b° Ì/
බ6 bදල ෙකaපමණද;
යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ)
(i) අමාත'වරයාෙ ෙප?>ග ක කා ය ම$ඩලෙ"
OලධාM සංඛ'ාව;
(ii) එම ෙප?>ග ක කා ය ම$ඩලය සඳහා ෙවකර
ඇE වාහන සංඛ'ාව;
(iii) අමාත'වරයා සඳහා ෙවකර ඇE වාහන
සංඛ'ාව;
ෙකaපමණද යනF එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ඇ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?

அரச நி&வாக .காைம"வ ம'( ச-ட. ஒT,
அைம+சைர ேக-ட வினா:
(

அ) (

i )

(ii )

அரச நி0வாக, >காைம1வ ம2.+ சட>+
ஒS + அைமசாி" அைமF அBவலக
களி" >கவாிக யாைவ எ"பைத?+;
அ*த அBவலக க8 காக வாடைக அல1
தைக ெசBத!ப6" அ*த மாதா*த
வாடைக/ தைக ெதாைக எ&வளெவ"
பைத?+;

2017

( i ii )

>ශ්නය ම 7නකL ඉ7#ප1 23මට +ෙය\ග කරන ලL.

රාජB ප#පාලන හා කළමනාකරණ සහ .ය හා
සාමය 48බඳ අමාතBවරයා : කායාල හා
ෙපTගක කාය මDඩලය

-

ii )

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs}

Question ordered to stand down.

2015

(c)

Will he also inform this House(i)

the number of officials in the personal staff of
the Minister;

(ii)

the number of vehicles allocated to the said
personal staff; and

(iii)

the number of vehicles allocated to the Minister?

If not, why?

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා (රාජB
ප#පාලන හා කළමනාකරණ සහ .ය හා සාමය 48බඳ
අමාතBමා)

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார - அரச
நி&வாக .காைம"வ ம'( ச-ட. ஒT, அைம+ச)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Public Administration and Management and Law and
Order)

ගR කථානායකමO, ෙ
Eෙබනවා.

ශ්නයම ට ෙපරF අහලා

ග Zම5 ර1නායක මහතා

(மாமி பிம6 ர"நாயக)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

නැහැ, ගR ඇමEමO. ඒ ෙ ශ්නය ෙනaෙවd, ෙවනF
ශ්නයC. ෙම මට Oශ්¥තව දැනගන අවශ' වෙ, ෙමම
ශ්නෙ" (අ)  (iii) වන ෙකaටසට සහ (ආ)  (i) වන ෙකaටසට
]^රd.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගR කථානායකමO, එම ශ්නයට ]^ර ෙමෙසkd.

45
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2018 සැ0තැ බ 04
(අ)

(i)

]නය : රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත'ාංශය, Oදහස් චරüය, ෙකaළඹ 07.

(ii)

එම කා යාලය ෙවJෙව Ì ෙහ9 බ6 ෙගමC
I6 ෙනaකරd.

(iii)

බ6 ෙහ9 Ì ෙගවා ෙනaමැත.

(ආ)

(i)

ෙප?>ග ක
සංඛ'ාව

අංකය

කා ය

ෙව ෙව වශෙයJd E¦ෙ$. එම අමාත'ාංශ ෙදක ෙවනම
E»ය කා ය ම$ඩල ෙදකC Iයා. දැ ෙමම අමාත'ාංශ
ෙදකම එක අමාත'ාංශයC කර Eෙබනවා. එම Oසා ඒ
අමාත'ාංශ ෙදක සඳහාම දැ එක කා ය ම$ඩලයd Iෙ.

ග කථානායකමා

ම$ඩලෙ"

OලධාM

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ශ්න අංක 11, ගR චKද ෙßIM මමා.

තනR නාමය

OලධාM සංඛ'ාව

ග Zම5 ර1නායක මහතා

1

ෙප?>ග ක ෙvක

1

(மாமி பிம6 ர"நாயக)

2

ස බ`කරණ ෙvක

2

ගR කථානායකමO, ෙදවන අR ශ්නය ඇෙ) නැහැ.

3

මාධ' ෙvක

1

4

මහජන ස බධතා OලධාM

1

ග (ෛවදB) නද ජය.ස්ස මහතා

5

>ග ක සහකාර

1

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

6

කළමනාකරණ සහකාර

5

ගR කථානායකමO, ෙදවන අR ශ්නය මම අහනවා.

7

කා යාල කා ය සහායක

2

ග කථානායකමා

8

Mයැ6R

8

(மாமி சபாநாயக அவக)

21

(The Hon. Speaker)

එකව

(ii)

ෙප?>ග ක කා ය ම$ඩලයට ෙව කර ඇE
වාහන ]^බඳ ෙතaරR

තනර

වාහන
සංඛ'ාව

වාහන අංකය

ෙප?>ග ක ෙvක

01

KU - 7910

ස බ`කරණ ෙvක වR
ෙදෙදනා සඳහා

02

PC - 5366

මහජන ස බධතා OලධාM

01

PH - 1232

මාධ' ෙvක

01

PC - 8073

KQ - 0515

අමාත' කා යාලය සඳහා ෙව කර
ඇE සං¥ත වාහන 03g.PH - 1233

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி%த ஜயதிHஸ)

ෙහaඳd, ඔබමාෙ ෙදවන අR ශ්නය අහන.

ග (ෛවදB) නද ජය.ස්ස මහතා

(மாமி (ைவ"திய கலாநிதி) நளி%த ஜயதிHஸ)

(The Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa)

ගR ඇමEමO, ෙපa ස් ආරCෂක සහායකය ෙපa ස්
ෙසkවයට අත Sහණය gpම ස බධෙය මම සභාව කv
තබන අවස්ථාෙ) ෙය9ජනාවC ඉ3MපF කළ අවස්ථාෙ) -ට
මාස එකහමාරකට ක  - සEයC ඇළත එය ඉG කරනවාය
gයා Oෙය9ජ' අමාත'මා ෙපaෙරa6 ණා. නbF, තවම ඒ
වැඩ කටU I>ධ ෙවලා නැහැ. ෙමaකCද ෙ Eෙබන මාදය?
ඔබමලා ඒ වැඩ කටU Oම කරෙ කවදාද gයා මම
දැනගන කැමැEd.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
KW - 7148
PD - 8044

(iii)

(The Hon. Bimal Rathnayake)

03g.
වාහන අංක :- 1. CAS 9594
3. CAD 7194

2. KX-5715

(ඇ) අදාළ ෙනaෙ).

ග Zම5 ර1නායක මහතා

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

ඒ ස බධව අවශ' රණ අරෙගන මම කැ»නl
පකාවF ඉ3MපF කළා. ඒ සඳහා කැ»නl ම$ඩලෙ"F
අJමැEය ලැö Eෙබනවා. ඒ අවශ' කටU දැ tයාFමක
ෙවK පවEනවා. ඒ අJව, ඉතා ඉCමO ඒ අයව ෙපa ස්
ෙසkවයට බඳවා ගන කටU කරනවා, ගR මමO.

ඌව පළා1 සභාෙ, අqකතා : )ගණකාbප.
වාතාව

ஊவா மாகாண சைபயி இடெபற
ைறேக1க கண2கா3வாள(
தைலைமயதிபதியி அறி2ைக

(மாமி பிம6 ர"நாயக)

:

(The Hon. Bimal Rathnayake)

ගR කථානායකමO, මෙ පළbවන අR ශ්නය ෙමයd.
ගR ඇමEමO, ඔබමා රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත' රයF, Eය හා සාමය ]^බඳ අමාත' රයF වශෙය
අමාත' ර ෙදකC දරනවා. ඔබමා ඒ අමාත' ර ෙදකට කා ය
ම$ඩල ෙදකC පවFවා ෙගන යනවාද, නැFන එක කා ය
ම$ඩලයද ඉෙ gයා මම දැනගන කැමැEd.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගR මමO,
රාජ' පMපාලන හා කළමනාකරණ
අමාත'ාංශයF, Eය හා සාමය ]^බඳ අමාත'ාංශයF bල

MALPRACTICES IN UVA PROVINCIAL COUNCIL: REPORT BY
AUDITOR-GENERAL

474/’18

11. ග චqද )ෙj# මහතා
(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

පළාF සභා, පළාF පාලන සහ Úඩා අමාත'මාෙග ඇ¨
ශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ඌව පළාF සභාව ළ I6  ඇE සහ I6ෙවK
පවEන
අ&Kකතා
ස බධෙය
ගණකාhපEවරයා I අංක SIN/B/AG/
KI/2017/02 හා 2017.04.20 3නැE ම ශන
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පා
[ගR චKද ෙßIM මහතා]
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ෙ ව
(අ)

(i)

ඌව පළාF සභාව ළ I6  ඇE සහ I6 ෙවK
පවEන
අ&Kකතා
ස බධෙය
ගණකාhපEවරයා I අංක SIN/B/AG/
KI/2017/02 හා 2017.04.20 3නැE ම ශන
වා තාවC ඌව
පළාF ධාන ෙvක
ෙවත යවා ඇE අතර, එම වා තාෙ) පළාF පාලන
ආයතන ම පාසv ෙපaF ෙබදා හැpම
ස බධව අනාවරණය කර ඇE ෙද අංක 6(අ)
(i) Iට (iii) දCවා
කRX ඇbXම අංක 01
ම දCවා ඇත.

වා තාවC ඌව පළාF ධාන ෙvක ෙවත යවා
ඇE අතර එම වා තාෙ) පළාF පාලන ආයතන
ම පාසv ෙපaF ෙබදා හැpම ස බධව
අනාවරණය කර ඇE ෙද අංක 6 (අ) (i) Iට (iii)
දCවා කRX;
(ii)

එම අනාවරණයට අදාළව (ආ) (i) Iට (vi) දCවා
I6 කර ඇE OpCෂණය කර ඇE කRX;

කවෙ ද යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?

மாகாண சைபக, உXரா-சி ம'( விைளயா-D" ைற
அைம+சைர ேக-ட வினா:

அ

ஊவா மாகாண சைபயி நைடெப2.ள
ம2.+ நைடெப2. ெகா$60 + >ைற
ேகக ெதாட)பாக கண கா@வாள)
தைலைமயதிபதியினா
ஆ+ இல க ம2.+ 2017.04.20 ஆ+ திகதிய
=லனா@' அறி ைக ஊவா மாகாண பிரதான
ெசயலாள0 அ,!ப!பள1ட" இ&
வறி ைகயி உcராசி நி.வன களி"
Jல+ பாடசாைல =தக க விநிேயாகி க!
படைம
ெதாட)பாக ெவளி!பத!
பள 6 (அ) ( ) ெதாட க+ ( ) வைரயான
ப*திகளி எ1 காட!பள விடய
கைள இசைபயி சம)!பி!பாரா;
()
இ*த ெவளி!பதக ெதாட)பி (ஆ) (
ெதாட க+ ( வைர ேம2ெகாள!பள
அவதானி!=கைள சம)!பி!பாரா;
எ"பைத அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
(ஆ) இ"ேற, ஏ"?

( ) (i)

SIN/B/AG/KI/2017/02

i

ii

iii

ඔ).

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගR රාජ' අමාත'KයO, ඇbXම අංක 01 gයවන
°වද?

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

°ව. ෙ යවා Eෙබන වා තාෙ) අනාවරණ තමd
ඇbXම අංක 01 දCවා Eෙබෙ, ගR මමO. මම එය
gයවන .
"6. පළාF පාලන ආයතන ම පාසv ෙපaF ෙබදා හැpම.
(අ)

i )

vi )

බ6vල හා ෙමaනරාගල 3ස්Cකෙ" පළාF පාලන ආයතන
ම Kලෙගන ෙබදා හMන ලද ෙපර පාසv ෙපaF බෑ
ස බධෙය ෙමaනරාගල හා බ6vල ගණන උපකා යාල
I UVP/MG/B/ෙමaපපාඅ/05/15/24 හා UVP/BDIE/
CLG/2016/67 ගණන ම5 ම ඉ3MපF කර ඇE
OpCෂණයට අමතරව පහත සඳහ අනාවරණ කරJ ලැෙ.
(i)

බ6vල 3ස්Cකෙ" පළාF පාලන ආයතන 17C
I තම බල ෙ>ශවල ෙපර පාසv දRවහට
ෙබදා ම සඳහා තම සභා අරbද  පාසv බෑ
13,388C R. 3,059,987C වැය කර Kල ෙගන Es
අතර, එම බෑ ෙබදා ම සඳහා පැවැE උFසව
ෙවJෙව R. 1,113,121ක bදලC වැය කර E¦.
එම bදල වැය කළ ආකාරය ]^බඳ ස්තර ඇbXම
අංක 03 දැCෙ).

(ii)

තවද, 2015/2016 ව ෂවල ෙමaනරාගල 3ස්Cකෙ"
පළාF පාලන ආයතන 10C I තම බල ෙ>ශය
ළ ෙපර පාසv දRවහට ෙබදා ම සඳහා ඒ ඒ
ාෙ>ය සභා අරbද  පාසv බෑ 9,007C R.
1,947,500C වැය කර Kල ෙගන Es අතර, එම බෑ
ෙබදා ම සඳහා පැවැE උFසව ෙවJෙව R.
422,473ක bදලC ඒ ඒ සභා අරbදvව  දරා E¦.
එම ස්තර ඇbXම අංක 04 දැCෙ).

(iii)

ෙමaණරාගල හා බ6vල ගණන උපකා යාල I
UVP/MG/B/ෙමaපපාඅ/05/15/24 හා UVP/BDIE/
CLG/2016/67 ගණන ම5ම ම ඉහත Kල
ගැ ස බධෙය OpCෂණය දCවා ඇත.''

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

Will he inform this House(i)

(ii)

(b)

whether he will submit to this House the matters
incorporated in paragraph 6(a) (i) up to (iii),
which make revelations related to the
distribution of school textbooks by
local
government bodies, in the investigation report
No. SIN/B/AG/KI/2017/02 dated 20.04.2017
sent by the Auditor General to the Chief
Secretary of Uva Province in regard to the
malpractices that are occurring and have
occurred in Uva Provincial Council; and
whether he will submit the observations made in
(b) (i) to (vi) in regard to the aforesaid
revelations?

ඒ OpCෂණය ඇbX 02 සඳහ ෙවනවා.
OpCෂණය ගැන කථා කරනෙකaට ඒක ෙමම
ශ්නෙ" (අ) (ii) ෙකaටසට තමd අදාළ ෙවෙ.

If not, why?

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය (පළා1 සභා, පළා1
පාලන සහ ඩා රාජB අමාතBqය)

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம - மாகாண
சைபக, உXரா-சி ம'( விைளயா-D"ைற
இராஜா,க அைம+ச)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama - State Minister of
Provincial Councils and Local Government and Sports)

ගR කථානායකමO, පළාF සභා, පළාF පාලන සහ Úඩා
අමාත'මා ෙවJෙව මා එම ශ්නයට ]^ර ෙදනවා.

(ii)

(ආ)

ඔ). ඉහත සඳහ අනාවරණයට අදාළව (ආ)(i) Iට (vi)
දCවා I6 කර ඇE OpCෂණ ඇbX 02 ම දCවා
ඇත. ඇbX 02 සභාගත* කරK.

අදාළ ෙනaෙ).

——————
* gස්තකාලෙH තබා ඇත.

னிைலயதி ைவ கபள.

*
* Placed in the Library.
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2018 සැ0තැ බ 04
ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ඇbX 02 gයවන.

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඇbX 02 ෙමෙසk සඳහ ෙවනවා:
"(ආ) ඉහත අනාවරණයට අJව පහත සඳහ OpCෂණය කරJ
ලැෙ.

50

ඇමEKයO, ෙ කාරණය ඔබKයටF ෙFෙරනවා ඇE.
සංSහ යද සහ උFසව යද සඳහා Iයයට 145ක යදමC
දරා Eෙයනවා. ෙ වනෙකaට ෙ ස බධව ගණනයට ලC
ෙවලා Eෙයනවා. ෙමවැO දැවැත අපරාධයC I>ධ ෙවලා
Eෙබනවා. ෙ අhභාරයට ලCz bදv නැවත අය කර ගැම
සඳහා &මෙ)දයC ඇE gpමට ෙහ9 ෙ කටUFත කර ධාන
ඇමEවරයා ස බධෙය කටU gpමට පළාF සභා, පළාF
පාලන අමාත'ාංශය හරහා ඔබKයට ෙහ9 ව තමාන රජයට
හැgයාවC Eෙද?

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

(i)

(ii)

බ6vල 3ස්Cකෙ" ෙපර පාසv දRවෙ බෑ Kල
ගැම සඳහා 2015/2016 ව ෂය සඳහා පළාF පාලන
ආයතන I එකව R]යv 3,059,175C දරා E¦X
අතර, එම ෙපර පාසv බෑ ෙබදා ෙ උFසව හා සංSහ
කටU ෙවJෙව එකව R]යv 1,160,867.25ක
යදමC දරා E¦. ඒ අJව පාසv බෑ යදමට
සාෙ0Cෂව උFසව සංSහ යද සඳහා Iයයට 38ක
යදමC දරා ඇE බව OpCෂණය කරJ ලැෙ.
ෙමaණරාගල 3ස්Cකෙ" ෙපර පාසv දRවෙ බෑ
Kල ගැම සඳහා එකව R]යv 1,947,500C දරා E¦X
අතර එම බෑ ෙබදා ෙ උFසව හා සංSහ කටU
ෙවJෙව එකව R]යv 427,473ක යදමC දරා E¦.
ඒ අJව පාසv බෑ Kල ගැෙ යදමට සාෙ0Cෂව
උFසව සංSහ යද සඳහා Iයයට 22ක යදමC දරා ඇE
බව OpCෂණය කරJ ලැෙ.
(iii) බ6vල 3ස්Cකෙ" හා ෙමaණරාගල පළාF පාලන
ආයතන 28ක පාසv බෑ සඳහා යදම හා එම බෑ ෙබදා
ම සඳහා උFසව යද සැසÍෙ  බ6vල ාෙ>ය සභාව
ම බෑ සඳහා R]යv 137,500C ද, උFසවය සඳහා
R]යv 199,800C ද දරා E¦. ඒ අJව Iයයට 145ක
උFසව යද දැpමC OpCෂණය කරJ ලැෙ. ...''

OpCෂණ කාරණා තමd ඒවා.

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගR කථානායකමO, අR ශ්න.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR මමO, අR ශ්න ෙදක අහන.

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ෙහaඳd. අR ශ්න අහන, ගR මමා.

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගR කථානායකමO, ඔබමාට ස්Eවත වන ඕනෑ.
ඔබමා Oසා තමd ෙමය I6 ෙවෙ. අR6 ගණනාවC
Eස්ෙසk ෙ ශ්නයට ]^ර සභාගත ණා. තව ෙබaෙහ9 ෙදයC
gයන Eෙයන Oසා මම කාලය ගFතා.
ගR කථානායකමO, ෙපර පාසv යෙ අෙ0 ං¥
දRෙව9. ෙ දRවට බෑ ලබා ෙ  බෑවලට වඩා යදමC
සංSහ යද සහ උFසව යද සඳහා දරා Eෙයනවා. ගR රාජ'

මමO, ෙ වනෙකaට රජෙ" WX ]^බඳ කාරක
සභාව ෙමම කාරණය පpCෂාවට ලC කරනවා. ඒ අJව රජෙ"
WX ]^බඳ කාරක සභාවට ෙ ස බධෙය රණයC
ගන °ව.

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගR කථානායකමO, මෙ ෙදෙවO අR ශ්නයට එKය
ෙහaඳ මාවතC හැ6වා. ෙ ශ්නය රජෙ" WX ]^බඳ කාරක
සභාෙ) පpCෂාවට ලC ණා. රජෙ" WX ]^බඳ කාරක
සභාව ළ ෙ ශ්නයට හාස'ජනක ]^රC තමd ලැ¦ෙ$,
ගR කථානායකමO. මම ඒ කKGවට සහභාW ණා. මම එ
Oෙය9 තෙයC ෙනaෙවd. ෙම "ෙහaරාෙ අ මාෙග ෙ0න
අහනවා වාෙ වැඩC" ෙ$, ගR කථානායකමO. ය
ගJෙදJවC ස බධව අhභාරයකට ලC ෙවලා E¦ණා න , ඒ
අhභාරය ෙනaසලකා හැpෙ බලය ාෙ>ය සභා පනත අJව
ෂය භාර ඇමEවරයා සව Eෙබනවා.
රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාවට ස බධ X ඌව
පළාෙF රාජ' OලධාM  ]^ර තමd මම ක  සඳහ කළ
පM3 අhභාරයට ලC ෙවලා Eෙබනවා gයන එක. ඒක අd
කරනට කටU කළා. නbF ගR කථානායකමO, ඒක
අhභාරයට ලC ෙවලා නැහැ. අhභාරයට ලC gpම සඳහා
6වC ගැම Eෙබෙ ගණකාhපEමා සවd. ගණන
ෙදපා තෙ ෙ) OලධාM ඒකට සහභාW ෙවලා Eෙබ>3F,
"අhභාරය" gයන කාරණය ෙනaසළකා එය පනලා Wයා.
ගR කථානායකමO, මෙ අR ශ්නය වෙ ෙමයd.
මම ෙය9ජනා කරනවා, රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාෙ)
සභාපEමා bඛ OලධාM ෙමම මහා xල' වංචාව වසා ගැම
ෙවJෙව කාෙ ෙහ9 බලපෑමකට යටFව ෙමම කටUFත
යටගැස්5වා gයා. ෙමaකද, අvලස් ෙහ9 ¹ෂණ කටUFතකට
R>ධව පා ෙ ෙ) අෙ0 මවR අට ෙදෙනC
ස බධව ෙච9දනා ෙගaJ කළා. රජෙ" කාෙ ෙහ9 ඉහළ
OලධාMෙයෙ බලපෑමC අJව එම ම ශන කටU
නවFවලා Eෙබනවා gයන කාරණය මම ෙය9ජනා කෙළaF
ඔබKය ]^ගනවාද?

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ඒ ෙය9ජනාව ගැන මම දෙ නැහැ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR රාජ' අමාත'Kය, ඔබKය ෙ ගැන ෙසaයා බලන.
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(අ)

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ෙ
වන ට රජෙ" WX
]^බඳ කාරක සභාෙ)
සාකªඡාවට ලC X කාරණයC ෙමය. ශ්නයC Eෙබනවා න
අපට ඒ ගැන ෙසaයා බලන °ව ගR මමා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR චKද ෙßIM මමO, ඔබමාF ඒ කාරණාව
ගැන රජෙ" WX ]^බඳ කාරක සභාව දැJවF කරන.

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගR කථානායකමO, ඔබමාෙ ඉvÌම අJව රජෙ"
WX ]^බඳ කාරක සභාවට ෙයab ණා. ෙයab ම ළ ගR
කථානායකමO, හාස'ජනක I6මC I6 ණා. සාමාන'ෙය
පළාF පාලන අමාත'වරයාට බලය Eෙබනවා, ය අhභාරයC
E¦ෙණaF ඒක ෙනaසළකා හMන. හැබැd, ෙ ක අhභාරයට
ලC ෙවලා නැහැ. ඇd? ෙ ක අhභාරයට ලC කරන බැහැ, ගR
කථානායකමO. ෙ ක ධාන ඇමEවරයා Iම එමාෙ
උපෙදස් පකාව සහ උපෙදස් මාලාව අJව I6 ෙවන වංචාවC.
එතෙකaට ඔම ෙ ක ෙහaරක කරන gයා, ඔම ෙ ක
ෙනaසලකා හMනවා gයන එක සදාචාර ස පන නැහැ;
EගRකF නැහැ. හැබැd, එතැන ඉන Iයº OලධාM ෙමය
]^ගFතා, අhභාරයC ෙසk සලකා කටU කර ෙනaසළකා
හMන. ඕනෑ න ඒ ]^බඳ වා තාF Eෙබනවා. හැබැd, ෙ
ෙවන ටF ෙ ක අhභාරයට ලC ෙවලා නැහැ. හැබැd, ඒ 6ව
ඔබKයෙ හෘදය සාCVයට එකඟව බැºෙවaF EගRක නැහැ
ෙද?
වැදගF z, ¦>hමF z ඇමEවMයC ඔබKය.
ඥවMයC හැයට මා ඔබKයට gයනවා, ෙ රෙl xල'
වංචාව හා අවභාත gpම ]^බඳ වස gpම සාධාරණ ද gයා
ඔබKයෙ හෘදය සාCVයට අJව gයන gයා.

2017 ව ෂෙ" ඇE z ගංවර හා නායයා ව 
අගEයට පF පvවලට ලබාෙදන බවට කාශ
කරන ලද රCෂණ ව3 bදල එම පvවලට ලැö
Eෙද;
(ii) 2016 ව ෂෙ" ගංවර ඇEz අවස්ථාෙ) හාO z
Oවසකට උපMමය ලCෂ 25 දCවා රCෂණ ව3
bදv ලබාගත හැg බව අSාමාත'මා I
පා ෙ ෙ) කාශ කළද, එ ගංවරට
ලC z ෙකaෙළaනාව, අංෙගaඩ, වැvල ]ය,
ෙසkදවFත, කැළbvල, පෑ යෙගaඩ, ක%ෙවල
හා පහළ ෙබ9KMය යන ෙ>ශය ] gI6
Oවසකට ෙ දCවා එබ රCෂණ ව3 bදලC
ලැö ෙනaමැE බව ]^ගෙද;
(iii) 2016 හා 2017 ව ෂවල පතට පFzවෙ
හාO z Oවාස තCෙසkR කර රCෂණ ව3
bදලC ෙහ9 කවර ෙහ9 ව3 bදලC ෙගමට
]යවර ගJ ලබන 3නය කවෙ ද;
(iv) හාOz Oවාස සඳහා ෙ වනට ය ව3 bදලC
ෙගවා ඇFන , එෙසk ව3 ලැs පv සංඛ'ාව
ෙකaපමණද;
(v) එම රCෂණ bදv ෙගවා ඇE ාෙ>ය ෙvක
ෙකalඨාස කවෙ ද;
යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?

(i)

நீ*பாசன, நீ வள,க ம'( அன"த .காைம"வ
அைம+சைர ேக-ட வினா:
(

ග යා+ )ෙ)ම මහ1qය

(மாமி (தி&மதி) Yயாணி விேஜவிகிரம)
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

ගR මමා, අhභාරයට ලC ෙවලා නැFන ඒ ගැන
6වC ෙදන මට ෙ අවස්ථාෙ) හැgයාවC නැහැ. ඒක
ආයතනෙය ගන ඕනෑ රණයC. ඒ වාෙම වංචාවC ෙවලා
Eෙබනවා න ෙ රෙl අපරාධ Eය අJව ෙවනම tයා
කරන
°වකමC
Eෙබනවා.
ඒ
ස බධෙය
පැKvලC කරන °ව.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

அ) (

ஆ+ ஆ$6 ஏ2பட ெவள!ெப0
ம2.+ ம$ சாிவினா பாதி க!பட
+ப 8 வழ க!பெமன அறிவி
க!பட கா!=.தி இழ!L் ெதாைக
அ +ப க8
கிைட1ளதா
எ"பைத?+;
(
ஆ+ ஆ$6 ெவள!ெப0
ஏ2படேபா1 ேசதமைட*த 7 ஒ".
அதிகபச+ eபா 25 இலச+ வைர கா!=.தி
இழ!L ெதாைகைய! ெப2. ெகாள
>6?ெமன
பிரதம
அைமசாினா
பாரா8ம"றதி அறிவி க!பட ேபாதிB+,
அ*த ெவள!ெப0 கினா பாதி க!பட
ெகாெலா"னாவ, அ ெகாட, ெவல+பி6ய,
ேசதவத, களனி>ல, ேப/யெகாட, கவைல
ம2.+ பஹல ேபாமிாிய ஆகிய பிரேதச களி
அைம*1ள எ*தெவா0 7 + இ1வைர
அ&வாறான கா!=.தி இழ!L ெதாைக
கிைட கவிைலெய"பைத
ஏ2. ெகாவாரா எ"பைத?+;
ம2.+ 2017ஆ+ ஆ$களி
பாதி க!படவ)களி" ேசதமைட*த 7கைள
விைல மதி!= ெச@1 கா!=.தி இழ!L
ெதாைகெயா"ைற அல1 ேவ. ஏேத,+
இழ!L ெதைகெயா"ைற ெசBத
நடவ6 ைக எ + திகதி யா1 எ"பைத?+;
ேசதமைட*த 7க8 இ"றளவி ஏேத,+
இழ!L ெதாைக ெசBத!ப60!பி",
அ&வா. இழ!L ெப2ற +ப களி"
எ$ணி ைக யா1 எ"பைத?+;
அதைகய கா!=.தி இழ!L ெதாைக
ெசBத!பள பிரேதச ெசயலாள) பிாி'
யாெத"பைத?+;
அவ) இசைபயி அறிவி!பாரா?
ஆ) இ"ேற, ஏ"?
i )

2017

ii )

2

( i ii )

(The Hon. Speaker)

ෙහaඳd. ෙබaෙහaම ස්Ed.

2017 ඇ.  ගංවර හා නායයා: ව7

2017 இ
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ஏபட ெவள+ெப2& ம" ம
சாி5 இழ+7்1

( iv )

:
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( v )

12.ග වාYෙTව නානායFකාර මහතා
(மாமி வா>ேதவ நாணாயகார)
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වාMමා ග සහ ජල ස පF හා ආපදා කළමනාකරණ
අමාත'මාෙග ඇ¨ ශ්නය - (2):

(

0

1

2 0 1 6

6
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2018 සැ0තැ බ 04

asked the Minister of Irrigation and Water Resources
and Disaster Management:
(a)

(b)

Will he inform this House(i)

whether the insurance payment promised to the
families affected by floods and landslides that
occurred in 2017, has been received by those
families;

(ii)

whether he admits that no household in the areas
of
Kolonnawa,
Angoda,
Wellampitiya,
Sedawaththa,
Kelanimulla,
Peliyagoda,
Kaduwela and Pahala Bomiriya that were
affected by the said flood has received any such
payment of insurance, even though the Prime
Minister stated in Parliament that a maximum of
Rs. 25 lakhs could be obtained as insurance
payment for a house damaged during floods in
2016;

(iii)

the date by which steps would be taken to pay
insurance payment or any other compensation
after valuation of the damaged houses of the
victims in 2016 and 2017;

(iv)

the number of families who received
compensation, if any compensation has been
paid for damaged houses by now; and

(v)

the Divisional Secretaries' Divisions where such
insurance has been paid?

(iii)

2016 මැd හා 2017 මැd මාසවල I6 z ගංවර
හා නාය යෑ ෙහkෙව හාOයට පF Oවාස
සඳහා ජාEක ස්වාභාක ආපදා රCෂණාවරණ
වැඩසටහන යටෙF ව3 bදv ලබා  ඇත. 2016
ව ෂෙ" රCෂණ Kක ලැs 70,011කටද, 2017
ව ෂෙ" රCෂණ Kක ලැs 115,370කටද
රCෂණ ව3 bදv ලබා  ඇත. (ගEය ඇbXම
03* හා 04* ම දCවා ඇත.) ෙකaෙළaනාව
හා ක%ෙවල ාෙ>ය ෙvක ෙකalඨාසවල
ව3 bදv ෙනaලැ¦X බවට අයාචනා ඉ3MපF
 ඇත. එම අයාචනා ]^බඳව පpCෂා කර බලා
රCෂණ Eලාභ ලැöමට 565 පv තව6රටF
හනාෙගන ව3 ෙගමට අවශ' කටU ෙ
වන ට I6 කරK පව.

(iv)

2016 මැd මාසෙ" ඇE z ගංවර ආපදා
තFFවය සඳහා පv 70,011කටද, 2017 මැd
මාසෙ" ඇE z ගංවර හා නාය යෑෙ ආපදා
තFFවය සඳහා පv 115,370කටද ව3 bදv
ලබා  ඇත. (ඒ ]^බඳ ස්තර ඇbX 03 සහ
04 සඳහ ෙ).)

(v)

2016 වසෙ ාෙ>ය ෙvක
ෙකalඨාස
200කටද, 2017 වසෙ
ාෙ>ය ෙvක
ෙකalඨාස 115කටද රCෂණ bදv ෙගවා ඇත.
අදාළ ]^ර ඇbXම 02 ම දCවා ඇත.

If not, why?

ග ගයත කණා.ලක මහතා

(மாமி கய%த க&ணாதிலக)
(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගR කථානායකමO, වාMමා ග සහ ජල ස පF හා ආපදා
කළමනාකරණ අමාත'මා ෙවJෙව මා එම ශ්නයට ]^ර
ලබා ෙදනවා.
(අ)

රCෂණ භාර අරbදල ෙවත ෙයab කරd. ජාEක
රCෂණ භාර අරbදල ම හාO ¤ ණ
xලධ මය යටෙF රCෂණ Kක ෙගමට
කටU කරd. ඒ අJව 2016 ව ෂෙ" ගංවර
ෙහkෙව Oවාස හාO z ෙකaළඹ 3ස්Cකෙ"
පv 20,304C සඳහා රCෂණ ව3 bදv ෙගවා
ඇත. (ාෙ>ය ෙvක කා යාල මlටK
ෙගවා ඇE ආකාරය ඇbXම 02* ම දCවා
ඇත.)

(i)

ඔ).
2017 මැd මස I6 z ගංවර හා නාය යෑෙ
ආපදාව  පතට පFz, රජය ම tයාFමක
කරන ලද ජාEක ස්වාභාක ආපදා රCෂණාවරණ
වැඩසටහන යටෙF රCෂණ Kකම ලැöමට 565
පv 115,370C සඳහා ව3 bදv ෙගමට
කටU කර ඇත. ට අමතරව bදv හා ජනමාධ'
අමාත'ාංශය ම ඉහත රCෂණාවරණ
වැඩසටහන යටෙF Kක ෙනaලැs පv සඳහා
අංක අමප/18/1088/809/029 දරන 2018.05.30
3නැE "2017 ව ෂෙ" ගංවර බලපෑමට ලC z
ගෘහ ඒකක සඳහා කරJ ලබන ෙග ක³න
gpම" මැෙය ඉ3MපF කරන ලද අමාත'
ම$ඩල රණයට අJව ව3 ලබා මට කටU
කරK පව. (ඇbXම 01* ම දCවා ඇත.)

(ii)

ජාEක ස්වාභාක ආපදා රCෂණ ආවරණ
වැඩසටහන යටෙF ස්වාභාක ආපදාවg
හාOයට පF Oවසකට හාO ¤ ණ xලධ මය
යටෙF R]යv K යන 2.5C දCවා රCෂණ
ව3 ලබා 3ය හැgය. හාOයට පF Oවාස K
ාෙ>ය ෙvක
ෙකalඨාසෙ" ාෙ>ය
ෙvක I පF කරන ලද තාCෂක
OලධාMෙයද ඇළF කKGවC ම Oවාස
හාO තCෙසkR කර අදාළ O ෙ>ශ ජාEක

(ආ) පැන ෙනaන¸.
ඇbX සභාගත* කරK.

ග වාYෙTව නානායFකාර මහතා

(மாமி வா>ேதவ நாணாயகார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගR ඇමEමO, ෙ gයන ස්තර IයvලCම ඇbX වල
අඩංw වන Oසා මම ඒවා පpCෂා ෙනaකර ඔබමාෙග ෙහ9
අදාළ ඇමEවරයාෙග අR ශ්න ඇIය ෙනaහැgd. ඒ Oසා
ෙ ශ්නය පදන කරෙගන ලැ¦X උFතරයට ආJෂංWකව
තවF කRX ම gpමට අවශ' වෙහaF ඒ සඳහා
ඇමEවරයාෙ අවධානය ෙයab කරනය gයලා ඉvලා
Iනවා. පළbවන කාරණය එයd.
ෙදවන කාරණය ෙමයd. මා ෙ ශ්නය අහන ෙය6ෙ$
2017 iO 11වන 3න "රාවය" පLෙ" පළ z ]යC Oසාd. ඒ
]ෙ" සඳහ z කRX අJව ෙ gයන hයට ව3 ෙග
කරලා නැහැ. Oවාස හාOයට පF z >ගලයෙ ]ර සමඟ
ඔෙ කාශය ඒ පLෙ" පළ කරලා Eෙබනවා. ඒ වF පත
අදාළ ඇමEමා ෙවත යවා, ඒ වF පෙF Eෙබන කRX ගැන
තව6රටF අදහස් දැCමC එමාෙග ලබා ගැමට මම
බලාෙපaෙරaF ෙවනවා. ඇbX gයවා බලා, ප5ව මෙ ඊළඟ
මම කරනවා.
——————
* gස්තකාලෙH තබා ඇත.

னிைலயதி ைவ கபள.

*
* Placed in the Library.
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ෙ ව
(ii)

the amount of money that have been released to
pay distress loans to the teachers from 2015 up
to now;

(iii)

the number of teachers who applied for distress
loans from 2015 up to now in respect of each
educational division separately;

562/'18

(iv)

the number of teachers to whom the distress
loans have been paid by now in respect of each
educational division separately; and

අධ'ාපන අමාත'මාෙග ඇමට,- (1)
(අ)
(i) වයඹ පළාෙF ෙසkවය කරන wRවR සංඛ'ාව,
එC එC අධ'ාපන ෙකalඨාසය අJව ෙව ෙව
වශෙය කවෙ ද;
(ii) 2015 ව ෂෙ" Iට ෙ දCවා wRවRට ආපදා
ණය ෙගම සඳහා Oදහස් කර ඇE bදv මාණය
එC එC ව ෂය අJව ෙකaපමණද;
(iii) 2015 Iට ෙ දCවා ආපදා ණය ඉvº කළ
wRවR සංඛ'ාව, එC එC අධ'ාපන
ෙකalඨාසය අJව ෙව ෙව වශෙය
ෙකaපමණද;
(iv) ෙ වනට ආපදා ණය ෙගවා ඇE wRවR
සංඛ'ාව, එC එC අධ'ාපන ෙකalඨාසය අJව
ෙව ෙව වශෙය ෙකaපමණද;
(v) දැනට ආපදා ණය ෙගවා ෙනaමැE wRවRට
එම ණය ෙගමට අමාත'ාංශය ගJ ලබන ]යවර
කවෙ ද;

(v)

the steps taken by the ministry to pay distress
loans to teachers to whom the distress loans
have not been paid up to now?

වයඹ පළාෙ1 fවට ආපදා ණය ෙග9ම:
)ස්තර

வடேம மாகாண ஆசிாிய(க92கான இட( கட
விபர

:

DISTRESS LOANS TO TEACHERS IN NORTH WESTERN
PROVINCE : DETAILS

13. ග අෙශ\ක යත මහතා
(மாமி அேசாக பிாிய%த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙනද?
(ආ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?

க6வி அைம+சைர ேக-ட வினா:

(அ) (i

வடேம மாகாணதி பணியா2.+
ஆசிாிய)களி" எ$ணி ைக ஒ&ெவா0 கவி
ேகாடதி2 + ஏ2ப தனி தனியாக
யாெத"பைத?+;
(ii 2015 ஆ+ ஆ$ >த இ2ைறவைர
ஆசிாிய)க8 இட) கட" ெசB1வத2காக
விவி க!பள பணெதாைக ஒ&ெவா0
வ0டதி2 ேம2ப எ&வளெவ"பைத?+;
(iii 2015 ஆ+ ஆ$ >த இ2ைறவைர இட)
கட,
வி$ண!பித ஆசிாிய)களி"
எ$ணி ைக ஒ&ெவா0 கவி ேகாடதி"
ப6 தனிதனியாக யாெத"பைத?+;
(iv த2ேபா1 இட) கட" ெசBத!பள
ஆசிாிய)களி" எ$ணி ைக ஒ&ெவா0 கவி
ேகாடதி2 + ஏ2ப தனிதனியாக
யாெத"பைத?+;
(v த2ேபா1 இட) கட" ெசBத!படா1ள
ஆசிாிய)க8 இ கடைன ெசB1வத2
அைமF ேம2ெகா8+ நடவ6 ைக
யாெத"பைத?+;
அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
(ஆ) இ"ேற, ஏ"?
)

)

)

)

)

asked the Minister of Education:
(a)

Will he inform this House(i) the number of teachers serving in the North
Western Province in respect of each educational
division separately;

(b) If not, why?

ග අ2ල
අමාතBමා)

)රා

කා#යවස

මහතා

(අධBාපන

(மாமி அகில விராZ காாியவச - க6வி அைம+ச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගR කථානායකමO, එම ශ්නයට ]^ර ෙමෙසkය.
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ග අෙශ\ක යත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய%த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගR කථානායකමO, අෙ0 වයඹ පළාත Oෙය9ජනය කරන
රෙl ගR අධ'ාපන ඇමEමා ඉතාම සස්තරාFමක ]^රC
ලබා ම ]^බඳව ෙබෙහම ස්Eවත ෙවනවා. ගR
කථානායකමO, ෙ ]^ෙර පස්ෙසk පළාත ළ wRවR
ළ ඇE කර Eෙබන ය එෙහම නැFන ඔ ළ ම ෙවලා
Eෙබන ශ්නය Oරාකරණය ෙවනවා. නbF, ෙමතැන Eෙබන
ශ්නය වෙ, -අවස්ථා gපයකම අ] ෙ ගැන කථා කළා.පළාF සභාවd, ෙ ය අමාත'ාංශයd අධ'ාපන CෙෂkLෙ"
ෙබම -ෙව gpම,- ළ පළාF සභා පාසvව  සමාජෙ"
සමස්ත wRවRට වැර3 මතයC ෙගන යාමd. ගR අධ'ාපන
ඇමEමO, ඔබමාF වයඹ පළාෙF ඉන Oසා මම
ඔබමාෙග අහනවා, වයඹ පළාF අධ'ාපන අමාත'ාංශයF
එCක එක ෙවලා ෙමවැO ශංසය ෙසkවයC ෙ wRවRට
I6 කර>F wRවR අසෙත9ෂෙය, කලහකාp hයට,
ෙබaෙහaම දරද hයට එෙහමF නැFන වCකාp hයට
පාසv පාලනය කරෙ ඇd gයන එක.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගR මමO, වCකාර ෙලස හා කලහකාp ෙලස
යJෙව අදහස් කරෙ ෙමaකCද gයා පැහැ3 කරනවා න
ෙහaඳd.

ග අෙශ\ක යත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய%த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

(v)

ඔ).
2015 ව ෂෙ" Iට 2017 ව ෂය දCවා වයඹ
පළාෙF ජාEක පාසvවල ආපදා ණය ඉvº කළ
wRවR අතM ෙගමට ෙනaහැg  ඇFෙF
wRවR 77ෙදෙන සඳහා පම. එය ආපදා
ණය ඉvº කළ ජාEක පාසv b° wRවR
සංඛ'ාෙව 5%C පමණ වන අතර, මහා
භා$ඩාගාරය ම ලබා ෙදන අCbදv
මාණවF ෙනaම සහ ව ෂය අවසානෙ"
ආපදා ණය ඉvº කරන මාණය ඉහළ යාම
Oසා ෙමම තFFවය ඇE  ඇත. ඉEM wRවR
77 ෙදනාටද 2018 ව ෂෙ" Eපාදන ම ආපදා
ණය ෙගමට ]යවර ග.
පළාF සභා පාසැvවල ආපදා ණය ඉvº කළ
wRවR අතM ෙගමට ෙනaහැg  ඇFෙF
wRවR 361C සඳහා පම. එය ආපදා ණය
ඉvº කළ පළාF පාසv b° wRවR
සංඛ'ාෙව 10%C පමණ වන අතර, පළාF
භා$ඩාගාරෙය ලබා ෙදන අC bදල සහ
Eපාදන මත ඉ3M කටU I6 කරJ ලබd.

ගR ඇමEමO, පළාF සභා පාසැvවල - ෙශkෂෙයම
වයඹ පළාෙF,- wRවR වැඩ කටU කරෙ රජය
ෙද9ෂාෙර9පණයට ලC කරK බව ඔබමාF දනවා. අ]
මැ3හF ෙවලා ෙ තFFවය ස®ය Ud. එෙහම නැFන
දRවටd අසාධාරණය I6 වෙ. සමහර අවස්ථාවල ෙමම
wRවR පළාත ළ I>hෙ" රජයට R>ධව වැඩ කටU
කරනවා.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගR කථානායකමO, සමහර අවස්ථාවල ෙමවැO I6 I6
වන බවට අපටF ආරං¥ ලැö Eෙබනවා. මම හැමදාම gයන
කථාවC Eෙබනවා, ගR කථානායකමO. භාග පවFවා iii
වන ෙkෙ" 6හvපEවR 4,000C බඳවා ගFතා. එd
3,000C පමණ තවම ඉෙ 6හvපEවR වශෙය ෙනaෙවd.
ඔ එක එක තැවල ෙසkවය කරෙ. ඔට පාසැv ලබා 
නැහැ. වැඩ බලන wRවR තමd ඉෙ. ප5Wය කාලෙ" ෙ වා
ෙ>ශපාලකරණය ෙවලා E¦ෙ$. ඒවා තවමF tයාFමක
ෙවනවා ෙවන ඇE. 'ළඟම පාසැල-ෙහaඳම පාසැල' ව'ාපෘEය
^ ස පF ලබා  E»ය, '5රCෂා' වැO රCෂණ &ම
රජෙය ලබා  E»ය, අධ'ාපනය ෙවJෙව ෙමතර ශාල
වැඩ ෙකaටසC tයාFමක කර>, ෙමෙහම ෙ)චනය කරනවා
න ඒක කරෙ ෙහaඳ පරමා ථෙය ෙනaෙවd; හක
IE. [බාධා gp ]

(ආ) අදාළ ෙනaෙ).

ග අෙශ\ක යත මහතා

——————–———
[ෙමම 48ර gස්තකාලෙH ද තබා ඇත.]

(The Hon. Ashoka Priyantha)

இத விைட  நிைலயதி ைவ கபள]

[

[This reply is also placed in the Library.]

(மாமி அேசாக பிாிய%த)

මමලා ෙ ක අපහාසයට, උපහාසයට ගන එපා.
ෙමය රෙl දRෙව9 ෙවJෙව ඉ3MපF කරන ශ්නයC. ට
අධ'ාපන ඇමEමා පළාත ළ ඇE කර නාශකාM තFFවය
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පා
[ගR අෙශ9ක §යත මහතා]

තමd අද අධ'ාපන ඇමEමාටF, අපටF සඳන බැM ෙවලා
Eෙබෙ. එමා ස ¤ ණෙය ෙපaෙහalGෙ) ෙ>ශපාලනය
කරලා, පළාත නාශ කරලා ඒ පැFතට W Eෙබෙ.
අෙනC අය ඇදෙගන දඟලන එපා. අධ'ාපන ඇමEමාF,
මමF Oෙය9ජනය කරන පළාත Oසා, පළාF අධ'ාපන
ඇමEමාF සමඟ එක ෙවලා රටට ආද ශයC සපයන
අදK, අධ'ාපන CෙෂkLෙ" පළාF පාසැv, ජාEක පාසැv
gයලා ෙබමට ලC ෙනaකර, ෙ
ශ්න සමනය වන
&මෙ)දයකට, එෙහම නැFන පාලනය වන &මෙ)දයකට
ෙගන යන gයා මම ඔබමාට ෙය9ජනා කරනවා. ඔබමා
කැමE න එම ශ්නයට ]^R ෙදන. නැතF කමC නැහැ.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙබaෙහaම ස්Ed, ගR මමO.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
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ෙ ව

இட களி" எ$ணி ைக ம2.+ அவ2றி"
ெபய)க யாைவ;
()
அ!பிாிவி அகN'க ேம2ெகாள!படாத
எனி,+, அைடயாள+ காண!பட ெதா
ெபா0ளிய இட க அைம*1ளனவா;
( ) ஆெமனி, அைவ யாைவ;
(
ேம2ப6 பிாிவி அைம*1ள ெதா
ெபா0ளிய > கிய1வ+ வா@*த ரஜமகா
விகாைரகளி" எ$ணி ைக எ&வள'; அ1
ப2றிய அறி ைகெயா"ைற சம)!பி!பாரா;
(
ேம2ப6 ெதாெபா0ளிய இட களி"
ேபண நடவ6 ைகக8 காக ஒ1 க!
பள ஏ2பாக ப2றிய >Sைமயான
அறி ைகெயா"ைற இசைப சம)!பி!
பாரா;
எ"பைத அவ) இசைப அறிவி!பாரா?
(ஆ) இ"ேற, ஏ"?
ii

iii

iv )

v )

asked the Minister of Higher Education and Cultural
Affairs:

(The Hon. Speaker)

ෙබaෙහaම ස්Ed.

(a)

Will he inform this House(i)

ெதா ெபாளிய 2கிய!வ வா3:த
இட%க பதியதலாைவ பிரேதச ெசயலாள( பிாி5

the number of archaeological sites that have
been identified in Padiyatalawa Divisional
Secretary's Division in Ampara District, along
with their names;

(ii)

whether there are any archaeological sites in the
aforesaid division, which have been identified
but excavations have not been done;
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(iii)

if so, the aforesaid archaeological sites;

(iv)

the number of Rajamaha Viharas in the
aforesaid division, which have an archaeological
value; whether a report of them will be
submitted; and

(v)

whether a comprehensive report of the
allocations made for the conservation activities
of the aforesaid archaeological sites will be
submitted to this House?

gරා)දBා1මක වැදග1කමF සත ස්ථාන:
ප7යතලාව >ාෙTය ෙ5ක ෙක ඨාසය
:

PLACES OF ARCHAEOLOGICAL INTEREST: PADIYATALAWA
DS DIVISION

14. ග ආ. එ. පTම උදයශාත fණෙසtකර මහතා
(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா%த ணேசகர)
(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera

උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘEක කටU අමාත'මාෙග
ඇ¨ ශ්නය - (1):
(අ)
(i) අ පාර 3ස්Cකෙ", ප3යතලාව ාෙ>ය
ෙvක
ෙකalඨාසය ළ ] හනාගF
රාද'ාFමක ස්ථාන සංඛ'ාව හා ඒවාෙ" න
කවෙ ද;
(ii) එම ෙකalඨාසය ළ කැÞ ෙනaකරන ලද
එෙහF, හනාගF රාද'ාFමක ස්ථාන ]ටා
Eෙද;
(iii) එෙසk න , ඒවා කවෙ ද;
(iv) ඉහත ෙකalඨාසෙ" ] රාද'ාFමක
වැදගFකමC සත රජමහා හාර සංඛ'ාව
ෙකaපමණද; ඒ ]^බඳ වා තාවC ඉ3MපF
කරෙද;
(v) ඉහත රාද'ාFමක ස්ථානවල සංරCෂණ
කටU ෙවJෙව ෙව කර ඇE Eපාදන
]^බඳ ස ¤ ණ වා තාවC ඉ3MපF කරෙද;

(b)

If not,why?

ග ෙමහා ලා5 ෙt මහතා (උසස් අධBාපන හා
සංස්කෘ.ක කටU රාජB අමාතBමා)

(மாமி ெமாஹா லா6 கிேர& - உய க6வி ம'(
கலாசார அ5வ6க இராஜா,க அைம+ச)
(The Hon. Mohan Lal Grero - State Minister of Higher
Education and Cultural Affairs)

ගR කථානායකමO, උසස් අධ'ාපන හා සංස්කෘEක
කටU අමාත'මා ෙවJෙව මා එම ශ්නයට ]^R
ෙදනවා.
(අ)

(i)

ස්ථාන නාමාව ය ඇbX අංක 01 දැCෙ).

යන එමා ෙමම සභාවට දවෙද?
(ආ) ෙනa එෙසk න , ඒ මද?

உயக6வி ம'( கலாசார அ5வ6க அைம+சைர ேக-ட
வினா:

அ

( ) (i )

அ+பாைற மாவடதி" பதியதலாைவ
பிரேதச ெசயலாள) பிாிவி அைம*1ள
அைடயாள+ காண!பட ெதாெபா0ளிய

25.

(ii)

ඔ).

(iii)

ඇbX අංක 02 දැCෙ).
ඒක කC  ඝ ලැdස්වC. නාමාව ය අJව
හනාගF රාද'ා ස්ථාන 25C Eෙබනවා. ඒ
නාමාව ය අbණා Eෙබනවා. කැÞ ෙනaකරන
ලද, එෙහF හනා ගF රාද'ා ස්ථානF
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Eෙබනවා. එF ඇbXමC Eෙබනවා.  ඝ
ලැdස්වC Eෙබෙ.
(iv)

04 d.
ඔ). ඇbX අංක 03 දැCෙ).

(v)

2018 ව ෂය සඳහා වාස් ද'ා සංරCෂණයට
අදාළව Eපාදන ෙව  ෙනaමැත.
එෙහF නඩF කටU යටෙF ප3යෙදaර
රාද'ා ස්ථානෙ" ෙපF මං හා ස්මාරක අවට
වැ ඇEpම සඳහා R. 84,760.00ක Eපාදන
ෙව  ඇත. තවද, 3ස්Cකය ළ රා ද'ා
ස්ථානයC දැCෙවන මා ග සංඥා වR සැකම
සඳහා R. 2,477,255.00ක Eපාදන ෙව  ඇත.

ඒ හැර Eපාදන ෙව  නැහැd gයලාd Eෙබෙ.
(ආ) අදාළ ෙනaෙ).
ඇbX සභාගත* කරK.

ග ආ. එ. පTම උදයශාත fණෙසtකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா%த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගR කථානායකමO, මෙ පළbවැO අR ශ්නය මම
අහනවා. ගR කථානායකමO, අ පාර 3ස්Cකය gයෙ
ඓEහාIක වශෙය වැදගF වන රාද'ා ස්ථාන ගණනාවC
Eෙබන ඓEහාIක
KයC බව මෑත කාලෙ"
අ පාර
3ස්Cකයට Wය Oසා ඔබමා දනවා ඇE. ප5 Wය කාලෙ"
රෙl මාධ'වල gප වතාවC ෙ ]^බඳව වා තා පළ ණා. ෙ
ෙවලාෙ) ෂය භාර අමාත'වරයා යා න ෙහaඳd gයන එකd
මෙ ශ්වාසය. නbF ඔබමාට උFතරයC 3ය හැgෙ)
gයලා මම ශ්වාස කරනවා. අ] දනවා අ පාර 3ස්Cකෙ"
සමෙ , වලතා]ය gයන රාද'ා ස්ථානයට ආ&මණයC
I6 X බව. ඒ අJව ඒ ¤ජා ûKය, ඒ රා ද'ා ස්ථාන නාශයට
පFෙවලා Eෙබනවා. ෙ ]^බඳව ] පළ ණා. ඒ වාෙම
අ පාර 3ස්Cකෙ" මාCකාම%ව, ඝවා]ය gයන
ස්ථානෙ"F ඒ ¤ජාûKය සහ ඒ රාද'ා උRමය ත ජනයට
ලCෙවලාd Eෙබෙ.  ට,  ට එ රාද'ා
නාශය I6  Eෙබනවා. ගR කථානායකමO, ඒක
සංධානාFමකව I6වන ෙදයC. අෙනC කාරණාව ෙ කd.
අ පාර ප3යතලාවට ආසන මඩකලව 3ස්Cකෙ"
ෙක යාම%ව හා මංගලගම ඓEහාIක රාද'ා ස්ථාන
නාශෙවලා Eෙබන බවF ප5 Wය දවස්වල මාධ'ව  වා තා
ණා. ඒ තරC ෙනaෙවd, ඓEහාIක b6 මහා හාරයට
අයF ඉඩ අCකර 700C E¦ණා. ප5 Wය දවස්වල ඒ ඉඩෙම
අCකර 697ක මාණයC ඓEහාIක b6 මහා හාරයට
අKෙවලා Eෙබනවාය gයලා මාධ'වල වා තා ණා. ඒ
gයෙ එයට අයF ûKය අCකර 3C වැO මාණයකට මා
වන තරමට ඒ b6 මහා හාරෙ" ඓEහාIක රාද'ා උRමය
ෙ රටට නැEෙවK Eෙබෙ. ෙ hයට අ පාර ගFතF,
මඩකලව ගFතF එෙහමd. ගR කථානායකමO, ඔබමා
දනවා නැෙඟනර පළාෙF අMIමෙv ආරණ' ෙසkනාසනය.
ෙ වන ට අMIමෙv ආරණ' ෙසkනාසනයටF කාශන බලපL,
ඔ0 හදලාd Eෙබෙ. ඒ තරC ෙනaෙවd නැ6ක Oවල
රාද'ාFමක ස්ථාන ගණනාවC ඉතා සංධානාFමකව
නැEෙවK Eෙබනවා. bලE) ෙ>ශෙ"F එෙහමd. මම
අහෙ ෙ ]^බඳව තbනාෙසkලා ෙ වන ට අරෙගන
——————
* gස්තකාලෙH තබා ඇත.

னிைலயதி ைவ கபள.

*
* Placed in the Library.
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Eෙබන tයා මා ග ]^බඳව ෙ පා ෙ ව දැJවF කළ
හැgද gයලාd. ෙශkෂෙය අ පාර 3ස්Cකයට අදාළව මා න
කරලාම සඳහ කළ ස්ථාන ]^බඳව ෂය භාර අමාත'වරයා
නැE ණF ඔබමාට ]^රC 3ය හැgද?

ග ෙමහා ලා5 ෙt මහතා

(மாமி ெமாஹா லா6 கிேர&)

(The Hon. Mohan Lal Grero)

ගR කථානායකමO, එයට ]^R ලබා ෙදන ෙලස ගR
අgල රාß කාMයවස ඇමEමාෙග මා ඉvලා Iනවා.
ක  ෙ ෂයය භාරව ට අමාත'මා වශෙය එමා එයට
]^R ලබා ෙදනවා ඇE.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගR කථානායකමO, ඔබමාෙ අවසරය ඇEව මම gයා
Iෙ, ඇFත වශෙයම 2009 U>ධය අවස ණF 2015
වන ෙතC ඒ ෙ>ශවල ෙමම රාද'ා ස්ථාන ආරCෂා gpෙ
hමF වැඩ ]^ෙවළC E¦ෙ$ නැE බවd. ෙගaඩC ස්ථාන
නාශ ණා. ඒවා බලා ගන රාද'ා ෙදපා තෙ වට අයF
ෙසkවකය Iෙ" නැහැ; ආරCෂක OයාමකවR Iෙ"
නැහැ.
අ] ඒ ෙ>ශවලම අය -250කට 300කට වැ³ ]MසCබඳවාෙගන ෙ වන ෙකaට ඒ ෙබaෙහ9 ෙ>ශවල ස්ථානගත කර
Eෙබනවා. ඒ වාෙම ඒ ෙ>ශවල සංරCෂණ කටU සඳහා
මධ'ම සංස්කෘEක අරbද  ෙවනදාට වඩා ශාල bදv
මාණයC ෙපa ප කර Eෙබනවා. ගR අමාත'මා Iයා න
details සතවම ඒ ගැන දැනගන °වකම E¦ණා. ප5 Wය
කාලෙ" ගF tයා මා ග Oසා දැ ඒ තFFවය ෙවනස් ෙවK
Eෙබෙ.

ග ආ. එ. පTම උදයශාත fණෙසtකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா%த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

ගR කථානායකමO, මෙ ෙදවන අR ශ්නය ෙමයd.
ගR අමාත'මO, ඔබමා ෙ කාරණාවට උFතරයC ෙදන
මැ3හF ෙවªච එක ෙහaඳd, ක  ෙ ෂයය ඔබමාට භාරව
E¦X Oසා. දැ ඔබමා g² ආකාරයට ඒ ෙ>ශව ම
OලධාM බඳවා ෙගන Eෙබනවා. නbF, ප5 Wය සE ෙදකකට
ක  b6 මහා හාරෙ" ඓEහාIක උRමය නැවත
නාශයකට ලC ෙවලා Eෙබනවා. එෙසk I6 zෙ" ප5 Wය සE
ෙදකකට ආසන කාලෙ"d. b6 මහා හාරය gයෙ
මන රජයC ආවF gය U උRමයC. ෙමaකCද රජය, ඒ ෙ
රජයද, ෙවනF රජයCද, ආ$%ව කරෙ මන
ෙ>ශපාලනඥයද gයන එක වැදගF නැහැ. එය ඓEහාIක
උRමයC. ඒ උRමය ක ගන බැහැ gයෙ අප ලßජා ය
U කාරණයC. ඒ Oසා මා gයෙ, ඒ උRමය ක ගැම
ෙවJෙව ගF tයා මා ග ෙමaනවාද gයන එක ගැන ෙ
පා ෙ ව දැJවF කරන gයාd.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගR කථානායකමO, සE ෙදකC ස බධෙය න මා
දෙ නැහැ. ෂයය භාර අමාත'වරයා මා ෙනaෙවd. මධ'ම
සංස්කෘEක අරbදෙv සභාපEවරයා hයට ගR අSාමාත'මා
ඒ කාලෙ" අපට උපෙදස්  E¦ණා, Iයº රා ද'ා ස්ථාන
සංරCෂණය කරන; ආරCෂා කරන gයා. ඒ Oසා b6 මහා
හාරය ආõතව සංරCෂණ කටU පට ගFතා. ඔබමලා
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පා
[ගR අgල රාß කාMයවස මහතා]

දgන ඇE Rවවැ මහා සෑෙ" වැ ඇEpම ආ3 කටU. ඒ
වාෙම, කඩා වැමට ලC ෙවලා E¦X ඝවා]ය පවා
සංරCෂණය කරන උපෙදස්  E¦ණා. ෙ සE ෙදක ළ
ෙවªච ෙ>වv ගැන න මා දෙ නැහැ. ගR මමO,
ඔබමා අෙ0 ගR අමාත'මා Iන ෙ)ලාවක ඇෙවaF, එමා
ඒ ගැන gයා. ෙපa6ෙ) ගFෙතaF, ප5 Wය කාලයට සාෙ0Cෂව
රා ද'ාFමක ස්ථාන ශාල මාණයC සංරCෂණය කරන,
ආරCෂා කරන, නැවත නඟා IGවන මධ'ම සංස්කෘEක
අරbදෙල bදv Eපාදන ෙව කර Eෙබනවා. ඒ තරC
ෙනaෙවd. ඒ ෙ>ශවල හාරස්ථානවල එදා පැවැE තFFවය
ෙමaකCද? නැෙඟනර පළාෙF සමහර ෙ>ශවල E¦X
හාරස්ථාන ස්වාK වහෙසkනමCවF වැඩ ඉෙ නැE
තFFවයට එදා පF ෙවලා E¦ණා. ඒ හාරස්ථානවල වැඩ වසන
ස්වාK වහෙසkලාට දානය ෙනaලැෙබන Oසා රා ද'ා
ෙසkවක මlටKම වැG0 හදා ඒ ස්ථානවල ස්වාK වහෙසkලා
ස්ථානගත කරන ඕනෑ gයන 6ව -රණය- ගFතා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)
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ෙ ව

ඉතාම ෙහa® ඉ3Mයට කරෙගන යනවා gයන එක ෙ
අවස්ථාෙ) ෙශkෂෙයම කාශ කරන ඕනෑ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබaෙහaම ස්Ed. ළඟට, පා ෙ ෙ) ස්ථාවර
Oෙය9ග 27(2) යටෙF ශ්න, ගR 3ෙෂ් wණව ධන
මමා.

ෙපTගකව දැi Lෙම ඇ" >ශ්නය
தனி அறிவித

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

"ජනබලය ෙකළඹට" උTෙඝ\ෂණයට ඇ. බාධා
“

ஜனபலய ெகாலபட ஆ(+பாட!2கான
இைட<"க
"

OBSTRUCTIONS ON "JANABA LAY A KOLOMBA TA "
DEMONSTRATION

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)

ෙබaෙහaම ස්Ed.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග දයා ගමෙ- මහතා (සමාජ Yබසාධන හා >ාථqක
කමාත අමාතBමා)

(மாமி தயா கமேக
ைக"ெதாழி6 அைம+ச)

-

ச[க நலாி ம'( ஆரப

(The Hon. Daya Gamage - Minister of Social Welfare and
Primary Industries)

ගR කථානායකමO,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR කථානායකමO, ස්ථාවර Oෙය9ග 27(2) යටෙF, ගR
අSාමාත'මාෙග ]^R බලාෙපaෙරaFෙව ෙ ශ්නය
නඟනවා.
 ලංකාෙ) ජනතාවෙ ජාතLවා හා x ක
අdEවාIක ,
මානව අdEවාIක
ෙවJෙව ඒ
මහජනතාවෙ ගමනාගමනය සඳහා රාජ' හා ෙප?>ග ක බස්රථ
ෙසkවාව පවEන බව හා ඒවා පවFවාෙගන යෑම 5රCVත gpමට
ආ$%ව බැÍ Iන බව සැම ෙදනා දනා කාරණයC. එෙහd,
1.

ගR අමාත'මO, නා³ 43C තර මාද ෙවලා Eෙබනවා.
ෙහaඳd, ඔබමාෙ කාරණයF gයන, ගR අමාත'මා.

ග දයා ගමෙ- මහතා

(மாமி தயா கமேக)
(The Hon. Daya Gamage)

ගR කථානායකමO, ගR ප>ම උදයශාත wණෙසkකර
මමා අහ ශ්නය ගැනd මා gයෙ. අ පාර,
සමෙ
]
වලතා]ය
ෙ>ශය
රාද'ා
ෙදපා තෙ වට අයF zවC ෙලස ලX කර E¦ෙ$ නැහැ.
එ ඇEz I>hෙය ප5ව අ] එය රාද'ා ෙදපා තෙ වට
අdE කරෙගන ඒ >ගලය ඉවF කළා. ගR මමO, ඒ
වාෙම, ඔබමා g)වා, අ පාර මාCකාම%ව ෙ>ශෙ" ¤ජා
ûKය ගැනF. අප එම ස්ථානයF රා ද'ා ෙදපා තෙ වට
අරෙගන එතැන ෛචත'යC හදන කටU කරනවා. ඇFත
වශෙයම gයනවා න , එදා ස්වාK වහෙසkනමකට එ ¦6
]^මයC තැපF කරන ඉඩ 6ෙ නැහැ. නbF අද ඒ ¦6
]^මයF තැපF කරලා අෙනC වැඩ කටUF කරෙගන
යනවා. ඒ ඉඩමF ෙදන අ] කටU කර Eෙබනවා. ඊළඟට,
b6 මහා හාරය ]^බඳ ශ්නය ගFෙතaF එම ශ්නය අද ඊෙ"
ආ එකC ෙනaෙවd. සමහර ෙපa³ ෙපa³ ශ්න 3ගටම එනවා.
නbF අප ජාE අතර ශ්න ඇE කර ගෙF නැEව ඒ සෑම
රා ද'ා ස්ථානයCම ආරCෂා කරෙගන ඒවා සංරCෂණය
කරනවා gයන එක ෙශkෂෙයම කාශ කරන ඕනෑ. ඝවා]ය
සංරCෂණය කරනF අ] ශාල වැඩ ]^ෙවළC tයාFමක
කරෙගන යනවා. ඒ හැම වැඩ ]^ෙවළCම ප5 Wය රජයට වඩා

සැ0තැ බ
1වන 3න Iට සEයක කාලයC
මහජනතාවෙ ගමනාගමනයට හා මහජනතාව I
ෙව කර ෙගන Iන ෙශkෂ ගමනාගමන අවස්ථා සඳහා
ෙප?>ග ක බස් රථ ලබා ෙනa අFGමට ආ$%ව
ෙගන ඇE tයාමා ගය ඉහත සඳහ අdEවාIක
යටෙF වැර3 හා ජාතL ෙර9` tයාවC බව
]^ගනවා ද?
එම අFGෙ Oෙය9ගය වහාම ඉවF gpමට ආ$%ව
]යවර ගනවා ද?

2.

ආ$%ෙ) ජාතL ෙර9` හා
ජනතා ෙර9`
tයාවලට එෙරව සාමකාව, අංසාවාව ෙකaළඹ
නගරෙ" පැවැFෙවන
"ජනබලය ෙකaළඹට''
සැ0තැ බ 5
උ>ෙඝ9ෂණය සඳහා පැKෙණන
ජනතාවෙ අdEයC වන වාහන පහ5ක වැළැCමට
ෙගන ඇE රණ ඉවF කරනවාද ?

ගR අගමැEමO, ෙ වනට ස්ෙ Oදහස පවා තහන
කරනට x ක අdEවාIක උvලංඝනය කරK කටU
කරනට පටෙගන Eෙබනවා. අප සඳහා ෙකaළඹ නගරෙ"
ෙව කරන ලද -ඒකාබ>ධ පCෂය සහ ෙකaළඹ නාගMක
මවR සඳහා ෙව කරන ලද- ûK භාගවල ස්ෙ Oදහස
උvලංඝනය කරK කටU gpමට ඔබමලා පට ෙගන
Eෙබනවා.
එයට අEෙ කව ගR කථානායකමාෙ යටෙF පවEන
පා ෙ ෙ) ආරCෂාව සඳහාය gයK වැ කඩ ෙපaÌIය
අhකරණයට W මහජනතාව එකම වළCවන
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Oෙය9ගයC ගන හදනවා. මහජනතාව ස්ෙවන එක
වළCවන හදනවා. ''ජනබලය ෙකaළඹට'' නK පැවැFෙවන
උ>ෙඝ9ෂණයට මහජනතාව ෙකaළඹ නගරයට
පැKÞම
වළCවන කටU කරනවා. අºFකෙ උසාෙය ඒ සඳහා
අhකරණ Oෙය9ග ඉvලනවා. තවF උසාව  Oෙය9ග
ඉvලනවා. ඇd ඒ? අ] දනවා රජය භය ෙවලා ඉන බව.
මහජනතාවට රජය භයd. ඒකd පළbවන කාරණය. EයC
pEයC යටෙF ගමනාගමනයට බලපLයC 6නාම, x ක
අdEවාIක යටෙF ස්ෙවන, ගම කරන, ෙපළපා^
යන ]lටOයකට බලපLයC 6නාම ජනතාවට ඒ කටU
කරන අdEය Eෙබනවා.
ෙ
එCසF ජාEක පCෂෙ" නායකෙය9 මහ ෙලaවට
"යහපාලනය" ගැන 3රා ෙපaෙරa6  ෙල9කයට කාශ
කරනවා. නbF ගR අSාමාත'මO, ඔබමා සහ රජය ෙ
මහා ජන ගංගාවට ෙකaළඹට පැKÞම සඳහා අවරතා ඇE
gpමට tයාෙව පට ෙගන Eෙබනවා. ඒ අවරතා ඉවF
gpමට කටU ෙනaකෙළaF ෙ ආ$%ව ආ$%&ම
ව'වස්ථාෙ) සඳහ x ක අdEවාIක
උvලංඝනය කරන
ජාතL ෙර9` ආ$%වC බවට ෙහට 3නෙ" මහජනයා
ඉ3Mෙ" පFවන බව කාශ කරK ෙ අවස්ථාෙ) ෙ
ශ්නයට ]^R ඉvලනවා.

අසත' ෙච9දනා කරනවා. [බාධා gpමC] මම එෙහම එකC
gයලා නැහැ.

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම ෙනaෙවd. වැ කඩ ෙපaÌIය අසත'යC gයෙ
gයලාd ඔබමා gයෙ. ඔබමා gයෙ වැ කඩ
ෙපaÌIය gයෙ අසත'යC gයලාද? [බාධා gpමC]
වැ කඩ ෙපaÌIය ෙබaRවට උසායට යෙ ෙමaකටද?

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙපaÌIෙ" ෙ>වv ගැන මට ෙච9දනා කරන එපා.

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පා

ෙ ෙව පැKvලC නැFන -

ග කථානායකමා
මා ගR කථානායකමාෙගJF අහනවා, ඔබමා ෙපaÌIයට
පැKvලC කළාද-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙ ෙව පැKvලC නැහැ.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙ ව පවFවාෙගන යන

බැහැ

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR මමO, අසත' ෙච9දනා කරන එපා. ඒක ඉතාම
අසාධාරණd.

පා ෙ ෙව පැKvලC නැFන වැ කඩ ෙපaÌIය
ෙකaෙහaමද උසායට W gයෙ, "පා ෙ වට අවර
ෙවනවා" gයලා? ගR කථානායකමO, අද ජාතLවාදය
නමට තරd. අද බස් නැE ජාතLවාදයකට රට ඇvලා
Eෙබෙ. °කාර ජාතLවාදයකටද රට ෙගෙනන
හදෙ?
ගR අSාමාත'මO, මා ස්ථාවර Oෙය9ග 27(2) යටෙF ඇ¨
ෙ ශ්නයට ]^R ෙදන. ආ$%වC හැයට ඔබමලාට
භෙ" පැන යන වන බව අ] දනවා. ඒක ආ$%වට
අOවා යෙය වන ෙදයC. නbF, ]^R ෙදන.

ග න බDඩාර ජයමහ මහතා (රාජB ප#පාලන හා
කළමනාකරණ සහ .ය හා සාමය 48බඳ +ෙය\ජB
අමාතBමා)

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අhකරණයට

පා

(மாமி திேன\ ணவதன)

නැහැ. නැහැ. මම gIම පැKvලC කරලා නැහැ.

වැ කඩ ෙපaÌIය
ඉvලනවා. ෙ

(The Hon. Speaker)

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(The Hon. Speaker)

-ඔබමාට පා
gයලා?

(மாமி சபாநாயக அவக)

W

Oෙය9ගයC

[%ලාසනෙH අණ ප#7 ඉව1 කරන ලL.]

அ கிராசன கடைளப! அக"றபள]

[

[Expunged on the order of the Chair.]

»ය  Eෙබෙ මකටද?

කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

නැහැ, නැහැ. ඔබමා අසත' ෙ>වv හදනවා. මම gIම
පැKvලC කෙළk නැහැ. එෙහම අසත' ෙ> gයන එපා.
එෙහම අසාධාරණ ෙවන එපා. ඔබමා හැම දාම ෙ වාෙ

(மாமி ந] படார ஜயமஹ - அரச நி&வாக
.காைம"வ ம'( ச-ட. ஒT, பிரதி அைம+ச)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of
Public Administration and Management and Law and
Order)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR Oෙය9ජ' අමාත'මා, what is your point of Order?

ග න බDඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி ந] படார ஜயமஹ)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගR කථානායකමO, ඉMදා පFතෙ ක Eෙබනවා, "5වැO
දා ඒකාබ>ධය පා ෙ ව වටලd" gයලා. අ] ෙමමලාට
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පා
[ගR න  බ$ඩාර ජයමහ මහතා]

පැහැ3 ව gයනවා ගR කථානායකමO, අ] උ>ෙඝ9ෂණවලට
භය නැE බව. ෙමමලාd භය. °ව න උ>ෙඝ9ෂණය
පවFවන තැන gයන gයලා.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ෙ ව
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යටෙF Eෙබන ආ$%ෙ) Oදහස Oසා තමd අපට ෙකaළඹට
එන °ව" gයලා. [බාධා gp ] ඔ). නැFන , ඒක කරන
බැහැ g)වා. [බාධා gp ] ඇFත ෙ. [බාධා gp ] ඔ), මට
g)වා. ඒ කද gයලා මම ෙමතැන gයෙ නැහැ. මට එෙහම
g)වා. අෙනක ෙ අය W ෙප?>ග ක මාධ'වලට gයලා
Eෙබනවා, "ෙ ක ෙපවන ඕනෑ. ෙපJෙ) නැFන ,
ඔයෙගavලෙ මාධ' කා යාලය වට කරනවා" gයලා. එෙහම
ත ජනය කරලා Eෙබනවා.

(The Hon. Speaker)

That is not a point of Order. ගR Oෙය9ජ' ඇමEමO,
වා³ ෙවන. [බාධා gp ] Order, please!

ග මවරෙයF

(மாமி உ(*பின ஒ&வ)

(An Hon. Member)

ග ර+5 )මjංහ මහතා (අාමාතBමා සහ ජා.ක
>.ප1. හා ආක කටU අමාතBමා)

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க - பிரதம அைம+ச& ேதசிய
ெகாைகக ம'( ெபா&ளாதார அ5வ6க அைம+ச&)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs}

ගR කථානායකමO,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR අගමැEමO, මාF පැහැ3
gpමC කළ Uව
Eෙබනවා. කථානායකවරයා හැයට මම ෙපaÌIයකටවF,
කාටවF gIම ෙදයC g)ෙ) නැහැ. ඒක ස ¤ ණ අසත'යC.
නbF එමා සෑම අවස්ථාවකම මා එvල කරෙගනමd කාශ
කරෙ. මම ඒ ගැන කනගාG වනවා. ෙබaR ෙගaත, ෙගaත
අපහ5වට පF කරන කටU කරනවා. මම ඒ ගැන කනගාG
ෙවනවා. පා ෙ ෙ) ෙමaකC ෙහ9 ෙදයC ණාම 3ෙෂ්
wණව ධන මමා හැම දාම කථානායකවරයාෙ ඇඟට
තමd ඒවා දාෙ.

ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගR කථානායකමO, ෙහට Oවා% 3නයC ෙනෙවd. ඒ Oසා
ක$ඩාය නගරයට එනවා; නගරෙය ]ට ෙවනවා. පාසv
දRව, _ෂ'ය, රජෙ" ෙසkවකය නගරයට එනවා. ඒ
Iයºෙදනාටම ගමනාගමන පහ5ක සැලෙසන ආකාරයට, ගR
3ෙෂ් wණව ධන මමා g)ව හැයට මහ ජනතාවෙ
ගමනාගමනයට ඇE රාජ' හා ෙප?>ග ක බස්රථ ෙසkවාව අ]
ආරCෂා කරන ඕනෑ. ඒ අයට Mහැර වන hයට ඒ අයෙ
ගම»ම අඩපණ කරන ඔබමලාට වමනා නැහැෙ?
ඒවා අඩපණ ෙවන ඉඩ ෙදන එපා gයලd එමා gයෙ.
ඊට වඩා ෙමaF gයලා නැහැ. දැ ෙමතැන gයෙ, ඒ ෙසkවා
අඩ පණ කරන gයලාd. මම දෙ නැහැ ඇd ෙමෙහම
gයෙ gයලා.

ලßජd.

ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඒ තරC ෙනaෙවd ගR කථානායකමO, "ෙදරණ"ට
g)වා º, "ෙග9ඨාභය තරC ෙපවන එපා. අ]වF
ෙපවන ඕනෑ" gයලා. [බාධා gp ] ඒ කථා ඔCෙක9ම දැ
ෙක ක එ^යට එනවා. කRF gයලා නැහැ, KO5ට
නගෙරට එන එපා gයලා. නගෙරට එනF °ව; යනF
°ව. තැබෑR කාරෙය9 තෙ, ෙහට ෙහaඳට »ස්නස්
Eෙයd gයලා.
දැ Oදහස Eෙබනවා. දැ බලන පFතරවල Eෙබන
ෙ>වv. ෙකaෙහaමද පා ෙ ව වටලෙ? මම gයෙ
ෙ කd. අද ජාතLවාදය Eෙබන Oසා, එදා එCනැ^ෙගaඩට
ණ ෙ> අද ෙවෙ නැහැ; මරලා දමෙ නැහැ. ලසත
&මංගට කළා වාෙ, ෙව³ Eයලා මරා දමෙ නැහැ. F
ෙනaයා ට කළා වාෙ
ගහන යෙ නැහැ. උපා
ෙතනෙක9ට කළා ණා වාෙ පහර ෙදෙ නැහැ. [බාධා
gp ] ඒවාF ඔCෙක9ම බලන °ව UNP එක යටෙF ෙ.
දැ ස ¤ ණ Oදහස Eෙබනවා. බලන,- [බාධා gp ] ඇd
ඔබමලා කෑ ගහෙ? බලන, හැම දාම බෙ මට.
ෙවන කාටවF ෙනaෙවd, බෙ මට. ඒ ස ¤ ණ Oදහස
Eෙබනවා.
ෙ වා නවFවන යෙ නැහැ. ෙ
අයට °ව
උසායට W ඕනෑ න , x ක අdEවාIක න% දමන; ඒ
ස බධව tයා කරන. අද අ] ලබා  Eෙබන ෙ Oදහස්
සමාජය Oසා ෙහට ඔබමලාට ෙ උ>ෙඝ9ෂණය I6 කරන
°ව gයලා අ] gයන කැමැEd. [ෙඝ9ෂා gp ]

ග මව

(மாமி உ(*பினக)
(Hon. Members)

ජය ෙ)වා!
පා ෙ  (බලතල හා වරසාද) පනෙF ''උපෙvඛනය,
'අ' ෙකaටස'' 1. යටෙF Eෙබනවා, "පා ෙ වට පැKෙණන
ෙහ9 පා ෙ ෙව ]ට  යන ෙහ9 ය මවරයට
පා ෙ ව ළ  පහර ම, Oදා gpම ෙහ9 තා මතා බාධා
පැKණමC කෙළaF ෙkෂ්ඨාhකරණය I ද ව කළ හැg
වරදC" gයලා. එතෙකaට, ෙපaÌIය අෙප අහන අවශ'
නැහැ, පා ෙ  (බලතල හා වරසාද) පනත යටෙF tයා
කරන ෙපaÌIයට °ව. Eෙ" සඳහ ෙවලා Eෙබෙ
ඒකd. ෙවන ෙදයC ෙනaෙවd.
ගR කථානායකමO, ඒF මම එක කාරණයC gයන
කැමැEd. උ>ෙඝ9ෂණයට සහාය ෙදන මවR ප ෙදෙනC
මට g)වා, "ෛමපාල IMෙසkන ජනාhපEමාF, ඔබමාF

ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

නැFන ඕක කරන බැහැ ෙ. නැFන ඕක ෙවෙ
නැහැ ෙ. අද ෙ ආ$%ව Oසා අවස්ථාව ලැö Eෙබනවා.
[ෙඝ9ෂා gp ] ඉE ඇd, ඔªචර බය ෙවෙ? දැ ෙහk
ෙහaයාෙගන ඉනවාද, ෙසනඟ ආෙ) නැE ෙණaF, ෙසනඟ
අ% ෙණaF මට බන; නැFන ආ$%වට බන? දැ
එක එක ඒවා ෙහaයා ෙගන යනවා. අ] බලb, ෙමaකCද
ෙවෙ gයලා. ෙ ක ජාතLවා රටC. ජාතLවාදය
අJව අපට tයා කරන °ව. ෙ රෙl ජනතාවට අවරයC
ෙනaවන hයට වැඩ කටU ෙගන යන gයලා තරd අ]
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gයා Eෙබෙ. ෙවන එකC වමනා නැහැ. ෙකaෙහaමF ෙ
ෙගavල පා ෙ වට ෙමaF කරන යෙ නැහැ
ෙ. එතෙකaට ෙපaÌIය Oක පvෙවනවා, ෙ ෙගavල
පා ෙ ව ළඟට එෙ නැFන . එªචරd Eෙබෙ.
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ඇ5වාම, ශ්නයට උFතරය ෙදන ඕනෑ. ෙවන ඕනෑ එකC
gයන °ව. ෙවන ඕනෑ එකC g)වාට මට කමC නැහැ.
නbF ගR අගමැEමාෙග අහ ශ්නය ෙ කd.

ග කථානායකමා
ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Speaker)

අගමැEමා ]^රC 6නා.

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙහaඳd.
ස්ථාවර Oෙය9ග 27. (2) යටෙF ගR 3ෙෂ්
wණව ධන මැEමා ශ්නයC ඇවා. ඒකට ගR අගමැEමා
]^R 6නා. ඒක එතැO ඉවරd. [ෙඝ9ෂා gp ] තව
අවස්ථාව ඕනෑ න , - [බාධා gp ]

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Speaker)

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබමාෙ ආ$%ව, ඔබමාෙ අමාත'වR Oෙය9ගයC
ලා Eෙබනවා, අෙ0 ධ මවRට OF කර,
මහජනයාට OF කර බලපL අවලංw කරන. අපට ලබා 6
]lටOය - [ෙඝ9ෂා gp ] අවලංw කරන.

ග කථානායකමා

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Speaker)

ගR අගමැEමා, ]^R ෙදනවාද?

(மாமி சபாநாயக அவக)
ගR 3ෙෂ් wණව ධන මැEමා, what is your point of
Order?

ග >සන රණංග මහතා

(மாமி பிரசன ரண,க)
(The Hon. Prasanna Ranatunga)

Sir, I rise to a point of Order.
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැ~ jwෙHය.
எ%தா&.
rose.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගR කථානායකමO, මට Eෙබෙ ශ්නයට ]^R
ෙදනd. ඒ ගැන ෙමමලා සෑâමකට පF ෙවdද, නැ>ද
gයලා මම දෙ නැහැ. අද ෙ රෙl මාධ', බස්රථ පාලනය
කරන අhකාM දහයC Eෙබනවා. ආ$%ව යටෙF Eෙබෙ
එකd. අෙනC නවය Eෙබෙ පළාF සභාවල. අෙ0 control
එකC නැහැ. ඉE තම අතරම ශ්න Eෙබනවා න , මම
ෙමaනවා කරනද? [බාධා gp ]

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Point of Order න අවස්ථාව ෙදන °ව. [ෙඝ9ෂා
gp ] ගR සභානායකමා, first you wanted to raise a point
of Order. -[Interruption.]

ගR සභානායකමා. [ෙඝ9ෂා gp ]

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

අ] සභාෙ) ඊළඟ වැඩ කටU ආර භ කරb. [ෙඝ9ෂා gp ]

ග (ආචාය) බeල fණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப%ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

Sir, I rise to a point of Order.

ග කථානායකමා

ග කථානායකමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ඕනෑ න 3ෙෂ් wණව ධන මැEමාට අවස්ථාව ෙදන
°ව. [ෙඝ9ෂා gp ] අගමැEමා එකඟ න , 3ෙෂ්
wණව ධන මැEමාට පැහැ3 කරගැමC කරන °ව.
[ෙඝ9ෂා gp ] - there is no debate on this. Do you have any
questions? [ෙඝ9ෂා gp ] 3ෙෂ් wණව ධන මැEමා,
ඔබමා ශ්නය ඇ5වා. ස්ථාවර Oෙය9ග ගැන ඔබමලා
ෙහa®ම දනවා ෙ.

ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி திேன\ ணவதன)
(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම ස්ථාවර Oෙය9ග ගැන දනා Oසා තමd ඔබමාෙග
ය^F ඉvÌමC කරෙ. ස්ථාවර Oෙය9ග යටෙF ශ්නයC

(மாமி சபாநாயக அவக)
What is your point of Order? -[Interruption.]
ග (ආචාය) බeල fණවධන මහතා

(மாமி (கலாநிதி) ப%ல ணவதன)
(The Hon. (Dr.) Bandula Gunawardane)

ගR කථානායකමO, ඔබමා අෙ0 ගR මවRෙ
ආරCෂාව ]^බඳව කටU කරන නායකමා. ඊෙ"
ෙපa ස්පEමා I>hෙ" ෙබaෙහaම පැහැ3 ව gයලා
Eෙබනවා, ෙහට 3නෙ" පැවැFෙවන උ>ෙඝ9ෂණයට අවම බලය
ෙනaෙවd, "අවශ'" බලය පාª¥ කරනවා gයලා. [ෙඝ9ෂා
gp ] දැ ෙ ෙපa ස් රාජ' සංකvපය යටෙF ෙපa ස්පE
මහJවර ෙපරහැෙ නටනවා වාෙd ඒවා කරෙ - [ෙඝ9ෂා
gp ]
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පා
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லம கிஎல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගR කථානායකමO,- [බාධා gp ]

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙ ව
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වැදගF hයට හැIෙරන. එªචරd. වැදගF hයට
හැIෙරන. [ෙඝ9ෂා gp ] තbනාෙසkලා බලාෙපaෙරaF
ෙවෙ, gයලා ගස්සවා ගනd. බය ෙවන එපා, අ]
ගහෙ නැහැ. [ෙඝ9ෂා gp ] බය ෙවන එපා. අ]
තbනාෙසkලාෙ ඒවාට වෙටෙ නැහැ. [ෙඝ9ෂා gp ]
අ] වෙටෙ නැහැ. [ෙඝ9ෂා gp ] සාමාන' KO5ට
කරදර ෙවන ෙ>වv කරන එපා, එªචරd. රමC ගහලා
යන. අ] දනවා, රහස් සාකªඡා - [ෙඝ9ෂා gp ]

Please allow the Hon. Kiriella to speak.
ග >සන රණංග මහතා
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி பிரசன ரண,க)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

ගR කථානායකමO, ඒකාබ>ධ පCෂය ලැහැස්E
ෙවෙ, » ¤ජාවකට. [බාධා gp ] » ¤ජාවකට ලැහැස්E
ෙවෙ. [බාධා gp ]

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR සන රණංග මමා, you cannot have an
argument, point of Order එකට පමණC අවස්ථාව ෙදන ,
එතැO එහාට බැහැ. වාද කරන බැහැ, එමා එකඟ
ෙවෙ නැFන .

ග >සන රණංග මහතා
නැ~ jwෙHය.
எ%தா&.
rose.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR ආ .එ . රං F ම>6ම බ$ඩාර ඇමEමා.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගR කථානායකමO, [බාධා gp ]

ග මවරෙයF

(மாமி உ(*பின ஒ&வ)

(An Hon. Member)

ඔබමලා බය ෙවලාද?

(மாமி பிரசன ரண,க)
(The Hon. Prasanna Ranatunga)

ගR කථානායකමO, ෙහට දවෙසk මාතර පv ෙ" ආගKක
උFසවයC පැවැFෙවනවා. මම මැ3හF ෙවලා ඒ සඳහා බස් රථ
ෙයaදාගන කටU කරලා E»ය,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒක ගැන ෙපa ස්පEමාට, නැFන
ඇමEමාට දැJ ෙදන.

ෙපaÌIය භාර

ග >සන රණංග මහතා

(மாமி பிரசன ரண,க)
(The Hon. Prasanna Ranatunga)

මම ෙ gයන එක අහන ෙක9, ගR කථානායකමO.
[බාධා gp ] ඔබමා මම gයන ෙ> අහලා ඉන. ඊට පස්ෙසk
රණය කරන.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

නැහැ, නැහැ. -

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Eය හා සාමය ]^බඳ අමාත'මාට කථා කරන ඉඩ
ෙදන.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගR මවRO,
තbනාෙසkලාෙ උ>ෙඝ9ෂණය
නවFවන අ] gIම Oෙය9ගයC උසාව  අරෙගන නැහැ.
[ෙඝ9ෂා gp ] අ] Oෙය9ගයC අරෙගන නැහැ. [ෙඝ9ෂා gp ]
නැහැ, නැහැ. අ] gයෙ ෙ කd. අ] ඉඩ ෙදනවා, ෙබaෙහaම

ෙහaඳd.

ග >සන රණංග මහතා

(மாமி பிரசன ரண,க)
(The Hon. Prasanna Ranatunga)

බස්නාර වාහන අhකාMය I බස් රථ ලබා ම
නවFවන කටU කරලා Eෙබනවා. [බාධා gp ] ගR
කථානායකමO, 1996,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒ ]^බඳව මා ගR ඇමEමාෙ අවධානය ෙයab
කරවන .

ග >සන රණංග මහතා

(மாமி பிரசன ரண,க)
(The Hon. Prasanna Ranatunga)

මම gයන ෙ> ඔබමා අහෙ නැව ෙමaකCද
අවධානයට ෙයab කරවෙ?
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2018 සැ0තැ බ 04
ග කථානායකමා

ග මවරෙයF

(The Hon. Speaker)

(An Hon. Member)

gයන, gයන. gයලා ඉවර කරන.

ලßජd.

ග >සන රණංග මහතා

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

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

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி பிரசன ரண,க)
1996  ගැසl පLයC OF කරලා Eෙබනවා, අවසර පL
ලබා ෙදන කටU කරන gයලා. [බාධා gp ] එම ගැසl
පLය මෙ ළඟ Eෙබනවා. [බාධා gp ] එවැO ගැසl පLයC
E»ය එම අවලංw gpම වැ3d, ගR කථානායකමO. මා ග
බලපL ෙනaමැEව ගම කෙළaF R]යv 1,000ක දඩයC
පමණd ගහන °ව.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඒ සඳහා මම ගR ඇමEමාෙ අවධානය ෙයab කරවන .
ගR රං F ම>6ම බ$ඩාර අමාත'මා. [බාධා gp ]

(மாமி உ(*பின ஒ&வ)

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
ෙමaන ෙපaÌIයටද?

ග මාර ෙව5ගම මහතා

(மாமி மார ெவ6கம)
(The Hon. Kumara Welgama)

කºතර උර ෙපaÌIයට, ෙපෙ දා  ෙගන Wයා.
gයෙ ෙබaRද gයලා ඔබමා ෙසaයා බලන.

ග අෙශ\ක යත මහතා

(The Hon. Ashoka Priyantha)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකමා

(The Hon. Prasanna Ranatunga)

(The Hon. Speaker)

ෙමමලා භෙ" ඉෙ.

මම

(மாமி அேசாக பிாிய%த)

ග >සන රණංග මහතා

(மாமி பிரசன ரண,க)
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(மாமி சபாநாயக அவக)
ගR අෙශ9ක §යත මමා, What is your point of
Order?

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ධාන කටU ආර භෙ" ෙය9ජනා. [බාධා gp ]

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගR කථානායකමO,- [බාධා gpමC] ෙමaකCද?

ග මාර ෙව5ගම මහතා

(மாமி மார ெவ6கம)
(The Hon. Kumara Welgama)

ග අෙශ\ක යත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய%த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ගR කථානායකමO, ෙමතැන ශ්නය ෙවලා Eෙබෙ
ෙ කd. ෙමමලා ප5 Wය කාලෙ" ලබා ගF බස් සඳහා තවම
bදv ෙගවලා නැහැ. ඒ Oසා ö බස් ෙදෙ නැහැ. ඒ bදv
ෙග)වා න බස් ක එනවා. [බාධා gp ] bදv ෙග)ෙ) නැE
Oසා ෙමමලාට ö බස් ෙදෙ නැහැ. ඒකd ශ්නය
ෙවලා Eෙබෙ. ඒ bදv ක ෙගවලා බස් ගFතා න හM.

ග නාම5 රාජපFෂ මහතා
(மாமி நாம6 ராஜப^)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ග කථානායකමා

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Speaker)

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
ෙමaකCද point of Order එක? හැබැd, point of Order
gයලා ඒෙක ]ට යන බැහැ. [බාධා gp ] අද දවෙසk වැඩ
Eෙබනවා. [බාධා gp ] ගR මාර ෙවvගම මැEමා.
ෙමaකCද point of Order එක?

ග මාර ෙව5ගම මහතා

(மாமி மார ெவ6கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගR කථානායකමO, ෙමම ශ්නය මා ඔබමා ම
ෙපaÌIය භාර ඇමEවරයාට ෙයab කරනවා. අ] ෙහට පවFවන
"ජන බලය ෙකaළඹට" උ>ෙඝ9ෂණයට ෙගaඩC භයෙවලා
Eෙබන බව ෙපෙනනවා. ෙමන ෙ කd point of Order එක.
[බාධා gp ] කෑ ගහන එපා, කෑ ගහන එපා. අද ඔබමලා
කෑ ගහනවා, ෙහට අ] කෑ ගහනවා. ගR කථානායකමO,
ෙපෙ දා  11ට කºතර උෙ ,- [බාධා gp ]  11ට ෙනෙමd,
මම පාදරF යනවා. ෙපෙ දා  11ට ෙප9ස්ට ස් ගහ ළමdව
අF අඩංwවට අරෙගන කºතර උර ෙපaÌIයට අරෙගන Wයා.
ෙමaකCද ෙහkව? "පMසර ¹ෂණය." ෙප9ස්ට ගහන එක පMසර
¹ෂණයCද?

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR නාමv රාජපCෂ මමා.

ග නාම5 රාජපFෂ මහතා
(மாமி நாம6 ராஜப^)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගR කථානායකමO, ගR 3ෙෂ් wණව ධන මමා
ශ්නයC ඇවා. හැබැd, ගR අගමැEමාවF, ෂය භාර
ඇමEවරයාවF ඒ සඳහා පැහැ3 ]^රC ලබා 6ෙ නැහැ.
ඔබ තbනාෙසkලාට පැහැ3 ]^රC ෙදන බැM න ,
බැහැ gයලා gයන. හැබැd, ඔබමලා ]^රC ෙදෙ
නැව අවසානෙ" පා ෙ ව ෙනaමඟ යවනd උFසාය
කරෙ. [බාධා gp ]

ග මවරෙයF

(மாமி உ(*பின ஒ&வ)

(An Hon. Member)

Sir, I rise to a point of Order.
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පා

ෙ ව

ග කථානායකමා

ග ෙශහා ෙසtමjංහ මහතා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி ெசஹா ேசமசி,க)

ෙපaඩC ඉන. මාRෙව මාRවට අවස්ථාව ෙදන ඕනෑ.
[බාධා gp ]

ගR කථානායකමO, - [බාධා gpමC]

ග කථානායකමා

ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගR කථානායකමO, නාමv රාජපCෂ මමාට මම 5බ
පතනවා. දැ එමා ෙමතැන නැටලා ෙපවනවා, එමා තමd
නායකයා gයලා. [ෙඝ9ෂා gp ] ගR 3ෙෂ් wණව ධන
මමාෙ ශ්නයට මම ෙදපාරC ]^R 6නා. මට නැවත
]^R ෙදන වමනාවC නැහැ. නbF, ෙමමා අහ Oසා
තමd මම ෙමමාටF ]^රC 6ෙ. [ෙඝ9ෂා gp ]
බස්නාර වාහන අhකාMය පාලනය කරෙ මහ ආ$%ෙව
ෙනaෙවd. [ෙඝ9ෂා gp ]

ග නාම5 රාජපFෂ මහතා
(மாமி நாம6 ராஜப^)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගR කථානායකමO,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR නාමv රාජපCෂ මමා, දැ
ෙ ක වාදයC කර ගන එපා.
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අවස කරන.

ගR ෙශහා ෙසkමIංහ මමO, ඔබමා gයෙ
ෙමaකCද? [බාධා gpමC]

ග ෙශහා ෙසtමjංහ මහතා

(மாமி ெசஹா ேசமசி,க)
(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගR කථානායකමO, මට අවස්ථාව ලබාම ]^බඳව
ඔබමාට ස්Eවත ෙවනවා. [බාධා gp ] ගR රං F ම>6ම
බ$ඩාර ඇමEමා ෙ සභාව ෙනaමඟ යවනවා. ෙ වන ටF
ෙපaÌIය භාත කරලා තහන Oෙය9ග ගන අවශ' වැඩ
කටU කරනවා. [බාධා gp ] හැබැd, උසාෙය ආ$%වට
අවශ' 6ව ෙ වන ට ලබාලා නැහැ. [බාධා gp ] ඒ Oසා
රං F ම>6ම බ$ඩාර ඇමEමා ෙ සභාව ෙනaමඟ යවනd
උFසාහ කරෙ. [බාධා gp ] අhකරණයට කRX වා තා
කරලා තහන Oෙය9ග ලබාගන එමලා ෙපaÌIය භාත
කරනවා. කRණාකර ෙ ක නවFවන. ජාතLවාදය
gයෙ, ෙ ආ$%ෙ) ෙ අතවාදය ෙනaෙවd.

ග +ම5 ලාසා මහතා

(மாமி நிம6 லாசா)
(The Hon. Nimal Lanza)

ග නාම5 රාජපFෂ මහතා

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ග කථානායකමා

(மாமி நாம6 ராஜப^)

ගR අගමැEමO, ඔබමාෙ ෙF Eෙබන ෙ> g)වාට
මට කරන ෙදයC නැහැ. නbF, ගR 3ෙෂ් wණව ධන
මමා අහ ශ්නයට ඔබමා ]^රC ෙදන. ඔබමා
]^R ෙදෙ නැEව කථාව ෙවන පැFතකට හරවන
ලැහැස්E ෙවන එපා. [ෙඝ9ෂා gp ]

ග හ# >නාe මහතා ()e සංෙTශ හා vnට5
යwතල පහYක හා )ෙTශ x2යා අමාතBමා)

(மாமி ஹாி பனா% - ெதாைல"ெதாடக,
ஜி-ட6 உ-க-டைம* வசதிக ம'( ெவளிநா-D"
ெதாழி6வாE*க அைம+ச)
(The Hon. Harin Fernando - Minister of Telecommunication
and Digital Infrastructure and Foreign Employment)

Sir, I rise to a point of Order.

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR Oමv ලාසා මමO, ඔබමාෙ pE ශ්නය
ෙමaකCද? [බාධා gp ] ගR මමO, ඊට ප5ව ඔබමාට
අවස්ථාව ෙදන . [බාධා gp ]

ග +ම5 ලාසා මහතා

(மாமி நிம6 லாசா)
(The Hon. Nimal Lanza)

ගR කථානායකමO, ගbව ෙ>ශය Oෙය9ජනය කරන
මම කෙත9 ක බැEමෙතC. ගbෙ) අෙ0 කෙත9 ක ජනතාවට
මාතර I>ධස්ථානය වදනාමාන කරගන බස් රථ ෙව
කරගන Wයාම,- [බාධා gp ] බස් රථ ෙව
gpම
ස ¤ ණෙය - [බාධා gpමC]

ග කථානායකමා

ග කථානායකමා

(The Hon. Speaker)

(The Hon. Speaker)

(மாமி சபாநாயக அவக)
ගR හM නා6 අමාත'මා.

ග හ# >නාe මහතා

(மாமி ஹாி பனா%)
(The Hon. Harin Fernando)

ගR කථානායකමO, පා ෙ ෙ) ස්ථාවර Oෙය9ග 27
(2) යටෙF ෙමමා ශ්නයC ඇවා. මට ං¥ ශ්නයC
Eෙබනවා. ෙකaළඹට එනවා g)වාට, එන තැනC තවම gයලා
නැහැ. ෙකaළඹට ඇvලා සාමකාව උ>ෙඝ9ෂණය කරලා
යනවා න මෙග බF පැකl 1,000C ෙදනවා. [ෙඝ9ෂා gp ]

(மாமி சபாநாயக அவக)
ගR රං F ම>6ම බ$ඩාර ඇමEමO, - [බාධා gp ]

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගR කථානායකමO, ෙ
උ>ෙඝ9ෂණ නවFවන
ෙපaÌIය I gIම තහන Oෙය9ගයC අරෙගන නැහැ.
[බාධා gp ] ෙකaෙහවF තහන Oෙය9ග අරෙගන නැහැ.
[බාධා gp ] මම වග මC ඇEවd gයෙ.
තbනාෙසkලාට එන °ව. [බාධා gp ] ඇvලා
කලබල කළාය gයා අ] එෙහම කරදරයC කරෙ නැහැ.
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[බාධා gp ] හැබැd, නාමv රාජපCෂ මහFමයා නායකයා
කරන තමd ෙ උ>ෙඝ9ෂණය කරෙ gයා අපට ෙතaරR
ලැö Eෙබනවා, [ෙඝ9ෂා gp ] තbනාෙසkලාට ෙමaF
නැහැ. [ෙඝ9ෂා gp ] බැIvටd, 3ෙෂ්ටd R>ධව නාමv
රාජපCෂ නායකයා කරනවා gයා අපට ෙතaරR ලැö
Eෙබනවා. [ෙඝ9ෂා gp ]

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR චKද ෙßIM මමO, ඔබමාෙ pE ශ්නය
ෙමaකCද?

ග චqද )ෙj# මහතා

(மாமி சமி%த விேஜசிறி)
(The Hon. Chaminda Wijesiri)

ගR කථානායකමO, ෙ ජන බලෙ)ගය තරC ෙනaෙවd,
ක JF ජන බලෙ)ග රා_යC tයාFමක ණා. ඒ අවස්ථාවල
ආ$%වC හැයට අ] ඔට අවස්ථාව 6නා. මම
උදාහරණයC gයන . ෙග9vෙෆkස් එෙCF අ] ඔට
අවස්ථාව 6නා. ඊට ප5වදා ආ$%ව ගනවාය gයා ඒ
ෙමaෙහaෙFF එමලා g)වා. අ] භය නැහැ, ගR
කථානායකමO. හැබැd, ෙපaÌIය භාර අෙ0 ඇමEමාට අ]
වග මg Uව ෙ කාරණය gයනවා. ගR කථානායකමO,
ඒකාබ>ධ පCෂෙ" එCතරා මවරෙයC gයනවා, "ෙ
^ය ළ අභ'තර ගැGමC O මාණය ෙවන ඉඩ Eෙබනවා;
KOස් «ත ගණනාවකට හාO ෙවන ඉඩ Eෙබනවා" gයා.
එවැO ෙදයC වැළැCම තමd වග gව U ආ$%වක ෙපaÌIය
භාර ඇමEමාෙ වග ම වෙ. ගR කථානායකමO, ඒ
මමාෙ කාශය ළම සඳහ ෙවනවා, ඒ ක$ඩායම
ෙද]ලකට ෙබ3ලා ෙ එන අංසක ජනතාව ඝාතනය කරන
හදනවාය gයන එක. අංසක ජනතාව ෙ ක දෙ නැහැ.
අභ'තරෙ" ෙ ශ්නය ඇE කරලා ආ$%ව ෙ ක කළාය gයා
ෙච9දනා කරා. ඒ Oසා ෙ ගැන ෙසaයා බලන එක ආ$%ෙ)
වග මC, ගR කථානායකමO.

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order. අපටF අවස්ථාව ෙදන,
ගR කථානායකමO.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

කාටF අවස්ථාව ෙදනවා. ඔ), gයන ගR මදානද
අºFගමෙ මමO.

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගR කථානායකමO, [බාධා gp ] ගR කථානායකමO,
ෙපaÌIය භාර අෙ0 ඇමEමා ෙ පා ෙ ව ෙනaමඟ
යැ)වා. අද වැ කඩ ෙපa ස් ස්ථානාhපEමා, - [බාධා gpමC]
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ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

නැහැ, නැහැ.

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මම උසාෙ" යා ෙ. ඔබමා ෙකaෙහaමද නැහැ
gයෙ? මම උසාෙ" යා. මම උසාෙ" ඉන ෙකaට
තමd OIC ආෙ). ඔබමා ෙකaෙහaමද නැහැ gයෙ? [බාධා
gp ] ගR කථානායකමO, වැ කඩ ෙපa ස් ස්ථානාhපEමා
අද උෙ> ෙකaළඹ මෙහස්LාFමා ළඟට W තහන
Oෙය9ගයC ඉvºවා. අhකරණෙය තහන Oෙය9ගය 6ෙ
නැහැ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

එෙහම කෙළk නැහැ gයා ඇමEමා gයනවා න
කරනද, ගR මමO?

ෙමaනවා

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

6ම කථාවC ෙ, ඔබමා gයෙ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබමාෙ කථාව gයන. හැබැd ඇමEමා නැහැd
gයනවා. ඔබමා gයනවා ඉvºවා gයලා.

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

තහන Oෙය9ගය 6ෙ නැහැ. ඊට පස්ෙසk, "තහන
Oෙය9ගයC" ෙනaෙවd, එය සංෙශ9ධනය කරලා සාමකා
උ>ෙඝ9ෂණයC කරන ෙදන gයා ඉvºවා. ගR
කථානායකමO, පා ෙ ෙව කළ පැKvලC අJව
තමd ෙ ක කෙළk gයලා g)වා. ඒක ඔබමාටF ෙහaඳ නැහැ.
ගR කථානායකමාෙ ඉvÌමC හැයට තමd ෙමය
දgෙ; කථානායකමා කරන ලද ඉvÌමC අJව තමd
වැ කඩ ෙපa Iෙ" ස්ථානාhපEමා Wයා gයලා gයෙ.
එෙහම ෙදයC නැහැ gයා ෙපaÌIය භාර ඇමEමා gයනවා.
හැබැd, ගR ඇමEමO, එවැO I6මC අද ෙකaGව
මෙහස්LාF අhකරණෙ" I6 ණා. එෙහම ෙදයC ෙ$
නැහැය gයා ඔබමා වග මg gයනවාද? වැ කඩ ෙපa ස්
ස්ථානාhපEමා ෙමවැO තහන Oෙය9ගයC ගන උසා
Wෙ" නැහැ gයා ඔබමා වග මg gයනවාද? මට gයන,
ඔබමා වග මg ඒ කාරණා gයනවාද? [බාධා gp ]

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

gIම උ>ෙඝ9ෂණයC නවFවන අ] gIම උසා
Oෙය9ගයC අරෙගනF නැහැ, උසාෙය එෙහම ඉvÌමC
කරලාF නැහැ, කථානායකමා එෙහම පැKvලC කරලාF
නැහැ gයා මම වග ෙම gයනවා. අසත' කාශ කරන
එපා. [බාධා gp ]
තbනාෙසkලා ෙකaළඹට එන. අ] ආරCෂාව ෙදන .
බය ෙවන එපා. [බාධා gp ]
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පා
ග න බDඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி ந] படார ஜயமஹ)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR න  බ$ඩාර ජයමහ Oෙය9ජ' අමාත'මO,
ඔබමාෙ pE ශ්නය ෙමaකCද?

ෙ ව
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ෙ සභාව ළ ඔබමා අපට සහEක ණා. නbF ෙ දCවා
ඒකවF ෙවලා නැහැ. 3යවනාෙව එ^යට Wvලා අපට කථා
කරන I>ධ ෙවලා Eෙබෙ, 3යවනාව ඇෙළk ෙ
මවR 69කට Eෙබන අවස්ථා,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ඔබමලා කRවF අද කථා gpමට ඉvලලාවF නැහැ.
එෙහම ෙච9දනා කරෙ ඇd?

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා
ග න බDඩාර ජයමහ මහතා

(மாமி ந] படார ஜயமஹ)
(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගR කථානායකමO, අ] ෙ ෙවJෙව පා ෙ ෙ)
කාලය නාස්E කරන ෙහaඳ නැහැ. ෙමaකද, ෙමමලා ප5Wය
මාස 7, 8 ළ ආ$% ගණනාවC ෙපර°වා. අO>දා ඔබමලා
ආ$%වC හදනවාද gයා මම දැ ඔබමලාෙග අහන
කැමැEd. කද, ඒෙC ඇමEවR? කැ»නl ඇමEවR කද?
අගමැE කද? නාමv මහFමයාද? [බාධා gp ] මට ෙපaඩC
gයන, ඔබමලා අO>දා අºF ආ$%වC හදනවාද? [බාධා
gp ] අපට ඒකd දැන ගන ඕනෑ. ඔය පැFතට එන අය
බලාෙගන ඉෙ අºF ආ$%වC හදනd. ෙමමලා හැම
දාම âෙන නැටලා වාෙ කෑ ගහනවා; පවදාට ඇෙඳ
වැෙටනවා. එමලා හැම දාම ෙබaRවට ආ$% හදනවා. තව
අR6 ෙදකC යනR ෙ
ආ$%ව ෙහavලන බැහැ.
තbනාෙසkලා ඒක ෙහaඳට මතක Eයා ගන. අR6 ෙදකC
යනR ෙ ආ$%ව ෙහavලන ෙදෙ නැහැ. අපටF
KO5 ඉනවා, ෙකaළඹට ෙන.[බාධා gp ]

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டலH அழஹ*ெப&ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR ඩලස් අලහ0ෙපRම මමO, ඔබමා gයෙ
ෙමaකCද?

(மாமி டலH அழஹ*ெப&ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගR කථානායකමO, ෙ සභාෙ) ම X ශ්න ෙදකC
Eෙබනවා. එකC තමd, බස් රථ බලපL. තාවකා ක බලපL
ලබාගැම ස බධෙය,-

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මම gයෙ කථා gpම ගැනd. නbF අද කථා කරන
කRවF ඉvලා නැහැ.[බාධා gp ]

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டலH அழஹ*ெப&ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ෙ ෙමaෙහaත වනට සබරගbව පළාF සභාව ඇෙළk,[බාධා gp ] අෙ0 ගR සන රණංග මමා ශ්නයC
ම කළා, මාතර අප ස්වාK6වෙ ෙ>වස්ථානෙ" Eෙබන
මංගල'යටවF බස් රථ ෙදෙ නැහැ gයා. ගR
කථානායකමO, බස් රථ ෙනa ඉÍම පමණC ෙනaෙවd, රාජ'
ආයතනවල ෙසkවකයෙ Oවා% පවා අවලංw කර Eෙබනවා.
[බාධා gpමC]

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Okay, I took your point.
ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டலH அழஹ*ெப&ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

ගR කථානායකමO, ගR 3ෙෂ් wණව ධන මමා
ඉතාම ෙග?රව ස UCතව ෙ සභාෙ) ශ්නයC ම කළා. ගR
අගමැEමා ඒකට උFතර 6නාය gයා ෙ ෙමaෙහaත දCවා
g)වාට, ඒ ශ්නය ෙමaකCද? තbනාෙසkලා gයන තR පෙහk
ජාතLවාදය
යටෙF
අ]
සාමකා,
අංසාවා
උ>ෙඝ9ෂණයC කරනවා.

ග අෙශ\ක යත මහතා

(மாமி அேசாக பிாிய%த)
(The Hon. Ashoka Priyantha)

ෙකaෙහkද?

ග ඩලස් අලහෙපම මහතා

(மாமி டலH அழஹ*ெப&ம)

(The Hon. Dullas Alahapperuma)

අගJවර. [බාධා gp ] ගR කථානායකමO, අපට Eෙබන
කථා gpෙ කාලය පවා වැ³ කරනවාය gයා ට මාසයකට ෙපර

නැ~ jwෙHය.
எ%தா&.
rose.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Hon. Prime Minister, do you want to reply that?
ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගR කථානායකමO, [බාධා gp ] මෙග ශ්නයC
ඇ5වා. ඊට මම ]^R 6නා. ඒක අවස කරලා දැ x ක
වැඩ කටU පට ගන Eෙබනවා. අපට අද සභාව කv තබන
අවස්ථාෙ) ෙය9ජනාවF වාදයට ගන Eෙබනවා. ස්ථාවර
Oෙය9ග 27 (2) යටෙF එක මවරයට ශ්නයC අහන
°ව. ඊට පස්ෙසk, Oයම කරලා Eෙබන ඇමEවරයා ]^R
ෙදන එකd කරන Eෙබෙ. ඊට වඩා ඒ වැඩ කටUFත
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කරන බැහැ. [බාධා gp ] මම gයන ෙ> අහගන ෙක9.
නැවත °ව අද කv තැöෙ
ෙය9ජනාව යටෙF
ඔබමලාෙ පැFෙF මවR ෙදෙදෙනට ඒ ගැන කථා
කරන. නbF දැ ෙවලා Eෙබෙ ෙමaකCද? ඩලස්
අලහ0ෙපRම මමා ෙ කාරණය ගැනම කv තැöෙ
ෙය9ජනාවF ලා, දැ ස්ථාවර Oෙය9ග 27 (2) යටෙF ශ්නය
අහන ෙකaටF ඒ ගැන කථා කරනවා. එමා ෙ 27 (2) ශ්නය
යටෙF ඒ ගැන කථා කළා න , කv තැöෙ ෙය9ජනාවC ගන
බැහැ. ෙමaකද, එකම ෙ> ගැන ෙ ෙ කථා කරෙ.
ෙදවතාවC ඒ ගැන කථා කරන බැහැ. [බාධා gp ] ඩලස්
අලහ0ෙපRම මමO, ඔබමාට දැ ඒ ගැන කථා කරන
අdEයC නැහැ. [බාධා gp ] 3ෙෂ් wණව ධන මමාට
අහන අdEයC E¦ණා. ගR ඩලස් අලහ0ෙපRම මමO,
ඔබමාට අdEය Eෙබෙ ස්ථාවර Oෙය9ග 27 (2) යටෙF
අහන ශ්නෙ" ෙනaෙවd, ඔබමාෙ ෙය9ජනාෙ) ඒ ගැන
අහනd. දැ කථා කළාට මට ශ්නයC නැහැ. නbF එෙහම
කථා කෙළaF, නැවත කv තැöෙ ෙය9ජනාව යටෙF ඒ ගැන
කථා කරන බැහැ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

කv තැöෙ ෙය9ජනාව වාදයට ගන ෙක9. එතෙකaට
ඉවරd ෙ. [බාධා gpමC] ගR සභානායකමා. [බාධා gp ]
අ] ෙ කාරණය අවස කරb. [බාධා gp ] ෙපaඩC
ඉන. Points of Order gයලා ඔබමලා Iයºෙදනාම කථා
කරෙ එකම කRණ ගැන ෙ. Eය හා සාමය ]^බඳ
ඇමEමා ව තමාන තFFවය ගැන පැහැ3
කළා. ඒක
]^ගන. නbF නාමv රාජපCෂ මැEමාෙ නම සඳහ කළ
Oසා එමාට අවස්ථාවC ෙදනවා. ඊට පස්ෙසk ෙ කාරණය
අවස කරනවා. එමාෙ නම සඳහ X Oසා එමාට
අවස්ථාව ෙදනවා. ඊට ප5ව අ] අද ධාන කටUවලට යන
ඕනෑ. [බාධා gp ]
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ග නාම5 රාජපFෂ මහතා
(மாமி நாம6 ராஜப^)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගR කථානායකමO, දැ ෙ ෂය භාර ඇමEවරයාට
ශ්නය Eෙබෙ ෙමතැන ජනබලය සංධානය කරන කKGව
ගැන කථා කරන ෙනaෙවd. ෂය භාර ඇමEවරයාෙග ගR
3ෙෂ් wණව ධන මමා ශ්නයC ඇවා. හැබැd, එමා
න නා පා ෙ වට g)වා, "උසා Wෙ" නැහැ." gයා.
නbF, මාධ'ෙය දැ SMS එකC එනවා, "ඒකාබ>ධ පCෂය
ෙහට ෙර9ධතාව මහජන ¯ඩාවC ෙනaවන අUM I6 කරන
ෙලස දවන Oෙය9ගයC ඉvලා RවFත ෙපaÌIය කළ
ඉvÌම අhකරණය ECෙෂkප කරd." gයා. දැ ගR
ඇමEවරයා
පා ෙ ෙ) gයනවා, එවැO Oෙය9ගයC
අhකරණෙය ඉvලා නැහැ gයා. ගR කථානායකමO,
පා ෙ ව ෙනaමඟ යවෙ ගR ෂය භාර ඇමEවරයාd.
ෂය භාර ඇමEවරයා තමd ඔබමාෙ තනර හෑvº
කරෙ. ෂය භාර ඇමEවරයා ඔබමාෙ තනර හෑvº
කරනවා තරC ෙනaෙවd,- [බාධා gpමC]

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR රං F ම>6ම බ$ඩාර ඇමEමා. [බාධා gp ]

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඔබමලා ෙපaඩC අහගන. මම පැහැ3 ව g)වා,
උ>ෙඝ9ෂණ නවFවන අ] උසායට Wvලා ෙකaෙහවF
ඉvÌමC කර නැE බව. ඒවා අසත'. [බාධා gp ]

ග මවරෙයF

(மாமி உ(*பின ஒ&வ)

(An Hon. Member)

එ^ෙ" ගහන ඒවා අපට වැඩC නැහැ.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා
ග 7ෙෂ් fණවධන මහතා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

නැ~ jwෙHය.
எ%தா&.

(மாமி திேன\ ணவதன)
ගR කථානායකමO, අ] නඟ ශ්නයට ෙපaÌIය භාර
ඇමEමා නැටලා කාශයC කර, ඔබමා සහ පා ෙ ව
ෙනaමඟ යැ)වා. ෙපaÌIය කරන ෙ> එමාවF දෙ නැහැ.
වැ කඩ ෙපaÌIය සහ RවFත ෙපaÌIය උසායට Wvලා
ඉvල Oෙය9ගය ECෙෂkප කර Eෙබනවා. ෙමaකCද ෙ ?
පා ෙ වට ෙ වාෙ අසත' කාශ කරෙ නැEව
තbනාෙසk ඉvලා අස්ෙවන.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

rose.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR අgල රාß කාMයවස ඇමEමා කථා කරන.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)

(மாமி அகில விராZ காாியவச)
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

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

ගR කථානායකමO,-[බාධා gpමC]

කථානායකමO, මම පැහැ3 ව g)ෙ) ෙ කd. වැ කඩ
ෙපaÌIයට ඔබමා පැKvලC කර නැහැ. උ>ෙඝ9ෂණ
නවFවන gයා අ] ෙකaෙහවF Oෙය9ග අරෙගනF නැහැ.
අ] ඒවා නවFවන උසා WvලF නැහැ. හැබැd,
තbනාෙසk දෙ නැEව නාමv රාජපCෂ මමා
පCෂය ඇෙළk වැඩ කරනවා. තbනාෙසkලා ඒවා දෙ
නැහැ.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ෙබaෙහaම ස්Ed, ගR ඇමEමා. ගR නාමv රාජපCෂ
මමා පැහැ3 කරන. ෙමතO එහාට ෙ ශ්නය ඉවරd.
We will move on to the main Items.

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)
(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

උ>ෙඝ9ෂණ නවFවන අ] ෙකaෙහවF Oෙය9ග ඉvලා
නැහැ. පැහැ3 ව, වගෙම මම ඒ බව gයනවා.
තbනාෙසkලා පා ෙ ව ෙනaමඟ යවන එපා. [බාධා
gp ]

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙපaÌIය ඔබමා gයන ෙ>වv අහෙ නැහැ.
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ෙ ව

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

ග කථානායකමා

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

(The Hon. Speaker)

නැFෙF ෙමaකද? මම gයන ෙ> අහනවා.

ෙය9ජනා ]^බඳ දැJ ම, ගR සභානායකමා.

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(The Hon. Speaker)

ෙහaඳd, ගR අgල රාß කාMයවස
කරන.

ඇමEමා කථා

(மாமி அகில விராZ காாியவச)

We are not moving Item Nos. 1 and 2.

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගR කථානායකමO, 3ෙෂ් wණව ධන මමා දැ
ෙ අවස්ථාෙ) g)වා, "වැ කඩ ෙපaÌIය I උසායට
ඉ3MපF කරන ලද ඒ ඉvÌම උසාය ECෙෂkප කළා." gයා. ඒ
gයෙ, එමාට අhකරණ CෙෂkLය ]^බඳව ශ්වාසයC
Eෙබනවා gයන එකd. ගR කථානායකමO, එෙහම න මම
අහනවා, අhකරණ tයාව ය ශ්වාසd න අºF උසා දැ මාට
පස්ෙසk ඒවාට භෙ" ඇd ෙ ෙකaළඹට ෙසනඟ ෙගෙනෙ
gයා. [බාධා gp ]

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

මම ට ක JF g)වා. ෙ මාතෘකාව ]^බඳව ට වඩා
කථා කරන බැහැ. අ] දැ ධාන කටUවලට යb. මම සෑම
ෙදනාටම සාධාරණ hයට අවස්ථාව 6නා. අ] අද ධාන
කටUවලට යන ඕනෑ. ඒ Oසා ට වඩා අවස්ථාව ෙදන
බැහැ. ධාන කටU ආර භෙ" පනF ෙකG පF ]^ගැම.

පන1 ෙක¤ප1 48ගැ9ම
BILLS PRESENTED

லக

]ද5 පන1 ෙක¤පත
நிதி ச ட

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move Item 3.

ග අ2ල )රා කා#යවස මහතා

சமபிகப ட ச ட

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)

ல

FINANCE BILL

"2003 අංක 25 දරන bදv පනත, 2005 අංක 5 දරන bදv පනත, 2012
අංක 12 දරන bදv පනත, 1995 අංක 16 දරන bදv පනත සහ 2015 අංක
10 දරන bදv පනත සංෙශ9ධනය gpම ]ස ද; 5ෙඛ9පෙභ9 ෙම9ට
වාහන බ>ද, වාහන Kක අය බ>ද, වා Vක සමාග
යා ප3ං¥ gpෙ
අය බ>ද, ණය ආප5 ෙගෙ අය බ>ද, කාබ බ>ද, 6රකථන
සOෙ)දන °X අය බ>ද, ජංගම 6රකථන ෙක පඩ ෙසkවා මත
අය බ>ද පැනම සඳහා hධාන සැලැස්ම ]ස ද; ඊට ස බධ හා
ආJෂංWක කRX සඳහා hධාන සැලැස්ම ]ස ද z පනF
ෙකG පතg.
(අමාත' ම$ඩලෙ" අJමEය දවා Eෙ.)”

48ගවන ලTෙT ]ද5 හා ජනමාධB අමාතBමා ෙවiවට ග
ගයත කණා.ලක මහතා )j+.
2018 සැතැබ 18වන අඟහවාදා ෙදවන වර 2ය)ය Uය[
ද, එය ]|ණය කළ Uය[ ද, අදාළ ආංVක අWFෂණ කාරක
සභාවට ෙය] කළ Uය[ ද +ෙය\ග කරන ලL.

நிதி ம"( ெவ*சன ஊடக அைம,ச& சா&பி மா-.மி* கயத
க/ணாதில க அவ&களா சம&பி கபட.
ெசெரப& 18, ெச4வா5 கிழைம இர-டா 7ைற
மதிபிடபட ேவ-ெமன9 அ,சிடபட ேவ-ெமன9 உாிய
ைறசா& ேம"பா&ைவ
*%9 * ஆ"(பதபட
ேவ-ெமன9 கடைளயிடபட.
2018

Presented by the Hon. Gayantha Karunatileka on behalf of the
Minister of Finance and Mass Media;
to be read a Second time upon Tuesday, 18th September, 2018 and
to be printed; and to be referred to the relevant Sectoral Oversight
Committee.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

අද 3න සලකා බැÌමට OයKත න'ාය පLෙ" ෂය අංක 3
ෙලස සඳහ, "අRදහ z තැනැFත ]^බඳ කා යාලෙ"
සාමා කය සඳහා පාMKකය ෙගම" යන ෙය9ජනාව 2018
අෙග9ස් 28 වන 3න OF කරන ලද අංක 2 දරන
පා ෙ ෙ) න'ාය ස්තකෙ" පළ කරන ල6ව, 2018
සැ0තැ බ 2 ෙවO 3න රජෙ" bදv ]^බඳ කාරක සභාෙ)
සලකා බලා ඒ ස බධෙය z එ කාරක සභාෙ) වා තාව
2018 සැ0තැ බ 4 වන 3න, එන අද 3න පා ෙ වට
ඉ3MපF කරන ලද බවF දැJ මට කැමැFෙතK.

අදහ  තැනැ1ත 48බඳ
කායාලෙH සාමාnකය සඳහා
පා#pqකය ෙග9ම

காணாமேபான ஆ க பறிய
அவலகதி அகதவக!"
ஊதியெமா ைற ெசத&

PAYING EMOLUMENTS FOR THE MEMBERS OF
THE OFFICE ON MISSING PERSONS
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Prime Minister and Minister of
National Policies and Economic Affairs, I move,
"Whereas seven members including a Chairman have been
appointed on the recommendation of the Constitutional Council for
the Office on Missing Persons in terms of the provisions of the Act
No. 14 of 2016 of the Office on Missing Persons (Establishment,
Administration, and Discharge of Functions) and as per Section 20
of the said Act, the salaries of the members of that office shall be
determined by Parliament, shall be charged to the Consolidated
Fund;
And whereas this office is mandated to search, trace and clarify the
circumstances of missing persons and provide reparation
psychosocial support and other assistance to the family members of
the missing persons and to make recommendations to the relevant
authorities towards minimizing the number of incidents of the
missing persons;
And whereas accordingly, Cabinet Memorandum submitted by the
President on 22nd March 2018 in respect of this office, as decided at
the meeting of the Cabinet of Ministers held on 05th June 2018, has
granted approval to pay the emoluments of members as follows;
Pay a monthly allowance of Rs.100,000/-, a monthly telephone
allowance of Rs.10,000 and an official vehicle with a quota of 225
litres of fuel per month to the Chairman of this office; and
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Pay a monthly allowance of Rs. 75,000/-, a monthly telephone
allowance of Rs.8,000/- and a transport allowance of Rs. 25,000/- to
the members up to a limit of 350 km or a transport allowance of Rs.
50,000/- for a distance over and above 350 km depending on the
distance from the residence to the office,
Accordingly, that this Parliament determines to pay emoluments
and other allowances of members of the said office to be charged to
the Consolidated Fund as above as per Section 20 of the Office on
Missing Persons (Establishment, Administration and Discharge of
Functions) Act, No.14 of 2016."

ග මදානද අ1ගමෙ- මහතා

(மாமி மஹி%தான%த அ5"கமேக)
(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

Sir, I rise to a point of Order.
Oෙය9ගයg - [ෙඝ9ෂා gp ]

-[Uproar.] උසා

ග ර+5 )මjංහ මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ඒ සාමා කය ශාල ෙසkවයC කරනවා. දැනට අRදහ
zව ගැන දහස් ගණ >ගලය ඒ සාමා කය bණ ගැලා
Eෙබනවා; කා යාලයට W Eෙබනවා. ඒ සාමා කයට
වමනා වැG0 හා මනා Oයම gpම සඳහාd ෙ ෙය9ජනාව අ]
ඉ3MපF කර Eෙබෙ. ෙ ගR සභාෙ) Iයº ෙදනාම ෙ
ෙකG පත Eගත කරන එකඟ ණා. එෙසk Eගත කළාට
ප5ව අ] ෙ ගR සභාවට ෙය9ජනා කරනවා, ඒ අදාළ ෙග හා
මනා ලබා ෙදන gයා. [ෙඝ9ෂා gp ] එෙහම න අ]
ඡදයකට යb. [ෙඝ9ෂා gp ]

>ශ්නය සභා¥]ඛ කරන ලL.

வினா எதியபெப"ற.
Question proposed.

ග ආ. එ. පTම උදයශාත fණෙසtකර මහතා

(மாமி ஆ. எ. ப"ம உதயசா%த ணேசகர)

(The Hon. R.M. Padma Udhayashantha Gunasekera)

Sir, I rise to a point of Order.
ග කථානායකමා

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

(மாமி சபாநாயக அவக)

(The Hon. Speaker)

No, I cannot allow any point of Order. [බාධා gp ]
ගR අගමැEමා. [බාධා gp ] ගR රං F ම>6ම බ$ඩාර
ඇමEමා.

(The Hon. Speaker)

ගR 5Ov හෙනFE මැEමා. Hon. Sunil
Hadunnetti, do you want to say anything? -[Uproar.]

ග ර+5 )මjංහ මහතා

ග ආ.එ. රංn1 මTeම බDඩාර මහතා

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க)

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

අ] ඡදයකට යb; ඡදයකට යb.

(மாமி ஆ.எ. ர?ஜி" ம"ம படார)

(The Hon. Ranil Wickremesinghe)

ගR කථානායකමO, උ>ෙඝ9ෂණ නවFවන gයා අ]
gIම Oෙය9ගයC ෙපaÌIෙය ඉvලා නැහැ. අ] ෙපaÌIෙය
ඉvලා Eෙබනවා, පා ෙ ෙ) කටU බාධාවg ෙතaරව
කර ෙගන යන අවසර ෙදන gයා. මවRට බාධාවg
ෙතaරව පා ෙ වට එන සලස්වන. මා ග අවර
කරන එපා gයා අ] උසාෙය ඉvලා Eෙබනවා. එපමණd.
[බාධා gp ]

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

No, Hon. Sunil Handunnetti wants to say something.
කථා කරනවාද? [ෙඝ9ෂා gp ]

ග Y+5 හ{ෙන1. මහතා

(மாமி >னி6 ஹ%ென"தி)

ග කථානායකමා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மாமி சபாநாயக அவக)

නැහැ. [ෙඝ9ෂා gp ]

(The Hon. Speaker)

ධාන කටU - [බාධා gp ] ගR අගමැEමා.

ග කථානායකමා
ග ර+5 )මjංහ මහතා (අාමාතBමා සහ ජා.ක
>.ප1. හා ආක කටU අමාතBමා)

(மாமி ரணி6 விகிரமசி,க - பிரதம அைம+ச& ேதசிய
ெகாைகக ம'( ெபா&ளாதார அ5வ6க அைம+ச&)
(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister, Minister
of National Policies and Economic Affairs)

ගR කථානායකමO, අRදහ z තැනැFත ]^බඳ
කා යාලෙ" සාමා කය හFෙදෙනC Iනවා. ඒ අය ආර භ
කර Eෙබනවා, b° රට වෙlම, -උර පමණC ෙනaෙවd
දෙ$F හැම ෙ>ශයකම- අRදහ z >ගලය ගැන
ෙශkෂෙයම,- [බාධා gp ]

[ෙ අවස්ථාෙ,L )පFෂෙH ග මව 4#සF සභා ගභය
මැදට පැqණ ෙඝ\ෂා කරනට හ.]

இ,சத&பதி
எதி&தர. உ(பின&க
சபாம-டபதி< மதி * வ ேகாஷமிடன&.]
[

சில&

[At this stage, some Members of the Opposition walked into the
Well of the House and created an uproar.]

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

Item No. 3 - Paying Emoluments for the Members of
the Office on Missing Persons. Does the House agree?
ග මව

(மாமி உ(*பினக)
(Hon. Members)

Aye.
>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா வி கப ஏ"( ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

ගR සභානායකමා. [ෙඝ9ෂා gp ]
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පා
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move Item Nos. 4 and 5.

 ලංකාෙ) ජාEක හා ආගKක සහ«වනය
සහEක gpම ]ස ඒ ]^බඳව අධ'යනය
කර Iය O ෙ>ශ පා ෙ වට වා තා
gpම සඳහා වන ෙශkෂ කාරක සභාව
இலைகயி& இன ம( மத
ஒ(ைமைய உ(தி ெச+வைத ஆரா+-.
அத வித/ைரகைள
பாரா!ம ற."
அறிைகயி1வதகான ெதாி"2

SELECT COMMITTEE TO STUDY AND REPORT TO
PARLIAMENT ITS RECOMMENDATIONS TO
ENSURE COMMUNAL AND RELIGIOUS
HARMONY IN SRI LANKA
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා

(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙ ව

And whereas, the initiative taken by the Honorable Speaker of
Parliament with the fullest support and co-operation of both the
Members of Parliament in the Government and Opposition to visit the
places, where the incidents took place in the Kandy District, on a fact
finding mission on 10th March, 2018;
And whereas, consequent to the said visit, the steps taken by the
Honorable Speaker of Parliament to convene a Summit represented by
all venerable Nayaka Theros and other Reverend Religious Leaders
including Leaders/ Representatives of Political Parties in Parliament;
Heads of relevant Government Institutions, Representatives of Civil
Society Organizations, State and Private Media Institutions and Heads
of Security Forces on the 19th April, 2018 and subsequently on 29th
June, 2018;
And whereas, it was unanimously decided at the Summit held on
29th June, 2018 to explore the possibility to establish a “Select
Committee of Parliament” under the Chairmanship of the Honorable
Speaker of Parliament consisting both Government/Opposition
Members representing all ethnic communities;
And whereas, the Committee on Parliamentary Business had also
endorsed the appointment of the Select Committee of Parliament under
reference at its meeting held on 05th July, 2018;
This Parliament resolves that a Select Committee of Parliament be
appointed to study and report to Parliament, its recommendations to
ensure Communal and Religious Harmony in Sri Lanka on the
following areas:(a)

Sir, I move,
" Hon. J. M. Ananda Kumarasiri
(b)

Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Ruwan Wijewardene
Hon. Velu Kumar

(c)

Hon. Ranjith Madduma Bandara
Hon. M. A. Sumanthiran

(d)

Hon. Selvam Adaikkalanathan
Hon. Douglas Devananda

(e)

Hon. D. M. Swaminathan
Hon. Lucky Jayawardana
Hon. Rauff Hakeem
Hon. ( Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe

to ban conducting of private tuition classes on Sunday
mornings, which is an obstacle in conducting Dhamma
Schools;

(g)

to formulate the relevant legal provisions required for the
general implementation of the law when establishing places
of religious worship and installing images, statues and the
necessity of a common code of law for same;

(h)

to introduce a special subject into the school curriculum in
order to create national reconciliation and to build up cooperation among races having made children aware of the
fact that their minds have been spoiled on the racial amity;

(i)

to avail the contributions of the academics, intellectuals and
the persons, who have won the recognition and respect of the
public, to this national and religious reconciliation
programme;

(j)

to establish a panel of experts, which is represented by all
religions at national level and the importance of
accumulating academics, intellectuals and eminent persons,
who have won the recognition and the respect of the public;

Hon. Rajavarothiam Sampanthan
Hon. John Amaratunga,- Select Committee of Parliament to study
and report to Parliament its recommendations to ensure Communal and
Religious Harmony in Sri Lanka,Whereas the recent unfortunate incidents reported in various parts of
Kandy District early March of this year;
And whereas, the unfortunate incidents reported in the Beruwela
Electorate in June, 2014, Ampara District in February 2018;
And whereas, it observes the escalation of communal hatred among
the different ethnic communities in the recent past;
And whereas, the necessity to establish a proper mechanism to
address such situations and to prevent repetition of such
misunderstanding among communities in the future;

to promote the future generation from inheriting the
differences that prevailed in the past along with the undue
consequences created;
to value the direct and frank intervention and contribution of
all parties concerned to ensure the religious and national
reconciliation.
to categorize the school system on a non-racial or nonreligious basis;
to establish a Parliamentary Committee, empowered to
entertain complaints about the issues and problems
encountered by the minority ethnic groups living in the
Northern and Eastern areas and in the other areas and solve
those problems and issues through discussion;

(f)

Hon. Mano Ganesan
Hon. A. D. Susil Premajayantha

to prevent the propagation of defamatory opinions/ opinions
that undermine national harmony or engagement in such
activities and the necessity of taking firm legal action against
individuals who engage in such activities;
i.e. to discuss and decide on the suitability of including hate
speech as a crime in the Penal Code.

Hon. Lakshman Kiriella
Hon. Gayantha Karunatileka
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(k)

to establish a mechanism to avail the contribution of the
security forces, the Police and the places of religious worship
under the patronage of the Divisional Secretary or the
District Secretary with the coordination of the Hon. Ministers
and Members of Parliament in order to solve the problems
prevalent at local level and to convene discussions by the
aforesaid groups at district level at least once in every three
months;

4. The Committee shall make its Report within Six Months (06) of the
date of its first sitting or such other or further time period as
Parliament may grant."

(l)

to formulate norms that should be followed when expressing
views via social websites, various media networks, print/
electronic media;

J ලංකා ඖෂධ )දBා සංගමය (සංස්ථාගත
23ෙ) පන1 ෙක¤පත

(m)

to ban publishing of the news, which disturbs national amity
and how to formulate laws in that regard;

(n)

to ensure that every religion and every race enjoy equal
rights in presenting their views through both print and
electronic media;

(o)

to prevent disruption of national harmony through false and
hateful statements, and to formulate guidelines for the media
institutions to prevent the occurrence of such situations
through media programmes that are held with the
participation of highly recognized persons such as religious
leaders, scholars and other elites;

(p)

to resolve issues related to the national language policy; and

(q)

to make arrangements to change the mindset of the public
effectively on establishing national harmony and
emphasizing its importance through the relevant Ministries
and established institutions within the relevant mechanisms
administered by the government, particularly institutes such
as the National Youth Services Council.

(r)

(s)

to enact Legislation to establish a “Race Relations Board”
with necessary powers, funding and decision making
authority to entertain complaints by any member of the
public to seek relief when affected by incidents of racial
hatred;
to examine and recommend changes to the Police Ordinance
and policing in general to ensure better public confidence in
the Sri Lanka Police Department.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா வி கப ஏ"( ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

இலைக ஒளடதக சக
(4 5ைணத&) ச ட ல

PHARMACEUTICAL SOCIETY OF SRI LANKA
(INCORPORATION) BILL
ෙද වන වර 2ය9ෙ +ෙය\ගය 2යවන ලL.

இர-டா மதிபி"கான கடைள வாசி கபட.
Order for Second Reading read.

ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That the Bill be now read a Second time."

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா வி கப ஏ"( ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

පන1 ෙක¤පත ඊට අi¨ලව ෙද වන වර 2යවන ල7,
53 (3) වන ස්ථාවර +ෙය\ගය යටෙ1, ග කථානායකමා )j
එය වBවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභාවට පවරන ලL.
சட?ல

கடைள

மா-.மி*

This Parliament resolves that a Select Committee of Parliament be
appointed, to look into and report on the above matters.
(a)

That the Committee and its Chairman shall be nominated by
Mr. Speaker;

(b)

That notwithstanding the provisions of Standing Order 101,
of the Parliament the Committee shall consist of not more
than twenty five (25) Members.

இத<ப!,

53(3)
சபாநாயக

இர-டா

7ைற

ச டவாக

இ<ப!

அவ&களா

நிைல


மதிபிடப

நிைலயிய

சாடபட.

Bill accordingly read a Second time, and allocated by MR.
SPEAKER to Legislative Standing Committee under Standing Order
53 (3).

ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)
(The Hon. Speaker)

සභාව කv තැöම, ගR සභානායකමා.

3. That the Committee shall have the power to:
(a)

fix its quorum;

(b)

send for persons, papers and records, may order any person
to attend before Parliament or before such Committee, and to
produce
any
paper,
book,
record
or
document in the possession or under the control of such
person;

(c)

verify or otherwise ascertain by oral examination of
witnesses and examine witnesses upon oath or affirmation
which the Chairman of the Committee or a person specially
authorized for that purpose may administer;

(d)

obtain the services of Specialists and Experts in the relevant
fields to assist the Committee; and

(e)

make interim reports from time to time and to sit
notwithstanding any adjournment of Parliament.

ක5තැ©ම

ஒதிைவ/

ADJOURNMENT
ග ලFෂ්ම 2#ඇ5ල මහතා
(மாமி லJம கிாிஎ6ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගR කථානායකමO, ''පා
Uය''d මා ෙය9ජනා කරනවා.

>ශ්නය සභා¥]ඛ කරන ලL.

வினா எதியபெப"ற.
Question proposed.

ෙ ව දැ කv තැ»ය

91

පා
ග කථානායකමා

(மாமி சபாநாயக அவக)

92

ෙ ව

පාෙව ඊට අi¨ලව අ. භා. 3.25ට, 2018 සැතැබ
මස 05 වන බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතF ක5 ªෙHය.

(The Hon. Speaker)

Now the Adjournment Motion to be moved by the
Hon. Dullas Alahapperuma - [Uproar.] Adjournment
Motion එක ගෙ නැ>ද? [ෙඝ9ෂා gp ] Okay, we will
adjourn Parliament.

அத<ப!

பி.

ப.

3.25

மணி

*

பாராCம<ற,

05, .த<கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒதிைவ

2018

ெசெரப&

கபட.

>ශ්නය )මසන ල7, සභා සමත )ය.

வினா வி கப ஏ"( ெகாளபட.
Question put, and agreed to.

Parliament adjourned accordingly at 3.25 p.m. until 1.00 p.m. on
Wednesday, 05th September, 2018.

සැ.U.
ෙමම වා තාෙ) අවසාන bDණය සඳහා ස්වය Oවැර3 කළ U තැ දCවJ MI ම K ]ටපතC ෙගන Oවැර3 කළ U
ආකාරය එ පැහැ3 ව ලX ෙකaට, ]ටපත ලැö ෙදසEයC ෙනaඉCමවා හැසාk සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසk එය Uය.
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